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   כ"ב בטבת תשע"ז 20/1/17

אחרי שהפתיע את ארה"ב ואת העולם כולו         - הנשיא ה-45 יושבע הערב לתפקידו

זה קורה: לאחר מערכת בחירות מהסוערות שידעה ארה"ב 
להכריע  יכולה  שהייתה  שערוריות  סדרת  ולאחר  מימיה, 
מועמדים חזקים יותר, הערב )שישי(, בשעה 12:00 בצהריים 
ויהפוך  הלבן  לבית  טראמפ  דונלד  ייכנס  ארה"ב,  שעון  לפי 
בעולם.  הגדולה  המעצמה  של  ה-45  לנשיא  רשמי  באופן 
החצוצרות יריעו, המקורבים יחגגו, האויבים יסתתרו והעולם 
כולו יביט בדאגה מהולה בחשש באיש שניפץ את המיתוסים, 

ניצח את הסקרים והביס את היריבים. 
בטקס ההשבעה הגרנדיוזי בו הושקעו 90 מיליון דולרים, 
אמורים להשתתף כל המי ומי בסצנה הפוליטית האמריקנית. 
אחת  ומחוקקים.  לסנאטורים  ועד  לשעבר  מנשיאים 
המשתתפות היא לא פחות מיריבתו המרה של טראמפ, הילארי 
קלינטון. זאת מפני שהחוקה בארה"ב מחייבת להזמין לטקסי 
ההשבעה את כלל הנשיאים לשעבר ובני משפחותיהם, ובהם 
השניים  של  מקורביהם  קלינטון,  ביל  לשעבר  הנשיא  בעלה 

דיווחו, כי בכוונתם "לכבד את כללי הדמוקרטיה".
הם  מפתיע,  לא  באופן  בטקס,  ישתתפו  לא  שדווקא  אלו 
קבוצת מחוקקים דמוקרטים – כחמישים במספר - שהודיעו 
לנשיא.  טראמפ  יושבע  בו  מהטקס  להיעדר  בכוונתם  כי 
הרקע להיעדרות היא התנהלותו של טראמפ במהלך מערכת 
הנשיא  מיעוטים.  כלפי  האחרונות  והצהרותיו  הבחירות 
זקוקים  "אנחנו  כהרגלו,  בציניות,  להתפתחות  התייחס 
למקומות ישיבה נוספים בטקס", כתב טראמפ. "אני מקווה 

יחזירו את כרטיסי הכניסה שלהם". טראמפ כתב עוד  שהם 
בכדי  זאת  שיא",  בכמויות  לוושינגטון  נוהרים  "אנשים  כי 

להדגיש כי האירוע היסטורי.
כי  השבוע  הודיעה  ההשבעה  טקס  על  האמונה  הוועדה 
הנשיא  הניח  שעליו  התנ"ך  ספר  על  להישבע  בחר  טראמפ 

אברהם לינקולן את ידו בהשבעתו הראשונה בשנת 
במהלך הטקס צפויה להיות גם מחרוזת תפילות שתבוצע 
יוביל  היהודית  המחרוזת  את  שונות.  דתות  נציגי  ידי  על 
הרב מרווין הייאר, העומד בראש מרכז שמעון ויזנטל בלוס 
אנג'לס. יצוין כי הפעם האחרונה בה הוזמן רב לשאת תפילה 
בטקס השבעה של נשיא הייתה לפני למעלה מ-30 שנה. "אני 
לא יודע למה בחרו אותי", אמר הרב הייאר לכלי תקשורת, 
"אבל אני שמח לעשות זאת. אני רואה בזה לא רק כבוד, אלא 

גם חובה". 

טבילת אש
בפרט.  ארה"ב  ונשיא  בכלל  נשיא  של  חייו  הם  קלים  לא 
הבטחות  ומימוש  משימות  של  שורה  עומדות  טראמפ  בפני 
קודמו  של  מורשתו  מחיקת  הוא  בכולן  המשותף  שהמכנה 
הפנים  בבעיות  יפתח  הוא  בתחילה  אובמה.  ברק  בתפקיד 
פחות  שלא  פוליטיות  הגיאו  לבעיות  משם  ויעבור  ארציות 
חשובות ומשמעותיות אף יותר. מעמדה המתחזק של רוסיה, 

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

צלמי מערכת:
עוזי ברק, בועז בן ארי, יוסי שחר, פוטו ציון

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, קארן כהן 
ללי שרלין, בת שבע אילוז

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
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 מו"ל: אריאל קוניק
יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

סמנכ"ל שיווק ומכירות: ניסים חסון
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אחרי שהפתיע את ארה"ב ואת העולם כולו         - הנשיא ה-45 יושבע הערב לתפקידו

מקסיקו  בגבול  המיועדת  החומה  בסוריה,  הנמשכת  המלחמה 
בחודשים  מעייניו  בראש  יעמדו  סין  עם  הפיננסיים  והיחסים 
- בסופם אמור  ימי החסד  היותר עד תום מאה  ולכל  הקרובים 
על  העומדים  הנושאים  במרבית  מדיניותו  את  להציג  הנשיא 

הפרק, וישנם לא מעט. 
מהרכב הדמויות הסובבות את הנשיא )ראו הרחבה ב'מוסף 
שבת'(, ניתן להניח כי אחד הנושאים המרכזיים בהם יתעסק כבר 
בתחילת כהונתו הוא היחס לישראל. אחת מהבטחות הבחירות 
האמריקאית  השגרירות  את  להעביר  הייתה  הנבחר  הנשיא  של 
מתל אביב לירושלים. צעד משמעותי מאחר ובכך מכירה ארה"ב 
לא  שמעולם  העובדה  למרות  זאת  ישראל,  כבירת  בירושלים 
ניתנה לגיטימציה לשטחים אשר נכבשו במלחמת ששת הימים 
ובראשם יהודה ושומרון. מחציתה המזרחית של העיר נכבשה 

גם היא במלחמה זו וממילא ארה"ב לא חפצה להכיר בכך. 
הצהירה  השבוע  ההבטחה.  תקוים  אם  ברור  לא  זה  בשלב 
היא  כי  לאו"ם,  ארה"ב  כשגרירת  לכהן  המיועדת  היילי,  ניקי 
של  קולו  נשמע  השני  הצד  מן  השגרירות.  בהעברת  תומכת 
ישיבת  במהלך  שהזהיר  מאזן  אבו  הפלסטינית  הרשות  יו"ר 
הממשלה הפלסטינית השבוע, כי העברת השגרירות האמריקנית 
לירושלים תסכל כל אפשרות עתידית להתקדמות מדינית, שכן 
את  יפר  "והדבר  מדובר בצעד שנועד להכעיס את הפלסטינים 
השלווה באזור", כלשונו. אבו מאזן קיווה גם כי הנשיא יאמץ 
את החלטת מועצת הביטחון של האו"ם שקבעה כי ההתנחלויות 

אינם חוקיות. טראמפ כזכור התייחס מספר פעמים להחלטה זו 
והצהיר כי לא יפעל על פיה. 

פלסטינים  גורמים  מצד  ששוגרו  והאזהרות  האיומים  לבליל 
שונים, לא הגיב הנשיא הנבחר שיהפוך הערב לנשיא המכהן, אך 
השבוע הוא נשאל על כך במהלך ריאיון שהעניק לעיתון "בילד" 
הגרמני וה"טיימס" הלונדוני. למראיינים שביקשו לבדוק מידת 
רצינותו בהעברת השגרירות, הוא השיב בזהירות, "אני לא רוצה 
כי  יצוין  יקרה".  מה  נראה  אנחנו  אבל  שוב,  כעת,  לזה  להגיב 
דיוויד פרידמן, פרסם הודעה  שגריר ארה"ב בישראל המיועד, 
מבניין  לעבוד  "ישמח  כי  היתר,  בין  ציין  בה  כשבועיים  לפני 

השגרירות החדש בבירת ישראל".

ביחס לישראל, על טראמפ להתמודד גם עם הצהרותיו בעניין 
מסרים  טראמפ  קיבל  זו  בסוגיה  גם  איראן.  עם  ההסכם  ביטול 
נשיא  הוא  מהם  אחד  באיראן.  בכירים  גורמים  מצד  חריפים 
איראן חסן רוֹחאני, שהביע השבוע אופטימיות באשר לעתידו 
של הסכם הגרעין שנחתם בין איראן למעצמות. לכלי תקשורת 
אינו מאמין שנשיאה הנבחר של ארה"ב  כי "הוא  אמר הנשיא 
דונלד טראמפ יכול גם אם הוא מאוד מעוניין בכך, לשנות את 
."מדובר בהסכם שארצות הברית  או לבטלו". לדבריו  ההסכם 
פני  על  שנמשך  המו"מ  במסגרת  ממנו  טוב  להשיג  יכלה  לא 

חודשים ארוכים", זאת "על אף שטראמפ אינו מבין זאת".

תמיכה בצלילה
עם בחירתו של טראמפ לפני כחודשיים, נרשמו הפרות סדר 
ומחאות בכל רחבי ארצות הברית, מצד מתנגדיו. אלא שבפרק 
הזמן שחלף מאז, נראה כי התמיכה בו ירדה באחוזים נוספים, 
בחודשים  נוספות שפרצו  רקע שערוריות  על  הנראה  ככל  זאת 
אלו. על פי סקר של רשת CNN שפורסם השבוע, ימים לפני 
תמיכה  ל-40%  אלו  בימים  זוכה  טראמפ  לנשיאות,  השבעתו 

בלבד. 
בהשוואה לשלשת הנשיאים האחרונים שישבו בבית הלבן ב- 
25 השנים האחרונות, מדובר בשפל בקנה מידה היסטורי. אך בל 
נשכח כי טראמפ טרם החל לממש את חזונו כפי שהציג במהלך 
קמפיין הבחירות, כך שכבר היו דברים מעולם שנשיא הצליח 

להפתיע ולצבור פופולאריות עם כהונתו. 
לשם השוואה, הנשיא היוצא ברק אובמה נכנס למשרד בשנת 
2009 עם 84% אחוזי תמיכה. קודמו בתפקיד ג'ורג' בוש נכנס 
לתפקיד ב-2001 עם 61% אחוזי תמיכה ואילו הנשיא שלפניו, 
 67% עם   1992 ב-  הלבן  הבית  את  לאייש  החל  קלינטון,  ביל 

אחוזי תמיכה. 
כי  סבורים  אינם  מהאמריקנים   58% כי  עוד,  עולה  מהסקר 
לנשיאות  הבחירות  תוצאות  את  'לשנות'  הצליחו  אכן  הרוסים 
כצפוי,  טראמפ,  מודיעיניים.  בדו"חות  שנטען  כפי  בארה"ב, 

דחה את הסקרים וטען כי הם מזויפים.

הרב עמרם אניג'ר
מקסיקו

תקדים היסטורי גרוע
יהודי  מכל  שונים  במקסיקו  היהודים 
העולם, בעוד כולם שמחים על בחירתו 
דונלד  החדש  האמריקאי  הנשיא  של 
לטובת  מתבטא  שהוא  מאחר  טראמפ, 
ונרחב  מלא  בפה  היהודי  והעם  ישראל 
החתן  של  המשפחתי  לקשר  בנוסף   -
חוששים  מקסיקו  יהודי  ועוד,  שלו 
יחד  המקסיקנים  נגד  שלו  שההצהרות 
בין  המפורסמת  לחומה  התוכנית  עם 
גם  ובעקיפין  להם  יגרמו   – המדינות 

לעולם התורה נזק עצום.
במקסיקו  הכלכלה  להבין,  צריך 
הרבים  המהגרים  על  בנויה  בחלקה 
כסף  ושולחים  שם  שעובדים  בארה"ב, 
והלא  החוקיים  במהגרים  מדובר  לבית. 
הללו  חוקיים...  לא  יותר  ויש  חוקיים, 
חוזרים מהעבודה עם דולרים לבית - ואז 
לכלכלה  כסף  של  גדולה  כמות  נכנסת 

המקסיקנית.
איומיו  את  יממש  טראמפ  אם 
ההכנסה  תהיה  לא   - החומה  את  ויקים 
הזו, כבר עכשיו, בזמן שחלף  החשובה 
פסו  מ-16  קפץ  הדולר  הבחירות,  מאז 
קופץ  שכשהדולר  מבינים  וכולנו  ל-22, 
בצורה כזו - כל המסחר, היבוא והיצוא 
והחובות במדינה מסתבכים. כולל הרבה 
להתרים  מגיעים  שהיו  תורה  מוסדות 
נכון   - אומר  הנדיב  וכעת  נדיבים, 
שהבטחתי בדולרים, אבל כעת זה הרבה 
במדינה  בכלל  חובות  גם  לי.  יקר  יותר 
בין אנשים, מי שהיה חייב בדולרים, או 

מחירי שכירות ועוד הסתבכו והתייקרו.
יקרה  למה  ומתח  ציפייה  הרבה  יש 
יהיה  טראמפ  האם  לחודש,  ה-20  אחרי 
של  מהרעיון  וירד  ידידותי  יותר  לבסוף 
החומה או שימשיך להיות נוקשה ויגרום 

לכלכלת מקסיקו להמשיך לקרוס.
גם  דעתי,  לפי  הנקודה,  לא  זה  אבל 
יש  יהודים  בתור  וגם  ישראלים  בתור 
הרעיון  עם  גרוע  היסטורי  ניסיון  לנו 
הרבה  המלך'.  בבית  לנו  'אחות  של 
המושג  על  בהיסטוריה  סמכו  יהודים 
שומעים  אנשים  עם  כשמדברים  הזה, 
על  כבר  לנו  'יש  של  ביטויים  סוג  כבר 
מי להישען' וחלילה לא מרימים עיניים 
לשמים, זו הרגשה שלא הייתה בתקופת 
אוהבים  בטוח  עכשיו  כביכול  אובמה. 
נדבר  בעיות  יהיו  אם  ומקסימום  אותנו 
עם איוונקה, הדברים האלה בהיסטוריה 

תמיד לא הסתיימו טוב.
שתהיה  ראוי  אחת  היסטורית  דוגמה 
דון  רבי  היה  ב-1469  עינינו:  לנגד 
היהודית  מהקהילה  סניור  אברהם 
המלכותי  הזוג  את  ששידך  זה  בספרד, 
מקסטיליה  ואיזבלה  מאורגון  פרננד 
אנחנו השדכנים  והייתה הרגשה ש'הנה 
גירשו  ובסוף הם   - והמלכה'  של המלך 
מאוד  להיזהר  צריך  היהודים.  את 
את  לאבד  שלא  ההתבטאויות  בעקבות 
להישען  מי  על  לנו  'אין  של  ההרגשה 

אלא על אבינו שבשמיים'. של טראמפ
יעקב אמסלם

ושורת  היסטורי  בשפל  תמיכה  עם 
ייכנס  גיאו-פוליטיות סבוכות,  בעיות 
הלבן  לבית  הערב  טראמפ  דונלד 
וינסה לממש את ההבטחות שהפריח 
האמוציונלית  הבחירות  במערכת 
ביותר שידעה ארה"ב מימיה ● בטקס 
על  להישבע  הנשיא  צפוי  הגרנדיוזי 
ספר התנ"ך ולשמוע מחרוזת תפילה 
שתוקרא על ידי רב יהודי ● רגע לאחר 
יתחיל לתפקד  טקס ההשבעה, הוא 
 ● בעולם  הגדולה  המעצמה  כנשיא 
אתגרים  שורת  ניצבות  שולחנו  על 
העברת  מופיעה  שבמרכזה  סבוכה 
הסכם  וביטול  לירושלים  השגרירות 
בתקווה  מביטים  בישראל   ● הגרעין 

ובעולם חוששים ● סיקור מקיף רגע האמת 



שי בן מאיר

אושפז  אייזנקוט  גדי  רב-אלוף  הרמטכ"ל  מקומו:  ממלא 
אתמול )חמישי(, וסגנו אלוף יאיר גולן מחליף אותו.

אייזנקוט נכנס אתמול לאישפוז בבית החולים בילינסון בפתח 
תקווה לצורך הליך רפואי. מי שמחליף אותו הוא סגנו יאיר גולן. 
הממשלה אישרה בסבב טלפוני את ההחלפה למשך 18 יום, אך 
גורמים בצבא מעריכים כי אייזנקוט יחזור מחר לתפקוד מוקדם 

יותר. 
המשיך  הרמטכ"ל  האחרון  בזמן  וגם  מראש,  תוכנן  ההליך 
בתפקוד רגיל, ובהשתתפות בהערכות ובסקירות. בשבוע שעבר 
השתתף בסיור בשטח באוגדת יו"ש עם ראש הממשלה נתניהו 

ושר הביטחון ליברמן. וביום רביעי השבוע סייר באוגדה 91. 
במקביל, שר הביטחון, אביגדור ליברמן, החליט, בהתייעצות 
איזנקוט,  של  כהונתו  את  להאריך  נתניהו,  הממשלה  ראש  עם 
בשנה נוספת כך שכהונתו תעמוד על 4 שנים. השר ליברמן יביא 

את ההחלטה לאישור הממשלה ביום ראשון ה-29.1.17. 

מוערך  רמטכ״ל  הוא  "איזנקוט  כי  נמסר  ליברמן  מלשכת 
המוביל את הצבא בהצלחה ובמקצועיות רבה וכי שיתוף הפעולה 
הפורה בעבודה עימו יאפשרו להמשיך לקדם תכניות, להכין את 

צה״ל לאתגרים העומדים בפניו ולחזק את ביטחון ישראל". 
בעשורים  שהתקבע  נוהל  היא  שנים  לארבע  הכהונה  הארכת 
האחרונים, וכמעט כל הרמטכ"לים זכו להארכת כהונה, למעט 

משה בוגי יעלון, שהתנגד לתכנית ההתנתקות. 
לאייזנקוט  הכהונה  הארכת  על  בירכו  הפוליטית  במערכת 

שנחשב לאהוד. 

הרמטכ"ל אושפז, כהונתו הוארכה
הרמטכ"ל גדי אייזנקוט אושפז אתמול לצורך הליך רפואי ומי שמחליף אותו הוא סגנו אלוף 

הרמטכ"ל בסיור השבועיאיר גולן  במקביל שר הביטחון החליט על הארכת כהונתו בשנה, כך שיכהן 4 שנים

4   כ"ב בטבת תשע"ז 20/1/17

מאות שוטרים ולוחמי מג"ב פשטו ביום רביעי על הכפר "אום אל-חיראן", במטרה להרוס כמה מבנים בלתי 
חוקיים   האירוע הידרדר למהומות אלימות שבשיאן נהג ג'יפ פגע בקבוצת לוחמים ודרס למוות את רס"ב 

ארז עמדי לוי הי"ד  במשטרה אומרים כי מדובר בפיגוע דריסה מכוון, אך פעילי שמאל ותושבי הכפר 
טוענים כי הנהג איבד שליטה בעקבות ירי לעברו  אלמנת השוטר ספדה בבכי: "איך העזת ללכת לי" 

חיים פרידלנדר

בשעות לפנות הבוקר המוקדמות של יום רביעי פשטו לוחמי 
מג"ב מיחידת מתפ"א )מנהלת תיאום פעולות אכיפה( על הכפר 
אום אל-חיראן שבנגב, במטרה להרוס 15 מבנים בלתי חוקיים. 
במהלך פעילות הכוחות בכפר הבחינו הלוחמים בג'יפ טיוטה 
קראו  הלוחמים  כבויים.  באורות  הכוח  לעבר  באיטיות  שנוסע 
בכוח.  ופגע  פרועה  בנסיעה  פתח  זה  אך  לעצור,  הרכב  לנהג 
לוחמי היחידה פתחו באש לעבר נהג הרכב, יעקוב מוסא אבו 
מהפגיעה  כתוצאה  למותו.  והביאו  במקצועו,  מורה  אלקיעאן, 
מספר  ונפצעו  הי"ד  לוי  עמדי  ארז  בכיר  סמל  רב  נרצח  בכוח 

לוחמים בדרגות פציעה שונות. 
לאחר האירוע החלו תושבי הכפר בהתפרעות אלימה וטענו כי 
כוח "חיסל" את נהג הרכב. לדבריהם, נהג הרכב נבהל או נפגע 
מהירי ואיבד שליטה על מכוניתו. הכוחות פיזרו את המפגינים 
באמצעים לפיזור הפגנות ומספר מפגינים נפגעו ונפצעו באורח 

קל, בהם יו"ר הרשימה המשותפת חבר הכנסת איימן עודה. 
במשטרה הגיבו בחומרה לאירוע וטענו לכל אורכו כי מדובר 
לתנועה  משתייך  אלקיעאן  אבו  לדבריהם,  דריסה.  בפיגוע 
האסלאמית והינו תומך דאע"ש. לראיה הציגו חוקרי המשטרה 
בחיפוש  שנתפסו   , היום'  'ישראל  עיתון  של  גיליונות  שלוש 
בבית הנהג, ובכותרתם נכתב על פיגוע דריסה צפונית לחברון 
של  פצצה  על  ראשית  כותרת  וכן  אנוש  במצב  לוחם  נפצע  בו 

דאע"ש שהפילה מטוס.
לטענות  התייחס  אלשיך,  רוני  רנ"צ  המשטרה,  מפכ"ל 
המחבל,  כי  יודעים  "כולם  כי  ואמר  הי"ד,  לוי  על  בהספדו 
שימש כמורה בבית ספר בו כבר נעצרו 6 מורים שבחרו ללמד 
את האידאולוגיה של דאע"ש, במקום את תכנית הלימודים של 

משרד החינוך".
סרטון המתעד  הוציאה המשטרה  היום  בצהרי  יותר  מאוחר 
לצד  רצים  הכוחות  נראים  בסרטון  מהאוויר,  הפיגוע  רגעי  את 

פותח  נהג הרכב  ומיד לאחריו  ירי  הדרך, כשאחד מהם מבצע 
בדהירה לעבר הכוחות. הסרטון עורר סערה גדולה, לאחר שהיו 
באיטיות,  נוסע  בעודו  הרכב,  לעבר  המוקדם  הירי  כי  שטענו 
הוא זה שהוביל לאיבוד השליטה וכי לא מדובר בפיגוע. השר 
לביטחון פנים גלעד ארדן הגיב וטען, כי הירי שנראה בסרטון 

הוא ירי אזהרה באוויר, שכלל לא פגע בנהג או ברכב. 
מחקירה ראשונית של המשטרה עולה  כי בסך הכול מדובר 
על אירוע של כ-60 שניות, שהחל בשעה 5:56. "הרכב עמד עם 
אורות כבויים. כאשר הלוחמים הבחינו ברכב גולש לעברם, הם 
הבהבו לעברו עם פנס. כשלא נעצר, ירו השוטרים שלושה כדורי 
אזהרה באוויר. בשלב זה האיץ המחבל לעבר לוחמי מתפ"א". 
בתחקיר התייחסו לטענה, כי אם הנהג היה רוצה לבצע פיגוע 
פוגע  נוסע לעבר הלוחמים שממולו אלא  היה  לא  הוא  דריסה 
הלוחמים  את  עקף  "הנהג  כי  וכתבו  אליו,  הקרובים  בלוחמים 
לידם".   יותר של שוטרים שעמדו  גדולה   וכיוון לעבר קבוצה 
כי אבו אלקיעאן  כן שללו במשטרה את טענת התושבים  כמו 
מדובר  לא  כי  שמעיד  מה  ילדיו,  עם  הספר  לבית  בדרכו  היה 
בפיגוע טרור, וציינו כי בניגוד לדברי תושבי המקום "הוא היה 

לבדו ברכב ולא מלווה בבנו".
טענו  הכפר  ותושבי  שמאל  פעילי  המשטרה  טענות  למרות 
לא  אך  שליטה,  ובאיבוד  מצער  במקרה  מדובר  כי  בתוקף 
כי   ירושלמית, סיפרה  בפיגוע. כך למשל מיכל הרמתי, פעילה 
"המשטרה מנסה לטייח את מה שקרה. הייתי בפנים וראיתי מה 
קרה". היא הוסיפה כי הירי בוצע לעבר שכלל לא נסע לכיוון 
עד  שליטה".   איבד  הוא  אז  ורק  בירי  פתחו  "הם  השוטרים, 
נוסף שהיה במקום סיפר, "השוטרים הגיעו בצורה מאיימת. הם 

התחילו לירות והנהג נבהל וברח – לכיוון אחר".

"איך העזת ללכת?"

בשעות הצהריים של יום רביעי הובא לוי למנוחות בבית 

העלמין ביבנה בהלוויה רווית כאב. רעייתו קלרה ספדה לו,  
"תשמור על עצמך, אמרתי לך. איך העזת ללכת? איך לוקחים 
ככה נשמה? בארבע ועשרים סימסתי לך שתשמור על עצמך, 
קמתי משינה חשבתי שקרה לך משהו אבל זה לא היה ענית 

לי. מי היה מאמין שזה הדבר האחרון שיהיה לי ממך".
השר לביטחון פנים גלעד ארדן התייחס בהספדו לשני בניו 
הקטנים של יאיר הי"ד. "כשיגדלו בעזרת השם תאיר ויאיר 
ויבינו שזו הייתה משימתו של  ידעו  היקרים לנו מכל, ודאי 
אביהם ארז ז״ל, ושל המשטרה שבשירותיה שירתו נאמנות 

הוא ובני המשפחה המופלאה", ספד.
איימן  הכנסת  חבר  את  יותר  מוקדם  האשים  עצמו  ארדן 
צריך  לממשלה  המשפטי  היועץ  כי  וטען  בהסתה,  עודה 
לפתוח בחקירה נגדו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד גם 
הוא ללוי והתייחס לאירועים האלימים בכפר, "מדינת ישראל 

היא מעל הכל מדינת חוק, תהיה בה אכיפה שוויונית". 
אחריות,  "לגלות  הערבים  לח"כים  וקרא  הוסיף,  נתניהו 
הציבור  לאלימות.  וההסתה  היצרים  ליבוי  את  להפסיק 
הבדואי הוא חלק מאיתנו, אנחנו רוצים לשלב אותו בחברה 
ולא להקצין אותו ולהרחיק אותו ממרכז הווית  הישראלית, 

החיים שלנו".
ללבות  הערבים  האירוע הקשה, המשיכו הח"כים  למרות 
לכל  אלימה  מחאה  והובילו  חיראן  באום-אל  השנאה  את 
המבנים  את  להרוס  הביטחון  לכוחות  והפריעו  היום  שעות 
את  המשטרה  סיימה  ארוכות  שעות  לאחר  חוקיים.  הבלתי 
תפקידה, אך האלימות בשטח עדיין השתוללה. כתב הערוץ 
האירוע  את  לסקר  שנשאר  זוארץ,  איציק  בדרום,  הראשון 
אותו  לרגום  שהחלו  בדואים  עשרות  ידי  על  הותקף  בכפר 
תושבים  מספר  של  בסיוע  להימלט  הצליח  זוארץ  באבנים. 
בדואים מהמקום, אשר הגנו עליו בגופם ואף נפצעו כתוצאה 
מיידוי האבנים לעברו. הנפגעים פונו לבית החולים סורוקה, 

טופלו ושוחררו. 

הדריסה והמהומות

נפצע במהומות. ח"כ איימן עודה הכוחות בשטח               נרצח. רס"ב ארז לוי הי"ד
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ט"ו בטבת התשע"ז

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם": 
במקרה חירום חייגו למוקד איחוד הצלה

בטלפון 1221
אנו, הנהלת איחוד הצלה יחד עם ארבעים וחמשה ראשי הסניפים של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ, קוראים לציבור להתקשר 
הפסיק  מד"א  שמוקד  לאחר  זו  פומבית  בקריאה  פנייתנו   .1221 שמספרו  בטלפון  הצלה  איחוד  למוקד  רפואי  חירום  במקרה 
בימים האחרונים להעביר מידע על אירועי חירום רפואיים למוקד איחוד הצלה. הדבר פוגע במהירות התגובה של אנשי רפואת 
החירום, פוגע בפעילות הצלת חיים של אלפי מתנדבינו שפועלים במסגרת איחוד הצלה וארגוני הצלה נוספים ומביא לסיכון 

ממשי של חיי אדם, הדבר חמור בכל שעה ועל אחת כמה, בשבת קודש.

קריאתנו לציבור לנהוג באחריות ומתחייבים כי כל פנייה למוקד איחוד הצלה תטופל במהירות ובמקצועיות ומזכירים כי איחוד 
ביותר.  המתקדם  הרפואי  הציוד  במיטב  שמצוידים  ורופאים  פרמדיקים  חובשים,  ביניהם  מתנדבים,  מעל 3,200  מפעיל  הצלה 
המוקדנים שלנו יתנו מענה לכל מקרה כבר משלב קבלת השיחה במוקד. אנו נזניק לכל אירוע חירום מתנדבים שיגיעו להעניק 
עזרה רפואית מידית בהתנדבות מלאה ובחינם. כמו כן, נשגר צוות אמבולנס שיפנה את החולים או הנפגעים להמשך קבלת 

טיפול בבית החולים.
על החתום:

אלי ביר
נשיא

משה טייטלבוים
מנכ"ל

לייזר היימן
סמנכ"ל

מיקי כהן
סניף ירושלים

אפרים פלדמן
סניף בני ברק

ישראל שמחה אייכנטל
סניף אשדוד-לכיש-קרית גת

שמואל רוזנגרטן
סניף מודיעין עילית

דוד לף
סניף בית שמש

חיים מאיר פרידמן
סניף כפר חב"ד

אלדד טובול
סניף עמנואל

יצחק קליינר
סניף פתח תקוה

נפתלי רוטנברג
סניף כרמל

יהונתן אברהם רוטנברג
סניף רחובות

רחמים שמחי
סניף בית שאן

מנחם לף
סניף בנימין

יהודה מזרחי
סניף בת ים - חולון

יונתן עובדיה
סניף גוש עציון

יוסף קקון
סניף גלבוע

איימן עאמר
סניף כפר קאסם

אייל רוט
סניף מודיעין

 מורד עליאן  
סניף מזרח ירושלים 

ישראל רובינשטיין
סניף נגב

איתמר כספי
סניף נוף איילון

שמשון גרוסברגר
סניף ביתר עילית

משה סעדון
סניף אלעד

נחמן קליין
סניף גליל

משה אדלר
סניף חיפה

יוסף אוקנין
סניף טבריה

יצחק זק
סניף רכסים

ניב גרנות
מרחב דרור

יוסף גוזלן
סניף אילת

שמעון לוגסי
סניף אשקלון

ידידיה חזן
סניף אשר

רוני סלע
סניף הרצליה-רעננה-רמת השרון

גל יזרעאלי
סניף חוף כרמל

מרואן מסראווה
סניף טייבה

פנחס שטרלינג
סניף יקנעם

שי אשל
סניף כפר סבא - הוד השרון

מנחם עזריאל
סניף קרית מלאכי

אורן מנחם אדמוני
סניף ראש העין

אריה מנדלזון
סניף רמלה - לוד - באר יעקב

דוד אגסי
סניף שוהם

יוחאי שלו
סניף שומרון

אריה עמית
סניף ראשל"צ

נפתלי דויד
סניף שרון

דן מנחם גילדוני
סניף תל אביב

ניב בוחבוט
סניף תל מונד והסביבה

יובל שלפמן
סניף בקעת אונו

איחוד הצלה. ראשונים להציל חיים!

קו עיתונות



   כ"ב בטבת תשע"ז 620/1/17   כ"ט בחשון תשע"ז 30/11/16

 נשיא חדש לפרלמנט האירופי; "טוב ליהודים"
ודוברו לשעבר של סילביו  אנטוניו טייאני, סגן ראשון לנשיא הפרלמנט האירופי 
ברלסקוני, נבחר לכהן כנשיא הפרלמנט של האיחוד האירופי. טייאני איש ימין-מרכז 
הביס את יריבו איש השמאל בפער משמעותי בזכות 'דיל' מבריק שנשמר בחשאיות, 
ובמסגרתו הסירו שני מועמדים משמעותיים ברגע האחרון את מועמדותם. בחירתו של 
טייאני גרמה למכה קשה בקרב השמאל האירופי, שכן כעת בכל שלושת התפקידים 

החשובים במוסדות האיחוד האירופי מכהנים אנשי ימין. 
ב'ועידת רבני אירופה' בירכו על הבחירה. נשיא הועידה ורבה של מוסקבה, הגאון 
במעשיו  וכי  ישראל  ואוהב  אמת  ידיד  הנו  טייאני  כי  אמר  גולדשמידט  פנחס  רבי 

ובהצהרותיו הוכיח כי 'טייאני טוב ליהודים'.

 ארה"ב: 28 מוסדות יהודים פונו מחשש לפצצה
28 מרכזים יהודים ב-17 מדינות בארה"ב פונו לאחר  בפעם השנייה בתוך חודש: 
שקיבלו, כמעט סימולטנית, שיחת טלפון בה נמסר כי הוטמנה פצצה במרכז. בחיפוש 
בכל המרכזים התברר כי מדובר בדיווח שווא. לפני תשעה ימים אירע מקרה דומה, 
אז קיבלו 16 מרכזיים יהודיים, בעיקר ממדינות מזרח ארה"ב איומים שהתבררו כלא 

כלום. 
בשל האיומים פרסמה 'הליגה נגד השמצה' הנחיות למרכזים. "למרות שהאיומים 
לא נמצאו אמינים, הליגה קוראת לכל המרכזים הקהילתיים לקחת את האיומים האלה 
ברצינות גדולה". עוד נמסר, כי "איומי פצצה לרוב אינם אמינים, ומשתמשים בהם כדי 

להפריע לפעילות ולזרוע פחד ופאניקה".

 הודו: האב, הבן וסמל האופניים 
את  יאדאב  אקילש  בהנהגת  סמאג'וואדי  למפלגת  התירה  בהודו  הבחירות  ועדת 
השימוש באופניים כסמלה הפוליטי. בהודו, בה רבים מאזרחיה הם אנאלפביתים, יש 
משמעות רבה לסמל המפלגה המופיע על פתקי ההצבעה. אופניים הם סמל מפלגת 
אלא  תושבים,  מיליון  כ-200  מתגוררים  בה  פרדאש,  אוטאר  במדינת  סמאג'וואדי 
המפלגה.  משורות  וגירשו  פוליטיקאי  הוא  אף  אביו,  עם  הסתכסך  המפלגה  שמנהיג 
לאחר חזרתו חתר האב מול הבן בדרישה לקבל זכות מלאה על המפלגה ועל הסמל. 
למזלו של הבן וועדת הבחירות פסקה לטובתו, ואילו אביו יכול עתה לבחור את אחד 
הסמלים הפנויים, בהם נורה, סוכריית טופי, סיר לחץ, מכונת תפירה, גלידה, לחם או 

כרובית.  

 גרמניה: ביהמ"ש העליון קבע – המפלגה הנאצית חוקית
בגרמניה  הפדראליות  המדינות   16 של  ניסיון  דחה  בגרמניה  החוקתי  ביהמ"ש 
להוציא מחוץ לחוק את המפלגה הניאו נאצית, שמוגדרת על ידי סוכנויות המודיעין 
במדינה כגזענית ואנטישמית. נשיא ביהמ"ש קבע כי למרות טבעה הנאצי של המפלגה 

אין סכנה שהיא תכניס נציגים לבתי הנבחרים במדינה.
נשוי  הניאו-נאצית,  התנועה  מבכירי  אחד  כי  נחשף  הברית  בארצות  כך,  בתוך 
ליהודייה. מדובר במייק פיינוביץ', בעל בלוג ניאו נאצי פופולרי הידוע בזהותו הבדויה 
– מייק אינוק. מי שחשף את שמו האמיתי ואת העובדה כי הוא נשוי ליהודייה היו ניאו 
נאצים מאתר מתחרה. פיינוביץ' אישר את הדברים וטען כי אשתו ידעה על מעשיו ואף 

תמכה בהם. 

 יפן: גל פשיעה גריאטרית מציף את המדינה
בתי הכלא ביפן הופכים אט אט לבתי אבות ולפי דיווחים של משרד המשפטים ביפן 
כחמישית מכלל האסירים הם בני 65 ומעלה. רוב העצורים הם פושעים לשעבר שלא 
ולהישלח  וחזרו לבצע פשעים בכדי להיתפס  הצליחו להסתדר כלכלית מחוץ לכלא 

לכלא, שם יש מי שדואג להם למצב הבריאותי, מאכיל ורוחץ אותם. 
 הסוהרים היפנים לא מחבבים את האוכלוסייה המבוגרת, למרות העובדה שהם לא 
הולכים לברוח מבית הכלא. הסיבה: הסוהרים נאלצים לסייע במקלחת של רבים מהם 

ולהחליף טיטול לחלקם. 

 מלזיה: אחרי 3 שנים הופסקו החיפושים אחר המטוס
לפני 3 שנים נעלם ממסכי המכ"ם מטוס של חברת "מלזיה איירליינס" ועל סיפונו 
239 נוסעים. "על אף כל המאמצים והשימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר שברשותנו, 
לא הצלחנו לאתר את המטוס", נמסר בהודעה מטעם מלזיה, סין ואוסטרליה, שלוש 

המדינות שהיו מעורבות בחיפושים. 
ולפני  ההודי  שבאוקיינוס  ראוניון  באי  המטוס  של  שריד  נמצא  וחצי  כשנה  לפני 
כשלושה חודשים נמצא שריד נוסף מול חופי טנזיה, אך גוף המטוס עצמו לא נמצא עד 
כה, למרות סריקות של אלפי קילומטרים רבועים באזור ההתרסקות המשוער. לדברי 
להתאבד  הטייסים  אחד  של  החלטתו  היא  ההתרסקות  סיבת  הנראה  ככל  החוקרים, 

ובדרך לקחת עימו את יתר הנוסעים. 

כותרות השבוע בעולם
העולם המתנות, המיליארדרים 

בעריכת חיים פרידלנדרוראש המוסד

שמעון ליברטי

ומסתעפות,  ממשיכות  הממשלה  ראש  חקירות 
 "1000 "תיק  על  מתבררים  פרטים  ועוד  כשעוד 
העוסק בטובות הנאה שקיבל נתניהו מאנשי עסקים 
ועל "תיק 2000", שעוסק בקשרים בין נתניהו למו"ל 

ידיעות אחרונות ארנון )נוני( מוזס. 
ביום  מסר  נתניהו,  יאיר  הממשלה,  ראש  של  בנו 
רביעי עדות בפרשת 2000 במשרדי לה"ב 433 במשך 
כשלוש שעות. החוקרים ביקשו לבדוק את קשריו עם 
המיליארדר ג'יימס פאקר, שעל פי הפרסומים העניק 
רעיית  גם  וטיסות.  חופשות  בהם  שונות,  טובות  לו 

ראש הממשלה, שרה נתניהו, מסרה עדות בפרשה. 
בתוך כך, דווח ב"הארץ" כי בפרקליטות בודקים 
פאקר,  עם  כהן  יוסי  המוסד  ראש  של  קשריו  את 
לכהן  העניק  פאקר  ולפיו   10 ערוץ  בעקבות תחקיר 
כהן  יוסי  כי  דווח  ב"וואלה"  להופעות.  כרטיסים 
איש  מילצ'ן,  ארנון  גם עם  קרובים  מחזיק בקשרים 
בשווי  ומתנות  סיגרים  העביר  כי  החשוד  העסקים 

מאות אלפי שקלים לזוג נתניהו. 
בין  השיחות  תמלילי  חשיפת  נמשכת  במקביל, 
1000, ומהם עולה כי השנים  נתניהו ומוזס בפרשה 
דנו בשמות של עיתונאים ימניים שישובצו בידיעות 
המזוהה  בעיתון  הפרסום  עמודי  ובמספר  אחרונות, 

עם נתניהו, ישראל היום. 
פוליטיקאים  של  מצעד  נרשם  השבוע  במהלך 
ואנשי תקשורת בכירים שהגיעו למשרדי לה"ב 433 

בלוד, בכדי למסור עדות בפרשה. 
ששימש  אלקין  זאב  השר  העדות:  מוסרי  בין 
היום,  ישראל  חוק  חקיקת  בזמן  הקואליציה  כיו"ר 
מוקדם יותר מסרו עדות השר יריב לוין וח"כ איתן 
כבל שהיה מיוזמי החוק,  ומנכ"ל משרד התקשורת 
מטה  ראש  היה  הבחירות  שבמערכת  פילבר  שלמה 

הבחירות של הליכוד. 
של  הראשי  העורך   ,433 ללהב  זומנו  כן  כמו 
ידיעות אחרונות, רון ירון, העורך הראשי של ישראל 
היום, עמוס רגב, עורך אתר ynet בתקופת השיחות 
ערן טיפנברון וכן העיתונאי אבי רצון שנתניהו הציע 

לשלב בידיעות אחרונות כעיתונאי ימני. 
השבוע,  בראשית  לחקירות  הגיב  נתניהו  כזכור, 
גיא  לעיתונאי  בחיקוי  התמלילים  להדלפת  ולעג 
פלג: "ביבי, נקודתיים, זה לא יעזור לכם. אני אמשיך 

להנהיג". 
יחד עם זאת, מסקר שפורסם השבוע בחדשות 2, 
כי  לנתניהו  אינם מאמינים  54% מהציבור  כי  עולה 
28% מאמינים לו.  לא עבר כך עבירה פלילית, ורק 
חצויים  מתפקידו,  להתפטר  צריך  הוא  אם  בשאלה 
משיבי הסקר – 44% קראו לו להתפטר לעומת 43% 

שחשבו שהוא צריך להישאר בתפקיד. 
ביאיר  רואים   17% שאחרי,  היום  לשאלת  בנוגע 
לפיד כראש הממשלה הבא, נפתלי בנט וגדעון סער 
בוגי  ומשה  הרצוג  יצחק  אחד,  כל  ל-10%  זוכים 
יעלון ל-6% כל אחד, גלעד ארדן – 5% וישראל כץ 

 .3% –

בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, מסר עדות בפרשת טובות 
ההנאה וקשריו עם המיליארדר ג'יימס פאקר ● במקביל, הפרקליטות 
בודקת את קשריו של ראש המוסד עם פאקר ועם המילארדר ארנון 
מילצ'ן, החשוד כי העניק סיגרים ומתנות לנתניהו ● פוליטיקאים 
ואנשי תקשורת בכירים זומנו למתן עדות על הקשרים בין נתניהו 

ומו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס 

מה תרצו מטראמפ? 
 מסקר של אתר "כל הזמן" מבית "קו עיתונות" עולה כי 67% 

רוצים שהדבר הראשון שהנשיא טראמפ יעשה כמחווה לישראל הוא 
קידום יוזמת השר דרעי לביטול הוויזות, ורק 33% רוצים את העברת 

השגרירות לירושלים

מנדי קליין
 

עיתונות"  "קו  מבית  הזמן"  "כל  אתר  של  מסקר 
שהנשיא  הראשון  שהדבר  רוצים   67% כי  עולה 
טראמפ יעשה כמחווה לישראל – הוא קידום יוזמת 
את  רוצים   33% ורק  הוויזות,  לביטול  דרעי  השר 

העברת השגרירות לירושלים
פוליטיקאים מהימין הישראלי, וגם הנשיא הנבחר 
דונלד טראמפ, מעלים שוב ושוב את העברת שגרירות 
ארצות הברית לירושלים, כצעד חשוב שצריך שיבוצע 
בהקדם האפשרי, אך מתברר כי לציבור הישראלי יש 

דברים דחופים יותר, שהם מעדיפים שממשל טראמפ 
יעשה כמחווה לישראל. 

טראמפ  של  כניסתו  לקראת  האחרון  בשבוע 
לתפקיד נשיא ארצות הברית – ערכנו סקר באתר "כל 
הזמן" מבית "קו עיתונות", בו נשאלו הגולשים – מה 
השגרירות  העברת  מטראמפ:  שירצו  הראשון  הדבר 
אריה  השר  ש"ס  יו"ר  יוזמת  קידום  או  לירושלים, 

דרעי לביטול הוויזות לארה"ב. 
כארבעת אלפים גולשים הצביעו בסקר. 67% מהם 
העדיפו את יוזמת דרעי לביטול הצורך בוויזות, ורק 
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בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
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המחירים בתוקף החל מ- 22.1.17 עד- 28.1.17 בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת. 
מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה 
סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית

בס״ד

מחירי הפירות והירקות מותנים בקניה מעל ₪100 ומוגבלים ל-6 ק״ג / יח׳
מחיר הבשר, העופות והדגים מותנים בקניה מעל ₪100 ומוגבלים ל-6 ק״ג

רק
לק״ג
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₪2 רק

לק״ג
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₪ 3
עגבניה / מלפפון /

כרוב לבן / כרוב אדום גזר ארוז / תפו״א לבן / תפו״א לאפיה מגוון פלפלים
)ללא פלפל חריף / בהיר(

רק
לק״ג

90
₪ 1 רק

לק״ג
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₪ 3
קלמנטינה / תפוז / פמולית

מבצעי המועדון מוגבלים ל-2 יח׳ מכל מוצרמבצעים בלעדיים לחברי מועדון!

הצטרפות
למועדון
הלקוחות

חינם!
בקניה מעל ₪100 ממוצרי החנות

RCQ רביעיית
 )4 יח׳ * 1.5 ליטר(

נייר טואלט
שמורת טבע )48 גלילים(

אקונומיקה
פיסגה )4 ליטר(

שניצל תירס / נקניקיות
זוגלובק )2 ק״ג(

חליטת תה
פומפדור )25 שקיות(

מארז במבה
אסם )17 יח׳ * 25 גרם(

גרעיני תירס
שדות )400 גרם(

רק
ליח׳
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₪16

רק
ליח׳
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₪8

פטריות חתוכות
שדות )400 גרם(
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רק₪10
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רק₪34

ליח׳
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עוגיות בדלי
תבואות בר )600 גרם(

רק
ליח׳
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יח׳
10 ₪רק 390 יח׳

10 ₪רק 390

בירה לבנה
נשר )500 מ״ל(

יח׳
20 ₪רק 5

קטניות / אורזים בוואקום
מיה )500 גרם(

יח׳
18 ₪רק 3

YOLO
בטעמים )גרמים שונים(

יח׳
10 ₪רק 4

סלטי גורמה
שמיר )200 גרם(

יח׳
12 ₪רק רק3

ליח׳
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₪25
גבינה צהובה סמי

תנובה )600 גרם(

רק
לק״ג
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₪19

רק
לק״ג
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₪21

טרי

טרי

כרעיים עוף טרי חתם סופר

חזה עוף טרי חתם סופר
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₪39 רק

לק״ג
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₪39
טרי טרי

דג פורל שלם טרי דג לברק שלם טרי

רק
לק״ג
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₪59

טרי

צ׳אך / שייטל / שפיץ צ׳אך / וייסבארטן עגל טרי עטרה

מבחר סלטי מיקי
)עד 1 ק״ג(

1+2מתנה!

מארז שישיית לחמניות
אנג׳ל
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   כ"ב בטבת תשע"ז 1020/1/17

הצליל שנדם

קריאות ביניים
ארי קלמן

החרדיות  במפלגות  ראשון:  פרסום   
בכדי  הביטחון,  משרד  מול  קשה  עובדים 
הנוקשות,  הגיוס  חוק  תקנות  את  לרכך 
השבוע  שעבר.  בשבוע  כאן  נחשפו  שחלקן 
עם  בעניין,  ממושכת  פגישה  עוד  נערכה 
סגן  בהשתתפות:  בקריה,  בכיר  צבאי  גורם 
השר מאיר פרוש וח"כ אורי מקלב. והשבוע 
הצטרף לצוות גם נציג ספרדי - השר לשעבר 

אריאל אטיאס. 
מזכ"ל העבודה, ח"כ  הפגישה הסודית:   
לפגישה  נכנס  השבוע,  נצפה  בר,  חיליק 
ל'קריאות  הממשלה.  ראש  בלשכת  אישית 
המו"מ  בחידוש  מדובר  לא  כי  נודע  ביניים' 
חברית,  בפגישה  אלא  הציוני',  'המחנה  עם 
בה השתתפו שני חסידי גור מבכירי הקהילה 
מיכאל  הרב  גור  של  הקהל  ראש   - בארה"ב 
ידידות  ובנו משה. השניים, שבקשרי  מלניק 
נתניהו,  עם  להיפגש  ביקשו  בר,  עם  טובים 
את  ותיווך  לבקשה  נענה  העבודה  ומזכ"ל 
הפגישה. בר סירב בתוקף למסור פרטים על 

הפגישה, אך לידינו הגיע תיעוד. 
 היום שאחרי:  בכירי הקואליציה נשאלו 
שראש  האפשרות  על  ושוב  שוב  השבוע 
וכולם  מתפקידו  לפרוש  יצטרך  הממשלה 
כך  מוחלט.  גיבוי  לו  העניקו  הפלא  למרבה 
למשל, בכיר בקואליציה ששוחח עם 'קריאות 
ש"ס,  המפלגות  "ראשי  כי  הצהיר  ביניים' 
יהדות התורה והבית היהודי, סיכמו ביניהם 
לתמוך בנתניהו. לדבריו, "כפי שאמר בנט על 
מכהנת".  ממשלה  מפילים  לא  סיגרים  כמה 
הגורם העריך כי במידה ונתניהו יאלץ לפרוש 
לביטחון  בין השר  בליכוד  ענק  קרב  יתפתח 
פנים גלעד ארדן לשר התחבורה ישראל כץ. 
"לא משנה מי ינצח, המפסיד לא יסכים לכהן 
לנסות  שעשוי  נוסף  גורם  לדבריו,  תחתיו". 
לקחת את הגה הקואליציה הוא השר נפתלי 

בנט. 
הקרקע  את  להכין  החלו  שבליכוד  אלא 
כבר כעת ליום שאחרי.  גורם מפתיע ששמו 
השתרבב לבורסת השמות, הוא יו"ר הכנסת, 
כי  בטוחים  מקורביו  אדלשטיין.  יולי  ח"כ 
הוא, ניחן בתמהיל המדויק לראש הממשלה, 
וגם  ביצועיים  בתפקיד  בעבר  כיהן  גם 
ממלכתי מספיק כדי להשיג את תמיכת הרוב. 
אלא  שפעילי ליכוד בכירים טענו כי מדובר 
יו"ר  לנצח.  סיכוי  לו  אין  וכי  ב"בדיחה" 

המטה החרדי בליכוד אמר ל'קריאות ביניים' 
לא  זה  אך  וראוי,  טוב  בחור  "אדלשטיין  כי 
להיום  אפשריות  אופציות  על  לדבר  הזמן 
שאחרי. יש לנו ראש ממשלה מצוין שיישאר 
לחזק  הזמן  וזה  זמן  מאוד  הרבה  עוד  איתנו 
אנחנו  כך,  או  כך  לצידו״.  ולהתייצב  אותו 
יותר להפוך  מעריכים כי יש ליולי סיכוי רב 
לנשיא האחד העשר מאשר לראש הממשלה 

השלושה העשר.
לוועדה:  הדור  גדולי  את  שזימן  הח"כ   
בוועדת  מיוחד  דיון  התקיים  )חמישי(  אמש 
ובמהלכה  וביטחון,  חוץ  לוועדת  המשנה 
החיילים  תקיפות  בנושא  הכנסת  חברי  דנו 
אחד  כי  נודע  ביניים'  ל'קריאות  החרדים. 
ברוב  ביקש  הליכוד  של  הכנסת  מחברי 
חוצפתו לזמן לוועדה את מרנן ראש הישיבה 
קניבסקי,  והגר"ח  שטיינמן  הגראי"ל 
אחד  בנושא.  דעתם  את  שישמיעו  במטרה 
"גדולי  כי  לו  הבהיר  החרדים  מהמשתתפים 
לירושלים  לעלות  מכדי  מדי  עסוקים  הדור 

להשתתף בוועדה".  
 ההספד של ראש הממשלה: ח"כ ישראל 
נתניהו  כסנגורן של משפחת  הידוע  אייכלר, 
במשכן הכנסת, יושב בימים אלה שבעה על 

פטירת אביו. 
ציבור  לפניות  הוועדה  יו"ר  של  לביתו 
ושרים,  ח"כים  רבנים,  אדמו"רים,  הגיעו 
צפוף  לו"ז  הגיע, בשל  לא  עצמו  נתניהו  אך 
ניחומים  מכתב  שלח  אך  עבודה,  ופגישות 
ביניים':  'קריאות  לידי  בלעדית  שהגיע 
בצער  קיבלנו  ואני  שרה  היקר,  "ישראל 
הפעלים".  רב  אביך  פטירת  על  הידיעה  את 
ועל  שלו  החסד  מעשי  על  סיפר  בהמשך 

פעילותו למען ציון הרשב"י במירון. 
מלכיאלי  מיכאל  ח"כ  לירושלים:  נעלה   
כיכר  במסדרונות  מסתובב  השבוע  נצפה 
מתגעגע  הח"כ  אם  שביררו  חברים  ספרא. 
הגיע  מלכיאלי  כי  נענו  ירושלים,  לעיריית 
מימיו  פתוחות  שנותרו  פינות  כמה  לסגור 

בכיכר. 
חיובי.  באייטם  נסיים  השלום:  גדול   
משבר  מאז  שנמשך  נתק  אחרי  השבוע, 
ישבו  בקיץ האחרון,  עבודות הרכבת בשבת 
גפני  משה  וח"כ  כץ  ישראל  התחבורה  שר 

לפגישה ממושכת. 

היום שאחרי ביבי
פגישת הבכירים החרדים עם הבכיר הצבאי 
בקרייה  הפגישה הסודית של חיליק בר, 

בכירי גור ונתניהו  בקואליציה מגנים על ראש 
הממשלה, בליכוד מחפשים יורש  והח"כ 
שזימן את מרנן הגראי"ל והגר"ח לכנסת 

אבל בחב"ד
הגאון רבי מאיר 
צבי גרוזמן זצ"ל, 

מראשי ישיבת תומכי 
תמימים המרכזית 

בכפר חב"ד ומבכירי 
רבני חב"ד נסתלק 

השבוע לגנזי 
מרומים 

הזמר והיוצר מאיר 
בנאי נפטר בסוף 
השבוע לאחר 
שחלה במחלה 
הקשה  בשנים 
האחרונות התחזק 
והתקרב ליהדות 
והוציא אלבום 
מקורי לפיוטיים 

מסורתיים

מנדי קליין 

אבל בחב"ד: ביום ראשון הסתלק לבית עולמו 
הגאון רבי מאיר צבי גרוזמן זצ"ל, והוא בן 83 

בפטירתו. 
הגרמ"צ, כיהן בראשות ישיבת תומכי תמימים 
המרכזית בכפר חב"ד, והיה לאחד מבכירי רבני 

חב"ד.
בברית  הברזל,  מסך  מאחורי  נולד  הוא 
הרב  לאביו  תרצ"ד,  שבט  בי"ז  המועצות, 
מרדכי גרוזמן ולאמו מרת פלה. כשהיה בן 14, 
עלה עם הוריו ארצה, והתגורר ברמת גן. מאיר 
צבי הצעיר החל ללמוד בישיבת "אחי תמימים 
הרב  החב"די  למשפיע  נקשר  שם  אביב",  תל 
שלמה חיים קסלמן, לאחר שהרב קסלמן עבר 
איתו  עבר  בלוד",  תמימים  תומכי  לישיבת 

תלמידו המסור.
של  תמימים"  "פרדס  גיליון  מייסדי  בין  היה 
בחורי ישיבות חב"ד, ועוד קודם לנישואיו כבר 
החל לכהן כר"מ בישיבת תומכי תמימים בלוד. 
לאחר מכן כיהן כראש ישיבת בית הר"מ נחלת 
מסויימת  ובתקופה  מלאכי,  בקריית  חב"ד  הר 

היה מראשי ישיבת תומכי תמים בחולון.
חידושים  הכולל  צבי"  "אמרי  הספר  את  חיבר 

ושיעורים על מסכת שבת.
מכהנים  שחלקם  בנים,  שישה  אחריו  הותיר 
ושתי  והעולם  הארץ  ברחבי  חב"ד  כשלוחי 

בנות. בין נכדיו נמנה העיתונאי מענדי גרוזמן.
בבית  מאושפז  והיה  נחלה  האחרונה  בתקופה 
השיב  לב  ולדאבון  הישועה,  מעייני  החולים 
את נשמתו ליוצרה. הלוויתו יצאה ביום ראשון 

מביתו שבכפר חב"ד אל בית העלמין בצפת.

חיים בנשק

השבוע  בסוף  הלך  בנאי  מאיר  והיוצר  הזמר 
שעבר לבית עולמו והוא בגיל 55, לאחר שחלה 

במחלה הקשה. 
שחרור  ולאחר  ולנגן  לכתוב  החל  צעיר  מגיל 
למעלה  לפני  מפורסם.  לזמר  הפך  מהצבא 
והתקרבות  התחזקות  בתהליך  החל  מעשור 
היחיד  היה  לא  מאיר  לדתי.  והפך  ליהדות 
אהוד,  דודו,  גם  למקורות,  שחזר  במשפחתו 

ואחיו הקטן, אביתר, עשו דרך דומה.
על  שמבוסס  שלם  דיסק  הוציא  עצמו  מאיר 
פיוטים יהודיים שנכתבו על ידי גדולי ישראל 
שלמה  רבי  שבזי,  שלום  כחכם  עברו,  בדורות 
אבן גבירול,  ורב האי גאון. בראיון לסיוון רהב 
מאיר, לאחר צאת אלבומו "שמע קולי" סיפר: 

"לפעמים אני מרגיש כאן בגלות. קשה לי עם 
קצב החיים המטורף של היום, עם השחיתויות 
'לך אלי תשוקתי'  והאלימות. דרך מילים כמו 
ו'איילת חן' אני מצליח לומר את מה שיש לי 

להגיד".
"אני משתדל מאוד לקיים מצוות כי אני מרגיש 
מחובר  מאוד  אני  מצוות.  לקיים  נוח  מאוד 
הרבה  לי  ונותן  החיים  את  לי  ממלא  זה  לזה. 
אז..  שמחה.  והרבה  משמעות  והרבה  תוכן, 
כן, אני חושב שאני דתי, כן. למה לא. למה לא 
להתפלל  צריכים  להתפלל,  טוב  זה  בעצם?! 
אדם  כל  מתפללים,  כולם  בעיני,  שיותר  כמה 

מתפלל וזה פותח את הנשמה".
כמה  ודודו  אביו  עם  למד  כי  סיפר,  נועם  בנו 
גם  תענוג".  היה  "זה  וגמרא  תורה  פעמים 
כי  סיפרה  בנאי,  אורנה  הקומיקאית  אחותו 

"מאיר אהב כל כך ללמוד". 

פרסום ראשון: 

מלכיאלי וספראבר, נתניהו וגור
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"אנשים עם 
מוגבלויות 

יכולים 
לקחת חלק 

בכל דבר"
מאת: הילה פלאח

רבקי  עם  דיברנו  המיוחד,  הכנס  לקראת 
לעבודה  הספר  בבית  דוקטורנית  קיסין, 
מרפאה  העברית,  באוניברסיטה  סוציאלית 
וההדרכה  המחקר  במרכז  ומנהלת  בעיסוק 

של עלה.
צרכים  עם  לילדים  שהורים  חשוב  למה 

מיוחדים ישתתפו בכנס המיוחד?
יותר  להורים  שיש  ככל  כוח.  זה  "ידע 
בפניהם,  פרוסות  אפשרויות  יותר   - ידע 
והנכון  יוכלו לתת את המענה המיטבי  והם 
ביותר לכל אחד מהילדים, ובפרט לילד עם 

הצרכים המיוחדים והמוגבלויות השונות".
איזה  להורים?  לומר  הולכת  את  מה 

מסרים חשוב לך לומר להם?
של  התפקיד  על  לדבר  הולכת  "אני 
עם  האנשים  את  לשלב  והדרכים  הקהילה, 
מוגבלויות, הם חלק בלתי נפרד מהקהילה, 

כולנו רקמה אנושית אחת!" אומרת רבקי.
והאנשים  לכולם,  שייכת  "הקהילה 
מאד  ממגוון  מורכבים  בקהילה  שנמצאים 
מוגבלויות,  עם  אנשים  גם  בתוכו  גדול, 

בחברה שלנו הם יהיו שווים".
לקחת  יכולים  מוגבלויות  עם  "אנשים 
חלק בכל דבר. לצאת לטיולים, לימי הפנינג, 
חלק  ולקחת  הכנסת  לבית  ללכת  להופעות, 
וילדיי  שאני  כמו  קהילתיות.  בפעילויות 
כולם,  כמו  ולהיות  בהם  להשתתף  רוצים 
משהו  אין  ויכולים.  רוצים  הם,  גם  ככה 
שאפשר להגיד עליו שבעלי מוגבלויות לא 

יכולים לקחת בו חלק".
רבקי מוסיפה, "בשביל זה, אנחנו צריכים 
כולם,  את  לקבל  כדי  שם  תהיה  שהקהילה 
ההתאמות.  את  לבצע  הוא  שלנו  התפקיד 
ההתקדמות  על  סקירה  להורים  ניתן  בכנס 

בעניין הזה והתוכניות שלנו לעתיד".
מה גורם לארגון עלה לקחת חלק בכנס 

המיוחד?
בשותפות  היא  עלה  של  העשייה  "כל 
עם ההורים, הם מבחינתנו שותף טבעי, גם 
מבחינה רעיונית וגם מבחינה מעשית. אם יש 
כנס שמיועד להורים שמתייחס לאוכלוסייה 
להיות  וצריכים  רוצים  אנחנו  אז  חרדית, 

שם".
בשנים  צברה  שעלה  המקצועי  "הידע 
אנשים  של  קהילות  עם  מגע  של  ארוכות 
לנו  וחשוב  ייחודי.  הוא  מוגבלויות,  בעלי 
להעביר ולחלוק אותו עם ההורים ועם אנשי 

המקצוע רבים שישתתפו".
מה המסר שלך להורים?

"המסר שלי הוא שלא משנה כמה גדולה 

דבר  ולכל  לעשות  מה  יש  תמיד  המוגבלות 
יש פתרון".

ספרי לנו קצת על ארגון עלה...
"עלה הוקמה בשנת 1982, על ידי קבוצה 
טיפולי  מענה  לתת  במטרה  הורים  של 
וילדים  לאנשים  חם  בית  ולהעניק  ושיקומי 
ובעלי  מוגבלויות,  בעלי  אוכלוסיית  ולכל 
מטופלים   850 לנו  יש  רפואיות,  מגבלות 

ילדים נערים ובגירים".
הראשון  המרכז  מרכזים.   4 יש  "לעלה 
התרחבו  כבר  כיום  ברק,  בבני  הוא  שהוקם 
ירושלים  בגדרה  נוספים  לסניפים   בארגון 
שמעניקים  תעסוקה  מרכזי  לנו  יש  ובנגב, 
בהם שירותים מכל המקצועות בהם רפואה,  
עלה  בעיסוק.  ריפוי  פיזיותרפיה,  סיעוד, 

מובילה בעולם בטיפול בתחום".

הכנס המיוחד:
בכנס מתוכננות הרצאות רבות המיועדות 
להורים, על מנת להעמיק את ההבנה שלהם 
ילדיהם. למוקד  בנושאים החשובים לעתיד 
האחרונים  בשבועות  הגיעו  המיוחד"  "כנס 
מגע  המבקשים  הורים  של  פניות  עשרות 
לאור  הרלוונטיים.  המקצוע  בעלי  עם  ישיר 
החליטה  הכנס  של  ההיגוי  ועדת  הפניות, 
לתת במה מיוחדת להורים על מנת להשמיע 
ומקבלי  המקצוע  אנשי  בקרב  קולם  את 

ההחלטות.
מיוחדות  יוזמות  ייחשפו  בכנס  בנוסף, 
של הורים רבים ברחבי הארץ, אשר הקימו 
מטרתם  כל  אשר  ופורומים  הורים  קבוצות 
למען  והפתרונות  העשייה  את  לקדם  היא 

הילד המיוחד.
הוקמו בשנים האחרונות,  כאלה  קבוצות 
ספר.  וקרית  עלית  ביתר  ברחובות,  לדוגמא 
והפעילות, המחקרים,  כל העשייה  כי  יצוין 
וכיום  בעבר  היו  שלא  וההכלה  המודעות 
והקהילה,  החברה  בשגרת  יסוד  אבן  הינם 
שזכו  משפחה  ובני  הורים  מפעילות  החלו 

לגדל ולחנך בעלי צרכים מיוחדים.
בנושא חלקם  מיוחד  יוקדש מושב  בכנס 
הצרכים  עם  הילד  בהתפתחות  ההורים  של 
המיוחדים. בפאנל יהיו עדויות אישיות ודיון 
הטיפול  בתהליך  ההורים  של  התפקיד  על 

והשיקום.
לעודד  היא  הכנס  של  המטרות  אחת 
הקמת קבוצות הורים נוספות ושיתוף ארצי 
בין כל הקבוצות והפורומים על מנת להיות 

כוח מאחד מול כל הגופים הרלוונטיים.

עדשות מגע
FIXED PRICE

יומיות
65 ₪ללא צילינדר
חודשיות
65 ₪ללא צילינדר

מסגרת כולל
עדשות מולטיפוקל

המרכז הישראלי
 לנגישות במדרגות
� שירות הורדה במדרגות

� מכירת מעלוני מדרגות ניידים חדשים

ומעלוני מדרגות משומשים + אחריות

התקשרו עכשיו:
052-763-8373

*המעלונים מגיעים עם הדרכה וליווי מקצועי

אל תישארו בבית בגלל מדרגות....
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ארבעס
יענקי קצבורג

ישיבת  מראשי  שראבני,  ראובן  רבי  הגאון 
אבא  ציון  בן  חכם  של  וגיסו  ירושלים'  'יקירי 
שאול זצ"ל. החלים בחסדי שמים, יומיים לאחר 
שאושפז במצב קשה בהדסה עין כרם. בני משפחתו 
היו  באביהם  שטיפלו  הרופאים  כי  מספרים  הרב  של 

בהלם.
בני המשפחה שלחו מכתב לתלמידי הישיבה, בו כתבו: 
"שמענו על כל התפילות המרובות שהעתרתם בעבורו וכן 
סמוך  והנה  הלימוד.  ורצף  בהתמדה  הגדול  החיזוק  את 
והחיזוקים  התפילות  שהתחילו  ומשעה  גאולה,  לתפילה 

חלה הטבה במצבו וקשיי הנשימה פחתו".
הציבור נקרא להתפלל לרפואת  רבי ראובן בן שולמית 

סול לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

תורה' שמחים בשמחת התורה:  'קול  בישיבת 
ה'שיעור כללי' חוזר למתכונת שבועית לראשונה 
השיעור  את  אויערבך.  הגרש"ז  של  פטירתו  מאז 
ימסור הרב שלמה שלזינגר בן ראש הישיבה הנוכחי 

הגאון רבי משה יהודה שלזינגר. 
בעולם הישיבות מדובר בצעד נוסף בהעברת הסמכויות 
לסמכות  הפך  שנתיים  שמזה  לאחר  שלמה,  לרבי  בישיבה 
בישיבה,  ה'השגחה'  על  המפקח  כשהוא  בישיבה  העל 

אחראי על הסדרים וההנהגות וגם על הרישום לישיבה.

לביקור  הגיע  בידרמן,  אלימלך  רבי  המשפיע 
יחד  קנייבסקי,  הגר"ח  מרן  התורה  שר  בבית 
לקראת  להתברך   - מצוה  הבר  בחור   - בנו  עם 
באולמי  הקרוב  ראשון  ביום  שתיערך  השמחה, 

קונטיננטל בב"ב.

במעונו  שנערך  המשפחה  טהרת  למען  בכינוס 
כי  מהגר"ח  ביקשו  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  של 

לחתום  סירב  הגר"ח  שובבי"ם,  למגבית  מכתב  על  יחתום 
לפני ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין. רק לאחר שהגרי"ג 
חתם ניאות שר התורה לחתום והנוכחים אמרו כי ראו בכך 

קביעת עמדה של שר התורה.

שבע  שמחת  נערכה  קנייבסקי  הגר"ח  כשבבית 
הגר"ח  נשא  שטרן,  אברהם  הרב  לבת  ברכות 
השמחה.  בענייני  תורה  בדברי  קודשו  מדברות 
את הארוע הנעימו הרה"ח ר' ירמיה' חיים דמן וילד 

הפלא דודי פולק.
עבור  חיטים  לטחון  הגר"ח  מרן  השבוע  יצא  במקביל, 

מצות מצוה, במטחנות היד של הרב בורר.

המקובל רבי דב קוק, חש כאבים עזים ברגליו. 
תלמידי הרב עורכים תפילות לרפואתו וברחבת 

הכותל המערבי נערכה עצרת תפילה. 
שמתפלל  מי  "גם  לתלמידיו:  אמר  קוק  הרב 
"בעניין  הרב:  כשעודדם  בשמים".  לי  עוזר  זה  בלב,  עלי 
הרפואה, נראה שצריך לכוון בברכת אשר יצר. ברכת אשר 
יצר היא בבחינת מת מצווה, וצריך לכוון בה הרבה. לומר 
ברכת אשר יצר בקול רם, ושיענו אמן, ולזכות את הציבור. 
אם אומרים את הברכה בקול ועונים עליה אמן זה מזכה גם 

את המברך עצמו, וזו כבר ברכה שונה לחלוטין". 
כיס  ברכוני  אלפים  עשרת  תלמידיו  הפיקו  כך  בעקבות 

לברכת 'אשר יצר' אותם הם מחלקים לזכותו ורפואתו. 
תלמידים  עשרות 
צמו  ומעריצים, 
צום  ימי  שלושה 
בימי  ברציפות 

השובבי"ם. 
נקרא  הציבור 
להתפלל  להמשיך 
קוק  דב  הרב  לרפואת 
שושנה,  בן  הכהן 
עמו  חולי  שאר  בתוך 

ישראל.

הגיע  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
לנחם אבלים בבית חה"כ ישראל אייכלר האבל 

בעקבות פטירת אביו הרב מנשה אייכלר. 
בידי  חטיפתו  שפרשת  שומכר,  יוסל'ה  כשנכנס 
"גדלנו  איכלר:  אמר  ישראל,  מדינת  את  הרעישה  סביו 

באותה חצר, כשהוא היה ילד".
הראשל"צ שאל: "אתה זוכר את זה?". ואייכלר השיב: 
"הוא לא יכול היה לזכור, אבל אחותו לקחה אותו לחיידר. 
כל המאבק היה שם, הם חשדו שאבא שלי היה מעורב בזה, 

אבל הוא לא ידע".

הודה"  לא  "הוא  לציון:  הראשון  בחיוך  העיר  בתגובה 
והסובבים הגיבו בחיוך.

בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים נפטר הרב 
מרדכי אבא שאול ז"ל בגיל 78, אחיו של חכם בן 
ציון אבא שאול זצ"ל ראש ישיבת "פורת יוסף". 

'פורת  בישיבת  הספרים  כאוצר  שימש  המנוח 
המקובלים  ישיבת  מלומדי  היה  בירושלים.  בגאולה  יוסף' 

"אמת ושלום" שייסד הגרב"צ אבא שאול זצ"ל. 
אבא  אליהו  רבי  הגאון  אחיינו  הספידו  הלוויה  במסע 

שאול ראש ישיבת 'אור לציון'.

בישיבה הכלל חסידית בבני ברק 'תורה לשמה' 
השבוע  בסוף  חגגו  שפירא,  הגרא"ד  בראשות 
שנבחנו  הישיבה  לתלמידי  תורה'  'כתר  מעמד 
על דיני איסור והיתר - בשילוב תחילת כתיבת ספר 
תורה שיוכנס להיכל הישיבה, נדבת משפחת לונגר לטובת 

נשמת אמם ע"ה.

רבי משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש 
הישיבה הגראי"ל שטינמן סיפר כי כשנכנס אל 
ברלין,  זאב  רבי  הגאון  חתנו  הישיבה,  ראש  מרן 
הישיבה  ראש  ובירך את  יעקב"  "גאון  ישיבת  ראש 
שיהיה בריא וחזק, הדגיש בפני מרן שזה שתי ברכות, אחת 

שיהיה בריא, והשנייה שיהיה חזק.
שיהיה  ברכה  כזו  שיש  לך  "מנין  הישיבה:  ראש  שאל 
חזק", הרב ברלין טען שאין צריך ראיה, אך מרן השיב על 
שיש  כהוכחה  ואמץ",  חזק  "רק  ביהושע  הפסוק  את  אתר 

כזו ברכה.

שם  על  הכנסת  בית  רב  עבאדי,  אליהו  הרב 
ניו  במנהטן  סייד  איסט  באפר  ספרא,  אדמונד 

יורק, התפטר מתפקידו.
כחלק  דרש  הרב  ספרא,  לזכר  הקרן  ראשי  לדבר 

הפרישה  מתנאי 
דולר  מליון   20
פיצויים וכן בעלות 

על הדירה.
הרב אמר לחברי 
מדובר  כי  הקהילה 
זדוניות,  בטענות 
וחסרות  שקריות 
ובסיס,  יסוד 
להתפטר  "נאלצתי 
ללא סיבה מוצדקת 

ולא דרשתי דבר".

תלמידי המקובל שסובל ברגלו עורכים עצרות 
תפילה מיוחדות, אייכלר מכחיש מעורבות 
אביו בפרשת שומכר וכל הסיפורים החמים 

שפספסתם השבוע מחצרות הקודש
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זזזזה...

₪ 179 ₪ 159 

 DOQO נגן
Q-MAX

נגן חדשני כולל הקלטה 
8G זיכרון

עם אפשרות הרחבה
כשר ללא רדיו 

₪ 19

מטען נייד 
2200MA איכותי ביותר

₪ 1299 

מחשב נייד לנובו 7010
AMD 7010 חדש 

500G 4  דיסק קשיחG זיכרון
DVD מסך 15.6  צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 1100

מחשב נייד דל 14 3050
3050 INTEL מעבד

2G זיכרון
דיסק קשיח SSD32  מסך 14 

WIN10 מערכת הפעלה
שנה אחריות

₪ 749

מדפסת 2700
מדפסת משולבת לייזר

כולל מדפסת . סורק. מכונת צילום. 
פקס.  הדפסה דו צדדית 

שנה אחריות

₪ 349 

מדפסת לייזר קנון 6030
קטנה וקומפקטית 
קנון חסכונית מאוד

שנה אחריות

TECH מקליט דיגיטלי
מקליט דיגיטלי מקצועי 

בטריה נטענת 
MP3אפשרות להקליט ב
מיקרופון סטריאו חזק 

מאות שעות הקלטה

₪ 299 

3830 HP מדפסת
מדפסת משולבת 

כולל מדפסת . סורק. מכונת צילום. 
WIFI פקס. חיבור אלחוטי

תפריט בעברית 

סורק נייד 
מלאי מוגבל

סורק ידני 
עובד על סוללות 

המסמכים נכנסים ישירות 
לכרטיס זיכרון 

ללא צורך לחיבור למחשב . קל 
משקל נכנס לכיס

₪ 1399

מחשב נייד 11.6 לנובו 
3710 DUAL COR מעבד

 500G 4  דיסק קשיחG זיכרון
מסך 11.6

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 1799 

3568 I3 מחשב נייד דל
INTEL 6100 U COR I3 מעבד

500G 4 דיסק קשיחG RAM זיכרון
DVD מסך 15.6  צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שלוש שנים אחריות

₪ 129 

רמקול 2.1 עם בס 1610
עם חיבור USB לדיסק אונקי 

ושלט
עוצמה

חזקה במיוחד

₪ 10

USB עכבר אופטי
שנה אחריות 

₪ 119 

רמקול נטען בזוקה מקצועי 
עוצמה מטורפת   

כולל כניסה לכרטיס זיכרון ודיסק 
אונקי   חיבור בלוטוס אלחוטי שלט 

אלחוטי   מתאים לדרך  לנגנים 
פלאפונים ומחשבים ניידים

₪ 169 

דיסק קשיח חיצוני 
שנתיים אחריות

750G
    ₪ 289    ₪ 239

T1

זזזה מדפסת זזמינה
הכי משתלם

זזזולה ואיכותית
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עריכה: הילה פלאח
לבריאות

  בחורף קר לנו ואנו מחפשים כל הזמן אוכל חם או פחמימות בכדי להרגיש חם ונעים
למה אנחנו אוכלים יותר בחורף? ואיך ניתן לשמור על אכילה סדירה ובריאה גם בחורף? 

 לפניכם עצות וטיפים לתזונה מאוזנת ולשמירה על המשקל בחורף

מבזקים
טיפול חדשני למניעת התקרחות 

חברת פרומדיקס מייבאת 
אלו  בימים  ומשווקת 
למניעת  חדשני  טיפול 
 XL_HAIR התקרחות:  
חברת של    BOX
יותר  קל   .SKINTECH
היחלשותן  את  למנוע 
שערות  של  והזדקנותן 

נשרו.  שכבר  שערות  של  מחדש  לגדילה  לגרום  מאשר  קיימות 
הטיפול ב- XL Hair נעשה באמצעות שיטת הטיפול מזותרפיה 
עמוקה  הזנה  המעניקות  לקרקפת  דקיקה  מחט  עם  הזרקות   -
לנורמה,  הזקיקית  הפעילות  והחזרת  לחלוח  הקרקפת,  עור  של 
 XL Hair השיער.  נשירת  שלב  וקיצור  הצמיחה  שלב  הארכת 
מגדיל את כמות תאי פקעות השיער בבני אדם והופך את השיער 

למלא ברק, צפוף יותר אשר צומח במהירות רבה יותר. 

אחד  כשבועיים  של  במרחק  טיפולים  כעשרה  נדרשים  בד"כ 
מהשני. לאחר מכן נדרש טיפול תחזוקה כל חודש. ד"ר מוחמד 
גרה, מומחה באנטי אייג'ינג, מציין: "תופעת הידלדלות השיער 
במוצר  טיפול  בפרט.  וגברים  נשים  בקרב  נפוצה  תופעה  הינה 
להתאים  יכול   SKINTECH חברת  של    XL_HAIR החדשני 
לאנשים  מתאים  אינו  הוא  כאחד,  ונשית  גברית  להתקרחות 
ומעוניינים להפסיק  קרחים אלא לאנשים שיש להם הידלדלות 
ניכרים  באחוזים  טיפולים  מספר  לאחר  מניסיוני  הנשירה.  את 
רופאים  אצל  נערך  הטיפול  באזור".  שיער  צמיחת  גם  נצפית 

מתמחים ברחבי הארץ.

הוגדל המימון למכשירי שמיעה
המימון  להגדלת  במאבקו  בקול  לארגון  נוסף  מדהים  הישג 
בקשה  בקול  ארגון  הגיש  המאבק  במסגרת  שמיעה.  למכשירי 
לוועדת סל התרופות להגדלת המימון לגילאי 31-64. ועדת סל 
התרופות אישרה את הבקשה והמימון הוגדל ל- 3494 ₪ לאוזן 
לתת  הבריאות  לשר  קורא  'בקול'  ארגון   .31-50 לגילאים   גם 
51-64 אשר ראוי שתקבל מימון בסל  מענה גם לקבוצת גילאי 

הבריאות בהיקף לו זוכים קבוצות הגיל האחרות. 

כי  וההכרה  ההחלטה  על  הסל  ועדת  חברי  את  מברכים  "אנו 
אנשים כבדי שמיעה רבים הנמצאים בשלב קריטי בחייהם של 
משפחה,  והקמת  תעסוקתי  נתיב  בניית  עצמאית,  זהות  פיתוח 
צריכים לקבל מענה מיטבי ומאפשר בתהליך שיקום השמיעה. 
אנו שמחים כארגון המייצג של כבדי השמיעה בישראל להוביל 
את השינוי המבורך כל כך שהתבשרנו עליו היום". החלטה זו 
של ועדת הסל מצטרפת להישג של בקול בשנת 2011 אז לאחר 
מאבק ממושך, נעתרה ועדת סל והגדילה את מימון את מכשירי 
השמיעה לגילאי 65 ומעלה ולהישג נוסף ב- 2016, לפיו הוגדל 

המימון לגילאי 18-30.

חדש: בדיקה דיגיטלית לאבחון העור
 "TOAL BODY PHOTOGRAPHY" האבחנתית  הבדיקה 
קרינת  נזקי  לאבחון  הגוף  עור  של  דיגיטלי  ממוחשב  לתיעוד 
בישראל.  מושקת   - ממאירה  ומלנומה  עור  סרטן  השמש, 
ע"י  דיגיטלי  בצילום  הגוף  עור  של  מדויק  מיפוי  באמצעות 
המערכת "FotoFinder" שפותחה בגרמניה, ניתן לאבחן שינויים 
על פני העור ובתוך מבנה השומה עצמה לאורך שנים, במטרה 
לאתר שינויים העלולים להעיד על התפתחות סרטן עור. בדיקת 
צילום  על  מבוססת   "TOAL BODY PHOTOGRAPHY"
בטכנולוגיה ייחודית, ללא אמצעים פולשניים בתהליך זריז, נטול 
וממופה  מצולם  בלבד,  דקות   10 במהלך  נוחות.  חסר  או  כאב 
סורק  באמצעות  תנוחות,  במספר  שונים,  כיוונים   4 מ-  העור 
ייחודי )FotoFinder(. שומות שנמצאו חשודות, מצולמות בנוסף 
על ידי "דרמטוסקופ דיגיטאלי" המאפשר מעקב אחרי שינויים 

בתוך השומה החשודה עצמה, לטובת אבחון ומעקב בהמשך. 

בישראל  העור  רופאות  מבכירות  עזיזי  אסתר  הפרופ'  לדברי 
זו  ואמינה  חדשנית  "בדיקה  הסרטניים  העור  גידולי  בתחום 
נמצאה במחקרים שהתפרסמו לאחרונה, כמסייעת באופן מובהק 
באיתור מלנומה ראשונית ,- סרטן העור האלים והקטלני ביותר. 
בשל כך חשיבותה הרבה כמסייעת להפחתת התמותה מהמחלה, 
בעיקר בישראל בה קרינת השמש מהגבוהות בעולם וכן השיעור 
 "SPOT CLINIC" מרכז  עור".  מסרטן  הסובלים  של  הגבוה 
לרפואת עור ברמת החייל מציע כיום אבחון באמצעות בדיקת 
לסרטן  הסיכון  לבעלי   ."TOAL BODY PHOTOGRAPHY"

עור ומלנומה מומלצת הבדיקה לפחות אחת לשנה.

אזהרה: השמנת חורף

כפועל  להתרחש  אמורה  נכונה  הרזיה 
אכילה  להשיג  מנסים  בו  תהליך  של  יוצא 

שמקשיבה  כזאת  ובריאה,  נורמאלית 
הסביבה  הנפש,  הגוף,  לצרכי 

ואפילו מזג האוויר ולוקחת אותם 
"לוקחים  איך  אז  בחשבון. 

החורף?  את  בחשבון" 
מסתבר שיש בחורף נסיבות 
עלינו  שמקשות  אמתיות 
מאוזנת  אכילה  לאכול 
גורמות  אף  ולעיתים 
רותי  במשקל.  לעלייה 
קלינית  דיאטנית  אבירי, 
ויועצת התזונה של טונה 
מסבירה   - סטארקיסט 
טיפים  כמה  ונותנת 

מאוזנת  תזונה  על  לשמור 
בעונה הקרה.

ישנם מספר קשיים המיוחדים 
המקשים  החורפית  לעונה 

לשמור על תזונה מאוזנת. בחורף 
מחשיך מוקדם יותר-יש פחות שעות 

החומר  בכמות  ירידה  נגרמת  ולכן  אור 
על  אחראי  אשר  סרוטונין  הנקרא  במוח 
מצב רוח טוב. כתוצאה מכך גוברת הנטייה 
עוזרים  אינם  אשר  ודיכאונות  רוח  למצבי 
"מזון  אחר  לחפש  רבים  ושולחים  בהרזיה 
קלוריות.  עתיר  קרובות  שלעיתים  מנחם", 
יותר  רבה  תשוקה  קיימת  בחורף  כן,  כמו 
לפחמימות והסיבה לכך היא שוב הסרוטונין 
אשר אחראי גם על תחושת השובע. כאמור, 
כי  והוכח  בחורף  יורדת  במח  הפרשתו 
פחמימות גורמות להגברת הפרשתו. אכילת 
פחמימות תשפר את מצב הרוח, אולם אם 
באמצעות  לפחמימות  התשוקה  את  נספק 
שוקולד, זה לא ממש יעזור לנו לאכול בריא 

ולרזות. 
נעימה  אשליה  וקיימת  קר  בחורף  בנוסף, 
יותר.  אוכלים  פשוט  ולכן,  מחמם.  שאוכל 
צריכת  גדלה  שבחורף  נמצא  במחקר 
ב-  האדם   בני  רוב  של  היומית  הקלוריות 
סבורים,  חוקרים  בממוצע.  קלוריות    200
שאולי יש פה שריד אבולוציוני שנטבע בנו 
היה  ולא  קר  היה  בחורף  בהם  קדם,  מימי 
בגופו  שומן  לאגור  צריך  היה  והאדם  מזון 

כדי להתחמם ולשרוד. 
פחות  מתחשק  הקור,  בגלל  כן,  על  יתר 
לאכול ירקות חיים ולכן חסר לנו הנפח דל 
קשה  לארוחות.   מספקים  שהם  הקלוריות 
לעסוק  או  ודינאמיים,  פעילים  להיות  יותר 
בספורט בחוץ. וכן, הבגדים הרחבים בחורף 
לחשוב  וקל  במשקל  העלייה  את  מסתירים 

"שנטפל בזה בקיץ..."
אז איך נתמודד עם הקשיים? 

בעייתית,  היא  לפחמימות  התשוקה   
של  נכון  תכנון  בעזרת  לפתרון  ניתנת  אך 
מורכבות  פחמימות  המכילות  ארוחות, 
כגון:  מלאים  דגנים  צריכת  על  והקפדה 
לחם מלא, קרקרים מחיטה מלאה, פריכיות 
מאורז מלא, אורז מלא, וכו'. כך הגוף יקבל 
מצב  סרוטונין,  לייצור  פחמימות  מספיק 
לפחמימות  התשוקה  ותקטן  ישתפר  הרוח 
פשוטות כמו שוקולד. מומלץ לצרוך אותם 

באופן מפוזר בכל ארוחה על פני כל היום.
 אכילת לחם עם חמאה אינה מחממת- 
חפשו   - לכם  קר  אם  אשליה!  זוהי 
ללכת  במקום  תנור,  או  סוודר 
לאכול. כמו כן, יהיה נכון להעדיף 
ארוחות חמות שיוצרות תחושת 
צורך  אין  יותר.  גדולה  שובע 
פשוט  אפשר  קשה:  לעבוד 
לפתוח קופסת טונה ולבשל 
בקלות מנה חמה עם אורז 
לקבל  מנת  על  פסטה  או 

ארוחה מהירה ומזינה. 
קשה  בחורף  אמנם   
חיים,  ירקות  לאכול  יותר 
להרבות  יותר  קל  אך 
ובמרקי  מבושלים  בירקות 
החיים  הירקות  את  ירקות. 
שעה  חצי  להוציא  גם  אפשר 
לפני האכילה מהמקרר וכך ניתן 
בחשק  יותר  אותם  לאכול  יהיה 

כשהם בטמפרטורת החדר. 
 למרות הגשמים, נותרו מספיק ימים 
פעילויות  לביצוע  קרים  מאוד  ולא  יפים 
להיות  חייב  לא  ספורט  לכך,  נוסף  בחוץ. 
בחוץ!  זה הזמן להסיר את הבגדים המכסים 

את ההליכון הביתי.
מרקים  מרקים.  אכילת  מזמין  החורף   
מלאה  ארוחה  להוות  יכולים  עשירים 
אך  המזון,  אבות  כל  את  המספקת  וחמה 
קטנה  ירקות  מרק  שמנת  מראים  מחקרים 
האנרגיה  כמות  את  הקטינה  הארוחה  לפני 

שנצרכה בארוחה כולה. 
 בחורף תחושת הצמא קטנה, אך חשוב 
כדי  מספיק  לשתות  בקיץ  מאשר  פחות  לא 
לא להתייבש. השהייה הממושכת במזגנים 
מגבירה את הסיכוי לתחושות של כאבי ראש 
והשובע  הרעב  ומרכזי  היות  והתייבשות. 
הרעב  תחושות  במח,  לשני  אחד  צמודים 
עלולים  אנחנו  להתבלבל:  עלולות  והצמא 
בעוד  לאכול,  ולכן  רעבים  שאנחנו  לחשוב 
שלמעשה לא פרשנו נכון את תחושת הצמא 
לא  שהגוף  מיותרות  קלוריות  צרכנו  ובכך 

היה זקוק להן באמת.

סל תרופות
ראשון  פיתוח   "GranaGard"
מסוגו בתוספי תזונה: כמוסות שמן 
זרעי רימונים העשיר בנוגדי חמצון 
"מיקרו  בטכנולוגית  עוצמתיים, 
אופטימאלית  לספיגה  טיפות" 
על  בשמירה  מוכחת  ואפקטיביות 
כמעכבת  גם  הידועה  המח  תאי 
אלצהיימר  חלבוני  של  יצירה 
באתר  להשיג  פתולוגים.  ודמנציה 
  granalix.com המפתחת  החברה 
ל-60   ₪  120 של  השקה  במחיר 

כמוסות. לייעוץ:  050-583319848

בריז  הרבליס  את  משיקה  הישראלית  פלוריש  חברת 
HERBALIS BREEZE לכסנית מציצה בעלת שתי שכבות - 
גרון צורב והקלה על  ורכה, לפיתרון כפול: הקלה על  קשיחה 
לרכוש  ניתן  מידי.   אפקט  ובעלת  טעימה  הנשימה.  מערכת 
ברשתות הפארם ובתי המרקחת. מחיר: 29.9 ₪  ל- 20 לכסניות

ד"ר פישר מרחיבה את סדרת שמני הרחצה 
רחצה  שמן  נטורל  אמול  ומשיקה:   EMOL
חדשנית  פורמולה  בעל  לתינוק  טיפולי 
המכילה הרכב שמנים טבעיים ייחודי לטיפול 
מחיר:  עור.  ביובש  מידית  והקלה  אפקטיבי 

200 מ"ל –34.90-39.90 ₪  



15   כ"ב בטבת תשע"ז 20/1/17

מאוזן

אל המקורותתשבץ

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

מאונך

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1.  "מדן ועד באר שבע"
2.  "מה בצע" 

מהו 'סקוריטטה'?
1. ארגון זכויות בע"ח עולמי

2. מוסד ביטחוני ביוון העתיקה
3. משטרת הביטחון הרומנית בתקופת 

הקומוניזם
4. חתול ערבות 

מהו 'אמנסטי' ?
1. ארגון סיוע הומניטרי

2. ארגון מתנדבים לזכויות אדם
3. חבל ארץ בתורכיה

4. ארגון אומני ישראל

מי היה שר האוצר הראשון של מדינת 
ישראל?

1. לוי אשכול
2. אליעזר קפלן

3. אשר ידלין
4. שמחה ארליך

באיזו עיר הבניינים הגבוהים ביותר בארץ?
1.אשדוד
2. רמת גן

3. חיפה
4. אור עקיבא

1. על כל פנים,מכל מקום, אבל. "בתורה ____ גדול ממך" )בבא 
מציעא פד: (

5. אחד מארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה. )הגדה של פסח(
7. דלי קטן לשאיבת מים מן הבור, צנצנת, צלוחית, כלי קיבול 

ליין. "ומחזיר ה____ על האורחין" )יומא ל.(
"ה_____  גדולה.  מצרה  שניצל  מי  של  בפיו  שמחה  קריאת   .8

נשבר ואנחנו נמלטנו" )תהלים קכד ז(
9. חוסר, העדר, גרעון. "אין _____ כל דבר" )שופטים יט יט(

11. כוכב הבוקר, אור-השחר. "הרואה אומר ____" )יומא ג א(
בתוך   ____ ואעשה  מבחוץ  "ואקדיח  ומכופל.  כפול  פלא   .13

_____" )פסחים קיח: (
)ראש   "_____ כשלש  תרועה  "שעור  מקוטע.  בכי  יללה,   .15

השנה ד ט( )בלשון יחיד(
16. ערבון. "המלוה את חבירו על ה_____" )בבא מציעא פא: (

18. כנוי הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  
"____ ישראל ופרשיו" )מלכים ב ב יב(

 _____" במקרא.  שנזכרו  הריחניים  הבושם  מצמחי  אחד   .19
וכרכם קנה וקנמון" )שיר השירים ד יד(

1. אוצר, אוסף של דברים יקרים שהם טמונים ונסתרים. "נתן לכם 
____" )בראשית מג כג(

2. נושף, משמיע קול, מביע. "כי קמו בי עדי שקר ו____ חמס" 
)תהלים כז יב(

3. ישיבה אל השולחן דרך חרות, בהשענות קלה
על משהו. כסא ____ בליל הסדר. )בכתיב מלא(

4. חזור בך, שוב מדרכך או מדבריך! "דעתו עליו אומרין לו חזור 
ל_____" )יומא כב: (

5. כלי הקשה, מקישים עליו בקנה או ביד. "ב_____ ובכנור" 
)בראשית לא כז(

6. אבי נריה ואבי אביו של ברוך,סופרו של 
ירמיה הנביא. )ירמיה לב יב(

10. קלקול והשחתה על ידי חידקים או פטריות . "לעץ _____ 
נחושה" )איוב מא יט(

12. בן-נר בן-אביאל שר צבא שאול. )שמואל א יד נא(
14. הניח, השעין. "ו____ ידו על ראש העלה" )ויקרא א ד(

17. זקן,ישיש, איש-שיבה. "גם ____ גם ישיש בנו" )איוב טו י(
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מאוזן

אל המקורותתשבץ

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

מאונך

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1.  "מדן ועד באר שבע"
2.  "מה בצע" 

מהו 'סקוריטטה'?
1. ארגון זכויות בע"ח עולמי

2. מוסד ביטחוני ביוון העתיקה
3. משטרת הביטחון הרומנית בתקופת 

הקומוניזם
4. חתול ערבות 

מהו 'אמנסטי' ?
1. ארגון סיוע הומניטרי

2. ארגון מתנדבים לזכויות אדם
3. חבל ארץ בתורכיה

4. ארגון אומני ישראל

מי היה שר האוצר הראשון של מדינת 
ישראל?

1. לוי אשכול
2. אליעזר קפלן

3. אשר ידלין
4. שמחה ארליך

באיזו עיר הבניינים הגבוהים ביותר בארץ?
1.אשדוד
2. רמת גן

3. חיפה
4. אור עקיבא

1. על כל פנים,מכל מקום, אבל. "בתורה ____ גדול ממך" )בבא 
מציעא פד: (

5. אחד מארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה. )הגדה של פסח(
7. דלי קטן לשאיבת מים מן הבור, צנצנת, צלוחית, כלי קיבול 

ליין. "ומחזיר ה____ על האורחין" )יומא ל.(
"ה_____  גדולה.  מצרה  שניצל  מי  של  בפיו  שמחה  קריאת   .8

נשבר ואנחנו נמלטנו" )תהלים קכד ז(
9. חוסר, העדר, גרעון. "אין _____ כל דבר" )שופטים יט יט(

11. כוכב הבוקר, אור-השחר. "הרואה אומר ____" )יומא ג א(
בתוך   ____ ואעשה  מבחוץ  "ואקדיח  ומכופל.  כפול  פלא   .13

_____" )פסחים קיח: (
)ראש   "_____ כשלש  תרועה  "שעור  מקוטע.  בכי  יללה,   .15

השנה ד ט( )בלשון יחיד(
16. ערבון. "המלוה את חבירו על ה_____" )בבא מציעא פא: (

18. כנוי הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  
"____ ישראל ופרשיו" )מלכים ב ב יב(

 _____" במקרא.  שנזכרו  הריחניים  הבושם  מצמחי  אחד   .19
וכרכם קנה וקנמון" )שיר השירים ד יד(

1. אוצר, אוסף של דברים יקרים שהם טמונים ונסתרים. "נתן לכם 
____" )בראשית מג כג(

2. נושף, משמיע קול, מביע. "כי קמו בי עדי שקר ו____ חמס" 
)תהלים כז יב(

3. ישיבה אל השולחן דרך חרות, בהשענות קלה
על משהו. כסא ____ בליל הסדר. )בכתיב מלא(

4. חזור בך, שוב מדרכך או מדבריך! "דעתו עליו אומרין לו חזור 
ל_____" )יומא כב: (

5. כלי הקשה, מקישים עליו בקנה או ביד. "ב_____ ובכנור" 
)בראשית לא כז(

6. אבי נריה ואבי אביו של ברוך,סופרו של 
ירמיה הנביא. )ירמיה לב יב(

10. קלקול והשחתה על ידי חידקים או פטריות . "לעץ _____ 
נחושה" )איוב מא יט(

12. בן-נר בן-אביאל שר צבא שאול. )שמואל א יד נא(
14. הניח, השעין. "ו____ ידו על ראש העלה" )ויקרא א ד(

17. זקן,ישיש, איש-שיבה. "גם ____ גם ישיש בנו" )איוב טו י(
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