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טרור בשערי 
הפרלמנט הבריטי

מאת: שמעון ליברטי

הטרור מכה גם בבריטניה: פיגוע טרור רצחני התרחש 
סמוך  לונדון,   – בריטניה  בירת  של  בליבה  רביעי  ביום 
לבניין הפרלמנט הבריטי ארמון ווסטמינסטר ומגדל ה'ביג 

בן' המפורסם.
עלה  המחבל  הצהרים,  אחר  בשעות  התרחש  הפיגוע 
לדרוס  והחל  ווסטמינסטר  בגשר  המדרכה  על  רכבו  עם 
עד  הגיע  הוא  במקום.  שהיו  ושוטרים  רגל  הולכי  עשרות 
בשני  חמוש  כשהוא  מהרכב  יצא  הפרלמנט,  בניין  לפתח 
סכינים ודקר למוות שוטר, עד שנוטרל וחוסל בידי כוחות 

המשטרה. 
נהרגו  בנוסף   ,48 בן  פאלמר  קית'  הוא  השוטר שנרצח 
נפצעו  אדם  בני  כ-40  לחייהם.  ה-40  בשנות  ואישה  גבר 
מאושפזים  עדיין  רובם  ותיירים,  תלמידים  בהם  בפיגוע, 

בבתי החולים. 
ידועה  המחבל  של  זהותו  בריטניה,  משטרת  לפי 
למשטרה, אך טרם דווחו פרטים על המחבל ועל הסיבות 
בצהרי  הרצחני.  הפיגוע  את  לבצע  לו  שגרמו  המדויקות 

חמישי לקח ארגון הטרור דאעש אחריות על האירוע. 
שר ההגנה של בריטניה מייקל פאלון אמר שהמשטרה 
לטרור  קשור  היה  בלונדון  שהפיגוע  "מאמינה  הבריטית 
האיסלאמי ואנחנו בודקים אם התוקף נתמך על ידי מישהו 
נוסף. המשטרה חוקרת על האיש הזה, את עמיתיו, מהיכן 
היו  אחרים  אנשים  אם  בדחיפות  בודקים  הם  הגיע.  הוא 
הזה  שהפיגוע  היא  שלהם  העבודה  הנחת  בזה.  מעורבים 

קשור לטרור האיסלאמי".
בית  על  הלילה  במהלך  פשטו  גדולים  משטרה  כוחות 
כשעתיים,  שארכה  הפשיטה  במסגרת  בבירמינגהאם, 
כוחות  גם  והשתתפו  לתנועה,  שונים  אזורים  נחסמו 
מיוחדים. המשטרה סירבה למסור פרטים נוספים מסיבות 
שמונה  נעצרו  הלילה  במהלך  כי  מסרה  אך  מבצעיות, 

חשודים במקומות שונים. 
בשל הפיגוע הוטל סגר על בניין הפרלמנט והדיון שהיה 

בעיצומו הופסק. הפרלמנט נפתח שוב רק יום למחרת. 

ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי, אמרה לאחר הפיגוע: 
"המדינה לא תיכנע לפחד. הפרלמנט ייפתח כרגיל. נמשיך 
לעבוד יחד כרגיל. ותושבי לונדון ואנשים אחרים מרחבי 
העולם שהגיעו לבקר את העיר הגדולה הזו יקומו ויעבירו 
ייצאו  הם  שלהם,  הרכבות  על  יעלו  הם  כרגיל.  יומם  את 
יחיו  הם  האלה,  ברחובות  ילכו  הם  שלהם,  המלון  מבתי 
לעולם  ביחד.  קדימה  נמשיך  וכולנו  שלהם.  החיים  את 
לא ניכנע לטרור. ולעולם לא ניתן לקולות של שנאה ורוע 
לפלג אותנו". היא הוסיפה: "המיקום של המתקפה הזאת 
בירתנו, שבה  בלב  לפגוע  היה מקרי. הטרוריסט בחר  לא 
יחד  חוגגים  והתרבויות  הדתות  הלאומים,  מכל  אנשים 

חירות, דמוקרטיה וחופש ביטוי".
ראש העיר לונדון, סאדיק חאן, פרסם הודעה בה נאמר כי 
לונדון "נותרה אחד מהמקומות הבטוחים ביותר בעולם". 
לדבריו, "אנו עומדים יחד, מול אלה שמבקשים לפגוע בנו 
לטרור  יתנו  לא  לונדון  תושבי  חיינו.  אורח  את  ולהשמיד 

להפחיד אותם".
תרזה  עם  שוחח  טראמפ   דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
מיי ואמר כי הציע "שיתוף פעולה מלא ותמיכה במסגרת 

התגובה למתקפה, והבאת האחראים לדין".
לונדון, מרק  מפקד היחידה למלחמה בטרור במשטרת 
15 שנה  48, שירת  בן  "קית',  ספד לשוטר שנרצח:  רולי, 
היום  שיצא  מישהו  היה  קית'  ואב.  בעל  והיה  במשטרה 
שלו  המשמרת  בסוף  הביתה  לשוב  בציפייה  לעבודה 

והייתה לו זכות לצפות שזה אכן מה שיקרה". 
על  בספקנות  לדווח  שנוהגים  הבריטיים,  בעיתונים 
פיגועי טרור בישראל ולהציג את הגרסה הפלסטינית,  שינו 
ממנהגם ודיווחו על אירוע טרור. כותרת ה"דיילי מירור" 
מייל"  ה"דיילי  כותרת  הדמוקרטיה".  על  "מתקפה  זעקה 
הייתה "הטרור היומי הגיע לווסטמינסטר", ואילו ב"סאן" 
סכין  לבריטניה  שתקע  "המטורף  כותרת:  נתנו  הבריטי 

בלב".

מחבל ביצע פיגוע דריסה ודקירה מול בניין הפרלמנט הבריטי בלונדון, רצח שלושה בני אדם - בהם 
שוטר - ופצע כ-40 בני אדם  ראש הממשלה תרזה מיי: "לא נכנע לפחד"  הכותרות בעיתוני 

בריטניה: "המטורף שתקע לבריטניה סכין בלב"

השבוע  שראינו  הפיגוע 
מכל  שונה  הוא  בלונדון, 
הפיגועים שנעשו עד כה במדינות 
האזור  כי  שונה  הוא  אירופאיות. 
הפיגוע,  התקיים  שבו  והמקום 
עבור  גדולה  משמעות  בעל  הוא 
העם הבריטי. המסר מפיגוע כזה 
הוא שהאסלאם יכול לפגוע בלב 
 – הבריטית  המעצמה  של  לבה 
אחד  שהיא   – הפרלמנט  ברחבת 
העוצמה  של  החשובים  הסמלים 

הבריטית. 
קשה  זה  כזה,  פיגוע  למנוע 
רואים,  שאנחנו  כמו  מאוד. 
מאידאולוגיה  המושפעים 
צריכים  לא  קיצונית,  אסלאמית 
על  ארגוני  עם  בקשר  להיות 
מעשים,  הדרכה  מהם  ולקבל 
עצמאי  באופן  פועלים  הם  אלא 
ומצליחים לפגוע בחפים מפשע. 
באורח  גם  פוגע  השבוע  האירוע 
בכלכלה,  המדינה,  של  החיים 
ובמערך  הפוליטית  במערכת 
אזרחי  של  הנורמלי  החיים 

המדינה. 
בסוגיה  המרכזי  הנושא 
לגיטימיות  ספק  ללא  הוא  הזו, 
יש  ההגירה,  בגלל  ההגירה. 
יצאו  הבריטים  כי  טוענים 
במסגרת  האירופאי  מהאיחוד 
הוויכוח  כל  הידוע.  ה'ברקזיט' 
בהישארות  שתמכו  מפלגות  עם 

שמאיימת  ההגירה  היה  באיחוד, 
בריטניה.  של  הנאור  הצביון  על 
על  לשמור  מתעקש  האיחוד 
ולא  ממותנת,  הגירה  מדיניות 
הותיר ברירה לבריטניה שביקשה 

לצמצם את מספר המהגרים.
האירוע  למרות  זאת,  עם 
שמחר  להאמין  קשה  הרצחני, 
מיידי  שינוי  יהיה  בבוקר 
האירופי,  האיחוד  במדיניות 
כאלו  שמפגעים  העובדה  אבל 
מצליחים לפגוע בסמל של מדינה 
אירופאית, בעלת השלכות רבות. 
הסתם  מן  ישראל,  שתומך  מי 
יודע לומר כי האירועים הרצופים 
שקרו במדינה, הם זו שהעלו את 
הלגיטימציה לפעול כפי שכוחות 

הביטחון פועלים. 
רמת  היא  לציון  ראויה  נקודה 
הביטחון  כוחות  של  הערנות 
בדקות  הטרור.  לנושא  הבריטים 
מידית  היענות  הייתה  הפיגוע, 
בהמוניהם  שהגיעו  הכוחות  של 
דקות  שתוך  העבודה  לזירה. 
אינה  בזירה,  היו  הגורמים  כל 
מובנת מאיליה. זו בהחלט נקודה 
של  היכולת  גם  כך  חשובה. 
הממסד הפוליטי הבריטי לשמור 
וגם  הפיגוע  בהיבט  האיפוק  על 
לחזור  והיכולת  לאחריו  בשעות 
נורמליים בשעות מעטות,  לחיים 

ראויה לציון.

הכותב הוא מומחה לפוליטיקה בריטית ומזכיר סניף הלייבור בצפון לונדון

ה'איחוד' לא ישתנה
ד"ר אמיר ח'ניפס
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  רוסיה: מתנגדים לפוטין? ראו הוזהרתם
סרגיי  של  משפחתו  את  המייצג  דין  עורך  גורוחוב,  ניקולאי 
ב-2009,  מסתורי  באופן  שמת  רוסי  שחיתויות  חושף  מגניצקי, 
נפצע אתמול קשה בנפילה מקומה רביעית. לפי דיווחים ברוסיה, 
גורוחוב נפל בעת שניסה להרים אמבטיה, אך עיתוי הנפילה, יממה 
לפני שהיה אמור להופיע בבית משפט בעניינו של מרשו המנוח, 

עורר חשדות וטענות, כי גורוחוב הופל ולא נפל. 
ענק בקרב הממשל  לענייני מסים, חשף מעילת  עו"ד  מגניצקי, 
בתאו,  מת  מעצרו  בעת  ונכלא.  לנרדף  הפך  במהרה  אך  הרוסי, 
כי  טענו  עצמאיים  חוקרים  אולם  לב,  התקף  הרשמית  כשהסיבה 
את  המייצג  גורוחוב  שספג.  ובעיטות  מעינויים  כתוצאה  מת  הוא 

משפחתו, היה אמור להופיע בפני ביהמ"ש, בקשר לתלונה שמסרה אמו של מגניצקי. 
ומיריביו של  נבלני, ממנהיגי האופוזיציה ברוסיה  נוסף של פוטין שנפגע השבוע, הוא אלכסיי  מתנגד 
הנשיא ולדימיר פוטין. נבלני רוסס בחומר חיטוי ירוק במהלך מסע בחירות בסיביר. החומר הירוק לא ירד 
מפניו במשך כמה ימים, ונבלני פרסם תמונות שלו מנסה להסיר את החומר. נבלני עצמו הודיע כי יתמודד 
רוסיה, בבחירות שיערכו בשבוע הבא, אך הורשע בחודש שעבר במעילה, מה שמונע ממנו  על נשיאות 

להתמודד. לטענתו, ההחלטה נבעה משיקולים פוליטיים.

 צרפת: מועמד הימין ממשיך להסתבך
בחודש  שיערכו  צרפת  לנשיאות  בבחירות  הימין  מועמד  פיון,  פרנסואה 
הבא, מסתבך בפרשייה חדשה, כאשר לפי החשד תיווך פגישה בין מיליארדר 
במקביל  דולר.  אלף   50 תמורת  פוטין,  ולדימיר  רוסיה  נשיא  לבין  לבנוני 
כדי  רעייתו,  נגד  החקירה  את  מרחיבה  היא  כי  הודיעה  בצרפת  התביעה 
לבדוק חשד שהיא חתמה על מסמכים מזויפים כדי להוכיח שעבדה כעוזרת 

הפרלמנטרית שלו וקיבלה כספים בצורה חוקית.
חמשת  בין  עימותים  בסדרת  ראשון  עימות  נערך  השבוע  יותר  מוקדם 
מקרון,  הימין;  מועמד  פיון,  הקיצוני;  הימין  מועמדת  פן,  לה  המועמדים, 
מועמד  מלנשון,  לוק  וז'אן  השמאל  מועמד  המון,  בנואה   ; המרכז  מועמד 
השמאל הקיצוני. סקרים שנערכו לאחר העימות, העלו כי כשליש מהצופים 

סברו כי מקרון ניצח, כחמישית סברו כי מלנשון ואילו לה-פן הגיעה רק למקום השלישי.

 קוריאה הצפונית: איומים וניסוי כושל
צבאות ארצות הברית וקוריאה הדרומית הודיעו, כי קוריאה הצפונית ערכה ניסוי כושל בטיל שהתפוצץ 
זמן קצר לאחר שיגורו. הדיווחים על כישלון השיגור מגיעים על רקע תרגול צבאי שנתי שמקיימת דרום 

קוריאה עם חיילים אמריקאים, שאותו מכנה הצפון "חזרות לפלישה". 
קוריאה  על  עיצומים חדשים  כי הממשל שוקל להטיל  בכיר,  גורם אמריקני  יותר השבוע אמר  מוקדם 
הצפונית, כולל ניתוקה מהמערכת הבנקאית הבינלאומית במטרה להרתיע את  קים ג'ונג און, לאור שורת 
הניסויים הבליסטיים שארצו עורכת. סגן שגריר המדינה באו"ם, צ'ו מיונג נאם, הגיב לאיומים, ואמר כי ארצו 

לא חוששת. "אפילו ניתוק מהמערכת הפיננסית הבינלאומית לא יפחיד אותנו או יגרום לשינוי כלשהו".  

 טורקיה: סדרה אנטישמית - "יהודים ניסו להתנקש בסולטן" 
בקהילה  רבה  לדאגה  גורמת  הטורקית  בטלוויזיה  אלו  בימים  המשודרת  היסטורית  טלוויזיה  סדרת 
משקר  שהוא  תוך  לנילוס,  הפרת  בין  היהודים  מדינת  את  להקים  ניסה  הרצל  כי  נטען,  בסדרה  היהודית. 
לשלטונות הטורקיים. כמו כן, בסדרה מוצגת סצנה בה נראה יהודי מנסה להתנקש בסולטן עבדול חמיד. 
משגרירות ישראל בטורקיה נמסר, כי הם מתכווננים לעלות את העניין לדיון במגעים עם הממשל באנקרה.

בתוך כך, סגן ראש ממשלת טורקיה, נומן קורטולמוס, הסביר השבוע כי הסיבה לכך שטורקיה מכנה 
בשבועיים האחרונים כמה מדינות באירופה בכינויים "נאצים" ו"פשיסטים", היות וטורקיה מודאגת מעתידן 

של ידידותיה האירופיות, מקווה שהן יזכרו את ההיסטוריה הקטלנית ולא יפלו שוב למלכודת הנאציזם.

 לבנון: נסראללה פועל בשליחות ישראל?
העיתונאית הלבנונית, מריה מעלוף, חוללה סערה בלבנון, לאחר שתהתה בחשבון הטוויטר שלה מדוע 
הנוצרית-מארונית,  לעדה  המשתייכת  מעלוף,  נסראללה.  חסן  חיזבאללה,  מזכ"ל  את  מחסלת  לא  ישראל 
ידועה בעמדותיה הניציות נגד הארגון השיעי ועזרתו למשטר הסורי, והעלתה קונספירציה כי נסראללה הוא 
משת"ף ישראלי. "אם ישראל מחשיבה את חסן נסראללה כאויב ביחס אליה, אז למה היא לא ביצעה תקיפה 
אווירית שתגאל אותנו ממנו ואז נאמין לה והיא תגן על עצמה?" כתבה. דבריה עוררו את זעמם של שיעים 
רבים, והיא סיפרה כי קיבלה הודעות נאצה רבות ואף איומים על חייה. כמו כן, מספר עורכי דין הגישו 
תלונה לפרקליטות נגדה, בטענה להסתה לרצח, רקימת מזימות אצל האויב, פגיעה בכבוד המדינה, החלשת 

הרגש הלאומי והגברת הקנאות הגזענית והדתית.

 סודן: המטוס התרסק ועלה באש, הנוסעים ניצלו
מטוס שנחת במדינת ואו, בצפון-מערב דרום סודאן, התרסק בנחיתה, בשל מזג 
אוויר קשה, ועלה באש. למרבה הפלא, איש מהנוסעים, 49 בני אדם בסך הכול, 
לא נהרג. הנוסעים ניצלו בזכות תושיית הטייס שהצליח לפתוח את הדלתות מיד 
עם הנחיתה, כך שכל הנוסעים הספיקו לברוח בטרם המטוס יהפוך למלכודת אש. 

למרות התושייה, כ-37 מהנוסעים פונו לטיפול רפואי, בשל חבלות וכוויות. 

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

פרסום 

ראשון

 חשיפה: חוזר 
המנכ"ל נגד 

המורים החרדים
האם המדינה לא מעוניינת שחרדים 

יגיעו להתגורר באזורי עדיפות לאומית? 
'כל ישראל' חושף כי בחוזר 

מנכ"ל משרד החינוך 
מודרים המורים החרדים 

מהטבות שונות

מאת: ארי קלמן

שיצא  החינוך  משרד  מנכ"ל  חוזר 
חדש  נוהל  כולל   ,2015 ביולי  לאור 
באזורי  הוראה  לעובדי  ל'תמריצים 

העדיפות הלאומית'.
ב'אזור  מורים  יזכו  החוזר,  פי  על 
מעבר  לתמריץ  לאומית'  עדיפות 
אזור  הוא  לאומי  אזור  הקבוע.  לשכר 
שממשלת ישראל הכריזה עליו כאזור 
מוענקים  מכך,  יוצא  וכפועל  מועדף, 
בגבולותיו,  הנמצאים  ליישובים 
הטבות  הנחות,  סיוע,  תמיכה, 
אליו  למשוך  כדי  שונים,  ותמריצים 

תושבים, יזמים ועוד.
ישובים,  כ800  נמצאים  באזור 
ניתן  בתוכם  כפרים,  או  מושבים 
נמצאים  בהם  ערים  כמה  גם  למצוא 
כרמיאל,  כמו  לרוב.  חרדים  מוסדות 
מירון  עמנואל,  ערד,  תפרח,  צפת, 

ומגדל העמק. 
אלא שעל פי חוזר המנכ"ל שנחתם 
על ידי המנכ"לית היוצאת של משרד 
"תופעל  כי  נקבע  כהן,  מיכל  החינוך, 
מיוחדים  ותגמול  תמרוץ  מערכת 
כפי  הלאומית  העדיפות  אזורי  בכל 
אך  הממשלה",  בהחלטת  שנקבעו 
באשר לזכאים לאותו תמרוץ, מציינים 
הכללים בין השאר כי "תמרוץ ותגמול 
החינוך  למוסדות  רק  יינתנו  מיוחדים 
והחטיבה  דתי,  והממלכתי  הממלכתי 
המופעלים  למורים  רק  העליונה 
במוסדות  ורק  המוסד  בפרופיל 
הנערכות  הבגרות  לבחינת  המגישים 
של  הבחינות  אגף  ידי  על  ונבדקות 
פשוטות  במילים  או  החינוך".  משרד 

יותר - לכל מוסד שהוא לא חרדי. 
כי  נכתב  הממשלה  בהחלטת 
הממשלה תפעל במשך שלושה שנים 
אנשים  לתמרץ  בכדי  התחומים  בכל 
ובין השאר  להתגורר בישובים הללו, 
החינוך,  בתחום  עידוד  באמצעות 
ההשכלה  ורכישת  החינוך  "בתחום 
ההישגים  רמת  את  לשפר  במטרה   -
העדיפות  באזורי  התלמידים  של 
מערכת  ליצור  ובמגמה  הלאומית, 

חינוך איכותית בכל רחבי המדינה".
המורים  שמקבלים  ההטבות  בין 
הללו, הוא האפשרות לחוזה אישי בו 
בוותק,  קידום  בין  לבחור  יכולים  הם 

השתתפות בשכר דירה או השתתפות 
בשכר לימוד.

ח"כ  התורה,  יהדות  סיעת  יו"ר 
לחשיפת  מגיב  מוזס,  אליעזר  מנחם 
פירון  בימי  רק  "לא  ישראל':  'כל 
הדירו את החרדים מתקציבים שונים, 
לילדים,  הקייטנות  את  זוכר  עוד  אני 
לילדי  רק  הקציבו  העימות  בקו  שגם 
היום  שגם  העובדה  דתי,  הממלכתי 
יוצא חוזר מנכ"ל עם הוראה לא לתת 
בפריפריה  ותגמול  תמריץ  תקציבי 
לממלכתי  רק  ולתת  לחרדים 
כמה  עד  מלמדת  דתי,   – ולממלכתי 
המלחמה על זכויות המורה או המורה 
מוזס  עומדת".  בעינה  עדיין  החרדית 
זקוקים  היינו  השבוע  "רק  כי  מוסיף 
למערכת  החסמים  להסרת  למאבק 
הממשי  האיום  ובלי  החרדית  החינוך 
שהובטח  מה  את  מקבלים  היינו  לא 

בהסכם הקואליציוני".
כי  בתגובה  נמסר  החינוך  ממשרד 
עדיפות  באזורי  למורים  "תמריצים 
שמגישים  למורים  ניתנים  לאומית 
לבחינות בגרות, ובכלל זה גם למורים 
מהמגזר החרדי", או במילים אחרות, 
במוסדות  בגרות  לבחינות  תגישו  אם 

הלימוד החרדים – תזכו לשוויון.

הסעיף המחריג חרדים

חוזר המנכ"ל המלא



 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242
פקס:03-5785335

 שדי חמד 1 קרית ספר
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

מה הוא מקבל?
חכם

קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ש“ח
                                                       ומקבלים מוצר חשמלי שני בשקל אחד בלבד

כיריים

מבער טורבו
SABAF ראשי
איטלקי 

מיקרוגל

23 ליטר
מראה, כסוף
כיתוב בעברית

מיקסר

מיקסר מקצועי
קערת נירוסטה
נפח 4.5 ליטר

שואב אבק

יבש רטוב
מיכל איסוף - 21 ליטר
אורך כבל 6 מטר

מעבד מזון

קערה 2 ליטר
 750 וואט
תוצרת צרפת

מגהץ קיטור

מי ברז
90 גרם לדקה
4.2 בר

מקרר מיני בר

40 ליטר
HS65 דגם

טוסטר אובן

45 ליטר
מצב שבת
אפיית טורבו

סניף בני ברק

פתוח במוצ“ש

מ 21:00 עד 23:30



יצחק נפחא 3 בני ברק  |  טל:  03-5788227 
שכפול כל סוגי המפתחות 

לבית ולרכב.
*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד
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שעות פתיחה: 
המחלקה פתוחה כל יום

החל מ - 9:00 בבוקר 
 עד 20:00 בערב

סופרקריל מט + לבן
18 ליטר

ברז אקווה פרח
פיה ארוכה

5 שנות אחריות

ברז קיר אקווה
5 שנות אחריות

ברז אמבטיה אקווה
כולל צינור ומזלף

5 שנות אחריות

ברז נשלף אקווה
5 שנות אחריות

ראש טוש עגול גדול
20 ס”מ

פרופילה 5 ק”ג 
להחלקת קירות

T5 LED גוף תאורה
2*18, דגם ניפולייט לומינס

שנה אחריות

גוף תאורה דגם חסקה
אור חזק במיוחד

שנה אחריות

גוף תאורה פלפון
דגם ניצוץ 

לתאורת חדר

LED מגוון רחב של נורות
להברגה רגילה
ניתנות לעמעום

ספריי אימאייל
מיוחד למקררים 
ולמכונות כביסה

צבע לבן נגד עובש
1 ליטר 

סופר סיד 5 ליטר

המרייט צבע למתכת 
לצביעה ישירות 

על גבי חלודה
גוון חלק
750 מ”ל

לכה לזור לעץ הטוב ביותר!
2.5 ליטר

סופרקריל משי
18 ליטר

פוליסיד 18 ליטר

סופר גראד לבן
18 ליטר

סופר 7 לאיטום והדבקה
כל הצבעים

תרמיל סיליקון לבן/ שקוף

צבע הידרו אימייל איכותי
על בסיס מים לצביעת עץ 

ללא ריח לוואי
750 מ”ל

מבחר ענק של גופי תאורה לפסח

600W סט מקדחה
כולל 630 חלקים

את הפסח הזה עושים
ניתן לרכוש תווי שי לעובדים כמתנה לחג 

*)מכבדים תווי שי של עיריית ב”ב והסתדרות המורים(

שואב אבק יונדאי
ציקלון ללא שקית

כולל אביזרים
1400W

שנה אחריות

כירה קרמית יונדאי
להבה אחת

גימור נירוסטה
שנה אחריות

טרמוס חשמלי קיצ’נשף )מורפי(
לבן 

4.8 ליטר
באישור מכון צומת

מיחם לשבת של חברת י.ל.
גוף חימום נסתר

גימור נירוסטה
שנה אחריות
כל הגדלים 

30-60 כוסות

כירה חשמלית טופסון
להבה אחת

צבע לבן
שנה אחריות

מעבד מזון מורפי
לעיבוד וקיצוץ בשר

כולל אביזרים
500W

שנה אחריות

SOL מקרוגל מכני
גוון כסוף

3 שנות אחריות

פלטה קרמית כפולה 
SOL3400

כולל טרמוסטט
שנה אחריות

SOL מכשיר להכנת פנקייק
6 מקומות

1000W מתאים לבלינצ’ס
שנה אחריות

קומקום חשמלי יונדאי
1.5 ליטר
צבע לבן

תאורת לד
שנה אחריות

שואב אבק מונסטאר
יבש\ רטוב
כולל מפוח

1200W
שנתיים אחריות

בלנדר פיליפס
תכולה 1.5 ליטר 

350W
שנתיים אחריות

מקציף ביצים אופסה
200W טורבו
שנה אחריות

מנגל חשמלי אלקטרו
חנן מתפרק לנקיון

שנה אחריות

טוסטר אובן יונדאי
נפח 35 ליור

גוון כסוף
1500W

שנה אחריות

פלטת שבת אלקטרו חנן
גודל 4 סירים 
הדגם החדש!

שנה אחריות

מגוון רחב של סירי
AROSTEEL

קוצץ ירקות סלייסר המקורי
סולמות מתכת דרגש רחב

4 שלבים3 שלבים2 שלבים

רק- 2490&

רק- 990&

רק- 5990&

רק- 21990&

רק- 12990&

רק- 39990&

רק- 23990&

רק- 165&

רק- 185&

רק- 270&

רק- 275&

רק- 7990&

רק- 2490&

רק- 18990&

החל מ- 16990&

החל מ- 17990&

החל מ- 990&

רק- 3990&

רק- 3990&

רק- 5490&

רק- 6490&

רק- 14990&

החל מ- 8990&רק- 17990& החל מ- 8990&

רק- 100&

רק- 290&

רק- 50&

רק- 250& רק- 95&

רק- 140&

רק- 190&

רק- 200&רק- 350&

רק- 49990&

רק- 29990&

רק- 8990&

רק- 245&

רק- 185&

רק- 165&

רק- 260&

רק- 17990&רק- 14990&רק- 9990&



רהיטי איכות להרכבה עצמית תוצרת ישראל מבית

רק-

&319

רק-

&990
רק-

&299

רק-

&279
רק-

&229
רק-

&279

רק-

&890

20 V
0-5000 / 0-900 סל”ד

2.0 Ah-Li -ion

מתח עבודה
2 מהירויות סיבוב
סוללה

710 W / 230- 240V~50Hz 
12,000 סל”ד

115 מ”מ
22.2 מ”מ

2.0 kg

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר דיסק
קצב דיסק
משקל

300 W
12,000 סל”ד

125 מ”מ
2.5 מ”מ
1.4 ק”ג

אביזרים נילווים:
6 ניירות שיוף

שק איסוף אבק

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר בסיס
קוטר האקצנטר
משקל

12 V
2,400 -0 סל”ד

0-3000 פל”ד
Li-ion 1.3 Ah 2 סוללות

 100 Nm
6.35 מ”מ )”1/4(

אביזרים נילווים:
מטען / 2 סוללות

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
סוללות
מומנט פיתול מרבי
גודל כניסה

מכירה מיוחדת של כלי עבודה הטובים בעולם מבית: 

יצחק נפחא 3 בני ברק  |  טל:  03-5788227 
שעות פתיחה: 

א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף
יום ו’: 13:45  -  08:30
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סל כביסה ראטן
נפח 50 ליטר

פח אשפה 30 ליטר
כולל רגלית

כסא קלאב כתר
במבחר צבעים

מבחר קופסאות ואקום 
איכותיות ביותר!

כסא יונתן
במבחר צבעים

שולחן מתקפל
אורך: 180 ס”מ

רוחב: 75 ס”מ

שולחנות בגדלים נוספים
2.40 מ’ | 1.80 מ’ | 1.22 מ’ | 86 ס”מ | 76 ס”מ

מגירון 4 קומות
ראטן לבן/ חום

ארון שירות דגם 6280
5 מדפים

ארונותארונות

שולחנות מחשבשולחנות מחשב

ארון שירותארונות נעליים

שידות ספריות

ארונות ארונות

ספריות

ארונות

ספריות

דגם 700
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 41.5 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל

דגם 702
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 52.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל, שיטה

דגם 204
גובה: 82.5 ס”מ
רוחב: 108 ס”מ

עומק: 44.5 ס”מ
צבעים: 

שיטה

דגם 613
גובה: 145.5 ס”מ

רוחב: 120 ס”מ
עומק: 60 ס”מ

צבעים: 
אלון

דגם 124

דגם 125

דגם 126

דגם 404
גובה: 124 ס”מ

רוחב: 59.5 ס”מ
עומק: 41.5 ס”מ

צבעים: 
לבן

דגם 376
גובה: 86.5 ס”מ
רוחב: 119 ס”מ

עומק: 39.5 ס”מ
צבעים: 

מייפל, שיטה

דגם 703
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל, אלון

דגם 606
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
פשתן, אלון

דגם 611
גובה: 180 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

דגם 707
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 158.5 ס”מ
עומק: 52.5 ס”מ

צבעים: 
אלון, פשתן

דגם 612
גובה: 185 ס”מ

רוחב: 60 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

2 תאים:  

3 תאים:  

4 תאים:  

צבעים: 
מייפל מולבן
שיטה, אלון

מחלקת פירזול ענקית, אלפי 
פריטים לתיקון ושיפוץ הבית! 

הגיע PVC לשיש נייר אלומיניום 
בכל הגדלים, גליל סיליקון מיוחד 
לשיש, גלילים להגנה על מדפים 

במבחר צבעים ודוגמאות - בלעדי 
לשפע טוב!  

מבחר ענק של כלי בית, 
אביזרי מטבח, פלסטיקה, 
אחסון, אביזרי ניקוי וכל 

הדרוש לפסח

את הפסח הזה עושים

דגם 610
גובה: 180 ס”מ

רוחב: 60 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

WU280.1 מברגת אימפקט נטענת

WX652.1 מלטשת אקצנטרית

WX317 מקדחה רוטטת

WX701.1 משחזת זוית

WX390 מברגה / מקדחה פוטר מתחלף

WX477 משור אנכי

WX910.1   20  סט מברגות

WX128.1 מברגה נטענת

600 W
230-240 V

0-3,000 סל”ד
0-48,000 פל”ד

13 מ”מ

13 מ”מ
25 מ”מ
13 מ”מ
2.1 ק”ג

הספק עבודה
מתח עבודה
מהירות סיבוב
קצב הלימה
פוטר מהיר
קוטר קידוח מירבי:
בטון
עץ
מתכת
משקל

550 W
3,100 סל”ד

0-45 שמאלה וימינה
20 מ”מ

אביזרים נילווים:
3 מסוריות חיתוך / מפתח אילן

הספק עבודה
מהירות סיבוב
זווית חיתוך
עומק חיתוך

12 V
0-360/0-1350 סל”ד

 25 Nm
1.5 Ah-Li -icn

אביזרים נילווים:
 )PH2/SL5.5( ביט דו צדדי

מתח עבודה
מהירות סיבוב
מומנט פיתול
סוללה

* כלים קומפקטיים וקלים לנוחות וגישה למקומות צרים
* נורת לד לחיווי מצב סוללה

* כפתור לשינוי מהירות

כולל:
* מקדחה ומברגת אימפקט

20V/2.0Ah שתי סוללות *
* מטען 60 דק’

תיק נשיאה

סט צלחות 18 חלקים ברגנר 
שקוף מעוצב

סט 6 כוסות יין

צינור השקיה 20 מטר
+ אביזרים

רק-
 &300

במקום
&379 

רק-
 &480

במקום
&600 

רק-
 &420

במקום
&580 

רק-
 &319

במקום
&429 

רק-
 &300

במקום
&419 

רק-
 &220

במקום
&300 

רק-
 &340

במקום
&449 

רק-
 &200

במקום
&279

רק-
 &270

במקום
&345

רק-
 &520

במקום
&675 

רק-
 &860

במקום
&1059

רק-
 &430

במקום
&590

רק- 2990&

רק- 1490&

רק- 3490&

רק- 169&

רק- 14990&

רק- 27990&

רק- 4990&

רק- 6990&

רק-
 &240

רק-
 &300

רק-
 &370

&549
רק-

החל מ- 9990&

החל מ- 2490&

רק- 6990&
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קריאות ביניים

כנס  סיום  עם  חורף:  מסכמים 
וגם  הסיכומים,  מגיעים  החורף 
כי  מתברר  מפתיע,  לא  כמה  הפעם, 
החרוץ  הח"כ  הוא  מקלב  אורי  ח"כ 
ציבורי'  לידע  'הסדנא  ביותר. מנתוני 
רשימת  את  הוביל  מקלב  כי  עולה, 
הכנסת  במשכן  הח"כים  נוכחות 
במושב האחרון עם ממוצע של 11.04 
ברשימה  אחריו  עבודה.  ליום  שעות 
 10.58 עם  ארי  בן  מירב  מופיעים 
שעות, איציק שמולי עם 10.08, יעל 
ואבו  פולקמן  ורועי   10.04 עם  גרמן 
שעות   9.91 של  ממוצע  עם  מערוף 
הרשימה  תחתית  את  עבודה.  ליום 
מוביל חבר הכנסת יאיר לפיד, שמונה 
החוץ,  שר  לתפקיד  עצמו  דעת  על 
עם  עאמר  חמד  שעות,   3.52 עם 
4.45 שעות ואורן חזן, יצחק הרצוג, 
איימן עודה וזהבה גלאון 4.89 שעות 

בממוצע ליום עבודה.
חבר  כי  הסדנא,   מנתוני  עולה  עוד 
הגדולה  בכמות  שהשתתף  הכנסת 
במושב  כנסת  ישיבות  של  ביותר 
הנוכחי הינו ח"כ רועי פולקמן )142 
דוד  הכנסת   חברי  אחריו  ישיבות(, 
ביטן ואוסאמה סעדי עם 141 ישיבות, 
אורי מקלב – 140 ומשה גפני – 128. 
כנסת  חברי  עבור  הרשימה  בתחתית 
פרץ,  עמיר  נמצאים  שרים,  שאינם 
יאיר לפיד, יצחק הרצוג ואבי דיכטר, 
אחת  ועדה  בישיבת  השתתפו  כולם 
בלבד, אשר פרוטוקוליה התפרסמו.  

הכנסת  חברי  נבחנו  כן,  כמו 
אלה   - בקואליציה  ביותר  המרדנים 
נגדה.  פעמים  הרבה  הכי  שהצביעו 
עם  בגין,  בני  עומד  הרשימה  בראש 
כולן  הקואליציה,  נגד  הצבעות   6
יהודה  אחריו  חוק ההסדרה,  בנושאי 
גליק, שהצביע נגד הקואליציה בנושא 
לחקיקה.  שרים  ועדת  גיור,  תקציב, 
גלעד ארדן וישראל כץ עם 4 הצבעות 
בצלאל  מקלב,  ואורי  מרדניות 
 3 הצביעו  גמליאל  וגילה  סמוטריץ' 

פעמים נגד דעת הקואליציה.  
הכנסת  חברי  הצליחו  מקלב,  מלבד 
מוזס  אליעזר  ומנחם  אייכלר  ישראל 
של  הראשונה  בעשיריה  להתברג 
"מדד החירות",  המדרג מידי מושב 
תרומתם  פי  על  הכנסת  חברי  את 
חופש  ערכי  את  המקדמת  לחקיקה 

הפרט והשוק החופשי.  

השבוע  אופוזיציוני:  ניצחון 
מתוק  ניצחון  האופוזיציה  רשמה 
על  מדברים  איננו  לא,  במיוחד. 
זו  על  אלא  הרצוג,  של  האופוזיציה 
של פרוש ואשר. פרוש לליצמן ואשר 
בשל  לפרוש  המחויב  אשר,  לגפני. 
סגן שר  הנורבגי, תמך בדרישתו של 
יהדות  תמיכת  את  לעצור  החינוך 
תעמוד  שזו  עד  בקואליציה,  התורה 
בהסכם הקואליציוני ותקים את ועדת 
ובירוקרטיה  חסמים  להסרת  הרישוי 

במוסדות החינוך החרדי. 
החלטתו של פרוש התקבלה בישיבת 
אלא שאז החל  התורה,  יהדות  סיעת 
צמודה  ברית  ליצמן, שמנהל  הבלגן. 

לא  כי  החינוך,  לשר  הודיע  בנט,  עם 
יו"ר  של  לאיומים  להתייחס  צריך 
על  איום  כשיש  "רק  אלא  הסיעה, 
ביטול הביטוח הסיעודי". בסופו של 
מארה"ב,  שהתנהל  קרב  לאחר  דבר, 
שם פרוש שוהה בימים אלה, ומסין, 
שם שוהה שר הבריאות, התקפל בנט 

והודיע כי הוועדה תוקם עד פסח. 
ומה המסר שלמדו החרדים? "למדנו 
ל'קריאות  אמר  היום",  חשוב  כלל 
"עדיף  הסיעה,  מבכירי  אחד  ביניים' 
אצל  בנט.  מאשר  בלפיד  לתמוך 
לפיד מילה זו מילה, אצל בנט ראינו 
שלמרות שיש לו הסכם קואליציוני זה 
התחתונה,  בשורה  אתו".  מעניין  לא 
לפרוש,  אשר  בין  החדשה  הברית 
בנט  בין  הישנה  הברית  את  ניצחה 

לליצמן. 

איפה בבציק? בסין! שר הבריאות 
מוטי  הנאמן  ועוזרו  ליצמן  יעקב 
בבצ'יק המריאו  השבוע יחד עם ראש 
הממשלה ופמלייתו לביקור ממלכתי 
צמוד,  למניין  זכו  השניים  בסין. 
כשהשר זאב אלקין, שקם לפני מספר 
ימים מהשבעה על אימו, דאג לקושש 
את  וערבית.  מנחה  לשחרית,  עשרה 
האוכל הכשר דאגו לספק אנשי חב"ד 
תורה  ספר  הביאו  שאף  בבייג'ינג, 
מניין  שני,  ביום  אלקין  של  למניין 
אליו הגיע ליצמן רק להשלים קדיש, 
שכן התפלל ביחידות בנץ החמה. מי 
שלא הצטרף למניין של אלקין, הוא 
ראש הממשלה, שרק לפני שבוע דאג 
להשלים מניין לג'ייסון גרינבלט. עם 
הממשלה,  ראש  של  מאבטחיו  זאת, 
אלקין  למניין של  כן הצטרפו  דווקא 

בחומה הסינית. 
עם  ליצמן  נפגש  ביקורו,  במהלך 
העביר  ואף  הסינית,  הבריאות  שרת 
לה טיפ מיוחד. "אם את רוצה להיות 
בשבילך",  טיפ  לי  יש  פופולארית 
ביקורות  תעשי  "פשוט  ליצמן,  אמר 
פתע", ואנו מקווים בשבילה שרופאי 

סין לא יודעים לקרוא עברית.

מהיום: קנסות מוגדלים

יס"מניק תקף 
באלימות מבוגר

שלב הסיכומים

אסתי אדרי

עצור! קנס מוגדל לפניך: החל מהיום, ייכנס לתוקף צו 
חדש שנחתם על ידי שר התחבורה ישראל כץ, ויגדיל 

את הקנסות על עבירות תנועה מסכנות חיים.
הקנס על אי ציות לרמזור אדום יגדל מ- 1,000 שקלים 
בגין  הקנס  חדשה(.  קנס  )מדרגת  שקלים   1,500 ל- 
שלא  בכביש  רכיבה  או  במדרכה  אופניים  על  רכיבה 
בימין הדרך יגדל מ-100 שקלים ל–250 שקלים. הקנס 
על רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל המותר 
או על אופניים לא תקניים, יעמוד מיום שישי על 1,000 

שקלים, במקום הזמנה לדין כיום.

בדרך  המותרת,  המהירות  מעל  נוסע  שייתפס  נהג 
ובדרך  המותר(,  מעל  קמ"ש  ל-40   31 )בין  עירונית 
ייקנס  ל-50 קמ"ש מעל המותר(,   41 )בין  בינעירונית 
מתן  אי  על  לדין.  העמדה  במקום  שקלים,  ב-1,500 
במעבר  לחצות  המתכוון  רגל,  להולך  קדימה  זכות 
קנס  נקבע  קדימה,  זכות  נתן  אחר  כשרכב  או  חצייה, 

של 250 שקלים, במקום העמדה לדין.
את  תחייב  תקף,  רכב  רישיון  ללא  רכב  בכלי  נסיעה 
שקלים   750 במקום  שקלים,   1,000 של  בקנס  הנהג 
כיום )עד 6 חודשים, מתום תוקף הרישיון הקודם ויותר 
מכך הזמנה לדין(. בנוסף לכך, עבירה של הובלת משא 
ניתן קנס של  יתר של 15-25 אחוזים שבגינה  בעומס 

1,000 שקלים, הומרה להזמנה לדין.

שי בן מאיר

שוב אלימות משטרתית: בפעם המי יודע כמה שוטר 
כנגד  מופרזת  באלימות  מתנהג  כשהוא  תועד  יס"מ 

אזרחים.
ברשתות הופץ סרטון שצולם אתמול בבוקר )חמישי( 
בואדי ג'וז שבמזרח ירושלים, שוטר יס"מ התווכח עם 
מבוגר ערבי על פגיעה כלשהי ברכב, במהלך הוויכוח 
החל השוטר לנגוח בפניו של האדם המבוגר ולבעוט 
בו. למקום הגיעו עוד אנשים שניסו להפריד ביניהם, 

אך השוטר המשיך לצעוק ולהתנהג באלימות.
השר לביטחון פנים גלעד ארדן מסר בתגובה לסרטון: 
לכל  וראויה  ביותר  חמורה  היס"מ  שוטר  "התנהגות 
ונכון  כולה  במשטרה  פוגעת  כזו  התנהגות  גנאי. 
מקום  אין  השוטר.  את  מיידית  השעתה  כאשר  פעלה 
להתנהגות כזו של שוטרים ואני מקווה שמח"ש תמצה 

עמו את מלוא חומרת הדין".
חמורה  בהתנהגות  "מדובר  נמסר:  ישראל  ממשטרת 
ההתנהגות  עם  אחד  בקנה  עומדת  שאינה  וחריגה 
קבלת  עם  ישראל.  במשטרת  משוטרים  המצופה 
מיידי  באופן  כפויה  לחופשה  הוצא  השוטר  הסרטון 
שירותו  המשך  לבחינת  לשימוע  יוזמן  ובהמשך 
המחלקה  לבחינת  הועבר  החומר  במקביל  במשטרה. 

לחקירות שוטרים."
נהג המשאית  שוויקי,  מאזן  סיפר  וואלה,  עם  בשיחה 
לי  לא אמר  הוא  "איך שירדתי מהמשאית,  שהותקף: 
בחיים   ,50 בן  אני  מכות.  לי  לתת  התחיל  רק  כלום, 
לא עשיתי משהו לשוטר. הוא שם יד על הנשק שלו, 

פחדתי שהוא יירה בי".
לפני  כי  וסיפר  הדברים,  השתלשלות  את  תיאר  הוא 
זמן  חיכה  חנייה,  במגרש  פרטי  ברכב  פגע  כיומיים 
השאיר  הגיע,  לא  ומשזה  הרכב  בעל  שיגיע  בכדי  רב 
בכדי  הבוקר  חזר  הוא  והלך,  המשאית  את  במקום 
נמצא,  לא  וראה שהרכב הפרטי  לקחת את המשאית, 

אך אז הגיע השוטר והחל לצעוק עליו ולתקוף אותו. 

החל מהיום נכנס לתוקף 
צו חדש שנחתם על ידי שר 

התחבורה ישראל כץ - ומגדיל 
את הקנסות על עבירות 

תנועה מסכנות חיים  בין 
העבירות: נסיעה ברמזור 

אדום, מהירות מופרזת ונסיעה 
ללא רישיון רכב

שוטר יס"מ תועד כשהוא בועט ונוגח באלימות בנהג 
משאית מבוגר ערבי במזרח ירושלים, בעקבות ויכוח על 
פגיעה ברכב  הנהג: "פחדתי שיירה בי"  המשטרה: 
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ארבעס
יענקי קצבורג

למרות הזמן שחלף מאז פורים, נראה שלפחות 
בישיבת 'חברון' שבגבעת מרדכי בירושלים, יום 
הפורים עדיין במרכז הדיונים. כזכור, לפני כחמש 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  הורה  שנים 
לראשי הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן והגאון רבי יוסף 
חברוני, לבטל את מנהג ה"פורים רב"  בישיבה, בגלל חשש 
לפגיעה בראשי הישיבה ובין אדם לחברו כלפי בני הישיבה. 
מאז, מידי שנה בפורים שורר מתח רב בישיבה בין בחורי 
כמה  ניסו  האחרון  הפורים  בחג  הישיבה.  לראשי  הישיבה 
בחורים להחזיר את מנהג הליצנות הפורימית, ובתוך כך פגעו 
באחד מראשי הישיבה. הגאון רבי אברהם לויסון והגאון רבי 

איתן יפה'ן שראו זאת גערו בהם ומחו בהם.
יימשך  הכל  הפורים  חג  שלאחר  שחשב  מי  היה  אם  אך 
הגאון הצדיק  הישיבה  כי משגיח  כבשגרה, מתברר השבוע 
רבי חיים יצחק קפלן הודיע כי הבחורים שגרמו את הליצנות 
את  יעזבו  לא  אשר  ועד  הישיבה,  את  מידית  לעזוב  צריכים 

הישיבה המשגיח לא ימסור את שיחותיו בהיכל הישיבה. 

הגאון  הדיין  יצא  פרה,   - תשא  כי  שבת  בערב 
שכונת  מתושבי  בעשרות  מלווה  בוארון  ציון  רבי 
הבוכרים והסביבה, למחות כנגד חנות בשם "בקטנה" 
הנמצאת ברחוב דוד בשכונה, הממשיכה לפתוח את שעריה 
לאחר צפירת השבת עד סמוך ממש לשקיעת החמה. בשכונה 
רבתי  מחאה  תתארגן  שוב,  ישנה  הדבר  "באם  כי  אומרים 

וישקלו צעדי מחאה נוספים".

השבוע  התקיימה  ברק  בבני  ציפורי  באולמי 
שמחת אירוסי בנו של דובר ומזכיר עיריית בני ברק 
הר"ר אברהם טננבאום, החתן פנחס טננבאום יועץ 

הראשי  הרב 
הכלה  לאו,  הגר"ד 
חיים  הרב  בת  היא 
משחטת  רב  ורדי 
אדום".  "אדום 
שהוגדר  באירוע 
מצומצם למשפחה 
בלבד  ומקורבים 
הרב  השתתפו 
הראשי הגר"ד לאו 
שקרא את התנאים, 

וכן ראש העיר בני ברק חנוך  לצד בכירי הרבנות הראשית, 
זייברט, סגנו הרב אברהם רובינשטיין וסגנו מנחם שפירא.

הביקורות  גל  בעקבות  הישיבות  בעולם  סערה 
נפסלו  שלצערנו  והישיבות  החינוך,  משרד  של 

בביקורת.
לביקורת  הפקחים  הגיעו  שלישי  ביום  השבוע 
"סוף  של  הימים  למרות  ישראל",  "עטרת  בישיבת  חוזרת 
הזמן" הישיבה עברה בהצלחה רבה את הביקורת החוזרת. 
שיחתו  של  בעיצומה  הפקחים  הגיעו  דוד"  "נחלת  בישיבת 
הפקחים  הישיבה,  בני  את  לחזק  שהגיע  דרוק  הגר"א  של 
המקום  את  עזבו  לפה,  מפה  המלא  המדרש  מבית  שנדהמו 
את  בהצלחה  עברה  הישיבה  כי  וקבעו  זיהוי"  "מסדר  ללא 
הביקורת. בהנהלת הישיבה שיבחו את הפקחים שלא גרמו 

לביטול תורה.
ל"כל ישראל" נודע כי גם ישיבת "כנסת ישראל" - חברון 
את  עברה  לא  זקס.  יצחק  רבי  הגאון  שבראשות  ספר  קרית 
הביקורת של משרד החינוך בימי הפורים, והישיבה תעבור 

ביקורת חוזרת.

את השבת האחרונה בישיבת 'כנסת יצחק' קרית 
ספר בני הישיבה לא ישכחו לזמן רב, בני הישיבה 
נאלצו לשהות שבת שלימה בחשיכה והכל בכדי שלא 
ביום שישי, שעה לפני  להשתמש בחשמל לא כשר בשבת. 
כניסת השבת התגלה כי ישנה תקלה בגנרטור, ראש הישיבה 
נשא דברים  נוביק הורה שלא להדליק חשמל, הוא  הגר"ש 
והורה  נרות,  לאור  למעריב  שבת  קבלת  בין  שבת  בליל 
שבבוקר יום השבת יתפללו כותיקין ולאחר מכן יתקיים סדר 

וסעודת שבת, הכל כדי להספיק ללמוד יותר באור השמש.
אחד מתלמידי הישיבה מספר: "ראש הישיבה רבי שמעון 
אמנם  האוכל  בשבת,  כשר  חשמל  בנושא  מאוד  מחמיר 
קדושת  למען  שווה  הכל  אבל  אוכל חשוך,  והחדר  קר  היה 
השבת. היו שהלכו להתארח בשבת אצל אברכים בקרית ספר 

וברכפלד כדי שלא לשהות כל השבת בחושך".

השבוע  התקיים  לישראל  הראשית  ברבנות 
הבחינות  בודקי  לכ-60  עיון  יום  לראשונה 
מועצת  ונשיא  לישראל  הראשי  הרב  בהשתתפות 
הרבנות הראשית הגאון הרב דוד לאו ומנכ"ל הרבנות 
למועד  כי  מציינים  הראשית  ברבנות  דגן.  משה  ר' 
הבחינות הקרוב חל גידול של כ 40% במס' הנבחנים ומס' 

הנבחנים עומד על כ 3,441.
הראשית  והרבנות  הנהלים  חודדו  העבר  מלקחי  כלימוד 
בזמן  בדיקת המבחנים  לסיים את  דורשת מבודקי הבחינות 
בתוך  הבחינה  תוצאות  החזרת  של  ביעדים  עמידה  לצורך 

כ-90 יום מועד הבחינה.
סיפר  בדבריו 
לבוחנים  לאו  הרב 
החשיבות  את 
מבחן  בעריכת 
ידיעת  את  שייבחן 
בוריה  על  ההלכה 
להוסיף  יש  וכי 
גם  במבחנים 
מעשיות  שאלות 
יום   - היום  מחיי 

הרב  רבנות.  בתפקידי  כהונתו  במהלך  בהם  נתקל  רב  שכל 
הראשי ציין, כי הזינוק הדרמטי במספר הנרשמים לבחינות 
הלימוד  בקרב  הרבנות  מבחני  שתופסים  המרכזי  והמיקום 
בכוללים ובישיבות מוכיחים את האמון הגדול והביקוש הרב 

לקבל הסמכה מהרבנות הראשית לישראל.

ישיבת  ראש  של  לפטירתו  שנים   8 במלאת 
'נחלת דוד' הגאון רבי ברוך שמעון סלומון זצ"ל, 
עם  נשמתו  לעילוי  והתעוררות  זיכרון  כינוס  נערך 
מילי דהספידא על הסתלקותו של מרן הגאון הצדיק רבי 
יעקב אדלשטיין זצ"ל, אשר נשא עיניו וליבו למען הישיבה 

הגרב"ש  הישיבה  ראש  פטירת  לאחר  ובפרט  והתפתחותה 
שהתקיים  הכינוס  במהלך  תשס"ט.  בשנת  זצ"ל  סלומון 
בהשתתפות  תקווה  בפתח  ריינס  ברחוב  הישיבה  בהיכל 
יוסף  - נשא דברים הגאון רבי  ורבני העיר  תלמידי הישיבה 

שיינין רבה של אשדוד.

נשא  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
דברים השבוע בפני רבני 'מרכז רבני אירופה' משא 

הלכתי בנושא "אמירה לנכרי" בשבת.
"באחת השבתות בהן שהיתי בבני ברק, בעודי הולך 
ברחוב, הבחנתי בהמולה גדולה. התעניינתי מה קרה ומצאתי 
לי שבקרבת מקום  נקלע לדיון הלכתי מעמיק. סיפרו  עצמי 
מאולף  קוף  לו  נתן  הביטחון  שמשרד  צה"ל  נכה  מתגורר 
לו  פותח  האור,  את  לו  מדליק  הוא  לצרכיו.  אותו  שמשמש 
דלתות ועושה עוד פעולות רבות ומגוונות". סיפר הראש"ל.

"באותה שבת מישהו הרגיז את הקוף והוא נמלט מהבית 
של  והעצים  הבתים  גגות  בין  לקפץ  והתחיל  הרחוב,  אל 
שכונת רמת אלחנן. קמה המולה גדולה, הילדים חגגו, והנכה, 
שנמנה על עדות המזרח נזעק לבקש סיוע מהציבור. בדרכי 
זילברשטיין רבה של רמת אלחנן  יצחק  רבי  בי הגאון  פגש 
כי  אמר  זילברשטיין  הרב  הלכתית,  בינינו שיחה  והתפתחה 
לנוכרי,  אמירה  בנושא  מאוד  מחמירים  שהספרדים  כיוון 

ספרדי,  הוא  הקוף  ובעל 
לכאורה  ביכולתו  אין 
זאת  לעומת  סיוע.  לבקש 
אשכנזי,  היה  הוא  אם 
מחמירים  פחות  שהם 
לבקש  היה  יכול  בנושא, 
הקוף  בהחזרת  סיוע 
להגר"י  הצעתי  לבית. 
הוא  שיגיד  זילברשטיין 
הוא  לעשות.  מה  לנוכרי 
'גוי  שאינו  ואמר  סירב 

של שבת'.
מישהו  הביא  "לבסוף 
והקוף  וסלק,  ירקות 
שאוהב סלק ביקש לקחת 

עד  הסלק  באמצעות  הקוף  את  הובילו  כך  אותו.  ולאכול 
להרגלו  חזר  והקוף  הדלת  את  בפניו  סגרו  שם  הנכה  לבית 
הראשון". לסיום הוסיף הראש"ל כי כאשר יבוא המשיח לא 
מרן  כדעת  ינהגו  וכולם  וספרדים.  אשכנזים  מחלוקות  יהיו 

הבית יוסף.

ראש ישיבת מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל 
המריא השבוע ביום שני יחד עם גיסו הגאון רבי 
לארה''ב  ברכפלד  מיר  ישיבת  ראש  אלון  נועם 
מיר,  לישיבת  שנים   200 ציון  לרגל  דינרים  לסדרת 
הגר"ח  מרן  ברכתו של  את  קיבל  בסוף השבוע שעבר 

קנייבסקי עבור התורמים.

הדיון ההלכתי בין הגר"י יוסף לגר"י זילברשטיין על הקוף 
שברח והאם כשיבוא המשיח כולם יהפכו לספרדים? 

באיזו ישיבה בקרית ספר עשו הבחורים את השבת לאור 
נרות, ומדוע בישיבת חברון עדיין עסוקים בפורים?
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עיניים יבשות: למה זה קורה ואיך מתמודדים?

עין יבשה הינה תחושת מטרד לא נעימה 
שעלולה לפגוע באיכות חיינו ובתפקוד היום 
יומי. יונתן יעקובוב, רוקח ב"טלפארמה", 
בישראל,  המוביל  המקוון  המרקחת  בית 
תופעת  עם  מתמודדים  איך  לנו  מסביר 

העיניים היבשות האופיינית לעונה זו.
להיגרם  יכולה  היבשה  העין  "תופעת 
הפרשת  בכמות  ירידה  סיבות:  מכמה 
של  תקינה  לא  פעילות  בעיניים,  הדמעות 

לאידוי  שגורמת  העפעפיים, 
בעיניים,  הדמעות  של  מהיר 
באיכותן  משינוי  כתוצאה  או 
שינוים  הדמעות.  של  והרכבן 
אלו בכמות ובאיכות הדמעות 
למשטח  נזק  לגרום  עלולים 
הקרנית  העין-  של  הקדמי 
יובש,  לתחושת  והלחמית, 
באיכות  לירידה  לגרום  ואף 
נפוצה  התופעה  הראיה. 
מאוד בקרב האוכלוסייה בכל 
התופעה  שכיחות  הגילאים, 
כאשר  לגיל  בהתאמה  עולה 
יותר  ממנה  סובלים  מבוגרים 
בנוסף,  צעירים,  מאנשים 
עדשות  המרכבים  אנשים 
העין  לתחושת  חשופים  מגע 
היבשה יותר מכולם".                         
הדמעות מורכבת משלושה 
חלק  מימי,  חלק  מרכיבים: 
שומני, וחלק חלבוני. השכבה 
השכבה  היא  השומנית 
ידי  על  המופרשת  החיצונית 

שתפקידה  בעפעפיים,  הנמצאות  בלוטות 
חשוב יותר מבין שלושת השכבות בשמירת 
לחות העין. תפקידה של השכבה השומנית 
הדמעות,  של  אידוי  למנוע  הוא  שבדמעה 
להקטין את החיכוך העפעפיים ולייצב את 

המבנה הדמעה.       
ידי  על  גם  להיווצר  על  בעניים  יובש 

גורמי סיכון שונים כגון:                                                                 
בגיל  נשים  הורמונאליים:  שינויים 
והפרוגסטרון  האסטרוגן  כשרמות  המעבר 
לבלוטת  פגיעה  נגרמת  כך,  עקב  משתנה, 

השומן שבעיניים.
מחלות: דלקות כרוניות בעיניים, אלרגיה 
למערכת  הקשורות  ומחלות  עונתית, 
העין  לתחושת  לגרום  עלולים  החיסונית, 

היבשה.

בתדירות  ירידה  מופחת:  מצמוץ   
יתר  לאידוי  לגרום  עלול  העיניים  מצמוץ 
אצל  יותר  שכיחה  התופעה  הדמעות.  של 
מסך  מול  ממושך  עבודתם  שזמן  אנשים 
נהיגה  בזמן  או  מרובה,  קריאה  המחשב, 

ארוכה.
העין  תסמונת  של  העיקרים  התסמינים 

יובש, הרגשת צריבה,  היבשה הם תחושת 
גרד,  בעין,  נוחות  חוסר  בעיניים",  "חול 

אדמומיות ולעיתים אף כאב.

איך מטפלים?
ראשית יש להימנע מגורמים שמחמירים 
אוויר  משב  עשן,  אבק,  כגון  המצב  את 
המופנה לאזור הפנים או שמש חזקה.              

הדמעות  הדמעות-  ניקוז  של  חסימה 
את  שוטפות  טבעי  באופן 
נקבים  דרך  ומתנקזות  העיניים 
בצד  העפעפיים  בצידי  קטנים 
לשמר  בכדי  האף,  לתוך  האפי 
את  לחסום  ניתן  הדמעות  את 
תעלות הניקוז בעזרת פקק קטן 
והפקק  ובמידה  מורגש  שאינו 
ממק אותו  לשלוף  ניתן  מפריע 
ומו.                                              

ליטול  יש  חמים-  קומפרסים 
חמים  מים  עם  נקייה  מטלית 
על  דק'   15 במשך  ולהניח 
גורם להמסת  העפעפיים, החום 
ולהפרשתן  בעפעפיים  השומן 
יש  הקומפרס  לאחר  החוצה. 
באזור  העפעף  שולי  את  לנקות 
מיוחדים  במגבונים  הריסים 
טבול  גפן  בצמר  או  לעיניים 
את  מסיר  הניקוי  עדין,  בסבון 
את  החוסם  שנקרש  השומן 
פתחי הבלוטות, ניתן לחזור על 

הפעולה פעמים ביום.
התרופתי-דמעות  הטיפול 
ישנו  מלאכותיות  בדמעות  מלאכותיות. 
סיווג, ישנם ללא חומר משמר וישנם כאלה 
המכילים חומר משמר שהופך את הסיפור 
למורכב עבור אלו הנעזרים בעדשות מגע. 
משמר  חומר  שמכיל  לעיניים  תכשיר  בכל 
מפני  המגע  עדשות  את  להסיר  נדרשים 
והורס  בעדשה  נספג  המשמר  שהחומר 

אותה.

סל תרופות

"כצט" )CTS( מרחיבה את פעילותה בתחום הדנטלי ומשיקה סדרת 
משחות שיניים מתמחות לטיפול בבעיות חניכיים תחת המותג החדש 
לקהלי  שיניים  משחות  סוגי   3 יושקו  הראשון  בשלב   .DentAid
יעד שונים וממוקדים: נשים לפני לידה, מטופלים אורתודנטיים וקהל 
בוגר הסובל מבעיות חניכיים. מחיר: 24.90-29.90 ₪ להשיג ברשתות 

הפארם ובבתי המרקחת

Nutri Care  לקראת פסח – חג המצות
  L.X Care  – צמחית  פורמולה  מציגה 
המעודדים  יבשים  ופירות  צמחים  תערובת 
לאוכלי  לפסח  כשר  המעיים.  פעילות  את 
החרדית.  העדה  בד"צ  בהשגחת  קטניות 

מחיר לצרכן: 96 ₪ )60 כמוסות(

האסתטית:  הרפואה  בתחום  עולמית  דרך  פריצת 
למילוי  זריקה  פיתחה  מלוד  דרם  לומינרה  חברת 
בטכנולוגיה  בעולם,  מסוגה  ראשונה  קמטים 
עמידה  החידושים:  חומרים.  הנדסת  של  חדשנית 
מראה  ומשיגה  כואבת  פחות  יותר,  ארוך  לטווח 
טבעי וצעיר ממרבית החומרים בשוק שם המוצר 
להשיג  הרמוניקה.  החדש:  האינובטיבי  הרפואי 

בחברת לומינרה דרם

שינויי מזג האוויר, החום והאלרגיות שכבר מרימות ראש לקראת האביב 
שבדרך, משפיעים על הבריאות שלנו  כשהטמפרטורות מתחילות לעלות, 

האלרגיות מתעוררות ומתחילות לעשות בנו שמות  אחת התופעות 
הנפוצות של האלרגיה הינה עיניים יבשות  למה זה קורה ואיך נתמודד 

 Lacrimol, משמר:  חומר  המכילים  תכשירים 
ניתנים לשימוש  Lyteers, Liquifilm תכשירים אלו 
במשך חודש אחד מרגע פתיחתן, לכן מומלץ לכתוב על 

האריזה את תאריך הפתיחה.
 Hylo-comod, משמר:  חומר  ללא  תכשירים 
חומצה  המכילים  תכשירים   Systane, Bephanten
היאלורונית, ויטמין B5, ודקספנטנול, חומרים המקלים 
על הצריבה ויובש, ומעניקים סיכוך ולחות לעין. מוצרים 
פתיחתן.  מרגע  חודשים  שישה  לשימוש  ניתנים  אלו 

)למעט Bephanten – 3 חודשים(
במידה והטיפות אינן משביעות רצון והאפקט שלהם 
משחה  או  ג'ל  עם  הטיפול  את  לשלב  ניתן  מהר  נגמר 
מאוד  ותורמים  מטיפות  יותר  ארוך  שלהם  שהאפקט 
המכילה  עיניים  משחת    Vita-POS כגון  לטיפול 
ויטמין A העוזר לשימור לחות וסיכוך העין.                                        
יש  טיפות  ביותר מסוג אחד של  ומשתמשים  במידה 
להמתין לפחות חמש דקות בין סוג לסוג.                         אם 
צורכים גם טיפות וגם בג'ל או משחה העדיפות היא של 

הטיפות ורק לאחר מכן למרוח את הג'ל או המשחה.
בכדי  עיניים  רופא  עם  להתייעץ  ממומלץ  מצב  בכל 

לגלות מה מקור היובש ולטפל במקור הבעיה.  
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
כיכר פיקדילי בלונדון

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. "פגע רע"
2. "פדיון שבויים" 

3. "פחז כמים" 
4. "פיו וליבו שווים" 

1. מהו הגידול הנפוץ בעולם?
2. באיזו מדינה לא היתה הפיכה שלטונית 

בעת ה'אביב הערבי'?
3. מי רצח את קנדי?

4. מי היה שר החוץ הראשון של ישראל?

5. מה שם עיר הבירה של ישראל לאחר 
החלוקה לממלכות?

 6. באיזו שנה נפלה חומת ברלין?"
 7.איזה פרס נובל קיבל צ'רצ'יל?

8. איזה גז פולטים צמחים בלילה?

9. מהם חמשת מיני דגן?
10. מי היה מייסד מחתרת ניל"י?

11. מי היה המפקד הראשון של הפלמ"ח?
12. מי היה 'האלוף בן ענת'?

13. מי היה הרמטכ"ל הראשון?
14.איזה רמטכ"ל כיהן במשך שתי קדנציות?

15. מי היה ראש הממשלה השלישי?
16. מי יו"ר התאגיד הישראלי 'כאן'?

תשובות:

תשובות:

1. תירס 2. מרוקו 3. לי אוסוולד 4. משה שרת 5. תרצה 6. 1989 
7. ספרות 8. פיקניק 9. חיטה, שעורה, שיבולת שועל, כוסמין 
ושיפון 10. אהרון אהרונסון 11. יצחק שדה 12. דוד רזיאל, 

ממייסדי ה'אצ"ל' 13. יעקב דורי 14. רפאל איתן 15. משה שרת 
16.גיל עומר

1.ְמָלִכים א ה יח.ז 2. רמב"ם, ִהְלכֹות ַמּתנֹות ֲעִנּיים.
3. בראשית מט,ד 4. ּתרּומֹות ג ח

כדי  לילדיהם     מקדישים  שההורים  המרובה  והיגיעה  הדאגה    .1
לגדלם ולחנכם.  "___  גידול בנים" )עירובין ק:(

השונים.   ולמחזורים  התפילות  לסידורי  שנכנס  קודש  לשיר  כנוי    .2
"רבי אלעזר קליר יסד כן  ב___" )רש"י יומא סז.(

3.  שקלתי ועיינתי בדבר.  "אמר רבי עקיבא  ___" )נזיר ז ד(
4.  מפרשיות השבוע.

5.  למד את הדבר מן הכתוב, תשובה על שאלתך תמצא  בדברי הכתוב.  
"___  לומר" )אבות ג ח(

"ותצפנהו שלשה  ___" )שמות ב ב( )בלשון סמיכות(  7.  חודשים.  
)בהיפוך אותיות(

מהלך"  אנא  ל___  ל___  לאטי  אתנהלה  "ואני  בנחת.  לאיטי,    .11
)בראשית רבה פרשה עח(

12.  משל – אין אדם בא לידי הוללות אלא מרוב טובה ושפע.  "אין  
___  נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה של בשר" )ברכות לב.(
14.  מחלות קשות הבאות על אדם בשל מחסור חמור במזון.  "תחלואי   

____" )ירמיה יד יח(
16.  זוג ציפורים שהובא לקורבן והמביא קבע בפרוש איזו ציפור תהיה 

לקורבן עולה ואיזו לחטאת.  "____   מפורשת"

1. אנך, חתיכת עופרת הקשורה אל חוט של בנאים לבחון על-פיו  את 
זקיפותו ויושרו של קיר הבניין. "חוט  ה___" )כלים כט ג(

2. נטיה באלכסון, מצב שאינו אופקי ואינו מאונך.  "____  אהלין" 
)אהלות ז ב( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

3. מתפרץ, מהיר.  "כסוס  ___  במלחמה" )ירמיה ח ו(
4. מוטב שתסתפק במועט, כי אם תרדף אחרי רבות וגדולות הנך 

עלול להפסיד הכל. "___  מרובה לא ___   ___  מועט  ____" )ראש 
השנה ד:(

5. הוא היה שליט יחיד, איש לא העז להמרות את פיו.  "___  ואין 
סוגר וסגר ואין פותח" )ישעיה כב כב(

9. כוס,גביע. "את  __ כוס חמתי")ישעיה נא כב()בכתיב מלא(
11. הקם, קיום, אישור.  "ולא תיחול  ___  אא"כ )אלא אם כן(  חלה 

הפרה" )נדרים סט.(
13. הלך רכיל, הלשין, הביא דיבה.  "לא  ___  על לשנו לא עשה 

לרעהו רעה" )תהלים טו ג(
14. שם-דבר ומשל למשהו שחולף מהר ואינו משאיר כל עקבות.  

"מחיתי   כ___  פשעיך" )ישעיה מד כב(

העמוד טעון גניזה
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1. מימי בריאת העולם.  "____  ימי בראשית" )כתובות ח:(

5. כנוי מליצי לדברן מעולה,המביע דברים נאים במילים נאות.  "___ 
מפיק מרגליות" )על-פי קידושין לט:(

6. כנוי לקליפה ריקה של ביצה.  "____  של ביצה" )שבת ב ד(
7. קיצור המילים: שטר וקנין. )בהיפוך אותיות(

8. מנהג שנתקבל ונעשה ברבות הימים חובה.  "ותהי ____  בישראל 
הגלעדי"  יפתח   – לבת  לתנות  ישראל  בנות  תלכנה  ימימה  מימים 

)שופטים יא,לט- מ(
10. התרשם מאוד, התרגש, התלהב. )בהיפוך אותיות(

12. נזבח, הובא לקורבן.  "היאך קרבנו של אדם ___  והוא אינו עומד 
על גביו?" )תענית ד ב(

14. מעט מעט, טיפין טיפין.  "____  יד  ___  יד" )שבת קמג:(
15. נגיעה, קרוב יד או חלק-גוף אחר אל דבר-מה.  "הרי אלו מטמאין 

אדם וכלים  ב___" )כלים א א(
16. חלף כעסו,לא קצף עוד.  "__ אפו" )ישעיה ה כה( 

17. כנויו של שלמה המלך בן דוד שחיבר את ספר החכמה הנקרא 
בשם זה.

1. יבש, הצטמק והתכווץ. "___  עורם על עצמם יבש היה כעץ" )איכה 
ד ח(

4.  קבוצת שיבולים שהקוצר תופס בידו לקצירה, שיבולים בטרם 
נקשרו לעומרים.  "לא יעשה אותן כריכות אבל מניחן ___")מנחות 

י ט()בלשון יחיד(
6.  הוא רואה ומבין הכל היטב. "__ בראשו" )קהלת ב יד(

8.  היגיע למצב של התאדות מזורזת, היגיע )נוזל( לדרגת חום גבוהה 
עד כדי העלאת אדים. )בלשון הווה(

9.  אדם נבחר,מעולה, המצטיין במוסריות, בחכמה ובתכונות נוספות. 
"גבה מכל  ה__" )שמ"א ט ב(

10.  גדר, הגבהה.  "ומבשלות עשוי מתחת  ה___" )יחזקאל מו כג( 
)בלשון יחיד(

13.  קורבן שהותר להקריבו לפי השג ידו של המקריב. "קרבן עולה  
ו___" )שבועות ג י(

יסוד פתגם  )על  ונטולי-ערך.  כנוי לאנשים קטנים  15.  )בהשאלה( 
חז"ל( "לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי  ___" )מועד קטן כה:( כלומר 

אם גדולים וחזקים לא החזיקו מעמד, איך יעמדו קטנים וחלשים?
17.  זע, התנודד, רעד.  "ו___  אמות הספים"   )ישעיה ו ד( )בלשון 

עבר( )בלשון יחיד, זכר(
18.  קיצור המילים: יאיר נרו.

19.  איזה הר מכונה "הר הקללה"?  )דברים יא כט(
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