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מנהל הסמינר בחיפה רוצה 'ליטאים אליטיסטים'
לראשונה מזה שנים, משפחות ספרדיות בחיפה מתלוננות על אפליה בקבלת בנות 

לתיכון בית יעקב בעיר  הסיבה לטענתן: המנהל החדש משנה את המיתוג של הסמינר 
 בעקבות פניית 'כל ישראל': הבנות יוזמנו למועד ב'

חיים פרידלנדר ושמעון ליברטי

טענות  עולות  הלוהטים,  הקיץ  חודשי  בוא  עם  שנה,  בכל 
לאפליה באי קבלת בנות ספרדיות לסמינרים. למרות שטענות 
לאפליה נשמעות כמעט בכל עיר ובכל סמינר, הטענות דילגו 
מנחם  הרב  המנהל,  שבחיפה.  יעקב  בית  תיכון  על  היום  עד 
רכסים   – והאזור  העיר  בנות  כל  את  קיבל  אוסטרי,  הכהן 
והקריות. "למרות שכולן התקבלו, הרמה בסמינר, הן הרוחנית 
והן הגשמית, הייתה גבוהה", מספר ל'כל ישראל' תושב העיר. 
אלא שהשנה פרש הרב אוסטרי לגמלאות ומינה את בנו הר' 
ישראל למנהל במקומו. עם המינוי, הגיעו הטענות לאפליה מצד 
המנהל  כי  עולה  ישראל'  'כל  לידי  שהגיעו  מעדויות  הסמינר. 
החדש, הרב ישראל אוסטרי, החליט למתג את הסמינר מחדש 
האימהות.  לאחת  שטען  כפי  אליטיסטי',  ל'ליטאי  ולהפכו 
המיתוג, כצפוי, בא על חשבונן של הבנות הספרדיות, שחלקן 
הבעיה  בו.  למדו  שאחיותיהן  למרות  לסמינר,  התקבלו  לא 
מתאימים.  נוספים  סמינרים  בעיר  אין  שכן  כפולה,  בחיפה 
"יש שני סמינרים שמיועדים למשפחות חלשות מאוד ויש את 
התקבלה  שלא  מי  וגור,  ויז'ניץ  סערט  החסידיים,  הסמינרים 
לתיכון בית יעקב תיאלץ ככל הנראה לנדוד לעיר אחרת בכדי 
למצוא מוסד מתאים", מספרת אם שבתה לא התקבלה לסמינר.  
אחת האימהות מספרת כי בפגישה עם המנהל החדש, הוא 
פעם,  של  חיפה  לא  כבר  היא  היום  של  "חיפה  כי  לה  הסביר 
מה שדורש את השינוי בקו של הסמינר". לדבריה, "די מוזר, 
השתנה  העיר  של  שהקו  ואומר  לעיר  מחוץ  מנהל  שמגיע 
ומתחיל לשנות דברים, מבלי להתייעץ עם הרבנים או לשאול 

הספרדיות,  למשפחות  קרה  מה  כן,  אם  וגם  התושבים.  את 
לא  הקטנה  הבת  ופתאום  בסמינר  למדו  הגדולות  שבנותיהן 

מתאימה? זו לא חיפה שהשתנתה, זה המנהל שהשתנה". 
התקבלו  לא  היסודי  הספר  מבית  בנות  כ-15  הכול,  בסך 
בתגובה  ספרדיות.  הן  מהן   14 הפלא"  כש"למרבה  לסמינר, 
לשאלותינו, השיב הר' אוסטרי כי אינו משוחח עם התקשורת, 

אך טען כי הנתונים שבידינו מוטעים. 
מעיריית חיפה נמסר: "עירית חיפה רואה בחומרה רבה כל 
אפליה על רקע עדתי. התיכון המדובר הינו מוסד פרטי ומשכך 
נושא שיבוץ התלמידות במוסד איננו בסמכות העירייה". אנשי 
וינסו  ההורים  טענות  את  לשמוע  ישמחו  כי  הבטיחו  העירייה 

לסייע ככל האפשר. 
במשרד החינוך הגיבו, כי "הם לא מכירים את הטענות וכי 

הם מבקשים מההורים שיבואו להתלונן והדבר יטופל".
וכי  הרלוונטיים  הגורמים  לכל  יפנו  כי  הבטיחו  ההורים 
'כל  פניית  לעיר. בעקבות  כנגד האפליה שהגיעה  לפעול  ינסו 
זומנו  שבנותיהן  הספרדים  מההורים  חלק  סיפרו  ישראל', 
לא  כי שינוי הקו של הסמינר,  ב', מה שמעלה תקווה  למועד 

יפגע בבנות הספרדיות.


בתוך כך, השבוע פרסם מבקר המדינה, עו"ד יוסף שפירא, 
באפליה  בטיפול  בכשלים  שעסק  המדינה,  מבקר  דו"ח  את 
במשרדים השונים, בין היתר הטיפול באפליית בנות ספרדיות 
בקבלה לסמינרים, תחום שאמור להיות מפוקח על ידי המחוז 
הנהוג במחוז החרדי  הבדיקה  "הליך  החינוך.  החרדי במשרד 

לבירור תלונות על אפליית תלמידים במוסדות חינוך חרדיים 
חשש  קיים  החינוכי.  למוסד  ובשיבוץ  בקבלה  רק  מתמקד 
הבקשות,  רוב  את  מנפה  בהליך  הממושך  הראשוני  שהבירור 
דבר  של  בסופו  מכריעה  שבהם  המקרים  את  מצמצם  ובפועל 
ועדת הערר של המחוז החרדי למקרים מובהקים בלבד", כתב 

המבקר.
שמונעים  נוספים  חסמים  מספר  קיימים  כי  עולה  מהדו"ח 
בין היתר: מוסדות חינוך  לוועדות הערר,  הורים להגיש פניה 
שמבהירים להורים כי "ניתן לערער על החלטה זו בוועדת ערר, 
רק לאחר שאלת רב" או רב של מוסד שפסק כי "אסור לפנות 

לרשויות המדינה, לרבות מפקחים של מוסד החינוך"
בהפעלת  מאוד  ממעט  החינוך  "משרד  כי  הוסיף  שפירא 
שהסתיים  הערר  בוועדת  דיון  לאחר  מינהליות,  סנקציות 
מתמשכים  הליכים  לאחר  ורק  החינוכי  המוסד  נגד  בהכרעה 
עולה  הורים שונים, מהם  תלונות של  צורפו  לדו"ח  נוספים". 
הכאב הגדול. כך למשל נכתב באחת התלונות: "לא ייתכן שכל 
ייתכן שכל שנה  לא  הנ"ל,  נתמודד עם האפליות  שנה מחדש 
מחדש משפחות יעברו שבעה מדורי גיהנום שכל מחדש נזכה 

לזלזול". 
מענה  לגבש  החינוך  משרד  "על  כי  המבקר,  כתב  לסיכום 
החינוך,  במערכת  בהפליה  כולל  לטיפול  ואפקטיבי  מקיף 
על  ההפליה.  סוגי  כל  ואת  החינוך  מוסדות  כל  את  שיקיף 
המשרד לבחון את הדרכים להשגת אכיפה יעילה תוך שימוש 
בנקיטת  אף  הצורך  ובמקרה  מינהליות,  בסנקציות  יותר  נרחב 
כדי  ובקרה  פיקוח  אמצעי  לפתח  עליו  כן  פליליים.  אמצעים 

להעריך את יעילות פעולותיו".

חשיפת

'כל ישראל'
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בראיון ל'כל ישראל' פורש חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס את משנתו 
המדינית, אם ישנה כזאת  האם יש סיכוי לשלום? מה היה אומר לטראמפ? 

ומי חשף את פרשת מימון משפחות המחבלים?  מוזס שלא הכרתם

ארי קלמן 

הצצה מיוחדת: ועדת חוץ וביטחון היא הוועדה היוקרתית ביותר 
בכנסת, שכן הוועדה עוסקת בנושאי הביטחון של ישראל וחבריה 
נחשפים פעמים רבות למידע רגיש וחשאי ביותר. יו"ר סיעת יהדות 
כנציג  בוועדה  משמש  מוזס,  אליעזר  מנחם  הכנסת  חבר  התורה, 

סיעת יהדות התורה. 
מראהו של חבר הכנסת, הלבוש תדיר במלבושי חסידות ויז'ניץ, 
ולוועדה,  לו  מה  אותו  לשאול  אותנו  הביאו  משתייך,  הוא  אליה 
השונות.  המפלגות  חברי  בדימוס,  גנרלים  הם  מחבריה  שרבים 
תשובתו של חבר הכנסת גררה אותנו לשיחה לילית ארוכה בה הוא 

פרס לראשונה גם את עמדתו המדינית.
לנציג  הנוגעת  משעשעת,  אנקדוטה  לספר  ראוי  לזה  בהקשר 
הוועדה,  חבר  הוא  אף  היה  ואשר  החסידות  מטעם  בעבר  שכיהן 
לפי אותו סיפור, בכל דיון מהותי של הועדה, כאשר הגיעו לשלב 
ההצבעה, היה הנציג מרים את ראשו מהשולחן, משפשף את עיניו 
אישרתם?  כבר  לויז'ניץ  טנקים  "שני  ושואל  הממושכת  מהשינה 

יופי, בעד".
#מה עושה חסיד ויז'ניץ בוועדת חוץ ובטחון?

"כיוון שכל נושא וועדת חוץ וביטחון הוא חשאי, אז כמובן אני 

לא יכול לדבר על זה. אבל מאוד נקשרתי לעניין הזה, זה מסקרן 
מאוד".

בעניינים  שמתעסקת  בוועדה  לחפש  מה  החרדי  לציבור  #יש 
ביטחוניים?

יגיע  עכשיו  רק  הגיוס,  חוקי  עם  עכשיו  בפרט  השאלה.  "מה 
הנוסח של תקנות הגיוס. אני רוצה שתבין שאם נוצרות בעיות של 
לעשות.  המון  יכול  אני  וועדה  כחבר  אז  לשבת,  שנעצרו  בחורים 
לפעול  מה  המון  יש  בצבא  הכשרות  על  גם  הכללית  ברמה  אבל 
שצריך לשמור, גם על הנושא של היהדות". חה"כ מוזס מציין כי 
אוי  הפלאפון,  את  להכניס  או  נייר  להוציא  "אסור  חשאיות  מרוב 
ואבוי אם מוציאים משהו מהוועדה. הכל נשאר שם בחדר הסגור".

#הציבור החרדי לא אוהב להתעסק בנושאים האלו..
"אני לא מכריע האם נתקיף את החמאס או לא, אבל אני אוהב 
או  השב"כ  מראש  לשמוע  נהנה  אני  שקורה,  מה  לשמוע  מאוד 
ושר  ראה"מ  או  מהרמטכ"ל  או  המל"ל  מראש  או  אמ"ן  מראש 
הביטחון  סקירה ביטחונית, הם מדברים שעות ועונים על שאלות. 
גם אני שואל שאלות לעניין, אני רוצה לומר שכל הסיפור של מימון 
משפחות המחבלים אני גיליתי את זה, יעידו החברים שאני העליתי 
את זה והייתי הראשון לדבר על זה בכל ישיבה. מכיוון שהצבא הוא 
העם, אז יש המון דברים שנוגעים לציבור, ועכשיו אני יודע כמה זה 

קשור לדת ולחרדים".
#מה עמדתך בנושא המדיני?

עם  יהיה  מה  בחושך  ותוהים  בוהים  כולם  מדיני.  עדיין  "שאין 
טראמפ? האם מישהו יכול להגיד לי מה מצפה כאן אחרי הביקור 
מכל  בביתר.  לבנות  לנו  יסכים  שטראמפ  רוצים  טראמפ?  של 

התוכניות שאישרו לא היה 'אבן פינה' אחד אפילו".
#מה היית אומר לטראמפ אם היית פוגש אותו?

"שיצליח בכל מעשה ידיו ויעשה עסקים במקומות יותר טובים 
את  לשטוח  וממשיך  מוזס  אומר  בישראל",  הפוליטיקה  מאשר 
עמדותיו בנושא המדיני. "צריך להיות נאיבי לחשוב שביבי יפקיר 
את יהודה ושומרון לטובת החמאס, הוא הרי יצא מעזה, מה קרה? 
החמאס  בצפון,  החיזבאללה  ללבנון?  נכנס  ומי  מלבנון  יצאנו 
בדרום, אז עכשיו יקום חמאס כאן, שישלח צלפים ישר על מטוסים 

ב'בן גוריון'".
#יש סיכוי לשלום? 

שלום?  לעשות  מי  עם  יש  שלום?  לעשות  הולך  אתה  מי  "עם 
אין פרטנר. עם הצעירים ביהודה ושומרון שחושבים כל היום איך 
לחסל אותנו, איתם תעשה שלום? יש איזו הנאה מיוחדת לדבר על 

שלום. אבל שלום, שלום, ואין שלום. ביבי יודע מזה טוב מאוד".

אבו מאזן פינת ויז'ניץ



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

אם יצא לך בין 1-7

אם יצא לך בין 7-12

אם יצא לך בין 12-15

 את אוהבת לפרגן לעצמך דברים פשוטים ורגועים. את לא צריכה יותר מרגע לעצמך עם גביע יופלה או אפילו 
שמש טובה ואוויר צח כי את מבינה שבסופו של דבר, הקסם נמצא ברגעים הקטנים של החיים. 

 כשאת אומרת "פרגון" את מתכוונת ללימוד, הרצאה, קאוצ׳ינג וכל דבר שנועד להעניק משהו לנפש. 
בשבילך, כל מה שמרחיב את עולמך הרוחני הוא הפרגון הטוב ביותר. 

 בשבילך פרגון זה להשקיע. את תמיד תעדיפי יציאה משותפת עם חברות או סדנה מעניינת. מבחינתך, זו הדרך ליהנות 
ממה שהעולם מציע וככה את נוהגת בכל תחום בחיים.

סמני את התשובה הנכונה ובדקי איזה טיפוס מפרגן את:

בחני את עצמך:

את חייבת "משהו טעים". 
מה תבחרי לפרגן לעצמך?

מה היית בוחרת 
לעשות בערב חופשי?

מהי הפעילות הגופנית 
המועדפת עלייך?

2. פילאטיס בסטודיו 3. הליכה לילית1. תרגילים קצרים בבית

איזו פעילות מעשירה 
היית מפרגנת לעצמך?

3. קאוצ'ינג2. סדנה מיוחדת1. הרצאה מעניינת

חברה מציעה לך לצאת 
לשופינג. לאן תבחרי לצאת?

3. יריד אמנים2. חנות מותגים1. מרכז קניות

3. קריאת ספר2. לצאת להצגה1. קפה עם חברה

3. פרי1. גביע יופלה פרי 2. עוגה
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  רוסיה: הגוי של שבת התגלה כפעיל דאע"ש
בתקופה האחרונה העסיקה קהילת 'אוהלי 
שהיגר  אסיאתי,  אזרח  במוסקבה  יעקב' 
של  'גוי  בתור  לרוסיה,  חוקי  בלתי  באופן 
שבת'. מחירו הזול הביא את אנשי הקהילה 
להמשיך להעסיקו, למרות תלונות רבות על 
בלתי  התנהגות  ועל  אנטישמיות  אמירות 
נעצר,  הוא  דבר  של  בסופו  מצדו.  נאותה 
בפני  הקהילה  חבר  של  תלונה  בעקבות 

תחילה  רטנו  בקהילה  המקומית.  המשטרה 
הנס,  גודל  התברר  מכן  לאחר  ימים  שמספר  אלא  מהם,  נלקח  הזול  שהגוי  כך  על 
ארגון  עם  בעל קשרים  רדיקלי  מוסלמי  פעיל  נעצר  כי  דווח  הרוסית  כשבתקשורת 
המדינה האסלאמית )דאע"ש(, כשתמונתו של הגוי המוכר להם מוצגת לצד הדיווח. 
נמסר.  מידע",  להם  והעביר  בסוריה  טרור  ארגוני  עם  קשר  שיצר  בפעיל  "מדובר 

בקהילה היהודית נשמו לרווחה, ויש לקוות כי להבא יהיו ערניים יותר.

 צבא עיראק: "כבשנו מידי דאע"ש 90% ממוסול"
לאחר שבעה חודשים של לחימה, הודיע יחיא ראסול, דובר צבא עיראק, כי הצבא 
כבש קרוב ל–90% ממערב מוסול מידי ארגון המדינה האסלאמית )דאע"ש(. לטענת 
הדובר, הארגון נמצא על סף כניעה מוחלטת ובדרך לאבד את המעוז האחרון שלו 
במדינה. "האויב מכותר מכל העברים וסופם של הג'יהאדיסטים קרוב", הוסיף דובר 
ינסו  להכריע את דאע"ש  ג'ון דוריאן. בצבא אומרים כי  הקואליציה הבינלאומית 
עד תחילת הרמדאן, אך מסרבים להציג תאריך סופי. מהדיווחים השונים עולה כי 
ובניינים צמודים, מה  השטח בו שולט הארגון נחשב לצפוף מאוד, רחובות צרים 
שמאלץ את החיילים העיראקים להילחם רגלית ולכן קצב ההתקדמות צפוי להיות 

איטית. 

 ארה"ב: בית הכנסת העתיק הוצת בל"ג בעומר
בית הכנסת העתיק "בית המדרש הגדול" שבדרום מזרח רובע מנהטן שבניו יורק 
נראו למרחוק  נגרם למבנה. הלהבות  ונזק רב  עלה בליל ל"ג בעומר בלהבות ענק 
והביאו למקום עשרות סקרנים שראו כיצד גג הבניין בן 167 השנים קורס כשלושת 
רבעי השעה לאחר פרוץ השריפה ורק לאחר כשלוש שעות הצליחו עשרות הכבאים 
תנור  כמו  נראה  המבנה  השתוללה,  "כשהשריפה  השריפה.  את  לכבות  שהוזנקו 
לבנים ענקי, כל מה שהיה בפנים עלה באש, שעלתה לגובה של כ-50 מטרים", סיפר 
דני אגניו בן ה- 36 ל'ניו יורק טיימס. לאחר חקירה מואצת התגלתה סיבת השריפה 
- הצתה. המצית, נער בן 14 נתפס במצלמות האבטחה נמלט מהזירה ולפי עדויות 
חבריו הוא זה שעמד מאחורי ההצתה ולפי שעה לא ברורים מניעיו. מדובר בבניין 
שנבנה בשנת  1852 ככנסייה בפטיסטית נוצרית וכעבור שלוש שנים החל לשרת את 
הקהילה המקומית, עד לפני כעשור, אז ניטש המבנה בשל העובדה כי אלפי היהודים 

שהתגוררו באזור במאה הקודמת עברו להתגורר באזורים אחרים.

 סוריה: משטר אסד הקים משרפה לאלפי גופות אסירים
מחלקת המדינה האמריקנית מאשימה את המשטר הסורי ברצח של אלפי אסירים 
- ובשריפת גופותיהם במשרפה גדולה בפרברי דמשק. סטיוארט ג'ונס, נציג מחלקת 
המדינה ודיפלומט בכיר לענייני המזרח התיכון, טען במסיבת עיתונאים שלפחות 
50 אסירים מתנגדי משטר נתלים מדי יום בכלא הצבאי סיידנאייא. "מקורות אמינים 
טוענים שהרבה מהגופות הושלכו לקברי המונים, אך כעת אנחנו מאמינים שהמשטר 
הסורי הקים משרפה במתחם הכלא, כדי להיפטר מהגופות עם מעט ראיות". ג'ונס 
אף הציג בפני העיתונאים תמונות לוויין שמוכיחות את קיום המשרפה. גורם סורי 
במשרד החוץ הכחיש את הטענות ואמר כי מדובר ב"סיפור הוליוודי חדש שמנותק 
מהמציאות, ושאין לו קשר לאמת. הטענה הזו לא נכונה לחלוטין, והיא פרי דמיונו 

של הממשל האמריקני".   

 שבדיה: חשבונו של השגריר הישראלי בטוויטר נחסם  
החברתית  ברשת  חשבונות  אלפי  עשרות  לחסימת  הביאו  שבדיה  מכון  אנשי 
או  להסתה  קוראים  גזענים,  קיצוניים,  כימנים  נחשדו  שהללו  מפני  הטוויטר, 
אנטישמיים. בין החשבונות שנחסמו נכללו חשבונותיהם של שגריר ישראל במדינה, 
יצחק בחמן, ושל משרד החוץ הישראלי ושל מספר עיתונאים ואנשי תקשורת. מנגד, 
דווקא  החשבונות של שגרירות סעודיה ואיראן בשבדיה נותרו פתוחים. בחמן הגיב 
לעניין וכתב: "עכשיו כשמשרד החוץ והשגריר חסומים, שבדיה הרבה יותר בטוחה 
לא  שזה  אותי  תשכנעו  בבקשה,  נחסמו.  שלא  ואחרות,  איראן  את  קוראת  כשהיא 
אמיתי ושפוי". מאוחר יותר הסירו במכון השבדי את החסימה וגורם שבדי רשמי 
הביע התנצלות. כך או כך, החסימה עוררה ביקורת בתקשורת השבדית, והאשמות 

של השתקת הדיון הביקורתי בתוך שוודיה, ובהנהגת "תקינות פוליטית" קיצונית.

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

פייק ניוז: טראמפ 
העביר לרוסיה 

מידע רגיש
ביקור בצל סערה: לאחר ההתבטאות האומללה של אחד מחברי המשלחת 

האמריקנית בסוגיית השליטה בכותל, נקלע טראמפ לסערה נוספת – טענות 
על כך שהדליף לרוסים מידע רגיש על דאעש שהגיע אליו מישראל # בארץ 

סירבו לגנות: "היחסים הביטחוניים עמוקים, משמעותיים וחסרי תקדים 
בהיקפם ובתרומתם לעוצמתנו"

ארי קלמן

ימים אחדים לפני ביקורו של הנשיא האמריקני 
שתלו  הגבוהות  מהציפיות  והאכזבה  בישראל, 
בישראל מכהונת הנשיא טראמפ, כבר אינה עוד 
ההתבטאויות  הפסימיים.  של  הבלעדית  נחלתם 
בקנה  עולות  שאינן  הממשל  מבכירי  התכופות 
הנשיא  עמו  שהביא  הדברים  רוח  עם  אחד 
מלמדות  לתפקיד,  כניסתו  עם  בכנפיו  טראמפ 
על חריש עמוק שהצליחו לקיים בשדרת הנשיא 
הימין  אנשי  מעיניהם של  הרחק   - חוגי השמאל 

בישראל ובארה"ב.
שון  הלבן  הבית  דובר  של  תורו  זה  היה  כעת, 
ספייסר, שבתדרוך היומי שנערך לכתבים הלילה, 
בריבונות  בשטח  שוכן  שהכותל  לומר  סירב 
כי  לקונית,  באמירה  הסתפק  אלא  ישראלית, 
"הכותל נמצא תחת הסוגיה של פתרון הסכסוך". 
נזכיר, כי רק לפני מספר ימים היה זה ספייסר 
ששיגר מסר 'מרגיע' לישראל ולפיו, "ההערה על 
הכותל המערבי לא אושרה והיא לא מייצגת את 
הנשיא  עמדת  את  שלא  ובוודאי  ארה"ב  עמדת 
אנשי  ולפיו  הדיווח  על  כזכור  מדובר  טראמפ". 
הנשיא  של  ביקורו  את  המתאמים  הלבן  הבית 
רה"מ  ולפיו  להצעה  סירבו  בישראל,  טראמפ 

יתלווה לנשיא בביקור בכותל המערבי.
עולמית  לשערורייה  נקלע  טראמפ  כך,  בתוך 
הקשורה, איך לא, לישראל. היה זה לאחר שבכלי 
פורסמה פרשיית מידע מסווג  תקשורת בארה"ב 
שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף בפני הרוסים 
המודיעין.  ועולם  וושינגטון  את  הסעירה  ואשר 
לפי דיווח בABC, חשיפת המידע שכלל איומים 
מרגל  בסכנה  מעמידה  דעאש,  של  ספציפיים 

ישראלי שחדר לתוככי הארגון.
ב'ניו יורק טיימס' צוטט מקור בכיר שאמר כי 
הרגישים  המקורות  אלא  המידע  אינה  "הבעיה 
בהם  שהושקע  חלקם  אותו,  להשיג  כדי  ביותר 
יבינו מאיפה  לא מטומטמים, הם  שנים. הרוסים 
ישראל  אויבים של  או בעלי בריתם,  והם  זה בא 
כולם, ינקטו צעדים מתאימים". מקור אחר אמר 
אותנו  הזהירו  שהאמריקאים  מה  בדיוק  "זה  כי 

מפניו עוד לפני שטראמפ נכנס לבית הלבן". 
וכתב  הדיווחים  לא הכחיש את  טראמפ מצדו 
בחשבון הטוויטר שלו כי "כנשיא רציתי לחלוק 
לעשות.  המלאה  שזכותי  רוסיה,  עם  מידע 
בנוסף,  טיסה.  ובטיחות  לטרור  נגעו  העובדות 
ללחימה  מאמציה  את  תגביר  שרוסיה  רוצה  אני 

בדאעש ובטרור".
אמר  פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא  מנגד, 
את  האמריקאי  לקונגרס  למסור  מוכן  הוא  כי 
לשר  טראמפ  דונלד  הנשיא  בין  השיחה  תיעוד 
כי  נמסר  מהקרמלין  לברוב.  סרגיי  הרוסי  החוץ 
הקלטות  לא  אך  תמלילים  לשלוח  מוכן  פוטין 
שיתוף  סביב  המשבר  את  וכינה  הפגישה,  של 
פוטין,  לדברי  "סכיזופרניה".  המסווג  המודיעין 
בארה"ב  פוגע  בארה"ב  האנטי-רוסי  הסנטימנט 
או  הם  המעורבים  והפוליטיקאים  עצמה, 

"מסוכנים" או "טיפשים".
ד"ר רונן ברגמן ציטט השבוע ב'ידיעות' גורם 
בכיר בקהילת המודיעין שאמר כי "אם טראמפ, 
הדליף  אכן  ידיעה,  מחוסר  או  בתמימות  ולו 
משמעותי  סיכון  פה  שיש  הרי  מידע,  לרוסים 
ולשיטות  להשיג  שנים  שהוקדשו  למקורות 
האם  של  מחדש  הערכה  לעשות  עלינו  עבודה. 
בת  זו  לאמריקאים.  מוסרים  אנו  מידע  ואיזה 
ואנו חולקים עמה  הברית הקרובה ביותר אלינו, 
יתברר  שלא  עד  סופר־מסווג.  מידע  של  ערימות 
כי הערוץ הזה בטוח מכל משמר, אל לנו להעביר 

דרכו את יהלומי הכתר שלנו".
למרות הדיווחים הללו, שר הביטחון אביגדור 
ליברמן, התייחס שלשום לסערה, וצייץ בחשבון 
הטוויטר שלו: "היחסים הביטחוניים בין ישראל 
לבת בריתנו הגדולה ארצות הברית, הם עמוקים, 
ובתרומתם  בהיקפם  תקדים  וחסרי  משמעותיים 
במקביל,  יימשך".  זה  וכך  היה  כך  לעוצמתנו. 
מקיין  ג'ון  הסערה.  נמשכת  הברית  בארצות 
המזוינים  השירותים  ועדת  יו"ר  הרפובליקני, 
בסנאט, אמר כי הפרשיות של טראמפ הגיעו לקנה 
מידה של ווטרגייט. מנגד סנאטורים רפובליקנים 

אחרים, ממשיכים להגן על טראמפ.
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הקדימו להירשם!  קבלו את המחירים והתנאים 
כפי  מקומות  בלי  תישארו  ואל  ביותר  הטובים 
שקרה לחלק מהלקוחות בחופשות האחרונות. 

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
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 אין חופשה מוצלחת יותר מזאת הקיץ, נקודה.
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שינפלד
בהילטון

במונטנגרו

מלון הילטון פודגוריצה
החדש והמפואר במיקום מרכזי 

בעיר הבירה פודגוריצה

חופשה ברמה
30 שנות מוניטין עם האירוח, 

האוכל, התכניות 
והטיולים של שינפלד

יעד חדש
שילוב של טבע, 

הרים, מערות 
וחופי ים מדהימים

האוכל של שינפלד
 בארים ענקיים

       של מיטב השפים 
                  ובר אירי חופשי
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עקב הביקוש הרב הוספנו עוד טיסה שבועית ויציאות נוספות למונטנגרו
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"לפעול ולהשפיע לבית החברתי"
לקראת מהפכה? שבוע לבחירות בהסתדרות - מסתמן סחף לכיוונה של שלי יחימוביץ'  המועמדת לראשות 
  'ההסתדרות ושותפיה מש"ס מסבירים בפנייה מיוחדת למצביע החרדי והדתי מדוע להצביע 'הבית החברתי
וגם: הפרטים המלאים על צורת ההצבעה, והסיבה שהפעם אף אחד לא יוכל לדעת מה הצבעתם  עם סגירת 

הגיליון - נשיא ה'מועצת' במכתב מיוחד

אלי כהן

הקרב על ראשות ההסתדרות מגיע לישורת האחרונה, ביום 
שלישי הקרוב יצאו מאות אלפי חברי הסתדרות לממש את זכותם 
והמהפכנית  הרעננה  מועמדותה  בין  ולהכריע  הדמוקרטית, 
יחימוביץ', חברת הכנסת המזוהה עם מאבקים למען  של שלי 
העובדים ואשר הביעה בעבר שוב ושוב את דעתה בעד מנוחה 
ניסנקורן,  אבי  ובין שימור מעמדו של  לכלל העובדים בשבת, 

יו"ר ההסתדרות המכהן, שאינו זוכה לתמיכה חרדית רשמית.
יחימוביץ' סגרה כבר בתחילת הדרך הסכם לריצה משותפת 
ברשימה אחת עם מפלגת ש"ס, כאשר המתווך הוא ח"כ יגאל 
שהתגייס  המפלגה,  של  השטח'  'מלך  שנחשב  מי  גואטה, 
רבה  בחריפות  התבטא  ואף  האחרונים,  בחודשים  לקמפיין 

בראיון שהעניק למוסף החג 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות'.
שלי  עבור  האחד   – פתקים  בשני  יצביעו  הרשימה,  תומכי 
הבית  מפלגת  עבור  והשני  ההסתדרות  לראשות  יחימוביץ' 
החברתי. נשים תוכלנה להצביע בפתק שלישי בצבע סגול עבור 

שלי יחימוביץ' לראשות נעמ"ת.
בנוסף, נחשף בגיליון זה כי כמה מגדולי רבני יהדות ספרד, 
שמועות  ניסנקורן  מטה  עם  המזוהים  גורמים  הפיצו  בשמם 
על מכתב תמיכה חד משמעי  על תמיכתם במועמדותו, חתמו 
ביחימוביץ', ובו נאמר בין השאר "שמענו כי יש מועמד שתומך 
זאת,  ולעומת  ל"ע,  קודש  בשבת  ובעבודה  שבת  בחילולי 
שנים  מזה  עמדתה  את  והביעה  דוגלת  אשר  אחרת,  מועמדת 
רבות על איסור העסקת עובדים בשבת, ובפרט שתנועה חרדית 

חברה לתנועת 'הבית החברתי'.
אחד  כל  על  הק', שחובה  התורה  דעת  דעתנו,  לגלות  "הננו 
'הבית  למפלגת  ורק  אך  ולהשפיע  להצביע  חלק  לקחת  ואחד 
יכולתו  ככל  ולהשפיע  בראשה  ולעומדת  בהסתדרות  החברתי' 

על חבריו לעבודה".
הגר"ש  התורה,  חכמי  מועצת  נשיא  גם  הצטרף  זה  למכתב 

ובו הכריע: "הריני בא בקריאה של  כהן, שפרסם אמש מכתב 
מי  לכל  ולהשפיע  לפעול  בגיבורים,  ה'  לעזרת  לבוא  חיבה 
שיש בכוחו ולהצביע עבור רשימת ״הבית החברתי״ והעומדת 
בראשה, ועמה נציגי תנועת ש"ס הקד' הי"ו בבחירות הקרובות 

להסתדרות.
"רשימה זו אשר חרטה על דגלה לדאוג לזכויותיהם ומעמדם 
של העובדים בכלל ושומרי התורה והמסורת העמלים לפרנסתם 
ובמיוחד  פרנסתם,  תקופח  שלא  לחמם  מטה  על  בפרט, להגן 
דעתה  הביעה  אף  ששמעתי  כפי  אשר  השבת  שמירת  בנושא 
ביום שבת קודש שהיא מקור  עובדים  כנגד העסקת  גלי  בריש 

הברכה וההצלחה. 
והמסייעים למען  "והנני לברך בברכת כהן את כל העוזרים 
הצלחת רשימה זו ובפרט נציגי התנועה הקד' והפעילים די בכל 
דמיטב  מילי  בכל  ויבורכו  יצלח  בידם  ה׳  שחפץ  ואתר,  אתר 
בבריאות גופא ונהורא מעליא באושר וכבוד ונחת מכל יוצ"ח, 

אורך ימים ושנות חיים אכי"ר".
ל'קו עיתונות' נודע כי בסוף השבוע יחתמו על מכתב זה גם 

שאר חברי מועצת חכמי התורה ורבנים נוספים.
ההסתדרות,  של  הבעייתית  תדמיתה  ובעקבות  חריג,  באופן 
קיבל בית המשפט את פניית מטה יחימוביץ' והורה על העברת 
כל הקלפיות למוקד אחד, שם ייספרו יחד, כדי למנוע ולו החשש 
הקל ביותר למידע על מי הצביע עבור מי, ולהימנע מתופעות 

פסולות של לחצים ואיומים להצבעה עבור מועמד מסוים.
כעת, עם כניסת הבחירות לישורת האחרונה, פונים שלושת 
 – החברתי'  'הבית  רשימת  של  המשותף  הקמפיין  מובילי 
אריה  הפנים  שר  ש"ס  יו"ר  יחימוביץ',  שלי  חה"כ  המועמדת 
עיתונות',  'קו  לקוראי  אישית  בפניה  גואטה,  יגאל  וח"כ  דרעי 
כדי להסביר מדוע על כל מצביע דתי או חרדי לממש את זכות 
של  ובמועמדותה  החברתי  הבית  ברשימת  ולתמוך  ההצבעה 

יחימוביץ'

יגאל גואטהאריה דרעיח"כ שלי יחימוביץ'

והיא  שנים,  עשרות  חברתית  לוחמת  היא  שלי 
היום  סדר  על  שהעלו  והמעטים  מהראשונים 
להתפרנס  הבסיסית  הזכות  למען  תמיד  ונלחמו 
באופן  ורווחה  בריאות  חינוך  ולקבל  בכבוד 
הפרטות,  הקבלן,  עובדי  תופעת  ונגד  שוויוני,  
פערים בחברה, ומתן כוח מוגזם לבעלי ההון. היא 
להתערב.  כדי  על משהו  ידברו  לא מחכה שכולם 

היא הראשונה להתייצב, גם כשזה לא פופולרי.
שלי תדאג שבמוסדות ההסתדרות יכהנו מנהיגי 
בצמרת  עסקנים.  ולא  בחרו  שהעובדים  עובדים 
מנהיגי  של  מכריע  רוב  יש  שלי  של  הרשימה 

עובדים.
דמי החבר יחזרו לעובדים ויפסיקו לשרת שכבת 
שומן קטנה של עסקנים. הם ישמשו לסיוע משפטי 
משובח במשברים, לקרן שביתה, להטבות וזכויות, 
עליהם  ולהגנה  העובדים  לטובת  ולמאבקים 

במקומות עבודה גדולים וקטנים כאחד.
שלי תוביל, כמו שהובילה לאורך שנים, פעולות 

נחושות לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים.
הדלת  בשיטת  המאבק  את  תוביל  שלי 
שנקלטים  עובדים   10 כל  על  בה  המסתובבת, 
הופכים  חדשים  עובדים   20 ישירה  להעסקה 
את  ותמחק  ומכרזים  חוץ  במיקורי  קבלן  לעובדי 

החרפה של עובדי דור ב', ג', ד' ועוד. 
נגישה,  תהיה   שלי  של  בראשותה  הסתדרות 
שקופה ופתוחה לחבריה. יו"ר הסתדרות לא תהיה 

חברה של שר האוצר אלא חברה של העובדים.

חברי הסתדרות יקרים, תומכי תנועת ש״ס ושאר 

האדם  למען  בהסתדרות  מהפך  שרוצים  החברים 

העובד, למען החלשים ולמען שכל אלה שיש להם 

פחות!

לתמוך  החליטה  בהסתדרות  ש״ס  סיעת 

יחימוביץ,  שלי  בראשות  החברתי  הבית  ברשימת 

במגוון  בעין  עין  רואים  שאנחנו  העובדה  בשל 

הנוגע  בכל  רחבה  בינינו הסכמה  יש  נושאים.  של 

לסוגיות חברתיות, ועשור שלם של חקיקה חברתית 

משותפת ומאבקים משותפים למען הדל והחלש. 

שיתוף הפעולה בינינו מביא אותנו לכל שכבות 

חברתי  יום  סדר  כי  מוכיח  העובדים,  ציבור 

ניצחוננו  את  בקרוב  ויבטיח  ומלכד,  מאחד  הוא 

בבחירות. 

לתנועת ש״ס ולשלי יחימוביץ, יש תפיסות עולם 

הדאגה  החברתיים,  לעניינים  הקשור  בכל  דומות 

לעובדי  הוריות,  חד  לאימהות  הדאגה  לחלשים, 

הקבלן ולכל האוכלוסיות המוחלשות. 

התנגדות  שנים  במשך  הביעה  יחמוביץ  שלי 

נחרצת לעבודה בשבת וזו סיבה נוספת לתמוך בה, 

להצביע עבור הבית החברתי וביחד להביא ניצחון 

ומהפך בהסתדרות.

חבר הכנסתשר הפנים ויו"ר ש"סהמועמדת לראשות ההסתדרות

אל  ה',  לדבר  היראים  ההסתדרות  חברי  אחיי 

הגיע  לשינוי!  היסטורית  הזדמנות  להחמיץ  לנו 

הזמן לייצוג ראוי של העובדים החרדים והדתיים 

המגיע  החלק  את  לקבל  שנוכל  כך  בהסתדרות, 

מהדלת  אלא  הקבצנים  כאחרוני  ולא  בזכות  לנו 

הראשית.

ובעקבות פסיקת בית המשפט  באופן היסטורי, 

שהשגנו, לא תהיה שום אפשרות לדעת מה הצביע 

לגני  יועברו  והקלפיות  מאחר  הסתדרות,  חבר  כל 

מאחר  אחת.  כמקשה  ייספרו  שם   – התערוכה 

ומבריונות  מאיומים  ולפחד  לחשוש  מה  אין  וכך, 

את  ורמסו  ההסתדרות  את  שהשחיתו  גורמים  של 

העובדים עד עפר בשנים האחרונות.

להצביע  בבטחה,  השינוי  את  להוביל  הזמן  זה 

יחימוביץ'  בשלושה פתקים מנצחים – עבור שלי 

הבית  רשימת  עבור  ההסתדרות,  לראשות 

ולנשים  וליחימוביץ'  לש"ס  המשותפת  החברתי 

עבור שלי  הנוסף  הסגול  הפתק  את  לשכוח  לא   –

יחימוביץ' לראשות נעמ"ת.

מי שמאמין לא מפחד!

 

 קריאת קודש
 
 

  יחיו עליהם' ה ישראל בית אחינו אל
 !רב וישע שלום

  

 בכוחו שיש מי לכל ולהשפיע לפעול, בגיבורים' ה לעזרת לבוא חיבה של בקריאה בא הריני
הי"ו  תנועת ש"ס הקד'ועמה נציגי , בראשה והעומדת החברתי״ ״הבית רשימת ולהצביע עבור

 .להסתדרות הקרובות בבחירות

 

ושומרי התורה  בכלל העובדים של ומעמדם לזכויותיהם לדאוג דגלה על חרטה אשר זו רשימה
 בנושא ובמיוחד, פרנסתם תקופח שלא לחמם מטה על להגן ,בפרט והמסורת העמלים לפרנסתם

 שבת ביום עובדים העסקת כנגד גלי בריש דעתה הביעהכפי ששמעתי אף  אשר השבת שמירת
  .וההצלחה הברכה מקור שהיא קודש

 

נציגי ובפרט  למען הצלחת רשימה זו והמסייעים העוזרים כל את כהן בברכת לברך והנני
ויבורכו בכל מילי דמיטב  יצלח בידם ה׳ שחפץ והפעילים די בכל אתר ואתר,הקד' התנועה 

בבריאות גופא ונהורא מעליא באושר וכבוד ונחת מכל יוצ"ח
 , אורך ימים ושנות חיים אכי"ר.

 
 
 

 בברכת התורה                                              
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חברתי   �  ש“ס בהסתדרות בית חברתי  �   ש“ס בהסתדרות בית חברתי �  ש“ס 
בהסתדרות בית חברתי �  ש“ס  בהסתדרות  בית חברתי   �  ש“ס בהסתדרות 
ש“ס בהסתדרות בית חברתי    � ש“ס בהסתדרות בית חברתי     � בית חברתי  
ש“ס     � ש“ס בהסתדרות בית חברתי     � ש“ס  בהסתדרות  בית חברתי      �

בהסתדרות בית חברתי �  ש“ס בהסתדרות בית חברתי � ש“ס  בהסתדרות  בית 
חברתי   �  ש“ס בהסתדרות בית חברתי  �   ש“ס בהסתדרות בית חברתי �  ש“ס 
בהסתדרות בית חברתי � ש“ס  בהסתדרות  בית חברתי   �  ש“ס בהסתדרות 
בית חברתי  �   ש“ס בהסתדרות בית חברתי �  ש“ס  בהסתדרות  בית חברתי   �  
ש“ס בהסתדרות בית חברתי  �   ש“ס בהסתדרות בית חברתי �  ש“ס בהסתדרות 
בית חברתי � ש“ס  בהסתדרות  בית חברתי   �  ש“ס בהסתדרות בית חברתי  �   

!מי שמאמין

שלי

מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין
מי שמאמין שהנבחרים צריכים לייצג את הבוחרים ולא את עצמם מי שמאמין

מי שמאמין בצמצום פערים מי שמאמין בצמצום פערים מי שמאמין בצמצום  
מי שמאמין בייצוג הולם לעובד הדתי מי שמאמין בייצוג הולם לעובד הד 

מי שמאמין בדאגה לשכבות החלשות מי שמאמין בדאגה לשכבות החלשות
מי שמאמין בניצחון מי שמאמין בניצחון מי שמאמין בניצחון  מי שמאמין בניצחון

מי שמאמין במיגור השחיתות מי שמאמין במיגור השחיתות מי שמאמין במיגור השחיתות
מי שמאמין בההסתדרות למען העובד ולא בעובד למען ההסתדרות

מי שמאמין שהגיע הזמן לשינוי אמיתי מי שמאמין שהגיע הזמן לשינוי אמיתי
מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין

מי שמאמין לא מפחד מי שמאמין לא מפחד מי שמאמין לא מפחד מי שמאמין לא מפח 

הבית החברתי
ב-23.5 כולנו מצביעים
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קריאות ביניים

ינחת  הקרוב  שני  ביום  עבודה:  ביקור 
טראמפ,  דונלד  הברית  ארצות  נשיא  בישראל 
שרים  של  לאכזבתם  בישראל.  ראשון  לביקור 
וח"כים רבים, שקיוו לפגוש את האיש שקובע 
סדר יום עולמי באמצעות 140 תווים בטוויטר, 
כ"ביקור  ולא  עבודה"  כ"ביקור  יוגדר  הביקור 
ממלכתי". המשמעות, הנשיא לא יחויב להיצמד 
לפרוטוקול הישראלי, שמחייב פגישה עם יו"ר 
האופוזיציה, הנשיא ואישים נוספים, אלא הוא 

זה שיקבע עם מי להיפגש ולכמה זמן. 
למרות שהוא לא מחויב לכך, קבעו אנשיו של 
מנגד,  הישראלי.  הנשיא  עם  פגישה  טראמפ 
בלשכתו של הרצוג לא התקבלה בקשה לפגישה, 
מה שהוביל לאכזבה בקרב אנשיו שניסו לתאם 
פגישה שכזו בכל זאת. אולי כדאי לאנשיו של 
סיעת  חברי  שכתבו  במכתב  להיזכר  הרצוג 
התנגדו  בו  בארה"ב,  הבחירות  טרם  המחנ"צ 
לפגישה בין נתניהו לטראמפ, שכן פגישה שכזו 

"נותנת גיבוי לאמירותיו הגזעניות".
הראשי  הרב  הוא  הנשיא  עם  ייפגש  שכן  מי 
ללוות  לאו, שצפוי  ישראל מאיר  לשעבר, הרב 
הזמן  למרות  ושם'.  ב'יד  לביקור  טראמפ  את 
 – דקות   15  – לביקור  טראמפ  שהקציב  הקצר 
מאמינים מקורבי הרב כי טראמפ יתפתה להאזין 
לרב ולא יעמוד בזמן שהקציב לעצמו. מי שעוד 
והמקומות  הכותל  רב  הוא  הרב  עם  ייפגש 
שיתלווה  רבינוביץ',  שמואל  הרב  הקדושים, 
לנשיא, למרות שזה ביקש ששום מנהיג ישראלי 
המקדש.  שריד  ליד  בתפילה  אותו  ילווה  לא 
את  העלו  שונים  שגורמים  לאחר  כך,  בתוך 
איוונקה,  הנשיא,  של  היהודית  בתו  כי  החשש 
הגברים,  עזרת  לתוך  לאביה  להתלוות  תרצה 
על  כלל  עלה  לא  הדבר  כי  איוונקה  הבהירה 

דעתה וכי היא תתפלל בעזרת הנשים.  
הביקור,  של  הזמנים  לוחות  פורסמו  כך,  בתוך 
בנתב"ג  ב-11  ינחת  הנשיא  כי  עולה  מהם 
לפגישה בבית הנשיא  וימשיך, כמעט במידית, 
בהמשך  ושם'.  ב'יד  סיור  ולאחריה  בירושלים 
ייפגש  ישראל,  במוזיאון  ישראלים  בפני  ינאם 
נתניהו  משפחת  עם  ויסעד  הממשלה  ראש  עם 
הלילה  את  משותפת.  משפחתית  ערב  לארוחת 
הנשיאותית  בסוויטה  להעביר  טראמפ  צפוי 
הבוקר  ועל  בירושלים  דוד'  'המלך  מלון  של 
יערוך  לחם, שם  לבית  גדר ההפרדה  את  יחצה 
ימשיך  הפגישה  בסיום  מאזן.  אבו  עם  פגישה 
לעיר העתיקה בירושלים, תחילה יבקר בכנסיית 
המערבי  בכותל  תפילה  יישא  ובהמשך  הקבר 

ובשעה 13:00 ימריא לסדרת פגישות ברומא. 
במשכן: בסוף השבוע שעבר  האוכל  סערת 
הכנסת,  במזנון  הכשרות  סביב  סערה  פרצה 

לאחר שרב הכנסת דרש משגיח צמוד למשאית 
שמצא  החיצוני,  הקייטרינג  של  ההובלה 
בכשרות מהודרת. בסופו של דבר, הסערה שככה 
הוסרה  שבמזנון  הכשרות  שתעודת  לפני  לא 
ליממה. אלא שסערת הכשרות תיחשב לטפטוף 
תחת  תאוצה  שצוברת  החדשה  הסערה  לעומת 
להוריקן.  להפוך  בקרוב  ועתידה  השטח  פני 
ולא  יצומצמו  המנות  לפיו  חדש,  נוהל  הסיבה, 
גרם.  מ-150  למעלה  של  עיקרית  מנה  תינתן 
בגלוי  רוחו  מורת  את  להביע  הספיק  מי שכבר 
קציצות  על שלוש  יואל חסון, שרטן  הוא ח"כ 
הבשר הרזות שהוגשו לו, "תכנית דיאטה חדשה 
בכנסת.... 150 גרם לאדם ולא גרם יותר וכל זה 

ב31 ₪. הגיוני, לא?!"
בעומר,  ל"ד  בליל  שמעון:  רבי  הוא  כדאי 
את  עשה  פרוש  מאיר  החינוך  שר  שסגן  בעת 
בצל  יממה  לאחר  בירושלים,  לביתו  דרכו 
 .6 כביש  באמצע  רכבו  שבק  במירון,  הרשב"י 
המהיר  הכביש  בשולי  להמתין  נאלץ  השר  סן 
עד להגעת רכב חלופי. אך אל דאגה, פרוש לא 
עבר לצעוד ברגל ובינתיים הוא התחמש בקיה 
קרניבל, בדיוק כמו לשר הממונה בנט, ובשבוע 
החדש.  לרכב  המפתחות  את  יקבל  הוא  הבא 
בקרוב  כי  לפרוש  מזכירים  ביניים'  ב'קריאות 
יערכו הבחירות המוניציפליות ולפיכך כדאי לו 
להתחדש ברכב שיחזיק מעמד בנסיעות ארוכות 

ולא יקרוס לאחר 150 אלף קילומטר בלבד. 

בתחבורה  אלא  למירון,  ברכב  נסע  שלא  מי 
ציבורית, הוא שר התחבורה ישראל כץ, שהשיק 
כשלצדו  למירון,  הרכבת  את  ההילולא  בליל 
הרב נתנאל שריקי, המכונה 'רב המנהרות' ע"ש 
יכולתו, כך לפי תלמידיו, להשמיד את מנהרות 
ברכבת  שבנסיעה  הגימיק  ברצועה.  החמאס 
תקשורתי  לסיקור  זכתה  והנסיעה  עבד  למירון 
מפואר מהעיתונאים הרבים שהצטרפו לרכבת, 
וכך, בזמן שהח"כים החרדים עסוקים בלהוציא 
כץ  לו  רשם  השונות,  ההדלקה  מזירות  תמונות 

ניצחון נוסף עליהם ושוב באמצעות הרכבת. 
והמסתעף,  מירון  לענייני  לשר  התחבורה  משר 
מוזס,  אליעזר  מנחם  הכנסת  חבר  הוא  הלא 
שהיה הראשון להגות את רעיון הרכבת למירון. 
מוזס לקח על עצמו לתדרך את העיתונאים ובין 
פיזוז במעגל לריקוד קאדצ'קה בחצר הציון הוא 
העיתונאים  בקבוצת  מעודכנות  הודעות  הוציא 
בעריש  התקשורת  איש  של  מירון',  'חפ"ק 

פילמר.
הקשר עם הכשר: לאחר שבעבר סירב החשב 
הסמארטפונים  את  לשדרג  הכנסת  של  הכללי 
אין  כי  בטענה  החרדים,  הח"כים  של  הכשרים 
שירותים  שנותנות  החברות  עם  חוזה  לכנסת 
אלה, מתנהל בימים אלה מכרז, אליו מתמודדים 
החברות 'נתיב' ו'עסקן'. כך או כך, עד שהמכרז 
מכשיריהם  את  לשדרג  הח"כים  ימשיכו  ייסגר 

הכשרים דרך תקציב הקשר עם הבוחר.

ביקור הנשיא

חוק הכותל: הישורת האחרונה

על רקע ההתפתחויות בפרשת 3000 של חקירות ראש 
הממשלה, מאיים שר הביטחון לשעבר 'לספר הכל' אם 
ראש הממשלה נתניהו לא יזומן באופן מיידי לחקירה 

בפרשה - "היה שחיתות והרבה"

על רקע ההכרעה המתקרבת של 
בית המשפט העליון בעתירת 
הארגונים הרפורמים בסוגיית 

הכותל, התכנסו הנציגים החרדים 
ורב הכותל לדון בנושא המהלכים 

הבאים למניעת השתלטות 
התנועות הרפורמיות בכותל

זאבי סגל

הממשלה  ראש  כי  היא  הרווחת  הדעה  בעוד 
נתניהו אינו חשוד בפלילים ב'פרשת הצוללות' 
)עו"ד  בלבד  לפרקליטו  קשור  החשד  וכי 
שמרון(, הרי ששר הביטחון לשעבר בוגי יעלון 
משפטית,  הממשלה  ראש  את  לסבך  מאיים 
ולחשוף אודותיו מידע שעלול להוביל לפתיחת 

חקירה פלילית נגדו.
הדעה הרווחת עד היום הייתה ועודנה, כי ראש 
הממשלה עצמו לא היה מעורב אישית בפרשה, 
שהחשד  שמרון  דוד  עו"ד  פרקליטו  אם  כי 
עניינים  בניגוד  פעל  כי  הוא  כלפיו  העולה 
כשייצג את החברה הגרמנית בישראל ואת נציגי 

משרד הביטחון במקביל.

לטעון,  ביקשו  הממשלה  ראש  של  מתנגדיו 
ראש  של  האישי  פרקליטו  בו  היתכנות  אין  כי 
וזאת  רגיש  כה  ומתן  במשא  מעורה  הממשלה 

ללא ידיעתו. 
השבוע,  לשעבר  הביטחון  שר  שהעניק  בראיון 
בעניין  נחרצת  אמירה  מפיו  נשמעת  לראשונה 
וגם  מושחתים,  ממשלה  ראשי  "הכרתי  ולפיה, 

במקרה שלפנינו אני יודע אך בוחר לשתוק".
ממניעים  פעל  נתניהו  כי  יעלון  רמז  בדבריו 
איום מפורש  והביע  ובעבור בצע כסף  פסולים 
בפרשה,  לחקירה  יזומן  לא  רה"מ  "אם  ולפיו, 
נתניהו  הכל". מסביבת  ואספר  את הפה  אפתח 
נמסר בתגובה, כי "מדובר בהבלים ורעות רוח, 
וכי מוטב לבוגי שיחפש לעצמו דרכים אחרות 

לעבור את אחוז החסימה".

ארי קלמן 

ראשי הסיעות החרדיות אריה דרעי )ש"ס(, יעקב 
ליצמן ומשה גפני )יהדות התורה( נפגשו שלשום 
בכנסת יחד עם רב הכותל והמקומות הקדושים 
הכותל  סוגית  על  לדיון  רבינוביץ,  שמואל  הרב 

הרפורמי. 
הסיבה לפגישה השבוע, אחרי חודשים שהנושא 
היום, היא מכיוון שבמפלגות  ירד כמעט מסדר 
לקראת  נמצא  הנושא  כי  בטוחים  החרדיות 
הכרעה של שופטי בית המשפט העליון שביקשו 
נשות  שהגישו  לעתירה  המדינה  תשובת  את 
לשאלה  במענה  הרפורמים,  והארגונים  הכותל 
הכותל.  מתווה  את  מיישמת  לא  המדינה  מדוע 
אחרי שהמדינה דחתה את מועד התשובה כבר 
תבוא  ההכרעה  כי  הוא  הצפי  פעמים  חמשה 

בקרוב.
את  לדיון  לעלות  ומתי  כיצד  דנו  הסיעות  ראשי 
חוק הכותל שיזמו בש"ס וצפוי לעלות בשבועות 
לכנסת.  ומשם  השרים  בוועדת  לדיון  הקרובים 
ע"פ הצעת החוק המתייחסת לשמירה על כבוד 
המתפללים, מופיעים כמה איסורים כגון "עריכת 
טקס, לרבות טקס דתי, שלא על פי מנהג המקום, 

הפוגע ברגשות ציבור המתפללים כלפי המקום". 
הכותל  רחבת  "בכל שטח  לאסור  מוצע  כן  כמו 
המערבי – מעשה העלול להפריע את המתפללים 
ונשים",  גברים  של  מעורבת  תפילה  בתפילתם; 
וכן לאסור "בעזרת הנשים – טקס הכולל הוצאת 
וקריאה בו, תקיעת שופרות, לבישת  ספר תורה 

טליתות או תפילין".
הוראה  על  "העובר  כי  נאמר,  העונשין  בסעיף 
ששה  מאסר   – דינו   ,3 או   2 סעיפים  מהוראות 
תקנות  לגבי  שקלים".   10,000 קנס  או  חדשים 
החוק מוצע, כי "השר לשירותי דת הוא הממונה 
על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל 

ענין הנוגע לביצועו".
יוזמי החוק, חברי הכנסת מסיעת ש"ס אמרו עם 
חיוני  סדר  לעשות  בא  "החוק  כי  החוק  הגשת 
במקום המקודש ביותר לעם היהודי ולהסדיר את 
מעמדו ההלכתי. לא יתכן שהמקום ממנו לא זזה 
השכינה, שדורות רבים של יהודים נכספו אליו, 
יהיה מוקד לעימותים מחפירים ופגיעה במיליוני 
לנו  אין  כסדרן.  תמידין  אותו  הפוקדים  יהודים 
ספק כי הצעת חוק זה משקפת נאמנה את דעת 
הרוב המכריע של הציבור בישראל והיא תשיב 

לו את מעמדו הראוי, כבודו וקדושתו".

יעלון מאיים: "אספר הכול"

שלא  המאוכזבים  טראמפ,  עם  שייפגשו  החרדים 
המנות  במזנון,  סערה    המלא  הנשיאותי  והלו"ז 
העיקריות הוקטנו ותעודת הכשרות הוסרה והוחזרה 

 וגם: הרכבת המיוח"צנת למירון 



מאת יבניאל שירם

מציעה הכל, והרבה יותר
כדי  לחופשה  שיוצאים  אנשים  יש 
דווקא  אחרים  רוגע,  ימי  כמה  לתפוס 
את  ויש  הטיולים,  את  מחפשים 
למי  האתגרי.  הספורט  של  האנשים 
מונטנגרו מתאימה? לכולם! מי שמגיע 
ימצא פארקים  והילדים  עם המשפחה 
ירוקים עם פעילויות ומשחקים, טיולי 
מערות, והמון שופינג במחירי הבלקן. 
לעשות  יוכלו  אתגרי  ספורט  חובבי 
רפטינג במים סוערים, ריחוף באומגה 
מעל קניון עמוק, טרקטורונים וג’יפים 
אוהבי  אתם  אם  הרריים.  במסלולים 
הרים,  של  יופי  תקבלו  וטבע,  נופים 
ערי  ים,  חופי  מערות,  אגמים,  נהרות, 
רק  וזו  ספא,  עיירות  קסומות,  נמל 

ההתחלה.  
מדובר  מונטנגרו?  נמצאת  היכן 
הנושקת  ונחבאת  קטנה  במדינה 
לחופי  ואלבניה  סרביה  לקרואטיה, 
נראית  מונטנגרו  האדריאטי.  הים 
של  והמלהיבה  הפראית  השווייץ  כמו 
יותר  יפה  שהיא  יגידו  ויש  הבלקן, 
ומושלם  נדיר  שילוב  היא  משווייץ. 
לשמיים,  הנושקים  גבוהים  הרים  של 
אגמים ונהרות עם מים צלולים כראי, 
לאורך  המשתרכות  נטיפים  מערות 
קילומטרים רבים מתחת לפני האדמה, 
ולקינוח שרשרת של חופי ים מטריפים 
על שפת הים האדריאטי שצבעו כחול-

טורקיז. 

הילטון. זה המלון שלכם
בעיר הבירה של מונטנגרו, פודגוריצה 
לתפארת  חדש  מלון  לו  שוכן  שמה, 
פודגוריצה.  הילטון  הוא  הלא   -
הילטון  את  הוסיפו  תיירות  שינפלד 
של  מכובדת  לרשימה  פודגוריצה 
מארחים  הם  בהם  הילטון  מלונות 
האחרונות:  בשנים  לקוחותיהם  את 
הואה-הין  סופיה,  דרזדן,  הילטון 
בתאילנד, ברטיסלבה, קפריסין, וכעת 
גם הילטון פודגוריצה במונטנגרו והיד 
עוד נטויה. מלון זה יושב בין שלושת 
העיר, כשמול  הגדולים של  הפארקים 
מושלם  פארק  הליכה  מרחק  המלון 
לבילוי משפחתי עם הילדים, עם פינות 
קצר  במרחק  משחקים.  ופינת  ישיבה 
נוסף, עם מסלולי חבלים  תגלו פארק 
והרפתקאות שתוכלו לבלות בו שעות 

בלי להרגיש איך הזמן עובר. 
ושדרת  מדרחוב  תמצאו  בפודגוריצה 
לצאת  אפשר  יוקרתיות,  חנויות 
ברחוב  לעבור  העתיקה,  בעיר  לסיור 
בארמון  לסייר  הרצגובאצ’קה, 
המוראצ’ה  נהרות  את  לראות  המלך, 
מגדל  העיר,  את  החוצים  והריבניקה 
ועוד.  השעון, הגשר היפה מעל הנהר 
לכל  היכנסו  פשוט  שופינג?  אוהבי 
בעיר,  הגדולים  הקניות  ממרכזי  אחד 

ואל תפספסו את דלתא סיטי השופינג 
בית  יש  במלון  מכולם.  הגדול  סנטר 
טיפולים  עם  ספא  מפואר,  כנסת 
היטב,  מאובזר  כושר  חדר  ומסאז’ים, 
וחדרים  סוויטות  וגדול,  נעים  לובי 

יפהפיים וחדרי אוכל ענקיים. 

אוכלים ומטיילים. אתם באים?
לחופשות  יצאו  שכבר  אנשים  תשאלו 
האוכל  את  טעמו  הם  היכן   – בעולם 
אותה  תמיד  ותקבלו  ביותר,  הטוב 
זה,  ככה  שינפלד.   – מוחצת  תשובה 
שפים  של  ענק  צוות  לכם  כשמביאים 
שלהם  שההתמחות  בינלאומיים 
בסגנונות  כשרים  יהודיים  במאכלים 
אשכנזיים ומזרחיים, כשהברים בחדרי 
בשרים,  טוב,  בכל  עמוסים  האוכל 
תוספות,  סלטים,  מרקים,  דגים, 
קינוחים ועוגות. כשהאורחים מקבלים 
יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר  ארוחות 
קידושא  עם  מלא  פנסיון  ובשבת 
כשר  גלאט  כשהכשרות  מיוחד.  רבא 
נחשוני  פיקוחו של הרה”ג משה  תחת 
שליט”א. בין הארוחות בטרקלין האירי 
ומטעמים,  מעדנים  מיני  לכם  יציעו 
עוגה טעימה, פירות טריים, או שתייה 
יישאר  שמישהו  מצב  אין  וחמה.  קרה 

רעב במונטנגרו.
במונטנגרו אפשר ומומלץ לטייל באזור 
שנחשב  הדורמיטור  פארק   - הצפוני 
בצמחיה,  מלאה  טבעית  יופי  פנינת 
עיירת  משם  רחוק  לא  והרים.  אגמים 
גבוהה  תצפית  נקודת  ז’בליאק,  הסקי 
כמו  אקסטרים  והרפתקאות  במיוחד 
אומגה מעל הקניון, רפטינג במי הנהר 
באירופה.  מהגדולים  חבלים  ופארק 
עם  דוברובניק  נמצאת  בקרואטיה 
העיר העתיקה המוקפת חומה וטיילת 
בעלת  קבטאט  חוף  ועיירת  רומנטית, 
לריביירה  טיולים  עוד  מקסים.  נמל 
קוטור,  העתיקה  העיר  בודווה,  של 
הישנה  הבירה  הרצגנובי,  ספא  עיירת 
שקאדר  אגם  צייטיניה,  מונטנגרו  של 
על גבול אלבניה, פארק ביוגראדסקה 
משפחות  ליפה.  הנטיפים  ומערת 
לצאת  יכולים  אתגרי  ספורט  וחובבי 
סוסים,  על  רכיבה  לטרקטורונים, 
משחקים  עם  פארקים  ג’יפים,  טיולי 

והרפתקאות, אומגות ועוד. 
איפה נרשמים לכל הטוב הזה? פשוט 
תיירות,  שינפלד  למשרדי  תתקשרו 

משם כבר ידריכו אתכם.
 03-6189999 

www.shainfeld.com או

מוכנים להצגה 
של הקיץ?
היא חדשה, מסעירה, מרתקת 
ומעל הכל יפהפייה אמיתית. 
תכירו את הכוכבת החדשה של 
אירופה, מונטנגרו. היעד הכי חם 
של השנה שמתאים ל...כולם!

 לימודי איפור מקצועי 
לכלות,אירועים ושמחות 

עכשיו ב-

יש לפנות 
ליועצת הלימודים 

למגזר החרדי   
          אורין, בטלפון-  

052-4222200 
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ארבעס
יענקי קצבורג

משפחת  לבני  ניחומים  במכתבי  הדור  גדולי 
אסתר  מרת  לפטירת  השבעה  כלות  עם  דרעי: 
שטיינמן,  הגראי״ל  מרנן  שלחו  ע״ה,  דרעי 
ניחומים  מכתבי  אדלשטיין  והגרי״ג  קניבסקי  הגר״ח 

לבני  וחיזוק 
 . ה ח פ ש מ ה
במכתבם כתבו 
הרה״ג   ״לכב׳ 
יהודה  ר׳ 
שליט״א  דרעי 
הרב  ואחיו 
דרעי  אריה  ר׳ 
שליט״א ושאר 
המשפחה  בני 
 . ו י ח י ש
ו  נ ת ע י ג ה
הלא  הבשורה 
בפטירת  טובה 
ע״ה  אמכם 
בזה  והננו 
ם  כ מ ח נ ל
שהורונו  כמו 

חז״ל״. 
הדור  גדולי 

לדאבה  יוסיף  לא  הטוב  ״ונקווה שה׳  מכתבם  את  מסיימים 
על  וירושלים״.  ציון  אבלי  שאר  בתוך  אתכם  וינחם  עוד 
קנייבסקי.  הגר״ח  ומרן  שטיינמן  הגראי״ל  מרן  החתום: 
ראש  ממרן  השבעה  במהלך  הגיע  נוסף  ניחומים  מכתב 
ישיבת פוניבז' הגרי״ג אדלשטיין שליט״א בו כתב: ״למע״כ 
וכל המשפחה הרוממה, מזכי הרבים  הי״ו  דרעי  הרב אריה 
האבלים על אם המשפחה הרבנית מרת אסתר ע״ה. תתנחמו 
מן השמים. זכות רוב מעשיהם הטובים שלכם יהיו לזכותה 
של המנוחה ע״ה כמ״ש חז״ל ברא מזכה אבא. המנחמכם, י. 

גרשון אדלשטיין״.

שמחת  השבוע  שלישי  ביום  נערכה  בטבריה 
זילברשטיין,  הברית לנין הגאון הגדול רבי יצחק 
רמת  שכונת  של  ורבה  התורה  גדולי  מועצת  חבר 
קוק  דב  רבי  המקובל  של  נכדו  ברק.  בבני  אלחנן 
'חמדת  תורה  תלמוד  מנהל  קוק  רפאל  הרב  בן  מטבריה, 
התורה' בטבריה, והרבנית בת שבע, לשמחה הגיע במיוחד 
הסבא הגר"י זילברשטיין שכובד בסנדקאות. כאשר המוהל 

הוא הסבא הגר"ד קוק. 

בליל שבת האחרון, פרצו גנבים אל ביתו בבית 
שמש של הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש 
ישיבת עטרת שלמה ששהה בשבת בישיבה שבשדה 
חמד. הפריצה התרחשה ככל הנראה בשעה מוקדמת 
שנתם.  את  נמו  בבית  ששהו  שאלו  בשעה  בוקר,  לפנות 

עשרות  של  בשווי  יקרים  כסף  כלי  עימם  נטלו  הפורצים 
אלפי דולרים בהם חפצי יודאיקה נדירים הנמצאים ברשותו 
חוקרי  הגיעו  שבת  במוצאי  רבות.  שנים  כבר  המשפחה 
המקורבים  אולם  הפורצים,  את  לאתר  בניסיון  המשטרה 
מאוד  יקרים  חפצים  אובדן  של  קשה  תחושה  על  מספרים 
אשר מלבד שווים הכלכלי יש לבני הבית ערך רגשי כלפיהם. 
פרטית,  ובהשגחה  פלא  באורח  כי  נודע  ישראל'  ל'כל 
ונדיר שנמצא בתוך ארון  הגנבים לא לקחו ספר תורה זעיר 
כי  מספרים  הישיבה  ראש  מקורבי  טהור.  מכסף  קטן  קודש 
הוא רואה בכך אות משמים ושכר על מצות החסד שנעשית 
הגרש"ב  בית  מתקיים  שבת  מידי  כי  מתברר  התורה,  בספר 
סורוצקין מניין מיוחד עבור אדם יקר החולה במחלה קשה, 
היקר  הדבר  שדווקא  הנס  התרחש  החסד  מצוות  "בזכות 

ביותר לא נגנב".

הופיע ויצא לאור הספר "האנק דום" כרכים א' 
הישיבות  בהיכלי  הספדים  עשרות  ובהם  וג'  ב' 
קרלנשטיין  הגרד"צ  מרן  לפטירת  השנה  במהלך 
זצוק"ל ראש ישיבת גרודנא, עם הספדים של הגר"מ 
שטרנבוך, הגרמ"ד סולובייציק, הגר"ד סגל, הגר"ד מינצר, 
הגרמ"צ ברגמן, הגרי"א הרשלר ועוד. את הספר ניתן להשיג 

בהיכל הישיבה ובבתי המדרשות "יוצאי גרודנא".

של  המועצת  נשיא  ישב  כאשר  בעומר  ל"ג  בליל 
כהן  הגר"ש  מרן  יוסף  פורת  ישיבת  וראש  ש"ס 
בעומר  ל"ג  פיוטי  לשירת  הישיבה  תלמידי  עם 
בין  ועוד,  עקיבא"  רבי  "אמר  לחי",  כה  "ואמרתם 
הבחורים היו ששרו את השירים בהברה אשכנזית, אך 
מרן הגר"ש כהן נזף בהם "אלו ניגונים עיראקים, אל תהפכו 

אותם לאשכנזים".

השבוע  פרסמו  התורה,  גדולי  מועצות  שלושת 
מכתב חריף נגד פגעי האינטרנט, בקריאה לקבוע 
את ערב ראש חודש סיון החל בשבוע הבא, המסוגל 
לתפילה על חינוך הבנים - יום תפילה והתעוררות על 
"כי  הכותרת  תחת  במכתבם  כותבים  ישראל  גדולי  החינוך. 
כשרי  של  הלב  נקודת  מלפניך,  ולחנן  לבקש  באתי  כן  על 
ישראל, דאגתם וחרדת עולמם – לראות את בניהם ובנותיהם 
בנתיבותיהם  וצועדים  אבות  בדרכי  ממשיכים  אחריהם, 
שלימה,  באמונה  יתברך  הבורא  רצון  לעשות  לדור;  מדור 
יוצאת  וכל  פרץ  כל  חלילה,  שיהא  מבלי  וביראה,  באהבה 

וכל צווחה". 
גדולי ישראל מסיימים את מכתבם: "עומדים אנו לקראת 
כל  בו  התורה,  קבלת  יום  הבריאה,  תכלית  הגדול  היום 
אחד  כאיש  הציבור  יקבלו  נתרפאו,  ובנפש  בגוף  המומין, 
בלב אחד להוסיף שמירה על עצמם ועל בני ביתם מפני כלי 
וביתו,  עצמו  היטב  לבדוק  אחד  כל  ויראה  הללו,  המשחית 
ובמקום הצורך, לתקן ולחזק הנדרש. והבורא יתברך ישמע 
תפילת עמו ישראל ברחמים". על המכתב חתומים: מועצת 
גדולי התורה של 'אגודת ישראל', מועצת גדולי התורה של 

'דגל התורה' ומועצת חכמי התורה של ש"ס.

זצ"ל  בורנשטיין  יעקב  רבי שמואל  הגדול  הגאון 
ראש ישיבת 'קרית מלך' בבני ברק, שנפטר בליל 
של  זרע  אחריו  הותיר  לא  כידוע  בעומר,  ל"ג 
נערכים בעקבות כך לאמירת אלפי  קיימא, תלמידיו 
פרקי משניות לעילוי נשמתו הטהורה. לפני כמה שנים 
אשת  לרבנית  נישא  ע"ה,  הראשונה  רעייתו  פטירת  אחרי 

חבר לגאון רבי משה גפן זצ"ל, מראשי ישיבת 'כנסת יצחק' 
חדרה. הבחור היתום בנימין גפן שיחי' תלמיד ישיבת פוניבז' 
בורנשטיין  והגרש"י  מאחר  השנייה  בפעם  שהתייתם  חש 
זצ"ל היה כאביו ממש, והוא זכה לשמשו בשנים האחרונות, 
הבחור נועץ בגדולי הפוסקים, והדיין הגאון רבי מנחם מנדל 
לובין פסק כי מצוה עליו לשבת שבעה, גם משום כבוד האם 
גפן  בנימין  החשוב  הבחור  ואכן  שבעה.  לבדה  תשב  שלא 
יושב שבעה ונוהג דיני אבלות כפי שנהג בעת פטירת אביו 
הגר"מ גפן זצ"ל, גדולי ישראל רבנים ודיינים הגיעו לנחמו. 

נערכה שמחת הבר מצוה  ביום שלישי  השבוע 
אבו  בן  דניאל  הרה"ג  'וכתבתם'  ארגון  יו"ר  לבן 
מראשי קהילת "מרביצי התורה הספרדים", באולמי 
'כתר מלכות' באשדוד, בשמחה השתתפו רבנים ראשי 

ישיבות ואישי ציבור.

הרבי  בקשת  בעקבות  נדבורנה  בחסידות  חיזוק 
בשבוע  קדשו  בדברות  רכילות,  בדיני  להתחזק 
החסידים  את  הרבי  עורר  שני  פסח  בטיש  האחרון 
צער  המביאים  ורכילות  הרע  בלשון  מאוד  להיזהר 
גדול לשכינה ומרחיקים אותה מאיתנו. הרבי אף ביקש שכל 
וכל  רכילות.  ידברו  לא  מדרש  בית  שבבניין  ידאגו  הגבאים 
אחד בביתו, ידאג שיתרחקו מ'דיבור בסגנון רחובי'. לאחר 
נוהגים  אלו  לחסידים.  מצה  שיירי  האדמו"ר  חילק  הטיש 

לשמור את המצה כסגולה לשמירה - לכל השנה.

הגרש"ב  של  החסד  בזכות  מגניבה  שניצל  התורה  ספר 
סורוצקין, הגר"ש כהן נזף בתלמידים ששרו בהברה אשכנזית, 
הבן שישב 'שבעה' על אביו החורג הגרש"י בורנשטיין זצ"ל 

וביקור הגר"י זילברשטיין בטבריה
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הילדים!
הופכים את המרחב למקום 
הכי בטוח לילדים ולפעוטות

אימא לתינוק? מטפלת? גננת? 
שומרת על הנכדים?

הערב הזה מותאם במיוחד בשבילך!

 
הנך מוזמנת לכנס מעשיר בנושא בטיחות תינוקות וילדים, מניעת תאונות בית 

והפחתת הסיכון למוות פתאומי בלתי מוסבר בתינוקות )מוות עריסה( בהנחיית הגב’ דבי אנגלרד

לאור מקרים כואבים ולאור קריאת גדולי ישראל שליט”א יתקיים כנס מיוחד במסגרת חובת ההשתדלות

מחלקת הבריאות 
האגף לשרותים חברתיים

אגף החינוך

דבר ההלכה
נציג ועד ההלכה בראשות גדולי ישראל שליט”א 

ריענון החייאה
ד”ר יורם בן יהודה, מנהל מחלקת ילדים במרכז הרפואי מעיני הישועה 

הפחתת סיכון למוות פתאומי בתינוקות )מוות בעריסה( ושמירת סביבת שינה בטוחה
ד”ר ענת שץ, מומחית לרפואת א.א.ג. ומנהלת מרפאת נשימה-שינה ילדים במרכז הרפואי שערי צדק .יו”ר 
עמותת עתיד לחקר ומניעת מוות פתאומי בתינוקות וחברת ההנהלה העולמית של הארגון הבינלאומי 

לחקר ומניעת מוות פתאומי בתינוקות

פשוט לשמור על הילדים - מניעת היפגעות בבית וברכב
גב’ אורלי לביד–ברזל, מנהלת מרחב מרכז בארגון בטרם לבטיחות בילדים

נתונים ומידע אודות מוות מסיבה לא ידועה 
ידועה בתינוקות’, לשכת הבריאות  ‘מוות מסיבה לא  גב’ מתי אברהם, אחות טיפת חלב ומרכזת תחום 

מחוז תל אביב  

דברי סיכום וברכה
מנכ”ל המרכז הרפואי מעיני הישועה; ראש עיריית ב”ב; יו”ר אגודת ‘עזר מציון’

שי סמלי למשתתפים | דמי כניסה 5 ₪ 

שמרטפיה במקום לנרשמות בטל: 03-5771109 

מרכז מידע ויעוץ
חצר פעילה
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

שלא יעקצו אתכם

מגיעים  טובים  דברים  שהרבה  נכון 
קימונו,  חופשה,  סושי,   – מאסיה 
עונת  כשמתחילה  אבל  ועוד,  פוקימון 
חודש  ועד  מאי  מחודש  החל  הקיץ 
פחות  בתופעה  נתקלים  אנו  אוגוסט, 
נעימה המגיעה אלינו מהיבשת ההיא – 

יתוש הנמר האסייתי.

לרפואת  מומחית  אקרמן,  להבית  ד"ר 
ג'ונסון,  אס.סי  חברת  מטעם  עור 
המייבאת ומשווקת בישראל את המותג 
מיתושים  להגנה  אוטן  הבינלאומי 

הוא  האסייתי  הנמר  "יתוש  מסבירה: 
יתוש שחור עם נקודות לבנות שמקורו 
בארצות  הנפוץ  אסיה  מזרח  בדרום 
ארצות  כגון:  היבשות,  בכל  רבות 
הברית, איטליה, ניו זילנד, קנדה, ספרד, 
ביניהן  אחרות.  רבות  וארצות  ניגריה 
לראשונה  נמצא  היתוש  ישראל.  גם 
נחשב  הוא  בשנת 2002 וכיום  בישראל 

לנפוץ ביותר בישראל". 

לרוב  "בניגוד  כי  מסבירה  אקרמן  ד"ר 
פעיל  האסייתי  הנמר  יתוש  היתושים, 
ובשעות  בשחר  בעיקר  היום,  במהלך 
של  מחייתו  סביבת  הערביים.  בין 
במי  הטרופי,  באזור  לרוב  היא  היתוש 
גשם החודרים לחללים של עצים ובכל 
לתקופה  עומדים  מים  בו  שיש  מקום 
יתוש  של  ההתפשטות  עיקר  ארוכה. 
זה בארץ היא באמצעות העברת ביצים 
בתוך  שמצטברים  במים  זחלים  ו/או 

עציצים, תחתיות ומכלים."

לאחד  נחשב  האסייתי  הנמר  יתוש 
נקבת  לאדם.  ביותר  הטורדנים  המינים 
יתוש אחת יכולה לגרום למספר רב של 
גם  ולעקיצות  קצר  זמן  בתוך  עקיצות 
האלרגית  התגובה  דקים.  בגדים  דרך 

היתוש–  לעקיצת  האנשים  רוב  של 
גירוד, אדמומיות ונפיחות, חריפה יותר 

מהתגובה לעקיצות יתושים אחרים.

וחוסר  גירוד  טורדני,  יתושים  זמזום 
נעימות יכול לשגע כל אדם, שלא לדבר 
הזכר  היתוש,  נקבת  )של  העקיצות  על 
באזורים  אדם  בני  ורבבות  עוקץ(,  לא 
לבילוי  נידונו  הארץ  ברחבי  שלמים 
בגינות  במרפסת,  במיוחד  עוקצני 

הביתיות ובגני השעשועים.  

להימנע  כיצד  ועצות  טיפים  קבלו 
המותג  ממומחי  היתושים  מעקיצות 

אוטן להגנה מיתושים:

מפני  להתגונן  העיקרית  הדרך 
או  ריסוס  באמצעות  היא  עקיצות 
יתושים  דוחי  תכשירים  של  מריחה 
הגנה  מקנים  אלה  תכשירים  הגוף,  על 
לדאוג  חשוב  לכן  בלבד,  מקומית 

לכיסוי מלא של חלקי הגוף החשופים.

כדי להתגונן מעקיצות דרך בגדים 
דוחי  תכשירים  לרסס  ניתן  דקים 

יתושים גם על הבגדים.
יש להקפיד על השימוש רק בתכשירים 

עם רישיון משרד הבריאות.

החלונות  על  רשתות  התקנת 
סגירה  על  והקפדה  והדלתות 
מוגנים  שאינם  וחלונות  דלתות  של 
יתושים  של  חדירה  תמנע  ברשתות, 

לבתים.

היתושים,  לתעופת  מפריעה  רוח 
של  השפעה  בטווח  המצאות  לכן 
לבית,  ומחוץ  בבית  פועלים  מאווררים 

מסייעת בהרחקת היתושים.

החצר  הבית,  את  ביסודיות  לבדוק  יש 
והגינה לפחות פעם בשבוע ולאתר 
כל מקור להצטברות מים עומדים, 
לדוגמא: דלי העומד מתחת לניקוז 
בעציצים,  המצטברים  מים  מזגן,  של 
תחתיות עציצים ואדניות, פחים ודליים 

ועוד.

יתר  מהשקיית  להימנע  השתדלו 
הגורמת להצטברות מים עומדים.

אחד הפתרונות היעילים ביותר הם 
המפיצים  החשמליים  המכשירים 
להם  גורם  אשר  יתושים,  דוחה  ריח 
לכמה  לפחות  לחדר  מחוץ  להישאר 
שעות. בשימוש במוצרים חשמליים יש 

להשאיר פתח אוורור בחדר.

של  לפליטה  נמשכים  היתושים 
לכן  גוף,  ולריח  חמצני  דו  פחמן 

מומלץ להתקלח לעיתים תכופות.

היתושים נמשכים לצבעים כהים 
את  לגוון  מומלץ  ולכן  ובולטים 
המלתחה וללבוש בקיץ ביגוד בצבעים 

בהירים.

 יתושים נמשכים למוצרי בישום 
לכן  חזקים,  ניחוחות  בעלי 
מומלץ להשתמש בקיץ במוצרים בעלי 

ריחות עדינים או ללא ריח בכלל.

למקומות  מגיעים  היתושים 
להשתמש  כדאי  לכן  מוארים, 
האפשר,  ככל  מינימאלית  בתאורה 
חלונות  כגון:  חוץ  פתחי  ליד  במיוחד 

ודלתות.

איך נתגונן מפני העוקצים? *

כל מה שלא ידעתם על היתוש הנפוץ בישראל: יתוש הנמר האסייתי 
 וגם טיפים ועצות כיצד להימנע מעקיצותיו בבית ובחוץ  

המגנים  אישיים  מגבונים   - תוש  פנגד 
עד  ומעופפים  יתושים  עקיצות  מפני 
4.5 שעות ומבטיחים הגנה מקסימאלית. 
מתאים למבוגרים וילדים וגם לתינוקות 
מעל גיל שנה. מתאים לעור רגיש. בעלי 

ריח ומרקם נעים, ואינם דביקים

WELEDA ארומה תוש 
ספריי - שמנים טבעיים נגד 
וולדה.  של  יתושים  עקיצות 
תרסיס טבעי המכיל שמנים 
והגנה  למריחה  ארומטיים, 

על העור 

אחד  בקבוקון   ,RAID רייד 
מספיק ל-45 לילות, אינו מצריך 
מגע בעת השימוש וכולל מנגנון 
המכשיר  פעולת  את  המפסיק 
לחדרי  בטיחותי  8 שעות.  לאחר 
ואינו  ומעלה   3 מגיל  ילדים 

משחרר ריחות לוואי.

יתושים  דוחה  תרסיס  אוטן 
גז  ללא  תרסיס   – וחרקים 
במרקם  הגוף.  על  להתזה 
דביק,  או  שמנוני  אינו  קל, 
ומעניק  סימנים  משאיר  לא 
מחוץ  מקסימאלית  הגנה 
8 שעות. מחיר  לבית למשך 

מומלץ  לצרכן: 17.90 ₪

תחליב  די!  סנו 
יתושים  דוחה 
לתינוקות ולילדים 
מגיל  לשימוש 
נבדק  שנה,  חצי 
ת  י ג ו ל ו ט מ ר ד
משרד  ובאישור 

הבריאות ספריי   – רייד 
זבובים  קוטל 
מחיר  ויתושים. 
לצרכן:  מומלץ 

 ₪ 11.50

צמחי  מורז  מבית  X-תוש  ו  סייבר  סקין 
לטיפול  מרפא  צמחי  בסיס  על  מרפא 
כוויה  נפילה,  פציעה,  כמו  עור  בפגיעות 
סייבר  סקין  מחיר:  וגירודים.  ועקצוצים 

X ,₪ 59.90-תוש 49.90 ₪ 

אוטן טרופי –ספריי 
יתושים,  דוחה  יבש 
עקיצות  מפני  מגן 
בבית  יתושים 
ובחוץ ויעיל גם נגד 
עקיצות יתוש הנמר 
מחיר  האסייתי. 
לצרכן:  מומלץ 

 ₪ 17.90

 – סטיק  קייר  פמילי  אוטן 
לכל  מיתושים  הגנה  סטיק 
לילדים  ובמיוחד  המשפחה 
הגנה  מעניק  שנתיים.  מגיל 
לבית  מחוץ  ומיידית  מלאה 
4 שעות. מכיל אלוורה  למשך 
מחיר  נעים.  ריח  המעניקה 

מומלץ לצרכן: 17.90 ₪

בייט”  אפטר  “אוטן 
מקום  על  למריחה 
מיידית  להקלה  העקיצה 
על הנפיחות והאדמומיות 
של  מהירה  ולהרגעה 

העור לאחר עקיצה

סנו די - מגן אישי יעיל להגנה מפני 
למשך  יעיל  ובעולם,  בארץ  יתושים 
מספר שעות, דוחה את היתושים לפני 
לשימוש  מתאים  בעור,  נוגעים  שהם 
הבריאות.  משרד  ובאישור  יומיומי 

נבדק דרמטולוגית

נבדק   - ג’וניור  אוטן 
מכיל  ואינו  דרמטולוגית 
חומרים אשר עלולים לגרום 
בפרט  אלרגיות  לתגובות 
אינו  המוצר  ילדים.  בקרב 
הפעיל  החומר  את  מכיל 
הגנה  מעניק   .DEET
 4 למשך  לבית  מחוץ  מלאה 
לצרכן:  מומלץ  מחיר  שעות. 

₪ 17.90

עם  פאראקיטו  טבליות  מיד+2  יתושים  דוחה  צמיד 
חומרים טבעיים בלבד המגינים בפני עקיצות יתושים, 
הטבליות בעלות יעילות גבוהה של 15 יום לכל אחת. 
ניתן לענידה ע”ג היד / רגל או לחבר לבגד, תיק וכד’. 

מתאים לשימוש לילדים ולבעלי עור רגיש

מים וצמחייה הם מקור ההתישבות של הנמר האסיאתי
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
שער שכם

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. בא / נאסף אל אבותיו
2. בא אל המנוחה ואל הנחלה 

3. בא אל קרבו 

 1. איזו מדינה בעלת השטח הגדול ביותר ?
2. מהו טריז' ?

3. איזה עץ הובא לארץ לצורך ייבוש ביצות ?
4. מהו מולארד ?

5. מי אמר 'אני לא מבין כלום בכלכלה' ?
 6. מהו 'רוכב' ?

 7. "מהו מרעום ?
8. מהי בירת קנדה ? 

9. מה פירוש המילה 'קונטרוברסלי' ?
10. מה תאריך הניצחון על הנאצים ?

 11. מהו אלטרואיזם ?
12. היכן נמצאת המערה בה הסתתר רשב"י ?

13. ִזְמִרי היה מלך בישראל. כמה זמן ?
14. יהויכין, מנשה, חזקיהו, אחז, יותם - כולם 
של  או  ישראל  ממלכת  של  האם  מלכים. 

ממלכת יהודה ?
15. איזו מדינה בעלת השטח הגדול ביותר ?

תשובות:

תשובות:

1. רוסיה 2. יתד 3. אקליפטוס 4.סוג של ציפור 5. יאיר לפיד 6. 
סוג של תותח מתנייע 7. מנגנון הפעלה של מטעני נפץ ניידים 
8. אוטווה 9. שנוי במחלוקת 10. שנוי במחלוקת 11. רצון עזרה 
לזולת 12. פקיעין 13. שבוע 14. כולם מלכים של ממלכת יהודה 

15. רוסיה. שיטחה 17.08 מיליון קמ"ר.

1. ּבֵראׁשית ט"ו, ט"ו 2. ּדָבִרים י"ב, ט' 3. ּבֵראׁשית פרק מ"א, כ"א

בין בשרו  יהא דבר  ___   ידי מחיצה.  "שלא  1. מבדיל, מפסיק על 
למים" )עירובין ד:( )בהיפוך אותיות(

2. בן דוד המלך, מן הנולדים לו בירושלים. )שמואל ב ה טו(
3. להפך, נהפוך הוא.  "___  הדברים" )מקואות ו ט( )בהיפוך אותיות(

5. )בהשאלה( ספוג, קלוט בתוך דבר-מה. "שכל  ה___  שאינו יכול 
לצאת - טהור" )אהלות ג ב(

6. "פם ממלל  ___" )דניאל ז ח( , פה מדבר גדולות.  )ובהשאלה( אדם 
המרבה להתפאר ולהתימר.

8. מן גרוע של גפן.   גפן  ___  )ירמיה ב כא(
15. בראיה של ממש,בחוש,בפועל. "___  ב___")ישעיה נב ח(

16. צר, אויב, שונא.  "סר מעליך ויהי  ___"                     )שמואל א כח 
טז( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

ובשל     ___ ממנו   תאכלו  "אל  למחצה.   מבושל  למחצה,  צלוי   .17
מבשל במים כי אם צלי- אש" )שמות יב ט(

18. עגל שבגר והוא מוכשר להרבעה. )בהיפוך אותיות(

1. עצירה , מחדל , הפוגה.  "כל מקום שנאמר נצח סלה            ועד אין 
לו  ___  עולמית" )עירובין נד.(

2. גודש , עודף המשתפך מחוץ לכלי. "מדות הלח __ קדש" )מנחות ט 
ה( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

3. שמחה , ששון.    "שמחה  ו___" )ישעיה טז י( )בהיפוך אותיות(
4. כלשהו , קצת.  "וחכמת  ___  להם" )ירמיה ח ט(

5. כאלה כן אלה , היינו הך.  "____   ____  צבתים  ____   ____  
כריכות" )עירובין צז.(

7. אחד מארבעת בני מחול , שנחשבו חכמים מפורסמים בימי שלמה.  
"וכלכל  ו___" )מלכים א ה יא(

9. מינוי , הפקדה.  "כל  ___  שאתה משים אל יהו אלא      מקרב 
אחיך" )יבמות מה:( )בלשון יחיד(

12. אחד מגיבורי דוד.  "___  האחוחי"  )דברי הימים א' יא , כט( 
)בהיפוך אותיות(

13. דרך סלולה למעבר להולכי רגל או לכלי רכב.  "ביום ההוא תהיה  
___ ממצרים אשורה" )ישעיה יט כג( )בהיפוך אותיות(

14. מגדל צופים.  "עפל  ו___"  )ישעיה לב יד(
15. קיצור המילים: התר עסקא.

16. כלי עינויים קדמון עשוי גזרי עץ שסגרו בהם את רגלי האסיר.  
"ותשם  ב___  רגלי" )איוב יג כז(

העמוד טעון גניזה

1. )בהשאלה( שווא , אפס , כזב. "שקר החן  ו___  היפי" )משלי לא ל(
בנך למדהו בספר  ____"  "וכשאתה מלמד את  נקי משיבושים.    .4

)פסחים קיב.( )בכתיב חסר(
6. יונה , בן- יונה או בת- יונה. "ובעוף אפלו  ___  אחת" )מנחה יב ה(

8. כלוב שסוגרים בתוכו חיה.  "ויתנהו  ב___  בחחים" )יחזקאל יט ט(
10. עד בוא הזמן הקבוע , באחרית הימים. "עד עת ___" )דניאל יא לה(

11. דריסה,רמיסה. "אלא כותל גינה מתוך שאין דשין אותה מבפנים 
צריכה __ מבחוץ")רש"י בבא בתרא כב:(

14. באופן ברור , בעין.  "בין שנראה  ___  בין שלא נראה  ____" )ראש 
השנה א ה(

15. היה צר לו להפסיד דבר- מה או לקלקל דבר- מה.  "התורה ___  
על ממונן של ישראל" )יומא לט.( )בהיפוך אותיות(

17. קיצור המילים: סדר מלכי ישראל. )בהיפוך אותיות(
18. זמן , עת , עונה.  "עד זמן  ו___" )דניאל ז יב(

19. הקיצור של: עשרה הרוגי מלכות.

וב___  צמר" )שבת מח.( "טומנין בגיזי צמר  ומנופץ.   1. צמר מרוט 
)בלשון יחיד()לא בלשון סמיכות(

4. מחשבה של אדם, מעשה שכוונת עושהו אינה גלויה לאחרים. "___  
המסור ללב" )בבא מציעא נח:(

7. טמון, נסתר, חבוי. "יצר הרע  ש___  ועומד בלבו של אדם" )סוכה 
נב.(

ה___"  "סברת   עמוקה.   מחשבה  מתוך  דעה  רציני,  שיקול-דעת   .9
)רש"י בבא בתרא יב:(
10. מפרשיות השבוע.

11. קיצור המילים: ויקרא רבה.
12. כתוב את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל:א-8, ב-70, 

ג-8, ד-200
13. הוא רם ונישא ביותר.  "ראשו  ל___  יגיע" )איוב כ ו(

)בהיפוך  מפולת.  אבני  של  ערמה  מפולת,  של  גל  חורבות,  תל   .14
אותיות(

17. ברור, מחוור.  "____  לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא" )ברכות 
נח:( )בלשון יחיד(

19. הוטב לו, שב לאיתנו.  "ו___  לו" )ישעיה ו י(
20. דבש מעולה ומשובח.  "___ צופים" )סוטה ט יב(
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                  )בהשאלה( שווא , אפס , כזב.         .1
 "שקר החן  ו___  היפי" )משלי לא ל(

            עצירה , מחדל , הפוגה.  "כל מקום שנאמר נצח סלה .1
 ועד אין לו  ___  עולמית" )עירובין נד.(

למדהו  נקי משיבושים.  "וכשאתה מלמד את בנך .4
 בספר  ____" )פסחים קיב.( )בכתיב חסר(

קדש" "מדות הלח __ חוץ לכלי. גודש , עודף המשתפך מ .2
 )מנחות ט ה( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

יונה.                             -יונה או בת -יונה , בן .6
 "ובעוף אפלו  ___  אחת" )מנחה יב ה(

שמחה , ששון.                                                           .3
 יה טז י( )בהיפוך אותיות("שמחה  ו___" )ישע

כלוב שסוגרים בתוכו חיה.                              .8
 "ויתנהו  ב___  בחחים" )יחזקאל יט ט(

 כלשהו , קצת.  "וחכמת  ___  להם" )ירמיה ח ט( .4

עד בוא הזמן הקבוע , באחרית הימים.              .10
 "עד עת ___" )דניאל יא לה(

, היינו הך.  "____   ____  צבתים  ____   כאלה כן אלה  .5
 ____  כריכות" )עירובין צז.(

רמיסה.  "אלא כותל גינה מתוך שאין דשין אותה דריסה, .11
 )רש"י בבא בתרא כב:(מבחוץ" ים צריכה __מבפנ

אחד מארבעת בני מחול , שנחשבו חכמים מפורסמים בימי  .7
 שלמה.  "וכלכל  ו___" )מלכים א ה יא(

באופן ברור , בעין.  "בין שנראה  ___  בין שלא  .14
 נראה  ____" )ראש השנה א ה(

מינוי , הפקדה.  "כל  ___  שאתה משים אל יהו אלא       .9
 מקרב אחיך" )יבמות מה:( )בלשון יחיד(

"התורה  מה.  -מה או לקלקל דבר -ברהיה צר לו להפסיד ד .15
 )בהיפוך אותיות( )יומא לט.( על ממונן של ישראל"  ___

                             אחד מגיבורי דוד.  "___  האחוחי" .12
 )דברי הימים א' יא , כט( )בהיפוך אותיות(

                     קיצור המילים: סדר מלכי ישראל. .17
 )בהיפוך אותיות(

דרך סלולה למעבר להולכי רגל או לכלי רכב.  "ביום ההוא תהיה   .13
 ממצרים אשורה" )ישעיה יט כג( )בהיפוך אותיות( ___

 מגדל צופים.  "עפל  ו___"  )ישעיה לב יד( .14 זמן , עת , עונה.  "עד זמן  ו___" )דניאל ז יב( .18
 קיצור המילים: התר עסקא. .15 הקיצור של: עשרה הרוגי מלכות. .19
י כלי עינויים קדמון עשוי גזרי עץ שסגרו בהם את רגל .16  

 האסיר.  "ותשם  ב___  רגלי" )איוב יג כז(
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צמר וב___  צמר מרוט ומנופץ.  "טומנין בגיזי  .1
 צמר" )שבת מח.()בלשון יחיד()לא בלשון סמיכות(

מבדיל, מפסיק על ידי מחיצה.  "שלא יהא דבר  ___  בין  .1
 בשרו למים" )עירובין ד:( )בהיפוך אותיות(

עושהו אינה גלויה מעשה שכוונת מחשבה של אדם,  .4
 )בבא מציעא נח:( המסור ללב" לאחרים. "___ 

 הנולדים לו בירושלים. )שמואל ב ה טו(בן דוד המלך, מן  .2

טמון, נסתר, חבוי. "יצר הרע  ש___  ועומד בלבו  .7
 של אדם" )סוכה נב.(

להפך, נהפוך הוא.                                                     .3
 "___  הדברים" )מקואות ו ט( )בהיפוך אותיות(

וקה.  דעת רציני, דעה מתוך מחשבה עמ-שיקול .9
 "סברת  ה___" )רש"י בבא בתרא יב:(

מה.                             -)בהשאלה( ספוג, קלוט בתוך דבר .5
 טהור" )אהלות ג ב( -"שכל  ה___  שאינו יכול לצאת 

"פם ממלל  ___" )דניאל ז ח( , פה מדבר גדולות.   .6 מפרשיות השבוע. .10
 )ובהשאלה( אדם המרבה להתפאר ולהתימר.

 מן גרוע של גפן.   גפן  ___  )ירמיה ב כא( .8 קיצור המילים: ויקרא רבה. .11
מימין  כן הגימטריאת האותיות לפי ערכתוב  .12

 200-, ד8-, ג70-, ב8-לשמאל:א
 )ישעיה נב ח("___ב ___ בפועל. "בחוש,בראיה של ממש, .15

הוא רם ונישא ביותר.  "ראשו  ל___  יגיע" )איוב  .13
 כ ו(

צר, אויב, שונא.  "סר מעליך ויהי  ___"                      .16
 )שמואל א כח טז( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

תל חורבות, גל של מפולת, ערמה של אבני  .14
 מפולת. )בהיפוך אותיות(

צלוי למחצה, מבושל למחצה.  "אל תאכלו ממנו  ___   ובשל  .17
 שמות יב ט(אש" ) -מבשל במים כי אם צלי

ברור, מחוור.  "____  לי שבילי דשמיא כשבילי  .17
 דנהרדעא" )ברכות נח:( )בלשון יחיד(

 עגל שבגר והוא מוכשר להרבעה. )בהיפוך אותיות( .18

   הוטב לו, שב לאיתנו.  "ו___  לו" )ישעיה ו י( .19
   דבש מעולה ומשובח.  "___ צופים" )סוטה ט יב( .20

 

צילום: ויקיפדיה
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