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ארי קלמן

לשמחת השבע ברכות המרכזית שערך עיתון ׳המבשר׳ לבנו של 
ובכירי  הממשלה  ראש  בהשתתפות  פרוש,  מאיר  החינוך  שר  סגן 
ומתוח  סוער  פוליטי  שבוע  אחרי  נתניהו  הגיע  הפוליטיקאים, 

בעקבות התפטרותו של יעקב ליצמן מתפקיד שר הבריאות.
אל אולם שערי ירושלים הגיעו נציגי שלומי אמונים ברחבי הארץ, 
הפוליטיקאים,  בכירי  ועם  ׳המבשר׳  הבית  עיתון  כתבי  עם  יחד 
בראשות שר הביטחון אביגדור ליברמן, שר התיירות יריב לוין, שר 
הדתות דוד אזולאי ושר התקשורת איוב קרא, מזכיר הממשלה צחי 
ברוורמן וכמו גם חברי הכנסת יעקב אשר, יהודה גליק אורי מקלב 
ומנחם אליעזר מוזס, יחד עם גדולי ומאורי הדור, אדמו"רים ורבנים 

רבים.
הממשלה  ראש  כי  השמועה  הסתובבה  ברכות  השבע  במהלך 
תקופה  שלפני  משום  התעכב  הדבר  אך  באירוע,  להשתתף  צפוי 
להביא  סירבה  ראה״מ  ואבטחת  האירועים  באולם  התקרה  קרסה 
את ראש הממשלה לאולם האירוע. אלא שראש הממשלה התעקש 
להשתתף ובשירת ׳לבנימין אמר׳ קיבלו בני משפחת פרוש יחד עם 

האורחים באולם את פניו כשהגיע לבסוף.
סגן השר פרוש אמר לראש הממשלה: ״אנחנו יודעים על הרבה 
תיקונים שנעשו בשנתיים וחצי האחרונות מאז הממשלה החלופית 
במשמרת הקצרצרה שלה שפגעה בנו, אני רק מזכיר שיש עוד כמה 

דברים שביניהם חיוניים ביותר לציבור החרדי״. 
פרוש הוסיף וציין כי ״אין לנו משהו יותר טוב, לא בגלל זה אתה 

ראש הממשלה שלנו - אתה הבחירה הכי טובה שיש״.

נתניהו עצמו נשא דברים והעלה על נס את הקשר ההדוק שיש 
לו עם משפחת פרוש מימים ימימה, "השותפות שלי עם משפחת 
פרוש היא עוד מימי ר' מנחם ובהמשך בתקופת כהונת מאיר כסגן 

שר השיכון - אז בנינו הרבה בהתיישבות", אמר ראש הממשלה.
כשהוא רומז על מצבה של הקואליציה לאחר סיום משבר השבת, 
ובעקיפין גם למצבו של האולם, אמר בחיוך נתניהו: "הכל נראה לי 

עומד על תילו, כך אני מתרשם, הכל נראה לי יציב, איתן וחזק".
ובהם:  ישראל,  מגדולי  רבים  השתתפו  הממשלה  ראש  מלבד 
'דגל' הגרב"מ אזרחי, הרב הראשי  חבר מועצת גדולי התורה של 
לישראל הגר"ד לאו, הראשל"צ ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר, 
דיינים,  מינצברג,  הגר"ל  ועוד,  קופיטשניץ  מביאלא,  האדמו"רים 

רבנים וראשי ישיבות.

זאבי סגל

סגן נשיא ארצות הברית 
השבוע  נשא  פנס  מייק 
כ"ט  לציון  באירוע  דברים 
במוזיאון  בנובמבר שנערך 
נערכה  בו  המקום  קווינס, 
לפני  ההיסטורית  ההצבעה 
התייחס  במהלכן  שנה   70
לסוגיית העברת השגרירות 
אביב  מתל  האמריקנית 
יותר  "היום  לירושלים. 
הנושא  עומד  מתמיד, 
של  שולחנו  על  החשוב 
אלו,  ברגעים  וגם  הנשיא, 
מדברים  שאנחנו  בזמן  בו 
הנשיא  בוחן  ועכשיו,  כאן 
את  להעביר  ומתי  איך 
הבירה  לעיר  השגרירות 

ירושלים".
כי  הזכיר,  הנשיא  סגן 
כבר  והממשל  הקונגרס 
לא  דעתם  את  הביעו 

להעברת  הנוגע  בכל  אחת 
מקווה  "אני   – השגרירות 
שהדבר יתבצע כמה שיותר 

מהר". אמר. 
פנס  של  דבריו  כי  נראה 
מגיעים על רקע העובדה כי 
המועד  יחול  הבא  בשבוע 
בוש  נהגו  בו  שנתי  הדו 
הצו  על  לחתום  ואובמה 
את  שנה  בחצי  המאריך 
המועד להעברת השגרירות 

מתל אביב.
שנה  כחצי  לפני  כזכור, 
טראמפ  הנשיא  חתם 
שמסר  להצהרות  בניגוד 
הבחירות,  קמפיין  לאורך 
הנשיאותי שדוחה  הצו  על 
השגרירות  העברת  את 
כפי  בדיוק  לירושלים 
כאשר  קודמיו,  שנהגו 
שנמסר  הרשמי  הנימוק 
כי  היה,  הלבן  מהבית 
"הנשיא מבקש לתת סיכוי 
ישראל  בין  מדיני  להסדר 

זאבי סגל

איילת  המשפטים  שרת 
שקד התייחסה השבוע בכינוס 
בין  הגומלין  ליחסי  באילת, 
בראשותה  המשפטים  משרד 
לנשיאת העליון החדשה אסתר 
לביקורת  נדרשה  שקד  חיות. 
חיות  הנשיאה  שהשמיעה 
לכלל  ששיגרה  כשבמכתב 
מביקורת  חסכה  לא  השופטים 
משרד  התנהלות  אופן  על 
למינוי  בוועדה  המשפטים 

שופטים.
אמרתי  לוועדה  "כשנכנסתי 
לעצמי שאני לא הולכת להיות 
להשפיע,  אלא  קישוט  ועדת 
לגיטימיות  שותפויות  יצרנו 
יושבים  אנחנו  ומועילות. 
כל  עם  פעולה  ומשתפים 
השופטים  רוב  הוועדה.  חברי 
הבהירה  אחד",  בפה  מתמנים 

שרת המשפטים.
"לקחנו על עצמנו משימה – 
ונתנו  ראויים  מועמדים  לאתר 
 – המיון  בהליך  קדימות  להם 

יוצאות  שופטות  שתי  מינינו 
רואים  וכשאנחנו  אתיופיה 
חרדים  שופטים  כמעט  שאין 
בחברה  קורא  קול  הוצאנו  אז 
עדיפות  שנותן  החרדית 
לחרדים כדי שגם הם יהיו חלק 
השופטים  השפיטה.  ממערך 
בישראל צריכים לייצג את כלל 
צריך  לא  וזה  ישראל  אזרחי 
להיות על חשבון מקצועיות". 

אמרה.
היא האשימה, כי "בעשורים 
שופטים  החלו  האחרונים 
פוליטיים,  בעניינים  מתעסקים 
בית  על  הוא  הדגש  כאשר 
דברים  יש   – העליון  המשפט 
להגיד  צריך  המשפט  שבית 
עניין  זה   – מתערב  לא  'אני 
פוליטי', ולצערי לא עושים את 

זה".
באשר לביקורת נגד מהלכיה 
הבהירה, "נבחרתי כדי לשנות 
עושה  ואני  הקיים  המצב  את 
את המהלכים שנדרשים ממני, 
ואם אני קצת הזזתי את הגבינה 

– זה בסדר".

זאבי סגל

מבנה  פינוי  השלמת  עם 
'נתיב  ביישוב  'הנגריה' 
לפינוי,  המיועד  האבות' 
ושרים  כנסת  חברי  מביעים 
מכך  רבה  אכזבה  מהימין 
את  למנוע  היה  ניתן  שלא 
העיקרי  "החלק  הפינוי, 
הם  לפנינו",  עוד  והמורכב 

אומרים.
בהודעה שפרסמה מועצת 
יש"ע נאמר, כי "כואב לראות 
בנתיב  המיותר  ההרס  את 
האבות. פסיקת בג"ץ בנושא 
ואנו  מוסרית  עוולה  היא  זה 
ישראל  מממשלת  דורשים 
ולעשות  בדחיפות  לפעול 
על  ידה  לאל  אשר  כל 
השכונה  את  להסדיר  מנת 
כאלו  קשים  מראות  ולמנוע 

בהמשך".
השר אורי אריאל האשים, 
של  בג"ץ  "החלטת  כי 
להריסת  נאור  השופטת 
בגוש  האבות  בנתיב  הבתים 
סדום.  כמידת  כמוה  עציון 

זוהי פסיקה ללא חמלה ושוב 
העליון  משפט  בית  מאבד 
גדול  חלק  של  האמון  את 

מהציבור". אמר.
סמוטריץ'  הכנסת  חבר 
הודעת  הוא  אף  פרסם 
תושבי  בפני  התנצלות 
תחת  כאשר  האבות'  'נתיב 
הוא  "נכשלתי"  הכותרת 
חקיקת  "עם  אכזבה,  מביע 
בטוחים  היינו  ההסדרה  חוק 
יישנו  לא  כאלו  שמקרים 

בעתיד, אני מתנצל".
ח"כ סלומיאנסקי, שהביע 
אף הוא אכזבה מהפינוי, קשר 
אותו  הלועזי  התאריך  בין 
ישראל,  היום מדינת  מציינת 
כ"ט בנובמבר, בה התקבלה 
ההחלטה ההיסטורית באו"ם 
יהודית,  מדינה  הקמת  על 
אנו  היום  שדווקא  "מצער 
רואים מראות חורבן והרס – 
שניתנה  האחרונה  ההחלטה 
מתווה  נפסל  בה  בבג"ץ 
חסרת  הינה  הבתים,  ניסור 
תושבי  של  זכויותיהם  שחר, 

נתיב האבות פשוט נגדעו".

סגן נשיא ארצות הברית התייחס השבוע 
בדברים שנשא באירוע לציון כ"ט בנובמבר 
להעברת השגרירות ואמר כי הנושא נמצא 

היום יותר מתמיד על שולחנו של הנשיא

שרת המשפטים התייחסה לביקורת של 
את  לשנות  כדי  "נבחרתי  חיות,  הנשיאה 
המהלכים  את  עושה  ואני  הקיים  המצב 
שנדרשים ממני, ואם אני קצת הזזתי את 

הגבינה – זה בסדר"

"טראמפ שוקל
ברצינות את

העברת השגרירות"

שקד: "נותנים עדיפות 
לשופטים חרדים"

בבית היהודי 
מאוכזבים: "נכשלנו"
ההצלחה  מאי  אכזבה  מביעים  בימין 
בשל  האבות'  'נתיב  פינוי  את  למנוע 
החלטת בג"ץ ומאשימים, "החלטת בג"ץ 
 – כמוה כמידת סדום  נאור  של השופטת 

זוהי פסיקה ללא חמלה"

ראש הממשלה הגיע ברביעי לשמחת השבע ברכות לבנו של 
סגן שר החינוך מאיר פרוש והתקבל בשירת 'לבנימין'  נתניהו 
נשא דברים והתייחס לשותפות החרדית בממשלה ולמצבו של 
האולם שקרס בעבר: ״הכל נראה לי יציב, איתן וחזק"  פרוש 

פרגן בחזרה: "אתה הבחירה הכי טובה שיש"

ְנַין ֲעֵדי ַעד בִּ

צילום: אלי סגל
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 ₪450

 ₪1,795

 ₪195

שמים את האחסון על סדר היום
איקאה עושה לכם סדר בבית עם מגוון פתרונות אחסון 

שעושים לכם חיים מסודרים ונוחים יותר. 

 ₪595
 HENSVIK ארון בגדים.

גימור לבן. ר'75, ע'48, ג'174 ס"מ.

 ₪345
 TROFAST מסגרת.
גימור לבן. ר' 99, 
ע' 44, ג' 94 ס"מ. 
קופסאות ואביזרים 
נמכרים בנפרד.

₪19 ליח' 
 TROFAST

קופסת אחסון.
פלסטיק. ר׳30, 

א׳42, ג׳23 ס״מ. 
ורוד.

 STUVA ספסל עם מגירת אחסון.

גימור לבן. ר'90, ע'50, ג'50 ס"מ.

 ₪39
 FLYTTBAR סלסילה עם מכסה.

100% פוליאסטר.

 ₪15
 GLIS סט 3 קופסאות עם מכסה.
פלסטיק.  ורוד/לבן/צהוב.

 ₪995
NORDEN שולחן מתקפל. ליבנה מלא. 
ר׳80, א׳26/89/152, ג׳74 ס״מ.

 KALLAX יחידת מדפים.₪595 
גימור לבן. ר' 147, ע'39, ג'147 ס"מ.

 HEMNES ארון דלת זכוכית.
אורן מלא. ר'90, ע'37, ג׳197 ס"מ.

 ₪59
 SKUBB מתלה אחסון עם 6 תאים.
 100% פוליאסטר. ר'35, ע'45,
ג'125 ס"מ.  כחול בהיר.

 ₪59
SKUBB 
 סט 4 קופסאות נעליים. 
 100% פוליאסטר.
 ר'22, ע'34, ג'16 ס"מ. 
כחול בהיר.

 ₪32BUMERANG 
קולב. 8 יחידות.

 ₪350
 ASKVOLL שידת 3 מגירות.
  גימור  גוון אלון מולבן/לבן.

ר'70, ע'41, ג'68 ס"מ.

 ₪895
 BRIMNES ארון 3 דלתות.
גימור לבן. ר'117, ע' 50, ג' 190 ס"מ.

RONNSKAR 
 יחידת מדפים.

פלדה. ר'42, ע'40, 
ג'176 ס"מ. שחור.

 ₪25
KOMPLEMENT
מתלה רב שימושי.
אפור.
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 הישג ישראלי באו"ם
ישראל רושמת הישג היסטורי באו"ם כאשר לראשונה בהיסטוריה זוכה הצעה ישראלית 
שעולה להצבעה במליאת המועצה, למספר כה רב של אצבעות. מדובר בהצעה העוסקת 
באו"ם  ישראל  שגריר  הגיש  אותה  בר-קיימא,  לפיתוח  חקלאית  בטכנולוגיה  בשימוש 
ההישג  יורק.  בניו  האו"ם  במטה  החברתית-כלכלית,  בוועדה  להצבעה  ועלתה  דנון  דני 
מדינות   34 לעומת  הישראלית,  בהחלטה  תמכו  מדינות   117 כאשר  נרשם  ההיסטורי 
מוסלמיות ברובן שבחרו להימנע ואילו סוריה הייתה המדינה היחידה שהתנגדה להצעה. 
גאה  "ישראל  כי  ואמר,  ההצבעה  מתוצאות  סיפוק  הביע  דנון  דני  באו"ם  ישראל  שגריר 
בתחום  לאתגרים  חדשניים  פתרונות  לקדם  כדי  העולם  ברחבי  חברותיה  עם  יחד  לפעול 

החקלאות".

 טורקיה: נעצרו נוכלי יודאיקה
בלשי משטרת טורקיה עצרו ארבעה גברים בחשד שניסו לסחור ב'חומש' עתיק המוערך 
במיליונים אשר אותו השיגו בדרכי מרמה. הארבעה נעצרו בתרגיל משטרתי מבריק, כאשר 
שוטרים סמויים הציגו עצמם כסוחרי עתיקות, התעניינו ברכישת החפץ בן 700 השנים, 
ואף הוצע להם לרכוש אותו בסכום של כ-2 מיליון דולרים. התקשורת בטורקיה דיווחה 
והועבר בהמשך למוזיאון מקומי  נמצא במחוז מוגלה שבדרום מערב המדינה  כי הספר 
לצורכי מחקר. הארבעה נעצרו לחקירה כאשר מעצרו של אחד מהם הוארך ואילו שלושת 

האחרים שוחררו למעצר בית.

 מצרים לוחצת על אבו מאזן
מצרים החלה בימים האחרונים בהפעלת לחץ על אבו מאזן כדי שזה יאות לחזור לשולחן 
נרצחו  שם  במצרים  במסגד  האחרון  שישי  ביום  הפיגוע  מאז  ישראל.  עם  ומתן  המשא 
ליצירת  נוספות במגעים  ומדינות ערביות מתונות  אזרחים, פתחו מצרים  למעלה מ-300 
חזית, שמטרתה להתמודד ולהביס את ארגוני הטרור השונים הפועלים באזור. בכדי ליישם 
את התוכנית, מבינים במצרים כי עליה להחזיק קצר את הרשות הפלסטינית הנתמכת על ידי 
ארגוני הטרור. גורם במוקטעה אמר ל'ישראל היום', כי "הרשות נתונה בימים האחרונים, 
ללחצים אדירים מצד מדינות באזור לשוב לשולחן המשא ומתן עם ישראל ולחדש באופן 
מלא ומקיף את התיאום הביטחוני עם ישראל, בניסיון לייצר חזית אזורית מול ההשפעה 

האיראנית באזור והמאבק בטרור".

 שבת יהודית בברלין
שיאים  רושמת  גרמנית,  בירת  בברלין,  היהודית  והפריחה  השואה  לאחר  שנה  שבעים 
את  עשו  מהם  רבים   – מרגש  לשבתון  וטף  נשים  אנשים,  ברלין,  מיהודי  מאות  חדשים. 
דרכם ליהדות בשנים האחרונות. הייתה זו שבת של התרוממות הנפש בארגון שליח חב״ד 
הרב שמואל סגל, תחת הנהגת רב הקהילה ושליח חב״ד לברלין הגאון הרב יהודה טייכטל. 
היהודית.  בברלין  היום  לשיחת  הפך  והוא  וואלד"  "ליבן  במלון  נערך  המיוחד  השבתון 
הקצה,  אל  הקצה  מן  חייהם  אורח  את  ששינוי  שלימות  משפחות  לראות  מרשים  ״היה 
מידיעה אפסית ביהדות עד לקיום מלא של התורה והמצוות מתוך עונג ושמחה״, סיפר 

המרצה המפורסם מניו יורק הרב שלמה טייכטל שבא במיוחד לשבתון.

 ארה"ב: טראמפ ויתר על 'איש השנה'
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ ברשת החברתית כי קיבל פניה מהמגזין TIME בהצעה 
להיות גם השנה בפעם השניה 'איש השנה'. טראמפ טען כי הדבר הותנה בראיון וצילום 
במגזין  טראמפ.  סיפר  מוותר",  ואני  טוב  לא  זה  שכנראה  להם  "אמרתי  שער,  לתמונת 
TIME מיהרו לצייץ בתגובה: "הנשיא לא דיבר נכונה על הדרך בה אנו בוחרים את איש 

השנה. TIME לא מגיבה על בחירותיה עד לפרסומן הרשמי".

כותרות השבוע בעולם
העולם

ארי קלמן

חשיפת 'קו עיתונות' מעוררת סערה: לאחר 
שנחשף כי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ואורי 
קיש  יואב  חה"כ  של  יוזמה  על  חתמו  מקלב 
לבג"ץ  העתירה  אגרת  את  להעלות  )הליכוד( 
לאזרח   ₪ מ1749  הארץ  תושב  שאינו  למי 
חברי  חו"ל.  לתושבי   ₪  18,000 ל-  ישראלי 
כי הסיבה לחתימתם  הכנסת החרדים הודיעו 
היא בכדי למנוע ולכל הפחות לצמצם עתירות 
סממני  נגד  הרפורמים  אירגוני  של  נוספות 

יהדות כעין הכותל, גיור, כשרות ועוד.
בשיחה  אומר  הרפורמים  בארגונים  גורם 
שחה"כ  שלנו  "הערכה  כי  ישראל'  'כל  עם 
ואף  הזו  היוזמה  את  יאהב  לא  קיש  יואב 
הגיבו  הקונסרבטיבית  בקהילה  אותה".  ימנע 
התנועה  מנכ"ל  הס,  יזהר  עו"ד  לפרסום, 
המסורתית אמר: "אני דור עשירי בירושלים. 
ביחד",  ומלכיאלי  ממקלב  ישראלי  יותר 

וחידד והוסיף כי "מסתבר שגם במפלגות בלי 
פריימריז יש פופוליזם והפצת ידיעות כוזבות 
תוך  מעמד  ולשפר  כותרת  לתפוס  במטרה 

הפצת עוד שנאת חינם ופילוג בעם היהודי."
חה"כ יעל כהן פארן הגיבה לפרסום ומסרה 
ל'כל ישראל': "כנראה שלא די בשבר הנוכחי 
והתפוצות,  ארה״ב  ליהודי  ישראל  שבין 
חברי הכנסת מהסיעות החרדיות מנסים בכל 
דרך לתקוע עוד טריז ביחסים מורכבים אלו. 
הקשר עם יהדות ארה"ב חשוב מאין כמותו, 
למדינת  אסטרטגית  חשיבות  בעל  קשר  הוא 
ישראל ולעם היהודי בכלל. הצעה זאת מנסה 
לבין  בינינו  העדין  במרקם  ולפגוע  להמשיך 

אחינו יהודי התפוצות".
"בנוסף,  וציינה:  הוסיפה  פארן  כהן  חה"כ 
כנראה ששכחו חברי הכנסת שיש גם קהילות 
והרפורמית,  המסורתית  התנועה  של  גדולות 

אזרחי מדינת ישראל".

זאבי סגל

הולך  הממשלה  ראש  של  ההגנה  קו  האם 
לחקירות  המעורבים  גורמים  עצמו?  ומוכיח 
ראש הממשלה מדווחים, כי עם סיום חקירתו 
שעבר,  בשבוע  שהתקיימה  במספר  השישית 
הרי שהחשד לשוחד ב'תיק 1000' נחלשה אך 
יחד עם זאת הראיות שמצביעות לכאורה על 
כך  התחזקו.  אמונים'  והפרת  'מרמה  עבירת 

נחשף ב'מעריב'.
בפעם  שוב,  להיחקר  נתניהו  צפוי  בקרוב 
השביעית. לפי הדיווח, הרי שהחקירה בפרשת 
כאשר  לסיומה,  הגיעה  הנראה  ככל  המתנות 
בחקירתו האחרונה עומת ראש הממשלה עם 
מזכירתו  ושל  מילצ'ן  ארנון  של  עדויותיהם 
לא  רה"מ  הדיווח,  לפי  כאשר  קליין  הדס 
אם  כי  נגדו,  החשדות  את  להפריך  הצליח 
ב'תיק  גם  כי  יצוין,  השוחד.  סעיף  את  למתן 

תשתית  ישנה  כי  החוקרים  סבורים   ,'2000
שהחוקרים  אלא  לפלילים  מובהקת  ראייתית 
בכדי  נוספת  אחת  חקירה  ללפחות  יזדקקו 

לבסס חשדות אלו. 
ובצל הדיווחים על פניית הפרקליטות ליועץ 
גביית  לאפשר  בדרישה  לממשלה  המשפטי 
'הצוללות',  בפרשת  הממשלה  מראש  עדות 
כי  ניצן,  שי  המדינה  פרקליט  השבוע  הודיע 
"אין כל ראיות שמצדיקות פתיחה בחקירה נגד 
נתניהו בפרשת הצוללות". נזכיר כי רק השבוע 
דווח, על כך שהמשטרה מבקשת לגבות עדות 
מראש הממשלה בפרשת הצוללות, כאשר זה 

צפוי להעיד בעניין נקודתי בלבד.
כי  המשטרה,  פרסמה  שעבר  בשבוע 
כנגד  לכאורה  ראייתית  תשתית  התגבשה 
יוסף,  בר  אבריאל  לשעבר  המל"ל  ראש  סגן 
כאשר החשד הוא למעורבות בעבירות שוחד, 
מרמה והפרת אמונים ועבירות לפי חוק איסור 

הלבנת הון.

סערה  מעוררת  עיתונות'  'קו  חשיפת 
  בקרב ארגוני הרפורמים וחברי הכנסת
עו"ד הס: "מקלב ומלכיאלי מפלגים את 
העם היהודי"  חה"כ כהן פארן: "מנסים 
ביחסים  טריז  עוד  לתקוע  דרך  בכל 

מורכבים ובקשר עם יהדות ארה"ב"

לדברי גורמים במשטרה, החשד לשוחד בהתנהלות ראש 
ה'מרמה  סעיף  אך  נחלשה,  מילצ'ן  בפרשת  הממשלה 
והפרת האמונים' מתבסס  במקביל, בצל הדיווחים על 
גביית עדות מנתניהו ב'פרשת הצוללות', הבהיר פרקליט 
המדינה שי ניצן כי גם כעת ראש הממשלה לא מוגדר 

כחשוד בפרשה

הרפורמים מגיבים: 
"מלכיאלי ומקלב מפלגים 

את העם היהודי"

"נחלש החשד כי נתניהו 
נטל שוחד"

 'קו עיתונות'
בעקבות

חשיפת
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SALE!

03-5523340
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-21:45, יום ו' 10:00-13:00

מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 

בני ברק

₪ 5001+1
חליפות
קלאסי

₪ 400
1+1

מכנס 
קלאסי

₪ 1301+1

מכנס 
פרימיום
₪ 1501+1

צעיפים
מבחר דגמים

₪20 

מעילסריגים
נוער

₪50 ₪260 
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

זמני פתיחה: א'-ה' 10:30-20:30, יום ו' 10:00-13:00

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

08-9248023
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

חגורות עורעניבות
ב- 35&3 ב- 100&
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מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 

בני ברק

₪ 5001+1
חליפות
קלאסי

₪ 400
1+1

מכנס 
קלאסי

₪ 1301+1

מכנס 
פרימיום
₪ 1501+1

צעיפים
מבחר דגמים

₪20 

מעילסריגים
נוער

₪50 ₪260 
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

זמני פתיחה: א'-ה' 10:30-20:30, יום ו' 10:00-13:00

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

08-9248023
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

מעילי צמר חגורות עור
גבר ב- 300&ב- 35&
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ארבעס
יענקי קצבורג

עולמה  לבית  הלכה  הצהרים  לפני  רביעי  ביום 
מרת חני וינרוט ע"ה, כלתו של פרקליט הצמרת 
רו"ח  בנו  אשת  שיבדלחט"א,  וינרוט  יעקב  עו"ד 
וינרוט והיא בת 34 בלבד - לאחר כתשע שנים  דובי 
שבט  בחודש  נולדה  ע"ה,  חני  הידועה.  מהמחלה  סבל  של 
תשמ"ג, לאביה שיבלחט"א הרב משה פיגנבלט ולאמה מרת 
יפה. כעשרים שנה לאחר מכן נישאה לרואה החשבון דובי 

וינרוט, בנו של פרקליט הצמרת.
לפני כתשע שנים חלתה במחלה קשה והפכה לסמל ודוגמה 
להתמודדות עם כל הייסורים והקשיים מתוך אמונה פנימית 
טהורה ותמימה. היא התמודדה עם המחלה בגבורה כאשר 
היא משתפת ביומן מצמרר שהודפס לאחר מכן כספר "בארץ 
החיים", שהוציאה לאור עם הסופר והמחנך הרב חיים ולדר. 
וחברות  משפחה  בני  במעמד  נשמתה  את  השיבה  השבוע 
דובי  רו"ח  בעלה  את  אחריה  הותירה  בפטירתה  קרובות. 

וינרוט ושלושת ילדיה. 
לפני שבועיים כתבה חני ע"י שורות מרגשות "חבריי היקרים 
מכמויות  ומתחזקת  לשלומי  לדאגה  מודעת  אני  והאהובים, 
אלו  בימים  אפשרית.  מדיה  בכל  אלי  שנשלחות  האהבה 
כשאני חלשה פיזית ונזקקת למנוחה רבה, אבקש להתחשב 
ולהימנע ממחוות מעיקות כמו ביקורי פתע. חשוב לי להגיד 
ותפילה  תמונה  בכל  ושמחה  ומילה  מילה  כל  קוראת  שאני 
ומתנצלת  האכפתיות  על  תודה  אסירת  אני  אלי.  שנשלחים 
בעזרת השם  ואחת.  לכל אחד  אישית  לענות  שלא מצליחה 

אחזיר בשמחות בלב שמח לכשאתחזק".
"חני  ישראל':  ל'כל  אומר  ולדר  חיים  הרב  והמחנך  הסופר 
הספיקה בחייה הקצרים מה שאנשים שמגיעים לגיל מופלג 
האמונה  את  ונשים  אנשים  אצל  חיזקה  היא  מספיקים.  לא 
בקב"ה, ולא פחות מזה את ההבנה כמה חייהם שווים". היא 

נטמנה בבית החיים סגולה בפתח תקווה.

המחנך  של  לבנו  הווארט  שמחת  נערכה  במוצ"ש 
ב  ר ה
י  כ ד ר מ
 , י ו ל ב
משמרת  יו"ר 
והחינוך,  הקודש 
יוסי  הבה"ח 
ממקורבי  בלוי 
הגר"מ  הראב"ד 
הכלה  שטרנבוך, 

היא בת הרב חיים וורשנר.

ן  הראשו
לציון 
י  ב ר
ק  ח צ י
ף  ס ו י
בקהילות  ביקר 
ת  ו י ד ו ה י ה
ת  נ י ד מ ב
ה  י נ ר ו פ י ל ק
השבוע  במהלך 
 , ן ו ר ח א ה
ביקורו  ובמסגרת 
שיעורים  מסר 
המדרש  בבתי 
וביקר  ובישיבות, 
הספר  בבתי 
ובתלמודי התורה 
במהלך  בעיר, 
שימש  הביקור 

לציון  הראשון 
גם כסנדק בברית 
ה  מ י י ק ת ה ש

בעיר. 
הביקור  במשך 
העיר  ראש  הגיע 
לוס  של  לשעבר 
אנטוניו  אנג'לס, 

וקיבל  קליפורניה  מושל  למשרת  המתמודד  בלגרוסה, 
המושל  את  בירך  לציון  הראשון  לציון,  הראשון  ברכת  את 

בהצלחה ונתן לו את ברכתו להתמודדות.
בשבת פרשת ויצא שהה הראשון לציון רבי יצחק יוסף בקרב 
בני קהילת "מגן דוד" של הרב יהודה מוזס בשכונת בוורלי-
במדינת  היהודיות  הקהילות  בקרב  אנג'לס.  שבלוס  הילס 
בעקבות  משמעותיים  והשפעה  חיזוק  נרשמו  קליפורניה 

ביקורו של הראשון לציון.
אנג'לס  בלוס  חיזוק  בביקור  שהה  יוסף  הגר"ד  אחיו  גם 
ביום  לארץ  ישוב  הגר"ד  לארה"ב,  משם  והמשיך  ומקסיקו 
שהותו  במהלך  אותו  שתקף  וירוס  למרות  זאת  שלישי 
כבר  לישראל  חזר  הגר"י  הראש"ל  אחיו  ואילו  במקסיקו, 

אתמול בתום ביקורו במקסיקו.

הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  במצבו  שיפור 
את  עצר  היהודי  שהעולם  לאחר  זאת  שטיינמן, 
נשימתו בשבוע שעבר בשל החמרה קשה במצבו 
בסוף  כי  נודע  ישראל'  ל'כל  הישיבה.  ראש  מרן  של 
הישיבה  ראש  מרן  של  הכליות  כי  התברר  שעבר  השבוע 
היו  במצבו  קשה  החמרה  על  הידיעות  וכי  כנדרש,  פועלות 
חשש  הכליות,  תפקוד  על  לרופאים  שהתעורר  חשש  בשל 
הועבר  האחרון  רביעי  ביום  מקיפות.  בדיקות  אחרי  שהוסר 
החולים  בבית  הרגילה  למחלקה  בחזרה  הישיבה  ראש  מרן 

בשל השיפור במצבו. 
התפילות,  בצל 
השבוע  התקיימה 
נכד  נינו,  חתונת 
רבי  הגאון  בנו  של 
שטיינמן,  משה 
היישר  שהגיע 
על  מהשבעה 

נח  הרב  לבנו  בן  נכדו,  לחופת  ע"ה  ברלין  הרבנית  אחותו 
ויד  מקורבו  שוב,  איסר  הרב  של  בתו  היא  הכלה  שטיינמן, 
ואביו  החתן  הגיעו  החופה  לפני  הגראי"ל.  מרן  של  ימינו 
הישועה'.  'מעיני  החולים  בבית  רבא  הסבא  של  לחדרו 
חברי  שלושת  וכן  ישיבות  וראשי  רבנים  השתתפו  בשמחה 

הכנסת של דגל התרה.

ביום ראשון נערכה שמחת החתונה לבן יו"ר אגודת 
פרוש,  מאיר  החינוך  שר  סגן  בירושלים  ישראל 
בין המשתתפים שנטלו חלק בשמחה: הגר"ד לנדו 
ראש ישיבת סלבודקה, הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת 
ישיבת סלבודקה, הגר"ד כהן  פוניבז', הגרמ"ה הירש ראש 
הגאון  אונגרישר,  הגר"י  בויאר,  הגר"י  חברון,  ישיבת  ראש 
הצדיק רבי אליעזר קעניג, הגאון רבי צבי כץ ראש ישיבת חזון 
נחום, הרה"צ המשפיע רבי אלימלך בידרמן, והרב חיים אהרן 
קופמן יו"ר וועד הישיבות. כמו כן פיארו את שולחן הכבוד; 
האדמו"ר  ויז'ניץ,  מסערט  האדמו"ר  מויז'ניץ,  האדמו"ר 
מאלכסנדר,  האדמו"ר  מטשערנביל,  האדמו"ר  מסלאנים, 
האדמו"ר  מספינקא,  האדמו"ר  מזוועהל,  האדמו"ר 
מסטראפקוב.  האדמו"ר  מקוזמיר,  האדמו"ר  מסטריקוב, 
רבני  מבי"ד  הורביץ.  הלוי  זושא  רבי  הגה"ח  לאו,  הגרי״מ 
חב"ד: הגר"מ גלוכובסקי והגר"מ הבלין, חברי בד"ץ אגודת 
משלחת  לייזרזון,  יוסף  אברהם  הרב  החינו"ע  יו"ר  ישראל 

ת  ד ח ו י מ
ת  ו ש א ר ב
של  נכדיו 
ר  " ו מ ד א ה
ץ  י נ ' ז י ו מ
ממונסי הגיעו 
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בשמחה. 
כן  כמו 
השתתפו יו"ר 
יולי  הכנסת 
 , ן י אדלשטי
ר  " ו י
האופוזיציה 
י  ׳ ז ו ב
יו"ר  הרצוג, 
הקואליציה 

נפתלי  השר  ארדן,  גלעד  השר  גלנט,  יואב  השר  ביטן,  דוד 
מהממשלה  יום  באותו  שהתפטר  ליצמן  יעקב  ח"כ  בנט, 
והגיע עם כל צוות לשכתו - איזק, יוסטמן ובבצ'יק, סגן השר 
אלי בן דהן, ח"כ משה גפני, ח"כ עמיר פרץ, ח"כ יואב בן 
צור, ח"כ אורי מקלב, ח"כ מנחם אליעזר מוזס, ח"כ יעקב 
בצלאל  ח"כ  חסון,  יואל  ח"כ  מלכיאלי,  מיכאל  ח"כ  אשר, 
יואל סמוטריץ', ח"כ שולי מועלם, ח"כ נחמן שי, יו"ר עזרא 
למרפא אלימלך פירר, הרב יוסף קופרברג, הרב חנניה צ'ולק 

והרב שמואל הלפרט. 
בין ראשי הערים שהשתתפו נצפו: רה"ע ירושלים ניר ברקת 
שמערכת  לאחר  זאת  פוליטי  מעגל  סגירת  היא  שהגעתו 
את  הולידה  פרוש  את  וניצח  ברקת  התמודד  בה  הבחירות 
יוסף  אברהם  הרב  החינו"ע  יו"ר  המבשר,  עיתון  הקמת 
שמש  בית  רה"ע  רובינשטיין,  מאיר  ביתר  רה"ע  לייזרזון, 
רה"ע  גוטרמן,  יעקב  עילית  מודיעין  רה"ע  אבוטבול,  משה 
בני ברק חנוך זייברט, ראש מועצת רכסים איצ'ה רייך, ראש 
מועצת נחל שורק אלי אסקוזידו, יו"ר ועד כפר חב"ד שמעון 
רבינוביץ. סגר"ע נתניה שמעון שר, סגר"ע י-ם יוסי דייטש, 
ברק  בני  סגר"ע  רובינשטיין,  אברהם  ברק  בני  ר"ע  מ"מ 
מנחם שפירא, סגר"ע י-ם צביקה כהן, סגר"ע אלעד צוריאל 
קריספל, סגן ראש המועצה עמק לוד יאמי ליפשיץ ועשרות 

חברי מועצה מרחבי הארץ. 
ירושלים'  'שירת  באולמי  התקיימה  בצהרים  רביעי  ביום 
הממשלה,  בכירי  בהשתתפות  ברכות  השבע  שמחת 
כי  נודע  ל'ארבעס'  נתניהו,  בנימין  ראש הממשלה  ובראשם 
שעות לפני מועד האירוע הגיע אדריכל מטעם משרד ראש 
שתקרת  העובדה  בשל  וזאת  השמחות,  לאולם  הממשלה 
עד  בדק  האדריכל  ארוכה,  לא  תקופה  לפני  קרסה  האולם 
כמה הדבר עלול להתרחש שוב ורק אז אישר את הגעת ראש 
אמר  "לבנימין  בשירת  התקבל  נתניהו  לשמחה.  הממשלה 
ידיד השם ישכון לבטח", בנאומו רמז נתניהו על התקרה ועל 

הקואליציה ואמר "הכל נראה לי יציב ואיתן". 

האדריכל שאישר רק ברגע האחרון את הגעת נתניהו לשבע 
יו"ר  עולמי,  במסע  יוסף  לבית  הגאונים  האחים  ברכות, 
שטיינמן  הגראי"ל  מרן  של  והנין  בנו  את  אירס  ה'משמרת' 

ביקר בחדרו בבית החולים.

במטוס

קבלת הפנים בלוס אנג'לס לראשל"צ
צילום: אלי סגל.
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*מלגות לזכאים עד 100%
קמפוס נפרד, כניסה משער גהה | שכ"ל אוניברסיטאי

בואו ללמוד בקמפוס החרדי בבר-אילן
לתואר אקדמי בתחומים מבוקשים

מכינה לתואר אקדמי 100% מימון*

התכנית מאפשרת שילוב של עבודה עם לימודים

בעתיד עשויים להיפתח מסלולים נוספים
פתיחת מכינה בשבט תשע"ח

מחפש/ת 
כיוון?

הקמפוס החרדי

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

פרטים בטלפון: 077-2753098 | 077-2753094
www.desigprog.biu.ac.il

B.A בפסיכולוגיה | נשים 
B.A בניהול לוגיסטיקה | גברים
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

מה קורה לשיניים בחורף?

בחורף פחות מומלץ לטפל בשיניים - לא נכון. כאשר 
ובקיץ.  בחורף  לטפל,  מניעה  שום  אין  בריא  הילד 
כן חשוב לדעת שאם הילד חולה מתעוררת בעיה, 
חולה  ילד  אצל  קלה.  בהצטננות  מדובר  אם  אפילו 

יותר  הרבה  הכאב  סף 
נמוך וכל פרוצדורה הרבה 
הסבילות  כואבת,  יותר 
וכמובן  נמוכה  יותר  הרבה 
כמעט  גדוש  האף  שאם 
דרך  לנשום  אפשרי  בלתי 
מכשירים  כשבתוכו  הפה 
סבלנות  קצת  אז  וחומרים. 

עד שיבריא!

כואבות  השיניים  בחורף 
חלקית.  נכון  הקור-  בגלל 
קור אכן עלול לגרום לכאב 
אף  ולעיתים  הפנים  באזור 
אך  שיניים  כאב  מחקה 
של  בדלקת  מדובר  לרוב 
הכתובת  ולפיכך  הסינוסים 
רופא  היא  המתאימה 
אוזן  אף  רופא  או  הילדים 
ויטפלו  שיאבחנו  וגרון 

במצב.

לחבלות  סכנה  יותר  יש 
נכון   - בחורף  בשיניים 
מהילדים  כשליש  חלקית. 
נחבלים בשיניהם החלביות 

ולרוב החבלות נגרמות כתוצאה מנפילות, במיוחד 
ללכת  מתחילים  רק  כאשר  הקטנטנים,  בגילאים 
גשם  כמובן  נופלים.  הם  יציבים  ממש  לא  ועדיין 
ורצפה רטובה מגבירים את הסכנה להחלקה – וזה 

נכון גם לילדים הבוגרים.

נכון.  לא   - בשיניים  פוגעים  בחורף  חמים  מאכלים 
אינם  מאכלים  של  והמרקם  הטמפרטורות  טווח 
בעלי פוטנציאל לפגיעה בשיניים אך ישנם לא מעט 
מקרים בהם נגרמת כוויה בריריות. יש אפילו מונח 
מקצועי הנקרא "כווית פיצה" – כתוצאה מהדבקות 
הגבינה הלוהטת לחיך. כוויות כאלו מאוד כואבות, 
גורמות לקילוף הריריות ואף לכיבים עמוקים. אז גם 

אם קר בחוץ, כדאי להמתין קצת שהאוכל יתקרר.

דלקות גרון גורמות לדלקות חניכיים - נכון ולא נכון. 
דלקת הגרון כשלעצמה אינה גורמת לדלקת חניכיים 
ילד חולה לא  יכולה להביא לכך באופן עקיף:  אך 
צחצוח  מאפשר  לא  מספיק,  שותה  לא  טוב,  אוכל 

שיניים ולרוב נושם דרך הפה. כל אלו מובילים לכך 
שבעיקר באזור השיניים הקדמיות העליונות נוצרת 
דלקת חניכיים. בריאות הפה משפיעה על הבריאות 
הכללית, אז אם דואגים לטפל בדלקת הגרון חשוב 

לא פחות למנוע ולטפל בדלקת החניכיים.

לפתח  עלולים  אנטיביוטיקה  שנוטלים  חולים  ילדים 
הגורם  הטפיל   - קנדידה  נכון.   - הפה  בתוך  פטרת 
נטילת  הפה.  בחלל  קבע  תושב  היא  לפטרת, 
עלולה  קטנים,  ילדים  אצל  בעיקר  אנטיביוטיקה, 
ולגרום  רבה  במהירות  להתרבות  לטפיל  לגרום 
טלאים  של  מראה  לפטרת  הפה.  בחלל  לפטרת 
לבנים על הריריות. במקרים אלו אין צורך להפסיק 
את הטיפול האנטיביוטי אך חשוב להיוועץ ברופא 

הילדים על מנת לקבל את הטיפול המתאים.

יעבור  זה  בקיץ  אך  והרוח  מהקור  סדוקות  השפתיים 
- לא נכון. כאשר מרטיבים ומייבשים לסירוגין את 
וזה  בשפתיים,  וסדקים  חספוס  נוצרים  השפתיים 
קר  יותר  האוויר  מזג  כאשר  בחורף  בעיקר  קורה 
ויבש. אזור כזה שאינו מטופל מהווה משטח מזמין 
משחות  ולמרוח  לטפל  חשוב  לכן  משני  לזיהום 

מתאימות מבעוד מועד.

השיניים  על  משפיעות  הילדות  בתקופת  מחלות 

בפה  לו  ויש  קטן  כשהילד  גם  נכון.   - כשגדולים 
כבר  הקבועות  השיניים  חלביות,  שיניים  רק 
כבר  בעצם  הלסתות,  בתוך  להתפתח  מתחילות 
מיד לאחר הלידה. מחלות חום תדירות ואף נטילת 
אנטיביוטיקה, בעיקר בשלוש 
השנים הראשונות של החיים, 
אותותיהן  את  לתת  עלולות 
יותר  מאוחר  רבות  שנים 
השיניים  צומחות  כאשר 
בו  במצב  מדובר  הקבועות. 
כתמים  עם  בוקעות  השיניים 
נובעים  שבעצם  פגמים  או 
בילדות  שהיו  מהמחלות 
להיות  חשוב  המוקדמת. 
ערוכים לכל אפשרות ולזהות 
לכן  מועד  מבעוד  בעיות 
חשובה בדיקה תקופתית אצל 

רופא השיניים כל חצי שנה.

הקור   - בחורף  שיניים  יישור 
ולכן  היישור  כאבי  על  משפיע 
עדיף לעשות בקיץ - לא נכון. 
הוא  שיניים  יישור  כל  קודם 
תהליך ארוך שמתפרס על כל 
שגרתי  טיפול  לרוב  העונות, 
נוצר  הכאב  כשנתיים.  לוקח 
כתוצאה מלחצים על הרקמה 
הלסת,  ועל  בשן  התומכת 

ולקור וחום אין כל השפעה.

לא  נגד שפעת במקביל לטיפול שיניים -  מתן חיסון 
כן  אינו מייצר מחלה אך הוא  נכון. חיסון השפעת 
נוגדנים  כדי שתייצר  מגרה את המערכת החיסונית 
לכן בימים העוקבים לאחר מתן החיסון ניתן לחוש 
בתופעות של יותר התעטשויות, גודש באף ואפילו 
חום, אז את טיפול השיניים כדאי לדחות בשבוע-

שבועיים. 

ילדים עם חיוך
בבני  סמייל  כללית  במרפאת  והשינניות  הסייעות 
ברק פגשו השבוע ילדים והורים לפעילות חוויתית 
על  הסבר  מיוחד:  הדרכה  פי מערך  על  שהתבצעה 
חשיבות הצחצוח, כיצד לצחצח נכון את השיניים, 
לשמירה  שלה   והקשר  נכונה  תזונה  חשיבות  על 
עם  קשר  על  "שמירה  והשיניים.  הפה  בריאות  על 
ופעולות מניעה הם  הקהילה, חינוך לבריאות הפה 
חלק בלתי נפרד מהחובה שלנו כלפי מטופלינו, לא 
פחות מאשר לקבל אותם במרפאה ולטפל בשיניהם 
רשת  של  הראשי  הרופא  סלוצקי  חגי  ד"ר  אומר   "

כללית סמייל מומחה לרפואת שיניים ציבורית.

סל תרופות
בפיתוח  המתמחה  טבעיים  מוצרים  הדס 
לקראת  משיקה  המשפחה,  לכל  מוצרים 
לכסניות  לימון"  דבש  "רוניות  את  החורף 
מציצה לגרון, בטעם חמוץ מתקתק היוצרות 
מעטפת הגנה באזור הגרון, מרגיעות ומצננות, 
לרכוש  ניתן  הכאב.  את  ומרככות  מלחחות 
וברשתות  המרקחת  בתי  הטבע,  בחניות 
הפארם בעלות של 29.90 ₪ למארז

לקטופיל הנה סדרת מוצרי טואלטיקה 
התרופות  חברת  מבית  טיפולית 
לתופעת  מצוין  פתרון  המהווה  כצט, 
סדרת  והמגורה.  הסדוק  היבש,  העור 
תחליב  מוצרים:   5 כוללת  לקטופיל 
סבון טיפולי, תחליב גוף טיפולי, קרם 
ושמפו  עובדות  לידיים  טיפולי  ידיים 
ומסכה נגד קשקשים

 Mermaid :חברת נוה פארמה מציגה
במצבים  לשימוש  טבעי  ים  מי  תרסיס   -
מתאים  באף.  ויובש  נזלת  גודש,  של 
לשימוש לכל בני המשפחה כולל תינוקות 
משמרים  חומרים  ללא  היוולדם  מיום 
בבתי  להשיג  הגבלה.  ללא  ולשימוש 
המרקחת, רשתות הפארמה ובבתי טבע. 
מחיר לצרכן: 39.90 ₪

קצרים*
>

>

לקראת החורף: 10 מיתוסים ברפואת השיניים לילדים ממרפאות כללית סמייל 
בבית שמש ובבני ברק

הפה  בריאות  על  לשמור  כדי    
שינים  לצחצח  מספיק  לא  והשיניים 
על  להקפיד  חשוב  אלא  ביום,  פעמיים 
התפתחות  מטפחת  הלשון  הלשון.  ניקוי 
העלולים  מזון  מחלקיקי  חיידקי  של 
לגרום לריח רע מהפה ומהווים פוטנציאל 

בריאותיות  לבעיות 
טלפארמה,  אחרות  
המקוון,  המרקחת  בית 
הישראל  המוביל 
מציעה מנקה לשון של 
לניקוי   JORDAN
הפה  של  אופטימלי 

ושמירה על בריאותו. 
מסלק  הלשון  מנקה 
ביעילות את החיידקים 
ייצור  על  האחראים 
וכך  גופרית  תרכובות 
רע מהפה.  ריח  מפחית 
עד  כי  מראים  מחקרים 

85% מהמקרים של ריח רע מהפה נגרמים 
מהצטברות של חיידקים על הלשון.

מגיל  כבר  דואגת  קוסמופארם, 
הפה  ניקיון  את  תזניחו  שלא  צעיר 
וגם בשבתות  יום  ביום  האוכל  משאריות 
מבית  קידס  אורביטול  סדרת  וחגים. 
הכוללת  סדרה  הינה  'קוסמופארם', 
משחות שיניים ומי פה שפותחה במיוחד 
שיניים  משחות  בסדרה,  ילדים.  עבור 
לילדים בתוספת פלואוריד לבניית שיניים 
עששת  בפני  מירבית  להגנה  חזקות, 

והרגשה של רעננות ובריאות.
לצחצח,  אוהבים  ילדים  אורביטול  עם 
בפיתוח המיוחד לילדים דאגו המפתחים 
מלאכת  את  לאהוב  לילדים  לגרום 
השיניים  משחות  את  השיניים,  צחצוח 
שונים,  בטעמים  לרכוש  ניתן  לילדים 
ענבים.  ומיץ  מסטיק  שדה,  תות  כמו: 
משחת השיניים, במבחר טעמים מרעננים 
לחוויה  השיניים  צחצוח  את  הופכת 
לציין  יש  הילדים.  עבור  וטעימה  מהנה 
מסייעת  סוכר,  מכילה  אינה  המשחה  כי 
ומאושרת  הפה  בריאות  על  בשמירה 
גם  כוללת  הסדרה  הבריאות.  משרד  ע"י 
תכשירי מי פה בטעמים שפותחו בנוסחה 
מיוחדת ומותאמת לילדים. השימוש במי 
ועוזר  הפה  להיגיינת  חשוב  ילדים,  פה 

במניעת עששת.



« הנתונים קשים מאוד: 1 מכל 6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל 50, עלול להיפגע 
שלקו  ואישה  איש   120,000 מ-  למעלה  כיום  חיים  ובישראל  חייו  במהלך  מוחי  משבץ 
בשבץ, כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ-15,000 קורבנות * הבשורה הטובה היא שיש מה 
לעשות: זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים 

הצלת חיים ומונעים נכות ומוגבלות

אומרים
       לשבץ מוחי!

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם 
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

לא
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
כדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד ירד 

בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב הדיבור 
והמילים בוטאו בבהירות?

חייך אלי
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל

או שהפה עקום מעט?

הרם ידיים
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. האם 

הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
אין להתפנות באופן עצמאי לבית החולים!

מצילים חיים בצעדים פשוטים
גם אתם  יכולים

ישנם מצבים רפואיים המעלים את הסיכון ללקות 
בשבץ: יתר לחץ דם, סוכרת, רמות שומנים גבוהות 
ופרפור  קצב  הפרעות  משקל,  עודף  עישון,  בדם, 

פרוזדורים.
דרכים להפחתת הסיכון:

אחר:  בשנה  פעם  לפחות  מעקב  בדיקות  בצעו   
רמת  דם,  לחץ  פרוזדורים,  ופרפור  הלב  קצב 
הסוכר בדם, רמת השומנים והכולסטרול בדם. 

 הפסיקו מידית לעשן. 
 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן. 

 בצעו פעילות גופנית סדירה.
 הימנעו מעודף משקל.

האם אתם בקבוצת סיכון?

פרטים נוספים בקו המידע והתמיכה של עמותת 
נאמ"ן: 077-4665213

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה 
האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר  כבכל 
את  ופתחו  המדרש  בית  בהיכל  נפגשו  הם 
היומי.  ללימוד בחברותא של הדף  הגמרות 
מתקשה  חיים  שר'  לכך  לב  ישראל  ר'  שם  פתאום 
בדיבורו. הוא החל לומר משפט ואז נתקע... הוא ניסה 

להמשיך לדבר ללא הצלחה.
הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה  בעדינות 
שבקריאתם החל החברותא שלו, אולם נמלך בדעתו. 
לאחר  ורק  ההצלה  לכוחות  חייג  פתאום  בהחלטת 
'מה  עצמו:  את  שאל  המקום  את  עזב  שהאמבולנס 

התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

למרבית הצער, ר' חיים הוא בקבוצת מיעוט. רק 9%  
מהלוקים בשבץ מגיעים לבית החולים בפרק הזמן שבו 

ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח.
שבץ  הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים 
לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד  ועל  חיינו  על 
ממקרי התמותה בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו 
מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש  בלבד.  בקשישים  פוגע 

לגיל 70 וכ-10% מהם אף מתחת לגיל 50. 
מעבר לאיום על החיים, השבץ הוא הגורם מספר אחד 
ומוגבלויות  קבועה  נכות  שהשלכותיו  נוירולוגי  לנזק 
חוזרים  לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות 

למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר.

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו זקוק לאספקת דם 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
מתרחש כאשר נוצרת הפסקה פתאומית באספקת דם 
שבמהלכו  העצב,  ותאי  המוח  מרקמת  לחלק  וחמצן 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
"תגובת שרשרת"  נפגעים, מתחילה  עצב  מרגע שתאי 
שתגרום למות התאים באזור ממנו נמנע החמצן ולנזק 

לתאים המקיפים את אזור הפגיעה.
לעתים מופיע שבץ קטן וחולף הנמשך דקות ספורות 
בניגוד  – אולם  זהים לאלו של שבץ  בלבד.  תסמיניו 
לו הם הפיכים, והתופעות הנוירולוגיות חולפות בתוך 
זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה.  כ-10% עד 15% מאלו 
נרחב  שבץ  לעבור  צפויים  הזה  האירוע  את  שעברו 
יותר ב-90 הימים שלאחריו. הימים הראשונים לאחר 
נראה  וגם אם  ביותר,  השבץ החולף הינם המסוכנים 
חולים  לבית  להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות 

במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים והשגחה.

מוחי? מתחילת השבץ  לאחר שבץ  יינתן  טיפול  איזה 

יש חלון הזדמנויות שנמשך כ4.5 בלבד במהלכו  אם 

הממיס  טיפול  ויקבל  החולים  בבית  יאובחן  החולה 

קרישי דם במתן לווריד, או במקרים מיוחדים, יבוצע 

צנתור דחוף של כלי הדם החסום,יגדלו סיכויו להינצל, 

בעזרת השם, וב-30-50 אחוז להישאר ללא מגבלה או 

עם מגבלה מזערית בלבד.

על  הבריאות  משרד  הכריז  אלה  בימים  עושים?  מה 

תכנית לאומית להורדת התחלואה בשבץ מוחי, והוא 

ולדרכים  עושה כל מאמץ להעלאת המודעות למחלה 

למניעתה, שכן אפשר וצריך להילחם בשבץ המוח, ניתן 

לצמצם את נזקיו, לשפר את איכות חיי הנפגעים ובני 

משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול הכבד והמורכב, 

ולמנוע את השבץ הבא.

למהלך הזה הצטרפה עמותת נאמן, הפועלת מזה שני 

עשורים למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה 

הטיפול  בנטל  הנושאים  משפחותיהם  בבני  ולתמיכה 

בנפגעים. 

כל אחד יכול להציל חיים
הכר את הסימנים

חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:

רגל, או הפנים  יד,   חולשה או שיתוק פתאומי של 

בצד אחד של הגוף.

או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   

לא  רגל שנרדמה, אולם היא  או  ליד  )בדומה  ברגל 

חולפת מיד(

 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.

 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   

ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.

לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם   

חלף  הסימן  אם  וגם  מהסימנים,  אחד  רק  מזהים 

לבית  מידי  לפינוי  לדאוג  יש  דקות,  מספר  כעבור 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 

לא להגיע בעת הצורך.

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

50, עלול להיפגע  6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל  1 מכל  הנתונים קשים מאוד:   
משבץ מוחי במהלך חייו ובישראל חיים כיום למעלה מ-120,000 איש ואישה שלקו בשבץ, 
כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ -15,000 קורבנות • הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות: 
זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים הצלת חיים 

ומונעים נכות ומוגבלות

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה כבכל ש
נפגשו  הם  האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר 
בהיכל בית המדרש ופתחו את הגמרות ללימוד 
בחברותא של הדף היומי. פתאום שם ר' ישראל לב לכך 
ואז  שר' חיים מתקשה בדיבורו. הוא החל לומר משפט 
נתקע... הוא ניסה להמשיך לדבר ללא הצלחה. בעדינות 
שבקריאתם  הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה 
בהחלטת  בדעתו.  נמלך  אולם  שלו,  החברותא  החל 
פתאום חייג לכוחות ההצלה ורק לאחר שהאמבולנס עזב 

את המקום שאל את עצמו: 'מה התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

 9% רק  מיעוט.  בקבוצת  הוא  חיים  ר'  הצער,  למרבית 
שבו  הזמן  בפרק  החולים  לבית  מגיעים  בשבץ  מהלוקים 
ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח. שבץ 
הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים על חיינו ועל 
התמותה  ממקרי  לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד 
בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו פוגע בקשישים בלבד. 
מהם  וכ-10%   70 לגיל  מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש 
על החיים, השבץ הוא  50. מעבר לאיום  לגיל  אף מתחת 
הגורם מספר אחד לנזק נוירולוגי שהשלכותיו נכות קבועה 
לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות  ומוגבלויות 

חוזרים למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר. 

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

דם  זקוק לאספקת  מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
באספקת  פתאומית  הפסקה  נוצרת  כאשר  מתרחש 
ותאי העצב, שבמהלכו  וחמצן לחלק מרקמת המוח  דם 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
שרשרת"  "תגובת  מתחילה  נפגעים,  עצב  שתאי  מרגע 
ולנזק  נמנע החמצן  שתגרום למות התאים באזור ממנו 
לתאים המקיפים את אזור הפגיעה. לעתים מופיע שבץ 
קטן וחולף הנמשך דקות ספורות בלבד. תסמיניו זהים 
לאלו של שבץ – אולם בניגוד לו הם הפיכים, והתופעות 
הנוירולוגיות חולפות בתוך זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה. 
צפויים  15% מאלו שעברו את האירוע הזה  עד  כ-10% 
הימים  שלאחריו.  הימים  ב-90  יותר  נרחב  שבץ  לעבור 
הראשונים לאחר השבץ החולף הינם המסוכנים ביותר, 

האם אתם בקבוצת סיכון?
ללקות  הסיכון  את  המעלים  רפואיים  מצבים  ישנם 
גבוהות  שומנים  רמות  סוכרת,  דם,  לחץ  יתר  בשבץ: 

־בדם, עישון, עודף משקל, הפרעות קצב ופרפור פרו
זדורים.

דרכים להפחתת הסיכון:
 בצעו בדיקות מעקב לפחות פעם בשנה אחר: קצב 
הלב ופרפור פרוזדורים, לחץ דם, רמת הסוכר בדם, 

רמת השומנים והכולסטרול בדם.
 הפסיקו מידית לעשן.

 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן.
 בצעו פעילות גופנית סדירה.

 הימנעו מעודף משקל.

כל אחד יכול להציל חיים

גם אתם יכולים

הכר את הסימנים
חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:
הפנים  או  רגל,  יד,  של  פתאומי  שיתוק  או  חולשה   

בצד אחד של הגוף.
או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   
ברגל )בדומה ליד או רגל שנרדמה, אולם היא לא 

חולפת מיד(
 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.
 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   
ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.
לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם 

מזהים רק אחד מהסימנים, וגם אם הסימן חלף 
כעבור מספר דקות, יש לדאוג לפינוי מידי לבית 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 
לא להגיע בעת הצורך.

להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות  נראה  אם  וגם 
לבית חולים במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים 
והשגחה. איזה טיפול יינתן לאחר שבץ מוחי? מתחילת 
בלבד  שעות   4.5 כ  שנמשך  הזדמנויות  חלון  יש  השבץ 
במהלכו אם החולה יאובחן בבית החולים ויקבל טיפול 
לווריד, או במקרים מיוחדים,  הממיס קרישי דם במתן 
סיכויו  יגדלו  החסום,  הדם  כלי  של  דחוף  צנתור  יבוצע 
ללא  להישאר  אחוז   30-50- וב  השם,  בעזרת  להינצל, 
מגבלה או עם מגבלה מזערית בלבד. מה עושים? בימים 
אלה הכריז משרד הבריאות על תכנית לאומית להורדת 
להעלאת  מאמץ  כל  עושה  והוא  מוחי,  בשבץ  התחלואה 
וצריך  ולדרכים למניעתה, שכן אפשר  המודעות למחלה 
להילחם בשבץ המוח, ניתן לצמצם את נזקיו, לשפר את 
בנטל  הנושאים  משפחותיהם  ובני  הנפגעים  חיי  איכות 
הטיפול הכבד והמורכב, ולמנוע את השבץ הבא. למהלך 
עשורים  שני  מזה  הפועלת  נאמן,  עמותת  הצטרפה  הזה 
למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה ולתמיכה 

בבני משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול בנפגעים.

מצילים חיים בצעדים פשוטים
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
ובכדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי 
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד 

ירד בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב 
הדיבור והמילים בוטאו בבהירות? 

חייך אלי 
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל או 

שהפה עקום מעט?

הרם ידיים 
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. 
האם הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם רק אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
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אפשר לחשוב
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
נחל דן

////////////////////////////////////////////////////

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. פטר אותו בלא כלום
2. קב ונקי

3. שאר ירקות

תשובות:

תשובות:

1. ֻחּלין כ"ז 2. גיטין ס"ז 3. ִמׁשָנה ַמּסֶכת ּפָסִחים ּפֶרק י', ִמׁשָנה ד'

1. כנוי לכבש בן שלשה-עשר חודש שיצא מכלל כבש                     
ולא בא לכלל איל. "רבי טרפון קורהו ____" )פרה א ג(
2. תקוה,ציפיה לדבר-מה. "ונמצא ____ לבבנו ליראה"            

)ברכות טז: ( )בלשון רבים(
3. אבי איתי מגיבורי דוד. )שמואל ב כג כט(

4. מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאחסון תבואות.              
"שדהו עושה ____" )שביעית ג ד(

5. כתב,צורת האותיות. "כאן ב___ שלנו" )מגילה ט.(
יח  9. טוהר,צחות. "עדנה ____ בשר" )רש"י בראשית 

יב(
)ישעיה   "___ "אנשי  והיתול.  שחוק  ליצנות,דברי   .11

כח יד(
14. קיצור המילים : יבואוני רחמיך ואחיה.

15. עני,דל,ירוד. "ואם ____ הוא מערכך" )ויקרא כז ח(
16. אין רע בלי טוב. "____ זו לטובה" )תענית כא.(

את                   המרכיבות  האותיות  שתי  את  רשום   .17
הגימטריה : 405. )מלמעלה למטה(

1. הביא מבוכה,המיט צרה. "___ אבי את" )שמ"א יד כט(
2. נכונות נפשית,כושר רוחני. "לא היה לו ____  _____ להרבות 

בתורה כמותי" )רש"י ברכות יז.(
3. כינוס של תלמידי חכמים העוסקים בתורה.                         

"מרבה ____ מרבה חכמה" )אבות ב ז(
4. ערפל קל הפורח באויר וחולף מהר. סמל לדבר החולף מהר 

ולא נודע כי היה. "וחסדכם כ___  -___" )הושע ו ד(
5. באופן ברור,בעין.                                                       

"בין שנראה ___ בין שלא נראה ___" )ראש השנה א ה(
7. מאותיות ה - א"ב.

11. כילי,השומר בצורה מופרזת על הונו.
12. הנאה מרובה,קורת-רוח,עונג.                                  

"ועמלו בתורה ועושה ____ רוח" )ברכות יז.(
15. סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב.                            

"המסלאים ב___" )איכה ד ב(

העמוד טעון גניזה

1. כהן גדול במקדש שילה. )שמואל א ד טו(
4. תאורה של הליכה מתונה וקצובה.                        

"____ בצד אגודל)גודל("  )שבת סב: (
6. סוד,רז,דבר-סתר. "דברים שהן ____ של עולם" )חגיגה יג.( 

)לא בלשון סמיכות(
8. חולשה,חוסר כח.                                               

"אל-בנים מ____ ידים" )ירמיה מז ג(
9. אשה חופשיה,שאינה משועבדת.                  

"____ חרין" )גיטין ד ה( )בהיפוך אותיות(
10. מומחה.  "גיזבר נאמן היה ו___" )בכורות ה.(
12. מקום מרעה ומנוחה לצאן במדבר.                 

"אני לקחתיך מן ה____" )שמואל ב ז ח(
13. נבל,יבש. "קנה וסוף ____"                        
)ישעיה יט ו( )בלשון יחיד,גוף שלישי,עבר(

14. טבעת-ברזל שנותנים באף של בהמה לקשרה.   
" __ באפך" )ישעיה לז כט( )לא בלשון סמיכות(

15.  )בהשאלה( עצר את הסכנה."עמד ב__")תה' קו כג(
16. מחסה,מבצר,מגן. "מחסה ו___" )תהלים מו ב(

17. אי. "ה____ שבים את רואה אותן" )ירושלמי מסכת חלה דף 
כו פרק ד()הלכה ה()בלשון יחיד(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. חור, 'גומה, חפירה בקרקע, מיכרה.                 
"____ של גפרית" )כתובות עט: (

4. סל גדול ובו מחיצות של זמורות.                   
"אפלו מאותו ה____" )דמאי ה ו(

בשאר   ____ באבנים  שייך  "סכסוך  לקיקה,חריכה.   .6
דברים" )רש"י בבא קמא ס.(

"וטפסריך  הארבה.  או  החגב  למיני  נרדפים  שמות   .7
כ____" )נחום ג יז(

8. גחלת-אש. "עגת ___" )מל"א יט ו()בלשון יחיד(
10. סל קטן. גליל עץ או חומר אחר שחוטים כרוכים עליו. 

"מן ה____ לחברו" )נגעים יא ט(
12. יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י(

13. פרח,עלי הכותרת בפרח.                            
"כ___ השדה" )ישעיה מ ו(

15. אסם לתבואה. "נהרסו ____"                      
)יואל א יז( )בלשון רבים( )בכתיב מלא(

18. מקום שלו. "לתור להם ____" )במדבר י לג(

1. אברהם 2. כן 3. אחד המרגלים ששלח משה 4. חזקיהו, 
את נחש הנחושת 5. אלישר 6. לא 7. אבן העזר 8. הרב עדין 
שטיינזלץ 9. תורכי 10. פידאיון 11. קדש נפתלי 12. בליל 
הסדר 13. אמירת י"ג מידות של רחמים 14. תפילה מעין 
שבע )ברכות אמצעיות של שמונה עשרה( 15. ביום כיפור 

ובתשעה באב

1. את פני מי הקבילו בלחם ומים?
2. האם "אקדח" נזכר בתנ"ך?

3. מי היה גדי בן סוסי?
4. מלך ששבר דבר שעשה משה במדבר.

5. שם משפחתו של הרב "יש"א ברכה".
6. האם היה ר' יונתן אייבשיץ קשור לחסידות?

7. איזה חלק של השו"ע עוסק בקידושין וגיטין?
8. מפרש ה"תלמוד המבואר ומנוקד" בימינו.

9. פתח תקווה נוסדה בימי השלטון ה______
10. כיצד נקראו המחבלים המצריים מרצועת 

עזה בשנות ה-50?
11. עיר מקלט, הייתה בנחלת נפתלי.

12. מתי שרים "קרב יום אשר הוא לא יום ולא 
לילה"?

13. מהו עיקרן של הסליחות?
14. מהי תפילת "מגן אבות" שאומרים בליל שבת?

15. בשני ימים אלה אין רוחצים פנים.

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3  4  5 

6   7    

8       

 9   10 11  

12    13   

14   15    

  16   17  

 
 מאונך                                                        מאוזן

 הביא מבוכה,המיט צרה. "___ אבי את" )שמ"א יד כט( .1 כהן גדול במקדש שילה. )שמואל א ד טו( .1
                  תאורה של הליכה מתונה וקצובה.       .4

 "____ בצד אגודל)גודל("  )שבת סב: (
נכונות נפשית,כושר רוחני. "לא היה לו ____   _____  .2

 להרבות בתורה כמותי" )רש"י ברכות יז.(
הן ____ של עולם" סתר. "דברים ש-סוד,רז,דבר .6

 )חגיגה יג.( )לא בלשון סמיכות(
                 כינוס של תלמידי חכמים העוסקים בתורה.         .3

 "מרבה ____ מרבה חכמה" )אבות ב ז(
                 חולשה,חוסר כח.                               .8

 בנים מ____ ידים" )ירמיה מז ג(-"אל
ורח באויר וחולף מהר. סמל לדבר החולף מהר ערפל קל הפ .4

 ___" )הושע ו ד(-ולא נודע כי היה. "וחסדכם כ___  
אשה חופשיה,שאינה משועבדת.                   .9

 "____ חרין" )גיטין ד ה( )בהיפוך אותיות(
באופן ברור,בעין.                                                        .5

 "בין שנראה ___ בין שלא נראה ___" )ראש השנה א ה(
 א"ב. -מאותיות ה  .7 מומחה.  "גיזבר נאמן היה ו___" )בכורות ה.( .10
מקום מרעה ומנוחה לצאן במדבר.                  .12

 " )שמואל ב ז ח("אני לקחתיך מן ה____
 כילי,השומר בצורה מופרזת על הונו. .11

נבל,יבש. "קנה וסוף ____"                         .13
 )ישעיה יט ו( )בלשון יחיד,גוף שלישי,עבר(

רוח,עונג.                                  -הנאה מרובה,קורת .12
 "ועמלו בתורה ועושה ____ רוח" )ברכות יז.(

ברזל שנותנים באף של בהמה לקשרה.   " -בעתט .14
 __ באפך" )ישעיה לז כט( )לא בלשון סמיכות(

סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב.                             .15
 "המסלאים ב___" )איכה ד ב(

)בהשאלה( עצר את הסכנה."עמד ב__")תה' קו   .15
 כג(

  

   ו ב(מחסה,מבצר,מגן. "מחסה ו___" )תהלים מ .16
אי. "ה____ שבים את רואה אותן" )ירושלמי  .17

 מסכת חלה דף כו פרק ד()הלכה ה()בלשון יחיד(
  

 

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3  4  5 

6       

7    8 9  

10   11  12  

   13 14   

15  16    17 

  18     

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
         חור,גומה,חפירה בקרקע,מיכרה.         .1

 "____ של גפרית" )כתובות עט: (
               עשר חודש שיצא מכלל כבש      -כנוי לכבש בן שלשה .1

 ולא בא לכלל איל. "רבי טרפון קורהו ____" )פרה א ג(
       סל גדול ובו מחיצות של זמורות.             .4

 "אפלו מאותו ה____" )דמאי ה ו(
           . "ונמצא ____ לבבנו ליראה" מה-תקוה,ציפיה לדבר .2

 )ברכות טז: ( )בלשון רבים(
לקיקה,חריכה. "סכסוך שייך באבנים ____ בשאר  .6

 דברים" )רש"י בבא קמא ס.(
 אבי איתי מגיבורי דוד. )שמואל ב כג כט( .3

שמות נרדפים למיני החגב או הארבה. "וטפסריך  .7
 כ____" )נחום ג יז(

             ר לצאן או לבקר או לאחסון תבואות. מקום מוקף גד .4
 "שדהו עושה ____" )שביעית ג ד(

 כתב,צורת האותיות. "כאן ב___ שלנו" )מגילה ט.( .5 אש. "עגת ___" )מל"א יט ו()בלשון יחיד(-גחלת .8
סל קטן. גליל עץ או חומר אחר שחוטים כרוכים  .10

 עליו. "מן ה____ לחברו" )נגעים יא ט(
 טוהר,צחות. "עדנה ____ בשר" )רש"י בראשית יח יב( .9

 ליצנות,דברי שחוק והיתול. "אנשי ___" )ישעיה כח יד( .11 יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י( .12
פרח,עלי הכותרת בפרח.                             .13

 "כ___ השדה" )ישעיה מ ו(
 מיך ואחיה.קיצור המילים : יבואוני רח .14

אסם לתבואה. "נהרסו ____"                       .15
 )יואל א יז( )בלשון רבים( )בכתיב מלא(

 עני,דל,ירוד. "ואם ____ הוא מערכך" )ויקרא כז ח( .15

 אין רע בלי טוב. "____ זו לטובה" )תענית כא.( .16 מקום שלו. "לתור להם ____" )במדבר י לג( .18
שתי האותיות המרכיבות את                   רשום את .17  

 . )מלמעלה למטה(405הגימטריה : 
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