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מצעד נחקרים בליכוד

הנגיד מלייקווד 
חילק 1000 דולר 
לכל אברך

10

דונלד  הדהים  ארה"ב,  לנשיאות  שנבחר  לאחר  שנה 
טראמפ את העולם בהכרזה היסטורית: ירושלים היא 
בירת ישראל  טראמפ גם הצהיר כי הורה להתחיל 
בתהליך העברת השגרירות מתל אביב לירושלים, צעד 
בימין צהלו למשמע    בעל משמעות אדירה לבירה 
הבשורה, ובשמאל הגיבו בחמיצות מה  וגם: החשש 

מהסלמה וצפירת הארגעה של השר
/ עמ' 2-3

רח' בארי 8
03-5740193בני ברק

כריכים | טוסטים | סלטים | מלוואח
פסטות/מוקרמים | מאפים חלביים 

מאפים פרווה | זיווה | עוגות

100%
גבינה

אמיתית

6

חשש בעולם התורה:
מרן הגראי"ל הועבר 
לטיפול נמרץ

מול חקירת אחד מבכירי המפלגה, לצד ראש ממשלה 
– מתמודדת סיעת הליכוד עם גל שמועות  נוסף  ושר 
פרשת  בחקירת  הממשלה  ראש  של  מעורבותו  על 
חדש  מצטרף  במקביל,    לציון  בראשון  השחיתות 

למצעד הנחקרים: שגריר ישראל באו"ם דני דנון
/ עמ' 4

בגלל חילולי שבת: 
תחרות של משרד 
החינוך - לא לדתיים

מקומם: בגלל חילולי 
השבת, הילדים הדתיים 

של 'שובו' הפסידו 
במשחק מתמטיקה 
לטובת בית הספר 

הממלכתי בעיר
/ עמ' 4

שמחת עניים
ארי קלמן

עמ' 3

לבנות ולשלוט
עו"ד יצחק שינפלד

מוסף שבת, עמ' 12

טראמפ בגדול
דוד רוזנטל
מוסף שבת, עמ' 14

חשיפת 

'קו עיתונות'
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תחרות של 
משרד החינוך - 

לא לדתיים

מול חקירת אחד מבכירי המפלגה, לצד ראש ממשלה ושר נוסף – מתמודדת סיעת הליכוד עם גל שמועות 
על מעורבותו של ראש הממשלה בחקירת פרשת השחיתות בראשון לציון • במקביל, מצטרף חדש למצעד 

הנחקרים: שגריר ישראל באו"ם דני דנון

מצעד נחקרים בליכוד

חשיפת 

'קו עיתונות'

זאבי סגל

בתחילת  אישרה  הממשלה  השבת:  משבר  לאחר 
השבוע את הצעת 'חוק המרכולים' שהגיש שר הפנים 
אריה דרעי. תשעה שרים תמכו בהצעה, שרי 'ישראל 
יואב גלנט מ'כולנו' נמנע.  ביתנו' התנגדו ואילו השר 
מדובר בהצעה המבקשת להגביל את שיקול הדעת של 
עסקים  פתיחת  על  להחליט  בבואה  העירונית  הרשות 

בשבת באמצעות חוקי עזר, כפי שנהוג כיום.
בשבוע  הודיעה  שכבר  ביתנו'  'ישראל  במפלגת 
ההחלטה  על  זעם  הביעו  לחוק,  תתנגד  כי  שעבר 
ויו"ר הסיעה חבר הכנסת אילטוב הבהיר, כי "מדובר 
בהפרה בוטה של הסטטוס קוו ופגיעה בציבור החילוני 
המהווה רוב במדינת ישראל". לדבריו, "סיעת 'ישראל 
במליאת  להצבעה  ויעלה  במידה  לחוק  תתנגד  ביתנו' 
בזמן  מהמליאה  תצא  לנדבר  סופה  והשרה  הכנסת 

ההצבעה – כפי שהודענו בשבוע שעבר".
במהלך הדיון בממשלה בטרם אישור הצעת החוק 
תתנגד  כי  ביתנו',  מ'ישראל  לנדבר  השרה  הבהירה 
על  לנו  ישלוט  קטן  שמיעוט  ניתן  "לא  שכן  לחוק 

החיים". השר בנט השיב בתגובה, כי "בלי 3,000 שנות 
שבת לא היינו מגיעים להרצל".

סמוטריץ'  בצלאל  חה״כ  השבוע  תקף  במקביל, 
משחקי  את  להתיר  ההחלטה  את  היהודי  מהבית 
חבר  כתב  הממשלה  לראש  במכתב  בשבת.  הכדורגל 
חה״כ  לחוק".  המנוגדת  בהחלטה  "מדובר  כי  הכנסת 
סמוטריץ' אף פירט בהרחבה מדוע לטענתו זה הפרה 

של חוק שעול עבודה ומנוחה.
המרכולים'  ש'חוק  לאחר  כי  ציין  סמוטריץ'  חה״כ 
בשל  הכנסת  במליאת  להצבעה  השבוע  עלה  לא 
בחוק  ומדובר  "מאחר  ביתנו,  ישראל  סיעת  התנגדות 
חדש הרי שמדובר בשינוי בסטטוס-קוו וממילא בצעד 
שמנוגד להסכמים הקואליציוניים. אם כך הוא בעניין 
וכמה מתן היתר  חוק המרכולים הרי שעל אחת כמה 
רשמי לכל ענף הכדורגל לשחק בשבת, לראשונה מאז 
וממילא  שינוי של הסטטוס-קוו  קום המדינה, מהווה 
מנוגד להסכמים הקואליציוניים שעליהם חתומות כל 
הוועדה  ישיבת  כי  יצוין  הקואליציוניות".  השותפות 
נדחתה  הכדורגל,  משחקי  את  לאשר  הייתה  שאמורה 

בשלושה חודשים. 

ארי קלמן

ילדי  ראשל״צ,  בעיר  קורה  זה 
עמלו  הדתי  ׳שובו׳  התורה  תלמוד 
משחק  לקראת  שבועות  במשך 
אליפות הסייבר הארצית במתמטיקה 
מתמטיקה  תחרות  אצבעות׳,  ׳עשר 
ביוזמת  הנערכת  הספר  בתי  בין 
תלמידים  לעודד  כדי  החינוך  משרד 

בלימודם.
תלמידי ׳שובו׳ רשמו קודם כניסת 
השבת פער משמעותי מול בית הספר 
הממלכתי בעיר. ״לפני כניסת השבת 
לטובת  נקודות  כ-20  פער של  נשמר 
הספר  בית  לבין  ׳שובו׳  הספר  בית 
הממלכתי בעיר שהיה במקום השני״, 
אבוחצירה  חבצלת  עו״ד  כותבת 
וועד  כיו״ר  המשמשת  אברהם, 

ההורים של בית הספר שובו.
גילו  השבת  צאת  שעם  אלא 
כי  במפתיע  והוריהם  התלמידים 
חוזר  פער  השבת  במהלך  נרשם 
שוויוני לטובת בית הספר הממלכתי. 
״בדרך זו לעולם בית ספר דתי לא 
יו״ר  כתבה  בתחרות״,  לנצח  יוכל 
החינוך  לשר  בפניה  ההורים  וועד 
כי  וציינה  הוסיפה  היא  ולסגנו, 
בעניין  לפעול  החינוך  למשרד  פנתה 
וביקשה כי ״יפעלו לסגור את האתר 
את  ״לבטל  וכן  וחגים״  בשבתות 

הניקוד שנצבר במהלך השבת״. 
נפתלי  החינוך  שר  של  מלשכתו 
משרד  לדוברות  אותנו  הפנו  בנט 
טרם  החינוך  משרד  ומדובר  החינוך, 
סגירת  לשעת  עד  תגובה  התקבלה 

הגיליון.

ארי קלמן

דומה כי מעולם לא עמדה ממשלת ישראל בפני מצב ביש כל כך: 
ראש ממשלה, שרים ועכשיו גם יו"ר קואליציה נמצאים בחקירה, 
מה שמוביל לערעור משמעותי ביציבותה של הקואליציה. השבוע, 
נפוצו שמועות על  יו"ר הקואליציה דוד ביטן, עוד  בתום חקירת 

"לא  נגדו.  שמתנהלות  החקירות  בשל  ביטן  של  פרישתו 
הייתה כוונה לכנס מסיבת עיתונאים", אמר ביטן. "אין ולא 

הייתה לי כל כוונה לפרוש מתפקידי או לפרוש מהכנסת".
הכנסת  חבר  אשת  כי  פורסם  להכחשותיו  במקביל 
פרשת  חקירת  במסגרת  ראשון  ביום  שנעצרה  הבכיר, 
ביטן.  חגית  אשתו  היא  לציון,  ראשון  בעיריית  השחיתות 
לציון,  ראשון  בעיריית  השחיתות  פרשת  חקירת  במסגרת 
בחשבונה.  שהתגלו  שקלים  מיליון   2 לגבי  תושאלה  היא 
ביהמ"ש קבע כי תשוחרר ל-5 ימים במעצר בית. עורך דינה 
טען כי "כל המעצר הזה בא להפעיל לחץ על בעלה". עד 

ובכיר  בעירייה  בכירים  גם  בהם  חשודים,   17 בפרשה  נחקרו  כה 
בארגון פשע.

בסיעת הליכוד התמודדו השבוע גם עם דיווחים לפיהם, חבר 
במסגרת  לחקירה  הוא  אף  שנעצר  פז,  שפי  הנודע  הליכוד  מרכז 
או  זו  במידה  קשור  לציון,  ראשון  בעיריית  לשחיתות  החשדות 
כנפיים,  להן  שעשו  השמועות  נתניהו.  הממשלה  לראש  אחרת 
נתניהו  הממשלה  ראש  התארח  בעבר  כי  העובדה  על  מתבססות 
בביתו של פז פעמים אחדות, אלא שהודעת סיעת הליכוד שיצאה 
בתגובה וכניסיון להזים את השמועות נאמר, כי "במהלך השנים 

פעילי  של  בתים  במאות  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  התארח 
לכל  רה"מ  של  שמו  את  לשרבב  השקוף  הניסיון  ואחרים,  ליכוד 

כותרת חדשותית הוא פתטי וחסר כל בסיס". לשון ההודעה.
כי  הערכה,  גוברת  ביטן  של  סביבתו  בקרב  כי  דווח,  במקביל 
מאשר  אחר  לא  הוא  נגדו  החומרים  את  למשטרה  שהעביר  מי 
אחד מראשי לשכתו שהודיע בעת האחרונה במפתיע, על פרישה 

מתפקידו.
לבית  הבוקר  הגישה  )פלילי(  מרכז  מחוז  פרקליטות  במקביל, 
משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום כנגד חבר הכנסת אורן 
במקום  פסולה  והתנהגות  ציבור  עובד  תקיפת  בעבירות  חזן, 
ציבורי. ההחלטה על הגשת כתב האישום התקבלה על ידי היועץ 
להמלצת  בהתאם  מנדלבליט,  אביחי  ד"ר  לממשלה,  המשפטי 
חזן  הכנסת  חבר  של  טענותיו  שנדחו  ולאחר  המדינה,  פרקליט 

בשימוע שנערך לו.
שם נוסף בליכוד שהצטרף השבוע למצעד הנחקרים הוא שגריר 

ישראל באו"ם דני דנון. פרקליט המדינה יחד עם היועץ המשפטי 
לממשלה העניקו למשטרה את האישור להתחיל בחקירת הפרשה 
בה נקשר שמו של שגריר ישראל באו"ם חבר הכנסת לשעבר דני 
דנון בחשד לפלילים. הפרשה החלה עם פרסום תחקיר של עמית 
סגל בחדשות 2, לפיו העניק דנון למקורבים ולחברי מרכז ליכוד, 
אלו  כאשר  הציוני  הרעיון  בקידום  שעסקה  מעמותה  משכורות 

עסקו בנושאים שכלל אינם מעניין העמותה.
השגריר דנון אמר בתגובה, כי "עיתוי פרסום הכתבה 
אינו מקרי. אני פעיל בשירות הציבורי כבר למעלה מ-20 
בהתנהגות  דופי  נפל  לא  מעולם  תפקידים.  בשלל  שנים 

שלי".
שנים  כתשע  כיהנתי  באו"ם  כהונתי  "לפני  לדבריו, 
את  שמכיר  מי  העולמית.  הליכוד  תנועת  יו"ר  בתפקיד 
על  מחלקות  של  חלוקה  שם  יש  הלאומיים,  המוסדות 
בסיס מפלגתי. לתנועת הליכוד יש מחלקה אחת מתוך 11 
שבראשה עומד איש ליכוד. אני מאמין שבמוסדות הלאומיים יש 
מקום לחברים מכל המפלגות. אני מחויב להמשיך לפעול ולקדם 

את ערכי ישראל, בדיוק כפי שאנחנו עושים היום".
מקורביו של דנון אמרו לכלי התקשורת, כי "כל פעולותיו בשלל 
תפקידיו הציבוריים, היו תמיד בהתאם לכל הכללים והנהלים ומן 
הסתם הבדיקה תאשר זאת גם כן. במקביל, אנחנו מקווים שבדיקה 
דומה תיערך גם במחלקות אחרות של ההסתדרות הציונית וקק״ל 
מרצ,  כמו  אחרות  ממפלגות  פוליטיים  נציגים  עומדים  שבראשן 

המחנה הציוני ומפלגות נוספות".

שר  שהגיש  המרכולים'  'חוק  הצעת  את  אישרה  הממשלה 
הפנים אריה דרעי, ב'ישראל ביתנו' זעמו וההצבעה במליאת 
סמוטריץ  בצלאל  חה״כ  במקביל,    התקיימה  לא  הכנסת 
זעם על האישור הצפוי לכדורגל בשבת: "מדובר בהחלטה 

המנוגדת לחוק"

המלחמה על השבת: 
מרכולים וכדורגל

השבת,  חילולי  בגלל  מקומם: 
'שובו' הפסידו  הילדים הדתיים של 
בית  לטובת  מתמטיקה  במשחק 

הספר הממלכתי בעיר
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המבצע מסתיים בב׳ בטבת תשע"ח )20/12/17( - אל תחמיץ

מבצע פרוייקט השו"ת 
גרסה 25 וגרסה +25

הזדמנות! לפני צאת 
הגרסה החדשה!

הדרך המופלאה לקדם את לימוד התורה שלך.
רבים מחבריך כבר שם ומה איתך?

רק מפרוייקט השו"ת תוכל לקחת טקסט מדוייק להפליא ולעשות העתק הדבק מיידית, ללא הגהה נוספת

כלי עזר ללימוד-יחודיים למאגרים מבית פרוייקט השו"ת

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

חיפוש חכם ומדוייק באלפי הספרים  •
המכילים מעל 500 מליון מילים  
טקסטים מוקלדים בדיוק מירבי  •

600,000 קישורים בין מאגרים  •
שימוש מיידי בטקסט בהעתק והדבק  •

מפתח נושאים ענק  •
תולדות התנאים והאמוראים  •

מדריך למשתמש - מצגת קולית  •
היחיד עם צורת הדף של התלמוד   •

הבבלי הכוללת את כל הקישורים והכלים  

גירסה 25
ללא אנצ' תלמודית

₪825₪2400
עד 10 תשלומים בכרטיס אשראי

מחיר קטלוגי מחיר מבצע

גירסה 25 פלוס 
כולל האנציקלופדיה 

התלמודית

₪2700
מחיר קטלוגי

1025₪

מחיר מבצע 18,250 מאמרים סרוקים מתוך 
כתבי עת תורניים עם חיפוש מלא

להזמנות: 052-7638790
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 אנגליה: סוכל פיגוע נגד תרזה מיי
סוכל ניסיון פיגוע נגד ראש ממשלת אנגליה. שני מוסלמים נעצרו באנגליה בחשד כי 
תכננו פיגוע כלפי ראש הממשלה תרזה מיי, כך דיווחה רשת "סקיי ניוז". השניים תכננו 
לפגוע בראש הממשלה באמצעות מטען חבלה מאולתר, על פי הדיווח, מדובר באחד 

מתוך סדרת ניסיונות דומים שסוכלו בשנה האחרונה.

 ארה"ב: הוקפאו כספי הסיוע לפלסטינים
על רקע החלטת אבו מאזן להמשיך ולתגמל משפחות מחבלים, העביר בית הנבחרים 
האמריקני הצעת חוק המחייבת את הממשל להקפיא את כל כספי הסיוע המועברים 
לפלסטינים. לפי ההצעה, יוקפאו כספי הסיוע, "עד שתתקבל החלטה אסטרטגית על 
אזרחים  נגד  אלימות  מעשי  עקבי  באופן  ולתגמל  להפסיק  הפלסטינית,  הרשות  ידי 
אמריקנים וישראלים". ההצעה המדוברת עלתה לראשונה על ידי חברי קונגרס בשנה 
שעברה, לאחר פיגוע הדקירה ברחוב יפו בו נרצח בידי מחבל פלסטיני, טיילור פורס, 

תייר אמריקני וחיל לשעבר מטקסס, שביקר בישראל.

 ארה"ב: ניצחון משפטי לטראמפ
הצו  את  חלקי  באופן  הברית  בארצות  המשפט  בית  אישר  אחדים  שבועות  לפני 
הנשיאותי האוסר כניסה לארצות הברית לאזרחי 6 מדינות מוסלמיות, כאשר ההחלטה 
לאמץ  השופטים  הרכב  החליט  אלא שכעת  אחר.  למועד  נדחתה  המדינות  יתר  עבור 
לחלוטין את הצו הנשיאותי המבקש לאסור על אזרחי המדינות הבאות: איראן, סוריה, 
בהליך  מדובר  כי  יצוין,  הברית.  ארצות  לשטחי  להיכנס  ותימן  לוב  צ'אד,  סומליה, 
משפטי ארוך ומייגע לאחר שמספר הרכבים בעבר פסלו את הצו בטענה כי הוא אינו 

חוקתי עד כי הנשיא נאלץ לנסח ולגבש את החוק מחדש.

 אירופה: כנס רבני קהילות
עשרות רבני קהילות מאנגליה, שוודיה, שוויץ, גרמניה, פינלנד, רוסיה, אוקראינה 
ובלארוס השתתפו בכינוס מקצועי של 'ועידת רבני אירופה' ו'חולי"א' ללימוד הדרכים 
הקהילות  רבני  בפני  היום  העומדים  "האתגרים  באירופה.  האתגרים  עם  להתמודדות 
וההתמודדות  רבים  הם  במיוחד  ובאירופה  כולו  בעולם  בכלל  הקרוב  וארגוני  בפרט 
חייבת שתהי' על ידי הכלים המתאימים לתנאי הסביבה של ימינו. אחוזי ההתבוללות 
לצערנו גבוהים מאוד" - כך אמר נשיא 'ועידת רבני אירופה' רב ואב"ד מוסקבה הגאון 

רבי פנחס גולדשמידט בכנס הייחודי.

 גרמניה: מאסר לרואה החשבון של אושוויץ
בית משפט בגרמניה דחה השבוע את הערעור שהגיש אוסקר גרונינג בן ה- 96 ששימש 
כרואה החשבון במחנה ההשמדה אושוויץ. לפני כשנתיים גזר עליו בית המשפט עונש 
מאסר של 4 שנים וזאת בהתחשב בגילו המופלג ובמצבו הבריאותי. אלא שגרונינג לא 
נכלא מיד והמשיך להתגורר בביתו עד להפיכת גזר הדין לחלוט שהיה אמור להתרחש, 
הודיע הרכב השופטים  כאמור  להגיש. השבוע  אותו התכוון  הליך הערעור  סיום  עם 
כי הוא דוחה את הערעור על הסף וצידד בעמדת התביעה שהציגה חוות דעת מרופא 
משפטי ולפיו גרונינג מסוגל לשאת את העונש שנגזר עליו ובלבד שהנהלת הכלא בו 

ירצה את העונש, תהיה ערה למצבו הבריאותי בהתחשב בגילו המופלג.

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

לאתגרים בתחום החקלאות".

כותרות השבוע בעולם
העולם

אבי רבינא

לטיפול  מהמחלקה  שהועבר  לאחר  שבוע 
נמרץ בבית החולים 'מעיני הישועה' למחלקה 
רגילה בשל שיפור במצבו, אתמול )ה( נרשמה 
החמרה במצב בריאותו של מרן ראש הישיבה 
הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, ובעצה אחת עם 
רופאיו, הועבר מרן שוב לטיפול נמרץ להמשך 

טיפול ומעקב.
לפני כשלושה שבועות אושפז ראש הישיבה 
לצורך טיפול רפואי, יממה לאחר אשפוזו חלה 
החמרה דרסטית במצבו, עד שהוגדר "קריטי". 
במשך שעות ארוכות שרר מתח בעולם התורה 
וגדולי  מרן,  של  לבריאותו  לתפילה  שהתייצב 
להתחזק  מיוחדת  בקריאה  יצאו  אף  ישראל 
מצבו  החל  הערב  בשעות  לרפואתו.  וללמוד 
להתייצב במעט, וכעבור שבוע הועבר למחלקה 

רגילה בשל השיפור במצבו.
הבוקר  בשעות  )חמישי(  אתמול  כאמור, 
לטיפול  למחלקה  שוב  הישיבה  ראש  הועבר 
במצבו.  החמרה  על  דיווחו  מקורביו  נמרץ. 
מזיהום  סבל  והוא  עלה  גופו  שחום  לאחר 
ראש  של  מצבו  כי  מציינים  מקורביו  בגופו. 
שיוכל  מנת  על  תפילות  מצריך  עדיין  הישיבה 
לשוב לביתו בבריאות איתנה, אך הוא בהכרה 

ומצבו יציב.
החולים  בבית  נמרץ  טיפול  מחלקת  מנהל 
מעייני הישועה, פרופסור אליהו סורקין, סיפר 
בראיון למוסף 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות' 
כי "מצבו של ראש הישיבה נראה כביכול יוצא 
משום  הכלל,  מן  יוצא  זה  ובאמת  הכלל,  מן 
שהצדיקים שונים מהיהודי הפשוט. הגוף הוא 
הולכים  לא  לחופש,  הולכים  לא  הם  כלי.  רק 

לאכול במסעדה אלא הם רוחניים בלבד".

אצלם  הגוף  על  "השליטה  הוסיף:  סורקין 
יכולים  הם  אחרות  במילים  מדהים.  דבר  היא 
לשלוט על הדופק, על הלחץ דם. באותה מידה 
ואלו  הכאב,  מול  הגוף  של  התגובה  על  גם 
דברים שאתה לא יכול להבין אותם אלא הדבר 
ולא  להסתכל  זה  לעשות  יכול  שאתה  היחיד 

לקלקל. זו הנקודה".
הכנסת  בבית  שנערכה  תפילה  עצרת  קודם 
לדרמן לרפואת מרן הגראי"ל, עלה ראש ישיבת 
פוניבז' מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין לביתו 
ושאל:  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של 
להתחזק",  עליי  כי  שליט"א  מרן  סבור  "במה 
ושר התורה השיב לו כי "יש להתחזק בהרבצת 
ישתדל  כי  הגרי"ג  אמר  בתגובה,  התורה". 

"להרבות בזה למעלה מכוחותיו".
באותו יום התבטא הגר"ח על ראש הישיבה: 
המדרש  דברי  את  והוסיף  מזה!'  ייצא  'הוא 
בנוגע למרן הגראי"ל,  רגיל להזכיר  אותו הוא 
כי הקב"ה מוסיף לצדיקים שנות חיים ו"אפילו 

אם נגזר ח"ו... אצל הצדיקים הקב"ה מוסיף".
בעולם התורה ממשיכים להתפלל לרפואתו 
של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה 
לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלמה בתוך שאר 

חולי ישראל.

חשש בעולם התורה:
מרן הגראי"ל הועבר 

לטיפול נמרץ

זאבי סגל

לפני מספר ימים הותר לפרסום כי בתום מצוד 
נרחב הצליחו כוחות הביטחון לשים ידיהם על 
ביום  שאירע  הדקירה  בפיגוע  חשודים  מספר 
חמישי האחרון בערד, בו נרצח החייל רון יצחק 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  הי"ד.  קוקיא 
שיבח את כוחות הביטחון על מעצר המחבלים, 
המודיעינית-מבצעית  "הפעילות  כי  ואמר, 
לפענוח  שהביאה  היא  הביטחון,  כוחות  של 
של  מהירה  ולתפיסה  הטרור  פיגוע  של  מהיר 
המחבלים כבר בלילה למחרת הפיגוע. כוחות 
הביטחון יגיעו לכל מי שינסה לפגוע באזרחינו 

ומדינת ישראל תמצה עמו את הדין".
שר הביטחון אביגדור ליברמן בירך גם הוא 
לברך  רוצה  "אני  ואמר,  המחבלים  תפיסת  על 
את כוחות הביטחון ששמו את ידם על הרוצח 

הותר  שכבר  מה  כמובן  בערד,  החייל  של 
לפרסום שמדובר ברצח על רקע לאומני ולכל 
השאר אנחנו נתייחס בהתאם לשחרור המידע, 
אבל מה שחשוב להדגיש זה את הצלחת כוחות 

הביטחון לעצור את אותו רוצח".
השבוע שחזרה אמו את הרגעים בהם הבינה 
כי בנה הוא החייל שנהרג. "ב-20:30 שלחתי 
לו SMS לראות שהוא הגיע. ב-22:00 הייתה 
להסעה  הקדים  רון  הסעה.  לו  להיות  אמורה 
שלו וראיתי שהוא לא מתקשר. שלחתי לו סמס 
שיודיע לי איפה הוא - והוא לא ענה", סיפרה. 

פעם  ועוד  פעם  ועוד  עם  עוד  "התקשרתי 
וראיתי  הטלוויזיה  את  פתחתי  ענה.  לא  והוא 
ונסענו  האוטו  את  לקחנו  בערד.  נדקר  שחייל 
שלושה  ראיתי  מרחוק  כבר  ושם  לסורוקה, 
תורנו'  'זה  לבעלי  אמרתי  לנו.  שחיכו  קצינים 

והבנתי שהילד הלך".

החייל רון קוקיא הי"ד
הי"ד  קוקיא  יצחק  החייל  רוצחי  נלכדו  כי  לפרסום  הותר 
בפיגוע הדקירה בחמישי בערב בערד, ראש הממשלה ושר 
ידי  על  נרצח  החייל   • הביטחון  כוחות  את  בירכו  הביטחון 
תושבי הדרום, כאשר עמד בתחנת אוטובוס בשבוע האחרון

מרן  של  במצבו  שיפור  חל  שעבר  שבשבוע  אחרי 
במצבו  הרעה  נרשמה  חמישי  ביום  הישיבה,  ראש 
החולים  בבית  נמרץ  טיפול  למחלקת  הועבר  והוא 
מעיני הישועה בבני ברק • תפילות בהיכלי התורה

צילום: משה גולדשטיין
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ארבעס
יענקי קצבורג

ביום שני  הגיע  לנכדו  בר המצווה  לקראת שמחת 
כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ לתפילה בציון רבי שמעון 
בלבד.  וגבאים  מקורבים  בליווי  במירון  יוחאי  בר 
הרבי  שוחח  תהילים,  פרקי  ואמירת  התפילה  לאחר 
עם מספר מתפללים ששהו במקום והסביר להם על מעלתו 
הגדולה של רשב"י. "חייבים לסמוך על רבי שמעון בר יוחאי, 
הוא יכול הכל", אמר האדמו"ר לנוכחים. "מה הקב"ה לכל 
בלי  בעוונתנותו  סיפר הרבי  מויז'ניץ",  אני  לכל.  גם רשב"י 
לגלות על מעמדו, "הסבא שלי היה פה בשנת תרצ"ה לפני 
המלחמה, הוא הגיע מחו"ל, היה ל"ג בעומר והיה דוחק גדול 
ומישהו צעק 'תתנו לבניו של האדמו"ר מויז'ניץ להיכנס', אז 
צעקה אישה מבחוץ: 'כאן כולנו בנים'. הסבא מאוד אהב את 
זה שאצל רבי שמעון בר יוחאי כולם בנים, אין ספרדים ואין 

אשכנזים, כולם שווים.
"מי לא בא לכאן? כולם. אשכנזים, ספרדים, כל עם ישראל. 
אנחנו אומרים 'שמע ישראל' כולם ורבי שמעון בר יוחאי הוא 
הרבי שלנו. אומרים של"ג בעומר זה בגימטריא של 'משה', 
רשב"י הוא מנשמת משה רבינו וכמו שהוא היה לכולם כך 

רבי שמעון בר יוחאי לכולם".
שר  של  לביתו  מויז'ניץ  האדמ"ר  הגיע  שעבר  חמישי  ביום 
תורה  עזרת  בשכונת  ליצמן  יעקב  חה"כ  לשעבר  הבריאות 
כך שפרש מהממשלה במחאה  על  להוקירו  כדי  בירושלים, 
ניגונים  עמו  ושר  ליצמן  עם  רקד  הרבי  השבת,  חילולי  על 

לכבוד השבת.

הגיע  מירושלים,  אולפנה  מנהל  הריסון,  דוד  הרב 
השבוע אל מעונו של מרן שר התורה הגאון רבי 
תמיכתו  על  לו  להודות  מנת  על  קנייבסקי  חיים 
לאחרונה  ושרק  עליו  שטפלו  עלילה  לאור  וברכתו 
הריסון  הרב  נסגר.  נגדו  שהתיק  לאחר  כשקרית,  התבררה 
סיפר להגר"ח קנייבסקי כי לפני זמן מה הגיע להתברך אצל 
שר התורה לאור החשש הכבד מפני ההליך המשפטי שהגיע 
באותה העת לנקודה מכרעת, האם להאשים אותו או לזכותו. 
בירך את הרב הריסון שייפטר מכל הצרות  מרן שר התורה 
פרסמו  ניסי  באורח  ואכן  זכאי,  ושייצא  המשוגעים  ומכל 
בהם  חוזרים  הם  כי  מכן  לאחר  ימים  מספר  החוק  רשויות 

מהכוונה להאשים את הריסון במעשים בהם נחשד. 

איש העסקים ר' משה קלטר, שחיתן את בנו, העניק 
אברך  לכל  דולרים   1,000 בסך  מיוחדת  מלגה 
בלייקווד  גבוה"  מדרש  "בית  בישיבת  הלומד 

למעלה מעשר שנים. האברכים ניגשו לעמדה, בה זכו לקבל 
את  בכך  לקיים  שביקש  הנגיד,  שמחת  לכבוד  המלגה  את 

מנהג "סעודת העניים" הנהוג.

בנימין  הממשלה  ראש  הגיעו  האחרון  שישי  ביום 
אצל  אבלים  לניחום  ברק  לבני  ורעייתו  נתניהו 
פטירת  על  בעיר,  טבריה  ברחוב  וינרוט  משפחת 
ימיה  בדמי  שנפטרה  ע"ה,  וינרוט  חנה  הגב'  כלתם 
מהמחלה הקשה והספיקה לחבר ספרים רבים, בהם שיתפה 
את הציבור הרחב במחלתה ובמצבה. בניחום האבלים לצד 
הסופר  וינרוט,  יעקב  עו"ד  חמיה  השתתף  הממשלה  ראש 
הגיע  השבוע  בהמשך  כהן,  ישראל  והעיתונאי  ולדר  חיים 
וכן שורה  גם שר הביטחון איווט ליברמן לניחום האבלים, 

ארוכה מאוד של גדולי תורה רבנים ואישי ציבור.

נפטרה הרבנית אורה ברלין ע"ה,  בשבת האחרונה 
אשת יבדלחט"א ר"י רבינו חיים עוזר הגאון רבי 
במהלך  קלופט,  הגר"ח  ואחות  ברלין,  צבי  מנחם 
הימים האחרונים הגיעו אלפים לנחם ובראשם גדולי 

ישראל, רבנים וראש ישיבות.
"אני  ישראל':  ל'כל  מספר  עוזר'  חיים  'רבינו  ישיבת  בוגר 
קטן:  בסיפור  אתכם  אשתף  בישיבה,  שנותיי  את  לה  חייב 
הגרמ"צ ברלין סילק אותי מהישיבה אפילו שהייתי מצטיין 
בגלל  וזאת  הכלל,  מן  יוצא  ללא  הישיבה  סדרי  על  ומקפיד 
נהיגה, הוא הקפיד בזמנו  רישיון  שבניגוד לכללים הוצאתי 
מאוד שבחורי הישיבה לא ינהגו ברכב, ומאחר שלא מצאתי 
מקום  למצוא  לי  שיעזור  לבקש  אליו  באתי  אחרת  ישיבה 

חלופי. 
תה  לכוס  אותי  הושיבה  בחיוך,  הדלת  את  פתחה  "הרבנית 
ועוגה, שאלה בשלומי ואיך זה שאני חודש בלי ישיבה ואף 
אחד לא דואג לי, ופנתה לבעלה 'איכה אעלה אל אבי והנער 
כתפי  כשעל  לשמים  אעלה  איך  לו  כאומרת  איתי?'  איננו 
רובצת אחריות על הבחור הזה, בתגובה הראש ישיבה אמר 
לי 'תניח פה את הרישיון ותבטיח לי שעד שאין לך אישור 

ממני אתה לא נוהג'. כך חזרתי ללמוד בישיבה בזכותה".

שמחה בעיר בת ים, בבחירות לרבנות העיר שנערכו 
ביום שלישי השבוע, נבחר הגאון רבי אליהו בר 
לש"ס  רבה  בהצלחה  מדובר  העיר.  לרב  שלום 
דודו  השר  יועץ  בראשם  הדתות  שר  לצוות  ובעיקר 

עמר, שלקח על עצמו את הטיפול במינוי רבני ערים דווקא 
בערים בהם לא היה רב במשך שנים. השבוע, בתום סעודת 
שבע ברכות לנכדו של נשיא המועצת הגר"ש כהן בהשתתפות 
מרן הראש"ל הגר"י יוסף, בירך מרן חכם שלום את עמר על 
מועצת  בהוראת  לפועל  שיצאו  ומינויים  הצלחות  שרשרת 

חכמי התורה. 

הרשמי  הבלנק  תחת  מויז'ניץ  האדמו"ר  של  מביתו 
של הרבי נשלחה 
לבתי  הודעה 
והישיבות,  החסידים 
להעתיר בתפילה ובתחנונים 
נטע  נתן  משה  הילד  עבור 
בן ברכה חילא יכט, נינו של 
האדמו"ר מויז'ניץ, נכד לבנו 
הגר  ישעיה  יצחק  הרה"צ 
מזוועהיל,  האדמו"ר  ונכד 
נתן נטע בן ה-4  הילד משה 
במחלה  כשנה  מזה  חולה 
הקשה ל"ע. ומאושפז בבית 

החולים בבוסטון.

שע"י  בירושלים  האברכים  קהילות  אגוד  בכינוס 
איגוד עמלי תורה השתתפו כ700 אברכים מסלתה 
ושמנה של ירושלים, לחיזוק והתאגדות בני התורה 
הספרדים, נשאו דברים בכינוס מרנן ורבנן הגאונים 
לצדיקים  כינוס  על  שדיבר  צדקה  משה  רבי  הגדול  הגאון 
מוסדות  פתיחת  חשיבות  ועל  לעולם  והנאה  להם  שהנאה 
התורה לבני עדות המזרח, הגאון רבי אברהם סלים שדיבר 
כמות  על  מילל  ומי  פילל  מי  ואמר  הקהילות  חשיבות  על 
וכן  התורה  דגל  את  שמרימים  ובכמות  באיכות  האברכים 
אהבו  והשלום  האמת  כתוב  שאמר  השלום  במעלת  דיבר 
בדעתו  יעמוד  אחד  שכל  סיבה  זה  אמת  שלכאורה  וקשה 
וביאר  הפוך  שזה  שני שלום  ומצד  למחלוקת,  לגרום  ויכול 
שאם הולכים עם האמת לשם שמים וגם עם השלום לש"ש 
לשם  כולם  שפועלים  בכינוס  שיש  מה  וזה  אהבו  נהיה  אז 
שמים להרמת קרנה של תורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז 
גדול מזכי הרבים שאמר שבני תורה לא צריכים לפחד להקים 
קהילות ומוסדות תורה וכן שכל אחד בכוחו לעשות ואפילו 

ע"י מעשה קטן גדולות ונצורות. 
עוד השתתפו בכינוס: הגאונים הגדולים רבי חנוך כהן ר"י 
באר התלמוד, רבי יעקב שראבני, רבי שלום טולידנו ראשי 
ישיבת מאור התורה, רבי שלמה זעפרני, רבי משה טוויל ראש 
הכולל ובהמ"ד מטה משה, הרב שלמה חנניה, הרב רחמים 
זיאת מנהל רוחני דישיבת אהל יוסף, הרב נפתלי אברג'ל רב 
קהילת חדות יעקב ורו"כ דישיבת הר"ן, הרב אהרן כהן רו"כ 
ההוראה  בת  ראש  פנירי  משה  הרב  מאיר,  אורחת  דישיבת 
אפיקי מים, הרב חיים וידאל דיין בביה"ד דרכי הוראה, הרב 
בועז ישראלי ועוד. המנחה הקריא את ברכתו של מרן הגאון 
רבי שלום כהן שנבצר ממנו להשתתף בכינוס עקב חולשתו.

האדמו"ר מויז'ניץ הסתיר את זהותו ודיבר עם ה"עמך", המויפת 
של מרן הגר"ח קניבסקי שבעקבות ברכתו נסגר התיק, אברכי 
ויועץ שר הדתות דודו עמר שזכה  לייקווד שקיבלו אלף דולר 

לברכת נשיא ה'מועצת' בעקבות הישגיו במינוי רבנים
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יובש בעור הידיים: יש פתרון 

במהלך  עור  למרפאות  הנפוצות  הפניות  אחת   
החורף, היא פניה עקב יובש חריג וניכר בידיים”. 
אומר לנו  ד”ר אלכס אלטס מומחה ברפואת עור, 
עור  ממראה  החל   – רבים  ביטויים  ישנו  "ליובש 
וקילופים  סדקים  כדי  עד  יבש  סדוק,  אסתטי,  לא 
מקצועות  ולאנשי  יומי  יום  תפקוד  על  המקשים 

פיזיים בפרט”. 
ישנם כמה גורמים מרכזיים לתופעת היובש בכפות 

הידיים: 
שינויי הגיל והחשיפה לשמש

רחיצה תדירה מדי ולא נכונה של כפות הידיים
חומרי  כגון  פעילים  חומרים  עם  ישיר  מגע  כל 

ניקוי, שמנים מינראליים, סבונים חזקים, וכו’.
 – ואחרים  כאלו  לחומרים  לרגישות  יתרה  נטייה 

כלומר אלרגיות בעור . 
מזג  תנאי  וכמובן- 
שביניהם  האוויר, 
יבש  אוויר  רוח,  קור, 
בעצמם  הגורמים 
וכו’  קילופים  ליובש,  
כמה  פי  ומחמירים 

וכמה את כל אלו.  

ההתמודדות  דרכי  מהן 
לעשות  ניתן  ומה 

בנידון? 
מניעה 

המניעתי  הרכיב 
העיקריים  אחד  הוא 
שאנו  כיוון  כלומר 
לבעיות  כבר  מודעים 
הוא  לנו  שנותר  כל   –
או  המגע  את  למנוע 
הלא  ההתנהלות  את 
נכונה. לדוגמא "שוטפי 
בהגזמה”  הידיים 
שיפחיתו  מומלץ   –

שכבת  הידיים.  שטיפת  כמות  את  משמעותית 
למעשה  היא  להסיר–  מנסים  הם  אותה  השומן 
הידיים  על  הנמצאת  בקטריאלית  האנטי  השכבה 
גבוהה  בתדירות  ידיים  שטיפת  עליהן.  והמגנה 

מנטרלת את ההגנה המינימאלית. 
הגנה

כל מה שניתן לעשות בכפפות – מומלץ להקפיד 
צריכות  הכפפות  גם  אך  כפפות.  עם  לעשות 
לטקס  ללא  אבקה,  ללא  הן  כאשר  להיבחר 
ניילון,  כשהמומלצות ביותר הן הסוגים העשויות 

ויניל, וניטריל – אלו מאפשרות עבודה ממושכת 
מידות  פנימה,   כימיים  חומרים  של  חדירה  ללא 
ונוחות לתפקוד למשך מס’ שעות.  יש מי שרגיש 
או מי שחושש שרגיש לחומרים כלשהם מומלץ לו 
לבצע בדיקה אלרגית מבחינת רגישות ולהכין את 

סביבתו בהתאם.
 

התמודדות עם תנאי הסביבה
כלומר  מוגדר,  הוא  החורף  בהם  המדינות  ברוב 
בארצות בהן החורף מתבטא טמפ’ נמוכות מאוד 
עור  על  להגן  מורגלים  אנשים   - וכו’  ל-0  מתחת 
לרוח  חדירות  שאינן  בכפפות  ולהשתמש  הידיים 
כותנה(.  או  פליז  בטנת  עם  וכו’  עור,  דמוי  )עור, 
כמו  יותר  חמות  בארצות  גם  האחרונות  בשנים 
יותר,  ‘עדין’  חורף  יש  בהן  ארצות  או  ישראל, 

התוודעו לתופעת הכפפות כאמצעי הגנה מהקור 
או כאביזר אופנה, אך דבר אחד הוא נכון ופשוט – 
שימוש קבוע בכפפות מחוץ לבית ימנע עד כדי 90 
או 95 אחוז מהתלונות על עור ידיים יבש או סדוק. 

דרכי טיפול בבעיה 
לטיפול  ניגש   – מניעתיים  צעדים  שנקטנו  לאחר 
להבריא  מנת  שעל  אומר  הבריא  ההיגיון  עצמו. 
מכל  החל  אותו.  בלשמן  הצורך  ישנו  יבש  עור 
וכו’  רחצה  שמני  סבון,  אל  כמו  קוסמטי  תכשיר 

לאנשים  בושם  נטולי  סבונים  להעדיף  מומלץ   -
את  רוחצים  כאשר  בנוסף,  בעור.  רגישויות  בעלי 
הידיים במים וסבון, פעולה פשוטה ויומיומית, יש 
להקפיד שזו תעשה עם מים פושרים וכאמור לעיל 

בתדירות הנכונה והסבירה. 
באשר לתכשירי לחות / קרמי ידיים – על כל אחד 
לבחור את מה שנכון לו ומתאים לו ולעור הידיים 
שלו. אך ישנו מכנה משותף לכל הקרמים האלו – 
אין לשום קרם אפקט מצטבר לאורך זמן, כלומר, 
על מנת להשיג את התוצאה הרצויה רצוי לשמור 
על תדירות גבוהה יחסית של מריחת תכשירי לחות. 
עוד חשובה היא תשומת הלב שיש להקדיש למצב 
הקיים אל מול המצב לאחר הקפדה ממושכת על 
מריחה. על המשתמשים בתכשירי לחות לשים לב 
ולהביט על השינוי בעור הידיים. הרי במידה ואין 
–יש  יומיומי  שימוש  לאחר  שינוי 
לגשת לייעוץ רופא עור להסתכלות 
וחוות דעת. בנוסף, מי שמאוד סובל 
בתכשירי  לטפל  מעוניין  מיובש, 
לחות אך מפריעה לו נוכחות הקרם 
על כפות ידיים - ניתן למרוח רק על 

גב הידיים. 
כאן  עד  מטרתו  את  השיג  שלא  מי 
קילופים  או  סדקים  גרד,  –חש 
למרות כל המאמצים למנוע ולפתור 
לרופא  לפנות  צריך  הבעיות  את 
רק  מסוימים  שבמקרים  כיוון  עור 
טיפולים תרופתיים מסוגלים לפתור 

או לגרום לשינוי כלשהו בבעיה. 
באמצעותו  יותר  אינטנסיבי  שלב 
היובש  תסמיני  את  להעלים  ניתן 
בעור הידיים הוא טיפול מזותרפיה, 
המבוסס חומצה היאלורונית להזנת 
חומצה  החדרת  מבפנים.  העור 
אוקסידנט   – ואנטי  היאלורונית 
שיטה  היא  מזותרפיה  בטכניקת 
לעור  לחות  להחדרת  מקובלת 
מועילים.  אינם  כבר  יותר  עדינים  כאשר אמצעים 
ועוזרים  העור  את  ומזינים  מעבים  אלה  טיפולים 
וגם  יותר  ייראה אלסטי  גם  לו לספוח מים. העור 
בכף  זה  טיפול  של  יישומו  וברק.  חיוניות  יקרין 
היד, משפר פלאים את מרקם העור על ידי הענקת 
לחות וחיוניות, בעור יבש וחסר חיות. הוא מורכב 
ממיקרו זריקות מרובות עמוקות יותר, או עמוקות 
פחות, בהתאם למצב התייבשות העור על גב כף 

היד.
www.dr-eltes.co.il

סל תרופות
 ( ויקוג  את  מציגה  טבע  
VAYACOG( - תוסף 
שפעילותו  ייחודי   תזונה 
ממדדי  מגוון  בשיפור 
במחקר  נבדקה  זיכרון 
שאובחנו  במבוגרים  קליני 
)ללא  זיכרון  בעיות  כבעלי 
דמנציה( ותפקוד קוגניטיבי 
טוב יחסית

מוצרי  ומייצרת  המפתחת  מלוד,  בע”מ  פרמצבטיות  תעשיות  פנאקסיה  חברת 
קנאביס תרופתי, הצליחה להגיע לפריצת דרך מדעית עולמית, שמאפשרת ספיגה 
באמצעות  הדם,  מחזור  אל  הפה  מחלל  הקנאביס  מולקולות  של  ומהירה  ישירה 
חימום מקומי הגורם להרחבת כלי הדם מתחת ללשון ע”י טבלית מציצה. לחולים 
פטנט  בקשת  הגישה  החברה  ועוד(.  ילדים  ריאות,  סרטן  )חולי  מעישון  הנרתעים 
לרשות הפטנטים האמריקאית ומתכננת להגיש בקשות פטנט במדינות נוספות

משחת  משיקה:  מרידול 
החדשה  השיניים 
 meridol®  והייחודית
 P A R O D O N T
היחידה   -EXPERT
ברובד  הנלחמת 
הגורם  החיידקים 
חניכיים  למחלות 
חמורות. מחיר: 25.90 ₪ 

מה מסייע להתמודדות עם *
מחלות החורף?

ויבש  סדוק  מעור  סובלים  בהגזמה”?  הידיים  "שוטפי  נחשבים  אתם  האם 
 שימו לב על מה מומלץ להקפיד ומה קורה אם כלום לא עוזר  בחורף? 
יותר - מה הוא כולל   אולי אתם צריכים לעבור לשלב האינטנסיבי  לכם 

ומהן דרכי ההתמודדות עם התופעה?

 Crêma קרם הידיים של
 B5 מועשר בפרו-ויטמין

מעניק לחות ומגן מפני 
יובש, פגעי מזג אוויר 

וחומרים אגרסיביים

קרם ידיים לעור 
יבש להזנת העור, 
בניחוח פרחי בר, 

מסדרת טיפוח 
הגוף של דוקטור 
עור. מחיר: 13.90 

₪  100 מ”ל

איב רושה קרם 
ידיים אולטרה 

מזין. מחיר: 30 ₪  

סדרת קרמי ידיים של 
גרנייה. מחיר: 8 ₪ 

קרם 
ידישים 

של יובנה. 
מחיר: 
  ₪ 99

 Cetaphil Daily
Advance "צטאפיל”- 

תחליב לחות טיפולי לעור יבש 
עד יבש מאוד מעניק תחושת 

לחות למשך 24 שעות ומחזיר 
את האיזון לעור 

פלקסיטול קרם 
ידיים טיפולי לעור 

יבש ויבש מאוד, 
מתאים לעור סדוק 

ומגורה לטפוח 
הידיים, מכיל 

ויטמין E ו- 10% 
אוראה. לשפורפרת 
56 גרם -  44.90 ₪  

מותג הדרמו-
קוסמטיקה הבינלאומי 

LA ROCHE–
POSAY - לה 
רוש-פוזה, מציע 
קרם ידיים ייחודי 

סיקאפלסט משקם- 
לעור פגוע, בעל 

מרקם עשיר הנספג 
במהירות. מחיר: 55 ₪

 איב רושה - באלם לידיים 
מועשר בחמאת שיאה. מחיר: 

  ₪ 35

תחליב לידיים 
ולגוף מסדרת אלו 
ורה של הרבלייף. 

מחיר: 62 ₪ 

 Hydrating
Crème של אורלי 
- המותג האמריקאי, 
סדרת ספא הכוללת 

4 תחליבי לחות רב - 
תכליתיים המסייעים 

בשיחזור מרקמו 
הגמיש והזוהר של 
העור. מחיר: 62 ₪ 

ל-237 מ”ל

איב רושה - שמן 
פילינג לידיים. 
מחיר: 35 ₪  

 CHIC SPA סדרת
של שיק תמרוקים 

מציעה סדרה בת 3 קרמי 
הזנה אינטנסיבים לכפות 
הידיים המועשרים בשמן 

אבוקדו. מחיר:11 ₪

קרם ידיים מרוכז, 
מבושם - הנוסחה 
הנורבגית® מבית 

ניוטרוג’ינה, מעניק 
לחות מיידית 

לעור שנשארת 
גם לאחר שטיפה. 

הקלה מיידית 
לידיים יבשות או 

סדוקות. מחיר 
מומלץ: 35.30 ₪ 

גום, ניוטרוג’ינה - קרם 
ידיים וציפורניים, 

לציפורניים חזקות 
פי 2 ולידיים רכות 

וחלקות. מעניק לחות 
אינטנסיבית לעור ומזין 
אותו, מחליק קמטוטים, 

מסייע בריכוך העור 
הקשה סביב הציפורן. 

מחיר: 35.30 ₪

ד”ר פישר בסדרת 
 EFFECTIVE

CARE למניעת יובש 
ולמראה עור בריא. בעלת 
נוסחה עשירה המשלבת 
קומפלקס ויטמינים עם 

מרכיבים אפקטיביים 
מועשרי לחות, הנספגים 

במהירות ומעניקים לחות 
ל-24 שעות

איב רושה - 
קרם ידיים 

ממריץ בניחוח 
מנגו וכוסברה. 
מחיר: 14 ₪  

קרם ידיים מאג’יריי 
- פעיל לריכוך 

אינטנסיבי, הזנה, 
החלקה וטיפוח עור 

הידיים. מרכיבים 
פעילים: חלבון 

חיטה, חמאת שיאה, 
אבוקדו, לבנדר, 
קמומיל, ויטמין

E  ועוד

קרם ידיים טיפולי 
לידיים עובדות פותח 

במעבדות חברת כצט, 
מכיל נוסחה מיוחדת של 

מרכיבי לחות וחומצה 
לקטית המופקים 

מחלב. עוזר בשיקום 
סדקים בעור הנגרמים 

מיובש, עבודה ופגעי אוויר.  
מחיר: 34.90 ₪
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל 
הסכום הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום 

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

מבוך

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
הקארדו בירושלים

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. ה' עמך, גיבור החיל
2. כאחד האדם

3. סוגה בשושנים

תשובות:

תשובות:

1.ׁשֹוְפִטים ו יב 2. ׁשֹוְפִטים טז ז3. שיר השירים ז,ג

1.לשון-הדיוט,ניב-המוני.                                          "ובגבולין 
ובלשון ___" )סנהדרין קא: (

2.כונה רעה,זדון,מזימה.                                           "השליך 
עליו ב____" )במדבר לה כ(

)ברכות   "__ עתיק  דברי  "לשמוע  מאוד.  בימים,זקן  3.בא 
יז.(

נדבה             או   ____ "ואם  להביא.  מתחייב  שאדם  4.קרבן 
זבח קרבנו" )ויקרא ז טז( )בהיפוך אותיות(

5.לנצח,לעולם. "____ בלי ירח" )תהלים עב ז(
7.נישחת,מקולקל. "ובתבואת רשע ____" )משלי טו ו(

10.שערה. "בראתי בראשו של אדם                                  ולכל 
____ ו____ בראתי לו גומא" )נידה נב: (

11.קורה,קרש. "ארזים ____ ברותים"                               )שיר 
השירים א יז( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(
12.בן אביה )אבים( מלך יהודה. )מלכים א טו ח(

מהם                הפרישו  לא  שעדין  לפירות  או  לתבואה  14.כנוי 
תרומה ומעשר. "אבל אכל ____" )ברכות ז א(

16.קול חזק,הנשמע למרחוק. "קול ____" )דברים כז יד(

1.גזר-עץ,שבב. "מכניס לתוכן ____ ודולקת" )ברכות נג: (
2.אבן-רחיים. "בחורים ____ נשאו" )איכה ה יג(

סביבותיו.                לכל  פתוחים  חדרים  או  שבתים  גדול  3.בנין 
"המוכר בית לחבירו ב___" )בבא בתרא סא: ( )רבים(
5.בעלה של יעל שהרגה את סיסרא. )שופטים ד יא(

8.זך,צח. "אור ____ הוא בשחקים"                                )איוב לז 
כא( )בלשון נקבה(

9.להבה,אש מתלקחת.                                                   "לא תכבה 
להבת ____" )יחזקאל כא ג(

"לא תמצא    11.סוחר,רוכל המחזר עם סחורתו ממקום למקום. 
לא ב____ ולא בתגרים" )עירובין נה.( )בלשון יחיד(

13.באותו היום גופו. "____ ביום" )ידים ד א(
14.תרועה,רעש,המולה. "למה תריעי ____" )מיכה ד ט(

15.רשע,עושה רע במזיד ובכוונה.                                          "____ 
קמו עלי" )תהלים פו יד( )בלשון יחיד(

העמוד טעון גניזה

1.כליה,אבדן,מגפה. "יהלך מ___" )תהלים צא ו(
4.קנה שהיו מוחקים בו את המידות,סרגל שהיו מסירים בו את 
החומר העודף על המידה. "אין עושין ה____ של דלעת" )בבא 

בתרא פט: (
6.מצפה,מחכה בכליון-עינים.                          "טוב ו____ ודומם" 

)איכה ג כו(
כא(  מט  )ישעיה  ו___"  גלה  "וגלמודה  7.נסוג,מורחק,גולה. 

)בלשון זכר(
8.חום רב ויובש,להט רב. "ולא יכם ____ ושמש" )ישעיה מט י( 

)בהיפוך אותיות(
10.בריחה,ריצה מהירה להימלט מרודפים.                  "תצאו 

וב____ לא תלכון" )ישעיה נב יב(
)רש"י  הרבה"   ____ תוחב  תופר  "כשהוא  12.נעיצה,תקיעה. 

מועד קטן י.( )בלשון יחיד(
14.סוד,דבר-סתר. "מי גילה לבני ___" )שבת פח.(

16.בחר,הבדיל בין הטוב לבין הרע. "ה___ קטנית" )ביצה א ח( 
)בלשון הווה( )בהיפוך אותיות(

17.מפונק,ענוג,רך. "שמעי-זאת ____"              )ישעיה מז ח( 
)בלשון נקבה(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.סחיטה,לחיצה וכבישה.                           "כבושין לשון 
____" )רש"י תענית טו.(

6.חתוך,שרוט. "להיות נאים ולא ____"           )רש"י דברים 
יד א( )בלשון יחיד(

7.תל,קיר. "נצבו כמו ____ נזלים" )שמות טו ח(
עלה  המלך  ששלמה  האנשים  מארבעת  אחד  מחול.  8.בן 

עליהם בחכמתו. )מלכים א ה יא(
9.איזה. "____סמוך למנחה" )שבת ט: (

10.זרות,דבר זר,סביבה זרה.                      "וטהרתים מכל 
____" )נחמיה יג ל(

13.שמירת איבה בלב.                                  "כמותך שלא 
השאלתני זו היא ___" )יומא כג.(

15.מדוכא ומדוכדך,עצוב ונבוך.                                 "____ 
וזעף" )מלכים א כא ד(

"ודרך  גבעה,רמה.  במות.   - המילה  מן  פיוטית  17.סמיכות 
על ____ ארץ" )עמוס ד יג(

18.תואנה,טעם למראית עין,פתחון פה.           "שנתנה ____ 
לדבריה" )כתובות כב.(

1. להרא"ה, ר' אהרן מברצלונה 2. סופר 3. ר' שניאור זלמן 
מלאדי 4. ירושלים 5. כן 6. שולחן ערוך 7. ר' יהודה הלוי 8. 
הרמב"ם 9. רש"י 10. לא 11. דון 12. ר' יוסף חיים מבגדד 13. 
ר' יהודה הלוי מראגוזה 14. לא 15. במצריים 16. ר' חיים 

חזקיה מדיני
1. למי מיוחס "ספר החינוך"?

2. "חתם...", "כתב..." ועוד...
3. יצא מבית הכלא בי"ט בכסלו

4. האדר"ת היה רבה של...

5. האם היה ר' נחמן מברסלב בארץ?
6. ספרו ההלכתי הגדול של ר' יוסף קארו

7. מי כתב את ספר "הכוזרי"?
8. מי כתב את "משנה תורה"?

9. פירושו נקרא "הקונטרס"
10. האם ה"חפץ חיים" נפטר לפני יותר מ-100 שנה?

11. יצחק אברבנאל, יוסף נשיא, כינוי משותף להם
12. חיבר את "בן איש חי", "בן יהוידע" ועוד

13. רבה של יפו, בעל פרדס ידוע, קבור בבית 
הקברות הישן בה

14. האם הרדב"ז והרידב"ז אחד הם?
15. הרמב"ם כונה "משנה למלך", היכן?

16.מחבר "שדה חמד" היה...
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