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 חוק הגופות
השבוע  הגישו  ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  והשר  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
)שלישי( תזכיר חוק שיאפשר למשטרה למנוע השבת גופות מחבלים למשפחותיהם. 
הלוויה.  ממארגני  המשטרה  תנאי  מילוי  שיובטח  בתנאי  תתבצע  הגופה  העברת 
אירוע  בשל  כי  ממשי  חשש  קיים  "אם  סמכותה  את  להפעיל  תוכל  גם  המשטרה 
הלוויה תתבצע פגיעה בחיי אדם, להסתה לטרור או לביצוע מעשה טרור, לרבות 
בשל ההסתה בהלוויה". עוד נכתב בתזכיר כי במידה שהמשטרה תחשוש "לפגיעה 
בשלום הציבור" או "לגילוי הזדהות עם ארגון הטרור או הסתה לטרור" - היא תוכל 
קיום  את  להבטיח  כדי  כספית  ערובה  להפקיד  המחבל  של  משפחתו  על  להורות 

התנאים שהציבה.

 כץ: צונאמי מדיני בדרך
שר התחבורה והמודיעין ישראל כץ סבור כי על רקע הכרזת הנשיא טראמפ על 
העברת השגרירות לירושלים ולקראת הכרזתן של מדינות נוספות כי ינקטו במהלך, 
ידעו  שטרם  מדיני'  'צונאמי  בפני  עומדים  מאזן  אבו  ובראשם  שהפלסטינים  הרי 
כמותו. בדברים שנשא ב'ועידת כלכליסט' אמר, כי "עוד לא חלף חודש מאז ההכרה 
ההיסטורית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בירושלים כבירתה של מדינת ישראל, 
ואף  ישראל  בירושלים כבירת  ומכירה  גואטמלה שגם היא מצטרפת  והנה הכריזה 

תעביר לשם את שגרירותה".

 "שרשרת הפיקוד מטרידה"
סגן הרמטכ"ל לשעבר האלוף במיל' יאיר נווה, סבור כי התנהלות הצבא בפרשת 
שאין  עשה מעשה  "ברור שאלאור  השבוע,  שנאמרו  לדבריו,  בחסר.  לקתה  אזריה 
המ"כ  מטריד  אותי  אזריה,  אלאור  מטריד  לא  אותי  אבל  בצבא,  שייעשה  מקומו 
שמעליו ועד הרמטכ"ל דרך כל שרשרת הפיקוד". "הכל שם… אף אחד לא נותן 
פקודות, אף אחד לא נוקט עמדה. ממה נפשך, אם המחבל נקי ואין עליו שום חשש 
ממטען אז המ"פ בשטח ידאג שיפנו אותו מהר, גם מחבלים פצועים אנחנו מפנים 
לבית חולים, אז למה לא מגיע מיד אמבולנס ומפנה אותו? הרי מדובר על 11 דקות 
אחרי – ואם כן חשבו שיש עליו חומר נפץ אז היו חייבים לתת הוראה לפנות את 

הגזרה, לבודד אותה ולטפל בה ככל גזרה של מטען נפץ".

 הוקמה היחידה הסגולה
"היחידה  של  ופעילותה  הקמת  על  לפרסם  )רביעי(  השבוע  התיר  צה"ל  דובר 
המודיעין  מערכות  על  שאחראית  המודיעין  אגף  של  הפיתוח  יחידת  הסגולה", 
במחצית  הוקמה  הראשי  המודיעין  לקצין  שכפופה  היחידה  והחזותי.  האופרטיבי 
השנייה של שנת 2014 כחלק מעבודת מטה בה הוסדרו מחדש הסמכויות, גבולות 
הגזרה והאחריות לפיתוח ותמיכה של מערכות המידע באמ"ן. חיילי היחידה עוסקים 
במחקר ופיתוח טכנולוגיים, בתחום מיצוי המידע, עיבוד התמונה, היתוך בין מידע 
מודיעיני ותמונה, בינה מלאכותית ולמידת מכונה, ומהווים מוקד ידע בתחומי עיבוד 

התמונה והגאוגרפיה האופרטיבית.

 נסראללה מתגרה בצה"ל
מתגרה בצה"ל? מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה, חסן נסראללה, התראיין השבוע 
היתר  בין  הישראלים.  הביטחון  כוחות  את  ותקף  בלבנון  טלוויזיה  לערוץ  )רביעי( 
אמר נסראללה כי "הכוח שהביס את דאעש, יביס בקלות את הצבא הישראלי. לצבא 
הישראלי יש רק מרכיב כוח אחד, חיל האוויר, אך חיל האוויר לבדו לא יוכל לנצח 
או להיות מרכיב מכריע בכל מלחמה עתידית". מטבע הדברים, בצה"ל לא הגיבו 

לדברים. 

כותרות השבוע בביטחון
ביטחון

אוריאל צייטלין

ואף  המתיחות בדרום הארץ אינה שוקעת 
רביעי  ביום  האחרונים.  בשבועות  מחמירה 
עזה  רצועת  משטח  שיגור  זוהה  השבוע, 
ללא  באשכול  נחתה  ורקטה  ישראל  לעבר 
מכן,  לאחר  משעה  יותר  קצת  ונפגעים.  נזק 
פתוח  בשטח  שנפלה  נוספת  רקטה  על  דווח 
במועצה האזורית אשכול. זהו כזכור המקרה 
הערב של  בשעות  כאשר  בתוך שבוע,  השני 
אל  עזה  מרצועת  רקטה  שוגרה  ראשון,  יום 
עבר ישראל ונפלה גם היא במועצה האזורית 
בנפש  פגיעות  וללא  פתוח  בשטח  אשכול 

וברכוש ב"ה. 
בתגובה לירי, צה"ל תקף לאחר מכן בדרום 
מתחם  האוויר  חיל  של  טיס  כלי  באמצאות 
צבאי השייך לארגון הטרור השולט ברצועה 
– חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל רואה 
הבלעדי  האחראי  חמאס  הטרור  בארגון 

למתרחש ברצועה." 
אירן  ביטחון,  גורמי  של  הערכות  פי  על 
הכלכלי  במישור  דרסטית  בהתערבות  החלה 
הפגנות  בצל  חמאס.  הטרור  ארגון  לטובת 
סיוע  כנגד  באירן  המתקיימות  ההמוניות 
בהכרח  שלא  וארגונים  למדינות  כלכלי 
קשורים לאירן, גורמים ביטחוניים סבורים כי 
כספיים  אירן משקיעה משאבים  כעת  דווקא 

בגדה ובעזה באמצעות חמאס. 
האסלמי  הג'יהאד  של  המנהרה  הריסת 
לפני תקופה קצרה, על פי הערכות, היא לא 
בדרום,  המתמשך  לטפטוף  הבלעדי  הגורם 
היא   – בנושא  חמאס  של  השתיקה  אלא 
בעבר  חמאס  ארגון  כזכור,  הגדול.  הסיפור 
הלא רחוק היה מונע ירי לעבר שטחי מדינת 

ישראל, אולם בעת האחרונה, החמאס שותק 
החשש  אט.  אט  הגוברת  ההסלמה  לנוכח 
הגדול יותר, כי בהמשך לא יהיה ניתן להגיע 
בעקבות  החמאס  ארגון  עם  רגיעה  להסכמי 
גם  ואולי  כספים  מהזרמת  שתיווצר  התלות 
תחמושת לארגון בעזה ולפעילים של הארגון 
בגדה על מנת שיוציאו פיגועים בגדה ומחוץ 

לגדה. 
ארגוני  ידי  על  דווח  האחרונים,  בשבועות 
איראניות  מיליציות  כי  בסוריה,  מורדים 
הצפוני  הגבול  לעבר  ענק  בצעדי  מתקרבות 
בודדים  קילומטרים  נמצאים  הם  וכעת 
ראש  של  הצהרתו  למרות  וזאת  מהגבול 
איראנים  לחיילים  ייתן  לא  כי  הממשלה 
להתקדם אל עבר גבולנו, אך הסכנה שם לא 
מועטה וכן ארגון חיזבאללה – אשר ממומן 
בחלקו הגדול מאיראן – גם כן נערך לעימות 
הבא אם וכאשר ונראה כי האתגר עליו דיברו 
בשנים האחרונות – ירי משטח איראן, הופך 
לפחות ופחות פרקטי לעומת איומים פנימיים 
יותר בצורת ארגון חמאס, ארגון החיזבאללה, 
גדול  חשש  ואף  האסלמי  הג'יהאד  ארגון 
מריבוי גורמים ישירים משטח ישראל בצורת 
פלסטינים המצטרפים לחוליות טרור בשירות 
איראן בשטח ישראל – כפי שנחשף השבוע 

על ידי השב"כ בשטח ישראל. 
הכספים, האתגר החדש כאמור, נעשה יותר 
במישור המודיעיני ופחות בפעולות צבאיות 
ששותלים  שהתשתיות  העובדה  עקב  וזאת 
אין כנגד ישראל אינם פעילות ברמת הביצוע, 
מנהרות  לגבי  לביצוע.  ההכנה  ברמת  אלא 
יש  כי  סבורה  הביטחון  מערכת  התקפיות, 
פעילות שכזו ברצועת עזה, אבל לא בכמות 

המנהרות שהייתה בערב צוק איתן. 

התחממות בדרום: 
ארגוני הטרור 
מרימים ראש

חוששים  אינם  עזה  ברצועת  קטנים  ארגונים 
חמאס  ארגון  של  פיו  את  להמרות  עוד 
וממשיכים בירי מאסיבי לעבר יישובי הדרום 
⋅ לפי גורמים ביטחוניים, הירי נעשה בשתיקה 
של  הכספית  ובתמיכתה  חמאס  של  מכוונת 
האחראי  "חמאס  נחרץ:  צה"ל  דובר   ⋅ איראן 

הבלעדי למתרחש ברצועה"

דו"ח



גם השנה בחרתן
שערי צדק

רוב מוחלט של יולדות בחרו גם השנה ללדת בשערי צדק

הודות למיילדות התומכותהודות לאווירההודות למקצועיות

22,000 תינוקות חמודים מוכיחים כי למקצועיות ולאווירה בשערי צדק אין תחליף!

ללדת בשערי צדק, להרגיש בבית.
ם: י ל חו ר  קו י בב דה  י ל ל ם  שו י ר

02-6464358/262
צדק: י  בשער דה  י ל ל ם  שו י ר

02-666967/491
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 איראן: הפגנות ענק
כמעט  לאחר  נגד המשטר  ענק  בהפגנות  אדם השתתפו השבוע  בני  אלפי  מאות 
זכו  המפגינים  שונים.  במקומות  שהתקיימו  אלימים  ועימותים  הפגנות  של  שבוע 
ואם  במדינה  הנעשה  על  הוא מפקח  כי  ארה"ב טראמפ שאמר  מנשיא  גבית  לרוח 
תמיכה  הפגנות  התקיימו  במדינה  מקבילים  במוקדים  מנגד,  אדם.  זכויות  מופרות 
והמפגינים  המהומות",  נגד  "התקוממות  תקשורת  בכלי  תוארו  ההפגנות  במשטר. 
בהן צעקו "מוות לארה"ב". הם הביעו תמיכה במנהיג העליון חמינאי וקראו: "הדם 

בעורקינו הוא מתנה למנהיגנו", ו"לא נשאיר את המנהיג לבדו".

 ארה"ב: עלייה באנטישמיות
הליגה  של  הדו"ח  )שני(  השבוע  הוצג  והתפוצות,  הקליטה  העלייה,  בוועדת 
השנה  בשלושת-רבעי  בארה"ב,  האנטישמיות  ההתקפות  את  הסוקר  השמצה,  נגד 
מספר  כי  בדיון  אמרה  השמצה,  נגד  הליגה  מנכ"לית  נוריאל,  קרול  האחרונה. 
ההתקפות האנטישמיות עולה בצורה ברורה וחדה. "התנכלות והשחתת רכוש יהודי 
ה-1  בין  כי  ציינה  היא  בארה"ב".  אקדמאיים  בקמפוסים  תאוצה  וצוברת  הולכת 
הברית,  ארצות  ברחבי  אנטישמיות  תקריות   1,299 אירעו  בספטמבר  ל-30  בינואר 
יהודיים. המספר  מוסדות  על  וכן מתקפות  רכוש  פיזיות, השחתת  התקפות  לרבות 
אשתקד,  המקבילה  התקופה  לעומת   67% של  עלייה  מהווה  התקריות  של  הכולל 

בשנת 2016.

 לונדון: חיפזון מסוכן
כך מוצלחת.  כל  הייתה לא  ריינאייר מלונדון לספרד,  טיסה של חברת התעופה 
הטיסה יצאה מלונדון באיחור, בנחיתה המתינו הנוסעים עוד כשלושת רבעי שעה 
להגעת אוטובוסים. מאחר וצוות המטוס היה אחראי לשלומם של הנוסעים, נותרו 
אל  מהמטוס  להסיעם  האמורים  לאוטובוסים  ממתינים  כשהם  במטוס  הנוסעים 
טרמינל היציאה. אחד הנוסעים שקצה נפשו בהמתנה הארוכה לטעמו בתוך המטוס 
הסגור, פתח את דלת החירום שעל כנף מטוס הבואינג 737 וביקש לקפוץ מהמטוס. 
עד  הממהר  הנוסע  את  ועיכבו  המשטרה  את  הזעיקו  התעופה  בשדה  המאבטחים 

להגעת השוטרים.

 הפלסטינים נגד טראמפ
הרשות  בין  נוסף  עימות 
טראמפ.  לנשיא  הפלסטינית 
השבוע  התבטא  האחרון 
שהפלסטינים  בעובדה 
ארה"ב  את  לקבל  מסרבים 
ישראל,  לבין  בינם  כמתווכת 
בעקבות הצהרת הנשיא בנוגע 
נותנים  "אנחנו  לירושלים. 
מיליוני  מאות  לפלסטינים 
מקבלים  ולא  בשנה  דולרים 
הם  הערכה.  או  כבוד  שום 
משא  לנהל  רוצים  לא  אפילו 

ומתן להסכם שלום שהיה צריך להתבצע מזמן עם ישראל", כתב בטוויטר, "הסרנו 
הייתה  ישראל  אבל  ומתן,  המשא  של  קשה  הכי  הנושא  ירושלים,  את  מהשולחן 
והמקומות  "ירושלים  הגיב:  מאזן  אבו  של  דוברו  זה".  עבור  יותר  הרבה  משלמת 

הקדושים שלה אינם למכירה, לא בזהב ולא בכסף". 

 שוב: חולל בית כנסת באיראן
מספר ימים לאחר שחוללו בצורה מחפירה ספרי תורה וספרי קודש בבית הכנסת 
'החדש' בעיר שיראז בדרום-מערב איראן, גם בית הכנסת 'קאשי' בעיר חולל. ספרי 
הכסא.  בית  אל  הושלכו  וחלקם  הרצפה  על  הושלכו  קודש  ספרי  הושחתו,  התורה 
החשש  נגנבו.  חלקם  הכנסת,  בית  רחבת  פני  על  פוזרו  קדושה  ותשמישי  טליתות 
בקהילה המקומית גובר מאחר ואין עדיין קצה חוט בחקירת סדרת התקיפות על בתי 
הכנסת. כזכור, וכפי שדווח במדור זה, בשבוע שעבר אלמונים חיללו בצורה קשה 
את בית הכנסת "החדש" בעיר שיראז בדרום-מערב איראן. על פי הדיווח, שני ספרי 

תורה של בית הכנסת נקרעו לחלוטין, המשטרה המקומית פתחה בחקירה.

כותרות השבוע בעולם
העולם

ארי קלמן

הדת  בתחום  האחרונים  העימותים  בבליל 
הכותל,  מתווה  סאגת  מעט  נשכחה  והמדינה, 
בית  בסערה:  לחיינו  תשוב  היא  א'  ביום  אך 
בדבר  החלטתו  את  לפרסם  צפוי  המשפט 
אי  על  הממשלה  כנגד  שהוגשה  העתירה 
לרפורמים  שהעניק  הכותל  מתווה  יישום 
אחיזה בכותל הדרומי, בסמוך לרחבת הכותל 

המערבי. 
כשנתיים,  לפני  בממשלה  אושר  המתווה 
בשל  מליישמו  הממשלה  נמנעה  מאז  אך 
היתר מהענקת  בין  התנגדות החרדים שנבעה 
הלגיטימציה לזרמי הרפורמה ביהדות והענקת 
גופי  את  המערערים  לגופים  אוטונומיה 

הרבנות המוכרים במדינה. 
חודשים  מספר  לפני  החליטה  הממשלה 
להקפיא את המתווה לעת עתה, אך גם כנגד זה 
לידון  שעתידה  המשפט  בבית  עתירה  הוגשה 
על  יכפה  המשפט  בית  באם  הקרוב.  א'  ביום 
המדינה לקיים את מתווה הכותל המדובר, הרי 
תעלה  הנראה  שככל  נוספת  סערה  שתתחולל 
את הצורך בחוקים שירסנו את השפעת בג"ץ 

על התהליך הדמוקרטי. 
מאבק  לאחר  תשע"ז,  תמוז  בא'  כזכור, 
ציבורי ארוך החליטה ממשלת ישראל להקפיא 
דיון משפטי  את מתווה הכותל. מאז, מתנהל 
וציבורי ארוך בין כותלי הבג"ץ כאשר ארגוני 
הרפורמים מנסים לרתום את בג"ץ לעשות את 

ישראל החליטה שלא לעשות,  מה שממשלת 
בכותל  רשמי  ומעמד  הכרה  להם  לתת  דהיינו 
המערבי ומכוח זה גם בכל ענייני הדת במדינה.

בהרכב  הדיון  יתקיים  הקרוב  ראשון  ביום 
למתרחש  באשר  שופטים  שבעה  של  מיוחד 
ברחבה המרכזית וברחבה הדרומית של הכותל 
המערבי. דיון זה מאגד בתוכו כשישה תיקים 
התנועות  ידי  על  הן  שהוגשו  שונות  ועתירות 
עמותת  ליב"ה,  מרכז  ידי  על  והן  הרפורמיות 

בצדק ונשים למען הכותל.
רקע הדברים, התכנסו מאות מתפללים  על 
בתפילה  רביעי,  יום  של  הצהריים  בשעות 
התפילה  הדרומי.  הכותל  ברחבת  מיוחדת 
קדושת  לשמירת  הארגונים  ביוזמת  נערכה 
שידון  בבג"צ  המכריע  הדיון  לקראת  הכותל 
רשמית  הכרה  לקבל  הרפורמים  בבקשת 
עבור  המערבי  מהכותל  חלק  ולהכשיר 

הרפורמים. 
כי  התפילה  בסוף  אמר  אבינר  שלמה  הרב 
וקדושת  הכותל,  כל  לאורך  שורה  "השכינה 
המקום צריכה להישמר לאורך כולו.." אריאל 
ברגעי  "אנחנו  סיכם:  ליב"ה  פופוביץ ממרכז 
המערבי.  הכותל  לקדושת  ביחס  הכרעה 
המתווה  את  להקפיא  החליטה  המדינה 
וקדושת  העם  באחדות  שפגע  הרפורמי 
כנגד  יפסוק  לא  שבג"צ  מקווים  אנו  המקום 
ויכפה את חלוקת הכותל  רצון המדינה והעם 

לרפורמים".

ארי קלמן

נדחתה  במהלכו  סוער  פוליטי  שבוע  לאחר 
ההצבעה על חוק המרכולים, לאחר שלא הושג 
בתוך  להסכמות  הגיעו  לא  וכן  הדרוש  הרוב 
הקואליציה )ראה כתבה נרחבת בפתח העיתון(, 
את  לדחות  דרעי  השר  החליט  שבגללן  סיבות 

ההצבעה על חוק ליום שני 
'הארץ'  בעיתון  הקרוב, 
שבה  קריקטורה  פורסמה 
ויו״ר  הפנים  שר  מוצג 
כמחבל  דרעי  אריה  ש״ס 
עליו, שמתפוצץ  עם מטען 
 am לסופר  כניסתו  קודם 
את  להציג  בכדי   ,pm
שלא  בכך  השר  כישלון 
פתיחת  את  למנוע  הצליח 

המרכולים בתל אביב.
הקריקטורה הביאה את חברי הכנסת החרדים 
להגיב בחריפות לאיור של המאייר הותיק של 

העיתון, עמוס בידרמן.
האיור:  בעקבות  כתב  מרגי  יעקב  חה״כ 
האחרונות.  בשנים  זה  את  איבד  הארץ  ״עיתון 
הייתי מצפה גם כשיש ביקורת לגיטימית, היה 
אפשר לבחור מוטיבים אחרים מאשר להעצים 

את אלה שמבקשים לכלותנו״.

הארץ  ״עיתון  אמר:  מלכיאלי  מיכאל  חה״כ 
כל  מצליח  ופלורליזם  למיעוטים  'דואג'  אשר 
פעם מחדש לשבור שיא חדש של רוע, אטימות, 
וחושב  נראה  שאינו  מי  לכל  והסתה  שנאה 

כמותם.״
כי  לציין,  ״מיותר  כי  וציין  הוסיף  מליכיאלי 
זו אין לה שום מקום בשיח הציבור. כן  זוועה 
לא   - דעות  לחילוקי 

להסתה פרועה".
בש״ס  רק  לא 
השר  לדברים,  הגיבו 
ליצמן  יעקב  לשעבר 
הגיב בעקבות האיור: 
לראות  "הזדעזעתי 
הקריקטורה  את 
)ה׳(  היום  הבזויה 
'הארץ'  בעיתון 
המשווה את שר הפנים ידידי הרב אריה מכלוף 
קו  בחציית  מדובר  מתאבד.  למחבל  דרעי 
אדום של הסתה פרועה ושיסוי פומבי נגד שר 

בישראל".
מעין  ביטוי  צורת  בתוקף  מגנה  "אני 
הפוליטי  השיח  להידרדרות  המובילה  זאת, 
הציבור  נציגי  כלפי  מסוכנת,  ולהתלהמות 

החרדי העושים מלאכתם נאמנה", הוסיף.

חשש: בג"ץ יתערב 
במתווה הכותל

ראשון  ביום  חודשים,  מספר  לפני  הממשלה  בידי  הקפאתו  לאחר 
הקרוב יקיים בג"ץ דיון בדבר מתווה הכותל  החשש: בג"ץ יכפה על 

הממשלה לקיימו ובכך יעורר סערה חדשה בתקופה רגישה ממילא

'הארץ' מציג את  לאחר שחוק המרכולים נדחה בשבוע, עיתון 
דרעי כמחבל שמתפוצץ קודם כניסתו למרכול, ובש״ס מגיבים 
בזעם  מרגי: "הארץ איבד את זה"  מלכיאלי: "שיא חדש של 

רוע"  ליצמן: "מוביל להידרדרות השיח הפוליטי"

"שיסוי פומבי ובזוי": 
'הארץ' מסית נגד דרעי



חדש! סדרת מוצרי הבקר בכשרות מהודרת

היה שווה
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ארבעס
יענקי קצבורג

ולעילוי  לזכרו  המרכזי  בהספד  השתתפו  אלפים 
נשמתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן 
זצ"ל, שנערך בישיבת בית מדרש גבוה בליקווד. את 
המשא המרכזי נשא המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל 
שהתבטא "הכל הוא ידע, אפילו ההגהות על הקיצור שלחן 
לי'. לא לקח לעצמו  'אולי, הראו  וכל דבר הוא אמר  ערוך, 
כלום, גורנישט, למה יש ביקורת על אנשים גדולים? בגלל 
שמודדים אותם, כמו שרבי חיים בריסקר אמר, עם הקאפוטע 

שלי".
"בן אדם רואה, איפה הוא מתמצא ואיפה הוא מגיע, וככה הוא 
מודד. מילא, הוא חושב. האם הייתי עושה כזה דבר בשביל 

אין  אבל  העולם?  הנאות  בשביל  תאווה?  בשביל  גאווה? 
לנו שום השגה. תורה, קדושה, שמירה, איזה שמירת עיניים 
 - אחרים  דברים  ושלום  חס  מי שאומר  איזו טהרה,  הייתה, 
אני  ישמור?  חסידיו  רגלי  איפה  פלסתר!  התורה  את  עושה 
אומר לכם, אני לא מדבר מסברא, אני מדבר מידיעה. עד כדי 
כך שהיה ניכר. המנהיג, המנהיג, המנהיג... הוא צריך להיות 
שוחה בענייני הכלל... כמו שכתוב בחז"ל. מסביר המשגיח 
הכי  המדרגה  שזאת  זצוק"ל  לוינשטיין  יחזקאל  ר'  הגה"צ 
'איש',  ולאחרים  'אלוקים'  לעצמו  להיות  שצריך  עליונה, 
כמו שרואים אצל אברהם אבינו שעשה לאורחים ג' לשונות 
בחרדל, אבל לעצמו כתוב שהיה ממרמר ומסגף את עצמו, 
בשביל עצמו היה 'אלוקים', ממרמר ומסגף את עצמו, אבל 

לאחרים היה איש - ג' לשונות בחרדל..."

השבוע  נכנסו  בחיפה  הרמב"ם'  'יד  ישיבת  ראשי 
חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  של  למעונו 
קנייבסקי, וסיפרו כי ראש העירייה יונה יהב מבקש 
"לרשע  ואמר  הגיב  הגר"ח  מרן  הישיבה.  את  לפנות 

הזה תהיה מפלה גדולה".
הכל החל במוצאי שבת, עם צאת השבת, הגיעו עובדי עיריית 
חיפה למבנה הישיבה, הרסו קירות ופינו את המקום. בנוסף, 
במקום הוצבו מאבטחים שמנעו מתלמידים להיכנס למבנה. 
באף,  שנלמדה  ש"התורה  ואמר  הוסיף  מרן  הביקור  בסיום 
תעמוד לבחורים ולראשי הישיבה להצלחה מיוחדת וסיעתא 

דשמיא בכל העניינים".
השבוע התברר כי ברכתו של מרן התקיימה במלואה כאשר 

הישיבה ניצחה בביהמ"ש שקבע כי הפינוי לא חוקי.

בשבוע  התבשר  והמוסר  התורה  שוחרי  ציבור 
האחרון על ספר ייחודי שיצא לאור - ספר 'משלי' 
חיבר  אותו  תערוג'  'כאייל  פירוש  עם  א-ג  פרקים 
וראש  תערוג'  'כאייל  מוסדות  ראש  עמרמי  הגר"א 
ישיבת 'אמרי שפר'. הספר נערך מתוך דברי הגר"א עמרמי  
והתלמידים הקליטו  ידי הרב,  שנמסרו במאות שיעורים על 
תמידין כסדרן את השיעורים, ועיבדו את החומרים עד כדי 
הוצאת הספר. יש לציין, כי את הספר ניתן להשיג במוסדות 
רחבי  בכל  המובחרות  הספרים  ובחנויות  תערוג'  'כאייל 

הארץ. 
בפתח הספר הקודם על 'חובת הלבבות', ישנה הקדמה חמה 

יצחק  וראש אבות בתי הדין הגאון רבי  מפי הראשון לציון 
פירוש  עם  הלבבות  חובת  ספר  לפני  "הובא  שכתב:  יוסף 
שנערך  הלבבות,  בחובת  הביטחון  שער  על  תערוג'  'כאיל 
פה  והנעלה,  היקר  של  בדבש,  המתוקים  שיחותיו  פי  על 
מפיק מרגליות, חכו ממתקים וכולו מחמדים, תהילתו בקהל 
מישרים  ומגיד  צדק  דובר  לעדרים,  תורה  מרביץ  חסידים, 
ולחיזוק  יהיו לתועלת  ובע"ה הדברים  אייל עמרמי,  הרה"ג 
ובתורה  שבכתב  בתורה  בו,  תלויה  הרבים  וזכות  הרבים, 
וביקרתי  חומה.  הר  בשכונת  גדול  ציבור  לו  ויש  שבע"פ, 
כל  והן  בהלכה,  שיעורים  למסירת  פעמים  מספר  במקום 
ומאות משתתפים  ה',  לדבר  הצמא  בציבור  עיני  ראתה  יקר 
הרב  של  לזכותו  נזקף  והכל  שם.  הנאמרים  תורה  בשיעורי 
עמרמי הפועל גדולות ונצורות למען הקהילה. איישר חייליה 

לאורייתה".

למכירה  מציג  זהב  של  ירושלים  המכירות  בית   
מסמך שנשלח ע"י המזכיר המיתולוגי של ישיבת 
כל  בפי  )שכונה  דויטש  זאב  בנימין  הרב  פוניבז' 

דויטש'(,  'אדון 
הרבנים  של  אביהם 
הגאונים רבי ברוך שמואל 
דויטש,  אשר  ורבי  דויטש 
העיר  לראש  פונה  הוא 
הרב  ברק  בני  ומייסד 
גרשטנקורן בבקשה  יצחק 
התחייבותו  את  לממש 
לתת פרנס "נציב יום" בה' 
העצמאות  יום   - באייר 
קום  אחר  שנה  תש"ט, 

המדינה. 
אנו  מתכבדים  נאמן.  "אח 

להזכיר למע"כ, כי יום ה' אייר הוא היום שבחר לו לברכה 
להיות נציב הישיבה - יום הכרזת תקומת ישראל בארצו, מי 
יתן, וכשם שזכינו לראות באתחלתא דגאולה, כן נזכה לראות 
בהרמת קרן התורה ובגאולת ישראל השלמה, בביאת משיח 
התבטאות  בעקבות  רב  עניין  עורר  המכתב  בב"א".  צדקנו 

"אתחלתא דגאולה" על יום העצמאות.

ויליאמסבורג  בשכונת  השבוע  פרצה  מהומה 
בברוקלין באולמי 'עטרת אברהם' בחתונת הנגיד 
את  התורה  עולם  תומכי  מגדולי  מנדל,  יידל  ר' 
בתו. בעל השמחה מקורב לשני האדמו"רים האחים 
לבית סאטמר ושניהם הגיעו להשתתף בשמחה. חסידיו של 
האדמו"ר מהר"א הכינו את השולחן לקראת בואו של רבם, 
הגיע  לבואו  שעד  אלא  מפואר,  וכיסא  מפה  עוגה,  והכינו 
לפתע לשמחה אחיו האדמו"ר הרז"ל מסאטמר, והאדמו"ר 

ישב על הכיסא שהוכן על ידי חסידי אחיו.

תמונה שפורסמה השבוע מיוחסת למרן בעל החפץ 
הינן  דיוקנו  תמונות  כידוע,  אשר  זיע"א,  חיים 
תיעוד  התגלה  שנים,  כמה  לפני  ונדירות.  מעטות 
וידאו נדיר בו נראה החפץ חיים כשהוא צועד בדרכו 
שבאוסטריה  בוינה  שנערכה  הראשונה  הגדולה  לכנסייה 
בשנת תרפ"ג. התיעוד טלטל את העולם היהודי כולו שצפה 
תמונה  התגלתה  כאמור,  האחרונים  בימים  בהתרגשות.  בו 
ולומד  יושב  נראה  הוא  בה  חיים,  החפץ  בעל  של  נוספת 
לאחר תפילת שחרית כשהוא עטוף בטלית ומעוטר בתפילין. 
שצולמה  חיים,  החפץ  של  כתמונתו  אכן  התבררה  התמונה 

ע"י הנער האמריקאי, אלכסנדר סנדר לינטשנר.

התערוכה,  בגני  השבוע  נערך  רושם  רב  אירוע 
על  שנערכה  בהילולא  השתתפו  איש  כ10,000 

מכירה  נערכה  האירוע  במרכז  רחמים'.  'כיסא  ישיבת  ידי 
פומבית לקבלת הזכות לארח שיעור תורה של הגר"מ מאזוז, 
כאשר הנגיד ר' צבי עמאר, מראשי הקהילה היהודית בצרפת, 
לה  הגדולה  ההצלחה  על  וסיפר  הזכות  את  למכור  התנדב 
זוכה כל התורם לישיבה, וכי היה בברלין ואחד הרבנים שם 
אמר לו שאינו מוותר על העלון השבועי 'בית נאמן' של ראש 

הישיבה. לבסוף נמכר השיעור בסך כולל של 230,000 ₪.

רבי  הגאון  של  נכדו  חתונת  התקיימה  השבוע 
האדמו"ר  בת  עם  ויז'ניץ  ר"י  ארנסטר  מנחם 
עשרות  להשתתף  הגיעו  לחתונה  מפרימשלאן, 
ל'כל  מבעלזא,  האדמו"ר  ובראשם  אדמו"רים 
היו  פרימשלאן  לחסידי  שהוגשו  המנות  כי  נודע  ישראל' 
שונות ואחרות מהמנות שהוגשו לחסידי ויז'ניץ, זאת משום 
שחסידי פרימשלאן מקפידים שלא לאכול בשר מחוץ לבית. 
בשל כך, המנות של פרימשלאן כללו טשולנט פרווה בלבד.

דברי המשגיח הגר"ד סגל בעצרת הענק בלייקווד, המופת 
של מרן הגר"ח קנייבסקי והמפלה ליהב, מי כתב אתחלתא 
דגאולה על יום העצמאות ומדוע בפרימישלאן אכלו פרווה 

בחתונה הגדולה?

צילום: עזרא טרבלסי



קפה קפה מרינה הרצליה חוגגים יום הולדת 7
וזו סיבה להטבה 

קפה קפה הרצליה מרינה - כשר מהדרין יורדי ים 1, הרצליה פיתוח. 09.9560404
24.12.17. )כמות מקסימלית של 1,500 מימושים( מוגבל למימוש אחד  *תקף בקפה קפה מרינה הרצליה בישיבה בלבד, בימים א'–ה' בשעות 8:30-22:30, לא כולל עסקיות צהרים וערב. בין התאריכים 24.2.18-
לאדם בכל ביקור ועד 6 סועדים בשולחן, מינימום הזמנה של 90 ₪ לכל סועד. התשלום במזומן או באשראי בלבד. ללא כפל מבצעים ו/או הטבות לרבות הנחת מועדון לקוחות. לא ניתן לשלם באמצעות שוברים / 

קופונים / חבר טעמים / כרטיסים נטענים וכו'. הסניף רשאי לשנות / להפסיק את ההטבות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח

מזמינים ב-90 ₪ 
*הטבה אחת לסועדומשלמים רק 59 ₪* 
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

איך נחזק את מערכת 
החיסון באופן טבעי?

גידול  את  השלימו  הציפורים  החורף,  לקראת 
השומן,  מכסת  את  מילאו  החיים  בעלי  הנוצות, 
המזגן.  שלט  את  רק  כנראה  מכינים  אנו  ואילו 
העננות  ללילה,  היום  בין  הטמפרטורות  הפרשי 
ומתקצר  שהולך  היום  באנרגיה,  לירידה  שמביאה 
ושאר שינויי מזג האוויר שלא נערכנו אליהם מבעוד 
אזורי  לקושי,  החיסון  מערכת  את  מביאים  מועד, 
ווירוסים  למתקפת  חשופים  נעשים  והלוע  הגרון 
ציטרשפילר,  אבי  חיידקים.  למתקפת  ולאחריה 
דרך  "חוות  של  והבעלים  קליני  הרבליסט  חקלאי, 
התבלינים" בבית לחם הגלילית, ממליץ על צמחים 
לקראת  החיסון  מערכת  את  לחזק  לכם  שיסייעו 

החורף.

חימום הגוף
מחממים  וצמחים  בתבלינים  להשתמש  מומלץ   
את  ויחממו  הפריפריאלית  הדם  לזרימת  שיסייעו 
הגוף בתום כל ארוחה. את צמח הג'ינג'ר )זנגוויל( 

לדוגמא, כדאי להוסיף לחליטות, מרקים ותבשילים, 
כתבלין  וגם  טרי  כצמח  גם  החורף,  ימות  בכל 
כתוספת  הם  גם  מומלצים  חריפים  פלפלים  יבש. 
לתבשילים ומרקים, טריים או יבשים. כמו כן, ניתן 
אותם  ולהוסיף  וחווייג'  הל  בקינמון,  להשתמש 

לחליטות התה או לקפה החורפי שלכם.

חיטוי הגוף 
החיסון  מערכת  את  המעודדים  צמחים  ישנם   
להתמודד כראוי עם פלישה של חיידקים באמצעות 
ייצור  הגברת  או  הדלקת  לאזור  דם  זרימת  המרצת 
ווירוסים  מפני  חיטוי  המשבר.  בזמן  לבנים  תאים 
שורש  של  מרתח  באמצעות  להשיג  ניתן  וחיידקים 
כפית  נוסיף   – זית  ועלי  סמבוק  פירות  אכינצאה, 
מכל צמח לכוס מים רותחים, ונשתה מהמרתח פעם 
ביום, לאורך כל החורף. הוספת צמחים ממשפחת 
ורוזמרין(  קורנית  אזוב,  מרווה,  )כמו  השיפתניים 
היא  גם  תסייע  היום,  אורך  לכל  החמה,  לשתייה 

בחיטוי הגוף.

חיזוק הגוף 
מומלץ  לגוף,  וירוסים  חדירת  בטרם  עוד 
שימוש  ידי  על  החיסון  מערכת  את  לחזק 
חמצון  בנוגדי  עשירים  וצמחים  בתבלינים 
חמוציות,  הינם  בהם  העיקריים   .C וויטמין 
חליטת  פפריקה,  הדר,  פירות  ורדים,  פקעות 
לשלב  יש  עלים.  וחליטות  ירוק  תה  הדרים, 
להשלמת  היומיומית.  בתזונה  אלו  כל  את 
שורשי  לחלוט  מומלץ  הפעולה,  וקידום 
השפעה  אלו  לצמחים  ואסטרגולוס.  ויטניה 
החיסון  מערכת  של  הראשונית  התגובה  על 
ווירוסים  כמו  מזהמים,  חדירת  למניעת 
לתגובה  יסייעו  אף  ובהמשך  וחיידקים, 

החיסונית הנרכשת ויקדמו ייצור נוגדנים. 
להכנת מרתח יומי, יש לחזור על הפעולות 

הבאות לאורך החורף: 
בערב יש להשרות כפית משורשי הויטניה 

וכפית האסטרגולוס בכוס מים.
במשך  והצמחים  הנוזל  את  להרתיח  יש  בבוקר   

עשר דקות, לסנן ולשתות. 
ניתן לשלב צמחים אלו גם במרקים - נוסיף כפית 
מכל צמח לסיר המרק בעשר הדקות האחרונות של 

הבישול. 

טיפול בסימפטומים
 

במידה ומשבר החורף כבר נותן אותותיו, ניתן לזרז 
כל  כנגד  עבודתה  בביצוע  החיסונית  המערכת  את 
סימפטום: במקרה של כאב גרון – יש לגרגר חליטת 
עלי זית עד להקלה. להכנת החליטה יש להרתיח כוס 
מים עם כפית עלי זית ולצנן. במקרה של ליחה – יש 
להכין חליטה בשילוב פרחי הסמבוק, עלי הקורנית, 
ועלי הלחך ובכך להמיס ולקדם נזלת החוצה. נוסיף 
ונשתה  רותחים  מים  לכוס  צמח  מכל  כפית  חצי 
יש   – חום  של  במקרה  ביום.  פעמים   3 מהחליטה 
לחומץ  זית  עלי  וכפית  טיליה  פרחי  כפית  להכניס 

ולעשות קומפרסים עד להורדת החום.

סל תרופות
פורמולה  הינה  פלוריש  של   ALOIX
ייחודית, פעילה ומרוכזת, על בסיס תמציות 
סטנדרטיות של צמחי מרפא ופירות יבשים, 
ללא  ושחרור מהיר, במצבי עצירות.  להקלה 
בשימוש  תלות  יוצר  ואינו  ממכר  אינו  סוכר 
מחיר:  החרדית.  העדה  בד"צ  כשרות:  רצוף. 
אריזת 60 טבליות - 80 ₪ , ברשתות הפארם 
ובתי המרקחת

"גליסיה"  שחקן חדש בתחום משקאות הבריאות בישראל - 
וירק בכבישה קרה, ללא סוכר,  100% פרי  )Galicia( עם 
תרכיזים, משמרים ותוספים, ב- 8 טעמים שונים. ניתן להשיג 
"גליסיה" ברשתות המזון הגדולות, רשתות הטבע  את מותג 
ובחנויות. במסגרת מבצע היכרות, עד סוף חג הפסח, מחיר 
"סדרת היער הקסום" בקרטוניות, יעמוד על : 200 מ"ל כ - 4 
₪, 300 מ"ל כ- 6 ₪.  ל- 500 מ"ל כ- 7 ₪, 1 ליטר כ- 10 ₪.  
galicia.co.il  כשרות: בד"צ כשר לפסח. למידע

מוצרי  סדרת  את  פיתחה  צמחים  ברא  חברת 
'ברא מגן', המבוססת על פורמולות צמחי-מרפא 
רב-שנים,  קליני  וניסיון  ידע  בסיס  על  שנרקחו 
להשיג  בשלום.  החורף  את  לעבור  לכם  שתסייע 
בטבליות, תמצית וסירופ. לרכישה במבצע מיוחד 
של 25% הנחה בחודשים ינואר ופברואר, בחנויות 
ברא, בתי מרקחת, רשתות טבע ובחנות האונליין 
של ברא. הפורמולות כשרות למהדרין

אילו צמחים מועילים לחיזוק *
טבעי למערכת החיסון בחורף?

>

> >

>

>

>

>

>

>

>

החורף כבר כאן ואיתו מגיעים וירוסים, חיידקים ושאר חולות אחרות  להלן 4 
דרכים לשיפור יכולתנו לעמוד במשברי החורף ולחיזוק המערכת החיסונית

אזוב

מרווה

סמבוק שחור

פרחי טיליה

שורש אסטרגלוס 
לחיזוק מערכת החיסון

עלי הקורנית-
 טימין

ויטניה

עלי זית

שורש ויתניה אורגני

ג'ינגר



תוקף עד 5.1.18 ו/או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 4 יח׳ לסניף.

המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק׳ המכירה.

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא בין רובע ג’-ז’

0737-219-219

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

כשכולם מבטיחים הבטחות
אצלנו המחיר מדבר!

₪ 899
₪ 1175

מגהץ קיטור

GV8931 :דגם
• לחץ קיטור 6.5 בר

• מיכל נשלף לנוחות מילוי 
בזמן השימוש 1.6 ליטר

₪ 1290

DC80 :דגם
• 2500 וואט

• דלת חזיתית רחבה
• פאנל תצוגה בעברית

C דירוג אנרגטי •

מייבש כביסה 8 ק״ג + קונדנסור

₪ 1870

₪ 1290

KMM-710 :דגם
• קערת נירוסטה בנפח 7 ליטר

• 1200 וואט
• 3 מערבלים להקצפה ולישה

מיקסר מייגור 

₪ 1990

₪ 3990₪ 99

Gr-m6780s :דגם
• נפח כללי 515 ליטר

• נפח אחסון תא מזון 376 ליטר
• נפח אחסון תא הקפאה 130 ליטר

A דירוג אנרגטי •

QC-3321 :דגם 
• שנתיים אחריות ע«י אלקטרה

מכונת תספורת נטענת + מקרר מקפיא עליון
טרימר + קוצץ

₪ 4925₪ 199

₪ 990

 EDE1070PDW  :דגם
C דירוג אנרגטי •

מייבש כביסה 7 ק״ג

₪ 1280

₪ 1480

CS4200WXLD :דגם
• נפח קערה 3 ליטר

• מנוע אינדוקציה תעשייתי: הנעה שקטה 
וישירה ללא תמסורות ,ללא רצועות.

מעבד מזון

₪ 1785

₪ 170
מיחם לשבת

₪ 199

• תוצרת ישראל 
• ברז אמריקאי 

• גוף נירוסטה

₪ 1590

EWF1284BMW :דגם  •
•  1200 סל«ד

   A דירוג אנרגיה  •

מכונת כביסה 8 ק״ג

₪ 2390

₪ 290

 ME- 732 k :דגם
• 800 וואט

• פיקוד אלקטרוני
led תצוגת •

מיקרוגל דיגיטלי 22 ליטר

₪ 399

שנתיים
אחריות
ניופאן

שנתיים
אחריות
ניופאן

מהדרין
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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:
בית הכנסת העתיק באום אלקנאטיר

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. פושק שפתיים
2. פחד ורחב לבבו

3. פחז כמים

תשובות:

תשובות:

1. ִמׁשֵלי יג ג 2. ְיׁשְעָיהּו ס, ה 3. בראשית מט,ד

1.מרמס,דריסה."תרעינה ו____ רגליכם" )יחזקאל לד 
יט(

2.שחיתות,קלקול המידות. "ו___ שטים" )הושע ה ב(
3.הגון,ישר,תמים. "____ היה" )ברכות ב ז(

לאחר  מיד  דבר-מה  לפעולה,עשית  פעולה  4.סמיכת 
דבר אחר. "שלש ____ הן" )ברכות מב.( )בלשון יחיד(

ב(  יא  )שבת  אחת"  ב____  שתיהן  בבית."היו  5.קומה 
)בלשון רבים(

ג(  ח  )כלים  ופיה"   ____ למטה."היתה  8.הפוך,כפוף 
)בלשון נקבה(

בישראל.  הראשון  בנימין,המלך  משבט  קיש  12.בן 
)שמ"א ט ב(

)בהיפוך  לעד.  מלכותך  יגדל   : המילים  13.קיצור 
אותיות(

14.כנוי לנזקים שהבהמה גורמת על ידי שהיא מכלה 
לה"                                 הראוי  את  לאכול  מועדת  "ה____  בשיניה. 

)בבא קמא א ד( )בהיפוך אותיות(
יא.()בהיפוך  )מגילה  לראשו"   ___" לו.  ואבוי  15.אוי 

אותיות(

1.יופי,נועם,חן. "הנתן אמרי ____" )בראשית מט כא(
2.ציור או סמל חרות בעור הגוף."וכתבת ____ לא תתנו בכם" 

)ויקרא יט כח(
3.בשעת אמירה,בזמן קצר מאוד. "תוך כדי ____" )נזיר כ: (

)שבת  המהדרין"  במשהו."_____  ביותר  ומקפידים  4.זהירים 
כא: ( )בהיפוך אותיות(

6.עדיין לא."וכל שיח השדה ____ יהיה בארץ" )בראשית ב ה(
8.הגות,הגיון-הלב,הרהור. "בינה ____")תהלים ה ב( )לא בלשון 

סמיכות( )בלשון רבים(
11.איזה דבר שהוא,משהו."וראיתי ____ והגדתי לך" )שמואל 

א יט ג(
13.מלא עד אפס מקום. "מלא ו____" )תמיד ה ד(

14.לוח צר,קורה דקה. "נסר שמניח ___ ביניהם" )סוכה יח.(
16.אשה יולדת. "ממסמסין נפשה של ___" )בראשית רבה פב(

18.הקשבה מעולה. "____ קשב" )ישעיה כא ז(
20.לשונו חריפה ועוקצנית. ___ שחוט לשונו. )ירמיה ט ז(

העמוד טעון גניזה

ה____"  בטלו  עזאי  "בן  בעבודתו.  וער  1.חרוץ,מתמיד,זריז 
)סוטה ט טו( )בלשון יחיד(

5.מעט מזער,קצת. "כמעט ____" )יחזקאל טז מז(
וביחוד דפיקת זרם הדם מתוך התרגשות. "שם שתי  7.דפיקה 

____" )רש"י בר' מא ח( )בלשון יחיד(
9.חומר אורגני שנרקב."מלא תרוד ____" )אהלות ב א( 

)בלשון  ד(  ב  )כלאים  מטפח"  פחות  עד   ____" 10.קיצץ,כרת. 
יחיד( )גוף שלישי,עבר(

12.חפירה עגולה מסביב לעץ,לשם השקייה. "ואין עושין ____ 
לגפנים" )מועד קטן א א()בלשון יחיד(

ט(  ט  )עזרא  ובירושלם"  ביהודה   ____ "לנו  15.מחסה,מקלט. 
)בהיפוך אותיות(

יא  )משלי  ו___ טעם"  יפה  "אשה  בו טעם,חסר ערך.  17.שאין 
כב( )בלשון זכר(

19.מפרשיות השבוע.
21.נכונות נפשית. "____ פתוח" )רש"י ברכות יז.(
22.חרפה,גנאי,דופי. "אהרן ל___" )שמות לב כה(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

תתנו  לא   ____ משהו."ואבן  על  מצוירת  1.ציור,תמונה 
בארצכם" )ויקרא כו א(

6.לחש,הביע. "___ לבי דבר טוב" )תהלים מה ב(
7.המוח שבתוך הקנה. "את כל ה___")כלים יז יז(

9.כנוי לולד הבכור היוצא ראשון מרחם אימו."קדש לי כל 
בכור ____" )שמות יג ב(

10.עיר נמל בים התיכון. "וירד ____" )יונה א ג(
קיט  )תהלים  אבד"  ואובד-דרך."כ____  לתועה  11.משל 

קעו(
12.עונש,פורענות. "חרב ___" )דברי הימים ב כ ט(

 "_____ ו____    הענין."קטמא  כך  כן,לא  הדבר  13.ואין 
)ברכות כח.(

14.כנוי לשבת שאחרי תשעה באב.  שבת ____
16.קיצור המילים : הגבהה וגלילה.

לרב"     תלמיד   ____" שאלה.  שאלה,הצגת  17.עריכת 
)שבועות לב.( )לא בלשון סמיכות(

1. שפה שמית עתיקה 2. הערכה מחדש 3. אין הבדל 4. 
גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. מהדק 9. גמל 10. חבר 
11. טבעי 12. אסקופה  13. קבוצת מילים שונות הנגזרות 
מאותו שורש 14. גחלת 15. בתורת המשפט 16. אחיתופל

1. מהי אכדית?
2.מהו שיערוך?

3. מה ההבדל בין טקס וטכס?
4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו..."
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. מהו אטב?

9. בת זוגו של מי הנאקה?
10. "עשה לך רב וקנה לך..."

11. ההיפך ממלאכותי
12. מלה נרדפת ל-סף

13. מהי משפחת מלים?
14. איזה מובן נוסף יש למלה "רצפה"?

15. במה עוסק התחביר?
16. עצה רעה היא "עצת ..."
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