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אוריאל צייטלין ויצחק לרר

גל הטרור מכה שוב באזרחי ישראל, והשבוע היה זה הרב איתמר בן גל הי"ד. הוא המתין להסעה 
שתיקח אותו לכיוון אירוע משפחתי, אך למרצח היו תוכנית משלו: עבד אל חכים עאדל המתין לשעת 
כושר והתנפל ברצחניות על הרב בן גל וגדע באחת את פתיל חייו המופלא. הרב בן גל שגדל ברחובות, 

הותיר אחריו שובל ידידים, מכרים, תלמידים ומשפחה המומים וכאובים. 
בגבעת  עקיבא  בני  ר"י  פרוכטר,  הרב  פותח  ומשובחות",  יפות  הוא קטף שושנים  ברוך  "הקדוש 
שמואל. "הרב רזיאל היה כל כולו חסד, נתינה חיוך. הרב איתמר אהב תורה ואהב את התלמידים שלו 

ועוד. בנוסף הוא אהב את הישיבה  חשב כל הזמן להעלות אותם עוד 
בצורה יוצאת דופן". 

"כאשר  שנה.  חצי  לפני  לישיבה  הגיע  הרב  כי  מספר  פרוכטר  הרב 
אתה  למה    - הסדר  בישיבת  ר"מ  אתה  אותו  שאלתי  לראיון,  בא  הוא 
צריך לבוא לישיבה תיכונית? הוא ענה לי: 'אני אוהב את זה אני אוהב 
עם  התלמידים  עם  בשירה  הבוקר  את  פותח  היה  הוא  הזה'.  הגיל  את 
השיר 'עלה למעלה עלה' והוא היה מסביר להם 'יש לכם דברים גדולים 
ומיוחדים בכל אחד ואחד ואתם תצליחו ותעלו מעלה מעלה'. תלמיד 
שאל אותו 'מה הכוח שלך כל יום להגיע עד גבעת שמואל'? הוא ענה 
להגיע כל יום מ'הר ברכה' לגבעת שמואל זה שמחה. למה? כי אני אוהב 

אתכם!" אומר ראש הישיבה.
שלו  הכיתה  את  לוקח  ר"מ  כל  בחנוכה,  כיצד  נזכר  הישיבה  ראש 
לעשות מסיבת חנוכה עם הרבנים, "הוא בא אלי והוא אמר לי אני רוצה 
לקחת את הישיבה להר ברכה, אמרתי לו 'אתה מכיר את החברה שלנו זה 
חברה מגבעת שמואל, מפתח תקוה, מי יבוא להר ברכה'? הרב איתמר 
התעקש על זה אמרתי לו, אני יעזור לך אנחנו עושים את המסיבה בהר 
ברכה. לאחר מכן הוא אמר לי אם כבר מבזבזים כל כך הרבה כסף בוא 
נעשה להם טיול כבר מהבוקר. אישרתי לו לעשות את זה והוא פשוט 
וחברותות בהר  הדהים אותי עם התוכנית שלו. שיעור עם הרב מלמד 
'אל  נגיד שזה שגרתי. בסוף המסיבה אמרתי לרב איתמר:  ברכה. בוא 
תחזור איתם, יש לנו מאבטחים אוטובוס ממוגן הכל בסדר', הרב איתמר 

אמר לי: 'אני לא חוזר איתם אני נשאר בבית''.
כדי  בלילה  בעשר  שמואל  לגבעת  איתם  חזר  איתמר  הרב  "בפועל, 
התגלגל  הוא  בלילה  ובעשר  בסדר  שהכל  לוודא  בטוחים  יהיו  שהם 

בטרמפים מגבעת שמואל עד להר ברכה!"
ממשיך ומספר הרב פרוכטר על האישיות שאפיינה את הרב איתמר בן 

גל: "ביום שישי האחרון, כתב לי הרב איתמר מייל שבו הוא מביע את רגשותיו כלפי הישיבה - הדאגה 
לתלמידים, איך הוא כותב על הישיבה: 'איזה שמח אני שאני מלמד בישיבה הזאת, איך אני מרגיש 
שאני צומח, וטוב לי בשיבה אני אומר לתלמידים תעריכו את זה שדואגים לכם פה', הוא גם כותב 

לתלמידים 'אני אוהב אתכם'. אני קורא לזה 'מייל הצוואה'".
"אי אפשר לסכם בנאדם שהוא גם אהבת תורה, גם ענווה, אהבת עם ישראל, אהבת ארץ ישראל. 
אני אומר לתלמידים שלי אנחנו יתומים - הוא היה אבא כפשוטו. אנחנו לא נשבר. אני אומר לרוצחים 
האלו, הם חיות אדם. הם רוצים להשפיל אותנו, אבל אנחנו לא יורדים כלפי מטה - אנחנו לא נוריד את 
ראשנו. אנחנו כואבים אנחנו דואגים ובאמת צריך המון כוחות כדי להתחזק אבל אנחנו נהפוך את זה. 

וכמו שנאמר 'הפכת מספדי למחול לי'.
"'עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה' -  זה לא רק משפט משיר - עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה 

זה המציאות של עם ישראל". מסיים ראש הישיבה את דבריו בקול רצוץ ומלא עוצמה.

"תמיד משמח ורוקד"
"אני גדלתי ברחובות וגם איתמר גר ברחובות, למדנו ביחד, ואני הייתי גדול ממנו בכמה שנים". 
איתמר מאירזדה פותח בשיחה כאובה על חברו הטוב ושכנו, "היינו בקשר טוב. למדתי איתו באותו 
קמפוס בישיבה, לאחר מכן כשהוא הלך לישיבת הר ברכה ואני הלכתי למקומי, הקשר מטבע הדברים 

פחת והלך".
יותר.  חזר מעט  והקשר  ברכה,  בהר  לגור  עבר  הוא  לפני מספר שנים, 
שנה  ובחצי  דלת  מול  דלת  בניין  באותו  להתגורר  עברנו  מכן  "לאחר 
עם  אכלתי  שבועיים  לפני  רק  להתחזק.  החל  ממש  הקשר  האחרונה 
משפחתי סעודת שבת בביתו. הוא היה מדריך שנתן את הנשמה בשביל 
החניכים שלו, גידל אותם לערכים, לאידאלים, הוא אהב את החיים והיה 

נער שמח. אנחנו לא מדברים על אחד שמנותק מהעם".
בסוף כיתה י"ב הלך לישיבה מסוימת, לאחר מכן הוא מוצא את עצמו 
בישיבת הר ברכה - שם הוא מאוד מוצא את עצמו מתחבר לדרך מתחבר 
אחד  ליבו  בחירת  את  מוצא  גם  הוא  שם  ישראל.  ולתורת  הארץ  לישוב 
כשעברתי  שנים,   6 "לפני  ביישוב.  החשובים  הרבנים  אחד  של  מבנותיו 
ורקד.  שימח  ממש  הוא  שלי  בחתונה  שמח,  ממש  הוא  ברכה  בהר  לגור 

זה היה ידוע שאיתמר בחתונות תמיד משמח ורוקד לפני החתן והכלה".
"הוא היה רושם הערות מיוחדות בתעודות של תלמידיו", הוא שוטח 
התלמידים  את  אהב  הוא  ללמד,  שמח  "היה  כמחנך:  עיסוקו  על  בפנינו 
כמחנך,  כבעל,  שלו  ההתנהגות  את  ראית  אותו.  גם  אהבו  והתלמידים 
כמארח, היה לו לב רחב הוא מגיע גם ממשפחה כזאת אשתו גיבורה אמרה 
בהלוויה משפטים שהשונאים שלנו צריכים לראות כדי להבין מי זה עם 
ישראל. בהספד שמעתי שהוא אמר שאם יקרה לו משהו ח"ו אז הוא מאד 

רצה להרגיע את אמא שלו וביקש ממנה שלא יבכו עליו הרבה".
דיברת קודם על הישוב, איך ההרגשה?

לא  אנשים  באב.  תשעה  של  אוירה  למטה  ראש  עם  הולכים  "אנשים 
להדגיש:  חייב  אני  כזה  משהו  או  מביטחון  פחד  פה  אין  פה.  פוחדים 
נוסע לבד  נוסעת לבד בדרכים, אני  ורעייתי, עירוניים במקור. אשתי  אני 
לצדדים  מביט  שאני  ברור  עמד  שהוא  בטרמפיאדה  עומד  אני  בדרכים, 

ומנסה לשמור על עצמי כל הזמן.
"אנחנו שמחים במקום הזה, יש פה קהילה מאוחדת. יש המון עזרה למשפחה. זה עצוב, אבל ברור 
לכולם שאנחנו ממשיכים. כולם מבינים שהתשובה הכי נכונה זה להגדיל תורה ולהמשיך לגדל את 
ארץ ישראל, עם ישראל. ידעו כל הדורות 'כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ' - עם ישראל התענה 

אבל בסוף הוא פורץ.
הם  המקרה  את  שמעו  שהם  מהרגע  שלהם,  הישיבה  ראש  סיפר  ח',  מכיתה  שלו  "התלמידים 
פשוט בכו וכשהם הגיעו להלוויה הם החליטו לשיר לו את השיר 'עלה למעלה עלה' של הרב קוק.  
כשהסתיימה ההלוויה וכולם יצאו מהבית קברות הקטן, כל התלמידים שלו התחבקו סביב קברו ושרו 
את השיר הזה 3-4 פעמים זה היה רגע מצמרר ומרגש. פשוט שרו את השיר הזה מעל הקבר תלמידים 

מכיתה ח' וככה אלה נפרדו ממנו".

"איתמר, אני רוצה להבטיח לך, שנעמוד 
ונהיה חזקים", במילים אלו נפרדה מהרב 
איתמר בן גל הי"ד רעייתו מרים שתחי' 
סופדים  ושכניו  לישיבה  חבריו  מנגד,   
לאדם שאותו העריצו ביחסו לתלמידיו, 
הייחודית  ובגישתו  הדרכתו  בכושר 
שהותירה חותם בלבבות תלמידיו הרבים 

 הולכים אחר מיטתו

 "זאת הצוואה שלו": מכריו של 
הרב בן גל הי"ד סופדים
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 סיביר: בית הכנסת הושב ליהודים
לאחר משא ומתן שנמשך שנים רבות השיבו השלטונות בעיר טומסק שבמרכז סיביר 
את בית הכנסת ההיסטורי שהקימו קנטוניסטים יהודים שהוגלו על ידי הצאר הרוסי באותם 
יהודים  קנטוניסטים  ידי  על  נבנה  מעץ  כולו  העשוי  הכנסת  בית  הרחוקה.  לסיביר  ימים 

שהתפללו  שנה,  ממאה  למעלה  לפני 
ידי  על  נפש עד שהועלם  בו במסירות 
מגורים  למבנה  והפך  הקומוניסטיים 
בשנים  משפחות.  כ-17  התגוררו  בו 
מרובים  מאמצים  נעשו  האחרונות 
הקהילה  לידי  המבנה  את  להשיב 
היהודית בטומסק שבראשות רב העיר 
והמחוז ושליח חב"ד הרב לוי קמניצקי. 
אף  המושל  התהליך  את  לזרז  בכדי 
חילופיים,  למגורים  לדאוג  הבטיח 
במשך  שהתנחלו  המשפחות  ל-17 

השנים במבנה ההיסטורי והקדוש. 

 איסלנד: חוק נגד ברית מילה
באיסלנד הוגשה לאחרונה הצעת חוק לאסור על ברית המילה. ההצעה הוגשה ע"י חברי 
פרלמנט מחמש מפלגות שונות, מהקואליציה ומהאופוזיציה. וכמו שהדברים נראים כעת 
יש לה סיכוי גבוה לעבור. באיסלנד לא חיים הרבה יהודים או מוסלמים ולכן אין כמעט 
מתנגדים לחוק. רק לחץ בינלאומי משמעותי יוכל לעזור. למותר לציין שבאף מדינה בעולם 
היום אין איסור על ברית מילה ומדובר בתקדים מסוכן מאוד שיכול להשפיע על מדינות 
העונשין  לחוק  ההצעה  נוסח  בנושא(.  חוק  הצעת  לגבש  התחילו  כבר  )בדנמרק  אחרות 
בתרגום לעברית: "כל אדם שייפגע בגופו או בבריאותו של ילד או ילדה ע"י הסרה של 
אבר בשלמות או באופן חלקי דינו עד 6 שנות מאסר". בהסבר להצעת החוק מובא רקע 

היסטורי לברית מילה, והסבר על כך שזה מנוגד לזכויותיו של הילד.

 בריטניה: איחר בדקה והתפטר מהממשלה
מייקל בייטס, השר הבריטי לפיתוח בינלאומי, החמיץ שאלה שהופנתה אליו מספסלי 
האופוזיציה. בייטס התנצל והודיע: "אני מתבייש שלא הייתי במקומי ועניתי על השאלה 
בנושא חשוב כל כך. לכן אני מגיש את התפטרותי לראש הממשלה שתיכנס מיד לתוקף. 
אני מתנצל". במקום נשמעו קריאות "לא" מכיוון חבריו שקראו לו לחזור בו, גם חברת 
ראש  הדברים.  את  לשקול  ממנו  ביקשה  בייטס,  התנצל  בפניה   – ליסטר  רות  הלייבור 
כי  אמר  תרזה  של  דוברה  בייטס,  של  התפטרותו  את  דחתה  מיי  תרזה  בריטניה  ממשלת 

מדובר בהתפטרות "בלתי נחוצה".

 רוסיה: סופת שלגים חריגה במוסקבה
גדולים  שלגים  עם  אלו  בימים  מתמודדת  ושלג,  לקור  הרגילה  רוסיה,  בירת  מוסקבה 
רב,  לגובה  מתנשא  ברציפות,  ימים  מספר  במשך  שירד  השלג  כאשר  במיוחד,  וחריגים 
ומקשה על הליכה ונסיעה לכלל הציבור, ובייחוד לאוכלוסייה המבוגרת והנזקקת. למעלה 
מאלפיים עצים נפלו, אדם אחד נהרג ומספר אנשים נפצעו וטופלו בידי כוחות הביטחון 
ימות השנה  כל  הפועל במשך  צדק״,  – שערי  היהודי  ״מרכז החסד  וההצלה המקומיים. 
בייחוד  אלו,  בימים  הפעילות  את  הגדיל  במוסקבה,  נזקקים  יהודים  אלפי  של  לעזרתם 
במערך המשלוחים של מנות מזון חם ומזין לקשישים וגלמודים, אשר אינם יכולים לצאת 
באופן עצמאי כדי לרכוש לעצמם מזון, וכל פנייה שמגיעה אל מוקד החרום של המרכז, 

מטופלת באופן מיידי באמצעות צי הרכבים והעובדים המסורים של מרכז החסד.

 בדרך לישראל: שריפה במטוס
בטונדות  להציב  החליטו  באוסטרליה  אירופה,  ברחבי  תאוצה  שתפס  הטרור  גל  לאור 
לאלו  הדומים  עתידים  דריסה  פיגועי  למנוע  במטרה  אדם,  הומי  ציבוריים  במקומות 
שהתרחשו בישראל ובאירופה בזמן האחרון. על פי התוכנית שפורסמה בניו יורק טיימס, 
מחסומים מבטון יוצבו במקומות ציבורים עמוסי הולכי רגל, בכדי למנוע כניסת כלי רכב 

ממונעים ובכך, למנוע פיגועי דריסה. 
לארגוני הטרור.  נכנע  לא  "לעולם  כי  טורנבול אמר  ראש ממשלת אוסטרליה מלקולם 
אנחנו חייבים להתמודד עם הטרור. עלינו לנקוט בכל פעולה שתגן על חייהם של אזרחנו 
מפני התקפות טרור". טורנבול סיפר כי תכנית זו גובשה לאחר פיגוע הדריסה בניס שבצרפת 
לפני כשנה, ביום העצמאות הצרפתי. בפיגוע זה, נרצחו כשמונים ושש בני אדם ונפצעו 

רבים, הפיגוע בוצע ע"י משאית שכורה שהייתה נהוגה בידי טרוריסט אסלאמי.

כותרות השבוע בעולם
העולם
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המלצות בתיקי נתניהו בשבוע הבא, כך דווח 
חקירות  של  שנה  בתום   .2 בחדשות  השבוע 
נגד ראש הממשלה במהלכן נחקרו והעידו גם 
חבריו, ונגבו עדויות מסביב לעולם המשטרה 
החקירה,  חומרי  כל  את  השלימה  כי  סבורה 
נתניהו שחשוד בתיקי 1000 )המלצות(, ותיק 
2000 )פרשת נתניהו – נוני מוזס(, הערכה היא 
שההמלצות יוגשו נגד ראש הממשלה עד ליום 
חומרי  אלה,  הערכות  פי  על  הקרוב,  שלישי 
את  לדין  להעמיד  המלצה  יכללו  החקירה 
ראש הממשלה בנימין נתניהו בשורת עבירות 

שוחד, מרמה והפרת אמונים. 
"תיק 1000": נחקר חשד שראש הממשלה 
קיבל טובות הנאה ומתנות יקרות כמו סיגרים 
שהבולט  עסקים,  מאנשי  חריפים  ומשקאות 
נפתחה  החקירה  מילצ'ן.  ארנון  הוא  שבהם 
רשמית בדצמבר 2016 ונתניהו נחקר באזהרה 

בפרשה כמה פעמים.
לתיאום  בחשד  עוסק   :"2000 "תיק 
העיתון  על  להגבלות  לכאורה,  מהלכים, 
"ישראל היום" בתמורה לסיקור אוהד בעיתון 
"ידיעות אחרונות" ובאתר "ynet". בפרשה זו 

נחקרים באזהרה נתניהו וארנון מוזס, המוציא 
לאור והעורך האחראי של "ידיעות אחרונות".

כנראה  זו  הקואליציה?  חברי  ינהגו  כיצד 
שאלת השאלות. מה יעשה משה כחלון ביום 
גם  נגדו  מופעל  הלחץ  ההמלצות,  שאחרי 
מהרחוב והמחאות שמתנהלות בעת האחרונה 
הצהיר  שכחלון  למרות  מהאופוזיציה,  וגם 
לאחרונה כי אין בכוונתו להפיל את הממשלה 
אישום  כתב  להגיש  תמליץ  המשטרה  אם  גם 

נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
כחלון אמר כי "אין מה לעסוק בספקולציות 
והוא  ברור,  החוק  המשטרה.  המלצות  לגבי 
לאחר  להתפטר  הממשלה  ראש  שעל  קובע 
אישום  כתב  הגשת  על  מחליט  שהיועמ"ש 
ליציבות  בנוגע  הוסיף  אף  כחלון  נגדו". 
הממשלה: "אני קבלן בנייה, לא קבלן פירוקים 

- הבחירות ייערכו במועדן בנובמבר 2019".
החרדים  ובראשם  הקואליציה  חברי  יתר 
את  ומגבים  במשטרה,  מלא  אימון  מביאים 
אם  כי  אומרים  חלקם  אך  הממשלה.  ראש 
החלטה  יקבלו  אם  חמורות  יהיו  ההמלצות 
תואמת. נציין כי על פי החוק ראש הממשלה 
אינו חייב להתפטר רק לאחר שהורשע על ידי 

בית המשפט.
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השב"כ  ראש  נגד  חשדות  שעלו  לאחר 
יצא  כי  עלה  בהם  פרי  יעקב  וחה"כ  לשעבר 
דובר שקר בבדיקת פוליגרף, בה עלה החשד 
מידע  דרעי  אריה  דאז  הפנים  לשר  העביר  כי 
ולאחר  נגדו,  שהתנהלה  חקירה  במהלך 
שתחקיר נוסף שפורסם בתכנית 'עובדה' גילה 
כי פרי שטען כי שירת בעבר בצה"ל לא עשה 
זאת ושוחרר משירות, הודיע חה"כ יעקב פרי 

כי הוא פורש מהכנסת. 
"מעולם לא הסתרתי את העובדה כי בעיות 
מלא.  צבאי  שירות  להשלים  ממני  מנעו  לב 
שונים  גורמים  מנסים  האחרונים  בחודשים 
למען  השנים  רב  ופועלי  אמינותי  את  לקעקע 
מדינת ישראל". אמר פרי שהוסיף כי "כל חיי 
נלחמתי, פעלתי ואף נפצעתי במסגרת תפקידי  

בשירות הביטחון הכללי".
המגמתיים  הפרסומים  כי  העובדה  "לאור 
למען  השנים  רב  פועלי  על  כבד  צל  מטילים 

כן  וכמו  ישראל  מדינת  של  בטחונה  ביצור 
עתיד,  יש  מפלגת  מייצגת  אותם  הערכים  על 
החלטתי לקחת פסק זמן מפעילותי הציבורית 

ולהגיש את התפטרותי מהכנסת."
"אנו  התפטרותו:  עם  מסרו  עתיד  ביש 
להתפטר  פרי  של  החלטתו  את  מכבדים 
מהכנסת. פרי שירת יותר מ 30 שנים בשב"כ 
במהלכן אף נפצע קשה וחזר לשרות. תרומתו 
ולביצור בטחונה של  פרי למאבק בטרור  של 
מדינת ישראל עוד יעמדו לזכותו שנים רבות".

של  "תרומתו  לפיד:  יאיר  עתיד  יש  יו"ר 
היא  ישראל  בטחונה  למען  פרי  הכנסת  חבר 
מהחשובות שידעה מדינת ישראל.  אני מעריך 
את החלטתו של יעקב פרי המשקפת את ערכי 
על  שחרטה  הציבוריות  והנורמות  עתיד  יש 

דגלה."
שאטה  תמנו  פנינה  לשעבר  הכנסת  חברת 
ומוצבת  כנסת  כחברת  ה-19  בכנסת  שכיהנה 
ותכהן  לכנסת  תשוב  ברשימה   12 ה-  במקום 

כחברת כנסת במקומו של פרי.

המלצות בתיקי נתניהו - 
בשבוע הבא

פעמים,  שבע  הממשלה  ראש  נחקר  במהלכה  שנה  לאחר 
לקראת  נאספו  החקירה  שחומרי  כי  סבורה  המשטרה 

גיבושן  כיצד ינהגו חברי הקואליציה?

לאחר שתחקיר 'עובדה' קבע כי יצא דובר שקר במספר 
ולא  שיקר  כי  גילה  נוסף  ותחקיר  פוליגרף  בדיקות 
פורש מהכנסת  הוא  כי  פרי  יעקב  הודיע  שירת בצה"ל, 
פועלי  על  כבד  צל  מטילים  המגמתיים  "הפרסומים   
לביטחונה של ישראל"  לפיד: "אני מעריך את החלטתו 

של יעקב פרי המשקפת את ערכי יש עתיד"

מבוכה ל'יש עתיד': יעקב 
פרי פורש מהכנסת

בית הכנסת מגולף בעץ מעשי ידיהם של הקנטוניסטים. 
צילום: וולרי קאסטקין
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ארבעס
יענקי קצבורג

של  לנכדתו  החתונה  שמחת  נערכה  ראשון  ביום 
ראש ישיבת בית מדרש עליון הגאון רבי ירחמיאל 
לפקוביץ  הגרמי"ל  מרן  נין  הוא  החתן  אונגרישר, 
שנערכה  בשמחה  לפקוביץ.  הגמ"ד  נכד  זצ"ל, 
באולמי ארמונות חן השתתפו מרן הגרי"ג אדלשטיין, הגאון 
רבי איתמר גרבוז, הגאון רבי חזקיה מישקובסקי, הגאון רבי 
שריאל רוזנברג, הגאון רבי נפתלי קופשיץ. הגרד"י שפירא, 
אברהם  צ'ולק,  חנניה  מציון  עזר  יו"ר  גפני,  משה  ח"כ 
רובינשטיין, הנגיד שלום פישר, מרדכי קרליץ ועוד. השמחה 
נמשכה עד השעות הקטנות של הלילה בטיש בראשות הסבא 

הגר"י אונגרישר.

ביום  הגיע  מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן  מפתיע:  ביקור 
הגר"י  הראש"ל  מרן  אצל  מיוחד  לביקור  רביעי 
יוסף, הסיבה לביקור המפתיע – רצונו של הרבי 
נגדו  הרדיפה  בעקבות  לציון  הראשון  את  לחזק 
מצד פוליטיקאים חילונים שיצאו נגדו בחוצפה ועזות מצח 
בעקבות דברים שאמר נגד ההליכה להתדיין בערכאות כמובא 
לאותם  להיכנע  "אסור  לראש"ל  אמר  האדמו"ר  בשו"ע, 
אנשים, כשהם רואים אדם חזק הם נרתעים". הראש"ל אמר 

כי "כל דבר שבקדושה נתקל במלחמות". 

האדמו"ר  כ"ק  של  קדשו  וברכת  בקשתו  לאור 
ליום  השבוע  התגייסו  בעלזא  חסידי  מבעלזא: 
"התרמת ההמונים" למען "מרכז מוסדות בעלזא" 
הנהנים  הציבור  כלל  את  לרתום  הרעיון:  באר"י. 
החינוך  בעלזא בשדה  הקודש  הכבירה של חצר  מהפעילות 
למעלה  לעזרת  להתייצב  והרווחה,  הרפואה  והקירוב, 
בארץ  בעלזא  דחסידי  הק'  המוסדות  תלמידי  מ-16,000 

ישראל. יום ההתרמה נפתח ביום שלישי בשעה 18:00 ונסגר 
כעבור כ-30 שעות, ביום רביעי בערב בשעה 23:00.

כלל חסידי בעלזא בארץ ישראל, יצאו לפעילות נמרצת למען 
ושגשוגם של המוסדות הקדושים, כאשר במסגרת  רווחתם 
כל  אל  אישית  בפניה  בעלזא  חסידי  אלפי  פנו  הפעילות 
יחד  יתאחדו  ומכריהם, למען  קרוביהם  ושכיניהם,  ידידיהם 
ויצטרפו בהמוניהם למיזם הייחודי של "התרמת ההמונים", 
המוסדות  תלמידי   16,000 למען  תרומתם  את  וירימו 
הקדושים דחסידי בעלזא, ביניהם כ-1800 אברכי הכוללים 
עמלי תורה, לראשונה ההתרמה נעשתה דרך ערכת דיגיטלית. 
ואכן, לאחר יממה הושלם היעד שנקבע מלכתחילה וגויסו 6 
מיליון שקלים בשיטת מצ'ינג, כלומר כל שקל שנתרם על ידי 
אחד המשתתפים – נתרם מולו שקל נוסף על ידי כמה גבירים 

שהתחייבו לכך מראש.

ביום שלישי סמוך לחצות אלמונים הציתו את בית 
מדרשו של האדמו"ר מבישטנא בשכונת עמישב 
דקות   - במקום  שחלף  אורח  עובר  תקווה.  בפתח 
לאחר ההצתה, מיהר להזעיק את כוחות הכיבוי, אלו 
הגיעו בתוך זמן קצר והשתלטו על הלהבות. בזוכת הפעילות 
המהירה נמנע מהאש להגיע אל ארון הקודש וספרי התורה 
ותשמישי  קודש  ולספרי  הכנסת  לבית  נגרם  רב  נזק  שבו. 

קדושה שחלקם נשרפו וחלקם כוסו בפיח שחור.

השבוע  פרסמו  הארץ  מכל  ודיינים  שכונות  רבני 
חכם",  ב"שעון  השימוש  נגד  חריף  מכתב 
המדובר על שעון שמזהה את מהירות הריצה, ויש 
במכשירי  המופיעים  למשחקים  בדומה  משחקים  בו 
הסמארטפון, לאחרונה בעקבות האיסור בישיבות והסמינרים 
החכם  השעון  החל  כשרים  ללא  הנחשבים  המכשירים  על 

כלהיט  להימכר 
החרדי,  במגזר 
כותבים  הרבנים 
לאחרונה  "והנה 
סוגים  נתחדשו 
של  שונים 
אלו,  מכשירים 
בחזותם  אשר 
הם  ובשמם 
כמכשירים  נדמים 
המותרים,  אחרים 
המכשיר  וכגון 
'שעון  הקרוי 
והינם  חכם', 
היצר  מתחבולות 
שכביכול  המדמה 
זה  מכשיר  על 

לא נאמר האיסור. ויש שאף מוכרים אותם לילדים ובחורים 
ביותר  חמור  באופן  הרבים  בהחטאת  חלק  נוטלים  והינם 
הרינו  כן  על  עצומה,  בסכנה  הדור  עתיד  כל  את  ומעמידים 
להודיע דעתנו שמכשיר זה אסור להשתמש בו, הן למבוגרים 
והן לצעירים. והאיסור הוא אף בעת שאין בו כרטיס סים או 
ולפרסמו".  למוכרו  איסור  חל  וכן  חסימה.  איזו  בו  שעשו 

מסיימים הרבנים.

קבוצת בחורים מישיבת פוניבז' שקיבלו על עצמם 
ביום שמחת תורה תשע"ז לימוד רצוף בימי שישי 
במשך 8 שעות בתענית דיבור, כפי התקנה שהתקין 
הגר"ש מרקוביץ, סיימו השבוע את מסכת יבמות אותה 
למדו אך ורק במסגרת זו, כאשר מידי יום שישי - במשך שנה 
ומחצה - הם מתקדמים בלימוד המסכת מהקשות שבש"ס, 
המאומצת  העמידה  על  והערכה  הוקרה  לאות  לסיומה.  עד 

והמרשימה בקבלה, התקיים סיום המסכת בחדרו של הגר"ש 
מרקוביץ, ב"דירת הרב" שבבנין הישיבה. כאשר אף הקדיש 
ביקש  האירוע  במהלך  ידו.  על  נאמר  המסכת  סיום  שלאחר 
עצמם  על  לקבל  להתחייב  הנוכחים,  מכל  הישיבה  ראש 
כיצד  ורואים  וכאשר חולפת תקופה ארוכה  כזו,  ג"כ קבלה 
לסיים  זוכה  ואף  ומצליח,  בה  עומד  הקבלה  את  שקיבל  מי 
וחמורה בש"ס, הדבר מדרבן מאד  גדולה  במסגרתה מסכת 
להצטרף למסגרת הקבלה של הלימוד הרצוף במשך 8 שעות 

בימי שישי.

בגבעת  חברון  ישיבת  ראשי  החמירו  לאחרונה 
ראשי  נהיגה,  לימוד  בגין  הענישה  את  מרדכי 
הישיבה נועצו השבוע בעקבות מידע שהגיע על כך 
ששניים מטובי הלומדים סיימו לימוד נהיגה וקיבלו 
יש  כי  הישיבה שסברו  ראשי  מבין  היו  הנהיגה,  רישיון  את 
להרחיק את הבחורים לצמיתות והיו שסברו כי יש להענישם 
כהן חבר  בעונש אחר, אתמול הכריע ראש הישיבה הגר"ד 
מהישיבה  הבחורים  את  לסלק  יש  כי  התורה  גדולי  מועצת 
ההחלטה  על  הידיעה  את  הבחורים  קיבלו  היום  לצמיתות. 
ועזבו את הישיבה. כידוע מרן הרב שך זי"ע תיקן כי הישיבות 
לא יאפשרו לבחורים להנפיק רישיון נהיגה וכך נהוג עד היום 

בהיכלי התורה.

השבוע  העביר  קוק  הכהן  דב  רבי  המקובל  הגאון 
מבקש  "אני  הרב  סיפר  בדבריו  לתקשורת,  מסר 
מן  מאוד  קשה  במצב  נמצא  אני  אישית  בקשה 
המיצר - במלחמת מיצר, בפחד נורא וגדול עלי, ולכן 
אני מבקש בקשה אישית, מחמת שתקפו אותי חרדות גדולים 
ורוצה  אותי  שמכיר  מי  מכל  מבקש  אני  האחרונה,  בשבת 
לעשות לי טובה – שיתחזק מאוד מאוד בלימוד התורה, כי 
תקפו אותי פחדים גדולים בעניין ביטול תורה שלי עד שלא 
וחרדות  נוראים  סיוטים  לי  היו  פחד.  מרוב  לעמוד  יכולתי 
אני  ולכן  תורה,  ביטול  על  אותם  לפרש  יכול  עצומות שלא 
אותי  שמכיר  מי  מכל  אישית  בקשה  ולבקש  לפנות  נאלץ 
התורה.  בלימוד  מאוד  מאוד  שיתחזק   – ממני  לו  ואכפת 
חמש דקות או עשר דקות לא להפסיק בזמן הלימוד, או לא 
להפסיד לימוד, וממש כמו שרואים זהב ולא נפרדים ממנו, 
אני  בזה  שיתחזק  ומי  ולהוסיף,  מהלימוד,  להיפרד  לא  כך 

מודה לו באופן אישי וחייב לו את החיים שלי, למי שיעשה 
זאת עבורי, כי זו טובה אישית עבורי ממש". 

ישראל':  ל'כל  אומר  גיאת  אהרן  הרב  ימינו  ויד  מקורבו 
של  במושגים  והכל  תורה  ביטול  בגלל  גדול  בצער  "הרב 
הרב כמובן, לפני תקופה הרב העביר מסר לציבור הכללי על 
שמירת שבת, אבל הפעם הרב ביקש מסר לתקשורת חרדית 
מאמץ  שיעשה  הרב  את  שאוהב  אחד  וכל  תורה  ביטול  על 

להוסיף לימוד תורה".

ההתרמה  לציון,  הראשון  אצל  מויז'ניץ  האדמו"ר  ביקור 
הדיגיטלית של בעלזא, הצתת בית הכנסת בפ"ת, הבחורים 
והמסר  החכם'  ב'שעון  המאבק  חברון,  את  לעזוב  שנאלצו 

מהמקובל על ביטול תורה

צילום יעקב כהן
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בעיות בוורידי הרגליים – יכול להיות 
שאתם לא סובלים ולא יודעים?

אסתטית  בעיה  הן  רגליים  בוורידי  "בעיות 
המערבי",  בעולם  ביותר  מהנפוצות  ורפואית 
ראשית  רוקחת  קולס,  בן-שלום  רות  מציינת 
התופעה,  על  ומסבירה  פרמשלום  בחברת 
נאמד  והסובלות  הסובלים  שיעור  "כאשר 
בעיות  הבוגרת.  מהאוכלוסייה  בכשליש 
תמים  באופן  כלל  בדרך  מתחילות  ורידים 
עם  גוברת  חומרתן  צעירים.  בגילאים  למדי 
שרגליים  לכך  מודעים  אינם  ורבים  הגיל 
ונפוחות הן, לרוב, הסימנים  עייפות, כאובות 
הראשונים המבשרים על תחילתה של מחלת 

ורידים. 

הריונות  משפחתית,  תורשתית  נטייה   
מרובים, משקל עודף, היעדר פעילות גופנית, 
מתקדם,  וגיל  ממושכת  וישיבה  עמידה 
של  הטבעית  שהפעילות  הסיבות  עם  נמנים 
לא  הוורידים  השנים:  עם  פוחתת  הוורידים 
והדם  הכבידה,  כוח  מול  לפעול  מצליחים 
אינו עולה מעלה לכיוון הלב,  אלא משתהה 
מלא  בלון  דמוי  מוגבר,  לחץ  ויוצר  בוורידים 
מים, על דפנותיהם. וכך כל תוספת של מספר 
קילוגרמים למשקל הגוף היא אתגר לוורידים, 
הנדרשים לעמוד גם בעומס של כוח הכבידה. 

להחזיר  הוורידים מתקשים  בישיבה  גם   
גורם  תנועה  חוסר  הגוף.  'במעלה'  הדם  את 
והשוקיים,  הרגליים  כפות  ששרירי  לכך 
'המנוע' החזק המשלח את הדם הוורידי חזרה 
אל הלב מתקשים לבצע את מלאכתם. משהחל 
התהליך, הבעיה "מתקדמת" וגורמת להפרעה 

הולכת וגדלה בחיי היומיום.

מאוד  מחריפה  אמנם  הוורידים  תופעת   
לטפל  מומלץ  אך  החום,  בהשפעת  בקיץ 
בזמן  שכן  החורף  בעונת  דווקא  בוורידים 
לשמש,  מחשיפה  להימנע  חשוב  הטיפול 

שעלולה לפגום באיכות הטיפול. 

 נוהגים לסווג את חומרת התופעה בדרגות 

1 – 6. כאשר בדרגה 1–2 של אי ספיקה ורידית 
וכאובות.  נפוחות  עייפות,  תהיינה  הרגליים 
קרסוליים,  הרגליים,  כפות  באזור  העור  על 
עקצוץ,  עכביש",  "נימי  יופיעו  והשוקיים 
תפוחים  ורידים  יופיעו   2 בדרגה  וגרד.  נימול 
סגול, המוכרים בשם  ובולטים שצבעם כחול 
בשרירי  התכווצויות  יופיעו  בהמשך  'דליות'. 
השוקיים. ובשלב מתקדם יותר יופיעו שינויים 

בעור ואף כיבים. 

 בשלבים מוקדמים )1-2( אפשר להאט את 
מעגל הקסמים של התקדמות מחלת הוורידים 
ידי  על  כליל,  לעצרה  אף  ואולי  והחמרתה, 
אלסטיות  בגרביים  ושימוש  הרגליים  הגבהת 
כיום  בישראל  הטיפולי  החידוש  יום.  מדי 
אנטיסטקס  מסדרת  חדש  תזונה  תוסף  הוא 
הדם  כלי  תפקוד  את  המשפר   ,)Antistax(

ובעקבות זאת את זרימת הדם ברגלים. בד בבד 
)בצקות(,  נפיחות  כאב,  מפחית  אנטיסטקס 
אנטיסטקס  טבליות  ועייפות.  כובד  תחושת 
עלי  תמצית  על  מבוסס  יומית,  יום  לנטילה 
זוהי   .)AS195® Vitis Vinifera( אדומה  גפן 
תרכובת ייחודית של נוגדי חמצון רבי עוצמה 

)ביו-פלאבנואידים(. 

במחקרים הקליניים בהשתתפות אנשים   
בדרגות  ורידית  אי-ספיקה  מבעיות  שסבלו 
טיפול  חודשי  שלושה  לאחר  כי:  נמצא,   1-3
מ"ג(,   360( אנטיסטקס  בטבליות  יומיומי 
ובנפיחות  בבצקות  ירידה משמעותית  נצפתה 
בכל  נוזל  מ"ל  כ-100  של  )הבדל  ברגליים 
לפלצבו(.  בהשוואה  אנטיסטקס,  עם  רגל 
בתחושת  הקלה  על  גם  דיווחו  המטופלים 

הכבדות, הכאבים, הנימול והעקצוץ. 

לטפל  נוהגים  יותר  מתקדמים  בשלבים   
פולשניים,  בטיפולים  ורידית  ספיקה  באי 
החדרת  קצף,  וקיטור,  רדיו  גלי  לייזר,  כמו: 
דבק וטיפולים נוספים שסוגרים את הוורידים 
נעשים  אינם  כיום  הטיפולים  רוב  הפגועים. 

בניתוח, אלא במרפאה. 
מאוד,  נמוכה  ורידים  לבעיות  המודעות 
בתקווה  הטיפול,  את  לדחות  נטייה  וישנה 
חולפים  אינם  הם  אבל  יחלפו,  שהתסמינים 
נוטים להחמיר ללא טיפול. לכן מומלץ  אלא 
התסמינים  הופעת  עם  בטיפולים  להתחיל 

הראשונים.
הם  ורידים  בבעיות  המטפלים  הרופאים 
על  אבחון  לערוך  נוהגים  דם.  לכלי  מומחים 
בוורידי  הדם  זרימת  את  המשקף  מכשיר  ידי 
הרגליים )דופלר(. הטיפול כיום מותאם אישית 
לכל מטופל/ת. מומלץ להיוועץ ברופא/ה על 
גישה  בכל  הכרוכים  והחסרונות  היתרונות 

טיפולית שתוצע לכם/ן. 

הנה כמה עובדות על בעיות 
בוורידי הרגליים:

הסימן  הן  ועייפות  כבדות  רגליים 
הראשון לבעיות ורידים. 

הסבירות לפתח ורידים בולטים )דליות( 
ברגליים נוסקת ל-90% אם להוריכם יש 

דליות.
עמידה(  רק  )ולא  ממושכת   ישיבה 

מעלים את הסיכון למחלות ורידים
ורידים בולטים שכיחים יותר עם העלייה 

בגיל.
במשקל  עלייה  הורמונליים,  שינויים 
והתרחבות כלי הדם, מאיצים היווצרות 

והחמרת בעיות בוורידים.
האידאלית  התקופה  היא  החורף  עונת 
הרגליים!  בוורידי  בבעיות  לטיפול 
כמעט  נזכרים/ות,  אנחנו  זאת  ולמרות 
דווקא  הרגליים  בוורידי  לטפל  תמיד, 
כשהחשיפה  טוב,  פחות  בעיתוי  בקיץ, 

לשמש עשויה לעכב ולפגום בטיפול

"דוקטור, למה אתה *
רושם לי במרשם: נעל"? 

וממציא < בעלים  יזם,  מילר,  קארל  השוויצרי,  המהנדס 
הגיע   Kyboot נעלי  של  אוויר",  על  הטכנולוגיה:"ללכת 
לביקור ראשון בישראל, לרגל פתיחת חנות חדשה בירושלים 
מכאבים  לסובלים  מסייעות  קיבוט  נעלי   . קיבוט  נעלי  של 

אורתופדיים: גב, ברכיים, כפות רגליים וכף רגל סוכרתית.
סיפורו של מילר מרתק. בשנות ה- 80 הוא ביקר באפריקה 
והבחין שבני שבט המסאי לא סובלים מבעיות אורתופדיות, 
נלהב מהגילוי,  רכה.  יחפים על אדמה  צועדים  משום שהם 
אדמת  על  הצעידה  תחושת  את  לשחזר  יצליח  שאם  הבין 
לסייע  יוכל  המודרניים,  לחיים  ויתאימה  הרכה  החימר 

לסובלים מבעיות אורתופדיות. 
של  טיפוס  אב  דגם   1996 בשנת  פיתח  זו,  לתובנה  בהתאם 
 MBT- Masai קרא:  לה  בטכנולוגיה,  ייחודית  נעל  סוליית 
Barefoot Technology: טכנולוגיית הליכה יחפה "מסאית". 
הסוליה  בעולם.  מסוגה  ראשונה  ייחודית,  סוליה  הייתה  זו 
הרגליים  שרירי  את  ואימנה  ואחורה,  קדימה  נדנוד  יצרה 

וכפות הרגליים.
סוליית MBT המקורית חוללה מהפכה בעולם נעלי הנוחות, 
אנשים,  של  ההליכה  יכולת  על  החיובית  השפעתה  בזכות 
טוב  ללכת  הצליחו  ובזכותה  אורתופדיות,  מבעיות  שסבלו 
יותר. בעקבות ההצלחה, נכנסו לתחום יזמים נוספים. חיקו 

את מילר, ופיתחו נעלי נוחות בעלות סוליית "רוקר".
בשנת 2006 מכר קארל מילר את חברת MBT ב- 1.5 מיליארד 
דולר! שנה אחר כך הקים את חברת Kybun, במסגרתה פיתח 
בהשקעה כספית, הנאמדת ב- 80 – 70 מיליון יורו, את הדור 

  .Kyboot :החדש של נעלי הנוחות הבריאותיות, נעלי
גם הפעם קיבל השראה מהטבע: בתקופה שהתגורר בדרום 
שלהם.  האורז  בשדות  אשתו  למשפחת  לעזור  נהג  קוריאה 
עבודה  יום  אחרי  משתפרים  שלו  הגב  שכאבי  הבחין  הוא 
את  שתחקה  סוליה,  לפתח  בדעתו  ועלה  הרכה,  באדמה 

הרכות והגמישות של הבוץ.
הסוליה  עשויה  מהם  בחומרים,   Kyboot נעלי  של  ייחודם 
לכף  עצמה  את  מתאימה  הסוליה  וגמישה.  קפיצית  הרכה, 
"זיכרון"  לה  אין  זעזועים,  בולמת  מחדש,  צעד  בכל  הרגל 
השרירים,  חיזוק  מאפשרת  העדינה  והתנועתיות  לדריכה, 
שיפור היציבה וזרימת הדם. הדבר דומה להליכה על גבי חול 

ים יבש.
דני קציר, נציג חברת Kybun בישראל, מספר: "סבלתי מאוד 
מבעיות אורתופדיות: שני דיסקים בגב הוסרו בניתוח, היו לי 
שני דורבנים ברגליים ויש לי קריסה פנימה בכפות הרגליים. 
שמצא  רופא,  חבר  בהתרגשות  לי  סיפר  שנים  מספר  לפני 
בחנות קטנה בשוויץ, נעל נהדרת מיוחדת לסובלים מבעיות 
אורתופדיות קשות. שנים שההליכה הייתה לי קשה וכואבת, 
ובפרט  ללכת,  עליי  שייקלו  נעליים,  שישנן  הסיכוי,  ולכן 
ללא כאבים, קסמה לי. טסתי לשוויץ, נעלתי את נעלי קיבוט 
מהגילוי  נרגש  משתנים.  שחיי  ציניות,  שום  ללא  והרגשתי, 
החלטתי מיד לייבא את נעלי קיבוט לישראל, ולאפשר לאלפי 
ישראלים, המתקשים בהליכה בשל כאבים שונים ומגוונים, 

ליהנות מאיכות חיים משופרת".
מזרון  או  ספוג  כרית  על  הליכה  מדמות   KyBoot נעלי 
פותרות את  דבר,  לכל  בריאות  נמכרות כאביזר  הן  לאטקס. 
של  רחבה  מקשת  לסובלים  ומתאימות  במדרסים,  הצורך 
בעיות אורתופדיות: כאבי גב, כאבי ברכיים וכאבי דורבן. הן 
ממריצות את מחזור הדם, מקלות את העומס על הברכיים, 
ברגליים,  הרגליים,  בכפות  השרירים  את  ומחזקות  מאמנות 
בזכות  היציבה.  את  ומשפרות  הגב  כאבי  על  מקלות  בגב, 
סוכרתית.  רגל  לכף  גם  במיוחד  מתאימות  הן  תכונותיהן 

מחקר קליני, שנערך במרכז הרפואי "שיבא" הוכיח זאת".



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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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:
כביש 90

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. מאיר עיניים
2. מדקדק עמו כחוט השערה

3. מה נורא המקום הזה

תשובות:

תשובות:

ֵּראִשׁית כח יז ּים יט ט 2. ְיָבמֹות קכא 3. ְב ִּהִל 1. ְת

1.נוהג בחיסכון, מצרף פרוטה לפרוטה, חוסך."___  על- יד" )משלי 
יג יא( )בכתיב חסר(

2.מצאצאיו של זרובבל.  )דברי הימים א ג,כ(
3.אכזבה,מפח-נפש. "וישב ב__  __ לארצו")דברי הימים ב לב כא(

4.מן החשובים שבשלושת הגיבורים של דוד המלך.  שומר ראשו של    
דוד לאחר שהיגיע למלוכה. )שמואל ב כג כ-כג( )בהיפוך אותיות(

יחיד(  )בלשון  ג(  יא  יהרסון")תהלים  ה___   "כי   בסיס.   5.יסוד, 
)בהיפוך אותיות(

8.משל לדבר הנשרף או כלה מהר.  "והיו כל זדים וכל     עשה רשעה  
____  ולהט אתם היום הבא")מלאכי ג יט( )בהיפוך אותיות( 

10.מעשיו והתנהגותו של שוטה אינם צריכים לשמש מופת ודוגמה 
לאחרים. "אין מביאין ___  מן השוטים")שבת קד:( )בהיפוך אותיות(

12.תער-החרב, נרתיק-החרב.  "וישב חרבו אל-  ___")דברי הימים א 
כא, כז( )לא בלשון סמיכות(

13.הלך הליכת פיסח, לא יכול להלך כראוי בשל מום ברגל.  "והוא  
___  על ירכו")בראשית לב לב()גוף שלישי, עבר(

16.הנביא, חוזה דוד, שנצטרף אליו עוד בבורחו מפני שאול בעדולם.  
)שמואל א כב ה(

שב___  גדור."כלים  מחיצה,מקום  ידי  על  מובדל  1.מקום 
טהורים טמאה ב___ כלים שבבית טמאין"  )אהלות טו ד( 

)בהיפוך אותיות(
2.צהבת,מחלת הכבד או הדם,שאחד מסימניה הצבע הצהוב 
של לובן העין. "מי שאחזו ___ מאכילין אותו בשר חמור" 

)יומא פד.(
3.עצי פרי וצמחי מטע אחרים פגומים שאינם מניבים פרי.
"המקבל שדה מחברו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר ____

למאה" )בבא בתרא צה.(
4.קיצור המילים : ארץ ישראל.

6.גם אם כך הוא הדבר,אף על פי-כן,בכל זאת."אפילו ____" 
)ברכות נב:(

8.כנוי לקמח ממין גרוע.  "פת ____" )שבת קיז:(
11.אוי ואבוי לו.  "__ לראשו")מגילה יא.()בהיפוך אותיות(

13.נוהם,צועק.  "ארי-נהם ודב ____")משלי כח טו( )בהיפוך 
אותיות(

14.בעלה של אביגיל אחות דוד ואביו של עמשא. )מל"א ב 
ה(

ג  "גם כי אזעק ואשוע ____ תפלתי" )איכה  15.סתם,אטם. 
ח(

17.קיצור המילים : ווי עמודים

העמוד טעון גניזה

1.עבד לבית שאול המלך.אחר- כך הוא נקרא  "נער שאול" 
)שמואל ב ט ב(

5.כבר זמן רב.  "____ ימים רבים" )יהושע כב ג(
יואב,אבישי   : לדויד  אשר  הגיבורים  שלושת  של  7.אמם 

ועשהאל.  )שמואל א כו ו(
הגלום  את  לגלות  כדי  בדבר  מעמיק  ובדיקה,עיון  9.בחינה 

בו. "רישון וכונן ל___ אבותם" )איוב ח ח(
10.כשלון,תקלה.  "את רגלי מ___" )תהלים קטז ח(

12.אחד מחמשת חומשי תורה.
14.תינוק בעברית. ובארמית?

16.תמיהה,דאגה.  "____ היתה לפני שבראתי בו יצר הרע" 
)בראשית רבה כז( )בכתיב חסר(

18.אבי משפחת אליהוא בן ברכאל הבוזי.)איוב לב ב(
19.קהל רב.  "להחית ___ רב" )בראשית נ כ

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.השריר העבה בזרוע העליונה המהודק בקצהו האחד אל הכתף למעלה 
ובקצהו השני אל האמה. )הזרוע התחתונה(  "על ידך זו  ___" )מנחות לז.(

6.ככלי ריק, כדבר נטול ערך."ככלי מלא  ___  וכלימה" )יומא פז:(
7.שמח, עלז.  "וראיתם ו___  לבכם" )ישעיה סו יד(

ב-300,  א-90,  הגימטרי:  ערכן  לפי  לשמאל  מימין  האותיות  את  9.כתוב 
ג-400, ד-10, ה-5

11.שלא בנוכחותו, בהעדרו."שזכין לאדם שלא  ___" )גיטין א ו(
או  לקישוט   – ובליטושן  בטיבן  במראן,  מצוינות  אבנים  למיני  12.כנוי 
לשיבוץ בטבעות ובתכשיטים אחרים כגון: ספיר,יהלום,אודם ועוד. "___   

___  השחד בעיני בעליו")משלי יז ח( )בהיפוך אותיות(
14.כונן, קבע היטב וחיזק.  "נוטה שמים  ו___  ארץ" )ישעיה נא יג( )בכתיב 

חסר( )בהיפוך אותיות(
15.כולו, ללא שיור חלק אחד בגופו."מכף  ___  ועד ראש" )ישעיה א ו(

17.כנוי לולד של בעלי חיים שאינו  דומה להוריו כי אם למין אחר, כגון עז 
שילדה מתיש והולד דומה לכבש.  "שור או כשב פרט לכלאים או עז  פרט 

ל__")חולין לח.--חולין לח:(
18.בן-רגע, בזמן קצר ביותר."___  ארגיעה" )משלי יב יט( )בהיפוך אותיות(

1. מתוך 2. מעות 3. פנים 4. דרום 5. סרק 6. סוג לטאה 7. 
יוונית 8. לא 9. אין הבדל 10. גמור 11. פליט 12. לחמניה 13. 

סבון 14. בן 15. מהדק 16. גמל
1. "מיגו" פירושו בעברית...

2. "חטים" כסף שנאסף לצדקה ערב הפסח
3. "עז...", "משוא...", "קבלת..."

4. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?

5. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."
6. מהו חומט?

7. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?
8. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

9. מה ההבדל בין טקס וטכס?
10. "מנוי ו... אתו"

11. "שריד ו..."
12. מהי גלוסקה?

13. בורית היא...
14. "...אדם", "...חיל", "...בית"

15. מהו אטב?
16.בת זוגו של מי היא הנאקה?
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