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ארי קלמן

הפרלמנט בפולין אישר השבוע חוק שקובע כי מי שירמוז לאשמת 
פולין בשואה – ייקצב עונשו עד שלוש שנות מאסר. החוק החדש 
אוסר אף לכנות את מחנות ההשמדה שבשטח פולין כ'מחנה פולני'. 
כי ישראל מתנגדת להצעת החוק ומבקשת  משרד החוץ הודיע, 
מממשלת פולין לתקנה, עוד לפני המשך קידום החקיקה. עוד נמסר, 
כי שום חוק לא יכול לשנות את האמת ההיסטורית ואין שום מקום 
לחנך את משפחות ניצולי השואה החיות כל יום את זיכרון יקיריהם 

שנספו בתופת.
התכחש  האנטישמים,  ובעליהם  תקשורת  כלי  ששיבח  ''מי 
כי בפולין אין אנטישמיות, אחראי  גדול  לאנטישמיות ושאג בקול 
הלא  החוק  את  לחוקק  וה'סיים'  הממשלה  של  לתעוזה  השאר  בין 
ברור והרע הזה" – כך אומר רבה של פולין וחבר הועדה המתמדת 
להצהרתה  בתגובה  שודריך  מרדכי  הרב  אירופה'  רבני  'ועידת  של 
של פולין על תחילת הליכי החקיקה בעניין מעורבות העם הפולני 

בהשמדת יהודי אירופה.
הרב שודריך הנמצא כעת בארה"ב הוסיף כי "למרות שעובדתית 
אכן מחנות ההשמדה על אדמת פולין לא הוקמו ע"י הפולנים, לא 
ברור חלקו השני של החוק; מי קובע מהי אמת ומהו שקר במידה 
ויודעים על שת"פ של פולנים בהשמדת יהודי אירופה!? שכן כל 

פורסם  לא  שעדיין  חוק  של  בטקסט  מעיון  ניזונים  כרגע  הדיונים 
רשמית".

קודם להצבעה, ביקשה ארה"ב מפולין לחשוב מחדש על כוונתה 
וביחסים  הביטוי  בחופש  יפגע  הדבר  כי  וטענה  החוק  את  לאשר 
הת'ר  ארה"ב  של  החוץ  משרד  דוברת  המדינה.  של  האסטרטגיים 
נאוארט  הפולני.  הסנאט  בפני  הממשל  חשש  את  הביעה  נאוארט 
אמרה כי ארה"ב מבינה שביטויים כמו "מחנות השמדה פולניים", 
הם "לא מדויקים, מוליכים שולל ומזיקים". עם זאת, דוברת משרד 
החוץ הביעה את דאגתה מכך שהחקיקה עשויה "לחתור תחת חופש 

הביטוי והשיח האקדמי".
"אנחנו מודאגים גם מכך שהצעת החוק הזו, אם תאושר, תשליך 
עם  גם  כולל   – פולין  של  האסטרטגיים  והיחסים  האינטרסים  על 
ארה"ב וישראל. המחלוקות שעשויות לעלות בקרב בעלות בריתנו, 
פולין  את  מעודדים  "אנחנו  הוסיפה.  אויבינו",  עם  רק  מיטיבות 
עקרון  על  האפשרית  השפעתה  לאור  החקיקה  על  מחדש  לחשוב 

חופש הביטוי ועל יכולתנו להיות שותפים יעילים".
כי  שצ'רסקי  קשישטוף  פולין  נשיא  לשכת  ראש  הבהיר  השבוע 
מטרת החוק היא "מניעת שקרים והאשמות שווא, המכוונים כלפי 
העם הפולני והמדינה הפולנית". משרד החוץ של פולין הבהיר, כי 
מטרת החוק "למנוע השמצה מכוונת של פולין". לשכת נשיא פולין 
ניסתה מוקדם יותר השבוע להרגיע את החששות בישראל וציינה: 
"לכל מי שבזיכרונו האישי או במחקרו ההיסטורי אמת על פשעים 

ועל התנהגות בלתי הולמת שהתרחשו בעבר, בהשתתפות פולנים, 
זכות מלאה לאמת זו".

תגובה ישראלית הולמת אין בנמצא, אך עם זאת, לאחר שכשלו 
חברי  הגישו  החוק,  של  העלאתו  את  למנעו  הישראלים  הניסיונות 
קורן  נורית  אילטוב,  רוברט  לפיד,  יאיר  שמולי,  איציק  הכנסת 
מעורבות  הקטנת  או  הכחשת  גם  כי  הקובעת  חוק  הצעת  ובצלאל 
מבטיחה  כן  כמו  פלילית.  לעבירה  תחשב  הנאצים  וסייעני  עוזרי 
ההצעה הגנה משפטית מלאה לכל ניצולי שואה שיספר את סיפורו 

וינקטו כנגדו הליכים משפטיים במדינה זרה.
בנוסף לכך, מבקשת הצעת החוק להעניק ליווי והגנה משפטיים 
לאנשי  וכן  עדותו  שימסור  שואה  ניצול  לכל  המדינה  מצד  מלאים 
חינוך ומדריכי המסעות לפולין העוסקים בלימוד ובהנחלת השואה, 
להמשיך  שיוכלו  כך  זה,  בהקשר  תביעה  כנגדם  שתוגש  במקרה 

ולספר את האמת ההיסטורית גם לדורות הבאים. 
"ישראל מתנגדת להצעת החוק ומבקשת מממשלת פולין לתקנה, 
"שום  החוץ.  משרד  בהודעת  נכתב  החקיקה",  קידום  המשך  לפני 
חוק לא יכול לשנות את האמת ההיסטורית ואין שום מקום לחנך את 
משפחות ניצולי השואה, שחיות כל יום את זיכרון יקיריהם שנספו 
אני  מופרך,  "החוק  אמר:  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  בתופת". 
מתנגד לו בתוקף. אי אפשר לשנות את ההיסטוריה, ואסור להכחיש 

את השואה".

בפולין מנסים להיאבק ברושם האחריות של פולין בשואה, וחוק חדש במדינה קובע כי מי שירמוז לאחריות 
פולין למאורעות השואה ייענש בעד שלוש שנות מאסר  ובישראל מגיבים בהגשת הצעת חוק נגדית: 

עבירה פלילית למקטין אחריותה של פולין לשואה

בפולין החליטו: רשמית 
מתכחשים לשואה

נשיא פולין. צילום: ויקיפדיה

אושוויץ
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 אזהרת הרמטכ"ל: חיזבאללה מתעצם
הרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט התייחס השבוע )שלישי( בטקס לזכר חללי אסון 
המסוקים לאיומי החיזבאללה מצפון ואמר כי "מבעד לשקט ממתינים אתגרים רבים. 
ארגון הטרור חיזבאללה מפר את החלטות מועצת הביטחון של האו"ם. שומר על 
מול  הצבאיות.  ביכולותיו  ומתעצם  נשק  במערכות  מחזיק  באזור,  צבאית  נוכחות 
האיומים האלו צה"ל פועל יום וליל להבטיח את המוכנות ואת ההרתעה. אנו נעשה 
כל שיידרש לשמור על הגבול הצפוני של ישראל בטוח ושקט. האתגר שלנו הוא 
להמשיך ולשמר את המוכנות, להעמיק את הידע על האויב". השבוע אמר גם השר 
בנט כי "יש לעשות הכל כדי למנוע מלחמה, או לקצרה במידה שתפרוץ. אם אכן 
של  מלחמה  הכרזת  בכך  שנראה  הרי  מלבנון,  רקטות  ואלפי  מאות  אלינו  ישוגרו 

מדינת לבנון הריבונית".

 סוריה מאיימת בירי טילים לנתב"ג
לא רק חיזבאללה. גם בסוריה שיגרו השבוע איומים. בנאום שנשא נשיא סוריה 
בשאר אסד, הועבר מסר ישיר לישראל ולפיו אם זו תהין לתקוף פעם אחת נוספת 
מתקנים בשטחה, הרי שמדינתו תגיב באמצעות ירי טילים לנתב"ג. אלא שבמערכת 
הביטחון אין מתרגשים מהאיומים הסוריים ומבהירים כי ישראל תמשיך לנהוג כפי 
שנהגה עד כה ותסכל כל ניסיון להפר את מאזן הכוחות בין צה"ל למדינות האזור. 
הצפוני  הגבול  של  המזרחית  הגזרה  על  אחראי  שהיה  מי  מרום  קובי  במיל'  אלוף 
התייחס אתמול לדברים ומבקש להרגיע את הרוחות ולהעמיד דברים בפרופורציות. 
מופנית  והיא  בלבד  בהצהרה  מדובר  שהרי  להירגע,  לכולנו  מציע  "אני  לדבריו, 

לציבור הפנימי של אסד".

 צה"ל רכש אלפי רקטות
צה"ל חתם לאחרונה על הסכם עם חברת רפאל על רכש עבור כוחות חיל הרגלים, 
של אלפי מטולים )רקטות כתף( קלים מסוג "מפצח קל משקל". אל"מ אריאל אביבי, 
למתווה  בבשורה  "מדובר  מסביר:  היבשה,  בזרוע  לחימה  אמצעי  מחלקת  ראש 
הלחימה העתידי ובייחוד לעולם כוחות החי"ר. הסכם זה הוא חלק ממגמה הולכת 
וגוברת בזרוע היבשה לשיפור קטלניות הלוחם הרגלי. 'מפצח קל משקל' זה יאפשר 
בביצועים.  פגיעה  ללא  משקלים  בנשיאת  הקלה  השטח  בעומק  הרגליים  לכוחות 

המהלך יביא לעצמאות מבצעית ומענה אש מדויק ואיכותי בזמנים קצרים".

 נמנע ניסיון חדירה לאיתמר
כוח צה"ל מנע בתחילת השבוע )ראשון( ניסיון חדירה של שני חשודים ליישוב 
מנהלים  הביטחון  וכוחות  נעצר  מדים, אחד מהם  לבשו  איתמר בשומרון. השניים 
מרדף אחר החשוד השני שהצליח להימלט. מצה"ל נמסר כי "נבדקת האפשרות כי 
שני החשודים הגיעו במטרה לבצע פיגוע" וכי הכוחות "ממשיכים בחקירת האירוע 
תפסו  חוקיים  בלתי  לחימה  אמצעי  למציאת  סריקות  במהלך  במרחב".  ובסריקות 
כוחות צה"ל מהחטיבה המרחבית "מנשה" במרחב העיר ג'נין נשק מייצור עצמי. 

כלל האמצעים שנתפסו הועברו לכוחות הביטחון.

 נלכדה מעבדה לזיוף מסמכים
בפשיטה של המשטרה על בית בכפר עקרבא שבאזור השומרון נתפסה מעבדה 
מבצעית  בפעילות  השבוע,  ישראל.  לשטחי  כניסה  ומסמכי  זהות  תעודות  לזיוף 
וממוקדת של בלשי המשטרה בשיתוף כוחות צה"ל מחטמ"ר שומרון, פשטו הכוחות 
על בית בכפר עקרבא. במהלך החיפוש שבוצע בבית איתרו הכוחות מעבדה לזיוף 
תעודות  עשרות  והמסמכים,  התעודות  להכנת  ששימשה  מדפסת  נתפסה  מסמכים. 
זהות ישראליות החשודות כמזויפות, אישורי עבודה ואישורי כניסה לשטחי ישראל 
החשודים כמזויפים. החשוד בשנות ה-30, תושב המקום נעצר לחקירה ובחקירתו 

הראשונית הכחיש קשר למעבדה ולמסמכים שנתפסו. 

בשל אנטישמיות: 
מתיחות ברובע סרסל

כותרות השבוע בביטחון
ביטחון

ברוך ברגמן

נשא  טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
השבוע )רביעי( את נאום מצב האומה הראשון 
התמקד  הנאום  לתפקיד.  כניסתו  מאז  שלו 
האמריקאית  הכלכלה  כמו  פנים  בסוגיות 
טראמפ  אך  הממשל,  של  ההגירה  ומדיניות 
ולמזרח  לישראל  גם  במהלכו  להתייחס  בחר 
שזכה  במהלך  נקטתי  שעבר  "בחודש  התיכון. 
כלל  לתמיכת  לכן  קודם  חודשים  כמה  רק 
הסנאט: הכרה בירושלים כבירת ישראל", פתח 
טראמפ בנאומו. "זמן קצר לאחר מכן, עשרות 
מדינות הצביעו בעצרת הכללית של האו״ם נגד 
זכותה הריבונית של אמריקה להכיר בה כבירה. 
משלמי המיסים האמריקאים שולחים למדינות 
הללו בנדיבות מיליארדי דולרים של סיוע חוץ 

מדי שנה".
טראמפ,  הצהיר  הזו,  ההצבעה  בעקבות 
שתעזור  חקיקה  לקדם  מהקונגרס  מבקש  "אני 
הברית  ארצות  של  הסיוע  שכספי  להבטיח 
משרתים תמיד את האינטרסים שלנו, והולכים 
כי  יצוין  ורק לחבריה של ארצות הברית".  אך 
טראמפ אמר דברים דומים גם לאחר ההצבעה 
שעבר,  בחודש  האו״ם  של  הכללית  בעצרת 
את  לגנות  הצעה  גדול  ברוב  עברה  שבה 
ישראל.  כבירת  בירושלים  ההכרה  על  ארה״ב 
נקט מאז היה  הצעד המעשי היחיד שהממשל 

האו״ם  בסוכנות  האמריקאית  בתמיכה  קיצוץ 
המסייעת לפליטים הפלסטינים במזרח התיכון.

אשר  איראן,  לסוגיית  גם  התייחס  טראמפ 
תוקף.  בכל  מתנגד  הוא  עמה  שנחתם  להסכם 
לרחובות  יצאו  האיראנים  האזרחים  "כאשר 
המושחת  המשטר  של  הפשעים  נגד  למחות 
אמר  שתיקה",  על  שמרתי  לא  אני  שלהם, 
טראמפ, לדבריו, "אמריקה עומדת לצד אזרחי 

איראן במאבקם האמיץ למען החופש".
ישראלי  לנושא  התייחס  הוא  זה  בשלב 
במחלוקת.  השנוי  הגרעין  הסכם  והוא  נוסף, 
"אני מבקש מהקונגרס לפעול לתיקון הפגמים 
איראן".  עם  הנוראי  הגרעין  בהסכם  היסודיים 
טראמפ הודיע לפני מספר שבועות כי הוא לא 
יטיל מחדש את העיצומים שהוסרו מעל איראן 
אולם   ,2015 בשנת  הגרעין  הסכם  במסגרת 
שהוא  האחרונה״  ״הפעם  תהיה  שזו  התחייב 

נוקט בצעד זה, אלא אם ההסכם יתוקן. 
למצב  נאומו  במהלך  התייחס  טראמפ 
דאעש.  אחרת:  מזווית  דווקא  אך  בסוריה, 
במאבק  מההישגים  מרוצה  שהוא  אמר  הוא 
נגד דאעש בסוריה ובעיראק. "יש עדיין הרבה 
נמשיך  ״אנחנו  טראמפ.  הוסיף  שם",  עבודה 
סופית״.  ינוצח  שדאעש  עד  הזה  במאבק 
טראמפ לא התייחס למשטר אסד עצמו, והזכיר 
פעם אחת בלבד בנאומו את רוסיה וסין, אותן 

תיאר כ"יריבות" של ארצות הברית.

ברוך ברגמן

יהודי  לנוהג.  כי הדבר הפך  נדמה  לאחרונה 
ומותקף  בצרפת  פריז  ברחובות  מתהלך  צעיר 
השבוע  יהדותו.  בגלל  רק  בכפו,  עוול  לא  על 
כיפה,  חובש   ,8 בן  יהודי  ילד  עם  התרחש  זה 
של  פרבר  בסרסל,  ברחוב  השבוע  שהותקף 
הבירה פריז. התוקפים הפילו את הילד לקרקע 
אותו, כאשר במהלך התקיפה התוקפים  והיכו 
לא השמיעו מילה. "זה כדי לא להוכיח שמדובר 
בתקיפה אנטישמית", מסביר ז'ק אביטן, תושב 

הרובע. 
השבוע )שלישי(  הודיעה  המחוז  משטרת 
כי "בשלב זה החקירה מתנהלת כאילו מדובר 
כאמור,  האחרון,  בזמן  אנטישמי".  במניע 
הקריאות בנוסח "יהודי מלוכלך", שאפיינו את 
התקריות בעבר, פינו את מקומן לדממה, דבר 
שמקשה על השוטרים לקבוע שהתוקפים בחרו 

את קורבנם בגלל הכיפה שעל ראשו.
אז הותקף  ביום שני האחרון,  אירע  המקרה 
בבית  תגבור  לשיעורי  בדרכו  שהיה  הילד, 
עם  הלך  הוא  הילד,  לדברי  ערב.  לפנות  הספר 
משתלשלות  הארוכות  כשפאותיו  גלויה  כיפה 

ופתילי ציצית מציצות מחולצתו, כשהותקף על 
איננו  אותם   ,15-16 בני  עור  נערים שחורי  ידי 
מכיר. הוא הצליח לברוח מהם בסופו של דבר, 

ולהסתתר תחת מכונית חונה.
אירעה  שבועות  כשלושה  לפני  כי  יצוין 
יהודיה  תיכון  תלמידת  כאשר  נוספת  תקיפה 
הותקפה על ידי אלמוני בעיר. במקרים אחרים, 
קהילה  בה  בסרסל,  יהודיים  עסקים  נפגעו 
אנטישמי  רקע  על  והתקיפות  גדולה  יהודית 
הופכות נפוצות יותר ויותר. ראש ארגון הגג של 
הקהילות היהודיות בצרפת, ז'ואל מארגי, דיבר 
"פרץ  על  התקשורת  בכלי  האחרונים  בימים 
את  "לעצור  לרשויות  וקרא  אנטישמיות"  של 

ההידרדרות".
נשיא צרפת, עמנואל מקרון, פרסם בחשבון 
 8 בן  קטן  "ילד  לתקיפה:  גינוי  שלו  הטוויטר 
פעם  בכל  כיפה.  שחבש  כיוון  בסרסל,  הותקף 
מראהו,  בגלל  גילו,  בגלל  מותקף  שאזרח 
כולה  הרפובליקה  זאת  אמונתו,  בגלל  או 
קולומב,  ז'ארר  הפנים,  שר  גם  שמותקפת". 
"התקפה  האירוע  את  וכינה  המגנים,  בין  היה 

פחדנית".

מצב האומה: הנאום 
האוהד של טראמפ

שעבר,  בשבוע  בכנסת  הנשיא  סגן  של  בנאומו  די  היה  לא  אם 
בא נאום מצב האומה של דונלד טראמפ והוכיח כי היחסים עם 
ארה"ב יציבים מתמיד  טראמפ ביקש לשלול תקציב למדינות 
שהתנגדו להכרה בירושלים ולשנות בהקדם את הסכם הגרעין 

עם איראן

האחרונה  בתקופה  סובלים  פריז,  בפרברי  הנמצא  הרובע,  תושבי 
 הטקטיקה החדשה של התוקפים:  משורת אירועים אנטישמיים 

הדממה מוחלטת בזמן התקיפה, כדי לרכך את תגובת המשטרה

דו"ח



 לחוש אווירה של לימוד בחברותא,
להרגיש יחד את הגישמאק בגמרא,
כוס קפה טורקי עלית ליד הסטנדר,

תתעורר
יש ׳מֶצב׳,

עושה את ה ׳מֶצב׳ בליל שישי
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 אירופה: מחסור בחומוס
מגזין הצרכנות The Grocer מדווח על מחסור בגרגירי חומוס באירופה ועליה 
מדובר  כי  לדיווח  הגיבו  היצרנים  האחרונה.  בשנה  המוצר  במחיר   33% עד  של 
ממחסור גלובלי, טנזים בקחוס, מנהל באינגרדיאנטס סיפר כי יבולי גרגרי החומוס 
היו חלשים ביותר בשנה האחרונה: "הביקוש גבוה בכל השווקים וכרגע אין מספיק 
היצע לכולם". חסיד תושב לונדון, מספר בשיחה עם 'כל ישראל', כי על אף עליית 
המחירים המאד משמעותית, הרי שעדיין לא מדובר במוצר יקר ערך וניתן להשיגו 

בכשרויות המהודרות הן בגירסא המוכנה לאכילה והן כחומר גלם לבישול.

 רוסיה: פוטין במוזיאון היהודי
הענק  במתחם  פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא  השבוע  בילה  שעות  מארבע  למעלה 
לציון  מוסקבה,  במרכז  רושצ'ה"  "מארינה  בשכונת  הגדול  היהודי  המוזיאון  של 
יום השואה הבינלאומי, כשהתאריך המקורי חל בשבת האחרונה, אולם נדחה ליום 
שני לכבודה של השבת קודש. בשעות הרבות שהוא שהה במקום לצדו של מייסד 
המוזיאון רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, סייר נשיא רוסיה במתחם 
הנחת אבן פינה להקמת אנדרטה גדולה ומיוחדת לזכרם של מורדי הגטאות הי"ד. 
בו תשולב אבן גדולה שהובאה מגיא ההריגה בעיירת ליובאווישט, במקום בו נרצחו 

למעלה מאלף יהודים הי"ד ע"י הנאצים ימ"ש במהלך מלחמת העולם השניה.

 אוסטריה: פרס לציפי לבני
השבוע  שנערך   Vienna Congress Com-Sult השנתי  הבינלאומי  בכנס 
באוסטריה של ארגון Golden Arrow, הוענק לציפי לבני, שרת החוץ לשעבר, 
הפרס על פעילותה למען קידום השלום. את הפרס, שניתן בעבר לשורה של מנהיגים 
צ׳כיה  ונשיא  דן שכטמן  פרופ׳  נובל  פרס  העניקו חתן  פרס,  בולטים, בהם שמעון 
לשעבר וצלאב קלאוס. לבני אמרה: אני גאה לייצג עם עתיק שהקים מדינת סטארט-

לשלום.  לשאיפה  חיזוק  לקבל  רחוק,  נראה  השלום  שבהם  בימים  ומתרגשת  אפ 
בשבילי אוסטריה היא המקום בו היה חמי במחנה ריכוז וכאן על אדמת אירופה אני 
אומרת We remember. זיכרון השואה חשוב לא רק בשביל העבר אלא לעתיד 
והפקת לקחים עוברת דרך זיכרון האמת, גם הכואבת, ולא בעיוות ההיסטוריה כפי 

שנעשה בפולין.

 ארה"ב: התמיכה בטראמפ משתפרת
אמצעי  של  בגנותם  להתבטא  כידוע  מרבה  טראמפ,  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
לפי  לפחות  כך  נגדו,  צדדי  והחד  המוטה  הנגטיבי,  הסיקור  בשל  וזאת  התקשורת 
ניוז'.  'פייק  הגדולות  הרשתות  של  הדיווחים  את  כינה  כאשר  העבר  התבטאויות 
טראמפ למי שעוקב, מרבה להתרברב על כך שניצח את הבחירות למרות העוינות 
והקמפיין שניהלה נגדו המדיה, לאחר שהטקטיקה בה נקט לאורך מערכת הבחירות 
הייתה יישום הרעיונות שעלו במוחו הקודח והמופרע שעמדו בניגוד לשירותיו של 
יועץ אסטרטגי כזה או אחר. כעת, במלאות שנה לכהונתו כנשיא ולמרות הסקרים 
בו מתחילים לאחרונה  היסטורי בשיעורי התמיכה  מידה  בקנה  על שפל  שהצביעו 
של  הרצון  שביעות  בשיעורי  התייצבות  על  המצביעים  קהל  דעת  סקרי  להתפרסם 
האזרח האמריקני מתפקידו של טראמפ כנשיא. סקר רשת פוקס שהתפרסם השבוע 
מגלה, כי 45% מאזרחי ארצות הברית מביעים שבעות רצון מתפקודו של טראמפ 
כנשיא וזאת לעומת 38% בלבד שהביעו אופטימיות מכהונתו בסקר שנערך בחודש 

באוקטובר.

 הונגריה: בוטל אירוע לזכר השואה
אירוע שתוכנן להתקיים בהונגריה לרגל ציון 'יום השואה הבינלאומי' ושבמהלכו 
אמורים היו המארגנים להעלות על נס את זכרו של מיקלוש הורטי שכיהן כנשיאה 
המיתולוגי הונגריה במשך 24 שנים בוטל בשל מחאת הקהילה היהודית. מה שהחל 
כמחאה מקומית מנומנמת תפסה עד מהרה תאוצה והחלה להתרחב כאשר התברר כי 
שנדור לזק, סגן יושב ראש הפרלמנט ההונגרי הנחשב לאנטישמי מובהק, הבטיח את 
השתתפותו כאחד מאורחי הכבוד של האירוע. הורטי כאמור שלט בהונגריה למעלה 

משתי עשורים והקצין את עמדותיו לאורך השנים.

כותרות השבוע בעולם
העולם

ארי קלמן

ועדת האתיקה של הכנסת קבעה השבוע כי 
חבר הכנסת אורן חזן יורחק מהמליאה למשך 
כחצי שנה בשל התנהגות בלתי הולמת ולאחר 
את  כנסת.  חברי  מצד  ונשנות  חוזרות  תלונות 
ההחלטה קיבל חבר הכנסת יצחק וקנין מש"ס 
שעומד בראשות הוועדה. להחלטה הושמעה 
בשמאל  גורמים  מצד  גם  רחבה,  ביקורת 

הפוליטי שטענו לסתימת פיות. 
אדלשטיין,  את  חזן  כינה  האחרון  בנאומו 
מי שאחראי במידה רבה להרחקה, "סטאלין". 
כך  על  נלחם  אני  מציאות שבה  תיתכן  "האם 
שמחבלת המרמרה לא תוכל לכנות את חיילי 
צה"ל רוצחים, האם ייתכן שבשעה שאני עומד 
שכם  בשער  שמסית  טיבי,  שאחמד  כך  על 
ומוביל למהומות ואני זה שסותם לו את הפה, 
שבועיים  לפני  שרק  שזחאלקה,  ייתכן  האם 
 - מסמרטוט  גרוע  יותר  שלנו  שהדגל  אמר 

ואותי מענישים?"
הכנסת  ראש  יושב  השבוע  יותר  מוקדם 
הרחקתו  על  השבוע  הורה  אדלשטיין  יולי 
לאחר  חזן  אורן  הכנסת  חבר  של  מהמליאה 
שבמהלך ישיבה שנערכה לרגל כינון יומה של 
הכנסת, דרש חזן מהיושב ראש להתנצל בפני 

ראש הממשלה בגין הציטוטים שנשמעו מפיו 
נגד ראש הממשלה. במהלך הישיבה המיוחדת 
הממשלה  ראש  את  הכנסת  ראש  יושב  הזמין 
שחבר  אלא  דברים,  ולשאת  לדוכן  לעלות 
הכנסת חזן, ניצל את פרק הזמן בו עשה ראש 
לעבר  במשכן  ממקומו  דרכו  את  הממשלה 
דוכן הנואמים כדי לצעוק לעברו, "אולי תנצל 

את ההזדמנות ותתנצל בפניו?".
אורן  ח"כ  השבוע  אמר  נוספת  בהזדמנות 
 – אותי  להדיח  ניסה  " כשאדלשטיין  חזן: 
היום  אבל  הבינו.  לא  ועוד  שתקו  השאר 
ולרשת  רה"מ  את  להדיח  מנסה  כבר  כשהוא 
אותו בעודו בחייו בטענה שהתחרפן ויש לו גם 
מה להגיד על חצי מסיעת הליכוד והמועמדים 
החדשים – האסימון כבר נפל אצל כולם: בלי 

שנרגיש צמח לנו בערוגה פוטין ישראלי". 
אישי  חשבון   - ואדלשטיין  חזן   – לשניים 
נוקב וארוך שהתחיל כאשר אדלשטיין החליט 
לשלול מחזן את תואר סגן יושב ראש הכנסת 
בגין פרשיות שונות שנקשרו בשמו. מאז, לא 
את  לעקוץ  הזדמנות  אף  הכנסת  חבר  פספס 
הפרסום  רקע  על  זה  כעת  כאשר  הכנסת  יו"ר 
הממשלה  ראש  את  אדלשטיין  תקף  לפיו 

בשיחות סגורות.

ברוך ברגמן

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט 
ראש  לחקירות  )רביעי(  השבוע  התייחס 
"אנחנו  כי  ואמר  נתניהו  בנימין  הממשלה 
לתהליך  נעבור  האחרונה.  בישורת  בהחלט 
וקבלת  המשפטיות  הדעת  חוות  שמיעת  של 
תכנית  איננה  פלילית  חקירה  החלטות. 
הדברים  את  אמר  מנדלבליט  ריאליטי". 
בהשקת פורום היועצים המשפטיים הראשיים 

בלשכת עורכי הדין בתל אביב.
למשטרת  "תנו  המשפטי:  היועץ  אמר  עוד 
עושים  אנחנו  עבודתה,  את  לעשות  ישראל 
כל שביכולתנו לברר את החשדות. אין מקום 
חלילה  או  בחקירה  זרים  שיקולים  לייחס 
את  לשתף  אפשר  אי  פוליטיים.  שיקולים 
נפגע  כן,  נעשה  אם  נתון.  רגע  בכל  הציבור 
לא  הרשעות,  קבלני  לא  אנחנו  האמת.  בחקר 
לפי  יהיה  הכל  קשות.  החלטות  לקבל  נפחד 

הספר. אני מודע לכובד האחריות".
הנוגעים  לפרסומים  גם  התייחס  מנדלבליט 
שמתיימרים  הפרסומים  "לעניין  לחקירות. 
לשקף מידע מתוך החקירות, ומתוך כך להסיק 
ההחלטות  קבלת  איכות  על  כביכול  מסקנות 
ועל השיקולים שעומדים ביסודם - אומר זאת 
פשוט  הם  מהפרסומים  חלק  ברורה,  בצורה 
לייחוס דברים  גם באשר  "כך  כוזבים", אמר. 
או  אליי  מקורבים  מטעם  כביכול  שהושמעו 
גורמים מסביבתי. דברים אלה אינם משקפים 

של  דבריו  במהלך  עולמי".  תפיסת  את 
מחוץ  שעמדו  איש  כ-50  הפגינו  מנדלבליט, 
לאולם וקראו לו להתפטר וכינו אותו "שקרן", 

"מושחת", "בובה של קש".
המשטרה  כי  דווח  האחרונים  בשבועות 
צפויה לדחות את הגשת המלצותיה בחקירות 
עם   .2000 ובפרשה   1000 בפרשה  נתניהו, 
יוגשו  סיכומי החקירה  כי  זאת, ההערכה היא 

במהלך השבועות הקרובים. 
נתניהו  הממשלה  ראש  חשוד   1000 בתיק 
שקיבל טובות הנאה ממיליארדרים כמו ארנון 
חפיסות  היו  המתנות  פאקר.  וג'יימס  מילצ'ן 
בשווי  ותכשיטים  שמפניה  בקבוקי  סיגרים, 
חודשיים  לפני  לרעייתו.  שקלים  אלפי  מאות 
הצליחה המשטרה לגבות עדות מפאקר, שעל 
פי החשד מימן עם מילצ'ן את טובות ההנאה 
למשפחת נתניהו. העדויות שאספה המשטרה 
ההנאה  טובות  שאספקת  לכאורה,  מלמדות, 
היתה שיטתית, באמצעות שליחים, שמות קוד 

ועל פי דרישה ממשפחת נתניהו.
של  האישית  העוזרת  העידה  למשל  כך 
הייתה  נתניהו  שרה  כי  קליין  הדס  מילצ'ן 
מבקשת בקבוקי שמפניה ונתניהו, שהיה מודע 
בתמורה,  לעצמו.  סיגרים  ביקש  לבקשותיה, 
לפי החשד, נתניהו פעל למען מילצ'ן בקידום 
ובסיוע    10 ערוץ  למכירת  בעסקה  עסקיו, 
שפעל  חשוד  נתניהו  לארה"ב.  ויזה  בקבלת 
למען מילצ'ן כשהוא במצב של ניגוד עניינים, 

מתוקף תפקידו כשר התקשורת.

חזן נגד אדלשטיין
אם חיבבתם את סרטוני הרשת של ח"כ אורן חזן ממליאת 
שנה  חצי  למשך  מהתחביב  להיפרד  תיאלצו  הכנסת, 
  במהלכה לא יוכל חזן לנאום במליאה אלא רק להצביע

חזן בתגובה: "אדלשטיין סטאלין"

על רקע דיווחים סותרים לגבי בדיקה בפרשת הצוללות, הבהיר 
השבוע היועץ המשפטי לממשלה כי דווקא בתיקים הוותיקים 
– 1000 ו-2000 – החקירה מתקדמת ונמצאת בישורת האחרונה 

 ההערכה: תוך חודשיים יוגשו ההמלצות

היועה"מ: אנו בישורת 
האחרונה בחקירות נתניהו



אין כפל מבצעים, מהמגוון המשתתף במבצע, התמונה להמחשה בלבד, 
לא כולל ספקי חוץ

ל-5 ימים
בלבד!
2-6.2.18

מנקים מדפים
 לרגל החלפת קולקציה

על כל החנות

%

הנחה
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יאיר שטיינר  

נגד  המיוחד  החינוך  תלמידי  הורי  במאבק  מדרגה  עליית 
עיריית ביתר עילית: שופט בית המשפט העליון נועם סולברג 
קבע - בהחלטה תקדימית ראשונית  - כי על עיריית ביתר עילית 
ההורים  ימים.  שבועיים  בתוך  לעתירה  להגיב  החינוך  ומשרד 
זכויותיהם  מרמיסת  ילדינו  את  יציל  "בג"צ  כי  תקווה  מביעים 
מהיר  סוף  ויעשה  בראשה  והעומד  עילית  ביתר  עיריית  ע"י 
נעשתה  לערכאות  הפניה  ארוכות".  שנים  המתמשכת  לפרשה 

באישור רבנים.
לאחר  תצלום(  )ראו  לבג"צ  חמישי  ביום  הוגשה  העתירה 
שעיריית ביתר עילית טענה כי בית המשפט המחוזי אינו מוסמך 
לדון בעתירה בשל היותה של ביתר עילית "שטח כבוש". שעות 
ספורות לאחר קבלת העתירה נתן בית המשפט החלטה ראשונה 
וקבע כי על עיריית ביתר עילית להגיב לעתירה בתוך פרק זמן 
קצר של שבועיים בלבד, עד יום חמישי כ"ג בשבת, 8 בפברואר 

2018 למניינם. 
יגאל ארנון, שהגיש  עו"ד בועז פייל, ממשרד עו"ד הצמרת 
מאוד  קצר  זמן  בפרק  "מדובר  כי  לכתבנו  אומר  העתירה  את 
במונחי בג"צ. נראה כי בית המשפט רואה כנכונה את הבקשה 
למתן צו על תנאי וקיום דיון דחוף בעתירה וזאת כדי למנוע את 
נכים  בילדים  חינוכי-טיפולי  טיפול  חינוך  המשך הפגיעה במן 

וחסרי אונים".
ועומד  העירייה  של  יחסה  את  פייל  עו"ד  מגולל  בעתירה 
עד  ארוכות,  שנים  במשך  המיוחד  החינוך  ילדי  כלפי  בראשה 
להגשת העתירה באישור רבנים וגדולי תורה. העתירה הוגשה 
לאחר שלפני כשנתיים וחצי וועד ההורים התבקש ע"י הנהלת 
במטרה  העירייה  מול  להתערב  המיוחד  לחינוך  המוסדות 
שהעירייה תמשיך להעביר את התקציבים המגיעים לילדים ע"פ 
החוק. לטענת וועד ההורים, למרות מספר ישיבות שהתקיימו עם 
ראש העיר ועוזריו, ועוד שלושה סיורים של ראש העיר במוסדות 

לא חלה כל התקדמות 
לפתרון  מעשית 
"אפשר  הבעיות. 
אפשר  להיפגש. 
ואפשר  להצטלם 
בורקס  איתו  לאכול 
נתקע  הכל  אבל  ביחד 
כשמגיעים למעשים".

עוה"ד  מוסיף  עוד 
בעתירתו  פייל  בועז 
מספר  "לפני  לבג"צ: 
ביה"ס  הועבר  שנים 
חינוכי  מוסד  לטובת 
כך  )שהעירייה  אחר 
ביקרו(  חפצה  נראה, 
וראוי  חדש  ממבנה   -
ללא  קרוואנים,  לאתר 
ועם  וגגונים  חצרות 

דליפות מי גשמים לתוך חדרי הלימוד והטיפול.
שפעל  מביה"ס  חלק  הועבר  שנים,  כשלוש  לאחר  "אמנם 
החינוך  משרד  ע"י  שנבנה  ייעודי  למבנה  הקרוואנים  במתחם 
וועד  של  איתנים  מאבק  לאחר  רק  זה  היה  אך  מיוחד,  לחינוך 
ההורים ודרישה חד משמעית של פיקוח משרד החינוך להקצות 
עד  זאת,  למרות  חסידי.  החינוך  לב  לביה"ס  הנ"ל  המבנה  את 
תנאים  ללא  קרוואנים,  ביה"ס באתר  נותרו חלק מכיתות  היום 

מינימאליים".
עוד מציין עו"ד פייל העתירה כי "בניגוד לייעודו ע"י משרד 
החינוך של המבנה למוסד לחינוך מיוחד, החליטה המשיבה 1 
)העירייה( לאכלס בו גם בי"ס רגיל, תוך הותרת חלק מביה"ס 

לחינוך מיוחד בקרוואנים הישנים כאמור".
חפצים  "נזרקים  פייל,  עו"ד  הוסיף  בכך",  די  לא  "אם 
יום על שמשות ולתוך כיתות הלימוד של  ואבנים כמעט מידי 
בתלמידים  ובהלה  נזק  גרימת  תוך  המיוחד,  החינוך  תלמידי 
ובמורות. מזכירה ספגה אבן בראשה. מורה לפני לידה נתקפה 
פוגעות  אלו  שפגיעות  לציין  למותר  השיעור.  באמצע  בחרדה 
באחת המטרות המרכזיות של כל מוסד לחינוך מיוחד, לטעת 
העצמי.  ודימויים  ביטחונם  והעלאת  ערך  תחושת  בתלמידיו 
הרגיל  החינוך  מילדי  סופגים  המיוחד  החינוך  תלמידי  בנוסף, 

כינויים כגון: "מפגרים" "אוטיסטים" "חולי נפש" ועוד. 
בשל  ולפיו  עולה חשש,  העותרים  בלב  זו,  התנהלות  "נוכח 
כל  )ובלא  המיוחד  החינוך  לתלמידי  מיועד  המוסד  של  היותו 
נדחק הוא לתחתית סדרי העדיפויות של העירייה   – "ייחוס"( 
והדבר בא לביטוי הן בהקצאת מבנה שאינו ראוי, והן בהימנעות 

מתשלום אגרות החוץ – בניגוד גמור להוראות הדין". 

בראשה  והעומד  העירייה  של  זו  חמורה  התנהלות  לאור 
עו"ד  מתריע  המיוחד  החינוך  תלמידי  כלפי  רובינשטיין  מאיר 
הולם,  תקציב  "בהיעדר  בג"צ:  שופטי  בפני  בעתירתו  פייל 
מן  נחסכים  כך  ובשל  ומהותי,  מתמשך  מגירעון  המוסד  סובל 
חד  בדין  נקבע  אשר  חיוניים,  וטיפולים  שירותים  התלמידים 
משמעית כי יינתנו להם. טיפולים אלה אינם בגדר מותרות, כי 
אם בגדר צורך הכרחי. השפעת השירותים והטיפולים ותרומתם 
השכלי  הגופני,  תפקודם  ולקידום  התלמידים  כישורי  לפיתוח 
כמעט  ניכר  אלו  טיפולים  והיעדרם של  קריטית,  הינה  והנפשי 

מיידית בהתנהגותם של התלמידים וביכולתם להשתלב".

 
ההורים החליטו: יוצאים למאבק במאיר רובינשטיין 

בביתר  המיוחד  החינוך  לתלמידי  הורים  כ-150  כך,  ובתוך 
באולם  שבת  במוצאי  שהתקיים  חרום  לכינוס  התכנסו  עילית 
'הגפן' בביתר עילית לצורך דיון וקבלת החלטות בדבר המשך 
המאבק נגד העירייה והעומד בראשה. בתחילה הוזמנו ההורים 
כדי  הכינוס  של  המדויק  המיקום  את  לציין  מבלי  חרום  לכנס 
למנוע איומים והטרדות על בעלי האולמות ולשבש את הכנס. 
להורים נמסר מיקום האירוע בהודעה טלפונית אישית במוצאי 
שבת, רק כשעה לפני האירוע. ההורים הגיעו בהמוניהם ומילאו 

את האולם עד אפס מקום. 
פנו  אנונימיים  גורמים  כי  נודע  עיתונות'  'קו  לכתב  ואכן, 
המיוחד,  החינוך  כנציגי  התחזות  תוך  בעיר,  אולמות  לבעלי 
במטרה לנסות ולברר האם האירוע מתקיים אצלם. אולם, לאחר 
שלא צלחו נעשה ניסיון נוסף לשבש את הכנס חרום. דבר שלא 

צלח.
זלפריינד  יוסף  את הכנס פתחו מנהל ת"ת דרך התורה הרב 
שהרחיב על המצב בו נאלצים לצמצם כוח אדם תוך כדי מאמץ 
לתלמידים.  והטיפולי  השירותים  בסל  קיצוצים  למנוע  עילאי 
לתאר  האריך  צבי"  "נחלת  בישב"ק  משגיח  לפק.  נתנאל  הרב 
צוות  מתמודד  עימם  והטיפולים  החינוכיים  האתגרים  את 
הישיבה, והחובה של כולנו לפעול למניעת קיצוצים בטיפולים 

לתלמידים.
ההורים  בפני  תיאר  וייסנשטרן  אלחנן  הרב  המוסדות  מנהל 
ואת  האחרונות  בשנים  העירייה  התנהלות  השתלשלות  את 
החוק  לפי  הנדרש  את  לתת  מסרב  העיר  ראש  כי  העובדה 
בסביבת  ביטוי  לידי  באה  ההזנחה  המיוחד.  החינוך  לילדי 
התקציבים  ובאי-העברת  קרוואנים  באתר  מוזנחת  לימודים 
שהצטברו לכדי מיליוני שקלים. "ראש העיר מסרב כבר מספר 
שנים להיפגש במטרה לפתור את העניין. אני פונה מכאן לראש 

העיר להתעשת ולשנות את גישתו לחינוך המיוחד".
הנחה  האנושי,  ולמוסר  לחוק  בניגוד  כי  ציין  בדבריו 
המיוחד  החינוך  ילדי  תקציבי  את  דווקא  להפסיק  רובינשטיין 
האחרונות  בשנים  ואכן,  בעיר.  המיוחד  החינוך  מוסדות  לכל 
כולם עומדים בפני סכנת קריסה וסגירה, כפי שכבר קרה בעבר 

לשלושה מוסדות לחינוך מיוחד בעיר.
בוצעה  הצדדים  כל  עמדות  שמיעת  ולאחר  הדיון  בתום 
המאבק  והעצמת  המשך  בדבר  ההורים  בין  באולם  הצבעה 
נחוש  ציבורי  לצאת למאבק   – משמעית  חד  היתה  והתוצאה 

ונוקב נגד רובינשטיין. 
בהצבעתם אישרו ההורים את ההצעה לצאת לפעילות רחוב 
ומשלחות לגדולי ישראל עד להסדרת הענין. בשיחה עם כתבנו 
תיאבק  אמא  כל  ילדינו.  למען  הכול  "נעשה  ההורים:  אומרים 
יגיעו  וילדים  הורים  של  משלחות  ילדיה.  למען  לביאה  כמו 
לרבנים ואדמו"רים בתחינה לעזרה. נקים אוהל מחאה מול ביתו 
של שר החינוך נפתלי בנט ומול ביתם של מקבלי ההחלטות. 

נעביר את הלימודים מהקרוואנים לעירייה". 

השופט נועם סולברג קבע: עיריית ביתר 
עילית תגיב לעתירה בתוך שבועיים

ההורים: אנו מקווים שבג"צ יציל את ילדינו מרמיסת זכויותיהם ע"י עיריית ביתר עילית והעומד 
בראשה"  באסיפה מיוחדת החליטו ההורים בהצבעה על יציאה למאבק ציבורי נחוש נגד ראש 
העיר רובינשטיין  בתכנית: עצרות תפילה, משלחות לרבנים ואדמו"רים והפגנות מחאה  "כל 

אמא תיאבק כמו לביאה למען ילדיה. נעביר את הלימודים מהקרוואנים לעירייה"  שערוריה  

מ

בג"צ בהחלטה ראשונית בפרשת ילדי החינוך המיוחד בביתר עילית:

 החלטת בג"צ: להגיב בתוך שבועיים

מעקב

בבית המשפט העליון

בג"ץ  772/18 - א'

כבוד השופט נ' סולברג לפני:

1. וועד ההורים במוסד החינוך המיוחד "לב  
    החינוך חסידי"

העותרים:

2. זלמנוביץ אליהו בשם בנו
3. יוסקוביץ ישראל בשם בנו ו-45 אח'

נ  ג  ד
     

1. עיריית ביתר עלית המשיבים:
2. חינוך ועתיד

3. משרד החינוך

עתירה למתן צו על-תנאי ובקשה לקיום דיון

עו"ד בעז פייל בשם העותרים:

החלטה

תגובה מקדמית מטעם המשיבים תוגש עד יום 8.2.2018.

ניתנה היום, ט' בשבט התשע"ח (25.1.2018).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   O01.doc_18007720   אש

www.court.gov.il  ,מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט

 יוצאים למאבק. כנס הורי ילדי
החינוך המיוחד במוצאי שבת

העתירה. חושפת התנהלות קשה
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ארבעס
יענקי קצבורג

יהודי  שעבר  בשבוע  הגיע  קניבסקי  הגר"ח  מרן  אל 
בתוך  שיש  הצרה  על  לו  וסיפר  מרוחק,  מיישוב 
ביתו, בעיות בשלום בית וכבר אינו מסוגל יותר מאחר 
מנוחה  כלל  אין  לתיאור,  קשה  מזה  לו  שנגרם  והצער 
ואין לו חיים והוא מרגיש כי הוא במצב שחייב לגרש את אשתו, 
אבל לפני הצעד הוא בא לשאול את מרן ששמע והגיב: 'אם אין 
ואז  לצאת  פנה  הלה  אותה'.  לגרש  צריך  שאתה  נראה  ברירה, 
מרן מחייך 'תזכור גם, לגרש זה מצוה מהתורה, צריך לקיים את 
המצווה בשמחה כל כמו מצוה אחרת, ואדרבה, זה אולי יגרום 
מרן,  מתכוון  מצוה  לאיזה  היהודי  שאל  אחרת'...  למצווה  לך 
כשורה  תתנהג  בסוף  היא  אולי  כהן  אינך  'אם  השיב:  והגר"ח 
וקיימת  נישואין שניים אתה  ואז תקיים  ותרצה להחזיר אותה, 
'אם  והגיב  האיש  חייך  גרושתו'...  מחזיר  של  נוספת  מצוה 
ככה כבר אנסה להישאר אתה כעת...' - 'אדרבה' אמר הגר"ח 
ובירכו בהצלחה. לסיפור היה עד תלמידו של הגר"ח הרב יצחק 

גולדשטוף.

בהשתתפות חבר מועצת 'חכמי תורה' ונשיא מוסדות 
'בני יששכר' הגר"ש בעדני נערך מעמד מיוחד של 
ישיבת  תלמידי  ידי  על  הנלמדת  מדות  סיום מסכת 
וכתוספת  הסדרים,  בין  בשעות  בחדרה  יששכר'  'בני 
על החומר הנלמד בישיבה. חבר מועצת 'חכמי התורה' ונשיא 
המיוחד  המעמד  את  כיבד  בעדני  הגר"ש  יששכר'  'בני  ישיבת 

בהשתתפותו.

זיע"א  הרש"ש  רבנו  להילולת  המקדימה  ההיערכות 
הערכות  פי  על  מעל המשוער.  עצמה  את  הוכיחה 
החל  חמישי  ביום  הגיעו  איש  כ-5,000  המארגנים, 
משעות הבוקר המוקדמות ועד שקיעת החמה להתפלל 
סמוך  הזיתים,  בהר  זיע"א  הרש"ש  בהילולת  שיח  ולשפוך 
ונראה לכותל המערבי. בשל מזג האוויר הסוער הוקם במקום 
אוהל רחב מעל הציון בכדי לאפשר להמונים להעתיר בתפילה. 
העלייה המונית של הציבור הרחב הינה בזכות שיתוף הפעולה 
הדוק של משרד הדתות, הנהלת מועצת בתי העלמין בירושלים 
שבראשות הרב הלל הורוביץ, אגף מבני דת בעיריית ירושלים 

שבראשות הרב יצחק הנאו וחברה קדישא הספרדית.  

גבוהה  אלפי אנשים השתמשו בהסעות חינם שיצאו בתדירות 
הנביא  שמואל  מרחוב   17:00 ועד  בבוקר   8:00 משעה  החל 
דת  למבני  האגף  מנהל  וחזרה.  הקדוש  הציון  אל  בירושלים 
בעיריית ירושלים הרב יצחק הנאו ציין בהערכת מצב שנערכה 
האנשים  במספר  השנה  גידול  "חל  הילולא:  בסיום  בשטח 

האנשים  מספר  לשנה  משנה  הילולא.  ביום  להשתתף  שהגיעו 
שמגיעים  אנשים  רואים  אנחנו  עצמו.  את  מכפיל  המשתתפים 

אף מהצפון והדרום".  

בימים אלו הסתיים חיפוי הקיר המזרחי של בית מדרש 
הגדול ביותר בבני ברק - "אוהל קדושים" - כולל 
פוניבז' בגבעת הישיבה בעיר, בהשקעה של למעלה 
משני מיליון שקלים. הקיר, באורך 22 מטרים ובגובה 
בהתאמה  מחו"ל  שיובא  מיוחד  בשיש  חופה  מטרים   8 של 
מיוחדת לבית המדרש המשמש בשבתות וחגים כהיכל הישיבה 
וללא  בנוסף להיכל הידוע. עבודת החיפוי נמשכה כחצי שנה 
הוחלפו  הקודש  ארון  מדרגות  גם  הלומדים,  לציבור  הפרעה 
יצא  כהנמן  הגר"א  הישיבה  נשיא  מושלמת.  התאמה  ליצירת 
לתורמים  זכויות  ומכירת  הכספים  איסוף  להשלמת  לחו"ל 

בחיפוי הקיר.

הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  בביתו  הוכרז  השבוע 
קניבסקי, על גאולת הישיבה הק' של מרן רבן של 
ישראל בעל החפץ חיים זי"ע בראדין והקמתה מחדש 
כמו  זצוק"ל.  מרן  של  הטהור  לזכרו  ולתפילה,  לתורה 
'מורשת החפץ חיים', שיכלול אלפי  יוקם במקום מוזיאון  כן, 
מסמכים וכתבי יד עתיקים, וכן  מתורתו ומורשתו. וזאת לאחר 
שבמשך שנים בית המדרש הקדוש הפך לקולנוע להקרנת סרטי 
הישיבה,  בניין  את  שרכשה  היהודים  קבוצת  רח"ל.  טומאה 
דונם  מ-20  למעלה  פני  על  המתפרס  ענק  שטח  גם  קנתה 
בסמיכות לציון הקדוש של החפץ חיים ולבנין הישיבה. במקום 
תוקם קרית 'אור המאיר' ע"ש החפץ חיים, שצפוי לכלול מקווה 

טהרה ובנייני הכנסת אורחים.

בניו  הבוכרית  העדה  בני  בקהילת  קווינס,  בשכונת 
המקומיים,  והעסקנים  הרבנים  הזדעזעו  יורק, 
רשמיים  טקסים  בפרהסיא  שם  נערכו  כשלאחרונה 
יחד  רפורמיים  רבאיים  בראשות  תערובת,  לנישואי 
משלחת  הגיעו  החירום,  מצב  לאור  נוצרים.  כומרים  עם 
זה  של חשובי הרבנים בקווינס, אל אדמו"ר מקאלוב, העומד 
שנים בחזית המלחמה בהתבוללות, אך כידוע בשנים האחרונות 
דרך  מיוחדת  בטכנולוגיה  עיניו  עם  ומדבר  גופו  בכל  משותק 
המחשב, הרבנים נכנסו כדי להתייעץ כיצד לעצור את התופעה 
דברי  וכתב  רב  בכאב  הפרטים  את  שמע  האדמו"ר  הקשה. 
הדרכה לרבנים. והוסיף לתדהמת הנוכחים "אני גם מוכן לנסוע 

לשם לביקור קבלת קהל בעזרת השם". האדמו"ר מקאלוב היה 
וחיזוק  בתשובה,  החזרה  לטובת  תבל  רחבי  לכל  נוסע  בעבר 
יהודים, עד השיתוק שלא מאפשר כמעט לרבי לטוס, המקרה 
לחזק  לקווינס  לצאת  הסכים  כן  ועל  נפש  כפיקוח  מוגדר  הזה 

יהודים.

קהל רב השתתף בשמחת האירוסין לנכדת ר"י גרודנא 
הגר"א  לחתנו  בת  זיע"א  קרלנשטין  הגרד"צ  מרן 
בן הגאון  איזנטל מראשי הישיבה. החתן הוא  הלוי 
רבי שלמה בורנשטין מראשי ישיבת בית דוד בבני ברק.

ערך  בארה"ב  אלו  בימים  השוהה  מצאנז  האדמו"ר 
בליל חמשה עשר בשבט את הטיש בבהמ"ד הגדול 
דחסידי צאנז ביוניאן סיטי בהשתתפות מאות חסידי 
צאנז שהגיעו מכל רחבי ארה"ב. האדמו"ר שהה בארה"ב 
מזה שבוע ימים עקב אשפוזה של אמו הרבנית מצאנז תליט"א 
בהצלחה  שעברה  צינתור  לאחר  שוחררה  יומיים  לפני  שאך 
יצא ממסדרונות  ולא  לצדה  הרבי  בימי האשפוז שהה  בליבה. 
בני האדמו"ר  עם  יחד  עורך  בית החולים כאשר את התפילות 
מויזניץ מאנסי לרפו"ש המאושפז גם הוא בבי"ח מאונט סיני 
מנהלי  הגיעו  שהותו  בימי  מצאנז.  הרבנית  ליד  חדרים  מספר 
בית החולים לחזות במחזה של אדמו"ר גדול, שמגיע במיוחד 
זה קידוש השם  ימים. היה  מישראל, ושוהה לצד אמו כשבוע 
בפרט לאור העובדה שידעו שתחת הנהגת האדמו"ר עומד גם 

בית חולים בישראל - לניאדו בנתניה.

יתכנסו  תורה,  מתן  שבת  הקרובה,  השבת  במוצאי   
קהל חסידי ואוהדי בית סטריקוב ירושלים בארה"ק 
'ועידת  ומפואר  גדול  למעמד  האדמו"ר,  בראשות 
היסוד' של 'קרן הבנין' של בית המדרש הגדול 'צלותא 
ירושלים, שייערך במרכז  דאברהם' דחסידי סטריקוב בעיה"ק 
האירועים היוקרתי 'ציפורי בכפר' - חפץ חיים. בהתרגשות רבה 
המעמד,  לקראת  האדמו"ר  של  מכתבו  על  הבשורה  התקבלה 
כתב  בו  ה'',  בית  מלאכת  על  'לנצח  השבועי  בגיליון  שנחשף 
בין היתר בכתב יד קדשו: "ובאמת דבר גדול הוא עד מאוד... 
להשפיע לכל המסייעים שפע ברכה למלאות כל משאלות ליבם 
לטובה, ויתברכו בשפע פרנסה וכל מיני דמיטב, ויצליחו בתורה 
ועבודת השם, ויזכו לגדל בניהם ובנותיהם וכל יוצאי חלציהם 

ברוב נחת..."

מרן הגר"ח המליץ לאברך על שתי מצוות, האברך הבין את הרמז 
באוהל  חדש  שיש  הראשונה,  המצווה  את  לקיים  שלא  ובחר 
במנהטן  והטיש  מצאנז  האדמו"ר  של  האם  כיבוד  קדושים, 

והאדמו"ר המשותק שיוצא מגדרו כדי למנוע התבוללות
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”שיניים“ באותו יום? תוך שעה? אפשרי?
השתלות שיניים

לשאלות הכי נפוצות בנושא
ביצוע שתלים בצורה אחראית

לקבלת העלון

”20 תשובות“

ד"ר גדליה מרדכי שטרן
מנהל השתלות שיניים ושיקום הפה, ברחביה, 

ירושלים וכן בברוקלין, ניו יורק. בתחום יותר מ-35 
שנה, בארץ ובחו"ל ומוכר ברמה בינלאומית. 

'דיפלומט' וחבר בארגוני השתלות השיניים, שיקום פה וחניכיים 
האמריקניות והבינלאומיות. חבר באקדמיה האמריקנית ללייזרים 

ברפואת שיניים. (אין בארץ 'מומחיות' מוכרת בהשתלות שיניים).

אוצרו קשר    בקרו באתר

ישראל: רח' אוסישקין 57, ירושלים 1315-53 St.  Brooklyn, N.Y 11219
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איך נשמור על עור התינוק בחורף

לשיווק  בנוגע  הציבורי  השיח  לאור 
חומרים  המכילות  החתלה  משחות 
באייר  חברת  התינוק,  לעור  מסוכנים 
המשווקת את משחת 'בפנטן' בשיתוף 
עם ד"ר שמואל גור - מומחה ברפואת 
כיצד  מסבירים  למותג,  ויועץ  ילדים 
בעונת  התינוק  עור  על  להגן  ניתן 

החורף הקרה והיבשה:
עור התינוק דק ב60%-40% בהשוואה 
לשמור  רצוי  ולכן  מבוגר  של  לעור 
ולהגן עליו  על ידי יצירת שכבת מגן 
על  השומרת  זמן,  לאורך  העמידה 

רמת לחות מיטבית.
תינוקות בחודשים והשנים הראשונות 
מתפרחות  לסבול  נוטים  לחייהם 
המחייבים  שונים  עור  וזיהומי 
מהפריחות  חלק  וטיפול.  התייחסות 
והכתמים הם מולדים ויחלפו מעצמם 
וחלקן  וטיפול  צורך בהתערבות  ללא 
לאלרגנים  העור  לרגישות  קשורות 
המחייבים  אחרים  גירוי  וגורמי 

התייחסות וטיפול. 
תופעות שפירות שנתקל ביילוד הן : 

 –  Vernix caseosa  – שומני  ציפוי 
התינוק  גוף  את  המכסה  הפרשה 

ברובה  נשטפת   – בלידה  חלק  מעבר  המאפשרת 
ברחצה הראשונה.

עור מקומט – הנובע מהירידה פיזיולוגית במשקל 
של כ-10% ממשקל גוף התינוק. בימים שלאחר מכן 
עם העלייה במשקל הגוף, חוזר העור למצבו הרגיל 

האלסטי.
תינוקות  המאפיינת  תופעה   – ומקולף  ייבש  עור 
בכפות  בייחוד   – ההיריון  תקופת  בסוף  שנולדו 

ידיים ורגלים.

תפרחות המופיעות לאחר הלידה:
מגוון תפרחות עשויות להופיע על עור התינוק, רובן 

ככולן שפירות ותחלופנה מעצמן.
הנפוצות שבהן: 

סבוריאה,  טוקסיקום,  אריתמה  אדומה-  תפרחת 
תפרחות כתוצאה מהתחממות – או בשמה המוכר 
או  הלשון  באזור  פטרייתי  זיהום  "חררה",  יותר: 
של  אסטמה   - דרמאטיטיטס  אוטופיק  החיתול, 

העור. 

באוכלוסיית  נפוץ  ממצא  אטופית-  דרמטיטיס 
ל-20%. עד  להגיע  עשויה  ששכיחותה  התינוקות 

להמשך  עשויה  אך  הינקות  בגיל  חולפת  התופעה 
עד גיל בוגר יותר. לתופעה יש קשר לרקע משפחתי 
נפוץ למחלה הוא "אסטמה של העור"  כינוי  גנטי. 
מכוון שבמקביל לתופעות העוריות עשויים להופיע 

ממצאים חסימתיים בדרכי הנשימה.

התופעות העוריות כוללות – עור יבש, מגורה ואדום, 
תחושת גרד העשויה להוביל לאי שקט, גרד וזיהום 
קפלים  באזורי  מופיע  התפרחת  העור.  של  משני 
ובמפשעה.  הברכיים  מאחורי  מרפקים,  צוואר,   –
נחשף  התינוק  בהם  במצבים  מוחמרת  התופעה 
אלרגנים.  וגורמים  סביבתי  חום  כגון:  לגיריים 
ואינו  התופעות  על  ל"שליטה"  מיעוד  הטיפול 
עור  על  שמירה  גרד,  מניעת  היא  המטרה  מרפא. 
לח, שמירה על טמפרטורה תקינה, טיפול בתהליך 

הדלקתי המקומי ומניעת זיהומים משנים.

בהחלפות  שימוש  יכלול  הטיפול 
העור,  אוורור  חיתולים,  של  תכופות 
משחות  אמבטיה,  בשמני  שימוש 
לטפל  המיועדות  משחות  מסככות, 
בתהליך הדלקתי, או משחות לטיפול 
בזיהומים. למחלה אופי כרוני התקפי 
עם  תעלם  המקרים  במרבים  אך 

השנים. 
גרמו  החיתולים  חיתולים-  תפרחת 
למהפכה בטיפול בתינוק. הימים בהם 
לקפל  לייבש,  לכבס,  לנקות,  נאלצנו 
חלפו  המלוכלכים  החיתולים  את 
והנחות  השיפור  עם  שכך...(.   )וטוב 
גבוה  בשכיחות  "לשלם"  התחלנו 
התפרחת  מקור  תפרחות.  של  יותר 
משילוב  הנוצר  פטרייתי  בזיהום  הוא 
שמקורה  לרטיבות  שחשוף  עור  של 
בצואה ובשתן – כתוצאה מ"האיטום" 
של העור  - נוצר על גבי העור זיהום 
ע"י  משני  זיהום  שעובר  פטרייתי 
העור.  גבי  על  המצויים  חיידקים 
ומפריש  מגורה  עור  היא  התוצאה 

שתואם בהיקפו את אזור החיתול.
אינן  החיתול  באזור  הפריחות  רוב 
הטיפול  תרופתי,  טיפול  דורשות 
החלפה   – לזיהום  הגורמים  הפחתת  על  מתבסס 
דחופה של החיתול, ניקוי העור )רצוי במים פושרים 
ולא במטליות המכילות אלכוהול – שעשוי להגביר 
את הגירוי והפריחה(, ייבוש העור, מניעת השימוש 
להתפתחות  וגורם  עמילן  על  המבוסס  בטלק 
עם  לטיפול  ייעודיות  במשחות  ושימוש  הפטרייה. 
ויטמין B5 המזרז  פרו  עדיפות למשחות המכילות 

את תהליכי הריפוי וההתחדשות של העור. 
כגון  העוריות-  התפרחות  שכיחות  החורף  בעונת 
עולה.  האלרגיות-  והתופעות  חיתולים,  דלקת 
תפרחות העור, ימשיכו ללוות אותנו במשך הסתיו 
ועונת הקיץ  כי הפטריות והחיידקיים "אינם הולכים 

לשום מקום". 
 – מטפל  וכצוות  כהורים-  אותנו  מחייב  זה  מצב 
לשמירה  טובה יותר על עור התינוק- מניעת חימום 
יתר, אוורור  טוב יותר, שימוש במשחות המונעות  
עור  לצרכי  טוב  מענה  ונותנות  העור  יובש  את 

התינוק.

בחורף פחות מומלץ לטפל בשיניים -

סל תרופות
נוה פארמה מרחיבה את קו המוצרים לטיפול 
ופעוטות   תינוקות  בקרב  ובנזלת  בצינון 
בסדרת  המושקים  חדשים  מוצרים   2 עם 
וניקוי  לקינוח  מגבונים   :mermaid בייבי 
לשיפור  ומדבקה  הנשימה  ולריענון  האף 
הנשימה ולהדבקה על הבגד. המוצרים הללו 
לשימוש  טבעי  ים  מי  לתרסיס  מתווספים 
במצבים של גודש, נזלת ויובש באף

 Comfort ברזל  משיקה  אלטמן 
עם  ברזל  לספיגת  חדשני  פטנט   -
לראשונה  מוכחות.  קלינית  יעילות 
בישראל, צורת צריכה ייחודית: אבקה 
באריזות  בפה  בקלות  המתמוססת 
ונוח  במיוחד  טעים  בטעם  אישיות, 
בד"צ  של  מהודרת  ובכשרות  לעיכול, 
מאור הכשרות

ויטמין  מולטי   - אלטמן  של  פרנטל 
ולאחריה  לידה  טרום  בתקופת  לנשים 
ויטמינים  של  שורה  מכיל   פרנטל   ,
התפתחות  ולמען  בעבורך  ומינרלים 
יוד,  ברזל,  מכיל  הפרנטל  תינוקך. 
חומצה פולית, ויטמין D וסידן. כשרות: 
בד"ץ העדה החרדית

אילו משחות מומלצות *
להגנה על עור התינוק?

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

עורו הרך של התינוק, עדין ופגיע לאורך כל ימות השנה, אך בעונות "קיצוניות" כמו 
 ד"ר  החורף, עורו של התינוק פגיע אף יותר וחשוף לשלל חיידקיים ופטריות 
שמואל גור, מסביר כיצד ניתן להגן על עור התינוק בעונת החורף הקרה והיבשה 

משחת בפנטן מכילה פרו ויטמין 
B5 המזרז את תהליכי הריפוי 

וההתחדשות של העור ושומרת 
על גמישותו ולנולין , חומר המסייע 

בהרגעת העור מאחר והוא מכיל 
רבים מסוגי השומנים הקיימים בעור 

קמיל בלו צמחי מרפא משחה 
לתינוק - ד"ר פישר

משחת החתלה קלנדולה אורגני לאם 
 Mommy ,ולתינוק מבית מאמי קר
Care  מוצרי טיפוח אורגניים

קמיל בלו סנסיטיב 
של דר פישר

משחת החתלה סבוקלם בייבי 
SABOCALMלמניעת 
אדמומיות ותפרחת חיתולים

 | Weleda קרם קלנדולה לאזור 
החיתול - קרם למניעת אדמומיות 
ולטיפול בתפרחת חיתולים

משחה    care מכבי 
לתינוק למניעה וטיפול 
מחיתולים  בגירויים 
והרגעת העור

פישר, משחה  ד"ר  אוליבאויל,   - קרם החתלה 
טיפולית בעלת נוסחה ייחודית ויעילה במיוחד, 
המכילה 40% צינק אוקסיד בשילוב קומפלקס 
טבעי של שמן זית ותמצית מצמח הליקוריציה

קרם החתלה של פלצ’ה אזורה, מכיל 
העוזרים  קמומיל  ושמן   E ויטמין 
להרגעת העור

וטיפול  למניעה  פסטה  בייבי  ויטאמד: 
בגירודים מחיתולים ולהרגעת העור 

 Baby skin  – טפטפים של כצט 
חיתולים  בתפרחת  וטיפול  למניעה 
והרגעת העור

עם   Mustela מוסטלה    – החתלה  משחת 
אשר   water - in - oil ייחודית  נוסחה 
הנקבוביות.  את  לסתום  מבלי  העור  על  מגנה 
מועשר בויטמין b5 - מרגיע ומשכך גירוי

משחת החתלה Soft Care משחה לטיפול 
ומניעת גירויים, אדמומיות ותפרחת חיתולים.



הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

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

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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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:
נחל אלכסנדר

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. תבע את עלבונו
2. תהה על קנקנו

3. תוכו כברו

תשובות:

תשובות:

1. ׁשּבת נה 2. מסכת שבת דף קח, עמוד א 3. ּתְנחּומא ַוּיְקֵהל

רועה  פרתך  עשב,שדה-מרעה."שתהא  1.כר,מקום 
ב___" )פסחים ח:(

2.לצד נגב,דרומה.  "צפנה ו___" )בראשית יג יד(
3.חלש ורפה מרוב מאמץ."____ ויגע" )דברים כה יח( 

)בהיפוך אותיות(
4.קיצור המילים : נרו יאיר. )בהיפוך אותיות(

השדה"  עצי  כל  להטה  "ו___  אש.    – 5.שלהבת,לשון 
)יואל א יט(

6.בן הרם למשפחת יהודה.  "ומשפחת ____ בן הרם"           
)דברי הימים א ד ח(

קרקע"  בתולת  זו  הרי   ___" יסוד.  10.סלע,טרש,אבן 
)נידה ח:(

11.מעיין,מקום שנובעים ממנו מים.  "____ מים חיים"           
)ירמיה ב יג(

12.כסוי לשולחן,מפה.  "במה אתה סועד ב___ כסף או 
ב___ זהב" )כתובות סז: - סח.(

13.לא רחב,מחודד,הפך מן "כד".                                       "ראשה 
אחד כד וראשה   אחד ____" )עבודה זרה מ.(

16.מאותיות ה-א"ב.

שלילי."וה____  מעשה  לעשות  מישהו  את  ומשיא  1.מפתה 
והמדיח" )סנהדרין ז ד(

2.כמות מרבית של משקה שאדם יכול לקחת אל פיו בבת  אחת. 
"מלא ____" )פסחים קז.( )בכתיב חסר(

3.בנו הרביעי של יפת בן נח. על שמו נקראו עמו וארצו.
"ומדי ו___" )בראשית י ב(

4.נגע קשה ומדבק הפוגע בעור,בריריות ובעצבים."נגע ___ כי 
תהיה באדם" )ויקרא יג ט(

5.אפרסמון טהור )נקי( בעברית. ובארמית?
אפרסמא ____  )הוריות יא:( 

נעשה   ___ מזון."מה  בצרכי  וממכר  בתבואה,מקח  7.מסחר 
במדינה היום" )בראשית רבה ח(

12.כנוי לבית דין שיושבים בו פחות משלושה דיינים. "בית דין 
____" )סנהדרין ג.(

13.רקה,כל אחד מצידי המצח ליד האוזן. "ואיזהו סוף ראשו  זה 
המשוה ____ לאחורי אזנו ולפדחתו" )מכות כ:( )בלשון יחיד( 

)לא בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(
15.קיצור המילים : שושן פורים.

16.קיצור המילים : יהי רצון.
17.רשום את שתי האותיות כאשר סכום ערכן הגימטרי הוא:86

העמוד טעון גניזה

ו____"  משל  וחידה."להבין  משל  של  חכמה,דבר  של  1.דיבור 
)משלי א ו(

6.מין מובחר של זהב. "לא יתן ____ תחתיה")איוב כח טו(
, כעין קוץ   7.גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח 

קצר וחריף. "ל___ בעיניכם")במדבר לג נה( )בלשון יחיד( 
"צופח  ונשיא.  אב  בית  אשר,ראש  לשבט  הלם  מבני  8.אחד 

ו____" )דברי הימים א ז לה(
9.בית מדרש בעברית. ובארמית?  "____ רבי חייא ו____ רבי 

אושעיא" )חולין קמא. – קמא:(
10.חדר,לשכה. "____ הרצים" )מלכים א יד כח(

11.מגן,שריון. "כפי ____ יהיה לו" )שמות כח לב(
14.מפרשיות השבוע.

על  והשחרתם  שדה  גידולי  בצמחים,התיבשות  יובש  15.מכת 
ידי שרב או על ידי רוח קדים יבשה."היתה שנת ___")ערכין ט 

א()בכתיב מלא(
18.פנים,קלסתר פנים."אין מעידין אלא על ___")יבמות טז ג(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.נעל גבוהה וחמה עשויה לבד או חומר אחר."אחד מנעל 
וסנדל ו____" )יבמות קב:(

 "____ לשון  וצעקה  שועה  לשון  "כל  7.קריאה,צעקה.  
)רש"י תענית יח.(

לפני  מלחמה  בחרב  שנפלו  מדין  מלכי  מחמשת  8.אחד 
פנחס במדבר. )במדבר לא ח(

וגיבור חיל.   9.איש משבט אשר מבני צופח,ראש בית אב 
"____ והוד" )דברי הימים א ז לז(

11.קיצור המילים : חול המועד. )בהיפוך אותיות(
13.שיעור ומידה קצובה )בכמות או בזמן(,מתכונת.
"ותתן טרף לביתה ו___ לנערתיה" )משלי לא טו(

14.קיצור המילים : נטילת לולב.
15.בשתיקה,מבלי דבר דבר.  "שבי ____" )ישעיה מז ה(

17.בתוקף,בעוז,בכפיה.  "בחזקת ה___"
)ישעיה ח יא(

המלך   ___ את  עשתה  לא  אשר  "על  18.פקודה,צו. 
אחשורוש" )אסתר א טו( )בהיפוך אותיות(

1. אריק רגב, גד מנלה 2. לא 3. משמיע שלום, בני ראם 4. 
יהושע חנקין 5. יצחק טבנקין 6. יצחק גרשטנקורן 7. ערי 
נמל8. ארץ הצבי 9. בגליל המערבי, סמוך לכביש עכו - 
צפת 10. פארק הירקון 11. "הדוידקה" 12. ראשון לציון 13. 

כן 14. אין כזה ישוב 15. נחום סוקולוב 16. שער הרחמים
1. שמם של מי כלול בשם הישוב ארגמן?

2. האם שמו של "כוכב הירדן" מופיע בתנ"ך?
3. מה שמו העברי של צומת מסמיה?

4. רוכש אדמות העמק

5. על שם מי הישוב ייטב?
6. ראש העיר הראשון של בני ברק

7. מה המשותף לחיפה, אשדוד, יפו ואילת?
8. כינוי לארץ ישראל על שם חיה

9. היכן ההר ששמו כשם צורתו - גמל? 
10. מהו הפארק הגדול ביותר בתל אביב?

11. אנדרטה בירושלים לזכרו של יוצר 
המרגמה הידועה

12. עיר היין

13. האם יש ישוב בשם שבולים?
14. היכו נמצא הישוב שדה ציון?

15. על שם מי נקרא שדה נחום?
16.איזה שער בחומות ירושלים סגור?
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