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למחרת ,התייחס ראש הממשלה לסערה הבינלאומית שפרצה
בעקבות דבריו על היטלר והמופתי חאג' אמין אל חוסייני:
"המטרה שלי הייתה לא לפטור את היטלר מהאחריות שהוא
נושא בה .המופתי מילא תפקיד בהחלטה להשמיד את יהודי
אירופה .אסור להתעלם מחשיבות תפקידו"  הרצוג" :זהו
סילוף היסטורי מסוכן המגמד את חלקו של אותו צורר נורא
אדולף היטלר"
ברוך ברגמן

נאום שנשא ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום שלישי
בפני הקונגרס הציוני ה ,37-הצליח לחולל סערה בינלאומית.
נתניהו אמר בנאומו כי "היטלר לא חתר להשמיד את היהודים
בשעתו ,הוא רצה לגרש אותם .וחאג' אמין אל-חוסייני הלך
להיטלר ואמר" :אם תגרש אותם ,הם כולם יגיעו לכאן" ".אז
מה עליי לעשות איתם?" ,הוא שאל ,והתשובה הייתה" :שרוף
אותם".
דבריו של נתניהו שודרו בכל כלי התקשורת בעולם ומנהיגים
רבים תהו מדוע ראה נתניהו צורך לשנות את ההיסטוריה כדי
להסביר שהפלסטינים מבקשים להשמיד את היהודים עוד
לפני הקמת המדינה.
לשיא הגיעו הדברים ,כאשר קנצלרית גרמניה ,אנגלה
מרקל ,ראתה צורך להתייחס לדבריו של נתניהו ואמרה ,כי
על מוראות השואה ותוצאותיה ,העם הגרמני לוקח אחריות

וכי היטלר הוא שאחראי על רעיון הפתרון הסופי והגשמתו.
יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק בוז'י הרצוג הגיב על אמירתו של
נתניהו ואמר" :גם בן של היסטוריון צריך לדייק בהיסטוריה.
אתמול אמר נתניהו לפני הקונגרס הציוני שהנאצים לא רצו
לחסל את היהודים אלא רק לגרשם והיה זה המופתי חאג'
אמין אל חוסייני ששתל את הרעיון אצל הצורר היטלר .זהו
סילוף היסטורי מסוכן ואני תובע מנתניהו לתקן אותו לאלתר
מכיוון שהוא מגמד את השואה ,את הנאציזם ואת חלקו
של אותו צורר נורא אדולף היטלר באסון הנורא של עמינו
בשואה .זה נופל כפרי בשל הישר לידיהם של מכחישי השואה
ומכניס אותם לסכסוך עם הפלסטינים".
הרצוג הוסיף" :נתניהו שכח שהוא לא רק ראש ממשלת
ישראל הוא גם ראש ממשלת העם היהודי .איש לא ילמד
אותי איזה שונא ישראל היה המופתי .הוא נתן הוראה לרצוח
את סבי הרב הרצוג ותמך בהיטלר באופן פעיל .אבל היטלר
היה רק אחד .הוא זה שכתב את ספרו המבחיל "מיין קאמפף".

צה לגרש אותם .וחאג' אמין אל-חוסייני שיכנע אותו להשמיד את היהודים"

(צילום :עמוס בן גרשום ,לע"מ)

סערה בינלאומית .נתניהו בקונגרס הציוני

בינואר  1939כמעט שלוש שנים לפני פגישת היטלר-חוסייני,
נאם היטלר ברייכסטאג ופרס את הפתרון הסופי.
"מחנה ההשמדה הראשון חלמנו הוקם בסמוך לזמן
הפגישה והאקציות היו בשיאן כבר חדשים .היטלר לא היה
צריך את חוסייני כדי להורות לרצוח יהודים רק בשל יהדותם.
יש גבול עד כמה אפשר לסלף את ההיסטוריה וכאמור ,אני
תובע מנתניהו לתקן את דבריו ומיד".

 הסערה וההבהרה
דבריו של נתניהו היו ערב נסיעתו לברלין ,שם נפגש עם
קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל .בפתח נסיעתו לברלין ,התייחס
ראש הממשלה בנימין נתניהו לסערה שפרצה סביב דבריו וביקש
להבהיר" .זה אבסורד .לא הייתה לי שום כוונה לפטור את היטלר
מהאחריות השטנית שלו להשמדת יהודי אירופה .היטלר הוא
האחראי לפתרון הסופי להשמדת ששת המיליונים ,הוא קיבל את
ההחלטה.
"באותה מידה זה אבסורד להתעלם מהתפקיד שמילא המופתי,
חאג' אמין אל חוסייני ,פושע מלחמה ,שבעידוד והמרצת היטלר,
ריבנטרופ ,הימלר ואחרים ,להשמיד את יהודי אירופה .על כך
יש עדויות רבות ,לרבות העדות של סגנו של אייכמן במשפטי
נירנברג ,לא עכשיו אלא אחרי מלחמת העולם השנייה .הוא אמר:
"המופתי מילא תפקיד בהחלטה להשמיד את יהודי אירופה.
אסור להתעלם מחשיבות תפקידו .המופתי חזר והציע לרשויות
שעמן עמד בקשרים ,בראש ובראשונה להיטלר ,לריבנטרוב
ולהימלר ,להשמיד את יהודי אירופה .הוא ראה בכך פתרון הולם
לשאלה הפלסטינית".
וסגנו של אייכמן מוסיף" :המופתי היה אחד מיוזמיה של
ההשמדה השיטתית של יהודי אירופה והיה שותף ויועץ של
אייכמן והיטלר לביצוע תכנית זאת".

המופתי חאג' אמין אל-חוסייני בפגישה עם היטלר בדצמבר 1941
"הניסיון הזה של חוקרים מסויימים ואנשים מסויימים לתת
אפולוגטיקה לתפקיד המרכזי והחשוב שהיה לחאג' אמין אל
חוסייני ,הוא ברור .חוקרים רבים אחרים מצטטים את העדות
הזאת וגם עדויות אחרות על תפקידו של חאג' אמין אל חוסייני",
אמר ראש הממשלה.
נתניהו הוסיף" :המטרה שלי הייתה לא לפטור את היטלר
מהאחריות שהוא נושא בה ,אלא להראות שאבי האומה
הפלסטינית אז ,ללא מדינה וללא מה שקוראים "הכיבוש",

ללא שטחים וללא התנחלויות ,כבר אז שאף בהסתה שיטתית
להשמיד את היהודים .לצערי ,חאג' אמין אל חוסייני הוא עדיין
דמות נערצת בחברה הפלסטינית ,הוא מופיע בספרי הלימוד
ומורם כאבי האומה וההסתה הזאת שהתחילה אז איתו ,הסתה
להרג יהודים – נמשכת .לא באותה מתכונת אך במתכונת אחרת
והיא שורש הבעיה .כדי להפסיק את הרצח צריך להפסיק את
ההסתה .מה שחשוב הוא להכיר בעובדות ההיסטוריות ולא
להתעלם מהן ,לא אז ולא היום".
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ראש הממשלה בנימין נתניהו" :אבו מאזן ממשיך ללבות את האש"

העולם אינו יכול לחזות בהתרחשותה של טרגדיה נוספת .נתניהו ובאן קי-מון

(צילום :קובי גדעון ,לע"מ)

מזכ"ל האו"ם" :הדרך היחידה לשים
קץ לסכסוך היא באמצעות מו"מ"

ראש הממשלה נתניהו נפגש עם מזכ"ל האו"ם באן קי מון שהגיע לביקור קצר באזור  נתניהו:
"הנשיא עבאס לא גינה אף לא אחד מ 30-פיגועי הטרור .והוא ממשיך להלל טרוריסטים כגיבורים"
 באן קי מון" :הדרך היחידה לשים קץ לסכסוך היא באמצעות מו"מ שיוביל לתוצאות משמעותיות"
יעקב אמסלם
מזכ"ל האו"ם באן קי מון הגיע לביקור בזק בישראל על רקע
ההסלמה במצב הביטחוני .המזכ"ל נפגש עם ראש הממשלה
בנימין נתניהו ,והשניים קיימו מסיבת עיתונאים משותפת.
ראש הממשלה בנימין נתניהו" :המזכ"ל באן ,ברוך הבא
לירושלים .ביקורך מגיע בשעה קשה .בשבועות האחרונים,
ישראלים נתונים לפיגועי דריסה ,ירי ,דקירות ואף גרזנים.
הדבר נובע במידה רבה מהעובדה שהנשיא עבאס הצטרף
לטענותיהם של דאע"ש וחמאס ,לפיהן ישראל מאיימת על
מסגד אל-אקצה .זהו ,אדוני המזכ"ל ,שקר בוטה.
"ישראל מגינה בתוקף על המקומות הקדושים לכל הדתות.
אנו שומרים על הסטטוס קוו .הפלסטינים ,לעומת זאת ,הם
אלה המפרים את הסטטוס קוו .הפלסטינים הם שהכניסו חומרי
נפץ למסגד אל-אקצה .זאת הפרה של הסטטוס קוו .הם מנסים
באלימות למנוע מיהודים ונוצרים מלבקר בהר .זו הפרה נוספת
של הסטטוס קוו.
"אדוני המזכ"ל ,הם פועלים כדי לשכנע את אונסק"ו
להכחיש את הקשר ההיסטורי של העם היהודי לכותל המערבי.
אלה הם איומים אמיתיים על הסטטוס קוו .אני מאמין שהגיעה
השעה לומר את האמת לגבי הסיבות לטרור הפלסטיני.
"זה לא ההתנחלויות .זה לא תהליך השלום .זו השאיפה
להשמיד את מדינת ישראל ,חד וחלק .למרבה הצער ,הנשיא
עבאס ממשיך ללבות את האש .רק לפני מספר ימים ,ב16-
בספטמבר ,הוא אמר שהוא "מברך על כל טיפת דם שנשפכת
בירושלים ".זה ציטוט.
"הנשיא עבאס לא גינה אף לא אחד מ 30-פיגועי הטרור
שבוצעו נגד ישראלים בחודש האחרון .והוא ממשיך להלל

4

י' בחשון תשע"ו 23/10/15

טרוריסטים כגיבורים .אל מול גל הטרור ,ישראל פועלת כפי
שכל דמוקרטיה הייתה פועלת כדי להגן על אזרחיה .אנו לא,
ואני שב ומדגיש ,אנו לא מפעילים כוח מופרז.
"אם הקהילה הבינלאומית באמת רוצה לסייע בהפסקת
האלימות ושפיכות הדמים ,עליה לאשר את מחויבותה
המוכחת של ישראל לסטטוס קוו על הר הבית ,לתמוך בזכותה
של ישראל להגנה עצמית ולדרוש מהנשיא עבאס לתת דין
וחשבון על מילותיו המסוכנות .אדוני המזכ"ל ,אלה הן סוגיות
דוחקות .אני מצפה לדון איתך בנושאים הללו ולבחון כיצד
נוכל להשיב את הרגיעה ,הפיוס והביטחון .זה חשוב .זהו צו
השעה.
מזכ"ל האו"ם באן קי-מון" :אני מודה לראש הממשלה
נתניהו על שקיבל אותי בהתראה כה קצרה .אלה הם ימים
קשים עבור הישראלים והפלסטינים .אני כאן בתקווה שנוכל
לעבוד יחד כדי לשים קץ לאלימות ,להפיג את המתחים
ולהתחיל בבנייה מחדש של אופק מדיני ארוך-טווח לשלום.
"ראשית כל ,אני מבקש להביע את תנחומיי על מותם
ופציעתם של קורבנות חפים מפשע .הרשה לי להביע את
השתתפותי בצערך ובצער העם בישראל על הרג האזרחים
שלכם .אני מוקיע התקפות חסרות אבחנה נגד אזרחים .פיגועי
טרור מסוג זה הופכים כל מקום לבלתי בטוח וכל אדם ,ללא
קשר לגיל או מגדר ,לקורבן פוטנציאלי .מחר בכוונתי להיפגש
עם חלק מהמשפחות של קורבנות גל האלימות.
אני מבין את הפחד והכעס שחשים ישראלים רבים באווירה
הנוכחית .לישראל יש את החובה ,המונחת על כתפיך ,אדוני
ראש הממשלה ,להבטיח שהאזרחים יוכלו ליהנות מביטחון.
"בשיחה שקיימתי לאחרונה עם הנשיא עבאס הבעתי את
דאגתי העמוקה ממקרים של רטוריקה מתלהמת ,והפצרתי
בכולם להימנע מכך .כמו כן גיניתי את ההצתה של קבר יוסף

בידי מפגינים פלסטינים בשבוע שעבר ,ואני מברך על הגינוי
שהשמיע הנשיא עבאס לתקרית.
אני קורא לממשלת ישראל לעשות כל שביכולתה כדי לסייע
בהרגעת המצב .אני מברך על דבריך ,אדוני ראש הממשלה,
ודבריהם של ממשלתך ורבנים חשובים שהביעו את מחויבותה
של ישראל לשמירה על הסטטוס קוו ההיסטורי בהר הבית
וחראם אל-שריף.
"אדוני ראש הממשלה ,האתגרים הביטחוניים מולם ניצבת
ממשלתך מעלים לא מעט דילמות מורכבות ועלולים לחייב
הידוק של צעדי הביטחון .אולם ,צעדי ביטחון עלולים להיות
בלתי מועילים אם הם מופעלים ללא מאמץ נלווה לשפר את
המצב לפני שאנשים מקפחים את חייהם .אם השימוש בכוח
לא נעשה באופן מחושב ,הוא עלול להוביל לאותם תסכולים
וחרדות שמהם נוטה לנבוע אלימות .אני מפציר בישראל,
כמדינה דמוקרטית ,להישמר מפני תקריות כגון אלה ולקיים
תחקירים מעמיקים כאשר זה נדרש.
"הישראלים והפלסטינים ניצבים על ספו של גל נוסף של
אלימות הרת אסון .חובה עלינו לפעול כדי להימנע מהתדרדרות
אל תוך סכסוך דתי בעל השלכות פוטנציאליות על האזור כולו.
חובה עלינו ליצור את התנאים למשא ומתן משמעותי שישים
קץ לכיבוש ויממש את שאיפות שני העמים.
"הדרך היחידה לשים קץ לסכסוך היא באמצעות מו"מ
שיוביל לתוצאות משמעותיות .צעדים חד צדדיים מכל אחד
מהצדדים רק ינציחו את מעגל ההתדרדרות .המנהיגים בשני
הצדדים ועמיהם ניצבים מול החלטות קשות ביותר בדרך
לשלום .איש אינו יכול לקבל את ההחלטות הללו במקומם,
אולם העולם אינו יכול להמתין ולחזות בהתרחשותה של
טרגדיה נוספת.

בס“ד

רבינו הגדול
מרנא

אבי עזרי
זיע“א

יום חמישי ,ט“ז בחשון תשע“ו
העליה לאוהל הציון הקדוש בכל שעות היממה ברציפות
תפילת רבים המונית ,ביום רביעי בערב ,בחצות הלילה ,בשעה  23:30בדיוק

אלפי חוברות תפילה יעמדו לרשות המוני העולים
תאורה מיוחדת בכל מתחם הציון גם ב“ליל שישי“ ו”מוצאי שבת“ כל הלילה
עמדות בטחון ואבטחה ,ורכבי חירום והצלה בכל שעות היממה
”הדלקת נרות“ רק במתחמים המסומנים ” -אהלי ענק“ נפרדים לגברים ונשים .אוהל מיוחד לכהנים
אכיפה מיוחדת להסדרת דוכני המכירות ,פרסומי הזיכרון וקופות הצדקה
בכל הישיבות והכוללים ובמוסדות החימוך לבנים ולבנות ,ייאמרו דברי זכרון וחיזוק ,לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה

תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו והוא ימליץ טוב בעדינו

המחבלים ניסו לעלות על הסעת ילדים לתלמוד תורה

נס
גדול

אזרחים עקבו אחריהם שעה ארוכה .זירת הפיגוע בבית שמש

פיגוע דקירה בבית שמש :שני בני מיעוטים חמושים בסכינים ביצעו פיגוע דקירה ,דקרו אדם אחד באורח בינוני
ונורו על ידי שוטר  תושבים התלוננו כי בני המיעוטים מסתובבים באזור כבר זמן רב בצורה מחשידה
שמעון דן
נס בבית שמש :אסון גדול נמנע אתמול (חמישי) בבוקר
כאשר שני מחבלים חמושים בסכינים דקרו מתפלל סמוך
לבית כנסת ברחוב יחזקאל הנביא בבית שמש .המתפלל
נפצע קל-בינוני וטופל במקום.
הפצוע ,צעיר חרדי בן  ,18פונה לבית החולים הדסה עין
כרם בירושלים כשמצבו מוגדר קל-בינוני והוא סובל מפצעי
דקירה בפלג גופו העליון.
שני המחבלים ניסו לעלות לאוטובוס ברחוב יחזקאל הנביא
ברמת בית שמש .השניים נהדפו ע"י אזרחים .שוטרי תחנת

בית שמש שהגיעו למקום הבחינו בשני המחבלים כשהם
דוקרים אדם סמוך לתחנת האוטובוס ,הגיבו במהירות ,ביצעו
ירי מדוייק וניטרלו אותם.
ככל הנראה ,ערנות התושבים בשטח מנעה אסון גדול
בהרבה ,כאשר המחבלים נעצרו בכניסה לבית הכנסת .ניתן
רק לדמיין מה היה יכול לקרות לו היו מצליחים לחדור לתוך
בית כנסת עמוס מתפללים לא חמושים.
כיוון חקירה נוסף שנבדק לפי שעה הוא האם ניסו שני
המחבלים לעלות לאוטובוס סמוך כשכל אחד מהם חמוש
בסכין בטרם נורו על ידי כוחות הביטחון שהיו במקום .שני
המחבלים נוטרלו במהירות ומצבם מוגדר כעת קשה.
דוד לף ,ראש סניף בית שמש ב'איחוד הצלה' סיפר:

"מתנדבי איחוד הצלה נתקלו באדם שנדקר בפלג גופו העליון
בסמוך לתחנת האוטובוס והיה בהכרה מלאה .המתנדבים
טיפלו גם במספר נפגעי חרדה ופצוע יחיד שסובל מפצעי
דקירה".
"השכונה הזו מאוכלסת בשנה האחרונה ולכן יש לנו אתרי
בנייה של כל מיני חברות בנייה" ,אמר הבוקר משה אבוטבול,
ראש עיריית בית שמש" .אנחנו רואים פה עליית מדרגה
בנושא של הטרור בבית שמש ,נצטרך לתת את הדעת".
"נערכנו לזה בהקמת נקודת משטרה בשכונה לפני מספר
ימים ,נשארו עוד כמה פרטים טכניים להשלים" ,הוסיף
אבוטבול" .אנחנו צריכים להתפלל לבורא עולם שלא יקרו
שוב דברים מהסוג הזה".

נורה בשוגג :מצ"ח והמשטרה יחקרו הטעות בזיהוי

המשטרה הצבאית תחקור
את אירוע הירי ביום רביעי
בלילה ,במהלכו נהרג אזרח
ישראלי בשל טעות בזיהוי
של אנשי כוחות הביטחון
שסברו כי הוא מחבל 
לטענת החיילים ההרוג ניסה
לחטוף את הנשק מהחיילים
6

שמעון דן
אחרי הטרגדיה שאירעה ביום רביעי בלילה שבה נורה יהודי
חרדי חף מפשע לאחר שנחשד כמחבל ,נודע כי המשטרה הצבאית
חוקרת (מצ"ח) בשיתוף משטרת ישראל את החיילים שהיו שותפים
לאירוע.
"נדרשים חידודי הוראות פתיחה באש כשהחיילים באזרחות.
המצבים האלה מעמידים את החיילים במצבים שהם לא מאומנים
בהם" ,אמרו קצינים בצבא .בצה"ל חוששים כי פזיזות דומה של
מאות חיילים שמתגברים כעת את שוטרי משטרת ישראל תוביל
לתוצאה דומה.
לפי גורמים צבאיים ,ההרוג ניגש אל שני חיילים בשעת לילה
ברחוב ירמיהו בבירה וביקש מהם להזדהות .מאבטח שהיה בסמוך
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חשד כי מדובר מחבל שמנסה לחטוף את נשקו של אחד החיילים,
וירה לעברו .לאחר מכן בוצע ירי נוסף של אחד החיילים .החקירה
טרם החלה ובשלב זה התקבלו כמה עדויות סותרות מהמקום.
בדובר צה"ל סירבו להגיב.
אחד מעדי הראיה לתקרית ,סיפר" :הוא התחיל להתעמת איתם
ולא ויתר .השתלטו עליו ,הרחיקו אותו מהאנשים ומאחר שהוא לא
שחרר ,חיסלו אותו .אני לא יודע אם מדובר בערבי או ביהודי ,אבל
הוא חד משמעית התעמת איתם .הוא היווה איום .כשהוא קפץ על
אחד החיילים ,אנשים פה צרחו 'מחבל ,מחבל' .זה היה מפחיד".
בתוך כך ,ארבעת החשודים שנעצרו על ידי חוקרי ימ"ר נגב של
המשטרה ,בהם קצין וסוהר בשב"ס ,בחשד להשתתפות בלינץ'
באזרח אריתריאה במהלך הפיגוע שאירע ביום ראשון בתחנה
המרכזית בבאר שבע  -ישוחררו היום בתנאים מגבילים.

טעות בזיהוי .זירת הפיגוע בירושלים (צילום :מדברים תקשורת)

טעות בזיהוי

דיון סוער התקיים בוועדת הכספים על הטבות המס ליישובים

גפני" :מדוע לא הוספתם את
יו"ש בממשלה הקודמת?"

סערה רבתי :ועדת הכספים
החלה את הדיון המכריע על
החוק שייקבע קריטריונים למתן
הטבות מס ליישובים  מיקי
רוזנטל לסמוטריץ'" :אתם
גנבים ,יש לכם המון כסף ,כמה
אתם עוד רוצים לקחת??!"
 יו"ר ועדת הכספים ח"כ
משה גפני" :מדוע לא הוספתם
את יישובי יו"ש כשישבתם
בממשלה עם יאיר לפיד?!"
יעקב אמסלם

ישיבה סוערת במיוחד ,כפי שלא קרה מאז תחילת הקדנציה,
התקיימה ביום רביעי בוועדת הכספים עם פתיחת הדיון המכריע
על חוק שמקדמת הוועדה שייקבע את אופן חלוקת הטבות המס
ליישובים .בישיבה הובהרו העקרונות והקריטריונים שייקבעו
איזה יישובים יזכו בהטבות ואלו לא ובאילו שיעורים.
על שולחן הוועדה הונחה רשימת היישובים המדוברים .הדיון
כולו התקיים באווירה מתוחה וויכוחים פוליטיים נתגלעו בין
חברי הוועדה מהסיעות השונות ובין ראשי רשויות ומועצות.
יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה גפני הודיע ,כי בכוונתו "לאשר
את החוק עוד היום" אך יעשה זאת "רק אם יקבל את הסכמתם
של ראש הממשלה ושר האוצר" ,עימם הוא ייפגש בשעות
הקרובות" ,להגדיל את התקציב המיועד לחלוקת ההטבות
מ 850 -מיליון ש"ח ל 1.2 -ויותר מיליארד ש"ח" .גפני הודיע,
כי יפנה לשר הביטחון על-מנת שייתן גם הוא את חלקו לסיוע
ליישובי קו עימות.
גפני פתח את הישיבה תוך שהוא מסביר שמבחינתו "היום זה
היום האחרון שאני דן בחוק הזה .על סדר היום של ועדת הכספים
יש את חוק ההסדרים ואת התקציב ואנחנו חייבים לפנות את

אצבע מאשימה .ח"כ משה גפני
מלוא הזמן לטובתם .נדרשנו לעניין הזה מכיוון שבג"צ קצב
למדינה זמן עד ל 30 -בנובמבר ,אז יוצאו מהרשימה הקיימת
כיום של ישובים הזכאים להטבות מס ישובים מסוימים ולא
ניתן יהיה למנוע זאת .בג"צ קבע בצדק ,שמדינה מתוקנת לא
יכולה להרשות לעצמה לחלק הטבות שלא על בסיס קריטריונים
ברורים ,אחידים ושקופים ועל-כן פסק כפי שפסק".
גפני הוסיף ,כי "הטבות מס זה הכלי הכי יעיל להביא
אוכלוסייה חזקה לפריפריה .כמובן שנדרשים עוד דברים ,אך
מכיוון שרוב תושבי הפריפריה לא מגיעים לרף שמקנה את
הטבות המס ,דווקא הכלי הזה עשוי למשוך לשם אוכלוסיות
חזקות".
בעניין הצעת החוק הנדונה אמר" :הלכנו על עקרונות ברורים
ופשוטים ,שאיפשרו לייצור רשימה אופטימלית ,עם מינימום
שבמינימום של יישובים שייפגעו מירידה זעירה בשיעורי
הזיכוי במס ורק יישוב אחד שיוצא מהרשימה ,כפר ורדים ,שלו
ננסה לתת מענה".
ויכוחים נוקבים ניטשו בין הח"כים מהסיעות השונות ובין
ראשי רשויות ,כאלו שיישוביהם ייכנסו לרשימה החדשה אם
תאושר וכאלו שייפגעו מעט או במקרה של ראש מועצת כפר
ורדים שעשוי לצאת ממנה.

(צילום :הדס פרוש ,פלאש )90
סערה התחוללה בעקבות תביעתו של ח"כ בצלאל סמוטריץ'
(הבית היהודי) שדרש לכלול ברשימה את יישובי יהודה
ושומרון .סמוטריץ'" :האוכלוסייה ביו"ש סובלת הכי הרבה
מאיומים ביטחוניים מוחשים ויומיומיים ולא יתכן שתישאר
מחוץ למפת ההטבות .אנחנו בעד הנגב והגליל אבל לא ניתן
להפלות את יישובי יו"ש".
דבריו עוררו את זעמם של חברי כנסת המייצגים את
הפריפריה ,כח"כ אורלי לוי-אביקסיס (ישראל ביתנו) שאמרה
לסמוטריץ'" :איך אתה מעז לצאת נגד יישובים שמתקשים
להתקיים? אין קשר בין הדברים .המפה המוצעת כוללת
יישובים מרוחקים מאוד שמתקשים לשרוד".
ח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני) היה חריף ממנה וקרא
לעבר סמוטריץ'" :אתם גנבים ,יש לכם המון כסף ,כמה אתם
עוד רוצים לקחת??!".
יו"ר הוועדה גפני ,הסביר לסמוטריץ' ,כי בתקציב הקיים,
אין אפשרות להוסיף עוד חבלי ארץ עם קריטריון לא ברור.
בעקבות ויכוח בינו לבין סמוטריץ' ,קרא גפני לזה האחרון:
"מדוע לא הוספתם את יישובי יו"ש כשישבתם בממשלה עם
יאיר לפיד?!".

סוף סוף

אושרה החזרת תוספת תקציב לאברכים ובני ישיבות
סגן שר האוצר איציק כהן מסר כי התוספת הרטרואקטיבית לתקציבי הישיבות והמוסדות התורניים אשר אושרה,
שוחררה להפקדה  תוספת של  125שקלים לאברך ו 70-שקלים לבחור ישיבה
שמעון דן
אחת ההבטחות אחרי הבחירות והמשא ומתן הקואליציוני
הייתה החזרת התקציבים לישיבות באופן רטרואקטיבי .כעת
אפשר לומר כי מגיעה בשורה מכיוון זה בדמות אישור תוספת

8

י' בחשון תשע"ו 23/10/15

רטרואקטיבית של  125שקלים לאברך ו 70-שקלים לבחור
ישיבה.
מלשכת סגן שר האוצר יצחק כהן (ש"ס) האמון על הטיפול
בעניין נמסר כי כספי ההשלמה למוסדות התורניים כ 70
ש"ח תוספת רטרואקטיבית לבחור ישיבה ו 126-ש"ח לאברך
לתקופה  1-8/15שוחררו.

בנוסף ,לאחר אישור תקציב המדינה יושלמו יתר ההפרשים
ויוחזרו סופית לרמתם טרם קיצוצי ממשלת לפיד.
סגן השר כהן שיבח את כל העוסקים במלאכה על שיתוף
הפעולה ואת מנהל האגף למוסדות תורניים במשרד החינוך
עמוס ציידה על עבודתו המקצועית והמסורה עבור הישיבות
והכוללים.
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חליפות יוקרה מעוצובות

רבבות יעלו בשבוע הבא לציונו של מרן הגראמ"מ שך זצ

יום השנה למרן ה
נשלמות ההכנות המיוחדות לקראת "יום השנה" הארבעה עשר של מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך
זצוק"ל  רבבות יעלו לאוהל הציון בשבוע הקרוב  בעקבות המצב הבטחוני :משטרת מרחב דן
נערכת לאבטח את רבבות העולים  השבת הוכרזה כ"שבת חזון איש" "שבת אבי עזרי"
חיים רייך
בימים אלו הולכות ונשלמות ההכנות המיוחדות לקראת
"יום השנה" ,של גאון ישראל וקדושו מרן ראש הישיבה רבנו
האבי עזרי זצוק"ל ,לקראת תום השנה הי"ד להסתלקותו,
ביום חמישי ט"ז בחשוון .כמסורת של שנים ובהוראת מרנן
ורבנן גדולי ישראל שליט"א ,הוכרזה השבת הקרובה  -פרשת
לך לך ,כ"שבת חזון איש  -שבת אבי עזרי".
בברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ,פועלת
הועדה המיוחדת של הנהלת אתר אוהל הציון הקדוש
בשיתוף העסקנים ,יחד עם הרב יצחק שיינין הי"ו ,לטפל
בכל הנושאים הקשורים לאירועי יום השנה וסדרי העלייה
ההמונית לחלקת הציון .הועדה המיוחדת נערכת לשיתוף
פעולה עם כל הגורמים ,כדי להבטיח את קיומם של
האירועים ההמוניים בצורה מסודרת .מהנהלת האתר נמסר,
כי בכל ימות השנה המקום מתוחזק וערוך לקליטת המוני
המתפללים בכל שעות היממה ,אולם לקראת "יום השנה" יש
צורך להיערך לקליטת אלפי איש בו זמנית ,הבאים להשתטח
על הציון מכל רחבי הארץ.
ההתארגנות המיוחדת לקראת עליית הרבבות לחלקת אוהל
הציון ,כוללת סידורי בטחון ותעבורה בתיאום עם גורמי
הבטחון והרשויות השונות ,העמדת אוהלי תפילה מיוחדים
לגברים ונשים וכוהנים ,וכן אוהל מיוחד למנייני מנחה
וערבית ,מערך תאורה לילי מיוחד ,סדרי התפילות והדלקת
נרות ,ושתיה מסודרת לכל המתפללים בכל השעות .כמידי
שנה ,יחולק בס"ד על ידי הנהלת האתר חוברת מיוחדת,
הכוללת את התפילות הנאמרות ליד חלקת הציון .יצוין ,כי
לא תותר חניית רכבים פרטיים במתחם רחבת הציון .כמו כן
בהוראת גורמי הביטחון לא תותר הדלקת נרות רק במקומות
המיועדים .סדרנים יפקחו על סדרי הצניעות בשטח.

ח"כ יואב בן צור
(צילום :יעקב כהן)

10

י' בחשון תשע"ו 23/10/15

בימים אלו נשלמו ההכנות הרבות לקליטת רבבות העולים
למתחם חלקת אוהל הציון הקדוש ,שבבית העלמין פוניבז'
בפאתי בני ברק .במתחם הציון ניתן לראות את האוהלים
המיוחדים לגברים ,לנשים ולכוהנים ,כמו גם למניני תפילה
"מנחה וערבית" לתועלת המוני המתפללים .מנהל האתר
הרב יצחק שיינין הי"ו מסר ,כי נלמדו הלקחים מהשנים
הקודמות וכי בשנה זו נערכו באתר להפרדה מוחלטת עם
מחסומים וגדרות ושילוט ברור ,גם בשבילים ובדרכי הגישה,
כדי למנוע ערבוביה גם בשעות לחץ במהלך היום .הפרדה
מוחלטת נערכה גם במתחם המגודר המיועד הדלקת הנרות
והשמן.
יצויין ,כי בצוות המיוחד לאירועי יום השנה ,שוקדים כבר
שבועות וחודשים ארוכים לשיפור הגישה ומערכת התאורה
לטובת אלפי הפוקדים בכל ימות השנה בכל שעות היממה.
מהנהלת האתר נמסר ,כי בתקופה האחרונה הושקעו עשרות
אלפי שקלים בתשתיות הכבישים ותעלות להעברת קווי
חשמל לתאורה עוצמתית קבועה ויציבה .הרב יצחק שיינין
ביקש להודות לעסקנים המסורים ולנדיבי העם ,על הסיוע
הטכני והתמיכה התמידית לכבודו של מרן זצוק"ל.
בעקבות המצב הבטחוני המתוח ,והחשש מהתכנסויות
המונים ,נערכת משטרת מרחב דן בכוחות מתוגברים למבצע
אבטחה גדול של רבבות העולים לציון הקדוש במהלך
השבוע הקרוב ומיוחד ביום ההילולא .מפקד משטרת מרחב
דן נצ"מ שמעון לביא אמר כי לאור המצב הבטחוני וכלקח
מאירועים קודמים ומהשנים שעברו ,תיערך המשטרה
הן במישור הבטחוני לאבטח את ההמונים מפני גורמים
עויינים ,והן במישור הבטיחותי לשמור על הסדר הציבורי
ולמנוע דוחק מחשש לאסון רח"ל .במהלך כל שעות ליל ויום
ההילולא יוצבו שוטרים ממשטרת מרחב דן בשיתוף כוחות
השיטור העירוני של עיריית בני ברק בניהולו של פקד צפניה

מארק האחראי על השיטור העירוני בבני ברק ,שיאבטחו את
האתר ויפקחו על שמירת הסדר הציבורי .מנהלת אתר הציון
בראשות הרב יצחק שיינין הי"ו הודו לראש העיר הרב חנוך
זייברט על התמיכה והסיוע לאורך כל ימות השנה וכן על
התיאום מול גורמי הבטחון לקראת יום ההילולא.
במודעות שנתפרסמו ברחבי הארץ מטעם הנהלת האתר
פורסמו סדרי העליה לציון ,ודרכי התחבורה מכל רחבי
הארץ ,לקראת מעמדות התפילה המרכזיות ברחבות אוהל
הציון הקדוש ,ביום חמישי בשעה  2:00בצהרים ,בהשתתפות
רבבות אלפי ישראל ,בני המשפחה וגדולי התלמידים ,וכן
מעמד "תפילת רבים" בחצות ליל ההילולא ,בחלקת אוהל
הציון הקדוש ,כאשר אלפי המתפללים סמוכים על הבטחתו
של צדיק רבנו הגדול מרן זצוק"ל בצוואתו הקדושה "ואם
יהיה בידי לעשות ולהמליץ עבורכם אעשה בלי נדר".
כאמור ,במהלך ימי השבוע הבא ,ישתטחו רבבות אלפי
ישראל במקום מנוחתו של רבנו הגדול מרן זצוק"ל ,ישפכו
שיח ויעתירו תחינה לישועת הכלל והפרט ,בזכותו של רבנו
הקדוש ,אבי הישיבות ועולם התורה אשר כל בית ישראל
נשען עליו מזה שנות דור ואשר אור תורתו ומשנתו הצרופה
האירו תבל ומלואה .אלפי בני התורה ובני הישיבות בכל
אתר ,יעתירו למען המשך קיום עולם התורה בטהרתו ,בזכות
מסירות נפשו של אותו צדיק חסיד ועניו ,אור העולם ,אביהם
ואוהבם של ישראל ,שמסר נפשו להעביר המסורה כנתינתה
בטהרה ,העמיד ושמר את מבצרי התורה בצורתם וצביונם
ואשר היה לבית ישראל לחומת אש ומגן ומחסה לאומה
כולה.
בהתאם להוראתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א,
יערכו בכל היכלי התורה וקהילות הקודש כנסי מספד וזכרון,
ויימסרו שיעורי תורה ומוסר מיוחדים בהיכלי הישיבות
והכוללים ובמוסדות החינוך לבנים ולבנות בארץ ובתפוצות,

חוק חדש :אין
לעקל מטלטלין
מבתי כנסת

צוק"ל בבית העלמין בבני ברק

סידור השל"ה מהדורה ראשונה במכירה פומבית

האבי עזרי

"כל מי שיתפלל
בתוכו אין תפילתו
חוזרת ריקם"

אלפים על ציונו של מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל
לזכרו ולעילוי נשמתו של רבנו הגדול מרן
זצוק"ל.
שבת "אבי עזרי"
בהתאם למסורת שהונהגה מקדמת דנא
על ידי תנועת צא"י ,ואשר התפשטה בקרב
ציבור בני התורה בכל אתר מזה כיובל
שנים ,תוקדש השבת הקרובה להעלאת
זכרם ודמות דיוקנם הקדושה של רבותינו
הגדולים מרנן החזון איש והאבי עזרי
זי"ע ,אשר קוממו ביססו ובנו את כל עולם
התורה בארץ ובתפוצות ,וכל בית ישראל
בכל מקומות מושבותיהם צועדים לאורם
ולמשנתם הבהירה.
על דעת מרנן ורבנן שליט"א פורסם,
בהתאם להנחייתו מאז של רבנו עטרת
ראשנו רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב

זצוק"ל ,כי בכל היכלי התורה והישיבות,
בתי הכנסת ובתי המדרש של עולם התורה
בארץ הקודש ובחו"ל ,ישמיעו במהלך
השבת הבאה רבני השכונות והקהילות,
ראשי הישיבות והמשגיחים ,מגידי
השיעורים ומרביצי התורה ,דברים לזכרם
ולדרכם הטהורה ,ויעלו קווים לדמותם
הענקית ומשנתם הסדורה של רבותינו
הגדולים מאורי הדורות ומנחילי המסורה
זי"ע ,אשר "יום השנה" שלהם יחול בשבוע
הבא .ברבים מבתי הכנסת וקהילות הקודש
בכל אתר ,תוקדש השבוע ובשבוע הבא
שעת הלימוד של "אבות ובנים" ,לזכותו
ועילוי נשמתו הטהורה של רבנו הגדול אבי
הישיבות מרן זיע"א ,כפי שביקש בצוואתו
הקדושה.

הכנסת הסכימה ברוב גדול :אין לעקל מטלטלין מבתי
כנסת  את החוק הציע חה"כ יואב בן צור מש"ס
שאמר" :קיים קונצנזוס בקרב נציגי העם למנוע
פגיעה במקומות תפילה"
יעקב אמסלם
ברוב גדול :מליאת הכנסת אישרה את
הצעת החוק של ח"כ יואב בן צור (ש"ס)
המונע עיקול מטלטלין מבתי הכנסת .מטרת
החוק למנוע פגיעה ברגשות המתפללים בבתי
התפילה אשר כנגדם מתנהלים הליכי הוצאה
לפועל.
כזכור ,לפני מספר חודשים פשטו אנשי

ההוצאה לפועל מטעם מחלקת הגביה של
עיריית תל אביב על כשמונה בתי כנסת בעיר
ועקרו מזגנים מקירות בתי הכנסת והחרימו
ריהוט ,זאת בשל חובות מים ישן .מטרת
החוק שאושר היום למנוע מצב בלתי נסבל
זה של פגיעה במתפללים ובתפקוד בתי כנסת.
ח"כ יואב בן צור אמר ,כי הוא שמח
שהצעת החוק קיבלה תמיכה רחבה מכל
סיעות הבית" ,קיים קונצנזוס בקרב נציגי העם
למנוע פגיעה במקומות תפילה" ,אמר בן צור.

מורשת מכירות פומביות מציגה :המהדורה
הראשונה של סידור "שער השמים" לשל"ה,
ס"ת מינאטורי שנכתב בשנת תר"א ,מכתבים
בכת"י של מרנו הגר"ח מבריסק ,בעל הבן איש
חי ,המקובל רבי יהודה פתיה ,מרן בעל הקהילות
יעקב ,ועוד מאות פרטי יודאיקה נדירים

שער התהילים בסידור השל"ה פירוש רש"י על התורה משנת רמ"ד 1484 -
מאז שנוסדה לפני כשנה וחצי ,הפכה
אלי שניידר
"מורשת מכירות פומביות" לכתובת עבור
"מורשת מכירות פומביות" מפתיעה שוב :אספנים וחובבי יודאיקה .היבול הרב המוצע
שורה של ספרים נדירים בניהם הסידור למכירה בכל אחת מהמכירות הפומביות,
החשוב "שער השמיים" לשל"ה הקדוש מושכת אליה רבים מחובבי התחום מכל רחבי
מהדורה ראשונה שנדפס באמשטרדם תע"ז  -העולם היהודי.
בית המכירות הפומביות "מורשת"
 ,1717מועמדים למכירה פומבית .בהסכמתו
לסידור זה כותב הב"ח בזה הלשון" :כי אין נוסד בשנת  2014ע"י אסף העצני וניסים
ספק אצלנו כשיתפשטו בקרב ישראל כל מי ורטה וקיים עד כה שש מכירות פומביות
שנחלו הצלחה גדולה בקרב אספני האמנות
שיתפלל בתוכו שאין תפילתו חוזרת ריקם".
ספרים נדירים בני מאות שנים ,מכתבים והיודאיקה.
בית המכירות מקבל להערכה פירטי
וכתבי יד מגדולי ישראל בדורות האחרונים
מועמדים אף הם למכירה פומבית ע"י יודאיקה בודדים ואוספים שלמים למכירה
"מורשת מכירות פומביות" .בין המכתבים ומקיים מכירות פומביות של יודאיקה ,ספרי
קודש ,כתבי יד ,ספרי תורה ,מגילות ,הגדות,
ניתן למצוא את כתבי ידם של מרן רבי חיים
כלי כסף ,חנוכיות ,גביעים לקידוש ,כתרים,
סולובייציק מבריסק זצוק"ל; ריש גלותא
רימונים וטסים לספר תורה וכן כל חפץ
דבבל בעל "הבן איש חי"; המקובל
אחר הקשור ליהדות ולבית
האלוקי ר' יהודה פתיה זיע"א;
היהודי; אומנות יהודית,
כ"ק האדמו"ר מרן הבית
ישראלית ובינלאומית;
ישראל מגור זיע"א; מרן
פריטי נייר  -מכתבים,
בעל הקהילות יעקב
גרפיקה
צילומים,
(הסטייפלער) זיע"א.
פריטים
וכרזות;
גדולי הפוסקים בדור
לתרבות
הקשורים
האחרון וביניהם מרן רבי
יהודית
והיסטוריה
משה פיינשטיין זצוק"ל,
ובין לאומית; מדליות,
מרן הגאון רבי יוסף
ושטרות,
מטבעות
זצוק"ל;
שלום אלישיב
סמלים ותגים ,תכשיטים
רבי
הגאון
לציון
מרן הראשון
וחפצי חן מכל הסוגים וכן כל
ועוד.
ועוד
זצוק"ל
עובדיה יוסף
חפץ העונה להגדרה "אספנות".
תורה"
"ספר
למכירה,
מועמדים
כמו כן,
בעיון בקטלוג המקדים שפורסם ע"י
כסף
כלי
,1841
תר"א
משנת
מיניאטורי
"מורשת מכירות פומביות" ,ניתן למצוא
וחפצי יודאיקה עתיקים.
למעלה מ 450-פריטים בהם אוספים נדירים
אחרי ההצלחה הגדולה שבמכירה ותגליות חדשות ,המהווים בשורה של ממש
הפומבית השישית שקיימה "מורשת מכירות לאספנים ולחובבי יודאיקה .המכירה הקרובה
פומביות" בבין הזמנים האחרון ,נערכים כאמור ,תתקיים ביום רביעי ט"ו חשון
בימים אלו ב"מורשת" למכירה הפומבית התשע"ו ( )28.10.2015בשעה  16:00בדיוק,
השביעית שתתקיים אי"ה ביום רביעי ט"ו בבית "מורשת" רח' שמואל מיקוניס  3תל
חשון התשע"ו (.)28.10.2015
אביב .ההרשמה מראש חובה.
י' בחשון תשע"ו 23/10/15
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האדמו"ר מנדבורנה בביקור בארצות הברית

בביקור אצל האדמו"ר מסאטמאר

בביקור אצל האדמו"ר מסקןלען

בביקור אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב

בביקור אצל האדמו"ר מבאבוב45-

בביקור אצל האדמו"ר מבאבוב

בביקור אצל האדמו"ר מקלויזעבורג

בביקור אצל האדמו"ר מסקוירא

בביקור אצל אב"ד קראסנא

שמחת הברית
לנין האדמו"ר
מתולדות
אברהם יצחק

מסע הקודש של האדמו”ר מנדבורנה אלעד לציוני הצדיקים באוקראינה

מעמד חנוכת הבית לביהמ"ד של כולל "תפארת
יונה" בראשות הגאב"ד הגרי"ט וייס

שמחת בית

דאראג  -ראדושיץ  -מעליץ

האדמו"ר מטאהש בביקור בניו יורק

12
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צילומים:
יהודה פרקוביץ,
אברימי ברגר,
בועז בן ארי,
ברוך אוביץ

שמחת הבר מצוה
לנכד האדמו"ר מנדבורנא ירושלים
ונין האדמו"ר מסקולען

שמחת נישואי נכדת מרן הגר"ח
קנייבסקי עם נכד הגר"י נבנצאל

האדמו"ר
מויז'ניץ בביקור
בבית שמש
בר"ח מר-חשון
צילום:
יהושע
פרוכטר

עצרת התעוררות והספד במלאות השבעה על
פטירתו של האברך הרה"ח אהרון דוב גשטטנר ז"ל
צילום :יהושע פרוכטר

האדמו"ר מבאבוב 45-במסירת
שיעור ללומדי "חבורת הם חיינו"

י' בחשון תשע"ו 23/10/15
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אפשר לחשוב

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

תשבץ

תשבץ

אל המקורות

התשבצים באדיבות עוזי קייש

עוזי קייש
2

1

3

4

6

5

7

8

9

11

11

 .1מה משמעות הביטוי "אין הבור
מתמלא מחליתו"? ומה מקורו?
 .2מה מקור הביטוי "טוביה
חטא וזיגוד מינגד"? והיכן
מופיע הביטוי במקורות?

12

טריוויה

13
14
17

15

16
ֲשר-
ׁ
ל-א ַחי א ֶ
וּבה ֶא ַ
וְאׁש ָ
"א ְל ָכה ּנָא ָ
מי אמר למיֵ :
וְא ְר ֶאה ַהעו ָֹדם ַח ּיִים"
ְּב ִמ ְצ ַריִם ֶ
 .1אהרן למשה
 .2אף תשובה לא נכונה
 .3משה ליתרו
 .4משה לפרעה

18

מאונך

מאונך
מאוזן
היכן מוזכרת העיר צפת בתנ"ך?
 .1כלי קדום כעין מחבת מנוקבת" .כלי היה במקדש ומרחשת שמה
 .1כנוי מקובל בתלמוד לדבר קבוע ועומד,מנהגו של עולם" .ברית
 .1ספר ויקרא כ‘‘ד
ודומה כמין ____ עמוק" (מנחות ס"ג).
____" (ראש השנה י"ז):
במקדש
ספרהיה
"כלי
מנוקבת.
מחבת
שונים.כעין
קדום
של
קבוע
לדבר
בל
.2
יהושע ו‘‘
יש להם
"הפואה וה____
כליצבעים
.1בר שפרחיו בעלי
 .2צמח
ועומד,מנהגו' כ"ו)
"ושמר רגליך מ____" (משלי ג
מלכודת.
בתלמודמוקש,
 .6פח,
מלכים ב‘‘
ומרחשת שמה ודומה כמין ____  .3ספר
שביעית" (שביעית ז' ב')
יושר").לא תעשו _____
השנהאי
בצדק ,הפרת חק,
____" שלא
 .7מעשה
(מנחות סג).
עמוק"
יז:
(ראש
ברית
אותיות)
(בהיפוך
')
א
'
א
(זכריה
הנביא.
זכריה
של
אביו
אבי
.3
אותיות)
(בהיפוך
ט"ו)
י"ט
(ויקרא
במשפט"
 .4ספר שופטים א‘
בר(שופטים ה' כ"ו)
עמלים"
פטיש"..וימינה ל____
קיצור המילים  :בפנינו עדים חתומי-מטה.
.8
שפרחיו בעלי צבעים שונים.
צמח
2 .4
ש,מלכודת.
חרדה.
בהלה,
פתאום,
פחד
.5
_____"
____
יאמרו
חוצות
ובכל
מספד
רחבות
"בכל
הוי.
.10
"חלוֹם ָח ַל ְמ ִּתי וּ פ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ"
מי אמר למיֲ :
(שביעית ז ב)
וה____ יש להם
אותיות) כו)
(משלי ג
מ____"
"הפואהי"ד י"ט)
"ולעת מרפא והנה ____" (ירמיה
ט"ז) (בהיפוך
רגליך (עמוס ה
שביעית" בנימין ליוסף
.1
זקן"
"_____
צעיר.
בחור
של
בפניו
צמיחתו
תחילת
זקן,
של
סימן
.9
')
ב
'
ד
(נחמיה
____"
לו
"ולעשות
פגע.
 .11עוול,
 .2יוסף לאביו
מציעא ל"ט ):אבי אביו של זכריה הנביא.
(בבא.3
יושר.
חק,אי
בצדק,הפרת
שלא
ט"ו)
ה
(ירמיה
הוא"
____
"גוי
מוצק.
 .13חזק,
 .3פרעה לחרטומי מצרים
 .12קריאה במקהלה ,הכרזה" .איזהו ___" (מועד קטן ג' ט')
(נידה
ביותר"
עיניה
____
או
ביותר
עיניה
"פתחה
(עינים)
סגר
.14
(בהיפוך אותיות)
(זכריה א א)
במשפט"
שו _____
 .4פרעה ליוסף
 .13נחפז ,פזיז ,ממהר" .ו____ ברגלים חוטא" (משלי י"ט ב')
ס"ז( ).בלשון זכר)
 .14זה הגבול האחרון ל,-פה מסתיים הדבר ____" .כאן" (ברכות
(בהיפוך אותיות)
מפרשיות השבוע.
ט טו) .15
אותיות)
(בהיפוך
 .17הנביא ,חוזה דוד שנצטרף אליו עוד בבורחו מפני שאול בעדולם .ל"ב).
"וימינה"לחם ____"
פטיש .מן המינימום.
לחם.בצמצום ,מזון שלמטה
בפנינוכ"ב ה')
מילים ( :שמואל א'
(ישעיהעמלים" (שופטים ה כו)
ל____
4 .16
עדים חתומי-מטה.
 .18תמיד ,בקביעות" .והגבאים מחזירים ____ בכל יום" (אבות ג' ט"ז) ל' כ')

כל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו ____
" (עמוס ה טז) (בהיפוך אותיות)
(נחמיה ד ב)
ע" .ולעשות לו
____"קשה
סודוקו //

.5

ק" .גוי ____ הוא" (ירמיה ה טו)
נים)
עיניה ביותר או ____ עיניה ביותר"
( ).בלשון זכר)
ת השבוע( .בהיפוך אותיות)

וזה דוד שנצטרף אליו עוד בבורחו מפני שאול
(שמואל א כב ה)
קביעות.
ם מחזירים ____ בכל יום" (אבות ג טז)
14
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.9

זהו את האתר
המופיע בתמונה!

.12
.13
.14
.16

פחד פתאום,בהלה,חרדה.
"ולעת מרפא והנה ____" (ירמיה יד יט)
סימן של זקן,תחילת צמיחתו בפניו של בחור צעיר.
"_____ זקן" (בבא מציעא לט) :
קריאה במקהלה,הכרזה" .איזהו ___" (מועד קטן ג ט)
נחפז,פזיז,ממהר" .ו____ ברגלים חוטא" (משלי יט ב)

זה הגבול האחרון ל,-פה מסתיים הדבר.
"____ כאן" (ברכות לב).
לחם בצמצום,מזון שלמטה מן המינימום.
"לחם ____" (ישעיה ל כ)

מראה מקום

טונרים תואמים

 %50הנחה

על המוצר השני

טאבלט במחיר מטורף
ועוד מוצרים זזזזולים
עם השירות והאחריות
שיש רק במרכזזז המחשב

מחשבים ניידים
מחשב I5
מעבד INTEL 2830 COR
זיכרון 4G
דיסק קשיח 500G

מסך 15.6
צורב DVD
מערכת הפעלה FREE DOSS
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 1299

מעבד INTEL COR I3
זיכרון 4G
דיסק קשיח 500G

מעבד INTEL 3540 COR
זיכרון 4G
דיסק קשיח 500G
מערכת הפעלה FREE DOSS

מסך 15.6
צורב DVD
מערכת הפעלה FREE DOSS
שנה אחריות עד בית הלקוח

גודל 21.5
רזולוציה גבוהה
 3שנים אחריות באתר לקוח

₪ 1499

₪ 1799

₪ 499

מסך 14.1
שנה אחריות עד בית הלקוח

מסך מקצועי AOC

שונות
רמקול קריוקי
מגיע עם מיקרופון נוסף
חיבור  AUXלנגן
חיבור USB/SD
עוצמתי

רמקולים 2,1
בס עוצמתי
חיבור AUX/USB
ושלט אלחוטי

רמקולים 2.1
עוצמתי במיוחד
חיבורים .USB. SD. AUX
בלוטוס

טאבלט
מסך  7אינץ
מעבד Atom Z3735G
זיכרון 1G
קשיח 16GB
מערכת הפעלה WIN 8
שנה אחריות
כמות מוגבלת

₪ 119

₪ 139

₪ 199

₪ 449

SONIC GEAR

כמות
מוגבלת

טאבלט
מסך  10.1אינץ
מעבד Atom Z3735G
זיכרון 2G
קשיח 32GB
מערכת הפעלה WIN 8
אופיס לשנה מתנה
כולל נרתיק ומקלדת בלוטוס
שנתיים אחריות

₪ 1349

שונות
מדפסת משולבת לייזר

מדפסת משולבת הזרקת דיו
מכונת צילום
סורק
פקס ומדפסת

מכונת צילום
סורק
מדפסת
חסכוני

 3שנים אחריות

₪ 399

₪ 299

כולל WIFI

מטען חרום
עוצמה 2600MA
מתאים לנגנים ופלאפוים

נגן עם רמקול עוצמתי
זיכרון ענק 8G
מסך ענק
ורמקול עוצמתי מובנה

₪ 25

₪ 129

זזזזה...
חשוב שלמחשב שלכם יהיה בית.

שעות פתיחה :ימים א’-ה’  10:00-21:00ו’  | 10:00-13:00ירושלים :מלכי ישראל  | 37טל’0747-800-369 :

*עד גמר המלאי .החברה רשאית להפסיק  /לשנות בכל עת את ההטבות והמחירים .ט.ל.ח.

משפחת כל ישראל
 10כללי זהב לזהירות בדרך ההורות מנוחה פוקס

1

הכיני את הבית ואת הילדים לקראת
התינוק החדש ,גם אם הוא תינוק
רביעי ,חמישי או עשירי.

2

אל תתייחסי אליו כדבר מובן מאליו .תני לו את היחס המגיע לו ,גם
אם הוא לא תינוק ראשון .שימי לב שאת כרויה לבקשותיו,
לבכיותיו ,לקריאותיו.

זה נכון שהמלאכה סביב תינוק הנולד ברצף קלה יותר ,הוא נבלע
בתוך יתר הילדים ,הוא לומד מהם ונרגע באמצעותם ,אבל זכרי
את ייחודיותו ,הוא לא רק אחד מ ...הוא גם אחד בזכות עצמו.
תני לו מעצמך גם אם נכון הדבר שהוא לא בוכה ולא משתעמם.

4

10

קבלי את עצמך אם לא הצלחת
להביא את הדברים לסדר.
סך הכול להכניס תינוק חדש
למשפחה זה לא קל ,אבל שווה
לתת את הדעת על הדברים
כדי להביא את הבית לאיזה
מהלך שקט שיתרום לכל בני
המשפחה וגם לך ,כמובן.

9

אל תהיי נוקשה מידי עם
התינוק ועם האחרים .אל
תתעקשי על אי נתינת
בקבוק בלילה .אם הילד
ממש דורש זאת ,ייתכן שזה
חסר לו .רק היי קשובה
והשתדלי לקבוע סדר
בדברים.

והפעם באות א'
א מא ,אני כבר יבש!
מי לא רוצה שהילד שלו כבר יהיה יבש? שהוא
פעם הוא היה בין הרטובים האלו שהוריהם אובדי
לא יצטרך לקנות טיטולים בלי גבול בשביל הילד
עצות לחלוטין.
הגדול הזה ,שלא יצטרך לשכנע כל הזמן ללכת
איך באמת לזרז את הילד? איך לגרום לכך
לשירותים והילד יסרב ,שלא יצטרך לרדוף אחרי
שפחות חיתולים חד – פעמיים ימצאו דרכם
הילד עם סמרטוט הרצפה חדשים לבקרים? מי
לביתנו ,שנוכל אף אנו לספר לשכנותינו :הוא
לא רוצה שילדו יהיה חכם ,פיקח ,גדול וגמול?
יבש! ושנחסוך כסף רב שלדעתנו כבר מזמן
אף אחד לא שואל אותנו אם אנחנו רוצים או לא,
יכולנו לחסוך אותו?
מה בדיוק אנו רוצים ומה לא ,בתכל'ס הוא נהיה
איך באמת לגרום לדבר? האם יש עניין לגרום
לכך? האם יש תועלת בדחיפה הזו?
יבש כשנהיה יבש וזהו ,ואז שוכחים לגמרי שאי
נעזרתם בטורים הללו?
שתפו אותנו בכתובתfuxm@zahav.net.il :
אולי תזכו בפרס :ספר עבור ילדכם.

8

בני סדר יום ברור וידוע לתינוק .השתדלי שיהיה לו לילה
שקט ומסודר ,כדי שלא יעיר את אחיו וגם כדי שיקל לך
לסדר את צרכיו ולהבינם .ישנן אימהות שלא אכפת להן
לתת לתינוק גם בלילה בקבוק כמה פעמים העיקר שישתוק.
כדאי כן להקפיד על סדר יומו ,לטובת הילדים האחרים
ולטובת עצמו .שנת לילה חשובה עבור הילד עד מאד.

מהמטבח של

שרה
פכטר

פטה חצילים
בטעם כבד

עם ריבת עגבניות שרי
הצמחונות כבר מזמן אינה מוגדרת כטרנד ורבים דבקים
בה כדרך חיים ,לפעמים אף מסיבה בריאותית כלשהי.
באירועים משפחתיים גדולים ,בהם כל המשפחה מתכנסת
סביב השולחן לארוחה בשרית גדולה ומורכבת ,הרבה
פעמים הצמחונים מלקטים מהסלטים ונשארים ללא מנות
מיוחדות ,חגיגיות ומשביעות עבורם .מאיר רוזנברג ,שף
מלון רימונים גלי כנרת ,נרתם לעזרתם של הצמחונים ומציע
מנות חגיגיות שגם אוכלי הבשר יתקנאו בהם וירצו לטעום.

16
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7

אל תרחמי על ילדייך על כך שנולד להם תינוק שלוקח ממך
הרבה כל כך ,ילדים גדלים הרבה יותר עצמאיים כשיש
להם תינוק בבית ,אין להם ברירה והם חייבים לעשות
דברים שלא היו עושים בלי זה ,מצד שני כשהתינוק גדל
נוסף עוד כוח למשפחה ואז הנטל יורד .כל זאת אם את
מכוונת את הדברים בצורה חכמה ויודעת לנתבם.

חומרים להכנה:

 3יח' חצילים בגודל בינוני
 2יח' בצל
 6יח' ביצים קשות
 1/4כוס ברנדי
 1כף מיונז
 100גרם מחמאה
מלח ,פלפל שחור

אופן ההכנה:

מחממים תנור ל 200-מעלות
ומכניסים את החצילים לצלייה במשך
כ 30 -דקות ,עד שהחציל מוכן.
לאחר שהחציל מוכן מגרדים את בשר
החציל מהקליפה.
חותכים את הבצל לפרוסות ומאדים
אותו בשמן ,כאשר הבצל זהוב
מוספים את הביצים הקשות והחציל
וממשיכים לבשל עוד כ 2דקות.
את כל החומרים מכניסים למעבד
מזון וטוחנים עד לקבלת מרקם אחיד
וחלק.

משמנים פורמות (אפשר חד פעמי),
או תבנית אינגלייש קייק.
יוצקים את החצילים לתבנית
ומכניסים ל 10-שעות למקרר.
מוצאים את הפטה מהתבנית ומגישים
עם ריבת העגבניות שרי.
במקביל מכינים את ריבת עגבניות
השרי

ריבת עגבניות שרי
חומרים:

 1ק"ג עגבניות שרי
 1ק"ג  -סוכר
 1/4כפית פלפל שאטה יבש
כף מיץ לימון
כפית גרדת לימון

אופן הכנה:

שוטפים את העגבניות.
מניחים בסיר את העגבניות עם
שאר החומרים.
מבשלים בחום נמוך במשך 30
דקות ומערבבים מידי פעם.

הילדים הגדולים יותר מקנאים בתינוק
חדש ,אין זה סוד .אל תגרמי להם
לקנא יותר על ידי שתחזיקי את התינוק
בידייך כל העת ועל ידי שלא תמצאי
זמן פנוי עבורם 'בזכותו' .כשאת
עסוקה עמו פני את זמנך גם לגדול
יותר ,שיעזור לך לחתל ,שיגיש לך
דברים .ילד מקנא פחות כשהוא שותף.
הוא לא מרגיש שהקטן גזל אותך ממנו.

5

ילדים מרבים להתלונן שבגלל
התינוק לא יצאת עמם לטיול ,שבגלל
התינוק לא הספקת לעשות להם
את הביצה שביקשו ועוד ,למדי את
עצמך לעמוד מול חיצי הביקורת
הללו ,אבל לא לפני שאת יודעת
שאת עושה מה שאת יכולה .לפעמים
מגיע להם לקבל מה שביקשו על אף
שהתינוק בשטח.

6

אל תהפכי את הילד הגדול יותר לילד של "גם".
התינוק חמוד? גם הגדול! אם מישהו מתלהב
מהתינוק הקט ,התלהבי יחד עמו מבלי לחשוש
לילדים הגדולים ,מצד שני הראי והוכיחי לגדולים
יותר שאף הם שווים ,מיוחדים ומלהיבים בהזדמנויות
אחרות ובאפשרויות שיותר מתאימות לגיל שלהם.

מדור אוכל

.

שרה פכטר

מנוחה פוקס

אמא מחליפה שרה פכטר

"אל תתחצף אלי ,ילד"
"הבן שלי התחצף אלי אתמול" .זהו ,אין
ספק .השיחות שלי ושל חברתי מטפסות
שלב .עלינו בסולם.
'גם הבן שלי' ,רציתי לומר לה ,ולספר לה
על התקרית הבלתי נעימה שאירעה אתמול
אצלי בבית ,ביני ובין הבן הבכור .אבל
התביישתי לספר לה ,לרגע הפכתי לילדה
שכאילו אומרת :תספרי לי ואז אספר גם אני
לך.
"תשמעי מה קרה" ,היא הייתה נסערת" .הוא
ביקש לקרוא ספר שהיה מונח בחדרי ,ואני
הודעתי לו באופן חד משמעי שאין על מה
לדבר .ואז הוא הישיר אלי מבט של חוצפן
בן שלוש עשרה והתיז" :אמא ,אז למה לך
מותר לקרוא אותו?"
"איך אתה משווה?" נגררתי למגרש
הוויכוחים ,למקום שמאחורי הקו האדום.
"אני אישה בוגרת ויציבה שיודעת מה קורה
לפני .אני זקוקה לספר לצרכי עבודה".
אבל הוא בכלל לא התרגש והטיח" :בעיני
זאת צביעות .למה לי את לא מרשה?"
הקשבתי לדבריה של החברה שלי ,ובעיני
רוחי ראיתי את הבן שלה ,נער בן טובים ,ילד
טוב ירושלים .הגם בארזים נפלה החוצפה?
האם מדובר בגזירה שאי אפשר לעמוד בה?
"נחרדתי .כמעט פרצתי בבכי" ,היא המשיכה
לספר ,ובו זמנית גרמה לי לכאב בטן .הבנתי
אותה מאוד.
"ואז מצאתי את עצמי ממשיכה ומסבירה
לו שיש דברים שלמבוגרים מותר ולילדים
אסור .כאן התחיל דיון ארוך שהסתיים
בטריקת דלת של המתבגר ,ומאז אני מרגישה
חוסר אונים".
כן ,גם אני הרגשתי אתמול חוסר אונים
כשהבן שלי הבכור התיז לעברי בקול של
מתבגר עייף שצריך לחנך את הוריו" :אמא,
תירגעי".
זה קרה אחרי שהבעתי כעס בקול רם על
מצב חדר הבנים שנראה כמו אחרי קרב,
שעות ספורות לאחר שעמלתי לסדר אותו
בשבילם.
"איך אתה מדבר ככה לאמא שלך?" שמעתי
את הד קולי ,וראיתי גם את המבט החוצפני
הזה שמאפיין את גיל ההתבגרות" .איך אתה
מעז להתחצף?!"
"האם הדור שלנו הפך לחוצפן יותר?" היא
שואלת אותי וממשיכה לשאול" :תגידי ,מה
הייתי צריכה לענות לו?"
"כן .אין ספק ,משהו בזוהרה של הסמכות
ההורית הועם .נוצר מצב שהילד משווה את
עצמו להורה" ,ניסיתי לענות לה על ראשון
ראשון" ,וכך קורה שהילדים נוטלים לעצמם
חירות להרגיש שמותר להם להעיר להורים
ולהתחצף אליהם.
"הוא מרגיש שאני מיושנת" ,היא המשיכה.
"מעניין ,למה כולם מבינים את חוק
השימור? כולם מבינים שמדובר בתרבות
של העיר .הרי לכאורה אם נהרוס מבנה
ישן ,נבנה שם בניין מהודר ויפה ממנו?
לא ,אבל חוק השימור מסביר שלא כך .אז
למה הורים שרוצים למנוע מילדיהם לקרוא
ספרים מסוימים מואשמים באופן מידי

כמיושנים ,כמונעים מילדיהם גישה לתרבות
העולמית? הם משמרים אותם ומשביחים
אותם בו זמנית .הילדים יגדלו ,יתבגרו,
ורק אז ,כשאישיותם תהיה בנויה ויהיו להם
הכלים הנכונים והגבולות המתאימים ,הם
יוכלו לקבל לידיהם את היכולת לקרוא.
חוק השימור חל גם על תרבות ילדינו! אבל
אני לא יודעת אם ילד יכול להבין את זה"...
התפלספתי.
המשכנו לדבר ,הרגעתי אותה ,והיא אותי.
כן ,בסוף גם אני סיפרתי לה על הבן שלי
שהתחצף אלי כאשר נזפתי בו ובאחיו .צרת
רבים חצי נחמה.
השיחה בינינו הסתיימה בתובנה שהחוצפה
מסמלת את נפילת החומות ההוריות שפעם
היו שוות משהו.
לאחרונה אני מוצאת את עצמי בסיטואציה
החדשה לי .המתבגרים שבבית .מידי
פעם אני עוצמת את העיניים ומנסה לחזור
אחורנית ,להיזכר במחשבות שלי באותם
שנים.
נזכרתי בתקופה שבה הרשיתי לעצמי
להתחצף לאמא שלי .חשבתי שאני יודעת
יותר טוב ממנה איך מנהלים דברים .ניסיתי
להסביר לה ,והיא שתקה.
כשהורדתי מהחבל חולצה יקרה שהנחתי
אתמול בסל כביסה וגיליתי כי היא הפכה
לאפורה כי היא השתרבבה לאמא שלי
בטעות עם הכבסים הצבעוניים ,הרמתי את
קולי" :אמא ,את לא יודעת לכבס!" במלים
פשוטות ,התחצפתי.
ואז אבא שלי ניגש אלי ואמר לי" :עד כאן,
גברת צעירה!" הוא לקח את החולצה מהיד
שלי והשליך אותה הרחק ,על הספה שבקצה
החדר.
"תקשיבי לי טוב ,שרה! לא משנה אם אמא
שלך יודעת לכבס או לא .לא משנה אם היא
מבינה אותך או לא .את הבת שלה והיא אמא
שלך ,ולכן את לא מתחצפת אליה יותר! זה
ברור לך?"
וכן ,פתאום זה היה ברור לי .הוא הציב בפני
גבול ,תמרור מאוד ברור .כי הוא ידע ,שאני
צריכה ללמוד בדרכי שלי ,שגם אם מבוגרים
טועים או עושים דברים שלא מקובלים על
הילדים ,עדיין אסור לי להתחצף או לפגוע
בכבודם של אבא ואמא.
פקחתי את העיניים וידעתי בדיוק מה אני
הולכת לעשות" .שימי ,בוא הנה" ,קראתי
לבכור שלי ,הוא התייצב .בסך הכול ילד טוב
ומתוק.
"תקשיב טוב ,שימי .לא משנה מה אתה
חושב עלי ,ולא משנה איך אני מנהלת דברים
בבית הזה .אתה לא מתחצף אלי יותר! אני
אמא שלך ומבקשת שתדבר אליי רק בכבוד
ובדרך ארץ ויהי מה .זה ברור?!"
והלא יאומן קרה .הוא אפילו לא ניסה
להתווכח .ייתכן אפילו שהוא שמח באותו
הרגע על הגבול שהצבתי לו.
"בסדר ,אמא" ,אמר ואני רצתי לספר לבעלי
(שאגב ,אליו אף אחד לא מעיז להתחצף.
מנהל בית ספר ,או לא?) על השיעור החדש
שלמדתי.

גל פתיחת שנת הלימודים
לר והביקוש העצום:
נוחה פוקס

קו חדש להזמנת ספרי מ
ח
ת
פ
נ
לגננות בלבד.
חירים המתאימים לכל גן.
במ
) 050-4137מאיר(
 048החל מהשעה  7.00בערב!
תר ,ספרים חדשים וזולים
בין הייוחד למתנות יום הולדת.
במ יילון בהוזלה משמעותית.
נ
ספרי ח חינם עד הבית או הגן.
משלו

הזדרזו-כמות מוגבלת

י' בחשון תשע"ו 23/10/15
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ילדי כל ישראל
ְּבאֹותֹו לַ יְ לָ ה:

כתיבה :לאה
איור :אהרן זאב ברנשטיין

אֹותָך ִמּיָ ד
ְ
ֲאנִ י ֶא ְׁש ַּת ֵּדל לְ ָה ִעיר
ּומה ִאם ִּת ְׁשּכַ ח
ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ָקםָ .
ֶאת ָה ֵעט ִמ ַּת ַחת לַ ּכָ ִרית?

עֹוׂשה ,מֹויְ ִׁשי ָחמּוד?
ֶ
ָמה ַא ָּתה

ֲאנִ י ָׂשם ֶאת ָה ֵעט ִמ ַּת ַחת לַ ּכָ ִריתֶׁ ,שֹּלא ֶא ְׁשּכַ ח לָ ַק ַחת
אֹותי ָמ ָחר ֻמ ְק ָּדם ,טֹוב?
ִ
יידרָּ .ת ִעיר
אֹותֹו ָמ ָחר לַ ֵח ֶ

ּומה ִאם ִּת ְׁשּכַ ח לָ קּום ָמ ָחר ַּבּב ֶֹקר?
ָ

ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּלַ יְ לָ ה:
ּכֻ ּלָ ם יְ ֵׁשנִ יםֶ .א ְפ ָׁשר
לְ ִהּכָ נֵ ס ּולְ ַח ֵּפׂש
ֶאת ָה ֵעט.

עט היהלומים

חבורת הבלשנים

קומיקס בהמשכים

לְ ַח ֵּפׂש – ֶאת – ָה ֵעט -
לְ ַח ֵּפׂש – ֶאת – ָה ֵעט...

חֹורי ַה ִּבנְ יָ ן:
ֵמ ֲא ֵ
ִהּנֵ ה – ַעל ַמּגָ ׁש
ֶׁשל ּכֶ ֶסף! נֶ ְה ָּדר.

חֹוׁשב
ֵ
ֵאיְך הּוא
לִ ְמצֹא ֵעט ַּדק ְּב ִד ָירה
ְׁשלֵ ָמה? יִ ַּקח לֹו לְ ָפחֹות
נּוח...
ָׁש ָעהֶ .א ְפ ָׁשר לְ נַ ּסֹות לָ ַ

יע לְ ָמקֹום
זֶ הּוָ .ה ֵעט ַּבּיָ ַדיִ ם ֶׁשּלָ נּו .נַ ּגִ ַ
לֹומים.
נֹוציא ֶאת ַהּיַ ֲה ִ
טּוח וְ ִ
ָּב ַ

פרק ו'

ַאיי!
נֹופלִ ים!
ַה ָּׁש ַמיִ ם ְ

ֶׁש ֶקט! זְ ִהירּות!

י' שניידמן 054-8441706

מבצע מנויים ענק
 3חודשי היכרות
ב₪ 45-

ללא התחייבות

 4 +חוברות מתנה
 +ספר קומיקס מתנה
(משלוח )₪ 15
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סודוקו

מבוך

להרשמה052-7133296 :

ל
ו
מ
די
לציירם
עם דבורה בנדיקט

טיפ:

הציור הראשוניה
מנוסים מציירים את הסקיצנראה כקשקוש,
ציירים
כמה קווים שלעיתים צלח הצייר בוחר
ב
מו
ר
ת
יו
עקומים ולא
יוצא הרבה
אך כך הציורמוצלחים ומוחק את אלו שיצםאו מקבלת צורה
ה
את הקווים אתם לאחר שהדמות שציירתרים בהצלחה!
מחקו את המיות
ם
מוצלחים .נסו ג ם המוצלחים ו
דגישו את הקווי
ה

ת קושי:

דרג

קל

1

2
נתחיל עם ציור
עגול בסיס הראש

3

6

7

10

11

נצייר את
האבטיח

נצייר
את
האף
וקווי
חיוך
בכל צד

אישונים,
ריסים
וגבות

8
נצייר את הלשון והסנטר
נוסיף אוזניים וכתפיים

כעת נוסיף פה פתוח

4

זוג עיניים
על קו
העיניים

נצייר את הלסת

5

9
פנים האוזניים והשיער

12

נצייר את
הידיים
נשאיר רווח
בין הכתפיים
וכפות
הידיים
לאבטיח

מחקו את הקווים הכחולים
הם הקווים המיותרים בציור

כעת
לפרטים
הקטנים

יש לכם איזה רעיון יפה שהייתם רוצים שנצייר? מה עוד הייתם רוצים ללמוד? יש לכם משהו להעיר או לשנות במדור זה?
שלחו אלינו ואנו נשמח לשמוע

דש!
ח

"לומדים לצייר עם דבורה בנדיקט"
"סידרת הספרים שתלמד כל אחד לצייר וגם לצבוע !
בשיטת שלבים קלה ומהנה בנוי ברמות קושי שונות המתאים לכל גיל"
מלווה בטיפים כיצד לעשות שימוש בצבעי מים ,אקריליק ,פנדה
כיצד לצייר דמויות ,בעלי חיים ודוממים ,כיצד ליצור שכבות צבע ,איך להשתמש במכחול ועוד

ניתן להשיג בחנוית הספרים " אור החיים" "יפה נוף" ובחנויות המובחרות או בטל'052-4033344 :
ניתן גם לרכוש את הספרים באתרcomics-iton.com :

הסבקרוב!

בפר השלישי
"לו סידרהקרימקדים לצייר
טורות"

י' בחשון תשע"ו 23/10/15
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 נתניהו בקונגרס הציוני.סערה בינלאומית

המסע

מון- נתניהו ובאן קי.העולם אינו יכול לחזות בהתרחשותה של טרגדיה נוספת

 זירת הפיגוע בבית שמש.אזרחים עקבו אחריהם שעה ארוכה









נס גדול






( לע"מ, קובי גדעון:)צילום







יצחק כרמלי
בעולם

היהודי
הנודד





אושרה החזרת תוספת
תקציב לאברכים ובני ישיבות






 אין לעקל:יום השנה למרן חוק חדש
זצוק"ל
עזרי
האבי
מטלטלין מבתי כנסת










 "הדרך היחידה לשים:מזכ"ל האו"ם
אררט
לארץ
"קץ לסכסוך היא באמצעות מו"מ

( לע"מ, עמוס בן גרשום:)צילום





