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אוריאל צייטלין

"חברים, ירו בי, ירו בי. אני ליד חוות גלעד. ירו בי, ירו בי". 
בהקלטה  הי"ד,  שבח  רזיאל  הרב  בנשימה  בולט  קושי  עם  זעק 

מצמררת ביותר שהתפרסמה והגבירו את הזעזוע הרב 
עם פרסום הבשורה המרה על כישלון ניסיונות 

ההחייאה, ולאחר שהרופאים נאלצו לקבוע 
את מותו בבית חולים 'מאיר'. 

כלי התקשורת  בשעות הערב, בישרו 
ויהודי  גלעד  חוות  ליד  ירי  פיגוע  על 
הפכו  פצוע קשה. הפרטים הראשוניים 
אט אט ליותר ברורים ומובנים כששמו 
הופץ  אילנה,  בן  רזיאל  הפצוע,  של 
בעוד  להצלתו.  לתפילה  בקשה  עם 
מזועזעים  והמכרים  המשפחה  בני 
המידע  הגיע   – הקשה  מהבשורה 

המר על פטירתו. 
לשישה  אב  הי"ד,  שבח  רזיאל 
ילדים, בן 35 ותושב חוות הגלעד, היה 

המועצה  של  הרפואה  בחלקת  מתנדב 
כרב,  כיהן  בנוסף,  שומרון.  האזורית 

מקומיים  תושבים  פי  ועל  ומוהל  שוחט 
ונערצת  עימם שוחחנו היה גם דמות בולטת 

בחוות גלעד. כמו כן, היה מוסר שיעורים לילדי 
היישוב. הותיר אחריו שישה ילדים ואישה: רננה בת 

ה-10, נעמי בת ה-8, מרים בת 6, מלכה בת 5, עובדיה בן 3 
ובניהו בן 10 חודשים. 

"הרב  ישראל'.  'רועה  בישיבת  ולימד  למד  הי"ד  רזיאל שבח 
רזיאל היה שילוב מיוחד של תלמיד חכם ועובד ה'. למד מתוך 

חיות, שמחה והתמדה, והאיר פנים לכל הסובבים אותו", מספר 
בצער יהושע גלברד, מנהל ישיבת רועה ישראל, ומוסיף כי "חסד 
ועזרה היו חלק בלתי מעורר באישיות המיוחדת של הרב שבח 

הי"ד".
ליד  פיגוע  שהיה  "שמענו  לנו:  מספר  לכולל  חברו 
להתפלל,  שצריך  מיד  וידענו  הגלעד  חוות 
היה מתנדב  והוא  מי.  על  ידענו  לא  אבל 
הראשון  אליו  התקשרנו  אז  במד"א, 
לא  כמובן  הוא  להתעדכן.  כדי 
הוא  שאולי  הציע  מישהו  ענה. 
לא עונה כי הוא עסוק בטיפול 
את  כינסנו  בפיגוע.  בפצוע 
כולם לתפילה בישיבה, אבל 
נתן  ומישהו  זמן  לקח  לא 
קשה  כך  הכל  הבשורה  את 

עלינו. 
קשה  מאוד  לי  "היה 
בהקלטה  קולו  את  לשמוע 
האדם  פתאום  שהתפרסמה. 
הכל כך חייכן, נשמע  בפעם 
וזועק  מפוחד  בקול  הראשונה 
שהוא  עליו  שמעו  ממש   ככה. 
חסר  אני  האמת.  עולם  לקראת 
הזה",  בהקשר  זעזוע  מרוב  מילים 
אומר לנו חברו לספסל הלימודים רגעים 
רזיאל  היה  מי  לשאלתנו  ההלוויה.  לפני 
ז"ל, הוא פורץ בבכי ואומר: "במשפט אחד – רדף 
שמחה,  טוב,  היה  רזיאל,  שנקרא  במכלול  השם.  רצון  לעשות 
להגיד  צריך  היה  לא  צדיק.  היה  שהוא  ובאמת  תורה  אהבה, 
שהוא היה צדיק – ראו עליו בהתנהגות. ואיזה לב שהיה לו... 
אני יכול להגיד לך שלהרבה אנשים אין אוזן קשבת אחרי הרצח 
דיינות, הוא לא  המתועב הזה? למרות הקושי הגדול בלימודי 
אותו.  שימלא  רוחני  אתגר  חיפש  הוא  ולהפך,  מזה  נרתע  היה 

הוא היה מוהל שהוזמן לכל הארץ". 
רזיאל שבח הי"ד היה ממגורשי גוש קטיף, אך על פי חבריו, 
לא רק שלא החצין את הקושי הגדול שבגירוש, אלא דאג לעזור 
למגורשים אחרים. "הרצון שלו לקחת חלק בכל דבר שיעשה 
טוב ליהודי אחר, היה ניכר עליו בצורה משמעותית. הוא חיפש 
את ההזדמנויות הללו. הוא אהב להתנדב בכל מה שרק אפשר", 

מספר אחד ממכריו. 
ארץ  של  בנייה  בעוד  חלק  לקחת  רצה  הוא  הגירוש  "לאחר 
ישראל וקבע מושבו בחוות הגלעד ושם מהר מאוד הפך לאיש 
לגברים,  ושיעורים  תחום  בכל  שאלות  מגיעות  שאליו  התורני 
נשים וילדים. הרב רזיאל אף פעם לא היה מהחוששים מסכנות 
האזור, ובכלל תמיד עודד את כולם שלא לפחד כי חיינו בידי 
לפי  אותם  ניהל  הוא   – שלו  התחושות  כל  לגבי  ככה  הקב"ה. 
היה  שלו  הגדול  הכישרון  ההיגיון.  לפי  ופחות  הקב"ה  רצון 
בלהיות מצחיק, אבל רציני. בכל הלצה שלו שילב מסר רציני 
וברור. רעייתו היא אישה חזקה ושקולה ולמרות הקושי ברגעים 
כאלה והפרידה הטרגית, היא לא יודעת מה זה להישבר ובאומץ 
רב היא החליטה לקבור אותו בסמוך לבית. הוא היה אבא נפלא 
ובעל נפלא ומודל לכל אדם באשר הוא. הוא יחסר לי מאוד", 
את  אליו  לוקח  הקב"ה  שבאמת  "כנראה  בכאב,  המכר  מסיים 

הטובים". 
מוסיף  זר,  איתי  רזיאל,  של  וחברו  גלעד  חוות  הישוב  דובר 
לדרך.  ושותף  חבר  היה  "רזיאל  המיוחדת:  אישיותו  על  לנו 
רזיאל הקרין הרבה אור בישוב חוות הגלעד, ונתן הרבה למען 
הקהילה, בשיעורי תורה, בהתנדבות, חידונים מושקעים שערך 

לילדים במושב. רזיאל גם היה  בדרן אמיתי ואהב הומור. הכיר 
את הגשש החיוור ישר והפוך ובעיקר איש חסד ואמת". 

הרגעים  על   20 בערוץ  סיפרה  שבח,  אילנה  רזיאל,  של  אמו 
על  שמעתי  לא  "אני  בפיגוע.  הנרצח  הוא  שבנה  הבינה  בהם 
הפיגוע. בעלי הדליק חדשות ברדיו. אני באבל, אבא שלי נפטר 
הרדיו  את  הדליק  הוא  טלוויזיה.  רואים  לא  ואנחנו  חודש  לפני 
שאני  לו  אמרתי  אז  גלעד'.  בחוות  פיגוע  יש  'אילנה  לי  ואמר 
הולכת להתקשר לרזיאל. הפלאפון היה במטבח ואז אני שומעת 
בחדשות 'ירו בי, ירו בי בצוואר' וזיהיתי את הקול שלו. אמרתי 

לו 'זה רזיאל, בטוח, זה רזיאל'. 
ואמרה  הילדים  על  ששמרה  מי  וענתה  לרעייתו  "התקשרתי 
שקרה מקרה חמור והיא רצה. רזיאל לא ענה לי. נסעתי ל'מאיר', 
לא יודעת איך הגענו. הרופאים היו מאוד נחמדים. הם אמרו לי 
שהוא פצוע קשה מאוד. חשבתי שבטוח שהוא ייצא מזה, שהוא 
הכל  'ניסינו  ואמרו  כולם  הגיעו  ואז  בקלות.  הניתוח  את  יעבור 

ואנחנו משתתפים בצערכם'".
רביעי,  יום  בצהרי  גלעד  בחוות  התקיים  ההלוויה  מסע 
לפני  לבבות.  חוצבי  והספדים  אדם  בני  מאות  בהשתתפות 
ההלוויה סיפרה אשתו כי "החלטנו יחד עם המשפחה לקבור את 
בו  במקום  גלעד,  חוות  בישוב  הי"ד  והאהוב  היקר  בעלי  רזיאל 
פעל. רזיאל ביקש שאם יקרה לו משהו הוא ייקבר בחוות גלעד. 
אנחנו מכבדים את בקשתו ואנחנו נקבור אותו בישוב שהוא כ''כ 
אהב ופעל בו. אני קוראת ומבקשת מכל עם ישראל להגיע ללוות 

את רזיאל היקר בחוות גלעד שבשומרון. זו בקשתי".

הרב ותלמידיו. צילומים: ישיבת רועה ישראל

בשלישי בערב נרצח הרב רזיאל שבח הי"ד, רב ומוהל, אב לשישה ואיש 
חסד ואהבת הארץ  'כל ישראל' שוחח עם מכריו ומשרטט קווים לדמותו 
של מי שגורש מגוש קטיף והתעקש לבנות שוב – עד ששילם את המחיר 

הנורא מכל

בי,  "ירו  מצמרר:  רצח 
ירו בי ליד חוות גלעד"

הכניסה לחוות גלעד

מחירון הטרור
נחשף  שכזה,  נוראי  ובעיתוי  הקשה  הפיגוע  בצל 
המחבלים  שמקבלים  הסכומים  אלה  "המחירון". 
כי  מתברר  זר.  מכסף  ממומן  הנראה  שככול  מהרש"פ 
'משתלם' להיות מחבל, כאשר הסכום הממוצע ברשות 
לעומת  בחודש.   ₪ כ–2,000  על  עומד  הפלסטינית 
ליהנות  יכולה  מחבל  משפחת  הממוצעת,  המשפחה 

מסכומי עתק וחיים נוחים ועמידים. 
משרד הביטחון חשף כי סיכום התקציב של הרשות 
מיליארד שקלים  כ-1.1  כי  הפלסטינית ב-2016 מגלה 
הוקצו לתמיכה בטרור, במחבלים ובמשפחותיהם. סכום 
דומה הוקצה בשלוש השנים שקדמו לשנה זו. סכומים 
למחבלים  משכורות  בין  שנים  באותן  התחלקו  אלה 
לא  למשפחותיהם.  ומשכורות  משוחררים  ולאסירים 
תבערה  בקבוקי  במיידי  גם  אלא  ברוצחים,  רק  מדובר 

ואבנים ומתכנני פיגועים. 
ואלה הסכומים: מחבל שנשפט לעונש של עד שלוש 
עד  בחודש, משלוש  1,400 שקלים  יקבל  שנות מאסר 
חמש שנות מאסר 2,000 שקלים בחודש, עד עשר שנות 
מאסר 4,000 שקלים בחודש, עד 15 שנות מאסר 6,000 
שקלים   7,000 מאסר  שנות   20 עד  בחודש,  שקלים 
בחודש, עד 25 שנות מאסר 8,000 שקלים בחודש, עד 
30 שנות מאסר עשרת אלפים שקלים בחודש ועל עונש 

של 30 שנים ומעלה יקבל 12 אלף שקלים בחודש.

הרב שבח הי"ד

הרב שבח הי"ד



ליהנות מהטעם המוכר והאהוב 
בחוויה אישית וטעימה... בקטנה

קחו את זה אישית
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 איראן: "לא לפתח ציפיות"
על רקע המעורבות האיראנית הגוברת באזור ובצל הפגנות ההמונים הסוערות נגד 
ישראל דרוכה לכל התפתחות  כי  יוסי כהן,  משטר האייתולות, אומר ראש המוסד 
לדבריו,  באיראן".  גם  מכך  ויותר  ואוזניים  עיניים  לנו  "יש  וכי  האיראנית  בגזרה 
"האיראנים שוטים באין מפריע לתוך המזרח התיכון עם הרבה מאוד כוחות, באופן 
כזה שמימוש החזון מביא לכך שנוצר כמעט בפועל מסדרון אווירי ויבשתי ששופך 

לתוך המזרח התיכון לוחמים". 
באשר למתיחות הפנים איראנית על רקע ההפגנות הסוערות נגד המשטר הנמשכים 
מזה קרוב לשבועיים העריך ראש המוסד, כי האזרח האיראני יצא להפגנות על רקע 
הכלכלה  לשיפור  להביא  היא  רוחאני  חסן  מהנשיא  כעת  והציפייה  הכלכלי  מצבו 
במדינה, "זה מה שהוציא אותם לרחובות. לא צריך לפתח ציפיות, על אף שאשמח 

מאוד לראות מהפכה חברתית באיראן. זה אולי יקרה בעתיד".

 סעודיה: הרצוג בעד חיזוק היחסים
מהאסטרטגיה  כחלק  כי  סבור  הרצוג  בוז'י  הכנסת  חבר  האופוזיציה  ראש  יושב 
ביטוי  לה  להעניק  הרי שעליה  לסעודים,  ישראל  בין  היחסים  שתוביל להתחממות 
הולם במסגרת המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים. את הדברים אמר הרצוג במסגרת 
ראיון שהעניק לאתר הסעודי 'אילאף'. הוא הדגיש כי מפלגת 'המחנה הציוני' בהובלת 
אבי גבאי חותרת להפלת ממשלת הימין בהנהגת בנימין נתניהו מתוך מטרה להציב 
"תהליך  העדיפות.  סדר  בראש  הפלסטיני  המו"מ  את  שתקום  החלופית  בממשלה 
השלום נקלע לדרך ללא מוצא וכעת עלינו למצוא את הדרך הראויה לחזור למסלול 
שתי המדינות". הרצוג הציע להתאזר בסבלנות ולא למהר ולהתלהב מהכרזת נשיא 
ארצות הברית בנוגע לירושלים, שהרי "הגבול הריבוני ממילא ייקבע במסגרת משא 

ומתן בין שני הצדדים".

 ספר מיסיונרי לניצולי שואה
ובני משפחותיהם הציפו בימים  ניצולי שואה מכל רחבי הארץ  וזעזוע.  תדהמה 
באירוע  כי  סיפרו  הניצולים  גדול.  בזעם  מהולה  בפנייה  לאחים  יד  את  האחרונים 
עם  בשיתוף  בתל-אביב,  בישראל'  והגטאות  הריכוז  מחנות  ניצולי  'עמותת  מטעם 
יואל  מאת  יחזקאל'  של  'הגרסא  הספר  את  במתנה  קיבלו  לישראל,  הקיימת  הקרן 
וגם  נודע  נוצרי  ליד לאחים כמיסיונר  רוזנברג מוכר היטב  יואל  רוזנברג. שמו של 
הספר הנוכחי שזור בקטעים מיסיונריים לא מעטים. למרבה התדהמה, בראש הספר 
מופיעה ברכה אישית של יו"ר הסוכנות, נתן שרנסקי, הממליץ על הספר ועל מחברו, 
במילים אלו: "הסופר ג'ואל רוזנברג סופר מוכשר וחבר נאמן של מדינת ישראל וכל 

עם ישראל".

 ארה"ב: שפל שיא בנאסד"ק
שיאים מסחריים תמיד יכולים לקרות, אך הפעם, זה הגיע בהפתעה – אפילו בקרב 
שבוע  מזה  שמסרבת  הנאסד"ק  במניית  כמובן  מדובר  ביותר.  הבכירים  הכלכלנים 
המניה,   .2006 מאז  נראו  שטרם  שיאים,  רצף  לשבור  וממשיכה  מהכותרות  לרדת 
סטריט  בוול  במיוחד  סוער  מסחר  של  שבוע  מסכמת  בעולם,  בבורסות  הנסחרת 
ושערה ננעל בסוף יום המסחר של יום שני השבוע על סך נמוך במיוחד של 7,157 
השנים  ל-12  מעבר  שכן  ממש.  של  בדרמה  אלא  שיא  ב'עוד'  מדובר  לא  נקודות. 
ששערו של הנאסד"ק לא ננעל בשווי שכזה, מדובר בתקופה קשה מאוד בכלכלת 
ארצות הברית והאור החיובי שמקרינות המגמות החיוביות בוול סטריט הוא הרבה 

יותר מכפי שזה נראה.

 מטען סודי בדרך לחלל
חברת הלוויין הפרטית spaceX מתכוננת לשגר מחר לחלל לוויין שיישא לחלל 
שאפילו  כך,  כל  גבוהה  הסודיות  הברית.  ארצות  ממשלת  עבור  ביותר  סודי  מטען 
לא יודעים מיהי הזרוע הממשלתית שאחראית על השיגור. זו לא הפעם הראשונה 
שהחברה הפרטית של אלון מאסק מבצעת שיגורים סודיים לממשלת ארצות הברית. 
 ,X-37B ,בעבר שיגרה החברה את מטוס החלל הסודי של חיל האוויר האמריקני
ובמאי היא שיגרה מטען של משרד הסיור הלאומי, אחת מסוכנויות הביון של ארצות 
הברית – שהכחישה כל קשר ל"זומה". בינתיים, הרשת חוגגת והקונסיפרציות אודות 

המטען הסודי לא מסתיימות.

כותרות השבוע בעולם
העולם

ברוך ברגמן

הגז,  מתווה  פרשת  מאז  חלפו  כשנתיים 
ונראה כי פרטים חדשים נחשפו מאז: השבוע, 
שודרה  במסגרתו   ,2 בערוץ  תחקיר  פורסם 
קלטת בה נשמע בנו של ראש הממשלה – יאיר 
נתניהו – מתרברב בפני בנו של קובי מיימון, 
סידר"  "אביו  כי  הגז,  בחברות  אחזקות  בעל 

לקובי מיימון 20 מיליארד דולר. לא פחות. 
היה  הבן  נתניהו  כאשר  בוצעה  ההקלטה 
בנסיעה עם בנו של מיימון וחבר נוסף, כאשר 
השניים יצאו מבילוי שתויים, עלו על רכב בו 
במהלך  נתניהו.  של  ומאבטחו  נהגו  גם  שהו 
השיחה אמרו השניים דברים שהיה בהם כדי 
נורה אדומה בכל מי שעסק במתווה  להדליק 
לאחר  כשנתיים,  לפני  בממשלה  שעבר  הגז 

סערה רבתי. 
של  החתימה  לאחר  מיד  נאמרו  הדברים 
מתווה הגז, לשמה הוצרך שר הכלכלה אריה 
לאפשר  כדי  הכלכלה  ממשרד  להתפטר  דרעי 
 52 סעיף  על  לחתום  נתניהו  הממשלה  לראש 
הרשות  התנגדות  למרות  המתווה  את  ולאשר 

להגבלים עסקיים והממונה עליה. 
בין השניים התקיים ויכוח ציני אודות סכום 
נתניהו.  ליאיר  הבן  מיימון  שילם  אותו  כסף 

אומר,  נשמע  הבן  נתניהו  השיחה,  במהלך 
בין השאר, לבנו של מימון: "אבא שלי סידר 
לאבא שלך 20 מיליארד דולר, נלחם בכנסת, 

ואתה מתווכח איתי על 400 שקלים".
עשה  שלי  "אבא  נתניהו:  הוסיף  בהמשך 
נלחם  נלחם,  אחי,  עסקה  אחלה  שלך  לאבא 
בכנסת בשביל זה אחי". מימון הזכיר בשלב זה 
את וועדת שישנסקי שהביאה להפסדים בקרב 
חברות הגז, אך נתניהו  אמר: לא, עכשיו, על 
מה שעכשיו". מימון: "שישנסקי זה גיהנום". 
נתניהו: "בזה הוא דפק אותך, אבל אחרי הוא 
החזיר לך. הוא )ככל הנראה מצביע על מימון( 

דפק עכשיו 20 מיליארד דולר".
"יחשוב  נמסר בתגובה:  נתניהו  מ משפחת 
כל הורה שצפה בכתבה איך היה מגיב לו כל 
ילדיו הייתה הופכת לכותרת  אמירת סרק של 
מושא  מהבית  יציאה  כל   ,2 בערוץ  ראשית 
לתחקיר וכל שיחה יעד להקלטת סתר. רדיפה, 
האמצעים  כל   - ושיימינג  דמים  שפיכות 
הליכוד  בממשלת  לפגוע  בעיניכם  כשרים 
חסרת  פגיעה  במחיר  גם  נתניהו,  בראשות 
מעצורים בבני משפחתו. אינכם בוחלים אפילו 
בשימוש בהקלטת סתר שנערכה באופן מגמתי 
נהג  ע"י  חוקי  ובלתי  באופן מביש  ושנעשתה 

במשרד רה"מ".

ברוך ברגמן

האם ראש השב"כ הדליף חומרים מחקירה 
תחקיר  לפי  בממשלה?  שר  כנגד  שהתקיימה 
התשובה  'עובדה',  בתוכנית  השבוע  שפורסם 
חקירותיו  במהלך  חיובית.  הנראה  ככל  היא 
ה-90,  שנות  בתחילת  דרעי,  אריה  השר  של 
של  הטלפון  לקווי  סתר  האזנות  התקיימו 
מקורביו  כי  עולה  ומהתחקיר  דרעי  מקורבי 

ידעו היטב מי מאזין ומתי והתנהגו בהתאם.
התחקיר  במסגרת  שפורסמו  הקלטות 
מגלות כי המקורבים ידעו היטב כיצד פועלת 
המערכת, דבר שבאותם ימים היה חריג ביותר. 
בין היתר נשמע בהקלטה מקורב לדרעי מספר 
כי לשב"כ יש 300 קווים להאזנה מידי חודש 

והוא מקצה את חלקם למשטרה. 
ההקלטות מאששות גם את ההערכה כי מי 
מראש  פחות  לא  היה  להדלפה  אחראי  שהיה 
השב"כ דאז יעקב פרי – המשמש כיום כחבר 
כנסת מטעם מפלגת יש עתיד. מי שעוד חשוד 
ניצב בדימוס  כאחראי להדלפת חומרים, היה 
בבדיקת  שקר  דובר  נמצא  פרי  דותן.  אבי 
חקירת  במסגרת  בזמנו  שהתקיימה  פוליגרף 
בדיקות  ועבר  החסויה,  מהחקירה  ההדלפה 
פעם  אותו  סיבכו  הן  שאף  ונשנות  חוזרות 
אחר פעם. דותן לעומתו סירב להיבדק ופרש 

בהמשך משירות.
במטרה  אז  שהוקמה  הוועדה  המלצות 

בשתי  הוגשו  להדלפה,  אחראי  מי  לבחון 
על  לגונן  ביקש  הוועדה  יו"ר  כאשר  קולות, 
פרי, אך שני החברים הנוספים הכריעו כי הוא 
עם  נעשה  לא  זאת,  למרות  להדלפות.  אחראי 

ההמלצות הללו דבר. 
"אמרתי  כי  בתגובה  מסר  פרי  יעקב  חה"כ 
בעדותי כי בפגישות עבודה שוטפות שהתקיימו 
ביני ובין השר דרעי, ציין השר מיוזמתו שידוע 
מבצעת  שהמשטרה  מוגמרת  כעובדה  לו 
עליו האזנות סתר. מטבע הדברים לא הגבתי 
לתגובתי  לתת  שמנסים  פרשנות  כל  לדבריו. 
אבקש  הדברים  בשולי  יסוד.  כל  משוללת 
להביע תהייה כיצד תיק המוגדר 'סודי ביותר' 
מגיע לידי עיתונאים, אולי כאן נמצאת פרשת 

הדלפה לכשעצמה".
"מעולם  מסר:  דותן  אבי  בדימוס  ניצב 
חקירה  חומרי  העברתי  ולא  הדלפתי  לא 
הגורמים  לקבלם.  מוסמכים  שאינם  לאנשים 
הרלוונטיים דנו והכריעו בעניין זה ולא נקטו 
מהאוב  מעלים  כי  לי  צר  כנגדי.  הליך  בכל 

פרשה זו, 23 שנים לאחר שהסתיימה".
את  מאחור  "הנחתי  מסר:  דרעי  השר 
שנה  מ20--  למעלה  לפני  שאירעה  הפרשה 
ואיני מתכוון לעסוק בה כלל ועיקר. לא זומנתי 
חלק  הייתי  ולא  גדרון  בוועדת  להעיד  כלל 
בימים  עסוק  אני  ידה.  על  שנוהלה  מהבדיקה 
אלה בעבודתי כשר בממשלה, כחבר הקבינט 

הבטחוני וכיו"ר מפלגת ש"ס".

"פרשת הקלטת": מתווה הגז חוזר לכותרות
יאיר  הממשלה  ראש  של  בנו  של  קלטת  פורסמה  השבוע 
ראש  סייע  הגז  במתווה  כי  עולה  ממנה  אשר  נתניהו, 
היה  נתניהו  כזכור,    מיימון  קובי  הגז  לטייקון  הממשלה 
של  סמכותו  את  לעקוף  המאפשר  הסעיף  על  שחתם  זה 

הממונה על ההגבלים שהתנגד למתווה השנוי במחלוקת

חומרים  הדליף  הכללי  הביטחון  שירות  ראש  האם 
לשר בממשלה? השאלה הזו מעסיקה לא מעט אנשים 
ביממות האחרונות עם חשיפתה של פרשת ההדלפה 
מחקירותיו של דרעי בשנות ה- 90 מי ששימש כראש 
שאף  עתיד,  ביש  ח"כ  כיום   – פרי  יעקב  היה  השב"כ 

נמצא דובר שקר בבדיקת פוליגרף

פרשת "300 הקווים": 
האם לפיד ידיח את פרי?
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הקולקציה לרגל החלפת

  חליפות אקסוס

189
חליפות

  צמר 70%

299
  מעילי צמר

99 
  חליפות ילדים

199 
 סריגים 100%

 כותנה

2 ב- 100

 סריגים ילדים
מידות 2 - 10

39 
 חולצות עודפים

  דוגמא

19 

 חולצות פתוחות 

3 ב- 100
 מכנסיים כותנה

85

מעילי צמר 
מידות נוער

קולקציה 
חדשה

מידות 36-42
 

189 

₪

₪

₪

₪

מכנסים אקסוס

79 ₪

חפתים 

25₪

חגורות 

15₪

עניבות

 5 ₪ ₪

₪ ₪

₪

₪

₪

חיסול מלאי
 כללי
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ארבעס
יענקי קצבורג

בישיבת באר התלמוד בירושלים התקיימה השבוע 
זצ''ל  הגראי"ל  מרן  לע''נ  גדולה  מספד  עצרת 
רב,  וקהל  ובוגריה  הישיבה  בני  כל  בהשתתפות 
מראשי  שטיינמן  משה  רבי  הגאון  בנו  ובהשתתפות 
ידי  על  הספדים  נישאו  בעצרת  אריה.  שלמה  עטרת  ישיבת 
רה''י הגאון רבי יהודה כהן, הגר''ד כהן ר''י חברון, הגר''א 
ונכדו חביבו הרב  מיר ברכפלד,  ישיבת  ברזל מראשי  יצחק 

שרגא ברלין.
העצרת נפתחה ע''י רה''י הגר''י כהן בקול נהי: ''ציון במרר 
ווי להאי  קולה,  תיתן  ובאר התלמוד  ירושלים  ויקירי  תבכה 
שופרא דבלי בעפרא ווי לארעא דישראל דחסרא גברא רבה 
עליו  גומרים  אין  כהלל  ענותן   - אריאל  גולת  ראש  ויקירא 
ההלל. רב רבנן איש האשכולות - יקר ופאר המידות הנעלות 
מרן  ואלפים  למאות  ישיבה  ראש   - לעדרים  תורה  מרביץ 
הגאון הצדיק חסידא קדישא ופירשא רבינו אהרון יהדה לייב 

שטיינמן זצוק''ל לחיי העולם הבא.''

שבת בהתרוממות רוח מיוחדת עברה על תושבי רמת 
שטרנבוך  הגר"מ  שהראב"ד  לאחר  שמש,  בית 
הגיע לשהות בשבת עם תלמידי ישיבתו בשכונה. 
לבני  דברים  הראב"ד  נשא  למעריב  שבת  קבלת  בין 
הישיבה ומאות מתושבי השכונה, הרחיב בדברים מלהיבים 
בימי  ובפרט  התפילה  ועסק  התורה  לימוד  מעלת  בגודל 
הזאת  בעת  נפש  למסירות  המעלה  בגודל  וכן  השובבי"ם, 

אשר חושך יכסה ארץ. 
בשבת היה זה יום היארציייט של אמו הרבנית דבורה ע"ה, 
ומנחה.  מוסף  שחרית  בתפילות  התיבה  לפני  עבר  כן  ועל 
שטרנבוך.  הגרא"ז  בנו  התיבה  לפני  עבר  מעריב  ובתפילת 
היא"צ,  לרגל  מיוחד  קידוש  התקיים  מוסף  תפילת  לאחר 
והגר"מ סיפר מעט עובדות על אמו הרבנית ע"ה ובמה שיש 
בני  לפני  דברים  נשא  שלישית  בסעודה  מדרכיה.  ללמוד 
הישיבה בלבד וכמנהג מורו ורבו הגה"צ רבי משה שניידער 
זצ"ל, עורר על חובת היחיד בימי השובבי"ם ללמוד מסכת 
נוספת מלבד זו הנלמדת בישיבה, או לחילופין ללמוד פרקים 

נוספים במסכת הנלמדת.
קדחתניות  הכנות  מתקיימים  שבועות  מספר  שמזה  יצוין 
בישיבה, לקראת שבת שמות, שבה יתאכסן לראשונה בדירת 
הקבע שבישיבה. הדירה החדשה כוללת סלון גדול במיוחד 

מסירת  בעת  הרבים  התלמידים  את  להכיל  שיוכל  ע"מ 
והוועדים. עם העדכון במצב מזג האוויר שאמור  החבורות 
להיות סוער, נרכשה פטריית חום ענקית, כמו כן עקב החשש 
גז.  ע"י  הפועלת  נוספת  ענק  פטריית  נרכשה  חשמלי  לקצר 
הנגידים  ע"י  נתרם  תורה  של  לכבודה  כראוי  מיוחד  ריהוט 
החשובים הר"ר יעקב שוסטר והרה"ח זלמן לייב וואלדמאן.

זילבר  מיכל  רבי  הגאון  ישב  האחרונים  בימים 
ז"ל  זילבר  אלחנן  הרב  אחיו  פטירת  על  'שבעה' 
דניאל  ר'  הגאון  הגיעו  היתר  בין  פארק,  מבורו 
הגר"מ  אפרתי,  הגר"י  לאו,  הגר"ד  הרה"ר  וולפסון, 
שטיינמן, הגרמ"מ פרבשטיין ראש ישיבת חברון, הגאון ר' 
בני  קהילת  רב  רובין  מרדכי  יצחק  ר'  הגאון  פישר,  שלמה 
תורה בהר נוף, הגר"י גנס, הגר"ש שיינברג, הגר"צ פרצוביץ 
מרנן  לנחם  התקשרו  כן  כמו  ברכפלד,  מיר  ישיבת  ראש 

הגרי"ג אדלשטיין, האדמו"ר מבעלזא והאדמו"ר מצאנז.

הערב  בשעות  רביעי  ביום  ויז'ניץ:  בחסידות  אבל 
נפטר בבית החולים בארה"ב הילד בן ה-4 משה 
נתן נטע הגר ז"ל, נין האדמו״ר מויז׳ניץ ונכדו של 
בנו  הגר  מנדל  מנחם  להרב  בן  מזוויעהל,  האדמו"ר 
של הרה"צ רבי יצחק שעיה הגר, בן הרה"י מויז'ניץ. הילד 
בן ה-4 סבל בשנים האחרונות ממחלה קשה ועבר טיפולים 
בשבוע  ובחו"ל.  בארץ  חולים  בבתי  מורכבים  רפואיים 
ריכוזי  בכל  עבורו  נישאו  ותפילות  מצבו  הידרדר  האחרון 

החסידות בארץ ובתפוצות.
 - ויז'ניץ  חסידי  של  הגדולה  הנסיעה  נדחתה  האבל,  בשל 
ובקבר  - לקברי צדיקים חברון  )חמישי(  שתוכננה לאתמול 
רחל ולכותל המערבי, לקראת נישואי נכד האדמו"ר, בן רבי 
החיים  בבית  למנוחות  הילד  הובא  אמש  הגר.  מרדכי  יעקב 

ויז'ניץ בבני ברק.

רבנים וחברי הכנסת, מתוכם משה גפני, יעקב אשר, 
ישראל אייכלר, מנחם לייזר מוזס וסגן השר מאיר 
לנכדת  החתונה  בשמחת  השבוע  השתתפו  פרוש 
מרן הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חבר מועצת גדולי 
התורה, בת לבנו הרב הגאון ר' יששכר ברגמן, מנהל תלמוד 

תורה דרכי אי"ש בבני ברק.

כי  מספרים  קניבסקי  הגר"ח  מרן  של  ביתו  בני 
לאחרונה כשעבר מרן הגר"ח קנייבסקי בתוך ביתו 
הבחין כי על יד הפח יש קרטון גדול שהיה בו את 
המצות לפסח וכתוב עליו מבחוץ "למרן שליט"א". 
מכיוון שכבר עבר פסח והמצות נאכלו, לקחו בני הבית את 
הקרטון והניחו בו את האשפה כדי לזרוק בפח הביתי. הגר"ח 
מיני  בכל  מזלזל  כידוע  והוא  בזה,  וכשהבחין  בסמוך  עבר 
כבוד ותארים שנוהגים בו, חייך ואמר: "הנה, מרן שליט"א 
מן  הבורח  כל  חז"ל  בדברי  מושג  קיבלנו  "ואנו  בזבל...", 

הכבוד...", כותב תלמידו הרב גולדשטוף.

השבוע  כתב  דבילצקי,  שריה  רבי  הישיש  המקובל 
מפרט  הוא  בהן  ידו,  בכתב  מיוחדות  הוראות 

המיוחדות  התקנות  את 
השובבי"ם.  לימי  שלו 
יש  כי  המקובל  כותב  השאר,  בין 
"ליתן פרוטה לצדקה לפני תפילת 
שחרית  ו"להתפלל  שחרית", 
קורבנות  כולל  התפילה  כל  כסדר 

ללא דילוגים והשלמות". 
"יש  כי  המקובל  כותב  בנוסף, 
הנהנין,  בברכות  במיוחד  להיזהר 
באמירתן  והן  שלהם  בדינים  הן 
ישראל'  'כל  לידי  מעות".  כמונה 

הגיעו ההוראות בכתב ידו.

השבוע יצאו חברי מועצת גדולי התורה, מרנן ורבנן 
הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז', והגרב"מ 
בזק  לביקור  ישראל',  'עטרת  ישיבת  ראש  אזרחי 
בן יום אחד בלונדון עבור ועד ידידי 'אורחות תורה' 
ולעצרת מספד מר על מרן הגראי"ל זצ"ל. את תפילת שחרית 
התפללו יחד בבית האכסניה אצל הנגיד ר' ג'רי קוהן, לאחר 
"תורה  תורה  לתלמוד  פוברסקי  הגרב"ד  מרן  הגיע  מכן 
לקבל  שזכו  הת"ת  ילדי  מאות  לבואו  המתינו  שם  ודעת", 
לכינוס  משה'  אוהל  'קהילת  המדרש  לבית  וכן  ברכתו.  את 
מרכזי לכלל האברכים מכל הכוללים בעיר שהתאספו למקום 
לשיעור כללי מראש הישיבה. בשעות הערב התקיימה עצרת 

המספד ולאחריה חזרו ראשי הישיבות ארצה.

מרן הגאון רבי שמואל אוירבך, אושפז בבית החולים 
ביום שני עקב  סובל ממים בריאות.  והוא  הדסה 
קשיי נשימה וחשש לברונכיט, יצא הגר"ש אוירבך 
ברכבו של נהגו ישראל ויזל לבית החולים, שם הוא 
בריאותיו.  מים  כאמור  שנמצאו  אחר  ואושפז  בדיקות  עבר 
מקורביו של הגר"ש מוסרים כי מצבו טוב אך ייתכן ויאושפז 
הסוכות,  חג  לאחר  גם  מתאימות.  ותרופות  עירוי  לקבלת 
אושפז ראש הישיבה הגר"ש אוירבך בבית החולים הדסה עין 
בירושלים לאחר שלא חש בטוב. על האשפוז הוחלט  כרם 

לאחר שאובחן חשש לדלקת ריאות קלה.

ההולכים  השבת  חילולי  על  הפרסומים  בעקבות 
וגוברים בעיר אשדוד הגיע האדמו"ר מפיטסבורג, 
אל מעונו של מרן האדמו"ר מגור בירושלים, על 
חילולי  לעצירת  פתרונות  במציאת  איתו  לדון  מנת 
יצחק  גם הרב  נוכח  כי בפגישה  נודע  ישראל'  ל'כל  השבת. 

גולדקנופף מזכיר הוועדה למען השבת.

תרומת הריהוט לדירה החדשה של הגר"מ שטרנבוך, מצבו 
הרפואי של הגר"ש אוירבעך, המסמך בכתב ידו של המקובל 
וההתבטאות החריגה של מרן הגר"ח  רבי שריה דיבליצקי, 

קנייבסקי



רק 99,000 ₪  

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות
אחוזת הנשיא
Ⅱ החדשה
רחובות

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

073-2755601
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

איך נגלה בעיות שמיעה בקרב ילדים?

היא  חווים  רבים  שהורים  מהבעיות  אחת 
וילדים  פעוטות  אצל  שמיעה  בעיות  זיהוי 
בוודאות  לדעת  ניתן  תמיד  לא  קטנים. 
סובל  הוא  שאולי  או  טוב  שומע  הילד  אם 
האדומה  הנורה  מתי  אז  שמיעה.  מלקות 
צריכה להידלק? שאלנו את ד”ר אייל רווה 

והוא הסביר ופירט:

בגילאי שנה  תינוקות  ודיבור-  שפה  עיכוב 
עד שנתיים עם בעיית שמיעה עשויים לעכב 
וילדים  תינוקות  ודיבור,  שפה  התפתחות 
מהסביבה  והדיבור  השפה  את  מחקים 
שלהם ולמעשה, כך לומדים לדבר. לפיכך, 
אם אין התפתחות שפתית תקינה יש לבדוק 

אפשרות של ירידה בשמיעה.

מגיבים  כולנו  לסביבה-  תגובה  חוסר 
לרעשים ולקולות מהסביבה, בעיקר לקולות 
לרעשים  תגובות   - ופתאומיים  חזקים 
פתאומיים רואים כבר בגיל מספר ימים כמו 
ראש  הפניית  בהמשך  או  פעילות,  הפסקת 
לקול דיבור. לכן, אם הילד לא מגיב לאלו - 
ייתכן בהחלט שהוא סובל מבעיה בשמיעה. 

הגברת המוסיקה- במידה והילד מגביר את 
עוצמת הקול בכל פעם שהוא מתיישב מול 
המחשב, המערכת ובמיוחד אם הוא עושה 

זאת גם כשהמקום ריק מאנשים ושקט.

בעיות התנהגות ולמידה- כאשר לילד יש בעיות התנהגות, בעיות 
שלו  השמיעה  למצב  להתייחס  יש  למידה  בעיות  או  וריכוז  קשב 

שכן, יכול להיות שבעיות אלו מקורן בבעיית שמיעה.

הסיבות לבעיות בשמיעה:

שנה-שנה.  חצי  בגילאי  תינוקות  בקרב  נפוץ  באוזניים-  נוזלים 
למרבית הילדים זה נמשך עד גיל 4-5 ולעיתים ישנם ילדים גדולים 
יותר שסובלים מאותה בעיה. המקור של נוזלים באוזניים הם נזלת 

שבעקבותיה, מערכת השמיעה העליונה נפגעת.

אוזניים- כשישנה דלקת אוזניים ממושכת אז הדבר עלול  דלקות 

אם  כלל,  בדרך  בשמיעה.  ירידה  נוצרת  וכך  )חור(  לנקב  לגרום 
מדובר בדלקת חד פעמית הירידה בשמיעה היא זמנית.

רקע גנטי- ישנה ירידה בשמיעה שהיא תורשתית ונגרמת עם הגיל. 

מחלות מסוימות ווירוסים- אמנם פחות נפוץ אך גם אלו עשויים 
להשפיע על השמיעה.

חבלת ראש ותאונות דרכים- עלולה גם כן לפגוע בבעיות בשמיעה.

מהן הפתרונות:

שונים  גילאי  בטווחי  ילדים  אצל  נפוצות  שמיעה  בעיות  ראשית, 
וירידה בשמיעה איננה דבר נדיר וכיום, ישנן פתרונות רבים לכך. 

שמיעה,  בדיקת  לבצע  יש  תחילה, 
יעילה  פשוטה,  בבדיקה  מדובר 
היא  בשמיעה  הירידה  אם  ומדויקת. 
באוזניים  נוזלים  בעקבות  ממושכת 
לנקז את  ניתוח כפתורים העוזר  ישנו 

הנוזלים מהאוזן.

לירידה  ביותר  השגרתיים  הפתרונות 
מכשירי  הם  משמעותית  בשמיעה 
מדובר  שלא  לזכור  חשוב  שמיעה. 
מדובר  אלא  קצר  בזמן  לשימוש 
בתהליך של שיקום השמיעה- כלומר 
האפשרות  את  לילד  לתת  מספיק  לא 
אותו  ללמד  צריך  יותר,  טוב  לשמוע 
ואת משפחתו כיצד מתנהגים. לילדים 
חמורה  בדרגה  שמיעה  בעיות  עם 
והוא  שבלול  שתל  של  אופציה  יש 
מאפשר שמיעה למי שמכשיר שמיעה 

לא מסייע לו.

נרתעים  מההורים  חלק  זאת,  עם  יחד 
מכך מכיוון שלשתל שבלול ולמכשירי 
שמיעה נתפסים כפגם שהוא למעשה 
בעקבות  חברתית.  משמעות  בעל 
במתן  מתעכבים  מההורים  חלק  כך, 
הראשון  השלב  ולכן,  לילד  הפתרון 
וטבעי  בסדר  שזה  לילד  לשדר  הוא 
כי יש יותר מה להפסיד כשהילד פחות מגיב לסביבה וניתן לפנות 

לתמיכה של גורמים מקצועיים.

שמיעה  בליקויי  בטיפול  שתומכים  מוסדות  יש  לילדים  כיום, 
ליקויי  לאבחן  עוזרים  משמעותיים-  ועד  קלים  מליקויים  החל 
בבתי  מתאים  לסיוע  דואגים  וגם  שיקום  לגבי  מייעצים  שמיעה, 
ארגונים  ישנם  הדתית  באוכלוסייה  גם  "שמע".  "מיח"א,  ספר- 
מקבילים- שמע קולנו, שמעיה. בנוסף, ישנה זכאות להנגשה של 
סביבה  רעשי  על  להתגבר  מנת  על  אקוסטית(  )מונגשת  הכיתות 

עבור הילדים האחרים.

מאחר  גם  האפשר,  ככל  מוקדם  בטיפול  להתחיל  חשוב  לסיכום, 
וגם  טיפול  ללא  ולהתדרדר  להמשיך  עלולה  השמיעה  שאיכות 
מאחר שבעיות שמיעה מובילות להתפתחות של בעיות נלוות אשר 
יכולות להיות מהותיות במיוחד בגיל צעיר - מרכישת מיומנויות 

שפה ועד לפגיעה חברתית.

סל תרופות
שיניים  משחת  משיקה  קולגייט 
  Total Pro Visible Action חדשה: 
הקצף  טכנולוגיית  בעלת   Colgate
לבנה  ממשחה  הופכת  אשר  הפעיל 
הגנה  מספקת  המשחה  כחול.  לקצף 
לנשימה   - שעות   12 למשך  מקיפה 
מפני  בהגנה  מסייעת  ובריאה,  רעננה 
הצטברות פלאק גם בין צחצוח לצחצוח 
נקיות.  שיניים  של  תחושה  לך  ומקנה 
מחיר: 13.90-16.90 ₪

את  מרחיבה  אלטמן 
"יומי”  מוצרי  סדרת 
לילדים ומשיקה טבליות 
בטעם  ללעיסה  "יומי” 
בננה. כל כמוסה מכילה 
חיידקים  מיליארד 
לטובת  פרוביוטיים 
מערכות  וחיזוק  הגנה 
בגוף. מכיל: 40 טבליות. 
מחיר: 69.80 ₪ 

תרו, תעשייה רוקחת בע”מ משיקה מוצר 
תרופה    TO GO Normalax חדש: 
בקלות.  בעצירות  לטיפול  מרשם   ללא 
100% פוליאתילן גליקול   – המוצר מכיל 
ומומלצת  מוכרת  תרופה  ,נורמלקס 
 70 של  בבקבוקים  המדף  על  נמצאת 
 TO GO נורמלקס   ועכשיו   גר’  ו-240 
שקיקים   6 של  במארז  החדשה  באריזה 
בכל  בקלות  להמיסה  וניתן  כאבקה 
משקה. מחיר מומלץ: 39.90  ₪

חלק מבעיות השמיעה בקרב הקטנטנים לא יתגלו עד לגיל שנתיים, וזאת בעקבות הזמן שלוקח לילד לפתח יכולות 
דיבור ותקשורת עם ההורים  אז כיצד מזהים בעיות שמיעה בקרב פעוטות וילדים קטנים?  ד”ר אייל רווה, מנהל 

היחידה לרפואת אף, אוזן, גרון במרכז שניידר לרפואת ילדים עם כל התשובות והפתרונות



שנה חדשה
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בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות
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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
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
עין מבוע

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

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. פיו וליבו שווים
2. גולת הכותרת

3. אבד חסיד מן הארץ

תשובות:

תשובות:

1. ּתרּומֹות ג ח 2. ּדְבֵרי ַהּיִמים ב ד ה 3. ִמיָכה ז ב

1.לוי מבוני חומת ירושלים בימי נחמיה. שר חצי פלך קעילה."על ידו 
החזיק ____ שר חצי פלך קעילה" )נחמיה ג יז(

2.בן אברהם מאשתו קטורה. )בראשית כה ב(
למצרים.  יעקב  עם  שירדו  נפש  משבעים  יעקב,אחד  בן  לוי  3.בן 

)בראשית מו יא(
4.כהן גדול בימיו של נחמיה. )נחמיה ג א(

5.אוצר תבואה. "פתחו ____" )ירמיה נ כו(
)בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות( )בכתיב מלא(

6.מכשיר לדיוג דגים גדולים כגון לויתנים,כרישים ועוד. 
"וב____  דגים ראשו" )איוב מ לא(

12.מלמד,מקל ארוך ובקצהו דורבן שהאיכר מזרז בו את
הבהמה החורשת."שהאכר עובר וה___ על כתפו")אהלות טז א(

14.מידה קטנה,שיעור מינימלי,חלק,יחידה. "עשרה  ___ יופי
ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כלו"

)קידושין מט: ( )בלשון יחיד(
16.נבון וחכם.  "____ תבונה" )משלי יד כט(

1.סכין לשחיטה,חלף."ויקח את ה___ לשחט את בנו" )בראשית כב י(
2.אורחת חמורים,שיירה של חמורים.  "ה_____ והגמלת 

העוברת ממקום למקום" )סנהדרין י ה(
3.)בימי קדם( תער סופרים,סכין שהכותבים היו מקצצים 

ומחדדים בו ראשי הקולמוס לכתיבה."ה____ והקלמוס" )כלים יב ח( 
)בהיפוך אותיות(

4.קיצור המילים : מתחת ידו. )בהיפוך אותיות(
5.זמר.  "קדמו ___ אחר נגנים")תהלים סח כו()בלשון יחיד(

הנביא.  ירמיה  של  בימיו  הרכבים  בית  חבצניה,ראש  בן  ירמיהו  6.בן 
)ירמיה לה ג(

10.החלק הצהוב שבביצה."חלבון מבחוץ ו___ מבפנים" )עבודה זרה 
מ.(

ד(  ז  ולשפחות")אסתר  לעבדים  "ו____  אלמלי.   תנאי(  12.)מילת 
)בכתיב מלא( )בהיפוך אותיות(

13.מחר בשעה זו. "____  מחר" )שמות ט יח(
14.קיצור המילים : יהי רצון.

)בהיפוך  ה(  לא  )ירמיה  יום"  הימים."____  באחד  יום,יקרה  15.יבוא 
אותיות(

העמוד טעון גניזה

כח(  יז  יחשב")משלי  חכם   ____ אויל  "גם  1.שותק,נאלם.  
)בלשון רבים(

ליה  תיהני  התקרה."לא  להחזקת  קורות   מערכת   או  7.קורה 
____ דהא היכל" )עירובין ג.(

8.שם עוף אגדי  רב צבעים שנזכר בתלמוד."עוף אחד יש בכרכי 
הים ו___ שמו" )ברכות ו: (

9.נרגז,מפוזר ברוחו.  "מר ו____" )כתובות סט: (
11.קיצור המילים : אל תצטרך לבריות. )בהיפוך אותיות(

ו(  יא  לקצין")שופטים   ____ והייתה  "לכה  12.אלינו,למעננו.  
)בהיפוך אותיות(

ולא ב____   "אל תקברוני לא ב____  לבנים  13.בגד,מלבוש.  
שחורים" )שבת קיד.(

המקדש  בבית  לעבודה  דויד  השמיני,שקבע  המשמר  14.ראש 
והוא מבני ידותון. )דברי הימים א כה טו(

יהודה  כינסןר'  שלא  ההלכות  מן  אחת  חיצונה,כל  16.משנה 
היא"    ____ והא  "קאמרינן  שלו.  המשניות  סדר  בתוך  הנשיא 

)ברכות יט.( )בכתיב חסר(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1.אל פחד! התאושש!  "____    ____ כי אתה  תבוא  את העם הזה אל 
הארץ" )דברים לא ז(

7.בן רעואל בן עשו מאלופי אדום."נחת וזרח _____" )בראשית לו יג(
משה.  בימי  הלויים  מן  הגרשוני  למשפחת  הנשיא  אליסף  של  8.אביו 

)במדבר ג כד(
9.קיצור המילים : בראשי תבות.

יט(  א  ב  )שמואל  חלל"  במותיך  על  ישראל  "ה____   10.פאר,יופי,הדר. 
)בהיפוך אותיות(

11.קיצור המילים : יש נוהגים.
לעפר   ___ זו  אחר."אומה  דבר  אל  ולדמותו  להמשילו  12.דומה,שניתן 

ו___ לכוכבים")מגילה טז.()בלשון זכר(
יהודה"  "וה___  שרי  13.כנוי בימי קדם  לשר ולפקיד  בבית המלכות.   

)ירמיה כט ב( )בלשון יחיד(
שבבית- ביותר  והקדוש  הפנימי,האחרון  הקודשים,המדור  15.קודש 

המקדש. )מלכים א ו יט(
אחר,  כבצבע  עצמו  את  ומראה  מחשבותיו  את  המסתיר   לאדם  17.כנוי 

שאין תוכו כברו."אלא מן ה____" )סוטה כב: ( )בלשון יחיד(
18.קיצור המילים : מאה ברכות.

1. אליהו 2. הגר 3. שמשון 4. איוב 5. בנימין 6. מלכי-צדק 
מל שלם 7. נעמי 8. נמיות שוכני מדבריות 9. אליעזר עבד 
אברהם 10. דוד 11. משה 12. המן 13. אחד המלכים שמלכו 
באדום 14. המצרים בקריעת ים סוף 15. אשת לוט 16. כלי 

נגינה בעל שמונה מיתרים
1. הלך על ידי אכילה אחת 40 יום

2. שפחה מצרית
3. מי הרג 1000 איש בלחי חמור?

4. מי אמר: "ה' נתן ה' לקח יהי שם ה' מבורך"?

5. מי קיבל חמש חליפות שמלות?
6. מי היה "כהן לאל עליון"?

7. מי ביקשה לשנות את שמה ל-מרה?
8. מיהם ציים, ולא של אוניות?

9. מי כונה "דמשק"?
10. מי רצה לשתות מים, ולבסוף לא שתה אותם?

11. מי, מיד כשנולד היה טוב?
12. "כזרע גד לבן" מהו?

13. מי נקרא הדר?
14. כאבן, כקש, כעופרת. מי?
15. מי הפכה לנציב מלח? 

16.מהי ה"שמינית"?
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