מאבק גיוס בנות :האם
הקריטריונים יוקשחו?
השבוע דנה וועדת חוץ וביטחון בתקנות לחוק
גיוס בנות הקובע כי בחורה שתגיש תצהיר דת,
תהיה פטורה מגיוס  אלא ששינוי בקריטריונים
עשוי להקשיח את קבלת הפטור גם עבור
צעירות מהמגזר החרדי

דו"ח ביטחון

כותרות השבוע בביטחון

גיוס תחת מחלוקת
שר הביטחון אביגדור ליברמן הגיב השבוע להוראת הרבנים שלמה אבינר ושמואל
אליהו שלא להתגייס אלא אם כן מתאפשר לחייל לשרת שלא ביחידה מעורבת.
ליברמן אמר" :אני מגנה בתוקף התערבות בוטה של גורמים חיצוניים ,כולל רבנים
מכובדים ככל שיהיו ,בענייני צבא .זה דבר פסול שפוגע קשות בביטחון המדינה
ובחוסן הלאומי .כל שיקוליו של צה"ל הם מבצעיים בלבד" .כזכור ,הרב שמואל
אליהו קרא השבוע לרמטכ"ל להתפטר על רקע העובדה כי יהיו גדודים מעורבים.

העורף לא מוכן למלחמה
ועדת הכלכלה של הכנסת ,בראשות ח"כ איתן כבל ,התכנסה השבוע לדון
במוכנות של מפעלים חיוניים לתפקוד בשעת חירום .הישיבה התקיימה במסגרת
ציון יום ההגנה על העורף בכנסת ,שיזם ח"כ עמיר פרץ .על רקע התעצמות האיום
בגזרה הצפונית והירי מעזה בגזרה הדרומית ,ביקשה הוועדה לעמוד על היערכות
המפעלים החיוניים ,על מנת לוודא שיהיו מוכנים לפעילות בשעת חירום ולתמוך
בהמשך תפקוד המשק הלאומי .ראש הרשות הלאומית לחירום (רח"ל) בצלאל
טרייבר ,אמר כי מדינת ישראל נמצאת תחת איום קשה ומורכב ,וללא המפעלים
החיוניים המשק לא יוכל לתפקד והאוכלוסייה לא תוכל להתקיים במצב חירום .ראש
חטיבת תשתיות אסטרטגיות במשרד הביטחון.

הקהילה הבינלאומית בכרם שלום

ארי קלמן
כאילו לא קרה כלום .השבוע התכנסה
הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון
ולוועדת החוקה ,לדון מי זכאית לפטור
מטעמי דת מהצבא .כיום ,כל בחורה חרדית
הלומדת בסמינר זכאית לחתום על תצהיר דת
לפיו היא שומרת על כשרות בבית ומחוצה
לו ואינה נוסעת בשבת – ובכך זכאית לפטור
משירות צבאי .אלא שלפני חמש שנים חוקק
תיקון לחוק זה ,הקובע כי אם הבחורה
שהגישה את הפטור אינה עומדת באחד
מהתנאים המצדיקים פטור מטעמי דת תוכל
הוועדה לדחות את בקשתה לפטור והבחורה
תחויב בגיוס לשירות צבאי ,עד עתה לא נאכף
החוק בשל ההמתנה לאישור התקנות.
ביום שלישי אמורים היו לאשר חברי וועדת
חוץ וביטחון את התקנות ,אך עקב מחלוקת
שנרשמה עם הנציגים החרדים ,נקבע דיון
נוסף ליום שני הקרוב .בינתיים ,עלו חברי
הכנסת לבתי גדולי ישראל והציגו בפניהם את
הצדדים.
סלע המחלוקת היא ,הגדרת אישה חרדית.
חששם של הנציגים נובע לאחר שהקריטריונים
שקבעו כי חברי הוועדה לא היו לרוחם של
החרדים שחוששים כי לא יוכלו להכריע מי
תיחשב בחורה דתית ומי לא ,עמלו בשבועות
האחרונים חברי הכנסת החרדים בנושא כדי
לשנות ולשפר את התקנות שיבואו לאישור
סופי בדיון משותף של וועדת חוץ וביטחון
וועדת החוקה.
כזכור ,ב׳קו עיתונות׳ נחשף כי הנושא עלה
לשולחנם של גדולי ישראל לאחר שלפני חמש
שנים אושר תיקון להצעת החוק הקובעת כי
וועדה מיוחדת תוכל לערר על פטור הכרה
דתית לבנות סמינר ההוראה תצא לפועל,
לאחר עיכוב של חמש שנים שהחוק קבע כי
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ההוראות יחולו רק אחרי שהתקנות יאושרו
בוועדת חוץ וביטחון ולאחר שניסו לאשר
את התקנות בכנסת ה 19 -אלא שלאחר שלא
הגיעו להסכמות ,נדחה הדיון ולאחר מספר
שבועות פוזרה הכנסת.
במהלך הדיון שהתקיים השבוע ,חשף
סא"ל צחי רביבו מאגף כח האדם בצה"ל נתון
מטריד לפיו מתוך  17אלף תצהירי דת שהוגשו
בבקשה לפטור ,נענו רק  15אלף .רביבו נשאל
לגבי הפער והשיב כי לא הביא עמו נתונים
מדויקים של הפילוח ,אך יש בנות שביטלו את
ההצהרה והחליטו להתגייס ,יש חלק שלאחר
הבדיקה הראשונית בעניין הודיעו על ביטול
ההצהרה ויש כאלה שלאחר השלמת הבדיקה
הוחלט לא לתת להן פטור .סא"ל רביבו,
הבהיר ,לבקשת הח"כים ,כי לא היה מקרה
אחד בו ניתן פטור ,ואז בוטל.
במהלך הדיון טען ח"כ משה גפני כי
"מהיכרותי את הנושא ,אני יודע שיש בנות
שהצבא הגיע למסקנה שהן לא דתיות וביטלו
להן את הפטור .אי אפשר לבוא ולומר
שבתקופה הזו לא היה כל ביטול .לוועדה הזו
התקנות הגיעו לא מכבר ,אנחנו בקושי יודעים
מה שכתוב שם ,ואני מבקש זמן להתייעץ עם
חברי בכדי להגיע להחלטה".
ח"כ אורי מקלב טען כי "גם היום ,על
החלטה של אי מתן פטור יש אפשרות
לערער לבימ"ש מנהלי ,ומעמדה של הנערה
לא משתנה עד לפסק דין חלוט ,אז מדוע
אתם טוענים שמדובר בשיפור משמעותי?
הפרקטיקה היא שהיום הם פועלים שלא
כחוק ובמקום לבטל פטור הם פשוט לא
נותנים את הפטור ,ללא שום סמכות .אני לא
יודע אם התקנות יאושרו או לא ,אבל מכאן
חייבת לצאת קריאה שלהם אסור להמשיך עם
הנוהג שלהם ,המתבצע ללא סמכות ,בלי קשר
לשאלה אם יאושרו או לא".

ג' בשבט תשע"ח 19/1/18

השבוע ,התכנסו כ 40-נציגי הקהילה הבינלאומית במעבר כרם שלום ,לסקירה
אודות האיומים הביטחוניים באזור עוטף עזה" .מעבר כרם שלום ,מהווה עורק חיים
מרכזי לרצועת עזה וכל פגיעה בו היא כפיגוע טרור נגד תושבי רצועת עזה" ,נאמר
במהלך הסיור" .חפירת המנהרה היא הוכחה לכך כי תושבי רצועת עזה הם בני
ערובה של ארגון הטרור ,חמא"ס ,ואינם נכללים בשיקולים של חמא"ס ,ואף רומס
את התושבים במו ידיו" .השבוע אמר אלוף פיקוד הדרום לשעבר וחבר מפלגת
העבודה ,יום טוב סמיה כי "זו דוגמה נוספת למתקפות המנע שיש לבצע בעזה
בתדירות גבוהה על מנת להימנע מסבב והתעצמות הכוח הצבאי של חמאס .אך זוהי
רק פעולה אחת ,עלינו להכניס כוחות חשאיים לפעולות נקודתיות ,לתקוף יעדים
מרכזיים של הארגון מבלי להתנצל ולסכל מפקדים ומהנדסים .כך נטפל בשורש
הבעיה".

התשובה לפיגוע :הסדרה
הצעת המחליטים שגיבש שר הביטחון קובעת כי יש "לקדם הקמת ישוב חדש
על קרקע בבעלות ישראלית באזור השומרון .הישוב יפעל במסגרת המוניציפלית
של המועצה האזורית שומרון ,יקבל סמל יישוב עצמאי ,ויקלוט בין היתר תושבים
שמתגוררים כיום על אדמות פרטיות באזור" .ההצעה מסמיכה את שר הביטחון
להטיל על הגורמים הרלוונטיים ,לבצע את עבודת המטה הנדרשת לשם בחינת
ההיבטים המשפטיים הנוגעים להקמת יישוב הקבע ,איתור מיקום מדויק להקמתו,
בחינת כלל ההיבטים התכנוניים ,התשתיתיים והסביבתיים וקידום תכנית המתאר
של הישוב במוסדות התכנון המוסמכים.

ישראל מרגלת אחר איראן?
על רקע המעורבות האיראנית הגוברת באזור ובצל הפגנות ההמונים הסוערות נגד
משטר האייתולות ,אומר ראש המוסד יוסי כהן ,כי ישראל דרוכה לכל התפתחות
בגזרה האיראנית וכי "יש לנו עיניים ואוזניים ויותר מכך גם באיראן" .לדבריו,
"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 מצבו הכלכלי והציפייה כעת מהנשיא חסן רוחאני
היא להביא לשיפור הכלכלה במדינה" ,זה מה שהוציא אותם לרחובות .לא צריך
לפתח ציפיות ,על אף שאשמח מאוד לראות מהפכה חברתית באיראן .זה אולי יקרה
בעתיד".

קחו את זה אישית

ליהנות מהטעם המוכר והאהוב
בחוויה אישית וטעימה ...בקטנה

מהודו באהבה
ראש הממשלה סיכם השבוע את אחד מביקוריו
המדיניים המוצלחים  בהודו קיבלו את נתניהו בכבוד
השמור למנהיגי מעצמות  ביום חמישי ביקר נתניהו
בבית חב"ד המקומי וערך טקס זיכרון לזכרם של הורי
הילד מוישי הולצברג
יעקב אמסלם
ראש הממשלה נתניהו סיכם השבוע אולי
את אחד מביקוריו המוצלחים בעולם ,או שזה
נראה כך בשל תרבות האירוח של הודו .כך
או כך ,נתניהו התקבל השבוע במדינה בכבוד
השמור למנהיגי מעצמות ולא לראשי מדינות
קטנות.
הטקס הרשמי לקבלת נתניהו התקיים
בארמון הנשיאות ביום שני האחרון ,שם
רכבו של ראש הממשלה לווה על ידי פרשים
ונכחו בו מעל מאה חיילים במשמר כבוד
מרהיב ביופיו" .זהו שחר לעידן חדש בחברות
הנפלאה בין הודו לישראל" ,אמר נתניהו
והוסיף" ,זה החל בביקור ההיסטורי של ראש
הממשלה מודי בישראל שיצר התלהבות רבה
וממשיך בביקור שלי כאן .זה יעזור להמשיך
לטפח את החברות שלנו ,יביא לצמיחה,
לשלום ולהתקדמות של שני העמים".
בתום הטקס ,נתניהו רשם בספר האורחים:
"כל כך הרבה יופי ופשטות לכבוד האב

המייסד של הודו המודרנית ,אחד המנהיגים
הרוחניים הגדולים בעולם" .לאחר מכן
קיימו שני המנהיגים מסיבת עיתונאים
משותפת ,במהלכה הודיעו שחתמו על שורת
הסכמים .בין היתר הודיעו שני המנהיגים על
הסכמים בגז ונפט ,תעופה אזרחית ,חקלאות
והשקיה ,רפואה מתקדמת ,שיתוף פעולה
בחלל ובאיכות הסביבה והשקעות כלכליות
משותפות.
מודי בירך את נתניהו בעברית בפתח
מסיבת העיתונאים" :ידידי היקר ,ברוכים
הבאים להודו" .הוא הוסיף "אנו מעריכים את
המחווה של נתניהו ואנחנו נסתכל לעתיד עם
תקווה .נתניהו הוא שותף המחויב לקחת את
הקשר בין ישראל להודו לשיאים חדשים".
"תודה לך על חברות יוצאת דופן" ,אמר
נתניהו למודי" ,עשית מהפך ביחסים בין הודו
לישראל .אתה ואני דומים :שנינו רוצים הרבה
יותר עבור העם שלנו".

באישון ליל :חוסלו רוצחי
רזיאל שבח הי"ד
במבצע סבוך בלב ג'נין ,איתרו כוחות הביטחון את רוצחי
הרב רזיאל שבח וחיסלו אותם  נמשכים החיפושים אחר
סייענים נוספים  הדרמה הגדולה באישון ליל וגם הרכב
השרוף שהוביל לחשיפת המחבלים – כל הפרטים
ברוך ברגמן
כוחות הביטחון פשטו השבוע (רביעי)
על מחנה הפליטים בג'נין וחיסלו את אחמד
אסמאעיל מוחמד ג'ראר ,המחבל שלפי
המידע שבידי כוחות הביטחון ,היה מעורב
ברציחתו של הרב רזיאל שבח הי"ד שנורה
למוות מחוץ לחוות גלעד ,שם התגורר.
הפעילות ,שהתקיימה בערבו של יום רביעי
השבוע ,לוותה באיפול מלא ורק בבוקר יום
חמישי הותרו חלק מהפרטים לפרסום.
במהלך הפעילות ,חוסלו שני מחבלים
נוספים שסייעו לג'ראר בפיגוע הרצחני .לפי
הדיווחים ,מטרת הפשיטה היה מעצרם של
המעורבים ,אך במהלכה נרשמו עימותים בין
כוחות הביטחון למחבלים ,עימותים שהפכו
במהרה לחילופי אש בזירה .מכוחותינו נפצעו
שני לוחמי ימ"מ ,אחד באורח קשה ואחד
באורח בינוני.
מאז הפיגוע ,עמלו כוחות הביטחון על
פיענוח הרצח הלאומני ,ועל פי פרטים
שפורסמו ,הממצא שהוביל לחשיפתם של
המרצחים ,היה רכב שרוף שאותר בפאתי ג'נין
וסייע לכוחות הביטחון בחשיפת המחבלים.
בעקבות הפשיטה מסר השבוע חמאס כי
"הגיבורים בג'נין שברו את נוסחת הכניעה
שישראל ניסתה לכפות על הפלסטינים בגדה
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המערבית" .דובר חמאס סאמי אבו זוהרי
הדגיש כי "חוליית ג'נין היא לא החוליה
הראשונה ולא תהיה האחרונה" .הוא מתח
ביקורת על התיאום הביטחוני בין ישראל
לרשות הפלסטינית ,ואמר כי "התפקיד הנפשע
של התיאום הביטחוני לא יצלח לסכל את
ההתנגדות לכיבוש".
ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על
הפעולה בג'נין ,ואמר" :נגיע לכל מי שינסה
לפגוע באזרחי ישראל ,ומדינת ישראל תמצה
עמו את הדין" .שר הביטחון ליברמן כינה את
המבצע "מורכב ומוצלח" ,בירך את לוחמי
הימ"מ ואיחל החלמה לפצועים" .למחבלים
לא יהיה מסתור .נשיג את המחבלים בכל
מקום" ,אמר השר.
השר לביטחון הפנים גלעד ארדן ביקר
הבוקר את החיילים שנפצעו בבית החולים,
ושיבח אותם על פעילותם" :פגשתי כאן
לוחמים נחושים ,גאים במה שהם עשו",
אמר" .אני חושב שלוחמי הימ"מ יחד עם
השב"כ שהביא כאן מודיעין איכותי וכמובן
כוחות צה"ל העבירו מסר ברור לכל המרצחים
הבזויים ,ארגוני הטרור ,המשלחים שלהם וכל
מי שמשתף איתם פעולה :נגיע אליהם בכל
חור שבו הם יסתתרו".

ג' בשבט תשע"ח 19/1/18

העולם

כותרות השבוע בעולם

ברזיל הסגירה את אליצור
לאחר שנמלט לפני  12שנה מישראל ,יהושע אליצור ,הישראלי שהורשע בהריגת
פלסטיני ב ,2005-הוסגר שלשום (רביעי) מברזיל .אליצור ,תושב ההתנחלות איתמר,
הובא אמש לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט המחוזי בתל אביב .כזכור ,הוא הורשע
בהריגת צאיל אשתיה בדרך ממחסום בית פוריק לכיוון אלון מורה ב .2004-הוא עצר
את רכבו וירד ממנו כשהוא מחזיק בידו רובה אם 16-טעון במחסנית מלאה ,והורה
לאשתיה לעצור ,תוך שהוא מכוון את הרובה לעברו .אחר כך ירה ירייה אחת ממרחק
קצר לכיוון אשתיה ,והרג אותו .בהודעת הפרקליטות נמסר כי "המחלקה הבינלאומית
בפרקליטות המדינה ,בשיתוף עם חוליית האינטרפול במשטרת ישראל ,פעלו במשך
שנים רבות ברחבי העולם להביא לאיתורו של אליצור ולהסגרתו לישראל".

דרום קוריאה נגד הביטקוין
לאחר שרק לפני כשבועיים הודיעה דרום קוריאה ,המהווה מדינת מפתח בנוגע
למסחר בביטקוין ,כי בכוונתה להטיל רגולציה על שוק המטבעות הווירטואליים –
מאיים השוק לקרוס .נכון לשעת כתיבת השורות ,צולל הביטקוין ביותר מ 10%לערך של
 9,000דולר – שפל של חודש וחצי (נכון לשעת כתיבת השורות ,שכן המטבע מתאפיין
בתנועות חדות) .גם מטבעות קריפטוגרפיים נוספים רושמים הבוקר התרסקות ,ובכללם
הריפל והאת'ריום .הקריסה באה בעקבות דיווחים ,כמו גם התבטאויות פומביות של
פוליטיקאים ורגולטורים סינים נגד המטבע .בנוסף ,דווח על גל פשיטות של רשויות
אכיפת החוק הסיניות ,הקשורות לשוק המטבעות הקריפטוגרפיים .כאשר החשש
הגובר הוא כי המדינה שהובילה עד כה את הסחר במטבע – תאסור אותה.

הודו :נתניהו חתם הסכמי שת"פ
בתום פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי
במעון האירוח הרשמי של ממשלת הודו ,נחתמו שורה של הסכמים בין המדינות.
ראה"מ נתניהו אמר" :אנו גאים בכך שאנו עובדים יחד כדי לבנות עתיד טוב יותר עבור
עמינו ועבור עמים אחרים ברחבי העולם .מחויבותנו לכך משתקפת בהסכמים הרבים
שאנו חותמים עליהם היום ,בסייבר ,בתעופה ,באנרגיה ואפילו בקולנוע" .ההסכמים
נגעו בין היתר ,הסכם אנרגיה בתחום הגז והנפט ,הסכם קופרודוקציה בקולנוע ,הסכם
תעופה ,הסכם סייבר והסכם השקעות הדדיות.

יוזמה בארה"ב :חיסכון לכל תינוק
הכלכלנים דריק המילטון מהניו סקול וויליאם דריטי מאוניברסיטת דיוק יוזמים
הצעת חוק חדשה בארה"ב :לכל תינוק שנולד ייפתח חשבון חיסכון בבנק .תינוק
להורים בעלי יכולות כלכליות יקבל רק  500$ואילו מעוטי יכולת יקבל סך של .50.000$
הכסף יישאר סגור בחשבון הבנק עד כי יגיע התינוק לגיל  ,18אז יוכל להשתמש בכסף
לטובת תשלום שכר לימוד בקולג' ,רכישת בית או פתיחת עסק .כוונת ומטרת ההצעה:
לגשר על פערים כלכליים בין אוכלוסיות שונות" .הגורם העיקרי להצלחתך בארה"ב
הוא כמות הכסף שיש למשפחה שלך" ,אמר דריק המילטון שלהערכתו התוכנית תעלה
למימשל האמריקאי כ 80-מיליארד דולר בשנה" ,אג"ח תינוקות זה כמו ביטוח לאומי
לצעירים".

סערה בארה"ב :טראמפ על המוקד
ארצות הברית רועשת ,רוחשת
וגועשת מזה ימים אחדים ,עם
הוצאתו לאור של ספר על הנשיא
טראמפ אותו הוציא לאור העיתונאי
מייקל וולף בסיועו של מי שעד לפני
חודשים אחדים היה לאחד מנאמניו
של הנשיא והודח מתפקידו בשל
חילוקי דעות ,סטיב באנון" .דונלד
טראמפ הצעיר הוא גם פטריוט וגם
איש טוב .הוא הגן ללא לאות על
אביו ועל האג'נדה שנועדה לשפר
את ארצנו" ,אמר באנון לאתר
האינטרנט השמרני אקסיוס .בראיון
שהעניק הסתייג באנון מהדברים
שייחסו לו בספר 'האש והזעם'
שיצא לאור על ידי מייקל וולף
והבהיר כי תמיכתו בנשיא נותרה
בלתי מסויגת" .תמיכתי הבלתי
מסויגת נתונה גם לנשיא ולאג'נדה
שלו ,כפי שגיליתי בשידורי הרדיו
שלי מידי יום וכן מעל דפי אתר
החדשות ברייטבארט".

עולים להר הזיתים

להילולת

הרש"ש הקדוש
ליד ציונו בהר הזיתים
יום חמישי ט' בשבט ( 25לינואר)
בהר הזיתים
בשעות 8:00-17:00

כוונה
והאבטחה
מלאה
במקום

בשעה  16:00עצרת תפילה מרכזית
בהשתתפות רבנים ,אדמורי"ם ,מקובלים,
תלמידי חכמים ורבבות אלפי ישראל שיעלו
לתפילה בציון הקדוש

על פי הבטחתו

"כל מי שזקוק לישועה יתפלל על קברי ותפילתו תתקבל"

הסעות חינם יצאו

12

ל תפילות
ש
שעות ת וסגולות
ישועו דקות

3
רקמהכותל

מהשעה  8:00בבוקר ועד  17:00בערב

מרח' שמואל הנביא ( 79תחנת האבן ליד בהיכנ"ס סדיגורא) כל שעה עגולה

לפרטים052-3191902 :

חדש! קו אוטובוס אגד  84ישיר ומהיר להר הזיתים מתחנת הרכבת הקלה
בגבעת התחמושת ימים א-ה לאורך כל שעות היום

מהרו לחווית טיפוס

בלתי נשכחת!

מנהל ישיבה? מארגן קעמפ?
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס
למתחילים ומתקדמים
מדריכים וציוד אבטחה במקום
 מתאים מגיל  5ומעלה
 אין צורך בידע מוקדם
אפשרות לטיפוס לילה
בתאום מראש
לק
ב
ו
צ
ו
ת
ת
י
נ
ת
ן
ה
נ
חה מיוחדת!
מ
ה
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ם
מספר המקומ

ות מוגבל!!

קיר  iclimbירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264 -
להזמנות :אבישי 050-6322047 -

ַנ ַר ְנ ַדה
יוריד את הזבל

רק בסינון של נטפרי :019

ַנ ַר ְנ ַדה ומאות עובדים בהודו
מסננים לכם את האינטרנט!
שיטת ‘היבריד פילטר’ של נטפרי  019מסננת תמונות ע”י צוות
עובדים בהודו בשילוב סינון מלל רובוטי ,בכדי שתוכלו לעבוד עם
גישה מקסימלית לתכנים מזוקקים ומסוננים.

מבצע!

החל מ-
₪30
לחודש

בנוסף לתשלום  ₪15לנטפרי

מאושר
סינון
מלא

אינטרנט
סלולרי וביתי

הגנה
כפולה

לצרכי
פרנסה

בפיקוח
רבנים

אינטרנט
מהיר

להצטרפות055-99-055-99 :
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הנגיד רכניץ חיתן את בתו ותרם מיליון דולר ,התקנה החדשה
בגור ,רובשקין אצל ראשי ישיבת לייקווד ,השר דרעי אצל
גדולי ישראל ,המכתב נגד הסמינר ואיש החסד שחבק בן
אחרי עשרים שנה.
תלמידי ישיבת 'בני יששכר' בחדרה שבנשיאות
הגר"י עשורי ,הגיעו למעונו של נשיא מועצת
'חכמי התורה' וראש ישיבת 'פורת יוסף' מרן
הגר"ש כהן בכדי להיבחן על החומר הנלמד בישיבה
ולקבל את ברכתו.
נשיא המועצת פתח את דבריו בדבר תורה ודיבר בשבח
לימוד תורה ביגיעה עצומה .בן תורה שלומד ביגיעה ומחדש
חידושים ,עליו נאמר 'יגעת ומצאת תאמין' .אבל מי שלומד
תורה בלי יגיעה ,עלול לשכוח את הנלמד מהר יותר ,וזאת
מכיוון שאין יגיעה .אשריהם של בני התורה המחזיקים את
עולם בלימוד תורה .נשיא המועצת הוסיף עוד ,בחור ישיבה
חייב לעמול בכל יכולותיו להגיע לפסגת השלמות על פי
דרגתו ,זה מה שהקב"ה מצפה ממנו ,דווקא על פי דרגתו
ולא בדרגות גבהות יותר ,כפי שראינו בעניין השמן בבית
המקדש.
רבני הישיבה סקרו בפני נשיא מועצת חכמי התורה על
הייחודיות של הישיבה ,שקנתה לה שם של כבוד ,ובחורים
מצפון הארץ ועד דרומה ,חפצים ללמוד בה .בישיבה ישנו
דגש מיוחד על לימוד העיון ופיתוח הצד העיוני וביחס אישי
לכל אחד ואחד ,תוך החדרת שמחת התורה ואהבתה בדרך
עליה חונכו בעולם הישיבות .השאיפה של הנהלת הישיבה,
שמקומה של הישיבה יהיה בשורה הראשונה של טובי
הישיבות בארץ ,ותזכה להוציא פירות מפוארים בחורי חמד
המפארים את כותלי הישיבות הגדולות .יש לציין ,כי ניכר
ובולט באופן מיוחד על כל תלמיד ותלמיד ההשקעה הרבה
של רבני הישיבה למען יגיע כל אחד אל פסגת השלימות.

שלום מרדכי רובשקין ,הגיע לביקור חיזוק מיוחד אצל ראשי
ישיבת לייקווד הגאון רבי מלכיאל קוטלר והגאון רבי ירוחם
אולשין .ראשי הישיבה קיבלו את רובשקין בשמחה גדולה
ובריקודי הודיה ,רובשקין הגיע מלווה בר' פיני ליפשיץ,
עורך יתד נאמן באנגלית.

יותר ממאה שלא בצער' .שיש טמפרטורה של צער .במדרגה
הראשונה  -מקבלים שכר פי מאה ,השניה פי מאה ,השלישית
פי מאה פי מאה .אשריו מי שיודע את זה..״
אריה דרעי" :זה מה שמעודד אותנו ,זכות השבת"..
"מישהו יודע מה זה שבת? אף אחד לא יודע" ,אמר הגר"ש,
והביא דברים בשם הזוהר הק' על אמירת 'ויכולו' של
הקידוש ,שכל אדם האומר את הדברים ומעיד על מלכותו של
הקב"ה שברא את העולם – הוא מכפר בזה על כל עוונותיו.
בהמשך השבוע נכנס למעונו של מרן האדמו״ר מגור ,לחיזוק
וברכה על מאבקו הנחוש למען שמירת השבת לנוכח אישור
חוק המרכולים בשבוע שעבר .בפגישה השתתף גם סגן שר
הבריאות יעקב ליצמן ,דרעי ביקר גם בבית מרן שר התורה
הגר"ח קניבסקי ,וכן נכנס למעונו של מרן האדמו"ר מבעלזא
עם ח"כ ישראל אייכלר.

תקנה חדשה בחסידות גור :צעירי החסידות
צריכים לקבל אישור של רבני החסידות כדי
להתנדב בארגוני ההצלה וכוחות הביטחון,
ההוראה החדשה מתייחסת לחסידים בגילאים צעירים
בלבד ונועדה למנוע חברות בארגונים שאינם בפיקוח
החסידות .בחסידות רמזו כי התנדבות בארגונים אלו ללא
אישור החסידות תוביל לאי קבלת ילדי המתנדב למוסדות
החסידות.

במכתב חריף שיצא השבוע עליו חתומים מרנן
גדולי ישראל הגרי"ג אדלשטיין ,הגרמ"ה הירש
והגר"ד לנדו ,וראש ישיבת חברון הגר"ד כהן,
נכתב" :בדבר הסמינר לבנות "בנות חיל" שנפתח
בירושלים בשנת הלימודים הנוכחית ,לאחר בירורים
ושיחות עם הנוגעים בדבר הוברר שהנהלת הסמינר מורכבת
מאנשים שהשקפתם ופעילותם לא מתאימים לרוח 'בית
יעקב' .הננו להודיע כי אין ראוי לשלוח לשם ,מפני שיש
חשש נזק לחינוך הבנות במקום זה".
"מוסד 'בית יעקב' יסודתו בהררי קודש ואופיו וצורת
התנהלותו נקבעו ע"י גדולי התורה זצלל"ה שהיו שותפים
להקמתו ,ולשם כך העמידו עקרונות ברורים כפי שהופיע
במשך השנים בהחלטות מועצגה"ת שהתפרסמו ברבים,
העקרון הראשון והיסודי שמסגרת 'בית יעקב' היא מסגרת
קודש שבאה לחנך את בנות ישראל להיות שומרות דת
ואוהבות תורה ,ואין לקיים בו לימודים אקדמאיים בשום
צורה".
"ועל כן מוסדות שלא קיבלו ע"ע את יסודות בית יעקב
כפי שנקבע ע"י מייסדיו אינם ראויים להיקרא בשם 'בית
יעקב' ,ואין לשלוח למקומות אלו" .מדובר בסמינר של הגב'
רוזנבוים ומיכאל נכטילר ,ול'כל ישראל' נודע כי בהנהלת
הסמינר שוקלים למנות ועדת רבנים שתהיה מוסכמת על
גדו"י בנושא לימודי האקדמיה בכיתה ט'.

אסון בשחקים :רבי יעקב יהודה פולק זצ"ל אב"ד
דובנקא ,נפטר ביום שני במהלך טיסה משיקגו
לניו יורק ,באופן פתאומי בן  69בפטירתו .הרב
פולק זצ"ל חש שלא בטוב והתמוטט בטיסה ולמגינת
לב הוא השיב את נשמתו ליוצרה .הרב כיהן כמכשיר של
כשרות בוויליאמסבורג ,רעייתו ע"ה ,נפטרה רק לפני שנה
וחצי.

רבה הנבחר של מבשרת ציון הגאון רבי שלמה בן
עזרא הגיע השבוע מיד אחרי בחירתו אל ביתו של
ביום רביעי נערכה בלוס אנג'לס חתונת בתו של
הנגיד והמלחין החרדי שלמה יהודה רכניץ.
לרגל השמחה ,רבים מראשי הישיבות בארה"ב
לצד בכירי עולם המוסיקה החרדית הגיעו להשתתף
בשמחה הגדולה שנערכה ברוב פאר והדר.
לפני תקופה קצרה השתתף שלמה יהודה רכניץ בדינר
לישיבת "דרכי תורה" בשכונת פייב טאונס ,שם הצהיר כי
באם הנגידים האחרים יתרמו יחד  3מיליון דולר לישיבה,
הוא יתרום מיליון כדי שלישיבה יהיו  4מיליון דולר .רכניץ
התנה את ההבטחה בכך שהציבור יתרום את הכסף בתוך ימי
המשתה לבתו.
לאחר כ 20-שנות
ציפייה ,חבק השבוע
איש החסד המוכר הרב
עזריאל איינפלד ,מחסידות
גור ,בן ,הרב איינפלד מוכר כמי
שמסייע רבות ליתומים ואלמנות,
ורבים ראו בנס האישי שלו מתנה
משמים על פועלו הגדול.
האסיר המשוחרר ממשיך בביקוריו בבתי גדולי
ישראל בארה"ב :האסיר החב״די המפורסם,
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יענקי קצבורג

הראש"ל
הגר״י יוסף
להודות לו
על תמיכתו,
הראש"ל
לו
אמר
ז כ י ת
שעל ידך
נתקיימה צוואתו של מרן אאמו״ר הגר"ע זצ״ל .בהמשך
השבוע עצר בג"צ באופן זמני את המינוי.
יו"ר ש"ס אריה דרעי נכנס השבוע למעונו של
נשיא
מועצת
חכמי התורה
מרן הגר"ש כהן
לקבל את ברכתו
על המאבק שניהל
למען כבודה של
השבת באישור
חוק המרכולים.
הגר"ש חיזק את
השר על תקופת
למען
המאבק
החוק ,וכן מול
המתקפות הרבות
שעבר מצד מתנגדי
החוק" .הרב דסלר
מביא בשם אביו,
על דברי חז"ל
'גדול אחד בצער

בשבת האחרונה התקיימה שבת גיבוש וכיף לילדי
ארגון החסד 'בלב אחד' השבת התקיימה בקרית
חינוך בעיר בית שמש מצאת שבת מתקיים במקום
מלווה מלכה בהשתתפות הזמר אהרלה סמט ותזמורת
מורחבת.

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה
לציבור החרדי
מחיר קבוצתי!

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

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

לבריאות

עריכה :הילה פלאח

*

אילו תכשירים מומלצים
לבקיעת שיניים?

ג'נג'יג'ל בייבי טיסינג  -ג'ל להקלה על
כאבים בזמן בקיעת שיניים בתינוקות
וילדים בנוסחה חדשה ומשופרת עם ריכוז
גבוה במיוחד של החומר הפעיל חומצה
היאלורונית

 - Baby Dentג'ל ביו-אקטיבי
שפותח במיוחד עבור בקיעת שיניים
בקרב תינוקות

hila@kav-itonut.co.il

בקיעת שיניים :מה חשוב שתדעו
אין שום דרך להתעלם מבקיעת שיניים בפעוטות .בכי ,אי שקט ,קשיי שינה,
חניכיים נפוחות ואדומות ,ייצור מוגבר של רוק  -כל אלה מאפיינים את תקופת
בקיעת שיני החלב .לעיתים מתלווה גם מחלת חום ושלשולים •  8דברים שחשוב
לדעת לפני שאתם רוכשים לתינוקכם תכשירים להקלה על כאבי בקיעת שיניים
ברוב המקרים תבקענה השיניים
הראשונות בין גיל שלושה חודשים
לשנה .תהליך בקיעתה של כל שן
אורך כמה ימים ,ורוב ההורים ודאי
זוכרים את הלילות והימים האלה שהיו
סוערים יותר מבדרך כלל .אמצעי
קירור כמו נשכנים וצעצועי גומי קרים,
מקלים באופן זמני על הכאב ,ומרבית
ההורים מחפשים אמצעי נוסף להקל
על המצב.
אחת התופעות שמאפיינות את תקופת
בקיעת השיניים היא דחף לנשוך
וללעוס .דאגו לצעצועים העשויים
מפלסטיק רך שאותם יוכל לנשוך .ניתן
גם לרכוש נשכנים מסיליקון שאותם
אפשר לקרר מאחר והקור מקל על
הכאבים .צננו את הנשכנים במקרר,
ולא במקפיא כדי למנוע כווית קור.

 PharmaSwissאת – Dologel
ג'ל לעיסוי החניכיים בעקבות בקיעת
שיניים

טיג'ל ג'ל  Teejel Gelשל רפא

קמומילו אורל  -ג'ל מחטא
ומאלחש לתינוקות

בשנים האחרונות פרסמו כמה רשויות
בריאות בעולם אזהרות בנוגע לבטיחות
השימוש בתכשירים ותיקים לטיפול
בכאבי בקיעת שיניים בתינוקות
ובילדים ,ביניהם מינהל המזון
והתרופות האמריקני ( )FDAומשרד
הבריאות הישראלי בתיאום עם האיגוד לרפואת
ילדים בישראל .דר' אסתי דוידוביץ ,רופאת שיניים
לפעוטות וילדים" :מוצרים רבים נותנים מענה
הולם להקלה על כאבי בקיעת שיניים אך חשוב
להכיר ולהבין את המגבלות והאזהרות .מה חשוב
לדעת ומה מומלץ לבדוק לפני שתרכשו תכשירים
להקלה על כאבי בקיעת שיניים"?

בדקו האם התכשיר מכיל מאלחשים שאסורים
לשימוש בתינוקות מתחת לגיל שנתיים?

תכשירים למריחה בחלל הפה שמכילים מאלחש
מסוג לידוקאין אינם מיועדים לתינוקות ופעוטות
מתחת לגיל שנתיים .החשש העיקרי בנטילת
תכשירים המכילים לידוקאין הוא תופעות לוואי
חמורות הנגרמות עקב מינון יתר .אזהרת משרד
הבריאות מבוססת על  22דיווחים ל -FDAאודות
תופעות לוואי חמורות כמו :פרכוסים ,פגיעה
מוחית ,בעיות בכלי הדם ואף מוות בתינוקות
ובילדים צעירים בגילאי  5חודשים עד  3.5שנים,
בעקבות טיפול בתמיסה צמיגה לטיפול בכאבים
בחלל הפה המכילה לידוקאין.

היזהרו גם מהתכשירים המכילים מאלחש מסוג
בנזוקאין!

גם מאלחש מסוג בנזוקאין הנכלל בחלק
מהתכשירים להקלת כאבי בקיעת שיניים כרוך
בסיכון רב לתינוקות מתחת לגיל שנתיים .תכשירים
שמכילים בנזוקאין עלולים לגרום לתופעת לוואי
חמורה ומסכנת חיים בשם כחלת המתבטאת בירידה
ברמות החמצן בגוף .בין התסמינים :חיוורון ,שינוי
צבע העור ,השפתיים והציפורניים לגוון כחלחל או
אפרפר ,קוצר נשימה ,עייפות ,בלבול ,כאב ראש,
סחרור ודופק מואץ .אזהרה בנושא הופצה על ידי ה
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 -FDAלאחר ניתוח של  21מקרי כחלת ,הקשורים
לשימוש בתכשירי בנזוקאין הנמכרים ללא מרשם.

הילד עם חום ומשלשל? היזהרו מהתכשיר הבא

חלק מהתכשירים המאוד נפוצים לטיפול בכאבי
בקיעת שיניים מכילים כולין סליצילאט ,חומר
מאלחש מקומי .על פי אזהרת משרד הבריאות אין
להשתמש בתכשירים המכילים חומר זה מתחת
לגיל  4חודשים ואסור להשתמש בתכשיר המכיל
כולין סליצילאט בזמן מחלות ויראליות המלוות
בחום עד גיל  !20הבעיה בשימוש בתכשירים
אלה היא שבגיל הינקות יש לא מעט מחלות מלוות
בחום וקשה להעריך על איזה רקע המחלה ומתי
מותר ,או אסור להשתמש בתכשיר .במקרים של
חום או שלשולים ,כדאי לשלול בעיה רפואית לפני
שנעזרים בתכשירים המכילים מאלחש מסוג זה.

מומלץ לא להשתמש במוצרים המבוססים על הרפואה
ההומיאופתית

אינני ממליצה להשתמש בתכשירים הומאופתיים.
מספר פרסומים מעידים ,כי הם גרמו לתופעות
לוואי קשות ,כגון קוצר נשימה ,הקאות ,פרכוסים
ועד מוות .מינהל המזון והתרופות האמריקאי
המליץ להפסיק שימוש בתכשירים אלה לכאבי
צמיחת שיניים לאחר שעשרה תינוקות מתו ומאות
חלו.

בדקו בקפידה אילו רכיבים יש בתכשירים

חלק מהתכשירים מכילים רכיבים כגון אלכוהול,
סוכר ,ממתיקים מלאכותיים ,חומרים משמרים
וצבעי מאכל .קראו בקפידה את הרכיבים שעל גבי
התכשיר .אין באמת צורך שתינוק יצרוך אלכוהול או
סוכר ובוודאי שלא חומרים משמרים וצבעי מאכל.
פרבנים ,למשל הם חומרים משמרים הנמצאים

כמעט בכל מוצר קוסמטי או רפואי ,לרבות מוצרים
המתהדרים בהגדרה "טבעיים" .פרבנים עלולים
לגרום לאלרגיה קשה .מספר מחקרים מעידים,
כי פעילותם של פרבנים זהה לזו של הורמון
האסטרוגן ,התורם להתפתחות סרטן האישה.

בדקו האם התכשיר שאתם עתידים לרכוש מותר
לבליעה?

תתפלאו ,אך על חלק מהתכשירים המיועדים
למריחה על החניכיים יש אזהרה המציינת כי אסור
לתינוק לבלוע את התכשיר .להערכתי ,קשה לשלוט
על כך שילד בן  4לא יבלע משחת שיניים ,קל וחומר
למנוע בליעת תכשיר אסור לבליעה אצל פעוט בן
שלושה חודשים.

בדקו האם יש מגבלת גיל לתכשיר שברצונכם לרכוש

שימו לב ,ייתכן שהמוצר מכיל מאלחשים ,האסורים
לשימוש בגילאים מסויימים ,על פי אזהרות משרד
הבריאות.

בדקו מהו החומר הפעיל בתכשיר?

בדקו מה החומר הפעיל בתכשיר .אני ממליצה
למשל על תכשירים שמכילים חומצה היאלורונית,
המצויה באופן טבעי ברקמות החיבור בגוף.
לחומצה היאלורונית תכונות אנטי דלקתיות,
המקלות על הכאב בזמן בקיעת שיניים ,ומורידות
את הנפיחות האופיינית באזור בקיעת השן .בשל
התכונות הפיסיקליות של החומר הוא נותן מענה
יעיל וגם מאוד בטוח לשימוש.
ככלל ,אני ממליצה לבחור תכשיר שאין עליו
מגבלה של גיל או בליעה ,ושאינו מכיל אלכוהול
או חומרים אחרים שאינם מומלצים לשימוש
בתינוקות.

אפשר לחשוב
סודוקו

קאקורו
מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ 1עד  ,9כך שיתקבל
הסכום הרשום בראש העמודה או השורה .אין לרשום
ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.

סודוקו 16
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////////////////////////////////////////////////////
את הפתרונות יש לשלוח לפקס ,03-5796645 .לציין שם ,טלפון וכתובת מדויקת .בין הפותרים יוגרלו פרסים
העמוד טעון גניזה

תשבצים ///

התשבצים באדיבות עוזי קייש

אל המקורות
היכן מופיעים הביטויים הבאים
במקורות:
 .1נוצר תאנה יאכל פריה
 .2נחה עליו הרוח
 .3ניבא ולא ידע מה ניבא
תשובות:
אשׁית מה יז-יח
ִ .1מ ְש ֵׁלי כז יח  .2יְ ַש ְׁעיָ ה יא ב ְּ .3ב ֵר ִ

מאוזן
מאונך

מאוזן

מבוך

 .5מה שם ספר מסעותיו של החיד"א?
" .6מרן" הוא כינויו של...
 .7מי מלך בהיותו בן שבע שנים?
 .8שניים שהתחבאו בפישתי העץ
 .9את מה דכו במדוכה ובישלו בפרור?
 .10מי אמר למי "אתה האיש"?
 .11מי אמר "הבה נתחכמה לו"?
 .12עץ ארז ו ...ושני תולעת"

הוא
"וישוי

מאונך

.1הזנב השמן של הכבשה" .החלב וה____" (שמות כט כב)
.2שמן,דשן,מלא חלב" .שמנים ____" (ישעיה כה ו)
.3מצע,שטיח,מרבד" .עמודיו עשה כסף ___ זהב"(שיר
השירים ג י) (לא בלשון סמיכות) (בלשון רבים)
.4רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה למטה:
א', -20ב', -200ג'-30
.5קיצור המילים  :לשון עתיד.
.6פרי בוסר שנשר מן העץ" .וכ___ מתאנה" (ישעיה לד ד)
(בכתיב מלא)
.9דחוף,שאינו סובל דיחוי" .כי היה דבר המלך ____"
(שמואל א כא ט) (בלשון נקבה)
.11עכור,דלוח,מלא רפש" .מעין ___" (משלי כה כו)
.13קיצור המילים  :מחבר ספר( .בהיפוך אותיות)
.14עוז,גבורה,עוצמה" .עם רב אתה ו__ גדול לך"(יהושע יז
יז)

.1בנו השלישי של שאול המלך מאשתו אחינועם.
נהרג במלחמת ישראל בפלשתים על הרי הגלבוע.
ו___" (שמואל א יד מט)
.2שיפר,תיקן ויפה,הביא לידי שלמות" .שבנה פלטרין ו__"
(סנהדרין לח( ).לא בלשון סמיכות) (בכתיב חסר)
.3חולני,חלוש,חולה כרוני" .ו____ חלי" (ישעיה נג ג)
.4רמס ודרס" .כל ידות האכלין ש___ בגרן"(עוקצין א ה)
(בלשון יחיד) (לא בלשון סמיכות)
.5גדול בידיעת התורה,למדן מופלג _____.בתורה( .מגילה יג).
.6סיבים המופקים מקליפת עצים ומשמשים לבערה.
"לא ב____ ולא בחסן" (שבת ב א)
.11צייד,פורש רשת או מוקש לצוד ציד".כצפור נמלטה מפח
_____" (תהלים קכד ז) (בלשון יחיד)
.13קיצור המילים  :חלב ודבש.
.14כנוי לתפילה הנאמרת בלחישה ובכוונה רבה".צקון ____"
(ישעיה כו טז)
.15כלי בעל פה צר לטפטוף נוזלים".הפך וה____ שעורן
בשמן" (כלים ג ב)
.16אות,סימן" .והתוית ___ על מצחות האנשים"(יחזקאל ט ד)

 .1מיהו מחבר "ידיד נפש"?
 .2באיזו עיר חי הרמ"א?
 .3הרח"ו הוא...
 .4מחבר "שדה חמד" היה רבה של...

 .13מי התחפש למשוגע?
 .14מי נקרא הדר?
 .15מה הם "טוטפות"?
.16אביו של מי היה נר?
תשובות:

 .1ר' אליעזר אזכרי  .2קראקא  .3ר' חיים ויטאל  .4העיר
חברון  .5מעגל טוב  .6ר' יוסף קארו  .7יהואש  .8המרגלים
ששלח יהושוע  .9המן במדבר  .10נתן הנביא לדוד .11
פרעה  .12אזוב  .13דוד בהיותו אצל לכיש מל גת  .14אחד
המלכים שמלכו באדום  .15בתי התפילין .16אבנר

.1כנוי לאחד מראשי הפקידים שהיו בבית המקדש,
נשיא,סוכן" .ומשבעה __"(שקלים ה ב)(בלשון רבים)
.7לאחור,לשעבר ,על מה שהיה קודם לכן" .עד זומם אביי
אמר ____ הוא נפסל" (סנהדרין כז).
.8מצפה,מחכה בכליון עיניים" .טוב ו___ ודומם" (איכה ג
כו)
.9קיצור המילים  :נוהג בארץ.
.10עוף דורס גדול ממשפחת הבזים ,נזכר במקרא ברשימת
העופות האסורים באכילה(.דברים יד יג) (בהיפוך אותיות)
.11ירש,קיבל לרשותו קנין או אחוזה".ומאריכין לו את ימיו
ו___ את הארץ"(קידושין א י) (בלשון עבר)
.12כבל,חבל המשמש לרתימת בהמה בעגלה,
במחרשה וכדומה" .עשה לך ____" (ירמיה כז ב)
.15הניע במהירות _____" .זנבו כמו ארז"(איוב מ יז) (בלשון
נקבה) (בלשון עתיד)
.16עשה עיגול,שרטט קו מסביב".חק ____ על פני מים"
(איוב כו י)
.17דבר-מה,איזה דבר ____" .בעלמא" (נידה סו).

.1אבי אביו של משולם ,שהיה מאלה שלקחו חלק בחיזוק
חומת ירושלים בימי נחמיה( .נחמיה ג ד)
.7מוקש,מלכודת" .ושמר רגלך מ____" (משלי ג כו)
.8ענפי עצים או שיחים אחוזים ומשולבים בלא סדר זה בזה.
"נאחז ב___ בקרניו" (בראשית כב יג)
.9מוט,קורה ארוכה ודקה" .קבעו ב___" (כלים כ ג)
.10גליל של מתכת או של עץ בעל ראש מורחב לכתישה
במכתש" .בתוך הריפות ב___"(משלי כז כב) (בהיפוך אותיות)
.13מנוי וגמור,מוסכם בהחלט,קיים ועומד".הגיע יום שנים עשר
ולא נגאל היה ____ לו" (ערכין ט ד)
.16חכמה,ערמה,שכל,חריפות הדעת" .לא איכפת לן ב___ של
בעלים"(רש"י גיטין עא ((:בהיפוך אותיות)
.17אבי אביו של זכריה הנביא( .זכריה א א)
.18מילידי הענק בחברון שהוכה על ידי כלב בן יפונה עם
כיבוש הארץ( .במדבר יג כב)

טריוויה

זהו את האתר
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
תל אביב

צילום :ויקיפדיה

צילום :ויקיפדיה

מראה מקום
ג' בשבט תשע"ח 19/1/18
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