הגאון רבי שלמה
זלמן אולמן זצ״ל
אלפים ליוו למנוחות את רב שכונת משכנות
יעקב בבני ברק ומפוסקי ההלכה המובהקים
בעיר ,הגאון רבי שלמה זלמן אולמן זצ״ל ,שנפטר
בגיל  91לאחר שאושפז בשבועות האחרונים
יענקי קצבורג
בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק
הסתלק ביום רביעי בשעות הערב הדיין הגאון
רבי שלמה זלמן אולמן זצ״ל ,רב שכונת
משכנות יעקב בבני ברק ומפוסקי הלכה
הנודעים בעיר התורה והחסידות בני ברק.
הגרש"ז אולמן זצ״ל נולד לפני  91שנה
בגרמניה לאביו הרב ישראל אולמן זצ״ל וכבר
משחר ילדותו הגה בתורה והיה בקי בש"ס
ופוסקים.
במלחמת העולם השנייה ניצל והגיע
לישראל ופנה ללמוד בישיבת פוניבז׳
שהוקמה באותם ימים .בבחרותו היה נחשב
למקורב למרן בעל החזון איש זצ"ל שהעריכו
עד למאוד .בהגיעו לפרקו נישא לרבנית אסתר
לבית שפרינצלס שעמדה לימינו כשהתעלה
במעלות התורה והיראה .שנים מעטות לאחר
נישואיו החל ללמוד דיינות ומונה לכהן כדיין
ופוסק בבית דינו של הגר"נ קרליץ.
בשנת תשמ״ו מונה לכהן פאר כרב שכונת
משכנות יעקב בבני ברק כאשר על המינוי
חתם מרן הגראמ"מ שך זצ"ל .המינוי יצא
אמנם לפועל שנה לאחר פטירת בעל הקהילות
יעקב הסטייפעלר זצ"ל ,אך בחיי חיותו היה
מעורב ותמך במינוי.
הרב אולמן ,לצד היותו תלמיד חכם הבקיא

בכל חדרי התורה וההלכה ,היה גם מסביר
פנים לכל אדם והתייחס לתושבי השכונה
באופן מיוחד ,נהג להשתתף בכל שמחה של
מתפללי בית הכנסת שבראשותו גם בשנות
זקנותו המופלגת וגם כאשר נזקק למקל
הליכה שהייתה קשה עליו.
"הוא הנהיג את הקהילה ביד רמה והגן
על משמר השכונה כאשר מחד הקפיד על
כל עניני ההלכה ועמידה על משמר הקדושה
ומאידך עשה זאת בנחת תוך הסברת פנים ורוח
טובה" .אומר אחד מתלמידיו ל'כל ישראל'.
לפני מספר שנים בהוראת מרן ראש הישיבה
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ובשל חולשתו מונה
בנו רבי ישראל אולמן לממלא מקום אביו,
הותיר אחריו מלבד את בנו ממלא מקומו את
חתניו הגאון רבי אברהם יצחק רובין מרבני
העיר רחובות ,הגאון רבי יעקב סטפנסקי
ר"י תורה בתפארתה באלעד ,הגאון רבי דוד
אוסטרן מרבני אופקים ,ורבי אלחנן ברלין.
אלפים השתתפו במסע ההלוויה שיצאה
מבית הכנסת שבראשותו "משכנות יעקב",
שם ספדו לו הגאון הגדול רבי ברוך דב
פוברסקי ,הגאון רבי יוסף מאיר אלטמן ,הגאון
רבי אליהו מן ,ובנו מ"מ הגאון רבי ישראל
אולמן .משם יצאה ההלוויה רגלית לבית
החיים שעל ידי נציבי ישיבת פוניבז'.

ליצמן מציע' :להחרים'
את הכתבים החרדים
אחרי ביבי ,גם סגן שר הבריאות
יעקב ליצמן נגד התקשורת" :הם פר
ס
ו
מזיקים לציבור החרדי" ליצמן פנה רא ם
שון
למנכ״ל הכנסת בבקשה להרחיק את
הכתבים מחדר הסיעה

⋅

ארי קלמן
אחרי שחזר למשרד הבריאות ליצמן מסמן
את הקרב הבא :בישיבת הסיעה השבועית
העלה ליצמן הצעה להחרים את הכתבים
החרדים בכנסת .לדבריו" ,הם גורמים נזק
לציבור החרדי".
ליצמן אף סיפר שפנה למנכ״ל הכנסת
אלברט זחרוביץ בדרישה להרחיק את
הכתבים החרדים שישובים מחוץ לישיבת
הסיעה "ואורבים לחברי הכנסת בעת כניסתם
ויציאתם מישיבת הסיעה".
מי שדווקא יצא להגנת העיתונאים ,היו
כמה מחברי הכנסת שלמרות הכעס על
התקשורת החרדית שפרסמה את ההקלטות
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המסעירות משבת ׳איחוד הצלה׳ ,טענו כי זו
לא הדרך ,אלא רק יזיק להחריף את המאבק.
כזכור ,בתקופה האחרונה חזר ליצמן
למשרד הבריאות לאחר שהתפטר מתפקידו
כשר בהוראת רבו האדמו״ר מגור ,בעקבות
חילולי שבת בעבודות הרכבת דיון שעלה
לאחר מעקב קרוב של התקשורת החרדית,
וזה לא המקרה היחיד ,מאז תחילת הקדנציה,
התקשורת החרדית הובילה סדר יום בנושאי
דת ומדינה בראשם חשיפת מתווה הכותל
שאשור בהסכמת החברים החרדים בממשלה
ולאחר הפרסום ב׳כיכר השבת׳ דרשו לבטל
את המתווה והדיון נמצא בימים אלו בבג״ץ.
מלשכת סגן השר ליצמן לא התקבלה
תגובה.

י' בשבט תשע"ח 26/1/26

דו"ח ביטחון

כותרות השבוע בביטחון

 500מתפללים בקברי  70הזקנים
כ 500-מתפללים נכנסו בתחילת השבוע (ראשון) לתפילה בקברי איתמר ושבעים
הזקנים ,הנמצאים בכפר עוורתא באבטחת כוחות צה"ל ,מג"ב ומשטרת ישראל.
במהלך הכניסה התקבל דיווח אודות מספר ישראלים שיידו אבנים לעבר בתים
וכלי רכב במרחב הכפר .נזק נגרם למספר כלי רכב ולמבנה ,כוחות הביטחון מנעו
את המשך יידוי האבנים והנושא הועבר לטיפול משטרת ישראל .בנוסף ,במהלך
סריקות לאיתור אמצעי לחימה בכפר יטא שבמרחב החטיבה המרחבית "יהודה"
תפסו הכוחות נשק.

דו"צ מתמודד עם סוגיית השירות המשותף
"כל ניסיון לקשור בין פקודת השירות המשותף למוטיבציה הוא משולל כל יסוד".
כך אמר שלשום (ד') דובר צה"ל ,תת-אלוף רונן מנליס ,שערך סיור ביהודה ושומרון.
מנליס אמר את הדברים בהקשר לעימות מול הרבנים נגד הפקודה לשירות משותף
לבנים ולבנות ביחידות צה"ל" .במקומות שבהם קיימת פקודת השירות המשותף לא
רק שאין בעיית מוטיבציה אלא שיש עודף מוטיבציה .במקומות שבהם יש בעיית
מוטיבציה ,שנובעת מהרבה סיבות אחרות ,אין בעיה של שירות משותף" ,הבהיר
דובר צה"ל" .במחסום עומדים ביחד לוחמים ולוחמות ממקומות שונים במדינת
ישראל ועם מאפיינים שונים מפני שצה"ל הוא צבא עם ממלכתי".

נחשף :פעילות 'רוכב שמים'
צה"ל פרסם השבוע שלל תיעודים של פעילות 'רוכב שמים' ,כולל כאלו שנעשו
עמוק בשטח אויב .רוכב שמיים הוא מזל"ט  -מטוס זעיר ללא טייס ,טקטי ,שהייחוד
המרכזי שלו זה בעצם הפעולה מהשטח ,מכל מקום שבו הוא נמצא ובכל זמן עם
צוותים קרביים ,עם יכולות מאוד גבוהות ,גם קוגניטיבית וגם פיזית שיכולים בעצם
להתחבר לכל סוג מסגרת מסתייעת בין אם זה גדוד ,חטיבה ,אוגדה וכדומה ובעצם
לבצע בשבילם משימות על הסוגים והמגוון שאפשר לבצע עם רוכב שמיים .כיוצא
בזה גם משימות איסוף ואיתור מטרות ,גם משימות של הכוונת אש מכלל הסוגים.
"כל מה שקיים בצה"ל" ,אמרה מפקדת יחידת רוכב שמיים ,סא״ל רעות רטיג וייס.
"אלו דברים שאנחנו יכולים להכווין ואנחנו גם עושים את זה ביום יום ובנוסף ליווי
כוחות גם כניסה שלהם לשטח מאוים גם ליווי תוך כדי פעילות וגם בדיקות בעצם
לאחר פעילות של מה הממצאים שנותרו בשטח".

מנוסה :נטרל מחבלים בפעם השלישית
רס"ר נ' ,לוחם מג"ב איו"ש ,הוא זה שירה השבוע (יום ג') בשני מחבלים שניסו
לדקור אזרחים בצומת תפוח ,ונטרל אותם .זו הפעם השלישית שהוא מנטרל
מחבלים שמגיעים לבצע פיגועים באותו הצומת" .הלוחם בעמדת התצפית זיהה
את המחבלים מתקרבים לצומת ועלה מולי בקשר" ,הוא סיפר השבוע" .אני ,כמפקד
הצומת ,לקחתי חייל נוסף והתחלנו לצמצם מרחק אליהם .קראתי להם בערבית
לעצור אבל הם לא הקשיבו לי .ואז ראיתי משהו קשיח מבצבץ משרוול המעיל
של אחד מהם .שוב קראתי להם לעצור ,הם המשיכו לנוע לעבר הצומת ,אז יריתי
באוויר .אחד מהם שלף סכין והתחיל לרוץ לעברי .יריתי לעברו ממרחק של כ15-
מטרים והוא נפל ,ואז יריתי לעבר המחבל השני ,שכבר היה קרוב ,וגם הוא נפל".

אל קעידה בסרטון וידאו חדש
בכיר בזרוע של אל-קאעידה בתימן קורא בסרטון חדש למוסלמים לבצע פיגועי
דקירה ודריסה נגד יהודים כנקמה על הצהרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להכיר
בירושלים כבירת ישראל" .המוסלמים בתוך השטחים הכבושים חייבים להרוג כל
יהודי – על-ידי דריסתו ,על-ידי דקירתו או בעזרת שימוש בכל נשק שהוא ,גם
שריפת בתיהם" ,אמר בטרפי" .על כל מוסלמי לדעת שהאמריקנים והמערב הכופר
– ובראשו בריטניה וצרפת – הם הסיבה מלכתחילה להימצאות היהודים בפלסטין".

חכם משקיע היום
בפתח תקווה של מחר

כל הדברים הטובים כבר בפנים...
מפרט טכני עשיר ומפנק

מרפסת סוכה

מעלית שבת

בואו להבטיח את מקומכם בפרויקט המגורים הנחשק בשכונה הכי צומחת במרכז
פתח תקוה ,בצמוד לשוק המתחדש ולצירי תנועה מרכזיים ותיהנו מחווית מגורים
מושלמת בדירה מרווחת עם מרפסת סוכה ומעלית שבת.
ההזדמנות שלכם ליהנות כבר עכשיו מנכס מניב במיוחד
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ח"כ יעקב אשר לשר הרווחה" :הקדמת הרישום המעונות
ובמשפחתונים מבורכת אבל צריך לדאוג למקום גם
לתינוקות שייוולדו בסמוך לשנה"ל"  כץ בתגובה:
"הדרישה צודקת ,נבחן מתווה לשריין מקומות לתינוקות
ברישום נוסף סמוך לשנה"ל"
ארי קלמן
לאחר חשיפת ׳קו עיתונות׳ על כך שמשרד
הרווחה הקדים את הרישום למעונות
ולמשפחתונים במספר חודשים ויתחיל
מתחילת החודש הקרוב ,הורים רבים הגיבו
לכך ברגשות מעורבים.
מחד ,הקדמת הרישום הינה בשורה
המאפשרת התארגנות מוקדמת וכן הסדרת
הזכאות לסבסוד עוד לפני שנת הלימודים,
אולם מאידך מסגרות אלו מיועדים לילדים
בגילאי  ,0-3כך שהרישום המוקדם מונע
מילדים שייוולדו בסמוך לשנה"ל להיכלל
ברישום הנוכחי ,מה שעשוי לגרום לכך
שהורים רבים עלולים למצוא את עצמם
בתחילת שנה"ל ללא מסגרת לילדיהם.
בעקבות הפרסום ב׳קו עיתונות' ,הגיש
חבר הכנסת יעקב אשר שאילתה דחופה לשר

הרווחה בנושא זה וביקש כי משרד הרווחה
ידאג גם למקום עבור תינוקות שבשלב זה לא
יכולים להיכלל ברישום .בתחילת דבריו אמר
ח"כ אשר" :אני רוצה לשבח את השר ואת
מנכ"ל משרדו על ההקלה בהנחיות המגבילות
את מספר התינוקות בכל משפחתון ,הקלה
שתאפשר למשפחתונים לקבל תינוקות
נוספים ותצמצם את המחסור הקיים ,גם
הקדמת הרישום הינה צעד מבורך ,אך צריך
תשומת לב שהקדמת הרישום לא תגרום
שילדים שייוולדו בסמוך לשנה"ל יפסידו את
מועד הרישום ולא יהיה להם מסגרת".
שר הרווחה ח"כ חיים כץ השיב לשאילתה
ואמר כי הדאגה לתינוקות שכעת לא יכולים
להיות ברישום הינה נכונה ,ומשרד הרווחה
יבחן אפשרות לשריין ברישום מקומות עבור
תינוקות שייוולדו בסמוך לשנה"ל ושלגביהם
ייערך רישום נפרד.

אימה ב :422-נהג זלזל
נוסעים ,ותקף עיתונאי
לאחר מאות תלונות שזרמו למערכת ובמסגרת מעקב
'קו עיתונות' על המחדל התחבורתי ,הצטרף כתב לנסיעת
מבחן  -והותקף על ידי הנהג  כל הפרטים
פישל רוזנפלד
מעקב 'קו עיתונות' בעקבות שורה של
מחדלים וקטסטרופה אינסופית בקו ירושלים-
בני ברק ,422 ,המופעל על ידי חברת 'אפיקים'
מגיע למחוזות שפלים במיוחד .לאחר שזרמו
מאות תלונות למערכת 'קו עיתונות' על שורה
של בעיות במגוון נושאים תחבורתיים הנוגעים
לקו רווי הכשלים ,שפורסמו בסדרת כתבות
ב'קו עיתונות' ,יצאנו לבחון את המתחולל
בשטח  -אלא שלתגובה שכזאת לא ציפינו.
כבר בתחנות הראשונות זיהינו את הנהג,
שיצא מעט לאחר חצות ממסוף האוטובוסים,
כשהוא מדלג על תחנות ללא עצירה לנוסעים.
לאחר מספר תחנות החלו נוסעים שכן הספיקו
לעלות ,להפנות שאלות לנהג מדוע אינו עוצר,
בתגובה ,איים הנהג כי במידה ולא יירגעו
הנוסעים  -הוא יעצור את הנסיעה.
העובדה כי מדובר באוטובוס האחרון
הביאה את הנוסעים לדאוג לאלו שנותרו
בתחנות ,אך מכיוון שחששו להישאר גם הם
ברחוב הם בחרו בזכות השתיקה .כתב 'קו
עיתונות' ,שכאמור ,הצטרף לנסיעה ,תיעד
את הנהג ,אך שכח לבטל את מצב הפלאש
האוטומטי והנהג ,שזיהה את הצילום ,עצר
את האוטובוס בתואנה כי אסור לצלם אותו
וכי הוא מזמין משטרה.
נציין כי הנהג דרש את מחיקת התמונה וזו
אכן נמחקה  -אך כל זה לא הספיק כדי לגרום
לנהג להמשיך בנסיעתו ,בזמן שאנשים ,נשים
וטף ממתינים בו .לאחר שנמסר לנהג כי 'קו
עיתונות' ירד מהאוטובוס ,בזמן שכתבנו
הסתתר באחד המושבים האחוריים ,הסכים

6

הנהג להמשיך בנסיעתו.
זאת ,בזמן שניידת המשטרה בדרך ,כאילו
לא קרה דבר והשוטרים אמונים על שירות
כבודו האישי  -גם אם מדובר על חשבון
אזרחים אחרים שכן זקוקים לעזרת המשטרה.
על מנת שלא להביא לעגמת נפש נוספת
מצד הנוסעים ,המשיך 'קו עיתונות' להמשיך
בנסיעה בהיחבא עד שהגיעו לתחנה הסופית.
לאחר שכל הנוסעים ירדו פנה 'קו עיתונות'
לנהג בכדי לבקש את תגובתו לאירוע ,תוך
שהוא מתעד את המתרחש .הנהג ,שלא חשב
פעמיים ,ניסה להשתלט על הסמארטפון אתו
תועד האירוע ,תוך שהוא תוקף את כתב 'קו
עיתונות' בבעיטה שכוונה לבטנו" .היה
פה נס גלוי" ,הגיב אחד הנוסעים שירד
בתחנה הסופית והיה עד למתרחש ולתקיפה
המזוויעה.
יש לציין לשבח את חבר הכנסת אורי
מקלב ,שבשעות הלילה הקטנות דאג לטפל
במקרה ,על אף שלא ידע לפני כן על מעורבות
תקשורתית .לאחר שהגיעו הנוסעים למחוז
חפצם מסר לנו מקלב כי הוא לא מתכוון לתת
לנושא לעבור על סדר היום וכי כבר למחרת
הוא יטפל בנושא.
ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הגיב" :המקרה
שהתרחש אמש ,חמור ביותר ואסור לעבור
עליו לסדר היום כלל .יזמתי דיון בוועדת
הכלכלה שכנראה יתקיים בשבוע הבא ,בעניין
הכאוס הרב בתחבורה הציבורית בארץ בכלל
ובירושלים בפרט .אסור שהציבור יהיה בן
ערובה ,וחייבים לפעול למציאת פתרונות".
מחברת 'אפיקים' בחרו שלא להגיב לידיעה.
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העולם

כותרות השבוע בעולם

רוסיה :פוטין מכבד את השבת
"סֹוביּבֹור" תיפתח
ִּ
 75שנה מאז ההתקוממות המוצלחת היחידה במחנה הריכוז
תערוכה מיוחדת וחדשה ב'מוזיאון היהודי' במרכז מוסקבה ,על 'סוביבור' בה
נספו כ  170,000יהודים הי"ד ומעטים הצליחו לשרוד ,בהם אלו שהצליחו לברוח
בהתקוממות .אחרון השורדים ממבצע נועז זה ,נלב"ע בעיר פטרבורג לפני
כחודשיים .האירוע יתקיים במהלך טקס הזכרון לציון "יום השואה הבינלאומי"
הנערך מדי שנה ב  27לינואר למניינם ,כפי שקבע האו"ם .הנשיא ולדימיר פוטין
הביע את רצונו להשתתף אף הוא בטקס והודיע למקים המוזיאון רבה של רוסיה
הגאון רבי בערל לאזאר שלכבוד יום השבת הוא יגיע לאירוע שידחה ליום שני,
לאחר שהשנה יום השואה הבינלאומי ,חל ביום השבת.

ארה"ב :קריסה בגלל פייק ניוז
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם בימים האחרונים באתר המפלגה
ברפובליקנית את "מצעד הפייק ניוז" .מיד לאחר מכן פרסמו אתרי החדשות
האמריקנים כי מיד לאחר שפרסם את הקישור ל'פוסט' בחשבון הטוויטר שלו ,קרס
אתר המפלגה הרפובליקנית כנראה בשל עומס גולשים .בטבלה של טראמפ כיכב
פול קרוגמן מה'ניו יורק טיימס' שניבא פגיעה לכלכלה האמריקנית ,והעיתונאי
בריאן רוס מרשת  ,ABCורשת .CNN

הודו :גלעד לזכר הרוגי מומביי
שלוחי חב"ד במומבאיי ,הרב ישראל וחיה קוזלובסקי ,חשפו את התכנית להקמת
גלעד לזכרם של הרוגי הטבח המשולב במומבאיי ב .2008-הקומות העליונות
ב'בית נרימאן' בן  6הקומות ,שבו פועל בית חב"ד בעיר ,יעברו שיפוץ נרחב .זאת,
לראשונה מאז הפיגוע הקטלני שבוצע במקום לפני עשור ,שבו נרצחו הרב גבי
וריבקי הולצברג ז"ל ,שהתגוררו במבנה והפעילו אותו 4 .מאורחיהם נרצחו גם הם.
בנם היחיד ,מוישי ,ניצל בידי המטפלת המקומית שלו ,סנדרה .השיפוצים צפויים
להתחיל בשבועות הקרובים ולהסתיים ביום השנה ה 10-לטבח ,ב 28-בנובמבר
 .2018עלות השיפוצים מוערכת בכ 6-מיליון דולרים.

רוסיה :כלב צד צייד
צייד ברוסיה נורה למוות השבוע בידי הכלב שלו ,לאחר שהחיה התחככה בכלי
הנשק שהתנדנד על ברכו וכיוונה אותו אל בטנו של הצייד .השוטרים בעיר סרטוב
שבדרום רוסיה הודיעו כי הגבר ,בן  ,64מת ביום ראשון בעקבות הפציעה בבטנו.
הירי התרחש בזמן שהצייד הוריד מרכבו את כלבי הציד שלו מגזע האונד אסטוני.
"הרובה היה מונח על ברכיו ,והוא הוזז וכוון אל בטנו" ,אמר אלכסנדר גלנין ,אחד
החוקרים ,לעיתון המקומי .כששוחרר מהרכב ,הכלב הנרגש קפץ על בעליו ,לחץ
על הרובה וגרם לירי" .מדובר בצייד מנוסה מאוד .הוא היה פיכח ,היה לו רישיון
לאחזקת נשק .הכל היה מסודר .מדובר בתאונה" ,הבהיר גלנין.

מצרים :נעצר הרמטכ"ל לשעבר
שלטונות מצרים עצרו השבוע (שני) את הרמטכ"ל לשעבר סמי ענאן לאחר
שהודיע שיתמודד על תפקיד נשיא המדינה .ענאן הודיע כי יתמודד על התפקיד
בבחירת המתוכננות במארס ,כמה שעות לאחר הודעת הנשיא המכהן עבד אל-פתאח
א-סיסי כי בכוונתו להתמודד לכהונה שנייה .על פי החוקה המצרית ,לנשיא מותר
לכהן שתי קדנציות בלבד כאשר כל תקופת כהונה נמשכת ארבע שנים .ענאן נעצר
כמה ימים לאחר הכרזתו ,וזמן קצר לאחר שהצבא המצרי פרסם הודעה לפיה הוא
חשוד בשורה של עבירות ,ביניהן זיוף מסמכים הנוגעים לשחרורו מהצבא ,רישומו
בפנקס הבוחרים והסתה נגד הצבא המצרי.
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שינפלד על המרינה ביוון

כל המצויינות בריזורט אחד

צוות מדריכי טיולים מקצועיים
בראשות אריה שגב,
אבי לנקרי וגבי מור יוסף

ריזורט ענק עם מרינה,
חופי ים ,מגרשי גולף,
טניס ,רכיבה על סוסים,
ספורט אתגרי ועוד

שלושה
סדרים
מהודרים
עם עורכי
סדר
רמי מעלה

אוכל ברמה גבוהה ובכשרות מהודרת מצוות
השפים של שינפלד

צפו בקליפ של רשמים מהביקור במקום
www.shainfeld.com/clip76

החזן חיים אדלר ,היוצר והזמר ישי
לפידות עם המנצח אהרל'ה נחשוני
ואמנים נוספים

שינפלד זה מה שעושה את החופשה!
הפסח חוגגים  30שנות פעילות במלון היוקרתי 'מליטון פורטו קאראס' .אנו ממשיכים לחדש ולהתחדש
ומעניקים לכם את השקט הנפשי ,היחס האישי והשירות המקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

לקבלת החוברת
התקשרו חכם ,מזמין מוקדם ומרוויח!
המהודרת
מבצעים להרשמה מוקדמת
03-6189999

03-618-9999
www.shainfeld.com
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האדמו"ר מגור בשמחות בחצרות ויז'ניץ וסאדיגורה ,הנהג
החדש של הגר"ד לנדו ,האדמו"ר מצאנז יבקר את אמו ואת
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי ואירוסיו של נשיא ישיבת פוניבז'
מרן האדמו"ר מגור הגיע השבוע באורח נדיר
להשתתף בשמחות בחצרות הקודש ויז'ניץ
וסאדיגורה ,שנערכו ביום שלישי בערב ,בבני
ברק ובנווה אילן .מדובר בשמחת הנישואין לנכדת
מרן האדמו"ר מויז'ניץ ,בת לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי
הגר ,עם נכד האדמו"ר משאץ ,בן לבנו הרה"ג רבי יששכר
דוב מאסקאוויטש ראש כולל ויקהל משה  -זכרון צבי,
שהתקיימה בבית המדרש הגדול 'אהבת ישראל' בקרית
ויז'ניץ בב"ב ,ובשמחת הנישואין לבן האדמו"ר מסאדיגורה,
עם בת הרה"ג רבי אשר חיים שטרנבוך רב בית המדרש אהל
יעקב אנטוורפען ומו"צ דקהל מחזיקי הדת ,וחתן האדמו"ר
מאסטראווע קאלושין ,שהתקיימה באולמי קדמא  -נווה
אילן.

בנים שהגיע ורקד עם האדמו"ר ואף השתתף ביום שני
האחרון בשבע ברכות ונשא דברים הגעת הרב ברלנד לבני
ברק עוררה עניין רב.

מעמד רב רושם בשכונת רמות בירושלים :מרן
הגר"ד לנדו ערך ביקור מיוחד בתלמוד תורה
"שערי דעת" ובתלמוד תורה "דרך תבונה".
ודיבר בפני מאות הילדים ובירכם בחום .הביקור
ברמות התקיים לאור הברית לנכדו חביבו הרב טוביה לנדו
שהתקיימה בשכונה .את הדרך מבני ברק לירושלים עשה ר"י
סלבודקה ברכבו של הרב איצ'ה רוזנגרטן מי ששימש כידוע
נהגו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.
התרגשות ותכונה
רבה בקרב קהל
חסידי ואוהדי
סטריקוב
בית
ירושלים ,לקראת מעמד
'ועידת היסוד' של 'קרן
הבנין' של בית המדרש
הגדול 'צלותא דאברהם' דחסידי
יתכנסו
סטריקוב בעיה"ק ירושלים ת"ו ,בו
כולם כאיש אחד בלב אחד לבסס את 'קרן הבנין' ,בראשות
כ"ק האדמו"ר.
המעמד ייערך במוצ"ש פרשת יתרו ,י"ט בשבט  -יומא
דהילולא רבא של כ"ק האדמו"ר הזקן מסטריקוב זי"ע,
במרכז האירועים היוקרתי 'ציפורי בכפר'  -חפץ חיים.
בשבוע האחרון נשלחו ההזמנות לחסידי ואוהדי בית
סטריקוב .במרכז המעמד הגדול ,ישא כ"ק האדמו"ר מדברות
קדשו לרגל יומא דהילולא והמעמד הגדול ,והציבור הגדול
המתכנס יזכה למנחות שי ועטרות הוקרה על פעילותם למען
'קרן הבנין' .יצוין עוד ,כי כבר בשבועות האחרונים נרשמה
התעוררות גדולה בציבור ,ורבים מבקשים ליטול חלק
בפעילות ברוכה למען המעמד הגדול.
המעמד יתקיים תוך סעודת מצוה מפוארת ומכובדת ,לכבוד
יומא דהילולא ולכבוד סעודת מלוה מלכה .מקהלת 'מלכות'
בניצוחו של פנחס ביכלר ובליווי ילד הפלא יוסי ויטמן תנעים
את האירוע ,על מנת שיתקיים כלול בהדרו לתועלת כלל
המשתתפים .ב''קרן הבנין' ,השלימו את ההיערכות לקראת
המעמד הגדול ,בתוכן מלא וגדוש כראוי וכיאות .בימים אלו
נקראים כל המוזמנים לאשר את השתתפותם במעמד כדי
להבטיח את מקומם ,אצל הנציגים המקומיים די בכל אתר
ואתר ,או במוקד הטלפוני .052-762-0204
ביום רביעי שעבר נערכה בבני ברק שמחת החתונה
לנכדת האדמו"ר מספינקא ,בת לבנו הרה"צ רבי
אברהם אביש וייס ,חתן האדמו"ר מקרעטשניף,
עם נכדת האדמו"ר מדאראג ,באודיטוריום העירוני
ברחוב רבינוב ברמת אלחנן ,דמות שעוררה סקרנות רבה
בריקוד המצווה טאנץ היה הרב אליעזר ברלנד ר"י שובו

10

י' שבט תשע"ח 26/1/18

בר"ח שבט התקיים מעמד כבוד התורה בראשות
האדמו"ר מנדבורנה ,סיום לכבוד התורה
ולומדיה ,לרגל סיום מסכתות שבועות וביצה
במסגרת השיעור דף היומי שנמסר מידי יום בשעות
הבוקר המוקדמות בבית מדרש החדש של קהל חסידי
נדבורנה בעיר אלעד .כשמידי יום פותחים עשרות אברכים
את סדר יומם בשיעור דף היומי כהכנה לתפילת שחרית כפי
הוראת האדמו"ר מנדבורנה .וזה השיעור הראשון שפותח את
מערך השיעורים מידי יום ביומו מסביב לשעון ,כשאף מידי
שבת מגיעים לבית מדרש רבנים חשובים לשאת מדברותיהם
כשבשבועות אחרונים נשאו דברים הגאון רבי ישראל זושא
הורביץ רב קהילות החסידים בעיר והגר"י לייזער רב חסידי
צאנז בעיר ורבנים נוספים .במהלך האירוע נשא דברים
הרה"ג רבי נפתלי גלנץ רב קהילת חסידים בעיר אלעד,
בגודל יקרת הלימוד בשעות הבוקר המוקדמות והוסיף כי
בעיר אלעד יצא שמו של הבית מדרש לשם ולתפארת כשכל
בני הקהילה קיבלו על עצמם שאינם מדברים שיחת חולין
בבית כנסת כלל ,דבר אשר הינו מושא להערצה בקרב תושבי
העיר.

באמירת הסיום מסכת כובד המג"ש הרה"ג רבי יחזקאל
יעקובס ואת הקדיש אמר האדמו"ר .לאחר שהציבור עברו
לברכת לחיים אצל האדמו"ר ,זכו לשמוע במשך שעה ארוכה
את משא הקודש של האדמו"ר וחיזוק לרגל ימי השובבי"ם,
כשעורר את הציבור ,שהאדם פותח את יומו בלימוד התורה

יענקי קצבורג

אז זה מעלה ומרומם את כל היום כולו ליום רוחני ונעלה
הרבה יותר .כמו"כ השתתפו באירוע ונשאו דברים בנו של
האדמו"ר ,הרה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים ,הרה"ג רבי
יוסף נחום שטרום ראש ישיבת קרעטשניף בעיר אלעד,
הרה"ג ר' יחזקאל יעקובס ר"מ בבית המדרש ומשגיח
בישיבת מחנובקא בעלזא ובישיבת חכמי לובלין.
ביום שלישי יצא מרן האדמו"ר מצאנז לארה"ב
למצוות ביקור חולים אצל אמו הרבנית מצאנז
תליט"א שאושפזה ביון חמישי בבה"ח מאונט
סיני שבמנהטן עקב דלקת ריאות .מאז האשפוז עומד
בקשר רציף הרבי על מצבו של אמו וביום שני עקב החלטת
הרופאים על טיפול קל שאמורה לעבור בימים הקרובים
הודיע הרבי על נסיעתו .האדמו"ר נוהג מידי מספר חודשים
לצאת לביקור אצל אמו וזאת מלבד הטלפונים הקבועים
פעמיים בשבוע בהן מדבר עם אמו באופן קבוע .כאמור,
עקב אשפוזה ומצבה הרפואי החליט הרבי לצאת מיידית
לביקורה .בהודעה שיצא מטעם בית הרבי עודכן שהרבי
ישהה בארה"ב לפחות עד אחרי שבת שירה  -שבת בשלח,
יצוין עוד כי באותה מחלקה שם ישהה הרבי לצד אמו ,שוהה
גם האדמו"ר מויז'ניץ מאנסי לרפו"ש

.
נשיא ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר כהנמן ,בא
במוצ"ש בברית האירוסין בזיווג שני עם הגברת
חנה שטרנשוס ,המשמשת כמזכירה בבתי אבות
של נציבי ישיבת פוניבז' ,ושימשה מזכירה של מנהל
הישיבה הרב דויטש ז"ל מזה עשרים שנה .הרב כהנמן ,כבן
 ,71התאלמן מאשתו ,הרבית אלישבע ע"ה ,בתו של הגאון
רבי מרדכי שלמה ברמן זצ"ל ,באייר תשע"ה.
טרגדיה קשה בעיר אלעד :ביום שלישי התמוטט
הרב הגאון ר' דוד מויאל ז"ל באופן פתאומי
בביתו ברחוב בן זכאי  89בעיר לאחר מספר ימים
שלא חש בטוב ,ולאחר מאמצי החייאה של מד"א
נקבע מותו .הרב מויאל ,בן ה ,36-חזר ביום שני בערב לביתו
ולפתע התמוטט לעיני שלושת ילדיו שהקטן בן חצי שנה.
המנוח נולד בשנת תשמ"א בירושלים .רעייתו לבית משפחת
אלקובי מבני ברק .רבי דוד היה מחשובי האברכים בכולל
'מדרש אליהו' של הרב הגאון ר' אברהם פכטר בעיר .כמו כן
שימש כמגיד שיעור בישיבת "שער התורה" וכן שימש כרב
בית כנסת בעיר וראש כולל ברעננה .בתום ההלוויה שיצאה
בהשתתפות מאות ,מביתו ברחוב רבי יוחנן בן זכאי  ,89הוא
נטמן בבית העלמין ירקונים.

גרעיני
אבטיח
מספר 1
בעיר!

יריד
ט“ו בשבט
ענק
בקליית

בני-ברק

ממלכה של פיצוחים ,קטניות,
ותבלינים
במקום • פיצוחים • ממתקים • תבלינים
פירות יבשים קלייה
משמש

אננס בטעמים

חמוציות

35

35
ש“ח

29
ש“ח

ש“ח

שקד טבעי

הטיב

59

ש“ח

רח‘ הירדן  30ב“ב 03-5273326
רח' כהנמן  102ב“ב 03-6438273

רח‘ ז‘בוטינסקי  118ב“ב 03-6497363
רח‘ ז‘בוטינסקי  176ב“ב 03-5571197

*

לבריאות
 8דרכים שיעזרו לכם לצרוך יותר ברזל
עריכה :הילה פלאח

אילו תוספי מזון עם
ברזל מומלץ לקחת?
ברזל

ברזל הינו אחד המינרלים הנפוצים ביותר בטבע ,עם זאת ,חסר בברזל הינו החסר השכיח ביותר בקרב בני-אדם  על
פי נתוני ארגון הבריאות העולמי ,כמיליארד איש בעולם סובלים מחסר בברזל  רובינו לא מודעים לסימנים המעידים
על חסר בברזל כמו למשל עייפות מוגברת או נשירת שיער מאסיבית  קבלו את המאכלים העשירים ביותר בברזל

קומפורט

חדש של אלטמן

ברזל קומפלקס –
סופהרב

ברזל קומפלקס -
ניצת הדובדבן

מיוחד לנשים – אלטמן

.1תרד
פלוריס  -תוספת
ברזל בטיפות
לילדים

ברזל פלוס -
green

ברזל עם ויטמין
 Cסוכריות ג'לי -

ברזל עדין -
סולגאר

ברזל עדין -
דרך חיים

.6קינואה

הקטניות הן מזון בר קיימא  -המהוות מקור לתזונה בריאה ומסייעות בהפחתת
תחלואה .במשפחת הקטניות ניתן למצוא  :שעועית ,עדשים ,חומוס ,אפונה
ופולי סויה .הקטניות בעלות ערך גליקמי נמוך ומהוות מקור מצוין לברזל,
הודות לכמות גבוהה של חלבון צמחי איכותי וחומצות אמינו מגוונות .בנוסף,
הן עשירות בוויטמינים מקבוצת ה B-ומכילות סיבים מסיסים שמאטים את
ספיגת השומן ומקנים תחושת שובע לאורך זמן .כמות הברזל המצויה בקטניות
גבוהה אך כדי למקסם את הספיגה יש לצרוך אותם בשילוב מזונות עשירים
בוויטמין  Cכמו עגבניות ,ירקות או פירות הדר.
שורה התחתונה  :כוס אחת ( 198גרם) של עדשים מבושלות מכילה  6.6מ"ג,
שמהווה  37%מהכמות היומית המומלצת לצריכת ברזל.

.7בשר הודו

 .3גרעיני דלעת

פלוריס

.5ברוקולי

ברוקולי הוא ירק ממשפחת המצליבים
(אשר כוללת בין היתר כרובית ,כרוב
,נבטים) וכבר שנים רבות מוכר כמזון בריאותי .ברוקולי מכיל רמות גבוהות
של ברזל ואודות לוויטמין  Cהמצוי בו הוא נספג באופן טוב יותר כי ויטמין
 Cמשפר את ספיגת הברזל ומשמש כנוגד חמצון .ברוקולי מכיל בנוסף כמויות
משמעותיות של חומצה פולית ,שחשובה ביותר במיוחד לנשים ומספק כמות
נאה של סיבים תזונתיים המשפיעים במידה רבה על פעולת המעיים.
השורה התחתונה :מנה אחת של ברוקולי ( 156ג') מספקת 1מ"ג של ברזל
המהווה  6%מהכמות המומלצת לצריכה יומית .ריכוז הוויטמינים C, K
וחומצה פולית גבוה ביותר.

עלי תרד הינם בעלי יתרונות בריאותיים רבים וערך קלורי נמוך .עלי התרד
עשירים בוויטמין  Cאשר מגבירים את ספיגת הברזל .בנוסף ,הם עשירים
בנוגדי חמצון השייכים לקבוצת הקרוטנואידים מהוויים תפקיד חשוב בהפחתת
תחלואה .צריכת עלי תרד בשילוב שומן בריא ואיכותי יסייע לגוף לספוג את
הוויטמינים ונוגדי החמצון באופן המירבי.
שורה התחתונה 100 :גרם של תרד מבושל מכילים  3.6מ"ג ברזל ומספקים
 20%מהכמות היומית המומלצת לצריכת ברזל .

.2קטניות

פרו אירון כמוסות
ברזל - PRO IRON
פרופשונלס תוספי מזון

בקרב האוכלוסייה הטבעונית-צמחונית.
הטופו עשיר בברזל ובמינרלים רבים
כגון :סידן ,סלניום ומגנזיום .בנוסף,
מחקרים מראים שאכילת סויה מסייעת
בהפחתה של רמות סוכר גבוהות ,הורדת
לחץ דם וכולסטרול מהסוג הרעLDL
וירידה בסיכון למחלות לב.
שורה תחתונה :חצי כוס טופו (126
גרם) מספקים  3.6מ"ג ברזל ,אשר
מהווים 19%מכמות הצריכה היומית
המומלצת .בנוסף הוא עשיר בחלבון
ובמינרלים חיוניים.

"מינרל הברזל נמצא במקורות
מהחי או מהצומח כאשר ברזל מהחי
המכונה ברזל  HEMEזמין יותר
לגוף מברזל ממקורות צמחיים".
מסבירה לנו דתיה יער ,תזונאית,
יועצת ל"אלטמן" ומרחיבה" ,למשל
ב 100-גרם סטייק יש כ  3.2mgשל
ברזל באותה כמות שקיימת בתרד
אך הברזל בבשר זמין יותר פי .6
עם זאת ,חלבונים מהבשר ישפרו
את ספיגת הברזל ממקורות צמחיים,
כך שתקבל יותר ברזל מן תרד אם
הארוחה כוללת גם בשר".
אספקת ברזל באופן שוטף לגופנו
נעשית דרך המזון שאנו צורכים .מה
כדאי לכם לאכול וכמה?

ברזל פלוס פמינה

hila@kav-itonut.co.il

גרעיני הדלעת מהווים נשנוש בריא ,טעים וקל שיכול להוות תוספת קלה לכל
ארוחה .בגרעיני הדלעת כמות גבוהה של אבץ המהווה מינרל חשוב בתהליך
הגדילה ,ריפוי פצעים ,פעילות המערכת החיסונית ושמירה על מאזן החומציות
בגוף .בנוסף ,האבץ חשוב לבריאות העור השיער והציפורניים .גרעיני הדלעת
מכילים גם כמות רבה של אשלגן וברזל .אלה מסייעים בשמירה על לחץ דם
תקין ,איזון המים והחומציות בגוף ותפקוד מערכת העצבים והשרירים.
שורה תחתונה :מנה של גרעיני דלעת ( 28גרם) מכילה  4.2מ"ג ברזל,
המהווה  23%מהכמות היומית המומלצת לצריכת ברזל .בנוסף ,גרעיני דלעת
מהווים מקור איכותי לצריכת מגנזיום .מנה של  28גרם מכילה  37%מהכמות
היומית המומלצת לצריכת מגנזיום.

 .4טופו

טופו הוא מאכל המבוסס על סויה הנפוץ במיוחד במדינות אסיה ופופולרי ביותר

קינואה הוא דגן פופולרי הבולט ביתרונותיו הבריאותיים .קינואה אינה מכילה
גלוטן ,עשירה בחלבון וכוללת את תשע חומצות האמינו החיוניות .בנוסף היא
עשירה בסיבים וויטמינים רבים :מגנזיום ,ויטמיני-בי ,אשלגן ,סידן ,זרחן,
ויטמין  Eעוד .קינואה מכילה כמות נכבדת של ברזל ולכן פופולרית מאוד
בקרב האוכלוסייה הטבעונית-צמחונית .כמו כן ,כמות החלבון בה גבוהה
יותר מדגנים רבים אחרים .בנוסף ,הוא מכיל כמויות גבוהות של נוגדי חמצון
המסייעות בהתמודדות עם רדיקליים חופשיים הנוצרים במהלך חילוף חומרים
ולחץ.
שורה תחתונה :כוס אחת ( 185גרם) של קינואה מבושלת מספקת  2.8מ"ג
ברזל ,המהווה  15%מהכמות היומית המומלצת.

בשר הודו הינו מקור מצוין ואיכותי לברזל -במיוחד בשר הודו כהה .הודו מכיל
מספר ויטמיני Bומינרליים חיוניים כדוגמת אבץ וסלניום .נוסף לאלה ,בשר
הודו מכיל כמות מרשימה של חלבון כ 29-גרם למנה .צריכת מזון עתיר בחלבון
יכולה להעניק תחושת שובע .
שורה תחתונה 3.5 :גרם בשר הודו מספק כ 13% -מהכמות היומית המומלצת
לצריכת ברזל ומקור איכותי לויטמינים ומינרלים .חשוב לציין שברזל מן החי
נמצא בספיגה טובה יותר בהשוואה לברזל מהצומח .בשר הודו מכיל פחות
מ 3%-שומן – כמות נמוכה בהשוואה לסוגי בשר אחרים.

.8תוספי תזונה

אם יש חסר משמעותי בברזל (ניתן לבדוק בבדיקת דם רמות בדם ובמאגרים
בגוף) -יש לבחון שימוש בתוסף ברזל .ברזל ליפוזומלי קומפורט הינו ברזל
בטכנולוגיית הליפוזום להגברת זמינות ביולוגית והפחתת תופעות לוואי
במערכת העיכול -הניתן לצריכה ללא קשר עם סוג המזונות או זמני הארוחות.
בימים אלה חברת "אלטמן" משיקה טכנולוגייה ייחודית בתחום תוספי הברזל.
לראשונה בישראל פטנט ייחודי לספיגת ברזל ,נוח לעיכול ומבוסס מחקרית.

סל תרופות
אנטיסטקס ( ,)Antistaxתוסף
תזונה חדש ,נמצא במחקרים קליניים
כמסייע לשיפור תפקוד כלי הדם
וזרימת הדם ברגלים ,הפחתת
הכאב ,הנפיחות (בצקות) ,תחושת
כובד והעייפות .טבליות אנטיסטקס
מבוססות על תמצית עלי גפן אדומה ,תרכובת ייחודית של נוגדי
חמצון רבי עוצמה (ביו-פלאבנואידים) .מחיר מומלץ לצרכן
לטיפול חודשי ₪ 119.50 -
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אומגה  3גליל מיסודם של אורנה וגיא
בן צבי ,קיבלה השבוע הכשר מהרב
יוסף זריצקי " -מאושר לשימוש על
פי ההלכה כולל פסח" .אומגה  3משמן
דגים באיכות ובאמינות מהגבוהות
ביותר .בעקבות מחקר וניסיון עיקש של
אורנה וגיא בן צבי נרפא בנם מתסמונת
טורט ובעקבותיו עוד ילדים רבים

ועדת סל התרופות אישרה את טכנולוגיית ניטור
הסוכר של אבוט ,הפריסטייל ליברה ,עבור סוכרתיים
מסוג  1-מערכת הפריסטייל ליברה המהפכנית
מאפשרת לסוכרתיים לנטר את רמות הסוכר באופן
רציף ללא צורך בדקירות וכיולים .המכשיר מבוסס
על טכנולוגיה פורצת דרך ונכלל בסלי הבריאות של
מדינות מובילות הודות לתוצאות מחקר מרשימות
ודיוקו המוכח של המכשיר .המערכת זמינה עבור
סוכרתיים דרך קופות החולים

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

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:
 .1מאיר עיניים
 .2מדקדק עמו כחוט השערה
 .3מהדרין מן המהדרין
תשובות:
ְּ .1ת ִה ִּלים יט ט  .2יְ ָבמֹות קכא ַ .3ש ָּׁבת כא

מאוזן

מאוזן

מאונך

מבוך

" .5שבע טחנות" נמצאות על...
 .6קברו של הרמב"ם נמצא ב...
 .7שמה הקודם "ואדי חנין"
 .8סמל העיר :תפוזים ,מיקרוסקופ וספר
 .9באיזה אזור בארץ שוכנת ציפורי?
 .10היכן התגלו המגילות הגנוזות?
 .11דורה היא שכונה ב...
 .12בזמן האנגלים תחנת החשמל המרכזית
הייתה ב...
" .13קרית מלך רב" היא כינוי ל...
 .14מה נמצאו במערות קומראן?
 .15מה שם הישוב בגבעת הרדאר?
.16מה המשותף ל -חירם ,נחשון ועובדה?

מאונך

.1תערובת של אפר,קנים וטיט שטחים בה את קורות התקרה
או את הנסרים שבה בבתים שגגותיהם שטוחים".תקרה שאין עליה
____" (סוכה א ז)
.2מחסה,מחבוא,מגן".יקומו ויעזרכם יהי עליכם ___"(דברים לב לח)
.3אחד הלויים שחתמו על האמנה בימי עזרא".הודיה בני ___"
(נחמיה י יד)
.4קיצור המילים  :הלכה י"ז
.5קמח חיטה מנופה ונקי,קמח לבן ומובחר ____".יהיה קרבנו"
(ויקרא ב א) (בכתיב חסר)
.8שטח חלק בכתוב,הרווח שבין השורות".שיטה אחת ושני _____"
(בבא בתרא קסג).
.12מחסן של תבואה" .וימלאו ____ שבע"(משלי ג י) (בלשון יחיד)
(לא בלשון סמיכות)
(תהלים
.13לאן? להיכן? "____ אלך מרוחך ו___ מפניך אברח"
קלט ז)
.15מוט גבוה,כלונס לתלות עליו דגל או דבר-מה אחר לאות ולסימן.
"ויעש משה נחש נחשת וישמהו על ה____" (במדבר כא ט)
.17קיצור המילים  :יש גורסים.

.1עובד ביד ימין,שיד ימינו מפותחת יותר משמאלו.
"____ ומשמאלים באבנים ובחצים בקשת" (דה"א יב ב)
(בלשון יחיד)
.2טבעת ברזל שנותנים באף או בלחיים של בהמה
לקשרה בחבל ולהוליכה".ושמתי___באפך"(ישעיה לז
כט) (לא בלשון סמיכות)
.3משנהלשנה,מידי שנה בשנה____".ימימה"(שמואל א
ב יט)
.4אפשר ש,-שמא,יתכן כי ____" .משגה הוא"(בראשית
מג יב) (בהיפוך אותיות)
.5עסיס ענבים או זיתים וכדומה" .מלאתך ו___ לא
תאחר"(שמות כב כח) (לא בלשון סמיכות)
.7כנוי לאחד ממיני הארבה שנזכר במקרא".כמשק ____
שקק בו" (ישעיה לג ד) (בלשון יחיד)
.9תשלום,שוחד,בצע".כלו אהב שחד ורדף___"(ישעיה
א כג) (בלשון יחיד) (בכתיב מלא)
.11היפסקות,המנעות".אפסלשון____וכליה"(רש"י
סנהדרין סד):
.14בקיע,סדק" .ושסעת ____ פרסת" (ויקרא יא ג)
.15קיצור המילים  :אין ראיה לדבר.

 .1מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר
 .2נקראת גם "עיר האבות"
 .3הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...
" .4שבע אחיות" הוא...

תשובות:

 .1מרכז שפירא  .2באר שבע  .3געתון  .4שבע הסיבובים
בכביש הישן מירושלים לת"א  .5נהר הירקון  .6טבריה
 .7נס ציונה  .8רחובות  .9בגליל  .10במערות קומראן .11
נתניה  .12נהריים  .13ירושלים  .14מגילות ים המלח  .15הר
אדר  .16ישובים על שם מבצעי צה"ל

.1מערכת מדרגות לוליניות העולות בסיבוב".ו____ היתה עולה
מקרן מזרחית צפונית"(מידות ד ה)
.5מעשה רע,סטיה מן הדרך הישרה".עשה ___ שנאתי" (תהלים קא
ג) (בלשון יחיד)
.7בן קנז משבט יהודה .הוא היה השופט הראשון בישראל אחר
מות יהושע" .ובני קנז ____ ושריה" (דברי הימים א ד יג)
.9מהירות,חריצות __" .מביאה לידי נקיות"(סוטה ט טו)
.10מספד,קינה,בכי" .על ההרים אשא בכי ו___"(ירמיה ט ט)
(בהיפוך אותיות)
.11מפרשיות השבוע.
.14מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין מהו הדבר המותר.
"מכלל לאו אתה שומע ____" (נדרים יא).
(.16בהשאלה) כנוי ללמדן בקי בתורה ובהלכה (להבדיל מן "עוקר
הרים" שהוא כנוי לחריף ביותר) "רב יוסף ___ רבה עוקר הרים"
(הוריות יד).
.18נהיגה,אופן רכיבה או נסיעה".וה___ כ___ יהוא בן נמשי"
(מלכים ב ט כ)

.1מי שנוהג להרבות בחומרות,שאינו מקל.
"עליך ראיה ללמד שאתה ____" (ידים ד ג)
.6מצפה,מחכה בכליון עינים".טוב ו___ ודומם" (איכה ג כו)
.7אין רע בלי טוב,אפשר למצוא בדבר השלילי גם צד חיובי.
"____ זו לטובה" (תענית כא).
.8שהשביעו אותו,שהוטל עליו להישבע שבועת אמונים
כי ידבר אמת ____" .ועומד מהר סיני הוא" (שבועות כב):
.10אחד מבני המלך יהושפט,אחי יהורם,שנהרגו על ידו
לאחר שמלך במקום אביו" .עזריה ו___"(דה"ב כא ב)
.12נשתתק,נאלם" .ו____ נאות השלום"(ירמיה כה לז)
(בלשון יחיד,עבר)
.13תביעת חוב ____".איש באחיו אתם נשים" (נחמיה ה ז)
.16כנוי לעונש גופני,הלקאה על מעשה רע".שבט ____"
(משלי כב טו)
.17רפואה,מרפא" .לב שמח ייטיב ___" (משלי יז כב)
.18סגר במפתח,סגר על מסגר או על בריח".ו____ הדלת
אחריה" (שמואל ב יג יח)

טריוויה

זהו את האתר
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
המושבה הגרמנית בחיפה

צילום :ויקיפדיה

צילום :ויקיפדיה

מראה מקום
י' שבט תשע"ח 26/1/18
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עו"ד יצחק שינפלד

עלה על הגל"צ


דוד רוזנטל

צונאמי חיובי

מייק פנס ,סגן נשיא ארה"ב ,ביקר השבוע בישראל ,ונראה כי הותיר
אחריו לבבות עולים על גדותיהם ,בעיקר בקרב אלו המשתייכים
לצד הימני של המפה הפוליטית  בנאום שנראה שלא היה
כמותו מעולם ,חשף פנס עמדות פרו ישראליות קיצוניות אף יותר
ממנהיגי ימין בולטים  מי אתה מייק פנס ,הפוליטיקאי השמרן
שלא מפסיק להרעיף את חיבתו לישראל? פרופיל  /עמ' 2-3

Vice President

Thank you
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