דף לטף– חידון ידיעת הארץ והפעם לא רק ל"לטף" נראה אתכם!
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"כל רודפ -יה השיגוה"
חודש תמוז מביא עמו תקופה של צער ושברון לב על המאורעות הקשים שחווה
עמנו בימים אלו .כשם ששמחה באה על מה שיש ,כך הצער נובע מתוך החיסרון
על מה שאין ,וככל שהחיסרון גדול יותר-כך הצער והעצב גדול יותר.
ימי האבל על חורבן בית חיינו ,מתחילים בחודש תמוז ,בשבעה עשר בו ,יום
פריצת חומות העיר ,יום בו רמה קרנו של האויב המרושע עד שהחריב ,לאחר
שלושה שבועות ,את בית מקדשנו.
ימים אלו מכונים בפי חכמנו "בין המצרים" ,כהשאלה מהפסוק בתחילת מגילת
איכה המתאר את הרדיפות הקשות של האויבים כנגד עם ישראל ָ " -ל ר ְֹדפֶ יהָ
הִ ִ יג הָ ֵין הַ ְ צ ִָרים".
המיצר מסמל את הדוחק ,את הקושי והמשבר בו היינו ועודנו מצויים בימים אלו.
המייצרים הללו מקבלים גם ביטוי הלכתי המתבטא במיעוט של שמחה ,ובזהירות
מסכנות שונות השולטות יותר בתקופה זו.
אבל המיצר יכול גם לסמל את תחילת הצמיחה והפריחה ,את תחילת השגשוג
והעליה" -מן המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה".
את הכאב והשבר הגדול אפשר גם לנתב למקום של תיקון ושל תשובה .ניתן
לקחת את שברון הלב של ימים אלו ולהפוך אותו כמנוע לתשובה מאותם חטאים
קשים שהובילו לחורבן בית המקדש .ומתוך כך דווקא השבר הגדול וימי האבל
יוכלו להפוך לימי דבקות וקרבת אלוקים.

מאמר
חידה - .1בשם של איזה ישוב יש שני איברים בגוף ?
חידה  -.2כביש  ,4כמה קילומטרים הוא ,ומה המקום הצפוני ביותר והדרומי ביותר בכביש ?
חידה  -3מה מספרו של כביש חוצה שומרון ?
חידה  -4מהם חמשת ערי פלישתים במקרא ?
חידה  -5במערת נטיפים יש 'זקיף' ,ויש 'נטיף' .מה נמצא מעלה ומה למטה ?
חידה  -6ישראל נמצאת במזרח התיכון .למה "מזרח" ,מזרחית למה היא ?
חידה " -7הינה בא אלינו גוליית"  -א .מאיזה עיר הגיע גוליית ? ב .איזו עיר בת ימינו קרויה
על שם עירו המקראית של גוליית ?
חידה  .8היכן בארץ קבור הארי פוטר ? אתם צריכים לדעת ,היה כתוב על זה בעיתונים.
חידה  -9מי שביקר בנִקְ -ת השילוח ,יודע שהתגלתה שם כתובת המתארת את רגע המפגש
המרגש בין החוצבים .כתובת זו מוצגת במוזיאון כלשהו .באיזו מדינה נמצא המוזיאון הזה ?
חידה  -10מהו הישוב הגבוה ביותר בארץ ,ומהו הנמוך.
חידה  11-באיזה יישוב בן ימינו הונף דגל הדיו המאולתר שבתמונה ?
חידה  -12מה שם העיר הנמוכה ביותר בעולם ?
חידה  -13קבר הנביא שועייב ,הוא אחד המקומות הקדושים ביותר לדרוזים .לפי המסורת
שלהם ,איזה דמות מהתנ"ך הוא "נבי שועייב" ?
חידה  -14לפי התנ"ך מאיזה נמל יצא יונה הנביא בדרכו לתרשיש ?
חידה  -15העיר טבריה נבנתה בתקופתו של הורדוס .על שמי מי נקראה ?
חידה  -16תנו שמות של ישובים שהוקמו במסגרת ההתישבות היהודית בעת החדשה
בארץ ,ששמם או חלק משמם אינו משורש עברי ?
חידה  -17הנשיאים הסורים חאפז אל-אסד ובשאר אל-אסד הם עלאווים .והחידה :איזה
ישוב בארץ רוב התושבים עלאווים ?
חידה  -18מה מקור השם "באר שבע" ?
חידה  -19מה המשותף לבית הערבה ,כפר דרום ,וישובי גוש עציון ?
חידה  -20מה התאריך העברי בו הוקמה פתח תקווה ? רמז  -אתם אמורים לדעת משיר
ששר אריק איינשטיין ,הלחין שלום חנוך ,וכתב יורם טהר לב
חידה  -21בשיר "תנו לנו יד ונלך" ,שרים" :תנו לנו יד ,נו ,רק עוד פעם ,על ספסל בגן הדסה
לאהוב" .היכן היום "גן הדסה" ?
חידה  -22איזה שלוש מקומות נקנו בכסף מלא על ידי בני ישראל בתנ"ך ?
חידה  -23ויה דולורזה  -מה פרוש השם ,היכן מתחילה הדרך והיכן מסתיימת ?
חידה  -24מי שגר או נמצא מדי פעם באיזור אשדוד מכיר את צומת עד הלום ,את תחנת
הרכבת עד הלום ,ואף פארק כזה .ומי שלא שומע מדי פעם על זה בדיווחי תנועה".עד
הלום"  -על שום מה המקום הזה נקרא כך ?

אמר הבעל שם טוב -אל תקרא "כל רודפיה השיגוה" ,אלא תקרא" -כל רודפ -יה
השיגוה" -שכן ימים אלו מסוגלים ביותר דווקא להשגת קרבה ודבקות בה' ,וכל
הרודף ומבקש את ה' -משיגו.
חודש טוב ובשורות טובות עלינו ועל כל ישראל!

תשובות אחרי מאמרו של ד"ר דה מסקיטה

(בשיא הבריאות ע"י ד"ר בואנו דה מסקיטה )באחריותו בלבד

עוויתות חום---Fever Seizures [Fever convulsions-------]As the name says: caused by fever. Mostly between the age of 9 months
and 5 years.
Later than that they may not be innocent fever convulsions
In fact always caused by a very rapid [sudden] increasing fever, like in
flue or urinary tract infections in girls or tonsillitis etc.
Innocent fever convulsions last shorter than 15 minutes and after the
convulsions, there should be no neurological remnants visible
If a high fever already exists for a while and convulsions start only later
then these convulsions are suspect to have a possible a neurological
reason and should be not considered innocent fever convulsions.
The same can happen when one gives acamol -paracetamol [and the like]
which brings the fever down and the after the acamol works out the fever
rises again suddenly with new convulsions. [as it was when the fever
started first]
So there is no good reason to give acamol during a fever, it may only
cause deleted convulsions and will not prevent the first convulsions as
these start rapidly before realizing the child gets sick!!
Or I am totally wrong or all the hospitals are using fixed dogmatic, legal
medicine.
Normally there will be no reason to do extra examinations if all that is
written above applies, except if the child had a trauma[fall] etc shortly
before this event.
In very young, very sick children when it is not clear what the reason for
the fever is a lumbar puncture may have to be done.[to exclude a
meningeal process] I think that the child should be examined by an
ophthalmologist before the puncture[or by a well-trained doctor in
ophthalmology to exclude increased brain pressure]
It seems that this[lumbar puncture] has now become a "routine hospital
protocol", dictated by the health authorities even it the child looks well
after the convulsion and it feeding well.
This looks to me robotic medicine and may also be done to be "legally
covered"

-----------A single dose of psilocybin can lead to significant
antidepressant and anxiolytic benefits that can last weeks, if not months,
is novel in psychiatry.
A single dose of psilocybin can lead to significant antidepressant and
anxiolytic benefits that can last weeks, if not months, is novel in
psychiatry.
How long will it take to make people happier? Will the pharmaceutical
industry allow this i infringement on their billion dollars business?
There has been a relatively recent resurgence of interest in using
psychedelic substances, including psilocybin and LSD, for clinical
therapeutic purposes. These two trials, which are reportedly the most
rigorous trials to date using psilocybin, are part of that resurgence.
According to Griffiths et al., this resumption of research has helped
establish conditions for safe administration of psilocybin.2 In addition,
according to Ross et al., the finding that a single dose of psilocybin can
lead to significant antidepressant and anxiolytic benefits that can last
weeks, if not months, is novel in psychiatry.1 Despite psilocybin’s
Schedule I status, these trials suggest that it may have therapeutic
potential for addressing existential distress in patients with cancer, and
may also indicate that further trials are warranted.
----------Many patients are using -after or without a major incident and
hospitalization - beta-blockers, statins, and aspirin [and maybe more
drugs]
This mail is not mentioned to judge the use of statins.
By now doctors should know that the use of Red Yeast Rice [if the
right supplement is chosen ] is surely preferable and safer than the
patented statins, but too many billions are involved to change opinions.
In this mail I want to bring to your attention that if has been found that
adding 100 mg Resveratrol [ a pure natural suopplement] to these drugs
may improve significantly inflammatory factors in the cardiovascular
system.
So, discuss this with your doctor.

תשובות חידון ידיעות הארץ

בטוב טעם מיוחד לתחילת הקיץ

ארטיק יוגורט ומלון
ארטיקים 12
זמן הכנה כולל  3שעות )כולל הקפאה(
מצרכים:
מ"ל ) 3מכלים( יוגורט  3%שומן 600
גרם ) 1/4כוס( דבש 80
גרם קוביות מלון טרי 300
אופן ההכנה:
במעבד מזון או בלנדר שמים יוגורט ,דבש ומלון ומעבדים במהירות
גבוהה עד שמתקבלת תערובת אחידה וחלקה.
יוצקים את התערובת לתבנית ארטיקים ,ומסדרים בפנים מקלות
ארטיק.
מקפיאים למשך  4-5שעות או עד שהארטיקים קפואים לחלוטין.
מחלצים מהתבנית ומגישים.
הערות ,הארות ותוספות:
שומרים את הארטיקים במקפיא עד חודש.
במקום מלון אפשר להשתמש במנגו או משמשים באותה כמות.
לתוצאה עשירה וקרמית במיוחד אפשר להמיר מכל אחד של יוגורט בשמנת
של פעם ) 27%שומן(.
שקניתי באמזון לפני כמה שנים והיא ממש אני משתמשת בתבנית ארטיקים
נוחה ומתקבלים בה ארטיקים מהממים.

תשובה  -.1ל"ראש העין" .תשובה  -2אורך הכביש  201קילומטר .הנקודה הצפונית שלו  -ראש
הנקרה ,והדרומית מחסום ארז .תשובה - 3כביש  .5תשובה  :4עזה ,אשדוד ,אשקלון ,גת,
עקרון .תשובה  -5הזקיף נמצא למטה ,נבנה כלפי מעלה .הנטיף מתפתח מלמעלה  -מגג המערה
ונבנה כלפי מטה .תשובה  -6המונח "מזרח התיכון" נטבע באימפריה הבריטית .האזור הזה היה
מזרחית לאימפריה ,ומכאן השם .תשובה 7:א .גת "וֵַ7צֵא אִ י-5הַ ֵ-נַי ִם מִ ?ַ חֲ נ9ת ְ=לי<ִ ְ5יםְ ;ָ ,לי ָת  ְ5מ9
מִ ;ַת" )שמואל א ,יז ,ד'( ..ב .קריית גת )אם כי העיר הפלישתית לא היתה בדיוק היכן שקרית גת
היום( .תשובה - 8טוראי הארי פוטר ,חייל בריטי אשר נרצח בידי פורעים ערבים במאורעות תרצ"ו-
תרצ"ט )המרד הערבי הגדול( באזור חברון .קבור בבית העלמין של חללי הצבא הבריטי ברמלה,
ישראל .הינה צילום הקבר :מדובר באדם צעיר ,שבדומה להארי פוטר מספר של רולינג ,היה
אלמוני רוב ימיו ,לא ידע שיום אחד יהיה מפורסם ,פעל מוקדם מכפי גילו ,ויש גם שונה ,או
ש"המוגלגים" .לא מבינים .הרחבה בנושא :הארי פוטר שנפטר באזור חברון ונקבר ברמלה ישראל
תשובה  -9כתובת השילוח נמצאת כיום במרתף מוזיאון באיסטנבול ,טורקיה ,ואינה מוצגת לקהל
הרחב באיסטנבול ,טורקיה נמצאים גם "לוח גזר" ו"מכתבי תענך" שמקורם גם בישראל .תשובה
 -10הישוב הגבוה ביותר בארץ הוא מג'דל שמס .הנמוך ביותר בארץ וגם בעולם הוא נווה זוהר,
אשר שוכן בחופו של ים המלח *.המקום הכי גבוה בארץ הוא כיפה הסמוכה למוצב מצפה שלגים
בחרמון .גובהה  2קילומטר ו 236מטר .המקום היבשתי הנמוך בעולם  -חופי ים המלח )מקום
יבשתי  -הכוונה לא מתחת לפני הים או מתחת לפני הקרח( .תשובה  11-אילת .תשובה תשובה
 - 16הרבה פעמים מדובר בישובים על שם מישהו בעל שם שאינו עברי :כפר וויתקין )וויתקין אינו
שם עברי( ,קריית מוצקין ,קריית ביאליק ,נווה מונוסון ,כפר טרומן ,כפר מונש ,כפר גליקסון ,כפר
הס ,כפר ורבורג ,כפר סילבר ,כפר פינס ,נצר סירני ,הרצליה ,לוחמי הגטאות ,כפר מסריק )אינו
מהשורש ס.ר.ק ,אלא על שם הנשיא הראשון של צ'כוסלובקיה ,תומאס מסריק( -12 .יריחו .תשובה
 -13יתרו .תשובה  -14נמל יפו תשובה  -15על שם הקיסר טיבריוס .תשובה  -17ע'ג'ר .תשובה -
 19באר שבע ,מהמילה שבועה.למרות שבעברית של היום יש מי שיחשוב שמדובר בבאר שביעית
או שבע בארות ,הרי שמקור בשבועה של אברהם ואבימלך" :עַ לֵA-ן ,קָ ָרא לַ?ָ ק9ם הַ ה@אְ---אֵ ר  ָ5בַע:
ִAי  ָ5ם נְִ- ְ5ע@ ְ5 ,נֵיהֶ ם .וִַ7כ ְְרת@ ב ְִרית-ִ ,בְאֵ ר  ָ5בַע) "..בראשית כא ,לא-לג( .אברהם ואבימלך מלך
גרר כרתו ברית .אברהם נתן לאבימלך שבע כבשים ואבימלך הכיר בכך שאברהם חפר את הבאר
ולכן היא שייכת לו .תשובה  -19כולם ישובים שקמו לפני קום המדינה ,ובמלחמת  48חרבו.
תשובה  -20תרל"ח השיר שמספר על זה הוא "הבלדה על יואל משה סלומון" תשובה  -21היכן
שהיה גן הדסה  ,היום גן העיר בת"א .שם היה גן גם החיות של ת"א ,עד  .1980תשובה  -22א.
מערת המכפלה .ב .הר הבית .ג .קבר יוסף .תשובה  -23ויה דולורזה  -מלטינית = Via Dolorosa
דרך הייסורים .לפי מסורת נוצרית זו דרך שבה הלך ישוע עם הצלב עד למקום צליבתו תוך שהוא
מוכה ומושפל .הדרך בירושלים העתיקה ,מתחילה בשער האריות ,מסתיימת בכנסיית הקבר.
תשובה  -24במלחמת העצמאות ,הצבא המצרי הגיע עד אזור אשדוד ,במטרה לכבוש את תל-
אביב .מדוע הם לא עשו טבח באשדודים ? משום שאז לא היתה עיר יהודית שם ,אלא ערבית
בשם איסדוד .אשדוד היא עיר עתיקה מתקופת התנ"ך ,אז היו בה בעיקר שכוחות האוייב לא
יתקדמו ,ישארו שם ,זהו" ,עד הלום ,לא לתת להם להמשיך הלאה .במקום זה אכן נעצרו הכוחות
המצרים ,ולא הצליחו להתקדם צפונית יותר .בתקופת מלחמת עצמאות התארגן שם כוח צבאי
מצרי גדול .וכפי שתראו בתמונה מהאנדרטה בפארק "עד הלום" ,היתה קריאה בקרב הלוחמים,
העם ,המנהיגות,

דף צביעה לקיץ

מזל טוב
מזל טוב למשפחת נאמן לרגל בת המצווה של הנכדה.
מזל טוב לרבנית סיסי שלקובסקי בהגיעה לגבורות.
מזל טוב למשפחת מגר להולדת הנכד.

תודות
תודה לשמחה רודמן שהביא במשך שנים את חוברות פרשת השבוע Torah
 Tidbitsותודה ליואל קוטנר שממשיך במשימה.
אנו מבקשים להודות לכל מי שטרח ועזר באירועי יום ירושלים ושבועות.
תודה לכל התורמים והמסייעים בחידוש ספריית הסידורים.

רפואה שלמה
רפואה שלמה ללולה כהן שמחלימה בביתה משבר בירך.
הודעות:

המערכת מחפשת עורך/ת חדש לגיליון
החודשי .המעוניין יפנה לוועד בית הכנסת.
אנא הודיעו למערכת על אירועים משפחתיים ,ימי שמחה,
תנחומים ,איחולי רפואה שלמה וכל הודעה הנראית כמתאימה.
לכל הודעה אנא התקשרו למערכת "עלי אדרת אליהו" .נשמח
לידיעתנו:
שתובא
בתנאי
הודעה
כל
להפיץ
.kutners@zahav.net.il

אריאל גולן
עמית הללה
עזרא גבאי
יוסף חיים בן דוד
אליהו משה קליין

0546691911
0542024637
0543131451
0586741033
0545723801

law.golan@gmail.com
amit.halle@gmail.com
ezragabbay@gmail.com
yossefhbd@gmail.com
eliahouk@gmail.com

