
עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

Multi Air Flow ,425 ליטר
Active odor filter - מסנן אנטי בקטריאלי 

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
)לשמירת הטריות(

NO FROST

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - סמסונג, AEG , סאוטר מקרר שארפ היברידי

 NO FROST 434 ליטר
טכנולוגיית הקירור ההברידי – ליעילות 
קירור מקסימלית, SHARP מהדרין – 

למניעת חילול שבת, בקרת טמפרטורה 
אלקטרונית – לשמירה על טריות המזון 

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 6 ק"ג

מהירות סחיטה מקסימלית  1,200 סל"ד, מערכת 
OptiSense מתאימה את כמות המים והאנרגיה, 
כביסה יעילה יותר, מבלי להתפשר על איכות, התוף 

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 6 ק"ג
1200 סל"ד

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

עד  השבת  מצאת  שעה  חצי  וחג:  שבת  מוצאי   09:30-14:30 חג:  וערב  שישי   09:30-22:00 א'-ה':  בימים  פתיחה:  שעות 
22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית 
ללא עלות בעת רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. 
יש לתאם פינוי מראש.

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

טכנולגית חימום מתקדמת 
באמצעות גופי חימום קרמיים. 

צידוד לימין ולשמאל לפיזור 
חום אופטימלי, מנגנון בטיחות 
המפסיק את פעולת המכשיר 

בעת נפילה.

מפזר חום קרמי 

₪99 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בסלונים וחדרים 
גדולים, חימום קרמי סופר עוצמתי 

2750W, מפוחי טורבו לזרימת 
אוויר אדירה, מתחמם במהירות 

ומורגש למרחק

מחמם טורבו הוריקן XL גולד ליין

₪599 בטיחותי

XL

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

2000W/1100W/900W
עומד בסטנדרט האירופאי המחמיר 
ביותר, תרמוסטט בטיחות לקביעה 

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

זכוכית, קיבולת מיכל גדולה במיוחד 
5.3 ליטר, רשת הגנה לבטיחות, 

ידית נשיאה נוחה, מד כמות הנפט 
במיכל, בורר עוצמת חום,

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

מתקן בייתי ייחודי לייבוש כביסה, אידיאלי לתליית 
ולייבוש בגדי ילדים ומבטיח תוצאות נעימות ורכות,

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

Multi Air Flow ,425 ליטר
Active odor filter - מסנן אנטי בקטריאלי 

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
)לשמירת הטריות(

NO FROST

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - סמסונג, AEG , סאוטר מקרר שארפ היברידי

 NO FROST 434 ליטר
טכנולוגיית הקירור ההברידי – ליעילות 
קירור מקסימלית, SHARP מהדרין – 

למניעת חילול שבת, בקרת טמפרטורה 
אלקטרונית – לשמירה על טריות המזון 

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 6 ק"ג

מהירות סחיטה מקסימלית  1,200 סל"ד, מערכת 
OptiSense מתאימה את כמות המים והאנרגיה, 
כביסה יעילה יותר, מבלי להתפשר על איכות, התוף 

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 6 ק"ג
1200 סל"ד

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

עד  השבת  מצאת  שעה  חצי  וחג:  שבת  מוצאי   09:30-14:30 חג:  וערב  שישי   09:30-22:00 א'-ה':  בימים  פתיחה:  שעות 
22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית 
ללא עלות בעת רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. 
יש לתאם פינוי מראש.

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

טכנולגית חימום מתקדמת 
באמצעות גופי חימום קרמיים. 

צידוד לימין ולשמאל לפיזור 
חום אופטימלי, מנגנון בטיחות 
המפסיק את פעולת המכשיר 

בעת נפילה.

מפזר חום קרמי 

₪99 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בסלונים וחדרים 
גדולים, חימום קרמי סופר עוצמתי 

2750W, מפוחי טורבו לזרימת 
אוויר אדירה, מתחמם במהירות 

ומורגש למרחק

מחמם טורבו הוריקן XL גולד ליין

₪599 בטיחותי

XL

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

2000W/1100W/900W
עומד בסטנדרט האירופאי המחמיר 
ביותר, תרמוסטט בטיחות לקביעה 

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

זכוכית, קיבולת מיכל גדולה במיוחד 
5.3 ליטר, רשת הגנה לבטיחות, 

ידית נשיאה נוחה, מד כמות הנפט 
במיכל, בורר עוצמת חום,

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

מתקן בייתי ייחודי לייבוש כביסה, אידיאלי לתליית 
ולייבוש בגדי ילדים ומבטיח תוצאות נעימות ורכות,

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.

מהדורת יום ו’  העיתון של כל הציבור החרדי  כ"ט בכסלו תשע"ו  11.12.15 גיליון מס’ 81

16:16
16:15
16:00
16:06
16:06
16:18

16:07

17:16
17:17
17:15
17:16
17:16
17:15

17:14

פרשת מקץ - חנוכה



שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 100 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

מערכת ניידת טושיבה
כניסת USB לקריאת פורמט MP3, כולל דפדוף בתיקיות 
 כניסת AUX לחיבור מקור שמע חיצוני, יציאה לאוזניות

 AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

₪333
כולל 
טייפ

שעון שבת  
יונדאי

₪19

Philips מערכת סטריאו איכותית
 ,USB-ו DVD-חיבור ל ,Bluetooth 180 עםW 

 MAX שני מגברים, איכות שמע עוצמתית, טכנולוגיית
Sound

₪888
VOXTEL זוג מכשירי קשר

₪160

עד 8 ערוצי שידור שונים, 
 PTT : כפתור ,LCD מסך

PRESS TO TALK
אפשרות הפעלת הרמקול,

גודל קומפקטי 
מקסימלי: 3  ק"מטווח קליטה 

nextbook מחשב נייד משולב טאבלט
מעבד אינטל 4 ליבות, זיכרון מטמון 2GB , מסך מגע 

,WIN 8.1 מערכת הפעלה ,HD 10.1, ברזולוצית�
OFFICE 365 :מתנה  

₪999

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם דיבורית

₪77

טלפון אלחוטי דיגיטלי 
DECT, צג רחב 

ומואר, דיבורית מובנית, 
אפשרות חיבור עד 

5 שלוחות אלחוטיות 
נוספות

Panasonic -  מערכת מיקרו סטריאו

₪479

שמע קבצי מוסיקה ממקורות שונים, אלחוטי, עוצמת 
הגברה של 20W (RMS), נגינת מוסיקה בהדמיית צליל 

היקפי, מגבר שמע דיגיטלי סטריאופוני

טלפון שולחני 

₪69

תצוגת  - LCD צג גדול ומואר, 
פאנל בעברית, חיוג מקדים 
ועריכה, נורית מחוון למצב 

בשימוש ולשיחה חדשה, חיוג 
ודיבור באמצעות דיבורית

Panasonic טלפון אלחוטי

₪269

שיחה מזוהה, צג גדול מואר, 
תמיכה בעברית, מסך ענק, 

מקשים מוארים וגדולים, 
ספיקר חזק וצלול, 

חיוג מהיר,

WIFI מדפסת לייזר אלחוטית

₪249

מהירות הדפסה 
עד 16 דף לדקה,  

זכרון 8MB, ממשק 
USB2, עומס עבודה 

להפקת עד 20,000 
דפים לחודש, 

3 שנות אחריות.

מערכת קריוקי כוללת תאורת דיסקו ומיקרופון

₪199

תאורת לדים צבעונית (לאווירת 
מועדוני קריוקי) כניסה ל-2 

מיקרופונים עם בורר ווליום נפרד
 – SD, USB, AUX כניסות

לחיבור מקורות חיצוניים

תאורת 
דיסקו

חיבור ל-2 
מיקרופונים

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר אופטי אלחוטי בעל 

3 לחצנים, קלה להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪99
AKG אוזניות אלחוטיות

₪299

עם חיבור אלחוטי 2.4Ghz וטווח של 30 מטר 
בעלות עיצוב נוח לאוזן, בסיס עם מטען משולב

כפתור לשליטה על עוצמת הסאונד

אוזניות פיליפס סטריאופוניות

₪15

סאונד סופר איכותי, רמקול איכותי, מתאים לנגנים 
ולכל מכשיר עם חיבור לאוזניות

HP מדפסת אלחוטית משולבת
מדפסת הזרקת דיו אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום המדפיסה 
עד 8 עמודים בצבע שחור לדקה ועד 7.5 עמודים 

בצבע לדקה

₪369
מדפסת אלחוטית

כולל פקס

 ''21.5 SAMSUNG מסך מחשב

₪449

 HD 21.5'' , רזולציית SAMSUNG מסך מחשב
5MS , D-SUB  1080, זמן תגובהX1920

449

מחשב ביתי ליבה כפולה

₪999

 ספק כח 500, 
 ,GIGABYTE לוח אם

 INTEL DUAL- מעבד
CORE 1037U

500GB דיסק
2GB זיכרון

HP-ו Brother ראשי דיו

₪39 החל מ-

Western Digital 2.5" דיסקים קשיחים

₪339
₪249

דיסק קשיח חיצוני "2.5
usb 2.0/usb3.0 ממשקי

ללא צורך בחיבור לחשמל
שנתיים אחריות 

500GB נפח

1000GB נפח

מצלמת קנון עדשה רחבה 
זום אופטי 20MP 8 עדשה רחבה של 28 מ"מ, צילום 
וידאו עם קול באיכות  HD 720p  מסך LCD בגודל 

''2.7, סוללת ליתיום.

₪389

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

BLUETOOTH רמקול
רמקול נייד קומפקטי, מתחבר לכל מכשיר סלולר דרך 

קישורית בלוטוס, סוללה נטענת לשעות של נגינה.

₪55

₪69

micro-SD כרטיסי זכרון

₪35
₪19 8GB

16GB

32GB

 HD  BLK מצלמת מים ספורט ואקסטרים

₪99

.HD  מסך מגע  בגודל 2". הקלטה באיכות

.5MP 1.3, רזולוציהCMOS חיישן תמונת
עמידה למים ומכות (ע"י אריזת מצלמה עמידה למים).

במקום 299 ₪
 בתוקף עד 12.12.15

טאבלט ”7 
DUAL CORE מערכת הפעלה אנדרואיד, מעבד עוצמתי

מסך מגע HD �7, מצלמה קדמית

במקום 199 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15

₪149

₪299

הטענה חשמלית לרכבים, לפטופים מצלמות, 
סמארטפונים, נגנים ועוד. כולל מתאמים, פנס חירום 

מובנה.

ערכת התנעה חשמלית

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪49

 ,USB  עוצמת רמקולים, חיבור ,Speakers 2  מערך
כפתור שליטה על הווליום, אין צורך בחיבור לחשמל

בידורית קריוקי ניידת �12

₪399

מושלם לבית, למסיבות, 2500w , כולל Bloetooth , רדיו 
USB מובנה, חיבור לגיטרה, כניסת

כולל מיקרופון 
אלחוטי

8GB SILICON POWER זכרון נייד

₪13
במקום 39 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15

קומפקטי ומהיר, עיצוב חדשני , 
אחריות לכל החיים !

 8GB נפח
2.0 USB ממשק

BROTHER MFC-1810 מדפסת משולבת לייזר
3 באחד: מדפסת לייזר, סורק , פקס , הדפסת דופלקס , 

  WIFI קישורית אלחוטית

₪499

470 BROTHER מדפסת אלחוטית משולבת
3 באחד: מדפסת צבעונית, סורק , פקס ,  מסך צבעוני 

WIFI גדול , הדפסת דופלקס , קישורית אלחוטית

₪289

HP "15.6 מחשב נייד

₪2,199

5005U-Intel i3 מסך �15.6,  מעבד
  500GB 4, דיסק קשיחGB זיכרון

 Home 10 Windows  מערכת הפעלה
שירות ואחריות כולל איסוף והחזרה ע� HP ישראל.

Home

WIFI בייבי מוניטור

₪222

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,699

intel Quad core, מסך 15.6", דיסק  מעבד:  
10 WIN מערכת הפעלה ,DVD 500, כונןGB

₪10

מטען קיר
לטלפונים 

סלולריים ונגניםסלולריים ונגנים

מערכת שמע ניידת מעוצבת משולבת
MP3 טייפ, דיסק

MUSIC PORT , USB  חיבור חיצוני
יציאה לאוזניות

₪499 במקום 549 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15
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הרב יעקב הופקוביץ, 
שחיבר למעלה מ-300 

ספרי קריאה,  נחשף

הסיפור 
שלא סופר

היום ב

הביקור 
בבחריין

מדוע מלך בחריין 
יוצא מגדרו לטובת 

יהודי המדינה

מאיר תורג’מן, מ”מ 
ראש העיר ירושלים: 

“אם ברקת לא יתמודד, 
ארוץ לראשות העיר”

מסמן יעד

דו"ח העוני: שני שליש מהילדים החרדים מתחת קו העוני

מדינת 
קו העוני

דו"ח העוני שפורסם ביום רביעי על ידי המוסד לביטוח לאומי 
מצביע על מגמות מדאיגות בכל הנוגע למצב העוני בישראל  הנתון 
המטלטל: בישראל חיים בשנת 2015 - 776,500 ילדים עניים  השר 

אריה דרעי: "מדיניות שר האוצר הקודם יאיר לפיד תרמה תרומה 
לגידול במספר העניים, בשל קיצוץ קיצבאות הילדים"  עמ' 4-5

תגלית ארכיאולוגית מרעישה: 
חותמת מימי בית ראשון עם 

שמו של המלך חזקיהו התגלתה 
בירושלים  עמ' 6

תגלית מתקופת 
ביהמ"ק הראשון

פרופ' מור יוסף מגיש את הדו''ח לשר הרווחה   )צילום יצחק הררי - פלאש 90(

סיקור נרחב מהדלקות נר חנוכה בחצרות הקודש  עמ' 12-13
"והדליקו נרות בחצרות קדשיך"

ניסוי 
מוצלח
ישראל ביצעה השבוע ניסוי 
מוצלח במערכת טילי היירוט 

'חץ'  3 עמ' 8

רשות המיסים תעקוב אחר 
הכנסותיהם של מוהלים, 

רבנים ומסדרי קידושין
 עמ' 10

רשות 
המיסים 
בעקבות 
הרבנים

שטח פרסום
מדוע ענף הרכב אינו זוכה 
לתקציבי פרסום בציבור 

החרדי, ומה עומד מאחורי 
המלחמה על הבדיקות 
הגנטיות  מאחורי 

הקלעים של עולם הפרסום 
החרדי  עמ' 11
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שמעון דן ויעקב אמסלם

הילדים העניים  יותר, כמות  עניים  נעשים  בישראל  העניים 
החרדית  האוכלוסיה  בקרב  העוני  ושיעור  משמעותית  גדלה 
מדו"ח  עולה  כך   - אחוזים   60 של  מבהילים  למימדים  הגיע 
ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2014 שהגיש השבוע 

שלמה  פרופ'  הלאומי,  הביטוח  מנכ"ל 
מור יוסף.

בשנה  כי  עולה  הדו"ח  מנתוני 
שעברה חיו בעוני 444,900 משפחות, 
 776,500 מהן  נפשות,   1,709,300

ילדים.
בכמות  הקלה  העליה  לעומת 
וחומרתו  העוני  שעומק  הרי  העניים, 
גבוהים בשנה שעברה.  עלו בשיעורים 
מדד עומק העוני עלה בכ-6%, והמדד 
לחומרת העוני, המציין את שיעור משקי 
הבית העניים, עלה בשיעור של כ-10% 

בכלל האוכלוסיה.
בקרב משפחות חרדיות הייתה תחולת 
מ-50  גבוהה  שעברה  בשנה  העוני 
אחוזים, וכשני שלישים מהילדים החרדים 
הנפשות  שיעור  במקביל,  בעוני.  חיו 
העניות בקרב האוכלוסיה החרדית התקרב 
חלה  הקשישים  משפחות  בקרב  ל-60%. 

עליה של אחוז, מ-22.1% ל-23.1%.
על פי הדו"ח, הקיצוץ בקצבאות הילדים 

שהחל בשנת 2013, מראה בבירור על גידול 
הדרסטיים.  הקיצוצים  בעקבות  זו  בתקופה  העוני  במימדי 
העליה בשיעור המשפחות העניות עם ילדים עלתה אך במעט, 

בעיקר בשל הגידול בשיעורי התעסוקה בשנתיים האחרונות, 
בפרט  במשפחה,  הילדים  במספר  מתמשכת  ירידה  ועקב 
עובדות  משפחות  של  העוני  תחולת  הערבית.  באוכלוסיה 

עלתה בשנה בחצי אחוז.
את העלייה בשעורי העוני מייחס מחבר הדו"ח, פרופ' דניאל 

ב  י ל ט ו להאטת ג במוסד,  ותכנון  מחקר  סמנכ"ל 
ואינפלציה  אבטלה  שיעורי  הצמיחה, 
באמצע  איתן"  "צוק  ולמבצע  נמוכים, 
כי  גוטליב  מסביר  עוד  שעברה.  השנה 
במחירי  העלייה  נמשכה  שעברה  בשנה 
עומק  והוחמרו  הדירה  ובשכר  הדירות 
עקב  היתר  בין  העוני,  וחומרת  העוני 
שהשפיע  הילדים,  בקצבאות  הקיצוץ 

בשנה זו לראשונה במשך שנה שלמה.
עם  יחיד  כי  עולה  המוסד  מנתוני 
הנמוכה  לחודש  פנויה  כספית  הכנסה 
זוג  גם  וכך  עני,  ייחשב  מ-3,077 שקל 
לחודש.  מ-4,923  נמוכה  שהכנסתו 
שהכנסתה  נפשות  חמש  בת  משפחה 
שקל,  מ-9,230  נמוכה  החודשית 

תחשב גם היא ענייה.
שר הרווחה והשירותים החברתיים 
לנתוני  השבוע  הגיב  כץ,  חיים 
תמגר  "הממשלה  כי  ואמר  הדו"ח 
שבה  המעוותת  התופעה  את 
העבודה  בשוק  המשתלבים  אנשים 
לסיים  מצליחים  ולא  עניים  הם 
לתמוך  מחויבת  המדינה  לדבריו,  החודש".  את 
שמסיבות  למי  בטחון  ולספק  המוחלשות  באוכלוסיות 
של  ביותר  הגדולה  "האחריות  לעבוד.  מסוגל  אינו  מוצדקות 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, בועז בן ארי, יוסי שחר, פוטו ציון

יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון,  אנה כהן, 
דיתי קויטנר, שוקי קנר

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: ינון פלח

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות 
הפצה?

סמנכ"ל שיווק ומכירות: סמדר הירש

מדינת 
קו העוני

דו"ח העוני שפורסם ביום רביעי על ידי המוסד לביטוח לאומי מצביע על מגמות מדאיגות בכל 
הנוגע למצב העוני בישראל  הנתון המטלטל: בישראל חיים בשנת 2015 - 776,500 ילדים 
עניים  בקרב הציבור החרדי: שני שליש מהילדים ו-50 אחוזים מכלל האוכלוסיה החרדית 
חיים מתחת לקו העוני  השר אריה דרעי: "מדיניות שר האוצר הקודם יאיר לפיד תרמה 

תרומה לגידול במספר העניים, בין היתר בשל קיצוץ קיצבאות הילדים ועוד"
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  זעזוע וחשש כבד

יכולת השתכרות מכובדת",  המדינה היא להעניק לאדם העובד 
אמר השר כץ.

מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, פרופ' שלמה מור יוסף, הציע 
שהממשלה תקבע יעדים מקרו-חברתיים לטווח הארוך, לצמצום 

העוני ואי השוויון בהכנסות.

  הח"כים החרדיים מגיבים

גם  הגיבו   ,2014 לשנת  העוני  דו"ח  פרסום  לאחר  קלה  שעה 
מקלב,  ואורי  דרעי  אריה  החרדים,  הח"כים 
יאיר  הקודם,  האוצר  שר  את  האשימו  אשר 

לפיד, בעלייה במספר הילדים העניים.
אריה  פריפריה  לענייני  השר  ש"ס  יו"ר 
הקודם  האוצר  שר  "מדיניות  כי  אמר  דרעי, 
במספר  לגידול  תרומה  תרמה  לפיד  יאיר 
העניים, בין היתר בשל הגזרות שהטיל, כמו 

קיצוץ קיצבאות הילדים ועוד".
נתוני דו"ח העוני, קרא דרעי, גם  על רקע 
לגלי צה"ל  להקמת ממשלת אחדות. בראיון 
ביום חמישי אמר דרעי: "אני רוצה להרחיב 
הציוני  המחנה  עם  שותף  אני  הממשלה.  את 
בו  רואה  ואני  החברתיים  הנושאים  ברוב 
להסתער  שצריך  חושב  אני  גדולה.  שותפות 
שותף  כחלון  שהשר  גם  בטוח  ואני  זה,  על 

איתי באותה הדעה וביחד שנינו נפעל".
ממשלה  לקדם  מנת  על  כי  הסביר  דרעי 
מסוג  סיעות  של  נוכחות  נדרשת  "חברתית" 
זה בקואליציה, גם על חשבון כוחו הפוליטי. 

"אם אנחנו רוצים שביבי יתנהג כמו בגין וידאג לחלשים - אנחנו 
הממשלה  ראש  על  נשאל  כאשר  אמר.  עליו",  לשמור  צריכים 
נתניהו, ענה דרעי כי הוא ראש ממשלה טוב אך סייג את דבריו: 

"תלוי מי הם השותפים שלו".
דרעי התייחס בראיון לנתוני הדו"ח, האומרים כי 1.7 מיליון 
עני,  ילדים  שלושה  מכל  ואחד  העוני  קו  תחת  חיים  ישראלים 
והתחייב כי הדו"ח לשנת 2015 ייראה שונה. "אנחנו נראה מגמה 
של ירידה", אמר. "אני לא מתיימר למחיקה של המספרים. אין 
מה לעשות, זו גזירת העולם". עוד אמר: "הדו"ח מתייחס לשנת 
קצבאות  את  שחתכה  הקודמת,  הממשלה  של  המדיניות   .2014

לדאוג  צעדים  של  שורה  ועשתה  הפערים  את  הגדילה  הילדים, 
לאותה רבקה מחדרה שמרוויחה 12 אלף ויותר - ומחקה את כל 

אלו שלא מתחילים את החודש".
לדו"ח  הוא  אף  הגיב  התורה(,  )יהדות  מקלב  אורי  ח"כ  גם 
הדו"ח  "תוצאות  כי  אמר  הכנסת  במליאת  שאילתה  ובמסגרת 
העוני  בשיעור  דרמטית  עלייה  ישנה  מראש.  ידועות  היו  הקשה 
אצל ילדים וישראל נמצאת במקום השני במערב בשיעור העוני 

אצל ילדים".
בהמשך דבריו, האשים מקלב כאמור את שר האוצר לשעבר 
הילדים.  בקצבאות  שקיצץ  בכך  לפיד  יאיר 
"אנו יודעים - והדו"ח מצביע על כך בבירור 
- שיש קשר ישיר בין קיצוץ הקצבאות על ידי 
לפיד בקדנציה הקודמת לבין הגידול בשיעור 

העוני אצל ילדים".
קצבאות  הם  לעוני  "הפתרון  לדבריו, 
תפחית  הילדים  קצבאות  והגדלת  הילדים 
האם  שואלים,  אנחנו  לכן  העוני.  שיעור  את 
והחרפת  וההעמקה  האלה  הנתונים  לאור 
להחזיר  הזמן  הגיע  לא  ילדים  אצל  העוני 
את הקצבאות לרמתן הקודמת ולא להסתפק 
בשיעור העלאה הנוכחי בקצבאות הילדים".

בתגובה  אמר  מש"ס  צור  בן  יואב  ח"כ 
להמשיך  עלינו  והחובה  "הזכות  כי  לדו"ח 
ולפעול ליישום דו״ח הועדה למלחמה בעוני. 
כבר ביום ראשון הקרוב אעלה לועדת שרים 
כחלק  שיזמתי  חוק  הצעת  חקיקה  לענייני 
מיישום דו"ח ועדת אלאלוף שתעניק זכאות 
ממשפחות  לילדים  למידה  לקויות  לאבחון 

מעוטות יכולת בישראל".

מדינה עניה. פרופ' שלמה מור יוסף מגיש את הדו''ח לשר הרווחה חיים כץ                                                                                                                     )צילום יצחק הררי - פלאש 90(

החרדים מאשימים: יותר ילדים עניים - בגלל לפיד. דרעי ליצמן וגפני                 )צילום: יעקב כהן(
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בשבוע הבא: בג''צ יכריע בעתיד פתיחת עסקים בשבת

המאבק 
על השבת

השר שלום התחמק בגלל ניגוד עניינים, השרה גמליאל ברחה בגלל עומס 
במשרד וראש הממשלה שותק  בינתיים מענה המדינה עבר לפרקליטות 

שעמדותיה ידועות  האם מתווה דרעי יציל את כבוד השבת?

חיים רייך

בעוד כשבוע ידון בג''צ בתפוח אדמה לוהט שמוגש לפתחו. 
הסוגיה הנפיצה היא האכיפה בשבת בחנויות ומרכולים בעתירה 

שהגישו ''התאחדות הסוחרים'' בתל אביב נגד עיריית תל 
למאות  והתירה  בעיר  החוק  את  ששינתה  אביב 

בעלי עסק לפתוח דלתותיהם ביום השבת.
הוגש   2012 בשנת  הוא  הסיפור  תחילת 

בית  של  דינו  פסק  על  לבג"צ  ערעור 
המשפט המחוזי, שהתיר לפתוח עסקים 
ביום המנוחה. בג''צ אכן הורה לעירייה 
מעסקים  ולמנוע  החוק  את  לאכוף 
כך.  מלעשות  החוק  את  הפורעים 
חוק  את  העירייה  שינתה  בתגובה, 

העזר העירוני.
הפנים  שר  היה  בפרץ  אז  שעמד  מי 

ולתת  לאשר  שסירב  סער,  גדעון  דאז 
תוקף חוקי להחלטת העירייה.

לפני שנה החליט בית המשפט לעניינים 
ע"י  החוק  פסילת  כי  אביב,  בתל  מקומיים 

הוגשה  מכן,  לאחר  מיד  חוקית.  איננה  הפנים  שר 
עתירה לבג"ץ ע"י "התאחדות הסוחרים" בטענה כי חוק 

העזר החדש סותר את חוק שעות עבודה ומנוחה ויש לפוסלו. 

ובעלי  אביב  בתל  "שרונה"  מתחם  בעלי  צורפו  לעתירה  כצד 
עסקים נוספים, כשהם טוענים כי אין לעירייה סמכות להפלות 

אותם ולמנוע גם מהם מלפתוח את עסקיהן בשבת.
שלושה  בתוך  לתת  הפנים  שר  על  כי  בג"ץ  הכריע  בקיץ 
חודשים את החלטתו בנוגע לשינוי חוק העזר העירוני 
בעיר  ומרכולים  עסק  בתי  של  רחבה  ולפתיחה 

אביב ביום השבת. 
ארכה  בג''צ  העניק  המדינה  לבקשת 
אולם  השתא,  חנוכה  לזאת  עד 
האמיץ  נמצא  לא  ישראל  בממשלת 
הפנים  שר  ברורה.  הכרעה  שיגבש 
של  בטענה  התחמק  שלום  סילבן 
תרומות  )קבלת  עניינים  ניגוד 
עברה  והסמכות  עסקים(,  מבעלי 
שהתחמקה  גמליאל  גילה  לשרה 
אף היא בתואנה של עומס במשרד. 
כעת עבר הטיפול בתיק לפרקליטות 
יהדות  בנושא  שעמדותיה  המדינה 

ידועות לכל.
רמת  הישוב  רב  דייק  ואן  יהושע  הרב 
בנושא  שעוסק  ליב"ה  מרכז  וחבר  מגשימים 
החרדיות  לסיעות  מבחן  ב"שעת  מדובר  כי  אומר 
לבג"ץ  ביום שני הקרוב עתידה המדינה להשיב   - בקואליציה 
כי  אין ספק  ביחס לפתיחת המסחר בת"א בשבת.  מה עמדתה 

בג"ץ זה, אשר יש לו השלכות רוחב לאופיו של הרחוב הישראלי 
של  מהותית  מבחן  נקודת  יהווה  ישראל,  ערי  בכלל  בשבתות 
הכרסום  את  לעצור  דגלה  על  חרטה  אשר  הנוכחית  הממשלה 

באופייה היהודי של מדינת ישראל".

  הפתרון של דרעי

ליצמן  ויעקב  דרעי  אריה  השרים  החרדיות  הסיעות  ראשי 
וח"כ משה גפני מקדמים הצעה לפיה הסמכות על נושא שמירת 
השבת יעבור מידיו של שר הפנים והרשויות המקומיות לידיה 

של הממשלה כולה.
כידוע, בהסכמים הקואליציוניים סוכם שלא יתבצעו שינויים 
הסיעות  עם  הסכמה  ללא  ומדינה  דת  בענייני  קוו  בסטטוס 

החרדיות.
סכנת  אביב מהווה  כי הפרצה בתל  ליב''ה מדגישים  במרכז 
''ירושלים,  לדבריהם  ישראל.  ערי  בשאר  השבת  צביון  הרס 
אשדוד, חדרה, יבנה, ראשון לציון וערים נוספות רבות מחכות 

לראות מה תהיה עמדת הממשלה בתל אביב''.
מרן  חתמו  עליו  הממשלה  לראש  שמוען  מיוחד  במכתב 
והגר''א  טאו  הגרצ''י  לצד  החכמים  מועצת  נשיא  כהן  הגר''ש 
נבנצל הם מבקשים מראש הממשלה לדאוג שתשובת המדינה 
השבת  שקדושת  המסורתית  לעמדה  בהתאם  תהיה  לבג''צ 

נשמרת בפרהסיא הציבורית.

מנדי קליין

תגלית מרעישה נחשפה בימים האחרונים בעיר דוד בירושלים: 
בהר  התגלתה  חזקיהו  המלך  של  עם שמו  )ּבּוָלה(  חותם  טביעת 
במסגרת  הבית,  הר  במתחם  הדרומי  הכותל  שלמרגלות  העופל, 

חפירות של האוניברסיטה העברית בירושלים.
הטביעה אובלית, בגודל 8.6 על 9.7 מילימטר, הוטבעה על גבי 
ובעובי של כשלושה  )בולה( בגודל 12 על 13 מילימטר  רך  טין 
מילימטרים. במקור, ה"בולה" חתמה מסמך שנכתב על פפירוס 
בגב  רואים  סימניו  שאת  דקים,  בחוטים  וקשור  מגולגל  ונשמר 
שונים  וממצאים  רבים  חרסים  עם  ביחד  התגלה  החותם  הבולה. 

כדוגמת צלמיות וחותמות.
הבולה התגלתה בתוך שפך אשפה שנזרק בימי חזקיהו, או זמן 
קצר לאחריו, בתוך בניין ממלכתי ששימש לאחסון מזון. בניין זה 
שייך לשורת מבנים ובכללם בית-שער ומגדלים, שנבנו במחצית 
השנייה של המאה העשירית לפנה"ס )ימי שלמה המלך(, כחלק 

מביצורי העופל - קריית השלטון החדשה שנבנתה בשטח.

בחותמות  שהוטבעו  בולות   33 עוד  נמצאו  הבולה,  עם  יחד 
אחרים, חלקם נושאי שמות עבריים ועל גבם 

סימני אריג גס וחוטים עבים, שככל הנראה 
סביב  מזון.  מוצרי  שהכילו  שקים  חתמו 

מסגרת  שהותירה  שקע  ישנו  הטביעה 
הטביעה, שבתוכה שובץ החותם. על 
בעברית  כתובת  מופיעה  הטביעה 
מלך  אחז  )בן(  "לחזקיהו  עתיקה: 
כנפיים  עם  שמש  וסמל  יהדה" 
ענח'  סמלי  ושני  מטה  נטויות 

)סמל החיים(.
לדברי ד"ר אילת מזר, "למרות 
של  שמו  עם  חותם  שטביעות 

חזקיהו כבר נודעו בשוק העתיקות 
המאה  של  ה-90'  שנות  מאז 

הקודמת, זו הפעם הראשונה שטביעת 
מיהודה  או  מישראל  מלך  של  חותם 
נמצאה בחפירות ארכיאולוגיות מדעיות".

הארכיאולוגיות  בחפירות  המלכותית  החותם  טביעת  גילוי 
סיפורי  את  מחדש  את  אמצעי  בלתי  באופן  מחייה  בעופל, 
התנ"ך על המלך חזקיהו ועל הפעילות שהתקיימה 

בימיו ברובע המלכותי של ירושלים.
"סינון  במהלך  נמצאה  החותם  טביעת 
מהחפירה,  אדמה  רבדי  של  רטוב" 
צורים  בעמק  הסינון  במתקן  שנערכה 
וצחי  ברקאי  גבי  ד"ר  ידי  על  ומנוהל 
והגנים  הטבע  רשות  בחסות  דבירה 
ועמותת אלע"ד של עיר דוד. הטביעה 
נמצאה על ידי אפרת גרינוולד, חברת 
על  אחראית  שהיתה  העופל  משלחת 
בן-אריה,  רעות  מהחפירות.  הסינון 
שהכינה את הבולות העבריות מחפירות 
אותה  שזיהתה  הראשונה  היתה  העופל, 

כטביעת החותם של המלך חזקיהו.

תגלית ארכיאולוגית מרעישה: חותמת מימי בית ראשון עם שמו של המלך חזקיהו התגלתה בירושלים  החותמת 
היא הראשונה שנתגלתה בחפירה מדעית מסודרת ואין ספק באותנטיות שלה 

ד"ש מימי בית ראשון

הרב ואן דייק

מכתב לראש הממשלה 

החותם שנמצא במהלך החפירות 



שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

רוצים להשתתף מהאולפן?

*בכפוף לתקנון המשחק

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

ידברו עליו... נקי!
93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

< חברותת הזמרים: רולי דיקמן ואבי בן ישראל

< חברותת החסד: זאב קשש ומוטי הלר

< חברותת העיתונאים: אבי בנטוב ואיתי גדסי 

< חברותת בחדרי חרדים: מני גירא שוורץ ואלי ביתן 

< חברותת הנייעס: ישראל כהן וחברון גרנביץ'

 לכבוד חנוכה:
ביד הלשון - בחברותא עם מפורסמים!
ביום חמישי, נר חמישי, החל מ-22:00 ישתתפו בתוכנית חגיגית:

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

הלשוןבשמירת סוגייה 

 אלעד: למה אתה מפזר את הכיסאות?
ראית שהרגע אחמד סידר אותם...

יהודה: אני סתם עושה לו בצחוק... רק אל תגיד לו שזה אני

האם יש הבדל בסיפור לשון הרע לישראל או לנוכרי?
אין הבדל בכלל  ושניהם שווים לעניין סיפור לשה"ר א

יש הבדל, לנוכרי גם אסור לספר ב
     אך לא חמור כישראל

יש הבדל, לנוכרי חמור הרבה יותר לספר ג

האם מותר לאלעד לספר לאחמד מה עשה יהודה?
מותר לספר לו כי אחמד הנוכרי אינו בכלל עמיתך א

מעיקר הדין מותר ורק מפני ב
     דרכי שלום לא יספר לו

אסור בכל אופן לספר לו ג

קיראו את הסוגייה וענו על השאלות, השאירו את התשובות
 b@93fm.co.il :בטלפון מס': 1800-800-293, או במייל

ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא' שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...
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מאת: שמעון דן

נשיא המדינה ראובן ריבלין נפגש בליל יום רביעי עם נשיא 
טקס  השניים  ערכו  בפגישתם  אובמה.  ברק  הברית  ארצות 
הדלקת נרות חנוכה וכן קיימו פגישה בארבע עיניים בה דנו על 
פסק  אשר  המדיני  התהליך  על  וכל  בישראל  הביטחוני  המצב 

לפני שנים ספורות ולא החל שוב מאז.
חוסר  של  האתגרים  סביב  ריבלין  הנשיא  עם  דיון  "קיימתי 
היציבות במזרח התיכון והאתגרים שבהם אנחנו יכולים לסייע 
לישראל מול הפלסטינים", אמר אובמה לאחר הפגישה. אובמה 
אנחנו  אבל  וההסתה,  האלימות  את  מגנים  "אנחנו  הוסיף: 
מקווים ליצירת דיאלוג לקידום השלום. זהו זמן שהשלום נראה 

רחוק, אבל צריך לנסות".
ריבלין סיכם את הפגישה ואמר: ״לישראל אין ידידה טובה 

לנו  אין  קיצוניות.  נגד  על המאבק  לך  מודה  ישראל  מארה"ב. 
מלחמה נגד איסלאם". 

אמר  הפגישה,  לאחר  שנערך  הנרות  הדלקת  טקס  במהלך 
זו  "זוהי הפעם ה-76 שאני חוגג את חנוכה, אבל את  ריבלין: 
אבל  בירושלים,  הנכדים  עם  לחגוג  אוהב  אני  אשכח.  לא  אני 

אמרו לי שאסור לוותר על הסופגניות של הבית הלבן".
"אני  כי  לכתבים  ריבלין  המדינה  נשיא  אמר  הפגישה  בתום 
רבה".  דאגה  הביע  הנשיא  הפלסטיני  שבנושא  לומר  מוכרח 
לדבריו, "הוא רואה בניתוק דבר שאינו מועיל, אך יחד עם זאת 
רבה מהאפשרות לחדש את המשא  אופטימיות  לא הביע  הוא 

ומתן".
אובמה  כי  נאמר  הפגישה,  אחרי  הלבן  הבית  של  בהודעה 
ארה"ב  של  המתמשכת  מחויבותה  את  אורחו  באזני  הביע 
ליחסיה עם ישראל ולחיזוק ביטחונה. על פי ההודעה, דנו שני 
בעשר  לישראל  האמריקאי  לסיוע  ההבנות  במזכר  הנשיאים 

השנים שיחלו ב-2018, ובסכסוכים אזוריים, לרבות המלחמה 
מהאלימות  דאגה  הביעו  השנים  בדאעש.  והמלחמה  בסוריה 
את  והדגישו  ובישראל  המערבית  בגדה  בירושלים,  הנמשכת 
הצורך שמנהיגי ישראל והרשות  הפלסטינית לצמצום האלימות 

ולהשבת הרגיעה.
אובמה שיבח את ריבלין על מאמציו להיאבק בקיצוניות מכל 
סוג שהוא, לקדם סובלנות והבנה ולדחוף למתן יחס הוגן לכל 
אזרחי ישראל. הוא חזר שוב על מחויבותה של ארה"ב לפתרון 

של שתי מדינות.  
האמריקאי:  לעמיתו  מתנה  ריבלין  הנשיא  העניק  כנהוג, 
מדליון זהב, חלק ממטמון העופל, שנחשף במבנה ציבורי מן 
בעיר  הבית  הר  למרגלות  העופל,  באזור  הביזנטית,  התקופה 
תכשיטים  וחלקי  מטבעות  שלל  הוא  העופל  מטמון  העתיקה. 
כנראה  אריג,  בשרידי  עטופים  שנמצאו  וזהב  מכסף  עשויים 

שאריות של שני תיקי בד.

הנשיא ריבלין לאובמה: "לישראל אין ידידה טובה יותר מארה"ב"

הנשיא ראובן ריבלין נפגש השבוע עם הנשיא ארצות הברית ברק אובמה  ריבלין הדליק נרות חנוכה 
בבית הלבן והשניים שוחחו אודות האתגרים הניצבים בפני ישראל  "אני מוכרח לומר שבנושא 

הפלסטיני הנשיא אובמה הביע דאגה רבה", אמר ריבלין לכתבים בתום הפגישה

ניסוי מוצלח ב"חץ 3"
ישראל ביצעה השבוע ניסוי מוצלח במערכת טילי היירוט 'חץ'  3 הניסוי נערך על ידי משרד 
הביטחון בשיתוף הסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים  מערכת "חץ 3", שמפותחת על ידי 

ישראל וארצות הברית, אמורה ליירט טילי אויב בעודם בחלל

מאת: שמעון דן

משרד  החץ:  טיל  במערכת  לישראל  נוסף  מוצלח  ניסוי 
ביצעו  טילים  מפני  להגנה  האמריקנית  והסוכנות  הביטחון 
השבוע ניסוי מתוכנן מראש במערכת הנשק "חץ" עם מיירט חץ 
3, בגובה מאות קילומטרים מהקרקע. לאחר שתוצאות הניסוי 
נותחו על על ידי המהנדסים, נמסר ממערכת הביטחון כי הוא 
מערכת  שביצעה  במספר  השלישי  הניסוי,  בהצלחה.  הסתיים 

הביטחון במערכת זו, נעשה בשיתוף עם התעשייה האווירית.
ידי ישראל וארצות הברית,  מערכת "חץ 3", שמפותחת על 
בעודו  האיראני,   3 לשיהאב  בדומה  אויב,  טילי  ליירט  אמורה 
על  חוזר  איננו  והוא  המערכות  כלל  שופרו  זה  בניסוי  בחלל. 

תרחיש  מדמה  אלא   ,2014 בשנת  בניסוי  כמו  דומה,  תרחיש 
הניסוי  אחרי  יעקבו  שהרוסים  האפשרות  על  יותר.  מאתגר 
ותוצאות המערכת, אמר הגורם הביטחוני כי למרות הימצאותם 

במרחב, הם אינם מסוגלים לקבל תמונה מלאה.
הניסויים  באחד  "מדובר  בכיר,  ביטחוני  גורם  לדברי 
ק"מ  מאות  במרחק  מתבצע  היירוט  בישראל.  המאתגרים 
מהקרקע. כדי לוודא נזק שיורי מינימלי, נעשה שימוש במטרה 
מיוחדת, 'דלת רסיסים'. זיהוי פגיעה במטרת 'דלת הרסיסים' או 
הסטה מכוונת נחשבים להצלחה. לניסוי זה השלכה על מערכת 

'חץ 2'".
השמחה הייתה השבוע כפולה, שכן לפני כשנה נערך ניסוי 
בוצע  השבוע  והניסוי  שנכשל,  חץ,  במערכת  דומה  יירוט 
לפגוע  למיירט  לגרום  נוסף  בניסיון  לקחים  הפקת  במסגרת 

של  המהנדסים  על-ידי  מנותחות  הניסוי  תוצאות  במטרה. 
התעשייה האווירית.

גורמי  אמרו  שעבר  דצמבר  בחודש  הניסוי  כישלון  אחרי 
הביטחון שהשיגור לא יצא לפועל משום שלא הצליח להינעל 
דבר  ושום  לאחור  ספירה  ציינו שבוצעה  הם  טיל המטרה.  על 
לבזבז את המיירט", אמר  קרה. "התקבלה ההחלטה שלא  לא 

אז אחד הגורמים.
מערכת "חץ 3" תהווה חלק משכבת הגנה של ארבע שכבות 
טווח  קצרות  לרקטות  וראשונה  נמוכה  הגנה  שכבת  שתכלול 
בטווח  ומדוייקים  כבדים  לטילים  שנייה  שכבה  ברזל(,  )כיפת 
בינוני עד ארוך )שרביט קסמים(, שכבה שלישית לטילים ארוכי 
טווח שכבר קיימת )חץ 2(, והיא תמשיך לפעול כגיבוי גם אחרי 

קליטת החץ 3.

נשיאים 
הנשיא ריבלין עם הנשיא אובמה בבית הלבן ורוח

)צילום: קובי גדעון, לע"מ / פלאש 90(
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שמעון דן

זוכרים ששרת החוץ של שוודיה אמרה: "ישראל מוציאה 
מבקש  השוודי  הממשלה  ראש  גם  פלסטינים"?כעת  להורג 
ללמד את ישראל פרק בענייני טרור: "סכינאות איננה טרור", 
הטרור  פיגועי  לגל  בהתייחסו  השבוע  רביעי  ביום  אמר 

בישראל.
הממשלה  ראש  התייחס   TT הידיעות  לסוכנות  בראיון 
אינן  הן  כי  ואמר  הסכין  לתקיפות  לופבן,  סטפן  השוודי, 
לופבן  ציין  כטרור",  מסווג  זה  "לא  טרור.  לפיגועי  נחשבות 
בראיון, "ככל הידוע לי, תקיפות הסכין בישראל אינן מוגדרות 

כטרור".
לאחר שאמר את הדברים פנה שוב לופבן לסוכנות הידיעות 
כדי להבהיר את עמדתו. הוא ציין כי התכוון לומר ש"אין זה 
ברור אם תקיפות סכין מאורגנות על ידי קבוצה של תוקפים 
עצמן  התקיפות  מקרה  בכל  טרור.  כארגון  לסווגם  אפשר 

נחשבות לפיגוע טרור".
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  גינה  השבוע  במקביל, 
מרגוט  השוודית,  החוץ  שרת  של  אמירותיה  את  בחריפות 
פלסטינים".  להורג  מוציאה  "ישראל  לפיהן  וולסטרום, 
מחאה  שוב  והבעתי  שבדיה  ממשלת  ראש  עם  "שוחחתי 
חריפה על דבריה השערורייתיים של שרת החוץ שלו", אמר.

לדברי נתניהו, "אמרתי לו שלא שמעתי אותה אומרת על 
באותה  להורג.  הוצאו  שם  שהמחבלים  בקליפורניה  האירוע 
המחבלים  של  שההריגה  אומר  מישהו  שמעתי  לא  מידה 
הופיעה  אמש  שכבר  שמחתי  להורג.  הוצאה  היתה  בפאריס 
הובנו  לא  שדבריה  ואמרה  השבדית  בטלוויזיה  החוץ  שרת 

כראוי. אין מוסר אחד לעולם ומוסר אחד לישראל".

האיחוד  שגריר  את  השבוע  גינה  החוץ  משרד  כך,  ובתוך 
האירופאי על דברים שאמר בראיון אתמול בראיון לרדיו 'קול 
לבין  הפלסטיני  הטרור  בין  מבצע  שהוא  ההבחנה  על  חי', 
את  שוללת  ישראל  כי  נאמר  החוץ  משרד  בהודעת  דאעש. 
פוליטי.  שיח  דו  דוחים  "שניהם  השגריר:  שעושה  ההבחנה 
והטרור  אירופה  את  להשמיד  מבקש  דאעש  של  הטרור 
דבר,  של  בסופו  ישראל.  את  להשמיד  מבקש  הפלשתיני 
הנוגע  בכל  כפול  סטנדרט  מהווים  השגריר  של  הביטויים 

לטרור המאיים על כולנו", נאמר.

יעקב אמסלם

הרבנים:  ואת  הכותרות  את  מחפשים  שוב  המיסים  ברשות 
והרבנים  המוהלים  מן  כרבע  כי  השבוע  טענו  המיסים  ברשות 
דיווחו  לא  מעולם   - הכנסה  מס  חופות שנבדקו במבצע  עורכי 

על הכנסותיהם. 
רשות המיסים ערכה מבצע מיוחד בכל רחבי הארץ בשבוע 
ורבנים  מוהלים  מ-400  למעלה  נבדקו  במסגרתו  שעבר, 
המספקים שירותי דת שונים כגון עריכת חופות, על ידי עובדי 

יחידות ניהול ספרים ברשות המסים.
מהרבנים  כ-25%  המיסים,  רשות  טוענת  המבצע,  במסגרת 
שנבדקו מעולם לא פתחו תיק ברשות המסים ומעולם לא דיווחו 
לגביו,  מוקדם  מידע  קיים  שהיה  אחד,  רב  הכנסותיהם.  על 
אפילו  אני  חתונות,  עריכת  עבור  כסף  דורש  לא  "אני  הסביר: 
רבנים אחרים הסבירו  לי 500 ₪".  נתנו  רק פעם אחת  מסרב! 
שאת המעטפות עם הכסף שהם מקבלים הם אפילו לא פותחים 

אלא מעבירים ישר לתרומה.
במס  תיק  קיים  ולהם  שנבדקו  הדת  שירותי  נותני  בין  מנגד, 
הכנסה, נמצא ש-3% בלבד לא דיווחו על הכנסותיהם במלואן - 

ממצא חריג לטובה ב"נוף" הביקורות.
ע"י  המשרדים  של  מראש  מיפוי  סמך  על  נערכו  הבדיקות 
הזמנת רשימות מהמועצות הדתיות לגבי עורכי החופות, איתור 
מידעים  בסיס  על  וכן,  מהאינטרנט  שנלקחו  מוהלים  רשימות 

בהם קיימים חשדות לכאורה לאי רישום הכנסות וכן, על סמך 
הנמצאים  דת  שירותי  נותני  לגבי  ומפקחים  רכזים  של  בקשות 

בטיפולם.
ובתוך כך, ימים ספורים לפני מבצע מס הכנסה אצל הרבנים, 
בתחום  נוספים  שירותי  נותני  אצל  ארצי  מע"מ  מבצע  נערך 
במסגרת  וכו'.  כלות  סלוני  אירועים,  אולמי  ביניהם  השמחות, 
מהעסקים  ב-44%  שערוריתיים:  ממצאים  התגלו  מבצע  אותו 
שנבדקו התגלו ממצאים ראשוניים המצביעים על אי דיווח על 
עסקאות בהיקף כולל של כ-22,000,000 ₪ - ממצאים שכמובן 

יועברו גם לטיפולם של משרדי מס הכנסה.
המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד 
משה  הרשות,  מנהל  הנחיית  ובמסגרת  שחור  והון  מס  מעלימי 
אשר, למשרדים האזוריים להגביר את פעילות האכיפה ולשפר 
את כושר ההרתעה, בין היתר ע"י עריכת מבצעי שטח שמטרתם 
בנטל  השוויון  את  ולהגביר  אמת  מס  וגביית  לדיווחי  להביא 

בקרב האזרחים.

שוודיה

אחרי שורת התבטאויות מפי שרת החוץ השוודית בדבר הרג 
פלסטינים חפים מפשע, כעת מצטרף גם ראש הממשלה השוודי 

ומספק אמירה אנטי ישראלית  "סכינאות אינה טרור" אמר ראה"מ 
השוודי, סטפן לופבן, באמירה שחוללה סערה

בימים האחרונים נערך מבצע מקיף של רשות המיסים שנועד "לחפש את הרבנים" ולעקוב אחר הכנסותיהם 
של מוהלים ורבנים אשר עורכים סידור קידושין וכדו'  מנגד מפרסמת רשות המיסים ממצא חריג לטובה: 

רק אחוז מועט מבין נותני שירותי הדת להם תיק במס ההכנסה, לא דיווחו על הכנסותיהם במלואן

"סכינאות איננה טרור"

שוב מתנכלים לרבנים
מוהלים? רבנים? רשות המיסים בדרך אליכם

מחפשים את הרבנים. רשות המיסים )צילום: פלאש 90(

ואם תהיה סכינאות בשוודיה? רה"מ השוודי

ספרי התורה שניצלו         )צילום: דוברות הר חברון(

ספרי התורה 
ניצלו משריפה

פישל רוזנפלד

שני צוותי כיבוי ומתנדבים פעלו ביום רביעי בשריפה בבית כנסת 
בישוב שני לבנה בדרום הר חברון.

את  שאופף  וסמיך  כבד  עשן  זיהו  למקום  שהגיעו  האש  לוחמי 
המקום וחדרו פנימה לאיתור מוקד הדליקה.

למבנה ולתשמישי הקדושה נגרם נזק כבד של עשן ופיח, חוקר 
דליקות במקום לבדיקת נסיבות פרוץ הדליקה. 

ספרי התורה, ניצלו בנס מהדליקה.

שריפה שפרצה השבוע בבית כנסת 
בישוב ליבנה בדרום הר חברון, 

גרמה לנזק רב למבנה ולתשמישי 
הקדושה  ספרי התורה ניצלו בנס
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נתחיל מהסוף: הציבור החרדי קונה רכבים 
מול  אל  היתרונות  את  בוחן  הוא  חדשים. 

החסרונות והוא יודע היטב מה הוא מחפש.
חברות  של  הקמפיינים  דווקא  מה,  משום 
העיתונות  דפי  מעל  נעדרות  הגדולות  הרכב 

החרדית. 
אחרים",  בענפים  קורה  מה  לב  "שימו 
הפרסום  ממשרדי  אחד  של  מנכ"ל  לנו  אומר 
פרסום  תקציב  על  אלה  בימים  שמתמודד 
החולים  "בקופות  הרכב.  מיצרניות  אחת  של 
החולים  קופות  מארבע  אחת  כל  למשל, 
בענף  דבר  אותו  חרדי.  פרסום  מחזיקה משרד 
מה,  משום  הסלולר.  ובחברות  הבנקאות 
רואה  ולא  כמעט  החרדי  הציבור  הרכב,  בענף 
קמפיינים של ממש, בוודאי ביחס למה שקורה 
עזה  הכללית, שם מתקיימת תחרות  בעיתונות 

בין היבואנים והיצרנים".
בחודשים האחרונים היו מעט מאד קמפיינים 
רומיאו"  "אלפא  הרכב  מותג  הרכב.  ענף  של 
פירסם בעיתונות החרדית, מבלי להחזיק משרד 
לעיתונים  המודעות  שאת  כיוון  חרדי,  פרסום 
"דרורי  הפרסום  משרד  מבצע  החרדים 
הכללי.  במגזר  בעיקר  הפועל  ברמן",  ארועטי 
בעיתונות  שפורסם  "פיאט"  של  הקמפיין  גם 

החרדית מקורו באותו משרד. 
דוגמא נוספת למשרד הפועל בציבור הכללי 
משרד  הוא  החרדית  בעיתונות  מדיה  ורוכש 
בשבועות  שהעלה  ברנט"  "ליאו  הפרסום 

הרכב  יצרנית  של  הקמפיין  את  האחרונים 
"קאיה".

קמפיין  העלתה  "שברולט"  חברת  מנגד 
ומשרד  לוי",  "רן  הפרסום  משרד  באמצעות 
הפרסום "תוצאות אפקטיביות" העלה קמפיין 
ממושך למותג הרכב "דאצ'יה", שמציע רכבים 

במחירים אטרקטיביים לציבור החרדי.
"תוצאות  של  הבעלים  איצקוביץ,  שעיה 
דאצ'יה  קמפיין  מאחורי  העומד  אפקטיביות", 
מנהלי  אצל  תזה  "יש  אומר:  החרדי  למגזר 
החרדי  לציבור  שאין  הרכב  בענף  השיווק 
אמצעים לרכוש רכב ואם מותג כלשהו "זורק" 
כמה מודעות במגזר זה בדרך כלל על מכוניות 
7 מקומות כי הם שבויים בקונספט של סובארו 
שהעולם  מפנימים  ולא  סטיישן  אברכים 
ל-2  קמפיינים  ביצענו  אנחנו  השתנה.  החרדי 
ובשני  ולדאצ'יה  לפולקסווגן  רכב,  מותגי 
המקרים ההצלחה הייתה הרבה מעבר ליעדים 

שהתבקשנו להגיע אליהם".
"המציאות מוכיחה", טוען איצקוביץ, "ומי 
אחוזים  לראות  יכול  ברק  בבני  שמסתובב 

גבוהים של רכבים חדשים".
החרדי  במגזר  שרואות  החברות  אחת 
פוטנציאל צמיחה משמעותי זה חברת לובינסקי 
החליטו  אסטרטגית  בראיה  האחרונה  שבשנה 
לפנות למגזר החרדי עם מגוון המותגים שלהם 
פכטר,  שרה    .MG והמותג  פיג'ו  סיטרואן, 
על  מספרת  תקשורת"  "שרה  משרד  מנהלת 

הקמפיינים שהיו ועל הקמפיין שאמור לעלות 
בקרוב: "אין ספק שפוטנציאל הצמיחה בשוק 
חברות  ע"י  מימוש  לידי  בא  לא  החרדי  הרכב 
את  מגבירות  האחרונות  בשנים  הרכב שאמנם 
הפניה למגזר זה אבל לא מספיק ולא ביחס של 

הצמיחה במגזר".
מה את יכולה ללמוד מהקמפיין שהעליתם?

הצרכן החרדי הוא צרכן נבון שמחפש לפני 
המשפחה  את  שישמש  ובטוח  אמין  רכב  הכל 
שבעבר  לתופעות  ובניגוד  ובבטחה,  בנוחות 
לרכבי  כסאות  תוספות  של  המגזר  את  אפיינו 
אלתורים  מני  וכל  פרוביזורית  בצורה  סטיישן 
שיעזרו לו להכניס את כל המשפחה המורחבת 
רכבים  מראש  מחפשים  אנשים  כיום  לרכב, 
מדובר  אם  גם  המשפחה  לצרכי  שיתאימו 

בהוצאה כלכלית לא מבוטלת.
קמפיינים  של  האפקטיביות  מידת  מה 

לרכבים חדשים במגזר החרדי?
זבנג  אין  הרכב  גם בשוק  תחום,  בכל  "כמו 
יצירת  של  מתמשך  בתהליך  מדובר  וגמרנו. 
את  מוכיח  בהחלט  הזמן  שעם  ואמון  קשר 

עצמו".
האם יש קמפיין מתוכנן?

בפרינט  קמפיינים  מספר  השנה  לנו  "היו 
ובדיגיטל ובע"ה מתוכנן קמפיין גדול של מותג 
הרכב סיטרואן C4 החדש שנחשב מהמובילים 

בקטגורית רכבי 7 מקומות".

חדש  קמפיין  מציף  האחרונים  בשבועיים 
מבית "דור ישרים" את העיתונות החרדית מבית 
היוצר של משרד הפרסום "אגס". מדובר בכפולת 
מחלות  של  הבדיקה  חובת  על  עוקבות  מודעות 

גנטיות לפני שידוכים, גם לבני עדות המזרח.
יתרה מכך, לראשונה מאז הוקמה אגודת "דור 
ישרים", עלה במקביל קמפיין נוסף לציבור הדתי 
לאומי בעיתונות המגזרית, תחת המותג "דורות" 
שאף הוא מבית 'דור ישרים'. על הקמפיין החדש 
חתומים שני משרדים במקביל – 'אגס' ו'גל אורן'. 

העיתוי לשני הקמפיינים המקבילים אינו מקרי. 
למדור נודע כי בשבועות הקרובים מתעתד לעלות 
של  במכתביהם  מגובה  חדש,  ארגון  של  קמפיין 
תחום  על  תחרות  להוות  שאמור  ישראל,  גדולי 

הבדיקות הגנטיות.
כבר  לאוויר  לעלות  מתוכנן  החדש  הקמפיין 
בחודש הקרוב. העומדים מאחורי הקמפיין החדש 
מבטיחים לבוא עם בשורה חדשה לכלל הציבור 

החרדי.

לאן נעלמו המכוניות?

הנושא בבדיקות

אם הבנקים וקופות החולים יכולות להסתער על הציבור החרדי, 
מדוע ענף הרכב בקושי נראה על גבי העיתונות החרדית

הקמפיין של "דור ישרים" שמציף את העיתונות 
החרדית, הוא הקדמה לקמפיין של ארגון חדש 

שעומד לצאת בקמפיין משלו בשבועות הקרובים

חיים קליגר

שטח פרסום
מאחורי הקלעים של עולם הפרסום החרדי

הנרות,  הדלקת  החג,  מנהגי  ואיתו  החל  החנוכה  חג 
 - שלהם  את  שדורשים  והילדים  הטעימות  הסופגניות 
דמי חנוכה! תארו לעצמכם שמולכם עומדת שיירה של 

10 ילדים שדורשת את הנתח שלה.
גם הבינו  כך, אלא  רק חשבו על  בבנק הפועלים לא 
איך ניתן למנף זאת. כדי להבין את הפעילות התדמיתית 
החרדי.  המגזר  את  קצת  להכיר  חשוב  בבנק,  שעשו 
הספרים  תחום  הספר"?  "עם  לנו  שקראו  זוכרים  אתם 
במגזר החרדי פורח מאד בשנים האחרונות. לא תמצאו 
בבית חרדי ספרים שאינם של סופר או סופרת חרדיים. 
התכנים רחבים מאוד - החל מקומיקס, ספרות על גדולי 
הדורות הקודמים, סיפורי צדיקים, מתח ועלילה, וספרות 
קלאסית. גם בתחום הספרים יש חותמת כשרות שנקראת 
"משמרת הקודש והחינוך". ספרים רבים שמקבלים את 
אחוז  לעוד  כניסה",  ל"אישור  זוכים  הכשרות,  חותמת 
מסוים של בתים שדואגים שאת מפתן דלתם לא יחצה 

ספר נתון חותמת.
וכעת נחזור לחנוכה ולפעילות של בנק הפועלים. מידי 
שנה כבר 6 שנים מקיים הבנק פעילות שיווקית מעניינת 
במסגרת  תצליח".  "תקרא  הכותרת  תחת  החג  בחודש 
לרכוש  הבנקים  כל  ללקוחות  הבנק  מאפשר  הפעילות 
ספרים ברשת הספרים אור החיים בהנחה גדולה ועם תג 
מחיר סופי של 10 שקלים בלבד. למי שאינו מכיר, 'אור 
חיים' היא אחת מרשתות הספרים הגדולה במגזר החרדי 
החרדיים  הריכוזים  בכל  חנויות  מ-20  יותר  ומחזיקה 
הקשור  בכל  אחרים  סטנדרטיים  הכניסה  הרשת  בארץ. 
לחנויות הספרים במגזר הן מבחינת נראות, מיתוג, רמת 

שירות, המרחבים שיש ללקוח בחנות וסידור המדפים.
המבצע עצמו ממותג על ידי בנק הפועלים, וזה כולל 
לוגו ייחודי שנקרא "תקרא תצליח" ולוגו מיוחד למחיר 
כלפי  רצינות  לדעתי  שיוצר  מה  ב-10",  "ספר  הספר 
אותו  שלוקח  במהלך  שמדובר  שחש  החרדי,  הלקוח 

בחשבון.
מאד  היא  הפועלים  בנק  של  שבמבצע  ההנחה 
הספרים,  חובבי  עבור  ואטרקטיבית  משמעותית 
שנאלצים ביום-יום להוציא סכומים הגבוהים פי חמישה 
עד שבעה יותר עבור ספר. למשפחה עם מספר רב של 
ענק  לחיסכון  להביא  שיכול  במבצע  מדובר  ילדים, 

להורים.
בטרם כתבתי את הטור השבוע פניתי ליעקב ביבלה, 
על  מעט  ממנו  לשמוע  כדי  החיים'  'אור  של  הבעלים 
ספרים  כולל  המבצע  כי  הסביר  ביבלה  הזה.  השת"פ 
ממדפי  ירדו  שכבר  כאלה  ולא  פגועים,  ולא  חדשים 
 – ואיכותיים  עדכניים  בספרים  מדובר  לדבריו,  החנות. 
ובמסגרת שיתוף הפעולה בין הרשת לבין הבנק, נרתמים 
גם המולי"ם והסופרים שמבינים כי עבורם מדובר מצד 
אחד בהזדמנות פז להזיז כמות מטורפת של ספרים, אך 
מאידך – מדובר אף בצדקה, כאשר מו"לים עושים זאת 

כדי להיטיב לקהל הקונים.
מחיר 10 השקלים לא מותיר לאף אחד מכל שרשרת 
ההוצאה לאור והמכירה נתח של רווח. גם הרשת עצמה, 
אומר ביבלה, לא מרוויחה במבצע כזה. נכון שיש תנועה 
קמפיין  מעלה  הפועלים  שבנק  נכון  בחנויות,  אדירה 
מתחברים  גם  הלקוחות  החרדית,  במדיה  יחסית  גדול 
למותג "אור החיים", אבל בסופו של יום מדובר במהלך 
שכולם פועלים בו לטובת הציבור. רק לסבר את האוזן - 
בקמפיין כזה נמכרים מעל 100 אלף ספרים במשך חודש 

ימים, והמרוויח הגדול ביותר הזה הוא הצרכן.
מטרת  מה  יום  של  בסופו  מבינים  שכולנו  נכון  אז 
הבנק, אבל אפשר לעשות ואפשר לעשות, ובמקרה הזה 
מדובר על מהלך מכובד, שכולם מרוויחים ממנו, בטח 

הלקוח.

חיים קליגר הוא מנכ"ל משרד 'חיים קליגר 
אסטרטגיה תקשורתית'. המאמר פורסם ב"אייס"

מאחורי הקלעים של 
קמפיין בנק הפועלים 

ורשת ספרי "אור החיים"

לקרוא ולהצליח

חולים  ילדים  לידת  ל"ע של  המקרים  ריבוי  ובעולם. בדיקות ייחודי המותאם לבני עדות המזרח, המומלץ אנו שבים ומדגישים כי ב׳דור ישרים׳ קיים מסלול המודעות לצורך בבדיקות התאמה גנטית בכל העדות, גם בקרב משפחות מבני עדות המזרח, ובשל חוסר ולנוכח  בארץ  בכירים  וגנטיקאים  רופאים  ידי  האחרונות על  בשנים  נמנעו  זה  בדיקות  מסלול  עשרות מקרים כואבים של שידוכים חסרי התאמה.בזכות 

גדולי צורך השעה והפתרון המוצע  של  שולחנם  על  עלה 
הרבנים אשר הורו: 

ישרים' גם בני עדות המזרח מחוייבים  'דור  בדיקת  עם השידוך כדי למנוע טרגדיות ובדיקת התאמה לפני סגירת בעריכת  משפחות  של  מכאיבות 
ילדים חולים ל״ע.

הּבדיקהחֹובת
לאור פניית הרבנים

02-6499-888

האגודה למניעת מחלות גנטיות

ע"פ המלצת משרד 
הבריאות ואיגוד 

הגנטיקאים

מעבדות בדיקה 
בעלות תו איכות 

בינלאומי

התנהלות שנקבעה 
לפרטים ע"י פוסקי 

הדור זיע"א

ניסיון מקצועי 
 של למעלה 

מ 30 שנה

₪250,000 עכשיו במחיר השקה!

ALL NEW

THINK BIG

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התש"ע 2010

דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם 

דרגה 11.215משולב9.8בינעירוני13.1עירוניקרניבל בנזין 3.3 ל׳ אוט׳

עכשיו במחיר השקה!

₪218,900

www.kia.com

*9920
לפרטים ולנסיעת מבחן:

בהתאם למחירון 65/15. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

חדש בישראל! קיה קרניבל, הוואן הפופולארי המשפחתי הגיע. מתקדם יותר, מעוצב יותר, עם מנוע 
חזק ועוצמתי, 8 מקומות ישיבה נוחים ומרווחים, תא מטען גדול במיוחד, דלתות צד אחוריות חשמליות, 
מערכת בחירת מצבי נהיגה drive mode select, מזגן עם תצוגה דיגיטלית ליושבים מלפנים ומאחור, ועוד.
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מרכז שירות ומכירה שחק קיה פתח-תקוה, רח‘ שנקר 18, קרית אריה. טלפון: 03-970-7600 *9500

המבצע תקף לדגם 500L LIVING  1.3 ל‘ טורבו דיזל אוטומט עד ליום 31.12.2015 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
תשלום מקדמה של 40,500 ₪, 36 תשלומים חודשיים של ₪799 צמוד לשינויים בריבית הפריים, ותשלום של ₪79,005 
350 ₪. סכומי ההחזר החודשיים מתבססים על  1% ממחיר הרכב +  בתום התקופה. בתוספת עמלת הקמה של 
בריבית הפריים. הידוע במועד הפרסום. הסכומים עשויים להשתנות עם שינויים   1.6% לפי פריים של   %+0 פריים 

המימון כפוף לאישור הגוף המממן, באחריותו ועפ“י תנאיו. מחיר מחירון ₪143,990 לפי מחירון 03.2015. המחירים 
כוללים מע“מ ולא כוללים אגרת רישוי. מינימום 10 יח‘ במלאי. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח

דרך בית לחם 142, ירושלים

לחלום שלכם יש בית חדש

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק“מ*דגם

3.7בין-עירוני4.5עירוני 500L LIVING 1.3 ל‘ טורבו דיזל, רובוטי

.EC/1999/100 על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן*

מ-799

לחודש

לרגל פתיחת אולם התצוגה החדש,
שבוע מכירות מיוחד!

הטבות ותנאי מימון בלעדיים לתושבי ירושלים והסביבה
6-11 בדצמבר

מדד זיהום אוויר*

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

7 מקומות

הקמפיינים של ענף הרכב שפורסמו בשבועות האחרונים
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צילומים: אברימי ברגר - JDN, יהודה פרקוביץ, רעבישע נייעס, בועז 
בן ארי, ברוך אוביץ, אלי דויטש, עובדיה כלימי, עוזי ברק, יעקב כהן

מראות ימי חנוכה 
תשע"ו

גאב"ד ירושליםהאדמו"ר מבאבוב-45האדמו"ר מאשלגהאדמו"ר מאלכסנדר

מרן הגר"ח קנייבסקי מרן הגר"ש כהן מרן הגראי"ל שטיינמן

האדמו"ר מבלאז'ובהאדמו"ר מבית יצחק ספינקאהאדמו"ר מבית חיים יהושעהאדמו"ר מגאלאנטא

האדמו"ר מבאבובהאדמו"ר מדינובהאדמו"ר מדושינסקיאהאדמו"ר מדאראג

האדמו"ר מוועסלוי

האדמו"ר מטשרנאביל ארה"בהאדמו"ר מטאלנאהאדמו"ר מטאהשהאדמו"ר מזוועהיל

האדמו"ר ממונשאקטשהאדמו"ר מלעלובהאדמו"ר מטשארנאבילהאדמו"ר מכוונת הלב

האדמו"ר מנדבורנה ירושליםהאדמו"ר מווארדאןהאדמו"ר מנדבורנה ארה"ב

האדמו"ר מחוסטהאדמו"ר מזוטשקאהאדמו"ר מזוועהיל
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צילומים: אברימי ברגר - JDN, יהודה פרקוביץ, רעבישע נייעס, בועז 
בן ארי, ברוך אוביץ, אלי דויטש, עובדיה כלימי, עוזי ברק, יעקב כהן

מראות ימי חנוכה 
תשע"ו

האדמו"ר ממכנובקא בעלזא

האדמו"ר מסערט ויזניץ

האדמו"ר מסקולען

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעטהאדמו"ר מקארלסבורגהאדמו"ר מקאמארנאהאדמו"ר מקאליב

האדמו"ר מרחמיסטריווקאהאדמו"ר מקרעטשניף קרית גת

האדמו"ר מרחמיסטריווקא ארה"ב האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק

האדמו"ר מתולדות אהרן האדמו"ר משאץ ויזניץ

האדמו"ר מנובומינסקהגר"ש מחפוד

הגר"ג אדלשטייןגאב"ד ציריךהגר"ש בעדני

האדמו"ר מפרמישלאןהאדמו"ר מפינסק קרליןהאדמו"ר מפאפא

האדמו"ר מספינקאהאדמו"ר מספינקא בני ברק האדמו"ר מסקוירא

האדמו"ר מסטראפקובהאדמו"ר מסדיגוראהאדמו"ר מנדבורנא

מרן הגר"ש אויערבאך מרן הגר"י יוסף

בחצר הקודש 
בעלזא

בחצר 
הקודש ויזניץ

צילום: אנשיל בעק

צילום: יהושע פרוכטר
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משפחת כל ישראל

10 כללי זהב לזהירות בדרך ההורות מנוחה פוקס

12
בעבר.  היה  כך  לא  מדי.  יותר  ילדים  מפנקים  אנחנו  היום 
חייב  בבית,  לעזור  חייב  לתת.  חייב  שהוא  ידע  ילד  בעבר 
היום  ועוד.  אימא  בקול  לשמוע  חייב  האח,  עם  להתחלק 
הילד יודע שאנו חייבים לו. חייבים לו מתנה ליום הולדת. 
לטרוח  לו,  לעזור  חייבים  חנוכה,  לכבוד  מתנה  לו  חייבים 
עבורו, להשתדל שיהיה לו יותר טוב. בואו נלמד את עצמינו 

להפסיק לתת כל כך הרבה. אנחנו לא חייבים.

יומיים, על כל מטבע של  ילד עבד  בעבר על כל סוכריה 
כל משחק  על  חנוכה,  לחידון  בלימוד  טרח  הוא  שוקולד 
קופסא הוא היה ילד טוב שבועיים וכך הלאה. היום מחירי 
אותם  מקבל  הילד  יקרים,  אינם  והמשחקים  הממתקים 
ללא אבחנה ומרגיש כאילו הם שווים עפר. כך זה כשלא 

טורחים עבור הדבר.

3
פעם ילד היה נהנה מכל מה שקיבל, כך זה כשעובדים עבור המוצר. 
היום אין הנאה בקבלה. ילד חושב שאם יקבל מתנה יותר גדולה 
ייהנה יותר ופתאום מגלה שאין הדבר כך. המתנה גדלה וההנאה 
נשארת כפי שהייתה ואפילו יותר קטנה. כך לא עוזר כשמרעיפים 
ביקור  ועוד  לחו"ל  טיסה  עוד  מתנה,  עוד  משחק,  עוד  הילד  על 

במלון. יותר עושר אינו מסייע לאושר, גם לא לילד קטן.

5 
לחוגים  ילד  לשלוח  באפשרותכם  יש 
יתרגל  הילד  זאת.  תעשו  אל  רבים? 
שאתם  שרוצה,  מה  כל  שמקבל 
מאפשרים לו כל מה שמבקש ולא ימצא 
הנאה בחוג. הראו לילד שחוגים הם דבר 
יומיים גם אם  רציני שלא מחליפים כל 

יש אפשרות לעשות זאת.

4
יעריך  שמקבל,  ממה  ייהנה  שילד  כדי 
מה שמקבל וידע שאין הכסף צומח על 
התשוקות  את  להוריד  חייבים  העצים, 
ידי  על  זאת?  עושים  איך  הילד.  של 
שמלמדים בבית מה מגיע ומה לא מגיע. 
בצורה  להם  והסבירו  הילדים  עם  דברו 
ומה  יקבלו  מה  משמעית   וחד  ברורה 
לא. הסבירו גם מתי אתם מתכננים לתת 
שלפעמים  להם  הסבירו  מתנה,  להם 
מכיוון  לא  יהיה  זה  אבל  מתנה,  יקבלו 
מכיוון  אלא  להם,  לתת  חייבים  שאתם 

שאתם רוצים לתת.

10
השתדלו ליצור בנתינה שלכם איזשהו 
שיחכה  ילד  שאיננו.  למשהו  געגוע 
לו  שהובטחו  החנוכה  לדמי  בחנוכה 
וידע שעליו לחכות עד סוף החנוכה, 
לדמי  ולהתגעגע  להתאפק  ילמד 
היה  אם  מאשר  יותר  הרבה  החנוכה 
בלא   יד  בהינף  המטבעות  את  מקבל 
שכמה להם ובלא שחלם עליהם כלל.

6
אתם אוהבים קניות בעיקר של בגדים? אל תתרגלו 
לצאת לקניות פעם ביומיים, מאוד מגרה לקנות לילד 
בגד חדש, אך אם תעשו זאת באופן קבוע ותקנו בכל 
פעם שתראו משהו שימצא חן בעיניכם, הילד ימאס 
יותר  יעשה  גם  הוא  מיופיים.  יתלהב  ולא  בבגדיו 
כדי  הארון  את  ויהפוך  הבגדים  לבישת  עם  בעיות 

להחליט מתוך כל המלאי מה הוא רוצה ללבוש.

7
לנופשים  הילדים  את  לקחת  לעצמכם  להרשות  יכולים  אתם 
ולטיולים? אתם מתנפלים על החיים הטובים והילד עושה חיים. מהר 
מאוד תגלו שהילד שבע מטיולים, הוא כלל לא מתרגש מהם ואפילו 
מעדיף להישאר בבית של הדוד יחד עם הבן דוד ולא לצאת עמכם. 

כל דבר שהילד מרגיש שיש בו שפע, יביא לזלזול של הילד בדבר.

8
פלא  זה  אין  כך  אם  הבית?  מן  רבות  שנעדרים  הורים  אתם 
שאתם מנסים להשתיק את נקיפות מצפונכם בכך שאתם קונים 
לילד ומרעיפים עליו בלי סוף. במקום כל זאת מצאו זמן איכות 
עם הילד, כך תרגיעו את מצפונכם, כך לא תצטרכו לקנות לו 

מתנות ומגדנות כדי לפצות על הזמן שלא הקדשתם לו.

9
עשו  מה  לילדכם?  הולדת  יום 
ההולדת?  יום  לכבוד  שלו  החברים 
לאחרים?  שמשווים  מאלו  אתם  גם 
הרגילו עצמכם לעשות רק מה שאתם 
אחרים,  תחקו  אל  ורוצים.  מסוגלים 
שעשיתם  כשתגלו  תצטערו  כך  אחר 
לא  שהילד  כדי  רק  רציתם  שלא  מה 
ירגיש חסר. הבינו שילד מרגיש חסר 
שהוא  לו  מראים  הוריו  אם  דווקא 

צריך להיות ככולם.

מה לקנות להם לכבוד החנוכה? איזו מתנה 
תהיה הכי מתאימה? לא לקנות כלום? אי 
חנוכה.  לדמי  ומצפים  הם מחכים  אפשר! 
למתנת חג. למה שהבטחנו להם. למה שלא 

הבטחנו, אבל נתנו להם להבין שיקבלו.
שוקולד?  מטבעות  להם?  לקנות  מה  אז 
כאלו  קיבלו  בגן,  קיבלו  הם  באמת,  אוי, 
כמו  להם  יש  ממתקים  ובכלל  סבתא  אצל 
מי  באמת,  אוי,  בקופסא?  משחק  מים. 

משחק היום במשחק קופסא כשיש מחשב 
יש  באמת,  אוי,  למחשב?  משחק  בבית. 
זו הסיבה שלא רואים  להם כבר בלי סוף, 
אותם משחקים בשום משחק אחר. אז מה?
מזכיר  ומתנותיו  חנוכה  היום.  הבעיה  זו 
לנו שבעצם אין לנו מה עוד לתת, כי נתנו 
יותר מדי. אז אולי לכבוד החנוכה נלמד מה 
לילד  לגרום  ואיך  לתת  לא  למה  לתת,  לא 

ליהנות גם ממתנה קטנה.

נוכה, חג הפינוקים!  ח
והפעם באות ח'

fuxm@zahav.net.il :שתפו אותנו בכתובת
 אולי תזכו בפרס: ספר עבור ילדכם.

החומרים לבצק:
1 קילו קמח שמרים

1.5 כוס סוכר
2 ביצים

200 גרם חמאה רכה
קורט מלח

 Muller)2 גביעי יוגורט לבן )400 גרם
Natural  מ- 100% רכיבים טבעיים, 

1.7% או 2.8% שומן  
כף ברנדי

שמן קנולה לטיגון

החומרים למילוי:
Muller Froop, יוגורט עם קציפת 

פרי, בטעמים לימון / תות / פירות יער 
 או אפרסק פסיפלורה.

יש לערבב את היוגורט וקציפת הפרי 
לפני מילוי הסופגניות.

לקישוט )אופציונאלי(: אבקת קוקוס

אופן ההכנה:
בקערת מיקסר עם וו לישה מערבבים 

קלות את הקמח והסוכר. מוסיפים את 
הביצים, החמאה והמלח וממשיכים 

לערבב. מוסיפים את היוגורט והברנדי 
ומעבדים עד לקבלת בצק חלק ומעט 

דביק.
מטפיחים את הבצק בטמפרטורת החדר 

עד שיכפיל את נפחו )כשעה(.
מוציאים מהקערה ומרדדים לעובי של 
כ- 1 ס"מ ובעזרת כוס קורצים עיגולים.
מניחים את העיגולים בתבנית על נייר 
אפייה ומטפיחים בשנית עד להכפלת 

הנפח ולהיווצרות כדור.
מחממים סיר עם שמן קנולה לחום של 
כ- 180 מעלות ומטגנים עד להשחמה 

בשני הצדדים.
)אפשר גם לאפות את הסופגניות בתנור 
בחום של כ- 200 מעלות עד להשחמה 

מלאה(.
מקררים קלות את הסופגניות ובעזרת 

שק זילוף עם צנתר מזריקים את מילוי 
היוגורט.

ניתן לקשט עם אבקת קוקוס

שרה 
פכטר

מהמטבח של

מבצק יוגורט במילוי יוגורטסופגניות
מאת: ברק חי-חורש



15 כ"ט בכסלו תשע"ו 11/12/15

מנוחה פוקס שרה פכטר מדור אוכל

.

בגד לי בגד לי

"סוף סוף הגעת לגיל ההתבגרות! ברוכה הבאה 
למועדון!"

"תגידי, מה אני עושה עם הבן שלי?"
"איך אפשר להתמודד עם הדרישות של הבנות, 
שאם לא ממלאים אותן, הן הופכות לחצופות?" 

ועוד ועוד...
על  הנשים  בשיחות  ועלה  שחזר  אחד  טיעון 
משותף:  קו  נשא  הציבורית,  בגינה  הספסל 
כפי  הוא  הביגוד  שנושא  מסתבר  'הבגדים'. 
הנראה אחד הנושאים הבוערים והכאובים ביותר, 
מתמודדים  ההתבגרות  בגילאי  לילדים  שהורים 
מולו. הוא זה שגורם לחיכוכים רבים ומעלה את 
החוצפה לסדר היום. הוא גורם לילדים להוציא 
הרוע  את  ומאיתנו  החוצפני,  הרוע  את  מעצמם 
העצבני. "הבת שלי מתלבשת מזעזע, בלי טיפת 
טעם",  אין  שלי  טוענת  עוד  והיא  עצמי,  כבוד 

בכתה לי דבורה, אם לבחורה בת שש עשרה.
של  הקניות  במסע  להתערב  "האם 

להן  לאפשר  או  חג,  בערב  הבנות 
לרכוש את 'הסמרטוטים', 

כן הבגדים שעולים הון 
והן מכנות אותם 'בגדים 
ואילו  ועדכניים',  יפים 
מול  מתפלצת  אני 
שלנגד  הסמרטוט 
לשלם  שצריך  עיני, 
היה  כאילו  עליו 

תכשיט זהב".
טוענת  שלי  "הבת 
מתביישת  שהיא 
שלי.  הלבוש  בצורת 
היא רוצה לצאת איתי 
עבורי  בגדים  לקנות 
נעים  לא  זה  לחג. 
אותי.  מביך  זה  לי. 
אין  לעשות?"  מה 

הביגוד  שנושא  ספק 
לנו  ולהוציא  בגדים  של  שקים  למלאות  יכול 
התחיל  הבכור  שלי  הבן  אפלים.  שדים  מהארון 
לפתח חוש שביעי ושמו 'טעם בבגדים'. אם עד 
בביגוד  ואובססיבי  רציני  שעיסוק  חשבתי  היום 
שטעיתי.  הרי  בלבד,  הוא נחלתן של הבנות 
בישיבה קטנה זה מתחיל ומאז רק הולך ומחמיר.

הזה,  בנושא  היום  כל  מתעסק  שהוא  לא  זה 
אבל  וחברה,  לימודים  גם  בראש  לו  יש  למזלי, 
עם  חזר  הוא  מעיל,  לקנות  איתו  יצא  כשבעלי 
בגזרה  חום-אפור  עכבר  בצבע  משונה  פריט 
שסבא שלי התבייש כבר לעטות על עצמו, ולכן 
זרקנו את המעיל לפח. מה גם שהסתבר שהוא לא 

לפי תקנון הישיבה.
"זה מה שקנית?" השתדלתי להסתיר את הזעזוע, 
לבלוע את הרוק ולנסות לחייך, כאילו זה מקסים. 
יותר,  עוד  הזדעזעו  והאחיות  אבל שאר האחים 

לפי העווית שעל פניהם.
"הוא התעקש שהמעיל הזה עדכני", סיפר בעלי, 
התעייפתי  חנויות,  עשר  איתו  שחרשתי  "אחרי 
נהרו  ואז  האחרון',  למקום  'הגענו  לו:  ואמרתי 
הסתובב  שימי  וזהו".  זה,  את  חטף  והוא  פניו 
האחרונה  המילה  הוא  שלו  המעיל  מאושר, 
המילה  ספק,  אין  חיפש.  שהוא  מה  בדיוק  וזה 
זה  את  שלף  שהוא  יחשבו  כולם  האחרונה, 
את  זרקנו  לא  שבסוף  הסבא,  של  מהבוידעם 
ללבוש...  מוכן  היה  לא  סבא  שאפילו  המעיל 
כולם יאמרו שכל הכבוד לו, הוא חסך לנו קניית 

מעיל ותרם לתקציב המשפחתי.
 



טובה  בשעה  הצעיר  אחי  התחתן  כחודש  לפני 
שבשבועות  שלי  הבנים  שלושת  טוב.  ובמזל 
ללא  נותרו  גובה,  קפיצת  קיבלו  האחרונים 
לשמש  שאמור  מה  לחתונה.  הולמות  חליפות 

אותם בשבתות ובחגים. הכול היה קצר וצר.
ולאחר  לחתונה  חליפה  לקנות  הולכים  "אוקי. 
בישרנו  הפסח",  לחג  בארון  אותה  נאחסן  מכן 
לבנים, ויצאנו לדרך. קרי, אנחנו החלטנו באיזו 
חנות רוכשים את החליפה, וכך גם הודענו להם.

המחירים  החנות,  בעל  את  מכירים  "אנחנו 
אופנתית  סחורה  לו  ויש  בשוק  הזולים  הם  שלו 

וטובה".
בזמן שהבנים מדדו חליפות, הסתובבתי עם שאר 
הילדים במרכז המסחרי, כשקיבלתי מסר דחוף: 
על  מחרידה",  חליפה  בחר  הוא  מהר,  "בואי 

החתום – אבא.
עמדתי  דקות  מחמש  פחות  בתוך 
זורח  יצור  מול  המומה 
הבכור  שלי  הבן  כולו, 
חנוט  מרוח,  חיוך  עם 
בצבע  חליפה  בתוך 
זורח  אפור-כחול 
לא  שכלל  בגזרה 
ונראית  לו  מחמיאה 

עליו מזעזע.
הזה?  הדבר  זה  "מה 
איך אתה בכלל מציע 
כזו?"  חליפה  לו 
לצרוח  כמעט  רציתי 
בחור  המוכר,  על 
טעם,  וחסר  צעיר 
האסימון.  לי  נפל  ואז 
שעמד  לבעלי  רמזתי 
חצי מטר ממני: "תגיד 
יפיפייה  שהחליפה  לו 

ומדהימה! תשמע לי, זה יעבוד".
התחיל  בעיניים,  ענק  שאלה  סימן  עם  בעלי 
להחמיא לו, ואני הוספתי מחמאות והתלהבתי: 
כל  בטח  האחרונה,  המילה  טעם!  איזה  "וואו, 
כזו!  חליפה  ויקנו  ירוצו  בישיבה  החברים שלך 

לא ראיתי דבר כזה באף חנות אחרת.
הוא  להסס.  התחיל  שימי  עינינו,  מול  ופתאום 
לא  שכלל  בחליפה  לבוש  בראי  עצמו  את  בחן 
החמיאה לו, לא בצבע ולא בגזרה, לא בבד ולא 

בשום דבר אחר.
חכו,  אותה.  לוקח  אני  אם  יודע  לא  אני  "בעצם 
אני לא בטוח אולי זה צעקני מדי... אולי זה לא 
הוא  ספורות  דקות  ובתוך  יפה...  מספיק  עומד 
החליט לוותר עליה ובחר חליפה יפה ו'נורמלית' 
בכל קנה מידה, בגוון אנושי שהולם אותו והעיקר 
בגזרה נאה שהולמת את מידותיו. לא התלהבנו 

ולא התרגשנו והוא היה בעננים.
בגדים  לקנות  רוצים  הם  הבנו.  הבנתי.  זהו.  אז 
שאנחנו לא אוהבים! נקודה. ברגע שאהבנו הוא 
לא אהב. כי בראש של המתבגר המצוי, ההורים 

הם ארכאיים ומיושנים, 'לא מבינים במודה'.
אצל הילד שלי הרעיון עבד: תאהבו מאוד, אבל 
מאוד, את הבגדים שהם אוהבים. הם כבר יעשו 

את שאר העבודה בעבורכם.
ובקשר לבנות, טוב כאן הפתרון פשוט בהרבה. 
מאז שגיליתי את רשת רנואר שם אפשר למצוא 
את כל המידות הדגמים והכל ברוח האופנה אני 
פשוט שולחת אותן לשם, וגם כדאי שתזכור לא 
ולא  תמיד,  אבל  תמיד,  בנות  הרי  כי  להתרגש 

משנה כמה קניתם "אין להן מה ללבוש..."
אז מה זה משנה?

אמא מחליפה שרה פכטר
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

נֹוֶדה ַלה', ַעל ֶׁשִּזָּכה אֹוָתנּו 
ְלִהָּכֵנס ַלִּמְבֶנה ַהָּגדֹול 

ְוַהְמֻרָּוח, ְּבִעיר ְּגדֹוָלה, ְמֵלָאה 
סֹוְפִרים ַוֲחָכִמים. ָּברּוְך ה' 
ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשֵכִנים ֲאֶׁשר ָּכֵאּלּו... ְּברּוִכים ַהָּבִאים ְלֶכֶנס ֲחֻנַּכת 

ַהַּבִית ֶׁשל ַהַּתְלמּוד ַהּתֹוָרה 
ֶהָחָדׁש. ִמי ִיֵּתן ּוֵבין ִקירֹות 
ַהַּבִית ִיָּׁשַמע קֹול ּתֹוָרה...

ַהִּכְבָׂשה ֶׁשִּלי ָּבְרָחה בבבבבבבבבבהההה!
ִלי... ִהיא ָּכאן? ֹיִפי!

ַהָּגֵדר ֶׁשַהִּיְׂשְרֵאִלים ֵהִקימּו ֹלא ָׁשָוה 
ְּכלּום... ֲאִפּלּו ֶּכֶבׂש ֶּבן יֹומֹו ָיכֹול 

ְלַטֵּפס ָעֶליָה. ֹלא ָּגֵדר ְוֹלא ִּבָּטחֹון. 

ִהיא ֶּבַטח ִהִּגיָעה ֵמַהָּואִדי. ַׂשְמָּת ֵלב 
ֶׁשַהִּבְנָין ֶהָחָדׁש ֶׁשל ַהַּתְלמּוד-ּתֹוָרה ָצמּוד 
ַלָּואִדי ֶׁשּבֹו ַהְּכָפר ָהַעְרִבי? ְׁשֵכִנים ָּכֵאּלּו. 

טֹוב ֶׁשָעַבְרנּו ְלָכאן. ַּבִּבְנָין ַלָּמֳחָרת:
ַהּקֹוֵדם, ַהְיָלִדים ָּכל ַהְּזַמן ֵהִציצּו 
ֵמַהַחּלֹונֹות ִלְראֹות ֶאת ָהְרחֹוב. 

ָּכאן ֵאין ַמה ְּלַחֵּפׂש ַּבחּוץ. 

 ַּכָּמה טֹוב ֶׁשָעַבְרנּו ְלָכאן. 
ַּבִּבְנָין ַהּקֹוֵדם ֹלא ָהָיה ַמה ְּלַחֵּפׂש 

ַּבחּוץ. ָּכאן ֵיׁש נֹוף, ְוַחּיֹות...

ּוְבֵכן, ִנְפַּתח ְּבִחיָדה. ִמי ָנָׂשא ַעל ַּגּבֹו 
ְׁשלֹוָׁשה ַצִּדיִקים, ּוַבת זּוגֹו - ָרָׁשע ֶאָחד, 

הּוא ָטֵמא ְועֹוִׂשים לֹו ִּפְדיֹון ְמֻיָחד?

ֲחמֹור!

ָיֶפה ְמֹאד, ַלְיִּבי. ָּכל ַהָּכבֹוד. 

נֹוֶדה ַלה', ַעל ֶׁשִּזָּכה אֹוָתנּו 
ְלִהָּכֵנס ַלִּמְבֶנה ַהָּגדֹול 

ְוַהְמֻרָּוח, ְּבִעיר ְּגדֹוָלה, ְמֵלָאה 
סֹוְפִרים ַוֲחָכִמים. ָּברּוְך ה' 
ֶׁשָּזִכינּו ִלְׁשֵכִנים ֲאֶׁשר ָּכֵאּלּו... ְּברּוִכים ַהָּבִאים ְלֶכֶנס ֲחֻנַּכת 

ַהַּבִית ֶׁשל ַהַּתְלמּוד ַהּתֹוָרה 
ֶהָחָדׁש. ִמי ִיֵּתן ּוֵבין ִקירֹות 
ַהַּבִית ִיָּׁשַמע קֹול ּתֹוָרה...

ַהִּכְבָׂשה ֶׁשִּלי ָּבְרָחה בבבבבבבבבבהההה!
ִלי... ִהיא ָּכאן? ֹיִפי!

ַהָּגֵדר ֶׁשַהִּיְׂשְרֵאִלים ֵהִקימּו ֹלא ָׁשָוה 
ְּכלּום... ֲאִפּלּו ֶּכֶבׂש ֶּבן יֹומֹו ָיכֹול 

ְלַטֵּפס ָעֶליָה. ֹלא ָּגֵדר ְוֹלא ִּבָּטחֹון. 

ִהיא ֶּבַטח ִהִּגיָעה ֵמַהָּואִדי. ַׂשְמָּת ֵלב 
ֶׁשַהִּבְנָין ֶהָחָדׁש ֶׁשל ַהַּתְלמּוד-ּתֹוָרה ָצמּוד 
ַלָּואִדי ֶׁשּבֹו ַהְּכָפר ָהַעְרִבי? ְׁשֵכִנים ָּכֵאּלּו. 

טֹוב ֶׁשָעַבְרנּו ְלָכאן. ַּבִּבְנָין ַלָּמֳחָרת:
ַהּקֹוֵדם, ַהְיָלִדים ָּכל ַהְּזַמן ֵהִציצּו 
ֵמַהַחּלֹונֹות ִלְראֹות ֶאת ָהְרחֹוב. 

ָּכאן ֵאין ַמה ְּלַחֵּפׂש ַּבחּוץ. 

 ַּכָּמה טֹוב ֶׁשָעַבְרנּו ְלָכאן. 
ַּבִּבְנָין ַהּקֹוֵדם ֹלא ָהָיה ַמה ְּלַחֵּפׂש 

ַּבחּוץ. ָּכאן ֵיׁש נֹוף, ְוַחּיֹות...

ּוְבֵכן, ִנְפַּתח ְּבִחיָדה. ִמי ָנָׂשא ַעל ַּגּבֹו 
ְׁשלֹוָׁשה ַצִּדיִקים, ּוַבת זּוגֹו - ָרָׁשע ֶאָחד, 

הּוא ָטֵמא ְועֹוִׂשים לֹו ִּפְדיֹון ְמֻיָחד?

ֲחמֹור!

ָיֶפה ְמֹאד, ַלְיִּבי. ָּכל ַהָּכבֹוד. 

חבורת הבלשנים
אליעזר והגזר

 כתיבה: לאה
איור: אהרן זאב ברנשטיין

 כתיבה: לאה
איור: אהרן זאב ברנשטיין

הפצה: קולמוס  
להשיג בחנויות 
הספרים המובחרות

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

"לומדים לצייר עם דבורה בנדיקט"

מלווה בטיפים כיצד לעשות שימוש בצבעי מים, אקריליק, פנדה 
כיצד לצייר דמויות, בעלי חיים ודוממים, כיצד ליצור שכבות צבע, איך להשתמש במכחול ועוד

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

הספר השלישי 

בסידרה  

-"לומדים לצייר 

קריקטורות"

בקרוב!

חדש!

עם דבורה בנדיקט

לומדים
לצייר

"סידרת הספרים שתלמד כל אחד לצייר וגם לצבוע !
בשיטת שלבים קלה ומהנה בנוי ברמות קושי שונות המתאים לכל גיל"

בהצלחה!מתוקה)ראו בדוגמא(קוקו נחמד והינה לכם ילדה ותרו על הכובע והוסיפו עוד בשלב ציור השער לילדה ניתן בקלות לעשות זאתאם תרצו לגוון עם הדמות ולהפוך אותה 

טיפ:

נתחיל בציור 
גולגולת ולסת

נסמן קו עיניים 
וקו אמצע

נצייר את העיניים על 
קו העיניים וגבות

נצייר את האף והפה

נוסיף את הכובע כעת לשיער והאוזן
והצוואר

לסיום נצייר את הגליון נקשט את העיתון 
מתחת לילד 

מחקו את הקוים 
המיותרים לפני 

הצביעה נוסיף
כמה
דפים

בעיתון
נצייר את אצבעות הידיים 
והנעליים שמציצות החוצה

נצייר את הכתפיים 
ובסיס
העיתון
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מאוזן

אל המקורותתשבץ

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

// קשה

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

מאונך

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
בית הכנסת העתיק בגן 

לאומי כפר ברעם

////////////////////////// אפשר לחשוב

1. מה משמעות הביטוי "חומץ
    בן יין"? ומה מקורו?

2. מה מקור הביטוי "מהדרין מן
    המהדרין"? והיכן מופיע

    הביטוי  במקורות?

כיצד נקרא חור המחט?
1. קוף
2. מוף
3. רוף
4. בוף

מהי בירת ירדן?
1. עקבה
2. פטרה

3. רבת עמון
4. קטאר

שמו של יישוב מימי בית שני באזור ים 
המלח, בו נתגלו מגילות ים המלח:

1. קומראן
2. הרודיון

3. סידנא עלי
4. נבי סמואל

כינוי לאריה צעיר:
1. טפיר
2. כפיר
3. דביר
4. גביר

1. חצוצרה, קרן לתקיעה. "כמה קרנות יש להן  כמה ____  יש 
להם"  )ויקרא רבה כ"ט(

7. שהודפסה בו בצורה מסוימת. "מעשר שני אינו נפדה אלא 
בכסף ____" )רש"י בכורות נ"א.(

8. איני רוצה.  "____ אפשי" )כתובות י"ב, ג'(
9. בלתי ישר, צבוע. "בפה ___ ישחת"  )משלי י"א ט'(
10. כנוי לאדם נדיב לב. "לאיש ____" )משלי י"ט ו'(

11. עיר צפונית מערבית לים המלח. העיר הראשונה שכבש 
יהושע. "את __" )יהושע ו' ב'(

12. רצץ, שבר. "____ אויב" )שמות ט"ו ו'( )גוף שלישי, עבר(
14. העניק, זיכה. "הילדים אשר ____" )בראשית ל"ג ה'(

15. רשום את שתי האותיות מימין לשמאל כאשר סכום ערכן 
הגימטרי הוא : 450

16. תער החרב, נרתיק החרב. "וישב חרבו אל ___" )דה"א כ"א 
כ"ז( )בלשון סמיכות, רבים(

17. הצלחה, ישועה. "מוציא אסירים ב____"  )תהלים ס"ח ז'( 
)בלשון יחיד, נקבה(

1. שלווה, ביטחון. "ועבדת הצדקה השקט ו____" )ישעיה ל"ב י"ז(
2. הר בארץ מואב, צפונית מזרחית לים המלח. שם מת משה רבינו 

ונקבר שם ולא נודע מקום קבורתו. "בהרי העברים לפני ____"                                                         
)במדבר ל"ג מ"ז( )בהיפוך אותיות(

3. סכין לקיצוץ בשר, לוח ברזל בעל שפה מושחזת שמכים                             
בו על פני בשר לקצצו. "קוצץ ב___" )פסחים ז' י"ב(

4. קיצור המילים : יגן עלינו.
5. מפרשיות השבוע.

6. העברת נוזל דרך מסננת כדי להפריד ממנו חומרים מוצקים 
המצויים בו. "ויש לו תקנה ב____" )רש"י בבא בתרא צז:( )בלשון 

רבים( )בכתיב מלא(
10. נבדל, נבחר. "כל ה____ למאכל אדם" )שביעית ח' 'א( )בלשון 

נקבה( )בכתיב חסר(
12. חיכה, המתין. "____-לי זעיר" )איוב ל"ו ב'( )בהיפוך אותיות(

13. צנוע, שפל-רוח,שאינו גאה. "והאיש משה ___ מאד" )במדבר י"ב ג'(
16. כנוי מקוצר לברכת מאורי-האש שמברכים על כוס הבדלה 

במוצאי שבת. "___ ובשמים ומזון והבדלה" )ברכות ח' ה'(

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7     8  

9    11   

  11     

12 13   14   

15   16    

17       

 
 מאונך                                                                      מאוזן

                                                       חצוצרה,קרן לתקיעה.  .1
                      "כמה קרנות יש להן  כמה ____  יש להם"

 ה כט()ויקרא רב

                                                                         שלווה,ביטחון.               .1
 "ועבדת הצדקה השקט ו____" )ישעיה לב יז(

                                             שהודפסה בו בצורה מסוימת.  .7
                               "מעשר שני אינו נפדה אלא בכסף ____" 

 )רש"י בכורות נא.(

                              הר בארץ מואב,צפונית מזרחית לים המלח. שם מת    .2
                                                        משה רבינו ונקבר שם ולא נודע מקום קבורתו.

                                                         "בהרי העברים לפני ____"
 )במדבר לג מז( )בהיפוך אותיות(

                           סכין לקיצוץ בשר,לוח ברזל בעל שפה מושחזת שמכים   .3 "____ אפשי" )כתובות יב,ג( איני רוצה.  .8
 בו על פני בשר לקצצו. "קוצץ ב___" )פסחים ז יב(

 קיצור המילים : יגן עלינו. .4 )משלי יא ט(  בלתי ישר,צבוע. "בפה ___ ישחת" .9
 מפרשיות השבוע. .5 כנוי לאדם נדיב לב. "לאיש ____" )משלי יט ו( .11
                                       עיר צפונית מערבית לים המלח.  .11

 העיר הראשונה שכבש יהושע. "את __" )יהושע ו ב(
                      ל דרך מסננת כדי להפריד ממנו חומרים העברת נוז .6

                                   מוצקים המצויים בו. "ויש לו תקנה ב____"               
 )רש"י בבא בתרא צז: ( )בלשון רבים( )בכתיב מלא(

                     רצץ,שבר. "____ אויב"                            .12
 לישי,עבר()שמות טו ו( )גוף ש

                      נבדל,נבחר. "כל ה____ למאכל אדם"                     .11
 )שביעית ח א( )בלשון נקבה( )בכתיב חסר(

                                                             לי זעיר" -חיכה,המתין. "____ .12 העניק,זיכה. "הילדים אשר ____" )בראשית לג ה( .14
 )בהיפוך אותיות( )איוב לו ב(

רשום את שתי האותיות מימין לשמאל כאשר סכום  .15
 451ערכן הגימטרי הוא : 

                          רוח,שאינו גאה.                                  -צנוע,שפל .13
 "והאיש משה ___ מאד" )במדבר יב ג(

                  תער החרב,נרתיק החרב. "וישב חרבו אל ___" .16
 )דה"א כא כז( )בלשון סמיכות,רבים(

                        האש שמברכים על כוס -כנוי מקוצר לברכת מאורי .16
                               הבדלה במוצאי שבת. "___ ובשמים ומזון והבדלה"

 )ברכות ח ה(
                                הצלחה,ישועה. "מוציא אסירים ב____" .17

 )תהלים סח ז( )בלשון יחיד,נקבה(
  

 



שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 100 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

קומקום נירוסטה 
כד חשמלי נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, 
גוף חימום נסתר, בסיס 

עגול מסתובב 360 
מעלות, פילטר לסינון 

המים.

₪79

₪599

מגהץ קיטור SpeedCare  פיליפס
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור Bar4 לגיהוץ מהיר, 

מיכל מים עם אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 
לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי אבנית, 

ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

מנוע חזק במיוחד, אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪169

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪799

מעבד מזון מקצועי 1.5 כוח 
סוס, מנוע הנעה ישירה, הספק 

1100 וואט, קערה 2.6 ליטר 
עמידה במיוחד ובלתי שבירה,

מיני מיכל 1.2 ליטר 

שנות אחריות 2

טוסטר אובן גרץ

₪149

 1880-OT טוסטר אובן בנפח 18 ליטר דגם
בעל עוצמת 1380 וואט וטיימר 60 דקות

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי המשטחים, שטח 
עבודה בטעינה אחת כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית 

לעמדת טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנתיים אחריות

₪349

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם דיגיטלי 900 גרם 

לאפיית מגוון לחמים, כולל 
חוברת מתכונים בעברית, 
אופה מגוון לחמים- לחם 

לבן, חיטה מלאה, ללא גלוטן 
ולחמים עם תוספות. אפייה 
מהירה - כיכר לחם בפחות 

משעת עבודה, הכנת 3 
גדלים של כיכרות לחם

הספק 1920W-1620W, אחריות לשנה ע"י היצרן
כולל שתי פיות צרה ורחבה. 

₪499

3600 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

פלטת בישול כפולה
תרמוסטט לויסות החום, הגנה נגד חימום יתר
 12A כפתורים עם בידוד חום מושלם – תקן

W  2500 :האירופאי, הספק

₪ 189
שואב אבק סמסונג

שואב אבק 1800 וואט 
בעל עוצמת שאיבה 

380WSP
פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה יעיל לסובלים 

מאלרגיה ורגישות לאבק, 
אבקנים וקרדית האבק

₪399

מיקסר דייהו מקצועי

₪499

עוצמתי במיוחד, קערה 4.5 ליטר, 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף K, שקט במיוחד
המושלםהמיקסר 

עוצמתי במיוחד, קערה 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף 

₪199
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
,700W נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

₪899

סיר בישול רדמונד
42 תוכניות בישול ואפיה מתוכן 16 תוכניות 

אוטומטיות ו- 26 תוכניות ידניות, קערה עם ציפוי 
קרמי בנפח 5 ליטר, 

ניתן לאפות לחם, כולל 
תוכנית מולטי שף, בישול 

אקספרס, בישול רגיל, 
מרק, אפייה, חימום 

ועוד.  כולל רשת לטיגון 
בשמן עמוק ומתקן 

בישול אדים.  

במטבח!הבריאות מהפכת 

4 פלטות נשלפות ומתחלפות - להכנת וופל בלגי, דונאטס, 
1000W קאפקייק וקייק פופס. הספק

HEMILTON 1 - מאסטר קייק 4 ב

₪199199

סיר טיגון צ'יפסר גולדליין

₪99

מיכל פנימי אנטי דביק, גוף חימום נסתר, רשת 
טיגון עמוקה הכוללת 

ידית נשלפת, בורר 
טמפרטורה רב 

שמושי, נורת ביקורת 
וטרמוסטט אוטומטי 

סיר טיגון ללא שמן - AIRFRYER פיליפס

שנות אחריות
ע"י אלקטרה 2

טעם ופריכות נהדרים – ללא 
 Rapid Air השומן! טכנולוגית
– פטנט ייחודי המאפשר הכנת 

צ'יפס, שניצל ומיני מאכלים 
מטוגנים אחרים המכילים 

עד %80 פחות שומן. 

₪888

סיר טיגון 5 ליטר נירוסטה  
עשוי מנירוסטה איכותית, נשלף ומתפרק לניקוי קל ונוח

עוצמה אדירה 2000 וואט, 3  רשתות מזון, טיימר  + פעמון
פילטר ייחודי לסינון 

ריחות הטיגון

₪249 במקום 299 ₪

רדיאטור אלקטרה 7 צלעות

₪149

שלוש דרגות חום, בקרת 
טמפרטורה ע"י תרמוסטט 

מתכוונן, הגנה מפני חימום יתר, 
נורית חיווי, הפסקת עבודה 

בנפילה,  
7 צלעותבטיחותי

תנור חימום נירוסטה שטנגות

₪99

3 ספירלות עשויות שטנגות, 
רשת הגנה צפופה במיוחד, 

פתח חימום עליון לשימושים 
שונים, מנגנון בטיחותי 

המפסיק את פעולת התנור 
בעת נפילה.

בטיחותי

תנור חימום אינפרא

₪169

תנור חימום עוצמתי. מבחר 
דרגות הפעלה.

רפלקטור אחורי לפיזור חום 
אופטימלי בחלל החדר.

[W] 2200 :דרגת חימם גבוהה

בטיחותי

רדיאטור ללא שמן מורפי ריצ'ארדס

₪549 שנות אחריות 2

רדיאטור 
ללא שמן

₪449
₪379 7 צלעות

9 צלעות

11 צלעות

בטיחותי

אידאלי לחימום אזורים פתוחים, 
לחצר ולמרפסת, לבתים פרטיים 

וכן לעסקים. מהיר וחסכוני, ניידות, 
ועמידות בפני פגעי מזג האוויר, 

גשם ורוח. 

פטריית חימום בגז

₪899 בטיחותי

חימום בגז

2000W, משמש לאיוורור ולחימום, 2 מצבי חום + 
איוורור, טרמוסטט, נורית ביקורת, ידית נשיאה

מפזר חום עומד שוכב

₪49

מפזר חום לאמבטיה
מפזר חום לאמבטיה,  2 דרגות 

1000W + 2000W חום
מצב של אוויר קר אחד, 

התקן תלייה, הפעלה ע"י חוט 
משיכה, מנגנון טרמי המגן 

מפני חימום יתר

79 ₪בטיחותי

שתי מצבי הפעלה, שני 
גופי חימום עשויים קוורץ 

לחימום מירבי, בטיחותי 
ביותר- מפסיק את 
פעולתו בעת נפילה.

תנור חימום קוורץ

₪35 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בחדרי ילדים,  
,1800W חימום קרמי נעים ומלטף

כולל מכשיר אדים קרים,
ניתן להפעלה עם שעון שבת.

מחמם טורבו הוריקן גולד ליין

₪499

אידיאלי לשימוש בחדרי ילדים,  
חימום קרמי נעים ומלטף 

כולל מכשיר אדים קרים,
חימום קרמי נעים ומלטף 

כולל מכשיר אדים קרים,
חימום קרמי נעים ומלטף 

ניתן להפעלה עם שעון שבת.
כולל מכשיר אדים קרים,

ניתן להפעלה עם שעון שבת.
כולל מכשיר אדים קרים,

בטיחותי

מקרן חום קרמי
הספק 950W , מעוצב, גוף חימום 

חסכוני, עשוי מקרמיקה, דרגת חום, רשת 
הגנה צפופה במיוחד

מקרן שולחני

₪229מקרן עומד
₪199

מקרן חום קרמי

₪149מקרן תלוי

30 נורות לד ב-

  LED תאורת חירום 30/60/90 נורות

₪99
₪69
₪39

60 נורות לד ב-

90 נורות לד ב-

עוצמה: 1500w חימום מהיר ביותר, 3 גופי חימום 
מקוורץ, 3 דרגות חום, חוט משיכה להפעלה, מיועד 
לתלייה על הקיר בחדר האמבטיה או בחדר הילדים, 
בטיחותי ועומד בדרישות התקן הבינלאומי החדש.

תנור אינפרא לאמבטיה

₪59בטיחותי

תנור חימום נירוסטה לאמבטיה

₪199

גוף חימום כפול המייצר עוצמת חום מהירה וחזקה 
2200W, פיזור חום נעים ואפקטיבי. שני מצבי חימום. 

בטיחותי

בעל 2 מצבי הפעלה 
בידוד כפול למוליכי החשמל 

הפנימיים לבטיחות מרבית
מנגנון להגנה בפני קפיאה, 

ניתן להשתמש כמאוורר בקיץ

מפזר חום דלונגי

₪159 בטיחותי

מגהץ קיטור טפאל

₪399 שנות אחריות
ע"י היבואן 2

לחץ קיטור 4.2 בר.
תפוקת אדים 

מקסימאלית 90 גרם/
לדקה. שימוש במי ברז.

.2135W הספק
גיהוץ אנכי עוצמתי.

הספק רב עוצמה של 1000W locked motor, קערת 
נירוסטה 5 ליטר + 3 מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,490
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 
10 שנים אחריות בכפוף לתקנון 

היבואן ˆ הדרכה למיקסר 
באקדמיה לבישול "לגעת באוכל"

ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

תנור דו תאי הלכתי סאוטר
שני תאים בהפרדה מלאה 

לבישול ואפייה - ניתן להפעיל 
את שני התאים בו זמנית! 

פלטת שבת בשני התאים. 4  
מבערי גז יצוקים, מערכת גז 
מתוצרת SABAF איטליה. 

₪2,990

מקרר מקפיא עליון 380 ליטר
בנפח 313 ליטר

No-Frost 
 Multi-Flow

Cooling System
D דרוג אנרגטי

₪1,790
No-Frost 

מקרר משרדי + תא הקפאה
טרמוסטט, דלת בעיצוב מעוגל, מדפים הניתנים לשינוי 
מיקום, מגירה לאחסון 
ירקות ופירות שקופה, 

אפשרות לאחסון 
בקבוקים במדפים 
אוולים, מקפיא עד 
למינוס 12 מעלות 

צלסיוס

₪699
מקרר 3 דלתות מפואר היטאצ'י

₪5,790

FRENCH DOOR, עיצוב 
דלתות בציפוי זכוכית, 482 

ליטר, מדחס אינוורטר, מערכת 
ממוחשבת לזיהוי שינויי טמפ', 

מערכת אוורור כפולה, פיקוד 
 .TOUCH אלקטרוני

שנות אחריות
מלאה 7

מקרר מקפיא עליון 

₪999

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע נירוסטה.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪399

כיריים גז 5 להבות טרגן
כיריים יוקרתיות 

עם משטח נירוסטה 
מחוסמת ועמידה, 

 SABAF 5 מבערי גז
איכותיים תוצרת 

איטליה, מבער טורבו 
בעל, להבה משולשת 

₪1,290

מכונת כביסה גאלנס 6 ק"ג
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב 
של תוכניות כולל כביסה 
מהירה, חסכוני בחשמל 

A דרוג אנרגטי

נפח 6 ק"ג

₪1,190 WWW.GALANZ.COM

4 משטחי חימום, 
 ,TOUCH כפתורי מגע

טיימר עד 99 דקות. 
9 שלבי חימום. 

כיבוי בטחון  אוטומטי

כיריים אינדוקציה 4 להבות

₪1,990 כיריים 
אינדוקציה

חד פאזיחיבור 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק�ג

₪1,290

נפח 7 ק"ג, פתח חזית, דלת 
מרובעת רחבה, תוכנית אל 

קמט,  טיימר 150 ד�
C 2600 וואט, דרוג אנרגטי

מייבש כביסה ווירפול + מעבה
מייבש עם מעבה, טכנולוגיית 

החוש השישי, טיימר, תוכניות 
מיוחדות, תוף נירוסטה, חיישני 

לחות,  תוצרת צרפת.

תוצרת 
צרפת

+ מעבה

₪1,990

מייבש כביסה גאלנס

₪849

נפח 6 ק"ג
 סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

WWW.GALANZ.COM

מייבש כביסה אלקטרה דיגיטלי

₪1,190

נפח 6 ק"ג
צג דיגיטלי לחיווי סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

15 תוכניות, מהירות 
סחיטה מתכווננת, ביטול 

סחיטה, שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי.

מכונת כביסה אלקטרה 6 ק"ג

נפח 6 ק"ג

₪1,390

 Whirlpool מכונת כביסה פתח עליון
.A :טיב כביסה  ,A :דירוג אנרגטי

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגים

₪1,690

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל�ד

5.5 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
טכנולוגית Motion 6 מדמה 

כביסה ידנית-לביצועי כביסה 
 – Direct Drive .טובים יותר

הנעה ישירה, מהירות סחיטה 
1000 סל"ד

₪1,890 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 101 890
דירוג 
אנרגטי
A

תנור בנוי סאוטר נירוסטה
טורבו אקטיבי לאפיית 
2 תבניות במקביל. 9 

תוכניות הפעלה, 
 ,A דירוג אנרגטי

₪1,790

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 ליטר

 Flat & Dual Multi Flow 
טכנולוגיית פיזור אויר בתא 

הקירור ובתא ההקפאה דרוג 
D אנרגטי

₪5,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

תצוגה דיגיטלית 
טריפל A, בחיסכון באנרגיה. 
צריכת מים חסכונית במיוחד

מדיח כלים בוש צג דיגיטלי

₪2,390
תצוגה דיגיטלית

דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

12 מערכות כלים, 
6 תוכניות הדחה, כולל 
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק', מנגנון הגנה 
מפני הצפה, 
AAA :דירוג

690
דירוג 
אנרגטי
A

מדיח כלים אינטגרלי מלא ווירלפול

דירוג 
אנרגטי
A

12 מערכות כלים, 5 תוכנית 
הדחה, 4 טמפרטורות שונות 

כולל תוכנית אינטנסיבית, 
דרוג CLASS A+, 15 ליטר 

למחזור הדחה

₪2,690 מיקסר 
פיליפס 
מתנה!!!

תנור בנוי נירוסטה זנוסי
גריל כפול, פונקצית חימום מוקדם מהיר לחיסכון בזמן
תוכנית מיוחדת להכנת פיצה, נפח תנור גדול במיוחד 

– 74 ליטר ומפלסי 
גובה נוספים לגמישות 

גדולה יותר 

₪1,390

נפח 74 ליטר, גימור 
נירוסטה, דרוג אנרגטי 
 ,LED לוח הבקרה ,A
8 מצבי בישול ואפיה 
כולל טורבו אקטיבי, 
מאוורר גדול במיוחד 

לבישול אחיד .

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס 
תוצרת גרמניה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

3 (2 + 1) בתוספת 99 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

1200 סל"ד, בטכנולוגיית 
Eco Bubble החדשה, 
תצוגה דיגיטלית רחבה, 
תוכנית ייחודית להסרת 
כתמים קשים, תוכנית 

מהירה ב- 15 דקות, דירוג 
.A אנרגטי

מכונת כביסה סמסונג ענקית 9 ק"ג

₪2,990
 דקות, דירוג 

.
נפח 9 ק"ג דירוג 

אנרגטי
A חדש!

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,690 + מעבה

מקרר מקפיא תחתון בוש
 NO-FROST מקרר מקפיא תחתון
נפח כללי 476 ליטר, מערכת סינון 

אנטי בקטריאלית מובנת במקרר, 
 Multi Air-Flow מערכת

,C תאורה פנימית, דרוג אנרגטי
דמוי נירוסטה.

₪4,090  NO
FROST

מקרר מקפיא עליון האייר
נפח 539 ליטר
מולטי אייר פלו
B דירוג אנרגטי

צבעים לבן/נירוסטה

₪3,490
מזגן עילי 2 כ"ס –טורנדו

₪ 3,120
דירוג 
אנרגטי
A

  LEGEND 22A CH :דגם
BTU-H 18,824 :תפוקת קירור

תפוקת חימום: COP  BTU-H 18,984 בקירור: 3.79
שנות אחריות

מלאות 5

חדש!
דגמי 2015

4 שיטות אפיה ובישול, 
מערכת גז מתוצרת 

איטליה, שסתום בטחון לכל 
מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור משולב אלקטרה

₪1,690 טורבו אקטיבי

Basic 14 מזגן אלקטרה

₪ 1,860

BTU/h 12,000 תפוקת קירור
A דירוג אנרגטי COP 3.733 בתוספת 199 ₪שנות אחריות מלאות

מקרר טריפל 3 דלתות סמסונג
נפח כללי 594 ליטר, מערכת 
B קירור כפולה, דרוג אנרגטי

₪6,190
קיוסק מים

10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

סדרת המדיחים המפוארת של אלקטרה

₪1,790
₪1,390₪1,590
₪1,590

מדיח רחב

מדיח חצי אינטגרלי

מדיח אינטגרלי מלא

מדיח צר
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק',
 : AAA דרוג

בטיב ההדחה, 
חסכון באנרגיה  

וטיב הייבוש

דירוג 
אנרגטי
A

AAA דרוג

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 ליטר בגימור 

נירוסטה, דרוג אנרגטי 
A, מערכת תרמית חכמה 
ThermiC°Air להולכת 

האוויר, סקירה אלקטרונית של 
מצבי פעולת התנור.

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3
תוצרת גרמניהתוצרת גרמניה

דירוג 
אנרגטי
A

₪3,490
₪1,990

תנור 
פירוליטי

5 להבות עם שליטה 
מדויקת על עוצמת 

הלהבה,  הצתה 
אלקטרונית, חיישן 

בטיחות

כיריים גז מידאה 5 להבות  משטח זכוכית

₪1,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2
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