
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 - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

Multi Air Flow ,425 ליטר
lter� Active odor - 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 - שארפ, 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 7 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 7 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 23.12.2015 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

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

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 
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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 - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

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

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
(לשמירת הטריות)
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 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.
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משולב כיריים 

קיים גם בלבן
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חה40%

הנ עד
חבילה - שארפ, AEG , סאוטר מקרר שארפ היברידי
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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 7 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 7 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 23.12.2015 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

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

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  ו' בטבת תשע"ו  18/12/15 גיליון מס’ 82
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פרשת ויגש



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
 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 20.12.15

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 20.12.15

₪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 20.12.15

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 , 

₪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 20.12.15

₪55

micro-SD כרטיסי זכרון

₪28
₪17 8GB

16GB

32GB

SD כולל מתאם

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15 בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15
בתוקף עד 20.12.15בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15 בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15 בתוקף עד 20.12.15 בתוקף עד 20.12.15

בתוקף עד 20.12.15
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> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח 
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פרשת ויגש

לשבת הקרובה!!
במלון לב ירושלים

 &900
לזוג פנסיון 

מלא

 ליד ביהכנ"ס הגדול

כמו"כ לכנסים 
אירועים וקבוצות

0548-410815

כשרות מהדרין

נתניהו: "הגז ניתן לנו במתנה מהקדוש ברוך הוא וזה יהפוך אותנו למעצמת אנרגיה"

מתווה הגז 
יצא לדרך

אחרי חצי שנה של מאבק עיקש, ראש הממשלה 
נתניהו יכול לסמן וי על ההישג הגדול ביותר 
  שלו בקדנציה הנוכחית: העברת מתווה הגז

המתווה נחתם בטקס חגיגי בפארק האקו-תעשייתי 
על ידי ראה"מ ושר הכלכלה שהפעיל את סעיף 
 52 בקואליציה מברכים ובאופוזיציה תוקפים 

ומאיימים: נגיש עתירה לבג"צ  עמ' 4-5

תכירו: ר' מוטה ברים, 
חסיד בויאן שורשי, 

שעזב לפני כמה שנים 
את תפקיד ה'מלמד', 

התמקד בציור, ויצירותיו 
הפכו לאחד הדברים 
החמים בשוק האמנות 
בישראל  מוסף שבת

קולמוס הלב

על אותו רציף שבו הורכבו הצוללות עבור הצי 
הנאצי, הושלמה בנייתה של הצוללת אח"י רהב 

שיצאה אתמול בדרכה לישראל  מוסף שבת

המכה השניה

עימות סוער נערך ביום רביעי במליאת הכנסת בין ראש 
הממשלה נתניהו לבין יו"ר האופוזיציה הרצוג  העימות החל 
כאשר נתניהו דרש מהרצוג לגנות את "שוברים שתיקה", והרצוג 

דרש בתגובה גינוי על ההסתה נגד הנשיא ריבלין  עמ' 8

עימות חריף בכנסת "לא שולל צירוף יש עתיד"
השר אריה דרעי התייחס לאפשרויות 
להרחבת הממשלה והצהיר כי "אם 
יש עתיד 'יחזרו בתשובה ויתחרטו', 

יהיה על מה לדבר"  עמ' 6
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בטקס החתימה אמר ראש הממשלה: "הגז ניתן לנו במתנה מהקדוש ברוך הוא וזה יהפוך אותנו למעצמת אנרגיה. זה נמצא מתחת לאדמה ואנחנו צריכים להוציא אותו"

שמעון דן

דיונים  אינספור  שכללה  ומייגעת  ארוכה  סאגה  אחרי 
והצבעות, וגם התפטרות של שר הכלכלה הקודם אריה דרעי 
– ראש הממשלה בנימין נתניהו חתם על אישור מתווה הגז, 
דבר שלטענתו יביא למדינה משאבים חיוניים לא היא זקוקה 

בתחום הכלכלי והאנרגטי.
סעיף  את  בחתימתו  הפעיל  הכלכלה,  שר  בכובע  נתניהו 
52 לחוק ההגבלים העסקיים, תוך שהוא עוקף את הממונה 
כי  מתפקידו  שהתפטר  גילה  דיוויד  העסקיים  ההגבלים  על 

לטענתו, המתווה לא יביא לתחרות בשוק הגז הטבעי.
ציבורי  מאבק  של  חודשים  לאחר  מגיע  המתווה  אישור 
נגד  הארץ  ברחבי  והמוניות  שבועיות  הפגנות  שכלל  עיקש 
המתווה. וכן לאחר דיון סוער בוועדת הכלכלה שנערך ביום 
הצדקה  אין  כי  הוועדה  החליטה  שבסופו  האחרון,  שלישי 
להפעיל את סעיף 52 להגבלים העסקיים ולאשר את מתווה 

הגז במתכונתו הנוכחית.
יו"ר  הסעיף:  הפעלת  נגד  הצביעו  הכלכלה  בוועדת 
ורבין  נחמיאס  איילת  )העבודה(,  כבל,  איתן  הכלכלה  ועדת 
חנין  דב  הציוני(,  )המחנה  יונה  יוסי  הציוני(,  )המחנה 
)הרשימה המשותפת( עבדל אל-חכים חאג' יחיא )הרשימה 
המשותפת(, חיים ילין )יש עתיד( ועיסוואי פריג' )מרצ(. נגד 
הפעלת הסעיף הצביעו ח"כ מיקי זוהר )הליכוד( שהחליף את 
ח"כ בוקר, ח"כ יואב קיש )הליכוד( שהחליף את ח"כ ביטן, 
ח"כ  )כולנו(,  פולקמן  רועי  ח"כ  )הליכוד(,  קורן  נורית  ח"כ 
יואב בן צור )ש"ס( שהחליף את ח"כ יצחק וקנין וח"כ אורי 

מקלב )יהדות התורה(.
למעשה, מתווה הגז אושר כבר בקבינט, בממשלה ובכנסת, 

כדי לעקוף את החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים  אך 
גילה שהתפטר, היה צורך בהפעלת סעיף 52 לחוק ההגבלים 
בצורה  קבע  המחוקק  מעולם.  הופעל  שלא  העסקיים, 
הממשלה  אם  אך  ביותר,  חשובה  בשוק  התחרות  כי  ברורה 
מחליטה כי החשיבות הביטחונית-מדינית עולה על שיקולים 
תחרותיים-כלכליים, הרי שלשר הכלכלה האפשרות להפעיל 
את הסעיף ובכך לעקוף את הממונה על ההגבלים העסקיים 
רצה  לא  כזכור  דרעי  במשק.  התחרות  על  לשמור  שאחראי 
לחתום לבדו על הסעיף ועל כן התפטר. ההכרעה עברה לידיו 
של נתניהו והוא החליט, בסופם של חודשים מורטי עצבים, 

לחתום בעצמו על הסעיף.
הכלכלה  כשר  המכהן  הממשלה  ראש  זה,  סעיף  לפי 
המעוניין לאשר את מתווה הגז מחויב להיוועד ולהתייעץ עם 
ועדת הכלכלה ולהתחייב לקרוא את המלצותיה, אך הוא אינו 
מחויב לקבלן. אתמול הגישה הוועדה לנתניהו את המלצותיה 
ההחלטה   .52 סעיף  את  להפעיל  שלא  ההחלטה  ובראשן 
התקבלה ברוב של שבעה חברי ועדה נגד הפעלת הסעיף אל 
מול שישה שהצביעו בעד. נתניהו כאמור התעלם מהמלצות 

הוועדה ואישר את המתווה.
בטקס החתימה שהתקיים בנאות חובב אמר ראש הממשלה 
הוא  ברוך  מהקדוש  במתנה  לנו  ניתן  "הגז  נתניהו:  בנימין 
וזה יהפוך אותנו למעצמת אנרגיה. זה נמצא מתחת לאדמה 
מכתב  על  חתמתי  שעה  לפני  אותו.  להוציא  צריכים  ואנחנו 
הדעת  חוות  את  קיבלתי  הכלכלה(.  ועדת  )יו"ר  כבל  לאיתן 
של הרוב, שבעה חברי כנסת. קראתי גם את חוות הדעת של 
פוליטי,  לדיון  הפך  זה  לצערי  כנסת.  חברי  ששה  המיעוט, 
את  היום  לאשר  והחלטתי  הדברים  את  שקלתי  פופוליסטי, 

מתווה הגז".

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

נתניהו חתם על 
אישור מתווה הגז

אחרי חצי שנה של מאבק עיקש, 
ראש הממשלה נתניהו יכול לסמן 
וי על ההישג הגדול ביותר שלו 

בקדנציה הנוכחית: העברת מתווה 
הגז  המתווה נחתם בטקס חגיגי 

בפארק האקו-תעשייתי על ידי 
ראה"מ ושר הכלכלה שהפעיל את 
סעיף  52 בקואליציה מברכים 
ובאופוזיציה תוקפים ומאיימים: 

נגיש עתירה לבג"צ
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בטקס החתימה אמר ראש הממשלה: "הגז ניתן לנו במתנה מהקדוש ברוך הוא וזה יהפוך אותנו למעצמת אנרגיה. זה נמצא מתחת לאדמה ואנחנו צריכים להוציא אותו"

  זעזוע וחשש כבד

נתניהו חתם על 
אישור מתווה הגז

חזונות:  שלושה  לי  "יש  המדינה.  יעדי  על  סיפר  נתניהו 
הראשון תל"ג של חצי טריליון דולר, זה נותן לנו כלים לביטחון, 
באר   - מאחורינו  הוא  השני,  החזון  שלנו.  המדינה  את  לבנות 
מתפתח  זה  דבר  תושבים.  מילון  חצי  של  לעיר  שתהפוך  שבע, 
וזה מחייב כמובן  זה משנה את הנגב  יישובים הנגב. דבר  לכל 
זה  הזנקתו של הסקטור הפרטי.  זה מחייב את  גדולה,  השקעה 
ישראל.  תושבי  לכל  והברכה  הצמיחה  כל  את  שמביא  הקטר 
ולערב את כל תושבי  החזון השלישי הוא לצמצם את הפערים 
אנחנו  הללו,  החזונות  בגלל  וברווחה.  בחינוך  ישראל  מדינת 
אותנו  יהפוך  הגז  ולתושבים.  ישראל  למדינת  גז  לתת  צריכים 

לכוח אנרגיה חשוב מאוד עולם".
לביטחון,  חיוני  "הוא  נתניהו.  הוסיף  חיוני",  הוא  "המתווה 
אחד  כוח  ותחנת  אסדה  שדה,  עם  להישאר  רוצים  לא  אנחנו 
אין אפשרות לפתח את שדות הגז הגדולים בלי  שיורים עליה. 
כי  לכלכה שלנו,  זה חשוב  דבר  היחיד.  זה הסיכוי  הגז.  מתווה 
לנו את  נותן  וזה  זול לעומת אחרים,  לנו מקור אנרגיה  נותן  זה 
זה  דבר  בנוסף,  לרווחה.  יותר  גדולות  הכנסות  לפתח  היכולת 
מקדם את ישראל מול מדינות אחרות בעולם כגון ירדן, טורקיה 
ומצרים וכמובן מדינות אירופה שמעוניינת בגז. זה חשוב ליחסי 

החוץ, לביטחון, לכלכלה ולחברה".

  שטייניץ מגן על המתווה

שישה  לאחר  ומזיקים,  מיותרים  עיכובים  של  שנים  "לאחר 
ביותר,  הגדול  הגז  למאגר  סוף  לשים  אדיר  חודשים של מאבק 
כל  עם  מתווה  לגבש  אדיר  מאמץ  של  חודשים  שישה  לאחר 
שנים  "אחרי  שטייניץ.  יובל  האנרגיה  שר  אמר  הרגולטורים", 
של עיכובים אנחנו סוף סוף נעים קדימה לפתח את מאגרי הגז. 

אנחנו כציבור נשלם פחות מהממוצע, בין הנמוכים, אך לא הכי 
שהוכח  מה  והחשמל.  לתעשייה  הגז  של  המחיר  מבחינת  נמוך 
לעתים  שגלשו  לגיטימית,  ביקורת  של  גלים  שמול  הוא  כאן 
להסתה, לפסים של אלימות לא לגיטימית, חצאי אמת ומידע לא 
נכון - כשרוצים לעשות את הדבר הנכון, אפשר. אם לא הייתי 
מועל  הייתי  הזה,  המתווה  את  מגבש  הייתי  ולא  אחריות  לוקח 

בתפקידי כשר האנרגיה".
ממתווים  יותר  טוב  הוא  טוב,  הוא  הזה  "המתווה  לדבריו, 
אחרים במדינות אחרות. יש להקשיב לביקורת, אבל לא להיכנע 
להתלהמות ולהפחדה. לכן זה הוא יום חג. אני רוצה לומר מילה 
אחרונה בנאות חובב לתעשיינים והעובדים כאן וברחבי הארץ: 
ישראל,  עם  כל  לטובת  שקלים  ומיליארדי  מיליוני  יכניס  זה  גז 
יכניס כסף שיגיע לבריאות, רווחה וחינוך. אנחנו זקוקים למתווה 
הזה מבחינת ההכנסות האדירות, וגם מבחינת הביטחון האנרגטי. 
נכון שיש לזה גם ערך מדיני, אבל אני בטוח שהדבר הזה שאנחנו 
לזה  יש  בנוסף,  הקרובות.  בשנים  יותר  ברור  יהיה  היום  רואים 
ערך סביבתי מבחינת אוויר נקי יותר. מה גם שיש למתווה ערך 

עצום לתעשייה הישראלית.
"אנחנו, אדוני ראש הממשלה ואני, בחודשים שעברו, הובלנו 
משלושה-ארבעה  לגז  לחבר  בעתיד  לנו  שתאפשר  רפורמה 
חג  יום  הוא  זה  בשנה.  מפעלים  ל-200-100  בשנה  מפעלים 
למדינת ישראל ואזרחיה, וזה גם יום חג קטן בשבילי. אני מתגייס 
לנושא הזה ואני לא אתן לוויכוחים הרגולטורים להימשך, אלא 
שנה  חצי  לקח  זה  דבר  הגז.  מתווה  את  להתניע  מתכוון  אני 
הרגולציה העודפת  עידן  תם  היום  אז  קל.  היה  לא תמיד  קשה, 
והחלמאות, אבל אנחנו לא נחים, כי מתחיל עידן היצירה - קידום 
של חיבור של מפעלי תעשייה לגז טבעי זול עם אספקה אמינה, 
מה שייתן לה יתרון בזירה הבינלאומית. תודה לך ראש הממשלה 

על הגיבוי הבלתי נלאה בחודשים האחרונים וחג שמח לכולנו, 
כולנו נהנו מכך".

  התנגדות האופוזיציה

באופוזיציה המשיכו לתקוף את מתווה הגז שאושר. ח"כ שלי 
לא  המתווה  נגד  המאבק  כי  אמרה  הציוני(  )המחנה  יחימוביץ' 
תם. "מדובר בהסכם כניעה. אבידה לישראל. נתניהו בא ואומר 
ואם  יום קשה.  זה  יום אבל, אבל  זה לא  נכון,  יום אבל.  זה לא 
מישהו מעלה על דעתו שהמאבק נגמר - הוא טועה. המאבק רק 
מתחיל. הציבור לא יוותר כל כך מהר על הנכסים שלו. נתניהו 
לא עשה לנו טובה כשהגיע לוועדת הכלכלה. הוא אדם מוכשר 
על אף שאלה מהותית. המבחן  ענה  לא  נהדר, אבל  ונתן שואו 
עובר לבג"ץ, שיחליט מה טוב למדינת ישראל", אמרה בריאיון 

לוואלה.
"מונופול הגז יקבל היום מכתב כניעה אישי מראש הממשלה, 
שבו הוא מודיע לנובל ולתשובה כי הוא רומס את חוק ההגבלים 
העסקיים ומעניק להם במתנה מונופול נצחי על אוצרות הטבע 
לדרוש",  להן  שיתחשק  מופקע  מחיר  בכל  ישראל,  מדינת  של 

הוסיפה יחימוביץ.
אמר  הציוני(,  )המחנה  הרצוג  יצחק  ח"כ  האופוזיציה,  יו"ר 
באמצעות  הגז  מתווה  על  "החתימה  המתווה:  אישור  בעקבות 
סעיף 52 היא שימוש לשווא בשם ביטחון ישראל. זה ניצול ציני 
הציבור  טובת  שאינם  אינטרסים  בשירות  הביטחון  צורכי  של 
כבר  בג"ץ  תגיש  שבראשותי  הציוני  המחנה  סיעת  הישראלי. 
הזה  המעוות  המהלך  את  לעצור  במטרה  הקרובה,  בתקופה 
את  הישראלי  לציבור  ולהחזיר  ישראל  כלכלת  על  לשמור  כדי 

זכויותיו".
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ליצמן מחרים את יאיר לפיד, אבל דרעי מפתיע:

"לא שולל את צירופה של 
'יש עתיד' לקואליציה"

יו"ר ש"ס ושר הפריפריה אריה דרעי התייחס בסוף השבוע לאפשרויות להרחבת הממשלה והצהיר כי "אם 
יש עתיד 'יחזרו בתשובה ויתחרטו', יהיה על מה לדבר"  "המחנה הציוני לא נלחמה אף פעם בדת. הם בעד 

מדינת רווחה, שכבות חלשות, יש לנו מכנה משותף איתם"

יעקב אמסלם

ל"מהדורה  ראיון  רביעי  ביום  העניק  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
המרכזית" ברדיו 'קול חי' בו התייחס לשלל נושאים. בתחילה 
התייחס דרעי לסוגיית העימות החרדי הנוכחי עם שר החינוך 
בנט: "הגיע שלב היישומים", אמר דרעי, והדגיש כי המהלכים 
בנושא נעשים בשיתוף פעולה בין ראשי המפלגות החרדיות. 
"יש וויכוחים על הקריטריונים והייעוץ המשפטי. אין לנו קרב 
עם בנט. לבנט אין התנגדות שנקבל את הנקודה לתלמיד כמו 

שצריך, הוא רק טוען שהאוצר לא תיקצב מספיק".
החינוך  החרדיות שמשרד  המפלגות  ראשי  כשראו  לדבריו, 
טרם אישר את דרישתם, "נאלצנו לעצור תקציבים. השר בנט 
מחו"ל.  תלמידים  לתקצב  שמאפשר  צו  על  לחתום  צריך  היה 
ראה"מ,  של  התערבות  הייתה  ארוכים.  חודשים  התעכב  זה 
לתלמיד  הנקודה  ועניין  באוצר,  התקציבים  ואגף  אלקין  השר 
בני חו"ל פתרנו. החזרנו למצב של  גם את הנושא של  נפתר. 

שנת 2012".

החינוך  משרד  בין  הנוכחית  המחלוקת  מנקודות  אחת 
משה  ח"כ  להתיישבות".  "החטיבה  היא  החרדיות  למפלגות 
נראה  שהיה  במה  הכספים  בוועדת  תקציביהם  את  עצר  גפני 

כ'שרירים' מול הבית היהודי. 
עקרונית,  מחלוקת  ישנה  החטיבה  בתקציב  דרעי,  לטענת 

החרדים  ליישובים  המועברים  כספים  שאין  בכך  העוול  והיא 
הגדולים בהתיישבות כדוגמת ביתר ומודיעין עילית. "זה עוול 
לעכשיו  נכון  אבל  בו,  נטפל  בהמשך  אתו,  להשלים  שקשה 
יסתדרו ושהקואליציה תחזור לתפקודה  אני מקווה שהדברים 

הטוב".
בהמשך הראיון חזר דרעי על שאיפתו להרחיב את הקואליציה 
על ידי הכנסת המחנה הציוני. "המחנה הציוני לא נלחמת ולא 
נלחמה אף פעם בדת. הם בעד מדינת רווחה, שכבות חלשות, 
יש לנו מכנה משותף רחב איתם. 'יש עתיד' נלחמו בנו. אם הם 
יחזרו בתשובה, יתחרטו, יהיה על מה לדבר, אבל המחנ"צ לא 

קידשו מלחמה גם בדברים שאנחנו לא שווים בהם".
ביתנו'  'ישראל  יו"ר  של  לסירובו  דרעי  התייחס  בנוסף 
מה  מבין  לא  "אני  לקואליציה.  להצטרף  ליברמן  אביגדור 
לי מאוד  הוא עושה בחוץ", אמר דרעי. "אני לא מבין. כואב 
ההתקפות שלו על מיליארדים לחרדים. הרי מה, לקחנו את זה 
לעצמנו? מה, רק מי שיש לו כיפה שחורה עולה לאוטובוסים? 

קצבאות הילדים להוציא ילדים מעוני, זה לחרדים?!", תהה.

יעקב אמסלם

מחלקת  השבוע  בסוף  הוציאה  בישראל  הטרור  גל  בעקבות 
המדינה האמריקנית אזהרת מסע לישראל בה הומלץ שלא להגיע 
לאיזור. "האווירה הביטחונית בישראל, בגדה המערבית ובעזה 
נכתב בהודעת מחלקת המדינה. "אזרחים אמריקנים  מורכבת", 
בנסיעה  לסיכונים המתמשכים הכרוכים  להיות מודעים  צריכים 
לאזורים המתוארים באזהרת המסע, שבהם יכולים להיות מתחים 

מוגברים וסיכונים ביטחוניים".
"המצב הביטחוני יכול להשתנות מיום ליום", הוסיפו במחלקת 
המדינה ואמרו כי הדבר תלוי ב"מצב הפוליטי, אירועים אחרונים 
ואזור גיאוגרפי. עלייה במתיחות פוליטית ובאלימות בירושלים 
אזרחים  של  ולמותם  לפציעתם  הביאה  המערבית  ובגדה 
עושות  הפלסטינית  הרשות  והן  ישראל  ממשלת  הן  אמריקנים. 
ולוודא  מרכזיים  תיירותיים  אתרים  לפקח  כדי  ניכרים  מאמצים 

שאזורים שאליהם מגיעים תיירים מאובטחים".
לא  הם  האיומים  את  להפחית  האלה  שהמאמצים  "למרות 
אזרחים אמריקנים מבקרים  יעילים במאה אחוזים, מאות אלפי 
בבטחה את ישראל ואת הגדה מדי שנה עבור לימודים, תיירות 

ועסקים".

אזרחים אמריקנים התבקשו לקחת בחשבון מגוון איסורים על 
עובדי המדינה: לא להשתמש בתחבורה הציבורית, לא להמתין 
בתחנות אוטובוס, ולבקש אישור מראש כדי להגיע למרחק של 
וחצי  קילומטרים  ושני  עזה  מרצועת  פחות  או  קילומטרים   11
מהגבול עם לבנון. במחלקת המדינה ציינו כי אזרחים אמריקניים 
להיות  האזרחים  "על  כי  וכתבו  הסכינאות  בגל  ונהרגו  נפצעו 
מודעים להמשך הסיכונים לטייל באזורים המצוינים, שבהם יש 

מתחים וסיכונים ביטחוניים".

והמתיחויות  הרגישויות  כי  נכתב  לירושלים  המוקדש  בחלק 
ומעשי  עימותים  שסובבות את העיר עלולות להוביל להפגנות, 
טרור. "אפילו הפגנות שלוות יכולות להפוך לאלימות תוך רגע", 
נכתב. באזהרת המסע מצוין כי מאז אוקטובר 2015 חלו עימותים 
רבים בין מפגינים לבין הרשויות בישראל בשכונות במזרח העיר, 
אך לעתים גם במערבה. מאמצע אוקטובר ועד סוף נובמבר, כך 
נכתב, נאסר על עובדי הממשל האמריקני לנסוע בחלק מהמסלול 

של הרכבת הקלה בבירה.
אביב  תל  הגדולות  בערים  הביטחון  תנאי  כי  נכתב  בדו"ח 
גדולות  ובאזורים הסמוכים להן, דומים לתנאים בערים  וחיפה, 
מאלימות  הממשל  מזהיר  זאת,  עם  העולם.  ברחבי  אחרות 

בירושלים ובגדה בגלל המתח המדיני והדתי סביב הר הבית.
כזכור, גם במלחמת 'צוק איתן' הוציאה ארה"ב אזהרת מסע 
מנסיעה  ארה"ב  אזרחי  את  מזהירה  המדינה  "מחלקת  לישראל. 
מנסיעה  מכך  וחמור  המערבית  ולגדה  לישראל  חיונית  לא 
ועל  לרצועת עזה. האווירה הביטחונית באזורים הללו מורכבת 
בעקבות  בהודעה.  אז  נכתב  הסיכונים",  את  להכיר  האזרחים 
ההודעה, ביטלו אז חלק מחברות התעופה את נסיעותיהן ארצה, 
אך ההערכה כי כעת לא יבוטלו הטיסות עקב היציבות היחסית 

במצב הביטחוני.

ארצות הברית הוציאה השבוע אזהרת מסע לישראל, בעקבות גל הטרור שלא פסק זה כשלוש חודשים  בהודעה נכתב 
כי "עלייה במתיחות פוליטית ובאלימות בירושלים ובגדה המערבית הביאה לפציעתם ולמותם של אזרחים אמריקנים"

אל תבואו לישראל

מסכים לקבל את 'יש עתיד'. דרעי          )צילום: יעקב כהן(

ארה"ב מזהירה את התיירים:

אזהרת מסע בשל המצב. זירת פיגוע הדריסה בירושלים השבוע
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כשאני זקוק לשירות 
יעיל ומהיר בבנק,
 טוב שיש בנקאי 

אישי שמכיר אותי.

שירות "בנקאי אישי" במזרחי טפחות
עוד סיבה טובה

להיות שמח בבנק שלך.
מנהלים סדר יום עמוס? אין לכם דקה מיותרת? החשבון הזה נועד בשבילכם.

חשבון מזל וברכה

• כרטיס אשראי זהב או פלטינום ללא דמי ניהול ל-3 שנים
• שירות צ'ק אפ פיננסי • הלוואות בתנאים אטרקטיביים.

תנאים והטבות ייחודיות 
למצטרפים לחשבון:

בנקאי אישי  /
מסביב לשעון  /
עוברים בשמחה /

זמין לשירותך במגוון ערוצי התקשרות.

בנקאי הזמין עבורך בכל שעות היום והלילה.

יחידה ייעודית המסייעת לכם להעביר את חשבון הבנק
שלכם מבנק אחר אלינו ללא מאמץ.

לקוחות חדשים המעבירים משכורת נטו בגובה 12,000 ש"ח  ליחיד או 17,000 ש"ח לזוג.
מתן כל סוג אשראי או כרטיס אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. פרט לכרטיס פלטינום של אמריקן אקספרס.



ו' בטבת תשע"ו 818/12/15

שמעון דן

יום רביעי, התעמתו  עימות סוער במליאת הכנסת: בערבו של 
)בוז'י(  יצחק  האופוזיציה  ויו"ר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הרצוג מעל בימת הכנסת, כאשר דיון על מצב העוני בישראל הפך 
 - כשבמוקד  להרצוג,  נתניהו  הממשלה  ראש  בין  חריף  לעימות 
הביקורת על ארגון השמאל "שוברים שתיקה" ועל נשיא המדינה, 

ראובן ריבלין.
)בוז'י(  יצחק  האופוזיציה,  יו"ר  של  הנאום  לאחר  החל  הכל 
הרצוג, שתקף בצורה חריפה את נתניהו על דו"ח העוני. ראה"מ 
וגרם  חוק,  פי  על  לו  שמתאפשר  כפי  שוב,  לדוכן  לעלות  ביקש 

למהומה גדולה.
הדיון  את  הסיט  ואז  נוספים,  נתונים  מספר  לתת  בחר  נתניהו 

לנושא אחר:  לכיוון אחר, כשביקש מיו"ר האופוזיציה להתייחס 
"יו"ר האופוזיציה, אני מפציר בך לעלות מעל בימה זאת ולגנות 
דה  מסע  שמנהל  ארגון  שתיקה'.  'שוברים  ארגון  את  פה  בכל 
גרמה  הזאת  ההתבטאות  אמר.  ישראל",  מדינת  כנגד  לגיטימציה 

למחיאות כפיים סוערות מצד חברי הכנסת מהימין.
נתניהו  להישמע.  החלו  רמות  וצעקות  סערו,  בכנסת  הרוחות 
ירד מהדוכן ואז עלה שוב יו"ר האופוזיציה הרצוג, שהחל לענות 
לנתניהו ואמר: "אתה ביקשת ממני לעלות לכאן ולגנות את ארגון 
'שוברים שתיקה'. אני מפציר בך לעלות לכאן ולגנות את ההסתה 
מספר  האזרח  ריבלין,  ראובן  הנשיא  כנגד  שמתקיימת  החמורה 
אחת במדינת ישראל", וזכה למחיאות כפיים סוערות מהצד שלו. 
אדלשטיין  )יולי(  יואל  ח"כ  והיו"ר  מהומה  שוב  פרצה  זה  ברגע 

הפסיק את הדיון לחמש דקות.
את  לעצור  צריך  שהיה  כך  על  הכנסת  בחברי  נזף  אדלשטיין 

הישיבה ואמר: "היו פה מחיאות כפיים מהצד ההוא של המליאה 
לאחר דבריו של ראש הממשלה. הבלגתי כי חשבתי שזה היה זמני, 
המליאה.  של  השני  מהצד  הכפיים  מחיאות  הגיעו  כך  אחר  אבל 

הייתי חייב לעצור את זה ואני מתנצל בפני יו"ר האופוזיציה". 
לאחר מכן הזמין את הרצוג לדוכן שוב, כדי להשלים את דבריו.

בוקר למחרת העימות במליאת הכנסת, במהלכו התנגחו כאמור 
ראש הממשלה נתניהו ויו"ר האופוזיציה הרצוג זה בזה, חזר יו"ר 
'המחנה הציוני' הרצוג ביום חמישי ותקף בראיון לגלי צה"ל את 

ראש הממשלה.
נשיא  של  לחייו  חרד  "אני  הרצוג:  אמר  צה"ל  לגלי  בראיון 
נתניהו  הממשלה.  לראש  זאת  אמרתי  סתם  לא  ריבלין,  המדינה 
עמד אז בכיכר לפני 20 שנה והיה אדיש, אז שיתעורר. משהו פה 
מתערער מתוכנו ואני קורא לראש הממשלה לזמן את ראש השב"כ 

ואת מפכ"ל המשטרה ולוודא שנשיא המדינה מוגן".

"נתניהו עמד בכיכר לפני 20 שנה והיה אדיש - שיתעורר"

  עימות סוער נערך ביום רביעי במליאת הכנסת בין ראש הממשלה נתניהו לבין יו"ר האופוזיציה הרצוג
העימות החל כאשר נתניהו דרש מהרצוג לגנות את "שוברים שתיקה", והרצוג דרש בתגובה גינוי על ההסתה 

נגד הנשיא ריבלין  בוקר לאחר העימות הסוער, שוב בחר יו"ר האופוזיציה לנגח את נתניהו ואמר: "אני חרד 
לחייו של נשיא המדינה ריבלין. נתניהו עמד אז בכיכר לפני 20 שנה והיה אדיש, אז שיתעורר"

הח"כ הערבי 
ביקר אצל גדו"י
עיסאווי פריג', חבר הכנסת הערבי מהסיעה 
הישראלית הכי שמאלית במפה הפוליטית 
ביקר ביום רביעי בבתי גדולי ישראל בעיר 
בני ברק  בין היתר פקד את בתיהם של 

הגר"ש בעדני והגר"מ גרוס

שמעון דן

חבר הכנסת עיסאווי פריג' ממר"צ ביקר ביום רביעי בבתי גדולי 
בחוק  החרדים  תמיכת  את  לגייס  בניסיון  ברק,  בני  בעיר  ישראל 

למינוי נשים במגזר הערבי לקאדיות )שופטת מוסלמית(.
חכמי  מועצת  חבר  של  ביתו  את  פריג'  פקד  הביקור  במסגרת 
התורה של ש"ס, הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א ואת ביתו של 

גאב"ד חניכי הישיבות הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א.
יחד עם  בביקורו אצל הגר"ש בעדני הציע הרב לארגן מפגש 
נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב שלום כהן, במטרה להוריד 

את גובה הלהבות בין יהודים לערבים ולהביא להידברות.
הגר"מ גרוס שמע בקשב רב את דברי הח"כ מסיעת מרצ ולבסוף 
פסק כי כתוב "שום תשים עליך מלך" - מלך ולא מלכה. הגר"מ 

גרוס הבהיר לו כי מבחינה הלכתית אין אפשרות לתמוך במהלך.

עימות חריף 
הרצוג בעימות הסוער )צילום: ערוץ הכנסת(בכנסת

שמעון דן

רון  בארה"ב,  ישראל  שגריר  לפולארד:  מסייעת  ישראל 
מכתב  בארה"ב  לממשל  האחרונים  בימים  העביר  דרמר, 
יונתן  הישראלי  המרגל  רעיית  פולארד,  אסתר  מאת  אישי 
בתנאי שחרורו. המכתב  להקל  היא מבקשת  פולארד, שבו 

נשלח לבית הלבן ומוען לנשיא ארה"ב ברק אובמה.
בכירים  ישראלים  פקידים  מפי  ב'הארץ'  הפרסום  פי  על 
רגישות  בשל  שם  עילום  על  לשמור  שביקשו  בוושינגטון 
הנושא, השגריר דרמר העביר את מכתבה של אסתר פולארד 
של  לעיונו  יועבר  שהמכתב  וביקש  הלבן  בבית  לבכירים 

הנשיא.
דובר שגרירות ישראל בוושינגטון, אהרון שגיא, אמר כי 

הוא מסרב להתייחס לסוגיה. 
הבית הלבן סירב גם כן למסור אם בכירים בבית הלבן או 
הנשיא אובמה קיבלו מכתב מאסתר פולארד. בכיר בממשל 
כוונה  כל  אין  אובמה  לנשיא  כי  ל'הארץ'  אמר  האמריקאי 

להתערב כדי לשנות את תנאי שחרורו של פולארד.
בבית  השבוע  שני  ביום  שהתקיים  בשימוע  כך,  בתוך 
לוועדת  המשפט  בית  הורה  יורק,  בניו  המחוזי  המשפט 
האמריקאי  המשפטים  משרד  של  הפדראלית  השחרורים 
לבחון מחדש את תנאי שחרורו של פולארד, והתקווה היא 

כי לבסוף תצא הוראה להקל על תנאי שחרורו.

שגריר ישראל בארצות הברית שיגר בימים האחרונים מכתב לנשיא 
ארצות הברית ברק אובמה ובו הוא מבקש בשמה של אסתר 

פולארד להקל בתנאי השחרור של בעלה יונתן  בשגרירות ובבית 
הלבן סירבו להתייחס לסוגיה

להקל על פולארד

שלח מכתב. רון דרמר עם יושב ראש הקונגרס ג'ון ביינר



התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

ידברו עליו... נקי!
בכל יום חמישי בשעה 21:00

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

קיראו את הסוגייה וענו על השאלות,
השאירו את התשובות בטלפון מס':

 b@93fm.co.il :1800-800-293, או במייל
ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא'

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

הלשוןבשמירת סוגייה 

אלעד: ראית מי קפץ לבקר?
יהודה: מי?

אלעד: דניאל. תדע לך שהוא כבר לא שקדן כמו פעם!

על איזה איסור עבר אלעד?
לשון הרע א

רכילות ב

אבק לשון הרע ג

אם דניאל ישמע שכך אמר עליו אלעד.
האם מותר לו להאמין למה ששמע?

אין להאמין ואין לחשוש א

מותר לו להאמין וכ"ש לחשוש ב

מותר לו רק לחשוש ולא להאמין ג



ו' בטבת תשע"ו 1018/12/15

חודש אחרי ההצפה הקודמת העיר אשקלון הוצפה שוב  תנופה יהודית ברוסיה

הגשם )שוב( גרם לשטפונות

מנדי קליין

בימים האחרונים נחנך בשכונת 'ז'וקובקא' אשר במוסקבה בירת 
רוסיה, בית כנסת ומרכז יהודי חדש ורב ממדים, הגדול והמפואר 

שהוקם ברוסיה ב-15 שנים האחרונות.
במשך שנתיים בלבד נבנה המרכז הענק, שעוצב על-ידי חברה 
ציבוריים  מבנים  בתכנון  שמתמצאת  מלונדון,  מיוחדת  אדריכלית 

מרשימים.
הקהילות  איגוד  ונשיא  הקהילה  רב  מנהל  אותו  החדש,  המרכז 
היהודיות ברוסיה הרב אלכסנדר לייב ברדה, פרוס על 4,500 מ"ר 
אירועים  אולם  מתפללים,  ל-250  כנסת  בית  אולם  בתוכו  וכולל 

ספרייה,  לימוד,  חדרי  מקוואות,  אירוח,  חדרי  משתתפים,  ל-350 
של  בגודל  מיוחד  ומבנה  כשרה  יהודית  מסעדה  ואף  ילדים  מעון 

1,200 מ"ר לאירוח משפחות ומקורבים שבאים לשבתות ולחגים.
אירוע הפתיחה נערך בראשות רבה של רוסיה הגאון רבי בערל 
לאזאר והאורח הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו - שקבעו 
בהשתתפות  המרכזי,  המבנה  של  הראשיים  בפתחים  המזוזות  את 
רב הקהילה ונשיא איגוד הקהילות היהודיות ברוסיה הרב אלכסנדר 
ישראל  שגריר  וואראביוב,  אמדרי  מר  האזור  מושל  ברדה,  לייב 
ברוסיה מר צבי חפץ, יחד עם אורחים רבים ואישי ציבור חשובים.

ברחבה  נערך  המכובדת  המצוה  וסעודת  הפתיחה  אירוע  לאחר 
החיצונית, מול הכביש הראשי בו עוברים אלפי מכוניות מדי יום - 

טקס גדול ומכובד של הדלקת נר חג החנוכה.

מרכז יהודי גדול ומרשים נחנך במוסקבה, בירת רוסיה  במשך 
שנתיים נבנה המרכז הענק, שעוצב על ידי חברה מלונדון  זהו 
המרכז הגדול והמפואר ביותר שהוקם בשנים האחרונות ברוסיה 
 המרכז כולל בין השאר: בית כנסת ל-250 מתפללים, אולם 

אירועים ל-350 משתתפים, חדרי אירוח, מקוואות, חדרי לימוד, 
ספרייה ואף מסעדה יהודית כשרה

מרכז יהודי 
חדש במוסקבה

יעקב פלדמן

יותר מאלף משתתפים חוו לראשונה בחייהם את המאור 
"ערכים"  שארגון  סמינרים  חמשה  של  בסדרה  שבתורה 
קיים במהלך ימי החנוכה. "זאת הפעם הראשונה שתפסתי 
החשמונאים  מלחמת  של  האקטואלית  המשמעות  את 
במתייוונים", סיפר בהתרגשות אחד המשתתפים בסמינר 
למתחילים שנערך בבית המלון כינר. "תמיד חשבתי שאלה 
להיסטוריה הרחוקה, אבל כשהרבנים  סיפורים ששייכים 
והמרצים תיארו בצורה משכנעת ורהוטה את ההתנגשות 
בין תורת ישראל לבין השקפת העולם היוונית הבנתי שאני 

בעצמי חלק מהעימות הזה שנמשך עד ימינו".
למלון  בכניסה  ללובי  להיכנס  ומרגש  מדהים  "היה 
ולראות מאות חנוכיות דולקות - רובן ככולן בידי אנשים 

מעל אלף משתתפים בחמישה סמינרים של "ערכים" 
שהתקיימו בימי החנוכה  סוללה של בכירי הרבנים והמרצים 
בשילוב אמצעי המחשה מתקדמים - קירבו את הלבבות לתורה 
 אחד המשתתפים בסמינר לדוברי רוסית: "נוכחנו לראות 

באופן מוחשי כי 'משה אמת ותורתו אמת'"

"פרסומי ניסא 
כפול אלף"

הגשם מגיע, ואתו השיטפונות. אחד הפארקים באשקלון מוצף

חנוכת המרכז היהודי הגדול במוסקבה                                                               )צילומים: שניאור שיף ואיגור סולביוב(



11 ו' בטבת תשע"ו 18/12/15

חודש אחרי ההצפה הקודמת העיר אשקלון הוצפה שוב 

הגשם )שוב( גרם לשטפונות

שמעון דן

אשקלון שוב הוצפה: חודש לאחר ההצפות ששיתקו רחובות 
שלמים, אתמול )חמישי( הגשם שב, יחד עם ההצפות. גשמים 
חזקים שירדו באזור מישור החוף הדרומי שטפו את הרחובות, 
נזקים למוסדות חינוך והותירו תושבים מתוסכלים מחוץ  גרמו 

לבתים שהוצפו.
בבוקר,  שעה  תוך  בעיר  ירדו  גשם  של  מילימטרים   40 מעל 
בין 07:50 ל-08:50 - כמחצית מהכמות שירדה בחודש שעבר 

וגרמה לנזקים כבדים.
העירייה פתחה חדר מצב בהשתתפות כל גורמי החירום על 
מנת לתת מענה לכל אירוע. כמו כן, הפעילה העיריה כלים כבדים 
לשאיבת מים. כבר השכם בבוקר נסגרו לתנועה מספר רחובות 

בעיר כתוצאה מהצפות ובהם הרחובות ביאליק והטייסים. מספר 
מוסדות חינוך, בהםכמה בתי ספר  וכן כמה גני ילדים הוצפו, אך 

הם לא פונו והלימודים התקיימו כסדרם.
תחת  נמצא  המצב  כי  מסרו  העירייה  של  החירום  במוקד 
הדרומי  נעמה שבאזור התעשייה  ברחוב  הצפות  "היו  שליטה: 
היו  צוותים שלנו  מירב המאמצים שלנו.  ריכזנו את  ושם  בעיר 
שם וטיפלו בהצפות. חסמנו חסימה מונעת את רחובות ביאליק 

והטייסים על מנת שנהגים לא יגיעו לשם וייתקעו".
עוד נמסר מהעירייה כי "אנחנו נותנים מענה מידי לכל פניות 
התושבים. בהשוואה לסופה הקודמת, נרשמו הרבה פחות פניות 

למוקד החירום". 
גם לבית החולים ברזילי בעיר  בעקבות הגשמים, חדרו מים 
החולים  בית  צוותי  ידי  על  טופל  הנושא  מקומות.  במספר 

ומההנהלה נמסר כי כל השירותים במקום ניתנו כרגיל.

הגשם חזר, ואשקלון שוב הוצפה  גשם שירד בבוקר יום 
חמישי, אתמול, במישור החוף הדרומי - גרם שוב להצפות 

בעיר הדרומית אשקלון, חודש אחרי שהעיר הושבתה 
בעקבות גשמים עזים  "אנחנו נותנים מענה מידי לכל 

פניות התושבים. בהשוואה לסופה הקודמת, נרשמות הרבה 
פחות פניות למוקד החירום", אמרו בעירייה

מעל אלף משתתפים בחמישה סמינרים של "ערכים" 
שהתקיימו בימי החנוכה  סוללה של בכירי הרבנים והמרצים 
בשילוב אמצעי המחשה מתקדמים - קירבו את הלבבות לתורה 
 אחד המשתתפים בסמינר לדוברי רוסית: "נוכחנו לראות 

באופן מוחשי כי 'משה אמת ותורתו אמת'"

"פרסומי ניסא 
כפול אלף"

הגשם מגיע, ואתו השיטפונות. אחד הפארקים באשקלון מוצף

התקרבו לתורה. ילדי המשתתפים בסמינר ערכים מדליקים לראשונה נרות חנוכה

הימים",  משמעות  את  מבינים  שהם  הראשונה  הפעם  להם  שזה 
למתקדמים  הסמינר  משתתפי  את  שליווה  "ערכים"  פעיל  סיפר 
שנערך בעמק יזרעאל. "הייתה תחושה מיוחדת של גילוי 'פך השמן 

הטהור' הגנוז בליבו של כל יהודי, רחוק ככל שהוא נראה".
בשילוב  בארץ  מוקדים  בכמה  בו-זמנית  סמינרים  סדרת  קיום 
צוות,  ואנשי  מרצים  רבנים,  של  רבות  ועשרות  משתתפים  מאות 
מצריך הכנות לוגיסטיות מדוקדקות שהחלו מיד לאחר חגי חודש 
תשרי. פעילי השטח של ארגון "ערכים" הפרוסים בכל רחבי הארץ 
ביצעו רישום של משתתפים פוטנציאלים שגילו עניין בהכרת עולם 
והרצאות  בית  מחוגי  באו  המשתתפים  מרבית  והמצוות.  התורה 
שארגון "ערכים" מקיים באופן שוטף בכל ימות השנה ואשר פעילי 
הארגון שומרים איתם על קשר מתמיד. כל משתתף שובץ בסמינר 
לקהל  אקדמאי  סמינר  למתחילים;  משפחות  סמינר  לו:  המתאים 
למתקדמים  סמינרים  ושני  רוסית  לדוברי  סמינר  אינטלקטואלי; 

המיועדים לציבור שכבר השתתף בסמינר למתחילים וכבר עושה 
את צעדיו הראשונים בעולם התורה. 

במהלך  דשמיא  סייעתא  של  גילויים  על  סיפרו  הארגון  פעילי 
מאוד  שהתחזק  אדם  של  מקרה  לנו  "היה  לסמינרים.  הרישום 
במצוות אך אשתו סירבה בתוקף לבוא לסמינר כי חששה שיעשו 
לה שם שטיפת מוח," סיפר אחד הרָשמים. "ברגע האחרון הודיע 
לחופשה  יוצאים  העובדים  כל  כי  האשה  של  העבודה  במקום 
מרוכזת בחנוכה והיא החליטה לנצל את ההזדמנות ולצאת לסמינר. 
כמובן שפעלנו באופן מיידי שלא להחמיץ את ההזדמנות הנדירה 

ושבצנו את המשפחה לאלתר בסמינר האקדמאי ב'כינר'".
בד-בבד היה צורך לתזמן את אלפי הפרטים הקטנים שבלעדיהם 
והמרצים  הרבנים  את  להתאים  לדרך:  לצאת  יכול  אינו  סמינר 
את  להבטיח  הולמות,  ילדים  לתוכניות  לדאוג  שונים,  יעד  לקהלי 
יוכלו  שהמשתתפים  מנת  על  האירוע  של  הגשמיים  ההיבטים  כל 

להתרכז לחלוטין במסר הרוחני הגדול הבוקע ועולה מהסמינר. 
ה"סימפוזיון"  בליל  המסורים  הפעילים  קטפו  עמלם  פרי  את 
בגמר הסמינר שבו עלו המשתתפים לבמה ושיתפו את הקהל עם 
"מעולם  האחרונים.  בימים  שעברו  המטלטלת  הרוחנית  החוויה 
לא שיערתי שיש כל כך הרבה לוגיקה והגיון צרוף בתורה", סיפר 
"אכן  מוצאו.  את  הסגיר  הרוסי  שמבטאו  משתתף  בהתפעמות 

נוכחנו לראות באופן מוחשי ש'משה אמת ותורתו אמת'".
בצוות המרצים שנטלו חלק בסמינרים היו מרצים וותיקים כמו 
שהגיע  קלזן  ינון  והרב  ברוורמן  דוד  הרב  סרברניק,  שלום  הרב 
במיוחד מניו יורק. לצידם ניתן היה לפגוש מרצים חדשים כמו ד"ר 
עופר גרליץ, חוקר בתחום הביולוגיה ההתפתחותית וחקר הסרטן 
בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית, שדיבר על אמונה 
בעידן המדע. במהלך הסמינר הוצג גם קונספט ייחודי שנועד לקרב 

את תכני האמונה והאמת התורנית גם לילדים צעירים. 
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בחצר הקודש 
סאטמאר

גאב"ד לונדון 
בביקור 
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שמחת הברית ברית לנין הרה"צ זאב ארנסטר רב קרית מאור חיים והרב אשר פרנקל
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בסנדקאות

בקביעת מזוזה בת"ת
בתפילת שחרית
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האדמו"ר מפינסק קרליןהאדמו"ר מפאפאהאדמו"ר משומרי אמונים אשדודהאדמו"ר מספינקא ירושלים

האדמו"ר מאוז'רובהאדמו"ר מבאבובהאדמו"ר מבוסטון ב"פהאדמו"ר מביאלא בית שמש

אב"ד קלעסאןהאדמו"ר מסקולעןהאדמו"ר מסקויראהאדמו"ר מזוועהיל
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ניחום אבלים אצל הרבנים למשפחת 
וויס על פטירת אביהם ז"ל
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האדמו"ר מנדבורנה אלעד
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משפחת כל ישראל

10 כללי זהב לזהירות בדרך ההורות מנוחה פוקס

12 זכרו שכל אחד מהתאומים הוא עולם מלא. הוא בוודאי 
לא חצי. לכן הקפידו כשאתם פונים אליהם לפנות לכל 
אחד באופן נפרד. מכירים את ההורים שקוראים באופן 
תקראו  אל   – לאכול!?  בואו  יקרים,  תאומים  קבוע: 
לתאומים, קראו לכל אחד מהתאומים בשמו, שיבין כל 

אחד מהם שהוא בן אדם שלם, גם כשהוא בנפרד.

עם  שלו,  היכולות  עם  אחד  כל  השניים.  בין  הפרדה  ליצור  הקפידו 
על  תלבישו  אל  שלו.  והכישלונות  ההצלחות  עם  שלו,  ההישגים 
אחד מהם את ההישגים והמאוויים של האחר. ככל שתצליחו לייצר 

נפרדות, כך הם יבינו שכל אחד מהם שווה בזכות עצמו.

3
התייחסו לכל אחד מהתאומים באופן אחר. אין שני 
הכול  התייחסות.  אותה  בדיוק  שצורכים  אדם  בני 

ביחס להתנהגותם, לרצונותיהם ולתגובותיהם.

5 
הילדים משחקים יחד כל שעות אחר 
מהם  אחד  לכל  מצאו  הצהריים? 
אפשרות ללכת לחבר אחר, שלא יהיו 

תלויים זה בזה יתר על המידה.

4
חזק  שלכם  התאומים  שאחד  מצאתם 
מהשני?  יותר  חרוץ  מהשני?  יותר 
יותר גדול? מצוין. אפשרו להם  למדן 
לא  הם  בתחומו.  איש  איש  להתבטא 
צריכים להיות בדיוק אותו דבר, גם אם 

הם נראים בדיוק.

10
יספרו  זאת  ומרנין,  נפלא  זה  תאומים 
וותיקים להורי תאומים טריים.  הורים 
מן  השניים  שטובעים  נראה  בתחילה 
בביצת  טובעים  ההורים  כי  האחד, 
הקושי, הטורח והעמל, אבל מהר מאוד 

מגלים שטובים השניים מן האחד.

6
התאומים רבים? נראה שהם מקנאים 
חיים  הם  פלא.  לא  זה  נו,  בזה?   זה 
יחד, הם משחקים יחד, הם מתבשלים 
באותה קדירה יחד. קשה לחיות יחד 
הסבירו  לריב.  בלי  הרבה  כך  כל 
כשהם  יותר  נהנים  שאתם  להם 
בחשבון  קחו  אבל  בשלום,  חיים 
כך  על  מעידות  גם  שמריבותיהם 
שהם אחים קרובים ואוהבים. אחרת 

לא היו מעיפים מבט זה לעומת זה.

7
המגירה  את  שלו,  הפינה  את  ילד  לכל  סדרו 
שלו, את הארון המיוחד לו ואת החפצים שלו 
שייכנסו לתוך הארון. אל תסמכו על כך שיהיה 
להם ארון משותף, עם חפצים משותפים. תנו 

להם להרגיש את הייחודיות שבהם.

8
השבוע,  היום,  במשך  ילדיכם  עשו  מה  לכם  רשמו 
החודש. אל תשקיעו בזה הרבה זמן, אבל בסופו של דבר 
יהיה לכם נחמד להיזכר בדברים שונים כשיגדלו, בפרט 
אתכם  כשישאלו  ואז  תאומים  נכדים  גם  לכם  יהיו  אם 

הנכדים מה עשו ילדיכם בגיל 4 חודשים לא תזכרו.

9
בתאומים?  להשוויץ  לכם  מתחשק   
נעליים  זהים?   קונים להם בגדים  אתם 
סגנון  צבע,  באותו  מעילים  תואמות? 
אבל  להיראות,  כדי  נחמד  זה  ואריג? 
לא בדיוק מה שאתם משדרים להם כל 
העת, שאתם מאמינים ששכל אחד מהם 
בגדים  אוהב  מהם  אחד  שכול  מיוחד, 
שונים.  אריגים  אחרים,  צבעים  אחרים, 
קנו להם מדי פעם בגדים זהים לאירועים 

מיוחדים, ביתר הזמן תנו להם לחיות..
שמחו  אתם עם המתנה שקיבלתם. ברור 
שזה לא קל, אף אחד לא חושב כך, אבל 
הראו  בצידה.  כבר  ששכרה  טרחה  זו 
לילדיכם שאתם שמחים בהם כפי שהם, 
אל תתנו להם להבין שהייתם מעדיפים 

אותם שונים. נפרדים. 

אישי  ניסיון  לי  היה  לא  האמת, 
תאומה,  סבתא  לי  הייתה  בתאומים. 
פציינטים  והרבה  תאומות  אחייניות 
אלו  של  מהניסיון  תאומים.  שמגדלים 
לכאלו  לענות  מה  ידעתי  ומסיפוריהם 
להם  הפריע  כי  להתייעץ,  שהגיעו 
לא.  והשני  הולך  כבר  אחד  שתאום 

הפריע להם שאחד מדבר כבר חצי שנה 
והשני לא פותח את הפה, הפריע להם 
שהם רבים כמו שני תרנגולים ושאחד 

חזק והשני חלשלוש.
להורים שמגדלים תאומים או שלישייה 
מוקדש הפרק הזה וכיום יש הרבה יותר 

כאלו ממה שהיו בעבר.

 טטובים השניים מן האחד!

והפעם באות ט'

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

שרה 
פכטר

מהמטבח של
משקה מרשמלו

אפשר להכין שוקו חם ולעטר 
במרשמלו שיימס לשמחת 

הילדים, ואפשר גם להכין את 

המתכון הבא:
 2 כוסות חלב דל שומן

חצי שקית מרשמלו
1 כפית תמצית וניל

 
אופן ההכנה:

מרתיחים את החלב עם תמצית 
הוניל.

מוסיפים חתיכות מרשמלו 
ומערבבים עד שהוא נמס 

בחלב, ושותים בהנאה. 
אפשר לקשט בחתיכות 

מרשמלו קטנות מעל הכוס. 

משקאות חמים לחורף: 

שוקו חם ולוהט שממריץ אותנו בימים הקרים 
וחני השפית של ריקוטה ממליצה על המשקה 

ההודי שמדיף ריח קסום הלוא הוא הצ'אי לאטה. 
אז קבלו מתכונים למשקאות חורפיים.

ריקי נאמן מגישה לכם

משקה מקופלת 
שלא תשכחו מהר:

2 כוסות חלב
4 יחידות מקופלת

2 מנות אספרסו
 

שלבי הכנה:
מניחים חצאי מקופלת 

בכוס, מרתיחים חלב 
ושופכים שלושת רבעי 

חלב רותח על המקופל. 
מוסיפים מנת אספרסו. 

ונהנים.
למי שאין אספרסו בבית 

אפשר להוסיף מעט קפה, 
ואפשר בכלל לוותר על 

הקפה.



15 ו' בטבת תשע"ו 18/12/15

מנוחה פוקס שרה פכטר מדור אוכל

.

הבו מילגות!
היא  עבודה,  יום  בסוף  שלי  ההנאות  אחת 
לברוח אל המחשב ולכתוב את הטור האישי 
בעל  טרי,  אדום,  דובדבן  של  סוג  שלי. 

ניחוחות שאתו יושבים לקינוח.
מול  שעות  שלוש  כבר  יושבת  אני  והנה 
אלא  יער,  ולא  דובדבנים  ולא  המחשב 
בעיקר לבטים. הלוואי וחיי היום יום שלנו 
היו גדושים רק בחוויות הורות של בקבוק, 
ואפילו  כדאי,  דייסה  סוג  איזה  מוצץ, 
בקיעת  וצרמוניית  שינה  חוסר  על  קיטורים 

שיניים. 
אחד  יום  עצמנו  את  מוצאים  שאנחנו  אלא 
ולמה  ילדינו,  של  סוער  התבגרות  בגיל 
טרם  שילדכם  סימן  שאלתם,  אם  סוער? 
הגיעו לגיל. את מנווטת בתוך ים גובה גלי, 
חלקן  סערות,  הזה  בגיל  עובר  ילד  כל  כי 
לתזוזות  גורמות  חלקן  מורגשות,  בלתי 
וגלים  שטפונות  יש  לפעמים  הבית,  בסירת 
אדום  דגל  מונף  פעם  להטביע,  שמאיימים 
בים ההתבגרות, פעם דגל שחור, פעם החוף 
עם מציל בשטח ופעם החוף ללא מצילים...

מסירת  יורד  שאחד  מגחכים  תמיד  אצלנו 
ולפעמים  עולה  אחריו  והבא  ההתבגרות 
כמה  יש  ולרוב  אתנו.  עלינו,  מתהפך 
ימים  יש  לכן  סירה.  אותה  על  מתבגרים 
ויש  איתם,  וצוחקים  כיף  מביאים  שהגלים 
ימים  יש  דמעות.  מצליפים  שהגלים  ימים 

)תרתי משמע( של בכי ויש 
ימים של שמחה.

אחד הגלים המביאים איתם גל של דמעות, 
הוא דווקא הקטע הכלכלי. לאחר שחשבנו 
בשלום,  ההתבגרות  גיל  את  שצלחנו 
הבא  הגיל  אבל  תם,  אמנם  שהוא  מסתבר 
מציב אתגר כלכלי לא פשוט. הם גדלו. הם 
לומדים, הלימודים שלהם עולים המון כסף 
עוד  לא  המון.  עולים  שלהם  הצרכים  וגם 
הסתפקות במועט של ילדים צעירים. סעיפי 
הביגוד, המזון והבילוי עולים לאין שיעור, 
המתבגרים  את  נעודד  כמה  עד  משנה  ולא 
כדי  ומזדמנות  צדדיות  עבודות  לעבוד 
עדיין  חלקית,  לפחות  עצמם  את  לכלכל 

העול הכלכלי הוא עלינו.
נרשמה  יעל  ושירה.  יעל  את  למשל  קחו 
לבית  התקבלה  היא  אדריכלות,  ללימודי 
והיא  מכובד,  תואר  המעניק  מוביל,  ספר 
היא  פנוי  הלא  בזמנה  ולילה.  יום  לומדת 
במקצועות  לילדים  עזר  שיעורי  מלמדת 
שונים ומשתמשת להוצאות שונות. כשהיא 

באה אלי השבוע וביקשה ממני כסף לקנות 
קודם  יום  רק  נבוכה.  עמדתי  חורף,  בגדי 
לקניית  בקשה  עם  ח'  בכיתה  הבן  בא  לכן, 
לילד  ויום קודם לכן נשברו  יקרות,  נעליים 
אם  למתבגר...  סליחה,  אופס  משקפיים, 
זול  ביגוד  לקנות  יכולתי  קטנים  כשהיו 
בבאזרים ואפילו למצוא מציאות ביד שנייה 
פתאום אני מגלה שגיל ההתבגרות עולה פי 

כמה.
לבת  להגיד  לי  בא  רוטישלד..."  לא  "אני 
שעות  "תעבדי  בעיניים.  לי  שמסתכלת 
שאת  הבגדים  את  לך  לממן  כדי  נוספות 
צעירה  נערה  בעצמי,  נזכרת  אני  רוצה", 
נוספות  שעות  לעבוד  שהלכה   13 כבת 
בשמרטפות, רק כי ראתה חליפת עור לבנה 
מעבר  תעבוד,  בתי  מתי  אבל  שחמדה... 
לשיעורי  מקדישה  שהיא  הבודדות  לשעות 
עזר? היא יוצאת מהבית בשבע 
מסיימת  ללימודים,   בבוקר 
בשש  מגיעה  בחמש, 
הביתה ונשאבת להכנת 
ופרויקטים.  עבודות 
מבינה  אני 
את  וגם  אותה 
הבאה  הבת 
ה  י ר ח א ש

כמוה  היא  וגם  אחיות.  ללמוד  שהחליטה 
מקדישה ימים ולילות ללימודים.

הדובדבן  שלי,  הטור  את  לכתוב  רוצה  אני 
של העבודה, אבל מרגישה שראשי מחשב 
חישובים מתמטיים. בעלי ואני שנינו אנשים 
משכורות  שמשתכרים  כידוע,  עובדים, 
להעניק  רוצים  ושנינו  במשק,  ממוצעות 
אותם  שתפרנס  גבוהה  השכלה  לילדינו 
מצליחים  איננו  אבל  היום.  בבוא  כראוי 
הלימודים  תשלומי  בהוצאות  לעמוד 
והמתבגרים... ואני מוצאת את עצמי נאנחת. 
מה  כלכלית,  בשאלה  מתחבטת  אני  אם 
ברמה  ומשפחות  הפריפריות  תושבי  יעשו 
סוציואקונומית נמוכה משלי? איזו השכלה 
מילגות  יותר  היו  לו  לילדיהם?  יעניקו 
למתבגרים,  סליחה,  לילדים,  המאפשרות 
ולתרום  לעבוד  לשמו,  ראוי  תואר  להשיג 
למדינה, להקל מעל ההורים את העול, אין 
לי ספק שהיה צומח לנו דור משכיל ואיכותי 

יותר מהדור הקודם.

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. 

ַאֲחֵרי ָצֳהַרִים:

ַמה ֶּזה? ַהְפָסַקת ַהַּמִים 
ְּכָבר ִנְגְמָרה ִמְּזַמן! 

ַמה ָּקָרה ַלַּמִים?

ַמֶּׁשהּו ֹלא ְּבֵסֶדר ַּבַּצֶּנֶרת?

ֵאיְך ֶזה ִהִּגיַע ְלָכאן? ַמָּתָנה ַמה ֶּזה? ָנָחׁש? 
ֵמַהָּיאהּוד? ַּדְוָקא ָצִעיף ֶנְחָמד...

ֵהַבְנִּתי ֶׁשֹּלא ָמְצאּו ׁשּום ְנִזיָלה. ַמָּמׁש מּוָזר. ַלָּמֳחָרת: 
ּוֵביְנַתִים ִהִּגיַע ַּגם ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשל ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה, ֵמָאה 

ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ₪! ָמה ַאָּתה רֹוֵעד ָּכָכה, ֶּבְנִצי?

ַקרררר ִלי... ִאַּבְדִּתי ֶאְתמֹול 
ֶאת ַהָּצִעיף ֶׁשִּלי. זֹוֵכר אֹותֹו? 

ָאֹדם ָּכֹתם ָיֹרק, ְּכמֹו---

ְּבִדּיּוק! ֶזה ַהָּצִעיף ֶׁשִּלי! ַסְבָּתא ְּכמֹו ֶזה?
ֶׁשִּלי ָסְרָגה ִלי אֹותֹו! הּוא ֹלא 
ִמּׁשּום ֲחנּות! ֵאיְך הּוא ִהִּגיַע 

ֵאָליו? הּוא ָנַפל ַלִּצּנֹור ֶׁשל ַהַּמִים!

חבורת הבלשנים
אליעזר והגזר

 כתיבה: לאה
איור: אהרן זאב ברנשטיין

 כתיבה: לאה
איור: אהרן זאב ברנשטיין

 הצטרפו עכשיו 
 למשפחת מנויי

ב-21.90 ₪ לחודש בלבד

מן
יד

שני
י' 

 אוהבים קומיקס?

ותיהנו מעיתון דו־שבועי מרתק עם מיטב הסופרים והציירים.
052-7133296 לפרטים:

חדש 
בחנויות

פרק ו'

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"

כדי להבליט את הדמות חשוב להקפיד 
הדמות גם בקומיקסלצבוע את הרקע מעט בהיר יותר מצבעי 

טיפ:

נתחיל בציור הראש 
- גולגולת ולסת

נצייר את הידיים נעבור לבסיס הגוף
והרגליים

כעת לכפות הידיים 
וכפות הרגליים

לאחר 
שיש לנו 
סקיצה 
בסיסית 
נעבור 

לצייר את 
הפרטים

נצייר אוזניים, קו אמצע 
נצייר עיניים, אף ופהוקו עיניים

נצייר את הפונינוסיף את כל תווי הפנים

נצייר את השיער 
ונוסיף גומיות

נעבור לגוף 
הדמות-נצייר 

את הצעיף

נצייר את 
יתר הצעיף 
והשרוולים 

–הם ארוכים 
ומכסים את 
כפות הידיים

נצייר את 
החלק התחתון 

של המעיל

נוסיף את המגפיים 
ובלון דיבור

מחקו את הקווים כעת תוכלו להוסיף רקע 
הכתומים אלו 

הקווים המיותרים 
בציור

נצייר את הקוקיות
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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:
קברם של שמעיה 

ואבטליון

////////////////////////// אפשר לחשוב

1. מה משמעות הביטוי "נאחז
    בקרנות המזבח"? ומה מקורו?
2. מה מקור הביטוי "העלה חרס

    בידו"? והיכן מופיע הביטוי 
    במקורות?

איזה מהנהרות הבאים מתווה גבול בין 
ירדן לסוריה?

1. הירדן
2. הירמוך

3. פרת
4. חידקל

כמה מדינות ישנם בארה"ב?
49 .1
50 .2
51 .3
52 .4

"שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון" 
התרחש בזמן:

1. מלחמה נגד העמלקים בהנהגת שאול 
המלך

2. מעמד הר סיני
3. ביום השישי לבריאה

4. כיבוש ארץ כנען ע"י בני ישראל

איזה חלק בעין מעניק לה את צבעה?
1. קרנית

2. קשתית
3. רשתית
4. לחמית

1. תבואה, בר. "וירא יעקב כי יש __ במצרים" )בראשית מ"ב א'(
4. אבקה, אבק שנוצר מדבר מוצק שנשחק ופורר. "וכ____ 

מאזנים נחשבו" )ישעיה מ' ט"ו(
7. זרע, צאצא.  "ונמכר לגר תושב עמך או ל__" )ויקרא כ"ה מ"ז(

8. מגפה, מחלה קשה המפילה חללים רבים. "ולא יהיה בכם 
____ למשחית" )שמות י"ב י"ג(

9. פחד. "הפנו ___" )ירמיה מ"ו ה( )בהיפוך אותיות(
11. הבל העולה ממים או מנוזלים אחרים כשהם מתחממים או 

רותחים. "ו____ יעלה" )בר' ב' ו'(
12. היה חייב, הוטל עליו לשלם או לעשות דבר-מה וכדומה. 

"וכשהזיק ___ המזיק" )בבא קמ"א א' ב'(
15. מסתור, מקלט, מחסה. "וה__ בצל" )ישעיה ל' ג'(

17. אכל. "רבי מפני מה אינך ____" )עירובין נ"ג:( )בלשון נקבה(
19. סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב. "בני ציון היקרים המסלאים 

ב____" )איכה ד' ב'(
20. קורה, קרש. "להניח ראשי ____ דקים על כותל חבירו"                         

)רש"י בבא בתרא ו'.( )בלשון יחיד(

1. מחירו של דבר, שיעור ערכו. "ולא יפחות את ה____" )בבא 
מציעא ד' י"ב(

2. ביקורת, חקירה ובדיקה. "מניין לתמיד שטעון ____ ד' ימים 
קודם שחיטה" )פסחים צ"ו.( )בכתיב חסר(

3. משך וסחב בחוזקה. "____ עצמות אביו" )פסחים ד' ט'( )בהיפוך 
אותיות(

4. כנוי לנזקים שהבהמה גורמת על ידי שהיא מכלה בשיניה. 
"ה____ מועדת לאכול את הראוי לה" )בבא קמ"א א' ד'(

5. חלחלה, זוועה. "למצרים ל____" )ישעיה י"ט י"ז(
6. כריתה, כליון, קץ. "____-בא ובקשו שלום ואין" )יחזקאל י"ז כ"ה(

10. עני. "איש ____" )משלי כ"א י"ז(
13. תפיחה, התנפחות מוגלתית. "שנעשית בה __" )רש"י חולין מ"ו:(

14. תלוש, קטוף. "והנה עלה זית __ בפיה" )בראשית ח' י"א(
15. חלילה, הס מלהזכיר, אל נא תעלה כזאת על הדעת. "____ 

ושלום" )שבת קל"ח:(
16. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה למטה : א' - 

400, ב' - 4, ג' - 10
18. מאותיות ה- א"ב. )בהיפוך אותיות( )בכתיב חסר(

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3  4 5 6 

7    8   

9   11  11  

   12 13   

14  15   16  

  17    18 

19   21    

 
 מאונך                                                                     מאוזן

                              תבואה,בר.                                            .1
 "וירא יעקב כי יש __ במצרים" )בראשית מב א(

                               ו.                                    מחירו של דבר,שיעור ערכ .1
 "ולא יפחות את ה____" )בבא מציעא ד יב(

אבקה,אבק שנוצר מדבר מוצק שנשחק ופורר.  .4
 "וכ____ מאזנים נחשבו" )ישעיה מ טו(

                                                                           ה.ביקורת,חקירה ובדיק .2
                              "מניין לתמיד שטעון ____ ד' ימים קודם שחיטה" 

 )פסחים צו.( )בכתיב חסר(
                         זרע,צאצא.                                            .7

 ה מז("ונמכר לגר תושב עמך או ל__" )ויקרא כ
                                 שך וסחב בחוזקה.                                              מ .3

 "____ עצמות אביו" )פסחים ד ט( )בהיפוך אותיות(
                             מגפה,מחלה קשה המפילה חללים רבים.     .8

 "ולא יהיה בכם ____ למשחית" )שמות יב יג(
כנוי לנזקים שהבהמה גורמת על ידי שהיא מכלה בשיניה. "ה____  .4

 מועדת לאכול את הראוי לה" )בבא קמא א ד(
 יז(חלחלה,זוועה. "למצרים ל____" )ישעיה יט  .5 פחד. "הפנו ___" )ירמיה מו ה( )בהיפוך אותיות( .9

הבל העולה ממים או מנוזלים אחרים כשהם מתחממים  .11
 _ יעלה" )בר' ב ו(או רותחים. "ו___

                                   כריתה,כליון,קץ.                                              .6
 בא ובקשו שלום ואין" )יחזקאל יז כה(-"____

מה -היה חייב,הוטל עליו לשלם או לעשות דבר .12
 וכדומה. "וכשהזיק ___ המזיק" )בבא קמא א ב(

 עני. "איש ____" )משלי כא יז( .11

                                 תפיחה,התנפחות מוגלתית.                                  .13 מסתור,מקלט,מחסה. "וה__ בצל" )ישעיה ל ג( .15
 ן מו: ("שנעשית בה __" )רש"י חולי

                     אכל. "רבי מפני מה אינך ____"                .17
 )עירובין נג: ( )בלשון נקבה(

 תלוש,קטוף. "והנה עלה זית __ בפיה" )בראשית ח יא( .14

                                                 סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב.  .19
 "בני ציון היקרים המסלאים ב____" )איכה ד ב(

                             חלילה,הס מלהזכיר,אל נא תעלה כזאת על הדעת.   .15
 "____ ושלום" )שבת קלח: (

                                                                         קורה,קרש. .21
                        "להניח ראשי ____ דקים על כותל חבירו" 

 )רש"י בבא בתרא ו.( )בלשון יחיד(

                                               רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי .16
 11 -,ג' 4 -,ב' 411 -מעלה למטה : א' מל

 יב חסר(א"ב. )בהיפוך אותיות( )בכת -מאותיות ה .18  
 



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



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 23.12.2015 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


	Kvis1p001
	Kvis1p002
	Kvis1p003
	Kvis1p004
	Kvis1p005
	Kvis1p006
	Kvis1p007
	Kvis1p008
	Kvis1p009
	Kvis1p010
	Kvis1p011
	Kvis1p012
	Kvis1p013
	Kvis1p014
	Kvis1p015
	Kvis1p016
	Kvis1p017
	Kvis1p018
	Kvis1p019
	Kvis1p020

