
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"א בטבת תשע"ו  23/12/15 גיליון מס' 969

פרשת ויחי
כ. 16:06 י. 17:21ירושלים

כ. 16:22 י. 17:22
כ. 16:01 י. 17:22              

ב"ב
פ"ת

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 30.12.2015 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 

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.

מנוע DC, גוף חימום קרמי 
W1500 :הספק ,PTC

תרמוסטט מתכוונן, נורת 
חיווי לחימום יתר, חסכוני 

בחשמל

מפזר חום קרמי מורפי ריצ'ארדס 

₪139
בטיחותי

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15
במקום 180 ₪

רדיאטור המילטון 14 צלעות

₪299

בטיחותי במיוחד לחדרי ילדים.
ניתן להפעלה במשך כל הלילה ללא 

חשש. לא מייבש את האויר.
.1000W/1500W/2500W הספק

מפסק ביטחון פנימי.
14 צלעותבטיחותי

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 30.12.2015 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 

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.

מנוע DC, גוף חימום קרמי 
W1500 :הספק ,PTC

תרמוסטט מתכוונן, נורת 
חיווי לחימום יתר, חסכוני 

בחשמל

מפזר חום קרמי מורפי ריצ'ארדס 

₪139
בטיחותי

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15
במקום 180 ₪

רדיאטור המילטון 14 צלעות

₪299

בטיחותי במיוחד לחדרי ילדים.
ניתן להפעלה במשך כל הלילה ללא 

חשש. לא מייבש את האויר.
.1000W/1500W/2500W הספק

מפסק ביטחון פנימי.
14 צלעותבטיחותי

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

משהו גדול 
עומד לקרוא!

מהדורת יום ו’  העיתון של כל הציבור החרדי  י"ג בטבת תשע"ו  25/12/15 גיליון מס’ 83



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

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 מקפיא עליון 

₪999

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

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 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

Basic 14 מזגן אלקטרה

₪ 1,860

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

LG  מקרר טריפל מפואר
קיבולת: 678 ליטר. 3 דלתות בעיצוב 

מפואר, Multi Air Flow. מדחס 
 .Inverter Linear Compressor
 Ice Maker ,מדפי זכוכית מחוסמת

יצרן קוביות קרח אוטומטי,  
B דרוג אנרגטי

שנות אחריות
ע"פ תקנון יבואן 10₪7,990

תנור בנוי סאוטר נירוסטה
תנור בישול ואפייה מולטי 

סיסטם יוקרתי וחדשני, 
10 תוכניות, תוכנית חימום 

מהיר (4 דקות), 
תבניות אפייה בטכנולוגיית 

 ,Pro Cook -ה
דלת 3 שכבות זכוכית, 

 ,A דירוג אנרגטי

₪1,790

נפח 74 ליטר, גימור 
נירוסטה, דרוג אנרגטי 
 ,LED לוח הבקרה ,A
8 מצבי בישול ואפיה 

כולל טורבו אקטיבי.

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס  תוצרת גרמניה

תוצרת גרמניה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

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

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
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  דירוג 3
אנרגטי
A

₪3,490
₪1,990

תנור 
פירוליטי

תוצרת גרמניה

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

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגים

₪1,590

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל�ד

5.5 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
Direct Drive – הנעה ישירה, 

מנוע inverter, תוף בועות ייחודי, 
13 תוכניות כביסה, תוכנית לניקוי 
התוף. מהירות סחיטה 1000 סל"ד

₪1,890
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

דירוג 
אנרגטי
A

רדיו 
שעון + 

תחנת עגינה 
מתנה

מהירות סחיטה 1000 סל"ד, 
פיקוד אלקטרוני. שקילה 

אוטמטית, זיהוי עודף קצף 
וביצוע שטיפה נוספת 

להיגיינה מקסימלית, פעולה 
מיוחדת להפחתת קמטים

מכונת כביסה בוש 1000 סל"ד

 1000 סל"ד

₪1,690 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

דירוג 
אנרגטי
A

15 תוכניות, צג דיגיטלי, 
שקילה אוטומטית, תוכנית 

מהירה ב- 30 דקות, 
.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490

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 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!!!

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

VARIO SPEED לחצן
מנוע ללא פחמים, עם מערכת 

aqua Sensor החיישנים
AAA דרוג אנרגיה

 Duo Power- זרוע

מדיח כלים קונסטרוקטה

₪2,890
מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

תוצרת 
גרמניה

דירוג 
אנרגטי
A

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע נירוסטה.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪399
4 שיטות אפיה ובישול, 

מערכת גז מתוצרת 
איטליה, שסתום בטחון לכל 

מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור משולב אלקטרה

₪1,690 טורבו אקטיבי

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק�ג

₪1,250

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

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

מייבש כביסה אלקטרה דיגיטלי

₪1,190

נפח 6 ק"ג
צג דיגיטלי לחיווי סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,580 + מעבה

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3

₪179
20 ליטר 

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

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

כיריים קרמיות בוש טאצ'
נעילה בפני ילדים, 

טיימר כיבוי אוטומטי, 
ללא מסגרת גימור 
בשיפוע, 4 טבעות 

בישול במהירות גבוהה, 
טאצ� דיגיטלי

₪1,790
תוצרת גרמניה

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

 Multi Flow מערכת פיזור האוויר
 ,No Frost  ,מדחס אינוורטר

B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,690מחיר לגימור לבן
10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

מזגן עילי 3.5 כ"ס –טורנדו

₪4,990

  LEGEND 35 (CH) :דגם
C :דירוג אנרגטי     ,BTU-H 28719 :תפוקת קירור

תפוקת חימום: COP  ,BTU-H 29858 בקירור: 3.69

שנות אחריות
מלאות 5

חיישני בטיחות בכל 
מבער למניעת דליפות 

גז, מבערי גז בעלי ראשי 
גז יצוקים, מבערים 

חדישים 2 חלקים לניקוי 
קל ולהגנה בפני נזילות 

SAUTER כיריים גז 4 מבערים

₪699

מכונת כביסה סמסונג 8 ק�ג
 ,Diamond Drum תוף יהלום
תוכנית כביסה מהירה  15 דק'

₪2,190

1000 סל"ד

דלת רחבה
נעילת ילדים

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

תוכנית מהירה ב-15 דקות.  
תוכנית לבגדי תינוקות. תוף 

נירוסטה, טיימר השהייה, נעילת 
 A ילדים, דירוג אנרגטי

מכונת כביסה פוג�יקום 6 ק"ג

₪1,150
נפח 6 ק"ג

800 סל"ד

מייבש כביסה ווירפול 8 ק"ג
נפח 8 ק"ג עם מעבה, 

טכנולוגיית החוש השישי, 
טיימר, תוכניות מיוחדות, תוף 

נירוסטה, חיישני לחות.

תוצרת 
צרפת

נפח 8 ק"ג
+ מעבה

₪2,190

מייבש כביסה 8 ק"ג AEG + מעבה

₪2,590

נפח 8 ק"ג, 2800 וואט, 
מעבה (קונדנסור), פתח ענק, 

צג דיגיטלי, חיישני לחות, 
תוף PROTEX לייבוש כביסה 

+ מעבה+מעבהעדינה.
נפח 8 ק"ג
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כך נסגר החשבון עם 
הרוצח סמיר קונטאר, 

36 שנים אחרי

חשבון סגור

היום ב

שרביט 
הקסמים

מאחורי הקלעים 
של מערכת יירוט  

הטילים החדשה

46 שנה למבצע תרנגול 
53: כך גנבה ישראל 

את המכ"ם המצרי

פשיטה 
לילית

16:22
16:21
16:06
16:12
16:11
16:24

16:12

17:22
17:23
17:21
17:22
17:22
17:21

17:20

פרשת ויחי

גל הטרור אינו מפסיק: פיגועים בירושלים, באריאל ובבנימין

שוב: פיגוע 
בשער יפו
אחד ההרוגים, הרה"ג רבי ראובן בירמכר 

הי"ד, ר"מ בישיבת "אש התורה" בירושלים 
 האזרח השני נהרג מירי כוחותינו, לאחר 
שניסה להיאבק במחבל כדי להציל אזרחים 

אחרים  שני המחבלים החלו לדקור אנשים 
שעברו לידם בטיילת המובילה מכיכר צה"ל 

לשער יפו  עמ' 4-5

פיגוע דקירה גם באריאל: מחבל דקר שני מאבטחים / עמ' 3

הציר החדש: 
כחלון וסער

המפץ הפוליטי הבא? בראיון השבוע שובה של השפעת
התייחס שר האוצר משה כחלון לאפשרות 
של חבירה פוליטית לשר לשעבר גדעון 
סער: "אשמח מאוד אם נוכל להתמודד 
ביחד בבחירות הבאות לכנסת"  עמ' 6

המו"ל של העיתון הכלכלי 'כלכליסט' רמז 
השבוע בעד להחרים את רשת 'קופיקס' 

השומרת שבת ושבעליה פועל למען השבת 
 בזירה הפוליטית, מסתמנת פשרה 
לאישור החוק בנוסח מתוקן  עמ' 6

הכפייה החילונית

היסטריה במערכת הרפואית: 6 נשים 
נדבקו בשפעת החזירים, מתוכן אחת 
נפטרה השבוע בביה"ח בלינסון עמ' 8

משהו גדול עומד לקרוא!

כוחות הביטחון בזירה                             )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(

הרב ראובן בירמכר הי"ד
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גל הטרור אינו מפסיק: פיגוע קשה ליד שער יפו בירושלים - הרוג אחד נהרג מאש כוחותינו

שמעון דן ויעקב פלדמן

שני הרוגים בפיגוע בירושלים: הרה"ג רבי ראובן בירמכר 
הי"ד ועופר בן ארי, נהרגו בצהרי יום רביעי האחרון בפיגוע 

דקירה ליד שער יפו בירושלים.
ועשרה  אחת  השעה  אחרי  קצת  התרחש  המזוויע  הפיגוע 
שער  בין  המחברת  לטיילת  הגיעו  המחבלים  שני  בצהריים. 
בירושלים, לא הרחק  יפו  לכיכר צה"ל שבתחילת רחוב  יפו 
והחלו  גדולות,  בסכינים  חמושים  כשהם  "ממילא",  מקניון 

לדקור אזרחים שעברו באותו זמן במקום. 
בשלב מסוים, אף דקרו שני המחבלים ביחד אזרח שהיה 
החלו  המתרחש  את  וזיהו  במקום  שהיו  אנשים  במקום. 
עת  באותה  פעלו  שם  יפו,  שער  לכיוון  בבהלה  להימלט 
מההיערכות  כחלק  מג"ב,  של  לוחמי  אבטחה  במשימת 

והכוננות הגבוהה של המשטרה בעיר ירושלים. 
עדת ראיה עברה באותו הזמן עם רכבה מתחת לגשר של 
הטיילת וראתה את כל ההתרחשות, סיפרה: "יצאתי מהעיר 
את  שמחבר  לגשר  מתחת  ועברתי  שלי  הרכב  עם  העתיקה 
שער יפו לרחוב יפו. נעצרנו בפקק ופתאום אני רואה בטיילת 
ג'ינס,  עם  היה  מהם  אחד  ביניהם,  שנאבקים  שניים  שמעלי 
הבחור  את  ודוקר  דוקר  ושהוא  סכין  לו  שיש  ראיתי  ולפתע 
ממנו,  להימלט  וניסה  אותו  הדף  בו,  להיאבק  שניסה  השני, 
ושוב.  שוב  אותו  ודקר  סכין  עם  אחריו  רדף  המחבל  אבל 
התקשרתי למשטרה כדי לדווח על האירוע ותוך כדי שמעתי 

יריות והמוקדנית אמרה לי שהכוחות יצאו". 
לוחמי מג"ב בשער יפו שראו את האנשים הנמלטים, הבינו 
והחלו לרוץ לכיוון הנגדי, ממנו  כי משהו קורה באזור  מיד 
נמלטו האזרחים. "כששמענו את הצעקות מיד רצנו למקום 
הבחנו  שהגענו  "ברגע  סיפרו.  מהיר",  מענה  לתת  מנת  על 

בשני המחבלים רוכנים על אזרח ודוקרים אותו. באותו הרגע 
אתה מבין שיש לך שניות לפעול לפני שהמחבלים ממשיכים 
שנפלו  עד  המחבלים  לעבר  ירי  ביצענו  הרצחני.  בפיגוע 

ארצה".
אנוש,  באורח  נפצע  והשני  במקום  מת  מהמחבלים  אחד 
שביצעו  מהירי  מפצעיו.  החולים  בבית   יותר  מאוחר  ומת 
בעת  המחבלים  דקרו  שאותו  האזרח  גם  נפצע  הלוחמים, 
האזרח,  נפטר  מכן  לאחר  ושעות  הלוחמים,  ידי  על  שנורו 

עופר בן ארי, מפצעיו. 
הראשון  מד"א.  של  ופרמדיקים  חובשים  הגיעו  למקום 
שהגיע לזירה מקרב כוחות הרפואה, היה כונן מד"א, חובש 
נהיגה  שיעור  "הדרכתי  בסמוך.  שהיה  זחמיאן,  נאסר  בכיר 
כשלפתע אני רואה את שני המחבלים דוקרים עוברי אורח", 
כשהתקרבתי,  הציוד.  עם  ויצאתי  הרכב  את  "עצרתי  סיפר. 
מפציעות  סובלים  כשהם  שוכבים  הפצועים  שני  את  ראיתי 
חודרות בפלג גופם העליון. התחלתי בטיפול רפואי כשמהר 

מאוד הגיעו כוחות נוספים שלנו למקום". 
הפצועים,  באחד  שטיפל  אדלר,  אהרון  מד"א  פרמדיק 
הכרה,  מחוסר  שוכב  כשהוא  כ-45  בן  גבר  "ראינו  סיפר: 
הוא סבל מפציעות חודרות בפלג גופו העליון. העלנו אותו 
מיידית לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לבית החולים תוך 
כדי טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמה, טיפול תרופתי, 

עצירת דימומים ומתן נוזלים כשמצבו מוגדר אנוש". 
כי  ואמר  ירושלים שיבח את פעולת הכוחות  מפקד מחוז 
רבה,  ובנחישות  במקצועיות  במהירות,  הגיבו  מג"ב  "אנשי 
כמצופה משוטרים במשטרת ישראל. תגובתם האמיצה מנעה 
האירוע  נוספים.  מפשע  בחפים  ופגיעה  יותר  גדול  פיגוע 
ראוי  זאת  עם  אך  באזרח,  הפגיעה  כולל  כמקובל,  יתוחקר 
לציין כי השוטרים מיומנים לפעול לנטרול האיום בכל אירוע 
תוך מינימום פגיעה בחפים מפשע ופעילות הלוחמים באירוע 

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

יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק

גרפיקה:  אתי כץ, 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
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גל הטרור אינו מפסיק: פיגוע קשה ליד שער יפו בירושלים - הרוג אחד נהרג מאש כוחותינו

שמעון דן

בפיגוע  בינוני  באורח  חמישי  יום  בבוקר  נפצעו  ואישה,  גבר  מאבטחים,  שני 
דקירה סמוך לאיזור התעשייה אריאל בשומרון. השניים בהכרה עם פציעות בפלג 

גופם העליון. המחבל נורה ונהרג.
כוחות גדולים של משטרה וצבא ביצעו סריקות בשטח לאחר שהתקבל דיווח כי 

המחבל הגיע למקום ברכב וכי מחבל נוסף סייע לו.
וכעת  במקום  מפעלים  בעשרות  פלסטינים  אלפי  מעסיק  ברקן  התעשייה  אזור 

נבדקת האפשרות כי המחבל עבד במקום.
ראש עיריית אריאל אליהו שבירו הגיב לפיגוע הדקירה באזור התעשייה בעיר 
ואמר: "מדובר ברוצח נתעב שמנסה לפגוע במרקם החיים המיוחד בין פלסטינים 
ויהודים באזור התעשייה שלנו. לצערי הרב המחבל הצליח לפגוע בשני המאבטחים 

שפעלו בגבורה ואני מאחל להם החלמה מהירה.
"אנחנו לומדים את האירוע ובודקים האם המחבל היה פועל באזור התעשייה או 
מישהו שהגיע מבחוץ. אנחנו רוצים לשמור על שגרה גם באזור התעשייה ולא ניתן 

לטרור פרס". אמר ראש העיר.
יעקב דנינו, העובד באחד המפעלים באזור התעשייה אריאל מערב, הסמוך מקום 

הפיגוע באריאל, סיפר על חששות העובדים במפעלים. 
"שמענו יריות, לא הבנו מה זה", שחזר, "יצאנו החוצה וראינו מלא אמבולנסים 
וצבא, הבנו שהיה פיגוע דקירה על ידי פלשתיני שהגיע לשער של אריאל, באזור 

התעשייה מערב, ודקר מאבטח ומאבטחת שפונו באמבולנסים לבתי החולים".
ואהבה,  בחום  אותם  מקבלים  "אנחנו  קיום.  לדו  הערבית  התשובה  זו  לדבריו, 
נותנים להם פרנסה אצלנו במפעלים, דו קיום אמיתי וזה מה שאנחנו מקבלים?". 
דנינו קרא להגברת האבטחה במפעלים באזור. "אני עובד במפעל שיש בו עשרים 
עובדים פלשתינים. יש כאן בעיה, אזור התעשייה לא מגודר, באותה מידה שהמפגע 
אין  מפעל  בשום  המפעלים,  לאחד  להיכנס  יכול  גם  הוא  לש"ג,  להגיע  היה  יכול 

מאבטח, לעובדים אין נשק".
לדבריו, פיגוע כזה יכול להתרחש גם באחד המפעלים. "לא צריכים להגיע עם 
סכין, הם עובדים כאן באולם הייצור ויש להם נגישות לכלים יפניים ואנחנו ממש 

כמו בברווזים במטווח. זה חייב להשתנות. זה ממש מפחיד".
בפיגוע  קל  באורח  אדם  בן  נפצע  באריאל,  הפיגוע  לאחר  קצר  זמן  כך,  ובתוך 

דריסה בצומת רמה בנימין.

  זעזוע וחשש כבד

המחבל דקר 
את המאבטחים

זה מנעה פגיעה בחפים מפשע נוספים באזור. אני 
שולח ברכת החלמה מהירה לפצועים". 

נמשכת  המשטרה  של  הגבוהה  ההיערכות 
משטרה  של  גדולים  תגבור  כוחות  עם  בירושלים 

ומג"ב. 
מהחקירה עד כה, הכוללת עדויות של שוטרים 
ועדי ראייה עלה כי אחד המחבלים ניסה, גם לאחר 
באופן  והשתולל  לקום  מג"ב,  לוחמי  של  הירי 
שהגיע  אזרח  בסכין.  אוחז  עדיין  כשהוא  מאיים 
מצד  האיום  בנטרול  לסייע  מנת  על  פעל  מוט  עם 

בידו  וחבט  המחבל 
ממנה  לשחרר  במטרה 
בצד  והאיום,  הסכין  את 
במאבק  שהמשיך  שוטר 
להשתלטות  עד  לנטרולו 

מלאה עליו.

  הנרצח 
לימד ב"אש 

התורה"

יום  בשעות הערב של 
למנוחות  הובא  רביעי, 
ראובן  רבי  הרה"ג 
שנרצח  הי"ד,  בירמכר 
בהלוויה  הקשה.  בפיגוע 
שליוו  המונים  השתתפו 
האחרונה,  בדרכו  אותו 

והוא נטמן בהר המנוחות בירושלים.
הרב ראובן בירמכר, יליד ארגנטינה, בן 45 היה 
לדת  התקרב  לישראל  עלייתו  לאחר  בהירצחו. 
של  ואמונה'  'תורה  בישיבת  לימודיו  את  והחל 
חסידות בעלז המיועדת לבעלי תשובה ומתחזקים. 
ללמד  והחל  בלימודיו  חיל  עשה  השנים  במרוצת 

בעצמו בישיבת 'אש התורה' בירושלים.
בשנים האחרונות התגורר בקרית יערים הסמוכה 
לירושלים. הוא הותיר אחריו אישה ושבעה ילדים.

הרב סטיב בורג, מנכ"ל ישיבת אש התורה, ספד 
רב  היה  "הוא  כי  ואמר  לו 
בשלוחה  ונערץ  אהוב 
הישיבה  של  הספרדית 
שלנו. הרב ניצל את הבוקר 
ונרצח בדרכו  ללמד תורה, 
העתיקה.  מהעיר  החוצה 
כל הישיבה תשתתף במסע 
והקב"ה  ייתן  מי  ההלוויה. 
בתקופה  כולנו  את  יחזק 
קשה זו, אנו תפילה שהרב 
כל  על  ציבור  קרבן  יהיה 

כלל ישראל".
בפיגוע,  השני  ההרוג 
גם  נפטר  ארי,  בן  עופר 
הוא מפצעיו בבית החולים 
הותיר  הוא  צדק.  שערי 
ילדים  ושני  אשה  אחריו 
ביום  התקיימה  והלוויתו 

חמישי.

מחבל דקר בבוקר יום חמישי שני 
מאבטחים באזור התעשייה סמוך לאריאל 

בשומרון  שני הפצועים פונו במצב 
בינוני לבתי החולים, המחבל נורה ונהרג  

 פצוע קל בפיגוע דריסה בבנימין

פיגוע דקירה גם באריאל
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המחבל עבד באיזור?. זירת הפיגוע באריאל

לימד ב"אש התורה". הרב ראובן בירמכר הי"ד



י"ג בטבת תשע"ו 625/12/15

האיום החדש על נתניהו
המפץ הפוליטי הבא? בראיון השבוע התייחס שר האוצר משה כחלון לאפשרות של חבירה פוליטית לשר לשעבר גדעון 

סער  "אני בקשר הדוק עם גדעון סער, אשמח מאוד אם נוכל להתמודד ביחד בבחירות הבאות לכנסת", אמר

 שמעון דן
 

התראיין  כחלון  משה  האוצר  שר  הבא?  הפוליטי  המפץ 
'ליכוד'  יוצא  עם  פעולה  לשתף  לאפשרות  והתייחס  השבוע 

נוסף והאיום הכי גדול של ראש הממשלה נתניהו כרגע.
בראיון לעיתונאית רינה מצליח, אמר השר כחלון כי אינו 
פוסל חבירה לגדעון סער בהמשך הדרך. "אני בקשר הדוק עם 
גדעון סער, אשמח מאוד אם נוכל להתמודד ביחד בבחירות 

הבאות לכנסת", אמר.
האם  סגל  עמית  העיתונאי  ידי  על  נשאל  סער  במקביל, 
יתמודד על ראשות הליכוד. "בהנחה שנתניהו יצליח לקיים 
את הפריימריז בעוד 5 דקות בערך, כפי שהוא מתכנן, אתה 

עשוי להתמודד בכל זאת?".
מרומזת  ביקורת  מתיחת  תוך  לסגל  השיב  לשעבר  השר 
על התנהלות יו"ר הליכוד הנוכחי. "התשובה בגוף השאלה. 
בתיאטרון בובות אני לא נוהג לשחק. מאחל הצלחה לנתניהו 
בהתמודדות, כמו גם לשאר השחקנים בהצגה", צייץ גדעון 

סער.
השר  הליכוד,  בכיר  תקף  האחרון,  השבת  במוצאי  כזכור, 
הפוליטיים  האיומים  לאחד  גם  שנחשב  סער,  גדעון  לשעבר 
הגדולים על ראש הממשלה נתניהו, את מדיניות הממשלה על 
רקע הפיגוע שהתרחש השבת ברעננה על ידי שוהה בלתי חוקי.
להוציא  ושוב מצליחים שב"חים  כך ששוב  על  קבל  סער 
"גם  נגדם.  תקיפה  יד  באין  ישראל  בשטח  פיגועים  לפועל 
סער  כתב  חוקי".  בלתי  ידי שוהה  על  בוצע  ברעננה  הפיגוע 

השבוע, והוסיף, "אחרי 3 חודשי אינתיפאדה - מתי תתחיל 
ולסגור  בשב"חים  ברצינות  לטפל  דיבורים  הכל  ממשלת 

באופן אפקטיבי את שטחי הרשות?".
סער, נמצא בתקופה של פסק זמן מהפוליטיקה מתכנן מזה 
תקופה את חזרתו ומחפש את הטיימינג המתאים. כעת, אחרי 
שני  בין  מעניין  חיבור  שייווצר  הנמנע  מן  לא  כחלון,  דברי 

בוגרי הליכוד, יו"ר כולנו כחלון והשר לשעבר סער.
המשיך  ליכוד  פעילי  של  בכנס  חודשים,  מספר  לפני 
הפוליטית.  הבמה  למרכז  לחזור  כוונותיו  על  לאותת  סער 
אמרתי,  הזמן.  פסק  תום  על  שעבר  בשבוע  הודעתי  "לא 
להסתיים.   - זמן  פסק  כל  של  שטיבו  הראשונה,  בפעם  ולא 
אז. אמר  ממני".  זאת.  תדעו  כולכם   - יקרה   כשזה 

יחבור לסער? שר האוצר כחלון                                                                      )צילום: מרים אלסטר - פלאש 90(

 פישל רוזנפלד

המאבק על השבת: עם הפרסום על חוק השבת, אותו יזם חבר 
הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, גרמו הדברים לסערה בקרב הציבור 
שאינו שומר תורה ומצוות ו'נלחם' על צביונה של השבת, כאשר 
מבטיחים  שם  אביב,  תל  העיר  סביב  היא  העיקרית  המחאה 

להילחם בכל כוחם נגד החוק החדש.
ראש עיריית תל אביב, רון חולדאי שתומך בפתיחת עסקים 
העירוני  העזר  לחוק  תיקון  בעבר  להעביר  ניסה  כבר  בשבת 
המשפט  בית  הכריע  אז,  בשבת.  מרכולים  פתיחת  שיאפשר 
שכיבדו  מרכולים  בעלי  ידי  על  שהוגשה  בעתירה,  העליון 
אופן  את  מחדש  לשקול  העירייה  על  כי  וקבע  העזר,  חוק  את 
יותר. שנה לאחר מכן אישרה  אכיפת החוק בצורה אפקטיבית 
הפנים לשעבר,  עזר חדש, שלאחריו שר  חוק  העירייה  מועצת 
גדעון סער, ניסה לבטלו וכעת הסוגיה עומדת בפני שר הפנים 
שיכריע בנושא. אף שמדובר בחוק עזר המתייחס לת"א בלבד, 
הרי השפעתו הינה רחבת היקף. לפיכך מציעה הממשלה להקים 

ועדה שתבחן שוב את קביעת יום ראשון כיום מנוחה נוסף.
פתחו  בממשלה,  לעבור  שצפוי  החוק  על  הפרסומים  עם 
בעלי המרכולים במחאה על החוק החדש שעוקף את חוק העזר 
בנושא. אך בהיעדר תמיכת  ויאפשר לממשלה לטפל  העירוני, 
הרשויות בפתיחת העסקים בשבת, החליטו בתקשורת לקחת את 

היוזמה לידיים.

אך לזה כבר לא תאמינו: בדברים שכתב השבוע המו"ל של 
נכתב: "אבי כץ מ'קופיקס' הצטרף  יואל אסתרון,  'כלכליסט', 
לחשוכים שרוצים לסגור לנו את המדינה בשבת. אז למה שנקנה 
לפתוח  אחריו  לעוקבים  מרמז  כאשר  חול?",  בימי  קפה  אצלו 

בחרם כלכלי נגד רשת 'קופיקס' ובעליו, אבי כץ.
דבריו הפכו לפופולאריים, בעיקר בגלל השיח האידיאולוגי 
הקשת.  מרחבי  מכל  רבות,  לתגובות  זכו  והדברים  בנושא, 
"בושה לטקסט העלוב. מי שרוצה שתהיה שבת יהודית במדינת 
כאן,  אנחנו  ובזכותה  סיני,  בהר  שקיבלנו  שבת  אותה  ישראל, 
מנוחה  "יום  הגיב,  אחר  אדם  חרדי.  אדם  הגיב  חשוך?",  הוא 
בשבת זוהי חשיכה, יום עבודה בשבת זוהי אורה. תאוות הבצע 

שלכם אינה יודעת שבעה".
גם יו"ר 'שלום עכשיו', יריב אופנהיימר הצטרף לשיח הלוהט, 
ואמר: "מהיום הראשון, כשרות ושמירת שבת זה חלק מהתדמית 
גם  פעמיים,  ירוויח  הוא  מבחינתו  פ.ר.(.  )קופיקס,  הרשת  של 
בתגובה,  במתחרים".  פגיעה  ידי  על  עסקית  וגם  אידיאולוגית 
השיבה לו אשת התקשורת יעל אדלר "א. הלוואי שהחילונים היו 
יודעים לארגן קמפיינים כמו החרדים; ב. 68% מגדירים עצמם 

יותר יהודים מדמוקרטיים, והוא מבין את זה".
של  המחירים  למהפכת  דווקא  להתייחס  העדיפו  אחרים 
קופיקס, "אל תקנה. לך תשלם ביוקר ותבזבז את כספך, ושאר 
האנשים שאכפת להם מכספם יקנו אצלו בזול", הגיב אחד מהם.
לויכוחים  זוהר  של  החוק  הצעת  זכה  הפוליטית  בזירה  גם 

שונים וחילוקי דעות רבות. עם זאת, מסתמנת פשרה במסגרת 
ליוזם  'כולנו'  מסיעת  עזריה  רחל  הכנסת  חברת  בין  המגעים 

החוק ח"כ מיקי זוהר.
את  לאסור  לזוהר  להציע  עזריה  מתכוונת  הפרסומים,  לפי 
למרכולים,  כשהכוונה  מציע,  שהוא  כפי  בשבתות,  המסחר 
לחנויות ולקניונים. אבל מנגד היא מציעה להגדיל את אפשרויות 
הבהיר  זוהר  ציבורית.  תחבורה  לאפשר  וגם  בשבתות  הבילוי 
שהוא "מגיע לשיחות האלה בידיים נקיות ובלב חפץ, אבל לא 
מסכים לתחבורה ציבורית מטעם המדינה, אך מוכן לאפשרויות 

יצירתיות אחרות".

בעלי העסקים מחללי השבת כבר הפנימו שבשביל לפתוח את עסקיהם בשבת הם זקוקים לגיבוי תקשורתי, וזו אכן 
התגייסה למאבקם  המו"ל של העיתון הכלכלי 'כלכליסט' רמז השבוע בעד להחרים את רשת 'קופיקס' השומרת שבת 

ושבעליה פועל למען השבת  בזירה הפוליטית, מסתמנת פשרה לאישור החוק בנוסח מתוקן

פועל למען השבת? נחרים אותך

החילונים יחרימו את 'קופיקס'? סניף קופיקס בבני ברק

במפלגות מחממים מנועים: האם נתניהו צריך לחשוש מחבירה של סער לכחלון
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חולה נפטרה בבית החולים בלינסון מסיבוך של שפעת החזירים 

יעקב פלדמן

חולה בשפעת החזירים שהועברה לבית החולים בילינסון 
נלחמו  רפואיים  שצוותים  לאחר  השבוע  מתה  כחודש,  לפני 
על חייה מספר שבועות. האישה, מרת חיה אסתר אריה ע"ה, 
חרדית בת 52 מנתיבות, אושפזה במצב קשה מאד, הונשמה 
והורדמה בשל סיבוך של השפעת. בבית החולים בילינסון היא 
והריאות,  חוברה למכונת אקמו, שמחליפה את תפקוד הלב 

אך למרות מאמצי הרופאים - היא נפטרה. 
שפעת  סיבוכי  עם  מאושפזות  נוספות  נשים  חמש  כעת, 
מהן  שתיים  שבע,  שבבאר  סורוקה  החולים  בית  החזירים 

במצב קשה מאד: אישה בת 25 לפני לידה מונשמת ומורדמת 
השפעת.  מחלת  של  סיבוך  בעקבות  לחייה,  נשקפת  וסכנה 
האישה, שלא היתה מחוסנת נגד שפעת, נדבקה בנגיף מסוג 

H1N1, שפעת החזירים. 
היא  גם  רקע, מאושפזת  עם מחלות   57 בת  נוספת,  אישה 
במצב קשה כשהיא מונשמת ומורדמת ביחידה לטיפול נמרץ 

פנימי, מסיבוכי שפעת החזירים.
שתי  עוד  בסורוקה  מאושפזות  הללו,  הנשים  לשתי  פרט 
נשים בשל סיבוכי שפעת, גם הן נדבקו באותו הזן. אף אחת 
מהנשים לא חוסנה נגד שפעת. בבית החלים ציינו שהמקרים 

דווחו למשרד הבריאות.

חולה  מאושפזת  שבירושלים  צדק  שערי  החולים  בבית 
נוספת כבת 40 במצב קשה עם סיבוכי שפעת. היא מחוברת 

למכשיר אקמו שמחליף את תפקוד הלב והריאות.
בתחלואה  עלייה  ישנה  כי  עולה  הבריאות  משרד  מנתוני 
מבדיקות  כרבע  הארץ.  ברחבי  האחרון  בשבוע  בשפעת 
חום  מחלת  עם  מחולים  החולף  בשבוע  שנלקחו  המעבדה 

וצינון היו חיוביות לשפעת.
שפעת  נגד  התחסנו  הנוכחי  האזרחי  החודש  לאמצע  עד 
כ-1.46 מיליון איש )מתוך כ-1.8 מנות חיסון שרכשו קופות 
החולים(. הכיסוי החיסוני בקרב קשישים עומד על 60 אחוזים 
ובקרב תינוקות וילדים מגיל חצי שנה ועד 6 עומד על קרוב 

ל-20 אחוזים. 

היסטריה: 
6 נשים נדבקו במחלה

 היסטריה במערכת הרפואית: 
6 נשים נדבקו בשפעת 

החזירים, מתוכן אחת נפטרה 
השבוע בביה"ח בלינסון 
 בבית החולים סורוקה 

מאושפזות 4 נשים שאובחנו 
עם השפעת, בהן שתיים 

במצב קשה - אף אחת מהן 
לא חוסנה, ובביה"ח שערי 

  צדק מאושפזת חולה נוספת
משרד הבריאות ממליץ: לכו 

להתחסן

 למען דור העתיד
מנהלי הסמינרים תומכים ביוזמה המבורכת: "נעשה מאמץ שכל בת מעדות המזרח תיבדק בבדיקת 'דור 
ישרים', מוקדם ככל האפשר"  המנהלים הוסיפו את חתימתם לחתימות גדולי הדור ורבני עדות המזרח 

שפורסמו בנושא לאחרונה
אלי שניידר

לבני  הישיבות  וראשי  הדור  גדולי  של  קריאתם  לאור 
להקפיד  וקהילה  עדה  מוצא,  מכל  ספרד,  יהדות  ובנות 
השידוכים,  טרום  בתקופת  ישרים  דור  בדיקות  עריכת  על 
הצאצאים  אצל  גנטיות  ממחלות  דשמיא  בסייעתא  ולהימנע 
וקוראים  בארץ  המובילים  הסמינרים  מנהלי  מצטרפים  ר"ל, 
במסלול  האפשרי  בהקדם  להיבדק  להשתדל  לתלמידותיהם 
מבלי  ישרים',  'דור  ידי  שעל  המזרח  עדות  לבני  המיוחד 

להמתין לרגע האחרון.
במשרדי  פניות  מאות  מתקבלות  האחרונים  בשבועות 
ורבים  סמינרים  מנהלי  ישיבות,  ראשי  ידי  על  ישרים'  'דור 
נוספים החפצים לערוך את הבדיקה המיועדת לעדות המזרח, 
רב  הציבורי  המסע  לאור  זאת  וכל  בבודדים,  או  בקבוצות 
ואחת,  אחד  כל  ולפיו  החיוני  המסר  את  המטמיע  התהודה 
ישרים',  'דור  בדיקת  בעריכת  מחוייבים  שהיא,  עדה  מכל 

בהתאמה לארץ המוצא של הוריהם.
שנים  במשך  פותח  המזרח  לעדות  המותאם  הבדיקות  סל 
זה  במסלול  נבדקו  האחרונות  בשנים  ישרים',  'דור  ידי  על 

בעלי  של  שידוכים  עשרות  נמנעו  וכבר  נבדקים  כ-15,000 
בעלי  לילדים  ל"ע  מובילים  שהיו  המזרח,  מעדות  נשאות 
מחלות קשות. הסל מותאם להמלצות המעודכנות ביותר של 

משרד הבריאות וטובי הגניטיקאים בארץ ובעולם.
מנהלי הסמינרים המכירים בחשיבות ובחיוניות הבדיקות 
לשולחנם,  לפעם  מפעם  המגיעים  הכאובים  המקרים  מכוח 
הקודש  לקולות  חתימתם  את  רבה  בהתרגשות  עתה  הוסיפו 
את  לבצע   - ומוצא  עדה  מכל   - ואחת  אחד  לכל  הקוראים 

בדיקות "דור ישרים".

 בנות מעדות המזרח תיבדקנה ע"י 'דור ישרים'

היסטריה במערכת הרפואית )צילום אילוסטרציה: יונתן זינדל - פלאש 90(
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תוספת של אלפי שקלים לבני הישיבות
בפעילות סגן שר החינוך מאיר פרוש החל אמש )חמישי(, מרתון 

השלמת תקציב הישיבות והכוללים לשנת 2015, כאשר הסכום הכולל 
יעמוד על 1954 ש"ח לתלמיד ישיבה ו-3517 לאברך כולל  פרוש 

הודה לבנט על "מאמציו לתיקון העוול"

הגר"ד לאו הגיב על סרטון החתונה שהסעיר השבוע את המדינה:

שמעון דן
 

לאו,  הגר"ד  לישראל,  הראשי  הרב  החתונה:  סרטון  סערת 
הגיב השבוע בחריפות לסרטון חתונת הימין הקיצוני שפורסם 
השבוע בערוץ 10, ובו נראים עשרות חוגגים המביעים שמחה 
רובים,  מניפים  שהם  תוך  דוואבשה  עלי  התינוק  של  מותו  על 

אקדחים, סכינים ואף בקבוק תבערה באוויר.
לאו,  הרב  אמר  היהדות",  דרך  אינם  הם  שכאלו  "מעשים 
מתורת  היהודי,  העם  מערכי  והתנערות  התנכרות  "זו  והוסיף 
והמחנכים  ההורים  על  היהודי.  העם  של  ומייחודיותו  ישראל 
לעשות  החוק,  גורמי  עם  יחד  המשימה,  את  עצמם  על  לקחת 
הכל למנוע הזדהות כה מחרידה עם מעשי טרור ורצח מחרידים 

שכאלו".
קשות.  תגובות  נרשמו  הפוליטית  המפה  של  הימני  בצד  גם 
"האידיאולוגיה  כי  ואמר  לסרטון  הגיב  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
הרעה של תג מחיר אינה דרכה של הציונות הדתית, נקודה. מי 

שלא מבין זאת שייצפה בסרטון שהוצג בערוץ 10".
מייצג  בשנתו  שנרצח  תינוק  תמונתו של  עם  ההזוי  "הריקוד 
ואיבוד צלם אנוש. עלינו להוקיע באופן  אידיאולוגיה מסוכנת 
החריף ביותר את האידיאולוגיה וההתנהגות הזו ולהבהיר שהיא 
חלק  ולא  הדתית  מהציונות  חלק  לא  מההתיישבות,  חלק  לא 
אמר  ישראל",  במדינת  הלגיטימי  הדמוקרטי  השיח  מגבולות 

ח"כ סמוטריץ'.
הגיבה  רפאלי  מועלם  שולי  ח"כ  היהודי  הבית  סיעת  יו"ר 

יוצאת דופן".  כי הוא "מזעזע בצורה  לסרטון שפורסם ואמרה 
לדבריה, "רצח משפחת דוואבשה הוא מעשה שאי אפשר להגדיר 
את  נוגדים  אלו  כגון  מעשים  טרור.  מלבד  אחרת  במילה  אותו 
המוסר וההלכה היהודית שהם נר לרגליה של הציונות הדתית. 
מה שברור שהמצולמים בסרטון אינם חלק מהציונות הדתית". 
היא הביעה "שאט נפש וסלידה ממעשים אלו", והוסיפה כי על 
שירותי הביטחון לפעול כנגד תופעות אלו ביד קשה ובאמצעים 

לגיטימיים בלבד.
סגנית שר החוץ, ח"כ ציפי חוטובלי הגיבה על הסרטון ואמרה 
כי "הנערים שרקדו בחתונה שתועדה איבדו את הדרך. זוהי לא 
דרכנו. לא דרכו של עם ישראל, ולא דרכה של היהדות. רצח בדם 
קר של חפים מפשע הוא הדבר המגונה ביותר, בעוד שלרקוד 

ולהלל את הרצח מגונה ונתעב לא פחות", דברי חוטובלי.
באופוזיציה התגובות היו אף חריפות יותר. יו"ר האופוזיציה 
נפש,  עלובי  ב"מטורפים.  מדובר  כי  אמר  הרצוג  יצחק  ח"כ 
את  הכיפה,  את  מביישים  אתם  יהודים.  להיות  זה  מה  שכחתם 
הטלית ואת שם השם. מי שרוקד בחתונה וחוגג רצח של תינוק 
אותו מאחורי  לסגור  צריך  ישראלי.  ולא  יהודי  לא  הוא  בשנתו 

סורג ובריח במהירות האפשרית", כתב הרצוג.
יושב ראש מפלגת 'יש עתיד' יאיר לפיד הוסיף כי ה"האנשים 
האלה הם סכנה למדינת ישראל ויש להלחם בהם כמו שלוחמים 
נגד  רק  להיאבק  צריכים  לא  אנחנו  בחיזבאללה.  או  בחמאס 
החמאס היהודי, אלא גם נגד המציאות שהולידה אותו בחטא. 
התפיסות  נגד   - ומרכז  שמאל,  ימין,   - יחד  שנצא  הזמן  הגיע 

הקיצוניות והמטורפות שהולידו את חתונת הדמים הזו". 

"אלו מעשים שאינם דרך היהדות"

סרטון חתונת הימין 
שפורסם השבוע, במהלכו 
הניפו המשתתפים סכינים, 
אקדחים ובקבוקי תבערה - 
ממשיך לזעזע ומביא איתו 
תגובות חריפות  הגר"ד 
לאו: "מעשים שכאלו הם 

  "אינם דרך היהדות
יו"ר האופוזיציה הרצוג: 
"מטורפים. עלובי נפש, 
שכחתם מה זה להיות 

יהודים"  ח"כ סמוטריץ': 
"האידיאולוגיה הרעה של 
תג מחיר אינה דרכה של 

הציונות הדתית"

שמעון דן

שר  סגן  פועל   2015 של  הכספים  שנת  סיום  לקראת 
החינוך מאיר פרוש להחזרת תקציבים לישיבות וכוללים 

שנשללו במהלך הקדנציה האחרונה.
הסכום הכולל שיועבר באופן חד פעמי בשבוע הקרוב 
למוסדות התורה יעמוד על 1,954 שקל לתלמיד ישיבה, 
ו-3,517 לאברך כולל. המרתון החל ביום חמישי )אמש( 

וימשך עד לסוף החודש האזרחי, בתחילת שבוע הבא.

סגן שר החינוך, מאיר פרוש, אמר כי "קיימנו בס"ד את 
הבטחותינו לתקן את העוול המשווע שיצרה הממשלה 
הקודמת כשקיצצה באכזריות בתקציבי מוסדות התורה 

והישיבות הקדושות".
וכן  ולעוזריו  בנט  נפתלי  החינוך  לשר  הודה  פרוש 
על  צייאדה  עמוס  מר  תורניים  מוסדות  אגף  למנהל 
והכוללים  הישיבות  שתקציב  לכך  להביא  "מאמציהם 
התורה,  מוסדות  לחשבונות  האפשרית  במהירות  יעבור 
ולתקן ולו במעט את עוולות הממשלה החולפת שניסתה 
במרתון לקראת השלמת התקציב. מאיר פרוש )צילום: עוזי ברק(למחוק כל תמיכה בחינוך היהודי הטהור בארץ ישראל".

הנערים הקיצוניים השתוללו עם אקדחים וסכינים. מתוך הסרטון שפורסם בערוץ 10
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הותר לפרסום: פעילי דאע"ש תושבי נצרת תיכננו פיגוע בישראל

בחסדי שמים נמנע פיגוע רצחני
שמעון דן

השבוע הותר לפרסום כי במסגרת פעילות משותפת של שירות 
הביטחון הכללי וימ"ר צפון במשטרת ישראל, נעצרו בתאריך 22 

בנובמבר 2015 שני צעירים, תושבי איזור נצרת פעילי דאע"ש.
רינה,  תושב   ,20 כבן   - חסן  בדר  עומר  מוחמד  הינם  העצורים 
ואחמד טלאל אחמד סעאידה, כבן 23, תושב אום אל גנם )השניים 

הם בני דודים(.
יחד  יצאו   2015 מאי  במהלך  כי  עולה  בשב"כ  מחקירתם 
לתורכיה, כאשר בכוונתם היה להיכנס לסוריה ולהתגייס לכוחות 
סאעידה  עמד  לתורכיה  יציאתם  טרם  בזירה.  הלוחמים  דאע"ש 
בקשר עם פעילי דאע"ש בסוריה ותורכיה, במסגרת קשר זה קיבל 

הכוונה וסיוע בתיאום המעבר לסוריה בחסות דאע"ש.
לאחר נחיתתם בתורכיה, הגיעו השניים לעיר גבול בין תורכיה 
אמור  היה  אשר  דאע"ש,  מטעם  גבול  מבריח  עם  ונפגשו  וסוריה 

לתאם את כניסתם לסוריה.
משפחות  השניים  פגשו  הסורי,  הגבול  בקרבת  שהמתינו  בעת 
סיפורי  נמלטו מאימת דאע"ש. בעקבות  סורים אשר  פליטים  של 
נמלכו  לישראל,  לחזור  משפחתם  בני  והפצרות  ששמעו  הזוועה 

השניים בדעתם והחליטו שלא להיכנס לסוריה.
לתכנים  להיחשף  השניים  המשיכו  לישראל  חזרתם  מאז 

ועל-ידי  האינטרנט  ברשת  דאע"ש,  של  קיצוניים  אידיאולוגיים 

שיחות עם תומכי דאע"ש נוספים בישראל.

השניים המשיכו לשקול יציאה ללחימה במסגרת ארגון דאע"ש 

כן,  ומוחמד חסן אף עמד בקשר עם פעיל הארגון מעיראק. כמו 

השבוע התיר השב"כ לפרסום כי במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי וימ"ר צפון במשטרת ישראל, נעצרו 
שני צעירים, תושבי איזור נצרת - פעילי דאע"ש  השניים תיכננו פיגוע בישראל היעד המועדף: צומת גולני

משהו גדול עומד לקרוא!

בני הדודים תכננו פיגוע משות,. דאעש )צילום ארכיון(



11 י"ג בטבת תשע"ו 25/12/15

בשל שינוי מינורי בשמות פרטייםהותר לפרסום: פעילי דאע"ש תושבי נצרת תיכננו פיגוע בישראל

בחסדי שמים נמנע פיגוע רצחני
השבוע התיר השב"כ לפרסום כי במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי וימ"ר צפון במשטרת ישראל, נעצרו 

שני צעירים, תושבי איזור נצרת - פעילי דאע"ש  השניים תיכננו פיגוע בישראל היעד המועדף: צומת גולני

משהו גדול עומד לקרוא!

משרד הרווחה קיצץ 
תקציבי 'קמחא דפסחא'

פישל רוזנפלד

בערב  שנה  בכל  מחלקות  מאות,  לא  אם  עשרות  רבות,  עמותות 
חג הפסח חבילות לאלפי משפחות שגם עם המענקים והחבילות - 

בקושי מצליחות לצלוח את ימי החג.
שכזו  משפחה  כל  מתקצב  שהוא  בכך  'משתתף'  הרווחה  משרד 

בסכום העומד על פחות מ-9 ש"ח.
העמותות  השעה:  והגיעה  הפסח,  מחג  חלפו  חודשים  תשעה 
השמות  לרשימת  בהתאם  ה'תקציב'  את  האחרונים  בימים  קיבלו 

אותה הגישה כל עמותה למשרד הרווחה.
מהסכום  פחות   - עמותה  כל  קיבלה  השנה,  גם  שנה,  בכל  כמו 
שנקבע לה בהתאם לרשימות אותן הגישה. הסיבה הרשמית אותה 

מספקים במשרד הרווחה: "חלק מהשמות 'לא התאימו'".
שמות  של  אחוזים   1-3 עמותות  בכמה  התגלו  שנה  בכל  בעוד 
בהרבה  גדול  נתח  כי  לפתע  התגלה  שהפעם  הרי  מתאימים'  'לא 
אנו  שערכנו  בבדיקה  מתאימים'.  'לא  היו  שהוגשו  מהרשימות 
'לא  היו  לכולם  כי  לגלות  וכמה עמותות חסד, התפלאנו  מול כמה 

מתאימים' בשיעור של 13%.
הנתון הזה לכשעצמו, הפתיע, האם מדובר ב'חיתוך רוחבי' של 

?13%
הרווחה  למשרד  העמותות  מנהלי  כשפנו  התפלאנו,  יותר  עוד 
כשהם מתחננים: תגידו לנו מי 'לא מתאים', שנדע בשנה הבאה לא 

לתת לו תמיכה - ונענו בטריקות טלפון.
חשוב לציין ולהדגיש: משרד הרווחה מקבל את הרשימות בפילוח 
הכולל מספרי תעודת זהות. 'לא מתאים' - זו ההגדרה גם למי שכתב 

את שמו 'שלומי' כשהוא מופיע בתעודת הזהות כ'שלמה'.
הם  ובתגובתם  תגובתם,  את  לבקש  הרווחה  למשרד  פנינו  אז 
כמעט ועונים להגדרה של 'טענו בחיטים והודה לו בשעורים', אבל 
זו תגובתם גם אם הם טועים לחשוב ש'קמחא דפיסחא' דבוק דווקא 

לחגי תשרי.
"משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתקצב ותומך בעמותות 
המגזרית  להשתייכות  קשר  ללא  דפסחא'  'קמחא  סלי  המחלקות 
הגדיל  אף  הצרכים, המשרד  לאור  בנוסף,  הנזקק.  או  העמותה  של 
השנה את התקציב לקראת חגי תשרי ב- 15 מלש"ח לצורך תמיכה 

בנזקקים.
מתבקשות  התמיכה  בקשת  על  בקרה  לצורך  שנה,  "כבכל 
של  הזהות  תעודות  למספרי  בהתייחס  רשימה  להעביר  העמותות 
השגויים  רשימת  את  מלהעביר  חוק  פי  על  מנוע  המשרד  הנזקק. 

המכילים מידע מעובד עם נתונים ממרשם האוכלוסין".

"מנדי" במקום "מענדל"? תקציבך קוצץ. חלוקת קמחא דפסחא

תשעה חודשים חלפו ומשרד הרווחה העביר סוף סוף את תקציב 'קמחא דפיסחא' 
לעמותות  אבל לצד זאת, המשרד הודיע על קיצוץ רוחבי עמוק ללא הסברים

ותוך כדי תהליך ההקצנה שעברו בחודשים האחרונים 
לבצע  כוונה  לגבש  השניים  החלו  דאע"ש,  בהשראת 
פיגוע בישראל, ובכלל זה העלו את מחלף גולני כנקודה 
מועדפת לביצוע הפיגוע, לאור ריכוז גבוה של חיילים 
שם. כחלק מכוונה זו, פנה סאעידה לאדם אחר וביקש 

לרכוש נשק.
לפיה  העצורים,  ידי  על  שהתגבשה  התובנה 
ירי  פיגוע  לבצע  אותם  מחייבת  דאע"ש  אידיאולוגיית 
כנגד יהודים בתוך תחומי המדינה, ממחישה את הסיכון 
הרב הנשקף כתוצאה מצירוף בין אידיאולוגיה קיצונית 
תוך  זאת  וכל  חוקי,  לא  לאמל"ח  גבוהה  נגישות  לבין 

פרק זמן קצר.
כהתאחדות  בישראל  הוכרז  דאעש  ארגון  כידוע, 
בלתי מותרת על ידי שר הביטחון, וכארגון טרור על ידי 

ממשלת ישראל.
בתאריך 24 בדצמ' 2015 הוגשו ע"י פרקליטות מחוז 
צפון כתבי אישום חמורים כנגד השניים לבית המשפט 
המחוזי בנצרת, בחשד לעבירות של מגע עם סוכן חוץ, 
ניסיון ליציאה למדינת אויב וקשירת קשר לביצוע פשע, 
תמיכה בהתאחדות בלתי מותרת. כנגד אחמד סעאידה 

יוחסו בנוסף גם עבירות נשק.
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מעמד הדינר השנתי לטובת 
מוסדות קראלי

האדמו"ר 
רבי 

יקותיאל 
אבוחצירא 

בביקור 
אצל 

האדמו"ר 
מסקווירא

ילדי תלמוד תורה סקווירא 
בביקור
במפעל
הציצית

'המפואר'

מעמד הכרת הטוב למתנדבי 
ה'שומרים - בורו פארק'

ניחום אבלים אצל האדמו"ר מקאמרנא על פטירת בנו המקובל רבי מתתיהו סאפרין זצוק"ל

האחים האדמורי"ם ממאקווא 
בשבעה על הסתלקות 
אחותם הרבנית מדעאש

'מלוה מלכה' לטובת בית המדרש 
בערטש

שמחת הבר מצוה לבן האדמו''ר מאונגוואר ונכד האדמו''ר מסאווארן

שמחת נישואי נכד
מרן הגר"ח קניבסקי

האדמו"ר מדעאש בביקור בבורו 
פארק לרגל שמחת בר מצוה לנכדו

האדמו"ר מוואסלוי 
בהילולת אביו 

האדמו"ר זצוק"ל

האדמו"ר מבעלזא

האדמו"ר ממבקשי אמונההאדמו"ר ממודזיץהגר"ד לאו

האדמו"ר מרחמיסטריווקא האדמו"ר מדז'יקוב ויזניץ גאב"ד ירושלים הגרי"ט ווייס

האדמו"ר מלויצקהאדמו"ר מקאפיטשניץגאב"ד מאקאווא

הגר"מ מורגנשטרן האדמו"ר מזוועהיל הגרא"י פינקל ר"י מיר

האדמורי"ם מספינקא ירושלים האדמו"ר מויזניץ
ומכנובקא-בעלזא

האדמורי"ם מקרעטשניף, 
לעלוב וגארליץ

האדמורי"ם מפינסק קארלין 
וקרעטשניף סיגעט

האדמו"ר מתולדות אברהם 
יצחק
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צילומים:
 ,JDN - אברימי ברגר

יהודה פרקוביץ, רעבישע 
נייעס, ברוך אוביץ, 
בעריש פילמר, אלי 

דויטש, עובדיה כלימי, 
עוזי ברק, יעקב כהן, 

יעקב לדרמן

שמחת השבע ברכות המרכזית

שמחת בית 
באבוב-45

אב"ד לימנוב 
בביקור בארה"ק
בביקור בבתי אדמורי"ם

אצל האדמו"ר מבעלזא

אצל האדמו"ר מויזניץ

אצל האדמו"ר מתולדות אהרן

אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק
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משפחת כל ישראל

10 כללי זהב לזהירות בדרך ההורות מנוחה פוקס

12 בוא  חרוץ שלי,  'בוא  חיוביות:  במלים  הילד  עם  דברו 
ונכין שעורים'. במקום לומר: 'איזה עצלן אתה, למה לא 

התחלת להכין שעורים?' 
או: 'את ילדה נהדרת, אני רואה שהקפדת שלא יישפכו 
כך  כל  הצלחות  'למה  במקום:  הרצפה',  על  מים 

מלוכלכות לאחר שטיפה?'

על  שמונחות  מדי  רבות  ממטלות  ללחץ  ייכנס  לא  שהילד  הקפידו 
כתפו. בדקו אם הלימודים בכיתה מתאימים לו, אם יש צורך לשלחו 
לחוגים ואולי לא, אם לא כבד מדי לילדה לצאת עם אחיה לגינה בכל 

יום לשעתיים וכך הלאה.

3
שימו לב שלא תהפכו כל משחק חביב עם הילדים 
לתחרות  קלה  מטלה  כל  תהפכו  ושלא  לתחרות. 
את  תדרבנו  אל  במדרגות,  עולים  אתם  משפחתית. 
ראשון..  יגיע  מי  נראה  'קדימה!  במילים:  הילדים 

'או: 'נראה מי תתרחץ הכי מהר?'

5 
למה  לב  לשים  הילדים  את  למדו 
שובע?  של  תחושה  גופם.  שמשדר 
תחושה של נוחות? תחושה של כאב 
וכך הלאה. למדו את הילד גם לנקוב 

במילים המסבירות מה מרגיש.

4
בדקו שהילד יישן מספיק בלילה ושלא 
ישן  שלא  ילד  שינה.  שעות  לו  יחסרו 
כפי  לחשוב  מצליח  שלא  ילד  הוא 
שצריך, הוא ילד שמתייאש מהר מאוד 

מאי הצלחה שלו.

10
היו רגועים ושלווים. לא תוכלו לבקש 
בעצמו  ובטוח  שלוו  להיות  מהילד 
אם אתם לא תהיו כאלו ותשדרו לחץ 

ומתח תמידיים.

6
סיפוקים.  לדחות  הילד  את  למדו 
ילד שרוצה דבר וכשלא מקבלו הוא 
שיהיה  ילד  הוא   - משתולל  ממש 

תמיד מאוכזב. 
כשידע מגיל צעיר שלא הכול מובטח 

בעולם, יהיה ילד פחות לחוץ.

7
השתדלו שצרכיו הבסיסיים של הילד יהיו תחת ידיו. שלא יצטרך לדאוג 
לארוחותיו, למיטה נוחה עבורו, למישהו שיקבל אותו כששב הביתה, או 
לחילופין, שהמפתח יהיה במקום ברור. אל תגרמו לילד לדאוג לדברים 

שאינם מתאימים לו ולגילו.

8
הדגישו לילדיכם את גבולות בתיכם. שיהיה ברור להם 
יוצאים מהבית,  לא  שאחר השעה המסוימת בערב הם 
שיהיה ברור וידוע שאחר שעה מסוימת המטבח סגור, 

שיהיה חד משמעי שבשעה 2 ארוחת צהריים.

9
אל תצפו מהילד שיהיה הכי טוב בעולם, 
לעשות  ממנו  מצפים  שאתם  לו  שדרו 
מה שהוא צריך, להצליח כמה שיצליח, 

העיקר שהוא משתדל.

ששמה:  לי  יש  ספרים  של  שלמה  סדרה 
"כולנו חכמים!" הסדרה הזו מלמדת את 
הילדים ומחכימה אותם. ומדוע קראתי לה 

בשם זה?
ילדים צריכים לדעת שהם חכמים ונבונים, 
בחכמתם  יעשו  כבר  הם  והלאה  מכאן 
הרבה שימוש. אם לא ידעו בוודאות שהם 

חכמים נבונים מסוגלים וראויים, רק חלק 
מהם יצליחו. אלו שעור קשה להם שאינו 

מתייאש מכלום.
כדי לגרום לילד ללמוד ולהתעקש להצליח 
בתלמודו – בואו נחדיר למוחו שהוא טוב, 
הדבר יפחית את לחציו ויאפשר לו ללמוד 

ביתר קלות.

ולנו חכמים! כולנו נבונים! 
כולנו יודעים את התורה!

 כ

והפעם באות כ'

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

כדי להפחית מהילד לחצים ואכזבות - נקפיד על הכללים הבאים:

שרה 
פכטר

מהמטבח של
דג הטונה הוא דג עם נטייה להתייבש מהר, במתכון הזה 

יש ברוטב שילוב טעמים מעניין, עשבי תיבול מוכרים 
וגם נגיעת פיקנטיות והמעלה הכי גדולה שלו, 

ברוטב הזה דג הטונה שוחה ולא מתייבש.

החומרים:
5 פרוסות דג טונה

2\1 חבילת כוסברה
2\1 חבילת פטרוזיליה

כוס וחצי שמן זית.
כוס וחצי מים

חצי כוס יין לבן חצי יבש )לא חובה(
קופסא קטנה של רסק עגבניות

5 שיני שום
1 פלפל חריף )לא חובה(

1 לימון
מלח בישול

פלפל שחור גרוס
פלפל לבן

חצי כפית פפריקה חריפה
 שתי כפות פפריקה מתוקה

דג נסיכה ברוטב חרדל 
ודבש וירקות

כל  וגוונים,  ארוחות,  לטעמים,  נרחב  מצע  הם  דגים 
המחבת  מול  נפעם  לעמוד  שאפשר  להעיד  יכול  שף 
נאמן  ריקי  לעבודה,  קדימה  אז  והריחות,  המבעבעת, 
נהדרים. דגים  מתכוני  על  ממליצה  נאמן,  מרשת 

למרות פשטותו של המתכון יש לדג טעם עדין ונהדר.

חומרים להכנה:
3 גזר פרוס לפרוסות.

3 קישואים
3 בצל

 2\1 כוס חרדל
2\1 כוס דבש

4\1 כוס חומץ
3 כפות מלח

פלפל שחור גרוס
כף פפריקה
1 כוס מים

4\3 כוס שמן

לחתוך את הדג לפרוסות 
רחבות

לפרוס את הגזר לעיגולים 
ברוחב חצי סנטימטר.

לערבב את כל החמרים 
ולשפוך רבע בתבנית.

להניח את הדגים בתבנית.
לשפוך את יתרת הרוטב על 

הדג ולאפות בחום בינוני כשעה.

דג טונה ברוטב פיקנטי.
אופן ההכנה:

מפזרים מעט מלח גס ופלפל 
שחור גרוס על הדג.

מטגנים אותו 30 שניות בכל צד 
ומניחים בצד להתקרר.

שוטפים את הלימון ופורסים 
אותו לפרוסות דקות, פורסים את 

השום לפרוסות דקות, קוצצים את 
הפטרוזיליה והכוסברה, פורסים 

את הפלפל החריף לפרוסות דקות, 
מערבבים את כל החומרים 

בשמן ובמים.

שופכים ומפוררים מעט על 
התבנית ומניחים את הדג , 

שופכים את הרוטב על הדג.

מכסים את התבנית בנייר כסף 
ומכניסים לתנור בחום גבוה לכחצי 

שעה, מורידים את המכסה ומשאירים 
לעוד כעשר דקות ומגישים חם
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מנוחה פוקס שרה פכטר מדור אוכל

אמא מחליפה שרה פכטר.

"מתי הילדים שלי יפסיקו לריב?"
"תחזור מהר הביתה. הם רבים!" הזעקתי בדחיפות 

את התגבורת שלי, הלא הוא בעלי.
'מריבות' לא היה מוכר  זמן קצר המושג  עד לפני 
אי- מבטי  לעברי  שתשלחו  לפני  רגע  מספיק.  לי 

בצבעים  הכול  מציירת  זאתי  "נו,  ותסננו:  אמון 
ורודים מדי, ממציאה עכשיו את אגדות האחים גרין 
במהדורה מחודשת", אז רגע, קחו נשימה עמוקה 

ותקראו.
כן, הם רבו ביניהם, כמו כל הילדים בארץ ובעולם, 
אותן  להגדיר  בהחלט  שאפשר  מריבות  אבל 
קצרות,  מריבות  דעות,  חילוקי  חולפות.  כמריבות 
שלא כללו תגרת ידיים או ביטויים חריפים מרחיקי 
הסתיימו  כלל  שבדרך  מתורבתות',  'מריבות  לכת, 

בשלום ואפילו מתוך הבנה הדדית.
את  זוכרת  אני  במריבות!"  עומדת  לא  אני  "מלי, 
קריאות התסכול של החברה שלי. לה היו שני בנים 
אלי  מתקשרת  הייתה  והיא  שלי,  הבנים  בגילאי 
היסטרית. הבנים שלה היו חתול ועכבר מבוקר ועד 

ערב, ואני לא הבנתי אותה.
"נו, באמת!" רציתי להגיד לה שהיא מגזימה, שכן 
אז התמודדתי עם חמישה קטנים מול השניים שלה, 

ולא הבנתי על מה היא נזעקת.
מהרגע  הפסקה!  בלי  רבים  הם  מבינה,  לא  "את 
שהם מתעוררים הם מתקוטטים על כל מה שזז ועל 
כל מה שדומם. במקרה הטוב זה מסתיים במריבה 
ידיים  לתגרת  מגיע  זה  הרע  במקרה  מילולית. 

מתמשכת", ייאוש בקולה.
היא הגיעה איתם מדי פעם כדי לבלות את שעות 
עסוקים  הם  "אצלך  בבית.  אצלי  הצהריים  אחר 
במשחקים עם הבנים שלך. הם שוכחים לריב אחד 
עם השני", אמרה לי במרירות ועקבה בקנאה אחר 

הבנים שלי.
היום, מול המתבגרים שלי, אני מבינה אותה ורוצה 
לבקש ממנה סליחה. שלושת הבנים שלי היו חברים 
טובים. הם מעולם לא רבו מריבות שנמשכו יותר 
מדקה-שתיים. שכן שימי, כיאה לבן בכור, היה ילד 
ובבניית  הכוכבים  במסלול  יותר  שהתעניין  רציני 
מטוסים, ומריבות לא עניינו אותו. ֶּבני]O1[ , השני 
מאיזה  יודע  שלא  נפש,  עדין  ילד  בתור  בשיירה, 
התחבר  לא  פשוט  לריב,  אפשר  החיים  של  צד 
למריבות. ואילו חיים, שרצה לריב, מצא שני אחים 
נותר  ולא  החדשה,  מהאנציקלופדיה  שמתלהבים 
בנועם  השנים  עברו  כך  אליהם.  להצטרף  אלא  לו 

ובנחת יחסית.
עולם  בשערי  נכנסו  שהם  עד  כן!  ש...  עד 
ההתבגרות, השילו את הקליפות, ופתאום התחילו 
לריב. ואז גיליתי, לחרדתי, שבכל השנים שבהן הם 
לא רבו, זה לא היה בגלל החינוך המושלם שלנו, 
אלא משום שהם לא בעלי אופי של מריבות. נקודה.

שימי,  עם  רב  חיים  חיים,  עם  רב  שימי  לאחרונה, 
בני רב עם חיים. על מה? תשאלו במילים פשוטות 
ועדינות. ואני מסמיקה מבושה ומשיבה: הם רבים 
על שטויות. רק שכל מריבה מלווה בטונים גבוהים 
ואם  התבגרות(,  ערך  ראה  מתחלף,  שלהם  )הקול 
סיכוי  יש  הערב,  בשעות   ]O2[ פורצת  המריבה 

שאושרי יתעורר וכל השכונה יחד איתו.
זה כואב ומפריע לי. למען האמת, דודו ואביבה היו 
הם  ועכבר'.  כ'חתול  אותם  הגדרנו  רבים מקטנות. 

תמיד מצאו על מה לריב, אבל הסתדרנו עם זה.
ומשול",  הפרד  בשיטת  לעבוד  חייבים  "איתם 
או  שבת  בצהרי  תמיד  כמובן.  שצדק  בעלי,  טען 
ואביבה  חג, כשכל המשפחה בבית, דאגנו שדודו 
ישחקו במשחקים שונים, בחדרים אחרים, שהמגע 
גדלו  שהם  עד  ניצוץ,  לכלל  יגיע  לא  ביניהם 
והחתול והעכבר עזבו את הבית ונשארו רק הילדים 
הזעקות  מול  שלהם  במריבות  נזכרתי  החמודים. 

הקבועות החדשות ולא ידעתי אנה אני באה.
זעק  חיים  הכה!"  ממש  אותי.  הכה  הוא  "אמא, 
את  לבדוק  רצתי  בכיותיו  לקול  הבנים.  מחדר 

השטח.

"למה אתה מרביץ לו? אתה לא מבין שזה מסוכן 
להרים יד?" הרמתי מבט לעברו של שימי – מטר 

שמונים וחמש גובהו. ונחרדתי.
עצמכם?  בעיני  מתביישים  לא  אתם  "תגידו, 
אפשר לחשוב שאתם ילדים קטנים!" לא הצלחתי 
להתאפק מלנזוף בהם וניסיתי להבין מה קורה כאן.

"הוא מעצבן אותי!"
"חיים, למה אתה מעצבן את שימי?"

"כי הוא מעצבן אותי".
"נו, די, אתם כבר לא ילדים קטנים..."

 האם חלפו הזמנים הטובים? האם איבדתי שליטה. 
זהו, המריבות יהפכו ללחם חוקנו? הם רבים ואבא 

שלהם נזעק, ואז הטונים עולים לגבהים נוספים.
כוסות  מול  ישבנו  ואני  יהיה?" בעלי  "הצילו, מה 
סיידר חם )הלהיט העכשווי בביתנו: מיץ תפוחים, 
באופן  טעים  תנסו,  קינמון.  ומקל  רותחים  מים 

מדהים!(.
"אולי כדאי להתייעץ?" כמעט בכיתי. "שנים שהם 

לא רבו. מה יהיה?
לבד",  שיסתדרו  להתעלם.  ללמוד  חייבת  "את 
זרדים  מוסיפים  "הורים  והישנה.  השחוקה  העצה 

למדורת ילדים".
לא מבין שאני מפחדת  "מצחיק מאוד, אבל אתה 
שהמילולי יהפוך לתגרה מלווה בידיים? וזה יכול 

להיות מסוכן גם אם הם לא מתכוונים לכך".
"אולי זה בגלל גיל ההתבגרות. כל אחד מחפש את 
המקום שלו?" הרהר בקול. השיחה הסתיימה לקול 

מריבה חדשה שפצחה.
לפני מספר ימים זה קרה. ערב שלם ללא מריבות? 
ישבו  הם  הבנים.  לחדר  להציץ  מיהרתי  האומנם? 
שם, שימי וחיים ובני, ואפילו דודו הצטרף אליהם. 

על פניהם מרוח חיוך רחב.
"מה קורה כאן?" מיהרתי לרחרח.

הם  הדלת",  את  וסגרי  היכנסי  ששש...  "אמא, 
ביקשו ממני.

"ליעלי יש בת מצווה בשבוע הבא, ואנחנו מנסים 
להחליט מה לקנות לה. יש לנו סכום נחמד. כל אחד 
מאיתנו חסך את דמי הכיס במשך תקופה. מה את 
ארנק  או  לטיולים  תיק  לה  שנקנה  אמא?  אומרת, 

יקר. ממה היא יותר תשמח?"
הסתכלתי עליהם, והלב שלי התרחב והפחדים שלי 
קצת נרגעו. הם עדיין אחים אוהבים, חברים טובים, 
שיהיו הראשונים לעמוד לצד אח או אחות שלהם. 

הם נרגעים במטלות משותפות וטוב לדעת את זה.
"אני כל כך אוהבת לראות אתכם כך, חברים טובים 

כמו פעם. זה נפלא!"
"נו, אמא, באמת. את יודעת שתמיד אנחנו אוהבים 
אז  מים!  לא  זה  דם  אומרת?  את  איך  זה.  את  זה 
מה אם יש חילוקי דעות". לכו תדברו עם בנים על 

רגשות...
לא  אתם  לרגע.  לי  תקשיבו  ברצינות.  "עכשיו, 
מבינים לאיזו עוגמת נפש המריבות שלכם גורמות 
נערים  חבורת  עם  יושבת  עצמי  את  מצאתי  לי". 
ומשוחחת איתם על רגשות ומחשבות ותהיות. כן, 

יש להם עולם שלם משלהם.
ביניכם  יש  אם  גם  שמהיום,  רק  לי  "תבטיחו 
מתחים או מחלוקות, חילוקי דעות נאמרים בצורה 
מכובדת, שלא לדבר על כך שהם לא יחרגו מהפה".

"מבטיחים, אמא!"
גובה  את  שעברו  נערים  שלושה  אל  מבט  שלחתי 
מטר ושמונים )בן פורת יוסף...( והאמנתי להם. הם 

מסוגלים להיות אחים-חברים ולשלוט בעצמם.
מאז השיחה חלפו להם שבועיים ימים. הם כבר קנו 
והשקט  התרגשות.  ברוב  ליעל  אותה  ונתנו  מתנה 
חזר לשרור במעוננו. חילוקי הדעות עדיין קיימים, 
אבל הם מזכירים זה לזה וגם אנחנו להם, איך צריך 
מחלוקת  שהפיץ  וירוס  היה  זה  אולי  ויכוח.  לנהל 
זקוקים  או אולי סתם בנים בגיל ההתבגרות שהיו 

לשיחה אמיתית וכנה עם אמא שלהם.
 עד המריבה הבאה.

מיוחד למתנות יום הולדת בגני הילדיםמיועד ללימוד האותיות והמספרים באופן חוויתי ומשחקי

המתנה
7 -3 ילד בגיל  לכל 

מאת מנוחה פוקס

האידיאלית

להשיג בקרונית הספרים. 
לבירור על מקומות החניה, טל. 02-5712111

מכירת ספרי מנוחה פוקס תתקיים השבוע במודיעין עלית
בימים ב' וג'  ברחוב יהודה הנשיא 28 052-7110657

מחיר מיוחד לקניה מרוכזת לכיתה שלימה
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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. 

ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֲאִני ֵמִבין! ָהֲעָרִבים ִחְּברּו 
ֶאת ִצּנֹורֹות ַהַחְׁשַמל ְוַהַּמִים ֶׁשל 
ַּתְלמּוד ַהּתֹוָרה ֶאל ַהְּכָפר ֶׁשָּלֶהם!

 ָנכֹון, ֶזה ִנְׁשָמע ֶהְגיֹוִני, ֲאָבל ֵאיְך נֹוִכיַח ֶאת ֶזה?
ַהָּצִעיף הּוא ֹלא הֹוָכָחה ַמְסִּפיק ֲחָזָקה. 

ֹלא נֹוִכיַח ֶאת ֶזה. ְמֻסָּכן ִמַּדי. 
ָּפׁשּוט ֵנֵלְך ְוַנִּגיד ַלְמַנֵהל. 

אֹוי, אֹוי! ְסִליָחה!

ַּבֲחַדר ַהַּמְזִּכירּות:
 ַהַּמְחֵׁשב ָּכָבה! 
ַמה ָּקָרה? ֶקֶצר?

ַהַּמְזִּכיר! ַהַּמְזָּגן ִהְפִסיק 
ַלֲעֹבד, ְוַגם ָהאֹור ָּכָבה!

ַּגם ֶאְצֵלנּו! ַּגם ֶאְצֵלנּו!

ֵיׁש ַּכִּנְרֶאה ַהְפָסַקת 
ַחְׁשַמל, ְּכָבר ֲאָבֵרר. 

ְסִליָחה, ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ִעם 
ַהְמַנֵהל ָּדחּוף ָּדחּוף?

ֲאִני ֹלא יֹוֵדַע ֵאיְך ִנְתמֹוֵדד ִעם ַהִחּיּוִבים 
ַהּמּוָזִרים ֶׁשל ַהַחְׁשַמל ְוַהַּמִים. 

ַהֹּכל ִהְתִחיל ְּכֶׁשָעַבְרנּו ַלִּבְנָין ֶהָחָדׁש. ֲאַנְחנּו ֹלא ַנֲעֹמד ַּבהֹוָצאֹות. 
ָהלֹו? ָהלֹו??? ׁשֹוֵמַע אֹוִתי? ַהֵּטֵלפֹון ִהְתַנֵּתק. ַמה ָּקָרה ַלַחְׁשַמל?

ַּבֲחַדר ַהְמַנֵהל: 

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:

פרק ז'

חבורת הבלשנים

חדש 
בחנויות



17 י"ג בטבת תשע"ו 25/12/15

1

5

2

6

34

7

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"

לסיום מחקו את הקוים 
הכחולים הם הקווים 

המיותרים בציור

נצייר את הפפיון  כעת נצייר את האוזניים 
גדולות וארוכות בצורה 

קצת מוגזמת

נוסיף 
את הפה 
והשער 
שיוצא 
מעט 
החוצה

במרכז 
הפנים 
נצייר 

את האף 
הגבות 

ואת קווי 
החיוך

נצייר קו 
עיניים וקו 

אמצע 
ועל קו 
העיניים 

נצייר את 
העיניים

נתחיל 
בבסיס 

הגולגולת 
והלסת

כדי שהציור יצא מושלם מומלץ לעבור 
אך אם אתם צובעם לאחר מכן בצבעים זה מוסיף המון!!לאחר סיום הסקיצה בעט או לורד שחור 

נמרחים כגון צבעי מים הקפידו להשתמש בלורד 
עמיד )הלורדים שמשתמשים בהם לכתיבה על דיסקים( 

בהצלחה!כדי שהצבע השחור לא ימרח

טיפ:
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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:
ביהכ"נ של המהרש''א 

בעירו, אוסטראה

////////////////////////// אפשר לחשוב

1. מה משמעות הביטוי "עומד
    אחר כתלינו"? ומה מקורו?

2. מה מקור הביטוי "כלו כל
    הקיצין"? והיכן מופיע הביטוי 

    במקורות?

באיזו שנה החלה "פרשת דרייפוס"?
1894 .1
1897 .2
1904 .3
1881 .4

איזה בעל מקצוע משתמש בכלי 
העבודה אימום?

1. נפח
2. חייט

3. סנדלר
4. נגר

אידי אמין היה שליטה של...
1. אתיופיה
2. רואנדה
3. אוגנדה
4. זמביה

היכן נמצא נחל זויתן?
1. בגליל המערבי

2. ברמת הגולן
3. סמוך לעין גדי

4. ליד אילת

1. גרגר בודד באשכול, פרי בודד בצורת גרגר. "____ של שעורים" 
)פאה ו' ז'(

5. בינתיים, במשך הזמן שעבר. "עד ____ ועד ___" )מלכים א' י"ח מה(
7. פס, סרט, רצועה בבגד. "קיטא שיש בה ____ צבועים ולבנים" 

)נגעים י"א ז'( )בלשון יחיד(
9. השולט בשמאלו יותר מבידו הימנית. "אטר יד ____" )שופטים ג' 

ט"ו(
10. שאינו שיכור, או שפג יינו מעליו.

11. מעך, ריקע ורידד על ידי לחיצה. "____ אף על פי שלא חסרה 
בטלה" )עבודה זרה ד' 'ה( )לא בלשון סמיכות( )גוף שלישי, עבר(

13. מפרשיות השבוע.
14. שם מטבע קדמון שערכו היה כמחצית הסלע.  "חזרו לשקול 

____" )שקלים ב' ד'( )בלשון יחיד(
16. לבלתי, שלא.   "_____- יקמו" )ישעיה י"ד כ"א(

18. תערובת של תבן ומספוא למאכל לבהמות. "שור על ____" )איוב ו' 
ה'( )לא בלשון סמיכות(

19. בתוכה, בקירבה. "ומה הארץ אשר הוא ישב ____" )במדבר י"ג י"ט( 
)בהיפוך אותיות(

1. פריחה באויר. "ותועפות ראם- ____ גובה" )רש"י במדבר כ"ג כ"ב( 
)לא בלשון סמיכות(

2. שניתנה לו סמיכה להיות דיין או רב וכדומה. "שכל הסומך יהרג 
וכל ה____ יהרג" )סנהדרין י"ד.(

3. הזמן שאדם או כל יצור חי על האר.  "וראה בטוב ירושלם כל 
ימי ____" )תהלים קכ"ח ה'( )גוף שלישי, עבר( )בלשון סמיכות( 

)בהיפוך אותיות(
4. כלי בעל נקבים קטנים וצפופים ביותר לניפוי קמח או גרגרים 

טחונים אחרים. "העמר היה מנפה  בשלש עשרה ____"                                           
)מנחות ו' ז'( )בהיפוך אותיות(

6. הרגיע אותו, עשה לו נחת רוח. "ל__ דעתו" )בבא מציעא ל"ה:(
8. סערה, רוח עזה וסוערת מאוד. "וכגלגל לפני ____" )ישעיה י"ז י"ג(

12. יבשה. "כפות רגלי הכהנים אל ה____" )יהושע ד' י"ח(
13. בקי בתלמוד. "____ גמרא" )עירובין כ"א:( )בלשון יחיד( )לא 

בלשון סמיכות(
14. מספר המלאכות האסורות בשבת. )בהיפוך אותיות(

15. תלמיד, אחד מבני הישיבה. "בר ____ רב" )חגיגה ה:(
17. באמת ובתמים, ביושר ובנאמנות. "וב____ שלם" )ישעיה לח ג(

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7    8   

9       

11    11 12  

   13    

 14 15   16 17 

18     19  

 
 מאונך                                                                     מאוזן

                   גרגר בודד באשכול,פרי בודד בצורת גרגר. .1
 "____ של שעורים" )פאה ו ז(

                            ____ גובה"                -םפריחה באויר. "ותועפות רא .1
 )רש"י במדבר כג כב( )לא בלשון סמיכות(

                           בינתיים,במשך הזמן שעבר.                        .5
 "עד ____ ועד ___" )מלכים א יח מה(

                                                שניתנה לו סמיכה להיות דיין או רב וכדומה.  .2
 "שכל הסומך יהרג וכל ה____ יהרג" )סנהדרין יד.(

                                                              פס,סרט,רצועה בבגד. .7
                             "קיטא שיש בה ____ צבועים ולבנים" 

 )נגעים יא ז( )בלשון יחיד(

                                                       הזמן שאדם או כל יצור חי על הארץ.  .3
"וראה בטוב ירושלם כל ימי ____" )תהלים קכח ה(                         

 )גוף שלישי,עבר( )בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(
                           השולט בשמאלו יותר מבידו הימנית.            .9

 "אטר יד ____" )שופטים ג טו(
                             כלי בעל נקבים קטנים וצפופים ביותר לניפוי קמח .4

                                                                                       או גרגרים טחונים אחרים.
                                          " בשלש עשרה ____ "העמר היה מנפה 

 )מנחות ו ז( )בהיפוך אותיות(
                                                           הרגיע אותו,עשה לו נחת רוח.  .6 שאינו שיכור,או שפג יינו מעליו. .11

 "ל__ דעתו" )בבא מציעא לה: (
                                                מעך,ריקע ורידד על ידי לחיצה. .11

"____ אף על פי שלא חסרה בטלה" )עבודה זרה ד ה(       
 )לא בלשון סמיכות( )גוף שלישי,עבר(

                              סערה,רוח עזה וסוערת מאוד.                              .8
 "וכגלגל לפני ____" )ישעיה יז יג(

 יבשה. "כפות רגלי הכהנים אל ה____" )יהושע ד יח( .12 מפרשיות השבוע. .13
                                  שם מטבע קדמון שערכו היה כמחצית הסלע. .14

 "חזרו לשקול ____" )שקלים ב ד( )בלשון יחיד(
                     בקי בתלמוד. "____ גמרא"                                  .13

 ובין כא: ( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות()עיר
 מספר המלאכות האסורות בשבת. )בהיפוך אותיות( .14 יקמו" )ישעיה יד כא( -לבלתי,שלא.   "_____ .16
                           תערובת של תבן ומספוא למאכל לבהמות.       .18

 "שור על ____" )איוב ו ה( )לא בלשון סמיכות(
 תלמיד,אחד מבני הישיבה. "בר ____ רב" )חגיגה ה: ( .15

בתוכה,בקירבה. "ומה הארץ אשר הוא ישב ____"  .19
 )במדבר יג יט( )בהיפוך אותיות(
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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.

₪339

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 27.12.15

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 27.12.15

₪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 27.12.15

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 ₪ בתוקף עד 27.12.15

₪55

micro-SD כרטיסי זכרון

₪28
₪17 8GB

16GB

32GB

SD כולל מתאם

בתוקף עד 27.12.15

בתוקף עד 27.12.15
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> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15
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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

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 ₪

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

שתי מצבי הפעלה, שני 
גופי חימום עשויים קוורץ 

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

תנור חימום קוורץ

₪35 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

₪449 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

מזגנית ניתנת לתליה כולל טיימר ושלט
מזגנית ניתנת לתליה או להנחה על שולחן 

כוללת טיימר ומגיעה עם שלט רחוק 
גוף חימום PTC בעל יעילות תרמית גבוהה 

בטיחותי

₪199

הספק גבוה 2000W, גוף חימום עוצמתי - לפיזור חום 
ביעילות ובמהירות, כולל מפזר חום טורבו, אידיאלי 

לשימוש בחדרים, חדרי 
ילדים, סלונים, משרדים 

וכדו' בטיחותי וחסכוני 
בחשמל

קונווקטור זקש

₪139
בטיחותי

אידאלי לחימום אזורים פתוחים, לחצר 
ולמרפסת, לבתים פרטיים ולמסעדות. 

ניידת, עמידה בפני פגעי מזג האוויר, 
גשם ורוח. 

פטריית חימום חשמלית

₪899 בטיחותי

חשמלי

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪699

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 במקום 995 2₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15

אידיאלי לשימוש בסלונים וחדרים 
גדולים, חימום קרמי סופר עוצמתי 

2750W, מפוחי טורבו לזרימת 
אוויר אדירה, מתחמם במהירות 

ומורגש למרחק

מחמם על טורבו הוריקן XL גולד ליין

₪599 בטיחותי

XL

מנוע DC, גוף חימום קרמי 
W1500 :הספק ,PTC

תרמוסטט מתכוונן, נורת 
חיווי לחימום יתר, חסכוני 

בחשמל

מפזר חום קרמי מורפי ריצ'ארדס 

₪139
בטיחותי

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 27.12.15
במקום 180 ₪
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