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בני ברק
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פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות
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שרון

חדרה - נתניה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי ד' בטבת תשע"ו  16/12/15 גיליון מס' 968

פרשת ויגש
כ. 16:02 י. 17:18ירושלים

כ. 16:18 י. 17:19
כ. 15:58 י. 17:18              

ב"ב
פ"ת

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.
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C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר
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8 צלעות₪799בטיחותי
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זכוכית, קיבולת מיכל גדולה במיוחד 
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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.

₪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

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

> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח 



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 ד' בטבת תשע"ו  16/12/15 גיליון מס' 968

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

ע.י סולר ודלקים בע"מ

לפרטים וייעוץ: מיכאל 050-5920887
משרד: שמריהו לוין 13 קרית יובל ירושלים | פקס: 077-4601312

 אפשרות לתשלום בכרטיס אשראי  החברה שומרת שבת

בהזמנה מעל 3,000 ליטר
תינתן הנחה משמעותית

אנו מתחייבים למחירים הזולים
ולשירות הטוב ביותר בשוק

בין לקוחותינו
חברות | עסקים| מוסדות 

מקוואות| וועדי בתים
ועוד אלפי לקוחות מרוצים
זמן אספקה מהיר במיוחד

לחימום ולתחבורה

ישירות 
מבתי הזיקוק 

לכל מטרה

יעוץ חינם

בהזמנת
1,000 ליטר

20 ליטר 
מתנה

אספקת 
סולר ונפט

פרשת ויגש
כ. 16:02 י. 17:18ירושלים

כ. 16:18 י. 17:19
כ. 15:58 י. 17:18              

ב"ב
פ"ת

ריבלין בוועידת 'הארץ' השבוע                 )צילום: אמיר לוי, פלאש 90(

חברי הכנסת החרדים במתקפה חסרת תקדים נגד נשיא המדינה ריבלין:

"בחרנו נשיא 
כפוי טובה"

אחרי שקרא לצירוף לפיד לקואליציה והצהיר כי יש להגביר 
את השוויון בנטל קורע הנשיא ריבלין את החוטים האחרונים 
עם החרדים שתמכו בו וחובר לרפורמים בארה"ב  בעקבות 
השתתפות ריבלין בטקס רפורמי עם נשיא ארה"ב - ביטולי 
הזמנות של נשיא המדינה לאירועים חרדיים, כולל לחתונת 
בתו של יו"ר ש"ס דרעי  סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש: 
"טדי קולק שפך הון על ערביי מזרח ירושלים והמתנגד הגדול 
שנוסע  ריבלין  רובי  האופוזיציה  איש  היה  מדיניות  לאותה 
כיום לארצות הברית כדי לפרסם נגד ישראל מאמרים ולטעון 
שלא העברנו מספיק תקציבים לערבים" / בי"ס לפוליטיקה

שיחה חסויה: מה גרם לרה"מ להתקשר בדחיפות 
לשרים דרעי וליצמן עם צאת השבת? / בי"ס לפוליטיקה

לשבת הקרובה!!
במלון לב ירושלים

 &900
לזוג פנסיון 

מלא

 ליד ביהכנ"ס הגדול

כמו"כ לכנסים 
אירועים וקבוצות

0548-410815

כשרות מהדרין

*5700

הורה �יעודי?
�ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�


פתיחת תיק לא קבלת לא שלמת ממ� הכנ�ה ומהביטוח ה�יעודי (ג	 ביטוח �יעודי בקופ"ח)יש לכ	 זכויות ומגיע לכ	 הרבה כ�
חינ�

שלוחה 120 03-5796643פרסם ותתפרסם

פיגוע בגשר המיתרים
14 פצועים בפיגוע דריסה בגשר המיתרים בכניסה לירושלים 
ביום שני  בין הפצועים גם חרדים, ותינוק בן שנה וחצי - 
שאיבד את רגלו  בריאותו ברכבו של המחבל נמצא גרזן 

 בעקבות הפיגוע: ברקת הורה למגן מאות תחנות אוטובוס 
בירושלים / עמ' 4

האם תחנה ממוגנת תעזור? פיגוע הדריסה השבוע

לכבוד 
השבת

שיתוף פעולה בין וועדי 
הגנרטורים לבין אגפי 
העירייה בכדי להכשיר 
חוקית את הגנרטורים 

בעיר / עמ' 6



"ד בד תש"ע 121//1       ד' בטבת תשע"ו 16/12/15 בירושלים124 בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון,  אנה כהן, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
דיתי קויטנר, שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאחעורך חדשות מקומיות: מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך, עוזי ברק, 
מנדי ריזל,  איתי גדסי, יאיר פלד, 

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 
אביחי חדאד, אורי ירושלמי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

האם תחנה ממוגנת תעזור? פיגוע הדריסה השבוע

פיגוע בגשר המיתרים
14 פצועים בפיגוע דריסה בגשר המיתרים בכניסה לירושלים ביום שני  בין הפצועים גם חרדים, ותינוק בן 
שנה וחצי - שאיבד את רגלו  בריאותו ברכבו של המחבל נמצא גרזן  בעקבות הפיגוע: ברקת הורה למגן 

מאות תחנות אוטובוס בירושלים
מאת: שמעון דן ופישל רוזנפלד

וחצי,  שנה  בן  תינוק  בהם  אדם,  בני   14
האוטובוס  בתחנת  דריסה  בפיגוע  נפצעו 
הצמודה לגשר המיתרים בכניסה לירושלים - 

שאירע בצהרי יום שני. המחבל נורה וחוסל.
התינוק הפצוע נפצע באורח קשה, שני בני 
ביום  קל.  והיתר  בינוני  באורח  נוספים  אדם 
עין  הדסה  החולים  בבית  הסתיים  בערב  שני 
כרם ניתוח ברגלו של התינוק, במטרה להציל 
כי  מדגישים  החולים  בבית  מקטיעה.  אותה 
על אף שהפציעה ממנה סובל התינוק קשה, 
לא נשקפת סכנה לחייו. אך למרות הניתוח - 

התינוק איבד את רגלו.
זהות  תעודת  בעל  ישראלי  אזרח  המחבל, 
שעובד   21 בן  חנינא  בית  תושב  כחולה, 
נכנס  מאזדה,  מסוג  רכב  עם  הגיע  בסביבה, 
היו  שבה  אוטובוס  בתחנת  רבה  בעוצמה 
שמנע  כיבוי  ברז  ידי  על  נבלם  אך  האנשים 
במהלך  בהרבה.  קשה  פיגוע  לבצע  ממנו 
הזזת  נדרשה  הנפגעים  חילוץ  ניסיונות 
נפגעים  הוצאת  לצורך  המחבל  של  מכוניתו 
של  "ברכבו  כי  נמסר  מהמשטרה  מתחתיה. 
המחבל נמצא גרזן גדול שיועד לבצע פיגוע-
וחיסולו  הביטחון  כוחות  תושיית  המשך. 
נמסר  כבד",  אסון  מנעו  המחבל  של  המהיר 

מהמשטרה.

איחוד  מתנדבי  כי  נמסר  הצלה  מאיחוד 
הצלה מסניף 'ירושלים' טיפלו במספר הולכי 

רגל שנפגעו מרכב המחבל.
משה טייטלבוים, מנכ"ל איחוד הצלה שהיה 
בזירה, סיפר: "כשהגעתי לזירה הענקתי יחד 
עם מתנדבים מיחידת האופנועים של איחוד 
ולאמו,  לתינוק  ראשוני  רפואי  טיפול  הצלה 
בזירה  מהרכב.  שנפגעו  רגל  הולכי  ולמספר 
המחבל(.  חיסול  )של  ירי  קולות  נשמעו  אף 
כלל הנפגעים סבלו מחבלות ופציעות וטופלו 

בזירה כשהם בהכרה מלאה".
של  הארצי  המוקד  מנהל  דוד  בן  אריאל 
"יצאתי  האירוע:  את  סיכם  הצלה  איחוד 
איחוד  של  מהמוקד  נוספים  מתנדבים  עם 
ספורות  שניות  תוך  והגענו  שבסמוך  הצלה 
טיפול  הענקנו  למקום  כשהגענו  לזירה. 
וסבלו  רפואי ראשוני לנפגעים שהיו בהכרה 
הענקנו  כן  כמו  ופציעות.  חבלות  משברים, 
סיוע לזירה למספר רב של נפגעי חרדה עקב 
אופי האירוע. מדובר בזירה קשה המוכרת לנו 

לצערנו מפיגועי דריסה קודמים".
המשטרה  דובר  אהרוני,  אסי  סנ"צ  לדברי 
גם  לראות  שניתן  כמו  ירושלים,  במרחב 
קודמים,  טרור  באירועי  וגם  הזה  באירוע 
שוטרים  על-ידי  המבוצע  המהיר  הניטרול 
האירוע",  "לסיום  מביא  אזרחים  על-ידי  או 

כלשונו.
האחרונים  הפיגועים  רקע  על  כך,  ובתוך 
ופיגוע הדריסה ביום שני, שוחח ראש העיר 
התחבורה  שר  עם  ברקת,  ניר  ירושלים, 
תוכנית  בפניו  והציג  כץ  ישראל  והמודיעין 
למיגון  ירושלים  עיריית  ידי  על  שגובשה 
מאות תחנות אוטובוס בבירה, במקומות עם 

סיכון גבוה ובתיאום עם המשטרה.
ועלות  כחודש  הינו  התחנות  מיגון  משך 
העבודה כשני מיליון שקלים. השר כץ בירך 
על היוזמה והבטיח לפעול יחד עם ראש העיר 
מול משרד האוצר להשיג את התקציב הדרוש 

כדי שניתן יהיה להוציא את התוכנית לפועל.
והצגתי  כץ  השר  עם  הערב  "שוחחתי 
אוטובוס  תחנות  מאות  למיגון  תכנית  בפני 
במקומות עם סיכון גבוה", אמר ראש עיריית 

ירושלים ניר ברקת. 
הדריסה  פיגוע  לאחר  קצר  זמן  שני,  ביום 
בכניסה לירושלים, קיים אחר הצהריים ראש 
בהשתתפות  דיון  נתניהו  בנימין  הממשלה 
ושר  ארדן  גלעד  הפנים  לביטחון  השר 
התחבורה ישראל כץ והנחה אותם למגן את 
לפי  הבירה,  ברחבי  האוטובוס  תחנות   300

התוכנית שהציגה העירייה.

המתנדבים נפגשו בנסיבות טובות
לאחר שורה של פיגועים בהם רצו לסייע, נפגשו מתנדבי "איחוד הצלה" השבוע ביום גיבוש מיוחד  בטקס 
הדלקת נרות החנוכה השתתף מפקד מחוז ירושלים משה )צ'יקו( אדרי ובכירים נוספים  מיקי כהן, ראש סניף 

ירושלים ב'איחוד הצלה': "מטרת האירוע להוקיר את המתנדבים על הזמן שהם משקיעים בהצלת חיים"

מאת: מנדי כץ

ביום שני האחרון התקיים יום גיבוש מיוחד 
מסניף  הצלה'  'איחוד  מתנדבי  למשפחות 
המתנדבים  נהנו  היום  במהלך  ירושלים. 
פעילויות  ושלל  ובני משפחותיהם מהופעות 
היום התקיים טקס  כן, במהלך  כמו  לילדים. 
בהשתתפות  חנוכה  של  אחרון  נר  הדלקת 
מחוז  מפקד  בראשם  מכובדים,  של  שורה 
ירושלים במשטרת ישראל ניצב משה )ציקו( 
אדרי, חבר מועצת עיריית ירושלים אריה קינג 

ועוד.
נר שמיני של  ניצב אדרי התכבד בהדלקת 
חנוכה. בדבריו הודה למתנדבי 'איחוד הצלה' 
בין  שקיים  המקצועי   פעולה  השיתוף  על 

הארגונים וציין את המסירות של המתנדבים 
שניכרת   - וחובשים  פרמדיקים  רופאים,   -
כי  אמר  אדרי  ניצב  האחרון.  הפיגועים  בגל 
מתנדבי 'איחוד הצלה' תורמים תרומה אדירה 

השת"פ  כי  והוסיף  ירושלים  תושבי  לבטחון 
בין משטרת המחוז לאיחוד הצלה יעמיק.

בירך  קשש  זאב  הצלה"  "איחוד  יו"ר 
מפעילות  נפעם  "אני  ואמר  האירוע  באי  את 

לילות  שעושים  ירושלים  בסניף  המתנדבים 
לעזרה  מי שזקוק  לכל  לסייע  כימים במטרה 
רפואית דחופה. אירוע מסוג זה הוא הזדמנות 
מנת  על  ידיהם  את  ולחזק  תודה  להם  לומר 

שימשיכו בפעילותם עוד שנים רבות".
ב'איחוד  ירושלים  סניף  ראש  כהן  מיקי 
הצלה' אמר כי "מטרת האירוע הינה להוקיר 
ולהודות למתנדבים על עשייתם בעבר, בהווה 
למען  משקיעים  שהם  הזמן  כל  ועל  ובעתיד 
נתן  הגיבוש  שיום  בטוח  אני  חיים.  הצלת 
הברוכה.  בעשייה  להמשך  מרץ  למתנדבים 
בהזדמנות זו אנו גם מודים לנשות המתנדבים 
למען  רבות  מקריבים  הם  שגם  ולילדיהם 

הצלת חיים"

מצילים חיים. ניצב אדרי ומתנדבי 'איחוד הצלה' ביום הגיבוש המיוחד



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
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הכל למען השבת
שיתוף פעולה בין וועדי הגנרטורים לבין אגפי העירייה בכדי להכשיר 
חוקית את הגנרטורים בעיר  מרן הגר"ח קניבסקי לישראל קלרמן: 
"חובה להישמע לרשויות ולפעול בכל האפשרויות שהגנרטורים יהיו 

מונחים בהסכמה ובאופן חוקי ולא יגרמו לסכנה ח"ו"

רישוי   - העירייה  אגפי  בין  פעולה  שיתוף 
המשפטית  והמחלקה  הסביבה  הגנת  ופיקוח, 
לצורך  בירושלים,  השבת  גנרטורי  לוועדי 
והסדרת  ובראשונה  בראש  הבטיחות  שיפור 
חוקי,  באופן  העיר  ברחבי  הגנרטורים  כל 
הודות לפעילותו של סגן ראש עיריית ירושלים 
ומחזיק תיק מבני דת ופיקוח עירוני ר' ישראל 

קלרמן. 
מסרו  הוועדים  נציגי  הפגישות,  במהלך 
אשר  הגנרטורים  כי  במפרט,  עיון  לאחר 
בודקי  וכי  טובה  ברמה  מטופלים  באחריותם 
החשמל  לוחות  את  אישרו  מוסמכים  חשמל 
אמרו,  ידיעתם,  למיטב  החיבורים.  את  וכן 
בודדים  במקרים  מדובר  מפגעים  קיימים  אם 
בלבד, אשר יטופלו בהקדם האפשרי. ר' מנחם 
רוטשילד המסור בברכת גדולי ישראל לעניין 
החשוב של הגנרטורים בכל רחבי הארץ, ציין 
את  לבחון  תהיה  ביותר  המעשית  הדרך  כי 
כאשר  שיפור,  המחייבים  הקיימים  המפגעים 
הן מההיבט  רבות לשיפור  קיימות אפשרויות 
וחיבורי  החשמל  רשת  מהיבט  והן  הסביבתי 
הבתים. נציגי וועדי הגנרטורים ציינו כי בניגוד 
להשתמש  שלא  מקפידים  הם  לשמועות, 
לשם  אחרים  עמודים  או  תאורה  בעמודי 
העברת הכבלים. "מדובר בסכנת נפשות, ואין 
שום היתר הלכתי לקיים מצוות שבת כהלכתה 

על חשבון סכנת חיי אדם", חידדו הנציגים. 
ר'  ירושלים  עיריית  ראש  סגן  כך,  בתוך 
שר  מרן  של  למעונו  נכנס  קלרמן  ישראל 
התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בכדי לעדכן 
הסדרת  למען  שעושים  הרבים  המאמצים  על 
בירושלים  רבות  בשכונות  הגנרטורים  עניין 
עבור ציבור בני התורה אשר מקפידים כשיטת 

'החזון איש'.
מרן  של  פניו  על  ניכרה  רבה  רוח  קורת 
שפועלים  שמע  כאשר  קניבסקי  הגר"ח 
להסדיר באופן רשמי וקבוע את הדבר, לטובת 
ליהנות  כבר  הזוכים  בירושלים  יהודים  אלפי 
קניבסקי  הגר"ח  מרן  בשבת.  כשר  מחשמל 
ולפעול  לרשויות  להישמע  חובה  כי  הוסיף 
מונחים  יהיו  שהגנרטורים  האפשרויות  בכל 
בהסכמה ובאופן חוקי ולא יגרמו לסכנה ח"ו 
בדבר. העוסקים  לכל  רבה  הצלחה   ואיחל 

 הרב קלרמן והרב רוטשילד מתברכים
ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

כך אמר הגר"ח נבנצאל בכינוס פעילי דגל התורה בירושלים, כאשר 
דיבר על חשיבות העמידה בפרץ נגד אירועים המחללים את ירושלים 

 כיבד בהשתתפותו: הגאון הגדול הגרב"מ אזרחי שליט"א

כמידי שנה בימי חג החנוכה התקיים בביתו 
של הרב יצחק פינדרוס כינוס לנציגי ופעילי 
בו השתתפו  ירושלים,  בשכונות  התורה  דגל 
גם רבנים וראשי ישיבות שנשאו דברי חיזוק 

אקטואליים בפני ציבור המשתתפים.
'דגל  סיעת  חברי  השתתפו  היתר,  בין 
התורה' בעירית ירושלים סגן ראש העיר הרב 
אליעזר  הרב  הסיעה  ויו"ר  קלרמן  ישראל 
וכן פעילי שכונות וחברי הנהלת  ראוכברגר, 

המינהלים הקהילתיים מטעם דגל התורה. 
הגרב"מ  בנוכחותם  כיבדו  האירוע  את 
אזרחי חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 
ועדת  חבר  אפרתי  הגר"י  ישראל',  'עטרת 
המדרש  בית  וראש  התורה  דגל  של  הרבנים 
להלכה בהתיישבות, הגר"ח נבנצאל רב העיר 

רשת  ראש  אתרוג  יחזקאל  הרב  העתיקה, 
אלישיב,  אריה  והרב  עוז',  'מגדל  הכוללים 
הגרי"ש  מרן  סבו  בקודש של  ומשמשו  נכדו 
אלישיב זצ"ל וכן רבנים ואישי ציבור נוספים.
ברכה  בדברי  פתח  נבנצאל  חזקיהו  הרב 
המשמר  על  לעמוד  הנוכחים  את  וחיזק 
את  המחללים  אירועים  כנגד  נפש  במסירות 
הגר"י  דברים  נשא  אחריו  ירושלים.  קדושת 
אלישיב  הגרי"ש  מרן  בשם  שהביא  אפרתי 
מזיקים  כוחות  בפנים  יש  שכאשר  זצוק"ל 
פנימי  והרס  גרוע  יותר  הרבה  זה  שמכלים 
שבאופן  והוסיף  חיצוני,  ממאבק  יותר  חזק 
טבעי במקרה כזה אי אפשר לנצח, אך על ידי 

אחדות של כולם תמיד אפשר לנצח.
חבר  גדולה   בהתרגשות  התקבל  אחריו 
הגרב"מ  הגדול  הגאון  התורה  גדולי  מועצת 
 אזרחי שליט"א שנשא דברי תורה מיוחדים.

"לעמוד על המשמר במסירות נפש"

הגרב"מ אזרחי נושא דברים בכינוס

שלומציון המלכה 3, ירושלים, להזמנות מראש: 02-6257311. א'-ה': 12:00-24:00

הארוחה כוללת: פוקצ'ה וסלטים, 2 מנות ראשונות, 2 מנות עיקריות, 
מנה אחרונה, 2 כוסות שתייה קרה, 2 כוסות יין

ן י ר ד ה מ ל ר  ש כ

ארוחה זוגית עשירה ב- ₪249 בלבד!

המבצע 
תקף גם 
במוצאי 

שבת

בס"ד



היום פשוט כיף לטייל בירושלים. הרחובות יותר נקיים, הגינות יותר ירוקות והמדרחוב והשטחים 
הציבוריים יותר נקיים ומטופחים וזאת בזכות הפעילות המבורכת של התושבים ושל עיריית ירושלים. 
הטמנו מאות פחים תת קרקעיים בשכונות, תגברנו את מערך עובדי הניקיון והתברואה ,התחדשנו 
במשאיות אשפה ורכבי ניקיון מתקדמים, טיפחנו את הפארקים והוספנו יותר שבילי אופניים ויותר 
מתקני ספורט ושעשועים והכל למענכם התושבים. יחד נמשיך לשמור על ירושלים שלנו נקיה.

יחד, שומרים על ירושלים נקיה ומטופחת

מרגישים
את השינוי

ברחובות
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"הגשר שלנו לציבור"
יום עיון נערך השבוע למתאמי קשרי הקהילה במחוז 

ירושלים ב'מכבי'  אלפי חברים עברו במעבר האחרון 
למכבי במחוז ירושלים  ראש מחוז ירושלים והשפלה 
מר גידי לשץ: "מתאמי קשרי הקהילה הם הגשר שלנו 
לציבור. הגשר שנועד להיטיב ולהתאים את השירות 

הרפואי המקצועי הטוב ביותר של מכבי לצרכי הקהילה"

מאת: מנדי כץ

ירושלים  במחוז  בריאות  שירותי  מכבי 
וצמיחה  פיתוח  בתנופת  נמצאת  והשפלה 
בירושלים  לאחרונה  נפתחו  רבים  וסניפים 
הרפואה  שירותי  הורחבו  וכן  שמש  ובבית 
הפעילות  במסגרת  במחוז.  השונות  בערים 
קשרי  מתאמי  כלל  חודש  מידי  מתכנסים 
הקהילה ממחוז ירושלים עם הנהלת המחוז על 
מנת לבחון דרכי פעילות נוספים, לשפר ולייעל 

את השירות לחברי מכבי במחוז ירושלים.
במודיעין  המחוז  בהנהלת  נערך  השבוע 
הקהילה,  קשרי  למתאמי  מיוחד  עיון  יום 
מר  עילית  מודיעין  מרחב  מנהל  בהשתתפות 
ואחראי  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל  פן,  עדו 
שלזינגר,  משה  הרב  הקהילה  קשרי  מתאמי 
יפעת  הגב'  ירושלים  במחוז  התפעול  מנהלת 
שירות  מנהלת  נחשון  אהובה  והגב'  אלפסי, 
במחוז  הקהילה  קשרי  מתאמי  מחוזית, 
ירושלים,   – אורלנצ'יק  אברהם  ר'  ירושלים, 
ניימן  נחמן  ר'  שמש,  בית   – קלוגמן  יצחק  ר' 
ביתר   – ציינוירט  יוסף  ר'  עילית,  מודיעין   –
הגב'  שלמה,  רמת   – לוי  יהושע  הרב  עילית, 
ציפי  הגב'  ג',  רמב"ש   – וייסברגר  ברוריה 
בריקמן - הקריה החרדית ב"ש, ומנהל המרכז 

הרפואי ברמת שלמה ר' שמעון גלובנציץ. 
ראש מחוז ירושלים והשפלה מר גידי לשץ 
ציין לשבח את העבודה המסורה של המתאמים 

למען  ליאות  ללא  במסירות  פועלים  אשר 
הרצון  שביעות  כולה,  והאוכלוסייה  החברים 
הרבה ממכבי שירותי בריאות נזקפת לכל עובדי 
מכבי ובהם גם מתאמי קשרי הקהילה, וציין כי 
הם מהווים אור ומגדל לחברים וקנאת סופרים 
לקופות האחרות. מר לשץ הוסיף כי "תגובות 
של  מפעילותם  הנהנים  החברים  של  נלהבות 
של  ופועלם  שמם  אלינו,  מגיעות  המתאמים 
המתאמים עולה בהערכה ובהערצה רבה מאוד 
במחוז",  והמרחבים  הסניפים  מנהלי  ידי  על 
אמר. "מתאמי קשרי הקהילה הם הגשר שלנו 
את  ולהתאים  להיטיב  שנועד  הגשר  לציבור, 
של  ביותר  הטוב  המקצועי  הרפואי  השירות 
מכבי לצרכי הקהילה והם עושים זאת בהצלחה 

רבה", סיים.
מנהל השיווק למגזר החרדי ואחראי מתאמי 
שלזינגר  משה  הרב  במכבי  הקהילה  קשרי 
תפקיד  כי  וציין  למתאמים  הוא  אף  הודה 
אחריות  בתוכו  נושא  הקהילה  קשרי  מתאם 
כבדה מאד, ונבחרת מתאמי קשרי הקהילה של 
מכבי עושים עבודה נהדרת, מהירה ומקצועית, 
רחבי  ומכל  האוכלוסייה  מכלל  החברים  עבור 
על  לחברים  לסייע  שליחות  ומרגישים  הארץ 
נתוני  "עפ"י  האפשר.  ככל  עליהם  להקל  מנת 
הביטוח הלאומי, אנו הקופה היחידה שרשמה 
ביותר  נמוך  עזיבה  ושיעור  חיובית  צמיחה 
אנחנו   .2015 לשנת  האחרות  הקופות  לעומת 
ראשונים ומובילים את כל מערכת הבריאות", 

אמר.

מאת: אלי שניידר

התלמוד  תלמידי  מאות  השתתפו  במעמד 
תורה "פיקודי אליעזר" שע"י מוסדות "כאייל 
וראש  תערוג'  'כאייל  מוסדות  ראש  תערוג". 
שליט"א  עמרמי  הגר"א  שפר  אמרי  ישיבת 
המסר  על  המשתתפים  מאות  בפני  דיבר 
החנוכה,  מחג  להפיק  אדם  שצריך  החשוב 
הנהגה  לו  שיש  עם  הינו  ישראל  שעם  והוא, 
מעל הטבע במלכות שמים, ולכן אדם שנמצא 
ומחפש  פיתרון  לה  אין  שבטבע  בעיה  מול 
רוחניות - יתנהגו עמו מעבר למגבלות הטבע. 
"המפתחות לכל הבעיות נמצאים בידינו אם רק 

נרצה בכך", אמר הגר"א.
חיים  הרב  יוסף"  "בני  החינוך  רשת  מנכ"ל 
ביטון כובד לשאת דברים לרגל המעמד. ראש 

רשת  למנכ"ל  הודה  תערוג"  "כאייל  מוסדות 
יכולתו  בכל  פועל  אשר  ביטון  חיים  החינוך 
למען מפעל חייו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

מינהלים  תיק  ומחזיק  העיר  הנהלת  חבר 
דברים.  לשאת  כובד  ליאון  משה  קהילתיים 
"ברשות המרא דאתרא הרב אייל עמרמי אשר 
מצליח לאחד את התושבים", פתח. "אני חייב 
לציין ששכונת הר חומה מיוחדת בכך שגרים 
תיק  מחזיק  בתור  האוכלוסייה.  גווני  מכל  בה 
להעיד  יכול  אני  בעירייה,  קהילתיים  מינהלים 
ובשלווה.  בשלום  חיים  השכונה  שתושבי 
על  עמל  אני  התיק  כמחזיק  מתפיסתי  כחלק 
האוכלוסיות.  כל  בין  ואחדות  שלום  השכנת 
זה המפתח של העיר ירושלים. נותר רק לאחל 
בקהילה  בני  כל  בין  תהיה  והאחדות  שהאור 

והשכונה תמיד".

מאות מתושבי שכונת 'הר חומה' בירושלים השתתפו 
  במסיבת חנוכה שנערכה במעמד רבנים ואישי ציבור
חבר מועצת העיר ירושלים משה ליאון: "אניעמל על 

השכנת שלום ואחדות בין כל האוכלוסיות בעיר"

"עמל להשכנת השלום"

'מכבי' בתנופת צמיחה בירושלים:

מתאמי הקשר לקהילה ב'מכבי' ביום העיון

1-700-50-32-32

קמפוס לב רח‘ הוועד הלאומי 21, גבעת מרדכי, ירושלים 

בס״ד

הרשם למכינה של המרכז האקדמי לב ותוכל 
גם אתה להצטרף לאלפי המהנדסים שהשתלבו 

בהצלחה בתעשיית ההיי-טק.

■  קמפוס לגברים בלבד  ■   סיוע השמה בעבודה

■  מלגות שכר לימוד

תלמד. תעבוד. תתפרנס בכבוד.

93%
השמה

    BSc הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב
■  הנדסת אלקטרו-אופטיקה  ■  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה  ■  הנדסת תוכנה  

■  הנדסת תעשיה וניהול  ■  מדעי המחשב  ■  הנדסת מערכות תקשורת

הפקולטה למנהל עסקים BA   ■  חשבונאות ומערכות מידע  ■  מנהל עסקים

BSc ביו-אינפורמטיקה  ■  BSN הפקולטה למדעי החיים והבריאות   ■  סיעוד

יום יעוץ אישי
במרכז האקדמי לב

יום חמישי, י״ב בטבת תשע“ו, 
(24.12.15), בין השעות: 10:00-20:00 24.12



8860*חייגו עכשיו

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.

כשאין לי דקה פנויה 
במהלך היום, טוב 

שיש עם מי לדבר 
בבנק גם בלילה.

שירות "מסביב לשעון" 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:

מסביב לשעון  /
בנקאי אישי  /
עוברים בשמחה /

בנקאי הזמין עבורך בכל שעות היום והלילה.

זמין לשירותך במגוון ערוצי התקשרות.

יחידה ייעודית המסייעת לכם להעביר את חשבון הבנק
שלכם מבנק אחר אלינו ללא מאמץ.
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ושמרו בני ישראל את השבת

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממזרעיטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ספירת מלאי?
לא אצלנו!

כל מוצרי החשמל מכל החברות והמותגים

חיסול
עד המוצר האחרון!

לדצמבר  31 ה- ועד  ו  מעכשי

במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

שואבי אבק, מעבדי מזון, מוצרי חימום, טוסטרים, מגהצים ועוד....מזגנים, מקררים, מקפיאים, תנורים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, כיריים, מיקרוגלים, 

הן
 כ

לי
גי

מאות מבני ירושלים מצטרפים מידי שבת קודש לסיורים בשכונת בהם נפתחו עסקים 
- ר"ל, ביוזמת "התנועה למען ירושלים ותושביה" ובברכת מרנן ורבנן שליט"א

מאת: מנדי קליין

לקריאה  נענים  ירושלים  מבני  מאות 
ירושלים  למען  "התנועה  ע"י  שפורסמה 
יו"ר  שיוזם  לסיורים  להצטרף  ותושביה" 
הרב  ותושביה"  ירושלים  למען  "התנועה 
ע"מ  בשכ',  "התנועה"  ונציגי  מילר,  חיים 
בשבתות  שנפתחו  עסקים  סגירת  לעודד 

ובחגים ר"ל.
מציין  לסיורים  המצטרף  אסולין  ש.  ר' 
עצמם,  בשבתות  השכנוע  דברי  מלבד  כי 
בעלי  עם  שכנוע  פגישות  גם  מתקיימים 
תוצאות,  ליישם  החול,  בימי  העסקים 
ישראל  גדולי  ורבנן  למרן  דווח  עליהם 

שליט"א ולרבני השכונות.
יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה" 
חלק  עם  שוב  שוחח  אף  מילר,  חיים  הרב 
אפשרות,  לבדוק  ע"מ  הסיעות,  מראשי 
להעסקת  התקציב  סעיפי  את  לתגבר 
דרוזים בשבתות וחגים, שיפעלו נגד בעלי 
דוכנים המנצלים את העובדה שאין פקחים 
עיר  של  לרחובה  מרכולתם  את  ומוציאים 

ומחללים שבת בפרהסיה.
מילר  חיים  הרב  יזם בשעתו  הסעיף  את 
הסעיף  מאז  אך  רה"ע,  מ"מ  כששימש 
ואף  קוצץ  אף  אלא  תוגבר,  שלא  רק  לא 
ולכן  קוצצו  דרוזים  פקחים  של  משכורתם 

חלקם עזבו.
"סעיף זה אם יתוגבר, ע"מ להעלות את 
וחגים,  בשבתות  הדרוזים  הפקחים  שכר 
מאוד  יסייע  נוספים  פקחים  להוסיף  וע"מ 
שגדולי  בפרהסיה,  שבת  חילולי  למניעת 
ישראל מרנן ורבנן שליט"א  עודדו לפעול 
בנושא הפרהסיה בעדיפות ראשונה" אמר 
הסיעות  מראשי  חלק  עם  בשיחות  מילר 

בעירייה.
השכונות,  בעלוני  הפרסומים  כאמור 
שבתות  בערבי  לסיורים  ולהצטרף  לבוא 
ל"קו  התקשרו  ורבים  פרי  נשאו  וחגים, 
הרב  "התנועה"  יו"ר  שמקיים  הפתוח", 
להצטרף  ונרשמו  שבוע,  מידי  מילר  חיים 
למקום  הקרובות  מהקבוצות  לאחת 

מגוריהם,
יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה", 
והוקרה  תודה  הביע  מילר,  חיים  הרב 
הקודש  בעיר  השבת  למחאת  למצטרפים 
והמקדש ואף פועל לכינוסים של הפעילים 
שליט"א   ורבנן  מרנן  של  בראשותם 
על  דברים  וישמיעו  ברכה  דברי  שירעיפו 

חשיבות המשימה.

מחאת השבת. מתחם הסינמה סיטי בירושלים
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מוגש כמידע לחברי מכבי

פורסם ב"ידיעות אחרונות" בתאריך 27.10.15 )י"ד מרחשוון תשע"ו(

קופת חולים
מצטרפים

מעבר נטועוזבים כללית
48,656

48,584+72 לאומית
22,292

35,337
-13,045 מכבי

35,414
24,179

+11,235
מאוחדת

33,825
32,087

+1,738

מכבי גדלה
יותר מכל 

הקופות בישראל
מנתוני הביטוח הלאומי נמצא כי מכבי שירותי בריאות מובילה 

עם מספר החברים החדשים הגדול ביותר לשנת 2015

ירושלמים,
כדאי שגם אתם תדעו

פריסת המרכזים בעיר:

מרכז רפואי שטראוס גאולה:
רח' שטראוס 24

מרכז רפואי קרית יובל:
רח' צ'ילה 6 

מרכז רפואי גני גאולה:
רח' ירמיהו 46

מרכז רפואי הר נוף:
רח' הרב חי טייב 48

מרכז רפואי רמת שלמה:
רח' הרב גולדקנופף 12

חדש!
מרכז רפואי אלון – רמות:

שד' גולדה מאיר  225 )קניון רמות(

חדש!

מרכז רפואי גילה:
רח' צביה ויצחק 5

מרכז רפואי פסגת זאב:
רח' חיים תורן 45

מרכז רפואי הר חומה:
רח' ליכטנשטיין 2 

מרכז רפואי רוטר:
רח' אגריפס 40

מרכז רפואי קניון מלחה:
רח' אגודת ספורט בית"ר 1
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מחויבים לתפקידיהם הממלכתיים, הדליקו השרים החרדים 
את מכשירי הסלולר תכף עם צאת השבת. עוד לפני שהספיקו 
להדליק נר שביעי של חנוכה, הבהבה על צג הטלפון שיחה 
התבקשו  נענתה  הטלפון  כששיחת  חסוי.  ממספר  נכנסת 
לראש- השיחה  העברת  לפני  הקו  על  להמתין  וליצמן  דרעי 
הממשלה. דרעי קיבל את השיחה ראשון. ליצמן שמוציא את 
השבת כמנהג רבינו תם, קיבל שיחה זהה כמה דקות אחר כך. 
המחשבה הראשונה שחלפה לשניהם בראש הייתה: "מי יודע 

מה כבר קרה". 
הממשלה.  ראש  בלשכת  כושל  מינוי  עוד  זהו  שקרה  מה 
"תשמע על זה תכף בתקשורת, ולכן רציתי לעדכן אותך לפני 
"אני  לליצמן,  כך  ואחר  לדרעי  נתניהו  הסביר  אישית",  כן 
מתכוון להביא מחר לאישור הממשלה את מינויו של פרופ' 
ומבקש  לכלכלה  הלאומית  המועצה  לראשות  שמחון  אבי 

שתצביע בעד המינוי". 
אצל  הדליקו  הממשלה  ראש  ששידר  והדחיפות  הבהילות 
מקבלי השיחה נורת חנוכה אדומה. דרעי גירד בראשו וניסה 
להיזכר בחשד מאין מוכר לו השם: "זה לא ההוא שעבד עם 

שטייניץ כשיובל היה שר אוצר?", שאל יו"ר ש"ס.
זאת  ותלה  מרוצה  לא  דרעי  כי  הקול  מנימת  זיהה  נתניהו 
מתווה  מאבקי  רקע  על  האנרגיה,  לשר  נוטר  שהוא  בטינה 
הגז. "הוא אומנם עבד עם שטייניץ בעבר אבל כיום הוא איש 

שלי", לקח ביבי חסינות אישית על המועמד לתפקיד.
"רק  דרעי,  השיב  לי",  מפריעה  לא  לשטייניץ  "הקרבה 
שלדעתי היו לו התבטאויות בעייתיות בעבר. לא הייתי בכנסת 
זוכר שהיה איזה שמחון  ובממשלה באותה תקופה אבל אני 

שדיבר נגד משפחות ברוכות ילדים. זה הוא?".
נתניהו אישר בחצי פה ומיהר לסייג: "הייתה לו איזו פליטת 
פה מיותרת לפני שש שנים, אבל זה לא משקף ולא מבטא את 
עמדותיו. הדבר לא יחזור על עצמו ודיברתי איתו על כך. אני 

לוקח על זה אחריות ומבקש שתצביע בעד".
"תן לי לחשוב על זה כמה דקות", ביקש דרעי ומיהר לערוך 
פקידי  את  היטב  שמכיר  חרדי  פוליטיקאי  עם  טלפון  שיחת 
ויודע לחלק להם ציונים )מאחורי הגב(. חוות הדעת  האוצר 
שדרעי קיבל על האיש אפשרה לו לחזור לראש-הממשלה תוך 
דקות ספורות עם תשובה חיובית: "הוא לא כוס התה שלנו 
אבל היות והבהרת שתיקח עליו אחריות, לא אתנגד למינוי".

תשובה דומה אם כי יותר מהירה, קיבל נתניהו גם מהשר 
ליצמן שכיהן כסגן שר הבריאות בקדנציה בה שימש שמחון 
כיו"ר הוועדה המייעצת לשר האוצר. ליצמן מכיר את האיש 
ולפיכך לא נדרש לסיועו של חבר טלפוני כדי להשיב בחיוב 

לבקשת ראש-הממשלה. 
השיקולים של השניים שלא תיאמו את תשובתם מראש היו 
דומים. על זהות תפקיד יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, לא 
האחרון  בחודש  שקיים  ראש-ממשלה  מול  למאבק  יוצאים 
את שתי ההתחייבויות המרכזיות של הקדנציה. התקציב עבר 
בהתאם להסכמים הקואליציוניים וחוק הגיוס תוקן כמובטח. 

למי שמשלם במעשים, לא גומלים במשבר בגלל דיבורים.  
למשרת  אבל  גינוי  לכל  ראויים  שמחון  של  העבר  ציטוטי 
הייעוץ הבכירה אליה נבחר, ממילא אין כל משמעות מעשית. 
ובכלל, מדוע להיתמם? הרי האיש אמר לפני שש שנים, את 
מה שכל השרים והפקידים החילוניים חושבים. נתניהו עצמו 
התבטא באופן דומה בעת שכיהן כשר אוצר, בראיון שהעניק 

לשלי יחימוביץ', בתפקידה כמגישת הכל דיבורים. 
באחוזי  העלייה  את  השבוע  תלה   2015-16 מודל  נתניהו 
לרגע  הקודמת.  בקדנציה  הילדים  קצבאות  בהפחתת  העוני 
לפני  שימש  נתניהו,  בנימין  שהדובר,  לחשוב  היה  ניתן 
כשהנסיבות  ממשלה.  כראש  ולא  אופוזיציה  כראש  שנתיים 
הקואליציוניות מאלצות, אין לנתניהו בעיה להפוך ברגע למגן 

הילדים החרדים. כולם היו בניו ומקבלי קצבאותיו. 

הגומל רעה
נתניהו נחשב במשך השנים לאלוף הדיבורים אבל בקדנציה 
בצ'קים  ולא  במזומן  התחייבויותיו  את  פורע  הוא  הנוכחית 
להיאבק  אפשר  אי  במעשים.  האיש  את  בוחן  "אני  דחויים. 
בראש ממשלה שהחזיר תקציבים וקצבאות, בגלל התבטאות 

של יועץ כלכלי שהוא רוצה למנות", אומר ליצמן, בצדק.
אינו  ממשלה  ראש  דעת.  בשיקול  נהגו  החרדים  השרים 
בקיום  אלא  בהצהרות  אינו  המרכזי  ומבחנו  מדינה,  נשיא 
גדול  וי  המדינה האחרון  בתקציב  דרעי שסימן  התחייבויות. 
ליצמן  מרוצה.  להיות  יכול  שהכין,  המכולת  רשימת  על 
טיפולי  הרחבת  את  הקרוב  ראשון  ביום  בממשלה  שיעביר 
ולחשוף  יכול לחייך מאוזן לאוזן   ,14 גיל  השיניים חינם עד 

שיניים צחורות. 
נשיא  של  בעניינו  רלוונטי  לא  נתניהו,  לגבי  שנכון  מה 
המדינה. רובי ריבלין עלה לגדולה בקולות החרדים, שחלקם 
בו  תמכו  ככולם  ורובם  הראשון,  בסיבוב  עבורו  הצביעו 
בסיבוב השני. השכר היחיד שנשיא יכול לגמול לבוחריו הוא 
לפטפט  בעיה  הייתה  לא  מעולם  שלנו,  ולרובי  נאה,  שיחה 

וללהג ללא הגבלה.
)למעט  לנשיאות  בריבלין  שבחרו  החרדים  הכנסת  חברי 
החבר הטוב ליצמן( הגדירו השבוע את האיש בשתי מילים: 
"כפוי טובה". אם לתמצת זאת בשורה תחתונה מעשית, אל 
ובוודאי  חרדיים  באירועים  בקרוב  האיש  את  לראות  תצפו 
שלא במסגרת אירועי החתונה והשבע-ברכות לבתו של דרעי 
ישראל  נשיאי  במשכן  הבא.  בשבוע  טובה  בשעה  שיתקיימו 
לא התקבלה הזמנה, והשיבושים בדואר ישראל אינם הסיבה.

תדמית  בכנסת  שנותיו  כל  במשך  שתחזק  ירושלים,  איש 
מר  ויריב  האורתודוקסית  היהדות  תומך  חרדים,  אוהד  של 
של הרפורמים, שינה את עורו ואת חברבורותיו. מאז שעלה 
לגדולה בקולותינו, הוא לא מפסיק לדבר בגנותנו. כבר במו"מ 
לממשלה  לצרף  לנתניהו  קרא  הוא  האחרון,  הקואליציוני 
החדשה מפלגות נוספות - עם קריצה ברורה לכיוונו של יאיר 
לנכון  מצא  הוא  הפרק,  על  עמד  הגיוס  חוק  כשתיקון  לפיד. 

לתדלק את ההסתה ויצא בהצהרות על חובת השוויון בנטל. 
בחג החנוכה החולף מצא כבודו נטול הודו את ההזדמנות 
לסתור את כל הצהרותיו בעבר נגד שילוב הרפורמים בממסד 
השמיע  ריבלין  האורתודוקסית.  היהדות  ושימור  הישראלי 
במשך השנים הצהרות נחרצות, כולל בראיון שהעניק לחתום 
מעלה, בתקופת כהותנו כיו"ר הכנסת: "בכל הגלויות שעברנו 
נשארנו עם יהודי כי שמרנו על הסטטוס היהודי על פי ההלכה. 
אם לא נמשיך לשמור עליו, נתבולל ולא יישאר מאיתנו שריד 

ופליט". מתתיהו המכבי לא היה מנסח זאת טוב יותר.
כה אמר כבודו, בעת כהותנו כח"כ. דברים נחרצים לא פחות 
את  כשכינה  החילונית,  לעיתונות  בראיונות  גם  השמיע  הוא 

ואת התנועה הרפורמית הגדיר,  הטמפל הרפורמי "כנסייה", 
פולחן  אגודה המקיימת  לגמרי...  דת חדשה  ביהדות...  "זרם 
שכל קשר בינה לבין היהדות, אינו מתקרב אפילו למציאות".

אלא שריבלין הנשיא שעושה נפשות לעצמו ולא לבני עמו 
)שבחרו בטרור, כלשונו(, עשה גם בנושא הזה סיבוב פרסה. 
רפורמית  "רבה"  של  לצידה  נרות  הדליק  הוא  הלבן  בבית 
נראה  כך  ו...לאמותינו".  לאבותינו  ניסים  "שעשה  שבירכה 
של  מסרים  להשמיע  פעיל  כפוליטיקאי  שהקפיד  הנשיא 
שהוא  הקולות  השבוע'.  'שיחת  עלוני  ברוח  ישראל  אהבת 
משמיע כיום בפומבי, לקוחים מדף המסרים של עלוני 'שיחת 

הטמפל'.

אתרוג בחנוכה
סוכות חלף מזמן, גם חג החנוכה, אך נשיא המדינה התאהב 
בפוזת האתרוג החדש של השמאל הישראלי. הטקסטים שהוא 
משמיע בכל התחומים מכוונים לתדרים השמאליים בסקאלה, 

בכיוון ההפוך מזה שאליו כיוון בכל הקריירה.
אפשר להבין נשיא ישראלי שמבקר בארה"ב ומנסה ללכת 
האחרון  בביקורו  עצמו,  נתניהו  להיכוות.  מבלי  גחלים  על 
והשמיע  הרפורמים  נציגי  עם  נפגש  האמריקאית,  בבירה 
טקסטים שהקפיצו את הנציגים החרדים. ההבדל הגדול הוא 
הרפורמים  לתורמים  כמקורב  ומתמיד  מאז  נחשב  שנתניהו 
והפוליטית,  הכספית  לתמיכתם  זקוק  הוא  האמריקאים. 
ובסופו של דבר הוא משלם להם במטבעות-מילים, ועם שובו 

לישראל אינו פורע את ההבטחות במעשים.
לריבלין לעומת נתניהו, הייתה מאז ומתמיד עמדה מוצקה, 
מבוססת כמו אבן הראשה. הוא לא זקוק לתרומות כדי להיבחר 
הטקסי  כשהאיש  ייצוגית-מילולית.  היא  הווייתו  וכל  בשנית 
הזה, עמד על הבמה המרכזית בעולם והשתתף בטקס רפורמי 
של הדלקת נרות, הוא הבין טוב מכולם את המשמעות. הבין, 

והשתתף במשחק.
ד"ר רן ברץ שנתפס בהשחרת פני הנשיא, היה יכול לשזור 
על  החרדים  הח"כים  השבוע  שהשמיעו  מהאמירות  פנינים 
ריבלין. הנחמה היחידה של חברי הכנסת החרדים היא בכך 
הישראלי שמשח  הימין  רבים.  צרת  היא  ריבלין  שהצרה של 
ידיו  בין  ראשו  את  תופס  האידיאליסט,  הביתרי  את  למלוכה 

בחוסר אמון. 
להחניף לערביי ישראל בעיצומו של מסע טרור ברחובות, זה 
עניין מקומם בפני עצמו. רק שמבחינתו של ריבלין אמירותיו 
נסיעתו  לקראת   - לבאות  הקדמה  היו  בישראל  המתחנחנות 
לחו"ל. וכי מה תאמרו על האזרח מספר אחת שיושב בפאנל 
'שוברים  נציגי  בחסות הקרן החדשה, באירוע בו משתתפים 
שתיקה' ודגל ישראל הופך לדגל שחור? כיצד אפשר להתייחס 
פוסט  בוושינגטון  ומפרסם  בחו"ל  ששוהה  לנשיא  בסלחנות 
מאמר עוין לישראל שאינה נוהגת בשוויוניות ראויה באזרחי 

מזרח ירושלים? אם זוהי ציונות, מהי ציניות?
הכלים  כל  את  שבר  ריבלין  האמריקאית,  בבירה  בביקורו 
ופרץ את כל הגדרות. נשיא מדינת ישראל נהנה מכל רגע בו 
נשיא ארה"ב הראה לכל העולם ואשתו כי לרובי, ולא לביבי, 
דוגמה  לקחת  היה  צריך  המדינה  שנשיא  אלא  לשבח.  נאה 
מיאיר לפיד, שמדלג בין בירות העולם ולא מגנה את מדיניות 
היושבת  והממשלה  ישראל  מדינת  את  מגבה  אלא  ישראל, 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ברית בלי מילה
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התיימר  בשמה  ירושלים,  אותה  בירושלים. 
רובי לדבר במשך כל השנים.   

בשעה שנשיא מדינת ישראל נתן לגיטימציה 
עמד  הנואמים,  מבימת  המדינה  דגל  להסרת 
על דוכן הכנסת ח"כ חרדי שהתחייב לשמור 
אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. מאיר פרוש 
עם  חפיפה  ועשה  שר  לסגן  מחדש  שהושבע 
שיכול  היחיד  החרדי  הח"כ  הוא  קודמו, 
לנשיאות.  ריבלין  כי לא הצביע בעד  להוכיח 
שהה  פרוש  לנשיאות,  הבחירות  כשהתקיימו 
את  המכהן,  לנשיא  בניגוד  בחו"ל.  במכוון 
מאמרי הביקורת נגד ממשלת לפיד דאז, פרוש 
ולא  ב'המבשר'  גם מארה"ב,  לפרסם  המשיך 

בוושינגטון פוסט. 
נזכר השבוע ברובי ריבלין מהגלגול  פרוש 
הראשונה,  האינתיפאדה  לפני  "הרי  הקודם: 
ראש עיריית ירושלים דאז טדי קולק שפך הון 
על ערביי מזרח העיר. המתנגד הגדול לאותה 
ריבלין,  רובי  האופוזיציה  איש  היה  מדיניות 
נגד  לפרסם  כדי  לארצות הברית  כיום  שנוסע 
העברנו  שלא  לגויים  ולספר  מאמרים  ישראל 

מספיק תקציבים לערביי מזרח ירושלים".
המסקנה הברורה של חברי הכנסת החרדים 
היה  הזה,  בעניין  גם  שראש-הממשלה  היא 
הראשון שזיהה. "היינו צריכים לשתף פעולה 
עם נתניהו ולמנוע את בחירתו של ריבלין בכל 
מחיר", נאנחו השבוע בכירים בש"ס וביהדות 
התורה, "אבל גדעון סער הפעיל עלינו בשעתו 
מחוץ  נשאר  סער  גדעון  לחצים.  מכבש 
נשיא  עם  נתקענו  ואנחנו  הפוליטית  למערכת 
איתו  כרתנו  שנים.  שבע  למשך  טובה  כפוי 

ברית אבל האיש לא עמד במילה".

הוצאת נשמה
ביקש  הקו",  על  גפני  משה  את  "תעלו 
ראשי  ישיבת  במהלך  נתניהו  הממשלה  ראש 
שבוע,  מדי  שמתקיימת  הקואליציה  מפלגות 
ששר  אחרי  קרה  זה  הממשלה.  ישיבת  בתום 
החינוך בנט התלונן במעמד צד אחד כי יו"ר 
הסדרת  את  במכוון  מעכב  הכספים  ועדת 

מעמד החטיבה להתיישבות. 
לצנן  ניסה  וביבי  מררתו  את  שפך  בנט 
אותו  נעלה  בוא  פה,  לא  "גפני  האווירה.  את 
ראש  הגיב  אומר",  הוא  מה  ונשמע  הקו  על 
שגפני  אחרי  ההצעה,  על  והצטער  הממשלה 
ניתן  שאינו  בשטף  הפסקה.  ללא  לדבר  החל 
שהובאו  הטיעונים  את  גפני  השמיע  לעצירה 
להפליית  בנוגע  שעבר  בשבוע  בשמו  פה 
החרדים לרעה, לא רק בתקציבי ההתיישבות 

אלא גם בתקציב הישיבות.
יושבים  ביבי הבין שמהפורום המורחב בו 
"שבו  הישועה:  לו  תבוא  לא  השרים  כל 
מה  בכל  עמדתי  "הרי  ביקש,  הוא  ותסדרו", 
שהתחייבתי. העברתי את חוק הגיוס המתוקן, 
שהבטחתי  התקציבים  כל  את  הכללתי 
במסגרת התקציב. ביקשתם שנסדיר את מעמד 
החטיבה להתיישבות אחרי העברת חוק הגיוס 
ועם הבית  לבצע,  הזמן  הגיע  כעת  והסכמתי. 

היהודי אתם יכולים להסתדר גם בלעדי".
דרעי שמתחזק לאחרונה קשר הדוק עם יו"ר 
ועדת כספים, ניסה להנמיך את גובה הלהבות: 
"תבקש מליצמן שיתווך בין בנט לגפני", הוא 
דקות  כמה  בהומור.  לראש-הממשלה  זרק 
אחרי שתמה הישיבה הפכה הבדיחה לכותרת 

מפרגנת שניכס לעצמו אחד המעורבים.
לאגף  בעיקר  כוונו  גפני  הטענות שהשמיע 
הבית  במפלגת  תקומה  סיעת  של  הניצי 
היהודי. "כשיושבים איתם הם נותנים תחושה 
שהכל מגיע להם", אומרים בלשכת יו"ר ועדת 
הוא  אחר.  מסר  משדר  בנט,  "דווקא  כספים, 

פרגמטי ואפשר להסתדר איתו". 
מסתדר  בנט  ושות',  סמוטריץ'  ח"כ  עם 
ניהלו  השבוע  גפני.  כמו  יותר  או  פחות 
ברשתות  פומבי  קרב  ובנט  סמוטריץ' 
החברתיות, אחרי שהח"כ המלומד סמוטריץ' 
פרסם מאמר מנומק בעיתון 'בשבע' במסגרתו 
הסביר כי "הרצח בדומא עם כל חומרתו, אינו 
בעיניים  שרואה  בנט  נקודה".  טרור,  אירוע 
הרחק  ימינה,  נסחף  היהודי  הבית  איך  כלות 
ממחוזות הקונצנזוס הישראלי, מיהר להגיב: 
"מי שזורק בקבוק תבערה על בית מגורים הוא 

טרוריסט, נקודה".  

סמוטריץ'  בין  הקודם  הקרב  בסיבוב 
הוועדה  יו"ר  את  דווקא  גיבה  בנט  לגפני, 
כל  בצירוף  תומך  אינו  כי  כשהבהיר  החרדי 
ההתנחלויות למפת אזורי העדיפות הלאומית. 
וביקש  המושכות  את  תפס  הוא  השבוע,  גם 
גן צבי, לנהל את המגעים  מראש לשכתו טל 
ממשיך  סמוטריץ'  גפני.  לשכת  מול  ישירות 
כתיבת  בעת  גם  תקשורתיות  מהומות  לחולל 
וגפני  בנט  של  בלשכותיהם  אך  השורות, 
מעריכים שהמו"מ הישיר בין שני הקודקודים 
יאפשר לבסוף לגבש מתווה מוסכם. כשיש עם 

מי לדבר, יש בדרך כלל גם על מה לדבר.
בנט שהושבע מחדש כחבר כנסת מן המניין 
בשבוע שעבר מבין כיום שהיעדרותו הקצרה 
ואקום  "אין  טעות.  הייתה  הכנסת  מבניין 
בבניין,  היה  לא  שהוא  ובתקופה  בפוליטיקה 
שני החברים הדומיננטיים מתקומה השתלטו 

על סדר היום", אמרו השבוע בלשכתו.  
לומד  דרעי  עצמו.  של  מהטעות  למד  בנט 
המשיך  ש"ס,  יו"ר  אחרים.  של  מטעויות 
להבהיר גם השבוע כי הוא נחוש בדעתו לצרף 
במסגרת  בתור  הבא  כח"כ  גואטה  יגאל  את 
זהות  הוא  בעלילה  הטוויסט  הנורווגי.  החוק 
הח"כ שיתפטר, וכפי המסתמן, שמו לא יהיה 
אריה מכלוף דרעי. דרעי ראה מה קרה לבנט 
מהכנסת  נעדר  שהאיש  הספורים  בשבועות 
גם  ישרור  דומה  שמצב  מעוניין  לא  וממש 
בש"ס. בתנועת ש"ס של היום אומנם אין שתי 
)בלי  המכהנים  מהחברים  כמה  אבל  סיעות, 
עשור  אחרי  גם  זקוקים  לפגוע(,  בלי  שמות, 

בבניין לחונך מלווה.
את  לפנות  הפוטנציאליים  המועמדים 
שלושה,  הם  בתור  הבא  לטובת  מקומם 
להסתברות,  בהתאם  כאן  מוצגים  ושמותיהם 
דוד אזולאי, סגן שר  יורד: שר הדתות  בסדר 
יצחק  האוצר  שר  וסגן  נהרי  משולם  הרווחה 
לא  כהן  שאיציק  היא  הרווחת  ההנחה  כהן. 
יתבקש לפנות את מקומו ולסדרת הגמר יעלו 
יעשו  הסתם  ואזולאי, שמן  נהרי  כורחם  בעל 
נפשות בקרב חברי מועצת החכמים. משלושה 
לכולם  תצא  יקרה  שזה  עד  אבל  אחד,  ייצא 

הנשמה.
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הח"כים החרדים 
הגדירו השבוע את 

ריבלין בשתי מילים: 
"כפוי טובה". אם 

לתמצת זאת בשורה 
תחתונה מעשית, אל 

תצפו לראות את האיש 
בקרוב באירועים 

חרדיים ובוודאי שלא 
במסגרת אירועי 
החתונה והשבע-

ברכות לבתו של דרעי 
שיתקיימו בשבוע הבא. 
במשכן נשיאי ישראל 
לא התקבלה הזמנה, 

והשיבושים בדואר 
ישראל אינם הסיבה

בנט שפך את מררתו 
ונתניהו ניסה לצנן את 

האווירה. "גפני לא 
פה, בוא נעלה אותו 
על הקו", הגיב ראש 

הממשלה והצטער על 
ההצעה. בשטף שאינו 
ניתן לעצירה השמיע 

גפני את הטיעונים 
שהובאו פה בשמו 

בשבוע שעבר בנוגע 
לאפליית החרדים, 

לא רק בתקציבי 
ההתיישבות אלא גם 

בתקציב הישיבות

"על הניסות". ריבלין ואובמה בטקס ההדלקה הרפורמי בבית הלבן                                                        )צילום: קובי גדעון, לע"מ, פלאש 90(
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באנו חושך לגרש
 צוות המתנדבים של "סעד ומרפא", שבחודש האחרון קיבל את אות 

המופת מנשיא המדינה, קיים שורה של אירועים, מסיבות חנוכה ונופשון 
לילדים חולים ומשפחות מעוטות יכולת

מאת: אלי שניידר

לפני 18 שנה הוקמה עמותת סעד ומרפא ע"י הרב מוטי פריד, 
שעשה עליה מבלגיה לארץ. בארגון ישנם 200 מתנדבים ו-200 
השכבות  לרווחת  לדאוג  דגלה  על  חרתה  העמותה  מתנדבות. 
ומתנדבים  מקצוענים  צוות  בעזרת  ולשמחתם.  החלשות 
ימים   365 העמותה  פועלת  למטרה,  נשמתם  כל  את  שנותנים 
וסוללת מתנדבים  ומעניקים מערך הסעות לבתי חולים  בשנה 
השאלת  כולה,  היממה  במשך  החולים  מיטות  לצד  השוהים 
ציוד רפואי, ייעוץ רפואי, התרמת דם, עזרה לאזרחים וחיילים 
בקו עימות, נופשונים ושבתות מרגוע לילדים בעלי מוגבלויות 
הארגון  לילדים.  והנאה  למשפחות  אנרגיה  מקור  המהווים 
לצורכי  בהתאם  תמידית  ובהתרחבות  בהתייעלות  מתאפיין 
האוכלוסייה  לחיי  אור  מלהביא  מאום  חוסך  ולא  בו  הנעזרים 

קיבלו  ומרפא'  'סעד  שבועות  שלושה  לפני  בישראל.  הנזקקת 
את אות המופת מנשיא המדינה.

בבתי  חולים  ילדים  מלשמח  פוסק  אינו  המתנדבים  צוות 
בעיקר  אחרת.  במחלקה  עוברים  הם  יום  כשכל  חולים, 
ממתקים,  סופגניות,  מחלקים  הם  שם  הילדים,  במחלקות 
מביאים זמרים שנבחרו על פי בקשת הילדים. בכל שבת שניה 
מקיימת העמותה נופשונים לילדים מיוחדים, כל פעם במקום 

אחר בארץ ולפעמים אף בחו"ל.
כהן,  מאיר  הארגון  מנכ"ל  אומר  שנה",  כמידי  "בחנוכה, 
המתנדבים  בארץ,  אחר  חולים  בבית  יום  בכל  נרות  "הדלקנו 
סופגניות  ממתקים,  חילקו  החולים,  בתי  בכל  פרוסים  היו 
לילדים  ודאגו לתזמורת שניגנה בכמה בתי חולים, מה שגרם 
הם  איתם  והכאב  את המחלה  ולו במעט  המאושפזים לשכוח 
"כבר  כהן,  מוסיף  האחרונה",  "בשבת  יום".  יום  מתמודדים 

מיום חמישי יצאנו לנופשון חנוכה שנמשך עד ליום שני שלאחר 
מכן, ביישוב בית חלקיה. 100 ילדים חולים נהנו מחוויה שלא 
ובמוצאי  מתנדבת.  הצמדנו  ילד  כל  על  מהר.  כך  כל  ישכחו 
רובינשטיין  הדליק  בו  חנוכה  האירוע המרכזי של  נערך  שבת 
סגן ראש עיריית בני ברק את החנוכייה. במסיבה נהנו הילדים 

ממופעים מושקעים, מהרקדות ומפינוקים נוספים". 
ב'סעד  ומעורבות  התייחסות  יש  השנה  במעגל  חג  לכל 
עלינו  שיבוא  בשבט  ט"ו  את  מתכננים  עכשיו  כבר  ומרפא', 
על  נכריז  שבו  המתנדבים  לכל  כנס  מתכננים  "אנו  לטובה. 
פרויקט ט"ו בשבט", מסביר כהן, "בו נגייס שרים, חברי כנסת 
עם  ביחד  חולים  בבתי  יסתובבו  בעצמם  שהם  עסקים  ובעלי 
הילדים  עם  ולשמוח  לרקוד  יבשים,  פירות  לחלק  המתנדבים, 

בבתי החולים במרכז, בצפון, בירושלים ובדרום".

מתנדבי סעד ומרפא הרב מוטי פריד בהדלקת נרות חנוכה עם הילדים המיוחדים מאיר כהן מוטי פריד ורמי חיון בקבלת אות המופת החברתי

הפתעה בספרייה של ראש הישיבה
ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי לראשי 'עוז והדר': "מפעל 'אוצר 

גאוני ספרד' מסביר את סוד ההצלחה של 'ממלכת התורה - עוז והדר'"
מאת: אלי שניידר

משלחת רבני עוז והדר ביקרה במעונו 
וחבר  ישראל  עטרת  ישיבת  ראש  של 
ברוך  רבי  הגאון  התורה  גדולי  מועצת 
והציגה בפניו את המיזם  מרדכי אזרחי 

החדש 'אוצר גאוני ספרד'. 
רבני משלחת "עוז והדר" ומכון קדם 
מנחם  רבי  הגאון  עמד  בראשותה   –
מנדל פומרנץ שליט"א ריש מתיבתא עוז 
סאמעט  יוסף  רבי  הגאון  ולצדו  והדר, 
והדר",  "עוז  הש"ס  עורך  שליט"א 
מכון  ורבני  קדם  מכון  נשיא  עם  יחד 
ארון  בתוך  לראות  נפעמים  עמדו  קדם, 
כרכי  את  הישיבה,  ראש  של  הספרים 
שבקושי  החדשים,  ספרד'  גאוני  'אוצר 
מצויים  כבר  והם  לאור,  לצאת  הספיקו 
המפרשים  ספרי  בין  כבוד  של  במקום 

של ראש הישיבה. 
מכיר  כבר  הישיבה  שראש  מסתבר 
שמסעירה  החדשה  היצירה  את  היטב 
בעולם  פלא,  ולא  הישיבות.  עולם  את 
הישיבות והכוללים, היצירה הזו חוללה 
מהפכה. בבת אחת נוספו לארון הספרים 
חדשים.  חיבורים  כמאתיים  הישיבתי 
כולם של גאוני ספרד, איטליה, טורקיה, 
מדובר  המזרח.  וארצות  מצרים  מרוקו, 
ברשימה של גאוני עולם ששמם מוזכר 

בפי כל קהילות ישראל בסילודין. 
שהתפתחה  ולבבית  מיוחדת  בשיחה 
ראש  את  בפני  פומרנץ  הגרמ"מ  הציג 

הישיבה שליט"א את רשימת החיבורים 
ביניהם  הספרים.  בראש  שמופיעה 
לב'  'חקרי  כמו  מפורסמים  חיבורים 
חזן  יוסף  רפאל  רבי  הנודע  הגאון  של 
רבינו  של  חיבוריו  מחברון,  זצוק"ל 
אבולעפיה,  חיים  רבי  זצוק"ל,  החיד"א 
חדש,  הפרי  רבינו  פארדו,  דוד  רבי 
בירדוגו,  משה  רבי  פלאג'י,  חיים  רבי 
גדולי  ועוד  ועוד  ריקי  חי  עמנואל  רבי 
כי  וסיפר  זי"ע.  עליונים  קדושי  עולם 
בעולם  מהפכה  מחוללים  כבר  הספרים 
הישיבות. אחרי שבמשך שנים התרגלו 
שיעורים  מגידי  הישיבתיים,  לחיבורים 
כמו תלמידים מפולפלים, התחילו לעיין 
מתוכם  ולדלות  ספרד'  גאוני  ב'אוצר 
חידושים, קושיות ותירוצים, שמעוררים 

את כולם בפליאה.
בפרטי  שהתעניין  הישיבה  ראש 
ענק  צוות  כי  לשמוע  התפעם  העריכה, 
של תלמידי חכמים שוקד על הפרויקט 
הזה לילות כימים, וכי מדובר במלאכה 

מאתיים  כל  ובינה.  חכמה  בה  שיש 
החיבורים הללו, מוינו לפי סדר הגפ"ת, 
גאוני  'אוצר  אל  והוכנסו  מחדש  נערכו 
והעמל עצומים.  ספרד'. היקף העבודה 
הודפסו  לבדה,  בתרא  בבא  מסכת  על 
גם  וכך  כרס.  עבי  כרכים  שלושה 
של  כשבסופו  ועוד.  מציעא  בבא  על 
קרוב  להכיל  אמורה  הסדרה  פרויקט, 

למאה כרכים בעזר ה'.
שנים  "לפני  כי   סיפר  הישיבה  ראש 
שיושבים  מהגאונים  חלק  רבות  לא 
הצדיק  הגאון  המכון  נשיא  ובהם  כאן, 
רבי יהושע לייפער, ועמו ריש מתיבתא 
הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ היו אצלי, 
'מתיבתא'  של  המיזם  על  לי  וסיפרו 
על  המפרשים  מכל  וליקוט  ביאור   -
שמתכוונים  אמרו  הם  כולו.  הש"ס 
כרכים,  וחמישים  למאה  קרוב  להוציא 
זה היה נראה כמו חלום. אבל היום כל 
כלל ישראל מכיר את החלום הזה. הוא 
נמצא בכל בית מדרש. זה הכוח של עוז 

והדר".
הישיבה,  ראש  ביקש  השיחה  בתום 
מהתלמידים  הגדולה,  חולשתו  למרות 
"אני  ממקומו.  לקום  לו  שיסייעו 
האלו  הרבנים  את  ללוות  לצאת  חייב 
שמפיצים תורה בכלל ישראל". "זה לא 
רק כבוד שלכם". הסביר ראש הישיבה, 
הגאונים  וכבוד  התורה  כבוד  "זה 
עוסקים,  אתם  שבחיבוריהם  הקדושים 

להגדיל תורה ולהאדירה".

ראשי 'עוז והדר' במעונו של הגרב"מ אזרחי 

"אם אתה 
משמח את שלי"

מאת: מנדי כץ

חנוכה  מלילות  באחד  שנה  מידי  למסורת  שהפך  המעמד 
יתומים  ב"ב  מביאלא  האדמו"ר  של  מדרשו  בבית  מתכנסים 

כשבלילה זה מקדיש האדמו"ר את כל כולו לטובת הילדים.
הערב נערך ע"י ארגון החסד "משמח את שלי" של מוסדות 
החסידות העוסק במהלך כל השנה בפעילות רב-גוונית לרווחתם 
ולהצלחתם של מאות משפחות אלמנות ויתומים ברחבי הארץ, 
בחלוקות מכובדות לפני כל חג ובסיוע אישי ליתומים הזקוקים 
לעזרה בלימודים, וכמובן לפני בר מצווה וחתונה של משפחות 
אלו כשעל הכל מנצח  האדמו"ר המקדיש ימים ולילות לשמח 

את ילדיו אלו של הקב"ה.
השנה נערך המעמד ביום חמישי נר חמישי של חנוכה בהיכל 
ביהמ"ד הגדול דחסידי ביאלא ב"ב ברחוב ירושלים בבני ברק 
חמד,  ילדי  ושישה  עשרים  מאה  מסובים  שולחנות  כשסביב 
ההדלקה  לאחר  במחיצתם,  המנורה  את  מדליק  כשהאדמו"ר 
מקדיש  כשהאדמו"ר  וזמרה  בשירה  לחיים  שולחן  נערך 
תשומת לב אישית לכל ילד וילד, שהתברכו וקיבלו שיש אישי 

מהאדמו"ר.
שיאו של המעמד הסתיים באמירת פרקי תהילים פסוק בפסוק 

להצלחתם ולרפואתם של תומכי הארגון.

למעלה ממאה ילדים יתומים השתתפו במעמד 
תפילה במחיצתו של האדמו"ר מביאלא בני ברק

חלק מהילדים אצל כ"ק האדמו"ר מביאלא
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

הגשה לתפילה 
כהגשה למלחמה

מאן דאמר

ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי 
ָדָבר  ַעְבְּדָך  ָנא  ְיַדֶּבר  ֲאדִֹני 
ְּבָאְזֵני ֲאדִֹני ְוַאל ִיַחר ַאְּפָך 
ְּבַעְבֶּדָך ִּכי ָכמוָֹך ְּכַפְרעֹה 

)בראשית מד, יח(.
רבותינו  דרשו 
ו(  צג,  רבה  )בראשית 
ניגש  אמר  יהודה  רבי 
שנאמר  למלחמה  יהודה 
יוָֹאב  ַוִּיַּגׁש  יג(  י,  ב  )שמואל 

ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמוֹ ַלִּמְלָחָמה.
)יהושע  יהודה לפיוס שנאמר  ניגש  רבי נחמיה אמר 

יד, ו(: ַוִּיְגׁשּו ְבֵני ְיהּוָדה ֶאל ְיהוֹֻׁשַע ְלַפְייסוֹ. 
רבנן אמרו ניגש יהודה לתפילה שנאמר )מלאכים א 

יח, לו( ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַוּיֹאַמר ה' ֱאֹלקי וגו'.
לקראת  דברים  לשלושה  עצמו  הכין  יהודה  נסביר, 
מפגשו עם יוסף הצדיק-מושל מצרים, למלחמה לפיוס 
ולתפילה. במדרש מובא דברים נוראים המרעידים את 
הלב בעניין פגישתו של יהודה ויוסף, ִּכי ִהֵּנה ַהְּמָלִכים 
ויוסף,  יהודה  זה  ה(,  מח,  )תהלים  ַיְחָּדו  ָעְברּו  נוֲֹעדּו 
ָעְברּו ַיְחָּדו-שנתמלאו ֶעְבָרה וכעס זה על זה, התגוששות 
השור והאריה, השור מלך הבהמות ונמשל ליוסף וכמו 
שנאמר ְּבכוֹר ׁשוֹרוֹ ָהָדר לוֹ )דברים לג, יז(, ואריה מלך 
ְיהּוָדה  ַאְרֵיה  ּגּור  שנאמר  וכמו  ליהודה  ונמשל  החיות 

)בראשית מט, ט(. 
ולספור  בזריזות  לרוץ  נפלתי  לאחיו  ציווה  יהודה 
כמה שווקים יש במצריים, חזר נפלתי ואמר שיש י"ב 
שווקים, אמר יהודה לאחיו כל אחד יהרוג את שלו ואני 
)בראשית  מצרים!  כל  את  נחריב  וכך  שלושה  אהרוג 
רבה צג, ח(, שאג יהודה בקול גדול עד כדי כך שנשמע 
כבד  שהיה  דן  בן  חושים  ואפילו  כנען,  בארץ  קולו 
שמיעה שמע את צעקתו של יהודה )בראשית רבה צג, 
וכל העוברות של  נפל פרעה מכסאו  זעקה  ז(. מאותה 
מצרים הפילו, ונשתברו שיני שרי מצרים, וכמו שנאמר 
ִׁשַּבְרָּת  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ִנָּתעּו,  ְכִפיִרים  ְוִׁשֵּני  י(  ד,  )איוב 

)תהילים ג, ח(, משהו נורא ואיום.
ניגש  ְיהּוָדה-  ֵאָליו  ַוִּיַּגׁש  הראשון  הפירוש  זה 
פירושים  שני  עוד  מביא  המדרש  אולם  למלחמה. 
רבותינו  ולפיוס,  לתפילה  ניגש  יהודה,  של  לגישתו 
בכך  ללמדו  ובאו  הללו  ההגשות  שלושת  את  משווים 
למלחמה  שלצאת  כמו  כי  התפילה,  בעניין  גדול  יסוד 
ונפשית,  גופנית  וגבורה  אומץ,  הכנה,  צריכים  באיוב 
כך גם להתפלל ולשפוך שיח לפני ה' דברים היוצאים 

מהלב צריך הכנה, מאמץ, גבורה נפשית וגם גופנית. 
בכעס  שהיה  אדם  לפייס  כדי  הפיוס,  בעניין  וכן 
ולהופכו משונא לאוהב צריך הכנה גדולה ומאמץ כביר 
כמו לקראת מלחמה, לא מספיק סתם לפייס אלא צריך 

לעשות זאת מכל הלב ובהתמצאות.



צריך  המתפלל  ע"א(  כב  )סנהדרין  אומרים  רבותינו 
שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, ולשם כך צריך הכנה 
ע"ב(  לב  )ברכות  שאמרו  וכפי  נפשית  וגבורה  ואומץ 
המתפלל צריך שישהה שעה אחת קודם תפילתו שנאמר 
)תהילים י, יז( ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך, תכין ליבם ואז 
התפילה  לפני  עצמו  את  מכין  אדם  אם  אוזנך,  תקשיב 

הקב"ה יאזין לתפילתו ויקבלה ברחמים וברצון. 
זה  אלא  מילים מהפה,  הוצאת  לא סתם  זה  התפילה 
דבר שצריך לצאת מהלב,  ּוְלָעְבדוֹ ְּבָכל ְלַבְבֶכם )דברים 
תפילה  זו  אומר  הוי  שבלב   עבודה  איזוהי  יג(,  יא, 
כששפתותיו  להתפלל  יכול  לא  אדם  ע"א(.  ב  )תענית 
רק נעות, ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבוֹ ִרַחק ִמֶּמִּני )ישעיה 
כט, יג(, העיקר זה הלב, אין תפילתו של אדם נשמעת 
ותפילה  ע"א(,  ח  )תענית  בכפו  ליבו  את  משים  אא"כ 
בלא כוונה כגוף בלא נשמה )של"ה, מסכת תמיד עמוד 

התפילה ענין חנוכה רמט:(.
עומדים  אין  ע"ב(  ל  )ברכות  רבותינו  אמרו  וכן 
האדם  שצריך  דהיינו  ראש,  כובד  מתוך  אלא  להתפלל 
לשים את עיניו בתוך הסידור ולא להזיזו משם, כדי שלא 
הכנה  שדרושה  ודאי  כך  ולשם  מהתפילה,  דעתו  יסיח 

גדולה, לא פחות מהכנה שמתכוננים לקראת מלחמה. 



מסופר על אדמו"ר קדוש שהיה רגיל לגשת לחסידיו 
עליכם,  "שלום  להם:  ולומר  להתפלל  שסיימו  לאחר 
הרב,  כוונת  את  מבינים  היו  לא  הם  הבאים",  ברוכים 
כל הזמן  נשארו  שהרי הם לא הלכו לשום מקום אלא 
בבית הכנסת, אך השיב להם הרב שאמנם גופם בבית 

הכנסת, אך מחשבתם מטיילת בכל רחבי העולם...
ועל זה אמרו החכמים בדרך צחות שמה שהאדם לא 
מצליח לעשות כל החיים והא מצליח לעשות בתפילה 
וכל  ולקנדה,  לארה"ב  ולצרפת,  להון-קונג  נוסע  אחת, 
זה בדקות ספורות שמתפלל. האדם מעביר את תפילתו 
ללא כוונה ומחשבה, ַוַּתֲעבֹר ַהִּמְנָחה ַעל ָּפָניו )בראשית 

לב, כב(, בדיל ויעבור...
דעת  להסיח  שלא  להשתדל  היא  עבודתנו  אולם 
ומחשבה מהתפילה, אלא להתפלל מעומק הלב לאבינו 
עומד,  אתה  מי  לפני  דע  תפילתנו,  שישמע  שבשמים 

לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה )ברכות כח ע"ב(.
אך אם כבר נמצא האדם באמצע תפילתו ופתאום שם 
לב שלא כיון בתפילת העמידה כלל, אין לו להתייאש 
אלא עליו לנסות לפחות לכוון בשאר הברכות שנותרו 
לו. הוא הגיע לברכת שמע קולנו ובינתיים חשב שלאחר 
התפילה ילך לקנות מוצר פלוני, ואח"כ יפגש עם אדם 
פלוני ויסע לרחוב אלמוני, ה' ירחם, עד שהגיע לשמע 
קולנו ותפס את עצמו, בדרך כלל במצב כזה היצר הרע 
מייאש את האדם בטענת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי )אסתר 
בברכות  ולכוון  עצמו  לתפוס  האדם  על  אך   טז(,  ד, 
מה  ולהציל  לחטוף  התפילה,  לסיום  עד  לו  שנותרו 

שנשאר.

החפץ חיים ממשיל על כך משל נפלא מאוד: אשה 
תפוחים  הקטנה  בתה  עם  יחד  מוכרת  הייתה  אלמנה 
לקנות  האמא  צריכה  הייתה  אחת  פעם  העיר,  במרכז 
על  שתשמור  הקטנה  מבתה  וביקשה  בחנות  מה  דבר 
התפוחים עד שהיא תחזור, אך לרוע מזלה הגיעו כמה 
ילדים מנוערים מתורה יראה ודרך ארץ, הפילו את ארגז 

התפוחים והכניסו תפוחים רבים לכיסם. 
"אוי  ולצעוק  לבכות  התחילה  זאת  שראתה  הילדה 
התפוחים, אוי התפוחים", באותה זמן עמד שם מישהו 
"עד  לה  ואמר  הקטנה  לילדה  ניגש  זאת  כל  וכשראה 
את  תצילי  שנפלו,  התפוחים  על  ובוכה  עומדת  שאת 
התפוחים שנשארו! נכון חטפו לך, אבל כל עוד יש לך 
אפשרות תחטפי גם את, תאספי את התפוחים שנשארו 

ותשימי אותם בארגז!"
והנמשל אומר החפץ חיים, אדם מתחיל  זה המשל, 
את תפילתו ופתאום שם לב שיצרו הרע חטף לו כמה 
ברכות בלא כוונה, לקראת סוף התפילה מתעורר האדם, 
ד,  )אסתר  ָאָבְדִּתי  ָאַבְדִּתי  ְוַכֲאֶׁשר  מייאשו,  הרע  והיצר 
טז(, אך אין לו להתייאש אלא לחטוף את מה שנשאר! 
מעומק  לאומרם  שנשארו  הברכות  את  ולנצל  לחטוף 
עצמו  את  ומכין  שמתאמץ  כזה  אדם  ובכוונה.  הלב 
של  והנפלא  המתוק  טעמה  את  לטעום  יזכה  לתפילה 

התפילה!
יהי רצון שנזכה להתפלל לפניו יתברך מעומק הלב, 
ישראל  בגאולת  לראות  בקרוב  בקרוב  כולנו  ונזכה 
קודשנו  בית  ובבניין  צדקנו  משיח  בביאת  השלימה, 

ותפארתנו, במהרה בימינו אמן.



בטבת,  עשרה  צום  חל  שלישי  ביום  הבא  שבוע 
בכל  זה  שביום  באדר(  לז'  )דרוש  סופר  בחתם  ומובא 
דור ודור יושבים בית דין של מעלה וגוזרים אם ימשך 
חלילה החורבן גם בשנה הזו, או יפסק החורבן ויגאלו 
כאילו  בימיו  המקדש  בית  נבנה  שלא  דור  כל  ישראל, 
נחרב בימיו )ירושלמי פאה פ"א ה"א(, בכל שנה ושנה 
בשמים  גוזרים  בטבת  עשרה  וביום  החורבן  מתחדש 
ולהתעורר  לעורר  עלינו  מוטל  קדוש  חוב  לכן  כך.  על 
בכל כוחנו ולשוב אל ה' אלוקינו בלבב שלם, כדי שלא 
נחיש את  נהיה חלילה ממעכבי הגאולה, אלא אדרבה 
גאולתנו על ידי תשובה ומעשים טובים ביום זה ותפילה 
וזעקה מעומק הלב על מלכות שמים, מלכות בית דוד, 
קדוש  כי  ברחמים.  ישראל  וגאולת  המקדש  בית  בניין 
היום לאדוננו, בכח היום הקדוש הזה יכולים אנו לקרב 

הגאולה.
של  שופרו  את  בקרוב  לשמוע  שנזכה  רצון  ויהי 
משיח, ְוָהָיה ַּבּיוֹם ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשוָֹפר ָּגדוֹל )ישעיה כז, 
בימינו,  בית המקדש במהרה  בבניין  ונזכה לראות  יג(, 

ַרֲחִמים, אמן. ׁשּוְבָך ְלִצּיוֹן ְבּ ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ

העמוד טעון גניזה



"גם בני ובנות יהדות ספרד חייבים 
לבצע את הבדיקות המקדימות של 

אגודת דור ישרים"
 מאת ב. שורצמן

ראשי ישיבות עם חשיפת המסלול החדש:

יהדות  ומאורי  רבני  חשובי  של  קריאתם 
ספרד,  יהדות  ובנות  לבני  הקוראים  ספרד 
מכל מוצא שהוא ובכל קהילה, להקפיד על 
עריכת הבדיקות המקדימות של "דור ישרים" 
טרום תקופת השידוכים, אחרי שהוכח מעבר 
לכל ספק כי המסלול הייחודי המותאם ליוצאי 
עדות המזרח שבו נבדקו בשנתיים האחרונות 
הציל  אכן  ספרד  יהדות  ובנות  מבני  מאות 

עתידיות  טרגדיות  של  קשים  ממקרים 
הישיבות לצאת  גרמה לראשי   - רח"ל 
היקרים  לתלמידיהם  ולקרוא  הם  אף 
לבל  חובה  ושל  חיבה  של  בקריאה 
יתעלמו מחובתם החיונית אלא אדרבה 
יזדרזו בביצוע הבדיקות האמורות מבלי 

להמתין לרגע האחרון.

במעבדות האיכותיות של "דור ישרים" 
ערוכים היטב לגל הפניות שהחל לגאות 
בשבועות האחרונים נוכח המסע הציבורי 
רב התהודה המבקש להטמיע את המסר 
הקריטי ולפיו כל אחד ואחת, ללא הבט 
לייחוסו ולמוצאו, מחוייב בביצוע אותה 
בדיקת דם מצילה החוסכת עגמת נפש 
של  קשים  מקרים  ומונעת  מיותרת 
ומכאוב שעשויים לערער את  ייסורים 
ולהוריד  כולה  המשפחה  של  שלוותה 
לתהום הכאב בתים שלמים בשל לידת 
ילד החולה במחלה גנטית קשה וחשוכת 

מרפא.

הבדיקה  ביצוע  של  זאת  השתדלות  חובת 
מכן,  לאחר  התאמה  ובקשת  ישרים"  ב"דור 
היום  כי  עד  היטב  מוטמעת  לחובה  הפכה 
בטרם  שידוך  לסגור  שאין  הכל  יודעים 

התקבלה תשובת התאמה מ"דור ישרים".

מכת מוות לדעה הקדומה
אותה דעה קדומה לפיה יוצאי עדות המזרח 
חסינים מכל פגע של אי-התאמה גנטית ורק 
יוצאי אשכנז מחוייבים בבדיקות המקדימות 
במעבדות  שנה  שלושים  מזה  הנערכות 
על  מירבית  שמירה  תוך  ישרים"  "דור 
סודיות מוחלטת והרמטית, נסתרה והופרכה 

לב מכורח המציאות המכאיבה של  לדאבון 
שנולדו  ל"ע  גנטיות  במחלות  חולים  ילדים 

למשפחות הנמנות על יהדות ספרד.

של  הכעוסה  ותרעומתם  הכאובה  זעקתם 
לא  ולמה  מדוע  הכאובות  המשפחות  ראשי 

עוררו אותם בטרם בא עת דודים לבצע את 
הבדיקות ב"דור ישרים", קורעת את הלבבות 
וחורכת את הנפשות. גדולי ישראל שכאבו 
המסלול  בשורת  בהישמע  שמחו  כאבם  את 
הייעודי מבית מעבדות "דור ישרים" הנותן 
שינה  שהדירה  זו  כאובה  לבעיה  מענה 

מעיניהם. 

לאחר שדבר קיומו של המסלול הייחודי 
הישיבות  ראשי  של  לאוזניהם  הגיע 
בפניות  ישרים"  "דור  את  אלו  הציפו 
רבות ונרגשות לאמור: לא לחשות ולא 
הבדיקות  מסלולי  בהצעת  להסתפק 
המותאמים לפי כל עדה ומוצא ובביצוע 
בעלות  איכות  במעבדות  הבדיקות 
השעה  צו  אלא  בינלאומיים,  מוניטין 
הסברה  במסע  לצאת  הזמן  וחובת 
את  להטמיע  כדי  כמותו,  מאין  חיוני 
חובת נחיצות הבדיקה לכל אחד ואחת, 
הקדומה  הדעה  את  ולבער  ולשרש 
המוטעית ולפיה ישנם החסינים מפגעי 
אי-התאמה גנטית, כל זאת כדי להציל 

משפחות רבות מכאב ומכאוב.

בחיוניות  המכירים  הישיבות  ראשי 
הכאובים  המקרים  מכוח  הבדיקות 
שהגיעו אליהם ואשר עד לפני שנתיים לא 
היה עמם מענה, הוסיפו עתה בהתרגשות רבה 
את קולם המהדהד לקולות הקודש הקוראים 
לכל אחד ואחת - מכל עדה ומוצא - לבצע 

את בדיקות "דור ישרים".

הבט  ללא  ואחת,  אחד  כל 
מחוייב  ולמוצאו,  לייחוסו 
דם  בדיקת  אותה  בביצוע 
נפש  עגמת  החוסכת  מצילה 
מקרים  ומונעת  מיותרת 
ומכאוב  ייסורים  של  קשים 
שעשויים לערער את שלוותה 

של המשפחה כולה.

את אגודת דור ישרים הקים לפני שלושים שנה הרב 
יוסף עקשטיין מארה"ב כדי למנוע מאחרים את הסבל 
המר שעבר עליו עם לידת בניו, חולים במחלת טיי-

זקס חשוכת המרפא. האגודה זכתה מיד עם הקמתה 
את  וקבעו  דרכה  את  שהתוו  הדור  גדולי  להנחיית 
סגנון פעילותה שיהיה מקצועי מצד אחד, ומצד שני 

אמון על כבוד הבריות.
בדיקות  ישרים  דור  אגודת  פיתחה  הקמתה  מאז 
מסלולים  וסללה  הטיי-זקס  למחלת  מעבר  נוספות 
כולן.  העדות  לכל  גנטיות  מחלות  בדיקת  הכוללים 

כיום לא נסגר אף שידוך בקרב הציבור החרדי ללא 
אישור התאמה מוקדם של "דור ישרים".

הניסיון שצברה אגודת דור ישרים בשלושים שנות 
קיומה, ההתפתחות התמידית המרחיבה את מסלולי 
הבדיקות, ההקפדה על רף מקצועי גבוה לצד העסקת 
עובדים שומרי תורה ומצוות בכל השלבים, והליווי 
הצמוד של גדולי הדור ועמודי ההוראה הפכו את דור 
ישרים לשותפה נאמנה בכל שידוך המבשיל בציבור 

החרדי.

תואמיה חיים זכו

כתבת תשקיף
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פגישתו  את  המתאר  בפסוק 
אביו  עם  יוסף  של  המרגשת 
ושתים  עשרים  אחר  יעקב 
זה  את  זה  ראו  שלא  שנה 
מרכבתו  יוסף  נאמר:"ויאסור 
 ... אביו  ישראל  לקראת  ויעל 
וירא אליו ויפול על צוארו ויבך 
רש"י:  ומפרש  עוד".  צואריו  על 
יוסף  צווארי  על  נפל  לא  יעקב  אבל 
ולא נשקו. ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע. )בראשית 

רבה מ"ו, כ"ט(
בדקות  היה  מדובר  לא  ודאי  הרי  תמיד,  התקשיתי 
האחרונות של זמן קריאת שמע, מדוע א"כ לא יכל להמתין 
יעקב אף לרגע, כדי שיחבק את בנו יוסף, ואז לקרוא קריאת 
ואם בשביל להראות שאוהב את הקב"ה  שמע כהלכתה? 
יותר מבנו, האם בזה נווכח? האם אנו לא יודעים שיעקב 

אבינו כמו סבו אברהם אבינו יעדיף את הקב"ה על בנו?
צ"ל שיעקב נהג שברגע שמגיע זמן קריאת שמע, הוא לא 
רוצה להמתין אף לרגע כדי לקיים מצוה זו. עם כל הכבוד 
לבנו, הוא מניח את אהבתו היוקדת לבנו אהובו בצד, ושם 
את כל מגמתו לקיום מצוות קריאת שמע של שחרית. וכל 

זה למה?
המשנה  על  שואל  זי"ע  נזר'  ה'אבני  בעל  הרה"ק 

הראשונה במסכת ברכות, מדוע תלה התנא את זמן קריאת 
שמע דווקא בזמן היטהרות הכהנים מטומאתם ואינו כותב 
בפשטות 'משעת צאת הכוכבים'? וכתב ליישב בשם אביו: 
שהרי מה שהצריכה התורה 'הערב שמש' בכדי שיוכל הכהן 
לאכול קודשים מעורר תמיהה,  הרי הטומאה הייתה אמורה 
אינו  ומדוע  הטבילה  ידי  על  שנטהר  מיד  מהטמא  לעבור 
יכול לאכול בתרומה מיד לאחר שטבל? אלא משום שאם 
התחיל האדם את יומו בטומאה נשארת בו רוח טומאה עד 
סוף היום, ורושם זה יכול לפקוע ממנו רק בתחילתו של יום 
חדש. משום כך צריך הכהן להמתין מלאכול בתרומה עד 

צאת הכוכבים.
שמע  קריאת  מצות  בין  הקשר  את  להבין  נוכל  זה  לפי 
הכהנים,  טהרת  לגבי  שכמו  שמש'.  'הערב  לדין  בזמנה 
כך אם  פי פתיחתו,  על  נקבעת  היום  הנהגת האדם במשך 
נותר  יומו בקבלת עול מלכות שמים, אזי  פותח  אדם את 
עליו רושם זה עד הערב. משום כך הוא צריך לשוב בערב 
שמים  מלכות  עול  עליו  לקבל  כדי  שמע  קריאת  ולקרוא 

מחדש ולהותיר בו רושם עד הבוקר.
לפי  ביום  נקבעת  שהקדושה  אבינו,  יעקב  סבר  כך 
תחילתו. אם תחילתו קודש אין לשטן יכולת לטמאות, ואם 
אין תחילתו בקודש הרי שמעשה שטן יכול לחבל בקדושת 
קריאת  לקרוא  היום  בתחילת  מיד  רצה  כך  ומשום  היום. 
שמע, כדי שגם יום זה שבו הוא מתראה עם בנו יוסף לאחר 
22 שנה יהיה כולו קודש.

ישיבה  בראש  מעשה 
הרבי  להלווית  שהגיע 
אברהם  רבי  מסדיגורא 
'אביר  בעל  זי"ע  יעקב 
בוכה  כשהוא  יעקב', 
והנוכחים  מאוד. 
לראש  מה  השתוממו 
ובפרט  ולרבי?  ישיבה 
כה  הוא  מדוע  תמהו 
אחד  אליו  ניגש  בוכה? 
האם  ושאל,  החסידים 
אתה מחסידי הרבי? כיצד 
עד  אותך  ראינו  לא  זה 

עכשיו?
הישיבה  ראש  ענה 
חסיד  אינני  לא,  ואמר: 
ממוצא  אני  וכלל.  כלל 
בבחרותי  ולמדתי  ליטאי 
סלבודקא.  בישיבת 
מנצולי  שאני  ומכיוון 
לי משפחה,  ואין  השואה 
לי  שידאג  מי  היה  לא 
שנים  עברו  וכך  לשידוך, 
שיום  עד  והתבגרתי. 
מראשי  אחד  נכנס  אחד 
הקורה  לעובי  הישיבה 
לא  למעני.  לפעול  והחל 
ארכו הימים עד שהביאני 
בת  עם  האירוסין  בברית 
היא  גם  כמוני,  ישראל 
שואה  ניצולת  גלמודה, 
התארסנו  משפחה.  ללא 

וחגגנו את אירוסינו. 
ואין  הימים,  עברו 
פרוטה  אפילו  לנו 
נגשתי  החתונה.  לצרכי 
ושאלתי  הישיבה  לראש 
בעדינות, האם יוכל לעזור 

שיכולתי  מה  עשיתי  בצער.  השיב  הוא  החתונה?  עם  לי 
כדי שלא תשאר בודד, אבל כסף אין לי כלל וכלל. נפגשתי 
עם הכלה ושאלתי אותה בדאגה גדולה, מה נעשה? כיצד 
כלי  נדוניה,  לבגדים,  אגורה  אפילו  לנו  אין  כאשר  נתחתן 

בית, ובעיקר קורת גג מעל ראשינו?
היינו שנינו מיואשים, ואז אמרה הכלה: אני באה ממוצא 
ובעל  וצדיק  קדוש  אדמו"ר  בת"א  שיש  שמעתי  חסידי, 
יעזור  הוא  אולי  אליו,  נלך  מסדיגורא,  האדמו"ר  מופת, 
מארנקו  נכבד  בסכום  תהיה  שהעזרה  חשבתי  לתומי  לנו. 
של האדמו"ר. הסכמתי על אתר ולמחרת בבוקר מיד לאחר 
יחד מבני ברק לתל אביב למעונו  נסענו  התפילה בישיבה 
של הרבי. בבואנו אליו שפכנו את מר ליבנו. אנו מאורשים 
תאריך  קבעתם  כבר  "האם  אותנו:  שאל  הרבי  כלום.  בלי 
נשואין  זמן  נקבע  זה  כיצד  השבנו,  "לא"!  לחתונה"? 

ואפילו הוצאות לכוס שתיה אחת אין בידינו?
דברי  האדמו"ר  לנו  הטיף  כהלכה"  נוהגים  "אינכם 
תאריך  ללא  ככה  מסתובבים  לא  וכלה  "חתן  כיבושין. 
הנושא  לגבי  יעזור".  וה'  לחתונה  זמן  תקבעו  לחתונה. 

הכספי לא ענה להם הרבי ולא כלום.
פחות.  היא  יותר,  אני  לגמרי.  שבורים  ברק  לבני  חזרנו 
אפילו  הזאת?  הנסיעה  בכל  הועלנו  מה  לעצמי  חשבתי 
לירה אחת הוא לא נתן לנו, רק עצה לא מעשית, של קביעת 
חתונה כאשר אין לנו בסיס כלכלי, ולא עוד אלא שהפסדתי 
התעקשה  ארוסתי  האוכל...אך  בחדר  הבוקר  ארוחת  את 

לקבוע מועד לחתונה, ונעניתי למבוקשה.
אני מתקרב לישיבה ולפתע שומע קול: "הי בחור, עצור 
נא". ישישה באה בימים התקרבה אלי ושאלה אותי האם 

אני לומד כאן בסלבודקא?
לבקש  ברצוני  הזקנה.  אמרה  נא,  שמע  לה.  עניתי  "כן" 
ממך טובה, אני ובעלי הננו עריריים, ה' לא זיכה אותנו בפרי 
בטן. כל ימינו חסכנו את הכנסותינו פרוטה לפרוטה וכעת 
יש לנו סכום גדול, אלא שאנו זקנים באים בימים ואין לנו 
מה לעשות בכסף שחסכנו כל ימינו. החלטנו איפה לחפש 
זוג חתן וכלה ניצולי שואה שאין להם כסף להתחתן, ולתת 
בכל.  הכל  דירה.  ועד  כלה  צרכיהם. משמלת  כל  את  להם 
האם תוכל למצוא לי בחור כזה בישיבה שלך? "הן" עניתי 
לה ולבי מנתר משמחה. "אני בעצמי הוא הבחור. אני וכלתי 
ניצולי שואה ואין לנו אפילו חצי גרוש להוצאות החתונה". 
לא עברו שעות עד שזוג הישישים התחייבו לתת לנו את כל 

צרכי החתונה מא' ועד ת'.
 , לא ידענו את נפשנו מרוב אושר, ואז אומרת לי כלתי 
עלינו לנסוע לתל -אביב ולהודות לרבי על המופת המהיר 
שסידר לנו. קבענו מועד כדבר הרבי ומיד נענינו. הרי אפילו 

לא הספקת להיכנס לישיבה והנה כבר נושענו.
הרבי  ואילו  העצום,  על המופת  לו  וסיפרנו  לרבי  נסענו 
אמר לנו בשלווה: "זה בכלל לא מופת. אסביר לכם מה קרה 
כאן? השטן לא יכול לסבול שבן ובת ישראל מקימים בית 
כדת משה וישראל, והוא עושה כל אשר לאל ידו להפריע, 
לחבל ולקלקל. ולכן יש להזדרז לקבוע זמן נישואין. כל כוחו 
של השטן הוא עד שלא קובעים תאריך לחתונה, אז מנסה 
הוא להרוס ולקלקל. אבל כאשר קובעים כבר תאריך, אזי 
יודע הוא שהעסק אבוד מבחינתו, ומאותו רגע משתתקים 
קטרוגיו. לפיכך, כאשר יצאתם מחדרי בהחלטה לקבוע זמן 
נשבר  ובכך ביטאתם את אמונתכם בבורא עולם,  לחתונה 

כוחו של השטן וממילא הגיעה הישועה שלכם".
כשמכריזים   , חופפת  והקדושה  בפתח,  מזוזה  כשיש 
לפגוע.  ויכולת  נגיעה  לשטן  אין  אזי  וביטחון,  אמונה  על 
למדנו עד כמה צריך לפתוח פתח של קודש אפילו כחודו 
היא  והדרך  ולחלל.  לפגוע  למנוע מהסט"א  כדי  של מחט 
אותנו  העוטפת  היום  בתחילת  שמע  קריאת  באמצעות  גם 

בקדושה כפי שנהג יעקב אבינו.

קריאת שמע של יעקב אבינו

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מאן דאמר



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

תנור דו תאי הלכתי סאוטר
שני תאים בהפרדה מלאה 

לבישול ואפייה - ניתן להפעיל 
את שני התאים בו זמנית! 

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

₪2,990

מקרר מקפיא עליון 380 ליטר
בנפח 313 ליטר

No-Frost 
 Multi-Flow

Cooling System
D דרוג אנרגטי

₪1,790
No-Frost 

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

אפשרות לאחסון 
בקבוקים במדפים 
אוולים, מקפיא עד 
למינוס 12 מעלות 

צלסיוס

₪699
מקרר 3 דלתות מפואר היטאצ'י

₪5,790

FRENCH DOOR, עיצוב 
דלתות בציפוי זכוכית, 482 

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

מערכת אוורור כפולה, פיקוד 
 .TOUCH אלקטרוני

שנות אחריות
מלאה 7

מקרר מקפיא עליון 

₪999

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע נירוסטה.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪399

כיריים גז 5 להבות טרגן
כיריים יוקרתיות 

עם משטח נירוסטה 
מחוסמת ועמידה, 

 SABAF 5 מבערי גז
איכותיים תוצרת 

איטליה, מבער טורבו 
בעל, להבה משולשת 

₪1,290

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

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

A דרוג אנרגטי

נפח 6 ק"ג

₪1,190 WWW.GALANZ.COM

4 משטחי חימום, 
 ,TOUCH כפתורי מגע

טיימר עד 99 דקות. 
9 שלבי חימום. 

כיבוי בטחון  אוטומטי

כיריים אינדוקציה 4 להבות

₪1,990 כיריים 
אינדוקציה

חד פאזיחיבור 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק�ג

₪1,290

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

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

מייבש כביסה ווירפול + מעבה
מייבש עם מעבה, טכנולוגיית 

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

לחות,  תוצרת צרפת.

תוצרת 
צרפת

+ מעבה

₪1,990

מייבש כביסה גאלנס

₪849

נפח 6 ק"ג
 סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

WWW.GALANZ.COM

מייבש כביסה אלקטרה דיגיטלי

₪1,190

נפח 6 ק"ג
צג דיגיטלי לחיווי סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

15 תוכניות, מהירות 
סחיטה מתכווננת, ביטול 

סחיטה, שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי.

מכונת כביסה אלקטרה 6 ק"ג

נפח 6 ק"ג

₪1,390

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

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגים

₪1,690

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל�ד

5.5 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
טכנולוגית Motion 6 מדמה 

כביסה ידנית-לביצועי כביסה 
 – Direct Drive .טובים יותר

הנעה ישירה, מהירות סחיטה 
1000 סל"ד

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

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

תוכניות הפעלה, 
 ,A דירוג אנרגטי

₪1,790

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 ליטר

 Flat & Dual Multi Flow 
טכנולוגיית פיזור אויר בתא 

הקירור ובתא ההקפאה דרוג 
D אנרגטי

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

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

מדיח כלים בוש צג דיגיטלי

₪2,390
תצוגה דיגיטלית

דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

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

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

690
דירוג 
אנרגטי
A

מדיח כלים אינטגרלי מלא ווירלפול

דירוג 
אנרגטי
A

12 מערכות כלים, 5 תוכנית 
הדחה, 4 טמפרטורות שונות 

כולל תוכנית אינטנסיבית, 
דרוג CLASS A+, 15 ליטר 

למחזור הדחה

₪2,690 מיקסר 
פיליפס 

מתנה!!!

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

– 74 ליטר ומפלסי 
גובה נוספים לגמישות 

גדולה יותר 

₪1,390

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

לבישול אחיד .

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס 
תוצרת גרמניה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

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

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

מהירה ב- 15 דקות, דירוג 
.A אנרגטי

מכונת כביסה סמסונג ענקית 9 ק"ג

₪2,990
 דקות, דירוג 

.
נפח 9 ק"ג דירוג 

אנרגטי
A חדש!

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,690 + מעבה

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

אנטי בקטריאלית מובנת במקרר, 
 Multi Air-Flow מערכת

,C תאורה פנימית, דרוג אנרגטי
דמוי נירוסטה.

₪4,090  NO
FROST

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

צבעים לבן/נירוסטה

₪3,490
מזגן עילי 2 כ"ס –טורנדו

₪ 3,120
דירוג 
אנרגטי
A

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

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

מלאות 5

חדש!
דגמי 2015

4 שיטות אפיה ובישול, 
מערכת גז מתוצרת 

איטליה, שסתום בטחון לכל 
מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור משולב אלקטרה

₪1,690 טורבו אקטיבי

Basic 14 מזגן אלקטרה

₪ 1,860

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

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

₪6,190
קיוסק מים

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

סדרת המדיחים המפוארת של אלקטרה

₪1,790
₪1,390₪1,590
₪1,590

מדיח רחב

מדיח חצי אינטגרלי

מדיח אינטגרלי מלא

מדיח צר
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק',
 : AAA דרוג

בטיב ההדחה, 
חסכון באנרגיה  

וטיב הייבוש

דירוג 
אנרגטי
A

AAA דרוג

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 ליטר בגימור 

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

האוויר, סקירה אלקטרונית של 
מצבי פעולת התנור.

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3
תוצרת גרמניהתוצרת גרמניה

דירוג 
אנרגטי
A

₪3,490
₪1,990

תנור 
פירוליטי

5 להבות עם שליטה 
מדויקת על עוצמת 

הלהבה,  הצתה 
אלקטרונית, חיישן 

בטיחות

כיריים גז מידאה 5 להבות  משטח זכוכית

₪1,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2
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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
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