
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



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



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

שלוחה 120

פרסם
ותתפרסם

03-5796643

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

מאות חרדים ישולבו 
במשרדי הממשלה

ז"ל  רביץ  אברהם  שהרב  אחרי  שנה  כעשרים 
קידם הצעת חוק העדפה מתקנת לחרדים, אישרה 
הממשלה את יוזמת יו"ר ש"ס דרעי והחליטה על 
שורת צעדים מעשיים לשילוב חרדים במשרדי 
הממשלה ובשירות הציבורי  היעדים המידיים: 
שילוב מאה וחמישים עובדים חרדים חדשים מדי 
להצעת  הפלטפורמה    המדינה  בשירות  שנה 
ההחלטה: הצעת החוק שהגיש ח"כ משה גפני 
בהסכמים  הוכללה  אשר  שעברה,  בקדנציה 
הקואליציוניים של ש"ס ויהדות התורה  רה"מ 
נתניהו: "מתחייב לאפשר לחרדים להשתלב גם 
בסקטור הציבורי וגם בסקטור הפרטי"  יו"ר 
ש"ס דרעי: "זהו ההישג הגדול של הקדנציה" 

/ בי"ס לפוליטיקה ומוסף "ביזנס"

מיוזמה מהפכנית של הרב רביץ ז"ל ב-96' ועד לאישור הממשלה ב-2015

למי תודה למי ברכה? המאבק על קרדיט קיום 
ההסכמים חוזר לעונה חדשה / בי"ס לפוליטיקה

ניר ברקת עם נתניהו

ברקת בדרך לכנסת
ראש עיריית ירושלים ניר ברקת התפקד לליכוד, 
ובדברים שמסר בבוקר יום שלישי רמז כי הוא 

שוקל להתמודד על "משרה לאומית"  לצד זאת, 
ברקת בינתיים סייג את דבריו ואמר: "ראשות 
9)הליכוד לא על סדר היום מבחינתי" / עמ' 4
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) "יש להפסיק את 

פעולות המיסיון 
ברחבי העיר"

עמ' 4

 העדפה מתקנת בממשלה. דרעי, נתניהו וליצמן בישיבת הממשלה, השבוע



" בא תש"ע 121/3/1       י"א בטבת תשע"ו 23/12/15 בירושלים124 בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, 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,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

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

בעתיד, ראש העיר או ראש הממשלה? ניר ברקת עם נתניהו

מאיים על נתניהו? ברקת התפקד ל"ליכוד"
ראש עיריית ירושלים ניר ברקת התפקד לליכוד, ובדברים שמסר בבוקר יום שלישי רמז כי הוא שוקל להתמודד על 

"משרה לאומית"  לצד זאת, ברקת בינתיים סייג את דבריו ואמר: "ראשות הליכוד לא על סדר היום מבחינתי"
מאת: מנדי כץ

ראש עיריית ירושלים ניר ברקת הודיע אתמול 
)שלישי( כי הוא מתפקד לליכוד וקרא לתומכי 
יותר,  מאוחר  אליו.  להצטרף  הלאומי  המחנה 
שליח מטעמו של ראש העיר יצא למטה הליכוד 

עם טופס ההתפקדות של ברקת.
ההתפקדות מגיעה מספר ימים לאחר שראש 
כוונתו  על  הודיע  נתניהו,  בנימין  הממשלה, 
כוונתו  את  בליכוד.  הפריימריז  את  להקדים 
פרסם ברקת בסרטון, בו הודיע כי בעתיד יקבל 
עיריית  ראשות  על  שוב  להתמודד  אם  החלטה 
ירושלים או להמשיך לשרת את הציבור ברמה 
הלאומית. "לפני 15 שנה עזבתי את כל עסקיי 
שקל  של  במשכורת  ירושלים  את  לשרת  כדי 
תחושת  אותה  "מתוך  בסרטון.  אמר  לשנה, 
אני  ישראל  מדינת  לעתיד  ואחריות  שליחות 

מתפקד הבוקר לליכוד".
הבחירות  "במערכות  הוסיף:  ברקת 
האחרונות התייצבתי ותמכתי בראש הממשלה 

ארץ  על  בשמירה  שמאמין  כמי  ובליכוד. 
הביטחון  חיזוק  מאוחדת,  וירושלים  ישראל 

לעמוד  יכול  איני  חברתיים,  פערים  וצמצום 
גדולה לליכוד תזרים  כצופה מהצד. התפקדות 

המנהיגות  את  ותחזק  חדשה  ורוח  חדש  דם 
זרים.  שיקולים  ללא  הציבור  את  לשרת  שבאה 
ההתפקדות תחזק גם את ירושלים ותאפשר לה 
לקבל את המקום הראוי לה בחלוקת המשאבים 

הלאומיים", הוסיף ברקת.
עבודה  לנו  יש  חיי.  משימת  היא  "ירושלים 
לעשות ואמשיך לשרת את ירושלים כראש העיר 
בעתיד  הנוכחית.  הקדנציה  סיום  עד  לפחות 
או להמשיך  אקבל החלטה אם להתמודד שוב 
לשרת את הציבור ברמה הלאומית", אמר ברקת 
שוקל  הוא  כי  הספקולציות  את  בכך  ואישר 
לקראת הבחירות  התנועה  לראשות  התמודדות 

הבאות. 
לגלי  ברקת  אמר  ההתפקדות,  למרות  אך 
היום  סדר  על  לא  הליכוד  "ראשות  כי  צה"ל 
שנים  עשרות  בשביל  מצטרף  אני  מבחינתי. 
לטווח  תשתיות  בבניית  מאמין  אני  קדימה. 
הזה  התהליך  לעזוב,  מתכוון  לא  אני  ארוך. 

חשוב מאוד לירושלים".

מאת: חיים רייך

בעיר  המיסיון  פעולות  להפסקת  פנייה 
מתפשר  בלתי  ולמאבק  והמקדש  הקודש 
ירושלים  יו"ר "התנועה למען  בנושא, העביר 
הסיעות  לראשי  מילר,  חיים  הרב  ותושביה" 
וחברים בשדולה למען ירושלים בכנסת, לרבני 
העיר ולראשי "יד לאחים", וזאת לאחר פרסום 

קריאת הוותיקן נגד פעולות המיסיון.
צריכים  היינו  "לא  מילר:  כותב  בפנייתו 
משיצאה  אך  הוותיקן,  להכרזת  להמתין 
ישנם  לנצלה.  לנצל  צריך  הוותיקן,  הכרזת 
מס' מוקדים משם יוצא חומר מיסיונרי ובהם 
במרכז עיר הקודש והמקדש פלטרין של מלך , 
"בנין כלל" ברחוב יפו ויש לקיים מאבק בלתי 

מתפשר לסגירת המקום".
כפי שפורסם - "התפרסם מסמך רשמי של 
פעולות  את  להפסיק  יש  כי  הקובע  הוותיקן, 
המשמעות  יהודים.  בקרב  הנוצרי  המיסיון 
לא  הוותיקן  כי  היא  המסמך  של  המעשית 
לנצר  הפועל  מיסיונרי  ארגון  באף  יתמוך 

יהודים.
שהתקבלה  הוותיקן,  להחלטת  בתגובה 

בגיבוי האפיפיור, אמר הרב ליפשיץ, מראשי 
"יד לאחים", כי בארגון מקבלים בסיפוק את 
הצהרת הוותיקן, אך למרות זאת צריך לזכור 
הקתולי,  הזרם  את  רק  מחייבת  שההחלטה 
שבעשרות השנים האחרונות לא עוסק באופן 

רשמי במיסיון בקרב יהודים. 
יש  היהודי  שלעם  גם  מוסיף  ליפשיץ  הרב 
עוד "חשבון לא קטן עם הכנסייה הקתולית". 
אלפי  רשימת  על  מבוססות  בשמועות  מדובר 
שהופקדו  השואה  מתקופת  יהודים  ילדים 
הושבו  לא  הילדים  אך  במנזרים,  למשמרת 
הרשימות  המלחמה,  תום  עם  היהודי  לעם 
הללו מוחזקות במרתפי הכנסייה, אך הוותיקן 

מסרב לפרסם אותם.
למען  "התנועה  יו"ר  פנה  לעינן,  ומעניין 
ירושלים ותושביה" הרב חיים מילר לגורמים 
בעירייה, בממשלה ובכנסת ולהזכיר להם את 
דרישה הציבורית להסיר את פסל דוד המלך, 
מגיעים  לשם  לציונו  בכניסה  ר"ל  שהוצב 
והשנה,  החודש  השבוע,  ימות  בכלל  המונים 
וללמוד  להתפלל  וחגים  שבתות  חול  ימי 
ולערוך סעודות מצווה, והפסל פוגע עמוקות 

ברגשותיהם, ואין פוצה פה ומצפצף".

בעת הזו לאחר שפורסמה קריאת הוותיקן נגד פעילות 
המיסיון יש לצאת למאבק בלתי מתפשר  קריאה 

מחודשת להסרת פסל דוד המלך בכניסה לציון

"יש להפסיק את פעולות 
המיסיון ברחבי העיר"

מאת: מנדי כץ

בע"מ  ופיתוח  בניה  )ולול(  ש.א.ג  חברת 
הצומחות  הבונות  החברות  לאחת  נחשבת 
של  לבנייתן  היתר  בין  אחראית  והיא  בישראל 
שכונות חרדיות רבות בהם גוש 80 בירושלים, 
והיישובים החרדיים בתל ציון, עמנואל ומעלה 

עמוס. 
בימים אלו בונה החברה בשיתוף עם חברת 
חדשות  דיור  יחידות  עשרות  יזמות'  'אריאל 
ביישוב החרדי מעלה עמוס כאשר יו"ר החברה 
בעבודתו  שליחות  רואה  הורוביץ  ולול  זאב 
ואומר: "נמשיך במהפכת הבניה לציבור החרדי 
עיר  נקים  עמוס.  במעלה  הבניה  במסגרת  גם 

חרדית של ממש במעלה עמוס".
כעיר  במקום  מאמין  "אני  מוסיף:  הורוביץ 
חרדית. במעלה עמוס התחלנו לבנות 56 יחידות 
בשלבי  ונמצאים  מתוכננות  יחידות   300 מתוך 
המחירים  נוספות.  יחידות  מאות  של  תכנון 
לצד  שקל,  אלף  ב-640  שמתחילים  המוזלים 
המקום  את  הופכות  עשיר,  שבמפרט  הדירות 

לבעל פוטנציאל של ממש לציבור החרדי". 
מנכ"ל חברת ש.א.ג מוסיף ואומר: "העובדה 

רק  יזמות  אריאל  היא  היזמית  החברה  כי 
מוסיפה לפרויקט מאחר שהחברה הינה בעלת 

מוניטין וניסיון רב שנים בבניה ביו"ש". 
משפחות  מ-60  למעלה  היישוב  מונה  כיום 
הנהנות ממגורים איכותיים בקרבה יחסית לעיר 
חסידיות  קהילות  פעילות  במקום  ירושלים. 
וליטאיות. ביישוב פעיל בית ספר בית יעקב, גני 
ילדים ואף כולל אברכים. התושבים נהנים מחיי 
פסטורלי  נוף  חיים,  ומאיכות  תוססים  קהילה 

ושלווה ובמחירים שפויים. 
הפינה  אבן  הנחת  טקס  נערך  לאחרונה 
לשכונת קריית נוף במעלה עמוס בהשתתפותו 

של סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש.

זאב ולול הורביץ מגדולי הבונים למגזר החרדי, בעל 
חברת ש.א.ג )ולול( בניה ופיתוח בע"מ, מאמין בפרויקט 
החדש הנבנה במעלה עמוס ואומר: "נמשיך במהפכת 
הבנייה לציבור החרדי גם במעלה עמוס. אני מאמין 

שהמקום צפוי להפוך לעיר חרדית"

"נמשיך במהפכת הבנייה 
גם במעלה עמוס"

ולול הורביץ )יושב ראשון מימין(, בטקס הנחת 
עם סגן שר החינוך מאיר פרוש
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מה הפלא שליבר׳ס הוא
המותג הכשר המוביל בארצות הברית...

להשיג בחנויות המובחרות
שיווק והפצה: ספיישל גלאט בע”מ

טל’: 077-4451-930

Made in USA

בזכות האיכות הקפדנית, מגוון המוצרים הייחודיים והטעם שאין דומה לו
הוא הפך למותג הכשר האהוב ביותר בארצות הברית. 
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ירושלים

אשדוד

מודיעין

בני ברק

חיפה

בית שמש
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ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘     ׳המרכז החרדי' חיפה: 

האשראי שלך להתפרנס בכבוד

מגוון קורסי חורף לפרנסה בכבוד
בסניפי המרכז החרדי ברחבי הארץ

הירשמו היום לקורסים ממוקדי פרנסה 
מפי המרצים הבכירים בתחומם 

ובמקום החרדי הותיק  ביותר

יעוץ 
מס הנה"חצילום

3 

השתלמויות 
תוכנה

השלוחות 
פרוסות 

לשרותכם

שלוחת ירושלים

שלוחת חיפה

נשים

ניהול 
רשתות

גברים

נשים

שלוחת אשדוד
גבריםנשים

ניהול 
מערכות 
משרד 

חשמלאי גרפיקה
מוסמך

מימון
מלא

ייבוא יצוא 
וסחר 

בינלאומי

ניהול 
לוגיסטי 
ומחסן 
ממוחשב

הנה"ח
 1+2 

תווך 
והשקעות 

נדל"ן

שלוחת בית שמש
גבריםגברים/נשים

מימון
מלא

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

 לפרטים: 073-7935800
ירושלים  בני ברק  אשדוד  מודיעין עילית  חיפה   בית שמש

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

טכנאי 
PC

גברים

נשים

תכנות 
ופיתוח 

אפליקציות 
WEB/WINDOWS

מודיעין עילית

ההרשמה 
למגוון הקורסים 

בעיצומה

מימון
מלא

הכי 
ותיק

הכי 
חרדי

הכי 
מקצועי

שלוחת בני ברק
קורסי גברים

חשבות 
שכר

הנה"ח
 1+2 

הנה"ח
3 

חשבות 
שכר

מזכירות 
רפואית

קורסי נשים אחה"צ

ניהול 
לוגיסטי 
ומחסן 

ממוחשב

ייבוא יצוא 
וסחר 

בינלאומי

ניהול 
רשתות

טכנאי
PC

הנה"ח
3

בפגישות עם יו"ר האופוזיציה הרצוג, השר אלקין וסגן ומ"מ ראש העיר יוסי דייטש

דרישה מגורמי השלטון: 

להגביר 
הביטחון 

בהר הזיתים
יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים אברהם לובינסקי 
נפגש עם בכירי הממשל ובהם השרים גלנט ואלקין, יו"ר 
האופוזיציה, סגן שר החוץ, חברי כנסת ובכירי השלטון 

והביע דרישה להגברת הביטחון בהר הזיתים

מאת: הילה פלאח

הוועד  יו"ר  קיים  דחופות  פגישות  סדרת 
הגיע  אשר  לובינסקי  אברהם  הבינלאומי 
מנת  על  בארץ,  מיוחד  לביקור  מארה"ב 
להשיב  כדי  הממשל  גורמי  עם  להיפגש 
ביקורו  במהלך  הזיתים.  להר  הביטחון  את 
בישראל ביקר יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת 
חברי  אצל  לובינסקי  אברהם  הזיתים  הר 
הבינוי  שר  ביניהם:  ממשל.  ונציגי  הכנסת 
ירושלים  לעניני  השר  גלנט,  יואב  והשיכון 
בוז'י  יצחק  האופוזיציה  יו"ר  אלקין,  זאב 
הרצוג, סגנית שר החוץ גב' ציפי חוטובלי, 
הוועד  יו"ר  אל  ועוד.  דיכטר  אבי  ח"כ 
בישראל  הוועד  נציג  גם  בפגישות  הצטרפו 
והיועץ  וונדר  ג'וש  שוורץ,  הרווי  מר 

האסטרטגי של הוועד יעקב ביכלר.
החשובים  הנושאים  הועלו  בפגישות 
כאשר  הזיתים  בהר  לטיפול  והרלוונטיים 
האבטחה.  נושא  העדיפויות,  סדר  בראש 
במהלך פגישתם של נציגי הוועד הבינלאומי 
והשיכון  הבינוי  שר  עם  הזיתים  הר  להגנת 
להקמת  בנוגע  הנוכחים  דנו  גלנט  יואב 
ודחפו  יזמו  אותו  הזיתים,  להר  גדר מסביב 
ולאחרונה אושרה על  לביצוע ראשי הוועד 

ידי הממשלה הקמת הגדר.
בפגישתם עם השר לענייני ירושלים זאב 
מבקרים  מרכז  הקמת  נושא  הועלה  אלקין 
שיזמו  פרויקט   – הזיתים  הר  במתחם 
ועומד  שנים  מספר  לפני  כבר  הוועד  אנשי 
המשרד  כאשר  ביצוע,  בפני  אלו  בימים 
זה.  בפרויקט  מלא  שותף  ירושלים  לענייני 
לפגישה הצטרף גם סגן וממלא מקום ראש 
במהלך  דייטש.  יוסף  הרב  ירושלים  העיר 

הפגישות הנוספות עם שאר גורמי הממשל 
על  בהרחבה  הצדדים  שוחחו  והמשטרה 
על  הזיתים  בהר  הביטחון  חשיבות העמקת 
מנת לאפשר לקהל הרבבות לפקוד את ההר 

הקדוש ללא כל הפרעה.
חברי הכנסת וגורמי השלטון הודו לראשי 
הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  הועד  וחברי 
שנים  במשך  לשעון  מסביב  שפועלים 
לשיקום ושיפור המצב בהר הזיתים, כאשר 
כולם מסכימים כי המהלכים שנעשו בשנים 
ידיהם  מעשה  תוצאות  הינם  האחרונות 
ומלאכתם של ראשי הועד והם אשר הביאו 
כיאה  עדיין  אולם  משמעותיות,  לתוצאות 
בעולם  ביותר  הגדול  היהודי  העלמין  לבית 
על מנת שאירועי  ולעשות הכול  יש לפעול 
יוכל  ישראל  ועם  יפסקו  במקום  האלימות 

להגיע להתפלל על קברי יקיריו בבטחה.
הזיתים  הר  להגנת  הוועד  הוקם  כידוע, 
אברהם  האחים  בידי  האחרונות  בשנים 
בהר  ההפקרות  את  שגילו  לובינסקי  ומנחם 
בשנים  שם.  נטמנו  ז"ל  שהוריהם  לאחר 
לחץ  באמצעות  גם  הוועד  פועל  האחרונות 
בינלאומי על הגורמים השלטוניים בישראל 
ההר  למיגון  פעילויות  תאשר  שזו  כדי 
המקום  של  וכבודו  ניקונו  על  ולשמירה 
שליבם של יהודים רבים עורג אליו. בוועד 
יו"ר  ובהם  בולטים  ציבור  אישי  גם  חברים 

ועידת הנשיאים מר מלקולם הונליין.
במעט  צומצמו  הוועד  פעילות  עקב 
בוועד  אולם  בהר,  הביטחוניים  האירועים 
להגנת הזיתים מדגישים כי פעילותם תימשך 
עד להשגת הביטחון המרבי לכל מי שחפץ 

לבקר בהר.



פורטה - דלתות פנים מהיבואן לצרכן
מעוצבות בטכנולוגיית עץ מתקדמת

• מגוון דלתות נוספות עמידות למים ומבודדות רעש
• מיוצר באירופה • עיצוב וגימור בסטנדרטים הגבוהים ביותר

מבצע 
מיוחד 
לרגל 
ההשקה

+ידיתמעוצבתדלת פנים 

בלבד!₪590

במקום ₪790 

www.porta.co.il | office@porta.co.ilטל‘ 1-700-70-82-70

סניף ירושלים: רח‘ האומן 26 א.ת. תלפיות ת.ד. 53321
סניף פתח תקוה: מרכז M, רח‘ בן-ציון גליס 18 א.ת. סגולה
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תיק  ומחזיק  ירושלים  עיריית  ראש  סגן 
אפשטין,  חיים  חרדי  וח-ן  תורנית  תרבות 
ח-ן  אגף  ומנהל  ויין  ישעיהו  לשכתו  מנהל 
סיור  השבוע  קיימו  וינר  דוד  בעירייה  חרדי 
עבודה מעמיק במינהל הקהילתי בשכונת הר 
ויזר  אליהו  המנכ"ל  של  כאורחיו  בעיר  נוף 

וצוותו.  
באגפים  ביקור  שכלל  הסיור  במהלך 
ברחוב  הקהילתי  המינהל  בניין  של  השונים 
מקרוב  המבקרים  עמדו  בשכונה,  קצנלבוגן 
כאשר  במקום,  השוטפת  הפעילות  אחר 
המארחים מעלים בפניהם את  הצרכים עבור 
כלל הגילאים החל מהצורך במבנים נוספים 
לתקציבי  ועד  הקיימים,  אלו  של  והרחבתם 

לתחומים  הקיימת  והרחבת הפעילות  פיתוח 
כלל  את  בע"ה  שישרתו  ומגוונים  נוספים 

האוכלוסייה המתגוררת בשכונת הר נוף.
יצוין כי בישיבת עבודה מסכמת שנערכה 
חיים  העיר  ראש  סגן  שיבח  הסיור  בתום 
הנעשית  המאומצת  העבודה  את  אפשטין 
המנכ"ל  בראשות  המינהל  אנשי  ידי  על 
האוכלוסיות  כלל  למען  וצוותו  ויזר  אליהו 
את  להנחות  והבטיח  בשכונה,  והקבוצות 
תורנית  תרבות  באגפים  המקצועי  הצוות 
וח-ן חרדי בעירייה לסייע בהגדלת ובהגברת 
את  לממש  מנת  על  הנדרשים  התקציבים 
חזונם של אנשי המנהלת במתן מענה הולם 
תחת  והעדות  החוגים  לכלל  ראויה  ופעילות 
הדרכתם ופיקוחם של רבני השכונה שליט"א.

מאת: יאיר פלד

של  רוממה  סניף  נפתח  האחרונים  בימים 
בנק ירושלים.

את טקס חנוכת סניף בנק ירושלים ברוממה 
פתח הרב כבוד הראשון לציון - רבה הראשי 
עמאר  משה  שלמה  הרב  ירושלים,  של 
ולתת  להמשיך  הבנק  את  שברך  שליט"א, 
ושיצליח  ללקוחות  משכנתאות  ועוד  עוד 

בעשייתו.
לאחר מכן הדליק הרב שמואל רבינוביץ', 
רב הכותל והמקומות הקדושים נרות חנוכה. 
ירושלים  בנק  ואמר שטוב עשה  הוסיף  הרב 
אם  כי  לשמו,  ירושלים  של  בשמה  שבחר 
רוצים בנק יציב ואיתן שימשיך הלאה, חשוב 
להשתמש בשם היסטורי, ירושלים היא הלב 
איחל  הוא  לתפארת.  לבית  סימן  וזהו  שלנו 
שהציבור  בתים,  עוד  לבנות  שימשיך  לבנק 
ידי  ועל  בירושלים  בתים  לבנות  בבנק  ייעזר 

כך תחוזק העיר. 
ישראל  שגריר  לשעבר  שובל,  זלמן  מר 
בארה"ב ומבעלי הבנק נשא דברים והבטיח 
החרדי  הקהל  את  לשרת  ימשיך  הבנק  כי 
וימשיך  נרתע  אינו  הבנק  ובכלל,  בירושלים 
בלי  כי  ירושלים,  סביבת  את  גם  לפתח 

ירושלים חזקה אין עם ישראל חזק. 
של  להמשך  קרא  טופז  גיל  הבנק,  מנכ"ל 
וכך  הדדי,  בכבוד  מלווה  משותפת  עבודה 

יחד  ויחיו  לזה  זה  ערבים  יהיו  ישראל  כל 
בהדדיות ובכבוד אחד לשני. 

מאיר תורג'מן מ"מ ראש עיריית ירושלים 
לבוא  לציבור  קרא  העיר  הנהלת  וחבר 
לבנק  ואיחל  ירושלים  בבנק  ולפתוח חשבון 
ולשרת  ושימשיך  סניפים  ועוד  עוד  לפתוח 

אנשים בהצלחה.
ירושלים  עיריית  מועצת  חבר  לאון  משה 
לעשות  הבנק  שימשיך  וברך  הצלחה  איחל 
תושבי  את  נאמנה  ולשרת  טובים  עסקים 

העיר.
ברוורמן,  צבי  הרב  באירוע:  נכחו  עוד 
פרוש  מאיר  ח"כ  הרב  עילית,  ביתר  אב"ד 
ובנו הרב ישראל פרוש, ראש עיריית אלעד, 
הרב יוסף דייטש מ"מ עיריית ירושלים וחבר 
מועצת  חבר  קלמנוביץ,  דב  העיר,  הנהלת 
העיר, יו"ר הבנק מר זאב נהרי, ישראל בוקר, 
מנהל החטיבה הקמעונאית של הבנק, אישי 

ציבור, אנשי עסקים ועוד.
ניצ'קו:  ניסים  רוממה,  סניף  מנהל  סיכם 
ונפתח  נחנך  המיתולוגי,  גאולה  "סניף 
גדול  סניף  שנה,   20 לפני  בדיוק  בחנוכה, 
זוגות  לאלפי  הולם  מענה  שנתן  ומכובד 
בית.  לבניית  חלומותיהם  בהגשמת  צעירים 
מענה  ונתן  מיוחדת  התמחות  פיתח  הסניף 
פרויקטים  בליווי  חלק  לקח  החרדי,  למגזר 

ונתן משכנתאות למשפחות רבות". 

סגר"ע ירושלים חיים אפשטין וצוות לשכתו הגיע לסיור 
  עבודה מעמיק במינהל הקהילתי של שכונת הר נוף
סגן ראש העיר הבטיח להנחות את הצוות המקצועי 

בעירייה לסייע בהגדלת ובהגברת התקציבים הנדרשים על 
מנת להוסיף פעילות במקום

הסניף נחנך בטקס מרשים של קביעת מזוזה בהשתתפות 
רבה של ירושלים הגר"ש עמאר

יוגברו תקציבי המנהל בהר נוף

בנק ירושלים חנך את סניף רוממה

הגר"ש עמאר בטקס חנוכת הסניף

אתר האינטרנט העירוני

מידע מפורט בנושא הארנונה כגון: החלטות המועצה 
ו-’’צו המסים’’, פירוט סוגי ההנחות, טפסים, הסדרי 
למצוא  ניתן  ועוד,  קשר  ליצירת  אפשרויות  תשלום, 

בפרק הארנונה שבאתר האינטרנט העירוני : 
www.jerusalem.muni.il 

בימים אלה נשלחות הודעות תשלום הארנונה לשנת 2016

תשלום מראש

המועד האחרון לתשלום הארנונה מראש בהנחה 
תשע”ו  בטבת  כ”ט  ראשון,  יום  הינו   1% של 
באמצעות  התשלום  לבצע  ניתן   .10/1/2016
עיריית  של  הטלפוני  במענה  אשראי  כרטיס 
ירושלים בטל’ 02-6296333, גם אם טרם קיבלת 

את הודעת התשלום.

הוראת קבע בנקאית

יערכו  בנקאית  קבע  הוראת  בהסדר  תשלומים 
החל  למדד,  צמודים  תשלומים  ב-12  השנה 
לכל   0.75% של  בהנחה   2016 ינואר  מחודש 
עד  ייגבה  בהסדר  הראשון  התשלום  תשלום. 
את   2015 בשנת  ששילם  מי  ה-14/1/2016. 
ימשך  ההסדר  קבע,  הוראת  בהסדר  הארנונה 
תימסר  אם  אלא   ,2016 בשנת  גם  אוטומטית 

לעירייה הודעה אחרת. 

התשלום  יום  את  לבחור  ניתן  לנוחותכם, 
חודש.  לכל  ב-10  או  ב-1  קבע  בהוראת 
קביעת מועד החיוב נעשית באמצעות אתר 

האינטרנט העירוני.

הודעת  טופס  באמצעות  להסדר  להצטרף  ניתן 
התשלום, או באמצעות טופס ההצטרפות הנמצא 

באתר האינטרנט העירוני.

קבלת קהל

כיכר ספרא, בנין 1, קרית העירייה 
בימים א’, ב’, ד’, ה’ בשעות 08:00-13:00 

בימי ג’ קבלת קהל בשעות 15:00-18:00 בלבד
בימים רביעי וחמישי, י”ח-י”ט בטבת תשע”ו 

30-31/12/15 בשעות 8:00-18:00 ברציפות

מענה טלפוני

בטל’ 02-6296333, בימים א’-ה’ 
בשעות 08:00-15:30, 16:00-18:00

באמצעות  הארנונה  תשלומי  את  לשלם  ניתן 
 24 הפועל  טלפוני  במוקד  התשלום  הודעת 
בטל’  וחגים(,  שבתות  )למעט  ביממה,  שעות 
הטלפוני  המענה  באמצעות  וכן   ,03-9411231

הממוחשב 02-6296000.

שיבוץ תלמידים/ות
בחינוך מיוחד לשנה"ל תשע"ז

הורים לתלמידים/ות המיועדים ללמוד במסגרות חינוך מיוחד )גן, ביה"ס יסודי, 
על יסודי( מתבקשים לפנות לדיון בוועדת השמה.

  
 לצורך פניה לוועדת השמה:

 ההורים יוודאו שמוצו אפשרויות במסגרות החינוך הרגילות )קבלת שעות      
  שילוב( ו/או דרך קופות חולים.

 על ההורים להצטייד במסמכים:
   • שאלון הפניה לוועדה שימולא על ידי המסגרת האחרונה בה למד הילד.

   • אבחון פסיכולוגי מקיף של הילד.
   • בדיקת ראיה ובדיקת שמיעה של הילד.

    • מסמכים אחרים, במידה ויש )דו"ח רפואי, נוירולוגי, פסיכיאטרי, דו"ח 
     פרא-רפואי, אחר(

   לפתיחת תיק יש לפנות עם המסמכים לשירות הפסיכולוגי של עיריית ירושלים,   
  רח' הלל 27 טל. 02-6232247/3, עד ליום ראשון, כ"א באדר ב' תשע"ו       

  31.3.16, לאחר מועד זה לא יתקבלו מסמכים.
 לאחר הגשת כל המסמכים ופתיחת התיק בשירות הפסיכולוגי, יקבע מועד    

  לדיון בוועדת השמה. ההורים יוזמנו לוועדה והדיון יערך בנוכחותם.

  לתשומת לבכם!
 • ועדות השמה לצורך שיבוץ במסגרות: יסודי, על יסודי ומסלול 07, תתקיימנה 

  בתאריכים: כ״ב בטבת – ז' באייר תשע"ו 15.5.16 - 3.1
 • ועדות השמה לצורך שיבוץ ילדים ממסגרות גני הילדים תתקיימנה 

  בתאריכים: כ״ב בטבת – כ"ג באייר תשע"ו 31.5.16 - 3.1
  לאחר תאריכים אלו לא תתקיימנה ועדות השמה לשנה"ל תשע"ז.

הודעה להורים

לפרטים: המחלקה לחינוך מיוחד 
קבלת קהל: ביום ג', בין השעות 8:30-12:00, כיכר ספרא, בנין 3, קומה 1

מענה טלפוני: בימים א, ב', ד', בין השעות 08:30-12:00
 02-6297624 ,6296950 ,6295732/5

נשמח לעמוד לשירותכם

מנהל החינוך - האגף לחינוך חרדי
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מאת: חיים רייך

ומחזיק  העיר  ראש  סגן  כהן  צביקה  הרב 
תיק "מורשת מן המזרח" מציין בסיפוק רב 

את פרוייקט עונת הבקשות בשכונות העיר.
בחודשים  המתקיימת  הבקשות"  "עונת 
האחרונים, ובשבת חנוכה בפרט, בשלושים 
את  שונות.  בשכונות  כנסיות  בתי  וחמשה 
שכונות,  רבני  בנוכחותם  כיבדו  האירועים 
כמו  הקהילות.  ורבני  הוראה,  מורי  דיינים, 
הבקשות  בשירת  התארח  גילה  בשכונת  כן 
מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א 
ובשכונת נווה יעקב רב השכונה הרב אליהו 

אביסרור שליט"א.
האווירה  את  לטובה  ציינו  המשתתפים 
המיוחדת והמרגשת, וכן את הכיבוד והשתיה 

שהוגשו.
מידי  מתקיימים  בקשות  ערבי  כידוע, 
בישראל  כנסיות  ובתי  קהילות  במאות  שנה 
לכן,  קודש.  בהררי  שיסודו  דבר  ובתפוצות, 
המזרח"  מן  "מורשת  אגף  והפיקו  יזמו 
שבניהול סגר"ע הרב צביקה כהן את עשרות 
ערבי הבקשות, לטובת הקהילות והתושבים.
האחרונים  בחודשיים  המרכזי  החלק 
וערבי  במסיבות  החנוכה  חג  בימי  התקיים 
קונצרט חנוכה באולמי  השירה, כמו למשל 
לאבות  החנוכה"  "אורות  מסיבת  מונדיאל, 

נלך"  "לאורם  התורה  עולם  כינוס  ובנים, 
שליט"א,  הדור  גדולי  ורבנן  מרנן  במעמד 
ואירוע השירה המרכזי בשכונת 'פסגת זאב' 
עם ענק הזמר חיים ישראל וזמרים אורחים. 
העיר  מתושבי  מאות  השתתפו  באירועים 
מושקעים  מאירועים  שנהנו  לה,  ומחוצה 

ומיוחדים.
"ערבי הבקשות  כהן:  לדברי הרב צביקה 
שנערכים  הרבים  מהאירועים  חלק  הינם 
בתי  מגבאי  לשמוע  שמחתי  העיר.  לתושבי 
מהרגעים  נהנים  המשתתפים  שקהל  הכנסת 
וברצוני  מורשתינו.  ומחיזוק  המיוחדים 
להודות ליו"ר התנועה הרב אריה דרעי הי"ו 

על התמיכה".

מאת: חיים רייך

שני האחרון  ביום  נעצרה   16 בת  מחבלת 
ברובע היהודי בירושלים כשברשותה סכין. 
נעצרה בשעות אחר הצהריים של  המחבלת 
יום שני, על ידי המשטרה. המשטרה גילתה 
 ,16 כבת  קטינה  ערבייה  בצעירה  מדובר  כי 
שבתיקה נתפסה סכין. הצעירה נלכדה סמוך 

לתלמוד תורה מוריה, ליד רחוב הגיא. 
את  עוררה  הצעירה  כי  סיפרו  במשטרה 
הרובע  באזור  שפעלו  השוטרים  של  חשדם 
ערכו  אליה,  בעיר העתיקה, שניגשו  היהודי 
שמירת  על  הקפדה  תוך   - בתיקה  חיפוש 
טווח ביטחון - ותפסו בתוכו סכין מוסתרת. 
נסיבות  לבירור  לחקירה  הועברה  הצעירה 
האירוע. מפקד מרחב דוד סיכם: "העירנות 
ומג"ב,  השוטרים  של  המבצעית  והדריכות 
יתכן ומנעו פגיעה בחפים מפשע. השוטרים 
בטחון  למען  מבצעית  וערוכים  פרוסים 

הציבור".
פעילות  במהלך  שלישי,  ביום  כך,  ובתוך 
בירושלים,  עיסאוויה  בשכונת  מבצעית 
צינור  מסוג  נפץ  ומטען  אבנים  הושלכו 
לעבר כוח משטרה במקום. המטען התפוצץ 
פתחה  המשטרה  באירוע.  נפגעים  היו  ולא 

בסריקות לאיתור חשודים.

שעבר,  בשבוע  שפרסמנו  כפי  כי  יצוין 
למגן  החלה  אכן  ירושלים  עיריית  השבוע 
ראש  בהנחיית  בעיר,  אוטובוס  תחנות   300
גשר  ליד  הפיגוע  בעקבות  וזאת  הממשלה, 
צפויות  העבודות  שעבר.  בשבוע  המיתרים 
להימשך כחודש ועלותן כשני מיליון שקלים. 
כזכור, לפני כשבוע, בעקבות הפיגוע ליד 
גשר המיתרים בכניסה לירושלים, שוחח ראש 
העיר ירושלים, ניר ברקת, עם שר התחבורה 
והמודיעין, ישראל כץ, והציג בפניו תוכנית 
למיגון  ירושלים  עיריית  ידי  על  שגובשה 
במקומות  בבירה,  אוטובוס  תחנות  מאות 
עם סיכון גבוה ובתיאום עם המשטרה. השר 
כץ בירך על היוזמה והבטיח לפעול יחד עם 
את  להשיג  האוצר  משרד  מול  העיר  ראש 
להוציא  יהיה  שניתן  כדי  הדרוש  התקציב 
את התוכנית לפועל. בדיון שהתקיים לאחר 
בנימין  הממשלה  ראש  בהשתתפות  הפיגוע 
ארדן  גלעד  הפנים  לביטחון  השר  נתניהו, 
הנחייה  ניתנה  כץ,  ישראל  התחבורה  ושר 
למגן כ-300 תחנות אוטובוס ברחבי הבירה.

"שוחחתי עם השר כץ והצגתי בפניו תכנית 
למיגון מאות תחנות אוטובוס במקומות עם 
סיכון גבוה", אמר ראש עיריית ירושלים ניר 

ברקת.

אלפי תושבים נהנים מעשרות אירועים שארגן הרב צביקה 
כהן, סגן ראש העיר ומחזיק תיק "מורשת מן המזרח" 

לרגל "עונת הבקשות"  הבקשות מתקיימים בעשרות בתי 
כנסת וקהילות  סגן ראש העיר צביקה כהן: "שמחתי 

לשמוע מגבאי בתי הכנסת שקהל המשתתפים נהנו מהרגעים 
המיוחדים ובחיזוק מורשתינו"

שוטרים מצאו בתיקה של צעירה ערבייה בת 16 ברובע 
היהודי בירושלים, סכין מוסתרת  ובתוך כך: השבוע החלה 

עיריית ירושלים במיגון 300 תחנות האוטובוס ברחבי העיר

פרוייקט "עונת הבקשות"

המחבלת נלכדה 
עם הסכין בתיק

סיפוק רב. סגן ראש העיר הרב צביקה כהן
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 מאת: יאיר פלד

בראשות רבנים וראשי ישיבות נחנך בטקס 
מרשים מבנה בית הדין ובית ההוראה 'שערי 
אופיר  הרב  הגאון  בראשות  ומשפט'  הלכה 

יצחק מלכא.
הלכה  "שערי  הפך  האחרונות  בשנים 
ההוראה  לימודי  בעולם  דבר  לשם  ומשפט" 
כדיינים  לשמש  מונו  ובאחרונה  והדיינות 
שלמדו  דיינים  שני  האזוריים,  הדין  בבתי 

בשערי הלכה ומשפט.
מספר  קיימים  ומשפט"  הלכה  "בשערי 
הוראה, מסלול  לימודי  ובהם  לימוד  מסלולי 
הנלמדים  רבניים  טוענים  והכשרת  דיינות 
לרבנות  לבחינות  להכנה  ייחודית  בשיטה 

ודיינות ברבנות הראשית לישראל.
מקיפים  ההוראה  בבית  השיעורים 
ללימוד  הנדרשים  הסימנים  על  ומתמצתים 
ידי בית הדין הרבני הגדול מתוך שולחן  על 
כליו,  ונושאי  העזר  ואבן  חושן משפט  ערוך 

עד שיטות פוסקי זמנינו ודרך הפסיקה.
דיינים  הינם  השיעורים  מגידי  הרבנים 
הלכתית  בבוררות  וניסיון  ותק  בעלי  בפועל 

בבתי דין לדיני ממונות והרבניים.
הכשרות  ההוראה  בית  מעניק  כן  כמו 
שימוש  בנושא  ואקטואליות  יישומיות 
כשבוגרי  משיבים,  ורבנים  טהרה  בהלכות 
בבית  משיבים  רבנים  משמשים  התכניות 
ההוראה ומעניקים מענה הלכתי. גם הדיינים 

מיישמים  ומשפט  הלכה  בשערי  שמוכשרים 
בבית  השתלבות  ידי  על  לימודם  את  בפועל 

הדין שערי הלכה ומשפט.
בית  לשימוש  מפואר  מבנה  נחנך  עתה 
ומשפט'  הלכה  'שערי  ההוראה  ובית  הדין 
כשאת המזוזות קובעים רבנים וראשי ישיבות 

מכובדים.
ראש  קבע  בית המדרש  לדלת  המזוזה  את 
ישיבת חברון הגר"ד כהן, חבר מועצת גדולי 

התורה של דגל התורה.
אלחנן  הרב  המזוזה  את  קבע  הדין  בבית 
פרץ, אב"ד שערי הלכה ומשפט ומחבר ספרי 
מזוזות  קבעו  כן  המשפט.  חושן  על  הלכה 
רבני בית ההוראה ובראשם הגאון הרב אופיר 

יצחק מלכא.
במקום חולק הספר "משפט הכתובה" של 
הרב אליהו בר שלום לכל הרבנים המשיבים, 
הלכתי  מענה  המעניקים  ההוראה  בית  בוגרי 
בית  של  ההלכה  בקו  ביממה  שעות   24

ההוראה.
רבי  הגאון  דברים  נשאו  האירוע  במהלך 
להכשרת  התכנית  מרכז  שלום,  בר  אליהו 
מסדרי חופה וקידושין, הגאון הרב אייל גיאת 
האמון על הכנת התלמידים לבחינות, הגאון 
התכנית  את  בעבר  שריכז  שחר  עידו  הרב 
משמש  וכיום  רבניים,  טוענים  להכשרת 
כדיין בפועל, והגאון הרב דניאל עשור, ראש 

המרכז להסברה יהודית. 

העצה של מרן הגראי"ל שטינמן 
שליט"א להינצל ממחלה

 שורת עדויות, סיפורים והנחיות בספר החדש "סברי 
מרנן" אודות הוראותיהם המיוחדות והשקפתם של גדולי 

ישראל בנושאים שונים ובענייני השעה
מאת: אלי שניידר

החדש  בספר  לראשונה  שנחשף  מעשה 
"סברי מרנן", שהפך תוך ימים אחדים לרב 
מגלה  שנייה,  במהדורה  כבר  והופץ  מכר 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  עצתו  את 

שטינמן שליט"א, כיצד להינצל ממחלה. 
הגרמ"ב  סיפר  המדובר  המקרה  על 
ב"ב  ה'  שיכון  רב  שליט"א,  זילברברג 
ותלמידו המובהק של מרן הגראי"ל שליט"א: 
ומאוד  רח"ל,  קשה,  במחלה  שחלה  "יהודי 
חשש שהמחלה ממאירה, ביקש ממרן ראש 
שייתן  שליט"א,  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה 
דקות  כעשר  שליט"א  רבינו  חשב  עצה.  לו 
קם,  שאתה  יום  'כל  אמר:  מכן  ולאחר   )!(
תהיה  חושב  שאתה  הראשונה  המחשבה 
שאתה רוצה להיות עובד אלוקים! מי שזאת 
המחשבה הראשונה שלו ביום, כך כל היום 
הולך מסביב לזה, ולעובד אלוקים יש בחינה 

אחרת למעלה'".
שאלה  על  מרנן",  ב"סברי  מסופר  עוד 
שנשאל מרן הגראי"ל, בעת צרה היכן עדיף 
בביכ"נ,  תפילה  מנין  לארגן  האם  להתפלל, 
הוא  "ביהכ"נ  והשיב:  צדיקים,  בקברי  או 
אבל  ביותר,  הגדול  השכינה  השראת  מקום 
זה  בביהכ"נ,  הרע  לשון  שמדברים  היות 

בבית  להתפלל  א"כ  ועדיף  מוריד ממעלתו, 
הקברות שזה גם מקום השראת שכינה ושם 

בדרך כלל לא מדברים לשון הרע".
סיפורים,  עדויות,  מאות  מביא  הספר 
הליכות  בכל  ועצות  עובדות  הנחיות 
כפי  ישראל,  גדולי  מפי  החיים  והשקפת 
מגדולי  סבר,  יחיאל  הרב  המחבר  ששמע 
ישראל ובשמם במהלך השנים. בין הדברים 
ואזנר  הגר"ש  מרן  של  עדותו  מופיעה 
מרן  המובהק  רבו  'ציין'  כיצד  זצוק"ל, 
יום  את  זיע"א,  מלובלין  שפירא  המהר"ם 
בלובלין",  שלמדתי  שכבר  "אחרי  הולדתו: 
סיפר, "היה למהר"ם שפירא זצוק"ל, מנהג 
נפלא, שביום ההולדת שלו בז' אדר, שכידוע 
יהודים חרדים לא עושים 'ימי הולדת', אבל 
הוא העלה רעיון שלכבוד יום ההולדת שלו 
כל התלמידים יסיימו באותו היום את הש"ס. 
"קיבלתי  ואזנר,  הגר"ש  מרן  סיפר  ואני", 

ללמוד את מסכת סוטה".

מרן הגר"ח קנייבסקי מעיין בספר "סברי מרנן"

שערי הלכה ומשפט
 במעמד רבנים 

וראשי ישיבות נקבעו 
המזוזות לבית הדין 
ובית ההוראה 'שערי 

הלכה ומשפט' 
שבראשו עומד הרה"ג 

יצחק אופיר מלכה 
 הגר"ד כהן נושא דברים 
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מאת: פישל רוזנפלד

הותר לפרסום כי בחקירת שירות הביטחון 
ישראל,  במשטרת  ירושלים  ומחוז  הכללי 
ישראלים,  תושבים  של  תשתית  נחשפה 
עמוד  אל  ראס  בשכונת  המתגוררים 
בירושלים, אשר היו מעורבים במס' רב של 

פיגועי טרור עממי.
במסגרת האירועים ביצעו המעורבים ידויי 
לעבר  אבנים  וידויי  זיקוקים  ירי  בקתבי"ם, 
בשכונת  יהודים  ותושבים  הביטחון  כוחות 
ראס אל עמוד בסמוך לבית הקברות היהודי 

בהר הזיתים.
אסלאם  נעצרו  אוקטובר  חודש  במהלך 
שני   ,22 בן  נג'אר,  וחמזה   18 בן  נג'אר, 
אחים תושבי ראס אל עמוד, לחקירת שב"כ. 
מעורבותם  עלתה  השניים  של  בחקירתם 
אבנים  יידויי  בקת"ב,  פיגועי  של  רב  במס' 

וירי זיקוקים לעבר כוחות הביטחון.
לחקירת  נעצרו  החקירות  הרחבת  עם 
קטינים  ושני   22 בן  נאצר,  נאדר  גם  שב"כ 

נוספים, בני 16 ו- 17.
היו  כי  במהלך חקירתם של השניים עלה 
לעבר  ואבנים  בקתבי"ם  ביידויי  מעורבים 

כוחות הביטחון ותושבים יהודים.
כי  הקטינים  שני  מחקירת  עלה  בנוסף, 
באירוע  השתתפו   ,'15 בספט'   17 בתאריך 
עמוד  אל  בראס  "אגד"  אוטובוס  שריפת 
יידו  במהלכו  העימותים,  לאזור  שנקלע 
עם  יחד  ואבנים  תבערה  בקבוקי  לעברו 
מקומית.  מהתארגנות  נוספים  פעילים 
שנהג  לאחר  כי  בחקירתם,  תארו  השניים 
על  בנזין  שפכו  מהמקום,  נמלט  האוטובוס 
אותו  והבעירו  האוטובוס  של  הקדמי  חלקו 

עד אשר נשרף כליל.
במסגרת  כי  עוד,  עלה  בחקירות 
ההתפרעויות בשכונה נהגו הפעילים לחסום 
את הרחוב באמצעות פחי אשפה ולנתק את 
זרם החשמל, זאת על מנת למשוך את כוחות 
יידוי  באמצעות  אותם  ולתקוף  המשטרה 

בקבוקי תבערה לעברם.
 5 הפרשייה  במסגרת  הוגשו  כה  עד 
הצתה,  הצתה,  ניסיונות  בגין  אישום  כתבי 
חבלה  שוטר,  תקיפת  ניסיונות  התפרעות, 
צפויים  בהמשך,  ועוד.  מחמירה  בכוונה 
מעורבים  נגד  אישום  כתבי  מוגשים  להיות 

נוספים.

מאת: יעקב אמסלם

הטרור  אירוע  את  השב"כ  חקירת  בצל 
ב'דומא', ביום שני בלילה נרשם 'תג מחיר' 
רימוני עשן לעבר בית  נוסף כאשר הושלכו 
בפר ביתילו על יד רמאללה. לא היו נפגעים 
אך נרגם נזק קל לבית. באותה עת שהו בבית 

בני זוג יחד עם בתם התינוקת.
"נקמה"  הכתובת:  רוססה  הבית  קיר  על 
במשטרה  ההערכה  ציון".  מעצורי  ו"ד"ש 
כעת היא כי הדבר נעשה על ידי גורמי ימין 
עינויים  על  השמועות  בשל  וזאת  קיצוניים 
אשר  השב"כ  של  החקירות  בחדרי  לכאורה 

בימים אלו חוקר את חשודי דומא.

מהמשטרה נמסר: "בשלישי לפנות בוקר 
אירוע  על  דווח  נתקבל   03:30 לשעה  סמוך 
הסמוך  ביתילו  בכפר  לאומנית  פשיעה 
נכנסו  וצה"ל  משטרה  כוחות  לרמאללה, 
באחד  כי  עולה  ראשונית  ומחקירה  לכפר 
והושלכו  נופצה שמשת החלון  הכפר  מבתי 
הקיר  ועל  הבית  לתוך  מדמיע  גז  רימוני 

רוססה הכתובת "נקמה ד"ש עצורי ציון".
שבזמן  "לציין  יש  כי  הוסיפו  במשטרה 
הייתה  הפלסטינית  המשפחה  האירוע 
נפתחה  חקירה  נפגעים.  אין  אך  הבית  בתוך 
לפשיעה  ביחידה  ש"י  מחוז  במשטרת 

לאומנית".

חמישה כתבי אישום הוגשו נגד צעירים בני 16-22 החשודים 
בשורה ארוכה של מעשי טרור הכוללים תקיפת שוטר חבלות 

בכוונות מחמירות ועוד  הצעירים השתתפו בפעילות 
חבלנית עוינת כשיידו אבנים ובקבוקי תבערה

על רקע חקירת עצורי דומא, התרחש ביום שני בלילה אירוע דומה 
שבדרך נס נגמר ללא נפגעים  רימוני עשן הושלכו לעבר בית בכפר 

ביתילו בסמוך לרמאללה. על קיר הבית רוססה הכתובת: "נקמה"

השב"כ: חשפנו 
תשתית טרור ישראלית

תג מחיר? רימוני עשן 
וכתובות על בית ליד רמאללה

הבית שנפגע בכפר ביתילו. צילום: באדיבות המצלם

הצטרפי עכשיו ללימודים לתואר מבוקש במשפטים, 
 מנהל עסקים, פרסום ותקשורת שיווקית

בקמפוס החרדי אונו ותחסכי שנה שלמה!

יועצת משפטית
דרושה

הרשמי עכשיו ותרוויחי שנה!

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה
קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

הלימודים מתחילים 
באדר א' תשע"ו 

פברואר 2016

03-7382270
לפרטים והרשמה:

דרוש

03-7382270
לפרטים והרשמה:

המכינות מתחילות באדר א’ 
תשע”ו - פברואר 2016

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה
קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

רואה חשבון

הרשם כעת ללימודים
לתואר במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות או במימון ושוק ההון, 

או לתואר מבוקש במשפטים )עריכת דין(

הכרת שוק ההון ודרכי השקעה לרווח 
או גישור ותעודה לקראת מגשר מוסמך

ההטבה לנרשמים עד ה’ שבט 15.1.16

וקבל קורס במתנה



השבוע ירושלים

*בכפוף לתקנון | התמונה להמחשה בלבד

טויוטה זמיר ירושלים � סוכנות משנה טויוטה
www.toyota-zamir.co.il ו   02-6580900 טל'  י-ם.  שאול,  גבעת   ,62 נשרים  כנפי 

EEC/80/ 1268

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

2009

7
100

7.34.64
8.04.95

2016
כבר כאן

בואו להתחדש לפני כולם, באחד מדגמי טויוטה 2016 
המחכים לכם באולם התצוגה
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כך מבצעים ארגוני המיסיון 
המרת דת בישראל

עשרות רכזי הביטחון של 
המועצה האזורית חבל 
אשכול שהוזמנו לטקס 

חלוקת ציוד בטחוני הופתעו 
לגלות כי גוף מיסיונרי עומד 

מאחוריו בניסיון לשדלם 
להמרת דתם  חלקם נטשו 
  בזעם ופנו ליד לאחים
בא כוח יד לאחים שיגר 

מכתב דחוף לשרת המשפטים 
וליועץ המשפטי בבקשה 

למיצוי הדין עם מפרי החוק   
המיסיונרים

מאת: חיים רייך

בא כוח יד לאחים, עו"ד משה מורגנשטרן 
שיגר ביום שני בבוקר, מכתב דחוף לשרת 
לממשלה  המשפטי  וליועץ  המשפטים 
שהתקיים  האירוע  את  לחקור  בדרישה 
בסוף השבוע האחרון לרכזי הביטחון של 
להם  חולקו  בו  אשכול  האזורית  המועצה 
 Jentile ע"י מיסיונר מהארגון הבפטיסטי
ציוד  הכוללים  הנאה  טובות   ,ministry
בטחוני רב ויקר ערך - משקפות, אמצעים 
לראיית לילה, נעלי הרים, אפודים מיוחדים 
ועוד, יחד עם תנ"ך תמים למראה, שאליו 
מתוך  ציטוטים  עם  דף  במרמה  הוצמד 

הברית החדשה.
את  מורגנשטרן  עו"ד  מצטט  במכתבו 
מתן  האוסר  העונשין  לחוק  174א'  סעיף 
טובות הנאה על מנת לגרום לאדם להמיר 
את דתו, ומוסיף: "בפועל התברר כי טובות 
היוו  הביטחוניים  לרכזים  שהובאו  ההנאה 
מסווה לניסיון להמרת דתם בצורה מכוונת 
...מרשתי פונה בבקשה כי מקרה זה ייבדק 
עם  הדין  למיצוי  סוף  סוף  ויביא  תום,  עד 
מפרי החוק". מסיים עו"ד מורגנשטרן את 

מכתבו.
הבינו  הביטחון  מרכזי  חלק  כי  יצוין 
הציוד  מאחורי  כי  האירוע   במהלך 
הביטחוני עומד גוף מיסיונרי שמנצל זאת 
למטרותיו, זעמו על כך ונטשו את המקום 
מידית  ופנו  מאומה  עמם  לקחת  מבלי 

להתריע על כך בפני יד לאחים. 

ספרי התנ"ך אליהם הוצמד הדף המיסיונרי 

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

נגמר!
שבוע אחרון לשנת המס 2015

אל תפספסו...

)כמעט(

כל מוצרי החשמל מכל החברות והמותגים

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

חיסול מלאי
עד אחרון המוצרים!
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96% מרוצים

ממכבי!
גלובס י"ט תמוז )6.7.15(

מקופת חולים מכביקבע: שביעות הרצון הגבוהה ביותר  סקר ברוקדייל עבור משרד הבריאות 

ירושלמים,
כדאי שגם אתם תדעו

מוגש כמידע לחברי מכבי

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 פסגת זאב:
רח' חיים תורן 45

מרכז רפואי גילה:
רח' צביה ויצחק 5

מרכז רפואי קניון מלחה:
רח' אגודת ספורט בית"ר 1

מרכז רפואי רוטר:
רח' אגריפס 40

מרכז רפואי הר חומה:
רח' ליכטנשטיין 2 

פריסת המרכזים בעיר:
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בוטיק האופנה לגבר מבית ויצמן

רח' מלאכי 15 
)גאולה( ירושלים  

טל: 02-9912226
פתוח רצוף! 10:00-20:30

 ₪ 550  
MABROS MEN חליפות
סלים/קלאסי

 ₪ 200  
2BELLUCCI חולצות

 ₪ 950  
החל מ-

חליפות

 ₪ 600  
מעילי צמר 3/4

 ₪ 550  
 בלייזרים בשילוב זמש ועור 

בגזרת SLIM FIT צרפתי 

 ₪ 60  
חגורות / עניבות / חפתים

 ₪ 250  
נעלי עור / אורטופדי

 ₪ 300  
2 סוודרים / אפודות

 צמר/כותנה

30%
הנחה

 V.I.P כל חדר
וחליפות 

חתן/עסקים

מחירים 
סוף!

י א ל מ ת  ר י פ ס ל  ג ר ל

15
.1

.1
6

ך 
רי

א
ת

 ל
ד

ע
ם 

פי
ק

ת
ם 

עי
צ

ב
מ

ה



“אגודת דור ישרים” מונעת, בסייעתא דשמיא, מזה שלושים שנה מחלות 
גנטיות חשוכות מרפא ומציעה את סל הבדיקות המקצועי ביותר.

האגודה מקפידה להישאר תמיד בחזית הטכנולוגיה הרפואית ולהציע 
לנבדקים את הפתרונות העדכניים ביותר בתחום הבדיקות הגנטיות.

ע"פ המלצת משרד הבריאות 
ואיגוד הגנטיקאים

סיוע למשפחות עם רקע גנטי 
להשתדך בביטחה ובכבוד

התנהלות שנקבעה לפרטים 
ע"י פוסקי הדור זיע"א

ניסיון מקצועי של 
למעלה מ 30 שנה

זה ב-D.N.A שלנו
להתקדם

בחינה ופיתוח 
של בדיקות 

התאמה 
עתידניות

סל ייעודי 
לעדות 
המזרח

האגודה למניעת מחלות גנטיות
info@doryes.com .טל. 02-6499888  פקס. 02-6499889  דוא"ל

www.doryes.com

תו איכות 
בינלאומי

סל בדיקות 
מורחב של 

בדיקות 
חדשניות

בדיקה 
גנטית 

בטכנולוגיה 
מתקדמת 

באמצעות
 רוק 

 מיוחד לרגישים
לבדיקות דם
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בחתונת הדמים הזאת, הוויכוח נסב על מוזמנים ומזומנים. 
ארוכה  הייתה  לחתונה  האירוסין  בין  הדמדומים  תקופת 
מהרגיל. מועד החופה נדחה פעם אחר פעם, ההזמנות עוצבו 
התעדכנו,  החדשים  האורחים  לקבלת  הקריטריונים  מחדש, 
אך בסוף, אחרי חצי שנה ארוכה, זה קרה. החופה הועמדה, 
אלפים  וקהל  טוב  מזל  איחלו  המחותנים  הוקראה,  הכתובה 
שהמבחן  אלא  הכניסה.  את  ופקק  האולם  על  צבא  נלהב, 
המזומנים  מתפזרים,  כשהמוזמנים  מגיע  השידוך  להצלחת 

נספרים והחיים האמיתיים מתחילים. 
אל תתנו למטאפורה להטעות אתכם. דרעי אכן חיתן השבוע 
פוליטיקאים  ומי.  המי  כל  נכחו  בו  המוני  באירוע  בתו  את 
השמחה,  לבעל  יד  ללחוץ  כדי  מיוזעים  שנדחקו  חילונים 
העונה"  ב"שמחת  המשתתפים  כמות  האם  ביניהם  התערבו 
באותה  ששודר  העונה"  ב"משחק  הצופים  כמות  על  עולה 

שעה. 
אלא שבתא המשפחתי, טפו טפו, חמסה חמסה, הכל גן עדן 
– כפי שנהג להתבטא החבר הטוב איווט. השידוך של דרעי 
הפוליטי.  בתחום  הוא  לעולם,  בא  לא  וכמעט  סוכל  שעוכב, 
ולא, אין המדובר באופציה המתחדשת של קבלת תיק הפנים, 
אמורים  אליה  הסיכויים,  כל  נגד  שהועמדה  בחופה  אלא 
ובשירות  להיכנס מאות חרדים שישולבו במשרדי הממשלה 
הציבורי. אלפים צובאים על הגדרות, אך כל מהפכה מתחילה 

בפרצה קטנה.
לכלל  מתקנת  העדפה  קידום  על  לדבר  שנעבור  לפני 
המצביעים במסגרת החלטת הממשלה שאושרה השבוע, אי 
דרעי  של  מתקנת  ממשלתית  בהעדפה  לפתוח  שלא  אפשר 
עם  והפעם  נגיעה,  במרחק  שוב  מצוי  הפנים  תיק  עצמו. 
חששות מוקטנים מפגיעה. שתי סיבות מרכזיות הורידו לדרעי 
הקדנציה. האחת,  בראשית  הפנים  את מפלס החשק מקבלת 
החשש מתגובת בג"ץ לעתירה שתוגש. השנייה, ריקון משרד 
למשרד  התכנון  מינהל  סמכויות  העברת  עם  מתוכן  הפנים 

האוצר.
והגליל  הנגב  משרד  לחלוטין.  התפוגגה  האחרונה  העילה 
הפריפריה,  לתיק  המיליונים  מאות  תוספת  עם  השתדרג 
לשר-העל  יהפוך  דרעי  הפנים,  משרד  לחבילה  יצורף  ואם 
למרות  נחלשה,  הראשונה  העילה  גם  המקומי.  השלטון  של 

שלא נעלמה. אסמכתא בחוק לפסילת כהונתו של דרעי כשר 
את  שוב  ישלפו  שהעליונים  היה  החשש  הייתה.  לא  מעולם 
הטיעון החלוד משנות התשעים של 'אובדן אמון הציבור' כדי 
גדר, חומרה על חומרה. אחרי שבג"ץ דחה  להוסיף גדר על 
כי  עקרונית  ופסק  הקדנציה  בראשית  שהוגשה  העתירה  את 
דרעי כשיר לכהן כשר בממשלה, פחתו הסיכויים שהשופטים 

יחליטו לפסול דווקא את כהונתו כשר פנים.
)התארים,  נתניהו  הממשלה  וראש  התקשורת  שר  בלשכת 
לערוצי  להדליף  מיהרו  החשיבות(  מדרג  פי  על  כנהוג, 
התקשורת שתיק הפנים עושה את דרכו מסילבן לדרעי, עוד 
העברת  הליכוד,  יו"ר  עבור  בחיוב.  השיב  ש"ס  שיו"ר  לפני 
כאב  היא  שלום,  סילבן  שאינו  ליכודי  שר  לידי  הפנים  תיק 
היה במשמרת  עוד התיק  כל  רגוע,  היה  נתניהו  מיותר.  ראש 
בידי סילבן קצוץ הכנפיים ומדולדל האיברים. הדבר האחרון 
דומיננטי שיקים  זה להעביר את התיק לשר  כיום,  לו  שחסר 
עוד  מתעצם  שר  מהתנועה.  הערים  ראשי  בלשכות  מאחזים 
עלול לערער אי שם לקראת סוף המאה על הקושאן התורכי 

שמחזיקה משפחת נתניהו על בית רה"מ ברחוב בלפור. 
זה טוב לנתניהו. לא בטוח שגם לדרעי. עתירה נגד מינויו 
תהיה  שהפסיקה  נותנת  הדעת  בוודאות.  תוגש  פנים  לשר 
התנועה  ובינתיים  ייחסכו,  לא  קשות  אמירות  אך  לטובתו, 
לאיכות השלטון תעשה את הסיבוב התקשורתי שלה, על גבו. 
ויחליט לבסוף שלא לקבל את  יפתיע  דרעי  אלא שגם אם 
תיק הפנים הרי שפרישתו של סילבן שלום בנסיבות מטרידות, 
ביבי  שריו.  בין  אמיתי  פריש-מיש  לעשות  נתניהו  את  תאלץ 
קינוחים, בה בשעה  דרעי בתפריט  לרצות את  יותר  יוכל  לא 
האסוציאציה  את  עיקרית.  מנה  מגיש  הוא  השרים  שליתר 
הזאת, מ'לו"ז מלצרים' של שמחת חתונה דרעי הכיר השבוע 

מקרוב.

מפי הגבורה
העדפתו המתקנת של דרעי בנוגע לזהות המשרד הממשלתי 
החדש, עוד תבורר עד תום בימים הקרובים. אם אפשר להתעלם 
לרגע מהפיקנטריה הפוליטית והרכילות המיניסטריאלית, הרי 

שדווקא בראשית השבוע חזינו בהעדפה מהותית, לא לטובת 
העסקנים והמוסדות, אלא למען המצביעים. 

השידוך שיכניס מאות חרדים למעגל הפקידות הממשלתי 
החופה  הכלכלה.  במשרד  שהחל  ארוך  מו"מ  אחרי  נסגר 
הכתובה  שטר  את  השבועית.  הממשלה  בישיבת  הועמדה 
ראש  דובר  הקריא  מדוברת,  בארמית-ממשלתית  הארוך, 
לשכת  את  המסקרים  העיתונאים  סטמבלר.  בועז  הממשלה 
זה מכבר, שחשיבות  וניזונים מהודעות הלשכה למדו  רה"מ 
ביתו(  ובני  הממשלה  )ראש  המשגר  הגוף  בעיני  ההודעות 
נמדדת על פי מידת אריכותן. אריכות הימים וההסגר הכפוי 
דוגמה  שהוטל על הכלבה קאיה, המבודדת כמו אדונה, הם 
להכביר  שחשוב  הראשונה  מהמדרגה  לאומי  לנושא  טובה 
בגינו מילים. כל שאר ענייני המדינה, תלויים במידת השפעתם 
כדוגמה  שלום,  סילבן  פרישת  בלשכה.  ראשונה  היושב  על 

הפוכה, לא שווה יותר מחצי שורה.
כדי  במידע  יש  אם  פשוט:  הוא  המקלידה  האצבע  כלל 
אז  כי  ראש-הממשלה,  של  מעמדו  על  לטובה  להשפיע 
לברך  להדר,  לרומם,  לפאר,  כדי  מילים  של  נהרות  יישפכו 
על שילוב  ולקלס. ההודעה הארוכה ששוגרה השבוע  לעלה 
שפרסום  הבין  נתניהו  כי  מוכיחה  הציבורי,  במגזר  החרדים 
זה ממש לא אומר  וחיוני לשותפיו החרדים.  ההודעה חשוב 
שגם היישום בשטח יקודם בהתאם. אריכות ההודעה, מעידה 
נובח,  כלב  במעשים.  כיסוי  אין  שלמילים  קרובות  לעיתים 

איננו נושך. כלב, לא כלבה.
לכל  כאשר  היה,  בדיוק  כך  החרדים  העדפת  בתחום  ואכן 
לא  לו,  שקדמו  הממשלה  וראשי  נתניהו  של  היפות  המילים 
ממשלה  להחלטות  גם  מחייבים.  אופרטיביים  צעדים  נלוו 
תוקף  היה  לא  האחרונה,  בתקופה  כולל  בנושא,  שהתקבלו 
ממשי הואיל ולא נקבעו להן מנגנוני יישום בשטח. ההחלטה 
שהתקבלה השבוע שונה וראשונה מסוגה, הואיל והיא מטילה 
שירות  במכרזי  האיתור  ועדות  על  מעשית  משפטית  חובה 
מהמשרות  בחלק  לעבודה  בקבלה  חרדים  להעדיף  המדינה, 

הציבוריות.
הממשלה  ראש  הצעת  את  הבוקר  אישרה  "הממשלה 
אריה  והפריפריה  הגליל  הנגב,  לפיתוח  והשר  נתניהו  בנימין 
דרעי לשילוב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה", נכתב 
"נקבעו שורה  בהודעה הרשמית של לשכת ראש-הממשלה, 
האוכלוסייה  של  הייצוג  את  להגביר  שמטרתם  צעדים  של 
יזכה  המדינה  שירות  כי  ולהבטיח  המדינה  בשירות  החרדית 
יישום  החרדית.  האוכלוסייה  מקרב  מצטיינים  במועמדים 
ההמלצות יוביל לשילובם של למעלה מ-150 עובדים ועובדות 
אקדמאיים מקרב האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה מידי 
שנה כבר בשנים הקרובות". זה אולי נשמע מעט, אך אם תהיה 
עמידה ביעדי גיוס החרדים )לא לצבא. למשרדי הממשלה!(, 
שחורות  כיפות  חובשי  פקידים   1,500 עשור  בתוך  לנו  יהיו 

במנגנוני המדינה.
יובש,  בתקופות  שלם  טור  לפרנס  שיכול  נגמר,  לא  במלל 
והשר  נתניהו  הממשלה  ראש  של  דבריהם  בהרחבה  צוטטו 
גם בסקטור  ביבי התחייב "לאפשר לחרדים להשתלב  דרעי. 
אבי  של  מפיו  הציטוטים  הפרטי".  בסקטור  וגם  הציבורי 
האומה בהודעות הלשכה הם דבר שבשגרה, אך לעומת זאת, 
מי  לאי  בנדיבות  שמוענקים  משתפך  ופרגון  חופשית  במה 

מלבדו הם בהחלט לא דבר שכיח ומצוי, בלשון המעטה.
בהמשך ההודעה פורטה גם האופרציה המעשית שתאפשר 
חשיפה  תתקיים  ההחלטה  "במסגרת  התוכנית:  מימוש  את 
לציבור  המדינה  בשירות  תעסוקה  אפשרויות  של  מוגברת 
החרדי. בין היתר יוגבר הפרסום של משרות בכלי התקשורת 
החיפוש  למנועי  המקוונת  הגיוס  מערכת  תותאם  החרדים, 
מבחני  ייבדקו  וכן  החרדית  האוכלוסייה  בקרב  הנפוצים 
בהחלטת  הזדמנויות.  שוויון  שיאפשרו  כך  והמיון  ההתאמה 
שילובן  להגברת  רב של המלצות חדשניות  הממשלה מספר 
הקמת  היא  שבהן  המרכזית  המדינה,  בשירות  קבוצות  של 
מסלולי חשיפה, בהם המועמדים מתקבלים למשרה התחלתית 
למשך תקופה קצובה ויכולים לאחר מכן להתמודד במכרזים 

פנימיים בשירות המדינה".
ואי אפשר כמובן בלי ועדה על גבי ועדה: "לצורך מעקב 
בראשות  היגוי  ועדת  תוקם  הממשלה,  החלטת  יישום  אחר 
נציב שירות המדינה אשר תבחן את מידת ההצלחה בהגברת 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

מורשת רביץ
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 פרשת שלח
כ. 19:09 י. 20:27ירושלים

כ. 19:27 י. 20:30

כ. 19:06 י. 20:29
ב"ב
פ"ת

חוק העדפה מתקנת לחרדים
בפגישות שקיים שר הכלכלה דרעי מתוקף תפקידו כממונה על נציבות שוויון 
הזדמנויות בעבודה התגלו נתונים שערורייתיים על הדרה מוחלטת של חרדים 
מהמגזר הציבורי  הדרת החרדים הגיעה לשיאה במכרז לבחירת דירקטורים 
שיזם לפיד כשר אוצר בקדנציה שעברה  בהנחיית שר הכלכלה תגבש נציבות 
שוויון הזדמנויות בעבודה הצעת חוק שתחייב הקצאת משרות ייעודיות לחרדים 
בכל גוף ציבורי וממשלתי, בדומה ל'חוק העדפה מתקנת לערבים'  דרעי לקו 

א עיתונות: "ש"ס מעולם לא התביישה לומר בשפה ברורה  י ה ש
היא דואגת לחרדים העובדים ובסופו של דבר, דאגה להם 
דאגה לכולנו. הדרה גורפת של פקידים ונושאי תפקידים 

גורמת לנזק גדול ביותר  חרדים מכל הגופים הציבוריים 
ואת זה צריך לשנות" / בי"ס לפוליטיקה

פרסום ראשון: שר הכלכלה אריה דרעי יגיש לוועדת שרים לחקיקה:

הסכם בין האוצר לתאגיד המים 
של ירושלים צפוי לאפשר בנייה של 
1,800 דירות בעיר  ע"פ ההסכם, 
המדינה ותאגיד הגיחון יממנו תחנת 
שאיבה ב-30 מיליון שקל, שתשחרר 

לבנייה את התוכנית של שכונת 
מורדות ארנונה / עמ' 6

ההסכם 
שיניב בנייה 

של 1800 יח"ד

"נעמוד לצידו של הפרט"

רפורמה בריאה

ח"כ ישראל אייכלר לאחר שנבחר ליו"ר הועדה לפניות הציבור: 
"פניות הציבור הן כלי בידי כל אזרח נגד ביורוקרטיה שלטונית 

או צרכנית" / עמ' 8

הרפורמה בבריאות הנפש יוצאת לדרך  סגן שר 
הבריאות יעקב ליצמן: "זהו יום היסטורי למערכת 

הבריאות ויום בשורה למטופלים" / עמ' 19

זעזוע: 50 קברים נהרסו 
וחוללו בהר הזיתים

יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים 
מנחם לובינסקי קורא לדיון דחוף בכנסת 

  "ואומר: "מדובר בחרפה לאומית
מלשכת שר הדתות נמסר כי הוא רואה 

בחומרה את האירועים / עמ' 6

ביהמ"ש העליון בארה"ב דחה השבוע את 
עתירת אב שביקש לרשום את מקום לידת 
בנו כ'ישראל'  ביהמ"ש קבע כי לנשיא 

יש "זכות בלעדית ואקסקלוסיבית" - בקשר 
להגדרת ירושלים כבירת ישראל / עמ' 6

בית המשפט האמריקאי: 
ירושלים אינה בירת ישראל
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בשירות  החרדית  האוכלוסייה  של  השילוב 
הביצוע  אחר  המעקב  כשלוועדת  המדינה". 

יצורפו חרדים, נדע שהגיעו ימים טובים.

המסלול הירוק
ומארבעת  לאור,  יצא  טרם  ספרדי  יומון 
לנכון  מצא  נאמן  יתד  רק  החרדים,  היומונים 
באופן   14 עמוד  בשולי  המידע  את  להביא 
ש"ס.  ליו"ר  כן(  גם  )חלקית  ולפרגן  חלקי 
הסיכוי לקרוא את הפרטים המלאים ביומונים 
שהתקשורת  לסיכוי  זהה   – האשכנזיים 
של  התום  ימי  את  בהרחבה  תסכם  החרדית 
לידיעת  כהונת שלום במשרד הפנים. לפיכך, 
המעוניינים, להלן עיקרי המסלולים המוצעים 

בהצעת המחליטים שאושרה בממשלה.
מצטיינים  של  לכניסה  ירוק'  'מסלול   .1"  
לצמתי מפתח בשירות המדינה, בליווי צמוד 
גבוהה.  ברמה  והכשרה  מיון  מעטפת  של 
יתקדמו  אלה  שמצטיינים  היא  המטרה 
משמעותיות  ומקצועיות  ניהוליות  למשרות 
סטודנטים  מאגר  הקמת   .2 המדינה;  בשירות 
שישתלבו  החרדית  לאוכלוסייה  וסטודנטיות 
תקופת  ולאחר  המדינה  בשירות  בעבודה 
פנימי;  במכרז  להתמודד  יוכלו  לימודיהם 
הבריאות  במערכת  מסלולים  הקמת   .3
עובדי  של  שילובם  לרבות  הממשלתית, 
כגון  טכניים  ומקצועות  רפואיות  מעבדות 
טכנאי רנטגן, אחים ואחיות ו–MRI )ומה עם 
מסלול לרפואת-שיניים-חינם? – א.ב.(, מקרב 

האוכלוסייה החרדית".
לא  והמבשר  המודיע  על  שנפלה  השתיקה 
באה בעטיו של חוסר תיאום מוקדם עם השר 
היא  כרגיל,  הסיבה   .MRI-ה על  האחראי 
מאבקי הקרדיטים. ח"כי אגודה טענו, במידה 
במחויבות  שמדובר  צדק,  של  מבוטלת  לא 
קואליציונית של הליכוד לשתי הסיעות, ש"ס 
יכול  לא  הקרדיט  ולפיכך  התורה,  ויהדות 
ליפול בחלקו של אחד ויחיד, אין עוד מלבדו.
הבית  לביטאון  הפריעה  לא  הזאת  התובנה 
של דגל לפרסם את ההודעה המפרגנת לדרעי. 
את פרץ הפרגון שלא אופייני במחוזות ליטא, 
ניתן לתלות בהתחממות היחסים לאחרונה בין 
הקרדיטים  מלחמות  הליטאית.  לאחות  ש"ס 
והבדלי הגישות בניכוס ההישגים באים לידי 
כמובן,  ובראשם  גם בתחומים אחרים,  ביטוי 
תיקון  של  והכביר  האדיר  השבועי  ההישג 
לא  המאושרים  המנהלים  המוסדות.  תקציבי 

מפסיקים לשלוח מכתבי תודה מוזמנים.
קרדיט  של  קבין  עשרה  חולקו  נאמן  ביתד 
ליו"ר ועדת הכספים שעלילותיו מול החטיבה 

בשבועות  בהרחבה  כאן  תוארו  להתיישבות 
האחרונים. גפני הוא מכונה משומנת ומיומנת 
של איש אחד. לידו, גם לשכה עתירת תקציב 
קורס  כמו  נראית  הממשלה  ראש  לשכת  כמו 
בהתנהלותו  ביטוי  לידי  בא  זה  צוערים. 
מצליח  בהחלטות שהוא  בוועדה,  היומיומית 

להוביל, וגם בכותרות העיתונים.
בשוויוניות  הקרדיט  חולק  בהמבשר 
תובנה  לאותה  בהתאם  החרדים"  ל"נציגים 
תקדים  חסר  אישי  בהישג  מדובר  לא  ולפיה 
כאחד  לכולם  שניתנה  מחויבות  במילוי  אלא 
בהסכמים. בעיתון הבית של פרוש גם שיגרו 
הנסתר:  חכמת  ליודעי  שהובנה  קלה  עקיצה 
"נציגי יהדות התורה ניהלו מאבק עיקש מול 
האוצר )ואף מילה על משרד החינוך - א.ב.(, 
מאבק שהחל לאחר שהתקציב אושר בקריאה 
)שימו  הכספים  ועדת  לאישור  ועבר  ראשונה 

לב למועד וחשבו כמה זמן חלף - א.ב.(".
פרוש שפגש בשבוע שעבר את ח"כ אלקין 
למאבק  שותף  אינו  שהוא  בדרכו,  הבהיר 
סגן  היהודי.  הבית  מול  גפני  שניהל  החזיתי 
הטעות  ולפיהם  מסמכים  הציג  החינוך  שר 
של  הייתה  המוסדות  תקציב  בסימולציית 
המחויבות  את  בחסר  שחישב  האוצר  משרד 

להחזרת תקציבי 2012 על כנם.
התריע  פרוש  הכרמל,  בהר  אליהו  כמו 
מראש לפני שהוצתה האש, כי יש אי דיוקים 
רבים בחישובי האוצר, לרעת החרדים כמובן. 
בנוגע לכמה סעיפים, ההתרעה בעינה עומדת, 

גם בסופ"ש הנוכחי.

יעדי הגיוס החדשים
)כ"ג  חודשים  משישה  יותר  קצת  לפני 
של  'עניין  לפוליטיקה:  בי"ס  התשע"ה,  סיון 
של  כוונתו  לראשונה  כאן  פורסמה  העדפה'( 
העדפה  של  מעשי  בקידום  להתמקד  דרעי 
מתקנת לחרדים. קרבות הקרדיט על השידוך 
)ובצדק(  טען  גפני  הפרסום.  ביום  החלו 
על  מבוססים  הקואליציוניים  שההסכמים 
ממשלת  בתקופת  והגיש  שיזם  החוק  הצעת 
שר  של  בפרצופו  התרסה  כמעין  בנט-לפיד, 
האוצר שדיבר גבוהה גבוהה על שילוב חרדים 

במעגל התעסוקה. 
לפיד לא המציא את עצמו מחדש בקדנציה 
השיטה.  את  שכלל  הכל  בסך  הוא  הנוכחית. 
כבר בקדנציה הקודמת ניסה לפיד לקנות את 
אריזות  להם  ולשגר  יפות  במילים  החרדים 
מרשרש.  בצלופן  עטופות  מתוכן,  ריקות 
הצעת  בעד  הצביע  הוא  הנוכחית  בקדנציה 
שאושרה  לחרדים  מתקנת  העדפה  חוק 

בקריאה טרומית ברוב של 85 ואפס מתנגדים. 
לפיד הצביע בעד, בשלב בו היה ברור ממילא 

כי להצעה יש רוב גדול, בלעדיו.
לפיד  לו אפשרות,  ברגעי האמת כשהייתה 
כאן,  פורסם  בשעתו  בגלגלים.  מקלות  תקע 
איך ממשלת לפיד עשתה הכל כדי לשמר את 
ושואבי  עצים  כחוטבי  החרדים  של  מעמדם 
מים. כאשר משרד האוצר בתקופת לפיד יצא 
דירקטורים  למינוי  המדינה'  של  'המכרז  עם 
במגזר הציבורי, העבירו לו ח"כי דגל התורה 
של  שמות  עשרות  שמנתה  מפורטת  רשימה 
גפני  החרדי.  מהמגזר  מתאימים  מועמדים 
ואשר סיפרו שבמשרד האוצר מצאו את הדרך 
להיפטר מהחרדים בענייניות טהורה. בתחילה 
שנים,  לעשר  מחמש  הניסיון  רף  הועלה 
וכאשר עדיין נותרו חרדים ברשימה, הוקפצה 
הדרישה לחמש-עשרה שנות ניסיון. החומות 

הוגבהו, החרדים נותרו בחוץ.
הצעת החוק של גפני שנולדה כחצי קוריוז, 
הפכה להחלטת ממשלה מס' 1624 שאושרה 
ב-25.5.2014.  הקודמת,  הממשלה  בשלהי 
באותה  אוצר  כשר  כיהן  עדיין  לפיד  יאיר 
נתניהו כבר תכנן את הממשלה  תקופה, אבל 
לחשב  החל  הוא  הקודמת  בקדנציה  הבאה. 
הבחירות.  אחרי  משנה  יותר  קצת  הקץ  את 
היום הוא מתחיל את המרוץ בתוך השנה בה 
את  בשעתו  הריח  ביבי  בכהונה.  מחדש  זכה 
הסוף וגישש את דרכו חזרה לחיק השותפים 
הטבעיים. את ההצעה המדוברת, הוא העביר 
שגם  בנט  האובד  האח  בתמיכת  בממשלה 
הוא ניסה לחדש את הקשר עם החרדים דרך 

המדור להעסקת קרובים.  
החוק  הצעת  הפכה  יותר  מאוחר  בשלב 
בהסכמים  מועתקת  לאות  גפני  של  המקורית 
התורה.  ויהדות  ש"ס  של  הקואליציוניים 
את  להמציא  טעם  שאין  הבינו  הש"סניקים 
עגלה  על  לקפוץ  כשאפשר  מחדש  הגלגל 
שנבנתה עם המון זמן מיותר ועודף סבלנות, 
בתקופת הישיבה באופוזיציה. התובנה הזאת 
הובילה להסכם קואליציוני כפול, זהה בלשונו 
המזרח,  עדות  בנוסח  והן  אשכנז  בנוסח  הן 
החוק  הצעת  את  לקדם  הובטח  במסגרתו 

שהגיש יו"ר דגל התורה. 

חרדי זה אח
יופר, בהתאם  או  טבעו של הסכם שיכובד 
יוזמת  את  החותמים.  של  העדיפויות  לסדרי 
הממשלה  במשרדי  לחרדים  מתקנת  העדפה 
רביץ  אברהם  הרב  ח"כ  לראשונה,  קידם 
ב-96'  הראשונה  נתניהו  בקדנציית  ז"ל. 
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רביץ הודה אז בתסכול, 
שהסיכול התחיל בבית: 

"מנסים להדביק לי 
תווית של אחד שמנסה 

לפתות אברכים 
לעזוב את ספסלי 

בית המדרש". מדובר 
כנראה בגן תורשתי-

משפחתי. רבקה 
רביץ, ראשת לשכת 
הנשיא ריבלין, יכולה 
ללמוד מחמיה הזכור 
לטוב, מהי מנהיגות 

עם חוט שדרה: תחת 
מתקפת חיצי ביקורת, 

לא מתכופפים ולא 
מתקפלים

פרישתו של סילבן 
שלום בנסיבות 

מטרידות, תאלץ 
את נתניהו לעשות 

פריש-מיש אמיתי בין 
שריו. ביבי לא יוכל 

יותר לרצות את דרעי 
בתפריט קינוחים, בה 
בשעה שליתר השרים 

הוא מגיש מנה עיקרית. 
את האסוציאציה 

הזאת, מ'לו"ז מלצרים' 
של שמחת חתונה דרעי 

הכיר השבוע מקרוב

שמחת העונה מול משחק העונה. ההמונים בחתונת בתו של יו"ר ש"ס דרעי, השבוע                                                           )צילום: יעקב כהן(
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חוק  הצעת  בחקיקה  להעביר  רביץ  הציע 
השתכלל  הרעיון  מתקנת.  העדפה  שתחייב 
עם השנים, וב-2007 הגישו ח"כ מאיר פרוש 
חוק  הצעת  זאב,  ניסים  )לשעבר(  והח"כ 
ומנומקת.  מנוסחת  לחרדים,  מתקנת  העדפה 
ההצעה התגלגלה אך מעולם לא אושרה, עד 
הנוכחית.  בכנסת  טרומית  בקריאה  שעברה 
כפי שהובא כאן בשעתו, רביץ היה הראשון 
שהציע לאמץ את מודל 'חוק העדפה מתקנת 
להקצות  ציבורי  גוף  כל  שמחייב  לערבים' 

משרות ייעודיות לערבים בלבד. 
באותה תקופה, רגלם של 'יועצים משפטיים 
רצון  ועושים  בוראם  את  המכירים  מטעם' 
קונם, לא הייתה דורכת ברחוב צלאח א-דין. 
עצמאות  לגלות  חייב  היה  משפטי  יועץ 
המשפטי  היועץ  לעומתית.  עמדה  ולנקוט 
העליון  השופט  תקופה,  באותה  לממשלה 
כיום אליקים רובינשטיין, הציב חסמים ולחץ 
להגדיר  ניתן  לא  כי  טען  הוא  הבלמים.  על 
'מיהו חרדי' ולפיכך אין כל דרך לקדם העדפת 
חרדים בדומה להעדפת ערבים. הטענה הזאת 
היטב  הובהרה  שההגדרה  אחרי  התייתרה, 
יצא  טוב  אחד  דבר  לפחות  הגיוס'.  ב'חוק 
מ'גזיירת הגיוס' לצה"ל. בלעדיה לא היו לנו 

קריטריונים לגיוס חרדים לשירות הציבורי.
האחרון  המסמר  הייתה  היועמ"ש  הוראת 
בתסכול,  אז  הודה  רביץ  החקיקה.  בארון 
יותר  לוחץ  "כשאני  בבית:  התחיל  שהסיכול 
מדי בעניין מנסים להדביק לי בנבזות, תווית 
של אחד שבא ליצור מקומות עבודה שיפתו 
המדרש".  בית  ספסלי  את  לעזוב  אברכים 

רבקה  תורשתי-משפחתי.  בגן  כנראה  מדובר 
יכולה  ריבלין,  הנשיא  לשכת  ראשת  רביץ, 
מהי  לטוב,  הזכור  חמיה  של  מדרכו  ללמוד 
מנהיגות עם חוט שדרה: תחת מתקפת חיצי 

ביקורת, לא מתכופפים ולא מתקפלים.
בשלב מסוים ניסה יצחק רביץ, בנו של הרב 
ראש  כסגן  כיום  המכהן  ז"ל,  רביץ  אברהם 
עיריית ביתר עילית מטעם דגל, להמשיך את 
מסורת אביו. בבחינת 'ברא קלא דאבוה' צורף 
רביץ כנציג הג'וינט, לוועדה לשילוב חרדים 
שיזם ראש-הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. 
הרב  של  אישי  ידיד  עצמו  שראה  אולמרט 
לקחו  משומעי  היה  ובצעירותו  המנוח  רביץ 
)מה חבל שלא התמיד בכך גם בזקנותו( הציע 
לרביץ ג'וניור להצטרף לוועדה "למען כבוד 

אבא".
שהתרחש  במה  השבוע  נזכר  רביץ  יצחק 
התנגד  הכלכלה  "משרד  הוועדה:  כותלי  בין 
מתקנת  העדפה  שיקדם  לחוק  נחרצות 
נציגה  שם  ישבה  איך  אשכח  לא  לחרדים. 
היא  מהדיונים  ובאחד  הנציבות  של  בכירה 
צריכים  לא  אתם  'אותי  בכנות,  לנו  אמרה 
היא  צודקים'.  שאתם  יודעת  אני  לשכנע. 
סיפרה איך אחיה שחזר בתשובה ניגש למכרז 
של הנציבות ונפסל על הסף. מבלי לציין את 
הקשרים המשפחתיים היא התקשרה ושאלה 
הכישורים  ברוך  המועמד  מדוע  בתמימות 
התשובה  נפסל.  הבכירה  למשרה  שהתראיין 
'אני  נראה?  הוא  איך  ראית  הייתה:  שקיבלה 
השיבה  אחי',  הוא  כי  נראה  הוא  איך  יודעת 
הבכירה והשתיקה את הדוברת מעברו השני 

של הקו".
הכי קל להאשים את כל העולם, אך חייבים 
די  תרמו  לא  החרדים  הנציגים  שגם  להודות 
ז"ל  רביץ  הרב  של  היוזמה  הרעיון.  לקידום 
עז שהח"כים  לסוג של  השנים  הפכה במשך 
בשלבי  והוציאו  לחדר,  הכניסו  החרדים 
של  העדיפויות  בסדר  ההסכמים.  מימוש 
המפלגות החרדיות, הדאגה לחרדים העובדים 

נדחקה תמיד לתחתית רשימת המכולת. 
הייתה  החרדית,  העדיפות  מפת  בראש 
כך  אחר  התורה,  לעולם  הדאגה  ונותרה 
מצוקת המשפחות ברוכות הילדים, בתחתית, 
כמס  אגב,  בהערת  ורק  הדיור,  מצוקת 
שפתיים, הדאגה לחרדים העובדים. התחושה 
שהח"כים שידרו תמיד הייתה כי מי שאיתרע 
מזלו ויצא לעבוד לפרנסתו, יואיל נא לעשות 

לביתו בכוחות עצמו.  
אפוא  צודקים  האגודאים  הכנסת  חברי 
היא  לחרדים  מתקנת  העדפה  כי  בטענתם 
אך  לכולם,  שניתנה  קואליציונית  הבטחה 
רשימת  את  יש  סיעה  לכל  יום  של  בסופו 

המועדפים שלה.

שחור בעיניים

על  הצהיר  הוא  לממשלה  נכנס  כשדרעי 
כיעד  החרדית.  העדיפות  אזורי  מפת  שינוי 
ראשון במעלה הוא סימן את מימוש ההבטחה 
במשרדי  לחרדים  מתקנת  העדפה  לביצוע 
הממשלה. דרעי גם דחה את ביקורת הקנאים 
שסרקו )לא סיקרו. סרקו( את בשרו של הרב 

רביץ ז"ל.
"החששות שהשמיעו אלו שמתחו ביקורת 
על הרב רביץ אז לא רלוונטיים כיום", הסביר 
מכוון  לא  שאיש  ברור  הרי  "ראשית,  דרעי, 
אלא  ולומדים  שיושבים  הכוללים  לתלמידי 
החרדית  האקדמיה  בוגרי  של  רבים  לאלפים 
עם תארים ותעודות שמסיימים את הלימודים 
ולא מוצאים תעסוקה. שנית, ש"ס מעולם לא 
דואגת  שהיא  ברורה  בשפה  לומר  התביישה 
גם לחרדים העובדים ובסופו של דבר, דאגה 
של  גורפת  הדרה  לכולנו.  דאגה  היא  להם 
פקידים ונושאי תפקידים חרדים מכל הגופים 
זה  ואת  ביותר  גדול  לנזק  גורמת  הציבוריים 

צריך לשנות".
מדיבורים  היוזמה,  קידום  כי  הסביר  דרעי 
ובראשונה  קיומי בראש  צורך  למעשים, הוא 
בשלבי  כאן  שהוסבר  מה  התורה.  לעולם 
בשלבי  היום  כמה  פי  רלוונטי  התכנון, 
ההשמה. מקטרגים לא חסרים, מבית ומחוץ. 
חרדים  של  מנהירה  חוששים  מבית  הקנאים 
שואלים  מחוץ  המקטרגים  העבודה.  לשוק 
ישיבה  בוגר  להעדיף  צריכה  המדינה  מדוע 
על יוצא צבא? במקום להסביר לאחר מעשה, 
בשלבי  כבר  שהוסבר  מה  בתקציר  לכם  הרי 
במחשבה  מעשה  סוף  בבחינת  התכנון, 

תחילה.
 - היעדרות  שנות  ושתיים  עשרים  אחרי 
יותר  שבלט  הדבר   - בשעתו  כאן  הוסבר 
כניסתו למשרדים  דרעי עם  לעיני אריה  מכל 
הממשלתיים, היו הכיפות הסרוגות. בישיבות 
הרבות שהוא קיים עם פקידי המשרדים מיום 
כניסתו לתפקיד, דרעי שם לב לנוף שהשתנה. 
יותר  אף  ולעיתים  אחוזים  כשלושים 
חובשי  הם  במגע,  בא  הוא  עמם  מהפקידים 

כיפה. סרוגה.
הראשונים  מימיו  דרעי  של  המסקנה 
באסופת  די  אין  ברורה:  הייתה  בממשלה 
תפקידים מיניסטריאליים, בכירים ככל שיהיו, 
כדי לחולל שינוי. הקדנציה הקודמת הוכיחה 
כדי  באופוזיציה  ישיבה  שנות  בשתי  שדי 
להביא למחיקת הישגים של קדנציות שלמות. 

השר נעלם, והאג'נדה מתנדפת ביחד עמו.
היא  חותם  להטביע  היחידה  האפשרות 
דומה  עולם  השקפת  בעלי  פקידים  בהכנסת 
לזו של השר, למשרדים השונים. במשך שנים 
של נוכחות דתית-לאומית שולית ודלה בכנסת 
מהראש  אחת  שערה  נפלה  לא  ובממשלה, 
חובש הכיפה הסרוגה. הפקידים המזוהים עם 
דאגו  המרכזיים,  בצמתים  שיושבים  המגזר 
לבני עדתם. ואין לך שמירה ראויה כמו זו של 

פקיד המביע עמדה מקצועית טהורה. 
הראשונים  ימיו  את  אז  שעשה  דרעי 
בימיו  נזכר  החלודה,  את  והסיר  בממשלה, 
הפנים:  משרד  של  צעיר  כמנכ"ל  הראשונים 
"היה אז פקיד בכיר יחיד חובש כיפה שחורה, 
ר' שכנא רותם, אביו של דודו שהלך לעולמו", 
סיפר דרעי בשבוע בו ליווה למנוחות את ח"כ 
דודו רותם, "ראיתי אז מה רב ערכו של פקיד 
אחד. היום אנחנו במצב שגם את זה אין לנו".

בשעתו  כאן  שהובאה  דרעי  של  המסקנה 
של  הנעולים  השערים  שפריצת  הייתה, 
השירות הציבורי היא משימה בלתי אפשרית 
במצב הנוכחי. תנאי הסף לכל משרה, גורמים 
חילונים  מועמדים  של  אוטומטית  להעדפה 
טובה  שלהם  האנגלית  לאומיים.  דתיים  או 
יותר, המוסד האקדמי ממנו הם באים נחשב 
והיצירתית  הלמדנית  החשיבה  ליתרון  יותר. 
משקל.  כל  אין  החרדי,  הישיבה  לבוגר  שיש 
החרדים  של  המוחלטת  הדרתם  למשמעות 

מהשירות הציבורי, אין כל התייחסות.
שימש  קצרה,  לתקופה  הכלכלה  כשר 
הזדמנויות  שוויון  נציבות  על  כממונה  דרעי 
עם  עבודה  לפגישות  ישב  הוא  בעבודה. 
במשרות  חרדים  שילוב  לקדם  כדי  הנציבה 
ציבוריות, הקים צוות אותו ריכז איציק אלרוב 
אחת  זו  כי  והצהיר  הקוטג',  מחאת  מוביל 
הנוכחית.  בקדנציה  המרכזיות  מהמשימות 
החרדים  העדפת  את  לקדם  נצליח  "אם 
בשירות הציבורי, ההישג יאפיל על כל שאר 
כאן  צוטט  הוא  והתקציבים",  הכופתאות 

בשעתו. 
לשילוב  בנוגע  שיניים  נטולות  החלטות 
חרדים, התקבלו על ידי כל הממשלות, כולל 
בממשלת נתניהו הרביעית. מה שיש בהחלטה 
הנוכחית ואין באלו שקדמו לה, אלו ההנחיות 
בתחומים  חרדים  לקליטת  האופרטיביות 
הטלת  היא  המשפטית  המשמעות  מסוימים. 
במכרזים  חרדים  העדפת  של  מעשית  חובה 
לקליטת עובדים, בדומה להעדפה שניתנה עד 

היום לערבים. 
שניתנה  ההנחיה  זו  שבקצפת  הדובדבן 
חרדים  צוערים  לקלוט  הממשלה,  בהחלטת 
בשירות המדינה. הצוערים הם אותם פקידים 
מטפח  המדינה  ששירות  צעירים  ממשלתיים 
לקדמם  במטרה  הראשונות  העבודה  בשנות 
למשרות בכירות. בהגיעם לגילאי השלושים, 
יכולת  רבי  תמנונים  לאותם  הופכים  הם 
לנו  שלבו  הפקידים.  שלטון  את  שמשליטים 
קצת כיפות שחורות, ולא רק סרוגות, בפסיפס 

הפקידותי הזה, ואנחנו מסודרים. 
לפי לשון הודעת ראש הממשלה - המטרה 
ניכנס  בו  ביום  יסומן  ה'וי'  אבל  הושגה, 
למשרדי ממשלה ונראה קצת שחור בעיניים. 

לא בלשכות השרים, אלא באגפי הפקידים.



התחיל במלאכה. הרב אברהם רביץ ז"ל 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

קורס למוכשרים 
במימון מלא + 

מלגת קיום!
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הקורס המתקדם ביותר לפיתוח מערכות תוכנה בסביבת מיקרוסופט, 
מתקדמות.  בטכנולוגיות  מובייל  ואפליקציות  לאינטרנט  תכנות  כולל 
ויכולות  מצוינות  אורינטציית  מוטיבציה,  חדורי  כשרון,  לבעלי  מיועד 
אישיות גבוהות. הסמכה בינלאומית של מיקרוסופט, עם תעודת גמר 

ממשרד הכלכלה.

סדנת איתור תעסוקה 
ע״י מומחי מרכז כיוון. 

מחלקת השמה במקום.

תכנות ופיתוח 
אפליקציות

בסביבת דוט.נט של מיקרוסופט

בוא לפצח 
את הדבר 

האמיתי.

קורס ייחודי הנמצא בחזית הטכנולוגיה!
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העמוד טעון גניזה מאן דאמר

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

ת  ל י פ ת ב
"הושענות" 
ו  נ א ש
מתפללים 
עם ארבעת 
ם  י נ י מ ה
 : ם י ר מ ו א
א  נ ע ש ו ה "
מארר,  אדמה 

ה  מ ה גורן ב ממשכלת, 
היזקים  מיני  כל  ומונים  והולכים  מגזם". 
ועל  האדמה  על  הבאים  וקלקולים 
מילק,  "יקב  האדם:  מזונות  ועל  התבואה 
אומרים:  הדברים  ובין  מתולעת".  כרם 
מה  ולכאורה  מבהלה".  נפש  "הושענא 
שייך הקלקול והנזק הבאים מבהלה וכעס 
לשאר הקלקולים הבאים על מזונות האדם 
באותה  נכללים  הם  מדוע  ותבואתו?  

רשימה של תפילת "הושענא"?
שהתולעת  שכמו  מכאן,  אנו  רואים 
את  הארבה  וכן  הכרם,  את  מקלקלת 
כן הבהלה  הפירות,  ,ושדפון את  התבואה 
באיבוד  רק  לא  לאדם  נזק  גורמים  והכעס 
תורתו ושיקול דעתו בקביעת ההלכה, אלא 
בכל הנהגתו והתנהגותו בחיי היום – יום. 
והכעס  הבהלה  על  אנו  מתפללים  ולכן 
יחד עם שאר נזקי ופגעי הטבע של המזון 

והתבואה.
מבאיאן  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מפי  שמעתי 
ימי  בעשרת  אצלו  )בביקור  שליט"א 
תשובה – תשע"ב(, שכאשר זקנו האדמו"ר 
בשנת  הקודש  בארץ  ביקר  זצ"ל  מבויאן 
הרה"ק  גומלין  ביקור  אצלו  ערך  תשי"ג 
רבי אהרון מבעלזא זצ"ל באכסנייתו. שם 
דבר  לכם  אספר   : מבעלזא  הרה"ק  אמר 
שלא סיפרתי לאף אחד עד עכשיו. באמצע 
בודפסט  לעבר  שברחתי  בעת  המלחמה 
ביקשתי  באויטא,  והיינו  הרשע,  מאימת 
חשבו  המלווים  לעצור.  הדרך  אם  על 
מהרכב  יצאתי  חשוב.  דבר  לשם  בוודאי 
כעשר  במשך  אחת  אבן  על  והתיישבתי 
דקות. כשנכנסתי לרכב היה למלווי קושיא 
ולא השבתי  סיבת העצירה  עלי, לשם מה 
נתיישבתי  אומר:  אני  לכם  אבל  להם. 
היצר  יכול  כבר  בדעתי בעת הבריחה, מה 
להכניסני  רק  כזאת?  לעת  ממני  לרצות 
ואמרתי  הדעת,  דישוב  צונעמען  לבהלה, 
בלבי: דאס נישט! – זה לא ולא!  ויצאתי 

מהמכונית להתבונן.
לחוזה הקדוש מלובלין זצ"ל היה תלמיד 
רבי  זצ"ל.   מווארקא  יצחק  רבי  ידוע, 
איציקל מווארקא היה עובד ה' גדול, אבל 
סוחר מצליח שהברכה מצויה בעסקיו  גם 

והפרוטה בכיסו. יום אחד ציווה אותו רבו 
החוזה להיות "מלמד" בישוב רחוק ולעזוב 
את כל אשר לו לזמן מסוים. רבי יצחק לא 
רבו כלשונה. הוא  וקיים את מצוות  שאל, 
כמה  במשך  לימד  שם  נידח,  לכפר  נסע 
שנים שני נערים בורים מן הא"ב ועד גמרא 

עם תוספות.
כשסיים שם חזר ללובלין. שאלו החוזה: 
יפה  איזה מימרה  לי מהכפר?  "מה הבאת 
יצחק  רבי  חייך  "מימרה?"  שמעת שם?". 
בורים  כפריים  בין  שנים  כמה  "ישבתי 
ועמי הארץ שיודעים אך בקושי לקרוא את 
לו  מניח  לא  החוזה  מהסידור".  התפילה 
ושוב שואל: "אתה רוצה לומר לי שישבת 
אפילו  שמעת  ולא  שנים  כמה  בכפר  שם 
"אני  מוותר:  לא  והחוזה  אחד?"  ווארט 
זיכרונך  את  נא  אמץ   , זה  את  מקבל  לא 

בבקשה".
אז נזכר רבי יצחק: אכן, יום אחד ישבנו 
והיה  לערבית,  מנחה  בין  הכנסת  בבית 
אחד  נענה  יהודים.  שני  בין  סכסוך  שם 
שזקנו  ותמים  טוב  יהודי  המתפללים, 
הפסוק  את  ואמר  מידותיו  פי  על  לו  יורד 
ויט  טוב...  כי  מנוחה  "וירא  מפרשתנו: 
שכמו לסבול"- אם רואה ומבין כי מנוחה 
לו  שתהיה  רוצה  אם   – טוב  דבר  היא 
לסגל  עליו   – לסבול  שכמו  ויט  מנוחה? 
שאדם  ברגע  הסבלנות.  מידת  את  לעצמו 
נעשה סבלן ונוח כלפי הזולת, ואין לו 'לב' 
על אף יהודי, הרי הוא נהנה ממנוחה ורוגע 

נפשי.
זה  "את  החוזה,  אמר  בדיוק!"  "זהו 
כי  יצחק  רבי  הבין  ואז  לשמוע"!  רציתי 
לכמה  כפר  לאותו  החוזה  שלחו  כך  לשם 
התובנה  את  משם  להביא  כדי  שנים. 

העמוקה והיסודית הזאת.
מי יודע אם החוזה מלובלין לא שלח את 
שנים  כמה  לשבת  מווארקא  יצחק'ל  רבי 
בכפר הנידח למען דורנו אנו! הרי כאשר 
יש לנו לב מלא על פלוני ועל אלמוני, או 
מצליחים,  ולא  להשיג משהו  רוצים  שאנו 
עושה הדבר שמות בנפשנו וגורם לנו חוסר 
לילות  ישנים  איננו  אנחנו  מחריד.  מנוחה 
פלוני  על  והתמרמרות  כעס  מרוב  שלמים 
שעשה לנו כך , ועל ידיד שאמר לנו כך ועל 
לעצמנו.  שהצבנו  מטרה  של  השגה  חוסר 
אבל אם ננקה את לבנו מכל תרעומת וטינה, 
ונפנים שגם אם ידידי הטוב חולק על דעתי, 
כך,  אינו חייב סקילה בשל  והוא  זכותו  זו 
בעז"ה  אחת  במטרה  הצלחנו  לא  ואם 
נצליח להשיג הרבה מטרות אחרות,נ היה 

מאושרים ומלאי רוגע ומנוחה.
הושענא נפש מבהלה!

הושענא נפש 
מבהלה  את זה יש רק

בקורס הזה:

ייעוץ משכנתאות 
וניהול אשראי

תחום המשכנתאות נמצא כיום בפריחה משגשגת במיוחד, 
והעסקאות מניבות שכר גבוה. בקורס הושם דגש להקניית 
המשכנתאות  בתחום  להתנהל  שיאפשרו  מעשיים  כלים 

בצורה נכונה, חכמה עד לסגירת עסקה מוצלחת. 
הקורס מעניק פרקטיקום מעשי והשמה בחברת ״משקלתא״.

עסקה אחת
שווה הרבה

יותר ממחיר 
הקורס...

המכון החרדי ללימודי מקצוע
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מקומות אחרונים!

חיים אטיאס
אור החיים

ישראל גואלמן
בנות אלישבע

יחיאל מ. מנדלזון
דרכי רחל

ח. אברהם כהנא
כהנא

ישעי׳ ליברמן
מרכז ב״י למורות

דניאל ויצמן
איילת השחר

יעקב שרבאני
בנות אלישיב

יאיר צדקה
דרכי תמר

ישראל לוין
מכון ב״י למורות

ניסים זאב
נוות ישראל

שלום אלי׳ אלקיים
אלקיים

יצחק גברא
גברא

זאב וולף
וולף

אליעזר רוב
מעלות ב״י

יחיאל יונה
נתיבי בינה

ר. פויכטונגר
שבילי ב״י

משה מיימון ועקנין
תהילה

מכתב מנהלי הסמינרים שליט״א

לתלמידותינו היקרות, 

כסלו תשע"ובס״ד

נועם ה׳ עליכן,

חובת  מצויה  וצרה  פגע  ומכל  רע  מכל  להישמר  האדם  על  המוטלת  ההשתדלות  במסגרת 
ההשתדלות למנוע מראש מקרי צער וכאב העשויים להחריד את שלוות המשפחה ולהטיל אותנו 

לקלחת של עגמת נפש וייסורים ה' ישמרנו.

"אגודת דור ישרים" עורכת בדיקות מקדימות לפני הקמת בתים בישראל למען מטרה נעלה 
זאת של מניעת כאב ויגון בלידת ילדים החולים במחלות גנטיות חשוכות מרפא. מתחילת דרכה 
לפני שלושים שנה מנּווטת "אגודת דור ישרים" על ידי גדולי הדור ועמודי ההוראה המכוונים את 

התנהלותה לפרטי פרטים ועל הצד היותר טוב ומשובח וראוי.

בשנים עברו השתרשה דעה קדומה אשר בני ספרד אינם זקוקים לבצע את הבדיקות הנ"ל של 
"אגודת דור ישרים". לאחרונה, עם התפתחות הטכנולוגיה התוודעו בארגון 'דור ישרים' ובעולם 
הגנטיקה בכלל כי ישנן מחלות גנטיות קשות ומרות ששכיחות דווקא אצל בני עדות המזרח 

כשם שיש מחלות גנטיות קשות ששכיחות אצל בני עדות אשכנז.

"אגודת דור ישרים" סיימה בשנים האחרונות את פיתוחו הקפדני של מסלול בדיקות ייעודי 
ומותאם ליוצאי עדות המזרח, לצד פיתוח והרחבת מסלולי בדיקות המותאמות ליוצאי אשכנז, 

ומסלולי בדיקות נוספים.

לאור קריאתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, שיצאו בקריאה לכל מקהלות עדות ישראל 
לערוך את הבדיקות של "דור ישרים", הננו מצטרפים כיהודה ועוד לקרא, ופונים בזאת ממעמקי 
לבנו לכל אחת ואחת מתלמידותינו היקרות, מכל מוצא שהוא: אנא ואנא חוסו על עצמכם, חוסו 
על משפחותיכם, חוסו על דורות העתיד ובצעו את הבדיקות המקדימות והחיוניות של "אגודת דור 
ישרים" כדי למנוע מעצמכם עגמת נפש מיותרת ומסע ייסורים ארוך ל"ע. החכם עיניו בראשו ואל 

נא תהיו מן הצועקים על העבר שעליהם נאמר בחז"ל שאינם נענים.

יהי רצון שכולכן תזכו לבנות בית נאמן בישראל ולראות דורות ישרים ומבורכים מתוך בריות 
גופא נהורא מעליא ונחת עד בלי די.

בברכת ברוך שמסר עולמו לשומרים



הכירו את סימני 
הביטחון בשטר 
ה-200 ₪ החדש

החל ביום רביעי ה-23.12.15, י״א בטבת תשע"ו, 
ייכנס למחזור שטר ה-200 ₪ החדש,  השני 
בסדרת השטרות החדשה של ישראל. בנק 

ישראל מזמין אתכם להכיר את השטר החדש 
וללמוד על סימני הביטחון המשולבים בו:

הפס הזוהר
הטו את השטר 

בכיוונים שונים וגלו 
את סמל המנורה 

והערך הנקוב מתגלים 
ונעלמים לסירוגין

הערך המנוקב
החזיקו את השטר מול 

האור וגלו את הערך 
הנקוב מנוקב בחלקו 

העליון של השטר

הספר המוזהב
הטו את השטר קדימה ואחורה וודאו 

כי ה“ספר“ משנה את
צבעו מזהב לירוק וקו אופקי 

נע על גביו מעלה ומטה

הדיוקן השקוף
החזיקו את השטר 

מול האור וגלו את הדיוקן 
ולצדו הערך הנקוב

חוט חלון
החזיקו את השטר מול האור 
וודאו כי הדיוקן והערך הנקוב 
מתגלים בחלונות. הטו אותו 
קדימה ואחורה והחוט ישנה 

גוון מכחול לסגול

דיו בולטת
העבירו אצבע על פרטים אלה 

משני צדי השטר
ותוכלו לחוש בדיו הבולטת

השטרות החדשים של ישראל, סימן שזה בטוח. 
1-800-300-018  | www.newbanknotes.org.il :מידע נוסף Google Play + App Store באפליקציה   |

 את זה יש רק
בקורס הזה:

ייעוץ משכנתאות 
וניהול אשראי

תחום המשכנתאות נמצא כיום בפריחה משגשגת במיוחד, 
והעסקאות מניבות שכר גבוה. בקורס הושם דגש להקניית 
המשכנתאות  בתחום  להתנהל  שיאפשרו  מעשיים  כלים 

בצורה נכונה, חכמה עד לסגירת עסקה מוצלחת. 
הקורס מעניק פרקטיקום מעשי והשמה בחברת ״משקלתא״.

עסקה אחת
שווה הרבה

יותר ממחיר 
הקורס...

המכון החרדי ללימודי מקצוע

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

קידום מקצועי חרדי (ע“ר)02-6222210

מקומות אחרונים!

דגי רוממה
נקיון ברמה אחת מעל >> 02-5374044

רח' זכרון יעקב 1 ירושלים

חנותינו עומדת תחת הפיקוח של הבד"צ העדה החרדית 
לכל הדגים הטריים והקפואים

אשמח לשרת אתכם
ישעיהו רוזן

זמני  פתיחה:
ימים ב' ג': 8:30-14:00 ימים ד' ה': 8:30-19:00

טלפון להזמנות:
02-5374044

 סחורה טריה
 איכות, אמינות ושרות 

 נקיון ברמה גבוהה
(אריזה במגשים גם לקרפיון)

 שירות משלוחים עד הבית
 מחירים נוחים

 מקבלים כרטיס אשראי

 הכנה לפילה 
ללא קוצים כלל 

מדגים טריים 
כגון: סלמון, 
בורי, מושט, 
פורל ודניס

 חניה בשפע

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210

הקורס המקצועי והמקיף 
ביותר להתמחות

קידמת הטכנולוגיה בחוד החנית של עולם ההיי-טק.
ייחודי ובלעדי מסוגו בציבור החרדי! 

הקורס המקיף ביותר בלוחמת סייבר והאקינג. כולל היבט משפטי. 
מיועד לבעלי רקע בתחזוקת מחשבים וניהול רשתות תקשורת.

סבסוד
גבוה!

ההרשמה בעיצומה! מס' העמדות מוגבל הקודם זוכה | מותנה בועדת קבלה

בונוס! סדנה מקצועית 
להשמה תינתן על ידי
 מומחי מרכז "כיוון"

העתיד שלך בסייברמנהל רשת,

לאור
הביקוש הענק!

נפתחת קבוצה 
איכותית נוספת 

בשעות
הערב. בלוחמת סייבר

קידום מקצועי חרדי (ע“ר)
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משהו גדול עומד לקרוא!

המונים הגיעו להשתתף בשמחת החתונה 
לבתו של יו"ר ש"ס השר אריה דרעי 
שהתקיימה ביום שני בערב באולמי 
"ארטמיסיה" בשכונת תלפיות בירושלים. 
בסידור חופה וקידושין כובד נשיא מועצת 
חכמי התורה מרן הגר"ש כהן. במהלך 
הערב הגיעו אלפים כדי לאחל מזל 
טוב ובהם גדולי ישראל, ראשי ישיבות, 
ראשי כוללים, רבני ערים, דיינים, ראשי 
מוסדות, שרים, חברי כנסת, ראשי ערים, 
חברי מועצות של ש"ס בערים השונות, 
אנשי תקשורת, ראשי עולם החסד ובכירים 
בשירות הציבורי.
שבתאי פוגל  צילומים יעקב כהן

שהשמחה 
במעונו
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משהו גדול עומד לקרוא!
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כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

הכנס יתקיים אי”ה ביום רביעי י”ח טבת תשע”ו )30.12.2015(
בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 4, במרכז הרפואי מעיני הישועה.

בהשתתפות ד”ר עמיר סולד   
מומחה בכירורגיה כללית וזעיר פולשנית, מנתח בכיר ביחידה הבריאטרית 

במרכז הרפואי מעיני הישועה והמנהל הרפואי של אסיא מדיקל

התכנסות וכיבוד קל   18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד, מנכ”ל המרכז הרפואי  

פרופ’ מוטי רביד, מנהל רפואי   

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית     18:50
מר נדב חן, מנכ”ל אסיא מדיקל    

מר אופיר תשובה פסיכוטרפיסט קוגנטיבי התנהגותי  19:15
בנושא: השינוי הריגשי לפני ואחרי הניתוח  

גב’ סיגל אלפסא  דיאטנית קלינית   
בנושא: הכנה תזונתית לפני ואחרי הניתוח   

ד”ר עמיר סולד, מנתח בכיר ביחידה הבריאטרית במרכז הרפואי מעיני הישועה      20:00
והמנהל הרפואי של אסיא מדיקל  

בנושא: סוגי הניתוחים הבריאטריים  

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום   21:30

מספר המקומות מוגבל | כיבוד קל במקום | הרשמה חובה | דמי הרשמה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc.co.il | 03-5771109 :לפרטים והרשמה

עושים סוף להשמנת יתר 

בס"ד

 

רפואת שיניים מתקדמת
kvel dental   מרפאת שיניים קוואל דנטל

טיפולים לכל המשפחה
שתלים  תותבות  כתרים 
  סתימות  טיפולי שורש 
ניקוי אבן ע"י רופאים בעלי 

ניסיון רב

ניקוי אבן 
במחיר 
שאסור 
לפרסם!

מבצעים חורף 
צלומים פנורמיים 

 - CT-ו
חינם**

שורשטיפול 
חינם*

ניקוי 

אבן

חינם**

חדש! 
שתלים 

ביום אחד

תותבות 

ושתלים 

במחירים 

שאסור לפרסם

חדש בארץ: טיפול 
חניכיים למניעת אובדן 
שיניים ניידות {זזות} 

ובריחת עצם.

רח' הנביאים 31 ק"א בית ארלדן 

טל. 02-6245160 , 02-6245161 

*    אין כפל מבצעים 
** בביצוע תכנית

      בדיקה חינם 
-הסדרים עם כל חברות הביטוח

-תשלומים נוחים
-מקבלים כל סוגי כרטיסי האשראי  |  עד 18 תשלומים 

שתלים
במחיר 
כתר מפתיע*

חרסינה
חצי מחיר*

על כל הצעה שתביאו 
תקבלו הצעה זולה 

יותר

סודות 
היין

פותחים את

המכון החרדי ללימודי מקצוע

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210
קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

בתכנית:
 התכנסות וטעימות

תצוגת יינות מרשימה מהיקבים שייסדו בוגרי לומדה

שיקי ראוכברגר - יינן ראשי יקב טפרברג ״מהכרם לבקבוק״

ד״ר אילן אביטבול - ״ארומת היין... טעם לחיים״

אשר נעים - יקב נעים, בוגר מחזור א׳

מר ג׳סי בודק - השוק הישראלי ליין ״אפיוני שווקים״

הרב דוד טהרני - ״כשרות בתהליכי הייצור״

פטריק חבבו - יינן ויועץ יקבים ומנהל מקצועי בקורס.

ערב פתוח
יום שלישי כ״ד בטבת 5.1.16
בשעה: 19:00 בבית לומדה

הכניסה חופשית | מותנית ברישום מראש

מלגות 
לזכאים

ברכת מזל טוב חמה ולבביתענבי הגפן בענבי הגפן
לכתבנו היקר

החתן שמעון דדון ני"ו
לרגל בואו בברית האירוסין 

עב"ג הכלה כוכב אלבז תחי'

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
לתפארת המשפחות

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
מאחלים: 

החברים וההנהלה
כלהזמן

ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

מאן דאמר

ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד

ָּבָניו  ֶאל  ַיֲעקֹב  "ַוִּיְקָרא 
ְוַאִּגיָדה  ֵהָאְספּו  ַוּיֹאֶמר 
ִיְקָרא  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָלֶכם 
ַהָּיִמים"  ְּבַאֲחִרית  ֶאְתֶכם 

)בראשית מט, א(. 
הורה  אבינו  יעקב 
לבניו  נצחית  הוראה 
ניצבים  להישאר  שבכדי 
ולעולמי  לעד  ועומדים 
ולשון  אומה  ושום  עולמים 
להיות  עליהם  לנצחם,  תוכל  לא 
אגודים ומאוחדים באחדות שלימה, "ֵהָאְספּו" אם יהיו 
תמיד מאוחדים באסיפה אחת אף אחד לא יוכל לגבור 

עליהם. 
זקן  באדם  מעשה  בספרים  מובא  העניין  ולהמחשת 
שלפני פטירתו כינס את עשרת ילדיו וביקש מכל אחד 
לעשות  הזדרזו  הילדים  כל  סוף.  קנה  לו  שיביא  מהם 
הסוף  קנה  את  בתורו  הגיש  אחד  וכל  אביהם,  ציווי 
לאביו, חיבר האב את כל קני הסוף קשרם היטב וניסה 
לשוברם אך לא הצליח, קרא לאחד מבניו וביקש ממנו 
שינסה לשוברם, אך גם הוא לא הצליח, וכך ניסו שאר 

הבנים ולא הצליחו לשוברם.
לאחר מכן הפריד האב הזקן את הקנים, לקח כל קנה 
סוף בפני עצמו ושברו בקלות, העביר לבנו הבכור את 
אחד הקנים וביקש ממנו שישבור אותו, ואף הוא הצליח 
וכך כל אחד מהבנים  רב,  ובלי מאמץ  לשוברו בקלות 

הצליח לשבור את קנה הסוף הבודד בקלות.
הבנים לא הבינו את פשר מעשיו של אביהם וחשבו 
את  הסביר  האב  אך  דעתו,  עליו  השתבשה  שחלילה 
הקנים  כל  בתחילה  לבניו:  גדול  מסר  ולימד  מעשיו 
היו מאוגדים וקשורים בחבילה אחת ולכן אף אחד לא 
הצליח לשוברם, אך לאחר שהתפזרו הקנים מחיבורם 

אפשר היה לשבור כל קנה וקנה בפני עצמו בקלות. 
זמן  כל  בני,  "אליכם  האב,  המשיך  הוא",  "והמסר 
שתהיו כולכם באגודה וחבילה אחת אף אחד לא יצליח 
חלילה  תיפרדו  אם  אך  לכם,  ולהרע  אתכם  לשבור 
לשבור  יצליחו  לדרכו,  ילך  אחד  וכל  אחיו  מעל  איש 
אתכם ולהרע לכם, לכן בני, צוואתי אליכם שתישארו 
לשרוד  תמיד  תצליחו  וכך  ומאוחדים  מאוגדים  תמיד 

ולהצליח!"
בלבב  רצונך  לעשות  אחת  אגודה  כולם  ויעשו 
לשרוד  כדי  הנוראים(,  הימים  תפילות  )מנוסחת  שלם 
ולעמוד איתנים באחרית הימים, בימי עקבתא דמשיחא 
יחד  כולנו  להתאסף  עלינו  וקשיים,  בתלאות  המרובים 

באחדות שלימה, באהבה ואחווה שלום ורעות.
ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית  ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר  "ֵהָאְספּו 
אותנו  ולגאול  הקץ  לנו  לגלות  רוצה  הקב"ה  ַהָּיִמים", 
גאולת עולמים, אך אנו עדיין לא מאוגדים ומאוחדים,  
ממנו  נסתלקה  הקץ-  את  לגלות  אבינו  יעקב  ביקש 
שכינה )בראשית רבה צו, א(, הוא לא יכול לגלות, חסר 
השל"ה  שכותב  וכפי  השלימה.  באחדות  חסר  משהו, 

הקדוש )פרשת ויחי( וזה לשונו: ביקש לגלות להם את 
הקץ, על כן אמר לשון האספו כי אי אפשר להקץ שיבא 
כשיש ביניכם שנאת חנם, רק צריכים אתם להיות כולכם 

באסיפה אחת וכאגודה אחת.



בתחילה חשב יעקב אבינו שהסיבה שהוא לא מצליח 
וחס  חלילה  שחסרה  מהאמונה  נובעת  הקץ  את  לגלות 
וחס  מישהו שחלילה  בכם  יש  "שמא  באחד השבטים, 
והשבטים  בניו.  את  יעקב  שאל  האמונה",  לו  חסרה 
ישראל  "שמע  וענו  צעקו  מיד  ביחד,  כולם  הקדושים, 
ה' אלוקינו ה' אחד", ישראל אבינו תאזין ותקשיב- ה' 

אלוקינו ה' אחד, אין לנו שום דבר אחר..
יכולים  כולם  וכיום  אחד  ה'  יש  ישראל  בעם  רבותי, 
אחד!  ה'  אלוקנו  ה'  ישראל  שמע  מלא  בפה  להגיד 
צעד  בכל  פינה  בכל  נמצאת  האמונה  חדורה,  האמונה 
ובכל שעל, מקרית שמונה ועד אילת, רואים את האמונה 
לא  ומצוות,  תורה  משמירת  רחוק  אפילו  יהודי,  בכל 
חמש  איתו  מדברים  אם  אך  כשרות,  ולא  שבת  שומר 
איך  בו  רואים  ההתלהבות,  את  בו  רואים  כבר  דקות 
שהוא מתלהב וכולו נעשה קודש לה', וזה מפני האמונה 

שחדורה בליבו של כל יהודי ויהודי.
אך  הזאת,  האמונה  את  לכבות  מנסים  הרבה  אמנם 
ְלַכּבוֹת ֶאת  ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו  ַמִים  הם לא יצליחו לעולם, 
ָהַאֲהָבה )שיר השירים ח, ז(, זו האמונה, אהבת האחד, 
יצליח  לא  בעולם  אחד  אף  זה  את  יתברך,  ה'  אהבת 
לכבות! וזה מה שמוטל עלינו לעשות, הקב"ה אומר לנו 
הקב"ה  הקץ,  את  לכם  ואגיד  אסיפה  תעשו  "ֵהָאְספּו", 
מחכה לנו- לפחות היראי שמים להיות כולם ביחד, כל 
באחדות  מאוחדים  להיות  והמאמינים,  שמים  היראי 
שלימה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב 
שלם, דאגתו ואחריותו של כל יהודי צריכה להיות על 
אמונת ה', איך לראות להגדיל להעצים ולהאדיר אותה 

בכל אחינו בית ישראל. 



שעתיד  מובא  ע"א(  לא  )דף  תענית  בסוף  בגמרא 
יושב  והוא  לצדיקים  מחול  לעשות  הוא  ברוך  הקדוש 
ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר 
"ְוָאַמר ַּבּיוֹם ַההּוא ִהֵּנה ֱאֹלקינּו ֶזה ִקִּוינּו לוֹ ְויוִֹׁשיֵענּו ֶזה 

ה' ִקִּוינּו לוֹ ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתוֹ" )ישעיה כה, ט(.
מחול פירושו עיגול, כולם יושבים בעיגול, אין זוויות, 
הכל עגול, יושבים כולם בעיגול ואומרים זה אלוקינו, 
זה ִקִּוינּו לוֹ ְויוִֹׁשיֵענּו, כל אחד מראה באצבע, מי הראש 
פה? אין. אין. יש אחד- הקב"ה, כולם מראים באצבע 
"זה אלוקינו, נגילה ונשמחה בישועתו!", כולנו באותה 

ספינה, והדרך היחידה להצילה שלא תטבע היא אך ורק 
ומאוגדים,  מאוחדים  נהיה  שכולנו  השלימה  באחדות 

ללא חילוקים וללא פילוגים. 
והאחווה  האהבה  את  להרבות  איך  לראות  עלינו 
רבותינו אומרים  והתחרות,  ולסלק את השנאה הקנאה 
נפסקה  המקדש  בית  שחרב  שמיום  ע"ב(  לב  )ברכות 
העבודה  שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  ברזל  חומת 
המפרידות  המחיצות  את  להסיר  היא  עלינו  המוטלת 
בינינו, להרבות באהבה ואחווה שלום ורעות, ואז ככל 
שיוסרו המחיצות בין עמ"י כך תוסר המחיצה הנוראה 
של הברזל המפסיקה בינינו לבין בוראנו ונזכה לראות 

בגאולה השלימה במהרה, אמן.



השבוע )יום שישי-י"ג טבת( יחול יום פטירתו של מר 
אבי, רבי דוד אלבז בן איזה זצ"ל, שנפטר לפני עשרים 

שנה בדיוק, בשנת תשנ"ו, י"ג טבת. 
אבי ע"ה תמיד היה מסתכל על ההווה, ולא הסתכל 

כלל ועיקר על תלאות העבר. 
על אף שעבר תלאות רבות בהיותו במרוקו, אינו היה 
מצליחים  היינו  רב  בקושי  בזה,  ולהיזכר  להזכיר  מוכן 
לדלות ממנו על המאורעות שקרו לו בעברו, תמיד הוא 
היה רגיל לומר "פאט, פאט", זה היה כבר, הקושי נגמר. 
אבא עזב את כל הכסף והזהב שהיה לו במרוקו בשביל 
בסולל  ולילה  יומם  עבד  בא  הקדושה  לארצנו  להגיע 
בונה ובעבודות קטיף ותמיד היה רגיל לומר "אם הגענו 
לארצנו הקדושה, זה מספיק ושווה את הכל, מה שיתנו 

לי לעשות פה בארצנו הקדושה אני מוכן לעשות!".
שבקדושה,  דבר  לכל  וראשון  ראש  היה  ע"ה  אבי 
מגיע מאוחר מאוד משתי העבודות בהם  אע"פ שהיה 
עבד, הוא הקפיד להיות הראשון בבית הכנסת, אפילו 
הוא   04:30 02:00, בשעה  ב-  חוזר מעבודתו  היה  אם 
הקדוש  זוהר  תהילים  קורא  הכנסת,  בבית  היה  כבר 
ואלוקי  ומסדר את התפילה מ"אלוקינו  לישראל,  וחוק 
מתכונן  היה  בצהריים  אחת  בשעה  כבר  אבותינו". 
להפסיד  גדול  כאב  לו  היה  מנחה,  תפילת  על  ומתריע 
תפילה.  אף  על  לוותר  מוכן  היה  לא  הוא  ולכן  מצווה, 
כשהייתי הולך למסור דרשות ברחבי הארץ ומגיע לבית 
שעה  לקום  משכים  אבי  היה  מאוחרות,  לילה  בשעות 
קודם התפילה )בשעה שש( ומעיר אותי בציפייה: "נו, 

מתי כבר מתחילה התפילה?"
והזריזות  המצוות  את  לקיים  לו  שהייתה  התשוקה   
מדגם  אנשים  אלו  מפליא,  דבר  הייתה  המצוות  בקיום 
אחר, הדור הקודם, ִלְקדוִֹׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה )תהילים 

טז, ג(. 
אלו,  יקרות  במידות  להידבק  שנזכה  רצון  יהי 
משיח  בביאת  ישראל  בישועת  בקרוב  בקרוב  ונראה 
אמן. בימינו,  במהרה  המקדש  בית  ובבניין   צדקנו 

כדי לשרוד ולעמוד איתנים באחרית הימים, בימי עקבתא דמשיחא המרובים בתלאות 
וקשיים, עלינו להתאסף כולנו יחד באחדות שלימה, באהבה ואחווה שלום ורעות'

העמוד טעון גניזה



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

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

בתוקף עד 27.12.15



שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30, בתוקף עד 30.12.2015 כמות מינימלית: 100 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

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

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

קומקום נירוסטה 
כד חשמלי נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, 
גוף חימום נסתר, בסיס 

עגול מסתובב 360 
מעלות, פילטר לסינון 

המים.

₪79

₪599

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

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

ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

מנוע חזק במיוחד, אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪169

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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