
עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

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

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

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

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
)לשמירת הטריות(

NO FROST

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

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

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

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

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

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

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 6 ק"ג

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

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 6 ק"ג
1200 סל"ד

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

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

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

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

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

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

טכנולגית חימום מתקדמת 
באמצעות גופי חימום קרמיים. 

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

בעת נפילה.

מפזר חום קרמי 

₪99 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בסלונים וחדרים 
גדולים, חימום קרמי סופר עוצמתי 

2750W, מפוחי טורבו לזרימת 
אוויר אדירה, מתחמם במהירות 

ומורגש למרחק

מחמם טורבו הוריקן XL גולד ליין

₪599 בטיחותי

XL

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

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

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

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

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

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

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

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

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

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

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

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
)לשמירת הטריות(

NO FROST

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

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

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

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

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

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

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 6 ק"ג

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

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 6 ק"ג
1200 סל"ד

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

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

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

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

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

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

טכנולגית חימום מתקדמת 
באמצעות גופי חימום קרמיים. 

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

בעת נפילה.

מפזר חום קרמי 

₪99 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בסלונים וחדרים 
גדולים, חימום קרמי סופר עוצמתי 

2750W, מפוחי טורבו לזרימת 
אוויר אדירה, מתחמם במהירות 

ומורגש למרחק

מחמם טורבו הוריקן XL גולד ליין

₪599 בטיחותי

XL

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

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

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

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

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

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

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

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.

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 כ"ז בכסלו תשע"ו  9/12/15 גיליון מס' 967

פרשת מקץ - חנוכה
כ. 16:00 י. 17:15ירושלים

כ. 16:16 י. 17:16
כ. 15:56 י. 17:16              

ב"ב
פ"ת



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

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

 AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

₪333
כולל 
טייפ

שעון שבת  
יונדאי

₪19

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

 MAX שני מגברים, איכות שמע עוצמתית, טכנולוגיית
Sound

₪888
VOXTEL זוג מכשירי קשר

₪160

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

PRESS TO TALK
אפשרות הפעלת הרמקול,

גודל קומפקטי 
מקסימלי: 3  ק"מטווח קליטה 

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

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

₪999

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם דיבורית

₪77

טלפון אלחוטי דיגיטלי 
DECT, צג רחב 

ומואר, דיבורית מובנית, 
אפשרות חיבור עד 

5 שלוחות אלחוטיות 
נוספות

Panasonic -  מערכת מיקרו סטריאו

₪479

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

היקפי, מגבר שמע דיגיטלי סטריאופוני

טלפון שולחני 

₪69

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

בשימוש ולשיחה חדשה, חיוג 
ודיבור באמצעות דיבורית

Panasonic טלפון אלחוטי

₪269

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

מקשים מוארים וגדולים, 
ספיקר חזק וצלול, 

חיוג מהיר,

WIFI מדפסת לייזר אלחוטית

₪249

מהירות הדפסה 
עד 16 דף לדקה,  

זכרון 8MB, ממשק 
USB2, עומס עבודה 

להפקת עד 20,000 
דפים לחודש, 

3 שנות אחריות.

מערכת קריוקי כוללת תאורת דיסקו ומיקרופון

₪199

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

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

לחיבור מקורות חיצוניים

תאורת 
דיסקו

חיבור ל-2 
מיקרופונים

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

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

₪99
AKG אוזניות אלחוטיות

₪299

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

כפתור לשליטה על עוצמת הסאונד

אוזניות פיליפס סטריאופוניות

₪15

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

HP מדפסת אלחוטית משולבת
מדפסת הזרקת דיו אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

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

בצבע לדקה

₪369
מדפסת אלחוטית

כולל פקס

 ''21.5 SAMSUNG מסך מחשב

₪449

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

449

מחשב ביתי ליבה כפולה

₪999

 ספק כח 500, 
 ,GIGABYTE לוח אם

 INTEL DUAL- מעבד
CORE 1037U

500GB דיסק
2GB זיכרון

HP-ו Brother ראשי דיו

₪39 החל מ-

Western Digital 2.5" דיסקים קשיחים

₪339
₪249

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

ללא צורך בחיבור לחשמל
שנתיים אחריות 

500GB נפח

1000GB נפח

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

''2.7, סוללת ליתיום.

₪389

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

BLUETOOTH רמקול
רמקול נייד קומפקטי, מתחבר לכל מכשיר סלולר דרך 

קישורית בלוטוס, סוללה נטענת לשעות של נגינה.

₪55

₪69

micro-SD כרטיסי זכרון

₪35
₪19 8GB

16GB

32GB

 HD  BLK מצלמת מים ספורט ואקסטרים

₪99

.HD  מסך מגע  בגודל 2". הקלטה באיכות

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

במקום 299 ₪
 בתוקף עד 12.12.15

טאבלט ”7 
DUAL CORE מערכת הפעלה אנדרואיד, מעבד עוצמתי

מסך מגע HD �7, מצלמה קדמית

במקום 199 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15

₪149

₪299

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

מובנה.

ערכת התנעה חשמלית

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪49

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

בידורית קריוקי ניידת �12

₪399

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

כולל מיקרופון 
אלחוטי

8GB SILICON POWER זכרון נייד

₪13
במקום 39 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15

קומפקטי ומהיר, עיצוב חדשני , 
אחריות לכל החיים !

 8GB נפח
2.0 USB ממשק

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

  WIFI קישורית אלחוטית

₪499

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

WIFI גדול , הדפסת דופלקס , קישורית אלחוטית

₪289

HP "15.6 מחשב נייד

₪2,199

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

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

Home

WIFI בייבי מוניטור

₪222

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,699

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

₪10

מטען קיר
לטלפונים 

סלולריים ונגניםסלולריים ונגנים

מערכת שמע ניידת מעוצבת משולבת
MP3 טייפ, דיסק

MUSIC PORT , USB  חיבור חיצוני
יציאה לאוזניות

₪499 במקום 549 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15



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 כ"ז בכסלו תשע"ו  9/12/15 גיליון מס' 967

פרסם
ותתפרסם
03-5796643

שלוחה 120
קמפוס אירוח לשבתות

לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

ע.י סולר ודלקים בע"מ

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

 אפשרות לתשלום בכרטיס אשראי  החברה שומרת שבת

בהזמנה מעל 3,000 ליטר
תינתן הנחה משמעותית

אנו מתחייבים למחירים הזולים
ולשירות הטוב ביותר בשוק

בין לקוחותינו
חברות | עסקים| מוסדות 

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

לחימום ולתחבורה

ישירות 
מבתי הזיקוק 

לכל מטרה

יעוץ חינם

בהזמנת
1,000 ליטר

20 ליטר 
מתנה

אספקת 
סולר ונפט

פרשת מקץ - חנוכה
כ. 16:00 י. 17:15ירושלים

כ. 16:16 י. 17:16
כ. 15:56 י. 17:16              

ב"ב
פ"ת

גדולי ישראל 
לבני כל העדות: 
להיבדק בבדיקת 

"דור ישרים"
עמ' 32

יו"ר ועדת הכספים גפני עיכב את דיוני ועדת הכספים והבהיר:

"בלי שוויון מלא לחרדים 
אעכב את תקציבי המתנחלים"
גפני מאשים: "בבית היהודי דאגו להעביר לישיבות הציוניות תשלומים פי ארבע 
וחמש מאשר לישיבות חרדיות. בתקציבי העתק לגרעינים תורניים לא נכללו חרדים. 
הערים החרדיות מעבר לקו הירוק הודרו במכוון"  יו"ר ש"ס דרעי הבהיר לאיגוד 
מנהלי הסמינרים ולמארגני כינוסי החירום: "שמעתי גם מחברי הכנסת של יהדות 
התורה שהמלחמה המתוקשרת של מנהלי הסמינרים גורמת נזק. איני חושש לומר 
בקול את מה שחבריי האשכנזים לוחשים. לא נשתתף בכינוס המתוכנן, ולא נספק 

במו ידינו את הנשק התקשורתי לאויבינו" / בי"ס לפוליטיקה

נורווגי במרוקאית: מדוע רוצה יו"ר ש"ס דרעי את יגאל 
גואטה לצדו כח"כ פעיל בכנסת ישראל? / בי"ס לפוליטיקה

והדליקו 
נרות

נשיא מועצת חכמי התורה 
מרן הגר"ש כהן בהדלקת 

נר שלישי של חנוכה 
בביתו )צילום: יעקב כהן(

גל הטרור ממשיך - שוב פיגוע דקירה 
בירושלים: מחבל שהגיע לרחוב ירמיהו 
בירושלים דרס שני צעירים ודקר בסכין 
אדם נוסף  המחבל נוטרל - הפצועים 

פונו לבתי החולים / עמ' 10

פיגוע משולב 
ברחוב ירמיהו

השבוע התקיים דיון 
בסוגיית הבנייה במצפה 
נפתוח בהרי ירושלים 
לה מתנגדת העיריה 
בחריפות / עמ' 10

ברקת: "רוצים 
להחריב את העיר"



בתוקף עד ה- 14.12.15 ב׳ בטבת | מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה וצבירה | מלאי מינימלי 500 פריטים | אין כפל מבצעים והנחות

ירושלים כנפי נשרים 5, עמוס  10 | בני ברק כהנמן 72, ר׳ עקיבא 55 | אשדוד הגדוד 
2 קומה  גבעתיים  קניון  גבעתיים   | כיכר המדינה   ,70 באייר  ה׳  אביב  תל   |  16 העברי 

w w w . b a g i r - i l . c o m

498₪

מעיל צמר 3/4
₪118
סריג

ל-8
ימי חנוכה

בלבד!

החל מ-

החל מ-



שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

שעשועון
'ביד הלשון'
הידע שלכם
שווה המון!

רוצים להשתתף מהאולפן?

*בכפוף לתקנון המשחק

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

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

< חברותת הזמרים: רולי דיקמן ואבי בן ישראל

< חברותת החסד: זאב קשש ומוטי הלר

< חברותת העיתונאים: אבי בנטוב ואיתי גדסי 

< חברותת בחדרי חרדים: מני גרא שוורץ ואלי ביתן 

< חברותת הנייעס: ישראל כהן וחברון גרנביץ'

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

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

הלשוןבשמירת סוגייה 

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

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

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

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

יש הבדל, לנוכרי חמור הרבה יותר לספר ג

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

מעיקר הדין מותר ורק מפני ב
     דרכי שלום לא יספר לו

אסור בכל אופן לספר לו ג

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

ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא' שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...



VIPשירות משלוחים       במקום

מקבוצת
WELL DONE

בשר עופות דגים טרי יום יום!
וולדן - מנצח בכשרות - בטריות ובטעם.

 המרפא 1, הר חוצבים ירושלים  טל: 02-5363335

שעות פתיחה: ימים ב’, ג’: 10:00-20:00 ימים ד’, ה’: 10:00-21:30 יום ו’: 8:30 -13:00
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משקל אוכל 
דיגיטלי

מנורת שבת 
kosher lamp

&4790

&15190

&5990

&18990

סל כביסה 55 
ליטר ראטן

&6390

&7990

שעון קיר יוקרתי
&3430

&4290

סכין 
ויקטורינוקס

&1990

&2490

קופסת תכשיטים

שעון טרקטור 
לילדים שעון אופנוע לילדים

מסגרת לתמונה מסגרת לתמונה

שעון 
מכונית 
לילדים

קופסת תכשיטיםשעון רכבת לילדים
&6290

&2090
&1390

&2090

&1090

&1740

&6990
&8990

&2990

&2990

&1990

&2990

&1490

&2490

&9990

שמיכת פינוק 
)1.5\2 מטר(

&2990

&3990

&5990

כירבולית קטיפה
)1.5\1.3 מטר(

כירבולית קטיפה
)1.5\2 מטר(

כירבולית קטיפה
)2.2\2 מטר(

שטיח כניסה )40\70 ס"מ(

&4490

&7490

&9990

&2490

&8990

&14990

&19990

&4990

שטיח כניסה )40\60 ס"מ(

&2290
&4490

רדיאטור 11 צלעות
&25190

רדיאטור 9 צלעות
&22190

&36990

&41990

קומקום 1.7 ליטר
גוף חימום נסתר

&5390
&8990

מפזר חום
&5390

&8990

מגהץ אדים
&7190

&11990 BRAUN מגהץ אדים
BRAUN קומקום נירוסטה מגהץ אדים

&39930

&23930

&9530

&49990

&29990
&11990

30%
על פריטים נבחרים

אלו לשבוע זה

&1880
&2690

לרגל אירוע הפתיחה

על כל מחלקת הקריסטל !!!
 50%

שעון שולחני
&2090

מסגרת תמונות
&1790

&2990

קופסת תכשיטים

שישיית כוסות
440 מ"ל

&3590
&5990

קופסת 
תכשיטים עץ

&2990
&4990

קופסת תכשיטים מיני
&2240

&4490

40%
על פריטים נבחרים

אלו לשבוע זה

שמיכת פינוק 
)1.52\1.27 מטר( &1990

50%
על פריטים נבחרים

אלו לשבוע זה תאורת חירום 
24 לדים

&5990
&9990

כנפי נשרים 64 ירושלים
02-991-2221  | שעות פתיחה: ימים א'- ה'  9:00-21:00, יום ו' 9:00-13:00

&9995*
&10995*

&6990*
&9540*

&9995*
&14450*

&10490*
&3490*

&11490*
&16440*

&6990*
&9490*

בקבוק ויסקיאגרטל 30 ס"מ

שישיית כוסות
 250 מ"ל

שישיית כוסות
שמפניה

שישיית כוסות
יין 220 מ"ל

כד שתיה קריסטל

שישיית כוסות
350 מ"ל

אגרטל 29 ס"מ

אגרטל 19 ס"מ

בקבוק ויסקי + 
6 כוסות ליקר

בקבוק ויסקי 
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משקל אוכל 
דיגיטלי

מנורת שבת 
kosher lamp

&4790

&15190

&5990

&18990

סל כביסה 55 
ליטר ראטן

&6390

&7990

שעון קיר יוקרתי
&3430

&4290

סכין 
ויקטורינוקס

&1990

&2490

קופסת תכשיטים

שעון טרקטור 
לילדים שעון אופנוע לילדים

מסגרת לתמונה מסגרת לתמונה

שעון 
מכונית 
לילדים

קופסת תכשיטיםשעון רכבת לילדים
&6290

&2090
&1390

&2090

&1090

&1740

&6990
&8990

&2990

&2990

&1990

&2990

&1490

&2490

&9990

שמיכת פינוק 
)1.5\2 מטר(

&2990

&3990

&5990

כירבולית קטיפה
)1.5\1.3 מטר(

כירבולית קטיפה
)1.5\2 מטר(

כירבולית קטיפה
)2.2\2 מטר(

שטיח כניסה )40\70 ס"מ(

&4490

&7490

&9990

&2490

&8990

&14990

&19990

&4990

שטיח כניסה )40\60 ס"מ(

&2290
&4490

רדיאטור 11 צלעות
&25190

רדיאטור 9 צלעות
&22190

&36990

&41990

קומקום 1.7 ליטר
גוף חימום נסתר

&5390
&8990

מפזר חום
&5390

&8990

מגהץ אדים
&7190

&11990 BRAUN מגהץ אדים
BRAUN קומקום נירוסטה מגהץ אדים

&39930

&23930

&9530

&49990

&29990
&11990

30%
על פריטים נבחרים

אלו לשבוע זה

&1880
&2690

לרגל אירוע הפתיחה

על כל מחלקת הקריסטל !!!
 50%

שעון שולחני
&2090

מסגרת תמונות
&1790

&2990

קופסת תכשיטים

שישיית כוסות
440 מ"ל

&3590
&5990

קופסת 
תכשיטים עץ

&2990
&4990

קופסת תכשיטים מיני
&2240

&4490

40%
על פריטים נבחרים

אלו לשבוע זה

שמיכת פינוק 
)1.52\1.27 מטר( &1990

50%
על פריטים נבחרים

אלו לשבוע זה תאורת חירום 
24 לדים

&5990
&9990

כנפי נשרים 64 ירושלים
02-991-2221  | שעות פתיחה: ימים א'- ה'  9:00-21:00, יום ו' 9:00-13:00

&9995*
&10995*

&6990*
&9540*

&9995*
&14450*

&10490*
&3490*

&11490*
&16440*

&6990*
&9490*

בקבוק ויסקיאגרטל 30 ס"מ

שישיית כוסות
 250 מ"ל

שישיית כוסות
שמפניה

שישיית כוסות
יין 220 מ"ל

כד שתיה קריסטל

שישיית כוסות
350 מ"ל

אגרטל 29 ס"מ

אגרטל 19 ס"מ

בקבוק ויסקי + 
6 כוסות ליקר

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

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

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

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

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

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: יעקב אמסלם

מאבק בירושלים: מועצת העיר קיימה השבוע דיון חירום 
לבנות  ובניה  לתכנון  הארצית  המועצה  של  כוונתה  רקע  על 
מכרעת  ישיבה  תתקיים  היום  העיר.  במערב  טבע  בשטחי 
במועצה הארצית ובמועצת העיר יחד עם הארגונים הירוקים, 

נערכים למאבק.
נפתוח,  במצפה  המתוכננת  בבניה  טמון  המחלוקת  סלע 
מאחר  לישראל  קיימת  קרן  ארגון  וכן  תושבים  מתנגדים  לה 
ומדובר בשמורת טבע. בתחילת החודש עם אישורה הראשוני 
של התכנית, הפגינו תושבי רמות כנגד פרוייקט הנדל"ן הצפוי 

להיבנות בסמוך אליהם.

ראש העיר ניר ברקת טען בישיבת החירום כי יש מי שחושב 
בשטחים  לבנות  זה  קל  "הכי  ירושלים,  את  להחריב  שצריך 
מקווה  אני  עליהם.  לשמור  צריך  זאת  במקום  אבל  פתוחים, 
שנצליח להסיר את הנושא מסדר היום של הוועדה. ניצחנו את 
תכנית ספדי )שנגנזה לאחר מאבק תושבים – י.א.( וננצח גם 

כאן".
הארצית  המועצה  ליו"ר  קק"ל  מטעם  שנשלח  במכתב 
לתכנון ובניה נטען כי מדובר בשטחים שחשיבותם האקולוגית 
חלק  היא  החדשה   1 "תמ"א  בספק.  מוטלת  אינה  והלאומית 
לאחדן  כדי  קיימות  ארציות  מתאר  תכניות  לשלב  מניסיון 
מהותי  שינוי  כל  ללא  ופשוטה  קוהרנטית  אחת  בשכבה 
פרוצדוראלי  או  טכני  תהליך  במקום  בפועל,  בהוראותיהן. 

תכנוני  תהליך  ללא  התייעצות,  ללא  כוחני,  מחטף  מתנהל 

מסודר, ללא שיתוף ציבור ובניגוד להחלטת הממשלה בדבר 

יעדי התמ"א".

למועצה  העירייה  בין  האחרון  בחודש  העימות  במהלך 

בעיר  רבים  שטחים  יש  כי  ירושלים  עיריית  טענה  הארצית, 

בהם ניתן לבנות עשרות אלפי יחידות דיור וזאת מבלי לפגוע 

בשמורות טבע. במועצה הארצית דחו את הדברים וטענו כי 

טרם נבנו בניינים באותם שטחים עליה דיברה העירייה.

בכלים  יפעל  כי  ברקת  של  הבטחתו  לאחר  כך,  או  כך 

המאבק  כי  להניח  סביר  הגזירה,  רוע  את  למנוע  משפטיים 

יחריף.

מאת: מנדי קליין

לכיוונו  הגיע  מחבל  האחרון:  חמישי  ביום  נוסף  פיגוע 
שכם,  בשער  בניידת  בערב  חמישי  ביום  שישב  שוטר  של  
שלף לעברו סכין ודקר אותו. השוטר החל להיאבק במחבל 
במקום  שהיו  נוספים  שוטרים  בידו.  אותו  לדקור  שהצליח 

ביצעו ירי מדויק לעבר המחבל והוא נהרג.

מרחוב  לתנועה  הנביאים  רחוב  נחסם  הפיגוע,  בעקבות 
את  המשטרה  עצרה  כן,  כמו  פינס  רחוב  עד  ישראל  שבטי 
הרכבת הקלה. השוטר שנפצע בפיגוע הדקירה פונה לבית 

החולים שערי צדק.
דובר מד"א זכי הלר מסר כי בשעה 17:22 נמסר למד"א 
מרחב ירושלים על גבר שנדקר ברחוב הנביאים לכיוון שער 
שכם בירושלים. חובשים ופאראמדיקים של מד"א מעניקים 

טיפול רפואי ומפנים לבית החולים שערי צדק גבר כבן 35 

במצב בינוני בהכרה יציב עם פציעות בגפיים. המחבל נפגע 

ונוטרל.

הצלה  איחוד  מתנדבי  כי"  נמסר  הצלה  איחוד  מדוברות 

לפצוע  ראשוני  רפואי  טיפול  מעניקים  'ירושלים'  מסניף 

מדקירה בפלג גוף עליון בהכרה ברחוב הנביאים בירושלים".

מאת: שמעון דן

קל,  באורח  האחרון  ראשון  ביום  נפצעו  אזרחים  שלושה 
בפיגוע משולב שהחל כפיגוע דריסה והמשיך בפיגוע דקירה. 

המחבל, נוטרל על ידי חייל שעבר במקום.
האירוע התרחש סמוך לשעה 19:40 ברחוב ירמיהו - בגבול 
בעל  המחבל,  בעיר.  סנהדריה  לשכונת  רוממה  שכונת  שבין 
זיהה  ירמיהו,  לרחוב  פרטי  ברכב  הגיע  כחולה,  זהות  תעודת 
ודרס  המדרכה  על  עלה  המדרכה,  על  שצעדו  צעירים  שני 
אותם. לאחר מכן רכבו של המחבל נעצר, הוא יצא ממנו והחל 
"אנשים  קורבן.  אחר  מחפש  שלופה,  סכין  עם  ברחוב  לרוץ 
נבהלו והחלו לברוח. היו ילדים ברחוב שהסתתרו מהמחבל", 

סיפר תושב בשכונה שהיה עד לאירוע.
נעצר  שבו  מהמקום  מטרים  עשרות  כמה  ריצתו,  במהלך 
על החלון  דפק  "הוא  בניידת משטרה.  רכבו, הבחין המחבל 
אותו",  דקר  הוא  ואז  החלון  את  לו  פתח  והשוטר  הנהג,  של 

סיפר עד ראייה נוסף לאירוע.
וחייל  מהמקום  להימלט  החל  המחבל  בידו,  נדקר  השוטר 
שבחסדי שמים בדיוק ירד מהאוטובוס, זיהה את ההתרחשות 
ופתח במרדף אחר המחבל, שאמנם ניסה להימלט אך לבסוף 
בסמוך  "הייתי  במקום.  מת  המחבל  החייל.  ידי  על  נורה 
ושמעתי קולות ירי. בתוך שניות ספורות הגעתי לזירה ובסיוע 

מתנדבים נוספים באיחוד הצלה הענקנו טיפול רפואי ראשוני 
אנדרלמוסיה",  נוצרה  במקום  מלאה.  בהכרה  נפגעים  לכמה 

סיפר המתנדב יוסי רפאלי מאיחוד הצלה.
קל,  באורח  נפצעו  המחבל  ידי  על  שנדרסו  הצעירים  שני 
כשהוא  כרם  עין  הדסה  לביה"ח  עצמאית  פונה  מהם  אחד 
סובל מחבלות ברגליים. אזרחים סייעו לצעיר השני והושיבו 
אותו ברכב עד להגעתם של צוותי מד"א. חובש בכיר במד"א 
יצחק אנגל, שטיפל במתנדב המשטרה שנדקר בידו, סיפר כי 
כשהוא  התהלך   60 כבן  גבר  גדולה,  המולה  היתה  "במקום 
בהכרה מלאה עם פצע דקירה בגפיים העליונות. העלינו אותו 
טיפול  כדי  תוך  צדק  שערי  לביה"ח  אותו  ופינינו  לאמבולנס 

רפואי".
 כמה עדי ראייה לאירוע לקו בהתקף חרדה וקיבלו טיפול 
של  עברו  כעת  נבדק  במשטרה  מד"א.  צוותי  ידי  על  במקום 

המחבל ואם היה מוכר לגורמי הביטחון.

השבוע התקיים דיון בסוגיית הבנייה במצפה נפתוח בהרי ירושלים לה מתנגדת העיריה בחריפות  במהלך 
ישיבת חירום של מועצת העיר, טען ברקת: "יש מי שחושב שצריך להחריב את ירושלים"  כל הפרטים

עוד פיגוע בשער שכם: מתנדבי איחוד הצלה מסניף 'ירושלים' העניקו 
טיפול רפואי ראשוני לשוטר שנפצע בפיגוע דקירה ברחוב הנביאים 

בירושלים, בסמוך לשער שכם  המחבל נוטרל על ידי כוחות הביטחון

גל הטרור ממשיך - שוב פיגוע דקירה בירושלים: מחבל שהגיע לרחוב ירמיהו בירושלים דרס שני צעירים ודקר 
בסכין אדם נוסף  המחבל נוטרל - הפצועים פונו לבתי החולים

ברקת: "רוצים להחריב את העיר"

שוטר נפגע ברחוב הנביאים

פיגוע משולב ברחוב ירמיהו
גל הטרור

זירת הפיגוע ברחוב ירמיהו

הפיגוע ברחוב הנביאים )צילום אהרון בלוי -  חדשות 24(
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המנהל הקהילתי מתרחב
החלה בניית הקומה הנוספת למבנה המינהל הקהילתי 

בהר נוף  הבניה ביוזמת אגף מבני ציבור ומחזיק התיק, 
  יו"ר סיעת "יהדות התורה" הרב אליעזר ראוכברגר
על פי התוכנית, בניית הקומה הנוספת תימשך כחצי שנה

מאת: מנדי כץ

החל  ירושלים,  בעירית  ציבור  מבני  אגף 
המינהל  למבנה  הנוספת  הקומה  בבניית 
שטח  בירושלים.  נוף  הר  בשכונת  הקהילתי 
ועלות  מ"ר,  כ-350  יהיה  החדשה  הקומה 

הבניה תעמוד על כ-3.5 מיליון שקלים. 
לפני כשנה נכנס המינהל הקהילתי בשכונת 
שבנייתו  קומות,   2 בן  חדש  למבנה  נוף  הר 
רבות  שנים  לאחר  עת  באותה  הסתיימה 
קיים את פעילותו  שבהם המינהל הקהילתי 
במבנים ודירות שכורות. ההתנהלות במבנים 
שכורים מנעה מן המינהל להעניק שרות ראוי 
החדש  למבנה  והכניסה  לתושבים,  ומיטבי 
בתרומת  ירושלים,  עירית  ידי  על  שנבנה 
משמעותית  בצורה  שידרגה  הפיס,  מפעל 
הן את היקפי הפעילות והן את האיכות של 

הפעילות.
ואולם, עד מהרה התברר לראשי המינהל 
כל  את  מלהכיל  צר  שהמבנה  הקהילתי 
צרכי  את  לספק  כדי  הנדרשת  הפעילות 
תושבי הר נוף, וכי נדרש לבנות קומה נוספת 
שבה יוקמו חדרי פעילות נוספים, כדי לתת 
שגיבשו  התוכניות  לכל  ומלא  אמיתי  מענה 
ידי  על  רב  ביקוש  ולהם  הקהילתי  במינהל 

תושבי השכונה.
המינהל  יו"ר  בין  שהתקיימה  בפגישה 

הקהילתי הרב יעקב משה שפיצר וסגנו הרב 
מבני  תיק  מחזיק  לבין  קלריסטפלד,  זאב 
הרב  התורה",  "יהדות  סיעת  ויו"ר  ציבור 
אליעזר ראוכברגר, ביחד עם מנהל האגף מר 
אהרון בן נון, סוכם על ניהול הליך מהיר של 
הועמד  ואף  הנוספת,  הקומה  ובניית  תכנון 
תקציב בסך של כ-3.5 מיליון שקלים למטרה 
ואישורו של  ברכתו  את  קיבל  זה  סיכום  זו. 
הוספת  של  והתכנון  ברקת,  ניר  העיר,  ראש 

הקומה יצא לדרך.
של  ארוכים  חודשים  לאחר  כאמור, 
השלמת התכנון לבניית הקומה הנוספת בת 
350 מ"ר, וחתימת החוזים עם כל הגורמים 
הנדרשים, החלה בימים אלה הבניה בפועל 
הקומה  בניית  התוכנית,  פי  על  בשטח. 
כשהעובדה  שנה,  כחצי  תימשך  הנוספת 
שאנו נמצאים בתקופת החורף יכולה לגרום 
לעיכוב שבגינו הבניה תימשך זמן רב יותר.  
במינהל  ביקר  שבועות  מספר  לפני 
אשר  ליאון,  משה  מר  נוף  בהר  הקהילתי 
המינהלים  תיק  למחזיק  מכבר  לא  מונה 
מן  התפעלותו  את  הביע  הוא  הקהילתיים. 
שמפעיל  החיים  ושוקקת  הרבה  הפעילות 
כי  ביטחונו  את  והביע  הקהילתי,  המינהל 
הוספת הקומה תתרום רבות להגברת תחומי 
הר  תושבי  כלל  לטובת  והיקפו,  הפעילות 

נוף. 

"פגיעה בסטטוס קוו"
משה ליאון נגד חילול השבת: ליאון שיגר השבוע מכתב ליו"ר 
המנהל הקהילתי בשכונת קריית יובל, בו קבל על העובדה כי 
במבנה השייך למנהל הקהילתי, מחוללת השבת  "אבקש 
לבטל לאלתר את הקרנות הסרטים במנהל הקהילתי בשבת"

מאת: יעקב אמסלם

תיק המנהלים  המאבק על השבת: מחזיק 
שיגר  ליאון,  משה  בירושלים,  הקהילתיים 
השבוע מכתב דחוף לראשי המנהל בשכונת 
קריית יובל לאחר שנודע לו כי הם מקרינים 
סרטים במבנה הקהילתי בעיצומה של השבת. 
במכתב דרש ליאון לעצור מיידית את הקרנת 

הסרטים ולמנוע את חילול השבת.
תכנית  לידי  הגיע  האחרונים  "בימים 
קהילתי  במנהל   2015/6 לחורף  האירועים 
'יובלים' שבניהולכם. התוכנית כוללת הקרנת 
שבשימוש  במבנה  בשבת  בתשלום  סרטים 
המנהל הקהילתי בבית טיילור. נושא זה עלה 
שבה  המנהל  הנהלת  בישיבת  בעבר  לדיון 
הוצגה עמדת העירייה בנוגע לאירועים מסוג 

זה". לדבריו, "הקרנת סרטים בתשלום בשבת 
במבנה שבשימוש המנהל הקהילתי, נחשבת 

להפרה ברורה של הסטטוס קוו".
כניסתו  מאז  כי  במכתבו  סיפר  ליאון 
הקהילתיים,  המנהלים  תיק  מחזיק  לתפקיד 
שהוקם  הידברות  צוות  בראש  עומד  הוא 
ליצור חשיבה  העיר, שתפקידו  ראש  ידי  על 
על  שמירה  כדי  תוך  פתרונות,  ומציאת 

הסטטוס קוו בשכונה.
אירועים  וקיום  עובדה  "קביעת  לטענתו, 
צדדי,  חד  באופן  קוו  הסטטוס  את  שמפרים 
ניסיונות  והכשלת  חמורה  פגיעה  מהווים 
הגישור וההידברות. אבקש לבטל לאלתר את 
הקרנות הסרטים במנהל הקהילתי בשבת, עד 

למיצוי ההידברות וההבנות בנושא".

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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 ארגון 'תקווה לדורות' - בשיתוף קופ"ח מאוחדת
 מזמינים אתכם לקבוע תור לפגישת התייעצות עם

פרופ' מיכה באום
מומחה לגניקולוגיה ופריון בבית החולים שיבא-תל השומר

קבלת קהל תתקיים במרפאת ראשית חכמה 23, ירושלים
ביום חמישי י"ב בטבת )24.12.15( בין השעות 19:00-21:30

לקביעת פגישה ללא תשלום
לחברי כל קופות החולים:

ולהישאר בריאלהיות בריא052-7671915 | 072-2615518

תקווה
לדורות

TIKVA

הענקת תקווה וסיוע לחשוכי ילדים

L’DOROT 



בירושלים14     כ"ז בכסלו תשע"ו 129/12/15

  מהיום: ערכת עזרה ראשונה של מד"א בכל ניידת משטרה
במסגרת שיתוף הפעולה בין משטרת ירושלים למד"א ירושלים 
חולקו מאות ערכות עזרה ראשונה לניידות המשטרה בבירה 

הנרות דלקו - הדירה בערה
בגלל החנוכיה: דירה עלתה באש בשכונת קריית מנחם 
בירושלים לאחר שחנוכיה שהודלקה בבית, נפלה על 
  וילון והציתה אותו - רק בנס נמנע אסון גדול יותר

וכיצד להימנע מהישנות מקרים דומים בעתיד?
מאת: יוני מיכאל

הערב  בשעות  פעלו  כיבוי  צוותי  שלושה 
איסלנד  ברחוב  דירה  בשריפת  שני  יום  של 
בשכונת קריית מנחם בירושלים. לוחמי האש 
השתלטו במהירות על השריפה, מנעו פגיעה 
אשר  דיירת  מהדירה  ופינו  במבנה,  קשה 
מד"א  ע"י  ופונתה  רפואה  צוותי  ע"י  טופלה 

לבית החולים.
השריפה  כי  עולה  ראשונית,  מחקירה 
על  הונחה  אשר  חנוכייה  בעקבות  החלה 
בשלב  וילון,  עם  לחלון  סמוך  פקס  מכשיר 
והציתה  הוילון  על  נפלה  החנוכייה  מסוים 
את השריפה. בכבאות והצלה ירושלים שבים 
נרות  הדלקת  כללי  את  לציבור  ומזכירים 

החנוכה, הצבתם, והזהירות בחג החנוכה.
בעקבות האירוע, ביקשו בשירותי הכבאות 
להציב  יש  הנרות  את  הנהלים:  את  לחדד 
העשויים  פמוטים  או  חנוכייה  בתוך  ורק  אך 
להשתמש  אסור  דליקים;  שאינם  מחומרים 
בחנוכיות העשויות מחומרים דליקים, מעשה 
העלולות  בגנים,  קטנים  ילדים  של  ידיהם 
להישרף כאשר הנרות מתכלים; נדרש להניח 
מספיק  וגדול  יציב  משטח  על  החנוכייה  את 
כך שיכיל את הנרות אם ייפלו. המשטח יהיה 
או  זכוכית  שיש,  כגון  לאש  עמיד  מחומר 

מתכת.
או  בסמוך  חנוכה  נרות  להדליק  אסור 
מתחת לחומרים דליקים כמו וילונות, ארונות, 

להניח  אין  ופלסטיק;  נייר,  קישוטי  עציצים, 
לגרום  עלולה  שרוח  במקום  החנוכייה  את 
על  בוער  חומר  להפלת  או  הנרות  להפלת 
דולקות,  חנוכיות  להרחיק  נדרש  הנרות; 
ילדים;   של  ידם  מהישג  וגפרורים  מצתים 
ורק  אך  תעשה  ילדים  בידי  נרות  הדלקת 
חנוכייה  להשאיר  אסור  מבוגר;  בהשגחת 
של  כיבוי  לוודא  ויש  השגחה!  ללא  דולקת 
הולכים  או  מהדירה  שיוצאים  לפני  הנרות 

לישון.
להשגיח  יש  חנוכה,  מאכלי  טיגון  בעת 
הבישול  כלי  אל  להתקרב  מהילדים  ולמנוע 
שרחוקות  הלהבות  על  אותם  להציב  ורצוי 
מאכל  מחדש  מחממים  אם  התנור;  משפת 
שטוגן בשמן, יש להיזהר מלנגוע בו בידיים 
בשנית  מתחמם  שבו  שהשמן  מפני  חשופות 
על  מים  לשפוך  אין  לכוויות;  לגרום  ועלול 
שמן בוער אלא לכסות את הסיר או הכיריים 

במכסה או במגבת רטובה.

טרגדיה בירושלים:

פעוט חרדי לא התעורר משנתו
  פעוט חרדי נפטר במוצאי שבת ברחוב זכריה בירושלים

מתנדב איחוד הצלה: "כשהגעתי למקום הפעוט היה ללא הכרה 
וללא דופק ונשימה. ביצענו בו פעולות החייאה ממושכות"

מאת: יעקב אמסלם

טרגדיה: פעוט חרדי כבן 3 חודשים נפטר 
במוצאי שבת האחרון ברחוב זכריה בירושלים 
במה שנראה כ'מוות בעריסה'. בשעות הבוקר 
אינו  הוא  כי  הבחינו  הוריו  ראשון,  יום  של 
ההצלה.  כוחות  את  והזעיקו  להם,  מגיב 
מתנדבי איחוד הצלה מסניף 'ירושלים' ביצעו 
אך  הפעוט  על  מתקדמות  החייאה  פעולות 

נאלצו לקבוע את מותו לאחר זמן קצר.
האופנועים  ביחידת  מתנדב  שקלאר,  דודי 
למקום  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה,  איחוד  של 
ונשימה.  דופק  וללא  הכרה  ללא  היה  הפעוט 
נוספים ביצענו בו פעולות  יחד עם מתנדבים 
צוות  הצער  למרבה  אך  ממושכות  החייאה 
לקבוע  נאלצו  מד"א  של  נמרץ  טיפול  ניידת 

נקבע מותו בתום פעולות החייאה".

מאת: מנדי קליין

אחר  פעם  הוכיחו  האחרונים,  השבועות 
פעם את החשיבות העצומה של הענקת טיפול 
רפואי מהיר להצלת חיים ואת ההבנה כי ככל 
לנפגעים  סיוע  להעניק  ידעו  אנשים  שיותר 
משמעותית  תגדל  כך  הראשונים  ברגעים 

יכולת הצלת חיי הנפגעים.
העזרה  ערכות  כמות  את  להגדיל  מנת  על 
להעניק  היכולת  ואת  העיר  ברחבי  הראשונה 
טיפול ראשוני מהיר לנפגעים, החליטו מנכ"ל 

מד"א אלי בין ומפקד מחוז ירושלים במשטרת 
צ'יקו אדרי, להעניק מאות תיקי  ניצב  ישראל 
המשטרה  לניידות  מד"א  של  ראשונה  עזרה 
הפרוסות בתקופה האחרונה בהיקף נרחב בכל 

רחבי העיר ירושלים. 
ניידת  שבכל  לוודא  היא  המיזם  מטרת 
ראשונה  עזרה  תיק  יהיה  בירושלים  משטרה 
ולאזרחים  לשוטרים  גם  יתאפשר  ובכך 
הצורך  במידת  רפואי  מענה  לתת  שבסביבתם 
כוחות  צוותי מד"א במקרים בהם  עד להגעת 

המשטרה הם הראשונים שהגיעו לזירה.

המשטרה תציל חיים

הדירה השרופה )צילום: כבאות ירושלים(

כל הילדים חוגגים
עם סופגניות ושמחה.

1800-800-444

כולנו רוצים אור בבית וחנוכה שמח.
גם בימים אלה של חג, אווירה משפחתית וחסר מתעצם, ארגון 'זה לזה' תומך 

leביתומים ובאלמנות. בעזרתך נוכל לגרש את החושך.
ab

lo
y.

co
.il

התרומות לארגון 'זה לזה' מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

ר˜ ‡לי מ˙‚ע‚ע ל‡ב‡ ז"ל,
בר ל‡ י‚י„ לו ˘כ

˘‰ו‡ מ˙ו˜ כמו ‰ריב‰.

שוועת היתומים
בתפילה עם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א

לראשונה
בזאת חנוכה היום המסוגל בשנה,

  יתאספו המוני יתומים בביתו של מרן, ויתפללו על עצמם,
על משפחתם

ועל תורמי זה לזה.



לנו במאוחדת חשוב שתקבלי את המענה 
המקיף לכל צרכי הבריאות שלך.

לכן, הקמנו בירושלים מרכז ענק וחדשני 
 המוקדש כולו לבריאותך 

ובהתאמה מלאה לאורח חייך.
 בנוסף למרפאות בריאות האישה 

העומדות לשירותך בירושלים והסביבה.

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 המרכז לבריאות האישה בית אגד 
רח' יפו 208, טל: 02-5770800ֿ, פתוח ברציפות בין השעות: 8:00-18:00 

400 מ“ר במיקום מרכזי ונגיש | 18 רופאים מומחים, לרבות מנהלי מחלקות בביה״ח | שירותים וטיפולים: 
 הריון בר-סיכון, פריון, הריון עודף, US, אחיות, ייעוץ גנטי, שירות פסיכולוגי ועו״ס | מוקד חירום גינקולוגי 

זמינות תורים גבוהה | מגוון סדנאות וקבוצות תמיכה | המכון בניהולו של פרופ׳ נרי לאופר

מרפאת בריאות האישה ראשית חכמה רח' ראשית חכמה 23, טל: 02-5789800 
מרפאת בריאות האישה בביה"ח משגב לדך רח' חזקיהו המלך 27 )קומה 1-(, טל: 02-5678444

מרפאת בריאות האישה ביתר רח' רבי עקיבא 1, טל: 02-5803833

בנוסף ברחבי המחוז:
   80 מומחים בתחום הגינקולוגיה | 23 מכוני אולטרה-סאונד | בדיקות וטיפולי קולפוסקופיה 

והיסטרוסקופיה בביה״ח משגב לדך ובביתר עילית

בגלל רפואת הנשים המתקדמת

גם בירושלים מתאים לי מאוחדת

מרכזי בריאות האישה בירושלים לשירותכן:
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בטקס הנחת אבן הפינה )צילום: שלומי כהן(

השרים נרתמים להצלת הר הזיתים
יו"ר הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים ביקר בישראל ונפגש 

עם גורמי השלטון בדרישה להגברת הביטחון בהר הזיתים
מאת: אלי שניידר

הוועד  יו"ר  קיים  דחופות  פגישות  סדרת 
הגיע  אשר  לובינסקי  אברהם  הבינלאומי 
מנת  על  בארץ,  מיוחד  לביקור  מארה"ב 
את  להשיב  כדי  הממשל  גורמי  עם  להיפגש 

הביטחון להר הזיתים. 
הוועד  יו"ר  ביקר  בישראל  ביקורו  במהלך 
אברהם  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי 
ממשל.  ונציגי  הכנסת  חברי  אצל  לובינסקי 
ביניהם: שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, השר 
יו"ר האופוזיציה  לעניני ירושלים זאב אלקין, 
ציפי  גב'  סגנית שר החוץ  הרצוג,  בוז'י  יצחק 
חוטובלי, ח"כ אבי דיכטר ועוד. אל יו"ר הוועד 
הצטרפו בפגישות גם נציג הוועד בישראל מר 
האסטרטגי  והיועץ  וונדר  ג'וש  שוורץ,  הרווי 

של הוועד יעקב ביכלר.
החשובים  הנושאים  הועלו  בפגישות 
כאשר  הזיתים  בהר  לטיפול  והרלוונטיים 

בראש סדר העדיפויות, נושא האבטחה. 
במהלך פגישתם של נציגי הוועד הבינלאומי 
להגנת הר הזיתים עם שר הבינוי והשיכון יואב 
גלנט דנו הנוכחים בנוגע להקמת גדר מסביב 
ראשי  לביצוע  ודחפו  יזמו  אותו  הזיתים,  להר 
הממשלה  ידי  על  אושרה  ולאחרונה  הוועד 

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

יוסף דייטש.
גורמי  שאר  עם  הנוספות  הפגישות  במהלך 
והמשטרה שוחחו הצדדים בהרחבה  הממשל 

על חשיבות העמקת הביטחון בהר הזיתים על 
ההר  את  לפקוד  הרבבות  לקהל  לאפשר  מנת 

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

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

מלקולם הונליין.

ראשי הוועד בפגישה עם אלקין

השכונה החדשה של מעלה עמוס
בראשות רבנים ואישי ציבור התקיים טקס הנחת אבן 

פינה מרגש לשכונת קרית נוף ביישוב החרדי מעלה עמוס
מאת: מנדי כץ

ובתחושת  ציבור  ואישי  רבנים  במעמד 
שליחות הונחה אבן הפינה לשכונת קרית נוף 
ייבנו עשרות  בה  עמוס  החרדי מעלה  ביישוב 

יחידות דיור לבני המגזר החרדי. 
בטקס רב הרושם שנערך ביום שני השבוע 
השתתפו רב היישוב הרב זאב חרל"פ, סגן שר 
החינוך ח"כ הרב מאיר פרוש, סגן ראש מועצת 
אברמוביץ  הרב  סוויל,  משה  מר  עציון  גוש 
יו"ר ועד היישוב, מנכ"ל חברת אריאל יזמות 
ש.א.ג  חברת  ויו"ר  יעקובוביץ'  זאביק  מר 
הורביץ  )זאב(  ולול  מר  ופיתוח  בניה  )ולול( 
החרדי  היישוב  תושבי  עשרות  ובהשתתפות 

מעלה עמוס.  
לשיאו הגיע הטקס בעת שנורתה אבן הפינה 
בידי הרבנים ואישי הציבור והקהל פרץ בשירה 
אדירה בסימן 'אבן מאסו הבונים הייתה לראש 

פינה'. 
את הטקס הנחה יואל סילבר תושב היישוב, 
יו"ר ועדת הבניה במעלה עמוס וחבר המועצה 
האזורית גוש עציון, שהודה לסגן שר החינוך 
ליום  הגענו  ארוכה  דרך  כברת  "לאחר  ואמר 
שמהווה  לשכונה  הפינה  אבן  להנחת  המרגש 
בשורה לציבור החרדי. מכבד אותנו בנוכחותו 
סגן השר פרוש שהוא אחד המובילים בתחום 
הדיור ואשר מעריך ושותף לפעילות החשובה 

הנעשית במעלה עמוס, ועל כך תודתנו".
זאב  הרב  היישוב  רב  היה  הנואמים  ראשון 

חרל"פ אשר נשא דברי ברכה.
סגן שר החינוך ח"כ הרב מאיר פרוש אמר 
כי הוא ביקר ביישוב לפני כחודשיים  בדבריו 
מאמין  הוא  הבניה  את  רואה  איך שהוא  ולפי 

שכבר בקרוב הוא יוזמן לחנוכת הבית.
האחדות  החנוכה.  בימי  כיום  מצויים  "אנו 
וכאן  המכבים  של  לניצחון  שגרמה  זו  היא 
רואים את כוחו של מקום קטן  במעלה עמוס 
גדולים".  מהלכים  לנצח  שיכול  מאוחד  אבל 

אמר. 
סגן ראש מועצת גוש עציון מר משה סוויל 
"אנחנו  המיוחד  מהיום  מתרגש  הוא  כי  אמר 
נהפכת  עמוס  שמעלה  לראות  בקרוב  מצפים 

לעיר ואם בישראל".
יזמות  אריאל  מנכ"ל  יעקובוביץ  זאביק 
זהו  כי  ואמר  ברכתו  את  נשא  הבונה  החברה 
שלב חשוב בהמשך בנייתו של היישוב מעלה 
המובילים  היישובים  לאחד  והפיכתו  עמוס 
כי  יעקובוביץ  סיפר  עוד   , החרדי  בציבור 
דירות  ברכישת  מתעניינות  רבות  קבוצות 
הוקרה  תעודות  העניק  ביישוב.  יעקובוביץ 
פרוש  מאיר  הרב  החינוך  שר  לסגן  וההערכה 

ולסגן ראש המועצה מר משה סוויל. 
לאחר מכן חתמו הנוכחים על מגילת היסוד 
הבניה  באתר  הבניה  ביסוד  הוטמנה  אשר 

ולקחו חלק ביציקת הבטון.

האם התינוק שלך סובל מגזים?
בן כמה התינוק שלך?

 0-4 חודשים
 5 חודשים ומעלה

האם התינוק שלך בוכה שעות ארוכות 
לרוב בשעות הערב?

 כן
 לא

כשתינוקך בוכה, האם הוא גם
מכווץ רגליו לבטן וקופץ את אגרופיו:

 כן
 לא

אם תינוקך בן 0-4 חודשים וענית "כן" על שתי השאלות,
יתכן ויש לו גזים, או במונח הרפואי - קוליק. 

תופעת הקוליק הינה טבעית ומאפיינת תינוקות רבים 
בחודשים הראשונים לחייהם וקשורה לתהליך הטבעי 

של הבשלת המעי והסתגלותו לחיים החדשים.

אמא,
   בחני את עצמך

נה!
טר

למ
די 

לע
ב

המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכל שאלה או התלבטות פני אלינו



נה!
טר

למ
די 

לע
ב

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכי? גזים?

מטרנה מהדרין ספיישל
עם הרכב ייחודי קל לעיכול
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 שפירא בביקור
במיצד

"ופרצו חומות 
מגדלי"

מאת: חיים רייך

ירושלים  למען  "התנועה  של  הפתוח"  ה"קו  אל  שפנו  השכ'  תושבי 
של  נושאים   2 על  אותו  הזעיקו  "התנועה",  יו"ר  עם  ושוחחו  ותושביה" 

פגיעה ברגשות הציבור בעיר הקודש והמקדש.
מהחומר  זעזוע  הביעו  העיר",  ב"מרכז  ובפרט,  השכונות  כלל  תושבי 
המיסיונרי שחולקו בתיבות הדואר ומי יודע כמה נזק הדברים גורמים ר"ל.

ומעניין לעניין פנו תושבים, שרובם נהגים, והתריעו אודות תמונות שחץ 
שהועלו על שלטי פרסום בחוצות העיר, דבר שלא היה שנים רבות.

יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה" הרב חיים מילר פנה מיד לכל 
הגורמים והתריע בפניהם על הפצת חומר מיסיונרי בעיר הקודש, ועל כך, 
שבנין "מרכז כלל" במרכז העיר הפך למקום מרכזי, ממנו יוצאת פעילות 

מיסיונרית - ר"ל.
לפעול  מהם  ודרש  י-ם  בעירית  הסיעות  ראשי  אל  מילר  פנה  כמו"כ, 
שבסופו  דיון  כך  על  לקיים  ולדרוש  תועבה,  פרסומי  להסרת  ולהפעיל 

תתקבל החלטה שאין לפרסם פרסומים הפוגעים ברגשות הציבור.
בורות  אודות  "הגיחון",  חב'  ראשי  בפני  מילר  התריע  אחר,  ובנושא 
שלימים  רחובות  הציפו  הברכה,  וגשמי  סתומים,  היו  ששוב  הניקוז, 
ומרכזיים למרות שהתושבים טוענים שהם התריעו בגשמים הקודמים על 

כך.
"אין צורך לחכות לגשם בשביל שבורות הניקוז יהיו נקיים, הם יכולים 
להיות נקיים גם בתקופת הקיץ", טען מילר כלפי חב' "הגיחון" שהבטיחו 

לפעול מיד בשטח.

  פניות רבות על סתימות בורות הניקוז
בנין "מרכז כלל" הופך למקום ממנו יוצאת 
פעילות מסיונרית  השכונות בעיר הקודש 
התמלאו בפניות מהמיסיון ובפרסומות שחץ 

מע"ג לוחות הפרסום

מיצד על המפה

סגן ראש העיר ב"ב ומנהל המחלקה המוניציפאלית של דגל התורה 
הרב מנחם שפירא סייר ביישוב החרדי מיצד

מאת: אלי שניידר

סיור מיוחד קיים סגן ראש העיר ב"ב ומנהל המחלקה 
ביישוב  שפירא  מנחם  התורה  דגל  של  המוניציפאלית 

מיצד. 
ביקורו של הרב שפירא נערך לאור התפתחות הקהילה 
עשרות  להצטרף  צפויים  אליה  מיצד  החרדי  ביישוב 

משפחות חרדיות נוספות בקרוב. 
במהלך ביקורו סייר הרב מנחם שפירא בתלמוד התורה 
אשר עומד תחת נשיאותו של מרן הגראי"ל שטיינמן וכן 

בגני הילדים ובבית הכנסת שביישוב. 
אותו  ליוו  שם  הבניה  בפרויקט  לסיור  המשיך  משם 
ראשי ועסקני היישוב כמו גם יזמי ומנהלי הפרויקט שבו 
בידי  איכותית  בבניה  דיור  יחידות  עשרות  עתה  נבנים 

חברת אריאל יזמות.  
על  מקיפה  לסקירה  שפירא  הרב  זכה  סיורו  במהלך 
בבניה  דיור  יחידות  עשרות  נבנים  שבמסגרתו  הפרויקט 

איכותית.

הישוב  וועד  עם  עבודה  ישיבת  התקיימה  מכן  לאחר 
ועם מזכיר הישוב הרב אלחנן פרומר בו הציגו בפניו את 
התפתחות היישוב. סוכם על שת"פ מלא בין היישוב לדגל 
התורה על שלל נושאים למען קידום היישוב, כשהצדדים 

דנים באפשרות להקים סניף של דגל התורה ביישוב.
צמוד  ליווי  תיתן  התורה  דגל  כי  הבטיח  שפירא  הרב 
אלי  הרב  עציון  גוש  האזורית  במועצה  היישוב  לנציג 

רוזנברג בכל פניה ובקשה.
הרב מנחם שפירא: "שמעתי בעבר על היישוב וכעת 
אני נוכח לראות כי יש כאן ציבור של דגל התורה חרדי 
ההתפתחות.  ואת  היישוב  את  לראות  שמח  אני  קלאסי. 
כמובן שאנחנו נלווה את היישוב בעתיד ונקדם שיתופי 

פעולה על מנת ליצור דיור זול וזמין לציבור החרדי".
של  "ההתפתחות  פרומר:  אלחנן  הרב  היישוב  מזכיר 
היישוב החרדי מיצד מרשימה, ולאור זאת שהאוכלוסייה 
דנו  התורה  דגל  תנועת  עם  מזוהה  הישיבות  בוגרי  של 
ישראל  גדולי  של  המפלגה  של  סניף  לפתוח  באפשרות 

ביישוב, לצד סיוע ועזרה נוספים להתפתחות היישוב". 

MAB
ROS M

E
N

We i z m a n  Fa s h i o n

מלאכי 15 
)גאולה( ירושלים  

טל: 02-9912226

 
שמונה 

ימים 

 
של 

מבצעים

M
&

G
ק 

ִמי
ִגי

*

בוטיק האופנה לגבר מבית ויצמן

 ₪ 600  

 ₪ 269  

 ₪ 60  

הנחה25%

MABROS MEN חליפות

כולל בד 
אוקספורד

MABROS MENסלים/קלאסי
מכנסי

סלים/קלאסי

חולצות
BELLUCCI

  ₪ 850  

  ₪ 549  

  ₪ 110  

 ₪ 50    95  

 ₪ 60    100  

  1= 179  חליפות
300=2

₪

₪

  115 =1  
200=2

₪

הנחה₪25%

מעילי צמר וקשמיר 
עניבות במבצעבדגמים בלעדיים בישראל

חגורות

חפתים

נעלי עור/ אורטופדי 
זוגות אחרונים )ללא קופסא(

VIP בחדר

הנחה25%

בלייזרים בדגמים בלעדיים 
)כולל זמש(

פתוח רצוף! 10:00-20:30



מרגישים
את השינוי

בגינות

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

יחד, שומרים על ירושלים נקיה ומטופחת
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עורר סערה. טראמפ

טראמפ: "למנוע כניסת 
מוסלמים לארה"ב"

מאת: אלי שניידר

המוביל  המועמד  טראמפ,  דונאלד 
והצבעוני לנשיאות ארה"ב סיפק עד עתה 
ובעיקר  מביכים,  קומיים,  רגעים  מעט  לא 
על  טראמפ  התעלה  השבוע  שערוריתיים. 
במיוחד  שערוריתית  אמירה  וסיפק  עצמו 
שהציתה מחדש את הפולמוס סביב הדמות 

השנויה המחלוקת.
בסן  הטבח  בעקבות  אמר  טראמפ 
כ-14  נרצחו  שם  בקליפורניה  ברנרדינו 
של  כניסתם  את  לאפשר  אין  כי  אדם,  בני 
מוסלמים לארה"ב מאחר שלדבריו חלקים 
שנאה  חשים  המוסלמים  מבין  גדולים 
אף  טראמפ  האמריקנית.  לאומה  גדולה 
כניסתם  את  למנוע  מחוייב  הוא  כי  הוסיף 

של אלו.
מעבר  היא  שהשנאה  לכל  "ברור 
ומדוע  "מהיכן  טראמפ.  אמר  לתפיסתנו", 
היא נובעת זה דבר שעלינו להבין - אבל עד 
שנעשה זאת, איננו יכולים להרשות לארצנו 
רק  שמאמינים  אנשים  של  קורבן  להיות 
את  נהפוך  בבחירות,  אזכה  אם  בג'יהאד. 

אמריקה לנפלאה שוב".
וגררו  רבתי  סערה  עוררו  כצפוי  דבריו 
מחאות מצד מועמדים אחרים המתמודדים 
לאחד  הנחשב  בוש  ג'ב  למשל  כך  מולו. 
כי  טען  לתפקיד  המובילים  המועמדים 
ה'מדיניות'  הצעות  מעורער,  "טראמפ 
שלו לא רציניות". מועמד נוסף, בן קרסון 
הסתייג מדבריו של טראמפ ואמר: "אסור 

לברור מבקרים בהתאם לדת".
גם בבית הלבן גינו את דבריו של טראמפ. 
"זו סתירה מוחלטת של ערכינו כאמריקנים 
חופש  מובטח  שלנו  הזכויות  במגילת   -
להציג  מנסים  דאע"ש  "אנשי  נמסר.  דת", 
את אמריקה כנלחמת באיסלם, וזה משחק 

לידיהם".

המתמודד הצבעוני מספק 
אמירה שערוריתית נוספת: 

השבוע התייחס דונאלד טראמפ 
לפיגוע שהתרחש בשבוע 

שעבר בקליפורניה ואמר כי 
יש למנוע את כניסתם של 

מוסלמים לארה"ב  "איננו 
יכולים להיות קורבן של אנשים 
שמאמינים רק בג'יהאד", אמר

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

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ספירת מלאי?
לא אצלנו!

כל מוצרי החשמל מכל החברות והמותגים

חיסול
עד המוצר האחרון!

לדצמבר  31 ה- ועד  ו  מעכשי

במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

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

הן
 כ

לי
גי



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

עשרות מקרים כואבים של שידוכים חסרי התאמה.

צורך השעה והפתרון המוצע 
גדולי  של  שולחנם  על  עלה 

הרבנים אשר הורו: 
גם בני עדות המזרח מחוייבים 
ישרים'  'דור  בדיקת  בעריכת 
ובדיקת התאמה לפני סגירת 
השידוך כדי למנוע טרגדיות 
עם  משפחות  של  מכאיבות 

ילדים חולים ל״ע.

חֹובת
הּבדיקה

לאור פניית הרבנים

02-6499-888
האגודה למניעת מחלות גנטיות

ע"פ המלצת משרד 
הבריאות ואיגוד 

הגנטיקאים

מעבדות בדיקה 
בעלות תו איכות 

בינלאומי

התנהלות שנקבעה 
לפרטים ע"י פוסקי 

הדור זיע"א

ניסיון מקצועי 
 של למעלה 

מ 30 שנה
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ראש המוסד החדש: יוסי כהן
ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ביום שני בערב מסיבת עיתונאים במהלכה הודיע כי ראש המוסד החדש הוא יוסי 
כהן המשמש כיועצו לביטחון לאומי  כהן הוא בוגר הישיבה התיכונית ''אור עציון'' בראשות הרב חיים דרוקמן ובן 

משפחה ממייסדי 'מאה שערים'

ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המוסד יוסי כהן                          )צילום: לע"מ(

מאת: שמעון דן

הממשלה  ראש  כינס  קצר  עיכוב  לאחר 
נתניהו מסיבת עיתונאים בה הודיע על מינויו 
של ראש המוסד הבא, זאת בעקבות פרישתו 
הצפויה של ראש המוסד הנוכחי תמיד פרדו. 
שיכהן  מי  הממשלה,  ראש  החלטת  פי  על 
כיום  המשמש  כהן  יוסי  הוא  המוסד  כראש 
נתניהו  של  לאומי  לביטחון  המטה  כיו"ר 

ויועצו בנושאים הללו.
נתניהו  אמר  העיתונאים  מסיבת  במהלך 
כי "המוסד ימשיך לסכל איומים על ביטחון 
יפה  שהשתיקה  פעולות  באמצעות  המדינה. 
להם. המוסד צריך להתאים את עצמו לעידן 
גופי  בין  להיות  להמשיך  עליו  הסייבר. 
ימשיך  המוסד  בעולם.  הטובים  המודיעין 
עם  קשרים  לפתח  הממשלה  לראש  לסייע 

מדינות בעולם ועם מדינות ערביות".
וגדל בשכונת קטמון  נולד בירושלים  כהן 
דור  ותיקה,  מחנכת  הייתה  מינה  אמו  בעיר. 
ששורשיה  למשפחה  ובת  בארץ  שביעי 
אצ"ל,  פעיל  היה  אריה  אביו  ואילו  בחברון 
דור  המזרחי,  בבנק  בכיר  לתפקיד  שהגיע 
ובן לאחת המשפחות שהקימו  שמיני בארץ 

"אור את שכונת מאה שערים. התיכונית  הישיבה  בוגר  הוא  ב-1984 כהן  דרוקמן.  חיים  הרב  של  עציון" 

הצטרף ל"מוסד", כשהוא בן 22. שירת כקצין 
היחיד  הכיפה  חובש  והיה  )קצ"א(  איסוף 
באירופה.  המוסד  שלוחות  וכראש  בקורס 
ראשון  תואר  השלים  ה-90  שנות  בתחילת 

במדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן.
"צומת",  אגף  לראש  כהן  מונה  ב-2006 
מפעיל הסוכנים במוסד. במהלך פיקודו זכה 
ביטחון  בפרס  בראשו  וכהן  מהאגף  צוות 
המוסד  ראש  לסגן  מונה  ב-2011  ישראל. 
המבצעים  מנהלת  וראש  מקומו  וממלא 
ראש  ידי  על  נבחר   2013 באוגוסט  בארגון. 
היועץ  לתפקיד  נתניהו,  בנימין  הממשלה, 
וליו"ר  הממשלה  לראש  לאומי  לביטחון 
לכהן  החל  הוא  לאומי.  לביטחון  המטה 

בתפקיד בנובמבר 2013 .
וסגן  בן-ברק  )רם(  רמי  לתפקיד התמודדו 
כמנכ"ל  משמש  ברק  בן  נ'.  המוסד  ראש 
בעבר  ואסטרטגיה.  מודיעין  לענייני  המשרד 
שירת בסיירת מטכ"ל ב-1977, נחשב כקצין 
לאחר  באקדחים.  שליטה  ובעל  מצטיין 
התמודד  במקביל,  למוסד.  גוייס  שחרורו 
מצטיין  קצין  שהיה  נ'  המוסד  ראש  סגן  גם 
באגף  חוליה  כמפקד  ושימש  בצנחנים 

"קשת" במוסד.

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

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

ן י ר ד ה מ ל ר  ש כ

ארוחה זוגית עשירה ב- ₪249 בלבד!

המבצע 
תקף גם 
במוצאי 

שבת

בס"ד

טיפוֿל
אופטימלי

טיפולי בוטוקס

1+2 חינם!

₪ 5,900
הסרת שיער בכל הגוף

לנשים

ט.ל.ח  | עת  בכל  המבצע  את  להפסיק  רשאית  הרשת    | מבצעים  כפל  אין   | לתקנון  המרכז לרפואה אסתטית ואיכות חייםבכפוף 

הגן הטכנולוגי, בניין 1, כניסה ב', קומה 3,  מלחה, ירושלים
www.opt imal- jer.co. i l | 1-800-399-388 | *9179

ומתקדם חדיש  במכשור  ופיגמנטציה  נימים  העלמת  באופטימל!  חדש 
• הסרת שיער • שאיבת שומן • הצערת עור הפנים  • ניתוחים פלסטיים • העלמת ורידים ונימים • איפור קבוע  • העלמת פיגמנטציה • בוטוקס ומילויים • העלמת קמטים



האגודה למניעת מחלות גנטיות

תואמיה חיים זכו
את אגודת דור ישרים הקים לפני שלושים 
שנה הרב יוסף עקשטיין מארה"ב כדי למנוע 
מאחרים את הסבל המר שעבר עליו עם 
לידת בניו, חולים במחלת טי-זקס חשוכת 
הקמתה  עם  מיד  זכתה  האגודה  המרפא. 
להנחיית גדולי הדור שהתוו את דרכה וקבעו 
את סגנון פעילותה שיהיה מקצועי מצד אחד, 

ומצד שני אמון על כבוד הבריות.

ישרים  דור  אגודת  פיתחה  הקמתה  מאז 
הטי-זקס  למחלת  נוספות מעבר  בדיקות 
בדיקת מחלות  הכוללים  וסללה מסלולים 
גנטיות לכל העדות כולן. כיום לא נסגר אף 
אישור  ללא  החרדי  הציבור  בקרב  שידוך 

התאמה מוקדם של דור ישרים.

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

המבשיל בציבור החרדי.

מחיר הדעה הקדומה
בדיקת דור ישרים בודקת כיום שורה ארוכה 
של מחלות גנטיות חשוכות מרפא בהתאמה 
מאחר  אולם  ומוצא.  עדה  לכל  מוקפדת 
ומעשית, מאז הקמתה של דור ישרים ועד 
לשנים האחרונות, לא היתה קיימת אפשרות 
ליוצאי  המאופיינות  מוטציות  בדיקת  של 
עדות המזרח. נוצרה והשתרשה דעה קדומה 
מוטעית כי רק יוצאי אשכנז חשופים למחלות 
גנטיות בעוד שיוצאי עדות המזרח חסינים 

ממחלות גנטיות.

ולא היא!

דעה קדומה זו גבתה דמעות רבות ממשפחות 
יוצאות עדות המזרח שדילגו על הבדיקות 
המקדמיות בדור ישרים ונחרדו כשנולדו להן 
ילדים חולים במחלות חשוכות מרפא. אלא 

שההתפכחות באה מאוחר מדי.

שוועת  אשר  המזרח  עדות  רבני  גדולי 
שולחנם  על  עלתה  הכאובות  המשפחות 
נחלצו  מעיניהם  שינה  הדירו  ודמעותיהן 
בקול קורא המורה לכל אחד ואחת להיבדק 
באין  מוצא  ומכל  עדה  מכל  ישרים,  בדור 
יוצא מן הכלל. לא יעלה על הדעת שבגלל 
נפש  עגמת  ייגרמו  מוטעית  קדומה  דעה 
וייסורים מרים. גדולי הרבנים קוראים לשים 
סוף לשמועות המוטעות ומחייבים כל אחד 

ואחת להיבדק בדור ישרים. זו בדיקת חובה 
שאין מי שיכול לחמוק ממנה ואין מי שאינו 

זקוק לבצע אותה!

המציאות הכאובה הוכיחה את מה שהסיקו 
זה מכבר: כולם  והגנטיקה  בכירי הרפואה 
מאי  הנובעות  גנטיות  למחלות  חשופים 
התאמה. חשובי הרבנים שנחשפו למציאות 
כאובה זאת מחייבים את ביצוע הבדיקות 
כדי למנוע הישנות של מקרי כאב טרגיים 
ושגרת  יומם  סדר  את  לטמיון  המורידים 
חייהם של משפחות שלמות מכל עדה וחוג.

עולים על המסלול
במעבדות דור ישרים הריצו בשנים האחרונות 

הלכה למעשה את מסלול הבדיקות המותאם 
לבני  עדות המזרח כאשר טובי החוקרים 
נרתמים  הגנטי  החקר  בתחום  והמומחים 
עם  והדוק  פורה  פעולה  בשיתוף  לעניין 

המעבדות המקצועיות של דור ישרים.

כל  המסלול  האחרונה, משהושלם  בשנה 
הבדיקות  מירב  את  לכלול  והחל  צרכו 
האפשריות, נבדקו במסלול זה מאות בחורי 
ישיבה ותלמידות סמינר הנמנים על עדות 
המזרח כאשר הבדיקות המקדימות העניקו 
להם - כמיטב המסורת המבורכת של דור 
ישרים - בטחון מרגיע ומנגד, מנעו הבדיקות 
התאמה  אי  של  כואבים  מקרים  עשרות 
עגמת  של  מיותרים  מהם משאות  וחסכו 

נפש עתידית.

היום יודעים כולם: אין סוגרים שידוך, מכל 
התאמה  אישור  ללא  קהילה,  ובכל  מוצא 

מדור ישרים.

שיהיה במזל טוב.

ומתוך בריאות.

קיימת דעה 
קדומה מוטעית 
כי יוצאי עדות 
המזרח חסינים 

ממחלות גנטיות, 
ולא היא!

חובת הבדיקה והשעה
 מאת ב. שורצמן
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חברים במכבי שירותי בריאות בכל הארץ!
2,080,000

ירושלמים,
הגיע הזמן שגם אתם תדעו

מכבי מובילה בציבור החרדי:
פתח תקוה  79%אשדוד   43%בני ברק   47%

מוגש כמידע לחברי מכבי

ועכשיו מגבירה את פריסת המרכזים בעיר לשירותכם:

מרכז רפואי שטראוס גאולה:
רח' שטראוס 24

מרכז רפואי קרית יובל:
רח' צ'ילה 6, טל': 02-5060350 

מרכז רפואי גני גאולה:
רח' ירמיהו 46

מרכז רפואי הר נוף:
רח' הרב חי טייב 48

מרכז רפואי רמת שלמה:
רח' הרב גולדקנופף 12

חדש!
מרכז רפואי אלון – רמות:

שד' גולדה מאיר  225 )קניון רמות(

חדש!

מרכז רפואי גילה:
רח' צביה ויצחק 5

מרכז רפואי פסגת זאב:
רח' חיים תורן 45

מרכז רפואי הר חומה:
רח' ליכטנשטיין 2 

מרכז רפואי רוטר:
רח' אגריפס 40

מרכז רפואי קניון מלחה:
רח' אגודת ספורט בית"ר 1
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מודיעין  עיריית  ראש  קיבל  לכנסת",  ותגיע  הכל  "עזוב 
עילית יעקב גוטרמן קריאת S.O.S מהמקום הכי לא צפוי - 
לשכת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ גפני. המזמן מעבר לקו היה 
ליטוב.  שמוליק  הוועדה,  יו"ר  של  מיוחדים  לעניינים  יועצו 
של  בעיצומן  גוטרמן  את  תפס  רביעי,  בצהרי  הזימון,  עיתוי 
הכינוי  עילית  )במודיעין  מראש  שנקבעו  עבודה  פגישות 
המדויק הוא: פגישות תעסוקה(. כמי שישב באותה משבצת 
אברהם  הרב  של  כהונתו  בתקופת  מיוחד  במעמד  יועץ  של 
רביץ ז"ל כיו"ר הוועדה, הבין גוטרמן תכף ומיד את חשיבות 

הפנייה, ביטל את הפגישות ביומן ועלה למשכן.
על זימונו של גוטרמן ללשכת גפני ניתן לומר כי חשיבות 
על  שבח  מילת  למצוא  יותר  קל  קיומה.  בעצם  היא  הפנייה 
יוסי שריד בעיתונות החרדית, מאשר לחלץ מפיהם של שני 
האישים המוכשרים הללו מילה טובה זה על זה – לפחות עד 
לאחרונה. גפני הצהיר כאן מפורשות לאחר הבחירות לרשויות 
מהעדינות  הייתה  וזו  דגל,  את  עוד  מייצג  אינו  גוטרמן  כי 

שבהתבטאויותיו. 
ביתר  עיריית  ראש  עם  ביחד  הוזמן  גוטרמן  תעסוקה'  'מר 
תחקיר  תוצאות  לפי  תחבורה'  )'מר  רובינשטיין  עילית 
'המערכת' בערוץ 2(, כדי לנסות ולקדם בהסכמה חרדית את 
הסדרת מעמד החטיבה להתיישבות. בקדנציית לפיד באוצר 
וסלומינסקי בוועדת הכספים, ישב גפני על ספסלי האופוזיציה 
שמועברים  העתק  תקציבי  את  שסיכם  קרס  עב  ספר  והכין 
דרך מכבסת החטיבה להתיישבות. המסקנות גובשו ונשלחו 
וסתיו  הוותיק  גפני  חתמו  עליו  ליועמ"ש,  משותף  במכתב 
בשעתו  כאן  הובא  הטענות  גדוש  המסמך  הצעירה.  שפיר 

בפרסום ראשון והקפיץ את כיתות הכוננות בהתיישבות. 
גפני חשף את השיטה, וגילה כיצד נתפרים מאות מיליונים 
במרכז  שהתיישבו  תורניים  גרעינים  כולל   - סרוגים  ליעדים 

בלתי  אפליה  פה  הייתה  שעברה  "בקדנציה  תל-אביב.  העיר 
גפני,  אומר  הגיוניים",  לא  גם בסעיפים  נתפסת של החרדים 
תשלומי  הציוניות  לישיבות  העבירו  הישיבות  "בתקציב 
ארבעה וחמישה. ראינו העברות כספיות אבסורדיות פי ארבע 
בתקציבי  חרדיות.  ישיבות  לעומת  ציוניות  לישיבות  וחמש 
העתק שהועברו לגרעינים תורניים לא נכללו חרדים. מסעיפי 
התקצוב המרכזיים ליישובים מעבר לקו הירוק, הודרו במכוון 
שוויון  נדרוש  הפעם  נגמר.  הזה  הסיפור  החרדיות.  הערים 
מלא לשתי הערים החרדיות הגדולות ביהודה ושומרון, ביתר 
עילית ומודיעין עילית". השורה התחתונה של גפני הקפיצה 
יישבו  לא  ורובינשטיין  שגוטרמן  "עד  הסמוטריצ'ים:  את 
הצעת  לכל  אתנגד  תקציבי,  שוויון  יש  שמבחינתם  לי  ויגידו 

הסדר של החטיבה להתיישבות".
אליה  דחופה  לפגישה  הובילה  גפני  של  הכוונות  הצהרת 
מצד  וגוטרמן.  רובינשטיין  החרדיות,  הערים  ראשי  זומנו 
המשפטן  הישיבה  את  הוביל  הכספים,  ועדת  יו"ר  החתן, 
שמוליק ליטוב. מצד הכלה, מועצת יש"ע, ניהל את המגעים 
גלש  ראשונה,  בפגישה  כנהוג  שלא  סמוטריץ'.  בצלאל  ח"כ 
המפגש גם לארוחת צהריים במזנון הח"כים. ניסיונות השידוך 
לא עלו יפה וכשהפגישה עלתה על שרטון )וסרטון רץ ברשת( 
בכל  ראיונות  בסבב  ופצח  מלאה,  בטן  עם  סמוטריץ'  יצא 

הערוצים החרדיים שהתמסרו כאילו היו ערוץ 7. 
סמוטריץ' שנתקל בפעם השנייה תוך חודש במארב מתוכנן 
נקלע במאבק  )למארב הראשון הוא  ועדת הכספים  יו"ר  של 
על מפת אזורי עדיפות לאומית(, התלונן שיו"ר ועדת הכספים 
מנסה לסחוט את המתיישבים. משעה לשעה, ככל שהערוצים 
 - הדיבור  וסגנון  הטון  הוחרפו  כך  יותר,  התמסרו  החרדיים 

שלתומנו סברנו כי נגמלנו מהם עם פרישתו של ינון מגל. 
זה התחיל בשאלה תמימה: "תמכנו בחוק הגיוס, למה גפני 

מפריע לנו בחוק ההתיישבות?", ונגמר במתקפת זעם. "זורע 
בערוצים  גפני  את  כינה  מצפון",  וחסר  שקרן  ושנאה,  פירוד 
החרדיים נציג המפלגה שמצפונה נקי מחוסר שימוש. בדרך, 
התקלקל גם המצפן של העיתונות החרדית החופשית. ההבדל 
בין הענקת זכות התגובה לדוברי הצד השני לבין פינוי הבמה 
במצב  לגפני.  סמוטריץ'  שבין  כמרחק  הוא  בלעדי,  לסולו 
אוהד  תקשורתי  סיקור  לקבל  לחלום  יכול  היה  גפני  הפוך, 
ובלתי מוגבל שכזה בכלי התקשורת שמזוהים עם המתנחלים. 

מלחמה גרעינית
סמוטריץ',  טען  המתמסרים,  החרדיים  לערוצים  בראיונות 
הקרוב  לח"כ  נחשב  שהוא  צדק,  של  מבוטלת  לא  במידה 
שאל.  הוא  בי?",  דווקא  נלחם  גפני  "למה  לחרדים:  ביותר 
יו"ר ועדת הכספים הסבירו השבוע, כנהוג במאבקי  בלשכת 
כנופיות, ש'זה לא אישי'. "סמוטריץ' לא היה בבניין בשנתיים 
האחרונות. הוא לא ישב בוועדות הכנסת בקדנציית בנט-לפיד 
נמצא מסלול  לפגוע בחרדים  בכל פעם שרצו  איך  ראה  ולא 

עוקף דרך החטיבה להתיישבות. 
"בבית היהודי דאגו לכך שבתקציב הישיבות, ישיבה ציונית 
לא  עדיין  זה  אבל  חרדית,  לישיבה  פרופורציה  בלי  תתוקצב 
בבית  שאלו  הישיבות,  בסעיף  לקצץ  כשבאו  אותם.  סיפק 
היהודי 'מה יהיה איתנו? הרי בעקיפין גם הישיבות הציוניות 
נפצה  אתכם  הייתה:  האוצר  פקידי  של  הנוסחה  ייפגעו' 

בחטיבה להתיישבות. 
"מאתיים מיליוני שקלים הועברו כסיוע לרשויות מקומיות, 
מתוכם כמאה וחמישים מיליוני שקלים למועצת יש"ע, כאשר 
לביתר עילית ולמודיעין עילית שמאכלסות כארבעים וחמישה 
הגיע  לא  הירוק  לקו  מעבר  שמתגוררים  מהתושבים  אחוזים 
שקל. הרי זה בלתי נתפס, ומדובר רק בקצה הקרחון. חמישים 
ושישה מיליוני שקלים הועברו לגרעינים תורניים כולל במרכז 
הארץ, בתל אביב ובחולון, ומתוך זה לא הועבר אפילו שקל 
החטיבה  שעניין  כך  על  עומד  גפני  חרדים.  לגרעינים  אחד 
לא  ראויה.  וחלוקה  אחרי שתהיה שקיפות מלאה  רק  יוסדר, 
יכול להיות שכאשר אנחנו מגדילים בהסכם הקואליציוני את 
תקציב הישיבות גם הישיבות הציוניות נהנות ועוד מתוקצבות 
את  כשמגדילים  זאת  ולעומת  יותר,  גבוה  נקודה  ערך  לפי 
לא  החרדית  ההתיישבות  להתיישבות,  החטיבה  תקציב 

מקבלת שקל".
שלפי  העובדה  זו  היהודי  הבית  ח"כי  את  שמרגיז  מה 
להיות  אמור  היה  בכלל  הכדור  הפרלמנטרי,  המשחק  כללי 
לא  להתיישבות,  החטיבה  הסדרת  חקיקת  שלהם.  במגרש 
עומד  שבראשה  חוקה  בוועדה  אלא  הכספים  בוועדת  נדונה 
ח"כ ניסן סלומינסקי. אלא שגפני טוען כי הוועדה שינתה את 
באקט  לחקיקה.  שרים  בוועדת  שאושר  ההסדר  הצעת  נוסח 
פרלמנטרי מתריס, הוא דחה את דיוני ועדת הכספים והתייצב 
לחקיקה  השרים  בוועדת  שאושר  "לנוסח  החוקה:  בוועדת 
הכניסו  היהודי  הבית  לתיקונים שאנשי  לא  אבל  מחויב,  אני 
בוועדת החוקה, ולכן נצביע נגד ההסדר", הוא הבהיר ונהנה 

מכל דקה. 
גפני מרשה לעצמו ללכת עד הקצה, מתוך הבנה שבמלחמה 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ברית השפויים

"אם קוראים לי אני בא". מפגש הקצוות במזנון הח"כים. נראים מימין לשמאל: רובינשטיין, גוטרמן וליטוב. מולם במרכז: ח"כ סמוטריץ'
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הזאת, הוא נהנה מגיבוי תקשורתי ופוליטי של 
הרואים  הכספים  בוועדת  האופוזיציה  חברי 
ביו"ר הוועדה שותף וחבר ל'ברית השפויים'.  
בקואליציית 61 שבה אי אפשר לחלק פירור 
בלי שיתוף פעולה, תימצא לבסוף הדרך לחלק 
בין הבית היהודי לחרדים את פרוסות העוגה, 
ההגדרה  להתיישבות  לחטיבה  בנוגע  כי  אם 

היותר מדויקת היא: סופגנייה עם ריבה.

יכה יוסי
"אם קוראים לי, אני בא", ציטט גוטרמן את 
ומיהר להגיע למשכן. בתום  גנדי  אמרתו של 
נינוח  הכנסת,  במסדרונות  פגשתיו  הישיבה 
"קיבלתי  המאכזבת.  התוצאה  למרות  ורגוע 
אחרית  בחזון  כמו  והרגשתי  הטלפון  את 

הימים", הוא אמר וחייך מאוזן לאוזן. 
של  אחת  מספר  הפרפורמר  הוא  גפני 
אין  לגוטרמן  וגם  בכנסת  החרדית  היהדות 
קדנציה  זו  מצליח  האיש  בתחומו.  מתחרים 
רביעית ברציפות, לספק פרנסה לתושבי עירו 
)תושבות, תושבות(, ולנהל בצורה מאוזנת את 
חולק  אין  החרדיות.  שבערים  הענייה  תקציב 
השניים,  של  המוכחות  ליכולותיהם  בנוגע 
כל אחד לחוד, אך את שניהם יחד, מזמן לא 

ראינו.
העיר  ראש  פתאום  שלפתע  קרה  מה  אז 
היחיד של דגל, הפך לאישיות רצויה בלשכת 
זאת  תלו  רכיל  הולכי  התורה?  דגל  יו"ר 
החל  אשר  יעקב  שהחכ"ל  בעובדה  השבוע 
למזכ"ל את התנועה בפעלתנות, אחרי שהבין 
כי הפתח למימוש החוק הנורווגי הולך ונסגר, 

והחלון הופך לחלום. 
שכיהן  גפני  טובות,  נשמות  אותן  לפי 
ממש  לא  היווסדה,  מיום  התנועה  כמזכ"ל 
מתלהב מהרעיון שיעקב אשר יתרוצץ ברחבי 
הארץ, יפיח רוח חיים בפעילים, יפתח סניפים 
עם  ג'  יום  ביתד  ויפודבק  נידחים,  במקומות 
זנגריה  בטובא  סיורים  על  מחמיאות  כתבות 

ובבועיינה נוג'ידאת.
פעילים  שדווקא   - הזאת  התאוריה  לפי 

של  יתירה  בחדווה  להשמיע  נהנים  באגו"י 
לכנס  נשואות  גפני  של  עיניו   - לאיד  שמחה 
אי  החדש  המזכ"ל  שמתכנן  דגל  של  הארצי 
יתפזרו.  כשהעננים  האביב,  בתקופת  שם 
לכנס  אך  בחורף,  קורות  לא  כבר  מלחמות 
המתוכנן, גפני לא מתכוון לבוא כשהוא בודד 
בצריח אחרי זמן חורף של הסתגרות בוועדת 

הכספים. 
כמו נתניהו לפני כינוסי מרכז הליכוד, גפני 
דואג כבר מעכשיו לחיבור מחודש עם מוקדי 
הליכודניקים  בשטח.  המפלגה  של  הכוח 
גורל  הרות  מסוגיות  מתרשמים  לא  כידוע, 
וגם  הבוערים  המדינה  בענייני  עיסוק  של 
ומפכ"ל  מוסד  ראש  כמו  בכירים  ממינוי  לא 
מרכז  לחברי  עיתונאים.  במסיבות  משטרה 
הליכוד, כמו לחברי המרכז של דגל, יש סדרי 
הכוח  מוקדי  ומיקום  זהות  אחרים.  עדיפויות 
עניין  זהו  ברק,  בבני  רחובות  בכמה  דגל  של 
השווה טור בפני עצמו. על גוטרמן ניתן לומר, 

כי הוא היה הראשון שזיהה.
מתוקשרים.  ומינויים  רכיל  הולכי  אפרופו 
שר בכיר בליכוד הסתובב השבוע והסביר לכל 
לכנס  אץ-רץ  נתניהו  כי  לשמוע,  שהסכים  מי 
מסיבת עיתונאים ולהכריז על מינויו של יוסי 
כהן לראש המוסד, אך ורק בשל קנאתו העזה 
בגלעד ארדן. "נתניהו לא היה מסוגל לראות 
איך אחרי כל התלאות שגלעד עבר, הוא נהנה 
מינוי  על  תקשורתי  פרגון  של  דקות  מכמה 
ולכן היה חייב לשלוף  רוני אלשיך למפכ"ל, 
באותו שבוע את המינוי האישי שלו". ממש, 

יכה יוסי את רוני.
למסיבה  סיבה  הם  היוקרתיים  המינויים 
הליכודניקים  את  אך  הממשלה,  בתוך 
הפשוטים ששמים את החבר במרכז, הם ממש 

לא מרשימים. כל מפלגה וליבת הכוח שלה.

ביד מעטים
ו'נייעסנים'  בכלל  רכיל  הולכי  של  גרסתם 
מיהדות התורה בפרט, מרתקת תמיד וססגונית 
תדיר, יותר מכל גרסה אחרת. ההיגיון הפשוט, 

כרגיל, צהוב פחות. זהו אכן הנורווגי שמייצר 
לחלוטין.  שונה  מזווית  אך  חדשים,  חיבורים 
של  מלשכתו  נשמעות  האחרונים  בשבועיים 
מהן  אמירות  פרוש,  מאיר  הישן-חדש,  הסגן 
ויהיה  נורווגי  מהמושג  נפשו  נקעה  כי  עולה 
המחיר אשר יהיה. "כבר לא משנה מה יקרה 
בהתנהלותה,  התורה  דגל  העצמאי,  בחינוך 
החוק  את  לממש  החשק  את  לכולנו  הוציאה 

הנורווגי", אמרו בלשכתו. 
בכל  מורגשת  פרוש,  של  המיאוס  תחושת 
בנט  נפתלי  החינוך  שר  הקואליציה.  סיעות 
כשר  לכהן  לו  יאפשר  הנורווגי  כי  שהסביר 
את  שמימש  היחיד  והיה  מלא-מלא  חינוך 
החוק, חזר בו בתרגיל שכאילו נלקח מפנקסי 
זקני עסקני המפד"ל בשנות השמונים. בעקבות 
גם  החינוך,  שר  מתפקיד  הרגעית  התפטרותו 
לשבת- מפוטר:  עצמו  מצא  פרוש  השר  סגן 
סגן  חגיגי של  עם שטריימל  נכנס  הוא  קודש 
שלישית,  סעודה  של  דרעווין  וברעווא  שר, 
המתפטר,  השר  עם  ביחד  כהונתו  פקעה 
חכפ"ש  של  חולין  כובע  רק  נותר  ולראשו 
)ח"כ פשוט(. לרווחת כל מי שהחינוך הטהור 
חשוב לו, הפרישה הייתה זמנית בלבד. פרוש 
נזקק רק למשאל טלפוני בין השרים ולהודעה 
)שלישי(  אתמול  להתמנות  כדי  במליאה 

מחדש לתפקיד סגן שר. 
עצמה,  בפני  מגוחכת  הזאת  הפארסה  כל 
אך האבסורד יכול היה להיות גדול שבעתיים, 
לפני שבועיים-שלושה  היה מקיים  פרוש  אם 
ומתפטר מהכנסת.  הנורווגי  את מצוות החוק 
שר,  כסגן  לכהן  חדל  היה  פרוש  שבו  ברגע 
מפוטר  היה  אשר,  יעקב  הטרי  המושבע 
אמונים  להישבע  ונדרש  מהכנסת  אוטומטית 

בשנית, אחרי חזרתו של פרוש לתפקיד. 
מיאוס, כמו תפוח רקוב, הוא נגע שמתפשט 
עד  לדסקס  אפשר  כולה.  לסלסלה  במהירות 
דגל  יו"ר  לשכת  בין  האינטריגות  על  מחר 
התורה ללשכת המזכ"ל, אך כל מי שמדבר עם 
שני האישים ועם פעילי המפלגה בכל הערים, 
תקופה,  במשך  שניכר  ההדדי  שהכעס  מבין 
כלפי  שמופנה  זעם  של  אחיד  לנחשול  הפך 

חוץ. 
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ככל שהערוצים 
החרדיים התמסרו, כך 

הוחרפו הטון וסגנון 
הדיבור - שלתומנו 

סברנו כי נגמלנו 
מהם עם פרישת ינון 
מגל. "שקרן וחסר 

מצפון", כינה את גפני 
בערוצים החרדיים נציג 
המפלגה שמצפונה נקי 
מחוסר שימוש. בדרך, 
התקלקל גם המצפן 

של העיתונות החרדית 
החופשית. ההבדל בין 
הענקת זכות התגובה 

לדוברי הצד השני 
לבין פינוי הבמה לסולו 

בלעדי, הוא כמרחק 
שבין סמוטריץ' לגפני

במעין יציאה מחשיכה 
לאורה, נראים דרעי 

וגפני כשהם מסתודדים 
לעיתים תכופות. על 
כל שיחה שנראית 

בפומבי, מתקיימות שתי 
שיחות טלפון ישירות. 

לראשונה נשמעות 
גם מחמאות הדדיות 

בשתי הלשכות. מדובר 
באישים שגם כך קשה 

להם להוציא מילה 
טובה, ואחד כלפי רעהו, 

על אחת כמה וכמה. 
את שיתוף הפעולה 
הזה יש מי שמכנה 
בתקופה האחרונה 

'ברית השפויים'

הדלקת נר, לא מדורה. חברי סיעת דג"ל )דרעי, גפני, ליצמן( מכונסים בלשכת יו"ר ש"ס בכנסת                                        )צילומים: בחדרי חרדים(
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אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

להפרת  בנוגע  עובדתית(  )צודקות  טענות  פרוש  של  בפיו 
לאיש  מתייחסים  לא  בדגל  אבל  העצמאי,  בחינוך  הסכם 
חוסר  רק  לא  זהו  למאקרו.  אלא  למיקרו  לא  לאישיו.  אלא 
חמישים  לפחות  שמונה  דגל  מצביעי  קהל  בין  הפרופורציה 
מול  שניים  של  בחסר  הייצוג  לבין  הבוחרים,  מקהל  אחוזים 
זו בעיקר התחושה שמשדרים הנציגים האגודאיים,  ארבעה. 
אשר כמו נציגי המתנחלים, מנצלים את הסיטואציה עד תום 

כדי להשתלט על כל המשאבים. 
אם דגל תשכיל לתעל את רגשות הקיפוח של מעטים מול 
תוסס,  דינמי  שטח  של  מחדש  לבנייה  אותם  ולמנף  רבים, 
היא תצא מורווחת מהפסד הנורווגי. תחיית היחסים בין גפני 
לגוטרמן, תהיה מנת הדם הראשונה, בתהליך פוליטי-רפואי 
של עירוי דם טרי לעורקיה המסוידים של התנועה הליטאית. 
הדורסנות של אגודה וחוסר הנכונות לביצוע 'תוכנית חלוקה' 
הוגנת שתאזן מעט את יחסי הכוחות בין הסיעות, עוד תפיח 
חיים חדשים בעצמותיה של התנועה הליטאית שקפצה עליה 

זקנה בשלהי העשור השלישי להקמתה.

נורווגי במרוקאית

היחיד  התנועה  יו"ר  מרוקאי.  בכלל  הוא  הנורווגי,  החוק 
כוונתו  על  סגורות,  בשיחות  בעיקר  זה  וגם  מדבר,  שעדיין 
לממש את החוק הנורווגי, זהו אריה דרעי שמבהיר כי יאפשר 
לחבר מועצת עיריית בני ברק יגאל גואטה לכהן בכנסת כנציג 

ש"ס במסגרת החוק הנורווגי. 
גבוהות  נשמות  בעלי  רכיל,  הולכי  חסרים  לא  כאן  גם 
שמסבירים לדרעי כי גואטה יהפוך למירי רגב של סיעת ש"ס. 
בדיוק  זה  כי  יען  את המהלך,  לבצע  רק מדרבן  זה  דרעי  את 
מה שחסר כיום לסיעה הספרדית המנומנמת: גבר-גבר עם פה 
גדול, נטול פחד ומורא, שלא יאפשר לח"כים כמו איתן כבל, 
להשתלח ביו"ר התנועה בפרשת הגז, ואחר כך לרוץ ולהתחבק 

עם ח"כי ש"ס במזנון כאילו לא נאמרו דברים מעולם.
לפתוח  רק  לא  שיודע",  "אחד  שמכונה  מה  הוא  גואטה 
של  פיותיהם  לסתום  גם  אלא  תמיד(  לליבו  )השווה  פיו  את 
תמיכתו  את  מזכיר  היה  הוא  כבל המתחסד  לאיתן  מלעיזים. 
השתיקה  זכות  על  ששמר  מפלגה  ביו"ר  מסויגת  הבלתי 
בחקירת עמותות ברק, ואת הרצתם לנשיאות של נקי הכפיים 
)החביב  כבל  מאיר שטרית.  המוסר  ושוחר  אליעזר  בן  פואד 
לכשעצמו( הולך עם חמאה נימוחה על ראשו, אבל בש"ס של 
היום, אף אחד לא קם להשיב לו כגמולו ולהגן על כבודו של 
היו"ר. עם כאלו פודלים בסיעה, צריך לפחות רוטווילר אחד 

לשמירה.
בשל  אם  ממתין,  לעכשיו  נכון  אך  במינוי  מעוניין  דרעי 
חוסר רצונו להיות המתפטר היחיד ואם בשל נוכחותו הטכנית 
לעת עתה בבניין הכנסת, כמעט במשך כל שעות היום )למעט 
גיחה לחופשה משפחתית בצפון בימי החנוכה(. עד שתשופץ 
)רשת  נשרים  בכנפי  ש"ס'  'תשלובת  בבית  החדשה  הלשכה 

וגליל  נגב  הפריפריה,  ומשרדי  הדתות  משרד  החינוך,  מעיין 
בלשכתו  פגישותיו  את  מנהל  ממילא  הוא  אחד(,  בבניין 

בכנסת, אז מה בוער?
של  שמו  הכנסת,  למשכן  מחוץ  הלשכה  שתשופץ  עד 
דרעי מואר בחנוכיית הנוכחות של חברי הכנסת כמעט ללא 
הפסקה. הח"כ הבכיר היחיד מיהדות התורה שלא מש מבניין 
הכנסת במסגרת תפקידו, זהו יו"ר ועדת הכספים, מה שמוביל 
בין  היחסים  ושוב.  שוב  בזה  זה  נתקלים  וגפני  שדרעי  לכך 
גפני לדרעי ידעו מאז שובו של יו"ר ש"ס לפוליטיקה בעיקר 
מורדות, כאשר הסיבות והנסיבות תוארו כאן לא אחת, כולל 

בערב ההצבעה על תקציב המדינה. 
במעין  קורה.  טוב  שמשהו  דומה  האחרונים  בשבועיים 
לעיתים  מסתודדים  השניים  נראים  לאורה,  מחשיכה  יציאה 
לפחות  מתקיימות  בפומבי,  שנצפית  שיחה  כל  על  תכופות. 
שתי שיחות טלפון ישירות, שנערכות בדרך כלל ללא תיווך 
המזכירות בלשכות, בטלפונים הניידים של השניים. לראשונה 
נשמעות גם מחמאות הדדיות בשתי הלשכות. מדובר באישים 
שגם כך קשה להם להוציא מילה טובה, ואחד כלפי רעהו, על 

אחת כמה וכמה. 

ראש בראש

את שיתוף הפעולה בין גפני לדרעי יש מי שמכנה בתקופה 
סיפור.  תשמעו  ולמה?  מדוע  השפויים'.  'ברית  האחרונה 
בשבוע שעבר, התקבל בלשכת דרעי טלפון מגורם בכיר בדגל 
התורה ובפיו בקשה כי ש"ס תסייע בארגון כינוס משותף של 

מועצות גדולי וחכמי התורה. 
"מה מטרת המפגש ומי היוזם?", שאל דרעי.

יו"ר ש"ס:  את  התשובה שהתקבלה מהצד השני הקפיצה 
החרדית,  ובאקדמיה  החרדי  במחוז  המאבק  היא  "המטרה 
והיוזמים הם מזכירי מועצות גדולי התורה של דגל ואגודה, 

הרב רובינשטיין והרב שטרן".
דרעי שחושש ממחטף אנטי-ספרדי במחוז החרדי בחסות 
קולות הגוועלד של איגוד מנהלי הסמינרים, ביקש לעכב את 
מתן התשובה ומיהר להתקשר לטלפון הנייד של גפני. "האם 
מאחוריו?",  ועומד  המשותף  הכינוס  את  שמארגן  זה  אתה 

שאל דרעי. 
"לא", השיב גפני בנחרצות, אך באותה נשימה הבהיר כי 
מקלות  ולתקוע  המארגנים  של  בדרכם  לעמוד  בכוונתו  אין 

בגלגלים. 
גדולי  מועצת  למזכיר  "תאמרו  הספיק:  זה  ש"ס  ליו"ר 
התורה של דגל, שעם כל הכבוד וההערכה, התיאום בין ש"ס 
לדגל התורה ייעשה רק בין שני יושבי הראש, בין הלשכה שלי 
כינוס כזה, אנו  ויבקש  יפנה  גפני  גפני. אם  ללשכה של הרב 
בש"ס נשקול את ההצעה בחיוב, אבל במצב הנוכחי תשובתנו 

החד-משמעית היא שלילית".
של  בשמם  ביקורת  כאן  הובעה  האחרונים  בשבועיים 

מאבקי  מובילי  של  הנסתרים  המניעים  נגד  בש"ס  בכירים 
החשמונאים החדשים. יודעי תורת הקבלה מספרים שבנוסח 
'מלכות  הוחלפה  הסמינרים,  מנהלי  איגוד  שפרסם  התפילה 
האחרון,  בסופ"ש  החרדי'.  המחוז  ב'גזירות  הרשעה'  יוון 
התווספה  המפקחים  שלגזירת  אחרי  הביקורת,  הוחרפה 
היא  ש"ס  השקפה,  "בענייני  האקדמיים.  הלימודים  גזירת 
הגורם  בתגובה  אומר  התורה",  ליהדות  נאמנה  שותפה 
הבכיר בש"ס, "יחד עם זאת, אין זה סוד שמאחורי המתקפה 
הנוכחית מעורבים שיקולים זרים של עסקנים ומנהלי סמינרים 

שחוששים מאובדן שליטה. 
הטעונים  דברים  שיש  בדעה  מחזיקים  בש"ס  אנחנו  "גם 
אינו  שמעוני  מאיר  הדרך.  זו  לא  אך  החרדי,  במחוז  תיקון 
אנטיוכוס של דורנו, ולזכותו נזקפת העובדה שניסה למגר בכל 
של  לקו  גם  בסמינרים.  הספרדיות  הבנות  אפליית  את  הכוח 
שותפים.  לא  אנחנו  החרדיות  המכללות  נגד  המאבק  הקצנת 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל תמך בהקמתן כברירת מחדל הכרחית. 
ברור שמסגרות כאלו לא נועדו לשמש תחליף לבנות סמינרים 
היא  האחרת  שהברירה  הבין  למרחוק  צפו  שעיניו  מרן  אבל 

זליגה של תלמידות לאקדמיה חילונית על כל הכרוך בכך". 
בש"ס תולים את רעש תופי המלחמה לא רק בקרב המאסף 
דגל  כמה מעסקני  בניסיון של  גם  אלא  איגוד הסמינרים  של 
'להשיב  ההשקפתי,  בז'רגון  או  מלחמה,  להשיב  ואגודה 
להוכיח  דחוף  בצורך  חשים  הללו  העסקנים  דבר'.  חורפיהם 
יודעים  הגיוס  חוק  תומכי  שגם  הירושלמי-סאטמרי,  לפלג 

לצאת למלחמת מצווה למען קודשי ישראל. 
"אנחנו לא שותפים למשחק הזה", אומר דרעי, "בהוראת 
רבותינו, ובשיתוף פעולה עם חברינו מיהדות התורה, העברנו 
את התיקונים שנדרשו בחוק הגיוס, הוספנו תקציבים לעולם 
התורה ולמשפחות האברכים, ונתקן גם את מה שנדרש במחוז 
החרדי. שיתוף הפעולה הזה ניכר בכל התחומים. רק השבוע 
הובלנו ביחד את המהלך להעברת הסמכויות לאישור ופסילת 
חוקי העזר העירוניים בעניין השבת - משר הפנים לממשלה. 

את  לקבל  מאיתנו  מנעו  ולא  אותנו  הפחידו  לא  "התקפות 
לא  אימים  מהלכי  אותם  הגיוס.  בחוק  הנכונות  ההחלטות 
יפחידו אותנו גם בסוגיות מהותיות אחרות. לצערי יש עסקנים 
לא  מעשיהם,  תוצאות  את  להבין  שמבלי  סמינרים  ומנהלי 
מפסיקים לייצר כותרות שליליות ומחזירים במו ידיהם את ימי 
ההסתה התקשורתית נגד החרדים. שוחחתי עם חברי הכנסת 
המתוכננים,  שהכינוסים  מהם,  גם  ושמעתי  התורה  מיהדות 
המתוקשרים  המאבקים  ובעיקר  הבומבסטיות  ההצהרות 
ולא תועלת. אינני  נזק  גורמים  שזולגים לתקשורת החילונית 
לא  לוחשים.  האשכנזים  שחבריי  מה  את  בקול  לומר  חושש 
הנשק  את  ידינו  במו  נספק  ולא  המתוכנן,  בכינוס  נשתתף 

התקשורתי לאויבינו". 
אומנם  החנוכה.  לחג  דרעי  נוסח  ניסא  פרסומי  כאן  עד 
לימדונו חז"ל כי 'הדלקה עושה מצווה', אך בשביל לגרש את 

החושך צריך להדליק נר. לא מדורה.



הולכי רכיל מסבירים לדרעי כי גואטה 
יהפוך למירי רגב של סיעת ש"ס. את 

דרעי זה רק מדרבן לבצע את המהלך, 
יען כי זה בדיוק מה שחסר כיום לסיעה 

הספרדית המנומנמת: גבר-גבר עם פה 
גדול )השווה לליבו תמיד(, שלא יאפשר 
לח"כים כמו איתן כבל, להשתלח ביו"ר 

התנועה, ואחר כך לרוץ ולהתחבק 
עם ח"כי ש"ס במזנון כאילו לא נאמרו 

דברים מעולם. עם כאלו פודלים בסיעה, 
צריך לפחות רוטווילר אחד לשמירה

פתחון פה. יגאל גואטה במעמד הדלקת נר חנוכה בבית הגר"ש בעדני                                             )צילום: יעקב כהן(



להשיג בסניפי ״אושר עד״ ובחנויות המובחרות
שיווק: 073-2792300  |  050-3232770

יש למה לצפות...
גם למטעמים שלך מגיע לשמוח!

קישוטים מפתיעים בשלל צורות, צבעים וטעמים
מבית ליבר׳ס. חנוכה צבעוני ושמח!
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'החטיבה  נגד  גפני   – בראש  ראש 
להתיישבות': קרב עיקש מתנהל בין חה"כ 
להתיישבות  החטיבה  לבין  גפני  משה 
ניסה  שעבר  בשבוע  שכבר  גפני  יהדות. 
לעצור את הליך החקיקה של 'חוק החטיבה 
להתיישבות', בטענה כי המתיישבים "לקחו 
והעבירו  החרדיות,  מהישיבות  הכסף  את 
לישיבות שלהם", המשיך את הקרב המר, 

מול קהל האלפים בבניני האומה.
בכינוס שנערך השבוע ע"י 'קרן התורה' 
א'  ברמות  החרדית  הקהילה  ידי  שעל 
היהודי':  'הבית  את  גפני  תקף  בירושלים, 
בתקציב  קיצצו  הקודמת  "בממשלה 
ותכננו השנה  ואיום  נורא  הישיבות באופן 
לקצץ עוד רבע, בציונות הדתית לא נפגעו. 
לנו   – שלהם  התעריף  את  הגדילו  פשוט 
העלו  ולהם  לנקודה  שקל  ל-240  הורידו 
עם  יחד  שותפים  היו  הם  שקל.  ל-1548 
לפיד. עכשיו שהכל חוזר בחזרה, תחזרו גם 
ב-2012",  בו  שהייתם  מקום  לאותו  אתם 
טען כלפיי הבית היהודי. את הדברים סיים, 
לא לפני שהבהיר: "הם רוצים להישאר עם 

כל הכסף הזה שהם לקחו מאיתנו".
של  בשבחם  גפני  האריך  היתר  בין 
"ראיתי  בממשלה:  האחרונים  הישגיהם 
תקציב  את  להוריד  אמורים  שהיו  ניירות 
תלמיד,  עבור  לשנה  שקל  ל-70  הישיבות 
נדבר על  שזה לא דבר של מה בכך. שלא 
הבטחת הכנסה לאברכים שהפסיקו את כל 
הבטחת  את  החזרנו  בחזרה.  והחזרנו  זה, 
הכנסה, החזרנו את תקציב הישיבות, ואני 
חייב לומר לכם היה לי היום ישיבה וישבנו 
על הנושא הזה. בממשלה הקודמת קיצצו 
ואיום,  נורא  באופן  הישיבות  בתקציב 

ותכננו השנה לקצץ עוד רבע".
נמצאים  אנחנו  לכם,  לומר  רוצה  "אני 
רוצה  ואני  תורה  בני  של  בקהילה  כאן 
היה  בניסו.  מכיר  הנס  אין בעל  כי  שתדעו 
צריך ועלול היה להיות בעוד כמה חודשים 
שבני התורה יקבלו צווי גיוס. לא שמישהו 
את  עוזב  היה  שמישהו  לא  מתגייס,  היה 
דבר  קורה  היה  לא  וחלילה,  חס   – התורה 
גורם.  היה  שזה  האנדרלמוסיה  אבל  כזה, 
הנושא שהיה צריך אולי להסתתר, אני לא 

להתקיים",  יכול  היה  הזה  שהערב  בטוח 
אמר גפני, בהתייחסו לנושא הגיוס.

בצלאל  חה"כ  כאשר  האש,  גבר  הבוקר 
גפני  את  תקף  היהודי'  מ'הבית  סמוטריץ 
פשוט  הוא  אבל  הלב,  "כואב  בחריפות, 
וגם  הקודמת  הקדנציה  לגבי  גם  שקרן. 
לגבי הקדנציה הנוכחית. זה נכון שישיבות 
שקל  אבל  יותר  מקבלות  גיוס  מעודדות 
אחד לא בא על חשבון הישיבות החרדיות. 
כסף  ש"ח  מיליון   40 הבאנו  השנה 
קואליציוני שלנו לתוך התקנה כדי לשפות 
מאוד  שלנו.  הישיבות  של  התוספת  על 
יקבלו  הישיבות  בחורי  שעל  רוצים  היינו 
1200 ש"ח אבל אנחנו לא מסוגלים כרגע 
לנהל אירוע כזה ביחס ל-120 אלף תלמידי 

ישיבות".
הדתי-לאומי  במגזר  סמוטריץ,  לטענת 
תורה,  הלומדים  ישיבות  בני  פחות  ישנם 
"מאחר  בהתאם  מתחלק  הכסף  ולכן 
בחורי  יחסית  מעט  יש  אצלנו  ולצערנו 
יודעים להשיג  זה משהו שאנחנו  ישיבות, 
אותו )40 מיליון ש"ח(. הצעתי לגפני לפני 
של  מדורג  למהלך  ביחד  ללכת  חודשיים 
דרישה להשוואת תקציב הישיבות לתקציב 
על  אותי  דחה  הוא  אבל  האוניברסיטאות 

הסף וטען שאין סיכוי".
והוא  במספרים  מבין  וגפני  שקר,  "זה 
"כבר  זה מצוין", טען סמוטריץ.  יודע את 
אגודת  של  הקואליציוניים  בהסכמים 
ישראל ושלנו כתוב שאצלנו יקבלו תוספת 
בישיבות  יפגע  לא  שזה  במפורש  וכתוב 
הוא  זה  של  הפשוט  והפירוש  החרדיות 
שאנחנו צריכים להביא כסף מהבית בשביל 
זה, וכך אכן זה עובד", חתם סמוטריץ' את 

דבריו.
גפני  בלשכת  הגיבו  הסערה  בעקבות 
בלי  המדינה  את  סוחט  היהודי  "הבית  כי 
החטיבה  לשמיים.  עיניים  ומגלגל  סוף, 
של  יישובים  רק  מתקצבת  להתיישבות 
התורניים  והגרעינים  הדתית  הציונות 
שלה. שאנשי הבית היהודי יבואו בטענות 
החוק  את  להעביר  מנסים  כשהם  לעצמם 
בניגוד להחלטה בוועדת השרים לחקיקה. 
היהודי.  בית  לאנשי  איננה שייכת  המדינה 
הם יעשו מה שהם שרוצים, ואנחנו נעמוד 

על המשמר".

גפני נגד 
החטיבה 
להתיישבות

חבר הכנסת משה גפני על 'הבית היהודי: "אין בעל 
הנס מכיר בניסו. הם היו שותפים של לפיד, הורידו 
לישיבות החרדיות והעלו לישיבות שלהם. שיחזרו 

לתקציב שהיה להם ב2012, הם רוצים להישאר עם כל 
הכסף הזה שהם לקחו מאיתנו"

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

חנוכה שמח

חד פעמי
....................... 2 ב 11.9 צלחות גדול פאלאס 
......................... 3 ב 10.9 צלחות קטן פאלאס 

צלחות קטן פשוט.............................. 3 ב 9.9
...................... 2 ב 14.9 צלחות מרכזי פאלאס

6.9 .......................... צלחות גדול צבעוני
4.9 ............................ צלחות קטן צבעוני

.................................. 3 ב 10.9 מרקיה פאלאס
............................... 5 ב 10 לפתניה פאלאס 
................................................. 3 ב 10 סכו"ם 

24.9 ......................................... נייר טואלט
8.9 ..................................... טשיו חמישיה

מגבונים............................................... 4 ב 10
............................................ 3 ב 11 כוסות קר
כוסות חם 50 יח'................................ 2 ב 10

מפות שולחן פשוט ........................... 4 ב 10.9
.............. 2 ב 12 מפות שולחן עבות במיוחד

17.9 ............................ גליל מפה 45 מטר
11.9 .............. שקיות אשפה גליל 75/90
שקיות אשפה חתוך 75/90.............. 13.9

...................................... 10 ב 10 שקיות אוכל 
שקיות הקפאה .................................. 10 ב 20
נייר מגבת........................................... 2 ב 18.9

...................................... 3 ב 10 מפיות טאצ' 
2.5 ........................ גפרורים קטן חבילה 
גפרורים גדול יחידה......................... 5.5
3.9 ........... רדיד אלומיניום/ניילון נצמד

28.9 ........................ רדיד אלומיניום עבה
.................................... 10 ב 14 נר נשמה קטן 
נר שבועי............................................. 2 ב 14.9

נר הבדלה........................................... 2 ב 9
נרונים רגיל......................................... 7.9

נרונים 4 שעות חבילה...................... 25.9
נרונים 6 שעות................................... 32.9

..................... 4 ב 10 פתילות משושים/רגיל
משחת נעליים נוזלי/מוצק............... 4.5

19.9 ..................................... כפפות לטקס
....................................... 7 ב 10 תבניות ענק 

תבניות גדול ...................................... 14 ב 10
תבניות אינגלישקייק........................ 20 ב 10

סקוצ'................................................... 2 
.......................... 2 ב 19.9 שמפו/תחליב פינוק

3.9 .............................................. צמר גפן
6.9 .................................... משחת שיניים

....................................... 3 ב 10 ספוג הפלא 
ערכת סכו"ם מנירוסטה 16 חל'...... 29.9

תינוקות
מטרנה................................................. 2 ב 110
טיטולים תולי/גוד בייבי ................... 3 ב 89.9

....................... 3 ב 10 בקבוק לתינוק פשוט 
דייסה b&d 400 גר'........................ 14.9

גרבר.................................................... 3 ב 10.9

שימורים
מלפפון חמוץ...................................... 5.5
6.8 ...................... זיתים מגולען/ טבעות
5.5 ................................................ ציפקה 

 תירס / רצועות גמבה / אפונה וגזר /
שעועית לבנה / חומוס גרגרים....... 5.5
טונה בשמן/מים סטארקיסט............ 6.5

טונה סטארקיסט גדול...................... 19.9
5.5 ................................... טונה "אריזות"
6.2 ............................... ממרח/סלט טונה
פטריות חתוכות.................................. 4.5

10.9 .............................. טחינה בשימורים 
10.9 ....................... טחינה שומשום מלא 
טחינה מתובל .................................... 11.9

6.9 .................................... חצאי אפרסק 
אננס חתוך.......................................... 5.9
רסק גדול............................................ 5.5
רסק קטנים......................................... 1.8

14.9 ......... געפילטע פיש בצנצנת 8 יחי'
געפילטע פיש בצנצנת 12 יחי'....... 22.9
14.9 ............ מיץ אננס 100% טבעי 4 יח'

מוצרי יסוד
שמן קנולה ......................................... 6.9

דבש 500 גר' טהור .......................... 18.9
מיץ ענבים 1 ליטר............................. 12.9

מיץ לימון מיה..................................... 9.9
שמן למאור......................................... 17.9

סוכר .................................................... 3.9
סוכר חום דמררה............................... 8.9

.................................................... 3 ב 10 קמח 
קמח רובינפלד 80%/100%............. 10.9

2 .................................................... מלח 
................................................. 3 ב 10 פסטה 

אורז השף........................................... 10.9
.................................. 3 ב 11.9 אטריות סבתא 
פתיתים................................................ 3 ב 11.9

תה רגיל 100 יח'................................ 10.9
אבקת שוקו 1 ק"ג............................. 13.9

מרק נמס בכוס אוסם........................ 2 ב-8.9
21.9 ................. תרכיז תפוזים / תפוחים 
שמן זית כתית מעולה כבישה קרה 28.9
שמן זית קבר רחל............................. 32.9

ממרח שוקולד 2 יח'.......................... 9.9

חומרי ניקוי
אקונומיקה ריחנית............................. 2 ב 15.9
.......... 2 ב 19.9 אבקת כביסה סוד 1.25 קילו 
............ 3 ב 89.9 אבקת כביסה ביומט 5 קילו 

39.9 ................ ג'ל כביסה אריאל/פרסיל
מרכך כביסה בדין מרוכז ................. 14.9
15.9 ....................................... סנו אוקסיג'ן

סבון כלים מרוכז 36 אחוז ............... 2 ב 13.9
סבון כלים פיירי.................................. 11.9
11.9 ........................ שמפו רצפות 4 ליטר

8.9 ......................... מנקה אסלות 00 סנו
9.9 ................ מיקרופייבר מקורי איכותי

ממתקים
דגני בוקר מולטי................................ 7.9

קרמבו וניל/ מוקה............................... 10.9
19.9 .......................................... גלידה חמה
קורנפלקס תלמה................................ 16.9
13.9 .................................... טופי מיה מארז

וופלים "עדין"....................................... 4 ב 10
וופלים מצופים 40 יח'......................... 12.9

................................... ב 10.9 עוגיות חיוכים 4
ביסקויט רגיל/קרקר........................... 5 ב 10

................................... 3 ב 10.9 ביסקויט מצופה
9.9 .................................................... רוגלך
9.9 ................................................ דיקליות
8.9 ................................. ערגליות "אוסם"

גליליות 4.............................................. ב 10
עוגיות ברמן שקית.............................. 3 ב 10.9

9.9 ............................................... נשנושים
במבה "אוסם"...................................... 3 ב 10
במבה פשוט......................................... 6 ב 10
..................................... 3 ב 10 ביסלי 200 גר'

............................. 3 ב 24.9 ביסלי מארז 20 יח'
תן צ'אפ 3............................................. ב 10

....................................... 3 ב 10.9 פריכיות אורז
8.5 .......................................... חלבה בלוק

חלבה קטן............................................. 5 ב 10
קליק/חטיפי מגדים קטנים................ 10 ב 10

שוקולד פרה עלית.............................. 4.9
שלישיית שוקולד כל הסוגים............ 12.5

גביעי גלידה ........................................ 6.9
...................................... 3 ב 10 מסטיק מאסט

חמצוצים "ליקלוקים" ........................ 7 ב 10.9
סוכריות על מקל 110 יח'................... 32.9

בייגלה כל הטעמים............................. 3 ב 13.9
מארז סביבון / ממתקים..................... 2 ב 10.9
סוכריות עדשים................................... 3 ב 10.9

מוצרי אפייה
שוקולד צ'יפס אופנהיימר................ 10.9
19.9 .......................... שוקולד מריר 6 יח' 
שמרים יבשים פאקא........................ 10.9

4.5 ................................. סוכריות קישוט 
תמצית רום/וניל................................. 2.5
5.9 .................................... ממרח תמרים 
פודינג/ג'לי......................................... 4.9
סוכר וניל/א.אפיה.............................. 2.5
נייר אפייה 50 יח'............................... 7.9
3.9 ....................................... שקיות צליה

משלוח חינם 
בקניה מעל 300&  052-30-400-4102-5815010

ור
שמ

ר ו
גזו

כל המוצרים 
בהכשר בד"ץ 

עד"ח

המכירה המשתלמת לבני תורה
  גם לך מגיע מחיר סיטונאי עד הבית!!!

 מכירה קבועה! שמרו את המספר מהרו
והזמינו בתחילת שבוע לפני העומס.

‹‹ ניתן להשיג תבלינים ומוצרי אסם
‹‹ בקרוב מכירת מוצרי אפיה

‹‹ ניתן להזמין את כל המוצרים והערכות לחנוכה.
שירות 
אדיב 
ומהיר

מחזיקי מוצץ
בעיצוב מיוחד!
במחיר הכרות: 

& 20
במקום 35 &

מכבדים חדש!
כרטיסי 
אשראי

הנחה 
למוסדות

שירות 
מהיר 
ואדיב משלוח חינם 052-30-400-41 02-5815010

בקניה מעל 300&

גם לך מגיע מחיר סיטונאי עד הבית!!!המכירה המשתלמת לבני תורה
חד פעמי

....................... 2 ב 11.9 צלחות גדול פאלאס 
......................... 3 ב 10.9 צלחות קטן פאלאס 

צלחות קטן פשוט.............................. 3 ב 9.9
...................... 2 ב 14.9 צלחות מרכזי פאלאס

6.9 .......................... צלחות גדול צבעוני
4.9 ............................ צלחות קטן צבעוני

.................................. 3 ב 10.9 מרקיה פאלאס
............................... 5 ב 10 לפתניה פאלאס 
................................................. 3 ב 10 סכו"ם 

24.9 ......................................... נייר טואלט
8.9 ..................................... טשיו חמישיה

מגבונים............................................... 4 ב 10
............................................ 3 ב 11 כוסות קר
כוסות חם 50 יח'................................ 2 ב 10

מפות שולחן פשוט ........................... 4 ב 10.9
.............. 2 ב 12 מפות שולחן עבות במיוחד

17.9 ............................ גליל מפה 45 מטר
11.9 .............. שקיות אשפה גליל 75/90
שקיות אשפה חתוך 75/90.............. 13.9

...................................... 10 ב 10 שקיות אוכל 
שקיות הקפאה .................................. 10 ב 20
נייר מגבת........................................... 2 ב 18.9

...................................... 3 ב 10 מפיות טאצ' 
2.5 ........................ גפרורים קטן חבילה 
גפרורים גדול יחידה......................... 5.5
3.9 ........... רדיד אלומיניום/ניילון נצמד

28.9 ........................ רדיד אלומיניום עבה
.................................... 10 ב 14 נר נשמה קטן 
נר שבועי............................................. 2 ב 14.9

נר הבדלה........................................... 2 ב 9
נרונים רגיל......................................... 7.9

נרונים 4 שעות חבילה...................... 25.9
נרונים 6 שעות................................... 32.9

..................... 4 ב 10 פתילות משושים/רגיל
משחת נעליים נוזלי/מוצק............... 4.5

19.9 ..................................... כפפות לטקס
....................................... 7 ב 10 תבניות ענק 

תבניות גדול ...................................... 14 ב 10
תבניות אינגלישקייק........................ 20 ב 10

סקוצ'................................................... 2 
.......................... 2 ב 19.9 שמפו/תחליב פינוק

3.9 .............................................. צמר גפן
6.9 .................................... משחת שיניים

....................................... 3 ב 10 ספוג הפלא 
ערכת סכו"ם מנירוסטה 16 חל'...... 29.9

תינוקות
מטרנה................................................. 2 ב 110
טיטולים תולי/גוד בייבי ................... 3 ב 89.9

....................... 3 ב 10 בקבוק לתינוק פשוט 
דייסה b&d 400 גר'........................ 14.9

גרבר.................................................... 3 ב 10.9

שימורים
מלפפון חמוץ...................................... 5.5
6.8 ...................... זיתים מגולען/ טבעות
5.5 ................................................ ציפקה 

 תירס / רצועות גמבה / אפונה וגזר /
שעועית לבנה / חומוס גרגרים....... 5.5
טונה בשמן/מים סטארקיסט............ 6.5

טונה סטארקיסט גדול...................... 19.9
5.5 ................................... טונה "אריזות"
6.2 ............................... ממרח/סלט טונה
פטריות חתוכות.................................. 4.5

10.9 .............................. טחינה בשימורים 
10.9 ....................... טחינה שומשום מלא 
טחינה מתובל .................................... 11.9

6.9 .................................... חצאי אפרסק 
אננס חתוך.......................................... 5.9
רסק גדול............................................ 5.5
רסק קטנים......................................... 1.8

14.9 ......... געפילטע פיש בצנצנת 8 יחי'
געפילטע פיש בצנצנת 12 יחי'....... 22.9
14.9 ............ מיץ אננס 100% טבעי 4 יח'

מוצרי יסוד
שמן קנולה ......................................... 6.9

דבש 500 גר' טהור .......................... 18.9
מיץ ענבים 1 ליטר............................. 12.9

מיץ לימון מיה..................................... 9.9
שמן למאור......................................... 17.9

סוכר .................................................... 3.9
סוכר חום דמררה............................... 8.9

.................................................... 3 ב 10 קמח 
קמח רובינפלד 80%/100%............. 10.9

2 .................................................... מלח 
................................................. 3 ב 10 פסטה 

אורז השף........................................... 10.9
.................................. 3 ב 11.9 אטריות סבתא 
פתיתים................................................ 3 ב 11.9

תה רגיל 100 יח'................................ 10.9
אבקת שוקו 1 ק"ג............................. 13.9

מרק נמס בכוס אוסם........................ 2 ב-8.9
21.9 ................. תרכיז תפוזים / תפוחים 
שמן זית כתית מעולה כבישה קרה 28.9
שמן זית קבר רחל............................. 32.9

ממרח שוקולד 2 יח'.......................... 9.9

חומרי ניקוי
אקונומיקה ריחנית............................. 2 ב 15.9
.......... 2 ב 19.9 אבקת כביסה סוד 1.25 קילו 
............ 3 ב 89.9 אבקת כביסה ביומט 5 קילו 

39.9 ................ ג'ל כביסה אריאל/פרסיל
מרכך כביסה בדין מרוכז ................. 14.9
15.9 ....................................... סנו אוקסיג'ן

סבון כלים מרוכז 36 אחוז ............... 2 ב 13.9
סבון כלים פיירי.................................. 11.9
11.9 ........................ שמפו רצפות 4 ליטר

8.9 ......................... מנקה אסלות 00 סנו
9.9 ................ מיקרופייבר מקורי איכותי

ממתקים
דגני בוקר מולטי................................ 7.9

קרמבו וניל/ מוקה............................... 10.9
19.9 .......................................... גלידה חמה
קורנפלקס תלמה................................ 16.9
13.9 .................................... טופי מיה מארז

וופלים "עדין"....................................... 4 ב 10
וופלים מצופים 40 יח'......................... 12.9

................................... ב 10.9 עוגיות חיוכים 4
ביסקויט רגיל/קרקר........................... 5 ב 10

................................... 3 ב 10.9 ביסקויט מצופה
9.9 .................................................... רוגלך
9.9 ................................................ דיקליות
8.9 ................................. ערגליות "אוסם"

גליליות 4.............................................. ב 10
עוגיות ברמן שקית.............................. 3 ב 10.9

9.9 ............................................... נשנושים
במבה "אוסם"...................................... 3 ב 10
במבה פשוט......................................... 6 ב 10
..................................... 3 ב 10 ביסלי 200 גר'

............................. 3 ב 24.9 ביסלי מארז 20 יח'
תן צ'אפ 3............................................. ב 10

....................................... 3 ב 10.9 פריכיות אורז
8.5 .......................................... חלבה בלוק

חלבה קטן............................................. 5 ב 10
קליק/חטיפי מגדים קטנים................ 10 ב 10

שוקולד פרה עלית.............................. 4.9
שלישיית שוקולד כל הסוגים............ 12.5

גביעי גלידה ........................................ 6.9
...................................... 3 ב 10 מסטיק מאסט

חמצוצים "ליקלוקים" ........................ 7 ב 10.9
סוכריות על מקל 110 יח'................... 32.9

בייגלה כל הטעמים............................. 3 ב 13.9
מארז סביבון / ממתקים..................... 2 ב 10.9
סוכריות עדשים................................... 3 ב 10.9

מוצרי אפייה
שוקולד צ'יפס אופנהיימר................ 10.9
19.9 .......................... שוקולד מריר 6 יח' 
שמרים יבשים פאקא........................ 10.9

4.5 ................................. סוכריות קישוט 
תמצית רום/וניל................................. 2.5
5.9 .................................... ממרח תמרים 
פודינג/ג'לי......................................... 4.9
סוכר וניל/א.אפיה.............................. 2.5
נייר אפייה 50 יח'............................... 7.9
3.9 ....................................... שקיות צליה

משלוח חינם 
בקניה מעל 300&  052-30-400-4102-5815010

ור
מ

ש
ר ו

זו
ג

כל המוצרים 
בהכשר בד"ץ 

עד"ח

המכירה המשתלמת לבני תורה
  גם לך מגיע מחיר סיטונאי עד הבית!!!

 מכירה קבועה! שמרו את המספר מהרו
והזמינו בתחילת שבוע לפני העומס.

‹‹ ניתן להשיג תבלינים ומוצרי אסם
‹‹ בקרוב מכירת מוצרי אפיה

‹‹ ניתן להזמין את כל המוצרים והערכות לחנוכה.
שירות 
אדיב 
ומהיר

מחזיקי מוצץ
בעיצוב מיוחד!
במחיר הכרות: 

& 20
במקום 35 &

מכבדים חדש!
כרטיסי 
אשראי

הנחה 
למוסדות



חורף חם
בחינם!

בסוף הבדיקה תינתן מדבקה של איגוד המוסכים | *תכולת הבדיקה ע"פ ‰ צמיגים ‰ אורות ‰ בלמים ‰ מגבים
בדרכים לבטיחות  הלאומית  הרשות  המוסכים,  איגוד  חורף  תווית  חוזר 

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

בדיקת חורף חינם! 
בטויוטה זמיר

סוכנות משנה  טויוטה



בירושלים32     כ"ז בכסלו תשע"ו 129/12/15

מאת: יאיר פלד

"בעבר היה מקובל בציבור שמחלות גנטיות 
נפוצות בעיקר אצל היהודים ממוצא אשכנזי, 
אולם לאחרונה הגיעו לפני האגודה הנ"ל )= 
אגודת דור ישרים( מקרים רבים של משפחות 
אף  נקלעו  הרב  שלצערנו  המזרח  עדות  מבני 
הם למחלות גנטיות קשות, וממצאים אלי אלו 
הנ"ל  האגודה  השקיעה  כן  על  לפני,  הוגשו 
עמל וייגע בכדי להביא אף בפני ציבור עדות 
שמשרד  ידי  על  המומלצות  בדיקות  המזרח 
רב",  וסבל  צער  מהם  למנוע  ובכך  הבריאות 
הרב  מבטא  אלו  ומצמררות  כאובות  בשורות 
הרב  הגאון  הראשון-לציון  לישראל  הראשי 
ריבוי  יוסף שליט"א את צערו מחד על  יצחק 
חולים  ילדים  לידת  של  הקשים  המקרים 
במחלות גנטיות בציבור הספרדי ואת שמחתו 
דור  אגודת  של  הצלחתה  על  גיסא  מאידך 
ייעודי  מקצועי  בדיקות  מסלול  לבסס  ישרים 
למסלולי  עדות המזרח במקביל  לבני  וייחודי 
דור  באגודת  הקיימים  האחרים  הבדיקות 

ישרים.
שלושים  מזה  הפועלת  ישרים  דור  אגודת 
ואשר  הגנטיות  המחלות  מניעת  בחזית  שנה 

של  והפומבית  הגלויה  לתמיכתו  גם  זכתה 
הגאון האדיר הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הכותב 
השאר,  בין  הקדושה,  ידו  בכתב  האגודה  על 
"אני ממליץ בעבור אגודת דור ישרים העוסקים 
את  ומחזק  עולם,  של  ברומו  שהם  בדברים 
העומדים  והבחורות  שהבחורים  ידיהם 
יאונה  כדי שלא  יעברו את הבדיקות  להינשא 
חשה  ה'",  ברך  לזרע  ויזכו  אוון  כל  להם 
אחריות לכלל ישראל באשר הוא ללא הבדלי 
אגודת  יוצאת  כך  ובשל  השתייכות  או  מוצא 
דור ישרים בימים אלו במסע הסברה מאסיבי  
להטמעת חובת הבדיקות המקדימות בקרב כל 

חוגי היהדות, לכל מוצאיה וקהילותיה.
גדולי חכמי יהדות ספרד, חברי מועצת חכמי 
התורה, ראשי ישיבות נודעים, ועמודי הוראה 
ובנות  בני  לכל  קורא  קול  על  חתמו  נכבדים, 
המקדימות  בבדיקות  להיבדק  המזרח  עדות 
הראשון  גם  כאמור,  ישרים".  דור  "אגודת 
לציון, הגר"י יוסף שליט"א, שהתוודע מקרוב 
למפעלות הבדיקה הקפדניות והאיכותיות של 
אגודת דור ישרים הצטרף לגדולי רבני ספרד 
המחייבים את עריכת הבדיקות המקדימות של 

אגודת דור ישרים.
הברוכות  פעילותיהם  בשערים  נודע  "הנה 

בשנים,  עשרות  מזה  ישרים  דור  אגודת  של 
כותב  בילדים",  גנטיות  מחלות  למניעת 
"וזאת  שליט"א,  יוסף  יצחק  רבי  הגאון 
בני  של  מוקדמות  דם  בדיקות  באמצעות 
הזוג קודם לנישואין. הבדיקות נעשות על פי 
רבנים  בפיקוח  תורה,  של  כדת  ההלכה  כללי 
ובס"ד  צמוד.  רפואי  ייעוץ  בשילוב  חשובים 

מזוגות  למנוע  עוגמת השכילו  רבים 
רב  וצער  סבל  נפש, 
קשות  גנטיות  ממחלות 

מנשוא".
הראשל"צ  וממשיך 
"אשר  עוד:  וכותב 
לכל  ונכון  ראוי  כן  על 
הן  ישראל,  ובנות  בני 
מבני עדות אשכנז והן 
המזרח,  עדות  מבני 
העומדים לבנות בס"ד 
לפנות  בישראל,  בית 
הנ"ל  האגודה  אל 
הבדיקה  את  ולבצע 
למנוע  שיכולה  הנ"ל 
וסבל  צער  מהם 
יזכו  זה  ידי  ועל  רב 

ישרים  דורות  בישראל,  נאמן  בית  לבנות 
ומבורכים ובנין עדי עד זרע ברך ה'".

אלו  בימים  היוצאת  ישרים"  "דור  אגודת 
הייעודי  הבדיקות  למסלול  חשיפה  במסע 
עדות  לבני  מקדימות  בדיקות  של  והאיכותי 
המזרח זכתה לגיבוי מלא של שורה ארוכה של 
גדולי רבני יהדות ספרד המברכים את האגודה 
על פיתוח מסלול הבדיקות הייחודי ועל 
עדות  מבני  הנבדקים  מאות 
המזרח שנבדקו במסלול זה 
וחסכו  האחרונות  בשנתיים 

מעצמם כאב ועגמת נפש.
ישרים  דור  אגודת  אנשי 
שלושים  מזה  הפועלים 
שליחות  תחושת  מתוך  שנה 
המלאה  ובהכוונתם  קודש 
של  ההדוק  פיקוחם  ותחת 
משוכנעים  ההוראה  עמודי 
רבני  גדולי  של  הירתמותם  כי 
להטמעת  תעזור  ספרד  יהדות 
חובת הבדיקה ונחיצותה בקרב 

כלל חוגי היהדות באשר הם.

במכתב מאת הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א מחייב הרב הראשי עריכת 'בדיקות דור ישרים' גם לבני עדות המזרח

"אני ממליץ בעבור אגודת דור ישרים - 
שהעומדים להינשא יעברו את הבדיקות"

מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל מורה בכתב-ידו:

מהרו, הגשת הבקשות 

בסניפי הדואר 

עד ה - 29.12.15

משרד האוצר
*4954taxes.gov.il !שווה לבדוק

כבר בדקתם האם אתם זכאים* למענק עבודה? 

מאות אלפי עובדים בישראל, 
זכאים למענק עבודה של עד 

אלפי שקלים בשנה! 

היכנסו לאתר רשות המסים ובדקו אם 
גם אתם זכאים למענק ובאיזה סכום.

לידיעתכם, הזכאות למענק מושפעת 
מהכנסת בן הזוג.

* בהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

אם אתם עובדים ומשתכרים עד 6,750 שקלים 
בחודש,  ייתכן שגם לכם מגיע מענק עבודה!

זכאים למענק - מי שגילם עולה על 23 ויש להם ילדים,
או שגילם מעל 55 ועומדים בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם



E Y E W E A R

שומרים על העיניים שלך

רק ברשת עינית 
אופנה בעין מקצועית

• טיפול בראייה ירודה
• בדיקות מיקוד ראייה ע"י מומחה בינלאומי

• המגוון הגדול ביותר
• כל המותגים המובילים
• מקצועיות ללא תחרות

• מעבדה מקצועית במקום לשירותכם!

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופותחינםקולקציה חדשה ורחבה

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 16, טל': 072-2750706 | בני ברק כתובתנו החדשה לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61
בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333  | ביתר עילית הר"ן 9, טל': 02-5800884

הסדרים עם קופות החולים משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

*עדשות 1.56 עד 6/2 עם ציפויים.

*
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בטקס צנוע ומרגש הדליק מנכ"ל 'ועידת רבני אירופה' 
הרב משה לוין נר שני של חנוכה בבית הכנסת במנאמה 
בירת בחריין  חברת הקהילה היהודית, שגרירת בחריין 
בארה"ב לשעבר: "אנו נרגשים מאוד; מאז 1948 לא 

הודלק נר חנוכה בבית הכנסת בבחריין"

מאת: חיים רייך

לבוא  חייבת  בטרור  למלחמה  "הקריאה 
חיים  בבחריין  כאן  כאחד.  הדתות  כל  מנציגי 
לאפשר  ונמשיך  פחד  כל  ללא  הדתות  כל  בני 
את  ולקיים  ליהודים  ושקטים  שלווים  חיים 
אורחות חייהם מנהגיהם ומצוות דתם ללא כל 
מורא – כך אמר מלך בחריין השייח חמד בן 
עיסא אל-חליפה בקבלת פנים מרשימה לנציגי 
הדתות שקיים בארמון המלוכה במנאמה בירת 
בחריין. את היהודים ייצג עפ"י הזמנת המלך, 
אירופה'  רבני  'ועידת  מנכ"ל  לוין,  משה  הרב 
שהתקבל ע"י המלך שריו ובית המלוכה ביחס 
חם ומיוחד מאוד. הרב לוין הושב ליד המלך 
כאות הערכה בולטת במהלך האירוע המיוחד 
נציגי  קראו  שבו  הדתות  כל  נציגי  עם  שקיים 
בין  אמת  ולשלום  בטרור  למלחמה  הדתות 

העמים.
הרב משה לוין אמר למלך אל –ח'ליפה כי 
אור  המרבים  החנוכה  ימי  של  בעיצומם  אנו 
בעולם וכי ביהדות קיים מושג: 'מעט אור דוחה 
היא  בהנהגתך  "בחריין   - החושך'  מן  הרבה 
פונדמנטליסטים  של  חשוך  בעולם  אור  מעט 
נשיא  בשם  למלך  הודה  לוין  הרב  קיצונים". 
הועידה, הרב פנחס גולדשמידט ורבני אירופה 

על יחסו המיוחד ליהודים.
בבית  צנוע  טקס  התקיים  ערב  בשעת  אמש 
הכנסת שבנאמה במהלכו הדליק הרב לוין נר 
שני של חנוכה. חברי הקהילה היהודית המונה 
כחמישים נפש שרו בהתרגשות רבה את 'מעוז 
מוסלמים  שכנים  הגיעו  לטקס  ישועתי'.  צור 
חברת  והפרלמנט.  המלוכה  בית  ונציגי  רבים 
בארצות  בחריין  שגרירת  היהודית,  הקהילה 
עזרא  האוודה  הגב'  עו"ד  לשעבר.  הברית 
נרגשים  כי כל חברי הקהילה  איברהים אמרה 
מאוד; "מאז 1948 לא הודלק נר חנוכה בבית 
ארמון  קיים  הטקס  לאחר  בבחריין".  הכנסת 
שרי  השתתפו  שבו  מיוחד  דינר  המלוכה 
המשפטים והפנים של בחריין לצידו של הרב 

לוין.
של  הקרוב  כיועצו  גם  המשמש  לוין  הרב 
רבה של צרפת וכרב הז'נדרמי הצרפתי שהגיע 

שלגומי  חסאן  הצרפתי  האימאם  עם  לבחריין 
אוהב  באמת  הנו  אל-ח'ליפה  המלך  כי  אמר 
ליחס  היהודים  זוכים  בהשראתו  וכי  יהודים 
מועדף ומיוחד מהשלטונות, שבא לידי ביטוי 

בשלל תחומי החיים.
מאוד,  ועשירה  קטנה  היא מדינה  בחריין 
הממלכה  המפרץ.  מדינות  גוש  עם  שנמנית 
הממוקמת בין קטאר לערב הסעודית משתרעת 
הוא  בהם  והמרכזי  שהגדול  איים,   33 פני  על 
המדינה,  בירת  שוכנת  זה  באי  בחריין.  האי 
מנמה.  בה,  ביותר  הגדולה  העיר  גם  שהיא 
על  בעיקר  מתבססת  שכנותיה,  כמו  כלכלתה, 
הקהילה  באזור.  כידוע  הפורה  הנפט  תעשיית 
היהודית מונה כחמישים נפש. בבירה מנאמה 
יש כמה רחובות ובהם חנויות בבעלות יהודית. 
אותם רחובות זוכים ביום שבת לכינוי "רחובות 
בהם  החנויות  שכל  העובדה  בשל  יהודיים", 
יהודי קיים  סגורות כמובן בשבת. בית קברות 
בבירה, ואת בית הכנסת שאיננו פעיל, לצערנו, 
אוסר  היהודים,  מאות  עזבו  אז   ,1948 מאז 

המלך להסב חלילה ולהפוך למרכז אירועים.
אל-חליפה  המלך  מעניק  כהונתו  מאז 
במיוחד,  חם  יחס  בחריין  תושבי  ליהודים 
הקהילה  בהרחבת  מאמצים  משקיע  והוא 
הקהילה  בני  עם  בפגישה  במדינה.  היהודית 
השנתי  הסיום  בטקס  בלונדון  בחריין  יוצאי 
המלכותית  הצבאית  האקדמיה  חניכי  של 
הבריטית סנדהרסט שבה למד בנו, אמר המלך 
כי היהודים שנולדו בארצו ועזבו הם אזרחים 
לכל דבר והביע רצון לראותם שבים לבחריין. 

לתפקיד  אל-ח'ליפה  מינה  שנים  כמה  לפני 
עו"ד  את  הברית.  בארצות  בחריין  שגרירת 
אי  הראשון  היהודי   - איברהים  עזרא  האוודה 
פעם שזוכה לתפקיד שגריר של מדינת ערב - 
במדינה אחרת. יחסו המיוחד ליהודים מתבטא 
יהודים  עסקים  אנשי  נוספים.  בנושאים  גם 
ב"מועצת  בכירים  תפקידים  קיבלו  בבחריין 
של  העליון  הבית   - המדינה  של  השורא" 
הבולטות  הנציגות  אחת  במדינה.  הפרלמנט 
בפרלמנט  חברה  חדורי,  ננסי  הקהילה,  של 

הבחרייני.

נרות חנוכה 
בבירת בחריין

52בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא   בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי
אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2   ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר 
מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)   בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)

04-8268800אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מול בר-כל)   רכסים: רח' הכלנית  א' גבעה ב'     39

08-6659000חדש! נתיבות: רמב”ם  פינת רח' ירושלים טל:  13
1599-578-946טלפון רב קווי:   

נס גדול
יהיה פה

הכי זול בארץ
בהתחייבות!

המבצע בתוקף מי”ח בכסליו עד י' בטבת



* התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי.  | החברה רשאית לשנות בכל עת את ההטבות והמחירים. ט.ל.ח

י-ם: רח' מלכי ישראל 37 | טלפון: 0747-800369 
פתוח: ימים א’-ה’ 21:00-10:00, יום ו’ 13:00-10:00 

חשוב שלמחשב שלכם יהיה בית.
זזזזה...

מחשבים

מצלמות ומדפסות

SX610 מצלמה קנון
הסדרה היוקרתית

תפריט בעברית מלאה 
דקה עם זום חזק

X18 זום ענק
סוללה ליתיום נטענת 

שלוש שנים אחריות עד בית הלקוח

₪ 699 

SX520 מצלמה קנון
הסדרה היוקרתית

תפריט בעברית מלאה 
מצלמה מקצועית  

X42 זום ענק
סוללה ליתיום נטענת 

שלוש שנים אחריות עד בית הלקוח

₪ 899 

475MX מדפסת קנון
מדפסת משולבת 

כולל מדפסת . סורק. 
מכונת צילום . פקס

WIFI חיבור אלחוטי
שלוש שנים אחריות

₪ 269 

1810MFC מדפסת
מדפסת לייזר משולבת 

 BROTHER
1810 MEC

פקס. סורק.
מכונת צילם. מדפסת.

מתנה!! מקלדת בעברית משולבת 

+ נרתיק עור בשווי 149 ₪

₪ 579 

זזזזוכרים
ושומרים את כל הרגעים

160 IXSUS מצלמה קנון
הסדרה היוקרתית

תפריט בעברית מלאה 
מצלמה דקה 

X8 20 מגה פיקסל זום
סוללה ליתיום נטענת 

שלוש שנים אחריות

₪ 389 

טאבלט 7 
מסך 7 אינץ 

מעבד 
Atom Z3735G

1G RAM זיכרון
16GB קשיח

8 WIN מערכת הפעלה

₪ 389 

 100-G מחשב נייד לנובו
מעבד     

COR INTEL 3540
DUAL

4G זיכרון
500G דיסק קשיח

מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 1449 

  I3 מחשב נייד
דור 5

Satellite c55
5005 U COR I3  מעבד

INTEL
4G RAM זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שלוש שנים אחריות

₪ 1999 

 I5 מחשב נייד
דור 5                  

Satellite l50
 5200U U COR I5 מעבד

INTEL
4G RAM זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 15.6 

FREE DOSS מערכת הפעלה
שלוש שנים אחריות

₪ 2299 

 G100 מחשב נייד לנובו
מעבד     

 INTEL COR I7
 5500U

4G זיכרון
500G דיסק קשיח

מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

₪ 2799 

שונות

רמקולים 2.1 גיניוס
+בס 

צליל נקי 

 
עוצמת שמע גבוהה

₪ 119 

טושיבה 2.5 
שנתיים אחריות

SONIC GEAR 2.1 רמקול
עוצמתי במיוחד 

 .USB. SD. AUX חיבורים
בלוטוס

₪ 199 

דיסק קשיח חיצוני

299           
₪ 249    ₪

1T                                     750GB
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ועל הניסים
מאת: י יל

במרכז חסידות מישקולץ בפתח תקוה, הולכות 
של  האדיר   המעמד  לקראת  ההכנות  ונשלמות 
גווני  מכל  ישראל,  בית  להמוני  ניסא'  'פרסומי 
מרן  קדושת  כבוד  מעלה  בו  הציבורית,  הקשת  
נר  אבוקת  את  שליט"א,  ממישקולץ  האדמו"ר 
מהות  את   ומסביר  ענק  כסף  חנוכיית  על  החנוכה 
החג, כשדבריו מקרבים המונים לאביהם שבשמים.
שבת  במוצאי  המסורתי  המעמד  יתקיים  השנה 
 12.12.15 כסלו  ל'  מקץ  פרשת   - הקרוב  חנוכה 
במרכז חסידות מישקולץ ברחוב סלנט 8 שבמרכז 
נוטלים  בו  בערב,   8:00 בשעה  תקוה,  פתח  העיר 
וטף, הבאים  נשים  אנשים,  אלפי  כמידי שנה  חלק 
מכל חלקי הארץ, לחזות בזיו קודשו של האדמו"ר, 

להתבשם מתורתו ולהיוושע מפיו.
את  האדמו"ר  מחלק  עת  לשיאו,  מגיע  המעמד 
כל  ומברך  בסגולתם  הידועים  הברכה"  "מטבעות 
אחד באופן אישי. כידוע, נושעים רבים מידי שנה 

בעת רצון זו  בכל משאלות ליבם.
שיחת היום בעיר, הוא שמחת הבריתות בחודש 
האחרון בו נראה מרן האדמו"ר ממישקולץ משמש 
מזה  בנים  חשוכי  זוגות  וכמה  כמה  אצל  כסנדק, 
שנים, שהתברכו מפי קודשו של האדמו"ר בחנוכה 
אשתקד. כמו כן נראה האדמו"ר מסדר קידושין אצל 
קודשו  מפי  שהתברכו  זיווג,  מעוכבי  זוגות  מספר 
ישועות  ונושעו.  אשתקד  בחנוכה  האדמו"ר  של 
פלאיות אלו מצטרפים לשורת המופתים, המתגלים 
לכל  האדמו"ר  שעורך  הקבועה  הקהל  קבלת  בעת 
הבאים להתברך ולשמוע מעצתו מכל קצוות הארץ.
בשנה  להשתתף  הוא  אף  שזכה  השורות  כותב 

עיניו  לנגד  עומד  המסורתית,  בהדלקה  שעברה 
חולה  ילד  עם  בוכים  הורים  נגשו  בו  מרטיט  רגע 
במחלה הנוראה ר"ל, האדמו"ר שם מבטו על הילד 
והתבטא "מחלתך תיעלם כלא היה". השבוע זכיתי 
כשהוא  ילד  לאותו  ה'חלאקה'  בשמחת  להשתתף 

בריא ושלם שש ושמח!   
מגאוני  כאחד  אף  ידוע  ממישקולץ,  האדמו"ר 
הדור, תורותיו וסדרת ספריו התקבלו בחיבה בכל 
נושעים ממנו בכל  ורבים  עולם התורה והישיבות, 

מיני ישועות בכוח התורה שבו.
תקוה  פתח  בעיר  הקים   שליט"א,  האדמו"ר    
שדרכם  וחסד,  חינוך  תורה,  של  אדירה  אימפריה 
פתח  בעיר  אדירה  רוחנית  מהפכה  התחוללה 
רשת  נמנים,  המפוארים  מוסדותיו  בין  תקוה. 
החינוך מישקולץ לגיל הרך, תלמוד תורה, ישיבה 
דין  בית  אברכים,  כוללי  גדולה,  ישיבה  לצעירים, 
ומהודרת  חזקה  כשרות  ומערכת  מישקולץ  צדק 
גופים,  לעשרות  מהדרין  כשרות  המעניקה  לצידה, 
מה  לה,  ומחוצה  תקוה  בפתח  עסק  ובתי  מפעלים 
שהפך אותה לכשרות החזקה והפופולארית ביותר 

בעיר.

בכל שנה נושעים המונים בישועות פלאיות מברכותיו של כ"ק 
האדמו"ר ממישקול בעת חלוקת מטבעות הברכה בהדלקת נר 
 מעמד הישועותהשנה יתקיים ההדלקה המסורתית ו  חנוכה
ליבור הרחב במואי שבת הקרוב במרכז החסידות בפתח תקווה

כ"ק האדמו"ר ממישקול שליט"א בהדלקה בשנה שעברה

מאת: אלי שניידר

הרפואי  המרכז  קיים  מרשים  במעמד 
המרכזי  הנרות  הדלקת  טקס  את  ברזילי 
דוד  יצחק  הרב  הגאון  בהשתתפות  בחנוכה 

גרוסמן רבה של מגדל העמק. 
בברזילי  שהתקיים  הנרות  הדלקת  בטקס 
בית  של  הבכיר  הסגל  אנשי  כל  השתתפו 
מחלקות,  מנהלי  ראשית,  הנהלה  החולים, 
עובדי המרכז  ושאר  בכירים אחיות  רופאים 

הרפואי ברזילי. 
המרכז  מנכ"ל  כבודו  הנרות  בהדלקת 
הרפואי ברזילי ד"ר חזי לוי והגרי"ד גרוסמן, 

רבה של מגדל העמק. 
העמק  מגדל  העיר  רב  שנשא  בדברים 
הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן אמר: ״הגעתי 
לפה לצערי בזמן המלחמה ועשיתם עבודת 
והכל  הילדים  את  הבית  את  עזבתם  קודש, 
שמח  אני  עכשיו  והחולים.  הפצועים  למען 
כמו  משמחים  בימים  גם  אליכם  לבוא 
תדעו  חיים.  מצילים  אתכם  ולראות  חנוכה 
אני  לעולם.  האור  את  מביאים  שאתם  לכם 
ד"ר  שלכם  הכללי  למפקד  להודות  רוצה 
חזי לוי, ידיד יקר שלי שעושה לילות כימים 

בשבילכם ובשביל החולים״. 

ד"ר חזי לוי מנכ״ל המרכז הרפואי ברזילי 
אמר: ״יש לנו את הזכות שהרב גרוסמן מצא 
לנכון, לבוא אלינו לברך אותנו ואנחנו מודים 
לו על כך. הרב עושה עבודת קודש בחינוך 
לעורר  מצליח  לבבות,  וקירוב  ישראל  ילדי 
שנרבה  המיוחדים  החנוכה  בימי  כולנו  את 
העובדים   , כולכם  אתם  ובשמחה.  באחדות 
והחמלה  המסירות  את  מייצגים  המסורים 
של עם ישראל. אתם עושים הכול ומקריבים 
אחת  מילה  לי  יש  החולים,  למען  עצמכם 

לומר לכם - תודה!".

בטקס הדלקת הנרות המרכזי במרכז הרפואי ברזילי כובד 
להדליק את הנרות הגרי"ד גרוסמן  מנכ"ל ברזילי ד"ר 

חזי לוי: "יש לנו את הזכות שהרב גרוסמן בא אלינו 
לברך אותנו ואנחנו מודים לו על כך"

והדליקו נרות

הגרי"ד גרוסמן מדליק את הנרות

משהו טוב קורה בתחבורה הציבורית

יותר הנחות, 
ליותר נוסעים, 

ובכל הקווים!
מעתה זכאים יותר נוסעים להנחות רחבות יותר ואף 
לנסיעה חינם בכל קווי הרכבת והאוטובוס בישראל.

אולי גם אתם ביניהם?

הנחה50%
הנחהובני נוערילדים ובני נוער

33%
הנחה

 נכים,
כולל

נכי צה"ל

הנחההנחה50%

הנחה33%
הלאומיהביטוח זכאי 

חינם עיוורים
הנחה

50%
הנחה

מלווה 
לעיוור חינם חניכי מכינות קד"צמתנדבי שנת שירות

חיילי של"ת

www.mot.gov.il  |  *8787 לפרטים נוספים:  כל קו

לעדכון פרופיל הזכאות בכרטיס הרב-קו האישי
פנו למרכזי שרות "על הקו" (רשימת המרכזים באתר)
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מאת: חיים רייך

הדליק  ריבלין,  ראובן  מר  המדינה,  נשיא 
במשכנו נר שני של חנוכה, יחד עם 100 נציגי 
מד"א,  זק"א,  וההצלה,  החירום  כוחות  ארגוני 
כהוקרה  וזאת  הצלה.  ארגון  הצלה,  איחוד 

לפעילותם המבורכת והמוערכת. 
בירושלים  הנשיא  בבית  שהתקיים  בטקס 
הוזמנו להדליק יחד עם הנשיא את נר שני של 
ארגון  נציג  מנת,  רפי  הארגונים:  נציגי  חנוכה, 
הצלה.  איחוד  נציגת  מורל,  ג'ויס  ד"ר  זק"א, 

זאבי פרוינד, נציג ארגון הצלה.
במעמד השתתפו כ-100 מתנדבים מכל רחבי 
וההצלה  החירום  ארגוני  את  שייצגו  הארץ 
ההתנדבותיים הפועלים בישראל: ארגון זק"א, 
גם  כמו  הצלה.  ארגון  הצלה,  איחוד  מד"א, 
ארגון  יו"ר  זהב,  יהודה משי  ראשי הארגונים: 
אושי  הצלה.  איחוד  יו"ר  קשש,  זאבי  זק"א. 

שלומוביץ, יו"ר ארגון הצלה.
מרשים  במיצג  הונחו  הנשיא  בית  ברחבת 

אופנועי ההצלה מהירה של ארגוני ההצלה.
נציגי  מרגשים  דברים  נשאו  הטקס  במהלך 
בסיפורים  הקהל  את  ששיתפו  המתנדבים 
מרגשים על פעילותם הענפה בתקופה האחרונה 
בה הם פועלים ללא הרף בזירות פיגועי הטרור.
הנשיא נאם בפני המשתתפים באירוע ואמר: 
"חג החנוכה הוא חג של אור, חג של ניסים, וגם 
חג של גבורה. הגבורה הזו היא איננה רק גבורה 
של חיילים במדים – מאומנים ומיומנים, אלא 
גבורה אזרחית, גבורה של אנשים פשוטים. כמו 

שהחליטו  המדרש,  בית  חובשי  החשמונאים, 
התורה,  בדרך  לחיות  הזכות  עבור  להילחם 
ליושנה,  ישראל,  מלכות  עטרת  את  ולהחזיר 

לתהילתה".
יכול  לא  אחד  אף  "היום,  הוסיף:  הנשיא 
לתאר לעצמו תמונת זירה, בלי שאתם – מלאכי 
הטרופים  בימים  בה.  נמצאים  ורפואה  שרת 
משתולל  שהטרור  בימים  אותנו,  שפוקדים 
ברחובות, חשוב לי להגיד לכם  - אנשי ונשות 

כוחות ההצלה – תודה.
גיבורים, שקדושת  גיבורים אמיתיים.  "אתם 
איננו  תפקידכם  עיניהם.  לנגד  עומדת  החיים 
אליהם,  נחשפים  שאתם  המראות  פשוט. 

מכם  גובה  לה,  נדרשים  שאתם  ההקרבה 
בישראל,  העם  גבוה.  מחיר  וממשפחותיכם 
מכיר ומוקיר את פעילותכם המופלאה, ומצדיע 
המסירות  ועל  השליחות,  תודעת  על  לכם, 
אדם  בכל  ולטיפול,  להצלה   - שלכם  העצומה 

באשר הוא.
"חג החנוכה, הוא חג של אור, שהולך וגובר 
מתווספים  חולפים,  שהימים  ככל  ליום.  מיום 
החירום  ארגוני  אתם,  אור.  מוקדי  ועוד  עוד 
וההצלה, מאירים לכולנו; אתם האור של העם 

בישראל. חנוכה שמח", חתם הנשיא.
מורל,  ג'ויס  ד"ר  הצלה',  'איחוד  מתנדבת 
כיצד  לו  סיפרה  כאשר  הנשיא  את  ריגשה 

רפואי  סיוע  והעניקה  הגיעה   2014 בנובמבר 
הכנסת  בבית  הטבח  בזירת  לנפגעים  ראשוני 

בהר נוף.
סמוך  נוף,  הר  בשכונת  מתגוררת  ג'ויס  ד"ר 
והגיעה  תורה'  בני  'קהילת  הכנסת  לבית 
לזירה תוך שניות ספורות מקבלת הקריאה על 
מציל  ראשוני  טיפול  העניקה  ג'ויס  האירוע. 

חיים לפצועים, עד הגעת אמבולנס למקום.
זק"א  צוות  מפקד  מנת  רפי  זק"א  מתנדב 
אתכם  לראות  אני  "נרגש  אמר:  יעקב,  זכרון 
את  התחלתי  הארץ.  מכל  יקרים  זק"א  מתנדבי 
ועד  ומאז  שנים,   18 לפני  בזק"א  התנדבותי 
היום יצאתי להעניק עזרה וסיוע למאות אנשים 
נרות  ובכבוד המת. בהדליקי את  בהצלת חיים 
מסוגל  איני  האחרונות,  שנים  בארבע  החנוכה 
את  הדלקתי  בו  חנוכה  ליל  אותו  את  לשכוח 
הנרות ורצתי מביתי בזכרון יעקב לאסון הכרמל 
ליממה קשה. ואתמול כשראיתי את יהודה משי 
ברחוב  הפיגוע  בנפגעי  מטפל  זק"א  יו"ר  זהב 
הבניינים  את  רואים  וברקע  בירושלים  ירמיהו 
אלי  חזרו  המראות  החנוכיות,  עם  הגבוהים 
חנוכה  ימי  בעצם  הנס.  משמעות  את  והבנתי 
וכך  הרבים  על  המעטים  ניצחון  את  מסמלים 
יהיה בעז"ה בזכות עבודת הקודש של מתנדבי 
זק"א היקרים. אין זה פלא שארגון זק"א נבחר 
האהוד  לארגון  ברציפות  השלישית  השנה  זו 

ביותר על ידי תושבי מדינת ישראל".
לנשיא  הודה  זהב  משי  יהודה  זק"א  יו"ר 
בשם כל ארגוני החירום וההצלה, על ההזמנה 

המכובדת ועל ההוקרה וההערכה.

100 נציגי ארגוני כוחות החירום וההצלה ובהם זק"א, מד"א, איחוד הצלה ויתר ארגוני ההצלה הפועלים בישראל השתתפו בהדלקת 
נר שני של חנוכה בבית נשיא המדינה שציין: "אתם, ארגוני החירום וההצלה, מאירים לכולנו; אתם האור של העם בישראל"

נשיא המדינה בערב הוקרה לארגוני החירום וההצלה

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 

100,000

laser

 • 
 •

WaveFront EX500   
FDA  • 

 •

laser care.co.il03-5117498
•  • 

since 1989

1,000₪
הנחה!



בתאריכים כ"ד כסלו-ו‘ טבת ) 06-18.12.15( בכפוף לתקנון. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח

ברק  בני   |  20 ישראל  מלכי   ,22 נשרים  כנפי   ,58 ירמיהו   - ירושלים 
מודיעין   | ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים  - רובע  | אשדוד  - רבי עקיבא 123 
8 ניצנים   נחל    - שמש  בית   |  2 יחזקאל  שד’  עילית,  מרכז   - עילית 

158
הנחה

 חליפת 
BAGIR

30
הנחה

חולצות/
עניבות/ 
חפתים

88
הנחה

חליפת 
נוער

הנחה178
מעיל 
קשמיר

149
הנחה

מעיל 
צמר 
ארוך

45
הנחה

מבחר 
מכנסיים

188
הנחה

חליפת 
 Fabio
Ferretti

18
הנחה סריג

הנחה ₪

כל 8 ימי החנוכה

1 - 5 9 9 - 5 0 0 - 4 5 5
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מאת: חיים רייך

את  אחת  במילה  לסכם  ניתן  כך  'אורות' 
מוסדות  ידי  על  שאורגן  המופלא  המסע 
שטפנשט לערבות רומניה והקרפטים לכבוד 
ההילולא של האדמו"ר הראשון משטפנשט 
הטמון בעיר יאס, לרגל ההילולא ה147 של 
כ"ק אדמו"ר הראשון משטפנשט זצ"ל בנו 
זצ"ל  מרוז'ין  קדישא  הסבא  של  הרביעי 
על  רבים  תפילת  נערכה  כסלו  בי"ד  שחלה 
קבוצה  ידי  על  רומניה  ביאס  קדשו  ציון 
גדולה של מעל מאתים איש שיצאו לרומניה 
ברומניה  הצדיקים  לקברי  קודש  למסע 
בצילא דמהימנותא סמוך לציון קברו ביאס 
ברומניה, בראשות המסע משתתפים רבנים 
את  לפקוד  המבקשים  ורבים  ציבור  ואישי 
קבר בעל ההילולא ולהעתיר לישועת הכלל 
מנת  היו  והאורות  ההתרגשות  והפרט. 
חלקם הן של משתתפי המסע המופלא והן 
ברומניה  המקומיים  היהודיים  תושביה  של 
הזכות  על  המסע  למארגני  נרגשות  שהודו 
הצדיק  בהילולת  להשתתף  בחלקם  שנפלה 

משטפנשט.
כ"ק מרן רבי מנחם נחום משטפנשט נודע 
והתפרסם ברומניה רבתי בזכות היותו פועל 
המסתופפים  להמוני  ניסים  מחולל  ישועות 
החסידית  החצר  הייתה  חצרו  בצילו, 
חצר  הישנה,  ברומניה  שהוקמה  הראשונה 
קדשו שימשה כאבן שואבת לרבבות יהודים 
מלא  ממנו  ושאבו  הגדול  לאורו  שניאותו 
חופניים הנהגה חסידית וישועות מדהימות 
שהיה משפיע לרוב כנודע, אף אביו הסבא 
קדישא מרוז'ין זצ"ל התבטא עליו: "בני רבי 
מנחם נחום הוא כנגד סדר נזיקין שהמשנה 
הראשונה היא בבא קמא ארבע אבות נזיקין 
והוא יוכל לעמוד כנגד כל המזיקים שבעולם 

ולהכניעם".
הילולא  סעודת  נערכה  המסע  במרכז 
שם  בוטושאן  בעיר  ומרגשת  רבתית 
בטיסות  שבאו  יהודים  מאות  השתתפו 
בארץ  שטפנשט  מוסדות  ידי  על  מאורגנות 
קברו  לציון  העליה  את  שחידשו  הקודש 
עולים  מאות  בהטסת  ההילולא,  בעל  של 
לתפילה ביומא דהילולא דיליה ובשאר ימות 
השנה. במהלך סעודת ההילולא נקבצו ובאו 
היהודית  הקהילה  וראש  מהסביבה  יהודים 
נשנק  בקול  דיבר  יוסף  דוד  מר  הפריזדנט 
בערי  המיתדלדלת  היהדות  מצב  על  מבכי 
התעוררות  דברי  נשאו  כן  השונים.  רומניה 
יעקב  אברהם  הרב  אישיים  ניסים  וסיפורי 
סלמון ראש מוסדות שטפנשט, הגאון הרב 
חיים  הרב  החזן  חולון  רבה של  לנדמן  נתן 
הוטנר וראש העיר אלעד הרב ישראל פורוש 
באהל  היה  היום  המסע  של  שיאו 
נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  של  קברו  ציון 
ההמונים  באו  לשם  יאס  בעיר  משטפנשט 

לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה לפני השוכן 
אנשי  והפרט,  הכלל  לישועת  במרומים 
הקהילה היהודית ביאס בראשות הפרזידנט 
מר גילטמן בשיתוף עם הרב דיאס שליט"א 
לבית  בכניסה  רשמית  פנים  קבלת  הכינו 
אורחים  להכנסת  מיוחד  ואהל  העלמין 
יהודי  עם  בשיתוף  רבתי  הילולא  ולסעודת 
ומשמרים  לפליטה  שנותרו  השרידים  יאס 
את גחלת היהדות במקומות בהם חיו ופעלו 

גאוני ומצוקי ארץ נבג"מ.
מחוזות  פנהי  על  התפרס  עצמו  המסע 
הגולה  בפזורת  כאבוקות  הנטועים  העבר 
מחנה  נמנו  התחנות  בין  כאשר  הרומנית 
פודולאי,  בעיר  הנספים  ואנדרטת  המוות 
משם המשיכו לקברו של הצדיק הנסתר רבי 
הסבא  מפי  שנודע  מהרלאוי  איציקל  חיים 
קדישא מרוז'ין כמקום מסוגל לישועות.  כן 
נערכו תפילות בקברי הקדושים בבוצעטצ'א 
שנודע  הקטן  טוב  שם  הבעל  טמון  שם 
לישועות  ההבטחה  בשל  הידית  בכינויו 
נרגש  מעמד  קברו,  אהל  בידית  לנוגעים 
התחולל באהל בית העלמין בעיר שטפנשט 
מגדרם  יצאו  העיירה  מגויי  רבים  כאשר 
מקומיים,  נגינה  בכלי  הבאים  את  לקדם 
פרק מיוחד ומרגש לא פחות היה הביקורים 
ביאס  בבתי הכנסת העתיקים של הקהילות 
מאפטא,  ישראל  האוהב  של  קברו  הוא 
חיים  מיים  הבאר  של  המפואר  הכנסת  בית 
בעיטוריו  המיוחד  הכנסת  ובית  בבוטושאן 
הקדוש  טוב  שם  הבעל  בהרלוי  המהממים 
בעיר פיאטרא ניאמץ. ובכל קהילה שביקרו 
ומרכז  שטפנשט  מוסדות  אנשי  חיזקו 
את  ביאס  דשטפנשט  אורחים  ההכנסת 
עידוד  במתן  המקומית  הפליטה  שארית 
להחיות  קדושה  ותשמישי  רוחנית  ועזרה 

העצמות היבשות.
יהי רצון שזכות בעל ההילולא והצדיקים 
הטמונים בבית העלמין העתיק ביאס וקדושי 
בפוגרום  עקד"ה  שנעקדו  הרכבות  נרצחי 
דיאס  העלמין  בבית  וטמונים  ביאס  הנוראי 
בית  עמך  להמוני  לרוב  ישועות  יפעלו 
ישראל, כפי שנודע והתפרסם המקום בקרב 
כמסוגל  רוז'ין  בית  וחסידי  רומניה  יהודי 
בבני  הטבע  מדרך  למעלה  ישועות  לפעול 

חיי ומזוני רויחי, אמן. 

בהילולת כ"ק הרה"ק אדמו"ר הראשון משטפנשט זיע"א 
במסע שאורגן על ידי מוסדות שטפנשט בארץ הקודש

אורות ברומניה במסע שטפנשט

סעודת ההילולא נואם הרב אברהם יעקב סלמון רב קהל שטפנשט

מתפללים באהל בעל ההילולא בעיר יאס

החברותות באולפן 'קול חי' )צילום: עופר גדנקן(

החברה המרכזית למימוש זכויות 
חנכה סניף חדש בבני ברק

הסניף החדש מצטרף אל סניפי החברה בירושלים, 
מודיעין עלית, אשדוד, ביתר עלית  ובית שמש  בסניף 
החדש יתקיימו קבלות קהל על ידי הרב שמאי שזירי, 

יו"ר החברה וצוות המומחים של החברה
מאת: יאיר פלד

החברה המרכזית למימוש זכויות בראשותו 
פעילותה  את  הרחיבה  שזירי,  שמאי  הרב  של 
הרפואיות  הזכויות  מימוש  להנגשת  הארצית, 
עיר  בשערי  חדש  סניף  וחנכה  הציבור  לכלל 

התורה והחסידות בני ברק.
הסניף החדש שנפתח, ממוקם באזור מרכזי 
בצומת הרחובות רבי עקיבא פינת זבוטינסקי. 
וישמש  הרחב  הציבור  את  ישרת  זה  סניף 
בני  העיר  תושבי  לאלפי  קהל  לקבלת  מוקד 
במימוש  והכוונה  סיוע  לקבל  שמבקשים  ברק 

זכויותיהם הרפואיות. 
נוסף זה מצטרף אל שרשרת הסניפים  סניף 
באשדוד,  שמש,  בבית  גן,  ברמת  החברה  של 
בביתר עלית, במודיעין עלית ובירושלים, כמו 
כן מצטרף אל קבלות הקהל שהחברה מקיימת 
בטבריה, בנתיבות, בחיפה, ברחובות, באלעד, 
באופקים, בבאר שבע, בפתח תקוה, בקרית גת, 

באשקלון, בנתניה וברכסים.

זכויות שהוקמה  למימוש  המרכזית  החברה 
הזכויות  במימוש  מהפך  חוללה  עשור,  לפני 
הרפואית של הציבור החרדי. החברה שהביאה 
לכל  בתחום,  כך  כל  החשובה  המודעות  את 
בית בישראל, אמונה על הסדרת אלפי קצבאות 
רפואיות  בעיות  עם  שמתמודדות  למשפחות 
חברות  הכנסה,  מס  לאומי,  לביטוח  מהמוסד 

הביטוח וקרנות הפנסיה.
גדולי  של  ידיהם  לסמיכת  שזכתה  החברה 
ישראל ואף מטפלת במקרים רגישים שמופנים 
בבני  החדש  הסניף  את  חנכה  מבתיהם,  אליה 
פעולה  שיתופי  מקיימת  היא  שבה  עיר  ברק, 
וארגונים,  קהילות  ציבור  נציגי  עם  פוריים 

דוגמת קופת העיר וקרן הכולל של פונוביז'.  
כבר  ברק  בבני  שנחנך  החדש  בסניף 
מתקיימות קבלות קהל לרווחת תושבי האזור, 
קביעת  באמצעות  אליהן  הגעה   לתאם  וניתן 
של  הפגישות  תיאום  מחלקת  עם  פגישה 

החברה.

עונת החברותות של 
שעשועון ב'יד הלשון'
חמישה צמדים של חברותות מיוחדות יתחרו ביניהם בתחרות 
ספיישל חגיגית שתשודר לרגל חנוכה  שעשועון ביד הלשון, 
הינו חלק מפעילות בזק הפועלת כבר קרוב לעשור לחיזוק ערך 

שמירת הלשון

מאת: הילה פלאח

אחרי שהפכה לשיחת היום בקרב הציבור 
החרדי בכלל ובקרב בחורי הישיבות בפרט, 
רדיו  לאולפן  יבואו  חרדים  מפורסמים  גם 
במסגרת  בראש,  ראש  להתמודדות  חי  קול 
החברותות"  עונת   – הלשון  "ביד  שעשועון 

של בזק.
הינו  חי  קול  ברדיו  שמשודר  השעשועון 
חלק מפעילות בזק למען קידום ערך שמירת 
רבים  סחפו  הלשון',  'ביד  פעילויות  הלשון. 
פעיל  חלק  שלקחו  החרדי  הציבור  מקרב 
חי,  קול  ברדיו   – ההשתתפות  דרכי  במגוון 

באתר בחדרי חרדים וברשת "קו עיתונות".
ביום  תתקיים  הקרובה  התוכנית  כאמור 
בכסלו  כ"ח  חנוכה  של  חמישי  נר  חמישי 
)10.12.15( בהשתתפות חמש חברותות של 
החברותות  החרדי.  בציבור  מוכרות  דמויות 
זהים.   עיסוקים  בעלי  מצמדים  מורכבות 
 – גדסי  ואיתי  בנטוב  אבי   - עיתונאים  צמד 
הכתב הפוליטי של רדיו קול חי, עורכי אתר 

החדשות 'בחדרי חרדים' - מני גירא-שוורץ 
ואלי ביתאן, אנשי התקשורת – ישראל כהן 
וחברון גרנביץ, הזמרים רולי דיקמן ואבי בן 
איחוד  יו"ר  יצטרפו  אליהם  כאשר  ישראל, 

הצלה זאב קשש והצייר מוטי הלר.
המעניין,  המשתתפים  לליהוק  בנוסף 
הנאה  פני שעתיים של  על  התוכנית תתפרס 
 - ל  עד   22:00 מהשעה  שתתחיל  צרופה 
24:00. תוכלו להאזין לפרק המיוחד בתדרים 
93/92.8fm או לצפות בו באתרים 'קול חי' 

ו'בחדרי חרדים'.
אילן סיגל, מנהל אגף שיווק פרטי בבזק: 
"פעילות בזק הנערכת במטרה לשמר ולקדם 
מתוך  והנקייה,  הכשרה  התקשורת  את 
הבנה לצרכיו הייחודיים של המגזר החרדי, 
מתקיימת כבר קרוב לעשור. כדי לחשוף את 
משתדלים  אנו  הלשון,  שמירת  של  המסרים 
וחדשניים  טכנולוגיים  אמצעים  עם  לגוון 
שמתקבלים  ויצירתיים,  מרתקים  ותכנים 

באהדה רבה בציבור החרדי".
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

אין חכמה כחכמת התורה

מאן דאמר

ֲאֵחרוֹת  ָּפרוֹת  ֶׁשַבע  "ְוִהֵּנה 
ַהְיאֹר...  ִמן  ַאֲחֵריֶהן  עֹלוֹת 
רּוחוֹ  ַוִּתָּפֶעם  ַבּבֶֹקר  ַוְיִהי 
ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ַוִּיְׁשַלח 
ָּכל  ְוֶאת  ִמְצַרִים  ַחְרֻטֵּמי 
ַּפְרעֹה  ַוְיַסֵּפר  ֲחָכֶמיָה 
ְוֵאין  ֲחֹלמוֹ  ֶאת  ָלֶהם 
ְלַפְרעֹה"  אוָֹתם  ּפוֵֹתר 

)בראשית מא, ב-ח(. 
את  חלם  שפרעה  לאחר 
חרטומי  לכל  מיד  קרא  חלומו 
הרוח,  במדעי  העוסקים  המדענים  לכל  מצרים, 
מסוגים  סוגים  וכדו',  חלומות  בפתרון  בפסיכולוגיה 
שונים.  ולא הסתפק בזה, אלא קרא גם ל-"ָּכל ֲחָכֶמיָה"- 
ולאקדמאים  הגדולות  האוניברסיטאות  אנשי  לכל 
הדגולים, ולכל אנשי ההשכלה הגבוהה שיבואו ויפתרו 
לו את חלומו. וכל זאת כיון שהבין פרעה שמלך שחולם 
חלום זה לא חלום רגיל, ודאי החלום לצורך העם כולו. 
אולם על אף כל חכמתם שלמדו, לא הצליחו לפתור 
ְלַפְרעֹה, כל אחד  ְוֵאין ּפוֵֹתר אוָֹתם  את החלום לפרעה, 
נגע בנקודה  מהחכמים הציע פיתרון, אך אף אחד לא 
המדויקת, כל חכם הציע פיתרון אך הוא לא היה הולם, 
פרעה  שחלם  החלום  עניין  בין  הייתה  לא  קרבה  שום 

לפתרונות שפתרו החרטומים והחכמים. 
חלק מחכמי מצרים פתרו לפרעה ששבע פרות הכוונה 
שבע בנות יוליד פרעה ושבע בנות יקבור, וחלק פתרו 
יכבשו ממנו, אך  ושבע מדינות  יכבוש  ששבע מדינות 
דבריהם לא התיישבו על לב פרעה, הוא חיפש משהו 

יותר פנימי ועמוק המתקשר עם חלומו. 
כשהרגיש פרעה שחכמי מצרים לא יועילו לו לפתרון 
חלומו, התרגז עד למאוד וביקש להרוג את כולם, חשב 
הרבה  כך  כל  מזרים  אני  מה  "בשביל  בליבו,  פרעה 
כספים לאוניברסיטאות ולמדעי הרוח ובונה להם בנייני 
פאר מכספי המדינה המצרית, הרי אפילו חלום קטן הם 
לא מצליחים לפתור לי, מה הם לומדים שם כל היום?" 
ו(, "ִּבֶּקׁש ֵלץ  יד,  על זאת אמר שלמה המלך )משלי 
ָחְכָמה ָוָאִין"- אלו חכמי מצרים. למדו חכמה אך ליישם 
אותה לא ידעו, לא הועילה להם חכמתם. ולעומת זאת 
חכמת  שבזכות  הצדיק  יוסף  זה  ָנָקל"-  ְלָנבוֹן  "ְוַדַעת 
תורתו וצדקותו הצליח לפתור את חלום פרעה בקלות, 
דעת קנית מה חסרת )תנחומא פרשת ויקרא(, מיד הבין 
יוסף ששבע פרות ושבע שיבולים הכוונה לשבע שנים, 
או  לרמוז שיהיה שבע  ובא  זה מאכל,  שהרי שיבולים 
בא  זה  ואף  באדמה,  חורשות  פרות  וכן  רעב,  חלילה 
לרמוז לעניין השבע והרעב בארץ מצרים ובעולם כולו. 
מאוד:  נפלא  משל  זאת  על  המשיל  מדובנא  המגיד 
למלך אחד היה בן שלא היה כל כך דעתן. שלח המלך 
מדעי  לומדים  בא  וחשובה  רחוקה  למדינה  בנו  את 

הרוח, וציפה שבנו יחכים ויתפתח. 
בחזרה  לבנו  המלך  קרא  לימוד  שנות  ארבע  לאחר 
ועשה לכבודו מסיבה גדולה, אחד מיועצי המלך שהיה 
פיקח גדול והכיר בבנו של המלך שהוא בל יוצלח, ניסה 
להוריד מהמלך את הצפייה הגדולה להצלחת בנו, כדי 

שהיא לא תהפך לאכזבה גדולה.
המלך  בן  את  החכמים  אחד  שאל  המסיבה  באמצע 
יכול  שאני  גדולה  חכמה  "למדתי  למד,  חכמה  איזו 
אם  "למשל,  המלך,  בן  השיב  מהו"  נעלם  דבר  להגיד 
נמצא  חפץ  איזה  להגיד  יכול  אני  ידו,  את  קומץ  אדם 
נמצא  מה  לומר  אני  יכול  שק  רואה  אני  ואם  בידו, 

בתוכו".
זה,  פלאי  דבר  משמוע  התפעלו  הממלכה  שרי  כל 
וחשבו שאלו דברי נביאות, אך בן המלך דחה דבריהם 
ואמר שלמד זאת באופן מדעי ושכלי, הוא יכול לחשבן 
כל מיני חשבונות ועל פיהם לקבוע מה הדבר שנמצא 

ביד האדם או בתוך שק וקופסה. 
ממשיך  שבנו  למלכו  להראות  שרצה  המלך  יועץ 
בן המלך אם  ושאל את  פיו  דרכו רחוק מחכמה, פתח 
יכול לבחון אותו לעיני כולם. "בוודאי", ענה בן המלך, 
אני מוכן להיבחן. "אם כן תצא בבקשה לכמה רגעים" 
השיב יועץ המלך, "אחד מהשרים ישים בידי דבר מה, 

ואתה תגיד לנו מהו הדבר". 
בן המלך יצא החוצה, אחד השרים לקח טבעת ושם 
אותה ביד יועץ המלך, והזמין את בן המלך, ְוִנְרֶאה ַמה 
ִּיְהיּו ֲחֹלמָֹתיו )בראשית לז, כ(, נראה אם הוא ידע מה יש 

בתוך היד.
להפוך  וביקש  היועץ,  יד  את  לבחון  ניסה  המלך  בן 
בן  החליט  עמוקה  מחשבה  לאחר  לצד,  מצד  אותה 
המלך שבתוך היד חייב להיות דבר עגול. כולם מחאו 

כפיים לבן המלך, הוא התקדם יפה. 
המשיך בן המלך לפענח את היד ואמר שבאותו דבר 
עגול חייב להיות חלל, "מצויין", החמיא יועץ המלך, 
"אתה מתקרב, אמרת כמעט את הכל, האם כעת אתה 

יכול לשער מה הדבר שנמצא בתוך ידי?" 
"אבן של ריחיים! יש בה חלל והיא עגולה!" ענה בן 
המלך בשמחה, "זה מה שיש בתוך ידך!" לאחר דברים 
אלו לא היה צריך להסביר הרבה, כולם הבינו שמרחק 

רב יש בין בן המלך לחכמה אמיתית. 
וחכמיה שמעו  והנמשל חרטומי מצרים  זהו המשל, 
חורשות,  פרות  ושבע  שיבולים  פרעה, שבע  חלום  את 
ואמרו שזה מרמז על דבר הקשור לשבע, מצויין, אך מה 
שיכבוש,  מדינות  "שבע  מסמל?  השבע  מה  ההמשך? 
לפרות  מדינות  כבישת  שייך  מה  שיוליד",  בנות  שבע 
ושיבולים? המרחק בין חלום פרעה לפתרון החרטומים 
וחכמיה היה כה רב, עד כדי כך שהתרגז פרעה וביקש 

להרוג את כל יועציו וחכמיו.
אך יוסף הצדיק הבין מיד בחכמת התורה שלמד את 

פתרון חלום פרעה ובכך הצליח ליישב את דעתו.
חידוד  ואין  התורה,  כחכמת  חכמה  אין  כי  ללמדנו 
ֶנֶאמְרּו  השכל גדול ממנה, כי מפי עליון מקור החכמה 
פרק  תחילת  מוסר  השבט  )לשון  ֲאָמֶריָה  ְויוֶשר  ְדָבֶריָה 
ורבא, רבי  ותירוצי אביי  מ"ב(, דברי רבותינו, קושיות 
התוספות  קושיית  אשי,  ורב  רבינא  לקיש,  וריש  יוחנן 
ופלפול הרשב"א מחדדות את מוחו של האדם ומעניקות 
לו איזון ושכל זך וברור להבין כל דבר לאשורו. ּתוַֹרת 
ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי  ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש, ֵעדּות ה' 
ונותנת  מחכימה  הקדושה  תורתנו  ח(,  יט,  )תהילים 
ודבר  ההבנה.  וקשי  פתי  לאדם  אפילו  השכל  חריפות 
זה נוכחתי לראות במו עיני במשך עשרות השנים בהם 

זכינו ללמוד וללמד בישיבה הקדושה.
מצליח  היה  שלא  בישיבה  אחד  תלמיד  לנו  היה 
כל  לו על  היה חוזר  להבין דבר, על אף שרב השיעור 
דבר כמעט עשרים פעם מוחו לא היה קולט את דברי 
כך  כדי  עד  והאחרונים,  הראשונים  ורבותינו  הגמרא 
מללמד  אותו  שאפטור  וביקש  אלי  פנה  השיעור  שרב 
אני  אך  הרב.  טען  בלימודו",  תועלת  "אין  זה,  תלמיד 
על  ללמדו  וימשיך  יתייאש  שלא  רב  מאותו  ביקשתי 
הוראה  מורה  תלמיד  אותו  היום  שבדבר.  הקושי  אף 
כף  על  מונחים  והפוסקים  הש"ס  ולרבבות,  לאלפים 

ֵעדּות ה'  ומופנים אליו שאלות מכל רחבי העולם,  ידו 
ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי )תהילים יט, ח(, התורה הקדושה 
לבעל  ונעשה  והדעת  השכל  לו  נפתח  אותו,  החכימה 

כישרון וזיכרון חריף. 
בן בג בג אומר, הפוך בה והפוך בה דכולה בה, ומינה  
לא תזוע )וממנה-מהתורה הקדושה לא תזוז, לא תפסיק 
מללומדה( שאין לך מדה טובה הימנה )אבות ה, כב(, 
בן בג בג היה גר שנתגייר, וכן רבי עקיבא ורבי מאיר, 
ולאחר שהכירו את חכמת התורה הקדושה העידו שאין 
כמוה בכל חוכמות העולם, הם נדבקו בה ולא פסקו רגע 
גדולות  זכו להתעלות במעלות  ולכן  אחד מלהגות בה 
ועצומות עד שנהפכו להיות בעלי רוח הקדוש ולגדולי 

ישראל.
ואבות  שאבותינו  הקדושה  לתורתנו  ונתחבר  בואו 
אבינו לא זזו ממנה ולא הפסיקו מללמוד אותה, החכמה 
הנפלאה הזאת נמצאת בגנים של כל יהודי ויהודי באשר 
ולפתח אותה, להכניס קצת  רק צריך הוא לעורר  הוא, 

רוחניות לחייו, לזכות את נשמתו לעלות ולהתעלות! 


 

החנוכה  נרות  הקדושים,  חנוכה  בימי  אנו  נמצאים 
המכוונת  דשמייא  וסייעתא  עליון  אור  עלינו  שופעים 
אותנו ללכת בדרך המלך, דרך התורה והמצוות, "ַהֵּנרוֹת 
ַהָּללּו קֶֹדׁש, ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ֶאָּלא ִלְראוָֹתם 
ִּבְלָבד", עצם הראיה בנרות החנוכה מצילה ומגינה על 

האדם.
משל לאדם שטעה ביער ביום חורפי וסגרירי, השלג 
והבוץ הכבידו עליו והחושך והעלטה גברה, לפתע ראה 
אחר  הלך  מרצדים,  קטנים  אורות  ניצוץ  מקום  בקרבת 
שהאירו  הקטנים  מהאורות  הגיע  ישועתו  וניצל.  האור 
רק  בנרות חנוכה, הם לא משמשות  וכך  לו את הדרך. 
כתמרור אזהרה, "כאן תיזהר ולשם לא תלך", אלא הם 
ללכת,  אדם  כל  צריך  שבה  הנכונה  הדרך  את  מורות 

וההולך בדרך הזאת ממילא ינצל ויצליח. 
מציאת פך השמן הקטן החתום בחותמו של כהן גדול 
ישראל  כללות  את  שהציל  האדיר  ההצלה  ככח  היווה 
מציאת  היוונים,  בזמן  בגויים  והתבוללות  מטמיעה 
הפח הראתה לעמ"י שהם עוד חיים וקיימים, ה' נמצא 
איתם ומשגיח עליהם, ִהֵּנה ֶזה עוֵֹמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח 
ַהֲחַרִּכים )שיר השירים ב, ט(, ה'  ִמן  ֵמִציץ  ַהֲחֹּלנוֹת  ִמן 

יתברך נמצא איתם ואין להם להתייאש! 
עוְֹסֵקי  ַיד  ְבּ "וֵזִדים  אומרים  אנו  הניסים  על  בנוסח 
תוָֹרֶתָך"- מה שנתן לחשמונאים את העוז והכח הרוחני 
היתה  האדירה,  היוונית  האימפריה  את  להביס  והפיזי 
לרגלם  נר  הייתה  התורה  הקדושה,  בתורה  שקיעותם 
עֹז  ה'  והעוז,  נתנה להם את הכח  והיא  לנתיבתם  ואור 
ְלַעּמוֹ ִיֵּתן ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמוֹ ַבָּׁשלוֹם )תהלים כט, יא(, עוז 
התורה נתן להם את הכח לעמוד בקרב, ִלי ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה 
ֲאִני ִביָנה ִלי ְגבּוָרה )משלי ח, יד(, התורה הקדושה נותנת 
גבורה וכח לאדם. ולכן בימים קדושים אלו צריכים אנו 
להתחזק ביתר שאת וביתר עוז בלימוד התורה הקדושה 
שהיא הכוללת כל הטובות שבעולם )אור החיים הקדוש 

דברים כו, יא(. 
והמכבים הקדושים  נרות החנוכה  רצון שבזכות  יהי 
ומסירות נפשם למען ה' יתברך, נזכה שתחזור העטרה 
הקדושה  בתורה  לאחוז  ישראל  כל  ויחזרו  ליושנה 
השלימה,  לגאולה  בקרוב  בקרוב  ונזכה  ובמצוותיה, 

בבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.

העמוד טעון גניזה



רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו 
ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת 
לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!
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ובניו  מתתיהו  של  רצונם 
החנוכייה  את  להדליק 
מעוררת  כסליו  בכ"ה  כבר 
בכלל  מדוע  תמיהה. 
יש  כאשר  בזה  להתחיל 
טהור  שמן  של  קטן  פח  רק 
אלא  להדליק  בו  היה  שלא 
ידעו  לא  הם  הרי  אחד?  ליום 
מראש שיעשה להם נס ויהיה להם 
ימים, מהנכון א"כ היה לא  שמן טהור להדליק שמונה 
להתחיל בכלל עם הדלקת המנורה ולהמתין שיעשו שמן 
טהור, או לפחות לחכות ליום השמיני ולהדליק ביום זה 
שמן  לייצר  שיצליחו  לפני  אחד  יום  שמצאו  הפח  עם 
טהור? משל למה הדבר דומה: לבניית מוזיאון  או מרכז 
תרבותי אחד, ויום לאחר חנוכת הבית לסגור איתו כי אין 

כסף להחזיקו. הרי זה נראה תמוה ביותר?
פרק  לומר  שיש  מביא  קל"ג(  סימן  )באו"ח  הטור 
ורבים  בחנוכה.  לדוד"  הבית  חנוכת  שיר  "מזמור 
מהקהילות נוהגים לאומרו עם הדלקת נר חנוכה. העיון 
בפרק זה מתעוררת תמיהה רבתית. "לדוד"? הרי שלמה 
לדוד  נאמר  במפורש  המקדש!  את  וחנך  בנה  המלך 
היוצא  בנך  אם  כי  הבית  תבנה  לא  אתה  "רק  המלך: 
ועל  ח'(?  א'  )מלכים  לשמי"  הבית  יבנה  הוא  מחלציך 
כך משיבים חז"ל במכילתא: "לפי שנתן דוד נפשו עליו 
לבנותו נקרא על שמו". ועוד אמרו במדרש )תהילים ל'(: 
"אמר הקב"ה הואיל ואתה חשבת לבנות בית המקדש, 
אף על פי ששלמה בנך בונה אותו, על שמך אני קורא 

אותו ואני כותבו..."
)תהילים  בדבריו  מתבטאת  המלך  דוד  של  מסירותו 
ארץ  על  אעלה  ואם  ביתי  באוהל  אבוא  "אם  קל"ב(: 
יצועי. אם אתן שנת לעיני ... עד אמצא מקום לה' ...". 
וזאת מלבד מה שהוא קנה את מקום המקדש בכסף מלא 
להתנדב  בפועל  המלאכה  אל  וניגש  היבוסי  מארונה 
ולהכין את צרכי בנין בית ה'. דוד המלך בנה את יסודות 
)סוכה  השיתין"  את  "כרה  ו'(.  א'  )שהש"ר  המקדש 
נ"ג( וקידש את הרצפה של מקום המקדש )זבחים כ"ד 
וברש"י(. כך שלמרות שאת בית המקדש בפועל לא בנה, 
ועוצמה.  זריזות  וחשק,  ערגה  של  תבערה  הדליק  הוא 
וכך אמרו חז"ל )דב"ר ב' כ"ו( "היה דוד אומר לעצמו: 
וכי מפני שאמר לי הקב"ה אתה לא תבנה לי הבית, אני 

יושב. מה עשה? זרז את עצמו והתקין כל צרכיו".
דוד המלך  זי"ע;  ה'שפת אמת'  ביאר  עמוק  יותר  אך 
המקדש  בית  לבניין  ובהכנותיו  ובתשוקתו  במסירותו 

בפועל,  המקדש  בית  וקדושת  אור  את  כבר  הרגיש 
לאחר  כמו שכתוב  בית המקדש.  בנין  את  בעיניו  וראה 
"ויאמר  דוד המלך שאומר:  ע"י  רכישת מקום המקדש 
לישראל".  לעולה  מזבח  וזה  אלוקים  בית  הוא  זה  דוד 
בית  הוא  "זה  ואומר:  הגורן  על  באצבעו  מראה  הוא 
בנוי  בית המקדש  את  בעיניו  רואה  כבר  הוא  אלוקים". 
על מעמדו. כלשונו של ה'שפת אמת' )וישלח תרל"ח(: 
"ויכולין באמונה להרגיש הארה גם ממה שעתיד להיות, 
כמו שמצינו שדוד המלך ע"ה, תיקן מזמור שיר חנוכת 
הבית, אף על פי שלא נבנה בית המקדש בימיו, רק על 
ידי הכנה והנדבה בשמחה ובאמונה, ראה בעין בנין בית 
המקדש. ולאו דווקא דוד המלך ע"ה שהיה איש אלוקים, 
רק כל איש ישראל יכול להרגיש על ידי אמונה הכל, כמו 

שנאמר: וצדיק באמונתו יחיה...".
בכח חזון זה )תהילים ל'( הכין דוד המלך גם את השיר 
לחגיגת חנוכת המקדש, וכך מפרש רש"י: "שיאמרוהו 
הלווים בחנוכת הבית בימי שלמה". איך יתכן להכין שיר 
עבור העתיד? איך ניתן להלחין לחן ולכתוב טקסט למה 
שעתיד להיות? זה נובע מכח זה שחשים כי אכן המקדש 
כבר על מקומו. זה הייתה גדלותו של דוד המלך ומכאן 

בא כוחו לכתוב שיר לחנוכת המקדש.
זצ"ל  מלובלין  שפירא  מאיר  רבי  הגאון  על  מספרים 
לו  להראות  נדיב  עם  אחד  יום  לובלין. שהלך  של  רבה 
ישיבתו-  את  להקים  מבקש  הוא  שעליו  המגרש  את 
ישיבת "חכמי לובלין". תוך כדי שהם משוטטים בשדה 
הסתיר.  שהשלג  שוחה  לתוך  ונפל  מעד  הרב  המושלג 
הנדיב נחפז לסייע לו, אבל הרב היה במקום אחר לגמרי. 
את  "אתה שומע  הנדיב,  את  הוא שאל  "אתה שומע?" 
הגוף  וחזון.  אמונה  איש  זה  התלמידים?"  של  הקולות 
מוטל בשלג, אבל הלב שומע כבר את קולות התלמידים 

של ישיבת חכמי לובלין שעוד לא הוקמה.
וביקשו  ולתורתו  נפש לה'  גילו מסירות  החשמונאים 
על  בחזונם!  שמעו  הם  והמזבח,  המקדש  את  לחנוך 
להדליק  מיד  ביקשו  הקטן  השמן  פח  את  כשמצאו  כן 
ולא  את המנורה. כי לנגד עיניהם הייתה מנורה דולקת 
פוסקת מלהאיר, גם אם לא רואים עכשיו את השמן עבור 
יכבה!  לא  היתה להם אמונה שהנר  הימים הבאים.  כל 
ובכח החזון והאמונה הזו זכו לנס הגדול של פח השמן 
הקטן שהספיק לשמונה ימים. לא בכדי אנו אומרים פרק 

זה  של "מזמור שיר חנוכת הבית" בצד הדלקת נרות.
לנגד עיני רוחו של המאמין האמיתי, הכל חי וקיים! 
הוא רואה את העבר וחש את העתיד. את חזון הנביאים, 
השראת  ואת  עמנו  אור  זריחת  את  הגאולה,  שחר  את 

אכן  נזכה  זה  ובכח  והקדוש...  הגדול  בבית  השכינה 
לגאולה.

לדוד  הבית  חנוכת  שיר  קביעת  את  מסביר  זה  רעיון 
"היכון  כי אם אכן מקיימים את  בפתח תפילת שחרית. 
לתפילה,  עצמינו  את  ישראל",ומכינים  אלוקיך  לקראת 
אנו כבר חשים את קבלת תפילותינו  אזי בכח האמונה 
לרצון. וכמו שאנו אומרים פסוק לפני כן: "ואני בחסדך 
בטחתי"- בזכות בטחוני בה', "יגל ליבי בישועתך"-  אני 
ומיד  גם אם עדיין לא ראיתי.  ה'  ובטוח בישועת  שמח 
כדוד המלך: "אשירה לה' כי גמל עלי"- אני כותב את 

הטקסט והלחן לשירת ההודיה.
נשבע  אבינו  יעקב  איך  קראנו  שבועות  מספר  לפני 
ֱאֹלִקים".  ֵּבית  ִיְהֶיה  ַמֵּצָבה  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהּזֹאת  "ְוָהֶאֶבן 
בואו נדמיין את הסיטואציה – לילה, שממה. יעקב עזב 
עכשיו את בית הוריו, נמלט מאחיו שמבקש להרוג אותו. 
אין לו שום דבר חוץ מברכה שקיבל במרמה, ועכשיו - 
הפסוק:  על  מצבו  את  מגדיר  המדרש  חלום.  גם  לו  יש 
כותל  כמין  העולם  נעשה  לעבור  ביקש  במקום-  ויפגע 
קיר  כאילו  להתקדם  יוכל  שאינו  במצב  שהיה  לפניו, 

עומד כנגדו, וכלשון בני אדם: לדפוק את הראש בקיר.
אבן  להקים  בשביל  הזה,  ברגע  צריך  אמונה  כמה 
בשדה החשוך והקר הזה, ולהישבע עליה להקים במקום 
הוא  ליעקב.  שיש  האמונה  בדיוק  זו  אבל  ה'?  בית  את 
יוצא אל הגלות הארוכה עם האמונה הזאת, ומלמד את 
של  הסוד  אותו  את  אחריו  לדורות  שלו  הצאצאים  כל 
החזון והאמונה. הסוד שיחזיר אותם הביתה גם אלפיים 

שנה אחרי שגלו ממנו.
האמונה  אנשי  יעקב,  בני  ושל  יעקב,  של  הגדולה 
האמיתיים שבכל הדורות, הוא לא לראות את המציאות 
המציאות.  מתוך  לצמוח  שעתיד  מה  את  לראות  אלא 
לא לראות את הזרע אלא את העץ שיצמח. וכמה שזה 
קשה...  איך מובא בשם רבי נחמן מברסלב זי"ע: ואפילו 
ה'  נמצא  שם  גם  בוודאי  ההסתרה  שבתוך  בהסתרה 

יתברך. המעניק לנו את הכח לצמוח.
זאת,  בכל  אך  כאלה,  מדרגות  אנו  רחוקים  אם  גם 
ומסתכלים  חנוכה  נרות  לפני  כשיושבים  החנוכה  בימי 
שהם  וזוכרים  עמוקה  בהתבוננות  הקודש  להבות  על 
שיירי עבודת המקדש, אז ראוי לחשוב על בית המקדש 
בבניינו, להאמין כי בוא יבוא יום הבנין. יום של "והראנו 
בבניינו ושמחנו בתיקונו". ומתוך כך נוכל לשיר מזמור 

חנוכת הבית בניגון חדש ומחודש.

מזמור שיר חנוכת הבית לדוד

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

החשמונאים גילו מסירות נפש לה' ולתורתו וביקשו לחנוך את המקדש והמזבח, הם 
שמעו בחזונם! על כן כשמצאו את פח השמן הקטן ביקשו מיד להדליק את המנורה. כי 
לנגד עיניהם הייתה מנורה דולקת ולא פוסקת מלהאיר, גם אם לא רואים עכשיו את 

השמן עבור כל הימים הבאים. היתה להם אמונה שהנר לא יכבה!

מאן דאמר
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עוד היום אצלך בביתשלם וקח

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

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

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

קומקום נירוסטה 
כד חשמלי נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, 
גוף חימום נסתר, בסיס 

עגול מסתובב 360 
מעלות, פילטר לסינון 

המים.

₪79

₪599

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

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

ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

מנוע חזק במיוחד, אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪169

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪799

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

1100 וואט, קערה 2.6 ליטר 
עמידה במיוחד ובלתי שבירה,

מיני מיכל 1.2 ליטר 

שנות אחריות 2

טוסטר אובן גרץ

₪149

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

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

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

לעמדת טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנתיים אחריות

₪349

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

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

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

משעת עבודה, הכנת 3 
גדלים של כיכרות לחם

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

₪499

3600 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

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

W  2500 :האירופאי, הספק

₪ 189
שואב אבק סמסונג

שואב אבק 1800 וואט 
בעל עוצמת שאיבה 

380WSP
פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה יעיל לסובלים 

מאלרגיה ורגישות לאבק, 
אבקנים וקרדית האבק

₪399

מיקסר דייהו מקצועי

₪499

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

מקציף ומקציף K, שקט במיוחד
המושלםהמיקסר 

עוצמתי במיוחד, קערה 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף 

₪199
20 ליטר 

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

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

₪899

סיר בישול רדמונד
42 תוכניות בישול ואפיה מתוכן 16 תוכניות 

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

ניתן לאפות לחם, כולל 
תוכנית מולטי שף, בישול 

אקספרס, בישול רגיל, 
מרק, אפייה, חימום 

ועוד.  כולל רשת לטיגון 
בשמן עמוק ומתקן 

בישול אדים.  

במטבח!הבריאות מהפכת 

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

HEMILTON 1 - מאסטר קייק 4 ב

₪199199

סיר טיגון צ'יפסר גולדליין

₪99

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

ידית נשלפת, בורר 
טמפרטורה רב 

שמושי, נורת ביקורת 
וטרמוסטט אוטומטי 

סיר טיגון ללא שמן - AIRFRYER פיליפס

שנות אחריות
ע"י אלקטרה 2

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

צ'יפס, שניצל ומיני מאכלים 
מטוגנים אחרים המכילים 

עד %80 פחות שומן. 

₪888

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

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

ריחות הטיגון

₪249 במקום 299 ₪

רדיאטור אלקטרה 7 צלעות

₪149

שלוש דרגות חום, בקרת 
טמפרטורה ע"י תרמוסטט 

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

בנפילה,  
7 צלעותבטיחותי

תנור חימום נירוסטה שטנגות

₪99

3 ספירלות עשויות שטנגות, 
רשת הגנה צפופה במיוחד, 

פתח חימום עליון לשימושים 
שונים, מנגנון בטיחותי 

המפסיק את פעולת התנור 
בעת נפילה.

בטיחותי

תנור חימום אינפרא

₪169

תנור חימום עוצמתי. מבחר 
דרגות הפעלה.

רפלקטור אחורי לפיזור חום 
אופטימלי בחלל החדר.

[W] 2200 :דרגת חימם גבוהה

בטיחותי

רדיאטור ללא שמן מורפי ריצ'ארדס

₪549 שנות אחריות 2

רדיאטור 
ללא שמן

₪449
₪379 7 צלעות

9 צלעות

11 צלעות

בטיחותי

אידאלי לחימום אזורים פתוחים, 
לחצר ולמרפסת, לבתים פרטיים 

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

גשם ורוח. 

פטריית חימום בגז

₪899 בטיחותי

חימום בגז

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

מפזר חום עומד שוכב

₪49

מפזר חום לאמבטיה
מפזר חום לאמבטיה,  2 דרגות 

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

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

מפני חימום יתר

79 ₪בטיחותי

שתי מצבי הפעלה, שני 
גופי חימום עשויים קוורץ 

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

תנור חימום קוורץ

₪35 בטיחותי

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

כולל מכשיר אדים קרים,
ניתן להפעלה עם שעון שבת.

מחמם טורבו הוריקן גולד ליין

₪499

אידיאלי לשימוש בחדרי ילדים,  
חימום קרמי נעים ומלטף 

כולל מכשיר אדים קרים,
חימום קרמי נעים ומלטף 

כולל מכשיר אדים קרים,
חימום קרמי נעים ומלטף 

ניתן להפעלה עם שעון שבת.
כולל מכשיר אדים קרים,

ניתן להפעלה עם שעון שבת.
כולל מכשיר אדים קרים,

בטיחותי

מקרן חום קרמי
הספק 950W , מעוצב, גוף חימום 

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

מקרן שולחני

₪229מקרן עומד
₪199

מקרן חום קרמי

₪149מקרן תלוי

30 נורות לד ב-

  LED תאורת חירום 30/60/90 נורות

₪99
₪69
₪39

60 נורות לד ב-

90 נורות לד ב-

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

תנור אינפרא לאמבטיה

₪59בטיחותי

תנור חימום נירוסטה לאמבטיה

₪199

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

בטיחותי

בעל 2 מצבי הפעלה 
בידוד כפול למוליכי החשמל 

הפנימיים לבטיחות מרבית
מנגנון להגנה בפני קפיאה, 

ניתן להשתמש כמאוורר בקיץ

מפזר חום דלונגי

₪159 בטיחותי

מגהץ קיטור טפאל

₪399 שנות אחריות
ע"י היבואן 2

לחץ קיטור 4.2 בר.
תפוקת אדים 

מקסימאלית 90 גרם/
לדקה. שימוש במי ברז.

.2135W הספק
גיהוץ אנכי עוצמתי.

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

KMIX מיקסר

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

היבואן ˆ הדרכה למיקסר 
באקדמיה לבישול "לגעת באוכל"

ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

תנור דו תאי הלכתי סאוטר
שני תאים בהפרדה מלאה 

לבישול ואפייה - ניתן להפעיל 
את שני התאים בו זמנית! 

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

₪2,990

מקרר מקפיא עליון 380 ליטר
בנפח 313 ליטר

No-Frost 
 Multi-Flow

Cooling System
D דרוג אנרגטי

₪1,790
No-Frost 

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

אפשרות לאחסון 
בקבוקים במדפים 
אוולים, מקפיא עד 
למינוס 12 מעלות 

צלסיוס

₪699
מקרר 3 דלתות מפואר היטאצ'י

₪5,790

FRENCH DOOR, עיצוב 
דלתות בציפוי זכוכית, 482 

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

מערכת אוורור כפולה, פיקוד 
 .TOUCH אלקטרוני

שנות אחריות
מלאה 7

מקרר מקפיא עליון 

₪999

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע נירוסטה.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪399

כיריים גז 5 להבות טרגן
כיריים יוקרתיות 

עם משטח נירוסטה 
מחוסמת ועמידה, 

 SABAF 5 מבערי גז
איכותיים תוצרת 

איטליה, מבער טורבו 
בעל, להבה משולשת 

₪1,290

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

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

A דרוג אנרגטי

נפח 6 ק"ג

₪1,190 WWW.GALANZ.COM

4 משטחי חימום, 
 ,TOUCH כפתורי מגע

טיימר עד 99 דקות. 
9 שלבי חימום. 

כיבוי בטחון  אוטומטי

כיריים אינדוקציה 4 להבות

₪1,990 כיריים 
אינדוקציה

חד פאזיחיבור 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק�ג

₪1,290

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

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

מייבש כביסה ווירפול + מעבה
מייבש עם מעבה, טכנולוגיית 

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

לחות,  תוצרת צרפת.

תוצרת 
צרפת

+ מעבה

₪1,990

מייבש כביסה גאלנס

₪849

נפח 6 ק"ג
 סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

WWW.GALANZ.COM

מייבש כביסה אלקטרה דיגיטלי

₪1,190

נפח 6 ק"ג
צג דיגיטלי לחיווי סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

15 תוכניות, מהירות 
סחיטה מתכווננת, ביטול 

סחיטה, שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי.

מכונת כביסה אלקטרה 6 ק"ג

נפח 6 ק"ג

₪1,390

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

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגים

₪1,690

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל�ד

5.5 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
טכנולוגית Motion 6 מדמה 

כביסה ידנית-לביצועי כביסה 
 – Direct Drive .טובים יותר

הנעה ישירה, מהירות סחיטה 
1000 סל"ד

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

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

תוכניות הפעלה, 
 ,A דירוג אנרגטי

₪1,790

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 ליטר

 Flat & Dual Multi Flow 
טכנולוגיית פיזור אויר בתא 

הקירור ובתא ההקפאה דרוג 
D אנרגטי

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

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

מדיח כלים בוש צג דיגיטלי

₪2,390
תצוגה דיגיטלית

דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

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

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

690
דירוג 
אנרגטי
A

מדיח כלים אינטגרלי מלא ווירלפול

דירוג 
אנרגטי
A

12 מערכות כלים, 5 תוכנית 
הדחה, 4 טמפרטורות שונות 

כולל תוכנית אינטנסיבית, 
דרוג CLASS A+, 15 ליטר 

למחזור הדחה

₪2,690 מיקסר 
פיליפס 
מתנה!!!

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

– 74 ליטר ומפלסי 
גובה נוספים לגמישות 

גדולה יותר 

₪1,390

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

לבישול אחיד .

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס 
תוצרת גרמניה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

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

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

מהירה ב- 15 דקות, דירוג 
.A אנרגטי

מכונת כביסה סמסונג ענקית 9 ק"ג

₪2,990
 דקות, דירוג 

.
נפח 9 ק"ג דירוג 

אנרגטי
A חדש!

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,690 + מעבה

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

אנטי בקטריאלית מובנת במקרר, 
 Multi Air-Flow מערכת

,C תאורה פנימית, דרוג אנרגטי
דמוי נירוסטה.

₪4,090  NO
FROST

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

צבעים לבן/נירוסטה

₪3,490
מזגן עילי 2 כ"ס –טורנדו

₪ 3,120
דירוג 
אנרגטי
A

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

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

מלאות 5

חדש!
דגמי 2015

4 שיטות אפיה ובישול, 
מערכת גז מתוצרת 

איטליה, שסתום בטחון לכל 
מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור משולב אלקטרה

₪1,690 טורבו אקטיבי

Basic 14 מזגן אלקטרה

₪ 1,860

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

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

₪6,190
קיוסק מים

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

סדרת המדיחים המפוארת של אלקטרה

₪1,790
₪1,390₪1,590
₪1,590

מדיח רחב

מדיח חצי אינטגרלי

מדיח אינטגרלי מלא

מדיח צר
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק',
 : AAA דרוג

בטיב ההדחה, 
חסכון באנרגיה  

וטיב הייבוש

דירוג 
אנרגטי
A

AAA דרוג

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 ליטר בגימור 

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

האוויר, סקירה אלקטרונית של 
מצבי פעולת התנור.

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3
תוצרת גרמניהתוצרת גרמניה

דירוג 
אנרגטי
A

₪3,490
₪1,990

תנור 
פירוליטי

5 להבות עם שליטה 
מדויקת על עוצמת 

הלהבה,  הצתה 
אלקטרונית, חיישן 

בטיחות

כיריים גז מידאה 5 להבות  משטח זכוכית

₪1,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2
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