
עוד היום אצלך בביתשלם וקח

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

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית 
ללא עלות בעת רכישת מוצר חדש במחסני 

חשמל. יש לתאם פינוי מראש.
קונים חדש בחסות

ממחזרים ישן בתוקף עד 14.3.2016 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי.

מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 
בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל 

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

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

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

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

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
(לשמירת הטריות)

NO FROST

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

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

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,190 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, בוש , סאוטר מקרר האייר

מקרר מקפיא עליון בנפח 545 ליטר,  
מערכת Multi Cooling- מערכת 
קירור כפולה לחסכון באנרגיה מנגנון 

מערכת הרחקת ריחות ושמירה על טריות 
המזון. לוח פיקוד דיגיטלי חכם, תאורת 

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה בוש
נפח 7 ק"ג, מהירות סחיטה 800 סל"ד, תוכנית 

 VarioPerfect ,אקספרס ב-15 דקות
נפח 7 ק"ג לחסכון בזמן או בצריכת חשמל

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

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

 No-
Frost

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

עוד היום אצלך בביתשלם וקח
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לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית 
ללא עלות בעת רכישת מוצר חדש במחסני 

חשמל. יש לתאם פינוי מראש.
קונים חדש בחסות

ממחזרים ישן בתוקף עד 14.3.2016 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי.

מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 
בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל 

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

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

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%
הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - בקו, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

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

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
(לשמירת הטריות)

NO FROST

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

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

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,190 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, בוש , סאוטר מקרר האייר

מקרר מקפיא עליון בנפח 545 ליטר,  
מערכת Multi Cooling- מערכת 
קירור כפולה לחסכון באנרגיה מנגנון 

מערכת הרחקת ריחות ושמירה על טריות 
המזון. לוח פיקוד דיגיטלי חכם, תאורת 

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה בוש
נפח 7 ק"ג, מהירות סחיטה 800 סל"ד, תוכנית 

 VarioPerfect ,אקספרס ב-15 דקות
נפח 7 ק"ג לחסכון בזמן או בצריכת חשמל

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

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 

₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

 No-
Frost

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

מהדורת יום ו’  העיתון של כל הציבור החרדי  א' באדר ב' תשע"ו  11.3.16 גיליון מס’ 94
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פרשת פקודי



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

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 

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

טלפון שולחני 

₪69

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

בשימוש ולשיחה חדשה, חיוג 
ודיבור באמצעות דיבורית

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

  SAMSUNG מסך מחשב

₪649

 ,FULL HD רזולציית ,LED מסך מחשב בטכנולוגיית
 5MS  זמן תגובה

649

מחשב ביתי ליבה כפולה

₪999

 ספק כח 500, 
 ,GIGABYTE לוח אם

 INTEL DUAL- מעבד
CORE 1037U

500GB דיסק
2GB זיכרון

Western Digital 2.5" דיסקים קשיחים

₪339
₪249

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

ללא צורך בחיבור לחשמל
שנתיים אחריות 

500GB נפח

1000GB נפח

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

''2.7, סוללת ליתיום.

₪339

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

BLUETOOTH רמקול
רמקול נייד קומפקטי, מתחבר לכל מכשיר סלולר דרך 

קישורית בלוטוס, סוללה נטענת לשעות של נגינה.

₪55

 HD  BLK מצלמת מים ספורט ואקסטרים

₪99

.HD  מסך מגע  בגודל 2". הקלטה באיכות

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

במקום 299 ₪
 בתוקף עד 12.3.16

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 12.3.16

₪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

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

₪499

WIFI בייבי מוניטור

₪222

₪10

מטען קיר
לטלפונים 

סלולריים ונגניםסלולריים ונגנים

מערכת שמע ניידת מעוצבת משולבת
MP3 טייפ, דיסק

MUSIC PORT , USB  חיבור חיצוני
יציאה לאוזניות

₪499 במקום 549 ₪ בתוקף עד 12.3.16

₪55

micro-SD כרטיסי זכרון

₪28
₪17 8GB

16GB

32GB

SD כולל מתאם

בתוקף עד 12.3.16

בתוקף עד 12.3.16

בתוקף עד 12.3.16
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> יש להגיע עם גזיר העיתון  > פריט אחד ללקוח 

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,699

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

mercury nano רחפן עם מצלמה מובנית
רחפן עם מצלמה מובנית, 6 ערוצים, שלט אלחוטי, 

 ,2.4GHZ ,איזון אוטומטי
רחפן עם מצלמה מובנית, 
 ,2.4GHZ ,איזון אוטומטי

₪199
כולל מצלמה 

מובנית

הספק עצום 800W, כונן DVD/CD  קורא MP3, מחבר 
USB, רדיו דיגיטאלי, שלט רחוק כניסת מקרופון, יציאת 

אוזניות, שירות ואחריות סם ליין

SAMSUNG מערכת מיקרו סטריאו

₪555

שירות ואחריות סם ליין

23.6"

330W RMS LG בידורית מקצועית
 330W עוצמתית במיוחד

USB 2 כניסות ,RMS
 ,Bluetooth/NFC קישורית

כניסה ל-2 מיקרופונים, 
תאורה, רדיו, שלט רחוק.

₪999

canon SX60 מצלמה דיגיטלית
 LCD מסך ,X65 16.1 מיליון פיקסלים, זום אופטי ענק

FULL HD 3.0 מפרקי מתכוונן, צילום ווידאו"
 WIFI, 3 שנות אחריות ע"י קרט ניופאן

₪1,799

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

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
בתוקף עד 12.3.16

בתוקף עד 12.3.16

מקרן (ברקו) להקרנה על הקיר
מציג עד גודל של   ''120, נורת LED  לעד 30,000 שעות עבודה, 

מחבר usb להצגת מצגות, קליפים וסרטונים, רמקול פנימי לשמע 
מקסימאלי, מחבר HDMI  למחשבים ומצלמות

בתוקף עד 12.3.16

₪799
בתוקף עד 

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.3.16

בתוקף עד 12.3.16

בתוקף עד 12.3.16
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פרשת פקודי

נתניהו סופג שורה של התקפות, בעקבות אוזלת היד במאבק מול הטרור

מתקפה 
מימין

השר לשעבר גדעון סער תקף ישירות את מי שעד לא מזמן כיהן כשר החינוך בממשלתו: "כנראה 
שהטיפול לא מוצלח. כנראה שעד עכשיו הוא גם די נכשל", אמר סער בהתייחס למאבק בטרור 
 וגם ליברמן לא פספס הזדמנות לתקוף: "יהודים ממש לא מבקרים כאן. הם מרגישים שאין 
אפשרות להסתובב פה ובטח שלא להרגיש ביטחון. נתניהו ויעלון זה רע לביטחון"  עמ' 4-5

גדעון סער ונתניהו בימים אחרים                        )צילום: מארק ישראל סאלם, פלאש 90(

דוד פרמד וולף, חבר הנהלת 
הקהילה היהודית באורגוואי נרצח 
על ידי מוסלמי בפתח חנותו בעיר 

מגוריו, פייסאנדו  עמ' 10

הטרור הגיע 
לאורגוואי

משמרות המהפכה האיראנים ערכו 
ניסוי בטילים בליסטיים  שני טילים 
נורו ממערב לטהרן, ופגעו במטרות 

בדרום מזרח איראן  עמ' 11

הניסוי הבליסטי 
של האיראנים

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 
מתקרב לדת - בתוככי הכלא  הוא 
משלים מניינים למנחה וערבית, מניח 

תפילין ולומד תורה  עמ' 6

החיים החדשים 
של אהוד אולמרט

ויהי בימי הצאר ביקור מדיני

מה באמת עבר על היהודים בצבא 
הרוסי בתקופת הצאר ובתקופת 
הבולשביקים?  מוסף שבת

האם בשנה 
האחרונה לכהונת 
ממשל אובמה, 
מנסה הנשיא 
האמריקאי 

באמצעות סגנו ג'ו 
ביידן, להניע את 
התהליך המדיני 
  ?בכל מחיר

מוסף שבת
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שמעון דן

ראש  "זוכה"  האחרון,  השבוע  בסוף  הפיגועים  שורת  אחרי 
הממשלה נתניהו להתקפות לא רק ממחנה האופוזיציה, אלא גם 
ממי שלכאורה נמנים על המחנה שלו, מחנה הימין, ובהם ח"כים 
ושרים מכהנים שחלקם לא היססו להעביר עליו ביקורת בפומבי.

מי שעשה זאת בצורה החריפה ביותר, היה השר לשעבר גדעון 
נתניהו מתוך  כיהן כשר בממשלתו של  לא מזמן  מי שעד  סער, 
ראש  על  חריפה  במתקפה  )חמישי(  אתמול  יצא  סער  מפלגתו. 
הממשלה נתניהו וטען כי הוא כשל בטיפולו בגל הטרור. בראיון 
שהעניק אתמול סער לגלי צה"ל, אמר כי "כנראה שהטיפול לא 
נאמר  בוא  נכשל.  די  גם  הוא  עכשיו  שעד  כנראה  מוצלח.  היה 

ברורה  בצורה  הדברים  את 
יהיה גם  ומפה אולי אפשר 

להגיע למקומות אחרים".
אני  "גם  אמר:  סער 
אזרחי  רוב  כמו  בחרתי 
בליכוד  ישראל  מדינת 
הדברים  בשביל  ובנתניהו, 
האלה. בוא נאמר שמבחינת 
בנושא  ומעשים,  תוצאות 
השנה  חצי  בכל  הביטחוני 
רואים  לא  אנחנו  האחרונה 

את זה", הוסיף.
על  כי  הדגיש  סער 
את  "להחזיר  הממשלה 
ישראל",  לאזרחי  הביטחון 
מקווה  הוא  כי  ואמר 
בדרג  שתהיה "התעשתות" 
לא  "התעשתות  המדיני. 

יכולה להיות אם מתבצרים מאחורי האמונה שעד עכשיו עשינו 
את כל מה שצריך היה לעשות", הוסיף.

גל  נגד  במאבק  ברור  יעד  בהצבת  כושלת  הממשלה  לדבריו, 
יעד היא הדבר הכי חשוב בדרך להשגת היעד.  הטרור. "הצבת 
ברגע שאתה לא מציב יעד - אתה משתרך, אתה נגרר, כמו באותם 
כשהוא  אמר  החמאס",  מול  'המפוארת'  המערכה  של  ימים   50
מתייחס למבצע צוק איתן. "אני לא חושב שהיא הייתה צריכה 

להימשך 50 יום".
סגל התייחס לדרך הנכונה לטפל בגל הטרור, וציין בין השאר 
פעולות כמו הרחקת שוהים בלתי חוקיים וגירוש מסיתים. "יש 
לרצח  וקוראים  שמלבים  ובתקשורת  במסגדים  מסיתים  בהחלט 
לרצועת  כבוד  אחר  להישלח  צריכים  האלה  האנשים  יהודים. 
עזה. ללא יצירת תודעת הפסד ברמה האישית אצל אותם מסיתים 
אצל  הלאומית  ברמה  וגם 
הפלסטינים, לא ניתן לקוות 
הזאת  שהאינתיפאדה 
באיזשהו  מעצמה  תסתיים 

אופן. זה לא יקרה".
יש  כי  עוד  טען  סער 
הבנייה  את  להגביר 
מהלכים  "יש  בירושלים. 
מזמן  לבצע  היה  שצריך 
טען  מתבצעים",  ולא 
בנייה  כמעט  "אין  סער, 
ליהודים  משמעותי  בהיקף 
הרבה  ויש  בירושלים, 
חוקית  בלתי  בנייה  מאוד 
אם  בירושלים.  ערבים  של 
יימשכו  האלה  המגמות 
תיקו  יהיה   -  2030 בשנת 
ומכאן  בירושלים  דמוגרפי 

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

יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר,
שוקי קנר, רונן להט

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: ינון פלח

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט

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

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות 
הפצה?

סמנכ"ל שיווק ומכירות: סמדר הירש

"לא רואים 
תוצאות בנושא 

הביטחוני"
כוחות  של  היד  אוזלת  רקע  על  השבוע,  בסוף  ושוב  שוב  הותקף  נתניהו  הממשלה  ראש 
התייצב  סער  גדעון  לשעבר  השר  משמאל:  רק  לא  והפעם    המפגעים  מול  אל  הביטחון 
לא  שהטיפול  "כנראה  בממשלתו:  החינוך  כשר  כיהן  מזמן  לא  שעד  מי  את  ישירות  ותקף 
  בטרור  למאבק  בהתייחס  סער  אמר  נכשל",  די  גם  הוא  עכשיו  שעד  כנראה  מוצלח. 
מרגישים  הם  כאן.  מבקרים  לא  ממש  "יהודים  לתקוף:  הזדמנות  פספס  לא  ליברמן  וגם 
לביטחון" רע  זה  ויעלון  נתניהו  ביטחון.  להרגיש  ובטח שלא  פה  להסתובב  שאין אפשרות 

"רעים בביטחון". ליברמן בשער שכם )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(
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  זעזוע וחשש כבד

ואילך אולי יהיה רוב ערבי בעיר.  צריך לחזק את האחיזה שלנו 
בירושלים. יש מאמץ פלסטיני ליצור רצף טריטוריאלי מבית לחם 

לרמאללה - אין שום מענה בצד הישראלי למהלכים האלה".
בראיון הוסיף סער כי עדיין לא החליט אם יחזור לפוליטיקה 
וסרב להתחייב כי ישוב לליכוד. "מאחר שלא החלטתי אם מחר 
אני חוזר לחיים ציבוריים, אז אני לא חייב לתת תשובה קונקרטית 
מתי אני אחזור ואיך אני אחזור - כי פשוט לא החלטתי", אמר 

סער.
זאת  למרות  המדינה  לפוליטיקה,  במיוחד  מתגעגע  לא  "אני 
חשובה לי, ויותר חשובה ממני, ולפוליטיקה אני אחזור רק אם 
ארגיש שאני יכול לעשות שינוי. אין לי עניין לחזור לפוליטיקה 
לחיים  לחזור  לשקול  "בעיניי  הוסיף,  כיסא",  לתפוס  בשביל 
הפוליטיים זה אם אזהה סיטואציה שבה אני יכול לעשות שינוי. 
החלטות  אקבל  כאשר  הזאת.  ההחלטה  לנקודת  קרוב  לא  אני 

אודיע אותן לציבור בצורה הברורה ביותר".
יוצאת  והגיבו בחריפות  בליכוד, בתגובה, לא נשארו חייבים 
דופן לראיון שנערך עם סער: "נראה שגדעון סער פתח בקריירה 
ניסיון בטחוני שלא  חדשה כטוקבקיסט. מדובר באדם חסר כל 
בתל  ביתו  מסלון  לקשקש  אבל  מימיו,  מבצעית  החלטה  קיבל 
השיקולים  את  מבין  הוא  כאילו  הביטחוני  המצב  על  אביב 

הניצבים אל מול הדרג המדיני - זה לא עולה כסף".
תקדים  חסרי  צעדים  מובילה  "הממשלה  כי  הגיבו,  עוד 
השב"כ,  צה"ל,  לעשות.  תמשיך  וכך  הטרור  מול  במלחמה 
המשטרה וכל כוחות הביטחון פועלים בנחישות רבה תוך גיבוי 
פוליטיקאים  של  קישקושים   - השאר  כל  המדיני.  מהדרג  מלא 

שנועדו לקושש קולות".

  "יהודים לא מבקרים כאן"

אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר  השבוע  בסוף  הגיע  במקביל, 

ליברמן יחד עם חברי סיעתו לשער שכם, לאור המצב הביטחוני 
באזור. במהלך ביקורו, שלווה תחת אבטחה כבדה, מתח ליברמן 
חירום  מצב  על  להכריז  וקרא  הממשלה  התנהלות  על  ביקורת 

בשל גל הטרור שפוקד את הארץ כבר חצי שנה. 
הביטחון  ושר  שהממשלה  זה  בפועל  שקורה  מה  "לצערי, 
שלפני  לתקופה  אחורה  שנים  עשרות  ירושלים  את  החזירו 
1967, שיהודים ממש לא מבקרים כאן ומרגישים שאין אפשרות 
להסתובב פה ובטח שלא להרגיש ביטחון. נתניהו ויעלון זה רע 
לביטחון", אמר ליברמן. כמו כן התייחס לשני הפיגועים שאירעו 
בימים האחרונים בשער שכם, בהם היו מעורבים שוהים בלתי 
גל הטרור  פה, אחרי חצי שנה של  "מה שקרה  ואמר:  חוקיים, 
- אלה דברים בלתי סבירים בעליל. אני יכול רק לחזור ולהגיד 
שלא היה צריך לחכות חצי שנה כדי ללכת ולהחמיר את החקיקה 

בנושא ענישה לשב"חים, למעסיקים שלהם ולמסיעים שלהם".
בנוסף לכך, אמר שר החוץ לשעבר כי "הפתרון הוא בשינוי 
מאוד  בהרבה  את השקט  לקנות  וניסיון  הטרור  הכלת  מדיניות. 
כסף - נכשל. נתניהו חזק מאוד בדיבורים, חזק על המרקע, חזק 
בסיסמאות, אך חלש מאוד במעשים. כדי למגר תא הטרור פשוט 
יכולה  בצרפת  שמאל  ממשלת  אם  המדיניות.  את  לשנות  צריך 
גם פה אפשר. לא  להכריז על מצב חירום של ממשלת שמאל, 
צריך לחפש אשמים במערכת המשפט, אחרי חצי שנה ניתן לדבר 
על הכרזת מצב חירום במדינה. מצב חירום יאפשר חופש פעולה 

לגבי מעצרים ופעולות נוספות".
לאחר מכן חזר ליברמן על קריאתו לגזור עונש מוות למחבלים, 
שיש  ככאלה  המשותפת  הערבית  הרשימה  חברי  את  כינה  ואף 
לסלקם מהכנסת: "גם בנוגע לשב"חים היושבים בכנסת ישראל, 
התייר  רצח  את  גינו  לא  עכשיו  שעד  הערבית  הרשימה  חברי 
בפיגוע, אך מיד יצאו להגנת חיזבאללה, ברור שמדובר במחבלים 
שיושבים בכנסת. אם בספרד ניתן להוציא מפלגה מחוץ לחוק, 
גם פה חייבים לבחור ולהוציאם מחוץ לחוק. אם בארצות הברית 

גוזרים מוות על האחראים לפיגוע בבוסטון - גם אנו יכולים".

לסיום התייחס ליברמן לביקורו של סגן נשיא ארצות הברית 
את  להכריע  והוא  אחד,  פתרון  כרגע  "יש  בישראל:  ביידן  ג'ו 
להוביל  שניתן  חושבים  אם  רלוונטי.  לא  השאר  כל   - הטרור 
תהליך מדיני תוך כדי זו טעות. לפני שנכריע את הטרור לא נתין 
להשיג שום דבר. צריך להבין שאנו לפני הסלמה שמנוהלת ע"י 

הרשות הפלסטינית, במישור המדיני והביטחוני".
גם יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג, תקף השבוע את 
להירצח  ימשיכו  ניפרד מהפלסטינים  "עד שלא  בנושא.  נתניהו 
פה יהודים" - אמר הרצוג, שתקף את מדיניות הממשלה. "ראש 
ניפרד  שלא  עד  המציאות.  זאת  דבר.  שום  עושה  לא  הממשלה 

מהפלסטינים יירצחו פה יהודים".
לדברי הרצוג, רק הפרדה פיזית בשטחי יהודה ושומרון תביא 
להרגעת המצב. "אני כבר כמה חודשים תובע מראש הממשלה 
את  שעוטפת  הגדר  את  להשלים  "יש  אמר.  להפרדה",  ללכת 

הגושים. דרום הר חברון ואזור גוש עציון פרוצים לגמרי".
השבוע  הפיגוע  את  שביצעו  הרוצחים  שני  כי  ציין  הרצוג 
בירושלים הם תושבי כפר עקב. "יש 28 כפרים פלסטינים בעוטף 
ירושלים שמרבית הישראלים אפילו לא מכירים", אמר הרצוג. 

"שימו חיץ! היה צריך לשים שם מחסום ברור מזמן".
היתכנות  כרגע  רואה  אינו  הוא  כי  הבהיר  האופוזיציה  יו"ר 
למימוש החזון של שתי המדינות, אבל ניתן ליישם צעדי ביניים 
הזה",  החזון  את  נשמר  אנחנו  להפרדה  נביא  "אם  ביטחוניים. 
התיישבות,  נפנה  ולא  צה"ל  את  נשאיר  "כמובן  הרצוג.  הדגיש 
אבל מחוץ לגדר ניתן לפלסטינים לפתח את הכלכלה והמשילות 

שלהם".
בנוגע להצעות לגרש משפחות מחבלים לרצועת עזה, הדגיש 
מחבלים  לגרש  מוכן  "הייתי  עיניים.  באחיזת  מדובר  כי  הרצוג 
ואת משפחותיהם אם זה היה סביר, אבל זה לא אפשרי מבחינה 
משפטית. זה פשוט לא יהיה", הבהיר. "רה"מ והשר כץ מפילים 
עיני  את  לאחז  כדי  הצגה  סתם  זאת  היועמ"ש.  על  התיק  את 

הציבור".

תקף בחריפות את נתניהו. גדעון סער ונתניהו בימים אחרים                                                                                                      )צילום: מארק ישראל סאלם, פלאש 90(
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אלי שניידר

רק לפני שבועות ספורים נכנס ראש הממשלה לשעבר אהוד 
אולמרט, לכלא מעשיהו לעונש מאסר של שנה ושבעה חודשים 
בכלא מעשיהו בגין שוחד, אבל כבר כעת מתקבלים דיווחים 

על כך שאולמרט מתקרב ליהדות בתוככי הכלא. 
לאתר  סיפר  הסוהר  בבית  האסירים  לאחד  המקורב  גורם 
יום, משתתף בשתי תפילות  'וואלה': "הוא מניח תפילין בכל 
של מנחה וערבית ולומד תורה והלכה עם מאיר רבין, ששוהה 

באותו אגף".
באתר דווח כי גורמים הנמצאים בקשר עם כמה מהאסירים 
לצד  מעשיהו,  בכלא   10 באגף  שוהה  אולמרט  כי  אמרו 
סולידריות אחד עם השני, הם  נוספים. "מתוך  עשרה אסירים 
משלימים מניין תפילה, בעיקר אחר הצהריים ובערב בתפילת 

מנחה וערבית".
תפילת  לקיים  התקשו  עדיין  "הם  הגורמים,  אחד  לטענת 
בבוקר,  שלו  העיסוקים  את  לו  יש  אחד  כל  כי  במניין  שחרית 
הוא מציין, "בשאר  זאת,  עם  כולם הסכימו".  אז  חוץ משבת, 
יחד  בהן  משתתף  אולמרט  ובערב  הצהריים  אחר  התפילות 
גם  הוא  תפילין.  להניח  משתדל  הוא  ובבוקר  האסירים,  עם 
מקורב  שהיה  )החרדי  רבין  מאיר  עם  קבועה  חברותא  לומד 
לעד המדינה שמואל דכנר הנושא בעונש חמש שנות מאסר(, 

ששוהה באותו אגף".
אולמרט, לפי הדיווח, שוהה בתא יחד עם איש העסקים דני 
מאיר  שטרית.  אורי  לשעבר  ירושלים  עיריית  ומהנדס  דנקנר 
רבין, שהתיידד עם אולמרט, שוהה באגף עם סגן ראש עיריית 
התפקיד  את  יש  אחד  "לכל  שמחיוף.  אלי  לשעבר  ירושלים 
שלו באגף. דני דנקנר, יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים לשעבר, 

למשל, הוא הטבח", אמר אחד הגורמים.
מכבר  זה  נכנס  אמנם  אולמרט  כי  לציין  יש  כך,  ובתוך 
כך,  הסתיימו.  טרם  המשפטיות  פרשיותיו  שלל  אולם  לכלא, 
את  מהפרקליטות  גרנות  עו"ד  לאחרונה  השמיעה  למשל, 
הנימוקים בערעור להחמרה בעונשו של אולמרט בפרשת מרכז 
ההשקעות. עו"ד גרנות ביקשה שלא להסתפק בעונש של מאסר 
על תנאי בלבד שהוטל עליו. האישום הנוגע למרכז ההשקעות 
הוא רק אחד האישומים שבהם הורשע אולמרט בכתב האישום 

שהוגש נגדו לביהמ"ש המחוזי בירושלים ב-2009.
הורשע  זקן,  שולה  של  והיומן  העדות  בעקבות  בהמשך, 
זה  גם בפרשת מעטפות הכסף של טלנסקי. באישום  אולמרט 
וקבלת  אמונים  והפרת  מירמה  של  בעבירות  אולמרט  הורשע 
דבר במירמה בנסיבות מחמירות ונידון לשמונה חודשי מאסר. 
זאת לאחר שביהמ"ש קבע כי עשה שימוש בכספים שהעביר 
לו טלנסקי גם לצרכים פרטיים, ולא רק לצרכים פוליטיים כפי 
שטען. ביהמ"ש קבע כי אולמרט השתמש בכספים כדי להעניק 

תוספת שכר לשולה זקן בהיקף של עשרות אלפי דולרים.

ימים ספורים לאחר שנכנס לכלא, אולמרט החל להתקרב ליהדות

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט מתקרב לדת - בתוככי 
הכלא  הוא משלים מניינים למנחה וערבית, מניח תפילין 
ולומד תורה  כך לפי דיווחים שהגיעו השבוע מגורמים 

המקורבים לאסירים בבית הסוהר 'מעשיהו' בו כלוא אולמרט 

החיים החדשים 
של אהוד אולמרט
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חיים כהן

מכתב 
לצביקה כהן

אני זוכר שלפני כמה שנים, כשנכנסת לתפקיד אחראי על 
תיק החינוך החרדי בעיריית ירושלים, הגעת לנשיא מועצת 
חכמי התורה מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן שליט"א, שנתן 
לך אז משימה, משימה עיקרית בתפקידך: לטפל בכל מה 
בירושלים,  הזאת שיש  ובחרפה  בבנות הספרדיות  שקשור 
של אי הקבלה שלהן למוסדות וסמינרים. אני זוכר שכמה 
ימים לאחר מכן נפגשנו, וכאחד שהוא חדש בעיר, התחלת 
להתעניין איך, מה, מי ומו. איך העסק עובד .)אמנם שאין 
בינינו אף קרבת משפחה, אבל אנחנו ומשפחותינו חברים 

כבר שנים רבות. 
ואז אמרתי לך: "צביקה, אתה צריך לדעת שזה תפקיד לא 
פשוט. גדולים וחזקים ממך ניסו וכשלו, כולל אפילו רבנים 
זה מה שחכם שלום אמר  חשובים מאד מהעדה. אבל אם 
לך, זה מה שאתה צריך לעשות, ואני אעזור לך. אבל אתה 

צריך לדעת שזה פשוט להילחם, כמעט עם הס"מ". 
יש לציין שבשנה הראשונה, מהבוקר ועד הלילה עבדת 
השניה  בשנה  מאד.  יפה  להישג  והגעת  בנושא  מאד  קשה 
וככל  בנושא,  להתעסק  השנה  מתחילת  כבר  התחלת  שוב 
מנסים  וכמה  קשה  שזה  כמה  ראית  העמקת,  ויותר  שיותר 
לטרפד לך מהלכים. יודע מה? אפילו את "המחוז החרדי" 

מנסים לפרק בגלל העבודה המצוינת שלך.
משתי  עכשיו,  דווקא  האלה  הדברים  את  לך  כותב  אני 
סיבות: ראשית, לפני שבועיים קיבלת, כמו שאומרים, מכה 
צריך  אתה  אבל  השמאלי.  ובכנף  הימני  בכנף  פשוטה  לא 
הורידו  שבזכותך  אמהות  מסתובבות  בחוץ  שאם  לדעת 
אפילו דמעה אחת פחות, רק בשביל זה היה שווה להמשיך 
נפש  במסירות  עושה  שאתה  הזאת  המלחמה  את  ולעשות 

ממש.
והסיבה השניה שאני מרשה לעצמי לכתוב את זה, היא 
כי מה לעשות, הרבה פעמים אנשים ברחוב פוגשים אותי 
ההתרגשות  את  רואה  ואני  כהן,  צביקה  שאני  וחושבים 
ופועל,  עושה  שאני  ממה  בפנים  שלהם  והשמחה  שלהם 
בעולם  מקנא  פשוט  שאני  רגע  באותו  לעצמי  אומר  ואני 

הבא שלך.
ממוקד,  תהיה  חכם,  להיות  תמשיך  צבי,  חכם  בקיצור, 
אל תפחד מאף אחד. תזכור תמיד שעצם זה שאתה מצליח 
במסירות הנפש שלך לגרום אפילו לאמא אחת שלא תוריד 

דמעות, רק בשביל שווה כל המאמץ. עלה והצלח.
ידידך, חיים.

נפלתם על השכל?
של  החתונה  העולם  בכל  פורסמה  שנים,   6 בערך  לפני 
הילארי  ארה"ב  של  החוץ  שרת  של  הבת  המפורסם,  הזוג 
קלינטון, צ'לסי, שהתחתנה עם יהודי )אם כי אני לא יודע 

עד כמה יהודי(. 
חידוש  על  ובעיקר  הזאת,  החתונה  על  דיבר  העולם  כל 
מעניין שהיה בה. החידוש היה שמי שחיתן את הזוג הזה 
היו שניים: מצד החתן היה זה רבאיי רפורמי, ומצד הכלה 

היה כומר. 
כמובן שלאחר שנה או שנתיים נולדה להם בת. ועכשיו 

אני שואל: האם הבת הזאת יהודיה? 
ראש  את  לשאול  צריכים  שאנחנו  השאלה  בדיוק  וזו 
הממשלה. כמו שהשבוע בכנסת הוא צעק על חברי הכנסת 
הערבים שתמכו בחיזבאללה, "נפלתם על השכל?", אותו 
על  נפלתם  האם  ראה"מ:  אדוני  אותך,  שואל  אני  דבר 
השכל, שאתם תומכים ברפורמים ומציגים בכל מקום שהם 

יהודים? האם הנכדה של קלינטון, היא יהודיה?
אני כותב את הדברים כי קיבלתי בימים האחרונים הרבה 
איך  מבינים  שלא  שעבר,  משבוע  הטור  על  תגובות  מאד 
אני מעז לכתוב או להצהיר מה שכתבתי, שהרפורמים לא 
כבר  הם  היום  של  הרפורמים  להבין,  צריך  פשוט  יהודים. 
דור שני להתבוללות, וכמעט ודאי שאין להם אף זכר לאם 

יהודיה.

א' באדר ב' תשע"ו 11/3/16
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שבתאי פוגל
 

שמש,  בית  בעיר  דרעי  אריה  הפנים  שר  השבוע  שקיים  בסיור 
כי תנופת הבניה המבורכת הקיימת בבית שמש  אמר השר דרעי, 
מציבה בפני פרנסי העיר ומשרד הפנים אתגר משמעותי. "אנחנו 
אל  ג',  בית שמש  ברמת  המוקמות  החדשות  השכונות  את  רואים 
לתת  כי  ואנחנו מבינים  רב,  הדיור המוקמות במרץ  יחידות  אלפי 
לאנשים דירות זה לא סוף הסיפור. הם זקוקים לאפשרויות תעסוקה 
ולצרכים רבים. בנוסף, בית שמש, למרות היותה ממוקמת באזור 
מעולה, לא התברכה בשטחי מסחר ותעסוקה רבים מסיבות שונות. 
אלו  אזורים  בשטחה  ולהכשיר  החסמים  את  לשחרר  "חייבים 

שיתנו תנופה כלכלית לעיר ואיתנות טובה, כדי שתוכל להתמודד 
אישית  לסייע  מתכוון  אני  המבורכת.  האוכלוסייה  התפתחות  עם 
למשרד  כולה  שמש  בית  העיר  את  להכניס  הצלחנו  בעניין. 

הפריפריה ואירתם לסייע".
הדברים נאמרו במסגרת ביקורו הרשמי של השר דרעי בעיר בית 

שמש כאורחו של ראש העיר משה אבוטבול. 
את הסיור פתח השר בשכונת רמת בית שמש ג׳ הנמצאת השלבי 
בניה מואצים. השר קיבל סקירה מקיפה על הפרוייקטים החדשים 
התחבורה.  ואמצעי  בשכונה  ציבור  ומבני  הכנסת  בתי  המוקמים, 
המוקמת  החדשה  לשכונה  הלוט  הסרת  בטקס  נרשם  מרגש  רגע 
יוסף  ג׳ ״חזון עובדיה״ הקרויה על שמו של מרן הגר״ע  ברמ״ש 
הגרא״מ  מרן  ע״ש  עזרי׳  ׳אבי  לשכונת  בסמוך  הממוקמת  זיע״א, 

שך זיע״א. 
זיע״א,  הגר״ע  מרן  על  בהתרגשות  דיבר  אבוטבול  העיר  ראש 
ועודד אותו  שלווה אותו אישית בכל שלבי ההקמה של השכונה 
להמשיך ולבנות למרות הקשיים והוסיף, ״השר דרעי בזמנו הכריז 
על בית שמש כעיר ומסייע לנו רבות, אין מתאים ממנו לחנוך את 

השכונה הזו״. 
של  הסמליות  על  דיבר  זיע״א  מרן  של  נכדו  ששון,  יעקב  הרב 
שם השכונה, כאשר בדיוק לפני 60 שנה מרן הוציא לראשונה את 
כי מרן מלווה אותנו מלמעלה גם  שו״ת חזון עובדיה. ״אין ספק 
זו, שתהיה מלאה בתלמידי חכמים״. לאחר מכן,  בהקמת שכונה 
לתשואות הנוכחים השר דרעי הסיר את הלוט מעל השלט הגדול 

של השכונה החדשה.

מנדי קליין
 

בעקבות הגשת הקובלנה לוועדת האתיקה נגד סגן שר החינוך 
נגד  הכנסת  במליאת  שנאמרו  הנוקבים  דבריו  על  פרוש  מאיר 
קבוצת 'מחללות הכותל' כי עליהן נאמר "לכלב תשליכון אותו", 
הסביר בסוף השבוע פרוש במכתב ליו"ר הוועדה כי על רקע מעשי 
החילול הנוראיים של הקבוצה הרפורמית בחר לצטט את רש"י הק' 

המדבר בחריפות נגד הפוגעים בליבת היהדות. 
"אני מבקש להסביר את תפקידו של נציג יהדות התורה בנאומים 
את  הקראתי  "בנאומי,  מכתבו.  את  פרוש  הרב  פתח  זה",  מסוג 
הפסוק בפרשת משפטים, הפרשה של אותו השבוע, 'ואנשי קודש 

תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו'.
לי,   תהיון  קודש  'ואנשי  ברורים,  דברים  ואומר  "רש"י מסביר   
אתם  הרי  וטריפות  נבילות  משיקוצי  ופרושים  קדושים  אתם  אם 
שלי', דהיינו של הקב"ה, 'ואם לאו אינכם שלי', ואם לא, אתם לא 
לאכול,  שאסור  טריפה  בשר  עם  עושים  מה  כן,  אם  הקב"ה,  של 

אומרת התורה, 'לכלב תשליכון אותו'.
"מאחר שלא שמעתי שנשות הכותל מתנזרות ממאכלים שאינם 
כשרים ומבשר שאינו כשר, הרי שהתורה ורש"י הקדוש פסקו את 
פסוקן, אך בוודאי  שאם הן תקפדנה על שמירת כשרות, ויוצהר כי 
אינן אוכלות פיגולים וטריפות, אז אתנצל בפניהן. איני חושב שיש 
מקום לבוא בטענות על רש"י או דבריו הקדושים, המקובלים מזה 

מאות שנים בכל העם היהודי".
פרוש המשיך ואמר כי "בכדי לסבר את האוזן, דומה הדבר לאדם 
שאינו משתייך לעם היהודי ויטען שאסור לומר בכנסת את הפסוק, 
'אתה בחרתנו מעל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל 
העם  בן  אני  ואפליה.  הסתה  בדברי  שמדובר  בטענה  הלשונות', 
היהודי ואני גאה בכך, אין דבר יותר לגיטימי ומכובד בעיני, מאשר 

לצטט את דברי רש"י הקדוש בנאום מעל בימת הכנסת". 
כזכור, במסגרת דיוני מליאת הכנסת בהצעות אי האמון, התייחס 
סגן שר החינוך להחלטה הפוגענית שהתקבלה בישיבת הממשלה 
הכותל'  'מחללות  לקבוצת  המערבי  בכותל  מקום  הקצאת  סביב 
בארצות  השוררת  הנוראה  בהתבוללות  הרפורמים  את  והאשים 

הברית.
פרוש אמר כי "אנחנו השבוע בשבת נקרא בפרשת משפטים את 
תשליכון  'לכלב  הוא:  וההמשך  לי'.  תהיו  קודש  'ואנשי  הפסוק: 
אותו'. אני רוצה לומר לכם. רש"י אומר: 'ואנשי קודש תהיו לי'. 
אתם  הרי  וטרפות,  נבלות  משיקוצי  ופרושים  קדושים  אתם  אם 
שלי. אני אומר את זה כאן: מי שהוא קדוש ופרוש משיקוצי נבלות 

וטרפות, הקדוש ברוך הוא אומר תהיו לי.
"ואלה שהם לא רחוקים משיקוצים ונבלות וטרפות, הם לכלב 
בקצה  הזאת שמו  את הקבוצה  הכותל,  נשות  את  אותו.  תשליכון 
המחנה, ליד שער האשפות, שם בפינה הנידחת, שם המקום שלכם. 

לכלב תשליכון אותו".
נגד סגן השר על  בתגובה הוגשה לוועדת האתיקה של הכנסת 
דבריו. המתלונן כותב בדבריו כי התבטאות זו אינה ראויה לביטוי 
בכנסת, וכי מדובר ב"ביזוי של יהודים על ידי יהודים". "לדעתי, 
המתלונן  כתב  מתבקשת"  התנצלות  ולפחות  ענישה  מתחייבת 

לוועדת האתיקה.

שר הפנים אריה דרעי בנאומו: "אפעל ליצירת מקורות הכנסה לעיר"  הדברים נאמרו במסגרת סיורו של 
דרעי בעיר בית שמש  דרעי חנך שכונה חדשה בשם "חזון עובדיה" ע"ש של מרן הגר"ע יוסף 

סגן שר החינוך מאיר פרוש לוועדת האתיקה על 
נאום 'לכלב תשליכון אותו': "כשמחללות הכותל 
יימנעו מאכילת פיגולים וטרפות - אתנצל בפניהן" 
 את הדברים אמר בעקבות הגשת קובלנה נגדו על 

דבריו נגד "נשות הכותל"

דרעי מתריע: "לבנות אלפי דירות בבית שמש ללא תעסוקה זה לא פתרון"

אחרי נאום בו זלזל ב"נשות הכותל" הוגשה נגד פרוש קובלנה בועדת האתיקה

נחנכה שכונה 
בבית שמש ע"ש 
מרן הגר"ע יוסף

ח"כ פרוש 
לא מתנצל

ליצור מקומות תעסוקה חדשים בעיר. דרעי חונך את השכונה החדשה )צילום: יעקב כהן(

לא מתנצל. ח"כ פרוש                                        )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(
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אצלינו השקל שלך שווה יותר!
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סניף רבי טרפון 6 
מרכז העיר ב"ב 
03- 5784405  

סניף החלוצים 10 
קרית הרצוג ב"ב
03-6163318 

סניף רבי עקיבא 27 
מרכז העיר ב"ב
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ערכת יצירה לכוס עבור 
משלוח מנות

אקדח פיקות

מארז למשלוח 
מנות

תיק מפואר למשלוח מנות

גיטרה מתנפחת עם כתובית 
לפורים

ערכת יצירה ליצן

ערכת יצירה לכוס עבור 
משלוח מנות

₪1
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ערכת יצירה עם 
כפתורים ודבק

לוחםכבאישוטרערביקאובוישודד ים

ועוד מגוון
ענק
 של 

מוצרים 
בשקל!

מבחר ענק של תחפושות 
במחירים מיוחדים!
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מתוקים
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גם בקהילה היהודית באורגוואי סובלים מהטרור המוסלמי

דוד פרמד וולף, חבר 
הנהלת הקהילה היהודית 
באורגוואי נרצח על ידי 
מוסלמי בפתח חנותו 

  בעיר מגוריו, פייסאנדו
התוקף פרץ לעברו בצעקות 

"א-ללה אכבר" ודקר 
  אותו בגבו עשר פעמים
בביתו נמצא חומר פרסומי 

שקשר אותו לפעילות 
בתנועה איסלאמית 

רדיקלית

יהודי נרצח במערב אורגוואי
אלי שניידר

הטרור הגיע גם לקהילה היהודית באורגוואי: דוד פרמד וולף הי"ד, 
חבר הנהלת הקהילה היהודית במערב אורוגוואי, נרצח בערבו של יום 
תוקף  ידי  על  פייסאנדו  בעיר  פעמים  עשר  בגבו  שנדקר  לאחר  שלישי 

שקרא קריאות "אללה אכבר". 
וולף הובהל במהרה לבית חולים אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו 
לאחר זמן קצר. על פי הדיווחים במדינה, גם אחד משלושת בניו נפצע 

בתקיפה. התוקף אותר ונעצר על ידי המשטרה.
וולף, בן 55, נרצח בפתח חנותו בעיר מגוריו פייסאנדו. אזרחים שהיו 
בעיר  יסודי  ספר  בבית  כמורה  שזוהה  החשוד,  את  לכדו  למקרה  עדים 
ופעיל בתנועה האסלאמית. החשוד הודה בחקירתו ואמר: "עשיתי את 
זה".  את  לעשות  לי  הדת שלי אמרה  יהודים.  שונא  אני  הדת.  בגלל  זה 
המשטרה המקומית הודיעה כי בביתו של הרוצח נמצאו חומר פרסומי 
לפגוע  וקריאה  הרדיקלית  האסלאמית  בתנועה  לפעילות  אותו  הקושר 

ביהודים. 
וולף הלך ברחוב  מדיווחים שהגיעו מהקהילה היהודית באורוגוואי, 
ולפתע התנפל עליו התוקף, בן 35, ודקר אותו מספר רב של פעמים בגבו. 
כלי תקשורת באורוגוואי דיווחו כי התוקף קרא קריאות בערבית במהלך 

התקיפה. 
אורוגוואי שעל הגבול  נהר  גדת  עיירה שממוקמת על  היא  פייסאנדו 
שפיץ,  ציון  בן  אורוגוואי,  של  הראשי  הרב  ארגנטינה.  עם  הבינלאומי 

הגיע לבית החולים כדי להיות עם המשפחה.
באורוגוואי חיים כ-15 אלף יהודים. "לא הרגשנו הרבה אנטישמיות 

כאן ולכן האירוע הזה מאוד מפתיע אותנו", אמר השבוע הרב שפיץ.

הנרצח, סוחר וחבר הנהלת הקהילה המקומית והארצית ופעיל מוכר 
בעיר ובמדינה, יצא מרכבו בשעה שלוש אחר הצהריים )שעון מקומי( 
כשהוא מלווה באחד מבניו. כשעמד בפתח חנותו, עט עליו אדם, קרא 

לעברו "אללה אכבר", ודקר אותו כמה פעמים בגבו. 
וולף ניסה לבעוט בתוקף ובנו ניסה לגונן עליו והניס את התוקף ונפצע 
קלות. הדוקר פתח בריצה בנסיון להימלט, אך כמה עוברי אורח שהבחינו 
אף הם בנעשה תפסו אותו והחזיקו בו עד לבוא המשטרה, כשברשותו 

נתפסה הסכין ששימשה אותו לביצוע התקיפה. 
עד ראיה סיפר לתקשורת המקומית כי "התוקף התנהג כמו חיה. הוא 
דקר כמה פעמים והנדקר ניסה להתגונן ולבעוט בו אבל הוא התמוטט". 
לאחר מכן הועבר במהירות לבית החולים 'קומפה' הסמוך. הוא הוכנס 

לחדר ניתוח שבמהלכו נקבע מותו. 
קלה  חתך  פציעת  עם  החולים  לבית  הוא  אף  הועבר  הנרצח  של  בנו 
התוקף,  המקומית,  המשטרה  פי  על  לביתו.  ונשלח  נתפר  שם  בשפתיו 
בשנות ה-30 לחייו, בעל רישום פלילי בגין קשירת קשר לביצוע פשע 
ושיבוש חקירה. המשטרה אישרה כי עבד כמורה בבית ספר יסודי וביום 

ביצוע הרצח הודיע כי ייעדר מעבודתו. 
חוסה רמון לופז, מכר של משפחת וולף שבמקרה היה במקום, הוא 
"הייתי כעשרים מטר מהמקום ושמעתי צעקות של  שלכד את התוקף: 
אשה ואחר כך של גבר. אז ראיתי את וולף ברצפה ואת הבן נאבק עם אדם 
חמוש בסכין. החשוד הצליח להפיל את הבן וברח ורצתי אחריו. הוא זרק 
נוסף תפסנו אותו  ויחד עם אדם  את הסכין בדרך הצלחתי להגיע אליו 
והפלנו אותו על הרצפה. החשוד אמר לי 'תעזוב אותי. הכל עשיתי בגלל 
הדת והנרצח יודע את זה'. כואב לי הלב שתפסתי אותו אבל לא הצלחתי 

למנוע את הרצח של דוד". 

המזון העודף יגיע לארגוני החסד
מדובר בהצעת חוק אותה הגישו ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב • אורי מקלב: "מדובר במהפכה של ממש בנושא של השמדת 

מזון, זהו יום בשורה עבור העניים והנזקקים"
יעקב פלדמן

מליאת הכנסת אישרה השבוע בקריאה טרומית את הצעת 
החוק הפרטית שהגישו ח"כ הרב משה גפני וח"כ הרב אורי 
עודפי  ההצעה  פי  על  מזון.  עודפי  בהצלת  העוסקת  מקלב 
מזון שהיו עד כה מושמדים או מועברים לאשפה אלו יותרו 
אחריות  כל  ללא  תמחוי  ולבתי  לנזקקים  להעברה  מעתה 
פי  על  פעלו  שהן  ובלבד  ואיכותו,  המזון  טיב  על  פלילית 

הכללים הנדרשים לעניין הובלת, אחסנת ואספקת מזון.
ח"כ הרב אורי מקלב אשר נימק את הצעת החוק במליאת 
ומהפכה  שינוי  יעשה  אשר  בחוק  "המדובר  אמר  הכנסת 
והשמדת  בהשלכת  רבות  שנים  הנמשך  הכאוב  בנושא 
אין  ומפעלים.  צבא  בסיסי  מלון,  מבתי  ואיכותי  טרי  מזון 
ספק שהמדובר באוכל איכותי טרי ומזין שעם אישורו של 
לא  היום  שעד  הנזקקים  לציבור  להעבירו  יתאפשר  החוק 
קיבל זאת. חשוב לציין כי הנושא השלכת המזון גורם לנזק 
כלכלי משמעותי ומלבד זאת המדובר אף בנזק כלכלי רובי 
ואף בהשחתת הנפש, אין ספק כי אישורו של החוק יקדם 
את הביטחון התזונתי של רבים וטובים מן האזרחים אשר 
מעמדם הכלכלי אינו מאפשר להם לצרוך מוצרי מזון אלו 

וכעת עם אישור החוק יזכו לכך".
הינו שינוי  ציין ח"כ מקלב "השינוי בחוק המדובר  עוד 
תפיסה רעיוני  ומעשי מוחלט בתחום השמדת עודפי המזון 
זוהי  והצדקה,  תכלית  כל  ללא  מושמדים  היו  כה  עד  אשר 

בשורה גדולה עבור ציבור גדול בישראל".

אושר בקריאה טרומית: חוק להצלת עודפי מזון

המזון יגיע לנזקקים במקום להיזרק. מובילים ירקות )צילום: הדס פרוש, פלאש 90(
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גם בקהילה היהודית באורגוואי סובלים מהטרור המוסלמי

יהודי נרצח במערב אורגוואי

ארגון 'בני ברית' אליו השתייך הנרצח פרסם הודעת גינוי וניחום בגין 
אנו  דמוקרטית  במדינה  מקובלת  אינה  האנטישמית  "השנאה  הרצח. 

מצפים לנקיטת צעדים משפטים וחוקתיים בנושא", נמסר בהודעה. 
אדוארדו כהן, נשיא הארגון המרכזי של הקהילה היהודית, גינה אף הוא 
את הרצח ואמר כי "לאחר שעל פי הפרסומים מדובר באקט אנטישמי, 
על החברה ועל המדינה לגנותו". הועד היהודי הלאומי באורוגוואי פרסם 
בעקבות הרצח הודעה לפיה הוא "מגנה בתוקף את תקיפת ורצח דיוויד 
פרמד, חבר בקהילה היהודית המקומית. מאפייני הרצח מרמזים שהרקע 
להתקפה אנטישמי, דבר שאינו מקובל בחברה שלנו ובאורוגוואי בכלל". 

המזון העודף יגיע לארגוני החסד
מדובר בהצעת חוק אותה הגישו ח"כ משה גפני וח"כ אורי מקלב • אורי מקלב: "מדובר במהפכה של ממש בנושא של השמדת 

מזון, זהו יום בשורה עבור העניים והנזקקים"

איראן ערכה ניסוי 
בטילים בליסטיים

משמרות המהפכה האיראניים ערכו ניסוי בטילים בליסטיים 
 שני טילים נורו ממערב לטהרן, ופגעו במטרות בדרום 
מזרח איראן  "הסיבה שתכננו את הטילים שלנו לטווח 

של 2,000 קילומטרים היא כדי שנוכל לפגוע במשטר הציוני 
באופן בטוח, ממרחק", אמר מפקד זרוע האוויר באיראן

יעקב פלדמן

משמרות  טילים:  ניסוי  השבוע  בסוף  ערכה  איראן 
דווח  כך  בליסטיים,  טילים  שני  ירו  האיראניים  המהפכה 
תקשורת  ובכלי  "תסנים"  האיראנית  הידיעות  בסוכנות 
 "H "קדר  טילי  שני  הדיווח,  פי  על  נוספים.  איראניים 
ופגעו  נורו מבסיס באזור הרי אלבורז שממערב לטהראן, 
כ-1,400  של  במרחק  איראן,  בדרום-מזרח  במטרות 
הטילים  על  "פארס",  בידיעות  סוכנות  לפי  קילומטרים. 

נכתב בעברית "ישראל חייבת להימחק".
בטילים  צבאי  תרגיל  שהחל  לאחר  יום  נעשה  הירי 
שצוטטו  בדברים  בינלאומית.  ביקורת  שמשך  בליסטיים 
זרוע  מפקד  אמר  איסנ"א,  האיראנית  הידיעות  בסוכנות 
האוויר והחלל של משמרות המהפכה, אמיר עלי חג'יזאדה, 
את  שתכננו  "הסיבה  בישראל.  לפגוע  נועדו  הטילים  כי 
הטילים שלנו לטווח של 2,000 קילומטרים היא כדי שנוכל 

לפגוע במשטר הציוני באופן בטוח, ממרחק", אמר.
איסנ"א  האיראנית  הידיעות  בסוכנות  דווח  אף  השבוע 
ממתקנים  בליסטיים  טילים  שיגרו  המהפכה  משמרות  כי 
לפי  המדינה.  ברחבי  צבאי  תרגיל  במסגרת  תת-קרקעיים 
הדיווח, הניסוי נועד "להראות את כוח ההרתעה של איראן 
יכולתה של הרפובליקה האסלאמית לעמוד בפני כל  ואת 
איום שנשקף למהפכה, למדינה ולריבונותה של המדינה". 
זאת הפעם הראשונה שבה מדווח כי טהראן משגרת טילים 

מתוך מאגר תת-קרקעי.
הגרעין  הסכם  יישום  אחרי  יום  ספורים,  חודשים  לפני 
על  עיצומים  וושינגטון  השיתה  לטהראן,  המעצמות  בין 
11 חברות ואזרחים הקשורים לתכנית הטילים הבליסטיים 
של  החלטות  לפי  הגבלות  מוטלים  שעליה  איראן  של 
עוכבו  החדשות  הסנקציות  האו"ם.  של  ביטחון  מועצת 

לעסקת  ומתן  המשא  את  לאפשר  כדי  שבועיים  במשך 
בווינה  ההכרזה  לפני  שעות  שהושלמה  השבויים  חילופי 
בווינה  שנחתמה  העסקה  בתנאי  איראן  של  עמידתה  על 

לצמצום תכנית הגרעין שלה.
טונר,  מרק  הברית,  ארצות  של  המדינה  מחלקת  דובר 
המקרים  את  יבחן  הלבן  הבית  כי  השבוע  בסוף  מסר 
הביטחון  במועצת  הנושא  את  להעלות  ועשוי  באיראן, 
"אנחנו  לדבריו,  הולמת".  ל"תגובה  בבקשה  האו"ם,  של 
הכלים החד-צדדים  את  אגרסיבי  באופן  ליישם  ממשיכים 
של  הטילים  תכנית  מפני  איומים  עם  להתמודדות  שלנו 
על  נוספות  לסנקציות  בהתייחסות  הנראה  ככל  איראן", 
גורמים המעורבים בפיתוח הטילים הבליסטיים של איראן.

יבחנו  כי  מסרו  וצרפתיים  אמריקניים  גורמים  כן,  כמו 
של   2231 החלטה  את  מפרים  האחרונים  השיגורים  אם 
מועצת הביטחון, שקוראת לאיראן לא לבצע "כל פעילות" 
קרב  ראשי  בליסטיים שמסוגלים לשאת  לטילים  הקשורה 
גרעיניים. שידורי הטלוויזיה האיראנית פרסמו תיעוד של 
קיימים  הדיווח,  פי  על  "קיאם-1".  מסוג  הטיל,  שידור 
בכיר  המדינה.  ברחבי  כאלה  תת-קרקעיים  מתקנים  כמה 
משמרות המהפכה חג'יזאדה טען כי הטיל ששוגר אתמול 

פגע במטרה במרחק של כ-700 קילומטרים.
טילים  לפתח  תפסיק  לא  איראן  חג'יזאדה,  של  לדבריו 
סנקציות  מטילים  שלנו  המרכזיים  "האויבים  בליסטיים. 
שלנו,  הבליסטיות  היכולות  את  להחליש  שנועדו  חדשות 
במשמרות  האיראנית  האומה  ילדי  כי  לדעת  עליהם  אבל 
המהפכה מסרבים להיכנע לדרישותיהם המוגזמות", טען. 
על פי הדיווח באתר הרשמי של משמרות המהפכה, מטרת 
הניסוי "להראות את כוח ההרתעה של איראן ואת יכולתה 
של הרפובליקה האסלאמית לעמוד בפני כל איום למהפכה, 

למדינה ולריבונותה".

התוקף קרא בערבית ודקר. זירת הרצח באורגוואי

"למחוק את ישראל", כתבו באיראן על הטילים

אושר בקריאה טרומית: חוק להצלת עודפי מזון

למחוק את ישראל. הניסוי של איראן, השבוע
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דינער השנתי 
לטובת עמודי 
ציון ד'באבוב

האדמו"ר מלעלוב בשבת בביתר

צילום: יהושע פרוכטר

מרן הגר"ש אויערבך ביארצייט 
אביו מרן הגרש"ז אויערבך

האדמו"ר 
מקוסוב 
ויזניץ 

בביקור 
בארה"ב

האדמו"ר מויזניץ בביקור באנטוורפן

האדמו"ר מפינסק קרלין 
בתפילה על קברי אבות

בברית לנכדו
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הגר"י 
אולשין 

ראש ישיבת 
ליקווד

בביקור 
בארה"ק

האדמו"ר 
מסאטמאר 

בביקור 
בארה"ק

צילומים:
 ,JDN - אברימי ברגר

יהודה פרקוביץ, 
יהושע פרוכטר, 
רעבישע נייעס, 

משה גולדשטיין, 
ברוך אוביץ, בעריש 
פילמר, אהרן ברוך 

ליבוביץ, אלי דויטש, 
עובדיה כלימי, עוזי 

ברק, יעקב כהן, 
יעקב לדרמן, יוסף 
בארמינקא, עזרא 

טרבלסי

צילום: אברימי ברגר

שבת ראשונה 
בחצר הקודש 

ערלוי בראשות 
האדמו"ר 
שליט"א

מעמד קבלת הפנים

בשמחת בר המצוה לנכדו 
ונכד האדמו"ר מדושינסקיא

בביקור אצל האדמו"ר מתו"אבביקור אצל ראב"ד העה"חבביקור אצל גאב"ד ירושליםבביקור אצל האדמו"ר מדושינסקיאבביקור אצל האדמו"ר מבעלזא

אצל מרן הגראי"ל שטיינמן

אצל הגרח"פ ברמןאצל הגר"א כהנמןאצל הגרב"ד פוברסקי
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משפחת כל ישראל

10 כללי זהב לזהירות בדרך ההורות מנוחה פוקס

10
שימי לב, לא קל לחנך ילד. הקושי 
תבני  אם  הינקות.  בגיל  מתחיל 
כך  אחר  לך  יקל  חזקים,  יסודות 

לבנות עליהם את הבית.

12
דיבורו. הוא צורח בקול  הביני שבכיו של הילד הוא 
לא  אני  ואומר:  צווח  היה  לדבר  היה  יכול  ואם  גדול 
את  האם  לעשות!  לי  אומרת  שאת  מה  לעשות  מוכן 
אמורה לוותר לו כשהוא מתריס כנגדך או להפך, לרסן 
אותו מגיל קטן ולהרגיל אותו לכך שאימא יודעת מה 

טוב לך!

4
אינך  לבכות?  ממשיך  הוא 
התקרבי  להתעלם.  אמורה 
לא  ברוך.  ידו  גב  את  ולטפי 
לחץ  לילד  תשדרי  אל  בלחץ. 

וחוסר רגיעות מצדך.

3
התינוק אינו מרוצה, הוא בוכה במיטה. אל תברחי לחדר 
השני כדי שלא לשמוע את קול בכיו. אל תיבהלי מהבכי 
בורחת  אינך  בסביבתו.  אותך  שיראה  לידו,  הישארי  הזה. 
ממנו, להפך, את צריכה לשדר בטחון בעצמך ובהחלטתך.

9
זקוק  שאינו  מישהו  על  רחמים 
לכך, עלולים להביא את הילד לכך 
לרחם  מה  יש  שבאמת  שיחשוב 
עליו. הוא גם עלול לחשוב שאת לא 
מרחמת  שאת  עובדה  כלפיו,  בסדר 
אין  סובל,  לא  הילד  ומלאת חמלה. 
צורך להרגיש כך. בטחי בו שיירדם 

כפי שצריך והוא יוכיח את עצמו.

5
דרך  לילד  להעביר  השתדלי 
מבינה  תחושה שאימא  ליטוף 
לליבך. אבל  יש זמן לדיבורים  

ולמשחקים ויש זמן שינה.

6
האם  קול  לתינוק.  ערש  שירי  בעבר  שרו  סתם  לא 
והלטיפה שלה הרגיעו את הילד ועזרו לו להירגע מבלי 
שהיא הייתה צריכה להחזיקו בידיים זמן רב. שיר רגוע 
מרגיע את האם כמו את הילד וגורם לילד לחוש שאימא 

רגועה שומרת עליו בשנתו.

7
קחי בחשבון שבפעמים הראשונות שבהן תנסי להרגיל 
את הילד לישון במטתו, יהיו קשות יותר, אחר כך הכול 

יהיה קל ופשוט.

8
התינוק נעמד במיטתו ואינו יודע לרדת? גשי והורדי 
אותו פעם אחר פעם, עד שלא ינסה עוד לקום. שימי  
לב שאת עושה זאת ללא  כעס וללא לחץ מכך שטרם 

נרדם.

תינוק.  כך  כל  לא  כבר  שלך  התינוק 
אחיו  על  סביב  מסתכל  כבר  הוא 
והוא  במבה  טורף  הוא  המקפצים, 
אפילו מנסה לומר אבא אבל לא ממש 
מצליח. ובכל זאת, בעניין שנת הלילה 

לא  הוא  שהיה.  כפי  תינוק  נותר  הוא 
שלא  נרדם  לא  הוא  יניקה.  בלי  נרדם 
על הידיים שלך, והוא לא מוכן ללכת 
לישון במיטתו. למה זה קורה לו ואיך 

צריך  לנהוג בו?

ת ינוק תינוקי מדי
והפעם באות ת'

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

שרה 
פכטר

צלעות טלה על מהמטבח של
שום מקורמל 
ובטטות אפויות

עונת השמחות עכשיו - חודש 
אדר וגם פורים בפתח מתקרב 

לו לאטו ומה יותר מתאים ממנת 
גורמה? 

צלעות טלה מגולפות עצם על 
שום מקורמל ובטטות אפויות 

וקרם סלק באדיבות השף 
אלי מנחם ממסעדת רודריגז 

הירושלמית 

לבדו?  לישון  שילך  רוצה  שאת  בטוחה  שאת  בטוחה  את 
במיטתו? את חושבת שאת בטוחה, אבל את משדרת לו וגם 
לעצמך מסר אחר. תינוק בגיל זה לא חייב את היניקה בשביל 
התזונה שלו,  הוא כבר אוכל כמעט הכול. הניקי אותו ללא 
קשר לשינה. הוא יישן טוב בלילה עם זה ובלי זה. אם את 
יירדם  שלא  תתפלאי  אל  יניקה  עם  להירדם  אותו  מרגילה 

בשום אופן אחר ובשום מקום אחר.

חומרים להכנה:
קארה שלם של צלעות טלה 

מגולפות )לבקש מהקצב(
מורחים את הצלעות בשמן זית עם 

פלפל שחור גרוס ומלח גס

אופן ההכנה:
אופים בתנור על 185 מעלות למשך 

26 דקות
לקרם הסלק:

מבשלים 4-3 סלקים שלמים במים 

למשך שעה, מקלפים וטוחנים 

בבלנדר עם מעט שמן זית ומלח גס
לשיני השום 

המקורמלות: 
יש לחצות את שיני השום לשניים, 

מורחים במעט שמן זית, פלפל שחור 

ואופים בתנור למשך 15 דק׳.
הבטטות:

אותו הדבר עושים גם לבטטות 
המקורמלות, כשהן יוצאות מהתנור 

בתיאבוןמברישים אותן במעט סילאן.
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מנוחה פוקס שרה פכטר מדור אוכל

אמא מחליפה שרה פכטר.

"זרח המאבטח

דק כמו מקל

רק יודע לברוח

אם בא מחבל"
 

סדרת הספרים על זרח המאבטח

נכתבה במיוחד לימים שבהם מחבלים 

מסתובבים ברחובות בלי כל פחד.
 

הספר כתוב בצורה שנונה ומצחיקה,

שתגרום לכל ילד להישאר במתח,

אבל גם לצחוק בדרך לפתרון התעלומה.
 

סדרת הספרים: זרח המאבטח

מיועדת לילדים אמיצים במיוחד.
ראו, הוזהרתם!!!

 

     בסדרת הספרים: זרח המאבטח

    יצא הספר: זרח המאבטח והכתב הערבי.

    בקרוב יצא ספר מספר 2:

               זרח המאבטח 

               והתעלומה בבית האבות!
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סדרת הספרים על זרח המאבטח

נכתבה במיוחד לימים שבהם מחבלים

מסתובבים ברחובות בלי כל פחד.

הספר כתוב בצורה שנונה ומצחיקה,

שתגרום לכל ילד להשאר במתח,

אבל גם לצחוק בדרך לפתרון התעלומה.

סדרת הספרים: זרח המאבטח

מיועדת לילדים אמיצים במיוחד.

ראו הוזהרתם!!!

   בסדרת הספרים: זרח המאבטח

   יצא הספר: זרח המאבטח והכתב הערבי

   בקרוב יצא ספר מספר 2:

                         זרח המאבטח

                         והתעלומה בבית האבות!

"חמש במאה, הא?" היא ישבה וצחקה על 
הספה.

"מה את צוחקת?" אני עונה לה.
"אני צוחקת עלייך!"

"עליי?" שאלתי אותה, מזועזעת עד עמקי 
נשמתי.

"כן, גם את נפלת על הקלישאה הידועה: 
את  לנקות  רוצות  הרשתות  עונה'.  'סוף 
המחסן ואנחנו מתנפלות על עבודת הניקיון 
בשתי ידיים, קונות את כל מה שמוכרים לנו. 

מתעלמות מן ההפסד.
החוצה,  פרץ  הוויכוח  פתאום?"  "מה 
הייתי  "איפה  עונה.  לנפגעי  מקום  מותיר 

מוצאת חמש חולצות במאה שקל?"
"את לא מבינה", היא אומרת לי.

"את לא מבינה!" עניתי לה.
בתוך תוכי ידעתי ששתינו צודקות.

מבטיחות  שאנו  מלכודות  מעט  לא  יש 
להיות  יכולה  זו  בהן.  ליפול  לא  לעצמנו 
או  דיאטה,  של  בשבוע  בדיוק  קצפת  עוגת 
לחילופין מכירות סוף עונה. זה לא שאין לנו 
עקרונות, וזה לא שאנחנו בוגדות בהחלטות 
ולא  בנו.  שבוגד  הקצר  הזיכרון  זה  ברזל, 
העונה,  סוף  בפח  ניפול  פעמים  כמה  משנה 
החורף,  בסוף  עוד.  שלא  לעצמנו  ונבטיח 
הרשתות  הקיץ  בסוף  ושוב  הסתיו,  האביב, 
המחסנים  את  מרוקנות  התזזית,  אחוזות 

במהירות שלא הייתה מביישת רץ במרתון.
מוצאות  שוב  ואנחנו  רצות,  הפרסומות 
שימוש.  בהם  שאין  סטוקים  עם  עצמנו  את 
אחוז  חמישים  שעלתה  ההיא  כן,  השמלה, 
בסוף העונה תלויה על הקולב, כן, לא עמדנו 
של  המצווה  לבר  יתאים  בדיוק  זה  בפיתוי, 
הילד שתתקיים בעוד שנתיים מהיום. שמלה 
ברבע ממחירה המקורי, אפשר שלא לקנות 
תואמת  בדיוק  לא  שלה  המידה  נו,  אותה? 
פחות,  מידות  שתי  נגיד,  שלנו,  המידה  את 
בדיאטת  נפצח  הביג-דיל,  מה  בינינו,  אבל 
עד  צ'ק  וצ'יק  עונה,  סוף  דיאטת  כאסח, 
תחילת העונה הבאה השמלה תפתיע אותנו, 
יכול להיות שאפילו נאלץ להצר אותה אצל 
הזאת  השמלה  למה  למה,  אז  התופרת... 

תלויה על הקולב עד עצם היום הזה?!
ומה עם סיר הקוסקוס שקנית במכירת סוף 
נמנעת  הבלתי  השאלה  שעברה?!  העונה 
מעלה סומק על הלחיים. למה קניתי אותו? 
מעולם לא הכנתי קוסקוס )מלבד זה המוכן 
קוסקוס,  הכינו  לא  אבותיי  אבות  בשקיות(, 
אמא שלי אפילו לא הכירה את המאכל הזה, 

אז למה קניתי אותו?!
שוב התפתיתי ונפלתי בפח, קראתי מתכון 
כיצד מכינים קוסקוס צעד אחר צעד והאמנתי 
שכל  שהבטיחה  לכתבת  האמנתי  לתמונות, 

אחת יכולה.
בפועל, קניתי את הסיר במכירת סוף עונה, 

)במחיר מפולפל, תודה ששאלתם!( הניסיון 
ילדים  דביק,  מטבח  אחריו  הותיר  הראשון 

צוהלים וסיר... שרוף.
פרסומת(  בגלל  כן,  )כן,  שקניתי  לאחר 
מסיר שומנים חדש, הסיר הוחזר אחר כבוד 
הראשונה  להזדמנות  מחכה  ואני  לקופסא, 

לתת אותו מתנה.
קניתי שמלות לבנות בסוף העונה שעברה, 
הכול בגלל שהאמנתי, ליתר דיוק קיוויתי, כי 

בנותיי הן כמו הבנות של הגיסה.
בגאווה  עונה  תחילת  כל  מסתובבת  היא 
לא מוסתרת. "שמלות השבת המדהימות של 
עונה,  בסוף  מחיר  בחצי  קניתי  שלי,  הבנות 
לא תאמיני המחיר קפץ  לחנות,  לכי עכשיו 
בחזרה, תלמדי ממני, תקני מידה אחת יותר 

ותשמרי בארון".
תשמרי  שלה,  האחרונה  לעצה  בקשר  אז 
בארון, כן, השמלות שמורות בארון והסיבות 
לא  'אני  מדי',  קצרה  'השמלה  מגוונות, 
עלי'.  יצחקו  שלי  'החברות  אותה',  אוהבת 
ועד שהחברות שלה יצחקו עליה, השמלות 

צוחקת עלי מהארון.
אז מה יש לנו פה? בגדים לא שימושיים, 

סיר שרוף ומתכון לא אמין בעליל.
וכן, עוד לא דיברנו על הקרמים ותכשירי 
לקראת  המדפים  את  ששוטפים  האיפור 

מכירות סוף העונה.
נמצא הקרם  עוד לא  כן, מה לעשות,  כן, 
ובכל  שנים,  בעשר  פנינו  עור  את  שיצעיר 
זאת אנחנו קונות קרם להחלקת קמטים, קרם 
קודש  שכולו  וקרם  ההזדקנות  גיל  לעצירת 

להמסת שומנים.
זהו, 'השנה לא נתפתה', זה המשפט שרץ 
יודעות  גם  ואנחנו  וחזור,  הלוך  בראש  לו 
חנו  סר  חביב',  אחרון  'אחרון  שהמשפט: 
תחושה,  לנו  שנותנת  בחוויה  כשמדובר 
להכתיר  אפשר  הממסד.  את  ניצחנו  שהנה 

אותנו כצרכן החכם והחסכן!
יש הסברים, תירוצים מכאן ועד להודעה 

חדשה.
החשמלי  המחם  את  זוכרת  את  "תגידי, 

שרצינו לקנות?" הבעל בדיוק נכנס הביתה.
"נו, כן", עניתי לו, המחם החשמלי נשבר 
השכנים  מחם  את  שהפכנו  חודשיים  וכבר 
לנו  הבטיחו  אחת,  מסיבה  שבועי,  לגמ"ח 
בחנות, שכדאי לחכות למכירת סוף העונה, 
או אז, המחם החשמלי החדשני והבטיחותי, 

מכירו ירד פלאים.
"קנית?" שאלתי.

העונה  סוף  שמכירת  אתמול  פרסמו  "הם 
החלה היום, רצתי לחנות, ותנחשי מה?"

"מה?"
חוץ  במבצע,  בחנות  המוצרים  "כל 

מהמיחם החשמלי שאותו רצינו לקנות".

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

סוף    עונה?
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת ְּבִׁשּפּוִצים. ִּבְגַלל 

ָהָאָבק ְוַהִּלְכלּו ֶהֱעַבְרנּו ֶאְתמֹול 
ַּבּבֶֹקר ֶאת ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ְוַהְּכָתִרים 

ֵמַהַּכֶּסֶפת ְלֶחֶדר ְצָדִדי.

ַהּבֶֹקר ָּפַתְחִּתי ֶאת ַהֶּדֶלת, 
ְוֶכֶתר ַהּתֹוָרה ָהַעִּתיק ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר 
ֵמִאיִּביָצא ֶנֱעַלם ֵמַהֶחֶדר! ֶזה ָהָיה 

ַהֶּכֶתר ֶׁשָהַאְדמֹו"ר ִקֵּבל ֵמָאִביו ֶׁשִּקֵּבל 
ֵמָאִביו! ֶעְרּכֹו א ְיֻסָּלא ַּבָּפז!

ַהּׁשֹוֵטר ּג'וִֹני, 
ֲעַרְכֶּתם ֲחִקיָרה? ִמי 

ָהָיה ּפֹה ְּבִדּיּוק ִמְּׁשַעת 
ְסִגיַרת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 

ַעד ַהּבֶֹקר?

ֶיְׁשָנם ְׁשלֹוָׁשה ֲחׁשּוִדים ֶׁשָהיּו ַּבָּמקֹום – 
ַׁשַּמׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ֵלְייָּבֶלה'. ֶׁשִּנְמָצא 

ַּבָּמקֹום ַעד ָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת

ֵג'ָמאל, ַהְּמַנֶּקה ָהַעְרִבי. ְועֹוד 
ִמיֶׁשהּו מּוָזר – ִעּתֹוַנאי ְּבֵׁשם רֹוֶּבְרט 

ֶׁשָּבא ְלַצֵּלם ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 

ַהְמְמְמְמ 
ְׁשָלְׁשָּתם 

ְיכֹוִלים ְלַׁשֵּתף 
   ְּפֻעָּלה ִעם ַהַּגָּנִבים. 

ֲאָבל ִמי ֵמֶהם 
ָעָׂשה ֶאת ֶזה, 

ּוִמי א?

אלפי פרסים מחכים 

לכם בתוך האריזות!

להשיג ברשת חנויות אור החיים
ובעשרות נקודות מכירה ברחבי הארץ

חדש!

 תעלומה
 מספר

1

ּדׁש
ֵאל 

ּכי
ַמְל

כתב וצייר: אבימי

ר העתיק
מת הכת

בתעלו

פרק ב'
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יש לכם איזה רעיון יפה שהייתם רוצים שנצייר? מה עוד הייתם רוצים ללמוד? יש לכם משהו להעיר או לשנות במדור זה? שלחו אלינו ואנו נשמח לשמוע 

"לומדים לצייר עם: דבורה בנדיקט"
"סידרת הספרים שתלמד כל אחד לצייר וגם לצבוע !

בשיטת שלבים קלה ומהנה בנוי ברמות קושי שונות 
המתאים לכל גיל"

מלווה בטיפים כיצד לעשות שימוש בצבעי מים, אקריליק, פנדה כיצד לצייר דמויות, 
בעלי חיים ודוממים, כיצד ליצור שכבות צבע, איך להשתמש במכחול ועוד...

ניתן להשיג בחנוית הספרים " אור החיים" "יפה נוף" 
ובחנויות המובחרות או בטל': 052-4033344

comics-iton.com :ניתן גם לרכוש את הספרים באתר

עם דבורה בנדיקט

לומדים
לצייר

הספריםעכשיו בחנויות קריקטורות לומדים לצייר 

5

1

9

6

2

10

7

3

11

8

4

12

לאחר שסיימנו לצייר נמחק קווים אלו ולמקם את הפרטים בדמות בצורה נכונהאלו קווים שעוזרים לנו לצייר מדויק יותר אנחנו נעזרים בקווי עזר  כדי שהציור שלנו יצא ציור  יפה ומוצלח טיפ 

חדש!

נתחיל בציור 
הראש נצייר 

קווי עזר –
שאותם נמחק 
בסוף קו עיניים 

וקו אמצע

נצייר את 
הלסת, 
העיניים 
והגבות

נצייר את 
החלק הפנימי 
בעיניים,  אף 
פה ואוזניים

נוסיף שיער, 
נצייר את 
פנים הפה, 
האישונים 
בעיניים 
והריסים

כעת 
לפרטים 
הקטנים 
בפנים 

ונעבור לציור 
הכובע

נצייר את 
החלק 

העליון של 
הכובע 

ונוסיף את 
הפפיון

עוד 
צ'ופצ'יק 

קטן בכובע 
ונעבור 
לציור 
הידיים 

נוסיף 
שרוולים 

את 
קצוות 

החולצה 
והמכחול

נתחיל את אצבעות הידיים 
ונצייר את הרגליים

נוסיף את אצבעות הידיים 
והנעליים

כעת נוסיף את הפרטים 
הקטנים וסיימנו

נמחק את 
הקווים 

הכתומים 
בציור –אלו 
קווי העזר 
המיותרים 
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מאוזן

אל המקורותתשבץ

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

// קשה

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש

מאונך

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
ישיבת קמניץ 

בירושלים

////////////////////////// אפשר לחשוב

1. מה משמעות הביטוי "חן מקום 
    על יושביו"? ומה מקורו?

2. מה מקור הביטוי "הטביע את
    חותמו"? והיכן מופיע הביטוי 

    במקורות?

איזו מיחידות המשקל הבאות היא 
הכבדה ביותר?

1. גרם
2. קרט

3. אונקייה
4. גריין

איזה חלק בעין מעניק לה את צבעה?
1. קרנית

2. קשתית
3. רשתית
4. לחמית

איזו מהמילים הבאות היא בעלת 
משמעות נרדפת לרדיד?

1. מעטפה
2. עניבה
3. כובע
4. צעיף

מי מלך בממלכת יהודה לפני צדקיהו?
1. יהויקים
2. יהואחז
3. יהויכין

4. יואש

1. הקפה, מכירה של סחורה לא במזומנים אלא כהלואה. "ואין 
מקיפין להן ב____" )רש"י כתובות ק: (

6. תהליך חולני באחד מחלקי הגוף, מלווה חום, נפיחות וכאב. 
"בקדחת וב____" )דברים כח כב(

7. מיהר, נחפז, פעל בזריזות. "____ ולא התמהמהתי" )תהילים 
קיט ס()גוף שלישי ,יחיד,עבר(

8. בנו בכורו של יאשיהו מלך יהודה. "ובני יאשיהו הבכור____" 
)דברי הימים א ג טו(

10. קול___. קול חזק, הנשמע למרחוק. "קול___" )דברים כז יד(
11. מפרשיות השבוע.

13. בלתי מהיר, בלתי פזיז. "הוו____ בדין" )אבות א א( )בלשון 
יחיד,נקבה(

14. כנוי לעולם שכולו טוב המוכן לנשמות הצדיקים.  "_____ אין 
לה שיעור א"ר אושעיא" )תענית י.(

16. ענן
17. מנהיג, מדריך. "אין____ לה מכל בנים ילדה" )ישעיה נא יח(

18. האות החמישית ב - א"ב.

  4תשבץ מספר ש
  באדיבות עוזי קייש                                            

1 2 3 4   5 

6     7  

8    9   

11   11  12  

  13     

14 15   16   

17     18  

 
 מאונך                                                             מאוזן

 
לא כהלואה. הקפה,מכירה של סחורה לא במזומנים א .1

 "ואין מקיפין להן ב____" )רש"י כתובות ק: (
 חזק,כביר. "לארז____" )יחזקאל יז כג( .1

תהליך חולני באחד מחלקי הגוף,מלווה חום,נפיחות  .6
 וכאב. "בקדחת וב____" )דברים כח כב(

"על שלשה דברים העולם עומד: על הדין                  .2
 א יח(ועל האמת ועל ה____" )אבות 

מיהר,נחפז,פעל בזריזות. "____ ולא התמהמהתי"  .7
 )תהילים קיט ס()גוף שלישי ,יחיד,עבר(

מזיגת בשמים,מעשה מרקחת.                              .3
 "אשקך מיין ה___"     )שיר השירים ח ב(

בנו בכורו של יאשיהו מלך יהודה.                         .8
 ור____" )דברי הימים א ג טו("ובני יאשיהו הבכ

 מתנה. "____המה לי" )הושע ב יד()בלשון רבים( .4

קול___. קול חזק,הנשמע למרחוק.                   .11
 "קול___" )דברים כז יד(

עוגה עשויה פירות מיובשים.                               .5
 "ו___ אחת וילך כל העם" )שמואל ב ו יט(

שונא, מתיחס בשנאה. "ויהי שאול____ את דוד"    .9 מפרשיות השבוע. .11
 )שמ"א יח ט()בכתיב מלא()בהיפוך אותיות(

בלתי מהיר,בלתי פזיז. "הוו____ בדין"                 .13
 )אבות א א( )בלשון יחיד,נקבה(

לקיחת חפצי אחרים בסתר.                             .12
 ואת ה____" )בבא מציעא ז ח( "ומשלמין את האבדה

כנוי לעולם שכולו טוב המוכן לנשמות הצדיקים.   .14
 "_____ אין לה שיעור א"ר אושעיא" )תענית י.(

משקל ומטבע בימי קדם.                                 .13
 "וחמישה שקל ה____ יהיה לכם" )יחזקאל מה יב(

ופשוט,הדיוט.               ____ הארץ. כנוי לאדם בור .14 ענן .16
 "אין בור ירא חטא ולא ____ הארץ חסיד" )אבות ב ה(

מנהיג,מדריך. "אין____ לה מכל בנים ילדה"        .17
 )ישעיה נא יח(

 משבטי ישראל. .15

   א"ב. -האות החמישית ב  .18
 

1. חזק, כביר. "לארז____" )יחזקאל יז כג(
2. "על שלשה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת 

ועל ה____" )אבות א יח(
3. מזיגת בשמים, מעשה מרקחת.  "אשקך מיין ה___"     

)שיר השירים ח ב(
4. מתנה. "____המה לי" )הושע ב יד()בלשון רבים(

5. עוגה עשויה פירות מיובשים.  "ו___ אחת וילך כל העם" 
)שמואל ב ו יט(

9. שונא, מתיחס בשנאה. "ויהי שאול____ את דוד"   
)שמ"א יח ט()בכתיב מלא()בהיפוך אותיות(

12. לקיחת חפצי אחרים בסתר. "ומשלמין את האבדה 
ואת ה____" )בבא מציעא ז ח(

13. משקל ומטבע בימי קדם. "וחמישה שקל ה____ יהיה 
לכם" )יחזקאל מה יב(

14. ____ הארץ. כנוי לאדם בור ופשוט, הדיוט. "אין בור 
ירא חטא ולא ____ הארץ חסיד" )אבות ב ה(

15. משבטי ישראל.
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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₪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 

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

HEMILTON 1 - מאסטר קייק 4 ב

₪199199

מגהץ קיטור טפאל

₪499 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.

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪888

מעבד מזון מקצועי 1.5 כוח סוס, 
מנוע הנעה ישירה, הספק 1100 

וואט, קערה 2.6 ליטר עמידה 
במיוחד ובלתי שבירה, מיני מיכל 

1.2 ליטר 

שנות אחריות במקום 995 2₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 
בתוקף עד 12.3.16

KitchenAid מעבד מזון

₪999

קערה ראשית נטול BPA בנפח 
3.1 ליטר, פייה רחבה, 3 פתחים 

ב-1, מיני מיכל 950ml, נטול 
BPA, סכין נירוסטה, להב משונן, 

לכמויות מזון קטנות, 

שנות אחריות 2

מברשת קרמית חשמלית להחלקת השיער

₪699

 DAFNI מברשת החלקת שיער מבית
חדשנית ומאפשרת החלקת שיער 

בטוחה ללא מאמץ ובזמן קצר במיוחד, 
הספק 50W, ראש החלקה קרמי, 

טמפטורה קבועה של 185 מעלות, 
פיני פלסטיק קפיציים להגנה על 

הקרקפת, קל ונוח לתפעול.

להיט!

מערכת גילוח בעלת שלושה ראשי 
גילוח צפים וגמישים במיוחד, 

 ,CloseCut מנגנון העובד בשיטת
לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  + טרימר

₪229 שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

Delonghi סיר טיגון ללא שמן
טיגון בריא, בישול 

טעים. דפנות קרות + 
ידית מבודדת לנוחות 
השימוש. טכנולוגיית 

 SHS -SURROUND HEATING
SYSTEM. ציפוי קרמי פנימי 

לניקוי קל. 1400 וואט

₪799

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,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

rocket שואב אבק שארק

₪1,290
שנות אחריות 5

נקיון עמוק של השטיח ושאיבה של כל סוגי 
הלכלוך מכל משטח, ללא איבוד עוצמת 

יניקה, בקלות ובמהירות, ניקיון מרצפה ועד 
תקרה, מגיע לכל פינה בבית

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪449

LED  23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, תצוגת
צלחת זכוכית מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי כחול 

אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

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

KMIX מיקסר

חבילת V.I.P הכוללת:
ˆ 10 שנות אחריות 
ˆ הדרכה בבית הלקוח

ˆ מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪1,690
מתנה

לבחירה:
או שואב

או מוט בלנדר 
או מגהץ אדים

בתוקף עד 14.3.2016 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי.

אקדח לניקוי בקיטור

₪99

אקדח קיטור רב עוצמה לניקוי, חיטוי והשמדת חיידקים. 
מברשת לקירצוף, מגב לחלונות, מברשת לרצפות ופייה 

דקה למקומות צרים, בעל צינור גמיש וארוך במיוחד 
מיכל מים גדול 

במיוחד

הפתרון המושלם 
לנקיונות פסח

משטח קל לניקוי, מהיר במיוחד, טרמוסטט תפוקת 
חום עד  550 מעלות 

כיריים חשמליות קרמיות

₪339₪249
כירה כפולה

קרמי

כירה יחיד

טוטסר אובן ענק 39 ליטר
נפח ענק, עד 320 מעלות, טיימר, 2 תבניות + רשת.

₪249כולל מצב שבת

3 מצבי הפעלה: חימום, בישול ואפיה, רשת, תבנית 
וידית מיוחדת לשימוש מצורפות, טיימר לכיבוי אוטומטי, 

מד טמפ' עד °250 מעלות, טרמוסטט הפעלה מיוחד. 

טוסטר אובן 20 ליטר

₪149
20 ליטר נפח גדול!

טוסטר אובן סאוטר
26 ליטר, הספק 1500W, 4 גופי חימום מנירוסטה, 

טמפרטורה עד 250°C, 3 מצבים לבחירת גופי החימום

₪399
שנות אחריות 3

₪219
20 ליטר 

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

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

נפח: 24 ליטר, עוצמה 1500 וואט, טיימר עד 6ם דקות, 
בורר חימום 4 שלבים, גוף חימום נירוסטה.

טוסטר אובן 24 ליטר דייהו

טוסטר אובן 
24 ליטר

₪179

שואב אבק דייסון
 -Ball Tecnology  טכנולוגיית הציקלון החדשה

השואב רוכב על כדור המאפשר ניווט חלק וקל 
אביזר ריצפה דו מצבי לשטיחים ורצפות קשות,

שקט במיוחד 

₪1,990
שנות אחריות 5

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן בקלות וביעילות את 
כל סוגי הקמח.  איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 

שאינו מנופה. חוסך זמן 
ומאמץ ומקצר את תהליך 

הלישה. שתי מהיריות 
הפעלה וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

סיר טיגון טפאל בריאותי ללא שמן

₪888

הספק 1400W, תכולת הסיר 1.2 ק�ג,  טכנולוגיית 
בישול מהפכנית באמצעות אויר לוהט ועירבול, מיכל 

טפלון.

במטבח!הבריאות מהפכת 

תוצרת צרפת שנות אחריות
ע"י היבואן 2

קומקום צבעוני 1.7 ליטר

₪59

תאורה פנימית בזמן 
ההפעלה, מדיד שקוף  

פילטר מיוחד לסינון 
אבנית, קיבולת 1.7 ליטר

גוף חימום  נסתר חזק 
 2000W

משטח צלייה ענק, טוסטר גריל רב שימושי עם תרמוסטט 
לווסת החום, עשוי נירוסטה, ניתן לפתיחה 180 מעלות, 

1500W נורית ביקורת למצב "מוכן", הספק

טוסטר לחיצה משולב גריל דייהו

₪199199

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע חזק מאוד 

450 וואט, מושלם לערבוב, ערבול 
וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה בנפח 

של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪139
מטחנת בשר מולינקס - 605

₪449

טחנת בשר עם מערכת הנעה 
דו כיוונית, 2 דסקיות רשת 

מתכתיות לטחינה דקה וגסה, 
הספקה גבוה 1600W, אביזר 

להכנת קבב, דוחפן ומגש

תוצרת צרפת

שנות אחריות
ע"י היבואן 2
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15 תוכניות, צג דיגיטלי, 
שקילה אוטומטית, תוכנית 

מהירה ב- 30 דקות, 
.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490

מהירות סחיטה 1000 סל"ד, 
פיקוד אלקטרוני. שקילה 

אוטמטית, זיהוי עודף קצף 
וביצוע שטיפה נוספת 

להיגיינה מקסימלית, פעולה 
מיוחדת להפחתת קמטים

מכונת כביסה בוש 1000 סל"ד

 1000 סל"ד

₪1,580
דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  5

מכונת כביסה פתח קדמי

₪999

מהירות סחיטה 
משתנה 

מגוון תוכניות,  
 eco logic

system-מערכת 
שקילה אוטומטית

30 דקות תוכנית מהירה 

נפח 6 ק"ג

 Multi Flow מערכת פיזור האוויר
 ,No Frost  ,מדחס אינוורטר

B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,590
10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

 Multi Air ,נפח 678 ליטר
Flow, מנוע אינוורטר, אייס 

מייקר מובנה, נירוסטה 
מוברשת ייחודית, מנגנון שבת,  

B דירוג אנרגטי

מקרר 3 דלתות מקפיא תחתון

₪7,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

תנור בנוי אלקטרה מפואר
עיצוב מרהיב נפח תא 

אפייה 58 ליטר, כולל 9 
תוכניות וטורבו אקטיבי 

לאפיית 2 תבניות במקביל, 
כפתורים נלחצים פנימה 

PUSH PULL

₪1,390

טורבו אקטיבי

מזגן עילי 3.5 כ"ס –טורנדו

₪4,930

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

תפוקת חימום: COP  ,BTU-H 29858 בקירור: 3.69
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

 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

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע לבן.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪499

מקרר 4 דלתות Free Space ללא 
מחיצות, נפח 724 ליטר ברוטו , 

HYBRID, מדפי זכוכית מתכווננים 

HYBRID מקרר שארפ 4 דלתות

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10₪6,990
נפח 724 ליטר

מכונת כביסה סמסונג פתח קידמי

₪1,790

1200 סל"ד
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

נעילת ילדים

דירוג 
אנרגטי
A

 ,Diamond Drum תוף יהלום
תוכנית כביסה מהירה  15 דק'

דלת רחבה

מקרר מפואר אלקטרה
מקרר מפואר נפח 452 ליטר, מדפי 

זכוכית, מגירות לאחסון פירות 
 ,NO FROST וירקות, מערכת

תאורה פנימית
E דרוג אנרגטי

₪2,690

מזגן אלקטרה GO  אינוורטר 12

₪ 1,790

8,100 (12,000)  BTU/h תפוקת קירור
C 3.68 דירוג אנרגטי COP

INVERTER

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  4

תנור אפיה משולב כיריים 
חיישני בטיחות,

הצתה אלקטרונית,
מגוון תוכניות.

מגוון תוכניות

₪999
דירוג 
אנרגטי
A

תא אפייה גדול מאד 
בנפח – 67 ליטר, תחכנית 

לחימום מהיר מראש 
לחסכון בזמן, חלון רחב 
וגדול במיוחד – לצפייה 

נוחה בתהליך האפייה

תנור בנוי בוש נירוסטה

₪1,690
דיגיטלי

כיריים נירוסטה 5 
מבערים גז, מבער 

 SABAF טורבו. מבערי
תוצרת איטליה כיפות 

המבערים ומחזיקי 
הסירים עשויים ברזל 

יצוק, חיישני בטיחות, 
הצתה אלקטרונית

SAUTER כיריים גז 5 מבערים

₪1,690
מדיח כלים ל 12 מערכות 

 FREE STANDING ,כלים
4 תוכניות הדחה 

AAA CLASS :דירוג

מדיח רחב ווירפול גימור נירוסטה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

מקרר מקפיא עליון סאוטר
נפח כללי 496 ליטר, פנל פיקוד 

אלקטרוני בחזית המקרר לכיוון 
הטמפרטורה, תאורת LED  חזקה בתא 

המזון ובתא ההקפאה, צפצוף התרעה 
לפתיחה ממושכת של הדלת

C דרוג אנרגטי

₪3,590 על המדחס) בתוספת 99 ש"חשנות אחריות (שנה מלאה + 6  7

Cool AIR 10  מזגן עילי
BTU/h  9,300 תפוקת קירור

A 3.78 דירוג אנרגטי Cop

דירוג 
אנרגטי
A

₪ 1,390

חדש!

מקרר 3 דלתות בציפוי זכוכית היטאצ'י

₪5,590

FRENCH DOOR, עיצוב 
דלתות בציפוי זכוכית, 482 

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

מערכת אוורור כפולה, פיקוד 
 .TOUCH אלקטרוני

על המדחס) בתוספת 99 ש"חשנות אחריות (שנה מלאה + 6  7

זכוכיתדלתות 

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

תנור בנוי סאוטר נירוסטה
טורבו אקטיבי לאפיית 2 
תבניות במקביל. דלת 3 
שכבות זכוכית המונעת 

בריחת חום, 10 תוכניות 
A הפעלה, דירוג אנרגטי

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

מדיח כלים רחב בקו - מפואר
12 מערכות כלים, 4 
תוכניות הדחה כולל 

 ,50 Eco תוכנית חסכונית
אפשרות לחצי כמות, יעיל 

ושקט במיוחד, יעילות 
AAA ביצועים

₪1,490

דירוג 
אנרגטי
A

5 (שנה מלאה + 4 על החלקים)  שנות אחריות ע"י היבואן

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪1,990 ₪1,390 ₪999

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות 
להקפאה עמוקה, משטח קירור לכל מגירה 

בנפרד לקירור אחיד.

7 מגירות 6 מגירות 3 מגירות

חסכוני
 No-

Frost
NO-FROST

קולט אדים נירוסטה אלקטרה

₪799

קולט נירוסטה להתקנה על 
קיר ברוחב 60 ס"מ. בעצוב 

מלבני. מתאים למחזור אוויר 
וגם להוצאת צינור חיצוני 

בקוטר 15 ס"מ, תאורת 
הלוגן,  2 פילטרים מאלומיניום 

לספיגת שומנים, 2 פילטרים 
מפחם למניעת ריחות

מתנה!2 פילטרים פחם 

מקרר לזוגות צעירים אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 231 

ליטר, מותאם לאקלים הישראלי.
המקרר בעל דלתות מעוגלות 

בעלות ידיות ארגונומיות.
C דרוג אנרגטי

₪1,590

מקרר מקפיא עליון 

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

₪1,190

 | אלון  יגאל  פינת   28 מוזס  נח  ת”א   |  36 הימית  יהודה  יפו 
58 ירקונים  צומת  תקוה  פתח   |  18 לישנסקי  ראשל"צ 

הפטיש  רח'  ציונה  נס   | קונים  חונים  מתחם    9 לישנסקי  מערב  ראשל"צ 
המורחב  אשדוד   | לרחובות  וכניסה  יציאה  ביל"ו  צומת   | סנטר  פאוור   6
הצפוני  התעשיה  אזור   53 הפנינים  רח'  אשקלון   |  12 הבושם  התעשיה  א. 
טוביהו  דוד  קניון  גראנד  שבע  באר   |  BIG מרכז  קסטינה  צומת  חדש!    |
צים מתחם   ,5 מלאכה  בעלי  נתיבות   |  BIG מרכז    21 חברון  דרך  שבע  באר   |   125

א.ת.  ביג,  מתחם  שמונה  קרית   | סנטר   דודג'  מתחם   ,21 העמק  דרך  עילית  נצרת 
 | עכו  צומת  המפרץ,  עין  קיבוץ  המפרץ  עין   - עכו   |  BIG מרכז  כרמיאל   חדש!     | דרומי 
|  חדש! חיפה   ביג צ�ק  בר יהודה 147 תל חנן  חיפה   | BIG, צומת קרית אתא  מרכז  קריות  
עפולה יהושע חנקין 16,   | מרחביה פרינדלי בעמק  |  חדש! עפולה  יהודה 111  פוסט ישראל בר 
 | דנילוף החדש סגור במוצ"ש  בית בזלת  מתחם  לוי,  יהודה  רח'  טבריה   | לוי, א.ת עפולה  מתחם רמי 
בכניסה לעיר מול כיכר  דוד שמעוני 42,  חדרה   | תדהר 1 מתחם ביג פרדס חנה כרכור  פרדס חנה 
  ,1 ידע  רח' עתיר  כפר סבא   |  2 רננים, המלאכה  בקניון  רעננה  |  חדש!  (כיכר המשטרה)  חדרה 
פולג   5, א.ת.  ישראל  גיבורי  נתניה  |  חדש!  פולג  המלאכה 32, א.ת.  נתניה   | למגה  א.ת. צמוד 

נשרים  כנפי  ירושלים   | תלפיות  א.ת.   20 קניג  פייר  גנרל  ירושלים 
ביג  מתחם  שמש  בית   | במוצ"ש  סגור  שאול  גבעת  לוי,  רמי  מתחם   ,62
פינטו  תקוה  פתח   | במוצ"ש  סגור  סנטר  ישפרו  מתחם  מודיעין   |
 58 ירקונים  צומת  עודפים  תקוה  פתח  חדש!    | סגולה  צומת   ,20
אברהם  עודפים  יפו   | הדקל  חאן  מתחם   ,16 הסדנה  יהודה  אור   |
מוזס  נח  פינת   127 אלון  יגאל  תל-אביב   | הימית  יהודה  פינת   ,6 שושן  אבן 
מול  ברק  בני   | אלון  יגאל  פינת   28 מוזס  נח  עודפים  תל-אביב   |  19
חולון,   א.ת.   ,2 המנור  חולון   |  56 קדש  מבצע  רח'  ר”ג  איילון  קניון 

מרכז דרוםצפון

סניפי עודפים

תנור משולב מולטיסיסטם 
ברוחב 90 ס"מ, 5 מבערי 

SABAF מהטובים 
בעולם, כולל מבער טורבו

תא אפיה ענק בנפח 107 
ליטר, כולל 2 מאווררי 

טורבו אקטיבי
A דירוג אנרגטי

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ בלרס

₪3,990
90 ס"מתנור מקצועי  

כיריים גז זכוכית 5 להבות טרגן
כיריים יוקרתיות עם משטח זכוכית מחוסמת ועמידה, 
 SABAF 5 מבערי גז

איכותיים תוצרת 
איטליה, מבער טורבו 

בעל, להבה משולשת, 
רוחב 90 ס“מ 

₪1,990
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