
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

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"ט באדר א' תשע"ו  9/3/16 גיליון מס' 978

פרשת פקודי
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:21
18:22
18:22

17:08
17:26
17:05

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

 AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

₪333
כולל 
טייפ

שעון שבת  
יונדאי

₪19

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

בתוקף עד 12.3.16 בתוקף עד 12.3.16
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בתוקף עד 12.3.16
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בתוקף עד 12.3.16
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בתוקף עד 12.3.16

בתוקף עד 12.3.16

> 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



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"ט באדר א' תשע"ו  9/3/16 גיליון מס' 978

רכב ממוגן להר הזיתים

הסעות לכל הארץ

 054-844-13-10

שרות אדיב!
עמידה בלו"ז!

היימישער

הסוף לצרות 
בהוצאה לפועל

איחוד תיקים
ביטול עיקולי רשיון נהיגה ועו"ש

ביטול עיכוב יציאה מהארץ
הסדר גביית קנסות

טיפול מהיר ואמין  (הטיפול אינו משפטי)

פרוספר-050-3204335 

02-5091231

מהירות

יעילות
אמינות

צלצל עכשיו ואנחנו אצלך

בתוך העירלמשלוחרק 19.90ש"ח

מהירותמשליחויות
יעילות
אמינות

02-5091231
בתוך העירלמשלוחהחל מ-20 ש“ח

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרשת פקודי
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:21
18:22
18:22

17:08
17:26
17:05

זמני כניסת ויציאת השבת

אדם נרצח ו-12 נפצעו בשורה של פיגועי טרור שאירעו 
אחד ליד השני במקומות שונים בארץ  יפו: אדם נרצח 

ותשעה נוספים נפצעו בפיגועי דקירה בשתי זירות סמוך לנמל 
יפו  פתח תקווה: אברך חרדי נדקר, אך הצליח להשתלט 
על המחבל ולנטרל אותו  ירושלים: שני שוטרים נפצעו 

קשה בפיגוע ירי, לאחר שמחבל פתח באש לעברם ליד שער 
הפרחים / עמ' 24-25

יום של 
טרור

לים
ש

רו
י

פו
י

מפכ"ל המשטרה: "אין קשר בין שלושת הפיגועים שחווינו. מטרתנו להחזיר את הזירות לשגרה"

על רקע סערת הכותל הרפורמי בלשכת רה"מ טוענים: פעלנו בתיאום על בסיס סיכומים ברורים  הפרקליטות תבקש 
אורכה של 90 יום מבג"ץ במהלכם ייבחנו דרכים לפתרון הסוגיה / עמ' 22

"תאמו לנו ביקור בבית 
מרן הגראי"ל שטיינמן"

לשכת ראש הממשלה פנתה ללשכת ח"כ משה גפני

90
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רג

נב
נו
ר 

ומ
ות

ל 
נד

 זי
תן

ונ
: י

ים
ומ

יל
צ

ברקת הכריז על בנייה בשכונות
יממה לפני ביקורו של סגן נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן בישראל, 

הכריז ראש העיר על תנופת בניה בשכונות ללא חשש  "העם 
היהודי היה שדולה נאמנה של ארץ ישראל במשך אלפיים שנה 

אין צורך להצטדק על בנייה ופיתוח של ארצנו" / עמ' 8



ירושלים: דרך בית לחם 142 )צמוד להאנגר( 02-5673322



עמק גם בכשרות              באריזה עם פס הזהב

ארוחת עמק

לבריאות

עם עמק הארוחה מהנה, מזינה ובטעם נפלא

ויטמין B12סידןחלבון



אחרון מתצוגה!



מוגש כמידע לחברי מכבי

ביום שלישי, ה' אדר ב' )15.3.16(
המרכז הרפואי ברוממה פנינת חמד נפתח!

רוממה מחכה
למכבי!

מעל 2 מיליון חברים בכל הארץ! 
מכבי מובילה בציבור החרדי:

אלעד 28%פתח תקוה 79%
אשדוד 43%בני ברק 47%

גם בירושלים

תושבי רוממה כדאי שגם אתם תדעו,



כ"ד באדר תש"ע 121/3/1       כ"ט באדר א' תשע"ו 9/3/16 בירושלים128 בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
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 פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, פישל רוזנפלד, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

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

90 גינות ישודרגו בשכונות ירושלים
תנופת פיתוח ושדרוג של גינות ציבוריות בשכונות ירושלים: 65 מיליון ש"ח הוקצו לשדרוג 90 גינות ברחבי 
העיר, ומהפכה סביבתית רחבה  חבר מועצת העיר יצחק פינדרוס: "כחלק מהפקת הלקחים ניתנה הוראה 

חד-משמעית לאנשי אגף הגננות, לא לפרק מתקני משחקים בגינות בטרם יוזמנו המתקנים החדשים"

מאת: מנדי כץ

א'  שלב  סיום  לקראת  העבודות  התקדמות  עם 
של המהפכה בסביבה הקרובה לבית, ושדרוג 90 
גינות ברחבי העיר בעלות כוללת של 65 מלש"ח, 
התקיימו מספר ישיבות אצל חבר המועצה ומחזיק 
תיק שיפור פני העיר הרב יצחק פינדרוס, על מנת 

ללמוד היכן ניתן לשפר ומה נדרש לצורך כך.
שכבר  גינות   56 על  דווח  הישיבות,  במהלך 
הושלמו העבודות בהן, ועוד למעלה מ-30 גינות 
– חלקן עדיין בשלבי התכנון וחלקן נמצאות כבר 
בתהליכי ביצוע מתקדמים. בנוסף, הועלו רעיונות 
תוך  בשכונות,  פנויים  מגרשים  למציאת  שונים 
כדי  ישראל,  מקרקעי  רשות  עם  פעולה  שיתוף 
לרווחת  חדשות  גינות  בהם  לפתח  יהיה  שניתן 
ופיתוח  משאבים  איגום  על  וסוכם  התושבים, 
גורמים  ע"י  שיתוקצבו  נוספים  פארקים   10 של 

חיצוניים מעבר לתקציב האגף.
וגם  בין עשרות הגינות החדשות שכבר הוקמו 
גינות  נמצאות  והקמה,  תכנון  שבשלבי  אלה  בין 
על  מקרוב  ללמוד  כדי  החרדיות.  בשכונות  רבות 
את  לבחון  מטרה  ומתוך  בעתיד  ולשפר  הנעשה 
עם  מקיף  לסיור  פינדרוס  הרב  יצא  התוצאות, 
זאב  מר  שפ"ע  אגף  מנהל  עם  יחד  לשכתו,  צוות 

גולדנברג ואנשי מחלקת הגננות. 
הסיור החל בגינה ברח' מיכל בשכונת סנהדריה 

מתקני  ונבנו  העבודות  הסתיימו  שם  המורחבת, 
משחקים חדישים ובטיחותיים עבור ילדי השכונה. 
ששודרגה  בגינה  המשתתפים  ביקרו  בהמשך 
וגם  מאירות  פנים  ברחוב  מטרסדורף  בשכונת 
הילדים  לרווחת  חדשים  מתקנים  הוצבו  בה 
הרבים באזור, וכן בגן 'ליפשיץ' שממוקם ברחוב 
שמגר ליד קניון רב שפע ומיועד לילדי השכונות 

הסמוכות שמתפתחות בקצב מזורז. 
אגף  ע"י  הוגשה   2016 הכספים  שנת  לקראת 
חדשות  גינות   28 עבור  לתקצוב  בקשה  שפ"ע 
נוספות  גינות   7 ועבור  מלש"ח,   30 של  בעלות 
שיאפשר  תקציבי  מקור  אחרי  מחפשים  שבתכנון 
ישנן  המתוכננות  הגינות  בין  בקרוב.  הקמתן  את 
והן  יזם  מטלת  הינה  שהקמתן  ברוממה  גינות   2
דיור  יחידות  מאות  הבונים  הקבלנים  באחריות 
 – ותיקות  שכונות  במרכזי  גינות   3 ועוד  באזור, 
בשכונת  לוין  גן  ברוך,  במקור  המכבי  יהודה  גן 
שהמכרז  שטראוס,  ברח'  עוקשה  וגן  הבוכרים 

להקמתן כבר יצא לדרך.
הלקחים  מהפקת  "כחלק  כי  ציין  פינדרוס  הרב 
הגננות,  אגף  לאנשי  חד-משמעית  הוראה  ניתנה 
יוזמנו  בטרם  בגינות  משחקים  מתקני  לפרק  לא 
המתקנים החדשים, על מנת למנוע מצב של גינות 
שעומדות עזובות ללא מתקנים זמן רב. עוד סוכם 
המתכננים  לצוות  נוספים  וגן  נוף  אדריכלי  לצרף 
פינדרוס בסיור באחת הגינות המשודרגות כדי לזרז את הליכי התכנון ולייעל את התהליכים".  

ברקת הכריז על תנופת בנייה בשכונות
למרות ביקורו של סגן נשיא ארה"ב ג'ו ביידן  בישראל

  יממה לפני ביקורו של סגן נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן בישראל, הכריז ראש העיר על תנופת בניה בשכונות   ללא חשש
"העם היהודי היה שדולה נאמנה של ארץ ישראל במשך אלפיים שנה אין צורך להצטדק על בנייה ופיתוח של ארצנו"

מאת: פישל רוזנפלד

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת הגיע לתמוך בסיום הקפאת 
אדומים  מעלה  השכנה  בעיר  ירושלים,  במטרופולין  הבניה 

בשדולה למען ארץ ישראל בכנסת.
לדבריו, "נשאלת השאלה: כשמבקשים מאיתנו 'להקפיא את 
או  אדומים  במעלה  סביבה,  והמטרופולין  בירושלים  הבנייה' 
בכל פינה אחרת בארץ – לאיזו בנייה הם מבקשים להקפיא? 

בנייה רק של יהודים? רק של ערבים?
דעתו  על  מעלה  היה  באנגליה  או  בארה"ב  מישהו  "האם 
לדרוש הקפאה לערבים בלבד? או ליהודים בלבד? בירושלים 
ובנייה מאשרות  לתכנון  המחוזית  והוועדה  המקומית  הוועדה 
ולערבים כאחד ללא אפליה.  ליהודים  בנייה בכל רחבי העיר, 

כך צריך לאפשר גם אצל שכנתנו מעלה אדומים".
העירונית  להתחדשות  "בנוסף  כי  וציין  הוסיף  ברקת 
כבר  נחוצה  מדיניות  היא   1E בשטחי  בנייה  בירושלים, 
לתושבי  כלכלי-אזורי  פיתוח  לאפשר  מנת  על  הקרוב  בעתיד 
ירושלים והמטרופולין כולו ולחיבור הנחוץ בין מעלה אדומים 

לירושלים".

 היחסים עם ארה"ב איתנים

דבריו של ראש העיר הגיעו יממה בלבד לפני נחיתתו של סגן 
נשיא ארה"ב, ג'ו בידן, בישראל וככל הנראה כוונו אליו ובכירי 
כאל  הממשל האמריקנים המאשימים את הבניה בהתנחלויות 

הסיבה לגל הטרור הנוכחי.
השבועית  הממשלה  ישיבת  בפתח  התייחס  נתניהו  ראה"מ 
היחסים  את  הזה מבטא  "הביקור  כי  ואמר  ביידן  לביקורו של 
האיתנים בין ישראל לבעלת בריתנו ארה"ב. יש מי שכבר חזה 
את קריסת היחסים הללו – אך לא כך הוא. היחסים הם איתנים 
וגם מול האתגרים שאנחנו עומדים במשותף  בכל המישורים, 

מולם באזורנו, על כך כמובן אדון עם סגן הנשיא בביקורו".
נתניהו הוסיף כי "במקביל ליחסים עם ארה"ב, אנחנו בונים 
בכל  בעולם.  רבות  מדינות  עם  כמובן,  נוספים  אחרים,  יחסים 
שבוע יש כאן נשיא או שר, או ראש ממשלה או שר חוץ, או 
אמריקה  אירופה,  אפריקה,  אסיה,  ממדינות  אחרים  שרים 
הלטינית, מהעולם כולו, והדבר הזה מבטא כמובן את הנכסיות 
של ישראל היום במאבק גם נגד האסלאם הקיצוני וגם לתפוס 

את הזדמנויות העתיד, בייחוד בטכנולוגיות".
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להגביר את תנופת הבנייה. ברקת
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של המבצעים

'ניר עציון RESORT'סופ"ש זוגי במלון

פרס ראשון:
ערכת משחק

פליימוביל 'חופש'

פרס שני:

עונים
על 2 שאלות טריוויה

הכי מהר ויכולים לזכות

קונים
4 גביעי מילקי

או מארז מילקי*

מתקשרים
לטלפון  9079*

ומקישים מס' חשבונית

בקניית אחד ממארזי מילקי * המבצע יערך מיום שישי כ"ד אדר א' תשע"ו )4.3.2016( ועד יום חמישי כ"א אדר ב' תשע"ו )31.3.2016(
* המבצע בכפוף לתקנון * התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
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נמשכים הסיורים בשכונות 
ע"י "התנועה למען ירושלים" 

מרן הגר"ח קניבסקי בירך את 
הורי תלמידות 'דרכי תמר'

  הסיורים נערכים יחד עם נציגי השכונות השונות
סבירות גבוהה להרחבת ביהמ"ד "קומרנא" ברח' מלכי 

ישראל - גאולה בקרוב, לטובת המתפללים 

הגר"ח שליט"א איחל הצלחה רבה להנהלת הסמינר

מאת: מנדי כץ
 

ל"קו  בשכ',  הציבור  לפניות  במענה 
הפתוח" שמקיים מידי שבוע יו"ר "התנועה 
למען ירושלים ותושביה" חיים מילר, וקבלת 
נמשכים  ישראל",  "אגודת  במשרדי  קהל 
כאשר  התושבים  בקשת  לפי  בשכ'  הסיורים 
מהשטח,  טלפונית  נפתרות  חלקן  הבעיות 

וחלקן בתקופה קצרה לאחר מכן,
גאולה   - ישראל  מלכי  ברח'  בסיור 
הצעות  מס'  להציע  סוחרים  פנו  והסביבה, 
לייעול מצב העסקים באיזור, כמו"כ קיימת 
פניה ארוכת זמן להרחבת ביה"כ "קומרנא" 
- להמוני המתפללים, בעלי העסקים והמוני 
ובפרט  באיזור  לקנות  הבאים  השכ'  תושבי 
בערבי שבתות וחגים ושם מתקיימים מנינים 

למנחה וערבית.
בשעתו  פנו  "קומרנא"  ביהמ"ד  ראשי 
סיעת  ליו"ר  דייטש,  יוסי  רה"ע  ומ"מ  לסגן 
חבר  הוכברגר  אליעזר  התורה"  "יהדות 
קלרמן,  ישראל  לסגרה"ע  העיריה,  הנהלת 
ותושביה"  ירושלים  למען  "התנועה  וליו"ר 
חיים מילר, שפנו יחד ל"מפעל הפיס", להזיז 
ביתן  את  "קומרנא"  הכנסת  לבית  מהכניסה 
למקום  ולהעבירו  הגרלות  לממכר  הפיס 

סמוך, כך שיהיה אפשרי בס"ד להרחיב את 
ביה"ס "קומרנא",

בסיור  שמעו  קונים  ועשרות  הסוחרים 
ותושביה"  ירושלים  למען  "התנועה  מיו"ר 
חיים מילר, כי קיימת סבירות גבוהה, שבס"ד 
בקרוב הדבר יתממש, לאחר שנציגי העיריה 
פעלו לקבלת היתר להעמיד את מבנה הפיס 
של  לביצוע  מצפים  ועתה  סמוך,  במקום 

הפרוייקט ע"י "מפעל הפיס".
את הסיור הוביל הרב המבורגר, והתושבים 
שם  יחזקאל-בוכרים,  רח'  לכיוון  המשיכו 
העלו בהרחבה את הנושא שדרוג "גן לוין" 
בשכ' הבוכרים-נוה צבי ואת נושא ניקוז מי 

הגשמים ברח' אדוניהו הכהן, 
ותושביה"  ירושלים  למען  "התנועה  יו"ר 
אגף  מנהל  עם  מהמקום  שוחח  מילר  חיים 
לנושא  להכנס  שהבטיח  העיר  פני  שיפור 

ולטפל בו באופן אישי,
כמו"כ שוחח מילר עם גורמים ב"הגיחון" 

וסיכם להפגש עמם, לטובת התושבים.
את  המבורגר  הרב  אירח  הסיור  בסיום 
לסיכום  בסיור,  שהשתתפה  הקבוצה  
העיריה  לנציגי  תודה  ולהבעת  הדברים 
ותושביה"  ירושלים  ולנציגי "התנועה למען 

בשכונות.

מאת: מנדי קליין
 

בי-ם  תמר'  'דרכי  סמינר  הנהלת  חברי 
קניבסקי  הגר"ח  מרן  של  למעונו  נכנסו 
יחד עם קבוצת ההורים האיכותית  שליט"א 
בכדי  הקרובה  הלימודים  לשנת  שהתגבשה 
זכו  זו  בהזדמנות  הדרך.  ברכת  את  לקבל 
מספר  על  מרן  עם  להתייעץ  ההנהלה  חברי 

נושאים העומדים על הפרק.
הרבנית  של  לזכרה  הוקם  החדש  הסמינר 
אשת  ע"ה,  שטינמן  תמר  מרת  הצדקנית 
שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  למרן  חבר 
התורה,  גדולי  בנשיאות  הסמינר  שליט"א. 
הגאון רבי משה צדקה שליט"א והגאון רבי 
ובהדרכתם  שליט"א  קופשיץ  חיים  יוסף 

הצמודה.
הסמינר  מהנהלת  אזרזר  שמעון  הרב 
סקר בפני מרן שליט"א את עבודת הרישום 
האינטנסיבית שנעשית בחודשים האחרונים, 
שהתגבשה  האיכותית  הקבוצה  כי  וציין 
איכותיות  מאוד,  חשובות  ממשפחות  הינה 
תורה  ובני  אברכים  הינם  האבות  בהן  מאד, 
חשובים, האחים לומדים בישיבות ובת"תים 
לשבחים  "זכינו  בירושלים.  ביותר  הטובים 
הרוחנית  הרמה  מבחינת  עליהן  רבים 
עדיין  "אנחנו  והוסיף:  סיפר,  והלימודית", 
מקבלים מידי יום טלפונים רבים של בקשות 
החלטות  קבלת  מלאכת  לסמינר.  להתקבל 
הייתה ועדיין לא קלה. החלטה בדבר הקבלה 
הינה באחריותם הבלעדית של ועדת הרבנים 
בסמינר שבודקים כל משפחה ומשפחה וכל 

תלמידה ותלמידה לגופה". 
הזכות  על  במעמד  דיבר  ההורים  נציג 
הגרעין  להיות  בחלקם  שנפלה  הגדולה 
"הסמינר  הסמינר.  של  והמייסד  הראשון 
ישראל,  גדולי  ורבנן  מרנן  בהכוונת  שהוקם 
הוקם בעקבות הצורך הנואש למקום ברמה 
דברים  במספר  ייחודי  והוא  כזאת  גבוהה 
היתר,  בין  כיום.  הקיימים  הסמינרים  מכל 
נערות  תלמדנה  שבסמינר  הושם  רב  דגש 
בלבד  יעקב'  'בית  של  ספר  בבתי  שלמדו 
והיכולת  הלימודית  שהרמה  נבדק  בבד  ובד 
גבוהה  הינה  שלהן  האינטלקטואלית 
והן  הרוחני  בצד  הן  איכותיות  והמשפחות 

במנטליות שלהן".
רבה  הצלחה  איחל  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
להנהלת הסמינר החדש ובירך שיזכו לקדש 
שאלות  למספר  השיב  מכן,  לאחר  שמים. 
ובירך  הסמינר,  הנהלת  ידי  על  שנשאלו 
על  התלמידות  הורי  כל  את  רבה  בחמימות 
להיות  גדולה  זכות  לידם  שהתגלגלה  כך 
ממייסדי הסמינר שצפוי לחולל מהפכה של 

ממש בעולם הסמינרים.

במענה לפניות הציבור ל"קו הפתוח"

ראשי סמינר 'דרכי תמר' אצל מרן הגר"ח קניבסקי

הסדרי 
תנועה 

17-18.3.2016
ז׳-ח׳ באדר ב׳ תשע״ו

הסדרי תנועה
מיום חמישי, ז' באדר ב' 17.3.16 החל מהשעה 23:00 ועד לתום 
האירוע ביום שישי ח' באדר ב' 18.3.2016, שד' בן צבי ייסגרו 

לתנועת כלי רכב.
 05:30 מהשעה  החל  רכב  כלי  לתנועת  ייסגרו  האירוע  ביום 
העברית,  האוניברסיטה  קמפוס  רופין,  שד׳  הבאים:  הרחובות 
נתנאל לורך, שד' רבין, שד' חיים הזז, טשרניחובסקי, הפלמ"ח, 
הנשיא, קרן היסוד, המלך ג'ורג', יפו, כיכר צה"ל,  הצנחנים, שד' 
חיים בר לב, ג'ורג' אדם סמיט, לח"י, מרטין בובר, בנימין מזר, 
ציון,  שער  הארמנית,  הפטריארכיה  יפו,  שער  קריב,  צ'רצ'יל, 
גרץ,  דובנוב,  שופן,  ז'בוטינסקי,  דוד,  המלך  ירושלים,  חטיבת 
עמק רפאים, דרך הרכבת, דרך בית לחם, דוד רמז, דרך חברון, 
קטמון,  כובשי  המודעי,  אליעזר  קניג,  פייר  יהודה,  ינובסקי, 
יהושוע יבין, גן סאקר. כמו כן צפויים שיבושי תנועה ברחובות 

המשיקים למסלולי האירוע.

הסדרי חניה
כלי רכב שיחנו לאורך צירי מסלולי הריצה לא יורשו לצאת עד 
יהודה  ברח'  החניה  תיאסר  הצירים.  ולפתיחת  האירוע  לסיום 
משני צידיו מיום חמישי, ז' באדר ב', 17.3.16 החל מהשעה 20:00 
המוזיאונים  הלאום,  חניוני  האירוע.  סיום  מועד  למחרת,  עד 

וקריית הממשלה ישמשו את משתתפי האירוע בלבד.

רכבת קלה
הרכבת הקלה תפעל בשני מסלולים:

מסלול 1 - מחיל האוויר עד גבעת התחמושת.
מסלול 2 – מתחנה מרכזית עד הר הרצל.

לפרטים מודיעין סיטיפס 3686*. 

תחבורה ציבורית
קווי  יפעלו  מרכזית  לתחנה  התחמושת  גבעת  תחנות  בין 
התחבורה הציבורית: 66, 66א, 45, 25 שיעברו דרך מרכז העיר 
שינויים  יחולו  ירמיהו.  דרך   65,69 וקווים  יהודה  מחנה  ושוק 
אגד  מודיעין  לפרטים   הציבורית.  בתחבורה  מהקווים  בחלק 

.*2800

מוסדות חינוך
הלימודים  במערכת החינוך יתקיימו )ככל הניתן( כסדרם.

להורים  ימסרו  חינוך  מוסד  בכל  הלימודים  יום  לגבי  פרטים 
ולתלמידים ע"י הנהלות בתי הספר והגננות.

בדבר  הפרסומים  אחר  לעקוב  ולתלמידים  להורים  מומלץ 
השינויים בהסדרי התנועה והכוונה לדרכים חלופיות

שאטלים 
הרצל,  הר  מרחבת  יצאו  ושוב(  הלוך  תשלום,  )ללא  שאטלים 
מחניוני ביה"ח שערי צדק ומרחבת  היציע המזרחי באיצטדיון 

טדי לרחבת מוזיאון ישראל  בין השעות 06:30-13.30. 

צירים ראשיים פתוחים
צפון - שד' עוזי נרקיס, כביש 9, שד' גולדה מאיר, שד' אשכול.

מרכז - כניסה לעיר, שד' הרצל, שד' בגין דרום/צפון, ציר בר 
אילן/ירמיהו.

דרום - דרך דב יוסף, ציר גולומב, ציר עין כרם.

לפרטים: מוקד עירוני 106
www.jerusalem.muni.il 
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מאת: חיים רייך
 

בשכונת  הלילה  מוקד  פתיחת  לקראת 
מאוחדת  בכירי  קיימו  בירושלים  יעקב  נוה 
ביקורים אצל רבני השכונה והתברכו מפיהם 

בלבביות.
בכירי המחוז ובהם הרב משה ברים מנהל 
השיווק במחוז ירושלים, הגב' ע. אהרן מנהלת 
קהילה  קשרי  מנהל  קיפניס  חזקי  ר'  המרחב, 
בנווה  המרפאות  מנהלת  קובין  ח.  והגב' 
השכונה  רבני  של  במעונותיהם  ביקורו  יעקב 
הגאון רבי  צבי וובר רב השכונה, הגאון רבי 
אליהו אביסרור רב השכונה, הגאון רבי מאיר 
אמסלם מרבני נווה יעקב והגאון רבי ישראל 

יצחק זילברמן רב הקהילה נווה יעקב מרכז.
בביקורים השתתפו אף הרב אליהו יעקובי 
יו''ר המינהל הקהילתי והרב שלמה מורגנווסר 

חבר הנהלת המינהל הקהילתי.
בכירי  עדכנו  השכונה  רבני  עם  בשיחתם 
מחוז ירושלים במאוחדת את הרבנים בפתיחת 
ותנופת  ההתפתחויות  ובשאר  הלילה  מוקד 

הרחבת שירותי מאוחדת לתושבי השכונה. 
ויאפשר  זווין  יפעל במרפאת  הלילה  מוקד 
לתושבים לקבל גם בשעות הלילה את השירות 
שירות  יינתן  במוקד  בשכונתם.   המקצועי 
ומבוגרים  בילדים  שמטפל  בכיר  רופא  ע"י 

ומתמחה בבעיות טראומה וע"י אח מוסמך. 
שונים  נושאים  נדונו  הפגישות  במהלך 
ההלכה  גדרי  ושמירת  והלכה  רפואה  בענייני 
הרבנים  כאשר  בשבת,  רפואה  והצניעות, 
מפליאים את הקפדתה של מאוחדת על שירות 
ההלכה  לגדרי  המותאם  ומיטבי  מקצועי 

והצניעות. 
הצוות  את  לשבח  וציינו  שיבחו  הרבנים 
במרפאות ואת המנהלת גב' קובין על השירות 
של  היותה  ועל  ללקוחות  שמוענק  האישי 

מאוחדת קשובה לבקשות השונות.  

 2 מרפאות בנווה יעקב

מרפאות  מ-2  נהנים  מאוחדת  לקוחות 

מאוחדת בשכונה, האחד ברחוב זווין וברחוב 
צארלסלוץ. 

מרפואת  הלקוחות  נהנים  זווין  במרפאת 
רופא  נשים,  ורפואת  משפחה  רפואת  ילדים, 
לילה  ומוקד  שבת  מוקד  דיאטנית,  עור, 
שייפתח בין השעות 19:30 – 23:30 בלילה. 
בנוסף לכך ישנם שרותי בית מרקחת, שרותי 

מעבדה , אחיות ומזכירות.
 2 ילדים,משפחה,  רפואת  לוץ  במרפאת 
עיניים,  רפואת  נשים,  ורופאת  נשים  רופאים 
סוציאלית,  עובדת  פודיאטור,  אורתופדיה, 
מרפאת  ומזכירות,  אחיות  מעבדה,  שרותי 
מכון  למבוגרים,  תקשורת  קלינאית  שיניים, 
מכון  מבוגרים,  פיזיותרפיה  פיזיותרפיה, 

ביניהם   נוירולוגים   3 הילד  להתפתחות 
ניתנים  עוד  שפירא.  יהודה  פרופ'  הנוירולוג 
תקשורת,  קלינאית  בעיסוק,  ריפוי  שירותי 
ומכון  ילדים  ועו"סית  ילדים  פסיכולוגית 

אולטרה סאונד נשים.
בירושלים  מאוחדת  של  השיווק  מנהל 
בתנופה  מצויה  "מאוחדת  ברים:  משה  הרב 
כחלק  חדשים.  לקוחות  של  הצטרפותם  עם 
מאוחדת,  של  המקצועית  הרפואה  מנגישות 
באמצעות  חדש  שירות  להשיק  שמחים  אנו 
והתרגשנו  יעקב,  נווה  בשכונת  לילה  מוקד 
לקבל את ברכותיהם החמות של רבני השכונה 

לפעילותנו".

בכירי מחוז ירושלים התברכו אצל רבני השכונה ובהם 
הגר"צ וובר, הגר"א אביסרור, הגר"מ אמסלם והגר"י 
זילברמן  מנהל השיווק של מאוחדת בירושלים הרב 

משה ברים: "אנו שמחים להשיק שירות חדש באמצעות 
מוקד לילה בשכונת נווה יעקב, והתרגשנו לקבל את 

ברכותיהם החמות של רבני השכונה לפעילותנו"

בכירי מחוז ירושלים ב'מאוחדת' 
התקבלו אצל רבני נווה יעקב בירושלים

בכירי 'מאוחדת' במעונו של הגר"צ וובר שליט"א

להודיע שיש לי בבית 
שקע שבור.

תקע, לאן אתה 
מתקשר?

ל ַּבַּבִית ֶׁשָּלנּו ַמְקִּפיִדים ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ַּבַחְׁשמַָ

חשמל זה לא משחק ילדים!

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו ְּבָּיַדִים ְרֻטּבֹות.   ָאסּור ָלֶגֶׁשת ְלַמְכִׁשיֵרי ַחְׁשמַָ

ל ְּפגּוִמים.   ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַמְכִׁשיֵרי ַחְׁשמַָ

  ַּכֲאֶׁשר מֹוִציִאים ֶּתַקע ִמֶּׁשַקע - ַמִּניִחים ָיד ַאַחת ַעל ִמְכֶסה 
    ַהֶּׁשַקע ּוַבָּיד ַהְּׁשִנָיה מֹוְׁשִכים ֶאת ַהֶּתַקע.

הֹוִרים    ִאם ְמַגִּלים ַּבַּבִית ֶׁשַקע ָׁשבּור אֹו ָּפגּום - ְמַבְּקִׁשים ֵמַהָ
    ְלַהְזִמין ַחְׁשְמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְּקנֹו.

  ַּכֲאֶׁשר עֹוְבִדים ִעם ֶּכֶבל ַמֲאִרי ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶׁשַהֶּכֶבל ָּפרּוׂש  
    ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה ְוֶׁשֵאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול. ּוְבָכל ִמְקֶרה, ְלִהְׁשַּתֵּמׁש

    ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

  ְלֵׁשם ְׁשִמיָרה ַעל ְּבִטיחּות ַהְּיָלִדים ְּכַדאי ְלַהְתִקין ַעל ַהְּׁשָקִעים 
    ִמְכִסים ְמֻיָחִדים ֶׁשֵאיָנם ְמַאְפְׁשִרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶּׁשַקע.
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מאת: מנדי כץ

שבירושלים  רוממה  שכונת  תושבי 
לתושבי  הקרובים  בשבועיים  יצטרפו 
המהפך  את  חווים  שכבר  השכונות  שאר 
כאשר  הרפואה.  לתחום  שקשור  מה  בכל 
מרכז  יפתח  הקרובים  השבועיים  במהלך 
רפואה  שירותי  שיתן  ומרווח  חדש  רפואי 
של  הרופאים  מיטב  ע"י  ביותר  מתקדמים 

מכבי שירותי בריאות.
גידי  מר  והשפלה  ירושלים  מחוז  ראש 
מתהליך  בחלק  מדובר  כי  מציין  לשץ 
המבורכת  העשייה  ותנופת  ההתפתחות 
הרפואה  בתחום  אדיר  שינוי  המביאה 
למרכזים  מצטרף  זה  רפואי  מרכז  בבירה. 
המרכז  בהם  לאחרונה  שנפתחו  הנוספים 
האחרון  בשבוע  שנפתח  החדש  הרפואי 
השנה  ובמהלך  חומה,  הר  בשכונת 
שני  עוד  בירושלים  נפתחו  האחרונה 
וברמת  רמות  בשכונת  רפואיים,  מרכזים 
שלמה, בהם ניתן ליהנות משירותי הרפואה 
של  רצונם  לשביעות  ביותר.  המתקדמים 

חברי מכבי תושבי השכונות.
"'מכבי'  המחוז,  ראש  של  לדבריו 
הטובים  הבריאות  שירותי  את  מספקת 
ליהנות  מגיע  ירושלים  ולתושבי  בישראל 

לידיעת  להביא  הן  פועלים  במכבי  מהם. 
היום  קיימים  כבר  שירותים  אלו  הציבור 
לפתח  ובנוסף,  רבים.  שירותים  ויש  בעיר 
בירושלים".  השירותים  את  משמעותית 
נמצאים  אנחנו  מדגיש,"  המחוז  ראש 
בתנופת בניה ואני אומר, באחריות אישית, 
אותו  תהיה  לא  כבר  בירושלים  הרפואה 
שירותים  יתוספו  הקרובות  בשנים  הדבר, 

רבים בירושלים בכל השכונות".

 הוכחה לטיב השירות

לשץ הוסיף כי "האפשרות לקבל שירותי 
רפואה ראשונית הכוללים רפואת משפחה, 
מקצועית  רפואה  וכמובן  וילדים,  נשים 
הכוללת אורטופדיה, עור, עיניים, אף אוזן 
גרון, אולטרסאונד נשים, וכן בית מרקחת, 
יועבו  אף  ובהמשך  אחיות  דם,  לקיחת 
בקרבת  והכל  במקום,  הרפואה  שירותי 
הבית, בלי טלטלות של נסיעות ובלי צורך 
נתוני  האוטובוס.  אל  העגלה  עם  לעלות 
הביטוח הלאומי, והגידול במספר החברים 
החרדי  המגזר  בקרב  למכבי  המצטרפים 
שלנו  השרות  לטיב  הוכחה  זהו   – בעיר 

ואנחנו נמשיך להרחיבו ולשפרו".

ראש המחוז מבהיר כי מגמת ההתרחבות 
וההתעצמות של מכבי בירושלים תימשך, 
ומכונים,  שירותים  פריסת  על  בדגש 
החברים,  לצרכי  השירותים  התאמת 
בקהילה  בריאות  בקידום  השתלבות 
רבה  רצון  שביעות  הביע  לשץ  מר  ועוד". 
מנתוני המעבר האחרון והוסיף כי "תושבי 
רב בארגון שנותן  רוחשים אמון  ירושלים 
ביותר,  והמקצועי  הטוב  השירות  את  לו 

תוך התאמה מושלמת לאורח חייו".
מציין  אוריון  בר  טל  מר  המרחב  מנהל 
שהצבנו  ביעדים  שעמדנו  רב  בסיפוק 
עוד  הרפואי  המרכז  את  לפתוח  לעצמנו 
מסימת  אלו  בימים  הפורים,  חג  לפני 
באיבזור  החדש  המרכז  את  לאבזר  מכבי 
מודע  אני  ביותר,  המתקדם  ובמכשור 
בפתיחת  עלינו  המוטלת  האחריות  לכובד 
מתאימים  אנו  החרדי  למגזר  רפואי  מרכז 
הקהילה,  חיים  לאורח  השירותים  כל  את 
בשיתוף ובעצה עם רבני השכונה ומובילי 
מתאמי  של  ובעזרתם  במגזר.  הדעה 
במשימה  לעמוד  נצליח  הקהילה  קשרי 
לשביעות  הרפואי  המרכז  את  ולפתח 
השכונה. תושבי  מכבי  חברי  של   רצונם 

30 מיליון ש"ח 
למען העסקים המרכז החדש שיפתח בעוד שבועיים מצטרף למרכזים הרפואיים 

שנפתחו ברמת שלמה, ברמות ובהר חומה  ראש המחוז מר גידי לשץ: 
נוכח המצב הבטחוני: נותרו מהפיכת הבריאות בירושלים בעיצומה

עוד 30 מיליון לסיוע לעסקים 
בי-ם. מתוך 100 מיליון 

שהוקצו לסיוע לעסקים קורסים

מרכז רפואי חדש של מכבי שירותי 
בריאות יפתח בשכונת רוממה

מאת: עוזי ברק

בירושלים  העסקים  את  לחזק  "עלינו 
במיוחד בעת הזו נוכח המצב הביטחוני הקשה 
מיליון   30 של  פנוי  תקציב  כשנותר  ובמיוחד 
הכספים,  ועדת  יו"ר  אמר  כך  כך",  ₪לצורך 
מיוחד  בדיון  )יהדות התורה(  גפני  ח"כ משה 
רבים  עסקים  של  הקשה  במצבם  שעסק 

בירושלים עקב המצב הביטחוני. 
את הדיון יזמו מספר חברי כנסת והשתתפו 
)הליכוד(  אלקין  זאב  לירושלים,  השר  בו 
שעדכן שמתוך סך של 100 מיליון ₪ שהוקצו 
העסקים  עידוד  לטובת  ממשלה  בהחלטת 
עוד  נותרו  הביטחוני,  המצב  נוכח  בירושלים 

30 מיליון ₪ פנויים. 
גם  תקדימית,  הממשלה  "החלטת  אלקין: 
העסקים  לטובת  שהועמד  הסכום  בהיקף 

בבירה וגם במהירות ההחלטה והיישום". 

 הקורס מיועד לנשים בלבד

 הקורס מיועד לנשים בלבד

היחידה ללימודי המשך
ולימודי חוץ ע״ש עזריאלי

 לפרטים והרשמה
02-6588-555

TCQA קורס בודקי תוכנה
קבלת  תוך  ההייטק  לתעשיית  מקצועיים  תוכנה  בודקי  הכשרת 

הידע המקצועי התיאורטי והמעשי העדכני ביותר.
.ISTQB הכנה למבחן ההסמכה הבינלאומי בבדיקת תוכנה

מתכונת לימודים: 5 חודשים, שני מפגשים בשבוע.

קורס ניהול פרוייקטים בבניה
הדרושים  היסודות  את  למשתתפים  להקנות  התוכנית  מטרת 

לארגון וניהול של פרוייקטים בבניה כולל הפיקוח על ביצועם.
התכנית מיועדת לעוסקים בענף הנדל״ן והתשתיות המעוניינים 

להרחיב את ידיעותיהם ולהתמקצע בתחום הבניה.
מתכונת לימודים: שנה, מפגש בשבוע.

 הקורס מיועד לגברים בלבד

Home Design קורס
וכלים המגדירים  Home Design מציע לך לרכוש טכניקות  קורס 
את תפיסת העיצוב, בשילוב סיורים לימודיים במיטב בתי העסק 

בתחומי האדריכלות, עיצוב הפנים, אומנות ועיצוב המוצר.
מתכונת לימודים: 6 חודשים, מפגש בשבוע.

TCSA קורס מומחי אבטחת מידע
יוקרתיות:  הכשרת אנשי אבטחת מידע ל-3 הסכמות בינלאומיות 

.cisco, microsoft, checkpoint
תקשורת  רשת  כמנהל  לעבודה  הסטודנט  יוכשר  התכנית  בסיום 

ואבטחת מידע.
מתכונת הלימודים: 7 חודשים, שני מפגשים בשבוע.

 הקורס מיועד לגברים בלבד

מלגות לזכאים )לעומדים בקריטריונים(

כניון הגיע לירושלים! הקמפוס החרדי של ה
אצלנו תרכשו מקצוע מבוקש מטעם הטכניון



מוגש כמידע לחברי מכבי

ונהפוך הוא 
בפורים הזה לא מעשנים!

מעשנים כבדים שעישנו בחייהם מאות אלפי סיגריות,
מספרים שהתחילו מסיגריה אחת ותמיד מתוך קלות ראש, בשמחה וללא תכנון.

ילדים, אל תכנסו למעגל האימה של העישון, היזהרו ממנו כמו מאש.
עמדו חזקים ואל תתפתו, חשבו על עתידכם.

בפורים הזה - לא מעשנים!
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מאת: יוסי הכט
 

כבר  בכנסת  הכספים  ועדת  חדר  כותלי 
תחת  ובפרט  מעניינים  עימותים  כמה  ראו 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני,  שרביטו של 
בוועדה  גם  ייחודי  היה  שכזה,  מחזה  אבל 
מנהלי  כחמישים  בכנסת.  ביותר  המרתקת 
תלמודי תורה הגיעו השבוע לישיבת סיעת 
ישבו  הכנסת,  חברי  ומול  התורה  יהדות 
ופירטו את הקשיים המתעצמים שלהם מול 

משרד החינוך. 
הוחלפה  לא  כאילו  נדמה  לנוכחים 
בורג  מהווה  אינה  התורה  ויהדות  ממשלה 
הליכוד.  עם  המתחדשת  בשותפות  מרכזי 
של  מפיו  גם  ביקורת  נשמעה  לראשונה 
לפחות,  פומבית  כה,  שעד  החינוך  שר  סגן 
נמנע מלתקוף את המערכת מתוקף תפקידו 

במשרד.
מושמעות  הללו  שהטענות  הוא  העניין 
כשבכיסא שר החינוך יושב שר מלא כוונות 
הפוליטיות  הנסיבות  שמכורח  טובות, 
לידי  בא  זה  יכולות.  גם  לו  יש  והאישיות 
ההבטחות  וביישום  בתקציבים  ביטוי 
את  מסתיר  לא  בנט  כאשר  הקואליציוניות 
לכל  קשוב  הוא  לחרדים.  בחבירה  תמיכתו 
חרדי  נציג  כל  עם  דיאלוג  ומקיים  פנייה 

שיושב במליאה.
הזאת,  במשמרת  שדווקא  קרה  איך  אז 
מר  על  ומבכים  מנהלים  חמישים  מתכנסים 
גורלם? כדי להבין זאת צריך היה להקשיב 
העדויות  ולשאר  בישיבה  שהובא  למעט 
שנפרשו בשבוע האחרון לפני ועדת הרבנים 

לענייני חינוך בהובלת הגר"י רוזן והגרמ"ה 
יו"ר  של  הפעילה  ובהשתתפותו  הירש, 
ועדת הכספים ח"כ גפני, ואשר חלקן נערכו 
בחדרו של ראש הישיבה ברחוב חזו"א בבני 
ברק. "אין לנו טענות אישית על בנט שמנסה 
התורה,  בדגל  מסבירים  לקראתנו",  לבוא 
משבעים  למעלה  עם  היא  שלנו  "הבעיה 
סיבות  לאדמה  מתחת  שמחפשים  מפקחים 
וטענות לביקורת נגד המוסדות. הם פועלים 

כאילו השר המכהן הוא עדיין שי פירון". 
השתלמויות  בסוגיית  רק  מדובר  לא 
גב  את  ששבר  הקש  מעין  שהיו  הטיולים, 
של  עדויות  הובאו  הוועדה  בפני  הגמל. 
של  "הצקות"  מכנים  שהם  מה  על  מנהלים 
כשהסיבה  החרדי,  המחוז  מטעם  מפקחים 
היא  המנהלים,  לטענת  זאת,  לכל  העיקרית 
"אבטלה סמויה" בקרב המפקחים. "במחוז 
עשרים  היותר  לכל  להיות  אמורים  החרדי 
לעומת  מדי  גדולה  כמות  זו  וגם  מפקחים 
הצורך", מסביר מזכ"ל איגוד הישיבות הרב 
שלמה ברילנט, "במקום זה קיבלנו שבעים 
מחפשים  דו"ח,  שבוע  כל  למלא  שצריכים 
כל  את  ומקעקעים  עילות  לאדמה  מתחת 

העצמאות החינוכית של תלמודי התורה".
היא  לפיכך  שהתקבלה  הברורה  ההנחיה 
להפסיק כל קשר עם המפקחים. גפני נשמע 
ועדת  בישיבות  רק  לא  מתמיד,  מיליטנטי 
הרבנים אלא גם בפני חברי הכנסת ואמצעי 
אדום",  בקו  מבחינתנו  "מדובר  התקשורת. 
עיתונות,  לקו  הכספים  ועדת  יו"ר  אומר 
"אם הדברים לא ישונו מהיסוד, נחריף את 

הצעדים".

"אם לא תיפסק התערבות 
המפקחים, נורה שלא להגיש 

טפסים לחידוש רישיונות"

גורמים בכירים בוועדת הרבנים לענייני חינוך

ההחלטות מעוררות הסערה של ועדת הרבנים לענייני 
חינוך בגיבוי מלא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל 

שטיינמן באו על רקע עדויות של מנהלים רבים בנוגע 
  להתערבות חסרת תקדים של מפקחי המחוז החרדי

בדגל התורה מבהירים: "אין לנו טענות על בנט שמנסה 
לבוא לקראתנו. הבעיה שלנו היא עם למעלה משבעים 

מפקחים שמחפשים מתחת לאדמה סיבות וטענות 
לביקורת נגד המוסדות"

מחריפים את הצעדים. בניין הנהלת משרד החינוך בירושלים )צילום: ד"ר אבישי טייכר( 



משרד מכירות באתר: 
02-6526199רח' יפו, פינת שרי ישראל קבוצת בליליוס

שרי
ישראל

בס"ד

לחיות בלב של ירושלים
בואו לבקר בדירה לדוגמא

האיכלוס בעוד 13 חודשים

*התמונות להמחשה בלבד * המבצע לדירות מדגם B1 בלבד וכפוף לתקנון החברה. * החברה רשאית להפסיק המבצע בכל עת.

בלב העיר ירושלים, בפינת הרחובות שרי ישראל- יפו, הולך ונבנה שלב ב' בפרויקט "שרי ישראל". מיקומו הייחודי של 
הפרויקט מהווה יתרון עצום בשל הנגישות והקרבה למרכזים החשובים בירושלים, בתי הכנסת הגדולים וחצרות האדמורי"ם. 
במרחק הליכה נמצאות שכונות גאולה, מאה שערים ושוק מחנה יהודה. המתחם עצמו כולל מרכז מסחרי יחודי וחניון תת 
קרקעי. במתחם 68 יחידות דיור בנות 2, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות שמש מרהיבות הפונות לנוף ירושלמי עוצר נשימה.

לבחירתכם: דירות 4 ו-5 חדרים בעיצוב בלעדי ובמפרט גבוה במיוחד

ההשקעה

הטובה
ביותר
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מאת: מנדי קליין

וראשי  ישראל  גדולי  של  ובעידודם  בברכתם 
'ועידת רבני אירופה' נבחר הרב אביחי אפל לכהן 
אפל  הרב  בגרמניה.  פרנקפורט  של  כרבה  פאר 
'ועידת  כיו"ר  המכהן בשמונה השנים האחרונות 
הרבנים האורתודוקסיים בגרמניה' נבחר פה אחד 
על ידי 17 חברי ועד הקהילה ובהם; יו"ר הוועד; 
פרופ' קורן. וחברי הועד; מר שנבל. מר בלוך. מר 
לטש ומר גרונבאום. והוא יכנס לתפקידו במהלך 
הקיץ הקרוב. הרב אפל יכהן בהנהגה משותפת עם 

הרב חיים שושן.
נשיא 'ועידת רבני אירופה', רב ואב"ד מוסקבה, 
הגאון רבי פנחס גולדשמידט והמנהל הרבני של 
במוסקבה,  חיים'  'תורת  ישיבת  וראש  הועידה 
הגאון רבי משה לבל, בירכו את הרב אפל, שהנו 
חבר הועדה המתמדת של הועידה, לרגל בחירתו, 
בידו  ותסייע  לימינו  תעמוד  הועידה  כי  והבטיחו 
מוסדות  ובייסוד  בחיזוק  התורה,  קרן  להרמת 
כיום  המונה  הקהילה  ובטיפוח  והחינוך  התורה 
בעיר;  הפעילים  הכנסת  בתי  יהודים.  כ-8000 
אזוריים.  כנסת  בתי  ושלושה  הגדול  הכנסת  בית 
ומוסדות החינוך ובהם; גני ילדים, בית ספר ובית 

אבות.
אפל  אביחי  הרב  פרנקפורט,  של  הנבחר  רבה 
התפקיד  את  מקבל  הוא  כי  בחירתו  עם  אמר 
גדולי  כיהנו  בה  בעיר  קודש  ובחרדת  בהכנעה 
כ  כיום  גרמניה מונה  'יהדות  וגאוני תבל;  מאורי 
יוצאי מדינות חבר  – 120 אלף יהודים. כ- 90% 
העמים. רובם גם חסרי ידע ורקע יהודי ואני פועל 
האורתודוקסיים  הרבנים  ב'ועידת  חברי  עם  יחד 
גם  כך  הקהילות.  למעגלי  לחברם  כדי  בגרמניה' 
ואעשה  אמשיך  רבים.  ישראלים  יורדים  ישנם 
ולנסות  ולהאדירה  תורה  להגדיל  שביכולתי  כל 
העיר  של  העטרה  אדרת  בשולי  ולו  להשיב, 
הנודעת לשם ולתהילה; פרנקפורט דמיין – ק"ק 

פפד"מ'.
והתחנך  בירושלים  נולד  אפל  אביחי  הרב 
מאיר  במכון  בקדומים  הרב.  מרכז  בישיבת 
שנים  שלוש  לרבנות.  הוסמך  גם  שם  ובאפרת 
מציון'  'תורה  כולל  את  ניהל  הסמכתו  לאחר 
'קונגרס  במסגרת  וסטודנטים  נוער  בקירוב  ועסק 
הנהגתו  ברוסיה' תחת  האורתודוקסיות  הקהילות 
שנים  ושלוש  ברוסיה  גולדשמידט  הגר"פ  של 
צעירים  של  בקירובם  עסק  שם  בגרמניה  נוספות 

העולים ממדינות חבר העמים.
דורטמונד  העיר  כרב  התמנה  שנים   11 לפני 
שבה  הקהילה  את  מעפר  קומם  ובה  שבגרמניה 
את  גיבש  אפל  הרב  רפורמי.  רבאיי  אז,  עד  כיהן 
על  וחסד  חינוך  תורה  מוסדות  וייסד  הקהילה 
בנו  הולדת  עם  כחודשיים,  לפני  הקודש.  טהרת 
השביעי בשעטו"מ, הגיע בשליחות נשיא גרמניה, 
ראש עיריית דורטמונד, מר זיראו, לבית המשפחה 
כדי להודיע כי הנשיא פורס חסות על ילד שביעי 

שנולד כסימן לתמיכה במשפחות ברוכות ילדים.

הרב אפל המכהן בשמונה השנים האחרונות כיו"ר 'ועידת הרבנים האורתודוקסים 
בגרמניה' נבחר פה אחד ע"י 17 חברי ועד הקהילה • הרב אפל שביצע מהפך רוחני 

במהלך 11 שנות כהונתו בדורטמונד: "אני מקבל עלי בחרדת קודש את הכהונה הרמה 
בעיר שבה כיהנו גדולי ומאורי תבל ואעשה כל שביכולתי לחזק את הקהילה ומוסדותיה"

הרב אביחי אפל נבחר לרבה של פרנקפורט

הרב אפל יחד עם רבני אירופה

הרב אביחי אפל )משמאל( 

הן
 כ

לי
גי

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 ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

טוסטר אובן
ענק! 45 ליטר

שואב אבק
ציקלון עוצמתי במיוחד!

כיריים בילד-אין 
איטלקיות
רשתות יצוקות

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

מקדימים את הקניות לפסח לפני הלחץ הגדול,
נהנים מהמחירים הכי זולים ומ-36 תשלומים

)מתנה אחת לבחירה(

וגם בוחרים מתנה
בשווי מאות שקלים!

זריזים
מרוויחיםםם!

הן
 כ

לי
גי

ל-36 חודשים
30₪

החל מ:

סה"כ  ₪1090

ל-36 חודשים
56₪

החל מ:

סה"כ  ₪1990

ל-36 חודשים
92₪

החל מ:

סה"כ  ₪3290

כל המזגנים מכל המותגים
אפשרות להתקנה יהודית איכותית!

מבחר ענק של מקררים מהחברות המובילות!

מגוון עצום של מוצרים משתתפים במבצע! לדוגמא:

הכי זולים
וגם ב-36 תשלומים!

605283
ל-36 חודשיםל-36 חודשיםל-36 חודשים

החל מ:רק-רק- ₪₪₪

מקפיא
6 מגירות

df מקרר
450

52
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 1872 ₪

סה"כ: 2988 ₪סה"כ: 1872 ₪סה"כ: 2160 ₪

החל מ: 1260 ₪

35
ל-36 חודשים

רק-

מכונת כביסה קריסטל
8 ק"ג

סה"כ: 1368 ₪

38
ל-36 חודשים

₪₪רק-

מבחר חבילות חתניםתנור בנוי בושתנור דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪החל מ:

החל מ: 1872 ₪

מדיחי כלים
במגוון מיוחד

30
ל-36 חודשים

₪החל מ:

החל מ: 1080 ₪

חיסול מייבשים!

מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

מזגן 3 כ"סמזגן לסלוןמזגן לחדר שינה

מעבד מזון + 
בלנדר

אמקור

במקום
₪580 קבלו

חינם!
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

במקום
₪550 קבלו

חינם!
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

במקום
₪610 קבלו

חינם!
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

במקום
₪690 קבלו

חינם!
כמות מוגבלת ל- 180 יח'



בס"ד

משלוח מנות לגננות?
הקפה כבר בפנים

משלוח מנות מושלם מתחיל עם קפה עלית 
במגוון טעמים, כדי שתוכלו לתת לכל אחד 

את הקפה שהוא הכי אוהב.

קפה עלית, בדיוק כמו שאני אוהב



LIVE

2016 14

35
0774401815

עם אלי פרידמןשרים ביקב

LIVE

ישראל לובין הפקות מגיש

DI איכילביץדוד
ותזמורתו

מרכז מים 
מוזיקה יהודית מקורית

בחסות:

אלבום הזיץ המשובח
כעט ברשת 'גרינטק' ובחנויות המובחרות

מופע נוסף:

שרים בהר ציון 
עם אלי פרידמן

בליווי תזמורתו של דוד איכלביץ בהרכב מלא
מרכז ׳מים׳-מרכז תרבות יהודית הר ציון ירושלים

2016 14 באפריל  ו׳ ניסן תשע"ו, 
שמונה בערב

מופע של שירה ודיבוק חברים גברים בלבד
35 ש"ח כרטיסים במכירה מוקדמת במחיר 

0774401815 בטלפון 

כעת ברשת ‘גרינטק‘ ובחנויות המובחרות



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

*עפ״י נתוני המוסד לביטוח לאומי
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על רקע סערת הכותל הרפורמי בלשכת רה"מ טוענים: פעלנו בתיאום על בסיס סיכומים ברורים  הפרקליטות תבקש 
אורכה של 90 יום מבג"ץ במהלכם ייבחנו דרכים לפתרון הסוגיה  גורם בכיר בליכוד: טרפוד מתווה הכותל הרפורמי 

היה אחד מהסיבות לביטול ביקורו של נתניהו בארה"ב וזאת כדי לא להיקלע לעימות עם הרפורמים בארה"ב

מאת: יוסי הכט

בשבוע  נתניהו  הממשלה  ראש  שמשמיע  הטקסטים 
האחרון, הם בעיקר של חוסר הבנה. "לא הלכתי מאחורי גבם 
של החרדים, שלחתי את מנדלבליט לתאם הכל מראש. פעלתי 
הרפורמי  הכותל  למתווה  כמובן  מתייחס  נתניהו  בהגינות". 
שעומד בעין הסערה בעקבות הנחיותיהם של מועצות גדולי 

וחכמי התורה למנוע את ביצוע המתווה שאושר בממשלה.
מראש  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  ביקש  האחרון,  במוצ"ש 
היתה  שאמורה  המשותפת  הישיבה  את  לדחות  הממשלה 
להתקיים למחרת היום עם הרבנים הראשיים לישראל וחברי 
לקיים  טעם  אין  להבנות,  להגיע  סיכוי  אין  "אם  הכנסת: 

פגישה", אמר דרעי.
התמיהה של ראש הממשלה במקומה. חברי הכנסת אכן לא 
שיערו מראש את עוצמת התגובה הציבורית שתבוא בעקבות 
אישור המתווה. הם העריכו כי בהתנגדות הרשמית יהיה די, 
בעיקר על רקע העובדה שמתחם קשת רובינסון לא קיים מזה 

שנים, ובמתווה החדש מדובר בעיקר במתווה שיפורים.
בעיקר  זהו  בעבר  היה  ולא  הנוכחי  בהסדר  שנוסף  מה 
המועצה שבה יהיה חברים רשמיים מקרב המתפללים ברחבת 
אולם  וקונסרבטיביים.  רפורמים  אומר,  הוי  רובינסון,  קשת 
למה  שהיה  מה  בין  ההבדלים  את  מצא  משחק  לכל  מעבר 

שמוצע כיום, נראה שמדובר בעיקר בכשל שיווקי.

מכל מי שהיה מעורב בהעברת המתווה, איש לא קם להגן 
עם  רשמית  להזדהות  יכלו  לא  הכנסת  חברי  פומבית.  עליו 
הגר"ש  הקדושים  והמקומות  הכותל  רב  גם  וכך  המתווה, 
רבינוביץ שמצא עצמו בודד במערכה, לצד כל זה נשמע היטב 
לאו  הגר"ד  לישראל  הרה"ר  שהשמיעו  הפומבית  הביקורת 

והרה"ר לירושלים הגרש"מ עמאר, שלא עודכנו במהלכים.
שיווקית  הזדמנות  לידיהם  נפלה  כי  שהבינו  הרפורמים 
נאלצים  הכנסת,  חברי  עצמם  מצאו  וכך  המציאה  על  קפצו 
במהלך  לרפורמים.  ככניעה  ציבורית  למה שהסתמן  להתנגד 
אחד  שאל  ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת  כינוס 
האדמו"רים לאחר ששמע את דברי הגר"ש רבינוביץ "מדוע 
הרשמיים  שבביטאונים  לכך  כשכוונתו  מתפרסם",  לא  זה 

תיפלה  כמקום  רובינסון משמשת  קשת  רחבת  כי  פורסם  לא 
לרפורמים מזה שנים רבות. 

הביטאונים לא יכלו לפרסם כדי לא ליצור מראית עין של 
גם  וכך  ביקורת  למתוח  חייבים  היו  הכנסת  חברי  הזדהות, 
הרבנים, והזעם הציבורי הוביל לדרישה חד משמעית לשנות 

את אופי המתווה.
כי אם  גבוהה,  בלשכת ראש הממשלה מעריכים בסבירות 
הפתרון יטורפד בג"ץ יכפה הסדר גרוע בהרבה. כמה מחברי 
כשמנסים  שנוצר,  "במצב  מתרגשים:  לא  החרדים  הכנסת 
להדביק לנו תווית של משתפי פעולה עם הקמת כותל רפורמי, 
עדיף שבג"ץ יכפה, ולא נואשם בשיתוף פעולה", אומר בכנות 

עם יד על הלב אחד מחברי הכנסת שהיו בסוד העניינים.
מועצת  בשם  רשמית  רה"מ,  ללשכת  בינתיים  שפנה  מי 
גדולי התורה, הוא השר יעקב ליצמן. לעת עתה איום של ממש 
המחודדים  החושים  בעל  נתניהו  אך  אין,  הממשלה  בפירוק 
מבין שהנראות הציבורית עלולה לזעזע את הממשלה בנקודה 

שאיש לא צפה. 
זו הסיבה לכך שהוא יצא מגדרו השבוע כדי לנסות ולמצוא 
פתרון, וגורם בכיר בליכוד אף מעריך כי המשבר שנוצר היה 
סיבה נוספת לדחיית ביקורו בארה"ב: "נתניהו מבין שייתכן 
וייאלץ להפר את הבטחתו לרפורמים והדבר האחרון שהוא 
צריך זה להמריא באווירה כזאת לכינוס של איפא"ק ולספוג 

עלבונות". 

"תאמו לנו ביקור בבית מרן הגראי"ל שטיינמן"
לשכת ראש הממשלה פנתה ללשכת ח"כ משה גפני

ראש הממשלה מתעקש שפעל בהגינות מול החרדים. נתניהו וגפני
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אמא מנוסה
יוצרת מכל רגע חוויה!

 טיטולים
מאויירים

 מהדורה
מוגבלת

חדש מטיטולים!

 ליהנות עם ילדך בזמן ההחתלה מחוויה מיוחדת,
עם סדרת טיטולים מאויירים, באותה האיכות המוכרת!

איך עושה ברווז?
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מאת: אלי שניידר

)שלישי(  אמש  אירעו  פיגועים  שלושה 
בשעות אחר הצהרים, בזה אחר זה.

האירוע הקשה ביותר היה באזור נמל יפו: 
אדם אחד נרצח ותשעה נפצעו, ארבעה מהם 
קשה, במתקפת טרור באזור נמל יפו. המחבל 
הפלסטיני נורה בידי שוטרים לאחר מרדף בין 
המכוניות בטיילת הרברט סמואל. מהמשטרה 
המחבל  זירות:  בשתי  דקר  המחבל  כי  נמסר 
כך  ואחר  הנמל,  באזור  אדם  בני  כמה  פצע 
המשיך לכיוון מסעדת מנטה ריי, שם המשיך 
לא  שנמלט.  לפני  ושבים,  עוברים  לדקור 
הרחק משם, יש לציין, שהה באותה שעה סגן 
פרס  במרכז  שביקר  ביידן,  ג'ו  ארה"ב  נשיא 

לשלום ביפו.
ופרמדיקים  חובשים  כי  מסרו  ממד''א 
העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים 10 
ארבעה  קשה,  במצב  ארבעה  בהם  פצועים, 
בינוני ושניים קל. הזירה הייתה למעשה נתיב 
מטרים,  מאות  לאורך  המחבל  של  הריצה 

שהוכתמו לסירוגין בשלוליות של דם.
האירוע  זירת  באזור  כי  נמסר  מהמשטרה 
מנת  על  האזור  את  סרקו  גדולים  "כוחות 

לשלול המצאות של מחבל נוסף".
לחבוט  שניסה  סיפר  ראייה,  עד  יוסף, 
צעיר  "המחבל,  אלומיניום.  מוט  עם  במחבל 
עם קפוצ'ון, בא מכיוון נמל יפו", סיפר. "כבר 
ברחבה של הטיילת הוא קפץ על זוג תיירים. 
לברוח  ניסתה  דקירות,  כמה  קיבלה  האישה 

ונפלה. הוא המשיך לדקור את הגבר והמשיך 
שלי.  באוטו  הייתי  ברגל.  צעיר  בחור  לדקור 
רצתי אליו, לקחתי את המוט ברזל ונתתי לו 

בגב. הוא ניסה לדקור אותי וברח".

 שני שוטרים נפצעו בירושלים

זמן קצר לפני כן, נפצעו שני שוטרים, אחד 
ירי  באורח קשה מאוד והשני בינוני, בפיגוע 
הפרחים  שער  ליד  פלסטיני  מחבל  שביצע 
כוחות  ידי  על  חוסל  המחבל  בירושלים. 
הביטחון במהלך מרדף אחריו. הפצועים פונו 

לבית החולים הדסה עין כרם.
בכוח  ירה  המחבל  כי  מסרו  מהמשטרה 
שפעל ברחוב צלאח א-דין ופגע בשוטר: "כוח 
המחבל.  אחרי  רדפו  מג"ב  ולוחמי  משטרה 
במהלך הימלטותו ביצע ירי ופצע שוטר נוסף. 
בזירה  המחבל.  את  נטרל  בירי  שהגיב  הכוח 

נתפס נשקו מסוג קרל גוסטב". 
סרקו  רבים  ושוטרים  מיוחדים  כוחות 
התקבל  לא  המשטרה  פי  על  ברחוב.  חנויות 
מידע קונקרטי על אודות סייענים או חשודים 
נוספים, אולם בשל חומרת האירוע מתבצעות 

סריקות נרחבות.
כי  עדכנו  כרם  עין  הדסה  החולים  מבית 
שוטר בן 49 הובהל במצב קשה מאוד, והוא 
 31 בן  שוטר  חיים.  ובסכנת  מורדם  מונשם, 
נפצע בינוני והוא בהכרה. כונן מד"א שהגיע 
גברים  שני  "ראיתי  מסוודה:  דיאא  למקום, 

אחד  העליון.  גופם  בפלג  ירי  מפצעי  שסבלו 
מבנה.  בתוך  היה  והשני  אלינו  בסמוך  היה 
פינוי  כדי  ותוך  לאמבולנסים  אותם  הכנסנו 
לבית חולים הענקנו להם טיפול רפואי מציל 

חיים".
החולים  בבית  הטראומה  מערך  מנהל 
כי  מסר  ריבקינד  אבי  פרופ'  כרם,  עין  הדסה 
"הפצועים עברו בירור הדמייתי שכלל סי.טי 
טיפול  ביחידת  בהשגחה  אחד  כרגע  ראש. 
ולהמשך פעולות  והשני בדרך לטיפול  נמרץ 
כירורגיות. לאחד מהם נשקפת סכנה לחיים. 
השני יצא מכלל סכנה. הם סובלים מפגיעות 
ירי, אנחנו רואים את הקליעים. פגיעה חודרת 
עם  והראש. אחד מהם מדבר  הצוואר  באזור 

משפחתו".
סיפר:  הפיגוע,  למקום  סמוכה  חנות  בעל 
"שמענו הרבה ירי. חשבנו רימוני הלם, בדקה 
הראשונה לא ראינו מה קורה ואחר כך ראינו 
ישר  דקות.   3-2 כמעט  במשך  ירי  ושמענו 
אחר כך אמרו לנו להיכנס פנימה. כשיצאנו, 
ראינו הרבה שוטרים מכל מקום יורדים למטה 
על  היה  והוא  שנפגע  שוטר  שיש  לנו  ואמרו 
היו פה הפגנות אבל  זה דבר חמור.  הרצפה. 

זו פעם ראשונה שאנחנו עדים לירי ברחוב".

 אברך חרדי נדקר בפתח תקווה

אירע  בירושלים,  הפיגוע  קודם  קצר  זמן 
פיגוע נוסף בפתח תקווה. אברך חרדי, חסיד 

אתמול  הצהרים  אחר  בשעות  נדקר  ברסלב, 
)שלישי(, ונפצע באורח בינוני ברחוב הברון 
ידי  על  נוטרל  הירש בעיר. הדוקר הפלסטיני 
האברך שהצליח להיאבק בו בעזרת הסכין בה 
הוא עצמו נדקר, ולאחר מכן המחבל נורה על 

ידי שוטרים שהגיעו למקום. 
ראשון  שהגיע  גרוס,  עזריאל  מד"א  חובש 
למקום עם אופנוע, סיפר: "כשהגעתי למקום 
ראיתי גבר חרדי כבן 40 יושב כשהוא בהכרה 
גופו  דקירה בפלג  וסובל מכמה פצעי  מלאה 
ראשוני  רפואי  טיפול  לו  הענקנו  העליון. 
שפינתה  נמרץ  טיפול  לניידת  אותו  והעלנו 
אותו לבית חולים. בסמוך שכב צעיר כבן 20 

כשהוא מחוסר הכרה לאחר שנוטרל".
ברחוב  פיגוע  נמנע  אמש,  יותר  מוקדם 
מחבלת  בירושלים:  העתיקה  בעיר  הגיא 
אירעו  שבה  בסמטה  שוטרים  לדקור  ניסתה 
הטרור.  גל  במהלך  רצחניים  פיגועים  כמה 
כוחות  ידי  על  בהצלחה  נוטרלה  המחבלת, 

הביטחון. מלבדה, איש לא נפגע.
באירוע אחר אתמול נתפסה פלסטינית עם 
סכין במחסום קלנדיה. מדובר צה"ל נמסר כי 
לוחמי המעברים של המשטרה הצבאית עצרו 
פיגוע  לבצע  התכוונה  הנראה  שככל  אישה 

בשטח ישראל.

 דרעי ביקר את הפצוע

דרעי  אריה  ח"כ  הפנים,  ושר  ש"ס  יו"ר 
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ביקר אתמול בערב את פצוע פיגוע הדקירה 
המאושפז בביה״ח בלינסון.

נכנס  ברסלב,  חסיד  אברך  הפצוע, 
תקווה  בפתח  הירש  הברון  ברחוב  לקיוסק 
והותקף על ידי מחבל חמוש בסכין. האברך 
את  חטף  רבה,  תושיה  וגילה  שהתעשת 
ודקר   – פצוע  בעודו  המחבל,  מידי  הסכין 
גדול  אסון  מנע  בכך  למוות.  המחבל  את 

בהרבה, מאחר והחנות הייתה מלאה.
"האברך  דרעי:  אמר  ביקורו,  לאחר 
נדקר  כיצד  לי  סיפר  הוא  בגבורה.  התנהג 
בירושלים  בפיגועים  התעניין  ובעיקר 
וביפו ובמצב הפצועים. זה יום קשה מאד, 
ירושלים  בפ"ת,  בודדים  של  פיגועים 
לי  ואין  להתמודד  חייבים  כולנו  ויפו. 
עם  בעבר  שהתמודדנו  כפי  שנצליח  ספק 
חייבים  אנחנו  מאלה.  קשים  פיגועים  ימי 

להמשיך בשגרת החיים".
מגיבים  הפוליטית  במערכת  כך,  בתוך 
בחריפות לגל הטרור שחזר, כאשר בשעות 
שלושה  בוצעו  בלבד,  אמש  הצהריים 
'ישראל  מפלגת  יו"ר  לדברי  פיגועים. 
"מתקפת  ליברמן,  אביגדור  חה"כ  ביתנו', 
היא  שחווינו  ישראל  ברחבי  הפיגועים 
הכלת  מדיניות  של  הישירה  התוצאה 
נילחם  ויעלון. עד שלא  נתניהו  הטרור של 
ובלי  נחושים  כמו שצריך, בצעדים  בטרור 
ויפגע  יסלים  בנו,  יילחם  הטרור  גמגומים, 

למלחמה  קסם  פתרונות  אין  ויותר.  יותר 
שצריך  וברור  חד  אחד  דבר  יש   – בטרור 

לעשות: יד ברזל בלתי-מתפשרת".
אופיר  חה"כ  והטכנולוגיה,  המדע  שר 
את  לגרש  אמש  קרא  מ'הליכוד'  אקוניס 
"ביום  כי  ואמר  המחבלים  משפחות 
אכזרית  טרור  מתקפת  תחת  שישראל 
צעדים  לנקוט  חייבים  אנחנו  וברברית, 
אגרסיביים יותר, ובראשם גירוש משפחות 

הטרוריסטים ללא דיחוי".

"א
מד

ת 
רו

וב
 ד

,9
0 

ש
לא

 פ
- 

רג
נב

נו
ר 

ומ
ות

ל 
נד

 זי
תן

ונ
: י

ים
ומ

יל
צ

77
10

07
36

 

בס"ד

 

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 
03-5775473

tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל

המרכז הרפואי מעיני הישועה 
מוקד סיוע להשגת התחייבויות )טופס 17( 

“חבר בקופת החולים זכאי לבחור נותן שירותים 
עבור עצמו ועבור ילדו הרשום בה מבין 

נותני השירותים של הקופה או מטעמה” 

 )מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי(

ביקשתם טופס 17 
עבור שירות רפואי הניתן ב’מעיני הישועה’ 

ובקשתכם נדחתה? 
פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם 

לממש את זכויותיכם!

בס”ד

עולם של פרנסה 
מחשמלת

ללמוד, לדעת, לעבוד! 
התמחות  עם  ביתיים  חשמל  למכשירי  שירות  טכנאי  קורס 
התאמה  והרכבה,  פירוק  בניה,  התקנה,  אוויר:  ומיזוג  בקירור 
רכיבים  החלפת  וחשמליות,  מכניות  תקלות  איתור  ומדידה, 
ותחזוקה של: מכונות כביסה וייבוש, תנורי בישול ואפייה, מדיחי 

כלים, מקררים, סוגי מזגנים שונים וכדו’.
שילוב של לימוד עיוני עם פרקטיקה מעשית

קורס טכנאי מכשירי חשמל
ביתיים, קירור ומיזוג אויר

ההרשמה
בעיצומה

סדנת איתור תעסוקה ע"י מומחי מרכז כיוון + מחלקת השמה במקום

רח׳ שטראוס 17 ירושלים

02-6222210
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מאת: חיים רייך
 

המכונית משמיעה טרטור קל והמנוע ניצת. 
אנחנו עולים על הרכב, יוצאים ליום של סיור 
במהלך  הארגון  שבנה  השונים  במקוואות 
אלו  אותם  אל  גם  להציץ  ומבקשים  השנה 
שעדיין לא סיימו את בנייתם, אלו שהדחפורים 
בגדים  מאובקי  ופועלים  בהם  עובדים  עדיין 

מרימים אותם ממסד עד טפחות.
שלנו  הראשון  היעד  לדרך,  יוצא  הרכב 

ברור: מקווה כפר הרי"ף.

 כפר הרי"ף 

הבית'  ל'טהרת  המיוחדים  הדברים  "אחד 
להקים  בוחרים  אנחנו  בהם  המקומות  הוא 
בשעה  הארגון  פעילי  מסבירים  מקוואות", 
שהרכב נוסע במהירות בדרך הסלולה. "אנחנו 
מלא  תקציב  שיש  במקום  מקווה  מקימים  לא 
אין  בהם  במקומות  רק  אלא  מלא  כמעט  או 

תקציב בכלל או שהתקציב כמעט אפסי".
למה? אני מנסה להבין.

אותנו  צריך  לא  מלא  תקציב  כשיש  "כי 
וכשהתקציב כמעט מלא קל יהיה להשיג תורם 

למצוא  בבעיה.  ויטפל  החסר  את  שישלים 
תורם למאה אלף שקלים זה עניין אחד ולמצוא 
אחר  סיפור  זה  מיליון  או  מיליון  לחצי  תורם 
כלל,  בטוחה  אינה  שהצלחתו  סיפור  לגמרי, 
במקום  יהיה  הכל  שלמרות  לדאוג  ובשביל 
מקווה אנחנו שם. במקום בו אין אנשים אנחנו 
משתדלים להיות איש, איפה שיש לא תמצאו 

אותנו".
מתוודע  ואני  פנינו  על  חולפים  הנופים 
מקווה  של  מצבו  הגיע  בו  המופלאה  לצורה 
כפר הרי"ף לידיעת אנשי הארגון. כבכל שנה 
עלו הפעילים להתייעץ עם כ"ק מרן האדמו"ר 
הלכתיות  שאלות  אודות  שליט"א  מבעלזא 
ברכתו  את  ולקבל  שונים  במקוואות  שצצו 
מעמיד  אומנם  שלנו  "הארגון  לפעילותם. 
סוללת תלמידי חכמים שעוברים בין המקוואות 
השונות, בודקת את כשרותם ומוצאת פתרונות 
לבעיות שונות, אך כשאנחנו נתקלים בשאלה 
של ממש, איננו סומכים רק על הרבנים שלנו 
גדולי  של  שולחנם  על  השאלה  את  ומעלים 
ישראל מכל גווני הקשת", אומרים הפעילים. 

שעה  לאחר  פגישה.  באותה  גם  היה  כך 
ארוכה של דיונים ארוכים שאל האדמו"ר את 
כפר  מקווה  עם  "ומה  שליט"א:  מוצפי  הרב 
האחרון  המנוחה  שבזמן  מסתבר  הרי"ף?". 

הרי"ף  לכפר  סמוך  בכפר  האדמו"ר  שהה 
ושם נודע לו כי מקווה כפר הרי"ף נעול מזה 
שלושים וחמש שנה עקב בעיות קשות והזנחה 

חמורה.
הרב מוצפי שליט"א הבטיח לצאת למקום 
גרוע  כיותר  התגלה  וזה  המצב  את  ולבדוק 
מחדש  והבנייה  השיפוץ  עלויות  מששיער. 
נאמדו בקרוב למיליון שקלים ולקופת הארגון 
על  הסכום  את  להוסיף  אפשרות  הייתה  לא 
סכומי הבנייה של שמונת  המקוואות שהלכו 
החליט  זאת  ובכל  עת.  באותה  ידה  על  ונבנו 
פני  את  להשיב  שלא  שליט"א  מוצפי  הרב 
תושבי היישוב ריקם, אמון על החלטתו שכל 
את  לקיים  אפשרות  לו  שתהיה  צריך  יהודי 
המצווה החשובה, החליט לקחת על עצמו את 
המשימה למרות חוסר התקציב. הארגון נכנס 
התגלתה  ישראל  עם  של  ומיוחדותו  לתמונה 
בתפארתה. חצי מעלות הבנייה, למשל, נתרמה 
על ידי אחת מתושבות היישוב – הגברת לונה 
את  והורישה  ערירית  שנפטרה   – ע"ה  כהן 
כל הונה למטרה הקדושה. שאר הכסף הגיע, 
מאנשים  בסכומים,  וחלקו  בפרוטות  חלקו 
אחיהם  לטובת  ליבם  את  שפתחו  צדיקים 
והטרקטורים שפועלים בשטח במלוא המרץ, 
מהווים  כמו  ויוצרים,  בונים  מחזירים  מפנים 

עדות נאמנה למיוחדות התורמים כולם.
 

 יהוד

מכפר הרי"ף אנחנו שמים את פנינו לכיוון 
העיר יהוד שבגוש דן. הנסיעה ארוכה ובמהלכה 
של  המופלא  לסיפורם  להתוודע  מספיק  אני 
מקוואות נוספים כמו מקווה נצרת, מקווה תל 
כולם  שנבנים  עקיבא,  אור  ומקווה  גיבורים 
המייחדים  הדברים  "אחד  אלו ממש.  ברגעים 
הפאר  הוא  ידינו  על  הנבנים  המקוואות  את 
על  שנבנה  מקווה  דומה  אינו  שלהם.  וההדר 
של  מקווה  או  ממשלתי  למקווה  הארגון  ידי 
בשווי  קירות  אריחי  קונים  אנחנו  המועצה. 
מאות שקלים למטר, מתקינים בכל חדר ג'קוזי 
ומציידים בציוד יפיפה ומפואר. ולא רק חדרי 
המקווה נראים כחדרי ספא יוקרתיים, גם חדר 
הממתנה, הכניסה אל המקווה והמקום כולו".

בשביל מה זה כל כך חשוב? אני תמה.
על  מדקדקים  שאינם  האנשים  כל  "בשביל 
קלה כבחמורה. במקומות שאינם שומרי תורה 
מינימאלית  או ששמירת המצוות שם  ומצוות 
ההבדל בין מקווה מפואר לרגיל יהיה ההבדל 
המצווה  על  וויתור  לבין  אליו  הגעה  בין 

מסע ברחבי ישראל אל 
הערים והיישובים בהם 

מתחוללת מהפכת הטהרה 
שמוביל ארגון "טהרת 
הבית" בראשותו של 
הרה"ג יחזקאל מוצפי 
 בדרך, אנחנו למדים 

על הקו המנחה את 
הארגון בהקמת מקוואות 

ביישובים שאין בידם 
דרך אחרת לגייס את 

הסכום הנדרש להקמת 
  מקווה טהרה למהדרין

מהפכת הטהרה
בניין המקווה בחדרה

מקוה אורנית נופי נחמיה

 משמיעין על השקלים
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החשובה", עונים הפעילים המנוסים.
אנשי  שולפים  ליהוד  מתקרבים  כשאנחנו 
את  עוצר  אני  תמונות.  צרור  הבית  טהרת 
יפיפייה,  לעיני,  מתגלה  יהוד  העיר  נשימתי. 
מטופחת ומושקעת כשבמרכזה חורבה גדולה. 
אין אפשרות להגדיר אחרת את המבנה האפור, 
אני  זה?",  "מה  שם.  שנראה  והחרב  המכוער 
"זהו המקווה ששימש, או  לא מצליח להבין. 
יותר נכון – כמעט ולא שימש, את תושבי יהוד 
התמונות מספרות  לא מאמין.  אני  היום".  עד 
מתקרבים  היו  לא  שועלים  שאפילו  מקום  על 
עצמי  את  שואל  ואני  מזעזעת  ההזנחה  אליו. 
האם היו כאלו שמסרו את נפשם והגיעו לכאן 

למרות הכל.
עתידו של המקווה שמול אתר הבנייה שלו 
פקפוק.  בלי  נחתם  רגע  באותו  המקווה  עוצר 
ידעו  ברגע שראו אנשי הארגון את מצבו הם 
על  האגדית,  עלותה  על  הבנייה,  את  שייקחו 
שכמם. יהיה מה שיהיה. "למרות שלא השגנו 
מתנהלת  היא  הבנייה,  סכום  כל  את  עדיין 
במרץ. אי אפשר להשאיר יהודים במצב כזה", 

אומרים הפעילים המרוצים.

 מקווה אורנית

שומע  אני  הארגון  של  העבודה  צורת  על 
הבא  היעד  הכביש.  על  שוב  נוסע  כשהרכב 
שלנו הוא אורנית. "כדי להקים מקווה אנחנו 
לא שוכרים צוותות של פועלים ולא משלמים 
שבונה  כארגון  עבודתם.  עבור  משנה  לקבלני 
אנחנו  שנה  מדי  טהרה  מקוואות  כעשרה 
בנאים,  של  צוותות  ברשותנו  להחזיק  יכולים 
כך,  וכו'.  רצפים  חשמלאים,  אינסטלטורים, 
במקום  עבודת  את  מסיימת  השלד  כשיחידת 
הבאה,  בעיר  המקווה  את  להקים  עוברת  היא 
מגיעים  הבא  השלב  ואנשי  מתחלף  הצוות 
למקום. בצורה זו אנחנו לא מבזבזים זמן יקר 
על תיאום בין הצוותות וחוסכים כספים רבים 
של תיווך לקבלני משנה. כך אנחנו גם מזרזים 

תהליכים וגם חוסכים כסף יקר".
היישוב  אורנית,  על הכביש.  הרכב מתקדם 
כמקום  מתברר  מעולם,  שמעתי  לא  עליו 
אישור  איש.  אלפים  עשרת  של  מגוריהם 
שייקח  מי  היה  לא  אך   , היה  המקווה  לבניית 
על עצמו את העול התקציבי עד שטהרת הבית 

תפס את המושכות.
טהרה  במקווה  היישוב  של  הצורך  "על 
שמענו הפעם מראש המועצה המקומית - מר 
למשרדנו  שהגיע  זה  היה  הוא  לנגר.  שלומי 
הוא  לעזרתו.  שנרתם  ביקש  עסיסית  וביידיש 
לנתק  יוכלו  לא  בילדות  שינק  מה  שאת  אמר 
אף  על  בדמו,  חקוקה  הטהרה  ומצוות  ממנו 
תקציבית  אפשרות  כל  לו  אין  רצונו  שלמרות 
מלאה לבנות לתושביו מקווה בסיסי וכל שכן 
לקיים  שאפשר  חשב  לא  אני  אבל  מפואר, 
ישוב יהודי בלי מקווה טהרה. תוכלו לעזור לי 

להקים את המקווה הזול ביותר?'".
המקווה שהוקם לבסוף לא היה זול בכלל; 
בו  הושקעו  שקלים  וחצי  ממיליון  למעלה 
כאשר חלקם הארי מגיע מתרומות שהושגו על 
ידי הארגון. כשאנחנו מגיעים למקום והמקווה 
הלך  לאיפה  מבין  אני  כבודו  במלוא  נראה 

הכסף. 
כדי  הכל  לעשות  שצריך  מצווה  יש  "אם 
וודאי  זו  לקיימה  ולמשוך  אותה  להנעים 

מצווה חשובה זו", אומר הרב יחזקאל מוצפי 
מקווה התבטא  בניית  על  רק  "והרי  שליט"א, 
לדור  ופסק להלכה ש"אסור  חיים  מרן החפץ 
נמצא  אם  הדין  ומין  מקווה  בה  שאין  בעיר 
זה  את  זה  כופין  מקווה  בה  שאין  קהילה 
והיא קודמת לבניין בית  לעשות בה מקווה... 
הכנסת וקניית ספר תורה וכל המצוות" ועליה 
את  דוחה  טהרה  "חוסר  הקדוש:  הזוהר  כתב 
שדירתו  וגורם  בעולם,  תשרה  שלא  השכינה 
של הקב"ה לא תהיה בעולם, ובני אדם אפילו 
ואינם  בתפילה  צועקים  חטאו,  שלא  אותם 

נענים"".

 נופי נחמיה

"הכל התחיל בשיחת טלפון תמימה", נזכר 
איך  הארגון,  מנכ"ל  שלום,  בן  אריאל  הרב 
התחילה בנייתו של המקווה. "באחד הבקרים 
את  שהציג  ואדם  במשרדינו  הטלפון  צלצל 
לו  שנסביר  ביקש  נחמיה  נופי  כתושב  עצמו 
להיות  פשוט  בור  המכשירים  הכללים  מהם 

מקווה".
תעשו  'ומה  תמהנו,  למקווה?',  "'בור 
בגשם? ואיך תחממו אותו? ואיך בכלל יטבלו 
חשב  לא  הוא  תשובות,  היו  לא  לאיש  שם?'. 
לא  הקיים  המצב  שעם  ידע  רק  הנושא,  על 
יוכלו להמשיך. נופי נחמיה נמצא בין ישובים 
צריכים  תושביו  וחגים  ובשבתות  ערביים 
עוינת  בסביבה  דקות  ארבעים  לצעוד  תושביו 

כדי להגיע אל המקווה הקרוב".
לצאת  החלטנו  הסיפור  את  "כששמענו 
לא  שהאיש  וגילינו  ליישוב  נסענו  לשטח. 
ואף  ערביים  בכפרים  מוקף  היישוב  הגזים, 
בלי  סביר.  הליכה  במרחק  קיים  לא  מקווה 
לחשוב פעמיים החלטנו לקחת את הבניה על 
כתפינו ו...", הרכב פונה בחדות שמאלה, נכנס 
וחדיש.  יפיפה  מבנה  מול  ונעצר  היישוב  אל 
"לפני כמה חודשים סיימנו את בנייתו", מסיים 
הרב בן שלום ומול מה שרואים בעיניים הוא 

אינו צריך להוסיף אף מילה...

 חדרה

מנופי נחמיה אנחנו ממשיכים ומפינים לעבר 
כשהג'י. תמה  אני  "חדרה?",  חדרה.  העיר 
פי.אס מכריז על יעד הנסיעה, "לא ייתכן שאין 
שם מקווה! זו עיר ואם בישראל לא ישוב קטן 
לומר.  מה  אין  המציאות  מול  אבל  ונידח!". 
הארץ,  שבמרכז  הגדולה  העיר   – כן  בחדרה, 
לא היו עד היום מספיק מתקני טהרה. שכונת 
למשל,  העיר,  במרכז  שנמצאת  הוותיקה  ניסן 
מקווה,  מבניין  עכשיו  עד  ליהנות  זכתה  לא 
ומדובר בשכונה שהמרחק המפריד בינה לבין 
המקווה הקרוב נאמד בארבעים דקות הליכה. 

ארבעים דקות!
שלנו",  המצוקה  את  ראו  שלא  לא  "זה 
ידנו ומברך  אומר אחד המקומיים שנעצר על 
שבעולם,  הברכות  בכל  הארגון  פעילי  את 
"העירייה הקצתה איזה תקציב לבניין המקווה 
אבל הוא נגמר עוד בשלב השלד, וכך, עד כמה 
שתים  מצב  באותו  הבניין  נשאר  הזוי,  שזה 
למועצה  פניותינו  כל  תמימות.  שנים  עשרה 
לא  שונים,  כנסת  ולחברי  לעירייה  הדתית, 
במשך  טהרה  מתקן  חסרי  נותרנו  וכך  הועילו 

השכונה  רבני  כשנפגשו  רק  ארוכות.  שנים 
שלנו עם מנהלי הארגון הקדוש החלו העסקים 
השליח  להיות  זכה  המופלא  והארגון  לנוע 

להביא לנו ישועה של ממש".
גם במקווה חדרה זכו פעילי הארגון לראות 
נפלאות. נכון, גם הסכום הדרוש לבניין מקווה 
מונח  שכבר  החלק  אבל  נאסף,  לא  עדיין  זה 
נפלאות.  סיפורי  ממגוון  ארוג  הארגון  בידי 
"על מצב המקווה בחדרה שמענו כאשר יצאנו 
מחדרו של אחד מתורמי הארגון , בחוץ פגשנו 
בשניים מרבני חדרה וכשפגשו בנו שחו לתומם 
על מצב המקווה בעירם. לאחר שנסענו למקום 
החלטנו  בעיניים  העגומה  במציאות  ונוכחנו 
להירתם לפעולה", מספר הרב יחזקאל מוצפי 
שליט"א, "כבר בתחילת הדרך קיבלנו טלפון 
מהתורם , שהסיפור המעניין התגלגל לאוזניו, 
אמר שבעצה משותפת עם אחיו החליטו כולם 
המקווה  בניין  על  אביהם  זכר  את  להנציח 
הבנייה  מעלויות  חצי  לתרום  וישמחו  החדש 
למען הנצחתו. עם הסכום הזה יצאנו לדרך...".
מדהימות  תרומות  קיבלנו  הבנייה  "במהלך 
נוספות", מספר הרב אריאל בן שלום  מנכ"ל 
נתרמו  שקלים  אלף  שישים  "הנה,  הארגון 
לבנייה על ידי אישה צדיקה ולא עשירה בכלל. 
אין אפילו מזגן בבית אבל  זו  לתושבת מקום 
כשהיא שמעה על הבנייה ועל חסרון התקציב 

בסך  שלה,  הפנסיה  כל  את  לתרום  החליטה 
שישים אלף שקלים, לבנייה!".



כמו  הפרטית,  ההשגחה  מסיפורי  מעט 
הארגון  אנשי  של  המדהימה  הפעילות  גם 
נחשפים לפני בשעה שהרכב הקטן עושה את 
גלגלינו  תחת  עוברים  הכבישים  חזרה.  דרכו 
במהירות ואנחנו מתקדמים ירושלימה. "כרגע 
אנחנו בגרעון של למעלה משני מיליון שקלים. 
מיליונים אלו לא נדרשים כדי להתקדם הלאה 
אלא כדי לסיים את עבודות הבנייה המתקיימות 
כעת בשלל אזורי הארץ", מספר הרב בן שלום 
בגילוי לב. "למרות הגרעון העצום, אני בטוח 
אין  הלאה.  ונמשיך  אותו  נכסה  מאוד  שמהר 
לב יהודי שיכול להישאר שאנן מול יישוב או 
המצווה  את  לקיים  יכולים  לא  שתושביו  עיר 
ירצה לקחת חלק  הקדושה, ובטוח שכל אחד 

בפעילותו הנפלאה של הארגון".
השקלים",  על  משמיעים  באדר  "באחד 
הורו חכמינו בגמרא הקדושה. בעיתוי מיוחד 
אליכם  הבית'  'טהרת  ארגון  אנשים  פונים  זה 
של  הקדושה  בפעילותו  חלק  לקחת  בהצעה 
הארגון ולזכות לכך שעוד בית יהודי יקיים את 

המצווה החשובה. בזכותכם.

רבני טהרת הבית אצל הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א

רבני טהרת הבית אצל הרב הראשי הרב דוד לאו שליט"א

 משמיעין על השקלים
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

שתשרה שכינה 
במעשה ידיכם

הובא  המשכן,  מלאכת  בסיום 
וחלקיו  כליו  כל  על  המשכן 
כל  "ותכל  נאמר:  וכך  משה.  אל 
את  ויביאו  מועד...  אהל  משכן  עבודת 
מביא  לב'-לג'(  משה".)לט',  אל  המשכן 
לא  אדם  ששום  המדרש  דברי  את  רש"י 
מחמת  המשכן  את  להעמיד  היה  יכול 
כובד הקרשים, אמר משה לפני הקב"ה: 
איך אפשר להקימו בידי אדם? אמר לו: 
והוא  כמקימו  נראה  בידך,  אתה  "עסוק 
הוקם  שנאמר  זהו  מאליו,  ויקם  נזקף 

המשכן, הוקם מאליו".
פעם  רק  הוקם  לא  המשכן  לכאורה, 
אחת, הוא פורק בכל מסע של בני ישראל 
במקום  מחדש  ונבנה  למקום  ממקום 
את  באריכות  מתארת  התורה  בו.  שחנו 
היה  מה  והעברתו,  פירוקו  על  האחראים 
ובני  קהת  בני   גרשון,  בני  של  חלקם 
מררי  בנשיאת המשכן, כמו גם על בגדי 
ושם  המשכן,  כלי  את  כיסו  אשר  השרד 
לא שמענו שהיה צורך בנס להקימו כמו 
מה  הנשאלת  השאלה  הראשונה.  בפעם 
בפעם  הקרשים  של  כובדן  היה  שונה 
ראשונה על פני הפעמים האחרות, שאילו 
מיוחד  בנס  צורך  היה  הראשונה  בפעם 

ובפעמים הנוספות לא היה בו צורך?
משה  הראשונה  שבפעם  נאמר  שמא 
בפעמים  ואילו  לבדו  להקימו  צווה 
האחרות זה נעשה על ידי אחרים, ומשה 
ראשית  להקימו.  בכדי  גיבור  די  היה  לא 
רבינו  )לח'( שמשה  נדרים  שנינו במסכת 
מכך  זאת  מסיקה  והגמרא  גיבור   היה 
שיכל לישא את לוחות הברית, עד שלמדו 
על  שכינתו  משרה  שהקב"ה  ממשה 
גיבורים? זאת ועוד הרי הקב"ה לא עושה 
נס בכדי, וא"כ מדוע משה רבינו לא פנה 
לאחיו בני לוי כדי להעזר בהם להקים את 
לנס?  ואז לא היה צריך להזדקק  המשכן 
המשכן  את  שיקים  בזה  היה  צורך  איזה 

לבדו ויזכה לנס כה גדול?
יש לומר, שהקושי בהקמת המשכן אינו 
נובע ממציאות קיימת של כובד הקרשים 
בין  הבדל  היה  לא  אכן  זה  במקרה  אשר 
אלא  האחרות.  לפעמים  ראשונה  פעם 
אדם  של  וכחו  שלמרות  ללמדנו,  בא  זה 
משימות  בפני  פעמים  ניצב  והוא  מוגבל 
את  ויעשה  ישתדל  באם  מאוד,  קשות 
על  בידו  יסייע  הקב"ה  המאמצים  מירב 

לי  "פתחו  הקב"ה:  שאומר  כמו  נס.  ידי 
לכם  אפתח  ואני  מחט  של  כחודו  פתח 

פתח כפתחו של אולם". 
בעוד במה שנוגע לענייני העולם הזה, 
עובדים כדי להגיע להישגים. העמל עצמו 
להגיע  אמצעי  רק  והוא  ערך  כל  בו  אין 
שם  רוחניים.  בעניינים  כך  לא  למטרה. 
העבודה!  את  בעיקר  מאתנו  מבקשים 
ההישגים.  לפי  ולא  אגרא,  צערא  לפום 
כמה שהשקעת יותר, כמה שעמלת וטרחת 
ה'. העבודה  בעיני  יותר  רצוי  כך אתה   –

והעמל הם מטרה בפני עצמה.
כשאנחנו עושים את שלנו, עמלים כמה 
שאנו מסוגלים, הקב"ה משלים את היתר. 
כפי  יפעל  יעמול,  שמשה  רצה  הקב"ה 
יכולתו, והיתר כבר יעשה מאליו. המטרה 
נעשתה  היא  שהרי  ההקמה-  היתה  לא 
אלא המאמץ  נס-  בדרך  הראשונה  בפעם 
של  הראשונה  בפעם  לפיכך  להקים, 
להקימו,  בלבד  רבינו  צווה משה  המשכן 
יתאמץ  אדם  ישראל שאם  את  ללמד  כדי 
ה'  יחיד,  שהוא  אפילו  הבורא  במלאכת 
כמובן שמסר  לו.  ויסייע  בידו  יעזבנו  לא 
ובפעמים  אחת,  בפעם  מספיק  היה  זה 
של  ומאוחד  משותף  במאמץ  הנוספות 

כולם הוקם כל פעם המשכן מחדש.
בברכתו של משה  גם  מצאנו  זה  רעיון 
וכך  המשכן.  בסיום  ישראל  לבני  רבינו 
נאמר: "וירא משה את כל המלאכה והנה 
עשו אותה כאשר ציוה ה'... ויברך אותם 
יהי  להם:  "אמר  בחז"ל:  נאמר  משה", 
רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם, ויהי 
נועם ה' אלוקינו עלינו מעשה ידינו כוננה 

עלינו".
כתיקונו  הכל  שעשו  משה  כשראה 
ויבינו  כאשר ציוה ה', אמר להם: שידעו 
שהקב"ה  רק  וחכמתם,  מכוחם  זה  שאין 
נתן להם חכמה ודעת להבין ולעשות את 
"ויברך  וזהו:  ומושלמת,  טובה  המלאכה 
להם,  אמר  רש"י:  ומפרש  משה",  אותם 
יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם", 
שתבינו בנפשכם שהכל הוא מאת השי"ת 
ואז:  לעשות,  איך  לדעת  אתכם  השוכן 
"ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו מעשה ידינו 
למעשיו  ובסיס  כן  נהיה   – עלינו"  כוננה 
של  הקב"ה. זוהי הברכה הגדולה ביותר 
ליהודי, שבמאמץ קטן שלו זוכה לסייעתא 

דשמיא גדולה ועצומה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה
בעזהי”ת

1-700-700-148
3 אילן  בר  רח’ 

רח’ פרדס 53 )108( נווה יעקב רח’ מירסקי 23 רמות

גאולה  4 מיכה  רח’ 

ם
חי
לו
פי

אתם מוזמנים ליהנות ממגוון ענק של מסגרות
דגמים בלעדיים    אופטיקאים מוסמכים    מחירים הוגנים

מבצע מיוחד בסניף גאולה

מסגרת כולל
CR 4/2 עדשות

99 ש”ח
מסגרת ברגים כולל

עדשות 1.6 4/2

199ש”ח

מבצע כזה עוד לא ראיתם!



&240 &65 &100 &55 &55 &100 &90&220 &60-65
בן חיים 2009
BENHAIM 

ברוט גמלא
 GAMLA  

ירדן מרלו 
2010

אדמה 
שרדונה

אדמה 
קברנה 2011

פסגות 2010
PSAGOT

מירון
MERON

לוריא 2006
LUERIA 

גמלא / מרלו
GAMLA 

&35
ברקן
BARKAN 

יינות . ממתקים . עיצובים 

 SPECIAL
COLLECTION

כלים | מתנות

חגיגת
מגבת גוף ענקמגבת גוףמשלוחי מנות 

   

מגבות איכותיות מעוצבות
         LOVOBIEN 100 כותנה 

סט 4 פלייסמנט
   

מסגרת לתמונה
   

מגבת גוף
   

&6990

&11990

&3290

&9990

&8990

מגוון שעוני קיר
   20%

20%

מעמד דקורטיבי 
ליין   

גדול  

קטן  

סט אביזרים ליין 
בבקבוק מעוצב   

&2490

&5490

&3490

קופסת תכשיטים
   

כל הקופסאות
 תכשיטים

קופסת תכשיטים
   

קופסת תכשיטים
   

קערית קריסטל
14.5 ס"מ   

קערית קריסטל 
20.5 ס"מ

KLAUDIA שישיית כוסות

קערית קריסטל 
על רגל 21.5 ס"מ    

סט פמוטות
   

&4990

&11990

&3990

&5990

&11790

&9990-11990

&18490

&39990

מגוון ענק של מוצרי 
מלמין / במבוק מעוצבים

מגוון ענק של 
כלי זכוכית לעיצוב

החל מ-

קופסא לאבקת 
כביסה גדולה

   

קופסת תכשיטים
   

קופסת תכשיטים
   

עכשיו בסופר הום 
מומנטום - שוקולד בלגי משובח 

במגוון גדלים 

סט פמוטים דקורטיבי
   

קופסת תכשיטים
   

קופסת תכשיטים מהודרת

מגוון קופסאות 
מעוצבות פח 
לפרחים ב-    

&2990

&14990

&13990

&9990

&9990

&14990

קערת קריסטל
20.5 ס"מ  

קערת קריסטל 
305 מ"מ

סט 6 כוסות 
ליקר

בקבוק ויסקי 
800 מ"ל

קערת קריסטל
305 מ"מ

קערת קריסטל 
על רגל 330 מ"מ

קערת קריסטל  
21 ס"מ  

סט 6 צלוחיות 
קריסטל 14.5 ס"מ  

&9990

&32990

&8990

&18990

&15990

&42990

&17990

&32990

&55 &40
אמרלד ריזלינג 

שרדונה
קברנה / מרלו
GALIL

%

20%
הנחה נוספים   

הנחה נוספים

הנחה נוספים

&590

כל מוצרי הקריסטל 

    עם מבצעים מיוחדים לכבוד פורים!!
    

    
    

    
   

   
   

  

ע...
בואו לעצב משלוח מנות ברג

METROPLITAN METROPLITAN

OKINAWA

PICADELLIE NEPTONSEGMENT

FUSION

QUADRO

SAFARI

ORCHIDEA

LAUROS

FLORALE

החל מ-   
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בירושלים30     כ"ט באדר א' תשע"ו 129/3/16

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי 
מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְלִוִּים ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן" 

)לה, כא(.
מפקד  מלשון  "ְפקּוֵדי"  המילה  משמעות  בפשטות 
של  המדויק  חישוב  מפורט  זו  שבפרשה  כיון  ומספר, 
אולם  למשכן.  שהובאו  והנחושת  הכסף  הזהב  כמות 
משמעות נוספת יש למילה "ְפקּוֵדי" והוא מלשון נפקדות 
וחיסרון וכמו שנאמר )שמואל א כ, יח( ְוִנְפַקְדָּת ִּכי ִיָּפֵקד 

מוָֹׁשֶבָך. 
ולכאורה קשה, מה שייך לשון חסרון ונפקדות בעניין 
פרשת המשכן? אלא שרש"י הקדוש הרגיש בקושיה זו 
והסביר שרמזה לנו התורה בפסוק זה על חורבן שני בתי 
המקדש שנפקדו ונחסרו מעם ישראל )"ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן"- 
מישראל(,  שנחסרו  המקדש  בתי  שני  המשכן-  חסרון 
ַהִּמְׁשָּכן  ְפקּוֵדי  "ֵאֶּלה  באומרה  התורה  שממשיכה  וזהו 
ִמְׁשַּכן" מלשון משכון וערבון, בית המקדש היה כמשכון 
אך  והצלחה,  ברכה  שפע  שהעניק  משכון  ישראל,  ביד 
בעוונותינו הרבים נלקח מאיתנו המשכון והוחזר בחזרה 

לידיו של ה' יתברך. 
יתברך  שה'  הדורות  כל  במשך  ובקשתנו  ותפילתנו 
ְוֶתֱחֶזיָנה  בחזרה,  המשכון  את  לנו  ויחזיר  בעונינו  יראה 
עשרה- שמונה  )תפילת  ַרֲחִמים  ְבּ ְלִצּיוֹן  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו 
ברכת רצה(, אך עדיין הקב"ה לא החזיר לנו את המשכון 
כיון שיש לנו חובות כלפיו, עדיין חסרים אנו בשלימות 
משא  את  באמתחתנו  וסוחבים  והמצוות  התורה  קיום 
את  לקבל  נזכה  החובות  את  שנשלם  ברגע  העבירות, 
המקדש  בית  בבניין  לראות  נזכה  בחזרה-  המשכון 

שכולנו כל כך מצפים ומייחלים לראותו.
נסיר   - יתברך  ה'  כלפי  שלנו  החובות  את  נשלם  אם 
את העבירות העומדים בעוכרנו, נתחזק ונשתדל בקיום 
המשכון  את  לקבל  נזכה  החסדים,  ובריבוי  המצוות 

בחזרה.



יותר  שהתעכבו  לזוג  במשל  זאת  המחישו  רבותינו 
ההשתדלויות  כל  את  עשו  הם  מללדת,  שנים  מעשור 
מפי  התברכו  יתברך,  לה'  בתפילה  זעקו  והניסיונות, 
הרבנים והתייעצו עם גדולי הרופאים והפרופסורים, אך 
ְוֶהֶבל  ְלתֹהּו  ָיַגְעִּתי  ְלִריק  ַוֲאִני ָאַמְרִּתי  שום דבר לא עזר, 
ִכֵּליִתי )ישעיה מט, ה(, עד שלפתע באופן פתאומי  ּכִֹחי 
להיפקד,  הזוג  זכו  שנה  עשרה  כחמש  לאחר  ופלאי 
השמחה הייתה גדולה ועצומה לאין ערוך, ולקראת מועד 

הלידה ההתרגשות הלכה וגברה. 
ולקח  גברו  הלידה  צירי  הגיע,  המיוחל  היום  והנה, 
הלידה  לחדר  בדרך  החולים  לבית  אשתו  את  הבעל 
לאחר  זכר  לבן  יזכו  הם  סוף  סוף  לבב,  ובטוב  בשמחה 
חמש עשרה שנה, אך שמחתם לא ארכה זמן רב, קבוצת 
רופאים הוזעקה למקום ולאחר שעה קלה יצאו הרופאים 
ובישרו לבעל שחל סיבוך נדיר במהלך הלידה וכעת עומד 
בפניהם שתי אפשריות: או להחיות את האשה ולהמית 

את העובר, או לנסות ולהחיות את העובר וכתוצאה מכך 
האשה עלולה להסתכן בנפשה עד כדי מוות רח"ל.  

ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  נפשו,  את  ידע  לא  אדם  אותו 
)מועד  נהפכה  לתוגה  השמחה  כל  כח(,  קיט,  )תהילים 
ושאלם  ישראל  לגדולי  פנה  רב  בקושי  ע"ב(,  כה  קטן 
מה עליו להחליט בנושא כה חמור ומצער, גדולי ישראל 
השיבו שאין בדבר זה תשובה ברורה ועליו להודיע הדבר 

לאשתו והיא זאת שתחליט.
ניגש הבעל אל אשתו ובישר לה את הבשורה הקשה, 
והיא, עם כל הקושי שבדבר, ועל אף שמדין תורה היא 
חברך  לחיי  קודמים  חייך  זאת שהרי  לעשות  חייבת  לא 
הייתה שהיא  החלטתה  אעפ"כ  ע"א(,  סב  מציעא  )בבא 
כל  שהרי  בחיים,  יישאר  שהעובר  כדי  למות  מעדיפה 
יעודה ותכליתה להשאיר זרע בעולם, ואם לא עכשיו, מי 
יודע אם זה יתאפשר שוב בעתיד, אם לא עכשיו אימתי 

)אבות פ"א מי"ד(. 
אולם בקשה אחת ביקשה האשה מבעלה לפני פטירתה 
מסרה  שאמו  לו  לספר  ידאג  אביו  הילד  יגדל  שכאשר 
נפשה בשבילו, והיא מבקשת שכשיגיע לגיל מצוות ילך 

לקברה יגיד עליה קדיש וילמד לעילוי נשמתה. 
והילד גדל, כשביקש ממנו אביו שיבוא  חלפו הימים 
איתו לבית הקברות לקבר אימו, הילד סירב והשיב לאביו 
בחוצפה שהדברים הללו לא נוגעים אליו ולא מעניינים 
ולבילויים,  לטיולים  למסעדות  ללכת  רוצה  הוא  אותו, 
הדברים  זמן בשביל  לו  ואין  חיים"  "לעשות  רוצה  הוא 

הללו. 
בזעם:  לו  והשיב  בנו  מתשובת  ונדהם  נחרד  האבא 
"תתבייש לך, אתה היית צריך להיות עכשיו בשר חתוך 
ופגר מת, אמך מסרה את נפשה בשבילך וזה מה שאתה 

מחזיר לה בתמורה?". עזות פנים שאין כדוגמתה. 
בית  בזמן  ישראל  כשחטאו  והנמשל,  המשל,  זהו 
או  אפשריות,  שתי  כביכול  הקב"ה  בפני  היה  מקדש 
חלילה ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד 
יג(, או להחריב את  ג,  ֶאָחד )אסתר  ְּביוֹם  ְוָנִׁשים  ַטף  ָזֵקן 

בית המקדש ולהגלות את השכינה הקדושה ממקומה.
מה  ושאלו  המקדש  בית  עם  הקב"ה  נמלך  וכביכול 
לעשות, והשיב בית המקדש שהוא מוכן להקריב עצמו 
ולהיחרב וזאת בתנאי שיזכרו אותו עם ישראל בכל יום 
הזמן  בבא  שוב  שיחזור  נשמתו  לעילוי  וילמדו  יתפללו 
ֵּבית  ּכוֵֹנן  ּכַבְּתִחָּלה,  ֵביְתָך  ְּבֵנה  הראשונה,  לתפארתו 
ִמְקָּדְׁשָך ַעל ְמכוֹנוֹ, ַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינוֹ, ַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונוֹ, ְוָהֵׁשב 

ְׁשִכיָנְתָך ְלתוֹכוֹ )מנוסח תפילת עמידה לשלוש רגלים(. 
ולצערנו הרב ולדאבון ליבנו יש מעם ישראל שבמקום 
לבוא לבית ה' להתפלל ולהתחנן מעומק הלב על בניין 
בית המקדש, ְוִתְבֶנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, 
הולכים  הם  ַרֲחִמים,  ְבּ ְלִצּיוֹן  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
תיאטראות,  ולבתי  לאצטדיונים  ולטיולים,  למסעדות 
וכשמבקשים מהם לבוא ולהשלים מניין כמה דקות הם 
להרגיש  רוצים  והם  כח  להם  ש"אין  וטוענים  מסרבים 

חופשיים", להיות עם חופשי בארצנו. 
לא  אתם  "איך  ואומר:  הקב"ה  פונה  אנשים  לאותם 

מתביישים, אתם הייתם צריכים למות ולהיהפך לחתיכת 
בשר, בית המקדש נחרב בעבורכם כדי שתמשיכו לחיות 
פנים  ועזות  חוצפה  זוהי  לו?"  מחזירים  שאתם  מה  וזה 

שאין כדוגמתה. 
תבוא(  )כי  הקללות  בפרשת  דברים  בחומש  פסוק  יש 
שלכאורה טעון קצת ביאור, "ְוָהָיה ִאם ֹלא ִתְׁשַמע ְּבקוֹל 
ְוִהִּׂשיגּוָך"  ָהֵאֶּלה  ַהְּקָללוֹת  ָּכל  ָעֶליָך  ּוָבאּו  אלוקיך..  ה' 
י ע"ב( שאין  )דברים כח, טו(, רבותינו אומרים )מגילה 
לשון  שייך  מה  ולכאורה  שמחה,  לשון  אלא  "והיה" 
שמחה באי שמיעה למצוות ה', היה לתורה לומר "ויהי" 

ִאם ֹלא ִתְׁשַמע", שהוא לשון צער. 
אלא מתרצים המפרשים שישנם שני סוגי חוטאים, יש 
אדם שעובר על ציווי ורצון ה' אך ליבו נשבר בקרבו, הוא 
עובר את העבירה רק מחמת שאינו מצליח להתגבר על 
יצרו הרע, אך ליבו מלא חרטה וצער. אולם יש אדם שלא 
"תעזוב  הלב,  ובשרירות  בשמחה  ה'  מצוות  את  מקיים 
אדם  אומר,  הוא  כך  )ח"ו(,  האלה"  הדברים  מכל  אותי 
כזה שעושה את העבירות ב- "וָהָיה" בשמחה, הוא יקבל 

את הקללות הכתובות בהמשך הפרשה. 



אולם העידוד והשמחה המועטה שיש לנו שרוב ככל 
עם ישראל אינם עושים זאת מרוע לב ובכוונה להכעיס 
ישראל  לתורת  והערכה  מודעות  מחוסר  אלא  ולהקניט 
עריבות  את  הרגישו  לא  פעם  אף  הם  מצוותיה,  וקיום 
ומתיקות טוב התורה הקדושה )לשון אור החיים הקדוש 
דברים כו, יא(, ולא זכו לטעום ולהתענג מטעמה האמיתי 
של השבת הקדושה ושאר מצוות התורה. אך בתוך תוכם 
שוכנת השכינה הקדושה וטמונה ובוערת בהם האמונה 
צריך  רק  קדוש,  ניצוץ  יש  יהודי  לכל  יתברך,  בבורא 
להעיר ולהאיר אותו, ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעוְֹררּו ֶאת ָהַאֲהָבה 
)שמות  ָהָעם  ַוַּיֲאֵמן  ז(,  ב,  השירים  )שיר  ֶׁשֶּתְחָּפץ  ַעד 
ע"א(  צז  )שבת  מאמינים  בני  מאמינים  ישראל  לא(  ד, 
האמונה הצרופה טמונה בליבם, וגם אם כעת הם רחוקים 
משמירת תורה ומצוות, מ"מ לאחר שמדברים איתם מעט 
ומקרבים אותם בעבותות האהבה הם מתלהבים ונהפכים 

לשלהבת של קדושה וטהרה!
כשמלך  הזאת,  בעת  ולעשות  לפעול  שעלינו  מה 
בידית  ומחזיק  הדלת  מאחורי  עומד  ממש  כבר  המשיח 
להתחזק  זה  העולם,  כל  לפני  והתגלותו  כניסתו  בדרך 
העבירות,  מן  ובריחה  והמצוות  התורה  בשמירת  כולנו 
לזכור את בית קודשנו ותפארתנו שחרב בעונינו ולעשות 
דברים לעילוי נשמתו, להתפלל ולבכות על חזרתו ולקרב 
התועים,  אחינו  את  יפות  פנים  ובסבר  אהבה  בעבותות 
ובזכות זה שאנו נתחיל לפעול כאן למטה יערה ה' יתברך 
וָמְלָאה  הנביא  דברי  בנו  ויתקיים  מלמעלה,  טהרה  רוח 
ִּכי  ְמַכִּסים )ישעיה יא, ט(,  ַלָּים  ַּכַּמִים  ֵּדָעה ֶאת ה'  ָהָאֶרץ 
כּוָּלם ֵיְדעּו אוִֹתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדוָֹלם ְנֻאם ה' )ירמיה לא, 
לג(, ּוָבא ְלִצּיוֹן ּגוֵֹאל )ישעיה נט, כ(, במהרה בימינו, אמן.

ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד 
טעון 
גניזה



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₪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



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

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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