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בעיות 
הפצה?

נוק אאוט חרדי
המהלכים שהובילו מתנגדי היהדות החרדית קרסו השבוע בזה אחר 
נמשך  חדשה,  להודעה  עד  שהוקפא  הכותל  במתווה  החל  זה    זה 
בחוק הגיור המכפיף את מערך הגיור הממלכתי לידי הרבנות הראשית 
ומסתיים בסוגיית השבת בה הצליחו הנציגים החרדים להביא לביטול 
העבודות שתוכננו  הרפורמים זעמו ואיימו על היחסים עם ישראל, 
אך חברי הכנסת השיבו מלחמה – מלבד השר בנט שמיהר לערוך עמם 

פגישת פיוס שנויה במחלוקת  סיכום שבוע סוער

ארי קלמן

שנה לאחר לידתו של מתווה הכותל שהעניק לגיטימציה 
והכרה בזרם הרפורמי בעם היהודי, השבוע הוא נקבר בקול 
זה  היה  הרפורמיות.  התנועות  מחאות  רקע  ועל  גדול  רעש 
כי  הוחלט,  בה  ראשון,  ביום  שנערכה  הממשלה  בישיבת 
'מתווה הכותל' יוקפא ולא יקודם, וכל בקשה לחדשו תחייב 
החלטת ממשלה נוספת. המשמעות הברורה היא, ביטול דה-

פקטו של מתווה הכותל והשארת המצב ברחבת הכותל כפי 
שהוא, ללא כל שינוי.

כזכור, ראשי המפלגות החרדיות דרשו את ביטול המתווה 
והסכימו  ממשלה,  בישיבת  שאושר  לאחר  הראשון,  בשלב 
כעת להקפאתו כדי לא לאפשר מצב בו אין החלטת ממשלה 
בנושא, מה שייתן פתח לבג"צ להכריע בסוגיה באופן הנוגד 
לחלוטין את קדושת הכותל. במסגרת ההחלטה הדרמטית, 
החרדיות  המפלגות  ראשי  עמדת  את  הממשלה  ראש  קיבל 
על שמירת הסטטוס-קו ברחבת הכותל. הממשלה הצביעה 
על כך שמתווה הכותל לא יקודם, וכל שינוי במקום יחייב 

החלטת ממשלה חדשה. 
הסביר  שטייניץ  נגד.  הצביעו  וליברמן  שטייניץ  השרים 
לאחר ההצבעה כי "לפני שנה וחצי הממשלה אישרה מתווה 
גם מתוך רצון  ''חשוב לכבד אותו  וכי  אמנם לא מושלם'', 
פערים  ליצור  ולא  העולם,  מרחבי  הרפורמים  את  לכבד 
שר  היה  לדבריו  שהצטרף  מי  יותר''.  גדולות  ומחלוקות 

הביטחון ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.
מזכירות  מיהרה  הסוערת,  הממשלה  ישיבת  לאחר 
הממשלה להבהיר את השלכות ההחלטה ומזכיר הממשלה 
נתניהו חשוב שכל  כי לראש הממשלה  ברוורמן, מסר  צחי 
הוא  ההחלטה,  בצד  "לכן,  בכותל.  להתפלל  יוכל  יהודי 
שיהודים  כדי  הדרומית,  הרחבה  הכשרת  את  להאיץ  הנחה 
השר  את  הנחה  וכן  בכותל.  להתפלל  יוכלו  הזרמים,  מכל 
ולהגיע  לנסות  כדי  בהידברות  להמשיך  ואותי  הנגבי  צחי 

לפתרון".
לצד מתווה הכותל שהוקפא, ספגו התנועות הרפורמיות 
השרים  בוועדת  הגיור  חוק  אישור  בדמות  נוספת  מכה 
יעבור  ישראל  במדינת  הגיור  החוק,  הצעת  לפי  לחקיקה. 
לאחריותה הבלעדית של הרבנות הראשית ורק גיור שיעבור 
דרך מערך הגיור הממלכתי, יאושר כחוקי בישראל. בדברי 
ועדות  נוסח על פי מסקנות  נכתב כי החוק  ההסבר להצעה 
יהיה  בישראל  הגיור  פיהן  ועל  שנה   20 לפני  בנושא  שדנו 
אחיד ועל פי דין תורה. משמעות החוק היא מעתה כל גיור 
שיתבצע על ידי גופים חיצוניים, בהם תנועות רפורמיות, לא 

יוכר כחוקי וממילא לא יהיה לו תוקף. 

זעם הרפורמים

במקרה או שלא, את ההחלטה הקשה מבחינתו על דחיית 
בימים  דווקא  לקבל  הממשלה  ראש  בחר  הכותל',  'מתווה 
היהודיות  הפדרציות  ראשי  הימים,  משכבר  ידידיו  בהם 
מצפון  הפלורליסטית  היהדות  אנשי  הברית,  בארצות 
אמריקה, נמצאים כאן בישראל לרגל ישיבת חבר הנאמנים 

של הסוכנות היהודית הנערכת בירושלים.
העברת  עם  אלו  ארגונים  ששחררו  הנזעמות  התגובות 
צפויות.  היו  השרים  ובוועדת  הממשלה  בישיבת  ההחלטה 
ו'חוק  הכותל'  'מתווה  כפולה,  הייתה  מבחינתם  הפגיעה 
הגיור' באבחת ישיבת ממשלה אחת, שני חוקים המוגדרים 
רוב  אורתודוכסית, המהווה  היהדות הלא  כנשמת אפה של 

מוחלט בהגדרה של יהדות ארצות הברית.
של  הנאמנים  'חבר  הודיע  המתווה,  ביטול  לאחר  יממה 
עם  שתוכננה  הערב  ארוחת  ביטול  על  היהודית',  הסוכנות 
היא  הסוכנות'  של  הנאמנים  'חבר  בכנסת.  הממשלה  ראש 
הגוף המרכזי הקובע את מדיניות הסוכנות, כאשר בגוף זה 
חברים נציגי כלל הקהילות היהודיות ברחבי ארצות הברית 

וכן נציגיהם של ארגונים יהודיים שונים ברחבי העולם.
במקביל, הודיעו ראשי התנועה הרפורמית בארץ ובעולם 
כי הם מבטלים את הפגישה  השוהים בימים אלו בישראל, 
עם ראש הממשלה שהייתה אמורה להתקיים אמש )חמישי(. 
לדברי ריק ג'ייקובס, נשיא התנועה הרפורמית בצפון אמריקה 
להמשיך  נוכל  "לא  הסוכנות,  של  הנאמנים  בחבר  וחבר 
בשגרת הפגישות כאילו כלום לא קרה. ביטול מתווה הכותל 
והעברת חוק הגיור הם שיאיו של משבר חריף בין ממשלת 
אין על  ויהדות התפוצות. אנחנו מרגישים שעכשיו  ישראל 

מה לדבר עם ראש הממשלה".

גפני משיב אש

היה  הפגישה,  של  המגוחך  לביטולה  להגיב  שמיהר  מי 
יו"ר וועדת הכספים משה גפני שהגיש הצעה דחופה לסדר, 
בה הוא מבקש לקיים דיון מהיר בנושא. "חבר הנאמנים של 
הסוכנות ביטל ישיבה עם ראש הממשלה, אני לא מבין את 
הדבר הזה, מה הם מאיימים עליו?" אמר חה"כ גפני בפתח 
לקיים  צריכה  שהכנסת  חושב  "אני  הכספים.  בוועדת  דיון 
דיון על זה אי אפשר לבטל פגישה עם ראש הממשלה בגלל 
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שהוא קיבל החלטה בממשלה זאת החלטה נכונה".
בהזדמנות נוספת השבוע, הוסיף גפני ותקף את הרפורמים. 
"לא הרפורמים ולא בג"ץ יגידו לנו מה לעשות", אמר גפני. 
לגרום  אפשר  אי   – הקואליציוני  מהעניין  חלק  אנחנו  "אם 
שלי,  הדברים  של  הסיכום  ולכן  קוו  הסטטוס  של  להפרה 
אנחנו  ממשלה,  ובהחלטות  בחקיקה  מעוניינים  לא  אנחנו 
רוצים לשמר את הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה. מי שבא 
ומתרעם על זה שאנחנו הולכים ומבקשים לקבל החלטות או 
להעביר חוקים – זה כפי שאמרתי כמי שרצח את אביו ובא 

לבית המשפט ומבקש רחמנות בגלל שהוא יתום".
נגד  במאבק  תקיף  קו  שהוביל  דרעי  אריה  הפנים  שר  גם 
נגד  אלא  יהודי  שום  נגד  לא  "אנו  כי  השבוע  אמר  המתווה, 
ארגונים   – להפריד  מחיר  בכל  שמנסה  מסוימת  קבוצה 
רפורמים שמנסים להרוס את המאחד". דרעי הבהיר כי הוא 
את  להפיל  "ניסיון  המתווה,  הקפאת  על  במתקפות  רואה 
הממשלה של הימין והחרדים. אם היינו עושים זאת במסגרת 
שאנו  כך  על  רבות  תשבחות  מקבלים  היינו  שמאל  ממשלת 
שומרים על המסורת וקדושת הכותל. רוצים דרכנו לפרק את 
מה  לפרק  אחד  לאף  ניתן  לא  נתניהו.  את  ולהפיל  הממשלה 

שבנינו כאן בעמל במשך 70 שנה".

'המפשרים': שרי הבית היהודי

הרפורמים  תנועות  את  לרצות  שמיהר  מי  תמוה,  באופן 
עמם  שנפגש  בנט  נפתלי  היהודי  הבית  יו"ר  היה  הזועמים, 
"משיחות  כי  בנט  אמר  לכן  קודם  ערב.  לארוחת  השבוע 
בתחושה  הם  חמור.  המצב  ארה"ב  יהדות  עם  מרתוניות 
זו  רצויים.  אינם  ושהם  ישראל  לחי ממשלת  סטירת  שקיבלו 

אינה המציאות כמובן, אך זו התחושה שלהם". 

והקונסרבטיבים  הרפורמים  לנציגי  משותפת  בארוחה 
דהן.  בן  השר  וסגן  שקד  בנט,  היהודי  הבית  שרי  השתתפו 
בנט הוסיף ואמר כי הוא יקיים הידברות רציפה עימם. "יהודי 
גם  ויש  שגיאות  נעשו  כאן.  רצויים  הם  אחינו.  הם  ארה"ב 
ולהידבר.  להקשיב  היא  התוכנית  רחבה.  דיסאינפורמציה 

לפוגג שמועות".
מי שתקף את המהלך מצדו של בנט היה חבר הכנסת יעקב 
אשר, שמסר כי מבייש ששרי הבית היהודי במקום לגבות את 
רוה"מ שמכבד את שותפיו הקואליציוניים ושומר על הסטטוס 
קוו, רצים לסעודת הרפורמים על מנת לקושש כותרות זמניות 
על גבו של ראש הממשלה, והכל בשם האחריות על אחדות 

העם. 
לשרי  המתירה  קסם  מילת  היא  העם"  "אחדות  לדבריו, 
הבית היהודי לעשות מניפולציה פוליטית ולעשות קולות של 
מנהיגות אחראית ולהביך את ראש הממשלה. "כולנו זוכרים 
את תרומת הבית 'היהודי' לאחדות העם בסאגת חוק ההסדרה. 
על הכותל אפשר לעשות מניפולציה אבל על קרוואן בגבעה, 

זה ציפור נפש".
נגד  הרפורמית  התנועה  אנשי  שמפנים  הזעם  רקע  ועל 
אנשי  אלו  היו  כי  השבוע  להזכיר  שביקש  מי  היה  נתניהו, 
ישראל  מדינת  ונגד  נתניהו  נגד  שפעלו  וראשיה,  התנועה 
במוסדות בינלאומיים שונים. אחד מאלו, הוא "מרכז ליב"ה", 
הפועל לחיזוקה של הצביון היהודי במדינת ישראל. בארגון 
נתניהו  נגד  כי חלק מאותם מנהיגים שמיהרו לצאת  הזכירו, 
ולגנותו בכל פה בשל ההצבעה על ביטול מתווה הכותל, הם 
מוסדות  נגד  בעבר  פעלו  שכבר  קיצוני  שמאל  ואנשי  פעילי 
עם  הקשרים  ניתוק  על  המאיימת  לתדמית  ובניגוד  המדינה 
יהדות העולם, הרי שבסופו של יום, רוב היהודים המתגוררים 
בארצות הברית ימשיכו להישאר נאמנים למדינת ישראל ולא 

יציגו תנאים לנאמנות הזו.

הישגים בסוגיית השבת

שרושמת  נוסף  הישג  הגיור,  וחוק  הכותל  מתווה  לצד 
הנציגות החרדית השבוע עוסק בסוגיית השבת. בסוף השבוע 
שעבר הוחלט על ביטול עבודות הרכבת בשבת ובימים אלו, 
נמשכים הדיונים אודות היתרים נוספים שניתנו, כאשר נקודת 
המוצא היא כי רק עבודות שאם יבוצעו בימות החול, יביאו 

למצב של פיקוח נפש, יותר ביצוען בשבת. 
שהמשרד  בכך  ומשמעותי  נוסף  הישג  רשם  דרעי  השר 
בראשו הוא עומד, הציג תשובה לבג"ץ בצורה עצמאית ולא 
התשובה  לממשלה.  המשפטי  היועץ  של  לעמדתו  בכפוף 
ומורחב  נוסף  דיון  לקיום  דרעי  מגיעה במסגרת בקשת השר 
בנושא פתיחת המרכולים בת"א בשבתות. התשובה המפורטת 
משמונה  פחות  לא  וכוללת  עמודים,   15 פני  על  משתרעת 
חוק שעות  כאילו  להפריך את הפרשנות המוטעה,  נימוקים, 
וכך  העובד,  על  ולא  המעסיק  רק  על  חל  והמנוחה  העבודה 

יהיה מותר יהיה להעסיק מי שאינו יהודי בשבת. 
על  העומדת  "הסוגיה  דרעי:  השר  כותב  הדברים  בסיכום 
הפרק אינה נוגעת ועוצרת אך ורק לגבולות עירית תל אביב יפו 
ולחוק העזר שבגינו ניתן פסק הדין, אלא הינה בעלת השלכות 
רחבות היקף על כלל מדינת ישראל, צביונה של השבת במרחב 
וזכויותיהם החברתיות  הציבורי, שמירת על לכידות החברה 
של  ויכולתם  ישראל  מדינת  ותושבי  אזרחי  של  סוציאליות 
זכותם  את  לממש  המוחלשות,  האוכלוסיות  על  בדגש  אלו, 

לשבות ביום השבת ולהיות עם בני משפחתם".

'מתווה  את  הקפיאה  הממשלה  ראשון  שביום  אחרי 
הכותל', היא הציתה מחדש את האש בין האיחוד הלאומי 
הלהבות,  את  הגבירה  לומר  יותר  נכון  או  היהודי,  לבית 
שבערו כל העת בחדרי חדרים. אריאל וסמוטריץ', שזקפו 
של  דעתו  )למרות  המתווה,  בהקפאת  מרכזי  נתח  לעצמם 
בנט, שהקים את הרחבה הדרומית, ואף זכה שהיא תיקרא 
'המרפסת של בנט'( החליטו לשתף את הציבור במה שהם 

מרגישים.
עם  הלאומי  באיחוד  רצים  האחרונים  החודשים  במשך 
והיהודי'  הימני  הלאומי,  כ'סמן  אותם  שממצב  קמפיין 
והבית היהודי בפרט. בבית היהודי  של הקואליציה בכלל 
הסתכלו בחצי השנה האחרונה מהצד על הקמפיין ועיקמו 
את האף קלות, כשלאורך כל הדרך התנהלו במקביל שיחות 
בין הצדדים בנוגע להמשך האיחוד בין המפלגות, שיחות 
שהתחילו להתנהל בעצם כבר מהקמת הממשלה הנוכחית. 
לכדי  להבשיל  התחילו  כבר  השיחות  לאחרונה,  עד 
מאז  כי  טוענים  המפלגות  בשתי  גורמים  אך  הסכמה, 
שאריאל וסמוטריץ' פצחו בקמפיין - היחסים בין המפלגות 
זעזוע. בבית היהודי כועסים על כך שהמסר שמגיע  ספגו 
מכיוון האיחוד הלאומי הוא שבנט כבר לא מכוון למפלגה 
על בסיס הציונות הדתית ושהוא לא מספיק ימני. מאידך, 
באיחוד הלאומי פשוט מאשרים את הדברים ומביעים את 
מדבר  עיתונאים  עם  סגורות  בשיחות  כך שבנט  על  כעסם 
אחת  הסיעות  בין  החיבור  את  שיפרק  סופי  לגט  רצון  על 

ולתמיד.
המכתב ששלח השבוע מנכ"ל הבית היהודי ניר אורבך 
דעת  את  סופי  כמעט  באופן  אישר  הלאומי,  לאיחוד 
 – ביחד  להישאר  רוצים  אתם  אם  ברור,  המסר  המפלגה. 
יגיד לעצמו –  ועכשיו הקורא  תתמודדו בפריימריז שלנו. 
נכון, למה מה שעושים שקד, בן דהן ומועלם לא יעשו גם 
אריאל וסמוטריץ'? על פניו שאלה חכמה, אבל כאן נכנסת 

לדיון סוגיית המנגנון. 
לראשות  בפריימריז  זוכה  בנט  אחורה,  חודשיים  נחזור 
תוהים  כולם  המתחרים.  מול  אדיר  בפער  היהודי  הבית 
איך יכול להיות, שלמרות כל הכעס שהופנה אליו ולמרות 

אחוזי ההצבעה הנמוכים, הוא מביא פער כזה? 
השליטים  הם  ואנשיו  בנט  כיום  פשוטה,  התשובה 
לו!  שייכים  כיום  המרכז  חברי  המפלגה,  של  הבלעדיים 
המקומיות,  לרשויות  הבחירות  יתקיימו  וחצי  כשנה  בעוד 
עסקני המפלגה וחברי המרכז החזקים כבר מכינים עצמם 
למאבק, איש איש במועצה ובעיר שלו, בגיבוי מוחלט של 
שולטים  חלקם  מרכז,  חברי  חלקם   - עסקנים  אותם  בנט. 
שלהם  המבחן  בנט.  שולט  ומעליהם   - מתפקדים  באלפי 
היה השארתו בראשות המפלגה והם עברו זאת בהצלחה, 
כעת נדמה שהשליטה של בנט תישאר עוד שנים רבות. הוא 
הפריימריז  את  יקדים  ירצה,  שרק  מתי  החוקה  את  ישנה 
אינטליגנט  מזרחי  כל  ישריין  לו,  שנוח  במועד  לראשות 

שירצה ויכנס את המרכז מתי שיתחשק לו.
להתמודד  למשל  אריאל  מאורי  מצפים  איך  ועכשיו, 
מה  ואנשיו?  החינוך  שר  ידי  על  מנוהל  שכולו  במנגנון 
הסיכוי שבנט, שבאמת לא רוצה את אריאל ברשימה, ייתן 
למנגנון שלו להכניס את מי ש'מציק לו'? וכדי להוכיח את 
הטענות הללו, מעלים באיחוד הלאומי תהייה פשוטה, אם 
בנט מאמין עד כדי כך בפריימריז, בכוחו בימין ובפתיחת 
מתמודד  לא  הוא  למה   - למגזר  מחוץ  לאנשים  השורות 

בליכוד?
האיחוד  בהמשך  עוסק  אמנם  הזה  המו"מ  בינתיים, 
את  מעמיד  הוא  לכך  מעבר  הרבה  אבל  הדתית,  בציונות 
המפלגה בצומת דרכים מהותית. האם תוקם מפלגה גדולה 
חדשות  דמויות  עם  יחד  דתית  ציונות  של  קטן  בסיס  על 
נישה  מפלגת  שתישאר  או  וחבריו,  הנדל  יועז  כדוגמת 

במתכונת של 80 אחוז ציונות דתית ומעט יעדים חדשים. 
באיחוד הלאומי נלחמים כרגע את המלחמה שלהם, אבל 
מתחת לפני השטח גם את המלחמה של מוטי יוגב, אלי בן 
דהן )!( ושולי מועלם, כולם אנשי ציונות דתית מובהקים, 
שברשימה בסגנון אליו שואף בנט מקומם מתנדנד למדי. 
כרגע נדמה שהתוצאה נוטה לטובת המנגנון של בנט. נותר 
לשר החינוך רק לקוות שהתוצאה בקלפי תוכיח את עצמה, 

בסופו של דבר.

יוסי בן עטר
 פרשן פוליטי 'גלי ישראל'

מלחמות היהודים 

מושב הקיץ הוביל אותנו לטיפול מעמיק בתופעה הפסולה 
של  באישורם  האחרונה  בעת  המתבצעת  שבת,  חילולי  של 
"פיקוח  ציני בביטוי  תוך שימוש  משרדי הממשלה השונים 
נפש". מיותר לציין כי תופעה זו דורסת ברגל גסה את מעמד 
את  מאלצת  ישראל,  מדינת  של  היהודי  והצביון  השבת 
יום החופש  את  להקריב  הכפיים  ועובדי  השכבות החלשות 
הקואליציוניים שנחתמו  להסכמים  ומנוגדת  הלאומי שלהם 

עם סיעת ש"ס, בעת כניסתה לממשלה.
הפנים,  ושר  התנועה  יו"ר  של  האחראית  הנהגתו  בזכות 
בנימין  הממשלה  ראש  של  התערבותו  דרעי,  אריה  הרב 
התורה  יהדות  עם  ש"ס  סיעת  של  הפעולה  שיתוף  נתניהו, 
באופן  הסוגיה  אחר  ויעקוב  שיטפל  מיוחד  צוות  והקמת 
שתוכננו  ישראל,  ברכבת  התשתית  עבודות  ושיטתי,  קבוע 
ע"י  לנו  הובטח  ואף  בוטלו  הקרובים,  השבת  לימי  תחילה 
צעדים  יינקטו  כי  והרווחה  העבודה  התחבורה,  משרדי 
הנחוש  במאבק  כי  ספק  אין  חילולי שבת.   למניעת  נוספים 
לשמירה על מעמד השבת רשמנו הצלחה וכעת מוטלת עלינו 

האחריות לזהות ולמנוע חילולי שבת נוספים.
כעת  נותרו  ומדינה,  דת  בנושא  החשוב  לעיסוק  בהמשך 
שתי סוגיות מהותיות המונהגות בממשלה על ידי יו"ר תנועת 
הסיעות  ראשי  בשיתוף  דרעי,  אריה  הרב  הפנים,  ושר  ש"ס 
החרדיות. האחת היא ביטול מתווה הכותל, החלטה שזוכה 
בנימין  מר  הממשלה,  ראש  מצד  לתמיכה  הנוכחית  בעת 
ההתנהגות  וכללי  התפילה  סדרי  לשימור  ושתסייע  נתניהו 

הראויים למקום הקדוש ביותר לעם היהודי. 
הסוגיה השנייה היא הגיור הממלכתי, אותו חוק שישמור 
על מעמד הרבנות הראשית ויפקח באופן ראוי ומקצועי על 
תהליכי גיור המתקיימים במדינת ישראל. חרף אי ההסכמות 
וההתלהמות המוצגות כעת באמצעי התקשורת, אני מאמין 
הבית,  סיעות  כלל  עם  ש"ס  סיעת  של  ההידברות  יכולת  כי 
של  הפוליטיים  והאינטרסים  הממשלה  שרי  רוב  תמיכת 
סיעות הקואליציה, יובילו לסיום המחלוקת בהקדם ולהמשך 

שיתוף פעולה.

ח"כ יואב בן צור
יו"ר סיעת ש"ס

שבת תחילה 
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פרטים חדשים בפרשת המתנות: למרות דברי מפכ"ל המשטרה 
רוני אלשיך כי חקירת תיק 1000 קרובה לסיום, כעת נחשף כי 
המיליארדר ג'יימס פאקר ייחקר בימים הקרובים  גורם: "יש 

טרם יושבו כל המחלוקות בנוגע לתנאי הסף שיחייבו גמ"חים ראיות חזקות"
השבוע  שהתקיים  בדיון    הסדרה  ותחת  ברישיון  לפעול 
זה  הלקוחות,  כספי  על  והגנה  "הסדרה  גפני:  הבהיר  בכנסת 

בסדר, כל עוד לא פוגעים במטרה לשמה קיימים גמ"חים"

משנה: מהומה בכנס דיינים לאחר שהרב לביא מחה על חלוקת ספר המפריך את פסק דינו 
לזכות גט לאישה שבעלה 'צמח'  בספר נחשפת שורת עיוותים בפסיקה שנתן  הסיבה 

להוצאתו: מאמר בו קרא הרב לביא לדיינים אחרים ללכת בעקבותיו

חוק הגמ"חים: חילוקי דעות בין תיק 1000: מתקרבים לכתב אישום
הגורמים המקצועיים

חוזר לכותרות: ספר מפריך את ה'גט הצפתי'

ארי קלמן

במטרה  )ג'(  השבוע  שהתקיים  בדיון 
נושא הגמ"חים בעקבות חוקי  להסדיר את 
האוצר,  נציגי  הציגו  האמריקניים,  המיסוי 
את  המשפטים,  ומשרד  ההון  שוק  רשות 
ברישיון  פעילות  יחייבו  שלפיהם,  התנאים 
ותחת הסדרה: היקף פיקדונות ואשראי בסך 
כולל של 600 אלף ₪ ומעלה לגמ"ח יחייב 
רישיון. מבחינת המפקיד או נוטל ההלוואה, 
אסור  ברישיון,  יחויב  לא  שגמ"ח  על-מנת 

שהסכום לאדם יעלה על 50 אלף ₪. 
לגבי  הסכמות  הושגו  טרם  כמו-כן, 
בשל  מהגמ"ח,  הנדרש  העצמי  ההון 
הצורך הרגולטורי למנוע סיכוני יתר. נציגי 
הממשלה דורשים 2.5% מצבר האשראי או 
דורשים  הגמ"חים  נציגי  ואילו  הפיקדונות 
הפיקדונות  מצבר  יהיה  לא  העצמי  שההון 
הגמ"חים,  אלא מהעלויות התפעוליות של 
מקרה,  בכל  תרומות.  מכספי  השאר  בין 
העצמי  שההון  הגמ"חים,  נציגי  דורשים 

הנדרש לא יעלה על 0.5%.
גפני  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
עמדתו  את  והבהיר  שב  התורה(  )יהדות 
הגמ"חים  פעילות  להסדרת  ביחס  הכוללת 
שופכים  לא  שאנחנו  לוודא  "יש  כי  ואמר 

את התינוק עם המים. רוצים הסדרה ולהגן 
וזה בסדר, כל עוד לא  על כספי הלקוחות, 
גמ"חים  קיימים  לשמה  במטרה  פוגעים 
על  יקשו  אם  ריבית.  ללא  לנזקקים  סיוע   –
מתוך  ואנשים שפועלים  הגמ"חים  פעילות 
יוכלו  לא  רווח  מטרות  וללא  התנדבות 
לפעול וייצא שכרנו בהפסדנו. מוסד הגמ"ח 
דורי  מזה  שפועל  חשוב  יהודי  מוסד  הוא 
דורות בעם היהודי ואני לא אתן לפגוע בו".

הגמ"ח  את  המייצג  זאבי,  צבי  רו"ח 
להיות  צריך  העצמי  ההון  כי  אמר  המרכזי 
תלוי  ולא  התפעוליות  ההוצאות  תלוי 
לכסות  אמורות  "התרומות  הפיקדונות, 
הפיקדונות  ולא  הגמ"ח  עלויות תפעול  את 
הצוות  מול  בדיונים  לכך,  מעבר  עצמם. 
יואל  עו"ד  בראשות  האוצר,  משרד  מטעם 
בריס, הסכמנו לכל היותר ל- 0.5% ועכשיו 
שאם  להבין  צריך   .2.5% על  מדברים 
שקל  כל  עבור  כסף  לשריין  יצטרך  גמ"ח 
של פיקדונות זה יקשה עליו מאוד לפעול. 
כך  עקב  הלוואות  ממתן  יימנעו  גמ"חים 
תרומות  עוד  לגייס  להתחיל  ירצו  לא  כי 
רגולטוריות.  הוראות  ועוד  בעוד  ולעמוד 
צריך  עצמי  הון  של  השיעור  מקרה  בכל 
מצבר  ולא  התפעוליות  מההוצאות  להיות 

הפיקדונות".

חיים פרידלנדר ושמעון ליברטי

לאישה  גט  זיכה  בצפת  הדין  שבית  לאחר  שנים  שלוש 
שבעלה שוכב "צמח" בבית החולים, חוזרת הפרשיה להסעיר 
בשם  בנושא  חדש  ספר  יצא  אלה  בימים  הדיינות:  עולם  את 
"אמת על תילה". ב-700 עמודי הספר, מפריך המחבר, תלמיד 
חכם מפורסם שבחר להישאר בעילום שם, את טענות הדיינים 

שהתירו את הגט. 
חולק  הדין,  בתי  דייני  של  כנס  במהלך  השבוע,  שני  ביום 
הספר לדיינים. חלוקת הספר עוררה מהומה קלה, אחרי שהרב 
לביא, ראש ההרכב שהתיר את הגט, דרש להפסיק את החלוקה, 
בטענה שהספר מעורר מחלוקת ו"למה אתם שופכים את דמי?"

זיכוי  בין הטענות הנחשפות בספר, עולה כי חצי שנה טרם 
הדין  בית  נשיא  יוסף,  הגר"י  לראשל"צ  לביא  הרב  פנה  הגט 
לענ"ד  המוצע  שההליך  "מאחר  הסכמתו.  את  וביקש  הרבני, 
נכון לדינא אך אינו נהוג לחלוטין בבתי הדין, מן ההכרח לקבל 
הסכמה מראש של כב' נשיא בית הדין הגדול", נכתב בבקשה. 
יעשו  לא  אופן  "שבשום  ללביא,  הגר"י  כתב  הבקשה  עם  מיד 

זיכוי גט", אך חברי בית הדין התעלמו מההוראה. 
יותר מכך, בפסק הדין כתבו הדיינים; "וכן יצוין כי בתחילת 
ולחוות  לעיונו  הדין  פסק  טיוטת  העברנו  תשע"ג  אלול  חודש 
יוסף  דעתו של פוסק הדור מרן הראשל"צ הגאון רבי עובדיה 
זכינו  לא  ימים  באותם  הקשה  הרפואי  מצבו  עקב  אך  זצ"ל, 
של  לישיבה  נתבקש  כחודשיים  ולאחר  הגדולה,  דעתו  לחוות 
מעלה", תוך שהם "שוכחים" לציין כי ביקשו את חוות דעתו 

של בנו נשיא בתי הדין והתעלמו כליל מהוראתו. 

המחבר פורט את הטענות ההלכתיות עליהן מתבסס לביא, 
ומפריך אותן אחת לאחת, תוך שהוא מראה כי בפסק הדין ישנם 
להטעיה  שגרם  מה  הפוסקים,  דברי  בציטוט  רבים  שיבושים 
להפך.  דבריהם  כוונת  כשבפועל  מתירים,  הפוסקים  שכביכול 
המתירים,  הדיינים  נתלו  שבשמו  גולדברג,  הגרז"נ  בנוסף, 
זכייה  גילוי דעת חדש, בו הוא קובע "שאין לסמוך על  פרסם 
בכתיבת גט ובפרט בשוטה, ואפילו בשעת הדחק אין להתיר". 
גילוי הדעת נכתב אחרי שהוא כבר פרסם שכל הסכמתו בעניין 
הייתה לפלפולא, אך לא למעשה. הסיבה לפרסום הגילוי החדש 
– שמועות שהגיעו לאוזנו, לפיהן הדיינים טוענים שהוא חזר בו 

בעקבות לחץ שהופעל עליו.
הדיינים:  גדולי  כל  של  הסכמות  מובאות  הספר  בפתח 
הגרז"נ  עמאר,  הגר"ש  הראשל"צ  יוסף,  הגר"י  הראשל"צ 
בוארון,  הגר"צ  פישר,  הגר"ש  צימבליסט,  הגרח"ג  גולדברג, 
איזירר,  הגר"ח  בצרי,  הגר"ע  בארי,  הגר"ב  אוירבך,  הגרא"ד 
הגר"נ בן שמעון, הגר"ש בן שמעון, הגרח"ש רוזנטל, הגר"א 
הגר"נ  אלחדד,  הגר"מ  אקסלרוד,  הגר"ג  יפרח,  הגר"י  שרמן, 

פרובר ועוד.
מלבד הטענות ההלכתיות, שכאמור מופרכות לאורך מאות 
הדין  בפסק  הסתירו  הדיינים  כי  חושף  המחבר  הספר,  עמודי 
מידע לגבי מצבו הרפואי של הבעל. בטיוטת פסק הדין נכתב: 
יד  לחיצת  באמצעות  היא  הבעל  עם  היחידה  "התקשורת  כי 
המתקיימת לעיתים, בעקבות הוראה שהבעל שומע", כשבפסק 
הדין הסופי הושמטה השורה, והבעל מוגדר שאינו "אפילו בעל 

כל דהו". 
מעבר לכך, בעקבות תביעת האישה למזונות מהבעל, נחשפה 
בבית המשפט חוות דעתה של העובדת הסוציאלית האחראית 

על הבעל, "כי הוא מסוגל להגיב אפילו בתנועות עיניים, ורואים 
שהוא מאוד שמח כשרואה את הילדה". יש לציין כי תביעתה 
של האישה למזונות שומטת את הקרקע ההלכתית מהגט, אחרי 
שבי"ד פטר את הבעל ממזונות, משום שבמידה והוא יהיה חייב 

לשלם הדבר יהיה בגדר "חבין" ולא בגדר "זכין לאדם".
"כרם  בישיבת  לדיינות  כולל  ראש  בארי,  הגר"ב  בנוסף, 
חד  אינה  הרפואית  הדעת  שחוות  הדין  לבית  הוכיח  ביבנה", 
דעת  חוות  להביא  הבטיח  בצפת  וביה"ד  כדבריהם,  משמעית 
הזו לא  נוספת המתאימה לדבריהם, "אך חוות הדעת  רפואית 
בנוי  הדין  פסק  כי  לטענתו,  היום", מה שמוכיח,  עד  הומצאה 

על השערות. 
חיבור הספר החל אחרי שהבג"צ אסר על הראשל"צ לערער 
זוכה  הוכיחו שהגט  ישראל  גדולי  הדין, למרות שכל  על פסק 
מדיינים  למנוע  הספר  מחברי  מטרת  גט.  ואינו  כהלכה  שלא 
נוספים להסתמך על פסקו של לביא, אחרי שבמאמר שפרסם 
בספר "תחומין" הוא קרא לדיינים אחרים ללכת בדרכו, למרות 
הוסיף  הוא  לכך,  מעבר  דורנו.  וגדולי  הדורות  כל  גדולי  דעת 
ביזוי  שכללו  פשקווילים  כלל  נגדו  שהתעורר  הפולמוס  כי 
היו  ברבים  שפורסמו  היחידים  כשהמכתבים  נגדו,  והשמצות 

מכתבם של גדולי ישראל שקבעו נחרצות שהגט אינו גט. 
לפרסם  העז  לביא  הרב  בנושא,  שעוסקים  העסקנים  לדברי 
את פסקו רק לאחר פטירתם של מרנן הגרי"ש אלישיב והגר"ע 
יוסף. "אם הם היו בחיים, אף אחד לא היה מעז לצאת נגדם", 
הם אומרים. יש לציין, כי למרות הטענות ההלכתיות והעובדה 
שמדובר בגט חדשני, שמעולם לא העז שום רב לאשר, חברי 

בית הדין ממשיכים לעמוד עד היום מאחורי הגט.

פרסום 

ראשון

שמואל בן צבי

פרקליט  שאמר  לאחר  שבועות  מספר 
 1000 תיק  שחקירת  מקווה  הוא  כי  המדינה 
התקדמות.  מסתמנת  כעת  בקרוב,  תסתיים 
ייחקר  פאקר  ג'יימס  האוסטרלי  המיליארד 
כבר בימים הקרובים, אך המועד המדויק טרם 
נקבע. כמו כן יתבצע חיקור דין של אדם אחד 

נוסף בלבד, כשכל יתר חיקורי הדין בוטלו.
להב  יחידת  של  החקירה  בצוות  במקביל, 
433 סבורים כי כבר עכשיו יש מספיק ראיות 
נגד ראש הממשלה  להמליץ על כתב אישום 
בנימין נתניהו ב"תיק 1000", העוסק בפרשת 
המתנות. "גם בלי העדות שלו יש לנו ראיות 
בכלי תקשורת.  גורם השבוע  צוטט  חזקות", 
"אנחנו ממתינים לפאקר, אבל אי־אפשר יהיה 

לסחוב את התיק הזה עוד הרבה זמן".
עדים   11 העידו  האחרונים  בשבועות 
המשפטים  ובמשרד  בפרשה,  נוספים 
התקבלה החלטה שלא יוגש כתב אישום על 
חוק המתנות, אלא רק באירועים ומקרים בהם 
פעל נתניהו בניגוד עניינים. הפרקליטים ליאת 
בן ארי ויונתן תדמור הצליחו לאתר אינטרסים 
להגדיר  ניתן  כשלא  מתנות,  נותני  של 
של  לפעילותו  חשד  וכן  כחברות,  אינטרסים 

נתניהו בניגוד עניינים.
פרקליט  התייחס  שבועות  כשלושה  לפני 
כי אמנם לא  ניצן לחקירה ואמר  המדינה שי 
שלא  מקווה  הוא  אך  ביום-יומיים,  מדובר 
"הלוואי  ארוכים.  חודשים  בעוד  מדובר 
יותר  החקירה  את  לסיים  היה  שאפשר 
בירושלים.  משפטי  באירוע  אמר  מהר", 

"בגלל שמדובר ברה"מ, תפקידנו ללוות את 
באופן  לממשלה  המשפטי  היועץ  החקירה, 
אישי ואני באופן אישי", הוסיף ניצן. "קיימנו 
התקדמות  את  לראות  כדי  פגישות  עשרות 
החקירה, אבל צריך להבין שבחקירות כאלה 
שיותר  כמה  להתקדם  רוצה  אתה  אחד  מצד 
מהר, ומצד שני אתה לא יכול להשאיר אבנים 

לא הפוכות".
ראש  טען  במשטרה,  עדותו  במסגרת 
למי  עבור  רק  "עזרתי  כי  נתניהו  הממשלה 
להבדיל  לכן  ישראל,  ביטחון  עבור  שפעל 
עוד  יריבי".  שהיה  דגן  למאיר  גם  עזרתי 
רה"מ  שהעניק  העזרה  את  המשטרה  חוקרת 
במתן הויזה לארנון מילצ'ן, כשכל השלמות 
החקירה נועדו לבסס פעילות בניגוד עניינים 

חריף.
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חדש! בריתות ואירועי צהריים
במחירים מיוחדים!

גן אירועים אבל בעיר, 
גן טרופי באמצע המדינה - 

כשר-חלק למהדרין כל השנה.

סיפור ההצלחה שלנו פשוט: שביעות רצון!

עם לקוחות מרוצים לאירועים חוזרים,
מייפל, שותפים לרגעים מרגשים -

במעגל החיים !

בעבודת צוות גדול ומקצועי,
נפיק גם עבורכם אירוע מושלם

בטעם וסיגנון אישי לפי בחירתכם.

לפני שתקבלו החלטה על האירוע שלכם – 
אנחנו מזמינים אתכם להכירות.

בס“ד

לרגעים המרגשים במעגל החיים!
חדש

רח' מודיעין 18, א.ת. סגולה, פ"ת  
03-6777772

www.maple-g.co.il כשר 
למהדרין

וה
מחלקת מהדרין פתח תק

ר העי קוח הרב מיכה הלוי – רב 
פי

ב

השגחה צמודה
גלאט - חלק

החלה
ההרשמה

לאירועי סוכות
בסוכה המפוארת

בגן האירועים
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 סוריה: מה עומד מאחורי זליגת הירי לישראל? 
נפילות פגזים בצד הישראלי של רמת הגולן,  זוהו  בכמה מקרים שונים השבוע 
כתוצאה מהמלחמה בסוריה. בכל המקרים, צה"ל הגיב בירי לעבר מטרות של צבא 
הפגזים  זולגים  ממנה  הקרב,  זירת  תחמושת.  בכלי  ולפגיעות  להרוגים  וגרם  אסד, 

לישראל, נמצאת בגזרת קוניטרה ברמת הגולן הסורי. 
אל-שאם",  מ"תחריר  ג'יהאדיסטים  עם  בשיתוף  החופשי,  סוריה  מצבא  מורדים 
לנו אף אחד  "אין  בסוריה, פתחו במערכה חדשה בשם  זרוע אל-קאעידה  לשעבר 
מלבדך, יא אללה", כנגד צבא אסד בכפרים אל-בעת' וחאן ארנבה, במטרה לפתוח 
ללא  בירי  הגיבו  ההתקפה,  מעוצמת  שהופתעו  אסד,  כוחות  לדמשק.  הדרך  את 

אבחנה, שחלקו זלג לישראל. 
מסייעת  ישראל  כי  הטענה  את  שוב  העלו  צה"ל,  תגובת  של  הקשות  התוצאות 
למורדים ברמת הגולן, במטרה למנוע מכוחות החיזבאללה והמיליציות איראניות, 
שנלחמים לצד כוחותיו של אסד, להגיע לגבול הישראלי. דובר צה"ל הכחיש את 
הדברים, וטען כי "צה"ל אינו צד ואינו מעורב בלחימה הפנימית-סורית, אך עם זאת, 
תושביה  ובביטחון  ישראל  מדינת  של  בריבונותה  פגיעה  ניסיון  כל  בחומרה  רואה 

ורואה במשטר הסורי האחראי על הנעשה בשטחו". 
ריכוז המורדים במאבק  ניצלו את  במקביל, כוחות דאע"ש שבדרום רמת הגולן 
בצפון רמת הגולן ופתחו במתקפה, שנהדפה בקושי רב על ידי המורדים. חזית חשובה 
נוספת מתרחשת בימים אלו בדרום סוריה, באזור משולש הגבולות – סוריה, ירדן 
ועיראק, שם מורדים המזוהים עם ארה"ב מנסים למנוע מכוחות אסד והמיליציות 
לביירות,  מטהרן  טריטוריאלי  רצף  וליצור  הגבול  מעבר  על  להשתלט  האיראניות 

כשהאמריקאים והרוסים מעניקים סיוע אווירי לכל אחד מהצדדים הלוחמים. 

 ארה"ב: עיתונאים ב-CNN התפטרו בגלל "פייק ניוז"
CNN נאלצה להתנצל, לאחר שכתבה שפורסמה באתר הרשת  רשת התקשורת 
קרן  ראש  עם  נפגשו  טראמפ  של  מקורביו  כי  דווח  בכתבה  כשקרית.  התבררה 
השקעות רוסית ארבעה ימים לפני השבעתו לנשיאות, וכי גם הפגישה הזו נחקרת 
על ידי ה-FBI. לאחר שהתברר כי מדובר ב"פייק ניוז", הגישו שלושת העיתונאים, 

שהיו מעורבים בהכנת הידיעה, את התפטרותם. 
מאוחר יותר חשף עיתונאי אמריקני הקלטת שיחה עם מפיק בכיר ברשת, בו הוא 
מודה כי שב-CNN דוחפים ללא הרף סיפורים על הקשרים בין טראמפ לרוסיה, 
לכך  הסיבה  לדבריו,  ממשית.  הוכחה  להם  נמצאת  לא  הפעמים  שבמרבית  אף  על 
שהרשת ממשיכה לתקוף את הנשיא על יחסיו עם רוסיה, היא "בשביל הרייטינג". 
הוא הוסיף כי "מטרת CNN היא לסלק את טראמפ מהמשרד. אני חושב שהנשיא 
רשאי לומר שעושים לו ציד מכשפות". כשנשאל כיצד הרשת פועל בניגוד לאתיקה 
העיתונאית, הוא ענה: "אתיקה של המדיה? פחחחחחח. כל הדיבורים על אתיקה של 

המדיה זה דבר נחמד לעסוק בו בבתי ספר לעיתונות. כאן מדובר על ביזנס". 
 CNN ,כצפוי, טראמפ לא פספס את ההזדמנות לסנוט בתקשורת העוינת, "וואו
נאלצו לחזור בהם מסיפור גדול על רוסיה ושלושה עובדים אולצו להתפטר. מה עם 
יותר  ניוז!" כתב בטוויטר. מאוחר  פייק  כל הסיפורים האחרים המזויפים שלהם? 
הוסיף: "CNN נתפסו על חם, אבל מה לגבי NBC, CBS ו-ABC? מה עם הניו 

יורק טיימס ווושינגטון פוסט הכושלים? כולם פייק ניוז!"

 קולומביה: אחרי 53 שנים, המורדים מסרו את נשקם   
ארגון המורדים הקולומביאני FARC, שהטיל טרור על המדינה במשך עשרות 
שנים, סיים השבוע באופן רשמי את פעילותו הצבאית, כשאלפי לוחמיו מסרו את 
נשקם. בעימות בן 53 השנים נהרגו 250 אלף בני אדם, ומיליונים נמלטו מבתיהם. 
"להתראות לנשק, להתראות למלחמה, ברוך הבא לשלום", אמר מפקד הארגון בטקס 
השלום. הוא הוסיף, שבקרוב הארגון יקים מפלגה והוא יילחם כעת בממשלה בזירה 
ידי אזרחי קולומביה  נדחה על  הפוליטית בלבד. למעשה, למרות שהסכם השלום 

במשאל עם, נחתם הסכם מתוקן עם המורדים, והוא ייכנס לתוקפו ב-1 בדצמבר. 
לאנדרטאות  יהפכו  שנמסרו  הרבים  הנשק  כלי  כי  הודיעה,  קולומביה  ממשלת 
למען השלום. הנשיא חואן מנואל סנטוס, שזכה בשנה שעברה לפרס נובל לשלום 
הוא אמתי,  בינינו  "הסכם השלום  כי  מול הארגון, הצהיר  ומתן שניהל  על המשא 
נוסף מול ארגון מורדים קטן  ינסה הנשיא להגיע להסכם  והוא בלתי הפיך". כעת 

יותר. 

 אוקראינה: מחשבי הממשלה הופלו
מתקפת סייבר קשה שיתקה השבוע את רשת המחשבים של הממשלה האוקראינית, 
ובין היתר גם את מערכת המחשבים שאחראית על הבקרה הגרעינית בכור הפגוע 
כנראה  המתקפה,  מאחורי  ש"עומדת  רוסיה  את  האשים  הפנים  שר  בצ'רנוביל. 
לקראת 'יום החוקה' שיחול ביום רביעי". לדבריו, "זו מתקפת הסייבר הגדולה ביותר 
בהיסטוריה של המדינה". לפי ממשלת אוקראינה, ההאקרים התוקפים דרשו כופר 

בכדי לשחרר את המחשבים. 
במקביל, חברות ענק באירופה ובארה"ב דיווחו גם הן על התקפות. גם בישראל 
התקבלו דיווחים על ההתקפה, ולפי חוקר בכיר, "ממצאים ראשוניים מראים כי לא 
מדובר בגרסה של תוכנת הכופר 'פטיה' שהופצה בחודש שעבר, אלא בתוכנת כופר 

חדשה שטרם ראינו עד כה".  

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

אולמרט ישוחרר ויתנדב אצל פירר

ארי קלמן

ישוחרר  אולמרט  אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש 
השחרורים  שוועדת  לאחר  מהכלא,  ראשון  ביום 

החליטה לקבל את טענתו ועונשו יקוצר בשליש.
אלא  ראשון,  ביום  לביתו  לצאת  אמור  אולמרט 
עד  ביצוע  עיכוב  לדרוש  כן תחליט הפרקליטות  אם 

לקבלת החלטה אם לערער למחוזי. 
עורכת דינו של אולמרט, שני אילוז, אמרה לאחר 
הדיון בוועדת השחרורים: "אני מברכת על ההחלטה. 
הוועדה קיבלה את כל הטענות שלנו וקבעה קביעות 
יצטרכו  שהפרקליטות  חושבת  אני  חשובות.  מאוד 

ללמוד את הקביעות".
אבל  מאוד,  שמח  "אולמרט  כי:  הוסיפה  אילוז 
אני יכולה להגיד לכם שעדיין הוא מוטרד מהדברים 
הפריעו  מאוד  שפורסמו  הדברים  בפניו.  שהוטחו 
ספרו  בהוצאת  פסול  שאין  גם  קבעה  הוועדה  לו. 
והכנסתו, שכן הספר נכתב הרבה לפני שמישהו אמר 
לו שאסור לו להוציא את הספר. זה כתוב בהחלטה. 
היא קובעת שאם היה מחדל, הוא לא התגלגל לפתחו 

של האסיר אלא שב"ס יעשה את בדק הבית שלו". 
לשיקום  הרשות  של  השחרור  תכנית  במסגרת 

האסיר נקבע כי הוא יתנדב בעמותת "לקט ישראל" 
ביקש  "אולמרט  פירר:  הרב  של  למרפא"  וב"עזר 
בגלל  בעבודה  מחויב  לא  הוא  מיוזמתו,  להתנדב 
יגיע לטיפול אחת לשבוע ברשות  גילו. בנוסף, הוא 
נדרש כמו כל אסיר  זה הוא  לשיקום האסיר ובשלב 
אלה  מלבד  בחודש.  פעמיים  במשטרה  לחתום  אחר 

לא הוטלו הגבלות נוספות".
מקלב  אורי  ח"כ  והטכנולוגיה  המדע  ועדת  יו"ר 
בירך על החלטת ועדת השחרורים בעניינו של אהוד 
אולמרט ואמר: "ההחלטה היא לא רק באה לעשות 
לכך  מעבר  עוול,  לתקן  אף  אלא  אולמרט  עם  צדק 
לא  באופן  מולו  התנהלו  בדין  לו  מגיע  שהשחרור 

מידתי, בהתעמרות וביהירות״. 
לראות  שצריך  מה  בעיקר  כי  מוסיף  מקלב  ח"כ 
כאן זה את הביקורת החריפה כנגד תהליכי והחלטות 
הפרקליטות, "בהחלטה טמון בה ביקורת חריפה על 
נגועות,  החלטותיה  פעם  אחר  שפעם  הפרקליטות 
בגוף  מדובר  ונקמניות,  מדתיות  לא  שקולות,  לא 
דיקטטורי אשר דו"ח אחרי דו"ח מבקר את פעולתם 

ושיקול דעתם הנגוע".

  ועדת השחרורים החליטה לקבל את טענותיו ולקצר שליש מעונשו
מקלב ל'כל ישראל': "ההחלטה מתקנת עוול"

ריבלין נענה לפניות הציבוריות הרבות והעניק 
חנינה לקרויס, אב ל-16 ממאה שערים 
שהורשע בעבירות מס ונשלח למאסר

שמואל בן צבי

הילדים  הורי  דנו השבוע בעתירת  בג"ץ  שופטי 
על  וכפו  בירושלים  הדסה  החולים  בבית  החולים 
הצדדים "הליך גישור אינטנסיבי" שבראשו יעמוד 
לפני  שפרש  רובינשטיין  אליקים  בדימוס  השופט 

שבועיים. 
את  המשפט  בית  הציע  כאשר  יותר,  מוקדם 
ההסדר, הורי הילדים החולים דחו את הצעתו של 
לפתוח  כאמור  הורה  בג"ץ  אך  דנציגר,  השופט 
הבריאות  משרד  בין  השבוע  שהחל  גישור  בהליך 
והנהלת הדסה ובין הרופאים שעזבו את המחלקה 

ההמטו-אונקולוגית. 
אינטנסיבי,  ומתן  משא  ינוהל  המתווה,  פי  על 
אליקים  לשעבר  העליון  שופט  של  בתיווכו 
המשפט.  לבית  ידווח  יום  שמדי  רובינשטיין, 
הורי  התנגדות  חרף  ניתנה  השופטים  החלטת 
את  שהגישו  במחלקה,  המאושפזים  הילדים 

העתירה לבג"ץ.
פרופ' רוטשטיין אמר באמצע הדיון: "אני מוכן 
איך  יודע.  לא  אני  מבחינתם  יחזרו,  שהרופאים 

אומרים בשכונה – צריך שניים לטנגו". על ההורים 
מוכן  אני  אגרסיות.  מוציאים  להם,  "כואב  אמר: 
כמה  קראו  הדיונים  לאולם  מחוץ  להם".  לסלוח 
המנהל  של  לעברו  קריאות  חולים  וילדים  הורים 

רוטשטיין, וכמה מהם אף פרצו בבכי.
מוקדם יותר השבוע, מסרה המדינה את תגובתה 
לעתירה וציינה מצדה בין היתר כי "חייב להימצא 
פתרון מלבד  אין  דיחוי.  ללא  ראוי למשבר  פתרון 
המשיבים  של  תקוותם  להדסה.  הרופאים  השבת 
ישובו  והמשיבים  למשבר  פתרון  שיימצא  היא 
עוד  הדסה".  החולים  בבית  במטופליהם  לטפל 
מאחורי  עומדת  היא  כי  בתגובתה  המדינה  ציינה 
ומשרד  רוטשטיין  זאב  פרופ'  החולים  בית  מנהל 
למסקנה  מביאות  אינן  שהנסיבות  סבור  הבריאות 
משרד  כי  נאמר  המדינה  בתגובת  להדיחו.  יש  כי 
עילה  שום  הוכיחו  לא  שהעותרים  סבור  הבריאות 
מחלקה  הקמת  על  להורות  או  לחייב  משפטית 

חדשה בבית החולים שערי צדק".
בירך על החלטת בג"ץ לכפות  משרד הבריאות 
גישור על הצדדים במשבר הדסה. בהודעה שיצאה 
מהמשרד נכתב: "המשרד מברך על החלטת בג"ץ 

ומייחל כי במסגרת זו ימצא פתרון למשבר".

בג"ץ קבע: הליך גישור כפוי בפרשת הדסה

נשיא המדינה חנן את יואליש קרויס

בדיון סוער הציע בית המשפט הליך גישור, אך לאחר התנגדות ההורים 
הודיע השופט דנציגר כי הוא כופה את ההליך על הצדדים

ארי קלמן

נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין החליט לחון 
ניכר  חלק  שריצה  לאחר  קרויס  )יואליש(  יואל  את 
בירושלים,  שערים  מאה  תושב  קרויס,  ממאסרו. 
שהורשע  לאחר  מאסר  חודשי  לחמישה  נשפט 
משחטה  כשהפעיל  ידו  על  שנעברו  מס  בעבירות 

במאה שערים.
ללדת  צפויה  ואשתו  ילדים,  ל-16  אב  קרויס 
בימים אלו. החלטת הנשיא ניתנה בעקבות המצוקה 

המשפחתית הקשה.
יצוין כי בית המשפט קבע כי בהפעלת המשחטה, 
מטעמים  אלא  כסף,  בצע  מתוך  פעל  לא  הפונה 

אידיאולוגיים – דתיים.
פנה  היהודי',  מ'הבית  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
וביקש  שקד  איילת  המשפטים  לשרת  אתמול 
את  לחון  בכדי  המדינה  לנשיא  בפניה  עזרתה  את 
יואליש: "יואליש קרויס הוא המקרה הכי ברור של 
אדם שנפל, טעה ובשל הנסיבות הקשות המעוררות 

רחמים אצל כל בר דעת, הוא חייב לקבל חנינה
המקרה  זה  לאלתר.  חנינה  לקבל  צריך  "קרויס 
חסד  איש  החנינה.  מוסד  נוצר  שלשמו  הקלאסי 

שמעד, אבל זה המקום למידת הרחמים".
על קרויס נגזרו חמישה חודשי מאסר, כשהואשם 
הפעלת  בגין  המס  לשלטונות  דיווח  אי  בעבירת 

משחטת עופות.



הם יכולים להיות הילדים שלכם, האחים שלכם, ההורים 
שלכם, המשפחה שלכם. אל תעצרו להם את הדרך!

1 מכל 3 הרוגים בתאונות דרכים, הוא הולך רגל.
1 מכל 4 הולכי הרגל שנהרגו - נהרג על מעבר חצייה.

מהיום, עוצרים לפני מעברי החצייה
ומצילים את הולכי הרגל!

עצרו! 
מחכים להם בבית



המחירים מדברים!אצלנו אין סיסמאות!!!

מבצעים מטורפים
 על כל הסלונים 

חדרי שינה
פינות אוכל
חדרי ילדים

ארונות הזזה ופתיחה
ספריות קודש

פעם בשנה!זה קורה 

רח‘ צירלסון 29, (שיכון ה‘ מאחורי מכבי אש) בני ברק | טלפון: 03-5754557 
שעות פתיחה: ימים א‘ - ה‘ 10:00 עד 22:00 רצוף, יום ו‘ 10:00-13:00

450 מטר של 
עיצובים ייחודים, 

חדרי שינה מעוצבים, 
ארונות פתיחה, 

ארונות הזזה (לפי מידה), 
סגירת נישות,
חדרי ארונות, 

מערכות ישיבה, 
חדרי ילדים 

מזנונים ספריות ועוד...

חיסול תצוגה 
הנחות ענק

 ט‘ - יב‘ תמוז 6.7.17 - 3.7.17
בין התאריכים

מעצב לכם את הביתהמחסן המרכזי לריהוט וחשמל 

קיץיריד 
ענק
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10 ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17

ארבעס
יענקי קצבורג

הישיבות"  "ועד 
אלו  בימים  מפרסם 
לישיבות  הנחיות 
למקרים בהם בני הישיבות 
נצרכים לצאת את הארץ, במכתב 
אותו שיגרו לישיבות נכתב "על 
בעבר,  שנשלחו  ההתראות  אף 
בקשיים  ונתקלים  שבים  אנו 
מעמדם  להסרת  בהקשר  רבים 
והכוללים  הישיבות  תלמידי  של 
יציאתם לחו"ל ללא הגשת  עקב 
יציאה,  היתר  וקבלת  בקשה 
ובמיוחד לגבי אלו ששהו בחו"ל 

מעל ומעבר לזמן המותר או שחרגו מהזמן שניתן להם על 
פי בקשתם, דבר זה מסכן באופן מוחשי ביותר את מעמדם 
כתלמיד ישיבה שתורתו אומנותו על כל המשתמע מכך, זאת 
אופנים".  וכמה  בכמה  לאחריני'  'חב  בבחינת  היותם  מלבד 
האחרונה  בתקופה  שנגרמו  שונים  לקשיים  הועד  רומז  בכך 
ונתקלו בסירוב להסדרת  לרבים ששהו בחו"ל ושבו ארצה, 
מעמדם, וכן על הערמת קשיים למבקשים היתרי יציאה, בשל 
חריגתם של כאלו שקיבלו היתרים ושהו בחו"ל מעבר לזמן.

בהמשך ההודעה מפרט ועד הישיבות את ההנחיות בנוגע 
לנוהל הבקשות וקבלת אישורי היציאה לחו"ל, לקראת ימי 
והאברכים בעלי  רבים מתלמידי הישיבות  בין הזמנים בהם 
אזרחות ישראלית יוצאים לחו"ל לנפוש ולביקורי משפחות. 
בניגוד לשמועות הרווחות כאילו נוצרו שינויים בנוהלי היתרי 
הזמן  במסגרת  ואפילו  יציאה  כל  כי  הועד  מבהיר  היציאה, 
המותר, חייבת אישור מהגורמים המוסמכים. וכן לכל בקשה 
המעניק  הישיבה  ראש  של  המלצה  מצורפת  להיות  צריכה 
לתלמיד את רשותו ליציאה לחו"ל למועד המבוקש. הודעה 
זו חשובה במיוחד לנוכח העובדה כי יש המבקשים בקשות 
ליציאות חריגות מעבר לזמנים הרגילים, וזאת לצורך שהות 
הישיבות  ועד  במשרדי  בחו"ל.  שונות  במסגרות  ל"חיזוק" 
ועל  הזמנים,  בין  בימי  סגורים  יהיו  המשרדים  כי  מוסיפים 
נעימויות  אי  למנוע  בכדי  מועד  לכך מבעוד  להיערך  יש  כן 

וקשיים מיותרים.

ישראל  בית  בשכונת  מיר  ישיבת  ובחורי  אברכי 
 15:00 בשעה  שלישי  ביום  עודכנו  בירושלים, 
בישיבה  ביקורת  עורך  החינוך  משרד  כי  בצהרים 
עם  הישיבה  במשרדי  להתייצב  האברכים  ועל 
בשמותיהם  נקראו  ובחורים  אברכים  מאות  זהות,  תעודות 
משום  גדול  היה  הישיבה  תלמידי  בין  הלחץ  מדגם.  פי  על 
בערב  החינוך  משרד  ידי  על  שנעשו  הקודמות  שבביקורות 
פורים וסוף זמן קיץ הישיבה לא עברה את הביקורות. אלא 
שהשבוע בשעה מאוחרת בלילה שבין שלישי לרביעי התברר 
ערך  לא  כלל  החינוך  כי משרד  והאברכים  הישיבה  לבחורי 
הישיבה  ראש  של  פרטית  ביוזמה  ומדובר  בישיבה  ביקורת 
של  עובדים  היו  הפקחים  פנימית,  לבדיקה  פינקל  הגרא"י 
משרד עו"ד וינרוט, את התוצאה של הבדיקה יעבירו למשרד 
החינוך כדי להוכיח כי כאשר הביקורת נעשית בצורה הוגנת 
ובעיתוי ראוי, הישיבה עומדת בביקורת. אברך מישיבת מיר 
מספר ל'כל ישראל': "ראש הישיבה הרב פינקל עבר בעצמו 
מבית מדרש לבית מדרש כדי לדאוג לכך שהביקורת תעבור 
משרד  עם  עימות  של  בעיצומו  נמצאת  הישיבה  בהצלחה, 

החינוך, ועורכי הדין יעצו לערוך את הבדיקה העצמית".

רקע  על  מתיחות  לאחרונה  שוררת  ברק  בבני 
והישיבות  התורה  למוסדות  המבנים  הקצאות 
בעיר. הגאון רבי דניאל זר, ראש ישיבת "אור דוד", 

ברק משום שמוסדות אחרים  בני  עיריית  על  לאחרונה  זעם 
ותיקים פחות קיבלו הקצאות למבנים ואילו "אור דוד" לא 
קיבלה הקצאה. השבוע הגיע לעיר בני ברק מרן הגר"ש כהן 
ר"י "פורת יוסף" ונשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס לכנס 
בארבע  נועדו  הביקור  במהלך  יוסף",  "פורת  ישיבת  בוגרי 
עיניים הגר"ש כהן והגר"ד זר, במטרה להגיע להסכם שלום 
בנושא  בחריפות  זר  הגר"ד  והבנות. בשבוע שעבר התבטא 
ואמר "אצלי אין פרוטקציה לאף אחד. אני אמת. התורה היא 

אמת ואמת צריך 
יעזור  לא  לומר. 
תפילין  שמניח 
שבת.  ושומר 
אין פרוטקציות, 
אחד  לאף 
מוותרים  לא 
ויקבל  בשמיים 

גיהינום".

נדמה כי יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי עשה לו 
מנהג קבוע, בתקופה האחרונה במקרה או שלא, 
בבני   23 רשב"ם  לרחוב  לשבוע  אחת  השר  מגיע 
ברק, השבוע נצפה השר דרעי משוחח בסמטת הרחוב 
נאמן  הנכד  עם  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  בית  מול  ברקי  הבני 
הבית יענקי קנייבסקי. תיעוד הפגישה הגיע לידי כתבינו ארי 
נודע כי השר הגיע לערוך סיום מסכת  קלמן. ל'כל ישראל' 
בבית מרן הגר"ח לאחר שמרן יעץ לו ללמוד ולסיים מסכת 
נועד  הסיום  לאחר  אותו.  שרודפים  אלו  נגד  כסגולה  ערכין 
לשיחה חשובה עם הנכד. בתוך כך, ח"כ נוסף מש"ס נצפה 
שהגיע  מלכיאלי  מיכאל  בח"כ  מדובר  ברק,  בבני  השבוע 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  בבית  ברכה  לקבל 

שחיזק אותו במאבקו על השבת.

החקלאות  שר  השבוע  התקבל  מפתיע  באופן 
ואיש מפלגת "הבית היהודי", ח"כ אורי אריאל, 
במעונו של גאב"ד "העדה החרדית" הגרי"ט וייס. 
רבים הופתעו מן העובדה כי בביתו של גאב"ד העדה 
החרדית מקבלים חבר כנסת ציוני המשתייך ל"דתי לאומי". 
מתברר כי מאחורי הביקור הנחשב לנדיר עומדת התערבותו 
בעיות  לאחר  החרדית",  "העדה  שחיטת  לטובת  השר  של 
הבד"צ  של  השחיטה  המשך  על  והקשו  בעופות  שהתגלו 
באופן סדיר, פנו מקורבי הגאב"ד לעזרתו של השר, השר סייע 

להגיע  וביקש 
אצל  להתברך 
הגאב"ד  הרב. 
לשר  העניק  אף 
עם  ספרו  את 
מיוחדת  הקדשה 
וברכה על עזרתו 
כשרות  למען 
גורמים  העופות. 

שלא  התבקש  השר  כי  השבוע  הסבירו  החרדית"  ב"עדה 
הכרת  של  פרטי  בביקור  ומדובר  מהביקור  תמונות  לפרסם 
השר  שוחחו  הפגישה  במהלך  כי  יצוין  עזרתו.  על  הטוב 

והגאב"ד גם על חילולי השבת בחסות הממשלה.

בבית  החיים  בבית  שני  ביום  ליווה  רב  קהל 
רבי  הגאון  שוטנשטיין'  'ש"ס  מייסד  את  שמש 
ומייסד הוצאת ספרים  יו"ר  זצ"ל,  זלטוביץ'  מאיר 

מסורה.  ארטסקרול 
הגיעו  ההלוויה  מסע  אל 
כדי  תורה,  גדולי  עשרות 
האיש  את  ולהוקיר  לכבד 
שהביא את המהפכה והנגיש 
התלמוד  ספרי  רוב  את 
בדרכו  הלומדים,  לכלל 

האחרונה למנוחת עולמים. בדברי ההספד שנשאו, העלו על 
נס את מפעלו הנרחב. בין המספידים, מרן הגר"ש אויערבך, 
הגר"י אפרתי, וכן הנגיד פטרון הש"ס והוצאת הספרים ג'יי 
חילק  ההלוויה  במהלך  לארץ.  במיוחד  שהגיע  שוטנשטיין 

אהרן  הרב 
 , ן מ ר ה
של  מקורבו 
ן  י י ט ש נ ט ו ש
רשת  וראש 
ם  י ל ל ו כ ה
בארץ,  שלו 
מעטפות לכלל 
י  פ ת ת ש מ
ה  י ו ו ל ה ה

כאשר בכל מעטפה 200 שקל לצדקה לע"נ רבי מאיר זצ"ל. 

את  להקפיא  הממשלה  החלטת  לאחר  שעות 
רבינוביץ'  הגר"ש  של  בתו  נכנסה  הכותל,  מתווה 
באולמי  לחופה  הקדושים  והמקומות  הכותל  רב 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  ברק.  בבני  'קונקורד' 
שמע  החופה  ולאחר  לחופה,  להגיע  במיוחד  עצמו  הטריח 
ואמר  הממשלה  החלטת  על  רבינוביץ  הגר"ש  הכותל  מרב 
"העיקר שיצא קידוש השם". בהמשך השבוע נערכה שמחת 
שבע ברכות בירושלים בביתו של הרב בשכונת עזרת תורה, 
לשם הגיעו מרן האדמו"ר מגור, הראש"ל הגר"י יוסף ועוד, 

שחיזקו את הגר"ש על מאבקו למען קדושת הכותל. 

בשיחה  דרעי  השר  זר,  הגר"ד  את  לפייס  ניסה  כהן  הגר"ש 
ישיבה הטסים  יענקי קנייבסקי, הוראות לבחורי  סודית עם 
וחיזוק  פייק ביקורת במיר, מעטפות כסף בהלוויה  לחופש, 

לרב הכותל הגר"ש רבינוביץ'
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11 ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17

מסעדת 'צלילי האש' נפתחה 
בהכשר המהודר של 'בד"צ מהדרין' 

בראשות הגר"א רובין שליט"א
במסעדה ניתן ליהנות מדגי ים ובריכה משובחים לצד תפריט בשרים עשיר ומגוון

מאת: הילה פלאח

במעמד נרגש ובהשתתפות ראשי מערכת הכשרות 'בד"ץ 
ברק  בבני  נחנכה  שליט"א  רובין  הגר"א  בראשות  מהדרין' 
מערך  ראש  האש'.  'צלילי   - יוקרתית  ובשרים  דגים  מסעדת 
ובירך  בקיעת המזוזה  כובד  רובין שליט"א  הגר"א  הכשרות 
במילים נרגשות את בעלי המקום שישאו ברכה בעמלם ויזכו 

לספק לכלל תושבי העיר מכל 
העדות והמגזרים מזון משובח 
בכשרות מהודרת ללא פשרות. 
איתה  מביאה  המסעדה 
העיר  לבני  ממש  של  בשורה 
שנאלצו עד היום לנדוד לערים 
ליהנות  מנת  על  סמוכות 
ממקום שעונה על כל הצרכים. 
האש  צלילי  מסעדת  מהיום 
ומעניקה  החסר  את  ממלאה 
שירות ברמה גבוהה לצד מנות 
ומגוון  עשיר  בתפריט  גורמה 
לצד  דגים  תפריט  הכולל 
ביותר  עשיר  בשרים  תפריט 

וכל זה קרוב לבית.
מסעדה  שירותי  מלבד 
מתהדרת 'צלילי האש' במגוון 
ישנו  עצמו  במקום  שירותים: 
המכיל  מפואר  ישיבה  מקום 
לצד  ישיבה  מקומות   100 עד 
חדר V.I.P  המתאים לאירועי 
כדוגמת  איש   50 עד  בוטיק 
הולדת  ימי  ברכות,  שבע 
אפשרות  ישנה  כן  וכדומה. 

להזמנת מנות קייטרינג. 
הכל תחת קורת גג אחת.

אותם  הביא  מה  תוהים  אנו  המקום  בעלי  עם  בשיחה 
להשקיע כל כך במסעדה עם מיטב המעלות שיכולים להיות 
במסעדה? התשובה הפתיעה אותנו לא פחות. "הקו שמנחה 
אותנו מרגע שהעלנו את רעיון ההשקעה במסעדה היה החסר 
הקיים והרצון לתת לציבור המתגורר בעיר מענה איכותי מכל 
הבחינות הקשורות למסעדה. רבים מבני העיר נאלצים לכתת 
למסעדה  מיציאה  ליהנות  כדי  סמוכות  לערים  רגליהם  את 

ברמה". 
ברק  בני  העיר  לתושבי  להביא  דשמיא  בסיעתא  "זכינו 
לשירותי  שקשור  מה  בכל  להיות  שיכול  השירות  מיטב  את 
מסעדה ואוכל מוכן מבלי להתפשר על הפרט הקטן ביותר. 
בסטייל  מעיצוב  החל  פרט,  בכל  מחשבה  הרבה  השקענו 
גבוה במיוחד, דרך בחירת התפריטים שנעשתה בהתייעצות 
עם גדולי השפים בתחום, וכלה בבחירת המלצרים תוך כדי 
הקפדה על שירות אדיב ומסור 
מצידם לכל אורח הבא בשערי 

המסעדה".
אם כן איפה, מהיום לא צריך 
סמוכות  לערים  רגלים  לכתת 
והוצאות  יקר  זמן  ולבזבז 
מארוחה  ליהנות  כדי  נסיעה 
ניתן  האש'  ב'צלילי  טובה. 

להגשים את כל החלומות.
שוארמה  מנות  בתפריט: 
המקובלות,  פיתה  או  בלאפה 
מגוון דגי ים ובריכה משובחים, 
במיוחד  עשיר  בשרים  תפריט 
כדוגמת אנטריקוט, קבב טלה, 
שישליק  כבד,  כבש,  אסאדו 
גורמה  מנות  מגוון  ועוד 

משובחות. 
בה"א  המסעדה  מהיום 
קרוב  כאן  נמצאת  הידיעה 
לבית. ברחוב ז'בוטינסקי 100 

)סמוך לבית יתד נאמן(. 
שעות הפתיחה מהשעה 11 
בבוקר ועד 12 בלילה, בימים 

ראשון עד חמישי. 
להזמנות  הטלפון  מספר 

ומשלוחים: 050-6009797.

לראשונה בבני ברק:
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“לשמחה אין חסידות”
“לשמחה אין חסידות” הוא שיר קצבי חדש. גם אם תנסו 
המקפיץ  הלחן  מול  אל  תצליחו  לא  אדישים  להשאר 
והעיבוד מלא האדרנלין. היוצר והמבצע הוא דמות חדשה 
המוזיקה  בשמי  רבים  כמו  בינים.  בשם  הזמר  בשמי 
רוזנבלום  מונה  בן-דוד,  מרדכי  בהם  היהודית-חסידית 
ואיצ’ה מאיר הלפגוט גם בינים נולד וגדל על ניגוני חצר 
לצד  ז”ל,  תלמוד  יעקב  ר’  של  הגאוניות  ויצירותיו  גור 
הזה  השילוב  התשעים.  שנות  שלהי  של  החסידי  הפופ 
האנרגטי  שלו,  המוקפד  הסגנון  את  בינים  לטענת  יצר 
מיקס  לו”.  “זמרו  מקהלת  קולות:  המתפרצת.  והשמחה 

ומאסטר: אלי & איצי.

לשמח כלה
כלה”,  “לשמח  עם  החתונות  עונת  את  פותח  מן  אבי 
פנחס  המפיק  בחסות  שיוצא  שלו  הראשון  הסינגל  זהו 
כמנהלו  גם  משמש  אשר  פרודקשיין(   P.N.B( בן-נאים 
את  המלאכה  אל  רתם  בן-נאים  ובחו”ל.  בארץ  האישי 
בתעשייה  חם  הכי  השם  קליין,   אלי  הענק  המוזיקאי 
לחן   – כלה”  “לשמח  השיר  את  עבורו  במיוחד  שכתב 
קליט וסוחף. הקול של אבי מן והשירה הקולחת שלו, עם 
המעטפת המוזיקאלית של אלי קליין & איצי ברי הפכו 

את השיר למשהו אחר מהסטנדרט וזו היתה המטרה.”

דעם רבינ’ס צמאה נפשי
ישראל אדלר שר ומגיש: “דעם רבינ’ס צמאה נפשי” - לחן 
זה  לניגון  “נחשפתי  תולדות אהרן.  קודש מחצר הקודש 
ישראל אדלר,  באחת השמחות בהן השתתפתי” מספר 
“ומאז ששמעתי אותו הלך הניגון והתפעם בקרבי מבלי 
שיכולתי להתנתק ממנו. מצאתי את עצמי שר אותו ביום 
ומפזם אותו בלילה. הלכתי עמו לישון בלילה וקמתי עמו 
בבוקר, וככל ששרתיו יותר כך התוודעתי לרבדים נוספים 
וקראתי  שיצאתי  עד  רוחי  התקררה  לא  בו.   החבויים 
למעבד הנפלא יהודה גלילי, למעבד הקולי פנחס ביכלר 
ולמקהלת ‘מלכות’ בראשותו, יחד עם ילד הפלא יוסי וויס 
וביחד  מוישי קראוס,  נחת של  אידיש  הילדים  ממקהלת 
לשיר  מקפידים  אנו  כאשר  מחדש  הניגון  את  ביצענו 
אותו כהווייתו ולשמר את ניחוחו, כך שהשומע ייחשף גם 
הם  אך  נשמעים  בלתי  שהם  מוסתרים  צלילים  לאותם 

אלו שמרכיבים אותו, בלי כחל ובלי שרק”.

מתפלל לאבא
מורי טרדיו )27( בן למשפחה חב”דית מוסיקאלית מהעיר 
ומופיע בבתי ספר  העתיקה צפת, כבר מגיל 6 היה שר 
ובכנסים, והתגלה כילד אשר ניחן בכישרון יוצא מן הכלל, 
זמן  כעבור  שונים,  לזמרים  והלחין שירים  מורי אף כתב 
והנכונה  הטובה  שהדרך  מורי  הבין  החיים  תובנות  ועם 
ביותר בכל תחומי החיים היא דרך האמונה בבורא עולם 
לעסוק  החליטו  שלומי  חברו  עם  משותפת  ובהחלטה 
במוסיקה, ופתחו אולפן הקלטות ייחודי בישוב חשמונאים. 
לכם  מוגש  לאבא”  “מתפלל  נקרא  שלו  הבכורה  סינגל 
באהבה ואמונה גדולה, השיר מספר על דרך שכל אחד 
ואחת מאתנו עוברים בחיי היום יום, בסינגל ניתן להבחין 
בעיבוד מיוחד של האומן ציקי זנטי יחד עם מיטב הנגנים 
המוכשר  הופקד  והלחן  המילים  על  בקפידה,   שנבחרו 
השיר  את  לכם  שמגיש  מורי  מנצח  כולם  ועל  אוחיון  שי 
בהמון רגש ואהבה. האלבום יהיה בנוי מרצועות מוסיקה 
משילוב של כל גווני הקשת המוסיקאלית, אלבום שיכיל 
סינגלים עם מיטב המעבדים והנגנים החזקים בשוק, כבר 
היום מוחזקים עוד 2 רצועות משובחות שצפויות לצאת 

בקרוב מאוד.

“ומשתוקק ניגון”  
בעל המנגן ר’ פיני איינהורן מבצע טקסט שכתב ה”שפת 
אמת”. מילות השיר הם מתורתו של ה”שפת אמת” בלשון 
שנאמרה ונכתבה על ידו, והמנגינה הנרגשת והמרטיטה 
את נימי הלב נחצבה מהיכל הנגינה, משולבת בדיוק נמרץ 
במסר הנפלא. היא עולה מאליה מתוך הדברים הנוראים 
מכבשן האש של ה”שפת אמת”. ה”שפת אמת” מדבר על 
כך שכל אדם צריך לקרב את גופו לקב”ה ולקדש את כל 
איבריו, אבל הצדיקים הגמורים שמתביישים לעמוד קרוב 
לקב”ה שמא הם לא ראויים דיים, הדרך שלהם להתקרב 
ונפשו,  גופו  ומשליך  בפתח,  שיושב  ידי  “על  היא  לקב”ה 
ומשתוקק רק לעשות רצון בוראו”. אורח: ילד הפלא ארי 
הגרמ”מ  של  ורעיון  לחן  “ידידים”,  מקהלת  ובליווי  רייך 

פומרנץ שליט”א ובעיבודם של אלי קליין ואיצי ברי.

“תאהב ותאמין” 
הזמר יוסף עבאדי פותח את עונת הקיץ עם להיט חדש 
בעקבות  נולד  השיר  ותאמין”.  “תאהב   – הרגאטון  בקצב 
זוכה  והמלחין  פגישת עבודה של עבאדי, עם הפזמונאי 
פרס אקו”ם רמי לב. במהלכה בין-לבין העבודה על אלבום 
ובעצמך,  בקב”ה  אמונה  על  השניים  שוחחו  הביכורים 
כתב  שאותו  השיר  נולד  וכך  ושאיפות.  רצונות,  חלומות, 
והלחין לב, כשעל העיבוד וההפקה המוסיקלית חתומים 
שמחה,  מוסיקלית  חגיגה  והתוצאה,  סייג.  וניר  רוני  ברק 
מקפיצה, ותוססת, שתמלא את המאזין באמונה וביטחון.

‘לילה טוב ילד’  
חדש  בסינגל  ישראל  של  הילדים  להקת  ‘קינדרלעך’, 
ומיוחד בשם ‘לילה טוב ילד’. לאחר תום תקופת החגים 
ורצף ההופעות בשלל הטקסים ברחבי הארץ, התפנתה 
חדש  שיר  ולהקליט  לאולפן  להיכנס  ‘קינדרלעך’  להקת 
ויפהפה לקראת מופעי הקיץ המתקרב. השיר ‘לילה טוב 
מנקודת  המדבר  אופטימיות  מלא  תקווה  שיר  הוא  ילד’ 
מבט של הילדים, אך נוגע גם לרגש הפנימי של צעירים 
“להסתכל  רוצה  לא  מאיתנו  מי  כי  כאחד,  ומבוגרים 
יוצא  ילד’  טוב  ‘לילה  השיר  האור”.  אל  קדימה,  תמיד 
של  סיפורו  את  המספר  ומושקע  מיוחד  קליפ  עם  יחד 
השיר ומתאר מסע קסום בעולם חלומות שעוברים ילדי 
ה’קינדרלעך’ במהלך הלילה. את התסריט לקליפ כתב 
היוצר איציק דדיה שאחראי גם על כתיבת השיר ועיבודו 

המוסיקלי.

“היום תאמצנו”
תזמורת   ,2017 קיץ  החתונות  עונת  של  בפיתחה 
של  הבא  החופות  להיט  את  לכם  מגישה  ‘המנגנים’ 
מרגש  דואט   - תאמצנו”  “היום   - החסידית  המוסיקה 
ויונתן רזאל, שצולם בביצוע תזמורת  עם שלוימי גרטנר 
המושקעות  החופות  מן  באחת  מורחבת,  סימפונית 
המפורסם  הפיוט  בישראל.  לאחרונה  שנערכו  והנוצצות 
החתן  צועדים  עת  ללב,  ונוגעת  חדשה  משמעות  מקבל 
והכלה אל הרגע המיוחד בחייהם: הקמת בית יהודי נאמן 
העולם:  למלך  חרישית  תפילה  לשונם  ועל  בישראל, 
שלם”,  בבניין  ושמחים  ששים  תביאנו  הזה,  “כהיום 

המלווים  הנרגשים  וההורים 
בדרכם  יקיריהם  את 
אל  מצטרפים  החדשה, 
אל  מאליה  שעולה  התחינה 
כסא הכבוד: “היום תאמצנו, 
היום תדרשנו  היום תברכנו, 

לטובה”.

לקח טוב
טויטו  ואייל  גרופי  מנדי 

מליובאוויטש,  הרבי  טוב”.  “לקח   - בדואט 
הוסיף  הריי”צ,  הרבי  חותנו  לשון  בעקבות 
השבועות,  בחג  מיוחד  איחול  שנה  בכל 
איתו  החג  של  מהותו  את  המדגיש  איחול 
כוחות  שואבים  וממנו  מתחברים  אנו 
“קבלת  כולה:  השנה  בכל  התורה  ללימוד 
לתוספת  ובפנימיות”.   בשמחה  התורה 
לקח  “כי  השיר  את  מקדישים  אנו  שמחה 
בשמחה  התורה  בקבלת  להצלחה  טוב” 

לכם  נתתי  טוב  לקח  “כי  ובפנימיות. 
היא  חיים  עץ  תעזובו.  אל  תורתי 
למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה 
שלום”.  נתיבותיה  וכל  נועם  דרכי 
ג’רופי,  מנדי  לחן:  ד’,  ג’  משלי  מילים: 

עיבוד: יהושע פריד.

לא פשוט ‘להיות אני’ 
החטיבה  משכנותיך,  ישיבת 
הישיבתית של המרכז התורני אוהליך 
ישראל  הרב  של  ‘שתילים’  מרשת 
רייסנר ובהנהלת הרב נתן צבי פינקל 

שמורים  לנערים  מקיף  מענה  הנותנת  מסגרת  הינה 
המתמודדים עם קשיים נפשיים ורגשיים שנפלטו מעולם 
הישיבות. את הפעילות הבלתי פורמאלית בישיבה מלווה 
מחלקת נוער שבהנהלת הרב אלדד אשורי. לאחר כשנה 
של עבודה מקדמת והנאה רבה במגמת מוזיקה וכישורי 
התלמידים  מסכמים  אברהם,  אבי  הרב  שבניהול  חיים 
את השנה בשיר בכורה קבוצתי, פרי עמלם והשקעתם 
הרבה. השיר ‘להיות אני’ מבוסס על מילות תפילתה של 

ילדה בת 8 ע”ה, שחלתה בסרטן ונפטרה ל”ע 
בדמי ימיה, נכתב בהתאמה למסגרת, לאחר 
דיוני עומק בנושא, ומביע את עוצמת הבקשה 
בהשלמה  הצורך  ואת  אלוקים  עם  והקשר 
מתוך  אישית  והתמודדות  התמדה  עצמית, 
חזקיה,  אהרן  סולנים:  הקיים.  האישי  המצב 
אבי  ומילים:  לחן  אוזן.  יקיר  סולימני,  אביחי 
סקלאר.  שימי  מוזיקאלי:  עיבוד  אברהם. 
ז’אנו.  אבי  ומיקס:  עריכה  חשמליות,  גיטרות 
חיים  וכישורי  מוזיקה  מגמת  וקליפ:  מקהלה 

תשע”ז

לרקוד ללא הפסקה
השקט  הלהיט  עם  הישיבות  עולם  את  שכבש  לאחר 
מכל  חמות  לתגובות  לזכות  שממשיך  שיר  תירא’,  ‘אל 

ורגע  הקצוות 
קראת אלבום 
ת  ו ז ו ר ח מ ה
ללא  ‘לרקוד 
 ’ ה ק ס פ ה
עובד  עליו 

החסידי  הזמר  כוכב  ממשיך  אלו,  בימים  באינטנסיביות 
שמואל הררי לפתח את הקריירה האישית ומגיש מחרוזת 
ללא  ‘לרקוד  המחרוזת  אלבום  מתוך  ושנייה  נוספת 
המחרוזות  אלבום  כל  את  כמו  המחרוזת,  את  הפסקה’. 
עשרות  שותפים  ובו  אוסדון,  אלי  מוזיקלית  והפיק  עיבד 

כלים ומיטב השמות בתעשיית המוזיקה החסידית.
 

“והראינו”
ישיבת  של  לכבודה  שנערך  רושם  ורב  יוקרתי  באירוע 
שנים  מאתיים  בעולם  הגדולה  הישיבה  ידידי  ציינו  מיר, 
רבנים  ישראל,  גדולי  חלק  נטלו  בו  באירוע  להקמתה. 
שחיבר  השיר  לראשונה  הושמע  נכבדים,  ציבור  ואישי 
הנגיד ר’ שלמה יהודה רכניץ במיוחד למאורע: “והראינו”. 
גדול  משחרר  האירוע,  לאחר  חודשים  שלושה  כעת, 
יוחי בריסקמן את הסינגל  המפיקים במוזיקה החסידית, 
ברוך  ידי  על  מבוצע  “והראינו”  מרשים.  וידאו  קליפ  לצד 
לוין, משה מנדלוביץ’, מקהלת “שירה” וילד הפלא המרגש 
שלמה  ר’  היוצר  מצטרף  כשאליהם  גרין,  חיים  אברהם 
יהודה רכניץ עצמו. לחן: שלמה יהודה רכניץ. הפקה: יוחי 
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הרופאים המומים: 
ר’ אלימלך בלומנברג הלחין 

את ‘רפאנו’ בעודו נתון 
בתרדמת

את  הכין  לא  דבר  שום 
ר’  המשכנתאות  יועץ 
בלומנברג  אלימלך 
לבאות, באחד מן הימים 
חולשה  עליו  נפלה 
שהשביתה  גדולה, 
מעסקיו,  לחלוטין  אותו 
לתת  ידעו  לא  הרופאים 
היא  ממה  תשובות  לו 
נובעת עד שבערב שבת 

הגדול תשע”א, לפתע לעיני משפחתו חטף התקף לב 
את  לייצב  הרופאים  הצליחו  נמרץ  בטיפול  והתמוטט, 
מצבו אך הרב בלומנברג שקע בתרדמת ארוכה וקשה 

למשך שבוע ימים. 
חוה”מ פסח, בחוץ אנשים מטיילים ונופשים, אך בבית 
מעניינת  דרמה  מתחוללת  שבארה”ב  רמב”ם  החלים 
לפתע  מתעורר  אלימלך  ר’  יום  של  בבוקרו  ומרתקת, 
וזועק “תנו לי את הפלאפון שלי...”, כן - אלו היו המילים 
משפחתו  את  בתדהמה  והכו  מפיו  שיצאו  הראשונות 
ממש  ולא  מיטתו,  סביב  העת  כל  היו  אשר  והרופאים 
ומתחנן  מבקש  אלימלך  ור’  רוצה,  הוא  מה  הבינו 
בשארית כוחותיו ‘תנו לי את הפלאפון’, האסימון נפל... 
בתו נזכרה כי אביה מידי פעם מקליט לחנים בפלאפון 
ר’ אלימלך פתח את הפלאפון  ומיד נענתה למבוקשו, 
ואת  משפחתו  את  ומותיר  ‘רפאנו’  את  לשיר  והחל 
אדם  כיצד  ולהבין  לדעת  משתאים  המומים,  הרופאים 
ימים מצליח  ששכב חולה בתרדמת עמוקה זה שבוע 

להלחין שיר חדש?!
הרב בלומנברג לא יודע עד היום איך להסביר את זה, 
גם הרופאים לא, התווים של ‘רפאנו’ פשוט נאספו להם 
הדבר  זה  וכשהתעורר  שכב  שבו  הזמן  במשך  במוחו 
והשיר המדהים הזה פשוט קלח  הראשון שהוא עשה 
החוצה, ר’ אלימלך מרגיש ש’רפאנו’ פשוט ריפא אותו 

מהמחלה, ובטוח לו ש’רפאנו’ ירפא גם אחרים.
כיום ב”ה חזר ר’ אלימלך לעסקיו ומתנהל כאחד האדם, 
מכובדת,  במעטפת  הראשון  עטו  פרי  את  מגיש  וכעת 
יוסף בלומנברג הי”ו  ‘רפאנו’ מבוצע ע”י בנו ילד הפלא 
זמרים  לצד  בארה”ב  מופיע  ארוכה  תקופה  שכבר 
לא  המוסיקלי  בחלק  וגם  שונות,  ותזמורות  מקהלות 
חסך ר’ אלימלך וצירף למלאכה את מי שנקרא בפי כל 
‘מלך האולפנים של לונדון’ ומעבד בחסד עליון אליעזר 
לוי, שהטיב לקלוע למטרת השיר בעיבוד מדוייק ומרגש.

לך לך
לרגל צאת הסינגל החדש והמשובח “לך לך”, התארח 
המוסיקאי הזמר והיוצר החב”די ר’ גיל עקיביוב בתכנית 
חי”,  “קול  רדיו  באתר  לצפייה  קומזיץ  חי”,  שישי  “ליל 
ביצע  חברים  בלוויית  עקיביוב  דוד.  אפרים  בהגשת 
כשבין- חסידיים,  וניגונים  שירים  לצד  שיריו  ממיטב 
לבין טיבל בפרפראות וסיפורים חסידיים, בניהם סיפר 
יצא. הסיפור  “רבי רבי” שטרם  את סיפור שירו החדש 
ששמע עקיביוב בהתוועדות מפי המשפיע הרב אברהם 
לרבי  שהגיע  חסיד  על  מספר  זצ”ל,  נפרסטק  משה 
שהותו  במהלך  עליו  שתשמור  עצה  וביקש  המהר”ש 
את  ששמע  לאחר  העולם.  עם  שלו  ובמגע  בעבודה 
הסיפור, החליט עקיביוב כי כשיר המסר יישאר לו קרוב 
חממה  עובדיה  המוסיקאי  לכותב  פנה  כן  ועל  מתמיד 

שיעבד את הסיפור לשיר. התוצאה לפניכם.
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שעות פתיחה: 
ימים א'-ה': 9:00-23:00 רצוף

יום ו': 8:30-14:30

‹‹ שכפול כל סוגי המפתחות לבית ולרכביצחק נפחא 3 בני ברק | טל: 03-5788227
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי -
חרמון

   

טיימר	 
יציב וחזק במיוחד	 
חמישה להבים	 
חיי מנוע ארוכים	 
3 מהירויות אוורור	 
חסכוני בחשמל	 
 	58W הספק

HAFC-210 :מק“ט

ברקוד: 7291044080865

  HAFA-16AT :מק“ט 

ברקוד: 7291044065916

  HAFC-290 :מק“ט 

ברקוד: 7291044065060

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

16” 16”
מאוורר עמוד לבן

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי - נגב

מאוורר קיר

שלט חכם

תצוגה דיגיטלית

3IN1
קירור, טיהור
 

 ואדים
קרים

HAFC-17A :מק“ט

ברקוד: 7291044072082

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן מדברי + מפזר חום
תצוגה דיגיטלית	 
3 מהירויות אוורור	 
מטהר אוויר	 
4 פונקציות: קרור, אדים קרים, 	 

חימום ואוורור
פתח אוורור - 3 מצבי רוח שונים	 
צידוד אופקי חשמלי	 
צידוד אנכי ידני	 
טיימר	 
מנוע חזק במיוחד	 
נייד - עם גלגלים	 

תצוגה דיגיטלית	 
מטהר אוויר	 
3 מהירויות אוורור	 
טיימר	 
 נייד בעל 4 גלגלים	 
 	5L מיכל מים בעל תכולה של
מצבי בריזה משתנים	 

 	LED פנל תצוגת
פונקצית ערפל	 
מיכל מים גדול, 2.8 ליטר עד כ-10 שעות	 
 	200ml/h
כולל שלט	 
3 מהירויות אוורור	 
סוגי רוח: רגיל/טבעי/שינה	 
טיימר - עד 7.5 שעות	 
נייד, כולל 4 גלגלים לניוד קל	 
 	85W הספק

UW-1634 HY :מק“ט

ברקוד: 7291044018479

מאוורר בקוטר “16 )40 ס“מ(	 
3 להבים מהירים	 
 	  45W הספק
 לוח פיקוד אלקטרוני על גוף המאוורר 	 

 ובנוסף שני חוטי הפעלה לשליטה 
על מהירות וצידוד המאוורר

3 מהירויות אוורור 	 
פיזור אוויר רב כיווני  	 
צידוד אנכי ואופקי  	 
צבע לבן-אפור 	 
 	220V/50Hz :מתח

 www.semicom.co.il  להזמנות.. הכנסו לאתר
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HAIN-3650S :מק“ט

ברקוד: 7291044058680

HAIN-3650W :מק“ט

ברקוד: 7291044058697

HAIN-3750W :מק“ט

ברקוד: 7291044058710

 HAIN-3750S :מק“ט

ברקוד: 7291044058703

מאוורר עמוד תעשייתי

מאוורר קיר תעשייתימאוורר קיר תעשייתי

מאוורר עמוד תעשייתי

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

30”

30”

26”

26”

מאווררים
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HAIN-3650S :מק“ט

ברקוד: 7291044058680

HAIN-3650W :מק“ט

ברקוד: 7291044058697

HAIN-3750W :מק“ט

ברקוד: 7291044058710

 HAIN-3750S :מק“ט

ברקוד: 7291044058703

מאוורר עמוד תעשייתי

מאוורר קיר תעשייתימאוורר קיר תעשייתי

מאוורר עמוד תעשייתי

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

30”

30”

26”

26”

מאווררים
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HAIN-3650S :מק“ט

ברקוד: 7291044058680

HAIN-3650W :מק“ט

ברקוד: 7291044058697

HAIN-3750W :מק“ט

ברקוד: 7291044058710

 HAIN-3750S :מק“ט

ברקוד: 7291044058703

מאוורר עמוד תעשייתי

מאוורר קיר תעשייתימאוורר קיר תעשייתי

מאוורר עמוד תעשייתי

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

30”

30”

26”

26”

מאווררים
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GC2-12 :מק“ט

ברקוד: 7291044079852

GC2-40 :מק“ט

ברקוד: 7291044079876

 2X6 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

 2X20 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

40W

12W

 	2x6W קטלן חרקים
 	   UV 6W T5 נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
 כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת 	 

לצורך החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

 	2x20W קטלן חרקים
 	  UV 20W T8 נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת לצורך 	 

החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

GC2-16 :מק“ט

ברקוד: 7291044079869

 2X8 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

חסכוני

ובטיחותי
חסכוני

ובטיחותי

חסכוני

ובטיחותי

SM-F36 :מק“ט

ברקוד: 7291044079234

 2X20W E27 UV קטלן חרקים
STINGER לתלייה על הקיר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

קטלן חרקים לתלייה על קיר	 
מפסק הפעלה בטיחותי	 
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 
 	3U UV נורת
חסכוני	 
 	2x20W

16W

 	2x8W קטלן חרקים
 	 UV 8W T5 -UV נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
 כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת 	 

לצורך החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

קטלנים
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HAFA-200 :מק“ט

ברקוד: 7291044064049

HAFA-400W :מק“ט

ברקוד: 7291044065930

HAFA-500W :מק“ט

ברקוד: 7291044065923

HAFA-300 :מק“ט 

ברקוד: 7291044064056

מאוורר סופה מכני 

מאוורר מגדל  ברלינה דיגיטלימאוורר מגדל  ברלינה מכני

מאוורר סופה דיגיטלי
פתח אוורור מתכוונן ידנית	 
צידוד חשמלי 90 מעלות	 
3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

פתח אוורור	 
צידוד חשמלי 90 מעלות	 
3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

3 מהירויות	 
צידוד חשמלי  ימין ושמאל	 
תריסים מתכווננים )ידני(	 
כבל חשמלי נגלל 	 

3 מהירויות	 
צידוד חשמלי   ימין ושמאל	 
תריסים מתכווננים	 
שעון עצר ותיזמון פעולה 	 
מצג טמפרטורת החדר	 

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

 שלט
חכם

 שלט
חכם

 טיימר
כיבוי

 טיימר
כיבוי

מאווררים
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HAFA-200 :מק“ט

ברקוד: 7291044064049

HAFA-400W :מק“ט

ברקוד: 7291044065930

HAFA-500W :מק“ט

ברקוד: 7291044065923

HAFA-300 :מק“ט 

ברקוד: 7291044064056

מאוורר סופה מכני 

מאוורר מגדל  ברלינה דיגיטלימאוורר מגדל  ברלינה מכני

מאוורר סופה דיגיטלי
פתח אוורור מתכוונן ידנית	 
צידוד חשמלי 90 מעלות	 
3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

פתח אוורור	 
צידוד חשמלי 90 מעלות	 
3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

3 מהירויות	 
צידוד חשמלי  ימין ושמאל	 
תריסים מתכווננים )ידני(	 
כבל חשמלי נגלל 	 

3 מהירויות	 
צידוד חשמלי   ימין ושמאל	 
תריסים מתכווננים	 
שעון עצר ותיזמון פעולה 	 
מצג טמפרטורת החדר	 

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

 שלט
חכם

 שלט
חכם

 טיימר
כיבוי

 טיימר
כיבוי

מאווררים
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HABF-1655 :מק“ט

ברקוד: 7291044045666

HABF-2085 :מק“ט

ברקוד: 7291044045673

   HAFA-07CL :מק“ט 

ברקוד: 7291044065282

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר קליפס מאוורר רוטורי

מאוורר רצפתי

16”7”

20”

שקט
וחסכוני 
במיוחד

מאוורר בקוטר “16 )40 ס“מ(	 
6 להבים מהירים	 
 	60W הספק
שלושה מצבי פעולה	 
 חזק במיוחד	 
 פעולה שקטה	 
 חסכוני בחשמל	 
 3  מהירויות	 
צבע לבן	 

מאווררים בקוטר “20 )50 ס"מ(	 
5 להבים מהירים	 
 	98W הספק
שלושה מצבי פעולה	 
חזק במיוחד	 
פעולה שקטה	 
חסכוני בחשמל	 
3 מהירויות	 
צבע אפור	 

שלושה להבים	 
חיי מנוע ארוכים	 
2 מהירויות	 
חסכוני בחשמל	 
קליפס חזק במיוחד	 
 	20W הספק

HABF-1485 :מק“ט

ברקוד: 7291044045659

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר רצפתי
מאווררים בקוטר “14 )35 ס"מ(	 
5 להבים מהירים	 
 	47W הספק
שלושה מצבי פעולה	 
חזק במיוחד	 
פעולה שקטה	 
חסכוני בחשמל	 
3 מהירויות	 
צבע אפור	 

14”
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר 3 ב-1

HAFA-1831 :מק“ט

ברקוד: 7291044066180

3 מצבים במאוורר אחד: עמוד, רצפתי, קיר

18” קוטר “18 )45 ס“מ(	 
3 להבים	 
 	90W הספק
3 מצבים במאוורר אחד:	 

    עמוד, רצפתי, קיר
המאוורר מגיע עם סטנד עמוד ועם 	 

מעמד רצפתי המשמש גם כמתלה לקיר
לוח פיקוד אלקטרוני עם 3 מהירויות 	 

אוורור הניתן להרכבה על כל אחד 
מהמעמדים

פיזור אוויר רב כיווני/צידוד אנכי ואופקי	 
גובה 1.30 מטר	 
גובה עמוד מתכוונן טלסקופית בטווח	 

של עד 30 ס“מ  
ידית נשיאה בגוף המכשיר לניוד קל	 
בסיס עגול רחב ויציב	 
 	 ~230V :מתח

מאווררים
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי -
חרמון

   

טיימר	 
יציב וחזק במיוחד	 
חמישה להבים	 
חיי מנוע ארוכים	 
3 מהירויות אוורור	 
חסכוני בחשמל	 
 	58W הספק

HAFC-210 :מק“ט

ברקוד: 7291044080865

  HAFA-16AT :מק“ט 

ברקוד: 7291044065916

  HAFC-290 :מק“ט 

ברקוד: 7291044065060

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

16” 16”
מאוורר עמוד לבן

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי - נגב

מאוורר קיר

שלט חכם

תצוגה דיגיטלית

3IN1
קירור, טיהור
 

 ואדים
קרים

HAFC-17A :מק“ט

ברקוד: 7291044072082

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן מדברי + מפזר חום
תצוגה דיגיטלית	 
3 מהירויות אוורור	 
מטהר אוויר	 
4 פונקציות: קרור, אדים קרים, 	 

חימום ואוורור
פתח אוורור - 3 מצבי רוח שונים	 
צידוד אופקי חשמלי	 
צידוד אנכי ידני	 
טיימר	 
מנוע חזק במיוחד	 
נייד - עם גלגלים	 

תצוגה דיגיטלית	 
מטהר אוויר	 
3 מהירויות אוורור	 
טיימר	 
 נייד בעל 4 גלגלים	 
 	5L מיכל מים בעל תכולה של
מצבי בריזה משתנים	 

 	LED פנל תצוגת
פונקצית ערפל	 
מיכל מים גדול, 2.8 ליטר עד כ-10 שעות	 
 	200ml/h
כולל שלט	 
3 מהירויות אוורור	 
סוגי רוח: רגיל/טבעי/שינה	 
טיימר - עד 7.5 שעות	 
נייד, כולל 4 גלגלים לניוד קל	 
 	85W הספק

UW-1634 HY :מק“ט

ברקוד: 7291044018479

מאוורר בקוטר “16 )40 ס“מ(	 
3 להבים מהירים	 
 	  45W הספק
 לוח פיקוד אלקטרוני על גוף המאוורר 	 

 ובנוסף שני חוטי הפעלה לשליטה 
על מהירות וצידוד המאוורר

3 מהירויות אוורור 	 
פיזור אוויר רב כיווני  	 
צידוד אנכי ואופקי  	 
צבע לבן-אפור 	 
 	220V/50Hz :מתח

 www.semicom.co.il  להזמנות.. הכנסו לאתר
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי -
חרמון

   

טיימר	 
יציב וחזק במיוחד	 
חמישה להבים	 
חיי מנוע ארוכים	 
3 מהירויות אוורור	 
חסכוני בחשמל	 
 	58W הספק

HAFC-210 :מק“ט

ברקוד: 7291044080865

  HAFA-16AT :מק“ט 

ברקוד: 7291044065916

  HAFC-290 :מק“ט 

ברקוד: 7291044065060

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

16” 16”
מאוורר עמוד לבן

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי - נגב

מאוורר קיר

שלט חכם

תצוגה דיגיטלית

3IN1
קירור, טיהור
 

 ואדים
קרים

HAFC-17A :מק“ט

ברקוד: 7291044072082

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן מדברי + מפזר חום
תצוגה דיגיטלית	 
3 מהירויות אוורור	 
מטהר אוויר	 
4 פונקציות: קרור, אדים קרים, 	 

חימום ואוורור
פתח אוורור - 3 מצבי רוח שונים	 
צידוד אופקי חשמלי	 
צידוד אנכי ידני	 
טיימר	 
מנוע חזק במיוחד	 
נייד - עם גלגלים	 

תצוגה דיגיטלית	 
מטהר אוויר	 
3 מהירויות אוורור	 
טיימר	 
 נייד בעל 4 גלגלים	 
 	5L מיכל מים בעל תכולה של
מצבי בריזה משתנים	 

 	LED פנל תצוגת
פונקצית ערפל	 
מיכל מים גדול, 2.8 ליטר עד כ-10 שעות	 
 	200ml/h
כולל שלט	 
3 מהירויות אוורור	 
סוגי רוח: רגיל/טבעי/שינה	 
טיימר - עד 7.5 שעות	 
נייד, כולל 4 גלגלים לניוד קל	 
 	85W הספק

UW-1634 HY :מק“ט

ברקוד: 7291044018479

מאוורר בקוטר “16 )40 ס“מ(	 
3 להבים מהירים	 
 	  45W הספק
 לוח פיקוד אלקטרוני על גוף המאוורר 	 

 ובנוסף שני חוטי הפעלה לשליטה 
על מהירות וצידוד המאוורר

3 מהירויות אוורור 	 
פיזור אוויר רב כיווני  	 
צידוד אנכי ואופקי  	 
צבע לבן-אפור 	 
 	220V/50Hz :מתח

 www.semicom.co.il  להזמנות.. הכנסו לאתר
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר 3 ב-1

HAFA-1831 :מק“ט

ברקוד: 7291044066180

3 מצבים במאוורר אחד: עמוד, רצפתי, קיר

18” קוטר “18 )45 ס“מ(	 
3 להבים	 
 	90W הספק
3 מצבים במאוורר אחד:	 

    עמוד, רצפתי, קיר
המאוורר מגיע עם סטנד עמוד ועם 	 

מעמד רצפתי המשמש גם כמתלה לקיר
לוח פיקוד אלקטרוני עם 3 מהירויות 	 

אוורור הניתן להרכבה על כל אחד 
מהמעמדים

פיזור אוויר רב כיווני/צידוד אנכי ואופקי	 
גובה 1.30 מטר	 
גובה עמוד מתכוונן טלסקופית בטווח	 

של עד 30 ס“מ  
ידית נשיאה בגוף המכשיר לניוד קל	 
בסיס עגול רחב ויציב	 
 	 ~230V :מתח

מאווררים
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר 3 ב-1

HAFA-1831 :מק“ט

ברקוד: 7291044066180

3 מצבים במאוורר אחד: עמוד, רצפתי, קיר

18” קוטר “18 )45 ס“מ(	 
3 להבים	 
 	90W הספק
3 מצבים במאוורר אחד:	 

    עמוד, רצפתי, קיר
המאוורר מגיע עם סטנד עמוד ועם 	 

מעמד רצפתי המשמש גם כמתלה לקיר
לוח פיקוד אלקטרוני עם 3 מהירויות 	 

אוורור הניתן להרכבה על כל אחד 
מהמעמדים

פיזור אוויר רב כיווני/צידוד אנכי ואופקי	 
גובה 1.30 מטר	 
גובה עמוד מתכוונן טלסקופית בטווח	 

של עד 30 ס“מ  
ידית נשיאה בגוף המכשיר לניוד קל	 
בסיס עגול רחב ויציב	 
 	 ~230V :מתח

מאווררים
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר 3 ב-1

HAFA-1831 :מק“ט

ברקוד: 7291044066180

3 מצבים במאוורר אחד: עמוד, רצפתי, קיר

18” קוטר “18 )45 ס“מ(	 
3 להבים	 
 	90W הספק
3 מצבים במאוורר אחד:	 

    עמוד, רצפתי, קיר
המאוורר מגיע עם סטנד עמוד ועם 	 

מעמד רצפתי המשמש גם כמתלה לקיר
לוח פיקוד אלקטרוני עם 3 מהירויות 	 

אוורור הניתן להרכבה על כל אחד 
מהמעמדים

פיזור אוויר רב כיווני/צידוד אנכי ואופקי	 
גובה 1.30 מטר	 
גובה עמוד מתכוונן טלסקופית בטווח	 

של עד 30 ס“מ  
ידית נשיאה בגוף המכשיר לניוד קל	 
בסיס עגול רחב ויציב	 
 	 ~230V :מתח

מאווררים
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HY-EGS-01/6W :מק“ט

ברקוד: 7291044047783

HAIC-028 :מק“ט

ברקוד: 7291044053906

YL-921 :מק“ט

ברקוד: 7291044048940

HY-EGS-01/4W :מק“ט

ברקוד: 7291044047776

קטלן חרקים - פגודה

מחבט אלקטרוני לקטילת 
יתושים וחרקים מעופפים

דוחה יתושים 
אקולוגי אלקטרוני

קטלן חרקים - פגודה

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

4W 6W
 	4W קטלן חרקים
 	UV נורת
חסכוני ובטיחותי	 

 	6W קטלן חרקים
 	UV נורת
חסכוני ובטיחותי	 

מכשיר דוחה יתושים העובד על תדר גבוה של גלי קול 	 
)בלתי נשמע לאדם( אשר גורם ליתושים להתרחק.

מתחבר ישירות למקור מתח ללא צורך בכבלים	 
 אינו פולט כימיקלים או רעלים וכך אינו מסכן בריאותית 	 

את הסביבה  ואינו פוגע או גורם לתופעות לוואי.
 מתאים לחדרים או משרדים עד גודל של 20 מ“ר	 
 	0.5W-חסכוני בחשמל - פחות מ
 	20-45Khz תדר הצליל
 	 ~230V :מתח

אינו פולט

כימיקלים

או רעלים

חסכוני

ובטיחותי
חסכוני

ובטיחותי

נייד וקומפקטי, קל במשקל ונוח 	 
להפעלה

כולל נורית ביקורת - לשימוש ביתי או 	 
חיצוני

שליטה ע”י מתג לחיץ בידית המחבט	 
מייצר מתח חשמלי בתוך רשת המחבט	 
2 סוללות 2xAA )לא כלולות(	 

קוטל יתושים, זבובים, 
חרקים ומזיקים 

מעופפים בנגיעה 
אחת.

קטלנים

₪365 ₪119

₪135₪600₪500₪79

₪100₪519

₪50

₪165

₪400₪590

ב-עם       
להזמנות ««« הכנסו לאתר  www.semicom.co.il | טלפון 09-7611222, שלוחה 2, תת-שלוחה 21

HAFA-200 :מק“ט

ברקוד: 7291044064049

HAFA-400W :מק“ט

ברקוד: 7291044065930

HAFA-500W :מק“ט

ברקוד: 7291044065923

HAFA-300 :מק“ט 

ברקוד: 7291044064056

מאוורר סופה מכני 

מאוורר מגדל  ברלינה דיגיטלימאוורר מגדל  ברלינה מכני

מאוורר סופה דיגיטלי
פתח אוורור מתכוונן ידנית	 
צידוד חשמלי 90 מעלות	 
3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

פתח אוורור	 
צידוד חשמלי 90 מעלות	 
3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

3 מהירויות	 
צידוד חשמלי  ימין ושמאל	 
תריסים מתכווננים )ידני(	 
כבל חשמלי נגלל 	 

3 מהירויות	 
צידוד חשמלי   ימין ושמאל	 
תריסים מתכווננים	 
שעון עצר ותיזמון פעולה 	 
מצג טמפרטורת החדר	 

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

 שלט
חכם

 שלט
חכם

 טיימר
כיבוי

 טיימר
כיבוי

מאווררים
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי -
חרמון

   

טיימר	 
יציב וחזק במיוחד	 
חמישה להבים	 
חיי מנוע ארוכים	 
3 מהירויות אוורור	 
חסכוני בחשמל	 
 	58W הספק

HAFC-210 :מק“ט

ברקוד: 7291044080865

  HAFA-16AT :מק“ט 

ברקוד: 7291044065916

  HAFC-290 :מק“ט 

ברקוד: 7291044065060

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

16” 16”
מאוורר עמוד לבן

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי - נגב

מאוורר קיר

שלט חכם

תצוגה דיגיטלית

3IN1
קירור, טיהור
 

 ואדים
קרים

HAFC-17A :מק“ט

ברקוד: 7291044072082

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן מדברי + מפזר חום
תצוגה דיגיטלית	 
3 מהירויות אוורור	 
מטהר אוויר	 
4 פונקציות: קרור, אדים קרים, 	 

חימום ואוורור
פתח אוורור - 3 מצבי רוח שונים	 
צידוד אופקי חשמלי	 
צידוד אנכי ידני	 
טיימר	 
מנוע חזק במיוחד	 
נייד - עם גלגלים	 

תצוגה דיגיטלית	 
מטהר אוויר	 
3 מהירויות אוורור	 
טיימר	 
 נייד בעל 4 גלגלים	 
 	5L מיכל מים בעל תכולה של
מצבי בריזה משתנים	 

 	LED פנל תצוגת
פונקצית ערפל	 
מיכל מים גדול, 2.8 ליטר עד כ-10 שעות	 
 	200ml/h
כולל שלט	 
3 מהירויות אוורור	 
סוגי רוח: רגיל/טבעי/שינה	 
טיימר - עד 7.5 שעות	 
נייד, כולל 4 גלגלים לניוד קל	 
 	85W הספק

UW-1634 HY :מק“ט

ברקוד: 7291044018479

מאוורר בקוטר “16 )40 ס“מ(	 
3 להבים מהירים	 
 	  45W הספק
 לוח פיקוד אלקטרוני על גוף המאוורר 	 

 ובנוסף שני חוטי הפעלה לשליטה 
על מהירות וצידוד המאוורר

3 מהירויות אוורור 	 
פיזור אוויר רב כיווני  	 
צידוד אנכי ואופקי  	 
צבע לבן-אפור 	 
 	220V/50Hz :מתח

 www.semicom.co.il  להזמנות.. הכנסו לאתר
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HY-EGS-01/6W :מק“ט

ברקוד: 7291044047783

HAIC-028 :מק“ט

ברקוד: 7291044053906

YL-921 :מק“ט

ברקוד: 7291044048940

HY-EGS-01/4W :מק“ט

ברקוד: 7291044047776

קטלן חרקים - פגודה

מחבט אלקטרוני לקטילת 
יתושים וחרקים מעופפים

דוחה יתושים 
אקולוגי אלקטרוני

קטלן חרקים - פגודה

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

4W 6W
 	4W קטלן חרקים
 	UV נורת
חסכוני ובטיחותי	 

 	6W קטלן חרקים
 	UV נורת
חסכוני ובטיחותי	 

מכשיר דוחה יתושים העובד על תדר גבוה של גלי קול 	 
)בלתי נשמע לאדם( אשר גורם ליתושים להתרחק.

מתחבר ישירות למקור מתח ללא צורך בכבלים	 
 אינו פולט כימיקלים או רעלים וכך אינו מסכן בריאותית 	 

את הסביבה  ואינו פוגע או גורם לתופעות לוואי.
 מתאים לחדרים או משרדים עד גודל של 20 מ“ר	 
 	0.5W-חסכוני בחשמל - פחות מ
 	20-45Khz תדר הצליל
 	 ~230V :מתח

אינו פולט

כימיקלים

או רעלים

חסכוני

ובטיחותי
חסכוני

ובטיחותי

נייד וקומפקטי, קל במשקל ונוח 	 
להפעלה

כולל נורית ביקורת - לשימוש ביתי או 	 
חיצוני

שליטה ע”י מתג לחיץ בידית המחבט	 
מייצר מתח חשמלי בתוך רשת המחבט	 
2 סוללות 2xAA )לא כלולות(	 

קוטל יתושים, זבובים, 
חרקים ומזיקים 

מעופפים בנגיעה 
אחת.

קטלנים
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GC2-12 :מק“ט

ברקוד: 7291044079852

GC2-40 :מק“ט

ברקוד: 7291044079876

 2X6 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

 2X20 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

40W

12W

 	2x6W קטלן חרקים
 	   UV 6W T5 נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
 כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת 	 

לצורך החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

 	2x20W קטלן חרקים
 	  UV 20W T8 נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת לצורך 	 

החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

GC2-16 :מק“ט

ברקוד: 7291044079869

 2X8 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

חסכוני

ובטיחותי
חסכוני

ובטיחותי

חסכוני

ובטיחותי

SM-F36 :מק“ט

ברקוד: 7291044079234

 2X20W E27 UV קטלן חרקים
STINGER לתלייה על הקיר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

קטלן חרקים לתלייה על קיר	 
מפסק הפעלה בטיחותי	 
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 
 	3U UV נורת
חסכוני	 
 	2x20W

16W

 	2x8W קטלן חרקים
 	 UV 8W T5 -UV נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
 כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת 	 

לצורך החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

קטלנים

 קיץ קריר ורענן...
מבצע!!!

3 תשלומים   מעל ₪200  |  4 תשלומים מעל ₪500  |  6 תשלומים מעל ₪1200
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hila@kav-itonut.co.ilעריכה: הילה פלאח
לבריאות

כיצד מונעים הצטברות של פלאק ואבנית?

טופי  מאכילת  הוזהרנו  ילדים  כשהיינו 
אמא  השיניים".  את  "הורס  זה  כי 
צדקה, אבל מלבד טופי, ישנם עוד כמה 
מאכלים שכדאי להמעיט באכילתם אם 
מתברר  אבל  השיניים.  על  להגן  רוצים 
כי הצטברות פלאק על פני השיניים היא 

סכנה לבריאות יותר ממה שחושבים.
כתוצאה  הנגרמת  מחלה  היא  עששת 
משיירי  שניזונים  חיידקים  מפעילות 
מזון שנותר על השיניים. בשפה רפואית 
שמתנחלת  החיידקים  לשכבת  קוראים 
פלאק.  או  חיידקי"  "רובד  השיניים  על 
כשהפלאק אינו מוסר בצורה יעילה הוא 
מתגבש לאבנית, ששוקעת על פני השן 
ועל גב החניכיים, ויכולה לגרום לא רק 
לבעיות  גם  אלא  עששת,  להתפתחות 

בחניכיים. 

להרבות באכילת גזר ותפוח עץ
"ככל שהתזונה מתוקה ועשירה בפחמימות, ככה תצטבר עליהן כמות גדולה 
אליו,  הם מתחברים  מתוק.  מזון  מאד  אוהבים  הפה  חיידקי  פלאק.  יותר של 
מסבירה  הפלאק",  נוצר  וכך  דביקים.  שונים,  חומרים  מפרישים  ובתגובה  
הדס לויט ישראלי, RDH רכזת לימודי שיננות בהדסה עין כרם. "לעומת זאת, 
מזונות קשים, כמו תפוח עץ וגזר, יכולים לסייע בניקוי והסרה של חלק משכבת 
הפלאק. זה לא אומר שמי שאוכל מזונות קשים יכול להפסיק לצחצח שיניים. 
ממש לא. כי המזונות הקשים מסייעים בניקוי הפלאק רק בשליש הראשון של 
השן אבל לא מנקים את מה שמצטבר באזור החניכיים. לכן, המזונות האלה 
יכולים לעזור במידה מסוימת אבל הם לא פתרון להסרת הפלאק או להפחתתו 

בצורה משמעותית".

ההמלצות הטובות ביותר למניעת בעיות חניכיים
"ההמלצה הראשונה היא לבקר אצל שיננית פעמיים עד ארבע פעמים בשנה. 
מספר הפעמים המומלץ תלוי בנטייה לייצור פלאק. גם מי שיש להם בעיות 
בחניכיים או שעברו ניתוח חניכיים כדאי שיבואו בכל שלושה חודשים. אחרים 
לויט  מדגישה  השיננית",  להמלצת  בהתאם  בשנה,  פעמיים  להגיע  יכולים 

ישראלי. 
"המלצה נוספת היא לצחצח שיניים פעמיים ביום, בצורה טובה ויעילה, עם 
מברשת נכונה ומשחה מתאימה ולהשתמש באביזר בין שיני כמו: חוט דנטלי, 

קסמים או מברשונית בין שינית", אומרת לויט ישראלי. 
כדי לבדוק האם יש שכבת פלאק על השיניים, לויט ישראלי ממליצה להעביר 
את הלשון על פני השיניים בצידן הפנימי: "אם השן חלקה, סימן שצחצחתם 

נכון, אם היא מחוספסת סימן שיש פלאק על השיניים".  
עוד מומלץ, לקבל הדרכה משננית כיצד לצחצח בצורה טובה ויעילה. "צחצוח 
טוב זה כשסיבי המברשת מגיעים לגבול החניכיים, בהטיה של 45 מעלות. ואולם 
משום שהמברשת היא מוגבלת צריך להשתמש באביזרים נוספים ולבקר אצל 
השיננית, שיכולה להסיר פלאק ואבנית מעומק רב יותר שאליו סיבי המברשת 
אינם חודרים. אבנית היא בעצם פלאק שהסתייד, בגלל חומרים שונים שיש 
ברוק. ומשום ששטח האבנית הינו מחוספס, הוא גורם לשכבת פלאק נוספת 
לא  אם  ישראלי.  לויט  מסבירה  חלילה",  וחוזר  עליה,  ולהצטבר  בה  להיאחז 
מסירים את האבנית הפלאק ימשיך להצטבר, גם אם מצחצחים שיניים בצורה 
ולרופאי  לשינניות  רק  שיש  מכניים  באמצעים  להסרה  ניתנת  אבנית  טובה. 

את  להפריד  עלולה  האבנית  שיניים. 
החניכיים מהשן, עד שנוצר רווח, מעיין 
כיסים ש"צוברים" חיידקים שממשיכים 
את מעגל הרס השיניים ושמחלישים את 
התוצאה  השיניים.  של  התמיכה  מנגנון 

יכולה להיות אבדן שיניים.  

כשיש דימום מהחניכיים
הוא  שיניים  צחצוח  במהלך  דימום 
דווקא סימן שמצחצחים שיניים בצורה 
לצחצח  ממשיכים  אם  וטובה.  יעילה 
לגמרי,  שיפסק  עד  יפחת  הדימום  נכון, 
ישראלי:  לויט  שלושה.  או  יומיים  תוך 
השיניים  לרופא  לרוץ  רגילים  "אנשים 
כשיש כאבי שיניים. דלקת חניכיים ומחלת חניכיים אינן כואבות ולכן קורה 
שיהיו  מבלי  שיניים,  אבדן  כדי  עד  קשים,  חולי  למצבי  מגיעים  שאנשים 
מודעים לתהליך שעובר על החניכיים. וגם זו סיבה מדוע כדאי להגיע לביקורת 

ולבדיקה אצל רופא ושיננית באופן יזום". 

סל תרופות
 "26 היציבה  "גרב  לישראל:  הגיעה 
המתאימה  הקנדית   PTX חברת  של 
במיוחד לסובלים מאי יציבות הקרסול, 
וספורט.  הליכה  ופגיעות  נקעים 
ייחודית  ובטכנולוגיה  בקנדה  פותחה 
מושחלות משני צדי הקרסול רצועות 
סיליקון אשר יוצרות את הלחץ הראוי 
לשמירה על הקרסול עם הנעל. מחיר: 
באתר   בישראל  בלעדי  באופן   ₪  129
https://www.stable26israel.com

 Nutri התזונה  תוספי  מותג 
חדש:  מוצר  מציג   Care
תערובת   – "גרפצ'לה" 
צמחיים  שמנים  של  ייחודית 
הטבעית  ברפואה  הידועים 
גזים  להפחתת  בסגולותיהם 
ולהקלה  העיכול  במערכת 
בהשגחת  בטן.  כאבי  על 
הבד"צ העדה החרדית. להשיג 
הפארם  הטבע,  ברשתות 
ובבתי המרקחת. מחיר: 55 ₪  

*
מה כדאי לאכול, ממה כדאי להימנע, כמה פעמים בשנה כדאי לעשות ניקוי שיניים אצל שיננית ואיך 

מצחצחים שיניים בצורה יעילה?  השיננית הדס לויט ישראלי ממליצה 

מה יעזור לחניכיים?

סדרת מוצרי מרידול, 
מתמחה כבר 30 שנה 
בפתרונות לבעיות 
חניכיים ומציעה 
מענה יומיומי 
מקצועי – משחה, 
מברשת ומי פה

מרידול מי-פה + 
משחת שיניים

בעיות חניכיים? אתם לא לבד 
קרוב למחצית מהישראלים מדווחים על בעיות חניכיים 
בעיה  על  מעיד  בחניכיים  שדימום  מבינים  כ-63%   

רפואית  אך רק 21% פונים לרופא 

משחת שיניים של "פוראור 
ברייט"- אלוורה עם פרופליס 
מכילה כלורופיל ויעילה במיוחד 
במצב של חניכיים מדממים 
ופצעים בפה

משחת שיניים של 
"קולגייט" לחניכיים 
רגישות

מי-פה של 
"קולגייט" 

 Be את  משיקה  תרימוורה 
Positive - הפורמולה הראשונה 
הידוע  זעפרן  המכילה  מסוגה 
ולחץ  חרדה  במצבי  כמסייע 
מחיר:  הרוח.  מצב  ולשיפור 
מרקחת,  בבתי  להשיג   ₪  149.90
הפארם.  וברשתות  הטבע  בבתי 

כשר בהשגחת הרבנות

)יוני  בישראל  שנערך  חדש  מסקר 
למחצית  קרוב  כי  עולה   )2017
 מהישראלים מדווחים שהם סובלים 
מדימום בחניכיים בשעת הצחצוח 
בחודש  פעם-פעמיים  לפחות 
על  מדווחים  מתוכם  )כאשר 22% 
פעם  צחצוח  בכל  שמופיע  דימום 

בשבוע(.
מכון  על-ידי  שנערך  הסקר 
בדק  "מרידול"  עבור  "רושניק" 
הישראלים  של  העמדות  מהן 
בנושא בעיות חניכיים והאופן שבו 
אלו.  בעיות  עם  מתמודדים  הם 
בשיעורים  סובלות  שנשים  נמצא 
בחניכיים  מדימום  יחסית  גבוהים 
פעם- לפחות  הצחצוח  בשעת 
הגברים.  לעומת  בשבוע   פעמיים 
חניכיים  מבעיות  הסובלים  רוב 
)כאבים / דימום( בטוחים שבעיה 
הגורם  היא  כלשהי  בריאותית 
עם  בחניכיים.  לדימום  העיקרי 
מבינים   63% ש  למרות  זאת, 
שדימום בחניכיים מעיד על בעיה 

. לרופא  פונים   21% רק   רפואית, 
עשרה  מכל  כארבעה 
שלא  מודים  ישראלים 
האחרונה  בפעם  דבר  עשו 
בחניכיים. מדימום   שסבלו 

חמישה  מתוך  וכארבעה 
שכדאי  חושבים  ישראלים 
כאשר  שיניים  ולצחצח  להמשיך 
בחניכיים.  מדימום   סובלים 

לעיתים  סובלים  אתם  גם  האם 
מדימום קל בעת צחצוח השיניים? 

נפוצה  החניכיים  בעיות  תופעת 
הישראלי  האיגוד  וע"פ  מאוד 
קיימת  הבעיה  חניכיים  לרפואת 
חמישה  מתוך  ארבעה  בקרב 
כלל  מודעים  אינם  רבים  אנשים. 
עלולה  שהיא  ולנזקים  לבעיה 
לעיתים  בחניכיים  בעיות  לגרום. 
עד  מהעין,  נסתרות  קרובות 
כמו:  סימפטומים  שמופיעים 

דימום, נפיחות ואדמומיות.
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>
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קורסודיל ג'ל דנטלי אנטי-בקטריאלי לחיטוי החניכיים

ג'ייסון – משחת שיניים עץ התה- של מותג 
הטיפוח הטבעי המוביל בארה"ב Jason להגנה 

על השיניים, למניעה ולטיפול בדלקות חניכיים 

  Life של המותג  OXITAND משחות השיניים
מבית סופר-פארם מכילות הרכב ייחודי עם אפקט 

הכדוריות הפעילות וקמומיל הידוע כרכיב אנטי 
דלקתי טבעי

TaroDent תרודנט 
- שטיפת פה אנטי 

בקטריאלית לטיפול בדלקות 
חניכיים, החלמה מניתוחי 

חניכיים וכיבים בפה

מארז מברשות שיניים מרידול- אקסטרא סופט
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

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

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
קבר ר' מאיר בעל הנס

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

 1. צהבו פניו
2. צוק העתים
3. ציפור דרור

 1. מי הם תושביה המקוריים של אוסטרליה?
2. מניין הגיעו אליה?

3. מה מוצאם של מרבית תושביה כיום?
4. לאיזו קבוצת אוכלוסיה השתייכו?

5. באיזו שנה גילו האירופים את אוסטרליה?
 6.מהי בירת אוסטרליה'?

7. מתי הוקמה?
8. מי עומד/ת בראש המדינה מבחינה רשמית?

9. על איזה אחוז משטח כדור הארץ השתרעה 
בריה"מ?

10. כמה רפובליקות נכללו בשטחה?
11. באיזו שנה הוקמה?

12. באיזו שנה התפרקה?

13. מה היה שם ארגון הביון של בריה"מ?
14. באיזו שנה הוקם

? 15. מי עמד בראשו?
16. מי היה שליט רוסיה האחרון לפני הקמת 

בריה"מ??

תשובות:

תשובות:

1. אבוריג'ינים 2. דרום מזרח אסיה 3. אירופה  4.אסירים 5. בראשית 
המאה ה-17 6. קנברה 7. 1913 8. המלכה אליזבת 9. 15% 10. 15 11. 
1922 12. 1991 13. הק.ג.ב 14. 1954 15. סגן שר הפנים, הקולונל 

איוואן סרוב 16. הצאר ניקולאי השני

א. ֻחּלין ז ב. ּדִנּיאל ט כה ג. ּביָצה כד

1. דלת קטנה, שער קטן. "ופתח את ה____" )תמיד א ג(
2.  סמיכה, השענה. "וגם יש לפותרו לשון ____" )רש"י תהילים טז ה(

בלשון  )לא  ה(  ז  )קהלת  חכם"   ____ לשמוע  "טוב  תוכחה.  נזיפה,    .3
סמיכות(

4. קיצור המילים : מלכותו לעולם ועד.
5. היה חייב, הוטל עליו לשלם או לעשות דבר - מה. "וכשהזיק _____ 

המזיק לשלם" )בבא קמא א א(
7. לפי, בגלל, בשל, בסיבת. "אתנהלה לאטי ____ המלאכה" )בראשית לג 

יד(
9.  בעל עור - פנים ושער אדומים מאוד. "הכושי וה____ והלבקן" )בכורות 

ז ו(
ו____  שדהו   _____" ביותר.  המשובח  ביותר,  הטוב  החלק  מבחר,   .12

כרמו" )שמות כב ד(
13. עבודת כפיה. " "בה יהיו לך ל____ ועבדוך"  )דברים כ יא(

14. משל לדבר הנשרף או כלה מהר. "כגלגל  כ____ לפני רוח" )תהלים 
פג יד(

15.  מין תכשיט קדמון בצורת טבעת. "הביאו ____ ונזם" )שמות לה כב(
  

1. כבוד, תהילה, חן רב. "כל שהיא ____לעושה" )אבות ב א(
2.  משל על מי שמבטיח רבות וגדולות ואינו מקיים מאומה. "נשיאים 

ו___ וגשם אין" )משלי כה יד(
3.  זכאית לרשת את הוריה. "נמי ____ ____ היא" )בבא בתרא קי: (

4.  מספד, קינה, בכי. "קול ברמה נשמע _____ בכי  תמרורים" )ירמיה 
לא יד( )בהיפוך אותיות(

5. לא רחב, מחודד, הפך מן "כד". "ראשה אחד כד וראשה אחד____" 
)עבודה זרה מ.(

7.  היא יבנה. ישבה על גבעה תלולה הנמצאת בככר הרחבה שבין 
)בנחל  סכריר  ודי  לבין  בצפון  שורק(  נחל  של  )המשכו  רובין  נהר 

לכיש("ויצא___" )יהושע טו יא(
9.  קרעו כ____. קרעו לקרעים בלי רחמים. "עם הארץ מותר לקורעו 

כ____" )פסחים מט: (
11.  שפחת רחל. )בראשית כט כט(

13.  אכל אכילה גסה. "___ וסבא" )דב' כא כ( )בלשון עבר(
)בהיפוך   ) כב:  )סוטה  ואעשנה"   ____ חובתי  "מה  עוד.  שוב,    .16

אותיות(

העמוד טעון גניזה

111. ריבית, רווחים בכסף או בשוה כסף שהמלווה גובה מן הלווה. 
"מאתו נשך ו____" )ויקרא כה לו(

לב"  אין  כיונה____  אפרים  "ויהי  דבר.  לכל  מאמין  פתי,  שוטה,    .6
)הושע ז יא(

7. עוז,אומץ. ____ רמה. "ובני ישראל יצאים ב____ רמה" )שמות יד 
ח(

8. בן עדא אחד משנים עשר הנציבים של שלמה המלך. היה ממונה 
על מחנים. "__בן עדא" )מלכים א ד יד(

10.  _____ את העין. אחז את העינים, הטעה, הונה. "כ____ את העין" 
)בבא מציעא ד יב( )בלשון עבר(

12. שם לחודש הרביעי החל בניסן, או העשירי מתשרי. )תענית ד ה(
14. _____ חינם. לחינם, לשוא. "לא____ חנם דברתי" )יחזקאל ו י(

15. לקוח כשלל, בזוז. "לי נפשו __" )רש"י ירמיה כא ט(
17. מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. )במדבר לג כה(

  

1. צו, פקודה. "ונשמע ____ המלך" )אסתר א כ(
5. דין, תקנה הנקבעת ע"י רשות עליונה והיא חובה על הכל. "יוסף ל____ 

עד היום הזה" )בראשית מז כו(
6.  ____ ____ ____. השגיח, נתן דעתו, התבונן. "ואין איש ____ ____   

____" )ישעיה נז א(
ג(  כא  )שבת  מכזית"  פחות   ____ "השלחן  דבר-מה.  של  קטן  גרגר   .8

)בלשון יחיד( )בכתיב מלא(
10. קוץ, יתד דוקרנית. "התמלא ב___ עורו" )איוב מ לא( )בלשון יחיד(

11. קנה-גמא, קנה-סוף שעושים ממנו חוטים לקשירה ולאגידה. "קושרו 
ב____" )בכורים ג א(

13.  מאכל משומר במלח. "הביאו לפניו ____ בתחלה" )ברכות ו ז(
15. ____ ושלום. "אמרה לי ____ ושלום אפלו באצבע קטנה לא נגע בי" 

)שבת יג: (
בני  יצאו  בו  בימי בית שני  גדול בישראל  יום חג עממי  16. ____ באב. 

הנעורים במחולות ובשירים.
17. טייל, התהלך. "ויצא יצחק ל____ בשדה" )בראשית כד סג(

18. חשב, דימה, היה בדעה כי - . "מר ____בטלה מחשבתו" )שבת טז: (

צילום: ויקיפדיה
צילום: ויקיפדיה

 

  באדיבות עוזי קייש                                               
1 2 3 4   5 

6     7  

8    9   

    10  11 

12   13  14  

  15  16   

17       

 
       

 

 
1 2 3 4  5  

6    7   

8      9 

10    11 12  

   13    

14  15   16  

17    18   

 
 



ח
ש"

 5
.0

0 
ר:

חי
מ

 
 1

57
ס‘ 

מ
ן 
יו
יל

 ג


 3
0/

6/
17

ז 
ע"

ש
ת
ז 
מו

ת
 ב

 ו'
 

י 
רד

ח
ה
ר 

בו
צי

ה
ל 

 כ
של

ן 
תו

עי
ה
 

ו‘ 
ם 

יו
ת 

ור
הד

מ

19
:31

19
:28

19
:13

19
:19

19
:20

19
:32

19
:25

20
:33

20
:33

20
:30

20
:31

20
:32

20
:31

20
:34

קת
ת ח

רש
פ

5.
00

&
ק-

ר

ם 
די

הו
הי

ת 
מו

לח
מ

טר
 ע

בן
סי 

יו

ה 
יל

תח
ת 

שב

ור
 צ

בן
ב 

וא
כ י

ח"

"ד 
אב

ל ג
אצ

אל 
רי

 א
שר

ה
ת'

די
חר

 ה
דה

הע
'

דב 
תנ

 וי
רר

וח
ש

ט י
מר

ול
א

רר
פי

רב 
 ה

צל
א

ת 
 א

חנן
ה 

דינ
המ

א 
שי

נ
יס

רו
 ק

ש
לי

וא
י























































































































נא
חמ

דר
חי 

לו
ש

ת: 
רו

ות
לכ

זר 
חו

תי'
צפ

ט ה
ה'ג

גד 
ר נ

ספ

מוז
 ת

ג'
6 

מ'
 ע

ת,
שב

ף 
וס

מ

רג
מב

ל ל
יא

אר
ב 

הר

ות
רי

בו
צי

 ה
על

ע 
פי

הש
ל

14
מ' 

 ע
ת,

שב
ף 

וס
מ

טל
זנ

רו
ד 

דו

די
חר

ט 
או

א
ק

נו























































































































10
6

6

פת
שי

ח

ת'
נו

תו
עי

קו 
'





עת
מד

א 
של

ם 
מי

ור
רפ

לד
נפ

שיי

12
מ' 

 ע
ת,

שב
סף 

מו

%
25

   
 5

5
%

71
 %

0.
5

    
    

  3
 

ם
מי

ור
פ

הר
ל 

ע
ת 

צ
ק

"ב
רה

א
די 

הו
ב י

קר
 ב

ם
מי

ור
פ

ר
ם

מי
ור

פ
הר

ל 
ש

ני 
יו

צ
ח

ה
ל 

גי
ה

ת
יו

רל
יב

 ל
ת

לו
הי

ק
 ב

ת
לו

ול
תב

ה
אל

שר
בי

ם 
מי

ור
פ

ר
א

ת"
 ב

בד
בל

ם 
יי

מ
ור

פ
 ר

ם
זי

רכ
מ

תל
כו

 ב
צה

חי
מ

ולם
ומע

אז 
מ













































































































































	Kvis1p001
	Kvis1p002
	Kvis1p003
	Kvis1p004new
	Kvis1p005
	Kvis1p006new
	Kvis1p007
	Kvis1p008
	Kvis1p009
	Kvis1p010
	Kvis1p011
	Kvis1p012
	Kvis1p013
	Kvis1p014
	Kvis1p015new
	Kvis1p016

