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™בכפוף לתקנון

חיפה הדר
≤μ הנביאים

חיפה
גרנד קניון

חיפה
קניון חיפה

נשר
צרכניית 
חברת 
חשמל

נש̈ר 
תל חנן

המסגר ¥

קריית ביאליק
קריון

קריית מוצקין
מרכז רבמ¢ד

קריית אתא 
BIG מתחם 

עכו
קניון עכו

רגבה
מתחם ביג

כרמיאל
חוצות 
כרמיאל

מגדל העמק
פרץ סנטר

נצרת עילית
דודגß סנטר

צפת
קניון צליל

אום אל פחם
שכונת 
אל באטן

טבריה פוריה
OUTLET 

BIG מתחם

טבריה
דנילוף סנטר

עפולה
 בעמק

קריית שמונה
BIG מתחם

נצרת
רמזי שוקרה

סכנין
רחß ראשי

 סכנין

בית שאן
צים סנטר

מעלות תרשיחא
קניון

כאן זמאן

אור עקיבא
קניון אורות

חדרה
קניון 

לב חדרה

חדרה פוליגון
מתחם 

נתניה
¥μ המלאכה

הוד השרון
קניון שרונים

לוד שא¢ל
נתב¢ג

רמלוד
קניון רמלוד

רעננה
קניון רעננים

כפר סבא
מתחם 

רמת השרון
סוקולוב ∑∂

בני ברק
OUTLET

ששת הימים ≥≥ 
©מול קניון איילון®

בת ים
קניון בת ים

חולון
 ÆתÆא

המלאכה ∞≥

תל אביב
יגאל אלון ∂≥±

פתח תקוה
צומת

סגולה הום דיזיין

ראשל¢צ
G≤ מתחם

 ירושלים  
 אÆתÆ תלפיות¨ 

התעשיה ∏

אשדוד
הבושם ∑

אשקלון
הפנינים ±≤¨
 אÆתÆ צפוני

קסטינה
BIG מתחם

קריית גת
BIG מתחם

שדרות
פרץ סנטר

נתיבות
צים סנטר

באר שבע
דרך חברון ¥

באר שבע
גרנד קניון

ערד
OUTLET
צים סנטר

ערד
מרכז 

מסחרי לילך

 ערד
קניון ערד

דימונה
פרץ סנטר

אילת 
BIG מרכז

תוקף המבצע ¥±∞≥Æ±≠≤≥ÆπÆ ימים חמישי≠מוצ“ש Æבקנייה ב≠ ∞∞∞¨±₪ ומעלה לא כולל עודפים ותצוגות™
נחשבים כיום הגרלה אחדÆ השתתפות בהגרלה מותנית במילוי טופס פרטים אישיים במעמד ההזמנה¨

קף ק

±∂Ø±∞ בתאריכים  יציאות   .SMS ו≠ הדוא¢ל  באמצעות  מיוחדים  מבצעים  על  עדכונים  קבלת  ובאישור 
ÆחÆלÆט Æבכפוף לתקנון המבצע ולהיתר הגרלות משרד האוצר¨ בפיקוח משרד רו“ח רן דקל 

ק
≤≥Ø±∞ ≠ו

קונים™ ממגוון מוצרי החנות ונכנסים להגרלה יומית 
של שיט חלומי זוגי באניית הפאר

₪±μ¨∞∞∞ בשווי  FANTASIA

אשדוד
ראלי אלקטריק

בנויתנור בנ ת
סטה ˇ תאמור נירוסטה ˇ תא  גימור

אפייה במיוחד יה גדול ב
∂ליליטר® ˇ ∂∂ תוכניות  ∂μ©

אפייה ו ˇ טיימר  ובישול ˇ
תא אפייה ורבו ˇ תא אפייה  זמן ˇ טור

מצופה ב איכותי באמייל א
ל ˇבמיוחד לניקוי קל במיוחד לנ
אחריות בראחריות ברימאג

 ±¨∑π∞≠רק ב
₪

∑ ק¢ג ∑∑מכונת כב מכונת כביסה
נעה מכונת כביסה בהנע ונת כביס
סל¢ד  ס ±∞∞∞∞ רה ˇ עד ישירה

הוי מהירות סחיטה ˇ זיה רות סחיטה
ה≠ עומס ˇ תוכנית מהירה  ˇ תוכנית

ות ˇ  דקות ≥∞∞
נרגטי∫ דירוג אנ ˇ ˇ  די

ברימאגחריות ב אח

±¨ππ∞≠רק ב
₪

ר בנויתנור
ון  ˇ שעון ≥≥ אקטיבי טורבו אק ט
ני חדשני ˇאלקטרוני חדשני ˇ דופן  א

מפרקת שחורית מפרקת שומנים  אח
על ניקיון ˇשומרת על ניקיון ˇ  הש

טי∫וג אנרגט ˇ גיממור  דירוג
תוצרת גרמטסה ˇ תוצרת גרמניה ˇ  נירוטס

 ≤¨≥π∞≠רק ב
₪

מקררמק
ת  מערכת ליטר ˇ מ ≥±∑≥
מת אוויר א זרימת אוויר אחידה

תא בנפרדלכל תא בנפרד ˇ 
זכוכית מדפי ז

מת ˇ מחוסמת מ
נרגטי∫ דירוג אנר די

ררמקרר
טר ˇ טכנול ליטר ˇ טכנולוגיית  μμ≥≥

לות הקירור ההיברידי ≠ ליעילות ההיברידי ≠ ה
קסימלית ˇירור מקסימלית ˇ קיר

ת כנולוגיית טכנ
מניעת חילדרין ≠ למניעת חילול  מהד

ת טמפרטות ˇ בקרת טמפרטורה שבת
אלקטר לשמירה עטרונית ≠ לשמירה על 

טריות ה מסנן ריחותהמזון ˇ מסנן ריחות ˇ 
 ˇ דירוג אנרנרגטי∫
כסוףגימור לב̈ן קרם¨ כ גימור לב̈ן

∂±μÆ∂
ה ˇ מעבד ליבה כפולה עבד ליבה

ˇ ≤ רון זיכר
ˇ ˇ μ∞∞ ק קשיח דיסק

כת הפעלהמערכת הפעלה 
∏Æ±

רק ב≠
₪

sung Galaxy S3Sams Galaxy  סמארטפסמארטפון
 ˇ ∏ חוריתלמה אחור ∏ ˇ מצלמ ∂±∂

±Æπ למה קדמיתמצלמה קדמיתπ
לאה מיכה מלא ∏∏ ¢מסך ¢∏Æ¥ ˇ תמי
חריות דשי אח ¥≥ חוד ¥ת ˇ בעברית

≤ מגירותת ≤מקפפיא
 מגרות  ˇ 

ג אנרגטי∫ ת ˇ דירוג אנרגטי∫  אטומות

 ππ∞≠רק ב
₪  ≥¨ππ∞≠רק ב

₪ ≤¨≥π∞≠רק ב
₪

כולל 
הובלה

לים רחבדיח כלים רחב מד
נה מתכוונלה עליונה מתכווננת ˇ  סלסל
ת מדיח מלאלהדחת מדיח מלא  לחצן ל

מירה  בחצי הזמן ˇ מנגנון לשמי הזמן ˇ מנגנ בכלים ב
מים ˇזכוכית ˇ מנוע ללא פחמים ˇ מנוע ללא על כלי זכ

תוצרת גרתוצרת גרמניה ˇ דירוג אנרדירוג אנרגטי∫ 

 ≤¨ππ∞≠רק ב
₪

LEDD ¥∞ ∞סך ßßמס
±∞∞  ˇ   ˇ 

תמיכה ˇ תמ  קורא מהיר ק
יות בעברבכתוביות בעברית ˇ  ב

לסוני ≠ סיניחודי לסוני ≠ סינכרון  ייח
ך למערכתין המסך למערכת  בין

תי לנוע בית קול
 ̌ בחיבבור 

ריות נים אחר ¥ שני
שפאר°ה ע¢י יש מלאה

ם∫לדוגמא ממגוון המוצרים גוון המו לדוגמא
LELED ≥πßß מסך ßß מπ

צפייה בסרלצפייה בסרטים ˇ  ˇ שקע ˇ
הÆמונות והאזנה למוסיקה האזנה למ תמ

קו°שנים אחריות ע¢י ראלק חריות ע¢י μ ש

 ±¨∂π∞≠רק ב
₪

וןת כביסה פתח עליון סה פתח מכונת
סל¢ד  ∞∞≠μ∞∞∏∞∞ μÆμ ק¢ג ̌ˇ
תוכנית  ˇ מהירות סמהירות סחיטה

את זמן  א μ∞•≠המקצרת בהמקצרת ב
ˇ שהייהטיימר הש ˇ ט כביסה הכ

חריות מיניליאחריות מיניליין ˇ
´ ג אנרגטי∫ דירוג אנרגטי∫

 ±¨ππ∞≠רק ב
₪

רק ב≠ 
₪

LTI FLOMUL LOOR בק אב אבק Rשואב
מתאים סוגי הרצם לכל סוגי הרצפות ˇ 
ללא שק עוצמת ינשקיות ˇ עוצמת יניקה 

לטר  ˇ פיל ≤μμ
רחיץ רב רחיץ רב פעמי

PS¥¥ ¥¥מכשיר מכשיר
ony PlaystationSon aystatio
סולת הדורקונסולת הדור הבא 
צמתית ביותהעוצמתית ביותר ˇ 
ˇ μ∞∞∞∞ שיח כונן קש
בקר אלחוטכולל בקר אלחוטי  כ

וככבל

רק ב≠∏∏≤¨≥ 
₪

במחיר שאסור
לפרסם°

±¨ππ∞≠רק ב
₪

+ BSH שנות אחריות ע¢י μ
∞≥± טבליות פיניש 

₪ ±ππ למדיח בתוספת

כיריים ¥ להבות ג̈ז גימור 
₪ ππ נירוסטה בתוספת

+ BSH שנות אחריות ע¢י μ
תבנית אפיה¨ רשת ומסילה 
₪ ±ππ טלסקופית בתוספת

הובלה והתקנה 
באותו היום

יבואן רישמי

חיסול מתצוגות

תוןמקרר מקפיא תחתו מקפיא ת מק
קירורר נפרד  ˇ נטוליטר נט μμ≤μ

עלבקרה דיגיטאלית על קרה דיגיטא לכל ת תא ˇ
ˇ רר והמקפית המקרר והמקפיא פעילות

דירוג אאנרגטי∫ 

¥¨ππ∞≠רק ב
₪

כולל 
הובלה

הובלה והתקנה 
באותו היום

הובלה והתקנה 
באותו היום

חיסול  מתצוגה

הובלה והתקנה 
באותו היום
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באתר הבית של רימון מחכים לך מגוון אלמנטים לעיצוב 
גלוית שנה טובה ממש כמו פעם. בוא לעצב גלויה 

לקרובים לך, ואנחנו נשלח אותה עבורך בדואר ללא עלות. 

למימוש עד 3 גלויות בדואר ללקוח. בתוקף עד 21.9.14 או עד גמר המלאי, המוקדם מבינהם. ללקוחות קיימים בלבד.

יוצרים יחד שנה טובה!

שנה 
טובה



בבית שלנו גולשים חכם

בוא לעצב 
את גלוית 

השנה טובה שלך







∞

קנו תפידנית 

באתר, ענו על 

השאלות ואולי 

תזכו בתפילין 

בית אל בשווי

₪ 3,500

  *לרוכשים דרך האתר החל מתאריך ט“ז באייר תשע“ד (16/5/14) ועד לתאריך ההגרלה
כ“ג בחשוון תשע“ה (16/11/14) *בכפוף לתקנון באתר *ההגרלה לזוג אחד *טל“ח

לפרטים והשתתפות במבצע סרקו את 
הברקוד או הכנסו לאתר



מחורבן לתקומה  
בעקבות עם ישראל בארצו ממרד 
בר כוכבא ועד להקמת המדינה 

(באוטובוס).
מדריך ורכז:  אריה רוטנברג.

יום בשבוע: רביעי (20 סיורים וימי עיון)

הסיור לאור המקורות
נסייר ברחבי הארץ, בהדרכת מיטב 
המדריכים, בעקבות דמויות ואירועים 

בתולדות העם והארץ (באוטובוס).
רכז: אריה רוטנברג.

יום בשבוע: שני (20 סיורים) 

שביל ישראל- מהחרמון לאילת
במשך שנתיים וחצי נצעד לאורך 
שביל ישראל מהחרמון ועד לאילת 

(באוטובוס). 
ימים בשבוע: רביעי – חמישי (פעם 

בחודש) 

עדות נוצריות בארץ יהודה
סדרת סיורים בעקבות העדות 
הנוצריות במדבר, בהר ובירושלים 

(ברכבים פרטיים). 
מדריך: חנה בנדיקובסקי.

יום בשבוע: שישי (6 סיורים)

חוג צפרות
נצא לבתי גידול שונים לעקוב אחר 
ציפורי ארצנו וציפורים נודדות (ברכבים 

פרטיים).
מדריך: ערן בנקר.

יום בשבוע: שישי (8 סיורים) 

חוג אופניים
אזור יהודה וגוש עציון מזמן מסלולים 
מיוחדים (בשפלה, בהר ובמדבר) 

ומגוונים לרוכבי אופניים. 
מדריך: גדי חיימוב.

יום בשבוע: שישי (9 סיורים)

חוג משוטטי עציון
חוג טיולים למיטיבי לכת בארץ יהודה 

(ברכבים פרטיים).
מדריך: בנימין טרופר.

יום בשבוע: שישי (5 סיורים)

חוג משוטטי השומרון
חוג טיולים למיטיבי לכת אל פינות 
נסתרות ועלומות במרחבי ארץ 

השומרון (ברכבים פרטיים).
מדריך: דביר רביב.

יום בשבוע: שישי (9 סיורים)
    

לטייל עם התנ"ך
קורס חורף בו נלך במסלולים ונבקר 
באתרים מקראיים בעקבות מלכים 

ונביאים (באוטובוס).
מדריך: אריה רוטנברג.

יום בשבוע: שישי (6 סיורים)

חוג אלונים 
חוג לחובבי בוטניקה ופריחה ברחבי 

ארץ יהודה (ברכבים פרטיים). 
מדריך: ד"ר עוז גולן.

יום בשבוע: שישי (9 סיורים)

השכנים שלא הכרתם
סדרת סיורים בעקבות הציבור החרדי 

בירושלים בני ברק ובית שמש (ברכבים 
פרטיים).

מדריך: ישראל גרינהויז.
יום בשבוע: שישי (6 סיורים)

בנתיבי ארץ – דרך.אחרת.לרוץ
קבוצת ריצה המשלבת טיולים עם 
ריצות ארוכות במסלולים אטרקטיביים 

בשבילי הארץ. 
מדריך: אסף בן יאיר.

יום בשבוע: שישי (6 ריצות)

בין המדריכים והמרצים בקורסים 
השונים:

עדנה אשד, חנה בנדיקובסקי, גלעד 
בן צבי, שרה ברנע, ד"ר גבי ברקאי, 
הרב ד"ר חנוך גמליאל, פרופ' ישעיהו 
גפני, פרופ' אברהם גרוסמן, הרב 
נתן גרינברג, שלומי דסקל, ד"ר עדן 
הכהן, דרור חמואי, משה חרמץ, בנימין 
טרופר משה יגור, ד"ר. יונתן יעקבס, 
משה מושקוביץ, ד"ר. מעוז כהנא, 
ד"ר עוזי ליבנר, ערן מאיר, ד"ר אריה 
מורגנשטרן, עמנואל מסטיי, אפרת 
נתן, אוריאל פיינרמן, ד"ר תמר קדרי, 
ניר קינן, ד"ר. תמי קמינסקי, דביר 
רביב, אריה רוטנברג, הרב שבתאי 
רפפורט, ד"ר מיכל שאול, ד"ר. סמדר 

שרלו, ד"ר דורון שר אבי.

קורסים בידיעת הארץ לציבור הרחב
בהדרכת טובי המדריכים והחוקרים בשנת תשע"ה

http://www.k-etzion.co.il בית ספר שדה כפר עציון - 02-9935133 או

מוכר כגמול השתלמות למורים
אם יש לכם יום פנוי במהלך 
השבוע - בואו לטייל עמנו ביום 

שכולו חוויה ארצישראלית 

חזון החמ“ד מחולל מציאות...
בשנת הלימודים תשע“ה יעסקו בתי 
החינוך של החמ“ד בלימוד וביישום 
חזון החמ“ד מתוך אמונה כי חזון, עבור 
ארגון,  הוא כמצפן וכעוגן בעת ובעונה 
אחת  ועבודתם של תלמידים וצוותי 
החינוך תקדם ביתר שאת את מימוש 

מטרותיו של חזון החמ“ד.
בעזרת צור ישראל וגואלו שב העם 

 היהודי לארץ ישראל
 והקים בה את ביתו הלאומי

ובכלל זה את מוסדות המדינה, משרד 
החינוך ואגפיו

חזון החמ“ד
החינוך הממלכתי דתי

אנו, מינהל החינוך הדתי, מחנכיו, מנהליו 
ומפקחיו, מחויבים לחינוך ילדי ישראל 

לחיי תורה ומצוות.
אנו פועלים כדי לקרבם אל אבינו 
שבשמים מתוך אמונה עמוקה והשקפת 
עולם מגובשת ושקולה, מתוך תפיסת 
עולם של חינוך כשליחות לכלל ישראל, 
מתוך שאיפה לשותפות ביצירת חברת 
מופת, ומתוך מחויבות מוחלטת לתורה 

ולהלכה.
בתי החינוך של החמ“ד הם כמשפחה 
עבור כל הבאים בשעריהם: תלמידים, 
בית חינוך  הורים מורים ומנהלים – 

כמשפחה.
בתי החינוך של החמ“ד הם בתים של 
תורה, של יראת שמים ואהבת ה‘, ושל 

מידות טובות ודרך ארץ.
בתי החינוך של החמ“ד בונים זהות 

אישית-חברתית-ציונית-דתית.
בתי חינוך של החמ“ד מלמדים באהבה 

ומטפחים את רוח האדם.
בתי החינוך של החמ“ד מחזקים למידה 

משמעותית, חדוות הדעת ומצוינות.

מטרות:
בין אדם לעצמו: חינוך תלמידים בעלי 
מידות טובות השואפים לצמיחה מתמדת 

ולמצוינות בכל תחומי החיים.
בין אדם לאלוהיו: חינוך תלמידים 
מאמינים, אוהבי ה‘ ויראי שמים החיים 

חיי תורה ומצוות.
בין אדם לזולתו: חינוך תלמידים הרואים 
בכל אדם צלם אלוקים ודבקים בכלל 
הגדול של ”ואהבת לרעך כמוך“ ובמצוות 

הנובעות ממנו.
בין אדם לעמו: חינוך תלמידים לאהבת 
כלל ישראל מתוך אחריות ומעורבות 

בקהילה.
בין אדם לארצו ולמדינתו: חינוך תלמידים 
לאהבת הארץ, להכרה בערכה הרוחני, 
הלאומי וההיסטורי של מדינת ישראל, 
לאחריות לעתידה ולנכונות לפעול  

למענה.
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כשמנהיגות פוגשת חינוך

בית הספר לתורת הנפש בנשיאות הרב יצחק גינזבורג שליט"א מקיים תכנית לימודים 
חד-תלת שנתית של הכשרה מקיפה בתחומי היעוץ והעזרה הנפשית. כי בשביל לעזור 
ביותר והצלולים  העמוקים  המקורות  מתוך  הנפש  סודות  את  להכיר  צריך  באמת, 

ימי עיון בירושלים, ת"א וחיפה
בימים אלו של אלול וזמני התשובה הממשמשים ובאים, "תורת הנפש" - בית הספר לפסיכולוגיה יהודית

מזמין אתכם ליום עיון חד פעמי. בואו להעמיק בפנימיות התורה ולהכיר את רזי הנפש לקראת השנה החדשה! 
ללמוד. להשתנות. באמת.

שיעורים וסדנאות מאת צוות "תורת הנפש" 
מחיר מיוחד לנרשמים מראש: 70 ₪ (במקום 90 ₪)

בירושלים - כ' באלול  (לגברים ולנשים בנפרד)
בתל אביב - כ"א באלול  (לגברים ולנשים בנפרד)

בחיפה - כ"ב באלול  (לנשים בלבד)

02-5662323
www .torathanefesh .org

ירושלים, תל אביב, חיפה, רחובות
לנשים ולגברים בנפרד
חפשו אותנו בפייסבוק

תורת הנפש         לימודים גבוהים בפסיכולוגיה יהודית

תורת הנפש
ועבודת התשובה

8
מחזור

נמשכת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה
הטבות לנרשמים לשנת הלימודים עד ל-כג אלול
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