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שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'
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לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ"ט חשון תשע"ט 7/11/18 • גיליון מס' 1178

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

03-5796643 ותתפרסםפרסם יש לך חובות?
יש לך עיקולים?
הוצאה לפועל?
בעיות בבנק?
לנו הפתרונות
ותק של 20 שנה בענף

חייג עכשיו 
לאובליגור:

072-3937547
053-3153960

077-5100955

חופשה במלון הכי מפואר בצפון

י”א-י”ג כסליו // 19.11-21.11
!&799
Aquaduct

של יוקו+ההחלקה החדשה

מהפך: הכירו את ראשי הערים החדשים 
בבחירות 2018 נופצו כל המיתוסים. ראשי ערים וותיקים וחזקים הודחו בזה אחר זה לטובת מועמדים חדשים • הפרטים 
העלומים בקורות חייהם של ראשי העיר החדשים, המפסידים שהאשימו את התושבים ואת ארגוני הפשע, היכן הנציגים 

החרדיים הימרו על הסוס המנצח ומי הם אנשי הצללים? • סיור עומק / עמ' 22-23

/ עמ' 24
/ עמ' 20

/ עמ' 21

מירושלים ועד חיפה
חסר תקדים: סיבוב מסע שר התורה

שני ב-55 ערים

"יש מנהיג לבירה" / הרב יהודה חזן יש לנו אב זקן / גדליהו בן שמעון, ש"ס

ראש העיר הוא מועמד גדולי ישראל הרב רובינשטיין שנבחר ברוב עצום 
• חברי המועצה: ג - 16, ש"ס - 6, עץ - 3, מח"ל - 1, הן - 1 / עמ' 8

מרן שר התורה: "חוב קדוש ואלו הנבחרים
לפעול ולהצביע עבור ליאון"

העירייה מפנה את 
'מחטף הקרוואנים'

/ עמ' 28

המחנכת בלוך 
לסיים  מעוניינות  וש״ס  התורה  דגל  אם 
את השבוע הבא כשכיכר ספרא בידינו, הן 
לביקור קצר בלשכתה של  מוזמנות לקפוץ 
כיצד  ללמוד  כדי  בלוך,  עליזה  המחנכת 
צריכה להיראות נדיבות של מנצחים, קודם 

כל בשיח הנכון ובמילים המתאימות 

אבי בלום, וושינגטון / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 18-19

המבחן האמיתי
היוודע  מאז  מנסים  הכללית  בתקשורת 
התוצאה בשבוע שעבר להסביר כיצד יצליח 
ברקוביץ לפצל ולפלג את הקול החרדי, דבר 
זה  החרדי,  הדי.אן.איי  את  פספסו,  הם  אחד 
שיודע להתייצב יחדיו כנגד כל איום חיצוני. 
זה שהאחריות שבו גוברת על כל שיקול אחר 

מאחורי הפרגוד 
אבי גרינצייג / עמ' 19



ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

365 *

*לדגם סטנדרטי | מינימום 5 מ"ר | בכפוף לתקנון החברה

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות (בשיטות מתקדמות ביותר)
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות זכוכית

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795



סדרה חדשה בטעמי קינוחים שוקולדיים
לא רק לילדים מגיע להתפנק



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  k.meuhedet.co.il

שאתם במאוחדת! שאתם מתפשרים

 רק במאוחדת בבני ברק 
תיהנו ממגוון שירותי הבריאות 

הטובים ביותר ללא פשרות!

הכי 
 מתאימים

לאורח החיים

מקצוענות 
ומצוינות 
רפואית

זמינות 
תורים גבוהה 

במיוחד

מכון 
פיזיותרפיה 

מתקדם

מכון 
להתפתחות 

הילד

 מוקד 
 לילה 
לנשים
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המקום פתוח בימים א' - ד' בין השעות: 20:30 - 16:30.

בית מרחב הזהב 
הבית לאישה בת ה-50+

ציור חופשי

מחול ותנועה

אנגלית שוטפת

התעמלות בונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

קורס מחשבים 
למתחילים

הקרנת סרטים 
לכל המשפחה 
של פרלשטיין

ערבי שירה מצגות על מסך מלא 
במיגוון נושאים 

ערב שירה בציבור

 להנאה
 ללימוד

 בהדרכת מורה מקצועית
 התשלום כולל את כל 

החומרים

כל יום רביעי
 בין השעות 19:30-18:00

כל יום ראשון 
20:30-17:00

יום שני: 16:30, 17:30, 18:30
יום רביעי  16:30, 17:30, 18:30

 בתאריכים הבאים:
ט"ו חשון 24.10.18
כ"ט חשון 7.11.18
י"ג כסליו 21.11.18
י"ד טבת 12.12.18
י"ח טבת 26.12.18

כל יום רביעי 
בין השעות 20:00-16:00

ימים ראשון שני או רביעיימים ראשון שני או רביעישתי קבוצות

י"ט חשון 
28.10.18

 למתחילות ממשיכות 
ומתקדמות 

 תשומת לב אישית לכל אחת
 מפעיל את כל האברים
 שומר עלך שיווי משקל

 הקניית יסודות באופן שיטתי
 אוצר מילים לשימוש יום יומי

 דגש על שיחה חופשית
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת ניסיון רב

 תכנית אימון אישית לכל 
מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמאיות 

ופיזיוטרפיסטיות
 שילוב של תחומי התעמלות 

מגוונים 
 כל שיעור בן שעה

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

 הכרת המחשב, אינטרנט ודואר 
אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 קורסים נפרדים לנשים ולגברים
 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת

 9 משתתפים/ת בקורס

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

נגישות

לנכים

 30 & לשיעור בן שעה וחצי 30 & לשיעור בן שעה וחצי

 & 30
לשיעור בין שעה וחצי דמי כניסה: 20 &  שעת הרקדה 30 & 

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 כל שיעור בן שעה שלימה  
&25

 דמי כניסה
&10 

 ניהול המידע במחשב )מסמכים, 
תמונות, תיקיות ועוד...(

 דרישות: שליטה בדוא"ל
 10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 

)90 דק’(
  קורסים נפרדים לנשים ולגברים

 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת
 9 משתתפים/ת בקורס

מקהלה

כל יום ראשון 
בין השעות 
20:00-19:00

אפרת  בהדרכת   
בן מנחם מיסוקולוגית  

.m.a
לפיתוח  מומחית 

קול ושירה נכונה

 & 30 
לשיעור בן שעה וחצי



לפרטים התקשרו עכשיו 8860*

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

חשבתי שלחתום על משכנתא

 זה תהליך קשה ומורכב, 

עם המומחה של טפחות גיליתי שזה 

קל ופשוט הרבה יותר!
שמחי וינרייך

סניף ר׳ טרפון, בני ברק



כ"ט חשוון תעש"ט 7/11/18 בני ברק8 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 
חיה מרגלית 

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

על המקום
החדשות המקומיות של      בני ברק
uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

 נס: רכב התהפך בז'בוטינסקי 
אירע  המקרה 
שבוע  באמצע 
היום,  בצהרי  שעבר 
באיחוד  חובשים 
הצלה סניף בני ברק 
מהזירה  מדווחים 
נהג  הנס  למרבה  כי 
באורח  נפצע  הרכב 

קל בלבד.

 חברת חשמל נערכת לחורף
עובדי  גזמו  השבוע 
עצים  חשמל  חברת 
קרית  בשכונת 
ברק.  בבני  הרצוג 
נגזמו  עצים  הרבה 
ברחוב  בעיקר 
כהיערכות  וינרב, 
לקראת גשמי החורף 
בימים  הבעל"ט 

הקרובים.

 זקן חסידי ויז'ניץ הלך לעולמו
זקן  טובה,  בשיבה  נפטר  בבוקר  ראשון  ביום  בד"ה: 
ולך  הכהן  מרדכי  רבי  הישיש  הרה"ח  ויז'ניץ,  חסידי 
להיות  זכה  המנוח  בפטירתו.   98 בן  כשהוא  ז"ל, 
בעל  ואצל  ישראל'  ה'אהבת  הבעל  של  במחיצתם 
חיים',  ה'אמרי  העל   ואצל  זיע"א  אליעזר'  ה'דמשק 

בעל ה'ישועות משה' והאדמו"ר שליט"א.   
ולך הותיר אחריו משפחה עניפה, דור ישרים מבורך, 
בנו הוא המגיד מישרים הגאון רבי שלום מאיר הכהן 
ולך, רבה של בית הכנסת המרכזי בשיכון ג' בבני ברק 
יצא מבית  הלווייתו  רבים. מסע  ספרים  ומחברם של 
המדרש ויזניץ אל בית החיים ויז'ניץ בעיר, שם נטמן. 

 דרגה לאחר 30 שנה
רמת  מד"א  בתחנת 
השבוע  הוענקה  גן 
על  מתן  רב  דרגת 
התחנה  מנהל  ידי 
מועלם  אילן  סמ"ג 
וועד  יו"ר  ידי  ועל 
מאיר  מג"ר  הסניף 

מד"א- של  המתנדבים  מוותיקי  ,לאחד  רוטנשטיין 
מציינת  הדרגה  הענקת  פרידמן,  שלום  ר'  הצלה  
למען  לפועלו  ברציפות  שנה   30 של  לוותק  הערכה 

הצלת חיים.

 חולל בית הכנסת ברדיטשב
של  הכנסת  בית 
ברדיטשוב  קהילת 
לאחרונה  שהוקם 
גורדון  ברחוב 
וחולל  נהרס  בעיר, 
ככל  לחלוטין 
ידי  על  הנראה 

מזה  הכנסת  לבית  שמתנגדים  דתיים  שאינם  שכנים 
תקופה ארוכה. 

במוצ"ש,  ערבית  להתפלל  שהגיעו  המתפללים 
הזדעזעו לראות את ספרי הקודש קרועים וזרוקים על 
רצפת בית הכנסת. בנוסף, ציוד חדש ויקר ערך נהרס 
בימים האחרונים החליטו  כי  לציין  יש  קליל.  ונשבר 
מספר שכנים להתנכל לבית הכנסת ומתפלליו ומנסים 
בכל דרך להפריע להתנהלות הקהילה, כל זאת מתוך 

שנאה תהומית לדת.
מהעבר  תמונות  לנו  מזכירים  הזה  מהסוג  "מראות 
ל'קו  אומר  אירופה",  בערי  מהם  סבלו  ישראל  שעם 
עיתונות' בכיר בקהילה, "הגענו למקום כדי להתפלל 
ומצאנו ספרי קודש קרועים על רצפת בית הכנסת, חלק 

מהמתפללים פרצו בבכי לנוכח המראות הקשים".
בוצע  "הפוגרום  אמר:  המקום,  מגבאי  פרנק,  נחמן 
בשבת אחה"צ ואותו שכן הגיע גם בסעודה שלישית 
הגינה  את  שיפצנו  אנחנו  המתפללים.  על  וצעק 

מיוזמתנו בתמורה להנחת הקרוואן".

הוא  העיר  ראש   • העיר  ולמועצת  ברק  בני  עיריית  לראשות  לבחירות  הסופיות  התוצאות  להלן 
מועמדם של גדולי ישראל הרב אברהם רובינשטיין שנבחר ברוב עצום • חלוקת חברי המועצה: 

ג - 16, ש"ס - 6, עץ - 3, מח"ל - 1, הן - 1

ואלו הנבחרים
עוזי ברק

לראשות  לבחירות  הסופיות  התוצאות 
עיריית בני ברק ולמועצת העיר הוכרזו לאחר 
מר  ע"י  חיילים  וקולות  נכים  קולות  ספירת 
יחיאל מלכה, מנהל הבחירות מטעם הפיקוח 
ועדת  חברי  בנוכחות  הבחירות,  על  הארצי 

הבחירות של העירייה.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
מתוך  כי  ציין,  הבחירות  ועדת  ומזכיר 
 113,717 202,770 תושבים בבני ברק, ישנם 
נמוך  מספר  יחסית  וזאת  בחירה,  זכות  בעלי 
יותר מבערים אחרות של בעלי זכות בחירה, 
בגלל היות חלק גדול ביותר מהתושבים בבני 
ברק צעירים שעדיין אינם בעלי זכות בחירה. 
נכים.  ו-23 קלפיות  174 קלפיות  בעיר פעלו 
ישראל  הרב  עמד  הבחירות  ועדת  בראשות 

הלפרין.
בעלי   80,299 הצביעו  העיר  לראשות 
כשרים,  קולות   77,106 מהם  בחירה,  זכות 
מ"מ  כה  עד  רובינשטיין,  אברהם  כשלהרב 
המרכזית  התורתית  הרשימה  וראש  רה"ע, 
)אגודת ישראל ודגל התורה( הצביעו 63,530 
תושבים )82%(; לאריאל ניר מרשימת "יחד 
 ;)9,6%( קולות   7,383  - הן  ישראל"  שבטי 
תורה, עץ  בני  להרב אברהם קאהן מרשימת 
הוכרז  זאת,  בעקבות   .)8%( קולות   6,193  -
בועדת הבחירות רשמית על בחירתו של  הרב 
בני  עיריית  כראש  לכהן  רובינשטיין  אברהם 

ברק.
המצביעים  מספר  היה  העירייה  למועצת 
 79,521 מהם  בחירה,  זכות  בעלי   80,422
הרשימה  הן:  כשהתוצאות  כשרים,  קולות 
קולות;   46,865  - )ג(  המרכזית  התורתית 
 - )שס(  תורה  שומרי  הספרדים  התאחדות 
 ;6,594  - )עץ(  תורה  בני  קולות;   17,586
הליכוד )מחל( - 4,050; "יחד שבטי ישראל" 
)הן( - 3,588, "הבית היהודי" )בי( - 838. לפני 
הבחירות נחתמו הסכמי עודפים בין הרשימה 
עץ  רשימת  ובין  וש"ס  המרכזית  התורתית 
לעומת   ,27 הוא  המועצה  חברי  מספר  והן. 
25 עד כה, בהתאם לפקודת העיריות, לאחר 
שמספר תושבי העיר הוא מעל 200,000 כ"י.

בעקבות זאת, הודיע מנהל הבחירות מטעם 
הפיקוח הארצי על הבחירות, כי לאחר חלוקת 
הכולל,  הקולות  למספר  בהתאם  המנדטים, 
 - הוא  מועצה  לחבר  הקולות  שמספר  הרי 
המועצה  חברי  חלוקת  כך,  ומשום   ,2914
 ,1 3, מח"ל -  6, עץ -  16, ש"ס -  הינה: ג - 

הן - 1.
כך,  בעקבות  שמותיהם,  הוקראו  כן  כמו 
של חברי מועצת העירייה הנכנסת: הרשימה 
התורתית המרכזית - הרב אברהם רובינשטיין, 
זייברט, הרב מנחם מנדל שפירא,  הרב חנוך 
הרב יהושע מנדל, הרב ישראל משה פרידמן, 
מיכאל  הרב  קוסטליץ,  זכריה  שלמה  הרב 
הרב  שטיצברג,  שמחה  ירחמיאל  הרב  קקון, 
יהודה  שמואל  הרב  גרינבוים,  אליהו  רפאל 

משה  עו"ד  הרב  גוסטמן, 
חיים  הרב  מורגנשטרן,  דוד 
שלמה  הרב  לנגסאם,  מאיר 
שטרן, הרב ישראל הפטקה, 
הרב מאיר סלומון, הרב פרץ 

אברמוביץ. 
אליהו  הרב   - ש"ס  סיעת 
בן  גדליהו  הרב  דדון, 
אברהם  יעקב  הרב  שמעון, 
בן  ישראל  הרב  זכריהו, 
ששון, הרב אברהם פרטוש, 

הרב עו"ד בצלאל נתן. 
סיעת עץ - הרב אברהם קאהן, הרב משה 

שלום מלאכי, הרב יחזקאל שפירא. 
סיעת הליכוד - מר יעקב וידר. 

אריאל  הרב  ישראל"-  שבטי  "יחד  סיעת 
ניר.

לספירת  הבחירות,  ועדת  ישיבת  במהלך 
התעוררה  חיילים,  וקולות  נכים  קולות 
כי  סבר  הסיעות  אחת  נציג  כאשר  סערה 
זה  לעומת  מנדטים,  יותר  תקבל  מפלגתו 
היו  שקיבל במציאות, הוא טען שהמעטפות 
במשך שעות אחדות בלא פיקוח, אך לטענת 
והחיילים  הנכים  מעטפות  את  האחראים, 
העירייה  מועצת  לאולם  קבלתן  עם  הביאו 
מתחילת  גם  עימן  והיו  הקולות  לספירת 
יחיאל מלכה, מנהל  מר  סיומה  ועד  הספירה 
הבחירות לעירייה מטעם הפיקוח הארצי על 
הוא  השנה  ימות  בכל  שתפקידו  הבחירות, 
מנהל מח' החקירות ביחידה הארצית לפיקוח 
תמיר,  אורן  ומר  האוצר  במשרד  הבניה  על 

ראש חוליה באזור חולון של רשות המסים. 
קיבלה  לא  הסיעה  אותה  כי  לטענה,  אשר 
לספירת  הבחירות  ועדת  לישיבת  הזמנה 
קולות הנכים והחיילים, הגיב מנהל הבחירות 
אותה  של  היועה"מ  עם  טלפונית  בשיחה 
הזמנה  נשלחה  הסיעה  לראש  כי  מפלגה, 
שגם  כך  אישור,  ישנו  ולכך  בזמן  במייל 
תעתור  הסיעה  ואם  בסיס,  כל  אין  זו  לטענה 
להופיע  מאוד  ישמח  הוא  לבימ"ש  כך  על 

ולהציג את הנתונים כמות שהם.
דנה  שני  ביום  השבוע  הטענות,  בעקבות 
ועדת הפנים של הכנסת בטענות לזיוף קולות 
של  המליאה  באולם  שנספרו  חיילים  של 
הטענות  ברק.  בני  עיריית  בבניין  המועצה 
שזכתה  בעיר  הליכוד  סיעת  ידי  על  הועלו 
היו  לדבריהם  כאשר  בלבד  אחד  למנדט  רק 

אמורים להיות להם 2 מנדטים.
בזמן ספירת הקולות התבצעה גם אלימות 
בין הצדדים והוזעקו למקום שוטרים על מנת 

להשליט סדר והנושא נמצא כרגע בחקירה.
הפנים  לועדת  הובא  הנושא  כך  בעקבות 
בכנסת, בהשתתפות גם נציגי משטרת ישראל 
ומשרד הפנים, מנהל הבחירות למועצת העיר 
בני ברק, יחיאל מלכה, חבר ועדת הבחירות 
ויו"ר  למועצת העיר בני ברק, חיים סרצ'וק, 

סיעת הליכוד בעיריית בני ברק, יעקב וידר.
האדיר  "הלחץ  כי  בועדה  אמר  וידר  יעקב 

התקדים  חסרת  והאלימות  העסקנים,  של 
מוכיחה  מטעמנו,  המשקיפים  נגד  שהפעילו 
החדש  מהכיוון  שלהם  הפחד  את  מכל  יותר 
שאליו התחייבנו להוביל את עיריית בני ברק. 
עוד.  יהיה  לא  שהיה  מה   - ואומר  חוזר  אני 

עידן השחיתות והקומבינות נגמר".
בתגובה לטענות הקשות טען יחיאל מלכה, 
כי אין  מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים, 
נציג  את  להזמין  שעליו  הקובע  חוק  שום 
הליכוד לספירת קולות החיילים, ומשכך הכל 

היה תקין מבחינתו.
העירייה,  מזכיר  כי  עוד  הוסיף  מלכה 
להזמין  ידיו  על  נשלח  טננבאום,  אברהם 
וזאת  הקולות,  לספירת  הליכוד  כוח  בא  את 
ואם  בכך,  חייב  היה  לא  כלל  שהוא  למרות 
מקרה  שבכל  הרי  זאת,  עשה  לא  טננבאום 

הדבר לא מהווה עילה לפסילת הבחירות.
יו"ר הועדה, ח"כ קיש, תקף בחריפות את 
שגם  דברים  ישנם  כי  הדגיש  הפנים,  משרד 
אם אינם כתובים במפורש בחוק, הרי שברור 
שיש לקיים אותם, והדגיש כי "זה אולי כשר, 
מדוע  להבין  דרש  גם  קיש  מסריח!"  אבל 

בכירי העירייה, התחמקו מהדיון.
בבני  הבחירות  מנהל  חשף  הדיון  במהלך 
לטענות,  בניגוד  כי  מלכה,  יחיאל  מר  ברק 
לסיעת הליכוד היה חסר יותר מעשרות קולות 
 40 חסר  היה  לא  "לליכוד  השני:  למנדט 
לבני  קולות,   358 אלא  השני,  למנדט  קולות 
אם  גם  חיילים,  קולות   170 רק  הצביעו  ברק 
כולם היו מצביעים לליכוד, עדיין הם רחוקים 

מאוד מהמנדט השני".
נציגי משרד הפנים אמרו בוועדה: "אירוע 
ליתר  הליכוד  נציגי  בין  שהתקיים  האלימות 
על  כלל  השפיע  לא  הבחירות  וועדת  חברי 

תקינות ספירת הקולות".
מכיר  "אני  אמר:  אשר  יעקב  הכנסת  חבר 
מאד,  רבות  שנים  הבחירות  ועדת  מזכיר  את 
ועדת  כמזכיר  מכהן  הוא  שנה   30 במשך 
גם  וכך  בהתנהלותו  רבב  נפל  ולא  הבחירות 
הדיון  הפנים.  משרד  מנציגי  היום  שמענו 
המיוחד על ב"ב מיותר, אני חושב שיש מקום 
לוועדה מיוחדת שתדון בזיופי בחירות בשאר 

רחבי הארץ".
הנושא  את  להעביר  החליטה  הוועדה 
לחקירה מקיפה ויסודית של משטרת ישראל.

ראש העיר הנבחר של ב"ב עם מנהל הבחירות לעירייה

צילום: דוד קשת



מוגש כמידע לחברי מכבי
יש קופות חולים ויש מכבי

503030
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

שומרים על הבריאות בלי לחץ!

 לחץ דם הוא הלחץ שמפעיל הדם על דפנות כלי הדם.
 לחץ הדם נמדד ביחידות של מילימטר כספית,

 לחץ דם גבוה מאוד או נמוך מאוד עלול להוביל להפרעה
בתפקוד ולהרעה במצב הבריאותי.
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מה ערכי לחץ הדם שלכם?

היבדקו עכשיו בסניפי מכבי 
ושמרו על בריאותכם!



בשעה טובה, במזל וברכה,

ל  קר
דפים עו
נ פ ת ח ה!

מוזמנים לבוא ולהנות ממבצעים 
הפתיחה לרגל  דופן  יוצאי 

*המבצעים לזמן מוגבל, הרשת רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.

רש"י 5, בני ברק.
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יש קופות חולים ויש מכבי
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נותנים משקל לבריאות שלך!

 BMI הוא מדד מסת הגוף, בדיקה 
 האם הנבדק במשקל תקין, בעודף משקל או בתת משקל.

המדד מחושב באמצעות נתוני הגובה והמשקל 
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היבדקו עכשיו בסניפי מכבי 
ושמרו על בריאותכם!

מה ה-BMI שלכם?



כ"ט חשוון תעש"ט 12127/11/18 בני ברק

"השירות  העירייה:  דובר   • לביתם  סמוך  רצויות  בלתי  חיות  האחרון,  בחודש  לגלות  הופתעו  תושבים 
הוטרינרי ומשרד החקלאות דואגים לפיזור חיסונים אוראליים כנגד מחלת הכלבת באופן שגרתי לאורך 

השנים בשטחי המחייה שלהם"

מאת: עוזי ברק

התקבלה  בערב,  ראשון  ביום 
שיחה במוקד 'השומרים' מאזרח 
תושב העיר שדיווח כי האופניים 
שברשותו נגנבו לפני זמן קצר וכי 
הגנב תועד במצלמות האבטחה.

למקום  שהגיעו  הארגון  מתנדבי 
העירוני,  השיטור  צוות  עם  יחד 
זמן  ולאחר  סריקות  ביצעו 
שהוביל  החשוד  את  זיהו  קצר 
הבניינים  באחד  למחסן  אותם 
זוגות  נמצאו  שם  הסמוכים, 
וסוללות  ערך  יקרות  אופניים 
מתושבי  נגנבו  החשד  פי  שעל 

האזור בימים האחרונים.
צוות השיטור  ע"י  נעצר  החשוד 
חקירה  להמשך  ונלקח  העירוני 

בתחנת המשטרה.

כי  מציינים  השומרים  בארגון 
העיר  סובלת  האחרונה  בתקופה 
של  גניבות  ממכת  ברק  בני 
והאביזרים  חשמליים  אופניים 
בעקבות  אליהם.  הנלווים 
תגברו  הארגון  מתנדבי  זאת, 
הלילות  במהלך  פעילותם  את 
להביא  במטרה  האחרונים 
יש  הפורצים.  של  למעצרם 
והסוללות  שהאופניים  לציין 
בתחנת  כעת  נמצאים  הגנובות 
בבני  הקישון  ברחוב  המשטרה 
האופניים  אשר  תושבים  ברק. 
הנלווים  האביזרים  או  שלהם 
נגנבו במהלך הימים האחרונים, 
לתחנת  לגשת  מתבקשים 
המשטרה לצורך זיהוי האופניים 

והגשת תלונה.

תנים ברחובות העיר
נתפס גנב אופניים 

נוסף בעיר
מאת: יאיר קורן

תושבי שכונת הר השלום ומרכז העיר ליד גינת העירייה ברחוב 
ירושלים, הופתעו לגלות בחודש האחרון, אורחים בלתי רצויים 

סמוך לביתם, תנים.
יהושע  מגני  שהגיעו  טועים  בתנים  שמדובר  חשבו  בהתחלה 
שהאורחים  לראות  נדהמו  מאד  מה  אך  איילון.  קניון  מאחורי 
הבלתי רצויים קנו שביתה בשכונתם, וקבעו את ביתם בצמחיה 

של גינת העירייה ברחוב ירושלים ובהר השלום במעלה הגינה.
התושבים שחוששים מהתפרצות כלבת ולהקות של תנים מתחת 
106 של העירייה, הוטרינר  פנו עשרות פעמים למוקד  לביתם, 
העירוני, הוטרינר המחוזי, רשות הטבע והגנים ועוד ועוד גופים 

רשמיים שהטילו את הטיפול אחד על השני וחוזר חלילה.
את  לשלוח  מפחדים  שהם  עיתונות'  ל'קו  סיפרו  התושבים 
מאחר  המוקדמות,  הערב  בשעות  כבר  ולגינה  לרחוב  ילדיהם 
שבו  הזמן  וזה  חושך.  שורר  בערב   17:00 בשעה  כבר  ובחורף 

הילדים - התלמידים, חוזרים לאחר יום לימודים.
אחד השכנים אומר ל'קול העיר': "כבר כמה ימים שאני שומע 
את התנים משמיעים את קולם בלילות ומפריעים את מנוחתנו. 

לאחרונה אף העזו להיכנס אלינו לבניין". 
לדברי התושבים, מאז שנתקלו בשני תנים מסתובבים בחופשיות 
מאפשרים  אינם  הם  השלום,  להר  עולים  אותם  וראו  בגינה 
צמודה.  השגחה  ללא  העירייה  בגינת  לשחק  לרדת  לילדיהם 
ואינם  פחד,  קיבלו  בהם,  שנתקלו  הילדים  האחרונים  ובימים 
מוכנים לרדת לרחוב ללא ליווי של אחד מההורים. עד כה הם 

פנו לכל גורם אפשרי, ללא פתרון.
קבלת  "עם  הגיב:  טננבוים  אברהם  ר'  ברק  בני  עיריית  דובר 
השירות  מנהל  רפאלוביץ,  משה  לד"ר  הועברה  היא  הפניה, 
הווטרינרי גוש דן- בני ברק וגבעתיים. שהבהיר, כי שיטוט תנים 
קיים בערים שונות בגוש דן, ורק לאחרונה התקבלו פניות דומות 

על תנים בהר השלום בבני ברק.
וטרינרית  רופאה  ארבל,  י.  ד"ר  אלינו  כתבה  זאת,  בעקבות 
עירונית, השירותים הווטרינריים גוש דן, כי התן הינו חיית בר 

והפגיעה   1955  – תשט"ו  הבר,  חיית  הגנת  חוק  פי  על  מוגנת 
בו אסורה. התנים שייכים למשפחת הכלביים הפעילים, בעיקר, 
התנים  מגנים.  הם  עליה  בטריטוריה  כלהקה  חיים  הם  בלילה. 
ניזונים מציד, אך יאכלו גם נבלות ופסולת. התנים צדים נחשים 
ומכרסמים, ונוכחותם על כן חשובה לשמירה למול בעלי החיים 
הללו. כחיית בר, התנים אינם נוטים להתקרב לבני אדם, ולרוב 

לא יתקפו אלא במקרים של התגרות או איום. 
העירוני  הטבע  אזור  את  "גילו"  מהתנים  חלק  זאת,  עם  יחד 
בערים רבות כמקור זמין וקל למזון. פחי אשפה פתוחים, מזון 
של בעלי החיים אשר מוחזק מחוץ לבית ופסולת ברחוב, כל אלו 
מהווים מקור מזון קל, זמין ונוח אשר התנים יעדיפו על פני ציד. 
הקרבה לבני אדם לצורך ליקוט מזון מרגילה את התנים לקרבת 
בני האדם, כך שהם אינם חוששים, עוד ועל כן ניתן לראות אותם 

בתוך הערים.
ומשרד  הוטרינרי  השירות  באזור,  תנים  של  נוכחותם  לאור 
החקלאות דואגים לפיזור חיסונים אוראליים כנגד מחלת הכלבת 
באופן שגרתי לאורך השנים בשטחי המחייה שלהם. יש לציין 
ששנים רבות לא היו אירועי כלבת באזור. כל טיפול נוסף בתנים 
נעשה על ידי רשות הטבע והגנים, לאור היותם חיית בר מוגנת.

יחד עם זאת כל תושב יכול לבצע מספר פעולות פשוטות וחיוניות 
והן לא להתפתות להאכילם, שכן הם עלולים לאבד את החשש 
ולהימנע  פחי האשפה  את  היטב  לסגור  יש  אדם.  לבני  מקרבה 
מזריקת בשר ועופות בפחים פתוחים - אלו יכולים להוות מקור 
מזון  מהשארת  שניתן,  כמה  עד  להימנע,  יש  לתנים.  משיכה 
לכלבים וחתולים ברחובות ובחצרות. במידה ונותנים מזון בחוץ 
ואז  לאכול  מסיימים  והחתולים  שהכלבים  עד  להשגיח  ניתן 
לאסוף את המזון שנותר. במידה ונתקלים בתן אין צורך להיבהל 
– יש להימנע מביצוע תנועות פתאומיות ויש להתרחק מהמקום 
באיטיות. אין להשאיר מזון ולא לנסות לפתות אותו להתקרב. 
אם נתקלים בגופת בע"ח, יש לדווח למוקד העירוני כדי שיפונה 

כך, שלא יהווה מקור מזון לתנים באזור.

בפעם השנייה תוך 24 שעות: 



רש"י 5, בני ברק

ם י ע צ ב מ
יוצאי דופן לרגל הפתיחה  4₪ ב-300

חולצות 100% כותנה

חליפות גוסטו פלטינום 
70-100% צמר

400₪

במקום 1600 ₪

מכנס נוסף

80₪

במקום 140  ₪
חליפות שחור חלק סלים

240₪

במקום 590  ₪

₪החל מ- 2 ב-100

סוודרים

₪החל מ- 4 ב-100

עניבות | חפתים | חולצות | חגורות

)ניתן לשלב(
₪החל מ- 60

מעילים

₪החל מ- 180

מעילים ארוכים

עניבה יוקרתית/חפתים ב-10 ש״ח

על כל קניה מעל 100 ₪

מתנה
 OHHA חולצות

במחירים
שאסור לפרסם!

בשעה טובה, במזל וברכה,

חנות קרל עודפים נפתחה!

המבצעים לזמן מוגבל.  *
הרשת רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.  **
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עשרות נציגים ברחבי הארץ ובעיקר בערי הפריפריה, ושישה ראשי ערים שנתמכו על ידי 'יחד' ניצחו, בהם גלאם באשקלון, פרוש באלעד וג'קי לוי בבית שאן 
• הגר"מ מאזוז: "מודים לכל הפעילים ולכל אלה שטרחו בגופם ובממונם ובכל דרך שהיא להצלחת הבחירות"

התוצאות מתבהרות: הגר"מ מאזוז 
צדק, 'יחד' מביאה את קולות הפריפריה

אלי כהן

מרגע לרגע מתבהרת התמונה המלאה, תנועת 'יחד' 
שהיו כבר מי שהספידו אותה, מתברר כי הביאה הישג 
ו-6 ראשי ערים. הסיפוק  נציגים   )!( כ-50  עצום עם 
הגדול בביתו של הגר"מ מאזוז הוא דווקא בהצלחה 
המרשימה בערי הפריפריה, נתון שמלמד כי צדק הרב 

בהגיון בהקמת 'יחד'.
 26 'יחד' מכניסים  על פי תוצאות האמת, בתנועת 
העיר  למועצות  רשמיים  יחד  נציגי   - חדשים  נציגים 
באר  שאן,  בית  אלעד,  יהודה,  אור  הארץ:  ברחבי 
כפר  ירושלים,  בנימין,  יד  בני-עייש,  ברק,  בני  שבע, 
נתיבות,  עילית,  נצרת  מעלות,  העמק,  מגדל  יונה, 
שער  רמלה,  לציון,  ראשון  גת,  קרית  קצרין,  צפת, 
חברי  יתר  גם  לכך  מצרפים  אם  ותל-אביב,  אפרים 
הרשימות בהם השתלבו, מדובר על כ-50 )!( נציגים, 

ועוד 6 ראשי ערים שקיבלו את תמיכתם.
ניצח מועמדה לראשות מר תומר גלאם  באשקלון 
ישראל  נבחר  באלעד  גם  כך  התחזיות,  לכל  בניגוד 
פרוש שקיבל את תמיכת הגר"מ מאזוז, בבית שאן מר 

ג'קי לוי, ועוד.
מיוחדת  משמעות  מקבל  הזה  המרשים  ההישג 
כאשר מדובר במפלגה שלא עברה את אחוז החסימה, 
ונותרה עם חובות וללא מנגנון מפלגתי מאורגן, וכעת 
מאפס נציגים מזנקת לכח פוליטי רב בכל רחבי הארץ, 

עם מספר עצום של נציגים וראשי ערים.
בעיקר  רב  סיפוק  מביעים  מאזוז  הגר"מ  בסביבת 
לאור ההצלחה בערי הפריפריה, אשקלון, באר שבע, 
ועוד  נתיבות  גת,  קרית  שאן,  בית  יונה,  כפר  צפת, 
'יחד'  תנועת  שם  והדרום,  מהצפון  ערים  כעשרים 
מביאה את רוב הנציגים. "מסתבר", אומרים בני ביתו 
גאון  מרן  של  וההכרחי  הנכון  המהלך  "כי  הרב,  של 
ישראל הציל את ערי הפריפריה, יהיו כעת מי שיגנו 

על הצביון היהודי והאינטרסים הדתיים, גם שם".
אכן  כי  הוכיחו,  הללו  הבחירות  "תוצאות 
היא  'יחד'  תנועת  של  הרב,  שהקים  זו  פלטפורמה 
חזרה  הללו  הקולות  את  להביא  שמסוגלת  היחידה 
זצ"ל".  יוסף  הגר"ע  מרן  שעשה  כפי  תורה,  לדעת 

מסכמים בביתו של הרב.
את  ברק  בבני  חגגה  'יחד'  תנועת  )שלישי(  אמש 
מרחבי  הקהילות  רבני  בהשתתפות  הניצחון,  מסיבת 
הארץ שתמכו ברשימות 'יחד' ובראשם הגר"מ מאזוז, 

יחד עם עשרות הנציגים וראשי ערים.
במוצאי השבת האחרונה במסגרת שיעורו השבועי 
ואמר:  הפעילים,  לכל  הודה  לבחירות  הרב  התייחס 
"אנו מודים לכל הפעילים ולכל אלה שטרחו בגופם 
הבחירות.  להצלחת  שהיא  דרך  ובכל  ובממונם 
וששה  עשרים  לה'  תודה  קיבלנו  הכל,  אחר  והנה 
עשרות  ועוד  מאין,  יש  שבאו  הארץ,  ברחבי  חברים 
שלא  מקומות  שהיו  אומרת  זאת  איתם.  שהתחברנו 
היה כסף לשלם בכלל לאנשי יחד, אבל אמרו אנחנו 
מהמילה  יותר  קיבלו  ובסוף  ביחד,  לעבוד  מוכנים 
'ביחד', כי ביחד עולה עשרים וארבע וקיבלנו עשרים 

וששה".

    אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(      אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'     בית שמש: רח' שפת אמת 32    ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94
שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד      19 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא     רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

תשלומים
36

4 השיאים שלנו במבחן התוצאה

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

שלא ישאירו אתכם אדישים!

'BLACK FRIDAY' לרגל חודש
הבינלאומי )עד ט"ו כסלו, 23.11(

מכונת 
כביסה
5 ק"ג

החל מ-

ל-36 חודשים
22

החל מ: ₪790

מקרר
260 ליטר
DF

החל מ-

ל-36 חודשים
22

החל מ: ₪790

תנור
דו תאי

החל מ-

ל-36 חודשים
41

החל מ: ₪1490

מדיח 
כלים

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

מזגן
1 כ"ס

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

 כיריים
קרמיות

החל מ-

ל-36 חודשים
19

החל מ: ₪690

 BI תנור
פירוליטי

החל מ-

ל-36 חודשים
47

החל מ: ₪1690

תנור בנוי
BI

החל מ-

ל-36 חודשים החל מ: ₪690
19

מכונת 
כביסה
פתח עליון

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ: ₪1290

מקרר 
סמסונג

החל מ-

ל-36 חודשים
60

החל מ: ₪2190

מכונת 
כביסה
8 ק"ג

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

מאושר 
משמרת 

השבת

ל-36 חודשיםהחל מ: ₪3990

מקרר
שארפ
4 דלתות

החל מ-

110

ל-36 חודשיםהחל מ: ₪1490

מקרר
450 ליטר
DF

החל מ-

41
מאושר 
משמרת 

השבת

* המבצע נערך בהתאם לתקנון החברה * עד גמר המלאי * התמונות להמחשה בלבד * עד 36 תשלומים ללא ריבית בכ. אשראי עד 12 צ'קים באישור חברת ern * ט.ל.ח. 

מבצעי מייבשים
מגוון מייבשים איכותיים

החל מ: ₪790
ועוד מאות מוצרים משתתפים במבצע, לדוג':



אשפר אומרת תודה

החלוקה תתקיים בחנויות אשפר

נציגים המעוניינים לקיים חלוקה באזוריהם יפנו לטלפון: 050-5265553
בני ברק: שלמה המלך 17 | ירושלים: מוסיוף 14 | צפון: כניסה לקרית אתא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בחרו לציית לדעת תורה ולקריאת מורינו ורבינו,
עמוד הענווה, הכהן הגדול, מרן ראש הישיבה

ומסבסדת בס"ד עד

*מעופות שנשחטו לפני שבועיים בלבד!

ליט"‡ חכם שלום כהן̆ 

268,247

268,247
קרטון עוף

1690לק"ג(*טרי)קפוא

268,247

דעת תורה ניצחה

ק"ג עופות

החלוקה עד יום שישי ט' כסלו 17.11.18



פתוח רצוף 21:00-10:00 ימים א' - ה' יום ו' 13:00-10:00 |  רח' ר' עקיבא 54 ב"ב | הריטב"א 15 אלעד

חליפות 
טורקיה 
פרימיום 
)עודפים( 

חליפות 
ורונין צמר 
)עודפים(

חולצות 
עודפים

חגורות 
גברים 
וילדים

מכנסיים 
פרימיום 
טורקיה 
)עודפים(

מכנסיים 
ילדים

סוודרים 
%100 כותנה 
)קולקציה 
קודמת( 

מכנסיים 
ורונין 

)עודפים(

₪389₪100

₪150 ₪100

₪150
2 ב- 

2 ב-  2 ב- 

₪10
₪15

חורף באקסוס!חורף באקסוס!

2 ב- 
₪189



פתוח רצוף 21:00-10:00 ימים א' - ה' יום ו' 13:00-10:00 |  רח' ר' עקיבא 54 ב"ב | הריטב"א 15 אלעד

חליפות 
טורקיה 
פרימיום 
)עודפים( 

חליפות 
ורונין צמר 
)עודפים(

חולצות 
עודפים

חגורות 
גברים 
וילדים

מכנסיים 
פרימיום 
טורקיה 
)עודפים(

מכנסיים 
ילדים

סוודרים 
%100 כותנה 
)קולקציה 
קודמת( 

מכנסיים 
ורונין 

)עודפים(

₪389₪100

₪150 ₪100

₪150
2 ב- 

2 ב-  2 ב- 

₪10
₪15

חורף באקסוס!חורף באקסוס!

2 ב- 
₪189
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בימות  מחליפות  ברחובות  הפשקווילים  את 
שיחות  את  התוצאות,  לשידור  שהוקמו  אלגנטיות 
השיח  מחליף  והצנתוקים  הטורדניות  הטלפון 
על  נלחמים  כאן  גם  החברתיות.  ברשתות  האלים 
והקהילה,  הרב  התורה,  כבוד  על  לא  אך  הכבוד, 
שנרמסו  הליברליים  הערכים  של  כבודם  על  אלא 

תחת המגף של טראמפ. 
אחד  מסיבוב  יותר  תמיד  יש  האמריקאי  לבוחר 
כבר  אמורות  הטור  קריאת  בשעת  דברו.  את  לומר 
בארה״ב  האמצע  בחירות  תוצאות  להתפרסם 
לבוחר  שנוגע  מה  בכל  ידובר.  עוד  אודותיהן   -
מהתוצאות  להתעלם  אפשר  אי   – הישראלי 

המוכחות.
ואי  אובמה  בתקופת  די.סי.  בוושינגטון  ביקרתי 
ששררה  הדיכאון  מתחושת  להתעלם  היה  אפשר 
מהשגריר  הישראלית.  בשגרירות 
הדיפלומטים,  לאחרון  ועד 
לזוטר  ועד  הצבאי  מהנספח 
משרד  של  הרכש  שבפקידי 
הייתה  האווירה   – הביטחון 
שהושלך  מועדף  אורח  כשל 
היישר  והחמים  המוסק  מהחדר 
רוח  המקפיא.  הוושינגטוני  לקור 
על  השפיעה  אובמה  של  המפקד 

הכל ולרעה.
מאירה  טראמפ  של  וושינגטון 
פנים בשלל גווני השלכת לנציגים 
שמתרחש  מה  על  הישראליים. 
ברמה הפוליטית כבר נכתב כמעט 
הוא  יותר  המרתק  הפן  אבל  הכל, 
אי  הזאת,  מהזווית  הצבאי.  זה 
להפריז,  לא  גם  אך  לזלזל,  אפשר 
כנשיא  אובמה  של  בתרומתו 
של  הצבאיות  יכולותיה  לעיבוי 
שאפשר  הסיוע  והגדלת  ישראל 
להפוך  ברזל  כיפת  כמו  למערכת 
מחלום למציאות. על הסכם הסיוע 
אובמה  מול  נתניהו  חתם  הצבאי 
שהאלנטרטיבה  בטוח  כשהוא   –
שתוצג לו עם בחירתה של קלינטון 

תהיה טובה פחות.
כולם  בסוף  נגמר  זה  איך 
שעשה  התזזיתי  טראמפ  יודעים. 
את הבלתי ייאמן כשנבחר - ומאז 
 - יום  מדי  זאת  לעשות  ממשיך 
הנוגע  בכל  עתה  עד  מצמץ  לא 
צה״ל  של  הצבאיים  הנספחים  ישראל.  לביטחון 
יושבים בוושינגטון וגומרים את ההלל על שיתופי 
הפעולה הנוכחיים. אין אובייקטיביים מהם לבחינת 
יחסו האמיתי של טראמפ לישראל, כמי שמופקדים 
מאינטרסים  וחפים  הצבאי  התחום  על  ורק  אך 

פוליטיים, לפחות בהגדרה.

הנספחים שמסתובבים פה במדים וזוכים למבטים 
שמסתובב  חייל  כמו  יהודיות,  עיניים  של  נוקבים 
כמובן(,  ההפוכות,  )מהסיבות  שערים  במאה 
כהונת  שנות  בעשר  שנוצר  חדש  עולם  מתארים 
אובמה. ההתבוססות בבוץ העיראקי בתקופת בוש 
שהועצמה  לריאקציה  לאמריקאים  גרמה  ג׳וניור 
קבלני  חיפש  האמריקאי  ״הצבא  אובמה.  ידי  על 
ביצוע בכל מקום״, מסביר גורם צבאי ישראלי בכיר 
נגד דאעש  בוושינגטון, ״אפילו את הקרב  ששוהה 
במוסול, האמריקאים ניהלו בשלט רחוק בלי לסכן 
לשיטת  הפכו  הפרוקסי,  החרב,  שכירי  חייל.  אף 
עבודה. באיחור של שנים מפקדי הצבא האמריקאי 
גילו את המחיר הכואב של התקופה הזאת. לוואקום 
צמצם  האחרונות  שבשנים  הרוסי  הצבא  נכנס  הזה 
מול  כאחד  דאגה  ומעורר  מרשים  באופן  פערים 
את  שהפך  הסיני,  הצבא  גם  האמריקאי.  הצבא 
יבשת אפריקה למגרש הניסויים הפרטי שלו, צמצם 

יכולות". 
לרווחה  נפקחו  האמריקאי  הצבא  מפקדי  עיני 
הייתה  שלהם  התגובה  האחרונה.  בשנה  בעיקר 
המשבר.  עומק  את  כשקלטו  ההיסטריה,  גבול  על 
לבנון  מלחמת  אחרי  לנו  שקרה  מה  להם  ״קרה 
בצורה  יכולות  צמצם  שהאויב  כשהבנו  השנייה, 
הבכיר,  הצבאי  הגורם  ומסביר  ממשיך  מדאיגה״, 
תהליכים  לבניית  הזמן  את  להם  שאין  הבינו  ״הם 
ארוכים ומסודרים של תכנון והשגת מטרה. במסורת 
הצבאית האמריקאית תהליך של בניית יכולת חדשה 
מבשיל בתקופה של כעשר שנים. המפקדים שאיתם 
אנו יושבים מבינים שאין להם את הזמן הזה, מול 
לכך  הסיבה  זו  וסין.  רוסיה  מצד  היכולות  צמצום 
שאנו מוצפים בבקשות לשיתופי פעולה. לא מדובר 
למרות  לביבי,  טראמפ  בין  האנוש  יחסי  ברמת  רק 
שרוח המפקד לא מזיקה. האמריקאים פשוט הבינו 

היכולות.  פערי  את  מחדש  להגדיל  מוכרחים  שהם 
בגלל  גם  למהלך,  טבעיים  שותפים  בנו  רואים  הם 
דוגמת  הישראלי,  הצבא  של  הלחימה  יכולות 
החשיבה  הלך  בגלל  וגם  רוח,  מעיל  של  הפיתוח 
– בין התכנון למעשה, שאצלנו הוא מהיר בהרבה 

בגלל האיומים המתחדשים״.
הסנקציות הכלכליות שהוטלו על איראן השבוע, 
מחדש  השתלטות  של  החשיבה  מדפוס  חלק  הם 
ולא  שתגדיל  צבאית  מדיניות  וקביעת  הזירה  על 
תקטין את הפערים. ״לנתניהו יש מזל גדול כשהכל 
אומר  הנוכחי״,  הממשל  של  בקדנציה  לו  מתחבר 
בהקשרים  במילים  למעט  שמעדיף  הצבאי  הגורם 
היו  אמונתה,  על  שמצהירה  באומה  מפלגתיים, 
 – הישראלי  הגורם  מדבר  שעליו  המזל  את  מכנים 
סייעתא דשמיא. ״מה שאני יכול לומר, שמהבחינה 
את  כיום  רואים  האמריקאים  הגורמים   – הצבאית 

הדברים עין בעין כאינטרס שלהם״. 

המחנכת בלוך 

השבוע  נשא  הברית  בארצות  המאמינים  ציבור 
אנגלו- עיניים לבית שמש – שבה מרוכזת קהילה 

סקסית גדולה ששמה נקשר בהצבעה לראשת העיר 
הפוליטית  המערכת  את  שהפתיעה  בלוך,  עליזה 

כולה. 
צריך לומר לזכותה של הנבחרת שהיא משמיעה 
גם  אלא  לפני,  רק  לא  הנכונות  המילים  כל  את 
הלבבות  מקרב  לשיח  אם  התוצאות.  היוודע  אחרי 
ולבריחה מתוך בחירה מהיסחפות לשיח של הסתה 

שגריר בבית הנשיא

״לנתניהו יש מזל 
גדול כשהכל מתחבר 
לו בקדנציה של 
הממשל הנוכחי״, 
אומר הגורם הצבאי 
שמעדיף למעט 
במילים בהקשרים 
מפלגתיים, ״מה 
שאני יכול לומר, 
שמהבחינה 
הצבאית – הגורמים 
האמריקאים רואים 
כיום את הדברים 
עין בעין כאינטרס 
שלהם״

 מצבא לוחם 
לצבא שוכר. 
לוחמי צבא 
ארה"ב

עו"ד אבי בלום , וושינגטון בית ספר לפוליטיקה
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ומדון – יהיו גם קבלות בשטח, בלוך עוד עשויה להתגלות כשוברת 
שוויון בכל מה שחשבנו על יחסי חרדים-חילוניים בערים מעורבות.

אצבעותיה  בעשר  שהשיגה  למי  והמחמאות  התקווה  בצד 
תוצאה מדהימה שהכתה את התחזיות )כמו טראמפ לפני שנתיים, 

ולא  מקרב  לחלוטין,  ההפוך  בשיח  אך 
מרחיק(, אי אפשר שלא לעשות את חשבון 

הנפש החרדי, לנוכח התוצאות.
אופנתיים  לחשבונות-נפש  בניגוד 
של  חודשים  אחרי  באיחור  שמוגשים 
תוצאות  תהיינה  הזה  לחשבון  חיבוטים, 
בירושלים. ערב הסיבוב הראשון  מיידיות 
שמש  בבית  האדישות  על  כאן  נכתב 
למפלה  המובטחת  בעיר  דווקא  שתביא 
אלפי  של  הזאת  האדישות  את  חרדית. 
גם  לגלות  עלולים  אנו  חרדים,  מצביעים 
ביום הבוחר הירושלמי, מכל הסיבות הלא 
נכונות והכל כך דומות. עוד כמה ריקודים 
על הדיו, וקריאות קצובות בסגנון אצטדיון 
טדי של התוצאות – יגרמו לכך שכל קול 
למצביעים  יגרום  לא  שבעולם  קורא 
החסידיים לנהור לקלפיות. את חלופת הים 
הם  הבוחר,  ביום  רמון  חיים  של  הנושנה 

ימירו בשהות ממושכת במקוואות.
וש״ס מעוניינות לסיים  אם דגל התורה 
את השבוע הבא כשכיכר ספרא בידינו, הן 
מוזמנות לקפוץ לביקור קצר בלשכתה של 
כיצד  ללמוד  כדי  בלוך,  עליזה  המחנכת 
צריכה להיראות נדיבות של מנצחים, קודם 

כל בשיח הנכון ובמילים המתאימות. 
שהמנצחים  התקווה  אבדה  לא  עוד 
בש״ס ובדגל התורה יגלו נדיבות ויאפשרו 
בלי  לקלפיות,  לנוע  החסידים  להמוני 

נדיבות  אם  התוצאות.  היוודע  עם  להם  שיבוזו  מכך  לחשוש 
המנצחים הזאת לא תוצג פה כאן ועכשיו, כולנו נהפוך למפסידים, 

בפעם השנייה בתוך שבועיים ימים.

אם דגל התורה 
וש״ס מעוניינות 

לסיים את השבוע 
הבא כשכיכר ספרא 
בידינו, הן מוזמנות 

לקפוץ לביקור 
קצר בלשכתה של 

המחנכת עליזה 
בלוך, כדי ללמוד 

כיצד צריכה להיראות 
נדיבות של מנצחים, 
קודם כל בשיח הנכון 
ובמילים המתאימות

ללא נדיבות, המנצחים יהפכו למפסידים. דייטש וליאון. צילום: שמעון ליברטי 

ההתחברות
זוכרים  לא  בפרסטר  המוכרים  זקני  גם 
כל  ביקוש שכזה לכובעים אכילים. כמעט 
מנחה  בין  זמני  במינוי  או  מקצועי  פרשן, 
אחד  כובע  לפחות  לאכול  נזקק  למעריב, 
בבוקר יום רביעי שעבר. איש לא צפה את 
לא  אפילו  הכוחות,  יחסי  ואת  המספרים 
לאינפלציה  שזכה  )תואר  המספרים  אנשי 

לאחרונה(.
אבל הסיפור האמיתי של הבחירות האלו 
במשך  ההתפרקות.  תזת  התפרקות  הוא 
שנים מטפטפים לנו מומחים מטעם עצמם 
חווה  החרדית  החברה  כי  חרדים  לענייני 

משבר הנהגה, שסופו בהתפרקות.
הציבור  אכיל,  לכובע  זקוקים  הם  גם 
החרדי צעד ברבבותיו לקלפיות ועשה את 
חסרי  ההישגים  ישראל.  גדולי  לו  שהורו 
נדיר  'דגל' הגיעו לאחר מסע  התקדים של 
מסוגו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
עצמם  בעיני  הלמדנים  גם  הארץ.  ברחבי 
ומחפשי התירוצים השתתקו לנוכח השו"ת 

שפורסם בכתב ידו.
ש"ס,  שהשיגה  המפליאות  התוצאות 
בעקבות  באו  מספידיה,  כל  את  שקברה 
נדודיו של מרן נשיא המועצת, חכם שלום 
כהן, שעבר מעיר לעיר במשך ימים ארוכים. 
מזיל  מאחיו  הגדול  הכהן  של  נדיר  תיעוד 
דרבן  כתפיו,  על  העול שהוטל  על  דמעות 
את אחרוני המתלבטים לצאת ולשים ש"ס 

בקלפי.
היה.  טרם  כזה  עצום  בהיקף  ה'  קידוש 
הבטחתו המהדהדת של מרן שר התורה על 
ראש העיר חיפה לשעבר "תהיה לו מפלה 
גדולה", שבשעתו נשמעה בלתי אפשרית - 

תורגמה לפער עצום של 20% בקלפי.

המבחן האמיתי
אבל למרות שלל ההישגים, אסור לנוח 
סיבוב  ייערך  הבא  בשבוע  הדפנה,  זרי  על 
55 במספר, כשהבולטת  שני בערים רבות, 

שבהן היא כמובן ירושלים.
כ10  של  ביתרון  סיים  ליאון  משה  נכון, 
גם  נכון  ברקוביץ'.  עופר  מעל  קול  אלף 
במספרים  הנראה  ככל  יגיעו  שחילונים 
ועדיין,  שני,  בסיבוב  לקלפי  יותר  נמוכים 

לנו אסור להיות שאננים.
אותה הוראה חד משמעית של מרן שר 
זהו  אחר  מועמד  עבור  להצביע  כי  התורה 
חילול ה' - תקפה גם בסיבוב השני. אותה 
שהבהיר  כפי  שוב,  קיימת  להצביע  חובה 
מרן השבוע בכינוס מיוחד שנערך בביתו. 
רק אם נגיע כולם שוב לקלפי, הפעם כאיש 

אחד, נשלים את המהפך בירושלים.
בנציגות  שדי  עצמו  את  שמשלה  ומי 
כדאי  העיר,  במועצת  החזקה  החרדית 
במשך  ואנשיו  ברקת  פיצלו  כיצד  שייזכר 
עשור את הנציגים החרדים במועצה ורמסו 

את כוחם לעפר.
היוודע  מאז  מנסים  הכללית  בתקשורת 
כיצד  להסביר  שעבר  בשבוע  התוצאה 
יצליח המועמד עופר ברקוביץ לפצל ולפלג 
את הקול החרדי, הם מסבירים בטוב טעם 
כיצד חלק ממצביעי דייטש 'ינקמו' בקלפי 

'יחד'  אנשי  ומדוע 
לא יתמכו במועמד 
דרעי.  עם  המזוהה 
הם  אחד  דבר 
הדי. את  פספסו, 

זה  החרדי,  אן.איי 
להתייצב  שיודע 
כל  כנגד  יחדיו 
חיצוני.  איום 
שהאחריות  זה 
על  גוברת  שבו 
אחר  שיקול  כל 

מאחורי הפרגוד.
שמים,  בחסדי 
שמסתמן  כפי 
כתיבת  בשעת 
גדולי  השורות, 
מכל  ישראל 
והעדות  החוגים 
לאיחוד  פועלים 
ואיחוי  השורות 
והצפי  הקרעים, 
לקריאה  הוא 
כלל  של  אחידה 
הדור  מנהיגי 
עבור  להצביע 
משזו  יותר  ליאון. 
להכתיר  הזדמנות 
העיר  ראש  את 
בירושלים,  הבא 

תיאוריית  את  לפרק  נוסף  צ'אנס  כאן  יש 
ההתפרקות ולאותת לכל צרינו, כי לא יוכלו 

לפעול נגדנו בשיטת 'הפרד ומשול'.  

מילה טובה
הבחירות,  לפני  בפרט  בפוליטיקה, 
ולבן,  בשחור  כולם  את  לצבוע  נוהגים 
הצדדים  שמש  בבית  לשונאינו.  אם  הלנו 
הוא  אבוטבול   - חרדית  לעין  ברורים  היו 
ששומר  החרדי  העיר  ראש  שלנו,  האיש 
בלוך  עליזה  מול  עשור,  כבר  הסטטוס  על 
- ה'אלי כהן' התורנית שכל מטרתה כמובן 

לעצור את התחרדות בית שמש.
נשארו  חרדים  אלפי  שקרה,  מה  קרה 
בבית, אחרים הצביעו מחאה, ובסופם של 
כמנצחת  בלוך  הוכרזה  החיילים  קולות 
ויועצה החרדי יעקב ישראל עמר כאסטרטג 
בתקשורת  המפתיע.  הניצחון  את  שהוביל 
החרדית מיהרו לבכות את אבדן העיר, בזו 
בטוח  לא  אבל  ההישג,  את  חגגו  הכללית 

שהמצב כל כך נורא, בלשון המעטה.
האחרון  שישי  בצהרי  סיפור,  תשמעו 
פרצה שריפה באחד הבניינים בעיר. ראשת 
לתפקיד(  נכנסה  )שטרם  הנבחרת  העיר 

הוזעקה למקום וקטעה פגישה חשובה.
שלם  בניין  שתושבי  שהבינה  לאחר 
לשבת,  חשמל  ללא  להישאר  עשויים 
את  לפתור  מוכנים  לא  החשמל  ובחברת 
העירוני,  אישורו של המהנדס  בלי  הבעיה 
וידאה שמהנדס פרטי יגיע למקום בזריזות, 
לפתרון  האחריות  את  עצמה  על  ולקחה 

הבעיה. שאפו גדול.

אבי גרינצייג / על סדר היום

בתקשורת 
הכללית 
מנסים 

להסביר 
כיצד יצליח 

ברקוביץ 
לפצל ולפלג 

את הקול 
החרדי, דבר 

אחד הם 
פספסו, את 
הדי.אן.איי 

החרדי, 
זה שיודע 
להתייצב 

יחדיו כנגד כל 
איום חיצוני. 

זה שהאחריות 
שבו גוברת 

על כל שיקול 
אחר מאחורי 

הפרגוד.
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חסר תקדים: סיבוב שני ב-55 ערים
המתח מגיע לשיאו: תושבי 55 ערים ילכו ביום שלישי להצביע מחדש על ראשות העיר • החרדים בצפת מפתיעים, וותיק ראשי הערים בישראל נוחל מפח 

נפש, היועץ של טראמפ מתנגח עם ביבי, והתקווה האחרונה של ש"ס לזכות בראשות, דווקא בעיר חילונית • סיקור מיוחד מהזירות הלוהטות

מאת: ישראל פריי

פחות  בלא  לא.  ממש  מאחורינו?  כבר  שהבחירות  חשבתם 
הקרוב  שלישי  ביום  התושבים  יצעדו  בישראל,  ערים  מ-55 
לא  מהמועמדים  אחד  שאף  לאחר  עיר,  ראש  ויבחרו  לקלפיות 
הצליח לקבל 40% מקולות הבוחרים. לסיבוב השני עולים שני 
מועמדים   110 לאמור:  הקולות,  מירב  את  שקיבלו  המועמדים 

עדיין כוססים ציפורניים ומצפים להכרעת הבוחר.
שהסיבוב  הרי  המקורי,  הבחירות  יום  של  לחגיגיות  בניגוד 
השני מינימליסטי ביותר. הוא לא יום שבתון, והקלפיות ייפתחו 
מי  בלילה.   22:00 בשעה  ויינעלו  בצהריים   13:00 מהשעה  רק 
מיום  שייהנו  התלמידים,  אלו  מרוויחים  עצמם  את  ימצאו  שכן 

לימודים קצר, בסיומו יפנו את כיתותיהם לטובת הקלפיות.
הקודש  לעיר  נשואות  כולן  העיניים  השני,  הסיבוב  לקראת 
ירושלים. שם, יתנהל קרב ענקים בין עופר ברקוביץ' לבין משה 
הכל  עדיין  לליאון,  חסד  כעת  נוטות  שהערכות  ולמרות  ליאון, 

פתוח )ראה ידיעה נרחבת בעיתון 'השבוע בירושלים'(.

תיק צפת

עיר  היא  הלב  תשובת  מירב  את  כעת  שמרכזת  נוספת  עיר 
ראש  הודח  סוערת,  בחירות  מערכת  לאחר  שם,  צפת,  הקודש 
העיר אילן שוחט בתום שתי קדנציות, ומי שעלו לסיבוב השני 
נחמן  החרדי  והמועמד   )36%( אוחנה  שוקי  'הליכוד'  איש  הם 

גלבך )25%(.
את  להסיר  בדרך  שגלבך  היה  נדמה  הבחירות,  אחרי  יום 
חרדית,  מבחינה  שהסיפור,  הבינו  שכולם  לאחר  מועמדותו, 
גמור. את פוטנציאל הקולות שלו הוא מיצה בסיבוב הראשון, עם 
התייצבות הגוש החרדי – ש"ס, חב"ד, תקומה ו'אגודת ישראל' 

– לצדו, ונדמה היה שלא ניתן להתרומם מעל זה.
את  לגלבך  שהעניקה  המקומית,  ש"ס  מפלגת  ועוד,  זאת 
כבר  כאשר  אוחנה,  של  לכיוונו  בטבעיות  החליקה  קולותיה, 
שני  סיבוב  של  שבמקרה  אוחנה  עם  בש"ס  סיכמו  מלכתחילה, 
הם ילכו איתו. אלא שמאז, דברים החלו להשתנות. היחסים בין 
ש"ס לבין אוחנה עלו על שרטון, ועל הסיבות לכך ישנן אינספור 
גרסאות. החל מטענות לווטו של 'יחד' או הירתעות של אוחנה 
מלהבטיח לש"ס תפקידי מפתח, ועד שמועות על רצון של ש"ס 
הארצית לרצות את 'שלומי אמונים' בצפת, בתמורה לתמיכתה 

במשה ליאון בירושלים.
כך או אחרת, מתומכים בטוחים באוחנה, הפכו ש"ס לתומכים 
נקרא אל  נלהבים בגלבך והמערכה נפתחה מחדש. נחמן גלבך 
חדרו של מרן חכם שלום כהן שהעניק לו את ברכת הדרך, וצמרת 
כל  את  להפעיל  מנת  על  לעיר  להגיע  צפויה  רבניה  על  הסיעה 

כובד משקלם.
נכון לכעת, חזר הגוש החרדי לחיקו של גלבך ומתכוון לעבוד 
מכ- מרבית  כי  מצפים  החרדי  בגוש  בנוסף,  הכוח.  בכל  עבורו 
2,000 מצביעי המועמד החרדי אליעזר לזר, יצרפו את תמיכתם.

מנגד, מחזיק שוקי אוחנה בתמיכת מרבית המפלגות הכלליות, 
ובתמיכת 'דגל התורה' ו'יחד', שרצו בצוותא בבחירות, קיבלו 2 
מנדטים ותמכו באוחנה כבר בסיבוב הראשון. חיזוק נוסף קיבל 
2 ברשימתו של אילן  אוחנה מכיוונו של ארקדי בארסט, מספר 

שוחט ומי שמחזיק במאגר מצביעים נכבד מעולי חבר העמים, 
שהביע את תמיכתו בו. שוחט עצמו, שקיבל 3,580 קולות ונחשב 
ללשון מאזניים, הודיע כי לא יתערב בסיבוב השני ואיחל לשני 

המתמודדים בהצלחה.

על כף המאזניים

עיר  ראשי  של  סיכוייהם  הקדמונית,  הסטטיסטיקה  פי  על 
קלושים  הבחירות,  את  לצלוח  שני,  לסיבוב  שנגררים  מכהנים 
מתאחדים  שני,  סיבוב  לקראת  בכך:  תומך  גם  ההיגיון  ביותר. 
בהחלפת  שחפצו  והתושבים  המפסידים  המועמדים  כל  לרוב 
השלטון, סביב המועמד הנגדי, ושולחים את ראש העיר המכהן 
והתנפצו  מוסכמות  נשברו  הנוכחיות,  שבבחירות  אלא  הביתה. 

לא מעט מיתוסים, כך שמוקדם להסיק מסקנות.
מתוך 55 הערים שהולכות לסיבוב שני, ישנם רשויות ערביות 
שנכנסו  ונכבדות  גדולות  ערים  וגם  קטנות,  מועצות  רבות, 

לסחרור, להלן המיטב:
בת ים – ראש העיר יוסי בכר )35%( ואיש 'הליכוד' צביקה ברוט 
לסיבוב  בכר  של  ההיגררות  עצם  בראש.  ראש  יתמודדו   )30%(
שני מהווה מכה משמעותית עבורו, המצטרפת לכיווץ מפלגתו 
במועצה משמונה מושבים לארבעה בלבד. בכר נחשב לממשיך 
דרכו של האיש החזק בעיר שלומי לחיאני שאף הפעיל עבורו 
את כל כובד משקלו, אך כל זה לא הועיל. ברוט, לשעבר עיתונאי 
המפלגה  קמפיין  את  הוביל  היתר  שבין   – בינלאומי  ויועץ 
הרפובליקאית והנשיא דונלד טראמפ בישראל – נחשב להפתעת 

הבחירות ועשוי לעשות היסטוריה.
בבת  הבחירות 
לכותרות  עלו  ים 
בשל  הארציות, 
התערבותו של ראש 
בנימין  הממשלה 
נתניהו לטובת בכר, 
שהמועמד  למרות 
צביקה  הנגדי, 
מועמד  הינו  ברוט, 
הדבר  'הליכוד'. 
גרר תגובות זועמות 
השלטון  במפלגת 
רבים  כנסת  וחברי 
למתוח  היססו  לא 
ביקורת נגד נתניהו, 
פועל  שלטענתם 
המפלגה  חוקת  נגד 

ונגד האינטרס המובהק שלהם. על פי הערכה בעיר, התערבותו 
רבים  כשתושבים  בכר,  של  לרעתו  דווקא  פעלה  נתניהו  של 

הצביעו לברוט כמחאה על התערבותו של ראה"מ בעירם.
מיד לאחר היוודע התוצאות, וכשהתברר – כמו בערים נוספות 
– שה'קמיע' של נתניהו לא ממש משפיע, נכנסו חבר הכנסת דוד 
וביקשו ממנו להעביר  נתניהו,  לוין ללשכת  יריב  אמסלם והשר 
את תמיכתו לקראת הסיבוב השני לאיש מפלגתם צביקה ברוט. 

על פי העיתונאית דפנה ליאל, נתניהו "שוקל את העניין".
רז  לשעבר  וסגנו   )31%( צור  דב  העיר  ראש   – לציון  ראשון 
קינסטליך )21%( יתמודדו ראש בראש. תחת ראשו של צור, מזה 
עשור בתפקיד, מרחף ענן חשדות לפלילים, אלו החלישו מאד 
את כוחו. שלושת המתמודדים הנוספים, דורון אוזן )15%(, ליאל 
אבן זוהר )19%( ואסף דעבול )4%( סיכמו מראש על תמיכתם 

בקינסטליך בסיבוב שני.
רמת גן – ראש העיר ישראל זינגר )27%( והח"כ לשעבר כרמל 
שאמה הכהן )28%( יתמודדו ראש בראש. ליעד אילני, שהגיע 

שלישי במרוץ )21%( העביר כבר את תמיכתו לשאמה הכהן.
המועצה  וחבר   )38%( הלוי  יצחק  מאיר  העיר  ראש   – אילת 
דובי כהן )19%(, יתמודדו ראש בראש. כהן, איש עסקים וראש 
סיעת 'מהפך', מצליח לאתגר את הלוי, מראשי הערים החזקים 

בישראל, אך עדיין קיבל רק מחצית מהקולות של הלוי.

ומשה   )34%( נאמן  שלמה  המכהן  המועצה  ראש   – עציון  גוש 

סוויל )34%( יתמודדו ראש בראש. הפער בין השניים עמד על 17 
קולות, כך שהבחירות צפויות להיות צמודות במיוחד.

טירת הכרמל – ראש העיר אריה טל )36%( ויו"ר ש"ס המקומית 

כפיר עובדיה )24%( יתמודדו ראש בראש. בשקט בשקט, הצליח 
בעיר  סוחף  למועמד  סקטוריאלי  מנציג  להפוך  עובדיה  כפיר 
שרחוקה מלהיות מזוהה עם מפלגתו. בקונסטלציה מסוימת, הוא 

עשוי להיות ראש העיר הנבחר היחיד של ש"ס בבחירות 2018.

כפר סבא – רפי סער )27%( ויוסי סדבון )19%( יתמודדו ראש 

בראש. ראש העיר הנוכחי צביקה צרפתי, שנכנס לתפקידו לפני 
8 חודשים לאחר התפטרותו של ראש העיר יהודה בן חמו, השיג 
משבעה  פחות  לא  התמודדו  בבחירות  אחוזים.  משבעה  פחות 

מועמדים.
וחבר   )29%( בוחבוט  שלמה  העיר  ראש   – תרשיחא  מעלות 

מדובר  בראש.  ראש  יתמודדו   )32%( פומרנץ  ארקדי  המועצה 
בתואר  המחזיק  בוחבוט,  כאשר  ממש,  של  מדרמה  פחות  בלא 
ראש העיר הוותיק ביותר בישראל עם 42 שנות כהונה מאחוריו, 

הובס ע"י ממלא מקומו לשעבר.

וחבר   )28%( מלכה  ניסים  המכהן  העיר  ראש   – שמונה  קריית 

רק  יתמודדו ראש בראש. שטרן,  המועצה אביחי שטרן )38%( 
בן 32 וכבר הפך לאופוזיציונר חריף במהלך הקדנציה ולמועמד 
ומפלגות  מתמודדים  חמישה  עם  סוערות  בבחירות  מפתיע 
ארציות שבחשו בקדירה. לשטרן חסרו כמאה קולות בלבד בכדי 

לקטוף את הראשות כבר בסיבוב הראשון.
רעננה – ראש העיר המכהן איתן גינזבורג )27%( וחבר המועצה 

גינזבורג  בראש.  ראש  יתמודדו   )33%( ברוידא  חיים  הוותיק 
הצעיר נכנס לתפקידו לפני כשמונה חודשים לאחר פרישתו של 
עשיר, מהערכת  מניסיון  נהנה  ברוידא  בילסקי.  זאב  העיר  ראש 
שישה  התמודדו  בבחירות  הדתי.  הציבור  ומתמיכת  התושבים 

מועמדים.
חלב,  גוש  המקורי  בשמו  או  ג'ש,  הצפוני  ביישוב  ולסיום, 
יתקיימו בחירות חוזרות, תרתי משמע: אליאס אליאס ועלם עלם 

יתחרו ראש בראש על תפקיד ראש המועצה המקומית.

 צביקה ברוט, עלה לסיבוב שני 
למרות נתניהו

 ראש העיר הוותיק בישראל, שלמה בוחבוט, במפגש
תמיכה עם ראשי משפחות מתרשיחא. צילום: פייסבוק

נחמן גלבך עם אריה דרעי וראשי ש"ס בצפת

כפיר עובדיה עם ח"כ יעקב מרגי ופעילים. ההצלחה 
תבוא ממקום בלתי צפוי? 
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מרן שר התורה: 
"חוב קדוש לפעול 
ולהצביע עבור ליאון"
לקראת הסיבוב השני ובעקבות החשש משאננות: כינוס פעילים מיוחד בבית 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, בהשתתפות חבר ה'מועצת' וראש ישיבת 
אייכנשטיין  הגר"י  אהרן'  'יד  ישיבת  וראש  אזרחי  הגרב"מ  ישראל  עטרת 
• עוד מדברי מרן שר התורה: "הקב"ה משלם שכר גדול על קידוש השם 
וחלילה חס ושלום אם יהיה להיפך" • הגרב"מ אזרחי: "מכאן, על שולחנו 
של  בחירתו  למען  ולהפעיל  לפעול  הוראה  יוצאת  התורה,  שר  מרן  של 
רק כהקדמה,  הוא  ימים  לפני כמה  כל מה שעבדנו בבחירות  ליאון.  משה 
שתהיה  "ההשפעה  אייכנשטיין:  הגר"י   • חירום"  בשעת  נמצאים  אנחנו 
ח"ו בבחירת ראש עירייה מהשמאל היא השפעה נוראה על קדשי ישראל 

בירושלים בפרט והשפעה שלילית על כל ארץ ישראל"

אלי כהן

לקראת סיבוב הבחירות השני לראשות העיר 
וגדולי ישראל  ירושלים, בין מועמד החרדים 
משה ליאון ובין מועמד 'התעוררות' המזוהה 
עם השמאל עופר ברקוביץ, נערך כינוס חירום 
בתחילת השבוע במעונו של מרן שר התורה 
לפני  בלבד  ימים  שבוע  קניבסקי,  הגר"ח 
לראשות  למועמד  השני  בסיבוב  ההצבעה 
מרן,  שהתבטא  כפי  אשר  ירושלים,  עיריית 
גופי  "הרבה  זיע"א  איש  החזון  מרנא  בשם 
ודבר  המרכזי  המשא  את  בה".  תלויים  תורה 
המערכה נשא הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, 
וחבר מועצגה"ת,  ישראל  ישיבת עטרת  ראש 
אשר עורר על כך שאנו נמצאים בשעת חירום. 
כן נשא דברים הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, 

ראש ישיבת "יד אהרן".
המטות  ראשי  חלק  נטלו  החירום  בכינוס 
וכן  ירושלים  שכונות  מכל  מרכזיים  ופעילים 
בהשתתפות  ועוד,  זרות  שפות  מטות  ראשי 
בעיריית  התורה"  "דגל  יו"ר  התנועה,  נציגי 
מועצת  וחברי  ראוכברגר  אליעזר  ירושלים 
העיר ישראל קלרמן, דוד בלומנשטוק ואלחנן 

גרוסבוים.
ב"ה  "זכינו  בדבריו,  שאמר  אזרחי  הגרב"מ 
האחרונות  בבחירות  יתברך  שמו  ונתקדש 
שולחנו  על  ומכאן,  הקודש.  עיר  בירושלים 
לפעול  הקריאה  יוצאת  התורה,  שר  מרן  של 
ליאון  משה  של  בחירתו  למען  ולהפעיל 
ראש  ייבחר  אם  ירושלים.  עיריית  לראשות 
העירייה לא כפי שהכריעו גדולי ישראל, הרי 
וכל  מותניים  לשנס  צריך  מאד.  עד  גרוע  זה 
הוא  ימים  כמה  לפני  בבחירות  שעבדנו  מה 

רק כהקדמה ויש לעשות הרבה יותר בבחירות 
בשעת  נמצאים  אנחנו  העירייה.  לראשות 
חירום. יש כאן נושא של כבוד התורה שהוא 
ישראל הכריעו  גדולי  דבר.  לכל  ומעבר  מעל 
להצביע עבור משה ליאון ויש לעשות כל דבר 

הנצרך למען זאת".
הגר"י אייכנשטיין זעק כי "ההשפעה שתהיה 
היא  מהשמאל,  עירייה  ראש  בבחירת  ח"ו 
בירושלים  ישראל  קדשי  על  נוראה  השפעה 
ישראל.  כל ארץ  על  והשפעה שלילית  בפרט 
יש כאן גם נושא של כבוד התורה והכפיפות 

להכרעת גדולי ישראל".
הכינוס נחתם בדברי הוראתו וברכתו של מרן 
שר התורה, אשר נאמרו על-ידי מקורבו הגאון 
ישראל':  'אור  ישיבת  מן, מראשי  רבי אליהו 
בכל  התורה  וכבוד  שמים  כבוד  היה  "ב"ה 
ארץ ישראל ועל כולם בירושלים עיר הקודש, 
ומהות  צביון  על  לפנינו  המערכה  עיקר  אבל 
חוב  ישראל.  תפארת  והמקדש  הקודש  עיר 
עבור  להצביע  הכוחות  בכל  להתעורר  קדוש 
זכות  לו  שיש  ואחד  אחד  וכל  ליאון  משה 
מיכולתו  יותר  ולפעול  להצביע  חייב  הצבעה 
עבור משה ליאון. והקב"ה משלם שכר גדול 
על קידוש השם וחלילה חס ושלום אם יהיה 

להיפך". 
לכל  מרן  "בירך  כי  וציין  הוסיף  מרן  הרב 
השם.  בדרך  ההולכים  ובנות  בבנים  המסייע, 
בקשה  בזה  להוסיף  שאפשר  מרן,  והוסיף 
מריבונו של עולם, המתחיל במצווה אומרים 
שמים  שם  שיתקדש  אנו  ומבקשים  גמור,  לו 
ונראה את ירושלים בתפארתה, ותחזינה עינינו 

בשובך לציון ברחמים".

צילום: שלומי כהן

 40 שעות לימוד | 800 ₪ בלבד!
תחילת הלימודים: י״ד כסלו - 22.11.18 | ימי חמישי | 18:00-21:30
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• עסקאות אקזיט

• מבוא לתמ״א 38 
• מימון ותחשיבים בעולם הנדל״ן 

• אדריכל - תכנון ובניה 
• הבטי מסוי ומשפט
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

מהפך: הכירו את ראשי הערים החדשים 
בבחירות 2018 נופצו כל המיתוסים. ראשי ערים וותיקים וחזקים הודחו בזה אחר זה לטובת מועמדים חדשים • הפרטים העלומים בקורות חייהם של ראשי העיר החדשים, 

המפסידים שהאשימו את התושבים ואת ארגוני הפשע, היכן הנציגים החרדיים הימרו על הסוס המנצח ומי הם אנשי הצללים? • סיור עומק

מאת: ישראל פריי

בבחירות 2018 משהו השתנה. אם עד היום, מקובל היה לחשוב 
שלהדיח ראשי ערים מכהנים זו משימה בלתי אפשרית – בין היתר 
בזכות שליטתם על המנגנונים וחשיפתם המוגברת לתושבים – הרי 
שתוצאות הבחירות הוכיחו כי הכל אפשרי. באופן תקדימי, הובסו 
ראשי ערים מכהנים בזה אחר זה, בהם גם וותיקים ומנוסים, חזקים 

ועתירי ניסיון.
באופן רשמי, ראשי ערים נבחרים נכנסים לתפקידיהם רק 21 יום 
לאחר הבחירות. בחלק מהמקומות מתקיימת כבר חפיפה מסודרת, 
לשכתו  את  לפנות  מיהר  המפסיד  העיר  ראש  המקומות,  ובמרבית 
ולסלול את הדרך בפני ראש העיר הנכנס. כך או אחרת, קבלו את 
המוכרים  פרטיהם  על  בישראל,  החדשים  הערים  ראשי  רשימת 

והנסתרים.

חיפה

המנצחת: עינת קליש-רותם, 48, אדריכלית, מתכננת ערים ומרצה. 
בבחירות 2013 נכנסה למועצת העיר בראש סיעה בת 3 מנדטים.

המודח: יונה יהב, ראש העיר מזה 15 שנים.
דבר המפסיד: "מכבד את החלטת הבוחרים, חיפה היא מפעל חיי 
ואני מתפלל שהנהגת העיר החדשה תדע לשמר את מה שהושג פה".

פרט לאוסף: מחזיקה בשגרת אימונים קשוחה של קרטה ובעלת 
חגורה שחורה. לפני כחצי שנה הורשעה בעבירה על חוק התכנון 
בנייה  היתר  ללא  שנבנה  בית  בתכנון  מעורבותה  בשל  והבנייה 

בזיכרון יעקב.
התורה'  'דגל  של  ניצחונה  על  להכביר  מיותר  החרדי:  הקשר 
בראשות מיכי אלפר, שהימרו עליה - בזמן שכל המפלגות החרדיות 
העדיפו לחסות תחת ראש העיר המכהן – וזכו בכל הקופה. הם הפכו 
בקמפיין  בהובלה.  לזכות  וצפויים  בניצחון  ראשיים  לשושבינים 
הבחירות, ליווה אותה במגזר החרדי משרד הפרסום 'שרה תקשורת' 
והיועץ יוסי לוין. בנוסף, אחד האנשים החזקים ב'דגל', אליהו ארנד, 

נחשב למי שחתום על העבודה בשטח וההישג המשמעותי.

בית שמש

דתית-לאומית.  וניהול  חינוך  אשת   ,51 בלוך,  עליזה  המנצחת: 
ניהלה את רשת התיכונים 'ברנקו וייס'. בבחירות קודמות התמודדה 
מטעם 'הבית היהודי', אך בהתקרב מועד הבחירות, הפנו לה בבית 
עם  אותה  והותירו  כהן  לאלי  תמיכתם  את  העבירו  עורף,  היהודי 

חובות. לבסוף נאלצה לפרוש.
המודח: משה אבוטבול. מראשוני התושבים החרדים בבית שמש 
עוד  העיר  ראשות  את  לקחת  והצליח  יאמן  הבלתי  את  ומי שעשה 
בימים בהם החרדים היו מיעוט. כיהן חצי יובל שנים כחבר מועצה, 

מתוכן עשור בראשות.
את  וגם  שתמך  מי  את  גם  כולכם,  את  אוהב  "אני  המפסיד:  דבר 
אלו שלא. כולכם אנשים טובים ויקרים, בלעדיכם העיר לא הייתה 

מתקדמת. אין בליבי על איש".
פרט לאוסף: אחרי הבחירות הקודמות, הוציא משה אבוטבול את 
העיר  ראש  הפוליטית.  דרכו  על  הניצחון',  השבר,  'העליה,  הספר 
לעתיד עליזה בלוך חיברה אף היא ספר בשם 'לבנות את הגשר הזה', 

סיפור עלילתי שצמח מתוך עבודתה החינוכית.
הקשר החרדי: התבוסה של אבוטבול הכתה בהלם את הפוליטיקאים 
החרדים, שהשקיעו את כל משאביהם במריבות פנים-חרדיות בערים 
מצוקת  לפתרון  המרכזי  והיעד  הגדולה  העיר  את  והזניחו  אחרות, 
הדיור החרדית. על פי כל חישוב, אלפי חרדים העניקו לעליזה בלוך 
את קולם או בחרו להימנע, דבר המשנה באופן תקדימי את דפוסי 
ההצבעה המסורתיים. למרות שהחרדים מונים רוב מוחלט במועצת 

העיר, הניסיונות להקים גוש חוסם מתפוגגים, וכל הקהילות מנהלות 
מגעים עצמאיים עם ראש העיר הנבחרת. ברמת הקמפיין, מי שעל 
החרדי  היועץ  הוא  בלוך  של  המטאורית  ההצלחה  רשומה  שמו 

ישראל יעקב עמאר, שהפך בן לילה למוערך ונחשק.

פתח תקווה

של  לשעבר  כעוזרו  דרכו  את  החל   ,40 גרינברג,  רמי  המנצח: 
ראש העיר איציק אוחיון, משם המשיך לכהן כחבר מועצה מטעם 
'הליכוד' והוביל טון אופוזיציוני חסר תקדים. בבחירות הנוכחיות 
התמודד עצמאית וזכה לתמיכת מר"צ, העבודה, ישראל ביתנו, ש"ס 

ויש עתיד.
המודח: איציק ברוורמן, שכיהן כקדנציה אחת.

דבר המפסיד: "עברנו דרך ארוכה ויפה, אני מכבד את בחירתכם 
ונפרד מתפקידי בגאווה גדולה על העשייה הרבה בכלל ועל הסגנון 

והדרך בפרט".
לבניין  בבואו  גרינברג  שהנחית  הראשונה  ההוראה  לאוסף:  פרט 
העירייה כמנצח – להסיר את האבטחה מלשכת ראש העיר ולשבור 
את ה'אקווריום', תא הזכוכית אליו הופנו התושבים שחפצו לצפות 

בישיבת המועצה.
הקשר החרדי: אחרי שנים שהלכו כגוש דתי מלוכד, בחרה ש"ס 
כעת,  גדול.  סיכון  לוקחת  שהיא  תוך  בגרינברג,  עצמאית  לתמוך 
'יהדות  לבכורה.  ותזכה  הבחירות  של  הגדולה  למנצחת  הפכה 
התורה' ו'הבית היהודי' ששמרו אמונים לברוורמן נותרו מאחור. בין 
אנשי הצללים שליוו את גרינברג לאורך הדרך הוא פעיל השכונות 

וראש ארגון 'יביע אומר', אורי עומסי.

טבריה

המנצח: רון קובי, 46, פעיל אנטי חרדי מובהק ואיש לא סימפטי 
בעליל, שקנה את שמו ותהילתו המפוקפקים בזכות שידורי פייסבוק 

לייב ארוכים בהם רטן והשמיץ את כל מי שלא 'בא לו' בטוב.
המודח: יוסי בן דוד, זכה לכהונה של קדנציה אחת בלבד.

דבר המפסיד: בראיונות לתקשורת הביע את השלמתו, כדמוקרט, 
מהכרעת הבוחר, אך האשים את קובי ש"עשה לי רצח אופי. זו נורת 
אזהרה שמתנוססת מעל העיר טבריה. יש לי דאגה עמוקה להמשך 

המכנה המשותף בעיר".
לדיון בכנסת  קובי  רון  יומיים לאחר בחירתו, הגיע  פרט לאוסף: 
יחצו  כי אסור שהחרדים בעיר  וגרר מהומת ענק. בראיונות הזהיר 
את סף ה-30%. העיתונאית יפעת גליק שהגיעה לסקר אותו לאחר 
ביזיונית".  "את  במילים  קשה,  מילולית  למתקפה  זכתה  הניצחון, 

הוא אף פנה לבית משפט והוציא נגדה 'צו הטרדה מאיימת'.
הקשר החרדי: פילוג חרדי חסר אחריות הוביל לתוצאה העגומה. 
ואילו  דוד,  בן  יוסי  המכהן  העיר  בראש  תמכו  התורה'  ו'דגל  ש"ס 
המקובל הרב דב קוק תמך במועמד דודיק אזולאי. הקולות התפצלו 
ביניהם כמעט במדויק, ובסך הכל השיגו שניהם 10,725 קולות, מול 

10,006 קולות שקיבל רון קובי.

ירוחם

המנצחת: טל אוחנה, 34, סגנית ראש העיר מזה 8 שנים. נתמכה 
על ידי 'כולנו' ו'הבית היהודי', בעוד המתחרה הבולטת מולה, נילי 
אהרון, נתמכה על ידי 'הליכוד'. למרות התגייסות מפלגת השלטון 
והגעתו של ראה"מ בנימין נתניהו לעיר, הצליחה לגבור על יריבתה 

בפער ניכר.
היוצא: מיכאל ביטון, לקח את המושכות מידי יו"ר הועדה הקרועה 
עמרם מצנע וכיהן בתפקיד 8 שנים. הוא בחר שלא להתמודד שוב 
לראשות ופניו לזירה הארצית, כשהוא שותף להקמת מפלגת 'אחי 

ישראלי', יחד עם הרבנית עדינה בר שלום.
עיריית  כראש  שתכהן  הראשונה  האישה  היא  טל  לאוסף:  פרט 
ירוחם והיא אף צעירת הנשים שנבחרו לראשות עיר בישראל. עדיין 

מתגוררת בבית הוריה.
הקשר החרדי: סיעת שס"ג המקומית הימרה נכון על המנצחת.

עמק חפר

ראש  תפקיד  במקצועה.  דין  עורכת   ,48 שאול,  גלית  המנצחת: 
מועצת עמק חפר הוא הצעד הראשון שלה בעמק חפר, לאחר שנות 

עשייה והתנדבות בזירות שונות בשלטון המקומי.
המודח: רני אידן, החזיק בראשות מזה 12 שנים.

דבר המפסיד: "הציבור אמר את דברו ואני מכבד את התוצאות. 
להמשיך  החובה  מוטלת  ועלינו  כולנו  של  הבית  הוא  חפר  עמק 

ולתרום לשגשוגו".
פרט לאוסף: ניצחה בתום מערכת בחירות סוערת ורוויית יצרים, 
כשמתנגדיה סנטו בה על שהיא לא ילידת עמק חפר והיא תושבת 
ישראל  קונסול  כעוזרת  בעבר  שימשה  שנים.   21 רק  "חדשה", 

בבודפשט ובבייג'ינג.
פנים-חרדית  סערה  בעין  אמנם  עמדה  חפר  עמק  החרדי:  הקשר 
ורבה  בנו של הראשל"צ  גדולה – בבחירתו של הרב אליהו עמר, 
של ירושלים הגרש"מ עמאר, לתפקיד רב המועצה, כחלק מהשלום 
הספרדי המפורסם – אך לחרדים אין נוכחות משמעותית בבחירות.

כפר יונה

שנים.   5 מזה  מועצה  חברת   ,53 כחלון-כידור,  שושי  המנצחת: 
בבחירות עברו התמודדה אף לראשות והפסידה. עכשיו עשתה את 

הבלתי יאמן והביסה ראש עיר מהוותיקים בישראל.
ונחשב  שנים,   41 מזה  בראשות  שכיהן  מי  דרעי,  אפי  המודח: 
לראש המועצה הוותיק בישראל אחרי ובהפרש קל משלמה בוחבוט 

ממעלות. הוא הובס בפער ניכר של 15%.
כחלון-כידור  הצליחה  כמעט  קודמות,  בבחירות  לאוסף:  פרט 
לקחת את דרעי לסיבוב שני, אך לאחר ספירת 5 )!( קולות החיילים, 
השיג דרעי את ה-40% הנדרשים והמשיך לקדנציה נוספת. בקורות 
החיים שלה היא מחזיקה בתואר 'מפקדת הגדוד הראשונה בצה"ל'.

הקשר החרדי: הסיעות החרדיות לא תמכו באופן מוצהר באי מי 
ישראל'  'אחדות  ובמפלגת  מהמתמודדים, אך הרוח במפלגת ש"ס 

של תלמידי הרב הללויה, נשבה לכיוונו של ראש העיר המכהן.

כפר תבור

המנצח: עודד הלפרין, 29, סגן ראש עיר )לא בשכר(. התחיל את 
לשליש  צעירים שזכתה  רשימת  עברו כשהקים  בבחירות  הקריירה 

מהמקומות במועצה.
לקראת  אך  בתפקיד,  יובל  חצי  מעל  כיהן  דולה,  יוסי  היוצא: 
הקדנציה השישית בחר לפרוש. על מקומו התמודדו ארבעה - שקד 
גולדמן, אלי גבאי, חנה אטלי-לוי ועודד הלפרין, בבחירות סוערות 

שהפרו את השלווה הפסטורלית של היישוב.
דבר היוצא: "אני חושב שלא צריך להתנחל בתפקיד הזה. עברו 
גם  מקום  לתת  צריך  מספיק.  מדי.  יותר  כבר  וזה   - שנה   25 מעל 
דברים  על  שיחשבו  יותר,  רעננה  מחשבה  בעלי  צעירים,  לכוחות 

חדשים", אמר בראיון פרישה.
המועצה  ראש  בתואר  רשמית  כעת  מחזיק  הלפרין  לאוסף:  פרט 
הצעיר ביותר בישראל. הוא שואף להשתלב בעתיד בהנהגה הארצית 

ולהגיע לכנסת.

נשר
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מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

מהפך: הכירו את ראשי הערים החדשים 
בבחירות 2018 נופצו כל המיתוסים. ראשי ערים וותיקים וחזקים הודחו בזה אחר זה לטובת מועמדים חדשים • הפרטים העלומים בקורות חייהם של ראשי העיר החדשים, 

המפסידים שהאשימו את התושבים ואת ארגוני הפשע, היכן הנציגים החרדיים הימרו על הסוס המנצח ומי הם אנשי הצללים? • סיור עומק

"זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת" - זו 
הייתה הזעקה שבקעה מעמקי ליבם של רבבות עמך בית ישראל, 
בתים  בעלי  לצד  תורה,  ובני  אברכים  וכוללים,  ישיבות  ראשי 
העמלים לפרנסתם, גברים נשים וטף, בכל אתר ואתר, עת החלו 

להופיע תוצאות הבחירות לאחר המערכה הגדולה והגורלית.
לא היה זה מדגם בעלמא. הייתה כאן יד ה' שזעקה בנחרצות 
ובהחלטיות שאינה מותירה ספק - היה לא תהיה. עולם התורה 
מלמעלה  אותנו  מלווה  זיע"א  מרן  בפריחתו.  לשגשג  ימשיך 
ושומר על מורשתו הטהורה, הנקייה כסולת, ללא שום חיבור 
לאותם אי אלו שניסו לפגוע בעולם התורה ובאמונת החכמים 

התמימה, מועצת חכמי התורה.
זכורות לנו היטב מילותיו של מרן זיע"א היוצאות מלב רותח 
את  להעביר  היה  מבוקשו  כשכל  הנשנק,  בקולו  ימיו  באחרית 
שרביט ההנהגה ליורשו וממשיך דרכו, רבן של כל בני הגולה, 
הדהדו  המילים  ואותם  כהן,  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
על  לעבור  לא  תזהרו  קדוש,  פה  לו  "יש  עבר:  מכל  בעוצמה 
לו  ששומע  מי  בתורה.  עוסק  ימיו  כל  קדוש  פה  לו  יש  דבריו. 
שומע לקול התורה". כך זעק מרן זצ"ל בהעבירו מסר ברור וחד 

על המשך ההנהגה הראויה לכלל ישראל.
בכל עיר ועיר אשר דבר המלך כהן גדול מגיע, שמחה וששון 
ליהודים. עם ישראל בשיא תפארתו גילה והראה כי הוא נאמן 
לגדול  ונשמע  עבדו  ובמשה  בה'  אמונתו  על  ושומר  לדרך, 

ישראל ותפארתו.
שונות  אמירות  מיני  כל  מפיהם  לריק  שהוציאו  ה"ספדנים" 
ספר  ידעו  שלא  ופוחזים  ריקים  אותם  וחפרו,  בושו  ומשונות 
טמנו פניהם בקרקע, נביאי הזעם והחורבן שסיפקו לנו תחזיות 
סרק על ספינה שכביכול מטלטלת ומחשבת להישבר, שעלולה 
עוד מעט קט לטבוע במצולות ים, התנדפו בן רגע ואת לשונם 

בלעו לאחר המחזה המרנן של הגדלת כח התורה.
הכהן  מרן  ישראל  לגדול  ונשמע  התאחד  כולו  ישראל  עם 
- כיתת  ינובון בשיבה  - עוד  גילו המופלג  הגדול אשר למרות 
רגליו מעיר לעיר, ממקום למקום, להביא את דבר השם ולנושאו 

ברמה ולהציב את ההשקפה הברורה והצרופה ללא כחל וסרק.
מסירותו של רבינו הגדול, אשר כל ימיו עסוק בים התלמוד, 
נפשות  דיני  ואשר  וטהרות,  ורבא, בדיני קדשים  בהוויות אביי 
עולים על שולחנו מידי יום ביומו. בנוסף להנהגת הכלל והפרט, 
יתומים ואלמנות, חולים ומדוכאים, שלא פוסקים מלפקוד את 
מפי  ולהתברך  והעידוד  החיזוק  את  ולקבל  קודש  נאוה  ביתו 
קדשו, ולמרות זאת ראה וידע כי זהו צו השעה וזוהי העת לנדוד 
לבוא  בישראל,  בית  בכל  התורה  זעקת  את  ולהשמיע  ולצאת 

לעזרת ה' בגיבורים.
לב מי לא רעד? חרדה ורטט אחזה בכל מי שיש נשמה בקרבו 
לנוכח צערו של רבן של ישראל אשר פרץ בבכי קורע לב מול 
הקדוש  ובקולו  הישיבות,  ראשי  האומה,  מאורי  הדור,  זקני 
והטהור, במילים קצרות וברורות, הביע את האמת לאמיתה ואת 
יתברך  וגילוי כבוד השם  דאגתו הכנה והעמוקה לכלל ישראל 

בעולם כולו.
עשה  שמך,  למען  עשה  חיי,  מה  אני  מה  עולם,  של  "רבונו 
שיצאו  קדושות  מילים  התורה".  כח  למען  ש"ס,  תנועת  למען 

מפיו של כהן גדול בענותנותו הגדולה.
זכינו לראות בחודשים האחרונים מהו מנהיג של דור הנושא 
שאין  תורה  של  בעמלה  הוא  ספון  כאשר  כולו  העם  משא  את 
דומה לה, משקפיו מונחות על שולחנו הטהור ועיניו ממוקדות 
ראשונים  ופוסקים,  ש"ס  מולו,  הניצבים  הספרים  ערימת  אל 
ואחרונים השגורים על לשונו, וצולל הוא במעמקי ים התלמוד, 
לכולנו  המוכרת  והתנוחה  הזה  השגרתי  המראה  ערב  ומידי 
בשקידתו של גדול הדור הופרעה, וזאת לצורך שגשוגו ופריחתו 
של עולם התורה והמערכה שניצבה בפתח. כאשר בכל ביקור 
היהודים  ברחוב  במעונו  הארץ  ברחבי  הנציגים  של  ערב  מידי 
בבירה, שמע מרן את כל הנתונים תוך כדי ירידה לפרטי פרטים. 
הכרעה ברורה בכל עיר ושימת לב לכל פרט כדי שח"ו אף אחד 
לא ייפגע ומול עיניו אך ורק הדאגה והמסירות לעולם התורה 

בכל עיר לצד אהבת האדם הבוערת מליבו - ליבם של ישראל.
וגילוי  האמת  בירור  גם  הייתה  שחלפה  הבחירות  מערכת 
וחלק  חד  כולו ובירור  בציבור  הישיבה  ראש  מרן  של  הנהגה 
על הנהגת הדור המסורה בידיהם של מרנן ורבנן מועצת חכמי 
התורה ובראשם רבינו הגדול בדרך ההשקפה הצרופה והברורה.

קיבלה  יורוך"  אשר  כל  "ועשית  מצות  ניצח.  התורה  כח 
לדרך  נאמן  ישראל  עם  מתמיד.  יותר  וחזקה  איתנה  משמעות 

ומחזיר עטרה ליושנה!
רבות  עוד  זכנו  העולם,  מלך  לפני  והודאה  בתפילה  אסיים 
בשנים לאורו של מרן. בהמשך הנהגת הדור כולו ומשא העם 
על שכמו מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא עד כי יבוא שילה.

זו דרך חיים. ההצלחה  זו לא סיסמא,   - זקן  יש לנו אב 
הגדולה ביותר של הציבור הספרדי בבני ברק.

לבנינו  הרכים  לילדינו  להסתכל  יכולים  אנחנו  כי 
ולבנותינו בעיניים ולומר להם בקול רם "יש לנו אב זקן", 
אנו  יוסף  פורת  ישיבת  מסורת  ואת  הולכים,  אנו  שלאורו 

ממשיכים בעוז בעוצמה. 
בכל בית בעיר תלויות על הקיר מגוון תמונות של רבנים, 
מחכם עזרא עטייה ומרן זצ"ל עבור דרך כל חכמי וגדולי 
מרן  ארוכים  לחיים  ייבדלו  ועד  זצ"ל,  הספרדים  הרבנים 
הגדול  הכהן  התורה,  חכמי  מועצת  ונשיא  הישיבה  ראש 

רבינו חכם שלום כהן ומו"ר חכם שמעון בעדני. 
זכיתי לחוש את דמעותיו של רבינו הכהן הגדול בכינוס 
את  הרגיש  הכינוס  בחדר  להיות  שזכה  מי  וכל  הרבנים 
של  רטיבות  אכפתיות,  של  דמעות  של  ורטיבות  הלחות 
אחריות מאב זקן המנהיג את בניו בדרך התורה בהשקפה 
טהורה, והכל בנועם וברכות וברגש על מנת שילכו בדרך 

ה'.
המהפכה  על  כי  בחלקינו  שנפלה  הזכות  כי  ספק  אין 
התנועה  יו"ר  של  ידיו  חתומות  ש"ס  תנועת  של  הרוחנית 
רבי אריה דרעי שלקח על עצמו את עול ההנהגה ועומד על 

נציג ונציג ואומר כעל אילן ואילן ודורש ממנו גדל, גדל. 
ובס"ד למעלה משמונה עשרה אלף בני תורה בעיר בני 
ברק, שמו בקלפי הבחירות לא פתק הצבעה, אלא פתק של 
השקפה, פתק של חינוך, פתק של מסורת ההנהגה של פורת 
לנו  הדואג  זקן"  אב  לנו  "יש  כי  גדול  בקול  וצעקו  יוסף, 
כבניו. ועל זה נאמר תנועה שיש בה עבר מפואר, זו תנועה 
שיש עתיד. ומסורת ההנהגה שקיבלנו ממשה שקיבל תורה 

מסיני ומסרה ליהושע ועד עצם היום הזה. 
ש"ס  תנועת  התורה,  בעיר  כאן  לקודש.  הקודש  ומן 
המעטירה הכניסה שישה נציגים חדורי מטרה להיטיב עם 
זה  ועל  זה  מרגע  החלה  הבאה  הבחירות  מערכת  הציבור. 

נאמר ובחנוני נא בזאת.
עלינו לדעת נציגי הציבור כי חמש שנים חולפות מהר, 
הזמן  הציבור,  לטובת  מתמדת  בעשייה  כשעסוקים  בפרט 

אץ רץ. 
ראש  מרן  את  ה'  יחזק  כי  עולם  לבורא  תפילה  כולנו 
יום,  יום  אותנו  ויחזק  אותנו  להנהיג  שימשיך  הישיבה 
להמשיך לעזור לכל יהודי באשר הוא. ואנו תפילה כי נזכה 
להתברך מפיו כהן גדול יום יום, בברכת כהנים "באהבה" 
שנצליח בשליחות, כי לא שררה אנו מחפשים אלא עבדות.

"יש מנהיג לבירה" / הרב יהודה חזן יש לנו אב זקן / גדליהו בן שמעון, ש"ס

המנצח: רועי לוי, 38, לשעבר מנכ"ל אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת 
חיפה ועוזר שר הביטחון שאול מופז. כיהן כחבר מועצה, והתמודד עצמאית 

לראשות. נתמך על ידי השרים משה כחלון ואביגדור ליברמן.
המודח: אבי בינמו, כיהן קדנציה אחת בלבד. הפסיד בפער עצום, כשקיבל 

8% בלבד לעומת 64% לרועי לוי.
רבה  והערכה  תודה  ולתושביה,  נשר  לעיר  "בהצלחה  המפסיד:  דבר 

לבוחרים והנבחרים".
פרט לאוסף: רועי לוי החל את דרכו כחבר סיעתו של בינמו, אלא שאז יצא 
לדרך עצמאית והיה לאופוזיציונר בולט. ביום בהיר, הודיע בינמו לנשר כי 
הוא 'מפוטר' ממועצת העיר בשל ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר עיריית 

קריית ים, אך המהלך נמנע בהתערבות הרשויות.

נהריה

לחלוטין  חדשה  ודמות  מפואר  צבאי  עבר  בעל   ,47 מרלי,  רונן  המנצח: 
בשמי הפוליטיקה הנהרייתית.

המודח: ז'קי סבג, ראש העיר מזה 30 שנה ושליט כל יכול בעירו. לא העלה 
על קצה דעתו שיפסיד את הבחירות.

"בגדול,  באמירה  והדהים  בכבוד  להפסיד  ידע  פחות  סבג  המפסיד:  דבר 
אחרי 30 שנה הגעתי למסקנה שרוב תושבי נהריה הם כפויי טובה".

פרט לאוסף: לפני 4 שנים, הועלה מרלי לדרגת תא"ל לקראת מינויו לראש 
מהצבא  לפרוש  מרלי  החליט  האחרון  ברגע  בצה"ל.  הצפון  פיקוד  מטה 

ולפנות לחיים הציבוריים בעיר מגוריו.
הקשר החרדי: ימים ספורים לפני הבחירות, נוצר קרע בתוך ש"ס המקומית, 
כאשר חבר המועצה מספר 2 ברשימה, דורון משה, הביע את תמיכתו ברונן 
ברלי, למרות תמיכת יו"ר הסיעה, חיים רואש בז'קי סבג. גם השר אריה דרעי 
גאווה  ובסרטון ששיגר אמר: "אני מלא  הביע תמיכה חד משמעית בסבג, 
בכל פעם שאני מתפלל בבתי הכנסת בנהריה ושומע מהאדמו"ר הרב דוד 
אבוחצירא כיצד סבג משקיע בבתי הכנסת בעיר ודואג שלא יחסר דבר. אי 

אפשר להפריד בין נהריה לסבג. ש"ס תומכים בז'קי יד ביד המון שנים".

אשקלון

המנצח: תומר גלאם, 42, שומר תורה ומצוות ונציגו של הגאון רבי יצחק 
ברדא. שימש כראש עיר בפועל בשנה וחצי האחרונות, לאחר השעייתו של 
ראש העיר הנבחר איתמר שמעוני. הניצחון הגיע עם קולות החיילים בפער 

קטן של פחות מ-400 קולות ובמרחק קל מעל סף 40% האחוזים.
המודח: איתמר שמעוני, שהסתבך בחשדות ועתידו המשפטי לוט בערפל. 
ליתר ביטחון ולמקרה שהשעייתו תימשך, הציב שמעוני במקום 2 ברשימתו 

את ...עורך דינו, אייל אביטל, שיועד להיכנס לנעליו.
דבר המפסיד: "צריך לדעת להפסיד בכבוד אבל גם לנצח ביושר, לצערי זה 
לא מה שקרה. יש לנו מסמכים, צילומים ועדויות על מה שקרה בקלפיות, 

ראיות הקושרות עבריינים וארגוני פשיעה למעשים חמורים".
פרט לאוסף: עד לכניסתו לעירייה לפני 5 שנים עבד בחברת חשמל. סביב 
האוצר  כששר  'כולנו',  לבין  'הליכוד'  בין  מר  פוליטי  קרב  ניטש  הבחירות 
משה כחלון תמך בכל עוז בגלאם ובחירתו מצטרפת לסדרת הצלחות נאה 

של 'כולנו' בבחירות המקומיות.
הרב  של  ונציגו  אמונו  איש  הינו  גלאם  תומר  הכל,  לפני  החרדי:  הקשר 
ברדא, המזוהה מאד עם תנועת 'יחד' של אלי ישי. הצלחתו היא מכה כואבת 

לש"ס שאף ירדה בכוחה במספר המנדטים.

בית שאן

המנצח: ז'קי לוי, 58, ראש העיר עד לפני 5 שנים ומאז חבר כנסת וסגן שר 
השיכון.

הצליח  היהודי',  ו'הבית  'כולנו'  ידי  על  נתמך  שטרית,  בן  רפי  המודח: 
רבים ששרי הממשלה הערימו  קדנציה אחת בראשות חרף קשיים  לתפקד 

עליו.
העיר  בראשות  לעמוד  הזכות  לי  הייתה  נשלם.  ולא  "תם  המפסיד:  דבר 

בחמש שנים האחרונות, הציבור אמר את דברו ואני מקבל את 
ההכרעה הדמוקרטית, זה לא הזמן לערוך סיכומים ומסקנות, 

החלטתי לקחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים בעיר".
פרט לאוסף: ג'קי לוי הוא בן למשפחת אצולה מקומית. אביו 
הוא דוד לוי המיתולוגי, אחותו היא חברת הכנסת אורלי לוי-

'הליכוד'  בסניף  טרור  בפיגוע  נפצע  שנים   15 לפני  אבקסיס. 
המקומי, פיגוע קשה בו נרצחו ששה אנשים.

הקשר החרדי: באופן נדיר שאולי ראוי היה לאמץ אותו לערים 
בדוש  פנחס  הרב  בראשות  הגדולה  החרדית  הסיעה  נוספות, 

בחרה שלא להתערב ולא הביעה תמיכה באי מי מהמועמדים.

קריית ארבע

המנצח: אליהו ליבמן, 48, לשעבר קצין הביטחון של היישוב 
במיוחד,  סוערת  בחירות  מערכת  באמצע  בחברון.  היהודי 
הודיע סגן ראש המועצה והמועמד הבולט ישראל ברמסון על 
את  מהלך שסלל  לליבמן,  תמיכתו  והעברת  פרישתו מהמרוץ 

הדרך לניצחון.
המודח: מלאכי לוינגר, ראש המועצה מזה עשור.

ובענווה  באהבה  הציבור  הכרעת  את  "מקבל  המפסיד:  דבר 
ידידי  את  מברך  אתכם.  לשרת  הזכות  על  לתושבים  ומודה 

אליהו ליבמן על נצחונו ומאחל לו בהצלחה".
על  מהרמטכ"ל  הערכה  אות  הוענק  לליבמן  לאוסף:  פרט 
מדם  העקוב  בקרב  למחבלים,  ירי  פיתיון  לשמש  התנדבותו 
שהתנהל בפיגוע בציר המתפללים, פיגוע שגבה את חייהם של 

תריסר יהודים, הי"ד.
הקשר החרדי: אמנם קשר חרדי מובהק אין, אך הדבר הקרוב 

ביותר לשם נמצא בתמיכה שהעניק ברוך מרזל לליבמן.
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מירושלים ועד חיפה
לראשונה נטל מנהיג הציבור החרדי את מקל הנדודים ויצא לשבוע של מסעות מעיר לעיר, מחיפה שבצפון ועד ביתר עילית שבהרי יהודה • בכל עיר אליה הגיע 
מרן - התקיימה עצרת המונים בראשותו לטובת דגל התורה ומועמדיה לתפקידי ראש עיר • ב'דגל' אומרים כי "אין ספק שעצרות ההמונים בראשות מרן שר התורה 
הם שעשו את המהפכה והביאו את ההישגים המרשימים ברחבי הארץ" • רחובות, ביתר עילית, פתח תקווה, בית שמש, ירושלים, מודיעין עילית וחיפה הן הערים 

שזכו לביקור היסטורי • סיקור מיוחד

אלי כהן
צילומים: דוד זר, יעקב לדרמן, יעקב כהן, שלומי כהן

בדפי  תירשם  הסתיימה  עתה  שזה  המקומיות  הבחירות  מערכת 
ההיסטוריה של הציבור החרדי בארץ. ההישגים המרשימים של 
דגל התורה בכל מקום בו התמודדה לבדה, הותירו את הפרשנים 
באופן  הערים  בכל  כוחה  את  הכפילה  התורה  דגל  פה.  פעורי 

מעורר השתאות.
בדגל התורה אומרים ל'קו עיתונות' כי ללא ספק מה שעשה את 
הארץ,  בכל  המפלגה  של  המרשימות  לתוצאות  והביא  המהפכה 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  המפלגה  מנהיג  של  המעורבות  הייתה 
ראשי  לבקשת  נענה  העול,  את  עצמו  על  לקח  מרן  קניבסקי. 
המפלגה ויצא מידי ערב לשורת מסעות היסטוריים בערים השונות 
בהן התמודדה דגל התורה. כשאליו מתלווים מידי ערב לכל מקום 

הח"כים משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר.
באורח  מרן  הגיע  לשם  רחובות,  בעיר  החל  הראשון  המסע 
בית  התרבות  בהיכל  המונים  עצרת  נערכה  כשבמקום  היסטורי 
מהערים  הישיבות  וראשי  העיר  רבני  כל  השתתפו  שם  העם, 
הסמוכות. באותו ערב הגיע מרן לישיבת מאור התלמוד כשהוא 

מלווה בשירה אדירה ע"י מאות בחורים נרגשים ברחובות העיר.
יומיים לאחר מכן יצא שוב מרן, הפעם לעיר ביתר עילית, מרחק 
ורבע מביתו. כשהיה עדיין בדרכו, דבר ביקורו  נסיעה של שעה 
נתן את אותותיו, כאשר ראש העיר מאיר רובינשטיין מיהר לסגור 
הסכם עם נציגי 'דגל התורה' בעיר, על מנת שיוכל לעלות לבמה 
בהיכל  אלפים  עצרת  התקיימה  בעיר  מרן.  של  לברכתו  ולזכות 
הפיס העירוני ומסביבו, שנתנה אותותיה בהכפלת כוחה של 'דגל' 

בעיר.
פתח  בעיר  שמתחיל  ארוך  למסע  הגר"ח  מרן  יצא  למחרת  יום 
במרכז  התכנסו  תושבים  אלפי  כזה.  מעמד  ראתה  שטרם  תקווה 

העיר וקיבלו את פני מרן בהתלהבות ובהתרגשות אדירה. לאחר 
הוא  שם  שמש,  לבית  עד  מרן  המשיך  ההיסטורי,  המעמד  סיום 
ברחבת  שהתקיימה  אלפים,  בהשתתפות  אדירה  בעצרת  התקבל 
היכל הפיס המקומי. רבני העיר כולם עמדו על רגליהן במשך רבע 

שעה יחד עם אלפי התושבים והריעו בהתרגשות לכבוד התורה.
בירושלים,  תמיר  באולמי  ההיסטורית  העצרת  התקיימה  למחרת 
שם התאספו רבבות מתושבי העיר לעצרת בראשות מרן הגר"ח 
שהגיע יחד עם מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, כשאליהם 
התורה  דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  חברי  שאר  מצטרפים 
בירושלים. עצרת זו נתנה תנופת מרץ לפעילים בירושלים שהביאו 
שנחשבת  בעיר,  הבחירות  והפתעת  המרשימה  התוצאה  את 

לגדולה ביותר בבחירות המקומיות.
עצרת  עילית.  מודיעין  לעיר  מרן  יצא  הבחירות  שלפני  במוצ"ש 
התורה  דגל  של  הבחירות  קמפיין  תמצית  את  היוותה  זו  רבבות 
וראש העיר יעקב גוטרמן שנסובה סביב דמותו של מרן הגר"ח. 

העצרת המרשימה שהתקיימה באמפי-פארק הענק שבכניסה לעיר, 
הצליחה להביא אליה כמעט את כל תושבי העיר. מרן הגר"ח לווה 
ע"י רכב תהלוכת ספרי תורה כאשר רבבות ילדי הת"תים מלווים 

את רכבו כשלפידי אור בידיהם לכבודה של תורה.
העצרת האחרונה בה השתתף מרן הגר"ח לפני הבחירות הייתה 
אלפי  מימיה.  כזו  עצרת  ראתה  לא  החרדית  חיפה  שבחיפה.  זו 
תושבים נרגשים, ואף כאלו שלא נמנים בהכרח על מצביעי דגל 
התורה, הגיעו לקבל את פניו ברחובה של עיר. עצרת זו עשתה את 
המהפך הגדול של חיפה והביאה את נצחונה של קליש רותם, יחד 
עם הכפלת כוחה של 'דגל' בעיר. בחיפה הזכירו גם את הבטחתו 

של מרן הגר"ח מלפני שנה שיהב "ינחל מפלה גדולה".
ברחבי  המסעות  שורת  את  בהתרגשות  מסכמים  התורה  בדגל 
הארץ, כשמציינים בהדגשה שבכל מקום אליו הגיע מרן התנופה 

נראתה מיד בשטח, והתוצאות המרשימות הגיעו בהתאמה.

מסע שר התורה:



מס' המקומות מוגבל!
מהרי להירשם בטל': 03-94-111-74

הכניסה לנשים נשואות ובהרשמה מראש. לא תותר כניסת עגלות

אל תפספסי
ערב בריאות ייחודי לנשות בני ברק

  בתכנית:
  הרצאה בנושא חידושים ועדכונים בעולם בריאות האישה - ד"ר עופר להבי   

  מנהל מרכז בריאות האישה, לאומית בני ברק
  הסרט "זכות השתיקה" - דרמה מטלטלת חוצה גבולות

  באישור משמרת הקודש והחינוך ב"ב.

הערב יתקיים אי"ה ביום שני, ד' בכסלו (12.11) בשעה 19:30
באולם משואות, רח' ירושלים 1 בני ברק

פתוח לחברות כל הקופות



אגף
החינוך

מח‘ חינוך מיוחד

בס“ד

לגן בנות
למ"מ לתקופה של 4 חודשים

קורות חיים יש להעביר :
 rubin_b@bbm.org.il  -מייל

פקס- 03-5776559

דרושה
גננת חינוך מיוחד

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הוותיק

האם את מוותיקי העיר?
מוכשרת באומנות ויצירה?

בתכנית:

היחידה לטיפול באזרח הוותיק מזמינה אותך אזרחית וותיקה ליצירת 

 "סיפורה של עיר שהיא עולם"

  המתאימות תוזמנה יחד עם בת/נכדה, ליצירת פסיפס משותף

שיתאר את סיפור העיר בני ברק. 

- יערכו כ-20 מפגשים במשך כ-3 שעות כל מפגש בשעות הבוקר.

- עלות השתתפות סמלית .

ראיונות קבלה והתאמה יערכו בתיאום מראש בטלפון 5776402,

אצל גב' רחל שוימר, בין השעות 13-10, בימים א'-ה'.

מספר המקומות מוגבל, כל הקודמת זוכה!

רחל שוימר

 רכזת פרויקטים

גילה אוזן

רכזת תחום אזרחים  וותיקים 

משרד הרווחה
ושירותים חברתיים

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה להכשרה
מקצועית היחידה
לאזרחים וותיקים

מתכנסים היום נערכים למחר
כנס אזרחים ותיקים לשילוב בתעסוקה מתאימה
ולתכנון כלכלי נכון ונבון  לגברים בגילאי 58-70

היחידה להכשרה מקצועית מתכבדת להזמינך לכנס שיתקיים
אי"ה ביום רביעי, י"ג בכסלו ה'תשע"ט (21.11.18) באולם שעורה,

בניין האגף לשירותים חברתיים (בניין פיגו') קומה א',
 רחוב כהנמן 103, בני ברק 

- האירוע במעמד ראש העיר -

בתכנית:

16:30 התכנסות וכיבוד קל
17:00 סגירת דלתות, דברי ברכה 

17:30 הרצאה מרתקת מהמרצה הידוע 
              פה מפיק מרגליות הרב מאיר שוורץ שליט"א בנושא:  

              • ניהול זמן אפקטיבי
              • שמחה בעבודה כמנוף לתנופה

18:15 הרצאה מפי מר עמנואל בר יועץ פיננסי בנושא:
              • תכנון פיננסי והתנהלות כלכלית נבונה 

              • סוגיות מרכזיות בחיסכון הפנסיוני וההשלכות ארוכות הטווח
19:00 חשיפת שירותים עירוניים מיוחדים בנושא תעסוקת אזרחים ותיקים

19:15 סיכום ושי 
שי לכל משתתף

הכניסה ללא תשלום אך מותנה בהרשמה מוקדמת
לפרטים והרשמה 03-5776338/6381/6260/6135

המשרד
לשיוון חברתי

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

מה שרציתם לדעת עוד ...
בשורה טובה

לעוסקים/ות בתחום קידום הלמידה והוראה מתקנת

 הספריה המקצועית של מרכז הלמידה העירוני "שירת יוסף",
פותחת את שעריה לאנשי המקצוע והמתמחים בתחום,
בה תוכלו למצוא מאות כותרים המתחדשים מעת לעת,
הכוללים חומרים דידקטיים בליווי סיוע והדרכה במקום.

הספריה ממוקמת במרכז הלמידה 'שירת יוסף' שע"י 'עירית בני ברק'
  השוכן ברח' הרב יעקב לנדא 14 בני ברק.

טל: 03-6770303 | פקס: 03-6765633
  shiratyosef@gmail.com :מייל

עלות המפגש  30 ₪  כולל הדרכה

ההגעה בתאום מראש עם אחראית על הספריה בטלפון: 03-6160506 
בשעות הערב (ניתן להשאיר הודעה ברורה ונחזור אליכם)
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בשורה,  עמה  מביאה  בשנה  תקופה  כל 
בכל בשורה ישנם שני צדדים - האחד חיובי 
והשני שלילי, האיזון ביניהם הינו המצב שבו 
ולקשר  להתעלות  ויכולים  האדם  בני  נחים 

עצמם באורות עליונים. 
השמן  פח  לנס  זכינו  כסלו  ובחודש  היות 
שדלק למעלה מן הטבע שמונה ימים, משמע 
מאתנו  אחד  בכל  לעורר  מסוגל  זה  שחודש 
כעת,  שלנו  מהטבעים  למעלה  שהם  כוחות 
הבאה,  למדרגה  עצמנו  ולרומם  להתעלות 

לתודעה חדשה. 
זו,  עליה  נסמכת  עליהם  היסודות  אחד 
בונה  'הקב״ה  הינו הבחינה שכתובה בחז״ל 
אין  מונחים  זו  באמירה  ומחריבן',  עולמות 
לבנות  צריכים  אנו  עליהם  יסודות  ספור 
יעקב,  כסולם  שלנו  ההתפתחות  סולם  את 
שאליפז  אחרי  בחייו  שפל  הכי  ברגע  אשר 
לו  נתן  נפשו  את  לקחת  ובמקום  להורגו  בא 
כלום  בלא  אותו  והשאיר  כנגדו  רכושו  כל 
כמת,  חשוב  עני  בבחינת  ועריה,  עירום 
ומרוב חלישות כוחו שוכב יעקב במקום הר 
המוריה, לוקח שנים עשר מאבני המקום, רמז 
לשנים עשר אבני החושן – כדי שלא ינשכו 
ביניהן  ראשו  את  ומניח  חיים  בעלי  אותו 
והנה חלום, והחלום מוכר וידוע, סולם יעקב 
אחרי  ובבוקר  בו,  ויורדים  עולים  שמלאכים 
שניצל מחיות רעות - יוצא במקלו לבד לעבר 

בית לבן למצוא את אשתו כציווי הוריו. 
הנפש  תעצומות  את  לתאר  ניתן  ודאי 
הפתאומי  במוות  לשקוע  לא  ממנו  שנדרשו 
שנפל עליו, לקיחת כל רכושו שנתן לו אביו 
מה  כן  אם  כלתו,  את  ולקשט  לפאר  שיוכל 
ולהמשיך  לקום  זאת  בכל  אבינו  ליעקב  גרם 
את מסעו? התשובה מונחת בכל אדם ואדם, 
יש נשמה פנימית המתחלקת לחמישה חלקים 
ונשמה שמקיפה אותו ומשמרת אותו מכל רע 
להתעלות  מסוגל  הוא  ועמה  יעקב,  כאבני 
עליונים  אורות  ולהשיג  המעלות  כל  לרום 
החומר  את  חזרה  להאיר  בהם  ולהתקשר 

בתוכו הוא שרוי כעת. 
כידוע מתורת המחקר אשר זכו בו בני אדם 
לבנות מכשירים רבי עוצמה שמסוגלים לצלם 
ולאפשר לראות תופעות עמוקות תוך החומר 
מכשירים  בנו  וכן  מיקרוסקופ,  הנקראים 
עוצמתיים ביותר שמאפשרים לראות ולצלם 
את המציאות שחוצה לכדור הארץ הנקראים 
שמצלמים  במה  שמתבונן  מי  כל  טלסקופ, 
בראיה  והיא  זהה  תופעה  על  לעמוד  יכול 

והעלם כמו שכתוב בורא עולמות ומחריבן. 
שניתן  ביותר  הקטן  החלק  שהינו  באטום 
חלקים,  ארבעה  ישנם  החומר  את  לחלק 
פרוטון ונאוטרון שהם גרעין האטום וסביבו 
 118 ידועים מסתובבים עד  בשבעה מעגלים 
עננת  את  יוצר  שלהם  הסיבוב  אלקטרונים, 

האלקטרונים מה שנראה לעין האדם. 
מתבוננים  אם  אבל  בסדר,  הכל  כה  עד 
בעננה זו מגלים תופעה מופלאה והיא מופע 

אם  כלומר  אלקטרונים,  של  תמידי  והעלם 
היה ביכולתנו לצלם את האטום ברגע מזערי 
היינו  יצליחו(  שעוד  ובטוח  סמוך  )אני  זה 
רואים שהוא למעשה נעלם. פתאום אין ואפס 
סיבוב  לעוד  מחדש  מופיע  כן  אחרי  ורגע 

ושוב העלם. 
גם ביקום הסובב אותנו טלסקופים מצלמים 
של  לידה  והופעת  מוות  נקרא  כוכב  העלם 
כוכב, וגם שם מה רואים שפיצוץ אדיר גורם 
לגזים לאורות להיפרד זה מזה ולהעלם בחלל 
היקום ובלידת כוכב נראה התקרבות של גזים 
ואורות סביב נקודה מרכזית שכאילו קושרת 
קושר  האטום  שגרעין  כפי  אליה,  אותם 
וברגע מסוים מכמות  אליו את האלקטרונים 

מסוימת של אורות מופיע כוכב חדש. 
העידן  של  חדש  פרי  אינן  אלו  תופעות 
חכמות  ההיסטוריה  משחר  כבר  הטכנולוגי, 
אלה נתנו לאדם הראשון ונכתבו בשני ספרים, 

האחד ספר יצירה והשני רזיאל המלאך. 
גרמה  ההשכלה  סופת  הרב  לצערנו 
ולכן  ביניהן  ולריחוק  החכמות  בין  לפירוד 
שעוד  חיים,  אנו  שבו  הנורא  החושך  נוצר 
אורות  לאורות  ונזכה  נתפקח  עין  כהרף  רגע 
ובית  השתיה  אבן  סביב  נקבצים  חדשים 

המקדש השלישי יעמוד בתפארתו אמן. 
בספרנו ״טובת אדם״ בהוצאת סתרי חיים 
חכמים  של  מאמרים  הדורות  מכל  ליקטנו 
שעמדו בחכמתם על הדמיון שיש בין האדם 
לבין המשכן ובין המקדש, וכשם שחרבו שני 
בתי מקדש ועתיד להבנות השלישי ובמסכת 
מכות מסופר שהילכו התנאים ליד שריד בית 
המקדש השני ועשן עוד עלה משרפתו ובכו 
אמרו  שחק,  עקיבא  רבי  ואילו  זאת,  שראו 
רבי עקיבא המקדש נחרב ואתה שוחק, ענה 
ולא  ואבנים  בעצים  זעמו  שכילה  טוב  להם 

בנשמות ישראל. 
קומה  בנוי  שהאדם  ללמוד  עלינו  מכאן 
יורדות  ורגליו  בשמים  ראשו  קומה,  על 
אור  כן  גם  שהינו  החומר  לשיא  מוות 
ע״פ  האדם  נפש  ממבנה  כשלומדים  כאמור. 
הנו״ן,  שער  חיים  עץ  בסוף  הקדוש  האר״י 
הדומם  נפש  ישנה  כל  שראשית  רואים  אנו 
ועליה מורכבת נפש הצומח שהינן הטבעיים 
ועליה  החי  נפש  מורכבות  ועליהן  המדידים 
להתעלות  שנזכה  בכדי  המדברת.  נפש 
חייבים  אנו  למדרגה  ממדרגה  לנפש  מנפש 
מנת  על  מסוימת  מדרגה  להחריב  כמקדשות 
כוכב  כמו  הבאה,  המדרגה  ותגדל  שתצמח 
וכמו אטום וכמו כל דבר בעולמו של הקב״ה 

שהוא עצמו ראש וראשית לתופעות אלו. 
זכור אל תשכח 'בונה עולמות' ומחריבן - 

מקדים רפואה למכה.
מיעקב  ללמוד  התקווה  לנו  צומחת  מכאן 
בלא  אפילו  ללכת  ולהמשיך  בבוקר  לקום 
לשני  והיה  ישראל  לארץ  חזר  ולבסוף  כלום 

מחנות.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

חורבן ובניין
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מה חשוב לדעת 
לפני שיפוץ?

חברת e.p.t שמתמחה בכל סוגי השיפוץ והבניה, מציעה את שרותיה המקצועיים 
והאמינים • לחברה המלצות רבות על עבודות מעולות של אינסטלציה, גבס, 

חשמל, מרפסות, ריצוף, צבע ושפכטל • מהיום הכל תחת קורת גג אחת
הילה פלאח

הרחבת וסגירת מרפסות

המתבצעות  נרחבות  בנייה  הרחבות  של  בעידן 
שנה   20-25 מלפני  בניין  כמעט  אין  במדינה, 
בניית  שוקלים  לא  בו  שהדיירים  ואחורה 
בעוד  כידוע  ואחרות.  כאלו  והרחבות  מרפסות 
בניינים  הקודמת  המאה  של   60 ה-  שנות  שעד 
מספר  במשך  פתוחות  מרפסות  עם  נבנו  רבים 
עשורים, לפתע המרפסות נעלמו לתוך הדירות 
שמש.  מרפסת  ללא  להיבנות  החלו  והדירות 
עד שלקראת שנות ה-80, מרפסות שמש החלו 
העובדה  לאור  וזאת  החדשים,  בבניינים  לצוץ 
כל  ואין  שמש  שטופת  במדינה  חיים  אנו  כי 
סיבה שלכל דירה לא תיבנה גם מרפסת שמש. 
ונוחה  יפה  מרפסת  עם  להתחדש  תוכלו  אצלנו 

ובעבודת גימור מעולה.

גבס
עבודות גבס הן פתרון מושלם לעיצוב מחדש, 
בעבר  אחרים.  רבים  ושימושים  חלל,  חלוקת 
המון  שהצריך  דבר  ובלוקים,  בבטון  השתמשו 
בגבס  משתמשים  היום,  קשה.  ועבודה  זמן 
לצרכים רבים. עבודות הגבס הן מהירות, קלות 
בו  שאין  בית  למצוא  קשה  והיום  ופשוטות, 
לפחות קיר גבס אחד. אצלנו תוכלו להזמין את 
כל סוגי עבודות הגבס, כולל תקרות גבס ובניית 

חדרים שלמים מגבס.

כל סוגי השיפוצים
שיפוץ דירה בה אתם גרים או עומדים להיכנס 
ששיפוצניק  חשוב  רציני  עניין  הוא  בה  ולגור 
מומלץ ידאג לבצע את העבודה בצורה הטובה 

והמהירה ביותר.
לשיפוץ  ביותר  הנוחה  התקופה  שלרוב  למרות 
אוויר  מזג  הפרעות  אין  בה  הקיץ,  תקופת  היא 
מחוץ  להימצאות  גמישות  יותר  ויש  אחד  מצד 
כלכלית.  ישתלם  לא  כזה  שיפוץ  אבל  לבית, 
לכל  החורף,  לתקופת  השיפוץ  את  לקבוע  נסו 

המוקדם לאחר חגי תשרי.

ריצוף רגיל / פרקט
בית  בכל  משמעותי  הכי  החיפוי  היא  הרצפה 
רבה  חשיבות  יש  הבית.  מחללי  אחד  ובכל 
לבחירת החומרים, לצבעים, לחיבורים, לגודל, 
הפרמטרים.  כל  בין  לשילובים  וכמובן  לצורה 
גדול  חלל  להפוך  אפשר  הנכון  הריצוף  בעזרת 
וחשוך  קטן  חדר  לשדרג  או  ונעים  לחמים  וקר 
למואר ואטרקטיבי. הכל טמון בבחירה הנכונה. 
סוגי  לכל  עבודה  הצעות  לקבל  ניתן  היתר  בין 
עבודות הצבע והשפכטל, אינסטלציה, עבודות 

חשמל ועוד.
  כמו כן, ישנה מחלקת מטבחים ופינות אוכל, 
זולים,  הכי  ובמחירים  טובה  הכי  באיכות 
זול,  יותר  מחיר  ותמצא  "במידה  בהתחייבות. 
מנהל  מבטיח  במחיר",  ההפרש  את  תקבל 

העבודה אהוד.
לפרטים והזמנות: 052-7657956
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'מי ברק' יבצע פיילוט במתווה טכנולוגי חדשני  
וינתח את מערכות המים  תאגיד המים של בני ברק יבצע פיילוט ראשון בישראל שייבחן 
בחברת  העיר  תושבי  חרדים  מתכנתים  שפיתחו  מתקדמות  בטכנולוגיות  העירונית,  ברשת 
'סייוואט טכנולוגיות', בהמלצת רשות המים • מנכ"ל התאגיד דוד צלניק: "הפיילוט מהווה 

נדבך מקצועי נוסף  לתפעול התאגיד, תוך עמידה באתגרים הנדסיים מורכבים מאוד"

לרגל שמחת ניצחון כבוד התורה, כש-268,247 בני אדם הכריזו כי הם נשמעים 
לדעת התורה של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, יצאו ב'אשפר', היחידים 
הזוכים לכשרותו המהודרת של מרן, במבצע חסר תקדים – 268,247 ק"ג עוף 

ב-16.90 לק"ג • מרן ראש הישיבה: "זו השחיטה היחידה שאני אוכל ממנה"

העירייה פינתה מספר קרוואנים, לאחר שעסקנים שונים ניסו לבצע מחטף ופיזרו 
קרוואנים במספר מקומות בעיר עבור בתי כנסיות  

המרכז הרפואי של מכבי שירותי בריאות בקרית ויז'ניץ חוגג שנה מלאת עשיה 
לקידום בריאות החברים, בערב שכולו הוקרה לצוותי הרפואה. עשרות אלפי 
חסרת  רצון  ושביעות  שירותים,  מגוון  מומחים,  עשרות  במרפאה,  ביקורים 

תקדים בקרב תושבי קרית ויז'ניץ ודרום בני ברק  שהינם חברי מכבי

אלי כהן

ברק",  "מי  ברק  בני  של  העירוני  המים  תאגיד 
ממשיך להוביל חדשות טכנולוגית, ולצורך כך 
סייוואט  חברת  חברת  ידי  על  לאחרונה  הוצע  
המים  כתאגיד  חלוץ  לשמש  טכנולוגיות 
טכנולוגי  מכשור  יותקן  בו  בישראל  הראשון 
מתקדם שפיתחה החברה, המאפשר ניטור רציף 
שליטה  תוך  מרחוק,  גם   – המים  מערכות  של 

מלאה וניטור אונליין בכל עת ובכל שעה.
רשות המים המליצה על עריכת הפיילוט שיתן 
אמת  במן  תקלות  על  התראות  למתן  מענה 
המהלך  את  והגדירה  גבוהה  אמינות  וברמת 

כ"פריצת דרך בעולם המים ".
הטכנולוגיות החדישות של סייוואט טכנולוגיות, 
מערכת  בכל  וחריגות  תקלות  לזהות  שיכולות 
מפתחים  של  תוצר  פרי  הינם  המים,  הולכת 
חרדים תושבי בני ברק, שבחרו לערוך פיילוט 
של  ת  המים  ברשת  החדשה  במערכת  ראשוני 
תאגיד המים "מי ברק" ברחבי העיר. במסגרת 
זו יוצבו מתקני ניטור טכנולוגיים במספר מוקדי 
דיגום במערכת התשתית העירונית ול"מי ברק" 
כל  מלא  ניטור  ומעקב  מלאה  שליטה  ישנה 

תשתית הולכת המים בעיר. 
הפיילוט יימשך כשנה וחצי, ויאפשר למפתחים 
תוכנה  המשלבת  הפלטפורמה  את  לבחון 
באופן  פיתוחה,  פרי  מורכבת  ואלגוריתמיקה 
בו תנותח ותיבחן באופן רציף התנהגות המים 

במערכות התשתית העירונית של "מי ברק".
"תאגיד  צלניק,  דוד  התאגיד,  מנכ"ל  לדברי 
ללא  מים   לאיכות  כל העת   חותר  ברק"  מי   "
חדש  טכנולוגי  פיתוח  יבחן  הפיילוט  פשרות. 
חריגים  לאירועים  וזמין,  אמין  פתרון  שייתן 
נוסף  מקצועי  נדבך  ומהווה  המים  במערכות 
בתפעול התאגיד. התאגיד שמח לשתף פעולה 
מקצועי  לשדרוג  בפעילות  העיר  תושבי  עם 
מול  בעז"ה,  בהצלחה,  לעמוד  כדי  וטכנולוגי, 
האתגרים ההנדסיים וההלכתיים הניצבים בפניו 

והכל - לרווחת התושבים.

100 ₪ הנחה לחברי תכנית 
"מגיע לך יותר" של ישראכרט 
בכל קניה באיקאה מעל 300 ₪!

העירייה מפנה את 'מחטף הקרוואנים'

ב'אשפר' חוגגים את ניצחון התורה

ערב הוקרה לצוות המרכז 
הרפואי של מכבי בקרית ויז'ניץ

 אלי כהן
לקוחות ישראכרט חברי תכנית "מגיע לך יותר" 
איקאה  ולקבל  מוצרי  במגוון  להתחדש  יוכלו 

הטבה  ייחודית ומשמעותית. 
חברי מגיע לך יותר יקבלו קופון הטבה מצורף 
להודעת החיוב החודשית: 100 ₪ הנחה בקניה 
מעל 300 ₪ ממגוון מוצרי איקאה. ההטבה עד 

כ"ב בכסלו תשע"ט, בכפוף לתנאי המבצע.

לך  "מגיע  תכנית  לחברי  מוענקות  ההטבות 
החשבון  חיוב  במעמד  אוטומטי  באופן  יותר" 
החודשי ואין צורך לבקשן מבית העסק. פירוט 
ההנחה מופיע על גבי הודעת החיוב החודשית 

הנשלחת מידי חודש לבית הלקוח.
חייגו:   יותר  לך  מגיע  לתכנית  להצטרפות 

.1-800-22-88-44

מאת: עוזי ברק

של  רב  מספר  הונחו  שעבר  שבוע  באמצע 
מקומות  במספר  שעות  כמה  תוך  קרוואנים 
שטחים  על  הונחו  מהקרוואנים  חלק  בעיר, 
ירוקים )גינות( וחלק הונחו על שטחים חומים 
ציבוריים. לכולם היה ברור כי הנחת הקרוואנים 
היא סוג של מחטף שנעשה בתפר שבין מעבר 

ראשי הערים של היוצא והנכנס.
והגישו  התנגדו  התושבים  מהמקומות  בחלק 
בעיריית  ולאגף ההנדסה  לבתי משפט  תביעות 

בני ברק ולגורמים נוספים.
נכון לשעה זו, בעירייה הודיעו כי הם מפנים את 
הפלישות בשטחים הירוקים וניסו להצדיק את 
הפלישות בשטחים החומים עקב מצוקת מקום. 

את  לבדוק  שרוצים  מתנגדים  יש  לזה  גם  אך 
הנושא בפן המשפטי.

מבתי  פינוי  צו  בוצע  מהקרוואנים  חלק  על 
לאחר  מרצון  פינוי  בוצע  חלקם  ועל  משפט 

שיחות עם ראשי הקהילות והעסקנים.
ברחוב  בניה  באמצע  קרוואן  פינו  עתה  לעת 
החלוצים  ברחוב  הקרוואן  ואת  אבוחצירא 

וברחוב פנקס, קרוואנים נוספים יפונו בקרוב.

אלי כהן

כבוד  של  בבחירות  הגדול  הניצחון  לרגל 
לדעת  הציות  את  הוכיחו  כשרבבות  התורה, 
התורה של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן 
'אשפר',  הבשר  חנויות  רשת  יוצאת  שליט"א, 
העומדת תחת כשרות בד"ץ נווה ציון בנשיאות 
מרן ראש הישיבה, במבצע ייחודי וחסר תקדים. 
התנועה  של  כוחה  התחזק  בבחירות  כידוע, 
אדם  בני  מ-268,247  פחות  כשלא  הקדושה, 
למרן  נשמעים  הם  כי  גדול  בקול  לומר  בחרו 
על  יתברך  לה'  תודה  כאות  הישיבה.  ראש 
הבשר  רשת  בהנהלת  החליטו  הגדול,  הניצחון 
במסגרתו  הגדול  במבצע  לצאת  'אשפר' 
יסובסדו 268,247 ק"ג עוף במחיר חסר תקדים 

של 16.90 שקל לק"ג בלבד. 
היחידה  והעופות  הבשר  רשת  הינה  'אשפר' 
הזוכה כבר עשרות שנים לכשרות המהודרת של 
בד"ץ נווה ציון בנשיאות מרן ראש הישיבה חכם 
במשחטת  בסיור  כזכור,  שליט"א.  כהן  שלום 

העופות של 'אשפר' התבטא מרן ראש הישיבה 
ואמר: "אני אוכל רק מהשחיטה הזו". 

של  משחיטה  טריים  לעופות  הוא  המבצע 
בהקפאה  שהוקפאו  האחרונים,  השבועיים 
שהם  קפואים  עופות  שמקבלים  כך  עמוקה, 
מתפשרים  לא  כידוע,  ב'אשפר'  טריים.  בעצם 
ועופות  בשר  ורק  אך  ומספקים  האיכות,  על 

מהזנים המשובחים ביותר. 
כל  "לאורך  אומרים:  'אשפר'  רשת  בהנהלת 
ראש  מרן  של  לאורו  צועדים  אנחנו  השנים 
את  מדריך  שהוא  כהן,  שלום  חכם  הישיבה 
כל  ועוקב מקרוב אחר  ופרט,  פרט  בכל  דרכנו 
צעד שלנו. אך טבעי הוא, שכאות תודה והודיה 
עמוקה, נשמח עם ההישג הגדול וניצחון דעת 
הישיבה  ראש  מרן  כזכור,  הקדושה.  התורה 
תמיד מורה לנו לפעול להורדת המחירים, כדי 
לאפשר גם לציבור האברכים ובני התורה, לענג 
במחירים  איכותיים  ועוף  בבשר  השבת  את 
אנו  להוראתו  ובהתאם  כיס,  לכל  השווים 

פועלים לאורך כל השנה". 

הילה פלאח

ויז'ניץ בבני  מעמד מרגש התקיים בלב שכונת 
של  הרפואי  המרכז  לפתיחת  שנה  לציון  ברק, 
הנהלת  הנוכחים,  בין  בריאות'.  שירותי  'מכבי 
מחוז מרכז במכבי בראשות הגב' דבורה חסיד, 
עובדיה,  אליהו  מר   – ברק  בני  מרחב  מנהל 
המנהל הרפואי של מרחב בני ברק- ד"ר קובי 
בתי  על  והממונה  המרחב  מנהל  סגן  שיף, 
המרכז  מנהלת  בינדר,  יוסי  הרב   – הרופאים 
הרפואי כהנמן ומקדמת תחום הבריאות במרחב 
 - הקהילה  קשרי  מנהלת  ברשן,  עפרה  הגב'   –
הגב' חנה אייזנבך, וכן היועץ הרפואי של ארגון 

רפואה וחיים - הרב יצחק שטרן.
נראה כי היה זה אך לפני זמן קצר, והנה חלפה 
שנה מאז קרית ויז'ניץ בבני ברק – שכונה שרוב 
תושביה הינם חברי מכבי, נצבעה בצבעי מכבי 
וחגגה את פתיחתו של מרכז רפואי חדש בלב 
השכונה ברחוב דמשק אליעזר. כידוע, במרכז  
שיעמוד  מנת  על  רבים  משאבים  הושקעו 
ומטרת  ביותר של מכבי  בסטנדרטים הגבוהים 
הקמתו היתה להעניק לתושבי השכונה כמו גם 
לכלל תושבי דרום העיר מענה רפואי מושלם. 
מאחורי  הפועלים   הגורמים  התאספו  השבוע 
הרפואי  המרכז  שעורר  הבריאות  מהפיכת 
בויז'ניץ, ציינו בסיפוק רב שנה לפתיחתו וסמנו 

את המטרות והיעדים להמשך הדרך.
ברק:   בני  מרחב  -מנהל  עובדיה  אליהו  מר 
שנפתחו  החדשים  השירותים  את   בכנס  סקר 
של  זה  לחלק  מבורכת  תוספת  והיוו  במרפאה 
העיר, לדוגמא הגדלת היצע הרופאים בתחומי 
רפואת  המשפחה  רפואת  הילדים,  רפואת 
המורחבים  והסיעוד  המעבדה  שירותי  הנשים, 
וכן תוספת הרופאים ממגוון מקצועות הרפואה 
המקצועית המייעצת. מר עובדיה הציג נתונים 
של אלפי ביקורים בשנה במרפאה בשנה זו ואת 
עובדת היותה בשורה של ממש לתושבי דרום 
נהנים  המרפאה  הקמת  שמאז   , ברק  בני  העיר 
מזמינות רופאים, מאיכות המומחים ומנגישות 
גבוה,  בסטנדרט  רפואה  שרותי  למגוון  גבוהה 
מתוך  הוקמה  ויז'ניץ  מרפאת  הבית.  אל  קרוב 
בין  לכן  החרדי,  לקהל  עמוקה  והבנה  חיבור 

שבת/חג  מרפאת  פועלת  במרפאה  השאר, 
המאוישת ברופא ואח המעניקה טיפול איכותי 

מותאם בתוך השכונה.  
דניאל  ד"ר   - המוכר  הילדים  רופא  נשא  בכנס 
רובין, הרצאה מרתקת בתחום רפואת הילדים. 
המשמעות  את  רובין  ד"ר  הדגיש  בהרצאה 
התינוקות  בריאות  על  לשמירה  שיש  הרבה 
וההשלכות  לחייהם,  הראשונות  בשנים 
למשל  הלאה.  רבות  שנים  לאורך  לבריאותם 
ברזל  להם  שניתן  תינוקות  כי  מראים  מחקרים 
בינקות שמרו על ערכי ברזל תקינים לאורך כל 

חייהם ונמנעו מאנמיה וכדו'.
ארגון  של  הרפואי  היועץ   - שטרן  יצחק  הרב 
הקהילה  בשם  ברכה  דברי  נשא  וחיים  רפואה 
הקהילה  שבין  והחם  ההדוק  הקשר  על  ועמד 

לנציגי הציבור לצוות הרופאים והמרפאה.
- ראש מחוז המרכז שלחה  הגב' דבורה חסיד 
משאבים  משקיעה  "מכבי  ברכה:  דברי 
ומאמצים רבים על מנת להעניק שרותי רפואה 
מחבריה.  ואחד  אחד  לכל  ואיכותיים  טובים 
מתפיסת  חלק  הוא  בויז'ניץ  הרפואי  המרכז 
עולם שלמה של מכבי, שמחברת בין מומחיות 
השירותים  של  גבוהה  לזמינות  התחומים  בכל 
יוסי  לרב  להודות  אבקש  בהזדמנות  בשטח. 
בינדר על פועלו המבורך בניהול בתי הרופאים 
בבני ברק. הזמינות הגבוהה מאפשרת לנו לסייע 
בעת  רק  לא  בריאותם  על  בשמירה  לחברים 
מחלה אלא גם לשם מניעה. הזמינות והנגישות 
כולל  מהלך  להוביל  לנו  מאפשרים  למרפאות 
בקהילה  הבריאות  לקידום  מובילים  אנו  אותו 
תחת הכותרת "30,40,50" - במסגרת מהלך זה 
בדיקות  ולהיבדק  להגיע  לחברים  קוראים  אנו 
לקהל  קוראים  אנו  אלה  ובימים  חיים  מצילות 
להגיע  ולמבוגרים  לילדים  ובמיוחד  חברינו 
כל  פועלת  מכבי  השפעת.  נגיף  כנגד  להתחסן 
ואזור,  אזור  בכל  השירותים  להרחבת  העת 
באופן שיהיו זמינים ויאפשרו שגרה של שמירה 

על הבריאות בכל שלבי החיים.

מהפכת הבריאות בקרית ויז'ניץ ב"ב חוגגת שנה



יום הסברה יתקיים אי"ה:

לגברים
בלבד!

ביום שלישי ה׳ כסלו – 13.11.18

בשעה: 14:30
בהכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 קומה 4, ב״ב

ההרשמה חובה בטלפון: 03-7707300

הכוון מביאים
אותך אל ה'פסגות'

לבית השקעות גדול
דרושים

נציגי שרות לקוחות
מוקד נפרד

לחלוטין

קידום מקצועי מהיר למתאימים

מקום העבודה
בתל-אביב

צוות חרדי
אין עבודה בחוה"מ,

פורים ות"ב

שכר גבוה

עבודה בשעות היום בלבד






אווירה היימיש 







בני ברק כ"ט חשוון תעש"ט 12307/11/18

הגוף.  תחושות  ועימו  משתנה  האוויר  מזג 
הטמפרטורה יורדת נמוך, ומזג האוויר מתקרר גם 
כן. באם נשכיל להבין עקרונות ובתוספת מעט ידע, 
נכונה  תזונה  והנפש,  הגוף  לבריאות  לדאוג  נוכל 
במחלות  ולטיפול  למניעת  לתרום  יכולה  בחורף 
זוהי  לחורף,  מתכונן  שהטבע  כפי  בדיוק  החורף. 
על  דגש  לתת  צריכים  האדם  בני  שאנו  תקופה 
אורח החיים שלנו ובמיוחד על התזונה שלנו זאת 
ממן-  חלי  ומוכנים.  מחוזקים  לחורף  שנגיע  בכדי 
מה  ממליצה  בריא,  חיים  לאורח  תמיכה  קבוצות 
ניתן לעשות, מה לאכול ולשתות על מנת לצמצם 

למינימום את הנזקים שבחורף. 

גזר
ברובם  והאדומים  הכתומים  המזונות 
מחממים, מזינים את הגוף ומשפרים את מערכת 
מגוון  מהם  להכין  וניתן  טעימים  גם  הם  החיסון, 
מאוד  עשיר  הגזר  ומרקים.  מאכלים  של  רחב 
קרוטן,  בטא  של  נכבדת  כמות  ומכיל  בלחות 
למראה  מסייע  קרוטן  בטא  אחר.  ירק  מכל  יותר 
יחד עם הסיוע בהגנה מפני סרטן. הגזר  העיניים, 
להפחתת  התורם  מינרל  לאשלגן,  מקור  מהווה 
לחוזק  וכן  לב  ולמחלות  ליתר-לחץ-דם  הסיכון 
העצם. בנוסף מכיל ויטמינים מקבוצה B, החיוניים 
להפקת האנרגיה בגוף. בחורף מומלץ לבשל מעט 

את הגזר על מנת לשמור על חמימות. 

פלפל אדום
פלפל  לגוף.  ביותר  הטובים  הזנה  חומרי  ומהווים  בלחות  עשירים  הפלפלים 
והפירות,  הירקות  כל  מבין   C לויטמין  ביותר  והזמין  הטוב  המקור  הוא  אדום 
בהפחתת  המסייע  לבטא-קרוטן,  משמעותי  מקור  גם  מהווה  הפלפל  בנוסף 
לשמירה  החיוני    ,A לויטמין  מוצא  כחומר  משמש  וגם  לסרטן  הסיכון 
העור  בריאות  על  לשמירה  תקינה,  לגדילה  החיסון,  מערכת  תפקוד  על 
ניתן   שלך,  לסלטים  אדומים  פלפלים  הוסף  לסרטן.  הסיכון  ולהפחתת 
 לאפות אותם בתנור במעט שמן זית, או לצלות על הגז, משדרג כל סנדוויץ'. 

תפוז
ומסוגל    C בוויטמין  בחורף. התפוז עשיר מאוד  ישראלי  הכי  זה הפרי  התפוז 
להוריד היתכנות של סוגי סרטן שונים, לפרי הטרי יש ערך תזונתי רב ומהווה 
יחד. עדיף לאכול את  גם  ומזין  מקור לחומצות אורגניות, מדובר בפרי טעים 
חשוב  שלו,  הסחוטה  בגרסה  אותו  לצרוך  החלטתם  באם  בשלמותו,  הפרי 
נהרס   C וויטמין  מאחר  עצמה,  לסחיטה  הניתן  ככל  סמוך  המיץ  את  לשתות 

באור ובחום.

אבוקדו
האבוקדו הוא פרי חורפי מובהק, הוא מקור לשמנים בלתי רוויים, המסייעים 
תהליכי  ומאטים  לב  מחלות  מונעים  הרווי,  הרע  בשומן  במלחמתו  לגוף 
הזדקנות. האבוקדו מכיל ויטמין E, נוגד חמצון רב עוצמה שמגן על תאי הגוף 
בכלל ועל רקמות העור בפרט, עשיר באשלגן ודל בנתרן, יש בו ברזל, מגנזיום 

וסידן. ניתן לשדרג כל סלט עם חתיכות אבוקדו או ליצור סלט אבוקדו מזין.

ערמונים
לוהטים  ערמונים  פיצוח  ספק,  ללא  היא,  הנפלאות  החורף  מחוויות  אחת 
אגוזים  של  זן  למעשה,  הם  ערמונים  הייחודי.  ומרקמם  מטעמם  וההנאה 
וטעם  סמיך  במרקם  מאופיינים  הם  וחלקה.  קשה  קליפה  בתוך  היושבים 
מתקתק ומלא ארומה. בניגוד לאגוזים אחרים לערמונים יש תכולת מים ועמילן 
גבוהה ורמת שומן נמוכה.ערמונים, כאמור, מכילים מעט שומן, הרבה עמילן 
ומים אך יש בהם כמות יפה של חלבון גם כן, הם מהווים מקור מצוין של ויטמין 
C, חומצה פולית וויטמין B6. ניתן לקלות את הערמונים בתנור ולנשנש כחטיף 

חורפי ומזין.
  

קינמון
הקינמון מוכר בשל סגולותיו הרבות. מומלץ לחולי סוכרת מכיוון שהוא מוריד 
לנצל את  מציעות  תרופות סבתא  בדם. שלל  והכולסטרול  הסוכר  ריכוזי  את 
הקינמון לטיפול בהתקררות, דלקת שקדים, שיעול, בחילות, הפרעות עיכול, 

דכאון ועוד.
הקינמון טוב כדי לחזק את המערכת החיסונית, להפחית את נזקי ההשמנה 
את  ולהפחית  מהשמנה  כתוצאה  שהופיע  הסוכר  רמת  את  לאזן  הביטנית, 
הסיכון למחלות לב ולמחלות ממאירות. הקינמון מסייע לתהליך העיכול, גורם 
להגברת התיאבון ומחזק את הקיבה, הוסיפו לאוכל במשך היום בין 1-3 כפיות 
יין חם, תה,  חם,  סיידר  כגון  נהדר במשקאות חמים,  קינמון משתלב  קינמון. 

קפה הפוך, ועוד.

יין אדום
הינו משקה האלכוהולי מחמם, בריא ומומלץ. מחקרים רבים מדברים בשבחו 
המכונים  אוקסידנטים(  )אנטי  חימצון  נוגדי  רכיבים  המכיל  האדום,  היין  של 

"פולי-פנולים", שיש בכוחם לסייע במניעת גורמי 
התמותה המובילים – סרטן, מחלות לב ולחץ דם. 
יכולת מופלאה לסייע  יש  ליין  כי  אך חשוב לזכור 
במניעת מחלות רבות וקשות, בתנאי ששותים את 
הסוג הנכון במינונים הנכונים. מומלץ לשתות עד 

כוס אחת ביום. 

אגוזי מלך
נוגדי  של  כפולה  כמעט  כמות  מכיל  אגוזים  חופן 
חמצון מאשר בכל סוג אגוזים אחר, והם מכילים 
ומינרלים  ויטמינים  חלבון,  של  גדולה  כמות  אף 
לקטוז.  או  גלוטן  בהם  ואין   - תזונתיים  וסיבים 
תעניק  היומי  לתפריט  מלך  אגוזי  של  תוספת 
להפחית  תסייע  יעילים,  חמצון  נוגדי  לגופכם 
הסיכון  תקטין  בדם,  הרע  הכולסטרול  רמת  את 
לתחושת  ותתרום  ובסוכרת  לב  במחלות  לחלות 
שובע שתמנע עלייה מסוכנת במשקל. אגוזי מלך 
יותר  ואיכותיים  רבים  נוגדי חמצון  לגוף  מספקים 
מכל סוג אגוז אחר, והם בעלי יתרונות בריאותיים 
או  מזין  כנשנוש  ביום   7 לאכול  מומלץ  רבים. 

להוסיף אותם לסלט ירוק.

תה ירוק
במהלך  ביותר  הפופולרי  המשקה  הינו  חם  תה 
חודשי החורף הקרירים. תה באופן כללי הוא אחד המשקאות הנצרכים ביותר 
בריאות  ונחשב למשקה  בשנים האחרונות  הירוק תפס תאוצה  בעולם. התה 
כי  המסוגל למנוע מגוון רחב של מחלות. מחקרים מהעשור האחרון מראים 
התה הירוק יכול לשפר את תפקוד הלב וזרימת הדם בגוף, ולסייע בהפחתה 
במשקל, בכולסטרול ובסיכון לשבץ מוחי. מומלץ לשתות תה ירוק בסיום כל 

ארוחה.

אורז מלא
אורז מלא הינו סוג של דגן בריא ומתאים ביותר לחורף בשל סמיכותו והמרקם 
ביותר:  חשובים  תזונה  מרכיבי  של  מגוון  מכיל  המלא  האורז  שלו.  העשיר 
ויטמינים מקבוצת B, אבץ, סידן, מגנזיום ועוד. העיכול של האורז המלא איטי 
יותר וכך משתחררים אל הגוף כמויות מבוקרות יותר של סוכרים ונשמר האיזון 
הסוכרי של הגוף, הסיבים שבאורז המלא גורמים לו להתפרק לאט יותר, מה 
שמגביר את תחושת השובע. אורז מלא הוא מקור טוב יותר של סובין וסיבים 
בו  לראות  ניתן  ואבץ.  נתרן  מגנזיום,  כמו  מינרלים  של  גם  כמו  תזונתיים, 

כתוספת חמה לכל מנת בשר.

יחד עם המזונות שהוזכרו לעיל, חשוב להקפיד על ארוחות קבועות, מאוזנות 
חלבונים  התזונה: פחמימות,  רכיבי  כל  את  הכוללות  בחורף,  בעיקר  ומגוונות 
ושומנים. יחד עם זאת יש להימנע מצריכת פחמימות פשוטות, במיוחד סוכר 
בגורמי  להילחם  יכולתה  ואת  החיסון  מערכת  את  המחלישים  ונגזרותיו  לבן 
מחלה שונים. רצוי להימנע ממזון קר ולדאוג להוציא את המזון מהמקרר לפני 

שאוכלים ולאכול אותו בטמפרטורת החדר.

טוב  ולהרגיש  הרעב  תחושה  את  לווסת  קר,  בחורף  המשקל  על  לשמור  כדי 
יותר, כדאי להכניס לתפריט היומיומי שינויים קטנים שיעשו לנו את החורף חם 

יותר ונעים יותר בגוף ובנשמה.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פולנטה  טעימה

10 המזונות והמשקאות שיעזרו לכם 
לעבור את החורף בשלום

רשת קפה ביגה, מציע מתכון טעים במיוחד ועשיר בטעמים. להכנה קלה בבית – פולנטה טרייה.
אופן הכנה:

• מחממים את קרם הקוקוס וכף סוכר בסיר ומביאים לסף רתיחה.
לסף  מגיע  קוקוס  הקרם  כאשר  בקערה.  ומניחים  לקוביות  השוקולד  את  שוברים   •
רתיחה, מורידים מהאש ושופכים מעל השוקולד. מחכים דקה ואז מערבבים עד איחוד 

החומרים.
ומקציפים  מהמקרר  מוציאים  לפחות.  שעות   12 ל-  למקרר  הקערה  את  מכניסים   •

בקערת מיקסר עד למרקם קרמי.
לכוס עד הגובה הרצוי  כוסות, שופכים מוס  מיני קוקיס בתחתית  עוגיות  • מפוררים 

ומעל מפוררים שוב עוגיות מיני קוקיס מעל.

מרכיבים:
• 3  קילו גרעיני תירס קפוא

• 125  גר' חמאה
• 250  גר' בצל לבן, קצוץ דק

• 75  גר' שום קצוץ
• 1.5  ליטר חלב

• 2.5  כפיות מלח
• 2.5  כפיות סוכר
• 2.5  כפיות דבש
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי חרס במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בעלה. "תרע עינה ב___   ___" )דברים כח נו(
7. אדם בעל צבע עור ושער לבן ובהיר ביותר,לבקן. "הרואה 

את ה___ אומר" )ברכות נח: ( )בלשון יחיד(
8. אחד ממיני השיש כעין הצדף,המשמש לריפוד ולשיבוץ. 

"רצפת בהט ושש ו___" )אסתר א ו(
9. חשב,זמם,הגה. "אנכי ____ עליכם" )ירמיה יח יא( )גוף 

שלישי עבר(
10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם. "לחם ה___" 

)נחמיה ה יח(
11. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה - 65. 

)מימין לשמאל(
12. מוזר,משונה,בלתי רגיל. "מעשהו ___ מעשהו" )ישעיה 

כח כא(
13. מביש,גורם חרפה. "בן מביש ו___" )משלי יט כו(

14. ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע או 
להרכבה. "____ של תאנה" )כלאים א ח(

15. תערובת של סממנים שונים לבשמים,לסיכה או לרפואה. 
"רקח ____ מעשה" )שמות ל כה(

1. פיטום. "וההיא ____ היינו הלעטה" )תוספות שבת קנה: (
2. ישוב בנחלת שבט ראובן בעבר הירדן המזרחי. במקום זה   אסף 

סיחון מלך חשבון את צבאו למלחמה עם ישראל. "ויבא _____ 
וילחם בישראל" )במדבר כא כג(

3. לשוא,לחינם. "____ רדפוני" )תהלים קיט פו(
4. יחס של רצון וחיבה. "רוח ___" )זכריה יב י(

5. דלקת,אבעבועות העולות על-ידי כויה. "השחין והמכוה וה____" 
)נגעים ו ח(

6. מחשבה,רעיון החולף במוחו של אדם. "דבור אסור ____ מותר" 
)שבת קיג: ( )בלשון רבים(

10. מאכל לתיבול הפת,תוספת למזון העיקרי, מנה לקינוח סעודה. 
"ברך על ה____ שלפני המזון" )ברכות ו ה(

12. יהיר,גאותן. "משרבו ____ הלב" )סוטה מז: ( )בלשון יחיד( )לא 
בלשון סמיכות(

13. מחץ,נקב. "והלמה סיסרא ____ ראשו" )שופטים ה כו( )בלשון 
זכר(

14. קיצור המילים : יהי רצון.

מאונך מאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

אגן, סיר, אסוך, סיר רחץ, בקבוק, ספות, גביע, ספל, גולה, פרור, דוד, צלוחית, כד, צלחת, כוס, צמיד, כיור, 
צנצנת, מחבת, צפחת, מרחשת, קלחת, משארת, קערה, משרת, קשוה, נבל

תאאכרותתרנגתאסנתא
קשוהישרגדודתדתכגה

נסירשצפחתפגדתחדרא

אמנשיחנארנמיילערת
דיגעתרדותבחמשקאוד

תנאידררגשדגצנתגית

יבנבתיתנחתאתשודכי

תלאגיספלריחאתפוצא

סנותאצשנמלגמשסנלק

שלשתנאתגצונשיתאוש

התגצאאתרגשתאנאבחת

תדנאתשסנשגירשקאיא

תתתאגנאסאמשתבתאתא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. מלה נרדפת למלה "לקחת"
2. "לכבד את הבית" פירושו...

3. הוריק או הריק את הפח?                                                                                                           
4. פעם רצו לקרוא לו "שח-רחוק"

5. ארנונה היא...
6. המלה "דחפור" מורכבת מהמלים...

7. "שדה לבן" הוא...
8. "...קול", "... שחוק", "... מצווה"

9. איזה צד מתארת המלה "ימה"?
10. התנגד בתקיפות, "יצא..."

1. ליטול 2. לטאטא 3. הריק 4. טלפון 5. סוג מס 6. דחף-חפר 7. שדה תבואה או 
ירקות  8. בת 9. מערב 10. חוצץ
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דון.15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 9419465 08- | ירושלים: פנים מאירות 10 |

מוע
 ה

צעי
מב

על 
ם 

חלי
א 

ה ל
קני

 ה
תווי

 * 
עת

כל 
ע ב

בצ
המ

ת 
 א

יק
פס

לה
ת 

אי
רש

סד 
הח

יב 
נת

ת 
רש

 * 
אי

מל
 ה

מר
ד ג

 ע
ת *

אי
טונ

סי
ה 

כיר
 מ

אין
 * 

ות
חיד

3 י
 ל-

בל
מוג

 * 
בד 

בל
ה 

חש
המ

ת ל
ונו

תמ
 ה

ח. *
.ל.

ט בנתיב זההחסדחמישישי
חדש!

פינת צעצועים 
במחירים מוזלים! 
בסניפים: נויפלד, 

קוטלר, אלעד-הרי"ף. 
בקרוב- באלעד 

שמעיה.

כ"ז בחשון-א' בכסלו5-9.11.18

עד שישימבצעים בימי שני

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

8-9
ל' בחשון-א' בכסלו

כוסות יהלום/צבעוני
'מעולה'

4 ב-
1090

רביעיית טונה
במים/בשמן צמחי/ קנולה

'מעולה'

1790

ביסלי נאשוס

רביעיית במבה

200 גר'

4*60 גר'
10אסם

10
4 ב-

חזה/כרעיים עוף

כרעיים עוף תפארת

מחפוד

שארית קוד:8006200

2990

2790

לק"ג

לק"ג

קמח מנופה
1 ק"ג

'מעולה'

10
2 ב-

קפה נמס
כולל מוקה ווניל

קליק שקיות/
טבלאות

רסק עגבניות 22%

סוגים שונים

570 גר'
'מעולה'

משחת שיניים טוטאל

עוגיות ברמן

קוד: 615301
75 גר'

סוגים שונים
600 גר'

אבקת כביסה 
ביומט
1.25 ק"ג

אבקת כביסה
אריאל
1.25 ק"ג

890 1990

1090
3 ב-

רסק תפו"ע
ללא סוכר

ויטה

10
38901390 ב-

790 סוגים שונים
דאודורנט אקס

10

20
5 ב-

שלישיית שוקולד
ורד גליל

מריר

890

מים בטעמים/
ספרינג תה

סוגים שונים
1.5 ליטר

1290
3 ב-

החורף כאן וזה 'מעולה'
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