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חידת ברקת
עיר  וראש  המוניציפאליות,  הבחירות  יתקיימו  כשנה  בעוד 
ניר  חדש ייבחר בבירה. כפי הנראה כרגע, ראש העיר המכהן, 
ברקת,  הבאה.  בקדנציה  גם  במושכות  להחזיק  ימשיך  ברקת, 
הכול,  בסך  ממנו  מרוצים  ירושלים  שתושבי  מראים  שסקרים 
מפלגת  במסגרת  הארצית  בזירה  להתמודד  כוונתו  על  הצהיר 
 – האחרונים  בחודשים  עמוק  חריש  עושה  הוא  שם  הליכוד, 

בסיורים, כנסים וחוגי בית. 
בהקלטות שנחשפו ב'קו עיתונות' אמר ברקת כי אין בכוונתו 
לחזור לעסקים וכי הוא צריך להחליט האם להמשיך בעיריית 
של  בפריימריז  ולהתמודד  הארצית  לזירה  לעבור  או  ירושלים 
להתמודד  סיכון  ייקח  לא  ברקת  כעת,  הנראה  כפי  הליכוד. 
מול הגלדיאטורים הגדולים של הליכוד, בזירה בה הוא עלול 
במקביל  בירושלים  נוספת  לקדנציה  ימשיך  אלא  להתרסק, 

לפעולותיו בליכוד.
המפלגות החרדיות ידעו מאבקים רבים מול ברקת בתחילת 
הקדנציה, ומי שהוביל את המאבק נגדו היו ראשי 'דגל התורה' 
שתמכו במשה ליאון, המועמד שהפסיד את הבחירות לברקת. 
החרדיות  הסיעות  ומול  הליטאית  התורה'  'דגל  מול  היחסים 
בעת  לשיאם  והגיעו  האחרונים  בחודשים  השתפרו  בכלל 
לראש  התורה'  'דגל  של  הרבנים  ועדת  בין  שנחתם  ההסכם 
העיר על השכונות המעורבות בירושלים. דבר שעשוי להשפיע 
זאת,  עם  יחד  הבאות.  בבחירות  רשמי  באופן  בו  תמיכתם  על 
יוכל להתעלם מעלייה משמעותית במספר  הציבור החרדי לא 
מקומות הבילוי הפתוחים בשבת בקדנציה של ברקת, דבר אשר 

יקשה על תמיכה גלויה בו.
המועמד  שהוא  נראה  כרגע  אם  אף  נוספת,  בעיה  לברקת 
קשה  משילות  בבעיית  עצמו  את  למצוא  עשוי  הוא  המוביל, 
עם  עמה  התמודד  שנתניהו  לבעיה  בדומה  הבאה,  במועצה 
הרכבת הממשלה. סקרים פנימיים מראים שהמפלגות החרדיות 

יקבלו עוד שני מקומות במועצה נוסף על ה-13 שכבר יש להן, 
ולהגדיל  נטייה לרוץ בנפרד  וגם משום  גידול טבעי  גם משום 

את כוחן.

הקרב על הראשות
כל מועמד שינסה לגבור על ברקת צפוי לקרב אבוד מראש, 
לפצל  וינסה  מלאה  חרדית  תמיכה  לקבל  שיצליח  זה  מלבד 
באפשרות  נתחיל  רבים.  מועמדים  בין  החילוניים  הקולות  את 
בירושלים  מזלם  את  שניסו  אמונים'  ב'שלומי  חרדי:  למועמד 
בבחירות 2008 ונכשלו - לא אמרו את המילה האחרונה, יוסי 
ירושלים,  בעיריית  ישראל'  'אגודת  של  הבכיר  הנציג  דייטש, 
שואף להתמודד לראשות העיר. עד כה מעולם לא הצהיר בגלוי 
על כך. דייטש יתמודד רק במידה ויצליח לאגד תחתיו את כל 
הקהילות החרדיות בעיר, דבר אשר נראה כבלתי אפשרי בשלב 

זה.
אמונים,  לשלומי  הזירה  את  מפקירים  לא  התורה'  ב'דגל 
מטעמם  נציג  ישלחו  לא  כי  להצהיר  מסרבים  בסיעה  ובכירים 
עיר  ראש  כסגן  כיום  משמש  פינדרוס  יצחק  העיר.  לראשות 
וכנציג הבכיר מטעם סיעת דגל התורה. ב'דגל' טורחים להדגיש 
כי ההסכם בין שלומי אמונים ובינם על כך שבכל קדנציה אחת 
הסיעות תבחר ברוטציה מועמד לראשות העיר, הסתיים בפעם 
האחרונה וכעת אינם מחויבים במאום, אנשי הסיעה בירושלים 
התורה  יהדות  מצביעי  מרבית  את  מייצגת  'דגל'  כי  טוענים 
בעיר ומשכך להם זכות הבכורה, הם גם מצביעים על פינדרוס 
כמועמד אידיאלי בשל רהיטותו בשפה האנגלית, ניסיונו כראש 

סיקור מיוחד לקראת הבחירות המקומיות

שנה גורלית

אבי רבינא
סייעו: ישראל פריי, אלי רובין

בעוד שנה ייערכו הבחירות המוניציפאליות, רוויות תככים ומתח, 
דרמות וחילופי גברי � 'קו עיתונות' בפרויקט מיוחד: המפה 

המלאה של הריכוזים החרדיים, מי יוחלף ואיפה, היכן יתמודד 
אלי ישי ואיפה תתפלג יהדות התורה � מה יעלה בגורל ערד 

וצפת? האם החרדים יכבשו את ירושלים בחזרה? איזה דיל ייתפר 
בבית שמש? והאם נראה שוב את מלחמת העדות באלעד? � 

וגם: החדשים מול הותיקים בטלז סטון, האתגר של בת ים, יכולת 
ההישרדות של גוטרמן במודיעין עילית והמתח הגדול ב'דגל' בבני 

ברק � כל החשיפות והציטוטים, הקומבינות והפרטים הקטנים

ירושלים
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עיר והקשרים שרקם גם במגזר הדתי לאומי.
רק  דייטש, הם  סיכוייו של  לנצח, כמו  פינדרוס  סיכוייו של 
מול  החרדים  המגזרים  כלל  את  סביבו  לאגד  ויצליח  במידה 

הציבור החילוני בעיר.
יריבים של ברקת לשעבר, משה ליאון ומאיר תורג'מן,  שני 
יתמודד, לאחר  וברקת לא  יתמודד לראשות במידה  כי  הכריזו 
ניתן  במקביל  אפסיים.  ברקת  את  לנצח  הסיכויים  כי  שהבינו 
יוסי חביליו, לשעבר היועץ המשפטי של  גם את עו"ד  למנות 
לראשות  להתמודד  שוקל  הוא  כי  שהודיע  ירושלים,  עיריית 
העיר ואת סגן ראש עיריית ירושלים עופר ברקוביץ שהודיע אף 

הוא שוקל את צעדיו בכל הנוגע לריצה לראשות.
חילוני  קהל  מייצג  ברקוביץ  עופר  'התעוררות'  סיעת  יו"ר 
ברקת,  ניר  העיר  ראש  של  מצביעיו  לקהל  הדומה  ברובו, 
על  ועשוי להקשות  ברקת  ליריב של  ברקוביץ  באחרונה, הפך 
ברקת במידה ויתמודד לראשות העיר. בשיחה עם 'קו עיתונות' 
אומר ברקוביץ: "היינו הראשונים לתמוך בברקת, אבל בשנתיים 
האחרונות עיניו פוזלות אל הבית בבלפור והוא לא מרוכז מאה 
שלא  החרדים,  עם  הנוכחי  החלוקה  בהסכם  בירושלים.  אחוז 
הובא בפני הבוחרים ב2013, איבד ברקת את המנדט הציבורי 
שלו. ברקת קידם הסכם דרמטי ללא השותפים שלו, בלי נציגות 
חילונית מסורתית דתית לאומית או חרדית ספרדית". לדבריו, 
יחליט בקרוב אם להתמודד לראשות ובכל מצב יגדיל את כוחו 

במספר המנדטים.
ל'קו עיתונות' נודע כי עופר ברקוביץ פוזל גם לקהל החרדי, 
עם  המזוהים  חרדים  אישים  מספר  עם  נפגש  האחרונה  בעת 
ברשימתו  לשלבם  בניסיון  בירושלים  העובדים  החרדים 
כך  בשכר,  חרדי  יועץ  מחזיק  ברקוביץ  הקרובות.  בבחירות 
החרדים  עם  ההסכם  על  שהעביר  הנוקבת  הביקורת  שלמרות 
טובים  קשרים  על  לשמור  מנסה  הוא  השנייה  ביד  בירושלים, 

ולקנות את אמונם.
מועמד פוטנציאלי נוסף הוא ח"כ דודי אמסלם שאמר בעבר 
בראיון ל'קו עיתונות' כי הוא שוקל להתמודד לראשות העיר, 
כעת, נראה כי לא יתמודד וימשיך בתפקידיו בכנסת, זאת בשל 
כוחו שעולה מיום ליום בקרב מצביעי הליכוד, וההבטחות כי 

בעתיד ימונה לתפקיד בכיר בממשלת נתניהו.

דגל מאיימת
ל'אגודת  שייכים  חמישה  העיר.  במועצת  חרדים   13 ישנם 
השאיפה  לש"ס.  וחמישה  התורה'  ל'דגל  שלושה  ישראל', 

החרדית היא להגדיל את מספר חברי המועצה החרדים ולשנות 
את מאזן הכוחות בקדנציה הבאה. 

לריצה  אמונים  לשלומי  קוראים  ישראל'  ב'אגודת  בעוד 
משותפת בערים בהן היה פיצול הסיעות בבחירות האחרונות, 
להתפצל  דווקא  הוא  הנכון  הדבר  כי  בטוחים  התורה'  ב'דגל 

מ'אגודת ישראל' הירושלמית, בשל קיפוח וחוסר איזון.
ב'דגל התורה' אומרים בצורה חד משמעית כי אם לא יוסכם 
המפלגה  שלראשונה  הרי  לסיעה,  הנציגים  מספר  הגדלת  על 
נתונים  פי  על  העיר.  למועצת  עצמאית  ברשימה  תתמודד 
התורה'  ל'יהדות  המצביעים  מרבית  במפלגה,  שמחזיקים 
הצדקה  שאין  כך  הליטאית,  לסיעה  משתייכים  בירושלים 
הרשימה  על  ישפיע  הארצית  ברשימה  המיתולוגי  שההסכם 

המקומית בירושלים.
עיתונות'  'קו  עם  שוחחו  הירושלמים  התורה'  'דגל  נציגי 
והודיעו פה אחד כי המצב הקיים לא יכול להמשיך. לדבריהם, 
תיערך התייעצות והחלטה מחודשת בבתי גדולי ישראל לקראת 
ל'קו  אומר  קלרמן  ישראל  העיר,  מועצת  חבר   .2018 בחירות 
שוויוני,  לא  הוא  כי  לכל  ברור  העכשווי  המצב  כי  עיתונות' 
לדבריו, על צורת הריצה יכריעו ברגע האמת הרבנים. סגן ראש 
יותר: "ריצה נפרדת היא הדבר  העיר יצחק פינדרוס נחרץ אף 

הרצוי לאור החלוקה הבלתי שוויונית בין המפלגות".
אליעזר  ירושלים,  בעיריית  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר 
ראוכברגר, אומר בשיחה עם 'קו עיתונות': "אין ספק שאחדות 
כוחות ושותפות זה הדבר הטוב ביותר. זה הוכח תמיד. באחדות 
ובשילוב ידיים אפשר להגיע להישגים גדולים, אבל כשמדברים 
ומשקפת  אמיתית  נכונה,  וחלוקה  הוגנות  גם  צריך  אחדות  על 
בין המפלגות במסגרת האחדות". לדברי ראוכברגר, "בהמשך 

יתנהלו שיחות ומו"מ, וההחלטות יתקבלו בהתאם".

ש"ס ואלי ישי
חבר  בין  שהתקיימו  מגעים  על  דווח  האחרונה  בתקופה 
מובהק,  ימין  לאיש  הנחשב  קינג  אריה  ירושלים  העיר  מועצת 
משותפת  ברשימה  לריצה  ישי   אלי  'יחד'  תנועת  יו"ר  ובין 
בבחירות 2018 בירושלים. על פי הדיווחים, קינג יעמוד בראש 

הרשימה - בה ישובצו נציגים מטעמו של אלי ישי. 
בשיחה עם אריה קינג הוא אומר ל'קו עיתונות' כי התקיימו 
מגעים כאלה, "נערכו פגישות, שיחות טלפון, אך בשלב זה אין 
החלטה וגם לא סיכומים בעל פה". קינג מעריך שבקרוב הנושא 
יובא שוב לדיון בין הצדדים אך כרגע המגעים לא הבשילו לכדי 

החלטה.
הארציות  בבחירות  ישי  אלי  קיבל  קולות  אלף  ל-20  קרוב 
בבחירות  לתרגם  ישי  אלי  צפוי  הללו  הקולות  את  בירושלים, 
ברשימה  כאמור  או  נפרדת,  ברשימה  או   - בקלפי  הבאות 
משותפת עם אריה קינג. ישי ינגוס בקולותיה של ש"ס, המפולגת 
בלאו הכי ומתיחות רבה שוררת בין החברים בעיריית ירושלים.

מפלגת ש"ס שעמדה בבחירות הארציות על כ-30 אלף קולות 
תמצא עצמה בקרב עקוב מדם מול מפלגתו של אלי ישי שינגוס 
בקולותיה. חמישה חברים היום לש"ס במועצת העיר: צביקה 
כהן, פיני עזרא, אברהם בצלאל, שמואל מרציאנו וחיים כהן. 
הערכות בחדרים הסגורים מדברות על ריענון מרבית הרשימה 
ואברהם  עזרא  שפיני  היא  ההנחה  כאשר  הבאות,  בבחירות 
בסיעה  לשטח  והמחובר  הצעיר  לכוח  הנחשבים  בצלאל, 
יותר בקדנציה  בכירים  ויקבלו תפקידים  ישודרגו  הירושלמית, 

הבאה.

ראש בראש
כאשר  ברק,  בני  לעיריית  הבחירות  יתקיימו  כשנה  בעוד 
זהות המועמד שיבוא ככל הנראה משורותיה של 'דגל התורה' 
'דגל  בין  רוטציה  הסכם  בשל  ישראל,  גדולי  ידי  על  תוכרע   -
ברק  בני  העיר  ראשות  את  המעניק  ישראל'  לאגודת  התורה' 

ל'דגל התורה'. 
עד כאן הכול נראה פשוט? אז זהו שלא, עיני הכול נשואות 
הבא  המועמד  זהות  תיקבע  שם   ,23 ולרשב"ם   5 לחזו"א 
משורותיה של 'דגל התורה'. ואם שאלתם, הגיע הזמן לשים את 

הדברים על השולחן.
רובינשטיין או שפירא? שאלה שתהדהד ותישאל אין ספור 
פעמים במסדרונות העירייה לקראת בחירות 2018. המועמדים 
הם  העיר  בראשות  זייברט  חנוך  את  לרשת  הפוטנציאליים 
מנחם  העיר  ראש  וסגן  העיר  ראש  מ"מ  רובינשטיין  אברהם 

שפירא. 
גדולי  מועצת  כמזכיר  השני  בכובעו  המשמש  רובינשטיין 
בבית  נחשב לאחד האנשים החזקים  התורה'  'דגל  התורה של 
הכתיר  אף  הגר"ח  קנייבסקי,  חיים  רבי  הגאון  התורה  מרן שר 
מנחם  את  יש  לעומתו,  ברק.  בני  של  'המלך'  פעם  לא  אותו 
גם  מכהן  שפירא  התורה'.  ב'דגל  החזקים  מהאנשים  שפירא, 

כמנהל המחלקה המוניציפאלית של 'דגל' 
גדולי  לבקשת  ברק  בני  לעיר  הוצנח  והוא 
מועצה  כחבר  ששימש  לאחר  ישראל, 
התורה'  'דגל  בקרב  עילית.  מודיעין  בעיר 
נחשב  הפעילים  בקרב  והן  בשטח  הן 
יותר  שפירא לדמות דומיננטית וחזקה אף 
המועמד  זהות  לבסוף,  אך  מרובינשטיין, 

הדגלאי אינה נקבעת על ידי הפעילים.
אברהם  הוא  הבא  העיר  וראש  במידה 
ככל  זייברט  שחנוך  הרי  רובינשטיין, 
הנראה יכהן תחתיו כסגן ראש העיר מטעם 
חשש  מעלה  אשר  דבר  המרכזית,  הסיעה 
שאומרים  התורה'  ב'דגל  בכירים  בקרב 
"רובינשטיין  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
לדבריהם,  זייברט",  של  דברו  עושה  הוא 
של  שליטתו  המשך  את  יאפשר  כזה  מצב 
זייברט בעירייה וכוחה של 'דגל' לא יהיה 
משמעותי. לטענתם, במידה ומנחם שפירא 
כי  אפשרות  קיימת  העיר,  בראשות  יזכה 
יכהן בתפקיד תחת  לא  זייברט  העיר  ראש 
מה  ברור  לא  שפירא.  מנחם  של  מרותו 

הסגנות  בחירת  כאשר  זה,  לטיעון  המקור 
היא שאלה פנימית של אגודת ישראל.

לפני עשרות שנים נחתם בבני ברק הסכם 
רוטציה בין אגודת ישראל לבין דגל התורה. 
חרדיות  לערים  דוגמה  שמהווה  המודל, 
שלטונית  ליציבות  הביא  בארץ,  אחרות 
בתקופת  העירייה  לראשות  בחירות  ומנע 
את  אשר.  יעקב  ח"כ  לשעבר,  העיר  ראש 
עם  ישראל.  גדולי  בחרו  העירייה  ראשי 
זאת, למרות שראש העיר הבא – יהיה אשר 
יהיה - ייתמך ככל הנראה על ידי כל הסיעות 
החרדיות הגדולות, לא מן הנמנע שבני ברק 
מפלגת  דרישת  בשל  זאת  לבחירות,  תלך 
דמוקרטיות.  בחירות  לקיים  בעיר  הליכוד 
מי שיתמודד מטעם הליכוד הוא יו"ר הסניף 

הנבחר יעקב וידר.

קרע אפשרי בש"ס
התורה'  'יהדות  רשימת  בראשות 
'דגל  נציג  יעמוד  ברק  בבני  המאוחדת 

בני ברק
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סיקור מיוחד לקראת הבחירות המקומיות

'אגודת  נציגי  ישולבו  ואחריו  התורה' שייבחר לראשות העיר, 
ישראל' ו'דגל התורה' ברוטציה המקובלת. הערכות מדברות על 

ריענון הרשימה בשתי הסיעות. 
הבחירות  טרום  דרמות  מעט  לא  שידעה  בעיר  ש"ס  סיעת 
רבי  הגאון  כי  האפשרות  בשל  נוסף  לזעזוע  צפויה  הקודמות, 
מאיר מאזוז, לו יש כוח חזק בקרב תושבי בני ברק הספרדים, 
יורה להריץ רשימה חדשה מטעמו, שתהיה מזוהה ככל הנראה 

עם אנשי אלי ישי.
עם  התייעצות  ללא  נקבע  לא  הרוח  הלך  ברק  בבני  בש"ס 
המועצת המקומית, המורכבת מהרבנים בן שמעון, הרב פחימה 
שינויים  עם  תהיה  הרשימה  המסתמן,  פי  על  בעדני.  והגר"ש 
דדון  אליהו  הם  כיום  החברים  הריאליים.  במקומות  מהותיים 
נתן בצלאל,  יהודה טוויל,  סגן ראש העיר, גדליהו בן שמעון, 

אברהם פרטוש ודרור בן אפרים.
במקום הראשון ככל הנראה ימשיך לכהן אליהו דדון, יו"ר 
ש"ס בבני ברק, כשקיימת אפשרות קלושה כי ח"כ לשעבר יגאל 
גואטה ישובץ במקום זה. נציגים נוספים הם נתן בצלאל נציגו 
וגדליהו בן שמעון בן משפחתו  של הגאון רבי שלמה מחפוד 
של נשיא מועצת החכמים הגאון רבי שלום כהן. דרור בן אפרים 
נציגו של הרב מאזוז ימשיך לקדנציה נוספת במסגרת רשימת 
הרב  נציגי  עם  משותפת  ריצה  על  ויוחלט  במידה  רק   - ש"ס 

מאזוז. לעומתם, יהודה טוויל, נציגו של חבר מועצת החכמים 
הגאון רבי משה מאיה, וכמו גם יאיר שוקרון ואברהם פרטוש, 

ספק אם יישארו בעירייה לקדנציה נוספת.

מי ינוע
מלבד  הרשימה.  מרבית  את  להחליף  צפויה  התורה'  'דגל 
החברים  מרבית  כי  נראה  רובינשטיין  ואברהם  שפירא  מנחם 
יודחו. שלמה שטרן נציג 'דגל התורה' שהיה אמור להיות מודח 
כמה  של  אישית  בקשה  בשל  נוספת  לקדנציה  ונשאר  בעבר 
מחברי מועצת גדולי התורה, הפעם נראה כי ימצא את מקומו 
להגיע  הממעט  התורה'  'דגל  נציג  וירז'בינסקי,  יעקב  בחוץ. 

מוסדות  רשת  כמנהל  הרבים  עיסוקיו  בשל  המועצה  לישיבות 
יוקרתי, ימצא את  'אורחות תורה' וכמנהל משרד רואי חשבון 
כהן,  צבי  נתן  הוא  המועצה  חברי  זקן  מהתפקיד,  מודח  עצמו 
שנים  לאחר  עצמו  דעת  על  לפרוש  עשוי  כי  אומרים  מקורביו 
'מרביצי  את  המייצג  קקון  מיכאל  לעומתם,  עשיה.  של  רבות 
להישאר  הנראה  ככל  צפוי  עדס(  )הרב  הספרדים'  התורה  בני 

בתפקידו.
חסידות  את  המייצג  פרידמן  משה  ישראל  הוא  נוסף  נציג 
בעלזא אך יושב על מקום של 'דגל התורה', לא פעם התעוררה 
ביקורת על וויתור המקום עבור נציג בעלזא, אך תפקידו כמנכ"ל 
תודעה וקשריו בבתי גדולי ישראל, סביר להניח כי ישאירו את 

המצב הקיים על כנו.
ב'אגודת ישראל' ישנם נציגים שצברו כוח בקדנציה האחרונה 
וצפויים לשדרוג במעמדם. במסדרונות העירייה אומרים לכתב 
'קו עיתונות' כי נציגי 'שלומי אמונים' פרץ אברמוביץ המייצג 
חסידות  את  המייצג  קוסטליץ  ושלמה  ערלוי,  חסידות  את 

נדבורנה, צפויים לקידום בתפקידם. 
בסיעה המרכזית )גור( נראה כי לא צפויים שינויים מהותיים, 
זייברט המחזיק בתפקיד הבכיר בסיעה יכהן ככל הנראה כסגן 
צפויים  )ויז'ניץ(  המאוחדת  בסיעה  מנגד,  בשכר,  עיר  ראש 

שינויים בשל הדרישה להכניס כוח צעיר ורענן למועצת העיר.

גוטרמן והשבת
מודיעין  עיריית  ראש  כשנה,  בעוד  שינויים,  יהיו  לא  באם 
עילית יעקב גוטרמן ייבחר בפעם הרביעית לתפקידו כראש העיר 
החרדית השלישית בגודלה. גוטרמן קיבל את הראשות כמתנה 
מגדולי ישראל בכל מערכות הבחירות, בשתיים הראשונות כלל 
לא נערכו בחירות, ובמערכת הבחירות האחרונה קמו מפלגות 
לא  אך  ראש,  כאב  קצת  לו  עשו  שאמנם  קטנות  אופוזיציה 

הצליחו בפועל להזיזו מכס הראשות.
למעוז  נחשבת  עילית  מודיעין 
החרדית,  הערים  מבין  הליטאים 
בתושבים  מאוכלסת  ברובה  העיר 
התורה'  'דגל  מצביעי  על  הנמנים 
מובן  המפלגות  ראשי  ובקרב 
הוא  התורה'  'דגל  איש  כי  מאליו 
יחד  בראשה.  לעמוד  שצריך  זה 
כי  ברור  לכולם  לא  זאת,  עם 
שיעמוד  אחד  לאיש  מכורה  העיר 
זאת,  למרות  דור.  שנות  בראשה 
בשלב העכשווי – שנה לבחירות, 
'דגל  של  באמתחתה  כי  נראה  לא 
לעמוד  מתאים  מועמד  התורה' 

בראשות העיר מלבד גוטרמן. 
מועצה  חברי  עם  בשיחה 
הם  ישראל',  ב'אגודת  החברים 
יש  עילית  במודיעין  כי  מודים 
גם  כך  כי  ומספרים  יחיד  שלטון 
זריזות,   - מועצה  ישיבות  נראות 
פה  כולם  של  הצבעה  ענייניות, 
מיותרים.  עימותים  וללא  אחד 
הוגן  יחס  מקבלים  הם  לדבריהם, 

אצל ראש העיר ואוזנו קשובה תמיד לצרכיהם, כך שניתן יהיה 
להגיע להסכמות ולהשאיר את המצב על כנו בבחירות הבאות.

יעקב גוטרמן, שיחסיו עם בית מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן 
גדולי  בבתי  מעמדו  את  שיפר  בשפל,  היו  הקדנציה  בתחילת 
ישראל והן בחזון איש 5 והן ברשב"ם 23 - בית מרן שר התורה 
הגר"ח קנייבסקי - הדלתות פתוחות בפניו. הגר"ח מוקיר טובה 
ומעריך את גוטרמן על פועלו למען השבת בעיר ואף ביקר בעיר 
הפינה  אבן  הנחת  במעמד  השתתף  מהן  באחת  פעמים,  מספר 
הן  הערכות  בעיר.  בשבת  כשר  חשמל  לספק  שעשוי  לגנרטור 
וותק  גוטרמן שכבר הספיק לצבור  יציבו את  ישראל  גדולי  כי 

וניסיון שאין שני לו כמועמדם לראשות העיר בפעם הרביעית. 
אם כי ישנם הטוענים שגוטרמן משמר פרויקטים 'למען השבת' 

מבחירות לבחירות כדי להבטיח את מעמדו.

סאגת הסגן
דרמה של ממש התחוללה בתחילת הקדנציה של ראש העיר 
ומרדכי  ישראל(  )אגודת  פריינד  טוביה  התקוטטו  עת  המכהן 
גולדברג )דגל התורה( על תפקיד הסגן בשכר, הסכסוך הסתיים 
אך  גולדברג.  לטובת  אאוט  בנוק 
מחדש  להיפתח  צפויה  הסוגיה 
את  ומציתה  הבאה  בקדנציה 

העימות מחדש כבר בשלב זה. 
יתחולל  האמיתי  שהקרב  אלא 
אנשי  בין  ישראל'  'אגודת  בתוך 
השר  לאנשי  פרוש  מאיר  ח"כ 
יעקב ליצמן. בעוד טוביה פריינד 
ומאנשיו  קרלין  חסידי  על  הנמנה 
של ליצמן ידרוש את תפקיד הסגן 
אמונים,  שבשלומי  הרי  בשכר, 
הקהילות  בקרב  רב  כוח  יש  להם 
הגיע  כי  יטענו  בעיר,  החסידיות 
גוטרמן,  התפקיד.  לקבלת  זמנם 
שהיה לצד 'אגודת ישראל' במאבק 
להכניס  ייאלץ  האחרון,  הסגנות 
את ראשו ולהכריע במאבק הפנים 
 2 רק  יש  בעוד באמתחתו  חסידי, 

סגנים בשכר.
בראש  שינויים,  יהיו  לא  באם 
במודיעין  התורה  יהדות  רשימת 
עילית יעמוד יעקב גוטרמן, אחריו 
ברשימה לפי הסדר: מרדכי גולדברג, אורי יפה, טוביה פריינד, 
נחום גיטלר, חיים מאיר ויזל, משה מוטרפל, אברהם וייס, צבי 
ונחמן  ולנשטיין  יעקב  שיפמן,  אבינועם  אוחיון,  אליהו  גליק, 
וארבעה  התורה'  ל'דגל  נציגים  תשעה   – היא  החלוקה  ניימן. 

נציגים ל'אגודת ישראל'.

ש"ס ו'עץ'
בקדנציה  שינויים  צפויים  עילית  במודיעין  ש"ס  ברשימת 
סגן ראש  מגוריו של  על מקום  נשמעה  רבה  ביקורת  הקרובה. 

העיר הרב אבנר עמאר בעיר אשדוד, לאחר שהוצנח על ידי יו"ר 
ש"ס אריה דרעי למודיעין עילית והעביר כתובת לעיר 'בשביל 

הפרוטוקול'. 
בראשה  להעמיד  התנועה  מבכירי  דורשים  המקומית  בש"ס 
אדם מתוך הקהילה שמעורה בחיי היום יום וידאג לצרכיה. נציג 
תלמוד  מנהל  השני  בתפקידו  חסידי,  גולן  הוא  במועצה  נוסף 
תורה בעיר, בכירים בש"ס מטילים ספק באשר להמשך כהונתו 

לקדנציה נוספת.
'בני תורה' )הפלג  גם במודיעין עילית תוגש רשימה מטעם 
הירושלמי(. בבחירות הקודמות קיבלה המפלגה שני מנדטים, 
מטעמה  מועמד  שלחה  המפלגה  באופוזיציה.  ישבו  ונציגיה 
סיכוייו,  חוסר  למרות  העיר  לראשות  להתמודד  ברגר(  )אבי 
חרדיים  הפנים  משהקרבות  כעת,  קיומם.  את  להוכיח  במטרה 
שככו במקצת, נראה כי יסתפקו שם בהתמודדות למועצת העיר. 
וככל  אלישיב,  ושמוליק  טוב  שם  יהודה  במועצה:  נציגיהם 

שמסתמן כרגע – ללא שינויים.

מודיעין עילית



זכאי
יוסי

לטיפולי שיניים ב-80% הנחה!

חדש! החל מ- 1.10 לקוחות כללית מושלם פלטינום מעל גיל 18
זכאים לטיפולי שיניים משמרים בהשתתפות עצמית

של 20% בלבד ברשת מרפאות כללית סמייל.

מוגש כמידע ללקוחות כללית. תקופת האכשרה והתנאים המחייבים בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

לשירותכם:
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אלעד
העבר לא יחזור

יהיו  ולא  כולם  של  עיר  ראש  אני  ניצחו,  ישראל  "גדולי 
מחלוקות בעיר". במשפט הקלישאתי הזה, פתח ישראל פרוש 
את החלק המשמעותי בקריירה הציבורית שלו, דקות ספורות 
לאחר שנבחר לתפקיד ראש עיריית אלעד. 4 שנים חלפו מאז, 
ונדמה שהמשפט מתקלף מפגעי הזמן, והופך לסיסמה עדכנית 

ורלוונטית.
שכמותו  ומתוח,  גורלי  לילה  זה  היה 
ספק אם הורגש אי פעם במערכת בחירות 
לליל  החרגה מתבקשת  עם  פנים-חרדית, 
הכוחות  מיטב  תשמ"ט.  חשוון  כ"ב 
באמוציות  מלווים  הארציים  הפוליטיים 
של שבטיות ועדתיות, התכנסו לזירת קרב 
נלחמים ראש בראש צוריאל  לוהטת, בה 
הועמסה  כתפיו  שעל  האיש  קריספל, 
האחריות לכבודו של אריה דרעי והתנועה 
הקדושה, וישראל פרוש, נושא לפיד שבט 

העסקונה הירושלמית.
של  לדמותה  קווים  לשרטט  כשבאים 
מערכת הבחירות הקרובה, צריך להודות 
הולך  באמת  לא  דבר  שום  ביושר: 
וגם  עברה,  שהעיר  מה  על  להתעלות 
מימוש התסריט הפסימי ביותר, לא יספק 
הצגה טובה יותר מבחירות 2013. ועדיין, 

הזירה האלעדית עשויה להעסיק רבות את הפוליטיקה החרדית 
בשנה הקרובה.

העיר  תושבי  רוב  בסיסיות:  עובדות  מספר  פתיחה,  למנת 
חסידים  בין  מתחלק  האשכנזי  המיעוט  ספרדים,  חרדים  הינם 
נמנו  האחרונות  בבחירות  שווה.  במידה  כמעט  לליטאים, 
בעיר 16,987 בעלי זכות הצבעה, כ-2,000 מתוכם בחרו שלא 
לממשה )אחוז הצבעה מהגבוהים בערי ישראל(. מפלגת ש"ס 
קיבלה את מירב הקולות בבחירות האחרונות – 5,916. יהדות 

התורה הביאה לקלפי 5,278 קולות.
הפסידה  האחרונות,  בבחירות  העיר  ראשות  את  ועוד:  זאת 
את  תשמעו  ואם  בלבד,  קולות   520 של  בפער  לפרוש  ש"ס 
בגלל  'הפסדנו  בהרבה:  צמוד  יישמע  זה  הש"סניקים,  מפי  זה 
כ-250 קולות', חישוב מתמטי פשוט של סכום הקולות שהיה 
מכריע את הכף, לו היו עושים מצביעיהן את הבחירה המזרחית.

הסכמים ושבירת מוסכמות
על הנייר, ראש העיר המכהן ישראל פרוש 
לקראת  פקלאותיו  באריזת  להתחיל  אמור 
עזיבתו את התפקיד, שהלא, לפני הבחירות 
נכרת הסכם חד משמעי: תמורת  האחרונות 
ישראל  אגודת  תעניק  בפרוש,  'דגל'  תמיכת 
בבחירות  'דגל'  במועמד  תמיכתה  את 

שאחריהן, תהא זהותו אשר תהא.
לרשום  גם  היה  ניתן  נייר,  אותו  על 
מותניה  בעוז  תאזור  ש"ס  כי  בטבעיות 
לקראת הבחירות הקרובות, תנסה בכל מחיר 
להשיב את מושכות השלטון לידיה, ותעשה 
לעצמה  להחזיר  מנת  על  ידה  לאל  אשר  כל 

את העיר החטופה.
לכל  בריא  העכשווית,  שבמציאות  אלא 
ותחילה  הדברים,  פני  הם  כך  שלא  דרדק, 
לדגל: למרות ההסכם החתום שבידיה, על פי 
מישירים  הליטאית  בתנועה  גורפת,  הערכה 
מבט מפוקח, אומדים את המציאות אל נכון, 
בסערה,  העיר  את  לכבוש  מתיימרים  ולא 

בעיקר בגלל שזה נראה בלתי אפשרי.
לא  'דגל'  הרבים,  מאמציה  למרות 
הצליחה לגדל מועמד בולט שיזכה להערכה 
נרחבים. אפילו  ליכוד סביבו חוגים  עד כדי 

בין  מתחלקת  המקומית  הדגלאית  ההנהגה  עצמה  לבין  בינה 
גרוסברד,  ושמואל  שטרן  אבי  הבכירים  המועצה  חברי  צמד 
מרחפת  תמיד  ליטאית  הפנים  והשייכות  הנאמנות  כשסוגיית 

בחלל האוויר.
וכעת לש"ס: על פי עדויות קרובות )במקרה הזה לא פסולות(, 
בשיחות פנימיות שעורך דרעי עם מקורבים, הוא נשמע סקפטי 

על גבול המיואש מהסיכוי לקבל בחזרה את ראשות העיר. זכר 
סיכון  והערכת  בשטח  המצב  הכרת  לצד  האחרונות  הבחירות 
בהתבזות נוספות, לא מוסיפות חשק ליו"ר התנועה, ומקדירות 

כל הערכת מצב ורודה שעולה על ידי מקורביו.

מתחרים לא אטרקטיביים
הדמות הדומיננטית בש"ס, הלא הוא צוריאל קריספל, זוכה 
תושבים  מצד  תקדים  חסרת  להערכה 
נציגי  של  שווא  למצגי  ובניגוד  בעיר, 
להתפעל  שלא  קשה  אחרים,  ציבור 
שמפעמת  האמיתית  השליחות  מתחושת 
בו. את ימיו ולילותיו הוא משקע בעשייה 
על  שנעה  חסד  ובפעילות  ציבורית, 
חתונה  צרכי  כל  השגת  שבין  הסקאלה 
באישון  לצומת  ליציאה  ועד  יתום  לחתן 

ליל להתנעת רכב תקוע.
שדרשו  חבריו,  לעצות  גמור  בניגוד 
העיר,  לראש  לעומתי  קו  להוביל  ממנו 
בחר קריספל להניח מאחור את המשקעים 
ולעבוד תחת פרוש. בנקודה הזו ראוי גם 
דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר  את  לטובה  לציין 
כל  בו  משרד   – פנים  כשר  שבתפקידו 
טובות  כוונות  להרבה  זקוק  עיר  ראש 
לפיתוח  כשר  ובתפקידו   – קודקודיו  של 
הפריפריה, התעלה על הסיטואציה הפוליטית, ונתן את המרב 

למען העיר, לרוב בזכותו של קריספל ופעילותו.
בפרויקט שערכה 'קו עיתונות' לקראת ראש השנה, ביקשנו 
מבטם,  מנקודת  החולפת  השנה  את  לסכם  המועצה  מחברי 
ולסמן יעדים לקראת השנה שתבוא. די היה לשמוע את דבריו 
רוחות  את  להבין  בכדי  עידן,  אבי  הש"סי  המועצה  חבר  של 

הזעם והתסכול של גורמים במפלגה המקומית. 
"ראש העיר עושה מה שבראש שלו, הוא לא סופר אף אחד 
ובטח לא את סיעת ש"ס שכוחה ניטל ממנה ברגע שהוא הצליח 
להעביר אחד מחבריה למחנה שלו", אמר עידן, וכיוון לעריקת 
אבי דיין, צעד שריסק סופית את כבודה של ש"ס במו"מ להקמת 
רגע  "מאותו  עדשים.  נזיד  תמורת  לכניסתה  והביא  קואליציה, 
נותן סמכויות לאף אחד.  והוא לא  אנחנו לא נחשבים לכלום, 
לצערי שטפו לציבור את המוח עד היום בתקשורת חד צדדית, 
אין מספיק הערכה לש"ס ואני לא יודע מה יהיה בקלפי כבר, 

נראה לי שמה שהיה הוא שיהיה".
נציג  ישנו  סביב מועמד ש"סי,  מלבד האתגר של התלכדות 
התימנים, סגן ראש העיר ברק צברי שחולש על 
לא מתכוון  ושהפעם  ביותר,  נכבד  קולות  בנק 

להעניק את תמיכתו לאי מי מלבדו.
מתמודדות  איתן  המורכבות  הסיטואציות 
נוספים,  נתונים  המפלגות בתוך עצמן בצירוף 
למחוזות  כולה  אלעד  העיר  את  גוררים 

ה'דילים'.

פרק הדילים
למרות שהדרך עדיין לוטה בערפל, מרבית 
מסכימים  הפוליטית  בקדירה  הבוחשים 
פרוש  ישראל   – הבאה  התוצאה  על  להתערב 
הוא ראש העיר הבא של אלעד. איך זה יקרה? 
מהלכים  בין  בעדינות  לברור  צריך  כבר  כאן 

שקולים ואמיתיים לבין משאלות לב.
והלא מוצהרת של ראשי  השאיפה הברורה 
להסכמות  להגיע  היא  החרדיות,  המפלגות 
חלוקה  עם  עיר,  תמורת  עיר  של  משותפות 
עיר,  איזה  מקבלת  מפלגה  איזו  של  ברורה 
ובכך למנוע עימותים פנימיים, דרמות מורטות 

עצבים, וגם סיכונים לא מעטים.
השאלה המרכזית היא מי יעשה יד עם מי: 
האם שלומי אמונים סוגרת על תיאום עם המרכזית, האם ש"ס 
היא  אמונים  או שמא שלומי  התורה,  דגל  עם  בתיאום  צועדת 
קיימת  כללי,  לדיל  גבוה  סיכוי  למרות  ש"ס.  עם  שתצעד  זו 
היתכנות סבירה של סגירת דילים בצירים מקבילים, שלא ע"י 

אותן מפלגות, ע"פ אינטרסים ספציפיים.
אלעד  הן  רשמיות,  בלתי  בשיחות  ביותר  שמככבות  הערים 

ובית שמש. לא בטוח שהן מדוברות בגלל רצינות הדיל, כמו 
מכוונת  דגל  ונהיר:  ברור  די  הוא  בהן  האינטרסים  שמארג 
גבוה לראשות העיר בית שמש, ואילו ש"ס הנוכחית לא רואה 

באבוטבול בשר מבשרה, ותיאות לוותר עליו תמורת אלעד.
פרוש,  עם  להסכמות  עד  בהרבה  להתרחב  תצטרך  התמונה 
תופינים  ולהביא  גדולים,  כוח  מאחזי  להקריב  יכול  שמצידו 
מועמדות  הסרת  שמש,  בבית  דגל  במועמד  תמיכה  בדמות 

דייטש בירושלים, ועוד רבות.
של  סיפור  הוא  פרוש,  ישראל  של  כהונתו  סיפור  בנוסף, 
משום  כמעט  השתאות.  מעוררת  ופוליטית  אישית  הצלחה 
מאתגרת  מורכבת,  עיר  לניהולו  קיבל  בלבד,   33 ובגיל  מקום, 
לדומיננטי,  הפך  שנים  מספר  ותוך   – אפשרית  בלתי  וכמעט 

מוביל, מוציא לפועל ומהפכן.
העיר  שטחי  הגדלת  האש,  שטח  הפשרת  את  קידם  הוא 
ועוד.  שכנה  מועצה  עם  הכנסות  חלוקת  ולמגורים,  לתעסוקה 
טביעות ידיו ניכרות גם היטב על שיפוץ גינות, הקמת פינת חי, 

והפיכת העיר לבירת תרבות חרדית עם שלל הופעות.
בסקרים פנימיים, זוכה פרוש באחוזי שביעות רצון ותמיכה 
של  כפיים  מיציר  למעשה  אותו  הופך  זה  כשנתון  גבוהים, 
עשייה  איש  בו  רואים  שהתושבים  למועמד  פוליטית  הכלאה 

שראוי לאמונם בזכות עצמו.

דורשי רשימות: ישי והפלג
כוונותיהם  סביב  גדול,  נעלם  ישנו  המפלגות,  ברמת 
בבחירות  בעיר.  הירושלמי  הפלג  אנשי  של  הפוליטיות 
האחרונות, לא הריצו אנשי הפלג רשימה מקומית, אך במידה 
המועמד  סביב  שאלה  סימן  בה  יש  תשתנה,  הפעם  וההחלטה 

הבכיר של 'דגל' כיום שמואל גרוסברד, הנחשב למזוהה עמם.
גורם חדש שצפוי להיכנס בסערה לזירה המקומית, הוא יו"ר 
ש"ס לשעבר ויו"ר 'יחד' בהווה אלי ישי. בבחירות האחרונות 
לכנסת, הצליח ישי להפתיע עם סכום בלתי מבוטל של כ-2,100 
פתיחה שכזאת,  נקודת  ועם  אלעד,  העיר  תושבי  מקרב  קולות 
לרשימה  ההצלחה  את  למנף  ינסה  שהוא  ספק  אין  אחד  לאף 
שהצביעו  הקולות  סך  הגודל,  סדרי  הבנת  לצורך  מקומית. 

מאלעד 'יחד' לכנסת, שווה ליותר משני מנדטים לעירייה.
בתקופה האחרונה מגשש ישי את דרכו בעיר, ומחפש מועמד 
הולם שיישא את כתר מפלגתו. בין היתר, נערכים חיזורים רבים 
אחרי חבר המועצה אבי דיין, שמסתמן כדמות שיכולה להביא 

למפלגה הרבה ערך אישי מוסף.
כזכור, דיין ערק מסיעת ש"ס לטובת קואליציית פרוש, צעד 
ההנדסה  תיק  בזכות  נסלח.  בלתי  הוא  הש"סניקים  שבעיני 
פעילותו  על  העקבית  אך  השקטה  ושקידתו  בידיו  שהופקד 
עבודתו  על  ולהערכה  נרחבת  לתמיכה  דיין  זוכה  הציבורית, 
עם  הדוק  בקשר  מחזיק  אף  והוא  התוצאות,  ומניבת  החרוצה 

רבנים וראשי קהילות.

צעד תימני
מי שהולך לספק צבעוניות רבה למערכת הבחירות האלעדית, 
הוא סגן ראש העיר ברק צברי. האיש, הוכיח יכולות מצוינות 
בבחירות האחרונות, כשעם 2 מנדטים ויכולות תמרון גבוהות 
תמיכה  העברת  העיר,  לראשות  מועמדות  הצגת  שכללו   –
לקריספל ובהמשך חיבור לש"ס – הצליח להיות גורם משפיע 
בעיר. הפעם, מתכוון צברי ללכת עד הסוף, ולרוץ גם ברשימה 

עצמאית, וגם לראשות העיר.
להיות  עתיד  הוא  אפשרית,  קונסטלציה  בכל  צברי,  לגרסת 
העיר.  בראשות  והן  המנדטים  בכמות  הן  הבחירות,  הפתעת 
כמועמד  פרוש  והצבת  המפלגות  בין  הסכמה  של  במקרה 
מוסכם, עשוי הוא לגרוף קולות של אנשי ש"ס ומאוכזבי פרוש 
– ואלה לא מעטים כלל, במקרה של ריצה רבת ראשים, עשויה 

מועמדותו לגרור את העיר לבחירות שניות.
בנוסף, לצברי חיבור עמוק לשטח וקהל גדול שמחבב אותו 
אישית, זאת מלבד הגוש הדי יציב של קהילת התימנים, המוערך 

בשני מנדטים.
לחלוטין  מתואם  צברי  היה  האחרונות  שבבחירות  למרות 
עם ש"ס, ובניגוד לפאסיביות שלה בכל הנוגע להתמודדות על 
ראשות העיר, בנושא צברי וקהילת התימנים, מתכוונת הסיעה 
הספרדית להילחם בכל כוחה, על מנת לגרום לתימנים להצביע 
בין  ממנה.  אינטגראלי  לחלק  אותם  ולהפוך  עבורה,  ישירות 

הנשקים שיישלפו: נציג תימני דומיננטי ברשימתה.

סיקור מיוחד לקראת הבחירות המקומיות



זכאית
אמא של אלי

ל- 6 ימי הבראה לאחר לידה!

 חדש! החל מ- 1.10 לקוחות כללית מושלם פלטינום זכאיות להחזר
 עבור 6* ימי הבראה החל מהילד הרביעי במסגרת סל טרום לידה

בשווי 8,000 ₪ ועוד מגוון רחב של הטבות לאחר לידה.
l ייעוץ אישי לפעילות גופנית l יועצת שינה l ייעוץ אחות פרטית בבית היולדת l מגוון אביזרים לאחר הלידה

 מוגש כמידע ללקוחות כללית. * כולל הזכאות במושלם זהב.
תקופת האכשרה והתנאים המחייבים בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

לשירותכם:
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מצב סטטי
יחסי הכוחות בעיר ביתר עילית ברורים לכל – רוב אשכנזי 
מוחלט אשר ברובו הצביע בבחירות הארציות ל'יהדות התורה', 
ומתוכו קיים רוב מוחלט לפלגים החסידיים המשתייכים ברובם 
'שלומי אמונים' – אשר קולותיהם בממוצע עומדים  למפלגת 
למפלגת  לערך  מצביעים  אלפים  כחמשת  אלפים.  כעשרת  על 

ש"ס וכאלפיים וחמש מאות הצביעו למפלגתו של אלי ישי.
אמונים'  'שלומי  של  שורותיה  על  הנמנה  רובינשטיין  מאיר 
ומכהן כבר שתי קדנציות בתפקידו כראש עיר, צפוי להתמודד 
ולקבל את תמיכתן של ראשי  לראשות העיר בפעם השלישית 

ש"ס, 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה'. 
יחד עם זאת, רובינשטיין לא יקבל את הראשות על מגש של 
כסף – אופוזיציה לוחמנית שנכחה בארבע השנים האחרונות 
לראשות  בכל תחום אפשרי, תתמודד  רובינשטיין  את  וביקרה 
העיר ותעשה לו חיים קשים, גם אם מדובר בהתמודדות חסרת 

סיכוי מבחינתם.

הקהילות הקטנות
בעיר ביתר קיימות קהילות רבות המייצגות את בני ירושלים 
למנות  ניתן  בראשם  בעירייה.  ייצוג  וחוסר  לקיפוח  וטוענות 
הקהילות  קרלין.  ופינסק  "פרושים"  "המתמידים",  קהילת  את 
הללו מונות יחד אלפי משפחות בעיר, ולא זוכות לנציג מטעמן 

בעירייה.
המוסדות  בין 
לקהילות  הכפופים 
ניתן  ירושלים  בני 
את  היתר  בין  למנות 
שערים,  מאה  ת"ת 
ת"ת  חיים,  עץ  ת"ת 
צאן קדשים, בית ספר 
מורשת ירושלים, בית 
ספר בית יעקב הישן, 
יעקב  בית  ספר  בית 
ספר  בית  החסידי, 
ירושלים,  מאור  בנות 
ישיבת שער התלמוד, 
התלמוד,  אור  ישיבת 
ישיבת לעלוב, סמינר 
ירושלים,  מורשת 
יעקב  בית  סמינר 
בית  וסמינר  הישן 

יעקב החסידי.
ת  ו י ו ד י ס ח ה
יחד  הקטנות 
לאלפי  מתורגמות 
בקלפי,  קולות 
לפני  ומתחת 
נערכים  השטח 
לבחירות  שם 
בעוד  שייערכו 
שנה בעיר, כשלכל 
יש  מהן  אחת 
להגדיל  אינטרס 
את כוחה. בשיחה 
עיתונות'  'קו  עם 
אומר עסקן חסידי 
"החסידויות  כי 
זכו  הגדולות 
לייצוג  תמיד 
בעירייה  הולם 
מה שהותיר אותנו 

מחוץ לתמונה". 
ה"כלל  את  המייצג  פרוש  מאיר  אמונים"  "שלומי  יו"ר 
חסידי" ובתוכה את החסידויות הקטנות, יימנע מהתנגשות מול 
בכנסת  קהילות  אותן  את  מייצג  עצמו  פרוש  הללו.  הקהילות 
אלו  אך  נאמנה, 
מכובד  ייצג  דורשות 

בזירה המקומית. 
'שלומי  קהילת 
ביתר  בעיר  אמונים' 
את  מהווה  עילית 
ביותר  הגדול  הנתח 
התורה'  'דגל  מול 
בתוכה  גם  אך  וש"ס 
עשרות  קיימות 
מתוכן  קהילות, 
רק  בעירייה  מיוצגות 
הגדולות.  החסידויות 
הרשקופ,  יקי  לדברי 
מועצה  חבר 
יש  בקואליציה, 
שמרגישות  קהילות 
ובכוונתו  מקופחות 
ברשימה  להתמודד 

חדשה במקביל לזו של 
'יהדות התורה', כשהוא 
לעבוד  בעיקר  מתכנן 
קהילות  אותן  מול 
היותו  לדבריו,  קטנות. 
כי  מחייב  לא  חב"דניק 
חב"ד  את  מייצג  הוא 

ואינו נציג מטעם.

דגל, זיידה 
ואלי ישי

'דגל התורה'  מפלגת 
מנדטים  בשני  מחזיקה 
להגדיל  ומקווה 
לשלושה  כוחה  את 
נציגיה  מנדטים. 
יצחק  הם  במועצה 
ראש  ומ"מ  סגן  רביץ, 
העיר ויוסי שטרית. בשיחה עם רביץ הוא אומר ל'קו עיתונות' 
לוקח  רובינשטיין  כי  ברור  היום,  נערכות  הבחירות  "אילו  כי 
את  סיפק  "רובינשטיין  רביץ:  לדברי  בהליכה".  הבחירות  את 

הסחורה באופן טוטאלי ונתן ל'דגל התורה' את מבוקשה".
ב'יהדות  המפלגות  ותתי  ש"ס  התמודדו   2013 בבחירות 
אך  אחת,  כמקשה  ישראל'(  ו'אגודת  התורה'   )'דגל  התורה' 
לכל ברור כי ריצה נפרדת תגדיל את כוחן של המפלגות. לדברי 
כל  תתמודד  הקרובות  בבחירות  התורה'   ב'יהדות  בכירים 
רשימה בנפרד ובכך תגדיל את כוחה. "אם נרוץ בנפרד הכוח 
רק יגדל", אומר רביץ. את דבריו הוא חותם בתקווה לקבל את 
כיו"ר  מקומו  על  ולהיוותר  הבאות  בבחירות  גם  הסגן  תפקיד 

'דגל התורה' בעיר.
מול מאיר רובינשטיין צפוי חבר המועצה ויו"ר האופוזיציה 
שהבחירות  כך  העיר,  לראשות  שוב  להתמודד  זיידה  מנחם 
בביתר לא ייערכו רק למועצה. להערכת זיידה שקיבל 2 מנדטים 
בבחירות  כוחו  את  להגדיל  צפוי  הוא  האחרונות,  בבחירות 

הבאות. 
זירת קרב נוספת תהיה בין מפלגת ש"ס, לה הצביעו בבחירות 
הארציות כחמשת אלפים מצביעים, לבין מפלגתו של אלי ישי 
פוטנציאליים.  קולות  מאות  וחמש  כאלפיים  לפחות  המחזיק 
מוקדים  במספר  לרוץ  שוקלים  שם  ישי,  אלי  של  בסביבתו 
מה  בביתר,  גם  נוכחות  להציג  רוצים  המקומיות,  ברשויות 

שיקשה על מערכת הבחירות, שתהיה לא קלה בלאו הכי.

מעשרה לששה עשר
יותר  פעם  סוערות,  בחירות  מערכות  ידעה  שמש  בית  העיר 
ככזו  לכולנו  זכורה  האחרונה  הבחירות  מערכת  פחות.  ופעם 

שהביאה לקיטוב רב בין האוכלוסיות השונות בעיר.
רב  סיקור  שמש  בית  קיבלה  הבחירות  תקופת  אורך  לכל 
בתקשורת וזכתה להתעניינות רחבה כמעט מכל רבדי החברה 
הישראלית. הסיבה לכך: בית שמש היא אחת הערים הראשונות 
 - עוברת  שישראל  הדמוגרפי  השינוי  על  בפועל  המצביעה 
שמש  בית  של  הראשונים  החלוצים  החרדית.  החברה  צמיחת 
החרדית מספרים, כי כשהגיעו להתגורר בעיר, לא חשבו שיום 
אך  שחורה,  כיפה  חובש  אדם  יעמוד  העיר  ובראשות  יבוא 

בפועל זה קרה.
במהלך הקדנציה הנוכחית, הצליחו קברניטי העיר, משני צדי 
אחד.  שולחן  סביב  יחדיו  ולשבת  הפערים  על  לגשר  המתרס, 
אם בתחילת הקדנציה ישבו בקואליציה כעשרה חברים מתוך 
תשעה עשר - רוב זעום – הרי שכיום יושבים ששה עשר חברים 

בקואליציה.
מערכת בחירות סוערת כמו זו האחרונה, לא תחזור על עצמה 

בתחילת  חרדי.  פנים  מרוץ  ויהיה  יתכן  אך  שמש,  בבית  שוב 
למועצת  בחירות  מערכת  לנו  צפויה  תשע"ט,   - הבאה  השנה 
עדיין  הבחירות  כשריח  קודם,  שנה  כעת,  ולראשותה.  העיר 
לא העכיר את האוויר והאווירה, ובתקווה שגם ימשיך כך, זהו 

את  בפניכם  לשטוח  טוב  זמן 
במפה  האפשריות  האופציות 

הפוליטית המקומית.

מועצת העיר
נתחיל עם מועצת העיר: כיום 
חברים  עשר  תשעה  מכהנים 
שמש.  בית  עיריית  במועצת 
את  שמש  בית  של  חצייתה  עם 
זכאית  תושבים,  אלף  מאה  רף 
נוספים  בית שמש לשני חברים 
כמו  בסה"כ.  ואחד  עשרים   -
סגני  כשני  כיהנו  היום  עד  כן, 
ראש העיר בשכר, בשל השינוי 

הדמוגרפי האמור, זכאית העיר לסגן נוסף בשכר.
העיר,  מועצת  חברי  כלל  מתוך  תשעה  הנוכחית,  בקדנציה 
הינם חרדים: ש"ס - 2 ; כח )שלומי אמונים( - 2; ג' )הסיעה 

המרכזית והמאוחדת( - 2; חן )דגל התורה( - 3.
הגדולה  החרדית  המפלגה 
דגל  היא  כאמור,  בעירייה, 
התורה. אם מצרפים יחדיו את 
שתי המפלגות הנמנות על חוגי 
הם  ביחד  וג'(,  )כח  החסידים 
ארבעה, כשש"ס נותרת מאחור 

עם שני מנדטים בלבד.
לא  הקרובות,  בבחירות 
דרסטיים  שינוים  צפויים 
מלבד  המנדטים,  בחלוקת 
לגדול  שצפויה  התורה  דגל 
השישה  גבול  על  לחמישה 
רמה  אכלוס  זאת בשל  נציגים, 
על  נמנים  תושביה  שרוב  ג' 

המגזר הליטאי.

סיקור מיוחד לקראת הבחירות המקומיות

ביתר עילית

בית שמש
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סיקור מיוחד לקראת הבחירות המקומיות

הקודמות  בבחירות  שהתפצלו  החסידיות  המפלגות  שתי 
הנראה  ככל  עצמאי,  באופן  רצה  התורה  דגל  שגם  לכך  וגרמו 
כי  העובדה  בשל  זאת  מנדטים,  ארבעה  ויקבלו  יחדיו  ירוצו 
ע"י  נפסלה  שהראשונה  )אחרי  האחרונה  הבחירות  במערכת 
עבור  חריג  באופן  להצביע  יצאו  הקנאים  מחוגי  רבים  בג"ץ(, 
למען  המאבק  בשל  ורק  אך  ואבוטבול,  )כח(  אמונים  שלומי 
קבלה  אמונים  שלומי  הראשונות  )בבחירות  אבוטבול  הצלחת 
מנדט אחד, לעומת הבחירות השניות בהן קבלה שני מנדטים, 

בשל התגייסות הקנאים(. 
בגוש הלא חרדי לא צפוי שינוי מיוחד, לכל היותר שינויים 
פנימיים קלים ואולי אף איבוד מקום במועצה לטובת החרדים.

ראשות העיר
ושוב ראש העיר משה  במשך הקדנציה הנוכחית, חזר שוב 
הראוי שראש  "אני חושב שמן  על המנטרה הבאה:  אבוטבול 
עיר לא יכהן יותר משתי קדנציות, ואני אומר את זה בתור ראש 
הוא  האחרונים  בחודשים  אולם  שלו",  שנייה  בקדנציה  עיר 
שינה גרסה והחל אומר כי בנוגע לקדנציה שלישית הוא יעשה 

את מה שהרבנים יורו לו.
אבוטבול רומז על כוונתו לקדנציה שלישית ומסתבר כי אין 
זה בגדר חלום רחוק. נכון לרגע זה, אין אף מועמד שהודיע על 

נשמע  הקרובה  בשנה  מולו.  התמודדות 
כבר  אחד  ודבר  אפשריים,  שמות  על 
תהיה  התחתונה  השורה  אם  גם  בטוח: 
צילום המצב הנוכחי, הרי שהדרך הולכת 

להיות קשה ומייגעת.
שוב  הכריזו  כבר  אמונים  בשלומי 
באבוטבול  לתמוך  כוונתם  על  ושוב 
הבריאות  שר  גם  כך  שלישית,  לקדנציה 
ואיש המרכזית יעקב ליצמן, המצהיר על 
כך מעל כל במה. אם כן איפה, המפלגה 
היחידה שמהווה איום על אבוטבול נכון 

לרגע זה, היא דגל התורה.
אז מה צפוי לנו בעוד כשנה?

מועמד  אבוטבול  ראשונה:  אפשרות 
בחירות  אין  ממילא  כולם,  על  מוסכם 
מערכת  על  )פיצוי  העיר  לראשות 

הבחירות הקודמת...(.
לא  התורה  בדגל  שנייה:  אפשרות 
מועמד  להריץ  ומחליטים  מוותרים 

משלהם )גרינברג או מונטג זו שאלה קשה כשלעצמה, אם כי 
גרינברג מחזיק בטייטל של סגן ראש העיר ונחשב מועמד חזק 

יותר בקרב צעירי התנועה( נגד אבוטבול.
על  אופציות  שלוש  יש  כזה  במקרה 
 )2 מהמרוץ.  פורש  אבוטבול   )1 השולחן: 
המועמדים,  באחד  תומך  חרדי  הלא  הגוש 
זו  )ואז  לשניהם  מתפצלת  שהתמיכה  או 
הגוש   )3 סוערת...(.  בחירות  תהיה מערכת 
שלישי  מועמד  להריץ  מחליט  חרדי  הלא 
במקרה  מאחוריו.  יחדיו  ומתלכד  מטעמו 
כזה, הציבור החרדי יבין כי הוא עלול לאבד 
המועמדים  אחד  וממילא  הראשות  כס  את 

יאלץ לפרוש.
על  לסיכום  מגיעים  שלישית:  אפשרות 
רוטציה בין דגל התורה לש"ס, כשבמקרה 
אם  אלא  לראשות,  בחירות  אין  שוב  כזה 
בין  כזה  דיל  לרוץ.  יבחר  חילוני  מועמד 
דגל לש"ס שלא יכלול את החסידים, עשוי 
דיל שיכלול  כולל של  להיות חלק ממערך 
גם את ביתר ואלעד, ולחילופין דיל שייסגר 
בהסכמה גם עם נציגי 'אגודה' ויעניק להם תופינים שונים לאחר 

הבחירות או ויתורים בערים אחרות.

שגשוג חרדי
ידעה  תקווה  פתח  העיר 
סוערת  בחירות  מערכת 
מתמודדים  שלושה  ב-2013, 
מובילים איציק ברוורמן, אורי 
את  גררו  גרינברג  ורמי  אוהד 
בהן  חוזרות  לבחירות  העיר 
התמודדו ראש בראש ברוורמן 
ברוורמן  איציק  בסופן  ואוהד, 
מהקולות   57.72% עם  ניצח 
שהסתפק  אוהד,  אורי  לעומת 

ב-42.28% מהקולות.
ברוורמן  ניצחונו,  מאז 
ומתנגדיו  מנוח  ידע  לא 
אחרי  יום  החלו  מהאופוזיציה 
לבחירות  להיערך  בחירתו 
מועצה  בישיבות   .2018
עימותים בין החברים הם דבר 
שבשגרה. כעת, שנה לבחירות, 
נראה כי מתנגדיו של ברוורמן 
כשהבולט  מנועים,  מחממים 
האופוזיציה  חבר  הוא  שבהם 

לראשות  התמודדותו  על  במה  כל  מעל  שמצהיר  גרינברג  רמי 
החברתיות  ברשתות  אש  סופג  ברוורמן  במקביל,  העיר. 
התורה'  ו'יהדות  לש"ס  מועדף  יחס  על  המקומית  ובעיתונות 

החברים בקואליציה שלו ומחזיקים בתפקידים בכירים.

צפוי  ברוורמן  איציק 
ואף  שניה  לקדנציה  להתמודד 
יותר מכך. למרותו היותו ראש 
ממתינה  לברוורמן  מכהן,  עיר 
הציבור  מול  קשה  עבודה 
הסתה  הרבה  שספג  החילוני 
מול  האחרונה.  בקדנציה  נגדו 
זה  בשלב  יתמודדו  ברוורמן 

שוב אורי אוהד ורמי גרינברג.
המאוחדת,  התורה'  'יהדות 
ו'אגודת  התורה'  'דגל 
נציגים  ישראל', מחזיקה בשני 
ברוכי  אליהו   - בעירייה 
ש"ס  לעומת  פרידמן,  וישראל 
מושבים  בארבעה  שמחזיקה 
כוחה  את  להגדיל  ושואפת 
בבחירות  מנדטים  לחמישה 
ישן,  הסכם  פי  על  הבאות. 
הנציג  מתחלף  קדנציה  בכל 
הראשון  המקום  את  שמאייש 
שפעם  כך  התורה',  ב'יהדות 
ופעם  אגו"י  באיש  מדובר 
ובפ"ת  מכיוון  דגה"ת.  באיש 
המנדט,  את  עובר  אינו  התורה  יהדות  של  האלקטורלי  הכוח 
לשני,  הראשון  המקום  בין  הקדנציה  באמצע  רוטציה  ישנה 
של  כוחה  הגדלת  בשל  הבעיה  נפתרה  האחרונה  בקדנציה  אך 

הסיעה לשני מנדטים.

בקדנציה הקודמת הוצב איש דגה"ת במקום הראשון אולם 
'אגודת  שנציג  כך  בשל  הקדנציה,  במהלך  להתפטר  סירב 
ישנה  כעת  בעירייה.  משרה  קיבל  פרידמן,  ישראל  ישראל' 
מנדט  רק  תקבל  והסיעה  במידה  כי  ישראל'  ב'אגודת  דרישה 
אחד הרי שנציג 'דגל התורה' יתפטר במהלך הקדנציה לטובת 

נציג 'אגודת ישראל'.

בכיס של ברוורמן 
ארבעה  יש  לסיעה  היפה,  בשעתה  נמצאת  המקומית  ש"ס 
בעוד  ברוורמן.  של  בקואליציה  הגדולה  הסיעה  והיא  מנדטים 
מנדטים,  לשלושה  כוחה  את  להגדיל  שואפת  התורה'  'יהדות 
ושואפת  עברו  מקדנציות  כוחה  את  הכפילה  המקומית  ש"ס 

להגיע לחמישה מנדטים בבחירות הבאות.
סגן ראש העיר אוריאל בוסו אומר כבר בשלב זה כי יתמכו 
באיציק ברוורמן לקדנציה נוספת. "אין אף מועמד שיכול לנצח 
את כל הגוש הדתי ביחד, אנחנו שותפים של איציק ברוורמן הוא 
יתמודד לקדנציה נוספת ונצעד אתו יחד". על האופציה הקיימת 
'יהדות  עם  אחת  ברשימה  משותפת  ריצה  של  נוספות  בערים 
לא  "סיעה משותפת  לדבריו  יקרה".  "לא  בוסו:  פוסק  התורה' 

תגדיל את המנדטים – אין לנו עניין ללכת בגוש אחד".
ב'יהדות התורה' נראה כי מצפים יותר מראש העיר המכהן. 
אמנם הם מחזיקים בשני מנדטים בלבד אך במהלך הקדנציה 
במפתיע  להם  והעניק  אותם  לרצות  העיר  ראש  ניסה  הנוכחית 
ולמורת רוחם של חברי מועצה רבים את ראשות ועדת הכספים. 
פנינו לחבר מועצת העיר אליהו ברוכי עם הצהרתו של בוסו כי 
יתמכו פעם נוספת בברוורמן, אך זה סירב להגיב. גורם ב'יהדות 

התורה' אמר ל'קו עיתונות': "אנחנו לא בכיס של אף אחד".

המודרניים מתחזקים
ראש מועצת קרית יערים )טלז סטון(, אברהם רוזנטל, יסגור 
רוזנטל  בתפקידו.  מ-22 שנה  פחות  לא   2018 בחירות  לקראת 
נחשב לאחת הדמויות המוכרות והוותיקות בשורותיה של 'דגל 
תלוי  נוספת אם הדבר  לקדנציה  צפוי להתמודד  והוא  התורה' 
בו. לדבריו, הניסיון והוותק שצבר בניהול המועצה מעניקים לו 

את הזכות להתמודדות נוספת.

מבית.  קשה  ביקורת  סופג  והוא  קלים  חיים  אין  לרוזנטל 
המייצג  בקשט,  דב  החרדי  המועצה  חבר  יושב  באופוזיציה 
בשנים  סטון  טלז  את  המאכלסות  מודרניות  משפחות  בעיקר 
האחרונות. בקשט התמודד מול רוזנטל בבחירות 2013, ומתוך 
עם  יחד  מנדטים.  שלושה   – קולות  ל-455  זכה  קולות   1629
ונערך  באופוזיציה  בקשט  יושב  מסיעתו  המועצה  חברי  שני 

להתמודדות נוספת בבחירות 2018.
רוזנטל עצמו מנהל קואליציה יציבה עם 6 מנדטים בהם זכה 

בבחירות האחרונות. לקראת הבחירות הבאות, נראה כי סיכוייו 
ריבוי  בשל  גדולים  המועצה  ראשות  את  לכבוש  בקשט  של 
ודורשים  האחרונות  בשנים  בעיר  להתגורר  שבאו  המשפחות 

הנהגה אחרת.
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר בקשט כי כבר בימים אלו הוא 
נערך לבחירות. "ב-2013 קיבלנו שלושה מנדטים, אנחנו שווים 
שליש מחברי המועצה, בבחירות הבאות נהיה הרוב ונכריע את 
הבחירות לראשות המועצה המתנהלת כמו שטיבל", הוא אומר.

קרית יערים - טלז סטון

פתח תקוה
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מלחמה בפתח
בימים האחרונים,  ערד  בעיר  מדומה שרר  שקט 
הקהילה  בין  סוערים  עימותים  לאחר  שבא  שקט 
בעיר.  החילוני  לציבור  גור(  )להלן,  החרדית 
הפוליטיים  הדרגים  להתערבות  הגיעו  העימותים 
מספר  ליצמן  יעקב  השר  ולהגעת  הארצית  ברמה 
בפעם  בוחריו.  על  להגן  בניסיון  לעיר  פעמים 
האחרונה שהגיע לעיר, הוא ישב לפגישת הבנות עם 
ראש העיר ניסן בן חמו )יש עתיד( בה סוכמו הבנות 
זמניות בנוגע לחיים המשותפים של הקהלים בעיר, 
אך לא היו בה סיכומים פוליטיים באשר לבחירות 

הקרובות. 
אברהם  שלסר,  ברוך   - ערד  בעיריית  גור  נציגי 
נמוך  פרופיל  על  שומרים   - וייס  ויצחק  ארנרייך 
וממעטים להיחשף בתקשורת במאבקים האחרונים. 
שלסר  ברוך  המועצה  חבר  הוא  המאבק  סמל 
שהתעמת מספר פעמים עם ראש העיר ניסן בן חמו 
היחס המשפיל שהוא  על  האמת  את  בפניו  והטיח 
וקהילתו סופגים. על פניו נראה כי שלושת הנציגים 
הנציגים  הבאה,  בקדנציה  גם  יישארו  הקיימים 
אלא  שלהם  לחסידות  רק  לא  מחויבים  הגוראים 
לקהילה הדתית כולה, מאחר שהם נמצאים בסיעה 
דתית משותפת עם סיעת ח"י, בראשה עומד משה 

קווס מש"ס.
משה קווס, מכנה את המצב "מלחמת דת" ומפנה 
"ראש  המכהן.  העיר  ראש  כלפי  מאשימה  אצבע 
העיר הגיע לתפקיד אך ורק על האג'נדה של אנטי 
כלפי החרדים", הוא טוען. "זה לא אני שאומר זאת, 
הוא עצמו מצהיר שיעשה להם רע. הוא מחמם את 
הציבור. ראש העיר חושב שאפשר להגיד ליהודים 
זאת  עושים  היו  אם  הרי  לגור.  יכולים  הם  איפה 
לעדה אחרת, היו קמים וצועקים. ראש עיר שמוציא 
צווי הריסה לסוכות הוא אדם שרודף ציבור שלם".

ראש העירייה ניסן בן חמו נכנס לתפקידו באמצע 
הקדנציה בתמיכתם של 70% מהבוחרים. החרדים 
נשלחו לראשונה לאופוזיציה. לדברי קווס, "הייתי 
שנים,  חמש  במשך  העיר  ראש  מקום  וממלא  סגן 
חנות  או  רחוב  לסגור  בקשה  הייתה  לא  פעם  ואף 
בשבת. כל אחד חי את חייו בפינה שלו, עד שהגיע 

ראש העיר". 
בן חמו ניצח בפער גדול את יריבו, ולד סנדרלסקי. 
כ-70% מהבוחרים הצביעו לו. הציבור החרדי בעיר 
ובראשם חסידות גור, המונה היום כאלף משפחות, 
וכן חסידי חב"ד ושאר המשפחות החרדיות בעיקר 
מהציבור המזרחי, תמכו בולד בסנדלרסקי. העלייה 
למצב  הביאה  בעיר  החרדים  התושבים  במספר 
מתקרב  העיר  תושבי  בקרב  החרדים  אחוז  שכיום 

ל–20% מהאוכלוסייה. 
בבחירות  צורב  הפסד  שנחל  )ליכוד(  סנדלרסקי 
את  שוב  יקבל  לא  כי  להניח  סביר  האחרונות, 
לידי  שהגיע  המידע  פי  על  הליכוד.  בכירי  תמיכת 
בליכוד מחפשים מועמד חזק שיוכל  עיתונות'  'קו 
לכבוש את ראשות העיר, המועמד יהיה מוסכם על 
השר ליצמן ויוכל לנצח את ניסן בן חמו שהודיע כי 
הוא מתכוון לכבוש את ראשות העיר בפעם השנייה.
בעירו  הנעשה  על  אחריות  לקחת  סירב  חמו  בן 
הקהילה  "נציגי  גור:  חסידות  את  להאשים  ובחר 
בכל  ו'רדיפה'  'אנטישמיות'  במילים  משתמשים 
עבירות  נגד  החוק  את  אוכפת  שהעירייה  פעם 
הבנייה, פלישות בלתי חוקיות למבני ציבור, בניית 
סוכה מסכנת חיים על גג בניין, הצבת עמודים וכבל 
מעל כביש מהיר ללא היתר ותליית שלטים ברחבי 
ומי שהיה אז  העיר בניגוד לחוק. בעבר, העירייה, 
סגן וממלא מקום ראש העיר מטעם סיעת גור, משה 

קווס, העלימו עין מעבירות אלה", טען.

נהנים  חדרה  בעיר  החרדים 
מיחס הוגן ומקבלים את מרבית 
בראש  תמיכתם  בעיר,  צרכיהם 
לקדנציה  גנדלמן  צביקה  העיר 
נוספת נראית מובטחת. גנדלמן ניצח את הבחירות האחרונות לאחר 
שזכה ב-40.4% מהקולות וגבר על ראש העיר לשעבר חיים אביטן 
שקיבל 36.7% מהקולות. אביטן הצהיר כי יתמודד שוב לראשות 

העיר ב-2018.
בישיבות  עכורה.  יחסים  מערכת  שוררת  לגנדלמן  אביטן  בין 
מועצה מרבים השניים להתקוטט ולהחליף האשמות על שחיתות 

וגניבת בחירות. 
בייצוג  מכובד  נתח  יש  בעיר  לחרדים 
בעירייה. הסיעה הדתית/חרדית הגדולה בעיר 
'זהות  מפלגת  היא  ש"ס  מסיעת  שהתפצלה 
יהודית' המחזיקה בשלושה מנדטים, מול ש"ס 
המחזיקה בשני מנדטים בלבד. בראש רשימת 
ש"ס עומד בועז ביטון. על פי דיווחים, בש"ס 
הבטיחו לראש העירייה גנדלמן את תמיכתם 
בו לקדנציה נוספת תמורת קידום מועמדותו 
של הרב ישראל מאיר ביטון לתפקיד רב העיר 

לאחר פרישת אביו לגמלאות בעוד כשנה.
נורדמן  'דגל התורה' – בנצי  נוסף לחרדים בעיר הוא של  נציג 
גם  ירוץ  הערכות  פי  על  נורדמן,  הליכוד.  על משבצת של  היושב 
'הליכוד', על מנת לא לאבד מנדט  בפעם הבאה במסגרת מפלגת 

בשל כוחה המועט של 'דגל התורה' בעיר.
העיר  ראש  מול  ש"ס  של  מצבה  האחרונה,  הקדנציה  במהלך 
גנדלמן את ש"ס  סילק  ומורדות, עד שב2014  עליות  ידע  גנדלמן 
ולאחר תקופה הם שבו לקואליציה. מתיחות חסרת  מהקואליציה 
תקדים קיימת בין הסיעות החרדיות ש"ס ו'זהות יהודית' הנלחמות 
על מאגר קולות זהה. 'זהות יהודית' שפרשה מש"ס מחזיקה בכוח 
רב משלה ולדברי ראשי המפלגה תגדיל את כוחה בבחירות הבאות.

קריאות  סופגים  בעיר  החרדים  הנציגים 
השנה  לאורך  תקדים  חסרת  והסתה  גנאי 
כולה מפעילים חילונים בעיר, לטענתם בשל 
גנדלמן לחרדים.  יחס מועדף של ראש העיר 
למרות  עתיד'  'יש  את  מייצג  גנדלמן  צביקה 
החרדים  עם  טובים  ביחסים  נמצא  זאת 
)בניגוד לערד(. מנגד, חיים אביטן שיתמודד 
את  לקבל  הוא  אף  יצפה  הליכוד,  מטעם 

תמיכת החרדים.

יונת מלחמה
בורסת השמות בחיפה רותחת: כבר לאיש אין ספק שהבחירות 
שלוש  אחרי  העיר.  ראש  בזהות  שינוי  בסימן  יעמדו  הקרובות 
הקדנציות של יהב, בצירוף תסיסה בציבור החיפאי ממצב העיר 
והצורך בריענון דחוף שלה, נדמה כי השינוי קרוב מתמיד לעיר. 
אפשריות  חבירות  השטח,  את  בודקים  משקל  כבדי  מועמדים 
הגדולה  הסיעה  את  המונה  החרדי,  הציבור  העת.  כל  נבדקות 

במועצת העיר, יושב על הגדר וממתין להתפתחויות.
אם לפני כמה חודשים עוד דיברו על ניצחון בטוח ליונה יהב 
קרב  צופים  כבר  היום  הישגיו,  את  והזכירו  רביעית  לקדנציה 
מורט עצבים בינו לבין כל מועמד חזק שיתמודד מולו – הציבור 
העירייה  ראש  עם  הפוליטית  דרכו  את  סיים  נראה,  כך  החרדי, 

המכהן.
חבר המועצה מיכי אלפר שבחודשים אלו היו אמור לשבת על 
כיסאו כ"סגן ראש עיר בשכר" אך בשל מלחמה עיקשת שמנהל 
מול יהב על צרכי הציבור החרדי - לא זכה לתפקיד הנכסף, נלחם 
בשיניו יחד עם בכירי 'דגל התורה' להציב מועמד חזק מול יהב 

שיטרוף את הקלפים. 
זה  אילו  מנדטים,   4 יש  בחיפה  המאוחדת  החרדית  לרשימה 
בתקווה  הרביעית  בקדנציה  גם  תימשך  האחדות  באלפר,  תלוי 
לקבל חמישה מנדטים. לדבריו, "הציבור החרדי היה שווה 10 
לפחות  נביא  קולות בבחירות הקודמות, בבחירות הבאות  אלף 
נלך  הקולות,  במיפוי  עסוקים  אנו  אלו  בימים  קולות,  אלף   13

למערכת בחירות מאוד מאורגנת".
אריה בליטנטל, הנציג החסידי ברשימת שס"ג המאוחדת, לא 
רואה את הדברים עין בעין עם אלפר, בליטנטל בניגוד לאלפר, 
עם  ומבקר  החינוך  במוסדות  סיורים  עמו  עורך  יהב,  עם  נפגש 
יהב ויועציו בבתי האדמו"רים בעיר. ליהב, שני יועצים חרדים 
בשכר, אלו פועלים לשווק אותו ולהוציא אותו כאחד שמסתדר 
הציבור  מול  החיכוכים  לאור  בפרט  בעיר,  החרדי  המגזר  עם 

הליטאי וקהילת בעלזא בעיר. 
יהב עצמו הודה כי נמצא במלחמת עולם מול הציבור הליטאי, 
שקט  על  לשמור  מצליח  הוא  החרדי  המגזר  יתר  מול  לדבריו 
יחסי. יהב הכריז כי יתמודד לקדנציה רביעית ובטוח בניצחונו: 
"אחרי קדנציה רביעית אוריש את הראשות למועמד ראוי", אמר.

פירוק לגורמים
בתוך הסיעה החרדית בוקה ומבולקה – מקומם של נציגי ש"ס 
עודד שבזי ואהרן כהן מוטל בספק, ובקרב חברי 'יהדות התורה' 
מול  הקרב  רקע  על  לבליטנטל  אלפר  בין  המתיחות  כי  נראה 
להיפרד  ההחלטה  על  להשליך  ועשויה  משמעותית,  יהב,  יונה 
של  מקומו  הבאה.  בקדנציה  עצמאיות  ברשימות  ולהתמודד 
בשל  מובטח  אינו  הבאה  בקדנציה  ישראל(  )אגודת  בלינטנטל 
דרישותיהן של החסידויות הגדולות בעיר לנציג חסידי במועצה.

יהב ישנו  יונה  בין המתמודדים הצפויים לראשות העיר מול 
את סגן השר ירון מזוז )ליכוד( שהצהיר בשיחה עם 'קו עיתונות' 
כי נפגש עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וכי בכוונתו לאחד 
דבריו,  למרות  הבחירות.  את  ולקחת  תחתיו  החרדי  המגזר  את 
ב'דגל התורה' בודקים אפשרות למועמד חזק שיצליח בוודאות 

להכניע את יונה יהב. 
בש"ס מיישרים קו עם 'דגל התורה'. בכיר במפלגה אמר ל'קו 
עיתונות' כי אין הבטחה לתמיכה באף מועמד בשלב זה, אך היו 
שיתוף  כי  הן  הערכות  הנוכחית.  בקדנציה  מיהב  ליותר  מצפים 
הפעולה ברמה הארצית בין ראשי המפלגות דרעי, ליצמן וגפני 

יוביל להחלטה משותפת בתמיכה במועמד אחד מול יונה יהב.
המועצה  חברת  היא  העיר  לראשות  נוספת  מתמודדת 
בכוונתה  כי  שהצהירה  רותם,  קאליש  עינת  מהאופוזיציה, 
סיבוך  בשל  קלושים  סיכוייה  כי  מעריכים  בחיפה  להתמודד. 
בחיפה  הליכוד  סניף  יו"ר  לכאורה.  שרויה  היא  בו  משפטי 
שמשון עידו אמר אף הוא בשיחה עם 'קו עיתונות' כי הוא שוקל 

להתמודד לראשות העיר.

ערד

חדרה

חיפה



סוכות תשע"ח 12

צפת

בת ים

סיקור מיוחד לקראת הבחירות המקומיות

רוב מפוצל
הם שוקלים  כי  כה  עד  הודיעו  מועמדים  פחות משבעה  לא 
להתמודד לראשות העיר צפת. הראשון הוא ראש העיר המכהן 
אילן שוחט שמתמודד מטעם רשימת ישראל ביתנו, זאת למרות 

החקירות נגדו והודעת הפרקליטות על העמדתו לדין. 
נר,  מפלגת  שיתמודד מטעם  חדד  במתמודדים: שלמה  עוד 
ויקי אלקבץ מועמדת מטעם העבודה, ישי מימון, אליעזר לזר 
מטעם 'יהדות התורה', עו"ד תמיר סבאן ושוקי אוחנה. עד כה 
מול  להתמודד  מספיק  חזק  אינו  הרשימה  מבין  איש  כי  נראה 

ראש עיר מכהן.
חבר המועצה והמשנה לראש העיר המייצג את חב"ד משה 
אלו  'תקומה',  עם  יחד  האחרונות  בבחירות  התמודד  אוחיון, 
התורה'  ב'יהדות  פריימריז  ייערכו  בקרוב  מנדטים.   2 הכניסו 
יוותרו  באם  הקרובות.  בבחירות  המועמדים  זהות  תקבע  אז 
המועמדים הקיימים הרי שהפיצול בתוך 'יהדות התורה' יימשך 

בין  היריבות  בשל 
)שלומי  גלבך  נחמן 
לאליעזר  אמונים( 
)אגודת  לזר 
חבר  גלבך  ישראל(. 
בקואליציה  היום 
שוחט  אילן  של 
עם  יחד  לזר  בעוד 
התורה'  'דגל  נציג 
חבר  לוי  עמנואל 

באופוזיציה.
הציבור  כיום 
החרדי מונה למעלה 
מתושבי  מ-60% 

יש  נציגים   7 צפת. 
בצפת,  החרדי  לציבור 
באם אלו יהיו מאוחדים, 
להגדיל  צפויים החרדים 
את כוחם בעירייה. בעוד 
'אגודת  נציג  גלבך  נחמן 
מהקואליציה  ישראל' 
לפריימריז,  קורא 
המועצה  חברי  מתנגדיו, 
אליעזר לזר ועמנואל לוי 
אומרים כי גדולי ישראל 
הם אלו שיכריעו מי יהיו 
הנציגים ויקבעו את אופי 
עם  בשיחה  הרשימה. 

אליעזר לזר הוא אומר ל'קו עיתונות': "אני כפוף למועצת גדולי 
התורה - ככל שיורו לי אעשה. באם הם יחליטו על פריימריז אין 
שההערכה  ספק  לי 
ת  י ר ו ב י צ ה
 - לפעולותיי 
היטב  יתבטאו 

בתוצאה".
חודשים  כבר 
נשמעים  ארוכים 
בחירות  של  קולות 
ת  ו נ ו ר ד ס מ ב
שמות  העירייה, 
אך  ונופלים,  עולים 
החרדית  לנציגות 
שוחט  כי  ברור 
ריאלי  מועמד  הוא 

לקדנציה  מבחינתם 
עם  בשיחה  נוספת. 
אומר  עיתונות'  'קו 
מושבו  ממקום  גלבך 
החרדים  כי  בקואליציה 
קיבלו  צפת  בעיריית 
בשנות כהונתו של שוחט 
קודם,  קיבלו  שלא  מה 
כי  גלבך  מעריך  לכן, 
יתמכו בו לראשות העיר 
במידה  נוספת  לקדנציה 
מהאשמות  זכאי  ויצא 

נגדו.
הציבור  גלבך,  לדברי 
 ,2013 בבחירות  בשוחט  תמך  לא  וחלקו  מפולג  היה  החרדי 
אחד  כגוף  וללכת  להתאחד  שלא  סיבה  אין  כי  כעת  נראה  אך 

בבחירות הבאות ולהביע תמיכה באילן שוחט.
זהות  על  להכריז  ממהרים  לא  התורה'  ב'דגל  זאת  לעומת 
שוחט  של  היחס  לדבריהם,  העיר,  לראשות  מטעמם  המועמד 
לקהילה החרדית היה משפיל בחצי הקדנציה הראשונה, העיר 
הייתה במשבר חמור בשלושה חודשים האחרונים, "אנו עסוקים 
העיר".  שעברה  הטלטלה  לאחר  שאפשר  מה  את  בלתקן  כעת 
יחד עם זאת מצהירים ב'דגל' כי אין סיבה לתת את ראשות העיר 

למועמד חילוני בעור מרבית מתושבי העיר הנם חרדים.
'קו  עם  בשיחה  אמר  גפני  משה  ח"כ  התורה'  'דגל  יו"ר 
עיתונות' כי אינו שולל אפשרות להעמיד ראש עיר חרדי בעיר 
מורכב  מאוד  ציבור  יש שם  הדברים,  את  לראות  "צריך  צפת: 
מכל הגוונים, הסוגים והחוגים. צריך לראות האם עדיף לשים 
מועמד חרדי והיא שאלה רבת אנפין, מאוד קשה, את זה צריך 

לעשות יותר קרוב לבחירות. אנחנו עדיין לא שם", אמר.

לקראת איחוד
בכ"א בחשוון תשע"ט, יצעדו תושבי בת ים לקלפיות בפעם 
האחרונה בה יבחרו לעצמם ראש עיר וחברי מועצה. אל הקול 
החרישי של נפילת המעטפה בתחתית הקלפי לאחר שלשולה, 
יתלווה קול משק כנפי ההיסטוריה, שיבשר על איחוד העיר עם 

שכנתה מצפון, תל אביב, 91 שנים לאחר שנוסדה.
החלטת  פי  על  להפליא  מדויק  להיות  אמור  הנ"ל,  התיאור 
ועדת החקירה שמונתה לבחינת מעמדה המוניציפאלי של העיר 
הפנים  שר  ידי  על  חודשים  מספר  לפני  אך  ושאומצה  ים,  בת 
ויליד בת ים, אריה דרעי. אך למרות שהיא כתובה וחתומה – 
ושעל סמך קבלתה מוזרמים מיליוני שקלים מתקציב המדינה 
שלא  תסריט  שזה  ברור  לכולם   – המקרטעת  העירייה  לקופת 
לרגישויות  נכנסתם  כבר  כאן  ולמה?  איך  להתממש.  הולך 

פוליטיות שהולכות לעמוד במוקד הבחירות הקרובות.
אם נערוך מבחן אסוציאציות מדגמי, סביר להניח שהשם 'בת 
האיש שעל  לחייאני'.  'שלומי  את השם  רבים  בקרב  יעלה  ים' 
שמו כתובה ההיסטוריה החדשה של העיר, כיהן בראשותה 11 
שנים ברציפות, והפך ל'שריף' הבלתי מעורער, לטוב ולמוטב. 
עננת  ולמרות  ב-2013,  האחרונות  המוניציפאליות  בבחירות 
החקירות שריחפה עליו, עוד התהדר לחיאני בקטיפת ראשות 
ל-8  זכתה  מורם'  בראש  ים  'בת  ורשימתו  עוררין,  ללא  העיר 

נציגים במועצה.
להשעות  לחיאני  את  המשפט  בית  אילץ   2014 בפברואר 
לכם  תבהיר  מקומי  תושב  כל  עם  מהירה  שיחה  אבל  עצמו, 
שדמותו של לחיאני ממשיכה לרחף בחלל העיר, ולפחות על פי 

הנטען, הוא הוא האיש שעדיין על פיו יישק דבר.

ראשות העיר
שנה לבחירות, ונדמה שניתן לשרטט את מפת המתמודדים 

המתמודד  יתרה.  בבהירות 
המוביל,  ולכאורה  הראשון 
המכהן  העיר  ראש  הוא 
הבא  שהפרט  לא  בכר.  יוסי 
לערים  ביחס  במיוחד  חריג 
להתעלם  קשה  אבל  אחרות, 
בכל  בכר  של  מהדומיננטיות 
וניסיון  העירייה,  פרסומי 
הוא  הבמה.  למרכז  קידומו 
לפרזנטור  בעצמו  הפך 
קיץ בעלות  בקמפיין למופעי 
מאות  של  מוערכת  פרסום 
הוא  כי  ודומה  אלפי שקלים, 
מצילו  להתנער  מנסה  אף 

של פטרונו לחיאני, ולפתח מותג משל עצמו. כל אלו עשויים 
להעניק לו נקודת פתיחה מעולה.

הוא  ריצתו לראשות העיר  על  המתמודד הבא שכבר הכריז 
אורי בוסקילה, שכבר גייס 400 מתנדבים, והוא נוכח במיוחד 
הפך  הוא  המקומית  בעיתונות  גם  חברתיות.  וברשתות  בשטח 
האופוזיציונר  בתפקיד  משמש  כשהוא  במיוחד,  בולט  לקול 
לפסים  עוברת  אלה  שבימים  במתכונת  נלאה,  והבלתי  החרוץ 

משפטיים.
קולות  מספר  להביא  האחרונות  בבחירות  הצליח  יריב  אלי 
של  נגדו  הטוטאלית  ההתגייסות  למרות  לבכר,  שווה  כמעט 
אמיתי  למהפך  הביא  וכמעט   - המשומנת  העירונית  המערכת 
בעיר. טרם ברור האם יריב הולך לניסיון נוסף. מחד, נוכחותו 
ברשת לאחרונה דלילה, ומאידך, הוא ערך סבב ראיונות מרשים 

בהם השמיע את קול מתנגדי איחוד העיר ברמה.
של  הפלא  ילדת  אותה  שיגדירו  יש   – פיאסצקי  קטי 
הפוליטיקה הבת ימית. היא תושבת העיר, אשת הייטק צעירה 
ומצליחה, ונציגת מפלגת מר"צ בעיר. אחרי שנים שהמפלגה לא 

אחזה בנציגות במועצת העיר, 
על  לראשונה  קטי  התמודדה 

מקום, וזכתה במושב.
מעמיתיה,  לרבים  בניגוד 
ישיבות  לכל  מגיעה  היא 
וועדות  ולישיבות  המועצה 
ערכי,  קו  ומובילה  נידחות, 
אמיץ, ובלתי מתפשר. בניתוץ 
נציגת  מושלם,  סטריאוטיפים 
חמים  יחסים  מנהלת  מר"צ 
ואף  בעיר,  הדתי  הציבור  עם 
שהתייצבה  היחידה  הייתה 
הכנסת  בית  מתפללי  לצד 
שסובל  השואה,  ניצולי  של 
של  ממושכת  מהתנכלות 
גורמים עירוניים. על גלי פופולאריות גואים, תנסה ככל הנראה 

פיאסצקי לרוץ לראשות העיר.
המקומי  'הליכוד'  סניף  יו"ר  הוא  בעיר  נוספת  חזקה  דמות 
ששון אליהו, קבלן עתיר נכסים בזכות עצמו, שעל פי הערכה 
יכריז על מועמדות, ותקופה לאחר מכן יודיע במסיבת עיתונאים 

חגיגית על הסרת מועמדותו והעברת התמיכה למועמד אחר.
מועמד שעשוי לטרוף את הקלפים הוא איציק דריקס, חבר 
ונהנה  עצמה,  בפני  לאוטוריטה  נחשב  אך  בכר,  של  מפלגתו 
שר  עם  הדוקים  קשרים  לדריקס  בעיר.  תקדים  חסרת  מאהדה 
ובסיטואציות  כולנו,  מפלגת  צמרת  ועם  כחלון  משה  האוצר 
מנצח  כדי  עד  בולט  מועמד  להיות  עשוי  מסוימות,  פוליטיות 

בזירה.

כאוס במפלגות הדתיות
 2 במקום  מהסוף:  דווקא  להתחיל  נכון  הבא,  החלק  את 
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מפלגות דתיות קיימות בעיר, מסתמן כי 
בבחירות הקרובות ירוצו לא פחות מ-5 
מפלגות דתיות וחרדיות. ונתון זה לבדו, 
הבת  השבר  גודל  על  ללמד  כדי  בו  יש 

ימי.
האחרונות,  בשנתיים  לש"ס:  תחילה 
נמצאת המפלגה בתור הזהב עליו ספק 
אם חלמה בחזיונותיה המפליגים ביותר. 
הפכה  אחיזה,  וחסרת  דחויה  ממפלגה 
לשותפה בכירה של ראש העיר, הנהנית 
חופשית.  ומיד  בכירים  מתפקידים 
הארצית  המפלגה  יו"ר  של  כהונתו 

אריה דרעי כשר פנים, דווקא בימים בהם העיר משוועת לעזרת 
המשרד, ממונפת על ידיה בהתאם, והופכת את ראש העיר לתלוי 

בחסדי נציגיה.
שסוחפים  נשלטים  בלתי  זרמים  יש  השטח  לפני  מתחת  אך 
נרשמת התמרמרות כלפי הנציגים.  רבים  לרעתה. בקרב חוגים 
בעיר כמו בת ים, המורכבת מאינספור קהילות מגובשות, רבני 
שכונות נערצים ובתי כנסת המהווים מוסדות בפי עצמם, מלאכת 

ריצוי הקהלים אינה קלה, ולדעת רבים ש"ס נכשלת גם בה.
בתכלית.  שונה  תמונה  מתארים  ש"ס  אנשי  כי  לציין  חשוב 
לחיבוק  וזוכים  תפארתם,  בשיא  נמצאים  הם  תחושתם,  פי  על 
ברנז  אנשי  מצליחים  היומיומית  בפעילות  מהשטח.  עצום 
לגעת בתושבים רבים ולהיות לעזר ולאחיסמך לכל דורש עזרה 
במחלקות העירייה, ולדידם, בבחירות הקרובות הם יזכו להגדיל 

את כוחם לפחות במנדט נוסף.

שם משמעון שמואלי
שעשויה  עצמאית,  מפלגה  להריץ  עומד  הנראה  שככל  מי 
לנגוס עמוקות בבשר מצביעי ש"ס, הוא הפעיל החברתי שמעון 
שמואלי. בן תורה צעיר, בוגר ישיבות וכוללים, עם רזומה עשיר. 
בעברו היה ממנהלי הקמפיינים של ש"ס המקומית, ובבחירות 
התמיכה  את  והוביל  יריב,  לאלי  הצמוד  האיש  היה  האחרונות 

הדתית בו.

שמואלי נחשב לתלמיד, מקורב ובן בית אצל הראשון לציון 
הגאון רבי יצחק יוסף, ובין היתר מקיים פעילות תורנית ענפה 
הדם  בעקבות  בראשותו.  התורה'  בני  'איגוד  במסגרת  בעיר 
הרע שעבר בינו לבין נציגי ש"ס, הוא צפוי להתמודד ברשימה 
עצמאית, שעשויה לזכות בקולות רבים מהמאגר הש"סי. אגב, 
שמואלי הוא לא רק הסדין האדום של סיעת ש"ס, אלא גם של 
בכל  נוכח  מלהיות  נמנע  השמועות,  פי  שעל  בכר,  העיר  ראש 

אירוע בו שמואלי נמצא.

יחד יחד
אלי  של  'יחד'  מפלגת  היא  תרוץ  שבוודאות  נוספת  מפלגה 
סכום  להביא  ישי  הצליח  לכנסת,  האחרונות  בבחירות  ישי. 
נאה של 1,641 קולות למפלגתו, שכזכור לא עברה לבסוף את 
אחוז החסימה. על בסיס נתון זה, אנשי ישי אופטימיים ביותר, 
ומתכוונים ללכת בכל הכוח בבחירות המוניציפאליות הקרובות. 
דמות מפתח מרכזית מבחינת ישי בעיר הוא עמי מיימון, שדר 
הרדיו ותושב העיר, שהמלצתו תיחשב למילה האחרונה בנושא.
ישי,  אנשי  מצד  רבים  גישושים  נערכים  אלו,  בימים  כבר 
התרים אחר מועמד מטעמם שירוץ בראש המפלגה המקומית. 
די  כוח  בסיס  ולה  מאחר  רבות,  אפשרויות  'יחד'  מפלגת  בפני 
כי  טוענים  בעיר  גורמים  בעיר המגובה בקהילות שלמות.  חזק 
נכונו הפתעות, ורומזים כי ייתכן שהדמות המדוברת תגיע מתוך 

המערכת הש"סית, מה שיהיה לסנסציה של ממש.

יהדות התורה 
תתמודד 
לראשונה?

סימן שאלה גדול מרחף סביב סוגית 
בת  בעיר  התורה'  'יהדות  התמודדות 
נציגות  אין  למפלגה  להיום,  נכון  ים. 
בעירייה, אך לפי כל הערכות, נראה כי 
בסיס  מרתק,  באופן  לכך.  מכוונת  היא 
הכוח של המפלגה החרדית האשכנזית 
ובמרכזן קהילת  גדולות,  נטוע בכלל בקהילות ספרדיות  בעיר, 

'חניכי הישיבות' בראשות הגאון רבי משה גבאי. 
לקהילה רשת מוסדות ענפה העומדת תחת נשיאותו של מרן 
ר'  הוא  הדומיננטי  הציבור  איש  קנייבסקי.  הגר"ח  התורה  שר 
מגיעים  למפלגה  נוספים  פוטנציאליים  קהלים  אלחרר.  יונתן 
וקהילת באבוב שלא  'שובו'  בית הספר  מבני התורה, מסביבת 
בכיס  מונחת  לא  ותמיכתה  עצמה,  משל  נציג  לבקש  מתיימרת 

של איש.
סוגית הריצה של 'יהדות התורה' הפכה בשבועות האחרונים 
לרגישה ונפיצה ביותר, וזאת לאחר מאבק מכוער שהתפתח בין 
ש"ס לבין הקהילה סביב הקצאה לגן ילדים. נכון לכעת הדברים 
בדגל  המוניציפאלית  המחלקה  וליו"ר  בערפל,  לוטים  עדיין 

התורה מנחם שפירא משקל רב בהכרעת הסוגיה.
'הבית  מפלגת  היא  שתרוץ  החמישית  הדתית  המפלגה 
ל'דור  שנחשבים  מי  את  בחשבון  לקחת  יש  שם,  היהודי'. 
זרוק  יוסף  הם:  הלא  בעיר,  לאומית  הדתית  ההנהגה  הבא' של 
– חרדי לאומי, פעיל מוערך בבית הכנסת שלו, ויש המגדירים 
ישי  משה  הענפה.  הפעילות  לרוב  חדשה'  דתית  'מועצה  אותו 
- הבן של יו"ר המועצה הדתית יהושע ישי. בעל תואר ראשון 
 - מלכה  בן  באזור.  עירוני  הפיקוח  מחלקת  ומנהל  במשפטים. 
לשלשת  מאוד  ומקושר  ועמותות,  ארגונים  שהקים  שטח  איש 

סניפי בני עקיבא בת ים.

ש"ס מתרעננת
הבחירות בעיר אשדוד מורגשות היטב. שנה לבחירות, ותמונת המצב 
באשר לראשות העיר נראית ברורה: ראש העיר יחיאל לסרי הודיע כי 
חזק  מועמד  אין  זה  ובשלב  השלישית,  בפעם  העיר  לראשות  יתמודד 
שהצהיר על התמודדות מולו, מלבד מספר חברי אופוזיציה שהודיעו 
וסביר  החרדי  המגזר  עם  טובים  קשרים  על  שמר  עצמו  לסרי  ריצה. 

להניח כי יקבל את תמיכתם בו לכהונה נוספת.
'יהדות התורה' חיזקה את כוחה בבחירות האחרונות ועלתה במנדט, 
תנועת ש"ס ידעה מאבקים פנימיים רבים מול תנועת 'קול הלב' שנגסה 
בקולותיה ובכל זאת היא עומדת על ארבעה מנדטים. החברים ברשימת 
סימון.  בן  ומאיר  אמסילי  חיים  אמסלם,  אבי  כנפו,  עמרם  הם  ש"ס 
ממידע ראשוני שהגיע ל'קו עיתונות' עולה כי מרבית רשימת ש"ס תודח 
לקראת הקדנציה הבאה. כנפו שנמצא בהליך משפטי לא יכהן קדנציה 

נוספת ובן סימון ואמסילי צפויים אף הם לזוז מהרשימה.
להגדיל  שואפות  האחרונה  בקדנציה  שצמחו  החרדיות  המפלגות 
את כוחן עוד בבחירות הבאות, 'יהדות התורה' הגדילה את כוחה בשל 
אחוזי הצבעה גבוהים מ-3 ל-4, ש"ס שמרה על כוחה. קול הלב הפתיעה 
עם 2 מנדטים. צחי אבו, הנמנה על חסידיו של הרב פינטו, הביא אף הוא 

2 נציגים שחלקם הגיעו מתמיכה חרדית ודתית. 
ראש העיר, כמו בבחירות שעברו, מיודד מאוד עם החרדים - שהכתירו 
בו שוב. אחוזי ההצבעה  ואף עשויים לתמוך  אותו בקדנציה הקודמת 
בקרב האוכלוסייה החרדית באשדוד עומדים על 90% הצבעה לעומת 
הצבעה.  כ-45%  של  בשיעור  לקלפי  שמגיעים  בעיר  המצביעים  שאר 
כוחן של המפלגות החרדיות במועצת העיר עומד על 10 מנדטים שהם 

37% מהמנדטים בעיר.
בבחירות הקרובות קיימת סבירות שש"ס תתפצל לשתי מפלגות, זאת 
בשל מספר קולות לא מבוטל שקיבל אלי ישי בעיר בבחירות הארציות. 
אופציה כזו צפויה להגדיל את הכוח החרדי בעיר ולהקטין את כוחה של 

ש"ס שבמקרה כזה לא תקבל מעבר לשני מנדטים.

פיטסבורג מול ה'כלל חסידי'
את  מלקקים  עדיין  שם  שונה,  המצב  זאת  לעומת  התורה'  ב'יהדות 
נציגי  לעימות  באו  עת  האחרונה,  הקשה  הבחירות  ממערכת  הפצעים 
הכלל חסידי מול נציגי חסידות פיטסבורג בקרב על ייצוג הולם ברשימת 
'יהדות התורה'. כעת, נראה כי לא מן הנמנע קרע פנים חרדי אשר יוביל 

לפיצול בין הקהילות בעיר.
לכנסת  הארצית  הרשימה  כמו  מורכבת  בעיר אשדוד  התורה  יהדות 
גור  - מחסידות  - מאגודת ישראל, שמורכבת על פי כמות המשפחות 
בעלזא  חסידות  של  שני  מקום  ליברמן,  מרדכי  הוא  בעירייה  שנציגה 
ויז'ניץ אותה מייצג  וובר ומקום שלישי לחסידות  אותה מייצג אפרים 
יעקב טסלר. העימותים הגיעו על רקע השאלה מי יזכה במקום הרביעי. 
המקום  מגיע  לה  בעיר  וותיקותה  מתוקף  טוענת  פיטסבורג  חסידות 
הרביעי. לעומתם, נציגי החסידויות בעיר טוענים כי הנציג צריך להיות 

מתוך "הכלל חסידי". 
פיטסבורג,  חסידות  נציג  עזרא שור  הרביעי  על המקום  יושב  כיום, 
כנציג  טננהויז  יהושע  זכה  בהן  בעיר  שנערכו  הפריימריז  למרות  זאת 
ה"כלל חסידי". לאחר לחצים שהופעלו מצד ראשי חסידות פיטסבורג 
בגיבוי הסיעה המרכזית )גור( הוחלט לבטל את הפריימריז ולשריין את 

המקום הרביעי עבור נציג חסידות פיטסבורג.
לקראת בחירות 2018 מכריזים נציגי הכלל חסידי מלחמה. ומבהירים: 
"לא נגיש את הלחי השנייה, בעוד אנחנו מהווים נתח מכובד המכפיל 
את כמותית את משפחות חסידות פיטסבורג". בבחירות הקודמות יצאו 
נציגי הכלל חסידי כאשר ידם על התחתונה. חסידויות ערלוי, סלאנים, 
ביאלה, שומרי אמונים ועוד, נותרו ללא ייצוג. גורמים בכירים בקהילת 
ה"כלל חסידי" טוענים כי "עכשיו, כשהכלל חסידי לא בתמונה ונותר 
ללא ייצוג, המקום מגיע חזרה לנציג מטעם החסידויות ללא פריימריז".

דורשת  לא  משפחות  מאות  בכמה  היא  אף  המחזיקה  התורה'  'דגל 
ייצוג ברשימת 'יהדות התורה' זאת מתוקף היותה הקהילה הקטנה ביחס 
ראשות  את  התורה'  'דגל  קיבלה  זאת,  למרות  אך  החסידים.  לקהילות 
המנהלת הקהילתית ברובע ז' בעיר, תפקיד עם אחריות וכוח משמעותי.

טבריהאשדוד
צפוי  דוד  בן  יוסי  טבריה  העיר  ראש 
למרות  זאת  שניה,  לקדנציה  להתמודד 
שסיכוייו לא גדולים בשל קואליציה שברירית, 
במהלך הקדנציה הסתכסך עם סגנו ממפלגתו 
מלבד  לאופוזיציה,  שעזב  שטרית  דודיק 
מהפעיל  חריפות  מתקפות  דוד  בן  סופג  זאת 
הרשתות  את  שמתסיס  קובי  רון  הפוליטי 
ראש  נגד  המקומית  והעיתונות  החברתיות 
העירייה, בטענה כי נותן יחס מועדף לחרדים 

בעיר טבריה ומביא להתחרדות העיר.
לש"ס יש שני נציגים בעירייה, אליהו זיגדון 
דוד  אחד,  נציג  התורה'  ל'דגל  אוקנין,  ויוסי 
וקנין.  פנחס  הנציג  ישראל  ולאגודת  אוחנה, 
דוד  בן  ביוסי  תמכה  לא  החרדית  הנציגות 
בבחירות האחרונות ולאחר מכן זגזגה ותמכה 
חלקית במועמדותו. למרות זאת נכנסה לבסוף 

לקואליציה של בן דוד. 
מול  להתמודד  צפויים  מועמדים  מספר 
יוסי בן דוד. במידה ומפלגת הליכוד תתאחד 
סביר  פיניאן,  ציון  של  מועמדותו  מאחורי 
דוד  בן  של  סיכוייו  את  יחסל  זה  כי  להניח 

לניצחון נוסף.
במי  בגלוי  לומר  הנציגות החרדית מסרבת 
כי  היא  ההסתברות  אך  זה,  בשלב  תתמוך 
במידה והליכוד יריץ מועמד מול יוסי בן דוד 
מאחוריו.  תתאחד  החרדית  שהנציגות  הרי 
כי  הודיעו  מהאופוזיציה  נציגים  כך,  או  כך 
המתמודדים  ריבוי  העיר,  לראשות  יתמודדו 
עלול לגרור את העיר טבריה לבחירות שיובילו 
בין  הקולות  פיצול  בשל  שני  לסיבוב  אותה 

מועמדים רבים.
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סיקור מיוחד לקראת הבחירות המקומיות

הקומבינה מתהפכת
השקטות  לכאורה  אמורות  רכסים  הצפוני  ביישוב  הבחירות 
שבמשך  הקטן  היישוב  גם  לא.  אך  תקשורתי,  רעש  וללא  ביותר 
התרחשויות  רוחש  הבחירות  לקראת  כותרות,  מייצר  אינו  השנה 
מתחת לפני השטח. ברכסים ישנו הסכם וותיק שכובד בכל השנים, 
כל  לנציג ש"ס,  התורה'  'דגל  נציג  בין  רוטציה  יש  ההסכם  פי  על 
אחד בתורו מכהן קדנציה ומעביר את המושכות לרעהו. עד כה היו 
דן  ש"ס  איש  מול  רייך  איצ'ה  הוותיק  התורה'  'דגל  איש  במשחק 

כהן.
גפני  משה  ח"כ  בין  מתיחות  נוצרה  האחרונות  הבחירות  טרום 
דן  את  להשאיר  ניסה  שהאחרון  לאחר  דרעי,  אריה  ש"ס  ליו"ר 
לכך  בתמורה  כי  והציע  שנים,   10 כלומר:  נוספת,  לקדנציה  כהן 
הניסיון,  על  שזעם  גפני,  ברציפות.  שנים   10 הוא  גם  יכהן  רייך 
כי דרעי מנסה להפר  ובו התלונן  הפנה מכתב חריף לרבני רכסים 
נכנס  רייך  ואיצ'ה  את ההסכם הקואליציוני. לבסוף, ההסכם כובד 

לתפקידו כמתוכנן.
את המהלך אותו ניסתה לעשות ש"ס, מנסים כעת בכירים ב'דגל' 

התורה להוביל. על פיו יישאר איצ'ה רייך לקדנציה נוספת ולש"ס 
עם  מוחלט  בתיאום  ייעשה  אשר  מהלך  בשכר,  סגן  תפקיד  יינתן 
לתפקיד  זכאית  הייתה  לא  היום  עד  רכסים  מועצת  ש"ס.  תנועת 
"סגן בשכר" בשל מספר התושבים המועט שלא אפשר זאת על פי 
החוק. אך כעת, המועצה אשר עברה את ה-10,000 תושבים תזכה 
מתכוונים  כך  בשל  הבאות,  בבחירות  הנכסף  בתפקיד  לראשונה 
גורמים בכירים ב'דגל התורה' להציג את המהלך להשארתו של רייך 

בראשות לקדנציה נוספת לצד נציג ש"ס בתפקיד ה"סגן בשכר".
לרייך יש דלת פתוחה בבתי כל גדולי 
ישראל ואוזן קשבת אצל שרי הממשלה 
מכל המפלגות, בימים אלו נבנית כיכר 
על שמו של  תיקרא  בעיר אשר  חדשה 
זאת  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  הרב  מרן 
וקשריו  רייך  של  לפעילותו  במקביל 
הספרדיות  הקהילות  אם  הטובים 

ברכסים.
ידידות  שוררת  כהן  לדן  רייך  בין 
אף  והשניים  וידועה,  עמוקה  פוליטית 

משמשים כיום בתפקידים זה לצד זה במועצה. נראה כי אף גורם 
תהיה  שתתקבל  החלטה  כל  השניים,  בין  טריז  לתקוע  יצליח  לא 

משותפת לכל הצדדים ומקובלת על רייך וכהן יחדיו. 
סיבה נוספת אשר תישקל בבוא העת, אלו הפרויקטים אשר החל 
כמה  עוד  לו  נדרשות  להשלימם  ובשביל  האחרונה  בקדנציה  רייך 
שנים בראשות המועצה אז יוכל לקצור את פירות העשייה. ברכסים 
מציינים כי רייך הוציא את המועצה מגירעון עמוק שנקלעה אליו 

בקדנציה קודמת.
נציגים,  תשעה  יש  רכסים  במועצת 
מתוכם שמונה חרדים, ארבעה נציגים 
ונציג  התורה'  ל'דגל  ארבעה  לש"ס, 
בקהילה  בכיר  גורם  לליכוד.  אחד 
'קו  עם  ששוחח  ברכסים  הספרדית 
פותח  רייך  איצ'ה  כי  אומר  עיתונות' 
הספרדי  הציבור  בפני  דלתותיו  את 
בעיר וכי הם לא מרגישים ביחס שונה 
התמיכה  שאופציית  כך  מהאשכנזים, 

ברייך פעם נוספת בהחלט נשקלת.

מאבק המקובלים
מלחמות קשות בין החצרות בנתיבות התרחשו בבחירות 2013, 
המאבק התחולל בין חצרו של המקובל הרנטגן לחצרו של הרב 
יורם אברג'יל זצ"ל. האחרונים תמכו בראש העיר החזק המכהן 
יחיאל זוהר בעוד הרנטגן והקהילה הליטאית בחרו באייל מסיקה 
לראשות העיר. ש"ס הלכה בין הטיפות אך לבסוף תמכה במסיקה 
ניצח את  זוהר  יחיאל  בין החצרות,  לראשות. הרבה דם רע עבר 
זוהר לחצרו של  בין  נרשמה סולחה אמיתית  ומאז לא  הבחירות 

הרנטגן.
כעת, לא מן הנמנע כי נחזה שוב במראות הבחירות הלא נעימות 
החזקים  הערים  מראשי  לאחד  נחשב  זוהר  יחיאל   .2013 של 

בישראל וכעת מסיים שלושים שנות כהונה בראשות העיר. בשתי 
הקדנציות האחרונות ספגו אנשי הרנטגן מפלה לאחר שהלכו עם 

אייל מסיקה בו תמכו לראשות העיר. 
רשימת שס"ג המאוחדת המורכבת מליטאים וספרדים בנתיבות 
חזרה לקשרים תקינים עם ראש העיר, ומשיחות עם בכירים בש"ס 

עולה כי הרשימה תעמוד באופן גלוי מאחורי זוהר.
יו"ר ש"ס אריה דרעי שתמך באייל מסיקה בבחירות האחרונות, 
הדורים  אישרו  השניים  זוהר,  יחיאל  עם  האחרונה  בעת  נפגש 
בכוונתו  אם  הודיע  לא  עדיין  עצמו  זוהר  טובים.  ליחסים  וחזרו 
מראשי  יהיה  אז  במספר,  חמישית   – נוספת  לקדנציה  להתמודד 

הערים הוותיקים בישראל. 
ומשמעותי  חשוב  בתפקיד  מחזיקה  התורה'  'דגל  בנוסף, 
בעירייה, יועץ ראש העיר בשכר. את התפקיד מאייש נפתלי קובר.

דילמת ראש העיר
הנציגות  אך  אתא,  בקרית  לבחירות  עד  שנה  עוד  יש  אמנם 
החרדית כבר חשה את ריח הבחירות בעיר. לאחר שלוש שנים 
לא קלות של התנהלות מול ראש העיר, כעת מרגישים בקהילה 
הבחירות  לקראת  אותם  "לקנות"  מנסה  העיר  ראש  כי  החרדית 

הבאות.
סימון מושיאשוילי נציג 'דגל התורה' בקרית אתא, אומר ל'קו 
עיתונות' כי תקופה ארוכה מנסה הקהילה החרדית לקבל הקצאה 
לאחר  כעת  רק  אך  הליטאית,  הקהילה  עבור  תורה  לתלמוד 
לנושא  אמפתיה  מגלה  העיר  ראש  כי  נראה  מרובים  מאמצים 

ופועל בנחישות עבור ההקצאה.
עוד הוסיף מושיאשוילי: "כמובן שאני שמח לשמוע שעיריית 
קריית אתא משקיעה בציבור החרדי המחזיק בסך הכול בארבעה 
מנדטים. לקהילה החרדית יש מבנים מוזנחים ומגיע להם הרבה 
השכונה  לשיקום  רבות  יתרום  ושדרוג  בינוי  שיפוץ,  כל  יותר, 
לב  לשים  שלא  קשה  זאת,  עם  התושבים.  בעיני  ולתדמיתה 
לתזמון. חבל שאין בחירות בכל שנה, אולי ככה דברים היו זזים 

מהר יותר. חבל שנזכרים בציבור החרדי אחת ל־4 שנים".
ראש  את  להחליף  שמעוניין  מי  עבור  רב  זמן  לא  היא  שנה 
מ-21  למעלה  כיסאו  על  היושב  פרץ,  יעקב  אתא  קרית  עיריית 
שנה. בעיר, קמה בעת האחרונה אופוזיציה מחוץ לעירייה ששמה 
לה מטרה להעמיד אלטרנטיבה ראויה במקום ראש העיר, אתגר 
לא קל בהתחשב בכך שפרץ נחשב לאחד מראשי הערים החזקים 

בליכוד ובכוונתו להתמודד לקדנציה נוספת.

קרית אתאאופקים
ממשיכים עם דנינו

הקהילה החרדית באופקים טרם גיבשה עמדה אחידה במי יתמכו 
בבחירות הקרובות לראשות העיר. העיר אופקים סיימה בבחירות 
ויצאה  בעיר,  שכיהנה  קרואה  ועדה  של  ארוכה  תקופה  עברו 
לבחירות עם ארבעה מועמדים לראשות העיר: יאיר חזן – לשעבר 
ראש העיר, איציק דנינו )שניהם אנשי ליכוד(, אליעזר אביטן ומשה 
מבין  הנמוכים  הסיכויים  בעל  שהיה  היהודי,  הבית  נציג  אוחיון, 

הארבעה, לבסוף גרף את הבחירות איש הליכוד איציק דנינו.
בתמיכת  הנראה  ככל  נוספת,  לקדנציה  להתמודד  צפוי  דנינו 
החרדים  האחרונה.  בקדנציה  טובים  קשרים  יצר  עמם  החרדים 
שמקפיד  לדנינו  חשובים  והם  בבחירות  מאזניים  לשון  מהווים 
להגיע לכל הכנסים והשמחות של בכירי המגזר בעיר. בש"ס היו 
לראשות  דנינו  איציק  של  במועמדותו  ב-2013  לתמוך  הראשונים 
העיר, אולם הקהילה התורנית הליטאית התמהמה עד לרגע האחרון.
משלושים  למעלה  מונה  בעיר  החרדי  הציבור  כי  לציין,  יש 
אחוזים מכלל התושבים. כל המועמדים יודעים כי כדי לנצח צריך 
הפוליטי  ערכם   – ומשכך  החרדיים  קולותיהם של המצביעים  את 

נוסק מעלה בימים אלה של ערב הבחירות. 
#לקראת רוב חרדי

תיפתח  בקרוב  העיר,  לראשות  במועמד  התמיכה  שאלת  לצד 
יהדות  רשימת  את  החרדיות:  ברשימות  המועמדים  שיבוץ  שאלת 
אברהם  בעיר,  התורנית  הקהילה  ראש  הנראה  ככל  יוביל  התורה 
כיום  מכהנים  ברשימה  אחריו  העיר,  ראש  כסגן  המכהן  דייטש 

צביקה בארון וברוך פאקר כחברי מועצה, וספק אם ימשיכו שניהם 
לקדנציה נוספת. 

סגן  לשעבר  עזרן,  שלמה  הנראה  ככל  יוביל  ש"ס  רשימת  את 
ראש העיר. אחריו ברשימה מכהן כחבר מועצה ראובן פילו, בש"ס 
מטילים ספק באשר להישארותו לקדנציה נוספת. בקרב צעירי ש"ס 
המקומיים קיימת תסיסה והם דורשים כי לצד הצבתם של וותיקי 

העסקנים בעיר, יש להציב גם כמה מצעירי העיר.
כי  אומרים  הם  בעיר  החרדית  בקהילה  גורמים  עם  בשיחה 
מעיר  עשור  בתוך  אותה  תהפוך  אופקים  לעיר  החרדים  נהירת 
חילונית ל"בעלת רוב חרדי". המחירים הזולים והאפשרות לקיים 
בה אורח חיים תורני מושכים משפחות חרדיות רבות. הן מגיעות 
כתוצאה מהדיור המוזל בעיר שמושך עוד ועוד אוכלוסיות חרדיות. 
"הפעילות נגד התחרדות שפרצה בערים חילוניות גדולות", אומרים 
מסורתיים  תושבים  ריבוי  בשל  קיימת  לא  היא  "באופקים  בעיר, 

הקרובים לדת".
בבחירות  בעירייה,  מכובדת  נציגות  יש  בעיר  החרדית  לקהילה 
ובבחירות  מנדטים,  חמישה  יחד  התורה'  ו'דגל  ש"ס  קיבלו   2013
ובכך  מנדטים  השבעה  מחסום  את  לפרוץ  שם  מבטיחים  הבאות 

לזכות לרוב חרדי בעירייה.
החרדים  ידי  על  נתמך  )הליכוד(  דנינו  איציק  העירייה  ראש 
הבאות,  בבחירות  תמיכתם  את  לקבל  ומצפה  הקודמות  בבחירות 
מה שאינו מובטח כלל לאור המצב הדמוגרפי והאפשרות שעשויה 
כ-65%  העיר.  ראשות  את  ליטול  החרדיות  למפלגות  לקסום 
מהציבור החרדי שייך ל'דגל התורה' וכ-35% למפלגת ש"ס, וכך 

גם צפויה להיות חלוקת המנדטים.

נתיבות

רכסים



15 סוכות תשע"ח

דיל לא מאיים
בנובמבר 2018 יתקיימו הבחירות המוניציפאליות, וראש עיר 
המכהן,  העיר  ראש  כרגע,  הנראה  כפי  ברחובות.  ייבחר  חדש 
הבאה.  בקדנציה  גם  במושכות  להחזיק  ימשיך  מלול,  רחמים 
בסך  ממנו  מרוצים  רחובות  שתושבי  מראים  שסקרים  מלול, 
נוספת.  הכול, הצהיר בשיחות סגורות על התמודדותו לקדנציה 
שום דבר עוד לא סופי, אך מתחת לפני השטח החל רחש בחש: 
עיריית  ראשות  על  יתמודדו  כי  כה  עד  הצהירו  בלבד  שלושה 

רחובות - מולו או במקומו של מלול.
רועי שרעבי סגן יו"ר ההסתדרות ומהאנשים החזקים של סניף 
להתמודד,  כוונתו  על  סגורות  בשיחות  הודיע  ברחובות  הליכוד 
יניב מרקוביץ המשנה לראש העיר וראש רשימת 'העבודה' בעיר 
הודיע אף הוא כי בכוונתו להתמודד, מועמד נוסף אשר החליט 
להתמודד רק במידה ורחמים מלול יפרוש מהמרוץ הוא מחזיק 
תיק נוער וצעירים, עו"ד מתן דיל - סגן ראש העיר רחובות כיום.

החרדים מגדירים את מצבם בקדנציה של מלול 
הקהילה  בכירי  עם  שוחח  עיתונות'  'קו  "כטוב", 
זה  מוקדם  בשלב  כי  שמבהירים  בעיר  החרדית 
ורחמים  במידה  כי  נראה  אך  פתוח",  "הכול 
מלול יתמודד לקדנציה נוספת, תמיכת חלק גדול 

מהחרדים בו מובטחת.
עו"ד מתן דיל המכהן כסגן ראש העיר הצהיר 
בשיחה עם 'קו עיתונות' כי כל עוד רחמים מלול 
על  להתמודד  מתכוון  אינו  הוא  בתפקידו  יישאר 
ומלול  במידה  זאת  עם  יחד  אך  העיר,  ראשות 

יחליט שלא להתמודד לקדנציה נוספת, אז, מצהיר דיל "אתמודד 
בכל הכוח".

העיר  ראש  כסגן  ומכהן  מנדטים  בשלושה  המחזיק  דיל  מתן 
הוא האיש שאם יגיש מועמדות מסוגל לגבור על יתר המועמדים. 
דיל הוא דמות נערצת בעיר, ובמידה וירוץ, הוא עשוי להביא עמו 
ציבור חילוני ודתי גדול. אך כאמור בשיחה עם 'השבוע ברחובות' 
הבהיר דיל כי "לעולם לא אתמודד נגד רחמים מלול, יש לנו ראש 

עיר מצוין ואמשיך לשרת את הציבור לצדו לעוד הרבה שנים".

זעם חסידי
רחובות  בעיר  קדנציות   2 לפני  בבחירות  החרדית:  ובזירה 
יחד עם ש"ס ברשימה משותפת. התוצאה  יהדות התורה  הלכה 
יהדות  של  הוא  השני  המקום  כאשר  מנדטים  שלושה  הייתה 
התורה. במקום השני הוצב פנחס הומינר נציג קהילת קרעטשניף 
שהיה אמור לתת רוטציה לאפרים וייס איש דגל התורה. הרוטציה 
לא קוימה וכל צד משוכנע שהוא הצודק. כך או 
כך, היחסים בין אגודת ישראל לדגל התורה בעיר 

עלו על שרטון.
חסידות  שוב  ספגה  האחרונה  בקדנציה 
חסרו  קולות  ממאה  פחות  מכה:  קרעטשניף 
ובאגודת  ברשימה,  השלישי  הנציג  להכנסת 
להתפטרות.  ההתחייבות  לקיום  ציפו  ישראל 
אלא שאבי מוזס ואמיתי כהן שחתמו על ההסכם 

מטעם הבית היהודי סירבו לעשות כן. 
הומינר עתר משפטית נגד נציגי הבית היהודי. 

שנתיים אחרי הבחירות, באה החלטת בית המשפט. השופט דחה 
ומדובר  מאחר  כי  וטען  משפטית  סמכות  מחוסר  העתירה  את 
חסך  לא  אולם  להתערב,  סמכות  לו  שאין  הרי  פוליטי  בהסכם 

בביקורת נגד נציגי הבית היהודי.
כעת, בקרעטשניף עושים חשבון נפש ומעדיפים לא להסתמך 
על חבריהם מ'דגל' מש"ס ומהבית היהודי, ולנסות להכניס נציג 
למועצה בזכות עצמם. על פי הערכות הם 'שווים' לפחות כ-600 
נוספות  קהילות  אחד  לגוש  לצרף  חותרים  בקרעטשניף  קולות. 
מ'אגודת ישראל' מחסידויות ויז'ניץ, דז'יקוב וחב"ד. זאת למרות 
הכעס ששורר ב'אגודת ישראל' על בכירים בחסידות קרעטשניף, 
שלדבריהם, "גררו אותם להסכם כושל עם הבית היהודי". נראה 
כי רשימת שס"ג שהחזיקה מספר קדנציות בעבר לא תשוב עוד 

וכי כל סיעה תתמודד בנפרד.

חשש מהמחליף
הקדנציה  את  כשנה  בעוד  יסיים  אלדר  עדי  כרמיאל  עיריית  ראש 
ימשיך  אלדר  בעיר,  החרדית  בנציגות  תלוי  זה  אילו  שלו.  השישית 
כראש עיר גם בפעם השביעית. אך אחרי חמש קדנציות של כהונה 
בראשות העיר, נראה כי גוברים הסיכויים כי ראש העיר המיתולוגי 

יפנה את מקומו. 
בכרמיאל מתהלכות השמועות כי ראש העיר אלדר מצרף לשורות 
הקואליציה את משה קונינסקי וחברי סיעת האופוזיציה "רק" במטרה 
להוריש לקונינסקי את ראשות העיר. הדבר לא נעשה עד כה כי ראש 
העיר חושש שלא ישיג רוב למהלך בשל המתיחות הקיימת בין ראש 

העיר לסגניתו רינה גרינברג.
כיום  המונה  בכרמיאל,  החרדית  הסיעה 
השנייה  הסיעה  ומהווה  מנדטים  שלושה 
להוות  צפויה  אלדר,  של  בקואליציה  בגודלה 
"המחירים   .2018 בבחירות  מאזניים  לשון 
הזולים והאפשרות לקיים בה אורח חיים תורני 
מושכים משפחות חרדיות רבות". לדברי פנחס 
"הפעילות  בעיר,  התורה'  'דגל  יו"ר  סירוקה, 
בכרמיאל,  קיימת  ולא  כמעט  התחרדות  נגד 

היחס מראש העיר הוגן ומתחשב".

התמיכה הגדולה באלדר מצד הסיעה החרדית, הובילה לקדנציה 
זאת  עבור המגזר החרדי,  הנוגע להקצאות  בכל  של שותפות מלאה 
ישיבת  הקמת  נגד  שונים  ארגונים  שניהלו  חורמה  מלחמת  למרות 

'רינה של תורה' המפורסמת.
ראש עיריית כרמיאל הואשם לא פעם על ידי מתנגדיו ביחס עודף 
לתושבים החרדים, "אם אני לא אתן שירות לכל התושבים, אני חוטא 

לתפקידי". השיב אלדר לא פעם. 
לראש  קונינסקי  בין  התקרבות  "יש  מסרו:  העיר  לראש  מקורבים 
העיר. אכן המצב הטוב ביותר היום הוא הרחבת הקואליציה על בסיס 
לגבי ההתמודדות שלו  הקואליציה הקיימת. אלדר שוקל את צעדיו 
צעדי  את  שוקל  "אני  אישר:  אלדר  לעשות".  מה  החליט  לא  ולכן 
לרינה  באשר  הבאות.  הבחירות  לקראת 
מקצועית  היא  לבינה  ביני  היחסים  מערכת 
ונשענת על הערכה הדדית. כמו בכל מערכת 

יחסים יש בה עליות וירידות".
לא  בעיר  הפוליטיות  ההתרחשויות 
בעיר  החרדים  של  לידיהם  משחקות 
שהמצב הנוכחי הוא מהטובים שידעו בשל 
והם  המכהן,  העיר  ראש  עם  מצוינים  יחסי 
ראש  אלדר  את  יחליף  בו  ממצב  חוששים 
עיר שיתחשב פחות בצרכים החרדיים בעיר. 

מבחן האחדות
בגבעת  שוב  מנצנצת  לאחדות  התקווה   2018 בחירות  לקראת 
זאב, לאחר הפיצול המתוקשר בבחירות 2013. רשימת שס"ג – 
התפצלו  האחרון  וברגע  מעמד  החזיקה  לא  וש"ס  התורה  יהדות 
המפלגות והתמודדו כל אחת בנפרד, זאת לאחר שיו"ר ש"ס אריה 
דרעי פוצץ את ההסכם בשל הצבת המועמד מטעמו, יוסי מועלם, 

רק במקום הרביעי. 
ברוב  זכה  המכהן,  זאב  גבעת  מועצת  ראש  אברהמי,  יוסי 

קולות מול ארבעה מתמודדים מולו. בעוד ב'יהדות התורה' תמכו 
שלמה  של  במועמדותו  תמכו  בש"ס  אברהמי,  של  במועמדותו 
אלפסי לפחות בחלק מזמן המרוץ. ש"ס מצאה את עצמה מחוץ 
לקואליציה של אברהמי בעוד 'יהדות התורה' על שלושת נציגיה 

חתמה הסכם קואליציוני מכובד.
יוסי מועלם, יו"ר סיעת ש"ס בגבעת זאב, לה שני נציגים, בטוח 
ראש  לקואליציה,  מחוץ  אנחנו  כאשר  "גם  זמן:  של  עניין  שזה 
המועצה מיישר אתנו קו ועוזר למוסדות שלנו ולתושבי העיר, כך 

שאני לא ממש דואג". 

על 'יהדות התורה' הוא אומר: "סיעה שהלכה אתנו יחד עשו 

נותרנו  ואנחנו  במקומנו,  נכנסו  הם  שבסופו  מלוכלך  תרגיל  לנו 

משמעותי,  פחות  הרבה  דבר  זה  תיקים  במועצות  אבל  בחוץ, 

השאלה מה האווירה - והאווירה בינינו לראש המועצה, טובה". 

שהגיעו  החדשות  המשפחות  מאות  על  בונים  התורה'  ב'דגל 

מתגוררות  הגדול  רובן  האחרונות,  שנים  בארבע  בעיר  להתגורר 

בגבעת זאב החדשה ונמנות על בוגרי ישיבות ליטאיות מודרניות, 

ובכוונתם לבקש ייצוג במועצת העיר בבחירות הבאות.

גבעת זאב

נצרת עיליתכרמיאל
עם הפנים לעתיד

בתום שנתיים וחצי של תהפוכות בזירה הפוליטית 
העירונית, תושבי נצרת עילית בחרו באמצע הקדנציה 
ראש עירייה חדש. מנכ"ל הכנסת לשעבר רונן פלוט, 
שגרף יותר מ-50% מהקולות. הקהילה החרדית מונה 
ומשפחות  התורה',  מ'דגל  בעיקר  משפחות,  כ-120 

נוספות מחסידות בעלזא.
לחרדים יש קשר טוב עם ראש העירייה רונן פלוט 
וש"ס, עמן שמר על  'יהדות התורה'  ידי  על  שנתמך 
קשרים עוד מתפקידו כמנכ"ל הכנסת. פלוט קיבל את 
ומרן שר התורה  ברכת מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן 
מעריכים  כעת,  הבחירות.  קודם  קנייבסקי  הגר"ח 
 2018 בבחירות  יוכלו  לא  כי  החרדית  כבקהילה 
יצליחו  הראשון  הנציג  את  לעירייה,  נציג  להכניס 

להכניס ככל הנראה רק בקדנציה הבאה.
לקהילה החרדית יש אוזן קשובה בעירייה. גרשון 
משפחות  כי  אומר  החרדית  הקהילה  נציג  ברלין 
רבות מהגרות מהמרכז לנצרת עילית, וזוגות צעירים 
הנישאים יעשו את דרכם לעיר בשנים הקרובות בשל 

מחירי הדיור המוזלים יחסית.

רחובות



ניסיון של למעלה
מ- 10 שנים

צוות רופאים
ומומחים בכיר

החזר כספי 
גבוה

דיסקרטיות 
מוחלטת

מעטפת שירותים
אישית 360

פתיחת תיק
ללא עלות

אלפי לקוחות
מרוצים

פריסת
סניפים
ארצית!

ה"חינם" עלול לעלות לך ביוקר 
ובהפסד ברור של קצבאות.

למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית  רציני,  עיסוק  הן  בצדק  לך  הזכויות המגיעות 
הרפואיות  הזכויות  ומומחי  המס  יועצי  הרופאים,  בכירי  אותך  ילוו  זכויות  מימוש   ל

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

10 שנות ותק, 87% הצלחה בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

ביטוח לאומי | מס הכנסה | חברות הביטוח | קרנות הפנסיה

לתיאום פגישה 5700*

דמי פתיחת תיקאל תשלם 
לא שילמתלא קיבלת
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