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????????????????
דבר העורך

בעוד מעט יותר מחודש, יצעד עם ישראל בהמוניו לקלפיות, כדי להכריע בשאלות 
האקוטיות של מי יטפל במערכת הביוב העירונית ומי יסדיר את המיזוג בכיתות הלימוד.

כן, על פניו, יש נטייה )מובנת למדי( לזלזל בבחירות המקומיות, ואף יותר מכך בחברי המועצה השונים, 
אך כשבוחנים את הדברים לעומק, מגלים כי דווקא נציגי הציבור החרדים המקומיים 'שווים' יותר.
הסיבות לכך מגוונות ואמנה כמה מהן: ראשית, כמנהגו של עולם, שליח ציבור חרדי הוא כתובת 

לכל בעיה, מהנחה בארנונה ועד שילוב ילדים במוסדות, מהרחבת מרפסת ועד מאבקי השבת בעיר. 
שנית, לא רק מאבקי שבת, הנציגים החרדים בערי הפריפריה הם שאחראים לא מעט 

פעמים למצב היידישקייט בעיר. כפי שתיווכחו, נציגים רבים היו מעורבים בהקמת מוסדות, 
בקירוב, במאבקי חינוך וצביון העיר ועוד. רבים מהם גם הגיעו עם רקע משפטי הולם או 

לחילופין רקע חינוכי המסייע להם בטיפול בנוער.
והסיבה השלישית והלא פחות חשובה, היא העובדה שמרבית הנציגות הארצית הגיעה 

מהשטח המוניציפאלי )כדוגמאות בולטות בכנסת הנוכחית ניתן לציין את ח"כ מקלב ואשר 
בדגל התורה, פרוש באגודת ישראל ומלכיאלי וגם גואטה בש"ס(, ומן הראוי שתכירו את 

האנשים שמהם צפויים לצמוח הפוליטיקאים הארציים הבאים.
כל זה טוב ויפה, אבל מתברר שלמעט כמה שמות בולטים, שחוזרים על עצמם שוב ושוב, 

רוב השמות לא זכו עדיין להכרה ציבורית מספקת. נדמה שכעת, חודש לפני שיעמדו 
לבחירה מחודשת )וחלקם ייפרדו מהחיים הפוליטיים(, זהו זמן ראוי לסקר במילים קצרות 

את מעשיהם, אישיותם ופועלם. חלקם גם ביכרו להשתמש בבמה שניתנה להם כדי להעביר 
מסר של פרידה או דברי סיכום לכהונתם.

***

מטבע הדברים, יש מהנציגים שסירבו לשתף פעולה מסיבות אישיות, אחרים העדיפו 
לתמצת בקצירת האומר ויש שסיפקו פרטים כלליים בלבד. היה אפילו חבר מועצה באחת 

העיירות שלא היה מודע לתפקידו כשיצרנו עמו קשר...
אם כך ואם כך, והן מחמת לחץ הזמן והיעדר היריעה, בקשת מחילה מכל מי שנשמט 

ממוסף זה. ישנם )בלי עין הרע( למעלה מ-200 נציגים חרדים במועצות ובעיריות השונות, 
וכמעט בלתי אפשרי שלא להשמיט זעיר כאן זעיר שם.

כולי תקווה שעם תום העלעול וקריאת המוסף, כשתלכו לקלפי בקרוב, תדעו אל נכון את 
ההשפעה והמשמעות של הנציגים שבחרתם. והיה זה שכרנו.

***

תודה מיוחדת לצוות הכתבים הנפלא של 'קו עיתונות' על שבועות מאומצים של יזע, ובעיקר לכתב 
המוניציפאלי ישראל פריי, שבידיים אמונות משרטט מדי שבוע את המפה המקומית במדורו הקבוע.

תודה מיוחדת גם לאלי רובין, שחסך מעיניו שינה במשך לילות ארוכים וניהל מרדף של 
ממש אחרי נציגים, מדן ועד באר שבע. תודה גם לעוזי ברק, זאב סגל, אוריאל צייטלין, יוסי 

גיטלר וכל מי שהושיט לי יד בהכנת פרויקט מורכב זה, ורבים הם.

אבי גרינצייג

שנה של פרנסה ושפע
מתחילה באונו

 3,657 בוגרים חרדים   3,000 סטודנטים
  85% השמה בעבודה

 100% מעבר במבחני מועצת רואי חשבון
  המרצים הטובים בישראל שנה רביעית ברציפות*

*לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע”ח )2014,2018(

 קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה, ירושלים 
 קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3, אור יהודה

לפרטים נוספים: 072-259-2843



יש סנו אוקסיג’ן
 ⋅ מסיר כתמים קשים ⋅ ללא אקונומיקה 
⋅ מרוכז ויעיל יותר ⋅ שומר על צבעי הבגד

הכתמים נערמים בחול המועד?
לא קרה כלום.

* ע״פ סטורנקסט 2017

 מסיר הכתמים מס׳ 1 במגזר החרדי*

אמהות
אומרות

להיות  יכולה  באמת  אני  אוקסיג'ן  סנו  עם  רק 
הכתמים  שכל  יודעת  אני  המועד.  בחול  רגועה 
לחלוטין! נקיה  תצא  שהכביסה  ובטוחה  ייעלמו 

גיטי, קריית ספר.
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 יוסי דייטש
יהדות התורה, ירושלים

יוסי דייטש, סגן ומ"מ ראש עיריית 
ירושלים, הוא אחד מאישי הציבור הבולטים 

באגודת ישראל מזה קרוב לשני עשורים. 
דייטש נחשב לאחד הדוברים המובילים 

והרהוטים של הציבור החרדי, מילא 
תפקידים בכירים בכל מערכות הבחירות 

של יהדות התורה במישור המקומי והארצי, 
והוביל שורה של אירועי ענק מטעם התנועה בעשור האחרון כמו עצרת 

המיליון נגד חוק הגיוס, חגיגת סיום הש"ס בירושלים ועוד. 
לצד היותו נציג ציבור פעיל ואנרגטי, שיודע להילחם, להיאבק 

ולהניע אנשים, ומצטיין בהובלת מערכות ציבוריות - דייטש קנה 
לעצמו במהלך השנים שם כ'איש של אנשים', נציג ציבור שנגיש 

לכל אחד, יורד לשטח בכל הזדמנות ומסייע באופן אישי לכל פונה. 
במסדרונות כיכר ספרא נודע דייטש כאדם שדוגל בדרך של 

הידברות, ויודע להגיע גם לליבם של יריבים ולמצוא את שביל 
הזהב כדי לגשר על פערי עמדות. דיוני הוועדה המקומית לתכנון 

ובניה שהוא עומד בראשם בשנים האחרונות כמ"מ היו"ר, מתנהלים 
באווירה רגועה כאשר גם בדרג המקצועי משבחים את דייטש כמי 

שהביא דפוסי התנהלות חדשים, ודוגל במניעת עימותים וחתירה 
להסכמות. סביב דמותו שוררת הסכמה נדירה, וגם בעיצומה של 

תקופת בחירות סוערת, תשמעו עליו בימים אלה רק מילים טובות, 
גם בקרב חברי סיעות מהקצה השני של המפה הפוליטית. 

את הקריירה הציבורית החל דייטש בשנת תשנ"ו, כשהתמנה לעוזרו 
הבכיר של ח"כ מאיר פרוש, אז סגן שר השיכון במעמד שר. בשנת 

תשס"ו נכנס לראשונה למועצת עיריית ירושלים, והתמנה לחבר 
הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, תפקיד בו הוא מחזיק ברציפות עד 
היום. בקדנציה הבאה מונה דייטש למחזיק תיק שפ"ע ותברואה, 

ובהמשך לסגן ומ"מ ראש העיר. 
כמחזיק תיק שפ"ע הוביל דייטש מהפכת תשתיות במע"ר החרדי, 
שהקיפה את כל השכונות החרדיות המרכזיות. הפרויקט הסתיים 
בכמחצית מהזמן המתוכנן, לאחר שדייטש פעל להשיג הסכמות 

בין הסוחרים והעירייה, ופיקח באופן אישי על העבודות עד לסיומן 
לשביעות רצון התושבים וסוחרי גאולה. 

גם בקדנציה הנוכחית משמש דייטש כסגן ומ"מ ראש העיר, וכן מחזיק 
תיק דיור חרדי ומ"מ יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה. במהלך 

הקדנציה הוביל לאישורי בניה ושיווק ברמת שלמה, נוף ציון ושכונות 
נוספות למרות מגבלות ההקפאה שכפתה הממשלה, וכן לקידום 

פרויקטים בהיקף אלפי יח"ד במסגרת תמ"א 38.
במקביל לפעילותו הציבורית בעיריית ירושלים, יזם דייטש לפני 
כ–13 שנה את הקמת קרן קמ"ח –קידום מקצועי חרדי, לאחר 

שהציב לעצמו כחזון, להביא פרנסה בכבוד לרבבות אברכים 
שהתקשו למצוא את דרכם בשוק התעסוקה. דייטש רתם למיזם 

את איל ההון החרדי ליאו נואי, אליו הצטרפו בהמשך פילנתרופים 
נוספים ובהם משפחת וולפסון ואלי הורן. הקרן מימנה לראשונה 

לימודים וסיוע בהכוונה והשמה לאברכים חרדים תוך התאמה 
לצרכיהם הייחודיים, וביצעה מאז אלפי השמות במקומות עבודה.

לפני שלוש שנים יזם יוסי דייטש יחד עם חבר המועצה שלמה 
רוזנשטיין את פרויקט הקיץ הענק 'עולים לירושלים', מתחם 

פעילויות ענק לכל המשפחה שזכה להצלחה מסחררת. תקציב 
הפרויקט שפעל השנה זו הפעם השלישית עמד על שמונה מיליון 

שקלים, והשתתפו בו קרוב למאה אלף איש. 
דייטש, בן 51, הוא אב לשישה וסב לשלושה, ודור שביעי בירושלים. 

הוא נמנה על חסידי סלונים, ואף שימש בבחרותו בתפקיד ה'הויז 
בחור', משמש בקודש בביתו של האדמו"ר מסלונים זצ"ל, בעל 

ה'נתיבות שלום'. במקביל, דייטש נחשב מקורב לאדמו"רים ורבנים 
מכל החוגים, וזוכה ליחס חם ואוהד בחצרות החסידיות הגדולות 

בירושלים, ובהן גור, בעלזא, בויאן, קרלין ועוד. 

 יצחק פינדרוס
יהדות התורה, ירושלים

בגיל צעיר למד יצחק 
פינדרוס אצל הרב 

זילברמן בעיר העתיקה, 
אליה עוד יחזור ברבות 

השנים, בהמשך עבר 
לישיבת מיר - שם 

הושפע רבות מהגאון רבי 
אשר אריאלי. בהגיעו לפרקו נישא לבתו של 

המשגיח המיתולוגי בישיבת קול תורה, 
הרב מנחם רוטנברג.

בתשנ"א החל לכהן כאיש קשר בין המועצה הממונה 
בראשות משה טוביה ליבוביץ' לתושבי ביתר 

עילית. חמש שנים לאחר מכן, נבחר לכהן כסגן 
ראש המועצה של ראש העיר דאז גרליץ. 5 שנים 

נוספות חלפו ופינדרוס נבחר לכהן כראש העיר 
ביתר עילית. ובהמשך עבר לירושלים, כאן השתלב 

בצמרת רשימת דגל התורה בעיר והפך לסגנו של 
ראש העיר ניר ברקת.

פינדרוס, היום בן 47 ואב לשישה, זכור בעיקר כמי 
שפיתח את ביתר בצעדי ענק, כלכלית וחינוכית, היה 

מעורב בהקמת בתי הדין בעיר ועוד, כולל השגת תקציבי 
פיתוח משמעותיים. בירושלים רשם שורה של הישגים 

והבולט שבהם הוא הכנת תכנית להקמת 1,200 כיתות 
לימוד בחינוך החרדי ופעילותו בנושא ועדת הסמינרים.

פינדרוס גם מעורב ב'מכון החרדי למחקרי מדיניות' 
בהכנת תכניות ארוכות טווח לשימוש משרדי הממשלה 

למען המגזר החרדי ובפרויקטים נוספים. בנוסף, הוא 
עוסק רבות בקירוב נוער נושר ומעורב גם בפעילות למען 

קהילות העולים בירושלים. 
נכון להיום מכהן פינדרוס כסגן ראש העיר ירושלים 

ונחשב הבכיר והותיק מבין הפוליטיקאים החרדים 
בעיר. לאחרונה דובר בו כמועמד מוסכם לראשות 
העיר אלעד, ונראה כי אם יקבל הוראה ממרן שר 

התורה הגר"ח קנייבסקי, עמו הוא מתייעץ בכך צעד 
בחייו הציבוריים בשנים האחרונות, יעבור לנהל 

את אלעד.

 צביקה כהן
ש"ס, ירושלים

צביקה כהן, מכהן כיום 
כיו"ר סיעת 'ש"ס 

ירושלים', סגן רה"ע 
ומחזיק תיק חינוך 

חרדי. כהן נולד בשנת 
תש"כ בעיר טבריה 

ולמד בישיבת משכן 
יעקב בחיפה וגרודנא באשדוד, וכן בישיבה 

הגדולה אור אלחנן. בגיל 20, לאחר נישואיו, 
התגורר בירושלים למשך תקופה קצרה ולאחריה 

שב אל עיר הולדתו טבריה. 
כהן התמיד בלימוד בכולל בעיר, עד גיל 28, אז 
התבקש על ידי מרן הגראמ"מ שך זצ"ל לשמש 

כשלוחא דרבנן, ובכך המשיך את פועלו של 
אביו ז"ל שהיה נציג ציבור אף הוא.

לאחר הקמת תנועת ש"ס וכניסת מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל להנהיג את התנועה ביד רמה, השתלב 
כהן תחת מסגרת תנועת ש"ס ומאז שימש בשלל 

תפקידים, סגן ומ"מ רה"ע טבריה, יו"ר וועדת 
תכנון ובניה המקומית ולאחר מכן יו"ר הוועדה 

המחוזית מרום גליל וכן ראש עיריית אלעד, 
ראש המועצה האזורית מגדל תפן וראש המועצה 

רמת חובב, כיום כהן משמש כסגן רה"ע י-ם 
ומחזיק תיק חינוך חרדי.

כהן הספיק בכהונתו במהלך הקדנציה הנוכחית 
להותיר רושם עז על מצביעי תנועת ש"ס 
הירושלמית בעשייתו בנושאי החינוך וכן 

בהצלחתו בסיוע לבנות ירושלים בשיבוצים 
בסמינרים התואמים להן, וההישג הבולט ביותר 

המיוחס לו הוא מיגור תופעת האפליה.

 אליעזר ראוכברגר
יהדות התורה, ירושלים

אחרי שהשלים את לימודיו בת"ת תורת אמת ובישיבה קטנה משכן יעקב 
בחיפה, הגיע הבחור הצעיר והנמרץ אליעזר לישיבת חברון – כבר שם, לפני 

קרוב ל-40 שנה, התבלט כפעיל בארגוני 'יד לאחים', 'פעילים' ו'ישיבות לעם' 
ברחבי הארץ.

עם נישואיו למד בכולל של ישיבת איתרי בירושלים, ובשנת תשמ"ט נמנה 
על חברי הקבוצה הצעירה של מייסדי 'דגל התורה', בבחירות שימש כמנהל 

המטה הארצי, ובהמשך, בין השנים תש"ן-תשנ"ב, כיהן כדובר הסיעה בכנסת. 
לאחר מכן עבר לעבוד ב'יתד נאמן' ככתב פרלמנטרי – תפקיד בו הוא מחזיק עד היום. במהלך תקופה 

זו נבחר פעמיים גם לכהן כיו"ר התא הפרלמנטרי בכנסת, תפקיד בו החזיק 8 שנים.
במשך כשנתיים היה חבר מועצת העיר אלעד בימי הקמתה, בין לבין היה מעורב בפעילויות ציבוריות 

שונות, בבחירות האחרונות נכנס לכהן כחבר מועצת עיריית ירושלים, יו"ר סיעת דגל התורה בעירייה 
ומחזיק תיק נכסים ומבני ציבור, וכמו גם יו"ר ועדת מכרזים בעירייה.

ראוכברגר, בן 55, אב לחמישה וסב לשלושה, נחשב מקורבו של יו"ר התנועה ח"כ משה גפני, ולאורך 
כל השנים שימש בתפקידים בכירים בתנועה, בין השאר, נחשב כמי שאחראי מאחורי הקלעים לתחום 

מינוי הדיינים והרבנים מטעם 'דגל התורה' כשהישגים רבים בתחום זה רשומים על שמו.

פרויקט ירושלים | הכירו את הנציגים
מיוחד
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 יוחנן וייצמן
יהדות התורה, ירושלים

דומה שהפרופיל הפוליטי של חבר המועצה מטעם חסידות גור בירושלים, 
יוחנן וייצמן, ירד כרוך משמים יחד עם הדברה הרביעית - שמירת השבת. 

סדרה של מאבקים מרשימים מול ראש העיר ירושלים ניר ברקת, אותם סיים 
בנוק אאוט למען קדושת השבת בירושלים, הפכו את צמד המלים 'לוחם 

השבת' לשם הנרדף שלו, ואולי לשמו הראשון. 
כיום מוכר וייצמן לציבור הירושלמי גם כמגן התושבים החרדים בשכונות המעורבות 

בעיר. כך נרשמה על שמו הצלת 'מתחם ורבורג', שהעירייה תכננה להעבירו לידיים 
חילוניות. כך גם ביטול 'גזירת המרפסות', שבאה להגביל את האפשרות להוציא מרפסות סוכה באותן שכונות.

וייצמן, בן 53, אב לעשרה ומתגורר ברחוב מנחם בשכונת מקור-ברוך בעיר. בבחרותו למד בישיבות גור. ישיבה 
קטנה 'נר ישראל' בשכונת הבוכרים בירושלים, ישיבה גדולה 'לב שמחה' בעיר ערד וישיבת 'שפת אמת' בירושלים.

לפרנסתו עסק כל השנים בהמרת מט"ח ובעבר הייתה בבעלותו חנות צ'יינג' ברחוב מלכי ישראל בשכונת 
גאולה. לפני חמש שנים נכנס לפוליטיקה, לאחר שהתבקש מרבו מרן האדמו"ר מגור לכהן כנציגו במועצת 

העיר ירושלים, שובץ במקום השלישי השמור לנציג הסיעה המרכזית וקיבל לידיו את תיק תח"צ חרדי.
יוחנן מוכר גם כאיש ארץ ישראל. בהיותו חובב טיולים לא הותיר כמעט רגב אדמה בכל מרחבי ארצנו שלא דרך בה. 

כל צעיר גוראי יודע שאם נתקעים בדרך ללא מוצא באזור לא מוכר, הטלפון הראשון יהיה לנציג הירושלמי הנמרץ.
מותג 'לוחם השבת' יוחנן וייצמן התפרסם בעיקר בשנתיים וחצי האחרונות, בשל מאבק בלתי מתפשר 

שהוא מוביל נגד הפעלת מתחם התחנה בשבתות, תוך שהוא פוקד את המקום ומסייר בו מדי שבת, 
ולעתים גם פעמיים באותה שבת, הכל לפי הצורך והעניין. מדי מוצאי שבת הקפיד וייצמן למלא דו"ח 

סיור על חילולי השבת בהם פגש, בעיקר אלה שאינם עומדים במבחן החוק, ולשתף בהם את חבריו 
למועצת העיר, כמו גם את ראש העיר והפקידות המקצועית. 

העברת מסר עקיף זה הביא בהמשך את מאבק השבת שניהל וייצמן יחד עם מ"מ וסגרה"ע יצחק פינדרוס לפני 
אישור התקציב העירוני לשנת 2017. כל שומרי השבת חתמו יחד על מכתב לברקת בו הם דורשים כתנאי 

לתמיכתם בתקציב את עצירת הדרדור בחילולי השבת מטעם העירייה, כמו המינהלים הקהילתיים וחברות הבת של 
העירייה שנהגו פיחות זוחל ומדאיג בכל מה שקשור לקיום אירועים בשבת. המאבק היה ארוך וקשה והוא הסתיים 

בניצחון מרשים ודמוקרטי של הרוב הדתי במועצת העיר. כבוד השבת הוסדר והתקציב אושר.

 פיני עזרא
ש"ס, ירושלים

עזרא, בן 36 ואב 
לארבעה, יליד חולון 

ובוגר ישיבות תפארת 
משה של הרב סבאג ושל 

רבה של רמת השרון 
הגר"י אדלשטיין זצ"ל, 
שמר לאורך השנים על 
קשר הדוק עם ראש הישיבה זצ"ל, וכמו גם נחשב 

בן בית אצל חבר 'מועצת חכמי התורה' הגר"ד יוסף 
מזה למעלה מ-20 שנה.

לאחר נישואיו היה פיני עזרא פעיל בשכונת 
מגוריו בירושלים בשלל יוזמות חברתיות, 

ובעקבות חילופי הגברי בסיעת ש"ס המקומית 
בתחילת הקדנציה נקרא לדגל והגיע לעשייה 
הציבורית מתוך רצון לספק פתרונות ולפתור 
בעיות עבור המגזר החרדי, כפי שעשה בתיק 

מורשת 'מן המזרח' שבראשותו, בהפקת מאות 
אירועי תרבות למגזר החרדי.

כמומחה בתחום התכנון והבניה התגייס עזרא 
לאיתור פתרונות עבור המגזר החרדי בתחום 
זה, כולל טיפול בנושא הסכמי הגג ומאבקים 

יחד עם עמיתו לועדת תכנון ובניה, יוסי דייטש, 
כדי שהציבור החרדי לא ייגרע ממפת התכנון 

העתידית של העיר. עזרא עוסק לפרנסתו 
ביזמות נדל"ן וסיים בהצטיינות תואר שני 

במנהל עסקים.

 חיים אפשטיין
עץ, ירושלים

סגן ראש העיר חיים 
אפשטיין הוא 

מהפוליטיקאים החרדים 
הותיקים, די אם נציין שמרן 

בעל החזון אי״ש היה 
הסנדק שלו. הוא אב 

לארבעה וסב לעשרות 
נכדים, יליד בני ברק שם למד אצל הגרש"מ דיסקין 

זצ"ל ב'תפארת ציון' ובהמשך עבר לפוניבז', שם זכה 
לקרבה מיוחדת ממרן הגר״ש רוזובסקי זצ״ל ואף שמשו 

כשנה וחצי לפני שחלה, ובזמן מחלתו האיומה עד 
לפטירתו. כמו כן זכה להיות מקורב אצל מרן הגראמ״מ 

שך זצ״ל כבר מילדותו.
אפשטיין שימש כמזכירו של הגאון רבי יצחק 

קוליץ זצ"ל, רבה של ירושלים, ואף היה המזכיר 
הראשון של סיעת דגל התורה בכנסת, ועוזרו של 

ח"כ אברהם רביץ ז"ל במשרד השיכון.
מחוץ למסגרת הפוליטית עסק בעסקי יזמות עם 

שותפים, ועבד במשך שנים כמשגיח כשרות מטעם 
בית דין לונדון, בעיקר באירלנד.

במשך השנים שעסק בפוליטיקה ובשנים שלאחר 
מכן, התקרב למרן הגר״ש אוירבעך זצ״ל, שבחר 

בו עם הקמת תנועת בני תורה לשמש כשלוחו, 
ומינה אותו לנציג סיעת בני תורה בעיריית 

ירושלים, תפקיד אליו נכנס בקדנציה האחרונה ואף 
מונה כסגן ראש העיר.

 אברהם בצלאל
ש"ס, ירושלים

בצלאל נולד בירושלים 
למשפחה ירושלמית 

שורשית ולמד בישיבת מיר, 
לאחר נישואיו התחיל 

בעסקנות הציבורית במסגרת 
ניהול גמ"ח הכספים הגדול 

בעולם של ישיבת מיר. 
לפני כשמונה שנים, שני אברכים אלמוניים באותם ימים, 

תושבי נווה יעקב, קיבלו בעצת רבותיהם את ההחלטה 
לאייש את המנהל הקהילתי בשכונה, כאמצעי לסייע 

בצרכי הציבור בירושלים. האחד הוא מי שלימים הפך 
לחבר כנסת מטעם ש"ס, מיכאל מלכיאלי, והשני הוא 

מיודענו אברהם בצלאל. 
עם תחילת הקדנציה הנוכחית, לפני כחמש שנים, מונה 

בצלאל לעוזר אישי וראש לשכת סגן רה"ע צביקה 
כהן ולפני כשנתיים, בעקבות פרישות ברשימת ש"ס 

המקומית, קודם לתפקיד חבר מועצת העיר. 
בצלאל בתפקידו הנוכחי, כמחזיק תיק ארנונה, ספורט 

חרדי וקידום נוער, עשה מהפכה של ממש בסיועו 
למאות פונים, אברכים ומשפחות בני תורה בתיק 

הארנונה, בנוסף, דאג בצלאל לתקצוב משמעותי ומכובד 
לישיבות המסייעות לנוער המתמודד. כמו כן, בתפקידו 

כמחזיק תיק ספורט חרדי, הוציא בצלאל אלפי אברכים 
למעיינות מרפא במהלך השנה וסבסד טיולים לנשות 

האברכים, האחרון שבהם היה בחופשת הקיץ האחרונה 
ובו השתתפו למעלה מ-2,000 נשים.

ירושלים | הכירו את הנציגים

 ישראל קלרמן
יהדות התורה, ירושלים

קלרמן, בן 49 ואב לתשעה, התחיל לפני כעשרים 
שנה כעוזרו הנמרץ של חבר כנסת דהיום וחבר 

מועצת עיריית ירושלים לשעבר אורי מקלב, טיפס 
במעלה התפקידים בכיכר ספרא והגיע עד למעמדו 
הנוכחי, כאשר בתחילת הקדנציה כיהן כסגן ראש 
העיר ברוטציה עם עמיתו לתנועה יצחק פינדרוס.
ישראל קלרמן גדל בבית של תורה ומוסר, ביתו 
של הגאון רבי אורי קלרמן זצ"ל, שלאורו התחנך ומידותיו הם נר לרגליו 
בעשייה הציבורית המוצלחת שלו לאורך השנים. בזכות חביבותו ואופיו 

הנוח הוא השכיל להתחבב על הפקידות העירונית בכיכר ספרא, את הקשרים 
הללו הוא מתעל לטובת האזרח החרדי הקטן, שיודע שיש לו נציג בעירייה, 

כמו אביו הפוליטי ח"כ מקלב, שהתפרסם בעיקר בזכות סיועו לכל פונה 
וה'פתקים' המפורסמים שנערמו על שולחנו.

בתחילת הדרך שיווק את 500 הדירות הראשונות של ברכפלד, פרויקט שהיה 
באמצעות 'דגל התורה' ומשם נחשף אליו ח"כ מקלב, מכאן ואילך לא זזה ידו מידו 

במשך 13 שנה בהן כיהן כעוזרו. שנה לאחר שמקלב עבר לכנסת שימש קלרמן 
כעוזרו של ראש העיר אורי לופוליאנסקי ובהמשך נבחר למועצה.

בקדנציה הראשונה שלו במועצה היה במקביל גם מנכ"ל שפע שוק, ובזו הנוכחית 
הוא מכהן כמחזיק תיק מבני דת ופיקוח עירוני. הוא מקפיד לשמור על קשר הדוק 

עם בתיהם של גדולי ישראל ועם רבני הועדה של 'דגל' בירושלים – הגר"ד כהן 
והגר"ב סולובייצ'יק.

המוטו שלו הוא המשפט ששמע בעבר ממורו ורבו, מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, 
"לא שררה אני נותן לכם אלא עבדות אני נותן לכם". ואכן לאורך כל השנים 
ניכרת אצל קלרמן התחושה שהוא בוחר בשמחה לשמש כעבד ושליח נאמן 

של הציבור החרדי בעיריית ירושלים. 
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 מיכל הלברשטאם
יהדות התורה, ירושלים

הרב מיכל הלברשטאם הינו בנו של העסקן הוותיק לבית בעלזא, האדמו"ר 
הרה"צ רבי חיים דוד הלברשטאם זצ"ל מקשאנוב ונשיא המשרדים בארה"ב של 

'מרכז מוסדות בעלזא' באר"י, ואת כוח העסקנות ירש מאביו שהיה ממקימי 
קהילת חסידי בעלזא בארה"ב. 

ר' מיכל היה מהעסקנים הבולטים במשך כל השנים בחצר הקודש בעלזא, החל 
מהקמת בנין המרכז העולמי המתנוסס לשם ולתפארה במרכז ירושלים עיה"ק, 

וכלה בבניית המוסדות הק' וקריות חסידי בעלזא בארה"ק. 
בשנת תשמ"ח נקרא אל הדגל על ידי מרן האדמו"ר מבעלזא לגשר ולתווך בין חסידות בעלזא לתנועת 

'דגל התורה' שקמה אז על ידי מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, היה ממקימי ומייסדי התנועה 'דגל התורה' ומני 
אז קפץ אל תוך הבאר הפוליטית. מרן הרב שך אהב לשוחח עמו בדברים ציבוריים והוא היה השליח בינו 

לבין מרן האדמו"ר מבעלזא. 
עם השנים עבר להתגורר בארה"ב, שם קבע את מקום מגוריו. לפני חמש שנים, לאחר עזיבתו של הרב 

אברהם יהודה פיינר ז"ל, שנלב"ע החודש, הורה האדמו"ר מבעלזא באופן פתאומי שיחזור להתגורר בארץ 
ישראל ויכהן כחבר מועצת עיריית ירושלים. הרב הלברשטאם עם כישוריו הנדירים מהווה גשר בין כל 

חברי המועצה החרדיים, ולשכתו פתוחה לפניות כלל הציבור החרדי המתגוררים בעיר הקודש.

 ברוך בוחניק
גשר, מודיעין

בוחניק, בן 45 ואב לשישה, מכהן כבר עשור כחבר מועצת העיר מודיעין 
מכבים רעות במסגרת סיעת גשר ויו"ר ועדה קרואה בישוב גני מודיעין.

הוא הגיע לפוליטיקה בעקבות מאבק למען בית ספר מקומי עבור חינוך ילדיו, 
ומאז הוא מתמקד בעשיה מקצועית למען כלל הציבור עם המוטו 'מה שטוב 

בעסקים – טוב גם במוניציפאלי'. בחייו העסקיים הוא עובד כבר 20 שנה 
בחברת הייטק גלובאלית.

 יעקב הלפרין
יהדות התורה, ירושלים

בימים בהם דגל התורה בירושלים עושה 
קולות של ריצה נפרדת ובעצם מסמנת 
את סופה של הסיעה המאוחדת 'יהדות 

התורה' בבירה, בולט בתפקידו יעקב 
הלפרין, יו"ר הסיעה בעשור האחרון 

שהצליח לתמרן בין הליטאים לחסידים, 
בין חובשי הקנייטש ולובשי החליפות 

הקצרות לבעלי השטריימל והקפוטות, ולהביא לאחדות בין 
הסיעות השונות. 

היכולת של הלפרין ללהטט בין הצדדים ולהוציא את כולם מרוצים, 
נעוצה בגוונים השונים עליהם התחנך. הוא גדל בכלל כליטאי 

והתחנך במוסדות ליטאים. בעת לימודו בישיבת קול תורה התוודע 
לשורשיו החסידיים והחל ללמוד את תורת אדמו"רי חב"ד ואף 

הפיץ אותה הלאה. בישיבה הליטאית לא ראו את הדברים בעין יפה 
ורצו לסלקו בשל כך, אך מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל קם להגן על 

הנער הצעיר. בהמשך עבר ללמוד בישיבת מיר ומשם יצא לשליחות 
במגדל העמק, כשבמקביל החל ללמוד בישיבת חב"ד בישוב. 

בעת שליחותו נישא לרעייתו לבית הרשקופ והקים את בית חב"ד 
הראשון בישוב. כעבור שנים עבר בברכת האדמו"ר לשליחות 

בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים. במקביל החל לפעול למען 
רווחת חסידי חב"ד ומוסדות חב"ד בירושלים. באותה תקופה 

הקים משרד תיווך ויזמות בנייה, במסגרתו קידם ודחף להקמת 
שכונת רמת שלמה וניהל את אחת העמותות שבנתה מאות 

יחידות דיור בשכונה.
עם הפיצול בין דגל התורה לאגודת ישראל בתשמ"ט, הצטרף 

לאגודה כחבר בסיעת שלומי אמונים. במסגרת ההסכם הקואליציוני 
בין אהוד אולמרט לאגודת ישראל, מונה כנציג ציבור בחברת 

'מוריה' ולמ"מ יו"ר החברה. את התפקיד מילא בהצלחה ובנאמנות 
והיה זה אך טבעי שלפני כעשור הוא נקרא לכהן כחבר מועצה 

בעיריית ירושלים. 
מיד עם מינויו מונה לתפקיד יו"ר סיעת יהדות התורה, תפקיד אותו 
הוא נושא עד היום. בתחילת הקדנציה הנוכחית קיבל לידו את תיק 

הרווחה ולאחר מאבק ממושך הצליח להביא להחלפת מנהלת האגף 
ולשינוי הגישה של פקידי האגף כלפי הציבור החרדי. במסגרת 

תפקידו הפכה לשכתו בעירייה לכתובת לכל פונה מכל המגזרים. 
הלפרין רואה חוט מקשר אחד בין כל התפקידים שנשא עד היום 

– שליחות. לדבריו, בעבר היה שליח במגדל העמק, בהמשך שליח 
בגבעה הצרפתית, ''והיום אני שליח הרבי בכיכר ספרא'', הוא מסכם. 

 שלמה רוזנשטיין
יהדות התורה, ירושלים

רוזנשטיין, בן 47 ואב לשמונה, בוגר 
ישיבות בית דוד ופוניבז'. בשנת תשס"ג 

נקרא על ידי מרן האדמו"ר בעל ה'ישועות 
משה' מויז'ניץ זצ"ל לכהן כחבר מועצת 

עיריית ירושלים מטעם הסיעה המאוחדת 
ויז'ניץ. 

מאז מכהן רוזנשטיין בתפקיד במשך 
שלוש קדנציות ברציפות. בשתי הקדנציות הראשונות ובשנה 

האחרונה בקדנציה הנוכחית הוא מכהן גם כיו"ר ועדת התמיכות 
העירונית ומחזיק תיק המינהלים הקהילתיים. 

במקביל, רוזנשטיין הוא סמנכ"ל וחבר הנהלת ארגון דרשו. מחבר 
הספרים הפרשה המחנכת ו"27 סיפורים לבן ישיבה", 8 קבצי 

"חיזוק" של דרשו ומוציא לאור ב20 השנים האחרונות את הגיליון 
השבועי "מסביב לשולחן". 

מחוץ לעיסוקיו התורניים, רוזנשטיין מכהן גם כיועץ משרד 
התחבורה למגזר החרדי, תפקיד בו פתר כמה מבעיות התחבורה 
היותר מורכבות בשנים האחרונות בירושלים, ובעל משרד לייעוץ 

לגיוס משאבים למוסדות וארגונים.

 שמואל מרציאנו
ש"ס, ירושלים

מרציאנו נולד במרוקו 
ועבר עם משפחתו בגיל 

קטן לצרפת, בגיל 18 עלה 
לארץ הקודש - לאחר 
שסיים תעודת בגרות 

בצרפת, כאן למד בישיבת 
בית הלוי בירושלים. לפני 

16 שנה לאחר שנכנס תחת החופה התחיל ללמוד 
בכולל, בתקופה זו קיבל הסמכה לרבנות וכן למד 

הלכות מילה והפך למוהל בעל שם. 
לפני עשור פתח את עמותת 'דרכי אליהו' 

המסייעת לדוברי צרפתית כגמילות חסדים בכל 
תחום בתחומי החיים, בין פעולותיו היו מפעלי 
סיוע וחסד ורשת כוללים לאברכים צרפתיים. 

לאחר הפיגוע המזעזע בו נרצחו בני משפחת סנדלר 
הי"ד בטולוז שבצרפת, פתח מרציאנו כולל מיוחד 
להוראה ודיינות והוא מכהן כראש רשת הכוללים. 

בשנים אלו אף כתב שני ספרי הלכה בנושאי כשרות 
וברית מילה בשפה הצרפתית, עשרות אברכים יצאו 

מרשת הכוללים שבראשותו להוראה בארץ ובחו"ל.
לפני שנה וחצי וללא רקע פוליטי מוקדם, מונה מרציאנו 

לכהן כנציג המגזר הצרפתי בבירה ומאז סייע לאלפי 
משפחות דוברי צרפתית בנושאי הארנונה ובבירוקרטיה 

העירונית. בנוסף ערך במהלך הקדנציה הקצרה סדרת 
קבלות קהל בשכונות וכן עשה מהפכה בסיוע לבעלי עסקים 
דוברי צרפתית בירושלים. מרציאנו רשם היסטוריה בהיותו 

חבר המועצה היחיד בארץ מטעם הקהילה הצרפתית.
 

 חיים כהן
ש"ס, ירושלים

כהן, יליד אורוגוואי, 
עלה לארץ בגיל קטן 

ובשנות בחרותו 
התקרב לגאון רבי 

יוסף אפרתי, משמשו 
של מרן הגרי"ש 

אלישיב זצ"ל, ושימש 
כנהגו האישי. עם השנים, באמצעות קשרים 

שרכש בחנן 10, התחבר לנדיבי עולם התורה 
שסייעו לישיבות וכוללים.

לאחר פטירתו של מרן הגרי"ש זצ"ל, עבר 
כהן לעיסוקים פרטיים תוך שהוא מנצל את 
קשריו הענפים במקסיקו, תוך שהוא כותב 

מפעם לפעם טורים פוליטיים קצרים לאתרים 
החרדיים. לפני כשנתיים השתלב כהן ברשת 
'קו עיתונות' ופרסם כמה טורי דעה חריפים 
שחוללו סערה ציבורית, בהם תקף את יו"ר 

ש"ס השר דרעי. חודשים ספורים לאחר מכן 
מונה לתפקיד חבר מועצת העיר י-ם, בעקבות 

סדרת פרישות בסיעת ש"ס המקומית. עקב כך 
ובעקבות פניית 'התנועה לאיכות השלטון', 

פרש מתפקידו ב'קו עיתונות'.
במהלך הקדנציה הקצרה, הגיע כהן לקבלות 
קהל רבות שנערכו על ידי חברי סיעתו 'ש"ס 

ירושלים' והשתתף בפעולות תרבות שתוקצבו 
דרך אגף מורשת מן המזרח, בראשות חבר 

סיעתו פיני עזרא.

מודיעין

צילום: ארי קלמן
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חנוך זייברט
יהדות התורה, בני ברק

מזכ"ל אגודת 
ישראל וראש 

העיר בני ברק. 
זהו תוארו של 
אחד האנשים 

החזקים 
בפוליטיקה 

החרדית ובעשייה האגודאית העירונית 
למען הכלל והפרט. חנוך זייברט, בן 56 
ואב לאחד עשר, התגורר עד לפני עשור 

בעיר אשדוד, היה לאחד מבכירי העסקנים 
המקומיים ונחשב למושך בחוטי 

הפוליטיקה המקומית.
באשדוד עמד בראש סמינר גור ברחוב 

ינאי והקים מהמסד את אימפריית 
המוסדות לחינוך המיוחד 'מגן הלב'. 

בבחרותו למד בישיבת חידושי הרי"ם 
בת"א, ונשלח להיות מגרעין המייסדים 

של הישיבה ובעקבותיה הקהילה החסידית 
בעיר ערד. את זיקתו לעיר ראו כולם 

לפני שנתיים, כאשר הציבור החרדי יצא 
למחאות ענק בריכוזים החרדיים על מה 

שכונה חילול ביהכ"נ בערד, אז ניצב 
זייברט בחזית המאבק ולשכתו הפכה 

למטה הפעולה של ההפגנות. כבחור כבר 
השקיע את אונו ומרצו בפיתוח העיר 

וסיוע למשפחות הראשונות.
כחסיד גור, נאמן חנוך זייברט בצורה 

טוטאלית למנהיגו הרוחני מורו ורבו מרן 
האדמו"ר מגור שבחר בו לתפקיד.

מאשדוד הובא זייברט לבני ברק בשנת 
תשס"ח, ונבחר לחבר מועצת העיר ולסגן 

ומ"מ ראש העיר דאז, ח"כ יעקב אשר. 
בשלהי הקדנציה עת עבר אשר לכנסת, 
כיהן במקביל לראש העיר הרב אברהם 

רובינשטיין. בשנת תשע"ג נבחר לראשות 
העיר פה אחד, בהתאם להסכם הותיק 
והידוע בין המפלגות בעיר, במסגרתה 

מתחלפים ראשי העיר אחת לחמש שנים, 
כשנציגי אגודת ישראל ודגל התורה 

משמשים בתפקיד בהתאמה.
בחייו האישים קרוב זייברט מאוד לילדים 
מיוחדים וכאלו הסובלים מלקויות שונות, 

גם חולים בבתי חולים הסמוכים לבני ברק, 
כ'שיבא' בתל השומר, זוכים לתשומת לב 

רבה ממנו, ומדי יום שישי, ופעמים אף 
באמצע השבוע הוא עושה שעות ארוכות 

בחברתם, יחד עם מוזיקאים ואנשי שמחה.
בכהונתו רשמה העירייה הישגים גבוהים, 
בפרט בכל הקשור בשמירה על תקציבה 
והגדלת הקופה הציבורית, בהיקף שלא 
היה כמוהו. זייברט גם זכור כמי שנשא 

את דגל המאבק בפקקים ועומסי התנועה 
שהפכו לאורחי קבע בכניסה לעיר, ברחוב 

השומר המיתולוגי. את הנגע הצליח 
זייברט לבער בחלקו אודות למצלמות 

החנייה שמרשתים את הרחוב ההומה.

מנחם שפירא
יהדות התורה, בני ברק

מי שמכהן כיו"ר הועדה המוניציפאלית של דגל התורה 
וסגן ראש העיר בני ברק, הוא בעצם ירושלמי שורשי 

במקור, בנו של משגיח ישיבת קול תורה הגאון רבי 
אביעזר שפירא, ובילדותו למד בת"ת קמניץ ולאחר 
מכן בישיבה קטנה קמניץ ובישיבה גדולה קול תורה.

לאחר נישואיו למד בכולל דיינות וקיבל הסמכה לכהן 
כרב. לאחר מכן עבר לגור במודיעין עילית, שם כיהן 
כחבר מועצה. בתפקידו זה חולל גם את מהפכת השירות של קבלות קהל לארנונה, 

מה שמוכר היום אצל נציגים רבים ברחבי הארץ.
בבחירות האחרונות, לאחר עשור במודיעין עילית, בהוראת גדולי ישראל העתיק 

את משכנו לבני ברק במקום ח"כ יעקב אשר שעבר לכנסת, כאן הפך למוקד פניות 
כשהוא נגיש לכלל הציבור עם לשכה פתוחה לצד קבלות קהל ברחבי העיר. במקביל 

התנהל גם בכובעו כמנהל המחלקה המוניציפאלית של דגל התורה, תפקיד שקיבל 
לפני 15 שנים על ידי יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני. מאז שקיבל לידיו את 

המושכות בתחום זה זינק מספר הנציגים של 'דגל', כאשר כיום ישנם לסיעה כמאה 
נציגים בכ50 ערים ברחבי הארץ.

למעשה, שפירא הוא גם איש הארגון של דגל התורה, ובעיקר כאשר מדובר באירועי 
ענק שזכורים לכלל היהדות החרדית, כמו 'עצרת המיליון' נגד גזירת הגיוס 

עליה הורה מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, סיום הש"ס הגדול בגבעת המבתר, 
והאירוע הגדול 'התקבצו' שהתקיים לפני הבחירות האחרונות בבני ברק. זאת 

לצד מסעות הלוויה של גדולי התורה שנפטרו בשנים האחרונות.
שפירא הקים גם את איגוד בני הישיבות בבני ברק, עבור תלמידי הישיבות 
בימי בין הזמנים, ארגון המאגד למעלה מ30 קהילות בעיר ואלפי בחורים. 

במשך שעתיים ביום בשעות הבוקר אי אפשר לתפוס אותו, עקב היותו 
בשיעור קבוע מידי יום לאחר תפילת שחרית. בנוסף, הוא ידוע גם בסיוע 

בתחום הרפואה ובמשטרת ישראל וזאת בגלל קשריו הענפים בתחום, כאשר 
שנים רבות סייע ביעוץ לקופת חולים כללית כדי לסייע למגזר החרדי.

אברהם רובינשטיין 
יהדות התורה, בני ברק

מי שמועמד כמעט 
בוודאות לתפקיד 

ראש העיר בני ברק 
על ידי מרן שר 
התורה הגר"ח 

קנייבסקי, שאף כינה 
אותו בתואר 'המלך', 
ומכהן כבר כיום כמ"מ ראש העיר הוא אברהם 

רובינשטיין, בן 60.
רובינשטיין הוא איש עשייה מובהק ואיש ציבור 

שהפך לסמל. מראשוני כוחותיה של התנועה 
הצעירה שנקרא לדגל על ידי מרן הגראמ"מ 

שך ומאז מניף את דגל התורה בשרשרת 
תפקידיו הציבוריים, במערכת הקמתה של דגל 

התורה בתשמ"ט, כאחד ממייסדי 'תודעה', 
כחבר מועצת עיריית בני ברק שנים רבות 

וכמזכיר מועצת גדולי התורה והמוציא והמביא 
בשרשרת סוגיות ציבוריות שעל סדר יומה של 

היהדות החרדית.
רובינשטיין, חניך ישיבות אור ישראל ופוניבז', 

תלמיד כולל פוניבז' וכמי שרשם על שמו בעמל 
נפש את רשת כוללי 'נחלת משה' בארץ הקודש 
המונה 10 סניפים ולמעלה מ-1,200 אברכים.

כאחד מעסקניה הבולטים של התנועה, זכה 
רובינשטיין לקרבה מיוחדת אצל רבני התנועה 

ומייסדיה. הוא נחשב מקורב מאוד ליו"ר 
התנועה ח"כ משה גפני ושדרת ההנהגה 

הוותיקה של דגל, ומקושר פוליטית עם כלל 
המגזרים והקהילות החרדיות. 

הכינוי המוכר ביותר לרובינשטיין הוא 
מטבע הלשון שטבע מורו ורבו – מרן שר 
התורה המעניק לרובינשטיין חיבה מופגנת 

ונדירה ומכנה אותו בכל הזדמנות "המלך". 
רובינשטיין לא מחסיר יום בו אינו פוקד את 

מעונו של מרן, לפעמים גם פעמיים ושלוש. כל 
פרט בסדר יומו מוכרע כאן.

אליהו דדון 
ש"ס, בני ברק

יו"ר סיעת ש"ס בבני ברק, אליהו דדון, בן 62 ואב 
לתשעה, למד בצעירותו בישיבה קטנה נווה ארץ 

ובישיבה גדולה בישיבת הנגב. בהמשך הוציא תואר 
ראשון במנהל עסקים, כיהן כר"מ בישיבת כתר תורה 

בב"ב ונמנה על מקימי הקהילה החרדית בירוחם.
את תפקידיו הפוליטיים התחיל כמנהל לשכתו של 

השר אליהו סויסה לפני כ20 שנה, מאז התקדם 
והשתלב במועצת העיר בני ברק, תוך שהוא זוכה בתפקיד הסגנות. מתייעץ בנושאים 

ציבוריים עם חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני, ועם הגר"מ פחימה, הגר"ש 
מחפוד והגר"ש בן שמעון. גיסו הוא ח"כ לשעבר יגאל גואטה.
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יאיר שוקרון
יהדות התורה, בני ברק

שוקרון נולד בת"א 
יפו, ובצעירותו למד 
בישיבות נווה ארץ 
וכנסת שלום, חונך 

על ידי הוריו 
למסירות לתורה, 

כשאביו משמש כרב 
קהילה למעלה מיובל, ומתווה דרך חינוכית 

שכולה מסירות לתורה ולומדיה.
ב-25 השנים האחרונות היה שוקרון שותף 

להקמת קהילות חניכי הישיבות בעיר, וכמו כן 
כיהן כיועץ ומפקח חינוכי בתלמודי תורה של 

חניכי הישיבות בעיר. לפני עשור נקרא לשמש 
כחבר מועצת העיר  בני ברק מטעם קהילות 

חניכי הישיבות.

גדליהו בן שמעון
ש"ס, בני ברק

בן שמעון, בן 39 ואב לשישה, הוא בוגר ישיבות 
תפרח ומאור התלמוד ברחובות. לפני כעשור נכנס 

לפוליטיקה המקומית כנציג חניכי הישיבות ובני 
התורה הספרדים, להם הוא דואג לטפל בעיקר 
בנושאים שוטפים ובעיות היומיום, כמו הנחות 

בארנונה, טיפול בצרכי הקהילה ועוד.
בן שמעון מקורב מאוד לנשיא מועצת חכמי 

התורה, מרן הגר"ש כהן, וכמו גם לגאב"ד רבי שלמה בן שמעון. מלבד ידיעותיו 
התורניות, הוא משפטן ובוגר תואר ראשון ושני במשפטים באוניברסיטת בר אילן.
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משה מלאכי
עץ, בני ברק

מלאכי, בן 39 ואב לשישה, למד 
בישיבת אור אלחנן הגדולה, ולאחר מכן 
בישיבת חברון כנסת הגדולה, שם נוצר 

קשר עמוק בינו ובין הגאון רבי הלל זקס 
זצ"ל. לאחר נישואיו, למד במשך שנים 

ארוכות בכולל קדשים 'בית יהודה', שם 
זכה לקשר מיוחד עם הגאון 

רבי דוד פיינשטיין.
במשך תקופה עסק לפרנסתו בתחום התיווך והמסעדנות, ואז 

התוודע למצוקה קיומית קשה שקיימת אצל משפחות רבות בעיר 
בני ברק. בשעתו הקים קווי חלוקת אוכל לעניים בכל רחבי העיר 

ולכל המגזרים כמובן, כשעם הזמן הדבר הלך והשתדרג למוצרי 
בסיס מלבד מזון ואוכל. 

בתקופת הפילוג הליטאי הקים מטה מיוחד שעסק בהסרת החרמות 
נגד אנשים ועסקים המזוהים עם ציבור 'בני תורה', כשהפעולה 

הראשונה המוצלחת הייתה - הסרת החרם מאולמי היכלי מלכות. 
תקופה קצרה לאחר מכן נקרא למעונו של מרן הגר"ש אוירבך 

זצ"ל - יחד עם הרב שמואל גולדשמידט, ויחד קיבלו את ההוראה 
להקים את סיעת בני תורה בבני ברק. 

לאחר הבחירות החל לכהן כחבר מועצה וחבר אופוזיציה פעיל, 
בתפקידו כחבר וועדת הארנונה, הוביל מהפיכה בתחום ההנחות 

בארנונה עבור כלל תושבי העיר הזכאים להנחה. בנוסף, כיהן 
כחבר הועדה לתכנון ובניה. 

במקביל לפעילותו בעירייה, הקים את התלמוד תורה החדש 
'תפארת יעקב' בבני ברק, לאחר מכן הקים את בית הכנסת אהל 

משה, שהיה הראשון והעצמאי עבור ציבור בני התורה בעיר. 
מלאכי גם ריכז את הפעילות מול גורמי משטרת מרחב דן. אם 
זה בהפגנות שהתקיימו במרחב, או במעצרים יזומים שביצעה 

המשטרה, ודאג לשחרר את העצורים עם סיומה של כל מערכה 
שהתקיימה באזור. כן שימש כחבר וועדת הדיור של מנחם כרמל, 

ובמסגרת זו נבנו מאות יחידות דיור בבית שמש תחת עמותת 
'שלום השבטים' שמלאכי עומד בראשה. 

מלאכי זוכה לקרבה מיוחדת מהגאב"ד הגר"צ פרידמן והגר"א 
דויטש שמתווים את דרכו, יחד עם רבני הסיעה בעיר.

יהודה טוויל
ש"ס, בני ברק

עם כניסתו של ח"כ )לשעבר( יגאל גואטה 
לכנסת, לפני פחות מ-3 שנים, החליף אותו 
בעיריית בני ברק הבא בתור ברשימת ש"ס 

המקומית - הרב יהודה טוויל.
טוויל, בן 60, מתגורר בבני ברק ומחשיב 

עצמו כתלמידו המובהק של חבר מועצת חכמי 
התורה הגאון רבי משה מאיה, רב שכונת 'יד 

אליהו' בתל אביב וראש כולל 'זכרון משה'. מלבד היותו אברך בכולל 
של הרב מאיה, משמש טוויל כמנהלו, יחד עם אביו שהקים את 

הכולל לפני כארבעים שנה. לפוליטיקה הגיע בגלל המלצת מחותנו 
הרב שמואל אלישיוב, ראש מוסדות 'שערי ציון'.

בשנותיו במועצה, אליה העדיף מלכתחילה שלא להצטרף, התמקד 
טוויל בייצוג בני התורה הספרדים בעיר ובסיוע בענייני היומיום. הוא 

אחד הנציגים הבודדים שמחזיקים במכשיר סלולר כשר בלבד ואין 
להם כל שאיפה פוליטית, לא במישור המקומי ולא בארצי, למעט 

סיוע לאברכים ומשפחות.

שלמה קוסטליץ
יהדות התורה, בני ברק

קוסטליץ, בן 57 ואב 
לשלושה עשר, מכהן כבר 

22 שנה במועצת העיר, 
עוד מהימים בהם 

הסתיימה כהונתה של 
הועדה הקרואה שהייתה, 

ולאחר מכן הוחלפו כל 
חברי המועצה, אז שולב כנציג הכלל חסידי. 

בצעירותו למד והתחנך בת"ת זכרון מאיר של החינוך 
העצמאי בבני ברק, לאחר מכן למד כשנה וחצי בישיבת 

חכמי לובלין בראשות מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל ולאחר 
מכן בישיבת אהל שמעון של ערלוי. קוסטליץ הוא חסיד 

נדבורנה אך מחזיק בקשר קרוב עם אדמו"רים רבים 
הרואים בו את שלוחם במועצה. וכבר כשיצא לדרך היה 
זה בברכתם של האדמו"ר בעל ה'נתיבות שלום' מסלונים 

זצ"ל, האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, האדמו"ר מאלכסנדר 
זצ"ל והאדמו"ר מערלוי זצ"ל, בנוסף הוא מקושר גם 

לחסידויות רבות.
לפני שנכנס לפוליטיקה, היה קוסטליץ מנהל ישיבת 'חזון 
נחום' עוד לפני כ-30 שנה, ואף היה שותף בהקמתה של 

הישיבה אשר יצרה קו חדשני של ישיבה למדנית כלל 
חסידית, משכך, גם בפוליטיקה מטרתו הייתה לסייע 

לעוד ישיבות ומוסדות.
קוסטליץ מכהן גם כיו"ר ועדת הנחות בארנונה, 

תפקיד משמעותי במיוחד בבני ברק, כבר 3 
קדנציות שהוא חבר בועדת תכנון ובניה וחבר 

הנהלה בעירייה. בנוסף, מנהל גם היום מערכת 
מוסדות וישיבות ומכהן כמנכ"ל הקרן למענכם 

מפליא לעשות, שהוקמה לפני שנתיים ונותנת ייעוץ 
רפואי ועורכת חלוקה למשפחות לקראת החגים.

 

חיים מאיר לאנגסאם
יהדות התורה, בני ברק

חיים מאיר לאנגסאם, 
חסיד צאנז ובוגר 

מוסדות החסידות, נולד 
וגר בבני ברק מאז 

ומתמיד. לנגסאם שימש 
20 שנה כמנהל מוסדות 

צאנז בבני ברק ובמשך 
שמונה שנים מתוכן, היה במקביל גם מנהל מוסדות 

צאנז בירושלים.
שנים רבות שימש כמג"ש במכינה לישיבה, עד 
שנקרא על ידי האדמו"ר מצאנז לשמש כמנהל 

המוסדות כאמור.
במסגרת תפקידו בעירייה מקרוב לחצרות רבים של 
חסידויות שונות המוצאות בו כתובת לעזרה לפרט 

ולכלל. דבר ייחודי נקט הרב לאנגסאם בכניסתו 
לקדנציה, כאשר הביא מיד עם בחירתו עוזר אישי 

על חשבונו בכדי שיקבל ויתעסק בעזרה לציבור, וזאת 
עקב עיסוקו הרב בניהול המוסדות כשכל דבר קשה 

במיוחד - הוא מגיע בעצמו לטפל. לנגסאם מקבל 
קהל קבוע בלשכת ראש העיר פעם בשבוע, יחד עם 

פניות ציבור מכל הרבדים.

יעקב וירז'בינסקי
יהדות התורה, בני ברק

אם הייתם ניגשים 
לפני חמישים שנה 

לנער הצעיר 
בישיבת כפר 

חסידים ואומרים 
לו שבעוד יובל 

הוא יהיה המנוע 
שמאחורי מעצמת התורה השנייה בגודלה 

בארץ ישראל הוא היה מביט בכם בהשתאות. 
כיום, כשמספר התלמידים ברשת ישיבות 

וכוללי ארחות תורה, מכרמיאל בצפון ועד 
מושב עוצם שבנגב, עולה על 3,000 
תלמידים, ועול קיומם הניסי והדאגה 

לאחזקתם מונחות על כתפיו של יעקב 
וירז'בינסקי, אין לו אפילו רגע של פנאי 

להרהר במסכת חייו המופלאה. 
יעקב וירז'בנסקי נולד להורים ניצולי שואה 
שמן האפר קמו, עלו לארץ וחינכו את צאצאיהם 
לחיי תורה ומצוות. את חינוכו כנער קנה בישיבת 

כפר חסידים, שם דבק בראש הישיבה מרן הגר"א 
מישקובסקי זצ"ל. לאחר נישואיו פנה ללימודי ייעוץ 

מס, וביושרו התקדם עד להיותו החרדי הראשון 
והיחיד ששימש כנשיא לשכת יועצי המס בישראל, 

ומשרדו 'מאזנית' נחשב כמשרד המוביל בישראל 
לייעוץ מס והנה"ח. 

לפני כ-40 שנה הקים את בית הכנסת 'חמדת 
צבי', בתחילה התקיימו התפילות והשיעורים בביתו 
שהיה אז ברחוב ירושלים, ולאחר תקופת מה רכש 

מישיבת פוניבז' את השטח עליו עומד עד היום 
בית הכנסת, בצמוד לביתו של מרן רה"י הגרב"ד 

פוברסקי, שם נקשר עמו בעבותות של אהבה. 
לימים נוצר צורך לרענן את רשימת חברי העירייה 

של דגל התורה בעיריית ב"ב, וראש הישיבה המליץ 
עליו לפני מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל כאיש הראוי 

לשרת את הציבור ביושר ובאמונה. מאז נקשרה 
נפשו בנפש מרן ראש הישיבה ויחדיו הקימו לפני 
עשרים שנה את ישיבת ארחות תורה. מרן זצ"ל 

סמך את ידו עליו בכל תחום והיה מכנה אותו בחיבה 
'שר האוצר שלי', וכל מוסד שחפץ לעמוד באחריותו 
של מרן הגראי"ל זצ"ל, היה תנאי ראשוני ובל יעבור 

שוירז'בינסקי יבחן את התנהלותו הכלכלית. כך 
ב'קופת העיר', בחינוך העצמאי, בקרן ההסעות, בלב 

לאחים, בבית החולים מעייני הישועה ובעוד שורה 
של מוסדות תורה וצדקה שבהם הוא חבר עמותה 

ובעל השפעה. 
לצד כל זאת הוא לא זונח את פעילותו הציבורית 
בעירייה עצמה, ובמכלול התפקידים אותם מילא 
בהנהלת העיר הותיר אחריו את רישומו בתקנות 
והסדרים, שרבים כלל לא מודעים שיצאו מבית 
מדרשו כמו בהנחות בארנונה לאברכים ומעוטי 

יכולת, שבהיותו מחזיק תיק הכספים בעירייה במשך 
מספר קדנציות הוביל את התחום. בנוסף, היה 

מהיוזמים והדוחפים להקמת מגדלי המשרדים בצפון 
העיר, בראייתו הרחבה שמדובר בנכסים שיניבו 

לקופת העירייה מיליונים רבים. בקדנציה האחרונה 
פרש לאופוזיציה בשל שיקולים ייחודיים הקשורים 

לועדות העירייה ובהנחיית גדולי ישראל.
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אברהם פרטוש 
ש"ס, בני ברק

אברהם פרטוש, חבר מועצת העיר בני ברק ואב 
לשבעה, התגורר בעיר מילדותו והתחנך בבית 

הספר רזילי, ובהמשך בישיבות אוהל משה ופורת 
יוסף.

כעוזרו האישי של רבה של רמלה, הגאון רבי 
יחיאל אבוחצירא, שומר פרטוש על קשר הדוק 

עם רבנים רבים, ובהם רבה של ירושלים הגרש"מ 
עמאר, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני, הרב פחימה, הרב הרצל חודר, 
הרב פרשי, הרב יוספי, הרב ניסים פרץ זצ"ל, הרב יוסף זליכה זצ"ל, הרב מכלוף 

פחימה, הגר"ש מחפוד והרב ליאור גלזר.
פרטוש הגיע לפוליטיקה באופן טבעי, כ'מסורת מבית אבא' בהיותו בן למשפחה 

של אנשי ציבור וגבאים, הוא מטפל בכל נושא שפונים אליו, ולפרנסתו הוא 
מנהל מחלקת כשרות ברבנות רמלה ויו"ר איגוד המשגיחים הארצי.

חיים מנחם רוחמקין 
עץ, בני ברק

חיים מנחם רוחמקין הוא הנציג הראשון של מפלגת 'בני תורה' בעיר 
התורה והחסידות. קדנציה פוליטית אחת חווה רוחמקין מתוככי מליאת 

מועצת העיר, וכעת הודיע שלא ימשיך לאחת נוספת. לפני הבחירות 
בתשע"ג הודיע רוחמקין על התמודדות לראשות העיר, לאחר פגישה עם 

סגן השר יעקב ליצמן, ירד הנושא מהפרק והפלג הירושלמי התמודדו בבני 
ברק למועצת העיר בלבד.

בבחרותו למד בישיבת 'קול תורה' והיה מקורב לראש הישיבה מרן 
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. כבוגר הישיבה ייסד ברבות השנים את ביהכ"נ 'חניכי ישיבת קול תורה' 
בבני ברק. שנים רבות מנהל רוחמקין את מוסדות 'חכמת שלמה', הכוללים ישיבה קטנה וגדולה, 

מכינה וישיבה לבעלי תשובה.
אחד הפרויקטים הציבוריים המשמעותיים והמסורתיים אצל רוחמקין הוא הפקת 'יום שכולו תורה' ביום 

העצמאות למאות אנשי עמל המתפנים מעבודתם, והשנה נערך במלון קונטיננטל שבב"ב.
רוחמקין נחשב כמקורב לגאון רבי צבי פרידמן ולגאב"ד חניכי הישיבות הגאון רבי מרדכי גרוס. בימי 

חיותו של מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל, היה רוחמקין מבאי ביתו ומהקרובים ביותר אליו.
לפני שנתיים פתח במסגרת הקמת המוסדות העצמאיים של הפלג הירושלמי את בית הספר 'בדרכי 

שמואל', מה שלטענתו גוזל שעות רבות ומאלץ אותו לטוס רבות לחו"ל, משכך ביכר שלא להתמודד 
שוב למועצת העיר ולהתמקד בעשייה החינוכית הפרטית.

ישראל הפטקה 
יהדות התורה, בני ברק

ישראל הפטקה, נציג הסיעה המרכזית, במועצת העיר ב"ב. אב 
לחמישה, בוגר ישיבות גור בארץ וממתפללי בית החסידים 'בית ישראל 

חיים' ברחוב מלצר בעיר.
במקביל לחברותו במועצת העיר מכהן הפטקה כמנכ"ל ארגון 'מרחב' 

של חסידות גור, המסייע בתחום התעסוקה החרדית. במשך שנים התנדב 
בארגונים וולונטריים שפעלו למציאת עבודות מכובדות לבני המגזר, 

בדגש על הנושא המקצועי. לפני כשלוש שנים הצטרף ל'מרחב', ונחשב 
לבעל ניסיון מקצועי רב שנים.

במסגרת חברותו במועצת העיר חבר הפטקה גם בכמה מן הועדות העירוניות החשובות. בבדיקת נוכחות חברי 
המועצה בדיונים זכה הפטקה במקום השני ונחשב לאחד משיאני הנוכחות.

ישראל משה פרידמן 
יהדות התורה, בני ברק

ישראל משה פרידמן הוא נציג חסידות בעלזא במועצת העיר בני ברק. כובעו   
הנוסף של פרידמן הוא מנכ"ל 'תודעה'. מה שחריג אצל פרידמן, היא 

העובדה שהוא יושב על כיסאו של נציג 'דגל התורה' ונחשב לחלק 
מהרשימה. בכך מהווה פרידמן יוצא דופן יחיד משאר נציגי החסידות ברחבי 

הארץ, ששבו כולם לחיק אגודת ישראל ומשובצים ברשימתה, לעומת 
פרידמן, שכאמור יושב על המשבצת הליטאית.

בני ברק | הכירו את הנציגים

בצלאל נתן
ש"ס, בני ברק

בבחרותו למד בצלאל בישיבת 'נחלת 
יעקב' בבני ברק, כתלמידו של הרב 

אברהם יצחק ברזל. עם נישואיו קבע את 
מושבו בעיר. עד גיל שלושים למד בכולל 

'יוסף חיים' בת"א, שם הוכשר לרב וקיבל 
תעודת כושר 'יורה יורה' מהגאון רבי 
מרדכי אליהו זצ"ל, לאחר מכן שירת 

בצה"ל בתור רב צבאי וסיים את שירותו כקצין בדרגת 
רב סרן במילואים. 

עסק רבות בפעילות ציבורית ובמקביל סיים בהצטיינות תואר ראשון 
במינהל עסקים ותואר שני התמחות בניהול ציבורי ומשאבי אנוש. 

כמו כן, נתן הוא בוגר תואר ראשון במשפטים וכיום עורך דין מוצלח 
ונוטריון ומנהל משרד עצמאי בתחום.

כבר בצעירותו היה מעורב בכל ענייני הקהילה, הן בבני ברק והן בעיר 
לידתו ראש העין, כאשר היה מארגן את הפעילות לבחורי הישיבה 

ודואג לצרכיהם בבין הזמנים ולאחר מכן.
לפני 15 שנה, עלתה דרישה לנציג מהשכונות בבני ברק ברשימת 
ש"ס המקומית, ובהסכמה עם הגאון רבי שלמה מחפוד, הוחלט כי 
עוה"ד בצלאל נתן יהיה המועמד למועצה. הבחירות התקיימו ונתן 

נבחר לכהן כחבר מועצה מן המניין, מאז ועד היום הוא ממשיך 
בתפקידו זה וחבר בוועדות שונות בעיר. 

בתפקידו האחרון במועצה שימש כחבר ועדת תכנון ובנייה, כשבנוסף 
הוא משמש כחבר דירקטוריון בתאגיד המים 'מי ברק' ומחזיק תיק 

רכש ולוגיסטיקה.

פרץ אברמוביץ 
יהדות התורה, בני ברק

אברמוביץ, בן 38 ואב לשמונה, הוא איש 
ערלוי ונציג החסידות במועצת העיר בני ברק. 
כבר מגיל צעיר היה מעורב בעשיה בקהילה, 

ובבחירות הקודמות כאשר קודמו במשבצת זו, 
הרב מרמורשטיין פרש, התבקש להיכנס 

במקומו, מאחר וכבר אז היה מסתובב 
במסדרונות העיריה ושלט בנעשה במועצה.
אברמוביץ מכהן כמנכ"ל מוסדות חסידות ערלוי, והוא זכה לקשר נפשי 

עמוק עם האדמו"ר מערלוי זצ"ל ועם יבדלח"א האדמו"ר שליט"א. 
בתפקידו הוא מנסה לסייע ולקדם את ענייני המוסדות והקהילה ככל 
יכולתו, ובנוסף כנציג הכלל חסידי בעיר, מושיט יד לקהילות חסידיות 

נוספות שזקוקות לעזרה. בנוסף, הוא מקפיד לערוך קבלת קהל בהן הוא 
מסייע למאות פניות פרטיות. אברמוביץ מחזיק את תיק הבריאות בעירייה.

מיכאל קקון
יהדות התורה, בני ברק

מיכאל קקון נולד וגדל באופקים, לאביו זצ"ל, ממייסדי ורבני הקהילה המקומית. 
בצעירותו למד בישיבת תפרח ולאחר מכן בישיבת ברכת אפרים.

לפני 25 שנה, כאשר הקים מרן הגראמ"מ שך זצ"ל את 'מרביצי התורה', התבקש 
להיות חבר מזכירות ולעזור ולטפל בהקמת בתי כנסת ותלמודי תורה בעיר בני 

ברק.
לפני 15 שנה הכניסה הסיעה שני נציגים לעירייה, ולפני 10 שנים נכנס קקון 

כחבר עירייה וראש אגף תשתיות ופיתוח. במקביל לתפקידיו במועצה, הוא מנהל 
את ת"ת תורת ישעיהו וכמו גם כולל חשוב בעיר.

ה'אני מאמין' שלו, הוא לעזור ולסייע להקים בתי כנסיות ומוסדות לציבור בני התורה, ובמקביל לעזור לכל 
בקשה מתושבי העיר - ללא יוצא מן הכלל.
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אפשרות לקבוצות ולקעמפים



14

בנימין מיירניק
יהדות התורה, קרית יערים

מיירניק, מכהן כחבר מועצה בישוב הנוטף על הרי 
ירושלים, מדובר בצעיר נמרץ הקובע עיתותיו לתורה 
בכולל האברכים כשאר בני גילו. מיירניק אב לילדה, 

ובבחרותו חבש את ספסלי ישיבת 'בית שמואל' בירושלים.

יצחק פרידמן 
טז, קרית יערים

פרידמן, בן 45 ואב 
לשישה, הוא יליד ניו יורק 

שעלה לארץ בשנותיו 
כבחור ישיבה, נישא כאן 

והגיע להתגורר בטלז סטון 
לפני כ-30 שנה. הוא 
מנהל חברה שמספקת 

חופשות לחו"ל בקפריסין לאורך כל השנה. 
לפוליטיקה הגיע מסיבה אחת, לאחר שקיבל פניות 

מהקהילה מגורמים שביקשו ממנו לסייע שיהיו 
בחירות של ממש במקום ולא משהו שמוכתב מראש. 

לאחר שהתייעץ עם רבו הצטרף לבקשט והצטרף 
למועצת העיר בקדנציה האחרונה.

אברהם רוזנטל
יהדות התורה, קרית יערים

ראש המועצה מהותיקים 
במגזר החרדי, אברהם רוזנטל 

מקרית יערים, בן 70 ואב 
לשלוש בנות. רוזנטל נולד 

בירושלים בשנת תש"ח, 
בצעירותו למד ב"עץ חיים" 

ולאחר מכן בישיבת 
"אמשינוב" אצל מרן הגר"ש אויערבך זצ"ל. לאחר חתונתו 

התגורר ברחובות ושימש כמזכירו האישי של ר' שלמה 
קוק זצ"ל. בהמשך עבר לעבוד כחשב כלכלי בחברת 

"עתירות מדע" ברחובות, חברת בת של "כור", כמו כן 
עבד כחשב כלכלי במוסדות ציבוריים רבים כמו "מכון 

ירושלים", ת"ת המסורה, ומוסדות רבים אחרים.
לפני 40 שנה הגיע האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל בעל ה"עקבי 
אבירים" לשבות ביישוב "קריית יערים". הרב רוזנטל נכנס 

אליו לשיחה ומאז הועמק הקשר ביניהם והרב רוזנטל 
מגדיר את עצמו היום כמשתייך לחסידות סדיגורא, ואף 

זכה לשמש כשליחו האישי של הרבי זצ"ל בנושאים רבים.
היה מתושביה הראשונים של קרית יערים. בשנת תשנ"ה 

כיהן כחבר בוועד היישוב וכמנהל מחלקת החינוך של 
היישוב. שנה לאחר מכן הוכרזו לראשונה בחירות 

במועצה, אז התבקש על ידי רבני המקום בשליחות המרא 
דאתרא הרב אריה שולמן לקחת על עצמו את עול ניהול 

היישוב. במהלך שנות כהונתו זכה לקרבה רבה ממרן 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאף היה נוהג לבוא לעיתים לנפוש 

בטלז סטון והיה מתבטא כלפיו בחמימות ובחיבה מיוחדת. 
בהמשך התקרב גם למרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שהיה 

מעורה בכל ההחלטות הציבוריות במקום.
הוא מכהן כבר עשרים ושתיים שנה כראש המועצה 

וחתום על ההצלחה המסחררת של המקום שהפך בשנים 
האחרונות ללהיט ולמקום מגורים מועדף. לשכתו האישית 

פתוחה לציבור וניתן להיכנס אליו באין מפריע על כל 
נושא. גם יריביו מודים בקסמו האישי וביכולתו ללכת בין 

הטיפות ובהתנהלותו החכמה מול משרדי הממשלה.
הוא נחשב כאשף מומחה בגיוס כספים ממשרדי הממשלה, 

מפעל הפיס וקרנות שונות. כך לדוגמא הוא בונה בימים 
אלו מקווה מפואר בעלות של שש מיליון ₪ ופארק נוסף על 

שטח של 5 דונם שמוקם במרכז הקריה.

בן ציון בנג'מין 
יהדות התורה, קרית יערים

בנג'מין, משמש נאמנה את תושבי היישוב השקט, שרק 
בהקשרים פוליטיים אחרונים עלה לכותרות, הוא יליד דרום 
אפריקה שעלה לארץ הקודש ואב לשישה ילדים. בהכשרתו 

עונה בנג'מין לתואר רואה-חשבון, מקצוע בו הוא מומחה 
ובהצטיינות, אולם בפועל חובש בנג'מין את ספסלי כולל 

האברכים ושקוד על תלמודו.

יוסף אסרף 
יהדות התורה, קרית יערים

חבר נוסף במועצה המקומית בקריית יערים טלז-סטון הוא 
יוסף אסרף, אב לשבעה ילדים. שעובד לפרנסתו בקבלנות 

שיפוצים ונמנה על רשימת יהדות התורה המקומית.

אורן גרנית
יהדות התורה, קרית יערים

אורן גרנית, אבא לשמונה, נמצא גם הוא ברשימת חברי 
המועצה החרדיים של טלז-סטון. גרנית בוגר ישיבת 'חברון' 

בירושלים וכיום עומד בראש הישיבה התיכונית חרדית 
"מאורות" בעיר בית שמש הסמוכה, בין לבין הוא מפנה 

מזמנו כדי לקדם את הסוגיות הפוליטיות המקומיות.

אריה כהן
ש"ס, ראשון לציון

הרב אריה כהן, מכהן כיו"ר ש"ס 
בראשון לציון, אליה הגיע אחרי 
שלל תפקידים ציבוריים – ובין 

השאר מנכ"ל חברא קדישא תל 
אביב, יו"ר המועצה הדתית 

ביהוד ויו"ר החברות העירוניות 
בראשון למיון. כהן, בן 57 ואב 
לשמונה )נכדים הוא כבר לא סופר...(, גדל בצעירותו בשיכון 

המזרח בראשון לציון ומתגורר בו גם היום. 
אחרי נישואיו למד בכולל דיינות במשך 10 שנים והוסמך 

לרבנות, דרך תנועת ערכים השתלב בעשייה הציבורית. שלח 
800 משפחות למסורת וסמינרים, ועסק בפעילות תשובה 

בעירו, הקים שיעורי תורה ואת תנועת התשובה בעיר ולאחר 
מכן נכנס לכהן כחבר מועצת העיר, תפקיד בו הוא מכהן 

כבר 20 שנה ברצף.

מאיר עקיבא
עצמאי, ראשון לציון

מאיר עקיבא, בן 55, אב 
לשנים עשר וסב לחמישה עשר, 

הוא פעיל עצמאי וחבר 
במועצת העיר ראשון לציון, 

לשעבר היה חבר מועצה מטעם 
ש"ס. עקיבא נולד בכפר שלם 
וגדל בשכונת התקווה בת"א. 

הוא מגדיר את עצמו 'חייל של מרן', ולדבריו, היה פעיל 
ש"ס מאז הקמת ש"ס למועצות המקומיות. 

עקיבא חזר בתשובה לאחר שירותו הצבאי – בעת שהשתתף 
בסמינר ערכים, ולאט לאט החל ללמוד ולהתקרב והיה לתלמידו 

של הרב סעדיה בן יוסף. לפני 30 שנה עבר לראשון לציון, מאחר 
ורעייתו במקור מגיעה מראשל"צ, ושם החל בעבודת עסקנות 

והצטרף כפעיל בהקמת ש"ס. לפני 15 שנה הפך לחבר מועצה 
מטעם המפלגה ומאז כיהן לסירוגין, ובתקופות בהן לא שימש 

כחבר מועצה, עסק בתפקידים ביצועיים בעיר. היום הוא נאבק על 
השבת ועל צביונה הרוחני של העיר. לפרנסתו, הוא שותף בחנות 

גדולה לחומרי בניין וחברת אינסטלציה.

אברהם בלומנטל
יהדות התורה, קרית יערים

אברהם בלומנטל, אב לאחד עשר ילדים, מייצג את 
תושבי טלז-סטון במועצה המקומית כאשר במקביל עובד 

לפרנסתו כרופא שיניים בקליניקה פרטית. בצעירותו 
למד בארה"ב, בישיבת 'נר ישראל' בבולטימור, ולאחר 

מכן עלה לארץ ישראל וקנה תלמודו בישיבת 'תורה 
אור' בשכונת מטרסדרוף בירושלים, אצל ראש הישיבה 

הגרח"פ שיינברג זצ"ל.

קרית יערים - ראשון לציון | הכירו את הנציגים

דב בקשט 
טז, קרית יערים

דב הוא בנו של הגאון רבי 
חיים מנחם בקשט, 

ובילדותו גדל בפתח 
תקווה. בהמשך התחנך 

בישיבה לצעירים של 'אור 
ישראל' ובישיבה גדולה 
חברון, שם היה בקשר 
הדוק עם ראש הישיבה הגרש"ז ברוידא זצ"ל ואף 

ערך את שיעוריו על מסכת סנהדרין. היה גם יד ימינו 
של רבה של פתח תקווה, הגרב"ש סלומון זצ"ל, 

במאבקי השבת בעיר. בעשרות השנים האחרונות 
מכהן כראש בית המדרש לאברכים 'למד דעת' 

בירושלים ונחשב מגיד שיעור פופולארי.
ב-16 השנים האחרונות מכהן כסנכ"ל ארגון 

וכספים של מרכז 'תקוה ישראל' שעוסק בחינוך 
תורני במדינות חבר העמים, ומסייע לנערים שעולים 

מאוקראינה לישראל. במשך עשורים נמנה על פעיליה 
הבולטים של מפלגת יהדות התורה, עד לפילוג 

שהתרחש בבחירות האחרונות, כאשר רץ במפלגה 
עצמאית למועצה המקומית וזכה בשליש מהמקומות.
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השימוש בבלעך ובקוצבי זמן לא תקניים אסור ומסוכן. 
אביזרים אלה מכלים את החמצן, עלולים לגרום לפיצוץ 

ומסכנים אותך, בני המשפחה והשכנים. 

רציתם לחמם את הארוחה לחג.

למידע נוסף על בטיחות בגז ביתי,  בקרו באתר משרד האנרגיה.

באזהרת הרבנים הראשיים,
הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

הרב יצחק יוסף  והרב הראשי לישראל
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מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור

ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה

העבודה כוללת:

דרישות:

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

!דרוש/ה 
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ישראל פרוש
אגודת ישראל, אלעד

את ציוני הדרך 
שעשה אל העסקונה 

הציבורית, כמעט 
ומיותר לכתוב על 
ישראל פרוש. די 
לשמוע את שם 

משפחתו, בשביל 
להבין מה הוא עושה שם, כשבראש ובראשונה 
מדובר בהמשך השושלת של עסקנות ציבורית 

מפוארת וארוכת ימים. 
אביו הוא סגן שר החינוך ויו"ר סיעת 'שלומי 

אמונים' הרב מאיר פרוש, סביו הוא הרב מנחם 
פרוש - שכיהן אף הוא כחבר כנסת וסגן שר בכנסת 

ישראל. אבי סביו הוא הרב משה פרוש, שכיהן 
בחלק מתקופת המנדט הבריטי כמזכ"ל אגודת 
ישראל ובשנים שלאחר קום המדינה, כיהן אף 

כחבר מועצה וסגן ראש עיריית ירושלים מטעם 
סיעת חזית דתית מאוחדת.

בשנות בחרותו למד ישראל פרוש בישיבת סלבודקה 
הליטאית בבני ברק ובישיבת לוצרן שבשוויץ. לאחר 
נישואיו, שירת ביחידה לזיהוי חללים וכן בקצין העיר. 

כשסיים שירות זה, הקדיש את יומו ללימוד בכולל. 
לעסקנות הציבורית נכנס בגיל 26, כאשר 

הקים עמותה בשם "חיים לנפש", שמטרתה 
לעזור לאסירים, חולים סופניים ועוד. בנוסף, 

באותה שנה החל לשמש כמנכ"ל אגודת 
ישראל בירושלים.

את אמון הבוחר הוא ביקש לראשונה כאשר 
נשלח לעיר אלעד בסמוך לבחירות המוניציפאליות 
ב-2008, לאחר שתושבים מאלעד פנו לסבו הרב 
מנחם בטענה כי צריך שם נציגות חזקה, וכך הנכד 
שסומן ככוכב עולה נשלח לשם והשתלב ברשימת 

יהדות התורה, כאשר לאחר הבחירות החל לכהן 
כסגן ראש העיר.

ב-2013, לאחר מערכת בחירות סוערת בעיר, 
נבחר לכהן כראש עיריית אלעד, וכך למעשה עשה 

היסטוריה כשהיה לראש העיר הראשון באלעד, 
שאינו משתייך לבני עדות המזרח. בנוסף, מבין 

ראשי הערים בקדנציה הנוכחית הוא נחשב לצעיר 
ביותר, בגיל 33 בתחילת הקדנציה. לפני קרוב 

לשנתיים, בשלהי 2016, נבחר על ידי מגזין גלובס 
לאחד מ-40 הצעירים המבטיחים בישראל.

בשנותיו כראש עיר, הצליח פרוש לאזן את התקציב 
העירוני שהיה בשפל עם גרעון וחשב מלווה צמוד. 

בתוך שלל הפעילויות שחולל בעיר, בולטת הקמתם 
של מספר ישיבות לכלל החוגים, כשגולת הכותרת 
היא ישיבת 'תורה בתפארתה', מישיבות הדגל של 

הציבור הליטאי ואף ציבור בוחרי ש"ס, שלחלקו 
יש ביקורת על התנהלות ראש העיר )ביקורת 

שהתעוררה בעיקר לקראת הבחירות...(, מודים 
שהוא חולל שינוי משמעותי וחיובי באלעד. 

גם אם בסופו של דבר, בימים הקרובים תיפול ההכרעה 
בש"ס להריץ מועמד נגדו, או לחילופין ש'דגל התורה' 
תחליט לממש את ההסכם עמו ותציב מועמד משלה 
לראשות העיר אלעד, ובכך ימצא עצמו ישראל פרוש 
מחוץ למשחק, נראה כי מסכת החיים הפוליטית שלו 

רחוקה מלהסתיים ועתידו עוד לפניו.

צוריאל קריספל
 ש"ס, אלעד

חלק אינטגרלי מהעיר 
אלעד, הוא האישיות 
אותה נסקור בשורות 

הבאות. 'האבא של 
אלעד', נוהגים לכנותו - 

כמי שליווה את העיר 
מתחילתה ואף קודם 

שנולדה, כאשר בשנותיה הראשונות כיהן כראש 
המועצה המקומית שלה.

בשנת תש"כ נולד צוריאל קריספל להוריו 
שהתגוררו בבאר שבע. בישיבה קטנה למד 
בישיבת 'אהל מועד', כשלאחר מכן המשיך 

לישיבת 'בית הכרם' של הגאון ר' ישראל קליינר 
זצ"ל, ובהמשך שירת ארבע שנים בחטיבת גולני.

עם נישואיו, בגיל 23, קבע את מושבו בעיר 
אופקים, כשאת יומו הקדיש ללימוד בכולל של 

הגאון ר' אלעזר אבוחצירא, בבאר שבע, בשנים אלו 
הקים את אגף שק"ד )אגף שיקום דתי( בכלא באר 

שבע ובהמשך אף את מוסדות ״אוצר החיים״ באותו 
עיר, אותם ניהל משך שנתיים.

מקץ חמש שנים עבר להתגורר בירושלים, שם למד הוראה 
ודיינות בכולל 'יחווה דעת', כשבמקביל הוא משמש 

כמשב"ק הקרוב של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שחיבבו 
עד מאוד כאחד מבניו. ארבע שנים מאוחר יותר, על פי 
הוראת מרן הרב עובדיה, עזב את הכולל והחל לשמש 
כעוזר סגן שר השיכון אריה גמליאל למשך כשנה עד 

להתפטרות האחרון מהתפקיד, אז המשיך קריספל לשר 
הבינוי והשיכון דאז, פואד בן אליעזר, וכיהן באותו תפקיד, 
כשבמסגרת זו אף מונה ליו"ר מינהלת הקמת העיר אלעד.

בתשנ"ה מונה לראש המועצה הראשון של אלעד, על 
ידי שר הפנים דאז עוזי בר עם. מאוחר יותר - בשנת 

תש"ס, הועמד לראשונה למבחן הבוחר וגבר על 
המתמודד השני - יעקב אשר, ובעקבות כך המשיך 

בתפקידו עד לשנת תשס"ה, אז הפסיד למועמד השני 
צביקה כהן שנבחר לעמוד בראשות המועצה.

בעקבות ההפסד עזב קריספל את אלעד וחזר 
לירושלים, שם פתח משרד עצמאי של יזמות, נדל"ן 

 ,SAP ויעוץ, כשבין היתר שימש כיועץ לחברת
בנוגע להטמעת תוכנה בשלטון המקומי ועוד, זאת 

לצד הערך החשוב אליו חזר - חצי יום לימוד בכולל 
'חזון איש' בשכונת רמת שלמה, כשבנוסף ולהבדיל, 

במהלך השנים הוציא אף תואר במינהל עסקים.  
לפני כחמש שנים, נקרא שוב אל הדגל, על מנת 
להתמודד מטעם מפלגת ש"ס על ראשות העיר 

אלעד. קריספל נענה לקריאה, התמודד והפסיד בקרב 
צמוד ומותח לישראל פרוש. מאז הוא מכהן כסגנו 

ונחשב לדמות מוערכת ומשפיעה בעיר ובכלל, כשבין 
היתר משמש כחבר בועדת ההיגוי של העיר החרדית 
העתידית שפיר. על אף זאת הוא מצהיר כי בבחירות 
הקרובות ייקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים. לנצח? 

עדיין לא התקבלה החלטה.
קריספל גם מנהל ארגון חסד מקומי באלעד וידועה 

בעיר חלוקת ה'קמחא דפסחא' השנתית שלו, כמו כן, 
הוא מרבה בכתיבת מאמרי הגות והשקפה, ומפרסם 

גם מדי שבוע מאמר בעיתון 'כל ישראל' מבית 
'קו עיתונות', פעמים רבות בהשראת ידידו הקרוב 

מהעבר, הגר"ש פינקוס זצ"ל.

 אבי שטרן
דגל התורה, אלעד

הוא גדל בירושלים ולמד בבני ברק, כשאת ביתו 
בכלל התכוון לבנות באחת מהערים הללו, אך 

בעצת חכם הלך לבסוף אל העיר אלעד ושם עשה 
חיל בעניינים שונים, עד שקיבל הצעה לשמש 

כחבר מועצה. הכירו את אבי שטרן.
הוא גדל בשכונות מטרסדורף והר נוף 

בירושלים ולמד בישיבה קטנה 'תפארת 
התלמוד' בעיר ובישיבה גדולה תחילה ב'בית מתתיהו' ובהמשך נמנה על 

מייסדי סניף הישיבה במושב חמד, ישיבת 'מאור יצחק'.
לאחר נישואיו התלבט היכן לקבוע את מושבו האם בבני ברק או 

בירושלים, לבסוף על פי הוראת מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, הלך 
לגור דווקא בעיר אלעד, כשבשנים הראשונות הקדיש את יומו ללימוד בכולל 

לומז'ה בפתח תקוה, שם למד 8 שנים. במקביל היה ממקימי בית כנסת מרכזי 
בשכונת דרך החיים באלעד ושימש בו כגבאי.

ב-2006, כשנוסד ארגון 'איחוד הצלה', הוא הקים את מוקד ההזנקה ותפעול 
המתנדבים, שאז היה מוקד שליטה ובקרה על 1500 מתנדבים וליווה את התפתחותו 

במשך כשנתיים. לאחר מכן עבר לנהל את המוקד רפואי באלעד, המשרת את כלל 
הציבור, שבמשך השנים אף התרחב למוקדים נוספים ברחבי הארץ.

במשך השנים ניהל את מערך המחשוב במטות הבחירות של 'יהדות התורה' 
באלעד, ובערים נוספות ברחבי הארץ מטות נוספים של 'דגל התורה'. לפני 

כחמש שנים פנו אליו עם הצעה לשמש כחבר מועצה בעיריית אלעד ולאחר 
ברכת הגראי"ל שטיינמן הוא השיב בחיוב ובקדנציה זו שימש כיושב ראש סיעת 
'דגל התורה' וכן כיו"ר וועדת משנה לתכנון ובניה בעיר. כיום מדובר בו נכבדות 

כאחת האפשרויות לכהן כראש העיר מטעם 'דגל התורה', אם וכאשר.

שמואל גרוסברד
דגל התורה, אלעד

בגלל מצב כושל בתחבורה הציבורית, הוא החל 
לפעול יחד עם מספר תושבים לשיפור מצבה ובעקבות 

כך מונה ליו"ר ועד עירוני שטיפל בנושא וכך בעצם 
נכנס לעשייה ציבורית, עד שהפך לחבר מועצה מן 

המניין לפני כחמש שנים. הכירו את שמואל גרוסברד.
בילדותו הוא גדל בעיר בני ברק ובבחרותו למד 

בישיבות פוניבז' הקטנה והגדולה ובהמשך בישיבת 
מיר. עם נישואיו קבע את מושבו בעיר אלעד, כשאת יומו הקדיש ללימוד בכולל 

'ישיבת הר"ן' ובהמשך בכולל 'שערי ציון'.
ב-2003, מעט אחרי שהגיע לעיר, החל לפעול בנושא התחבורה 

הציבורית העירונית, בעקבות מצב התחבורה הכושל שהיה אז בעיר 
הצעירה. במסגרת הפעילות הוקמה ועדה עירונית בנושא זה וגרוסברד 

מונה לראש הועד על ידי רבני העיר. פעילות התושבים בראשותו הובילה 
להחלפת חברת התחבורה לשביעות רצון התושבים, אך גם לאחר מכן 

הוא המשיך לדאוג ולשפר את תפעולה השוטף בפרמטרים נוספים.
עם השנים נקרא לנהל את לשכת רב העיר הגאון רב שלמה זלמן 

גרוסמן, כשבתפקיד זה עסק בענייני הדת והכשרות בעיר. במקביל, 
לפני שלוש עשרה שנים, הקים יחד עם תושבים נוספים את בית הכנסת 
'מאור שרגא'. עם השנים הפך מקום זה לבית הכנסת המרכזי בעיר, עם 
מספר המניינים הגדול ביותר ועד היום הוא משמש בו כגבאי. כמו כן, 
במשך 15 שנה הוא עורך את העלון התורני 'קול התורה', היוצא בעיר.
לפני כחמש שנים נקרא על ידי הרבנים לבוא ולפעול מתוך מסדרונות 
העירייה מטעם 'דגל התורה'. לאחר הבחירות מונה לכהן כסגן ומ"מ 

רה"ע ומחזיק תיק שרותי הדת ותיק התחבורה, כאשר בשנים אלו שיפר 
את נושאי הדת כעירובין, מקוואות וכד' והפך את מצב התחבורה 
לבלי היכר, בדגש על התחבורה הציבורית, שם היה מעורב בהכנת 

מכרז התח"צ אותו החלה להפעיל חברת קווים לפני יותר משנתיים עם 
שיפורים נרחבים ביותר.
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אליהו קרעי 
ש"ס, אלעד

הוא הקים את קהילת 'איגוד האברכים', 
מקדיש את כל יומו ללימוד בכולל ואת 

הזמן המועט שנשאר לו, הוא מפנה 
לעשייה ציבורית כחבר מועצה 

בעיריית אלעד.
אליהו קרעי נולד בעיר טבריה, למד 

בתלמוד תורה 'זיכרון מאיר' ולאחר מכן 
בישיבה קטנה 'אור ברוך' בירושלים 

ובישיבה גדולה 'בית שמעיה' שבבני ברק.
לאחר נישואיו, התגורר במשך כשנתיים בבני ברק, כשאת יומו 
הקדיש ללימוד בכולל 'יוסף חיים' בתל אביב. עם מעברו לעיר 
אלעד החל ללמוד בכולל של המרא דאתרא הגאון הרב מרדכי 

מלכה, בכולל 'פקודת אלעזר' ובכולל של הרב אברג'ל, וכעת הוא 
לומד בכולל 'חכמת שלמה'.

במהלך השנים הקים בעידודו של רב העיר את 'איגוד האברכים', 
המאגד תחתיו את כל אברכי העיר הספרדים ואף הקים את קהילת 

ובית הכנסת 'איגוד האברכים' בראשות הגאון הרב שלום פרץ 
ובנשיאותו של המרא דאתרא הגר"מ מלכה, כאשר במסגרת 

הקהילה, הוא אף מפעיל גמ"ח כספים גדול.
בעקבות פעילותו הציבורית במסגרת הקהילה, לפני כחמש שנים 

במערכת הבחירות של 2013 נקרא אל הדגל, ושובץ ברשימת 
ש"ס העירונית כנציג בני התורה בעיריית אלעד.

משה ברדוגו
דגל התורה, אלעד

מבין האופציות האפשריות שעלו כמועמד מוסכם בין 
דגל התורה לש"ס לראשות העיר אלעד, דובר על נציג 
בן עדות המזרח, 'משתכנז' בסלוגן, שנמנה על נבחרי 

'דגל התורה'. מין פשרה כזו, של ספרדי מחד ונציג 
'דגל' מאידך.

הגם שהשם משה ברדוגו לא עלה כאופציה - למרות 
שהוא מכהן כחבר מועצה בעירייה זו ועונה לקריטריון 

נדיר זה ואף לא נחשב 'מוצנח' - הוא ממשיך בעשיה עם הפנים קדימה, כשהוא סוגר 
קדנציה שניה בתפקיד חבר המועצה, כאמור, מטעם 'דגל', כשהוא הוותיק יותר 
לעומת עמיתיו, גרוסברד ושטרן, ששניהם סוגרים קדנציה ראשונה בתפקיד.

נתחיל מהתחלה: משה נולד במושב הדרומי תפרח ובמהלך שנות ילדותו עקר 
יחד עם הוריו לירושלים עיר הקודש, כשאת מסלולו הישיבתי החל בישיבת 'עטרת 
ישראל' הקטנה, שבשכונת בית וגן הירושלמית. בהגיעו לישיבה גדולה, עשה את 

הדרך חזור אל ישיבת 'תושיה' שבתפרח - צור מחצבתו, כשבעצם המשיך את 
דרכו של אביו ר' שמואל ז"ל שהיה ממייסדי וראשוני התלמידים בישיבה זו, לפני 

כחמישים ושתיים שנה. שנים מאוחר יותר, גם בנו של מוי'שה, כהמשך השושלת, 
לומד אף הוא באותה ישיבה. 

לאחר נישואיו, התגורר משך שנתיים בעיר צפת והיה מראשוני הקהילה 
הליטאית שם, כאשר בשנים אלו הקדיש את יומו ללימוד בכולל. לאחר מכן עבר 

לגור בעיר אלעד, שהייתה אז עוד בתחילתה, והיה  ממייסדי קהילת 'חניכי הישיבות' 
של הציבור הספרדי, כשבד בבד היה שותף בהקמת תלמוד תורה 'זיכרון יעקב', 

המיועד לבני הקהילה ונמצא בנשיאותו של הגאון רבי יהודה עדס, ראש ישיבת 'קול 
יעקב'. לאחר מספר שנים בהן הקהילה פרחה ושגשגה, עלתה דרישה לנציגות בתוך 

סיעת 'דגל התורה' המקומית, כשמשה ברדוגו נבחר להיות הנציג מטעמה.
במהלך הקדנציה הקודמת החזיק בתיק הדת ובקדנציה הנוכחית מחזיק בתיק כספים 

וועדת מכרזים. בין ההישגים שמחזיק ברדוגו לאחר שנים של עשייה, הוא מתפאר 
בהצלחה להכניס כאלף בנות למוסדות החינוך השונים ובעיקר לסמינרים. מעת לעת 

שולח את ידו בכתיבה ומכריו מספרים על כישורים נדירים בתחום זה.

 אברהם בורכוב 
ש"ס, אלעד

הוא עלה ארצה בצעירותו 
והשתכן עם משפחתו בעיר 

תל אביב. לאחר נישואיו 
ירד לארה"ב, הקים שם 
קהילה ועם הקמת העיר 

אלעד חזר ארצה והיה בין 
ראשוני תושביה.

אברהם בורכוב נולד למשפחה מסורתית בברית 
המועצות. בשנות השבעים המאוחרות, כשהיה בן 15, 
עלה יחד עם הוריו ואחיו ארצה, כשאת משכנם קבעו 

בני המשפחה בעיר תל אביב. לאחר שגמר את מסלול 
הלימודים בתיכון, הלך ללמוד את שפת העברית באולפן 

ולאחר מכן התגייס לחיל תחזוקה.
מספר שנים לאחר נישואיו, גלה לקווינס שבניו יורק - 

ארה"ב ל-15 שנה. שם בגולה, הקים יחד עם משפחות 
נוספות את קהילת הבוכרים )המונה כארבע מאות 

משפחות( ובמסגרת זו חזר בתשובה. בדומה לאביו, 
הקים אף הוא מפעל טקסטיל, תחילה פה בישראל 

ולאחר מכן בארה"ב. 
ב-1999 חזר לישראל והיה מראשוני התושבים 

בעיר אלעד. הוא היה ראשון הבוכרים שהגיעו לעיר 
והקים את הקהילה שם מיסודה, כשבמקביל המשיך 

בעיסוקו בטקסטיל עד לפני מספר שנים, מאז הוא 
עוסק בנדל"ן. בד בבד דאג לצרכי הקהילה, הקים 

את בית הכנסת 'שערי רחמים' בו הוא משמש 
כגבאי וכן את הכולל הפועל בו, הנחשב לאחד 

מהגדולים בעיר.
בעקבות פעילותו ודאגתו לקהילה, יצר קשרים עם 
ראש העיר הראשון בעיר צוריאל קריספל ובהתאם 

לכך אף השתלב ברשימת ש"ס, אך לא נכנס 
למועצת העיר, מאחר ולא שובץ במקום ריאלי. לפני 

כחמש שנים, סמוך למערכת הבחירות ב-2013, 
כשצוריאל קריספל חזר לעיר והתמודד שוב 

לראשות, הוא קרא לבורכוב להצטרף לרשימה, 
הפעם במקום ריאלי, וכך הוא נכנס לעירייה.

פנחס גרוס 
שלומי אמונים, אלעד

הוא מהווה שילוב מעניין, חסיד צאנז ונצר למשפחות ויז'ניץ והעדה החרדית, והעבר המשפחתי שלו, 
הן בהנהגה הפוליטית והן בזו הרבנית, לא מאפשר להתעלם מהשילוב המעניין. הכירו את פיני גרוס. 

הוא גדל בבני ברק למשפחה המשתייכת לחסידות צאנז ולמד בת"ת "דרכי אבות" של החסידות 
בעיר. בישיבה קטנה למד ב "חזון נחום" ובישיבה הגדולה ב"טשעבין" שבירושלים. 

סבו הרב שלמה יעקב גרוס, שהיה חסיד ויז'ניץ, שימש כחבר כנסת מטעם 'אגודת ישראל' ומאידך 
סב אביו שעל שמו הוא קרוי, הגאון ר' פנחס אפשטיין זצ"ל, כיהן כראב"ד ירושלים מטעם 

העדה החרדית.  
עם נישואיו קבע את מושבו באלעד והחל לפעול במגוון תחומים בהם היה חוסר בעיר בעקבות צמיחתה. כך לדוגמא ניהל 

מאבק לפתיחת תחנות 'טיפות חלב' נוספות בעיר, מכירות מסובסדות ומוזלות ועוד. במקביל, בעקבות חוסר במענה תעסוקתי 
החל בפניות יזומות למעסיקים ולחברות מרכזיות במשק, במטרה להביא מאות מקומות תעסוקה לאלעד, דבר שנשא פרי.

במערכת הבחירות האחת שלפני האחרונה, ב-2008, נבחר לכהן כחבר במועצת העיר אלעד מטעם הכלל חסידי - שלומי 
אמונים, כשמאז שימש בתפקידי יו"ר וועדת הנחות בארנונה ומחזיק תיק התעסוקה, במסגרת זו הצליח להעביר לעיר עשרות 

חברות מרכזיות ובעקבות כך ליצור עוד כ-1,000 מקומות עבודה נוספים. בעקבות ההצלחה הרבה שגרף בפעילותו - עד 
שהיה מי שכינהו כ'שר התעסוקה' החרדי - התבקש על ידי גדולי ישראל לסייע בתחום התעסוקה במספר ערים נוספות בארץ, 

בהן ישנו אכלוס של זוגות צעירים.
בנוסף לעיסוק הפוליטי, משמש גרוס כיו"ר ומנהל מוסדות חסידות צאנז בעיר, כשבמסגרת זו ייסד את בית הכנסת המרכזי לבני 

הקהילה, פתח תלמוד תורה ובשנים האחרונות אף ישיבה קטנה, שלצורך הקמתה ערך גיוס המונים שזכה להצלחה מסחררת.

 

 אסף אגבלה
ש"ס, אלעד

הוא איש חינוך 
במקצועו, במשך השנים 

שימש כמחנך במספר 
בתי ספר, כשבין היתר 
אף כיהן כמנהל חינוכי 

באחד מבתי הספר. 
הכירו את חבר מועצת 

העיר אלעד אסף אגבלה.
הוא נולד בעמנואל שבשומרון והתחנך תחילה 

בתלמוד תורה 'אוהלי יעקב' ביישוב. בישיבה קטנה 
למד בישיבת 'משכן שמעון-בית שמעיה' ובישיבה 

גדולה ב'ברכת אפרים'.
עם נישואיו קבע את מושבו בעיר אלעד ובמשך 

שנה הקדיש את יומו ללימוד בכולל 'מדרש ראובן' 
בראשון לציון. לאחר מכן התמנה למורה בבית ספר 
'נווה אריאל' של רשת מעיין החינוך התורני, בישוב 

אריאל, שם עבד משך שנתיים. לאחר מכן, עבר לבית 
הספר 'רשב"י' שברמת השרון, שם שימש כמורה 

ובמקביל כמנהל חינוכי, אך מוסד זה נסגר בסופו של 
דבר בשנת 2010, עקב מצוקות כלכליות. 

בעקבות כך, עבר להיות רבה בתלמוד תורה 'פיתוחי 
חותם' בתל אביב, משך ארבע שנים וב-2014 עבר 
לתלמוד תורה 'דעת יוסף' באלעד - שם הוא מחנך 

בכתה ז' עד ליום זה.
במשך השנים, כאיש חינוך, נתקל אסף אגבלה 

באנשים שנקלעו למצוקות שונות, דוגמת אי קבלת 
למוסדות ועוד, והיה עוזר להם, או לפחות מנסה 

לפתור עבורם את הבעיה, בין היתר על ידי פניות 
למחלקות רווחה וחינוך בעירייה, אתם היה בקשר 

וניסה לסייע ככל האפשר. 
בעקבות כך, לקראת מערכת הבחירות בשלהי 

2013, פנו אליו כמה מרבני העיר על מנת שיבוא 
להשפיע מתוך העירייה על מנת לעזור לעוד תושבים 

הזקוקים לעזרה דומה, וכך הוא נבחר במסגרת 
רשימת ש"ס המקומית למועצת העיר.
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אלעד | הכירו את הנציגים

אבי דיין
ש"ס, אלעד

הוא נכנס לפוליטיקה בשביל לשנות, הקים 
רשימה עצמאית ולבסוף השתלב ברשימת 

ש"ס וכך נכנס למועצת העיר. לאחר הבחירות 
הוא פירק גוש חוסם ובסופו של דבר הפך 
לחבר מועצה עצמאי. הכירו את אבי דיין. 
הוא נולד למשפחה מסורתית שהתגוררה 

בשיכון ד' בבאר שבע וכשהיה בכתה ו' הלך 
ללמוד במתיבתא של ישיבת הנגב עד לכתה ח'. לאחר מכן בישיבה קטנה 
למד ב'אור גאון' בבני ברק ובישיבה גדולה ב'שארית יוסף' שבבאר יעקב.

לאחר נישואיו התגורר תקופה בבני ברק, כאשר בתחילה הקדיש את יומו 
ללימוד בכולל של חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני ולאחר זמן יצא 

אל עולם העסקים. שנה לאחר נישואיו עבר לגור בשכונת גני הדר בפתח 
תקוה למשך ארבע שנים, כשבסופו של דבר עבר לגור באלעד. 

בקדנציה הקודמת, בתקופת ראש העיר יצחק עידן, ראה דיין כי העיר 
הולכת לאחור והחליט לנסות ולשפר את המצב. בשיתוף עם חבר נוסף 

- חיים גנסיה - הקים את 'מפלגת הצעירים' והיה אמור לרוץ ברשימה זו 
בבחירות האחרונות.

ביום הגשת רשימות המפלגות, לקראת הבחירות האחרונות, פנתה 
אליו מפלגת ש"ס שישתלב עמה על מנת ליצור גוש חזק ומבטיח. 
דיין נענה לבקשה והתמזג ברשימתם, אך לאחר הבחירות החליט 

להצטרף לקואליציית פרוש באופן עצמאי, וכך למעשה שבר את הגוש 
החוסם אותו ניסו ליצור בש"ס, שהחזיקו ברוב המנדטים יחד עם 

מפלגת ישי )תימנים(.
בעקבות הצטרפות זו היו בש"ס מי שניסו לצייר את דיין כבוגד, אך 

למעשה עד לישיבת מועצת העיר האחרונה, בה כל חבר מועצה 
מזדהה עם סיעתו לצורך מימון בחירות ועוד, הוא לא הצהיר על 

פרישה מש"ס, כשבישיבה זו הצהיר על הזדהות עם סיעה חדשה 
בראשותו בשם 'איחוד הקהילות'. לעת עתה, אל דיין חברה גם 
מפלגת יחד של אלי ישי, והוא פועל לחבר אליו קהלים נוספים 

לקראת הבחירות הבאות.

חיים מאיר כץ
אגודת ישראל, אלעד

מסכת החיים המעניינת והענפה של מנכ"ל 
המוסדות והבן של המשב"ק, שבשנות 

נעוריו כלל לא חלם לעסוק בחיים 
הציבורים, לצד התפתחות ושגשוג מוסדות 

ויז'ניץ באלעד, היא מעניינת ושווה סיקור 
בפני עצמה, אך למרות ננסה להגיש את 

הפרופיל המלא בקצרה.  
בשנת תשל"ו נולד חבר המועצה חיים מאיר כץ  לרב הערשיל כץ, 

המשב"ק המיתולוגי של בית אדמו"רי ויז'ניץ, כשכבר מגיל קטן היה 
מקורב לצלחת, לכל הפחות בהיבט הציבורי. בשנות ילדותו התחנך 

במוסדות ויז'ניץ, בת"ת בקרית החסידות, בישיבה לצעירים בירושלים 
ובישיבה גדולה בקריה.

לאחר נישואיו התגורר בעיר אשדוד ושם החל את דרכו הפוליטית, 
כשבין היתר היה מנכ"ל ארגון 'אם כל חי' של נשות ויז'ניץ בארץ 

ישראל. במהלך השנים אף היה היה עוזרו של סגן שר הבינוי והשיכון 
בימים ההם, מאיר פרוש, וכיהן כחבר הנהלת אגודת ישראל באשדוד 

וחבר בועדת הדיור ובועדה הפוליטית של חסידות ויז'ניץ.
לפני כעשרים שנה, עם הגעת בני החסידות לעיר החרדית החדשה אלעד, 

הורה לו האדמו"ר מויז'ניץ, בעל ה"ישועות משה", לעבור לעיר אלעד 
ולהקים שם את קריית החסידות ומוסדותיה, עבור משפחות החסידות 

שכיום מונה 500 משפחות כ"י ובמוסדות החינוך שלה מתחנכים 
כ-2,200 תלמידים בלע"ה. 

במקביל להקמת המוסדות, התמנה לכהן כחבר מועצת העיר מטעם 
החסידות, על מנת לפעול ולהשפיע, כשבמסגרת זו פתח את הלשכה 

לפניות הציבור, בה הוא נותן מענה וסיוע לתושבי העיר במגוון 
נושאים. בקדנציה הנוכחית החזיק את תיק החינוך, בנוסף לתפקידו 

כמנכ"ל מוסדות ויז'ניץ אלעד.

אבי עידן
 ש"ס, אלעד

הוא נולד למשפחה חילונית 
וכבר בתור נער בבית ספר היה 

חלק ממועצת התלמידים. בשנים 
המאוחרות יותר היה חלק 

מצעירי הליכוד וכמעט שהיה 
חבר במפלגה עצמה, אך בשלב 

כלשהו, החליט לשנות את אורח 
חייו וחזר בתשובה.

אבי עידן נולד בהרצליה והעיסוק בפוליטיקה עניין אותו כבר מגיל 
צעיר. בהתאם לכך השתלב בצעירי הליכוד בה ראה כמפלגתו, 

כשאת התיאבון הפוליטי קיבל בגיל 8 מנאום של מנחם בגין, לו 
היה עד בהנחת אבן הפינה לעיר אריאל. 

בבחירות 1996 היה בקשר עם המועמד לראשות הממשלה בנימין 
נתניהו, שבסופו של דבר ניצח. הליכוד היה נראה בעיניו כשאיפה 

פוליטית ובהתאם לכך כמעט והפך להיות חבר מרכז המפלגה, 
כשבמהלך השנים אף היה ממקימי סניף המפלגה בצור יגאל.

ב-2001, כשהוא בן 31, חלה תפנית באורח חייו כשהחליט 
לחצות את הקווים ולחזור בתשובה, לנטוש מאחור את העיסוק 
בפוליטיקה ולעסוק בעיקר, מאחר והגיע להבנה כי בליכוד אין לו 

מה לחפש בתור אדם חרדי. 
מהר מאוד הוא הבין כי לא יוכל להישאר באנונימיות מאחור, והחל 

לנהל אדמיניסטרטיבית את ישיבת 'נזר ישראל', שבראשות הרב 
מנשה עוזרי שהחזירו בתשובה ולימים אף נהיה מחותנו. בהמשך 
יצר קשר עם הרב אמנון יצחק ועזר לו להקים את העיתון 'שופר 

ניוז', בו שימש כעורך לשוני לצד העורך הראשי יצחק נחשוני. כמו 
כן, נתן מעת לעת הרצאות מטעם ארגוני תשובה שונים ואף נתן 

ייעוץ לארגוני התשובה 'ערכים', 'הידברות' ו'נפש יהודי'.
שנתיים לאחר שחזר בתשובה, הגיע להתגורר בעיר אלעד והיה 

ממקימי בית הכנסת 'בית יוסף', שם הוא משמש כגבאי עד היום, 
כשבנוסף מנהל גמ"ח כספים ועוד.

לקראת מערכת הבחירות המוניציפאלית הקודמת 
ב-2013, בעקבות פעילותו הציבורית, חברי קהילתו לחצו 

עליו להשתלב ברשימת ש"ס המקומית. שמו עלה בפני 
היו"ר צוריאל קריספל, שהיה אחראי על הרכבת הרשימה. 

קריספל נענה לכך בחיוב, עידן שובץ כמספר 4 ברשימה 
והוא נכנס לשמש כחבר מועצת העיר.

 יואל סילבר
דגל התורה, גוש עציון

סילבר גדל בקהילה החרדית 
בזכרון יעקב, ולמד בתלמוד 
תורה 'מפי עוללים', בישיבה 

קטנה 'צעירים יסודות' 
ובישיבות 'אור אלחנן' 
וזרועה אצל הגאון רבי 

יששכר מאיר זצ"ל, אליו 
היה קשור במיוחד ואף למד עמו בחברותא. לאחר 

נישואיו התגורר בירושלים ולמד שם תקופה, בהמשך 
השתקע במעלה עמוס, בשלביו הראשונים של היישוב. 

תקופה קצרה לאחר מכן התבקש להיות נציג היישוב 
במועצה האזורית גוש עציון ודירקטור של היישוב בחברה 

לפיתוח גוש עציון ומאז הוא נושא בשני התפקידים, 
כאשר תקופה מסוימת אף כיהן כסגן ראש המועצה. 

פרויקט משמעותי שהוביל היה קידום, הרחבת ושיווק 
מעלה עמוס, כשהוא מביא למקום קהלים נוספים. 

 JDN בארבע השנים האחרונות משמש מנכ"ל של
GROUP המספקת פתרונות תוכן כשר באינטרנט. 

ובנוסף, פעיל בתחום הדיור ופועל ליצירת עוד ועוד 
פתרונות למגורים לציבור החרדי מהצפון ועד הדרום.

 יובל גיאת
ישי, אלעד

יובל גדל ברחובות כבן למשפחה דתית לאומית, 
בהמשך התחרד והתיישב באלעד. מעמדו כראש 
קהילה תימנית בעיר הוביל את ברק צברי לצרפו 

כמספר 2 ברשימתו 'ישי' והוא נכנס למועצה. 
בנה בית כנסת מפואר בעיר, הניצב בלבו של 

מאבק משפטי.

ברק צברי
ישי, אלעד

סגן ראש העיר ברק 
צברי, הוא אמריקאי 

במקור שעלה 
בשנותיו הבוגרות 

ארצה, נחשב לאדם 
אמיד שעל פי 
השמועות היה 

בעליה של חווה לגידול דגי דניס. הוא מרבה 
לנסוע לחו"ל. פרץ לחיים הציבוריים של אלעד 
לפני חמש שנים, כשהצליח לאחד את קהילות 

התימנים תחת חסותו והכניס שני מנדטים 
לעירייה. הוא מכהן כיו"ר סיעת 'ישי' וסגן ראש 
עיר שלא בשכר ומהווה אופוזיציה אובססיבית 

לראש העיר ולעירייה.

אריה פולק
דגל התורה, זכרון יעקב

אריה פולק חבר 
מועצת העיר זיכרון 

יעקב, בן 56, אב 
לשישה וסב ל-11 
נכדים. פולק חבר 

במועצת זכרון יעקב 
מטעם 'דגל התורה' 

השותפה לקואליציה. דירקטור בהנהלת המתנ"ס 
ואחראי תרבות חרדית. חבר בועדות ארנונה, 

תחבורה, איכות סביבה, תכנון וביקורת.
בילדותו למד בחיידר 'תשב"ר' בבית מרן החזו"א 

זצ"ל, לאחר מכן בישיבה קטנה סלבודקה 
ובישיבה גדולה 'כנסת חזקיהו' בכפר חסידים 

אצל הגרא"א מישקובסקי והגר"ד מן זצ"ל, 
ואצל המשגיח הגר"ד יפה. לאחר הנישואין עבר 

להתגורר בזכרון יעקב – עד היום.
כל בוקר בשעה 05:00 לפנות בוקר מוסר פולק 

שיעור בדף היומי, גם בשעות אחה"צ והערב הוא מוצא את 
הזמן ללמוד ולהכין את השיעור.

את תפקידו החל כעוזר סגן ראש המועצה דאז הרב 
איתמר בר עזר, ולאחר מכן נקרא לכהן כחבר מועצה. 
עיקר ההתמקדות וההתמקצעות שלו היא בסיוע לכלל 
האוכלוסייה בהנחות בארנונה, ובסיוע לציבור החרדי 

בנושאי חינוך ופעילויות תרבות, וכמובן בבעיות היום יומיות.
ההישג העיקרי של פולק היה בהעלאת תקציב לתרבות 
חרדית ויצירת יחס חם בין הרשות המקומית לבין 

הקהילה החרדית.
את מנהיגיו הרוחניים הוא רואה בועד רבני הקהילה החרדית 
שמונו על ידי הגר"ד לנדו ראש ישיבת סלבודקה, עמם הוא 

מתייעץ בכל צעד ושעל.
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עיתון ששווה יותר!רק-

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ
לפרסום 03-5796643

כז’ כסלו תשע”ח, פרשת מקץ

אל הקודשאהרון

/ אבי בלום, עמ' 23-18ראש הישיבה זצ"ל במחנה עבודה מסמכים נדירים מתקופת שהותו של ימי שווייץ 
/ יענקי קצבורג, עמ' 27-24ראש הישיבה זצ"ל פרופיל מיוחד לבניו, חתניו ונכדו של מרן תולדות אהרן

/ יוסי גיטלר, עמ' 32-28לבבות וחיבור לכל המגזרים מאמץ עצום השקיע מרן זצ"ל בקירוב שהשלום שלו

/ יעקב אמסלם, עמ' 37-34התורה ולמפעלות החסד בניצוחו של מרן עשרות מיליוני דולרים זרמו להיכלי אוצר התורה
/ אוריאל צייטלין, עמ' 41-38בנוער ומאבקו נגד האפליה מעורבותו העמוקה של מרן זצ"ל בטיפול גאווה, גאווה, גאווה

בזאת יבוא
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 ת
ר:

איו

כ"ז בכסלו תשע"ח  15/12/17 גיליון מס‘  175 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו
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16:01
16:07

16:07
16:19

16:08

17:17
17:19

17:16
17:17

17:17
17:17

17:15

פרשת מקץ

5.00
&

רק-

וידום אהרון

וידום אהרון

המופלאה  הנחרצות  הבהירות,  התשובות  התכופות,  ההתייעצויות 

והחדות הנדירה: חבר הכנסת אורי מקלב, מי שהיה במשך שנים בין 

המוציאים והמביאים הפוליטיים בבית ברחוב חזון איש, נזכר בהכרעות 

הגורליות, השאלות הקשות והלבטים כבדי המשקל○שיחת פרידה

 / עמ'  2-4

"הרגשנו את העול שהיה לו" 

זכר מרן - גם בכנסת / עמ' 6

דברי ההספד של הרבי מצאנז
התענית שנמנעה מהמקובל

תאונה בחזור מהלוויה: ר' אלחנן שינקר ז"ל

הרב צוריאל קריספלופרצו חומות מגדלי

הרב בן ציון נורדמןצדיק אבד, לדורו אבד

חיבוק ממרן
מרדכי רוט


/ עמ' 10



השבוע ציבורית בשבתתהיה תחבורה השר כץ:  הציג  כץ  ישראל  התחבורה  שר 

כבר  הציבורית:  בתחבורה  ה'מהפכה'  את 

שירות  מוניות  אלפי  יופעלו  הבאה  בשנה 

שיתחברו למערכת 'רב קו' • המוניות יוכלו 

לעבוד בשבת, ללא מימון ממשלתי / עמ' 6

כ' בכסלו תשע"ח  8/12/17 גיליון מס‘  174 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו
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פרשת וישב
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מצעד נחקרים בליכוד

לכל אברךחילק 1000 דולר הנגיד מלייקווד 
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בני ברקרח' בארי 8

03-5740193

כריכים | טוסטים | סלטים | מלוואח

פסטות/מוקרמים | מאפים חלביים 
מאפים פרווה | זיווה | עוגות

אמיתיתגבינה100%
6

לטיפול נמרץמרן הגראי"ל הועבר חשש בעולם התורה:

מול חקירת אחד מבכירי המפלגה, לצד ראש ממשלה 

– מתמודדת סיעת הליכוד עם גל שמועות  נוסף  ושר 

פרשת  בחקירת  הממשלה  ראש  של  מעורבותו  על 

חדש  מצטרף  במקביל,   ○ לציון  בראשון  השחיתות 

למצעד הנחקרים: שגריר ישראל באו"ם דני דנון
/ עמ' 4

החינוך - לא לדתייםתחרות של משרד בגלל חילולי שבת: 
חילולי  בגלל  מקומם: 

השבת, הילדים הדתיים 
הפסידו  'שובו'  של 

מתמטיקה  במשחק 
הספר  בית  / עמ' 4הממלכתי בעירלטובת 

שמחת עניים
ארי קלמן



עו"ד יצחק שינפלדלבנות ולשלוט

דוד רוזנטלטראמפ בגדול

חשיפת 
'קו עיתונות'

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

מיטב הכותבים | החדשות בהרחבה | מגוון טורי דעה | כתבות מוסף | ראיונות | 
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לפרסום 03-5796643
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 אליהו גינת
ש"ס, פתח תקווה

הרב אליהו גינת, בן 55 ואב לחמישה, 
גדל ונולד בפתח תקווה. לפני 

כשלושים שנה הקים מניין קבוע בהנץ 
החמה בבית הכנסת 'אור מאיר' ברחוב 

ביאליק בעיר ולפני כחצי יובל החל 
למסור שם שיעור דף היומי, הנמסר 

מדי יום עד עתה.
לאורך השנים השקיע גינת את מירב אונו במסירת שיעורים 

ובטיפוח נוער נושר ופעילויות ציבוריות נוספות, עד שלפני 
עשור הצטרף למועצת העיר פתח תקווה כנציג סיעת ש"ס. 

גינת גם הקים ממסד עד טפחות מרכז קהילתי ותורני, הכולל 
בתי כנסת, כולל, שיעורי תורה ועוד בשם 'מאור יהודה'. מה 

שהתחיל עם קרוואן וכמה אברכים ללא תקצוב ותמיכות, הפך 
למוקד תורה מהגדולים בפתח תקווה. 

גינת מקורב לרב ניר חמד, רב הקהילה בה הוא מוסר את 
השיעור, וכמו גם לרבנים קטנוב ופויפר, עמם הוא שומר על 
קשר תורני הדוק. בעסקיו הפרטיים הוא בעליהם של אולמי 

השמחות המוכרים בעיר 'גינת אגוז'. בנוסף, בעת הקמת ביטאון 
ש"ס 'הדרך', ליווה גינת את הקמתו וניהל את התהליך.

 אליהו ברוכי
יהדות התורה, פתח תקווה

ברוכי, בן 42 ואב לשבעה, 
נולד וגדל באשדוד. בנעוריו 
למד בישיבת 'היכל התורה' 

בירושלים. לאחר נישואיו 
למד בכולל בהרצליה 

ובפתח תקווה – בה הוא 
מתגורר מזה כעשרים שנה.

כבר כשהגיע לפתח תקווה החל בפעילות ציבורית 
ובחיזוק הגרעין התורני במרכז העיר, לפני כעשור 

עבר לפוליטיקה והחל לכהן כחבר מועצת העיר 
תוך שהוא שומר על קשר הדוק עם הגאון רבי יגאל 

רוזן, ראש ישיבת 'אור ישראל' והדמות הרוחנית 
הבולטת בעיר.

ברוכי נמנה על קהילת 'אביעזר', ואת צעדיו 
הראשונים בפוליטיקה עשה בעצת הגאון רבי יעקב 
אדלשטיין זצ"ל, רבה של רמת השרון, שאביו של 

ברוכי היה ממקורביו. את כל כולו הוא משקיע 
בפעילות הציבורית ודואג לצרכי הציבור החרדי 

והתורני בעיר.

 אוריאל בוסו
ש"ס, פתח תקווה

בוסו, בן 45 ואב לשישה, גדל 
ברמלה, מקום מושבו של סבו 

הגדול, הבבא חאקי זיע״א, 
שהיה רבה של רמלה לוד וחבר 

מועצת הרבנות הראשית.
בצעירותו למד בבאר יעקב 
בחינוך העצמאי ובאמצע גילאי 

היסודי עבר לתלמוד תורה ״הבאר״ ברחובות, בהמשך למד 
בישיבה קטנה לצעירים רחובות, ובישיבות בית שמעיה, כנסת 
שלום ומעלות התורה, שם זכה להיות תלמיד קרוב אצל מרן 

הגר"ש אוירבעך זצ"ל. בוסו מחזיק גם בתואר ראשון במשפטים.
לאחר נישואיו למד בוסו בכולל של הישיבה ועבר לפתח תקוה, 

שם כיהן בתחילה כאב בית בחטיבה לצעירים, במקביל למד 
כמה שנים בכולל מפעל הש"ס בעיר. תוך כדי לימודים, השקיע 
ופיתח חברת תוכנה והייטק, עד שיום אחד לפני 12 שנה נקרא 

על ידי רבני העיר לדגל, לעסוק בפוליטיקה המקומית. 
כמו כל החלטה משמעותית בחייו, עלה בוסו להתייעץ עם 

מורו ורבו, קרוב משפחתו הצדיק רבי דוד אבוחצירא מנהריה, 
שהורה לו לקחת את התפקיד הקשה, ומאז הוא עוסק בצרכי 

ציבור באמונה, ומוכר בעיר כנציג פופולארי במיוחד, לא רק 
בקרב מצביעי ש"ס. לאחרונה אף עלה שמו לא אחת כמי 

שיכול להתמודד לראשות העיר ואף לזכות בה, ובסביבתו של 
יו"ר ש"ס מעוניינים לקדמו למישור הארצי ולכנסת.

בוסו מתמקד בפעילותו בפיתוח וביסוס החינוך התורני 
בעיר, וכמו גם בסיוע לקהילות ובתי כנסת ועזרה לאזרח, 

מתן תרבות וחוגים ברוח טהורה ומחירים הולמים 
לנופשים ואירועים בימות השנה ובחופשות.

 אשר שוקר
ש"ס, פתח תקווה

שוקר, בן 57, אב לשבעה 
וסב לשנים עשר נכדים, הוא 

מותיקי פעילי הציבור בעיר 
וחבר מועצה מטעם ש"ס.

שוקר גדל בראש העין 
למשפחה ברוכת ילדים, 
בצעירותו למד בישיבת 
משכן שמעון ובישיבה גבוהה שארית יוסף. לפני 34 

שנים התחתן במגדל העמק, שם למד ועבדתי בחינוך, 
בהמשך קיבל תעודת הוראה והפך למנהל בית ספר. 
לפני 21 שנה עבר לשכונת הדר גנים בפתח תקווה 

והחל לנהל בית ספר בכפר סבא, תוך כדי שהוא משלים 
לימודי תואר ראשון.

לפני 15 שנה נקרא על ידי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
לשרת את הציבור במועצת העיר, בעשור האחרון 

כיהן כראש אגף שירותים חברתיים ובריאות, 
תרבות הדיור ומינהלת הגמלאים. שוקר דואג בעיקר 
לשכבות החלשות מכל הציבור, בלי הבדל עדה ודת. 
בין השאר הוא מכהן כיו"ר ועדת הנחות בארנונה, 
הקים מרכז לטיפול בנוער חרדי מתמודד המהווה 

מודל לכל הארץ, ומחולק לטיפול ב"מרכז 
נתיבים" לעומדים לנשיור לסייע להם לחזור 

למסגרת בליווי אישי, "מדרשיית נתיב" לטיפול 
בצעירים נושרים, כולל פעילות, ארוחה חמה, 
דברי חיזוק ועוד בכל ערב, ו"אל ליבך" - ליווי 

לנערות ותמיכה בכל המובנים. 
שוקר שומר על קשר הדוק עם חבר 'מועצת 
חכמי התורה' הגר"ש בעדני ועם הגאון רבי 

יאשיהו פינטו. בנוסף, מעורב רבות בפעילות 
ועדת הרבנים לענייני רווחה עם הרה"ג ששון 

כהן והרה"ג יקותיאל רוזנבאום. לפרנסתו עוסק 
בחינוך, הנחיית והדרכת מנהלים.

 ישראל פרידמן
יהדות התורה, פתח תקווה

בזמן שפתח תקווה ציינה 140 
שנה להיווסדה, בין כסה 

לעשור, מלאו לישראל פרידמן 
40 שנה. פרידמן, בוגר מוסדות 
חסידות גור ואב לשמונה, סיים 

את הש"ס עוד טרם נישואיו.
לאחר שהתחתן והתיישב 

בפתח תקווה, החל בעסקנות מקומית. בהיותו בגיל 24 
בלבד, 'בלי כוונה' כמעט הוצב במקום הרביעי, בקדנציה 

שחולקה לשברי רוטציות בין הנציגים השונים.
מאז הוא מכהן לסירוגין כחבר מועצה וכעובד עירייה באגף 

התרבות במשך כ-15 שנה. הוא נחשב למקושר לכל צמרת 
העירייה ועובדיה, וזוכה למקומו בסיעה לא רק בגלל הסכמים 

פוליטיים ומפלגתיים, אלא בשל פעילות, מעורבות, חיבור 
למנהיגי ורבני כל הקהילות, והרבה פלפליות וחן.

לדבריו, המוטו שלו בעסקנות הוא "100% שליחות - 
50% עזרה לזולת, ו-50% קידוש שם שמים". הקושי 

הגדול בעבודה אצלו הוא להחזיר תשובה לאדם שבקשתו 
לא אושרה, למרות הרצון לסייע.

מדי בוקר אחרי התפילה הוא פותח את היום בלימוד 
גמרא בשטיבל, אם תהיתם, ללימוד הבוקר הזה יש גם 

השלכות מוניציפאליות, ובגללו נדחתה שעת כינוס ועדת 
תכנון ובניה מתשע לעשר. כתחביב נוהג פרידמן לבשל 

בעצמו לכבוד שבת, ולנסות מרשמים וטעמים שונים.

 משה צלאח
ש"ס, פתח תקווה

שנים רבות התפצלו הקולות 
הספרדיים-דתיים-מסורתיים בפתח 

תקווה בין מפלגת ש"ס לבין מפלגתו 
של איש השכונות בני זהבי. לפני מעט 
יותר משנה, פרש זהבי מהעירייה וסלל 

את הדרך לאיחוד התנועות, או אז 
נקרא צלאח אל הדגל הפוליטי.

באותו זמן, סיכם צלאח חצי יובל של שירות צבאי והתמקד בהחלטה 
להקדיש את חייו ללימוד תורה. אלא שאז הגיע מורו ורבו רב השכונה 

הגאון רבי ששון כהן, וטרף את הקלפים, גם בחייו האישיים וגם 
בפוליטיקה הפנים-חרדית בפתח תקווה. מאז, הספיק צלאח להפוך 
לאחד מחברי המועצה היותר מוערכים. הוא מכהן כיו"ר אגף גנים 

ונוף, סגן יו"ר אגף לחינוך תורני ויו"ר מתנ"ס שערים.
הוריו של צלאח עלו מתימן והתמקמו בשכונת פג'ה. במקביל לשירותו 

הממושך, 25 שנה בניהול ופיתוח פרויקטים של טנקים, נגמ"שים 
ורכבים ממוגנים, רכש גם רקע אקדמי של תעשייה, ניהול וכלכלה. 
כשהשתחרר בחר ללכת לכולל, עד שנקרא כאמור למועצת העיר.

בנוסף, במשך 7 שנים היה צלאח רכז של 'יד אליעזר', לאחר שהביא 
את הארגון לעיר יחד עם הרב זקס. כמו כן ניהל בעבר את בית 
המדרש של בנו של הרב סלומון, והוא גם יו"ר ועד קהילת הרב 

סלומון בכפר אברהם.
צלאח הביא את מומחיותו לעירייה, וביסודיות ושקדנות השקיע את 

אונו בהרחבת מעיין החינוך התורני ומניעת קיצוצים בתקציבי הרשת. 
הסיבה בשלה לא שולב מלכתחילה ברשימת ש"ס, נעוצה בעבר, אז 

טיפל צלאח בצרכי שכונת כפר אברהם, מקום מגוריו. דרישותיו מנציג 
הסיעה דאז בעיר סיני גלבוע לא נענו, ומשכך הוא חבר לבני 
זהבי, גם הוא תושב השכונה, שפרש באותה עת מש"ס ותוך 

חודש וחצי הביאו השניים שני מנדטים.
בבחירות האחרונות, כבר ניהל את מטה סיעת ש"ס הארצית בפתח 

תקווה, ותקופה קצרה לאחר מכן, החלו המגעים לאיחוד 
הרשימות. לאחר תקופה, ההסכם נחתם לשביעות רצון הצדדים. 

לצורך האיחוד, פרש זהבי מהתנועה וגם הנציג הבא אחריו, 
סבג, ובכך נכנס צלאח תחתיהם, והוא זה שהתאחד עם ש"ס.
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 בנימין ליפשיץ
עמק לוד

בנימין ליפשיץ, בן 53, אב 
לחמישה וסב לחמישה, כיהן 
כראש וועד כפר חב״ד החל 
מסוף שנת 2003 ועד סוף 

2015 ובמקביל כיהן ומכהן 
עתה כסגן ומ״מ ראש 

המועצה האזורית שדות דן - 
לשעבר עמק לוד.

בגלל תקנת משרד הפנים שכהונה בוועד מקומי ובמועצה 
זה ניגוד עניינים, ויתר על משרת ראש הועד של כפר 

חב״ד והוא מכהן כסגן ומ״מ ראש המועצה.
בתשע״ד נפטר ראש המועצה מנשה משה ז״ל, וליפשיץ 
כמ״מ נבחר לכהן כראש המועצה עד לבחירות. לקראת 

הבחירות התלבט האם להתמודד על משרת ראש 
המועצה, כאשר כל נציגי היישובים החברים במועצה 

הבטיחו תמיכתם, אך לאחר לבטים קשים ההכרעה 
נפלה לאחר שהתגלו שני מכתבים מהרבי מחב"ד זצ"ל 

מהשנים תשי״ז ותשי״ח, בהם הרבי מתייחס לסברה 
שראש המועצה יהיה מתושבי הכפר.

בתקופת כהונתו כראש וועד כפר חב״ד שמר על קשר 
הדוק עם רבו כפר חב״ד, הרב אשכנזי זצ״ל, שנפטר בכ״ג 

טבת תשס״ה.
בתקופה זו היה שותף לבניית בניין לחיידר אידיש בכפר, 

ובימים אלו נבנית תוספת כיתות לבניין זה, וכמו גם 
בניית קומה נוספת לתלמוד תורה, בניית בית ספר גדול 

ומפואר בית רבקה לבנות, עשרה גני ילדים וארבעה בתי 
כנסת חדשים, בימים אלו נבנה בית כנסת גדול נוסף 

בשכונת לוי יצחק בשותפות קרן משפחת ברגר.

 נתן אלנתן
ש"ס, תל אביב

הוא נולד בברית 
המועצות ובילדותו עלה 
עם משפחתו לישראל, 

בהמשך, לאחר נישואיו 
חזר שוב אל מדינת 

הולדתו ופעל לקרב את 
יהודי המקום ואף לעודד 

עליה לישראל. עם השנים השתלב בפוליטיקה, 
כשאף עשה היסטוריה עם התמנותו לסגן רה"ע 

הצעיר בתולדות תל אביב. הכירו את נתן אלנתן.
הוא נולד בט"ז סיוון תש"ל בעיר סמרקנד 

שבאוזבקיסטן )ברית המועצות לשעבר(, עלה 
עם משפחתו לישראל והתגורר בעיר חדרה עד 
שבני המשפחה עברו לגור תל אביב. בילדותו 
היה חניך פרויקט 'בתי אבות' שביוזמת ישיבת 

פוניבז'. את לימודיו הוא המשיך בישיבה 
לצעירים 'תורת ישראל' בבני ברק ולאחר מכן 

בישיבת 'שארית יוסף' בבאר יעקב ובישיבת 
'שערי ציון' בבני ברק. 

לאחר נישואיו המשיך להתגורר בתל אביב 
ובתחילה הקדיש את יומו ללימוד בכולל 'אור 

מאיר' ביפו, בראשות הרה"ג משה זבולון. 
בהמשך שירת בצה"ל כמורה חייל כ-3 שנים 

ולאחר מכן יצא לשליחות חינוכית לעיר 
בוכרה שבאוזבקיסטן, שם הקים את בית הספר 

היהודי הראשון באסיה התיכונה ועסק רבות 
בעידוד העלייה לארץ ישראל.

אלנתן בעל השכלה תורנית גבוהה מטעם 
הרבנות הראשית ומוסמך לרבנות משנת 

1997. בנוסף סיים בשנת 2005 לימודי תואר 
ראשון במינהל עסקים עם התמחות במימון 

ושוק ההון בקריה האקדמית אונו.
את דרכו החל כעוזרו הפרלמנטרי של ח"כ 
רפאל פנחסי עד שנבחר למועצת העיר תל 
אביב ומונה לסגן ראש העיר הצעיר ביותר 

בתולדות העיר תל אביב יפו. הוא כיהן כחבר 
מועצה קדנציה וחצי, עד שפרש עקב חילוקי 

דעות בתוך המפלגה בעיר ואי קבלת גיבוי של 
יו"ר התנועה דאז אלי ישי. בתקופת ההפוגה 
שלו מפוליטיקה, הקים חברה שעסקה ביעוץ 

תכנוני וניהול פרויקטים בעיר תל אביב 
ובעיקר בנושא ניוד הזכויות שבו התמחה.

ב-2013 חזר לפוליטיקה והחל לכהן כסגן 
ראש העיר עד אמצע הקדנציה, אז פרש 

במסגרת הסכם רוטציה והמשיך לשמש כחבר 
קואליציה עד 2017, אז פרש מהקואליציה 
העירונית בעקבות אישור חילולי השבת של 
המרכולים. בשנה האחרונה עלה לכותרות 

בשל מאבקו על צביונה היהודי של העיר 
והפעלת צופרי השבת שזכו לקנסות 

מהעירייה. לאחרונה הכריז כי בכוונתו 
להתמודד על ראשות העיר.

את הקריירה הפוליטית של אלנתן מלווה 
המאפיין המרכזי בעשייתו: המרכז לפניות 

הציבור שהקים, אשר מסייע מידי יום לאלפי 
תושבים במגוון גדול של פתרונות בסבך 

הביורוקרטי העירוני והארצי.

 נפתלי לוברט
יהדות התורה, תל אביב

על משמר השבת 
הייתה תפארתו של 
הרב נפתלי לוברט, 
נציגה של 'אגודת 

ישראל' בתל-אביב. 
לפני קרוב לשנה, 

בחורף תשע"ז, אחרי 
פסיקת בג"צ שאישר סופית את חוק העזר 

העירוני המחפיר של עיריית תל-אביב, 
המתיר לפתוח עסקים וחנויות בשבת קודש, 

הודיע הרב לוברט, שרק אז נכנס לתפקידו 
כסגן ראש העיר השנייה בגודלה בישראל, על 

פרישה מהקואליציה וממשרתו הרמה, יחד עם 
עמיתו מש"ס, נתן אלנתן, במחאה על התקדים 
החמור ופריצת הגדר ההרסנית בחומת השבת.

לוברט, הנמצא קרוב לעשור השישי בחייו, 
איש חסידות גור ותושב קריית הרי"ם לוין של 

החסידות בצפון תל-אביב, מכהן מזה שלוש 
קדנציות רצופות כנציג הסיעה המרכזית 
ואגו"י ברשימה המשותפת של הסיעות 

הדתיות בת"א. זו שממנה פרשה כעת ש"ס 
לקראת הבחירות הקרובות והחליטה להתמודד 

בנפרד. בכל שנותיו זכה במשרת סגן ראש 
העיר בשכר. לא רבים שמו לבם לעובדה 

שבעיר ללא הפסקה יושב חסיד גור על כס 
סגן ראש העיר.

לוברט כבר סיים לחתן את ילדיו, ומדי 
ערב הוא מארח בביתו שיעור תורה מטעם 
'תורה ויהדות לעם'. בעבר התקיים השיעור 
בביהח"ס דגור בקרייה החסידית, משחלה 
וההליכה קשתה עליו עבר השיעור לביתו. 

הרב לוברט מפורסם בכל רחבי העיר כאחד 
מגדולי מחזירי התשובה, פיו מפיק מרגליות 

וגישתו ידועה ככזו הממגנטת אליו רבים, 
גם כאלו הרחוקים מחיי יהדות, בפעילותו 
השיב רבים מעוון, וזו גולת הכותרת של 

מפעלותיו הציבוריים.
לפני 4 שנים פקד אסון את משפחתו של 

הרב לוברט. בנו, הרב יוסף אליעזר, מחשובי 
הת"ח בקהילת חסידי גור בבית שמש, וחתנו 

של ראש ישיבת 'מאור ישראל' הגאון רבי 
אביגדור רובינשטיין, הסתלק לעולמו אחר 

מחלה קשה והותיר יתומים רכים.
לפני כמה שנים חלה הרב לוברט ברגליו 

ומאז הוא ממעט לצאת ולבוא, אך בחלונות 
הגבוהים מתעקשים להותירו בתפקידו, בשל 
היכולות הכבירות שלו בקירוב רחוקים. הרב 

לוברט ידוע בקרב מכריו ומוקיריו כאשם 
רך ושקט, עדין נפש ושפל ברך, רחוק מאוד 

מתדמית של "סגן ראש העיר תל אביב".
בקדנציה האחרונה, חתם על הסכם רוטציה 
עם נציג ש"ס נתן אלנתן על הסגנות. אלנתן 

כיהן בשנתיים וחצי הראשונות ולוברט 
החליפו אז. אחר כמה חודשים בודדים 

בתפקיד קידש הרב לוברט שם שמים, כאשר 
ויתר על התפקיד השררה והמשכורת הנכבדה, 

ופרש לכבוד השבת.

 עופר כהן
ש"ס, עכו

הוא נולד בטבריה ולמד בבית 
הספר ממ"ד תחכמוני בעיר. 

עם הגיעו למצוות נדד 
לישיבת 'נוה ארץ' שבבאר 

יעקב, כשבישיבה גדולה למד 
ב'שארית יוסף', אף היא 

בבאר יעקב. עם נישואיו קבע 
את מושבו בעכו הצפונית, כשבשנה הראשונה הקדיש 

את יומו ללימוד, תחילה בכולל 'הרמ"ה' של הרב עקיבא 
הכרמי זצ"ל ובהמשך בכולל 'עבודת ישראל' בעיר. לאחר 

מכן התגייס למורה חייל בכפר גדעון ואף הוציא תואר 
ראשון ושני בהוראה.

בשנת תש"ס התמנה למנהל אזור צפון בארגון 'אל 
המעיין' - תפקיד אותו מאייש עד היום ובשנת תשס"ח 

מהתקדם ומונה למנהל פרויקט ארצי של מועדניות 
הנוער מטעם הארגון.

לפני כעשור נבחר לראשונה למועצת העיר עכו כנציג 
סיעת ש"ס המקומית, כאשר שובץ במקום שני ובבחירות 
שלאחר מכן, ב-2013, שובץ במקום הראשון ברשימה. 

במשך שנותיו במועצת העיר, היה חבר בכל הועדות 
ובקדנציה האחרונה נלחם לקבל את תפקיד יו"ר ועדת 

ההנחות בכדי לסייע לתושבים הזקוקים לכך, כשבנוסף 
החזיק בתיק תרבות תורנית. 
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 משה אבוטבול
ש"ס, בית שמש

הוא כבר חצי יובל בזירה הפוליטית, אך את 
החלק ה'ארי' שבמהלכיו הפוליטיים, ביצע דווקא 
בשנה האחרונה ואפשר לומר שכמעט בהצלחה 

מלאה עד שאחד מעמיתיו כינה אותו כ'שועל 
פוליטי', אך סיפור חייו הוא הרבה מעבר לכך. 
משה אבוטבול נולד למשפחה מסורתית בבאר 

שבע ואת מסלול לימודיו היסודי החל בבית הספר 
'צאלים' שהשתייך לזרם החינוך הממלכתי. בשלב כלשהו נשאב לשיעוריו של 

הרה"ג אלעזר קליין זצ"ל - רב הקהילה הליטאית-חרדית בעיר, שהתקיימו 
בבית המדרש 'בית הלל' ומשם החל תהליך החזרה בתשובה, שגרר אחריו את 

שאר בני משפחתו.
לקראת כתה ה', בהחלטה משותפת של הוריו ומוריו, עבר אל בית הילדים 
'בית בלומנטל שבשכונת גאולה הירושלמית ולמד בתלמוד תורה 'בני ציון'. 
בהמשך המסלול למד בישיבת איתרי הקטנה והגדולה בירושלים ואף למד 
תקופה בשלוחת הישיבה בבית שמש, שם פעל בקרב בני הנוער להביאם 

לישיבות קדושות.
עם נישואיו גר למשך שנה בירושלים ובתחילה הקדיש את יומו ללימוד בכולל 

'שערי תורה'. בהמשך החל לעסוק בפעילות חינוכית בבית דיסקין בעיר, 
כמחנך ולאחר מכן כסגן מנהל וכמנהל. לאחר תקופה, בעקבות מחירי שכירות 

יקרים, עבר לבית שמש.
בית שמש דאז הייתה עיר חילונית-מסורתית ברובה עם מספר אברכים 

בודדים שהתגוררו בה. הוא היה מיוזמי התיישבות התורנית בעיר והוציא 
המלצה מגדולי ישראל על מנת לעודד אברכים להעביר את מגוריהם לעיר 

זו, דבר שבעקבותיו החלה הגירה מאסיבית של משפחות חרדיות לעיר. 
בנוסף, על מנת לעודד רכישה, הוא השיג הלוואות בחסות 'קרן רייכמן', 

בסדר גודל של עשרת אלפים דולר - חצי דירה בעיר בימים ההם - 
כשהפירעון היה במאה תשלומים. 

עם הזמן, הקים יחד עם אברכים נוספים את פרויקט 'ממזרח שמש', במסגרתו 
נערכו שיעורי תורה ברחבי העיר באמצעות ארגון 'אל המעיין', שאבוטבול כיהן 

כיו"ר הסניף שלו בעיר, כשבמשך תקופה זו אף נבחר לייצג את מפלגת ש"ס 
במועצת הפועלים העירונית של ההסתדרות. 

במשך שנות עשייה רבות, הספיק לשמש בתפקידים רבים ומגוונים, 
כאשר בין היתר שידר באחד מערוצי הקודש הפיראטיים - 'רדיו 10', שם 

הגיש משך שלוש שנים תוכנית אקטואליה דו שבועית, בה היה מראיין 
פוליטיקאים ועוד, עד שישראל אייכלר )לימים חבר הכנסת( החליפו. 

בנוסף, הוא הופיע ב-30 סרטים חינוכיים ובמרוצת השנים שירת משך 
חודשיים ברבנות הצבאית.

לקראת הבחירות המקומיות ב-1993 פנה אליו חבר 'מועצת חכמי התורה' 
)עוד טרם החל לכהן בה( הגאון רבי ראובן אלבז, על מנת שיכהן כחבר מועצת 

העיר מטעם מפלגת ש"ס. הוא נכנס לעירייה ועם השנים מילא תפקידים 
של סגן ומ"מ רה"ע, ממונה ההנדסה, יו"ר ועדת תכנון ובניה ועוד. ב-2008, 

לאחר שפנו אליו קבוצות שונות בעיר, חרדים וחילונים, רץ לראשות העיר 
וכך לראשונה אדם חרדי התיישב על כס ראשות העיר בית שמש, לאחר מאבק 

משולש ופיצול הקול הדתי לאומי והחילוני בעיר.
חמש שנים מאוחר יותר, לאחר שהתמודד שוב וניצח, עשה היסטוריה 
בשנית, כאשר באופן תקדימי בית המשפט פסל את תוצאות הבחירות 

בעקבות טענות לזיופים ומשכך העיר הלכה לבחירות חוזרות, שגם אותן 
צלח. כעת, אחרי שתי קדנציות בתפקיד ושנה פוליטית עמוסה לעייפה, 

הוא מבקש את אימון הציבור בפעם הרביעית.
במשך השנים, במקביל לחברותו במועצה, הקים את גני 'ילקוט יוסף' בעיר לבני 

העדה האתיופית. גנים אלו נועדו לעזר עבורם, בכדי להעמיס עליהם ידע רב 
שהיה חסר להם, על מנת שיוכלו להשתלב לאחר מכן בבתי ספר רגילים. דבר זה 
עורר סערה לאחר מצג שווא שהוצג ב'ידיעות אחרונות', כביכול מדובר באפליה 

בחסות אבוטבול, אך את הפרט הקטן שמדובר במוסד פרטי - ולא גן עירוני 
השייך לעירייה - שההורים שולחים אליו את ילדיהם מבחירה, זאת שכחו לציין. 

הסיפור הגיע לוועדת החינוך בכנסת אך התברר כהשמצה חסרת כיסוי. לאחרונה 
השלים כתיבת ספר ביוגרפי המתמקד במאבקיו לראשות העיר ובתקופת כהונתו.

 שמואל גרינברג
דגל התורה, בית שמש

הוא מוכר לרובכם בתור הסגן של בית שמש ומי ששמו ריחף בחלל האוויר 
עד לא מכבר כמועמד האולטימטיבי לראשות העיר בית שמש, אך את 

פעילותו הציבורית הוא החל דווקא בשליחות בחו"ל.
שמוליק גרינברג התגורר בילדותו ברכסים ולמד בישיבת כנסת חזקיהו – 
כפר חסידים. כבר בתור בחור שימש כרכז קייטנות בארגוני נוער דוגמת 

צא"י. לאחר נישואיו, המריא לשליחות קצרה בפנמה וכשחזר ארצה קבע 
את מושבו בבית שמש. מהר מאוד השתלב בעשייה ציבורית, כמנהל 

אדמיניסטרטיבי בישיבת 'אור לישרים' בעיר ובד בבד כמורה בתלמוד תורה 'תורת אליהו'. לאחר 
תקופה קצרה התמנה למנהל אגף ח"ן חרדי, תחת חבר המועצה הראשון מ'דגל התורה' בעיר, אלי 

גרינבוים, שתיק זה היה בתחום אחריותו.
לקראת בחירות 2003, החרדים תמכו במועמד נתן שטרית לראשות העיר מול רה"ע המכהן דני וקנין. 

הבחירות התקיימו, 'דגל התורה' לא הימרה נכונה וראש העיר המכהן דני וקנין לקח את הקופה שוב. החרדים 
נזרקו מהמדרגות ו'דגל', כמו יתר חברותיה, נושלה מכל תפקיד בה החזיקה וכך גם גרינברג מצא עצמו 
מחוסר פרנסה ותעסוקה, כאשר פוטר כמו יתר חבריו מהעבודה בשירות הציבורי, במסווה של הבראה.

במהלך מערכת הבחירות ובזמן הקצר ששימש כמנהל האגף, הספיק חבר הכנסת משה גפני להכיר את גרינברג 
ולאחר ההפסד החליט לגייסו לכוורת לשכתו, כעוזרו האישי במשכן הכנסת ובכלל. בשנים אלו עשה גרינברג 
חיל ולמד מהבוס שליחות ציבורית מה היא, כשבאותו זמן אף הקים בבית שמש את תלמוד תורה 'תשב"ר'. 

לאחר חמש שנים בתפקיד ולקראת בחירות 2008, שולב גרינברג לראשונה ברשימת 'דגל התורה' 
בבית שמש, אז כזכור נבחר, משה אבוטבול, האישיות החרדית הראשונה בתפקיד ראש העיר בית 

שמש, כשבעקבות כך מונה גרינברג לסגן ראש העיר.

 משה מונטג
דגל התורה, בית שמש

על תנופת הבנייה בבית שמש אין מי שלא שמע ומסתבר שגם על 
האישיות העומדת מאחוריה, זו שבעצם מהווה 'המנוע', המניע והיוצר 

של כל הבנייה הזו - משה מונטג.
ערש לידתו נתיבות, כשבבחרותו למד בישיבת 'באר התורה' בבית וגן 
כתלמידו של הגאון רבי גבריאל יוסף לוי. עם נישואיו קבע את מושבו 

בבית שמש והשתלב בקהילת 'חניכי הישיבות' שבראשות הגאון רבי 
שלמה זלמן פרלשטיין, שם התמנה לכהן כגבאי הקהילה.

הציבוריות אינה זרה בעיניו של מונטג וכבר בילדותו נחשף לפעילות ציבורית בעת שגדל 
בבית אביו רב הקהילה החרדית בעיר הדרומית נתיבות עד יום זה, הגאון רבי שמואל מונטג. 
בנוסף, יו"ר 'דגל התורה' חבר הכנסת משה גפני מחותן עם אביו, ואחיו הצעיר שלמה, מכהן 

כחבר מועצת העיר רחובות.
עם הקמת הגמ"ח המרכזי, נקרא על ידי רבו הגרג"י לוי, לבוא ולשמש כמנהל הגמ"ח ובעצם 

להקימו מהיסוד. יוזמה זו הצליחה מעל המשוער ומשפחות רבות נעזרות בגמ"ח לצורך נישואי 
צאצאיהן, כאשר במחזורו הכספי השנתי, גמ"ח זה לא נופל מכל בנק אחר בישראל. 

לקראת בחירות 2003, עלתה דרישה לנציג משכונת רמת בית שמש א' ברשימת 'דגל התורה' 
המקומית ובהסכמה עם הנציג הוותיק והראשון, אלי גרינבוים, הוחלט כי הוא יקיים רוטציה 

עם משה מונטג על מקומו במועצה. הבחירות התקיימו ולמחצית הראשונה של הרוטציה 
בעירייה נכנס מונטג, בגיל צעיר יחסית, כשהוא בן 24 שנים בלבד. בסופו של דבר, בהסכמת 

גרינבוים, הוא נשאר לכהן כחבר מועצה עד סוף הקדנציה ובכלל, כשבמהלך אותה קדנציה 
מונה למחזיק תיק חינוך חרדי. 

בתוך פרק זמן קצר, עמיתיו של מונטג בעירייה הבינו כי לצדם ניצב אדם חדור שליחות, 
אשר סימן את המטרה ללא שניתן יהיה להזיזו ממנה. כבר בתפקידו הראשון עשה חיל, 

כשהוא מצהיר בעקביות כי בית שמש עוד תהיה עיר חרדית וממילא חבל לנסות ולהצר רגלי 
ציבור זה. כחמש שנים מאוחר יותר, כשמשה אבוטבול נבחר לראשות העיר, קיבל לידיו את 
תיק תכנון ובנייה, בו מחזיק עד ליום זה, כשבנוסף הוא משמש כממונה אגף כוח אדם וחבר 

הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים. בנוסף, הוא חבר בוועדת ההיגוי של העיר 
החרדית העתידית שפיר ונמצא בקשרים קרובים עם שרים בממשלה, בפרט לאחר הסכם הגג 

שהביא לעיר.
לפני כשנה, כשהחלו הבחירות המוניציפאליות להתלהט, הציע ראש העיר משה אבוטבול 

לפנות את כסאו מרצון עבור מונטג, בצעד תקדימי בפוליטיקה החרדית שנחשף בטורו של אבי 
בלום ב'קו עיתונות', אולם לבסוף בהחלטת הנהגת התנועה לא יצא הדבר לפועל.

צילום: יעקב לדרמן

בית שמש | הכירו את הנציגים
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 ישראל סילברסטין
דגל התורה, בית שמש

אחד מחברי המועצה שסוגר בחודש הקרוב את 
הקדנציה הראשונה בחייו - לאחר קבלת המנדט 

והאמון מציבור בוחריו, הוא חבר המועצה ישראל 
סילברסטין. 

הוא נולד בארה"ב ועם השנים עלה עם משפחתו 
ארצה, כשלצורך התאקלמות מהירה התגורר 

עם משפחתו תקופה במרכז קליטה לעולים 
חדשים בנתניה - העיר בה קבעו את מושבם. בשנות בחרותו למד בישיבה 

התיכונית-חרדית מערבא ובישיבת איתרי שבירושלים.
לאחר נישואיו קבע את מושבו בבית שמש ועם השנים, במקביל ללימודיו 

בכולל, החל לשמש כ'רבה' בתלמוד תורה 'אביעזרי' בעיר, שם הוא 
מעביר את משנתו החינוכית לתלמידיו עד ליום זה, בדומה לכולל - שם 
הוא מקפיד על קביעות יומית של סדר לימוד עם חברותא, לצד חברותו 

בעירייה.
את פעילותו הציבורית החל כעסקן בקהילת משכנות יעקב ברמת בית שמש 

א', שם בין היתר מנהל את קופת הצדקה השכונתית ואף משמש כאחד 
הגבאים בבית הכנסת 'לב אליהו' בשכונה, בראשותו של הגר"מ גולדשטיין.

בבחירות המוניציפאליות הקודמות, לפני כחמש שנים, כש'דגל התורה' 
חזתה את גידול מאגר מצביעיה, המתורגם לקבלת מושב נוסף בעיריית בית 

שמש, נקרא סילברסטין - שבאותו זמן כבר כיהן כחבר המועצה הדתית 
בעיר - אל הדגל, תרתי משמע. 

במהלך הקדנציה הצליח סילברסטין, המשמש כמחזיק תיקי בריאות 
ופרויקטים קהילתיים, להתבלט מאוד בעזרתו לציבור, כאשר אף הנהיג 

קבלות קהל קבועות בכל שכונות העיר לעיתים קרובות, לאוכלוסיות 
השונות. בגלל האנגלית הרהוטה השגורה בפיו וכמו גם הליך הקליטה 

שעבר, אוכלוסיית העולים ההטרוגנית מצאה אצלו מענה לצרכיה השונים, 
אף בדברים שאינם קשורים לעירייה באופן ישיר. בנוסף, בכובעו כיו"ר 

סיעת דגל התורה העירונית, ייסד את 'פורום השכונות' - קבוצה המתכנסת 
מעת לעת ונותנת ביטוי ומענה לכלל קהילות 'דגל התורה' בעיר, אשר 

נציגיהם חברים בה.

 שמעון גולדברג
שלומי אמונים, בית שמש

בגיל צעיר מאוד הוא נכנס לעשייה הפוליטית, כאשר 
החל לכהן כחבר באחד הגופים המשפיעים ברשות 

מקומית. משם הדרך אל מועצת העיר הייתה קצרה, 
לאחר שגבר בפריימריז פנים סיעתי על יתר 

המתמודדים. הכירו את שמעון גולדברג.
הוא נולד בירושלים וגדל בשכונת בית ישראל, 

ובילדותו התחנך בת"ת 'חיי עולם'. בשנות בחרותו למד 
בישיבה קטנה 'פינסק קרלין' ובישיבה גדולה ב'חכמי לובלין' שבשכונת זכרון 

מאיר בבני ברק. 
כחסיד לעלוב, קבע את מושבו לאחר נישואיו בעיר בית שמש בצלו של 

האדמו"ר. כבר בבחירות 2008, כאשר משה אבוטבול התמודד לראשונה לראשות 
העיר, שימש גולדברג כיו"ר מטה הבחירות של יהדות התורה בבית שמש. 

מיד לאחר כינון מועצת העיר החדשה, נבחר לשמש כחבר המועצה הדתית 
בבית שמש מטעם אגודת ישראל, כשהוא רק בן 22. חמש שנים לאחר מכן 

התמודד במסגרת פריימריז פנימיים של 'שלומי אמונים' והעפיל למקום הראשון, 
כשבעקבות כך הודח חבר המועצה הוותיק של הסיעה, דוד וינר, שהתמודד אף 

הוא, אך ביום הבחירות הפנימיות פרש מהמרוץ. 
בבחירות 2013 שנערכו בסמוך, רץ עם רשימתו כח )כלל חסידי( למועצת העיר, 

בנפרד מאגודת ישראל, ולאחר שקיבלה בסיבוב השני שני מקומות במועצת 
העיר, נכנס בגיל 27 לכהן כחבר במועצת העיר כשהוא אף משמש כיו"ר 

סיעת שלומי אמונים - כלל חסידי וקהילות ירושלים בעיר. במסגרת ההסכם 
הקואליציוני הוא ממונה אגף שפ"ע ויו"ר ועדת מכרזים בעיר.

 מרדכי דירנפלד
אגודת ישראל, בית שמש

את הקמת קרית בעלזא בעיר בית שמש יזם דומ"ץ 
קהילת החסידות בתל אביב הגאון הרב אברהם צבי 

דירנפלד, שאף מכהן כרב החסידות בעיר. שלא 
במקרה, מי שמכהן כנציג החסידות בעירייה הוא בן 

הרב, שבתחילת הדרך עזר בהקמת מוסדות החסידות 
וביסוס הקהילה בעיר.

מרדכי דירנפלד נולד וגדל בעיר תל אביב והתחנך 
במוסדות חסידות בעלזא, תחילה בתלמוד תורה וישיבה קטנה בעיר ובהמשך 

בעיר הדרומית אשדוד, כשבישיבה גדולה למד בישיבות החסידות בערים ראשון 
לציון וחיפה. מלבד הייחוס המשפחתי כבן לרב הקהילה, דירנפלד הוא חתנו של 

הגאון רבי דוד זאב רייך, רב קהילת בעלזא בעיר צפת.
עם נישואיו קבע את מושבו בשכונת חסידות בעלזא בעיר בית שמש ובמשך השנים 
שיווק את שלב ב' של קריית החסידות בעיר. בבחירות 2008 נבחר לראשונה לכהן 
כחבר מועצת העיר כנציג החסידות, לאחר ששולב במקום החמישי ברשימת יהדות 

התורה המאוחדת. בבחירות האחרונות, שובץ במקום השני ברשימת אגודת ישראל, 
שרצה בנפרד משלומי אמונים ודגל התורה ונכנס שוב למועצה. בקדנציה זו החזיק 

בתיק הכספים.

 ישעיהו ארנרייך
אגודת ישראל, בית שמש

כניסתו לחיים הפוליטיים הייתה במקרה, לאחר 
שבאחד הישובים בשומרון חיפשו ראש מועצה ראוי 
שיוכל להתמודד עם האתגרים. מיודענו ראה עצמו 

מתאים וכך עשה את דרכו מהכולל הישר אל לשכת 
ראש רשות מקומית בישראל.

ישעיהו ארנרייך נולד בבני ברק למשפחה מחסידות 
גור. באופן טבעי את מסלול לימודיו עשה במוסדות 
החסידות, בחיידר, בישיבה קטנה ובגדולה. עם נישואיו קבע את מושבו בישוב 

עמנואל, כאשר משך שמונה שנים לאחר החתונה הקדיש את יומו ללימוד 
בכולל, שם למד חושן משפט ודיינות.

את חציית הקווים מעולמה של תורה לחולין, עשה לקראת בחירות 2003, כאשר 
חיפשו מועמד מתאים לראשות מועצת עמנואל. איך שהוא, 'בלא מתכוון' 

כהגדרתו, מצא עצמו יום לאחר הבחירות יושב על כס ראש המועצה כשהוא 
בסך הכל בן 28 ובלי רזומה מקדים בעשייה הציבורית, אם כי הזיקה לעסקונה 
הייתה מושרשת במשפחתו. אביו פנחס ארנרייך – היה ממקימי ישוב זה וסבא 

רבה שלו, יצחק גרשטנקורן, היה בין אלו שהובילו להקמת העיר בני ברק וראש 
העיר הראשון שלה. 

ב-2008, כאשר גמר את הקדנציה בישוב השומרוני עמנואל, עבר אל התפקיד 
הבא - נציג חסידות גור בעיריית בית שמש. בקהילת החסידות המקומית 
הציגוהו תחילה כמועמד לראשות העיר, ככל הנראה, במטרה לצבור כוח 
ותאוצה, מאחר ובסופו של דבר הסיר את מועמדותו לטובת שלום לרנר 

שהפסיד לאבוטבול.
בקדנציית אבוטבול הראשונה, הופקד בידו תאגיד המים העירוני 'מי שמש', 

אותו הוא בעצם הקים מיסודו. בקדנציה הנוכחית קיבל לידיו את מחלקת 
החינוך, נוסף על תאגיד 'מי שמש'. בתפקיד זה הוא ביצע שורת מהלכים 

משמעותיים, כמו בניית עשרות כיתות וחשוב מכך, הצליח לפנות את בית ספר 
הממ"ד 'שפות ותרבויות' שהלך והתרוקן מתלמידיו ושכן בשכונה חרדית, לטובת 

בית ספר 'משכנות דעת', שהיה במצוקת כיתות.

צילום: משה בן נאים
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 נחמן פרנקל
שלומי אמונים, בית שמש

הוא גדל בשכונת אונסדורף הירושלמית כבן 
למשפחה מחסידות ברסלב, בצל אביו ששימש 

כרב קהילה וראש כולל חשוב, למד במוסדות 
ליטאיים וכיום מכהן כחבר מועצה של הציבור 

הכלל חסידי בבית שמש.
אברהם נחמן פרנקל, נולד בירושלים וגדל 

ברחוב סורוצקין שבשכונת קרית אונסדורף 
בירושלים. אביו הוא הגאון רבי פנחס פרנקל זצ"ל, שהיה דיין ומורה צדק 
בשכונה הנ"ל ובמשך השנים כיהן כראש כולל חסידי קרלין סטולין וקודם 

לכן ראש חבורה בישיבת מיר.
את שנות ילדותו ובחרותו עשה במוסדות ליטאים. בתלמוד תורה קמניץ, 

ישיבה קטנה 'נועם התלמוד' וישיבה גדולה קמניץ. לאחר נישואיו קבע 
את מושבו בעיר בית שמש, כשבשנים הראשונות הקדיש את יומו ללימוד 

בכולל 'עטרת שלמה'.
עם השנים החל לעסוק בעשייה ציבורית, בעיקר בקהילת חסידות ברסלב 

אליה הוא משתייך, כמו השגת הקצאות, בניית בית הכנסת הקהילתי ועוד. 
כמו כן, במהלך השנים, במקביל ללימודיו בכולל עסק בטיפול בנוער נושר 

ובתחומים חברתיים נוספים.
טרום הבחירות המוניציפאליות הקודמות ב-2013, החליט להתמודד 
בפריימריז הפנימיים של סיעת 'שלומי אמונים' בבית שמש ובסופו של 

דבר שובץ במקום השני ברשימה. בסיבוב הראשון של הבחירות, סיעת 
כח )כלל חסידי(, אליה השתייך, קיבלה מקום אחד במועצת העיר והיה 

נראה כי הוא נשאר בחוץ, אך בסופו של דבר בעקבות טענות לזיופים 
נערכו בחירות חוזרות, סיעתו השיגה תוצאה גדולה יותר של שני מקומות 

במועצה, ומאז הוא מכהן כחבר מועצת העיר.

 יגאל חדד
ש"ס, בית שמש

את ציר צפון - ירושלים הוא עשה פעמיים 
עד שהגיע אל דירת הקבע בבית שמש, שם 

מצא את מושבו וקהילתו שבהקמתה היה 
שותף, כשבעקבות כך נשלח כנציג הקהילה 

למועצת העיר בית שמש. 
מסלול חייו החל בעיר טבריה ועם השנים 
שלחוהו הוריו לתלמוד תורה 'אור תורה' 
בעיר. בהגיעו למצוות גלה למקום תורה אל העיר ירושלים, שם למד 

בישיבה קטנה 'נר שמואל' ובישיבה גדולה 'בית התלמוד'.
לאחר נישואיו חזר אל הצפון והתגורר משך שנה וחצי בעיר חיפה, 

כשבזמן זה הקדיש את יומו ללימוד בכולל. לאחר מכן עבר לירושלים 
ושימש במשך כשנתיים כאב-בית בפנימיית הרווחה 'סנהדריה' 

שבשכונת קטמון, כשהוא ורעייתו היו לילדי הפנימייה כאב ואם. 
לפני 18 שנה הגיע לבית שמש וקבע את מושבו בשכונת רמה ב', שם 
התבלט בעסקנותו והיה שותף בהקמת קהילת 'משכן התורה' בראשות 

רב הקהילה הגאון רבי אלחנן פרץ. בבית הכנסת הקהילתי, הוא 
משמש כגבאי, קורא בתורה ונחשב מקורב מאוד לרב הקהילה. בנוסף, 

היה שותף בהקמת בית הדין 'חוקת משפט' בראשות רב הקהילה, לו 
שלוחות ברחבי הארץ. 

בנוסף, היה חדד שותף בהקמת קופת הצדקה השכונתית 'שערי חסד' 
ובמהלך השנה הוא מקיים חלוקות מזון, בעיקר בערבי חגים כמו 

'קמחא דפסחא' וכן מפעיל גמ"ח כספים קטן. 
במשך השנים עבד במוסדות חינוך שונים בעיר ואף היה שותף ליוזמה 

של פתיחת תלמוד תורה 'יקירי ירושלים' וסמינר 'נתיבות'. בשנת 
הלימודים הנוכחית הקים יחד עם שותפים נוספים את סמינר 'החדש' 

לבנות משפחות בני התורה בציבור הספרדי.
בבחירות שנערכו בשלהי 2008, השתלב לראשונה ברשימת ש"ס ושובץ 

במקום הרביעי כנציג קהילתו, אך מאחר וש"ס קיבלה שלושה נציגים, 
נשאר בחוץ. לאחר מינויו של יהודה מדיזדה ליו"ר המועצה הדתית 
במהלך אותה קדנציה, נכנס במקומו לעירייה ובבחירות האחרונות 
שובץ במקום השני ברשימה ובקדנציה זו היה ממנה אגף הרווחה, 

תרבות תורנית ותוכנית 360. 

 אריה בליטנטל
יהדות התורה, חיפה

אחד המבוגרים 
שבין חברי 

המועצה החרדים 
בארץ הוא ללא 

ספק אריה 
בליטנטל, בן 

למעלה מ-70, 
אב לחמישה ומכהן כסגן ראש העיר חיפה, 
תפקיד אותו היה אמור )וגם רצה( להעביר 

לעמיתו לסיעה במהלך הקדנציה בשל הסכם 
רוטציה, אך ראש העיר יונה יהב מנע זאת. 

בליטנטל נולד וגדל בחיפה, להוריו שעלו 
מפולין לפני המלחמה. למד בת"ת 'תורת 
אמת', ולאחר מכן בישיבות 'אור ישראל' 

ופוניבז'. לאחר חתונתו למד בכולל, ובהמשך 
עבד קרוב ל-40 שנה בבנק פאג"י.

הוא דור שני לעסקנות: אביו ז"ל, כיהן אף 
הוא כחבר מועצת עיריית חיפה )מטעם פא"י(. 

מי שדחף את הבן לקחת את התפקיד הוא 
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בעל החכמת אליעזר 

זצ"ל, שראה בו נציגו האישי, והפך אותו גם 
לנציג מוסכם של 'אגודה' בעיר. גם כיום 

בליטנטל מרבה להתייעץ עם בנו האדמו"ר 
מסערט ויז'ניץ ועם רבני הקהילות בעיר.

בליטנטל מכהן כחבר מועצת עיריית חיפה 
מטעם אגודת ישראל 17 שנה ברצף. בבחירות 
האחרונות קיבל לראשונה את תפקיד סגן ראש 

העיר, הוא פועל למען כל הנושאים הדתיים 
והחרדיים בעיר, בין היתר בתפקידיו כיו"ר 

ועדת תמיכות, מ"מ יו"ר ועדת כספים ועוד.
ההישג העיקרי שלו בקדנציה האחרונה הוא הקמת 

המתנ"ס החרדי בחיפה, שפעיל ללא הפסקה 
במגוון פעילויות, לכל הגילאים ומכל גווני ופלגי 
הציבור החרדי. כמעט 1,000 ילדים נהנים בו, 

והוא מכיל גם פעילויות לקשישים ועוד.
למרות העומס הציבורי, הוא לא מוותר על 

לימוד הדף היומי, השתתפות בשיעורים 
בבית כנסת, ולימוד בצוותא עם הנכדים.

 מיכי אלפר
יהדות התורה, חיפה

אחרי קדנציה רוויית 
מאבקים, נדמה שאין מי 

שלא מכיר את מיכי 
אלפר, בן 40 ואב 

לעשרה, בוגר ישיבת 
רבינו חיים עוזר, תושב 

חיפה מאז נישואיו, מזה 
כעשרים שנה, ואשר מסיים בימים אלו עשור 
רצוף במועצת העיר כנציג דגל התורה וחמש 

שנים כיו"ר סיעת שס"ג, שהגיעה בבחירות 
4 מנדטים. מתגורר  האחרונות להישג שיא של 

בשכונת נווה שאנן ומקורב לרב הקהילה החרדית 
הגרי"י במברגר, שגם היה זה שבחר אותו 

לתפקיד.
אלפר מכהן באופן קבוע כחבר הועדה המקומית 

לתכנון ובניה ונחשב לבר סמכא מקצועי 
בנושאים אלו, יכולות שהפכו אותו לכתובת 

המובהקת בבקשות למרפסות סוכה, היתרי בניה 
והרחבות מכל סוג. המספר האישי שלו זמין לכל 

תושב וטיפול בפניות הציבור במגוון רחב של 
נושאים ממלא את סדר יומו באופן קבוע.

לאורך השנים בלט אלפר במועצת העיר כמי 
שסירב להיכנע לראש העיר הריכוזי יונה יהב 
ולקול העיקרי בהבאת מצוקות הציבור החרדי 

המתפתח בחיפה וזקוק לתשתיות הולמות. 
במקרים מסוימים אף הגיעו צרכי היהדות החרדית 
בעיר לתביעות משפטיות שהוביל. אחד המקרים - 
תביעת מוסדות החינוך ליישום חוק נהרי שהוגשה 
בהוראת מרן הרב שטיינמן זצ"ל ונחלה הצלחה - 
אף הוביל לקרע בולט מול יהב שסירב לקיים את 

ההסכם הקואליציוני ולמנותו לסגן. 
אלפר זוכה לאהדה רבה בציבור החיפאי 

הרואה בו נציג ציבור נאמן החתום על הישגים 
ומאבקים לא שגרתיים מהסוג שקשה למצוא 

כיום בארץ, שאיננה משופעת בראשי עיר מסוגו 
של יהב, המתנגד כמעט בכל דרך אפשרית 

לקהילה החרדית וצרכיה. לפרנסתו עוסק 
בנדל"ן - מחוץ לחיפה.

 אהרון כהן
ש"ס, חיפה 

כהן, בן 37 ואב 
לארבעה, הוא 
בכלל במקור 

מבני ברק, שם 
למד בישיבה 

קטנה תפארת 
ציון, בהמשך 
עבר לישיבת קול תורה בירושלים. לאחר 
נישואיו הגיע לחיפה ולמד בכולל עמודי 
עולם שעל ידי ישיבת נחלת הלווים,  וב–

11 השנים האחרונות עבד בתלמוד תורה 
בנווה שאנן כמורה ומחנך.

לעיריית חיפה נכנס בשנה האחרונה 
מטעם ש"ס. קידם רבות את נושא התרבות 

התורנית, אינו מרבה לעסוק בפוליטיקה 
רועשת ומעדיף להיות שקוע בעשייה 

שקטה. אינו מתכוון להמשיך בקדנציה 
הבאה במועצה, אך ייתכן וימשיך לעסוק 

בנושאים הקשורים בש"ס מטעמה.

 עודד שבזי
ש"ס, חיפה

עודד, בן 49 ואב לשישה, 
גדל בפרדס חנה והתחנך 

בעתודה האקדמאית, הוא 
בעל תואר מהנדס מחשבים 

ואלקטרוניקה ובוגר צבא, בין 
השאר היה מעורב בשירותו 

הסדיר בפיתוח טילים 
ברפא"ל, במקביל היה שותף להקמת בית כנסת בבסיס 

חיל האוויר בחצרים.
כהמשך טבעי לפעילות הדת בה היה מעורב בצבא, גם 

בחיפה עסק בפעילות במסגרת 'אור תורה' של הרב 
זינגר, לאחר מכן המשיך בהוראה בת"ת והיה מעורב 
בהקמת ת"ת 'מורשת התורה' עם הרב אברג'ל ומשם 

הגיע לפעילותו הפוליטית.
בקדנציה האחרונה הצטרף למועצת העיר, לאחר שחש את 

מצוקת המבנים בתלמוד התורה שהקים, ונכנס במטרה לדאוג 
לתלמודי התורה בעיר, ומבחינתו המטרה הושגה. לפני כשנה, 

לאחר שהרגיש שמילא את שליחותו הפוליטית - ביקש 
שימצאו לו מחליף לקדנציה הבאה, כפי שאכן נעשה.
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 אברהם בן זקן
ש"ס, בת ים

בן זקן, בן 52, 
נשוי ואב 

לשלושה, הוא 
יליד שכונת 

התקווה בתל 
אביב. 

בצעירותו היה 
איש 'הפנתרים השחורים', פעיל חברתי 

ולוחם שכונות.
בגיל 25 חזר בתשובה, לדבריו החל 

להתקרב לדת בכנסים שארגן הרב רפאל 
הלפרין ז"ל, בראשית תנועת התשובה, 

ובעיקר בכנס הגדול ב'יד אליהו'. בנוסף 
הושפע מהרב אמנון יצחק והרב יוספי, מאז, 

הוא עוסק בעצמו בהחזרה בתשובה וקירב 
רבים לשמירת מצוות.

כשהתחתן עבר להתגורר בצפון העיר בת ים, 
חבר לקהילה המקומית והרחיב אותה למרכז 
העיר - שם הקים בית כנסת ומקווה בקהילת 
'שער ציון' של הרב משה גבאי, המזוהה היום 

דווקא יותר כקהילה ליטאית. גם כיום הוא 
מעורב רבות בחיי הקהילה.

מעט יותר משתי קדנציות הוא מכהן כחבר 
מועצת העיר מטעם ש"ס על גלגוליה השונים, 
בראשות אלי ישי ובראשות אריה דרעי. בחייו 

הפרטיים הוא עובד בנק דיסקונט בתפקיד 
טכני כבר עשרות שנים. בנוסף הוא אחראי על 

ארגון זק"א באזור ומרבה בפעילות חסד.

 ברוך מויאל
ש"ס, בת ים

מויאל, בן 46 
ואב לשלושה, 
מסיים קדנציה 

ראשונה 
במועצת העיר 

בת ים. זאת 
לאחר כמה 
וכמה שנים של פעילות תורנית בהנחיית 

יו"ר הסיעה המקומית, רפי ברנז.
נולד ביפו ובגיל 5 עקרה משפחתו לבת ים, 
אותה לא נטש מאז. בצעירותו בעת שהיה 
בארה"ב נחשף לפעילות חב"ד המקומית 

במה שהיה חשיפה ראשונה שלו ליהדות. 
בגיל 21 חזר בתשובה כאשר את ה'קליק' 

הראשון עם שמירת המצוות יצר הרב 
אמנון יצחק ובהמשך זכה לליווי של רבה 

של בת ים, הגר"י בר שלום זצ"ל, תוך 
שהוא שוקע בתורתו של מרן הגר"ע יוסף 
זצ"ל. במשך כעשרים וחמש שנה גם זכה 
לקירוב מיוחד אצל רבו הגאון רבי אליעזר 
שלמה שיק זצ"ל, אותו היה מלווה לקברו 

של מהר"נ מברסלב זיע"א באומן ועמו 
הרבה להתייעץ בחייו האישיים.

בחייו האישיים עובד בחברה לעיצובי 
פנים וגבס, מוכר בעיר אצל כל הקהילות 
ומחזיק בקשר חם עם חסידות באבוב לה 
קריה בבת ים. עוסק רבות בסיוע בנושאי 

ארנונה ופניות שונות מתושבי העיר, 
דתיים ושאינם.

 רפי ברנז
ש"ס, בת ים

עד גיל 18 גדל רפי ברנז ברמלה, שם למד 
בבית ספר 'מקיף', בצעירותו שיחק כדור רגל 

באופן מקצועני ובהמשך התגייס לצבא ושירת 
בקרבי, כאשר את מרבית שירותו הצבאי עשה 

בלבנון. לאחר מכן הקים רשת שיווק גדולה.
בשלב הזה בחייו חזר ברנז בתשובה באמצעות 
ארגון 'ערכים', ומאז כבר 25 שנה הוא מעורב 

בעשיה ציבורית, בתחילה כעוזר מ"מ ראש העיר, ובהמשך כיו"ר 
המועצה הדתית של בת ים במשך שתי קדנציות. לאחר מכן עבר ברנז 

לכהן כראש המועצה הדתית בעמק חפר וממונה ביהוד, זאת מלבד 
תפקידים ציבוריים רבים שמילא.

בהמשך הגיע לבת ים, בה הוא מוביל את תנועת ש"ס המקומית ומכהן 
בשלושת השנים האחרונות כסגן ומ"מ ראש העיר. ברנז נחשב מקורב 

מאוד ליו"ר ש"ס השר דרעי, גם בשנים בהן ניהל אלי ישי את ש"ס, 
שמר ברנז אמונים ליו"ר הגולה ופתח בשל כך מפלגה בשם 'ישי'. 
בקדנציה האחרונה גם הגיע תורו להיכנס לכנסת במסגרת חילופי 

הגברי ברשימת ש"ס הארצית, אולם בתיאום עם השר דרעי בחר ברנז 
להתפטר מהרשימה הארצית ולהמשיך בשליחותו בבת ים. כיום ברנז 

בן 56 ואב לשמונה.
במסגרת פעילויותיו הרבות, הקים ברנז גני ילדים דתיים לילדים 

חילונים בראשון לציון, כשהמוטו שלו הוא לתת לכולם, לחבר לכולם 
ולאהוב את כולם. מלבד זאת, הקים ברנז עמותה למניעת הפלות 

ולזכותו נזקפים 411 חיים פועמים של ילדים שבאו לעולם, חלקם כבר 
הורים לילדים בעצמם.

 שמעון סבן 
ש"ס, בת ים

סבן, בן 47, תושב בת ים מילדותו ומחברי 
המועצה הותיקים בעיר. למד בילדותו ב'נוה 

ארץ' ובהמשך באוניברסיטת בר אילן, שם למד 
לשון עברית ותולדות ישראל, מלבד שירותו 

הצבאי, מזה 20 שנה הוא עושה מילואים 
בפלס"ר של חטיבת הראל. 

אחרי נישואיו התגורר בעיר בת ים, והושפע רבות 
מהגאון רבי יעקב עטיה זצ"ל. מזה 15 שנה הוא חבר מועצת העיר בת ים 

ומסייע לתושבים ככל יכולתו.
בחייו הפרטיים עוסק בתחום הרישוי למוסדות חינוך ובייצור טקסטיל. 

 איתן דהאן
ש"ס, רמלה

דהאן, בן 
52 ואב 

לשלושה 
עשר ילדים 

בלעה"ר, 
נולד 

בחולון 
למשפחה דתית וגדל בעיר. 

בנערותו למד בבית ספר ממ"ד 
בחולון ומשם עבר לישיבת 'אור 

החיים' של הגאון רבי ראובן אלבז, 
בה 'נשרף'.

לאחר נישואיו התגורר שנתיים 
בירושלים, ולאחר מכן הגיע 

לרמלה, בה הוא מתגורר כבר 
קרוב ל-30 שנה. בעיר היה מעורב 
בהקמת סניף לישיבת 'אור החיים' 
ובית הכנסת 'אור היהדות', המפיץ 

תורה לכל הסביבה.
איתן לומד בכולל ומוסר שיעורים 

בערבים ברחבי העיר. לפני 19 
שנה נכנס לעירייה ומאז הוא מכהן 

כנציג ציבור, כשהוא שומר על 
קשר הדוק וחם עם מורו ורבו, חבר 

'מועצת חכמי התורה' הגר"ר אלבז.

 מיכאל דרעי
ש"ס, רמלה

דרעי, 
מהנציגים 

הותיקים של 
ש"ס בארץ, 
בן 66, אב 
לשישה ומי 
שכבר ראה 

דור רביעי, גדל מנעוריו ברמלה, 
במה שנקרא בזמנו 'גטו'. דרעי נולד 

למשפחה דתית ולמד בבית ספר 
אגודת ישראל בעיר, ובהמשך 

שירת בצה"ל.
בצעירותו נמשך לכדור רגל, בהמשך 

היה מדריך נוער בעירייה בשנות ה-70. 
מאז ששב למקורות לפני יותר מ-30 

שנה לאחר פטירת אביו, התחזק וחינך 
את משפחתו בדרך ההלכה הצרופה, 
כפי מורשת משפחתו. את סביו מצד 

אמו לא זכה להכיר, מאחר והסב שעלה 
לארץ נחרד מחילולי השבת ושב על 

עקבותיו למרוקו, בה גם נטמן.
דרעי מכהן כבר 3 קדנציות כחבר 

מועצת העיר רמלה, וכיום הוא יו"ר 
ש"ס המקומית וסגן ראש העיר, אם כי 
בקדנציה הבאה יתמודד מטעם 'נאמני 

תורה' – רשימה עצמאית שהקים 
והפונה לכל אלה שסייע בידם לאורך 

השנים, כשהוא צופה לקבל שניים-
שלושה מנדטים. במקביל, היה גם 

ממייסדי בית הכנסת 'אהבת ישראל 
הטהורה' ברמלה. 

 קובי רוזנשטיין
 יהדות התורה

רוזנשטיין, בן 41 ואב לחמישה, מתגורר ביישוב 
מתתיהו, אך את מרבית זמנו העביר דווקא בבני ברק 

– כאשר שימש את מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
שטיינמן זצ"ל, ובמודיעין עילית, שם הוא מנהל 

רשת חינוך של אלפי תלמידים ותלמידות, לה גם 
סניפים בבית שמש ובגבעת זאב, והכוללת את 

תלמודי התורה דרכי יושר וסמינר מאיר.
בצעירותו למד בישיבות גאון יעקב ובית מתתיהו, בהמשך שימש כעוזר 

של ח"כ משה גפני במשך כ7 שנים, ושנתיים נוספות כדובר של סגן שר 
התחבורה שמואל הלפרט. לפני 4 שנים מונה לכהן כחבר המועצה האזורית 

מטה בנימין על ידי המרא דאתרא של מתתיהו, הגאון רבי זאב לף.
כחבר במועצה האזורית הגדולה בישראל המונה 44 ישובים עם למעלה 

מ70 אלף תושבים, משתדל רוזנשטיין לשמש כפה של היהדות החרדית 
במועצה. בין השאר הוא חבר בועדות תכנון ובניה, ישובים וועדת חינוך.
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שלמה מונטג
יהדות התורה, רחובות

מונטג, יליד נתיבות, למד 
בעיר הדרומית בחיידר 

ובישיבה קטנה, בהמשך למד 
בבני ברק בישיבת "בית 
מתתיהו" ובישיבתו של 
הרה"ג דוד לייבל, מקים 

ומייסד רשת "אחוות תורה".
כבר כשלמד בישיבה, אביו של אחד הבחורים חלה 

והיה זקוק להשתלת כליה, שלמה הצעיר התגייס לעזור 
לו ובדרכים שונות הגיע לסכום מכובד שאפשר לו 

לעבור את ההשתלה.
אחרי נישואיו כשהגיע לכולל עזר לראש הכולל 

בענייני הניהול, לאחר מכן יזם דינר עבור הכולל 
שרשם הצלחה נאה. לפני הבחירות האחרונות הוצע לו 
להצטרף כנציג ברשימת הסיעה המאוחדת שס"ד, והוא 

אכן נבחר למועצת העיר.
בעניינים ציבוריים מתייעץ מונטג עם רב הקהילה 
הגאון רבי אברהם יצחק רובין הכהן, חבר בד"ץ 

שארית ישראל.
עם כניסתו לתפקיד כמחזיק תיק חינוך חרדי, שם 

מונטג לעצמו מטרה לשפר ולייעל את מצב מוסדות 
החינוך החרדי בעיר, כיום, לאחר חמש שנים, ניתן 

לראות את הפירות כשמוסדות החינוך שוכנים כולם 
בבניינים מרווחים.

לפני מספר שנים הקים מונטג את "איגוד קופות 
הצדקה בא"י", זהו פורום המאגד בתוכו עשרות קופות 

צדקה שכונתיות מכל רחבי הארץ, המאוגדות ומסייעות 
זו לזו בשיתופי פעולה שונים ומגוונים למען כלל 

הציבור ברחבי הארץ.

 פנחס הומינר
יהדות התורה, רחובות

הומינר, שעלה 
לכותרות 

לאחרונה לאחר 
שקמפיין 

בכיכובו הופץ 
ברחובות 

לקראת ריצה 
עצמאית, נולד בכלל בפתח תקווה. 

בילדותו התחנך בת"ת ויז'ניץ ברחוב 
רבי טרפון בבני ברק, וכשמשפחתו 

עברה לרחובות התחנך במוסדות 
חסידות קרעטשניף, כולל ישיבה קטנה 
וגדולה ובהמשך כולל לאברכים. מורו 

ורבו הוא האדמו"ר מקרעטשניף
את העשייה שלו החל כאשר ריכז את 

הפעילות בפרויקט בניית בנייני מגורים 
בקרית קרעטשניף ברחובות. במקביל, 

שימש בתחום ההוראה בת"ת קרעטשניף 
ברחובות, עד שנקרא אל הדגל על ידי 

האדמו"ר מקרעטשניף, על מנת לשמש 
כנציג אגודת ישראל בעיר.

הומינר שימש כחבר מועצה חמש שנים 
והחזיק בתיק הכספים בעירייה, בו 

הצליח להגיע לאיזון תקציבי. לפני כן 
החזיק בתיק התחזוקה שמשרת את כל 

מוסדות החינוך בעיר. 
פרט שלא ידעתם עליו: מידי יום מעביר 

הומינר שיעור בדף היומי במסגרת 
ארגון "שיעורי תורה" שבמסגרתו 

מתקיימים עשרות שיעורי תורה בבית 
הכנסת קרעטשניף.

 אבנר אקווע
ש"ס, רחובות

אבנר אקווע 
מכהן כיו"ר 

מפלגת ש"ס 
ברחובות 

ומחזיק תיק 
תרבות 

תורנית. 
לפוליטיקה הגיע לפני כ-15 שנה ומאז 

הוא מכהן במועצת העיר, בה הוא 
משלים קדנציה שלישית ברציפות, 

קודם לכן כיהן כחבר במועצה הדתית 
בעיר. מורו ורבו הוא נשיא מועצת 

חכמי התורה מרן הגר"ש כהן.
אקווע עומד גם בראש עמותה לתועלת 

הציבור בשכונת כפר גבירול בפאתי 
רחובות,.בין שלל הפעילויות שהוא 
אחראי להן - גמ"ח גחש"א לסיוע 

למשפחות ברגעי מצוקה. בתקופתו 
הוגדל תקציב תרבות תורנית ונוספו 

שלל פעילויות ציבוריות ועוד 
לטובת הכלל.

 שי קזיוף
ש"ס, רחובות

חבר מועצת העיר רחובות שי 
קזיוף מסיים עתה את 
הקדנציה השנייה שלו 

במועצה, בה כיהן כמחזיק 
תיק חינוך חרדי בלתי פורמלי 

ותיק נוח"ם, וכן כיו"ר ועדת 
הביקורת. 'תיק נוח"ם' טומן 
בחובו גדולות ונצורות בתחום שיקום הנוער והתערותו 
בקהילה, כך שמטבע הדברים הפעילות ברובה חסויה, 

אך לדברי קזיוף, "ב"ה אנו רואים סיעתא דשמיא 
בעשייה, ואין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן 

העין".
קזיוף גדל והתחנך בבית המדרש הספרדי ברובע 
היהודי של הרב קצין זצ"ל, מורה דרכו במישור 

 הציבורי הוא נשיא מועצת חכמי התורה מרן 
הגר"ש כהן, וברמה האישית המקובל רבי דוד 

אבוחצירה מנהריה.
לעשייה הציבורית הראשונה הגיע לפני 25 שנה 

בראשון לציון, במסגרת עמותת "צדקה לרחמים" 
שיסד, במסגרתה נעשים שלל פעילויות של חסד 

למען הציבור. מלבד פעילותו הציבורית, מחזיק קזיוף 
בכובע נוסף כפייטן.

רחובות-חולון-אזור-קרית מלאכי-כרמיאל | הכירו את הנציגים

 חיים שטיינר
יהדות התורה, קרית מלאכי

חיים שטיינר נולד בשכונת פאג"י 
בירושלים לפני 57 שנים והתחנך 
בתלמוד תורה וישיבות חסידיות 

בשכונה. למרות שמשפחתו אינה נמנית 
על חסידי חב"ד, נהג אביו להתפלל 

בבית כנסת חב"ד בשכונה וכך התקרב 
חיים לחב"ד, ובחודש תשרי תשל"ט 
נסע לשהות בחצר הרבי מליובאוויטש לראשונה, שם פגש את 

הרב טוביה בלוי אשר קירבו לחב"ד ולקח אותו תחת חסותו. 
לאחר חתונתו, כאשר הרבי מחב"ד עודד את מבצע הדפסות 
ה'תניא' בכל מקום, זכה להקים יחד עם בעלי דפוס חיש את 

הדפוס הנייד שהדפיס מאות ספרי תניא במקומות שונים בארץ 
ואף במדינות ערב השכנות. במסגרת זו הגיש לרבי ספרי תניא 

שהודפסו במקומות שונים ואף קיבל מהרבי ספר תניא עם 
הקדשה אישית.

לפני עשור נקרא לדגל לשמש כנציג הקהילה החב"דית בעיריית 
קרית מלאכי ומאז משמש כסגן ראש העיר. במהלך שנות פעילותו 
בעסקנות הפך שטיינר לשם דבר וכתובת לכל פונה בכל עניין, הן 

בציבור החב"די והן מחוצה לו, הן בקרית מלאכי והן ברחבי הארץ.
במהלך השנים רקם שטיינר קשרים ענפים עם אישי ציבור ופקידי 

ממשל, והוא אינו מתבייש להשתמש בקשרים אלו בכל פעם 
שנקרית לפניו פניה ובקשה של עזרה ליהודי באשר הוא.

בשנים האחרונות מונה על ידי בית דין רבני חב"ד וראשי ישיבות 
חב"ד לשמש כאיש קשר וכנציג חב"ד מול שלטונות הצבא 

בכל הקשור לטיפול במעמדם של בחורי ישיבות חב"ד והסדרת 
יציאתם לשנת לימודים בחצר הרבי.

 פנחס סירוקה
דגל התורה, כרמיאל

הוא נולד במרכז ואת שנות בחרותו 
עשה בישיבה הדרומית, גרודנא אשדוד, 

במשך הזמן קבע את מושבו דווקא בעיר 
הצפונית והתמנה לנציג 'דגל התורה' 

בעירייה. העסקונה, כך נראה, לא זרה 
בעיניו ועברה אליו בירושה מסבו הרב 
שמעון סירוקה ז"ל, שבעבר כיהן כסגן 

ומ"מ ואף כראש עיריית בני ברק. הכירו את פיני סירוקה. 
הוא נולד בבני ברק ולמד בתלמוד תורה 'קרלין', כשלאחר מכן הלך 

לישיבה קטנה ל'חזון נחום', כששיעורו היה המחזור הראשון. בישיבה 
גדולה למד בישיבת גרודנא שבאשדוד, בה אף התגורר לאחר נישואיו 

משך מספר שנים, כשבתקופה זו למד בכולל של הישיבה.
לפני כ-18 שנה עקר עם משפחתו צפונה אל כרמיאל, לקהילתו של רב 
העיר הרב אברהם מרגלית. בתוך זמן קצר החל  לנהל את מוסדות "קרן 

אורה" - מוסדות החינוך של הקהילה, הכוללים מסגרות לכל הגילאים 
ומה שבעצם היה המנוע העיקרי להתפתחות הקהילה בעיר.

מספר שנים לאחר הגעתו לעיר, החל לכהן כגזבר המועצה הדתית 
ובמקביל כחבר בהנהלת רשת המתנ"סים בעיר, ולפני כעשור נבחר 

לכהן כחבר מועצת העיר מטעם 'דגל התורה', בתוך רשימה משולבת 
שבראשה הוא עומד ולה שלושה חברים. 

המעניין הוא כי רוב הבוחרים שנתנו את קולם לרשימה זו  לא היו 
אנשים חרדים אלא תושבים אשר העריכו והוקירו את הקהילה 

החרדית, שהביאה תנופת התפתחות לעיר. כחבר מועצה, סירוקה 
ממונה על החינוך התורני בעיר וכן על התרבות התורנית ובנוסף חבר 

בוועדות חשובות כמו כספים, מכרזים ותכנון ובניה. 
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 חיים זברלו
ש"ס, חולון

חיים זברלו, יו"ר סיעת ש"ס בחולון, בן 58 ואב לתשעה, נולד בעיר למשפחה 
שאינה דתית, בצעירותו שירת בצה"ל ולאחר השחרור, בגיל 24, החל את 
חזרתו בתשובה בעקבות סמינר של ארגון ערכים. נמנה על מייסדי הכולל 

הגדול בחולון שעל ידי ישיבת עטרת חכמים של הגאון רבי חיים רבי. הסיבה 
שהביאה אותו לשמש כיו"ר ש"ס בחולון, היא העובדה שהיה קיפוח גדול 

כלפי מוסדות התורה בעיר, בעקבות כך נכנס לפוליטיקה, והוא מכהן בעירייה 
מטעם ש"ס מזה למעלה מעשרים שנה, בתקופה זו צמחה הסיעה משמעותית 

– כשנכנס זברלו לעירייה היו לש"ס שני מנדטים בלבד, ואילו היום היא מחזיקה בחמישה מנדטים. 

 יעקב בבלי
ש"ס, חולון

יעקב בבלי, בן 67 ואב לחמישה, נולד בעירק ועלה בילדותו לישראל, כאן גדל 
בעפולה ובמסגרת 'עליית הנוער' גדל בקיבוץ, ובגיל 19 עבר עם משפחתו לחולון. 
לאחר נישואיו חזר בתשובה אט אט, כאשר גם במשך השנים שקודם לכן היה 

שומר מסורת. בעברו עסק כטכנאי טלוויזיה ותפקידו היה להעביר שידורים 
מארצות ערב, טרם עידן השידורים הישראלים, לאחר מכן עבד כמתקן תריסים. 

בנוסף, היה גבאי בית כנסת מאז חזרתו בתשובה והפעיל שיעורי תורה, וכיום 
הוא מנהל כולל יד יצחק בעיר ומשגיח כשרות. בעבר שכל את בנו יקירו ז"ל. 

בבלי החל את תפקידו בש"ס מהקמתה כפעיל, בהמשך השתלב לפני 15 שנה כחבר מועצה והוא 
מוגדר בפי חבריו כ"שר התחבורה של חולון", עקב היותו יו"ר וועדת התחבורה בעיר.

 יעקב אחדות
ש"ס, חולון

יעקב אחדות, בן 46 ואב לשבעה, הוא יליד העיר חולון. בצעירותו שירת 
בצה"ל, לאחר נישואיו שקד על תלמודו בכולל של הרב מוגרבי. עוסק 

לפרנסתו במסחר בתחום עיצוב בגדים ובעיריית חולון הוא נמצא כבר חמש 
שנים ומסיים את הקדנציה הראשונה. 

כיתר חבריו למפלגה המקומית, הוא נאבק על הצביון הדתי בעיר חולון. 
נחשב לתלמיד מובהק של הגאון רבי יוסף מוגרבי ונשמע להוראות המרא 

דאתרא הגאון רבי אברהם יוסף. 

 ראובן קייקוב
ש"ס, חולון

 
קייקוב, בן 37 ואב לארבעה, נולד בברית המועצות ובגיל 9 עלה לישראל – כאן 

גדל בבני ברק, אור יהודה וחולון. בצעירותו למד בת"ת, לאחר מכן בישיבה 
תיכונית ושירת בצה"ל. משפחתו עודנה בברית המועצות, שם עוסקים בניה 
בעסקנות וצרכי ציבור כמו הקמת בתי כנסת, קירוב לבבות ועוד. בנוסף, גם 

בעיר חולון הקימה משפחתו בית כנסת. בהשכלתו ולפרנסתו הוא רואה חשבון 
ולומד כעת לתואר שני בתחום, לצד עבודתו הרוויה בעירייה. כעת הוא מקווה 

להמשיך לקדנציה נוספת, אך מקומו עדיין לא מובטח. 

 עופר שמעונוף
ש"ס, חולון

שמעונוף, בן 55, אב לחמישה וסב ל-11 נכדים, נולד אמנם בתל אביב, אך 
כבר מגיל 4 גדל בחולון. בצעירותו למד בבית הספר ביאליק ושירת בחיל 

האוויר, היה מאמן כדורגל ועוזר מאמן בליגת העל הישראלית. בגיל 36 
חזר בתשובה, מעצמו ובשיחות הוא מגדיר את חזרתו בתשובה "פתאומית". 
רבו הוא הרב בנימין שהר מחולון. זו היא הקדנציה הראשונה שלו במועצת 

העיר, ובמקביל הוא מנהל את ישיבת תורת משה של הרב שהר. הוא 
משתדל לטפל בכל נושא שמגיע לפתחו ולסייע ככל שניתן. 

 משה לרנר
דגל התורה, אזור

הוא ירש את מקומו של חמיו, חבר המועצה 
מטעם 'דגל התורה' ביישוב החילוני וכיום 

נלחם על זכויותיו של הציבור החרדי 
במקום. הכירו את משה לרנר.

הוא נולד וגדל בילדותו תחילה בירושלים, 
ובהמשך עבר עם משפחתו להתגורר בבני 

ברק, ושם למד בתלמוד תורה סלונים. 
בהגיעו לישיבה קטנה למד בישיבת 'אבן האזל' בנתיבות ולאחר מכן 

המשיך לישיבה גדולה בירוחם, כשלאחר זמן עבר לישיבת 'נחלת 
דוד' בפתח תקוה.

עם נישואיו קבע את מושבו בישוב אזור, בסמוך לבית חמיו הרב 
יונה מושקוביץ, שבאותם ימים היה חבר מועצה בישוב מטעם 'דגל 

התורה'. לרנר המשיך בפעילות אותה ייסד חמיו, ביישוב הכל כך 
רחוק מהדת, כאשר שכנע אנשים להצטרף לשיעורי התורה של 

ארגון 'תודעה' ואף זכה לשלוח בחורים מהיישוב לישיבות קדושות, 
כמו כן הפעיל לימוד 'אבות ובנים' ו'שיעורי דף היומי' ביישוב.

בקדנציה הקודמת, שימש לרנר כחבר המועצה הדתית באזור מטעם 
'דגל התורה' ולקראת הבחירות האחרונות רץ ברשימת שס"ג 

המאוחדת כנציג 'דגל' ובסיום יום הבחירות התברר כי הסיעה זכתה 
בשני מקומות מתוך אחד עשרה במועצה. יחד עם עמיתו אליהו 

פילורזדה נלחמו בישיבות המועצה על זכויות הציבור החרדי, 
בענייני חינוך, אישורי לימודי חוץ לתלמידים שאין להם מענה 

בתוך הישוב, הסעות למוסדות דת, חינוך מיוחד, שבת ועוד, נגד 
רוב החברים במועצה שמנסים לבלום את צעדיהם ביישוב.

 אליהו פילורזדה
ש"ס, אזור

עברו לא מזהיר, אך דווקא הדרך אותה 
עשה יכולה להוות דוגמה לרבים. זה 

התחיל מנער שגדל בשכונת מצוקה וכבר 
בגיל צעיר יצא אל שוק העבודה, אך 

בהמשך עשה פעילות קירוב ענפה ברחבי 
היישוב המפא"יניק ונהיה לנציג ש"ס 

המקומי. הכירו את אלי פילורזדה.
הוא גדל בשכונת מצוקה בחולון כבן למשפחה חילונית, ובהתאם 

לכך למד בבית ספר ממלכתי. עם סיום בית הספר היסודי יצא 
לעבוד בשביל לפרנס את משפחתו.

לאחר נישואיו התגורר תקופה בבת ים ובהמשך בחולון. לפני 
למעלה משלושים שנה הגיע ליישוב אזור - שבפאתי תל אביב, 

שהיה אז בעל אופי חילוני מובהק עם אוכלוסייה שרחוקה משמירת 
תורה ומצוות. עם הזמן נוכח לראות כמה עשקו מהציבור הספרדי 

את המסורת של בית אבא וכאב לו הדבר, כך, במהלך השנים 
התקרב אל הדת והחל לארגן פעילויות לציבור התורני, אך באופן 

מינורי, בשל האפשרויות הדלות שעמדו לרשותו, כשבמקביל 
לפרנסתו עבד כיזם נדל"ן. 

לפני שתים עשרה שנה הגיע להתגורר בישוב הרב אלון כהן, אשר 
הפיח את עשיה תורנית בישוב, כאשר פילורזדה היה יד ימינו ועזר 

להוציא פעילות ענפה זו אל האור ועם הזמן נהיה פעיל ציבור 
מוכר ביישוב.

בבחירות האחרונות רצו שני המפלגות החרדיות תחת רשימת שס"ג 
המאוחדת ופילורזדה, שמגדיר את הפוליטיקה כחלום חייו האחרון, 

התבקש להצטרף אל הרשימה כנציג מפלגת ש"ס. בסופו של יום 
הבוחר, התברר כי המפלגה הצליחה להכניס שני נציגים למועצת 
העיר. בקדנציה זו הוא ממשיך בפעילותו למען ענייני הדת בעיר, 

הפעם מתוך מסדרונות הרשות המקומית. 
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 אבי אמסלם
ש"ס, אשדוד

אמסלם, בן 49 ואב לשלושה, 
גדל באשדוד והתחנך במוסדות 

מקומיים. למד בישיבת 'אור 
התורה', ואחרי נישואיו למד 
תקופה בכולל 'שיבת ישראל' 

ומשם הדרך הייתה קצרה 
לעסקנות הציבורית.

התחיל את דרכו הציבורית כעוזר של מנכ"ל 'אל 
המעיין', מהר מאוד עבר לעבוד צמוד עם יו"ר ש"ס 

דאז והיום, שר הפנים אריה דרעי. בתחילת הקדנציה 
הנוכחית נקרא להתייצב במקום 3 ברשימת ש"ס 

המקומית ומונה למחזיק תיק תרבות תורנית, במסגרתו 
הוכיח את עצמו והפך את העיר למעצמת אירועי 
תרבות על טהרת הקודש. עם התפטרותו של יו"ר 

הסיעה ומ"מ ראש העיר עמרם כנפו, היה זה אך טבעי 
שאמסלם ייכנס לנעליו. 

רבים לא יודעים, אבל אמסלם עומד גם בראש ארגון 
חסד 'מנה חמה', שמוציא מידי יום מאות מנות 

לנזקקים בעיר. לפני 29 שנה החל בחלוקת 'קמחא 
דפסחא', שעד היום נחשבת לאחת החלוקות הגדולות 

בעיר, ונושא הצדקה תופס אצלו מקום של כבוד בין 
שלל פעולותיו הציבוריות.

 מרדכי ליברמן
יהדות התורה, אשדוד

כל אשדודי ממוצע שישמע 
'תרבות תורנית', יעלה לו 
באנלוגיה מיידית שמו של 

סגן ראש העיר היוצא 
מרדכי ליברמן. ליברמן, 

נציג חסידות גור בעיריית 
אשדוד מזה עשור ומחצה, 

התחיל את מסכת עשייתו הציבורית בפעילות חסד ועזרה 
לנזקקים וחלשים. לוז עשייתו התמקד בבניית מפעל 

החסד הכביר המסייע לחולי סרטן, אגודת 'רחשי לב', 
יחד עם ידידו ורעו איש החסד המפורסם הרב ראובן 

גשייד.
לפני 15 שנה שובץ במקום הראשון של רשימת 'אגודת 

ישראל' למועצת העיר אשדוד כנציג הסיעה המרכזית, 
שמרבית מצביעי המפלגה האשכנזית בעיר נמנים על 

אנשיה. הקדנציה הראשונה הייתה תחת ראש העיר 
המיתולוגי אינג' צבי צילקר. בסיבוב ההוא לא נשאו 

חברי המועצה החרדיים, ליברמן ורעהו הבעלזאי אפרים 
וובר, בתפקידי מפתח.

ב-2008, עם המהפך השלטוני באשדוד, הדחתו של 
צילקר ועלייתו של ד"ר יחיאל לסרי, נכנסו החרדים 
כשותפים ראשונים, והנציג הגוראי התיישב על כס 

סגנות העיר החמישית בגודלה. בתקופה זו גם החזיק 
בתיק 'תרבות תורנית' שלהיקפי פעילותה נחשף הציבור 

ביומי דפגרא וחולו של מועד מדי כמה חודשים.
כבר בחוה"מ הראשון הורגש השינוי ברחוב האשדודי. 
את לוחות המודעות בבתי הכנסיות כיסו יריעות ענק 
שבישרו על סדרת שיעורים מגוונת ממרצים ומגידים 
מכל גווני הקשת, שיימסרו בכל בתי המדרשות בעיר. 

בהמשך זכו אלפי ילדי אשדוד החרדים עם הוריהם, 
לאינספור חוויות ואירועים, טיולים ואטרקציות 

במימון וחסות המחלקה לתרבות תורנית בראשות 
הרב ליברמן.

גם בבחירות 2013 המשיך לסרי לאחוז ברסן השלטון, 
והחרדים זכו בצילום מסך, כששוב זוכה ליברמן 

בתפקיד הסגן בשכר. באותם בחירות חבר אליהם גם 
מספר 4 ברשימת אגודת ישראל, עזרא שור.

מקורביו מספרים על אישיות של חסד ונתינה, 
פיקחות וחכמה ואיש יודע ספר. מדי ערב קובע 
ליברמן את מקום לימודו בביהח"ס דגור 'שערי 

תפילה' ברחוב בעל-הנס ברובע ז', יחד עם החברותא 
משכבר הימים ללימוד הדף היומי, לימוד אותו לא 
מסכים ליברמן לבטל בכל מחיר כחוק ובל יעבור, 

יהיה מה שיהיה. לקראת הבחירות הקרבות הודיע 
ליברמן על פרישתו, ואת מקומו יחליף איש הסיעה 

המרכזית, הרב יחיאל וינגרטן.

 יעקב טסלר
יהדות התורה, אשדוד

יעקב טסלר ממוקם במקום 
השלישי ברשימת 'אגודת 

ישראל' באשדוד. בבחירות 
2008 נכנס לראשונה 

למועצת העיר, וחבר 
לעמיתיו מרדכי ליברמן 

מהסיעה המרכזית, ואפרים 
וובר מחסידות בעלזא. אז מונה על תיק התחבורה 

והוכיח פעילות יתר כאמור. 
בבחירות 2013 הוצב שוב באותו מיקום ונבחר, כאשר 

אחריו נכנס למועצה גם המקום הרביעי, נציג חסידות 
פיטסבורג, עזרא שור. שנה לאחר מכן, עם מינויו 

של ח"כ יעקב ליצמן כסגן שר הבריאות, נכנס טסלר 
לתפקידו כעוזרו של ליצמן.

את מהפכת התחבורה באשדוד אפשר לזקוף לזכותו של 
חבר המועצה הויז'ניצאי ויו"ר ועדת התנועה המקומית, 
שבקדנציה האחרונה גם הוסיף לתוארו את תפקיד יו"ר 

פניות הציבור בלשכת סגן שר הבריאות.
טסלר גם סומן בעבר כמחליפו של הח"כ המכהן מטעם 

הסיעה המאוחדת – חסידות ויז'ניץ, מנחם אליעזר מוזס. 
כבר לפני 4 שנים, בעת הכנת הרשימות לכנסת ה-20, 

דובר על כך שהצעיר האשדודי המצליח יחליף את 
הנציג הוותיק, אבל בפועל זה עדיין לא קרה.

תושבי אשדוד יזכרו אותו בעיקר כמי שהביא לשינוי 
בקיבעון ששרר במסלולי האיסוף והפיזור של קווי 

האוטובוסים הבינ-עירוניים, אחרי תכנון ומיפוי 
מפורט, שינה את המצב הבעייתי ששרר בעבר, הוציא 

את האוטובוסים הרבים מרחובותיה הצרים של רובע ז' 
בעיר, והסיט אותם לציר המרכזי ברחוב רשב"י.

 עמרם כנפו
ש"ס, אשדוד

אחד המיתולוגים שבנציגי 
ש"ס בזירה המוניציפאלית הוא 
עמרם כנפו, בן 53, אב לשישה 

וסב לשמונה. כנפו נולד וגדל 
בקרית אתא, למד בישיבות 
באר יעקב ובריסק, ולאחר 

נישואיו התגורר במגדל העמק 
ולמד בכולל של הגרי"ד גרוסמן. בהמשך התגורר בבני 

ברק וניהל ת"ת בחולון ובתל אביב של רשת 'מפי 
עוללים' בראשות הגר"ח רבי. לאחר מכן, לפני 25 שנה, 

עבר לאשדוד שם התגוררה משפחת אמו, ובמשך כ-4 
שנים כיהן כמנכ"ל 'אל המעיין' הארצית.

בתחילה התגורר בפרויקט שבנה הגאון רבי דוד פינטו בעיר, 
שם סייע בהקמת בית כנסת וגמ"חים, כמו גם פתיחת כולל 

ברובע ג' באשדוד. לפני 20 שנה ש"ס חפצה להתנתק מהרשימה 
המאוחדת של שס"ג וכנפו נקרא על ידי רבני העיר ומנהלwרונה, 
למעט שנתיים בהן היה התפקיד ברוטציה עם הליכוד. כיום, הצפי 
הוא כי לאחר שיסתיים התיק בעניינו יוכל לשוב למישור הארצי 

במסגרת ש"ס.

 חיים אמסילי
ש"ס, אשדוד

אמסילי, בן 36 ואב לארבעה, יליד 
עכו שבצפון, התחנך בישיבת 

'תורת מאיר' בטבריה ובהמשך 
בישיבת 'שארית יוסף' בבאר יעקב 

אצל הגר"נ טולידאנו זצ"ל. 
לאחר נישואיו היה בשליחות 

תורנית חינוכית באילת שבדרום 
במסגרת הפעילות הענפה בעיר של חבר מועצת חכמי התורה 

הגר"ר אלבז, ובהמשך הגיע לאשדוד לפני שמונה שנים, שם 
התקרב מאוד למקובל רבי יקותיאל אבוחצירא.

בתחילה עסק במוסדותיו של הרב ולאחר שנים אחדות התבקש 
לעבור לפוליטיקה וזו לו הקדנציה הראשונה במועצת העיר, בה 
הוא מייצג את בני התורה. מלבד זאת מכהן אמסילי כיועץ שר 
הדתות דוד אזולאי. מלבד פעילותו הציבורית הוא מרבה לעסוק 

בחסד ובסיוע לנזקקים. 

 אפרים ובר
יהדות התורה, אשדוד

ובר, בן 60, יליד ארה"ב, הגיע ללמוד כבחור בישיבת בעלזא בירושלים ולאחר נישואיו השתקע בעיר 
הקודש. לפני למעלה מ30 שנה עבר להתגורר באשדוד והיה מראשוני המתיישבים החרדים בעיר.

העסקנות הייתה בדמו וכבר בתחילת הדרך עוד בהיותו אברך הקים את עזרא למרפא באשדוד, ומזה 
עשרים שנה הוא בעיריית אשדוד כנציג חסידות בעלזא, לבקשת מורו ורבו מרן האדמו"ר מבעלזא. 
מלבד עזרה לכל פונה, התמקד במהלך שנותיו בעירייה בהשגת תנאים שווים לילדי החינוך החרדי 

בעיר. לפרנסתו הוא מכהן כמנכ"ל מוסדות בעלזא באשדוד.
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 מאיר בן סימון
ש"ס, אשדוד

בן סימון, בן 45, אב 
לחמישה וסב לשניים, 

נולד וגדל באשדוד, 
התחנך בחיידר הרב 

מפוניבז' בעיר ובישיבה 
קטנה וילקומירר, ורק 
בהגיעו לישיבה גדולה 
נפרד מאשדוד ונסע ללמוד בישיבת ראדין שבנתניה.

לאחר נישואיו, למד בכולל ישיבת 'משיבי חיים' 
ברובע ב' באשדוד, שם קמה תנועת ש"ס המקומית, 

ושם היה מוקד החזרה בתשובה הראשון בעיר על 
ידי הרב מיימון אזולאי. עבור בן סימון היה מדובר 

במסגרת משפחתית, שכן אביו היה ממייסדי הכולל. 
בנוסף למד בכולל של הרב אברג'ל זצ"ל ונבחן אצלו 

לתעודת 'יורה יורה'.
לפני 15 שנה נקרא לדגל על ידי המקובל רבי 

יקותיאל אבוחצירא, לבוא ולסייע לתנועת ש"ס 
בעיר, בקדנציה שלאחר מכן, לפני עשור, ניהל 
את מטה ש"ס בעיר. בהמשך התמנה כמנכ"ל 

המועצה הדתית וממנה עבר למועצת העיר. 
בתווך, גויס לפני 14 שנה על ידי קופת חולים 

לאומית להקים את הסניף החרדי המקומי.
בן סימון הוא גם משפטן בהכשרתו ועובד 

כעורך דין לפרנסתו. במשך שנים אחדות עבד 
גם כסופר סת"ם. בניהולו במועצת העיר הרשות 
למלחמה בהתמכרויות ואלימות, ומיקד גם חלק 

מהפעילות בנוער נושר לו הוא מרבה לסייע 
בהקמת ותחזוקת מסגרות לימוד וחינוך.

 דוד בן חמו
קול הלב, אשדוד

 ,46 דוד בן חמו, בן 
משתייך למשפחה 

אשדודית ותיקה 
ומפורסמת. אביו היה 

סגן ראש העיר אשדוד 
אליהו בן חמו, וילדיו 

חונכו על ברכי 
השליחות הציבורית. בחמשת השנים האחרונות 

מכהן כחבר מועצה, וכבוגר ישיבות בית מתתיהו 
ופוניבז' בבני ברק, הרי שמחוץ לחברותו במועצה 

הוא שקוע בלימוד תורה.

 עזרא שור
יהדות התורה, אשדוד

עזרא שור, בן 50 ואב 
לשמונה, נולד בתל אביב 

והתחנך בת"ת קרלין 
סטולין בבני ברק, 

ובהמשך בהיותו בגיל בר 
מצווה עבר עם משפחתו 
לירושלים. משם המשיך 

את לימודיו בישיבת פיטסבורג באשדוד, ובישיבת 
'בית הכרם' בירושלים. לאחר נישואיו, עבר 
לאשדוד והיה ראשון תלמידיו של האדמו"ר 

מפיטסבורג זצ"ל שהגיע להתגורר בעיר.
בתחילה למד בכולל ובהמשך פתח רשת מכבסות 

'חיש צח', בשלב מסוים שקל לחזור לירושלים 
אולם בהוראת האדמו"ר נשאר באשדוד, ובירך 

אותו שיתפרנס גם באשדוד וגם בירושלים. 
במקביל לעסקיו החל בעסקנות ציבורית של 

הקהילה וכל צרכיה.
שור נכנס לעירייה בקדנציה האחרונה במשבצת 

ה'כלל חסידי' אך הוא מקפיד לסייע לכלל 
הקהילות בעיר ודלתו פתוחה לכל דורש. 

הוא אחראי על גביית הארנונה בעיר, והוביל 
מהלכים משמעותיים לסייע לחסרי יכולת 

ונזקקים, כך שלא יחטטו להם בחשבונות הבנק.
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 דוד טלקר
קול הלב, אשדוד

דוד טלקר, בוגר ישיבת 
בית שמעיה בבני ברק, 

נחשב כבר 30 שנה 
כאחד מבכירי הקהילה 

ההודית בישראל ומייצג 
אותה בכבוד במועצת 

העיר אשדוד. לפני 15 
שנה נכנס כחבר מועצה מטעם סיעת ש"ס 

המקומית, ואחרי עשור בשורותיה עבר למפלגת 
קול הלב, מטעמה כיהן בקדנציה האחרונה. הוא 

הוצב במקום השלישי ברשימה אך נכנס למועצה 
בעקבות פרישתו של יו"ר ועד עובדי הנמל אבינועם 

שושן. בעתיד מתכוון לפתוח שוב מפלגה שתייצג 
את הקהילה ההודית )הייתה כזו בעבר בעיר(.

יעקב מעלימי 
ש"ס, נתיבות

יעקב מעלימי, בן 38 
ואב לשישה, גדל במושב 
פטיש, למד בת"ת תפרח 

ובהמשך בישיבה קטנה 
אוהל מועד ובישיבה 

גדולה פורת יוסף בעיר 
העתיקה - שם ינק את 
תלמודו והתחנך אצל גדולי ישראל. לאחר נישואיו למד 

כ6 שנים כאברך בכולל קול רינה רב פעלים, ומתוכם 
שנתיים שימש כראש כולל. לפרנסתו ניהל רשת עיתונים 

מקומיים בדרום ובעיקר בריכוזים החרדים.
משנת 98 עד 2001 היה פעיל בכיר בש"ס, אחראי 

מטה בני תורה ירושלים דרום, ומאז החלה דרכו 
הפוליטית, כיום הוא בתפקיד מ"מ ראש העיר בנתיבות 

מזה 5 שנים. לדברי מעלימי, "ההתמקדות שלי היא 
בעזרה לתושב בכל מעגל החיים, רווחה, ארנונה, חינוך, 

הנדסה, תברואה, שפ"ע. כי בסופו של דבר אתה לא 
יכול לומר לפונה שאתה מטפל רק בנושא מסוים. אבל 
אין ספק שהנושא שהכי קרוב לליבי הוא מוסדות חינוך, 
כי אין כמו לראות שאחרי שעמלת על משהו כמה שנים 
– פתאום מתנוסס לך בניין לתפארת, והתלמידים שהיו 

רגילים למשהו אחר פתאום נכנסים לפאר והדר".

יצחק אפשטיין
 דגל התורה, נתיבות

הוא גדל בילדותו במושב תפרח ולמד בישיבת 
הנגב של הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל. אחר 

נישואיו, קבע את מושבו בסמוך לישיבה. 
במהלך השנים הוא החל לנהל את ישיבת אופקים 

הסמוכה לנתיבות, ובנוסף הוא משמש כגבאי בבית 
הכנסת 'בית יצחק' בעיר. עם הזמן התמנה לחבר 
המועצה הדתית מטעם 'דגל התורה', כשבמקביל 

אליו בעירייה כיהן חבר המועצה יונה פפויפר. 
פפויפר הקים את סניף 'דגל התורה' בעיר ועומד 

בראשה. החל משנת 1993 הוא היה חבר מועצה 
מטעם 'דגל התורה' עד לבחירות  2008 - שלוש 
קדנציות, כשאז החליט לפרוש מהעירייה אך לא 
מהעשייה הציבורית והעביר את השרביט לחברו 

לספסל הלימודים מישיבת הנגב, יצחק אפשטיין, 
שבקדנציה האחרונה עמד בראשות ועדת ההנחות 

בארנונה. 

דוד חיון 
ש"ס, אור יהודה

דוד חיון, נציג רשימת 
'איחוד הקהילות' 

במפלגת ש"ס באור 
יהודה, מסיים קדנציה 

ראשונה כחבר מועצה. 
חיון למד בישיבות כסא 

רחמים ואוהל משה. 
לאחר נישואיו התבקש לכהן כחזן וגבאי בבית 

כנסת של יוצאי לוב באור יהודה, שם למד בכולל 
'ברכת יצחק' ואצל הרב קרלנשטיין. רבותיו ומורי 

דרכו הם מרן הגר"ע יוסף והגר"י אברג'ל זצ"ל. 
משתתף באופן קבוע בשיעור של הרב מאור אלבז.

חיון פתח ישיבה לבעלי תשובה באור יהודה יחד 
עם הרב דניאל זר, במשך 5 שנים שימש כר"מ 
של 'לב לאחים' ומשגיח בישיבה לנוער ובמשך 

8 שנים היה רכז של קרן וולפסון. בנוסף, מלבד 
היותו חבר מועצה כיהן כחבר ועדת מתנ"סים, 
העניק סיוע בהנחות בארנונה ועוד. באופן לא 

מצוי, הוא הספיק לשבת בקדנציה הזו בקואליציה 
ובאופוזיציה לסירוגין.
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ביתר עילית | הכירו את הנציגים

 יעקי הרשקופ 
אגודת ישראל, ביתר עילית

כבר כנער צעיר הוא יצא לשליחות 
ונדמה כי ניצוץ ה'שליח' לא עוזב 

אותו גם כעת - אחרי למעלה משני 
עשורים, כאשר הפעם הוא מבצע 
זאת מתוך מסדרונות עיריית ביתר 

עלית. הכירו את יעקי הרשקופ.
הוא אמנם נולד כאן בישראל, אך 
גדל והתחנך מאז ילדותו במוסדות חב"ד בברוקלין שבארה"ב -  

במחיצת האדמו"ר מלובביץ' זצ"ל, כאשר כבר בעודו בחור נשלח 
להפיץ את אור היהדות בבוסטון ולקרב אחים טועים לחיק היהדות.

בהגיעו לגיל 21 חזר לישראל ונישא, כשאת ביתו הקים בעיר 
הצעירה ביתר עילית. במשך השנים פעל כקבלן, יזם ואיש עסקים 

ולפני כחמש שנים נבחר לראשונה למועצת העיר ביתר עלית, 
לאחר שהתמודד ברשימת שס"ג המאוחדת, ובקדנציה זו החזיק 

בתיק שפ"ע והיה חבר בוועדות שונות.
נראה כי עשייתו למען הציבור היא בזכות עצמו, אך כנראה שלא 
רק. העשייה הציבורית מושרשת במשפחתו, על שני ענפיה. מחד 

ניצב סבו הרב איצ'ה מענדל ליס ז"ל, שהיה ממקימי כפר חב"ד 
ומזכירו ובנוסף היה ממקימי שכונת נחלת הר חב"ד בקריית מלאכי 
ומאידך, אביו היה פעיל חברתית בקראון הייטס, מעוזם של חסידי 
חב"ד, ובנוסף, דודו יעקב הלפרין הוא חבר מועצת העיר ירושלים.

יהודה עוביידי 
ש"ס, ביתר עילית

משכונת רמות בירושלים שם גדל 
בילדותו, הוא עבר אל העיר אשדוד 

ומשם לביתר עלית, שם הפך במהרה 
לבכיר נציגי ש"ס, כשכבר בקדנציה 
הראשונה שלו התמנה לסגן ראש 

העיר.
הוא גדל בשכונת רמות ד' בירושלים 
ולמד בתלמוד תורה בני ציון, בישיבה קטנה למד ב'לוית חן' ובישיבה 

גדולה ב'בית שמעיה' בבני ברק. לאחר נישואיו גר תקופה בשכונת 
רמות בירושלים ואת יומו הקדיש ללימוד בכולל 'יחווה דעת'. 

בהמשך עבר להתגורר מספר שנים בעיר אשדוד ושם למד בכולל 
החיד"א, כשלפני כעשר שנים עבר לביתר עלית.

לקראת הבחירות האחרונות, שנערכו ב-2013, נקרא על ידי רבני 
תנועת ש"ס לבוא ולהצטרף לרשימת התנועה המקומית, שרצה 

במשותף עם יהדות התורה - שס"ג, וכך לאחר הבחירות הפך לחלק 
מקואליציית ראש העיר מאיר רובינשטיין, כאשר הוא התמנה לסגנו.
במהלך הקדנציה היה שותף להקמת שש קהילות חדשות של 

בני תורה ספרדים בעיר, כשבנוסף הקים את 'איגוד קהילות 
הספרדים' ו'איגוד בני הישיבות'. בנוסף הקים רשת ישיבות בין 
הזמנים, וכן שבעה מרכזי נוער לבנים ובנות מתמודדים, ישיבה 

לנוער נושר ועוד. כמו כן דאג לפעילויות רבות לקהילה, כמו 
קמחא דפסחא, חלוקת חליפות, מכירות חסד ועוד.

מאיר רובינשטיין
יהדות התורה, ביתר עילית

מאיר רובינשטיין, בן 46, הוא ראש 
עיריית ביתר עילית מזה 11 שנים 

)הבחירות בהן נבחר התרחשו שנה 
קודם לבחירות המוניציפאליות 

הכלליות(. אל הקדנציה השלישית 
שלו הוא צועד נינוחות, בקונצנזוס 

ציבורי כמעט מקיר לקיר. 
הוא גדל בירושלים, בשכונת סנהדריה מורחבת, לאביו 

הרה"ח יהושע דוב, ממשפיעי חסידות ברסלב. למד בת"ת 
תורה תמימה, משם המשיך לישיבת ברסלב בבני ברק, עד 

לנישואיו. לאחר נישואיו למד מספר שנים בכולל ברסלב 
בירושלים, במסגרת לימוד ייחודית הכוללת מבחנים 

שוטפים במפעל הש"ס.
בהמשך נשאב לעסקנות ציבורית. בתפקידו הראשון כיהן 

כחבר מועצת העיר בביתר, בו החל בשנת 95. על האירוע 
הזה נוהג רובינשטיין לספר, כי כלל לא תכנן להיות חבר 

מועצה, המקום בו שובץ היה לשם כבוד בלבד – האחרון 
ברשימה. הוא נוהג לספר כיצד לתומו הלך לישון, ואז 

העירו אותו באמצע הלילה עם הבשורה "נבחרת לחבר 
מועצת העיר".

במקביל הוא כיהן כמזכיר החברה לפיתוח הרובע היהודי 
בירושלים, תפקיד בו התיר חותם רב. בהמשך נבחר לכהן 

כסגן ראש העיר ביתר, וההמשך ידוע – לפני כ-11 שנים, עת 
נבחר לראשות העיר.

רובינשטיין משויך כמובן לסיעת שלומי אמונים, שם מעמדו 
נחשב לחזק. במקביל הוא מקיים קשרים אישיים טובים עם 

גם עם אישים ממפלגות אחרות, כמו שר הפנים אריה דרעי, 
עמו הוא שומר על קשר אישי מיוחד.

בשנים האחרונות מחזיק רובינשטיין במקביל גם בתואר 
יו"ר פורום הרשויות החרדיות במרכז השלטון המקומי, 
תפקיד במסגרתו קידם שורה של יוזמות חשובות ברמה 
הארצית, כמו מאבק למען הצהרונים והקייטנות במגזר 

החרדי, בינוי מוסדות חינוך, מחאה נגד עמדת מרכז 
השלטון המקומי בעד חילול שבת, ועוד שורה של 

מאבקים חשובים.

ישראל פכטר
טוב, ביתר עילית

מסלול חייו החל בעיר הצפונית, שם 
התחנך בתלמוד תורה חסידי ובהמשך 

בישיבות ליטאיות. הוא ניהל מספר 
מוסדות, בהם תלמוד תורה בבית אל 
ונמנה על מקימי תנועת 'טוב'. הכירו 

את ישראל פכטר.
הוא גדל בעיר הצפונית מטולה, 

שם כיהן אביו כרב העיר. כילד התחנך בתלמוד תורה של 
חסידות גור בחצור ולאחר מכן למד בישיבה קטנה ב'בית 

מאיר' שבבני ברק ובישיבה גדולה ב'עטרת ישראל', 'כנסת 
יצחק' - חדרה ובישיבת 'מיר'.

לאחר נישואיו התגורר בירושלים ובהמשך בישוב מעלה עמוס, 
כשבשנים אלו הקדיש את יומו ללימוד בכולל ובהמשך היה ר"מ 

בישיבת התפוצות. לאחר ארבע שנים עבר לביתר עלית ועסק 
בחינוך משך שנים רבות, במגוון תפקידים. הוא שימש כר"מ בישיבת 

'מצודת דוד' המיועדת לבחורים מתקשים, ניהל את מכון 'לציון 
ברינה' - ישיבה תיכונית לעולים, ושימש למעלה מעשור כמנהל 
תלמוד תורה 'שער השמים' - בשיטת זילברמן, שבישוב בית אל.

כמו כן, פכטר מוסמך כמנחה מורים ומגשר ולזכותו נזקפים רשימה 
ארוכה של פעילויות חסד ועשייה למען הכלל והפרט בעיר. הוא היה 

ממקימי ביה"ס לבנות 'חפץ חיים', לפני כשתיים עשרה שנה וכיום 
לומדות בו למעלה מ-200 תלמידות.

לפני כאחת עשרה שנים, לקראת הבחירות בעיר, שנערכו בנפרד 
מכלל הרשויות המקומיות, הקים יחד עם שותפיו את סיעת 'טוב 

לביתר', כשבעקבות כך שנה לאחר מכן מפלגה דומה רצה בבית שמש 
ובבחירות שלאחר מכן בערים נוספות.

בבחירות האחרונות שולב פכטר ברשימת שס"ג המאוחדת, כנציג 
'טוב', וכך, בעוד שאר סניפי המפלגה ספגו מפלה ולא עברו את אחוז 

החסימה, הוא נשאר הנציג היחיד של התנועה. לקראת הבחירות 
הקרובות, בה ככל הנראה ירוצו בעיר כל מפלגה בנפרד ולא ביחד 

כבבחירות עברו, גם סיעתו מתכוונת לרוץ שוב באופן עצמאי.
בקדנציה זו החזיק פכטר בתיק החינוך המיוחד, אותו בנה עם 
השנים מתוך ראייה ורצון לתת מענה לכל תושבי העיר, תוך 

שהוא יצר מנגנונים ופתרונות ובנה מערך שלם לטיפול וקידום 
החינוך המיוחד בעיר.

מיכאל נקי
ש"ס, ביתר עילית

הוא למד בישיבה, שירת בהסדר 
ולאחר נישואיו פעל ברישום לאחד 
מארגוני הקירוב הגדולים, כשבנוסף 
אף הקים את אחת הקהילות בעיר. 

הכירו את מיכאל נקי.  
הוא גדל בשכונת גבעת המבתר 
בירושלים ולמד בתלמוד תורה 

'יקירי ירושלים' ובהמשך בישיבת 'פורת יוסף'. לאחר מכן שירת 
בחטיבת גולני בצה"ל במסלול הסדר.

לאחר הנישואים עבד כשבע שנים ברישום ילדים ב'לב לאחים'. 
בנוסף, יחד עם הרב אורי זוהר הקים בביתר עילית את קהילת 
'היכל עובדיה', כולל בית כנסת, כוללים ועוד. בנוסף, ניהל את 
סניף מפתח המקומי בביתר והקים את חטיבת ביניים במעלה 

אדומים יחד עם הרב דויטש.
לפני כ-11 שנים נקרא נקי להתמודד בתוך רשימת סיעת ש"ס 

למועצת העיר. מאז הוא משמש בתפקיד ומחזיק בתיק הביטחון 
בעיר וכן מכהן כיו''ר וועדת הנחות בארנונה.

בעריש שמעיה
אגודת ישראל, ביתר עילית

שמעיה, מכהן כחבר מועצה 
מטעם חסידות קרלין בעיר, ומנהל 

את מוסדות החסידות בעיר. הוא 
לא מעורב בפוליטיקה המקומית, 
נחשב נציג נעים הליכות ומוערך 

בקרב עמיתיו למועצה, כולל אלה 
מהאופוזיציה. עיקר פעילותו 

במועצה עוסקת בכל הקשור לחסידות קרלין.

אהרן אבלס 
אגודת ישראל, ביתר עילית

אבלס, מנהל מוסדות ערלוי בביתר עילית וחבר מועצה מטעם אגודת ישראל בעיר 
זו הקדנציה השנייה, לא התבלט יתר על המידה בקדנציה האחרונה וככל הנראה לא 

ימשיך לקדנציה נוספת.
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ביתר עילית | הכירו את הנציגים

יצחק רביץ
דגל התורה, ביתר עילית

יצחק רביץ, בן 45, נולד בשכונת בית וגן 
בירושלים לאביו, יו"ר דגל התורה הרב 

אברהם רביץ ז"ל. בצעירותו למד בישיבה 
קטנה 'עטרת ישראל' ובישיבה גדולה 
'חברון' ולאחר נישואיו המשיךבכולל. 

בגיל 23, בברכתו של מרן הרב שך זצ"ל, 
קנה דירה בביתר ועד שהדירה הייתה 

מוכנה, גר ברובע היהודי בירושלים. עם הגיעו לביתר הקים את מוסדות 
'בית יצחק' – ישיבה וכולל בחצר ביתו, שם גם למד. הכולל קיים עד 

היום ולומדים בו כ-50 אברכים. 
לאחר מכן פתח שורה ארוכה של מוסדות תורה ומוסדות לימוד, ניהל 

את רשת הכוללים המקומית 'ממלכת התורה בביתר', לה כ-20 סניפים 
ומאות אברכים. מתוקף תפקידו היה נוסע לחו"ל לגייס כספים ועל כן גר 

לסירוגין בביתר ובארצות הברית. במקביל ניהל בפן הכספי את ישיבת 
חברון, היה ראש תחום החרדים בג'וינט ועבד בקרן וולפסון. 

לפני 17 שנה נבחר לכהן במועצת העיר ביתר, ובחמש השנים 
האחרונות כיהן כסגן ראש העיר, לאחר שניצח בפריימריז הפנימיים 

את יוסי שיטרית. לאחרונה הפסיד בפריימריז לדודי זלץ, ושמו הוזכר 
נכבדות כמועמד לראשות מועצת טלז-סטון. תחום הדגל שלקח על 
עצמו הוא עזרה לאברכים בערבי חגים או לכאלה המחתנים ילדים.

רעייתו היא רל"שית בית הנשיא רובי ריבלין, ומשם היא פועלת גדולות 
ונצורות לסייע ולהושיט יד לכל נזקק.

יצחק דוד כהן
ש"ס, ביתר עילית

הוא התחיל דווקא בחינוך 
והוציא תעודות התואמות לכך, 

בהמשך הקים את אחד מבתי 
הכנסיות בעיר, אך הדרך 

הובילה אותו אל מסדרונות 
העירייה, שם הוא עושה רבות 
למען הציבור במסגרת התיק 

החשוב המופקד בידו. הכירו את יצחק דוד כהן. 
הוא גדל בשכונת מקור ברוך בירושלים, ואת מסלול לימודיו 

החל בתלמוד תורה 'יקירי ירושלים' ובהמשך בישיבה קטנה 'נר 
שמואל' וישיבה גדולה 'עמל התורה'.

לאחר נישואיו התגורר תקופה בירושלים ואת יומו הקדיש 
ללימוד בכולל 'הר"ן', כאשר לאחר תקופה נתבקש לבוא 

ולהיות מחנך בתלמוד תורה לגיל הרך. במקביל הוציא תעודות 
מורה מוסמך וחינוך מיוחד, כשבנוסף, הוא מחזיק בתואר ראשון 

בהוראה והנהלת חשבונות ובתעודת מגשר.
עם השנים עבר להתגורר בביתר עלית והקים את בית הכנסת 
ובית המדרש "אהבת ישראל באחדות ישראל". לפני כשלוש 
שנים, לאחר חילופי גברי ותזוזות בתוך סיעת ש"ס המקומית 

באמצע הקדנציה, נתבקש להיכנס למועצת העיר ומאז הוא מחזיק 
בתיק התרבות, חבר בוועדות השונות, מחזיק תיק תרבות וחבר 

דירקטוריון בחברה למתנסים ביתר עילית.

יוסי שיטרית
דגל התורה, ביתר עילית

יוסי שטרית נולד וגדל ברחובות, 
בצעירותו למד בישיבה לצעירים 
של הרב נחום ברחובות ולאחר 

מכן בישיבת קול יעקב בירושלים. 
במשך עשור לאחר נישואיו שקד 
על לימודו בכולל, לאחר מכן עבר 

אל העיר ביתר בנסיבות 
משפחתיות – שנה לפני הבחירות המקומיות. 

בהגיעו לביתר, הקים שטרית את קהילות בני התורה הספרדים 
של דגל התורה בעיר, ובאותה תקופה הכיר את יצחק פינדרוס, 

והחל לעבוד לצדו בהכנות לבחירות, בהן דגל הצליחה לנצח את 
הסיעה החסידית בעיר של יהודה גרליץ. שטרית מונה לסגנו של 
ראש העיר פינדרוס. בשלב זה הפך שיטרית לאיש החזק בביתר 

ובעירייה. כמו כן, דאג להביא אל העיר נותני שירות בסיסיים כמו 
בנקים, שכן, עד אז היו צריכים התושבים לנסוע לירושלים. מלבד 

זאת, הקים את קרן ביתר, קרן הצדקה הגדולה בעיר. 
בשלב זה, אחרי בחירות פנימיות מול יצחק רביץ בהן שטרית 

ניצח, הוא התמנה ליו"ר דגל התורה בביתר לאחר עזיבתו 
של פינדרוס לירושלים וכיהן כסגן ראש העיר תחת מאיר 

רובינשטיין. בתקופה זו המשיך בעשייה ואף הביא קהילות 
ליטאיות נוספות אל העיר. 

בבחירות הפנימיות שלאחר מכן, ניצח רביץ וכיהן כסגן רה"ע 
ואילו שיטרית כיהן כיו"ר וועדת תכנון ובניה ולקח על עצמו 

כפרויקט דגל לסייע ולהקל בביורוקרטיה של רישוי בבניה, אך 
כמובן לא עזב את שאר עיסוקיו הציבוריים. 

לאחרונה, שמו עלה בבורסת השמות כאופציה אפשרית לשמש 
כמועמד מוסכם לראשות העיר מטעם דגל באלעד, אולי רצוי 
שלא לזלזל בשמועה, מאחר ושטרית נחשב איש עשייה ללא 

מעצורים וכזה שמגדיר את עצמו: "אם אני לא מצליח להיכנס 
בדלת - אני נכנס בקיר".

חיים ויסברג
יחד, ביתר עילית

הוא אחיין של מאיר 
פרוש, אך מהווה 

אופוזיציה לסיעתו בעיר 
החרדית. הוא שימש 
במגוון תפקידים, כמו 
מנהל הלשכה לפניות 

הציבור של אגודת ישראל 
ואף שירת בצה"ל כחזן צבאי. הכירו את חיים ויסברג.  

ויסברג נולד בירושלים ולמד בתלמוד תורה וישיבות קרלין. 
בהגיעו לפרקו נישא לנכדת הרב מנחם פרוש ז"ל. במהלך 
השנים הוציא הסמכה לרבנות וכן שירת בצה"ל, תחילה 

בהנדסה קרבית ובהמשך כחזן צבאי.
במהלך השנים אף ניהל את רשת צרכניות "יד עידוד" 

וכן כעוזר מנכ"ל 'שירות התעסוקה', שלצדו עבד משך 3 
שנים. בהמשך מונה למנהל הלשכה לפניות הציבור של 
'אגודת ישראל' בירושלים ובעשרים השנים האחרונות 

עובד במעונות ילדים בקריית הילד. 
לפני חמש שנים, בבחירות 2013, קיבל החלטה לרוץ 
למועצת העיר ביתר עלית במסגרת רשימה עצמאית, 
'יחד' שמה. עם פרסום תוצאות הבחירות התברר כי 
רשימתו זכתה במושב אחד ומאז הוא משמש כחבר 

מועצת העיר ומתנהל כסיעת יחיד. 

מנחם זיידה
למעננו, ביתר עילית

הוריו של מנחם זיידה 
היו מראשוני 

המתיישבים בעיר 
התורה שבערי יהודה 

ועם השנים, לאחר 
מסלול חינוכי כמחנך 
ומגיד שיעור בישיבה, 

החליט להקים סיעת תושבים שתדאג לצרכי 
התושבים ובעצם תילחם את מלחמתם.

הוא נולד וגדל תחילה בירושלים, ולפני הגיעו למצוות עקר 
יחד עם משפחתו לעיר החדשה, ביתר עלית, כאשר הוריו 

היו בין המתיישבים הראשונים בעיר.
בילדותו ובבחרותו למד בתלמוד תורה וישיבות ויז'ניץ. 
עם נישואיו קבע את מושבו בעיר זו ובשנים הראשונות 

הקדיש את כל יומו ללימוד בכולל הוראה של ויז'ניץ. 
בהמשך שילב לימודים של המכון למורים ב'חינוך 

העצמאי' וקיבל תעודת הוראה. כאשר לאחר מכן שימש 
כמפקח בת"ת פינסק קארלין ומגיד שיעור במכינה 
לישיבה קטנה בתלמוד תורה באיאן בירושלים. 

עם השנים פנה לעשייה ציבורית והיה לעוזרו של מ"מ 
ראש העיר ירושלים יצחק פינדרוס, כשבמקביל אף למד 

משפטים והוציא תואר ראשון.
בבחירות האחרונות, ב-2013, החליט לרוץ למועצת 

וראשות העיר במסגרת רשימה עצמאית 'למעננו' ובסופו 
של יום סיעתו זכתה בשני מושבים במועצת העיר, לצד 

כישלון צורב בבחירות לראשות. 
זיידה מדגיש כי בידיו היתר מיוחד מרבני העיר 

להתמודד וכי בכל שאלה עם היבט הלכתי פונים 
חברי סיעתו אל הגאון רבי מנחם מנדל שפרן, שמונה 

לתפקיד על ידי בית הדין של העיר ביתר. 

אורי הולצמן
למעננו, ביתר עילית

ילדותו של הולצמן הייתה מגוונת, הוא 
נולד וגדל בארה"ב, בהמשך עבר לבלגיה 

ואז למד בישיבות במדינות שונות, 
כשהתחנה הסופית הייתה שוב בארה"ב. 
בהמשך היה בשליחות בז'נבה ובסופו של 

דבר הגיע לישראל. הוא נבחר לחבר 
מועצת העיר ביתר עלית ומסכת נדודיו, כך 

נראה, עדיין לא הסתיימה, גם בתוך מסדרונות העירייה.
הוא נולד בברוקלין למשפחה חב״דית מובהקת, כשבשושלת 

מצד אמו ישנם מספר משפיעים ידועים בחסידות. כשהיה בגיל 5 
משפחתו היגרה לאנטוורפן שבבלגיה ובילדותו התחנך בת"ת של 
חסידות בעלזא במקום. כשגמר את שנות היסודי המשיך לישיבת 

חב״ד בצרפת, איטליה ובסופו של דבר בישיבה שבמרכז העולמי של 
החסידות 770, בברוקלין שבניו יורק.

עם נישואיו, התגורר תקופה בברוקלין ובמשך שנה הקדיש את יומו 
ללימוד בכולל. לאחר מכן הלך לשליחות בז'נבה ולאחר מכן עלה 

לישראל וקבע את מושבו בקרית צאנז שבעיר נתניה. בהמשך, לפני 
כעשרים שנה, עבר אל העיר ביתר עלית.

לפני כאחת עשרה שנים, לאחר שהתמודד ונבחר במסגרת רשימת שח 
של מאיר רובינשטיין, החל לכהן כחבר מועצת העיר ביתר, אך לאחר 

חילוקי דעות פרש מהסיעה ובבחירות האחרונות התמודד לקדנציה 
שניה במסגרת מפלגת למעננו של מנחם זיידה. בשבועות האחרונים 

קיבל החלטה לרוץ שוב למועצת העיר והפעם ברשימה משלו 'היושר 
והטוב בדרך התורה'.

בתפקידיו במשך השנים, יזם בעיר הקמת מוקד רפואי שיפעל בלילות 
ואף ופיתח את גמ״ח התרופות הגדול והוותיק בעיר, כמו גם השאלת 
ציוד רפואי בשיתוף ארגון 'יד שרה'. בשל עסקיו מרבה לנסוע בציר 

ביתר-ז'נבה, מה שלא מונע ממנו להקדיש מזמנו לנהל מאבקים רבים 
במועצת העיר.

צילום: מ. שנקר
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אליעזר לזר
ת', צפת

אליעזר לזר, חבר מועצת 
העיר צפת, בן 30, נשוי 

ואב לארבעה, משלים 
בימים אלו קדנציה 

ראשונה כחבר מועצה 
וחבר בוועדות השונות 
בעירייה. לזר נולד, גדל 
והתחנך בשכונת רמת ויז'ניץ בחיפה, כילד הצעיר 
בבית להורים ילידי הונגריה ובנים לניצולי שואה. 
למד בישיבת החסידות בחיפה, ועם נישואיו לפני 

כעשור, עבר להתגורר סמוך לחותנו בצפת, שם למד 
בכולל צאנז בעיר העתיקה ולאחר מכן הקים סוכנות 

נדל"ן בעיר.
במקביל, הקים ארגוני תרבות שונים שיגבשו את 
ציבור האברכים וציבור הנשים. בהמשך יסד עם 

חברים את קופת החסד העירונית שמחלקת כל חג 
מיליוני שקלים לאלפים מתושבי העיר. בבחירות 

האחרונות נקרא לדגל על ידי רבני העיר לייצג את 
הציבור במועצת העיר.

הישג עיקרי שהוא זוקף לזכותו, ההצלחה להסביר 
לחברים הלא חרדים במועצת העיר ובכלל, את 

הזכות של ילדי המגזר החרדי לקבל תקציבים 
ומשאבים שווים. כך, כשנערכה בשיתוף משרד 

הפנים סדר ומחיקת חובות היסטוריים של גופים 
ציבוריים בעיר במיליוני שקלים, שולבו גם כל הגופים 

התורניים בתהליך.
בחייו האישיים כפוף לזר להוראותיו של האדמו"ר 

מסערט ויז'ניץ, בחייו הציבוריים מתייעץ עם אדמו"רי 
ורבני הקהילות בעיר, הכפופים למועצת גדולי 

התורה. כמו כן, הוא מוסר מידי ערב שיעור דף יומי 
בבית הכנסת לעלוב בעיר מזה 7 שנים.

משה אוחיון
חב"ד, צפת

משה, בן 56 ואב לשישה, 
גדל במושב חוסן סמוך 

למעלות, בהגיעו לגיל 
מתיבתא עבר למגדל העמק 

שם למד אצל הגרי"ד 
גרוסמן ב'מגדל אור' 

והמשיך בישיבה קטנה 
וגדולה. לאחר מכן עבר למוסדות חב"ד בעיר ולמד 
בישיבת חב"ד. לאחר נישואיו הגיע להתגורר בצפת 

וכעת הוא מסיים קדנציה שלישית ברצף במועצת העיר, 
כשפעמיים התמודד לבד במפלגה היחידה בארץ שעל 

פתקיה רשומים האותיות חב"ד, ובקדנציה האמצעית רץ 
במסגרת איחוד עם תקומה. בחייו הפרטיים הוא איש 

עסקים ומחזיק קייטרינג מוכר באזור.

נהוראי לחיאני
ש"ס, צפת

נהוראי, בן 38 ואב לשבעה, 
נולד בירושלים וגדל בה. 

בצעירותו התחנך בת"ת 'סוכת 
דוד', ולאחר מכן בישיבת 

וילקומירר באשדוד ובישיבת 
פוניבז', בהמשך היה שותף 

להקמת ישיבתו של הרב 
טורצ'ין ברמת שלמה בירושלים ולישיבת הרב ארלנגר בקרית 

הרצוג. לאחר נישואיו התיישב בצפת ולמד בכולל רשב"י 
במירון במשך 11 שנה ואף הוציא תעודת כושר לרבנות עיר.

בהמשך היה מזכיר בית הדין הרבני בצפת וטבריה, ונקרא 
לדגל לפני הבחירות האחרונות להוביל את תנועת ש"ס בצפת, 

והוא מכהן מטעמה כסגן ראש העיר ומשקיע את כל כולו 
למען הציבור. לחיאני גדל בילדותו על ברכי מרן הגר"ע יוסף 

זצ"ל שהיה בשכנותו והתחנך בצל תורתו, עד היום הוא שומר 
על קשר הדוק עם הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף. מרבה 
להתייעץ בענייני ציבור עם נשיא מועצת חכמי התורה מרן 

הגר"ש כהן ועם הרב אליהו ביטון מהיישוב ביריה.

נחמן גלבך
אגודת ישראל, צפת

נחמן, בן 32 ואב לשישה, 
נולד וגדל בירושלים, 

בצעירותו למד בישיבה 
קטנה 'אור שמואל' 

ובישיבות 'רבינו חיים עוזר' 
בבני ברק ו'קול תורה' 

בירושלים. לאחר נישואיו 
עבר להתגורר בצפת כחתנו של הגאון רבי יצחק 

קעניג, ממייסדי היישוב החרדי בעיר.
במשך שנים התעסק בענייני ציבור כחבר הועדה 

המחוזית של התכנית הלאומית לנוער בסיכון, הקים 
תכנית פותחים עתיד בשת"פ עם הסוכנות היהודית, 
וכמו גם מערך הכשרות והשתלמויות. לפני 5 שנים 

בעקבות דרישת הקהילות החסידיות, ביום הגשת 
הרשימות, נקרא לכהן כחבר מועצה מטעם אגודת 

ישראל בעיר.
בקדנציה הזו ביצע מהפכה במבני החינוך של הציבור 

החרדי בעיר וגייס לשם כך כ-150 מיליון שקל 
ממשרדי ממשלה. לפרנסתו, הקים לפני שהגיע 

למועצה מערכת של חינוך מיוחד, גני ילדים ובתי ספר.

בנימין הרשלר
אגודת ישראל, ביתר עילית

הוא הקים תלמודי תורה, בתי ספר ובשלב מסוים התמנה למנכ"ל 
מוסדות החינוך של חסידות באיאן בביתר עלית. לפני כאחת 

עשרה שנים, באופן טבעי, נבחר לחבר מועצת העיר כנציג באיאן. 
הכירו את בנימין הרשלר.

הוא גדל בירושלים ואת שנות ילדותו עשה במוסדות חסידות 
באיאן, תחילה בתלמוד תורה ולאחר מכן בישיבות החסידות, 

כשלאחר נישואיו קבע את מושבו בביתר עלית. את ה'עסקנות' 
החל בנימין הרשלר בשנים הראשונות לאחר נישואיו, כשהקים 

רשת כוללים חשובה הקיימת עד היום. תקופה קצרה לאחר מכן 
הקים את תלמוד התורה 'מעשי חייא' - הראשון בעיר בשיטת 

'זכרו' ומהת"תים הטובים ביותר בציבור החסידי בעיר.
לאחר תקופה פתח הרשלר, יחד עם ידידו הרב ישראל 

אייזנשטרק ז"ל מראשי 'דגל התורה' בביתר, את תלמוד 
תורה 'נפש החיים' גם הוא בשיטת זכרו, שיועד לציבור 

הליטאי, ובשנים האחרונות הקים בית ספר כלל חסידי לבנות 
'ראשית חכמה'. 

בעקבות פעילות זו של הקמת מוסדות ועוד, כאשר כבר אז 
נחשב לכוכב עשיה עולה בקרב קהילתו, נקרא על ידי רבני 
קהילת באיאן בעיר, שהייתה אז קהילה בהתפתחות, לעזור 

בביסוס הקהילה. תחילה כיהן כמנכ"ל מוסדות באיאן בעיר, שם 
צמחה הקהילה בשנות כהונתו ממאות בודדות לקרוב לאלף 

משפחות כיום, כשלצדם מוסדות תורה וחסידות, תלמוד תורה 
ענק בו מתחנכים כ1,200 תלמידים- 5 כיתות בכל מחזור 

וישיבה לצעירים עם 200 תלמידים, 
באופן טבעי, לאחר פעילותו הציבורית הבולטת בעיר בכלל 

ובחסידות באיאן בפרט, לפני כעשור, במערכת הבחירות 
ב-2007, רץ למועצת העיר כנציג החסידות ונבחר 

לראשונה לכהן כחבר מועצה, כשבקדנציה הנוכחית אף 
שימש כסגן ראש עיר ומחזיק תיק החינוך.
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עמנואל לוי 
דגל התורה, צפת

עמנואל, בן 43 ואב לחמישה, 
נולד וגדל בבני ברק, למד 
בישיבות סלבודקה ובאר 

יעקב. לאחר נישואיו החזיק 
מרכז חירום של הרווחה 

לטיפול בילדים ממשפחות 
מצוקה בירושלים. לפני 

כעשור הגיע לצפת כדי להציל את תלמוד תורה 'בני 
ראובן' שהיה על סף סגירה, משימה בה עמד בהצלחה. 

בקדנציה האחרונה נכנס למועצת העיר כחבר מועצה 
מטעם דגל התורה. לפרנסתו עובד בישיבתו של הגאון 

רבי אברהם טוויטו במירון לקידום וקירוב נוער, בנוסף, 
מתמחה בשלום בית ובקירוב.

 מנחם מנדל שוורץ 
אגודת ישראל, ביתר עילית

מנדי שוורץ, יליד ארה"ב ובוגר 
ישיבת צאנז, החל בעשייה 

ציבורית לפני 23 שנה כאשר כיהן 
כסגן מנהל ת"ת "מנוחה וקדושה" 

בבית שמש, לפני 18 שנה מונה 
לתפקיד מנכ"ל רשת שמרלר 

תקשורת – זכיינית חברת פרטנר 
orange למגזר החרדי, במקביל, כיהן באותן שנים כרל"ש חברי 

מועצת עיריית ירושלים הרב מאיר שמרלר ז"ל - מחזיק תיק 
תרבות תורנית והרב משה כהן – מחזיק תיק החינוך החרדי.

לפני 17 שנה השתדרג והפך לחבר מועצה ומחזיק תיק שפ"ע, 
בשנים הללו היה גם חבר בוועדות תכנון ובנייה וכספים. בסוף 
הקדנציה הראשונה החל לעבוד כמנהל מסגרת לילדות ונערות 

בסיכון "בית הילדים קריית צאנז" וכמו גם כמנכ"ל מוסדות 
צאנז בביתר: ת"ת, מעונות יום וכוללים.

לפני עשור מונה כרל"ש סגן שר החינוך מאיר פרוש. מלבד 
היות איש עשייה לכלל ולפרט, היה אחראי על ניהול מספר 

מערכות בחירות בירושלים, אלעד וביתר, תוך מיומנות במשא 
ומתן ושאיפה מתמדת לאחדות ושלום. הוביל ויישם את תכנית 

ההבראה ברשת הגנים של אגו"י, והיה מעורב בחוק ובתקנות 
תרבותי ייחודי לטובת הישיבות הקטנות ובנוהל הפטור לטובת 

תלמודי התורה.
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יונתן כהן 
ש"ס, נתניה

יונתן כהן, בן 68, גדל 
בכלל בחולון, בעת 
שירותו הצבאי היה 
ממשחררי ירושלים 

במלחמת ששת הימים, 
ובהמשך כשעבר לנתניה, 

כיהן כחבר מועצה 
ראשון מטעם ש"ס בעיר ולמעשה היה בעבר יו"ר 

התנועה בנתניה. כהן גדל במשפחה דתית אך 
התחזק מאד על ידי הרב גבאי, שאף הכניס אותו 

לעסקנות ציבורית. בעבר כיהן כסגן יו"ר המועצה 
הדתית בנתניה.

חגי חדד 
ש"ס, נתניה

חדד, בן 41 ואב לארבעה, למד 
בצעירותו בכפר אברהם ובמעלה. 

הוא יליד כפר סבא אבל מזה 
כ-25 שנה מתגורר בנתניה, שם 

הוא מכהן כיו"ר תנועת ש"ס 
המקומית וכסגן ראש העיר. 

בנוסף, הוא ממונה על העמותה 
לחינוך בלתי פורמלי, אחראי על מרבית הנושאים החרדיים בעיר 

– תרבות, חינוך ועוד, מכהן גם כיו"ר ועדת הנחות בארנונה 
וכחבר ועדת תכנון ובניה.

לפוליטיקה הגיע חדד לאחר שניהל את מוסדות 'נר רחמים' של 
הגאון רבי משה בן משה, לפני כעשור עבר למועצת העיר – בה 

הוא נחשב אחד מהנציגים היותר יעילים ומוכרים בעיר, תוך 
שהוא מצליח לשמור על שקט תעשייתי בתוככי סיעת ש"ס 

המקומית, המונה ארבעה נציגים.

יעקב שמעון שר 
יהדות התורה, נתניה

יעקב שמעון שר נולד בשנת 
תשי"ד, בעיר ראצפערט 

שבהונגריה, כבן רביעי להוריו 
הרב מיכאל ז"ל ולאמו שושנה 

רויזא ע"ה. בילדותו עלה עם 
הוריו לארץ, ובני המשפחה היו 
מתושביה הראשונים של קרית 

צאנז בעיר נתניה )שאכלוסה החל בשנת תשי"ז(.
התחנך בתלמוד תורה "דרכי אבות" ולאחר מכן 

ב"ישיבת צאנז" שבקרית צאנז בנתניה. בגיל 17 קיבל 
מידי מרן האדמו"ר מצאנז בעל 'שפע חיים' זצ"ל תעודת 
"צורבא מרבנן". נישא בשנת תשל"ה לזוגתו סימה )בת 

הרב צבי גרין ז"ל( והוא אב לשבעה.
בשנת תשל"ז החל בעסקנותו הציבורית, כשהוא מנהל 

את פרויקט שיקום השכונות שהתבצע בקרית צאנז, במסגרתו 
שופצו מחדש כל חזות הבניינים והרחובות.

בשנת תש"מ היה מראשי המארגנים של המעמד הגדול של 
הנחת אבן הפינה ל"מרכז רפואי צאנז", שהתקיים ביום ט"ו 
באב. באותו יום הטיל עליו מורו ורבו האדמו"ר מצאנז זצ"ל 

את ניהול מוסדות קרית צאנז, כשהוא מברכו: "ותמצא חן 
ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם".

לקראת הבחירות העירוניות שהתקיימו בשנת תשמ"ד, 
בהוראת האדמו"ר, הוצב בראש הרשימה הנתיינתית החדשה 
"גל". הרשימה זכתה ב-2 מנדטים לעירייה. לאחר הבחירות 

התמנה לראשונה כסגן ראש עיריית נתניה.
מאז, במשך 6 קדנציות נוספות כיהן במשך השנים בתפקידים 

ציבוריים שונים, כמו: מ"מ וסגן ראש העיר, חבר הועדה המחוזית 
ברמלה, ראש מנהל ההנדסה, יו"ר הועדה לתכנון ובניה, חבר 

ועדה במשרדי השיכון, העבודה והרווחה, הדתות והפנים.
לקראת הבחירות הקרובות שוב נבחר הרב שר לעמוד בראש 

רשימת "גל". שר נודע כציר נאמן לשולחיו. נחשב כעתיר ניסיון 
ורב פעלים, ומבחירי קברניטיה של העיר נתניה. הוא זוכה 

לברכתם של גדולי התורה והחסידות ולאהדתה של האוכלוסיה 
הנתנייתית. מדיניות "הדלת הפתוחה" בלשכתו, הפכה במרוצת 

השנים למושג ולשם דבר בקרב דתיים וחילוניים.

משה לחובר
דגל התורה, נתניה

משה לחובר, בן 63 ואב לשישה, 
הוא דור שלישי בנתניה ודור 

שלישי לחברי מועצה; סבו הרב 
חיים ז"ל היה חבר מועצת העיר 

הראשונה, ובהמשך אביו 
יהושע ז"ל כיהן גם הוא 

במועצה.
בצעירותו למד בבית ספר חינוך העצמאי בעיר ובישיבת 
חברון. אחרי החתונה גר תקופה בירושלים ולמדד אצל 

חבר מועצת גדולי התורה הגרב"מ אזרחי בכולל של 
ישיבת עטרת ישראל.

את פעילותו הציבורית בנתניה החל כשהקים - לצד הרב 
סורוצקין – את סניף 'לב לאחים' שהפך לאחד הגדולים 

והמרכזיים ברשת. הוא "התמקצע" בלוחמה במיסיון, 
כתות וטמיעה, נושאים בהם הוא מעורב עמוקות עד היום.

לפני כ-15 שנים ובעצת מורו ורבו מרן הגראמ"מ שך 
זצ"ל, נכנס למועצת העיר והביא את כל ניסיונו החינוכי 

מלב לאחים, לטובת מערכת החינוך הכללית-מקומית. 
למעשה, הוא הנציג החרדי ככל הנראה היחיד שמשמש 

כמחזיק תיק נוער בעיר מעורבת, במסגרתו הוא פועל, 
מופיע בבתי ספר ובאירועי זיכרון, ללא שמץ טענות 
על הדתה או כפייה. לפרנסתו הוא מנהל תחנת דלק 

משפחתית בנתניה.

משה לוי 
ש"ס, נתניה

כבר לפני שני עשורים 
כיהן משה לוי כחבר 
מועצה מטעם ש"ס 

בנתניה, תפקיד אליו חזר 
בקדנציה האחרונה כאיש 

השכונות וכנציג בני 
התורה הספרדים בעיר. 

לוי, בן 62 ואב לשישה, בוגר תיכון מקצועי הדסה 
ומקורב לרבנים יוסף חיים וחנניה גבאי, שאביהם, 

הגאון רבי שמעון גבאי זצ"ל, מי שנחשב מחולל 
מהפכת התשובה בנתניה, קירב את לוי הצעיר 

לעול תורה ומצוות.
לוי גם מפעיל כמה וכמה גנים של רשת החינוך של 
ש"ס בדרום העיר והוא עוסק רבות בחינוך, בנוסף, 

הוא פעיל מוכר בשכונת דורה הדרומית. בעירייה 
אחראי לוי על תחום רישוי עסקים ומתאפיין 

במדיניות 'הדלת הפתוחה' בלשכתו.
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יניב טסה
ש"ס, נתניה

טסה, בן 44 ואב לשבעה, 
גדל והתחנך בנתניה, 
שירת בצבא ובהמשך 

לאחר נישואיו חזר 
בתשובה. כיהן כגבאי 
בקהילה בנתניה והיה 

מקושר לרב קובי לוי, יו"ר 
תנועת הרווחה והחינוך בעיר, ובבחירות הקודמות 

לאחר שלוי החליט לפרוש – הוא התאחד עם ש"ס 
וביקש מטסה עקב היכרותו עמו להשתלב ברשימה 

כנציגו. לפרנסתו הוא איש הייטק, עבד באמדוקס 
15 שנה וכיום הוא בפרויקט של הרב דוד לייבל 

לסייע לאברכים המעוניינים להשתלב בהיי טק ומכהן 
כסמנכ"ל ברב-טק.

אלעד צדיקוב 
דגל התורה, הרצליה

אלעד צדיקוב, בן 40, גדל במשפחה מסורתית כבן בכור 
מתוך חמישה ילדים. את שירותו הצבאי עשה כלוחם 

וכמפקד צוות לוחמים בשייטת 13, הקומנדו הימי. לאחר 
שחווה ניסים בשדה הקרב התקרב לדת, בהמשך, כשהיה 

מדריך צלילה עם לווייתנים באוקיינוס השקט – התקרב 
עוד יותר ליהדות, כך באופן הדרגתי במשך שש שנים.

אחרי שירותו הצבאי, עבד כשנתיים בחו"ל בצלילה 
ובביטחון ולאחר מכן סיים תואר ראשון במרכז 

הבינתחומי בהרצליה. כבר במהלך היותו סטודנט אירח 
הרצאות של ערכים בדירתו בת"א. במקביל ללימודי 
התואר עבד בקבוצת סקאל. בתחילה כסוכן מכירות, 

לאחר מכן כמנהל מותג ולבסוף כמנכ"ל של אחת 
מהחברות בקבוצה.

כשהחליט להתקרב לקונו, למד חמש שנים בישיבת 
נתיבות עולם, ובהמשך עבר לעבוד לצדו של הרב גרוסמן 
– עבודה שפתחה עבורו את הדלת לעולם הפוליטי שלא 

הכיר כלל עד אז.
בבחירות ראשונות מאז, לפני 5 שנים, החליט לקפוץ 

למים הפוליטיים המקומיים ונבחר למועצת העיר. 
במהלך כהונתו הוביל כמה מאבקים בהרצליה – בהם 

נגד הכנסת תכנים בלתי ראויים לגני הילדים, מאבק 
בגללו פוטר מהקואליציה העירונית. הכנסת תוכן רפורמי 

לתיכוני-הרצליה, תיעול בתי ספר יסודיים לבתי כנסת 
קונסרבטיביים, בניית מיצג בנות מצווה עם סממנים 

נוצרים, האכלת נזקקי העיר בבשר טריפות ממשחטה 
ערבית בטירה, פתיחת עסקים בשבת וכמו כן שמירת 
שנת השמיטה לראשונה בתולדות העיר. בנוסף, הקים 

את המחלקה לתרבות יהודית שלא הייתה קיימת קרוב 
לעשרים שנה.
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יעקב גוטרמן
דגל התורה, מודיעין עלית 

הוא סוגר קדנציה 
רביעית בתפקיד ראש 
העיר, אך למעשה רק 
בבחירות האחרונות 

הועמד למבחן הבוחר 
וקיבל את אמון 

הציבור ברוב מוחץ של 
למעלה משמונים אחוז. הוא נחשב לראש עיר 

בולדוזר ועצמאי וכאחד האנשים החזקים בתוך 
תנועת 'דגל התורה'. הכירו את יעקב גוטרמן.  

הוא נולד בבני ברק למשפחה מחסידות 
אלכסנדר, אך מסלול לימודיו היו במוסדות 
ליטאיים. הוא למד בישיבת פוניבז' ולאחר 

נישואיו התגורר בבני ברק, ובתפקידו הוא שימש 
כמבקר רוחני בביטאון דגל התורה "יתד נאמן".

בראשית שנות ה-90 הקים וניהל את המחלקה 
המוניציפאלית בתנועת "דגל התורה" ובשנת תשנ"ו 
)1996( נשלח על ידי מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל, 
לכהן כיועץ בכיר ליו”ר ועדת הכספים בכנסת חבר 

הכנסת הרב אברהם רביץ ז”ל. 
עם סיום כהונתו של ראש העיר הראשון במודיעין 

עילית יוסי שוינגר, שהתמנה לתפקיד מטעם משרד 
הפנים, נשלח גוטרמן למודיעין עלית על מנת 

להיכנס במקומו לתפקיד. במשך שלוש קדנציות, 
משנת 2000, התמנה כמועמד יחיד ללא בחירות 

לראשות העיר וב-2013 כאשר התקיימו לראשונה 
בחירות בעיר, בעקבות הרצת מועמד מטעם 'הפלג 

הירושלמי', נבחר גוטרמן לקדנציה רביעית בראשות 
העיר ברוב מוחץ של 85.5 אחוז. 

עם כניסתו לתפקיד מנתה העיר כ-11,000 
תושבים וכיום היא מונה למעלה מ-80,000 

תושבים, כ"י, כשבמהלך השנים קידם ואישר הקמת 
אלפי יחידות דיור והקפאת הבניה באיו"ש ובשכונות 

בירושלים לא הורגשה בעיר כלל.
משנת 2004 מכהן כיו”ר דירקטוריון החברה לפיתוח 

משאבי אנוש – החברה למשק וכלכלה, שעל ידי 
מרכז השלטון המקומי. בשנת 2005 יזם הקמת 

מרכזי תעסוקה לנשים בעיר. כמו כן הוא קדם ומלווה 
מודל התעסוקה – מודיעין עילית, שהתקבל כהחלטת 

ממשלה ב-4.1.04, כפריצת דרך לשילוב המגזר 
החרדי בתחום התעסוקה וכמודל לקידום התעסוקה 

במגזר החרדי בישראל.
ב-2017 יזם קבלת אזור להקמת מרכז תעשייה 

מסחר ותעסוקה מחוץ לגבולות העיר, כאשר 
לראשונה העיר מודיעין עילית הבנויה על קרקעות 

פרטיות קיבלה קרקע בבעלות מדינה, שטח ענק 
תחת שיפוטה המוניציפאלי, אשר יהווה עוגן 
כלכלי מניב לאורך שנים לעיר. המרכז החדש 

ממוקם צפונית למכבים רעות, על עורק התחבורה 
השני בחשיבותו מת"א לירושלים, בכביש 443.  

ב-2018 הוביל החלטת ממשלה היסטורית 
ודרמטית המכירה בבעיותיה הייחודיות של 

מודיעין עילית ובתקצוב המדינה בלמעלה ממאה 
מיליון שקלים לפיתוח העיר מתקציבי משרדי 

הממשלה, ובנוסף התחייבות לתקצוב פרויקטים 
בתשתיות, פארקים, חינוך, תחבורה, כבישים 

ומבני ציבור.

מרדכי גולדברג 
דגל התורה, מודיעין עלית

הוא חבר מועצת העיר מודיעין עלית 
מהרגע הראשון של כינון המועצה, 

אך הועמד למבחן הבוחר בפעם 
הראשונה רק לפני כחמש שנים. 

הכירו את מרדכי גולדברג. 
הוא גדל בירושלים ולמד בת"ת 

המסורה ולאחר מכן בישיבה קטנה 
'מענה שמחה'. בישיבה גדולה למד בישיבת 'תושיה' שבמושב 

תפרח. לאחר נישואיו התגורר במשך כשש שנים בשכונת קרית 
הרצוג בבני ברק ועסק בפעילות תורנית, כשבמקביל שימש 

כגבאי בית הכנסת צא"י השכונתי.
עם הקמת הישוב קריית ספר )שלימים הפך לשכונה גדולה 

בתוך מודיעין עלית( עבר להתגורר בו והקים מספר כוללים, 
כשבנוסף מונה על ידי הרב צבי בוימל לייסד ולהפעיל את 

שיעורי התורה שעל ידי רשת "תודעה".
עם כינונה של המועצה המקומית הממונה, שמונתה על ידי 
משרד הפנים בשנת תשנ"ו, כשמי שעמד בראשה היה יוסף 

שוינגר,  מונה גולדברג על ידי חבר הכנסת משה גפני לשמש 
כחבר מועצה מטעם הסיעה, לצד ירחמיאל בויאר שימש לפני 

כן כראש עיריית בני ברק.
לקראת הבחירות הראשונות שהיו אמורות להתקיים במודיעין 
עילית בשנת תש"ס, שולב גולדברג ברשימת שהוגשה לוועדת 
הבחירות, אך העובדה שחוץ ממנה לא הוגשה רשימה נוספת, 

בדיוק כפי שקרה עם המועמד לראשות העיר יעקב גוטרמן, 
הותיר את מערכת הבחירות מיותרת וכך הוא המשיך לכהן 

כחבר מועצה מאז ועד היום - כשרק בבחירות האחרונות 
ב-2013 הועמד למבחן הבוחר בפעם הראשונה, בשל הרצת 

מפלגה ומועמד נוסף של הפלג הירושלמי - וכעת הוא סוגר 
קדנציה חמישית בתפקיד חבר מועצת העיר, כשבחלק מהזמן 

אף היה סגן ראש העיר.

 אבינועם שיפמן
יהדות התורה, מודיעין עילית

שיפמן, יליד פתח תקווה, למד 
בישיבה קטנה באר אברהם בירושלים 

ובישיבה גדולה שערי בינה בעיר 
הקודש. אביו ז"ל שימש שנים 

בהנהלת החינוך העצמאי ואחר כך 
מנכ"ל משרד העבודה, וזכור כמי 
שתמיד דאג לציבור הרחב ודלתו 

הייתה פתוחה לכל, כך שילדיו חיו 
ונשמו בבית חסד ועזרה לזולת. 

לאחר נישואיו למד בכולל מיר, ובהמשך נקרא לעסוק בקופת 
הצדקה המקומית 'קרן החסד' בנשיאות הגאון הרב ישראל 

זיכרמן ו'קופת הקהל – קרית ספר' בנשיאות המרא דאתרא 
הגאון הרב מאיר קסלר. לאחר מספר שנים פנו אליו ראש העיר 

יעקב גוטרמן ויו"ר המחלקה המוניציפאלית של 'דגל' מנחם 
שפירא, והציעו לו לכהן כחבר מועצה וכנציג אחוזת ברכפלד. 
שיפמן קיבל לידיו את תיק ארנונה מאחר שזה התיק בו ניתן 

ביותר לסייע לתושבים. בשלוש השנים האחרונות הוא גם עובד 
ב'לב לאחים' כמנהל מחלקת יחסי ציבור ומאז ניכרת ההשפעה 
בסיקור הארגון בתקשורת. לדברי חבריו, העזרה שלו לאנשים 

התחילה לפני הפוליטיקה ותמשיך גם אחריה...

נחום גיטלר
דגל התורה, מודיעין עילית

הוא מיזמי ומקימי פרויקט החסד 
הגדול על גלגלים 'מחוברים 
לחיים', ניהל שורת מוסדות 

ובתפקידו כחבר מועצת העיר 
מודיעין עילית, עשה שורת 

מהלכים משמעותיים. הכירו את 
נחום גיטלר. 

נחום נולד בבני ברק, בן למשפחת גיטלר מההוצאה לאור 
'ספרייתי אחים גיטלר'. בילדותו למד בחיידר 'תורת אמת' 

ובהמשך למד בישיבה קטנה 'חמד' והיה בין מייסדיה. 
לישיבה גדולה הוא עשה את הדרך צפונה, שם למד בישיבת 

'כנסת חזקיהו' - כפר חסידים.
מיד עם נישואיו לבת אב"ד ירושלים הרב יוסף גולדברג, קבע 

את מושבו בקרית ספר )לימים מודיעין עילית( והיה בין מאות 
המשפחות הראשונות שם, כשבמשך מספר שנים הקדיש את 

יומו ללימוד בכולל 'בית אבא' בעיר.
בשנת תשנ"ח החל לנהל את ישיבת "עיון התלמוד" שהייתה אז 

בירושלים והועברה למודיעין עילית כשבהמשך ניהל את רשת 
כוללים "מה שליבו חפץ", בה לומדים כשמונה מאות אברכים. 

בשנת תשס"ד ניהל את רשת הגנים של אגו"י בעיר על 45 
הגנים הפזורים ברחבי העיר.

לפני כשלוש קדנציות, במהלך שנת 2006, נכנס באמצע 
הקדנציה לכהן כחבר מועצת העיר מטעם סיעת 'דגל התורה' 
ובידו הופקד תיק חירום, ביטחון והצלה, הידוע כמוקד פניות 

פעיל לאורך כל ימות השנה, ובנוסף הוא יו"ר ועדת פס"ח וחבר 
ועדת ביקורת וכספים, יו"ר פורום "שרות", המורכב מנציגי 

שכונות שנותנים פתרונות ועזרה לציבור הרחב בנושאים שונים.
פרויקט דגל שהוביל היה בשנת 2009, כאשר לאחר עבודה 

מאומצת בשיתוף גורמים שונים, כמו ראש העיר יעקב גוטרמן 
ושר התקשורת, הביא לשינוי שיטת חלוקת הדואר מביתני 
חלוקה לחלוקה רגילה בבתי התושבים. בנוסף הוא משמש 

כמתנדב בארגוני ההצלה השונים והיה מיוזמי ומקימי פרויקט 
החסד "מחוברים לחיים" שעל ידי ארגון 'עזר מציון', המונה 
כאחד עשר אלף מתנדבים וכחמישים אלף נסיעות שנתיות, 

בעזרה לחולים ובני משפחותיהם. 

אליהו אוחיון
דגל התורה, מודיעין עילית

אוחיון, בן 45, נולד במרוקו ולמד 
בישיבת אקס-לה-בן אצל הרב 
חייקין, תלמידו של מרנא בעל 

ה'חפץ חיים' זיע"א, ולאחר מכן 
הגיע לישראל ולמד בישיבת 'כתר 

שלמה' אצל הרב סמואל ובמוסדות 
שערי ציון אצל הרב אלישיוב. 

לאחר נישואיו בצרפת, עלה לארץ והשתקע בבני ברק, כאן 
למד בכולל 'שערי ציון' במשך 15 שנה. בהמשך פתח רשת 
כוללים ברמלה, לוד, קרית ספר, ירושלים, אלעד, בית שמש 

ואור יהודה בנשיאות מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.
למודיעין עילית הגיע לפני 24 שנים, והוא מנהל את מוסדות 

שערי ציון וישיבה קטנה של הרב לזרוס בעיר, יש לו קהילה 
'זכרון מאיר' והוא דואג לקהילה הצרפתית המקומית. לפרנסתו 

הוא מנהל קופ"ח מאוחדת במודיעין עילית, ובין לבין עסוק 
בעשיית חסד ובקידום העניינים הפוליטיים המקומיים.

מודיעין עילית | הכירו את הנציגים



35

אורי יפה 
דגל התורה, מודיעין עילית

בגיל צעיר השתלב בפעילות 
פוליטית של תנועת 'דגל 

התורה' שהייתה אז בתחילת 
דרכה. פעל במערכות 

הבחירות שלה בתפקידים 
שונים ובהמשך עסק בפעילות 

ציבורית במודיעין עילית וסייע 
בהקמת 'קרית פוניבז' בעיר, עד שבשלב מסוים נקרא אל 

ה'דגל' והחל לפעול מתוך מסדרונות העירייה. 
הכירו את אורי יפה. 

הוא גדל בירושלים ולמד בתלמוד תורה 'מענה שמחה' 
בקרית מטרסדורף ולאחר מכן עבר ללמוד בישיבה קטנה 

'מעיין התלמוד' בעיר. לאחר מכן נדד למקום תורה, אל 
העיר בני ברק בישיבת פונביז' המעטירה. 

עם נישואיו, קבע את מושבו במודיעין עילית ואת יומו 
הקדיש ללימוד בכולל שע"י ישיבת מיר, שם למד משך 
כ-13 שנים. במקביל ליווה וסייע בהקמת קרית פוניבז' 

בשכונת גרין פארק במודיעין עילית, שם אף הקימה 
הנהלת הישיבה בסיועו כולל אברכים מכובד, שכבר פעל 

במקום טרם הקמת הבניין הראשון בשכונה.
עם השנים השתלב בהנהלת אגודת "דור ישרים" )אגודה 
למניעת מחלות גנטיות( וקידם מספר פרויקטים חשובים, 

כגון הטמעת הבדיקות הגנטיות אצל אוכלוסיות שונות 
ופתיחת תחנות בדיקה ייעודיות ומשוכללות בריכוזים 

החרדיים לרווחת הציבור. בנוסף, במשך שנים רבות ניהל 
יפה את אגף המבצעים שעל ידי 'קופת העיר', כאשר נרתם 

לסייע בהקמת מערך גבייה ארצי ממוקד, יעיל וחסכוני, 
במאות נקודות ברחבי הארץ.

את פעילותו הציבורית הוא החל בגיל צעיר, מעט מאוד 
לאחר שהוקמה תנועת "דגל התורה", כאשר השתלב בניהול 
מערכת הבחירות המוניציפלית הראשונה של התנועה והיה 
אחראי אזורי על מטות הבחירות של המפלגה בכל אזור דן 

דרום, כשבנוסף, במשך מספר מערכות בחירות ניהל את 
מטות העיר בת ים ומודיעין עילית.

לפני שלוש מערכות בחירות, ב-2003, נקרא על ידי 
הנהלת התנועה וראש העיר יעקב גוטרמן, להשתלב 

בעשייה העירונית בעיר דרך מסדרונות העירייה, 
כשבעקבות כך מאז הוא מכהן כחבר מועצה ובמשך 

השנים כיהן במגוון תפקידים והקים מערך של עשרות 
קבלות קהל שנתיות בכל שכונות העיר ובכל הכוללים 

המרכזיים שבה, בקדנציה האחרונה שימש בתפקיד יו"ר 
ועדת כספים ויו"ר ועדת מכרזים בעירייה. 

שמואל אלישיב
עץ, מודיעין עילית

הוא גדל בצלו של הסבא 
הגדול, היה פעיל בולט בתנועת 
'דגל התורה', התבלט במאבק 
למען כבוד סבו וכיום משמש 

כחבר מועצת העיר מטעם 
הפלג הירושלמי במודיעין 

עילית, כשבמקביל מנהל את 
ביטאון המפלגה. הכירו את שמוליק אלישיב. 

הוא גדל בירושלים ולמד בישיבת קול תורה הקטנה והגדולה בשכונת 
בית וגן בעיר. עם נישואיו קבע את מושבו במודיעין עילית והחל 

לעבוד בארגון הקירוב 'לב לאחים'. בהמשך ניהל את 'קופת הצדקה 
- מודיעין עילית' ובשנים האחרונות ניהל פרויקט חינוכי גדול בשם 

'תרי"ג מצוות', שפעל בכ-500 בתי ספר מכלל המגזרים.
הוא היה פעיל בתנועת 'דגל התורה' במספר מערכות 

בחירות, ולמעשה אפשר לומר שבאופן טבעי כנין למרן 
פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שהיה ממנהיגיה. 

בבחירות המוניציפליות ב-2008 התבלט, כאשר הקים 
את 'מטה כבוד התורה' שפעל נגד מאיר פרוש, אז מועמד 
של חלקים נרחבים בציבור החרדי - ובתוכה 'דגל התורה' 

המאוחדת יחד עם הפלג הירושלמי שהיה אז חלק אינטגרלי 
ממנה - לראשות העיר ירושלים. 

פעילות זו התקיימה, לאחר ששנה קודם, הריץ מאיר פרוש את 
מועמד שלומי אמונים מאיר רובינשטיין לראשות העיר ביתר עלית 
נגד מועמד 'דגל' יצחק פינדרוס, בניגוד לדעת סבו הגרי"ש, שביקש 

מפרוש במכתב אישי ששלח לו, לא להציב את רובינשטיין.
לפני כשלוש שנים התמנה למנכ"ל ביטאון הפלג הירושלמי 
'הפלס' ולפני קרוב לשנתיים נכנס לראשונה למועצת העיר 

מודיעין עילית, לאחר שהוצב במקום השלישי ברשימת בני 
תורה של הפלג הירושלמי. בבחירות 2013 זכתה הסיעה בשני 

מקומות במועצה והוא נשאר בחוץ, אך במהלך הקדנציה, הן 
בשל הסכם רוטציה והן בשל התפטרות הנציג הראשון ברשימה, 

אבי ברגר, שעזב את העיר, הוא נכנס למועצת העיר.

אברהם וייס
דגל התורה, מודיעין עילית

הוא גדל בבני ברק ולמד בישיבה 
קטנה ב'היכל טוביה' בעיר 

ובישיבה גדולה ב'באר התורה' 
שהייתה אז בירושלים. עם 

נישואיו הגיע למודיעין עילית 
והתגורר תחילה בשכונת אחוזת 

ברכפלד, כשאת יומו הקדיש 
ללימוד בכולל של הרב גורביץ. 

עם האכלוס הראשון בשכונת מזרח ברכפלד, עבר להתגורר 
בה והיה ממקימי קהילת 'חניכי הישיבות מזרח ברכפלד' - 
הקהילה הגדולה והדומיננטית באזור, המונה כארבע מאות 

משפחות. במקביל להקמת הקהילה, הקים את כולל אברכים 
'יששכר באהליך' בברכפלד, שהתחיל עם עשרה אברכים 

וכיום מונה לא פחות מ-250 אברכים. 
בעבר ניהל את ארגון שיעורי התורה 'אחיעזר' ואף הקים את 

אחד מבתי ההוראה הפעילים בעיר, שבמסגרתו אף פועל בית 
הוראה לענייני טכנולוגיה, שבראשה עומד הגאון הרב ישראל 
ויזל. כיום הוא מנהל קשרי לקוחות של קופת החולים 'כללית' 

במודיעין עילית ובמחוז מרכז.

יהודה שם טוב
עץ, מודיעין עילית

הוא גדל בילדותו בבני ברק ולמד בתלמוד תורה תשב"ר - חזון איש 
ולאחר מכן בישיבה קטנה 'קהילות יעקב' שבראשה עמדו באותה 

העת הגאון רבי חיים קלופט וגיסו הגאון רבי שרגא שטיינמן. בישיבה 
גדולה למד ב'מעלות התורה' ושם נקשר עם ראש הישיבה מרן 

הגר"ש אויערבאך זצ"ל ואף שימש במשך ארבע שנים כנהגו האישי.
תקופה לאחר נישואיו עבר להתגורר במודיעין עילית וקבע שם את 
מושבו. לקראת הבחירות ב-2004 יחד עם פעילים נוספים החליט 
להריץ מפלגה מקומית של "קד - בני התורה הספרדים" בברכתם 
של הגר"ש אוירבך ויבדלט"א הגר"י עדס, אך בסופו של דבר נכנס 
כמועמד מוסכם ללא בחירות. עוד קודם לכן, ב-1996, היה פעיל 

בהקמת מפלגת 'תלם אמונה' של בני התורה הספרדים, כשאז 
יצאה קבוצה זו להראות את כוחה האלקטורלי, אך לא נכנסה 

בסופו של דבר, לאחר שלא עברה את אחוז החסימה. 
בנוסף ובמקביל לעיסוקו הפוליטי, עם כניסתו למועצת 

העיר החל לשמש כסגן מנהל בתלמוד תורה 'קריית ספר', 
כשלאחר שנתיים התמנה למנהל הת"ת, המונה למעלה 

מחמש מאות תלמידים כ"י, כשעד היום משמש בתפקיד זה. 
לקראת הבחירות האחרונות, עם הרצת סיעת 'בני תורה' 

במספר רשויות מקומיות, הוא הוצב בראש הרשימה 
במודיעין עלית ומאז מכהן כחבר מועצה מטעמה.

נחמן ניימן
אגודת ישראל, מודיעין עלית

ניימן גדל בבני ברק ולמד בישיבת 'נועם התורה'. עם נישואיו 
קבע את מושבו בשכונת אחוזת ברכפלד שבמודיעין עלית 
והיה שותף בהקמת קהילת ברסלב בעיר, שכיום מונה מעל 

300 משפחות.
במשך מספר שנים היה מנהל הלשכה לפניות הציבור 

של אגודת ישראל במודיעין עילית וכן שימש כעוזר של 
נחמן בנשעיה, יו"ר אגודת ישראל והמזכירות הארצית 
של חסידות ברסלב. לפרנסתו הוא עוסק כיום כמנהל 

קשרי קהילה בקופת חולים מכבי במודיעין עלית, מנהל 
פרויקטים של חסד ועוד.

משה מוטרפרל
דגל התורה, מודיעין עילית

לאחר חבלי לידה שעברה השכונה 
החדשה והמתאכלסת ובעקבות 

פעילותו הבולטת, הפך לחבר 
מועצה ונלחם ממסדרונות עיריית 

מודיעין עילית עבור השכונה. 
הכירו את משה מוטרפרל.

הוא נולד באשדוד להורים שעשו 
עליה ממוסקבה בירת רוסיה. לאחר תהליך התקרבות של 

הוריו, נכנס ללמוד בתלמוד תורה 'הרב' באשדוד, כשלאחר מכן 
המשיך לישיבה קטנה ברחובות אצל הגאון הרב נחום לבין, 

ובישיבה גדולה 'עיון התלמוד'.
עם נישואיו, לפני כחמש עשרה שנה, קבע את מושבו במודיעין 
עילית, בהתחלה בשכירות ועם תחילת אכלוס הגבעה המזרחית 

בעיר היה מראשוני התושבים שם, לאחר שקנה שם דירה 
על הנייר. בפרויקט זה אכלו התושבים מרורים, תחילה בשל 

בג"ץ על גדר ההפרדה ובהמשך בשל עצירת האכלוס והשיא, 
בקריסת חברת חפציבה שבנתה את הפרויקט, כשדבר זה דחף 
אותו לעסקנות ובין היתר הוא משמש גם כגבאי בבית הכנסת 

הגדול בשכונה "המרכזי נחלת חפציבה".
כמו כן, הקים מסגרת לימודי ערב לדוברי רוסית בעיר מודיעין 

הסמוכה, כאשר בכולל משולבים אף אברכים דוברי רוסית 
ממודיעין עילית, זאת בנוסף ללימודו בכולל, כשאת רוב יומו 

הוא מקדיש למען מטרה נעלה זו. 
הוא החל לפעול למען התושבים, על מנת לשפר ככל 
הניתן את תנאי המקום, שהיה מנותק, ללא מוסדות, 

גינות ותחבורה. בעקבות כך, לקראת הבחירות במקומיות 
ב-2008 נקרא אל הדגל ונהיה לחבר מועצה מן המניין, 

מטעם 'דגל התורה'. 
בשתי הקדנציות האלו נבנו בשכונות המזרחיות מוסדות 
חינוך רבים וסה"כ כ-40 כיתות גן, קרוב ל-100 כיתות 
יסודי ועל יסודי ואף נפתח חיידר חדש. כמו כן, הצליח 

להקים בתי כנסת באמצעות משרד השיכון ומשרד הדתות.
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אבנר עמר
ש"ס, מודיעין עילית

עד לקדנציה האחרונה היה אבנר עמר, יו"ר 
ש"ס במודיעין עילית, וסגן ומ"מ ראש העיר, 

בכלל אחד מאנשי ש"ס הבולטים בעיר אשדוד. 
בעבר גם כיהן בתפקיד בכיר במשרד הדתות, 
בתקופה בה היה ח"כ יעקב מרגי שר הדתות. 
פעילתו בלשכה התמקדה בארגון בתי הכנסת 

ומערך הבחירות לרבנות ירושלים, אחרי 
תקופה פרש לטובת ניהול מוסדותיו התורניים 

באשדוד - מוסדות 'אור מאיר' – כמו"כ 
מכהן הרב עמר כראש כולל להוראה ריב"ש 

ורשב"ץ.
בתחילה סירב לעזוב את הכולל ולעבור 

למודיעין עילית, אולם לאחר פנייתם של חברי 
מועצת חכמי התורה, והעובדה שהעיר אליה 

יועד היא בעלת צביון תורני ורוחני מובהק, 
נעתר הרב עמר לבקשה.

 טוביה פריינד
יהדות התורה, מודיעין עילית

ההוגים במשנתו של מרן פוסק הדור הגרש"ז אויערבאך 
זצ"ל, מכירים היטב את שמו של הרב טוביה פריינד, מחברם 

ועורכם של סדרת הספרים 'שלמי שבת – מועד – שמחה' 
המכילים מאות ואלפים מפסקי מרן זצ"ל. גם המעיינים 
הקבועים במוסף התורני של עיתון 'המודיע', תרים מדי 

שבוע אחר השיחה המאלפת שעורך הרב פריינד לעיתים 
קרובות, עם אדמו"רים, ראשי ישיבות וגדולי תורה חשובים.

מה שפחות מפורסם זו העובדה שלצד עיסוקיו התורניים 
הענפים, מכהן הרב פריינד גם כסגן ראש העיר בעירו 
מודיעין-עילית, ומייצג נאמנה את קהילות החסידים, 

בדגש על החסידות אליה הוא משתייך ואותה הוא מייצג - 
חסידות קרלין.

את שנות בחרותו כעלם חסידי, עשה בין כתלי ישיבת קרלין-
סטולין בירושלים. אחרי נישואיו חבש את ספסלי הכולל 

למשך שלוש שנים, בהן הגה בהלכות יורה-דעה. באותם ימים 
הבחין יו"ר 'אוצר הפוסקים' הרה"ג יהושע ריינמן, באברך 

הצעיר השקוד על תלמודו בהתמדה, וזיהה בו כישרונות 
מזהירים ויכולות עריכה מעולות, הרב ריינמן ביקש ממנו 

להיכנס כעורך בכיר במכון המפואר שתחת הנהלתו, והרב 
פריינד החל בעריכת הספרים על חלק אבן-העזר שבשו"ע. 
במקביל לעבודתו ב'אוצר הפוסקים' כתב הרב פריינד את 

סדרת הספרים 'מועדים לשמחה' – 7 כרכים על מועדי ישראל 
שידועים בעולם התורני כמחקרים מקיפים על הלכות הנוגעות 

למועדים.
באותה תקופה נוצר הקשר בין הרב פריינד למערכת הביטאון 

האגודאי 'המודיע', ומאמרי הגות תורנית ופסיקה הלכתית פרי 
עטו החלו לעטר את המוסף התורני השבועי של העיתון. אחרי 

סדרת כתבות בהן הביא מפסקיו של מרן הגרש"ז אויערבאך 
זצ"ל, קיבל הרב פריינד שיחת טלפון מפתיעה מהנגיד ר' משה 

מוריס מלונדון. מוריס ביקש לאסוף את כל הפסקים ולכנסם 
לפונדק אחד ולהוציאם בכרך מהודר לקראת שמחת הבר 

מצווה לבנו יחידו, מה שגרר בהמשך את הוצאתם לאור של 
סדרת ה'שלמי', שהפכו לנכס צאן ברזל אצל חובבי תורת רבינו 

הגרש"ז זצ"ל.
כיום מכהן הרב טוביה פריינד כעורך אחראי במכון להוצאת 

והאדרת ספרי גדולי החסידות 'פאר מקדושים', ומגיש את 
המדור הפופולארי 'נועם שיח' במוסף התורני של 'המודיע' מדי 
ערב שבת, ובעיקר בחגים. אחד ההישגים הבולטים של פריינד 

במסגרת המדור, היה ראיון עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בימי חוליו 
האחרונים, ראיון שזכה לתואר 'הראיון האחרון'.

במהלך יומו מקדיש הרב פריינד כמה שעות לדאגה עבור פיתוח 
וסיפוק צרכיהן של הקהילות החסידיות בעיר, וידוע כבעל אוזן 

קשבת וכמי שמסייע לכל פונה עד היכן שידו משגת. פריינד 
נחשב לאחד מנאמניו הקרובים של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן 
לאורך שנים רבות ומחזיק גם ביחסים קרובים עם סגן שר החינוך 

מאיר פרוש.
את פעילותו הציבורית החל לפני 18 שנה, בשנת תש"ס, עת 

נכנס ללשכת ראש העיר, יעקב גוטרמן - שהחל אז את כהונתו 
הראשונה - כיועצו האישי. לאורך השנים עבד מתוך לשכת 
ראש העיר שאט אט הפך למיתולוגי, ובבחירות האחרונות, 

אחר שהובטח לאגודת ישראל משרת הסגן בשכר, נבחר פריינד 
למועצת העיר ברשימה המאוחדת המקומית.

על תפקיד הסגן ניטש ויכוח חריף בין ראש העיר גוטרמן, ליו"ר 
מפלגתו ח"כ משה גפני, ויכוח שנגרר גם לדין תורה, לאחר 

שהאחרון דרש את הסגנות לנציג 'דגל התורה' מרדכי גולדברג. 
לקראת הבחירות הקרובות הצליח הרב פריינד לאחד את נציגי 

הקהילות החסידיות כולם, תחת סיעת 'אגודת ישראל'.

 מתתיהו אבני 
ש"ס, קרית אתא

מסלול חייו הוא 
ארוך מעניין 

ומאתגר, הוא 
נולד עלה בגיל 
שנתיים ארצה 

ולאחר נישואיו 
גלה שוב לחו"ל 

ושם הקים חברת תחבורה גדולה. לאחר 
תקופה חזר לישראל וכיהן כמנכ"ל וראש 

מועצה ברשויות שונות, בהן דרוזיות וערביות, 
וכיום הוא חבר מועצת העיר קריית אתא 

וחשב מלווה של עיריית מטולה. הכירו את 
מתתיהו אבי.

הוא נולד במרוקו ובגיל שנתיים עלה עם 
הוריו לישראל, כשאת ביתם בנו בקריית אתא 

הסמוכה לחיפה. בילדותו גדל בבית האבות 
פונביז' ובהמשך אף תקופה קצרה בישיבת 

פוניבז' הקטנה, בהמשך היה ממייסדי ישיבת 
'אור ברוך' )שבתחילת דרכה נקראה 'שערי 
תורה'(. בישיבה גדולה למד בישיבת הנגב 

של הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל בנתיבות, 
כשבמשך שלוש שנים, במקביל ללימודיו 

 בישיבה היה נהגו הצמוד של הבבא 
סאלי זיע"א.

עם נישואיו, עבר לגור תקופה של עשר 
שנים בלונדון שבאנגליה כששם הקים חברת 

תחבורה גדולה עם מאות מוניות ואוטובוסים, 
כשפעילותו התמקדה בעיקר בקרב המגזר 

החרדי שמתגורר בסטמפורד היל.
בשנות ה-90 עלה חזרה ארצה והתיישב בעיר 

הולדתו קריית אתא. ב1997, לאחר שאריה 
דרעי הכירו דרך משפחת אבוחצירא, התמנה 

למנכ"ל המועצה המקומית מזרעה, למשך 
חמש שנים ובמקביל הוציא תואר ראשון 

במינהל עסקים. לאחר מכן התמנה לראש 

עופר ברבי 
ש"ס, קריית אתא

הוא בוגר ישיבת 'כסא רחמים' שבבני ברק ומחזיק בתעודת רב 
מוסמך על ידי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ויבדלט"א הגאון רבי מאיר 

מזוז. כמו כן הוציא תואר שני בהוראה ועסק בהוראה קרוב 
ל30 שנה. נוסף על זאת, הוא רבה של קהילת יוצאי מצרים 
בקריית אתא כבר 35 שנים ועוסק בקירוב רחוקים, עריכת 

חופות וקידושין.

 סימון מושיאשווילי
דגל התורה, קרית אתא

מושיאשווילי, יליד העיר קרית אתא ואב לחמישה, 
מסיים את הקדנציה הראשונה במועצת העיר בתחושת 

סיפוק, "בסיעתא דשמיא זכינו לקדש שם שמים, ולהיות 
לעזר למאות ואלפי אנשים תושבי העיר מכלל הקהילות 

והמגזרים", הוא אומר. 
מזה כ-20 שנה עוסק סימון  למען הציבור בכלל ובפרט, 

כעו"ד בעיר, רבים פנו אליו בבקשות סיוע ועזרה, הן 
בפניות מול הרשויות, הן בצרכים פרטים. בעקבות כך 
בחר לרוץ לעירייה, מתוך הנחה שחבר מועצה מהווה 

'מכפיל כח', ויעזור לו לסייע ליותר אנשים מתוך המערכת. 
ואכן, בבחירות האחרונות התמודד בתמיכת רבני העיר 

והתושבים, ונכנס למועצה.
הסיבה בגללה החר ב'דגל', מאחר ובמהלך השנים נעזר 

רבות בחברי הכנסת של הסיעה, ובהמשך נחשף לכל אנשי 
העשייה האמיתיים במפלגה, מהח"כים, אנשי המחלקה 

המוניציפאלית ושאר העוזרים ואנשי המשרד, כך שההליכה 
בבחירות ביחד עם איש 'דגל' המקומי הרב אלקנה 

ויסנשטרן, שהוא מלב ליבה של 'דגל התורה', הייתה דבר 
טבעי עבורו.

סימון מספר סיפור קטן לדוגמה על פעילותו, ילדה 
אשר בעקבות צורך רפואי הייתה זקוקה לסיוע במסגרת 

החינוכית, אך בעקבות בעיות ביורוקרטיות לא הייתה זכאית 
לקבלה, ובסיעתא דשמיא סייענו לה לקבל את הנצרך, ולו 

רק בשביל חיוך של ילדה אחת יתכן והיה שווה הכל...

המועצה המקומית הערבית ג'סר א-זרקא שם היה שלוש 
שנים בתפקיד.

ב-2007 היה מנכ"ל עיריית אלעד למשך שנתיים וחצי, בזמן 
כהונתו של צביקה כהן, בהמשך היה ראש המועצה הדתית 

בחצור ולאחר מכן בראש פינה ובהמשך כיהן כראש המועצה 
המקומית בדבוריה. ביישוב הדרוזי מסעדה שברמת הגולן כיהן 
כשבע שנים כראש מועצה עד לפני מספר חודשים, כשבמשך 

תקופה זו, אף מלא מקום, במקביל, כראש מועצה בדבוריה.
הוא מכהן כיו"ר 'יד לבנים' בקרית אתא, לאחר שב-2002 שקל 

את בנו בשרות צבאי. כמו כן, במהלך השנים הוציא דוקטורט 
בנושא ניהול רשויות )מינהל ציבורי( ותואר שני במשפטים. 

הוא מכהן כעשר שנים כחבר מועצת העיר קריית אתא מטעם 
סיעת ש"ס ובקדנציה האחרונה שימש כיו"ר ועדת הנחות, 

במטרה לסייע לאברכים. במקביל לחברותו במועצה כיום הוא 
משמש כחשב מלווה לרשויות מקומיות שונות שנמצאות בניהול 

כושל ובשלוש שנים האחרונות מלווה את הישוב מטולה.



37

יצחק רייך 
דגל התורה, רכסים

הוא התחיל ביתד 
נאמן, המשיך 

בלשכתו של חבר 
הכנסת משה גפני 

ובהקמת רשת 
המרכולים בר-כל, 

והמשיך בלשכת 
ראש מועצת רכסים, מנכ"ל רשת הגנים 

ושוב רכסים. הכירו את מסלול חייו המרתק 
של ראש מועצת רכסים יצחק רייך. 

הוא נולד בחדרה ובישיבה קטנה למד 
ב'ישוב החדש' ובישיבה גדולה למד 

בישיבת איתרי בירושלים. לאחר נישואיו 
התגורר בבני ברק ולמד בכולל של ישיבת 
בית מאיר בעיר. בתשמ"ה היה מבין צוות 

ההקמה של העיתון 'יתד נאמן' והיה אחראי 
על הפצה, גבייה ומנויים, במשך קרוב 

לשלוש שנים.
עם הקמת תנועת דגל התורה והתמנותו של 

חבר הכנסת משה גפני לסגן שר הדתות, 
התמנה רייך לראש לשכתו ובמקביל עזר 

למנחם כרמל, באופן לא רשמי, להקים את 
רשת צרכניות 'בר-כל', או בשמם האמיתי 
באותם ימים 'צרכניית דגל התורה', כאשר 

לאחר התפטרותו של גפני ממשרד הדתות, 
במסגרת רוטציה, התפטר אף הוא מתפקידו 

והחל לעבוד באופן רשמי בהנהלת בר-כל.
בשנת 1994 התבקש רייך לעבור לרכסים 

הצפונית, לבוא ולהיות מזכיר המועצה 
המקומית. באותה תקופה הוא ניהל את 

סניף בר-כל בשלמה המלך בבני ברק 
והתלבט אם לעשות צעד זה. הוא שטח 
את התלבטותו בפני מרן ראש הישיבה 

הגראמ"מ שך זצ"ל והוא ענה לו כך: "אם 
ברכסים מבקשים, אז הולכים לרכסים".
בעקבות כך, עקר רייך לרכסים והתמנה 

למזכיר המועצה המקומית ומנהל מחלקת 
החינוך, כאשר לאחר עשר שנים, בשלהי 

2003, נבחר לראש מועצת רכסים 
כמועמדה של 'דגל התורה'  עד ל-2008, 

כשאז פינה את מקומו במסגרת הסכם 
לנציג ש"ס דן כהן. 

עם כניסתו של דן כהן לתפקיד ראש 
המועצה, התמנה רייך למ"מ וסגן בתואר 

ובעקבות כך חזר להנהלת רשת המרכולים 
בר-כל, כשבמשך כמה חודשים פעל להקים 
את סניפי הרשת בצפון, בצפת ואור הגנוז, 
לאחר מכן חזר לתקופה קצרה ללשכתו של 
חבר הכנסת משה גפני, שהתמנה אז ליו"ר 
ועדת הכספים, ושימש כיועצו הפרלמנטרי, 

אך תוך חודשים ספורים מונה למנכ"ל רשת 
גני ילדים של אגודת ישראל.שביצע בה 

מהפך והעלה אותה על דרך המלך. לאחר 
בחירתו בשלהי 2013, שוב לראש מועצת 
רכסים, המשיך לנהל את הרשת במקביל, 

אך לאחר כשנה נאלץ להתפטר בשל 
כפל תפקידים.

נתנאל חיאק
ש"ס, רכסים

הוא נולד ברכסים 
ולמד בתלמוד 

תורה 'תורת 
אמת' בחיפה 

הסמוכה, ולאחר 
מכן בישיבה 
קטנה ב'עמל 

התורה' אף היא בחיפה. בישיבה גדולה למד 
תחילה ב'מאורות התורה' שבקרית יערים 
ובהמשך עבר לישיבת מיר )פרידמן( ושם 

למד משך שנתיים. 
עם נישואיו, קבע נתנאל חיאק את מושבו 

בעיר הולדתו רכסים, כשבשלוש השנים 
הראשונות הקדיש את יומו ללימוד בכולל 

בישיבת 'כנסת חזקיהו' - כפר חסידים, 
שבפאתי רכסים, שם היה בקרבה גדולה 
לראש הישיבה הגאון רבי דוד מן זצ"ל. 

בהמשך עבר לכולל הלכה למסלול לימודי 
רבנות, כאשר במקביל פעל להקמת 

שטיבלאך ביישוב, יחד עם פעילות ענפה של 
שיעורי תורה ופעילות לילדים ונוער בשיתוף 

ארגון 'אל המעיין'. לפני כשש שנים הקים 
ישיבה קטנה לבוגרי תלמודי תורה, מכל 

אזור הצפון, ובמשך כשלוש שנים היה שם 
ר"מ ומסר שיעור בקיאות בכל יום.

לפני כשש שנים, במערכת הבחירות 
הארצית, נטל חלק פעיל במטה ש"ס 

בחיפה, אותו ניהל צביקה כהן, כשבעקבות 
כך במערכת הבחירות לראשות עיריית 
ירושלים נקרא לנהל ולפקח על מערכת 

המחשוב במטות המפלגה בעיר. 
בבחירות המקומיות האחרונות, שנערכו 

ב-2013, השתלב ברשימת ש"ס ברכסים 
ונכנס למועצת העיר. בקדנציה זו הוביל, 

בשיתוף פעולה עם שאר הגורמים, הקמת 
מועדון לנוער נושר ועשרות אירועי תרבות 
בישוב, כשגולת הכותרת, מבחינתו, הייתה 
הזכות ליטול חלק פעיל בהקמת כיכר מרן 

בכניסה לרכסים. במקביל, לפני כארבע 
שנים התמנה למנהל חלק מאזור הצפון 

במפלגת ש"ס ובשלוש השנים האחרונות 
הוא משמש כעוזר חבר הכנסת ויו"ר ועדת 

החינוך יעקב מרגי.

משה אבנר
עצמאי, כפר יונה

משה אבנר, בן 51, אב 
לחמישה וסב לשלושה, 

שירת בסדיר בחטיבת 
גולני, עובד כמנהל 

עבודה במפעל שיש 
כבר 30 שנה. לפני 
כחמש עשרה שנים 

נכנס לעשייה הציבורית מטעם סיעת ש"ס המקומית. 
שימש כחבר מועצה דתית 5 שנים ולאחר מכן מזה 
כעשר שנים מכהן כיו"ר שס וחבר מועצה בעיריית 

כפר יונה וכמו כן חבר בוועדות שונות )תכנון ובניה, 
הנחות בארנונה, שמות...(.

אבנר נחשב לתלמיד ומקורב להגה"צ רבי יוסף 
הללויה, גיסו של יו"ר 'יחד' אלי ישי. בישיבת הזדהות 

לקראת הבחירות הזדהה כסיעה עצמאית, לאחר 
שבש"ס בהנהגת דרעי בחרו להציב מועמד אחר 

מטעם המפלגה במקום, זאת אחרי כעשרים שנה בהן 
תלמידיו של הרב הללויה הוצבו ברשימה.

אחיעד נעים
חי, כפר יונה

אחיעד, בן 26, הוא נציג 
סיעת חי - תנועת 

הרווחה בכפר יונה. 
בתחילת הקדנציה היה 
מספר 2 ברשימה ולא 

נכנס למועצה, אך 
לאחר פרישת  היו''ר 
לפני כשנה השתלב במועצת העיר. בצעירותו עשה 

שירות צבאי דרך המשטרה למשך 3 שנים, חזר 
בתשובה לפני 7 שנים. כיום הוא מכהן כיו"ר ועדת 

רווחה וחבר בוועדת הקצאות. מלבד זאת הוא אברך 
בכולל פני מאיר בראשות הגר"י הללויה ומעביר 

שיעורים לנוער. 
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 יוסף ביננפלד
אגודת ישראל, חצור הגלילית

במועצה המקומית חצור הגלילית, מייצג את 
הקריה החסידית של חסידי גור הרב יוסף ביננפלד. 

למעט הפסקה קצרה, אז מילא את מקומו מנהל 
המוסדות הרב אליעזר סלומיאנסקי, מכהן ביננפלד 

בתפקידו כמה קדנציות ברצף, ונחשב לאחד 
האנשים החזקים בעשייה הציבורית המקומית. 
ביננפלד מכהן כמ"מ ראש המועצה וכוחו רב 

במועצה.
הייחודיות בביננפלד הוא כובעו השני. בכובעו 

השני מתפקד ביננפלד כראש הכולל המקומי של 
אברכי הקריה, הפועל בבית הכנסת המרכזי 'דברי 

אמת' בלב הקריה החסידית.
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אברהם דייטש
 יהדות התורה, אופקים

דייטש, סגן ומ"מ 
ראש העיר אופקים, 
הוא אחד הותיקים 
שבנציגים החרדים 
ואיש 'דגל' מימים 

ימימה, בעירייה הוא 
ממונה על החינוך 
בתרבות התורנית וחבר בוועדות רבות. זו לו 

הקדנציה החמישית במועצת העיר.
לפני למעלה מ- 40 שנה, אחרי שהשלים את 
לימודיו בישיבות מיר ופרשבורג, הגיע לשמש 

כמג"ש בישיבת אופקים. באותם ימים עזב 
יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני את חברותו 
במועצה ועבר לכנסת, דייטש שימש כאותם 

ימים כאמור כר"מ ובהמשך כראש כולל. 
מרן הגראמ"מ שך זצ"ל קרא לו והורה לו 

להיכנס למועצה במקום גפני. משסירב דייטש 
לעזוב את ספסל הלימודים, אמר לו מנהיג 
הדור: "אין ברירה. אין מישהו אחר, אתה 

הבן אדם המתאים ואם אתה חושש שזה יפגע 
בילדים שלך. אני מברכך נאמנה שזה לא יזיק 
לצאצאיך", לדבריו, הוא קיבל את זה כגזירה.

אחרי שמרן הרב שך נפטר, היה מבקר 
במעונו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 

אחת לחודש. הרבנים שליוו את הקהילה היו 
שלושה - הגר"ש פינקוס זצ"ל שהיה בקשר 

הדוק במיוחד עם דייטש, הגאון רבי חיים קמיל 
זצ"ל, והגאון רבי יעקב הורוויץ, ראש ישיבת 

אופקים. אלו היו שלושת הרועים של הקהילה 
שנתנו את הטון והתוו את הדרך.

באופקים יש את הקהילה החרדית הכי גדולה 
בעיר מעורבת בארץ, וכמו שדייטש מסכם: 

"אנחנו היום בחינוך היסודי 51%, בגנים 
אנחנו יותר מ- 60% מהעיר, ומתחנכים בהם 
יותר מ- 1,100 ילדים. זה מדבר בעד עצמו".

צביקה בר און 
יהדות התורה, אופקים

צביקה בר און, בוגר ישיבת אופקים וחבר הנהלת 
הישיבה, שניהל גם רשת מעונות לגיל הרך, 

נקרא בקדנציה האחרונה אל הדגל לכהן כחבר 
מועצה מטעם דגל התורה בעיר, בנוסף הוא 

מכהן כיו"ר ועדת מכרזים. ידוע בעיר כבעל חסד 
עצום ומרבה בצדקה.

שלמה עזרן
ש"ס, אופקים

עזרן, במקור מבני ברק, רכש אחרי חתונתו דירה 
במודיעין עילית, בינתיים, עד שהדירה תהיה 

מוכנה, הגיע לדירת עמידר באופקים ומאז הוא לא 
נח לרגע. בהמשך עלה לשאול את מרן הגרב"צ 

אבא שאול זצ"ל מה לעשות, וההוראה הייתה חד 
משמעית "המקום שלך זה באופקים".

בבחירות המקומיות לפני 20 שנה, החליטה ש"ס 
לרוץ לראשונה ברשימה נפרדת בעיר, וח"כ מרגי, 

שהיה אז מנהל האזור, המליץ עליו לעמוד בראשות 
הרשימה. את ההוראה הישירה קיבל עזרן ממרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל. בבחירות קיבלה ש"ס שלושה 

מנדטים ועזרן מונה לסגן ראש העיר, שרק שלוש שנים 
קודם לכן קיבלה מעמד של עיר. 

בין הישגיו הבולטים ניתן למנות את ההצלחה 
להביא לבחירת מועמדו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 

לרבנות העיר, הגאון רבי עמרם אוחיון. בנוסף, לפני 
כמה שנים הקים עזרן את המתנ"ס החרדי בעיר 
והוא מכהן בראשו, מתנ"ס שהפך במהרה ללב 

הפעילות הקהילתית. כולל מועדונית לנשים, חוגים 
לכל המשפחה ועוד. 

מלבד המתנ"ס הוא דואג לפעילויות שונות, 
בחגים וביומי דפגרא. למשל בימי החופש בקיץ, 

הוא מפרסם תכנייה מסודרת לכל הקהילה, 
כשכמעט בכל יום יש פעילות שונה, פעם לגיל 

הרך ופעם לילדים, וגם לנוער ולמבוגרים.

ברוך פאקר
דגל התורה, אופקים

ברוך פאקר, בוגר ישיבת אופקים שנקרא 
למישור הפוליטי היישר מספסל הלימודים, 

החל את תפקידיו הציבוריים כאיש קשרי 
הלקוחות של קופת חולים כללית במגזר 

החרדי באופקים, ומשם הגיע לתפקידו 
כחבר מועצה, כאשר כעת הוא כבר מסיים 
את הקדנציה השנייה. בין השאר הוא חבר 

בוועדת הנחות בארנונה ועוד, התמקד 
במהלך הקדנציה האחרונה בין היתר 

בקידום שכונת "רמת שמשון" על שם 
הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל, שבנו, 

רב הקהילה הנוכחי, משמש כרב הרוחני 
של המפלגה גם, ויחד עם ראש הישיבה 

המקומי הרב איינהורן, מובילים את קבלת 
ההחלטות בנושאים ציבוריים.

אופקים - באר שבע - ערד | הכירו את הנציגים

עופר כראדי
ש"ס, באר שבע

כראדי, סגן ראש העיר באר שבע 
המסיים כעת כבר קדנציה שלישית ברצף 

במועצת העיר, נכנס לפוליטיקה בשנות 
ה-90' בעידן משבר הדיור הידוע, כאשר 

נקרא אל הדגל על ידי הרב משה אדרי 
זצ"ל והקים את שכונה י"א בבאר שבע 

שיועדה עבור זוגות צעירים.
במישור האישי היה כראדי קשור בכל מאודו למרן הגר"ע יוסף 

זצ"ל וכן לגאון רבי יורם אברג'יל זצ"ל, במישור הציבורי הוא 
כפוף למרא דאתרא של באר שבע, הגאון רבי יהודה דרעי. 

בראש פעילותו נמצא נושא החינוך התורני והתרבות התורנית. 
בין שלל התפקידים שמילא: ראש החברה הכלכלית בבאר שבע, 

שמגלגלת מאות מיליוני שקלים, שהניבו לעיר מענקים כספיים 
משמעותיים, וכמו גם חבר בוועדות הבכירות.

לזכותו נזקפת הקמת בית הכנסת "שבט אחים" אשר הפך 
למגדלור בעיר באר שבע, ומכיל כיום 3 כוללים, ישיבה ועוד. 

עופר אוחנה
ש"ס, באר שבע

עו"ד עופר אוחנה, מקום שלישי ברשימת ש"ס בבירת הנגב, מסיים 
את הקדנציה הראשונה כשליח ציבור במועצת העיר, כאשר בנוסף לזה 

כיהן גם כחבר בוועדת המכרזים וועדות נוספות.
רבו ומורה דרכו הוא המרא דאתרא הגאון רבי יהודה דרעי 

ונשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן.
עוד לפני שנכנס לפוליטיקה, כבעל משרד עורכי דין בבאר 

שבע שימש כאוזן קשבת וכדמות מסייעת עבור תושבים רבים 
שנדרשו לסיוע והכוונה בשלל נושאים ציבוריים ואישיים 

שנקרו לפתחם. הכל בהתנדבות ובמאור פנים. כחבר המועצה 
ובהנחיית הגר"י דרעי, עמד בראש המאבק נגד חילולי השבת 

בעיר, שהעלו את יחסי ראש העיר והמפלגה על שרטון. 

שמעון טובול 
ש"ס, באר שבע

טובול, שכיהן כמנכ"ל המרכז התורני "בית יוסף" 
בבאר שבע - תחת נשיאות ראש הישיבה הגאון 

רבי יוסף חיים בצרי, רבו ומורה דרכו, השתלב 
בקדנציה האחרונה ברשימת ש"ס בבאר שבע 

ונכנס למועצת העיר, בה כיהן גם כחבר בוועדת 
ארנונה, בתפקידיו אלה סייע למשפחות במצוקה 

ולכל תושב שפנה בבקשת סיוע במאור פנים 
ובלב רחב. עמד בראש המאבק נגד ארגוני שמאל 

הפועלים נגד חיילי צה"ל וביקשו לקבל אחיזה בעיר 
הקדומה בחסות "פורום דו-הקיום" בנגב. בבחירות 
הקרובות ערק טובול והוא יתמודד ברשימת יהדות 

התורה המקומית.

משה קוואס
אגודת ישראל, ערד

משה קוואס, מוצב במקום הראשון ברשימה החרדית-דתית 'חי' בעיר. 
מכהן כיו"ר ש"ס בערד וכן כנציג מפלגת 'הבית היהודי' וכמובן מזוהה עם 

'אגודת ישראל'. בעבר כיהן כסגן ומ"מ ראש העיר, מה שהביא לכהונה 
קצרה בת שלושה חודשים בראשות העיר, לאחר שראשת העיר מטעם 

ישראל ביתנו טלי פלוסקוב ערקה למפלגת כולנו ונכנסה לכנסת, ועד 
היבחרו של ראש העיר הנוכחי ניסן בן חמו. קוואס מחובר לראשי הקהילה 

החרדית ונחשב ליוצא ובא במעונם של כל רבני העיר מכל החוגים.

יצחק מאיר וייס 
אגודת ישראל, ערד

יצחק מאיר וייס, חבר מועצה ותיק ואחד מעמודי התווך של הקהילה 
החסידית בעיר במשך עשרות שנים. בבעלותו מעונות יום ונחשב 
לאחד מנשואי הפנים וחשובי הקהל ולדעתו משקל רב בכל נושא 

ציבורי בעיר. משובץ במקום השני ברשימה החרדית 'חי' וחבר 
בהנהלת המוסדות המקומיים.
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חדרה - ערד | הכירו את הנציגים

 ברוך שמחה שלסר
אגודת ישראל, ערד

הוא ישב בשיעור 
דף היומי בשטיבל 
ולא ידע מכל מה 
שמתחולל סביבו. 

כשפתח את 
הסלולר אחרי 
הלימוד גילה 

עשרות שיחות שלא נענו מעוזריו הקרובים של 
האיש הבכיר ביותר בפוליטיקה הגוראית, סגן השר 

יעקב ליצמן. כשחזר למספר המנדנד, התבשר 
שהחל מהיום הוא עומד לשמש את ציבור תושבי 

ערד החרדים מהמקום הרביעי ברשימת 'חי'.
לפי כל התחזיות לא היה סיכוי לרשימה הדתית-

חרדית להכניס מעבר לשלושה נציגים. אבל 
הצעיר שהבליח מעמדות העריכה של מכון 

'עוז והדר' בשלוחתו הדרומית, הכה את 
כל התחזיות ובסיום ספירת הקולות, זכתה 

הסיעה החרדית למקום הרביעי.
תחילתה של הכהונה תחת ראשת העיר מ'ישראל 

ביתנו' טלי פלוסקוב, שערקה בהמשך הדרך 
לרשימת 'כולנו' של שר האוצר משה כחלון, 

ואחריתה הקשה תחת שלטונו של עו"ד ניסן בן 
חמו מ'עתיד העיר', הרשימה המקומית המייצגת 

את מפלגת 'יש עתיד' הארצית בראשותו של ח"כ 
יאיר לפיד.

על רקע מלחמות בן חמו-גור בעיר הדרומית, 
לאברך הצעיר הייתה זו ההזדמנות המעולה 
להוכיח יכולות. פעם בקול רעש גדול ופעם 
בקול דממה דקה. כנציגו ואיש אמונו של 

שר הבריאות יעקב ליצמן, הוביל שלסר את 
המערכה הכבדה בערד בהצלחה, תוך ניצול כל 

הזדמנות להציל מן הארי והדוב.
עד לכניסתו אל הביצה הפוליטית לא נשא שלסר כל 

משרה ציבורית. כיום, כשהוא בשנות השלושים לחייו, 
הוא אחד הדמויות הבולטות והדומיננטיות בפעילות 

הציבורית המוניציפאלית של הסיעה המרכזית. מי 
שמכיר את חשיבותה של העיר ערד עבור הנהגת 

הסיעה המרכזית, מבין את משמעותו של הכוח הבולט 
והמוכר בעיר הקריטית עבורה.

בכירי המערכת העירונית מרמת הפקידות ועד 
להנהלת העיר, רוחשים אמון וכבוד רב לדמותו של 
שלסר. שבכל הופעותיו מופיע כאברך חסיד גור מן 
השורה, בכובע וחליפה וכל פריטי הלבוש החסידי 

האותנטי. כישוריו וקשריו הביאו להישגים רבים 
עבור הקהילה החרדית, כאשר למרות כל הרדיפות 
והנגישות הצליח להוציא סוכריות שהמתיקו במעט 

את הגלולה. שלסר גם מחזיק ביחסים קרובים עם 
ראשי ומנהלי מוסדות החינוך המקומיים.

לפני שנה פתח הנגיד הרבני רבי משה רייך ז"ל, 
סניף נוסף לשרשרת מפעלותיו הברוכים לתעסוקה. 
מפעלי אימג'-סטור נדדו מעיר לעיר ואחרי טבריה, 

מודיעין-עילית ועוד, הגיע זמנה של העיר ערד 
לזכות במפעל משלה. המפעל שהוקם באזור 

התעשייה בעיר, נזקק למנכ"ל נמרץ שידע להצעיד 
אותו על דרך המלך, בהתאם לכך נבחר חבר 

המועצה הטרי לעמוד גם בראש מרכז התעסוקה 
החדש והגדול לתושבי העיר.

ארנרייךאברהם מרדכי 
אגודת ישראל, ערד

כתושב אשדוד 
לא רבים הכירו 

את אברהם 
מרדכי ארנרייך. 
אבל מאז שעבר 

לפני כחמש שנים 
לערד דרך כוכבו. 
סגן השר ליצמן ביקש ממנו לכהן כנציגו ונציג 

החסידות ברשימה החרדית המקומית, 
וארנרייך שובץ במקום השלישי והבטוח 

למועצת העיר הדרומית, שעוד לא שיערה 
באלו קרבות הרואיים היא תזכה לחזות.

הרקע של ארנרייך מתכתב אוטומטית עם 
עשייה ציבורית. אביו הוא העסקן הידוע 

בחסידות גור, הרב פנחס אליהו ארנרייך, 
מיוזמי העיר עמנואל ומראשי חברת 
הבנייה 'כוכב השומרון' שסיימה את 

דרכה בנסיבות טראגיות, יחד עם החזון 
להקמת העיר החרדית העתידית על גבעות 
השומרון. אחיו הוא ישעיהו ארנרייך, אחד 

הנציגים הבולטים והמוכרים של הסיעה 
המרכזית ברשויות המקומיות, חבר מועצת 

העיר בית שמש ומחזיק תיק החינוך ויו"ר 
תאגיד המים העירוני 'מי שמש'. מתוך 
הרקע הזה היה ברור שעתידו של הבן 

והאח הצעיר נמצא בעשייה הציבורית למען 
עם ישראל.

במרץ בלתי נדלה ותושיה אינסופית ניהל 
ארנריך, בצוותא עם עמיתיו לסיעה, ברוך 
שלסר, יצחק מאיר וייס ומשה קוואס, את 

המערכה הגורלית על זכויותיהם של בני 
הציבור החרדי בעיר מול עריצותו של ראש 

העיר המכהן, נציגו של יאיר לפיד, עו"ד ניסן 
בן חמו. כאופוזיציונר בלתי נלאה הסב ארנרייך 

כאב ראש גדול להנהלה הפוליטית של העיר 
שלא בחלה במאום בכדי להצר את צעדיהם 

של בוחריו החרדיים.
ההישג הבולט של ארנרייך בקדנציה העכורה 
המסתיימת לה זה עתה, היה עת הפיל כחבר 

בוועדת הכספים את הצעתו של סגן ומ"מ 
ראש העיר דודו אוחננה, שביקש להעלות סעיף 

שלא נכלל מראש בסדר היום ונגע להעברות 
כספים לגנים של החינוך הממלכתי. תקנון 

העיריות קובע שסעיף שלא נכלל מראש בסדר 
היום זקוק לאישור פה אחד של כל חברי ועדת 

הכספים ולא די ברוב כמו במקרה רגיל.
אוחננה ניסה להסתיר את המוקש והעלה 
את הסעיף להצבעה. בתבונה רבה הגיח 

ארנרייך ברגע האחרון לחדר הדיונים והודיע 
על התנגדותו להעלאת הסעיף לדיון ומנע את 

ההצבעה, בצעד שהוכיח למי שצריך לדעת 
שיש גם צד שני, והתעלמות מצרכי הקהילה 

החרדית תיענה במלחמה נגדית.
במקביל לפעילותו הציבורית ולפרנסתו, מנהל 

ארנרייך את אחד ממעונות היום לגיל הרך, 
הפונה למשפחות החרדיות בעיר.

בועז ביטון 
ש"ס, חדרה

בנו של רב העיר חדרה, בועז ביטון, היה מאז ומעולם 
חדור תחושת שליחות ציבורית, לאחר שגדל בבית 

ציבורי שענייני העיר נחתכו בו לא אחת. לפני 5 
שנים התמנה כיו"ר סיעת ש"ס בחדרה ובקדנציה 

האחרונה הוביל את הסיעה במועצת העיר, תוך 
שהוא מכהן כמשנה לראש העיר, ומחזיק את תיק 

הרווחה ותיק תרבות וקהילה, מתפקד כיו"ר וועדת 
הנחות במיסים בארנונה ואחראי מטעם העירייה על המועצה הדתית. בנוסף, ביטון 

חבר ברוב ועדות העירייה, בהן ועדת תכנון ובניה ועוד. בתפקידו הוא כפוף 
למועצת הרבנים של תנועת ש"ס בעיר, ודרכו לקדנציה נוספת סלולה.

בן ציון נורדמן
ישי, חדרה

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן, בן 41, נשוי ואב 
לחמישה, בוגר ישיבות "קול תורה" ו"מעלות 
התורה" ובית מדרש להוראה ורבנות "ברכת 

שמואל". הוסמך לרבנות ומשמש בפועל כרב 
שכונה בחדרה. 

נורדמן מוכר שנים ארוכות כמקורבם ואיש 
אמונם של גדולי ישראל. חבר מועצת העיר חדרה 
מזה כ-3 קדנציות ועומד בראש סיעת יש"י. ממייסדי "מפעלות הרב גרוסמן" 
ומכהן כיום כחבר הנהלה בארגון. גולת הכותרת בפעילותו היא הקמת רשת 
חינוך "מדעים ויהדות" המונה מעל ל-2,000 תלמידים בתל אביב ובחדרה. 
מהרבנים העסוקים בישראל בתחום עריכת החופות. מרצה מבוקש בענייני 

יהדות ופעיל בקירוב רחוקים.
הרב נורדמן ייסד בחדרה את הפעילות של ארגוני "לב לאחים", "ערכים", 

ו"קרן וולפסון", ואף הקים בית כנסת חדש בנשיאותו בשכונת הפארק 
בעיר המונה כ-300 מתפללים. כמו כן אחראי להקמתו והחזקתו של כולל 

אברכים בשכונת הפארק המונה כ-15 אברכים. 
באופן לא נפוץ בפוליטיקה המוניציפלית הרוויה בפלגנות, הצליח נורדמן 

להפוך לדמות המקובלת על כל המגזרים והחוגים בעיר, ונחשב למי שמצליח 
לגשר על הפערים בין המגזרים, בנועם הליכותיו ובקסם אישי רב. בבחירות 

הקרובות יתמודד מטעם סיעתו ברשימת "העיר של כולנו" בראשותו של 
יו"ר מרחב ההסתדרות בחדרה ניר בן חיים.

בין לבין, שולח הרב נורדמן את ידו בעט וכותב מאמר שבועי עבור 'כל 
ישראל' מבית 'קו עיתונות'. "אני חושב שלנציגים של הקהילות התורניות 

בערי השדה יש אתגר כפול לא רק לייצג את קהילתם, אלא להיות 
רלוונטיים, משפיעים ומייצגים בקרב הציבור כולו. רק ככה אפשר לייצר 
חיבורים שהם מכפילי כוח להצלחה ולעשייה", אומר הרב נורדמן, "כך 

הגענו למצב שבו כל הרשימות המובילות בעיר חיזרו אחרי סיעת יש"י כדי 
לשתף פעולה".

ניסים אביטן
ש"ס, חדרה

כמו עמיתו לסיעה, גם עבור ניסים אביטן זו קדנציה 
ראשונה במועצת העיר חדרה, אליה נקרא על ידי 
מועצת הרבנים של ש"ס בעיר, אך בניגוד לביטון, 
נדמה כי אביטן לא ימשיך לקדנציה נוספת ויחזור 

לעולם העסקים ממנו הגיע. 
אביטן מחזיק תואר בחינוך ואף עבד בתחום, לפני 

שהמשיך לעסקים ולפוליטיקה, במהלך חמשת 
השנים בהן כיהן במועצה החזיק את ועדת המכרזים בעיר והיה המנוע שטיפל 

בנושא התרבות התורנית בחדרה.



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול


	kvha1p001new
	kvha1p001new2
	kvha1p001new3
	kvha1p004new
	kvha1p005
	kvha1p006
	kvha1p007
	kvha1p008
	kvha1p009
	kvha1p010
	kvha1p011
	kvha1p012
	kvha1p013
	kvha1p014
	kvha1p015
	kvha1p016
	kvha1p017
	kvha1p018
	kvha1p019
	kvha1p020
	kvha1p021
	kvha1p022
	kvha1p023
	kvha1p024
	kvha1p025
	kvha1p026
	kvha1p027
	kvha1p028
	kvha1p029
	kvha1p030
	kvha1p031
	kvha1p032
	kvha1p033
	kvha1p034
	kvha1p035
	kvha1p036
	kvha1p037
	kvha1p038
	kvha1p039
	kvha1p040

