טענו זאת – היו לי ויכוחים רבים איתם .הם גם טענו
שהשבת הסנקציות תגרום לעם האיראני להתאגד
סביב המשטר .הם אכן מתאגדים ,אך לא סביב המשטר ,הם
מתאגדים נגד המשטר .הם אינם קוראים "מוות לאמריקה",
אלא הם קוראים "מוות לרודן" .הם לא קוראים "לייצא את
המהפכה האסלמית" .אלא הם קוראים "עזבו את סוריה ,עזבו
את לבנון ,עזבו את עזה .דאגו לנו באיראן!"
"הנה מה שאני אומר למנהיגים באירופה ולאחרים :במקום
לחבק את הרודנים האיראנים ,הצטרפו לארצות הברית ,ישראל
ומרבית העולם הערבי בתמיכה בסנקציות חדשות נגד משטר
שמסכן את כולנו ואת כל העולם .ישראל מודה מקרב לב לנשיא
טראמפ על החלטתו האמיצה לסגת מעסקת הגרעין הנוראה עם
איראן .רבים מבין שכנינו הערבים מודים לו מאוד גם הם ,ועל
כל מי שאכפת לו מהשלום והביטחון של העולם להוקיר תודה.

מתקפה על אבו מאזן
"אנו נמצאים כאן באו"ם ,מקום שאני מכיר כיוון ששירתתי
כאן כשגריר לפני שנים רבות ובמשך שנים רבות ,כך שאני
יודע דבר מה על האו"ם .ברצוני לנצל את ההזדמנות הזו כדי

להביע את הערכתה של ישראל לנשיא טראמפ ולשגרירה היילי
על התמיכה האיתנה שהם סיפקו לישראל באו"ם .הם תמכו
בזכותה של ישראל להגן על עצמה – באופן שאינו משתמע
לשתי פנים ,הם פרשו בצדק מאונסק"ו מכחיש ההיסטוריה
וממועצת זכויות אדם של האו"ם הלא מוסרית .לדעתי ארגונים
אלה קיבלו יותר החלטות שנוגעות לישראל מאשר כל העולם
יחד ,ופי עשרה מאיראן ,מסוריה – ממי שתבחרו .אפילו לא פי
עשרה כי לא ניתן להכפיל אפס בשום מספר".
"הנה דוגמה :קחו את ההתקפות החריגות נגד ישראל לאחר
שהכנסת שלנו אישרה לאחרונה חוק שמכריז על ישראל כמדינת
הלאום של העם היהודי .זכרו ,ישראל היא מדינה חופשית .ניתן
להתנגד לחוק הזה ואנשים עשו זאת .ניתן לקרוא לניסוח אחר
בסעיף זה או אחר .ניתן לקרוא להוספת או הורדת סעיף זה או
אחר .ניתן לעשות זאת .אבל כשישראל נקראת גזענית על כך
שהיא קבעה שעברית היא השפה הרשמית שלה ושמגן דוד
הוא הדגל הלאומי שלה ,כשישראל זוכה לתווית של מדינת
אפרטהייד על כך שהיא הכריזה שהיא מדינת הלאום של העם
היהודי ,זה מגוחך לחלוטין.
"ואתם יודעים מדוע? כיוון שהיום מיוצגים באולם הזה
יותר ממאה מדינות שיש להן רק שפה רשמית אחת ,וזאת
למרות שבמדינות האלה יש שפות רבות מדוברות אחרות .יש
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גם אני תומך בש"ס
בני זהבי
יקיר השכונות

גם אני מצטרף לש"ס
בלאיי דמלאש
פעיל חברתי
ומועמד למועצת העיר

גם אני בש"ס
גם אני הצטרפתי לש"ס
הרב אברהם סבג
שלמה איבגי
יו"ר שכונת יוספטל יו"ר ועד שכונת חזון עובדיה

גם אני שייך לש"ס
יעקב ממן
מנהל מחלקה בעירייה

גם אני עם ש"ס
אהרון טוויג
יו"ר ועד רמת ורבר

גם אני תומך בש"ס
יואל מוגמי
יו"ר כולנו

גם אנחנו תומכים בש"ס
מתי פינטו ומוטי בוהדנה
חברי ועד שכונת עמישב

מנהיגות ואחריות
ציבורית לכולנו
גם אנחנו הצטרפנו ש"ס
אודי מימון
פעיל מרכזי בקהילת חב"ד
רב אוריאל בוסו
בראשות ה מרן רבי עובדיה
ודו של
מיס יוסף זצוק"ל

ש"ס פתח תקווה
בראשות הרב אוריאל בוסו

גם אנחנו בוחרים ש"ס
עמי כלפון
נציג קהילת ברסלב
ומועמד למועצת העיר

מסורת של עשיה
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יותר מ 50-מדינות כאן שיש להן צלבים או סהר על דגליהן,
אפילו שברבות מהן יש תושבים לא מוסלמים ולא נוצרים.
יש עשרות מדינות שמגדירות עצמן כמדינות לאום של עם
מסוים למרות שיש מיעוטים אתניים ולאומיים רבים בשטחן.
אף אחת מהמדינות האלה לא מושמצת או מופנים כלפי דברי
תוכחה על כך שהיא חוגגת את הזהות הלאומית הייחודית
שלה .רק ישראל מושמצת .רק נגד ישראל מופנים דברי
תוכחה.
"מה שמיוחד בעם היהודי הוא לא שיש לנו מדינת לאום.
מה שמיוחד הוא שרבים עדיין מתנגדים לכך שיש לנו מדינת
לאום .לפני כמה רגעים ,אבו מאזן אמר באופן מקומם
שחוק הלאום של מדינת ישראל מוכיח שישראל היא מדינת
אפרטהייד גזענית .אבו מאזן ,עליך לדעת טוב יותר .אתה
כתבת חיבור מדעי שמכחיש את השואה .הרשות הפלסטינית
שלך מטילה עונשי מוות על פלסטינים על מכירת אדמות
ליהודים .שמעתם את זה? אם יהודי קונה דירה ,חלקת
אדמה בכל מקום ברשות הפלסטינית – הפלסטיני שמכר
לו את האדמה הזו מוצא להורג .זה מה שאומר החוק .אתה
משלם בגאון למחבלים פלסטינים שרצחו יהודים .למעשה,
ככל שהם הורגים יותר ,אתה משלם יותר .זה גם נמצא בחוק
שלהם .ואתה מגנה את המוסריות של ישראל? אתה קורא
לישראל "גזענית"? זו לא הדרך לשלום .זו לא הדרך להשגת
השלום שכולנו רוצים וצריכים ושישראל נותרת מחויבת
לו .הגוף הזה לא צריך לשבח את מי שעומד בראש משטר
שמשלם לטרוריסטים .האו"ם צריך לגנות את המדיניות
המתועבת הזו" ,אמר נתניהו.
בשיחה עם ‘כל ישראל' אומר עיתונאי ערוץ  20אלירן טל
כי נתניהו "מגדיר את הנאום כמוצלח שבסופו של דבר העביר
את המסרים שביקש להעביר ולחשוף פני העולם את שביקש
לחשוף".
למרות כמה ביקורות מהאופוזיציה ,אפשר להגיד כי
הנאום העשירי של נתניהו בעצרת או"ם השנתית היה כנראה
הנאום הטוב ביותר שלו ,כך מודים אפילו מרבית מאנשי
האופוזיציה .ביקשנו להבין מאלירן שנכח בנאום ,מה היה
כל כך מוצלח והוא משיב" :תשמע ,קודם כל נתניהו אין
מה לעשות אי אפשר לקחת ממנו את זה הוא לדעתי אחד
מהנואמים הטובים בעולם לפחות מהמדיניים שאנחנו
מכירים ומאלה המגעים לעצרת האו"ם – מי ששומע ומאזין
לנואמים באו"ם ,מבין עד כמה נתניהו נכס מבחינת הסברתי
בתחום הזה .מעבר לזה נתניהו ,בנה את הנאום שלו בצורה
מאוד נכונה ,מעניינת – מתמקד כמובן בנושא האיראני,
הבטיח לחשוף חומרים חדשים – הבטיח וקיים".
לשאלה איך התקבל נתניהו מצד מדונות העולם השונות,
עונה אלירן טל ,כתב מדיני בערוץ  20כי התקבל מאוד בכבוד
והערכה ובנוסף נפגש עם  30ממנהיגי העולם לאחר מכן ,כך
שנתניהו הוא מנהיג נערץ בעולם.

רציתם לחמם את הארוחה לחג.

יצא פיצוץ.

השימוש בבלעך ובקוצבי זמן לא תקניים אסור ומסוכן.
אביזרים אלה מכלים את החמצן ,עלולים לגרום לפיצוץ
ומסכנים אותך ,בני המשפחה והשכנים.
באזהרת הרבנים הראשיים,
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
הרב יצחק יוסף והרב הראשי לישראל
הרב דוד לאו )הנוסח המלא באתר(

חמירא סכנתא מאיסורא

אגף דוברות ,תקשורת והסברה

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

 24יום לבחירות:
הרשימות נסגרו,
הקרב מתחיל
פר
ו
י
מיו קט
חד

מי ומי ברשימות החרדיות בירושלים ,בבני ברק ,באלעד ,בביתר ובמודיעין עילית • היכן יהיו
ההתמודדויות הדרמטיות ואיפה נסגרו דברים כבר בתחילת הדרך • הניסיון הכושל לאיחוד בבני ברק ,הקרב
עכל היוקרה באלעד ,הפיצול האשכנזי בירושלים והקטטה הפנימית במודיעין עילית
אוריאל צייטלין
מערכת הבחירות המוניציפליות הנוכחית ,היא מהסוערות
שידע המגזר החרדי .מהסכמים שלא כובדו כי הצד השני לא
כיבד וחוזר חלילה ,ועד לרשימות שהתפצלו וכמעט התפצלו.
הסכמים שנעשו וכמעט נעשו .ובעיקר ,קרעים שנוצרו וספק אם
יהיה ניתן להחזיר את הגלגל לאחור .כנראה ששיאי המחלוקות
מאחורינו – וזאת כיוון שהרשימות הוגשו וההסכמים או
הפירוקים כבר נעשו וכעת ,כל איש ואיש ממתין במתח לעוד
 24יום ,אז ידע כמה רשימתו קיבלה ,האם היא במקום רלוונטי,
האם המועמד המייצג אותו נבחר או חלילה הובס.
המועמדים לראשויות והנציגים ברשימות ,עומדים
ומתפללים שיוכלו לעשות בחודש הבא ולהגיד ‘הצלחנו’ .לא
לכל המתמודדים החרדיים יהיה מקום במועצה הבאה וכנראה
שלרובם לא יהיה – מעל גבי העיתון דווקא יש בשפע .הכירו
את המועמדים החרדיים בערים החרדיות המרכזיות.

ירושלים

באופן חריג ,ישנו
פיצול בין שתי המפלגות
החרדיות בירושלים .אגודת
ישראל ודגל התורה שהיו
רגילות לרוץ יחד ,התפצלו
וכל ניסיונות לאחד אותן,
לא נשאו פרי .העובדה
האחרונה עלולה להשליך
אף על הבחירות הארציות,
שכן ,ישנו וויכוח עתיק איזו
אחת מהמפלגות שווה יותר
קולות .דגל התורה הצהירה
יוסי דייטש כי תתמוך במועמד לראשות
העיר משה ליאון ,שקיבל
את תמיכת החרדים גם בבחירות הקודמות .מי שעוד תתמוך
במשה ליאון ,היא מפלגת ש"ס .לעומתם ,מפלגת אגודת
ישראל תתמוך במועמד החרדי יוסי דייטש .מועמדים בולטים
נוספים הם זאב אלקין ועופר ברקוביץ'.
וזאת רשימת 'אגודת ישראל' למועצת העיר ירושלים,
סדר המקומות .1 :יוסי דייטש .2 .יוחנן ויצמן .3 .מעכיל
הלברשטאם .4 .יעקב הלפרין .5 .יצחק ברטלר (נציג ויז'ניץ,
מחליף את שלמה רוזנשטיין) .6 .דוד גרינוולד.
ואילו רשימת 'דגל התורה' למועצת העיר ירושלים.1 :
אליעזר ראוכברגר  .2ישראל קלרמן .3 .משה גורא .4 ,דודי
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בלומנשטוק  .5אלחנן גרוסבוים .6 .דוד זוהר.
רשימת 'ש"ס' בירושלים למועצת העיר .1 :צביקה כהן .2
חיים כהן .3 ,פיני עזרא .4 ,אברהם בצלאל  .5שמואל מרציאנו.
רשימת 'בני תורה' למועצת העיר ירושלים מורכבת בסדר
הבא :מתמודד לראשות העיר ,ומקום ראשון :חיים אפשטיין.
סגן ר"ע י-ם .2 .אברהם מנקס  .3אליעזר וולנשטיין  .4ארי
דהאן  .5אליהו יפה.

ביתר עילית

למרות נקודת פתיחה
טובה וסיכויים וודאיים
להיבחר שוב ,ייאלץ
ראש עיריית ביתר עילית
מאיר רובינשטיין להזיע
קשות על מנת למקסם
את התמיכה בו .אחרי
שזכה לתמיכת נשיא
מועצת החכמים של ש"ס,
מרן חכם שלום כהן,
מתמודד רובינשטיין עם
קשיים מול 'דגל התורה'
ועם מועמדים ומפלגות
מאיר רובינשטיין
שפועלים
אופוזיציה
להחליש את שליטתו בעיר.
מלבד האופוזיציונר הוותיק ,חבר המועצה מנחם זיידה,
הגיש אברך חסידי בשם יוסי חשין מועמדות לראשות ,שנועדה
בין היתר לדאוג לחסידות ברסלב עליה הוא נמנה ואשר לדבריו
לא זוכה למענה.
בגזרת הרשימות נרשמו אינספור פיצולים ,שבולטים לאור
האחדות היחסית ששלטה במועצת העיר הנוכחית .בין הסיעות
שהוגשו :אגודת ישראל ,דגל התורה וש"ס – כל אחת בנפרד,
מפלגת 'אנשים' של חברי המועצה יעקי הרשקופ וישראל
פכטר ,סיעת 'בני תורה' בראשות מנכ"ל 'הפלס' שמוליק
אלישיב ,מפלגתו של מנחם זיידה ששילב במקום השני את
נציג 'יחד' מאיר קדוש ומפלגת קהילות הקודש של חב"ד.
רשימת 'אגודת ישראל' בביתר עילית ,כאשר ראש העיר
מאיר רובינשטיין ממוקם ברשימת בת בכדי לא לתפוס מקום
כחבר עירייה ובמקום הראשון  -בנימין הרשלר (באיאן) .2
בעריש שמעיה (קרלין)  .3מענדי שוורץ (צאנז)  .4דוד שפיצר
(ערלוי)  .5יואל פרויליך (ויז'ניץ).
רשימת 'דגל התורה' בעיר ביתר ,בראש הרשימה מוצב
היו"ר הנבחר של הסיעה בביתר דודי זלץ  .2יוסי שטרית .3

אברימי יודייקין  .4הרב
חיים ברגר מישיבת הר"ן
 .5ישראל הנאו .יצוין כי
במסגרת התוכנית של דגל
התורה לכיבוש ראשות העיר
אלעד ,צפוי שיטרית לתפוס
את מקומו כמנכ"ל העירייה
שם ולפנות את מקומו
במועצת העיר ביתר עילית.
בראש רשימת ש"ס בעיר
בית"ר עילית עומד יהודה
עוביידי ואחריו .2 :אפרים
יהודה עוביידי
אוחיון  .3שלומי כהן .4
שמואל כהן  .5יצחק דוד
כהן.
רשימת 'בני תורה' בעיר ביתר עילית כפי שהוגשה .1 :יאיר
ליכטמן  .2יעקב סומפולינסקי  .3גדליה ווילק  .4משה זייבלד
 .5אהוד רוזנברג.
ברשימת אנשים בעיר ביתר ,תופס את המקום הראשון יעקי
הרשקופ  .2ישראל פכטר (ייצג בעבר את סיעת טוב)  .3ישראל
פוקס  .4יעקב מיוחס  .5דוד בן פורת.

אלעד

אלעד הייתה ללא ספק
אחד המוקדים היותר
בוערים במערכת הבחירות
הסוערת הזו .העמידו
תאוריות ,מכתבים שהופצו
ברבים וגרמו לקרע שספק
אם ניתן לאיחוי .בבחירות
הקודמות ,דגל נתנה את
תמיכתה לישראל פרוש
שנבחר לראשות העיר
תמורת תמיכה במערכת
הבחירות הנוכחית .לאחר
ישראל פרוש דין ודברים ,כעת ישנם שני
מועמדים בעיר אלעד .יצחק
פינדרוס וישראל פרוש ,כאשר זו לא סתם עוד התמודדות ,אלא
בחירות על הכבוד של שלומי אמונים ודגל התורה .לפרוש יש
את תמיכת החסידים ,הבית היהודי ,הפלג ועוד קבוצות מיעוט
נוספות שמהווים התמודדות רצינית מול הליטאים
וש"ס בעיר .מתמודדים נוספים לראשות העיר :ברק

לחברה מובילה בתחומה:

!

דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים
מפי הרבנים

יוסף קהתי
מיכאל לסרי
ביום ראשון כ"ח תשרי  7.10.18בשעה 20:00
באולם אור ברכה רח' חזון איש  50בני ברק
הכניסה חופשית

קנו:

מיועד לגברים בלבד
אין כניסה מתחת גיל 18

או

העבודה כוללת:
ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות ,תחזוקה ושימור
דרישות:
ניסיון במכירות  -חובה
יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות  -חובה
יחסי אנוש מצויינים  -חובה

קו”ח למייל lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברק

או

כלום

וקבלו :משקפיים בחינם!
משקפיים בחינם לחברי:
מאוחדת :בני ברק ,ירושלים ,ביתר ,בית שמש ,אשדוד ,נתיבות | מכבי :בני ברק ,בית שמש ,ירושלים -נחום  ,10אשדוד | כללית :ירושלים  -כנפי נשרים
לחברי מאוחדת שיא ,כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל  18ולחברי מכבי שלי מעל גיל  50% 18הנחה | עדשות  | cr 156אנטי רפלקס \נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב  |uvעד מספר  \6צילינדר 2

בני ברק :ר’ עקיבא  | 89ירושלים :כנפי נשרים  ,66נחום  | 10בית שמש :נהר הירדן | 36
ביתר :מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות :רח’ ירושלים  | 62אשדוד :רבי יוסי בר חלפתא 1

1599-555-280

2

רשימת
דגל התורה
למועצת
העיר :אבי
.2
שטרן
.3
ברדוגו
איסר שפירא.
סגן ומ"מ ראש
העיר שמואל
יצחק פינדרוס
גרוסברד
הודח מהרשימה .המועמד מטעם הסיעה
לראשות העיר,
יצחק פינדרוס,
רץ גם הוא
ברשימה נפרדת
כדי שבמקרה
ניצחון
של
'ירוויח' מקום
נוסף במועצה.
רשימת 'הבית
היהודי' למועצת
העיר 1 :שי נתן.
אבי שטרך  2יניב בדלוב 3
אריאל כוכבי 4 .אורי קרוק.
רשימת בני
תורה למועצת
העיר 1 :יצחק
2
שמואלי
בנימין מינצר 3
יצחק אפשטיין 4
שמואל אפשטיין
שמעון
5
מנדלבאום.
ברק צברי

בני ברק

בני ברק יודעת שלום מזה שנים ארוכות.
הפעם ,היה ניסיון לאחד בין כל המפלגות
ולא לבצע בחירות בעיר .כל רשימה הייתה
אמורה לקבל את חלקה בחלוקת התיקים
ולא ללכת לבחירות .לבסוף ,התפוצץ המו"מ
שנחשב לאחד האינטנסיביים במערכת
הבחירות הנוכחיות ונציג דגל התורה בעיר
בני ברק ,הרב אברהם רובינשטיין ,מסתמן
כמי שיוביל את העיר בחמש שנים הקרובות
– כחלק מרוטציה עם אגודת ישראל,
במסגרתה בקדנציה הנוכחית שימש כראש
עיר ,הרב חנוך זייברט ,איש אגודת ישראל.
וזו רשימת יהדות התורה המאוחדת
לעיר בני ברק:
המוצב במקום
ה ר א ש ו ן
ו מ ו ע מ ד
לראשות העיר,
הרב אברהם
רובינשטיין .2
חנוך זייברט .3
מנחם שפירא
 .4מנדל יהושע
 .5ישראל משה
אברהם רובינשטיין פרידמן.6 .
שלמה זכריה
קוסטליץ .7 ,מיכאל קקון .8 ,ירחמיאל
שמחה שטיצברג .9 ,רפאל אליהו גרינבאום;
 .10שמואל יהודה גוטסמן;  .11עו"ד משה
דוד מורגנשטרן .12 ,חיים מאיר לאנגסם,
 .13שלמה שטרן .14 ,ישראל הפטקה.15 ,
מקס סלומון;  .16פרץ אברמוביץ.17 ,
אהרון צבי פולק;  .18דוד אריה וינברגר;
 .19יהודה איזנברג;  .20חיים טייטלבוים;
 .21יוסף דוד רוזנגרטן;  .22יהושע וינברגר;
 .23נתן צבי כהן.
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סיעת ש"ס בני ברק הגישה את רשימתה
למועצת העיר בני ברק  -סדר המקומות;
 1אלי דדון .2 .גדליהו בן שמעון .3 .יעקב
זכריהו .4 .ישראל בן ששון .5 .אברהם
פרטוש .6 .נתן בצלאל .7 .יוסף הררי .8
שלמה חנסב .9 .שי אנגל .10 .יהודה מהצרי.
רשימת הליכוד למועצת העיר .סדר
הרשימה 1 :יעקב וידר 2 .ויקטור ימין3 .
אודי טנא 4 .חיים סרצ'וק 5 .יצחק אורן.
רשימת בני תורה לעיר בני ברק כפי
שהוגשה :מתמודד לראשות העיר ,ומקום
ראשון :אברהם קאהן  .2משה מלאכי.
 .3יחזקאל שפירא .4 .מיכאל אלמליח .5
אהרון פויפר.

התפללו:
דוד בן פרלה אזולאי
לאחר הידרדרות במצבו הרפואי של שר הדתות
דוד אזולאי ,הנאבק בשנה האחרונה במחלה קשה,
קראו בכירי הרבנים והפוליטיקאים להתפלל
לרפואתו • "איש ענו וצנוע ואוהב אדם" – הכירו
את השר הנחבא אל הכלים
וצוות לשכתו שהגיעו לתפילת מנחה בלשכתו
להתפלל לרפואתו של השר אזולאי .הגר"ד
לאו פנה לנוכחים ואמר" :בואו נומר תהילים
בבקשה ,לרפואתו של יהודי ירא שמיים ,יהודי
עם הרבה זכויות ,שנמצא במצב קשה מאוד
מאוד ,רבי דוד בן פרלה אזולאי".

מודיעין עילית

מודיעין
עילית הייתה
מ ה ע ר י ם
ה פ ח ו ת
דומיננטיות
במע רכ ת
הבחירות
הנוכחית
וכמעט ולא
ייצרה כותרות
כאלה ואחרות.
יעקב גוטרמן
הדבר שבלט
הוא
בעיר
הניסיון להרכיב רשימה אחת ולמנוע
בחירות – הצעד המועדף ביותר על
הרשימות השונות שמבטיחות במצב כזה
את מקומן עוד טרם הבחירות ,אך במצב
כזה בו חילוקי הדעות גדולים ,זה לא יוצא
לפועל – ממש כמו במקרה הנוכחי.
תקרית אחת חריגה נרשמה כאשר
בישיבת ההזדהות שהתקיימה במודיעין
עילית התחוללה סערה בקרב סיעת דגל
התורה .ע"פ החוק ,רשאי כל חבר מועצה
להזדהות עם כל רשימה גם אם לא נבחר
אליה בבחירות הקודמות .בכל השנים,
ראש העיר יעקב גוטרמן היה בא כוח
המפלגה .בבחירות אלו ,החליט יו"ר דגל
התורה ח"כ משה גפני שהוא עצמו יהיה
בא כח המפלגה .בתגובה ,החליט גוטרמן
שלא להזדהות עם רשימת דגל התורה אלא
כ'אגודת החרדים דגל התורה' כאשר הוא
עצמו בא כח הסיעה וממלא מקומו הוא
משה מוטרפרל .אל גוטרמן הצטרפו עוד
שלושה מחברי המועצה – משה מוטרפרל,
נחום גיטלר ואליהו אוחיון ,לבסוף יושרו
ההדורים בין יו"ר דגל לבין ראש העיר
ורשימה אחת של יהדות התורה יצאה לדרך.
רשימת יהדות התורה לעיר מודיעין
עילית :במקום הראשון ,ניצב המועמד
לראשות העיר הרב יעקב גוטרמן  .2נחום
גיטלר  .3אורי יפה  .4מרדכי גולדברג .5
טוביה פריינד
רשימת ש"ס למועצת העיר ,כפי
שהוגשה .1 :אבנר עמר  .2יעקב מרציאנו .3
יקב כהן  .4יצחק הלל  .5פנחס אוחיון
למועצת עיריית מודיעין עילית
הוגשה רשימת מפלגת "'האיחוד' קהילת
הספרדים" ,בראשות המפלגה עומד גולן .2
מיכאל בלעיש  .3הרב שמואל קפש .4 .סמי
קורצי  .5שרון מלול
רשימת 'בני תורה' למוועצת העיר
ומתמודד לראשות העיר :מקום ראשון
שמוליק אלישיב  .2אברהם הכט  .3משה
דיקשטיין  .4משה גרינבוים  .5אברהם יונה
שיר.
רשימת 'תושבים למען מודיעין עילית'
שהוגשה למועצת העיר .1 :עקיבא ולנשטיין
 .2שלמה ברוורמן  .3מנחם קולודצקי .4
שמואל וולך  .5בצלאל חטב.

כ"ו בתשרי תשע"ט 5/10/18

יצחק לרר
במהלך חג שמחת תורה חלה הידרדרות
חמורה במצבו של השר לשירותי דת דוד
אזולאי (ש"ס) הנלחם בשנה האחרונה במחלה
הנוראה .בערב חג הסוכות שוחרר אזולאי
לביתו שבצפון הארץ ,כשמצבו הבריאותי אינו
בטוב .במהלך שמחת תורה חלה הידרדרות
נוספת במצבו ,בצאת החג הוזעקה הרופאה
המטפלת בשר.
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי עודכן על מצב
השר אזולאי ,וביטל את כל הלו"ז שכלל
אירועים רבים במסגרת ה'הקפות שניות' ברחבי
הארץ .בשעת לילה מאוחרת ,לאחר חצות
לילה ,חזר דרעי לביתו .במהלך שהותו בבית
השר אזולאי ,פרסם השר דרעי קריאה לציבור
להרבות בתפילה לרפואתו של השר הנמצא
במצב קשה מאוד" :אני קורא לציבור להתפלל
ברגעים אלו לרפואתו המלאה והשלמה של
השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי הי״ו ,דוד
בן פרלה ,הזקוק לרחמי שמים מרובים ,והן אל
כביר לא ימאס תפילת רבים".
יממה לאחר הודעת יו"ר ש"ס השר אריה
דרעי על החמרה משמעותית במצבו של השר
לשירותי דת ,דוד בן פרלה אזולאי ,הנלחם
בימים אלו על חייו ,בכירי המערכת הפוליטית
קוראים להתפלל לרפואתו של השר ,המכהן
בכנסת למעלה מעשרים שנה.

הפוליטיקאים מתפללים
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי "בשם
כל ממשלת ישראל ואזרחי ישראל אני מתפלל
לרפואתו של השר דוד אזולאי" .הנשיא ראובן
ריבלין מסר כי "יחד עם בני משפחתו וכל בית
ישראל אני מתפלל לרפואתו של ידידי ,יקירי
השר דוד אזולאי .שוחחתי עם בנו היום ואנו
מחזקים אותם בתפילה ותקווה להחלמתו".
גם יו"ר 'יש עתיד' ח"כ יאיר לפיד אמר כי הוא
"מתפלל לבריאותו של השר דוד אזולאי" .ח"כ
עליזה לביא (יש עתיד)" :מייחלת ומתפללת
לרפואתו השלמה והמהירה של ידידי השר
דוד אזולאי .שנשמע בשורות טובות" .ח"כ
חיליק בר (המחנה הציוני) אמר כי "מתפללים
ומייחלים לרפואתו השלמה והמהירה של
חברנו השר דוד אזולאי" ,ואילו ח"כ יהודה
גליק (הליכוד) פרסם כי הוא "מצטרף לתפילות
איש ענו וצנוע ואוהב אדם .חוס ורחם ושלח
לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמך" .ח"כ
ניסן סלומינסקי (הבית היהודי)" :אני מתפלל
לרפואתו המלאה והשלמה של השר לשירותי
דת הרב דוד אזולאי הי״ו ,דוד בן פרלה".
נשיא בית הדין הגדול ,הרב הראשי ,הגאון
רבי דוד לאו ביקש מחברי בית הדין הגדול

הכירו את השר
דוד אזולאי ,בן  ,63נשוי לפנינה ואב
לארבעה .מתגורר בקריית שמואל (חיפה),
אליה עבר ב 2016-לאחר שנות מגורים רבות
בעכו .נולד למסעוד ופרלה ,בעיר מקנס
שבמרוקו ,ועלה לישראל בשנת ,1963 .כאן
שירת בצה"ל כחובש קרבי .הוא התגורר
בעכו ,וכיהן כחבר מועצת העיר במשך שלוש
קדנציות ,מ 1978-עד  1993והיה מקורב לרב
העיר הרב שלום לופס.
בין השנים  1996–1993כיהן מטעם משרד
הפנים כסגן ראש המועצה ,ולאחר מכן כראש
המועצה האזורית נחל עירון (שפורקה לאחר
מכן למעלה עירון ובסמ"ה) .בשנת  1996נבחר
לראשונה לכנסת ,וכיהן בה עד מרץ  ,2018אז
החליפו בנו ינון אזולאי.
בין השנים  2001–2000כיהן כיו"ר ועדת
הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת .בין השנים
 2003–2001כיהן כסגן שר הפנים בממשלתו
הראשונה של אריאל שרון .במהלך כהונתו
במשרד הפנים מונה על ידי שר הפנים דאז
אלי ישי ,לעמוד בראש צוות מקצועי שיפעל
לבדיקת מעמדם של בני הפלאשמורה  -ביתא
ישראל השוהים במחנות באתיופיה .בצוות
המקצועי היו חברים הרב שלמה משה עמאר
שכיהן אב בית דין בפתח תקווה שריכז את
המחקר ההלכתי ,דוד אפרתי לשעבר ראש
מינהל האוכלוסין במשרד הפנים ואז ראש
מועצת הר אדר ,הרב יוסף הדנה רבה של
יהדות אתיופיה ועורך הדין חיים קנר שריכז
את פעילות הצוות ,אז עוזרו של דוד אזולאי.
בעקבות הוועדה התקבלה החלטת ממשלה
לאפשר כניסתם של שארית יהודי אתיופיה.
לאחר הבחירות לכנסת ה 18-נבחר לכהונה
נוספת כיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה .הוא
פינה את כיסאו ב 2011-לחברו לסיעה אמנון
כהן ,והתמנה ליושב ראש הועדה לפניות
הציבור.
בבחירות לכנסת ה 19-הוצב במקום השמיני
ברשימת ש"ס .לאחר הבחירות ,נבחר אזולאי
להיות חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה,
בוועדה המיוחדת לפניות הציבור ,בוועדת
הכנסת ובוועדת הכספים .בבחירות לכנסת
העשרים הוצב במקום החמישי ברשימת ש"ס,
ועם הרכבת הממשלה החל לכהן כשר לענייני
דתות.
ב 12-במרץ  2018הגיש ליו"ר הכנסת את
התפטרותו מהכנסת ,שנכנסה לתוקף אחרי
יומיים .אזולאי התפטר מהכנסת עקב מצבו
הבריאותי ,אך ממשיך לכהן כשר לענייני דת.
את מקומו של דוד אזולאי בכנסת תפס בנו –
ינון אזולאי – שמוקם במקום ה 16-ברשימת
ש"ס לכנסת העשרים .שמו לתפילה על השר
לשירותי דת ,הרב דוד אזולאי ,דוד בן פרלה
בתוך שאר חולי ישראל.
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אוהבי אדם ושונאי אנשים

כדי להיות אידיאליסט אוהב אדם ,לא צריך להיאבק ,מספיק להיות ליברל • הסיבה בשלה
השמאל כושל פעם אחר פעם כשהוא נדרש לממש את המסרים היפים 'למען האנושות'
שהוא משווק
השמאל הפרוגרסיבי מנהל
מאבקים רבים "למען האנושות",
למען החלשים ,למען זכויות אדם,
למען פלורליזם ,למען איכות הסביבה
וסביבה ירוקה ,למען זכויות בעלי חיים,
ולמען עוד הרבה מילים יפות .בפועל,
במאבקם הם מפיצים שנאה ודמוניזציה
איומות כלפי החושבים אחרת מהם .איך
זה שהתוצר הסופי של המילים היפות כל
כך ,הוא שנאה עזה כל כך? איך זה שאלו
שמדברים גבוהה גבוהה על פלורליזם
הם שונאי חרדים ושונאי דתיים? אלה
המדברים על אהבת אדם ,פשוט שונאים
אנשים? במבט ראשון לא ברור מאיפה
נוצר הפרדוקס.
הסוד לכך טמון בתפיסת העולם
הקולקטיביסטית ,אשר רואה את יחידת
היסוד של האנושות כ"חברה" ,קבוצה,
והיא פשוט חוטאת לטבע האדם.
כאשר האנשים מתנהגים לפי טבעם
כ"קולקטיב",
ולא
האינדיוידואלי
הסכסוכים והחיכוכים הם תוצאה מיידית
ובלתי נמנעת .השמאל ,בלא שהתכוון
לכך ,הוא יצרן הקונפליקטים ,המריבות
והסכסוכים הגדול ביותר .מזה גם נגזרת
השנאה.
כל שמאלן שמנסה להתבלט בזירה
הציבורית ,מציג בגאווה את ה"מאבקים
החברתיים" אותם הוא מוביל ומנהל
(באמת ,או למראית עין ,לרוב שילוב
כלשהו של שניהם) .הובלת מאבק היא
מאפיין שמאלי מובהק .בלא להתייחס
לטיב אותם מאבקים ,שימו לב כי "מאבק"
בהגדרה זה עימות מול יריב אותו צריך
להכניע ,להביס ,או לכל הפחות לגבור
עליו .רוצה לומר ,יריבות וקונפליקט
הם עניין אינהרנטי בתפיסת העולם של
השמאל .וכמובן ,המאבקים הם בעד
הנחלת סובלנות ,פתיחות ,פלורליזם ושאר
מידות טובות...
בני האדם אינם קולקטיב טבעי ,בני האדם
שונים זה מזה עד מאד .לא רק בדברים
המהותיים ,אלא אף בדברים פעוטים.
אני למשל אוהב לקרוא ולכתוב בשעות
הליל המאוחרות ,ואחרים מאבדים ריכוז,
נרדמים והאור שלי מפריע להם .אני אוהב
מוזיקה שקטה ,ואחרים אוהבים מקצבים
בווליום גבוה ,הווליום שלהם יכול מאד
להציק לי .דוגמאות פשוטות ובלתי
עקרוניות אלו מציגות בסך הכל שוני פעוט
בין אנשים ,אך גם הוא יכול להיות מציק
ומפריע עד מאד .במציאות לבני אדם ישנן
העדפות רבות ושונות עד מאד ,ופוטנציאל
ההתנגשות והמריבות הוא כמעט אינסופי.
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אך השוני הרב כל כך בין הפרטים ברוב
מוחלט של המקרים לא בא לידי ביטוי,
כיון שכדי שיהיה קונפליקט צריכים שני
הרצונות לא רק להיות שונים ,אלא גם
להתנגש .אם אני בדירתי מעלה האור
באישון ליל ,אין זה יפריע לשכן הנמצא
בדירתו ,אין בינינו התנגשות .לעומת זאת,
אם למשל תהיה מערכת תאורה משותפת
לכל הבניין ושעת כיבוי האורות תיקבע
בהצבעת רוב ,אזי שוני ההעדפות שלי ושל
שכני יתנגשו חזיתית .אם ברנש עליז רוקד
לקול מוזיקה רועשת במיוחד בדירתו ,אין
זה מפריע לי בביתי .אך אם הייתה לנו
מערכת סטריאו משותפת לכל הבניין ,היינו
נאלצים להיאבק על העדפותינו .כדי לאכול
בשר אינני צריך "להיאבק" בטבעוני ,כיון
שהוא לא חייב לראות או אפילו לדעת את
העדפתי הקולינרית ,אך אם היינו אוכלים
ארוחה משותפת מאותו סיר היינו נאלצים
להיאבק .כלומר ,כדי שיהיה קונפליקט,
חובה "לאחד" את השונים לפלטפורמה
ארגונית או פוליטית מאוחדת ,קולקטיבית.
כאשר פרטים חיים את חייהם השונים,
הם לא מתנגשים זה בזה .נהפוך הוא,
הם מחפשים בטבעיות את הדומים להם
בתחומים שונים ,ומתקהלים יחדיו סביב
מכנים משותפים לקהילות וולונטריות.
אנשים מתקהלים לעבודה בארגון,
לשיעור ,ללימודים ,או אפילו תחביבים.
החיים של כולנו מורכבים מהשתתפות
בקהילות וולונטריות שונות ,אך לזמן
או סביבה מוגדרים .האנשים עמם אני
עובד ,הם לא האנשים עמם אני מתפלל.
אלה עמם אני לומד ,לא עמם אני מבלה.
הקהילה הוולונטרית כמעט תמיד היא
מוגבלת ,מוגבלת בזמן ,ומוגבלת במקום.
כפרט העומד בפני עצמו ,יש לי האפשרות
לבחור קהילה ובד בבד להימנע מקהילות
ואנשים בעלי תפיסות עולם שונות משלי,
או שעות שינה לא חופפות לשלי ,וכך
נמנעת כל התנגשות בינינו.
אבל ,כאשר מציבים בני אדם בחברה
כפויה ,אשר בהכרח אינה מתאימה לטעמם
ולתפיסת עולמם (שהרי כאמור ,כולנו
שונים עד מאד) ,הקונפליקטים יצופו מיד
ויהפכו למאבקים .כאשר רואים בבני אדם
"חברה" ולא פרטים ,לא נותנים לטבע
האנושי לבטא שונות בדרכי שלום ,ואנשים
כדי לקדם את עמדתם יזדקקו למאבק.
אינני צופה במשחקי ספורט ,ואינני מעוניין
לממן אותם .אך בפועל הממשלה רואה
אותי כחלק מקולקטיב שלא בחרתי ,וכך
אני נמצא משלם מכספי המיסים שלי
עבור ספורט ותרבות שבהם אינני מעוניין.
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באותה המידה ,גם אדם חילוני מוצא עצמו
מממן בכספי המיסים שלו ישיבות וכוללים
בהם הוא לא מעוניין .אילו שירותים אלו
היו פרטיים ,כל אחד מאתנו היה עושה
את בחירותיו ,משלם עליהם בעצמו,
וכלל לא מתעניין בהעדפותיו של האחר.
יש אנשים החושבים שצריך לתמוך יותר
בקשי יום ונכים ,ואחרים חושבים שרובם
הם מתחזים המבקשים לתחמן את הביטוח
הלאומי .אילו מדובר היה בשירותים
פרטיים ,כל אחד היה יכול לתרום למטרות
הקרובות לליבו בלא שום תלות בדעתם של
אחרים ,אך כיון שמדובר בשירות ממשלתי
שכולנו משלמים עליו בכפייה ,אנו נאלצים
להיאבק זה בזה על העדפותינו השונות.
לכן ,כאשר הממשלה גובה מיסים גבוהים
ונותנת שירותים רבים (ממשלה רחבה),
שזו התפיסה של השמאל הפרוגרסיבי,
בהכרח ייווצרו מאבקים .באופן זו
מתקיימת פלטפורמה פוליטית-ארגונית
משותפת כפויה ,בשעה שלאנשים אין
באמת מן המשותף .וכך ,יש שרוצים לממן
יותר דת ,ואחרים מעדיפים לממן תרבות
ושימור ציפורים נכחדות .אלה ירצו יותר
ספורט ,ואלה כסף לנכים .אנשים לא
יכולים לעשות את הבחירה שלהם בעצמם,
וכדי לקדם את עמדתם הם חייבים להיאבק
באחרים .מן המאבק ועד השנאה ,הדרך
קצרה .והשמאל עושה את הדרך הזו שוב
ושוב ושוב.
לעומת זאת ,כאשר יש ממשלה צרה,
בהתאם לתפיסה הליברלית ,אשר גובה
מינימום מיסים ,ומספקת מינימום שירותים
(ביטחון ותשתיות) ,לכל אדם נשאר יותר
כסף בכיס .וכך ,מי שרוצה תרבות ,פשוט
משלם על תרבות ,ומי שרוצה לתמוך
בחלשים פשוט תורם להם .אין לאנשים
שום צורך להיאבק באחרים שדעתם שונה,
אלא הם יכולים פשוט למממש את תפיסת
עולמם.
כדי לאהוב אדם ,לא צריך להיאבק באנשים
אחרים .צריך פשוט להכיר בטבע האדם,
בשונות הטבעית ,הבסיסית ,הלגיטימית.
האדם הוא קודם כל פרט ,עם העדפות
אישיות שאינן עניין לאחרים .כדי לאהוב
אדם – צריך פשוט להניח לו לחיות את חייו
כפי הבנתו .כפי טבעו .לא להילחם בו .מי
שרוצה לקדם אידאלים ,יכול פשוט לקדם
אותם ,הוא לא צריך להיאבק באחרים על
כך .כדי להיות אידיאליסט אוהב אדם ,לא
צריך להיאבק ,מספיק להיות ליברל.

"

כל שמאלן
שמנסה להתבלט
בזירה הציבורית,
מציג בגאווה
את ה"מאבקים
החברתיים" אותם הוא
מוביל ומנהל (באמת,
או למראית עין ,לרוב
שילוב כלשהו של
שניהם) .הובלת
מאבק היא מאפיין
שמאלי מובהק.

אל תסבלו ,תטפלו
צמחי מרפא להקלה על כאבים,
כבר ניסיתם? הכירו חוכמה עממית
ומסורתית שגייסה את המדע לצידה
לא תאמינו אבל היו זמנים שבהם ,למי שסבל מטחורים
חיצוניים המליצו על טיפול בעזרת עשן של מדורה שחוזקה
עם זרעים של צמחי מרפא .הרמב"ם ממש פיתח שיטה
מורכבת ,שכללה כלים מיוחדים ,כדי ליצור את הטיפול
בעזרת עשן .באותן שנים היה נהוג גם לרקוח משחה
שהורכבה מעירבוב של חלמון ביצה עם דונג דבורים והרב
חיים ויטאל ,ממקובלי צפת ,המליץ בחיבורו על טבילה במי
אמבט חמימים ,שעורבבו בהם אבקה שנטחנה מגלעיני
אפרסקים עם אזוב שבושל במים ועוד.
גם היום הטיפול המומלץ לבעיית הטחורים מבוסס על
צמחי מרפא ,אבל הדרך היא כבר מפוקחת ,סטרילית ויעילה
באופן מדעי ומוכח.
טחורים הם ורידים בולטים המופיעים בדופן פי הטבעת,
או בחלק התחתון של החלחולת ( )rectumוגורמים
לכאבים ,גרד ודימום .ישיבה ממושכת ,סחיבת משאות
כבדים כדרך קבע ,או פשוט העלייה בגיל ,יכולים לגרום
להופעה של הבעיה .המצב אופייני גם לאנשים עם עודף
משקל ,לנשים בתקופת ההריון ולמי שסובלים משילשולים
או עצירויות.
סיבות אפשרות נוספות למתיחה ונפיחות של ורידים
באיזור פי הטבעת הן :עייפות רבה שגורמת לאיברים
פנימיים לצנוח; פעילות גופנית מאומצת; מתח ,לחץ תוך
בטני בגלל שיעולים רבים או הקאות וגם אי־ספיקת לב.
חברה ישראלית בשם  TTMנעזרת בחוכמת הרפואה
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העתיקה ומשתמשת בתמציות פעילות מצמחי מרפא ,כדי
להקל על הפגיעה ברקמות וכדי לשפר את הפעילות של
מערכת העיכול כך שבעיית הטחורים תיפסק.

נלחמים בזיהום
אלינה זקס  M.Scהנטורופתית הראשית בחברת TTM
 ,הרבליסטית קלינית ,מטפלת ומרצה שרקחה את מוצרי
החברה ,מסבירה על שיטת הטיפול" ,צמחים רבים נחקרים
בשנים האחרונות באוניברסיטאות מובילות .מהמחקרים
עולה שהחוכמה העממית ניתנת להוכחה מדעית .צמחי
מרפא נמצאים במרכזם של מחקרים גדולים בעולם כיום
וניתן להגיע בעזרתם לפריצות דרך ,שיוכלו למנוע ולהקל
על מחלות רבות.
"בערכה של  TTMכללנו קרם צמחי למריחה חיצונית
שמחטא ומרגיע את האיזור הפצוע וכמוסות צמחיות
שממוקדות בהנעת מערכת העיכול והורדת התהליכים
הדלקתיים בגוף".
באלו צמחים השתמשתם?
"הממליס -צמח מרפא שמרגיע גירוי ומעכב תהליכים
דלקתיים .החומר הפעיל בצמח יוצר שכבת הגנה שיעילה
נגד מרבית המזהמים והרעלנים .שילבנו גם את הקופטיס
הסיני  -צמח מרפא בעל תכונה מחטאת שעוצר דימום
ומפחית נפיחות .כמו כן שילבנו תמצית מקליפת אגוז

שחור שמכילה חומרים המכווצים את כלי דם ומזרזים את
פינוי הרעלים מהגוף וגם אכילאה אלף העלה  -צמח מרפא
שמעודד התחדשות של רקמות ,מחטא ומפחית דלקת
ונפיחות".
איך משיגים את המוצרים?
"בשלב הראשון מטלפנים ומשוחחים עם יועץ מקצועי
מטעם  .TTMהטיפול לא מתאים לכל אחד ומתחילים
בתשאול מפורט לגבי הרקע הרפואי ,תרופות שנלקחות,
רגישוית ועוד.
"אם יש התאמה ,היועץ מתאים מינונים ומוצרים בהתאם
לצורך והם מגיעים עם שליח עד הבית כחלק מהשירות .ואז
מגיע השלב השלישי :אחרי קבלת הערכה ,אנחנו מלווים
את המטופל באופן שוטף כדי לוודא התקדמות נכונה
של התהליך או לשנות מינונים בהתאם לצורך .אנחנו גם
מספקים המלצות לתזונה מתאימה שמורידה דלקתיות
ומסייעת לעיכול".
סובלים מכאבים באיזור פי הטבעת? אל תהססו .כאב
עז הנגרם על ידי טחורים עלול להצביע גם על היווצרות
קריש דם בתוך הטחורים וזהו מצב מסוכן הדורש התערבות
ניתוחית.
במקום לחכות לרגע האחרון ,חייגו1-700-556-700 :
או חפשו ברשת natural.ttmisrael.com
רפואה שלמה

בני ברק
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עו"ד יצחק שינפלד

פירוד מסוכן
ההתמודדויות הנפרדות וההתנהלות של הח”כים החרדים בזירה המקומית עשויים
לסכן את הזירה הארצית • כך ניתן להציל את המצב ,להחזיר רבבות מצביעים
לביתם הטבעי ולאחד את השורות • עדיין לא מאוחר מדי



שבוע אחרי הגשת הרשימות
הבדלניות לרשויות ונפל דבר
בממלכת התורה והחסידות
בישראל .הקמפיינים עולים ,ההסתה בדרך,
המחלוקות עוד יגיעו וישגשגו ,הדם הרע
יקצוף ,הלשונות הרעות מושחזות .תחנות
הרדיו ,היומונים ,השבועונים והמדיה
האלקטרונית לסוגיה ,ירוויחו את לחמם
וייהנו מהשנאה והקיטוב .מה שהיה כבר
לא יהיה .ההיסטוריה חוזרת על עצמה ,לא
לומדים! שוכחים! היצריות ,התאווה ל'מי
בראש' השתלטה על השיח בציבוריות
החרדית.
ההתחלה הייתה אמש ,במכתב חריף
ששיגר מזכיר מועצג״ת הליטאית והמועמד
לראשות עיריית בני ברק הרב אברהם
רובינשטיין למקבילו החסידי הרב יעקב
ולצר ,ציטוט" :פונה אני אליך בזה בעקבות
תקופת הבחירות המקומיות המתחילה בימים
אלו ברחבי הארץ בהיות ובחלק מן הערים
מתמודדות רשימות דגל התורה ואגו"י
בנפרד ,כל תנועה לפי הוראות רבותיה ...כל
העובדות ברורות וידועות אף לנציגי אגו"י,
ובשל כך ,מחוסר טענות ענייניות נוצר מצב
מביש ומצער בו חלק מהנציגים מדברים
בשם עצמם בכלי תקשורת למיניהם ומלבים
אש מחלוקת נוראה בין ציבור היראים,
תוך זלזול מחפיר ברבותינו מרנן ורבנן
גדולי ישראל שליט"א" .אין ספק שתיכתב
תשובה ,ארוכה ומפורטת ,אף צד לא יקבל
את האשמה והאחריות ,כל הסצנריו העצוב
מתחיל ,כולם יהיו צודקים ויפסידו.
שורש הבעיה ,הכתבה מלמעלה של
מועמדים-נציגי ציבור ,שחייבים לגורם
הממנה ולא לציבור .יתר על כן ,הם בזים
לציבור בוחריהם ׳השבוי׳ בידם לטוב
ורע ,עקב הציות האבסולוטי לגדולי הדור
שליט״א .ואין הדברים אמורים כביקורת
על הגורם הממנה .לטעם רבים וטובים,
הסדר היה צריך להיות שונה .רשימת
מועמדים רחבה שתאושר על ידי גדולי
הדור ,מתן אפשרות בחירה מתוך הרשימה
הסגורה ,לציבור הרחב .מאן דהוא ספציפי,
ש״מבוכר״ ומועדף על ידי גדוה״ת ,הציבור
ידע לתת בו את אמונו .לנציגים המוצלחים
והמוכשרים לא צריכה להיות עם זה בעיה
כלל ועיקר .אין להם כל עניין להתאמץ,
הם לא מגדלים ויוצרים לעצמם תחליפים
בפוטנציה.
התוצאה הישירה והמובטחת ,עשרות
אלפי קולות של ׳שוליים׳ שאינם ,יחזרו
לדפוס ההצבעה הרצוי ,למיינסטרים,
הרשימות יגדלו ויתחזקו בהתאם .לא
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בטוח שזה ׳חשוב׳ למובילים .תפקידיהם
בקואליציה מובטחים ומוגבלים לתפקיד
הנוכחי 2/3 .ח"כים נוספים לא ישפרו את
מעמדם האישי ,אך יכניסו אישים רעבים
טריים ,מתכון לצרות .השדרוג המקסימלי,
תיק הבינוי והשיכון ,כבר לא אקטואלי ולא
תלוי בגודל הסיעה.
בואו חשבון! הציבור החרדי המצביע
שווה הרבה יותר מכלל קולותיו בקלפי.
ההיסטוריה והנתונים מוכיחים בעליל,
בריכוזים החרדיים ,ניתנים אלפי קולות
למפלגות חילוניות ,ו-או מתבזבזים על
רשימות ימין שלא עוברות .יתר על כן ,אלו
שמצביעים ,מגלים חוש אזרחות טובה,
טורחים ובאים לקלפי ומצביעים ברובם
למפלגות הקואליציה .אלפים לא מגיעים,
זאת עובדה .באם אין איזו מלחמה שכנגד
בתוך המחנה החרדי ,רבים מסתפקים בשב
ואל תעשה עדיף .׳בדצניקי״ם׳.
התוצאה הנוספת מהפירוד והאפשרות
להתפצל ולבחור לעצמך ׳דעת תורה׳
כרצונך ,הרת אסון ומסוכנת לנוער ,לעתיד
החינוך ולכולם .הציבוריות החרדית סובלת
מ״זילות נוראית״ של כבוד גדולי הדור
ומנהיגיו .המדיה האלקטרונית נגישה
וחשופה לכל בר בי רב ופחות מכך .בהינף
מקלדת ,או הקשה בסמרטפון ,כל זרזיר
ונער מגיבים ומתבטאים ,בחוסר אחריות
נוראית .במחי יד מטיפים דופי בשיקול דעת
של קברניטי הדור וראשיו ,בהינף קולמוס
מזלזלים בהחלטות ודעות גדולי הדור,
ו״דעת תורה״ מה תהא עליה? כל ילדון,
וכתבלב בפרוטה ,׳יודע׳ בבירור ,ללא ספק,
מי ׳הקובע׳ בבית זה ,׳נכד׳ של מי מייצג את
דעת סבו הגדול ו׳נין׳ של מי ,מחליט בחצר
פלונית או אדמורו״ת אלמונית.
אמת ,הסכר נפרץ כבר בעבר ,על ידי אלו
שטוענים לכנגד ,היום! אז מה? מהיסטוריה
לומדים ,לא משחזרים .האבסורד צריך
לחזור על עצמו?
יסוד ושורש הרע ,בעובדה שמועצות
גדולי התורה נפרדות ,ולא יושבות בכיפה
אחת .העסקנים צריכים לקחת ׳על ואל
ליבם׳ ,כמה אשמה יש להם בכך .היו
הזדמנויות רבות לאיחוד היסטורי! למי זה
הפריע? מי מנע? ולמה? את מי זה משרת?
לא אטעה באם אומר מפורשות .לו
מועצות גדולי התורה היו חוברות למועצה
אחת חזקה ומאוחדת ,גם תופעת הפלג
הירושלמי הייתה נמנעת .הויכוחים
האמיתיים שבהחלט קיימים ,היו נסגרים
בפנים ,כיוון דאיפליג! המשיך ואיתפלג
ועוד היד נטויה .הבריתות המוזרות שיכולות
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להתחבר ומתחברות ,בעקבות הפילוגים
ופילוגי הפילוגים ,ממחישות וממחיזות
את גודל האבסורד שבפילוג .״וכולם לשם
כבודם נתכוונו״ ,הציבור ימתין בצד ולא
יתערב ,רק יצביע.
״אליה וקוץ בה״ .עצם האפשרות להתפלג
ולחבור חבירות משונות לא טבעיות ,פותחת
פתח לשינוי דרמטי בבחירות הארציות .סוד
גלוי ,שבאחוז החסימה הנוכחי 4 ,מנדטים
מינימום ,הסיכוי של השותפות ביהדות
התורה לעבור עצמאית  -קלוש עד לא קיים.
״ההכרח יצר את המציאות״ של השלום
והאחווה .באם הגדר נפרצה ,ש״ס יכולה
להיות אופציה לבלוק טכני ,יחד ,חלקים
בבית היהודי! ובעצם למה לא הליכוד?
באם לא חייבים יהודי חרדי בראש ,למה לא
לחבור בבלוק טכני לליכוד? רבים ישמחו.
מציאות נוספת ודרמטית לא פחות.
אישים חרדיים מיקמו עצמם והעמידו עצמם
לבחירה ,בשותפות עם רשימות נישה שונות
במישור המוניציפאלי ,כשבאותה רשות
מורצות רשימות חרדיות שיזכו לברכת
גדולי הדור .פריצת גדר משמעותית ,תקדים
מסוכן מאין כמוהו .בעתיד המאד קרוב,
כשרשימות חילוניות יחלו לשים ברשימת
המועמדים ,אישים חרדיים בולטים וידועים,
שירשו לעצמם להתמודד לכנסת ,ולא
במסגרת חרדית ,יכול לחול סחף וכרסום
משמעותי בכוח המפלגות החרדיות ,על כל
מה שמשתמע מכך ,ליהדות ,דת ,מעמד בני
ישיבות ,שבת ושאר ענייני הסטטוס-קוו ז״ל.
ראשי המפלגות החרדיות במישור הארצי,
שבוססו ובחשו בבוץ העירוני ,יכולים
לקום בבוקר שאחרי ,וליפול בבור שהם
כרו לעצמם ,על ידי העברת וניוד מועמדים
מעיר לעיר .מועמדים טובים ומוכשרים
כשלעצמם ,אך לא בני המקום ולמורת רוח
בני המקום .הכוחניות שבבחישה המיותרת,
העובדה שלראשונה מועלים ספקות במעמד
וכרוז ה״קול קורא״ שיפורסם .העובדה
שכרוז מועצגו״ת ,ישתנה מעיר לעיר,
מעיירה לעיירה! בהתאם לנסיבות ולטביעת
יד ההנהגה הארצית ,יכולה להביא לשינוי
דרמטי בדפוסי ההצבעה החרדית ,מנקודת
הזמן החדשה.
המסגרות הפוליטיות הקיימות נפרצו.
טוב יעשו מי שאמורים לעשות ,באם יכנסו
מסיבת עיתונאים או ראיון משותף לראשי
המחנות וכבר היום יכריזו ויחליטו  -הפירוד
היה חד פעמי ,טעות שלא תחזור .למישור
הארצי יחברו כולם תוך וויתור הדדי ,כי
כולם תלויים בכולם ולא רוצים להיות
׳תלויים׳ ליד כולם.
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״אליה וקוץ בה״.
עצם האפשרות
להתפלג ולחבור
חבירות משונות לא
טבעיות ,פותחת
פתח לשינוי
דרמטי בבחירות
הארציות .סוד גלוי,
שבאחוז החסימה
הנוכחי 4 ,מנדטים
מינימום ,הסיכוי של
השותפות ביהדות
התורה לעבור
עצמאית  -קלוש עד
לא קיים .״ההכרח
יצר את המציאות״
של השלום והאחווה.

חכם מה הוא אומר /

דוד חכם

אין אחדות
נקודת האור היחידה בכל הפילוגים והפיצולים לרשויות
המקומיות ,היא ההבנה שאחרי הבחירות ,אם חלילה הנזק
ייגרם ,נראה אחדות לפחות בזירה הארצית • וגם :כך
מתנהלת הסתה בשידור ה'ממלכתי'



מערכת הבחירות לרשויות
המקומיות נפתחה באופן רשמי
השבוע ,בקול ענות גבורה של כל
הצדדים .אני מסתכל ימינה ושמאלה ובכל
הארץ ובכל עיר היהדות החרדית אינה צועדת
באחדות .לא בירושלים ,לא באלעד ,גם בבית
שמש לא .בערים נוספות גם שם אין אחדות.
נדמה לי שמה שאנו רואים עכשיו והתוצאות
של כל הפילוג המיותר הזה ,במוצאי הבחירות
יבהיר לכולם כמה האחדות הייתה נחוצה
וחשובה.
זו מערכת בחירות לרשויות שעלולה
להשליך גם על הבחירות לכנסת שבוא יבואו
בקרוב מאוד .החוסר אחדות הזו תעלה ביוקר
בעיקר בערים המעורבות .בערים שבהן כל
נציג אחד יותר או פחות זה קריטי .זה חשוב
לאותה עיר שרוצה מבנה לתלמוד תורה או
בית ספר ברוח ישראל סבא .זה חשוב לאכלוסן
של אותן ערים מעורבות .זה ישליך על פני
חמש השנים הבאות על המגזר החרדי בצורה
משמעותית.
אם התוצאות יהיו קשות באותן ערים
מעורבות אל לנו להלין אלא רק על עצמינו.
נקודת אור אחת אני מוצא בכל הפילוגים
לקבוצות ותתי קבוצות בכל הארץ ,האחדות
שתגיע לאחר מכן .אז זה כבר יהיה מאוחר
ברשויות ,אבל לא מאוחר לבחירות לכנסת.
במוצאי יום הבחירות ,כאשר ישבו ראשי
המפלגות החרדיות על התוצאות וייווכחו
לדעת מה כוחו של הפילוג ,הם מהר מאוד
ימצאו את כל הדרכים להתגבר על כל
המחלוקות .האחדות הזו תגיע אחרי שבר גדול
(שאני מקווה מאוד שלמרות הכל לא יקרה)
שיגיע במוצאי הבחירות לרשויות המקומיות.

 12דקות של הסתה
לפני מספר חודשים כתבתי בטורי המתפרסם
כאן על מצוקת החופים בציבור החרדי .כתבתי
על כך שצריך בימי שלושת השבועות לפתוח
חופים נוספים עבור הציבור החרדי שנאלץ

להצטופף ברצועות חוף קטנות ועמוסות.
כמה ימים אחרי פרסום הטור שלי כאן
בעיתון ,פנתה אליי תחקירנית משידורי
התאגיד ,היא ביקשה ממני בעקבות הטור
לבוא ולדבר אל מול המצלמה על מצוקת
החופים החרדים .השבתי לה שאחשוב על
זה ,לבסוף שוכנעתי להגיע לחוף הים הנפרד
בהרצליה ולדבר אל מול המצלמה .הגעתי
כמובן בזמן שקבעו עמי ,אך הכתב/תחקירן
איתי דודי אמר לי שהייתה אי הבנה ושהוא
יגיע רק בעוד שעה למקום.
השבתי לו שאני כבר חייב לזוז לפגישה
אחרת שהייתה לי באותו יום ואכן עזבתי את
המקום ונסעתי לאזור בני ברק .כעבור חצי
שעה אותו תחקירן התקשר אליי וביקש ממני
מאוד להגיע חזרה לחוף הנפרד (שם קבענו
לצלם) למרות הכל .הטענה של התחקירן
הייתה שחשוב מאוד שאביא את הדעה של
הציבור החרדי ,שאסביר לצופים על המצוקה
של הציבור החרדי.
בסופו של דבר שוכנעתי ,חזרתי בחזרה
למטרה אחת של הסברה טובה ונכונה כמו שכל
איש תקשורת היה עושה .הגעתי למקום ושם
רואיינתי במשך כעשרים דקות והסברתי כמה
המצוקה של הציבור החרדי בעניין חופי הים
גדולה ,כמו גם עמדתי על זכותו של הציבור
החרדי להיות בכל מקום במדינה.
בשבוע שעבר שודרה הכתבה ,בבוקר
השידור שלח לי התחקירן הודעה כדי לומר
לי שהערב תהיה הכתבה המדוברת .צפיתי
בערב ,כתבה של  12דקות שכולה הסתה נגד
המגזר החרדי ,הביאו שם מוסיקה דרמטית כזו,
שגורמת לכל אחד לפחד ,לפחד מ״האלימות״
ו״הכוחניות״ של המגזר החרדי ,אני יושב
וצופה דקות ארוכות וממתין שיביאו את
התגובות שלי ושל עמיתי העיתונאי משה
גלסנר לכל זה .במשך כ 12דקות שודרה
הכתבה ,אותי ראיינו  20דקות ושידרו אולי
 27שניות מתוכן ,כנ"ל לגבי חברי .כתבה שכל
כולה השמצה פרועה נגד ציבור יראי השם.
ולזה קוראים ״שידור ציבורי״ ,לזה קוראים
תקשורת ״מאוזנת״.

"

אם התוצאות יהיו קשות באותן ערים מעורבות
אל לנו להלין אלא רק על עצמינו .נקודת אור
אחת אני מוצא בכל הפילוגים לקבוצות ותתי
קבוצות בכל הארץ ,האחדות שתגיע לאחר
מכן .אז זה כבר יהיה מאוחר ברשויות ,אבל
לא מאוחר לבחירות לכנסת.

קהילה חדשה במרכז
תובנות

מרכז התבוננות מבית למרחב
בשיתוף המועצה הדתית פתח תקווה
פותח את שעריו לשיעורים ,הרצאות והתוועדויות
מגוונים ועשירים בתוכן.

אנו מזמינים אתכם לאתגר את הגבולות
הפנימיים ולצעוד צעד אחד קדימה.
בתוכנית:
מידי יום חמישי –
לימוד סיפורי מעשיות שסיפר ר’ נחמן מברסלב עם
המוסיקאי והיוצר מרדכי גרנביץ’.
יוגשו נשנושים ממטעמי השבת .פתוח לגברים ונשים.
ימי רביעי אחת לשבועיים –
 3מפגשים עם הגב’ מאור קפלן
“לגופו של עניין” סדרה לנשים – חינוך למיניות בריאה –
ליצור גישה ,למצוא מילים ,לענות על שאלות ,לקבל ידע.
ימי שלישי –
 7מפגשים לזוגות הורים -רצוי (אפשרי גם אחד מבני הזוג)

סדרת הרצאות על גישת היהדות בחינוך שמתאימה לכל סוג
של אופי ותכונת נפש עם הרב אברהם גרנביץ.
ימי ראשון –
מפגש לנשים עם הרבנית מרגלית שרפר
“ריקוד החיים – להאבק או לחולל?”

כל המפגשים יחלו מיד לאחר סוכות
בבית למרחב נורדאו  25פ”ת
פרטים נוספים והרשמה:
פייסבוק :תובנות-מרכז התבוננות.
וואטסאפ 052-6006560 :שלחו הודעה בצרוף שמכם.
או שלחו מייל ל tovanot@lamerhav.org.il :עם
בקשה לפרטים

מחכים לכם!
כדאי להירשם לקבלת מסרים וסרטי תובנה.

כ"ו בתשרי תשע"ט 5/10/18
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מראות חג הסוכות תשע''ט בחצרות הקודש
מרן הגר"ח
קניבסקי
שליט"א

מרן הגר"ג
אדלשטיין
שליט"א

בחצר
חסידות
בעלזא

14

בחצר
חסידות
צאנז

כ"ו בתשרי תשע"ט 5/10/18

הקבלת פני רבו
אצל הגר''ש
מחפוד

צילומים:
אנשיל בעק
משה גולדשטיין
אברמי ברגר
יעקב כהן
מראה כהן

הקפות שניות
בישיבת
פורת יוסף

בחצר חסידות
סערט
ויז'ניץ

הקפות שניות
בישיבת
רכסים
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