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הו הא מי זה בא ,לא ראש העיר הבא!
חבר מועצת העיר ויו"ר סיעת ש"ס בתל אביב ,נתן אלנתן ,הכריז על התמודדותו לראשות העיר" :יש סיכוי לנצח"

בזמן שש"ס מסרבת להריץ מועמד
חרדי בירושלים ,בטענה כי מדובר
בהתמודדות חסרת סיכוי ,הודיעה
המפלגה על התמודדות חרדי דווקא
בתל אביב ,עיר בעלת אוכלוסייה
חרדית מועטה ,בטח ביחס לבירתנו.
המועמד :חבר מועצת העיר נתן
אלנתן ,שבשבועות האחרונים מיתג
את עצמו כלוחם הדת שתוקע אצבע
בסכר ומונע שיטפון של חילוניות
בעיר העברית הראשונה.
מיתוג דמותו של אלנתן כשומר
הגחלת בתל אביב ,המשיך גם בהודעה
לעיתונות שדיווחה על מועמדותו.
בכותרת המשנה של ההודעה ,נכתב:
"אלנתן שעמד לאחרונה במרכזה
של סערת מערכות בבתי הכנסת
המשמיעות את מנגינת 'שלום עליכם'
לפני כניסת השבת אמר" :אני זוכר
זמנים שבעיר היה מקום לכולם – גם
למי שמעוניין לחיות את חייו על פי
המסורת מבית אבא".
על פניו ,מועמדותו נראית חסרת
סיכוי .ש"ס מחזיקה מאגר של  10אלף
קולות בעיר .מספר נאה ,אך בלתי
מספיק בעליל לנצח בעיר ,שבמערכת

אשדוד

הבחירות הקודמת ,שהייתה די
רדומה ,יצאו להשתתף  140אלף
מצביעים .המערכת הנוכחית צפויה
להיות סוערת יותר ולהוציא מצביעים
רבים מהבית ,בשל האלטרנטיבה
לראש העיר רון חולדאי שמציגים שני
סגניו שרצים נגדו – אסף זמיר )רוב
העיר( ומיטל להבי )מרץ(.
במפלגות החרדיות האחרות בעיר -
אגודת ישראל ויחד  -טענו כי מדובר
בתרגיל לשם חשיפה תקשורתית
ומיצוב דמותו של אלנתן כפוליטיקאי
הדתי הבולט בעיר ,מה שיסייע לש"ס,
שמתמודדת הפעם לעירייה ברשימה
נפרדת ,ללא חיבור עם סיעות
חרדיות אחרות ,כפי שהיה בבחירות
הקודמות.
בשיחה עם 'פאשקעוויל' אמר
אלנתן כי "כיום יש שישה מועמדים
שמתחרים ביניהם על הקול החילוני-
שמאלני .יש כ 40%-מסורתיים,
דתיים וחרדים בתל אביב .זה לא
מורגש ,אבל הם קיימים .כרגע אני
המועמד היחיד שנותן להם מענה,
ולכן זה אפשרי שננצח".
בירושלים הרבנים מתלבטים האם

אחי ,מה למרוח לך בקמפיין?

כרזה מוזרה הופצה בשבוע שעבר בה נראה חבר
מועצת העיר אבי אמסלם מבטיח לחלק צ'יפס לתושבי העיר.
מי עומד מאחוריה?

מה הקשר בין צ'יפס לבחירות לרשויות
המקומיות? פוסטר בחירות שהופץ
ברשת הציג את סגן ראש עיריית אשדוד,
אבי אמסלם )ש"ס( ,מחובק עם נער
צעיר ,שמחזיק בידו חבילת צ'יפסים
מטוגנים ,לצד סלוגן" :אבי אמסלם החבר
שלי בעירייה" .בתחתית הפוסטר נכתב
ונחתם בכתב יד "אחי ,בשבילך הכול,
אבי אמסלם" .בהודעה שהופצה יחד עם
הפוסטר ,נכתב" :במסגרת הקמפיין יחלקו
אמסלם ופעילי ש"ס לתושבים החילונים
בעיר מנות צ'יפס ושלטי בחירות".
הפוסטר כאמור הופץ בצורה לא
רשמית ונראה במבט ראשון כמו "פייק-
ניוז" .התהייה מתחזקת לנוכח הקשרו
התלוש של הצ'יפס לבחירות ולסיסמה,
שנועדה לשכנע את ציבור הבוחרים,
שאמסלם הוא מעבר לנבחר ציבור ,הוא
גם חבר .בראיון לתקשורת המקומית
הכחיש אמסלם קשר בינו לקמפיין:
"אני לא אהפוך עצמי לבדיחה .בפורים
מישהו שם חולצה 'אבי ראש העיר' .לא
יצא מטעמי ולא ממשרד שלי שקשור
לתנועה" .עם זאת הוסיף ,כי הוא אוהב
את הקמפיין וכי הסלוגן מייצג אותו:
"בהחלט אני חבר של אנשים ,מחובר
לאנשים ,אוהב את השטח ואת האנשים".

אבי ,מי מוביל את הקמפיין של ש"ס
לקראת הבחירות ברשויות המקומיות?
"אין לי מושג מי הולך להוביל את
הקמפיין של ש"ס ברשויות המקומיות".
מי עומד מאחורי המודעה עם הצ'יפס?
"הופתעתי כמו שכולם הופתעו
מהסטיקר ,לא יודע מי עומד מאחורי
הדבר המדהים הזה".
לפאשקעוויל נודע כי משרד פרסום
מקומי עומד מאחורי הכרזה שהופצה
והוא צפוי ללוות את הקמפיין של
אמסלם לקראת הבחירות הקרובות.
הסיבה להפצה ,ככל הנראה ,היא לקבל
פידבק מהשטח לסלוגן שנבחר .והצ'יפס?
אולי כדי ללכוד את עין המבקרים
ולעורר שיח ציבורי בעיר.
אבי ,יש לך קשר עם משרד הפרסום
"אותנטי"?
"אני מנהל את מערכת הבחירות של
ש"ס בעיר אשדוד .כמובן שאני מתייעץ
ומנהל משא ומתן עם משרדים ויועצים
שונים ,ביניהם קיימתי פגישה לא
מחייבת עם משרד 'אותנטי' .מקווה שעד
סוף שבוע הבא אגיע להחלטה בעניין,
וכמובן שאשמח לפרסם את מי שיסייע
בהובלת הקמפיין".

להריץ מועמד חרדי בשל האחריות
המוטלת עליו ,ק"ו בתל אביב .נניח
ותיבחר ,מה תעשה עם הפסטיבלים
וחילולי השבת?
"בירושלים לפני  15שנה ,כאשר
לופוליאנסקי נבחר ,העיר הייתה יותר
חילונית ופחות חרדית מהיום ,והוא
צלח את הקדנציה בהצלחה .אם
נצטרך נשאל את הרבנים .יהיה קשה
בהתחלה ,אבל נסתדר .היום החרדים
משתלבים בכל מקום ,גם בראשות
עיריית תל אביב זה אפשרי".
יהיו שיגידו שזה רק לצורך מיתוג
דמותך כפוליטיקאי דתי מוביל,
אחרי שאתם רצים הפעם בנפרד?
"תמיד רצנו לבד ,למעט מערכת
הבחירות האחרונה ,וגם אז אני עמדתי
בראשות הרשימה .אני לא צריך את
המיתוג הזה ,אני מוכר מספיק ,גם
בקרב הציבור החילוני".
אנשי האסטרטגיה במשרד "שחור
ולבן" ,שעומדים מאחורי הקמפיין
של אלנתן ,אומרים כי "כולם
מזלזלים ביכולת של אלנתן ,אבל זה
לא נכון להגיד שאין לו סיכוי .במצב
הנתון הקיים של חמישה מועמדים,

ירושלים

שמובילים לפיצול קולות בתוך
השמאל ,נוצרה סיטואציה בה יש
לו סיכוי להוביל או לפחות להוביל
את הבחירות לסיבוב שני ,ועל ידי
כך לגרום שלציבור המסורתי בעיר
יהיה כוח מיקוח חזק" .כלומר ,אם
הבנו נכון – אלפי הקולות החרדים
שילכו למועמד לא מוביל ,יגרעו
מהמעומדים המובילים ,שלא יצליחו
להשיג את ה 40%-הקולות הנדרשים
לצלוח סיבוב שני ,ובתמורה לתמיכת
ש"ס במועמדותם בסיבוב השני ,תוכל
המפלגה לדרוש תופינים שמנים יותר.
כמו למשל ,מינוי רבנים ראשיים
לעיר ,שליטה במועצה הדתית ועוד.
מה יהיה בקמפיין והאם הוא יפנה

גם למגזר החילוני?
"הקמפיין יפנה לכולם .יש המון
מתושבי העיר שמאסו בשימוש הציני
במותג שנקרא 'תל אביב' .בסופו של
יום הם תושבי העיר וזה מה שחושב
להם .יהיה קמפיין שמסביר מיהו ,מה
עשה ועוד .כרגע הכל בשלבי תכנון,
אנחנו עדיין לא בעמקי הקמפיין".
ש"ס תרוץ הפעם בנפרד ,בטענה כי
זה יגרום לחיזוק הגוש החרדי-דתי
בעיר .זה לא יגרום הפוך – לאיבוד
כוח ולמפלגות שלא יעברו את אחוז
החסימה?
"מועצת חכמי התורה של ש"ס
בחנה את הנתונים וזו ההחלטה
שהתקבלה".

הקמפיין הפרובוקטיבי להרחבת השסע בין המגזרים
עם ניסיון עשיר בפרובוקציות מתוקשרות ,ח"כ רחל עזריה השיקה את קמפיין
הבחירות שלה עם שלטים פרובוקטיביים על גבי אוטובוסים החוצים את שכונת
מאה שערים .כל הפרטים

התגובה הפבלובית של קנאי
ירושלים שקרעו ותלשו
את ההשלט ,לצד תגובת
הנהי של עזריה שלמרות
בקמפיין
שיצאה
שיצ
"אפשר לחיות ביחד",
"אפ
"החרדים הקיצוניים"
"ה
קקרעו את השלטים,
תהייה
מעלים
מתבקשת ,האם לא
מדובר בצעד מכוון
מלכתחילה של עזריה,
מל
ירושלמים נגד צ'אלמרים .חלק ממודעת הקמפיין של סיעת ירושלמים לפרסם את דמותה על
הבחירות לראשות עיריית ירושלים
קווי האוטובוסים החוצים את כיכר
עלו השבוע שלב .לצד הכרזת אגודת
השבת ,במטרה לגרור את קנאי העיר
ישראל על התמודדותו של סגן ראש
להשחית את השלטים ולהוביל לשיסוי
עיריית ירושלים לראשות העיר,
והסתה נגד המגזר החרדי ,ולמצב את
השיקה המועמדת ח"כ רחל עזריה את
דמותה כלוחמת הנשים הנאבקת
קמפיין הבחירות שלה ,שמפורסם ,החל
במגזר החשוך.
מהשבוע שעבר ,על קווי האוטובוסים
השאלה מתעצמת לנוכח הקמפיין
החוצים את ירושלים .הסלוגן שנבחר
של עליזה בלוך בבית שמש ,עיר בעלת
להוביל את הקמפיין" :אפשר לחיות
גוון אוכלוסייה דומה לירושלים.
ביחד" ,לצד תמונת המועמדת.
בלוך ,מתוך החלטה מושכלת ומכבדת,
שעה קלה אחרי השקת הקמפיין,
בחרה שבשלטי הקמפיין המוצבים
פורסמו סרטונים המתעדים כיצד
בשכונות החרדיות לא תפורסם דמותה
קבוצת פעילים ממאה שערים,
על השלטים ,אלא יכילו אך ורק מלל.
תולשים את דמותה של עזריה
פשפוש קל בהיסטוריה הפוליטית של
משלט הקמפיין שנתלה על אוטובוס
עזריה בירושלים ,מעלה כי בתקופתה
שחצה את כיכר השבת .באופן לא
כחברת מועצה היא מיתגה את דמותה
מפתיע ,מיהרה עזריה להוציא הודעה
כלוחמת למען זכויות הנשים ,בעקבות
לעיתונות" .שעות ספורות לאחר צאת
קמפיין דומה במרחב החרדי .בראיון
צום ט' באב ,נצפתה קבוצה של חרדים
שהעניקה לעיתון 'גלובס' לפני שנים
קיצוניים כשהם משחיתים ומסירים
אחדות ,הסבירה עזריה את קמפיין שלטי
את שלטי הקמפיין מאוטובוסים
החוצות שהובילה אז נגד קווי המהדרין:
ברחבי העיר" .אגב ,יש לציין כי לא
"אנחנו צריכים לדאוג לא רק לזכויות
הופצו תיעודיים של הסרת השלטים
החרדים ,אלא גם לזכויות הנשים
מ'רחבי העיר' ,אלא אך ורק מאזור
החרדיות" .לשאלה המתבקשת האם לא
כיכר השבת-גאולה ,מקום מושבם
מדובר בפטרונות מצידה ,השיבה עזריה:
ופעילותם של קנאי ירושלים.
"אין לי בעיה עם פטרונות .אני מרגישה

שליחה לא רק של מי שהצביע עבורי,
אלא גם של יהדות התפוצות ,שלא
מצביעה אבל שייכת".
העיתונאי ירון אברהם ,המסקר את
ירושלים ל'החדשות' תהה לנוכח
הסרטונים שנשלחו על ידי הדוברות
של עזריה ,בצמוד להודעת הגינוי:
"קצת מוזר שהשחתת השלטים של רחל
עזריה צולמה מארבע זוויות שונות.
מרכב נוסע מאחורי האוטובוס ,מתוך
האוטובוס ,מצד ימין של המשחיתים
ומצד שמאל של המושחתים".
יש לציין ,כי אירוע הסרת השלטים
"נחגג" במהלך כל השבוע החולף .זה
המשיך בהודעת גינוי של המועמד זאב
אלקין ,כשלפי טענות בכיכר ספרא סגר
'דיל' עם עזריה ,שתתמודד ותקצץ
את כוחו של עופר ברקוביץ .בהמשך,
המשטרה אף היא נכנסה לתמונה ועצרה
את משחיתי השלטים .קנאי ירושלים,
מצידם ,שיגרו איום שימשיכו לקרוע
את השלטים עד שעזריה תפסיק את
הקמפיין באזורים החרדים .עזריה
השיבה כי אינה חוששת מאיומים
והוסיפה'' :נגמרו הימים שעסקנים
וקיצוניים ניהלו את העיר''.
תגובת רחל עזריה" :לומר למועמדת
לראשות העיר שתליית פרסום
שלה זה פרובוקציה ,עצם השאלה
זה פרובוקציה .פעילות מאורגנת
ומתוזמנת של קבוצות קיצוניות שאינן
מייצגות את המגזר החרדי ,שמכתיבות
לנו את סדר היום בירושלים והופכת
את העיר שלנו לימי הביניים אינה
מתקבלת על הדעת אני קוראת
לירושלמים האמיתיים לקום ולמחות
נגד התופעה הבזויה הזאת שפוגעת לא
רק בדמוקרטיה אלא באמהות ,באחיות
ובילדות שלנו וכמובן בחברה כולה".

