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תשע"טבחירות 
מיוחדתמהדורה 

הגאון רבי אברהם סלים שליט"א 
ראש ישיבת מאור התורה: 

"חייבים לצאת 
ו>להצביע, כדי 

להמשיך ולקיים 
את חיי התורה 
בארץ ישראל"

 בני גנץ יו"ר כחול לבן: "נקים 
ממשלה חילונית ללא החרדים"

משה בוגי יעלון: "סחטנים, תומכים 
בשחיתות רק בשביל כסף לישיבות"

מסמך מחריד: עשרת הגזירות של 
ראשי "ממשלת הזדון" כנגד החרדים
יו"ר ש"ס הרב דרעי: נאבקים נגד כל 

דבר שבקדושה, רוצים לעקור את הכל

הרה"צ רבי שלום ארוש שליט"א: 
"הצבעה לתנועת ש"ס היא הכרת טובה 

למפעליו הכבירים של יו"ר התנועה"

הגאון רבי ציון בוארון שליט"א: "אין מי 
שיגן עלינו בנושאי הדת, רק תנועת ש"ס"

הגאון רבי זמיר כהן שליט"א: "מערכת 
הבחירות הגורלית ביותר מאז קום המדינה"

הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א: 
"המפעלים של מרן רבינו זי"ע בסכנה"

הרה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א: 
"חכמי וגדולי ישראל יהיו פרקליטים ביום 

הדין למי שיסייע להצלחתה של ש"ס"

במערכה
ההצהרה 

הסכנה

הזעקה

ההסתה

מו"ר הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א: מי שיכול לעשות 
למען תנועת ש"ס ולא עושה – ייתן את הדין על כך!"

הגאון הגדול רבי משה מאיה שליט"א: "חובה להיזהר שלא 
להיות בבחינת ארור אשר לא יקים את דברי התורה!"

סליחה שביקשנו סליחות
מאמר המערכת | עמ' 2

רב שיח נוקב וכואב עם ראשי ובכירי ארגוני 
החסד הוותיקים שחוזרים לימים הקשים 
בממשלת לפיד: "חלילה שלא נחזור לאותם 
ימים קשים", והם מודים כי "לולא עזרתו 
של יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי 
לא היינו יכולים להמשיך את הפעילות 
| עמ' 30-33 הענקית למען ילדי ישראל" 

 כן, יש 
ילדים רעבים

נותנים תשובה בקלפי
שס

עמ' 34 
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לפני הטלת הפתק לקלפי יאמר כל אחד 'לשם ייחוד 
קודשא בריך הוא ושכינתיה'. עושים זאת לשם שמים, 
לשם התורה, לשם היהדות | מרן רבינו זי"ע, תשס"ג

חדשות

מו"ל: הדרך הוצאה לאור בע"מ
עורך: אברהם דוב גרינבוים

טלפון: 0733-214444 |  פקס: 0733-700333  
Haderec@gmail.com :מייל מערכת / וועדה הרוחנית

Haderech2017@gmail.com :מייל מנויים
הפצה ומנויים: 8427*
עיצוב גרפי: ברפלד

כל המודעות באחריות המפרסם ובכפוף להחלטת הוועדה הרוחנית

התקשורת, זו החילונית, מחפשת אותנו, יהודים 
יראים ושלמים, בכל רגע ובכל נתון. הם יפשפשו בכל 
מעשינו ובלבד שיגבירו את הרייטינג שלהם. השבוע, 
דאג אחד המשת"פים לפרסם הקלטת דברים שנאמרו 
ע"י יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי בכינוס פעילים 
לקראת הבחירות הקרובות. בין הדברים המריץ הרב 
דרעי את הנציגים בעניין מעמדי הסליחות שיסודם 
בהררי קודש מזה כשלושים שנה מימות מרן רבינו 
עובדיה יוסף זי"ע כמנוף לחיזוק בני ישראל ובפרט 

בימים אלו.
המתחסדות  הקריאות  וכמובן  יצא  הקצף 
הקבועות. הרב דרעי מצידו הודיע בצער כי בעקבות 
פעילותם של אותם גורמים חסרי מצפון הוא ייאלץ 
להעדר השנה ממעמדי הסליחות בהם הוא משתתף 
כבר עשרות בשנים. לכאורה, עוד סיפור שולי 
וקטנוני במערכת הבחירות שלא מפסיקה לייצר 

כותרות וספינים, בעיקר שליליים ונגטיביים.
אבל בשים לב כיצד הדברים מתנהלים במדינה, 
הזעקה עולה מאליה והאפליה מתפרצת שבעתיים: 
כל המפלגות – גדולות כקטנות – יודעות כיצד ואיך 
לתמרן עם חוק התעמולה בישראל. איש לא נשפט 
על כך, איש לא נחסם ולא פשפשו בהקלטותיו. רק 
התנועה הקדושה, המאיימת על ההגמוניה השלטונית 
ואשר מאז הקמתה יותר מ30 שנה, היא נותרה קוץ 
בעיני האנשים הלא מאמינים, גירא בעיני דשטנא.
תחשבו על מפעל חייו של מרן רבינו זי"ע, 
מפעל הקודש תנועת ש"ס, שמאגדת לצידה את 
רשת החינוך בני יוסף ואת תנועת התשובה הגדולה 
אל המעיין, ויחדיו מהוות אבוקה של אור לאדם 
המאמין בכל שטח ובכל צעד בחיים. תנועת ש"ס 
היא המעטפת היהודית האמונית של מאות אלפי בני 
אדם ההולכים לאורם של חכמים וסרים למשמעתם 

של מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט"א.
אז על מה בדיוק אנחנו צריכים להתנצל? על כך 
שלמעלה משלוש עשורים אנחנו הולכים בדרכו של 
מרן רבינו זי"ע ומפעילים את מערך הסליחות בכל 
תקופת הימים הנוראים?! שמא עלינו גם לבקש סליחה 
שעלינו מארצות המזרח והתיישבנו כאן במדינה 
שחשבתם להידמות בה ככל הגוים ובאנו והקמנו כאן 
שם ושארית ליהדות המעטירה שנותרה מרחוק?! אולי 
גם תרצו שנבקש מחילה על כך שאנחנו משתתפים 
בממשלה ונוטלים חלק בניהול השלטון במדינה?! 
ואולי בכלל סליחה, על כך שאנחנו חולקים את אותו 

מרחב ציבורי, שאנחנו נושמים, שאנחנו קיימים.
אם כבר סליחה, אתם הם אלו שצריכים לבקש 
את סליחתנו על שנות התעלמות וקיפוח, על ימי 
אפליה, על גזיזת פיאות והריסת הדת, על עקירת 
קודשי ישראל ועל העוול המתמשך לעולם התורה 
שקם מחדש, למרות הכול ובניגוד לרצונכם. ואנחנו 
רק נמשיך בקיום והגשמת החזון של החזרת העטרה 

ליושנה.

סליחה שביקשנו 
סליחות

הרב אביאל חיים חורי וחיים טריקי

"לפני הרבה שנים, אולי ארבעים שנה, 
אולי יותר, הייתה מערכת בחירות קשה 
ליהדות התורנית", מספר מו"ר הגאון הגדול 
רבי שמעון בעדני שליט"א בשיחה מיוחדת עם 
'הדרך' לקראת הבחירות הקרבות. "אנשים 
רצו לסגור כל אפשרות של לימוד תורה. 
לא לתת יכולת לתלמודי התורה להתפתח, 
לא לתת לישיבות לגדל תלמידי חכמים, כל 
מה שאפשר להציק ניסו להציק, כמו בימים 
האלה. אבל אז לא הייתה תנועת ש"ס שיודעת 
לעצור את הרשעים, רק אגודת ישראל עמדה 

לבדה, ולא תמיד הצליחה.
"באותו זמן קרא לנו ראש ישיבת פוניבז' 
הגראמ"מ שך זצ"ל. היינו כמה רבנים שנקראו 
לבוא לחדר שלו. הפנים שלו היו רציניות 
וכאובות. באותו מעמד אמר דבר נורא, דבר 
נורא ואיום שאני לא יכול לחזור עליו מרוב 
חריפות. אני רק אבקש לעיין בשירת דבורה, 
מה דבורה הנביאה אמרה על אלה שלא באו 
לעזרת השם בגיבורים. הדברים שם נוראים, 
אילו קללות יש על כתפי האנשים האדישים 
שלא נותנים על לב את צרת הדור, שלא 
מתבוננים כמה קשות הגזירות שעומדות 

בפתח על קהל עם הקודש".
מה עונים לאלו שאומרים שעדיף להם 

לשבת ללמוד בזמן הבחירות?
זקן  של  פניו  על  ניכרת  ההתרגשות 
חברי מועצת חכמי התורה. "שומו שמיים 
על חוצפה שכזו! יש מנהיגים לדור, יש את 
חכמי וגדולי הדור, עיני העדה, והם מחייבים 
כל יחיד לסגור את הגמרא וללכת לפעול. 
ופתאום מגיע תלמיד שלא הגיע להוראה 

ומטיף לזקני הדור שהם טועים?!
"וכי זמנו יותר מקודש מזמנו של מרן 
ראש הישיבה חכם שלום שליט"א?! אם הוא 
סוגר את הגמרא שלו ומכתת רגליים מעיר 
לעיר, לא רק ביום של הבחירות, אלא הרבה 
קודם לכן; אם חכם שלום, עם כל אהבתו 
את הגמרא, מוכן לבטל תורה – כנראה שיש 
כאן הרבה גופי תורה. ופתאום מגיע בחור או 
אברך צעיר ומחליט על דעת עצמו שאפשר 
להתעלם מהיום הגורלי הזה. לבזבז את הזמן 
עבור היציאה לקלפי קשה לך, ולבזבז אותו 
עבור היציאה לחדר האוכל לא קשה לך?! 

עבור השינה בלילה לא קשה לך לבזבז זמן?!
"אני אומר זאת בכאב. ליצר הרע יש כל 
כך הרבה תחבולות, ופתאום הוא מכניס לאדם 
יצר של התמדה דווקא בשביל להחליש את 
כוח התורה. בשביל דברים כאלה יש את 
מנהיגי הדור, ורק הם יכולים לפסוק אם זה 

מותר או אסור", קובע מו"ר הגר"ש.

העולם כולו בסכנה

"מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע", ממשיך 
מו"ר הגר"ש בלהט, "עורר את העם כולו למען 
התורה ולמען היהדות ורבים השיב מעוון. 
אמרו לי כמה מגדולי המחזירים בתשובה: 
'אנחנו עמלים רבות וזוכים לסייעתא דשמיא, 
אך כל העת אנו מרגישים שלא אנחנו עושים 
את ההתחלה. ברוב המקרים יש כבר רקע, 
יש ניצוץ, ואנחנו רק מלבים אותו'. מרן הוא 
זה שפעל כל חייו להדליק את הניצוץ הזה. 
כולם מצביעים על דמותו של מרן שעוררה 
אותם בהזדמנויות שונות לשוב אל יהדותם.

"מרן כאב את הירידה הרוחנית של עם 
ישראל בדור האחרון, והעמיד את הדת על 
תילה במשך שנים רבות. הוא ישב יחד עם 
מרן הגאון חכם יהודה צדקה ומרן הגאון 
חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, והם חשבו 
מה לעשות נגד התדרדרות מצב החינוך בעם 
היהודי. ההתדרדרות הזו נמשכה עד שמרן 
הקים את ש"ס ואת רשת 'מעיין החינוך 

התורני'.
"דעו לכם, כל חייו היה מרן בוכה על עם 
ישראל, על הילדים והנוער, שאינם זוכים 
לקבל חינוך יהודי טהור. מתוך אותו כאב 
ואותם דמעות הוא חולל את המהפכה בקרב 
היהדות הספרדית. אני נולדתי כאן בארץ – 
כמה בחורי ישיבות היו אז? מאה, אולי קצת 
יותר. היום אנו רואים את תלמודי התורה 
והישיבות שלנו מלאים ברוך השם, עד כדי כך 
שמספר תלמידי הישיבות הקטנות הספרדיים 
גדול יותר מציבורים אחרים. אשרינו שזכינו 
לכך. ומזמן לזמן אנחנו מתבשרים על עוד 
ישיבה שנפתחת, עוד בית מדרש, עוד מקום 
של תורה. וכן על זו הדרך. כמה תלמודי תורה 
יש לרשת החינוך 'בני יוסף', בן פורת יוסף! 
מאות רבות של תלמודי תורה שמחנכים 
רבבות עדרים של תינוקות של בית רבן, ועוד 
היד נטויה להציל ילדים ותינוקות ולהכניסם 
לתלמודי התורה ובתי ספר בית יעקב על מנת 
לחנך אותם בדרך התורה ברוח ישראל סבא.

"וכך גם תנועת 'אל המעיין' שמפיצה את 
אור היהדות ומקיימת אלפי שיעורי תורה 
תורה  להביא  הארץ  רחבי  בכל  קבועים 
ומהי  תורה  ידעו מהי  להמון העם שלא 
הלכה. והמדרשיות התורניות שהקימו, שזו 
הצלת נפשות, פשוטו כמשמעו. בכל עיר 
ועיר מתקבצים מדי יום במדרשיות, בחורים 
שלא הייתה להם אפילו הלכה אחת בידם, 
לומדים תורה, ורבים מהם הולכים אחר כך 
לישיבות קדושות ועתידים להקים בתים של 
תורה ולצמוח לתלמידי חכמים, יש הצלת 

נפשות יותר מזו?!
"וכעת בזה הזמן, שוב נגזר עלינו ללכת 
יותר  היא  הסכנה  הפעם  אך  לבחירות, 

מוחשית. החרדה גדולה יותר".
מדוע הפעם יש להתחזק ולפעול יותר 

מאשר במערכות בחירות קודמות?
"בוודאי שהפעם זה חמור יותר! יש חשש 
כבד וממשי מהתחזקותן של מפלגות אנטי-

דתיות אשר אמרו נלכה ונרימה ראש ונקימה 
ממשלה נגד החרדים. ישנה סכנה מוחשית 
לממשלת הימין. אם תנועת ש"ס לא תהיה 
חזקה ויציבה, הם יקימו ממשלה נגד החרדים, 
וכבר חזינו בעינינו בעידן יאיר לפיד מה 
מסוגלת לעולל לנו ממשלה כזו, עד כי זממו 
ופעלו כדי לסגור את רשת החינוך התורנית, 
הרשת שמאירה את הדרך לאלפים ורבבות 

מו"ר הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, בשיחה נוקבת:

"מי שיכול לעשות למען תנועת ש"ס 
ולא עושה – ייתן את הדין על כך!"

זקן חברי מועצת חכמי התורה מו"ר הגר"ש בעדני דאוג מאוד מהסכנה 
המתרגשת ובאה על עולם התורה, ודורש מכל אחד ואחד לפעול 
למען הצלת היהדות בכל כוחו • "רבותי", הוא זועק, "מי שדואג לנו 
הספרדים יותר מכול, זה רק רבי אריה דרעי והנציגים שתחתיו, 

חייבים לתת להם כוח" • קריאת השכמה

"הדברים שם נוראים, 
אילו קללות יש 
על כתפי האנשים 
האדישים שלא נותנים 
על לב את צרת 
הדור, שלא מתבוננים 
כמה קשות הגזירות 
שעומדות בפתח על 
קהל עם הקודש"
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מו"ר הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, בשיחה נוקבת:

"מי שיכול לעשות למען תנועת ש"ס 
ולא עושה – ייתן את הדין על כך!"

ילדי ישראל. כולנו רואים כיום כיצד רשת החינוך 
הולכת ומסתעפת ונפוצה לכל עבר, ואם חלילה 
תנועת ש"ס לא תהיה חזקה, כל המפעל הגדול 

הזה ייעצר והוא בסכנה קיומית.
"גם 'אל המעיין', תנועת החזרה בתשובה ומעל 
הכל הישיבות הקדושות; קול התורה שמצפצף 
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, את כל זה רוצים 
לעקור. ממשלה נגד חרדים זו ממשלה נגד התורה. 
הם לא רוצים לא תורה ולא יהדות. כל תפקידנו 
הוא לשמור על התורה, על גחלת היהדות, וברוך 
השם הנציגים שלנו פועלים בכל הכוח לשמור 
על עולם הישיבות ולהקים עוד ועוד ישיבות, בתי 
מדרש, בתי כנסת ומקוואות טהרה, להפיץ את 
אור היהדות ולהגדיל תורה ולהאדירה. היעלה על 
הדעת שכל המפעל העצום של התנועה הקדושה 
ייעצר?! רבים קמים עלינו לכלותנו ומבקשים 
להכחיד את התורה ואת היהדות, ולכן, חובה על 
כל איש מישראל באשר הוא, כל אחד לפי כוחו 
ולפי מה שחנן אותו השם יתברך, החלש יאמר 
גיבור אני, לפעול בעוז ותעצומות וביתר שאת 

למען הצלחת התנועה הקדושה.
"חייב כל אחד ואחד לשנס מותניים, לעבור 
מבית לבית ולשכנע משפחה אחר משפחה למען 
תנועת ש"ס. אנו לא יודעים כיצד תסתיים המערכה 
הזו ומה יהיו תוצאותיה, אבל כעת בידנו הדבר 
לפעול בכל הכוח למען התורה הקדושה, למען 
השגשוג הרוחני, למען היהדות, למען עם ישראל".

שונאינו מצחצחים חרבות

זקן חברי מועצת חכמי התורה מבקש לפנות 
באמצעותנו לציבור הרחב, בפנייה ישירה מלב אל 

לב: "דעו נא אחיי, אנחנו נמצאים בסכנה. אינני 
יודע אם בציבור הרחב יודעים את כל הפרטים 
עד כמה הסכנות קרובות, עד כמה שונאי התורה 
מצחצחים חרבות. כבר מכינים תוכניות איך לייבש 
את מוסדות התורה, איך לצמצם שוב תקציבים 
למשפחות ברוכות ילדים, איך לגרום שהשבת 
תיראה כיום חול, רחמנא ליצלן, ואיך ימכרו פה 

כמה שיותר נבלות וטרפות.
"רבותי, אני כאוב עד מאוד. פעם אחת נפלנו, 
והנפילה הייתה כואבת, משברת עצמות. בבקשה 

מכם, עשו כל שביכולתכם שלא ניפול שוב.
"ואני אומר זאת מפורשות, מי שיכול לעשות 

ולא עושה – ייתן את הדין על זה!"
להצביע  שמעדיפים  לאלו  משיבים  מה 

למפלגות אחרות?
"אמרנו זאת בעבר ונגיד זאת שוב. מי שדואג 
לנו הספרדים יותר מכול, זה רק רבי אריה דרעי 
והנציגים שתחתיו, שיהיו בריאים. יש לנו נציגים 
מצוינים, את רובם אני מכיר היטב היטב, איך שהם 
מתאמצים למעלה מכוחם ורואים ברכה בעמלם. 
אדרבה, תסתכלו מסביב ותראו איזו פריחה יש, 
לא רק בירושלים ובני ברק, אלא בכל הארץ. אני 
מסתובב לפעמים במוסדות חינוך והלב מתרחב. 
אתה יודע שאלמלא הפעילות הזו של ש"ס לא 
היה שום קיום לילדים האלה, חלקם הגדול היו 

לומדים באותה שעה כפירה ושאר איסורים.
"לכן אני שב ואומר שהדברים הללו ברורים 
לי כביעתא בכותחא. אם אתה לא מסייע להרמת 
קרן התורה, אם אתה לא מסייע להרבות מלכות 
כבוד שמיים בעולם – אתה תיתן את הדין. גם 
אם אינך יכול לקרב יהודים לאביהם שבשמיים, 
גם אם אין לך יכולת ולשון לימודים, נניח, אבל 
מה תעשה ביום הבחירות? גם לשים את הפתק 

שייתן כוח לפעילים אין לך כוח?!
"אתם יכולים לכתוב בשמי: מי שלא חרד 
במערכה הזו, יידע שמשהו בנפשו פגום. ילד שלא 
אכפת לו מהמצב של אבא שלו, אדם שלא אכפת 
לו שאנשים מבזים את אביו ויורקים עליו – אז 

משהו בנפשו פגום.
"התחלתי בסיפור אחד על הרב שך, ואסיים 
בסיפור על הרב שך, כי הוא שייך גם לימים של 
אחרי הבחירות. זה היה למחרת הבחירות שבהן 
היהדות החרדית הצליחה להכניס מספר נאה 
של נציגים. התאספנו בביתו, והוא נכנס לחדר 

וראה את פני כולם צוהלים, סוף סוף הצלחנו.
"הפנים שלו היו עם הבעה של תמיהה. 'את 
השמחה הזו תשמרו כשיבוא המשיח', אמר לנו. 
'אנחנו שמחים שהצלחנו בשלב נוסף של כבוד 
שמיים, אבל תיקחו בחשבון שאנחנו עדיין בגלות 
ועדיין משיח לא בא, אם יבוא המשיח, כבר לא 
היינו צריכים את כל הפעולות והמלחמות האלה'. 
והדברים צריכים להיזכר ולהישמר בכל דור 

מחדש.
"ובזכות פועלו של כל יהודי למען הצלחת 
התורה", מסיים מו"ר הגר"ש בברכת חכמים, 
"נזכה לברכה והצלחה בכל מילי דמיטב, לכתיבה 

וחתימה טובה ושנה טובה ומבורכת".

- צילום: פלאש 90

שימו לב: במידה והנכם מעוניינים להסיר פרטיכם מפנקס הבוחרים 
המתפרסם באינטרנט, עליכם להגיש בקשה למפקחת הארצית על הבחירות 

במשרד הפנים. פרטים באתר המשרד.

על מנת שתוכלו לממש את זכות ההצבעה ביום הבחירות, יש להצטייד באמצעי 
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על כולנו להיחלץ חושים. לא מספיק שכל אחד ילך ויצביע 
בעצמו. זכות הרבים תלויה בו. עלינו להביא את עם ישראל 

להצביע בהמוניהם – ש"ס | מרן רבינו זי"ע, תשס"ג

הביא לדפוס: הרב אביאל חיים חורי

שאלו אותי כמה אנשים, מה רוצים מהם 
לקראת הבחירות. הרי הם מצביעים למען התורה, 
הם ובניהם וכל בני ביתם. מה עוד נבקש מהם?

והאמת היא שרוב גדול בציבור שלנו לא שומע 
מה אנחנו זועקים שוב ושוב, כי הם מרגישים 
שבסך הכל הם כן שמים בקלפי את הפתק 'שס' 

ולכאורה יצאו בזה ידי חובתם כלפי שמייא.
אבל זה כלל לא נכון, וגם נסביר למה.

וגם  יש שאלה מפורסמת של הירושלמי, 
הרמב"ן מביא אותה – וראה זה פלא – בדיוק 
בשבוע של הבחירות קוראים בפרשה את הפסוק 
הזה, הפסוק המדבר על התורה הקדושה ומקלל 

ב"ארור" את מי שלא יקים את התורה.
ובדיוק על הפסוק הזה, שואל הירושלמי, 
למה להקים? וכי יש תורה נפולה שצריך ללכת 

ולהרים אותה?!
והתשובה שלו קשה וכואבת לשמוע. נגיד 
אותה בדיוק כמו שהיא כתובה, בדיוק כפי שאמר 
אותה רבי אחא בשם רבי תנחום: "למד ולימד 
ושמר ועשה, והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק 

– הרי זה בכלל ארור".
שמעתם? יש אברך בן עלייה גדול. למד 
ולימד – לא רק שהוא לומד מבוקר ועד ליל, 
הוא גם מרביץ תורה ויש לו תלמידים. ושמר 
ועשה – דקדק בכל המצוות בכל כוחו לעשות 

רצון שמיים, בלי הקלות ובלי הנחות.
ואדם כזה, יושב בביתו בנחת וחושב לעצמו 
שהצליח בימי חייו מה שאחרים לא הצליחו, 
משער שיזכה לעולם הבא גדול. והנה אומר לו 
הירושלמי: "היה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק, 
הרי זה בכלל ארור"! למה ארור? כי הוא לא 

החזיק, יכול להחזיק ולא החזיק.
אז יש אדם שאומר שהוא לא מסוגל להקים 
בתי מדרשות ובתי תלמודי תורה, אינו יודע לארגן 
שיעורי תורה. יכול להיות. לא כל האצבעות 
שוות. אבל יש לך בן דוד, יש לך שכן, יש לך 
מכר קרוב או רחוק – למה לא תרים אליו טלפון 
ותספר לו עד כמה התורה הקדושה בסכנה?! למה 

לא תשכנע אותו להקים את התורה הנופלת?!

הבחירות הן 'תורה נופלת'. אם חלילה כוח 
התורה נופל ומעבירים את גזירת הגיוס, אנחנו 
נמצאים במצב נורא. לא בטוח שייקחו את 
בני הישיבות לכלא בעל כורחם, כי הרי הם 
לא צריכים אותם באמת. מה שכן, יעשו אותם 
עבריינים, ישללו מהם הרבה זכויות בסיסיות כמו 
ביטוח לאומי, ואין צורך לומר שישללו רישיונות 
ממוסדות שמחזיקים בחורים כאלה, קרי, הישיבות 
הקדושות; ויתחילו להיות מלחמות ומאבקים 
עקובים מדם עבור כל פיסת תורה, השם ירחם 

על עמו ישראל ולא תהא כזאת בישראל.
וזה לא רק הישיבות. כל היהדות הנאמנה תהיה 
בדרגה הכי נמוכה; הכל חשוף לפגיעות והצקות 
בכל אשר הם יכולים. ורק לפני שנים אחדות הראו 

עד כמה הם יכולים ומסוגלים לעשות את זה.
אם חלילה יקרה התרחיש הנורא הזה, כולם 
יספקו כפיים ויגידו "מה עשינו ומה עוללנו?! 
איך לא דאגנו באותה שעה להצלת היהדות?!" 
אבל אז יהיה מאוחר, זה יהיה בכי לאחר מעשה.

*

ברי לי הדבר: אילו היו יודעים מה מונח כאן 

על כפות המאזניים, גם אנשי נטורי קרתא היו 
מבינים כי לעת אשר כזאת הם מוכרחים לחזק את 
כוח הקדושה בארץ. אין כאן שאלה של ציונות או 
לא ציונות, מדינה או לא מדינה. השאלה כאן האם 

מחריבים את היהדות או נותנים לה להתקיים.
זכרו נא מה היה כאן עד לפני שנים אחדות 
בעת שמשנאי השם היו בשלטון. באופן שיטתי 
הלכו סעיף אחרי סעיף והגדירו את הכל מחדש, 
העיקר שתלמודי תורה לא ייכללו במסגרות 
הרגילות אלא יושלכו לכלבים. עיצבו את החוקים 
כך שבני ישיבות ייהפכו להיות עבריינים נקלים 

שלא זכאים לקורת גג.
וחשוב להדגיש, המלחמה של מערכות השלטון 
היא לא סתם נגד התורה. כרגע אין להם בעיה 
שאנשים לומדים בבית כנסת או בונים סוכה. 
מפריעה להם ההתמסדות של התורה; מפריע 
להם שיש כאן מערכות מסודרות של הרבצת 
תורה, ישיבות וכוללים, תלמודי תורה ובית יעקב. 
יש אנשים  כי  זאת?  למה חשוב להדגיש 
שמביטים ואומרים "יש הרבה מפלגות שיש בהם 
יש אנשים דתיים שמתפללים ושומרים שבת, אז 
אנחנו יכולים להצביע עבורם והם יתנו לנו מה 

שאנחנו צריכים".

אבל צריך להבין שכל תפיסת החיים שלהם 
שונה! הם לא רואים את התורה הקדושה כערך 
ראשון בחיים, כמרכז הוויית העולם. הם ייתנו 
ללמוד, אבל לא ייתנו לבסס זאת כליבת החיים. 
אז מה תכלית תהיה לנו מהם?! רצונם לעשות 
את התורה כעסק משני, כביכול סוג של 'תחביב', 
רחמנא ליצלן. לאנשים כאלה אפשר לתת כוח 

ביד?!
אנו רואים את המצב כיום, יכול להגיע למה 
שהיה בזמן רבי עקיבא ופפוס בן יהודה. פפוס 
שואל אותו מדוע הוא "מקהיל קהילות ברבים", 
הגזירות של הרומאים לא היו שלא לעסוק בתורה, 
אלא שלא להקהיל קהילות, שלא ללמד, שלא 

לבסס מקומות של תורה כמרכז חיים.
חייבים להבין את תכלית כוונתם כדי להתמודד 
נגדם. בדיוק כמו שמוכרחים להכיר את השיטות 
של היצר כדי להיאבק נגדו. הם יודעים שעיקר 
חיות ישראל זה הישיבות, ולשם הם מכוונים את 

החיצים שלהם.

*

מה הפתרון? להביא עוד עשרה קרובים, עוד 
עשרים או מאה קרובים, ראו נא כמה כבוד שמים 
מתרבה. אז אולי אתה מתבייש ולא נעים לך 
לעשות את זה, אבל רבי עקיבא שחי בדורו של 
שמד, לימד אותנו דבר ברור – עלינו להקהיל 

קהילות אפילו אם יש חשש שיהרגו אותנו. 
ואנחנו? אנחנו מתפנקים, ללכת ולשכנע או 
לא ללכת לשכנע. בדורו, דור של שמד היו מוכנים 
להיסרק במסרקות של ברזל בשביל להקהיל 
קהילות, אז אתה מתבייש להרים טלפון לדודה?! 
הרי זו ההקמה של התורה, ללכת מחבר לחבר, 
מקרוב לקרוב, ממשפחה למשפחה, לדפוק על 
דלתות ולהרים טלפונים – וליידע על המצב 

הקשה לאשורו.
והתורה הקדושה צועקת "ארור אשר לא 
יקים!!!". התורה לא נופלת ולא תיפול לעולם, 
כי לא ייטוש השם עמו ואנחנו מובטחים מדור 
לדור. השאלה היא למה היא לא תיפול, האם אתה 
כיהודי נאמן נתת עוז לאלוקים? האם אתה נתת 
את כוחך שהתורה לא תיפול, או שישבת בשאננות 
בבית ורק הלכת ביום הבחירות להצביע וחזרת?
אין כאן מקום לשאננות. אם אתה לא הולך 
לשכנע ולהשפיע, לחזק ולהחזיק, פחד לומר, אבל 
יש כאן הגדרת פסוקים מפורשים, לא נגיד זאת 

שוב בפה מלא, והחכם ייקח את הלקח.
התורה נמצאת בסכנה, כאן ועכשיו. כלל 
ישראל נמצא בסכנה. אנחנו בתקופה קשה של 
ימות המשיח. יש כאן צרות גלויות וסמויות ואיש 
את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, להילחם על 

כל קול.
והקדוש ברוך הוא יראה את המאמצים שלנו, 
את הכוח שלנו לאקמא שכינתא מעפרא ואז יגמור 

בעדנו ותחזינה עינינו בשוב השם ציון.

"חובה על כל אחד ואחד להיזהר 
שלא להיות חלילה בבחינת ארור 

אשר לא יקים את דברי התורה!

חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי משה מאיה שליט"א, במאמר מיוחד לבני התורה:

- צילום: פלאש 90

בקשו רחמים 
 לרפואת הגאון הרב

  חיים בן שרה
שליט"א

ראש ישיבת עטרת חכמים
העובר טיפול רפואי בימים אלו

 הן קל כביר לא ימאס
תפילת רבים
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אם אני רואה שיש תנועה כזאת שמקדשת שם שמים, 
מחזירה אנשים בתשובה, מלמדת תורה לנערי ישראל, מותר לי 

לעמוד מנגד?! עת לעשות לה' | מרן רבינו זי"ע, תשמ"ט

אליהו אדרי

ביוזמת מטה 'מנחילי תורה' שהוקם ערב 
הבחירות האחרונות, בראשותו של ח"כ הרב 
ינון אזולאי, מתקיימים כינוסי רבנים בכל ערי 
הארץ, בהשתתפות יו"ר תנועת ש"ס השר הרב 

אריה דרעי.
מאות רבני שכונות, ראשי כוללים ורבנים 
מרחבי הארץ מתכנסים בימים אלו למפגשים 
עם יו"ר תנועת ש"ס הרב דרעי, שהתפנה מכל 
עיסוקיו וחורש את הארץ לאורכה ולרוחבה, בכל 
עיר ובכל יישוב. בכל יום מתקיימים חמישה 
או שישה כינוסים, כאשר הרב דרעי מגיע לכל 

הכינוסים.
המפגשים, שחלקם תוכננו מהרגע להרגע, 
מספקים את הכוח המניע של השדרה התורנית 
של תנועת ש"ס, כאשר לכל מפגש מגיעים עשרות 
רבנים – רבני קהילות, רבני היישובים, רבני בתי 
הכנסת, רבני הקירוב בערים, במושבים ובקיבוצים, 

במרכז הארץ, בצפונה ובדרומה.
 מטה מנחילי תורה נערך גם בימים הקרובים 
לקיומם של מפגשים נוספים בכל עיר ועיר, כאשר 

בכל כינוס, מגיעים הרבנים ומגידי השיעורים 
ומעלים בפני הרב דרעי את הדברים העומדים על 
סדר יומן של תנועת הקירוב ותנועות התשובה 

ושל הקהילות השונות.
רבני 'מנחילי תורה' – רבני קהילות, מגידי 
שיעורים, רבני קירוב וגבאי בתי כנסת מכל רחבי 
מדינת ישראל המשתתפים בכינוסים השונים, 
הנציגים  של  הברוכה  העשייה  את  מעלים 
המקומיים ומעלים יחד ב'רב שיח' משותף את 
הנקודות הדורשות טיפול ואת האפשרויות השונות 
להמשך ההתפתחות הברוכה של הקהילות ברחבי 

הארץ.
השר הרב דרעי מפתיע בכל פעם מחדש את 
הרבנים בשליטה בנתונים ובהיכרות העמוקה 
שלו עם השטח, לצד המעורבות האישית שלו 
עם המצוקות, והבקשות לתקציבים והקצאות 
שמגיעות לשולחנו מהרבנים ומנציגי ש"ס בכל 

רחבי הארץ. 
הרב דרעי פרש בפני הרבנים את הסכנות 
העומדות לעולם התורה ולצביונה היהודי של 
ארץ הקודש במערכה העומדת לפנינו, וביקש 
מהרבנים הנושאים את דגלה של תורה להיקהל 
ולהיערך לקראת הימים הקרובים, להשפיע על 

העם שבשדות כדי להכריע את המערכה לטובה 
ולברכה.

הרבנים שליט"א העלו על נס את פעילות 
הנציגים – חברי הכנסת והנציגים ברשויות 
המקומיות מטעם תנועת ש"ס, לטובת הקהילות, 
בתי הכנסת, בתי המדרש והכוללים, והודו ליו"ר 
התנועה הרב אריה דרעי על המהפכה שהוא 

מחולל בשירות, במענה ובתקציבים.
הרבנים העלו על נס אף את הפעילות הענפה 
שהייתה בבין הזמנים סביב הפעילות לילדים, 
לנוער ולבחורי הישיבות הקדושות, הן בישיבות 
בין הזמנים והן בטיולים שנערכו מטעם משרד 
הפריפריה הנגב והגליל, והדגישו שזה המענה 
שיש היום למניעת תופעת הנשירה בימי בין 
הזמנים, וכי פעילויות ברוכות אלו אף מעודדות 
את בחורי הישיבות לחזור ללימוד לזמן אלול 

ביראת שמיים ובכוחות מחודשים.
הרב דרעי הדגיש בפני הרבנים את מחויבותו 
האישית למה שמרן רבינו זצוק"ל הורה לו פעמים 
רבות – לדאוג לרבני הערים, היישובים והשכונות. 
כי בכל מקום שיש רב תלמיד חכם בן תורה וירא 
שמיים, היישוב שלו נראה אחרת. אנחנו היחידים 
שמחויבים לרבנים, לשירותי הדת, לבתי הכנסת, 

למקוואות ולכלל צורכי עם ישראל.
במהלך הכינוסים אמר הרב דרעי כי אין לו 
הסבר מניח את הדעת מדוע מדינת ישראל נגררה 
לבחירות חדשות. בבחירות הקודמות דיברו על 
ימין ועל שמאל, כמעט לא דיברו על נושאי דת 
ומדינה, אבל בבחירות אלו למרבה הכאב כל השיח 
הוא כנגד הדת וכל המיצר לישראל נעשה ראש.

בפנותו לרבנים אמר: "לכם רבני הקהילות די 
בכל אתר ואתר יש לכם את האפשרות לגשת 
לציבור המסורתי ולהביא אותו לתנועת ש"ס. רבני 
הקהילות שיש להם קשר עם כל גווני הציבור 
יכולים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר ובכך 
להגדיל את מעגל הבוחרים. הפוטנציאל הוא 
גדול. הרי אם היינו הולכים בשני פתקים אין 
לי ספק שהיינו מכפילים את הכוח, הציבור היה 
מצביע נתניהו לראשות וש"ס לכנסת. אין כיום 
שני פתקים, אבל תגידו להם כי אין מפלגה יותר 
נאמנה מש"ס, ולכן מי שרוצה גם לחזק את ראש 
הממשלה וגם לשמור על הדת במדינה, שיצביע 

ש"ס".
כמו"כ במפגשים הנערכים מתייחס הרב דרעי 
לתעמולה השקרית במערכת הבחירות: "למרבה 
הכאב, מה שבעבר היו אומרים כנגד הציבור 
החרדי בחדרי חדרים, היום אומרים בריש גלי 
ללא בושה, נאבקים נגד כל דבר, לא שבת ולא 
כשרות, רוצים לעקור את הכל. מי יודע מה עוד 
מדברים עלינו בחדרי חדרים בלי שאנו יודעים 
זאת, לכן אסור לנו לשבת בשקט, כולם יודעים 
בברור על מה נטושה המערכה, וצריך לעשות 

כל מאמץ להגדיל את הכוח של תנועת ש"ס.
"לפני 15 שנה הקימו במדינה ממשלה ללא 
חרדים, ביטלו את משרד הדתות, הערימו קשיים 
על מוסד הרבנות והכשרות. למרות שעברו מאז 
כל כך הרבה שנים והיינו בממשלה מאז, יש הרבה 
דברים שלא הצלחנו לתקן, עשו שינויי חקיקה 
והכל מורכב. באותם ימים היו 500 רבני שכונות 
בארץ, הם ביטלו את האפשרות להוסיף רבנים 
חדשים, מאז הוקמו עוד שכונות רבות, אבל יש 
רק כ-150 רבנים. הכל נעשה מתוך מטרה אחת, 
להחליש את הכוח הדתי, ולצמצם את ההשפעה 

של עולם התורה על חיי העם והארץ".
הרב דרעי המחיש לרבנים את הסכנה הטמונה 
אם חלילה תנועת ש"ס לא תגדיל את כוחה: "אף 
אחד לא יכול לצפות איזה ממשלה תקום כאן 
בארץ בעוד כשבועיים, יש כאלו מחבריי שהם 
פסימיים וחוזי שחורות, אני עדיין אופטימי, אני 
לא יודע לתת לכם תרחיש, אבל אני יודע כי 
בחודש הרחמים והסליחות יש שפע טוב לעם 
ישראל ולכן אני מקווה מאוד שננצח, אבל צריך 
כאן התגייסות של כולם, חייבים כאן הפעם לא 

לוותר על אף קול". 
הרב דרעי אף ציין בסיפוק את הצלחת ארגון 
הרבנים 'מנחילי תורה' שהקמתו אך לפני חודשים 
ספורים התקבלה אצל כלל הרבנים בסיפוק 
ובהתלהבות וכבר אלפי רבנים מכל רחבי הארץ 
הצטרפו לארגון. בחודשים הקרובים הארגון יקיים 
את מעמד ההכתרה של רבני קהילות מכל רחבי 
הארץ, מתוך מטרה לדאוג לתקציב רבני הקהילות.

מנחילי תורה: רבני 
הקהילות מתגייסים

יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי פינה את סדר יומו על מנת לעבור 
בכל עיר ובכל יישוב, כדי להיפגש עם מאות רבני קהילות, רבני הקירוב 
וגבאי בתי הכנסת, למפגשי עבודה יחד עם יו"ר מטה "מנחילי תורה" 

ח"כ הרב ינון אזולאי, והרב ישראל מאיר ריאני

נערכים במלוא המרץ לקראת המערכה הגורלית:

מתגייסים בכל הכוח. מימין לשמאל, למעלה: הכינוסים בביתר עילית, רמת גן ובית שמש. למטה: הכינוסים בהרצליה, פתח תקווה, בני ברק ומודיעין עילית
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חדשות
אל תיראו שאנחנו מעטים והם רבים. הם באים בניצחונו של 

בשר ודם, אין להם מגמה לעשות לשם שמים, מגמה של כסאות, 
ואנחנו באים בניצחונו של הקב"ה | מרן רבינו זי"ע, תשמ"ט

אליהו אדרי

התעוררות גדולה ודריכות רבה בש"ס לקראת 
המעמד ההיסטורי שיתקיים ביום רביעי הקרוב, 
י"א באלול, כשבוע לפני הבחירות, בהיכל הכינוסים 
)טוטו( בחולון, בראשות מרן ראש הישיבה חכם 
שלום כהן שליט"א. מטרת הכינוס – לאחד את 
כל רבני הקהילות תחת קורת גג אחת של ארגון 
"מנחילי תורה", שהוקם ערב הבחירות האחרונות.

בוועדה המכינה בראשותו של ח"כ הרב ינון 
אזולאי עמלים במשך שבועות ארוכים למען 
הצלחתו של האירוע, כאשר יחד עם יו"ר תנועת 
ש"ס השר הרב אריה דרעי מגיעים ראשי ובכירי 
התנועה אל כל רבני הקהילות על מנת להזמינם 

לכינוס המיוחד וכדי לעמוד מקרוב על הצרכים 
של כל קהילה וקהילה. בכינוס המיוחד יטלו 
חלק אלפי רבני הקהילות, מגידי השיעורים, 
רבני הקירוב בכל רחבי הארץ, בערים ובעיירות 
הפיתוח, במרכז הארץ וביישובי הספר, בערי 

השדה, בקיבוצים ובמושבים.
את שולחן הכבוד יפארו חברי מועצת חכמי 
התורה ובראשם מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן 
שליט"א, אשר הצהיר בפני בני ביתו עד כמה גדול 
כאבו אודות המצב הקשה בו שרוי עולם התורה, 
כשרבים קמים ומצהירים שבכוונתם להתנכל 
לעולם התורה והישיבות, ועד כמה גדולה הסכנה 
אם חלילה יעלה השמאל לשלטון וימחק את הישגיה 

הכבירים של תנועת ש"ס למען עולם התורה. 
כמו כן ישתתפו מרנן  ורבנן חברי מועצת 

חכמי התורה מו"ר הגאון הגדול רבי שמעון בעדני 
שליט"א, הגאון הגדול רבי משה מאיה שליט"א, 
הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א והגאון 
הגדול רבי דוד יוסף שליט"א. יחד איתם יישבו 
על במת הכבוד גדולי ראשי הישיבות, ראשי 

הכוללים ומרביצי התורה.
לדברי ח"כ הרב ינון אזולאי: "זוהי הקריאה 
האחרונה לפני יום הבחירות לרבני הקהילות 
ומגידי השיעורים, להירתם למערכה. מהאירוע 
הזה תצא הקריאה – עת צרה היא ליעקב ועל 
כן כולנו חייבים להירתם למען הצלחתה של 
תנועת ש"ס. אני מסתובב ברחבי הארץ בשבועות 
האחרונים יחד עם יו"ר התנועה השר הרב אריה 
דרעי, אני רואה איזה מאמץ עילאי הוא משקיע 
על מנת להגיע לכל עיר ועיר, כאשר ביום אחד 

אנחנו עוברים כמה ערים בזו אחר זו, פוגשים 
את רבני הקהילות, שומעים מהם על הצרכים של 
הקהילה ומנסים לתת מענה ועזרה, כאשר על כל 
המלאכה מנצח יו"ר התנועה הרב אריה דרעי".

כ-5,000 איש צפויים ליטול חלק במעמד 
המיוחד. רובם כבר אישרו את השתתפותם, ובימים 
שנותרו עד לאירוע עמלים בוועדה המכינה על 
צירופם של רבני קהילות ומגידי שיעורים נוספים 

ואישור השתתפותם בכינוס המיוחד.
במסגרת ההיערכות המיוחדת, קיימו ראשי 
הוועדה המכינה של האירוע פגישות מיוחדות 
עם גורמי המשטרה והאבטחה על מנת שכוחות 
מתוגברים יאבטחו את האירוע. כמו כן, יתוגברו 
קווי התחבורה הציבורית המגיעים אל המקום וכן 

הוסדרו החניות לאלו המגיעים ברכבם הפרטי.

התלכדות של אלפי רבנים ומגידי שיעורים 
לכינוס חירום מיוחד לקראת המערכה הגורלית
שבוע לפני הבחירות, תקיים תנועת ש"ס כינוס חירום מיוחד בהשתתפות אלפי רבני הקהילות, מגידי השיעורים, רבני 

הקירוב בכל רחבי הארץ, בערים ובעיירות הפיתוח, במרכז הארץ וביישובי הספר, בערי השדה, בקיבוצים ובמושבים 

בראשות מרן ראש הישיבה וחברי מועצת חכמי התורה שליט"א:

אליהו אדרי

כשהמערכה הגורלית על הפרק, מוצא הגאון 
רבי שלמה מחפוד שליט"א גאב"ד 'יורה דעה' 
ורב שכונת נווה אחיעזר ושיכון ו' בבני ברק, 
את הזמן להתגייס למען תנועת ש"ס ולהתייחס 
לאתגרי השעה הניצבים בפני התנועה הקדושה. 
"ידועה הייתה חיבתו של מרן רבינו עובדיה יוסף 
זצוק"ל ללימוד התורה הקדושה בהתמדה עצומה, 
כשלא פסיק פומיה מגירסא אפילו לרגע", פותח 
הגר"ש מחפוד את השיחה המיוחדת. "אבל למרות 
זאת, בתקופות דומות שכל גופי התורה תלויים 
בהצלחת המערכה, אפילו מרן סגר את הספרים 
עליהם שקד יום ולילה וכיתת את רגליו מעיר 

לעיר כדי להרבות חיילים לתורה". 
הגר"ש סבור כי מפעליו של מרן נתונים בפני 
סכנה אם התנועה תיחלש חלילה. "המפעלים 

הכבירים שהקים במסירות נפש מרן רבינו זי"ע 
ואשר פרוסים בכל רחבי הארץ, בוודאי נמצאים 
בסכנה אם חלילה התנועה הקדושה תיחלש", 

הוא אומר בנחרצות. 
"רק תנועת ש"ס בהנהגת מועצת חכמי התורה 
ובאמצעות שלוחי דרבנן ובראשם יו"ר התנועה 
הרב אריה דרעי, תדאג לשמר את המפעל האדיר 

ולהרחיבו".
במהלך השיחה המיוחדת התייחס הגר"ש גם 
לאווירה השוררת ברחוב בימים אלה. "לצערנו, 
בימים אלה משנאי ה' נשאו ראש ונועצו לב 
יחדיו להילחם בכל דבר שבקדושה. ישנו חשש 
כבד שמזימתם תצלח חס ושלום. נציגי תנועת 
ש"ס הם שעומדים בפרץ יום-יום ושעה-שעה על 
מנת לבצר את חומות הדת כשהם נלחמים בעוז 
ותעצומות נגד כל המסיתים והנלחמים בעולם 

התורה". 
"נציגי התנועה הקדושה מונעים מאלה המנסים 

לפרוץ את גבולות הקדושה והצניעות, הם נלחמים 
בהם בגבורה, ורק לאחרונה היינו עדים לכך שהם 

אלו שהפרו את עצתם".
לדברי הגר"ש, מועד הבחירות בזמן אלול 
מקבל משמעות גורלית מתמיד. "בחודש הרחמים 
והסליחות כולם שבים להיכלי הישיבות והכוללים 
אחרי תקופת בין הזמנים וממיתים עצמם באהלה 
של תורה", הוא אומר. "אסור בשום פנים ואופן 
שהלימוד ייחלש בחודש הזה, אבל אני פונה 
לכל אלו שזמנם מאפשר להם בלי לפגוע בסדרי 
הלימוד, לצאת ולחזק את תנועת ש"ס בערי 
הפריפריה ולהשפיע בעזרת השם על המערכה 
כולה. כל מי ששומע את דברינו, ידע שאין מקום 
לאדישות בימים האלה וחייבים לעשות ככל 
שיידרש למען הצלחת התנועה במערכה הנוכחית. 
אנו בטוחים שהפעם יירתמו עוד יותר מהפעמים 
הקודמות להרבות כבוד שמיים ולהגדיל תורה 

ולהאדירה". 

"המפעלים הכבירים שהקים במסירות 
נפש מרן רבינו זי"ע נמצאים בסכנה, חובה 

קדושה עלינו להתגייס לטובת התנועה"
הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א, גאב"ד 'יורה דעה' ורב שכונת נווה אחיעזר ושיכון ו' בבני ברק, 
בשיחה נוקבת לקראת הבחירות הקרובות: "עם כל זה שמרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל לא פסק 
פומיה מגירסא אפילו לרגע, בתקופות כאלו שכל גופי התורה תלויים בהצלחת המערכה, 

הוא היה סוגר את הספרים ומכתת רגליו מעיר לעיר להרבות חיילים לתורה" 

הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א גאב"ד 'יורה דעה' ורב שכונת נווה אחיעזר ושיכון ו' בבני ברק
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שבועיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות של אחת 
המערכות הגורליות ביותר שידעה מדינת ישראל 
מבחינת דת ומדינה, יוצא הרה"צ רבי שלום ארוש, 
ראש ישיבת חוט של חסד ומרבני חסידות ברסלב, 
בקריאה נרגשת לתלמידיו ושומעי לקחו: "אני 
רואה יום יום את הפעילות הברוכה של תנועת 
ש"ס בכל רחבי הארץ, זה משהו שרואים בכל 
מקום אליו מגיעים, ואין ספק שיש משמעות 
רבה להצבעה עבור התנועה הקדושה. מדובר 
בפעילות עצומה ונהדרת שאנשי ונציגי התנועה 
עושים כל העת בשליחותו של מרן רבינו עובדיה 

יוסף זצוק"ל". 
במהלך השיחה המיוחדת שקיים בראש חודש 
אלול לרגל הבחירות הקרבות, סיפר הרב על 
הקשר הישיר של תנועת ש"ס לחסידות ברסלב. 
"הרב אריה דרעי השם ישמרהו, יו"ר תנועת ש"ס, 
עשה הרבה מאוד למען חסידי ברסלב שיוכלו 
לנסוע לאומן. הצדיק הזה בעצמו היה נוסע הרבה 
שנים לאומן ופעל באופן אישי לרווחת הנוסעים. 
אני יכול להעיד על כמות הפגישות, העזרה 
והנכונות לסייע לחסידי ברסלב בכל העניינים, 

כך שכל מי שנוסע לשם בוודאי חייב הכרת טובה 
לתנועת ש"ס והעומד בראשה". 

בתוך הדברים הדגיש הגר"ש ארוש שליט"א 
את פעילות התנועה בתחום הקירוב והיהדות. 
"מורי ורבי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל ייסד 
את התנועה, וכל מי שרואה את עצמו תלמיד שלו 
– אין ספק שהמקום שלו הוא תנועת ש"ס. אני 
רואה בכל מקום שאני הולך כמה הם משפיעים 
להחזיר עטרה ליושנה, להוסיף עוד מקוואות, עוד 
תלמודי תורה ומוסדות חינוך. אלה דברים שרואים 
בעין ולא צריך יותר כדי להוכיח אותם. זו הייתה 
כוונתו של מרן רבינו זצוק"ל כשהקים את התנועה 
ואין ספק שצריך לתמוך בזה ולסייע במה שניתן". 
הגר"ש ארוש קורא לתלמידיו להכיר טובה 
לתנועה הקדושה שעושה פעילות קודש בכל 
רחבי הארץ כדי להגדיל תורה ולהאדירה. דווקא 
בערב ראש השנה וימי הסליחות חשוב להתגייס 
בכל הכוח להצלחת המערכה שתביא את בשורת 
המסורת והשמירה על הצביון היהודי, כאשר רבים 
מבקשים לקעקע כל דבר שבקדושה. הצבעה 
לתנועה הקדושה משמעה תשובה מוחצת כנגד 
מבקשי רעתנו, המשך פעילות חובקת קהילות 
ומגזרים בתחומים חברתיים ויהודיים והובלת 
החינוך התורני מיסודו של מרן רבינו זצוק"ל. 

"הצבעה לתנועת ש"ס היא 
הכרת טובה למפעליו 

הכבירים של יו"ר התנועה 
למען חסידות ברסלב"

שבועיים לפני פתיחת הקלפיות, פותח הרב את ליבו 
ומספר על הקירבה למרן רבינו זי"ע, על הסיוע 
שהעניק יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי לנוסעים 
לצדיק רבי נחמן מברסלב, ועל הפעילות הענפה 

של התנועה עליה הוא מעיד מנסיעותיו

הרה"צ רבי שלום ארוש שליט"א, מרבני 
ברסלב וראש מוסדות חוט של חסד:

- צילום: מיכאל בן אבו
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חדשות
בשביל מה אני צריך את זה? לכתת את רגלי לדלג על ההרים 
לקפץ על הגבעות? כל המטרה שלנו היא לעשות רצון אבינו 

שבשמים. עבדים של הקב"ה אנחנו | מרן רבינו זי"ע, תשע"ד

חבר בית הדין הגדול הגאון רבי ציון בוארון 
שליט"א מבקש לחזק את ידיהם של נציגי תנועת 
ש"ס וקורא לכל הציבור להתאחד לתמוך, ולפעול 
בכל כוחם למען תנועת ש"ס לקראת הבחירות 

הגורליות שיתקיימו בי"ז באלול.
בפתח דבריו מדגיש הגר"צ בוארון בנחרצות: 
"כולם צריכים לדעת שהיום אין הבדל בין 
המפלגות כי כולן בעד הרס הדת. אין מפלגה 
בימין או בשמאל שתמנע חילולי שבת, גיוס 
בנות דתיות ומסורתיות ושמירה על הצביון 
היהודי של ארץ ישראל. בציבורים אחרים לא 
מכירים את הנגע של גיוס בנות משום שכולן 
לומדות בסמינרים ובבתי ספר חרדים, אבל אצלנו 

הספרדים יש בנות שלומדות בחינוך ממלכתי-דתי 
או במוסדות לא חרדיים, ומהרגע שהן מתגייסות 
הורסים את הרוחניות שלהן. בנושא הזה אין מי 
שיעמוד בפרץ, אין מי שיגן עליהן, רק נציגי 

תנועת ש"ס. 
"לגבי הישיבות, אם אין אני לי מי לי", מוסיף 
הגר"צ בוארון. "אין לנו טענות לאף אחד אבל 
אין מי שיעזור לנו, רק אנחנו, רק הנציגים 
שלנו בתנועת ש"ס. גם לגבי שלום וגם לגבי 
החזרת שטחים, אין הבדל בין ימין לשמאל, אין 
זה משנה איזו ממשלה תהיה, משום שבסופו 
של דבר האמריקאים יכפו את דעתם. אני יודע 
שיש לאנשים ביקורת על דברים מסוימים, 

ביקורת זה טוב אבל עכשיו זה שעת חירום 
וכולנו חייבים להתלכד, להתאחד ולפעול לתנועת 
ש"ס, להביא עוד ועוד מצביעים, כדי שהתורה 
תמשיך להתקיים. בפרט עכשיו שזה ערב ראש 
השנה, זכות גדולה למי שיביא מצביעים, ואני 
מברך אותם שיזכו להיכתב בספרם של צדיקים 

וחסידים". 
בסיום דבריו אומר הגר"צ בוארון כי אברכים 
ובני ישיבות, אשר יש בכוחם להשפיע ויודעים 
לדבר עם הציבור הרחב, חובה עליהם לסגור את 
הגמרא ולהביא מצביעים מערי השדה ומהציבור 
המסורתי. "מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל כבר 
הורה בשעתו וזוהי הלכה לדורות, שמי שבכוחו 

לגייס מצביעים נוספים עבור תנועת ש"ס שיצא 
לפעילות, אבל סתם לצאת מבית המדרש זהו 

ביטול תורה". 

אליהו אדרי

הגאון רבי זמיר כהן שליט"א, ראש ארגון 
הידברות וראש ישיבת היכל מאיר, יוצא בקריאה 
נרגשת לציבור להיחלץ חושים ולהירתם למען 
הצלחתה של תנועת ש"ס בבחירות הקרובות, 
כאשר החובה מוטלת על כל אחד ואחד שביכולתו 
להביא מצביעים נוספים, בעיקר כאלו שבעבר 

לא הצביעו לתנועת ש"ס. 
כששאלנו את הגר"ז האם אין חשש שהקריאה 
לציבור להצביע למפלגה מסוימת עלולה לגרום 
לפגיעה בפעילות הקירוב, השיב הגר"ז כהן 
באריכות: "לאחר פטירת רבן של כל בני הגולה 
מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל כשהתבקשנו לקרוא 
לציבור להצביע ש"ס, נכנסתי אל הקודש למורי 
ורבי מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א 
כדי לשאול את השאלה הזאת, האם נכון למי 
שעוסק בקירוב לפנות לציבור בעניין פוליטי, 
שהרי החיבור של עולם הקירוב לפוליטיקה 
עלול להרחיק את המתקרבים. תשובת מרן רה"י 
שליט"א הייתה חדה וקצרה, והוא השיב מנהמת 
ליבו: 'תגיד להם שתנועת ש"ס זה לא פוליטיקה!' 
"כל מי שמכיר את מרן ענק האמת, יודע 
שהמילים האלה לא נאמרו כתירוץ להרגיע 
את מצפונם של העוסקים בקירוב, אלא זוהי 
האמת המוחלטת: פוליטיקה מתייחסת למשרות 
ועיסוקים בעניינים הטכניים של  ותפקידים 
המדינה, אבל תנועת ש"ס שומרת על העתיד 
הרוחני של כלל ישראל בכלל, ועל עתיד עולם 

התורה בפרט. הרי כל מי שרואה לאחרונה את 
התפנית הדרסטית של המתקפות על היסודות 
הכי בסיסיים ביהדות, בתחומים שאיש מאיתנו 
לא העלה בדעתו שמישהו יטען כנגדם, מבין 
בדיוק את המילים האלה: ש"ס זה לא פוליטיקה. 
"אלא בדיוק כשם שכולנו נרוץ להציל יהודי 
טובע בים, ונרוץ לגרום לעוד יהודי שלא יתניע 
את הרכב בשבת, אפילו להציל אותו מכך רק פעם 
אחת כשבידנו לעשות זאת, ולא נקשר זאת לשום 
פוליטיקה, כך ועל אחת כמה וכמה בדברים הנוגעים 
לעתיד הרוחני של עם ישראל כולו בימים גורליים 
אלה, על כולנו להירתם למערכה ולקבל על עצמנו 
להביא קולות חדשים שלא הצביעו ש"ס בבחירות 
הקודמות, והפעם יצביעו לתנועה הקדושה הזאת".

כששאלנו את הגר"ז כהן, כמי שמוביל מהפכה 
של קירוב במשך שנים רבות, מה החלק של 
תנועת ש"ס במהפכת התשובה, השיב: "מלבד 
רשת הת"תים ברחבי הארץ שבוגריהם מפארים 
כיום את עולם הישיבות, וביניהם רבים שהוריהם 
מסורתיים או חוזרים בתשובה, התנועה תמיד 
עומדת לימין ארגון הידברות, בעיקר בהפקת 
אירועים במשך השנה בכלל ובזמני החגים בפרט. 
שמעתי ממנכ"ל הידברות רבי דוד תופיק ששיתוף 
הפעולה בין חברי הכנסת של ש"ס והנציגים 
בכל רחבי הארץ לבין ארגון הידברות הוא כמעט 
על בסיס יומי. וזו גם ההזדמנות להודות ליו"ר 
התנועה הרב אריה דרעי שהנחה את הנציגים 
לעשות עבודת קודש הן במאמץ הגדול לסייע 
בתקציבים במשרדים ממשלתיים, הן בארגון 
אולמות ומתנ"סים והן בהשקעה בפרסום ובכל 

דרך אפשרית; על העמידה לימין עולם הקירוב 
ועל העשייה הגדולה בלב אוהב ובנפש חפצה 
בכל עת ובכל זמן, ולא רק לקראת ימי הבחירות. 
"מי שנמצא כעת בסכנה הוא דווקא הציבור 
המסורתי והציבור החילוני. הציבור החרדי ימשיך 
בדרכו עם או בלי עזרת המדינה, אבל הסכנה 
הגדולה היא דווקא לעתיד הרוחני של צאצאי 
הציבור המסורתי ושאינו דתי, שהרי כולנו צאצאי 
המכבים ולא צאצאי הפוסחים על שתי הסעיּפים, 
ובוודאי שלא מצאצאי המתיוונים. וכך גם יהיו 
הדורות הבאים של עם ישראל. כל מי שיבדוק מה 
עלה בגורלם של צאצאי מייסדי המדינה החילוניים 
שירדו לחוץ לארץ ונטמעו בגויים, יעמוד נחרד מול 
מה שעתיד לעלות בגורלם של כל ראשי המפלגות 

המכריזות כיום על מלחמה בהשם ובתורתו".
עוד מוסיף הגר"ז: "יש לזכור שהעם בישראל 
עבר בשנים האחרונות ועדיין עובר שטיפת מוח 
בכפייה, באמצעות מימון שמגיע משונאי ישראל 
שמממנים את הקרן שהוקמה להרס ישראל, וכדי 
להסוות את פעילותם ההרסנית קראו לעצמם 
הקרן החדשה לישראל. כדרכו של היצר להסוות 
קלקולים נוראיים באמצעות מתן מעטפת של 
שם מרשים, אבל שקרי לחלוטין והפוך לגמרי 
מהתוכן האמיתי. ואת הנקודה הזאת צריך לחדד 
בפעילות ההסברה לאחינו המסורתיים: 'אתה 
לא שם לב ששטפו לך את המוח בכפייה, נגד 
רצונך, ועיוותו לך את החשיבה באמצעות מימון 
שזורם לקרן הזאת על ידי שונאי ישראל? תתבונן 
מה הייתה דעתך על גופי התורה והיהדות לפני 
כמה שנים, ומהי דעתך היום!' הרי כל בר דעת 

יזדעזע ממה שיתגלה לפניו, גם אם אינו יהודי 
שומר תורה ומצוות.

"לכן, מי שעתידם הרוחני של קרוביו ומכריו 
שאינם דתיים יקר לליבו, חייב לפנות אליהם מבלי 
להתבייש, ולדבר על ליבם ולשכנעם להצביע 
לתנועה הקדושה שייסד מרן רבינו זיע"א. תנועה 
זו שפועלת גם עבור עולם הישיבות וגם עבור 
העם שבשדות, הן בדאגה לעתידם הרוחני והן 
בדאגה למצבם הכלכלי והגשמי. אצל מי אפשר 
למצוא שילוב מושלם כזה? וכמה חבל שהעשייה 
העצומה הנעשית על ידי משרד הפריפריה ושאר 
המשרדים של ש"ס, בראשות איש חכם ונבון 
רבי אריה דרעי השם ישמרהו, לא מספיק ידועה 
לציבור כולו. אבל אפילו די במעט שכן נודע 
לכולם, כדי להיחלץ חושים ולפעול להצלחת 
המערכה הזאת. לכן כאשר תלמידי ישיבתנו, 
שואלים למי להצביע, תשובתי החד משמעית: 
אם רצונך בשפע זכויות עד בלי די גם בעולם 

הישיבות וגם בעולם הקירוב, רק ש"ס".
"הדברים האלה נכונים לכל מערכת בחירות, 
ועל אחת כמה וכמה במערכת הזאת", אומר הגר"ז 
ומוסיף: "כל מערכת בחירות גורלית, אבל המתבונן 
במתרחש סביב יגלה שלא נגזים אם נאמר שזו 
הגורלית ביותר או לפחות אחת הגורליות ביותר 
מאז קום המדינה ועד היום. ובפרט בחודש זה 
חודש הרחמים והסליחות, ליבם של ישראל פתוח, 
וכל יהודי שזיק של אמונה בליבו יכול להבין 
ולהשתכנע באמת המוחלטת ללא צל של ספק, 
שהפתק הזה יכול להכריע את גורלו לטובה 

ולברכה לשנה טובה ומבורכת".

"אין מי שיגן עלינו בנושאי 
הדת, רק תנועת ש"ס"

"זו מערכת הבחירות הגורלית 
ביותר מאז קום המדינה"

חבר בית הדין הגדול הגאון רבי ציון בוארון שליט"א, מורה חד משמעית:

הגאון רבי זמיר כהן שליט"א ראש ארגון הידברות וראש ישיבת היכל מאיר:

הגר"ז כהן הוסיף: "כאשר תלמידי ישיבתנו שואלים למי להצביע, תשובתי החד 
משמעית: אם רצונך בשפע זכויות עד בלי די גם בעולם הישיבות וגם בעולם 

הקירוב, רק לתנועת ש"ס"
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אליהו אדרי

כשבועיים לפני הבחירות הגורליות על עתידה 
הרוחני של ישראל, יוצא בנם של קדושים הרה"צ 
רבי דוד חנניה פינטו שליט"א בקריאה נרגשת לבני 
התורה ולציבור הרחב להירתם ולפעול להצלחתה 
של תנועת ש"ס בבחירות הקרובות שיתקיימו 

בי"ז אלול.
"אני זוכר שלפני שנים רבות", סיפר הגרד"ח 
פינטו, "התקשר אלי מרן רבינו עובדיה יוסף עליו 
השלום, עוד כשהייתי מתגורר בצרפת, והיה ממש 
בוכה ומזיל דמעות על מצב היהדות בארץ ישראל, 
על החשיבות של עולם התורה ועל כך שכל אחד 
צריך להירתם על מנת להגדיל את כוחה של 

תנועת ש"ס". 
בנוגע למפלגות שקוראות תיגר על עולם התורה 
אמר הגרד"ח פינטו: "כשאנחנו רואים מה קורה 
היום, כאשר יש מפלגות שמנסות להצר את צעדיו 
של עולם התורה, אני שואל את עצמי – מי בסכנה: 
התורה או אנחנו? התשובה היא שהתורה אף פעם 
לא בסכנה משום שיש לנו הבטחה שהתורה לעולם 
לא תישכח. הפחד הגדול הוא עלינו – שלא יהיו 
מספיק לומדי תורה ועל זאת המערכה. זה היה 
הפחד הגדול של מרן רבינו הגר"ע יוסף זצ"ל. 
כשהיה מדבר איתי על עולם התורה היה ממש 
בוכה כאילו ספר תורה שרוף נמצא על ידו. תמיד 
היה אומר לי שלחזק את תנועת ש"ס זה לחזק 

את התורה עצמה".
הגרד"ח פינטו קרא גם להתחזק לאור המצב 
הביטחוני: "אנחנו נמצאים בימים מתוחים בצפון 
ובדרום. אנחנו לא יודעים מה ילד יום. בעבר, דווקא 
בימי בין הזמנים שיש יותר רפיון בלימוד התורה, 
היו מתרגשות עלינו כל הצרות האלה. והנה הפעם, 
דווקא בראש חודש אלול, ביום שבו מתחילים את 
זמן אלול בישיבות הקדושות ובכוללים, דווקא ביום 
זה החלה המתיחות. משמים רומזים לנו שזה מעשה 
שטן, שבמקום לדבר על הבחירות ועל פוליטיקה 
צריך להתחזק בלימוד התורה, כפי שכתוב כשהקול 
קול יעקב אין שולטות הידיים ידי עשו. עלינו 

להתחזק ולהגביר את קול התורה כדי להחליש 
את ידי עשו. אבל יחד עם זאת, משום עת לעשות 
לה' הפרו תורתך, כל בני התורה צריכים לכתת 
רגליהם על מנת להביא עוד ועוד קולות לתנועת 
ש"ס. גם אני פיניתי מסדר יומי בשבועיים הקרובים 
וקבעתי לעבור ממקום למקום על מנת לחזק את 
כוחה של תנועת ש"ס, כי זה לחזק את התורה".

לסיום, אומר הגרד"ח פינטו: "אנחנו מתפללים 
שנעבור את התקופה הזאת ותהיה הצלחה גדולה 
לש"ס ולמפעל חייו של מרן רבינו זצ"ל. חז"ל 
אומרים שצדיקים במיתתם קרויים חיים ואני בטוח 
שמרן מסתכל ממעלה ופועל על מנת שמפעל חייו 
ימשיך להתקיים. מרן עודנו חי. המילים שלו עדיין 
נשמעות ומהדהדות ומחייבות את כולנו. זכותו 
של מרן היא שכיום עולם התורה פורח כפי שלא 
ראינו מזה דורות רבים, ועל כולנו לעשות הכל 

על מנת שהתורה תמשיך להתרבות.
"אנחנו יודעים שתמיד, כמו בכל דור, היו כאלו 
שניסו להשכיח את התורה. פעם היוונים, פעם 
הרומאים, ובכל פעם מישהו אחר קם על מנת 
להשכיח את התורה, אבל כבר יש לנו הבטחה, 
'והיא שעמדה לאבותינו ולנו'. היא זו שעמדה 
לנו שבזכותה הקב"ה הצילנו מידם. מי שמצביע 
לתנועת ש"ס מרבה תורה בעולם והיא זו שמגינה 

ומצילה על עם ישראל.
"אני רוצה לברך את המצביעים לתנועת ש"ס 
הקדושה, שבזכות אבותי הקדושים ובזכות מרן 
רבינו עובדיה יוסף עליו השלום, שכל מי שיתמוך 
ויעזור לתנועת ש"ס, לא רק שהוא מסייע ללומדי 
התורה אלא גם לכל בית ישראל שחלקם רחוקים 
עדיין מהיהדות, ובזכות העובדה שהנציגים של ש"ס 
בראשות ידידנו רבי אריה דרעי השם ישמרהו, 
עוזרים ומסייעים, מתרבה התורה בעם ישראל. יתן 
להם ה' ברכה והצלחה, בפרט בימים אלו, לקראת 
ר"ה כאשר כל אחד מאיתנו זקוק לעורכי דין 
טובים לקראת יום הדין, ומי לנו פרקליטים נאמנים 
מחכמי וגדולי ישראל זצוק"ל, שבשמים הם יהיו 
הפרקליטים שלנו בזכות זה שאנחנו ממשיכים את 
דרכם, ודואגים באמצעות הצבעה לתנועת ש"ס 

שח"ו לא תשתכח התורה מעם ישראל".

"חכמי וגדולי ישראל יהיו 
פרקליטים ביום הדין למי 

שיסייע להצלחתה של ש"ס"

בנם של קדושים הרה"צ רבי דוד חנניה פינטו 
שליט"א בקריאה נרגשת לבני התורה:

- צילום: יעקב כהן
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חדשות
אני מברך את כל מי שיצביע למען ש"ס, יהא חלקו בעולם 
הבא, אשריו ואשרי חלקו, שכרו גדול מאוד. הוא מחזק את 

התורה. ש"ס חזקה – התורה חזקה | מרן רבינו זי"ע, תשע"ד

אליהו אדרי

הגורלית  הבחירות  מערכת  לקראת 
שעומדת לפתחנו, בקו 'דרך המלך' נכנסים 
לישורת האחרונה בכל הכוח וכעת משיקים 
מספר פרויקטים חדשים: החל מהשבוע 
יימסרו מדי יום על ידי הרבנים בקו 'דרך 
המלך' דברים בגודל חובת וחשיבות המערכת 
שלפנינו, וכן מספר הראיונות יגדל מדי לילה 

במשדר חצות.
הגדול  המבצע  היא  הכותרת  גולת 
ביום ראשון שלפני הבחירות: בין השעה 
2 בצהריים ועד השעה 6 בערב, כולם עוצרים 
את כל העיסוקים ומתקשרים לכל ה'אנשי 
קשר' שלהם להשפיע עליהם לבחור ולפעול 

למען התנועה הקדושה.
על מבצע זה אמר יו"ר התנועה הרב אריה 
דרעי בריאיון ל'דרך המלך' שהוא "יכול 
להוסיף עוד שני מנדטים לתנועה". כזכור, 
בפעם שעברה התקיים המבצע משעה 2 עד 4 

אחה"צ; הפעם, לרגל ההצלחה הגדולה בפעם 
הקודמת, במערכת 'דרך המלך' מגדילים את 

המבצע בעוד שעתיים, עד 6 בערב.
לחודש  מיוחד  מספר  הושק  בנוסף, 
הבחירות: 2711*, מספר קל שיהיה ניתן 
להעביר לכל החברים. כרגע הקו עדיין 
חסום לצערנו לחלק מהסלולרים הכשרים 
וניתן להתקשר ממספרים נייחים, וכן אפשר 
להתקשר מטלפון נייח ומקבלים מספר אישי 
בשלוחה 7, אך ממש בימים האחרונים פועלים 
חה"כ של התנועה הרב מיכאל מלכיאלי והרב 
ינון אזולאי לפתוח לאלתר את הקו למספרים 
כשרים, כפי שראוי לקו של עולם התורה. 
בקו 'דרך המלך' מסרו לעיתון 'הדרך': 
"לצערנו, בכל מה שקשור לתנועת ש"ס, 
מערכות התקשורת מביאים במקרה הטוב 
למחצה שליש ורביע, לכן זו זכות גדולה 
לנו לשמש שופר לתנועה במשך כל השנה 
ובמיוחד בתקופה גורלית זאת, ולהביא את 
דעתם של מרנן ורבנן חכמי וגדולי ישראל 

ואת דבר התנועה בריש גלי".

אליהו אדרי

ועד הישיבות פנה עם תחילת זמן אלול לראשי 
להסדרת  בקריאה  הקטנות  הישיבות  ומנהלי 
ההתייצבות לצו ראשון של תלמידי הישיבות, 
בימים מרוכזים ייעודיים, בהתאם להסדרים שהושגו 
בסייעתא דשמיא לאחרונה, כהוראת מרנן ורבנן 

חכמי וגדולי ישראל שליט"א.
ההתייצבות בימים המרוכזים תתקיים בסמיכות 
להיכלי התורה, והינם מיועדים בעיקר לתלמידי 
הישיבות הקטנות, שאמורים להתייצב לראשונה 
ולהסדיר את מעמדם כבן ישיבה שתורתו אומנותו. 
הסדר זה נעשה בהתאם להנחיית והוראת חכמי 
וגדולי ישראל שליט"א לקיים את הליך ההתייצבות 
באופן הראוי ביותר לבני הישיבות הקדושות. פנייה 
זו מכוונת לכלל ראשי הישיבות הקטנות שרובן ככולן 
הצטרפו זה מכבר להסדר זה, ובמיוחד לישיבות שזה 
לראשונה הגיעו תלמידיהם לשיעור ב' וג' ואשר 

נולדו עד לתאריך י"ט בטבת התשס"ה.
כאמור, מטרת הסדר זה הינה הרצון לשמר את 
מעמד תלמידי הישיבה שתורתם אומנותם, תוך 
שימת לב מרובה שהדבר יתקיים באופן המתאים 
והראוי לבן ישיבה ועל מנת למנוע עד כמה שניתן 
ביטול תורה מתלמידי הישיבות. לפיכך יתקיימו 
ההתייצבויות בימים מרוכזים המיועדים לבני ישיבות 
בלבד, במוקדים שונים ברחבי הארץ, כשהדבר מהווה 
תיקון גדול מאוד. נציגי ועד הישיבות יהיו נוכחים 
במועדים המיוחדים במקום ההתייצבות ויעקבו אחר 
ההליכים כדי לוודא שהם מתקיימים באופן המוסכם, 

תוך מתן פתרונות לכל בעיה שעלולה להיווצר.
בנוסף, הנהלת ועד הישיבות שיגרה מכתבים 
לראשי ומנהלי הישיבות על מנת להתריע בפניהם 
על העובדה כי אחוזים ניכרים מבני הישיבות 
אינם מתייצבים במועד לזימון השנתי בלשכת 
הגיוס ומסכנים בכך את מעמדם כבן ישיבה על 
כל המשתמע מכך, ולאחר זמן מוצאים את עצמם 

מן הצועקים לשעבר.

'דרך המלך' בפרויקט חדשני: 
מתקשרים ל'אנשי קשר' 

"יש להסדיר ההתייצבות לצו 
ראשון כהוראת מרנן ורבנן 

חכמי וגדולי ישראל שליט"א"

ועד הישיבות בקריאה לראשי ומנהלי הישיבות הקטנות:קול הבוחר

חיים טריקי

המונים בעצרות ההתעוררות המסורתיות של 
'אל המעיין', בראשות מרנן ורבנן חכמי ומאורי 
הדור שליט"א, שהחלו בפתחו של חודש הרחמים 

והסליחות.
מסמליה המרכזיים של תנועת 'אל המעיין' 
מיום היווסדה, אלו עצרות התשובה של חודש 
אלול – חודש הרחמים והסליחות. את כנסי 
התשובה והתעוררות ייסד מרן רבנו עובדיה 
יוסף זי"ע לפני עשרות שנים, עת נטל את מקלו 
ותרמילו ונדד מעיר לעיר כדי לעורר ליבותיהם 
של בית ישראל לאבינו שבשמיים לקראת יום הדין 
הנורא, ולברכם לקראת השנה החדשה הבעל"ט 

בכתיבה וחתימה טובה. 
גם לאחר הסתלקותו של מרן רבינו זי"ע, 
המשיכה 'אל המעיין' ביתר שאת את אותה מסורת 
מפוארת, ומקיימת עצרות תשובה והתעוררות 
בלילות חודש הרחמים והסליחות, וכפי שהגדיר 
זאת חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף 
שליט"א, במשאו באופקים: "זכורני שבדיוק לפני 
25 שנה, ניצבנו כאן ברחבה יחד עם אבי מורי 
מרן רבנו זי"ע, וב"ה מאז ועד היום ממשיכים 

את אותה מסורת ביתר שאת". 
עצרת הפתיחה התקיימה כמדי שנה בלילה 
הראשון לאמירת הסליחות בבתי הכנסת מוסאיוף 
בירושלים, בראשות מו"ר הראש"ל הגר"י יוסף 
שליט"א, שהעלה על נס בדבריו את מפעליו 
הכבירים של מרן רבינו זי"ע, שהם בבחינת 
'כתבוני לדורות', כאשר רבבות יהודים שבים 
לצור מחצבתם גם בעצם היום הזה בזכות הנטיעים 

העמוקים ששתל מרן רבינו זי"ע.

אלפים רבים השתתפו בעצרות התשובה 
ברחובות, הרצליה וגבעת שמואל ביום שלישי 
השבוע בראשות מו"ר הראש"ל הגר"י יוסף שחיזק 
את ליבם של השומעים וקרא להמון העם לערוך 
חשבון נפש נוקב לקראת ימי הדין הקרבים ובאים. 
בגבעת שמואל קרא מו"ר הראש"ל לבני הקהילה 
הצרפתית ששהו במקום, לקיים שיעורי תורה 
ולהתלכד סביב המפעלים הרוחניים של מרן רבינו 
זי"ע, שכל חייו כיתת את רגליו בכל רחבי תבל 

להאיר את אור היהדות בכל בית בישראל.
בנוסף, שיעור מרכזי לאברכים ובני תורה 
התקיים במוסדות 'דור ודור' על ידי הגר"ד יוסף, 
שאף הוא סיפר בהרחבה על מסירות נפשו של 

מרן שייסד את 'אל המעיין' והטביע לדורות את 
מסע הקודש בחודש אלול. הוא הדגיש כי על כל 
יהודי מבני עדות המזרח לפעול להצלת מפעלות 

הקודש של מרן רבנו זי"ע. 
בעיר שדרות התקיימה עצרת ענק בהשתתפות 
'זכור  מאות בני נוער קירוב במרכז הרוחני 
לאברהם'. הגר"ד יוסף חיזק את תושבי העיר 
הנמצאים בחזית וסובלים מדי תקופה מירי טילים, 
ואף סיפר על מקרה שאירע לו לאחר שיעור 
שנשא בעיר אשדוד במלחמת צוק איתן. "אתם 
נמצאים בחזית, מתמודדים עם אזעקות. ואף עימי 
היה מעשה. בימי מבצע 'צוק איתן', הייתי באשדוד. 
מלכתחילה הוזמנתי למסור שיעור בשדרות, אבל 

חששתי. באשדוד אומנם גם כן הסכנה מצויה, אך 
שם יש יותר מרווח זמן לברוח. לאחר שמסרתי 
שיעור בכולל גדול, נכנסתי למכונית והנהג התחיל 
לנסוע, עד שהגענו למרכז העיר ותפסה אותנו 
אזעקה. אני לא מכיר את הדברים האלו. מה 
עושים עכשיו. ראיתי את כולם רצים ומחפשים 
מחסה. התחבאנו באיזה מקום יחד עם קבוצה 
גדולה של אנשים, ואז אנחנו רואים איזה דבר עף 
בשמיים, רואים את הכיפת ברזל, שומעים פיצוץ, 
תוך כמה שניות הכל נרגע. אני מביט סביבי. אני 
רואה שכל האנשים יוצאים, הולכים ברחוב כאילו 
כלום לא היה. היה ונגמר. חוזרים למסלול של 
החיים הרגילים. ומיד שבנו לירושלים, ובדרכי 

התבוננתי על מוסר עמוק ממה שהתרחש.
"הנה בא חודש אלול, מתחילים להתכונן, 
מסדרים מרחב מוגן, סליחות, ראש השנה, האזעקה 
בשופר, ואז כולם צדיקים, מתפללים, מתחרטים. 
מגיע כיפור, מתאמצים יותר ויותר, ואז מוצאי יום 
כיפור, תוקעים בשופר, ומה קורה אז? הולכים 
הביתה, עושים הבדלה, אוכלים ושותים ואז 
חוזרים למה שהיינו לפני חודש אלול. הייתה 
אזעקה ונגמרה. אבל אל לנו לחשוב כך, אלא 
עלינו לתקן את מעשינו, ובעיקר קבלה לעתיד 

שלא לשוב לכסלה".
מיד לאחר העצרת בשדרות, התקיימה עצרת 
ענק בעיר אופקים בהשתתפות הגאון רבי יגאל 
כהן שליט"א, ראש מוסדות 'יביע אומר' ומגדולי 

מחזירי התשובה. 
יצוין, כי במהלך השבוע הבא ובכל ימי חודש 
אלול יתקיימו עצרות וכנסי תשובה בעשרות 
מוקדים ברחבי הארץ, מדן ועד אילת, בראשותם 
של מרנן ורבנן ובראשם מרן ראש הישיבה חכם 

שלום כהן שליט"א. 

אלפים רבים בעצרות ההתעוררות 
המסורתיות של 'אל המעיין' בכל רחבי הארץ 

"לתקן את מעשינו ולקבל לעתיד". הגר"ד יוסף במשאו בעצרת בשדרות
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יצחק בן מנחם

נגד  השרון  ברמת  מתנהל  קשה  מאבק 
פתיחת גן ילדים תורני. את המאבק מנהלים 
מספר תושבים חילוניים הטוענים כי אין צורך 
להביא את החינוך התורני לעיר חילונית, טענה 
שהתקבלה בשאט נפש ובדחייה על ידי העירייה 

והעומד בראש.
בישיבת מועצת העיר שנערכה ביום חמישי, 
ראש העירייה אבי גרובר, מהתומכים בפתיחת 
הגן החדש, יצא כנגד המתנגדים להקמת הגן 
החדש. ראש העירייה אמר בישיבת המועצה כי 
התנגדות להקמת גן לטובת ילדי העיר, כמוה 

כהתנגדות להקמת גן יהודי. 
מאז ישיבת המועצה, ראש העירייה מותקף 
בצורה קשה על ידי אותן קבוצות החפצות שלא 
יהיה סממן תורני ברמת השרון. הגדילו לעשות 
אותם אנשים והחלו להפוך את דבריו החדים 
של ראש העירייה בישיבת המועצה ל'פגיעה 

בזכר השואה'. 
בתגובה למהומה על פתיחת הגן התורני, אמר 
ראש עיריית רמת השרון אבי גרובר: "מאז נבחרתי 
פעלתי ואמשיך לפעול לקידום צביונה החילוני של 
רמת השרון, אך לא על חשבון זכותם של תלמידים 

קטנים לקבל חינוך על פי דרכם ואמונתם".
ובתוך כך, בעקבות פגישת ח"כ הרב משולם 
נהרי, סגן שר הפנים, הפריפריה הנגב והגליל, 
עם שר החינוך הרב רפי פרץ, בשבוע שעבר, 
החל משרד החינוך לבדוק את הטענות כנגד 
עיריית מעלה אדומים, אשר משתמשת במבני 
חינוך לצרכים שאינם עבור גני ילדים או כיתות 
לימוד, ודורש מהעירייה והעומד בראשה להגיב 
על טענת הורי התלמידים הזועקים זה חמש שנים 
להקצות להם מבנה עבור הקמת תלמוד תורה.

ל'הדרך' נודע, כי בקשת משרד החינוך לבדוק 
את שימושם של מבני החינוך במעלה אדומים, 
הכניסה את העירייה ללחץ. כפי שנמסר, על מנת 
שעירייה תשתמש לצרכים אחרים במבנה חינוך 
שהקמתו מומנה על ידי משרד החינוך, היא צריכה 

לקבל אישור ממשרד החינוך. 
"לא ייתכן שילדי מעלה אדומים לא יזכו 

למבנה עבור תלמוד תורה. אין הצדקה למעשיו 
של ראש העירייה למנוע מאותם תלמידים ללמוד 
תורה בעירם. אנו נמשיך ונפעל עד אשר יוקצה 
מבנה עבור התלמוד תורה", אומר ח"כ הרב מיכאל 
מלכיאלי, המלווה את הורי התלמידים במאבקם.

ביום ראשון השבוע, עם פתיחת שנת הלימודים, 
פתחו ההורים את התלמוד תורה ברחובה של 
עיר. ההורים עם שלטי מחאה "אין ברירה, תלמוד 
תורה", "גדלנו פה, ממשיכים פה", הודיעו כי הם 
יערכו הפגנות מחאה עד אשר ראש העירייה ידאג 

לילדיהם ככל ילדי מעלה אדומים. 
מאבק נוסף נגד ראש עיריית מעלה אדומים 
מצד הורים לתלמידי החינוך הממלכתי-דתי-תורני, 
זאת בעקבות החלטת ראש העירייה לאסור מעבר 
תלמידים מבתי הספר הממ"ד לבית הספר הממ"ד 
התורני 'מעלה התורה' אשר נחשב בית ספר 
כלל-אזורי. בעקבות התערבות ראש העירייה, 
פנו ההורים במכתב לשר החינוך הרב רפי פרץ 
וכתבו, בין היתר, "לצערנו ראש העירייה החליט 
לראשונה להתערב ברגל גסה בשיקולים חינוכיים 
של כל משפחה ומשפחה ולאסור מעבר תלמידים 
המבקשים לקבל חינוך תורני התואם את אורח 
חייהם, לו הם זכאים על פי אמונתם ועל פי חוק 

במדינה דמוקרטית".
ההורים הוסיפו וכתבו כי "לאחר בירור מעמיק 
של ההתערבות התמוהה, נגלה לעינינו בצער 
ובתדהמה כי הסיבה לפגיעה בחינוך ילדינו היָנּה 
בין היתר כי מר כשריאל החליט לנהל מאבק 
עם משרד החינוך על גב ילדינו, וזאת משיקולים 
כלכליים ומחלוקות נוספות עם משרד החינוך 
בנושאים שאינם קשורים למעבר הילדים. עוד נודע 
לנו כי למר כשריאל הוצעו פתרונות תקציביים 
שונים לסיוע במעבר הילדים מבלי לפגוע במוסדות 
החינוך אותם עזבו, אך הוא אינו מוכן לדון בדברים 
עם נציגיו המקצועיים של משרד החינוך עד אשר 

יקבל מהמשרד את מלוא בקשותיו".
שר החינוך הרב רפי פרץ הורה לגורמי המקצוע 
במשרד החינוך לחתור לפתרון הבעיה. "חינוך 
ילדיכם הוא במעלה ראשונה ואני מעריך אתכם 
על כך. אבקש מהגורמים הרלוונטיים במשרד 
לבדוק את העניין כדי להגיע לפתרון", כתב שר 

החינוך להורים.

כן נרבה וכן נפרוץ

הסתה חמורה כנגד גן 
ילדים תורני שהוקם 
השנה ברמת השרון

ובמעלה אדומים, דורש משרד החינוך מראש העירייה 
לפנות מבני חינוך לטובת התלמוד תורה

"גדלנו פה, ממשיכים פה". ההפגנה במעלה אדומים
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חדשות

צבי יעקבזון

לאחרונה ציטטתי במאמרי ממקור כלשהו 
דברים שכתב מרן רבינו זיע"א על ביקור שעשה 
במושב 'קדרים' כדי לקיים מצוות פדיון פטר 
חמור. לא בדקתי בעצמי את הפרטים ולא עיינתי 
במה שכתב מרן רבינו זיע"א בעצמו, על אף 
שהיה כתוב המקור )שו"ת 'יביע אומר'(. אדרבה, 
בגלל שצוין המקור סמכתי על המצטט. אולם 
הוא שגה, גם אם לא בפרט חיוני ומהותי, ועלי 

משוגתו ושגגתו.
ובכן – ראשית לכֹל, מושב 'קלחים' ולא מושב 

'קדרים' - - -
)קלחים הוא בדרום, סמוך לנתיבות. נוסד 5 
שנים לאחר קום המדינה(. כך כתב לי אהובנו 
רבי משה כהן-מתוק שנלווה באותה תקופה למרן 
בנסיעותיו וגם לזו, ואני סומך עליו. אכן היו 
במעמד מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א 
וחבר ה'מועצת', קברניט תנועת התשובה הגאון 

הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א.
והיו עוד רבים: ראש וראשון, יושב-ראש 
התנועה רבי אריה דרעי. היו שם נציגי ש"ס 
מכל יישובי הדרום. אני מביט בתמונות ומזהה 
את העסקנים הצעירים שהיום כבר שיבה נזרקה 
בזקנם. והיו ראשי המועצה האזורית מרחבים 
והמועצה הדתית בני שמעון – שני נותני החסות 
לאירוע המיוחד הזה. והיו אלפי אנשים. צעירים 
ומבוגרים, בני ישיבה וחקלאים, אברכים ואנשי 

עמל.

"האימא הספרדייה"

והיו שם אלפי נשים. מי שהיה במעמד ההוא 
לא ישכח אותו לעולם. אותה "אימא ספרדייה" 
שהייתה במוקד הבחירות הראשונות בהן ש"ס 
הפציעה. לא זוכרים? טרם נולדתם? אז נספר לכם: 
בתשדיר הבחירות של ש"ס נשא דברים הגאון 
רבי יצחק פרץ שליט"א, מי שהאברך הצעיר דאז 
הרב אריה דרעי המליץ עליו למרן רבינו זיע"א 
שיוצב במקום הראשון. הרב פרץ בנאומו היה 
נרגש )כי הוא באמת אדם רגשן( והזיע כהוגן )כי 
שפכנו עליו מים( ודיבר מנהמות לבו. היה שם 
הצלם שמוליק קלדרון ואפילו 'הבמאי' הרה"צ 
רבי אורי זוהר, אבל כולם הבינו שצריך לתת 

לרב פרץ 'יד חופשית'. 
ואז הוא אמר בתוך הדברים משפט כזה )אני 
מצטט מהזיכרון(: "אלף פרופסורים לא שווים אימא 
אחת ספרדייה שמדליקה נרות שבת". המשפט 
הזה הלהיט את האווירה. אנשים התחילו לדבר 
על תנועת ש"ס ועל ערכים. ואז הגיעו התשדירים 
של מרן רבינו זיע"א שעשו חשמל בבתים. תצביע 
ש"ס ובשמיים יגלו לך שבנית מקווה... אז שם 
בקלחים )לא קדרים( היו אלפי נשים, צעירות 
ובנותיהן הקטנות, מבוגרות ובנותיהן הצעירות, 

קשישות ובנותיהן הנשואות. 
הרכב של מרן הגיע, ואת ההתרגשות אי אפשר 
לתאר. הוא לא הצליח לצאת מהרכב. מצד אחד 
)הצד של הנהג( אלפי נשים, מצד שני אלפי 
גברים )אגב: בהפרדה מוחלטת. בלי שילוט ובלי 
רמקולים וצעקות; מתוך צניעות ספרדית טהורה(. 
היה צריך להתאמץ מאוד כדי לפלס למרן דרך.

"גם החמור רעב"

כותב לי עוד רבי משה: "הייתי צמוד למרן, 
וראיתי שתוך כדי, ָלקח פלח של אבטיח והאכיל 
את החמור. אכן 'ורחמיו על כל מעשיו'. באותו 
ערב דוד לוי פתח מפלגה בבית שאן, ולמחרת היה 
כתוב ב'ידיעות' שלאירוע של מרן באו 5,000 איש".

ברשימותיו מצא הרב כהן-מתוק כדלהלן: 
"מצות פדיון פטר חמור היא מן המצוות הנדירות 
שאותן ניתן לקיים אחר מספר תנאים. זכיתי 
להתלוות למרן ביום כ' לחודש סיון תשנ"ה לקיום 
מצוה נדירה זו שהתקיימה ברוב עם במושב קלחים 
שבדרום. החמור נולד לאחד מחברי המועצה 
הדתית המקומית באזור, שביקש לזכות את מרן 
במצווה. שמחה והתרגשות רבה הייתה באזור 
כולו לקראת בואו של מרן למושב. החל משעות 
הצהריים האזור כולו לבש חג. הוקמה במה ענקית 

בכניסה למושב. 
"המשטרה סגרה את האזור לכלי רכב וכל 
העת נהרו למקום אנשים וטף, זקנים עם נערים 
לרחבה הגדולה, הבמה קושטה בשלטים ונורות 
צבעוניות, כשבמרכז הבמה על שטיח ירוק ענק 
עמדו להם שני חתני השמחה, החמור בן חודש 
ימים והכבש שבו יפדו את החמור, כששניהם 
לבושים מחלצות של פיסות בד מוזהבות ורקמה 
גדולה שעליה רשום 'וכל פטר חמור תפדה בשה' 
לחיבוב מצוה. עם הגעתו של מרן התזמורת פוצחת 
בשירת 'ימים על ימי מלך תוסיף', כששוטרים 
וחיילים ניסו לפלס דרך למכוניתו של מרן שתוכל 

להגיע עד הבמה. 
"יחד עם מרן הגיעו גם מרן ראש הישיבה 
חכם שלום כהן והגאון הגדול רבי ראובן אלבז 
חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור 

החיים' והשר רבי אריה דרעי, כשרבים נדחקים 
לקבל את פניהם. לאחר תפילת ערבית ברוב עם, 
החלו להתארגן לקיום המצווה. מרן שוחח עם 
חבר המועצה הדתית שהוא בעל החמור ובירר 
אצלו האם הוא בכור, ועשה את הקניין ואז ניגשו 
לקיים את המצווה. כמו"כ קנה בקניין חליפין את 
הכבש על מנת לפדותו. מרן צעד למרכז הבימה 
לכיוון החמור הקטן והכבש שניצב בסמוך, ושם לב 
לפניו הנפולות של החמור העטור בבגדי צבעונין 
עם חוטי כסף וזהב. לפתע הסתובב מרן לעבר 
שולחן הכבוד שהיה עמוס בפירות ובמיני תרגימא 
ולקח פלח של אבטיח והאכיל בידו את החמור 
ואמר, 'מסכן, הוא לא אכל כלום, צער בעלי חיים, 
גם הוא צריך לאכול'... ורחמיו על כל מעשיו..."

עדות בזמן אמת

רבי משה ממשיך וחושף מה שעוד כתב אז, 
בזמן אמת, מיד לאחר האירוע במושב 'קלחים', 
ואין לכאורה מהימן יותר מאשר נכתב סמוך 
לאירוע – כאמור בסיוון תשנ"ה. לפני כמעט 

25 שנים: 
"בשלב זה, הס הושלך בקהל ומרן בירך שתי 
ברכות, האחת על 'פדיון פטר חמור' וברכה שנייה 
ברכת 'שהחיינו' תוך כדי שציין שהברכה היא 
על בגד חדש שלבש באותו יום וכיוון לצאת בזה 
דעות הפוסקים שנהגו לברך על מצוה נדירה זו. 
הציבור ענה אמן בקול רם. מיד לאחר מכן ניגש 
להרים את הכבש תוך כדי שעזרו לו מעט והגיש 
אותו לידיו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן. 
מיד לאחר מכן נשא דברים בשבח המצווה הנדירה 

כך הדליקה ש"ס את הפריפריה
טעות שולית לכאורה במאמרי החזירה אותי שלושים שנה לאחור, לאירוע 
שריגש את הדרום כולו: פדיון פטר חמור במעמד מרן רבינו זצוק"ל 
• זה היה במושב קלחים שבדרום ואל מרן התלוו – ייבדלו לחיים טובים 
וארוכים – מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, קברניט תנועת התשובה 
הגר"ר אלבז, ויו"ר התנועה השר הצעיר רבי אריה דרעי • ויישר כוח 

לרבי משה כהן-מתוק שהיה שם בשעתו, רשם וצילם

הנאום הבלתי נשכח של הרב פרץ: "אלף פרופסורים לא שווים אמא  ספרדייה אחת"

כולם יצביעו ש"ס, בן פורת יוסף, לכל אחד יש בנים ובנות, 
שכנים, ידידים, קרובים. מסבירים להם. לא רק אתם תבחרו, 

אלא תשפיעו על אחרים | מרן רבינו זי"ע, תשע"ד

מי שהיה במעמד ההוא, לא ישכח אותו לעולם. קהל האלפים
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כך הדליקה ש"ס את הפריפריה
הנאום הבלתי נשכח של הרב פרץ: "אלף פרופסורים לא שווים אמא  ספרדייה אחת"

והסביר מדוע מעטרים את החמור בתכשיטי כסף 
וזהב ובגדי משי, שזה זכר ליוצאי מצרים, שעל 
החמורים טענו את הכסף והזהב והבגדים של 
ישראל כשיצאו ממצרים. )יצוין שמרן כתב על 
כך תשובה בספרו שו"ת יביע אומר ח"י יו"ד סימן 
ל"א ול"ב(. באותה עת ניגשו הורים עם ילדיהם 
אל מרן, כדי שיגזור את מחלפות ראשם לרגל 
הגיעם לגיל ה'חלאקה'. אשרי העם שככה לו..."

צביקה אלוש מדווח

בדקנו את הדברים ואכן באותו יום הכריז 
דוד לוי על 'גשר'. יו"ר הליכוד דאז, אחד בשם 
נתניהו, הגיב בקצרה: "רצונו של אדם כבודו". 
בבחירות 92' )"ישראל מחכה לרבין"( ניצחה 
העבודה. יצחק רבין )"אני אנווט"( היה לראש 
הממשלה. הליכוד, אחרי 15 שנות שלטון עבר 
לספסלי האופוזיציה. בקדנציה שאחר כך שב דוד 
לוי וחבר לליכוד שניצח את הבחירות. נתניהו 
נבחר לראשות הממשלה. דוד לוי סירב להצטרף 

לממשלה בלי אריק שרון...
אכן, הכותרת הראשית של 'ידיעות אחרונות' 
)ושל כל העיתונים( עסקה בדוד לוי, כולל טור 
פרשנות של ברנע. וגם בביקורו של שווארנדזה 
בישראל, ולהבדיל – בפטירתו של הרב שאול 
ישראלי זצ"ל מראשי ישיבת 'מרכז הרב'. לצד 
כותרות אלה מצאנו גם תמונה ענקית של החמור 
וכיתוב ארוך של צביקה אלוש )הכתב המיתולוגי 
של 'ידיעות' בדרום; ממשפחה של שסניקים 
כמובן(. הוא כתב כך: "אלפי בני נוער, רבנים, 
חברי כנסת וראשי יישובים השתתפו אתמול 

במושב קלחים בטקס 'פטר חמור'. זוהי מצווה 
נדירה שבמהלכה פודים בכור של אתון תמורת 
כסף ואז מותר להשתמש בו. הטקס נערך אתמול 
לכבודו של מרן הרב עובדיה יוסף. בתמונה: החמור 

והרב חיים בוקובזה ממארגני הטקס"...
לא הבאתי את כל זה אלא לתקן את הטעות 
שלי )'קדרים'(, אבל גם כדי להזכיר נשכחות. 
הגעגוע לאירועים כאלו, שמרן במרכזם ממגנט 
אלפים, צורב. ימים טובים היו לישראל, ובעוונותינו 
נאסף הצדיק. להיזכר באירועים של ש"ס בתחילת 
דרכה ולהתרפק עליהם. לראות את התמונות 
החביבות )שצילם רבי משה כהן-מתוק( ולהתפעל 

מעמך ישראל הקדושים.
לסיום נותר לנו לעיין ב'יביע אומר'. נצטט 
מסימן ל"א בחלק י' של שו"ת 'יביע אומר' והפעם 
מפי מרן רבינו זללה"ה בעצמו: "ב"ה כ' סיון 
תשנ"ה. במושב קלחים במעמד חמשת אלפים 
מתושבי הסביבה, בסדר )פרשת קרח( 'אך פדה 
תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה 
תפדה', נתכבדתי על ידי חבר המועצה הדתית 
אשר נולד לו בעדרו חמור בכור לקיים מצוות 
'פדיון פטר חמור'. ולכאורה חשבתי לקנות את 
החמור הבכור בשוויו כדי שתהיה המצווה מממוני, 
אלא שבכור חמור שלא נפדה עדיין קיימא לן 
שאסור בהנאה..." וכאן נושא ונותן הרב בעניין 
זה. מרן רבינו זצ"ל מסיים את התשובה כך: "...
ואחר חקירה ודרישה שהוא פטר חמור ואין בו 
שום ספק בירכתי בקול רם בא"י אמ"ה אקב"ו 
על פדיון פטר חמור ומסרתי את הכבש לכהן 
)חכם שלום כהן ראש ישיבת פורת יוסף(". בסימן 
הבא מפלפל מרן רבינו זיע"א בשאלת אמירת 

'שהחיינו' בפדיון פטר חמור, ואכמ"ל. 

להיזכר ולהתרפק. התיעוד הנדיר מהטקס



חדשות
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כך פועל נתניהו בכמה חזיתות לנצח את הבחירות: ממשתה הקולות ועד מיזם המצלמות, 
וכמובן מתקפות נגד התקשורת • בינתיים הוא הצליח לשכנע את פייגלין לפרוש ולהצטרף 
אליו, ועדיין מנסה לעשות זאת גם לבן גביר • בכחול לבן ממשיכים להסתבך בשורת 

פרסומים מביכים • 12 יום לקלפי

בחירות תשע"ט מהדורא בתרא, יוכרעו 
לפי התשובות לשתי שאלות: האם גוש הימין 
על מפלגותיו יצליח למקסם את פוטנציאל 
ההצבעה שלו, ולהוציא אל הקלפי כל תומך 
אפשרי? והאם, או יותר מדויק – כמה קולות 
יישרפו הפעם לגוש הימין? ניצול מלא של 
מאגר מצביעי הימין, ללא שריפת קולות, יכול 
61. אם זה לא  להשיג את מספר הקסם – 
יקרה, אם מצביעי הימין יישארו בבית, אם 
שוב עשרות אלפי קולות של אנשי ימין יישרפו 
ויושלכו לפח האשפה – גוש הימין יהיה בטל 
בשישים, שישים המנדטים שכנגדו, ואז גם 
בחירות שלישיות עלולות להתרגש על המדינה, 
או גרוע מכך – ממשלת שמאל נטולת חרדים. 
ראש הממשלה נתניהו יודע שהוא חייב 
להשיג 61 ח"כים שימליצו לנשיא להטיל עליו, 
ורק עליו, את מלאכת הרכבת הממשלה. הוא 
יודע שזאת אומנם המשימה של כל הגוש, 
אבל המלחמה היא מלחמה אישית שלו והוא 
נלחם כמו שרק הוא יודע, זה קרב של להיות 
או לחדול, ואין לו כל כוונה לקחת שבויים. 
ומהלכים.  נתניהו פועל בכמה חזיתות 
בראשם המהלך האהוב עליו, מתקפות חריפות 
נגד התקשורת. בימים האחרונים שוב פורסמו 
בכלי התקשורת תמלילים מחקירות נתניהו 
בתיק 4,000 והקלטות שלו נוזף בשר התקשורת 
דאז איוב קרא על רקע מהלכים שונים. ונתניהו 
פצח שוב בסדרת מתקפות נגד התקשורת בכלל 
ומפרסם ההקלטות בפרט – כתב המשפט של 
חדשות 12 גיא פלג, כשהוא קורא להחרים את 

הערוץ בו הוא משדר. 
לצד המתקפות, נתניהו פועל בשלושה 
אפיקים נוספים: האחד – למנוע שריפת קולות 

ימניים באמצעות הורדת המפלגות שלא יעברו 
את אחוז החסימה; השני – מיצוי של כל קול 
במאגר התומכים הפוטנציאלי שלו ודאגה 
שאף קול כזה לא ייזרק, בין אם זה בשל 
חוסר הצבעה ובין אם בשל זיוף הצבעה )ולזה 
אפשר לצרף מניעת זיוף הפוך שיוסיף קולות 
לגוש השמאל, בדגש על המפלגות הערביות(; 
השלישי – שתייה חסרת הבחנה של כל מנדט 
אפשרי ממפלגות בגוש הימין לעבר הליכוד. 
אולם בעוד הראשון והשני הכרחיים, השלישי 
לגרום לחזרה על תסריט הבחירות  עלול 

הקודמות. הליכוד ניצח – הגוש הפסיד. 
ימינה אומנם שומרת על יציבות סביב 
העשרה מנדטים לאורך הסקרים האחרונים, 
אבל לאור הקמפיין האגרסיבי שנתניהו מוביל 
בציונות הדתית – מטקסים בחברון ועד כנסים 
בגבעת שמואל ופתיחת שנה באלקנה – שרק 
ילך ויתעצם עד יום הבחירות, הם עלולים 

לראות שוב את אחוז החסימה מקרוב. 
נתניהו תוקף אותם חזיתית בשידורים 
הבלתי פוסקים שלו: "יש את המפלגה של 
סמוטריץ' ושקד. מבנט צריך להוציא באיזמל 
איזו המלצה. הם משתעלים ומגמגמים, קשה 
להם להגיד שהם ימליצו על נתניהו. טוב, 
שניים מהם כבר היו בברית אחים עם לפיד 
ולך תדע מה יעשו הפעם. זה לא משנה אם 
הם יקבלו 8 מנדטים או 10. אני מכבד את 
אורית סטרוק, אבל יותר חשוב שאני ארכיב 

ממשלת ימין ונמנע ממשלת שמאל". 
בימינה לא מתכוונים לחכות בחיבוק ידיים 
ולתת לנתניהו ללגום אותם בלגימות גדולות. 
בניסיון לבלום את המשתה הם פצחו בקמפיין 
שתוקף החלטות 'שמאלניות' של נתניהו. זה 

מהלך מסוכן שעלול להתהפך עליהם ולעזור 
לנתניהו לתייג אותם כמי שפועלים נגדו 
ומנסים להדיח אותו. הם מודעים לכך ולכן 
בפעם הקודמת השתדלו לא לתקוף אותו כל 

כך, הפעם הם מבינים שאין ברירה. 
יו"ר ימינה איילת שקד הגיבה לנתניהו: 
"התקפתו נגדנו בבחירות הקודמות מנעה 
מהימין לקבל רוב של 61. נתניהו, אל תחזור 
על אותה שגיאה. במקומך הייתי משתמשת 
באיזמל, בעיקר כדי להחזיר לגוש הימין את 

המנדטים שאיבדת לליברמן".
המהלך למניעת שריפת הקולות הולך 
לנתניהו בצורה יותר טובה. את מפלגת זהות 
הוא הצליח להוציא מהמירוץ, והמאמצים 
מופנים כעת כלפי עוצמה יהודית. כך, לפי 
הדיווחים, נתניהו ניסה לשכנע את איתמר בן 
גביר שלא להתמודד, בתמורה להורדת אחוז 
החסימה, מה שיאפשר למפלגה להתמודד 
ללא  בינתיים  בבחירות הבאות.  ולהצליח 

הצלחה. 
מי שכנראה השתכנעה מהספין של עצמה 
היא מפלגת 'נעם', שטוענת כי הגיעה ליעד 
אנשים  של  חתימות   40,000 של  השבועי 
שהתחייבו להצביע למפלגה )היא לא הגיעה, 
חתימות רבות הן של אנשי שמאל שהטרילו 
את המפלגה( וכעת היא ממשיכה במבצע 
ההחתמה במטרה להגיע ל-100,000 חתימות. 
אם לא די בכך, ב'נעם' יצאו בקמפיין תוקפני 
נגד 'ימינה' בטענה כי בנט, שקד ופרץ הם 
בכלל אנשי שמאל שתומכים בדברים בעייתיים. 

זה כבר צעד חסר אחריות לחלוטין. 

חסר זהות 
לא מעט שנים נלחמו בנימין נתניהו ומשה 
פייגלין זה בזה. נתניהו ראה בפייגלין יריב 
מסוכן, ובמשך שנים ארוכות, גם לאחר שביסס 
את שלטונו בליכוד, פעל בכל דרך אפשרית 
והשתמש בכל תרגיל על מנת לדחוק אותו 
מהליכוד ומהכנסת. אחרי שנים של מאמצים 
פייגלין הצליח להיכנס לכנסת בבחירות 2013, 
אך כבר בבחירות שאחר כך שוב נדחק החוצה 
בפריימריז, מה שהוביל אותו להקמת מפלגת 
'זהות'. עכשיו נתניהו נאלץ להשקיע מאמצים 
תוך  אותו לפרוש מהמרוץ,  רבים לשכנע 
הבטחה למנות אותו לשר, ולפתע גילה "נפש 
תאומה" עם השקפת עולם כל כך דומה. איך 

שגלגל מסתובב לו. 
פייגלין ונתניהו כינסו ביום חמישי שעבר 
מסיבת עיתונאים בה הודיעו על ההסכם שהושג 
ביניהם, הכולל התחייבות מצד נתניהו למינוי 
פייגלין לשר, לחבר ועדת השרים לענייני 

דוכן הכנסת

שמעון
ליברטי

בטל בשישים
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חקיקה ולקידום רפורמות שונות ברוח המצע 
של זהות. 

נתניהו התייחס ליחסים המתוחים ביניהם: 
"משה, זה לא סוד שהיחסים שלנו ידעו עליות 
ומורדות, בעיקר מורדות. כשפגשתי אותך לפני 
כמה ימים והתחלנו לשוחח הרגשתי שזו הפעם 
הראשונה ששוחחנו באמת. שיחות מעמיקות, 
ארוכות, ואני אומר לכם מאוד מעניינות, ואתה 
אמרת לי, "תגיד למה זה לקח לנו 25 שנים 
לקיים שיחות כאלה?" טוב, יש לפעמים מקרים 
כאלה. אבל גילינו דבר פשוט שידענו אותו 
אבל לא בעוצמה שהתגלתה, ששנינו דוגלים 
באותן פעולות למען כלכלה חופשית, הורדת 
מיסים, עידוד תחרות, שנינו תומכים בחירויות 
הפרט, בהורדת הרגולציה, אתם יודעים כמה 
ועדת  כראש  הזה  בעניין  עובד קשה  אני 
השרים לענייני רגולציה, בשחרור ההתערבות 
הממשלתית שפוגעת באזרחים ובעלי עסקים 
ובייחוד בעסקים הקטנים. אני רואה אותך שר 
בממשלה, אני רואה אותך שותף נאמן לדרך 
ולחזון, אני לא אומר את זה רק מן השפה 
ולחוץ ואלו אינן מילים בעלמא. אני באמת 
מתכוון לזה, ואני חושב שאנחנו נוכל לעבוד 
יחד בצורה יוצאת מן הכלל כדי להציב את 

היעדים האלה ולהשיג אותם". 
פייגלין הוסיף: "מה שמדהים זה שהתברר 
שראש הממשלה ועבדכם הנאמן, שאיך נאמר, 
דרכנו לא תמיד הייתה סוגה בשושנים, חולקים 
בנושאים הללו בדיוק את אותה השקפת עולם. 
אני חייב לומר לך אדוני ראש הממשלה שאני 
מלא הערכה מן האופן היסודי שבו נכנסת 
בעובי הקורה עד שנמצא הפתרון לחולים – 

וגם לסוגיות נוספות".
ביום ראשון השבוע התקיים משאל בין 
מתפקדי זהות. רבים מהם לא טרחו להצביע, 
אבל בקרב אלה שכן, הושג הרוב הדרוש 
לאישור ההסכם. מאחורי הקלעים התחוללה גם 
מיני דרמה כאשר בתחילה מספר 2 במפלגה, 
גלעד אלפר, הביע התנגדות פומבית להסכם 
ואף לא הגיע למסיבת העיתונאים עם נתניהו, 
זאת למרות שקודם לכן נתניהו נפגש עימו 
לשכנע  ניסה  בה  ארוכה  לפגישה  אישית 
אותו לתמוך במהלך. לבסוף נמצאה הנוסחה 
המוסכמת שהביאה גם את אלפר לתמוך 
בהסכם. ביום שלישי הגיעו כל 15 מועמדי זהות 
ברשימה שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית, 
אל יו"ר ועדת הבחירות השופט חנן מלצר 
על מנת להצהיר אישית על התפטרותם ואי 
התמודדותם, כפי שנדרש בחוק, וכך הוסרה 
רשמית ההתמודדות של מפלגת זהות, לפחות 

בבחירות הקרובות. 

איבדו צלם
אפיק נוסף בו נתניהו משקיע מאמץ הוא 
אפיק המצלמות ומניעת הזיופים. בבחירות 
האחרונות יצאו בליכוד במיזם נרחב, במסגרתו 
נשלחו פעילים מצוידים ב-1,000 מצלמות 
לקלפיות במגזר הערבי. המטרה הרשמית 
היא לתעד זיופים וחוסר סדרים. אך בשמאל 
ובמגזר הערבי מאשימים כי המהלך נועד 
ל'דיכוי הצבעה' ולהרתיע מצביעים ערבים 

מלהגיע לקלפי. 
עתירות הוגשו נגד המצלמות ולאחר דיון 
סוער בוועדת הבחירות המרכזית החליט יו"ר 
הוועדה השופט חנן מלצר כי הדבר אסור וכי 
אין לצלם כלל בשטח הקלפי. יחד עם זאת הוא 
החליט לקדם פרויקט של מפקחי טוהר בחירות 
שיסתובבו בין הקלפיות השונות ויתעדו חלקית 

את הנעשה, בעיקר בספירת הקולות. 

בעקבות כך, הפיצו שר הפנים הרב אריה 
דרעי ושר המשפטים אמיר אוחנה תזכיר הצעת 
חוק שתאפשר את הצילום בקלפיות. נתניהו 
מעוניין להעביר את החוק בהליך מזורז בזמן 
הקצר שנותר עד הבחירות, כך שייכנס לתוקף 

כבר בבחירות הללו. 
כמובן שאיש ההסתה והשנאה יאיר לפיד 
ניצל את ההזדמנות שוב להסית נגד הציבור 
החרדי ולהעלות טענות שקריות על זיופים 
בציבור החרדי. "רמז קטן למפלגות החרדיות 
– לפני שתתמכו בהצעת הליכוד להכנסת 
מצלמות לקלפיות, תזכרו שגם לנו יש מצלמות. 
הרבה מצלמות", כתב לפיד. בתגובה תקף יו"ר 
תנועת ש"ס השר הרב דרעי: "יהיר לפיד, אני 
בעד הצבת מצלמות בכל הקלפיות. יזמתי זאת 
עוד בבחירות לרשויות המקומיות. לנו אין 
מה להסתיר. השאלה היא מה אתה וחבריך 
זיופים  על  בונים  יכול שאתם  מסתירים? 
בבחירות כדי לקחת את השלטון בישראל?" 
גם שותפו להסתה אביגדור ליברמן חזר על 
השקרים כביכול יש 120% הצבעה בקלפיות 
במאה שערים, שקר שהופרך בקלות באמצעות 
הנתונים הרשמיים, מהם עולה כי דווקא שם 

אחוז ההצבעה נמוך מאוד. 
אתמול )רביעי( דווח כי נתניהו פועל לקדם 
באופן מעשי את הצעת החוק וכי בכוונתו 
להעלות את החוק לאישור הממשלה כבר 
ביום ראשון הקרוב, ומיד לאחר מכן ביום שני 
להביאו להצבעה בכנסת. צריך לומר שמדובר 
במהלך בעל סיכוי קטן מאוד. הבחירות בעוד 
12 יום בלבד, אפילו חוקים מוסכמים בזמן 
שהכנסת פועלת כסדרה, קשה להעביר בזמן כל 
כך קצר, בפרט כשמדובר בחוק שמעורר סערה 
והכנסת בפגרת בחירות, מה גם שהיועמ"ש 
לממשלה מתנגד למהלך הבזק, וגם אם החוק 
יאושר ככל הנראה יוגשו נגדו עתירות לבג"ץ. 

אבל קמפיין טוב בוודאי ֵיצא מזה. 

פורץ גדר
בינתיים, בכחול לבן העניינים רק הולכים 
חפרפרות  רק  לא  כי  מתברר  ומסתבכים. 
 CGI והדלפות חשפו אנשי חברת המודיעין
גם  ידיעת שותפיו, אלא  שגנץ שכר ללא 
פריצה חמורה למכשירים הסלולריים של 
ראשי הקמפיין על ידי האקרים רוסיים. על 
פי פרסום של עמית סגל, בדו"ח שהגישה 
החברה צויין כי בוצעה מתקפת סייבר כנגד 
הטלפונים של בכירים בקמפיין כחול לבן 
המקורבים לגנץ וכי מדובר במתקפה חמורה. 
בכחול לבן הכחישו את הפרסום ואמרו כי 
"גורמים פוליטיים החוששים מניצחוננו ניסו 
להשיג מידע מהנהלת הקמפיין. למרות שהדו"ח 
הצביע על חשד לניסיון לדלות מידע, הדבר 
התברר כשקר וכזב. פנינו לגורמים מקצועיים 
שמתמחים בתחום הסייבר שאינם החברה 
שערכה את הדו"ח ולא נמצא אף מכשיר נגוע, 
וכן שופרו אמצעי האבטחה בסביבת אנשי 

הקמפיין". 
כאן הסיפור מסתבך, כשבכחול לבן החלו 
להפנות אצבע מאשימה כלפי חברת המודיעין 
העסקי וראשיה צביקה נווה ויעקב פרי, שהם 
בעצמם שכרו, והאשימו אותם כמי שמנסים 
לפגוע במפלגה ואף רמזו כי הדו"ח שהגישו 
אינו אמיתי ואינו נכון, מה שגרר מתקפות 

פומביות הדדיות. 
אבל שכירת חברת החקירות לא הייתה 
הדבר היחיד שגנץ עשה בלי לעדכן את מספר 
2 שלו יאיר לפיד. על פי הדיווח בישראל היום, 
במהלך המגעים בערב הבחירות הקודמות בין 

גנץ וגבי אשכנזי, ניסה גנץ לשכנע את אשכנזי 
במשך שעות ארוכות להיכנס לזירה הפוליטית 
ולהצטרף להקמת הרשימה המשותפת של כחול 
לבן, ובין היתר הבטיח לו כי אחרי שהוא – 
גנץ – יפרוש אשכנזי הוא זה שיחליף אותו 
בהנהגת המפלגה. ב'כחול לבן' טענו כי מדובר 

בשקר מוחלט. 
אם לא די בכך, מסתבר שגנץ כבר מתנהל 
לקראת הפרידה הבלתי נמנעת מיש עתיד 
וממשיך לעשות צעדים מאחורי גבם של 
שותפיו. העיתונאי מיכאל שמש דיווח כי גנץ 
שכר שוב את שירותיו של היועץ רונן צור 

ללא ידיעת חבריו לקוקפיט. 
צור ליווה את גנץ בבחירות הקודמות, 
בעיקר סביב הקמת חוסן לישראל ולמעשה 
היה חלק מהקמת המפלגה וכניסת גנץ לזירה 
הפוליטית. בהמשך, כשחוסן לישראל חברה 
ליש עתיד והוקמה כחול לבן, החלה המתיחות 

בין צור ואנשי גנץ לבין אנשי לפיד. 
המתיחות הזו התפוצצה בפומבי לאחר 
הבחירות, כשרונן צור כבר לא עבד עם גנץ. 
הוא התכתש פומבית עם לפיד ותקף אותו 
במילים חריפות. כך, בין היתר, מתח ביקורת 
על ההסתה של לפיד כנגד הציבור החרדי, 
"לפיד צריך למתן את ההתבטאויות שלו נגד 
הציבור החרדי ולא לנהל מאבק מכליל. זו 
אווילות כי בעצם מדובר בהודעה מראש שאי 

אפשר להקים ממשלה", אמר. 
לפיד תקף בחזרה וצור לא ויתר ובריאיון 
אחר שב על דבריו: "לפיד רוצה לתקוף אותי 
באופן אישי? שיתקוף, הוא יודע את דעתי. 
הוא חסם, אי אפשר להיות במשחק הפוליטי 
 16-17 של מי תרכיב את הממשלה – בלי 
המנדטים של המפלגות החרדיות, בלי זה אתה 
לא במשחק. אני מפציר בו לצאת מהקובייה, 
אבל הוא נעול. ניסיתי להגיד את זה ללפיד 
בכמה פגישות שהיו לנו, אבל אתה רואה שהוא 
לא מוכן לשנות את ההתנהלות, אין לי מושג 
מאיפה זה מגיע. זאת הדרך שלו והוא מאמין 
בה, אבל אל תגרור את כל הגוש למצוקה 

הפוליטית שלך".
לפיד עצמו הגיב לדברים ואמר: "לא מבין 
אדם שמקבל כסף כיועץ אסטרטגי ואז הולך 
ומשמיץ אנשים שעבד אצלם". דוברו של לפיד 
רועי קונקול היה חריף יותר: "מה שאנשים 
מהסוג של רונן צור לא מסוגלים לקלוט זה 
שיש לאנשים עקרונות. כשאתה שכיר חרב 
לא מעניין אותך שתהיה כאן מדינת הלכה כל 
עוד הצ'ק מגיע בזמן. הלקוחות שלו צריכים 
לדעת שכשאתה שוכר אנשים כמוהו, דקה 
אחרי שהכסף ייכנס לחשבון הוא ימכור אתכם 
למרבה במחיר". בהמשך הוסיף קונקול וכינה 
את צור: "נוכל שמוציא שם רע למקצוע". 

בתגובה איים צור בתביעת דיבה. 
ואת אותו צור בדיוק, החליט גנץ לשכור 
שוב ובעיצומה של מערכת בחירות. בכחול לבן 
אומנם הבהירו כי צור מועסק כיועץ אישי לגנץ 
ולא עובד בקמפיין, אך לשכור יועץ שהחליף 
מהלומות חריפות עם "שותפך" למפלגה, זו 

לא הדרך לשמור על השותפות הזו.
אבל אם תשאלו את גנץ, הכל בסדר, שלא 
לומר הכל גן עדן. בריאיון ל-ynet אמר: 
"העניינים מתנהלים טוב ומה שמעיד על כך 
הן התוצאות. אנחנו יציבים, מתקדמים, קמפיין 
שנוסע, עבודה מקבילה ומתואמת של יאיר, 
פה ושם עולים דברים וזה מסיט מהעיקר, אני 
מבין, אבל אנחנו מפלגה שמאיימת על השלטון 

בישראל ובצדק וטוב שכך".
לדבריו, "אין לי שום כוונה לפרק את 
האלטרנטיבה שהקמנו בזמן קצר – כחול לבן 

פה בשביל להישאר בהרכב הנוכחי".

דוכן הכנסת

שמעון
ליברטי





 השתתפות בהגרלת הענק
בסיום המבצע יוגרל בין כל המנױים חדשים כישנים

לדרך
חברים

חבר מביא חבר: מנױ קײם שיביא מנױ נוסף, ײכנס אף הוא לכל הגרלות הבינײם

חבר מביא חברים: הבאה של שני מנױים, תזכה אתכם בשני כרטיסים לכל הגרלה, וכן הלאה

חבר מביא הרבה חברים: המנױ החמישי שיצטרף לעיתון דרככם יזכה אתכם בשני כרטיסים 

נוספים לכל הגרלה, וכן הלאה. כל מנױ נוסף - שני כרטיסים נוספים

מבצע המנױים הענק
יוצא לדרך

לרגל הוצאת הגיליון המאה של 'הדרך', מכריז העיתון 
על מבצע מנױים חדשני, עם אלפי פרסים יקרי ערך 
והגרלות ענק שטרם נראו כמותן בעיתונות החרדית

חתימה על מנױ לעיתון 'הדרך' 
תזכה אתכם ב:

 שי יוקרתי לבחירה:

שובר זיכױ 
במסעדה יוקרתית

הטריפל
של 'הדרך'

או

עכשיו, יותר מתמיד 
זה הזמן לחתום 
על מנױ לעיתון

 השתתפות

יומײם במלון
יוקרה 

בהגרלות הבינײם
לאורך תקופת המבצע, מדי שבועײם תיערך 
הגרלת בינײם על מתנה בשװי אלפי שקלים

ש"ס גדול 
'עוז והדר' 

הגרלות חודש אב

שני ספרי קומיקס 
מבית היוצר של חײם ולדר

 i�� יונדאי
חדש מהנײלונים! 

חשוב 
ככל שתחתמו על מנױ או שתצרפו מנױים חדשים מוקדם יותר - כך תיכנסו 
ליותר הגרלות בינײם ותגדילו את סיכױיכם לזכות בפרסים בשװי אלפי שקלים
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הם ישבו מולו בחצי גורן עגולה 
והאזינו לדברים הבוערים. 

היו שם ראשי ישיבות, רבני 
קהילות, ראשי כוללים, מנהלי 
מוסדות, מגידי שיעורים, גבאי בתי כנסת 
ועסקנים חשובים. סולתה ושמנה של המנהיגות 
התורנית בעיר, שהתכנסה לרב שיח מיוחד עם 
יו"ר התנועה הרב אריה דרעי. כינוסי החירום 
הללו התקיימו השבוע בעשרות ערים בישראל, 
כאשר המסר בכולם היה אחיד: להיקהל ולעמוד 

על נפשנו. 
בימים אלה גומא הרב אריה דרעי במכוניתו 
אלפי קילומטרים עד שקשה לעקוב אחריו. 
רגע אחד הוא בנתיבות, רגע שני בצפון, ומיד 
אחר כך בביתר ומודיעין עילית ומשם לאזור 
השרון. "אני לא עושה לעצמי הנחות", הוא 
אומר למקורביו רגע לפני שנכנס לכינוס נוסף, 
"אם הייתי יכול להגיע באופן אישי לכל אדם 
בציבור שלנו ולומר לו את הדברים ישירות 
הייתי עושה זאת, כיון שאי אפשר, אין לי ברירה 
אלא לכנס את המנהיגים והעסקנים שבכל עיר, 

כדי שישמעו ממני את הדברים כהווייתם".
הרב דרעי הוא לא איש של מילים מפוצצות 
וכותרות מוגזמות. הוא מגולל במתינות ובכנות 
את המצב לאשורו, אבל בין המילים אפשר 
לשמוע את המסר העיקרי אותו הוא לא אומר 
במפורש. רבותי, הוא רוצה לזעוק, תסתכלו עלי. 
תראו את ׂשיער השיבה, תראו את העיגולים 
השחורים סביב העיניים, תשמעו את הקול 
הסדוק, אלה לא רק פגעי הזמן והגיל. כל זה 
בעיקר בשל האחריות הכבדה הרובצת על כתפיי. 
מדובר במשא אדיר ונשגב, מפעים והיסטורי, 
אך גם עצום ממדים. אני מבקש שתחושו אותו. 
אני רוצה שתרגישו שהוא שלכם ממש ותחלקו 

עימי באחריות הגדולה. 
הרב דרעי מביט דרך חלון מכוניתו בנוף 
המתחלף במהירות, מהרהר שוב על התהפוכות 
הפוליטיות שהביאו את כולנו להיזרק שוב אל 
המערכה הקשה. תשמע, הוא אומר, איך שאני 
לא הופך את זה, המפתח להצלחה שלנו תלוי 
בעיקר בהנהגה המקומית, ברבני הקהילות 
ובתי הכנסת. הם נמצאים בקו החזית. אין עוד 
מפלגה שיש לה מערך אדיר כזה של רבנים 
ומנהיגים הנמצאים בכל עיר עם השפעה כה 
גדולה על ציבור גדול. אם אצליח להעביר להם 
מעט מרגש האחריות ותחושת הסכנה המרחפת 
על כולנו – הם ישעטו קדימה ויעירו את הציבור 

הגדול לצאת ולפעול בכל הכוח.

הערת אזהרה
ביריעה המצומצמת הזו קשה להקיף את 
הישגיה המפוארים של תנועת ש"ס בשנים 

האחרונות. כמעט בכל תחום שאתה נוגע, אתה 
מוצא מהפכה שאין כדוגמתה המכה גלים בשטח 
ומפעימה לב כל שומע. אבל עכשיו, מעל הכל 
מרחף צל כבד ומאיים. הערת אזהרה חמורה 
המעמידה בסימן שאלה כל מה שנראה לנו 

טבעי ומובן מאליו. 
קחו רק את ילדי הת"תים. השבוע פתחו 
את שנת הלימודים כ-60 אלף ילדים כ"י ב-278 
מוסדות רשת החינוך "בני יוסף" ברחבי הארץ. 
מדובר בתנופה שאין כדוגמתה. די אם נזכור 
שבתקופת השר פירון היו לרשת 600 כיתות 
של חצאי תקנים, שעמדו בסכנת סגירה. כיום 
אין כאלה. כל אותן כיתות עובו בתלמידים 
חדשים ואף נפתחו כיתות חדשות. ומי מדבר על 
מאות אלפי הילדים בשאר הת"תים, על מאות 
הישיבות והכוללים ומוסדות התורה המבצבצים 
בכל פינה בארץ, שכולם נעזרים ע"י נציגי ש"ס, 

בהקצאות ובסיוע ככל שנדרש. 
לא הזכרנו את פרויקט החונכים האדיר, 
במסגרתו פועלים למעלה מ-1,300 אברכים 
המלווים את בוגרי הת"תים בכניסתם לישיבות 
ומסייעים להם בכל האתגרים, כדי להבטיח את 
המשך לימודם. גם בקרב הבנות פועלות למעלה 
מ-700 חונכות המלוות את התלמידות ומסייעות 
להן לגדול לתפארת. מדובר בפרויקט של הצלת 
נפשות ממש הפועל במאות מוסדות הרשת 
ומונע בס"ד עד למינימום את בעיית הנשירה.
הזכרנו נשירה? הגורם העיקרי לתופעה 
הקשה היא מצב כלכלי דחוק. אם בבית, אם 
במוסדות התורה והחינוך. אם אין קמח אין תורה. 
בדורנו, קשה לגדל נערים ונערות מתוך חיי 
'פת במלח'. זו הסיבה שש"ס השקיעה משאבים 
אדירים ותקציבים קואליציוניים ברווחה כלכלית 
בהורדה  ילדים, אם  ברוכות  של משפחות 
משמעותית של מחירי התחבורה הציבורית 
והמים )למעלה ממיליארד דולר! במצטבר(, 
אם בהנחות ענקיות בתשלומי הארנונה, אם 
בפרויקטים רבים של משרד הנגב והגליל ועוד 
ועוד. "הכוח החברתי" איננה סיסמת בחירות 

אלא תוכנית עבודה, הלכה למעשה. 

דגל שירותי הדת
בואו נדבר על שירותי הדת במדינת ישראל. 
ש"ס היא המפלגה היחידה שנטלה על עצמה 
נושאי הדת, במועצות  ולטפל בכל  לדאוג 
הדתיות, בשכר המשגיחים, ברישום נישואין 
ועוד. קחו למשל את תחום מבני הדת, לפני 
הממשלה האחרונה – תקציב מבני הדת במדינת 
היהודים לצורך בניית ושיפוץ בתי כנסיות 
ומקוואות טהרה עמד על... 4 מיליון שקלים 
בלבד. סכום שלא מספיק לבניית מקווה אחד. 
ש"ס דרשה וקיבלה בהסכם הקואליציוני תקציב 
של 70 מליון שקלים בשנה למבני דת, ויחד 
עם מהלכי מצ'ינג שעשתה היא הקפיצה את 
התקציב ל-700 מליון שקלים, בהם נבנו ושופצו 
בשנים האחרונות מאות בתי כנסת ומקוואות. 
כמו כן, ש"ס חרתה על דגלה לקדם באופן 
ורבני  הערים  רבני  מינוי  נושא  את  יסודי 
השכונות. מרן רבינו זי"ע נלחם על כך כל חייו 
וזו הייתה צוואתו. הוא ידע שבמקום בו מכהן רב 
חזק ובעל השפעה – כל החיים הרוחניים במקום 
פורחים, וכן להיפך. למרבה הצער, מאז תקופת 
טומי לפיד בה כיהנו 500 רבני שכונות ברחבי 
הארץ, כיום ישנם רק כ-150 רבני שכונות. 
עצירת המינויים נעשית במתכוון ובאמתלות 
משפטיות, הכל כדי לחנוק את חיי הדת. ש"ס 
תיאבק בקדנציה הבאה למינוי עשרות רבני 
שכונות וקהילות. ציבור ענק במדינת ישראל 
זקוק לרבנים אלו בכל תחומי חייו ואין שום 
סיבה שהוא לא יקבל את השירות החשוב הזה. 
ולא דיברנו על העשייה האדירה של תנועת 
ש"ס במשרדי הממשלה, בחקיקה בכנסת, 
בפעילות הענפה ברשויות המקומיות, בפעולות 
הקירוב האדירות של אל המעיין ועוד ועוד 
– הכל נמצא בימים אלה על כף המאזניים. 
להמשיך ביתר שאת או חלילה להיעצר. די 

להקשיב להתלהמות הגוברת של מפלגות 
השמאל, אליהן הצטרף השבוע בני גנץ, כדי 
להבין שהראש של כולנו מונח כעת על השולחן. 
"ממשלה בלי חרדים" הפך לאידיאל החדש של 
השמאל. "דת החילוניות" פשטה כאש בשדה 
קוצים בקרב הציבור המנותק והוא ייתן את 
קולו – רק למי שיבטיח לו את הגשמת חלום 
השנאה. לראות את החרדים והספרדים מודרים 
מכל עמדת השפעה. אם ש"ס לא תהיה מספיק 

חזקה – צפוי לנו עתיד שחור. 

אוצר מתחת ליד
וכשרבני הקהילות ובתי הכנסת יחושו היטב 
את המצב החמור וירגישו שביתם שלהם עומד 
בסכנה, אין ספק כי הם יהפכו לחוד החנית של 
המאבק. הם יקהילו את קהילותיהם וידברו 
על ליבם של שומעי לקחם, ידליקו בהם את 
הניצוץ היהודי החם שיתעצם ללהבה גדולה. 
לשון רכה תשבר גרם. הציבור הספרדי בעל הלב 
החם למסורת, בני עדות המזרח היקרים שלנו 
בעלי אמונת החכמים השורשית, לא יישארו 
אדישים. גם הם שומעים ורואים את רדיפת 
הדת והמסורת, גם הם חשופים לרוחות השנאה 
האיומות המנשבות בכל מקום. אפשר לראות 
זאת בעיניהם. לא צריך מאמץ גדול בכדי לחדד 

להם את התמונה. 
בימים אלה כל יהודי מחפש זכויות ליום 
הדין. אין אדם שלא מייחל לשנה טובה ומבורכת. 
והנה הזכות הגדולה והעצומה נמצאת ממש 
לרגלנו. פעולה קטנה אחת בדמות הצבעה לש"ס 
מקפלת בתוכה זכות אדירה, עולם רוחני עצום 
של הרבצת תורה, של חינוך יהודי ושל שמירה 
על קודשי ישראל. הצבעה לש"ס היא ממש 
הפתק שלך ליום הדין, הסנגור הגדול שיעמוד 
בשמיים בשעה שספרי חיים ומתים נפתחים 
וימליץ טוב בעדך. מי מוכן להחמיץ הזדמנות 
פז שכזו? איך נוכל למנוע אותה מהמוני אחינו 
המבולבלים, ההולכים שבי אחר סיסמאות ריקות 

ועלולים להחמיץ אוצר של זהב?

נא לאשר הגעה
נגיע בהמונינו ביום רביעי הבא להיכל 
הכינוסים בחולון, למעמד האדיר של הנהגת 
עולם התורה והיהדות בראשותו של זקן ראשי 
הישיבות, הכהן הגדול מאחיו, משיירי כנסת 
הגדולה, מרן ראש הישיבה שליט"א, שם נשמע 
בחרדת קודש את הכאב הגדול הפורץ מליבו 
הטהור, כאב מייסר על גורלם של עמלי התורה 
ובני הישיבות מול מבקשי רעתם, זעקה אדירה 
המפלחת כליות ולב על עתידם של אלפי מוסדות 

לגיונו של מלך
אשר מדינה

אין זה סוד, שאילו ההצבעה בבחירות הייתה 
מתקיימת בשני פתקים, ש"ס הייתה משחזרת 
את ימיה הגדולים ביותר. גם עתה, הקמפיין 

הממוקד והאפקטיבי של ש"ס המבטיח 
2 בפתק אחד – גם נתניהו וגם חברתיות 
ומסורת – קונה אחיזה בקרב קהלים גדולים
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התורה והחינוך שלנו, תמצית חלבו ודמו של 
מרן רבינו זי"ע עליו היה חרד ומיצר עד נשימתו 
האחרונה ממש. שם למרגלות ההר העשן, נבין 
את גודל האחריות המוטלת על כולנו ואת 
החובה הקדושה לצאת מיד ולפעול ולהשפיע 

ככל יכולתנו. 
ומה יעשו האברכים ובני הישיבות? לרב 
אריה דרעי יש תשובה פשוטה שלא דורשת 
מאמץ גדול. אני משווה את הדבר לחתונה או 
שמחה משפחתית, הוא אומר, כמו שלפני חתונה 
עושים רשימה מסודרת של הזמנות, שולחים 
ומוודאים שהגיעו, והיום גם יש משהו חדש – 
"נא לאשר הגעה". מבקשים אישור השתתפות. 
אותו דבר בבחירות. כל אברך ֵישב עם רעייתו 
וכל בחור ֵישב עם בני משפחתו ויערכו רשימה 
מסודרת של כל קרוביהם ומכריהם, ירימו טלפון 

ויוודאו שהם אכן מתכוונים להצביע ש"ס. 
אבל לא די בכך, יש "לאשר הגעה". חובה 
לוודא ביום הבחירות עצמו עם כל שם ושם 
שהוא אכן יצא אל הקלפי והצביע עבור התנועה 
הקדושה. ואם כל אחד ואחד יעשה כך – השמיים 
הם הגבול. אם כל אחד לא יחשוב רק על עצמו 
אלא יירתם במעגל הקרוב שלו ויבטיח שכל 
מכריו וידידיו מצביעים ש"ס – איש את רעהו 
יעזורו ולאחיו יאמר חזק – אז נוכל להתחזק 
ולתת תשובה הולמת. כי את המנוע הגדול הזה 

של לגיונו של מלך – איש לא יוכל לעצור. 

מלחמת השבטים
נתניהו פתח את קמפיין הגעוואלד שלו 
מוקדם מהרגיל, כאשר הפעם הוא החליט 
לדרוך על המוקשים הנפיצים ביותר – יחסיו 

עם התקשורת. הוא יודע שאם יש קריאת שבט 
חזקה ויעילה שעוברת כמו זרם חשמלי, היא 
הצפת האנשים המנופחים והזחוחים שבאולפנים. 
הם, שוטפי המוח הגדולים והיהירים, מוציאים 

מהם את כל האמוציות. 
כי זאת יש לדעת, שנאה מריצה אנשים 
לקלפיות הרבה יותר מכל עמדה פוזיטיבית. קחו 
למשל את כחול לבן, מפלגה שהיא קטסטרופה 
מהלכת, אוסף דמויות שלא מתחברות, חרב איש 
באחיו, חקירות והדלפות ושרשרת של מבוכות 
בלתי נגמרות. מדוע איננה מתרסקת לרסיסים? 
מסיבה אחת: הדלק המניע את בוחריה היא 
שנאת נתניהו והוא יותר חזק מכל דבר אחר. 
כל עוד כחול לבן מתיימרת להפיל את "החשוד 
מבלפור" מכיסאו – היא עטופה בשכפ"ץ המגן 

עליה מכל ביקורת.
נתניהו המתגאה ללא הרף בשלל הישגיו 
מנהיגי  עם  האמיצים  ובקשריו  המדיניים 
המעצמות, יודע היטב שעם פרחים ושושנים 
לא מוציאים אנשים מהבית. דרוש אויב. דרושה 
לנער את האדישות  כדי  והתססה  הפחדה 
והעייפות ולגרום ליותר ממיליון איש לוותר 
על יום חופש שמשי. ואת זה אפשר לעשות 
רק ע"י חידוד הקודים החברתיים המניעים את 
השבטים הישראלים. זה או "הם", או "אנחנו", 
אומר נתניהו, וכש"הם" זה אנשי התקשורת 

השנואה – זה שמן בגלגלים. 
וכמו בתסריט ידוע מראש, בשמאל לא 
ליפול למלכודות  מחמיצים שום הזדמנות 
שנתניהו מכין להם. יצר המשטמה אליו כה גדול, 
שקשה עד בלתי אפשרי לא להשתמש בבמות 
האדירות שבשליטתם כדי לנגח את נתניהו. 
ובחוד החנית נמצא כמובן הכתב המשפטי 
של ערוץ 12, גיא פלג, המשמש כצינור ישיר 

מחדרי הפרקליטות הסודיים ועד לסלון ביתם 
של מיליוני ישראלים. את הבוננזה האמיתית הוא 
שמר לימים אלו, הישורת האחרונה, בהם הוא 
דולה ציטוטים סלקטיביים מתמלילי חקירותיו 

של נתניהו ומציגם באופן מעוות לציבור. 
נתניהו רק חיכה להזדמנות הזו כדי להצית 
את המדורה שלו כמו שרק הוא יודע. ממלכת 
הפייק ניוז נכנסה לכוננות ספיגה, כאשר ראש 
הממשלה ירה לעברה חיצים מדויקים וארסיים, 
כינה אותה "פיגוע בדמוקרטיה" ואף קרא לחרם 
צרכנים עליה. לא נתקררה דעתו, עד שחשף 
את אנשי הצללים, בעלי המניות והמנכ"לים 
העומדים מאחורי הערוצים הגדולים וצייר אותם 
כמי שבוחשים במוח של הציבור כראות עיניהם. 
בשמאל מיהרו כצפוי לפצוח ביללות "הסתה" 
ואף הצמידו מאבטח לכתב גיא פלג בשל 
"האיומים" שהוא מקבל. למשטרה לא הגיעה 
שום תלונה על איומים אבל הפייק ניוז נמשך. 

הפתק הכי נכון
התגוששות האיתנים הזו שתלך ותחריף 
עד מועד הבחירות היא צלצול השכמה לכולנו. 
זעקות הגעוואלד של נתניהו בעיצומן, הסקרים 
השליליים ואווירת המהפך עלולים לגרום לסחף 
גדול של ציבור מסורתי שתכנן להצביע לש"ס 
– לעבור למפלגה אחרת בשל החשש מנפילת 

נתניהו. 
אין זה סוד, שאילו ההצבעה בבחירות הייתה 
מתקיימת בשני פתקים, ש"ס הייתה משחזרת 
את ימיה הגדולים ביותר. גם עתה, הקמפיין 
הממוקד והאפקטיבי של ש"ס המבטיח 2 בפתק 
אחד – גם נתניהו וגם חברתיות ומסורת – 

קונה אחיזה בקרב קהלים גדולים, מה שמביא 
בכירים בליכוד להתחיל לדבר במפורש נגד 

הצבעה לש"ס. 
הרבנים והפעילים העוסקים בהסברה בקרב 
הציבור הרחב, נתקלים בקושי בעיקר בסוגיית 
נתניהו. בנושא הזה צריך להסביר באופן 
ברור ואמיתי, כי מי שבאמת רוצה להבטיח 
את כהונתו של נתניהו – אין לו פתק אחר 
מלבד ש"ס. הרב דרעי חשף השבוע, כי בימים 
הקדחתניים לפני פיזור הכנסת, הגיעו אליו 
בכירים בליכוד שביקשו למנוע את הקדמת 
הבחירות באמצעות הדחת נתניהו ומינוי אדם 
אחר במקומו. הרב דרעי הדף את הניסיונות 
הללו. הבטחנו לציבור כי נתמוך בנתניהו ולא 
נפר את ההבטחה הזו, אמר והוביל לבחירות 
חדשות. אותם גישושים מתקיימים אף היום 

)!( מתוך הליכוד עצמו.
מעבר לכך, ש"ס תומכת ומעריכה את נתניהו 
בהנהגתו המדינית והביטחונית השקולה, אבל 
חובה להזכיר לציבור, שנתניהו ללא ש"ס 
מוביל למדיניות כלכלית קפיטליסטית הפוגעת 
קשות באוכלוסיות המוחלשות. כך קרה בשתי 
הממשלות בהן ש"ס לא היתה בממשלה, בימי 
לפיד האב והבן. מהסיבה הזו, הכרחי לתמוך 
בש"ס כי היא גם אמינה ביותר בנושא נתניהו 
– יותר מהליכוד עצמו – וגם מבטיחה ממשלה 
חברתית שתמשיך להוביל לעשייה אדירה למען 

כולם. 
כשמסבירים זאת לציבור, הם מבינים שאין 
שום משמעות להצביע 'מחל' כדי להכניס את 
הח"כ ה-35 לליכוד. מאידך, הצבעה לש"ס הוא 
מהלך מושכל, המעניק לך ביטחון לממשלת ימין 
אמיתית, מדינה יהודית ומדיניות חברתית. זו 

ההצבעה הכי נכונה, בשכל, ברגש ובנשמה!







חדשות
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לכל אחד יש ניצוץ קדוש, שאפשר להפוך אותו ל'רשפיה 
רשפי אש שלהבתיה' ואתם בכוחכם כל אחד יראה את 

עצמו נציג של התנועה | מרן רבינו זי"ע, תשמ"ט

שי בן מאיר

הסכנה הגדולה כבר כאן. מוחשית מאי פעם. 
מאיימת מתמיד. 12 יום בלבד מפרידים בינינו 
לבין היום שבו היא עלולה חלילה להתרחש. ליום 
שבו מזימתם של מהרסי הדת עלולה להצליח. 
את הניתוח הפוליטי והחישוב המתמטי שמראה 
בבירור כי הקמת ממשלת הזדון היא אפשרות 
ריאלית וקרובה, פרסנו כאן בהרחבה בשבוע 
שעבר. ממשלת שמאל בראשותו של יאיר לפיד 
ברק, מרצ  ליברמן, אהוד  אביגדור  יחד עם 
והמפלגות הערביות היא לא תרחיש מופרך או 
דמיון פרוע, היא כבר ממש כאן, אורבת מעבר 

לפינה. 
החמורות  ההשלכות  את  נציג  השבוע 
והמחרידות אם חלילה וחס אכן תוקם פה ממשלת 
הזדון, בידי אנשים שהכריזו מלחמה גלויה על 
ה' ועל משיחו, שמצהירים בעזות מצח בראש 
כל חוצות כי מטרתם היא להרוס את חומות 
היהדות, לרמוס את עולם התורה ולפגוע בציבור 

החרדי. היל"ת. 
אלו לא עוד קלישאות שנאמרות בערבי 
בחירות, סיסמאות חלולות שמאחוריהן לא עומד 
דבר. אדרבה. הדברים הללו הם לשון המעטה 
לעומת הסכנה האמיתית והברורה הנשקפת לכל 

הקדוש והיקר לעם היהודי מאותם אנשים. 
זו לא סתם הפחדה חסרת בסיס. בשורות 
התחייבויות  הצהרות,  ורק  אך  נציג  הבאות 
והבטחות מפורשות של ראשי ממשלת הזדון 
שעלולה לקום כאן. הגזירות הקשות שנפרסות 
להלן, לא נאמרו בעוד נאום או בסתם ריאיון, 
לא מדובר בתוכניות סודיות או בדברים שנאמרו 
בחדרים סגורים – הגזירות הללו לקוחות היישר 
מתוך המצע הרשמי שפרסמו המפלגות שירכיבו 
את ממשלת השמאל המסוכנת: כחול לבן, ישראל 
ביתנו ומרצ-המחנה הדמוקרטי. אלו ההבטחות 
הרשמיות שלהן, הדברים שהן בחרו לומר בפומבי 
לציבור על המדיניות של הממשלה שהן מעוניינות 

להקים. 

אבל לא מדובר רק בהבטחות בחירות בעלמא, 
אלא במעשים, מעשים זדוניים שכבר נעשו ובוצעו 
בממשלת השמד שהוקמה לאחר בחירות תשע"ג, 
עם לפיד וליברמן, ופעלה בשיטתיות נגד הציבור 
החרדי הן בכפייה חילונית אנטי דתית והן בפגיעה 

כלכלית חסרת תקדים. 
בחרנו לפרט כמה מהגזירות הבולטות והקשות, 
כמה מעיקרי התוכניות הזדוניות, אך לא מדובר 
רק בכך. ממשלת הזדון, אם חלילה תקום, תשנה 
את כל מה שאנחנו מכירים ולרעה. אם הם יגיעו 
לשלטון, לא תהיה לציבור החרדי את היכולת 
להמשיך ולנהל את חייו על פי אמונתו ודרכו. 

עולם התורה

בראש הדברים נמצא היהלום שבכתר העם 
היהודי – עולם התורה והחינוך הטהור. זהו היעד 
הראשון אליו לוטשים משנאי ה' את עיניהם. 
בשנאה תהומית, אותה שנאת עמי הארצות 
לתלמידי חכמים המושרשת בקרבם, הם זוממים 
להרוס את מבצרי התורה הפורחים לתפארת, 
לנתק את עם ישראל ממקור חיותו, ממעיין קיומו. 
דרכים שונות ומשונות יש להם על מנת 
לבצע את זממם. ניסיון עקר לתלוש את בני 
הישיבות מתלמודם באמצעות גזירת הגיוס, 
לנסות לחנוק כלכלית את הישיבות ולפתות את 
לומדיהן בפיתויים כלכליים, וגם לנסות להרוס 
את החינוך היהודי הטהור באמצעות תוכניות 

לימוד כפרניות. 

גזירת הגיוס 

הגזירה הראשונה והקשה היא גזירת הגיוס. 
זה יהיה הצעד הראשון של ממשלת הזדון, לשוב 
ולנסות לנתק בכפייה את בני התורה מהיכלי 
הישיבות, לגייסם לצבא או להשליכם לכלא 
כאחרוני העבריינים הפליליים, כשכל חטאם הוא 
שעסקו בתורה. הם לא מסתירים את זה. בהצהרה 
שפרסם השבוע ראש ממשלת הזדון יאיר לפיד 

הוא מתחייב כי גיוס בני הישיבות יהיה מהצעדים 
הראשונים שיינקטו על ידי ממשלתו. 

ראשי ממשלת השנאה, לפיד וליברמן, הם 
ממובילי ההסתה והרדיפה נגד בני הישיבות. יחד 
הם פעלו לסכל אפשרות להעברת חוק מוסכם 
וראוי שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות כהוגן, 
ולשם כך הובילו להקדמת הבחירות. ליברמן 
התבצר בהתעקשויות קטנוניות במהלך המשא 
ומתן הקואליציוני, תוך שהוא נתלה בתירוצי 
סרק, וגרר את המדינה שוב לבחירות. לפיד, 
כזכור, רץ על הטיקט של גיוס בני הישיבות 
כבר בבחירות הראשונות שלו ב-2013, ועל גבם 
של בני התורה קיבל 19 מנדטים ומיהר להעביר 
חוק דרקוני שמגדיר את לומדי התורה במדינת 

ישראל כעבריינים פליליים. 
הם מצהירים כי ימשיכו לפעול כך אם יקימו 
את הממשלה הבאה. במצע כחול לבן נכתב 
במפורש: "נחוקק חוק גיוס ראוי, שיהא מבוסס 
על הצעת החוק של מערכת הביטחון – כחול-לבן 
תפעל להחלת שירות ישראלי על כלל אזרחי 
ישראל. בשלב ראשון נחיל דין רציפות על הצעת 
החוק של מערכת הביטחון. בדיונים בכנסת נחזק 

אותה ונעמיד אותה על יסודות יציבים". 
מתגאים  הם  ביתנו  ישראל  בפרסומי 
"בהתנגדות להשוואת מעמד לימוד התורה לגיוס 
לצה"ל – ההתנגדות להצעת החוק הובילה למשבר 
קואליציוני במרץ 2018, אשר איים לפרק את 
הממשלה. שר הביטחון אביגדור ליברמן הורה על 
הקמת ועדה לבחינת סוגיית גיוס בני הישיבות. 
בסיום עבודתה, החלטותיה גובשו לכדי הצעת 
חוק אשר עברה בכנסת בקריאה ראשונה. העברת 
הצעת חוק זו הינה תנאי הצטרפות של ישראל 
ביתנו לכל קואליציה עתידית – ללא כל שינוי 
בנוסח החוק". עוד נכתב כי הם פעלו "לגיוס חובה 
לצבא או לשירות לאומי ללא שחרורים מהדלת 
האחורית וללא קריצות עין למפלגות החרדיות". 

גזירת הליב"ה

הגזירה הנוספת היא ניסיון להרוס את החינוך 

החרדי, באמצעות כפיית תוכניות לימוד כפרניות 
תוך התערבות גסה בתכני החינוך המסור לנו 
מרבותינו חכמי וגדולי ישראל לאורך הדורות, 
שעמדו כחומה בצורה למען השמירה על טהרת 

חינוכם של ילדי ישראל. 
במצע כחול לבן הם מנסים להסתיר את הגזירה 
תחת מילים עמומות: "חוק לימודי הליבה שנחוקק 
יתמרץ לימודי אנגלית ומתמטיקה לכל תלמיד 
בישראל". ובהמשך: "נחוקק חוק שיתמרץ ויחזק 
מוסדות חינוך אשר ילמדו לימודי ליבה ויסוד". 
ובכן מה הוא אותו תמרוץ? בעיקר פגיעה 
קשה במעט התקציב החלקי והנמוך שמקבלים 
מוסדות החינוך החרדי. לפיד כבר חוקק את זה 
בעבר, ולפני כשנה הגיש גרסה מחודשת של אותו 

חוק לימודי ליבה, שעליו הוא מדבר. 
החוק מציג פגיעה עמוקה בחינוך החרדי, 
וכולל שתי תוכניות, "מקצועות בסיס" ששר 
החינוך יקבע, ו"מקצועות יסוד" שהם אנגלית 
ומתמטיקה. מוסד שילמד את מקצועות הבסיס 
בהיקף מלא בדיוק כמו בחינוך הכללי, ובנוסף 
ילמד את מקצועות היסוד בהיקף של 55% יזכה 
להמשיך באותו שיעור תקצוב שקיים היום – 55% 
בלבד )ובמאמר מוסגר: גם הסכום הזה מחושב 
היום בצורה מפלה(. מוסד חינוכי שירצה לשמור 
יותר על טהרת החינוך וילמד רק 55% ממקצועות 
הבסיס וממקצועות היסוד, התקצוב שלו ייחתך 
ויהיה בשיעור של 33% בלבד. וגם בשביל זה הוא 
ייאלץ לסבול התערבות גסה בתוכנית החינוך. 
המשמעות: מכת מוות למוסדות החינוך החרדי. 
גם שותפם לממשלת הזדון ידרוש זאת. על 
פי הפרסום של אנה ברסקי ב'מעריב', במסמך 
הדרישות של ישראל ביתנו בנושא דת ומדינה 
נכתב כי המפלגה תדרוש לימודי ליבה בכל בתי 
הספר בישראל ותתנה את השתתפותה בממשלה 
הבאה בהכנסת לימודי ליבה לבתי הספר במסגרות 

החינוך החרדי.

גזירת הקיצוצים

ממשלת השמד עם לפיד כשר האוצר ושי פירון 

אלו הן עשר המכות: כך 
מתכננים שונאי הדת להרוס 

את עולם התורה והיהדות 

הגזירות הקשות שזוממים ראשי ממשלת הזדון על עולם התורה והציבור החרדי 

ראשי מפלגות השנאה המתכננים להקים את ממשלת הזדון בראשות לפיד לא מסתירים 
את תוכניותיהם הזדוניות ליום שיגיעו לשלטון • במסמך מחריד אנו מציגים את עיקרי 
הגזירות שהם זוממים להטיל על הציבור החרדי, במטרה לרסק את עולם התורה ולרמוס 
את חיי הדת – בגיוס בני הישיבות, במתן דריסת רגל לרפורמים, בפרצת חילולי השבת 
ובהטמעת גויים בעם היהודי, לצד קיצוצים אכזריים ופגיעה כלכלית בחרדים • אלוקינו 

שבשמים בטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות
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הנציגים שלנו עושים מלאכת שמים באמונה, אין להם לא יום 
ולא לילה, אין להם שעות קצובות, מתי שהם נקראים אל הדגל 

הם באים. ואומרים מי לה' אלי | מרן רבינו זי"ע, תשמ"ט

כשר החינוך, פעלה לחתוך באכזריות בבשר החי 
ולקצץ קיצוצים כואבים לעולם התורה ומוסדות 
החינוך. תקציב הישיבות נחתך במאות מיליוני 
שקלים והפך את העול הכלכלי על ראשי הישיבות 
מחד והורי התלמידים מאידך לבלתי אפשרי; 
מלגות אברכי הכוללים, שגם כך היו בסך זעום 
ומועט, קוצצו בסך כולל של יותר מ-200 מיליוני 
שקלים, זאת לצד ביטול אבטחת הכנסה לאברכים 
הזכאים לכך. גם תקציבי מוסדות החינוך קוצצו, 
כפי שכבר נכתב לעיל. יתרה מכך, לפיד ופירון 
נקטו ביד קשה נגד רשתות החינוך החרדיות –
מעיין החינוך התורני בני יוסף והחינוך העצמאי 
– למרות היותן רשתות רשמיות ופעלו לסגירתן. 
משלא הצליחו לסוגרן, פעלו בדרכים שונות לפגוע 

בהן כלכלית עד שהביאו כמעט לקריסתן. 
כך מבטיחים ב'כחול לבן': "נבטל את חוק 
נהרי – חוק זה מחייב רשויות מקומיות לתקצב 
מוסדות חינוך המוגדרים כ'חינוך מוכר שאינו 
רשמי', שאינם מחויבים ללימודי ליבה, ואנו נפעל 
לביטולו". המשמעות היא פשוטה: פגיעה אנושה 
בכל מוסדות החינוך החרדים וגזל 'כבשת הרש', 

של המעט שבמעט שהמוסדות מקבלים.

עיקרי הדת

ממשלת הזדון של שונאי הדת תפעל בשיטתיות 
לרסק את חומות היהדות, לעקור את כל הקדוש 
והיקר ולפגוע בעיקרי הדת, תוך מחיקת הצביון 

היהודי של המדינה וכפייה חילונית קיצונית. 

דבר לא נמלט מהתוכניות שרוקמים ראשי 
ממשלת הבלהות. הם רוצים להפוך את שבת 
קודש ליום חול, לפגוע בקדושת העם היהודי, 
לאפשר למיליוני גויים להתבולל ולהיטמע בעם 
ישראל, לתת לרפורמים דריסת רגל בכותל 
המערבי ובכל חיי הדת במדינה, ולכפות את 

ביטול גדרי הצניעות. 
הם זוממים למחוק את הכל. קריאת מצעי 
המפלגות וההצהרות של ראשי וחברי המפלגות, 
מעוררת חלחלה עמוקה בלב כל יהודי. בעזות מצח 
הם קוראים תיגר על הדברים הבסיסיים ביותר, 
מבקשים לרסק את בתי הדין והרבנות, להרוס את 
הכשרות, לפרוץ את חומות הגיור ועוד אמירות 
קשות ומחרידות נגד קודשי ישראל עליהם מסרו 

אבותינו את נפשם במשך אלפי שנים. 
בישראל ביתנו אומרים כי "שאלות כמו גיור, 
נישואין וקבורה משאירות את העולים זרים 
בארצם שלהם. כך למשל יכול קצין ביחידה 
מובחרת, אשר חרף נפשו למען המדינה, למצוא 
עצמו מחוץ לגבולות הקבורה של העם היהודי 
רק בגלל שמונופול חרדי קבע שהוא איננו 
מספיק יהודי. מונופול שבינו לבין היהדות אין 
ולא כלום. לא נרפה לעולם מהסוגיות הללו ולא 
ניתן למונופול מופרע להכתיב לנו כיצד לחיות 

ואיך למות!" 
"ביטול  היתר:  בין  במצע מרצ מבטיחים 
הראשית תחדל  הרבנות  הדתיות;  המועצות 
המדינה;  במימון  ממלכתי  כמוסד  להתקיים 
הפעלת בתי הדין הרבניים של הזרמים השונים 
ושאר בתי הדין הדתיים באופן אוטונומי במסגרת 

משרד המשפטים, בדומה לבתי המשפט האזרחיים. 
סמכותם תהיה כבוררים בלבד ויידרשו להם רק 

בהסכמת כל הצדדים הנוגעים לעניין". 

גזירת השבת

נוסחת ה'סטטוס קוו' נקבעה בקום המדינה, 
וקבעה כי יישמר המצב הנוכחי בנושאי דת 
ומדינה, למשל אי הפעלת תחבורה ציבורית 
בשבת במקומות שלא פעלה תח"צ בקום המדינה 
וכדומה. ה'סטטוס קוו' הוא לא הדבר הרצוי והטוב 
ביותר, אבל זה המעט שיש ושומר על שאריות 
הפרהסיה היהודית במדינה. לאורך השנים חל 
כרסום מתמשך ב'סטטוס קוו', כמובן שתמיד 
לרעת היהדות, כך התאפשרו עבודות בשבת 
וכיו"ב. כעת רוצים בממשלת הזדון ללכת צעד 
קדימה ולרסק לחלוטין את הסטטוס קוו ולפרוץ 

את חומות השבת. 
"עם קום המדינה נקבע ה"סטטוס קוו" כפשרה 
הכרחית שתאפשר קיום משותף של בני קהילות 
שונות וחלוקות, במסגרת גיבוש כללים ביחסים 
שבין דת למדינה", נכתב במצע 'כחול לבן' "עם 
הזמן נשחקו ההסדרים בתחום זה; הסטטוס 
קוו הפך לקיפאון, וכיום הוא אף פוגע לעיתים 
בחירויות הפרט של חלק מאזרחי ישראל ומזיק 
למעמדה של היהדות במדינה. כחול-לבן תשמור 
על זהותה היהודית של המדינה לצד מימוש זכותם 
של כל אדם וכל קהילה לעצב את אורחות חייהם 
מתוך חירות וסובלנות. עלינו לפתוח את הסטטוס 

קוו לשיח ודיון ציבורי משותף". 

בכחול לבן מצהירים, כחלק מריסוק הסטטוס 
קוו, על האפשרות לפרצה חמורה בקדושת השבת 
בהפעלת תחבורה בשבת קודש. "נאפשר לרשויות 
מקומיות החפצות בכך להפעיל תחבורה בשבת 
– זאת לפי הצרכים ובהתאם לצירי התנועה, 
לתדירות התחבורה ולנסיבות. תישקל הפעלת 
תחבורה ציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים 

ובאמצעות כלי רכב קטנים )כגון מיניבוסים(".
מצע מרצ-המחנה הדמוקרטי: "הפעלת תחבורה 
ציבורית בשבת, תוך התחשבות באופי האוכלוסייה 
במקום ובצרכיה, כולל תחבורה בין-עירונית של 
רכבות ואוטובוסים. קיום פעילות תרבות, נופש 
ובילוי בשבת, כולל בתי שעשועים, אתרי בילוי 
ומתקני נופש וספורט, בהתחשב ברצונם של 
תושבי המקום". בישראל ביתנו מבטיחים: "הפעלת 

תחבורה ציבורית בשבת". 
חלק נוסף נוגע לחוק המרכולים שנועד למנוע 
את הפיכת יום שבת קדוש ליום עבודה ומסחר 
לכל דבר. בכחול לבן מבטיחים "נבטל את 'חוק 
המרכולים'". בישראל ביתנו מתגאים: "מאבק 
בחוק המרכולים – ישראל ביתנו הייתה המפלגה 
היחידה בקואליציה שניהלה מאבק והתנגדה 
בתוקף, גם בוועדת השרים לחקיקה וגם בכנסת, 
לחוק המרכולים שהובילו המפלגות החרדיות, 

שמשמעותו סגירת עסקים הפועלים בשבת". 
המשמעות היא שיהודים יקרים שעמלים 
לפרנסתם כל השבוע, ומבקשים לשמור על 
השבת, לנוח עם בני ביתם, לא יוכלו לעשות 
זאת. הרי מניין הגיע חוק המרכולים? אלו הם 
בעלי המרכולים, בעיקר בתל אביב, שהתקוממו 



חדשות

28 ||| ה' באלול תשע"ט 

אילו לא קמה ש"ס אלא להעמיד את תלמודי התורה על 
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נגד רשתות השיווק שפתחו את שעריהן בשבת 
קודש וגזלו את פת לחמם של בעלי המכולות. 
אותם יהודים שמפרנסים בדוחק את משפחותיהם, 
יצאו למחאה בדרישה שהיא חברתית, אלמנטרית: 
'תנו לנו את האפשרות להיות בשבת עם המשפחה, 
לעשות קידוש עם הילדים, אל תכריחו אותנו 
להמשיך במרוץ העבודה גם בשבת קודש'. בהם 
מבקשים בממשלת הבלהות לפגוע, באזרחים 

הקטנים, החלשים.

גזירת הנישואין

בכל המפלגות שיהיו שותפות לממשלת הזדון 
מבטיחים כי יפעלו להרס קדושת המשפחה 
היהודית, באמצעות אפשרות ל"נישואין" שלא 
כדת משה וישראל. בכחול לבן מצהירים: "נאפשר 
בחירה אישית של אורח חיים בענייני נישואין: 
נחוקק את ברית הזוגיות – נפעל לחקיקת ברית 
הזוגיות כדי לאפשר לכל אזרח החפץ בכך לבחור 
במיסוד הזוגיות שלו בדרך המתאימה להשקפת 
עולמו". יאיר לפיד אף הודיע כי בין חמשת 
הצעדים הראשונים שתעשה הממשלה בראשותו 

יהיה לחוקק חוק נישואין אזרחיים. 
גם במסמך הדרישות של ישראל ביתנו מופיעה 
הדרישה לאפשר נישואין אזרחיים שלא כדת 
משה וישראל, כדרישת סף לכניסת המפלגה 
לכל קואליציה עתידית. בנוסף הם מבטיחים 
"פתיחת אזורי הרישום לנישואין, כך שבני זוג 
יוכלו להינשא בכל עיר ואצל כל רב עיר שיחפצו". 
במצע מרצ-המחנה הדמוקרטי נכתב בנושא: 
"תיקון האי-שוויון המובנה בדיני המשפחה 
וגירושים  נישואים  בישראל, על-ידי הנהגת 
אזרחיים במדינת ישראל. רשם נישואים ממלכתי 
יהיה אחראי על רישום המעמד האישי, ויוחל דין 
אחד לגבר ולאישה בכל הערכאות השיפוטיות 
ולכל דבר ועניין: שוויון במעשה הנישואים, 
בתקפות הנישואים ובהתרתם. הענקת זכות 
יסוד לכל אדם בישראל להתחתן על פי בחירתו 
בנישואים אזרחיים או בנישואים דתיים, בכל 
אחד מהזרמים הדתיים השונים, ולהקים בית 
ומשפחה. הקניית הסמכות בכל ענייני האישות 
לבית המשפט לענייני משפחה. בתי הדין הרבניים 
ידונו בענייני אישות רק בהסכמת שני הצדדים". 

גזירת הגיור

גזירה חמורה ונוראה עליה מצהירים ראשי 
ממשלת הזדון היא ניתוץ החומות השומרות על 
טהרת כרם בית ישראל והכנסת מיליוני גויים 
לתוככי העם היהודי באמצעות גיורים פיקטיביים 
ומסולפים. במצע מרצ-המחנה הדמוקרטי נכתב 
כי "המונופול האורתודוקסי על הגיור בעייתי 
שבעתיים לנוכח הקשר בין השתייכות דתית 
והתאזרחות בישראל. מרצ תפעל לקידום הנושאים 
הבאים: מתן חופש בחירה למבקשים לקיים גיור 
דתי בין גיור אורתודוקסי, רפורמי, קונסרבטיבי 
או אחר. גיור יהודי והשתייכות לעם היהודי, 
ייקבעו עבור כל מי שמצהיר בתום לב שהוא 
יהודי ושקשר את גורלו עם העם היהודי. הפקעת 
המונופול הדתי על הכניסה לישראל והאפשרות 
להפוך לאזרח בה ומימוש חוק השבות על פי 

קריטריונים אזרחיים". 
בכחול לבן מבטיחים שיפתחו את אזורי הגיור: 
"נפעל להקמת בתי דין מקומיים לגיור ולפתיחת 
אזורי הגיור. כדי להנגיש את תהליכי הגיור לכל 
אזרח החפץ בהם, תפעל כחול-לבן כדי לאפשר 
לרבני ערים להקים בתי דין לגיור, וכן תפעל 
לפתיחת אזורי הרישום לגיור באופן שיאפשר 
לכל מתגייר לבחור את בית הדין שבפניו הוא 

מבקש להתגייר". 
גם בישראל ביתנו מתחייבים: "מתן אפשרות 

לכל רב עיר לבצע גיור; אם הוא טוב בשביל 
להיות רב עיר, הרי שהוא טוב לנהל תהליך גיור". 
עוד נכתב בפרסומי המפלגה כי הם הובילו את 
המאבק בחוק הגיור. "הצעת החוק, לפיה גיור 
שנערך בישראל יהיה מוכר רק אם נערך על ידי 
מערך הגיור הממלכתי, זכתה להתנגדות חריפה 
מצד ישראל ביתנו בוועדת השרים לחקיקה. בשל 
התנגדות המפלגה, הוקמה ועדת ניסים שהעבירה 
את המלצותיה ביוני 2018, אולם עד היום ראש 
הממשלה נמנע מלגעת בסוגיה ונכנע ללחץ מצד 

החרדים". 
זו סכנה איומה! לא לחינם נאבקים מרנן 
חכמי וגדולי הדור נגד הניסיונות הנפשעים 
של  המשמעות  הללו.  השינויים  את  לבצע 
הרפורמות ההרסניות האלו היא מתן גושפנקא 
רשמית לגיורים חסרי תוקף הלכתי, של גורמים 
מפוקפקים המכנים את עצמם "רבנים" ופועלים 
בשיטתיות להרס המסורת ההלכתית שהנחילונו 
רבותינו ובראשם מרן רבינו זצ"ל לאורו של מרן 

השלחן ערוך. 
הם לא מסתפקים בכך ומבטיחים: "כחול-לבן 
תפעל להקלת הליכי בירור היהדות של עולים 
מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה בבואם 
להתחתן במסגרת הרבנות הראשית, באמצעות 
הסרת חסמים הקשורים בהוכחת יהדותם". הנה 
עוד סעיף בנושא שמסתתר בהמשך המצע: "נפעל 
לקיום הליכי גיור מאירי פנים לעולים שאינם 
מוכרים כיהודים". וכך תחת קלישאת "הארת 
פנים" וסילוף העובדות, הם רוצים לאפשר גיור 

המוני לגויים גמורים. 

גזירת הרפורמים

בממשלת הזדון מבקשים לתת דריסת רגל 
להרסניים שבאויבי היהדות – הלא הם הרפורמים 
ולאפשר להם להשתלט על החיים היהודיים 
במדינת ישראל, תוך השלטת דעתם הכפרנית. הם 
מעוניינים לתת להם לשלוט בכל ענייני היהדות, 
ממערך הגיור ועד לביזוי וחילול קדושת שריד 

בית מקדשנו הכותל המערבי. 
הדתי- המונופול  לביטול  תפעל  "מרצ 

אורתודוקסי המפלה לרעה נשים, יהודים חילוניים 
ויהודים בעלי גישות דתיות פלורליסטיות, ותבטיח 
את שוויון מעמדם של כל הזרמים הדתיים בכל 

תחומי החיים", הם מבטיחים. 
במצע כחול לבן מצהירים: "נפעל להסדרת 
סדרי התפילה ברחבת הכותל – כחול-לבן תפעל 
לאימוץ מתווה הכותל, ותקדם הרחבת רחבה 
שלישית שתתאים לכלל הציבור הישראלי והיהודי 

על כל גווניו".

בפרסומי ישראל ביתנו נכתב כי "בזמן היותה 
באופוזיציה, תמכה ישראל ביתנו במתווה הכותל 
כפי שאושר על ידי הממשלה בינואר 2016, במטרה 
למנוע פגיעה באחדות העם ובקהילות היהודיות 
בתפוצות. בשל התנגדות החרדים המתווה הוקפא, 

ועד היום לא נמצא פתרון לסוגיה". 

גזירת הכשרות

כחלק מהצעדים לרמיסת הבסיס לצביונה 
היהודי של המדינה, יפעלו בממשלת הזדון להרוס 
את חומות הכשרות ולאפשר לכל ארחי פרחי 
להציג עצמו כביכול הוא כשר, תוך הטעיה של 
הציבור שאינו בקי בדברים אך מעוניין לצרוך 
אך ורק מוצרים כשרים למהדרין וכעת ייכשל 

במאכלות אסורות. 
באיוולתם וברוע מעלליהם הם מרחיקים לכת 
ודורשים לכפות על הרבנות להעניק כשרות גם 
למקומות מחללי שבת, למרות שהדבר סותר 
באופן בסיסי ומהותי את הכשרות ולו בשל הסיבה 
שהמשגיח אינו יכול לפקח על המקום בשבת, 

מה שאוסר את כל הכלים והמטבח. 
הם כבר ניסו לעשות זאת ונבלמו, אך בממשלה 
בראשותם יעשו זאת ללא היסוס. ח"כ אלעזר שטרן 
מכחול לבן הגיש בקדנציה האחרונה חוק בנושא. 
בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק איסור הונאה 
בכשרות, התשמ"ג–1983, קובע כי 'במתן תעודת 
הכשר יתחשב הרב בדיני הכשרות בלבד'. מאחר 
שהגדרת המונח 'דיני כשרות' אינה ברורה, בפועל 
נמתח הגבול, וכתוצאה מכך נשקלים שיקולים 
אשר אינם קשורים לכשרות המזון המוגש או 
הנמכר במקום, כגון: הצגת מופעים לא צנועים 
במקום, עריכת טקסים לא לפי ההלכה היהודית 

ועוד.
תעודת  כי  לקבוע  באה  התיקון  "הצעת 
ההכשר תינתן לבית אוכל בהתחשב אך ורק 
במידת כשרותו של המזון, ברוח פסיקתו של 
בית המשפט העליון. לגבי פתיחת בית האוכל 
בשבת, מוצעים סייגים הלכתיים אשר מקובלים 
כיום ברשויות מקומיות באזור הצפון, כך שתעודת 

ההכשר תתייחס לימי החול ובלבד".
שטרן שבאופן שיטתי פוער פיו בבוטות 
ובנבזות נגד הרבנות הסית: "הכשרות משמשת 
היום להונאה, על הגב של סמכות לתת תעודת 
כשרות, מעמיסים עוד כל מיני דברים שיש אינטרס 
בהם, שבינם לבין כשרות אין כלום. יש רבנים 
מטעם הרבנות הראשית שנותנים כשרות למקומות 
שפתוחים בשבת, כמו למשל בבתי מלון. כל 
הכוח שהמדינה נתנה למוסדות שנותנים שירותי 
דת למדינה, במקום לקרב אנשים ליהדות הם 

מרחיקים אותם".

גזירת ההפרדה

הצעד הבוטה של הכפייה החילונית המבקשת 
לכפות על הציבור החרדי את דריסת גדרי 
הצניעות והקדושה וביטול ההפרדה, הגיע לידי 
ביטוי במלוא עוזו בשבועות האחרונים, כאשר 
בצעד דרקוני נאסר על קיום אירועים מופרדים 

לציבור החרדי, תוך הדרה והפליה חמורה. 
מי שהביעו תמיכה בעתירות ההזויות שהגישו 
ב'שדולת הנשים' נגד ההפרדה ובירכו על החלטת 
בית המשפט שאסר על קיום האירועים הם יאיר 
לפיד ואביגדור ליברמן, והם יפעלו לכך שהציבור 

החרדי לא יוכל לקיים שום אירוע. 
גם במחנה הדמוקרטי כמובן מצטרפים לדברים 
ואף מאיימים כי מי שיבקש לשמור על גדרי 
וייקנס: "יחוקק חוק  ההלכה יחשב לעבריין 
שיאפשר תביעה למתן פיצוי, בלא הוכחת נזק, 
בשל הדרת נשים במרחב הציבורי ובכלל זה 
בתחבורה ציבורית, באירועים ציבוריים, במוסדות 
שלטון, במתן שירותים חברתיים ודתיים, בשידורי 
רדיו וכיו"ב. ניתן יהיה לתבוע רשויות, תאגידים 
ונושאי משרה באופן אישי. בכל בית עלמין יוצבו 
שלטים, המודיעים על איסור הפרדה בין גברים 
לנשים ויינקטו סנקציות מנהליות ופליליות כלפי 
מנהלי בתי עלמין שאינם ממלאים אחר הוראות 

אלה". 

גזירות הכלכלה

לצד רמיסת עיקרי היהדות, בממשלת הזדון 
יפעלו נגד הציבור החרדי בצורה פוגענית ואכזרית, 
תוך שימוש במגוון אמצעים לפגיעה כלכלית קשה 
וכואבת. כללנו יחד את פרטי הגזירות הכלכליות 
השונות המבקשות לפגוע בתורה באמצעות הקמח. 
כזכור, בממשלת השמד כבר החל לפיד בפגיעה 
הכלכלית בציבור החרדי ועל אף הזמן הקצר בו 
כיהנה הממשלה הצליח להכות קשות בחרדים. 
הגזירות לא פסחו ולא חמלו על איש, מעולל 
ועד איש שיבה, על כל אשר בשם חרדי יכונה 
הוטלו הגזירות הקשות והקיצוצים האיומים. 
כשהדוגמה הבולטת ביותר היא הקיצוץ החד 
בקצבאות הילדים בסך כולל של כשני מיליארד 
שקלים, כך שהקצבה נחתכה ל-140 שקלים בלבד. 
בדרכם הנלוזה השתמשו לפיד ואנשיו בדרכים 
שונות לנסות להסתיר את מעשיהם שנועדו להזיק 
לציבור החרדי. הדרך העיקרית הייתה באמצעות 
השימוש בקריטריונים, שנוסחו בלשון עמומה 
ובמילים יפות, אך תכליתן הייתה ברורה להדרת 

והפליית הציבור החרדי. 
כך למשל הם המציאו קריטריון בשם "מיצוי 
כושר השתכרות", כלומר שאם האב אברך ואינו 
עובד, הוא אינו ממצה את כושר ההשתכרות שלו 
ולכן הוא וילדיו לא זכאים לדברים בסיסיים, בין 
היתר באמצעות קריטריון זה בוטלו מעונות היום 
לפעוטות שנועדו לאפשר לאימהות לצאת ולעבוד, 

אך נשללו מהציבור החרדי. 
קריטריון אחר שכוון נגד הציבור החרדי 
הוא סעיף המעניק את הזכאות להטבה רק למי 
שהתגייס לצבא או לשירות לאומי. כך למשל 
בתוכנית מע"מ אפס שיזם לפיד ונועדה להקל 
את משבר הדיור, ולאפשר לזוגות צעירים לרכוש 
דירה ראשונה ללא מע"מ, הוכנס אותו סעיף 
מפלה שהדיר עשרות אלפי משפחות חרדיות, 
שהן הסובלות ביותר ממצוקת דיור חריפה וקשה.

כל זאת לצד שורה ארוכה של קיצוצים קשים 
בעשרות תקציבים הנוגעים לציבור החרדי ולחיי 
הדת במדינה, כמו תקציבי התמיכות, תקציבי 

המקוואות ובתי הכנסת ועוד ועוד. 
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צריכים לעמוד בפרץ. יש הרבה שונאים שמקיפים אותנו, כולם שונאי 
ישראל, מי יציל אותנו מידם, רק הקדוש ברוך הוא, אבל לא בחינם. אם 

אנחנו עושים לו נחת רוח גם הוא יעשה לנו | מרן רבינו זי"ע, תשע"ד

שי בן מאיר

נואש  בניסיון  ההסתה:  לגל  מצטרפים 
ובזוי לקושש מעט קולות, גם ראשי כחול-
לבן שניסו לפחות כלפי חוץ לעטות מסַכת 
צביעות ולהציג עצמם כמי שרוצים בשותפות עם 
החרדים, משנים כיוון ורוכבים על גלי ההסתה 
והשנאה לציבור החרדי ומבטיחים להדיר אותם 
מממשלת השמאל והזדון שיקימו יחד עם ליברמן 

והמפלגות הערביות. 
עד כה ניסה יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ, 
עם שותפיו להנהגה ח"כ משה יעלון וח"כ גבי 
אשכנזי, ליצור מצג שווא כאילו הם מעוניינים 
בשותפות עם הציבור החרדי ועם המפלגות 
החרדיות, תוך שהם מנסים לבדל את עצמם 
משותפם למפלגה יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר לפיד, 
שהוביל בחודשים האחרונים קמפיין הסתה 
מתועב נגד הציבור החרדי, כאשר הם נחזו 

כמסתייגים מכך. 
אלא שכעת נחשף פרצופם האמיתי וגם גנץ, 
אשכנזי ויעלון הצטרפו בסערה למופע השנאה 
של לפיד ואף יישרו קו עם ההצהרות האפלות 
והמפלות של יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור 
ליברמן, שהתחייב לפעול להקמת ממשלה אנטי 
חרדית ואנטי דתית ללא המפלגות החרדיות. 

מדובר במסע מתוזמר ומתוכנן שהחל השבוע 
וצפוי להימשך ולהחריף בשבועיים הקרובים עד 
ליום הבחירות, ובמהלכו מתכננים ראשי כחול 
לבן לשסות ולהסית בבוטות נגד הציבור החרדי, 
כל זאת מתוך ניסיון נואש לקושש מעט קולות 

מישראל ביתנו ומהמחנה הדמוקרטי. 
זה החל בריאיון שהעניק ביום שלישי יו"ר 
המפלגה בני גנץ ל-ynet ובו הצהיר: "אנחנו 
נגד סחיטה, נפנה לליכוד כדי להקים ממשלה 

שמבוססת על הרוב החילוני בישראל". 
בכנס בחירות של 'כחול לבן' שנערך בערבו 
של יום שלישי בבאר שבע הוסיף גנץ והסית נגד 
המפלגות החרדיות כשהוא מציג אותן כסחטניות 
וקיצוניות: "בשמונים אחוז מהדברים רוב הציבור 
מסכים וחושב אותו דבר. בדיוק על הבסיס הזה 
אני מתכוון לבנות ממשלה רחבה שתייצג את 
כולם. שיטת הממשל במדינת ישראל הביאה 
אותנו למצב שבו קבוצות מיעוט, מפלגות 
הרוב  על  לכפות  מצליחות  סקטוריאליות, 
את השקפתן. הן מצליחות משום שכל ראשי 
הממשלה האחרונים נאלצו להיכנע לסחטנות. 
הם הקימו קואליציות שפעלו למען אותן קבוצות, 

ולא למען רוב הציבור. 
"אני מתחייב בפניכם שמיד אחרי הבחירות, 
ממשלה  ליברלית.  אחדות  ממשלת  נקים 
שתתבסס על הרוב – ללא קיצוניים וללא 

סחטנות. כל מפלגה ציונית שתרצה להצטרף 
תחת קווי היסוד שעליהם מסכים רוב הציבור 
– תוזמן להצטרף. כדי שזה יקרה, כחול לבן 
חייבת להיות המפלגה הגדולה ביותר ולקבל 
את המנדט מנשיא המדינה להקים ממשלה. 
אנחנו נקים ממשלה שתייצג את הרוב ותדאג 

גם למי שלא בחר בה".
שותפו הבכיר להנהגת המפלגה, גבי אשכנזי, 
הצטרף לדברי השיסוי: "קיבלנו הזדמנות שנייה. 
לא יהיה מועד ג'. אני מסתכן בהערכה שלא 
תהיה מפלגה שתשלח את המדינה לבחירות פעם 
נוספת. תהיה ממשלה. וזו תהיה ממשלה של 
כחול לבן בראשותו של בני גנץ. אנחנו רוצים 
שזו תהיה ממשלה של אחדות. ממשלה שמאחדת 
ולא מפלגת. ממשלה שמשרתת ולא נתונה 
לסחיטה. אנחנו מאמינים שזה מה שישראל 
צריכה היום. מדינה שמכילה את האחרים, מדינה 
שכולם שווים בה, מדינה יהודית ודמוקרטית, 

מדינה שכולנו רוצים לגדל בה את ילדינו".
אשכנזי הוסיף: "נחשפנו אתמול לקלטות של 
ראש הממשלה צועק, נוזף. על התקשורת, כמובן. 
הייתי רוצה לשמוע אותו צועק על המיטות 
שחסרות, על בית החולים שצריך לבנות כאן 
בבאר שבע, על כיתות שחסרות, על הביטחון, על 
הגירעון. כחול לבן יצרה אלטרנטיבה שלטונית 
לראשונה מזה עשר שנים, אלטרנטיבה לממשלה 
קיצונית וצרה, עם שר הלכה, אנחנו לא נאפשר 

את זה, אתם לא תאפשרו את זה".

"בלי סחטנות חרדית"

הסתה בוטה ומתועבת נשמעה גם מפיו של 
חבר נוסף בהנהגת מפלגת השנאה 'כחול לבן', 
משה )בוגי( יעלון, שפער את פיו בגסות רוח נגד 
הרבנים כשהוא מציג אותם כמי שמתעניינים רק 
בכספים ובשל כסף לישיבות תומכים, לטענתו, 

ב"שחיתות" של ראש הממשלה נתניהו. 
בריאיון לערוץ הכנסת אמר יעלון: "כשרבנים 
אמרו 'טוב, זה רק סיגריות', אמרתי, סליחה, 
אתם לא אנשי מוסר? אתם לא אמורים להיות 
מנהיגים שנותנים דוגמה מוסרית? בגלל הכספים 
שאתם מקבלים עכשיו לישיבות אתם מתעלמים 
מהשחיתות הזאת. לא ברור שיש פה שחיתות? 
מה עוד צריך לקרות שתבינו שהמדינה נהייתה 
רקובה. ואתם כמנהיגים הייתם צריכים להתנהג 
אחרת", התיימר מר יעלון להטיף מוסר, אותו 
יעלון ש"השחיתות" של נתניהו לא הפריעה לו 
עד שנזרק ממשרד הביטחון לטובת ליברמן; אותו 
יעלון שצווח מאז הודח מתפקידו על שחיתות 
בצוללות, אך הובך שוב ושוב כשבמשטרה 

הבהירו שאין ממש במידע שמסר להם. 

גורמים בכירים במטה הבחירות של 'כחול 
לבן' מחדדים עוד יותר את המסרים הבזויים 
נגד הציבור החרדי. כך, בין היתר, ציטט 'ידיעות 
אחרונות' מפי גורם בכיר שהצהיר: "אנחנו רוצים 
להקים ממשלה שתייצג את הרוב החילוני, בלי 
סחטנות חרדית ובלי קיצוניים מהימין. יהיו קווי 
יסוד ברורים – ומי שירצה להצטרף, בבקשה". 
בכיר במפלגה הוסיף ופירט את הגזירות 
ש'כחול לבן' מתכננת להטיל כנגד הציבור 
החרדי מיד עם כינון ממשלת הזדון: "לכחול 
לבן יש אג'נדה של נישואין אזרחיים, ביטול 
חוק המרכולים, לימודי ליב"ה, חוק גיוס – ועם 
זה החרדים לא יכולים לבוא איתנו. אנחנו גם 
לעולם לא יכולים לתת לחרדים את מה שביבי 

נותן להם גם מבחינה תקציבית וחקיקה". 
יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי הגיב 
בחריפות לדברי ההסתה והפסילה: "כואב ומצער 
מאד שגנץ נגרר אחרי לפיד וליברמן ובחר בדרך 
של שנאה, התנשאות ושיסוי ציבור בציבור 
רק כדי לקושש קולות. בני גנץ, בחרת לפסול 
ולהחרים את האחים והאחיות שלך, מאות אלפי 
ישראלים, רק בגלל אמונתם ואורח חייהם ואתה 

תישא באחריות אישית לקרע ולשסע בעם!"
ראשי יהדות התורה סגן השר הרב יעקב 
ליצמן וח"כ הרב משה גפני תקפו בתגובה: 
"יצא המרצע מן השק. לאחר שניסה במשך 
תקופה ארוכה להסתיר את דעותיו ואף עשה 
הכל כדי לבדל את עצמו מיאיר לפיד שותפו, 
היום מתברר שאין כל הבדל ביניהם. בני גנץ 
התברר כאדם ללא ערכים ושדרה. אין לו בעיה 
לפלג את החברה בישראל בשביל כמה מנדטים 
בספק. הוא איננו ראוי לתפקיד אחראי, אדם 
חסר יכולת ציבורית כלשהיא, השותפות שלו 
עם יאיר לפיד מעידה עליו את אמרת חז"ל 

'אוי לרשע ואוי לשכנו'". 

מסַכת הצביעות

מוזר שפתאום נזכרו ב'כחול לבן' ב"סחטנות" 
החרדית ובתקציבים שהם מקבלים. כזכור, רק 
לפני כמה חודשים הצהיר בני גנץ, לפי הקלטות 
שפורסמו במערכת הבחירות הקודמות, כי הוא 
יעשה הכל על מנת להקים ממשלה עם החרדים 
ולשם כך יהיה מוכן לתת למפלגות החרדיות 
כל מה שידרשו. "אני שולח לחרדים דף ריק, 
חתום למטה בני גנץ, ואומר להם: שני שליש 
דף שלכם – תמלאו למטה מה שאתם רוצים, 
תשאירו לי שליש ואני אמלא בו מה שאני רוצה". 
אולם כעת כאמור, נקרעה מסַכת הצביעות 
מפניהם של ראשי כחול לבן והתברר כי אין 
הבדל בינם לבין שותפם יאיר לפיד שידוע 

בשנאתו העזה לציבור החרדי. כזכור, רק לפני 
כמה שבועות עורר לפיד סערה כשפרסם סרטון 
הסתה מבחיל נגד הציבור החרדי המציג אותם 

כתאבי בצע. 
ראש  בין  שיחה  כביכול  מציג  הסרטון 
הממשלה נתניהו לשותפים הקואליציוניים, 
כשעל פי הסרטון השותפים החרדים מנסים 
לסחוט את נתניהו, כשלפיד שם בפיהם של 
הנציגים החרדים ציטוטים כביכול הם רק רוצים 
כסף, בסגנון הסתה מבחיל מתקופות אפלות. 
כך למשל, מוצג השר הרב אריה דרעי כאומר 
שהוא מוכן לתמוך בראש הממשלה אם יתן לו 
"טריליון שקל לישיבות", ואילו סגן השר הרב 
יעקב ליצמן מוצג כאומר "אני רוצה את כל 

הכסף שיש לישראל". 
הפרסום ההוא עורר סערה גדולה בשל 
השימוש בטיעונים אנטישמיים ברורים. אז גם 
גנץ ויעלון התנערו והסתייגו מהפרסום וגנץ 
תועד בשיחה סגורה כמי שאומר: "לצערי לפיד 
לא מצליח להבין את העובדה שאנחנו צריכים 
את החרדים ושזו הדרך לנצח". כעת גנץ ויעלון 
מצטרפים ללפיד ומשתמשים בדיוק באותה 

הסתה מבחילה. 
מלבד הזעזוע מההסתה המחרידה, דבריו של 
גנץ מאשרים ומוכיחים את הדברים שפרסמנו 
התוכנית  על  בהרחבה  בשבוע שעבר  כאן 
להקמת ממשלת זדון נטולת חרדים. כזכור, 
יו"ר הרשימה הערבית המשותפת ח"כ איימן 
עודה הצהיר כי הוא מוכן לשבת בממשלת 
כחול לבן, זאת לצד ההצהרות של ליברמן כי 
יפעל להקמת ממשלה ללא החרדים, מה שמביא 
בהכרח להקמת ממשלת שמאל בראשות ראשי 

המסיתים יאיר לפיד ובני גנץ. 
גם הסקרים שפורסמו השבוע ממשיכים 
להראות בבירור כי נכון לרגע זה אין רוב להקמת 
ממשלת ימין עם החרדים ובחלק מהם גוש הימין 
אף נחלש ומקבל 54 מנדטים בלבד, לעומת גוש 
השמאל והערבים המונה 66 מנדטים וסולל את 

דרכו להקמת ממשלת בלהות מזעזעת. 

מסַכת הצביעות נקרעה: הנהגת 'כחול לבן' 
מצטרפת ללפיד בשיסוי נגד הציבור החרדי

ההצהרה: "נקים ממשלה חילונית ללא החרדים"; ההסתה: "סחטנים, תומכים בשחיתות רק בשביל כסף לישיבות"

אוי לרשע ואוי לשכנו: בכירי כחול-לבן גנץ, אשכנזי ויעלון מצטרפים לשותפם לפיד במסע ההסתה המבחיל 
נגד הציבור החרדי ומציגים את החרדים כסחטנים וקיצוניים שמתעניינים רק בכספים • מצהירים שיפעלו 
להקמת ממשלת הזדון: נקים ממשלה חילונית אנטי דתית ללא החרדים • הסכנה מוחשית: גוש הימין נחלש 
ל-54 מנדטים, וגוש השמאל בראשות לפיד וגנץ קרובים להקמת ממשלת שנאה אנטי חרדית • יו"ר תנועת 
ש"ס השר הרב דרעי: "גנץ, אתה תישא באחריות אישית לקרע ולשסע בעם" • כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ 
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שמעון ליברטי

צילומים: איציק בלניצקי

חרב חדה מונפת על צווארו של הציבור החרדי. 
חרב של קיצוצים וגזירות קשות ואכזריות. לא 
מכבר היא הונחתה על הצוואר, כבר חתכה בבשר 

החי. רישומיה עדיין צרובים כמכוות אש. 
רשימת הגזירות שספג הציבור החרדי באותה 
ממשלת שמד מתועבת - ארוכה וכואבת. שר 
האוצר יאיר לפיד לא חס ולא חמל ויחד עם חבר 
מרעיו פעל בשיטתיות לפגוע בציבור החרדי בכל 
מה שרק יכול. כלם ספגו. כולם קוצצו. קצבאות 

הילדים נחתכו באופן דרסטי בכשני מיליארד 
שקלים. סעיפים דרקוניים הוכנסו במטרה לפגוע 
בחרדים ומנעו מפעוטות את מעונות היום, רק כי 
אביהם הוא אברך כולל, והקייטנות לתלמידים 

החרדים בוטלו. 
המשפחה החרדית הוכתה בכפל כפליים. 
תקציב הכוללים קוצץ במאות מיליוני שקלים 
ומלגות האברכים הזעומות הפכו ללעג לרש. 
הבטחת הכנסה לאברכים בוטלה וריסקה את 
המשענת הכלכלית של אלפי משפחות, זאת לצד 
קיצוץ חד של מאות מיליוני שקלים בתקציבי 
הישיבות ופגיעה עמוקה בתקציבי מוסדות החינוך, 
שהקשו עוד יותר על חשבון ההוצאות ההולך 
ותופח של בני התורה והאברכים, כשלעומת זאת 

ההכנסות מצטמצמות אל מתחת למינימום. 
ועכשיו, כל זה עלול חלילה לחזור וביתר 
שאת. כל מה שהם לא הספיקו לעשות אז, 
מחמת שחס עלינו אלוקינו והפיל את ממשלתם 
הרעה, הם זוממים לשוב ולעשות כעת. זממם אל 
תפק. כינסנו כמה מראשי ובכירי ארגוני החסד 
הוותיקים בציבור החרדי, שפועלים כל העת על 
מנת לעזור ולתמוך בכל נצרך ונזקק, כדי לשמוע 
מקרוב את הכאב והמצוקה, המחסור והזעקה. 

"בתקופות הקשות של ממשלת לפיד, הקדוש 
ברוך הוא ניסה את כל הציבור החרדי וציבור בני 
התורה בארץ. באותם זמנים הציבור החרדי הרגיש 
שחונקים אותו, בכל המובנים, הייתה תחושה של 
מחנק, של רדיפה", פותח הרב אלי יעקובי, מנהל 
הפרויקטים החינוכיים בארגון 'יד אליעזר'. "מצד 
אחד היו קיצוצים בכל הקצבאות ובכל התקציבים, 
ומנגד ההוצאות של משפחה חרדית עלו, מכיוון 
שבעקבות הקיצוצים החדים בתקציבי הישיבות 
ומוסדות החינוך, המוסדות נאלצו להעלות את 
שכר הלימוד. אני זוכר את המכתב שקיבלנו 
מהישיבה של הבן שלי, שהם מעלים את שכר 
הלימוד בעקבות הגזירות והקיצוצים, כך שנוצר 
מצב שהציבור הרגיש שסוגרים עליו מכל הכיוונים 

ואלו היו תחושות קשות וכואבות. 
"כשאנחנו מדברים על המצב שהוחמר אז, 
עולים בראשי שתי סיטואציות. האחת, היא מערבי 
החגים. בכל חג וחג ישנם לצערנו אלפים ורבבות 
שלא מסוגלים לעמוד בהוצאות הגדולות ופונים 

לקבלת עזרה אלינו ואל עמיתנו ביתר הארגונים, 
אבל אז ראית בבירור את העלייה בכמות הפונים, 

ראית את ההכבדה במעמסה על המשפחות. 
"הסיטואציה השנייה שנחרטה בזיכרוני מאותם 
ימים קשורה למטרנה, הדייסה לתינוקות. יש 
אצלנו כבר הרבה שנים פרויקט לסיוע ברכישת 
הדייסות והמטרנה לילדים. המחירים של הדייסות 
לא זולים וכשמדובר בבית עם כמה ילדים קטנים, 
זו הוצאה רצינית כל חודש. אני זוכר היטב את 
הכאב של האנשים שלא היו מסוגלים ללכת 
ולרכוש בחנות את הדייסה שהם צריכים לתינוק 
שלהם. אדם מבוגר יכול להסתדר איכשהו בתקופה 
של צמצומים, לצמצם למינימום את ההוצאות, 

אבל תינוק קטן צריך את האוכל שלו, אתה לא 
יכול להגיד לו 'אין כסף, תאכל משהו יותר זול' 
והם נאלצו להגיע ולבקש בשביל לתת אוכל 

לתינוק". 

פערים בין חלקי החברה

הוותיק שבחבורה, הרב יוסף כהן, יו"ר ארגון 
'חסדי נעמי', המארח אותנו בנדיבות מוסיף: "יש 
אנשים שבאים ושואלים אותי בסוג של חוסר אמון 
'מה, באמת יש אנשים רעבים?' כן! יש אנשים 
שרעבים ללחם. כן, זו מציאות חיים שקיימת גם 
היום בתשע"ט. יש אנשים שסובלים מחרפת רעב. 
אותם אלה שיש להם, הׂשבעים, הם לעולם לא 
יצליחו להבין את מי שאין לו, את מי שחסר לו, 
את הילד שאין לו פרוסה לקחת בבוקר לתלמוד 
תורה. לכן אותם אנשים כשהיו למעלה, בכלל 
לא הבינו מה המשמעות של המעשים שלהם, מה 
המשמעות של הקיצוצים שלהם. פעם למדינה עוד 
הייתה איזו זכות שהיא הייתה עוזרת מעט לאנשים 
באמצעות הקצבאות וביטוח לאומי וכדומה, הם 
באו וקיצצו הכל, וגם את הזכויות האלה המדינה 
הפסידה. אתה רואה איך אנשים נאלצים ממש 
לבזות את עצמם בעבור חלה לשבת, בעבור מעט 

מזון, כי פשוט אין להם ברירה אחרת". 
הרב אריה לורי, יו"ר ארגון 'יד עזרא ושולמית': 
"הבעיה הגדולה שלנו היא הפערים העצומים בין 
חלקי החברה. הגענו למצב שאומנם רמת החיים 
הכללית עלתה ואם מסתכלים על כלל המדינה אז 
המצב הכלכלי הוא טוב, ברוך השם, וצריך להודות 
על כך. אבל הפערים הלכו וגדלו, ההבדלים בין 
העשירון והמאיון העליון לעשירונים התחתונים 
הולכים ומעמיקים. וכשהם באו וגזרו גזירות קשות, 
לקחו לילדים את הקצבאות, לקחו לאברכים את 
המעט שבמעט, זה העמיק את הפערים, זה העמיק 

את האפליה וחוסר הצדק". 
הרב יעקובי מוסיף ומחדד את המצב הקשה 
שנגרם בעקבות גזירות לפיד: "אנשים שמעולם לא 
ביקשו, שלא היו מסוגלים לבקש עזרה, להזדקק 
לצדקה ותרומות, שהיו מוכנים לחיות בצמצום 
גדול העיקר לא להפוך לנזקקים ונתמכים, גם 

בזמן שסכנת הגזירות והקיצוצים מאיימת שוב על הציבור החרדי, כינסנו לשיחה כואבת את ראשי 
ובכירי ארגוני החסד הוותיקים שחוזרים לימים הקשים בממשלת לפיד: "הדבר החמור ביותר 
היה שאנשים נאלצו לוותר על כבודם העצמי כדי להביא אוכל לילדים" • הם מתריעים מפני 
החזרה לימי הקיצוצים, מעידים על מקרי המחסור, מדברים על הנזק החינוכי לתלמיד רעב ומעלים 
על נס את סיועו של יו"ר תנועת ש"ס השר הרב דרעי: "לולא עזרתו לא היינו יכולים להמשיך 

את הפעילות הענקית למען ילדי ישראל"

לחם לפי הטף • מדוע פרץ הרב יוסף כהן בבכי באמצע הריאיון 

הרב יוסף כהן: "הם באו 
וקיצצו הכל, וגם את 

הזכויות האלה המדינה 
הפסידה. אתה רואה 
איך אנשים נאלצים 

ממש לבזות את עצמם 
בעבור חלה לשבת"

כן, יש ילדים רעבים

הרב אריה לורי: 
"כל ארגוני החסד 
שפועלים ועוזרים, 
איש איש בתחומו, 
כולם צמחו מתוך 
הכאב והצורך של 
מייסדי הארגונים"
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הם נאלצו ללכת ולבקש, לפנות לארגונים ולבקש 
סיוע. אני מכיר באופן אישי אנשים כאלה, שכבר 
לא נותרה להם כל אפשרות אחרת ובחוסר ברירה 
נאלצו להפוך גם הם לנתמכים. אני חושב שזה 
אחד הדברים הקשים והכואבים ביותר שנגרמו 
אז, שאנשים הוכרחו לוותר על הכבוד העצמי 
שלהם כדי שיוכלו להתקיים, שיוכלו להביא אוכל 

לילדים". 
"בהחלט ראינו את זה", מצטרף לדברים הרב 
משה כהן מנכ"ל 'חסדי נעמי'. "המצב הקשה 
שנוצר, גרם לכך שאנשים פחות מתביישים לבוא 
ולבקש עזרה, או יותר מדויק הם עדיין מתביישים 
ולמרות זאת פונים כי הם חייבים. כל פעם מקבלים 
פניות חדשות שמגיעות ומבינים עד כמה המצב 
קשה למרבה הצער. לאחרונה נכנס 'חסדי נעמי' 
יותר לתחום של הסיוע לקשישים וניצולי שואה, 
ואתה רואה אנשים שפשוט חיים בלי כלום. הגעתי 
עם מו"ר אבי לביתה של קשישה ניצולת שואה, 
היא מתגוררת בדירה שנבנתה בבנייה טרומית, 
ללא מזגן, ויש לה קוצב לב, היא פשוט מתקשה 
לנשום בעומס החום. פתחנו את המקרר הוא היה 
ריק לחלוטין, הדבר היחיד שהיה בו זה תרופות, 
ובנוסף היא מגדלת בבית גם בן שלוקה במוגבלות. 
לצערנו אלו לא סיפורים מאיזה עלון התרמה, 

אלא מצבים אמיתיים של אנשים. 
עובר  לילה  יהודי צדיק, שכל  איזה  "יש 
באולמות 'ארמונות חן' ואוסף את הלחמניות 

שנשארו ומעביר אותם לבית של אחותי, שם 
מכינים מהם סנדוויצ'ים ובבוקר אברכים ואימהות 
עוברים ולוקחים כריך לילדים לבית ספר. בשלושת 
השבועות, כשהאולמות לא פעילים, ראית שזה 
חסר לאנשים, אנשים התקשרו כל פעם ושאלו, 

אולי היה איזה אירוע ונשאר משהו. 
"העולם בחוץ לא מבין ולא מסוגל להבין 
את החיים של ציבור בני התורה, של משפחות 
האברכים, באיזה צמצום הם חיים, באיזו דחקות, 
בפשטות גדולה, ובאמת אין להם דרישות גדולות, 
את המעט שבמעט, את הקיום הבסיסי ולצערנו 

לעיתים גם את זה קשה להם להשיג". 
"אנשים נאלצו למצוא כל מיני פתרונות 
והמצאות כדי לשרוד את החודש", מספר הרב 
ישי זיאת האחראי על פניות הציבור ב'יד עזרא 
ושולמית'. "לילה אחד אני נוסע בצפת, לפתע אני 
מבחין באישה שהולכת ברחוב עם כמה ילדים 
קטנים ומחזיקה בידה תינוק. השעה הייתה כבר 
מאוד מאוחרת, אחרי חצות. אני שואל אותה, מה 
את עושה ככה עם הילדים ברחוב באמצע הלילה? 
מתברר שהם השכירו את הדירה שלהם בבין 
הזמנים כדי להשיג עוד תוספת הכנסה, ובינתיים 
הם ישנים באיזה חדרון צר במירון, אבל הם 
פספסו את האוטובוס למירון וכך מצאו את עצמם 
באישון ליל ללא קורת גג לישון. כמובן שלקחתי 
אותם לאן שהם היו צריכים, אבל אתה חושב 
שאתה מכיר את הבעיות והקשיים מהפעילות 

רב 
שיח

הרב אלי יעקובי: "צריך 
לזכור שאנחנו נמצאים 
עכשיו במערכה לא 

פשוטה, מערכה קשה 
לכל הציבור החרדי, 
לעולם התורה, לבני 
התורה ולעולם החסד"

>>>

הרב משה כהן: "בכל 
הפעילות שלנו אנחנו 
מרגישים כמו צינור, 
שמעביר ממקום אחד 
לשני. אין לנו יכולות 

משלנו, בלעדי הציבור שבא 
ועוזר ומסייע ונרתם"

"חרב חדה מונפת". ראשי ארגוני החסד סביב שולחן 'הדרך'
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היומיומית וכל הזמן אתה מגלה שהמצב יותר 
חמור ממה שחשבת". 

ללמוד על בטן ריקה

ברקע פתיחת שנת הלימודים ותחילת זמן 
אלול, עולה בשיחה נושא כאוב במיוחד – ההשפעה 
שיש למצב הכלכלי בבית על הילד, על החינוך 

שלו ועל התפתחותו האישית וגדילתו. 
הרב יוסף כהן: "כשהמצב הכלכלי בבית קשה 
וחלילה ישנה עניות ומחסור, זה משפיע מאוד על 
הילד, זה מזיק לו הרבה יותר ממה שחושבים. איך 
אני יודע? אני יודע את זה מעצמי, ממה שחוויתי 
על בשרי. הנה אני היום בן למעלה משבעים, ברוך 
השם, ועדיין אני זוכר את המחסור הגדול שהיה 
לנו בבית. הייתי הולך לבית ספר עם פרוסת 
לחם מרוחה במעט מרגרינה ועל זה חתיכת פלפל 
ומלח, זהו, זה מה שהיה. מעולם לא נסעתי לטיול 
שנתי, אפילו אם הייתה איזו מסיבה בכיתה והיו 
צריכים לשלם דמי השתתפות סמליים, גם כן 
לא הייתי הולך, כי לא היה אפילו את הלירה או 
החצי לירה הזו שהיה צריך לשלם. גרנו במשך 
שנים בתוך חנות קטנה, עד שיום אחד הצדיק 
רבי משה פארדו זצ"ל ראה את המצב הקשה 
וקנה לנו צריף, וזה כבר היה שדרוג של ממש. 
על כל פנים, למה אני מספר את כל זה? תראו, 
כבר עברו מאז עשרות שנים, הקמתי משפחה 
לתפארת, עשיתי דברים, אבל הצלקת נותרה בלב, 
הצלקת הזו מדממת גם היום. אין מה לעשות, זה 

משאיר פצע פעור אצל הילד". 
הרב יעקובי כמי שעוסק בפרויקט החונכים 
המסייעים לילדים מוסיף: "צריך להבדיל בין 
מצב של צמצום וחיי פשטות, שבציבור שלנו, 
בציבור בני התורה, בוחרים לחיות בו מתוך בחירה 
ואידאל של הקרבה למען התורה, ובמצב כזה אם 
יודעים להעביר את זה נכון לילד, אפשר לבנות 
אותו עם מבט נכון לחיים על סדר עדיפויות ועל 
מה חשוב. אבל לצערנו ישנם מצבים רבים של 
חוסר אמיתי, גם בדברים הבסיסיים ביותר וזה 
כמובן מפריע מאוד לילד. את המשוואה 'ילד 
רעב לא לומד' אי אפשר להפריך, או במילים 
של חז"ל 'אם אין קמח אין תורה', זו מציאות 
שאנחנו פוגשים מדי יום. כשיש חלילה מצוקה 
וחוסר, וזה הדיבור בבית, הילד לא יכול להיות 
מרוכז בלימוד, לא יכול להיות ממוקד בלהצליח, 
בלהתקדם, הוא חי כל הזמן במצב של לשרוד 

את היום, וזה פוגע בו. 
"כשמדברים על פרויקט החונכים, שמציל 
נפשות, אי אפשר בלי להזכיר את התרומה הגדולה 
של השר הרב אריה דרעי לכל נושא החונכים, 
שהוא הביא לכך תקציבים מהמשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל, מה שאפשר לעשרות 
אלפי תלמידים מכל המגזרים לקבל את העזרה 

שהם זקוקים לה". 
לרגע אחד הרב יעקובי נוטל את תפקידי והופך 
למראיין כשהוא מפנה שאלה אישית לרב יוסף 
כהן: "רבי יוסף, תיארתם מצב קשה שגדלתם בו, 
ואנחנו רואים שבחסדי שמיים הקמתם אימפריה 
של חסד ונתינה ומשפחה מפוארת, אתה חושב 

שהמחסור שהיה לכם פגע בך?"
"בוודאי, חד משמעית", מגיב הרב יוסף כהן. 
"אני הייתי תלמיד חלש, אך ורק בגלל זה. אמא 
שלי הייתה משיגה לחם אבל שמה אותו למעלה 
בארון ואומרת לי 'יוסף, אני לא יכולה להשביע 
אותך מלחם טרי' ומורידה לחם ישן שנשאר 
ונותנת לנו לאכול", הוא מספר כשגרונו נשנק 
והדמעות מציפות את עיניו, משל חוזר הוא שבעים 
שנה אחורה, ושוב הוא יוסף הקטן שנאלץ לכסוס 

לחם יבש. 
שתיקה יורדת על השולחן, לכמה רגעים 

טעונים. "תדע לך, כל ארגוני החסד שפועלים 
ועוזרים, איש איש בתחומו, כולם צמחו מתוך 
הכאב והצורך של מייסדי הארגונים", אומר לבסוף 
הרב לורי. "הקדוש ברוך הוא נותן לאדם קושי, 
נותן לו את הניסיון המיוחד לו, כדי שמתוכו 
הוא יתחשל ויהיה לעזר וסיוע לאחרים שזקוקים 
לאותה עזרה, כדי שהוא יוכל להבין אותם, להבין 
מה חסר להם, ולהעניק להם בדיוק את מה שהם 
צריכים. מה שחשוב זה איזה מסר אנחנו מעבירים 
לילד, מה אנחנו משדרים לו, ואם יודעים להעביר 
את המסר הנכון, אז אדרבה דווקא מרגעי הקושי 
הוא מתחשל והופך בעצמו לאדם שעוזר לזולת, 

שתורם לחברה. 
"גם בביתנו היה מחסור. הייתי חוזר מבית 
הספר והרבה פעמים הבית היה סגור, כי ההורים 
נאלצו להמשיך לעבוד ולא היה מי שיביא לי משהו 
לאכול, ואז כילד אמרתי – בעזרת השם כשאגדל 
אני אדאג לילדים שאין להם מה לאכול, שאין 
להם בית לחזור אליו. ככה הקמנו את ה'בית חם' 
שהיום כבר יש למעלה מאלף ילדים שמגיעים כל 
יום ומקבלים ארוחה חמה ומעטפת שלמה של 
סיוע ועזרה. התחלנו עם זה בירושלים, הקמנו 
מקום מיוחד בצפת, וזה הולך וגדל, ויש עוד 
ועוד דרישה. רק עכשיו רכשנו משאית חדשה 
נוספת שמצטרפת לעוד שמונה משאיות גדולות 
שיש לנו, כדי לנסות ולענות על הפניות הרבות 

שמגיעות מהציבור". 
הרב יעקובי: "כשמדברים על פרויקט החונכים, 
שמציל נפשות, אי אפשר בלי להזכיר את התרומה 

הגדולה של יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה 
דרעי לכל נושא החונכים, שהוא הביא לכך 
תקציבים מהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל, מה שאפשר לעשרות אלפי תלמידים 
מכל המגזרים לקבל את העזרה שהם זקוקים 
לה. הוא הבין את הצורך הגדול ואת הנחיצות 
של כך לצמצום פערים ונתינת הזדמנות שווה 
לכלל התלמידים מכל שכבות האוכלוסייה, 
ונאבק להקמת פרויקט חונכים עם תקציבים 
ממשלתיים, שחלקו מופעל דרכנו, והשפעתו כבר 
ניכרת היטב בצמצום הנשירה ושיפור החינוך 

והישגי התלמידים".
הרב לורי מצטרף לדבריו, "כל הכוח שלנו 
זה בזכותו של מרן רבינו זצ"ל, הוא נתן לנו את 
האומץ להאמין בעצמנו שאנחנו מסוגלים ויכולים 
לעשות וחינך אותנו לפעול למען החלשים בחברה. 
אלמלא תנועת ש"ס, לא היינו יושבים כאן היום 
ורבי אריה שיחיה מיישם את דרכו של מרן בכל 
יום. אתה רואה את הדאגה שלו לאלה שאין להם, 
את החמלה, את הפעילות הענפה למען הפריפריה, 
למען האוכלוסיות החלשות, לא בדיבורים בעלמא 
או בתוכניות יומרניות שלא יוצא מהם דבר, אלא 
במעשים שמשפיעים ישירות על הכיס של כל 
אחד ואחד, מההנחות בתחבורה הציבורית ובמים 

ועד אירועי התרבות".
הרב יוסף כהן: "תרומתה של תנועת ש"ס 
מורגשת בכל המישורים, היא מעודדת מחזקת 
ותומכת בארגונים. יש לנו דלת פתוחה ונהנים 
בחיוב על כל פנייה שלנו על מנת לעזור הן לארגון 

והן לאותם החלשים. צריך לציין את יו"ר התנועה 
השר הרב אריה דרעי שפועל רבות לרווחת 
המשפחות העניות והחלשות. אוזנו קשובה לכל 
פניה ונותן לנו כתף בעבודה שלנו מול החלשים".

עשה עימנו צדקה וחסד

הרחמים  ימי  של  בעיצומם  עומדים  אנו 
והסליחות, בהם מרבים בצדקה וחסד כדי לקנות 
עוד ועוד זכויות ליום הדין, ואנשי החסד בני 
שיחנו מבקשים לסיים במסר לציבור. "כל מה 
שאנחנו עושים זה רק בזכות עם ישראל, בזכות 
הכוח שאנחנו מקבלים מהציבור", אומר הרב 
לורי. "אדם צריך לדעת שהוא לוקח על עצמו 
עול של חסד – הקב"ה עוזר לו. בית שהוא 
בית של צדקה וחסד, השם יתברך ברוב רחמיו 
משפיע עליו שפע של ברכה. כל מי שעוסק בחסד 
ובצורכי ציבור באמונה רואה את זה בחוש, שיש 
לו סייעתא דשמייא מיוחדת בפרנסה, בחינוך 

הילדים, בבריאות, בכל מה שהוא צריך". 
"אין 'כפל דאגות'", מצטרף הרב יוסף כהן. 
"אדם שטורח ודואג לצדקה וחסד, שדואג לאחרים, 
הקב"ה דואג לו ומונע ממנו דאגות אחרות, 
למשפחתו, לילדיו. 'אם אתה משמח את שלי, 
אני משמח את שלך', זו הבטחה של הקב"ה והוא 
נאמן לפרוע את מה שהתחייב. אנחנו נמצאים 
עכשיו גם בתחילת הזמן, בתחילת שנת הלימודים, 
ובהמשך למה שדיברנו קודם לכן על הקושי של 
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הילד שחסר לו, במעט תשומת לב אפשר לשנות 
את זה. הנכד שלי עלה השנה ל'קיבוץ', אמרתי 
לו 'חיים, תפקח את העיניים, תסתכל מסביבך, 
תסתכל על הבחורים החדשים שנכנסים עכשיו 
לשיעור א', תתייחס אליהם, תראה אם יש מישהו 
שזקוק למעט עזרה, לחיוך, לאוזן קשבת'. היחס 
הזה יכול להציל את הבחור. כבר לימדונו רבותינו 
שאדם צריך לתת מעשר גם מהזמן שלו, זה ממש 
חסד בגופו ומי שעושה זאת יראה איך הקב"ה 

פותח לו שערי שמיים". 
"אמרתי כבר, שימי הגזירות והקיצוצים היו 
ניסיון גדול שהקדוש ברוך הוא העמיד בו את עם 
ישראל ואת הציבור החרדי", מוסיף הרב יעקובי. 
"אך הייתה גם סייעתא דשמייא גדולה, הקב"ה נתן 
לנו כציבור את היכולת לעמוד בכל זה, למרות 
הקשיים הגדולים. ישראל קדושים וטהורים, 
נתבעים ונותנים. באותה תקופה קשה, כל אחד 
שנתן, למרות שגם לו בעצמו לא היה, אבל הוא 
הבין שהוא חייב, שזו ממש חובת השעה, שכל 
אחד ייתן מה שהוא יכול כדי שכלל הציבור יוכל 
לשרוד ולהתקיים. אנחנו פועלים במגוון תחומים 

וסיוע, אך הכוח המניע של הכל זה הציבור". 
הרב משה כהן: "בכל הפעילות שלנו אנחנו 
מרגישים כמו צינור, שמעביר ממקום אחד לשני. 
אין לנו יכולות משלנו, בלעדי הציבור שבא ועוזר 
ומסייע ונרתם. אדם חושב 'מה כבר התרומה 
הקטנה שלי יכולה לעזור?' אבל כל תרומה 
מצטרפת לחשבון גדול. לדוגמה, הסכום שעולה 
החזקת משאית הוא כ-50,000 שקל בחודש, אבל 

כל משאית כזו מביאה ביום בין 10 ל-20 טון 
מזון, שמסייעים לאלפי משפחות. לכן כשאדם 
בא ותורם זה מכפיל כוח, יש לזה כוח מיוחד של 
הציבור. אני מתחבר לדברים של הרב יעקובי, 
אכן רואים את הערבות ההדדית שרק מתחזקת 

בזמני מצוקה, וזה מה שנותן לנו את הכוח". 

לסיום הם מחדדים שוב את חובת השעה: 
"צריך לזכור שאנחנו נמצאים עכשיו במערכה 
לא פשוטה, מערכה קשה לכל הציבור החרדי, 
לעולם התורה, לבני התורה ולעולם החסד", 
אומר הרב יעקובי. "אנחנו לא רוצים שחלילה 
וחס נחזור אחורה לאותם ימים קשים שדיברנו 

עליהם. אסור לנו שוב להגיע לימים של גזירות 
וקיצוצים וכעת זו האחריות של כל אחד ואחד, 
של כל אדם. עכשיו לכל אחד יש את היכולת 
לפעול ולהשפיע, כפי שמורים לנו חכמי וגדולי 
הדור, ובעז"ה למנוע את זה. זה מעשה קטן שיש 

לו השלכות גדולות". 

 מרכז ההסברה שע”י ועידת הרבנים לביצור חומות הדת

למקומות עבודה - שלוחה 1599-550-3301
יעוץ ותמיכה בהתמודדויות - שלוחה 5

איפה 
יוסלה?

מוקד יעוץ מקצועי לחסימה כהלכה

מוקד עולמי לניתוק אינטרנט                   0722-613-613 

 הרב צביאלי בן צור 
מבכירי המרצים ב’’ערכים’’

“היה לי ילד ואיננו עוד”, הוא 
משפט שאני שומע מיותר מידי 
הורים. במקרים רבים התברר 

שבבית היו טכנולוגיות פסולות 
תחת הכותרת “צורכי פרנסה”. 
כשהבינו ההורים את טעותם, 

הם עשו צעדים דרמטיים 
לטובה. בחלק מהמקרים זה היה 
מאוחר מידי, בחלק אחר הילדים 

 ניצלו. אנו חייבים לדעת שאם

 אבא פורץ גדר 
אחת הילד פורץ את 

הגדרות כולן.
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באיזה גיל עוזב אדם את בית הוריו?
תלוי את מי שואלים. בעולם הכללי, גיל 
עשרים או שלושים הוא הנורמה. בעולם התורה, 
הגיוס מתחיל מגיל ארבע עשרה. ילד מסיים 
כיתה ח' וכבר נכנס לשלוש שנים תובעניות, 
משבע בבוקר ועד עשר בלילה. גם אם מיטתו 
מונחת בבית ולא בפנימיית הישיבה, כל עולמו 

נמצא בהווי הישיבתי.
רגע, זה רק בישיבה הקטנה. בישיבה גדולה 
ההורים מתחילים לדאוג למה הבן לא התקשר 
כבר שלושה ימים, לך תסביר לאימא דאגנית 
שהפרח שלה באמת שקוע בלימוד מעת לעת. 
הוא לא שכח את הוריו, חלילה. כעת הגמרא 
תופסת את מרחבי המחשבה. יש סדרי לימוד 
ממושכים בני שלוש וארבע שעות, יש טרחה 
מאומצת להבין את שיעורי הר"מ, והעבודה 

תובענית. 
ועכשיו, עם יד על הלב, נהיה כנים לרגע עם 
עצמנו: האידיליה הזו לא תמיד נוכחת. המזוודה 
של הבחור כבר ארוזה היטב, ובלב פרפרים. 
הנער־בחור יותר נער מאשר בחור. לא תמיד 
יש רצינות נדרשת ולא תמיד יש אחריות ניכרת 

לעול החדש.
העול המונח על שכמו, כבד למדי. כבד אך 
מחשל. מהעול הזה יוצאים תלמידי־חכמים עם 
היקף ועם עומק, עם תכונות נפש ועם אצילות 
מרוממת. הדרך ארוכה, זרועת מהמורות, רצופת 
כישלונות פעם אחר פעם. אבל שבע ייפול צדיק, 
שווה היעד, שווה את כל הקשיים וחבלי הלידה. 

בשביל להגיע אל היעד הזה, בשביל להבין 
איך ממוססים את אבני הנגף שניצבים בדרך, 
דפקנו על דלתות ביתו של אחד מזקני ראשי 
הישיבות בדור, ביקשנו לשמוע לקח ולסקל 

מסילה.
מעונו של ראש־ישיבת מאור־התורה, הגאון 
רבי אברהם סלים שליט"א, הומה אדם גם בימי 
בין־הזמנים. תלמידים ובוגרים, אברכים ומגידי־

שיעור, כולם צריכים למארי חיטיא. אם באמצע 
השנה זמנו קצר, ינסו להשיג את הזמן הפנוי 

בימי בין־הזמנים.
סביב השולחן יושבים תלמידים ונכדים, 
ראש־הישיבה מאיר פנים ומסדר כיסא לצידו. 
השעה היא עידן חדווה, בית־המדרש העתיק 
'מגן דוד', בו התרכזו גדולי חכמי חאלב במשך 
למעלה ממאה שנה, זוכה כעת לעדנה. הגר"א 
סלים זוכה לחדש את המקום המקודש במעמד 
מיוחד, והשעה כשרה להעלות זיכרונות ממה 
שראו עיניו ושמעו אוזניו. אי"ה עוד תבוא השעה 
ונעלה את הדברים בבמה מיוחדת. כעת ביקשנו 

לשמוע מניסיונו רב השנים של ראש־הישיבה 
על תקופת החיים הראשונה בין כתלי הישיבה.

*
השנה, 'נדחף' יום הבחירות בדיוק שבועיים 
את  לצמצם  איך אפשר  ראש־השנה,  לפני 

ההשפעה שלו על העלייה של חודש אלול?
"ראשית, צריך לדעת שאם רבותינו חכמי 
וגדולי הדור הורו שיש ללכת ולהצביע, הדבר 
מוכרח בפשיטות. כך ראינו אצל כל חכמי וגדולי 
הדור הקודם, וגם אצל דודי מרן ראש הישיבה 
חכם עזרא עטייה שאמרו עליו שלא השתתף 
בבחירות. אני זוכר אותו הולך ומצביע ומשתתף 

כרגיל".
"גם ביחס לאיזו מפלגה להצביע, אני חושב 
שהקווים היום מאוד ברורים ואין ויכוח. מצוה 
לשמוע דברי חכמים. כך פסקו חכמי וגדולי 
ישראל ואין לנו מה להיכנס לנושא. חייבים 
לצאת ולהצביע, כדי להמשיך ולקיים את חיי 
התורה בארץ ישראל ושיהיו אנשים מוכשרים 
שיכולים להתמודד עם כל מיני גזירות קשות 
שסובלים מהם מוסדות התורה וגם משפחות 

ויחידים.
"אלא מאי, בחור מרגיש שהוא באמצע העלייה 
של חודש אלול וקשה לו להפסיק אותה. אז 
אפשר לצמצם את ההפרעה. נניח, ללמוד עד 
וכדברי  אז לצאת לבחירות,  ורק  הצהריים 
הרמב"ם הנודעים 'ויחזור לתלמודו'. אפשר ורצוי 
לדחוף את הלימוד על חשבון זמן הבחירות, אבל 

בשום אופן לא לוותר על ההצבעה.

"אנחנו בזמן מורכב וקשה. אנשים מדברים 
ברורות על זה שרוצים לרסק את עולם־התורה, 
לייבש את הישיבות ולהרבות את החילוניות 
ברחובות, להרבות חילולי־שבת ולגדל דור של 
עמי־הארצות. השם יפר עצתם והיא לא תצלח, 

אבל אנחנו צריכים רחמים גדולים.
"אני רואה סימנא מילתא בזה שהבחירות 
נקבעו לחודש אלול, חודש שבו הרחמים גלויים, 
חודש שבו אהבת־השם גלויה לכל עמו, ובעזרת־

השם אנחנו נראה בישועתו. עולם התורה ילך 
ויגדל, יראו שונאינו וייבושו, יחזו אויבינו וייכלמו.
"אבל כל זה טפל למהותה של הישיבה. 
תפקידו של בן־הישיבה הוא ללמוד ולקנות 
ערכים נעלים של עבדות לה' ולתורתו, לקנות את 
הרגשות הנכונים ביחס לתורה, רגשות מרוממים 
של עבד אמיתי - זו מהות הישיבה ואת דרכיה 
עלינו לקבל וללמוד באהבה. אמנם 'והגית בו 
יומם ולילה', אמנם 'ושמרת את החוקים האלה' 
- אבל בהרגשה מרוממת של עבדות לקדוש־

ברוך־הוא, ואז מגיעים לשמחה אמתית, 'ושמחת 
לפני השם אלוקיך'.

"לא הכל הוא מכיר, הנער; לא הכל הוא 
יודע. מן הסתם הרבה דברים חדשים 

וזרים לו. הן זהו צעד ראשון בעולם חדש"
איך יוצרים קשר בריא בין הרב לתלמיד? מה ההרגשה הראשונה שצריכה להדריך את הנער בכניסתו 
לישיבה? איך מסייעים לבחור להתרגל ללימוד ממושך בלי הפסקות באמצע? • שיחה מאלפת עם 

ראש ישיבת 'מאור התורה', הגאון רבי אברהם סלים שליט"א, לרגל תחילת זמן אלול

רוצים לקרוא עוד? מבקשים לדעת כיצד 
יהפוך הנער הצעיר לבוגר ואחראי בין 
כותלי הישיבה? את השיחה המלאה עם 
הגאון רבי אברהם סלים שליט"א, ראש 
ישיבת 'מאור התורה', תמצאו בגיליון 

'תור הזהב'

ציפורה לוי

גדי הוציא מן המגירה שק אחד מתוצרת 
המפעל שלנו. 

"נכנסתי לחנות בבני ברק וראיתי את הפריט 
הזה. הוא מדהים. אני רוצה לקנות מכם עוד כאלה".

התברר שגדי הוא יבואן ויצרן ענק, העסק שלו 
מגלגל מיליונים. הוא ראה את השק שלנו, התפעל 

וביקש להזמין מאתנו כמות ענקית מן הדגמים 
הקיימים ולא זאת בלבד. "אני רוצה עוד כמה 
דגמים אלגנטיים יותר עם אלמנטים מיוחדים". 
הוא שטח על השולחן כמה אפליקציות, רקמות 
קטנות, ואני לא חשדתי בכלום. הבטחתי לעצב 
עוד קולקציה מיוחדת עם אלמנטים כפי שביקש. 
הוא שילם מקדמה לא גדולה וחתמנו על 
העסקה. יצאנו ממשרדו הלומים מעט. יש לעסקה 
סיכוי להקפיץ את המפעל הקטן למקום אחר 

לגמרי, אולי תהפוך אותנו ליצרנים בקנה מידה 
בינלאומי. ואל נא תחשדו, לא חתמנו בעיניים 
עצומות. ביררנו אודות גדי זה והגענו למסקנה 
שמדובר באדם ישר מאוד ובעל עסקים מסועפים 

ויציבים.
בעיני רוחי תכננתי כיצד אני הופכת למעצבת 
בעלת שם וכיצד אנחנו פותחים מפעלי ענק 
ומעסיקים את נשות האברכים בעיר במשכורת 
מכובדת. אמרתי לכם שדמיון הוא הצד הדומיננטי 

המדורים האהובים 
אתנחתא, קוד משפחתי, 
הפרויקט, מעבר למילים, 
הלב של אפרת, מתוק 

בלב – ועוד פינות, 
ראיונות, כתבות וסיפורים 

לבית ולמשפחה

עדויות מכלי ראשון על 
חכמי וגדולי רבותינו, שיחות 
מלהיבות עם חכמי דורנו, 
סיפורים, סגולות, עצות, 
ידיעות תורניות ועוד ועוד

כי מנסה ה' אותי
מה עושה אישה שהשקיעה זמן, מאמץ וממון בלי סוף, ועתה כל חלומות העושר שלה עומדים 

להתנפץ בגלל הלכה אחת?

קורא השבוע רק בחבילה האטרקטיבית של 'הדרך'
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דוד ויצמן

גבול סוריה-עיראק, שבט תשע"ג.
שיירת המשאיות התקדמה בדרך המדברית 
והמשובשת, באורות כבויים ובאיטיות מרגיזה. 
הנהגים היו עייפים אחרי נהיגה של יותר מאלף 
קילומטרים בדרכים עקלקלות, ומנועי המשאיות 
דרשו גם הם את שלהם בקולות חרחור מטרידים. 
הדרך הייתה חשוכה לחלוטין, וכל נהג התאמץ 
מעבר ליכולתו לשמור על קשר עין עם המשאית 
שלפניו. הקור העז לא הועיל לנהיגה, לכלי הרכב 

או למצב הרוח של הנוסעים.
שלושה ימים קודם לכן, כשיצאו מרציף 
ההעמסה בבסיס צבאי נידח במערב איראן, קיבלו 
הנהגים תדרוך ביטחוני מפי קצין עצבני וחמור 
סבר. לא, הוא לא יספר מה יש בארגזים הגדולים; 
אבל אם יחסר אפילו אחד מהם, ראשים ייערפו, 
ולא כמטאפורה. ולא, הוא לא מוכן להגדיל את 
האבטחה מעבר לנוסע אחד חמוש בכל משאית. 
חבל למשוך תשומת לב מיותרת, ולא צפויות 
בעיות מיוחדות בדרך. אם בכל זאת יהיו בעיות, 
הבליע מתחת שפמו, גם גדוד טנקים לא יעזור.
ג'עפר, שישב ליד הנהג במשאית המובילה, 
היה הראשון שהבחין באור המנצנץ. זו חייבת 
להיות תחנת הריענון שמסומנת במפה, באמצע 
המדבר. אבל למה זה נראה כמו פנס שמתרוצץ? 
ורגע, בכלל לא אמור להיות שם הר, אז איך 

האורות נראים למעלה, 
הרבה מעל קו האופק? 
יאללה, אודרוב, הוא 
זירז את הנהג. אם 
תוך  לשם  נגיע 
נוכל  שעה,  חצי 
לישון  להספיק 
איזה ארבע-חמש 
המסע  שעות. 

עוד ארוך.
נקודת  אבל 

האור גדלה פתאום, כאילו 
תחנת העצירה הקורצת בחרה לעקור ממקומה 
כדי לקדם את פני המשלחת המותשת. הנהג, 
פואד, בלם בפתאומיות, מבוהל. זו לא התחנ...
אחרי כמה שעות, כשהגיע לשם "צוות 
הניקיון", כמו שהגנרל סולימאני אוהב לקרוא 
לאחת היחידות המובחרות שלו, הייתה לאנשיו 
הרבה עבודה. היה צורך בדמיון מפותח במיוחד 
כדי לקשר בין ערימת הגרוטאות המעושנת 
ששכבה במדבר הסורי לבין שיירת המשאיות 
שעזבה את איראן. חלקי גופות נמצאו בקושי. 
מה שלא השמידו הטילים מהשמיים, כילו פיצוצי 
המשנה. אף אחד לא ראה, אף אחד לא ידע. 
ברדיוס של מאה קילומטרים לא גרה נפש חיה.

*

מאז אותה התקפה 
אווירית ראשונה על 
שיירות הנשק בשטחי 
סוריה,  ההפקר של 
משש  יותר  עברו 
מים  שנים.  וחצי 
רבים זרמו בפרת, 
בחידקל ובליטני. 
רבים  נשק  כלי 
הם,  אף  זרמו 
האוויר,  בדרכי 
הים והיבשה. מדי כמה ימים, 
שבועות או חודשים – תלוי בתקופה – פרסמו 
כלי תקשורת ערביים על תקיפה מסתורית 
נוספת, שבוצעה על ידי כלי טיס בלתי-נראים 

וגרמה נזק רב.
המערכה שבין המלחמות, כינו אותה בצה"ל. 
במערכה הזו היו מאות הרוגים – כולם לצד 
בשני  התנהלה  היא  בחסדי שמים.  האויב, 
מישורים, בדרך כלל על אותה אדמה: נגד 
ההתבססות האיראנית בסוריה, ונגד משלוחי 
הנשק 'שובר השוויון' מאיראן לחיזבאללה, דרך 

סוריה. כך במשך שנים ארוכות.
עד השבוע שעבר. במוצאי שבת פרשת 
עקב, זמן קצר לאחר שצה"ל הפציץ חוליית 
טרור שיעית ליד דמשק, התפוצץ רחפן נפץ 
ברובע הדאחייה שבדרום ביירות, בירת לבנון. 
השכונה הזו ידועה כמרכז העצבים של חיזבאללה 

ומאכלסת בקרבה את מיטב המפקדות, המעבדות 
וכלי התקשורת של ארגון הטרור השיעי. מי 
ביצע את התקיפה? מה הייתה מטרת הרחפן? 
מה הנזק שנגרם? לא לגמרי ברור. אבל גורמים 
ביטחוניים בישראל תדרכו בימים שלאחר מכן 
שבתקיפה נפגע 'מערבל פלנטרי' - רכיב יקר-
ערך ויחיד במינו, שהיה חיוני לפרויקט דיוק 

הטילים של חיזבאללה.
המערכה נגד התחמשותו של חיזבאללה 
בטילים מדויקים, עברה את הגבול לשטח לבנון. 
מכאן ואילך, כל פעולה תהיה רגישה הרבה יותר 
ונפיצה הרבה יותר. לבנון אינה שטח הפקר כמו 
סוריה. היא ארץ שנשלטת כולה בידי ממשלה 
דמוקרטית נבחרת – שנתונה למרותו של ארגון 
הטרור הגדול בעולם. תקיפה שם לא יכולה 

לעבור ללא תגובה.
והתגובה הגיעה, באיחור של שבוע, ובנסיבות 

משונות מאוד.

 משחקים באש: 
פרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה 
מאיים להבעיר את המזרח התיכון כולו

פרשנים ומומחים משיבים לשאלות המטרידות: מה יהיה השלב הבא של המערכה? האם 
נסראללה סיים להגיב? והאם החשיפה של פרויקט דיוק הטילים מבשרת שאנו לקראת 
מערכה גדולה בצפון? • כל מה שאפשר לספר על המלחמה החשאית של ישראל נגד 

התחמשות חיזבאללה, שאחרי שש וחצי שנים עברה לפסים גלויים

מסוקרנים לדעת מה משונה בתקרית 
שהתרחשה השבוע ליד מושב אביבים? 
מחפשים להבין את מה שמסתתר 
הכל  הכותרות הרשמיות?  מאחורי 
בכתבה המרתקת והייחודית במגזין 

השבועי של 'הדרך'

באישיותי.
התחלנו לעבוד על ההזמנה במרץ. קנינו 
את כמות הבדים, האביזרים הנלווים. המקדמה 
כיסתה חלק קטן מההוצאות אך גדי הבטיח 
שעם הליין הראשון שנתפור הוא יתחיל להזרים 
מזומנים. ואכן כך היה. כדי שנעמוד בקצב 
קנינו עוד מכונות תפירה יקרות ומכונת רקמה 
ממוחשבת ומשוכללת ביותר, הדגם הכי חדיש 

בשוק של אז. 
עיצבתי לגדי שקים מיוחדים עם רקמה 
מיוחדת שציירתי והזנתי את המכונה שלנו 
על פי הסמלים שהביא לי. הסמלים הללו 
הפכו לחלק מן העיצוב הכולל, כמובן שלא 
שכחתי להוסיף את סרט הקישוט הממותג 
שלנו. גדי היה מרוצה עד עמקי נשמתו. הוא 
התפעל מהדגמים וביקש להזמין כמות נוספת 
של סחורה כזו בדיוק. הרווחנו מעט מאוד 

על כל פריט אך הכמות הייתה גדולה כך 
שבסך הכל הרווחנו רוח נאה. הפעם שילם 
גדי במזומנים ואנו השתמשנו בסכום לקנות 

ציוד נוסף וחומרי גלם.
כחלק מההשתדרגות הוספנו עובדת שתהיה 
אחראית על מכונת הרקמה. חיפשנו עובדת 
טובה שמכירה את המכונה ומצאנו עולה 
חדשה מרוסיה, מומחית בתחומה. הראיתי 
לה את המכונה ואת הרקמות שיש לקשט 
בהם את הבגדים. העובדת החדשה הביטה 
בציורים שציירתי על פי הסמלים שגדי הביא 
לי וקריאת תדהמה פרצה מפיה. "עליך לא 
הייתי מאמינה". לא הבנתי למה כוונתה. "את 

יהודייה דתייה. איך את עושה דבר כזה?!"
על מה את מדברת, למה כוונתך? נדהמתי. 
העובדת הצביעה על המסך הקטן ואמרה 
משפט שלא אשכח לעולם. "הסמלים הללו 

הם סמלים נוצריים מובהקים. מה לך ולהם?!"
שאלה מצוינת.

התקשרתי לגדי נסערת כולי. "נכון" הוא 
אמר בשלווה, לא מבין על מה המהומה. "השק 
הזה משמש כחלק חשוב בטקס הטבלת תינוקות 
נוצריים. עסק מצוין. אני עובד קשה כדי להגיע 
לריכוזים נוצריים ברחבי אירופה, ארצות הברית 
ואפריקה. אנחנו רוצים להיכנס לנישה הזו. 
עסקה טובה ומכניסה בדולרים. הכנסייה עשירה 

מאוד. רגע, לא הבנת את זה לפי הסמלים?"
לא. אני אישה חרדית שנולדה וגדלה בתוך 
עמה. מה לי ולסמלים נוצריים?! היכן יש לי 
אפשרות לפגוש בהם ולדעת להתרחק מהם?! 
אלמלא העובדת הרוסייה שלי הייתי ממשיכה 

לעסוק בעבודה זרה ממש.
הדמיונות התמוטטו כמגדל קלפים. העסק 

שלי החל לקרוס מול עיניי.

כתבות מקיפות, ראיונות 
נדירים, חשיפות מרתקות 
ותחקירים מעמיקים לצד 

מדורים מגוונים וטורי דעה 
והשקפה

חוששים לגורלו של עסק הבדים הצעיר? 
מתוחים לדעת כיצד הסתיים המשבר? 
את הסיפור המלא תוכלו לקרוא ב'אם 
הדרך' – המגזין לבית ולמשפחה מבית 

'הדרך'

קורא השבוע רק בחבילה האטרקטיבית של 'הדרך'
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זהו, הגיע חודש אלול, בו – כך 
הבטיחו לנו המתדרכים למיניהם 
מטעם המפלגות – יתחיל הקמפיין 
האמיתי. "ביולי-אוגוסט לאנשים 
אין קשב, ומי שיציף אותם בתעמולה ייענש", 
טענו כולם, מכל צידי המפה. "חכו לשבועיים 
וחצי האחרונים לפני הבחירות, החל מתחילת 
ספטמבר. אז תרגישו את ה'בליץ' מכה בכם 

מכל הצדדים".
אותו ספטמבר לועזי מובטח, הסתנכרן 
השנה באופן מושלם עם אלול העברי )וגם 
עם ימי השבוע, אבל זה כבר עניין למכורים 
בלבד. אחד מהם לחש לי השבוע שהפעם הבאה 
שזה יקרה תהיה בשנת תתכ"ח. לא טרחתי 
לבדוק(. בשעה ששורות אלה נכתבות, ארבעה 
ימים לתוך ספטמבר האלולי, הבחירות טרם 
הותנעו. המפלגות מנטרות באובססיביות את 
רמת הקשב הציבורי לעניינים הפוליטיים, כדי 
להגביר את הטון בהדרגה, ומגלות שזה פשוט 
לא קורה. משכך, אף מפלגה לא מעיזה להגזים 
עם הדציבלים. בכל מה שקשור לפוליטיקה, 
לפחות, עם ישראל עדיין ב'מוד' יולי-אוגוסט.

הליכוד: נשארים בגוש
במפלגות הגדולות מודאגים מאוד מהמצב. 
התחרות מחרישת האוזניים בין הליכוד לכחול 
לבן בבחירות הקודמות, הזניקה את שתיהן 
למספר עצום של מנדטים. גם אז זה לא השתקף 
בסקרים של שבועיים לפני הבחירות, אבל 
לפחות התשתית ל'שאיבה' הזו כבר הונחה. 
כרגע פשוט לא קורה כלום. העסק רגוע מדי. 
לפי מצב האדישות כרגע, עשויה להיות ירידה 

די משמעותית באחוז ההצבעה הכללי.
זו הסיבה לכך שהמאמץ העיקרי של קמפיין 
הליכוד מופנה כעת להעלאת אחוזי ההצבעה 
בקרב מצביעי הימין, מחשש שהשטח מנומנם, 
יישאר בבית ולא ֵיצא לקלפיות. מפלגת השלטון 
הסיטה כמה מיליוני שקלים מתקציב הפרסום 
הדיגיטלי שלה לתקציב מערך פעילות השטח 
ביום הבחירות, בו יעברו פעילים מדלת לדלת 

וידרבנו את הבוחרים לצאת להצביע.
בניתוחים שמבצע הקמפיין עולה כי התקרה 
הנוכחית של גוש הליכוד, ימינה והמפלגות 
החרדיות הוא סביב ה-58 מנדטים – כפי 
שנותח בהרחבה בשבועות האחרונים במדור 
זה. כל הניסיונות לפרוץ תקרה זו באמצעות 
קמפיין שלילי שמתמקד ביאיר לפיד כראש 
הממשלה או באבי ניסנקורן כשר האוצר לא 

עוררו התלהבות בקרב מצביעי הימין ונתפסו 
כלא אמינים. על פי המחקרים המעמיקים, כמעט 
אין היתכנות להעביר מנדטים בין הגושים. 
לכן עיקר המאמץ צריך להיות מופנה פנימה, 

להניע את מצביעי הגוש לקלפיות.
בבחירות הקודמות הפעיל הליכוד את מיזם 
'זזים ימינה', שמטרתו הייתה לעבור מבית 
לבית ביום הבחירות ולהזכיר לאנשים לגשת 
להצביע. כעת הוחלט להרחיב את המיזם. פעיל 
ליכוד מפתח תקווה הופקד על מיפוי השכונות 
והרחובות בהם אחוזי ההצבעה לימין גבוהים 
– אך אחוז ההצבעה הכללי נמוך. לפי תוכנית 
הליכוד, בארבעת הימים שלפני הבחירות יגיע 
פעיל בשכר של המפלגה לאזורים שמופו, יסמן 
את המצביעים הבטוחים, ישכנע את המתלבטים 

ויעודד הגעה לקלפי.
מוקד נוסף שמתכוונים בליכוד לתת בו גז 
בישורת האחרונה הוא המתקפה על ישראל 
ביתנו ואביגדור ליברמן. בליכוד מזהים 2.5 
מנדטים שעזבו את המפלגה מאז הבחירות 
הקודמות ועברו לליברמן – ושואפים להחזיר 
אותם הביתה. מדובר בקולות בעיקר במגזר 
רבים  ובליכוד משקיעים משאבים  הרוסי, 

בפעילות השטח במגזר ביום הבחירות.
מלחמת החורמה שהכריז נתניהו על ליברמן 
כללה בימים האחרונים לא רק קמפיין ממוקד 
לציבור הרוסי אלא בדיקות שיטתיות מהי דעת 
הקהל בנוגע לליברמן בכל רגע נתון. תחילה 
היה ניסיון למתג אותו כחלק מגוש השמאל, 
אולם בבדיקות שהתקיימו התגלה כי הנתונים 
לא מעודדים. רוב מוחץ של מצביעי ישראל 
ביתנו מגדירים את ליברמן כ"ימין חזק" ואחוז 
לא גבוה במיוחד של מצביעי הליכוד מגדירים 
אותו כ"שמאלני". המסר העיקרי של הליכוד 
נגד ישראל ביתנו הוא שליברמן יסייע לגנץ 

להרכיב ממשלת שמאל.
במקביל, נתניהו משקיע מאמצים גדולים 
בניסיון לשכנע את מצביעי עוצמה יהודית 
החסימה  אחוז  את  עוברת  לא  שהמפלגה 

ולשכנעם להצביע לליכוד.

כחול לבן: נותנים גז
לבן, למרות קיץ מלא בסערות  בכחול 
בסקרים  בצמרת, המצב  ותככים  פנימיות 
נראה כרגע טוב למדי – יחסית למה שהיה 
ניתן לצפות שיהיה. הרשימה הצליחה לשמור 
על הדימוי כאלטרנטיבה היחידה לשלטון 
נתניהו, והיא מגיעה לישורת האחרונה כשהיא 
צמודה, ולפעמים אף עוקפת את הליכוד בחלק 

מהסקרים.
ימין לכחול  בהיעדר סחף של מצביעי 
לבן, במפלגתו של בני גנץ מתכננים לפתוח 
כעת במהלך משמעותי להעברת מאות אלפי 
מצביעים מהעבודה-גשר ומהמחנה הדמוקרטי 
אליהם. במפלגה מתכוונים להמשיך לחדד את 
המסר העיקרי של הקמפיין עד כה – שרק 
המפלגה הגדולה תרכיב את הממשלה הבאה 
ותקבל לגיטימציה מהנשיא – תחת הסיסמה 
"לא מרצ ולא פרץ". עדיין מתלבטים שם באיזו 
עוצמה ללכת על הראש של מפלגת העבודה, 
מתוך הבנה שקמפיין אגרסיבי מדי עשוי להוריד 
אותה מתחת לאחוז החסימה ולפגוע בגוש 

החוסם נגד נתניהו.
סקרים שנערכו במפלגות אחרות הראו 
שכשישה מנדטים שמעניקים המצביעים לכחול 
לבן נחשבים לבלתי יציבים, והקולות עשויים 
לעבור למפלגות אחרות. על פי אחד הסקרים, 
כ-20% ממצביעי כחול לבן בבחירות האחרונות 
מאוכזבים מהצבעתם. גורם בכיר המעורה 
בקמפיין של אחת ממפלגות המרכז-שמאל 
אומר ל'הדרך': "תמונת הסקרים האחרונים 
מעוותת. הרי גם הסקרים שניבאו פער לטובת 
כחול לבן בבחירות הקודמות וגם אלו שניבאו 
ניצחון למחנה הציוני בשנת 2015 הוכחו כבלתי 
נכונים, בלשון המעטה. ממה שאנחנו רואים, 
הפוטנציאל של הליכוד, כמו גם המצב שלה 
כרגע, גבוהים משמעותית מכחול לבן. הליכוד 

מוביל בפער של בין 4 ל-5 מנדטים, ואחוז 
המתלבטים נמוך מאוד".

אולם למרות זאת, בכירי כחול לבן נחושים 
להצליח במשימה השאפתנית שהציבו לעצמם 
– להפוך למפלגה הגדולה בכנסת הבאה. "אם 
כחול לבן תהיה גדולה מהליכוד אחרי הבחירות, 
תהיה לכך משמעות דרמטית שתאפשר לנשיא 
להטיל את הרכבת הממשלה על גנץ ולא על 
נתניהו", הסביר מקור במפלגה. להערכתו, אף 
שהמפלגה איבדה כחמישה מנדטים בסקרים 
האחרונים, היא תוכל לשוב ולהתחזק באמצעות 

קמפיין יעיל.
כחול לבן משקיעה מאמץ יוצא דופן גם 
לחלוטין  ידה  על  שנזנח   – הערבי  במגזר 
במערכת הבחירות הקודמת. במחקרי עומק 
שביצעה המפלגה התברר שמספר האזרחים 
הערבים שמתכוונים לצאת להצביע עלה באופן 
משמעותי ביחס לבחירות בניסן, אולם הרשימה 
המשותפת, שהורכבה מחדש לקראת הבחירות 
הנוכחיות, נהנית רק חלקית מהעלייה הזו. 
אזרחים ערבים רבים מעוניינים להצביע למפלגה 
שתשפיע, וכחול לבן בהחלט באה בחשבון 
מבחינתם. בבחירות הקודמות קיבלה המפלגה 
כמנדט אחד מערביי ישראל – בערך כמו מרצ.

הבטן הרכה של כחול לבן נמצאת דווקא 
באגף הימני שלה, שם היא איבדה כ-2.5 מנדטים 
לטובת ישראל ביתנו. זו הסיבה העיקרית לשינוי 
האסטרטגיה השבוע, מ"נקים ממשלה רחבה 
עם כולם" ל"נקים ממשלת אחדות חילונית-

ליברלית". הצימאון לממשלה כזו באגף המרכזי 
של הפוליטיקה הישראלית, גדול מכפי שנראה 
לעין. ישנם מאות אלפי מצביעים שכל מה שהם 
רוצים זה לראות את החרדים מחוץ לממשלה. 
גנץ הצטרף, באיחור, למחול השדים של שנאת 
החרדים. עם לפיד כמספר שתיים, זה אפילו 

נשמע אמין במידה מסוימת.
ושלטי  הראיונות  לקמפיינים,  במקביל 
החוצות, במפלגה מתכננים בשבועיים הבאים 
הסתערות ממוקדת על כ-20 ערים שזוהה בהן 
פוטנציאל אלקטורלי – כשמדי יום מועמדי 
ופעילי המפלגה צפויים להגיע בהיקפים גדולים 
לעיר אחרת. אבל אם לשפוט על פי הלקחים 
בבחירות הקודמות – קמפיין השטח של הליכוד 
יהיה נרחב ויעיל בהרבה מזה של כחול לבן. 
אולם הפעם השקיעה המפלגה תקציבי עתק 
כדי לבלוט בשלטי הרחוב ובמדיה הדיגיטלית, 
לאחר שבבחירות האחרונות הייתה כחול לבן 
בעמדת נחיתות מול הליכוד בכל מה שקשור 

בפרסום.

בליכוד מבינים שלא ניתן להעביר מנדטים בין הגושים, ומתמקדים בהעלאת אחוזי ההצבעה בגוש הימין • בכחול 
לבן מתכוונים להגביר את קמפיין השטח והפרסום, ומנסים למשוך קולות מישראל ביתנו ומהמגזר הערבי • בימינה 
מתקשים לנהל קמפיין מסודר, ומזהירים שפניו של נתניהו לממשלת אחדות • בעבודה-גשר מיפו 120 אלף מצביעים 
פוטנציאליים, ומקווים לשרוד את ה'בליץ' של גנץ • ובמחנה הדמוקרטי מאוכזבים מהמצב בסקרים, ומזכירים שהם 

היחידים שלא יֵשבו עם הליכוד בשום מצב • פחות משבועיים לבחירות – תמונת מצב

המגרש הפוליטי

המפלגות מנטרות באובססיביות את רמת 
הקשב הציבורי לעניינים הפוליטיים, כדי להגביר 

את הטון בהדרגה, ומגלות שזה פשוט לא 
קורה. עם ישראל עדיין ב'מוד' יולי-אוגוסט

הישורת האחרונה
דוד ויצמן
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מפלגות הלוויין: מנסים לשרוד
בעוד שתי המפלגות הגדולות שומרות על 
כוחן באופן יחסי, מפלגות הלוויין שלהן מימין 
ומשמאל מוצאות את עצמן בבעיה אסטרטגית 
קשה מאוד. ימינה מהצד האחד והעבודה-גשר 
מן הצד השני סובלות שתיהן מחוסר יכולת 
להשפיע על השיח ומהיצע מצומצם מאוד של 
סיבות להצביע להן. גם המצב הכלכלי של 
שתיהן על סף הקטסטרופה, בעקבות המפלה 
הקשה בבחירות. שתיהן גם בלעו לתוכן מפלגות 
שלא עברו את אחוז החסימה )הימין החדש 
וגשר( – מה שהכביד שבעתיים על הקופה 

המדולדלת.
גם שקד-פרץ-סמוטריץ'-בנט וגם פרץ-
לוי יודעים היטב שהמקסימום שהם יכולים 
לשאוף אליו זה מספר המנדטים הלא-נדיב 
במיוחד שהסקרים נותנים להם כרגע – 9-10 
לימינה ו-6-7 לעבודה-גשר. הם מבינים שיכולת 
ההתגוננות שלהם מול האחיות הגדולות בגוש 
כמעט אפסית, ובישורת האחרונה הם עלולים 
פשוט להירמס. במקרה של העבודה, במפלגה 
מדברים בגלוי על האפשרות הסבירה שהם 
לא יעברו את אחוז החסימה – למרות שכרגע 
הם עוברים בכל הסקרים עם מרווח ביטחון.

הקמפיינים המדשדשים של שתי המפלגות 
סובלים מאוד מתסמונת 'עיר שכולה ראשים'. 
בימינה יש 4 יו"רים; בעבודה-גשר 2 )פלוס 
איציק שמולי(. זה יוצר חיכוכים ומריבות אין-
סוף, ומקשה מאוד על הליך קבלת ההחלטות.

כך למשל, בצמרת ימינה מתנהל בשבועות 
האחרונים ויכוח מאחורי הקלעים סביב השאלה 
האם שקד המכהנת בתפקיד יו"ר המפלגה 
היחידה  הדמות  להיות  צריכה  המאוחדת 
בקמפיין. חילוקי הדעות בנושא, שהינם חלק 
מגישה מתמשכת של אנשי הבית היהודי 
והאיחוד הלאומי המסרבים לקבל את מנהיגותה, 
עלו כמה פעמים בדיונים פנימיים במפלגה. 
השיא היה סביב השקת ה'ימינבוס', אוטובוס 
גימיקי שנע ברחבי הארץ לטובת גיוס מצביעים. 
רגע לפני הנסיעה הראשונה, במפלגה תהו איך 
למתג את האוטובוס. סמוטריץ' התנגד לכך 
שדמותה של שקד תופיע עליו. בצעד חריג, 
המיתוג של האוטובוס נעשה ללא ידיעתה, ואף 
אחת מהדמויות לא הופיעה עליו. לשקד נודע 
הדבר רק לאחר השלמת המיתוג והיא זעמה 

על כך בפני שאר חבריה.
במקרה אחר – כך דווח ב'וואלה ניוז' – 
התנהל ויכוח בין השלושה, מי תהיה הדמות 
שתופיע בקמפיין שלטי החוצות שיעלה סמוך 

לבחירות וכן בפרסומים בעיתונות הכללית 
התנגד  פרץ  היהודי  הבית  יו"ר  והדתית. 
להצבתה של שקד ללא שאר השותפים ברשימה 
המאוחדת. לעומתו, סמוטריץ' הסתייג בטענה 
כי באזורים מסוימים שבהם יש ריבוי מצביעי 
הציונות הדתית או בפרסומים בעיתונים הפונים 
לקהל הדתי, שקד צריכה להופיע יחד עם ראשי 

הבית היהודי והאיחוד הלאומי.
ויכוח נוסף שהיה עדות לקרב מאחורי 
הקלעים הוא על הכיתוב בפתק ההצבעה בקלפי. 
רפי פרץ טען כי על הפתק צריכים להופיע 
שמות שלוש המפלגות המרכיבות את הרשימה, 
בעוד שקד ניסתה להסביר כי יש להימנע 
מבלבול של המצביעים רגע לפני ההצבעה 
וכי יש לכתוב מפלגת ימינה בראשות שקד. 
האחרונה שלחה לפרץ שליחים, ואף שוחחה 
עימו ישירות, אך הוא לא השתכנע. לבסוף, 
הוחלט כי ייכתב על הפתק ימינה בראשות 
שקד אך בנוסף גם את שאר שמות המפלגה. 
לאחר אותו ויכוח, שקד תקפה בשיחות עם 

מקורביה את פרץ, ולדבריה, "הוא לא מבין 
כלום, לא מסוגלת. הוא לא מבין שזה לא אגו, 
מה לעשות שאני מביאה יותר מנדטים. אי 

אפשר להתווכח על כל דבר".
ימינה  יש קמפיין לנהל.  חרף הבעיות, 
מכוונת את המאמצים שלה בשני כיוונים: 
מי שחוששים שנתניהו יחתוך שמאלה אחרי 
הבחירות ואלו שסבורים כי עוצמה יהודית לא 
תעבור את אחוז החסימה. לצד זאת, מנסה 
הרשימה למשוך אליה גם חלק מהגרעין הקשה 
של זהות, שפרשה מהמרוץ לבחירות בשבוע 
שעבר. שקד מזכירה שוב ושוב כי נתניהו הזמין 
בעבר את ברק, לבני ולפיד לממשלתו, במטרה 
לרמוז שאם הרשימה לא תהיה לשון המאזניים – 
עלולה לקום ממשלת אחדות בלעדיה. במקביל, 
מנסים בכירי המפלגה לשכנע את הבוחרים 
כי הצבעה לעוצמה יהודית היא בזבוז של קול 
לגוש הימין. למאוכזבי זהות מציעים בימים 
האחרונים לקדם נושאים שיו"ר זהות משה 

פייגלין חרת על דגלו.
בעבודה-גשר מקווים שיצלחו בשלום את 
הבליץ שכחול לבן מתכננת. במפלגה מיפו 120 
אלף מצביעים פוטנציאליים שתמכו בבחירות 
האחרונות במפלגות גוש המרכז-שמאל והצהירו 
שיתמכו הפעם בעבודה, וביום הבחירות אלפי 
פעילים צפויים לגשת לבתיהם כדי לוודא 

שיגיעו לקלפיות.

המחנה הדמוקרטי: ירי בנגמ"ש
במחנה הדמוקרטי – האיחוד של מפלגת 
מרצ, מפלגת ישראל דמוקרטית של אהוד 
ברק והתנועה הירוקה בראשות סתיו שפיר 
– המצב יציב יותר, ושם בטוחים שהמנדטים 
שלהם הרבה יותר קשיחים משל העבודה-גשר. 
מצד שני, הציפייה עם ההכרזה על האיחוד 
הייתה להגיע למספר דו-ספרתי בסקרים, 
וכרגע זה נראה כמו חלום רחוק. מהקמפיין 
התזזיתי שניהל ברק לפני האיחוד בקושי נותר 
רושם, ובשבועות האחרונים נראה לעיתים 
שהאופוזיציונר הנמרץ ביותר במדינה ירד 

פשוט למחתרת.
ברשימת השמאל יפעלו בשבועיים הקרובים 
בכמה חזיתות: ראשית, ניסיון לשאוב מנדטים 
מכחול לבן ומהעבודה, לצד מהלכי מיגון שנועדו 
למנוע זליגת קולות מרשימתם למפלגות אלו. 
בסקרים הפנימיים שערכו במחנה זוהו בין 
שלושה לארבעה מנדטים מתנדנדים בכחול 

לבן ובעבודה, העשויים לעבור אליהם.
"אנחנו הולכים להציג את ההצבעה למחנה 
הדמוקרטי בתור ההצבעה הבטוחה היחידה 
בגוש שלא תסייע לימין", אמר מקור במפלגה, 
על רקע נכונותם של בני גנץ ועמיר פרץ 
לשבת בקואליציה עם הליכוד, אם נתניהו לא 
יעמוד בראשו. הקמפיין, התשדירים והמדיה 
הדיגיטלית של המחנה הדמוקרטי יבליטו את 
המסר שלפיו גם הרכבת ממשלה עם הליכוד 

ללא נתניהו היא בחירה רעה.
בקרב על מצביעי מפלגת העבודה סימנו 
אורלי  במחנה הדמוקרטי את דמותה של 
לוי-אבקסיס בתור "הקול ה-61 לממשלת 
נתניהו". "אנחנו מזהים בין מנדט למנדט 
וחצי של מצביעי מפלגת העבודה שהחיבור 
עם לוי-אבקסיס קשה להם", אמר מקור במחנה 

הדמוקרטי.
לבסוף, ברשימה בונים גם על הקול הערבי. 
אף שאהוד ברק נחשב לסדין אדום בעיני 
המצביעים הערבים, ברשימה מקווים לשחזר 
את ההצלחה של מרצ בקרב האלקטורט הזה 

בבחירות האחרונות.

הקמפיינים המדשדשים של שתי מפלגות 
הלוויין סובלים מאוד מתסמונת 'עיר שכולה 
ראשים'. בימינה יש 4 יו"רים; בעבודה-גשר 

2. זה יוצר חיכוכים ומריבות אין-סוף
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במשך ימים ארוכים המתינו בצה"ל 
תגובת  חיזבאללה.  לתגובה של 
חיזבאללה להרג אנשיהם בסיכול 
פיגוע הרחפנים מסוריה והפגיעה 
ברכיבי דיוק הטילים בדאחייה של ביירות, 
הייתה צפויה. אבל כשמדובר בתגובה מהירה, 
צה"ל ידע בדיוק למה לצפות. הוא רק לא ידע 

איפה ומתי.
אחד התרחישים המרכזיים שנערכו אליהם 
בפיקוד צפון הוא ירי נ"ט לעבר מטרות צבאיות 
לאורך הגבול – בדיוק כמו דפוס הפעולה של 
חיזבאללה לפני מספר שנים, בתגובה על חיסול 
כמה מפעיליו ובראשם ג'יהאד מורנייה ברמת 
הגולן, אז בוצע ירי של טילי נ"ט לעבר רכב 
ישראלי. צה"ל הפיק את לקחי האירוע ההוא 
שבו נהרגו קצין וחייל והשכיל הפעם לחמוק 

מפגיעה. 
לאור זאת, נערך הצבא בהיערכות מתואמת 
לאורך הגבול, ואף שתגבר את כוחותיו, דאג 
לצמצם ככל הניתן את נוכחותם על הגבול, על 

מנת למנוע פגיעה בחיילים.
כחלק מהיערכות כוחות הביטחון והגברת 
הכוננות, הגביל צה"ל בעיקר את התנועה 
הצבאית סמוך לגדר המערכת. במערכת הביטחון 
סימנו שלושה-ארבעה מוקדים שעלולים להיפגע 
על ידי חיזבאללה משום שלצה"ל אין מעטפת 

שליטה מלאה עליהם, והמתינו.
בסיס אביבים היה אחד מאותם מוקדים. הוא 
שוכן בעמק, בעוד שחיזבאללה נמצא בכפר שעל 
ההר ממול – בעיירה מארון א-ראס. הבסיס 
פונה מבעוד מועד, אך כמה כלי רכבים צבאיים 
נותרו במקום, כשבובות ממלאות בהם את 
מקום החיילים. בחיזבאללה בלעו את הפתיון 
ובצהרי יום ראשון השבוע שיגרו מספר טילי 
נ"ט מסוג קורנט לעבר ג'יפ עם כמה דמויות, 

שעלה בלהבות.
ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו 
עקב בזמן אמת אחר האירועים. הוא קיים 
התייעצות טלפונית עם הרמטכ"ל אביב כוכבי, 
ראש המטה לביטחון לאומי מאיר בן שבת ובכירי 
מערכת הביטחון, וקיבל מהם דיווחים – כאשר 
בשל כך נדחה בשעה אירוע פתיחת משרד הסחר 

של הונדורס בירושלים. עם סיום הלחימה הגיע 
נתניהו לטקס, ואמר בו כי "הותקפנו בכמה 
טילי נ"ט, הגבנו במאה פגזים ובירי מן האוויר. 
אני יכול להודיע ידיעה חשובה: אין לנו שום 

נפגעים, לא פגוע ואפילו לא שרוט".
בצה"ל אף העצימו את הדרמה וירו כמאה 
פגזי ארטילריה בחזרה לעבר מקורות הירי – 
לצד תקיפות של מסוקי קרב. במקביל שוגר 
למקום מסוק חילוץ שפינה את ה'פצועים' לבית 
החולים רמב"ם בחיפה, כאשר כל העת דואגים 
בצד הישראלי לעמם את המידע ולהביא לכך 
שיתפרסמו תמונות וספקולציות שנקלטו היטב 
מעבר לגבול. עבור חיזבאללה היה זה הישג 
תודעתי והוא דיווח על שלושה ישראלים הרוגים, 
אך מהצד הצה"לי היה מדובר בלא יותר מאשר 

לוחמה פסיכולוגית יוצאת דופן.
כעבור שעות התירו בישראל לפרסום כי 

בתקרית לא נפגע אף חייל ושבעצם הכל היה 
תרמית. רק אז נאלצו בחיזבאללה לשנות גרסה 
ולאכול את הכובע. הצעד הזה, מסבירים גורמים 
צבאיים, הביא מצד אחד את חיזבאללה לסיפוקו 
בשעות הראשונות משום שגרם "פגיעה קשה" 
כביכול לצד הישראלי, אך ככל שנקפו השעות, 
סיבוב הפרסה הביא גם אותו לרדת מהעץ 

ולמנוע הסלמה באזור.
התקרית השבוע הייתה בסופו של דבר 
אבן דרך בכל הקשור לכוננות הנמשכת מול 
"המלחמה שבין  לכינוי  הזוכה  חיזבאללה, 
המלחמות". מצד אחד, נסראללה מימש את 
איומיו להגיב בפעולה צבאית על מה שנראה 
בעיניו כניסיון של ישראל "לשנות את כללי 
המשחק בלבנון ובסוריה". מצד שני, ישראל 
נחלצה מן האירוע הזה בלי פגע ועם כוח הרתעה 

חזקה יותר.

כך או כך, כנראה שלא מדובר בסבב הלחימה 
האחרון בין ישראל לחיזבאללה לפני שתפרוץ 
מלחמת לבנון השלישית. אבל ישראל, כפי 
שהוכיחו אירועי הימים הבאים )וכפי שנפרט 
בהמשך(, נחושה לפגוע בפרויקט דיוק הטילים 
של חיזבאללה, כך שכוח ההרתעה הישראלי 
רק מתחזק. סבבים נוספים יגיעו, אך גם מאזן 
ההרתעה ההדדי יישמר ושני הצדדים ימשיכו 

לדבוק בשאיפתם להימנע ממלחמה כוללת.

חוסר דיוק
בהודעת נטילת האחריות על ירי הנ"ט לעבר 
אביבים, פירט חיזבאללה כי הפיגוע בוצע על 
ידי חוליה שנקראת על שם חסן זביב ויאסר 
דאה – שני מחבלי חיזבאללה שנהרגו בסיכול 
פיגוע הרחפן בסוריה. למרות שללא כל ספק, 
הכאב של חיזבאללה נובע מהפגיעה בפרויקט 
דיוק הטילים שלו, הוא מבקש שלא להבליט 
את פרויקט הדגל שלו ולצמצם אותו למינימום. 
שמה של החוליה התוקפת מצביע על מגמה זו.

גם בנאומו המתלהם של נסראללה בשבוע 
האחרון בו הבטיח לפגוע בישראל, הוא הכחיש 
כי מה שנפגע על ידי הרחפנים בדאחייה של 
ביירות היה מפעל לטילים מדויקים. "יש לנו 
מספיק טילים מדויקים, אבל אין לנו מפעלים 
לייצור שלהם. אילו היו לנו הייתי אומר זאת 

בגלוי ובכבוד", טען נסראללה.
בצה"ל, כמובן, דחו את טענותיו. "הגענו 
לפה בגלל מיזם הדיוק של חיזבאללה. זה מצב 
שאי אפשר להשלים איתו, שחיזבאללה מנסה 
להקים תעשייה צבאית של כלי נשק מדויקים", 

הסביר דובר צה"ל רונן מנליס.
מעבר לכך, ביום שלישי חשף דובר צה"ל 
כי חיזבאללה אף הקים אתר המיועד לייצור 
והסבת טילים מדויקים בבקאע, סמוך לעיירה 
נבי-שית הנמצאת כחמישה ק"מ מגבול סוריה. 
האתר מחולק לארבעה מתחמים: מתחם ייצור 
מנועים, מתחם בקרת איכות, מתחם ייצור חומרי 

נפץ לראשי קרב ומתחם לוגיסטי.
צילומי הלוויין שנחשפו מראים כי המפעל 
עומד כבר מוכן לפעולת ייצור. צה"ל זיהה כי 

בצה"ל המתינו לתגובה של חיזבאללה לאירועים בסוריה ובלבנון וידעו למה לצפות, רק לא ידעו איפה ומתי 
• בצהרי יום ראשון, אחרי שחיזבאללה שיגר טילי נ"ט לעבר כלי רכב צבאי, הגיב צה"ל בירי ארטילרי מאסיבי, 
אך רק לאחר שבחיזבאללה חגגו הודיעה ישראל: אף חייל לא נפגע בתקרית • בישראל ממשיכים לזהות 
את פרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה וצילומי הלוויין חשפו את המפעל החדש שפונה מחשש שיותקף • 

והאיראנים טורפים את הקלפים ומבהירים: לא נשב למו"מ עם ארה"ב

הקבינט המדיני

לוחמה 
פסיכולוגית

בנימין גרנות

Reuters - צה"ל ידע למה לצפות. ההפגזה בלבנון לאחר ירי הנ"ט
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בימים האחרונים פינה חיזבאללה את המפעל, 
כנראה מחשש שייפגע בתקיפות ישראליות. 
הציוד שפונה מהמתקן הועבר לנכסים אזרחיים 

בלבנון, בהם גם נכסים בביירות.
בהודעת צה"ל נמסר כי "לאחרונה זוהתה 
במתקן פעילות נוספת שנועדה להשמישו כאתר 
ייצור והסבה של טילים מדויקים. במסגרת 
פעילות זו, הוקם פס ייצור לאמצעי לחימה 

מדויקים ומועבר ציוד ייעודי רגיש למתחם".
לפי צה"ל, "באתר מספר מתחמים המיועדים 
לייצור מנועים וראשי קרב של טילים, בעלי 
יכולת פגיעה בדיוק של כעשרה מטרים. לצורך 
ייצור הטילים, איראן מספקת מכונות ייחודיות, 
הדרכות לפעילי הייצור ומלווה באופן שוטף 

את העבודה באתר".
על פי תמונת המודיעין שהתקבלה בישראל, 
שלושה איראנים ובכיר בחיזבאללה מובילים את 
פרויקט דיוק הטילים. מדובר במוחמד חסין-

זאדה חג'אזי, האחראי על פרויקט דיוק הטילים 
ומפקד גיס לבנון במשמרות המהפכה; עלי 
אצע'ר נורוזי, המשמש כראש אגף הלוגיסטיקה 
במשמרות המהפכה, אחראי על העברת הציוד 
והרכיבים לדיוק הטילים מאיראן ולסוריה ומשם 
לאתרי הפרויקט על אדמת לבנון; מג'די נואב, 
הנחשב למדען בכיר במשמרות המהפכה, 
האחראי הטכנולוגי בפרויקט דיוק הטילים; פואד 
שכר, מפקד פרויקט הדיוק מטעם חיזבאללה 

ומבכירי מפקדיו.
חשיפת אתר ייצור הטילים השבוע היא 
המשך המדיניות החדשה של צה"ל לחשוף את 
פרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה, שהחלה 
באופן גלוי ורשמי בתקשורת הישראלית בסוף 
השבוע, אחרי שישראל הואשמה בתקיפת 

הרחפנים ברובע דאחייה בביירות.
כך או כך, בצה"ל מעריכים כי לחיזבאללה 
יש כיום עשרות טילים מדויקים, אך נכון לעת 
הזו הצליחה ישראל לבלום הקמת מערך דיוק 

וייצור טילים המוני בשטח לבנון.
"הטילים המדויקים האלה מכוונים ישירות 
לקריית אתא, אסור לתת להם את זה", הסביר 
ראש הממשלה ושר הביטחון בנימין נתניהו. 
לדבריו, "האיש שבבונקר יודע בדיוק למה הוא 
בבונקר. אנחנו נמשיך לעשות כל מה שצריך 
כדי לשמור על ביטחון ישראל – בים, ביבשה 
ובאוויר ונמשיך לפעול בכל מקום נגד האיום 

של הטילים המדויקים".
לעכב את  גם  נועדה  הפרויקט  חשיפת 
המיזם וגם כדי לחשוף את שקרי חיזבאללה 
בתקשורת העולמית. האם הצעד הזה הושג? 

השנים הקרובות תקבענה.

אסטרטגיה כוללת
סדר העדיפויות הביטחוני שהגדיר ראש 
הממשלה בנימין נתניהו שונה מעט בחודשים 
האחרונים, כשסדר העדיפויות המעודכן הוא 
מניעת הגרעין האיראני, מניעת פרויקט דיוק 
הטילים של חיזבאללה, ומניעת התבססות 

איראנית בסוריה ובלבנון.
לדברי גורם ישראלי בכיר, "שינינו את 
סדר האיומים מתוך הבנה שאנחנו לא יכולים 
להרשות לעצמנו את דיוק הטילים בלבנון. בכל 
מקרה, אנחנו במאמץ מדיני ומבצעי במספר 
גזרות ותחומים כדי למנוע את שלושת הדברים 
הללו שבתקשורת נחשף רק קצה הקרחון שלהם. 
יש המון פעולות חסויות, של צה"ל והמוסד, 
ופעולות מדיניות", מציין הבכיר וקובע כי 
"אנחנו לא פועלים מתוך גחמה, אלא זה חלק 

מאסטרטגיה שלמה".
דיוק  פרויקט  לחשיפת  במקביל  כמעט 
הטילים של החיזבאללה המוגדר, כאמור, כאיום 

החמור ביותר באזור – חשפו גורמי מודיעין 
ששוחחו עם רשת 'פוקס ניוז' כי איראן מקימה 
בסיס צבאי חדש בסוריה ומתכננת העברת אלפי 
חיילים לשטחו. הדיווח לווה גם בצילומי לוויין 

המאששים את הטענה.
לפי הדיווח, מדובר בפרויקט איראני חשאי 
בשם "אימאם עלי", שיצא לפועל באישור 
הצמרת השלטונית בטהרן ומבוצע בפועל על-
ידי כוח 'קודס' של משמרות המהפכה. הבסיס 

מוקם סמוך לגבול סוריה-עיראק.
מומחי חברת הלוויינים "אימאג'סאט" שבחנו 
את צילומי הלוויין מהאזור, אמרו כי בבסיס 
מוקמים חמישה מבנים שונים המוקפים בסוללות 
עפר, וכי ניתן לאחסן בתוכם טילים מדויקים. לפי 
המומחים, הבסיס נראה בשלבי הקמה סופיים 
ובחודשים הקרובים הוא יהפוך למבצעי. עוד 
נטען כי זו הפעם הראשונה שהאיראנים בונים 

בסיס בסדר גודל כזה בסוריה.
הצילומים חושפים עוד תשתיות איראניות 
נרחבות בסמוך למעבר הגבול בין עיראק לסוריה 
באזור העיירה בוכמאל, הכוללות סלילת דרכים 
ויישור השטח, על מנת להכשיר אותו להקמת 

הבסיס הענק שמוקם בנקודה אסטרטגית זו.
בישראל לא הגיבו לדיווח האמריקני על 
הבסיס האיראני החדש, אך אין ספק כי הוא אינו 
חומק מעיניהם הפקוחות של גורמי המודיעין.

חוזרים לאיומים
החשש הראשון במעלה המאיים על ישראל 
הוא כאמור הגרעין האיראני. בזירה הזו פועל 
ראש הממשלה בנימין נתניהו בערוצים רבים, 
בעיקר בכל הקשור להכשלת הסכם הגרעין 
שחתמו המעצמות עם איראן ב-2015. בינתיים 
ארה"ב חזרה בה מההסכם, ומדינות אחרות 

מתחילות להשמיע קולות שבירה.
אלא שבעוד מדיניות ישראל מתמלאת 
באופטימיות זהירה, הפתיע בשבוע האחרון 
כשאמר  טראמפ  דונלד  האמריקני  הנשיא 
מקרון,  עמנואל  צרפת  נשיא  עם  בפגישה 
המנסה לתווך בין איראן לארה"ב, ואמר כי 
יסכים להיפגש ישירות עם הנשיא האיראני 

חסן רוחאני.
בישראל נכנסו לכוננות ספיגה, אך מי שטרף 
את הקלפים הוא הנשיא האיראני עצמו שהבהיר 
בראשית השבוע כי איראן לעולם לא תקיים 
שיחות מול ארה"ב, שכן בין שתי המדינות אין 
יחסים דיפלומטיים זה ארבעה עשורים. מנגד, 
הוא סייג כי אם ארה"ב תסיר את כל הסנקציות, 
וושינגטון תוכל להצטרף לדיונים מול האיראנים 

עם שאר השותפות להסכם הגרעין.
במקביל חוזרת איראן לאיים ודובר הוועדה 
האיראנית לאנרגיה אטומית, בארוז כאמלוונדי, 
הכריז השבוע כי "איראן מסוגלת לייצר אורניום 
מועשר בדרגה של 20 אחוז בתוך 18 שעות". 
העשרת אורניום לרמה כזו היא שלב ביניים 
בדרך להעשרה של 90 אחוז, הנדרשת לצורך 

פיתוח פצצה גרעינית.
בבוקר יום רביעי כבר הודיע גורם בכיר 
באיראן כי טהרן תחזור להתחייבותה בהסכם 
הגרעין רק אם תקבל 15 מיליארד דולר למכירת 
נפט במשך ארבעה חודשים, כפי שנקבע בטיוטה 

של תוכנית צרפתית להצלת ההסכם.
עבאס  האיראני,  החוץ  שר  סגן  לדברי 
עראקג'י: "חזרתנו ליישום המלא של הסכם 
דולר  מיליארד   15 כפופה לקבלת  הגרעין 
במשך ארבעה חודשים. אחרת, הליך צמצום 

התחייבויותיה של איראן להסכם יימשך".
ואם לשפוט על פי ההצהרות האיראניות – 
ההסכמה בין ארה"ב, מעצמות המערב ואיראן, 

עדיין רחוקה מאוד.

אגרת-קדשו הנדירה 
של מרן ראש הישיבה שליט"א 

ואתו-עמו מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה שליט"א

איכות • נקיות • השקפה
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מאות בני ישיבה השתתפו 
במעמד סיום בין הזמנים 

בשכונת הבוכרים בירושלים
במעמד נשאו דברים ראש ישיבת פורת יוסף-גאולה הגר"מ 

צדקה שליט"א וראש ישיבת חברון הגר"ד כהן שליט"א
מאות בני ישיבות השתתפו במעמד חיזוק אדיר 
לבני תורה בראשות הגאון הגדול רבי משה צדקה 
שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף-גאולה, והגאון 
רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון, שנערך 

באודיטוריום שע"י ִמנהל קהילתי גאולה-בוכרים.
הס הושלך בחלל האולם כאשר במשך רגעים מספר 
ראשי הישיבות כיבדו זה את זה לפתוח במשא החיזוק 
לנוכח מאות המשתתפים. הגר"מ צדקה שליט"א ראש 
ישיבת פורת יוסף גאולה נשא דברי חיזוק באומרו: 
"היום אנחנו נמצאים במצב נורא, דור שיש בו הרבה 
נסיונות והפרעות, הערובה היחידה להינצל היא על 
ידי שנוסיף באהבת תורה, כי זהו התיקון לחורבן 

הבית, ואין לך אהבת תורה כמו השקידה בתורה".
הגר"ד כהן ראש ישיבת חברון נשא דברי חיזוק 
נלהבים כאשר בתוך דבריו זעק מנהמת ליבו: "רבותי! 
לא להרפות מעץ החיים, תמיד להיות מחוברים לתורה, 
שלא להיות חלילה בסכנה של 'אם תעזבני יום – 
יומיים אעזבך'. אין למי שמתפרק לגמרי שום הנאה, 
רק ריקנות וירידה, כך העידו לי בחורים על עצמם; 

בבין הזמנים רואים את מידת החיבור של כל אחד 
לתורה". 

בסיום דבריו פנה הגר"ד וחידד על המכובדות 
שכל בן תורה צריך להקפיד: "כל מקום שבן תורה 
הולך הוא צריך להרגיש אני בן ישיבה, אני האדם 
שמחובר לתורה שהיא תכלית הטוב, אמנם צריך 
קצת להתרענן, לטייל, אבל בצורה מכובדת, חלילה 

לנהוג בשפלות".
במעמד זה חולקו מלגות לבחורים על שקידתם 
בימי שישי ושבת, לקול שירת ההמון "אשרי מי 
שעמלו בתורה". כמו כן התקיימה הגרלה בין הבחורים 

שהשתתפו בסדר לימוד של מוצאי תשעה באב.
הרה"ג יוסף חי סימן טוב הודה מעומקא דליבא 
בנוכחות ראשי הישיבות ובשם בני התורה לראש 
לשכתו של מ"מ רה"ע הרב צביקה כהן ומנהל סיעת 
ש"ס ירושלים הרב אהרון דהאן על הרתמותו להצלחת 
המעמד הכביר לתועלתם ולשמחתם של בני התורה, 
בסיוע הִמנהל קהילתי גאולה-בוכרים ויו"ר הִמנהל 

הרב ישראל איזיקס שליט"א. 

בהיכלי התורה
חיים טריקי

עצרת זיכרון במלאת ארבע שנים להסתלקות 
רבה של בת ים הגר"י בר שלום זצוק"ל 

עצרת זיכרון לעילוי נשמתו של רב העיר 
בת ים הגאון רבי יוסף בר שלום זצוק"ל, 
התקיימה בראש חודש אלול, בבית הכנסת 
המרכזי בבת ים 'מרום ישראל', לציון ארבע 

שנים להסתלקותו.
במהלך העצרת, השתתפו רבני השכונות 
והקהילות שהעלו על נס דמותו הרוחנית של 
המרא דאתרא ששימש כרבה הראשי של העיר 
בת ים במשך עשרות שנים, והיה דמות משפיעה 

במיוחד בעיר וגם מחוצה לה. 
הדוברים ציינו לשבח את מידותיו התרומיות 
צניעותו,  זצוק"ל,  שלום  בר  הגר"י  של 
ענוותנותו, והאהבה שרחשו לו כל תושבי 
העיר. בימיו עברה בת ים מהפכה רוחנית, 
ותחת שרביטו מותגה מחדש מעיר רדומה 
ואפורה – לעיר תוססת של תשובה ותורה, 
ובמקום בולט במיוחד במספר בעלי התשובה 
שבה. הרב היה אהוב על כל הציבור באופן 
מיוחד, והצעירים נמשכו אליו כפרפרים אל 
האור. כך הפכה העיר בת ים לאחד המעוזים 
החזקים של בעלי תשובה בארץ ישראל. "הוא 
היה רועה רוחני במלוא מובן המילה", ספדו 

לו כל הסופדים.
תחת שרביטו עלתה הרבנות בארץ ישראל 
בכלל. הראשל"צ הגר"א בקשי דורון שליט"א, 
אשר כיהן כרב שכונה בעיר לפני כארבעים 
שנה ולאחר מכן כרב הראשי לישראל, אמר 
בדברי הערכתו עליו: "אם הייתה לנו בעיה 
עם רב באיזה עיר, היינו שולחים אותו לבת 
ים ואומרים לו: לך תראה איך הרב בר שלום 
יכול, ותעשה כך". עוד סיפר כי בימיו עלתה 
קרן הכשרות, בהיותו מומחה מיוחד לעניין. 
"הכשרות של הרבנות בת ים נודעה אצל רבים 

ככשרות חזקה במיוחד". 
בנו וממשיך דרכו, רבה של בת ים הגאון 

רבי אליהו שליט"א, סיפר כי לאחרונה ערך 
בצהרי אחד הימים ביקורת באחת ממסעדות 
המהדרין בעיר. הכל היה כשורה, אבל לפתע 
נתגלה באחד המקררים מוצר מאכל שאינו 
'מהדרין'. הרב התריע מיד: מה הדבר הזה? 
ובעל המקום נדחף ובא בבהלה להסביר שזה 
מאכל פרטי שלו, ובכמות אישית קטנה, ולא 
מיועד לציבור כלל. הרב ציווה להוציא את 
זה מהמקרר, וחידד לו את ההוראה: לא יהיה 
בשטח המסעדה שום מוצר שאינו מהדרין. לא 

ציבורי וגם לא אישי. 
הרב  הופיע  שוב  הלילה,  חצות  לאחר 
במסעדה בהפתעה לבדוק את המקרר. ואחר 
שגילה לשביעות רצונו כי הפריט אכן הוצא, 
אמר לו בעל המסעדה: "הרב חזק מאוד, איש 
לא חלם על ביקורת בשעה הזו. אבל אבא 
שלך היה יותר חזק. הוא היה מסוגל לבוא 
לביקורת פתע, לבדוק הכל, ולחזור למשרד 
ולבקש מהמזכירה להתקשר אלינו לתאם 
איזה דבר. באופן שנהיה בטוחים שהרב חזרה 
במשרד ולא יבוא עכשיו שוב, וממילא השטח 
'פנוי' עכשיו בלי שום צפי לביקורת... אבל 
אז הוא היה יורד שוב למכונית ונוסע חזרה 
לאותו מקום לעשות ביקורת... ללמד אותנו 
להיות זהירים תמיד ושאף פעם לא נדע מתי 

תבוא הביקורת"...
יצוין כי רבני הקהילות אשר שותפים לכל 
מיזם ותוכנית על ידי מפגש קבוע שיוזם המרא 
דאתרא מדי תקופה, קיימו עצרות אזכרה 
ושיעורי תורה בבתי כנסת בכל רחבי העיר, 
יותר מעשרים במספר, כדי לציין את גדולתו 
ותרומתו של הגר"י בר שלום זצוק"ל, בפעליו 
הברוכים ובספריו אשר הותיר – שבעה כרכים 
גדושים של שו"ת בהלכה המהווים יסוד ופינה 

לכל פוסקי ההלכה. 

מעמד נשגב ומרומם לבני קהילות 
קודש תימן התקיים ביום חמישי כ"ח 
עת  שבחברון,  המכפלה  במערת  באב 
הגיע הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א 
ראש מוסדות פעולת צדיק ופוסק עדת 
תימן לרחבת 'אולם יצחק', שם התקיימה 
תפילה נדירה ונרגשת לישועת כלל ישראל, 
ובפרט לבני עדת תימן ידידי מוסדות 'יד 
מהרי"ץ', בהשתתפות רבים מתושבי המקום 
וכן ציבור שהגיע במיוחד מרחבי הארץ 

להשתתף בתפילה זו.

רצאבי  הגר"י  יצא  התפילה  לאחר 
שליט"א לקריית ארבע, שם בבית הכנסת 
'כינור דוד' לבני עדת תימן מסר שיעור 
תורה בהלכה ובאגדה בעניין מסורת יהדות 
תימן ורבינו הרמב"ם. בשיעור השתתף 

ציבור רחב מתושבי המקום ומחוצה לו.
בסיפוק רב ציינו במוסדות יד מהרי"ץ 
את סיום מבצע 'אלף המגן', ובביטחון גמור 
שרושם התפילה ותוצאותיה ילוו את בני 
עדת תימן זמן רב, בישועות הכלל והפרט 

ובמילוי כל המשאלות לטובה ולברכה.

מעמד תפילה במערת המכפלה 
בראשות הגר"י רצאבי
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ירושלים |  התפתחות אדירה 
במוסדות החינוך בדרום העיר 

סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק חינוך חרדי, הרב אברהם 
בצלאל, ערך ביום ראשון סיור לרגל פתיחת שנת הלימודים. הרב 
בצלאל פתח את היום בסיור בקריית יובל, בתלמוד תורה 'אור 
חדש' מיסודו של הרב שמעון ישראל שליט"א ובניהולו של הרב 
ארנון יגודיוב. הסיור נערך במתחם אפשטיין. בחודשים האחרונים 
פעל הרב בצלאל שהעירייה תבצע שיפוץ מאסיבי של המבנה, 

על מנת שהתלמידים ילמדו ביישוב דעת.
משם המשיך הרב בצלאל לגני ת"ת 'חניכי הישיבות' בקריית 
יובל, בנשיאות הגאון רבי דוד אברהם שליט"א. לסיור התלווה הרב 
גיל דוד, מנכ"ל רשת הגנים מג"י, ומנהל סיעת ש"ס בירושלים הרב 
אהרון דהאן. במהלך הסיור התכבד הרב בצלאל בקביעת מזוזה.

משם המשיך לת"ת 'עטרת שלמה' ליוצאי הקהילה הצרפתית 
בראשות הרב אטלי. גם לטובת מוסד זה עמל הרב בצלאל בחודשים 
האחרונים ודאג למבנה ראוי, בו יוכלו התלמידים ללמוד מתוך 

הרחבת הדעת.
בסיום הסיור אמר הרב בצלאל: "ברוך השם ראינו השנה סייעתא 
דשמיא גדולה, ומשנה לשנה הציבור צמא למוסדות תורניים, כל 
המהפכה וההתפתחות הזו היא הודות ליו"ר תנועת ש"ס הרב אריה 
דרעי שלא חוסך מאיתנו שום דבר ובכל בעיה נותן לנו פתרון על 
הצד הטוב ביותר. זה המקום גם להודות לראש העירייה משה לאון 
ולחברי בסיעת ש"ס בראשות מ"מ ראש העירייה הרב צביקה כהן 

על הירתמותם להצלחת פתיחת שנת הלימודים".

בני ברק | ביוזמת 
נציג ש"ס: מעמד סיום 

ישיבות 'בין הזמנים'
ביוזמת נציג ש"ס בעיריית בני ברק, חבר מועצת העירייה 
והממונה על אגף התרבות, הרב יעקב זכריהו, כאלפיים אברכים 
ובני ישיבות השתתפו במעמד סיום ישיבות 'בין הזמנים', שנערך 

באולם הפיס 'משואות' בעיר כשהוא מלא עד אפס מקום.
האירוע נערך בהשתתפות רב העיר וראש ישיבת אור אליצור 
הגאון רבי מסעוד בן שמעון, יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי, 
ראש העירייה הרב אברהם רובינשטיין, סגר"ע ויו"ר הסיעה הרב 
אליהו דדון, חברי מועצת העיר הרב יעקב זכריהו והרב ישראל 

בן ששון, הרב יעקב רוזן מנהל מחלקת תרבות ואישי ציבור.
את הערב הנעימו אומני השירה חיים ישראל, אלי הרצליך, 

משה קליין, יהודה פליישמן ומקהלת יחד העולמית, בלווי תזמורתו 
של דוידי נחשון. הנחה והפיק מעוז עבאדי.

האירוע שלווה בדברי תורה וברכה ובשירת רגש ושירי נשמה, 
עורר את ציבור בני התורה לקראת תחילת זמן אלול.

אשדוד | חלוקת מלגות 
למסיימי ישיבות 'בין הזמנים' 

עם סיום ימי בין הזמנים ארגנו ברשת ישיבות בין הזמנים 'חזון 
עובדיה' באשדוד כנס הכנה לקראת הימים הנוראים, ובמהלכו 
חולקו המלגות למאות הבחורים שעמלו בכל יום בעמלה של תורה 
בימי בין הזמנים, בשבעה סניפים המפוזרים בעיר. את הפעילות 

ריכז הרב מרדכי כהן שדאג שהכול יתנהל כשורה.
במהלך הכנס שהתקיים בבית הכנסת "הואל אברהם" ברובע 
ז', הרה"ג רבי מאיר חיים מויאל, ראש ישיבת זוהר התורה בעיר 
ומראשי איגוד "ממלכת התורה" באשדוד, שיבח את הבחורים על 
שהשקיעו את עמלם בתורה בימי בין הזמנים המועדים לפורענות, 
והוסיף אף דברי חיזוק לקראת ימי אלול הקרב ובא. מ"מ ראש 
עיריית אשדוד הרב אבי אמסלם בירך את הבחורים "על שזכו 
לנצל את ימי בין הזמנים בתורה ורוחניות, בזמן שרוב עם ישראל 
יוצא לנפוש, ואיחל ללומדים שנה של התעלות והתרוממות בתורה 

וביראת שמיים".
לסיום נשא דברי ברכה חבר מועצת העירייה הרב מני אזולאי 
– יו"ר הרשות העירונית לנוער, אשר פעילות ישיבות 'בין הזמנים' 
נעשתה דרכה. בדבריו הודה ליו"ר הסיעה מ"מ רה"ע הרב אבי 
אמסלם, על דאגתו לתת מענה בכל השנה ובפרט בבין הזמנים 
לציבור בני התורה בשלל פעילויות, ושיבח את בחורי הישיבות 

שעמלו בתורה בישיבות 'בין הזמנים'.

אופקים | בפעילות 
נציגי ש"ס: פעילות קיץ 

למשפחות בני התורה
בפעילות נציגי ש"ס באופקים, בראשות סגן ראש העירייה הרב 
שלמה עזרן ויו"ר המועצה הדתית הרב בנימין מלכה, זכו משפחות 
בני התורה בעיר לשלל פעילויות בימי הקיץ, וכן לפעילות עבור 

בני הישיבות בימי 'בין הזמנים'.
במהלך הפעילות, נערכה קייטנת נשים מיוחדת עם סדנאות 
ופעילויות והצגה של האחיות כליפא במתנ"ס רבין. המשפחות 
נהנו אף ממגוון אטרקציות לכל המשפחה במחירים מסובסדים 

ונסיעות חינם למספר רב של אטרקציות ברחבי הארץ. 
גולת הכותרת של הפעילות הייתה במוצאי שבת, כאשר נערך 
האירוע המרכזי שחתם את אירועי הקיץ וסיום 'בין הזמנים', בו 
השתתפו למעלה משבע מאות אברכים ובני ישיבות. בשילוב דברי 
תורה וחיזוק, נערך הקומזיץ המרכזי עם אומני השירה פיני איינהורן, 

נפתלי קמפה ואבי אילסון, בליווי תזמורתו של אהרלה נחשוני.
באירוע המרומם, רב הקהילה החרדית הגאון רבי יוסף אביטל 
נשאו דברי חיזוק ללומדי התורה עם תחילת זמן אלול. את הערב 
המיוחד הנחה מנהל לשכת סגן ראש העירייה, אלעד רבי, שהודה 
למארגני הערב, ובהם סגן ראש העירייה הרב שלמה עזרן והרב 
בנימין מלכה יו"ר המועצה הדתית, על פעילותם המשותפת המניבה 
את העשייה הגדולה והמבורכת באופקים, למען התושבים. כיבד 
בנוכחותו ראש העירייה איציק דנינו ששיבח בהתרגשות את בחורי 
הישיבות שהם עמודי התווך של אופקים והמגינים של ארץ ישראל.

סגן ראש העירייה הרב שלמה עזרן אמר: "אני שמח שזכינו 

להפיק ערב מיוחד ומרגש שכזה. ב"ה זה הפך למסורת שמדי בין 
הזמנים אנו עורכים ערב קומזיץ מיוחד על טהרת הקודש ובצניעות 
מרובה לבחורי ישיבה תושבי אופקים והסביבה, לקראת החזרה 

לישיבה, ללא עלות, כהוקרה להם – לומדי התורה".

רכסים | ראש המועצה דאג 
לפעילות ב'בין הזמנים'

בימי הקיץ המה היישוב רכסים מפעילויות שערכה העירייה 
בהתאמה מושלמת לכל שכבות הגילאים. במהלך ימי בין הזמנים 
התקיימו פעילויות שונות. אחד האירועים המרכזיים שהתקיימו וזכו 
לתשבחות היה האירוע המרכזי שנערך לבני הישיבות ובני התורה 
– קומזיץ 'סוגרים את בין הזמנים'. בערב המיוחד נשמעו דבריו 
של מגיד המישרים המפורסם הרב שלמה לוינשטיין, בהשתתפות 
אמן הנשמה החסידי ארי היל עם מקהלת ווקאלי בליווי תזמורת 
פייר המורחבת, בניצוחו של יענקי לנדא, שהנעימו את המעמד.

באירוע נשא דברים ראש המועצה הרב דן כהן שהודה לשר 
הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל הרב אריה דרעי, על הסיוע הגדול 
של משרדו לפעילויות שנערכו. ראש המועצה פנה לבני הישיבות 
ואמר: "אתם סיירת מטכ"ל של עם ישראל. כל אחד שנמצא פה 
– עליו העולם עומד. אנחנו כאן במועצה דאגנו לכם לפעילויות 
בין הזמנים מהנות ונמשיך לדאוג לכם גם בדרככם לישיבות 

בכל רחבי הארץ".
ואכן, לאחר שנהנו בימי בין הזמנים ממגוון פעילויות התרבות 
התורנית ושיעורי התורה, המשיכה מועצת רכסים ללוות את 
בני הישיבות עם שובם לתלמודם והעמידה לרשותם הסעות 
מאורגנות. עם פתיחת זמן הקיץ בישיבות הקדושות העמידה 
המועצה אוטובוסים חינם למאות תלמידי הישיבות מקרב היישוב, 

על מנת שיוכלו לחזור לישיבות בבטחה ובנוחות כראוי.
מחזה נהדר היה לראות את מאות בחורי הישיבות צועדים עם 
המזוודות והגמרות לעבר התחנות, שם המתינו להם האוטובוסים 
שהובילו אותם לישיבות בבני ברק, ירושלים, מודיעין עילית, 

אלעד, פתח תקווה, ראשון לציון ובאר יעקב.

ביתר עילית |  כאלף בחורים 
בישיבות 'בין הזמנים' 

ערב אדיר ומרומם ברוב פאר והדר, חתם את אירועי ימי בין 
הזמנים – שהיו עמוסים וגדושים בפעילות רוחנית וגשמית – ביוזמתו 
של מ"מ ראש העירייה הרב יהודה עוביידי, העומד בראש איגוד 
בני הישיבות בביתר עילית, ובסיועו של ראש העירייה הרב מאיר 
רובנשטיין. למעלה מאלף בחורים כ"י, יחד עם רבני קהילות וגבאי 
בתי הכנסת בעיר, השתתפו במעמד סיום הש"ס בפעם השלישית. 
את הערב כיבדו בנוכחותם המרא דאתרא הגאון רבי יעקב 
טופיק אביעזרי שליט"א. בני התורה הפתיעו את המרא דאתרא 
כאשר הגישו לו כמתנה את טפסי הרישום שקיבלו על עצמם 
לשנה הבאה לסיים 15 פעם את הש"ס. הרב התרגש ובעיניים 

מראה       מקום
יצחק בן מנחם



    ||| 5.09.201943

דומעות בירך את בני התורה, ועודדם ללמוד מתוך יראה ומתוך 
אהבה – כי רק כך האדם זוכר את לימודו ואינו שוכחו.

הגאון הרב זמיר כהן שליט"א הביע את התפעלותו מההשקעה 
הגדולה של איגוד בני הישיבות בכל מהלך ימי בין הזמנים. חבר 
מועצת חכמי התורה הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א פתח 
בתחילת דבריו בדברי ברכה לנוכח פעילותו של מ"מ ראש העירייה 
ויו"ר ש"ס בביתר הרב יהודה עוביידי, וקרא לנציגי ש"ס בערים 
השונות לבוא ללמוד איך פועלים למען בני התורה. בהמשך 
דבריו העביר לבחורים מסר מאביו מרן רבינו זצוק"ל שתמציתו 
היא: כדי לצאת גדול בתורה צריך להשקיע. מי שזורע ומשקיע 

קוטף פירות נאים.
כמו כן השתתפו במעמד דיין בית הדין וראש הכולל הגאון 
רבי יצחק מעלם שליט"א, ראשי הישיבות הקדושות: הגאון רבי 
משה הלוי שליט"א ראש ישיבת תפארת הלוי, הגאון רבי זוהר כהן 
שליט"א ראש ישיבת שערי דעת, הגאון רבי יעקב כהן שליט"א 
ראש ישיבת נזר התלמוד, הגאון רבי יונה רפאלי שליט"א ראש 
ישיבת פאר השלום, הגאון רבי שלמה רקובסקי שליט"א ראש 
ישיבת זכרון אליעזר, ועוד ראשי ישיבות דיינים ורבני קהילות. 
עוד השתתפו חברי מועצת העירייה, הרב שלמה כהן, הרב דוד 
כהן והרב אפרים אוחיון, אשר תורמים רבות, איש איש בתחומו, 
למען תושבי העיר. במהלך הערב הוגרלו 20 ש"סים, שנתרמו 
בסיועו של ראש העירייה הרב מאיר רובינשטיין ויו"ר המועצה 

הדתית הרב נח צדוק.
מ"מ רה"ע הרב יהודה עוביידי מסכם בסיפוק רב את ימי בין 
הזמנים העמוסים ברוח ובגשם, כאשר כאלף בחורים כ"י השתתפו 
בישיבות בין הזמנים הפרוסות בכל קהילות הקודש ברחבי עיר 
התורה ביתר עילית. כמו כן דאג הרב עוביידי בשיתוף עם ראש 
העירייה הרב רובינשטיין לפעילויות מגוונות וטיולים עבור בני 

הישיבות.

ראשון לציון | כנס 
סיום 'בין הזמנים'

כנס 'סיום בין הזמנים' נערך על ידי 'איגוד בני הישיבות' בעיר 
ראשון לציון, ביוזמתו של הרב משה אדרת ובסיועו של סגן ראש 
העירייה הרב אריה כהן. הזיץ המיוחד נערך בליל שישי בבית 
הכנסת "אוהל יעקב" בראשות הרב אייל בן זיקרי עם הבעל 

מנגן נועם רדעי.
כיבדו את האירוע בנוכחותם חבר לשכת הרבנות בראשון 
לציון הגאון הרב משה נחשוני, הגאון הרב מרדכי אורי אנגלמן – 
רב שכונות המערב, הרב יעקב שכטר, חבר הכנסת הרב מיכאל 
 מלכיאלי, ראשי הכוללים, רבני הקהילות ומנהלי המוסדות.

חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי אמר במהלך הכינוס כי "כל עם 
ישראל הולך בעוד שבועיים שוב לקלפי רק בגלל שיש אנשים 
שמפריע להם עוצמתו וגודלו של עולם התורה – שום דבר לא 
יעזור להם, כן ירבה וכן יפרוץ, בע"ה בעוד שבועיים הם יידעו 

שבזכות עולם התורה כוחו של הציבור החרדי גדל". הרב אריה 
כהן הדגיש בדבריו את חשיבות לומדי התורה ובירך את כולם 

בברכת צאתכם לשלום לקראת זמן אלול הבא עלינו לטובה.
יצוין כי במהלך בין הזמנים, בחורי הישיבות ואברכי הכוללים 
מכלל ישיבות בין הזמנים הפרוסות בראשון לציון נהנו מקמפ, 
ביוזמתו של הרב משה אדרת – רכז נוער חרדי באגף לקידום 
נוער וצעירים, נוסף על שלל האירועים של האגף למורשת יהודית 

בראשות סגן ראש העירייה הרב אריה כהן. 

חריש | למרות הניסיונות 
להדיר את הציבור החרדי: נחנכו 

גנים לבני התורה
העיר חריש זוכה בחודשים האחרונים להתפתחות תורנית 
אדירה, כאשר עוד ועוד משפחות בני תורה מעוניינות לגור בעיר 
החדשה. אלא שההסתה האנטי חרדית בארץ משפיעה גם על 
תושבים בעיר, המוסתים נגד הציבור החרדי והחלו לנהל מאבק 

נגד הצטרפות משפחות של בני תורה לעיר.
"אותו קומץ תושבים מתהדרים במלחמתם בהדרה בעוד הם 
עצמם מנסים בכל כוחם להדיר את הציבור החרדי. האם לחרדי 
יש סוג דם אחר? מאיפה מגיעה השנאה הגדולה הזאת?" אומר 

הרב שלומי פרץ, נציג ש"ס בעיר.
"אנחנו עיר של סובלנות, איננו מזיקים לאיש. להיפך. אנחנו 
עוזרים ומסייעים לכל פונה, ללא הבדל: חרדי, דתי או חילוני. 

השיח האנטי חרדי חייב להיפסק", מוסיף הרב פרץ.
אותם תושבים התכוונו להפריע לעצרת ההתעוררות שהתקיימה 
בחריש ביום ראשון האחרון במעמד מו"ר הגאון הגדול רבי שמעון 
בעדני שליט"א, ורב הקהילה הגאון רבי אליהו זיגדון שליט"א. 
לבסוף, העצרת הוקדמה במספר שעות והתוכנית של המפריעים 
לא יצאה לדרך. במהלך העצרת נחנכו ארבעה גני ילדים ותלמוד 
תורה 'חזון שמעון' עבור ציבור בני התורה. הגנים הוקמו על ידי 
קהילת 'לעבדך באמת' בנשיאות מו"ר הגר"ש בעדני שליט"א 

ובראשות הגר"א זיגדון. 

מו"ר הגר"ש בעדני חיזק את ראשי הקהילות בראשות הגר"א 
זיגדון להמשיך ולהרבות תורה בחריש, ועורר את התושבים לקראת 
חודש הרחמים והסליחות. את דבריו סיים מו"ר הגר"ש בעדני 
בחשיבות המערכה הגדולה אשר אנו נמצאים לפניה, מערכת 
הבחירות, אשר לא ניתן לדעת איך היא תסתיים, וכל אחד צריך 

לשנס מותניים ולצרף עוד ועוד משפחות לתנועה הקדושה.
את העצרת הנחה המרצה הבכיר הרה"ג רבי אברהם בן אסולין, 

שאף הוא מהרוכשים שעברו להתגורר לאחרונה בעיר. 
יו"ר סיעת ש"ס בכנסת ח"כ הרב יואב בן צור דיבר על המהפכה 
התורנית שמרגישים בכל הארץ, הודות ליוזמות המבורכות שמוביל 
יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי. "נציגי ש"ס בראשות הרב 
דרעי פועלים בשליחות מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה, לחולל 
את המהפכה הגדולה למען הרבות קהילות תורניות בכל מקום 

ומקום. כאן בחריש רואים את המהפכה הנמצאת בעיצומה". 
נציג קהילות האברכים ציין בדבריו, כי בחריש יש חיי קהילה 
חרדית וכל המענה הנדרש לציבור החרד. בעיר מתגוררות מאות 
משפחות בני תורה ספרדיות מתגוררות בעיר, ישנם מוסדות 
לתפארה: תלמוד תורה, בית ספר לבנות, גני ילדים, מעונות, וכוללי 
אברכים. "מחירי השכירות ממש מצחיקים ביחס לאזור, 2300 ₪ 
לדירת ארבעה חדרים . יש בחריש הכל רוחניות וגשמיות. עולם 
התורה משגשג טעמו וראו כמה טוב להתגורר במקום של תורה".

נוף הגליל |  דואגים 
לרווחת בני הישיבות

שבחים ליו"ר המועצה הדתית נוף הגליל הרב מיכאל 
אילוז, הדואג לרווחת האברכים ובני הישיבות בעיר בכל 
ימות השנה, והשנה אף הגדיל את הפעילות בימי 'בין 
הזמנים'. ביוזמתו נערך המעמד הגדול לבני הישיבות 

במעמד רבני העיר וראש העירייה מר רונן פלוט. 
ראש העירייה הודה ליו"ר המועצה הדתית הרב מיכאל 
אילוז על פעלו הרב להאדרת בני התורה בעיר. "יש לכם 
שליח נאמן הדואג לצרכים של הציבור, אני שמח בשיתוף 
הפעולה עם הרב מיכאל אילוז" אמר ראש העירייה. את 

האירוע הנעים חיים בנסימייאן.

אור יהודה | כינוס של 
פעילי ש"ס

לקראת המערכה החשובה הבעל"ט, פעילי תנועת ש"ס 
באור יהודה התכנסו לסיכום תחילת הפעילות החשובה. 
הפעילים ביקשו להתגייס למערכה ואמרו כי הם יפעלו 

בכל כוחם להגדיל את כוחה של התנועה בעיר.
חה"כ הרב ינון אזולאי שיבח את הפעילים של התנועה 
והודה למארגן הכינוס חבר מועצת העיר הרב שלמה סיונוב.

קרית גת | נציגי ש"ס 
מגיעים אליכם

קבלת קהל של חברי מועצת העיר קרית גת הרב 
עמי ביטון, ממלא מקום ראש העירייה ויו"ר ועדת תכנון 
ובניה והרב זלמן הכט, מחזיק תיק רווחה, נערכה במשרדי 
קופת הרבנים בקריה החרדית. עשרות התושבים קיבלו 
מענה מהיר ומקצועי בענייני תכנון ובניה, דוחות, ארנונה, 
ורווחת התושב. הפונים הודו לחברי המועצה על הסיוע 

המקצועי והאדיב.

קצרצרים



44 ||| ה' באלול תשע"ט 

חדשות וחדשנות
אליהו אדרי

התרמת דם ב'מכבי' רוממה
עשרות תרומות התקבלו בהתרמת הדם 
המרכזית שיזמה 'מכבי' בשכונת רוממה בירושלים, 
בשיתוף ארגון 'סעד ומרפא' ובנק הדם של מד"א. 
הרב זאב רייכמן מנהל מרכז רפואי 'מכבי' ברוממה: 
"שמחנו לראות את עשרות התורמים שהגיעו 
למקום וחיזקו את מאגר התרומות מצילות החיים 
של בנק הדם. הודות לשיתוף הפעולה המתמשך 
בין 'מכבי' לבין ארגון 'סעד ומרפא', זכו תושבי 
השכונה ליטול חלק במערך הארצי, בסביבה 
ההולמת את אורחות חייהם ובשעות המאפיינות 
את סדר יומם. נמשיך ונקיים עוד שת"פ רבים 
לטובת חברינו וקידום בריאותם של כלל עמ"י, 

עם שירות רפואי מתקדם, קשוב ורגיש".

היתר עסקה ל'מכבי 
שפע זכות'

מכבי שפע זכות, מועדון הצרכנות למגזר 
החרדי, חתמה על היתר עסקה בבית דינו של 
הגאב"ד הגר"נ קרליץ שליט"א בפני מרנן ורבנן 
הדיינים הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א, 
הגאון רבי יהודא סילמן שליט"א, הגאון רבי יעקב 
פרבשטיין שליט"א והגאון רבי פנחס וינד שליט"א. 
היתר העסקה שנחתם הינו מפורט ומורחב, הוכן 
על ידי בית הדין תוך חשיבה משותפת עם היועצים 
המשפטיים של קבוצת מכבי ומהווה פתרון הלכתי 
נכון לבעיות הנוגעות לדיני ריבית והצמדה, כך 
שכל האמור יתנהל על פי ההנחיות ההלכתיות 
המחמירות ביותר, החשובות במיוחד כשמדובר 
בכרטיס אשראי. ההיתר עסקא יונגש באופן אישי 
על ידי הצוות הניהולי לכל חבר שיבקש זאת 
ויאפשר לכל החברים להתנהל בביטחון ובצורה 
נכונה על פי דיני ההלכה מול קבוצת מכבי, על 

כל תאגידיה וסניפיה. 

'כללית' עם הפנים 
ללקוחותיה 

קורת רוח רבה בקרב לקוחות 'כללית' במודיעין 
עילית עם כניסתו של הרב שלמה ליכטשטיין 
לתפקיד מנהל קשרי הלקוחות של 'כללית' בעיר. 
הרב ליכטשטיין יכהן לצד מנהל קשרי הלקוחות 
הרב ירחמיאל מרקוביץ, ותחת מנהל המגזר החרדי 
במחוז מרכז – חבר הנהלת העיר הרב אברהם וייס.
הרב אברהם וייס, מנהל מגזר חרדי במחוז 
מרכז: "בכללית מבינים שבריאות היא הרבה יותר 
מרופאים, מומחים וטכנולוגיה מתקדמת. בריאות 
היא גם שירות אישי, זמינות מקסימאלית ומסירות 
חסרת פשרות, ולכן אני מברך על מינויו של הרב 
שלמה ליכטשטיין, המכיר היטב את תושבי העיר, 
למנהל קשרי לקוחות במודיעין עילית ומאחל לו 

ברכה והצלחה בתפקידו החדש".

להרחיב את הדעת 
מרכז דעת העולמי הינו מרכז ותיק שלו 
שלוחות בארץ ובריכוזי יהדות בחו"ל. למרכז 
ניסיון מקצועי, פיקוח רבני רציף ומוקפד ואת 
תכנית הלימודים היסודית והמקיפה ביותר. 
הלימודים במרכז דעת מתבצעים באופן פרטני, 
בקבוצות קטנות הכוללות עד שלושה תלמידים 
בלבד. מרכז דעת מלווה כל תלמיד אל ההצלחה. 
מרגישים שהנכם זקוקים למספר שיעורים נוספים? 
רק במרכז דעת תוכלו לקבל שיעורים נוספים 
ללא תשלום נוסף עד שתרגישו בטוחים במאת 
האחוזים ותצאו לדרך עצמאית משלכם, עם הגב 
המקצועי של מכון דעת העומד מאחוריכם תמיד. 

מנהלי 'אסיא מדיקל' התברכו אצל מו"ר הגר"ש בעדני שליט"א
ראשי המרכז הרפואי 'אסיא מדיקל' התברכו 
אצל חבר מועצת חכמי התורה מו"ר הגר"ש בעדני 
שליט"א על פועלם לבריאות הציבור. על חברי 
המשלחת מטעם 'אסיא מדיקל' נמנו: המנהל 
הרפואי וממייסדי המרכז ד"ר עמיר סולד; פרופ' 
מיכה רבאו, מבעלי המרכז; ד"ר עמיר בן יהודה, 
מומחה בכירורגיית מערכת העיכול העליונה; ד"ר 
יורי מנוסקין, כירורג כללי ובריאטרי. במהלך 
הביקור הציגו הנוכחים את שירותי הרפואה 
על  המתקדמים במרכז אסיא מדיקל, בדגש 
הניתוחים הבריאטריים המיועדים לבעלי עודף 

משקל כבד.
חברי המשלחת העניקו למו"ר הגר"ש בעדני 
הסבר וסקירה מקיפה על הניתוחים הבריאטריים 

הנפוצים עד מאוד, ורבים בוחרים לעשותם אצל 
מומחי 'אסיא מדיקל'. הם הסבירו את המורכבות 
הבריאותית הקיימת לבעלי משקל עודף חולני 
וציינו כי ניתוחי הרזיה )ניתוחים בריאטריים( הם 

צעד חיוני בדרך לירידה במשקל. עוד הדגישו את 
חשיבותו הרבה של הליווי לאחר הניתוח, למען 
הצלחה מרבית של התהליך מכל ההיבטים, ליווי 
שכל מנותחי אסיא מדיקל מקבלים, והרחיבו על 
כך שהציבור לא מודע לחשיבות המשך הטיפול וכי 
הוא תנאי להצלחת הניתוח וימנע בעיות רבות – הן 
מהצד הפיזי והן בנוגע למצב רוחו של המטופל. 
מו"ר הגר"ש בעדני אמר כי "לרופא ניתנה 
רשות לרפא ולא להרוס. אם יש רופא שלא מתמחה 
בתחום אסור לו לעבוד", והוסיף כי "לכן, חשוב 
שבאסיא מדיקל מעסיקים רק את טובי המומחים". 
עוד העלה מו"ר הגר"ש בעדני בשיח עם הרופאים 
ענייני רפואה שונים המגיעים לשולחנו, והוסיף 

את ברכתו הלבבית על פועלם החשוב.

ביוזמת 'כללית': כינוס 'בראי ההלכה'
עשרות רבנים ומורי הוראה צפויים להשתתף 
ביום ראשון הקרוב בכינוס ייחודי 'בראי ההלכה', 
שעל ידי מחוז ירושלים ב'כללית' ובנשיאות פוסקי 
ההלכה, הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א 
והגאון רבי ישראל גנס שליט"א. בכנס יידונו 
נושאים מורכבים של רפואה והלכה העולים על 
שולחנם של הרבנים ומורי ההוראה דבר יום ביומו. 
הצורך בבירור סוגיות אלו הביא את הרבנים 
שליט"א לכנס דיון מיוחד בנושא, כשאת החסות 

הרפואית נטלו במחוז ירושלים של ה'כללית'.

הכינוס ייערך אי"ה בשעות הערב של יום ראשון 
הקרוב, ח' באלול, בירושלים. את הכינוס ינחה הרב 
ישראל פנחס טירנואר, יו"ר מוקד ה.ר.ב. המעניק 
מענה רפואי-הלכתי לכל פונה באמצעות הטלפון 
24 שעות ביממה בראשות ובהכוונת הגרמ"ש קליין 
שליט"א, וכן ישא דברים רב קבוצת הכללית הרה"ג 
רבי מנחם מנדל לפקיבקר. את ההיבט הרפואי-

מקצועי יביאו ד"ר מיכאל גל, מנהל מרכז בריאות 
האישה של 'כללית' בבית החולים 'שערי צדק' 
בירושלים, ופרופ' חיים יפה, מנהל המרכז לבריאות 

האישה של 'כללית' בירושלים ברחוב ירמיהו. 
הרב משה רוזנגרטן, מנהל מגזר חרדי במחוז 
ירושלים ב'כללית': "משנה לשנה עולה הצורך 
במציאת פתרונות הלכתיים לפיתוחים וחידושים 
שונים של עולם הרפואה. 'כללית' גאה לעמוד 
כמובילה של התאמת הפתרונות והפיתוחים 
הרפואיים להלכה והדגשת ההיבטים התורניים 
מול ההיבטים הרפואיים והמקצועיים, כפי שיבואו 
לידי ביטוי בכינוס 'בראי ההלכה' בשבוע הקרוב".

זכויותיהם של ילדים עם קשיי שפה ותקשורת 
שורה ארוכה של מצבים שונים בילדים יכולה 
ְלַזכות הורים בקצבת נכות חודשית. הביטוח 
הלאומי מפריד ומבדיל בין אותם מצבים וקובע 

תנאים וכללים לקיום הקצבה בכל אחד מהם. 
 – ASD-עיכוב התפתחותי, בעיות בדיבור ו"
הספקטרום האוטיסטי, כל אחד מהמצבים הללו 
יכול ְלַזכות בקצבת נכות", אומרים בצוות החברה 
המרכזית למימוש זכויות, שמלווה עשרות שנים את 
ההורים מול הביטוח הלאומי, ומוסיפים: "שיעור 

הקצבה משתנה ממקרה למקרה וכן תנאי הזכאות 
בהם על הילד לעמוד, והאבחונים, האישורים 
והדוחות שיש להמציא, כדי לאשר את הקצבה 

החודשית".
חושבים שמגיע לילד שלכם קצבת נכות? 
רגע לפני שאתם מגישים תביעה לביטוח הלאומי 
ומחכים לראות לאיזה 'קריטריון' הילד שלכם 
מתאים והאם מאשרים לכם את הקצבה, זכרו: חובת 
הוכחת הזכאות מוטלת דווקא עליכם. לטובתכם, 

אל תחכו שבביטוח הלאומי יעשו את העבודה 
בשבילכם. ַהגיעו מוכנים.

לרב שזירי, יו"ר החברה המרכזית למימוש 
זכויות, יש הרבה מה לחדש להורים בנושא זה: 
"כשבקשה מוגשת אל הביטוח הלאומי כבר צריך 
להיות ברור להורים על מה בדיוק הם מבקשים 
לקבל את הקצבה, על איזו תקנה או קריטריון 
המוצבים כתנאי לאישור הזכאות, ואיך התיק 
הרפואי שהם מגישים עונה על כך אחד לאחד".

"ברכבת הקלה מקפידים לפעול בהתאם להלכה"
רגעים מרוממים עברו על בכירי חברת 'סיטיפס', 
זכיינית הרכבת הקלה בירושלים, עת התקבלו 
במעונו של שר התורה הגר"ח קניבסקי וקיבלו 
את ברכתו לפעילותם למען תושבי העיר ירושלים 
ואורחיה. בביקור השתתפו מנכ"ל סיטיפס ירון 

רביד וסמנכ"ל השיווק וההסברה עוזאל ותיק.
בהיכנסם אל הקודש פנימה הוצגה פעילות 
הענפה של חברת סיטיפס – זכיינית הרכבת הקלה 
בירושלים ששינתה את פני התחבורה הציבורית 
בירושלים בשמונה השנים האחרונות. כיום נוסעים 
מדי יום ברכבת הקלה כ-170 אלף איש אשר נהנים 

מנסיעה בטוחה, שקטה ויעילה. 
מנכ"ל סיטיפס ירון רביד ציין כי ברכבת הקלה 
מקפידים לפעול בהתאם להלכה והרכבת האחרונה 

בערב שבת והראשונה במוצ"ש פועלות ללא חילול 
שבת, וכך גם בחגים ובמועדים, ובכלל בכל סוגיה 

הלכתית מתייעצים ברכבת הקלה עם פוסקי הלכה, 
על מנת לפעול בהתאמה מושלמת. 

ראשי זק"א-ישראל אצל בני משפחת שנרב 
ביקור מרגש במיוחד קיימו ראשי ארגון זק"א-
ישראל בלוד, בבית משפחת שנרב ששכלו את 
בתם הנערה רינה הי"ד, בפיגוע במעיין דני בחודש 
האחרון. בביקור השתתפו יו"ר הארגון ישראל 
מורגנשטרן וומנכ"ל זק"א-ישראל חזי שבקס. 
יחד עימם הגיע הסופר חיים ולדר, שחיזק רגשית 

את ילדי המשפחה, הקדיש להם את ספריו ושיתף 
אותם בטרגדיה האישית שחווה כאשר שכל את 
בנו לפני חמישה חודשים. במהלך הביקור סיפרה 
גב' שנרב, ִאמּה של הנרצחת הי"ד, כי השתתפה 
בחתונה שבה בירך החתן לפני ששבר את הכוס 
'שתהיה זו הכוס האחרונה שנשברת בעם ישראל'.

 "ממש כך אני מרגישה", אמרה בדמעות, 
"שתהיה רינה הנפש האחרונה שנעקדה על קידוש 
השם בעם ישראל". בסיומו של הביקור הודו בני 
המשפחה על החיזוק והעידוד אותו שאבו מביקורם 
של ראשי זק"א-ישראל אשר פועלת לאורך כל 
ימות השנה לרווחתם של משפחות נפגעי הטרור. 
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 השנאה והשקרים של 
ליברמן ושל 'פניציה'

לאחר ההסתה הנוראה של אביגדור ליברמן נגד כלל ציבור 
שומרי השבת, בביקורו המתוקשר במפעל 'פניציה' הידוע לשמצה 
בחילולי השבת של כ-240 עובדים יהודים מדי שבת, חובה עלינו 
להקפיד ביתר שאת וביתר עוז לרכוש אך ורק בקבוקים וצנצנות ללא 
חשש חילול שבת, ולא לרכוש את אלו המיוצרים בפניציה. אפשר 
לזהות את הבקבוקים של פניציה באמצעות האות פ' שמוטבעת 

בסמוך לתחתיתם בצורת משולש. 
שהרי עצם הביקור של ליברמן בפניציה, כמוהו כהצהרה של 
החברה שאין לה בכלל בעיה לחלל שבת והיא אינה מעוניינת 
למצוא פתרון למשבר. הם רוצים לחלל שבת בכל מחיר, ועל הדרך 

להסית נגד היהודים שומרי השבת.
ועוד: טענת החברה שהיא פועלת כדי לשמור על פרנסתם של 
העובדים, מגוחכת מאוד על רקע כוונתה לפטר את העובדת ששאלה 
את ליברמן בביקורו "מדוע אתה מבקר במפעל ומסית נגד החרדים 

רק לפני הבחירות? הרי זו הפעם הראשונה שאתה מבקר כאן!"
ארגון 'מקדשי שביעי' – למען 
קדושת השבת בארץ הקודש

 הפעילות למען ש"ס 
– סניגור ליום הדין

השנה יש לנו מערכת בחירות רביעית, ונדמה שהמערכת הזו 
קשה מכולן, מכיוון שהשטן מרדים את כולנו בכל מיני טענות 
ומענות, כביכול לא צריך לעבוד ושמונת המנדטים כבר בכיסנו.

אבל באמת היא הנותנת: הרי בבחירות האחרונות למדנו שאם 
היינו עובדים קצת יותר והיה עוד מנדט לציבור החרדי, יכולנו 

להיות היום עם קואליציה טובה לעולם התורה.
וכנראה ריחם עלינו הקדוש ברוך הוא ורצה שניכנס עם זכויות 
ליום הדין, לכן הוא סידר לנו כזו מערכת בחירות, שכל מי שיעבוד 

בה לא יוכלו לומר לו שהוא עבד שלא לשם שמיים.
לכן כולנו צריכים לנצל את הסניגור הזה ליום הדין, כדי שנגיע 
לראש השנה עם הזכויות של כל רשת החינוך 'בני יוסף'; שנגיע 
לראש השנה עם כל שיעורי התורה של 'אל המעיין'; שנגיע לראש 

השנה עם כל הזכויות שתנועת ש"ס עושה. 
זאת לא מליצה. כי כמו שמרן רבינו עובדיה יוסף חזר ואמר כל 
פעם, בשמיים באמת מחשיבים ונותנים שכר לכל אלה שעוזרים, 
שהרי בלעדינו, כל רבע מיליון האנשים שהצביעו ש"ס, ש"ס לא 

יכולה לפעול!
כולנו למערכה!
מנשה מירושלים

 כמים קרים על 
נפש עייפה

)דבר השעה, הרה"ג רבי ישראל מאיר ביטון שליט"א, גיליון 104(
חובה נעימה לנו להכיר טובה ולהודות על מאמרו של הרה"ג 
רבי ישראל מאיר ביטון שליט"א בשבוע שעבר, "דור העתיד של עם 
ישראל – מכתב אישי לילדי ישראל העולים לישיבות הקדושות". 
המאמר הנפלא הזה פורט על הנימים הכי עדינים בצעדיהם הראשונים 

של בחורי החמד שלנו בבואם בצל קורת הישיבה.
הכנסנו עתה בן לישיבה, ואנו מעידים שכל מה שנכתב מתאים 
כמו כפפה ליד לתחושות הסוערות שאופפות את התלמידים עם 
עלותם לישיבה חדשה. המאמר הזה הוא פשוט בגדר 'מים קרים 
על נפש עייפה'. עומק ההזדהות שהרב מעביר ממש נוגע ללב, 

ובצורה כל כך מדויקת הועבר מסר מפעים.
והעיקר לא נעדר, הנקודה הכי חשובה שעוברת לאורך כל 
השורות היא הדרישה לצמיחה, כמו שאומר הפתגם "מי שלא 

בוכה – לא גדל".
תודה ענקית, כבוד הרב, על החסד שעשית עם כל האבות 
והאימהות, האחים והאחיות שזכו לקרוא ולהתרומם טפח מעל 

הקרקע. תבורכו מפי עליון בכל הברכות הכתובות בתורה.
ל' קראנץ, ירושלים

 לא יוכלו לכבות 
את האהבה

ישבו פעם כמה חוקרים לבדוק: מה גורם לאנשים מסוימים להיות 
תמיד בעלי דעה שונה, להראות תמיד את הצד השני של המטבע? 
הם הגיעו למסקנה שבדרך כלל החולקים האוטומטיים הם אנשים 
שלא שמעו אותם מספיק בעבר ולא נתנו להם את תשומת הלב 
הראויה, והנה להם בכל רגע נתון הזדמנות להגיד משהו, להשמיע 
יותר מלשמוע. ואם הם יסכימו עם הדעה הרווחת, אין להם טעם 
לדבר, לכן הם חייבים לומר משהו שונה, שאז יהיה מעניין, כי 

ממילא יתווכחו איתם והם יהיו הנושא. רחמנות.
דווקא עכשיו אותם אנשים עובדים שעות נוספות, זהו הזמן 
הכי מתאים בשבילם לחלוק. הם ידברו, ישמיעו, יגידו תמיד את 
המילה האחרונה, כשהם משאירים אותך המון פעמים המום, לא 
מבין מהיכן זה מגיע. כל החיים בחרת ש"ס, הכל היה כל כך 
ברור לך, אפילו לא ניסית ְלַרצות מישהו בבחירה הזו. אתה פשוט 
מרגיש שייך, אתה מרגיש שדואגים לך, שזוכרים אותך, שעזרו לך 
בתחומים שביקשת, שאתה ובני ביתך נהנים בקביעות מהתנועה 
במשך השנה באופן שוטף. בקיצור: אתה חלק מאותה תנועה 
שחרטה על דגלה אהבה, נתינה, עשייה, הפיכת העולם לטוב יותר, 

ושהגשימה את החזון שלה.
ואז הוא מופיע, החולק. ככל שתיתן לו ביטוי, במה, הזדהות, 
אמפתיה, אתה גורם לו להיות חולק טוב יותר. המסכנות שלו עולה 
וגוברת ואתה נשאר המטלית שספגה את כל הלכלוך, רחמנא ליצלן. 
ולכן, ברגע שזה מתחיל, אתה חייב להפעיל את הנוגדן ולשנן 

לעצמך את הדברים הבאים:
אני מספיק חכם כדי להבין מזעקות ליבו של מרן רבינו עובדיה 
יוסף זי"ע מה הייתה דעתו על תנועת ש"ס. אני יודע גם שהוא 
התייחס לכך כפסיקה הלכתית. ומי כמוני שיום יום רואה את מרן 
רבינו זי"ע בכל רגע ורגע בחיי, הן מתוך ספריו הקדושים והן מהדרך 
בה הוא דאג להעביר את התורה לצאן מרעיתו, והיא עדיין בוערת 

ונותנת בי כוח להמשיך הלאה למרות כל המשברים.
אני זוכר טוב איך מרן רבינו זי"ע הגיב לכל מי שניסה לחדש, 
להוסיף, לשנות, ואפילו במשהו בכל הנוגע לתנועה הקדושה. הוא 
לקח בחשבון את כל מה ששמעתי עד עכשיו. שום תירוץ או סיבה 
ככל שיהיו לא הניאו אותו, והוא הדף כל מי שניסה לקרר ולהנמיך 
את להבות ההוד של תנועת ש"ס. הוא היה מוכן לעשות הכל כדי 
להסביר לי את אהבתו הגדולה לתנועה שהקים בכוחותיו הגדולים, 

ושמר על צביונה ועל כוחה עד ימיו האחרונים.
אני זוכר את הקולות וכמעט רואה אותם. מאוד קשה לסדוק 
חומה איתנה כל כך. ואני משיב אהבה, ודואג לחומה שתהא חזקה 
יותר. כי כשאוהבים עושים הכל כדי לחזק את האהבה. זה משהו 
שרוצה לצאת ממני, לתת ביטוי לתחושות שמלוות אותי. אני כל 
כך אוהב את מרן, אז איך, איך אוכל בי"ז באלול לשים פתק אחר 

מלבד ש"ס?!
משה ר', 
ירושלים
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יעלי סולימני יצחק מסלנטון 
סמינר אלקיים ישיבת סולוביציק 
בני ברק נתניה 

ם י ס ר ו א מ
אור לכ"ח אב

תהילה מירזייב יוסף יגודיוב       
ישיבת יקירי ירושלים                סמינר בית בינה- אינהורן
אלעד         ירושלים

ם י ס ר ו א מ
ז"ך אב 

שירה שרוני יצחק חיימי  
סמינר וולף ישיבת בית שמעיה  
אשדוד  אור עקיבא  

ם י ס ר ו א מ
ב' אלול 

מיכל שבתאי  שלום כהן  
סמינר נתיב  ישיבת בית שמעיה  
ירושלים  ירושלים  

ם י ס ר ו א מ
כ''ט אב 

נעמה הודיה יזדי  דוד ראובן גרג'י  
סמינר סניף  ישיבת בית שמעיה  
ירושלים  ירושלים  

ם י ס ר ו א מ
כ''ח אב 

רבקה דריי  עמנואל בסמוט  
סמינר הישן  ישיבת בית שמעיה  
ירושלים  צרפת  

ם י ס ר ו א מ
כ''ז אב 

מיטל אזולאי דניאל מאיר דדון 
סמינר איילת השחר ישיבת קרית התורה 
ירושלים נתיבות 

ם י ס ר ו א מ
אור לטו באב

נעמה ועקנין  שלמה הרוש  
סמינר חיפה  ישיבת לנדאו  
רכסים  אלעד  

ם י ס ר ו א מ
ב' אלול 

אביגיל כהן  גבריאל ביטון  
סמינר מאיר  ישיבת גרודנא -באר יעקב  
מודיעין עלית  בני ברק  

ם י ס ר ו א מ
כ''ט מנחם אב 

מיכל ירחי  ינון גילקרוב  
סמינר מאיר  ישיבת גרודנא- באר יעקב  
מודיעין עלית  בני ברק  

ם י ס ר ו א מ
כ''ז  מנחם אב 

שושי רוקח  דוד טטרואשוילי  
סמינר וולף  ישיבת פונוביז'  
ירוחם  אשדוד 

ם י ס ר ו א מ
ב' אלול

שרית פהחרי  דוד שעיה  
סמינר אפיק - ירושלים  ישיבת רינת התלמוד  
בת ים  חולון  

ם י ס ר ו א מ
י''ז אב 

בברכת מזל טוב 
למשפחות המאושרות 

 בורא עולם בקניין
ישלים זה הבניין לתפארת

ברכת מזל טוב
נשגר קדם האי גברא יקירא, שלוחא דרבנן 

העוסק בצרכי ציבור באמונה

הרב משולם נהרי שליט"א
סגן שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל

לרגל השמחה השרויה במעונו בהיכנס 
נכדו יקירו יניק וחכים כמר שלמה מלאכי 

ני"ו לעול תורה ומצוות

תזכה המשפחה הכבודה לראות נחת יהודית 
לאורך ימים, מתוך בריאות, אושר ושלווה, 
ויעלה חתן בר המצווה מעלה מעלה בתורה 

ובמעשים טובים לתפארת הוריו וזקניו
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אתה רואה את כל ה'יש' ומתפעל. הזדמנתי 
השבוע ל'יחווה דעת': מאות אברכים שקדנים 
מקימים המולה של תורה. המקום כה דחוס עד 
ש'חברותא' אחת )במקרה החתן של ידידנו רבי 
אריאל אטיאס( ממש צמודה לדלת. אתמול 
הגיעה לשכונה שלנו )למתחם מבצר התורה 
'פרשבורג'( ישיבה ספרדית חדשה: "תורת 
אברהם". כלומר, שיעור א' ו'קיבוץ'. הישיבה 
מונה כ-90 בחורים והיא זוכה – אולי בזכות 
ראש הישיבה הגאון רבי דניאל זדה – לשם טוב 
כבר בלידתה. אחד הבחורים התפאר בפניי: 
"הראש ישיבה הביא מגיד שיעור אדיר מ'קול 

תורה', רבי יהושע שהרבני"...
עולה  הספרדי  התורה  עולם   – בקיצור 

ומשגשג - - -
אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות: לפני 
שנתיים נפתח בגבעת שאול תלמוד תורה ספרדי 
)ת"ת 'גבעת שאול'( על ידי אברך ספרדי יקר 
מפז, רבי משה בוסו )בהרב יוסי חתן הגר"מ 
מאיה ובן הרה"צ רבי ניסים בוסו מפתח תקווה, 
חתן הקוה"ט ה'בבא חאקי' זללה"ה(. לא חלפו 
שנתיים והמקום הפך למגדלור בשכונה, ובו 76 
)!( תלמידים. אדהכי והכי הקים המקים סניף 
נוסף בשכונת רמות )'דעת תורה'( ובו כבר 96 
תלמידים. שמעתי שמכאן ואילך ייקרא שמם 

"היכל משה".
גבעת שאול תוכיח, אפוא, על עולם התורה 

הספרדי!
ומי עשה לנו כל אלה? מרן רבינו זללה"ה. 
הצעירים לא יודעים והמבוגרים אולי לא זוכרים, 
אבל הישישים בינינו לא ישכחו לעולם איך 
בני התורה הספרדים לפני דור היו למשיסה, 
מבוזים ונרדפים. בכלל, היו שנים שבני ישיבה 
חששו ללכת ברחוב, אבל בני תורה ספרדים 
היו מיעוט שבמיעוט. ותראו מה קורה היום. 
התורה הקדושה יש לה הכרת הטוב למרן רבינו 
זיע"א. לא בכדי הייתה הסיסמא של ש"ס תמיד: 

להחזיר עטרה ליושנה.
והיא זכתה והחזירה בכל העוצמה וההוקרה.

הערצה מובנית לתורה
שקשה  וסגולה  חן  ִלוויית  יש   – בכלל 
להסבירה בעולם התורה הספרדי, ולמעשה 
בכל יהודי ספרדי: ההערצה וההערכה לתורה 
בציבור הספרדי, גם המסורתי, היא טבועה 
בדם. תשמעו סיפור – גם הוא כמובן מגבעת 
שאול – לו הייתי עד השבוע: נכנסה אישה 
לחנות ברחוב אלקבץ )ליד מבצר התורה 'נחלת 
יוסף' הענק של הגאון רבי יוסף בן עמרם; שבו 
נפתחה השבוע עוד ישיבה ספרדית!( וביקשה 
לרכוש שקית לתפילין לבנה. הקודמת קרועה 

ולא מכובדת.
"אין בעיה", אמר המוכר הצעיר.

"אבל תרקום את השם של הילד", ביקשה. 
"יוסף שלמה..."

"אין בעיה", אמר המוכר במאור פנים.
"אבל היום" – הוסיפה האימא.

"אין מצב", אמר המוכר. "יש לי אחת עשרה 
עבודות ִרקמה בעבודה".

האם הבהירה בלשון מרוקאית שאינה 
משתמעת אלא לפן אחד: אדוני, הוא נוסע עוד 
שעתיים לישיבה בבני ברק. הוא לא ייסע בלי 
התיק של התפילין. אתה רוצה שבשביל זה הוא 

ייסע מחר? הביטול תורה עליך? 
שנייה לקח למוכר להתחבט, והשיב ִמניה 
מה  הסבירה  האימא  פה.  חכי  טוב.  וביה: 
רצונה, ועובד החנות רכן אל המכונה הרוקמת 
הממוחשבת, ותוך שש דקות הוציא תחת ידו 
)וידה( מלאכת מחשבת. בעל החנות הוא צדיק 
בשם רבי אריה נתן. הוא וגם העובד היקר שלו, 
שניהם עשו עלייה מצרפת. ספרדים, שהתורה 

נר לרגלם ואור לנתיבותם!
במילה אחת: שסניקים... 

עושק האסירים בשב"ס
רבי דוד אזולאי זצ"ל עסק שעות רבות 
האסירים  של  במצוקתם  יום  בכל  כמעט 

ששוועתם עלתה בפניו. בבתי הסוהר ברחבי 
הארץ, וכל שכן באגפים התורניים, הוא היה 
כתובת קבועה לצעקת הדל והנדכה. גם ארגוני 
זכויות שונים כבר ידעו שהוא כזה שלא יפנה 
עורף לאומללים. כשנבחר לתפקיד יו"ר ועדת 
הפנים )כמה פעמים( ניצל את תפקידו כרשות 
המפקחת גם על השב"ס וסייע לאסירים ביתר 
עוז. מי יודע, אולי לא במקרה נבחר לתפקיד 
הזה. היום הבן שלו רבי ינון נכנס לאט אבל 

בטוח לנעליים הגדולות של אבא שלו.
לא מזמן הגיש שאילתה לשר לביטחון 
פנים, אודות תלונה שקיבל מכמה אסירים על 
כך שהמחירים בקנטינות מופקעים. זו צרה 
צרורה לאסיר, שכן אינו יכול לרכוש מאומה 
אלא בקנטינה, ואם שם המחיר כפול ומכופל 
הרי זה נטל כבד. אזולאי קיבל דוגמא: אסיר 
יכול לקנות שעון רק בקנטינות ורק של קסיו 
ובמחירים מופקעים. יתר על כן: אם נקרעת 
רצועה )וב'קסיו' זה קורה הרבה( אי אפשר 
לרכוש רצועה לבדה אלא חייבים לקנות שעון 
חדש. נשמע מטורף. אזולאי אומר ועושה – הגיש 

שאילתה. על השעון ועל הרצועה.
השבוע קיבל תשובה. לגבי הרצועה שאי 
אפשר לרכוש – התשובה לא ברורה: "אכן 
במרכזי המכר לא נמכרות רצועות לשעונים 
בנפרד, אך ניתן שירות לגבי מוצרים אלו 
במסגרת האחריות". משהו מעורפל: אחריות 
בחוץ לא תעזור, שכן אסור להכניס שעון 
כשחוזרים מחופשה )או כשבני משפחה באים 
לבקר(. אחריות – בכלא? בקנטינות מחליפים 
רצועות במסגרת אחריות? לזה מתכוון השר? 
אז למה זה לא כתוב ברור? בקיצור – שווה 

בירור.
לגבי השעונים – אכן אין להכניס חפצים 
לכלא, כולל שעון, וחייבים לקנות רק בקנטינות 
של השב"ס. הוא מציין ארבעה דגמים של 
'קסיו' ואת המחירים. בדקנו והעלינו שיש פער 
עצום בין המחיר בקנטינות למחיר בחנויות 
ברחוב: דגם F91W נמכר ב-64.80 שקל. מחירו 
הממוצע לפי בדיקתנו בחנות 'בחוץ' הוא 50 
שקל. דגם W735H נמכר בשב"ס ב-220 שקל. 

מחירו הממוצע בשוק הוא בין 107 ל-118 שקל. 
דגם GA-100 נמכר בקנטינות ב-549 שקל. 
מחירו בשוק 'האזרחי' בין 350 ל-450 שקל. 
דגם GA-400 נמכר לאסירים ב-599 שקל. 

מחירו ברחוב – 400 שקל!
צודקים האסירים – הם נעשקים! 

לגרש יהודי לתימן?
אגב אסירים: באחד העיתונים 'החשובים' 
פורסמה ידיעה, לפיה מנהל האוכלוסין עומד 
לגרש לתימן בחור חרדי. הוא עלה לארץ בדרך-

לא דרך, למד בישיבה, התחתן והקים בית, אלא 
שאז מעד והגיע לאגף התורני ב'מעשיהו'. 
משתמו חודשי כלאו התכוננו ברשות ההגירה 
לגרש אותו, לפי שבבואו טרם קיבל אזרחות. 

כלומר לא השלים את הליכי ה'עלייה'.
זה נשמע פשוט )וגם רע( – אבל זה ממש 
לא, כי מדינת ישראל בדרך כלל לא מגרשת 
יהודים וקולטת כל יהודי באשר הוא. כאן ההליך 
הפלילי עמד לו לרועץ וִאפשר – לא ִחייב אלא 
ִאפשר – למדינה לא לאשר לו אזרחות. הוא 
התחנן על נפשו: אם תגרשו אותי זה רק לתימן 
ושם אני בסכנת חיים. טוב מותי מחיי. השבוע 
כאמור פורסם שהוחלט לגרשו. כלי תקשורת 
חרדי העתיק את הידיעה מהעיתון ההוא. זה 

היה עצוב ומרגיש רע – אם זה רק היה נכון.
אלא שזה לא נכון. כלומר – הכול נכון חוץ 
מהכוונה לגרשו. כמו בסיפור על ההוא שהרוויח 
מיליון לירות בלוטו. אמר הזוכה: לא מיליון 
אלא חצי מיליון, ולא בלוטו אלא במס הכנסה, 
ולא הרווחתי אלא הפסדתי. אבל חוץ מזה הכול 
נכון. לפני חודשיים פנה האיש דרך גורם שלישי 
לרובי שמש. הלה הבין את הרגישות, והורה 
לרשות ההגירה לא לקבל החלטה עד לבדיקת 
'השר'. כאן זה עומד היום. לטעמי ברור שיש 
כאן חובה להציל נפש, וישראלי אע"פ שחטא 
ישראלי הוא. באנו כאן לא לספר על הקלות 
הבלתי נסבלת של התקשורת בישראל אלא 
על הזכויות הרבות של שר הפנים ושליחיו 

הנאמנים.

מי ברא לנו את כל אלה?

לקום פעמיים
היינו בניחום אבלים אצל משפחת ברייטקופף הרצוצה, והיה שם הגאון הגדול רבי 
דוד יוסף שליט"א, שהוא ידיד המשפחה )איך אמר לאב הגר"י ברייטקופף: "אתה למדת 
ב'חברון' שנה אחת מתחת ל'ועד המרכזי'... אני שנתיים..." – קודים של חברונאים(. מסתבר 
שהמנוחה שהייתה אשת מעלה ברמות בלתי נתפסות; הרבנית של 'קהילת חסדי נפתלי'; 
אישה שהרגישה מי במצוקה והייתה דואגת לכל חלכא; משכילה אל כל דל )על השולחן 
נערמו מכתבים על חסדים שאיש לא ידע שעשתה( – הייתה ידידת נפש של הרבנית יוסף, 

תיבדל לחיים, עוד טרם נישואיה.
כמו תמיד – נקטפים השושנים הקרובים אל ה'!

איכשהו עלו ענייני הלכות אבלות: מסתבר שלא פחות משהוא פוסק נודע )ובעל "הלכה 
ברורה" מפעל חייו( לספרדים, הוא בקי בכל הלכות האשכנזים לפרטי פרטים )האם ייגש 
לעמוד בשבת? החשיבות לגשת לעמוד במוצאי שבת. איך מספידים בבית כנסת?( היה מרתק 
להאזין לדבריו. מסתבר שהוא זה שפסק למשפחה שיש להספיד את המנוחה על אף שההלוויה 

הייתה בראש חודש. לפי שהיא אשת חבר ונוהגים בה כדין תלמיד חכם.
דין 'אשת חבר', משיב רבי דוד למישהו, הוא גם אם הבעל כבר נפטר. הוא מביא הוכחה 
לדבריו מתוספות אודות המעשה עם רב חסדא שמוכיח שבעלה של האישה כבר נפטר. 
כל הלכה וכל מעשה מזכיר לו משהו מ'ממרן האבא זצ"ל', וכך אמר: "מרן האבא זצ"ל היה 
מורה לי לקום כשאימא נכנסה לחדר כשלמדנו. ואמר שזה משתי סיבות: גם בהיותה אימא 

שלי ואני חייב בכבודה וגם בהיותה אשת חבר"... 

מבחן בוזגלו
צבי יעקבזון

עולם התורה הספרדי משגשג. בני ישיבה רכונים על תלמודם




