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בס"ד

איסור חמור מאד לקרוא בעת חזרת הש"ץ קדיש וקריאת התורה

מפגשי הלגיטמציה להרוס 
הציבור החרדי ממשיכה רח"ל 

של  הלגיטמציה  מפגשי  והמשטרה:  צאנז 

והפעם  מתחדשים,  המשטרה  ורב  המפכל 

בנתניה אצל האדמור מצאנז.

בהודעת המשטרה נאמר כי מדובר בסבב 

במסגרתו  המפכ"ל,  שמקיים  מפגשים 

נפגש לאחרונה עם גדולי ישראל נוספים, 

עם  נוספים  מפגשים  צפויים  ובהמשך 

ראשי החברה החרדית בישראל.

כזכור אחד המפגשים הראשונים היום עם 

כאב  עורר  והדבר  הארנה  מפלגת  מנהיג 

שמקבלת  הגבית  הרוח  על  וסערה,  גדול 

המפלגות  וראשי  עצמה  המשטרה 

בשיתוף  הפרשניות  החרדיות  והקהילות 

החרדי,  הציבור  להרס  הזדוני  הפעולה 

הגימיק  שוב  הוזכר  המשטרה  בהודעת 

משטרה  תחנות  של  החדש  הנכלולי 

המשטרה  באמצעותו  שבת  שומרות 

עוקפת בעורמה את ההתנגדות הבסיסית 

להקמת תחנות משטרה בערים החרדיות...

וכשהתוצאות יגיעו יהיה כבר מאוחר, לא 

רק ברוחניות אלא גם בגשמיות, מי שלא 

מבין שישאל את ראש העיר ביתר, שהיה 

ענקית  משטרה  תחנת  להקים  הראשון 

תחנונים  מכתבי  שלח  ואח"כ  בעירו 

מתמשכת  משטרתית  התעללות  בעקבות 

בירת  ברק  בבני  גם  בתושבים.  ואכזרית 

להקים  הראשונים  שהיו  המשתפיות, 

לאחרונה  איימו  כבר  עירוני,  שיטור 

בעקבות  הפעולה  שיתוף  את  להפסיק 

עצרת מחאה אדירה על גזירת גיוס בנות
השבוע התקיימה מחאה גדולה על גזירת 

בנות שהמצב מחמיר יותר ויותר ובפרט 

"מיטל  ישראל  בת  נאבקת  אלו  בימים 

להתגייס  ולא  יהדותה  על  תמר"  בת 

כלא,  של  בסכנה  ועומדת  השמד  לצבא 

הבת ישראל כשהייתה בגיל 18 היה בזמן 

למרות  הפטור  את  קיבלה  ולא  הקורונה 

בכלא  והיתה  אותה  עצרו  אז  בקשתה, 

וברחה (בזמן שהיתה תחלואה קשה).

אותה  עצרו  השנה  תשפ"ג  החגים  לפני 

הפגנה  היתה  זמן  באותה   10 בכלא  שוב 

ושירבבו  נ"י  גרינהויז  התורה  לאסיר 

בלי  אותה  ושחררו  בהפגנה.  אותה  גם 

פטור ובתנאי שתביא מסמך מרב שהיא 

שדרשו  המסמכים  כל  את  הביאה  דתיה. 

והתשובה היתה שלילית- שהיא לא יכולה 

לקבל פטור מטעמי דת. אחרי שבועיים 

בערך קבלה טלפון מהצבא שאם היא לא 

מתגייסת יבואו לעצור אותה.

קצרה  חצאית  לה  נתנו  בכלא?  היה  מה 

אז  אותה,  להלביש  רצתה  ולא  להלביש 

ביקשו  אבל  ארוכה,  חצאית  לה  הביאו 

ממנה להוריד את הגרביונים, ובשום אופן 

לא רצתה להוריד.

7- ל  ורגליים  בידיים  אזיקים  לה  שמו 

עומדת  והבת  ושתיה.  אוכל  בלי  שעות 

חזק מאד לא להתגייס אפילו במחיר של 

חיים.

לאור זה התאספו קהל גדול מול לשכת 

11 בשעה  רש"י  רחוב  בירושלים  הגיוס 

בשיא  הגיוס  לשכת  אז  אשר  בבוקר 

ראוי  הזמן  הזו  בעת  ובה  רח"ל  העבודה 

בנות  את  לגייס  הנורא  לפשע  ונכון 

ישראל.

זאב  משה  ר'  הרה"ג  השתתפו  בעצרת 

זורגר שליט"א מגדולי הרבנים בירושלים 

כהן  אברהם  ר'  הרה"ג  סאטמער  דמו"ץ 

הספרדית  בד"ץ  הבד"ץ  חבר  שליט"א 

שליט"א  סופר  חתם  מחוג  האדמו"ר 

חשובים  ישיבות  וראשי  רבנים  ועוד 

למחות  הציבור  כל  יצאו  העצרת  אחרי 

אברך  ועצרו  הגיוס,  לשכת  שערי  מול 

אחד ושהה שם כל היום ולמחרת שחררו 

יצאו בחמימות דקדושה  לנפשו. הציבור 

הגאונים  הרבנים  אשר  קודש  ובאש 

הלהיבו את כל הקודש בדברים כדרבונות 

הן  הנוראה  הבנות  הגיוס  גזירת  על 

למיניהם  הגורמים  מצד  והן  הצבא  מצד 

העת  כל  ומנסים  ניסו  אשר  מבפנים 

לטשטש ולטרפד מערכה כבירה זו.

למנוע  מנת  על  הכל  שעושים  ולמרות 

לה'  נאמנה  יהודיה  להשאר  ממנה 

ולתורתו, היא

פנים  בשום  ובתעצומות  בגאון  מכרזת 

ואופן לא אתגייס ויעבור עלי מה! והיא 

עומדת

לא  נשברה  ולא  נכנעת  ולא  בנסיון 

מכל  ולא  מפיתוייהם  ולא  מאיומיהם 

תעלוליהם.
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עדות מהשטח:

הרבנות הראשית מכשילה בנות ישראל מקבלת תצהיר דת 
ומסייעת בכך לצבא השמד

לפניכם עדות ע"י אחת הנשים הצדקניות 

שע"י ארגון "חומותייך" העומדות בשערי 

התצהיר  על  החותמים  הרבנות  לשכת 

פטור,  לקבל  וצריכה  דתיה  שהבת 

לומר  מה  הבנות  מדריכות  והמתנדבות 

להרבנים שלא יסתבכו, וכן הדרך לשלוח 

וכניסה  פעולה  שיתוף  בלי  התצהיר 

הכוונות שלא  ללשכת הגיוס ועוד מגוון 

יסתבכו הבנות עם רשויות צבא השמד.

ידע הציבור ויזהר, בזמן האחרון התווספו 

השמד,  צבא  עם  פעולה  משתפי  עוד 

ברבנות  מדובר  בא  יגורנו  אשר  ואת 

בעוד  גם  (ואולי  בירושלים  הראשית 

מקומות) אשר מתעללת בבנות ישראל, 

דת שמגיע  התצהיר  את  לשלול  ומנסים 

לכל בת שמצהירת שאוכלת כשר ואינה 

נוסעת בשבת, עד התקופה האחרונה זה 

אחת  מדקה  יותר  לא  לקחת  אמור  היה 

שהבת היתה נכנסת הרב היה חותם ומיד 

משחרר.

להיות  התחילו  פשוט  הם  האחרון  בזמן 

כמו ועד הישיבות לבנות והתחילו לעשות 

שם כמו ראיונות דת ולנסות לסבך את 

הבנות עם כל מיני שאלות, בזמן האחרון 

ממי  אותה  החרדיות שאלה  הבנות  אחת 

היא צריכה להזהר, מהצבא או מהרבנים 

הבינה  לא  המתנדבת  הרבנות?  של 

סיפרה  הבת  אז  מדובר,  במה  בהתחלה 

שהרבנים שאלו אותה כמה שאלות והיא 

דוגמא  ניתן  פה?  קורה  מה  הבינה  לא 

שלש שאלות: מה המזמור הכי קטן בכל 

ספר התהילים ומה המזמור הכי גדול בכל 

במזמור  חסר  אות  ואיזה  התהילים  ספר 

והלם  לחץ  שמרוב  כמובן  לדוד  תהילה 

לענות  מה  מיד  ידעה  לא  החרדית  הבת 

ואמרה שהיא לא יודעת וכמובן שזה כבר 

ישמרנו  השם  חרדית  לא  שהיא  נקרא 

ויצילינו.

כמו"כ הם נותנים לבנות עצת אחיתופל 

הגיוס  ללשכת  התצהיר  עם  מיד  שילכו 

וגם  בדואר)  לשלוח  (במקום  רח"ל 

עם  מילה  אף  ידברו  ולא  יתייחסו  שלא 

חמותייך  מארגון  היקרות  המתנדבות 

ונותנות  הגיוס  ללשכת  מחוץ  שעומדות 

התצהיר  את  לשלוח  איך  לבנות  הדרכה 

להכשיל  רוצים  כי  לעשות,  עליהם  ומה 

בנות  הרבה  כך  בעקבות  ואכן  אותם, 

מהמקום  בורחות  ומיד  לב  שמות  לא 

והדרכה  מילה  שום  לשמוע  רוצות  ולא 

מהמתנדבות.

כל  לשאול  ניסו  הם  בהתחלה  דבר  עוד 

היא  סמינר  או  ספר  בית  באיזה  בת 

לומדת שזה ג"כ דבר חדש בשביל לבדוק 

וכל  פחות,  או  חרדי  במוסד  לומדת  אם 

למרות  חרדי  בבי"ס  למדו  שלא  הבנות 

מפילים  פשוט  הוא חרדי  שהבית שלהם 

הרבה מהם לצבא הטמא.

דבר שני נוסף גם חמור ביותר שבודקים 

הבת  ואם  לבושות  הם  איך  הבנות  את 

לא הולכת בצניעות עם כל הכללים הם 

שהם  להם  ואומרים  הבנות,  על  צועקים 

והם  דת  התצהיר  את  לקבל  ראויות  לא 

לא חרדיות וכו'.

גם  שמהיום  כולם  את  להזהיר  צריך 

בלשכת הרבנות הרשעית צריך להזהר!

העדויות שדיברנו הם על לשכת הרבנות 

מאוד  מאוד  יתכן  אבל  בירושלים 

יותר  מי  הסניפים  בכל  הוא  שהשיתו"פ 

פרטים  לנו  אין  עתה  לעת  פחות,  ומי 

חוץ מירושלים, עכ"פ צריך משנה זהירות 

לענות  לא  לרבנות,  שהולכת  בת  לכל 

על שום שאלות שאינם מן המנין מלבד 

שם משפחה טלפון וכתובת ההורים ויותר 

מזה לא.
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התפתחות דרמטית:

גדולי התורה בארצות הברית במכתב חריף ביותר נגד  החיבור המשכילי פשוטו של מקרא
תיקון  בר  ואינו  השכלה  רוח של  בו  יש 

הזה  שהספר  וברור  פשוט  כן  על  כלל! 

אסור לבוא בקהל, ויש להוציאו מהבתים 

ואסור  מדרשות,  ובתי  כנסיות  ומהבתי 

לעשות בהם מסחר! 

של  פשוטו  החומש  אודות  תורה  דעת 

מקרא 

הפירוש  בדבר  דעתנו  לגלות  באנו 

"פשוטו של מקרא", שהוא מהווה מכשול 

לרבים, באשר הוא מתעלם מדברי חז"ל, 

לימוד המקרא  בצורת  חמור  שינוי  והוא 

גלוי'  וכוונתם  מרבותינו,  לנו  המסורה 

מאז  שהיה  רש"י  פירוש  להמיר  במטרה 

וביותר  והיהדות,  החינוך  יסוד  ומתמיד 

האמונה  יסודות  ושכל  הצאן,   - לצעירי 

ולימוד תורה שבכתב ובע"פ בנוים עליו 

בפירוש זה, ר"ל. 

גם בספר הנ"ל יש בו פירושים משונים 

של  ורוח  המפרשים  בשם  ומזוייפים 

כלל  תיקון  בר  ואינו  בו,  יש  השכלה 

בארץ  התורה  גדולי  פירסמו  וכבר 

כן  על  ובע"פ  בכתב  התנגדותם  ישראל 

פשוט וברור שספר הזה אסור לבא בקהל 

כנסיות  ומבתי  מהבתים  להוציאו  ויש 

ובתי מדרשות ואסור לעשות בהם מסחר. 

ובאנו על החתום אהרן מלכיאל קוטלר, 

ירוחם אלשין, דוד צבי שוסטאל, ישראל 

ואכטפוגל, שלמה  אלי' דב  ניומאן,  צבי 

יעקב  פלדמן,  אהרן  שוסטאל,  פיוול  ש. 

חיים  אשר  פארכהיימער,  הכהן  א. 

יעקב  צבי  סורוצקין,  יצחק  ליבערמאן, 

זולטי, אהרן צוקערמאן.

משפיל  מקרא"  של  "פשוטו  הפירוש 

קדושת התורה, ומפרש הרבה דברים על 

התורה  ככוונת  לא  לגמרי  עצמם,  דעת 

כוונתו  בסילוף  הרמב"ן  דברי  מביא  גם 

הק' וע"י לימוד פירוש כזה יתחיל הקורא 

האבות  וגדולת  בקדושת  מאד  למעט 

שחייהם  ואמונתנו  ידיעתנו  ותחת  הק', 

ודבריהם היו כל כולו ברוממות ומדרגות 

עקומות  לדעות  הקורא  יבוא  גדולות, 

רחמנא ליצלן ודאי אסור ללמוד בפירוש 

כזה!

והרבה הרבה פעמים הפירוש הגרוע הזה 

הולך להדיא כנגד פירוש רש"י ופירושי 

חז"ל, וממעט מאד בגדלותם של האבות 

למי  לו  ואוי  ליצלן!  רחמנא  וקדושתם 

שיבואו  בקש  ומי  אלו!  דברים  שכתב 

לקרר דברי תורתינו אשר הם כגחלי אש, 

מושג  שום  לנו  שאין  ותורתינו הקדושה 

באים  וקדושתה,  וגדולתה  ברוממותה 

הם  לרבים  גדול  ומכשול  וחללוה,  זדים 

כל דבריהם.

אין מקום ללימוד זכות על "פירוש" כזה. 

ומה שנדפס על פני הספר "ספרי איכות" 

"איכות",  להם  אין  כי  כלל,  מובן  אינו 

ובזיון  נינהו,  "ספר"  לאו בכלל שם  וגם 

נורא לתורתינו הקדושה שתהא "חומש" 

נדפס עם "ביאורים" זדונים כאלו.

הקדושים  שבחדרים  חלילה,  וחלילה 

בית  של  תינוקות  עם  שלומדים  איפה 

רבן ישתמשו המורים והמלמדים היקרים 

שמים  ויראת  תורה  להשתיל  הבאים 

בלב  הקדושים  האבות  של  וגדולתן 

דבריהם,  את  בצמא  השותים  תלמידיהם 

דברי זדונות והיפך המטרה כאלו!

חיים ירוחם גינזבורג

החקלאים  צעדת  של  שרירותי  טרפוד 

שומרי השמיטה בעיר.

התבוללות בפה רך בהדרגה 
ובהתסגלות מפחיד ומרעיד 

מוכנים  החרדים  מכריז:  שר"י  פאלי  אלי 

החדשה  הממשלה  הסטוריים!  לשינויים 

שתקום מקבלת אשראי גדול מאוד והיא 

האמיתית  השינוי  ממשלת  להיות  יכולה 

לציבור החרדי!

סוכן השינוי ממכון מנדל ובעה"ב עיתון 

וממש  פעולה  לשיתוף  הזוכה  "משפחה" 

כעובדיו  החרדים  החכים  את  מפעיל 

טור  מפרסם  בעצמו  והוא  הנאמנים, 

לפני  שהיזרנו  מה  בדיוק  כותב  הוא  בו 

שר"י  נתניהו  ממשלת  כי  הבחירות 

מבנט  יותר  הרבה  מסוכנת  והחרדים 

ליברמן ולפיד שר"י....

פאלי שר"י כועס על התנהלות הממשלה 

והחמיצה  הגשרים  את  ששרפה  היוצאת 

לשנות  בה  ומפציר  הסטורית,  הזדמנות 

לממשלה  מהאופוזיציה  גם  ולסייע  גישה 

וכך  החרדי,  הציבור  את  לשנות  החדשה 

הוא כותב:

חד- הזדמנות  הייתה  השינוי  לממשלת 

את  החרדי.  לציבור  להתחבר  פעמית 

הפכה  היא  הזו  ההיסטורית  ההזדמנות 

מדיניות  להנהיג  במקום  היסטורי  לשבר 

החרדית,  החברה  אל  וחיבור  שינוי  של 

ניתוק  של  מדיניות  הממשלה  נקטה 

מופרך  מיסוי  הציבור  על  וגזרה  וזלזול, 

ופגיעה במערכת החינוך ובמעונות היום.

הלא- הברית  היא  מטופשת  פחות  לא 

בין  היוצאת  הממשלה  שקבעה  קדושה 

הליכוד.  שאינן  הימין  למפלגות  החרדים 

מהאופוזיציה,  גם   – לתקן  הזמן  עכשיו 

הממשלה היוצאת שרפה את כל הגשרים 

ברית,  וקיבעה  החרדי,  הציבור  אצל 

בין החרדים  לא הייתה קדושה,  שמעולם 

ועל  הליכוד,  שאינן  הימין  מפלגות  לבין 

כן מעשה זה היה פסול ומטופש פוליטית.

היסטוריות,  לתמורות  נכון  חרדי  הציבור 

הידברות  תתקיים  אם  רק  יקרו  ואלה 

הממשלה  מצד  היסטורית  והתפשרות 

החדשה  הממשלה  המדיניות.  ומבצעי 

שתקום מקבלת אשראי גדול מאוד, והיא 

האמיתית  השינוי  ממשלת  להיות  יכולה 

וממכר  מקח  עוד  לא  החרדי.  לציבור 

ואסטרטגי  יסודי  טיפול  אלא  פוליטי, 

הנוגעות  והחברתיות  הכלכליות  בסוגיות 

הזמן  הגיע  בישראל.  החרדי  לציבור 

 –  922 כדוגמת  טווח,  ארוך  לתכנון 

תוכנית החומש לחברה הערבית. רב לנו 

בליבת  למעשה  הזמן  הגיע  ממאבקים, 

הנושאים הבוערים בנו.
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חייבים להמשיך למרוד במדינה לא להתייצב וללכת לבתי הסוהר בעוז ובגאון
דברים כדרבונות מפי הגאב"ד מסורת הגאון ר' צבי פרידמן שליט"א על דבר שבעיתון הפלס פרסמו לבטל את האי התייצבות.

- אנחנו חייבים  אסור לשגות באשליות 

להמשיך בכל עוז ובכל תוקף עד ביאת 

המעצרים  ההתייצבות  אי  את  המשיח 

וההפגנות ואי השתתפות בבחירות, אסור 

של  השמד  נגד  במלחמה  שקט  שיהיה 

שלטון הרשע!!

ודמיונות  לאשליות  להתפתות  אסור 

כמו שנכתב ומשמע בעיתון הפלס שיש 

תורתו  של  חוק  עכשיו  שיחוקקו  סיכוי 

אומנותו עם פסקת ההתגברות ואז נבטל 

חלומות  זה  וההפגנות.  העליה  בני  את 

שווא שיחוקקו כזה חוק של הסדר תורתו 

אומנותו, כי לא כ"כ מהר יכולים להלחם 

בבגץ ולבטל את כל תהליך השמד שכבר 

נעשה....

הסדר  של  כזה  חוק  שיהיה  נניח  אם  גם 

כל  את  ימשיכו  הם  אומנותו,  תורתו 

מקוצר'  'שירות  הנוראים  הפיתויים 

העיקר  ושבועיים,  שבועות  לשלושה 

תבואו, ויהיה שקט כי אף אחד לא ילחם 

וילכו  יבינו  שלא  המונים  ויהיו  בזה, 

לשם, הם יבטיחו מקצוע, מה שעוצר את 

השוליים מלהתגייס זה רק כשיש מלחמה 

אם  אבל  וכדו',  מצביעים  ולא  והפגנות 

יהיה שקט אז הפיתויים יצליחו חלילה.

בשעתו השלטון החילוני הרסו את יהדות 

רוצים  הם  ועכשיו  ועוד,  ומרוקו  תימן 

אם  רק  כלום,  ישאר  שלא  אותנו  לחסל 

נלך עד הסוף יש לנו סיכוי לשרוד, ואם 

לאו במאת האחוז שהם ינצחו ח"ו.

בנו,  חוזרים  שאנו  יראו  הם  אם 

המאסרים  עם  ומפסיקים  ומתייצבים 

יהיה  זה  גדול!  הכי  האסון  זה  וההפגנות, 

אור ירוק עבורם לגייס את כל החרדים, 

ככל שנהייה אנטי המדינה רק כך יש לנו 

סיכוי להחזיק מעמד! זה מה שר שמואל 

היה  וזה  ומהמונם,  מהם  להתנתק  הורה 

הרוח של מרן הרב שך ומרן החזו"א ומרן 

הרב מבריסק!!!

גם אם נניח שהדמיונות יתממשו ויחזירו 

זמן  כמה  אומנותו,  תורתו  החוק של  את 

זה יחזיק?

ובזמן  מתחלפת,  הזמן  כל  הממשלה  הרי 

האחרון כל ממשלה החזיקה בין חצי שנה 

זמן הרי  יותר  יחזיקו  וגם אם הם  לשנה, 

זה עתיד להתחלף, ואז כשתקום ממשלה 

של  החוק  את  יבטלו  שוב  הם  אחרת, 

נחזור  פעם  ועוד  אומנותו,  תורתו  הסדר 

למצב של היום, הרי כל אחד מבין שאם 

לא  התייצבות  אי  של  המלחמה  תופסק 

עם  יתחילו  אלא  לחדשה,  אפשר  יהיה 

לגיוס רח"ל, אז איך  פשרות עד שיגיעו 

האי  את  לבטל  כזה  דבר  על  חושבים 

להמשיך  שחייבים  פשוט  התייצבות?!. 

את זה עד ביאת המשיח!

התייצבות,  האי  כל  את  לבטל  ההולכים 

ממשלה  זו  ממשלה  אחרי  שתקום  ואז 

של  הזה  החוק  כל  את  יבטלו  הם  אחרת 

נחזור  פעם  ועוד  אומנותו,  תורתו  הסדר 

דבר  על  חושבים  איך  היום,  של  למצב 

כזה?!.

מה  מגייסים  היו  יכולים  היו  הם  אם 

שמונע אותם זה רק כשאנו מראים להם 

אמר  כך  לדבר,  מה  על  שאין  בנחישות 

אמר  וכך  מבריסק,  הרב  מרן  בשעתו 

תרצה  שאם  שר"י  ג.  לב.  החזו"א  מרן 

לגייס יעמדו מולך פלוגות של מתאבדים 

ותצטרך להרוג!

ולכן כשהם ניסו בשנים האחרונות, הורה 

להתייצב  לא  במדינה  למרוד  שמואל  ר 

ואם  ובגאון,  בעוז  הסוהר  לבתי  וללכת 

והנחושה  החזקה  המלחמה  תימשך  לא 

לנו  אין  דברים  ובשאר  ובגיוס  בשלטון 

שום סיכוי, רק אם נלך עד הסוף יש לנו 

סיכוי לשרוד, ואם לאו במאת האחוז שהם 

ינצחו ח"ו. ככל שנהייה אנטי המדינה רק 

כך יש לנו סיכוי להחזיק מעמד!

אחרי  אשליות,  אחרי  להתפתות  אסור 

שדגל התורה מולכים כל הזמן באשליות 

האשליות,  נכנס  בהפלס  גם  כנראה 

ההסדר  יחזור  שאם  מדבריהם  ומשמע 

המאבק  כל  את  נבטל  אומנותו  תורתו 

חייב  המאבק  אלא  ח"ו,  העליה  בני  של 

אמר  שמואל  ר'  שמרן  וכמו  להמשך 

יהיה  המשיח  ביאת  עד  הדורות  שהמשך 

ע"י האברכים שימסרו נפש וע"י שנתנתק 

מהם ומהמונם לגמרי, אסור שיהיה שקט!

והמאסרים  ההתייצבות  אי  ע"י  רק 

זה  בבחירות  ההשתתפות  אי  וההפגנות 

הדבר היחיד שמונע את השלטון מלממש 

את תכניתם לגייס את כל החרדים.

ומרוקו  תימן  יהדות  את  הרסו  בשעתו 

אותנו  לחסל  רוצים  הם  ועכשיו  ועוד, 

בהם  להלחם  ובמקום  כלום,  ישאר  שלא 

הבחירות  אחרי  ידידות,  שיש  אומרים 

מדינה  כאן  יש  שכאילו  אשליה  נוצרה 

עם  קואליציה  שיהיה  דתית  השפעה  עם 

דתיים וחרדים, עושים אווירה של אחדות 

מאוחדת,  ממשלה  ויש  החילונים,  עם 

זה  זה,  חורבן  איזה  בשני,  תומך  ואחד 

סכנה הכי גדולה שאהבת המדינה תיכנס 

משנאיך  כתוב  הרי  החרדים!  של  לראש 

ד' אשנא ובתקוממיך אתקוטט, לאויבים 

היו לי, כך צריך להרגיש, וזה לא הידור, 

העכור  הגל  כל  מול  חיוב  זה  היום  אלא 

של התקרבות, עכשיו שמקימים ממשלה 

ביחד וכולם אחים כמה צריכים להתחזק 

ולא לחשוב שזה לא משפיע כי זה חייב 

כל  חיזק  שך  שהרב  מה  וזה  להשפיע, 

הרב  על  כאן  דיברו  שך,  הרב  זה  הזמן, 

שך על התורה וההתמדה שלו, הכל נכון 

שך  שהרב  זה  נושא  לזכור  עלינו  אבל 

את  והדגיש  ע"ז  שחזר  יחיד  כמעט  היה 

זרים,  מרעיונות  השפעה  לקבל  שלא  זה 

רעיונות מהסוג שנכנסים  כאלו  כשנכנס 

שיהיה  ח"ו  עד  יתפרק  חלילה הכל  היום 

גיוס.

וכמו שהרמב"ם אומר שמי שגר במדינה 

חייב  יהיה  הוא  זרה  השפעה  שם  שיש 

שם,  לעזוב  וחייב  מזה  מושפע  להיות 

חייבים  אבל  יכולים  לא  אנחנו  לעזוב 

שמחזק  שמה  רואים  ואנחנו  להתחזק, 

ולא  מתייצבים  שלא  מה  זה  זו,  נקודה 

מצביעים בבחירות, בזה נשמע קול ברור 

של  הסכם  באיזה  ח"ו  זה  גם  אבל  נגד, 

תורתו אומנותו יכולים לבטל את כל זה 

הילדים  את  בזה  לחזק  צריך  כמה  ח"ו, 

והבחורים שלא מבינים את זה.

מהם  להתנתק  אמר  שמואל  ר'  מרן  וזה 

ומהמונם, האי לכאורה מה זה יעזור, האם 

שנתרחק עי"ז הם לא יגייסו? אלא הכוונה 

חזקים  ונהייה  מהם  נתרחק  אנחנו  שאם 

הם לא יוכלו לגייס את בני הישיבות, זה 

שהם  מבריסק  הרב  וכמו שאמר  הכוונה, 

לא יכולים, אבל כשהם רואים שמתפרסם 

ילד  ביתד נאמן בתמונת שער ציור של 

חרדי מדליק את הנרות במנורה שהמדינה 

הפכה לסמל עם השם ישראל מתחת, וכן 

אז  הציונית,  להסתדרות  שהתחברו  מה 

אתנו  ג"כ  החרדים  אומרים  השלטונות 

ננסה עוד פעם לגייס, ואם אנחנו נבטל 

,ככל  כך  יגידו  גם  הם  העליה  בני  את 

שנהייה אנטי המדינה רק כך יש לנו סיכוי 

שמואל  ר'  שמרן  מה  זה  מעמד,  להחזיק 

התכוון, וזה ברוח הדברים של הרב שך.

וכמו שאמרתי שכמעט ברור שלא יגיעו 

אומנותו,  ההסדר של תורתו  את  להחזיר 

מזה  וחוץ  קשור,  לא  זה  כן  אם  ואפי' 

שזה יכול להתבטל כל רגע, צריך שיהיה 

שאמר  כמו  יראה  שהשלטון  ברור  חיזוק 

הרב מבריסק שהוא לא יכול לראות גיוס, 

איתו  שהולכים  ולא  המלחמה,  צורת  זה 

לישיבות והסכמים, ע"ז תמיד הוא יתגבר, 

ואם יראה  הסוף,  אלא עלינו להלחם עד 

ירוק  אור  בשבילו  יהיה  זה  משהו  איזה 

השארית  את  לקלקל  לנסות  יוכל  והוא 

המלחמה  צורת  וזה  שנשארה,  הפליטה 

לא  ועלינו  שמואל,  ר'  מרן  שלימד 

שעכשיו  פיתויים,  מיני  בכל  להתפתות 

אמור להשתנות המצב ומצדדים בזה כל 

ואחיזת  שקר  הכל  ועיתונים,  קווים  מיני 

שאין  היא  היחידה  האחיזה  עיניים!, 

נלחם  ואנו  ממש  בהם  ואין  מלבדו,  עוד 

המדינה  באהבת  שנגוע  ומי  הסוף,  עד 

ישראל,  מכלל  חלק  לא  הוא  בשבילנו 

אפי' שהוא שומר תורה ומצוות.

כמה צריך להתחזק בזה ולא להגרר אחרי 

מיני  כל  עם  שיעשו  העיניים  האחיזת 

חזקה  תהיה עמדה  זמן שלא  וכל  חוקים, 

של מלחמה חזקה בשלטון ובגיוס ובשאר 

נלך  אם  רק  סיכוי,  שום  לנו  אין  דברים 

עד הסוף יש לנו סיכוי לשרוד, ואם לאו 

במאת האחוז שהם ינצחו ח"ו.

חלק  של  הרגשה  בו  שנכנס  מי  כל 

וחמישים  בממשלה  ואנחנו  מהמדינה 

אחוז שלנו, זה אמונה בשיתוף שיש עוד 

דברים חשובים בעולם רח"ל, וחסר בכל 

האמונה, וכמו שאומר הרמב"ן על הפסוק 

קל קנא, שזה כנאמנות אשה לבעלה, ואם 

חסר  לבעלה  האשה  של  בנאמנות  חסר 

בכל הנאמנות שלה.

כמה מרן הרב שך נלחם נגד חב"ד, ואני 

שמלחמתו  לי  ואמר  ע"ז,  איתו  דיברתי 

אלא  המשיחיות  בגלל  רק  לא  זה 

יהודים',  'כולם  שאצלם  בגלל  בעיקר 

גדול,  הכי  והאפיקורס  החילוני  אפי' 

ביד  באסיפה  שך  הרב  מרן  צעק  ע"ז 

שלא  מי  יהודים?!,  אתם  במה  אליהו 

כל  יהודי,  לא  הוא  ומצוות  תורה  שומר 

להפך  זה  עכשיו  הזה  והיחס  ההסתכלות 

צריך  לא  טובה,  והמדינה  יהודים  כולם 

יהדות  אלא  ומצוות,  תורה  שומר  להיות 

נלחם  שך  הרב  מרן  בלבד,  לאומיות  זה 

מחב"ד  שהרבי  האלה,  הרוחות  כל  נגד 

ש"ך  הרב  ומרן  דמשק  את  לכבוש  אמר 

נגד  נלחם  נגדו, כ"ש דכ"ש שהיה  נלחם 

כל ההשקפות האלו של המזרחי.

עם  אחדות  של  אווירה  עושים  כאן 

ואחד  מאוחדת,  ממשלה  ויש  החילונים, 

ראינו  כבר  זה,  בשני, איזה חורבן  תומך 

את כל הריקודים והקפיצות שהיו לראש 

זה  בזה  שהשתתף  מי  הזה,  הממשלה 

כפירה  לו  ונכנס  בשיתוף,  זרה  עבודה 

ולא  לאומיות  זה  החיים  שעיקר  לראש 

עבודת ד',

בסוף  הגמ'  על  ועוד  עוד  לחזור  וצריך 

שמיום  שאומרת  הבתים  חזקת  פרק 

עלינו  וגוזרים  הרשעה  מלכות  שגברה 

צריך  היה  ומצוות  תורה  נשמור  שלא 

נוליד  ולא  אשה  לישא  שלא  להיות 

בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה 

תורה  אין  אם  כי  כך!,  כדי  עד  מאליו, 

ומצוות לא צריך לא את עם ישראל ולא 

את ארץ ישראל, זה מה שאנחנו צריכים 

תורה  בלי  ישראל  ארץ  לראש,  להחדיר 

היא לא כלום, וביותר שנלחמים בתורה, 

אחד  כל  שבעבר  פשוטים  דברים  וזה 

האחרונים של הבחירות  והאירועים  ידע, 

לזכור  צריך  הזו,  הדרך  כל  את  מרחיק 

חוץ  שאין כערכך ואין זולתך, אין כלום 

מהקב"ה, לא צבא ולא מדינה,

הרמב"ם כותב שחילוני שנפטר מהעולם 

'באבוד רשעים רינה', גם בעל הקהילות 

לא  חילוני  האבא  שאם  לי  אמר  יעקב 

שמי  להסתכל  צריך  כך  שבעה,  לשבת 

שלא שומר תורה ומצוות הוא לא יהודי 

ואינו שייך ליהדות, וכמו שהרב שך זעק 

דיברו  שך,  הרב  זה  יהודים?!  אתם  במה 

וההתמדה  התורה  על  שך  הרב  על  כאן 

זה שהרב  נושא  לזכור  עלינו  אבל  שלו, 

והדגיש  ע"ז  שחזר  יחיד  כמעט  היה  שך 

מרעיונות  השפעה  לקבל  שלא  זה  את 

זרים.

כן  גם  היסטורי  תפקיד  יהיה  לאופוזיציה 

נגדנו.  אוטומטי  באופן  יד  להרים  לא   –

 – הפוליטיים  השחקנים  שכל  הזמן  הגיע 

בלעדיה  או  צבעונית  שחורה,  כיפה  עם 

– יתחילו להסתכל על מדינת ישראל של 

היום וגם של המחר, ולהבין שהגיע הזמן 

להרכיב פסים לרכבת של ישראל 2050 : 

תוכניות אסטרטגיות לחברה החרדית בכל 

את  שמכבדות  תוכניות  הליבה.  תחומי 

ומסוגלות  החרדית,  החברה  של  הערכים 

חברתיים-כלכליים  מענים  לחרדים  לתת 

לטובת כלל האוכלוסייה בישראל.

בהדרגה  רך  בפה  התבוללות  בקיצור: 

מאויבי  ומרעיד,  מפחיד  ובהתסגלות, 

תחכמיני!

הסוכן שמפעיל את קודקוד 
נחשף:

אהרן מלאך שר"י בוגר מכון מנדל בעל 

מתראיין  קלאסי  חרדי  אברך  של  חזות 

שהוא  מצהיר  הוא  בה  פרסומית  לכתבה 

לגיוס  החדשה  התכנית  מאחורי  עומד 

מיוחד  צבאי  במרכז  ל-8200  חרדים 

שיוקם בתוככי בני ברק, בשיתוף ההכוון 

שמנכלה  ברק  בני  ועירית  התעסקותי 

בוגר  בעצמו  הוא  הדגלאי  שר"י  ליטוב 

מנדל..

מלאך שר"י כבר היה מנכל עמותת השמד 

הם  כביכול  סיפר  ובשעתו  יהודה,  נצח 

להתגייס  חרדים  מיוזמתם  משכנעים  לא 

מוחלט  שקר  היה  שזה  כמובן  לצבא, 

התקדמה  כבר  ההסתגלות  מאז  אבל 

זמנים  ומבטיח  גלי  בריש  מתראיין  והוא 

לפתות  במטרה  תורה  ושיעורי  לתפילות 

כמה שיותר חרדים לצבא...

העיריה  כאשר  עליו,  להלין  יש  מה  אבל 

באופן  פעולה  זו שמשתפת  היא  החרדית 

רקוב  כבר  החרדי  הממסד  כל  כי  מלא 

ודומיו  מנדל  מכון  את  ומשרת  ומתולע 

בחברה  לבוללו  החרדי  הציבור  להשמדת 

החילונית!

להרוג  להשמדי  ועמי  אני  נמכרנו  כי 

ולאבד

הצליחו לדרדר ולהקפיא את 

הציבור שלהם
מערכת  במהלך  דיברנו  בעבר  אם 

הגיור,  הגיוס,  חוק  על  בעיקר  הבחירות 

הפעם  ועוד,  ישיבות  תקציבי  כשרות, 

בעיות  יש  שלציבור  הבנו  גישה,  שינינו 

קיומיות, כמו תעסוקה והקושי לגמור את 

החודש, האברך שיודע שהקניה החודשית 

התייקרה ב-1500 ש"ח מה לנו לבוא לדבר 

שהיהדות  לכולם  ברור  גיור?  על  איתו 

זהו הערך העליון, אבל לא עם זה נוציא 

לומר  יכול  אני  מהבית,  המתלבטים  את 

הציבה  התורה  יהדות  לראשונה  שהפעם 

ולא  פרט  נושאי  לממשלה  כניסה  תנאי 
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נושאי כלל.

פשוט מדהים הוא זיהה שהם כבר הצליחו 

שלהם  הציבור  את  ולהקפיא  לדרדר 

אין  כבר  הבחירות  לפני  שאפילו  למצב 

מה לדבר על עניני הדת כי זה לא מדבר 

למי  להבין  ניתן  מדבריו  גם  אחד.  לאף 

וכל  כל מסר  כי  עד עכשיו  שהיה נאיבי 

תמונה מכוון למטרה. ואם יש תמונה של 

אשה או תמונת פריצות רחמנא ליצלן זה 

לא בטעות אל מכוון.

מיועצי  הס  קיוי  ע"י  נאמרו  הדברים 

התקשורת של דגל בראיון אחרי הבחירות 

לשבועון הטמא בקהילה.

אגודה  של  מהקמפיין  דזדק  אבי  גם 

מגלה את שינוי הערכים הדרמטי קמפיין 

הבחירות הפעם: לראשונה אגודת ישראל 

בנושא  בהרחבה  שעוסק  קמפיין  מנהלת 

הגשמי, עם פירוט נרחב של כל הפעולות 

המובטחות בתחום יוקר המחיה והדיור.

הבחירות  אחרי  בראיון  דזדק  אמר  כך 

לשבועון הבאוש בקהילה...

מפלגות  חוצה  שהדרדור  איפוא  מתברר 

את  מקלקלת  המפלגה  ועדות,  חוגים 

כבר  שרוחניות  עד  חלילה  וחוזר  הציבור 

לא מעניין אף אחד.

אוי לדור שכך עלתה בימיו

עצמו  יזיר  בקלקולה  סוטה  הרואה  וכל 

מהם ומהמונם לגמרי!

שום מילה או משפט תמונה 
אישה אינם תמים או בלי כוונה

 - לחילונית  חרדית  משפה  עברנו 

בעדות  ש"ס  של  החילוני  האסטרטג 

את  במילה  מילה  המאשרת  מדהימה 

המחאה שזעקנו.

דברים, העברנו את שס  שס עשתה שני 

ומשפה  חילונית,  לשפה  חרדית  משפה 

המחיה,  יוקר  של  לשפה  תורנית  דתית 

בן  גור,  במוטה  השתמשנו  לב  שמת  אם 

גוריון, והרצל! כך אומר יועץ התקשורת 

ישראל בכר.

האזינו ותבינו שכל מסר וכל מודעה וכל 

תמונה של אשה יש מאחוריה כוונה זדון 

מדויקת ומבהילה... ושום מילה או משפט 

אינם תמים או בלי כוונה....

הודאת בעל דין כמאה עדים!

מוכרים את כל ההשקפה 
והערכים 

דורש  שר"י  גולדדקנוף  הבעיות:  נגמרו 

הקמת  את  הקואלציוני  בהסכם  לכלול 

התנחלות אביתר שעוכבה עד כה.... ראשי 

הנאמנה  וביהדות  מרוצים  המתנחלים 

מתגרה  ישראל  אגודת  ממתי  המומים, 

בגויים ומסכנת את כל החרדים והיהדוים 

דמי, ממתי אגודה הפכה למפלגה  בשפך 

כל  נגמרו  האם  ובכלל,  חרדית?  ציונית 

החרדי  הציבור  של  והצרכים  הבעיות 

במתנחלים  להתעסק  מיותר  זמן  ונשאר 

האם  משלהם?  נציגים  מספיק  להם  שיש 

ציבור  ויחסי  למזרחי  חנופה  בשביל 

ההשקפה  כל  את  למכור  מותר  עלובים 

והערכים הכי בסיסים ולהפוך את הציבור 

החרדי לציוני ולאומי?

הדג מסריח מהראש: 
הדגלאי  המשתפ  שר"י  ארנד  אליהו 

שיועץ רשמית לצבא ולמשטרה. בקורונה 

לבנו  ברית  ערך  שגרה.  ובזמני  ובמירון 

בבית מנהיג דגל ברחוב ראב"ד המשכיל.

הממסד  בכירי  כל  השתתפו  באירוע 

וועד  מיו"ר  החל  והמשטרתי,  החרדי 

הישיבות קופמן, חכ"י ובכירי דגל, עורך 

יתד, מנכ"ל המבשר, שמשים ואנשי חצר 

למינהם, נערי בואש ופרסומאים, ומפקדי 

ובקיצור  שחורות.  כיפות  חובשי  משטרה 

את  המובילים  בחוטים  המושכים  כל 

הציבור החרדי לשאול תחתית

לא עולם הבא ולא עולם הזה 
אשר  יעקב  לגמרי?  ירד  לא  המס  אפילו 

לגמרי  שנבטל  הבטחנו  לא  מגלה:  שר"י 

את המס על השתיה המתוקה, אנחנו לא 

התווכחנו ולא מתווכחים עם עצם הענין, 

בדיונים  גם  הדרגתיות,  על  דיברנו  אלא 

לא אמרנו לא להעלות  הכספים  בוועדת 

גורפת,  בצורה  דיברנו  לא  בכלל  זה  את 

בדברים  הדרגתיות  לאפשר  צריך  היה 

הזו  החקיקה  את  נעשה  אנחנו  האלו, 

באופן הדרגתי!

החרדיות  במפלגות  מי שבחר  יאומן,  לא 

הזה,  עולם  ולא  הבא  עולם  לא  לו  אין 

אפילו את ההבטחה להוריד מיסים של חד 

לפני  נפנפו  שבה  מתוקה,  ושתיה  פעמי 

מתכוונים  לא  הם  הפסקה  ללא  הבחירות 

ללחץ  מתחנפים  אלא  במלואה...  לקיים 

ומסכימים  החילונים  של  התקשורתי 

להשית מיסים מרושעים בהדרגה...

והדיור  המחיה  יוקר  שעיקר  מזה  חוץ 

התרחשו בתקופת הממשלות עם החרדים 

שותפים  היו  ואדרבה  אצבע  נקפו  שלא 

מטעמי  השקיות  על  מרושעים  למיסים 

של  והסביבה  האקלים  של  החדשה  הדת 

בנושא  גם  וכעת  החדש...  ההפלגה  דור 

המס על שתיה מתוקה הם מוכנים לשתף 

פעולה.

הקורונה ונתניהו שר"י
משרד  חוזרות:  הישנות  הזמירות  כצפוי 

עיתונאים:  במסיבת  הכריז  הבריאות 

לאור נתוני העולם, אנחנו נערכים בחורף 

קורונה  של  כפול  תחלואה  לגל  הקרוב 

ושל שפעת, שעלול להיות קשה מחורפים 

קודמים.

אחד  קיים  עדיים  (כן,  הקורונה  ממונה 

בקמפיין  יצא  המשרד  כי  הודיע  כזה) 

אמצעי  בכל  קורונה  חיסוני  עידוד 

מקורונה  המוגנות  כי  השונים  התקשורת 

נחלשת ולכן צריך להטעין אותה מחדש, 

וכמו שכבר הזהירו לפני הבחירות כי מיד 

לחזור  עלולים  שר"י  נתניהו  חזרת  עם 

הזמירות הישנות ומי יודע אם חס ושלום 

לא יהיו התפתחויות חמורות....

להנגועים בתעמולה הכפרנית של 
כוחי ועוצם ידי!

הצבא השמד מתפורר: גניבת ענק ממחנה 

קליעים  אלף   70  - הגולן  ברמת  צבאי 

ערבים.  ע"י  כנראה  נגנבו  רימונים  ו-70 

30 של  דומה  גניבה  לאחר  כחודש  זאת 

כל  בדרום,  צבאי  מבסיס  קליעים  אלף 

הגניבה  למקום  נזעקו  הצבא  בכירי 

ומקימים ועדות חקירה אבל כולם יודעים 

שזה רק פלסטר כדי להסתיר את העובדה 

ומופקרים  פרוצים  הצבאי  בסיסי  שכל 

לרווחה לכל מחבל וגנב. 

האלוף הצבאי לשעבר יצחק בריק שר"י 

אמצעי  גניבת  יש  שבוע  בכל  הגיב: 

האמת.  כל  את  אומר  לא  הצבא  לחימה, 

להם  כשאין  רק  מתפרסמים  הדברים 

מידע  מקבל  אני  דולף.  והמידע  ברירה 

לבונקר  הפך  הצבא  הצבאית.  מהמשטרה 

התחמושת של הטרור והפשיעה" .

את  אפילו  לאבטח  מסוגל  לא  הצבא 

כמו  יתפורר  הכל  האמת  וברגע  בסיסיו, 

הנגועים  כל  לב  לתשומת  קלפים.  מגדל 

בתעמולה הכפרנית של כוחי ועוצם ידי!

רוב החומר מוגש באדיבות "קו ההגנה"
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תיעוד מרשיע ומחריד:

אוריאל מובייל מוכר גם אייפונים פרוצים לגמרי בתוככי בני ברק!
החילונית  בתקשורת  לשקריו  בניגוד 

שכידוע  מגונים  רק  מוכר  הוא  כביכול 

לשאול  כדי לרדת  מספיקים  די  הם  גם 

שמוכר  שמי  פלא  זה  ואין  תחתית... 

אותם ימכור גם אייפונים פרוצים.

נראה  למערכת  שהגיע  וידיאו  בתיעוד 

חסידי  ליהודי  מציע  מובייל  אוריאל 

ירא שמים לקנות מכשיר פרוץ לגמרי. 

את  לקנות  מחליק  בכ"ז  כשהיהודי 

הגרסא של הסמארטפון המוגן, אוריאל 

מובייל מזהיר אותו, שזה אל חזור ואם 

יקנה את המגונה לא יוכל להופכו אח"כ 

לפרוץ לגמרי.

גם  לב  שימו  השיחה  מתנהלת  וןכך 

לתרמית באמצע:

החסיד שואל: יש לך את השיאומי חצי 

טאץ?

אתה  גירסא  איזה  כן,  עונה:  אוריאל 

ומצלימה?  רוצה? כשר לגמרי? עם נגן 

עם וידיאו? עם וטסאפ?

החסיד עונה: עם וטסאפ רח"ל אוי! אוי! 

אוריאל שואל:יש לך סים לא כשר?

החסיד עונה: כן אוי! אוי! רח"ל

יש  ככה,  אז  אוקיי,  משיב:  אוריאל 

וטסאפ, וייז, פנגו, קופות חולים, בנקים 

ואז  וזהו,  האלה,  הדברים  וכל  מייל 

לעבר  ומתבונן  שניה,  עוצר  אוריאל 

יותר  משהו  צריך  אתה  ושואל:  הלקוח, 

כאילו  זה  לך?  מספיק  שזה  או  מזה 

ללקוח  רומז  אוריאל  כלומר  החסום, 

שיש גם פרוץ...

החסיד מבין את הרמז ושואל: אממ יש 

לך גם לא חסום?

אוראיל לא טיפש והוא מבטח את עצמו 

אני  לגמרי  חסום  לא  הבאה:  בתשובה 

מעדיף לא למכור, אבל אם אתה מאוד 

יכול  אני  מבוגר  אדם  בן  אתה  צריך, 

להביא לך. זה התשובה של אוריאל רגע 

לו  ללוקח שיש  רמז  אחרי שהוא עצמו 

יותר מחסום...

נמשיך הלאה בתיאור:

החסיד עונה: טוב שיהיה חסום.

בחיוך:  אותו  מזהיר  אוריאל  זה  בשלב 

חסום זה אומר אל חזור, אתה לא יכול 

להתחרט אח"כ...

לקחת  החליט  שהחסיד  אחרי  כלומר, 

שוב  להרהר  לו  מציע  אוריאל  חסום 

לפתוח  יוכל  ולא  אח"כ  יתחרט  שמא 

את החסום לפרוץ...

הרוחנית  השואה  ועל  הדבר,  נודע  אכן 

מי  אכן  כי  מחפים,  המוגנים  רבני  הזו 

שמוכר אייפון מגונה או נותן לו הכשר, 

אין לו בעיה גם עם אייפון פרוץ שהרי 

תחתית,  לשאול  מובילים  כאחד  שניהם 

ועמורה  סדום  הוא  לבד  הווטסאפ  כי 

בעצמם  המגונים  רבני  ואפילו  רוחנית 

הודו בזה חודשים ספורים אחרי שפרצו 

ועד  מאז  אך  תשע"ד  בשנת  הגדר  את 

ובזכותם  מסורם  בהם  חזרו  לא  היום 

מגונים  הכשרים  של  אוקיינוס  יש  כבר 

בולמים  וכעת  רוחנית  הושמדו  ורבבות 

ומדיחים  המסיתים  נגד  ההפגנות  את 

וגם את הטלפוון הכשר זוממים להכחיד 

כל  רפורמות כשרויות שתוריד את  עם 

הציבור לשאול תחתיות רח"ל.

להרוג  להשמיד  ועמי  אני  נמכרנו  כי 

ולאבד

יצא המרצע מהשק: 
יתד פרסם על פתיחת סניף חדש בבני 

המגונים  האייפונים  חברת  של  ברק 

הרבנים  ידי  על  המוכשרת  הדרן 

שלאחריו  ובעמוד  וסילמן,  רוזנברג 

פרסם היתד את אזהרתם של הרבנים 

ההפגנות  המשך  נגד  ורוזנברג  סילמן 

מובייל  אוריאל  חנות  מול  הסוערות 

הסניף  גם  כמו  שחנתו  המגונים  מוכר 

החדש של הדרן ממקומים ברחוב רביע 

עקיבא....

לטובת  המכתב  הדבר,  נודע  אכן 

הכנה  של  סוג  היה  מובייל  אוריאל 

הדרן....  של  החדש  הסניף  לפתיחת 

נזעקים  היו  הם  זה  בלי  שגם  והאמת 

לגונן על מוכרי המגונים שהם בעצמם 

מכשירים אבל הפעם ניתן לראות את 

זה לעומת זה במוחש!

החזו"א  של  הארצייט  ביום  זה  וכל 

של  ובעיתון  התורה,  עיר  את  שהקים 

משמר  על  לעמוד  כדי  שהקים  רבם 

הדת. ועתה בוגד העיתון ורבניו בתורה 

הקדושה ומוסריה רבותינו זצוק"ל!


