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רפי פרלשטיין, ידיעות אחרונות

בירושלים  החרדית  בפוליטיקה  הגדולה  שהמנצחת  חושב  אני 
חצרות  עסקני  שבגלל  חשבנו  אם  התורה.  דגל  זו  בבחירות 
הרי  ירד,  המספר  החרדי  במגזר  פלגים  מיני  כל  של  והתערבות 
שראינו מטה מאורגן ומסודר להפליא, עבודה נפלאה של המטות. 
לדאוג  בעצם  היה  ושרי עשרות שהתפקיד שלהם  היו שרי מאות 
יום  במהלך  שקרה.  מה  אכן  וזה  ותצביע  תצא  שלהם  שהקבוצה 
הבחירות המערכת הטלפונית במטות של דגל קרסה והם ניהלו את 
המטה באמצעות טלפונים סלולריים שאלתרו ונתנו עבודה טובה 

שבסופה הישג נאה.
משה  ליאון.  משה  הוא  הבחירות  של  הגדול  שהמנצח  כמובן 
לו בכל  ניבאו  יצא בקמפיין שלו,  אז  לפני חצי שנה,  ליאון שעד 
הסקרים אחוזים נמוכים וכולם לגלגו על היכולת שלו לנצח. ליאון, 
איש עסקים מחושב, רואה חשבון שיודע מספרים ויודע מה הוא 
עשה, ובזמן שכולם צחקו עליו הוא כבר סגר את הקצוות עם מי 
שצריך. אני מעריך שגם בסיבוב השני גם אם בעלזא לא תתמוך 
שעופר  מכיוון  גם  ירושלים.  של  הבא  העיר  ראש  יהיה  הוא  בו 
ברקוביץ אכזב בגדול מכיוון שאם המטה שלו הציג תצוגה שהוא 
מביא מאה אלף קולות של חילונים ודתיים, הרי שהוא בקושי גירד 
את השבעים אלף. גם הוא הודה אמש שהוא מאוכזב מהמספרים. 
דבר נוסף, יש הרבה חולקים על אישיותו של ברקוביץ ומנהיגותו. 
העיר  ראש  שיהיה  זה  הוא  ליאון  שמשה  סבור  אני  כאמור, 
הראשון  בסיבוב  ליאון  שהצביע  מי  כל   - פשוט  והחשבון  הבא, 
יצביע לו גם בסיבוב השני. המצביעים של אלקין יצביעו ברובם 
למשה  ברובם  הם  גם  יצביעו  דייטש  יוסי  אנשי  בנוסף  לליאון. 
ישיבת הר המור שקיבלה הוראה מראש הישיבה  ליאון, כדוגמת 
שלה, הרב טאו לבחור בדייטש. אין סיכוי מבחינה מספרית שהוא 

מפסיד. גם אם מספר חסידויות לא יתמכו בו. 
המפסיד הגדול זה כמובן אלקין. אלקין נכנס למערכת הבחירות 
כך  על  מתבסס  הפוליטי  קיומו  כל  ובעצם  חודשים  ארבעה  לפני 
שהוא פוליטיקאי גאון, שחקן שח מט משכמו ומעלה, הוא יודע 
לחשב את צעדיו 10 צעדים קדימה ושולט במספרים, ותמיד הוא 
זה שפותר משברים. הוא ניחן ביכולת פוליטית אנליטית ולכן זכה 
למקום מאוד גבוה בהתחלה. גילוי נאות: גם אני עד לפני חודש גם 
אחרי שש"ס ודגל התורה הביעו את תמיכת במשה ליאון האמנתי 
שאלקין ייבחר. הוא הציג תסריטים מדהימים, לאיש הזה יש יכולת 

שכנוע מדהימה, משהו לא רגיל, אין לי הסבר הגיוני.
ביום  צולע.  כברווז  הארצית  לפוליטיקה  חוזר  הוא  עכשיו 
ראו  לא  מפסיד,  שאלקין  לכולם  ברור  היה  כבר  עצמו  הבחירות 
אותו בשטח, התומך הגדול שלו, ברקת, לא יצא להצביע אתו, לא 
הביע תמיכה, שום הודעה לתקשורת או הודעת תמיכה. ברקת הבין 
שהוא הולך להפסד צורב ולכן ביום הבחירות כבר לא ראו אותו. 
אלקין מהבוקר קלט את המצב ובמטה שלו שררה אווירת נכאים 

אמיתית.

יענקי קצבורג, עורך 'קו הסקופים'

הבחירות הללו הוכיחו כי יש הנהגה בדגל התורה, הנהגה חזקה 
שמקבלת החלטות שבמשך עשרים שנה איש בדגל התורה לא העז 
להחליט, גם בתקופת הנהגת הרב אלישיב והנהגת הרב שטיינמן 
מי  היה  לא  אבל  ההיסטורי,  ארבעים  השישים  את  לשנות  רצו 
שיקבל החלטה. ההחלטה הייתה מלווה בחשש במשך כל מערכת 
לשדר  כדי  הכל  עשו  ישראל  אגודת  של  הח"כים  כי  הבחירות, 
ויד החסידים תהיה  תיגמר בהפסד לדגל התורה,  הזו  שההחלטה 

על העליונה, אבל הלחצים לא עזרו ורבני דגל התורה בירושלים 
קיבלו החלטה חזקה שכאמור הוכיחה את עצמה. 

הבחירות הללו גם מסמלות את סיום קרבות ההנהגה בתוך דגל 
שאר  כל  רשב"ם,  ברחוב  נמצא  ההחלטות  קבלת  מנגנון  התורה, 
הזו  במערכה  ברורות  דעתם  הביעו  התורה  גדולי  מועצת  חברי 
לפני  רק  יעשו.  קניבסקי  הגר"ח  ככל שיחליט מרן שר התורה  כי 
כמה חודשים היה אפשר למצוא פה ושם אנשי תקשורת ו"בעלי 
דעה" שמכרו לציבור שמנגנון ההנהגה נמצא בידי ראשי ישיבות 
בני  העיר  בראשות  אך  נוספות.  ישיבות  או  פוניבז'  או  סלבודקה 
ברק, ובאלעד, ובערים נוספות הוכח כי יש דבר אחד לדור ומדובר 

במרן שר התורה הגר"ח קניבסקי. 
בנוסף למדנו במערכת הזו כי מאחורי דבריו ה"בומבסטיים" של 
סגן שר ליצמן אין כלום. ליצמן התחייב וביקש "לרשום" שדייטש 
יהיה ראש העיר ירושלים בסיבוב ראשון, ושלאגודת ישראל יהיו 
בחיפה.  תבחר  רותם  קליש  ושעינת  התורה,  מדגל  מנדטים  יותר 
הכל התברר כסיסמאות. צריכים לדעתי לקחת זאת לתשומת הלב 

בפעם הבאה.

אבי רבינא, 'כיכר השבת'

בין הסיורים השונים שערכתי ביום הבחירות בירושלים, הייתה 
תחושה חד משמעית: יוסי דייטש הולך להפתיע ובגדול. עשרות 
רכבים שוטטו ברחבי ירושלים עם הג'ינגל בפול ווליום, תוך שהם 
צופרים ומשדרים אווירה פורימית משהו, בין לבין עברה בקבוצות 
חגיגות  על  דייטש  יוסי  מטה  של  הדוברות  הודעת  הוואטסאפ 
אפשר  הבניינים  קירות  על  גם  בנוסף,  האומה.  בבנייני  הניצחון 
היה לומר שיוסי דייטש לוקח את הבחירות ובגדול, כי במלחמת 
השילוט - החסידים מנצחים ובענק. עוד צריך לציין כי יוסי דייטש 
כך  כדי  עד  טובה שאפשר,  הכי  בצורה  את המשחק  עצמו שיחק 
עובר  דייטש  יוסי  עצות.  אובדי  לעתים  נראו  ליאון  מטה  שאנשי 
נוקבות.  ושאלות  מאתגרים  מפחד  ולא  פנומנאלית,  בצורה  מסך 

והאמת, אני באופן אישי התאהבתי בו.
בשעות הערב המוקדמות, ניתן היה לחוש בדאגה על פניהם של 
בכירי 'דגל התורה', קריסות יזומות של מערכות הטלפונים, לוחמת 
סייבר משוכללת ובעיקר צבא האמת של חסידות גור שפשט על 
רחובות ירושלים. כל הטוב הזה הצליח לטעת ספק גם בלבם של 
נתוני האמת החלו לזרום ל'אולפן כיכר  - מהפך!  ואז  הדגלאים. 
השבת', ותמונת המפה הפנים-חרדית הלכה והתבהרה עם השעות. 
ככל שהלילה העמיק, הניצחון של דגל התורה הפך לחד משמעי 

כמעט בכל החזיתות. 
השיא הוא הניצחון הדרמטי בירושלים, כאן הוכח חד משמעית 
לאחות  לילה  בין  שהפכה  הליטאית,  המפלגה   - 'דגל'  של  כוחה 
כשתמונת  עכשיו,  דווקא  הקטנה.  החסידית  חברתה  של  הגדולה 
הניצחון כל כך ברורה, הגיעה העת להזים את השמועות: הברנז'ה 
העיתונאית חיה בבועה, ואני לכאורה בתוכם! חודשיים של ציוץ 
מהדהד ובלתי פוסק ברשתות החברתיות, על כך שהציבור החרדי 
פוליטית  שמשתייכים  כאלה  ייתכנו  ולבן,  שחור  לא  כבר  הוא 
הזליגה  על  פמפמו  אחרים  צייצנים  לדייטש.  יצביעו  אך  ל'דגל' 
גבי  על  הוכיחו שחור  דווקא הקלפיות  לברקוביץ', אבל  החרדית 

לבן שבציבור הליטאי והספרדי: גדולי ישראל הם שקובעים! 
אנמי  נראה  זרות  שלעיניים  התורה'  'דגל  קמפיין  בנוסף, 
ומדשדש, נטול אמירות פומפוזיות, או עוקצנות נגטיבית סוערת, 
ודעת  הקלפיות,  אל  מהבית   - הדומם  הרוב  את  להוציא  הצליח 
התורה ניצחה! וכבר אמר ר' ברוך מרדכי אזרחי: "גדולי התורה 

הם מנהיגים ולא מונהגים". 
מאיר  השר  סגן  נעים:  לכם  שיעשו  ציטוטים  כמה  ועכשיו, 

פרוש: "אוי ואבוי לנו הציבור החסידי, אם להם יהיה משהו יותר 
משלנו, תזכרו את זה טוב". סגן השר יעקב ליצמן: "סטירת הלחי 
השר  סגן  של  נוסף  ציטוט  נזכה".  אנחנו  אם  תהיה  חשובה  הכי 
ליצמן אמש: "דגל התורה תקבל שלושה מנדטים, אגודת ישראל 
תקבל 6 מנדטים". ולסיום, הודעת הדוברות הפומפוזית של מטה 
הבחירות.  תוצאות  לקראת  כינוס  אולם  פתיחת   :22:00" דייטש: 
במהלך הלילה יגיע דייטש למקום להרמת כוסית חגיגית ולחגיגות 

הניצחון, שתתקיים בעזרת ה' בבנייני האומה".
צייצנים היזהרו בדבריכם )גם אני(.

ארי קלמן, כתב פוליטי ב'בחדרי חרדים'

בבוקר שאחרי מערכת הבחירות המוניציפליות, נשמעים קולות 
מצליחות  התוצאות  הארצית.  בפוליטיקה  החרדי  המאזן  לשינוי 
ההצלחה  בעקבות  החרדית,  הפוליטית  המערכת  את  להסעיר 
המסחררת של דגל התורה. היו מי שהספידו את כוחה הפוליטי של 
תנועת דגל התורה ברחבי הארץ וחלקם אף טענו כי החיבור עם 
תנועת ש"ס, נוצר במטרה לצבור כוח מול היריבות 'אגודת ישראל' 
ושלומי אמונים. אלא שתחזיות לחוד ומציאות לחוד, ראשי אגודת 
התוצאה  לאור  בהלם  מוכים  פרוש,  ומאיר  ליצמן  יעקב  ישראל, 
החד משמעית ברחבי הארץ ובראשם בערים חיפה ובירושלים, שם 

הוכח כוחה של 'דגל' בהפרש ניכר מ'אגודה'. 
החסידים  בין  הוותיק  הוויכוח  עומד  המספרים,  מאחורי 
הפלגות  של  המספרי  והכוח  האמיתי  הגודל  סביב  לליטאים, 
וכן  בכנסת  הכוחות  יחסי  על  היתר  בין  שמשפיע  מה  החרדיות, 
בחלוקת התפקידים. מניתוח ההצבעה עולה, כי בירושלים הוכח 
גדול  התורה  דגל  של  שכוחה  משותפת  ריצה  של  שנה   29 בתום 
המקומית  שדגל  נראה  בחיפה,  וכן  אגודה,  מהאחות  משמעותית 
כפולה כמעט בכוח הפוליטי על פני אגודה. מלבד זאת, הצליחה 
דגל התורה בצפת ובבאר שבע וכן במקומות נוספים, להגדיל את 
אסטרטגיים  מוקדים  על  מדובר  מהמקומות  בחלק  כאשר  כוחה, 

במיוחד, בקרב על גודל הסיעה.
במערכת  כבר  מאוד,  רחבה  היא  הדגלאי  לניצחון  המשמעות 
התורה  לדגל  להסביר  ישראל  באגודת  ייאלצו  הקרובה  הבחירות 
תפקידים  בנוסף,   .)60/40( הוגנת  אינה  הקיימת  החלוקה  מדוע 
ובהם  הזו  ההנחה  במסגרת  מחולקים  הפוליטית  במערכת  רבים 
השליטה בחינוך העצמאי, מנכ"ל רשת הגנים וכן החלוקה בזירה 
הניצחון  קודם  עוד  החשש  את  זיהו  שכבר  מי  המוניציפלית. 
בנאום  שהתריעו  פרוש,  השר  וסגן  ליצמן  השר  סגן  היו  המוחץ, 
בעיר חיפה לפני כשבועיים מניצחון של דגל התורה, "אוי ואבוי 
יהיה  ק.(  א  התורה  )לדגל  להם  אם  החסידי  שלנו  לציבור  יהיה 

משהו יותר משלנו", אמר פרוש.
סגן השר הוסיף, "אנחנו יודעים בדיוק איך חיים עם הדבר הזה 
גם כשיש פחות אנחנו שומעים כל הזמן את ה'קרעכצן'. כל הזמן 
מדברים על הקיפוח. תארו לכם מה יהיה לנו או לכם אם להם יהיה 
המצב  שיהיה  לנו  אסור  חסידי  כציבור  רבותי,  מכם.  יותר  משהו 
הזה". בנוסף, הדבר עלול להשפיע לרתיחה ביחסים המתוחים בין 
כה, בין דגל התורה לאגודת ישראל, שעלול להביא לפילוג חרדי גם 
בכנסת, בכך שדגל התורה תחזק את הציר מול ש"ס עד כדי ריצה 
יכול  משותפת, בתרחיש מסוים. כך או כך, בפוליטיקה הכל עוד 
לקרות - אך מה שבטוח, הבחירות אמש יכנסו לדפי ההיסטוריה 
של המערכת הפוליטית, ולכן אמרו מעכשיו "מאורעות תשע"ט".

חיים פרידלנדר, 'בקהילה'

דבר  שזה  חרדית  תקשורת  של  סיפור  יש  הנוכחיות  בבחירות 

העיתונאים החרדים לא עצמו עין בשבוע האחרון וכל פיפס אשר נעשה, הם נצמדו אל המיקרופון, הטלפון 
ולעט ומיד העבירו לכם – צרכני העיתונות • שניה לפני הסוף, ביקשנו מחמישה עיתונאים חרדים נחשבים 

לסכם ולפרשן את מערכת הבחירות האחרונה • מי הפתעת הבחירות, מי המנצחים ומי המפסידים

מנצח, מפסיד 
והסיפור הגדול
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חליפות יוקרה סלים פיט
&400

מכנסיים סלים פיט
&100

מכנסיים קלאסי
&80
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אוריאל צייטלין

11 יהודים נרצחו השבוע במרכז יהודי בפיטסבורג שבפנסילבניה, 
שם נהרגו על קידוש השם ביום שבת בבוקר, בעת שבמקום נערכה 
גדולה מהרגיל.  אנשים  כמות  אירוע שהביא למקום   - מילה  ברית 
10 בבוקר נכנס רוצח לאומן, בעל השקפה ניאו- בסביבות השעה 

המתפללים  של  חייהם  את  שגבה  מחריד  ירי  במסע  ופתח  נאצית, 
קבוצה  ועוד  נרצחו,  יהודים  עשר  אחד  המילה.  ברית  ואורחי 
הראשונים  שהיו  שוטרים  ארבעה  ביניהם  נפצעו,  מהמתפללים 

להיכנס לבניין.
רוז   ,65 גוטפריד  ריצ'רד   ,75 פיינברג  ג'ויס  הנרצחים:  שמות 
מלינגר 97, ג'רי רבינוביץ 66, ססיל רוזנטל 59, דוד רוזנטל )אחים( 
54, ברניס סימון 84, סילבן סימון )זוג נשוי( 86, דניאל שטיין 71, 

מלווין וואקס 88 ואירווינג יאנגנר 69.
מפקד זק"א בפיטסבורג שהיה בזירה המדממת סיפר: "זה אירוע 
טרור ראשון מסוגו באזור שלנו, המצב ישתנה עכשיו אבל לא נשבר, 
אנחנו העם היהודי ואנחנו נמשיך לחיות", את הדברים אמר בריאיון 
"טרגדיה  בזירה.  הקשים  המראות  את  תיאר  במהלכו  צה"ל,  לגלי 
הפיגוע  את  לי  הזכירה  הזאת  הזירה  זירות,  בהרבה  הייתי  גדולה, 
במרכז הרב ב-2008, היורה רץ אחריהם לכל פינה. מדובר באירוע 
היהודים  לתושבים  שגרם  דבר  באזור,  יהודים  נגד  ראשון  טרור 
תחושות קשות מאד, הייתה שבת מאוד קשה מאוד, אנשים לא ידעו 
מה לעשות, הילדים שלי אישית קצת בטראומה מהאירוע", הוסיף.

48, כתב בטוויטר לפני שיצא למסע  הרוצח, רוברט באוורס בן 
הארגון  נרצחים,  שלי  האנשים  את  לראות  יכול  לא  "אני  הרצח, 
נכנס".  HIAS מסייע להגירת אנשים לארה"ב, לא אכפת לי, אני 
לסייע  במטרה  שהוקם  יהודי-אמריקאי  לארגון  התכוון  הרוצח 
ליהודים נתיני ארצות הברית, להשיג רישיונות כניסה עבור קרוביהם 
שבאירופה, ולהילחם בחוקים המגבילים את אפשרות ההגירה של 
בפליטים מאפריקה  עוסק  גם  הארגון  בנוסף  לארץ.  מארץ  יהודים 
וממדינות במזרח התיכון, על פי דיווחים בארה"ב, הרוצח התמקד 
בפליטים  תמכו  הקהילה  וחברי  מאחר  הספציפי,  היהודי  במרכז 
מוסלמים, והוא החליט לנקום בהם, הרוצח היה נאצי מוצהר ששנא 
התבצר  היורה   ,CBS ברשת  הדיווח  פי  על  ומוסלמים.  יהודים 

בקומה השלישית.

"רצח המוני של יהודים"

שומרים  לראות  אוהב  לא  "אני  כי  הטבח,  לאחר  אמר  טראמפ 
חמושים מחוץ לבתי כנסת, אך אולי אין ברירה וצריך להציב שם 
חמושים". טראמפ הוסיף כי "אולי צריך להחזיר את עונש המוות 
היה  הטבח  אולי  הכנסת  בבית  חמוש  שומר  היה  ואם  בארה"ב", 
נמנע. עוד הוסיף הנשיא: "אמריקה כולה מתאבלת על רצח המוני 
של יהודים אמריקנים בבית הכנסת 'עץ החיים' בפיטסבורג. אנחנו 
יוצא לשוטרים האמיצים  ולבנו  ויקיריהם,  לאלו שנספו  מתפללים 
שנפצעו קשה, התקפה האנטישמית המרושעת הזו היא תקיפה על 
האנושות, כולנו יחד נעבוד כדי למגר את הרעל של האנטישמיות 

מהעולם שלנו, אנחנו חייבים להתאחד כדי לנצח את השנאה". 
התובע הכללי של ארה"ב ג'ף סשנס, אמר כי "משרד המשפטים 

יוסיף את האישום של 'פשע שנאה' ואישומים פליליים נוספים על 
עשויות  הללו  והאשמות  בפיטסבורג,  הכנסת  בבית  ההמוני  הירי 

להוביל לעונש מוות". 29 סעיפים נקבעו נגד הרוצח.
למשמע  נשבר  "לבי  מסרה:  הנשיא  רעיית  טראמפ  מלניה 
יברך,  שאלוהים  להיפסק.  חייבת  האלימות  מפיטסבורג.  החדשות 

ידריך ויאחד את ארצות הברית של אמריקה".
נשיא המדינה ראובן ריבלין התייחס בצאת השבת לאירוע הירי 
בפנסילבניה ואמר: "תפילותינו ודאגתנו העמוקה נתונים למתרחש 
בפיטסבורג, פנסילבניה, אל 'אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה'. 
ליבנו ומחשבותינו עם משפחות הנרצחים ואנו מתפללים להחלמתם 
המהירה של הפצועים. אני סמוך ובטוח כי כוחות הביטחון ורשויות 
החוק בארה״ב יחקרו את האירוע המחריד ביסודיות וימצו את הדין 

עם הרוצח הנפשע״.
בבית  לטבח  בתגובה  אמר  אדלשטיין  )יואל(  יולי  הכנסת  יו״ר 
על הטבח  עם צאת השבת  ״נדהמתי לשמוע  בפנסילבניה:  הכנסת 
עלינו  עמדו  שנים  אלפי  במשך  בפיטסבורג.  הכנסת  בבית  הנוראי 
ואת  רוחנו  את  שבר  לא  דבר  אבל  העולם,  רחבי  בכל  לכלותנו 
משפחות  את  מכאן  מחזק  אני  חיינו.  ובאורח  בערכינו  דבקותנו 
איתם  פועם  יהודי  לב  כל  שהערב  האמיצים,  והשוטרים  הנרצחים 

יחד".
הירי  לאירוע  בתגובה  מסר  בנט,  נפתלי  והתפוצות,  החינוך  שר 
בפנסילבניה: ״מדינת ישראל וממשלת ישראל קיבלו בהלם ובכאב 
היהודית  הקהילה  כלפי  הנוראית  המתקפה  על  הדיווחים  את 
ומתפללים  הדיווחים  אחר  בדאגה  עוקבים  אנו  בפיטסבורג. 
הנחיתי  "במקביל,  וציין,  הוסיף  בנט  בהקדם".  יסתיים  שהאירוע 
ניתן.  בכל שרק  לקהילה  לסייע  להיערך  את משרד התפוצות  כעת 

ליבנו עם משפחות ההרוגים והפצועים. יהי זכר הנרצחים ברוך״.
חוץ  ועדת  וחבר  בכנסת  ש"ס  סיעת  יו"ר  צור,   בן  יואב  ח"כ 
וביטחון, הגיב: "השם יקום את דמם של המתפללים בבית הכנסת 
אשר נרצחו לפני מספר שעות. אירוע ירי מסוג זה הוא עדות קשה 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  הקיצוני  טרור  ה שמוביל  דת  למלחמת 
ארגונים אנטי יהודיים הנחבאים מאחורי תדמית שקרית של שוחרי 
שלום ושומרי "זכויות הדם". אני סמוך ובטוח שנשיא ארה"ב דונלד 
טראמפ, אוהב ישראל, יגיב לתופעה ולגרורותיה במדיניות של יד 

קשה בכל מצב ובכל מחיר".
בפיטסבורג.  הכנסת  בבית  הטבח  את  נה  מג חמאס  בכיר  מנגד, 
גינו את  אך מצדיק טרור פלסטיני. לאחר שמרבית מנהיגי העולם 
הטבח בבית הכנסת 'עץ החיים' בפיטסבורג שבמדינת פנסילבניה-

ארה"ב, בו נרצחו 11 יהודים, בכיר חמאס באסם נעים גינה גם הוא 
את הטבח ואמר כי "לטרור אין דת או לאום, הפלסטינים הם קורבן 
לטרור של הכיבוש הישראלי, ומכירים בצורה הטובה ביותר מהו 

הטרור", כך דווח בחדשות 'כאן'.

במהלך ברית מילה בפיטסבורג שבפנסילבניה, נכנס רוצח ניאו נאצי וטבח 11 יהודים • הנשיא טראמפ הגיב 
בזעזוע והודיע כי ישקול להחזיר את עונש המוות • בחמאס הצדיקו את האירוע

ואומר לך בדמייך חיי

לעצור את הרצח הבא 
/ יענקי פרבר

בישראל,  שמאל  אנשי  ומספר  בארה"ב  טראמפ  מתגדי 
טוענים כי הטבח בפיטסבורג בשבת האחרונה, נגרם כתוצאה 
למעשה  הם  פוליטי.  זרם  אותו  כנגד  טראמפ  של  מהסתה 
והוא  מאחר  טראמפ,  הנשיא  הוא  ברצח  האשם  כי  סוברים 
לדוגמא  מייצגים,  יהודים  שאותם  מה  את  לתקוף  מרבה 
'עזרה וסיוע לפליטים', ועוד מספר נושאים שמייצג השמאל 

בארה"ב. ולכן הרוצח קיבל השראה מטראמפ.
קודם כל, צריך להזכיר כי הרוצח המתועב הזה שנא יהודים 
והוא רצח את אחד עשר המתפללים בגלל שהם יהודים, ולא 
בגלל טראמפ או כל עמדה פוליטית כזו או אחרת. דבר שני 
צריך לזכור, שבמידה ואכן צודקים אותם אלה ואכן זה נגרם 
כפול  נפש  חשבון  דורש  הדבר  טראמפ,  של  הסתה  בגלל 

ומכופל מצד אלה שמסיתים נגד טראמפ. 
וכו'  קומיקאים,  מפורסמים,  ממשל,  אנשי  בארה"ב  יש 
קומיקאים  מאותם  כשאחת  ולילה,  יום  נגדו  שמסיתים 
הצטלמה עם בובת ראש שדומה לטראמפ, כשהבובה טבולה 
נגדו  ההסתה  נבחר  שטראמפ  הראשון  מהיום  בדם.  כביכול 
אדם  טראמפ  שאם  כך  הרף,  ללא  נגדו  מסיתים  נפסקה,  לא 
ברצח בפיטסבורג, אותם מסיתים נגדו לא יותר טובים מכל 
למצב  גם  נוגעים  הדברים  השמאל.  ערכי  נגד  שמסיתים  מי 
פה בישראל, בימים האלה מציינים את רצח ראש הממשלה 
יצחק רבין, האירוע מתקיים עם הסתה נגד הימין ונגד נתניהו, 
אנשים כאן מסיתים נגד נתניהו יום וליל, וטוענים שהרצח של 
רבין הגיע בעקבות ההסתה של נתניהו, אם הם מתחלחלים 
מהסתה נגד רבין, איך הם נותנים יד להסתה נגד נתניהו. כל 
על  אחריות  לקחת  צריכים  ומשמאל  מימין  שמסיתים  אלו 
דברים שיוצאים להם מהפה ולראות איך מונעים את הרצח 
הבא, הסתה נגד טראמפ ונתניהו היא לא הפתרון להסתה נגד 

השמאל.
כי   השביעית"  "העין  ע"י  פורסם  גם  השבוע  בתחילת 
"בעיתונות החרדית לא מעניקים לזירת הרצח בפיטסבורג את 
התואר 'בית כנסת', והם מפרטים, 'יתד נאמן' - פיגוע במרכז 
יהודי, 'הפלס' - פיגוע במרכז יהודי, 'המבשר' - פיגוע ירי, לא 
ברור היכן, 'המודיע' - פיגוע טרור במרכז יהודי קונסרבטיבי. 
אינה  החרדית  שהעיתונות  ביקורת  מביעים  הם  למעשה 
קוראת 'בית כנסת' לבית כנסת ששייך לקהילה קונסרבטיבית.

לא אכנס לנושא ההלכתי של הגדרת בית כנסת, אבל לא כל 
חדר שמתפללים בו הופך לבית כנסת, יש הגדרות בהלכה מה 
זה בית כנסת, ומה זה בית מדרש, חילוקי דעות עם רפורמים 
או קונסרבטיבים לא הופך אותם לפחות יהודים, אבל לקרוא 
למקום 'בית כנסת', זה לא הולך לפי 'צו האופנה', זה צריך 
להיות לפי ההלכה. חבל שבמקום להיות עסוקים במשמעות 
עסוקים בלחפש בקטנות, האבל  אנשים  הנורא,  הפיגוע  של 
על הירצחם של היהודים בפיטסבורג הוא אבל של כל העם 

היהודי, הרוצח לא בדק באיזה נוסח הם התפללו.
שבת שלום

הכותב הינו ראש תחום החוץ באתר 'בחדרי חרדים'
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יצחק לרר

מחיפה הגיעה השבוע ביום שלישי ההודעה המצערת על פטירתו 
של השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי ז"ל, לאחר שחלה במחלה 

הנוראה ומצבו החמיר בעת האחרונה.
דוד אזולאי, בן 63, נשוי לפנינה ואב לארבעה. התגורר בקריית 
שמואל )חיפה(, אליה עבר ב-2016 לאחר שנות מגורים רבות בעכו. 
נולד למסעוד ופרלה, בעיר מקנס שבמרוקו, ועלה לישראל בשנת 
1963 שירת בצה"ל כחובש קרבי. הוא התגורר בעכו, וכיהן כחבר 
מועצת העיר במשך שלוש קדנציות, מ-1978 עד 1993. היה מקורב 
כיהן מטעם   1996–1993 בין השנים  לופס.  לרב העיר הרב שלום 
המועצה  כראש  מכן  ולאחר  המועצה,  ראש  כסגן  הפנים  משרד 

האזורית נחל עירון )שפורקה לאחר מכן למעלה עירון ובסמ"ה(. 
 ,2018 מרץ  עד  בה  וכיהן  לכנסת,  לראשונה  נבחר   1996 בשנת 
כיו"ר  כיהן   2001–2000 השנים  בין  אזולאי.  ינון  בנו  החליפו  אז 
ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. בין השנים 2001–2003 
שרון.  אריאל  של  הראשונה  בממשלתו  הפנים  שר  כסגן  כיהן 
אלי  דאז  הפנים  שר  ידי  על  מונה  הפנים  במשרד  כהונתו  במהלך 
ישי, לעמוד בראש צוות מקצועי שיפעל לבדיקת מעמדם של בני 
בצוות  באתיופיה.  במחנות  השוהים  ישראל  ביתא   - הפלאשמורה 
דין  בית  היו חברים הרב שלמה משה עמאר שכיהן אב  המקצועי 
בפתח תקווה שריכז את המחקר ההלכתי, דוד אפרתי לשעבר ראש 
הרב  אדר,  הר  מועצת  ראש  ואז  הפנים  האוכלוסין במשרד  מינהל 
יוסף הדנה רבה של יהדות אתיופיה ועורך הדין חיים קנר שריכז את 
פעילות הצוות, אז עוזרו של דוד אזולאי. בעקבות הוועדה התקבלה 

החלטת ממשלה לאפשר כניסתם של שארית יהודי אתיופיה.
לאחר הבחירות לכנסת ה-18 נבחר לכהונה נוספת כיו"ר ועדת 

הפנים והגנת הסביבה. הוא פינה את כיסאו ב-2011 לחברו לסיעה 
אמנון כהן, והתמנה ליושב ראש הועדה לפניות הציבור.

ש"ס.  ברשימת  השמיני  במקום  הוצב  ה-19  לכנסת  בבחירות 
והגנת  הפנים  בוועדת  חבר  להיות  אזולאי  נבחר  הבחירות,  לאחר 
הכנסת  בוועדת  הציבור,  לפניות  המיוחדת  בוועדה  הסביבה, 
ובוועדת הכספים. בבחירות לכנסת העשרים הוצב במקום החמישי 
ברשימת ש"ס, ועם הרכבת הממשלה החל לכהן כשר לענייני דתות. 
מהכנסת,  התפטרותו  את  הכנסת  ליו"ר  הגיש   2018 במרץ  ב-12 
שנכנסה לתוקף אחרי יומיים. אזולאי התפטר מהכנסת עקב מצבו 
הבריאותי, אך ממשיך לכהן כשר לענייני דת. את מקומו של דוד 
ה-16  במקום  שמוקם   – אזולאי  ינון   – בנו  תפס  בכנסת  אזולאי 

ברשימת ש"ס לכנסת העשרים. 

איש זהב

סיפור מרטיט אותו סיפר חיים הר זהב, משקף את גודל האישיות 
של האיש. הנה הסיפור כפי שנכתב ע”י חיים הר זהב בעצמו: השר 
דוד אזולאי שנפטר, היה אחד מנבחרי הציבור הכי נפלאים שיצא 
לי להכיר בחיי. הוא לא האמין באותם דברים כמוני, לא הצבעתי 
את  למצוא  וניסיון  אדם  כולו אהבת  היה  האיש  אבל   - לו מעולם 
הטוב בזולת. כל סטודנט שעבר אצלי שומע את הסיפור הזה, אבל 
עכשיו אפשר להגיד שהח"כ מהסיפור היה דוד אזולאי. לפני יותר 
מעשור הייתי כתב הכנסת של חדשות 10. רובי ריבלין היה היו"ר, 
לנו,  הכנסת.  חברי  של  הנוכחות  דו"ח  את  לפרסם  החליט  והוא 
הכתבים, אמרו שנוכל לקבל את הנתונים בשעה 17:00 )מהדורת 
כבר  ההפקה  כך(.  אחר  בדיוק  שעות   3 מתחילה  נזכיר,  החדשות, 

הכינה גרפיקה לח"כ הכי נוכח, הכי נעדר, הכי מצביע וכו' וכו' - רק 
מדוברות  הנתונים  את  קיבלתי  לכתבה.  ולהעלות  להשלים שמות, 
הכנסת, והמספרים היו ברורים. ח"כ דוד אזולאי, ועוד שני ח"כים 
אחרים, בקושי הגיעו למליאה. אם אני לא טועה, אזולאי הגיע רק 

ל-2 או 3 ישיבות במשך כל אותו הכנס.
הכל  במקום,  הונחה  הגרפיקה  לכתבה,  הקריינות  את  הקלטתי 
היה מוכן בזמן לפתיחת המהדורה. כתבה קצרצרה, משהו כמו דקה 
וחצי של נתונים עם פרצופים מתחלפים. קל ונעים. הכתבה שודרה 
בסביבות 20:10, חלק מהבלוק הפוליטי של המהדורה. כמה דקות 
צלצל.  שלי  הטלפון  בירושלים,  בדסק  הייתי  כשעדיין  כך,  אחר 
אמר,  הוא  חיים",  "היי  עניתי.  אדוני",  "שלום  אזולאי.  היה  זה 
"זה  הגעתי".  לא  למה  שתדע  רציתי  אז  ששידרת.  הכתבה  "לגבי 
לא ממש ענייני", אמרתי לו, "זו זכותך להגיע או לא להגיע, אבל 
למה?" "גילו לי סרטן", הוא אמר בקול חלש, "רוב המושב הייתי 
בטיפולים. אני מאוד אוהב להגיע למליאה וזה חשוב לי, אבל לא 
יכולתי". מכירים את התחושה כשהקירות סוגרים עליכם? שהדופק 

עולה? שהפנים מאדימות מרוב בושה? זו הייתה התחושה שלי.
לעורכת  אתקשר  מהדורה!  עדיין  "יש  לו,  אמרתי  לא",  "אוי 
הוא  לא",  לא  "לא  מתנצל!"  כך  כל  אני  הבהרה!  שיעלו  ואבקש 
אמר, "חס וחלילה. זה רק יגרום לך נזק ויכעסו עליך ואין בזה שום 
תועלת. רק רציתי שאתה תדע, כי חשוב לי שתדע שאני לא ברחתי 
לתקן!"  לי  "תן  ניסיתי,  אזולאי",  ח"כ  "אבל  או משהו"  מהכנסת 
"לא יקירי אין צורך. מה התועלת שלי בזה שייגרם לך נזק? עזוב, 

רק רציתי לספר לך למה לא הגעתי". 
יותר.  הרבה  רזה  בכנסת,  אותו  ראיתי  בערך  חודשיים  אחרי 
ניגשתי אליו וביקשתי להתנצל. קיוויתי שינזוף בי, שיגיד משהו רע, 
שיכעס. שייתן לי הזדמנות לקתרזיס. "אני כל כך מתנצל", אמרתי 
לו. "זה בסדר גמור", אמר בחיוך וחיבק אותי, "אני מרגיש הרבה 
יותר טוב, וזה מה שחשוב. לא כעסתי, אני לא כועס, ואתה לא צריך 
להתנצל על מה שעשית בלי כוונה". לסטודנטים אני מספר את זה 
כסיפור על איך לא עושים עיתונות. איך צריך לבדוק עוד פעם ועוד 
הכל(  אחרי  ישראל,  )כנסת  אמין  סופר  שהמקור  כשידוע  גם  פעם 
וכשנדמה שאנחנו יודעים הכל על הכתבה שאנחנו מכינים. לעצמי 
אני מספר את זה שוב ושוב כדי לזכור כמה טוב יש בבני אדם, וכדי 

להוקיר את הטוב הזה., מסיים חיים הר זהב את הסיפור המרגש.

במערכת הפוליטית נפרדים

נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן קיבל בצער גדול 
ואמר:  ז״ל  אזולאי  דוד  השר  של  פטירתו  על  המרה  הבשורה  את 
אני  בתכלית.  שמים  וירא  דרך  ישר  ועניו.  צנוע  גדול,  אדם  ״היה 

מכירו למעלה מעשרים שנה ומעיד עליו שהיה איש אמת״.
אבלה  ישראל  "ממשלת  מסר:  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
היום על פטירת חברנו היקר, השר דוד אזולאי ז״ל, שהלך לעולמו. 
במשך תקופה ארוכה התפללנו לרפואתו של דוד, שנאבק במחלה 
דוד  אחדות.  שעות  לפני  הסתיים  לחיים  מאבקו  לצערנו,  קשה. 
כיהן במשך למעלה משני עשורים כחבר כנסת, ויזם חוקים רבים 
וחרוץ  שתכליתם להיטיב עם אזרחי המדינה. הוא היה שר מצוין 
לי  יחסר  הוא  שלום.  ורודף  שלום  אוהב  אדם,  לכל  פנים  שהאיר 
ולכל חברי הממשלה. אנו שולחים תנחומים עמוקים לבני משפחתו 
דוד  כנסת.  כחבר  דרכו  את  שממשיך  ינון  הבן  ובתוכם  הנפלאה, 

יחסר לכולנו מאוד. יהי זכרו ברוך". 

ונאמן  הפוליטי  בנוף  חריג  דרך,  וישר  צנוע  איש 
לשולחיו: המערכת הפוליטית ומשרד הדתות נפרדו 
שהתמודד  ז"ל,  אזולאי  דוד  הרב  מהשר,  השבוע 

שנים ארוכות עם מחלה קשה

שר הדתות הרב 
דוד אזולאי ז"ל

<< המשך בעמ' 10



אנחנו מזמינים אתכם לעשרה ימי חופשה של טירוף חושים אמיתי ברמה הגבוהה ביותר אותה ניתן 
400 עובדי המלון יעמדו לשירות האורחים ערוכים ומזומנים לכל בקשה. לדמיין, כל 

בתאילנד

חייגו: 054-9734080, 053-3023531, 054-4970757

פסח מושלם

את חופשת הפסח בחרנו לערוך השנה בתאילנד מכל הסיבות שבעולם

תאילנד הוא יעד 
אקזוטי מרהיב עם 

הנופים היפים בעולם

אפשרות לליל סדר 
פרטי וחג 

שני של גלויות

תאילנד מציעה לאורחים מגוון 
עצום של בילויים, עיסויים 

מפנקים וטיפולי פנים כמו שרק 
תאילנד יודעת להציע ברמה 

הגבוהה ביותר ובמחירים מצחיקים

חופי העיר פטאיה נחשבים 
לחופים המבוקשים ביותר 

ונופשים מכל העולם נוהרים 
לבלות על חופים אלו

מזג האוויר בתקופת 
חג הפסח נעים וטרופי

רודוס

קרואטיה

סלובניה

שוויץ

איטליה

יוון

גשם

גשם
גשם

גשם
גשם

גשם

H

www.royalclubkosher2019.com

הזמינו עכשיו והגשימו את החלום לפסח חוויתי ומרגש בבירת הטיולים תאילנד

האוכל בכשרות 
המהודרת של הרב 
הגאון שמחה ווייס 

שליט"א 
כשר למהדרין מן 
המהדרין לא שרויה
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אמר:  מלכיאלי  מיכאל  הכנסת  חבר 
היא  אזולאי,  דוד  הרב  הדתות  שר  "פטירת 
בכלל  ישראל  לעם  ועצובה  קשה  בשורה 
איבד  ישראל  עם  בפרט.  האישית  ברמה  ולי 
בשנים  עשרות  שפעל  מיוחד  אדם  היום 
וביצע  ובצנעה,  בשקט  ישראל  כלל  למען 
איבדתי  האישית,  ברמה  גדולות.  מהפכות 
זכיתי  הציבורית.  בעשייה  דרכי  מורה  את 
ושם  הדתות,  כשר  שלו  מטה  ראש  להיות 
הרב  הציבור.  למען  מסירות  מהי  למדתי 
שהפנייה  עד  שקט  ולא  נח  היה  לא  אזולאי 
על  מסתדרת  הייתה  הפשוט,  האזרח  של 
הצד הטוב ביותר. גם לאחר מכן, כשנכנסתי 
את  וקבלתי  התייעצתי  ישראל,  לכנסת 
קשה  בשעה  ושעל.  צעד  כל  על  הדרכתו 
ולכל  הצדקנית  לאשתו  תנחומים  משגר  זו, 
לראות  זכיתי  אשר  היקרים,  המשפחה  בני 
התקופה  מהלך  בכל  העצומה  מסירותם  את 

הקשה".
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, 
היה  אזולאי  "הרב  רבינוביץ:  שמואל  הרב 
בנועם  ציבור'.  'שליח  למושג  ומופת  אות 
הליכות ובתבונה רבה הוא עמד על משמרת 
הקודש ופעל במסירות נפש למען המקומות 
היה  לא  בפרט.  המערבי  והכותל  הקדושים, 
ותמיד  ממנו,  שנעלם  גדול  או  קטון  פרט 
כלפי  הגדולה  האחריות  עיניו  לנגד  עמדה 
מכך  פחות  ולא  העתיקה  הדורות  שרשרת 
העם  ולמורשת  היהודי  לעתיד  האחריות   –
היהודי. אשרי מי שעולה לגנזי מרומים ועמו 
הכותל  למען  בעשייה  כך  כל  רבות  זכויות 
והמקומות הקדושים. הקרן למורשת הכותל 
המערבי ועם ישראל כולו מתאבלים היום על 

לכתו של שליח נאמן".
השר  ירושלים  עיריית  לראשות  המועמד 
היום  איבדה  ישראל  "ממשלת  אלקין:  זאב 
זן  אזולאי.  דוד  יקר מאוד- שר הדתות  אדם 
נדיר מאוד בפוליטיקה, מחד איש עדין בעל 
מידות ולב רחב. ומאידך, אדם שנון שאהבת 
עם ישראל הייתה בלבו. בכל שנותיו הרבות 
האוכלוסייה  כלל  למען  רבות  פעל  בכנסת 
המון  לעבוד  לנו  יצא  רבים.  חוקים  וקידם 
חקיקה,  לענייני  השרים  בוועדת  יחד- 
הפעילות  בשאר  וכן  מאוד,  פעיל  היה  בהם 
אני  זו,  קשה  בשעה  בכנסת.  הפרלמנטרית 
בעשייה  דרכו  לבנו ממשיך  תנחומים  משגר 
בני  ליתר  וכן  אזולאי,  ינון  ח"כ  הציבורית, 
המשפחה הנרחבת, אשר איבדו יחד עם עם 
ישראל וממשלת ישראל, אדם מיוחד שנזכור 

אותו תמיד".

נפתלי  היהודי,  הבית  ויו״ר  החינוך  שר 
מאיר  איש  ז״ל,  אזולאי  דוד  ״השר  בנט: 
שחיבר  אמיתי  ציבור  שליח  לב.  טוב  פנים, 
שירת  ממרוקו,  עלה  בענווה.  ציבורים  בין 
בזירה  רבות  ופעל  קרבי  כחובש  בצה״ל 
המקומית והארצית. דוד, החיוך שלך יחסר. 

ברוך דיין האמת״.
השר לשעבר אלי ישי: "בצער ובכאב רב 
ורעי  ידידי  של  פטירתו  על  כעת  התבשרתי 
מזכה הרבים השר רבי דוד אזולאי ע"ה. רבי 
ציבור  לנציג  ודוגמא  לסמל  עבורי  היה  דוד 
טובת  ורק  אך  עמדה  עיניו  שלנגד  אמיתי 
את  רבות  פעמים  הקריב  כך  ועבור  הכלל, 

טובתו האישית. ברוך דיין האמת."
סגן יו"ר הכנסת ישראל אייכלר: "את רבי 
כפעיל  ארבעים שנה  לפני  בעכו  הכרתי  דוד 
לימים  העיר.  לילדי  היהודי  החינוך  למען 
אף כיהן כיו"ר הועדה לפניות הציבור והיה 
לפה לכל פונה ומבקש. ליוויתי את פעילותו 
עשרות שנים למען קדשי ישראל ואף זכיתי 
לנסוע אתו לצרפת ובלגיה לעצור את גזירות 
באירופה.  המילה  וברית  הכשרה  השחיטה 
"ולענוים  עליו:  אמרנו  לשר  כשהתמנה 
עם  התנהג  וברחמים  בחסד  בחן  חן".  יתן 
הבריות ומי שדעת הבריות נוחה הימנו דעת 
המקום נוחה הימנו. "אי חסיד אי עניו מי יתן 
הכבודה  למשפחתו  תנחומי  תרומתו".  לנו 
ובמסירות  באהבה  אותו  שליוותה  והמסורה 

כל ימי חייו"
דרך,  ישר  איש  התורה":  "דגל  תנועת 
שנים  עשרות  במשך  שפעל  כשרונות,  ברוך 
החינוך  של  החינוכית  במערכת  בהיותו  עוד 

העצמאי ולאחר מכן בפעילותו בכנסת וכשר 
שסייע  פנים  מאיר  איש  היה  דת.  לשירותי 
לכל, ואנחנו מצטערים צער רב על פטירתו, 

חבל על דאבדין ולא משתכחין.
גפני:  משה  הרב  ח"כ  התורה'  'דגל  יו"ר 
עשרות  ומשפחתית  אישית  בידידות  "היינו 
קרובים  שהיינו  יקר  חבר  מאבד  ואני  שנים 
אחד לשני וצר לי על פטירתו, שימליץ טוב 
בעדנו ובעד כל כלל ישראל שזכויותיו רבות 

ושתהא נשמתו צרורה בצרור החיים".
אלו  "ברגעים  מרגי:  יעקב  הכנסת  חבר 
של  פטירתו  על  המרה  ההודעה  את  קיבלתי 
לא  אזולאי.  דוד  השר  לי  כאח  שהוא  ידידי 
רבים זכו לשיחות הנפש שהיו לי עמו בשנים 
אמת  איש  הארץ  מן  חסיד  אבד  האחרונות. 
וחסד שהצניע את גודל נשמתו העדינה ואת 

אישיותו."

עם ישראל איבד היום אדם 
מיוחד שפעל עשרות בשנים 

למען כלל ישראל בשקט 
ובצנעה, וביצע מהפכות גדולות. 

ברמה האישית, איבדתי את 
מורה דרכי בעשייה הציבורית. 

זכיתי להיות ראש מטה שלו כשר 
הדתות, ושם למדתי מהי מסירות 

למען הציבור. הרב אזולאי לא 
היה נח ולא שקט עד שהפנייה 

של האזרח הפשוט, הייתה 
מסתדרת על הצד הטוב ביותר

"

ימינו  של  בעידן  כשלעצמו.  מעניין  מאוד 
כתבה  עם  מפואר  עלון  להוציא  צריכים  לא 
מסוים  שעיתונאי  לדאוג  מספיק  מרשימה, 
יצייץ ידיעה טובה או רעה עליך, אתה מצלם 
מסך ומריץ את זה בקבוצות הוואטספ השונות 
בעצם  אומר  זה  כי  מעניין  מאוד  נתון  וזה 
אולי  החברתיות,  הרשתות  של  שההשפעה 
התוכן  אבל  במגזר,  קטנה  שלהן  החשיפה 
יש  לחלוטין.  מיינסטרימיות  לאוזניים  מגיע 
גדול  תפקיד  פה  שיחקה  שהתקשורת  לציין 
האלה  בנושאים  מתעסקים  משנה  למעלה 
והדברים הללו עוררו שיח תקשורתי וציבורי.

כבר  התקשורת,  של  ההשפעה  את  ראינו 
אבל  בבחירות,  שדנים  ארוכים  חודשים 
ההחלטות  רוב  החרדית  הבחירות  במערכת 
סגירת  לפני  ספורים  שבועות  מגיעות 
הרשימות ולמרות המשחק של כלי התקשורת 
רוב הדברים באמת נסגרו ברגע האחרון. ולכן 
התקשורת  לכלי  מתייחסים  איך  לראות  צריך 
האם  ולדעת  החברתיות  הרשתות  ועל  האלה 

זה השפיע על מערכת הבחירות.
של  הגדול  הסיפור  על  מדברים  אנחנו  אם 
התורה  דגל  של  הציר  זה  אז  הללו  הבחירות 
התמודדה  התורה  שדגל  מקום  בכל  וש"ס. 
לבדה היא הכפילה את כוחה. בירושלים היו 
לה 3 נציגים היא קיבלה שישה, בביתר היו לה 
והיא  4, בחיפה היה לה אחד  והיא קיבלה   2
קורה  היה  באמת  מה  להניח  ואין   2 קיבלה 
במקומות  לבדה  רצה  הייתה  התורה  דגל  אם 

נוספים. לצורך העניין בני ברק. 
באלעד,  לדגל.  מובהק  ניצחון  עוד  אגב, 
היא שמרה על כוחה שזה הישג עצום. אנשים 
לא האמינו שהיא תקבל שלושה נציגים, כולם 
דיברו על שני מנדטים וקיבלה את מה שהיה 

מגיע לה.
גם היא שיחקה משחק אדיר שכולם  ש"ס 
ברק  בני  הערים  בכל  התרסקות  לה  חזו 
ובחלק  כוחה  על  שמרה  היא  וכו'.  ירושלים 
מהמקומות אף הגדילה את כוחה, היא ידעה 
להמר על הסוס הנכון עד עכשיו בכל מקרה 
לאריה  מדהים  הישג  העיר.  ראשות  בנושא 
הוא  ש"ס  של  שההישג  חושב  ואני  דרעי. 
הרבה יותר גדול מדגל התורה, כי הקהל של 

ש"ס יותר מגוון.
חבר'ה  של  נוסף  נושא  זה  נוסף  נושא 
מודרנים או חרדים חדשים, יש לליכוד מספר 
עליזה  גם  ברק,  בבני  קולות  של  מבוטל  לא 
מהמגזר  מבוטל  לא  מספר  קיבלה  בלוך 

החרדי. 
אם אנחנו מדברים עוד פעם על הנושאים 
שאינן  למפלגות  חרדים  קולות  זליגת  של 
התעוררות,  עם  ירושלים  את  לנו  יש  חרדיות 
יותר  לא  אם  מנדט  חצי  תופעה של  כאן  ויש 

וזה משמעותי. 
בבחירות  לרבנים  השמיעה  נוסף  דבר 
בירושלים  גם  מדהים,  דבר  זה  הנוכחיות 
ללא  רבותיהם  בקול  ושמעו  הלכו  החסידים 
שמץ של פקפוק. כנ"ל לגבי הציבור הספרדי. 
המפלגות החרדיות הביאו את כוחם וזה דבר 
הדברים  על  לדבר  חשוב  אבל  מרשים  מאוד 

הללו גם אם זה נשמע לנו מובן מאליו.
שאומנם  יחד  מפלגת  היא  נוסף  סיפור 
מיני  לכל  נציגים   30 שהכניסו  מספרים 
מקומות, אני חושב באופן אישי שהם הפסידו 
היא  לא באמת,  היא  יחד  כי  שלא באשמתם, 
פיקציה, כלומר אין להם משהו עם תוכן, אין 
בין הספרדי של ש"ס לבין ספרדי של  הבדל 
יחד, זה החליט שדרעי טוב לו והשני החליט 
שישי טוב לו ולפי זה חלק מהאנשים החליטו 
על  מדבר  לא  ואני  שלהם...  הרב  יהיה  מי 
התלמידים שבאמת עושים מה שהרב שלהם 

אומר, אבל יחד לא מוכרת משהו ממשי. 
עץ  מפלגת  על  מסתכלים  אנחנו  אם  מנגד 
לה  יש  הנהגתי,  משבר  לשרוד  הצליחה  היא 
לה  יש  נוסף  ודבר  מוכרת  ושיטה שהיא  דרך 
גם מוסדות משלה. יש לילדים של מצביעיה 
של  בסופו  חרדית  מפלגה  וזה  ללמוד  איפה 
אחרי  זה  את  לעשות  השכילו  לא  יחד  דבר. 
שלוש שנים ואם הם לא יעשו את זה אלי ישי 

יכול לגנוז את חלום מפלגת יחד לנצח.

אלי רובין, קו עיתונות

השעה הייתה לאחר 24:00 של יום שלישי 
הקלפיות  סגירת  לאחר  שעתיים  השבוע, 
בבית שמש ובכלל. הסתובבתי במטות יהדות 
התורה וש”ס בעיר והמתח על פני הפעילים, 
בין  הצמודה,  המגמה  מתמיד.  בולט  היה 
גרף התוצאות  שני המועמדים, לא עזבה את 
וכישלון צפוי כבר הורגש מעט בחלל האוויר.

ועסקנים  פעילים  מפי  שנשמעו  החששות 
להתברר  החלו  כבר,  קודם  שבועיים  בשטח, 
כנכונים. “ראשי המפלגות החרדיות מעדיפים 
כה  בין  שם  ורכסים,  באלעד  להתקוטט 
התוצאה הייתה של חרדי בראשות”, הזהירו 
לכך,  גרם  זה  דבר  כשגם  בעיר,  גורמים 
'בטוח  של  אווירה  נוצרה  החרדי  שבציבור 
הלכה  רק  השאננות  ומשכך  לוקח'  אבוטבול 

וגברה.
לעומת זאת, במטה עליזה בלוך עבדו סביב 
 – החרדים  גם  חודשים.  כמה  משך  השעון, 
פני  על  תקוותם  את  בה  לתלות  שהעדיפו 
-  עשו את המירב על  הציות לגדולי ישראל 
או  לטובתה,  קולות  ועוד  עוד  להביא  מנת 
לפחות לגרום לכך שחלק מהצייתנים לרבנים, 

יוותרו על הליכה לקלפי ביום הבחירות.
כאן  הכואבים  הדברים  אחד  זהו  וכסף, 
בסיפור. משה אבוטבול היה במצוקה נוראית 
שעמדו  המפלגות  קמפיין.  מימון  מבחינת 
כספים  להזרים  מיהרו  לא  אבוטבול  מאחורי 
לטובתו וכך הוא נאלץ להילחם על כל שלט 
וגימיק בחירות שהיה אמור למשוך מצביעים 
יצאה  בלוך  עליזה  לעומתו,  פוטנציאליים. 
למימון כספים באינטרנט וגייסה מאות אלפי 
שקלים, שאיפשרו לה לקיים קמפיין בחירות 

רחב וססגוני.
על  בלוך  עליזה  שמרה  הדרך  כל  לאורך 
חרדים,  כשהמילה  ומכובד,  ראוי  קמפיין 
אחת,  פעם  ולו  נשמע  לא  שלילי,  במובן 
למשוך  לה  איפשר  דבר  של  שבסופו  מה 
מאלי  בשונה   - לכיוונה  רבים  חרדים  קולות 
שני  על  הקודמות  בחירות  שהתמודד  כהן, 
סיבוביו ולא הצליח להביא את המאות קולות 
החרדיים הבודדים בשביל לנצח, כשאז המצב 
והחילונים  לחלוטין  שונה  היה  הדמוגרפי 

החזיקו רוב של מעט יותר מחמישים אחוז.
על פניו, על פי התוצאות, באופן ברור היה 
סחף של כמה אלפי קולות חרדים אל בלוך, 
זאת מאחר ובמועצת העיר החרדים קבלו רוב 
מוחץ של 12 חברים מתוך 21 - דבר המצביע 
על כך שלפחות שני מנדטים, המשתווים לכל 
הלבן  בפתק  הצביעו   - קול  ל-3,000  הפחות 
למפלגה חרדית ובפתק הצהוב לעליזה בלוך. 
הרגילות,  הקלפיות  ספירת  של  בסופן 
אבוטבול היה בפער של 251 קולות לטובתו, 
)של  הכפולות  המעטפות  את  היו  עדיין  אך 
החיילים והנכים(, שם היה ברור כמעט במאה 
פער  סוגרת  המירב,  את  גורפת  שהיא  אחוז 
מאות  של  הפרש  עם  אבוטבול  על  וגוברת 
קולות. בסופו של יום השערה זו, אכן התבררה 
 533 של  בפער  ניצחה  בלוך  ועליזה  כנכונה 

קולות על פני המועמד משה אבוטבול.
יום חמישי, משה אבוטבול השלים  אמש, 
עם תוצאות ההפסד, בירך את המנצחת וביקש 
להודות לכל הפעילים, המסייעים והתומכים. 
שחלילה  מי  "מכל  סליחה  ביקש  אף  הוא 
התאמצות  בחוסר  או  באמירה  הן  בו  פגעתי 
לבקשתו", כשלדבריו, "קוצר הזמן לא הותיר 

לי לעשות הכל".
אבוטבול  הודיע  אף  מרגש  מכתב  בשלהי 
לפרוש  שוקל  הוא  רבות,  שנים  לאחר  כי 
מהעשייה העירונית, דבר שהשאיר בהלם אף 
את מתנגדיו, שלא חסכו בשבחים ומצאו את 
הזמן לפרגן על בן אדם עם לב טוב, שתמיד 
היה קשוב לתושב והיה זמין לו בכל אמצעי, 
ברחוב  טלפון,  בשיחת  פנים,  אל  בפנים 

וכמובן בבניין העירייה.
כי  שהרגישו  אלו  גם  אחרת,  או  כך 
לאבוטבול לא מגיע הקול שלהם ולכן העדיפו 
תעשה',   ואל  'שב  מבחינת  בבית  לשבת 
מבינים היום כי הקלישאה של 'כל קול קובע' 
אמירה  אלא  בחירות,  סיסמת  עוד  לא  היא 

שעשויה להכריע מערכה שלימה.

<< המשך מעמ' 4 << המשך מעמ' 8



מצפה? 
עולה על כל הציפיות!לאומית זהב 

הבראה ליולדת בתנאים עדיפים - מילד ראשון | דולה | ייעוץ לפעילות גופנית 
לאחר לידה | אחות פרטית בבית היולדת | יועצת ה. | יועצת שינה

סל לידה מנצח גם למצטרפות חדשות!
עד 8,000 ₪ לתקופת טרום הלידה ואחריה

כחלק מהביטוח המשלים המשתלם בישראל.

במגזר החרדיהצומחת ביותרלאומית הקופה 

בכפוף לתנאי השב"ן | קיימת תקרה כספית ספציפית על פי סוג השירות/האביזר

הצטרפי עוד היום ללאומית:
1-700-507-507
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מלחמה על הדור הבא

בהמולת  נשכחו  בפיטסבורג  הנורא  הרצח  הדי 
חלוף,  בר  אינו  הכאב  המקומיות.  הבחירות  ימי 
ארה״ב,  יהודי  ושל  על  והמסקנות  ההשפעות 
הראשון,  השלב  ולהבא.  מכאן  חייהם  אורחות  על  ישפיעו 
שמירה! אנשים יפחדו פיזית להגיע למקומות תפילה ומפגש 
יהודיים שלא יהיו שמורים ומוגנים. מנהגי אירופה היהודית, 
המסתגרת מאחורי מחסומים ודלתות חשמליות, בגלל האיום 
היה  מי  והפרוטסטנטית.  החופשית  בארה״ב  המוסלמי, 

מאמין?
דרור  שקרא  מוצהר,  אנטישמי  לבן,  ימני  מטורף  הרוצח, 

לסיסמאותיו בפומביות. קילל, איים ובסוף פעל. 
כל  מפחידה,  בארה״ב  נשק  להשיג  ניתן  שבה  הקלות 
מטורף חולה-רוח יכול להסתובב, חמוש מכף רגל עד ראש. 
נשיאת  המאפשר  ארה״ב  לחוקת  השני  התיקון  על  הויכוח 
כלי נשק, הינו ליבת הויכוח בין המפלגות בארה״ב! הנשיא 
דונאלד טראמפ העומד בראש המפלגה הרפובליקאית, הינו 
המגן הגדול של ׳הזכות׳! כחלק מ״זכויות הפרט״ המעוגנות 

בחוקה האמריקאית והינם בבת-לב המחוקקים והאזרחים.
הקלות הבלתי נסבלת של קניית ושימוש בנשק בארה״ב, לא 
מאפשרת לרשויות החוק, לעקוב אחר מפגעים פוטנציאליים. 
ארה״ב רגילה להתקפות טירוף של חולי-רוח כנגד אזרחים, 
ילדים, בבתי ספר ומרכזי קניות. מתייחסים לכך כגזירת גורל 
וכתנאי חיים. מיליוני היהודים בארה״ב הינם מרכיב חשוב 
וחלק בלתי נפרד מהחיים האמריקאים. בכל פיגוע עבר, היו 
יהודים, הם נפגעו לא בגלל יהדותם וגם לא בגלל צבע עורם, 

הם היו שם במקרה.
יהודים,  כנגד  האנטישמים  הפיגועים  של  מוחלט  רוב 
הסתיימו  שמקסימום  ואיומים,  קרס  צלבי  בציור  התמקדו 
במכות. ברוך השם לא בירי ישיר, במטרה לטבוח כמה שיותר. 
השחורים,  של  והכעס  השחרור  ממסע  כחלק  ה60  בשנות 
הופנה חלק מהזעם ברחובות אל היהודים ׳העשירים׳! הליגה 
להגנה יהודית שהוקמה אז בראשותו של הרב מאיר כהנא, 
גדול  חלק  הרווח,  נרגעו.  הרוחות  שערה,  מלחמה  החזירה 
מהיהודים השריריים שגילו את זהותם היהודית והלאומית, 
רק בגלל ההתארגנות היהודית החדשה להגנה עצמית, עלו 

ארצה ובנו פה את ביתם. הפיקו מתוק ממר.
החבדי״ת  השכונה  כגון  מעורבות  בשכונות  היום  גם 

׳קרונהייטס׳ ישנם היתקלויות מדי פעם. גם כאן המתח הינו 
גזעני  ולא  כמעט  עשיר,  לבן  מול  עני  שחור  גזעי-כלכלי! 
מוכר  בהחלט  האנטישמי  הסיפור  דת.  או  יהדות  רקע  על 
בארה״ב, הרוויה קבוצות לבנות מיליטנטיות השונאות זרים/

העובדה  שנואים.  כולם  מיותר,  אין  מקסיקנים,  שחורים/ 
וקריאה  נאציזם  שבעתיים.  מסוכנת  בידיהם  זמין  שהנשק 
לפגיעה על רקע גזעי, אסורים בחוק בארה״ב, ועדיין ישנם 
קבוצות רבות וגדולות, המתהדרות בנאציזם ושנאת יהודים 
מי  כל  כנגד  בסיסית,  לשנאה  בנוסף  אובססיבית,  ספציפית 

שלא ׳לבן ונוצרי׳. 
להוצאת  נועדו  בלבד,  ללבנים  והארגונים  הקבוצות  רוב 
הנמוך.  ׳לבנים׳ מהמעמד  ופריקת תסכול של  קיטור הדדית 
בכלי  התהדרות  צבעוניים,  קעקועים  שחורים,  עור  בגדי 
מפגנים  מחאה,  ושלטי  סיסמאות  הרבה  וקרים,  חמים  נשק 
רעשניים ותהלוכות בימי ראשון, מעט מאד מעשים בפועל. 
החוק.  רשויות  ע״י  מקרוב  מפוקחים  המסוכנים,  הארגונים 

הסתה אסורה, גזענות אסורה ועומדים לדין.
מפגע  יחידים׳.  ׳טרור  הינה  הבעיה  טרור,  בכל  כמו 
פרסום,  ללא  מראש,  והתארגנות  חשיפה  הכנה,  ללא  יחיד, 
מוקדם  לגלוי  קשות  למסך,  מתחת  פעולות  שותפים!  ללא 
מראש  ולסכל  לעקוב  המודיעין  ארגוני  יכולות  ולמניעה. 
ותחמושת, מוגבלות  נשק  פעולה של מטורף האוגר לעצמו 
להיתפס,  או  להיהרג,  מפחד  שלא  מטורף  קיימות.  לא  עד 
לא מוגבל ביכולותיו. העובדה שרוצח אחד ביצע את זממו 
אנטישמים  ארה״ב.  ליהודי  טובה  מבשרת  לא  והצליח! 

מטורפים וחקיינים לא חסר ביבשת. הדאגה לא מיותרת. 
האפשרות להתמגן, ולהישמר, תרחיק עשרות אלפי יהודים 
משמירה על מינימום של זהות וקשר ליהדות ודת. הקהילות 
מבוגרות  הגדולה,  בארה״ב  והקונסרבטיביות  הרפורמיות 
יחסית, אין צעירים ונוער. ההתבוללות מכה פגיעה אנושה. 
היהדות הינה סוג של ׳מועדון׳ חברים. באם המועדון מסוכן, 
החברים יתרחקו. הפעילות והתפילות הינם וולונטריות, לא 
מהתארגנויות  חלק  החיים.  מאורחות  ומתחייבות,  מחויבות 
היהודים בארה״ב לחיי קהילה ומפגשים שבועיים, נבעו מכך 

שלא קיבלו אותם למועדונים יוקרתיים. ברירת מחדל. 
מתפתחים  הפעילים  האורתודוכסים  המרכזים  לצד 
פעילות  ישנה  וחרדיים,  דתיים  באזורים  רק  ולא  ותוססים, 

היהודי.  הציבור  שכבות  בכל  חב״ד  תנועת  של  נמרצת 
יקר מזולל״. כל  הפעילות הענפה של חב״ד הינה "להוציא 
נשמה רווח נקי. מלבד העול הכלכלי שיוטל על בתי ומרכזי 
מהם  תרחיק  הבטחונית  המציאות  ביבשת,  השונים  חב״ד 

מתעניינים פוטנציאליים. הפסד מרובה. 
היהדות המודרנית והלא אורתודוכסית בארה״ב, מתכחשת. 
חלק מראשי קהילת פיטסבורג מצאו ׳אשם׳ הנשיא טראמפ 
לבקר  רצונו  את  מראש  דחו  הם  ממנוחתם.  שדים  שהחריד 
בפיטסבורג האבלה והכואבת. לדברי בכיר בקהילה, טראמפ 
את  מגנה  ולא  האנטישמיות  הלבנות  התנועות  את  מעודד 
פעילותם, מאחר והם בסיס כוחו. לבן, הלבוש בחולצת ג׳ינס, 
העובד עבודת כפיים, או לבן המובטל בגלל כוח עבודה זול 
את  להצדיק  הבאה  מגוחכת,  האשמה  כהים.  ו-או  זרים  של 
האוניברסיטאות  את  השוטף  הסוציאלי  והגל  הליברליזם 
תנועה  אמריקה.  של  בארה״ב  האינטלקטואלים  ומעוזי 
וקוראת  הפלשתינאי?  הנרטיב  את  המאמצת  מיליטנטית 
לחרם על ישראל. חלק מהיהדות השבעה והעשירה, חוברת 

לגל החדש. אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. 
האנשים  מהפך.  עוברת  ארה״ב  יהדות  מפוכח,  במבט 
הזהות  בשר.  כל  בדרך  נעלמים  השואה,  שרידי  שהינם 
היהודית שהוטבעה בבשרם ע״י הנאצים ימח שמם, נחלשת 
רחוק  ו-או  ומצוות  תורה  שומר  אינו  באם  השני  הדור  אצל 
מחינוך ולאומיות יהודית. בדור השלישי, שרידים בלבד. גם 
יהודי ה׳קדיש׳ ו׳כל נדרי׳ נעלמים. אין עתיד. הדור הרביעי, 
לא מכיר ולא ׳מודע׳ ליהדותו. באוניברסיטה הוא נתקל בגלי 
שנאה לישראל ויהדות, מהבית אין לו שום בסיס וידע אישי 
מוקדם. מכאן המרחק להצטרף לשונאים ותומכי חרמות על 
ישראל ומוצרים ישראלים, המרחק קצר. ו׳כשישראל יורדים, 

הם יורדים עד עפר׳. 
באוניברסיטאות  והסטודנט  הקהל  דעת  על  המלחמה 
בארה״ב, הינה משימה לאומית שמחייבת את מדינת ישראל. 
ממשלת ישראל והסוכנות היהודית עושים! אך לא מספיק. 
חיים  של  עתיד  ועל  הילד-סטודנט  נפש  על  מלחמה  זו 
יהודיים בכל רחבי ארה״ב. חייבים להיות יצירתיים להשקיע 
משאבים, לא לוותר, להלחם. זה לא יהיה קל ופשוט. סופו 

של השמן שהוא צף על המים. בהצלחה. 

רצח היהודים בפיטסבורג משפיע במישרין על חייהם של כל יהודי ארה”ב, 
שיזדקקו לשמירה והגנה • מדינת ישראל חייבת לחזק את עמדתה ולהילחם על 

דעת הקהל באוניברסיטאות בארה”ב

עו"ד יצחק שינפלד 



המלחמה על דעת הקהל והסטודנט באוניברסיטאות בארה״ב, הינה משימה לאומית 
שמחייבת את מדינת ישראל. ממשלת ישראל והסוכנות היהודית עושים! אך לא 
מספיק. זו מלחמה על נפש הילד-סטודנט ועל עתיד של חיים יהודיים בכל רחבי 

ארה״ב. חייבים להיות יצירתיים להשקיע משאבים, לא לוותר, להלחם. זה לא יהיה קל 
ופשוט. סופו של השמן שהוא צף על המים. בהצלחה. 

"
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רבות כתבתי כאן בחודשים האחרונים על המבחן 
הגדול של דעת תורה בבחירות שהתקיימו השבוע. 
המבחן הזה - אותו עבר השבוע הציבור החרדי 

הסתיים בהצלחה גדולה.  
הצלחה חסרת תקדים, בכל גרף, טבלה, ובכל עיר ועיר 
כשמסתכלים על התוצאות מבינים דבר אחד, כל המגזר 
החרדי אינו מתרגש מרעשי הרקע מסביב ובסוף בקלפי הוא 
בוחר את מה שגדולי ישראל הורו לו. הדיבורים המוקדמים 
על התפרקות החברה החרדית מתבררים היום הזה כדיבורים 
חסרי שחר, דיבורים שאינם משקפים את המציאות, עובדה, 
הציבור החרדי בסוף שם בקלפי את מה שגדולי ישראל 

הורו לו. 

אשדוד

בעיר אשדוד יש מנצח אחד גדול וקוראים לו אבי אמסלם. 
אמסלם התחיל את הקמפיין שלו לפני מספר חודשים, 
האיש הזה עבד קשה, מבית אל בית, דלת אל דלת, החזיר את 
ש"ס של פעם, ש"ס של העמך, הוכיח לכולם שכל ההספדים 
על כך שש"ס של היום שייכת לבני התורה בלבד אינם 
נכונים, מספר הקולות שהביא אמסלם לרשימת ש"ס בעיר 
מוכיח שהיאוש הזה מש"ס של העמך לא במקום, אמסלם 
הביא ניצחון אדיר לא רק במספר המנדטים הגבוה )שישה 
מנדטים( אלא גם ובעיקר הוכחה חד משמעית שהנציגים 

שמייצגים את העמך יכולים להביא קהלים מבחוץ. 

פתח תקווה

המנצח הגדול של פתח תקווה הוא ללא ספק אוריאל 
בוסו )גילוי נאות: אני מתגורר בעיר(. 

בוסו הרים את ש"ס לגבהים שמזכירים את תקופת ה17 
מנדטים, ש"ס של פתח תקווה קפצה במספר הקולות במאה 
אחוזים. פתח תקווה שהיה נדמה שבשנים האחרונות נכבשה 

ע״י הציבור הדתי לאומי הוכיחה השבוע אחרת. 
כמי שמכיר את אוריאל בוסו מקרוב אני יכולתי לומר 
עוד לפני הבחירות שגם אנשים שלא טבעי שיצביעו לש"ס 
וישימו ש"ס בקלפי, יצביעו הפעם לש"ס. לאוריאל בוסו 
יש יתרונות רבים, הוא צעיר, הוא דינמי, והוא גם אחד שרץ 
למקומות רחוקים. ההחלטה שלו לפני כמה ימים לתמוך 
ברמי גרינברג לראשות העיר היא לא פחות ממדהימה. 
כשמסתכלים על התוצאה מקבלים מסקנה אחת מאוד ברורה 
חמש אלף קול מפה לשם בלבד הכריעו את המאבק על 
ראשות העיר, ההליכה שלו עם גרינברג הכריעה את הכף 
לטובתו. יש לקוות שבעקבות ההצלחה הזו של בוסו בעיר 

היא תועתק למקומות נוספים ברחבי הארץ. 

בני ברק

קמפיין יעקב זכריהו והצעירים של ש"ס הוכיח את עצמו. 
ש"ס של בני ברק רצתה שינוי והיא קיבלה אותו, איש לא 
האמין עוד בערב הבחירות שש"ס תקבל שישה מנדטים 
במועצה מול הן של הגאון הרב מאזוז עם מנדט אחד בלבד. 
הרוח החיה שהביא זכריהו למערכת הבחירות הזו הכריעה 

את הכל. 
מסתבר שהצעירים המודרניים של ש"ס כשמביאים להם 
נציג כמו זכריהו שייתן מענה לצרכים שלהם מצדיק את 
עצמו. כל בר דעת מבין שלש"ס בבני ברק לא הייתה כלל 
בעיה עם הציבור המבוגר תושבי העיר המצביע באופן 
מסורתי בכל מצב לש"ס, ההחלטה להציב את זכריהו 
ברשימה ובמקום בולט גרמה לכך שש"ס בבני ברק גדלה 

וצמחה. 

תל אביב

נתן אלנתן הוא סיפור הצלחה. האיש שבתחילת הקמפיין 
אמר מראש שהוא יכול להביא בין שניים לשלושה מנדטים 
לבד בלי חזית אחת עם אגודה והבית היהודי רק הוא לבד 
צדק. אלנתן הלך כאן על כל הקופה שהחליט בעצת רבותיו 
ללכת ולהתמודד כש"ס עצמאית, מה שנקרא סולת נקיה, 
הצליח במקומות בהם איש לא נתן סיכוי, הביס את אגודת 
ישראל הבית היהודי ויחד של אלי ישי, הביס אותם והצליח 

להכניס בעיר החילונית שני מנדטים למועצת העיר. 

ירושלים

תמיד כתבתי כאן שמה שיקרה בירושלים משקף את כל 
הארץ, האם ש"ס באמת תתרסק כמו שהסקרים מנבאים לה 
או שבעצם ש"ס תביס את הסוקרים. חמשת המנדטים של 
ש"ס בירושלים הינם המדד הכי אמיתי שיש לש"ס בכל 
הארץ. מהיום, יזכור כל אחד כשרואה סקר כזה או אחר 
שש"ס בעצם על גבול אחוז החסימה - ידע לו שזה ההיפך 

הגמור מהמציאות. 
לש"ס ירושלים ניבאו הסקרים שני מנדטים על גבול 
השלושה. התוצאה של חמישה מנדטים שם מראה שאכן 
כן הסקרים לא מסקרים נכון את ש"ס. היא לא תרד משבעת 
המנדטים שלה בבחירות האחרונות לכנסת, התוצאה הזו אף 
מלמדת על כך שש"ס אמורה לקבל יותר משבעה מנדטים 

בבחירות לכנסת המשמשות ובאות חד משמעית. 

אריה דרעי

כמות ההספדים ששמענו עליו בחודשים האחרונים 
מוכיחה שדמיונותיהם של המתחזים לעיתונאים מטעם 

עצמם הינם נחלתם בלבד. 
אריה דרעי שעליו רשום כל הניצחון של שס בכל רחבי 
הארץ נשאר המנהיג הפוליטי הבלתי מעורר של הציבור 
הספרדי, הנהגת מועצת חכמי התורה בראשותו של נשיא 
המועצת מרן חכם שלום כהן שליטא הסומכת את ידיה על 
דרעי בכל דבר ועניין מנחילה לציבור כולו גברים נשים וטף. 

יש מועצת חכמים אחת. מרן אחד. שס אחת. 

דעת תורה ניצחה
אחרי כל רעשי הרקע, התפזר העשן והתברר שרוב מנין ובנין של הציבור החרדי נאמן להוראותיהם של גדולי 

ומנהיגי הדור • ש”ס הביסה את כל מספידיה והוכיחה לכולם שעודנה חזקה מתמיד



חכם מה הוא אומר / דוד חכם



כ"ד בחשון תשע"ט 142/11/18

יומא דהילולא ה - 17 להסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצ"ל בעל ה'אבי עזר'י

הדינר 'כולנו יחד' למען מוסדות תולדות אברהם יצחק בארה"ק בשילוב סעודת יארצייט לנגיד רבי יונה מאיר בלומנפרוכט ז"ל

שמחת השבע ברכות לבת האדמו"ר מסאווראן שנערכה על ידי הסבא איש החסד הרב חיים יצחק כהן



15 כ"ד בחשון תשע"ט 2/11/18

צילומים:
אברמי ברגר, יהושע 

פרוכטר, מ.ש.

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

הדינר 'כולנו יחד' למען מוסדות תולדות אברהם יצחק בארה"ק בשילוב סעודת יארצייט לנגיד רבי יונה מאיר בלומנפרוכט ז"ל

האדמו"ר מויז'ניץ במסע הקודש בוינה שבאוסטריה

שמחת נישואי נכדת האדמו''ר ממודז'יץ בת לבנו הרה''צ ר' אהרן טאוב ראש ישיבות מודז'יץ
עם בן האדמו''ר מטשורטקוב

מסע הקודש של האדמו"ר מנדבורנה לקברי הצדיקים באירופה לקראת שמחת נישואי בן הזקונים


	כל ישראל 1.11
	Kvis1p002
	Kvis1p003
	Kvis1p004
	Kvis1p005
	Kvis1p006
	Kvis1p007
	Kvis1p008
	Kvis1p009
	Kvis1p010
	Kvis1p011
	Kvis1p012
	Kvis1p013
	Kvis1p014new
	Kvis1p015new

