






ט"ו כסלו תש"פ 13/12/19 4

דם עבדיך השפוך
טבח במרכול החרדי

מזל טוב!
 ברכותינו החמות שתגדלוה באושר 

ובשמחה לתורה, לחופה ולמעשים טובים
ותזכו לרוות נחת ממנה
ומשאר יוצאי חלציכם  

צוות

להולדת הבת מיכל שרה

לעמיתנו היקר סגן העורך
ספרא וסייפא

ר' שניאור זלמן ובר

אוריאל צייטלין

היום,  לאור  בהלם.  הוכתה  החרדית  אמריקה 
באזור  כשר  למרכול  חדרו  חמושים  גברים  שני 
את  שגבה  אכזרי  בירי  ופתחו  ומתחרד,  שהולך 
משה  הקדושים  המכולת.  לקוחות  של  חייהם 
השם  פרענץ  מינדל  לאה  וגברת  דויטש  הרעש 

יקום דמם, נרצחו על קידוש השם. 
הצהריים  בשעות  שלישי  ביום  החל  האירוע 
לפי שעון ניו יורק, אז עצרו שוטרים רכב חשוד. 
ידי  על  מבוקשים  היו  ואשה,  גבר  הרכב,  נוסעי 
רצח  באזור,  ברצח  למעורבות  בחשד  המשטרה 

שלא קשור ליהודים כלל. 
ממוצאי  החשודים  אחרי  חיפשה  המשטרה 
שני  שלישי.  יום  לאותו  ועד  האחרון  שבת 
הצעירים הסתובבו עם טנדר מחשיד בסמוך לבית 
שהתאכלס  חרדי,  לאזור  קרוב  הנמצא  הקברות 
בשנים האחרונות על ידי חסידי סאטמר וחסידים 

מחסידויות נוספות.
לאחר שהשוטר עצר את הרכב החשוד ליד בית 
הקברות, השניים ירו בשוטר והרגו אותו במקום. 
שוטר נוסף נפצע. משם הם נסעו במהירות לכיוון 
נכנסו  חרדית,  בבעלות  שנמצא  הסופרמרקט 
פנימה וירו בלקוחות, ביניהם שני חרדים - משה 

24, וגברת לאה מינדל פרענץ,  הערש דויטש בן 
בת 33, אם לשלושה אשתו של ר' משה דוד ובתו 

של בנימין הערש גרינפלד, בעל החנות.
במשך 4 שעות נמשך הקרב בין היורים מתוך 
המיוחדות  היחידות  מכל  שוטרים  לבין  החנות 
להתקרב  יכלו  לא  השוטרים  למקום.  שהגיעו 
למקום בשום צורה, כי היורים התבצרו וירו מתוך 
החנות לכיוון השוטרים. על פי הערכות, היורים 
משטרתי  רובוט  כדורים  מ-100  פחות  לא  ירו 
הובא למקום וכך השוטרים נכנסו למקום לאחר 

קרב קשה מאד. 
כי  סיפר  הירי,  לאזור  שנקלע  פורץ',  ג'ורג' 
חילופי האש היו דרמטיים במיוחד. "כמו במערב 
וידעתי  הפרוע. צלפים הסתתרו מאחורי משאית 
סיפר  נוסף  ראיה  עד  סיפר.  הוא  אמיתי",  שזה 
ושמעתי  במכולת  הייתי  "בדיוק   :13 לחדשות 
שלוש יריות שנכנסו לחנות. נשכבתי על הרצפה 
והיו עוד חרדים בחנות. חשבתי שזה נגמר וקמתי, 
גבר  ועוד  גשם  מעיל  עם  שחורה  אישה  נכנסה 
כהה כיוונו אלי רובה. נתתי לה מכה חזקה ברובה 

וברחתי מהמקום". 
שסיפר:  אדם  ראיינו  מקומיים  תקשורת  בכלי 
יצאתי  הירי.  קולות  את  שמעתי  "פתאום 
מהמכונית וראיתי שוטרים מפנים את הדרך. לא 

בום',  בום  ‘בום  שמעתי  קרה.  מה  בדיוק  הבנתי 
מעולם לא תיארתי לי שאשמע בחיי כל כך הרבה 

יריות. כאילו הייתי באזור לחימה".
בסיפור  והעצובות  המרתקות  הסוגיות  אחת 
הטרגי – זהו משך הזמן שלקח למשטרה לגדוע 
בשעה  החל  האירוע  האכזרי.  הרצח  מסע  את 
עד  שעות  מארבע  יותר  לקח  אך  בערך,   12:30

ששני היורים חוסלו. 
השאלה שצפה בקהילה היהודית בארה"ב, היא  
ניתן  זמן לחסלם והאם  מדוע לקח כל כך הרבה 
היה לסיים את האירוע מהר יותר ואולי אף לחסוך 
הארוך  לזמן  הסיבה  מתבררת  כעת  אדם.  בחיי 
שלקח לחסל את היורים: לכל גוף משטרתי בכל 
ימ"מ משל  יחידת  ישנה  מדינה בארצות הברית, 
עצמה, כוח שמתורגל בדיוק למצבים בהם קיימת 
סיטואציה מורכבת עם בני ערובה והתבצרות של 
רוצחים. לאחר קרוב לשעה בתוך האירוע הקשה, 

הבינו במשטרת ניו ג'רזי שהעסק גדול עליהם. 
וציוד  מעולה  ימ"מ  יחידת  להם  יש  אמנם 
מתאים, אך האופן שבו התבצרו הרוצחים בתוך 
עם  פנימה  לפרוץ  לשוטרים  אפשר  לא  המרכול, 
את  הזעיקה  ג'רזי  ניו  משטרת  שלהם.  הציוד 
חבריהם מניו יורק, להם יש "צבא שלם" שבדיוק 
יותר.  הרבה  מנוסה  והוא  כאלה  למקרים  מיועד 
שוטרי ניו יורק מונים 55,000 שוטרים, כמעט 
כמו כוח צבאי סדיר של מדינות קטנות בעולם, 

והם מצוידים עם נשקים ורכבים משוריינים שאין 
בנמצא לכוח הקטן של ניו ג'רזי. שוטרי ניו יורק 
הציוד  כל  עם  למקום  הגיעו  הימ"מ,  כוח  עם 
שלהם,  העוצמה  כל  עם  פנימה  ופרצו  המתאים 

ושמו קץ לטבח שהתחולל שם.
לאחר מכן התגלתה הזוועה: שלושה לקוחות 
השלישי  של  שמו  חרדים.  מהם  שניים  הרוגים, 
עדיין לא פורסם ולא ברור מהי זהותו. המשטרה 
מצאה ברכב של השניים כמות ענקית של כדורים 
- יותר מאלף - והשאלה שכולם שואלים היא, מה 
הזו,  הענקית  הנשק  כמות  עם  לעשות  תכננו  הם 
כי אם הם סתם עבריינים, הם לא היו מגיעים עם 

כמות ענקית של תחמושת. 
תכננו  הרוצחים  האם  היא:  הנוספת  השאלה 
טבח אצל היהודים או במקום אחר, או שפשוט 
אחרת.  מסיבה  תחמושת  כמות  עם  הסתובבו 
אך  הקשה,  האירוע  את  חוקרת  עדיין  המשטרה 
כאירוע  ולא  אנטישמי  כאירוע  נחקרת  התקרית 

שהתגלגל אל החנות היהודית. 
ברשתות חברתיות כאלה ואחרות נהגו לפרסם 
ראש  מובהקים.  אנטישמיים  פוסטים  השניים 
עיריית ג'רזי סיטי, העיר בה אירע מסע הירי אמר 
כי התקרית נחקרת כאנטישמית וכי הם מתבססים 
על סרטונים של היורים מתכוננים מחוץ לחנות, 
מה שאומר שהיעד היה מכוון מראש ולא במקרה. 
מתגבשת  בירושלים  החוץ  במשרד  גם  במקביל, 

מתקפה אנטישמית אכזרית שבוצעה בידי שחורים, גדעה את פתיל חייהם של שני יהודים חרדים ששהו במרכול 
הכשר בג'רזי סיטי · הקדושים משה הרעש דויטש והגב' לאה מינדל פרענץ, נפלו קרבן לפיגוע שמזעזע את 

ארצות הברית · דקה אחר דקה: כך החל מסע הירי · סימני השאלה: מדוע התמהמה המשטרה? 

הקדוש הערש דיישט הי"ד השוטרים בזירת הפיגוע אנשי ארגון מתעסקים במכולת



רבי  רח'   • ישראל  שבטי  מרכז   ,8 הורקנוס  בן  אליעזר  רח'  אשדוד:  יצחק  נחלת  מרכז   ,94 הנשיא  יהודה  רבי  רח'  אלעד:  החיים׳:  ׳אור  חנויות  רשת 
מרכז   ,12 אהרונוביץ'  רח'  ברק:  בני  שמש  בית  רמת  מסחרי,  מרכז   ,3 ניצנים  נחל  רח'   •  6 הנשיא  יהודה  רבי  רח'  שמש:  בית  ז'  רובע   ,8 הנשיא  יהודה 
 27 מיכאל  רח'  חיפה:   9 הר"ן  רח'  ביתר:   8 שך  הרב  רח׳   •  152 עקיבא  רבי  רח'   •  68 עקיבא  רבי  רח'   •  28 נחמיה  רח'   •  64 כהנמן  הרב  רח'   • רימונים 
4 אילן  בר  רח׳  חדש!   •  45 הפסגה  רח׳   •  49 שאולזון  רח׳   •  21 שמגר  חמד,  פנינת   • חבקוק  פינת  שערים  מאה  רח'  סנטר,  החיים  אור   ירושלים: 
מודיעין עילית: ברכפלד, שד' יחזקאל 2, מרכז עסקים עילית • קריית ספר, רח' חפץ חיים 7 פתח תקווה: רח' רוטשילד 75 נתיבות: רח' הרמב"ם 1, מרכז מסס

 תקרא - תצליח
בואו ליהנות ממגוון ספרי ילדים ב-₪10! 

בנק הפועלים יוצא זו השנה העשירית במבצע לעידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער: ׳תקרא - תצליח׳.
 לקוחות כל הבנקים, בואו במשך החודש הקרוב לאחת מחנויות רשת ׳אור החיים׳, ותוכלו לרכוש 

ספרי ילדים לכל הגילאים מהמגוון שבמבצע במחיר של ₪10 בלבד לספר.

המבצע בתוקף בין התאריכים ז׳ בכסלו - ח׳ בטבת תש״פ )5.1.20-5.12.19(.
השירות, המכירה וטיב הספרים הינם באחריות רשת ׳אור החיים׳ בלבד. עד גמר המלאי.
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הערכה כי מדובר ככל הנראה בפשע שנאה מכוון 
נגד יהודים היורים זוהו כדייוויד אנדרסון וזוגתו 
הזדהו  השניים  ו-50.   47 בני  גראהם,  פרנסין 
קבוצה  העבריים,  האפריקנים  מקהילת  כחלק 
קיצונים שמומחים בארצות הברית הגדירו אותה 
כקבוצת שנאה וכי השניים אנטישמיים. סך הכל 
שוטר,  יהודים,  שני  שישה:  זה  באירוע  נהרגו 

מקומי נוסף ושני המחבלים

 סגר דרמטי על הילדים

במקביל, דרמה של ממש התרחשה בבית ספר 
היו  ילדים  מאות  בסמוך.  הקהילה  של  חסידי 
אמורים באותה שעה לצאת לבתיהם, אלא שבית 
וחלילה  ובהנחה  האש  בקו  ממש  נמצא  הספר 
היו יוצאים תלמידים או מי מהנוכחים, אלה היו 
מסתכן בירי ישיר. שוטרים מקומיים נכנסו אל בית 
תוך  הכיתות,  בתוך  התלמידים  את  וסגרו  הספר 
שעלולות  ודלתות  חלונות  בגופם  חוסמים  שהם 

לגרור את הירי לבית הספר ולפגוע בתלמידים. 
ההורים  על  עברו  דאגה  מלאי  שעות  ארבע 
ענק  ירי  לאירוע  נמצאים בסגר בסמוך  שילדיהם 
התקשו  הקטנים  הילדים  גם  בנוסף,  ממדים. 
להכיל נפשית את הלחץ הגדול בו הם היו באותו 
הזמן. קולות היריות נשמעו לאוזנם היטב והלחץ 
מצד הילדים היה גדול במיוחד בעת שהיו לכודים 

שעות בבית הספר מרוחקים מהוריהם. 
שללה  והמשטרה  הירי  אירוע  שנגמר  לאחר 
הילדים  את  פינו  השוטרים  הירי,  לחידוש  חשש 
שהורי  מוודאים  שהם  תוך  מסודרת  בצורה 
הילדים ייקחו כל אחד את בנו לביתו והילדים לא 
יישארו בשטח. טרם הפינוי, מפקד האירוע נכנס 
לכיתות התלמידים כדי להרגיע אותם ולומר להם 

מילים חמות.
השוטר דיבר לילדים באנגלית והמלמד שלהם 
שהם  להם  ואמר  היידיש,  בשפת  להם  תרגם 
התנהגו מאד יפה והתפנו מהר כפי שהורו להם, 
ילדים מאד טובים. השוטר אמר לילדים כי  והם 
ההורים שלהם יבואו לקחת אותם. בסיום דבריו, 
בעת שהתרגשותו הייתה ניכרת, הוא איחל לילדים 
חג חנוכה שמח. הילדים צעקו לשוטר ילד "תודה 
רבה" באנגלית. ע"פ הנוכחים, התנהלות הילדים 
והתודות שקיבלו השוטרים, גרמו לקידוש השם 

גדול. 

 "איך אפשר להכיל זאת?"

סאטמר  וחסיד  עסקן  נידרמן,  משה  דוד  הרב 
עיתונאים  במסיבת  בבכי  פרץ  מוויליאמסבורג, 
יורק דה בלאזיו  ניו  שהתקיימה עם ראש עיריית 
לאחר הטבח הנורא. ראש העיר השתתף במסיבת 
סיטי,  בגרז'י  במרכול  הטבח  אחרי  עיתונאים 
עמד  הטבח,  את  שעצרה  המשטרה  יחידת  ראש 
המאבק  על  לרשויות  שהודה  הרב  של  לצידו 
באנטישמיות. אך כאמור הרב לא הצליח לסיים 
וביקש  הנוכחים  בפני  עז  בבכי  ופרץ  נאומו,  את 
ה-24  בן  הצעיר  בבחור  ירו  "הם  סליחתם:  את 
יכולים  כקהילה  אנחנו  איך  כדורים,  מאות  כמה 
להכיל זאת. אני רק רוצה להגיד לך ראש העיר, 
היהודית,  הקהילה  נגד  רק  לא  זה  שאמרת,  כמו 
אם  האלה,  הרציחות  כל  קהילה,  על  כל  נגד  זה 
להיפסק,  חייבות  כנופיות,  מלחמות  או  שוד,  זה 
את  לשמור  ויכולת  כוח  לך  לתת  ימשיך  הקב"ה 

העיר הזו בטוחה".
אמת'  של  ‘חסד  בארגון  מתנדב  וולנר,  יצחק 
ההרג  בזירת  בטיפול  שהשתתף  סיטי,  בג'רזי 
שערכה  בחיפוש  כי  סיפר,  הכשר  במרכול 
 300 כ  נמצאו  המפגעים,  ברכבי  המשטרה 
ראש  של  לעמדתו  בניגוד  לדבריו,  מחסניות. 
"אינני  ממוקד',  ב'פיגוע  מדובר  כי  שטען  העיר 
בטוח שמי שהחזיק ברשותו 300 מחסניות ביקש 
לפגוע בקהילה קטנה יחסית כמו הקהילה שלנו". 
שכל  ברור  שהיה  אחרי  כשעה  "בערך  לדבריו, 
היורים חוסלו, אפשרו לתלמידים לעבור למבנה 
וולנר מספר, כי  המצוי מספר רחובות מהזירה". 
"את הגופות הוציאו רק סמוך לחצות לפי השעון 
המקומי בעוד המבנה נותר פרוץ, כיוון שהיורים 
פגעו בו באמצעות משאית גדולה". הוא ציין, כי 
המשטרה ממשיכה כל העת לאבטח את המבנה 
ואינה מאפשרת אליו כניסה כלל, כנראה לצורכי 

חקירה.
"היה כאן הרבה צורך בתמיכה נפשית והרבה 
כדי  יחד  התארגנו  שונים  מארגונים  מתנדבים 
שלם  מטען  הביא  אמת'  של  ‘חסד  כאן.  לסייע 
של אוכל שנתרם, בגלל שמדובר במרכול הכשר 
סיפר  בקרוב".  ייפתח  לא  שכנראה  כאן,  היחיד 
האם  יודעת  לא  עוד  "המשטרה  לדבריו,  וולנר. 
זה אקראי או התקפת מכוונת – זו קהילה קטנה 
שפירא  הרב  כולם".  עם  שמסתדרת  וידידותית 
סיפר, כי הגב' פרענץ שנהרגה בחנות, היתה ביתו 
קטנים  ילדים   3 אחריה  והותירה  הבית  בעל  של 
שהגדול בהם בן 12, "רק בשעה מאוחרת בישרו 

ההרוגים".  בין  אמם  כי  רשמי  באופן  למשפחת 
על  להאמין  "הלב ממאן  כי  הרב שהוסיף,  סיפר 
להתחזק  ומנסים  מזועזעים  כולנו  שאירע,  מה 

באמונה שהכל מלמעלה".
כפי שכבר נכתב, מדובר באזור מתחרד יחסית 
קהילה  היא  הקהילה  שלו.  הראשונות  בשנים 
צעירים.  אנשים  רובם  קטנה של מאה משפחות, 
והטבח  באזור  מהאיכותיות  בקהילה  מדובר 
גם בגלל  האנטישמי הזה קשה במיוחד לקהילה 
העובדה שהיא קהילה שלא מורגלת באסונות וגם 
הגויים  עם  היטב  שמסתדרת  בקהילה  מדובר  כי 
אצבע  אליהם  פנים  ההם  כעת  ואילו  המקומיים 
מאשימה: "אני מאשימה את היהודים. אף פעם 
זה  הגיעו. אם  עד שהם  כאלו  יריות  לנו  היה  לא 
היה הפוך הם היו הורגים אותנו, וכל מי שעומד 
כאן יודע את זה", אמרה תושבת השכונה בתיעוד 

שפורסם.
הרב משה שפירו, שליח חב"ד לניו ג'רזי, סיפר 
בריאיון ל-ynet: "זה מאוד מאוד קשה לקהילה 
היהודית. בג'רזי סיטי יש קהילה חרדית שהגיעה 
כאן  וגרות  יורק  מניו  האחרונות  השנים  בארבע 
עם  שוחח  כי  סיפר  הוא  משפחות".   100 כמעט 
סיפר  "הוא  ונפצע:  המכולת  בתוך  שהיה  אדם 
דודו  בן  עם  כן  לפני  דקות  כמה  לחנות  שהגיע 
שנהרג באירוע. הוא רץ לדלת האחורית ולא ראה 
אף אחד". שפירו הוסיף כי אינו חושב שמדובר 
את  רואות  לא  "המשפחות  אנטישמי:  באירוע 
באמצע  שהאירוע  אומר  החוקר  גם  וכך  ככה  זה 
החקירה". הרב הדגיש כי הקהילה היהודית עדיין 

לא נערכת בצורה מיוחדת.

 הילדה זעקה: 
"אני רוצה ללכת לאמא"

ביום רביעי התקיימה הלווייתם של הקדושים 
שנרצחו בגרז'י סיטי. הלווייתו של הקדוש משה 
הערש דויטש בן ה-24 התקיימה בוויליאמסבורג, 
ובכיות  שבור  לב  עם  אנשים  אלפי  צעדו  שם 
את  שליווה  הגדול  מהקהל  שנשמעו  עצומות 
של  המרכזי  הכנסת  בית  מהיכל  הי"ד,  הקדוש 
במקביל,  ראדני.  ברחוב  השוכן  סאטמר  חסידי 
נערכה הלווייתה של הקדושה לאה מינדל פרנעץ 
בגרז'י סיטי, אמא לשלושה ילדים ובעלת החנות 

שעבדה במקום בזמן שהרוצחים נכנסו למקום. 
מדמעות,  נשנק  כשקולו  בבכי  לה  ספד  בעלה 

לאמא.  ללכת  רוצה  אני  אליי,  התחננה  "דבורה 
דבורל'ה היקרה שלי, גם אני רוצה ללכת לאמא. 
ילדים  ככה.  עשה  השם  למה  יודעים  לא  אנחנו 
תדאג  שהיא  רצה  השם  היום  עד  שלי,  יקרים 
לנו אבל עכשיו השם אומר לנו לא, ילדים שלי, 

עכשיו אבא שלכם ידאג לכם". 
כאן נשבר האבא ובכה ללא הפסקה מול קהל 
האלפים. בעלה המשיך בבכי ודיבר על המסירות 
של אשתו לילדים, "את תמיד דאגת לילדים, כל 
ללימודים.  בדרך  והם  בסדר  שהם  וידאת  בוקר 
לעזור,  הגעת  בחנות  עזרה  ממך  שביקשתי  מתי 
כאן.  לגור  שהגיעה  חדשה  משפחה  לכל  עזרת 
היית בעלת חסד. היית מהנשים הצדקניות וחייכת 
מתגעגעים  הילדים  למופת,  אמא  היית  לכולם. 

אלייך".
המעבר  חלוצת  הייתה  הי"ד  פרענץ  "מינדל 
הראשונים  היו  ובעלה  היא  כאשר  ג'רזי,  לניו 
מוויליאמסבורג,  במקום  להתגורר  שעברו 
עשו  לא  הם  הגבוהים.  הדיור  מחירי  עקב  וזאת 
הדרך  את  לסלול  כדי  אלא  עצמם,  למען  זאת 
נידרמן  דוד  הרב  סיפר  כך  חדשה",  לקהילה 
מסורה  אמא  הייתה  "היא  מוויליאמסבורג. 
ובאותו  ילדיה,  שלושת  את  שטיפחה  ואכפתית 
הכשרה  המכולת  את  שניהל  לבעלה  עזרה  הזמן 
הראשונה באזור כדי לוודא שמשפחות החדשות 
מזון  מוצרי  לקנות  יוכלו  החרדית  הקהילה  של 
כשרים. חיים של חוסר אנוכיות ומסירות לאחרים 
מלאי אהבה - נקטעו על ידי מעשי רצח אכזריים 

מלאי שנאה", סיפר הרב נידרמן.
הלוויית הקדוש משה הערש דויטש

בהלווייתו  נכח  מסאטמר  מהרז"ל  האדמו"ר 
ליוו  אלפים  דויטש.  הערש  משה  הקדוש  של 
אותו למנוחות וספדו לו על מעשי החסד הרבים 
בהם היה מעורב. ראשי ארגון "חי לייף" שעוזר 
ספדו  טראומה  מקרי  עם  להתמודד  למשפחות 
אחד  לב.  שבורי  "אנו  שנרצח:  הצעיר  למתנדב 
הקורבנות של הפיגוע המחריד בג'רסי סיטי היה 
ז"ל,  דויטש  הערש  המסור שלנו, משה  המתנדב 
שנפגעו  כל  עם  הם  שלנו  והתפילות  המחשבות 
מהמעשה הנורא". "משה הלך בדרכו של אביו, 
והקדיש את זמנו הפנוי ואת מרצו לסייע בארגון 
רבים  חסד  ומעשי  הפסח,  חג  של  המזון  חלוקת 
צדקה שהפיץ  אדם של  איבדה  הקהילה  אחרים, 
ידי אנשים עם מלא  נרצח על  וחסד, הוא  אהבה 
איבה ארסית, הלב שלנו יוצא לשתי המשפחות".

טבח במרכול החרדי



חברת מזון התינוקות
המובילה בישראל

אקסטרה ֵקר מהדרין
עם היתרון המשולש לעיכול קל

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. 

 לתינוק שלי
 חשוב לי לבחור
 את המטרנה

המתקדמת
"ביותר*

"

 דינה דושינסקי,
מנחת תזונה

*בכשרות בד״ץ





המומחים
של שניידר מגיעים לבני ברק

לקוחות כללית בבני ברק, טובי המומחים ברפואת ילדים  
מבית החולים שניידר מגיעים למרפאות כללית בעיר

ADHD-אנדוקרינולוגיה  אורתופדיה  ריאות  נוירולוגיה ו  

שניידרמומחי

שניידרשניידר

מומחישניידר בב"ב

בב"ב

בב"ב





נסקפה טייסטרס צ'ויס בריסטה
בתוספת פולי ערביקה בטחינה דקה





 הדרך הנכונה 
לפרנסה טובה!

הצטרפו לאגד
 ותיהנו מהתנאים הטובים בענף

ובהתאמה לאורח חייכם.

 • 43.5 ₪ לשעת בסיס + תוספות שכר גבוהות   
   לעבודה בערבי חגים, חוה״מ, מוצ״ש ובשעות הלילה

• הטבות סוציאליות מיוחדות ובלעדיות לאגד 
 • פעילויות רווחה והטבות ייחודיות 

   לעובד ולבני משפחתו 

 לפרטים נוספים חייגו

*2800   
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ליברמן  סוערת.  פוליטית  תקופה  של  בעיצומה  מצויים  אנו 
החריב את המערכת השלטונית חברתית, שבה נבחרי הציבורי 
למיעוטים,  גם  ולהעניק  קוו"  "סטטוס  להסכמות  מחויבים 
זכויות אדם ותקציבי חינוך ותרבות יהודית. הוא ניסה לכפות על 
כולנו, שלטון טוטליטרי של המשטר החילוני הקיצוני. משטר 
דיכוי וחוקי עושק וגזל, שלא יתחשבו בזכויות היהודים שומרי 
המצוות, להתקיים כאן בדרך התורה וההלכה. "מדינה יהודית 
ולא מדינת הלכה", הוא מכריז. הנוצרים שללו את הדת היהודית 
בשם ה"אמונה" בתנ"ך. ליברמן ושאר המפלגות האנטי דתיות, 
ה"מדינה  בשם  הארמי,  כלבן  הכל"  את  "לעקור  מבקשים 
הלכה  בלי  יהודית  ואין  מדינה  שאין  יודע  לא  הוא  היהודית". 
יהודית. יש כאלו שמנצלים את ההזדמנות שנוצרה, בתוהו ובוהו 
השלטוני, כדי להילחם נגד התורה ביתר שאת וביתר עוז. אלה 
שלהם  הרלוונטיות  את  שאיבדו  השמאל  וארגוני  המתבוללים 
משקיעים  טראמפ,  של  שלטונו  בעידן  המתבוללת,  בארה"ב 
בארץ  ובדתיים,  בחרדים  להילחם  המאמצים  עיקר  את  עכשיו 

הקודש. המטרה ברורה: התבוללות שם ומחיקת היהדות כאן.
לא פעם ניסו המתבוללים לחולל שינוי בשיטת הגיור בארץ, 
כדי להגיע במהירות אל המטרה לשמה הם פועלים כל השנים. 
עד כה הניסיונות שלהם כשלו. אך אם מדינת ישראל לא תגיע 
יימחק תחת שלטון  להכרעה פוליטית בבחירות, הגיור היהודי 

הפקידים והמשפטנים.
הקופה.  כל  על  הוא  כולנו,  את  הוציא  שליברמן  המאבק 
המתבוללים שולטים בכספם, בכל צמרות המפלגות החילוניות. 
כבר בתחילת דרכה של התנועה הרפורמית היא התנגדה ליישוב 
התפילה  מסידור  השמיטה  אף  היא  הקודש.  בארץ  היהודי 
צאצאיהם  ישראל.  וארץ  ציון  לשיבת  תפילה  של  אזכור  כל 
להתפלל  ומבקשים  ישראל  ארץ  את  פתאום  גילו  המתבוללים 
עמדה  מציגים  הם  בערבוביה.  מקדשנו,  בית  לשריד  בסמוך 

תיאולוגית הקרובה יותר לנצרות מאשר ליהדות.
אמריקה,  צפון  יהודי  בקרב  שנעשו  עומק  מחקרי  פי  על 
אוכלים  רגיל,  חול  כיום  כיפור  יום  את  עושים  גבוהים  אחוזים 
קשר  שום  אין  רח"ל.  האומות  בין  ומתבוללים  בפסח  חמץ 
שמכירים  החילונים  ליהודים  אפילו  המתבוללת,  התנועה  בין 
ביהדות המקורית – גם אם לא מקיימים את תרי"ג המצוות, מי 

בזדון ומי בהיותו תינוק שנשבה.
מספרים גבוהים מקרב בני הקהילות המתבוללים, אינם מלים 
הם  בביתם,  מגדלים  הם  אותו  לכלב  זאת,  לעומת  ילדיהם.  את 
תביעתם  כי  ברור  משכך  מפוארת.  מצווה  בר  חגיגת  עורכים 
לקבל חלק ברחבת הכותל, המקום המקודש ביותר לעם היהודי, 
אחת:  מטרה  לה  יש  ידם,  על  שנעשים  הסרק  בגיורי  ולהכיר 

לקעקע את יסודות הדת היהודית.
מהקהילה  ריחוק  על  הקהילה  חברי  שמרו  שנים,  במשך 
האורתודוכסית. היהדות הנאמנה כאבה את התרחקותם של רבים 
היהדות  ההתבוללות.  מול  אל  אונים  חסרת  עמדה  אך  מבניה, 
אל  שנשבו  תינוקות  ולקרב  בניה  את  להציל  הצליחה  הנאמנה 
היהדות. כיום, עומדת התנועה המתבוללת, על מסלול המלחמה 

נגד העם היהודי, המאמין בתורה ובבורא עולם.

מחיר  במסגרת  הזוכים  מאות  דירות,  לבחירת  הוזמנו  אלו  בימים 
למשתכן בשכונת "נוה שמיר" או בשמה המקורי - רמה ה'. השתתפתי 
היו  למעלה מ80%  חד משמעי:  היה  והרושם  מימי הבחירה,  באחד 
העיר,  ראשת  את  שכנעו  לא  במקום  שצילמתי  התמונות  גם  חרדים. 
בו  לתושבים,  משלה,  במכתב  הפרסומים  את  להכחיש  מיהרה  והיא 
טרנספר  באותו  מדובר  לכאורה.  ההצרחה  הצלחת  את  מציינת  היא 
ה'.  רמה  של  החרדים  בתושביה  לבצע  הכוח  בכל  ניסתה  היא  אשר 
האמת הפוכה בתכלית: לאחר שפנינו למשרד השיכון ואיימנו בפניה 
כפי  הן  בפועל  המכירות  ונתוני  למעשה,  התכנית  הוקפאה  לבג"ץ, 
אינה מבינה את  אז או שהדר' בלוך  רובם ככולם חרדים.    - שציינו 
להם  למכור  וניתן  מבינים  אינם  או שהיא חושבת שתושביה  המצב, 
הכל. בשני המקרים המצב לא טוב, ומוכיח לכולנו, איזה טעות טעו 
אלו מתוכנו, אשר לא הלכו בעקבותיהם של גדולי ישראל והחליטו 

לבחור בה.
כמה  עד  מילותיה,  את  לעדן  מנסה  עצמה  בלוך  הגב'  בעוד  אך 
קצת  וברשתות,  ברחוב  שהאספסוף  הרי  הזולת,  שנאת  לכבס  שניתן 
כהבנתו:  דבריה  את  לפרש  לעצמו  ומרשה  קורקט,  פוליטקלי  פחות 
במה מכובדת זו אינה מסוגלת לסבול את תוכן ההודעות, אך הצליל 
העולה מתוכן הוא הצליל אותו אנו מכירים ממקומות אחרים, ואשר 
חשבנו שלא נשמע במדינת ישראל. ותורמת כמובן לעניין, האווירה 
הכללית השוררת במדינה, כאשר המפלגות השונות מתחרות ביניהן 

מי יסית יותר כנגדנו. 
כי  מפורשים  ובאיומים  במילים,  עוצרת  איננה  שמש  בית  עיריית 
לא יינתנו לחרדים הבאים לשכונה התשתיות שלהם )רק לחשוב מה 
היה קורה אם ראש עיריית ג'רסי סיטי היה מבקש מהיהודים לא לבוא 
לעירו, ומבטיח שלא ייתן להם לבנות בית כנסת(, ואיומים עוד יותר 
אלו  בימים  לחרדים.  מתאימים  שאינם  מרכזים  בניית  על  מפורשים 
העירייה גם העבירה החלטה במועצת העיר על שינוי שמות הרחובות 
עם  בעייה  כל  לנו  אין  חילוניים.  לאישים  השנה  מחודשי  בשכונה, 
ההחלטה: חודש אייר הוא החודש של יום העצמאות והזיכרון לחללי 
צה"ל, ואנה פראנק היא דמות מוערצת גם בציבור החרדי. אך כאשר 
עושים זאת דווקא, זה בבחינת אצבע בעיין. ובימים אלו אנו בוחנים 

את ההחלטה ואת אי חוקיותה לכאורה.  
הטענה כי נתנו לחרדים מקומות מגורים בשכונה ד' היא - כדרכן של 
טענות אנטישמיות - מורכבת משקר, חוצפה, וצביעות. שקר, מכיון 
אפשריים  בלתי  תנאים  עקב  ריקם  חזרו  ד'  רמה  של  המכרזים  שרוב 
הוקצו  שבפועל  כך  השיכון.  ומשרד  העירייה  שהערימו  )מכוונים?( 
נרשמים. מה חשבו שם  דירות לכמעט עשרים אלף  פחות מאלפיים 
שיעשו כל שמונה עשר אלף הנותרים?! הטענה הזו היא גם חצופה 
- לקבוע ליהודים היכן לגור והיכן לא היא חוצפה. איך אומרים גטו 
הללו,  הצדיקים  כל  היו  היכן  לשמיים:  זועקת  והצביעות  בעברית? 
היחידה  העיר  הרש,  כבשת  חריש,  את  החרדי  מהציבור  גזלו  כאשר 

שתוכננה לציבור החרדי?! 
המחנה,  בשולי  מה-יפיתניקים  מספר  כאן  גם  באירופה,  וכמו 
משתפים פעולה עם המגמה המסוכנת. אם מתוך נאיביות ואם מתוך 
רצון להשיג משהו אחר. רצון שההיסטוריה הוכיחה שהוא לא ממומש 
בהם  מזלזל  שקר,  עדי  ששוכר  מי  )גם  זילי  אאוגריהו  שקר  עדי  כי 
איננה  פלוני,  לקהילה  גג  הקצאת   - נכון  זה  היה  אם  גם  אך  בליבו( 
לציבור  דירות  והפקרת אלפי  רבני העיר,  כנגד דעת  מצדיקה פעולה 

החרדי לדורות.  
גם אלו שטעונים כי דרכיה דרכי נועם, מוטב להם לעיין בפרשת 
השבוע, כיצד יעקב איש תם הכין עצמו גם לדורון אך גם למלחמה. 
את האנטי-חרדיות לא נוכל לנצח עם מקלות כי להם יש רובים. גם 
הסברה תועיל רק באופן חלקי לכלל אך לא לאותו מיעוט קולני מבין 
הציבור הכללי. הדרך היחידה להיאבק היא בשיטות שלהם: הכלים 
החוקיים העומדים לרשותינו, והם רבים ויעילים מאוד. אחת מהן היא 
הרכישה באמצעות מחיר למשתכן. האם ידעתם כי בתחילת ההרשמה 
אחוזים  עשרות  הם  והיום  כלל,  חרדים  כמעט  נרשמו  לא  למבצע 
מהמשתתפים בהגרלות? אילו היינו משתתפים מהרגע הראשון, כפי 
שהתחננתי בשעתו בפני קברניטי הציבור, היינו היום במצב בו עשרות 
אלפי משפחות חרדיות משוחררות מעול מצוקת הדיור, במקום פחות 

מחמשת אלפים היום. 
בימים אלו אין מלך בישראל. כבר שנה שהפקידים במשרד השיכון 
הם המחליטים. ישבנו איתם מספר פעמים והבהרנו להם היטיב, כי 
המגזר  את  בהכרח  תגרור  החרדי  למגזר  דיור  פתרונות  הקצאת  אי 
לשבת  נוכל  לא  כי  רושם  עושה  אפשרי.  מקום  לכל  ללכת  החרדי 
ולהמתין שהממשלה תדאג לנו, קל וחומר כפי המסתמן שנציגנו יהיו 
בחוץ עכשיו כמה שנים. כך שנצטרך להשתמש כאמור בכל הכלים 

המשפטיים והחוקיים, בכדי שנוכל לחיות כאן כיהודים.

ביבי או לא ביבי. נראה שזו השאלה של מערכת הבחירות הזו, כמו 
שאותן  נראה  הקודמת.  הבחירות  מערכת  של  השאלה  הייתה  גם  שזו 
"טמטום  איינשטיין  שאמר  וכפי  עצמן,  על  לחזור  הולכות  הבחירות 
זה לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות לתוצאה שונה". אז לפני 
שאתם הולכים לעשות הוראת קבע לקלפי, שהרי חבל להגיע שוב ושוב 
להצביע בפתק "מזומן", יש כאן דיון פנים מחנאי חשוב בימין – האם 
זה נכון שביבי יעמוד שוב בראש? האם מישהו אחר יכול להביא תוצאה 

טובה יותר?
יהיה  שבאפשרותו  מסביר  הליכוד,  ראש  לכתר  הטוען  סער,  גדעון 
להרכיב  היה  יכול  לטענתו  הנוכחית  בכנסת  ואפילו  ממשלה,  להרכיב 
בדבריו,  צודק  שהוא  נניח  ההזדמנות.  בפניו  ניתנה  אילו  ממשלה, 
שתקום  והחרדים  לימין  נכון  האם   – היא  ביותר  החשובה  השאלה 

ממשלת אחדות שכזו. 
זו  אך  אחדות"  "ממשלת  תכונה  אמנם  כחול-לבן  עם  יחד  ממשלה 
תהיה ממשלת שמאל דה פקטו. בממשלה שכזו לא תהיה שום אפשרות 
העליון.  השפט  בית  את  ולאזן  הרשויות  בין  הכוח  יחסי  את  לשנות 
ערכי  ואוכפת  בדמוקרטיה  טובה  חלקה  כל  שאוכלת  המשפטיזציה 
גבית  רוח  בג"צ, תקבל  ובאמצעות  הייעוץ המשפטי  שמאל באמצעות 
מ"ממשלת אחדות". על כסאות הנבחרים ישבו בחלוקה כזו או אחרת 
אנשי ימין ואנשי שמאל יחדיו, אך המדיניות בפועל תהיה כולה שמאל, 

שמאל ושמאל. 
ולעליונות  לשלטון מערכת המשפט  קוד  זה שם  אחדות"  "ממשלת 
ערכי השמאל, ובני גנץ ושות' הכריזו על כך מפורשות. ממשלת אחדות 
היא ממשלת סיוט לימין ולחרדים, ובג"צ יהיה הפוסק והשליט העליון. 
אם ההצעה שמונחת לפתחנו היא לקחת חלק או לעמוד בראש ממשלת 
שימור בג"צ, אזי עדיף ללכת לאופוזיציה תוך התנגדות נחרצת לגניבת 
לגניבת  ההן  מאומרי  ולהיות  בקואליציה  לשבת  מאשר  הדמוקרטיה, 
הדמוקרטיה. אם זו הבשורה שסער יכול להביא, אז אסור להחליף את 

ביבי. 
האם גדעון סער יכול להביא להכרעה בקלפי, ולהביא לניצחון ברור 
אפשרות  לו  שנותן  סקר  אף  אין  להיום,  נכון  ליברמן?  בלי  הימין  של 
שכזו. נהפוך הוא – הליכוד בראשות גדעון סער נחלשת בכל הסקרים, 
האחרות  הימין  במפלגות  מה  התחזקות  זו  בקונסטלציה  יש  כן  אך 
זה  אך  הימין,  של  לניצחון  מביא  לא  עדיין  זה  החרדיות.  ובמפלגות 
מעמיד את הימין כולו על כרעי תרנגולות. אם הליכוד לא תהיה המפלגה 
הכי גדולה, מלאכת הרכבת הממשלה תוטל על כחול-לבן, ובלי ביבי אף 
אחד לא יכול לערוב לכך שמפלגה ממפלגות הגוש לא תתפתה לעבור 

לגוש השמאל. 
הימין  ידי  על  נתניהו  לזכור תמיד – הדחתו של  שיקול חשוב שיש 
תשדר מסר. המסר הוא שלמנהיג ימין שמתעמת עם בג"צ ועם המערכת 
המשפטית אין גיבוי מהבוחרים שלו עצמו. זה מסר שיזכור כל מנהיג 
ימין עתידי, שיעשה לעצמו את החשבון הפשוט שלא כדאי להתעסק 
עם מערכת המשפט שיכולה לסבר אותו בפלילים ובהאשמות )בררניות, 
תקדימיות(, ועדיף להניח לה להמשיך לשלוט. מסר זה יביא לכך שאולי 
מדיניות  לממש  יאלצו  הם  אך  בקלפי,  רוב  שיקבלו  ימין  נבחרי  יהיו 
שמאל בגצית בכל אשר יפנו. הבחירות יהיו למראית העין, כי מי שיקבל 

את ההחלטות הם היועצים המשפטיים ובג"צ. 
יכול היה בסיכוי ריאלי להביא לניצחון אלקטורלי  אילו גדעון סער 
מסר  את  יש  המאזנים  כף  על  ומנגד  הימין,  מחנה  של  ומובהק  ברור 
מקום  היה  בחובה,  טומנת  נתניהו  שהדחת  הימין  למנהיג  ההרתעה 
לקיים דיון האם זה ניצחון ששווה את המחיר, או שהמחיר הוא גבוה 
לא  ואפילו  שם,  לא  אנחנו  אבל  מהניצחון.  משמעות  כל  ושומט  מידי 
באזור. גדעון סער לא מביא לתוצאה אלקטורלית טובה. במקרה הטוב 
הוא משמר את הקיים, ובשביל זה אין טעם לייצר מסר הרתעתי שכזה 

למנהיגי הימין הבאים. 
תמיכה בנתניהו היום היא הבעת אי אמון במערכת המשפט שגונבת 
שלטון מהעם, והבעת אי אמון במערכת אכיפה שפועלת לסכל את מי 
תיקי חקירה  סגרו  כיצד  לכולנו  זכור  הרי  שלא מקדם מדיניות שמאל. 
של  לאינטרסים  בניגוד  ופעל  עורו  את  שהחליף  מי  את  ו"איתרגו" 
שפוגעות  ואכיפה  משפט  במערכת  אמון  אי  הבעת  והחרדים.  הימין 
בדמוקרטיה היא הדבר הדמוקרטי ביותר שאפשר לעשות היום. תמיכה 
בנתניהו היום זה מסר ברור לנתניהו ומסר ברור לכל מנהיג ימין עתידי, 
שהריבון הוא העם, והעם דורש מאבק באליטות המשפטיות שגונבות 

את הדמוקרטיה. 
ויביא את  זה שילחם במערכת המשפט,  הוא  נתניהו  יודע אם  אינני 
איזון הכוחות הרצוי בין הרשויות. יתכן שזה לא יקרה בשנים הקרובות 
ומנהיג מחנה הימין הבא הוא זה שיעשה זאת. אבל כדי שזה יקרה, חשוב 
כבר היום לשלוח מסר ברור לכל פוליטיקאי שרואה את עצמו מנהיג את 
מחנה הימין-חרדים: איזון הרשויות, הגבלת הרשות השופטת, והחזרת 
הדמוקרטיה לידי העם, זה הדברים שיביאו מקסימום תמיכה מהציבור, 
לדיון  כעת  שעומדת  האמיתית  השאלה  מחיר.  בכל  וכמעט  עת,  בכל 

איננה "ביבי או לא ביבי", אלא היא: ביבי או בג"צ. ובזה קל להכריע.

המטרה ברורה

אנטישמיות לאור 
הבית שמש

השאלה האמיתית

ח"כ ישראל אייכלר

עו"ד נתן רוזנבלטדוד רוזנטל

על דעת הקהל 





ימים שני שלישי
י"ח-י"ט כסלו
לתרומות חייג:

44 שנה 
ניצבת תפארת משה 
בכותל המזרח של 
עולם התורה!
אלפי בוגרים, 
מאות מרביצי 
תורה,
המוני בתים 
נאמנים 
בישראל!

כעת, איום כלכלי חמור 

מרחף על עתידה 
של הישיבה!...
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