דברים מזעזעים שאמר ראש עירית אלעד ישראל פרוש לתקשורת החילונית
בחדש כסלו התשע"ז

(פורסם ב'גלובס' ב 61.21.8-ובמוסף ממון של 'ידיעות אחרונות' ב)61.21.8-
פרוש מתפאר שהצליח להחדיר טקסי יום
העצמאות ויום ירושלים לעיר אלעד למרות
התנגדות הרבנים והחרדים ושמצליח למחוק
הבדלים בין חרדים לדתיים הלאומיים 1שלוחא
דרבנן מתפאר בהצלחתו להחדיר דברים המנוגדים
לגמרי לדעת רבנן ולמחוק גדרים שגדרו רבנן גדולי
הדורות בין החרדים ללאומיים כבר לפני יותר מ-
 .11שנים111

מכירים עוד ראש עיר שמוציא
בפרהסיא דיבת הנוער בעירו מעבר לכל
פרופורציה?? והאם מה שיעזור לנוער
המתקשה להתמודד עם יצריו זה
'בגרות'??111
ילמדנו ה'חכם' ישראל פרוש :היכן בתוה"ק כתוב
שחשוב לאכול ירקות בחמשה צבעים? בחומש?
בש"ס? בספרי המוסר? או אולי בספרי הקבלה??
(יעויין ב'אגרא דכלה' ריש פרשת דברים שהסביר
למה המן שירד לישראל במדבר היה דוקא לבן) 1או
יאמר את האמת שרוצה להפוך את ילדי ישראל
למתפעלים מהצבעוניות והצביעות של הצבוע
המראה עצמו כפרוש111

ממש גאוועלד!! יותר מדי תורה
יש פה בעיר111חייבים לדאוג
מהר לאמפיתיאטרון ,חוות
סוסים ,ספריה ובריכה ,ואולם
אירועים 1היש לך "להשכיחם
תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך"
גדול מזה??

ממש סיבה להתגאות!! לא עוד
צניעות ,לא עוד קדושת שבת111
במקום להפנים את ההבדלה בין קדש
לחול ובין ישראל לעמים מפנימים
הילדים את התורה החדשה המשווה
את האסור והמותר של החרדים
לאסור ולמותר של החילונים רחמ"ל111

למה להסתפק בהוצאת דיבה בעיתון
'גלובס' שאפשר לעשות זאת שוב גם
ב'ידיעות אחרונות' תוך חיזוק תיאורו
השפל והשקרי של העיתונאי והכל רק
כדי לאחז עינים שפרוש "הציל" את
העיר מאז שהגיע אליה ,למרות שמצב
הנוער לא השתפר במאומה ,וכמו
שמודה פרוש בעצמו בראיון לעיל
לעיתון 'גלובס'111

לראות ולא להאמין מה נחשב אצל מי
דרבנן
שלוחא
להיות
שאמור
'קטסטרופה' :עיר בלי מתנ"ס ,בלי
ספרייה ,ללא מרכז תרבות כראוי ,ללא
מתקני ספורט ,ללא פארק ושהדתיים
הלאומיים בורחים ממנה 111וכדי להוסיף
לאוירת הקטסטרופה של פרוש ,הפך
העיתונאי את העיר אלעד בת ה21-
(בקושי) לבת 11101

ושוב111שלוחא דרבנן מתעסק בלעקוף בשקט את האיסורים של רבנן ודואג להחליף את לימוד התורה של ילדי
ישראל בהתעמלות על מכשירים ,דאגה לחיות (ואהבת לחייתך כמוך )111ורכיבה על סוסים111

ישראל פרוש כבר לא יכול להתאפק ומגלה את משאת נפשו הפנימית :להפוך את עיר התורה לעיר ההפקרות האמריקאית
לאס וגאס בעזרת 'מרכזי בילוי' 'קניונים' תעלות ואגמים111

אל תקרי 'חרדי מודרני' (מושג מגוחך כשלעצמו) אלא מתיוון מודרני הממשיך את דרכם של אנטיוכוס
היווני ,מנדלסון המשכיל ,גייגר הרפורמי והרצל הציוני ימ"ש וזכרם בנסיון להפוך את עם ישראל לעם ככל
העמים (היל"ת והיא לא תצלח בעז"ה) ושאין לו חלק ונחלה בשום מינוי ציבורי בישראל מדאורייתא
ומדרבנן!!!

מוגש לציבור ע"י אברכים (שכנראה אינם בני אדם )111המוחים בכאב לנוכח חילול ה' וחילול תורה"ק ע"י מי שרק בכח
התורה נבחר לעמוד בראשות העיר והפך לרודף התורה רחמ"ל ולמלחך פינכא של הרשויות למען בצע כסף ויחסי ציבור
על חשבון הרס חינוכם ועתידם הרוחני של ילדי העיר וכלל התושבים!!
לתגובותrescue.elad@gmail.com :

