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פניה לקורא!
כתב רבינו בעל העקידת יצחק (רבי יצחק עראמה זיע"א) בספרו בפר' וירא
(שער כ') וז"ל" :החטא הגדול אשר יעבור עליו איש איש מבית ישראל
בסתר ושלא לדעת הרבים וברשות בית דין חטאת יחיד הוא והוא
שבעונו ימות ע"י בית דין של מעלה או מטה וכל ישראל נקיים כמו
שהיה עון פילגש בגבעה אם היו בית דין שלהם מוסרין האנשים
הרשעים ההם לבדם ביד ישראל אמנם החטא הקטן כשיסכימו עליו דעת
הרבים והדת נתנה בבתי דיניהם שלא למחות בו הנה הוא זמה ועון
פלילי וחטאת הקהל כלו ולא נתן למחילה אם לא בפורענות הקהל כמו
שהיה בבני בנימין על השתתפם בעון והוא היה עון סדום כמו שביארנו
שהם ובתי דינין שלהם הסכימו שלא להחזיק יד עני ואביון .ולכן הוא
טוב ומוטב שיכרתו או ישרפו או יסקלו החטאים ההם בנפשותם
משתעקר אות אחד מהתורה בהסכמת הרבים כמו שאמר בזה שעשתה
בו פרשה בפני עצמו לא תהיה קדשה וכו' (דברים כ"ג) כמו שיתבאר שם
ב"ה .ומי שלא יקבל זה בדעתו אין לו חלק בבינה ונחלה בתורת אלהית"
ע"כ .ולקמן בקונטרס הבאנו דברי התוספתא (ב"ק פ"ז) המדברים מהעון
החמור של גניבת דעת שהוא ראש לכל הגנבים ואיתא שם "מי גדול
גונב או נגנב הוי אומר נגנב שיודע שנגנב ושותק" והדברים מבהילים
דאע"ג גודל העון של גניבת הדעת גדול העון של מי שגנבּו דעתו ושותק
יותר מעוונו של גונב הדעת עצמו! ולכן ,מלבד שאר תועליות שיש
בקונטרס הזה ,תקוותנו כי הוא יתן את הכח לציבור ולרבותיו העומדים
בראשו למחות כנגד גניבת הדעת האכזרית ולדרוש בפה מלא את
הדחתו של ישראל פֹּרּוש מתפקידו כמתחייב על פי ההלכה דכל מי
שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים אין ממנין אותו לכל מינוי ציבורי
בישראל כמבואר ברמב"ם (הלכות מלכים פ"א ה"ז) ובכל הראשונים
והאחרונים .והקב"ה ברחמיו יחזיר השלום והאחדות לעירנו בב"א.
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גילוי דעת!
קונטרס זה יוצא לאור רק לאחר למעלה משלשה חדשים אחרי
הבחירותא מתוך נסיון הוגן כדרכה של תורה לקבל את תגובת סיעת
יהדות התורה ,הן הארצית והן המקומית .למרות שהוא נשלח באופן
אישי לכל חברי הכנסת של יהדות התורה וכן לכל אנשי רשימת יהדות
התורה באלעד ,לא זכינו לתגובה כלשהי זולת תגובתו של מי
ב
שהקונטרס כלל לא נשלח אליו-זליג אורלנסקי (מנכ"ל יתד נאמן ומעוזריו

א עם רדת הקונטרס לדפוס ,פחות משבוע אחרי הקמתה של "קואליציה מקיר לקיר"
מתחילים קירותיהם של בתי מדרש ובתי כנסת להיחרב ע"י הבולדוזרים של ישראל
פֹּרּוש .אל דאגה ,מדובר בישיבה ספרדית "הליכות שלמה" ובתי כנסת ספרדים .למוסדות
הלא חוקיים של אנ"ש של פֹּרּוש ,שלום( .גם כאן ,הכל נעשה כדלהלן ע"י הונאת הציבור
והרבנים).
ב לצערנו ,התייחס זליג אורלנסקי בזלזול ובקנטרנות לפנייתנו ולא מצא לנכון להגיב כי
אם את התגובה הבאה " :״רבותיכם״ הוא כתב לפי שהוציא עצמו מן הכלל  ,כפר בעיקר
ושם המייל שלו מוכיח עליו אם למישהו מהנמענים חשוב להכיר את זהות השולח,
ניתן לקבל ממני באופן אישי זליג אורלנסקי" .וז"ל תגובתנו לזליג אורלנסקי שלא
זכתה לשום מענה מצידו" :בס"ד ,שלום זליג! חבל שנחפזת .במלה "רבותיכם" אף אחד
לא התכוון להוציא עצמו מן הכלל .המייל מיועד כפי שראית לחברי הקהילות השונות
באלעד ולחברי הכנסת .כידוע רבה של קהילה זו אינו רבה של קהילה אחרת ורבו של
ח"כ זה אינו רבו של ח"כ זה (רק ישראל פֹּּּרוש החליט שהוא רבן של כל הקהילות ולכן
הוא יכול לפסוק לכולם מה "חובת ההצבעה" שלהם) .אז אנחנו מבינים שכמנהל ביתד
נאמן אתה קצת נלחץ מהגיבוי שנתתם לישראל פרוש אבל במקום לנחש ניחושים
ולחפש בכל מייל שמגיע למחליפיך בתפקיד איך להאשים את אנשי "עץ" ב"כפירה
בגדולי ישראל" תתמקד בטענות נגד פֹּרּוש .אגב ,בני תורה באלעד אינם קשורים כלל
לתנועת "עץ" או לכל רשימה המתחרה עם יהדות התורה .כפי שכתבנו במייל אנו
שמחים על הצלחתה של יהדות התורה בכל מקום בארץ בכלל ובאלעד בפרט אך דוקא
בגלל זה ומחמת היותנו בני תורה כואב לנו שהצלחה זו הושגה באמצעים שפלים
ואסורים .אז נא לענות לענין ולא לגבב תשובות כמו "אני מכיר את מי שמאחרי המייל
וכד' ".החומר שבקונטרס מצריך התיחסות רצינית ולא יחס של "חידון" שמטרתו לברר
מי עומד מאחרי המייל .מחכים לתשובה רצינית ,בני תורה באלעד .ע"כ .כאמור לעיל,
לתגובתנו זו כבר לא הגיב זליג אורלנסקי.
אגב ,לא יכלנו להתאפק מלציין את העובדה החמורה לכשעצמה שתגובתו של מנכ"ל
יתד נאמן זליג אורלנסקי אלינו נשאה ללא כל בושה את הכיתוב "נשלח מהאייפון
שלי"!!

של ישראל פֹּרּוש במערכת הבחירות ובמו"מ שלאחריה) .כמובן ,שהעדר תגובה
מצד אלה המתיימרים לייצג נאמנה את הציבור החרדי בכלל ואת בני
התורה בפרט רק מחזק את הטענות החמורות המופיעות לקמן
בקונטרס .וז"ל הפניה לחברי יהדות התורה הארצית והמקומית:
בס"ד
שלום וברכה לח"כ מטעם סיעת יהדות התורה ולחברי סיעת יהדות
התורה באלעד ,וכן לח"כ מטעם תנועת ש"ס הי"ו.
רצ"ב קונטרס ובו האשמות חמורות ביותר כלפי מועמדכם לראשות
העיר אלעד בכל הנוגע להתנהלותו במשך תעמולת הבחירות .עפ"י
המובא בקונטרס לא ייתכן כי אדם העומד מאחרי התנהלות שכזאת ייצג
את גדולי ישראל או את סיעת יהדות התורה בשום תפקיד ציבורי!!אנו
מחכים לתגובה בהקדם אשר תכלול :א .הפרכת הטענות המועלות
בקונטרס במידה ואינן נכונות .ב .באם לא יופרכו הטענות בקונטרס,
תגובתכם לטענות אלה יחד עם תגובת רבניכם (רבני הקהילות באלעד
שתמכו בפֹּרּוש וגדולי הדור שחתמו על מכתבי תמיכה עבורו)

הודעתו של זליג אורלנסקי שנשלחה מה...אייפון שלו!!!

ג .באם לא יופרכו הטענות בקונטרס ,הסבר מה ההבדל בין יהדות
התורה לכל מפלגה אחרת אם גם אדם המרשה לעצמו להתנהל בצורה
ההפוכה לגמרי לצורת ההתנהגות המצופה ממייצג תנועה תורנית לא
מודח לאלתר מתפקידו ומכל משרה ציבורית אחרת מטעם יהדות
התורה .הקונטרס בצירוף תגובותיכם ותגובות רבותיכם יפורסם לכלל
תושבי העיר אלעד .לתגובותיכם נמתין עד תום ימי החנוכה הבאים
עלינו לטובה .אח"כ יפורסם הקונטרס גם ללא תגובותיכם בציון
העובדה שבחרתם שלא להגיב לקונטרס .ד .הקונטרס נשלח במייל גם
לח"כ מטעם תנועת ש"ס על מנת שיפעלו גם הם בקרב חבריהם מיהדות
התורה ויזרזום לתת תשובה בהקדם להאשמות החמורות המובאות
בקונטרס .בברכה ,ארגון בני תורה באלעד-ארגון הכולל אברכים מכל
הקהילות התורניות באלעד השמחים על הצלחתה של יהדות התורה
באלעד אך מצירים מאד על הדרך בה באה לידי ביטוי הצלחה זו,
וכידוע ,המטרה אינה מקדשת את האמצעים (עיי' מדרגת האדם לסבא
מנובהרדוק ,מאמר יראה ואהבה ,פרק ד').
נ.ב ברכת מזל טוב לחבר סיעת יהדות התורה הרב אריה אינהורן
שליט"א בהכנס בנו יצחק שלום נ"י לעול תורה ומצוות .רוב נחת ויזכה
בעז"ה להיות גדול בתורה ולעשות נחת לאביו שבשמים ולהוריו.
"מכל הלין יתראה לכל מי שעינים לו ,שהתקנה אשר נתקנה בקהילה קדושה לבוב
בקבוץ גדול מרבנים ובעלי בתים ,לא ממידת חסידות היא אלא מעיקר דין תורה,
וכל העובר על זה וממנה על הציבור פרנס שאינו הגון ,הרי זה עבריינא מומר לדבר
אחד ממצות ה' ,מלבד מהגרמא בנזקין ומכשולות היוצאים ע"י מנהיגים שאינם
הגונים ,ויהי' הקולר תלוי בזה הממנה אותם ,והרי זה חוטא ומחטיא את הרבים
כירבעם בן נבט וחבריו ,ונידונים בגיהנם לעולם ,כמבואר במס' ראש השנה דף יז'
ע"א ,אמר רבי יצחק בר אבין ופניהם דומין לשולי קדרה ,ואמר רבא ואינהו משפירי
שפירי בני מחוזא ומקריין בני גיהנם( ."...מרן הגאון רבי שמעון סופר בעל "מכתב
סופר" ,מתוך בטאון אגודת "מחזיקי הדת" ,שנת תרמ"ב ,נלקט גם ב"אגרות מכתב סופר",
אגרת נא' ,עמ' צח'-ק' ,מכון מכתב סופר ,בני ברק ,התשס"ו).

ימיו האחרונים של חדש תשרי התשע"ד .מנשגבּות קדושת הימים
הנוראים יורדת העיר אלעד אל שנה חדשה ,שבפתחה ,בחירות לעיריה
ולראשותה .בניגוד לעשור החולף ,בהן ראש העיר ומועצת העיר היו
מוסכמים על רוב חלקי הציבור ואת תפקיד ראש העיר מילא נציג תנועת
ש"ס ,מחליט סגן ראש העיר ישראל פֹּרּוש להתמודד על ראשות העיר
ולעמוד בראש רשימת יהדות התורה המאוחדת הכוללת בתוכה את
התנועות אגודת ישראל ודגל התורה .ביודעו כי הציבור הספרדי בעיר
בחלקו הגדול פועל על פי הוראת הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל וכי
ציבור זה הוא הרוב בעיר פועל פֹּרּוש לחתימת הסכם עם ברק צברי
וסייעתו על מנת לקבל את החיזוק ההכרחי של למעלה מ 0333-בני
הקהילה התימנית לטובת בחירתו לראשות העיר ,חיזוק שיש בו בצירוף
הקולות של החסידים והליטאים וחלק מהציבור הספרדי הכפוף להנהגה
הרוחנית של דגל התורה אפשרות ממשית להשגת המטרה-ראשות
העיר.
כיאה לעיר של תורה ,דעת גדולי התורה והרבנים היא המכרעת ביותר
באשר לכל רשימה ולכל מועמד לראשות העיר ,ופֹּרּוש פותח את מסע
התעמולה שלו בצורה מסודרת במכתבי תמיכה החתומים ע"י שלשת
גדולי הדור וקברניטי עולם התורה -מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א,
מרן הגר"ש אויערבך שליט"א ומרן הגרשי"ח קנייבסקי שליט"א,
המודבקים בכל רחבי העיר.
מכאן והלאה ,הסדר מתחיל להתערער ותוך זמן קצר מוצא עצמו ישראל
פֹּרּוש בלי התימנים .פֹּרּוש קובל בפני מי שאמור היה להיות שותפו-
ברק צברי על הפרת הסכם השותפות החתום ביניהם ,כשלעומתו טוען
ברק צברי כי מלכתחילה נהג פֹּרּוש במרמה מחמת שהבסיס לשותפות
מצד ברק צברי היה הצהרה של פֹּרּוש כי כל מרכיבי יהדות התורה
תומכים בו ,בה בשעה שקהילת ויז'ניץ עדיין לא תמכה ולא זאת בלבד
אלא שהתנתה את תמיכתה בפֹּרּוש בראש ובראשונה בהצלחתו לצרף
אליו את הקהילה התימנית ,תנאי שהסתיר פֹּרּוש מברק צברי .השניים

ניגשים לבוררות בפני רבה של הקהילה התימנית ,הגאון רבי איתן
גמליאל שליט"א לא לפני שפֹּרּוש מתחנן בדמעות בפני ברק צברי לא
להלחם בו בבית הדין ולבקש מהדיינים לפסוק שההסכם שריר וקיים
ועל ברק צברי לכבדו .רחמיו של צברי נכמרים על פֹּרּוש והוא עושה
הכל כדי שהבוררות אכן תסתיים בהחלטה שעליהם להמשיך בשותפות,
ואף מצליח להביא בפועל להחלטה זו.
אלא ,שמספר ימים אח"כ וללא כל קשר לפסק הדין שניתן בבוררות
(אודות המשך השותפות בין ברק צברי לישראל פֹּרּוש) מחליטים רבני הקהילה
התימנית ובראשם הגאון רבי איתן גמליאל שליט"א לתמוך לראשות
העיר במועמד ש"ס צוריאל קריספל( .בניגוד לדעתו של ברק צברי).
כשרואה פֹּרּוש כי למעשה נשארים התימנים איתנים בתמיכתם
בצוריאל קריספל כפי הוראת רבותיהם הוא מחליט לפעול מתוך כפיות
טובה נחרצת כלפי ברק צברי ,ועל אף שמי שנתמך ע"י גדולי ישראל
צריך להתנהג בצורה שתכבד את שלוחם של גדולי ישראל פֹּרּוש מוריד
עצמו בצעדים מהירים אל שפל המדרגה כשהוא מבזה את עצמו ,את
פעיליו ואת תומכיו וחמור מכל את האמון שנתנו בו גדולי הדור.
ראשית ,הוא רץ לבית דינו של הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א עם פסק
הבוררות בנסיון להציג את ברק צברי כ"מסרב לדין תורה" תוך שהוא
מסתיר מביה"ד שאחד מתנאי ההסכם הינו ש"אם וכאשר חמשה רבנים
פורשים מן התמיכה בו אזי ההסכם בטל ומבוטל" ,אך גם בשלב הזה
ברק צברי עושה הכל כדי לסייע לפֹּרּוש ומכנס את הרבנים להצבעה בה
פוסקים רובם ככולם שוב נגד דעתו של ברק צברי ובעד התמיכה
בצוריאל קריספל.
בצאת הרבנים מן הכינוס ,נכנס פֹּרּוש בכח וללא שהוזמן כלל להיכנס,
למכוניתו של הרה"ג איתן גמליאל שליט"א רבה של הקהילה התימנית
באלעד והפציר בו לחתום על תמיכה בו וכשהלה סרב ,סרב גם פֹּרּוש

לצאת מן המכונית .כשגם זה לא עולה בידו הוא מנסה ללחוץ על הגאון
רבי יצחק רצאבי שליט"א ועל הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א
שישפיעו על הגר"א גמליאל לתמוך בו אבל לצערו ,גם זה לא עולה
בידו( .ובנקל ניתן לברר עם הרבנים הגאונים הללו עצמם ולשמוע מהם היפך מה
שישראל פֹּרּוש מדבר בשמם וכפי שיתבאר עוד בהמשך)

אבל וחפוי ראש הוא חוזר לביתו אבל לא שחצן יהיר ותאב ניצחון
וכבוד כמו פֹּרּוש יכנע .לכבוד שבת קדש פרשת נח כבר מופיעה בתיבות
הדואר החוברת "קול האמת" .בלשון בוטה וזולה המתאימה לליסטים
מחרחר ריב ומדון מקצועי משתלח ה"עורך" בצוריאל קריספל ,כשהוא
נובר באשפתות העבר הרחוק של ימיה הראשונים של העיר אלעד כדי
לגרד כל פיסת עיתון שיש בה כדי להשחיר את קריספל ואת תמיכת
הקהילה הספרדית בכלל והתימנית בפרט בו .למרות שהוא מתהדר
בתעמולת השקר שלו בסיסמאות כמו "לאלעד מגיע אחדות" ,הוא לא
מתבייש ולא חושש כהוא זה לסכסך בין קהילות בעזרת חומר היסטורי
מלפני למעלה מעשר שנים בנוגע למחלוקות שכבר מזמן אבד עליהן
הכלח ,ולא חושש כהוא זה להמריד את הקהילה התימנית והספרדית
כנגד רבותיה .אצל אנשי התעמולה של פֹּרּוש כל האמצעים כשרים
בדרך לניצחון ,והצביעות היא האמצעי החביב עליהם ביותר.
אחרי שחוברת ההשמצות נגד צוריאל קריספל לא צלחה ונסיונות סכסוך
התימנים והספרדים בצוריאל קריספל לא צלחו החליט ישראל פֹּרּוש
לסגור חשבון עם ברק צברי וזאת כפי שהובא לעיל ,למרות שברק צברי
עשה הכל לשמירה על השותפות ביניהם ולמרות שהחלטת התימנים
לתמוך בצוריאל קריספל לא היתה קשורה כלל לברק צברי אלא
להחלטת רבני הקהילה .כשהוא יודע היטב כי פסק הבוררות אינו משרת
אותו ואין בו כדי לסייע לו גם אחרי שניתן לו תוקף ע"י בית הדין של
של הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א ,מחליט פֹּרּוש לחצות את כל
הגבולות והגדרים של תעמולת בחירות ,תוך הסתרת האמת והעובדות
מבית הדין ומהציבור ,האשמה שקרית של ברק צברי כסרבן דין תורה,

גילוי פנים בפסק דין שלא כהלכה ,והחמור מכל-זיוף פסק הלכה באופן
חמור ביותר ע"י התחזות ובאופן הממריד את כל בני הקהילה התימנית
נגד רבותיה .וכדלהלן.
פֹּרּוש מפרסם בעיתונות המקומיתג שני מסמכים לפיהם צריך ברק צברי
העומד בראש הרשימה של הקהילה התימנית למועצת העיר אלעד
לעמוד בהתחיבותו כלפיו בנוגע להסכם השותפות ביניהם והמראים
לכאורה שאם אינו עושה כן הוא מסרב לדין תורה .המסמך הראשון הוא
מסמך בוררות שנעשה בין ברק צברי לישראל פֹּרּוש בלשכתו של הרה"ג
איתן גמליאל שליט"א באלעד ובו החלטת הבוררים כי אין לבטל את
הסכם השותפות בין ברק צברי לישראל פֹּרּוש ועליהם להמשיך ביחד.
המסמך השני הינו מסמך של בית הדין של הגאון רבי נסים קרליץ
שליט"א המחייב את ברק צברי וסייעתו ואת ישראל פֹּרּוש וסייעתו
לשמוע בקול הבוררים ולפעול על פי הסכם הבוררות עליו חתומים שני
דייני בית הדין הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א והגאון רבי שריאל
רוזנברג שליט"א וגם מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א.
האמנם "סירוב לדין תורה" או שמא הכפשה שקרית וכפיות טובה?
מסרב לדין תורה הינה האשמה חמורה ביותר כלפי יהודי כל שכן כלפי
אדם המתיימר להיות בעל משרה ציבורית ונבחר הציבור .ניגשנו לברק
צברי לברר מה באמת עומד מאחרי האשמה חמורה זו .ברק השיב כי
הוא מופתע מאד שלמרות שאחרי כל מה שנעשה שלא כדין מצד פֹּרּוש
כלפיו ,הסכים ללכת עמו יחד בשותפות לאור הפצרותיו ותחנוניו של
פֹּרּוש ,מעז פֹּרּוש להאשימו בהאשמות חמורות שכאלה תוך הצגת
העובדות והמסמכים בצורה חלקית ביותר ,אך אם זה רצונו של פֹּרּוש
ג

"פותחים שבוע" ,מוצש"ק נח ,ב' במרחשון התשע"ד.

וזו הדרך הנלוזה בה הוא בוחר לנקוט ,יידע הציבור את האמת
לאמיתתה ,אמת שמתוך דרישת טובתו של פֹּרּוש לא רציתי כלל
להוציאה לאור .מכאן ,ניתן למסמכים לדבר.
איזו אות באה אחרי האות א'?...
ברק מפנה אותנו לעובדה כי במסמך הבוררות שפרסם פֹּרּוש בעיתונות
חסרים הסעיפים ב'-ז' .כשהוא שולח לנו את המסמך המקורי אנחנו
מבינים מהר מאד את הסיבה להשמטתם.
בסעיפים ד'-ו' מוכח הן מטענותיו של ברק צברי והן מתשובותיו של
ישראל פֹּרּוש כי פֹּרּוש לא עמד בהסכם:
סעיף ד' – .ברק הי"ו העלה שהדבר העיקרי שגרם להססנותו היא
הצטרפות קהילת ויז'ניץ לתמיכה בפֹּרּוש ואם היתה תמיכה מסודרת
מהתחלה ברק הי"ו לא היה חושב על הפרת ההסכם.
סעיף ה' – .כתוצאה מהאי וודאות ,וכן בפניה של נציגי ויז'ניץ לש"ס
והודעה שנציגי ויז'ניץ לא יתמכו בפֹּרּוש ברק הי"ו נתן זמן לישראל
פֹּרּוש להחתים את נציגי ויז'ניץ על התחיבותם בתמיכה בפֹּרּוש .שעת
ההכרעה 00:33 :בלילה.
סעיף ו' – .פֹּרּוש טוען שבשעה  00:33בלילה ישב לפגישה עם ויז'ניץ
ונציגי ויז'ניץ דחו את חתימתם עד  00:03במכוון לגרום לבלבול אצל
ברק הי"ו וכתוצאה מההמתנה ,ברק בשעה  00:33חתם על הסכם עם
ש"ס (בדף טעון בדיקה).
סעיף ז' – .ברק הי"ו מודה שנציג ויז'ניץ היה בביתו עם פֹּרּוש וחתם
בפניו שויזניץ יתמכו בפֹּרּוש (לפני ההסכם עם ש"ס) .ע"כ.
כלומר ,פֹּרּוש הוא זה שלא עמד בהתחיבותו כלפי ברק צברי ולמרות
זאת הסכים ברק להשאר עמו בשותפות וללכת עמו יחד ואף סייע לכך
בבית הדין .אעפ"י כן ,ותוך כפיות טובה שאין כדוגמתה כלפי אדם

שעשה הכל כדי לעזור לו ,רץ ישראל פֹּרּוש לביה"ד של הגר"נ קרליץ
שליט"א כדי להוציא תחת ידם פסק אתו ינסה במרמה להציג את ברק
צברי כמסרב לדין תורה .אלא ,שלמחרת הוצאת פסק דין זה פרסם
הגאון רבי איתן גמליאל שליט"א מכתב מפורש המשמיט את הקרקע
מתחת נסיונו של ישראל פֹּרּוש להציג את ברק צברי כמסרב לדין תורה
וכתב מפורשות" :הריני בזה להודיע נאמנה שאף אחד משניהם לא פעל
נגד ההסכם ושניהם כאחד אינם מסרבים לדין תורה ח"ו .אנכי איתן
גמליאל רב ק"ק תימן אלעד הכרעתי שלטובת קהילתנו הקד' יש לבחור
בתנועת יש"י שסימנה ה' וצוריאל קריספל לראשות העיר ושום רב או
בד"ץ מכובד אינו יכול ואסור לו על פי דין תורה להתערב בהכרעה זוד.
והאמת והשלום אהבוה" ברק צברי מוסיף כי בפירוש התנה עם ישראל
פֹּרּוש ( ִואמת התניה זו בנוכחות הגאון רבי איתן גמליאל שליט"א) שאם חמשה
רבנים מתוך הקהילה יתנגדו להסכם ויתמכו בצוריאל קריספל ,ההסכם
יבוטל ,ולאחר שרב הקהילה הגאון רבי איתן גמליאל חיווה דעתו
לתמוך בצוריאל קריספל ,והרבה יותר מחמשה רבנים הצטרפו לתמיכה
זו אין עוד מקום למחויבות כלשהי מצדו כלפי ישראל פֹּרּוש או מצדו
של ישראל פֹּרּוש כלפיו.

ד עיי' שו"ת "גרגרים בראש אמיר" להגרש"ד הכהן מונק זצ"ל סי' טז' שכתב שם שאפילו
גדול הדור בחכמה אין לו להכריע ולהורות למעשה נגד הרב שבעיר( .אלא אם היא
הוראה של טעות ממש).
ה ראינו לנכון להעיר כאן (כהערה בעלמא ולא כהוראה למעשה) מה ששמענו מאדם
נאמן עם רדת הקונטרס לדפוס ( מה שלא אפשר בדיקה מדוקדקת של כל הפרטים ולכן
מובא כאן כהערה בעלמא בלבד) כי לפני חמש שנים בבחירות הקודמות לרשויות
המקומיות בעיר בית"ר היה הסכם בין שני נציגים (רובינשטיין ופינדרוס) באשר להליכה
משותפת בבחירות ואח"כ החליט אחד מהם שרוצה להתמודד לבדו והאחר קבל בפניו
על הפרת ההסכם ביניהם והחליטו לגשת למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ולפעול על פי
הוראתו ואמר להם מרן הגרי"ש אלישיב כי הסכם בין העסקנים שלא עפ"י הרבנים אינו
כלום ואין שום עיכוב על האחד לפרק השותפות וללכת לבדו ,וכך הוה.

חסרים
סעיפים
ב'-ז'

מימין :הסכם הבוררות החלקי כפי שהוצג ע"י ישראל פֹּרּוש בעיתונות.
משמאל :תוקף בית הדין של הגר"נ קרליץ והגר"ח קנייבסקי שליט"א
להסכם( .למרות שכלל לא היה בו צורך אלמלא הסתיר פֹּרּוש מבית הדין
את האמת.).

הסעיפים
החסרים
האשמה
חמורה כלפי
ויז'ניץ לפיה
דחו חתימתם
במכוון

הסכם הבוררות המלא בו נראה בפירוש כי ישראל פֹּרּוש לא עמד
בהתחיבות כלפי ברק צברי .בתגובה מאשים פֹּרּוש את קהילת ויז'ניץ,
מהגדולות והמכובדות בכלל הקהילה החסידית בעיר בהאשמה חמורה
לפיה דחו את חתימתם במכוון ליצור בלבול אצל ברק צברי ,האשמה
המראה כי גם כלפי בני הקהילה החסידית לא נרתע ישראל פֹּרּוש להפגין
זלזול והאשמות חסרות שחר וחסרות בסיס.

הכחשת
הסירוב לדין
תורה מצד
ברק צברי
ע"י הגאון
רבי איתן
גמליאל
שליט"א.

מכתבו של הגאון רבי איתן גמליאל רב ק"ק תימן אלעד הקובע כי שני
הצדדים לא עברו על דין תורה וכי הוא זה שהחליט להורות לבני הקהילה
על תמיכה בצוריאל קריספל לראשות העיר מה שהופך את האשמתו של
ברק צברי ב"סירוב לדין תורה" להאשמה שקרית וחסרת כל בסיס.

על פי היכרות
וידיעה עם ההסכמים
בע"פ ובכתב ישנה
התניה ברורה שאם
וכאשר חמישה רבנים
מק"ק תימן פורשים
או/ו לא מסכימים
לתמיכה בבר' ישראל
פֹּרּוש אזי ההסכם
בטל ומבוטל,
והצדדים משוחררים
מההסכם ולא תהיה
כל תביעה הדדית.

מכתב הבהרה (מיום יא' במרחשון התשע"ד אחרי כל הפרסומים
השקריים של ישראל פֹּרּוש בעיתונות) מהדיינים שבפניהם חתמו

ברק צברי וישראל פֹּרּוש על הסכם הבוררות-רבי יחאל דגן
שליט"א ורבי חיים צדוק שליט"א וכן הגאון רבי איתן גמליאל
שליט"א הקובע חד משמעית כי ברק צברי לא סירב כלל לדין
תורה והאשמתו בזה כמו גם הנסיון להשליך מפסק דין זה לגבי
חובת תמיכת הרבנים ו/או הקהילות בישראל פֹּרּוש לראשות
העיר אינם אלא נסיון רע של הכפשה שאיננה צודקת.

כאיש אחד בלב אחד -קריאת גדולי התורה התימנים בעיר
אלעד ובראשם ה"מרא דאתרא" הגאון רבי איתן גמליאל
שליט"א יחד עם מנהיגי העדה שליט"א התומכים כאיש אחד
בלב אחד בצוריאל קריספל -מה שהעביר את ישראל פֹּרּוש על
דעתו ועל דעת קונו.

מה עושה ישראל פֹּרּוש כשהרבנים לא נכנעים לדרישותיו??-
הוא הופך בעצמו להיות "הרבנים"!!
חשוב לציין כי כל האמור לעיל הינו רק לרווחא דמילתא וכדי לטהר את
שמו הטוב של ברק צברי מול ההאשמות השקריות שמנסה ישראל
פֹּרּוש לטפול עליו( .מה שכבר מראה ומלמד בפני עצמו לאיזה יחס יזכו מצדו
מתנגדיו אם ח"ו יעלה בידיו להיבחר לראשות העיר) .לגופו של ענין ,גם אם
היה מוכח מעבר לכל ספק כי ברק צברי "סירב לדין תורה" לא היה
הדבר מקטין כהוא זה את פשעיו החמורים של ישראל פֹּרּוש אשר יובאו
לקמן ,שהרי גם מבלי להכנס למשמעויות בפועל של קיום ההסכם ע"י
ברק צברי או ישראל פֹּרּוש ול"צדקת" טענתו של פֹּרּוש כלפיו באופן
אישי ,שני דברים פשוטים וברורים מאד להבנה לכל הקורא אותו וגם
לישראל פֹּרּוש .א .ההסכם לא מדבר כלל על חובת הצבעה של מאן דהו
מן הקהילה התימנית או מכל קהילה אחרת הן למען רשימתו של ברק
צברי לעיריה והן למען ישראל פֹּרּוש לראשות העיר ותהא מהותו של
ההסכם שנחתם בין ברק צברי לישראל פֹּרּוש אשר תהא הוא אינו בא
לומר כי אם שאחרי הבחירות וכפי מידת ההצלחה של ברק צברי
ובמקביל לכך ,מידת ההצלחה של פֹּרּוש להיבחר לראשות העיר ,יהיו
מחוייבים שני הצדדים זה לזה .ולכל היותר שברק צברי ישתדל בשכנוע
תומכיו להצביע בעבור ישראל פֹּרּוש לראשות העיר .ב .אין בהסכם שום
הוראה למאן דהו להצביע עבור ישראל פֹּרּוש לראשות העיר או הוראה
לרב כלשהו מן העדה התימנית או מכל עדה אחרת לתמוך במועמדותו
של פֹּרּוש לראשות העיר.
כיון שישראל פֹּרּוש יודע שבנוגע להצבעת בני הקהילה התימנית עבור
מועמדותו לראשות העיר אין בפסקים אלה לחייב מאומה ורבני הקהילה
התימנית יכולים ומתכוונים ואף מפרסמים בצורה גלויה קריאה לתמוך
בצוריאל קריספל לראשות העיר המגובה גם בתמיכתם של גדולי הדור
מקרב עדת התימנים הגר"ש מחפוד שליט"א והגר"פ קורח שליט"א

ובמיוחד אחרי המכתב המפורש הנ"ל של רב הקהילה התימנית הגאון
רבי איתן גמליאל שליט"א ,הוא מגלה פנים בפסק הדין שלא כהלכה
תוך ביזוי מחפיר של רבני הקהילה התימנית ותוך שהוא לא בוחל אף
בפשע הגדול מכולם .הוא מתחזה ל"רבני כל קהילות הקדש בני התורה
דעדת יהודי תימן באלעד" ומפרסם בשמם בצמוד לפסק הדין של ביה"ד
של הגר"נ קרליץ שליט"א את הקול קורא הבאו:

לא יאומן כי יסופר! ישראל פֹּרּוש מתחזה ל"רבני כל קהילות הקדש בני
התורה דעדת יהודי תימן באלעד" ,מרשה לעצמו לחייב את כל הקהילה
התימנית להצביע עבורו ועוד מציג את חובתם זו כ"גילוי דעת מרנן
ו "פותחים שבוע" ,מוצש"ק פר' נח ,ב' במרחשון ,התשע"ד .למרות שפֹּרּוש יודע
מפורשות כי רב ככל הרבנים והקהילות תומכים בצוריאל קריספל ולמרות שתמיכתם זו
מפורסמת בעיתונות ובכל רחבי העיר הוא אינו מתבייש כלל לדבר בשם רבני כל
הקהילות.

ורבנן שרי התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן הגר"נ קרליץ
שליט"א"ז ועל כולנה ,מבטל מראש חתימות של רבני הקהילה התימנית
למען צוריאל קריספל באם יופיעו וקובע ופוסק שאי אפשר לפרסמם
עתה כלל ועיקר .וזה הוא האיש אשר בצביעותו מפרסם "מכתב אישי"
לתושבי אלעד ובו הוא כותב להם בין היתר" :לא למותר לציין כי
חונכתי על ברכי הכבוד וההערכה לרבנים .כבודם של הרבנים אינו נושא
פתוח לדיון .זהו הדבר הראשון במעלה .רבנים הם המנחים והמאירים
את דרכנו .כל ציבור ורבניו .כל איש ומורה דרכו .אני הקטן מרכין ראשי
בפני כל רב" ע"כ .ואם תשאלו את פֹּרּוש מי הם הרבנים שאליהם הוא
מתכוון? התשובה הבלתי נתפסת מופיעה לעיל לנגד עיניכם -הוא
בעצמו!!!
אגב ,גם בעיתונים העומדים הכן לשרתו ועושים לו שירותי יח"צנות
ותעמולה במשך כל חמש השנים האחרונות על מנת שיוכל לאחז עיני
הציבור בתעמולתו כאילו כל מה שנעשה בעיר אלעד בחמש השנים
האחרונות זולת זריחת השמש ושקיעתה הינו פרי מעשיו של איש
ה"עשיה" פֹּרּוש (בעוד שכל מי שמכירו יודע כי העשיה היחידה שפֹּרּוש אחראי
לה בחמש השנים האחרונות היא סיפוק פרנסה לצלמי העיתונות בעיר ולבעלי
העיתונים ששלחו אותם לצלמו) נרתמו לתעמולת השקר שלו ובעוד

שהקהילה התימנית מאוחדת ע"י רוב ככל רבותיה סביב התמיכה
בצוריאל קריספל מציגים הם את ש"ס כמי ש"פילגה" את הקהילה ואת
רוב רבני הקהילה התימנית ובראשם הגר"ש מחפוד שליט"א כתומכים
בפֹּרּוש "כמתחייב" מהסכם הבוררות( .למרות שהסכם הבוררות לא מחייב
אף רב לתמוך בפֹּרּוש כפי שהוכח לעיל .).כיון שהם לוקחים בחשבון שאיש
לא יתייחס ברצינות לכזביהם הם מסיימים בנימה מזלזלת ,הקובעת
ז אפילו לשקר כמו שצריך לא יודע ישראל פֹּרּוש .המתבונן בצילום הפסק לעיל יראה כי
הגר"נ קרליץ שליט"א כלל לא חתום עליו(.רק אח"כ החתים פֹּרּוש גם את הגר"נ קרליץ
שליט"א .).ואולי כמו שישראל פֹּרּוש יכול להיות "כל הרבנים דעדת יהודי תימן" הוא גם
יכול להיות הגר"נ קרליץ ...סוף כל סוף ל"פֹּרּוש" הכל מותר.

(בשקר כמובן) כי הקהילה התימנית באלעד מונה לכל היותר כ033-033-
מצביעים.

מצטרפים לתעמולה השקרית
של פֹּרּוש – הכתבה השקרית
ב"מרכז הענינים"( .מיום ג'
במרחשון התשע"ד)3..0..7 ,

כשגם זה לא עוזר מחליט פֹּרּוש לבלבל את היוצרות ולהכניס בלבול
לתוך שורות הקהילה התימנית על מנת לאחז עיני הקהילה כאילו ישנה
מחלוקת בתוך הקהילה באשר למועמד המועדף .הוא מפרסם "קול
קורא" מאת "רבני קהילות הקדש בני התורה התימנים בעיר אלעד"
כששוב הוא משקר ומציג את פסק הדין המדבר אודות חובת המשך
השותפות בין ברק צברי לישראל פֹּרּוש כפסק המחייב את הקהילה
התימנית לבצע את ההסכם (דהיינו ממריד שוב את הקהילה התימנית נגד
רבותיה למרות שכפי שהובא לעיל לא הקהילה התימנית ולא רבותיה מחוייבים

כהוא זה להסכם השותפות של ברק צברי עם פֹּרּוש לא לפני פסק הדין ולא אחרי
פסק הדין) .
לשקרֹּו זה הוא מנסה לרתום בשקר את הגר"ש מחפוד (כפי שיתבאר מיד),
ִ

משתמש בשקר בחתימה של הר' אליהו נהרי שנחתמה בסיומו של
מכתב תודה לפֹּרּוש על עזרה למוסדותיו (תוך קבלת הבטחה מפֹּרּוש שכלל
לא יפרסמה) ואינה קשורה כלל לתמיכה בו בבחירות ,מזייף את חתימתו
של הרב עזרא לוי (שבכלל חתום עם רבני הקהילה על הקריאה לתמוך בצוריאל
קריספל) ,משתמש בראשי כוללים אשר הם מתוך הקהילה ולא רבני
הקהילה (כמו הר' איתמר חבשוש שהוא גיסו ובן קהילתו של הר' ברוך עוקשי).
ועוד מעז להוסיף כי כל השקרים והסילופים הללו מפורסמים באישורו
ובהסכמתו של הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א (שכבר הכחיש זאת מכל
וכל בפירוש ובכתב להלן).
בסיום הוא מביא גילוי דעת מאת מורנו הגר"ש מחפוד המובא ע"י הר'
ברוך עוקשי בו נטען כי "המכתב המאוחר יותר שכתבתי על חובת
הפניה והציות לרב העדה באלעד שליט"א ,אין כוונתי לבחירות תשע"ד
כלל ,אלא באופן כללי בנושאים השנויים במחלוקת בין בתי כנסיות
וכיו"ב"ח .אבל בענין הבחירות הקרובות דעתי ברורה שהחובה על כל
תושב אלעד בן העדה התימנית לציית לפסקו של מרן הגר"ח קנייבסקי

ח גם כאן הטענה היא שקרית ופשוט שלא מתחת ידיו של הגר"ש מחפוד שליט"א יצאה,
שכן מכתבו של הגר"ש נכתב בב' במרחשון בשעה שהמחלוקת היחידה בה עסוקה
הקהילה היא כיצד לפעול בנוגע לבחירות וגם אם המחלוקת אליה מתכוון הגר"ש מחפוד
הינה מחלוקת בנוגע לבתי כנסיות או שלום בית או דיני שכנים או כל נושא אחר ואינה
מדברת על בחירות ,סכ"ס ,מפנה הגר"ש מחפוד אל הגר"א גמליאל שליט"א כשהוא
מגדירו "המרא דאתרא" ואם הוא מגדירו "המרא דאתרא" פשוט הוא שבכל ענין הנוגע
ל"אתרא" דהיינו לעיר אלעד הוא הסמכות המובהקת ביותר מצדו של הגר"ש מחפוד
באופן שכל רבני הקהילות מחוייבים לבטל דעתם בפניו שהרי "מרא דאתרא" הוא מושג
מחייב הלכה למעשה ולא איזה תואר כבוד בעלמא ,על אחת כמה וכמה כשהחלטתו
אינה סותרת שום פסק של בית דין כלשהו והדבר היחיד אותו היא סותרת הינו את
הפסק המעוות והבדוי מן הלב של ישראל פֹּרּוש שאחרי שלא הצליח להטעות את
הקהילה התימנית תחת התחפושת של "רבני כל קהילות התימנים" מנסה הוא לכל
הפחות להכנס לתוך נעליו של הגר"ש מחפוד לבושתו ולכלימתו.

שליט"א ולהצביע עבור ישראל פֹּרּוש שליט"א לראשות העיר וכאשר
חתמתי על פסקו של בית דינו של מרן הגר"נ קרליץ שליט"א".
שוב ,נסיון שקרי להציג את פסק הדין המחייב את המשך השותפות בין
ברק צברי לישראל פֹּרּוש (כשעוד היה שייך לחייב זאת) שאודותיו מוסיף
מרן הגר"ח קנייבסקי בסה"כ את ההערה" :הדברים פשוטים וברורים",
כ"פסק" של מרן הגר"ח קנייבסקי הקובע ש"חובה על כל תושב אלעד
בן העדה התימנית להצביע עבור ישראל פֹּרּוש לראשות העיר" ולתלות
את השקר לא פחות ולא יותר ,בגר"ש מחפוד (עפ"ל של פֹּרּוש).
כלומר ,גם גילוי פנים שלא כהלכה בפסק דין ,גם בדיה מן הלב של פסק
של מרן הגר"ח קנייבסקי בנוגע לחובת ההצבעה של בני הקהילה
התימנית שאין לו שמץ של זכר ורמז בדבריו ,וגם נסיון להציג את
הגר"ש מחפוד שליט"א כמגלה פנים בפסק שלא כהלכה .לא יאומן עד
כמה תאותו של ישראל פֹּרּוש לכיבוש ראשות העיר מעבירה אותו על
דעתו ועל דעת קונו עד כדי נכונות להסתבך בביזוי ת"ח במדרגה היותר
נוראה ובזייפנות כה שפלה שלא נראתה דוגמתה מעולם בעסקנות
החרדית.

למסקנה:
א .ברק צברי לא סירב כלל להוראת בית דין כלשהו וכל "חטאו" היה
בזה שנרתם לעזרתו של פֹּרּוש ,עזרה ,שבמקום שפֹּרּוש יכיר לו טובה
בעדה ,נוצלה על ידי פֹּרּוש על מנת לנסות להכפיש את שמו ולרמות את
הציבור.
ב .ישראל פֹּרּוש העלים מידע מבית הדין של הגר"נ קרליץ שליט"א.
ג .ההחלטה לתמוך בצוריאל קריספל היתה החלטה של הרבנים
ובראשם הרב איתן גמליאל שליט"א אותו הגדיר הגר"ש מחפוד

שליט"א כ"מרא דאתרא" של העיר אלעד ,דבר המחייב את כל
הנשמעים לגר"ש מחפוד לפעול למעשה בכל דבר הנוגע לעיר אלעד
ובכלל זה הבחירות לראשות העיר על פי הוראת הגר"א גמליאל
שליט"א.
ד .פֹּרּוש התחזה ל"רבני כל קהילות הקדש בני התורה דעדת יהודי תימן
באלעד" ,העז לפסוק הלכה הממרידה את הקהילה התימנית נגד הוראות
רבותיה ונגד ה"מרא דאתרא" שלה ,זייף חתימות רבנים ,השתמש
בחתימות שניתנו לו ללא קשר לבחירות למרות שהתחייב שלא לפרסמן
כלל ,והעז להשתמש בשמותיהם של גדולי הדור באופן שקרי על מנת
לאחז עיני הציבור כאילו נתמך על ידיהם (מה שהופך גם את שאר החתימות

שהציג פֹּרּוש ואינן קשורות לקהילה התימנית למפוקפקות וצריכות בדיקהט).

ה .פֹּרּוש הכתים את שמה של יהדות התורה על כל מרכיביה בעצם
העובדה שאדם כמותו הוא העומד בראשה ופגע בכך הן בתדמיתה

ט וודאי שאחרי כל המידע המופיע בקונטרס זה אף אם אין פקפוק בחתימות שניתנו לו
לפני שנתגלו מעשיו השפלים .כעת ,לאחר שנתגלה קלונו באופן מחפיר ונתחלל שם
שמים על ידו ודאי שיש לברר מחדש האם גם לאור הממצאים הנ"ל תומכים גדולי
ישראל בפֹּרּוש לראשות העיר ויש להציג את כל החומר בפני גדולי הדור שהורו לתמוך
בו ולבקש הכרעתם .ללא הצגת כל החומר בפניהם ודאי ששום בן תורה לא יכול לתמוך
בישראל פֹּרּוש מכמה וכמה טעמים (ולא נכנסנו כאן למקורות תורניים רבים המדברים
מזה מחמת חחשש לביזוי דברי תורה ע"י שטופי תעמולת פֹּרּוש שיזרקו קונטרס זה
לאשפתות בחמתם) .ועיי' שו"ת פאת שדך להגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל,
חלק יו"ד ,סי' נח' אות ג' וז"ל" :מה שהנבחרים רגילים להבטיח לפני הבחירות ולא
לקיים ,ואפילו אם הבטיחו בלישנא דמשמע לתרין אנפין( ,דהיינו מה שקורין תעמולת
בחירות) ,ולענ"ד פוסלים בזה את הבחירות ,כי הבוחרים מוטעים ובחירתם לא היתה
אלא על פי הבטחה .ואם אינם מקיימים הו"ל בחירה בטעות וכמו מקח טעות ,ופשיטא
שהמוטעה יכול לחזור ואין מעשיו כלום גם מעיקרא ,ובמקום שרובם פסולים ,לענ"ד
פשיטא טובא שאינם אלא ליסטים" .ע"כ ..ואם אי קיום הבטחה בעלמא פוסלם ק"ו אם
הונו את הציבור וגרמו לבחור בהם על סמך פסקים מזוייפים ובדויים ועל סמך הטעיית
הציבור כי רבותיהם הם המורים להם ומחייבים אותם להצביע כך שאין בבחירתם כלום
ואין לך נטילת ראשות העיר בליסטיות גדולה מזו.

הציבורית והן באפשרות הצלחתה בצורה המירבית במערכת הבחירות
לעירית אלעד.
ו .פֹּרּוש המריד את הציבור הספרדי הנאמן להוראות הגר"ע יוסף
זצוק"ל נגד הוראתו המפורשת לתמוך בצוריאל קריספל.
ז .פֹּרּוש ביזה את קהילת חסידי ויז'ניץ והאשימם בדחיית חתימתם
למענו במכוון כדי לבלבל ולהרוס ,למרות שתמיכתם בו הכרחית עבורו.

"
" (הרה"ק רבי נח מלעכעוויטש זי"ע ,תורת אבות ,ליקוטי אמרים ,עמ'
רנ"ד ,אות י')

"
"
(שו"ת מהר"ם שיק ,חלק יו"ד ,סי' של"ג)

"

" (תוספתא ב"ק פ"ז).

הגר"ש מחפוד:
כתב מפורשות
לפעול על פי
הנחית המרא
דאתרא הגאון
רבי איתן
גמליאל.

הר' בצלאל נהרי:
אינו רב קהילה
כלל!!

גיסו של הר'
עוקשי ואינו רב
קהילה כלל!!
הר' ליאור
חלילי .אינו רב
קהילה כלל!!

גיסו של הר'
עוקשי ואינו רב
קהילה כלל!!
חתם על מכתב תודה
ולא אישר כלל לפרסם
חתימתו( .ראה
הכחשה מפורשת
לקמן).

הר' רפאל צברי:
אינו רב קהילה
כלל!!

אישור הרב הגאון
יצחק רצאבי?? לא
היה ולא נברא!!
(ראה מכתבו
המפורש בעמ'
הבא).

גילוי פנים בפסק
דין שלא כהלכה
ונסיון שקרי
לתלותו בגר"ש
מחפוד שליט"א
בניגוד לדבריו
המפורשים.

מכתבי תודה על עזרה לתלמוד תורה הופכים ל"תמיכה בפֹּרּוש
לראשות העיר" ומתפרסמים בניגוד למה שהובטח לחותמים-
ה"קול קורא" המזוייף והשקרי של ישראל פֹּרּוש התולה את
גילוי הפנים שלו בפסק דין שלא כהלכה בגדולי ישראל
ומשתמש בשמותיהם של גדולי רבני יהדות תימן בשקר
ובמרמה כאילו מסכימים עמו ותומכים בו.

מכתב ההכחשה
מהגאון רבי
יצחק רצאבי -
ישראל פֹּרּוש
מתגלה בודאות
כב ַּדאי
מוחלטת ַּ
זייפן ומבזה
תלמידי חכמים
שפל העושה
ברבנים
ובחתימותיהם
כרצונו מה
שלכשעצמו
פוסלו מכל
מינוי או תפקיד
ציבורי אחר.

האם ניתן להמשיך ולהפקיד את העיר בידיו של בדאי שקרן
וזייפן?-מכתב ההכחשה של הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
החושף את פרצופו האמיתי של פֹּרּוש ומגלה תמיכה מוחלטת
בברק צברי ובשיקול דעתו לגבי ראשות העיר.

הכחשה מפורשת של הרב אליהו נהרי המבהירה כי השימוש
של פֹּרּוש בחתימתו מזוייף ושקרי ואינו בהסכמתו כלל וכלל.

הפוסל במומו פוסל-אחרי שפֹּרּוש מתגלה לעין כל כבדאי זייפן
ושקרן ,הוא מאשים בזיוף ובשקר את "צוריאל קריספל
ושותפיו".

סותר אפילו את עצמו -מצד אחד מציג פֹּרּוש בשקר את
הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א כמסכים לתמיכה בו
לראשות העיר ומצד שני מפרסם כי בנוגע לראשות העיר
הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א איננו מביע את דעתו...

"מה
שקרה"?!
פֹּרּוש כהרגלו
בורח
מאחריות
ומהודאה
באשמה,
ומעמיד פני
תם ה"מעביר
על מידותיו"
ומוחל וסולח
לעדה
התימנית על
"חטאם"
כלפיו!!

פֹּרּוש מתחיל להבין את מצבו העגום ומגחך עצמו לדעת בנסיון
נואש ללקט פירורי קולות מהקהילה התימנית .אחרי שהתחזה,
השפיל ,המריד ,ביזה ,הכפיש ונסה לסכסך ,הוא נזכר
שהתימנים הם בעצם "אחים"...

פֹּרּוש מאחז עיני הציבור בראיון לעיתון "משפחה" כאילו הוא
באמת מאמין שכל אחד צריך לעשות "כמו שהורו לו רבותיו"
בעוד שבמשך כל תעמולת הבחירות שלו המריד קהילות
שלמות לפעול כנגד הוראת רבותיהן תוך זיוף והתחזּות.

מילין זעירין לסיום...
בחדשים האחרונים מדברת יהדות התורה גבוהה גבוהה על חובת הציות
לגדולי ישראל ,על כבוד התורה ועל "גודל המערכה והאחריות" ואפילו
מבני תורה ההולכים אחר רבותיהם בניגוד ל"הנהגת הדור המקובלת"
אינה חוסכת את שבט הביקורת .דא עקא ,כל זמן שבאלעד מכהן כראש
העיר נציג של יהדות התורה אשר הוכיח במעשיו הנלוזים ,שקריו ,זיופיו
והתחזותו ,כי כבוד תלמידי חכמים וחובת הציות להוראותיהם הפקר הוא
בעיניו ,אזי כל המילים היפות על כבוד התורה וחכמיה הופכות לריקות
מתוכן .כל רגע שיהדות התורה תומכת בישראל פֹּרּוש ואינה דורשת
באופן מידי את הדחתו ע"י גדולי הדור הרי היא מצהירה קבל עם ועולם
(ושום סיסמא או "מאמר מערכת" ביתד נאמן לא יבטלו הצהרה זו)" :הרינו מפלגה
ככל המפלגות החילוניות ותנועה פוליטית ככל התנועות ואם יש מאחרינו
גדולי תורה הם אינם מחייבים אותנו במאומה ואינם אלא אמצעי
תעמולתי ותו לא ,כי אחרי הכל גם אצלנו ,המטרה מקדשת את כל
האמצעים ,פסולים ככל שיהיו" .וככזו ,אין לה זכות דיבור וכל שכן זכות
תוכחה כלפי אף אחד מהמבזים ת"ח או המפנים להם עורף .אם ליהדות
התורה אין כל מחויבות כלפי חוקי התורה בל תדרוש מחויבות זו
מאחרים באשר דרישה זו מצידה צבועה היא בכל מיני הצביעות כל זמן
שישראל פֹּרּוש יושב על כסא ראש העיר באלעדי.
בצער רב-בני תורה באלעד.

י לצערנו כפי שניתן לראות בתחילת הקונטרס לא טרחו הח"כים של יהדות התורה וכן
נציגי רשימתם באלעד להגיב לתוכן הקונטרס ולנקות עצמם מההאשמות החמורות
המופיעות בו ,והסתפקו בתגובה קנטרנית של זליג אורלנסקי שאודות תגובות כיוצא בה
כבר התבטא בשעתו הגאון רבי דוד בהר"ן וז"ל" :יודע אני וראיתי כשידבר אחד נגד
פרצותיכם באגודה תאמרו בלצון שדוחה מאה מוסר ,לקנות שם קנאי ידבר ותחפשו
מומיו ,אך חם בקרבי לבי דברתי בעטי .נמנים יראי ה' בהאגודה בחשבם שתהי' מגן נגד
הכופרים ,עתה שאתם פורצים גדרי' ותחללוה קרוב הדבר שיראי ה' יפרדו ממנה כדי
שלא יתלו כל שמצה שאתם עושים גם בהם"( "...ארח דוד" ,עמ' שנ' ,הרב ישראל
גולדברג והרב נחום סילמן ,ירושלים ,התשע"א.).

האמנם נשחט השד העדתי?
(נכתב סמוך ונראה לבחירות)

עם היודע נצחונו של ישראל פֹּרּוש בבחירות לראשות העיר אלעד
בשבוע שעבר ,מיהרו חלק מ"פרשני" הפוליטיקה (וכאילו שזו מגיעה לעומק
המצריך "פרשנות") להספיד את השד העדתי ולראות בעובדה שכ03%-
ממצביעי ש"ס הצביעו עבור ישראל פֹּרּוש לראשות העיר ראיה לכך,
שהציבור יותר מסתכל בכרטיס הביקור האישי של המועמד ובעשיה
שלו ושאר קלישאות של "פרשני" פוליטיקה רדודי שכל .לאמיתו של
דבר לא רק שהשד העדתי לא נשחט אלא שעזות הפנים המנסה
להשתיקו ולבטלו קפצה מדרגה בבחירות האחרונות באלעד ,והוכיחה
שוב לצערנו את שפלות חוצפתה.
כולנו יודעים כי המשפיע המרכזי על דפוס ההצבעה של היהדות
החרדית לגווניה הינו בראש ובראשונה "דעת התורה" דהיינו תמיכתו
של אחד מגדולי התורה שבדור בתנועה/במועמד .אלא שבעוד שהיחס
מצד ישראל פֹּרּוש כלפי גדולי התורה האשכנזים הוא יחס חד משמעי
של "ככל אשר יורוך" שאינו נתון לשום הסתייגות או פרשנות הרי ככל
שהדבר נוגע לגר"ע יוסף או לרבנים אחרים מעדות המזרח מותר לפרש
ולסייג ככל העולה על רוחו של פֹּרּוש .לכן ,למרות פסיקתו המפורשת
של הגר"ע יוסף זצ"ל כי יש לבחור בצוריאל קריספל לראשות העיר
(אותה חזקו הן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס ובנו של הגר"ע יוסף הגאון רבי דוד
יוסף בתוכם והן יו"ר התנועה מטעמו הר' אריה דרעי) יכולה לקבל מצדו של פֹּרּוש

יחס של התעלמות והתרסה בדמות הסיסמא "מצביעים ש"ס בשביל מרן
וישראל פֹּרּוש בשביל אלעד" שפירושה החד משמעי הוא :אינך צריך
באמת לשמוע לגר"ע יוסף ולא לסור מכל אשר יאמר לך...אתה יכול
להצביע עבור ישראל פֹּרּוש למרות ש"מרן" הורה לך לעשות ההיפך
לגמרי!! כמו כן אפשר גם אפשר ,למרות שפֹּרּוש יודע היטב כי צוריאל

קריספל הוא שליחו של מרן הגר"ע יוסף לראשות העיר אלעד ,לטעון
בתעמולה הנלוזה והצבעונית כי חזרתו של קריספל לאלעד היא בבחינת
"כלב השב על קיאו" ואף להגיע בישורת האחרונה שלפני הבחירות
למכתב עליו מוחתם הגר"ח קנייבסקי שליט"א והקובע נחרצות כי מי
שמצביע עבור מועמד אחר מלבד ישראל פֹּרּוש הוא "פוגע בתורה
ובחכמיה" כלומר ,להפוך את כל תלמידיו ושומעי לקחו של הגר"ע
יוסף המתכוונים לפעול כהוראתו-צוואתו לפוגעים בתורה ובחכמיה
וכאילו שמייצג התורה והחכמים היחיד עלי אדמות הוא הליסטים
השפל  -שרוליק פֹּרּוש.
אמת ,יחס זה של פֹּרּוש וחבריו לגר"ע יוסף אינו חדש ואינו מפתיע.
ביקור קצר בבתי המדרש של שותפיו אנשי ה"עשיה" של פֹּרּוש
לרשימת יהדות התורה ,בין אם יהיה זה ביהמ"ד "דרך החיים" של הר'
אריה אינהורן והר' אברהם שטרן או "מאור שרגא" של הר' שמואל
גרוסברד ואפילו בבתי המדרש של "חניכי הישיבות הספרדים"
המיוצגים ע"י משה ברדוגו ,או אלה של וויז'ניץ ,צאנז ושאר אנ"ש
יוכיח ,כי שום ספר מספריו של הגר"ע יוסף איננו בנמצא שם והינו
בחזקת "בל יראה ובל ימצא" .אלא שבניגוד לשנים עברו בהן ידעו
היטב נציגי יהדות התורה כי אי אפשר להתעלם מהערכה כלשהי
לגדלותו של הגר"ע יוסף מחד גיסא ולבקש את קולם של הנשמעים
להוראותיו מאידך גיסא ,אצל פֹּרּוש ,בחוצפתו כי רבה ,נחצה גם הגבול
הזה .אפשר מחד גיסא לומר לציבור כי מי שהולך על פי הוראת הגר"ע
יוסף הוא פוגע בתורה ובחכמיה ומאידך גיסא לכרכר סביב בתי כנסת
של הציבור הש"סניקי ולהראות פני אוהב בצירוף חוברות של צבע
וצביעות המספרות בערגה על " 59שנות שוויון" בבית משפחת פֹּרּוש.
נדמה רגע לעצמנו כי המועמד המתחרה מול פֹּרּוש היה מקרב הליטאים
או אחת החסידויות .האם היה מעז פֹּרּוש לצאת בסיסמא כמו "מצביעים
ג' בשביל האדמו"ר פלוני/הגראי"ל שטיינמן ופֹּרּוש בשביל אלעד"?!
האם היה פֹּרּוש מעז להקריא מכתב שמשמעותו כי אדמו"ר פלוני

וחסידיו ללא יוצא מן הכלל הם "פוגעים בתורה ובחכמיה"?! -ודאי
שלא .רק כשמדובר בגדולי התורה הספרדים אפשר לסתור ולעקל,
לסלף ולבטל ואח"כ עוד לטעון בשקר כי השד העדתי נשחט( .ולא נכנסנו
כאן כהוא זה להתנהגותו המרושעת של פֹּרּוש כלפי רבני הקהילה התימנית באלעד אותם
הרשה פֹּרּוש לעצמו לרדוף בצורה בזויה ושקרית תוך המרדה גלויה של בני קהילתם
נגדםיא).

לסיכום -השד העדתי חי ובועט ואם מישהו לא מרגיש בבעיטותיו הרי
זה רק מפני שהוא מן הבועטים ולא מן הנבעטים ,ואם יש במה להאשים
בסיכומן של בחירות את אריה דרעי ,צוריאל קריספל וברק צברי ,הרי זה
רק בכך שלא הדגישו מספיק את צביעותו האכזרית של פֹּרּוש כלפי
אנשי ש"ס והקהילה התימנית ,את חציפותו האפיקורסית אל מול
הוראות מפורשות של הגר"ע יוסף זצוק"ל ושאר רבנים ואת תעמולתו
הצבועה הבזה לרבני יהדות ספרד ותימן מחד גיסא ומבקשת את קולם
של בני קהילותיהם מאידך גיסא (בעזרת חתימות מזוייפות ,בדית פסקי דין מן
הדמיון ,הכפשות חסרות בסיס ,ג'ינגל תימני מסורתי מבית היוצר של אביהו מדינה ושימי
תבורי שמעולם לא תשמעוהו מתנגן בביתו של שרוליק פֹּרּוש ועוד גימיקים צבעוניים
וצבועים .)...הדגשה זו כפי שמלמדות תוצאות הבחירות היתה יכולה

להפוך את הקערה על פיה ולהחזיר את השלטון על העיר אלעד לידי
הרוב האמיתי שבה ,אחרי עשר שנות שבי בידי המיעוט הליטאי-חסידי
(ולא בני התורה שלו אלא שולי השוליים שלו מחזיקי האייפון למיניהם) במסוה השקרי
של "מועמד מוסכם"( .מושג שמשום מה לא קיים בשום עיר שבה הספרדים הם
מיעוט).

יא כמבואר לעיל בקונטרס באריכות

למעלה :כשמדובר בגר"ע יוסף או ברבנים התימנים ,אפשר גם אפשר
להמרות את פיהם וכל אזרח מן הרחוב יכול לגלות "כבוד ואחריות"
עצמאית ולפעול נגד הוראתם .למטה :כשמדובר ברבנים שלכאורה
תומכים בפֹּרּוש"-ועשית ככל אשר יורוך"! הוראה החלטית ומוכרחת ואם
יעז מאן דהו לגלות אחריות עצמאית ולבחור במועמד אחר להצלחת
אלעד הוא מיד מאּוים כי הוא "פוגע בתורה"ק וחכמיה" .שוויֹוניּות למופת
נוסח הגזען שרוליק פֹּרּוש וחבורתו.

דוגמא נוספת לשוויוניות ה"מאלפת" של שרוליק פֹּרּוש .למעלה :בכל
הנוגע לספרדים ,מיד אחרי הקמת הקואליציה ,הרס מוחלט של בית
המדרש הליכות שלמה (מימין) ופגיעה קשה בבית המדרש לוית חן (משמאל)
תוך גניבת דעת של אנשי המוסדות כי יגיע עמהם להסדרת המבנים
בצורה חוקית .על בניה לספרדים מדברים רק בלשון עתיד.
למטה :בכל הנוגע לאנ"ש של שרוליק פֹּרּוש ,בדיוק להיפך .מיד אחרי
הקמת הקואליציה ,התחלה מסיבית של עבודות בניה למטרת הקמת
סמינר כלל חסידי לבנות (מימין) .על הרס מבנים בלתי חוקיים של אנ"ש
של פרוש כמו ה"ישיבה לצעירים אבן האזל" (משמאל) שאחרי סיור
בשטחה הגדירה סגן רה"ע צוריאל קריספל "אתר של צימרים להשכרה
במסוה של ישיבה" מדברים רק בלשון עתיד והמבנה עומד על תילו
בשלמותו ללא פגע וללא כל חשש מטרקטור שיחריבֹו בין רגע באישון
לילה בהוראת ראש העיר של "ּכּולם".

אתנהלה לאיטי -מי הוא המנצח האמיתי?
(לפרשת וישלח התשע"ד ,עם כניסתו של ישראל פֹּרּוש ללשכת ראש
העיר)

בפרשת השבוע פרשת וישלח אנו קוראים על אודות המפגש בין יעקב
לעשו ,מפגש שנתיחד להיות מורה הדרך של עם ישראל לכל אורך
הגלות ,על מנת ללמדנו ,בבחינת מעשה אבות סימן לבנים ,מהותו של
עם ישראל מה היא .והנה ,ניתן לראות בפרשה מצד אחד כי מן המפגש
עם עשו עצמו חושש יעקב מאד "ויירא יעקב מאד ויצר לו"" ,כי ירא
אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים" .יעקב עושה הכל כדי למנוע
עימות עם עשו וגם הכנתו לגרוע מכל – מלחמה עם עשו ,היא רק על
הדרך של "לברוח ולהינצל" ולא על דרך של להתגבר ולהכניע .לעומת
זאת כשהמלחמה היא עם שרו של עשו כאן אנחנו מוצאים את יעקב
במאבק חסר הפוגה שאינו מסתיים כי אם בתחנוניו של השר "שלחני כי
עלה השחר" ולא מצד יעקב כלל .ולכאורה קשה ,שהרי ידוע הוא כי
מקור הכח של כל אומה הינו מן השר הרוחני שלה ולכן כל כוחו של
עשו אינו אלא משרו ,ואם מפני המפגש והמאבק עם עשו חושש יעקב
כל כך ועושה הכל כדי להימנע ממנו על אחת כמה וכמה שהיה צריך
לעשות הכל כדי להימנע מן המפגש עם שרו של עשו ,וא"כ ,כיצד זה
שבעוד יעקב חושש מן המאבק עם עשו הוא נכנס ללא מורא למאבק עם
שרו ואף אינו ממהר כלל לסיימו?! אלא שכאן בא יעקב ללמדנו יסוד
גדול וחשוב במהותו של עם ישראל.
יעקב אבינו יודע כי עוד בהיותם במעי רבקה אמם היו הוא ועשו
בבחינת "לא קרב זה אל זה" וכמו שכבר נאמר לרבקה בנבואה עוד
בהיותה מעוברת "שני גֹּיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו"-דהיינו
פירוד שהוא כבר מן המעיים .והנה אחר לידתם התברר מהו טיבו
המהותי של פירוד זה :עשו-איש ציד איש שדה איש החיצוניות המוכן

להחליף את בכורתו בנזיד עדשים ואינו בוחל בשום אמצעי להשגת
מטרותיו גם לא ברציחה ושפיכות דם .לעומתו ,יעקב-איש תם יושב
אהלים ,איש האמת הפנימית אשר אינה מתפעלת כהוא זה מהיופי
הצבעוני והמתעה של החיצוניות .והנה מגיעה שעת המפגש בין האיש
תם יושב אהלים לבין איש הציד והשדה .יעקב אבינו חושש מאד מן
המפגש כי גם אם יעלה בידו להתגבר על עשו ולהכריע אותו בכוחו
ובמלחמתו יהא בכך חילול ה' שאין כדוגמתו ,שהרי מה יאמרו העולם?
זהו ה"איש תם" הכל כך שונה מאחיו?? .סוף כל סוף הרי הוא נלחם בו
על צאן וגמלים ועל שאר קניני העולם הזה...
אוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כלימה אם ייראה יעקב אבינו גם
הוא כ"איש שדה" הנאבק עם אחיו על קניני ההבל של העולם הזה ולכן
יעקב חושש מאד גם מנצחון בסוג כזה של מאבק וכל הכנתו למלחמה
היא רק בבחינת "לברוח ולהינצל" .לעומת זאת ,המאבק עם שרו של
עשו הוא מאבק פנימי מהותי .כאן ,כל תכלית המאבק היא הכנעת מהות
ה"איש ציד איש שדה" תחת מהות ה"איש תם יושב אהלים" ולכן ,כאן
לא חושש יעקב מן המאבק ,ואדרבה ,לשם מאבק זה בא לעולם ואם
יכול להיות לו למאבק זה הפסק ולו זמני בלבד ,הרי זה רק מצד שרו של
עשו המתחנן להפסיקו.
כאן ,מלמדנו יעקב את היסוד החשוב  -הנצחון האמיתי אינו בהכרעת
היריב .הנצחון האמיתי הוא בשמירה על המהות הפנימית במסירות
נפש ,ואם השמירה על המהות הפנימית עלולה להיפגע מן ההכרעה
מוטב לברוח ולהנצל מן המלחמה מאשר לאבד ולהרוס את המהות
הפנימית או לפגוע בה .וגם כשמציע איש השדה לשלב ידים עם האיש
תם ולעזור לו לשווק את מהותו הפנימית בעזרת כרישי הפרסום
והיח"צנות אזי תשובתו בצדו" :אתנהלה לאיטי" ,איננו חפצים
בתעמולת הצבע החיצונית והשקרית גם אם "תזרז" את מטרתנו .טוב
לנו באמת הפנימית כפי שהיא ללא כחל ושרק ,חיורת ונטולת צבע .זה

כוחה של האמת וזה חוסנה ורק ענין של זמן הוא עד שתכניע תחתיה
את כל אנשי השדה על כל צבעיהם.
במה דברים אמורים -נמצאים אנו אחרי תקופת בחירות בעיר אלעד.
תקופת בחירות שאי אפשר היה שלא לחוש בה כיצד נגררה העיר
בברוטליות משלוותה הפנימית אל חיצוניות שדה הציד .ובאמת ,במבט
של איש שדה הושגה הכרעה והושג ניצחון ,אבל במבט של "איש תם
יושב אהלים" ניתן לראות בבירור כי "נצחון" זה הושג ע"י הפקרת
המהות הפנימית לגמרי .מפתחות לשכת ראש העיר הושגו בהלבנת פני
היריב באופן שקרי ומסית בחוצות עיר ,בהמרדת קהילות נגד רבותיהם,
בפלחן אישיות צבעוני חסר תקדים ופרופורציות שעד היום נראה רק
בתעמולות בחירות של השפלים והרדודים שבעכו"ם ,בבדית וזיוף פסקי
הלכה שלא היו ולא נבראו ,בהשתלטות מוחלטת על העיתונות
המקומית ,ובקביעה ברוטלית המכרזת כי אם אינך איתנו אזי אות הוא
(גם אם הנך שומע לקול רבותיך) שהנך "פוגע בתורה ובחכמיה".
כלומר ,היתה כאן הכרעה ,אך כיון שהכרעה זאת היתה כל כולה בבחינת
ה"איש ציד איש שדה" אינה נצחון כי אם הפסד וחילול ה' ,ואדרבה,
הצד שלא נכנס ללשכת ראש העיר ושמר על מהותו הפנימית ,לא נגרר
להלבנת פנים שקרית ומזוייפת ,והסתפק בתעמולה צנועה וענינית ,פנה
אל הצבור שבאמת משוייך אליו ולא ניסה בדרכי חנופה שקרית ומרמה
לקנות קהילות אחרות שבהוראת רבותיהם תמכו בצד שכנגד ,הוא זה
שיצא בסופו של מאבק ,המנצח! והוא הראוי לברכה ובסופו של דבר,
יב
גם לבכורה
יב עם רדת הקונטרס לדפוס נתגלתה עוד הונאה חמורה של פֹּרּוש והפעם מדובר
בהונאה שיש בה פגיעה קשה גם בציבור אנ"ש של פֹּרּוש עצמו .על מנת לגבור על ש"ס
בבחירות היה פֹּרּוש זקוק לכל קול אפשרי ולכן כרת ברית גם עם אנשי נפתלי בנט
המיוצגים באלעד ע"י שי נתן .אלא שפֹּרּוש הסתיר מן הציבור החרדי כי אחת ההבטחות
שלו לשי נתן הינה אולפנה רחבת מימדים בלב לבה של אחת השכונות החרדיות ביותר
באלעד וברחוב אשר לא דרה בו אפילו משפחה דתית לאומית אחת (רח' אבן גבירול).
ואם ישאל השואל כיצד ניתן להסתיר אולפנה של  .1כיתות מעין כל רואה? התשובה
היא כי בשלט המוצב בכניסה לאתר הבניה דאג פֹּרּוש לכתוב "כאן יבנה בית ספר תיכון

מימין :נסיונו השקרי של פֹּרּוש לפני הבחירות לאחז עיני הציבור
ולהונותו ע"י הצגת האולפנה הנבנית ברח' אבן גבירול על פי הבטחתו
לשי נתן כמוסד "חרדי" .משמאל :השקר נחשף ו"קוראים אלעד" מדווח
במפורש ובגלוי כי ה"תיכון החרדי" עליו מדבר פֹּרּוש הוא בעצם אולפנת
"נחלה".

ממתי ראש עיר מטעם יהדות התורה טוב לציונות הדתית באלעד ומה
עושה שי נתן בכנס של "יהדות התורה"?! התשובה לעיל -...כרוז תמיכה
של אנשי נפתלי בנט באלעד בישראל פֹּרּוש תמורת אולפנת "נחלה".
חרדי" (כשכל ילד חרדי יודע כי עצם המושג "תיכון חרדי" אינו קיים כלל בציבור החרדי בו השם
היחיד למוסד חינוכי בו לומדים בנים או בנות בגילאי תיכון הינו או ישיבה או סמינר ולא תיכון.).

בשבוע שעבר אחרי שהוקמה קואליציה מקיר לקיר וחולקו התיקים והתפקידים באופן
רשמי ,כבר לא חשש פֹּרּוש ופרסם בריש גלי ב"קוראים אלעד" (מיום ו' אדר א' תשע"ד,
גליון  ,15.עמ'  )..1כי מה שבאמת מתוכנן להיבנות שם הינו אולפנת "נחלה" לציבור הדתי
לאומי ,דבר שהינו מפגע רוחני לכל האיזור כולו הן מחמת התכנים השליליים הנלמדים
במוסד שכזה והן מחמת אופן ההתנהגות ,הדיבור והלבוש של המתחנכות במוסד זה
שזהה כמעט לחלוטין לאלה של בנות חילוניות ובא לידי ביטוי גם בדרכן ללימודים ,גם
בחזרתן מן הלימודים וגם בכל שעות היום (ובנוסף לזה מהווה מוקד משיכה לנוער שוליים
מתוך ומחוץ לעיר ה"י ).כל זה כאמור ,בשכונה חרדית לגמרי המהווה גם ציר מרכזי למאות
אברכים ולאלפי ילדים וילדות חרדים בדרכם לכוללים ,לחיידרים ולבית יעקב אשר
יצטרכו להפגש עם כל הנ"ל מידי בוקר וצהריים .כ"כ מצידה השני של האולפנה ,היא
סמוכה לפארק אבן גבירול ומסתבר מאד שבנות האולפנה (יחד עם נערים שיצטרפו
אליהן מבית ומחוץ לעיר )...יתארחו על ספסלי הפארק ויקבלו את פניהן של האימהות
הרבות הבאות לפארק עם פעוטיהן .אך בשביל לנצח את הבחירות פֹּרּוש לא בוחל בשום
אמצעי כדלעיל ,גם כשהמחיר הוא הרס רוחני שעלול להשפיע לרעה על העיר כולה.

"ואם שנאוי הוא השקר הקל שאינו פוגע בחברו בשקרו ,משנה תועבה
היא המרמה שחץ שחוט לשונם דבר מרמה שכונן כזביו כדי להוליך את
רעהו שולל ,וקראו חז"ל לחלי הזאת גנבת דעת ,ואמרו בגמ' חולין צ"ד

א' אסור לגנוב דעת הבריות אפילו דעתו של עובד כו"מ
והאריכו שם בגמ' בפרטים הרבה...:ומה עצמו פשעי נוכל שברב
שקידתו לחקות את התלמיד חכם בלבושו ובדיבורו ובתנועותיו
עד שרכש לבות בני עירו לבטוח בו ולהאמינו ,ובבטחון זה
עושה סחורה להפיח כזבים לתועלתו ,ולהרבות הוות למלא
כיסו ,ובחלקות יכסה ערמו ,משים עצמו כתמים לא ידע
מרמה ,וכאילו כל דרכיו מישרים ,הולך תמים ודובר צדק...בן

אדם שדיבר שקר לשעתו צורתו צורת אדם ,ויש בו חטא ,אך המתמיד
בשקריו צורתו שקרן ,ואישיותו נעדרת ,ואיך יקח מוסר
שיסודו אמת וחותמו אמת ,אך גם במוסרו יתעתע
בתעתועי מרמה חלי אנּוש ולא יחּוש"( ":אמונה ובטחון"
למרן החזו"א פרק ד' אות יג')

 האם נצחונו של ישראל פרוש בבחירות לראשות
העיר אלעד היה ביושר?
 האם ברק צברי הפר את הסכמיו עם ישראל פרוש
וסירב לדין תורה?
 מה פסקו הגר"ח קנייבסקי שליט"א והגר"ש מחפוד
שליט"א באשר לחובת הצבעת הקהילה התימנית?
 מי הוא המתחזה לרבנים ובודה מלבו פסקי הלכה
שלא היו ולא נבראו?
 מה הדין של מי שנבחר ע"י הונאת הציבור?
 האם אין סתירה בין יומרתה של יהדות התורה לייצג
את עולם התורה לבין תמיכתה בישראל פרוש?
לשאלות אלה תמצא מענה מפורט בקונטרס "משפיל גאים" שיו"ל
בימים אלה .ניתן לקבל את הקונטרס ללא תשלום במייל/בדואר* ע"י
פניה למיילbney.tora.mail@gmail.com :

