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ערער  אבינו,  יעקב  את  לקבור  שכשבאו  בגמרא  מובא 
את  ובקש  אבינו,  יעקב  ע”י  המקום  רכישת  על  עשיו 
להביאו  נשלח  רגלים  קל  שהיה  ונפתלי  המכירה,  שטר 

ממצרים.

כל  את  לו  סיפרו  העיכוב,  לפשר  שאל  דן,  בן  חושים 
את  הבין  לא  שמיעה  כבד  והיה  מאחר  אך  המעשה, 
התשובה ושאל: “וכי עד שיבוא נפתלי ממצרים יהא אבי 

אבא מוטל בבזיון?” מיד הכה בעשיו והרגו.

נשאלת השאלה: וכי חושים חרד לכבוד יעקב יותר מבניו 
ברום  הבנתנו  במגבלות  )כמובן  ומבארים  י’ה?  שבטי 
מעלת השבטים הקדושים( שמכיוון שנכנסו לדין ודברים 
חושים  אולם  מה,  במדת  למצב  הסתגלו  כבר  עשיו  עם 
לא שמע כלום וממילא לא היה מסוגל להבין ולהסכים 

למצב כזה, ומיד קם על עשיו והרגו.

הראשונה  שהשבת  אפריקה,  מצפון  שעלה  יהודי  סיפר 

יהודים  כשראה  עולם,  לדיראון  בזכרונו  נצרבה  בארץ 
שאפילו  כך,  כל  הזדעזע  קודש  בשבת  לנסוע  המעיזים 
את  בזעזוע  הוא  זוכר  שנה!  מארבעים  למעלה  לאחר 

אותה שבת.

ובימינו, היכול מישהו להעיד על עצמו שלא כהו במעט 
אין  ליצלן?  רחמנא  וכד’  שבת  חילולי  למראה  רגשותיו 
זה אלא משום שאף למצב הנורא ביותר טבעו של אדם 

להסתגל. ה’ ישמרנו. 

בגליון זה מובאים דברי הראשל”צ הגר”י יוסף שליט”א, 
על פטירת מרן רבינו עובדיה יוסף זיע”א בעקבות גזירת 
הגיוס, מרן לא נתן להרגל להכהות את חושיו ולעמעם 
עלינו  הגיוס,  לגזירת  ועוז  תוקף  בכל  ההתנגדות  את 

ללמוד מדרכיו ולשאוף להגיע למדרגות נעלות אלו.

“תקופת  יצרו השלטונות  הנוראה  הגיוס  בגזירת  גם  כך 
בה  למציאות  והרגל  ‘קירור’  של  תהליך   - הסתגלות” 

לנסות  ובכך  החרדים  מקרב  חיילים  אלפי  מתגייסים 
למוסס את התנגדותנו.

מהגמרא שהבאנו נלמד כי גזירת הגיוס, שגרמה לפטירת 
כך  כדי  עד  בעינינו  קלה  להיות  עלולה  זצוק”ל,  מרן 
ח”ו.  בצבא  חרדים  של  אבסורדית  למציאות  שנסתגל 
בכור  להפילנו  שנועדו  תכניותיהם  מכל  להשמר  עלינו 
קשיים,  או  רווח  מניעת  במחיר  גם  החילוני,  ההיתוך 
מסייע  הוא  הרי  אלו  למסלולים  הנופל  שכל  משום 
לשלטון לחולל הסתגלות בקרבנו ומקדם בידיים תהליך 

שאחריתו עדי אובד, ר”ל.

להפר  נזכה  מהצבא  והריחוק  האיתנה  העמידה  בזכות 
עצת אויבינו המבקשים לעקור אותנו מחיי הנצח, ונזכה 
לשבת בחצרות בית ה’ ללא כל טרדות הוגים בתורה כל 

ימי חיינו אמן.

דבר המערכת

 
השמימה

מה הכריע 
את ליבו של מרן
עדויות מרטיטות מבני המשפחה

"רק התורה 
היא שהצילה 

7את עם ישראל"  "שלא תהיה חלילה מציאות 
כזאת שאברך הלומד בכולל 

6לא יקבל 'מעמד בן ישיבה' "תעזור לי
לבטל את הגזירה

הקשה הזאת!" 3

2-3

ד " ס בעיצוב חדשב

zehakam@gmail.com
לקבלת הגליון במייל ניתן להגיש בקשה לכתובת



2

היה מאיתנו  ולא  ונלחמים  נלחמים  היו  דשמיא, 
הרוגים, היו רק מהאויב הרוגים, היה להם ניסים 
הולכים  מחופתה’,  ‘כלה  הפירוש  וזה  ונפלאות. 
ללכת  לצבא  ח”ו  אבל  לכבס,  הולכים  לבשל, 

להילחם? ודאי שלא! 

שיבוש הדעות וההשקפה
הדורות,  גדולי  כל  דעת  להגיד,  צריכים  אנחנו 
דעתם שבנות  כולם  לדורותיהם,  כולל הראש”ל 
אסור להם להתגייס לצבא, רבותי לא רק לצבא, 
גם שירות לאומי, לצערנו הרב יש גם בדבר הזה 
קצת רפיון, יש שיבוש ההשקפה, שיבוש הדעות 
ויגבה  ברורה,  בצורה  לדבר  צריך  הזה,  בדבר 
ליבו בדרכי ה’, כן! אסור להם ללכת לא לצבא ולא 

לשרות לאומי! 

ויגבה לבו בדרכי ה’!
היום צריכים להסביר את זה, אנשים 
זה,  את  מבינים  לא  בחוץ,  מסכנים 
הולכים  לא  ישיבות  בחורי  למה 
אנחנו  זה,  את  להם  תסבירו  לצבא, 
לוי  שבט  ישראל...  עם  על  מגינים 
להם,  להראות  אדם  צריך  פטורים! 
להראות  לא  ה’,  בדרכי  ליבו  ויגבה 
ככה כאילו... לא! ויגבה ליבו בדרכי 
פטור  ואני  תורה  לומד  אני  כן,  ה’! 
כותב ששבט  הזה, הרמב”ם  מהדבר 
לוי, וכן בני תורה שיושבים ועוסקים 

בתורה פטורים.

 – הלבב  ורך  הירא  האיש  מי 
מעבירות שבידו

מה זה שכתוב ‘יצא חתן מחדרו וכלה 
מחופתה’, אז מה? גיוס בנות לצבא? 
את  מסביר  תפארת’  ב’יקר  הרדב”ז 
יוצאת  מחופתה’,  ‘כלה  זה  מה  זה, 
ללכת לבשל להם, לכבס להם, אבל 
וחסידים,  צדיקים  שכולם  צבא  היה 
היה  ליוצר  ישתבח  בין  שמדבר  מי 

מדברי מרן הראש”ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט”א 
בשיעורו השבועי לקראת חנוכה: על הפטור של 
בני התורה מהצבא | על הצבא שהיה בזמן חז”ל | 
שיבוש הדעות וההשקפה בענין ה’שירות לאומי’, 

ועל פטירתו של מרן מרוב צערו על גזירת הגיוס!

לא  הוא  המלחמה,  מעורכי  חוזר 
יכול להילחם, אולי העון הזה הקטן 
יגרום  ליוצר  ישתבח  בין  שדיברת 
היה  לא  ולכן  במלחמה,  שתיהרג 
לצבא,  יוצא  לא  שידבר  מי  הולך, 
ורך  הירא  האיש  ‘מי  בחזרה,  חוזר 
הלבב ילך וישוב לביתו’, מה זה ‘ירא 
שבידו,  מעבירות  הירא  הלבב’  ורך 
קטנה,  עבירה  שבידו,  עבירות  איזה 
לא  לכן  ליוצר,  ישתבח  בין  דיבר 

נלחם. 

איך היה הצבא בזמן חז”ל
מי שיצא להילחם,  כל  אומרת,  זאת 
ישתבח  בין  שאפילו  צדיק  כזה  היה 
היה  מדבר,  היה  לא  הוא  ליוצר 
ודאי  היה,  קדוש  צבא  היה  ה’,  צבא 
שהלכו  הנשים  מחופתה’,  ש’כלה 
ללבוש  אבל  לכבס,  הלכו  שמה, 
מדים וכדומה? ודאי שלא! הם הלכו 
“עדר  בצניעות, הכל בקדושה,  הכל 
היות  “לבלתי  ישכון”,  לבדו  עדר 
לסייעתא  זכו  הם  לכן  ערוב”,  שם 

גם אם אינו במסגרת לימודים!
תלמיד ושום שומר תורה ומצוות גם אם 
אינו במסגרת לימודים ליפול ברשתם”! 
וכן בשנים האחרונות מרן ראש הישיבה 
הגר”מ  ומרנן  שליט”א  כהן  שלום  חכם 
ועשרות  שליט”א  בעדני  והגר”ש  צדקה 
יצאו  הישיבות  וראשי  התורה  גדולי 
עדות  בני  אחינו  ‘אל  נוסף:  במכתב 
המזרח קריאה נאמנה’ )חורף תשע”ה( בו 
פסק  את  ומזהירים  חוזרים  “אנו  כתבו: 

ובזה נזכיר את אשר הביא מרן הראש”ל 
ע”מ  )ח”ב  ואם  אב  כיבוד  בילקו”י  שליט”א, 
רס”ה- רב”ע,( מהמכתב המפורסם ובו הוראתו 

רשכבה”ג  מרן  של  והנחרצת  הברורה 
זיע”א  יוסף  עובדיה  רבינו  הדור  פוסק 
למכתב  שהצטרפו  ישראל  גדולי  ושאר 
)תשרי  חמורה’  ‘אזהרה   - ההיסטורי 
תשס”א(, על האיסור החמור ללכת לצבא 
להזהיר  הננו  “לכן  והורו:  ה”חרדי”, 
שום  יתפתה  לבל  חמורה  באזהרה 

הדין של מרנן ורבנן זצוק”ל: כל הנותן 
יד לגיוס שומרי תורה ומצוות – גם אם 
לנחל  לצבא  לימודים!  במסגרת  אינו 
החרדי ולכל שאר המסלולים הם בכלל 
בידם  מספיקים  שאין  הרבים  מחטיאי 
לעשות תשובה ועתידים ליתן את הדין 
ואין ביד שום אדם גדול או קטן לבטל 

פסק דין זה” 

החזון איש נפטר מצער על גיוס בנות, מרן 
נפטר מצערו על גזירת הגיוס!

כמה הגאון החזון איש נלחם על גיוס בנות, שלא 
מצער  נפטר  לא  אם  יודע  מי  בנות,  גיוס  יהיה 
מהמלחמה הזאת, מהמאבק הזה, מלחמת קודש 
המלחמה  על  לו  שהיה  מצער  נפטר  הוא  לו.  היה 
על גיוס בנות. מרן נפטר מהצער שהיה לו על גיוס 
בחורי הישיבות, שאז עשו חוק עם הרשעים האלו, 
לפיד וחבריו, ואז מרן היה לו צער שרוצים לקחת 
מי  הזה,  הצער  מרוב  ישיבות,  הבחורי  את  ככה 
נפטר מגיוס בנות, הרב  יודע, כמו שהחזון איש 
לקח את זה ככה ללב, מי יודע אם לא בשביל זה 

ג”כ נפטר.
מה  ה’,  בדרכי  ליבו  ויגבה  שידבר,  אדם  צריך 
שהיו הולכים לצבא בזמנם - היו צבא של אנשים 
צדיקים וחסידים! לכן זכו לניסים ונפלאות והלכו 
ונצחו וחנכו את בית המקדש ונעשה להם ניסים 

ונפלאות. 

"מרן נפטר מהצער שהיה לו 
על גיוס בחורי הישיבות"
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בורא עולם שיעזור לו לבטל את הגזירה הזאת.

העובדה היא, שבערב יום כיפור האחרון בחייו, 
ולבקש  ממנו  להתברך  מגיעים  ילדיו  כל  תמיד 
טולידאנו  שרה  שהרבנית  זוכרת  ואני  מחילה, 
הגיעה אליו כדי להתברך, והיא ראתה אותו, הוא 
היה מאד חלש מרוב הכאבים, והיא אומרת לו: 
לך,  זקוק  ישראל  עם  להתחזק,  חייב  אתה  “אבא, 
צריכים אותך עוד”, והוא ענה לה בקול חלוש ואמר 
לה: “כבר לא שומעים לי, לא שומעים בקולי, אין לי 

מה לעשות פה”, עד כדי כך.

ש. על מה הוא אמר, על הענין הזה של הגיוס?

ת. על הנושא של הגיוס, כן, רק על הנושאים האלה, 
זה היה התקופה ממש לפני פטירתו, זה היה הנושא 
היה  שהוא  הנושא  הזמן  כל  היה  זה  דיבר,  שהוא 

ש. אם אפשר לחזור באמת לאותה תקופה רגישה, 
שבה ראו את הדאגה הגדולה... ועל כך שרוצים 
לחוקק חוקים נגד בחורי הישיבות, אתם זוכרים 

את הצער ואת הכאב של מרן באותם ימים?

ת. נכון, אין ספק, לרב היתה דאגה גדולה וצער 
גדול מכל זה. אני אישית זוכרת שבאחד הלילות 
ובוכה,  ובוכה  בוכה  בוכה,  אותו  שומעת  אני 

וממלמל.

פתאום אני שומעת אותו ככה ממש בצעקות אומר: 
“רבונו של עולם, הרי מה אני רוצה ממך, אני רוצה 
את  לבטל  לי  תעזור  שלך,  התורה  את  שילמדו 
ואז הבנו באמת עד כמה  הגזירה הקשה הזאת!” 

הצער והכאב של מרן.

הוא היה מתייפח בבכי ממש כל לילה, ומתחנן לפני 

באים  שהיו  רבנים  עם  המשפחה,  עם  אתנו,  מדבר, 
לבקר אותו, עם כולם, זה מאד הטריד אותו.

על  שבעה  ישב  שכשמרן  בטח  זוכרים  אתם  ש. 
בנו הגדול )- הג”ר יעקב יוסף זצ”ל(, גם כן אז, 
הוא שטח  ראש הממשלה,  אותו  לנחם  כשהגיע 

בפניו את הדברים האלה.

ת. נכון, היה לו כאב עצום מזה, הוא כן דאג, כולם 
תורה,  בני  שיצאו  היה  עולמו  כל  כמה  יודעים 
ושישבו וילמדו, זה היה כל חייו הדאגה הזאת... 
אין ספק שכל נושא גיוס בחורי הישיבות לא נתן לו 
כבר מוטיבציה, הוא הרבה הרבה דאג ולקח את זה 

כל כך ללב.

בנות,  שרות  בענין  לכך,  בהמשך  עכשיו  ש. 
המערכה  את  זוכרים  כולנו  בנות  גיוס  ודאי  אז 
בענין  מרן  של  דעתו  היתה  מה  אבל  הגדולה, 

שרות לאומי?

ת. האמת שאף פעם לא באנו איתו לדין ודברים 
לשרות  הולכים  שלא  ברור  ידענו  כי  זה,  על 
לאומי, הוא אף פעם לא דיבר איתנו באופן אישי, 
אז לכן אני לא יכולה להגיד לך את דעתו. ואם 
כבוד הראש”ל אמר, אז בטח הוא יודע יותר טוב 

ממני את דעתו של מרן.

מי רואה את מרן גאון ישראל זיע”א בוכה ומצטער 
כל כך על ענין הגיוס ויכול עדיין להשאר אדיש???

"תעזור לי 
לבטל את הגזירה 

הקשה הזאת!"
לאור דבריו הנוקבים של מרן הראש”ל שליט”א אשר גרמו 

להד ציבורי נרחב ועצום,  נערכה שיחה מיוחדת עם כלתו של 
מרן זיע”א, אשת חבר להגאון הגדול רבי משה יוסף שליט”א ראש כולל מאור 

ישראל וראש בד”ץ בית יוסף בו מובאת העדות המרטיטה דלהלן.
“הוא היה מתייפח בבכי ממש כל לילה”,

לפני פטירתו התבטא מרן ואמר: 
“כבר לא שומעים בקולי בענין הגיוס, אין לי מה לעשות פה”!

ומכאן נשאלת השאלה הפשוטה: 
שלא  מי  האם  שבת?  לחלל  לו  מותר  בישיבה  לומד  שלא  מי  האם 
האם  חמורים?  פריצות  איסורי  על  לעבור  לו  מותר  בישיבה  לומד 
גדולים  כמה  ומצוות?  תורה  מלשמור  פטור  בישיבה  לומד  שלא  מי 
ונחרץ: ברור  באופן  והזהירו  שהתריעו  ישראל  גדולי  כל  דברי 
אף  על  וכי  אש  אכלה  מחננו  שבקרב  על  בטננו  ותרגז  שמענו  ...”הנה 
יחשבו  האיומה,  החרדי  הנח”ל  גזירת  על  שיצאו  החמורים  האיסורים 
ואין האיסור  כי הינם שונים  תמימי לב בחורי חמד מבני עדות המזרח, 
והחשש הנורא מפני התפרקות חל עליהם, מחמת תמימותם והתלהבות 

דקדושה אשר הם אמונים עליה. לכן הננו להזהיר באזהרה חמורה לבל 
במסגרת  אינו  אם  גם  ומצוות  תורה  שומר  ושום  תלמיד  שום  יתפתה 

לימודים! ליפול ברשתם”...

שערוריה בבקו"ם: 
לחיילים חרדים.הספר גזז פאות 

עם חיילותאולצנו ללמוד חיילי נח"ל חרדי: 

חיילים חרדים בבסיס סירקין: 
הורידו כיפה"הלכה, כמה פה כבר "בניגוד לנהלים אין שמירת 

סערה: חיילים חרדים 
אולצו לצפות בהטבלה 

לנצרות.

אותנו לחלל שבת".בכלא 4: "אילצו חיילים חרדים 

חיילים חרדים בצה"ל מעידים: 
"ערבוביה נוראה 
של בנים ובנות"

רונים חרדים זועמים: 
טי

"אולצנו לשהות עם 

ת באותו חדר אוכל".
חיילו

בניגוד להנחיות: 
מש"קית לימדה חיילים 

חרדים.

חייל חרדי יישפט על 
סירובו לקבל תעודה 
בטקס עם שירת נשים

סיס תל נוף 
חיילים בב

צפויים למחבוש בשל 
גידול זקן.

ויועמד לדין.חייל סירב לגלח זקן 

זצוק”ל  ישראל  שגדולי  אחר 
ויבלחט”א אסרו בכל תוקף כל 
שירות צבאי/אזרחי בכל שום 
אין  אנו  ליה,  דאית  וחניכה 
כלום,  ולא  דבריהם  אחר  לנו 
איננו זקוקים לשום הסבר או 
הוספה על דבריהם הברורים 
וישנם  בהיות  אך  והפשוטים, 
השכל  ורפי  הדעת  חלושי 
זכו לגדול על ברכי  אשר לא 
מנסים  ואף  והיראה,  התורה 
בלשונם החלקלקה לסלף את 

האמת המרה על מצב הדת בצבא:

"מרן נפטר מהצער שהיה לו 
על גיוס בחורי הישיבות"

דעת התורה ולומר שמי שלא 
בדיעבד  יכול  תורה  לומד 
ליקטנו  חלילה,  לצבא  ללכת 
המכילים  עיתונות  קטעי 
שהיו  אלו  מאותם  עדויות 
אך  חרדים,  לאחרונה  עד 
נפילה  של  וברגע  ‘התחכמו’ 
הוראתו  כנגד  לצבא,  הלכו 
גדולי  ושאר  זיע”א  מרן  של 
זמן  בתוך  וכמובן  ישראל, 

קצר נוכחו בטעותם המרה.

מרן זיע”א באחרית ימיו
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למנוע מלצאת 
לשירות לאומי 

ולו לתקופה קצרה
סימן יא

מרן פוסק הדור הראשון לציון הגאון רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל                                                                                       מוצש”ק כ’ סיון תשל”ד
לכבוד מעכת”ר מרן הגאון המפורסם, והראש”ל כמוה”ר רב’ עובדי’ יוסף )שליט”א( ]זיע”א[, אחר דרישת שלומו הטוב סלה באהבה רבה מהחותמים 

מטה, ובדובר שלום לו ולכל הנלוים אליו שלומם ישגה מאוד.
אבקשה את שאהבה נפשי בזה, למלאת את רצוני בשאלתי ובבקשתי, כי הענין הוא צורך השעה כפי שאומר: 

יש לי גיסה תחי’ הלומדת במוסד דתי מסויים. ועכ”ז כהני נשי דילפן מקלקלתא בעוה”ר, רוצה לצאת לשנת שירות לאומי, כי לפי דעתה אין בזה רע, 
ואמרו לה תועי בינה כי יש בזה עוד מצוה, והסתמכו כנראה ע”ד מי שאסור להסתמך על דעתו ובפרט בעניינים כאלה.

ואנוכי הח”מ, התנגדתי בתוקף על זה, ביודעי ובמכירי קאמינא את הרע שבדבר, אך לא יכולתי להשפיע עליה, באשר זה נגד דעת מוֵריָה, אך סיכמנו 
באם יגיע לי מכתב מכבוד הדר”ג )שליט”א( מרן ראשל”ץ, שזה אסור, היא תבטל את התחייבותיה, באשר ב”ה היא כבר למודה בכך, ככל המשפחה 

שלנו הי”ו להיכנע לדעת גדולי תורה, מרנן ורבנן, כהרשל”ץ שליט”א, באשר יאמרו כי הוא זה. 
אי לזאת, הנני מבקש באופן דחוף, ויפה שעה אחת קודם, באופן ברור שזה אסור, והגם שידעתי שטרדותיו קודש רבו מאוד, אבל יש בזה מן “לאפרושי 

מאיסורא” כי הזמן דוחק.
 שלום רב ובכבוד רב 
המחכה לתשובה מאהבה 
ממני הצב”י י. ב.

תשובת מרן זיע”א:
ב”ה, ירושלים כ’ תמוז תשל”ד

לכבוד הרב... 
דימונה

א.נ.,
הריני להשיב למכתבו מיום כ’ סיון ש.ז. כדלקמן:

בודאי שבחורה דתית המתנדבת לשירות לאומי מכניסה עצמה בנסיון גדול בקשר לשמירת התורה והמצות ואורחות חיים צנועים בהתאם לרוח 
ישראל סבא. ולימדונו חז”ל לעולם אל יביא אדם עצמו לנסיון, שהרי אדם גדול )דוד( הביא עצמו לידי נסיון ונכשל. ובפרט בזמן הזה שהפרוץ מרובה 

על העומד. ולכן אני מסכים עם כבודו למנוע את גיסתו מלצאת להתנדבות לשירות לאומי, ולו לתקופה קצרה.
בכבוד רב,

עובדיה יוסף ראשון לציון הרב הראשי לישראל

תודתינו נתונה למערכת “משנת יוסף” שמסרו למערכת הגליון באדיבות ובחפץ לב את המכתב הנדיר, זכותו של מרן זיע”א תעמוד להם, אמן.

בעניין שירות אזרחי לגברים, אשר החל להיפרץ בשנים האחרונות, )בעיקר 
מאז נחקק חוק הגיוס(. נזכיר את הוראתם הברורה והנחרצת של גדולי ראשי 
הישיבות ובראשם מרן רה”י חכם שלום הכהן, מרן הגר”מ צדקה ושאר גדולי 
ראשי הישיבות שליט”א, אשר הורו במכתבם ‘גילוי דעת מאת ראשי הישיבות’ 

גדולי  כן הננו לגלות דעתנו דעת תורה כפי שכבר פסקו  “על  )תשרי תשע”ד(: 
הדור כי איסור חמור להשתלב בשירות כלשהו, הן בצבא והן בשירות אזרחי ובכל 
שם וחניכה דאית ליה, בכל גיל ובכל מצב בין ביום ובין בלילה, ואף לאלו העמלים 

לפרנסתם, והוראה זו היא בין ליחיד ובין לרבים”. 

הוראתם הברורה של גדולי ישראל!

מכתב נדיר ומיוחד ממרן זיע”א בו מביע מרן את דעת תורתו הנחרצת כנגד ‘שירות לאומי’
פורסם לאחרונה בקובץ החשוב “משנת יוסף” )גליון י”ט, תשרי חשון תשע”ז( 

הוראתו הנחרצת של מרן זיע"א נגד שירות לאומי
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אגף הסברה 

כחלק ממערך ההסברה להצלת נפשות ישראל 
מובעת  ובה  מיוחדת,  מדבקה  הונפקה  משמד 
מרן  של  והנחרצת  הברורה  והוראתו  דעתו 
רשכבה”ג פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זיע”א, 
שומר  “לכל  לצבא  ללכת  החמור  האיסור  על 

תורה ומצוות גם אם אינו במסגרת לימודים”.
המדבקה תפורסם ותופץ לרבבות ילדי ישראל 
ידי  שעל  ובוודאי  מרן,  של  לאורו  הצועדים 
פרסום הדברים יצא בעז”ה חיזוק גדול ועצום 
עלינו  תגן  זיע”א  מרן  וזכותו של  יה”ר  לרבים. 
הצבא,  מסכנות  להנצל  ישראל  בחורי  כל  ועל 

אמן. 

מחלקת סידור ישיבות
הקודם  בגליון  שהתפרסם  המאמר  בעקבות 
ועורר הדים רבים בענין סכנת יצורי הכלאיים 
הקד”צ  המכינות   / התיכוניות  ה’ישיבות’   -
מטרתן  וחשיפת  ‘חרדיות’   הסדר  ישיבות   /
של  הטלפוני  במוקד  התקבלו  האמיתית,  
האיגוד פניות רבות מהורים מכל חלקי הארץ 
את  ושלחו  הענין  לחומרת  מודעים  היו  שלא 
בניהם למקומות אלה, וכעת הופתעו לגלות את 
האמת המרה על ההשקפה הקלוקלת השוררת 

45

מדברי מרן זיע"א על החובה 
הקדושה ללכת רק לישיבות קדושות 

וכנגד התיכוניות: 
הדברים נלקטו מתוך שיעוריו של מרן 
"מעדני  הנפלא  בספר  הובאו  אשר  זיע"א 
שליט"א  כהן  אליהו  ר'  להרה"ג  המלך" 

)באדיבות המחבר(: 

בישיבה תיכונית מה 
יצא ממנו?

"אתה רוצה שבנך יהיה תלמיד חכם, תלך 
יאצילו  תלמידי-חכמים,  שהמורים  למקום 

ישים  עליו,  מהודם 
בתלמוד  אותם 
מחיל  שילך  תורה 
כך  אחר  חיל  אל 
לישיבות  ילכו 
בבתי מדרשות, לא 
תיכונית,  ישיבות 
יצא ממנו? אם  מה 
משעבד  לא  אדם 
את כל מוחו ושכלו 
ודעתו לתורה, אינו 

ואם  אופן.  בשום  הדור  גדול  להיות  יכול 
אתה הולך מעסיק אותו בישיבה תיכונית 
מה ישאר משכלו? אבל כשכל כולו דבוק 
בתורה, אח"כ יצמח ממנו 'ויצא פרח ויצץ 

ציץ ויגמול שקדים'". 

לא ישמע לאביו!
"כיוצא בזה, ילד שסיים את חק לימודיו 
ועומד עתה בפרשת דרכים;  בבית הספר 
יש שמייעצים אותו לילך לישיבה תיכונית, 
ויש מייעצים שילך לישיבה קדושה שילמד 
תורה. והנה אביו משכיל פרופסור דוקטור 
אומר לו תלך לישיבה תיכונית, לא ישמע 
עתידו  זהו  תורה,  לתלמוד  ילך  אלא  לו! 
שילמד תורה. למרות שאביו אינו אומר לו 

שיעבור עוון, אלא מונע ממנו תורה".

לא תיכונית, לא מכונית... 
"לכן דעו, אין למעלה מישיבה קדושה! 
ולא  תיכונית  בישיבה  למדתי  לא  אני 
מכונית ולא בשום מקום... למדתי בפורת 
'בשבתך  בתורה,  עסקנו  הזמן  וכל  יוסף, 
לא  לילה  בכל  בדרך'.  ובלכתך  בביתך 
הלכנו לישון לפני אחת - שתיים, התורה 
המלך  דוד  שאמר  כמו  שלנו,  החיים  היא 
ושמחים  נהנים  היינו  שעשועי',  'תורתך 

בתורה". 

חכם של בית 
הקברות

שבא  אדם  כן  "על 
לשאול אותי, הורי רוצים 
תיכונית,  לישיבה  שאלך 
אל  לו  אומר  אעשה?  מה 
תיכונית  לישיבה  תלך 
קדושה  לישיבה  אלא 
ותהיה תלמיד חכם גדול, 
לצאת  רצונך  דיין!  תהיה 
חצי חכם - חצי עורך דין? רחמנא ליצלן 
מחצי חכם... תהיה חכם של בית הקברות 
חכם  תהיה  אשכבות?  רק  לומר  שיודע 
זהו ענין  כהוגן! בזה אין לשמוע להורים, 

של תורה".

רק תורה!
"לכן אם יבוא אדם לשאלני, בודאי אורה 
לו כדברי רבי נהוראי בסוף קידושין "מניח 
אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את 
בני אלא תורה". "אלא תורה" בלבד! לא 
נשק ולא תחמושת ולא צבא ולא מאומה, 
אנו רוצים שגדולי הדור ידעו תורת אמת 

לאמיתה". 

 מכתבו הנדיר והמיוחד של מרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א 
 כנגד הכנסת לימודי חול לתלמודי התורה, ודבריו של מרן זיע"א 

כנגד ה"ישיבות" התיכוניות:
כבר לפני למעלה משלושים שנה יצא מרן זיע"א במכתב נחרץ על החובה לעמוד על המשמר ולא לאפשר 
הכנסת לימודי חול לתלמודי התורה. המכתב נשלח אל הגאון הצדיק ר' בוגיד סעדון זצוק"ל, שהיה רבה 
הראשי של ג'רבא, אשר לחם בכל כוחו כנגד הנסיון הנואל של כמה מראשי הקהל, שניסו להחדיר לימודי 
חול לתלמוד תורה שבעיר, וכנגדם כתב הגאון זצ"ל בספרו את מאמר 'עץ החיים', ומרן בא במכתבו לשבח 

את המאמר ולחזק את ידיו במאבקו כנגד הכנסת לימודי החול לתלמוד התורה, וכה כותב מרן במכתבו:

 יום חמישי י"ט כסלו תשמ״ה תחזקנה ידי עמיתנו וידידנו הדגול הרב 
הגאון המפורסם לתהלה עמו עוז ותושיה כמהר"ר בוגיד סעדון שליט״א, 
הרב הראשי לג'רבא והמחוז, על עמידתו האמיצה והאיתנה נגד הרוצים 
להכניס לימודי חול ושפה זרה ונכריה בבית הספר תלמוד תורה, במחנה 
קדשו, ואשר על כן שם אל לבו לכתוב ולפרסם את המאמר הרצוף בזה, 
אשר מחזה שדי יחזה, ודבריו חוצבים להבות אש לשמור את משמרת 

הקודש בעוז ובגאון, יריע אף יצריח על אויביו יתגבר.
״כל  חברת  שהצליחה  מקום  בכל  שכמעט  הורה  שהנסיון  ובאמת 
ישראל חברים", האליאנס, ליסד בתי ספר כחפצם, התרחק הנוער שלנו 

ממסורת אבות, ומשמירת התורה והמצות, וילכו אחרי ההבל ויהבלו.
בגדאד,  של  רבה  זצ״ל  אגאסי  שמעון  ר׳  הגאון  בזה  האריך  וכבר 
בספרו אמרי שמעון )עמוד רמד(, במרירות רבה ועצומה, על המוצאות 
את הנוער בבבל על ידי חינוכם בבתי הספר של האליאנס, שהכניסו 
וביחוד  הקדושה,  תורתינו  מדרכי  והרחיקום  באמונה,  ספקות  בלבם 
הסית את הבנות התמימות בבית ספריהן מדרכי הצניעות והמסורת. 

)וראה עוד במבוא הספר עמוד יב(.

ולכן יישר כחו וחילו של ידידנו הרב הראשי לג׳רבא, שעמד כחומה 
הזוממים  לאלה  כלל  להרשות  בפרץ, שלא  ולעמוד  גדר  לגדור  בצורה 
לשנות דבר מהנהגת התלמוד תורה על ידי הכנסת לימודי חול ושפה 
והנו נצב על משמרתו, כרועה עדרו  ולערב קודש בחול,  ונכריה,  זרה 
ירעה ובתבונות כפיו ינחם, שכל החינוך של ילדי ישראל יהיה על טהרת 

הקודש, לבלתי היות שם ערוב. אפריון נמטייה, ותשואות חן חן לו.
ואני פונה בזה בקריאה קדושה לראשי העדה ופרנסיה בעי"ת ג'רבא 
שליט"א,  דאתרא  המרא  הראשי  הרב  של  לימינו  להתיצב  המעטירה, 
להפר עצת הבאים לשנות מהנהגת התלמוד תורה, וכבר אמרו חז"ל על 
הפסוק ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, לא תסור מן הדבר אשר יגידו 
לך ימין ושמאל, אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל 

שהוא ימין, וכל שכן שאומרים לך על ימין ימין, ועל שמאל שמאל".

סעדון  בוגיד  הג"ר  של  החיים'  'עץ  מאמר  מתוך  נבחרים  קטעים  לפנינו 
זצוק"ל שמתאר את החרבן הנורא שנעשה בתוניס מפתיחתו של בית הספר 
האליאנס, ואת המאבק של הרבנים והתקנות שתיקנו אחר כך כנגדו ושכמותו:
לימודי שאר חכמות  הם  לימוד תורה הלא  לביטול  והגורמים  "המפריעים 
עד  יוונית  חכמה  בנו  שילמד  ארור  בגמ'  אמרו  שעליה  יונית  מחכמה  החל 
לימודי שאר חכמות ושפות... רבים נשחתו בגלל חכמה יוונית בגלות יון בזמן 
בית שני. רבים המירו כבודם ויצאו לתרבות רעה וחבלו לעם ישראל שאבדו 
בני  השי"ת  לנו  עד שהקים  ליוונים  מרגלים  ידם, שהיו  על  ורבבות  אלפים 
החשמונאים כידוע. נמצא דהמשמרת לתורה שלא תשתכח מישראל הוא על 

ידי הרחקת לימודי שאר חכמות ושפות"
בהמשך מאמרו מתריע הרב וזועק כנגד דרכם הרעה של אנשי האליאנס 

והקלקול הנורא שיצא מזה לאחר זמן: 
"כשנוסד בית ספר הנז' היה תנאי כפול בין הרבנות והנהלת בית הספר 

שילמדו כל היום תורה ש"ס ופוסקים, ושעה אחת ביום שפה צרפתית ולימודי 
כך  ואחר  מחצה,  על  מחצה  עשו  מתחילה  היוצרות,  נהפכו  לאט  לאט  חול. 
נעשה כל היום חול ושעה אחת ביום לימודי קודש. ובשנת התר"ע החליטו 
מנהלי כי"ח לפטור את התלמידים כליל מלימודי קודש, והשיעור הניתן בשעה 
אחרונה ביום היה בבחינת "רשות" לאלה המוקירים עוד את הסבא והסבתא... 
ביום  חנותו  את  יהודי  בתונס  לראשונה  פתח  להווסדו,  אחדות  שנים  ותוך 

השבת"
"והא קמן הרב הראשי של תונס שחתם בזמנו והעיד על עצמו שם שגם 
הוא מסכים לדבר זה שחשבו לתיקון ולתועלת, לבסוף העידו עליו שאמר על 
עצמו "יד שחתמה על הסכמת ההיתר תקצץ" וכנז'. ורק שנים אחדות אחרי 
או  למנוע  בכוחם  היה  ולא  זה  מהלימוד  והתוצאות  הסכנות  נראו  ההסכמה 

לדחות הקלקול"
ולאחר שנוכחו לראות את התוצאות המרות פרי הביאושים של בית הספר 

הנ"ל, יצאו הרבנים באזהרה חמורה לבל יהינו עוד להעיז לפתוח כאלה בתי 
ספר, וכה מוסיף וכותב הרב במאמרו:

ג'רבא( שמרו בכל  )בעירנו אי  ז"ל  נוחי נפש  "הראשונים 
יוקבע  שלא  התנגדו  תורה,  תלמוד  בתי  יתבטלו  שלא  עוז 
בעירנו אי ג'רבא בית ספר אליאנ"ס. וגם על בית ספר צרפתי 
ממשלתי לא הסכימו. מסרו עצמם על קידוש ה' להתנגד גם 
להממשלה ועשו תקנה והסכמה בגזירת נח"ש על זה... הרבנים 
שבאותו הזמן ראו את הנולד שיבואו עוד שליחי השטן כאלה 
)כמאמר הכתוב מהרסייך ומחריביך ממך יצאו( ועמדו ועשו 
תקנה בחרם שלא לקבוע בתי ספר לימודי זרים במקום, והיא 
שהועילה לרבנים אחריהם תמיד עד היום להתנגד גם כנגד 

הממשלה" 
הנסיונות  תוצאות  דוגמאות  והבאתי  זה  בענין  "הארכתי 

איזה  לאזני  נשמעו  אלה  בימים  כי  לסיבת  וזה  במקומינו,  הרבנים  ותקנות 
צלצולי בקשות והצעות לערב איזה לימודי חול בבית ספר של תורה. ונתברר 
עכשיו שצדקו בדמיונם אנשי הקהילה בשנת התשי"ב שעמדו 
והפסיקו הקשר בין חברת ג'וינ"ט כי הרגישו בלבם חשד אולי 
יבקשו עוד איזה שנוים לערב לימודי חול בקדש... וידוע כי 
כן דרכו של יצר הרע מבקש וחוזר ומבקש עד שימצא מקום 
לשים רגלו מעט והולך ומתרחב עד שמשתלט על הכל. )כנז"ל 
כל  ספק  ובלי  נ"ב(.  דף  סוכה  במסכת  ז"ל  רבותינו  מדברי 
המציע וכל הדופק וכל שכן העושה זאת דמו בראשו ונלכד 
)נידוי  נח"ש  נשיכת  שנשיכתן  הראשונים  של  החרם  ברשת 
שרף  לחישת  ולחישתן  עקרב  עקיצת  ועקיצתן  חרם שמתא( 

וכל דבריהם כגחלי אש". 
תודתנו נתונה למערכת "יתד המאיר" שהביאו בפנינו את מכתבו 
המיוחד של מרן זיע"א ומאמרו של הגר"ב סעדון זצ"ל.

עדותו של מר בריה דרבינ'א, מרן הראש"ל 
הג"ר יצחק יוסף שליט"א על דרכו בקודש של מרן 

רשכבה"ג זיע"א:

ההשקפות הנכונות: "תורה ורק 
תורה"!

"משך שנים על גבי שנים היה הולך ממקום למקום, 
ולשם... כל  מרביץ תורה לבעלי בתים, מתרוצץ לכאן 
מקום ומקום הולך, מדבר עם בעלי בתים את ההשקפות 
שיעשה  לא  תורה,  ורק  תורה  ללמוד  צריך  הנכונות, 
ישיבה חצי תיכון וחצי תורה, אין דבר כזה, או חצי צבא 
תורה  בן  שיהיה  להצליח  רוצה  אדם  אין!  תורה,  וחצי 
אמיתי, תלמיד חכם אמיתי, תלמד כל היום תורה, וכולי 
האי ואולי, ישב וילמד כל היום תורה, הוא החדיר בהם 
ברוך  אז,  היה  הנכונות,  ההשקפות  את  בתים  בבעלי 

זכה שכל הבעלי בתים את הבנים שלהם שלחו  השם, 
אותם לישיבות". 

 וכן פסק להלכה ולמעשה בילקוט יוסף הלכות כיבוד 
אב ואם )פרק ט' הלכה נז'(: "תלמוד תורה גדול מכיבוד 
אב ואם, ולכן מי שהוריו דורשים ממנו ללמוד בישיבה 
תיכונית, אין לו לשמוע בקולם, ויעדיף ללמוד בישיבה 
היום"...  שעות  כל  במשך  בתורה  בה  שעוסקים  גבוהה 
]"ובפרט שבכמה ישיבות תיכוניות התעוררו בעיות של 
שם  עוד  ועיין  נכונה"[.  שאינה  והשקפה  שמים  יראת 

באורך. 

בימים קדושים אלה ימי החנוכה, נתחזק כולנו ללכת בדרכם של החשמונאים הצדיקים אשר עמדו בפרץ בעוז ובגבורה מול היוונים והמתיוונים ודרכם הרעה, 
נשמע כולנו לקול גדולי ישראל ונלך בדרכם, נתחזק אף אנו כנגד המנסים לפרוץ פרצות בהיכלי התורה המקודשים, 

ונכריז בעוז ובגאון: מי לה' אלי!

דעת תורה נהירה וברורה ממרן רשכבה"ג פוסק הדור רבינו 
עובדיה יוסף זיע"א על החובה הקדושה לשלוח את הבנים 

 רק לישיבות קדושות ולהזהר מה"תיכוניות", 
וכן על הזהירות מלערב לימודי חול בקודש פך השמן הטהור

כך התגלגלו העניינים משעה אחת של לימודי חול עד היהודי הראשון בתוניס שחילל שבת רח"ל 

מרן עם הגר"ב סעדון

פרסום 
ראשון

המערכה על הכוללים
בעקבות תקנות דרקוניות של משרד הבטחון, 
ממאות  ישיבה’  בן  ‘מעמד  להסיר  שמטרתן 
אברכי כוללים, החל האיגוד בפעילות נמרצת 

להסדרת הענין.

הפעילות  מן  חלק  על  קצרה  סקירה  להלן 
האיגוד  מחלקות  ע”י  המתנהלת  האינטנסיבית 
השונות להסדרת מעמדם של אברכי הכוללים: 
מכתב מיוחד נכתב ע”י מרן הראש”ל שליט”א 
מנהמת  פונה  הוא  ובו  האיגוד,  רבני  לבקשת 
לבו לעסקנים ולכל מי שבידו לפעול, בבקשה 
לעשות כל שבידם על מנת להסדיר את מעמדם 

של האברכים. 

מנחם  עו”ד  משרד  שירותי  נשכרו  במקביל 
של  החוקי  תוקפן  את  בחן  אשר  שטאובר, 
דעת  חוות  והנפיק  אלה,  שרירותיות  תקנות 
משפטית מנומקת, ממנה עולה כי תקנות אלו 

משוללות כל תוקף חוקי ומשפטי.

כלי  את  הביאה  אף  הנרחבת  הפעילות 
בהרחבה,  בנושא  לעסוק  השונים  התקשורת 
ולהביא את מצוקת אברכי הכוללים הנרדפים 
הרחב,  הציבור  לידיעת  הבטחון  משרד  ע”י 
ואת העסקנים לפעול  ולעורר את דעת הקהל 

עד למציאת פתרון הולם לענין.

אנו תפילה שבמהרה הדברים יתוקנו ויסודרו, 
על  ולשקוד  לשבת  יוכל  ובחור  אברך  וכל 
בנושא  נרחבת  )סקירה  מפריע.  באין  תלמודו 

מובאת בגליון זה.(

שה
עד
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כלי  אלא  אינן  אלה  שמוסדות  כך  ועל  שם, 
למילוי יעדי הגיוס לצבא ה’ ירחם, כשחלקן אף 
מעודדות במוצהר את הבחורים להתגייס לצבא 

אשר נאסר ע”י כל גדולי ישראל. 

הדחוף  והצורך  התופעה  ממדי  משהתבררו 
מחלקה  באיגוד  הוקמה  ומיידי,  יעיל  במענה 
מיוחדת לסידור ישיבות ומקומות לימוד ראויים 
נעזרו עשרות  ועד עתה כבר  כדת של תורה,  
לחבוש  ולחזור  דרכם  את  לתקן  שזכו  בחורים 
ולמצוא  האמיתיים  המדרש  בית  ספסלי  את 
את המסגרת המתאימה באופן אישי לכל אחד 
ואחד. אשריהם ישראל ששומעים תוכחת מוסר 

ומתקנים את דרכם.

למוסדות  והכוונה  חינוכי  ייעוץ  לקבלת 
ניתן להתקשר למשרדי האיגוד 
בטל: 02-650-74-94 שלוחה 1

המחלקה המשפטית

הביאה  נפשות  להצלת  הנרחבת  הפעילות 
לגירעון גדל והולך ולחובות ענק הרובצים על 
בני התורה הספרדים, עקב  כתפי ראשי איגוד 
ימי  לרגל  ארצית  במגבית  לצאת  הוחלט  כך 
רבבות  חולקו  והינצל’,  ‘הצל  בסימן  החנוכה. 
לציבור  הקוראים  מרהיבים,  התרמה  עלוני 
חלק  וליטול  והכיס  הלב  את  לפתוח  הקדוש 
פעילות  ע”י  העת  כל  הנעשית  נפשות  בהצלת 

האיגוד.

ובמשרדי  ונותנים,  נתבעים  קדושים  ישראל 
מכל  ואנשים  רבים  טלפונים  התקבלו  האיגוד 
את  הביעו  והעדות  החוגים  ומכל  הארץ  רחבי 
החשובה,  לפעילות  ולתרום  להשתתף  רצונם 
הלב  את  לשמוע  היה  ניתן  לשפופרת  מבעד 

היהודי הנרגש מהזכות הגדולה שנפלה בחלקו 
נפשות  הצלת  של  נדירה  במצוה  חלק  ליטול 

משמד.

ההיענות  את  בסיפוק  מציינים  האיגוד  רבני 
כאשר  ישראל,  עם  של  הטהור  והלב  הגדולה 
תרומות אלו הם בעצם הכח המניע את פעילות 

הקודש הנרחבת. אשרי העם שככה לו!

סכומים  חסרים  עדיין  כי  יודגש  זאת,  עם  יחד 
גדולים לפעילויות חיוניות רבות, ואף במקרים 
של הצלת נפשות ממש, נאלצים לעיתים לעכב 
תקציב,  חוסר  בשל  דחופים  מקרים  ולדחות 
כשלא ניתן ליטול חובות כספיים נוספים מעבר 

לחובות המוטלים על ראשי האיגוד. 

הושע את 
א<חיך 
מסכנה 
רוחנית 
ו<תתברך 
בתפילתם 
של גדולי 
<<הדור 
שליט"א

גם אני נאמן למרן!
ומציית להוראתו הנחרצות;

שאסור להתגייס 
לצבא ה"חרדי"
גם למי שאינו במסגרת לימודים!

הצל והנצל

זכה עכשיו 
במצוה הגדולה 

והצל נשמות 
ישראל 

חייג ותרום
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כפי שכבר התרענו בגליונות קודמים 
גליון   - סדום’  ‘מיטת  בכתבה  )כמו 
מס’ 8 מנחם אב התשע”ז ועוד( ישנם 
נשלל  אשר  כוללים  אברכי  מאות 
בעקבות  ישיבה’  בן  ‘מעמד  מהם 
הצבא  של  ותמוהה  עיקשת  עמידה 
השינויים  עם  השונות  התקנות  על 

שנעשו בחוק הגיוס האחרון.

‘חוק  בתקופת  התשס”ה  בשנת  כבר 
דאז  הבטחון  שר  ע”י  נתקנו  טל’ 
תקנות לבני הישיבות הקובעות שכל 
לאברכים  להעניק  המעוניין  כולל 
בו  שיהיו  צריך  מהצבא,  דיחוי 
מינימום של 15 אברכים ומתוכם 10 

אברכים ‘דרושי דיחוי’.

הדיחוי  גיל  תקופה  שבאותה  אלא 
ותלוי  יחסית  מבוגר  לגיל  עד  היה 
בחוק  היום  אך  וכו’,  ילדים  גם במס’ 
הגיוס החדש, גיל הדיחוי הוא עד גיל 
כולל  שבכל  שמצריך  מה  בלבד   24
 ,24 10 אברכים צעירים עד גיל  יהיו 
לחלוטין  אפשרית  שאינה  דרישה 
בכאלה  גם  הקטנים  בכוללים 
הגדולות  החרדיות  בערים  הנמצאים 
שאינן  בערים  וכמה  כמה  אחת  ועל 
ובערי  קטנים  בישובים  חרדיות, 

הפריפריה וכדו’.

גורם לסיבוך חמור  זה  מצב תקדימי 
רחבי  בכל  הכוללים  אברכי  למאות 
הגרים  לאברכים  ובפרט  הארץ 
או  חרדיות  שאינן  בערים  ולומדים 
מאות  וכך  וכדו’.  קטנים  בישובים 
מהם  נשלל  אשר  כוללים  אברכי 
‘מעמד בן ישיבה’ אובדי עצות וחסרי 

אונים בענין סידור מעמדם.

אל מוקד הסיוע של ה’איגוד’ הגיעו עד 
בכל  כוללים   60 מ  מלמעלה  פניות  כה 
החרדיות  מהערים  הן  הארץ;  רחבי 
הקטנות,  מהערים  ובפרט  הגדולות 
שונים  ישוב  ומקומות  פריפריה,  ישובי 

מכל קצות הארץ.

פניות  גם  התקבלו  האיגוד  ‘במשרדי 
של כמה וכמה אברכים שלמרבה הכאב 
והצער, בעקבות איומי / פיתויי הצבא 
למסלולי  ונפלו  רח”ל  הכולל  את  עזבו 

הצבא / שירות לאומי, ה’ ירחם! 

מזה כמה חודשים, מאז החלו ממדי 
האיגוד  פתח  להתברר,  התופעה 
בכמה  אינטנסיבית  בפעילות 
הענין  את  להביא  מנת  על  מישורים, 
אברכי  יוכלו  למען  פתרונו,  אל 
ללא  תלמודם  על  לשקוד  הכוללים 

הפרעה כמימים ימימה. 

ישראל  גדולי  אל  פנינו  ראשית 
הראש”ל  מרן  ובראשם  שליט”א 
הבעיה  את  בפניהם  והצגנו  שליט”א 
בעולם  אנושות  הפוגעת  החמורה 

הורו  ישראל  גדולי  חלילה.  התורה 
הדרכים,  בכל  לפעול  האיגוד  לרבני 
הענין  את  להביא  כדי  הכל  ולעשות 
לפתרונו. לבקשתינו, הוציא הראש”ל 
פונה  הוא  בו  מיוחד  מכתב  שליט”א 
דחופה  עזרה  בבקשת  העסקנים  אל 
לאברכי הכוללים בארץ הקודש!  בו 

הוא כותב:

בפנינו  הוצגה  האחרונה  “בתקופה 
חמורה  בעיא  בנושא  העוסקים  ע”י 
כוללים  של  רבות  בעשרות  שנוצרה 
המצויים  הספרדים  בכוללים  ובפרט 
הקטנים,  והישובים  הפריפריה  בערי 
שנמנע מהם מלקבל מהצבא ‘מעמד 
היותם  למרות  לאברכים,  ישיבה’  בן 
שוקדים על התורה ולומדים בכולל, 
שנעשו  בחוק  שינויים  בעקבות  זאת 

לאחרונה....

רבים  בכוללים  קיימת  זו  בעיא 
פונה  הנני  כן  על  קטנה,  שמסגרתם 
אליכם בזה בבקשה לפעול בענין זה, 
ולשנות ולהתאים את התקנות בחוק 
תהיה  שלא  שנוצר,  החדש  למצב 
חלילה מציאות כזאת שאברך הלומד 
ישיבה’  בן  ‘מעמד  יקבל  לא  בכולל 
שונים שעלולים  סיבוכים  לידי  ויגיע 

להוציאו מעולמה של תורה.”

גדולי תורה נוספים יצאו בקול זעקה 
הזה  הנורא  המצב  על  לעורר  גדולה 
ובהם הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי 

שליט”א מגדולי פוסקי עדת תימן.

כמו כן בכינוס עולם התורה שהתקיים 
התורה  גדולי  התריעו  בחנוכה 
הכוללים  אברכי  סכנת  על  שליט”א 
ודרשו  התקנות  בעקבות  שהסתבכו 
לתקן בהקדם את המצב הנורא. )ראה 
זה(  בגליון  בהרחבה  הכינוס  סיקור 
משרד  אל  פנינו  המשפטי,  במישור 
את  לעומק  שבדק  שטאובר  עו”ד 
משפטית  דעת  חוות  והוציא  העניין 
ש’חוק  כך  בעקבות  כי  הקובעת 
הבאות  הללו  התקנות  גם  בטל,  טל’ 
מכוחו בטלות, כך שמבחינה חוקית-
משפטית הדרישה השרירותית הזאת 
בכל  דיחוי  דרושי  אברכים   10 של 

כולל, אינה לגיטימית!

במישור  גם  פעילות  נערכה  במקביל 
בידי  יעלה  אולי  והפוליטי,  הציבורי 
לשם  המצב,  את  להסדיר  העסקנים 
כל  אל  הדעת  חוות  את  הפנינו  כך 
ולעסקנים  החרדים  הכנסת  חברי 
שיטפלו  ובבקשה  בדרישה  נוספים 
העומדים  הכלים  בכל  בנושא 
פנייתו  כמובן  צורפה  לכך  לרשותם. 
הפונה  הראש”ל,  מרן  של  הנרגשת 

עקב עמידה עיקשת ותמוהה של הצבא לסבך מאות אברכי כולל באמצעות תקנות שרירותיות 
ונוקשות, יצא מרן הראש"ל שליט"א במכתב מיוחד:

"שלא תהיה חלילה מציאות כזאת שאברך הלומד בכולל לא יקבל 'מעמד בן ישיבה'"

"בפרט בכוללים הספרדים.. 
נמנע מהם ע"י הצבא 'מעמד בן ישיבה'"

המשא המרכזי מפי מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א

"רק התורה היא שהצילה את עם ישראל"
לא ללכת לצבא! נעסוק בתורה והקב"ה מוסר זדים ביד עוסקי תורתך! 

המשך בעמוד גב <<
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           לכבוד
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פי קריטריונים מתקנה -הפעלת סמכות מנהלית בהרכבת "רשימת הישיבות" על הנדון:

 2445 -ומנותם, תשס"הלקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבה שתורתם א 1מס' 

נתבקשתי לחוות את דעתי המשפטית בנוגע לדחיית בקשות של כוללים שונים להיכלל ב"רשימת  .1

-כד לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו62הישיבות" שמגבש שר הביטחון, בסמכותו לפי סעיף 

"(, הנעשית על בסיס תנאי בדבר "מספר תלמידים מזערי" שמקורו חוק שירות ביטחון)להלן " 1892

תקנות )להלן: " 6002-לתקנות דחיית שירות לתמידי ישיבה שתורתם אומנותם, תשס"ה 1נה מס' בתק

 "(. תקנות דחיית שירות" או "חוק טל

 

חוות דעתי מבוססת על מסכת העובדות שנמסר לי, ועל מיטב הבנתי את הוראות הדין והפסיקה החלות  .6

 ן נכתב אחרת. בנסיבות העניין. ההדגשות בחוות דעת זו הוספו, אלא אם כ
 

כבר בפתח הדברים, אדגיש כי לדעתי, דחיית הכרה בכולל כמתאים ל"רשימת הישיבות" שהלומדים  .3

בהן יכולים לקבל צו דחיית שירות ביטחון, על בסיס תנאים שנקבעו בתקנות דחיית השירות הינו מעשה 

-אומנותם, תשס"במינהלי משולל סמכות. זאת מאחר שחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם 

"( שמתוקפו הותקנו תקנות דחיית השירות בהן אנו חוק דחיית שירות"" או חוק טל" :)להלן 6006

עוסקים, אינו בתוקף מזה כארבע שנים )לאחר פסיקת בית המשפט העליון שקבעה כי אין להאריך את 

יו היא פעולה תוקפו(. משפקע החוק, פעולה מינהלית של "גופים שלטוניים" הנסמכת על הוראות

המשוללת סמכות מינהלית. פעולה מינהלית ללא הסמכה לכך בחוק פסולה בתכלית, מנוגדת לכללי 

הסמכות במשפט המנהלי, ומנוגדת לאמות המידה ולקריטריונים שנקבעו הן בפסיקת בית המשפט 

 העליון, הן על ידי הייעוץ המשפטי לכנסת, והן על ידי היועצים המשפטיים לממשלה.
 

תיקון לסעיף 26/ ה )ד(
“נדחה שירותו של מיועד לשירות בטחון לפי הוראות סעיף זה, מזמן לזמן, עד הגיעו לגיל 24, 

רשאי שר הביטחון לפטור אותו, בצו, מחובת שירות סדיר, ויחולו לגביו הוראות סעיף 26 יב 
לעניין שילוב בתעסוקה”

מכתב מרן הראש”ל שליט”א

חוו”ד משפטית

תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, תשס”ה-2005*
שתורתם  ישיבות  לתלמידי  שירות  דחיית  לחוק  ו-13   8  ,)1(2 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  הכנסת,  של  והביטחון  החוץ  ועדת  ובאישור  החוק(,   – )להלן  התשס”ב-2002  אומנותם, 

מתקין תקנות אלה:
הגדרות ופרשנות

1.        )א(        בתקנות אלה –
            “מספר מזערי” – המספר המזערי של תלמידים בישיבות כמפורט להלן:

                        )1(   ישיבה תורנית – 35 תלמידים שמתוכם 25 לפחות מיועדים לשירות 
                        ביטחון, שחל עליהם צו דחיית שירות;

                        )2(  כולל – 15 תלמידים שמתוכם 10 לפחות מיועדים לשירות ביטחון, שחל    
                        עליהם צו דחיית שירות;

התקנות משנת תשס”ה

ההוראה החדשה מחוק הגיוס תשע”ד

נתקלת בבעיה 
בנושא הגיוס?
פנה מייד למוקד הסיוע

שלחה 1



7

הגאון רבי עזרא בן שמעון שליט”א, ר”מ ישיבת “באר התלמוד”, הנחה את 
המעמד בטוב טעם ודעת, בדבריו הביא גם את זעקת אברכי הכוללים ואמר:

“מכאן תצא קול זעקה גדולה! יש את הגזירה הנוראה הזו שכל כולל שאין 
בו עשרה אברכים מתחת גיל 24 הוא לא מוכר בשלטונות הצבא! יש למעלה 
אברכים  יש  הצבא!  בשלטונות  מוכרים’  ‘לא  שכיום  ספרדים  אברכים  מ300 

הישיבה  ראש  מרן  דברים  נשא  החיזוק  כינוס  במסגרת 
כל  את  להמית  וחובתנו  התורה  עמל  חשיבות  על  שליט”א 
נח  גם  מיפת,  היתה  יון  “מלכות  התורה:  לעמל  העצמיות 
בתנאי  זהו  אבל  ליפת’,  אלוקים  ‘יפת  בנו,  יפת  את  בירך 
יצאה  יון  מלכות  תורה.  שיש  איפה   - שם’  באהלי  ש’ישכון 
מיפת שרצו למחוק את התורה ‘להעבירם מחוקי רצונך’ נגד 
התורה נגד העמל של התורה, קומץ קטן היה שקיבל עליו 
את התורה אלו החשמונאים, הם נלחמו והם ניצחו - הקומץ 
את  דנת  ריבם  את  רבת  ‘צרתם’  בעת  להם  ‘עמדת  הקטן. 

מעמד החיזוק האדיר "לאורם נלך"
בהשתתפות המוני בני תורה בראשות מרנן ורבנן שליט"א

ומרומם  אדיר  חיזוק  מעמד   - התורה  עולם  כינוס 
בהשתתפות  בירושלים  ישראל  בית  באולמי  נערך 
מרנן ורבנן גדולי התורה וראשי הישיבות, בראשות 

מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט”א.

המעמד התקיים בימי החנוכה, ע”י “צעירים” איגוד 

בתחושת  מחוזק  יצא  הגדול  המשתתפים  קהל 
להיות  הגדולה  הזכות  על  ורוממות  חשיבות 
מ”עוסקי תורתך”, ועל חובתינו בעמידה איתנה אל 
מבני  רבים  אצל  שנערמות  והבעיות  הנסיונות  מול 
הישיבות והאברכים שליט”א על ידי שלטונות הצבא 

אשר לומדי התורה הם לצנינים בעיניהם. 

בני התורה בארץ הקודש בהשתתפות למעלה מאלף 
בני תורה, כן ירבו! 

בכינוס נשמעו דברי חיזוק על החשיבות המיוחדת 
ביומי  ובפרט  הקדושה  התורה  ועמל  שקידת  של 

דפגרא וביום שבת קודש.

שמפחד שמא יהיו עריקים הולכים ל’שם רשעים...’ שירות אזרחי או חלילה 
הולכים לכל מיני מסלולים... כולם זוכרים את מכתבו החם והכואב של מרן 
אנו פונים  ראש הישיבה נגד כל המסלולים ובכללם נגד השירות אזרחי!!! 

מכאב לב לכל שלוחי דרבנן לבטל את הגזירה הזו מעל הכוללים!”

הגאון הגדול רבי יהודה כהן שליט”א, ראש ישיבת “יקירי ירושלים”, עורר על 
חובת השעה למסור נפש כנגד גזירות השלטון, והאריך בדבריו על מסירות 
הנפש של מתתיהו ובניו ואמר: “בדורינו זה היונים והמתיונים לא פסחו על 
כל בן- תורה שמקבל  ונינים של החשמונאים!...  נכדים  אנחנו  בתינו, אבל 
על עצמו לא להתפתות! לא להכנע! כל בן- תורה שמוסר נפש הוא פך השמן 

הטהור! שום דבר לא יזיז אותנו מספסלי בית המדרש! ...”כי הם חיינו ואורך 
שמי  דשמיא,  בסיעתא  אנו  בטוחים  וכך  ולילה”...  יומם  נהגה  ובהם  ימינו 
שעשה ניסים ונפלאות לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כך יעשה לנו ויציל 

אותנו מיד כל הקמים עלינו לרעה.

הגאון הגדול רבי יורם מימון ראש ישיבת “תורת משה” נשא דברים נרגשים 
ואמר: “גם בימינו, בימי אותו שלטון אשר בשם ‘ישראל’ יכונה הם אומרים 
שהם רוצים לגייס את כולם, ואולי אנחנו נרדמים... אבל הם רוצים לקחת 
צדיק  זכר  יוסף  עובדיה  רבינו  הגדול  רבינו  מרן  הנחשלים!  אלו  אותם  את 
זה בעצם  דבר  גיוס בחורי הישיבה!  וקדוש לברכה נפטר על הענין הזה של 
שגרם את הצער הגדול שהוא השיב את נשמתו! גם שיבדל לחיים טובים 
מרן ראש הישיבה שליט”א, כולם זוכרים את דמעותיו בכנס גדולי  התורה 

בבני ברק, על מי? על אותם החלשים אלו שחושבים שאותם יהיה אפשר 
ומכל ראשי  זה באנו לבקש ממורינו ראש הישיבה   ! לקחת לצבא חלילה 
וגם על כל חלש  ובחור,  להמשיך את המאבק הלאה על כל בחור  הישיבות: 

ביותר שחלילה לא יפול משערת ראשו ארצה!

ובעז”ה נתחזק כולנו בחיזוק אחר חיזוק... לא נוותר על אף אחד מאיתנו 
שישארו כולם בהיכלי התורה אכי”ר”.

לבטל את הגזירה מעל הכוללים! 

כל בן תורה שמוסר נפש ומקבל עליו שלא להתפתות ולא להכנע הוא פך השמן הטהור!

הם רוצים את הנחשלים! עלינו להלחם על כל בחור ובחור! 

ראש  שליט”א,  שמעון  בן  מסעוד  רבי  הגדול  הגאון  נשא  נרגשים  דברים 
לבדו”  יעקב  “ויותר  נמצאים בתקופה של  “אנחנו  “אור אליצור”,  ישיבת 
שבט לוי נשאר לבדו ובפרט אנחנו הספרדים לבדם שלוטשים עלינו עין 
נבקש  היהדות!...  ואת  התורה  את  מאתנו  לקחת  רוצים  חלילה  וחלילה 
רחמים מהקב”ה רבונו של עולם! הבט נא וראה את צערנו שאנו נמצאים 

בו, כמו שהצלת את אברהם אבינו שהיה יחיד בעולמו... נאה ליחיד להציל 
נתונים  שחלילה  האברכים  ידי  את  כאן  מחזקים  אנחנו  לפיכך  היחיד!  את 
למרמס, לא תיראו ולא תפחדו! רק לפנות אל הקב”ה, נשארנו לבד, נשאר 

עם הקב”ה שהוא לבדו ימלוך במהרה”.

אנו מחזקים את ידי האברכים: לא תיראו ולא תפחדו! 

המשא המרכזי מפי מרן ראש הישיבה חכם שלום הכהן שליט"א

"רק התורה היא שהצילה את עם ישראל"
לא ללכת לצבא! נעסוק בתורה והקב"ה מוסר זדים ביד עוסקי תורתך! 

דינם’. כלומר הקב’’ה לא עשה בצרתו, בגינו, אלא ‘בצרתם’ 
של אלה שקיבלו עליהם את התורה ורוצים לעסוק בתורה. 
דברו פה שלא ללכת לצבא! מהחשמונאים אנו רואים שנמסרו 
זדים ביד עוסקי תורתך! לא ללכת לצבא! צריך לעסוק בתורה 

והקב”ה מוסר זדים ביד עוסקי תורתך!

זהו היה הנס של חנוכה להראות את אהבת עם ישראל לתורה 
ובזכות התורה שהם לומדים אותה התרחש הנס הגדול הזה 

ואנו רואים שרק התורה היא שהצילה את עם ישראל”.
מרן ראש הישיבה שליט”א במשאו

ברכת יישר כח מיוחדת לארגון החשוב "צעירים" המביא את דברי רבותינו רה"י שליט"א בעוז ובגאון.
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הביאו ברכה 
אל בי<<ת<כם

תרמו הו"ק קבועה על סך 18 ₪ לחודש 
למען הצלת נשמות ישראל וקבלו מידי חודש את הבטאון 

הייחודי זעקה ממזרח אל פתח ביתכם
תורה  של  דרכה  בליבון  ברכה  מלא  כלי  הינו  ממזרח",  "זעקה  הספרדים  התורה  בני  איגוד  ביטאון 
ברחבי  ישוב  נקודות   60  - ב  ומופץ  הדורות,  גדולי  של  לאורם  הגיוס  סכנות  נוכח  הנחוש  המאבק  על 
הארץ ובלמעלה מ -  60,000 עותקים, השפעתו אכן ניכרת בקרב כל בני היהדות החרדית הצועדים 
ונחרד  וזרעם מדרך חתחתים אשר לא שערום אבותינו,  בדרך התורה אשר שתו ליבם להציל עצמם 
ליבם בראותם את עומק הסכנה העומדת לפנינו של עזיבת מקור מים חיים לחצוב בארות נשברים.

הנעי ומיוחד  מרהיב  בעיצוב  פניו  את  וחידש  התרחב  החשוב  הביטאון  כי  וזכינו  ה'  עשה  היום  זה 
לעין, לרווחת הקוראים היקרים וכיאה לכבודה של תורה. 

ובהזדמנות זו בשל ריבוי ההוצאות פונים אנו בקריאה של חיבה אל כל אחד ואחד שטהרת בני הישיבות 
קרובה ללבו, לעמוד לימין הביטאון החשוב המהוה תריס הצלה יחיד במינו ולתמוך במפעל הקדוש.

לעסקנים שיפעלו בענין ככל יכולתם.

אנו תקוה שעסקני הציבור יקחו את הדברים 
שרירותיות  תקנות  יבוטלו  ובמהרה  ברצינות 
ללמוד  יוכל  ואברך  בחור  וכל  אלה  וחמורות 

תורה ללא שום הפרעה חלילה. 

הקרובה  שבתקופה  נודע  הגיליון  סגירת  עם 
אמורות להכנס תקנות חדשות ממשרד הבטחון 
הדרישה  תוקטן  לפיו  מתווה  להציע  ומנסים 
למינימום 5 דחויי שירות ולהכליל ערים נוספות 
בפריפריה, ובכך להביא כביכול לפתרון הבעיה, 

הכוללים  ברוב  כי  עולה  שערכנו  מבדיקה  אך 
שפנו אלינו ישנם רק 2-3 אברכים ‘דרושי דיחוי’ 
כך שהשינוי המוצע אינו פותר כמעט את הבעיה 

החמורה.

בהנהלת ה’איגוד’ מבהירים כי בהוראת הרבנים 
שליט”א נמשיך לפעול ולעורר בכל הכח בענין 
זה עד שהבעיה תבוא על פתרונה לגמרי, וכלשון 
כזאת  מציאות  תהיה  “שלא  שליט”א:  הראש”ל 
שאברך הלומד בכולל לא יקבל ‘מעמד בן ישיבה’ “.  

“בעוונותינו הרבים אנחנו תחת שלטון של ערב רב גם 
‘איגוד בני התורה הספרדים’, שפועל  היום. ב”ה קם 
בענין של כל אלה שנמצאים תחת סכנת גיוס לצבא. 
וכותבים פה: “מבשרך אל תתעלם, מאות צעירים בני 
תורה ספרדים נמצאים תחת סכנת גיוס לצבא, איגוד 
בני התורה הספרדים בעידודם ובהכוונתם של מרנן 
ורבנן גדולי ישראל שליט”א מסייע מידי שנה למאות 
צעירים הנתקלים בבעיות מול שלטונות הצבא, ועוד 

שלל סכנות המאיימות על עתידם הרוחני”. 

אני אקרא לכם מתוך מכתב שקיבלתי מהם: יישר כח 
לכבוד תורתו על החיזוק ועל התמיכה שאנחנו זוכים 
בגזירת  למאבק  הספרדים  התורה  בני  של  לפעילות 
מידי  ואברכים  בחורים  ביומו  יום  ,מצילים  השמד 
בחורים  ומבלבלים  ומאלצים  הלוחצים  הצבא  גייסי 
ואברכים יקרים במשאות שוא ומדוחים ללכת לחצוב 
בורות נשברים, עתה על של עתה באנו, זעקת אברכים 
בבני  לא  זה   - החרדיים  מהריכוזים  שלא  בעיקר  רבים, 
ברק, לא בירושלים, לא במקומות שיש בו ציבור חרדי 
הפריפריה,  מערי  בעיקר   - מסודרים  ששמה  גדול, 

להכיר  ממאנים  הצבא  רשויות  אלינו,  באה  זעקתם 
במעמדם כבני ישיבה, כי הכוללים שהם לומדים שמה 
גדול, אז אין בכולל עשרה אברכים שהם  אין ציבור 
מתחת גיל עשרים וארבע. על כל אברך שפנה אלינו 
ישנם כנראה עוד כמה אברכים, לא יודעים בכלל את 
הצרה הזאת, צרת רבים, אז הם מורים היתר לעצמם, 
מתפתים, מתפשרים, “טוב אין ברירה”, בקיצור עזבו 
לשרת  ללכת  התורה,  היכלי  את  נטשו  הכולל,  את 
אשר  והאזרחי  הלאומי  והשירות  הצבא  במסלולי 
ובסופו  ורבנן.  מרנן  ידי  על  וחלק  חד  באופן  נאסר 
כבודו  לפני  שטוחה  בקשתנו  אומרים,  הם  דבר  של 
שבט  ינוח  לא  למען  ובתחנונים  בתפילה  שיעתיר 
הרשע על גורל הצדיקים, ויוכלו כל אברכי הכוללים 
והרחבת  הנפש  מנוחת  מתוך  בתורה  ולהגות  לשבת 
הדעת. וכבר דיברנו בזמנו, שצריך להעתיר בתפילה 
ובתחנונים, זו השפה שלנו, ותולעת יעקב אין כוחנו 
אלא בפה, כל אחד יכול להתפלל, שגם משמים יהיה 

סייעתא דשמיא לעולם התורה שיצליח”.

קדשו  יד  חתימת  את  צירף  אף  שליט”א  הגדול  הגאון 
5(:  “בס”ד  בעניין גזירת הכוללים )ראה בגליון זה עמ’ 
גזירות  ביטול  למען  מצטרף  הריני  התשע”ז  כסלו 
המתיוונים ומצפה לישועת ה’ בקרוב הצב”י יצחק רצאבי 

יצ”ו” .

הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט”א המשך מעמוד 6 <<
מגדולי פוסקי עדת תימן, בשיעורו השבועי:

הטיבה לטובים

רונן יצחק בן אושרת
עדנה בת ז'נט

לזרע של קיימא

הדפסת והפצת 2000 
גיליונות "זעקה ממזרח" 

הוקדשו לרפואתו השלימה 
של הרב ראובן שלום בן 

סול שולמית בתושח"י

אילה בת הומה
לזיווג הגון במהרה

יצחק בן עטרה | מוריה בת 
נעימה | חיים מיכאל בן דבורה

לרפואה שלימה במהרה 
בתושח"י

הגליון מוקדש לזכות הילד מרדכי בן שרה נ"י לרפואה שלמה במהרה בתושח"י
יה"ר שיזכה לגדול בתורה ויר"ש ומדות טובות בבריות גופא ונהורא מעליא אורך ימים ושנות חיים
לתפארת הוריו הדגולים מגדולי מוסרי הנפש, המשימים לילות כימים ולא חוסכים מאונם והונם 

למען הצלת נפשות ישראל משמד
זכות פעלם הכביר יעמוד להם ולכל ב"ב להתברך 
בישועה וברכה מרובה עד בלי די בכל מילי דמיטב 

אכי"ר

לתרומה ולהרשמה למנוי חייגו עכשיו: 

טלפון: 02-6507494
פקס: 073-3736557

אמייל:
ת.ד. 7931 ירושלים

איגוד בני התורה הספרדים

6507494@gmail.com


