

קשה להאמין, אך לדאבון זוהי המציאות.

באחת הפגנות הסוערות שהתקיימו 
בתחילת השבוע על מאסרו של הבחור משה 

בן דבורה, סמוך לעיר מודיעין עילית בו 
השתתפו מאות אברכים ובחורים, הופיעו 
לפתע שלשה בחורים מישיבה קטנה בקרית 

ספר, חניכי מזרחי החדשה, נעמדו מול 
המוחים והניפו... כן, ממש כך, את דגל 
המדינה הציונית, הדגל שמסמל את המרידה 
בבורא עולם רח"ל, וכי עם ישראל אינו עוד 
עם בתורתו ואמונתו, כי אם בלאום, שפה 

ודגל, ככל העמים בית ישראל ר"ל.
פשוט לא יאומן, בחורים שיושבים 

ולומדים תורת ה', שאומרים כל יום שמע 
ישראל, יניפו בשאט נפש דגל שמסמל את 

ההיפך הגמור! להיכן הגענו!
אך האמת שהם לא אשמים. הם שומעים 

שהחיילים שנהרגו למען המולדת, הם 
כ"קדושי לוד"... הם רואים בדף היומי של 
מפלגתם תמונות של ראשי הכפירה... הם 
רואים את הדגל המתנופף מידי שנה בשנה 
מעל גבי "אם הישיבות"... אז מה יעשה הבן 

ולא יחטא, כשהוא מחונך השכם והערב 
שהמדינה היא "שלנו", אלא שבצבא יש כמה וכמה חיילות, והחילונים הם בחיל האויר וכו', ואילו אנו 
החרדים משתייכים ל"חיל התורה"... אז מדוע שאותם בחורים צעירונים, שאינם יודעים מימינם 

לשמאלם, לא יסברו, שמי שאינו עומד על משמרתו כדבעי ב"חיל התורה", עליו לעבור לחיל האויר...
כן, ככה זה, כשהן יורדין, יורדין עד עפר, רח"ל.

יו"ל ע"י "ועד המאבק במסלולי הגיוס"

נגד מסלולי
השמד הצבאי
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תשע"ו

מחזות של קידוש שם שמים בכל רחבי הארץ 

נראו בימים האחרונים של חודש ניסן. אלפים יצאו 

להפגין בצמתים המרכזיים, במחאה על מעצרו 

הנפשע של הבחור החשוב משה בן דבורה ני"ו, 

מחאה שהדהדה וזעזעה בכל רחבי ארץ ישראל מדן 

ועד באר שבע.

במשך שעות ארוכות מהשעה 3 בצהרים ועד קרוב 

ל-7 לפנות ערב, נחסמו צירים מרכזיים שהתפרסו 

על פני עשרה ערים, ובמספר רב של מוקדים.

12ביום חמישי (כ"ז ניסן) בשעה  בצהרים, הגיעו 

מאות מציבור יראי השם לעיר יפו למחות סמוך 

לבית המשפט הצבאי הציוני שברחוב יפת בעיר. 

המוחים נשאו שלטים עליהם נכתב "די לרדיפת 

הדת". במשך קרוב לשלוש שעות שהו המוחים 

במקום. במהלך המחאות נאמרו פרקי תהילים ברגש, 

סליחות וי"ג מידות. בזעקה לקב"ה שיקרע מעלינו 

את הגזירות הקשות ויחיש גאולתינו.

התרגשות רבה עוררה הופעתו של אבי הבחור 

האסור, שנשא דברים קצרים בפני המוחים לפני 

המשפט ובהם אמר:

"בורא עולם בחר בבחור הזה בני משה, כדי לתת 

כוח לעם ישראל לעשות קידוש השם, בזכותו יהיה 

קידוש השם גדול. ברור שהבן שלי משה הוא מאוד 

חזק, הוא לא ייפול ולא יצליחו נגדו וחבל להם על 

הזמן. הוא ימשיך לא להתייצב וגם אם ייכנס עוד 
המשך בעמוד הבא







ראו "טהור" אני!
במסגרת תקופת ההסתגלות, בה עושה 
המדינה לפי חוק השמד ה"מתוקן", כל 
מאמץ לסגל את הציבור החרדי שצבא זה 
לא כ"כ נורא, ואדרבה, שומרים שם שבת, 
צניעות, כשרות, וכו', ובאופן זה להפיל את 
כולם למקום מלא טומאה וזימה, החלה 
לאחרונה תופעה חדשה של הופעת 'ראו 

כשר אני'.
אל המקוה לטבילת כלים בשכונת ויזניץ 
בבני ברק הגיע רכב צבאי ובתוכו 4 חרד"קים, 

וברכב הרבה כלים חדשים לטבילה, מיד 
כשהגיעו יצאו מהרכב, והחלו להוריד את 

המדבקות לצורך הכנת הכלים לטבילה.
יהודים חרדים הנאמנים לה' ולתורתו 
שעברו במקום, צעקו עליהם שיסתלקו מיד 
מהמקום, תוך צעקות 'חרד"קים החוצה'. הם 

התקשרו למפקד שלהם בבקשה לקבל 
אישור לעזוב את המקום, אך הלה פקד 
עליהם להישאר דווקא במקום זה. המטרה 
ברורה, הרצון לסגל את הציבור לחיילים 
המקפידים על טבילת כלים כהלכתה, כאילו 

בצבא נשארים חרדים.
אותם חרד"קים שנפלו למלתעות צבא 
השמד, אמרו לאנשים שמחו בהם שלא באו 
לשכנע ללכת לצבא, ואדרבה הם שמכירים 
מקרוב את זוהמת צבא השמד ממליצים לכל 
אחד לבל ילך לצבא, "זה לא דבר טוב, זה לא 

מקום לחרדים, אך אנו נפלנו בפח" - אמרו.
כמובן, הם לא מבינים שבעצם הופעתם 
מקררים הם את האמבטי הרותחת, שנראה 
כלפי חוץ שיש חרדים בצבא, וכאילו אפשר 
להישאר חרדי על אף השהות במקום זוהמא 
זה, ולשם כך הקפיד המפקד לשולחם דוקא 
למקום זה, ולא הסכים שיעזבו את המקום 

על אף הצעקות שמחו בהם.
תושבי המקום אמרו להם, אתם תשבו 
בתוך הרכב, ואנחנו נטביל עבורכם את 
הכלים, העיקר שלא יראו אתכם בחוץ עם 

הבגדים הצואים בהופעה חרדית.
לאחד החרד"קים הביאו מכנסים שחורות, 
והלה פשט את החולצה הטמאה מעל עצמו. 
ושלשת האחרים נכנסו לרכב, ורק זה שפשט 
את בגדי הצואים מעליו הטביל את שאר 

הכלים.
אך בהמשך הגיע למקום אברך ירא וחרד, 
ולא הסתפק בכך שהם שוהים בתוך הרכב, 

שכן עצם הימצאותם במקום מביא את 
זוהמת החרד"קיות למקום, ולכן דאג 
שיסתלקו מהמקום במהירות, ולא הסכים 

שישארו שם אפילו רגע.
בהמשך הגיעה הידיעה שגם בבית שמש 
בשכונת קנה בושם הגיעו חרד"קים לטבול 

כלים, וגם משם סולקו בבושת פנים.
המקוה אמנם בכוחו לטהר את הטמאים, 

אך לא את הטובל ושרץ בידו...









במאבק 2

הנופלים האומללים משרתים לצד חיילות רח"ל. 

ולדבריו גם תלונות בנושא לגורמים הבכירים 

בחיל האוויר לא נענו ברצינות. גם בנושא כשרות 

המאכלים הוא מגלה כי בזמן הטירונות במשך 

שבועות לא מקבלים הנופלים אוכל כשר. גם 

לאחר שיבוצם ביחידות ברחבי הארץ הם לא 

מקבלים ארוחות בוקר וצהריים כשרות.

לדבריו רק לפני כשנה, התחיל הצבא להציע 

מנות כשרות וגם זה רק בבסיסים גדולים בהם יש 

הרבה נופלים חרדים. ואילו בבסיסים בהם אין 

הרבה נופלים חרדים, המפקדים לא דואגים 

להכניס בכלל את המנות הארוזות בהכשר 

המהודר.

גם ההבטחה הליצנית לשיעורי תורה כאותו 

אחד שטובל ושרץ בידו, אינה מקויימת כמובן.

וכך הוא מצוטט:

"אנחנו קבענו לאחר התייעצות עם רבנים כי כל 

חייל ישמע שיעורי תורה שעה ביום. בפועל, 

מפקדים עושים 'מסחרה' עם השיעורים, הם 

אומרים לחיילים 'אנחנו נרשה לכם לאחר בשעה 

לבסיס ואתם לא תתלוננו על כך שאין שיעורים'.

עדות זו כמובן הינה אחת מני רבות וכפי שכבר 

הובאו עדויות רבות על השמד הנורא המתחולל 

במסלולי השמד לחרדים בכור ההיתוך הצהלי 

הכפרני.

יצויין כי לא ברור מה עשה בכיר זה, מאז 

שהיה ממייסדי מסלול השמד שח"ר עד לאחרונה 

שהתפטר. מדוע הוא שתק? יתכן מאוד שמדובר 

בסכסוך על רקע פיטורים של הצבא. וכפי 

שמשתמע מסוף דבריו בהם הוא מציין כי:

"אמנם ניתן למצוא פתרונות לחלק מהטענות 

שעלו, אך העובדה שהבעיות הללו קיימות, 

והעובדה כי ראש מדור שח"ר במטה חיל האוויר 

שריכז את התלונות פוטר לאחר שהתקן שלו 

קוצץ, מעידות על כוונות הצבא בענין זה ועל 

המצב שרק ילך ויחריף אם בכלל שייך עוד יותר 

גרוע"...

אותו מעיד מודה, כי גם  בתקופה של ראש 

המדור לפני שפוטר, היו תקלות קשות ואי סדרים 

שנבעו מכך שהצבא פשוט לא אוכף את הנהלים, 

אך מאז שראש המדור עזב, הטענות עלו בכמאה 

אחוזים, מאחר שאין מי שירכז אותם וכל מפקד 

מתנהל איך שהוא מבין ולא מבין.

עוד הוא מוסיף כי לידיעתו, שוקלים בצבא 

לבטל גם את התקן של "רב" שח"ר כחול.

יצויין כי הגיעה עדות על בכיר נוסף מהגייסים 

שהתפטר מהצבא בתקופה האחרונה, ואיים כי 

בעקבות כך הוא יחשוף את האמת על המתחולל 

במסלולי השמד ובעקבות כך סודר לו ג'וב כדי 

להשתיקו.

מתברר אפוא שהצבא נמצא בשלבים של 

התנערות סופית ומוחלטת מכל בדל של הצגה 

בתנאי דת, לאחר שהוא חש שהדרך כשירה 

ורכבות השמד כבר נוסעות ואין מי שיעצור בעדם 

רח"ל. וכפי שהוא מתייחס בזלזול והתעלמות 

מוחלטת לדרישות מועטות פה ושם של 

המזרוחניקים. זאת מאחר שהוא יודע שהללו 

נמצאים בכיסו ובכל מקרה יתגייסו לצבא השמד 

תוך שהם מוותרים על כל התורה והמצוות. אז 

מדוע שהצבא יענה לדרישה כזו או אחרת? ובפרט 

בטענות סרק והבל כי זה מיועד להציל 

שאבבניקים.

*

עדות מחרידה נוספת של בכיר במסלולי השמד 

פורסמה לאחרונה על מצב הרוחני הנורא השורר 

במסלול השמד לחרדים "שחר".

אותו בכיר שנמנה על דור המייסדים של מסלול 

שמד זה, מספר כמה חודשים לאחר פרישתו 

מהצבא, כי הצבא לא אוכף ולא מקיים את 

הבטחותיו המועטות בעניני דת. לדבריו הבטחות 

הציידים לחרדים האומללים שנופלים לשמד 

מופרות, וזאת על פי החלטת גורמים בכירים 

ביותר בצבא.

לטענתו: בחלק מהיחידות ברחבי הארץ 

אחד מהעיתונאים חשף, כי בביקורי פתע 

שהוא עורך במחנות הצבא, הוא מגלה כי 

החרדקים בצריפין, אוכלים בחדרי אוכל 

מעורבים רח"ל וכמובן ללא כשרות מהדרין.

עוד הוא מספר כי בביקורי הפתע במסלול 

השמד המכונה "נחל החרדי", כשרצה להתפלל 

80שחרית גילה כי  אחוז לא מתפללים שחרית, 

וזאת יש לציין, כי בצבא חייבים לקום בזמן. כך 

שאלו שאינם מתפללים עושים זאת במזיד.

אכן אין בכך כל חידוש, רק תזכורת 

למבולבלים שביננו על מה נלחמת היהדות 

החרדית, ושוב מתברר התרמית והאסון הנורא 

שהמיטו על אלפי הנופלים, המשתפי"ם שסייעו 

לשלטונות להקים את הנחל המכונה חרדי, 

שלוש פעמים לכלא, זה לא יעניין אותו, כי זו האמת. 

גם אם יגזרו עליו כלא לשלוש שנים וגם לארבע, לא 

יצליחו נגדו". 

מלכתחילה רצתה הפרקליטות הצבאית להשית 

על הבחור אישום פלילי, מה שעשוי היה לגרום 

לעונש ממושך של כמה חודשים, אך בס"ד בעקבות 

ההפגנות הסוערות הם החליטו לסווג את משפטו 

כ"דין משמעתי", ודחו את משפטו ליום המחרת 

13עש"ק, בו קיבל  ימי מאסר, שכמובן גם זה הוא 

פשע בל יכופר.

בסיום המשפט נרשם רגע מרגש במיוחד, כאשר 

לפי עדות מי שהיה בתוך בית משפטם, פנה הבחור 

לראש הישיבה שלו שליווהו בבית המשפט, וביקש 

דבר אחד:  "גמ' בבא מציעא כדי שאוכל להמשיך 

ללמוד בכלא, לקיים מה שנאמר "אחת שאלתי מאת 

ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי"

מחיל אל חיל, בשעה 3 וחצי החלו מחאות המוניות 

בכל רחבי הארץ. אלפי מבני היהדות החרדית יצאו 

לרחובה של עיר לזעוק זעקה גדולה ומרה.

המחאות התקיימו בעשרה ערים: ירושלים - בני 

ברק  - בית שמש - אשדוד - מודיעין עילית - ביתר 

- אלעד - צפת - כפר חסידים - טבריה.

בירושלים התקיימו מחאות המוניות סוערות 

בארבעה מוקדים: בכביש רמות בכניסה לעיר מכיוון 

. וכן בצומת שמואל הנביא בר אילן.  443כביש 

בצומת הכניסה לבית וגן. ובכיכר השבת.

הצירים הראשיים במקומות המחאה נחסמו למשך 

שעות ארוכות ולאחמ"כ נפתחו ונחסמו לסירוגין עד 

תום המחאות.

בבני ברק התקיימו מחאות בשלושה מוקדים: 

בצומת הכניסה לעיר מתחת לכביש גהה. בצומת 

הכניסה לעיר השומר פינת זבוטינסקי. ובצומת הרב 

שך פינת זבוטינסקי. הצירים הראשיים כביש גהה וכן 

רחוב זבוטינסקי נחסמו במשך זמן ממושך בעת 

המחאות.

במודיעין עילית התקיימה מחאה אדירה במשך 

443כשלוש וחצי שעות בצומת שילת, והכביש  נחסם 

למשך שעה ארוכה לשני הכיוונים, לכיוון גוש דן 

446ולכיוון ירושלים, וכן לכיוון כביש  מודיעין 

עילית, שאף הוא נחסם. בסיום המחאה לאחר 

כשלוש שעות ארוכות צעדו המוחים בשיירה ארוכה 

ובשירה אדירה ומרגשת מצומת שילת לכיוון 

מודיעין עילית בליווי משטרתי כבד תוך סגירת הציר 

446כביש  למשך זמן ארוך.

באשדוד התקיימה מחאה אדירה במשך שעות 

ארוכות בצומת ניצנים על כביש 4 לכיוון אשקלון. 

הצומת נחסם לתנועה לשני הכיוונים במהלך המחאה.

בבית שמש התקיימה מחאה במשך שעות ארוכות 

בצומת הרחובות נהר הירדן פינת הרצוג והכביש 

במקום נחסם לתנועה במשך זמן רב.

בעיר אלעד התקיימה מחאה בצומת הכניסה 

444לעיר, שם נחסם הכביש הראשי כביש  לתנועה 

במשך זמן ממושך.

בביתר התקיימה מחאה בצומת רוזמרין שבין 

ביתר לירושלים בסמוך לכביש המנהרות. במהלך 

המחאה נחסם הכביש לזמן מה ונוצרו עיכובי תנועה.

גם בצפון היו שלושה מוקדי מחאה. בעיר צפת 

89סמוך לכביש  בצומת הכניסה לעיר, שם התקיימה 

מחאה במשך זמן ממושך והכביש נחסם לסירוגין. 

כמו"כ התקיימה מחאה בצומת כפר חסידים שבצפון, 

וכן בצומת צמח בכניסה לעיר טבריה.

המחאה הדהדה בכל רחבי הארץ ואין יהודי מקצה 

הארץ לקצהו שאינו יודע על המעצר הנפשע 

והמקומם ועל רדיפת הדת של השלטונות בארץ 

ישראל.

בכל המקומות היו עצורים, שבשמחה פשטו 

ידיהם לאזיקים כשחלקם קופצים אף לניידות 

המשטרה לעיניהם המשתאות של הקלגסים. בסך 

130הכל נעצרו כ- עצורים במהלך ההפגנות, ביניהם 

גם הנחשבים כ"עריקים" ויש להם כבר צווי מעצר, 

אך בס"ד כמעט כולם שוחררו באותו יום או למחרת.

אתמול ליל שישי, יום אידם של מדינת הכפירה, 

נערכה מחאה אדירה נוספת, מול שערי כלא 4, מקום 

מאסרו של הבחור החשוב משה בן דבורה.

המשך מעמוד הקודם


האם 'צבא' בעם ישראל, יכול אי פעם
להתאים ליהודי שומר תומ"צ?!
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שמהותו וכל מטרתו היא שמד רח"ל.

בתגובה לעדות זו הגיב דובר הצבא כמובן, כי 

הצבא כן אוכף ודואג לנהלי מסלולי השמד...

*

עדות נוספת שמתפרסמת בתקשורת בעילום 

שם. אשתו של חרדק העומד לסיים את שירותו 

הצבאי במסלול השמד שח"ר מעידה:

"בעלי כל הזמן צריך להתמודד עם חיילות 

שעובדות איתו רח"ל וזאת בניגוד לנהלי שחר, 

שחשוב לציין כי גם נהלים אלו מדברים רק על 

מעגל העבודה הראשון, דהיינו שבאותו חדר לא 

יהיו בנים ובנות, מה שכמובן מלכתחילה מעיד על 

מה שצפוי לנופלים למסלול שמד זה. אך כאמור 

גם זה לא מקויים. ומדובר במסלול שמד של ג"ע 

החמורות רח"ל.

עוד היא מעידה: כי בעלה נאלץ להתמודד ללא 

מזון כשר ובשנת השמיטה בכלל לא היה על מה 

לדבר. כמו"כ נאלץ להתמודד לא פעם ולא 

פעמיים על שירת נשים ועל טיולים מעורבים 

רח"ל.

*

הדוגמאות שהבאנו, אכן מוכיחות שלא שייך 

להשאר חרדי בצבא, אך חשוב מאד לציין, שלא זו 

היא הסיבה היחידה והעקרונית, מפני מה אסור 

ליהודי להתגייס לצבא שמד זה, כי גם לו היה 

הצבא מגיש את כל מה שיהודי חרדי צריך, 

שיעורי תורה, מקוה, צניעות מוחלטת, והמפקדים 

היו חרדים למהדרין, או אפילו רבנים וראשי 

ישיבות, ומי שאינו מניח תפילין דר"ת, או מדבר 

בשעת התפילה מקבל 3 ימי מחבוש וכו' וכו', גם 

אז לא היה נגרע מה'טרייפקייט' של הצבא, כמלא 

נימה.

כי עצם יסוד קיומה של המדינה הציונית ושל 

צבא לעם ישראל, לפני בוא משיח צדקינו, היא 

מרידה בה' ששלח אותנו לגלות מפני חטאינו, 

והשביע אותנו בשבועה חמורה שלא נמרוד 

באומות, שעונשו חמור מאד "ואם לאו אני מתיר 

את בשרכם כצבאות וכאילות השדה" רח"ל.

כך שגם אם בראש צבא מרד זה במלכות 

שמים, יעמוד אדם גדול בתורה באמת, הרי 

שהתורה צוותה "לא תאבה לו ולא תשמע אליו"!

מלבד מה שמייסדי צבא השמד, יסדוהו 

במטרה להוות "כור היתוך". כלומר לשנות את 

מהותו של הנכנס בשעריו, ולהוציאו משם 

"ישראלי" מושלם...

בדיוק כפי שקורה ב"כור היתוך" גשמי, אליו 

משליכים כל מיני כלי ברזל שונים ומשונים, 

מכונת כביסה ישנה, שולחן ברזל שבור, מעקה 

ברזל עזוב וכן הלאה, ומרוב החום של אלפי 

מעלות, הכור ממיס את כל הגרוטאות, והופך 

אותם לחומר נוזלי, ואין שוב היכר בין כלי 

למשנהו, כאשר מצידו השני של הכור, יוצאים 

כלים חדשים לגמרי, כרצון המתיך.

ממש כך זה מה שקרה וקורה בכור ההיתוך 

הצהל"י. עם קום המדינה הציונית, הובאו לכאן 

יהודים מכל רחבי העולם, עם תרבויות ומנהגים 

שונים. ולדוגמא אורחות חיי יהודי תימן, שונים 

מאד מאורחות חיי יהודי רומניה, יוצאי מרוקו 

מיוצאי גרמניה וכן הלאה, אז איך עושים שכאן 

יצמח עם חדש, עם תרבות אחידה, ושכל אחד 

ישכח את עברו המפואר והמיוחד. למטרה זו 

השתמשו בצבא, לא רק כצבא לוחם, כי אם גם 

כצבא 'מחנך', כאשר לאחר שלש שנים, שנמצאים 

תחת "חום אדיר", של אילוץ להיות ממושמע לכל 

גחמה של מפקד, כאשר על כל פיפס הקטן ביותר, 

מקבלים ימי מחבוש, ולדוגמא, מי שסרוחי נעליו 

אינם קשורים בדיוק כפי הוראות המפקד ירום 

24הודו, מושלך ללא אומר ודברים ל- שעות 

צינוק! כך לאט לאט, מאבד המשרת את אישיותו 

העצמית, והוא הופך לבובה ממושמעת במשך 3 

שנים רצופות, וכשהוא יוצא משם, הוא אדם 

אחר. אמנם ישנם כאלו שנותרים עם אי אלו 

זיקות לתרבות ולמנהגים מהם הגיעו, אך 

בעיקרון הם הופכים ל"צבר" טיפוסי, עם המילים 

הגסות והתרבות השחצנית הישראלית, וכמובן 

מעל ומעבר לכל, לפורק עול שמים מעליו רח"ל.

ושמא תאמרו, כך היה בשנותיה הראשונות של 

המדינה הציונית, כי אז הם "נאלצו" לחבר בין 

הגלויות והתרבויות השונות... אך עקשנותם 

להותיר עד היום את הצבא כחובה לכל אזרח, 

אומר את הכל. כיום כבר לא קיים כמעט בשום 

מדינה בעולם צבא 'חובה', ובפרט שכיום הצבא 

בנוי יותר על טכנולוגיה מתקדמת, ואין לו צורך 

בכ"כ הרבה חיילים, ולכן ברוב רובם של 

המדינות, הצבא הוא כשאר מקצועות, ומי 

שרואה את עצמו מתאים לכך, אם בגלל משכורת 

טובה שהוא מקבל שם, או בגלל שהוא אוהב 

"עקשן" וכדומה, מתגייס מרצונו לצבא, וכך ישנם 

צבאות איכותיים ביותר בלי צורך להפוך את כל 

העם ל'יוצאי צבא'. אך לא כן במדינה הציונית 

הנאורה, עד היום הזה, למרות שיותר ממחצית 

החיילים הם 'ג'ובניקים' (כלומר מחוסרי 

תעסוקה, ומחפשים מתחת לאדמה במה להעסיק 

אותם), השירות הצבאי היא חובה לכל, וזה עולה 

להם הון עתק. ומדוע הם מתעקשים להשאירו 

במתכונת זו? כי העיקרון שהצבא הוא גם "מחנך" 

נותר בעינו.

הם לא צריכים את החרדים בצבא, יש להם די 

והותר מובטלים ומשועממים שם, הם צריכים 

דבר אחד ויחיד, להשמיד ולאבד את היהדות 

החרדית, ואת זה הם יכולים לעשות בנקל 

באמצעות טרקליני הצבא, שאגב, חובת גיוס 

הנשים בו, היא גם מהתופעות היחידות הקיימות 

בעולם, ושגם זה נועד לאותה מטרה רח"ל.

ואם אנו שומעים על תמימים ומתממים, 

הטוענים שבחור שאינו לומד כמו שצריך, מקומו 

בצבא ח"ו, הרי שמלבד שאין הם מודעים או 

עוצמים עיניים למול המציאות המרה והמחרידה 

ממה שמתחולל בצבא השמד, הרי שעצם הטענה 

מעידה על הטוען, כי הוא איבד את השקפת עולמו 

הבסיסית, שעד לפני שנים לא רבות היתה נחלת 

כל יהודי שהתחנך על ברכי התורה והיהדות 

החרדית.

אין ספק, שהתערות המפלגות החרדיות 

בפוליטיקה הציונית ובמוסדותיה, השכיחו 

מהנוהים אחריהם את השקפת גדוליה התורה 

ויחסם לציונות ולמדינה - השקפתם הבהירה של 

מרן החזו"א והרב מבריסק זצוק"ל, שעצבו  את 

עולם התורה באר"י אחרי השואה - וגרם לכך 

שכיום עומדים המוני בחורים בפני שוקת שבורה, 

ובאם פוקד אותו משברון קטנטן, הוא באמת לא 

מבין, מדוע שלא יתגייס לצבא השמד רח"ל.

המסקנה המתבקשת היא, שמלבד החובה 

להחדיר בתלמידים מקטנותם תורה ויראת שמים 

טהורה, החובה גם לחזור ולשנן בפניהם את 

השקפת גדולי ישראל ויחסם לציונות ולמדינה, 

ואז גם אם חלילה יעבור בחור משבר כל שהוא, 

או אברך יוותר ללא משכורת, האופציה של 

התגייסות לצבא השמד, לא תעלה כלל על דעתו, 

בדיוק כפי שלא יעלה על לבו מחשבה, שהוא יכול 

לשרת בכנסיה תמורת משכורת טובה, או תמורת 

לימוד מקצוע שיקנה לו פרנסה טובה להמשך 

חייו.

ההתעלמות מהחינוך להשקפה באמתלא של 

"ביטול תורה" וכדומה, הוא עצת היצר לתפוס 

ברשתו אלפים ורבבות ח"ו. אין מנוס ואין עצה 

אחרת מלחשל את צעירנו, כי אם ללמוד איתם 

את ה-א'ב' הבסיסיים, שהיו בעבר פשוטים 

וברורים לכל (מומלץ מאד ללמוד את ספריו הק' 

של הגה"ק מסאטמאר זיע"א, הגה"ק רבי אלחנן 

ווסרמן זיע"א, מאמריו המאלפים של הגה"ק רבי 

מיכאל דוב ווייסמנדל זיע"א ועוד).

הרב ד"ר וינברג עסק כל ימיו בלימוד בספרי 
חיצונים מינים וכופרים, וכפי שיוכיחו קטעי 

המכתבים שלו המובאים להלן:
"גדולתו בתורה ובקיאותו המופלאה 

במקצועות המדע היוו כח משיכה לסופרים, 
חוקרים, אנשי מדע דגולים ואף נכרים, ששחרו 

לפתחו להתבשם מחכמתו".
( 13(הקדמה לס׳ חדושי ׳שרידי אש׳ עמ׳ 

בימי המלחמה הראשונה בא לגרמניה, למד 
באוניברסיטת גיסן ורכש שם מכשירי המדע 
להשתמש בהם. קבל תואר דוקטור ולימד שם 

לימודי יהדות.
(שם עמ׳ 9)

פעם הלשינו עלי בפני ה׳סבא׳ (מסלבודקה) 
שאני קורא כל היום עיתונים.

ה׳סבא׳ קרא אותי והוכיחני ע"ז, אמרתי לו את 
האמת שאני קורא עתוני המליץ וצפירה (שיצאו 
לאור ע"י המשכילים הארורים והיו מלאים בכפירה 

ומינות רח"ל - הוספת המעתיק) על מחלוקת המוסר 

כדי לדעת טענות המתנגדים וכו׳.
כמדומה לי שספרתי במכתבי לכת"ר על 
נסיעת ה׳סבא׳ אלי לגרודנא למנוע אותי מלימוד 

השפה הרוסית שלשם זה נסעתי לשם.
[הערה! בסיפור עם החפץ חיים זי"ע (שנביא 
אי"ה בגליונות הבאים) הוא מנסה לשקר לו, 
שרק במקרה הוא הוכה בדרך ונפל בדעתו 
שצריך ללמוד רוסית, וכאן רואים שמלכתחילה 

הוא נסע לשם זה].
הספרים של ביאליק ועגנון הם כפה"נ שלי.

(כתבי הרב וינברג ח"א סימן סו)

הרוצה להחנק יתלה באילן "גדול"
ממשנתו של "הרב" ד"ר יחיאל יעקב וינברג" (בעל "שרידי אש")
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עדויות על תמונות חדשות שנתלו 

לאחרונה במדור ממ"ח בלשכת השמד בתל 

השומר, ממשיכות לזרום ולהוכיח על 

הפעילות האינטנסיבית הנערכת במקום.

התופעה אמנם אינה חדשה, היא כבר 

קיימת תקופה ארוכה מאז הקמתו של 

המדור, אך עם הזמן התמונות הולכות 

ומשתכללות.

התמונות המעטרות את קירות המדור, 

ומציגות יהודים חרדים עטורים בתפילין 

כשעליהם המדים הצואים, במטרה לשדר 

לבני הישיבות המבקרים במקום כי כאילו 

הצבא וחרדי הולך ביחד. אך גם בתחום זה 

ישנם חידושים ומלבד שיטות הציד השונות 

שמופעלות שם, דואגים להתחדש גם 

בתמונות נוספות.

לפניכם תיאור כמה מתמונות הענק 

שמרוחות על פני קירות לשכת השמד:

בתמונה אחת, נראה לא פחות ולא יותר, 

מגיד שיעור! מגיד שיעור "ככל משפטו 

וחוקתו", עם כיפה גדולה וזקן, היושב בבית 

המדרש, בית מדרש לכל דבר, עם ארון 

קודש בפרוכת לבנה, יושב לפני ארון הקודש 

ולמולו תלמידים מקשיבים בצמא. 'רק' 

משהו אחד שונה מבית מדרש אותנטי, מגיד 

השיעור, כמו גם כל שומעי לקחו, לבושים 

בבגדי חאקי...

ולמי שלא מתאים להיות מגיד שיעור, כי 

הכובע גדול עליו? גם לכך יש פתרון: הנה 

משגיח כשרות. בחור הנראה כבן עשרים 

בעל כיפה גדולה, נראה בתמונה כשהוא 

בורר אורז בקפדנות. הסמלים שעל שרווליו 

'משום מה' נקלטו גם הם בתמונה, אבל זה 

כבר 'זניח'... חשבת שבצבא חייבים להיות 

עם כל המי ומי ולהתרועע עם אנשים 

שאינם לרוחך? הנה, אתה יכול להיות לבדך 

בחדר ולברור את האורז הדומם... חשבת 

שבצבא אין אוכל כשר? הנה ראה, משגיח 

למהדרין, המקפיד על קלה כחמורה...

ולמי שבכל זאת לא מתאים לו להיות 

מגיד שיעור, ולא משגיח כשרות, יש לצבא 

פתרון 'נהדר': אחראי על ספרי תורה! ספר 

תורה, אשר בכל לב יהודי מעורר משהו בלב 

ומניע מיתר ושניים חבויים, משמש ככלי 

לבטא את ההפך הגמור ממשה אמת ותורתו 

אמת, רח"ל. שתי תמונות ענק הנפרשות 

מרצפה ועד תקרה, מראות ספרי תורה - אך 

כמובן, בהקשר לחיילי צה"ל. איך? בתמונה 

אחת נראה חייל למול שורות שורות של 

ספרי תורה, כשדמותו אמורה לבטא את 

האחראי על ספרי התורה בצבא, ובתמונה 

השניה, חייל חרדק כותב אות בספר תורה, 

ממש 'רשכבה"ג'...

ולמי שחיי אברך הם משאת נפשו, 

מיועדת התמונה הבאה: אברכים יושבים 

ב'אוצר' שקועים בתלמודם, כשספרים 

ממלאים את השולחן בצפיפות. ספריית 

ענק מאכלסת את כל הקיר הנשקף בתמונה, 

כשסט ריטב"א למשל ממתין ל'מתמידים' 

שיבואו להגות בו... ה'אברכים' הצה"ליים 

בתמונה זו אינם לבושים במדים, אולי לצורך 

התחפושת גם זה היה מיותר...

ולאלו שמחפשים סתם כך 'להיות 

בשמחה' בצבא, הנה בעבורם תמונה 

קוסמת, של חרדק בלשכת הגיוס המשוחח 

עם אברך חסידי שפאותיו מתבדרות הרבה 

מעבר לקו הכתפיים, כשפניו של האברך 

מחייכות מאוזן לאוזן וכולו אומר הנאה 

ונחת. החייל שבעבר השני של השולחן אף 

הוא בחזות חרדית, כולל זקן. בתמונה, כמה 

מענין, 'בלי כוונה' גם נכנס מסך המחשב 

הפתוח שתצוגת המסך שלו הינה סמל גדול 

של ארגון שחר, עם הכיתוב: "ארגון שחר - 

למען החיילים החרדים"... אחד 

מהאלמנטים היוצרים את הלוגו, הינו כמובן, 

איך לא, ספר פתוח... עוד תמונה מופיעה, 

ובה חרדק בעל חזות אברכית ממש, להוציא 

צבע הבגדים (ואם הצלחנו לראות נכון, 

אפילו כיפה עם סרט לראשו), המשוחח 

בידידות מופלגת עם בעל חזות חרדית.

יש גם, מן העבר, תמונה של חרדי 

בפעולה צבאית, לאלו שהקרביות מדברת 

אל ליבם, ויש גם תמונה של בעלי חזות 

חרדית בחדר המחשבים, למי שמקצוע 

מפרנס זה מה שמעסיק אותו, בקיצור - 

כרצון איש ואיש.

פשוט מחריד. הצבא משקיע בהסברה 

ופרסום והשפעה פסיכולוגית על בני 

הישיבות המתייצבים בלשכת הגיוס. וזה 

כחלק מחבילת הציד השלימה שמתרחשת 

במקום, החל מציידים שאורבים בכל פינה 

לבחורים שמגיעים למקום. חיילים 

שפותחים בשיחה תורנית כביכול. ומראיינים 

שמנסים להכשיל את הבחורים בכל מיני 

שיטות, ודבר יום ביומו מסירים מעמד בן 

ישיבה מבחורים שמתייצבים בלשכת שמד 

זו, בדרך למילוי יעדי הגיוס רח"ל

האם יש מישהו שיכול לעצום את עיניו? 

האם מישהו יכול להישאר אדיש מול מסע 

השמד הנוראי? האם עוד יש ספק כי 

התייצבות בלשכת הגיוס בתל השומר, 

מהווה שיתוף פעולה עם גזירת השמד 

שמפילה חללים מידי יום ומי שמתייצב גם 

מתקרר בעצמו?!




זה הגיע עד ל...פוניבז'
בשבועות האחרונות הגיע ידיעה מזעזעת על בחור חסידי 
מישיבת פוניבז, (אהל קדושים) שהתגייס לצבא השמד למסלול 

השמד גבעתי.
מתברר שמדובר בבחור שישב ולמד. בחור חסידי מאחת 
החסידויות הגדולות, שלפתע ביום בהיר התגייס לצבא השמד. 
לעסקנים הגיעה גם תמונה של הבחור מתקופה קודמת, בה 
נראה הבחור עם פיאות מסולסלות, ולצידו בחורים נוספים 

בעיצומה של תפילה ולפניהם אחד מרבני הישיבה.
חבריו המומים ומזועזעים. הם מדגישים שוב ושוב שלא 
מדובר בבחור שהיה לו אייפון או בחור שהיה בטלן, אלא בחור 

רגיל שישב ולמד.
מקרה זה, שגרם לזעזוע בקרב הציבור, לא הגיע במקרה, זוהי 
תוצאה ישירה של יחסם הקריר והמתפשר של חלקים מתוככי 

הציבור החרדי שלא איכפת להם מגזירת השמד שהכריזו 
השלטונות על הציבור החרדי.

ולא רק ששותקים אלא רודפים את יראי השם שהעוון 
היחיד שלהם הוא שכן איכפת להם מגזירות השמד והם 

מבקשים להתגונן ולהלחם בגזירות. 
אותם מבולבלים ומבלבלים. משתמשים בליצנות עמלקית 
ובשקרים נוראים. תחילה הם טוענים. אין גזירה! אחרי 
שמוכיחים להם משהו, הם מיד משקרים "כך היה מאז 

ומעולם".
ליצנות עמלקית זו היא אשר החדירה את הקרירות הנוראה, 

וכשמספרים לליצים אלו על בחור שנפל לצבא, מיד הם 
מתחילים לברר, כמה שעות בדיוק הוא למד. מה בדיוק הרקע 
המשפחתי שלו. והאם היה לו אייפון או לא. כאילו ויש כאלו 
שדמם הותר, וכאילו עד לפני כמה שנים בחור שמצבו הרוחני 
לא היה במיטבו, היה הולך לצבא. וכאילו ולפני מספר שנים 
בחורים שכאלו היו נאלצים להתמודד מול מארב של רשת 

ציידים משומנת. 
לשיטת אתם ליצים עד שלא ייראו להם בחור עילוי שעבר 
ברגע כמימרא מהישיבה לצבא, עד אז הכל בסדר, ובאם ח"ו 
יקרה כזה מקרה, אל תצפו שהם יתעשתו. הם יסבירו מיד 

שמדובר במקרה אחד.
ולדוגמא נשמע מה היא תגובתו של מוטקה ב, זה שהבטיח 
מיליון דולר אם יראו לו על בחור אחד שהתגייס??!! כשפנו 
אליו בחוה"מ האחרון לשמוע מה בפיו. ענה כדרכו: "בחול 
המועד אני לא מתעסק בדברים אחרים" "אני לא מטפל בנוער 

נושר" "אין לי זמן לשטויות שלכם".
ובכן הגיע הזמן להתעורר ולהתעשת. דברינו אינם מופנים 
לאותם ליצים. להם אין סיכוי, גם עכשיו שאחד מחבריהם נפל 

לצבא. תשמעו מהם עשרות תירוצי "אשר קרך".
אנחנו מדברים אל עצמינו ואל כל מי שלב יהודי בקרבו. 
האם אנו מחכים שמקרים כאלו יקרו ח"ו דבר יום ביומו? רק אז 
נאמין שזה קורה! בחורים ספרדים או גם אשכנזים מישיבות 
פחות ידועות, נופלים כל יום וממלאים את יעדי הגיוס של חוק 

השמד.
תהליך השמד בהתקדמות רח"ל. האם נמתין להסתגלות 
ולשלב הבא, שזה יהפוך ללגיטימי ונראה עוד ועוד מראות של 

בחורים מישיבות הכי טובות ובמראה הכי חרדי שנופלים 
לשמד?

האם נמתין עד שיהיה מאוחר מידי?
כי כך טבעם של התהליכים. את הקווים לא חוצים ביום 
אחד, וכשזה יקרה ח"ו אם לא נתעורר ונתחמם, נהיה כבר 
מקוררים. שהרי זו היא מהותה של תקופת ההסתגלות וזהו 
מהותו של חוק השמד השטני המתוכנן לפרטי פרטים. תהליך 
של שינוי חברתי בשלבים, שיביא חלילה לחיסולו של הציבור 

החרדי.
יהודים, לא עת לחשות התעוררו פן יהיה מאוחר מידי!

במאבק 4
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