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תשע"ו

ירושלים: משלחת מחשובי ויקירי היהדות 
החרדית, הגיעה לסניף "גל פז" בגאולה, שהפיץ 

דיסק הסתה להתגייסות לצבא השמד, וביקשה 

מבעליה לסלק את המכשול הזה מחנותם, אך 

לדאבון לב הם סירבו לשמוע לקול תחנוניהם. 

משכך התקיימה מחאה ליד החנות, אך כתגובה 

על כך היכו עובדי החנות את המוחים, ובכך דימו 

שיפחידו את בני ציון היקרים שלא יגיעו עוד 

למחות. אך לא יהודים יקרים אלו למודי מכות 

שירתעו מפני כך, והם המשיכו להגיע שוב ושוב, 

עד שבסופו של דבר, אחרי מספר מחאות, כאשר 

הגיעו למקום למחות, יצא אליהם בעל החנות, 

והתחנן בפניהם כי הוא זרק את התועבה מחנותו, 

ואף התנצל כי היה זה טעות מצידו להכניס את 

הדיסק הנפשע, והוא מתחייב שלא ישוב  עוד 

לכסלה.

בית שמש: התקיימה מחאה מול ביתו של 
אחד מראשי הגייסים ברמה א', אשר ידיו דמים 

מלאו מעשרות ואולי מאות בחורי ישראל.

בני ברק: מתקיימת מחאה קבועה אחת 
לשבועיים ביום שלישי, כאשר עשרות אברכים 

מירושלים ובני ברק מתקבצים ברחבת ברטנורא, 

ומשם צועדים בחוצות העיר להתריע ולעורר את 

הציבור נגד גזירת שמד הגיוס. והשבוע בעקבות 

תעמולה ברחבי העיר ל"יריד תעסוקה" ע"י 

ארגון מפתח / הכוון תעסוקתי, צעדו המוחים 

לעבר ביתו של מנהל הארגון ומחו שם כדת של 

תורה.

ביתר: התקיימה מחאה מול ביתו של מ. ב. 
שפתח לאחרונה ישיבת כלאיים, זאת תמורת 

סכומי עתק שהוא מקבל כחלק מתוכנית חיסול 

היהדות החרדית של שלטון הרשע הציוני.

זאת מלבד עצרות התפילה הקבועים ההולכים 

וצוברים תאוצה, כאשר כיום ישנם עשרות 

מקומות ברחבי ארה"ק וגם בחו"ל, בהם 

מתקבצים בקביעות אחת לשבוע המוני עמך בית 

ישראל הנאמנים לה' ולתורתו, לעצרות תפילה 

לביטול הגזירה הנוראה.

אלפים השתתפו השבוע יום שני י"ט תמוז, 

בכינוס האדיר בראשות רבני העיר שליט"א

העצרת החלה בשעה המיועדת בתפילת 

מעריב ברוב עם. לאחר מכן אמר כל הציבור 

יחדיו פרקי תהילים ברגש רב פסוק בפסוק. 

ראשון הנואמים היה הרה"ג ר' מנחם מענדל 

סאבאוויטש שליט"א אב"ד קהל חרדים בית 

שמש. בדבריו הכריז מלחמה על המסיתים 

והמדיחים.

מחאות ברחבי ארה"ק נגד גזירת הגיוס
ותוכניות ההתבוללות של שלטון הרשע

כינוס הסברה ועצרת גדולה בעיר בית שמש
נגד גזירת הגיוס ומשתפי"ה ה"חרדים"

זובחי אדם
עגלים ישקון!

בשנים שלפני תחילת השואה האיומה 

באירופה, צעד אחד מגדולי הרבנים 

ברחובות גרמניה וראה גוי גרמני מנשק את 

כלבו. אמר אותו גדול בישראל, שעוד יבוא 

יום וירצחו כאן אנשים!...

לשאלת מלוויו, מאיפה הוא יודע זאת. 

אמר להם, הנביא אומר "זובחי אדם עגלים 

ישקון". אנשים שאוהבים חיות במקום בני 

אדם, יבואו בסוף גם להרוג בני אדם. כי על 

חיות צריך לרחם - "ורחמיו על כל מעשיו", 

אבל מי ש'אוהב' חיות, יגיע למצב של "זובחי 

אדם" רח"ל....

נזכרנו בסיפור זה, כשהגיע לידינו תמונה 

בה נראה בחור חסידי (מחסידות ר.) עם זקן 

ופאות מסולסלות לבוש בבגדים הצואים 

מצטלם עם ידידו החדש כלב גדול, כשהוא 

מחייך חיוך רחב מאוזן לאוזן...

ואכן מי שעוקב מעט אחר המתחולל, 

רואה שאותם אומללים שנפלו לשמד, אכן 

הולכים ומתדרדרים למדרגת "זובחי אדם", 

כאשר במחאות היהדות החרדית, הם 

הראשונים לקפוץ בשנאה כבושה על הציבור 

הקדוש, ולהכות בהם באכזריות שאף עולה 

על חבריהם החילונים...

אוי לנו שכך עלתה בימינו! אוי לנו 

שבחורים טהורי לב, אשר זה לא מכבר היה 

מקומם בין עמודי דגרסי, עזבו מקור חיים 

לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו 

המים, ותמורת להרגיש את נועם ומתיקות 

התורה"ק, וחיי העולם אשר נטע השי"ת 

בתוכינו, מחפשים להם אותם אומללים נועם 

ומתיקות בהתחברות עם כלבים טמאים עזי 

הנפש.

ושכינה הק' מבכה על בניה, שהמירו את 

אהבת התורה ושמירת המצוות, באהבת 

כלבים ועקירת התורה רח"ל.

ה' ירחם על אומללים אלו להחזירם 

בתשובה שלימה במהרה.

הושע יג, ב

המחאה בבני ברקהמחאה בבני ברק

המחאה בבית שמשהמחאה בבית שמש

המחאה בביתרהמחאה בביתר

המשך בעמוד הבא



במאבק 2

בישיבה בה למד!!! ובהסכמתו של... הידוע 

מב"ב. והוסיף שהיום בבוקר (יום שני) בשעה 7 

לבש גיסו לראשונה את הבגדים הצואים של צבא 

השמד! רחמנא ליצלן.

משא הנעילה השמיע הגאון רבי אהרן משה 

שווארץ שליט"א, המעורה היטב בנבכי הפרשה 

17עוד לפני כ- שנה מאז שהוקם הנח"ל החרדי 

הנודע לשמצה, וגולל בפני הציבור את מעללי 

משתפי פעולה מאז ועד היום.

לסיום הוקראו החלטות העצרת, כאשר בין 

היתר הוחלט לעורר את הציבור על גודל 

הנחיצות וחובת השעה על כל אחד ואחד 

להשתדל בכל יכולתו להשתתף במחאות 

ולהתריע נגד הגייסים והציידים בכל מקום 

ולפקוח עיניים על כל פרצה מתחדשת ח"ו.

במהלך העצרת ובסיומה חתמו מאות אברכים 

על נכונותם להשתתף בעזרה וסיוע כפי הצורך, 

במאבק בגזירה הנוראה. כמו כן חולקו שלטים 

"כל עוד דם יהודי זורם בעורקי - לא אתגייס 

לצבא השמד" שנתלו בבתים רבים בעיר.

עצרת זו הינה חוליה נוספת 

במאבקה הבלתי מתפשר והבלתי 

פוסק של היהדות החרדית נגד 

מבקשי נפשה והזוממים לכלותה 

ולהשמידה ח"ו היל"ת. גמור ומנוי 

אצלה להמשיך את המאבק עד 

אשר יסלקו הרשעים את טלפיהם 

מצעירנו, ויניחו לנו ולצאצאינו 

להמשיך ולחיות כיהודים, כי אם 

לאו למה לנו חיים! יתן השי"ת 

שיקויים בנו "כי לא ינוח שבט 

הרשע על גורל הצדיקים".

המשך מעמוד הקודם

אחריו דיבר הרה"צ ר' שמעון שפירא שליט"א 

מגדולי משפיעי ברסלב דברים חוצבים להבות 

אש על גודל האיסור להתגייס לצבא השמד, 

כשבסוף דבריו פרץ בבכי מר על המצב הקשה 

של כלל ישראל.

אחריו דיבר הרה"ג ר' דוד הוכברגר שליט"א 

ר"מ בישיבת חכמת התורה, שבקול נהי ביכה את 

המצב הנורא בארץ הקודש

דבר ה' ברמה השמיע הגאון הגדול רבי יהושע 

ראזענבערגער שליט"א מרא דאתרא בית שמש 

וחבר הבד"ץ. הגאון שליט"א מחה נמרצות נגד 

משתפי הפעולה למיניהם, גם אם מכונים 

"מנהיגים" ו"ראשי ישיבות".

אחריו נשא דברו האורח החשוב הגאון רבי 

ישראל דוד הארפענעס שליט"א מגדולי 

הפוסקים בארה"ב, שעורר על חובת המחאה לכל 

יחיד ויחיד.

לאחר מכן עלה אברך יקר מעדת הספרדים, 

שסיפר על גיסו (אח אשתו) שנפל לצבא השמד, 

שהמסית  ומדיח לכך היה לא אחר מאשר... ר"מ 

כינוס הסברה ועצרת גדולה בעיר בית שמש
נגד גזירת הגיוס ומשתפי"ה ה"חרדים"

ישיבה או שאול 
תחתית לשמד

סיפור מזעזע על מקום הקורא לעצמו 

"ישיבה" בשם "תורת חיים". 'ישיבה 

תיכונית' בהנהלת אנשים "חרדים". ראש 

ישיבה ומגידי שיעורים "חרדים", שמטרתם 

המוצהרת בהקמת מוסד כלאים זה, היא 

לשלוח את תלמידיהם בגמר שנות 

הלימודים, לצבא השמד רח"ל. מנהלי 

המוסד עושים כל מה שביכולתם למשוך עוד 

ועוד בחורים לישיבתם הטמאה, ולהפילם 

אח"כ לצבא השמד. במשך היום לומדים 

הבחורים לימודי קודש, ובלילה במקום 

ללמוד 'סדר שלישי' כמו בכל ישיבה, 

לומדים שעתיים מקצוע.

המחזור הראשון של ה"ישיבה" סיים זה 

עתה את לימודיו, ורובו התגייס לצבא 

השמד, כשכולם ביחד הגיעו ללשכת הגיוס, 

ולפני שנכנסו ללשכה ערכו "סיום מסכת" 

בסמוך לכניסה, בכך רצו  להראות את 

טלפיהם כאומרים "ראו כשר אני"... אך לא 

שמו לב שיש בכך רמז, "הנה סיימנו את 

לימוד התורה"ק, ומכאן ואילך אין לנו יותר 

קשר אליה ולמצוותיה" רח"ל.

אחד ממנהלי המוסד ד. ב. שהקים את 

הנח"ל החרדי הידוע לשמצה, אשר כידוע 

בעקבותיה החלה כל גזירת הגיוס, נשא את 

דברו באותו סיום אומלל, ואמר שכל רצונו 

לראות עוד ועוד חיילים חרדים. אותו 

משכיל התייחס לקמפיין החרדקי"ם 

והבעיה של המתגייסים להסתובב ברחובות 

החרדיים כיון שצועקים עליהם, אך הוא 

מקווה לשנות את זה שלא יהיה יותר שום 

בושה ללכת ברחוב עם הבגדים הצואים 

רח"ל.

בנוסף הם הוציאו סרטון מיוחד באנגלית 

על מנת לשכנע בחורים מחו"ל להגיע 

לישיבה כשהם מצהירים בסרטון בלי שום 

בושה שכל מטרתם הוא להכין את הבחורים 

להליכה לצבא השמד. בסרטון נראים 

הבחורים לומדים וכן לומדים בלילה לעבוד 

על מחשבים כשאחד מרמ"י הישיבה 

מתפאר שהם גם לומדים אסוקי שמעתא 

אליבא דהלכתא כדי שיוכלו להיות רבנים 

ברבנות. בסרטון הם מסבירים שהמטרה 

בישיבה הזאת היא להכשיר חרדים 

אורתודוקסים לשרת בצבא השמד 

ב"יחידות המובחרות". לא די לו למשכיל 

וחבריו שהם מפילים בחורים מא"י לצבא 

השמד, עוד עובדים לשכנע בחורים מחו"ל 

שיבואו לכאן ליפול לשאול תחתית.

וקריאה מיוחדת בזה ליהודי חו"ל, עורו 

והתעוררו גזירת הגיוס הנוראה כבר אינה 

רק בארץ ישראל, היא כבר פורצת גבולות 

גם מעבר לים, ה' ירחם.
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לאחרונה נודע מפרסומים רשמיים של "החשב הכללי" אודות תמיכות 

389,871במוסדות ובגופים שונים, כי ב- למניינים הועברו  שקלים  2014

2015ל'ועד הישיבות'; בשנה אחר כך, ב- גדל התקציב בצורה משמעותית 

637,182וכמעט הכפיל את עצמו ל- שקלים ל'ועד הישיבות'.

בצד התקציב נרשם לראשונה שנושא התמיכה הוא "גופי תיאום וקשר" 

היינו (עבור שירותי תיאום וקשר עם משרד הביטחון), דבר שלא נרשם עד 

2016עתה. בשנה הנוכחית שנת  שוב יש עליה דרמטית בתקצוב של ועד 

879,874הישיבות, בסך  שקלים, סכום שהוא כמעט פי שלוש מלפני 

שנתיים.

וכמה ההוצאות של הועדה היו עד לפני שנה: במאזן של 'ועד הישיבות' 

2014לשנת הכספים  צויין כי העלות השנתית של סעיף "פיקוח עבור 

481,129משרד הביטחון" היתה  שקלים.

הווי אומר, ועד הישיבות מוציא פחות מחצי מיליון שקל, וגם זה 

לכאורה מופרז, שכן כמה כבר יכולות להיות העלויות אם הוא ממשיך 

לתפקד כבעבר עם חמשה פקידים בלבד!, ומהמדינה הוא מקבל קרוב 

למליון שקל - עבור מה??

כל זה מתווסף למה שנודע לפני שבוע, כי עיריית ירושלים תשכור מבנה 

גדול בבית וגן השייך לוועד הישיבות (לועד הישיבות ישנם נכסים רבים, 

מעזבונות וכדומה), ותכשיר אותו ללימודי הבנות של קריית יובל. עלות 

השכירות לחמש שנים היא עשרה מיליון ש"ח שהולכים לקופה של ועד 

הישיבות. חשבון פשוט אומר שוועד הישיבות מקבל רק מהמבנה הזה עוד 

2 מיליון שקל לשנה. וזה אם אין עוד מבנים מושכרים ואם אין תרומות 

מגבירים בחו"ל או בארץ.

בנוסף פנה ועד הישיבות בסוף שנה שעברה לכל ראשי הישיבות 

540והכוללים בבקשה שכל ישיבה וכולל ישלמו סך חודשי של  ₪ או  ₪  45

לשנה, בטענה שנתרבו ההוצאות למאוד. חשבון פשוט של סך זה מביא 

לכך שמתורמות אלו עושה ועד הישיבות עוד מיליון ₪ בשנה בערך.

ארבע מיליון שקל לשנה - להיכן הולכים??? ומה ראתה המדינה להכפיל 

ביד נדיבה את הסכומים והתקציבים?? הלא כל ילד יודע שהמדינה עושה 

צרות וקשיים לא מעטים לכל תקציב קטן היוצא מהקופה, וכאן לפתע 

קיימת יד נדיבה??

השאלות הללו מחזקות את מה שלכל העוסקים בתחום יודע. ועד 

הישיבות שהוקם כדי להציל את עולם הישיבות, עושה היום את המירב 

כדי למלא את היעדים. בחורי ישיבות רבים שנתקלים בקשיים בלשכת 

הגיוס כשלפתע מודיעים להם שבטל מעמדם מהיות בן ישיבה, פונים לועד 

הישיבות ומגלים כי שם לא רק שלא מנסים לעזור להם, אלא אפילו 

מנסים לשכנע אותם להתגייס. זה נשמע הזוי, זה נשמע דבר שלא יתכן, 

אבל המציאות הידועה לכל מי שחווה אותה, והכמות עולה מיום ליום, 

עולה על כל דמיון. ועד הישיבות הוא הגוף ששולח היום בחורי ישיבות 

לצבא!

סכום כה גדול של כסף הניתן רמשית לגוף רשמי אינו יכול להעלם 

ולהתאדות סתם כך. מקסימום הוא יכול להיכלל בכל מיני פרוטים 

כוללניים. הגדלת הסכומים בצורה כה דרסטית, הוספת העיסוק של ועד 

הישיבות לראשונה כתקצוב של "גופי תיאום וקשר", הידיעה הברורה כי 

ועד הישיבות פועל היום למלאות את היעדים, מובילה למסקנא די ברורה 

ומפחידה. התקצוב הגדול הולך כפי הנראה למימון גייסים הפועלים 

מתוככי הציבור החרדי כדי להפיל בחורי ישראל טהורים לצבא השמד.

וזו אינה תחושת בטן בלבד, כבר בנוסח החוק שהתקבל בקדנציה 

הקודמת נקבע כי 'ועד הישיבות' יהיה הגוף המוסמך לביצוע הסלקציה 

1800של " המתמידים" שיזכו לבדם בפטור משירות צבאי בתקופת הקבע. 

זאת אומרת ועד הישיבות יהיה אמון על שיתוף הפעולה עם הצבא, מי 

1800לתורה ולהישאר חרדי, ומי לשמד, כשרק  יוכלו להישאר להיות 

בישיבה. אמנם בינתיים, שונה סעיף זה, אך לכל ברור כי 'ועד הישיבות' 

ממשיך למלא את תפקידו ב'תקופת ההסתגלות', בהתאם למיגבלות 

ולמטרות שהטיל עליו השלטון המבקש ליישם את שלבי החוק.

התביעה להעלאת תקציבי 'ועד הישיבות' הועלתה עוד בקדנציה 

הקודמת, כאשר המפלגות החרדיות היו באופוזיציה. בישיבתה הראשונה 

של 'ועדת שקד' למעקב אחר חוק הגיוס, בחודש סיון תשע"ד, במהלכה 

הביעו הדוברים דאגה מכך שמאז התקבל החוק נרשמת ירידה במספר 

המתייצבים בלשכות הגיוס. כמו"כ ציינו כי מסתמנת מגמה של אי עמידה 

ביעדי הגיוס החרדיים, ולדבריהם הדבר נובע מהתגברות האוירה העויינת 

ברחוב החרדי והמחאה נגד חוק הגיוס.

נציג הצבא אמר שהוא רואה את הבעיה כטכנית בעיקרה והוסיף: 

"אנחנו מצפים מועד הישיבות לדחוף קדימה את הענין". על כך הגיב 

חה"כ גפני שכדי שועד הישיבות יוכל לעמוד בציפיות הללו, יש לדאוג לו 

לתיקצוב ממשלתי הולם; "אני מעריך שיש בעיות טכניות והצבא צריך 

לעזור בענין הזה", אמר.

למרבה הכאב, העדויות המצטברות על התנהלותו של 'ועד הישיבות' 

מעוררות תחושה מכאיבה ומדאיגה כי בשנים האחרונות חל שינוי וכי 

הגוף הותיק אינו ממלא עוד את ייעודו, כי אם הפך להיות חלק מהזרוע 

המבצעת של הסלקציה המחרידה, מי לה' ומי... לבעל! רח"ל.



זהירות! "נציג ציבור" חובש כיפה שחורה בעיר 
פתח תקווה מנסה לגייס אברכים לשירות הלאומי.

גייסי השירות הלאומי לא נחים, הם צריכים למלאות את יעדי 
חוק השמד בכל שנה שכוללים יעדי גיוס של אברכים חרדים 

! 1800לשירות הלאומי שעומדים בשנה זו על 
במקומון "השבועון" שמתפרסם בעיר פתח תקווה. מתפרסמת 
הודעה תמימה למראה, וכך נכתב: "תורמים לקהילה ומרויחים" 
אנו מזמינים אותך להשתלב בתפקיד מגוון ומעניין בסביבה 

חרדית!
וכאן מתחילה רשימת הפיתויים: אפשרות לשילוב עם עבודה 
קיימת או לימוד בכולל/ישיבה - קבלת מלגת כלכלה מכובדת - 
נסיעות בתחברוה ציבורית חינם בכל הארץ - הטבות בארנונה 
ביטוח לאומי ועוד - מענקים שונים והטבות - מעורבות חברתית 

ותרומה בקהילה
בברכה, איציק ברוורמן ראש העיר ואשר שוקר ראש האגף 

לשירותים חברתיים
במודעה יש טלפון ופקס לפרטים והרשמה ובשורה נוספת 

22-28נכתב: מיועד לגברים מגיל 
השורה הזו צדה את עיני אחד אברכי העיר ועוררה את חשדו  
שמדובר בשירות אזרחי ואכן בבירור טלפוני שנערך מתברר 
שמדובר בשירות אזרחי, בנסיון לגייס את אברכי פתח תקווה 

למילוי יעדי השירות האזרחי.
כפי הנראה בשל הביקורת הציבורית והחשש של המגייס כי 
אזכור השירות הלאומי עשוי למעט את הפונים, בחר המגייס 
לפנות בדרך של הסתרת המידע שמדובר בשירות לאומי ובתקווה 
שלאחר הפניה יצליח לצוד גם את מי שלא היה פונה באם היה 

יודע שמדובר בשירות לאומי.
ידע הציבור ויזהר! וכאשר רואים מודעות המציעים על עבודה 
ופרנסה וכל מיני הטבות למיניהם, עליהם לבדוק בשבע בדיקות 

באם לא מדובר בעוד פיתוי ליפול לאחד מתוכניות השמד 
למיניהם. כמו"כ חשוב להעביר את המידע במהירות האפשרית 

לעסקנים, על מנת שיזהירו את הציבור בעוד מועד.



במאבק 4

בס"ד                                                                                            תמוז תשע״ו

הודעה חשובה
היות ועיריית בית שמש בראשות הרש״ע ה״חרדי״, השיתו קנסות על תושבים 

שתלו שלטים "לא אתגייס לצבא השמד", וזאת כחלק מהמגמה הכלל שלטונית על 

כל שלוחותיה לרבות ה״חרדיים״ להשתיק את זעקת החרדים לדבר ד'.

הננו להודיע:

1. אין להיבהל מאזהרותיהם, ואדרבה כאשר יענו אותם כן ירבה וכן יפרוץ, ומכך 

שהם משקיעים בזה כוחות, הא ראיה שזה מפריע למזימותיהם השפלות.

2. על פי ייעוץ משפטי שקבלנו, העירייה לא תוכל לקנוס את תולי השלטים גם 

על פי חוקותיהם, וזאת לפחות מ-2 סיבות: א. זה נוגד את חופש הביטוי (ההנחיות 

10של היועץ המשפטי לממשלה  סעיף  ה'). ב. כיון שלשלטים אחרים הם לא  1.1912

קונסים (מה שנקרא בלשונם "אכיפה בררנית").

3. על כן, מי שקיבל דרישת תשלום, מתבקש להעבירו לעסקנים ע"פ הטל' 

הרשום מטה, והם יטפלו משפטית נגד העירייה בס"ד.

4. הוועד מודיע בזה כי תורמים מחו"ל לקחו על עצמם, שאם ח"ו יאלץ מאן דהוא 

לשלם את הקנס (על אף שפנה לעסקנים בזמן, עם דרישת העירייה) יפצו הם את 

הנדרש לשלם בסכום כפול מהקנס.

5. לטובת המערכה חשוב מאוד מכל מי שקיבל דרישה זו, שיפנה מיד לעסקנים.

הציבור מתבקש להגביר ולתלות את השלטים כי יש בזה תועלת רבה ועצומה, גוזרי 

הגזירות חוזרים ואומרים, כי ביכולתם לבצע את מזימתם אך ורק אם לא תהיה 

התנגדות מצד הציבור.

המצפים לישועת ד'

הועד להצלת היהדות החרדית ממסלולי הגיוס

עירית בי"ש ה"חרדית" יוצאת למאבק בתושבי העיר החרדים
המביעים את התנגדותם לגזירת שמד הגיוס!

מהרסיך ומחריביך ממך יצאו:

במסגרת המאבק נגד גזירת הגיוס, נתלו 

שלטים בהם נכתב "כל עוד דם יהודי זורם 

בעורקי לא אתגייס לצבא השמד". שלטים אלו 

נתלו בירושלים ובעוד ערים חרדיות, כך גם בעיר 

בית שמש.

והנה לתדהמת תושבי בי"ש, ביום א' העבר 

הגיעו פקחי העיריה ה"חרדית" לבתיהם של 

תושבים שתלו שלטים אלו, והזהירו אותם שבאם 

לא יסירו מיידית את השלטים, יקבלו קנס כספי! 

כמובן שאיש לא נרתע מאיומיהם, והשלטים 

נותרו בשלום על מקומם, משכך, קיבלו קנס 

כספי, שכמובן לא התריעם, והם המשיכו להניף 

את דגל הנאמנות לה' ולתורתו ללא פחד ומורא!

בעקבות התנכלות  נפשעת  זו, חולקו המוני 

שלטים בעצרת שהתקיימה ביום שלמחרת, 

שנתלו בבתים רבים נוספים.

חשוב לציין, כי בירושלים הנשלטת ע"י ראש 

עיר חילוני, לא העיזו לאיים ולהטיל קנסות על מי 

שמביע את התנגדותו לגזירת השמד, ודווקא 

בבי"ש שכאמור נשלטת ע"י עיריה שראשה ורוב 

חבריה  "חרדים", נשלחים פקחים לקנוס  את מי 

שמביע נאמנותו לה' ולתורתו! (זוכרים את התעמולה 

שלפני הבחירות, שמוכרחים להציל את בית שמש מהחילונים 

הרוצים להרע לנו?!...).

אגב: גם ע"פ חוקי סדום של השלטון הציוני, 

מכח חוק "חופש הביטוי" מותר לכל אחד  להביע 

את דעתו, וכפי שאכן קורה לדוגמה לפני 

הבחירות הטמאות, שאז כל אחד תולה איזה 

מודעה שהוא רוצה. רק עתה ברצונו של ראש 

העיר המכונה "חרדי", להוכיח לחבריו החילונים 

שהוא נאמן למדינתם, אף יותר מהם עצמם, 

ולשם כך רודף את היהדות החרדית ש"מעיזה" 

להביע את התנגדותה להחריבה ולהשמידה ח"ו. 

אוי לאותה בושה.

העסקנים החשובים ביקשו להודיע לציבור, כי 

כאמור ע"פ חוקי סדום הציוני, אין כל מניעה 

לתלות שלטים, ומי שנקנס יפנה מיידית לטל. 

077-2283372 והענין יטופל בס"ד על צהיו"ט 

(ראה הודעה נפרדת).

L2283372@gmail.com

077-228-3372
להשאיר תא קולי עם שם וטלפון

פורסם בחוצות
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