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דבר המערכת 

שנתעלה  כדי  ניתנו  ישראל  מועדי 
ונתרומם בהם, ולכל חג ומועד יש את יחודו 
ב'מטען  אותנו  להטעין  המיוחדת  וסגולתו 
לימי  להמשיך  הזה,  לחג  המיוחד  רוחני' 

החולין שאחריו כשאנו מרוממים יותר.

כעת, כשאנו עומדים בעיצומם של הימים 
'מטען  ישנו  הבעל"ט,  והחגים  הנוראים 
למשך  עמנו  לקחת  שאפשר  רב  רוחני' 

השנה. נעמוד בס"ד על דוגמא אחת.

ממליכים  אנו  בו  יום  הוא  השנה  ראש 
את הקב"ה בעולם, עבודה זו תלויה בעיקר 
במחשבתו של האדם, אם כן נמצא שראש 
יום  המחשבה.   – המח  כנגד  הוא  השנה 
המעשים  על  להתחרט  זמן  הוא  הכיפורים 
מעברות  בתשובה  ולחזור  שעשינו,  הרעים 
הלב,  כנגד  הוא  שיוה"כ  נמצא,  שבידינו, 
חג  הוא  סוכות  בלב.  היא  החרטה  שהרי 
שעיקרו באכילה ושינה בסוכה, נמצא שחג 
הסוכות הוא כנגד הכבד, שהרי הכבד הוא 
זה שמופקד על הדם והדם, כידוע, הוא כנגד 

החמריות והתאוות.

לב,  מח,  הוא:  החגים  שסדר  נמצא, 
את  ללמדנו  מל"ך,  תיבות  ראשי  כבד, 
ולברר  לחשוב  ראשית,  העדיפויות:  סדר 
לעצמנו מה מטרתנו בעולם. לאחר מכן, כדי 
הנכונה,  בדרך  ונדבק  במטרתנו  שנתמיד 
עלינו להשריש ולקבוע זאת בליבנו. לאחר 
בלבנו,  זאת  והשרשנו  הדרך  מהי  שבררנו 
אפשר להנות באופן הרצוי מן העולם הזה 
בלא להכשל בשום עברה, ומי שכך הנהגתו 

בעוה"ז הרי הוא מל"ך )מח, לב, כבד(.

נהנה  בתחילה  הסדר;  משתנה  אם  אך 
ומה  מותר  מה  לחשוב  בלי  הזה,  מהעולם 

אסור ח"ו, וכשהלב נוקפו על מעשיו, מוגיע 
המעשים  את  לעצמו  לתרץ  איך  מוחו  את 
כל"ם  תבות  ראשי  אלו   - שעשה  הרעים 
ללמדך  כלום,  משורש  מוח(,  לב,  )כבד, 

שאדם כזה אין לו ערך כלל.

יכולתה  ככל  עושה  המדינה  כידוע, 
ולשירות  לצבא  חרדים  שיותר  כמה  לגייס 
אזרחי, וזאת בין היתר באמצעות פעילויות 
חברתיות שונות ומשונות, כגון ערבי שירה, 
זמרים  של  הופעות  שישי,  ליל  צ'ולנט 
מפורסמים ועוד ועוד... כשהמטרה האמתית 
כל  על  מושלמת,  מלכודת  היטב,  מוסווית 
להתבונן  עיניים,  לפקוח  יש  ושעל  צעד 
כדי  מלכודת  זו  גם  שמא  ולהזהר  היטב 

להפילנו ברשתם.

להיות  ולא  חובה עלינו להתפקח  כן  על 
יוזם  מי  עצמנו  את  לשאול  )מח(  תמימים, 
מי  וכד',  הפעילות/היוזמה/ההתקבצות  את 
מממן זאת, מה מטרתו וכו'. להשריש בליבנו 
בימים  עלינו  המוטלת  הזהירות  חובת  את 
כתיקונם ועאכו"כ בתקופה זאת )לב(. ורק 
המותרים  מהדברים  כראוי  להנות  אח"כ 
)כבד(, וע"י ההליכה בדרך זאת נזכה בעז"ה 

להיות בבחינת מל"ך ולא להפך ח"ו.

*  *  * 
לחיים  כולנו  ולהחתם  להכתב  נזכה 
של  בספרן  ולשלום,  וארוכים  טובים 
בחגים  ולשמוח  גמורים,  צדיקים 

הבעל"ט כראוי לפני ה'.
שנה  תחל  וקללותיה  שנה  תכלה 

וברכותיה, אמן.
שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

בסיעתא דשמיא זוכים אנו, איגוד בני התורה הספרדים, בכל אשר אנו פונים ועושים, 
לתמיכה נלהבת של גדולי ישראל, העומדים על גבנו ואומרים 'גדל'. בשמחה והארת פנים 
מיוחדת נותנים מזמנם היקר; בהשפעה על הרשויות להסדיר 'מעמד בן ישיבה' בעת הצורך, 
כל בחור הצריך חיזוק, יחס חם ומאור פנים, לבל יפול למלתעות הצבא, זוכה לאוזן קשבת 
במעונם, ועל כולנה; מטריחים עצמם אף למרחקים להשתתף בכינוסי החיזוק של האיגוד, 

ובכל הנדרש לביסוס האיגוד והצלת עולם התורה.

גם עתה, כמובא בגליון זה, זכינו למכתבם הנלהב של גדולי ישראל לחזק ידי יראי ה' 
מרדת  ישראל  נשמות  ולהצלת  האיגוד  והצלחתו של  ביסוסו  למען  כימים  לילות  העושים 
שחת. ובאו בקריאה אל כל אשר לב יהודי פועם בקרבו להרים את תרומתו למען האיגוד, 
ולשאת עמם בעול העצום המוטל על כתפי האיגוד והרבנים מורי דרכנו, בעקבות המצב 

הנורא השורר בארץ הקודש.

בטוחנו כי גם אתה, הקורא שורות אלו, לא תהסס ותפתח את ידך בנדיבות למען המשך 
הפעילות הברוכה של האיגוד ובזכות זה תזכה אתה וכל בני ביתך לשנה טובה ומתוקה.

 במלאת שנה להוצאת הגליונות, 
הננו בהודאה לבורא ית' על חלקנו בהצלת 

נפשות רבות מרדת שחת.
במהלך השנה התרחב הגליון והתבסס, 

 בסיעתא דשמיא מרובה 
 ותפוצתו כיום בעשרות ערים וישובים, 

 מאות בתי כנסת וישיבות בכל רחבי הארץ, 
ועוד היד נטויה בעז"ה.
 עם הפצת הגליון 

 מס' הפניות למוקד הטלפוני 
 גדל פי כמה וכמה, 

וב"ה כמעט כל המקרים באים על פתרונם.
 בהודאה על העבר ובתפילה על העתיד

 בתקווה לביטול הגזירה בב"א
מערכת זעקה ממזרח
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מאז הוקם 'איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד' לפני למעלה משנתיים, זוכה האיגוד 

לתמיכתם הנלהבת של מרנן ורבנן שליט"א, כשכל צעד ושעל נעשה על פי עצתם. רבני האיגוד יוצאים 

ובאים במעונם של גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א על מנת לסקר בפניהם את הפעילות הענפה 

הנעשית על ידי האיגוד כל העת, ולקבל הדרכתם והוראתם להמשך הפעילות למול הסכנה העומדת 
לפתחנו. 

 הרבנים נפעמים בכל פעם מחדש, לראות את קצב הפעילות המתפתחת, את חומרי ההסברה והעלונים 

המופקים ומופצים ברחבי הארץ, את ההיקף הנרחב של כל תחומי הסיוע ההולך ומתעצם כל העת, כן 

הוצג בפני הרבנים ספר עב כרס המכיל למעלה מ 400 פניות ! ! ! אשר טופלו בשנה האחרונה בלבד!.
עקב העלויות הרבות בהן כרוכה פעילות קודש זו, הורו גדולי התורה שליט"א, לפתוח במגבית קודש: 

'ערבים לשושלת', בכדי לבסס ולהרחיב את הפעילות הנחוצה כל כך. הרבנים שליט"א אף יצאו מגדרם 

והעלו על הכתב את גודל החשיבות בפעילות קודש זו. במכתב מתריעים גדולי התורה אודות הסכנה 

לצנינים  "ועתה  המזרח;  עדות  לבני  במיוחד  הנשקפת  הסכנה  על  ובעיקר  לצבא,  בהתגייסות  העצומה 

בעיניהם קדושתנו, תורתנו, אמונתנו ותמימותנו, ובשקרים ועורמות זממו מכסות גיוס של אלפים מידי 
שנה בשנה" וכו'.

גדולי התורה שליט"א  מביעים במכתב גם את שמחתם על הבשורה שבעצם קיומו של האיגוד, כשבין 

כחומה בצורה בכל אשר לאל ידם לאמור למשחית הרף".השיטין ניכרת תחושת הכרת הטובה אשר הם חשים כלפי האיגוד "אשר פועל רבות לעמוד לימין העם 
על המכתב חתמו גדולי ישראל שליט"א הרבנים הגאונים: רבי יהודה כהן ראש ישיבת יקירי ירושלים, 

רבי יצחק ברכה ראש ישיבת עטרת יצחק, רבי אליהו טופיק ראש ישיבת באר יהודה, רבי בן ציון מוצפי 

ראש ישיבת בני ציון, רבי שלמה בן שמעון ראש אבות בתי הדין, רבי יצחק רצאבי מגדולי פוסקי רבני 

תימן, רבי שלמה מחפוד גאב"ד בד"ץ יורה דעה, רבי דוד בצרי ראש ישיבת השלום, רבי יעקב שכנזי רב 

שכונת בית ישראל, רבי אמנון סבאג ראש ישיבת תפארת משה, רבי יצחק טופיק ראש ישיבת באר יהודה, 

רבי יעקב ישראל לוגאסי ראש כולל ומגיד מישרים. רבי ינון יונה רב בשכונת גבעת שאול וראש כולל תכלת מרדכי, רבי אהרן ירחי רב שכונת מקור ברוך, 
הפתעה מיוחדת היתה לרבני האיגוד, כשעלו ובאו לחדר לימודו של הגאון המקובל רבי יעקב עדס 

שליט"א, אשר התעניין כדרכו בדרישה וחקירה על כל המתרחש בענין גזירת השמד הנוראה, ולפתע, 

למרות שככל  באורח בלתי צפוי ביקש לצרף את חתימתו ולהוסיף את דבריו למכתב גדולי התורה, 

הידוע הגר"י עדס אינו מצרף את חתימתו למכתבים כלל.  בדבריו כתב הגר"י; "מצווה עצומה לעזור בכל 

קריאת מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א
הן ידוע לרבים צערנו שהוא צער כלל ישראל ובני התורה בפרט, כאשר השלטון בארץ הקודש פועל להצר את צעדיהם של לומדי התורה ולמעטם בכמות ואיכות ח"ו, ומשקיע הון עתק של מיליוני שקלים, להוציא לפועל את גזירת 

הגיוס, ע"י הקמת גדודים לחרדים, וכן בתקצוב גייסים שבחלקלקות לשונם מטילים ארסם ופועלים ללא לאות להסית ולהדיח למסלולי גיוס נח"ל שח"ר גבעתי וכדו' – אשר כל רבותינו מרנן ורבנן זצוקללה"ה והחיים עמנו שליט"א, 

החרימום זה למעלה מעשור שנים ואסרו לשתף כל פעולה איתם, וכמו שהמציאות הוכיחה לכל, שנכשלים שם בחמורות שבחמורות וכל באיה לא ישובון רח"ל.

יהדות ספרד המעטירה זכתה בחסדי שמים לשקם עולמה מעפר, בזכות מרנן ורבנן עיני העדה זכינו לתקומתו של עולם התורה מחדש לתפארה, לאחר נסיון הכחדתו בקום המדינה, ועתה שנאתם כבושה לנו בפרט, ולצנינים בעיניהם 

קדושתנו, תורתנו, אמונתנו ותמימותנו, ועל כן בשקרים ובערמות זממו מכסות גיוס של אלפים מידי שנה בשנה, והתברכו בלבבם שלשאר יהא שלום לאמר אלו ימלאום הרי אין פוצה פה בעדם, ואנו אין מציל לנו.

והנה בהבטחת ה' ית' כי לא תשכח מפי זרעו, ולאור זעקת ההצלה של רבותינו גדולי ראשי הישיבות בארה"ק, קמו אברכים ובני תורה חשובים להציל לפעול ולסייע במסירות נפש עצומה למען הצלת כלל ישראל ובני הישיבות הקדושות 

והקימו את הגוף הנודע לתהילה "איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד" 
אשר פועל רבות לעמוד לימין העם כחומה בצורה בכל אשר לאל ידם לאמור למשחית הרף.

זאת ע"י ארגון כינוסים בכל רחבי הארץ, שם מושמעת ברמה דעת התורה ודברי הסברה מפי הרבנים שליט"א, על הסכנות העצומות הניצבות לפני בחורי החמד ואברכי קודש, 

וכן על המתרחש בגדודיהם המוחרמים בר מינן, ורבים רבים ניצלו ע"י כך, ובפרט העם היושב בשדות בערי הפריפריות, אשר תמידים כסדרם זורים חול של שקרים בעיניהם, כאילו 

השתנה המצב לטובה, והאמת, לצערנו, ההיפך הגמור, הדרדור יותר ויותר חמור, וד"ל.

וכן פועלים הם גם בהצלה פרטית ומענה הגון, לכל בחור וצורב שנקלע לקשיים שמערימים עליו, ובס"ד מעל המשוער הצילו כבר עשרות ומאות בלי ספק, ועוד היד 

נטויה בעז"ה שלא לוותר על שום נפש מישראל כפסק רבותינו.
פעולות קדש אלו כרוכות בעלויות גדולות מאד, וההוצאות הולכות וגדלות, בעקבות המצב המחמיר מעת לעת, וע"כ הננו באים בזאת בקריאה נרגשת, אל כל יהודי מאמין 

ואוהב ישראל, החרד לעתידו הרוחני שיתרום בנדבת לבו למען האיגוד הנ"ל שימשיכו להצלת הרבים עוד ועוד,
ובשכר הצלת הנפשות, תזכו לכל מילי דמיטב ותראו בנים ובני בנים עוסקים בתורה וביראה ולא תמוש התורה מזרעכם אתם ובני ביתכם, ותזכו לבריאות פרנסה ולכל 

הישועות ברחמים, עדי יגלה כבוד ה' עלינו במהרה אמן.

יהודה כהן
יצחק ברכה

אליהו טופיק

בן ציון מוצפי
שלמה בן שמעון

יצחק רצאבי

שלמה מחפוד
אמנון סבאג

דוד בצרי

ינון יונה

יצחק טופיק

מרן הגאון רה"י קול יעקב שליט"איעקב עדס באאמו"רועל זה באתי על החתום יהי רצון שיתברכו בכל הברכות האמורות בתורה להם בממון רב מאד וכל המסייעם בכל צורה שהיא פי הוראות רבותינו ולפי חוקי השלטון( ומצווה לסייע )מה שכתבתי כל הדרכים הכוונה דרכים המותרים על  בגזירת הגיוס להצילו ולהחזירו לתורה וקדושה מצווה עצומה לעזור בכל הדרכים לכל מי שנלכד 

העצום וכל שכן ברוחניות הגיוס וכל המציל נפש אחת מישראל ידוע שכרו חובה קדושה לסייע לוועד שפועל נגד גזירת 
יעקב שכנזי

יעקב ישראל לוגסישמסיבות שונות הסתכנו בלקיחתם לצבאאין לך הצלת נפשות גדולה מזו להציל בחורים 

נפשות בגוף בנפש ובנשמהמצווה גדולה לעזור בענין זה שהוא ענין של הצלת 
אהרן ירחי

מרנן ורבנן גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א, במכתב תמיכה היסטורי, נדיר ומיוחד; "במסירות נפש עצומה למען הצלת כלל ישראל 
ובני הישיבות הקדושות, הקימו את הגוף הנודע לתהילה "איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד" אשר פועל רבות לעמוד לימין 
העם כחומה בצורה בכל אשר לאל ידם לאמור למשחית הרף". גדולי התורה מביעים את הערכתם המרובה לפעילות הקודש של האיגוד 

ומעוררים על גודל הסכנה המרחפת במיוחד על בני יהדות ספרד. | המכתב המלא - עמ' 2-3

 zehakam@gmail.com ניתן לקבל את הגליון בהגשת בקשה במייל למערכת מערכת זעקה ממזרח 

עמ' 5עמ' 2-3 עמ' 6עמ' 4

נא לשמור על קדושת הגליון

(בקטן שלא יתפוס מדי הרבה מקום) פקס, מייל ות.ד. של האיגוד. [מופיע בהודעה שנשלחה מהמייל של האיגוד]

ג. תוכן המודעה:
בכל שאלה/בעיה עם הצבא פנה מיד למוקד הסיוע

טל: 026507494
בין השעות 9:00-24:00

במקרי חרום 24 שעות ביממה

פ˜ס: 073-3736557
 ˙.„. 7931 ירו˘לים

בכל ˘‡ל‰/בעי‰ 
מול ‰ˆב‡ 

פנ‰ מי„ למו˜„ ‰סיוע:

בין ‰˘עו˙ 9:00-24:00
במ˜רי חרום 24 ˘עו˙ ביממ‰
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24

6507494@gmail.com
‡ימייל:

תוכן הענינים

 מכתב נדיר ומיוחד של מרנן ורבנן 
גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א

 מכתב נדיר ומיוחד של מרנן ורבנן 
גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א

מל"ך או כל"ם
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האיגוד  זוכה  לפני למעלה משנתיים,  'איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד'  הוקם  מאז 
לתמיכתם הנלהבת של מרנן ורבנן שליט"א, כשכל צעד ושעל נעשה על פי עצתם. רבני האיגוד יוצאים 
ובאים במעונם של גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א על מנת לסקר בפניהם את הפעילות הענפה 
העומדת  הסכנה  למול  הפעילות  להמשך  והוראתם  הדרכתם  ולקבל  העת,  כל  האיגוד  ידי  על  הנעשית 

לפתחנו. 

 הרבנים נפעמים בכל פעם מחדש, לראות את קצב הפעילות המתפתחת, את חומרי ההסברה והעלונים 
המופקים ומופצים ברחבי הארץ, את ההיקף הנרחב של כל תחומי הסיוע ההולך ומתעצם כל העת, כן 

הוצג בפני הרבנים ספר עב כרס המכיל למעלה מ 400 פניות ! ! ! אשר טופלו בשנה האחרונה בלבד!

עקב העלויות הרבות בהן כרוכה פעילות קודש זו, הורו גדולי התורה שליט"א, לפתוח במגבית קודש: 
'ערבים לשושלת', בכדי לבסס ולהרחיב את הפעילות הנחוצה כל כך. הרבנים שליט"א אף יצאו מגדרם 
והעלו על הכתב את גודל החשיבות בפעילות קודש זו. במכתב מתריעים גדולי התורה אודות הסכנה 
לצנינים  "ועתה  המזרח;  עדות  לבני  במיוחד  הנשקפת  הסכנה  על  ובעיקר  לצבא,  בהתגייסות  העצומה 
בעיניהם קדושתנו, תורתנו, אמונתנו ותמימותנו, ובשקרים ועורמות זממו מכסות גיוס של אלפים מידי 

שנה בשנה" וכו'.

גדולי התורה שליט"א  מביעים במכתב גם את שמחתם על הבשורה שבעצם קיומו של האיגוד, כשבין 
השיטין ניכרת תחושת הכרת הטובה אשר הם חשים כלפי האיגוד "אשר פועל רבות לעמוד לימין העם 

כחומה בצורה בכל אשר לאל ידם לאמור למשחית הרף".

על המכתב חתמו גדולי ישראל שליט"א הרבנים הגאונים: רבי יהודה כהן ראש ישיבת יקירי ירושלים, 
רבי יצחק ברכה ראש ישיבת עטרת יצחק, רבי אליהו טופיק ראש ישיבת באר יהודה, רבי בן ציון מוצפי 
ראש ישיבת בני ציון, רבי יצחק כהן רב שכונת שמואל הנביא וראש ישיבת אהלי אברהם, רבי שלמה בן 
שמעון ראש אבות בתי הדין, הרב ציון כהן מלפנים ראש ישיבת פורת יוסף קטמון, רבי יצחק רצאבי מגדולי 
פוסקי רבני תימן, רבי שלמה מחפוד גאב"ד בד"ץ יורה דעה, רבי דוד בצרי ראש ישיבת השלום, רבי יעקב 
שכנזי רב שכונת בית ישראל, רבי אמנון סבאג ראש ישיבת תפארת משה, רבי יצחק טופיק ראש ישיבת 
באר יהודה, רבי ינון יונה רב בשכונת גבעת שאול וראש כולל תכלת מרדכי, רבי אהרן ירחי רב שכונת מקור 

ברוך, רבי יעקב ישראל לוגאסי ראש כולל ומגיד מישרים.

הגאון המקובל רבי יעקב עדס  לימודו של  ובאו לחדר  מיוחדת היתה לרבני האיגוד, כשעלו  הפתעה 
שליט"א, אשר התעניין כדרכו בדרישה וחקירה על כל המתרחש בענין גזירת השמד הנוראה, ולפתע, 
באורח בלתי צפוי ביקש לצרף את חתימתו ולהוסיף את דבריו למכתב גדולי התורה, למרות שככל הידוע 
הגר"י עדס אינו מצרף את חתימתו למכתבים כלל.  בדבריו כתב הגר"י; "מצווה עצומה לעזור בכל הדרכים 

לכל מי שנלכד בגזירת הגיוס להצילו ולהחזירו לתורה וקדושה... ומצווה לסייע להם בממון רב מאד, וכל 
המסייעים בכל צורה שהיא יהי רצון שיתברכו בכל הברכות האמורות בתורה".

הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף כתב במיוחד מכתב אישי לגודל חשיבות 
הענין ובתוך דבריו כתב; ....בזכות מה עומדות רגלנו במלחמה בזכות בשעריך ירושלים שעוסקין בתורה, 
מיסודי  זה  כי  בזה  להתחזק  וצריך  תורה,  בני  לגיוס  אופן  בשום  מתירים  לא  אחד  פה  ישראל  גדולי  וכל 
האמונה... ולכן תחזקנה ידיהם של חבורת האברכים היקרים, וצריך לתומכם ולעזרם בממון כי יש בזה 

הוצאות גדולות...

רבני האיגוד המתקבלים תדיר בחביבות ובהארת פנים, במעונם של חכמי ומאורי הדור שליט"א, חשים 
כעת יותר מתמיד את גודל האחריות המוטלת על כתפיהם, באשר חכמי התורה סומכים את ידיהם עליהם 

אף בפומבי, וממחישים בכך את החשיבות העצומה שהם מייחסים לפעילות קודש זו.

גדולי התורה שליט"א חזקו את ידיהם של העוסקים במלאכת הקודש, העושים הכל על מנת להציל כל 
בחור באשר הוא. והוסיפו ובירכו בחום, שיזכו כל העוסקים לראות ברכה בעמלם, ונזכה כולנו לראות 
את קיום ההבטחה "כי לא תשכח מפי זרעו", בביטול הגזירות הקשות במהרה, ועם ישראל כולו יחזור 

בתשובה שלמה לפני בורא עולמים. 

באעה"ח אלול התשע"ו

קריאת מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א
הן ידוע לרבים צערנו שהוא צער כלל ישראל ובני התורה בפרט, כאשר השלטון בארץ הקודש פועל להצר את צעדיהם של לומדי התורה ולמעטם בכמות ואיכות ח"ו, ומשקיע הון עתק של מיליוני שקלים, להוציא לפועל את גזירת הגיוס, 

ע"י הקמת גדודים לחרדים, וכן בתקצוב גייסים שבחלקלקות לשונם מטילים ארסם ופועלים ללא לאות להסית ולהדיח למסלולי גיוס נח"ל שח"ר גבעתי וכדו' – אשר כל רבותינו מרנן ורבנן זצוקללה"ה והחיים עמנו שליט"א, החרימום זה למעלה 
מעשור שנים ואסרו לשתף כל פעולה איתם, וכמו שהמציאות הוכיחה לכל, שנכשלים שם בחמורות שבחמורות וכל באיה לא ישובון רח"ל.

יהדות ספרד המעטירה זכתה בחסדי שמים לשקם עולמה מעפר, בזכות מרנן ורבנן עיני העדה זכינו לתקומתו של עולם התורה מחדש לתפארה, לאחר נסיון הכחדתו בקום המדינה, ועתה שנאתם כבושה לנו בפרט, ולצנינים בעיניהם 
קדושתנו, תורתנו, אמונתנו ותמימותנו, ועל כן בשקרים ובערמות זממו מכסות גיוס של אלפים מידי שנה בשנה, והתברכו בלבבם שלשאר יהא שלום לאמר אלו ימלאום הרי אין פוצה פה בעדם, ואנו אין מציל לנו.

והנה בהבטחת ה' ית' כי לא תשכח מפי זרעו, ולאור זעקת ההצלה של רבותינו גדולי ראשי הישיבות בארה"ק, קמו אברכים ובני תורה חשובים להציל לפעול ולסייע במסירות נפש עצומה למען הצלת כלל ישראל ובני הישיבות הקדושות 

והקימו את הגוף הנודע לתהילה "איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד" 
אשר פועל רבות לעמוד לימין העם כחומה בצורה בכל אשר לאל ידם לאמור למשחית הרף.

זאת ע"י ארגון כינוסים בכל רחבי הארץ, שם מושמעת ברמה דעת התורה ודברי הסברה מפי הרבנים שליט"א, על הסכנות העצומות הניצבות לפני בחורי החמד ואברכי קודש, 
וכן על המתרחש בגדודיהם המוחרמים בר מינן, ורבים רבים ניצלו ע"י כך, ובפרט העם היושב בשדות בערי הפריפריות, אשר תמידים כסדרם זורים חול של שקרים בעיניהם, כאילו 

השתנה המצב לטובה, והאמת, לצערנו, ההיפך הגמור, הדרדור יותר ויותר חמור, וד"ל.
וכן פועלים הם גם בהצלה פרטית ומענה הגון, לכל בחור וצורב שנקלע לקשיים שמערימים עליו, ובס"ד מעל המשוער הצילו כבר עשרות ומאות בלי ספק, ועוד היד 

נטויה בעז"ה שלא לוותר על שום נפש מישראל כפסק רבותינו.

פעולות קדש אלו כרוכות בעלויות גדולות מאד, וההוצאות הולכות וגדלות, בעקבות המצב המחמיר מעת לעת, וע"כ הננו באים בזאת בקריאה נרגשת, אל כל יהודי מאמין 
ואוהב ישראל, החרד לעתידו הרוחני שיתרום בנדבת לבו למען האיגוד הנ"ל שימשיכו להצלת הרבים עוד ועוד,

ובשכר הצלת הנפשות, תזכו לכל מילי דמיטב ותראו בנים ובני בנים עוסקים בתורה וביראה ולא תמוש התורה מזרעכם אתם ובני ביתכם, ותזכו לבריאות פרנסה ולכל 
הישועות ברחמים, עדי יגלה כבוד ה' עלינו במהרה אמן.

בן ציון מוצפיאליהו טופיקיצחק ברכהיהודה כהן

 יצחק רצאביציון כהןשלמה בן שמעוןיצחק כהן

ינון יונה דוד בצרי אמנון סבאגשלמה מחפוד

יצחק טופיק

מצווה עצומה לעזור בכל הדרכים לכל מי שנלכד 
וקדושה  לתורה  ולהחזירו  להצילו  הגיוס   בגזירת 
)מה שכתבתי כל הדרכים הכוונה דרכים המותרים על 
פי הוראות רבותינו ולפי חוקי השלטון( ומצווה לסייע 
להם בממון רב מאד וכל המסייעם בכל צורה שהיא 
בתורה  האמורות  הברכות  בכל  שיתברכו  רצון   יהי 

ועל זה באתי על החתום
יעקב עדס באאמו"ר

מרן הגאון רה"י קול יעקב שליט"א

חובה קדושה לסייע לוועד שפועל נגד גזירת 
הגיוס וכל המציל נפש אחת מישראל ידוע שכרו 

העצום וכל שכן ברוחניות 
יעקב שכנזי

אין לך הצלת נפשות גדולה מזו להציל בחורים 
שמסיבות שונות הסתכנו בלקיחתם לצבא

יעקב ישראל לוגסי

מצווה גדולה לעזור בענין זה שהוא ענין של הצלת 
נפשות בגוף בנפש ובנשמה

אהרן ירחי
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בס"ד        
        כ"ה אלול תשע"ו

באו אלי חבורת אברכים יקרים שהציבו להם מטרה לעזור לבחורי הישיבות המסתבכים 
בעניני הגיוס, כגון שלחו מכתב מלשכת הגיוס לכתובת אחרת, או שעבר ישיבה ולא עודכן 

בזמן ועוד הרבה אופנים וזה ברור שהתורה היא חיינו ורק בזכותה אנו ניצולים.
מה  בזכות  ירושלים  בשערייך  רגלנו  היו  עומדות  אמרה  ע"א  י'  מכות  מס'  שהגמ'  וכמו 
פה  ישראל  גדולי  וכל  בתורה,  שעוסקין  ירושלים  בשעריך  בזכות  במלחמה  רגלנו  עומדות 
אחד לא מתירים בשום אופן לגיוס בני תורה, וצריך להתחזק בזה כי זה מיסודי האמונה, וכמו שמבואר 

בתלמוד עי' ב"ב דף ח' ע"א,
ולכן תחזקנה ידיהם של חבורת האברכים היקרים, וצריך לתומכם ולעזרם בממון כי יש בזה הוצאות גדולות, 

יהי רצון שנזכה לביאת המשיח במהרה בימינו, ושקט ישראל ושאנן.
בברכת שנה טובה

משה צדקה

מכתבו המיוחד של מרן הגאון רבי משה צדקה שליט"א

"יש שני בחורים, שלא חזרו לישיבה מבין 
הזמנים אב, הלכו ישר לצבא... יש עוד עשרות 

ומאות ואולי אלפים כאלה..."
הגדול  הגאון  דברי 
שיכנזי  יעקב  רבי 
בשיעורו  שליט"א 
בבהכ"נ  השבועי 
"מוסיוף" ביום שלישי 

יז' אלול תשע"ו:
איש  ה"בן  שואל 
הארץ  אל  תבואו  כי  "והיה  כתוב  למה  חי" 
וירשתה וישבת בה" למה הוסיף את האות- 'ה'? 
בזכות   רק  זה  הארץ  של  שהירושה  לך  לומר 
'ה', היינו חמשה חומשי תורה, בזכות  התורה 
הקדושה, כל זכות הקיום שלנו בארץ זה בזכות 

אלה שלומדים תורה!
ולכן אלה שאומרים על הלומדים תורה שהם 
להשתתף  וצריכים  חלילה  "פרזיטים"  כאילו 
בחורי  של  לצבא  הגיוס  כמה  בצבא...      

לשנה  רוצים  הם  ואיום!  נורא  זה  הישיבות 
הבאה לקחת מכסה אפי' אלה שיש להם אישור 

)-דיחוי( רוצים לבטל להם את האישור. 
אינפורמציה  לי  שנתן  אחד  אלי  בא  היום 
יש שני בחורים מישיבת - - -  שלא  מזעזעת, 
חזרו לישיבה מבין הזמנים אב, הלכו ישר לצבא, 
באו אליהם השוטרים, אמרו להם: "אתם צריכים 
להלחם,  כח   להם  היה  לא  ההורים  להתגייס". 
הסכימו שילכו לצבא, ההורים לא הכירו בערך 

התורה. 
נמצאים  בזכותינו הם  צריכים לדעת,  אנחנו 
פה בארץ. כתוב שהקב"ה נתן לנו את התורה 
כדי שנשמור מצותיו וחוקיו, לכן כתוב וירשתה 
חומשי  חמשה  בזכות  הארץ  את  יורש  אדם 

תורה.
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"הוא לא רצה בשום אופן להתגייס, אנחנו הפעלנו את כל גדולי העסקנים, 
שילמנו אלפי שקלים על הדבר הזה, ואז אמרו לו להיכנס לצבא, שמהצבא 
הרבה יותר קל לצאת, בהמלצה של כל מיני עסקנים נכנס לצבא, ואז הם 

אמרו שהחוקים השתנו, ושהם נורא מתנצלים..."

שנה לרצח

מגייסים אתרוגים... 

הרצח המחריד, שגילה לעין כל, שיאים חדשים של רשעות ואכזריות הצבא, שאינו מרפה מטרפו, גם בנסיבות הכי מזעזעות 
שניתן להעלות על הדעת • באטימות חושים בלתי נתפסת, ניסה הצבא לכפות על המשפחה לוויה צבאית לנרצח, שאולץ 
להתגייס בנגוד לרצונו, ולהשתמש בגופה לצרכי תעמולה לגיוס חרדים רח"ל • ניצול ציני של אלמנה מחוסרת הכרה ופצועה 

קשה, והתעלמות בוטה מבקשת האבא בעוד מתו מוטל לפניו • הרצחת וגם ירשת??? 

שנה חלפה מהרצח המזעזע כל לב של הקדוש הרב אהרן בניטה הי"ד )אהרן 
עם  המערבי  לכותל  בדרכו  כשהיה  רבה  הושענא  בליל  ועליזה(  מיכאל  בן 

משפחתו - רעייתו ושני פעוטות רכים.
את  מטלטל  המחריד  והזכרון  שנה,  חלפה  מהר  כה  להאמין,  ממאן  הלב 
של  כאבה  על  רבה,  כה  באכזריות  שנגדעו  הצעירים  החיים  על  המחשבה, 
המשפחה, על האלמנה והילדים שבקושי זכו להכיר את אבא. ה' ישלח דברו 

וירפא את שברם, ולא יבוא עוד שוד ושבר 
על אף אחד מישראל.

כזכור, בשעתו התפרסם הנסיון המרושע 
והאכזרי של הצבא, לרקוד על הדם ולהפיק 
בגסות  שיווקית,  תועלת  המזעזע  מהרצח 
רוח ובאטימות לכל רגש אנושי מינימלי, 
קשה  שנפצעה  הטריה  האלמנה  בעוד 
בכח  לכפות  הצבא  ניסה  הכרה,  מחוסרת 
המשפחה,  התנגדות  חרף  צבאית  הלוויה 
יכולה להתנגד', אמרו, תוך  'רק האלמנה 
מחוסרת  שהיא  העובדה  של  ציני  ניצול 
הכרה ופצועה קשה. כך, באכזריות שלא 
ואת  הרצח  את  לנצל  הצבא  ניסה  תאמן, 
לצרכי  בגופה  ולהשתמש  האלמנה,  מצב 

תעמולה.
בדם  כתב  בניטה,  מיכאל  הרב  אביו, 
ליבו, בעוד מתו מוטל לפניו; "לקבור אותו 
לפני החג, אפי' אם לא נספיק להגיע, בלי 
מנשמת  וצער  עיכוב  למנוע  טקס צבאי", 
הצבא  צבאית.  הלוויה  ולמנוע  הנפטר 
האבא?  הגופה!  על  'בעלים'  הם  התעלם, 

מה הוא קשור לענין...?
הלב אינו מסוגל להכיל כ"כ הרבה רוע ורשעות.

הצבא הלין את הגופה עד אחרי החג וכבר יצאה הודעה על טקס קבורה צבאי; 
'נא להפיץ' ו'מצוה להגיע' נכתב בהודעה. בחסדי שמים זמן קצר לפני שיחל 
טקס ביזוי המת, השתפר לפתע מצב האלמנה והיא שבה להכרתה בנסי ניסים. 
מיד כשהתעוררה הביעה התנגדות נחרצת לטקס המביש. דובר הצבא נאלץ 
להוציא הודעה שניה על 'שינוי מיקום ומתכונת ההלוויה' 'לבקשת אשת המנוח 

המשפחה'...,  בני  עם  ובתאום 
'נא  נכתב:  לא  כבר  אגב,  כאן 
להגיע'... ללמדך  ו'מצווה  להפיץ' 
שה'מצווה' המדוברת איננה מפני 

כבוד המת...  
הרצח,  בעקבות  מעשה,  לאחר 

התבררה עוצמת הרשעות וגודל הטרגדיה; אהרן היה אברך משי השוקד על 
תלמודו בכולל, מבוקר ועד ליל, ובשל בעיה פורמלית, החל הצבא להערים 
עליו קשיים בקבלת הדיחוי, אהרן בסיוע משפחתו עשה הכל כדי לא ליפול 

לצבא ואף הוזיל ממון רב לעסקנים שונים שהבטיחו לסייע, אולם הצבא לא 
הרפה מטרפו, )גם אחר רציחתו רח"ל)!!((, וכפי שסיפרה אלמנתו )התפרסם 
אז בכלי התקשורת(:  "הם )הצבא( רצו בהר הרצ.., כמובן שזה ירד מהפרק". 
מה  מידי  יותר  אין  לרוחנו!  לא  לרוחנו!  לא  "זה  בנחרצות:  הוסיפה  האלמנה 
לפרט... זה פשוט לא היה רלוונטי. אנחנו באנו ממקום אחר... אהרן, כל החיים 

שלו היה אברך, כל החיים היו לו רק רצונות של קדושה!".

"הוא תמיד שאף להגיע גבוה יותר, היתה 
על  רק  חשב  הזמן  כל  הוא  ה',  אהבת  לו 
התורה ורק על ה'. עד לפני שנה הוא למד 
ואז מאילוצים של כל מיני דברים  בכולל, 
שיעזרו  ואמרו  לצבא,  בכוח  אותו  לקחו 
לו לצאת משם, שדווקא מהצבא יותר קל 

לצאת".

להתגייס,  אופן  בשום  רצה  לא  "הוא 
כל  הישיבות, את  ועד  את  אנחנו הפעלנו 
גדולי העסקנים, שילמנו אלפי שקלים על 
לצבא,  להיכנס  לו  אמרו  ואז  הזה,  הדבר 
שמהצבא הרבה יותר קל לצאת, בהמלצה 
ואז  לצבא,  נכנס  עסקנים  מיני  כל  של 
נורא  ושהם  השתנו,  שהחוקים  אמרו  הם 

מתנצלים..."

חמיו, יבלחט"א הרב יוסף גל הי"ו, שאף 
חפץ  שחתנו  התקשורת  בכלי  העיד  הוא 
נכפה עליו  וגיוסו  להמשיך ללמוד בכולל 
בכוח: "זה היה בעל כורחו לגמרי. הם פשוט 
הביאו אותו למקום שהוא ראה שם עשרים 
או שלושים אנשים, כולם אברכים שעברו 
עכשיו חודש וחצי או חודשיים בכלא ובכל 
זאת השאירו אותם בצבא. הוא ראה את הדבר הזה ולא יכול היה לעמוד בזה. זה 
שבר אותו. הוא הלך בלית ברירה לצבא לכמה שעות ביום וחזר הביתה בכל יום, 

אבל זה היה בעל כורחו. הוא לא רצה בזה ולא היה חפץ בזה".

לסדר  האישור  את  קיבל  לא  סיפר שהכולל  הי"ד  אהרן  הקרוב של  ידידו 
ולבסוף  כוחו  בכל  צבאי  משירות  לחמוק  ניסה  הוא  לאברכים,  דיחויים 
יחד  כרחו  בעל  להתגייס  נאלץ 
שגיוסם  נוספים  אברכים  עם 
העסקנים?  בכוח.  עליהם  נכפה 
יותר  ב'דברים  עסוקים  כנראה 

חשובים'...

לא  שבצבא  ידענו  היום  עד 
ניתן לשמור על אורח חיים יהודי, מתברר שגם למות כיהודי הצבא לא נותן 

בקלות רח"ל. 

יה"ר ונזכה לראותו בתחיית המתים במהרה יחד עם כל מתי עמ"י. אכי"ר.

נסיונות נלעגים 'לשלב' את החרדים, באמצעות יצירת מצג-שוא מעורר גיחוך של שגרת 'חיי דת' בצבא. • כחזיר הפורש טלפיו ואומר כשר אני...

פרסום של הצבא שנועד להפיל חרדים ברשתו, מציג תמונה 
של חייל העטוף בטלית ועטור בתפילין, מול סידור וגמרא!, ועל 

השולחן לידו מונח... אתרוג)!(
וכאן הבן שואל: מתי צולמה התמונה ה'אמיתית' הזאת, של 

החייל 'המאותרג' בתשמישי קדושה למכביר...?
מינים...  ד'  ליטול  נוהגים'  'לא  הידוע  ככל  חול,  יום  בסתם 

ובחג – הרי לא מניחים תפילין )בא"י עכ"פ(!

החרדים  את  לדרדר  החולנית  האובססיה  במסגרת  אולי 
לצבא בכל מחיר, החליטו להנהיג בצבא 'הידורים' חדשניים: 
המינים  ארבעת  ליטול  או  המועד,  בחול  גם  תפילין  להניח 

במשך כל השנה, או שניהם גם יחד... )וכמובן לצלם...(
אכן, לא יאומן עד להיכן מגיעה השפלות ועזות המצח של 
יחצנ"י הצבא, כשכל קדוש ויקר, הופך אצלם למוצג לצרכי 

תעמולה - רחמנא ליצלן.

הקדוש 
הרב אהרן 

בניטה 
הי''ד

'נא להפיץ' 'מצוה להגיע'. רוקדים על הדם.

''לבקשת אשת המנוח ובתיאום עם המשפחה''. פתאום זו כבר לא 'מצוה'...

לפני החג אפילו אם לא 
נספיק להגיע בלי טקס 

צבאי. מכתב האבא.

4



"או שאתה תשבר, או שאנחנו נשבר..."
יוסף חיים לומד בישיבה חשובה באזור המרכז, בחור למופת משכמו 
ומעלה, בהגיעו לגיל הגיוס לא הוצרך יוסף חיים לעשות דיחוי, ומפאת 
נסיבות מסוימות אמור היה לקבל 'פטור'. יוסף חיים הציג את המסמך 
לו  נכונה  כאן  אך  לב,  וטוב  רגוע  כשהוא  הגיוס  ללשכת  הרלוונטי 
הפתעה, הוא נקרא אל המצ"ח )חוקר המשטרה הצבאית(, והלה טען 
בפניו כי הבעיה אותה הוא מציג לא מהווה עילה לפטור, ובכלל נראה 
בעיה  שזו  להסביר  ניסה  ההמום  חיים  יוסף  מזויף)!(  ש...המסמך  לו 
רפואית פשוטה, שיכולה להתברר ע"י כל רופא ומגיע לו פטור מידי 

עפ"י החוק. דבר לא עזר, ונקבע לו דיון בפני שופט.
חייל חילוני שהיה במקום אמר לו: "הוא צריך אותך 

בשביל המכסות...".
יוסף חיים מספר: חיכיתי בלשכת הגיוס במשך כמה 
אזרחי,  בלבוש  שוטרים  שלשה  הגיעו  אח"כ  שעות, 
לקחו אותי באזיקים למעצר בענתות. למחרת בצהריים 
לקחו אותי להישפט יחד עם עוד עצירים באוטובוס של 
רבים  חילונים  שם  )היו  היחיד,  החרדי  הייתי  השב"ס, 
שמשתמטים...( השופט ראה חרדי והחליט להתעלל בי.

שלי  הגדולה  שהטעות  חשבתי,  מעשה  לאחר  אגב, 
היתה, שלא לקחתי עו"ד.

אתה  אם  מחוייל,  אתה  "מבחינתי  לי:  אמר  השופט 
לא רוצה, זה נקרא סירוב פקודה, והעונש עלול להגיע 
יום בכלא". אמרתי לו: "תבין, התורה והצבא  לעשרים 
לא הולכים ביחד, אני לא מסרב פקודה לתורה!". השופט 
מאד התרגז, לכל העצורים הוא קבע כ- 5 ימים בכלא, 

רק לי הוא קבע 20 יום בכלא 6.
לעשות מהפכה בכלא; הכנסתי תרמיל מלא  החלטתי 
ספרי קודש, והרב שלי נתן לי 100 ציציות לחלק לכולם, 

הוקפתי בהערצה עצומה של האסירים והסוהרים, אחד מהסוהרים אמר 
לי "תבוא כל יום", כמה שהוא צדק... אך בל נקדים את המאוחר.

כאן אני מוכרח להסביר מה זה כלא, רבים חושבים שכלא זה מין 
וקלגסים מצליפים  סוהר מפחיד, שורץ עכברים,  בית 
זה   - באסירים בשוטים של אש... הכל שטויות! כלא 
כאילו עונש של שלילת החירות ותו לא. סתם משהו 
ספר  שם  יש  בהכ"נ,  שם  יש  ראשון  דבר  פסיכולוגי. 
תורה, שלש תפילות ביום, שיעורי תורה, האסיר זכאי 
כל יום למקלחת חמה, ארבע פעמים בשבוע הוא רשאי 
לקנות אוכל בקיוסק של הכלא, )על חשבון ה'מארח' 
פחות  לא  טבחים  )יש  סבירות,  הארוחות  כמובן...(, 
למהדרין,  כשר  האוכל  ובערב  בבוקר  מהישיבה...(, 

בצהריים יש מנות ארוזות לדתיים )מי שדורש מקבל בכשרות בד"ץ(, 
כל יום יש אוכל בשרי, הם חייבים לתת, אם יש מישהו צמחוני, חייבים 

להביא לו צמחוני, וכו'.
אם  אותי  שאל  הוא  שופט,  לאותו  שוב  אותי  הביאו  יום   20 אחרי 
אני מוכן להישפט בפניו )ככה זה הולך, האסיר קובע מי יהיה השופט 
שלו(, אמרתי לו: "אתה גזעני..." הביאו לי שופט אחר, השופט הראשון 
אמר לו: "אל תתן לו פחות מ-20 יום", הדיון התחיל, השופט היה מאד 
נחמד אלי, במשך שעה וחצי הסברתי לו את השקפת התורה על הצבא 
יום,   20 וכו', למעשה, )כנראה כי פחד מהשופט ההוא(, הוא נתן לי 
אבל הוא נתן לי את התפקיד הכי קל )לכל אסיר יש תפקיד(, להיות 
אחראי בית הכנסת, זה אומר שאני אחראי על כל מה שקורה בבהכ"נ, 

וגם לנקות פעם בשבוע.
נגמרו ה-20 יום, שלחו אותי לבקו"ם )בסיס קליטה ומיון(. היה שם 
השופט הראשון, הוא אמר לי: "תראה, או שאתה תישבר, או שאנחנו 

נשבר", אמרתי לו: "בכבוד...".
להיות שומר   - מרגיזה  עבודה  עם  בכלא  יום   20 עוד  לי  נתן  הוא 
צינוק. יום אחד מפקד הפלוגה מגיע לבהכ"נ כשהתפללתי, ואומר לי: 
"למה לא נקי פה?", אמרתי לו: "כי לא אני האחראי..." הוא אמר לי: 
"תראה, עוד מעט יש ביקורת נקיון של הקצמ"ר, עזוב את הצינוק, 

אתה אחראי בהכ"נ". ישתבח שמו לעד...
נגמרו ה-20 יום האלו, שלחו אותי לשופט, שופט חדש, 
כנראה קיבל הוראה מהגזעני ההוא, נתן לי 20 יום פעם 
יום,   18 יום בכלא, הכוונה   20 רביעית)!!(, )כשאומרים 
לי בכלל,  היה אכפת  לא  זה  10 אחוז(,  האמת,  מנכים 
הרגשתי שאני עושה את מה שכל יהודי היה צריך לעשות 

במקרה כזה.
לפני השחרור, קבלתי שיחה לטלפון הציבורי  יומיים 
הספרדים...",  התורה  בני  מאיגוד  "מדברים  הכלא:  של 
ואפי'  להסתדר,  הולך  שאני  ידעתי  שכבר  האמת  טוב, 
שידעתי שהם פועלים גדולות ונצורות, ממש לא ייאמן, 
ה', אז רק הודיתי  אבל אני כבר לא הייתי צריך ברוך 

להם על הרצון הטוב לעזור.
מגדו ערימת מכתבים  בבית  לי  חיכתה  ־ששהשתחררתי, 

לי תורה מפורסמים, וכן מהרבה אברכים, מה שזה עשה 
לאמא שלי - אי אפשר לתאר...       

היה לי הרבה זמן ללמוד את החוקים של הכלא. למשל, 
ע"פ חוק בשבת אין מסדר רגיל, אלא 'נוהל שקט', אבל 
את  הפכתי  הסתדר,  לא  זה  הכלא,  לרב  הלכתי  מיושם,  היה  לא  זה 
העולם, הלכתי למב"ס, והוא נתן הוראה לסמב"ס, והוא למ"פ, והוא 
למ"מ, והוא לסמ"ל, )הכל שם בראשי תיבות, פשוט קייטנה...( והוא 
'נוהל  בשבת  יש  היום  ועד  הסתדר,  שזה  עד  למפקד, 

שקט' בזכותי.
נגמרו ה- 20 יום הכניסו אותי לחדר שם ישבו שמונה 
מודיעין,  רופא,  ת"ש,  משקי"ת  סמ"פ,  המ"פ,  אנשים: 
שאלו  התיבות...(  ראשי  קייטנת  אמרנו,  )כבר  ועוד, 
סוף  סוף  שמחתי,  רפואית,  ועדה  רוצה  אני  אם  אותי 
מדברים על הבעיה באמת, הסבירו לי שזה ועדה של 5 

אנשים שיבדקו ברצינות את העניין.
ה'רצינות' של הצבא התבררה כשנכנסתי ל"חדר של 
הועדה", היה שם איש אחד, ששאל אותי שאלה אחת: "ההורים שלך 
מודעים לזה שאתה רוצה פטור?" אמרתי לו: "בטח!", הוא חתם על 

הפטור ושיחרר אותי.
בנסיון!  לעמוד  הצלחתי  שהרגשתי,  הסיפוק  את  לתאר  יכול  איני 
למרות שהשליכו אותי לכלא שוב ושוב - לא נפלתי לצבא! ניצלתי 

מצפרניהם, ברוך ה'!
יום  כל  על  לה'  מודה  אני  יותר  ועוד  לה' שפטרני מהצבא,  מודה  אני 

שהייתי בכלא; זכיתי לקדש שם שמים ולעמוד בנסיון!

"ה' העלית משאול נפשי חייתני מירדי בור".

ראשי ישיבות/רבני קהילות/רמי"ם/משגיחים - המעוניינים לקבל פרטים מלאים – לתועלת, יפנו להנהלת איגוד בני התורה הספרדים.

"תבין, התורה 
והצבא לא הולכים 

ביחד, אני לא 
'מסרב פקודה' 

לתורה!"

בראש מורם. יוסף חיים בתוך 
הכלא הצבאי.

 על גבורת רוח ועמידה איתנה 
מול רשויות הצבא.
עדויות מהגבורים - מוסרי 
הנפש על התורה הקדושה 
בגאון ובשמחה!

מדור חדש!
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לתרומות ולהעברת שמות לתפילה חייגו עכשיו:

02-6507494 שלוחה 6

שי מיוחד 
ישלח בעז"ה 

לכל תורם

 יהודי יקר! פעם בכמה דורות היו אנשים ספורים
 שזכו להציל נפשות ישראל בממונם. 

אתה יכול להיות אחד מהם!
הרם נא תרומתך, ותזכה להיות שותף בהצלת נפשות, כפשוטו ממש.

וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. תזכו למצוות.

ניתן לתרום בעמדת ההתרמה הדיגיטלית של 'קהילות' בבתי הכנסיות ברחבי הארץ

הדפסה והפצה של
 500 גליונות "זעקה ממזרח"

  בתרומה בסך 200 ₪  

X

  סבסוד חלקי של תיק משפטי
 להצלת יהודי משמד 
X בתרומה של  100 ₪     24

עלות כינוס הסברה ברחבי הארץ
) 20     ₪ 200(  ₪ 4000 

עלות שיחת הדרכה בישיבות הקדושות
₪ 400 

תלמיד חכם שליח האיגוד יעתיר בתפילה
 בערב ראש השנה, בערב יום כיפור  ובמשך שנה שלמה מידי ערב ראש חודש 

 על קברו של מרן קדוש ישראל  רבינו עובדיה יוסף זצוקלל"ה 
זכותו תגן בעדינו, 

על כל החותמים הו"ק חודשית מ- 50 ₪ ומעלה.

 לרגל הוצאת הגליון בדרכו של מרן ניתן יהיה להקדיש את שמות יקיריך על גבי הגליון להצלחה, 
לרפואה שלמה או לעילוי נשמה וכד' בתרומה של   500 ₪

לאור קריאת מרנן ורבנן גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א על כל אחד 
ואחד ליטול חלק בפעילות הקודש הזו באחת מהאפשרויות הבאות:

האם כל 
זה יתעכב 

מחוסר 
תקציב?

400,000 גליונות 'זעקה ממזרח'
500 תיקים בטיפול שוטף

4,697 פניות לסיוע, הכוונה ויעוץ
30 עצורים קיבלו סיוע משפטי ונפשי  
15 כינוסי הדרכה והסברה ברחבי הארץ


