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בראשות אלי ישי

 נאמנות לתורה,
לעם ולארץ.

  נאמנות לתורהיחד
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לחיזוק הישיבות ועולם החינוך החרדי

אל ידידיי ורעיי אוהבי ה' דורשי התורה!

בתקופה האחרונה עברנו כולנו מסכת רדיפות והשפלות 
הן בנושאים גשמים והן בנושאים רוחניים. אגלה לכם 
דבר; מרן זצוק"ל אמר לי לא אחת, "רבי אליהו תנסה 
לעצור את הגזירות הפוגעות בעולם התורה כי בנפשי 

הדבר ואני נחלה מזה".

רבותיי, 
עד  זצוק"ל,  מרן  של  הנורא  הצער  את  כשראיתי 
זצוק"ל  יעקב  רבי  הגדול  הגאון  בנו  על  שבשבעה 
כאשר  הסתלקותו,  צער  על  בנוסף  הגזירות  על  בכה 
ראינו כולנו כיצד מרן מאבד את בריאותו ואת כוחו 
ולכתוב, עשיתי הכל כדי לעצור לפחות חלק  לשבת 
זעיר מהגזירות הנוראיות. הצלחתי במעט, אבל העוול 

המרובה נותר, לדאבוננו.

אחים יקרים!
 אם לא נפעל בבחירות אלה בצורה אחראית, נאלץ 
כולנו לשלם את המחיר,  בשנים הקרובות בהוצאות 
אם  להתלבט  נמשיך  למכולת,  והתשלום  המחיה 
לרכוש לשבת חלה עגולה או מרובעת,  נחשוב פעמים 
אם לרכוש לילד בגד חדש או להסתפק בבגדי אחיו 
הגדולים, שכבר התבלו. במקום ללכת לרופא שיניים 
ונאלץ,  עלה   מחירו  שגם  כאבים,  במשכך  נסתפק 
עמלי  גוררים  שחורים  מדים  לובשי  לראות  חלילה, 

תורה אל בתי הכלא.

הפעם לא נוכל חלילה לטעון כי בכל אשמים אחרים, 
ואילו ידינו נקיות !

יום לאחר הבחירות, לא נהיה פנויים עוד  להתעסק 

לעמול   נצטרך  'יחד'  קטנוניים,  פנימיים  במאבקים 
שלא תשוב ממשלת הזדון הרעה ולשים 'קץ' לרדיפות. 

אני וחברי מתחייבים לפעול ללא הרף לבטל מעיקרן 
את כל גזירות לפיד ושות' התשע"ג - התשע"ה. אסור 
שימים חשוכים אלו של רדיפת  לומדי התורה והציבור 

החרד לדבר ה',  ישאירו צלקותיהם בנו.

עולם  מקופת  התקציבים   גזילת  שתושב  כדי  אלחם 
התורה, שיוחזרו  קצבאות הילדים, למימון שווה בחינוך 
ובהזנת כל ילדי ישראל,  להרחבת  סל התרופות, ולמען 
כל דל ונדכא. אמשיך לטפל במניעת נשירת הנערים 

פגועי  הנשמות. 

שם  נקדש  ובשליחותם  הגדולים  רבותינו  בהדרכת 
שמים ונמסור את נפשנו להגדיל תורה ולהאדירה.

בוחר יקר. 
כאחד שגדל על ברכי עולם התורה, שאהבת ישראל 
היא נר לרגליו, אני אהיה הנציג האישי שלך בכנסת 
שקט  ולהיות  בלימודך  להתמיד  תוכל  אתה  הבאה. 
ולתורתנו  לך  הדואג  נציג  לך  שיש  לדעת  ושאנן, 

הקדושה.

לקראת חג החירות, הבה ונצא לחירות אמיתית וביחד 
נזכה לכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

'יחד' נרבה באהבת ישראל

השליח שלך לכנסת

שמים 'קץ' לרדיפות



 המאיר
לארץ

5.10 לפנות בוקר
 יום חדש מפציע

צומת רבי עקיבא – ירושלים בבני ברק . הצומת ְשֵלווה בשעת נפש זו של איילת השחר. 
מקצה הרחוב מנופף לעבר מכוניתנו זוג בני ברקי מכובד בבקשת טרמפ. זוג בגיל העמידה 
המבקשים טרמפ בשעה בלתי אפשרית זו של עלות השחר, מחייבים עצירה. השניים נכנסים 

בדממה. כמעט באֶבל. "אתם מגיעים אולי לאזור מעייני הישועה?". 

שאלה כזו עם עלות השחר ברחוב הנטוש, היא יותר פקודה. והיא מחייבת דהירה. דהרנו 
לכיוון בית החולים. מהלחישות המבולבלות  שעלו ובקעו מהמושב האחורי עולה, ש"אברמ'ל 
אמר בטלפון, שהרופאים קבעו שזהו, זה הסוף!". טבעו של עולם. אנשים נוהגים לדהור 
לעבר הרגעים האחרונים בחיי יקיריהם, כלקראת אירוע מרגש. בלחץ יותר מאשר ביגון. 

בא יבא זמנו של הכאב.

אנחנו דוהרים לעבר בת חולים. זהרורים ראשונים קרמיים, רכים צובעים כבמכחול את 
שולי השמים הבני ברקיים. יום חדש פולש ודוחק בהדרגה את שלטון הלילה. אנחנו חייבים 
מאחור,  במושב  האורחים  אבי  של  הגסיסה  לרגע  להספיק   – הפלישה  תום  עד  להספיק 

ולהגיע קודם שיעלה השחר אל היכלו של מרן הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א.

ֵלווה באופן מעורר השראה, כמעט מטריד, בשעה זו. אפילו בית כנסת  בני ברק מתגלה שְׁ
לשחרית  אחרונה  מעריב  בין   - נדירים  דמדומים  ברגעי  נטוש,  כמחנה  נראה  'איצקוביץ' 
ראשונה. איצקוביץ בלי קריאות 'צֶענטֶער', הוא כמו 'רבי עקיבא' בלי צפירות. אפילו עבודות 
התשתית של העירייה דממו לשעתחסד. שני משכימי קום עטופים טליתות ראשונות של 
יונה, עטופה עדיין בפלומת-ַליל, עלתה  'ותיקין' נבלעו באחת הסמטאות. מסמטת רחוב 

ובקעה נעימה מרטיטה ראשונה, של ברכות השחר.

*                                           

5.30 – לימוד הלכה של 'עלות'.
  להישאר בחיים - לא להיכנס לחיים!

ארבע אברכים נבלעים בדממה בפתח ההיכל ברחוב עוזיאל. תריסי ביתהמדרש מוגפים 
תאורה  החדר  על  מקרינים  עזים  פלורסנטים  החיצון.  העולם  מגחמות  מגוֹננים  הרמטית, 

חזקה, המעצימה את האווירה הסוריאליסטית של השעה. 

זוגות של תפילין  ושני  גוו הצנום, עטוף בטלית  הישיבה כבר מסב על כסאו.  מרן ראש 
- נבלע בין דפנות כסאו ההדור. הוא עצמו נראה נטול שייכות להדר המקיף אותו. גופו 
הסגפני יושב ישיבה לחצאין על הכיסא. גם הישיבה מאפיינת; בישיבתו כבכל צרכי גופו, 
נוטל רבי מאיר מהעולם 'כדי חייו'. במידה ומשורה. הוא נוטל מחיי החומר במידה שתשאיר 

אותו בחיים – אבל לא במידה שתכניס אותו אל תוך החיים! 

עיניו כבר צמודות בשקיקה ל'בן איש חי' פרשת כי תשא, שבין שורותיו הוא טובל ומיטהר 
נוטל את הקולמוס  לפני שחרית. הקולמוס שלו, כבר דרוך למלחמה. מפעם לפעם הוא 

וחורט מזהב לבבו עבור הדורות הבאים. 

התקרבתי קירבה של העזה אל השולחן עמוס הספרים והכתבים. ערימת הספרים שנותרה 
מן הסתם מליל אמש - עטפה את דמותו של הרב ברפידת קדושה ענוגה. גווילי-פניו הקרינו 

מזיגה של אור, דריכות, ושלווה פנימית כובשת. 

העט שלו אינו פוסק מנביעתו. העט בחיי הרב הוא שותף חי ופעיל בעיצוב צורתא שמעתתא. 
קולמוסו אינו עוסק ב'כתיבה', אלא בכבישת שבילים ודרכים עבור הדורות הבאים. בדממה 
הגדולה נשמע חריקת קולמוסו. כבכל תהלוכותיו - גם מעשה הכתיבה של רבי מאיר נעשה 

חד. חזק. בהיר. נטול-פשרות. 

שלשה  בטלית.  התעטפות  של  שונים  בשלבים  עוסקים  כבר  מתפללים  מנייני  כארבעה 
צלמים ניצבים מכל הכיוונים, ומחללים את הפסטוראליות הרכה. ימי בחירות היום. ימים 

שהפכו את הרב - דמות צנועה ושלווה במהותה – בעל כורחו, לאדם מַסקרן ומצּולם. 

הרב מזוז הופך עם הזמן והצלחתה המטאורית של תנועתו - למרן בעל כורחו.

הרב, שאלתי אותו גלויות, מאוחר יותר בשיחתנו, הרב ניצב בראש תנועה שתסחוף בעזרת 
ה' המונים... הרב הופך לדמות של 'מרן', שאלפים ישאבו ממנה אור וחום. זה כרוך, מדרך 
הטבע, בהידחקויות וריצות אחרי מכוניתו, וקצת סטיה מהשלווה הברוכה שהרב חי בה. 
מגיע  למשל  אני  הנה,  ה'.  בבית  אפילו  וסקרנים.  צלמים  הרב  אחר  אורבים  עכשיו  כבר 

ותהיות  הומה  לב  חודר,  במבט  בעט,  הצטייד  פרידמן  ב.  יעקב  הרב 
קיומיות – והלך לשהות יום שלם  במחיצת תורתו ואורו של מרן הגאון 
רבי מאיר מזוז שליט"א • הוא הקשיב לשיעורו, נצמד לתפילתו, ושוחח 
אתו ארוכות על עולמה של יהדות ספרד, שהרב משמש נושא דגלה; 
ועל הבעיות הבוערות של השעה • הוא יצא משם אדם אחר • מרתק
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ומטריד... האם הרב מוכן לקראת השינוי?

ואמר  הנקיות,  התמימות,  בעיניו  בי  הביט  הוא 
בפליאה אמיתית:

להפריע  צריך  זה  כל  כבודו  לדעת  איך  "למה? 
ולגעת בחיים ובסדרים שלי?"

התשובה הזו, עצם הפליאה שלו - טלטלה אותי. 
היא נגעה בי יותר מ-10 שיחות נובהרדוקאיות על 

מידת ה'השתוות'.

מחוץ לתריסיו של בית המדרש הסגפני, מתכרבל 
מפנקת.  לילית  רפידה  עטוף  במיטתו,  העולם 
זו מעמל  ישישים בגילאי 20 30- - נמים בשעה 
יומם; ובהיכל הדומם רכון הרב זו השעה השניה 
שעיניו  רעננה,  שנפשו   70 בן  צעיר  תלמודו;  על 
בהירות, שנפשו ספוגת סקרנות, ודרוכה לקראת 
עשרות החובות שיביא היום הבא בכנפיו. כאילו 
קודחת  שלו  העט  רעננה,  לילה  משנת  השכים 

בלהיטות במעמקי לשון ה'בן איש חי'.

5.44 שחרית. 

 לָפרק אותיות, ולבנות קומה

תפילתו מהירה – כשם שדיבורו מהיר. בחדות, 
בבהירות, בשלמות מוחלטת. הוא אינו מבליע 

אפילו שבריר של הברה. מפריד הפרדה מוחלטת 
בין הדבקים; מקפיד נמרצות על הבדלי הביטוי 

בין חיריק מלא לחיריק חסר, בין חולם מלא 
וחולם חסר, בין קמץ לפתח. הדקדוק אינו רק 

חלק מחובת התפילה. דקדוק נוקב מלווה את כל 
חיי התורה שלו - כחלק מאמת בהירה ומוחלטת. 

איש אמת נבחן לא רק בהכרעות הירואיות של 
הנהגת העם, אלא, לא פחות, בהכרעות הירואיות 
של הבדלה בין חיריק מלא לחיריק חסר. בתחום 

הזה, כמו בכל חלקי התורה – רכש הרב ידע 
פנומינאלי. 

אומרים עליו על רבי מאיר, שבתפילתו הוא מפרק 
את האותיות, ובונה אותן מחדש קומה שלמה! 

הוא מסיים לפני כולם. ב'ישתבח', ב'שמונה עשרה'. 
אצה לו הדרך. עולם עצום של תורה ממתין קצר-
רוח על מפתנו. כשנותר לו רגע אחד בודד, הוא 
משליך את ראשו בלהיטות על ערימת הספרים, 

וקולמוסו מסתער בחמדה על דבר האלוקים. 

במהלך היום המדהים במחיצתו, למדתי על יחס 
ההערצה של רבי מאיר לפרקי זמן של שניה. "כל 
שניה  כל  מְשִניוֹת".  "נגזרים  פעם  אמר  החיים", 
שלו ספוגה. רוּוייה. בין גברא לגברא, ובין פעולה 
לפעולה - הוא יושב עם ספריו וכתביו לשיעורים 
והדריכות,  הניחותא,  כל  עם  בודדת.  שניה  בני 
הקולמוס  ועם  בעיניים,  האינסופית  והבהירות 
הנובע - שדי לו בשניה אחת כדי לסלול שבילים 

חדשים בתהומות התורה.

 לטבול בפירוש רש"י  6.10 מעמד 'ברכת כהנים'. 
מספר  מדהים.  מעמד  מתרחש  כהנים  בברכת 
והוא  לפניו,  מתכופפים  לרב,  ניגשים  תלמידים 
מניח עליהם את ידו עם הטלית, כפי שנהוג לעשות 
במחוזות אחרים בין אב לבניו. זה מבטא בעוצמה 
את התחושה שתלמידיו הם כבניו. ברגעים האלו 
מתחלפת ארשת פניו  בחדות, וכבוד-ראש תהומי 
אומרים שכובד הראש  פניו. תלמידים  את  מציף 

כהנים  שברכת  בעובדה  מקורו  הזה,  המודגש 
דאורייתא.  

בקריאת התורה עולה הרב לתורה, קורא בעצמו 
את הפסוקים. ברגעים הבודדים שנותרו בין לבין, 
בפירוש  חושיו  מלא  טובל  ספון,  אותו  מוצאים 

רש"י על התורה...

6.30 שיעור בהלכה.  
 משנת ההמחשה

אם  בשאלה  בהלכה.  קצר  שיעור  משמיע  הרב 
קדושת בפירות יכולה לחול בפירות עורלה? הוא 
מדבר בקצרה. בבהירות. ממחיש את הדברים עד 
לרמה של גודל האגס וצבעו. כזו משנתו של הרב:  
בהירה. ברורה. יורדת עד לפרטי הפרטים של כלי 

המעשה. 

6.30 קבלת קהל. 
 כשהלב עובר דירה

לאחר התפילה תוך כדי קיפול התפילין, ניגשים 
יהודים לשאול שאלות. היחס שלו ְמַכבד, קשוב. 
קיימת הרגשה שלבו עובר דירה אל לב השואל. 

לאורך כל היום, בכל שעה פנויה משיב הרב 
בהלכה ובהנהגה. בכל תחום ולכל נושא - הוא 

ניגש באותו כובד ראש. 

מ'עמך',  יהודי  אותו  שואל  לפעמים",  רואה  "אני 
"פקחי משטרה האורבים מרחוק לעברייני תנועה, 
יש לי גם דרכים לזהות אותם. האם עליי להזהיר 
את חבִרי הנהג הנוסע בניגוד לכללי תנועה?" "אל 
תאמר לו דבר", קובע הרב. "עדיף שייָקנס. הוא 

ילמד לקח. והאנשים סביב לא יסתכנו". 

אברך ליטאי ניגש ומשתופף לעברו מלא קומתו. 
ככל שניתן להבחין - עיניו מוצפות דמעות. הוא 
הרופאים  אנוש.  חולה  שלי  "הבן  לדעת,  מבקש 
 - יחיה  אם  וגם  לחיות.  סיכוי  לו  שאין  אומרים 
ההורים?  בידינו  נותר  מה  רח"ל.  ל'צמח'  יהפוך 
תפילה! האם לדעת הרב עלינו להתפלל שייפטר 

מייסוריו? או להימנע בכלל מתפילה?" 

"להתפלל צריך תמיד", אומר הרב. "אין מצב בחיי 
היהודי - שתפילה נעקרת ממנו. תפילה מחוללת 
קרבת ה'. תתפללו כך: תעשה אלוקים, מה שטוב 

בעיניך לילד!".  

"אתה  כתער.  חד  שלו  הזיכרון  בי.  מבחין  הרב 
מכנה את עצמך יעקב ב. פרידמן?" ביקש לדעת. 
שם  איזה  שלו.  הסקרנות  זיק  ניצת  כשאישרתי, 
טמון בב' הזו? כשהשבתי לו 'בנימין', אמר בחום, 
"נו, בנימין - בן פורת יוסף. ברכה והצלחה".                                         

         

8.30 בעמק ההלכה. 

 בעולם נטול בחירות דרמטיות
בחדר  הלימוד.  חדר  של  בקצה-קצהו  עומד  אני 
פנימה דומיה קדושה. דממה מוחלטת. אני משליך 
'לפני  בהונות,  על  ונכנס בחשאי  מנגד  נפשי  את 
ולפנים'. בקצה הדממה הזו, בפינת החדר הגדול 
- ספונה בין הררי ספריה, רכונה על שולחן צר 
דמות קטנה שנבלעה בחדר הענק ובים הספרים 
עוצמה,  מלאות  חיוניות,  פנים  אותו.  המקיפים 
שעמדו בניגוד חריף לדמות המכורבלת ולאווירה 

הכבדה. 

עזות,  של  קירבה  מתקרב  נכנס,  שאתנו,  הצלם 
את  מקרב  הוא  תנועה.  וכל  תנוחה  כל  מצלם 
המצלמה כדי לקלוט את שמות הספרים. מכיוונו 
של הרב לא ניכרת כל תנועה. הרב מצוי בעולם 
בו  ואין  צלמים,  בו  ואין  פולשים  בו  שאין  אחר 
את  ממששות  ידיו  מתקרבות.  דרמטיות  בחירות 
לבניין  שלו  כלי-העבודה  ועטו,  הרמב"ן,  דפי 
ומזומן.  מוכן  אצבעותיו,  בקצה  ניצב  התורה, 
מפעם לפעם בוקעת מהפינה האפלולית, קריאה 

גרונית עמוקה:

"אביתר!"

בדבר  ידו  על  המסייע  אחיינו,  משפחתו,  בן  זהו 
אחד ויחיד, הושטת ספרים נצרכים.

"כרך שני של אבן העזר, אביתר!".  

הרגע  בזה  תלויים  חייו  כאילו  מזנק.  אביתר 
בכרך  לעיין  הרב  יוכל  מהירות  באיזו  בשאלה, 

השני של 'אבן העזר'. 

שעות תמימות הוא יושב כך, ושעות הוא עוד יישב 
כך. ועיניו יונקות מתוך דפי הרמב"ן את הקריאה 
האלוקית הראשונה ליום שני, י"א באדר תשע"ה!                                                     

אלו השעות בהן הוא מכין את שיעורו, וגם מכין 
ידו האינסופיים לעריכה. לרב יש 300  את כתבי 

ספרים בכתב יד להדפסה. 

11.00 קבלת קהל.  

מרן זצ"ל בגנזי מרומים 
שעת 'קבלת קהל'. אני נכנס לרב לשיחה אישית 

ממושכת.

אין לנו עסק בנסתרות, אמרתי לו, אבל הרב הרי 
הכיר את מרן הרב עובדיה זצ"ל ונפשו יותר מכל 

אדם אחר...

"אמת", מסכים הרב.

בתוך ההמולה הפוליטית של כל צד הטוען כולה 
שלי, וכל צד מתיימר לשלוט במה שמכונה היום 
"מורשת מרן", אני שואל את הרב כאיש של תורה, 
רבנו  של  שנשמתו  בכנות  לומר  יכול  הרב  האם 
עובדיה בן ג'ורג'יה, שמחה בשמי שמיא מהמהלך 

הנרקם ומתעצם באלו הימים של תנועת 'יחד'?

"הבה נבחן בצוותא את הדברים. כפי שאמר כבודו 
אין לנו עסק בנסתרות. איך אם כן נוכל לדעת? 
שהרב  תקופה  הייתה  ושיטתו.  דעותיו  מתוך  רק 
בתנאים  הלכתית,  מבחינה  להתיר,  נטה  עובדיה 
בו  חזר  ימיו  באחרית  שטחים.  החזרת  מסוימים, 
החד- ההלכתית  קביעתו  מוחלט.  באופן  מכך 

אישית,  ממנו  שמעתי  אני  שגם  כפי  משמעית, 
קביעה שהיא זו שמנחה בסופו של דבר את דרכנו, 

היא בבירור גמור לצד מה שאנחנו מכנים 'ימין'. 

אלי  הרב  ידידי  בראשות  'יחד',  שלנו,  "התנועה 
ישי, תיאבק בעזרת ה' למען הדעות האלו, למען 
ארץ ישראל, כרצונו המובהק של מרן. ולכן ברור 
בקיומה  גדולה  שמחה  שמח  שהרב  לגמרי  לי 

ופריחתה של תנועתנו".

הרב הסכים עם מרן הרב עובדיה זצ"ל בדברים 
כמו  מסוימים;  בדברים  עליו  וחלק  מסוימים, 
בארץ  יוסף  הבית  מרן  דעת  השלטת  בשאלת 
'ב' שקיעות' של רבנו תם  הקודש, וכמו בשאלת 

בארץ הקודש. איך היו היחסים ביניכם?

"הייתה בינינו חיבה רבה ברוך ה'. הייתה הארת 
פנים רבה. ההבדלים בהלכה לא היו מכריעים. היה 

בעיקר העניין של דעת רבנו תם בשתי שקיעות. 
אני טענתי שכאן בארץ ישראל אי אפשר להכריע 
כך, בגלל תנאי השקיעה, להבדיל מאירופה, מרן 
חלק על זה. זה לא מנע קשר של ידידות ואהבה 

גדולה בינינו..".

החמורים  הדברים  שלמרות  אומר  הרחוב 
דרעי,  אריה  ר'  יו"ר ש"ס  נגד  שהושמעו בקלטת 
זצ"ל  עובדיה  הרב  מרן  הרי   – דבר  של  בסופו 
העניק לו את שרביט ראשות תנועת ש"ס. וזה מה 

שאמור להכריע. מה דעת הרב בשאלה?

קודם.  שדברנו  מה  על  ולחזור  לשוב  רוצה  "אני 
הפוליטיקה של הכתרת יושב-ראש זה או אחר - 
היא עניין שולי, ככל פוליטיקה. והיו בכלל שאמרו 
בבחירת  ואחרים  אלו  לחצים  מרן  על  שנכפו 
היו"ר. מרן הרב עובדיה עצמו טען שכפו עליו את 
ההכתרה ההיא. ישנו מכתב כזה. אבל כל זה, כפי 

שאמרתי, הוא עניין שולי. 

כאמור,  הזו?  בעת  להתמקד  יש  באמת  "במה 

אין  ה'  ברוך  שם  מרן.  של  ההלכתיות  בדעותיו 
נתונים  וחס  חלילה  אין  ה'  ברוך  ושם  כפיה, 
פוליטיים משתנים. זה הדבר היחיד הקובע באמת 

ליהודי ירא אלוקים. 

"ובכן, מה אומרת ההלכה?

"מרן בערוב ימיו הכריע נחרצות נגד כל מסירה 
הלכתית  הכרעה  זוהי  ישראל.  ארץ  חבלי  של 
ברורה שאינה קשורה לקלטת זו או אחרת, ואינה 
זהו הדיון  ואין לסגת ממנה.  קשורה לפוליטיקה, 

האמיתי היחיד שראוי לדון בו. 

"זוהי למעשה מורשת מרן!

ההלכה  ומורשת  מרן,  מורשת  כממשיכי  "ולכן, 
הקודש,  ארץ  שטחי  על  לוותר  שאין  הברורה, 
ידידנו הרב  עם  'יחד'  תנועת  להקים את  נאלצנו 
אלי ישי. )בכאב גדול( מה שקרה בגוש קטיף לא 
שאני  תקופה  היתה  זו  וחלילה!  חס  עליו  נחזור 
קורא עליה 'משיב חכמים אחור', החליטו להציל 
להציל  שניתן  מה  בשעתו,  זכאי  בן  יחונן  כרבי 

מאותו שלטון. נו נו, לא נחזור על זה! 

"ואני שואל, האם נוכל לסמוך בנושא הקריטי הזה 
הוא  והרי  לסמוך?  נוכל  איך  דרעי?  אריה  ר'  על 

גרר אותנו לא פעם לשבת עם השמאל; והרי גם 
כאלו  קולות  לפעם  מפעם  ועולים  עלו  לאחרונה 
מהכיוון שלו. קולות המשתנים לכאן ולשם - לפי 
הצורך הפוליטי. על רקע התנהלותו בעבר, אני לא 
מרגיש שאני יכול לסמוך עליו שלא יבחר ללכת 

עם השמאל. לא יכול לסמוך. 

נפשי  בשמים,  מרן  של  הצער  על  דיברת  "ואם 
צער  איזה  מאד!  מאד  יודעת  נפשי  מאד!  יודעת 
על  אריה  ר'  יחזור  שוב  אם  למרן,  הדבר  יגרום 
נוחה,  פוליטית  הזדמנות  לידיו  כשתזדמן  מעשיו 
ויצביע ויילך עם השמאל. אי אפשר הרי להתכחש 

לאפשרות הזו. זה קרה. 

"אומר לכב' יותר. פניתי לר' אריה במכתב בנושא 
העת,  בבא  יאשר,  שלפחות  רק,  ובקשתי  הזה, 
הצבעה חופשית של חברי הכנסת בנושא החזרת 
יפנו  לא  שרובם  והכרה  ידיעה  מתוך  שטחים. 
לרעות במחוזות השמאל. ר' אריה אפילו לא ענה 

למכתבי. 

ארבע  והרי  איך?  ְמַפלגים.  שאנחנו  "אומרים 
ולא  אליו,  שיגרתי  פיוס  נסיונות  של  מכתבים 

נעניתי". 

בהורמנא דמלכא, עזות אפילו כלפי שמיא מהניא, 
"הני  אומרים,  חז"ל  העזות.  על  הרב  לי  ימחל 
בבלאי טיפשאי דקחזי ייקרא דאורייתא תרי זימני 
)הבבלים  מינייהו"  גיורי  מגיירי  קא  ולא  בשתא, 

בן  עובדיה  רבנו  של  שנשמתו  בכנות  לומר  יכול  הרב  האם 
ג'ורג'יה, שמחה בשמי שמיא מהמהלך הנרקם ומתעצם באלו 

הימים של תנועת 'יחד'?

"הבה נבחן בצוותא את הדברים. איך נוכל לדעת? רק מתוך דעותיו 
מבחינה  להתיר,  נטה  עובדיה  שהרב  תקופה  הייתה  ושיטתו. 
הלכתית, בתנאים מסוימים, החזרת שטחים. באחרית ימיו חזר בו 
מכך באופן מוחלט. קביעתו ההלכתית החד-משמעית, כפי שגם 
בסופו של  זו שמנחה  אני שמעתי ממנו אישית, קביעה שהיא 
דבר את דרכנו, היא בבירור גמור לצד מה שאנחנו מכנים 'ימין' "
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הטפשים הרואים את כבוד התורה פעמיים בשנה, 
את  השגיבו  חז"ל  מתגיירים(.  אינם  זאת  ולמרות 

עצם מעמד כבוד התורה...

הפשטות,  ובקשת  הכבוד,  מן  בבריחתו  הרב 
מתעטר במגבעת וחליפה כאחד העם. הרב ניצב 
תנועה  בראש  עומד  הרב  קדושה,  ישיבה  בראש 
לא  האם  פיו;  למוצא  מייחלים  אלפים  קדושה, 
פראק  כלשהי,  בגלימה  יתעטר  שהרב  ראוי  היה 

לפחות?...

הוא מחייך בלבביות. "עברתי בימים האלו למעין 
התנועה ומורשת מרן טלטולים על גבי טלטולים... 
הידור  של  הזו  הנוספת  לטלטלה  מוכן  אינני 

בלבוש... יאמין לי, קשה לי השינוי הזה מאד". 

מן  'בורח  של  לבוש  הוא  הרב  של  לבושו  אבל 
הכבוד'; 'אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל 
אתה'!.. עיני רבבות אנשי אמונה נשואות אל הרב 
בעת המבולבלת הזו של הבחירות, רצונם לראות 

את מלכם בבגדי מלוכה...

צוחק. "מה, אני לא מופיע טוב? הנה, ל'אבן עזרא' 
היה מעיל העשוי כולו חורים וטלאים, ואפילו כתב 

עליו שיר: 

ְמִעיל ֵיש ִלי ְוהּוא ִכְדמּות ְכָבָרה / לחיטה להנפה 
או  שעורה / כאוהל אפרשנו ליל באישון / וכוכבי 
רום ישימון בו מנורה וֵאַלּה מספור את כל נקביו 
/ אשר דומים לשיני המגרה / ותקוות חוט תפירת 
כל קרועין / - עלי שתי וערב היא יתרה /א-לוהי 
! החליפהו במעטה / תהילה לי ותיטיב התפירה /

)הרב חוזר על-פה על השיר, ומדקדק בהברותיו, 
בדקדוק.  השיר  מתוך  מילה  כל  לי  מאיית  הוא 
היא  נכונה  הברה  ועל  הדקדוק  על  ההקפדה 
בנפשו, "יודע כב' איך מאייתים 'ותיטיב, ו' ת' י' 

ט' י' ב'...(

 

בהורמנא דמלכא. הציבור רואה את הרב. לא את 
שירי 'אבן עזרא'. הציבור רוצה את מלכו בראשו, 

לבוש כתר וגלימת מלכות...

מחייך בחמימות. "נו, בסדר, אם יש כל כך צורך 
אשפר את לבושי... למרות שאני סבור שהלבוש 

הנה,  מלבוש,  הרמב"ם  תביעת  על  עונה  שלי 
הרמב"ם מסכים אתי!".

ובכל זאת, התעקשתי, הרב שואף להחיות נפשות 
היום,  בפרט  המזרח,  עדות  בני  בקרב  נשברות 
דשמיא  בסייעתא  שתלך  'יחד'  תנועת  בראש 
מלכות.  ללבוש  ֵמה  כָּ 'המזרחי'  הציבור  ותתעצם, 

לגלימה, לעטרה'.

ולהתעטר  בנפשי,  שקר  לעשות  יכול  לא  "אני 
צדק  יש  אולי  "טוב,  רגע.  מהרהר  בגלימה...". 

בדבריך, אולי באמת פראק..." 

הלימוד  לשיטת  מתנגד  אותו,  שאלתי  הרב, 
במרחב- מצויים  אנחנו  הליטאית-למדנית, 
יחדו  מתגבלות  רוחניות  שהשפעות  זעיר,  מחיה 
למדו  וחסידים  מזרחיים  זו.  על  זו  ומאצילות 
וליטאים  טראפ,  נפתלי  ברבי  לעיין  מהליטאים 
למדו לרקוד ולהתפלל בלהט. למה בעצם להתנגד 

לתהליך המשלב הזה של סגנונות?

הוא נרתע מידית. "חלילה. מי אני שאתנגד! אבל 
נכון שהתפיסה שלי שונה, ואני חושב שיש לַשֶמר 

אותה".

ישראל מסלנט שמע פעם סברא  מספרים שרבי 
בצורת  ואמר:  ימיו,  בשלהי  שחי  חיים,  רבי  של 

החקירות האלו ילמד הדור הבא...

"זה נכון, אבל אתה הרי יודע שרבי ישראל מסלנט 
הבא,  הדור  חשיבות  מפני  הדברים  את  אמר  לא 
 - לתפנוקיו  המכור  דור  חולשתו...  מפני  אלא 

שיזקק בהכרח לעינוגים בדרך לימודו".

שלנו.  לדור  התכוון  ישראל  רבי  אכן  ברור. 
האייפונים  דור  והרעשים,  הצבעים  דור 
קצת  להזרים  רצה  ישראל  רבי  והסמרטפונים... 
חיות תורנית גם ללומדיו העצלים והמפונקים של 
דורנו, 'הבלא מפיק הבלא'!.. לכך עודד את שיטת 
הלימוד הישיבתית, עם החקירות, וה'רייד', ושאר 

הממתיקים...

"ממתיקים! והרי גם אני מדבר על ממתיקים! לא 
נכחת בשיעורי ההלכה שלנו, ולכן אתה תוהה. אני 
בדורנו  גמורה  שחובה  להגרי"ס,  מסכים  בוודאי 
להחיות רוח שפלים, אבל אני בטוח ויודע, שבחור 
שלומד את ההלכה על בוריה, פרטיה ודקדוקיה, 
וזוכר אותה בבהירות, זה בהחלט יעניק לו אותה 
חדווה וסיפוק, ואותה חיבור רגשי לתורה, שעליו 

דיבר רבי ישראל!"

דיוקי  דקדוק,  וְלַלמד  ללמוד  לעסוק,  מרבה  הרב 
קריטיים  נושאים  הם  אלו  וכדו',  הגהות,  לשון, 
אלו  לכאורה  אבל  תילה.  על  התורה  להעמדת 
נושאים דקים, עם מידה של אפרוריות. האם ניתן 
בן  נהנתן  נפש של  ודקדוקי-לשון,  בדיוקי  לרתק 

16 בדורנו?

"בלי צל של ספק. בלי ספק! על כך אני מדבר! 
כל  והרי  לו.  בהירים  הדברים  עוד  כל  בתנאי: 
תכליתו   - עליו  שדברת  והלשון  הדקדוק  עניין 
לנסוך בנפש הלומד בהירות. בהירות בנפש יוצרת 

סיפוק. בהירות בנפש יותרת ִחיּות!"

האם לומדים בישיבה של הרב, כתבי רבי חיים, 
רבי שמעון שקאפ, רבי ברוך בער...

אנחנו  אבל  כך.  כל  רחוק  הגענו  "לא  בחיוך. 
רבותינו  יסודות  את  העיון  בעומק  לומדים 
הראשונים והאחרונים, המהרש"א ספרי מהרש"ל,  
לומדים את מקורות הלמדנות, שהיא  גם  ואנחנו 
מחקור  גם  למעשה  היא  אבל  המזרח,  למדנות 
מהרי"ט,  המלך',  'שער  כמו  הליטאית,  הלמדנות 
'מחנה אפרים', ועוד. ובכלל, הרי גם ה'חזון איש' 
כותב באיגרתו, 'לא יפה עשה הדור שזנחו לימודי 
בשיטה  לומדים  אנחנו  "נו,  צוחק,  מהרש"א'" 

הליטאית של ה'חזון איש'..." 

11.20 השיעור. 

הישיבה - כמו הלב באברים
של  החיים  צומת  הוא  רחמים'  ב'כסא  השיעור 

הישיבה. כמו הלב באברים. 

היא  הזה  אחד המאפיינים המקסימים של האיש 
אינו  הרב  לקחו.  לשומעי  הדרוכה  ההקשבה 
סקרנות  בו  ניכרת  גרידא.  ענווה  מטעמי  מקשיב 
כולו.  מתרכז  והרב  סברא,  מעלה  תלמיד  לשמה. 
ניכר שהוא ממשש את הסברא במוחו, באצבעותיו, 

ומתייגע למצא בה ממשות ורוח תחיה. 

הרב ככלל איש סקרן. מעבר להקף הידיעות הנורא 
שלו בכל חלקי ים התורה, הראשונים והאחרונים, 
ומדעים  בשפות  בהיסטוריה,  עצום  בקיא  הוא 
שונים. בביתו ניתן למצא הגהות והערות על שלל 
עצום של ספרים, מ'מורה נבוכים' להרמב"ם, עד 

ספרי הלכה של מחברים בני זמננו.

דוד, תלמיד טוניסאי צעיר חוזר על דברי הרשב"ם 
כלל  שבדרך  בתרא,  בבא  מלימודי  לו  הזכורים 

ההסבר השני בגמרא, עיקרי יותר. פניו של הרב 
ניצתות בחדווה. הוא מפשפש בדברים כאילו היו 
אתרוג מהודר, טורח ופותח בבא בתרא, ומתעניין 
הרשב"ם  דברי  "ולדעתך  אמת,  של  התעניינות 
וניכר  שלנו?",  בתוס'  השני  להסבר  גם  מכוונים 
בו, שהוא ממש-ממש ישמח לשמוע אם אכן כך 

חוות-דעתו של נער בן 18. 

הובלת מהלך השיעור עוברת מעתה לתלמיד...

מדהימה  השיעור,  באמירת  הרב  של  שיטתו 
השיעור  את  החינוכית.  ועוצמתה  בפשטותה 
מוסרים בפועל הנערים עצמם. לפי סדר כלשהו. 
מספרים לי שהתלמידים כאן מכינים שיעור כזה 
חמש עד שש שעות. הבחור שמוסר את השיעור 
חוזר על דברי הגמרא, הנערים מקשים, מתרצים. 
במשפט  לפעם  מפעם  אותם  מתקן  עצמו  הרב 
הופכים  כזה  באופן  מכוון...  מיישר,  שניים,  או 
הצעירים משומעים פאסיביים - לחלק חי ונושם 

בתהליך התהוות ובניית השיעור. 

התהליך הזה מחייב את התלמידים כולם עד אחד 
להימצא בעומק הדברים והמהלכים. אבל לפי מה 
שראיתי בשעת-הקסם ההיא של השיעור – כולם 
שמחים להימצא שם, בעומק הדברים והמהלכים!

כותב  כולל  משתתפים,   34 הזה  בשיעור  מניתי 
השורות. מניתי 34 קלסתרים מסופקים ומרוצים. 

כולל כותב השורות... 

הרמב"ם  שדברי  אומר  התלמידים  מצעירי  ד', 
מהמבואר  שונים  קצת  ולווה  מלווה  בהלכות 
לפתוח  הרב  את  מחייב  זה  בסוגייתנו.  ברמב"ם 
בעצמו את הרמב"ם שד' ציין. הוא מתעניין אצל 
תלמידו היכן בדיוק לשון הרמב"ם, ומה הוא לומד 
זה  היה  כאילו  לשונו,  על  בניחותא  וחוזר  ממנו. 

חלק מתהליך החידוש האישי שלו.

ולפתע קלטתי את המראה הגדול ואת סוד קסם 
השיעור. הרב לומד חברותא עם תלמידיו... חוץ 
הדברים  במהלך  ניכר  לא  המעריצות,  מעיניהם 

הבדלים בין הרב לתלמידיו...

לישרות  שלו  העצום  והביקוש  האמת  תפיסת 
למצב  מזוז  הרב  את  מביאה  ולטוהר-האמת, 
גדולה.  שלווה  ושל  גדולה,  בהירות  של  מתמיד 
לַאמת  ניסיון  ושום  אינטריגה,  של  צילה  צל  אף 
סברה  להצדיק  מנסה  אינו  פעם  אף  השקר.  את 
בכוח. אף פעם אינו מתחבט. הוא יושב בצוותא 
לאמת.  שבילים  אתם  יחד  ומחפש  תלמידיו  עם 
ובכל  סוגיה  בכל  לפניו  צועדים  והאמת  היושר 

צומצ מצמתי החיים. 

היושר והאמת הם הפרוז'קטורים של חייו.

אחרים,  תורה  מרביצי  של  לשיעורים  בניגוד 
ופסיקה.  למדנות  ראשונים,  גמרא,  כאן  משלבים 
הפסיקה אינה מנותקת מחבלי-לידתה הלמדניים 
ונושם מהתהוותה הלמדנית של  - והיא חלק חי 

הסוגיה!

ענוג  רך.  סבר  הרב  על  עליו  משרה  השיעור 
בדיוק  היודע  כאדם  ונשמע  נראה  הוא  ומפוייס. 

נמרץ מה מצוי בעיקול השני של הדברים.

13.00 קבלת קהל. 

מי ימלא את חלל היתמות?
בחורים נכנסים לשאול ולהיוועץ. אחד הצעירים 
'שהחיינו' על משקפיים  לברך  עליו  מתעניין אם 
חדשות. על כך השיב ראש הישיבה, שאין מברכים 
הדבר  ומעיקר  רפואית,  לעזרה  שנעשה  דבר  על 

טוב לו לאדם בלעדם...

עוברת  הביתה  שלו  הדרך  בהלכה.  שואל  בחור 
כאשר  לנהוג  עליו  כיצד  חילונית.  שכונה  דרך 
נעצר לידו רכב בשבת, והנהג שואל איך מגיעים 
את  "להדריך  הרב,  השיב  כך  על  פלוני.  למקום 
הנהג בעודו ברכב - אסור. הרי זה כאילו אמרת 
לו כיצד לנסוע בשבת. הסבר לו את הקונפליקט 
קש ממנו באדיבות לצאת מהרכב, והדרך  שלך, בַּ

אותו איך להגיע".

אמרתי  המזרח,  ביהדות  שוררת  גדולה  יתמות 
שקעה  בכלל.  התורה  בעולם  בעצם  מזוז.  לרב 
השמים בצהריים... באופן טבעי הרב, עם ידיעותיו 
העצומות בחלקי התורה, וידידותו עם מרן - אמור 

להמשיך את...

הוא אינו מאפשר לי לסיים. "חלילה! חלילה וחס! 
אין יורש למרן, אין מי שיוכל לרשת את מקומו!..."

אבל למה?... דור דור ודורשיו, נאמר. יפתח בדורו 
כשמואל בדורו  הרב מאזוז בדורו - כהרב עובדיה 

בדורו.

"יש לנו את חכם שלום כהן. אני חלוק עליו בכמה 
דברים. אבל איך אדמה ואשווה לו?"

14.00 תשובות למכתבי תורה. 

מי יורה דעה ומי יבין שמועה
מהשעה שתיים עד השעה חמש, שב הרב ומסתגר 
היתר  בין  ועמל בתורה בשקידה עצומה.  בביתו, 
הוא מקדיש את הזמן הזה להשיב למכתבי תורה 
היהודית.  הפזורה  קצווי  מכל  כאן  המתקבלים 
שונים,  ומכונים  עולם,  גאוני  דינים,  בתי  אבות 
על  להישען  ומבקשים  הנחייתו,  את  המבקשים 
התמצאותו בכל פינות התורה והחכמה האנושית.

תלמידים ובני הבית מעידים, כי לאחר הסתלקות 
וגובר  הולך  המכתבים  זרם   – עובדיה  הרב  מרן 

מיום ליום בקצב מסחרר.

בשקט משקט, מתחת לרעשי ורחשי הפוליטיקה, 
העם עצמו - גאוניו ומורי דרכו - מכריע מי יילך 

לפניו, מי יורה דעה ומי יבין שמועה.  

17.00 מנחה בבית הכנסת, שיעור 
'בבן איש חי' .

18.00  תפילת ערבית,

קבלת קהל קצרה
עליה,  מכריז  אינו  איש  ספונטאנית.  קהל  קבלת 
אבל אנשים מבקשים לָהֵחם, להתקרב, אני מניח 
הציבור  של  דרכו  הן  אליו  מהשאלות  שחלק 

בחלקי  העצומות  ידיעותיו  עם  הרב,  טבעי  באופן 
התורה, וידידותו עם מרן - אמור להמשיך את...

הוא אינו מאפשר לי לסיים. "חלילה! חלילה וחס! אין 
יורש למרן, אין מי שיוכל לרשת את מקומו!..."

בדורו  יפתח  נאמר.  ודורשיו,  דור  דור  למה?...  אבל 
כשמואל בדורו  הרב מאזוז בדורו - כהרב עובדיה 

בדורו.

בכמה  עליו  חלוק  אני  כהן.  שלום  חכם  את  לנו  "יש 
דברים. אבל איך אדמה ואשווה לו?"
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עונה  הרב  שאלה.  דרך  המלהטת,  לחמה  להתקרב 
"אני בחור שגדלתי  תשובה מלאה. קצרה. בחמימות. 
בתשובה,  חוזר  בחור  אליו  פונה  חילונית",  במשפחה 
"אני שואף ללבוש מגבעת וחליפה. ודווקא העניין הזה 
של מגבעת, הוא חלק שהמשפחה שלי מתקשה מאד 
הזה,  הלבוש  על  להתעקש  עליי  האם  ולעכל.  לקבל 

למרות הלעג והעלבונות? 

בהירה.  קצרה.  מדודה.  הרב  תשובת  תורתו,  ככל 
להיות  חייב  שכינה,  כנפי  תחת  שנכנס  "מי  ְשֵלמה. 
מצויד בהכרה של הפסוק 'ויגבה לבו בדרכי ה'", כובע 
וחליפה, שנתחייבנו בו גם על פי שולחן ערוך - הוא 
בכלל 'ויגבה לבו'". הרב מחייך את חיוכו המתוק. "וקווי 

ה' יחליפו כח – 'כח' - ראשי תיבות כובע וחליפה".

הרב הוסיף והציע לו הצעה פרקטית, להוסיף ללבושו 
גם עניבה, וגם לשמור על אלגנטיות החליפה. "זה ייקל 

עליהם לכבד את הלבוש שלך".

אב לילד רך ניגש ושואל, מה עליו לעשות כשבנו בן 
ה-4 זורק את הכיפה שלו פעם אחר פעם בבוז. איך 
כיפה. מה שאתם  נגד  לילד כלום  "אין  להגיב? הרב: 
מכנים בוז – הוא מכנה תשומת לב. חמימות. במקום 
להתעסק עם הכיפה שלו – חבק אותו. ספר לו עד כמה 

אתה אוהב אותו. הוא לא יזרוק יותר כיפות".

 – 18.30
ְדַבק  י ַהגּוף ְותִּ ל חּושֵׁ ר ּבוֹ ְרצוֹן-ַהֶנֶפׁש, ְוִיְתַבְטלּו כָּ ִיְגבַּ "שֶׁ

ִלּבוֹ ֵאׁש ַאַהָבָתה - - " ְבַער בְּ ִעיּון ַהּתוָֹרה... ְותִּ ַנְפׁשוֹ בְּ

שעות הלילה, הן היפות בשעותיו של הרב. הוא מסתגר 
ספריו  אלפי  ניחוח  את  קרבו  אל  נושם  בחדרו,  לבדו 
וקבצי חידושיו. אלו השעות המתוקות באמת, בהן הוא 
מסב מוקף בהגיונותיו, סברותיו, ספריו ופסקיו - ושר 

בדד את שיר השם. 

האינטימי  המפגש  הדבקות.  שעות  הן  אלו 
של  הטהור  לשכל  ההומה  נפשו  בין  ביותר 

התורה הקדושה.

לילה  שעת  עד  בערב,  וחצי  שש  מהשעה 
הוא  והסחת-דעת,  הפרעות  ללא  מאוחרת, 
והאור  והסטנדר  והגמרא  הוא  בדד;  יושב 
הזורח בלבבו. ניגשתי על בהונות לקצה החדר 
לראות במחזה. חזרתי לאותו חדר ואותה פינה 
כעבור ארבע שעות לימוד - והרב רכון עדיין 
נטוע  היה  כאילו  וחידושיו,  ודפיו  ספריו  על 

שם מששת ימי בראשית - - 

יום  דם.  וכל  חלב  כל  נטוע  הוא  הזו  בפינה 
אחר יום, שנה אחר שנה, ולבבו הולם בקצב 
צמודות  עיניו  תורתו.  של  הלמות-לבבה 
כשני גחלים בוערות אל ספריו, ורק המייתם 
והחריקות  הדפים  דפדוף  של  החרישית 
הקלות של עטו הנצחי - בוקעים מהאפלולית 
המקודשת; עדות לבאי עולם ששכינה שורה 

בבית הזה!

דמותו של הרב נחקקה לפני 400 שנה בידי 
רבנו אליהו די וידאש בעל 'ראשית חכמה':

ל  ר ּבוֹ ְרצוֹן-ַהֶנֶפׁש, ְוִיְתַבְטלּו כָּ ִיְגבַּ  "...שֶׁ
ִעיּון ַהּתוָֹרה,  ְדַבק ַנְפׁשוֹ בְּ י ַהגּוף ְותִּ חּושֵׁ
בוָֹתיו  ָאר ַמְחשְׁ ק ּכֹל שְׁ ִיַבֵטל ַהחוֹשֶׁ מוֹ שְׁ כְּ
ִלּבוֹ  ְבַער בְּ ְותִּ ְלְתׁשּוָקתוֹ,  ק  חוֹשֶׁ ְהיוֹתוֹ  בִּ
ן,  ְוִישַׁ ְוִיׁשֶתה  יאַכל  שֶׁ ַעד  ַאַהָבָתה,  ֵאׁש 
)'ראשית  ְבְתׁשּוָקתוֹ..."  בוָֹתיו  ַמְחשְׁ ְוכֹל 

חכמה' שער האהבה, פ"ד(

לא  פיו; האם  למוצא  מייחלים  אלפים 
היה ראוי שהרב יתעטר בגלימה כלשהי, 

פראק לפחות...?

הוא מחייך בלבביות. "עברתי בימים האלו 
טלטולים  מרן  ומורשת  התנועה  למעין 
לטלטלה  מוכן  אינני  טלטולים...  גבי  על 
הנוספת הזו של הידור בלבוש... יאמין לי, 

קשה לי השינוי הזה מאד". 

הנה,  טוב?  מופיע  לא  אני  "מה,  צוחק. 
ל'אבן עזרא' היה מעיל העשוי כולו חורים 

וטלאים, ואפילו כתב עליו שיר

 הציבור רואה את הרב. לא את שירי 'אבן 
בראשו,  מלכו  את  רוצה  הציבור  עזרא'. 
הציבור  מלכות...  וגלימת  כתר  לבוש 
לגלימה,  מלכות.  ללבוש  ֵמה  כָּ 'המזרחי' 

לעטרה'.

בנפשי,  שקר  לעשות  יכול  לא  "אני 
ולהתעטר בגלימה...". מהרהר רגע. "טוב, 
אולי יש צדק בדבריך, אולי באמת פראק

אין  התורה'?  מ'דגל  שמאוכזבים  ליטאים  שמאוכזבים "יש  תושבים  יש  ל'יחד'.  הולכים  פרובלם, נצביע יחד. מאוכזבים מש"ס? יחד, יחד."מראשי עריהם הרצויים רק לחלק מאחיהם? נוט בעיה, 

יוסי אליטוב, חדשות משפחה, י"ג באדר תשע"ה

"הזליגה לאלי ישי... מתברר שישנם חוגים נוספים 

שמגלים עניין בהצבעת מחאה לרשימה החדשה.. 

וכשמדובר בהצבעת מחאה אי אפשר לדעת היכן 

זה נגמר."

יעקב ריבלין, בקהילה פלוס, י"ד באדר תשע"ה

מהם  ושומע  איתם  מדבר  כשאתה  מאד  ורצון "הרבה  גדולה,  אהדה  יש  ישירות  בשיחות  גם סתם  ודאית  זליגה  יש  ישי...  באלי  ולתמוך  לבחור 
מני גירא שוורץ, מדברים בחירות - קול חי, י"ח באדר תשע"המיהדות התורה לאלי ישי..."

הסחף נמשך!

יחד
בראשות אלי ישי

 נאמנות לתורה,
לעם ולארץ.

10



1213



מה סוד ההצלחה של אמפריית התורה העצומה 
יורם אברג'ל? חיפשנו  רבי  שהקים הגאון הגדול 
את    התשובה בביקור שערכנו בלב המוסדות, 
הקרבה  על  שמענו  הכל.  התחיל  ממנו  ובמקום 
המיוחדת של הגאון רבי יורם אברג'ל העומד בראש 
המוסדות, עם הבבא סאלי זיע"א, ההצמדות למרן 
זיע"א, היניקה מתורת חב"ד וההערכה למרן ראש 
רבי מאיר מאזוז שליט"ש,  הישיבה הגאון הגדול 
'רב  האיש  של  הפסיפס  את  מרכיבים  אלו  כל 
אותו לתמוך בצורה  גם שמביאים  והם  הפעלים' 

נחרצת, במפלגת "יחד". 

בסמטה צרה בעיירה נתיבות, שוכן המרכז הרוחני 
אור  אלומות  השולח  פעלים'  רב   – רינה  'קול 
רוחש  המקום  ועולם.  הארץ  קצוות  לכל  ויקרות 
שגרתיות,  הלא  גם  היממה,  שעות  ברוב  אדם 
ומבקשי  לימודם,  את  ומלבנים  יושבים  אברכים 
ראש  אל  להכנס  לתורם  ממתינים  ועצה  ברכה 
המוסדות הגאון הגדול הרב יורם אברג'ל שליט"א, 

בימים אלו נוספת למקום  רוח נוספת  להגברת 
כח התורה והאמונה על ידי חיזוק ועידוד רשימת 

"יחד" והירתמות להצלחתה.

 מהרגע שהרב גילה את דעתו ברורות כי הקמת 
תנועת 'יחד – העם איתנו' היא צו השעה, תלמידיו 
הנאמנים לא נחים לרגע ופועלים למענה בנמרצות 

אין סוף. 

וחד  ברור  מכתב  הרב  פרסם  אז  שבט,  בכ"ח 
משמעי בו כתב: "ידועים דברי רבנו הרמ"א זיע"א 
ורבבות  ומאחר  הספקות,  כהתרת  שמחה  שאין 
שואלים מסופקים מה דעתי לבחירות אלו של שנת 
תשע"ה, הריני להשיב כי אני מצביע לתנועת 'יחד' 
בראשות הגאון העצום רבנו מאיר מאזוז שליט"א 

ואחדות  שמחה  מתוך  ידיו  את  לחזק  וחשוב 
ולהצביע יחד". הגר"י אברג'ל שליט"א הוסיף עוד 
וקרא לאחדות השורות לאחר הבחירות: "אבקש 
בהבנה  שיקוליי  את  שייקחו  ש"ס  תנועת  מחברי 
ובשמחה, ולאחר יום הבחירות נעשה הכל לאחד 
כבוד  למען  פעולה  בשיתוף  ולנהוג  השורות  את 
מרן  את  לשמח  לנו  היא  אחת  מטרה  כי  שמים, 
את  וחיזק  האחדות  את  אהב  ימיו  שכל  זצוק"ל 
"בברכת  וחתם:  העם".  שכבות  בכל  המסורת 
מאז  מוקירכם  והארץ,  ישראל  ואהבת  התורה 

ולתמיד ועבד נרצע למרן זצוק"ל יורם אברג'ל".

 "אני חושב שהמצווה הזו, להצביע עבור תנועת 
"יחד",  יש בכוחה להציל מהרבה דברים, ולהרבות 
קרנה של תורה, אבל לא צריך להכנס לויכוחים 
ולא להתלהם. אם מישהו כועס,  תגיד, יש לי את 
הרב שלי, שאמר לי ככה" – מצוטט הגר"י אברג'ל 

על ידי תלמידיו, בהתוויית הדרך לפניהם.

נקיה,  קבוצה  זו  אומר:  הוא  "יחד"  תנועת  על   
קבוצה יפה, שיש לה דעת תורה, הראש, אלי ישי,  
לו  כשהציעו  גם  בהכל,  למרן  נאמן  כהלל,  עניו 

הרבה דברים. הוא עושה רק כדעת מרן זצוק"ל. 

בימים  לפעול  הזה,  הגדול  האיש  את  מי שמביא 
אלה, ללא ליאות למען תנועת 'יחד', ולדרבן את 
מקרבתו  הנהנים  לקחו  שומעי  תלמידיו  אלפי 
הרוחני  המנהיג  הוא  כמוהו,  לעשות  ומברכותיו 
של התנועה  מרן  ראש הישיבה רבי מאיר מאזוז 
דבש  אוכלים  עולם  שגדולי  אדם  "זה  שליט"א,. 
דרך התורה שלו והמתיקות שלו, בפסיקה, בענווה, 
בהכל. ואם הוא בחר באלי ישי,  ומרן אמר על אלי 
ישי "נאמן ביתי", גם אני הקטן, השלישי , מצטרף. 
אז ב"ה החוט המשולש לא במהרה ינתק"  - אומר 
אותי  שואלים  ומוסיף:"אנשים  אברג'ל  הגר"י 

לכל  עונה  ואני  אישיים,  דברים  גם  פרטי  באופן 
אחד מה נכון. כאן זה לא רק עצה פרטית, זו חובת 
השעה. סוף וקץ לכל צרותנו ובע"ה ויהי בישורון 

מלך בהתאסף ראשי עם 'יחד' שבטי ישראל". 

בעצרת הגדולה שהתקיימה בנתיבות בהשתתפות  
רבבות, הוסיף הרב ברכה מיוחדת ל "רבי אליהו 
שהוא יהיה הנבחר וינהיג את עמנו וב"ה, שיקרב  
וגם את האשכנזים,  גם את הספרדים  כולם,  את 
אלה  את  גם  הארץ  את  שאוהבים  אלה  את  גם 
שעדיין לא אוהבים, כולם נקבצו באו לך ב"ה, וזה 
יעמוד נגד כל המשברים הגרעיניים שמספרים לנו 

עליהם". 

מנהיג המהפכה הרוחנית
מייסד  החל  בו,  נמצאים  שאנו  הצנוע  בבנין 
המוסדות, הגאון הצדיק הרב יורם אברג'ל שליט"א, 
את המהפכה הרוחנית הגדולה -  חיזוק כל שדרות 
העם. גולת הכותרת היתה הקמת מוסדות חינוך 
ולימוד, מהמסד עד הטפחות, ועשרות רבות של 
כוללי אברכים, תחת הנהגתו, הפזורים בכל רחבי 

הארץ. 

קטן  במקלט  התחילה  הזו  הגדולה  האימפריה 
שבאו  האנשים  אלפי  את  מהכיל  צר  שהיה 
להתחמם מאורו, לשמוע את שיעוריו, ולהתבשם 
והכולל  קומות,  שלש  בן  הוא  כיום  תורתו.  מזיו 
בנתיבות בלבד מונה כ400 אברכים. שם מתפלל 
הרב, לומד ומוסר שיעורים, ובו אברכי הכוללים 
שוקדים על תלמודם. מוסדותיו מונים כיום  את 
רשת החינוך 'באר מים חיים',  הכוללת את  ת"ת 
'בניהו' בנתיבות שבו לומדים כחמש מאות ילדים, 
ת"ת 'באר מים חיים' בבאר שבע, ישיבה לבחורים 
'תפארת בחורים' בנתיבות, בית ספר יסודי לבנות 
'בואו ברינה' שאותו מנהלת רעייתו הרבנית, שם 
הגר"ע  מרן  של  דרכו  פי  על  הבנות  מתחנכות 
יוסף זצ"ל בסמינר ובתיכון. מלבדם הוקמו שלוש 
ישיבות קטנות בבית שמש, באלעד וברחובות, 24 
מעונות יום וגנים, ישיבות ערב 'מתמידים', וכוללי 
ערב שפעילים בשעות הלילה ובהם לומדים מאות 
)!(כוללי  חמישים  כולה.  הארץ  ברחבי  אברכים 
אברכים של הגאון רבי יורם אברג'יל , גם בערים 
וביישובים  במושבים  בעיקר  אך  בארץ,  מרכזיות 
ואין תורה. בכל עיר, עומד בראש  שבהם כמעט 
וחשובה.  ידועה  רבנית  אישיות  הרב  של  הכולל 
באלעד, אשדוד ובאר שבע, עומדים בראש הכולל 

רבני העיר. 

"מרן בשמים שמח מהדבר החדש שנעשה, מההפתעה שהעם התאחד ודבק באמת, שהעם בחר גדול דור שמי שהולך אחריו נדבק בנצח"

גדול ו'רב פעלים'
הגאון הגדול רבי יורם אברג'ל שליט"א, העומד בראש מוסדות 'קול רינה – רב 
פעלים" מתהלך בין עולם התורה ועולם החסד שהקים ומאיר באמצעותם 
שנאנקות  ומשפחות  בישראל  תורה  בני  אברכים  אלפי  של  חייהם  את 
ממצוקות היום יום * את תורתו ואישיותו  ינק אצל גדולי עולם, בהם מרן 
ה'בבא סאלי' זצ"ל, ראש הישיבה הגר"י מאיר זצ"ל ומרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
שבקרבתם זכה * לרבבות המשחרים לפתחו לשמוע לקחו ולזכות בברכתו 
הוא אומר בימים אלה: "אנשים שואלים אותי דברים אישיים, ואני עונה 
לכל אחד. אבל להצביע ל'יחד' זה לא רק עצה פרטית, זו חובת השעה. סוף 

ו'קץ' לכל צרותנו"
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לא רק בערים מרכזיות הקים הרב מקומות תורה,  
הוא נותן דגש גם  ליישובים נידחים וקטנים, שעד 
לבא המהפכה שמנהיג הרב, לא היה במקום מקום 
בו שקדו על לימוד התורה . כיום פועלים כוללים 
חלץ,  במושב  שבדרום,  פטיש  במושב  הרב  של 
ועוד. הרב מכיר את כל האברכים  איתן  במושב 
בכוללים שבראשותו, והוא  עומד, משגיח ומנווט 
את דרכם  ללימוד רציני, אמיתי ומעמיק, ודואג 
ומסייע להם ככל יכולתו בכל דרך. פעם בשבוע 

לאברכים  וירקות   מוצרים  חלוקת  נערכת 
בנתיבות, ובחגים, מקבלים האברכים בכל 

הארץ   סלי מזון מלאים. 

חתנים  מתמסר,  הוא  לאברכים  רק  לא 
מצווה  בר  וחתני  אמצעים  דלי  וכלות 
יתומים יודעים שהרב ידאג לכל צרכיהם. 
על  שעברו  הגדולים  הקיצוצים  אחר  גם 
עולם התורה, הרב עושה מאמצים עילאיים 
כל  את  להמשיך  מקורות  למצא  מנת  על 

המפעלים הללו ולהגדיל אותם.  

הכל למען הזולת

בצמצום  חי  עצמו  ה  אברג'ל  יורם  רבי  הגאון 
ובפשטות ואת כל כוחותיו ומרצו משקיע בפיתוח 
המוסדות כאשר מישהו ראה את המכונית הישנה 
רכב מדגם חדיש  לשיעוריו, תרם  נוסע הרב  בה 
ביותר בשווי מאות אלפי שקלים, אך הרב העדיף 

למכור את הרכב ולפתוח תמורתו כולל נוסף.  

יומו של הרב מתחיל עוד לפני הנץ החמה  סדר 

אפשר  אי  במהלכו  שעות,  כמה  של  בלימוד 
אחר  הרבה  ומסתיים  שאלה,  בשום  לו  להפריע 
חצות לילה. הוא כולל מסירת שיעורים, מהשכם 
בבוקר, שיעור יומי קבוע אחר תפילת הנץ ב'תניא', 
שעתיים,  כבת  קהל  קבלת  מתקיימת  כשלאחריו 
ולפעמים נמשכת עוד.  על פתחו של הרב צובאים 
בענייני  הרב  עוסק  ולאחריהם  יום,  מידי  מאות 
ציבור והחזקת הישיבות. בערב הוא נוסע למסירת 
שיעורי התורה. גם בשבת מוסר הרב מגוון שיעורי 

תורה במרכז הרוחני שבראשותו, בהם משתתפים 
האברכים ותושבי המקום. עם זאת לא נפגע היחס 
למשפחתו, הוא מוצא את הזמן גם בשבילם, ועם 
שואל  יומיומי,  בקשר  עומד  הוא  מנכדיו  חלק 

לשלומם ומתעניין בלימודם. 

בנסיעות   ארוכות  שעות  עושה  הוא   יום  מידי 
לאורכה ולרוחבה של הארץ, מלמד תורה ומקבל 
אלפי פניות וביקורים, מכל מי שמבקש. הוא זמין 
בקושי  ישן  ביממה,  שעות   22 במשך  לתלמידיו 

במוצאי  בצמצום,  ואוכל  לילה  מדי  שעתיים 
בבאר-שבע  ענק  לשיעור  מגיע  הוא  שבתות 
שבו משתתפים למעלה מחמש מאות איש. ביום 
שני יש לו שיעור קבוע באשדוד שגם בו מספר 
מעביר  הוא  בשבועיים  פעם  דומה.  המשתתפים 
רץ  הזמן  כל  בבית,  בקושי  "הוא  בחיפה.  שיעור 
מקורביו.  מספרים  למשנהו",  מכפר  לעיר,  מעיר 
לו  מחזיר  ישראל  ועם  בנועם  רוח,  בנחת  "והכל 
פשטות  אל  נמשכים  אנשים  בכפליים.  אהבה 
חילונים  ובמים,  באש  אחריו  והולכים  שלו 
ודתיים כאחד. הוא תמיד מגיע לכל מקום 

שמזמינים אותו, ומעורר את הלבבות". 

והעלות  כתפיו,  על  הרובץ  העול  למרות 
לא  הוא  המוסדות,  החזקת  של  האדירה 
מפלה בקבלת הקהל בין עני לעשיר. כולם 
עשירים  גם  שווים.  בין  כשווים  עומדים 
החזקת  מעול  חלק  עצמם  על  שלוקחים 
ארוכות  לחכות שעות  נאלצים  המוסדות, 
לחדרו,  בסמוך  המשתרך  הארוך  בתור 
מכל  יהודים  שם  פגשנו  תורם.  שיגיע  עד 
ספרדים,  ליטאים,  חסידים,  והמינים:  הסוגים 
נראה  שלראשם  שהכיפה  וכאלו  מסורתיים  גם 
שאינה שם דרך קבע. קוראים  תהילים, כותבים 

פתקה וממתינים בהתרגשות להכנס אל הרב.  

ספון באהלה של תורה

מקטנות חשק הרב שליט"א בתורה, וכבר מילדותו 
הוכר כילד יוצא דופן בעל תכונות מיוחדות. הוא 
קפץ כמה כיתות, ואף שהיה הילד הקטן בכיתה 

לאחר   חיוביים.  לכיוונים  כולם  את  וסחף  הנהיג 
ביקש  חול,  לימודי  המשלבת  לישיבה  שנשלח 
מהוריו ללכת לישיבה בה כל היום מוקדש לתורה, 
כשחששו על עתידו השיב: "רבותינו מלמדים כי 
כל מי שמקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול 
אני בטוח שאתפרנס בכבוד אם אלך  דרך ארץ. 

לישיבה", ויצא לדרכו. 

לאחר סיום לימודיו בישיבה הקטנה בהצטיינות, 
עבר ללמוד תקופה קצרה בישיבת 'כפר חסידים', 
הגדול  הגאון  אצל  "נבחנתי  דרומה.  שב  ומשם, 
הרב יששכר מאיר זצ"ל, ראש ישיבת הנגב, וזכיתי 
מספר  שנים",   15 למדתי  שם  לישיבה,  להתקבל 

הרב. 

את רוב תורתו רכש הגר"י אברג'ל בתקופת 
שנה   15 "במשך  הנגב.  בישיבת  לימודיו 
היה  הוא  האוהל.  מתוך  הרב  מש  לא 
ולומד  יושב במשך 18 שעות ברציפות 
מספרים  נתפסת",  בלתי  בהתמדה 
רוצה  שהיה  הישיבה  "ראש  מקורביו. 
הדרך  את  צעירים  לבחורים  להראות 
הפינה  על  להם  מצביע  היה  בלימוד, 
'אם  להם:  באומרו  ישב,  הוא  שבה 
אתם  גם  אחד  יום  כמו שצריך,  תלמדו 
תוכלו להיות כמו הרב יורם'. הוא היה 
וזכה  בישיבה,  לחבריו  ומופת  דמות 
הישיבה,  ראש  עם  בחברותא  ללמוד 

שאימץ אותו כבן ממש. 

בשנת תש"ן, לאחר 15 שנים של לימודים בישיבה, 
בש"ס  כרסו  את  שמילא  אברג'ל,  הגר"י  החליט 
הוא  לאחרים.  להעניק  הזמן  שהגיע  ובפוסקים, 
ניגש למורו ורבו, הגר"י מאיר זצ"ל, ואמר לו כי 
הוא מעוניין לפתוח כולל לאברכים. בברכת ראש 
הישיבה, הקים הרב אברג'ל את כולל 'רב פעלים' 
בנתיבות, שהחל בחדרון קטן שהתרחב עם השנים 

למימדים האדירים שאנו רואים היום. 

מרבותיו  רבים,  ממעיינות  שאב  חייו  תורת  את 
זצ"ל,  מאיר  הגר"י  הישיבה  ראש  הנגב,  בישיבת 
ומהב'בבא  זצ"ל,  פרידלנדר  הגר"ח  והמשגיח 
קרוב  קשר  לו  היה  אליו  דבק  בו  זיע"א,  סאלי' 
רבנו  וממרן  חב"ד,  אדמו"רי  מספרי  במיוחד, 
תורה  מעביר  הוא  לתלמידיו  זצ"ל.  יוסף  עובדיה 

שלימה ומרוכזת, ממקורות אלו.

מגיל צעיר  מאד נהג להעמיק בספר התניא של 
'האדמו"ר הזקן', ובספרי החסידות העמקניים של 
לבית  בכניסה  לדורותיהם.  חב"ד  אדמו"רי  שאר 
מדרשו תלויה תמונת ענק של בעל התניא, הספר 
שגם בו  הוא מוסר שיעור קבוע, תוך שהוא מעודד 
את תלמידיו הרבים להעמיק בספרי האדמו"רים 
מחב"ד. הוא אף חיבר סדרת ספרים, 'בצור ירום', 
עומק  מלאת  אך  וקלה,  פשוטה  בשפה  המבאר 

ורבדים רבים, את דברי התניא. 

קרבתם של צדיקי עולם

הגר"י אברג'ל שליט"א  זכה לקרבה מיוחדת מאת 
הבבא סאלי' זיע"א, אצלו היה בן בית וזכה לשמשו 
המוסדות  של  ההצלחה  סוד  את  שנים.  כמה 
שבראשם הוא עומד, הוא נוהג לייחס לכח ברכתו 
על  מעט  לגלות    התרצה  הוא  פעם  והוראתו. 

הקשר המיוחד הזה לצדיק "הוא ביקש ממני על 
ליטול  ז"ל,  אלפסי  אליהו  הרב  דאז,  ידי משמשו 
בשאר  והן  במשניות  הן  שלו,  מהלימודים  חלק 
תחומי הלימוד, עד פטירתו, זמן  מה לפני פטירתו 
זכיתי לשמוע מפיו של הבאבא סאלי זיע"א ששום 
כח בעולם לא יוכל להפריד ביננו, גם בנצח. הוא 
אמר לי בלשון הזאת: 'לית נגר ובר נגר דיפרקינה 

בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי". 

אברג'ל  לגר"י  היה  ממש,  ושמיימי  מיוחד  קשר 
עובדיה  רבנו  ישראל  מאור  מרן   עם  שליט"א  
יוסף זצ"ל. הוא אומר,  כפי שגם כתב בספרו, כי 
מרן זצ"ל הוא צדיק הדור אותו שתל הקב"ה ברוב 

חסדיו בדור. בכל מוסדותיו נוהגים והולכים על פי 
הוראות מרן זצ"ל. פעם,  כשהגיע הגר"י אברג'ל 
שיעורו,  את  מרן  שהחל  לפני  הלווין,  לשיעור 
הרעיף שבחים וברכות לרוב , שלא רק שלומד את 
עצמו, אלא גם מחזיק אלפי אברכים ותומך בהם 
שיוכלו ללמוד תורה. "אשריו ואשרי חלקו" – אמר 

מרן זצ"ל.

השנה  ראש  ערב  בכל  כי  מספרים,  ביתו  בני   
היה הרב מקפיד להתקשר רק אל מספר אישים 

הגר"י  ובהם  טובה,  בשנה  לברכם  מצומצם 
אברג'ל שליט"א. 

ישי מספר כי "אהבתו  ר' אלי  יחד,  יו"ר 
של מרן למורנו הרב שיבל"ח, אי אפשר 
לתאר אותה. לא היה פעם שהייתי מזכיר 
בפני מרן את מורנו הרב שיבדל לחיים, 

היה   והתפעלות.  שמחה  מתמלא  היה  ולא 
בכל  שלו  מהמעשים  ונהנה  מתפעל  ממש 

הארץ.

יוכל  אם  זצ"ל  מרן  אותו  שאל  פעם 
כולל  עוד  לפתוח  עצמו  על  להכביד 
הגר"י  מחזיק.  שהוא  לרבים  בנוסף 
ישמח  זה  אם  כי  השיב,  אברג'ל 
הרי  רוח,  נחת  לו  ויעשה  מרן,  את 
שהבעיות הגשמיות נהפכות לקטנות 
ממש, מול הרצון לשמח צדיק. כלום 

יש דבר שעומד בפני זה?! 

הרוח  נחת  רואה  הוא  'יחד'  בתנועת 
הגדולה ביותר שאפשר לעשות למרן 
בזאת.  רצה  עצמו  מרן  שכן  זצ"ל  
וכאן חושף הרב כי בשיחה האחרונה 
לפני  הקדוש  מביתו  מרן  שניהל 
רצה  הוא  הדין  עלמא  את  עזיבתו 
לקדם דברים שיעזרו לארץ ישראל. 
"מה שהצדיקים רואים בסוף ימיהם 

לפני  יום  דברים שאי אפשר לתאר, שלושים  זה 
הפטירה יש השגות..."הגר"י אברג'ל מעיד כי מרן 
זצ"ל אמר לאלי ישי : "אני מלמטה לא אעזור לך, 

אין לי כח, אני אעזור לך מלמעלה", 

האחרונה  בשנה  "מרן,  שליט"א:  אברג'ל  הגר"י 
עבר תהפוכות לא קלות. מרן אמר באחד השעורים 
המזעזעים ששמענו פעם 'תדונו אותי לכף זכות, 
אני לא עשיתי שום דבר מעצמי. כפו אותי, לחצו 
עליי, 'איימו עלי קצת שיעשו כך או כך. ואני זקן 
וכבר קשה לי לכתוב. אני לא יכול, הוא אמר. כבר 
בלווין נאלצתי לעשות מהלך שהוא על אפי וחמתי 
אבל עדיין אני אוחז שהאיש שבכל ביתי נאמן הוא 

- הוא הרב אלי ישי'".

החדש  מהדבר  שמח  יושב  בשמים  מרן  "היום 
שנעשה, מההפתעה הזאת שהעם התאחד, שהעם 
דבק באמת, שהעם בחר גדול דור שמי שהולך 
נדבק בנצח, אנא, אנא עם ישראל, כל  אחריו 
שניתן לנו, לעשות בחירה להחזיר את השמחה 
לכף  הלימוד   - ימיו  בסוף  שביקש  מה  למרן. 
נעשה  אנחנו  זכות,  נלמד  לא  אנחנו   - זכות 
זכות! אנחנו נביא לו את מה שהוא רצה, את 

מה שהוא אהב, להחזיר את העטרה ליושנה!"

"את המוסדות הקמנו על שלושה יסודות", אמר 
מתן  דורש,  לכל  תורה  "הרבצת  בשיחה,  הרב 
שיעורי תורה לבעלי מלאכה המבקשים תורה, 
להשפיע  יש   אלה,  קשים  בימים  חסד.  ומפעלי 
על העם בכלים העומדים לרשותנו: ריבוי כוללים, 

לימוד תורה, הלכה ומוסר".

"עיקר העיקרים הוא לכבד כל אדם, באשר הוא. 
החיבה לזולת מתחלקת שווה בשווה, בלי הבדל 
הגר"י  אומר  לקטן",  גדול  ובין  לעשיר  עני  בין 

בסיום דבריו.אברג'ל. 

מאזוז  מאיר  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  "מרן 
הוא  אדם שגדולי עולם אוכלים דבש דרך התורה 
שלו והמתיקות שלו, בפסיקה, בענווה, בהכל. אם 
הוא בחר באלי ישי,  ומרן אמר על אלי ישי "נאמן 
ביתי", גם אני הקטן, השלישי , מצטרף. אז ב"ה 

החוט המשולש לא במהרה ינתק"

"פעם שאל אותו מרן זצ"ל אם יוכל להכביד 
על עצמו לפתוח עוד כולל בנוסף לרבים שהוא 
מחזיק. הגר"י אברג'ל השיב, כי אם זה ישמח את 
מרן, ויעשה לו נחת רוח, הרי שהבעיות הגשמיות 
נהפכות לקטנות מול הרצון לשמח צדיק. כלום 

יש דבר שעומד בפני זה? " 
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ח"כ הרב אלי ישי, יו"ר תנועת 'יחד – העם אתנו' בשיחה גלוית לב על המניעים 
שהובילו אותו להחלטה לפרוש משס ולהקים את 'יחד' • מדוע לא פרש לביתו 
כפי שחשב לעשות? • מה מכילה ה'קופסה השחורה' שבידו ומה יעשה בה? 
* אחוז החסימה הגבוה • מדוע לא התגושש עם דרעי והסתפק בחיוך • ועל 
המשימות המיידיות העומדות לפני המפלגה החדשה • רק על מה שהיה בחדרו 
של ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א הוא מסרב לדבר | משה בן זאב

יחד תהיה
לשון המאזניים

כבר ב  נאמר  ההגינות,  שם 
שלמען  השיחה,  בראשית 
ונשמע  יתכן  הקוראים, 
מעט קשוחים ונציג שאלות 
קשות ונוקבות. אנחנו מקוים 

שתקבל זאת בהבנה. 

בשביל זה אני כאן.

גדול  ציבור  שרתת  ישי,  אלי  הרב 
תחת  שנה  כשלושים  במשך 
הנהגתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. 
לפתע פתאום, קמת ועשית מעשה 
האם  בציבור.  גדול  כקרע  הנתפס 
דרעי  עם  הסתדרת  שלא  משום 
לשלם  צריך  כולו  הציבור  כיו"ר, 
משפחות  חוצה  כואב,  כה  מחיר 

וקהילות?

מה  על  הרבה  סביבי  שומע  אני 
שהיה בשנות פעילותי בתנועת ש"ס. שום אדם לא 
היה שם באמת כדי להכיר את התמונה המלאה. 
מכיוון שאיני רוצה להיכנס אל העבר, לא אפרט, 
גם לא כאן, את מה שעברתי ומה היו השיקולים 
שאיני  כשראיתי  אבל  בידי,  ברירה  הותירו  שלא 
החלטתי  הציבורית,  חובתי  את  עוד  למלא  יכול 
לפרוש לביתי, לנוח מהעשייה הרבה בת שלושים 
השנים. כששמע זאת מו"ר הגר"מ מאזוז שליט"א, 
ובמוסדותיו גדלתי והתחנכתי, קרא  אשר לרגליו 
לי ואסר עלי לפרוש. "האם מיצית את האפשרויות 
שמשוועים  ורחבים  גדולים  לקהלים  לעזור 
קהלים  סביבך  לאחד  "עליך  שאל.  לעזרתך?" 
חדשים ולהמשיך ולסייע להם", הורה לי לאלתר, 
התורה  ולמען  יורך",  אשר  ככל  "ועשית  קיימתי 
ולומדיה, משכנתי את ביתי והקמתי מפלגה חדשה 
ישראל  לארץ  לתורה,  דאגה  דגלה,  על  שתחרוט 

ויושביה.

מדוע לא יכולת לפעול עוד מתוך תנועת ש"ס? 
הרי כולנו ראינו כיצד יו"ר המפלגה ר' אריה דרעי 
בצפת,  גיבוש שנערכה  במוצאי שבת  לך  הציע 
לעבוד בשותפות מלאה ולקבל מקום שני לצידו. 

האמן לי, שלאחר פעילות ציבורית, בה מילאתי 
הממשלה,  ראש  מלבד  אפשרי,  תפקיד  כל 
אחראיים  שהיו  חשאיים  בדיונים  השתתפתי 

תורה  דעת  הבאתי  שלימה,  אומה  של  לגורלה 
תקציבים  על  אחראי  הייתי  ישראל,  לממשלות 
מיליארדים שהגיעו אל כל שכבות הציבור,  של 
בפני  דבריו  את  והבאתי  שלם  לציבור  סייעתי 
גדול הדור, אחר כל אלה, אתה חש תחושת מיצוי. 
אינך מחפש לא משחקי אגו ולא כבוד, אלא שואל 
את עצמך שאלה פשוטה: האם אתה יכול עדיין 
לשרת את הציבור או לא? חשוב היה לי לשמש 
כ"שליח ציבור" ולא עניין אותי אם אני הראשון 
שבמניין או העשירי, העיקר לזכות ולשרת ציבור 
דווקא  אבל,  התורה.  ועולם  אחיי  למען  שלם 
בגלל שגיליתי שאזכה לתואר של כבוד אך בלי 
שיני עשייה, ויתרתי על הכבוד, על השררה ועל 

המשכורת הבטוחה והחלטתי לקום ולעשות.

גם במחיר של פילוג? הלא אם מרן זצוק"ל היה 
חי, בוודאי שהיה אומר לך שב ואל תעשה, עדיף...

מעטי מעט זכו ושמעו מה הורה לי מרן באחרית 
ימיו ומה פסק לי בעניין.

 אומרים שבידך הקלטה שמרן התיר לך להקים 
מפלגה חדשה ואף בירך להצלחתה. למה שלא 
זכותך  על  יערער  לא  ואיש  דבריו  את  תשמיע 

לצאת לדרך חדשה?

חדשה,  לדרך  כשיצאתי  ראה, 
הבטחתי בליבי שכדרכי, לא אפגע 
באיש. איני רוצה לאבד את העולם 
פוליטיקה  של  ברגע  שלי  הבא 
או  בפילוג,  עוסק  איני  קטנה. 
במלחמה בבית בו שירתתי נאמנה 
הייתי  אם  שנה.  לשלושים  מעל 
רוצה לפגוע חלילה במפלגה ממנה 
באתי, הרי שיכולתי לקום ולהשמיע 
אני  רצוני.  זה  ואין  ברבים  דברים 
מתפלל  אף  אני  בהצלחתה,  שמח 
עשייה.  בעד  אני  הרי  להצלחתה, 
אלא, שאני מעדיף למלא את הוראת 
מורי ורבי  הגר"מ מאזוז שליט"א שהורה לי לפנות 
אני  ואליהם  למי להצביע  אל קהלים שאין להם 

פונה.

מי עוד יצטרף למועצת חכמי ישראל של 
מפלגתך?

רב  לך  "עשה  "אבות",  במסכת  אומרים  חז"ל 
בו  ונמהר  מר  יום  מאותו  הספק".  מן  והסתלק 
זצוק"ל,  יוסף  הגר"ע  ישראל,  מאור  הסתלק 
שפטירתו הותירה חלל עצום בליבי. הייתי קשור 
אליו כבן לאב. טבעי הדבר, שבשעת אבל אפנה 
אל מורי ורבי שגדלתי על ברכיו והוא הגר"מ מאזוז 

מורי  הוא  שליט"א. 
אין  כיום,  רבי  והוא 
אם  גם  ספק  בליבי 
ימין  על  לי  יאמר 
ועל  שמאל  שהוא 

על הפרישה משס: "החלטתי לפרוש לביתי, לנוח 
זאת  מהעשייה הרבה בת שלושים השנים. כששמע 
מו"ר הגר"מ מאזוז שליט"א, אשר לרגליו ובמוסדותיו 
"האם  לפרוש.  עלי  ואסר  לי  קרא  והתחנכתי,  גדלתי 
מיצית את האפשרויות לעזור לקהלים גדולים ורחבים 

שמשוועים לעזרתך?" שאל

"כאשר גיליתי שאזכה לתואר של כבוד אך בלי שיניים,   ויתרתי על הכבוד ועל המשכורת והחלטתי לקום ולעשות”

מע"מ על פירות וירקות
בממשלת נתניהו השנייה הייתה כוונה מצד ראש הממשלה ושר האוצר להגדיל את המע"מ על הפירות 
והירקות. אלי ישי הודיע אז כי ש"ס תפרוש מהקואלציה באם תעבור ההחלטה. עקב כך בוטלה התכנית.
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לשלמות התורה והארץ

שמאל שהוא ימין. יש עוד רבנים גדולים וחשובים 
הגדול  הגאון  בראשם  ובמפלגתי  בי  התומכים 
מצטרפים  יום  ובכל  שליט"א  אברג'ל  יורם  רבי 
עוד ועוד גדולי ישראל, רבנים המנהיגים קהילות 

גדולות וחשובות ועוד. כולנו יחד לאורו נלך.

קולות  שמענו  קלטות.  אפרופו 
סתר  בהקלטות  אותך  המאשימים 

והפצתם.. 

מו"ר  את  הקלטתי  לא  מעולם! 
מעשות  לי  חלילה  בסתר.  זצוק"ל 
זאת. מעולם! לא הפצתי או גרמתי 
שמכיר  מי  ברבים.  קלטת  להפצת 

אותי, יודע בוודאי שאין זו דרכי.

'קופסה  בידך  שיש  וכשאמרת 
השחורה' למה התכוונת?

דברים  מספר  חוויתי  החדשה,  לדרכי  כשפרשתי 
שמטרתי  שחששו  אנשים  נעימים. היו  לא  מאד 
היא לפגוע בהם ומיהרו לקום ולפגוע בי. הזכרתי 
להם שאם מטרתי היתה לפגוע בהם, הרי שהייתי 

יכול לעשות זאת בכלים שבידי.

ענין  לך  הוא שאין  בעצם  אומר  אז מה שאתה 
קהלים  אל  לפנות  אלא  ש"ס,  בתנועת  לפגוע 

שלא יצביעו לה?

יפה אמרת!

הגיוון ברשימת 'יחד' 
הצבת ברשימת 'יחד- העם איתנו" אנשים שאינם 
מהזרם עליו גדלת. האם יש במעשה זה אמירה 

שהתאכזבת ואתה משתייך כבר לציבור אחר

חלילה. כולם יודעים שגדלתי בישיבות הקדושות, 
מחנך  ואני  ילדי  את  וחינכתי  גידלתי  זו  ובדרך 
את נכדיי. זו הדרך המסורה לנו מדור דור. אלא, 
לא    - אמרתי  לאשר  ההוכחה  הוא  זה  שמעשה 
אני  באתי.  שממנה  זו  כמו  מפלגה  עוד  מהקמתי 

פונה אל ציבור יקר ועצום שאין לו בית.

 מי הוא אותו ציבור?

זה שמאס במפלגות מדף הצצות לרגע וקורסות. 
החלש,  למען  עושות  שהן  הטוענות  מפלגות 
שהעבירו,  בחוק  מסוימת  הצלחה  אפילו  מציגות 

החוק  את  שכתב  מי  בעוד  הסלולר,  בנושא  כמו 
בראשותי,  אז  ש"ס  תנועת  היא  להצלחתו  ודחף 
טרחה  שש"ס  הזכירו  כלכליים  עיתונאים  אפילו 
ואותו אחד רק זה חתם וקטף את המחמאות. אין 
להן דרך תורה, לא חזון יהודי ולא נציגים שיהיה 
לפחות כיפה לראשם. או מי שנתן קולו למפלגות 
אך  לבוחר,  הבטחות  שהבטיחו 
בשורה התחתונה עושות רק למען 
שהביא  מי  את  ושוכחות  עצמן 
אותן לכנסת. או מפלגות המפיצות 
למחרת  אבל  יפים,  מאד  סלוגנים 
הבחירות כבר לא תוכל לקבוע עמן 
'עסוקים'..  מאד  נציגיהן  כי  מפגש 
מביא  אני   . ושלטון  הון  מפלגות 
אלא  פוליטיקה,  לא  חדש,  משהו 
שליחות. של איחוד בין כל הדבקים 
המקפידים  והמצוות,  התורה  בדרך 
לכל  לחרדים  הנחשבים  אלו  כבחמורה.  קלה  על 
העומד  ישראל  ארץ  נושא  עם  יחד  ועניין  דבר 
בראש מעייניהם שלא יימסר חלילה לידי הערלים. 
אני כאן עבור כל אלו המרגישים שאין להם נציג 
אמיתי הדואג למה שהם מאמינים בו, אני האיש 
פעילותי,  את  שמכיר  מי  הבאה.  בכנסת  שלהם 
יודע, שכאשר הייתי צועד במשכן הכנסת ורואה 
ראש ישיבה או אדם רש ונכלם ההולך כפוף ראש 
לו בעיה שאיש  יש  כי  עליו,  רובצים  כי החובות 
לא פתר אותה, הייתי עוצר מיד ומבקש לשמוע 
מה יש בליבו ומתפנה לעזור רק לו. אני איש של 

הקשבה ושל עזרה, לא של כבוד ושררה.

אתה אומר שפניך לשלום לתפילה, לא למלחמה. 
בכל זאת, אתה צריך עדיין לשכנע למה להצביע 

דווקא למפלגתך? 

מפלגתי היא מפלגה שאנשיה חרטו על דגלם אמת 
חברי  כל  נגד  גם  לעמוד  שידעו  אנשים  ועשייה. 
מפלגתם ולהצביע בעד קיום עולם התורה! כולנו 
יחד לא מחפשים כבוד ולא משרות, אלא מבקשים 
להיות שליחים נאמנים. אנו מבקשים לפעול כדי 
שילדינו יוכלו ללמוד במוסדות תורה וההורים לא 
ידרשו לשלם כסף רב להחזקתם. כדי שהמשפחות 
לחיות  יוכלו  הילדים  וברוכות  התורה  בני  של 
ברווחה כלכלית ולא להיזרק אל מתחת לקו העוני, 
כדי שנוכל לגמור את החודש שלא מתוך דוחק כדי 
שנוכל לישון בשקט בלילה, גם אם נדע שבבוקר 
תהיה הצבעה על עתיד ארץ ישראל. שכדי שנוכל 
לראש  שלוחש  מי  להיות  שיש  בטוחים  להיות 
הממשלה מהי טובת לומדי התורה, הציבור החרדי 
והעם כולו, נותן לו את העצות הנכונות אותן למד 
על בשרו ומתוך נסיונו המוכח בכל שלושים שנות 
מדיני,  כלכלי,  אישי  לביטחון  ולהביא  פעילותו 

לדרך  "כשיצאתי  השחורה':  ה'קופסה  על 
באיש.  אפגע  לא  שכדרכי,  לעצמי  הבטחתי  חדשה, 
של  ברגע  שלי  הבא  העולם  את  לאבד  רוצה  איני 
פוליטיקה קטנה. איני עוסק בפילוג, או במלחמה בבית 

בו שירתתי נאמנה מעל לשלושים שנה"

הוצאת המסתננים מהארץ
הוצאת  ישי בתהליך  אלי  נתניהו השנייה החל  הפנים בממשלת  כשר 

המסתננים מהארץ. 

הוא יצא למהלך כנגד כל הסיכויים כמעט ללא תמיכה והצליח. בדיעבד 
זה  כתר  הקושרים  האנשים  הם  רבים  ועתה  צדק  הוא  כמה  מתברר 

לראשם.

אלי ישי ימשיך מהיכן שהפסיק ויסיים את תהליך הוצאתם של המסתננים 
מהארץ.

חברתי עם זהות יהודית למדינה.

מהפכה של יום יום
לא  האחרונות  בשנים 
רוחנית  מהפכה  ראינו 
כמו  השדה  בערי  גדולה 
של  הראשונות  בשנותיה 
האם  למה,  ש"ס.  תנועת 

המהפכה נעצרה?

הגיעה  איקאה  כשרשת 
רעשו  הכותרות  לארץ, 
על  דיברו  וכולם  וגעשו 

מהפכה. כשהיא פתחה לאחרונה עוד סניף גדול 
בקרית אתא, כולם אמרו 'נו, עוד סניף'... האם זה 
נוטים לשכוח את  מורה על חוסר עניין? אנשים 
המעיין"  "אל  תנועת  כיו"ר  אז  חוויתי  שאני  מה 
כאשר יצאנו מידי ערב לכנסים והפכנו את המדינה 
להקמת  הביאה  הזו  המהפכה  רוחנית.  מבחינה 

רשת חינוך ולמוסדות תורניים בכל יישוב בארץ 
וכולנו  גדול  לרעש  גרם  שהדבר  בוודאי  ישראל. 
מתגעגעים לאותם ימים, אך מה לעשות שמהפכה 
יש רק פעם אחת? מאז, הקמנו בכל עיר ועיר עוד 
ספר,  בתי  סמינרים,  גנים,  תורה,  תלמודי  ועוד 
מקוואות.  כנסת,  בתי  מדרשיות, 
'נו,  אומרים  שכולם  נכון  אז 
של  המהפכה  איפה  סניף'..  עוד 
נעשית  המהפכה  פעם?מבחינתי 
הקיים  את  לשמר  הרי  יום.  כל 
קשה פי כמה וכמה מאשר לצאת 
לכם  מבטיח  אני  אבל  למהפכה. 
בפני  עומדים  שאתם  בוחריי, 

מהפכה חדשה!

נוער ללא מסגרת
לפתרון  ישי  אלי  פעל  בכנסת  שנותיו  בכל 
בעיית הנוער הנושר ופעל במשרדים השונים 
פעילותו  במהלך  זה.  בנוער  הטיפול  לקידום 
בנושא הגיע למצב של שינוי התפיסה במשרד 
החינוך לגבי הגדרת נוער נושר והביא לקידום 
יעודיים  מוסדות  ופתיחת  רבים  תקציבים 

וכיתות לנוער זה.

הנחות לבעלי 
מוגבלויות

בשנת 2011. עדכן אלי ישי את ההנחה לנכים 
ובעלי מוגבליות והעלה אותה לסף של חמישים 
אחוזים. בשנת 2010 חתם שר הפנים אלי ישי 
שייבנה  חדש  מבנה  כל  המחייבת  תקנה  על 
וכן מבנים ישנים העוברים הרחבה את הנגשת 
המבנה לנכים שיכלול מעברים לכסא גלגלים 

ואמצעי שילוט ואזהרה לחרשים ועוורים. 

על המחלוקות: "אם נדמה למישהו שיישאר ולו אבק 
הבחירות,  סיום  לאחר  רגע  העכשוויות,  המלחמות  מכל 
ויהיו  הוא אינו אלא טועה. כל הנציגים החרדיים ישבו יחד 
אחראיים לבלימת הפגיעה הקשה בעולם התורה ולומדיה" 
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רוחנית  מהפכה  גם  מבטיח  אתה 
מהפכה  על  מדברים  וכולם  חדשה 
הבטחותיך  במה  וכלכלית.  חברתית 

שונות משלהם?

חוקי  עושה!  אני  מבטיח,  לא  שאני 
קודמות,  בממשלות  שהעברתי  היסוד 
לא  מעולם  חברתיים.  חוקים  כולם 
שכחתי מהיכן באתי. בתוך עמי אנוכי 
עיניי.  לנגד  היא  העשוק  ודמעת  יושב 

קצבאות  להחזרת  אלחם  אני  ראשון.  דבר  זה 
לא  אותי,  לבחון  הציבור  את  מזמין  הילדים! אני 
החינוך שכולם  במהפכת  אלא  ובחלב,  בלחם  רק 
חינוך  מוסדות  ב"ה  הקמנו  הרי  לה.  משוועים 
שחלקם  תשובה  בעלי  של  שלם  דור  לתפארה, 
גם  אך  הרוחני,  העולם  בתוך  מאד  יפה  השתלב 
טיפול בנערים שאיבדו דרך, כי לא זכו ליד תומכת. 
כמי שזיהה את הבעיה אך בראשיתה, מיד הקמתי 
צוות והבאתי תקציבי עתק לטיפול בנוער מנותק,. 
לא  הפעם  לפעול  מתחייב  ואני  מהלך,  התחלתי 
בישיבות  בטיפול  במניעה.  בעיקר  בנשירה,  רק 
ובסמינרים בתוך המוסדות, להביא למניעת נשירה 
ע"י טיפול אישי ממוקד במתקשים. כבר גיבשתי 
כדי  הזמנים  בין  ישיבות  רשת  להקמת  צוות 
תהום  אל  וייפלו  ברחובות  ישוטטו  לא  שנערים 
תוכנית  גיבשתי  ועוד.  קמפים  עריכת  הרחוב, 
חונכים,  נוער שתטפל באמצעות  להקמת תנועת 
במקביל  החינוך.  מוסדות  בתוך  והרצאות  ייעוץ 
נכונים  אמשיך את אשר התחלתי ואטפל בכלים 
בנוער שלצערנו נשר, ובמקום שישוטט ברחובות 
ויגרום לנזק עצום לו למשפחתו ולסביבתו, אנחנו 

נבנה מוסדות מקצועיים שיבנו אותו מחדש. 

המגזר  הוא  הוא  בעיני  נוסף  חשוב  תחום 
שהפכו  הקשישים  כולנו,  של  ההורים  השלישי. 
כדי  שם  נהיה  אנחנו  לנטל.  אלא  לשקופים,  לא 
היומיומיות.  הקיום  מלחמות  את  להם  להילחם 
כדי שישלמו פחות ופחות ארנונה, פחות על מים 
וחשמל. פחות ופחות על תרופות ושיזכו לקצבה 

הולמת ולא הלועגת לרש.

נשמע מבטיח. אבל מפלגתך תהיה ככל הנראה 
קטנה, כמה כבר תוכל לפעול באמצעותה?

'יחד' תהיה לשון  ראה, לפי כל הסקרים מפלגת 
הסקרים  ע"פ  הבאה.  הממשלה  של  המאזניים 
ולכן אנחנו  אנו מתקרבים כבר לשישה מנדטים 
נקבע איזו ממשלה תקום עלינו, ימנית, שתשמור 
ותדע לעמוד מול לחצים  ישראל  על חלקי ארץ 
בינלאומיים הדורשים מאיתנו לוותר על שטחים 
תמורת שקרים. ימנית השומרת על תורת ישראל. 
או ממשלת שמאל זו שתביא אולי למעט רווחה 
כלכלית, אך גם תביא את כולנו לאותו גל עצוב 
של פיגועים כמו בימי אוסלו. כך שנישאר חלילהע 
גם עם פגיעה בתורת ישראל וגם ללא ארץ ישראל 
אני מתחייב להכניס לסעיפים הקואליציוניים את 
רווחת הפרט והכלל. את הדאגה לתורת ישראל. 
לא הייתי עושה מהלך שיכול לגרום לנזק כה גדול 
שבדקתי  לא  אם  והארץ  העם  התורה  לשלימות 
היטב באמצעות סקרים וכלי שטח אחרים שאנחנו 
נהיה בע"ה הפתעת הבחירות. קיים ציבור עצום 
ששבע מהבטחות של פוליטיקאים, אנחנו מציגים 
ניתן  הבטחות.  ולא  אמיתיות  קבלות  עשייה, 
לציבור לבחור את הנושאים החשובים והבוערים 
אנחנו  המציקים,  אך  הפשוטים  את  גם  בשבילו, 
בעוד  כאן  לעמוד  מבטיחים  אנחנו  בשמו.  נלחם 

ארבע שנים ולהוכיח עשייה

כל מצביע למפלגת "יחד" יידע, שקולו הוא חוד 
יקבע  קול  כל  הבאה.  בממשלה  הימני  השלטון 
ולשנות את המדינה  לקום  בידינו  יהיה  כח  כמה 

בצניעות בענווה כשדלתנו פתוחה בפניו. 

אל  הקודש  אל  נכנסת  המפלגה  פתיחת  טרם 
המון  שליט"א,  שטיינמן  הגראי"ל  של  מעונו 
שמועות מתרוצצות מאז מה היה באותה פגישה 

מכרעת. האם תוכל לשתף אותנו?

זה, אבל פרט  גלוי בראיון  אמנם אמרתי שאהיה 
חשוב זה לא אוכל לחשוף.

המפלגה  את  הנחת  ולסיום: 
גם  שלום.  של  בדרך  לפעול 
העדפת  המפורסם,  בעימות 
אינך חושש  להגיב. האם  שלא 
מענה  בידו  שאין  כמי  שתוצג 

לשון?

אני רוצה לומר דבר חשוב - אם 
נדמה למישהו שיישאר ולו אבק 
מכל המלחמות העכשוויות, רגע 
לאחר סיום הבחירות, הוא אינו 
אלא טועה. כל הנציגים החרדיים ישבו יחד ויהיו 
בעולם  הקשה  הפגיעה  לבלימת  יחד  אחראיים 
שלב  אל  קדימה,  מביט  אני  ולומדיה.  התורה 
העשייה, אך בדרך לשם, אקפיד שלא לאבד עולם 
ולעשות חילול ה' בשביל לקטוף עוד כמה קולות. 
כולנו בני איש אחד אנחנו, כל אצבע תורנית תהיה 
נגד  אלא  נלחמים  אנו  אין  לכך,  בכנסת,  חשובה 
עצמנו. הבה, ונאחד כוחות במקום לחפש כותרות, 
מעשים במקום מילים ונביא עוד יהודי לקלפי, כי 
בארבע שנים הקרובות כולנו נהיה שם יחד כאיש 

אחד בלב אחד!

על שס: "אני מתפלל להצלחתה של שס, הרי אני 
בעד עשייה. אלא, שאני ממלא את הוראת מורי ורבי 
קהלים  אל  לפנות  לי  שהורה  שליט"א  מאזוז  הגר"מ 

שאין להם למי להצביע ואליהם אני פונה"
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מטות יום הבחירות

יחד
בראשות אלי ישי

לעם ולארץ.נאמנות לתורה,

קרית עקרון 
הרב יצחק לוי
050-2533655

אשקלון 
הרב משה מועלם 

052-7509995

תל אביב
הרב אדיר אמרוצי

050-3763003

לוד
הרב יוסי חדד
054-3313340

באר יעקב
נתנאל חמדי

054-9160211

פתח תקווה
שמעון ביטון

054-5904141

ישובי לב השרון
משה חדד

052-7484341

מעלה אדומים
מתי ביטון

054-5240811

גוש עציון
יחזקאל חסון
054-2199477

בית שאן
איתן דהן

050-7835493

עכו              
אריה לוגסי

050-5972181

קריית מלאכי 
הרב רמי עטייה
050–5784695

באר שבע 
הרב יוסי כהן 
052-2912398

בת ים
הרב דוד נחמיאס

050-8100390

רחובות
הרב ראובן ישי
053-7657506

חבל מודיעין**
אבישי מעטוף
050-7202911

רמת השרון
אריאל

054-8593007

קציר - חריש
דוד אוחנונה

054-2002120

מעלה מכמש
משה כהן

052-6611577

כרמל
עודד בן משה
052-6070504

טבריה
יצחק ויצמן 

054-6586535

קרית מוצקין
נחום מזוז

052-2662484

גן יבנה
הרב יוסף בן טוב
054–6656970

נתיבות 
הרב יעקב בנישתי 

050–8257381

בני ברק
הרב אמיר כהן
050-5694694

ראשון לציון
הרב יאיר בוכריס

050-3100126

גני תקווה
איתי מליחי

054-3030406

ראש העין
יוסי שררה

052-4042703

פרדס חנה-כרכור
זאב כהן

050-5718383

שילה,שבות רחל
ישראל אביטן
054-5498002

קרית ארבע
מתניה חדד

052-6070231

חצור הגלילית
אושרי בוחבוט
052-3228882

צפת
הרב דוד כהן

052-7679200

שדרות
הרב מיכאל בן-שבת

058-7666333

ירוחם
הרבנית ירדנה בסטקר

052-6967716

הרצליה
הרב ישראל עידן
054-2341155

רמת גן
הרב שגיא קרייף
050-5577644

מודיעין
אורן שקלים

050-8275558

שוהם
יורם אלון

052-3010506

אלפי מנשה
מיכאל וירצמן
052-2335500

בית אל
שלום בן שושן
054-5454176

מעון
שאלתיאל ציק
052-8990274

מגדל
דוד ברדוגו

050-2905091

שלומי
שמעון זגורי

054-6922150

בני עיש
הרב רון סעדה
052-5546911

מצפה רמון
הרב יוסי דדון 
053-8861389

יד בנימין והסביבה
הרב יגאל מעודד
054-5684970

אור יהודה
אפי מימון

058-6599990

חשמונאים
אורן שקלים

050-8275558

תל מונד
צמח גואטה

052-5053906

רמת בית שמש
ליאור רוט

052-2313985

ביתר עילית
מיכאל דהן

054-3320554

עתניאל
אריאל עותניאל
050-8911627

נהריה
הרב שם טוב

052-8941632

מגדל העמק
שמעון מנחם
058-5007075

יבנה 
הרב יצחק  מוסאי

050-6660812

אשדוד 
הרב דוד אוזן
050-7423064

בני ברק
הרב משה זנזורי 

050-7176666

נס ציונה
הרב עוזי עופר
054-5253323

עמק לוד*
בועז יפרח

054-3330126

קרית אונו
דורון דבורה

050-5266435

נתניה
מוטי גבאי

052-6144742

מעלה לבונה
חיים ביסמוט
054-6949888

קרית ארבע
אסף המויאל
054-6248843

קרית ארבע
אסף המויאל
054-6248843

עפולה-גבעת המורה
מרדכי אלגבסי
050-3199252

קרית גת
הרב יובל אבידריסי

054-6766808

דימונה
הרב דוד גוזלן
050-6378555

גבעת שמואל
הרב רפאל שמואל

050-7878213

רמלה
הרב חזי סראג'
054-5246145

יהוד - נווה מונסון
דוד חי יגודייב
058-5155777

רמת השרון
אביטל בצלאלי
052-3186467

בית שמש
חנן  כבירי

052-6238007

יקיר
דוד ברוך אל

053-7901003

כרמי צור
עמיחי אליעש
058-5429775

יבניאל
ישי חורי

052-6475805

קרית שמונה
מישל בן שמעון
054-6204568

גדרה
רפי בן חיים

050-5248741

אופקים
הרב מוטי שפן
052-4805913

בני ברק
הרב אוריאל בוכריס

050-6505002

ראשון לציון
הרב ג'מיל שמואל

050-2654342

הוד השרון
אמנון יעקב

052-2536231

ראש העין
אייל אדרי

052-8354183

פרדסיה
שרון חוילי

050-4140560

קרני שומרון
שי אייזן

054-9006145

דרום הר חברון
דוד בר חן

052-8456667

טבריה
יצחק ועקנין

050-7270737

קרית אתא
דוד ברדוגו

050-2905091

מזכרת בתיה
הרב רון סעדה
052-5546911

קרית עקרון 
הרב יצחק לוי
050-2533655

חולון
הרב ישראל שעשוע

054-8454512

רעננה
הרב שלום זיגדון
052-2944034

מודיעין עלית
אורן שקלים

050-8275558

אליכין
צוריאל תירם
050-5468572

אבי (שחר) בן חיים
מבשרת ציון

054-4689122

עטרת
בנימין פנש

050-6235157

חגי
ליאור מזרחי

050-8665517

מעלות תרשיחא
שמעון זגורי

054-6922150

תענכים*+עפולה
דוד  דואב

052-2791025

אילת
הרב משה בן זיכרי או 

לרבנית סיגלית כהן
053-8229454

אזור המרכז
כפר סבא

הרב ששון טרבלסי
050-2023527

אלעד
יוסף סרור

052-7166060

נוף אילון
משה שרגא

054-5904141

כפר יונה
שמעון סעדה
052-2232237

אלון מורה
אסף חורי 

054-9434559

גבעת זאב
אוריאל רבני

052-4747767

אדורה
דוד ירון

054-5324090

נצרת עלית
נוריאל כהן

052-2695875

מטה ראשי
כנפי נשרים 24, ירושלים

2655* פקס: 6242383–02

אזור התיישבות צפון
מנהל אזור-הרב יחיאל פרץ 

0528029220

מטה יום הבחירות
טלפון: 2501030–072

פקס: 567898-02

אזור המרכז 
מנהל אזור  הרב מיכאל 
רחמים - 054-7662514 

מנהל שטח ארצי
הרב גבריאל רחמים 

7662518-054

אזור יהודה ושומרון
דת"ל: ישראל גרינשפן

058-4666307 



לשבעה  ואב  נשוי   ,35 בן  הוא  שטבון  יוני  ח"כ 
המתגורר בירושלים. הוא בוגר ישיבת הר המור 
טאו  צבי  הרב  הגאון  של  בנשיאות  בירושלים 
ומעוטר  אגוז  ביחידת  במיל'  ורס"ן  שליט"א 
בציון לשבח )צל"ש( על תפקודו במלחמת לבנון 

השנייה. 

בכנסת התשע עשרה כיהן כח"כ מטעם מפלגת 
וכחבר  הכנסת  יו"ר  כסגן  שימש  היהודי,  הבית 
היה  והחינוך. שטבון,   והביטחון  בוועדות החוץ 
לחוק  קואליציה שהתנגד  מבין 68 חברי  היחידי 
מהפגיעה  חלק  להיות  מוכן  היה  לא  כי  הגיוס, 
בסוף  התורה.  לומדי  ובציבור  התורה  בעולם 
ישי  לאלי  וחבר  היהודי  מהבית  פרש  הקדנציה, 

בהקמת מפלגת יחד. 

כמה ימים נותרו עד לבחירות, איך ההרגשה? 

היסטוריה, ולא, זו לא קלישאה. 

הסבר ופרט...

גדולה,  אמת  מבשר  שאתה  יודע  כשאתה  כי 
זו  ושלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ 
אמת גדולה, ברור לך שתהיה לך סיעתא דשמייא. 
מהסקרים,  חששנו  לא  הדרך  אורך  לכל  ולכן 
שיש  ידענו  החמיאו.  פחות  שהם  בזמנים  אפילו 
כאן דבר גדול. בפעם הראשונה בהיסטוריה של 
ישראל דתיים לאומיים, חרדים ומסורתיים מכל 
גווני החברה הישראלית, חברו יחד מתוך אחריות 
לשלמות התורה, העם והארץ. אז כן, אנחנו עם 
לי,  ברוך  הבא.  השבוע  לקראת  מצוינת  תחושה 
שבעזרת ה', נהיה חלק משמעותי ממשלת המחנה 
הלאומי הבאה. עם ישראל אוהב את התורה, עם 
ישראל אוהב את ארץ ישראל ועם ישראל רוצה 
אחדות אמיתית. יש לנו זכות גדולה להיות חלק 

מהמהלך הגדול הזה. 

אתה מדבר על היסטוריה, ועל מהלך גדול של 
המדינה.  קום  מאז  הראשונה  בפעם  אחדות 

אבל למה דווקא עכשיו?

הולכות  שלצערי  מגמות  יש  האחרונות,  בשנים 
של  היהודית  בזהות  לפגוע  שעניינן  ומתחזקות 
בכל  לפגוע  התורה,  בעולם  לפגוע  המדינה, 
זה  את  ראינו  האחרונה  בממשלה  שלנו.  הקדוש 
ביתר שאת, ולא חסרות דוגמאות לחוקים שבאו 
במבנה  לפגוע  שבאו  התורה,  בעולם  לפגוע 
המשפחה היהודית, שבאה לפגוע במעמד הרבנים 
והרבנות בישראל, שבאו לפגוע במבנה הנישואין 
בישראל ולקדם חס ושלום נישואין שאינם כדת 
משה וישראל. זו הייתה ממשלה, שברוך ה', נפלה 
בסופו של דבר, אבל זו הייתה ממשלה שקידמה 
בדרך  המדינה  של  היהודית  בזהות  הפגיעה  את 
למדינת כל אזרחיה. במציאות הזאת, ישנו צורך 
זהותה  על  שתשמור  פוליטית  בתנועה  אמיתי 
היהודית של המדינה, בלי להתנצל. שתשמור על 
עולם התורה, על מבנה המשפחה היהודית ועל 

קודשי ישראל בלי סייגים ובלי פשרות.

היהודי  הבית  גם  הלא  אחרת,  מפלגה  אין 
הייתה חברה בממשלה, זה לא מספיק?

 לצערי לא, כי המציאות הוכיחה שלא הייתה אף 
מפלגה בממשלה – לא הליכוד ולא הבית היהודי 
הזאת  המסוכנת  המגמה  את  לעצור  שניסתה   –
של מחיקת הזהות היהודית של המדינה. יש עתיד 
והתנועה הובילו את זה, אבל אף אחד לא עמד 
מנגד. כחבר כנסת בודד עשיתי כל שיכולתי על 
מנת לסכל את המגמה, אבל חבר כנסת אחד לבדו 
לא יכול לעמוד מול קואליציה שלמה.  ולכן קמה 
היהודית  הזהות  על  אחריות  לקחת  יחד,  תנועת 
התורה  עולם  את  ולחזק  לשמור   – המדינה  של 

בישראל, את כל מה שקדוש לנו.  

"גם אחרי שנתיים בכנסת עדיין מרגש אותי הרגע שאני עולה במעלה 
הגבעה לכנסת וזוכר שלהיות שליח ציבור זו זכות גדולה"

"לא נהיה חלק מממשלה 

בעולם התורה"
הוא רציני, שקול, דוגרי, לא מתלהם ומשרה תחושה של מי שמאמין בדרך ובעקרונות 

שלמענם הוא מתמודד • ח"כ יוני שטבון, מקום שני ברשימת 'יחד – העם איתנו" : "אנחנו 
נשמש כשכפ"ץ התורני של הממשלה הבאה, כעוגן שישמור על נתניהו בכל הקשור 

לשלמות התורה, הארץ והעם" / יונה  אברהמי

שתפגע

"המציאות הוכיחה שלא הייתה אף מפלגה בממשלה 
– לא הליכוד ולא הבית היהודי – שניסתה לעצור 
את המגמה המסוכנת של מחיקת הזהות היהודית 

של המדינה. יש עתיד והתנועה הובילו את זה, 
אבל אף אחד לא עמד מנגד"

הצורך ההיסטורי, אם כן, מובן. אך מה ייחודה 
של מפלגת יחד?

קודם כל, יחד אינה מפלגה – יחד זו תנועה. תנועה 
היא  כי  "מפלגה",  להיות  יכולה  לא  אחדות  של 
יחד היא  ו-"מפלגה" באה לפלג. אז  באה לאחד 
התנועה,  של  הגדול  ייחודה  מפלגה.  לא  תנועה, 
ובראשונה  בראש  הוא  האחדות,  לשאלת  מעבר 
לאומיים  ודתיים  חרדים  יחד  חברנו  האחריות. 
מתוך אחריות על התורה במדינה, מתוך אחריות 
על הזהות היהודית של ישראל, מתוך הבנה שאף 
אחד אחד לא יעשה את זה. זה ייחודה של תנועת 
על  אחריות  שעניינה  מגזרית  בין  אחדות   – יחד 

היהדות במדינה מתוך המחנה הלאומי. 

הלא  מפלגה?  אינה  שיחד  אומרת  זאת  מה 
אתם נמצאים בפוליטיקה?

האחדות  בשורת  עם  ציבורית  תנועה  היא  יחד 
האחדות  בשורת  בפוליטיקה.  ביטוי  גם  לה  שיש 
לא  לאומי  הדתי  והציבור  החרדי  הציבור  בין 
היא  הפוליטיקה  בפוליטיקה,  ונגמרת  מתחילה 
עולם  על  לשמור  כדי  הזה.  הגדול  למהלך  ביטוי 
התורה, כדי לשמור על מוסד המשפחה היהודית, 
וישראל, כדי  נישואין כדת משה  כדי לשמור על 
די  לא  המדינה  של  היהודית  הזהות  את  לחזק 
עומק  מגמות  צריך  כך  לשם  בכנסת.  בחברות 
בחברה הישראלית כולה, וזה חייב לקרות ברמה 
של תנועה ציבורית – מתוך הכנסת ומחוץ לכנסת. 
שהמגמות  לכם,  ברור  התנועות.  שתי  את  צריך 
האנטי דתיות לא התחילה אצל יאיר לפיד וציפי 
הישראלי  בציבור  בגורמים  התחילו  הן  לבני. 
שמנסים לערער את אופייה היהודי של המדינה 
ולהפוך אותה, חס ושלום, למדינת כל אזרחיה. את 
זה אנחנו לא נאפשר, לכן קמה תנועת יחד ולכן 
בע"ה היא חייבת להיות כוח משמעותי בציבוריות 

הישראלית – גם בכנסת וגם מחוץ לכנסת. 

מממשלת  חלק  תהיו  שאתם  אומרים  אתם 
נתניהו הבאה, מה הקווים האדומים שלכם?

יחד מבוססת על שלושה דגלים יסודיים – שלמות 
התורה, שלמות הארץ ושלמות העם. אנחנו נשמש 
כעוגן  הבאה,  הממשלה  של  התורני  כשכפ"ץ 
שישמור על נתניהו בכל הקשור לשלמות התורה, 
הארץ והעם. המשמעות היא שנדאג לתקצב את 
עולם התורה, כי התורה היא לב ליבו של עם ישראל. 
לא נאפשר פגיעה בעולם התורה, ולא נהיה חלק 
מממשלה שתפגע בעולם התורה ובזהות היהודית. 
המשמעות היא שלא נאפשר פגיעה בארץ ישראל, 
בגליל  בנגב,  ההתיישבות  לחיזוק  נחתור  אנחנו 
שתחשוב,  בממשלה  נשב  לא  ושומרון.  וביהודה 
חס ושלום, לעקור יהודים מביתם. לא נאפשר גוש 
לא  אופן,  באותו  ג'.  אוסלו  נאפשר  ולא   2 קטיף 
למדינת  כי  המוחלשות,  בשכבות  פגיעה  נאפשר 
ישראל חייבת להיות אחריות כלפי אזרחיה. היא 

חייבת להעניק לאזרחים את האפשרות לחיות כאן 
בכבוד, לא נאפשר פגיעה ברווחת הציבור.

כמספר 2 בסיעת יחד, איזה תפקיד אתה מייעד 
לעצמך?

כשליח  שנתיים  לשמש  זכיתי  כה  עד  ה',  ברוך 
להמשיך  אזכה  ובע"ה  ישראל  בכנסת  ציבור 
בשליחות הציבורית גם בכנסת הבאה. מידי בוקר 
עשיתי את הדרך הקצרה מביתי שבקריית משה 
למשכן הכנסת שבגבעת רם, מרחק של שבע דקות 
נסיעה. עבודתו של חבר כנסת עמוסה בלחצים, 
יש אחריות כבדה על הכתפיים. אבל כל בוקר יש 
לי חצי דקה של התרגשות, שבה אני מתנתק לרגע 
מהעומס – החצי דקה הזאת שבה אתה מטפס עם 
הרכב את מעלה הגבעה ורואה את משכן הכנסת 
לפניך, אתה נזכר שאתה שליח ציבור. הרגע הזה, 
שגם אחרי שנתיים עדיין מרגש אותי, הוא הרגע 
שבו אני זוכר שלהיות שליח ציבור זו זכות גדולה 
הדברים  בלחץ  גדולה.  יותר  עוד  אחריות  עם 

לשכוח  קל  מאוד  שבכנסת,  העבודה  ועומס 
הציבוריים.  לחיים  נכנסת  למה 

עבורי, החצי דקה הזאת מידי 
מה  את  לי  מזכירה  בוקר 
שאסור לשכוח – אני כאן 
ששלח  הציבור  בעבור 
בעבור  כאן  אני  אותי, 

ישראל,  עם  למען   – מייצג  שאני  הערכים  עולם 
בארץ ישראל על פי תורת ישראל. זה לא באמת 
הציבור,  את  לשמש  אזכה  תפקיד  באיזה  משנה 
זאת  לעשות  כוחי  בכל  אשתדל  שתמיד  העיקר 
במסירות הנפש הכי גדולה שאני מסוגל לה. גם 
אזכה  שבע"ה  ומייחל  מאחל  אני  הבאה,  בכנסת 
לייצג  תמיד  שאזכה  השליחות,  את  לזכור  תמיד 
בצורה הטובה ביותר את התורה שלנו ולהיאבק 
על זהותה היהודית של ישראל, על שלמותה של 

הארץ ועל רווחתו של עם ישראל. 

מה אתה מאחל לעצמך בכנסת הבאה? 

ישראל  עם  ולכל  כולה  יחד  לתנועת  מאחל  אני 
בתורה  עמלק.  לנו  עשה  אשר  את  תמיד  לזכור 
בך  ויזנב  בדרך  קרך  "אשר  הוא  שעמלק  כתוב 
ירא  ולא  ויגע  עייף  ואתה  אחריך  הנחשלים  כל 
אלוקים". עמלק הוא כל אותם המסיתים שמזנבים 
בנו, שגורמים לנו לשכוח את המשימה האמיתית 
ומתוך הזינוב הזה, ומתוך האשר קרך בדרך הזה, 
בכל  האלוקים.  יראת  את  שוכחים  חלילה  אנחנו 
משימה בחיים יש לנו עמלק כזה שמקרה בדרך, 
יש הרבה מסיחים במסע גדול. הנה הקוץ, והנה 
הדרדר, והנה הר תלול והנה מורד מאיים. אבל אם 
אתה זוכר למה באת, אם אתה זוכר את המטרה 
היעד.  את  להשיג  ומצליח  בה  מתמקד  אתה   –
נכנסתי לכנסת מתוך שליחות, מתוך ולמען עולם 
גם הקמנו את  כך  ומתוך  הערכים התורני שלנו, 
העמלקיות  על  להתגבר  לעצמי  מאחל  אני  יחד. 
כך,  ומתוך   – את השליחות  ולזכור תמיד  הזאת, 
לא להיות עייף, לא להיות יגע ולהיות תמיד ירא 
תהילתי  יצרתי  זו  עם  מתוך  כאן  אנחנו  אלוקים. 
יספרו, למען קידוש שם שמיים בעולם. בעבור זה 
ורק בעבור זה נכנסתי לחיים הציבוריים. שנזכה 

תמיד להכות בעמלק ולהיות יראי אלוקים.
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בצפת   מוערכת  דמות  הוא  עייאש  מיכאל  הרב 
"יתד  מוסדות  כמנכ"ל  משמש  הוא  ובאיזור. 
התשובה"ומוכר כמעט בכל בית בעקבות פעילותו 
מוסדות  הרבים.  וזיכוי  התורה  להגדלת  הרבה  
"יתד התשובה" הוקמו בעיר לפני שלושים שנה 
ומאז  שליט"א  כהן  רפאל  הרב  הגאון  ידי   על 
והוא  פונה,  לכל  פתוחה  ידו  אותם  מנהל  שהוא 
חיוכו  כגודל  פנים.  במאור  במאור  בהם  מטפל 
הקרובות  הבחירות  לקראת  פעלתנותו.  גודל  כך 
הוא הוזמן להיות שותף ליוזמת נאחדות  של מרן 
שליט"א  מאזוז  מאיר  הרב  הגאון  הישיבה  ראש 
"יחד"  ברשימת  השלישי  במקום  ולהתמודד 

לכנסת. 

זה? הקמתם מוסדות תורה  למה אתה צריך את 
וחינוך לתפארת. אתה הולך להחליף את זכויותך 

הרבים , במושב בכנסת?

לא הצלחנו להפתיע ולהתקיל  אותו. הרב אייעש 
היה מוכןעם תשובה  סדורה ,ברורה והחלטית.

להמשיך  לי  היה  יותר  קל  אחד  שמצד  "אמת, 
בפעילות הסדירה שלי כאן בעיר, 'כל שינוי - הוא 
קושי', אומר הפתגם הידוע. אך מאחר ואני יודע 

את סיבת הקמתה של המפלגה, ואת מסירותו של 
המנהיג הרוחני של התנועה הגר"מ מאזוז שליט"א 
למען עם ישראל, מרגע שנקראתי על ידו לשמש 
כנציג ברשימה אינני יכול להרשות לעצמי לעמוד 

מן הצד.

מתי נודע לך על המינוי? 

 לפני כחודש בערך, זימן אותי יו"ר התנועה הרב 
אלי ישי, והציע לי את התפקיד. הוא אמר שעקב 
בהיותו  עוד  עינו  את  עלי  ושם  פעילותי  אחרי 
יו"ר שס, ולאחר שמרן ראש הישיבה עודד ותמך 
למהפכה.  שותף  להיות  אותי  מזמין  הוא  מאוד, 
אבל   לא.  בכלל  להחליט?  קל  לי  שהיה  להגיד 
בני־ביתי,  עם  יחד  הדברים  את  ששקלתי  אחר 
והתייעצתי עם מורי ורבי הרב רפאל כהן שליט"א, 
שפתותי  מאז   להצעה.  בחיוב  להענות  החלטנו 
לוחשות תפילה שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה".

או שרק  הגר"מ מאזוז,  לך קשר עם מרן  יש 
עכשיו למדת להכירו?

שנים ארוכות זכינו לקרבתו של מרן ראש הישיבה 

הגר"מ מאזוז שליט"א. שאבנו ממנו עצות רבות, 
שונות  וקבלנו שאלות  המוסדות  בעניני  הדרכות 
קרובים  להיות  זכינו  רבים.  חינוכיים  בעניינים 
משקידתו,  להתפעם  הנהגתו,  את  לראות  אליו, 
פעם  בכל  מדרכו.  ולהתפעל  מהליכותיו  ללמוד 
ומחכמת־התורה  מגאונותו  נדהמנו  מחדש 

ששופעת ממנו.

אני מרשה לעצמי לספר סיפור אישי שעדיין לא 
סיפרתי עד היום. בהיותי בן שמונה־עשרה בערך, 
לפני עשרים־ותשע שנה, מוקדם בבוקרו של יום, 
הטלפון שבביתי צלצל. על הקו היה  מרן ראש 
נמצאת  שבתו  לי  ומספר  אלי  שפונה  הישיבה 
באיזור צפת בטיול, ולא מרגישה טוב, והוא מבקש 
התארגנתי,  מיד  אני  לביתה.  להחזירה  אוכל  אם 
ועשיתי כבקשתו, יצאנו לבני־ברק בלי שום הכנה, 
בכדי לעשות את רצונו. לפני שחזרתי ביקש הרב 
המאמצים,  על  "תשלום"  לי  ולמסור  לי  להודות 
אך אני, כמובן, סירבתי ואמרתי שזו זכות עבורי 
ואינני רוצה להפסידה בשום תמורה. כעבור שבוע 
שליח דפק בביתנו, ובידו סט גביעים ענק מתנה 
לסרב,  אפשרות  לי  היתה  לא  כבר  כעת  ממרן... 

והייתי מוכרח לקבלם מיד השליח.

ה'קץ'  
להשפלת 

התורה

הרב מיכאל עייאש, מקום שלישי ברשימת 'יחד- העם איתנו' לכנסת,  הוא אב טיפוס של איש שטח 
שכל מפלגה היתה מתהדרת בו • שלושים שנה הוא מנהל את המוסדות המפוארים 'יתד התשובה' 
בצפת, בראשות הגאון רבי רפאל כהן שליט"א, העוסקים בקירוב, חינוך וחסד, ואין כמעט בית בצפת 
ובגלילותיה שאינו נהנה מפעילותו • כנאמנו של ראש הישיבה הגרא"מ מאזוז שליט"א אין מי ששלם 
יותר ממנו עם הקמת תנטעת 'יחד' • ומי יודע אולי מי שהבסיא את מהפכת התשובה לצפת ולגליל, 

עוד ימצא עצמו מפתח רוחנית גם את הנגב והגליל / אריה זיסקינד

זוהי דרכו של מרן ראש הישיבה, מאז ועד היום. 
הוא יסרב לקבל הנאה מבלי לשלם, מסרב לקבל 
טובה מבלי להכיר תודה. זהו סיפור מאפיין אחד 
על דמותו רבת האנפין, של האדם הגדול בענקים, 
היתה   - וענוותנותו  צניעותו  לרוב   - כה  שעד 

נסתרת מרואים.

מפלגה של הסכמות

מהי עבורך מפלגת יחד? מהן עיקר  מטרותיה 
בעיניך?

גדול  חידוש  יצרה  איתנו"  העם   - "יחד  מפלגת 
ישנו  מאז  לראשונה  בישראל.  הציבוריים  בחיים 
איחוד של כלל המגזרים בציבור המסורתי הדתי 
והחרדי במפלגה אחת. מטרות המפלגה הן לשמור 
כבודה  על  להגן  וכמובן  ישראל,  עם  אחדות  על 
של תורת ישראל ועל שלימותה של ארץ ישראל, 

ארץ הקודש. 

ניתן  בישראל  בית־כנסת  ובכל  עיר  בכל  כמעט 
לראות שיש ציבור מגוון מכל חלקי האוכלוסייה 
וברגע שמדברים האחד עם השני ניכר שההסכמות 
עולות על המחלוקות. מפלגת "יחד-העם־איתנו" 
משקפת את ההסכמות בציבורים השונים. מהרגע 
הזה  האיחוד  על  הכריז  ישי  אלי  הכנסת  שחבר 

ישנה נהירה ציבורית עצומה לבשורת האחדות.

איך תתגברו על הקשיים שעלולים לצוץ, מה 
יקרה במידה ותהיה מחלוקת בין מגזרית?

כל מועמדי המפלגה קיבלו על עצמם את דעת מרן 
ראש הישיבה. מרן חש שהגיעה העת לקיים את 
קריאתם של גדולי ישראל בכל הדורות לאחדות, 
וביקש מחבר הכנסת אלי ישי,  שהוא בעל נסיון 
רב במערכת הפוליטית וגם יו"ר תנועה, להקים 
את תנועת יחד. תחת כנפי התנועה מסתופפים 
מה  "הנה  הפסוק  את  באהבה  ומקיימים  כולם 
נכתב  שכנראה  יחד",  גם  אחים  שבת  טוב.. 

במיוחד לרמז על המהפכה הזו. 

ספר לנו קצת על עצמך בפן האישי.

יכולת  ומעוטת  ילדים  ברוכת  במשפחה  גדלתי 
כלכלית. גדלתי בצפת, חונכתי בבי"ס ממלכתי 

ובתיכון בקיבוץ חילוני. חזרתי בתשובה בגיל 14 
ולמדתי כמה שנים טובות בישיבה לבעלי תשובה 

בירושלים.

מאז, התחלתי את הפעילות התורנית שלי בקרב 
למהפכה  שותף  אני  שנה  שלושים  וכבר  מכירי, 
של מורי ורבי הרב רפאל כהן שליט"א במסגרת 
מוסדות "יתד התשובה", הכוללים בתוכם מוסדות 
תורה, חינוך וחסד, ואין צורך אפילו להזכיר את 
או  ישיר  באופן  בעיר  תושב  כל  על  השפעתם 
עקיף באמצעות הגברת קול התורה והחסד בצפת 
וביישובי הסביבה. את כל חיי הבוגרים העברתי 
ולהישאר  להמשיך  מתכוון  כמובן,  ואני  בעיר 
בצפת גם לאחר הבחירות, ומכאן להגביר את כח 

התורה". 

מה הדבר המרכזי עליו תוכל להצביע שעשית 

"יתד  מוסדות  כמנכ"ל  תפקידך  בתוקף 
התשובה" בצפת?

ובאזור.  בצפת  בגאון,  והאדרתה  התורה  הגדלת 
ועזר  כמגדלור  לשמש  אף  זכינו  כנחשונים  ב"ה 
לראות  זכינו  בעיר.  התורה  מוסדות  לכל  וסיוע 
בחוש איך עיר הקודש מתנערת מעפרה, ועטרת 
ונערים  כשאברכים  ליושנה,  חוזרת  הקודש  עיר 
הקדושות  הסמטאות  את  מפארים  כיפות  עטורי 

בהם צעדו חכמי הקבלה. 

לסייע  גם  השתדלתי  במוסדות,  פעילותי  מלבד 
כמו למשל  לענינים שונים באוכלוסיה הצפתית, 
הרמת מרפאה של קופת חולים "כללית" בשכונת 
מאור חיים, ובשעתו עשינו תקדים ארצי שעורר 
הדים ופורסם בכל כלי התקשורת, כאשר איחדנו 
את קופ"ח כללית עם קופ"ח לאומית. אולם תקופה 
קצרה אחרי שפרשתי מניהול הקופה, המהלך לא 
רבים  דברים  לעשות  זכינו  ב"ה  מעמד.   החזיק 

למען כלל הציבור בשכונות.

אמת שעדיין לא נבחרת לכהן בכנסת, אבל לפי 
תהיה  בוודאות  אתה  האחרונים  הסקרים  כל 
חבר בכנסת הבאה.קשה גם להתעלם מהסחף 
הארץ.  ובכל  בעיר  המפלגה  שיוצרת  האדיר 

איך תרצה לסכם את פעילותך במוסדות?

מתייעלת  ומתפתחת,  הולכת  הפעילות  ב"ה 
ומשתבחת במשך כל השנים. אם בתחילה התחלנו 
ב"עזרת  תשובה  לבעלי  קטנה  לימודים  כמסגרת 
הנשים" של בית הכנסת הרב חומאני עלוש זצ"ל, 
הרי שמהר מאד נאלצנו לשכור מבנה עבור כוללי 
האברכים, ומכאן אמנה כמה ציוני דרך מרכזיים: 
בשנת תשמ"ה, הקמנו מוסדות "יתד התשובה" ע"י 
ביקורי בית, עצרות, סמינרים וחוגים, ארגוני נשים 

ונוער, צמצום הפשע ועוד. בשנת תשמ"ט, הקמנו 
בצוותא  הוגים  בה  הקדוש,  האר"י  ישיבת  את 
בעלי תשובה לצד אברכים הלומדים גם מקצועות 
קודש, שחיטה, סופרות ועוד. בשנת תשנ"ג הקמנו 
תוך  לדוד".  "שושנים  הרך  לגיל  יום  מעונות 
עולים  תינוקות  לצד  ישראלים  ילדים  שילוב של 
בשנת  ומסור.  חם  טיפול  המקבלים  מאתיופיה 
כהונה"   "פרחי  הילדים  גני  את  הקמנו  תשנ"ד, 
הקמנו  תשמ"ה,  בשנת  ילדים.   80 כיום  המונים 
דרך  עד  תורה  של  שילוב  כהונה"  "פרחי  ביה"ס 
ארץ. ברמה גבוהה המונה כיום כ-250 תלמידים.

בשנת תשמ"ח פיתחנו את ציונו של התנא בנימין 
בצדיק, ובשנת תש"ס הקמנו מרכז רוחני לתורה 
ותפילה "פקודת אלעזר- שבו מתפללים ולומדים 
במשך ימי החול והשבת. בשנת תשס"ג הקמנו את 
ביה"ס תיכון לבנות "כנפי יונה" המונה כיום 120 

עזרה  קרן  את  הקמנו  תשס"ד  בשנת  תלמידות. 
זכינו להפעיל  נזקקות. בשנת תשמ"ה  למשפחות 
מעונות יום "רב תכליתי", שבו התינוקות שוהים 

מהשעה 7:00 – 19:00.

הגדול  הרוחני  המרכז  את  חנכנו  תשע"ג  בשנת 
באזור הכולל , ביהכ"נ מפואר ורחב ידיים "ברוך 
וספריה  טהרה  ומקוה  אברכים  כוללי  שאמר", 

תורנית".

זוהי סקירה קצרה על שלל הפעילויות הבולטות 
עליהם פיקחתי והייתי שותף באופן אישי בשנים 
לה'  תפילה  נושא  אני  בליבי  בס"ד.  האחרונות 

בתודה על העבר ובבקשה על העתיד בעז"ה". 

לעצמך  מציב  אתה  אשר  היעדים  הם  ומה 
מהיום שאחרי?

כה  עד  עסקנו  בהם  יעדים  אותן  הן  "היעדים 
ב"ה. ההבדל היחידי הוא ברמת האפשרות לבצע 
יכולת  יותר  לנו  שתהיה  תקוה  אני  בעז"ה  אותן. 
למנוע  ובכלל  למשפחות,  לסייע  בעיות,  לפתור 
מהבעיות להיווצר. זו התפילה שלי. ננסה לשדרג 
את הפעילות המאומצת, ולא להסתפק בפעילות 
להתמחות  זכינו  ב"ה  המקומית.  ברמה  נקודתית, 
ביעוץ לעמותות וניהול תקין, ואני מקווה שנוכל 
לסייע במעט ולהקל מהביוקרטיה הקשה שיש על 

מוסדות התורה בארץ.

מה למרן הגר"מ מאזוז ולפוליטיקה?

שמעתי  מספר  ימים  לפני  מצוינת.  "שאלה  ת: 
שאלה דומה מאדם לא דתי שהציק לו להבין למה 
הגר"מ מאזוז נכנס לקלחת הפוליטית המלוכלכת, 
הרי "סרגל - עקום לידו", כלשונו, אז למה הוא 
צריך את זה? אבל התשובה באמת פשוטה וברורה 
מאזוז  מאיר  הרב  הגאון  הישיבה  ראש  מרן     -
שליט"א אשר הינו תל תלפיות שכל פיות פונים 
אליו, למרות כל בריחתו שנים ארוכות מהתחום 
יכל  לא  התורה,  הרבצת  המשך  למען  הפוליטי 
יותר להתאפק. הרב נתן עיניו וליבו להיות מיצר 
וכואב על כבודה של תורה המחולל עד אשפתות, 
כאשר החושך יכסה ארץ ומשנאי ה' נשאו ראש 
להלחם ולעקור את התורה מארץ הקודש, ונאות 
להקים בית לרבבות יהודים יראים ושלמים אשר 
נותרו כצאן אשר אין לו רועה, על מנת למחוק את 
ה"חרפה" שיהודים דתיים היו שותפים בממשלת 
התורה,  עולם  נגד  וקשות  רבות  לגזירות  השמד 

היהדות ומוסד הרבנות, ועוד.

הזדון  "ממשלת  כי  לראות  אנו  כשזוכים  כעת, 
עברה מן הארץ", ראה מרן לנכון להקים "מסגרת" 
של  המפלגות  את  שנטשו  רבים  קהלים  לטובת 
באנו  לא  להדגיש  חשוב  ומצוות.  תורה  שומרי 
להתנגח או להתעמת ח"ו עם מפלגות שיש להם 
"דעת תורה", אבל כן באנו להציל את אותם קולות 
רבים שהולכים למפלגות לא דתיות, ולהקים בית 
ליהודים רבים שמתחננים ומצהירים שכל רצונם 
במלכות  עולם  לתקן  התורה,  עולם  את  לחזק 
ש-ד-י, ולתקן את אותם טעויות שנעשו בממשלה 

הקודמת, להם אנו קוראים להצביע לנו".

של  מאוכזבים  על  בנויה  שלכם  המפלגה 

ביעוץ  להתמחות  זכינו  "ב"ה 
אני  תקין.  וניהול  לעמותות 
במעט  לסייע  שנוכל  מקווה 
הקשה  מהביוקרטיה  ולהקל 
שיש על מוסדות התורה בארץ"



נאמן בכל דרכיו
יוסף  ובית  טור  לומדים  ה"נאמנים"  של  בישיבותיהם  האם 
לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא? שמא העיון הוא בשיטת 
רבותינו הספרדים? וכי מרגילים את הבחורים בכתיבה? מחנכים 
את בוגריהם לרדת אל העם שבשדות? כל אלו היו כידוע בנפשו 

של מרן זצ"ל, ובכל מקום היה זועק עליהן השכם והערב

תמוז תשס"ו. 

זיע"א בשיעורו במוצאי שבת  יוסף  עובדיה  רבנו  ומרן  לבנון השניה,  ימי מלחמת  הימים 
ואתם  למלחמה  יצאו  "האחיכם  בבחינת  הזמנים",  "בין  את  לבטל  ומבקש  מכריז  בלויין, 
תצאו לבין הזמנים...". למרבה הבושה, הישיבות הספרדיות בוחרות ל"התעלם" מדבריו. 
הישיבה היחידה שנאמנת לבקשתו הקדושה היתה ישיבת "כסא רחמים" על כל סניפיה 

ברחבי הארץ.

לאחרונה, נשמעות טענות ומענות על חוסר נאמנות לדרכו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. 
בדקנו מי בדיוק זה שבמשך עשרות בשנים היה נאמן לדרכו ולמורשתו של מרן.

האם בישיבותיהם של אותם "נאמנים" לומדים טור ובית יוסף לאסוקי שמעתתא אליבא 
דהלכתא? שמא העיון הוא בשיטת רבותינו הספרדים? וכי מרגילים את הבחורים בכתיבה? 
נישאים לבנות החובשות  גיל הנישואין? הבחורים אינם  האמנם מקפידים לא לאחר את 
פאה נכרית? הציציות של הבחורים בפנים? במוסדותיהם מקפידים שהבנות הרווקות ישימו 
בניהם  מכניסים  הם  האם  העם שבשדות?  אל  לרדת  בוגריהם  את  מחנכים  ראש?  כיסוי 

למוסדות ספרדים? ומה עם 'חדר יחוד'?

מרן  של  בנפשו  כידוע  היו  הללו  הנקודות  כל 
השכם  עליהן  זועק  היה  מקום  ובכל   , זצ"ל 
איננו  במוחנו,  מפשפשים  שאנו  ככל  והערב. 
נזכרים בישיבה נוספת מלבד ישיבתו של מרן 
מופת הדור הגר"מ מאזוז שליט"א שיכולה לסמן 

'וי' גדול על כל השאלות הנ"ל.

באיזו עוד ישיבה תמצאו את ספרי מרן בלויים 
מרוב שימוש? באיזו ישיבה לומדים בהם בסדרי 

לימוד קבועים?

מרן עצמו ידע כל זאת, ואמר פעם לאחד מבניו 
"רק בכסא רחמים מעריכים את התורה שלי". 
וציין שזו הסיבה שהיא הישיבה היחידה שהוא 
מקפיד לבקר בה מעת לעת, מה שאינו עושה 

אפילו בישיבות שהקימו בני משפחתו.

'כסא רחמים'  ניתן לשכתב את היסטוריה.  לא 
)ולא  השנים  כל  לאורך  זצ"ל  מרן  של  כבודו  על  בעוז  ששמרה  היחידה  הישיבה  היא 
כולל  כן,  )כן  הישיבות  שבשאר  בשעה  קדושים...(.  אחרי-מות  או  האחרונות  בשנים  רק 
הספרדיות שבהם(, ביטלו דבריו, וניסו מתוך קנאה לגמד את דמותו הגדולה. 'כסא רחמים' 
היתה הישיבה היחידה שרבניה ותלמידיה עמדו כחומה בצורה להגן על כבודו נגד אותם 

משמיצים.

ניצב מרן ראש הישיבה  נגד מתנגדיו,  ויחיד  זצ"ל כמעט בודד  גם בימים בהם פסע מרן 
שליט"א תמיד לצדו. כך קרה שבאחד הכנסים הראשונים של תנועת ש"ס, הכינו המארגנים 
שהיו  מחמת  הרבנים,  כל  "נעלמו"  האמת  וברגע  רבנים,  לעשרות  ומכובדת  גדולה  במה 
כפופים לרבני האשכנזים. הכנס התחיל ושום רב לא מילא את הבמה, מרן הגיע והבמה 
ריקה, לא ראשי ישיבות ולא חברי מועצות. רק אחד היה שם לצדו של מרן - מנהיג הדור 

הגר"מ מאזוז יבלחט"א.

מורשתו של מרן אינה מתבטאת באותיות של מפלגה כזו או אחרת שאחר פטירתו מתכחשת 
לדרכו בחלק מהדברים )עיין ערך הכחשת היתר המכירה, או ההתרבות הדרמטית בפאות 
נכריות במוסדות הרשת מאז הסתלקותו, ואפילו ב'מועצת הנשים'...(. "המשך דרכו" לא 
נמדד רק בהצבעה בקלפי פעם ב-4 שנים, הנאמנות לדרכו של מרן, היא בהמשך מורשתו 

האמתית.אז לכל המלינים, נציע במטותא - טלו קורה מבין עיניכם.

דעת מבינים
עובדיה חן

"מורשתו של מרן 
אינה מתבטאת 

באותיות של מפלגה 
כזו או אחרת שאחר 

פטירתו מתכחשת 
לדרכו בחלק 

מהדברים. המשך 
דרכו לא נמדד רק 

בהצבעה בקלפי 
פעם ב-4 שנים, אלא 

בהמשך מורשתו"
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מפלגות אחרות או שאין קשר?

תנועות  היו  האחרונות  בשנתיים  כי  סוד  זה  אין 
דתיות שלא השכילו לקרב אליהם קהלים רבים 
שהיו במאגר המצביעים הראשוני והבסיסי שלהם, 
הללו חשו את עצמם פגועים מהפניית הגב והצביעו 
למפלגות אחרות, שהדאגה שלהם לתורה, ליהדות 
ולמסורת ישראל - ידועה ומפורסמת שלא לטובה. 
במפלגה שתאחד  הצורך  עלה  מאוד  מכאן, מהר 
את כלל הציבורים שתורת ישראל ומסורת ישראל 
בראש מעייניהם. וב"ה הציבור לא מפסיק לחזק 
אותנו על הצעד המבורך והנחוץ הזה. בזמן שעת 
צרה ליעקב אין לנו את הלוקסוס לוותר על כ"כ 
הוא  שליט"א  הישיבה  ראש  ומרן  קולות,  הרבה 
מכאן  הזו.  בסוגיה  להכריע  שבכוחו  גדול  אדם 
כמה  לאחד  שנצליח  תפילה  מתוך  לדרך  יצאנו 
שיותר קהלים סביב הדברים הבאמת חשובים לעם 

שמירה על מסורת ישראל ישראל-
ועל ארצנו הקדושה, 
לדאוג  וכמובן 
ישראל  לעם 

הנפלא, 
בקצבאות 
הילדים 

שמאמיר,  המחיה  יוקר  המים,  מחירי  שקוצצו, 
ועוד.

אך  הקיימות,  במפלגות  ב"מלחמה"  מדובר  לא 
"תוספת ברכה" וכח להגברת כח התורה והמצוות, 
או כלשונו של מרן ראש הישיבה בדרשתו: "למחוק 
חרפה מעם ישראל שלא יגידו הנה עם ישראל נתן 
גט לתורה. בעז"ה נזכה לקדש שם שמים, יחד עם 
כל המפלגות הטובות שמחתכוונות לשם שמים". 

ע"כ לשון קדשו.

זה בטח לא קל לעבור את הקווים ולהשתלב 
במפלגת "יחד"?

אומץ  צריך  אכן,  נראה הדבר.  מוזר  "אמת, קצת 
מורנו   של  מכוחו  רק  אבל  שכזה,  למהלך  ללכת 
להעניק  יכול  הוא  רק  גבנו,  על  שעומד  הגדול 
ושנים  דורות  וגבורה.  עוז  של  כאלו  עוצמות 
מעל   - תורה"  ש"דעת  מחנכים  ואנו  התחנכנו 
היתה  הדרך  שבתחילת  שנכון  הכל!ולמרות 
עורר  הזה  המהלך  בפה,  חמוצה  קצת  תחושה 
אנשים  מיני  כל  על  נעימים  מאד  לא  זכרונות 
כן  לא  אך  בשס,  להלחם  וניסו  מפלגות  שהקימו 
עם  יחד  להלחם  באים  שאנחנו  שלנו,  במקרה 
תנועת שס המעטירה, למען חיזוק עולם התורה, 
להוסיף כח למוסדות התורה, ולקרוא בקול 

רם וצלול: מי לה' אלי. מי לה' - ֵאִלי.

"לומד"  כשאתה  אבל  קל,  לא  אמת. 
שמדובר  ומבין  לעומק,  הנושא  את 
ב"מהפכה" אותה נושא על שכמו מרן 
וכשאתה  במסירות,  שליט"א  הישיבה  ראש 
מבין שלא מדובר כאן בהפניית עורף ח"ו לדרכו 
ולמורשתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, אלא 
הרי  בדרכו,  ההליכה  וחיזוק  "העצמה"  אדרבא 

שאין ממה לחשוש. אדרבא, אני מתרגש ומצטמרר 
לראות איך שברכתו וחזונו הגדול של מרן רבינו 
הגדול "יוסף ה' עליכם ככם אלף פעמים" - הולך 
הנאמן  הציבור  של  וכוחו  עיננו,  לנגד  ומתממש 
לדבר ה', הולך להיות מוכפל עשרת מונים בעז"ה.

הזה  והענק  הגדול  הרב  את  רואה  כשאני  הבט, 
מנוצל  אצלו  רגע  וכל  תורה,  הוא  עולמו  שכל 
עוד  לחיבור  שואל,  לעוד  תשובה  עוד  לכתיבת 
ספר, עוזב את הכל, וזועק ללא הרף, על מה? על 
החובה לחזק את המפלגה, אינני יכול לעמוד מן 
הצד, ונרתמתי בכל כוחי, עוד הרבה לפני שהוצע 

לי המקום, למען הצלחתה של הרשימה.

צריך להבין שמדובר במהלך מתבקש, שהרי רק 
בממשלה האחרונה חזינו בסכנה הגדולה כשגוש 
המפלגות של עובדי ה' אינו חזק דיו. וגם כאן סופה 
של דעת תורה להוכיח את עצמה, כאשר כוחו של 
עולם התורה עתיד להתחזק עשרת מונים בעז"ה.

שהמהלך  על  ולשמוח  לה'  להודות  לנו  יש  כמה 
ו"בהשגחתו"  באחריותו  נעשה  הזה  ההכרחי 
כנחשון  אשר  שליט"א,  הישיבה  ראש  מרן  של 
"עול  מעליו  והשליך  למים,  קפץ  עמינדב,  בן 
החשבונות הרבים", מה יגידו ומה יאמרו, כשלנגד 
למען  שמים",  שם  "לקדש  מטרה  ניצבת  עיניו 

תורת ישראל וארץ ישראל. 

אני רואה את מרן שעל אף שהוא חש בעצמו 'טוב 
לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף', הוא "מתגבר" על 
ויוצא לדאוג לעם שבשדות,  זה, סוגר את הספר 
המחשבות הללו הם שהביאו אותי להבנה שאסור 

לי לסרב לישא בעול עם הרב".

מה אתה אומר  לציבור. איך אתה משכנע אותו?

העלאת בני הפלאשמורה
בשנת 2003 בממשלת שרון הראשונה, בעקבות בקשתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל עורר אלי ישי את עניין העלאת בני הפלשמורה 
בני  העלאת  לבחינת  ועדה  הקמת  על  ממשלה  החלטת  הועברה  כך  עקב  הקודמים.  המבצעים  אחרי  במדינתם  מבודדים  שנותרו 
הפלשמורה לארץ בראשותו של אלי ישי שהיה אז שר הפנים. הועדה קיבלה החלטה עקרונית לזירוז עלייתם תוך בחינת יהדותם 
ע"י הראשון לציון הרב שלמה עמאר שליט"א. בשנת 2011, עת חזר לתפקיד שר הפנים בממשלת נתניהו השנייה סגר אלי ישי מעגל 

והעלה עוד כשבעת אלפים מבני העדה לארץ.

צילום: Gellerj, ויקיפדיה

ציבור  הוא  שלנו  הציבור    - להודות  מוכרח  אני 
ותמיכה מכל עבר. כעת  אני מקבל מחמאות  נפלא. 
אני מצפה מכל האנשים הנפלאים הללו, שאני אוהב 
אותם באמת, להטות כתף, לארגן חוגי בית, לשכנע 
לעבודות  להתנדב  יחד.  להצביע  ומכרים  קרובים 
אם  וגם  תמיכה.  של  אמיתית  אוירה  ולייצר  המטה 
אתה כבר משוכנע, אל תשב על זרי הדפנה, תתקשר 
לכל קרוב משפחה תתעניין, תבקש, ואם צריך אז גם 
תפציר, לפעמים די שתשאל אותם, שתאמר שתספר 
להם, מה חשוב לך, ואם זה מספיק חשוב לך הם יעשו 

כפי שתבקש".

ומילה אחת על יו"ר התנועה ח"כ אלי ישי.

וזריז. כך הייתי מגדיר את היהודי היקר  עניו, חרוץ 
הזה.

שלוש מלים  התנועה ועל מסריה:

אמין, ימין ומאמין".

הללו,  בבחירות  צפים  עדיין  קולות  אלפי 
בהתלבטות במי לבחור, מה אתה סבור שיש בידך 

לומר לכל האנשים הללו?

שיש להם אפשרות לקיים חובה אזרחית בלבד, ויש 
לכם אפשרות לזכות לחיי עולם הבא. להיות שותפים 
בנכסים הנצחיים של עם ישראל, שהם תורת ישראל 
שנאמר  הפסוק,  את  נזכיר  הקדושה.  ישראל  וארץ 
בתורה כנגד כל אלו שקצת פגעו וזלזלו בארץ ישראל: 

השם איתנו אל תיראום! 

מלאכת  לכל  שותפים  אתה  אחד,  קטנטן  בפתק 
אדם  של  ושלוחו  מצוה,  לדבר  שליח  יש  הקודש. 
כמותו. בשם ה' נעשה ונצליח. למען שמו באהבה". 

שמים "קץ" להשפלת התורה. שמים "קץ" בקלפי!."

לשלמות התורה והארץ
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לשלמות התורה והארץ

ביטוח פנסיונרי
בשנת 2007 , עת כיהן בממשלת אולמרט כשר 
המחייבת  תקנה  על  ישי  אלי  חתם  התמ"ת, 
ביטוח פנסיוני מקיף במשק. זאת לאור המצב 
עובדים  אלפי  מאות  נותרו  בו  נסבל  הבלתי 
ללא ביטחון כלכלי לימי זקנתם. תחילת תוקפו 
ועד  ומאז   2008 שנת  בתחילת  חל  הצו  של 
ועובדות  עובדים  נהנים למעלה ממליון  היום 
המבטיח  פנסיונרי  מביטוח  הישראלי  במשק 

את קיומם לעת זקנה.

 120 בין  מרזל,  ברוך  אי"ה  יהיה  הבא  בשבוע 
הנבחרים שייצגו את עם ישראל לשבטיו בכנסת 
כחבר  תוכניותיו  את  פורש  הוא  נינוח  בריאיון   *
כנסת  ומגלה כי פעל בשליחותם של גדולי ישראל 
ובהם  החרדי  הציבור  לטובת  מרכזים  במאבקים 

גיוס בני ישיבות 

מרזל,  ברוך  של  עמדותיו  את 
מועמד מספר 4 ברשימת 'יחד- 
העם איתנו' בנושאי ארץ ישראל, 
אין צורך להציג. הם בודאי אינן 
מקום  מותירות  ואינן  רופסות 
את  לייצג  ראוי  הוא  כי  לספק 
והמצוות.  התורה  שומרי  ציבור 
השניה  לצלע  באשר  גם 
במשולש העקרונות של מפלגת 
הדאגה   – איתנו'  העם   – 'יחד 
בעניינים  רק  ולא  ישראל,  לעם 
בחברתיים  אלא  ציבוריים, 
בסיוע  המתבטאים  ואישיים, 
מעלותיו,  נצרך,  לכל  ועזרה 
מידותיו ופעילותו אומרות הכל. 
האיש המוצג על ידי בעלי ענין 
בלא  נוכחותו,  בעצם  כ'מאיים' 
רק  נכונים  הדברים  כי  שיודגש 
ישראל,  בשונאי  מדובר  כאשר 
בכל  רגש  וספוג  לב  רך  הוא 
ועזרה  סיוע  להגשת  שנוגע  מה 

לאחים נאמנים. 

קיום  של  השלישית,  הצלע  את 
תורה ומצוות  בדרכם של החרדים לדבר ה' ביקשנו 
מוכר  אמנם  "אתה  השיחה.  בראשית  איתו  ללבן 
שנים רבות בציבור החרדי וגם בעל מראה חיצוני 

חרדי, אבל למען הבוחרים נרצה לדעת האם ניתן 
ובאופן קבוע  נוספת  לסמוך שאתה תהיה אצבע 
בהצבעות שהן לטובת הציבור החרדי בכל דבר 

וענין?

הייתי  שנה.  כ-40  החרדי  לציבור  מחובר  "אני 
החרדי  הציבור  עם  יחד  מאבקים  בהרבה  שותף 
ומיוחדת אצל רבים מאוד  וזכיתי לקרבה אישית 
מגדולי ישראל מכל החוגים והעדות. במיוחד זכיתי 

אוירבאך  הגרש"ז  הדור  פוסק  אצל  רבה  לקרבה 
זצ"ל, אשר ביתו היה ממוקם באותו רחוב בו היה 
אישי  לביקור  זכיתי  רבות.  שנים  במשך  משרדי 
שלו בביתי בחברון, כמו גם של אדמור"ים, רבנים 
וצדיקים רבים ובהם: הגאון רבי בן ציון אבא שאול 
רבי  הגאון  זצ"ל,  אליהו  מרדכי  רבי  הגאון  זצ"ל, 
יעקב יוסף זצ"ל, ועוד אדמור"ים 

רבים שלא אפרטם כאן. 

יכול לציין שגם הרב מאיר  אני 
כהנא הי"ד היה מחובר לציבור 
צעירותו.  משחר  עוד  החרדי 
הוא למד 11 שנים בישיבת מיר 
בארה"ב ושם גם הוסמך לרבנות 

ע"י רבני וראשי הישיבה.  

כמובן שהתמיכה שלי מובטחת 
וענין  דבר  בכל  בהמשך  גם 
סיעת  ככלל,  החרדי.  לציבור 
את  נגיש  בתוכה,  ואני  'יחד',  
לציבור  שניתן  חזק  הכי  הסיוע 
ענין,  ובכל  בהצבעות  החרדי, 
כפי  שתסייע למנוע בעז"ה את 

ההתנתקות הבאה.

זה לא סוד שבבחירות הקודמות 
הציעו לנו הבית היהודי לחבור 
אליהם במקומות ריאליים, אבל 
אנחנו העדפנו לרוץ לבד, משום 
משלהם.  שונה  שלנו  שהדרך 
ב'יחד'  רואים  שאנו  בוודאי 
הדרך  את  שתואמת  מפלגה 
לשלשת  נאמנות  שהיא  שלנו 
השלמויות. אני מכיר את הרב אלי ישי שנים רבות 
וגדולי  לרבנים  שלו  המוחלט  לציות  מודע  ואני 
ישראל. הוא לא משתמש בשמם, אלא ממש מציית 

להוראות ולכן בחרנו לחבור ליחד, כדי לסייע לעם 
ישראל. 

הציבור  עם  שלך  הקשר  התחיל  מתי 
החרדי?

"כפי שציינתי מדובר בקשר מאז ומעולם. גדלתי 
כילד בבית וגן ליד ישיבת קול תורה, לאחר מכן 
אוירבאך  זלמן  שלמה  רבי  עם  הקשר  התחזק 
זצ"ל, שהשבוע מלאו 20 שנה להסתלקותו, ושאר 
גדולי ישראל. קשר מיוחד היה ליבתקופה שטרם 
הקמת העיר ביתר עילית, אז נשלחתי בשליחות 
כמה אדמו"רים לפעילות חשובה ומכרעת. הייתי 
יחד  משותפת  לפעילות  הדרך  בהמשך  שותף 
עם הרב מנחם פרוש ז"ל, במאבקים נגד הבג"ץ 
ובמאבק נגד גיוס בחורי הישיבות כבר בתקופת 
מצעד  נגד  מאבק  הידועה.  טל  ועדת  הקמת 
החרדית  היהדות  שונאי  נגד  ומאבק  התועבה 

במשך שנות דור. 

קשר מיוחד מתקיים כמובן לאורך עשרות שנים 
בחברון, שם מגיע הציבור החרדי במאות אלפים 
ושם גם זכיתי לראות דברים מיוחדים עם גדולי 
ישראל ולשמוע את משנתם, אך לא כאן המקום 

והזמן להרחיב.

לקשר חם ומיוחד זכיתי גם עם  מרן הרב אלישיב 
זצ"ל וכן עם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. פעמים 
רבות מאוד זכיתי להיכנס לברכה ולהתייעצות וכן 
להביא את ילדי ת"ת בשיטת זילברמן, על טהרת 
הקודש, שהקמתי, על יד  מערת המכפלה, לברכה 

בכל שנה אצל גדולי ישראל". 

מאז ולתמיד

פני  על  למושבך  חברון  העיר  את  בחרת  מדוע 
לשרוד  הצלחת  ואיך  ושומרון  יהודה  יישובי  כל 
בשלום את העיר שבה יש מספר שיא של  מחבלי 

חמאס מרצחים?

"בחרתי לגור בחברון כי זה המקום הכי חשוב והכי 
היסטורי לעם היהודי שהיה זקוק לחיזוק. זו זכות 
לגור ליד האבות הקדושים ולסייע ליהודים להגיע 
תמיד  ישראל  גדולי  ולישועה.  לתפילה  למקום 
היו מזכירים לי כי רק לומר את המילה "חברון" 
כבר זוכים לעורר רחמי שמים כמו שאמרו בבית 

המקדש "האיר המזרח עד שבחברון"...

אם לא היינו נאבקים על שמירת המקום במסירות 
נפש, היינו עלולים רח"ל להגיע למצב שיהודים 
אינם יכולים להגיע למערת המכפלה כפי שקרה 
בקבר יוסף הצדיק. החיים בחברון אינם פשוטים, 
להרתעה  לגרום  הצלחנו  דשמיא,  בסייעתא  אבל 

אצל האויבים, כל עוד שאין "שלום" בסגנון של 
ויתורים וחולשות. רבים מערביי חברון עזבו את 
מגיעים  שיהודים  וב"ה  אחרים  למקומות  העיר 
התהלכו  בה  העיר  חברון,  בעיה"ק  ומתיישבים 
המלך.  דוד  מלך  בה  העיר  הקדושים,  האבות 
ניתן לראות את הילדים הקטנים שלנו משחקים 
ופחד,  חשש  כל  ללא  הקרוואנים  ליד  בחופשיות 

ואילו השכנים הערבים סגרו את החלונות בסורגים 
ורשת צפופה. אנחנו מדברים עם השכנים שלנו 

בשפה שהם מבינים, בשפה של מזרח התיכון וזה 
מה שמביא את השלום האמיתי".

במה תמקד את עיסוקך לאחר בחירתך 
לכנסת?

לישיבות,  ישראל,  לתורת  לסייע  כדי  יחד  נפעל 
צביונה  על  נשמור  תורה.  לתלמודי  לכוללים, 
ונעמול  הפרצות  את  נתקן  המדינה,  של  היהודי 
כדי לבטל את כל החוקים האנטי דתיים שנחקקו 
בשנים האחרונות. גם הסיוע למשפחות קשיי יום 
ורווחה תהיה חוליה חשובה בפעילות שלי ושל 
המפלגה כולה. אין כמו הרב אלי ישי אשר פעל 

למען השכבות החלשות ובזה גם אני יעסוק. 

נפעל לשמירה על עם ישראל, מפני התבוללות, 
גיורים פיקטיביים, כניסת מהגרים בלתי חוקיים, 
בישין.  מרעין  שאר  וכל  ואריתראים,  סודנים 
לעצור  ישראל,  ארץ  על  לשמירה  נפעל  וכמובן 
את ההקפאה, את הריסת הבתים, למנוע גירוש 
יהודים. נפעל להביא עוד רבבות יהודים לביתר 
עילית, מודיעין עילית, תל ציון, עמנואל וכל שאר 

היישובים. 

ושומרון  ביהודה  יש  היום  שכבר  לזכור  צריך 
את  לחזק  כדי  נפעל  ואנו  חרדים  כ-200,000 

ההתיישבות ולמנוע ח"ו התנתקות נוספת".

"כבר היום יש ביהודה ושומרון כ-200 אלף חרדים. נפעל לחזק את 
ההתיישבות הזו ולמנוע ח"ו התנתקות נוספת".

גם ברוך יהיה
)חבר כנסת(

לנו  הציעו  הקודמות  "בבחירות 
אליהם  לחבור  היהודי  הבית 
אנחנו  אבל  ריאליים,  במקומות 
משום  לבד,  לרוץ  העדפנו 
שהדרך שלנו שונה משלהם. אנו 
ב'יחד' מפלגה שתואמת  רואים 
נאמנות  את הדרך שלנו שהיא 

לשלשת השלמויות"

הגדלת קיצבאות 
הילדים

ראש  עם  שנחתם  קואליציוני  בהסכם 
אלי  השיג  אולמרט  אהוד  דאז  הממשלה 
ישי כספים בסכום של כשני מליארד שקל 
שהועברו למטרת הגדלת קיצבאות הילדים 
לקדנציה  מתוכנן  שהיה  קיצוץ  וביטול 
לישיבות  כספים  הועברו  כן  כמו  ההיא. 

מקוואות ועוד.
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"למרן זצ"ל 
לא אכפת 
באיזה 
אותיות 
ישתמשו 
להמשיך 
את 
מורשתו, 
שס או קץ. 
המקום שבו 
שימרו 
את 
מורשתו 
לפני כולם 
זה בישיבת 
"כסא 
רחמים".
חד וחלק!"

ששון  הרב  את  אלה  טרופים  בימים  לתפוס 
טרבלסי, יו"ר המועצה הדתית בכפר סבא, ומועמד 
חמישי ברשימת "יחד – העם אתנו", זה כמעט כמו 
כפי  העובדות  את  לדווח  שיסכים  עיתון  למצוא 
שהן על תנועת 'יחד – העם אתנו'. מהמירוץ אחר 
ששון  להרב  אבל  התייאשנו,  אובייקטיבי  עיתון 
טרבלסי לא ויתרנו.   בסופו של דבר 'ארבנו' לו  
באמצעות הטלפון, וקיימנו איתו שיחה  אל תוך 
 - הלילה  אחרי שעטלפי  רק  הלילה, שהסתיימה 
מדביקי המודעות, חזרו לבסיסם, למטה הבחירות,  
סמוך לזמן קריאת שמע של שחרית. השיחה היתה 

מעלפת.

פתחנו בתחושה שאת כל התשובות האפשריות 
אנחנו כבר יודעים, גם את אלה שיתן על השאלות 
הלא מתפשרות והקשות שנציג לו. הסתבר שגם 
בזה טעינו. הוא הפתיע בדינמיות, כשהתחיל את 
ובהמשך  פיוטי,  ב...לחן  בינינו  הטלפוני  המפגש 
כאשר פתח לפנינו את כל ה'קלפים'. כלום לא נותר 
מוסתר ולא מוסבר. לא הכל היה נח לשמוע, חלק 
מה שהעניק  זה  אבל  היו מטלטלות,  מהתשובות 
האמינות.  ובעיקר  הענין  את  כולה  ולשיחה  להן 
כל מילה אמת המנפצת את השקר המלווה ואופף 
לעקל  תתקשו  ובאם  הזו.  הבחירות  מערכת  את 
את כל הנאמר כאן בפעם הראשונה, קראו שוב. 
כדי  ארוך  מספיק  השהיה  מנגנון  לדברים  יש 
מה  על  שתוותרו  לפני  אותם  להפנים  שתספיקו 

שהלעיטו אתכם בו עד כה.

 מסגרת פוליטית חדשה, ליהודי שומר התורה 
והמצוות, תחת הנהגתו של מרן ראש הישיבה 
שליט"א. למה בדיוק זה היה חסר לנו? מה היא 

באה להשלים?

עם ישראל הספיק לעבור, לפני כאלפיים שנה, 

מכן  לאחר  שבאו  השנים  ומדיני.  רוחני  חורבן 
אינקוויזיציה,  פוגרומים,  של  גלות  איתם  הביאו 
שואה, רדיפות, עלילות, דם ושכול. הכל בעטיה 
של 'שנאת חנם' על שלא ידענו להשלים עם השוני 
מהזולת. עברו השנים והנה הגאולה כבר מאחורי 
ברחמיו  אותנו,  קיבץ  כבר  עולם  בורא  פתחנו, 
העצומים,  מכל קצוות תבל אל הארץ הנכספת, 
אחד  עם  ולהיות  להתאחד  השכלנו  לא  אבל  
האוהב ודואג זה לזה. לא חתרנו לבסס יחד מדינה 
השסעים  לשנה  משנה  אדרבא,  ערכית.  יהודית 
בעם מתרחבים ומתחדדים, הולכים וגדלים. ואני 
לא מדבר רק בין ציבור המאמינים לאלה שעדיין 
לא, אלא גם בתוככי המחנה. נוצר מצב של נתק 
היו  כאילו  אחר,  או  כזה  גוון  הלובשים  אלו  בין 
לנו, חלילה, שתי תורות. האם יש רמב"ם לחרדים 
ואחר  לדתיים,  ערוך   שולחן  לדתיים?   ורמב"ם 

לחרדים? 

צורת  את  הנהגותיו,  את  יש  אחד  לכל  אבל 
הדקדוק במצוות שלו, את ההדגשים מבית אבא 

ומרבותיו...

את  שלו,  המעלות  את  יש  אחד  לכל  נכון. 
ובאהבת  המצוות,  בדקדוק  והאדיקות  העקרונות 
במקום  אך  חסרונות,  גם  ואולי  והארץ,  ישראל 
השני  את  אחד  ולהשלים  המשותף  את  להבליט 
לשלימות אחת, חידדנו את ההבדלים והרחקנו את 

הקרובים. 

המחיצות  את  לשבור  די!  לומר  הזמן  הגיע 
בינינו. יש כל כך הרבה משותף, חבל שההבדלים 
הקטנים שנוצרו יזיקו לרצון המשותף לשמור על  
את  לשמר  ישראל,  מדינת  של  היהודית  זהותה 
חוקי הנישואין והגיורים, לתמוך ולהחזיק בלומדי 

התורה, להיאבק על כל פיסה מהארץ המובטחת 
להתפלל  הרחוקים,  אחינו  את  לקרב  לאבותינו, 
לעניים  הדאגה  את  ולחזק  חיילינו,  לשלום 

ולנזקקים.

עד  האחרונות  בשנתיים  ראינו  כאשר  עכשיו, 
כמה חמורות הן ההשלכות של הפערים הנפערים 
בינינו, באה הבשורה של תנועת 'יחד' לאחד את 
או  עדה  מוצא  הבדל  ללא  ישראל,  עם  חלקי  כל 
מגזר. כולנו אחים, כולנו מאמינים, ויחד בתנועה 
ודתיים,  חרדים  לראשונה  בתוכה  המאגדת  אחת 
אשכנזים ספרדים ותימניים, כאיש אחד בלב אחד 

נלחם למען שלמות התורה העם והארץ.

זה נשמע אמנם חזון אחרית הימים,  אבל כיצד 
אפשר להתחבר עם אנשים ואפילו רבנים, שהיו 
חלק מהקואליציה הקודמת, שפגעה קשות בעולם 
התורה ובשכבות החלשות. הם הרי עשו הכל כדי 
לקעקע ולפרוץ את הסטטוס קוו במדינת ישראל. 
אנשים  אותם  עם  יחד  לשבת  מחר  נוכל  איך 

בכפיפה אחת? 

אבל  זאת,   מבין  מאינטרסים,  נקי  שהוא  מי 
היה  התנועה  ייסוד  עיקר  עצמי:  אבהיר  אני 
ונניח שלא  וקהלים חדשים.  כוחות  בשביל לרכז 
מצביעים  היו  למי  'יחד',  תנועת  נפתחת  היתה 
קהלים  ועוד  החרדלי"ם,  אלף  ממאה  למעלה 
בתכלית,  שמים  יראי  ביהודים  מדובר  נוספים? 
ומדקדקים על קלה כבחמורה, אך לא מזדהים עם 
עד  פנים  להם  הסבירו  שלא  החרדיות  המפלגות 
מצביעים  היו  שלא  או  הקרובות   בבחירות  כה. 
מהצבעתם  שנחלו  הגדולה  האכזבה  בשל  כלל, 
להצביע  נאלצים  שהיו  או  האחרונות,  בבחירות 
שוב למפלגות שגילו פניהם בשנתיים האחרונות. 

"הכח הנאמן 
לדעת תורה 

עומד להתחזק"
יו"ר המועצה הדתית בכפר סבא הרב ששון טרבלסי, בוגר ישיבת 

'כסא רחמים' ומועמד מספר חמש בתנועת 'יחד' מסיר כפפות 
ומדבר על הכל • שיחה גלויה, חדה וחודרת המקיפה את כל 

הנושאים שהתקשורת החרדית נחסמה עד כה מלהביא אותם, 
אליכם | יעקב רבי
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אפשר היה אולי לעצום עינים ולהתעלם מהם, אך 
האמת, שחייבים לגלות אחריות אחרי תקופה כה 
נוראה, ולהבין כי אם לא ֵיעשה כאן מעשה, נכונה 
לנו ממשלה קשה יותר מקודמתה, וגזרות חמורות 

יותר. 

בדיוק לנקודה הזו נולדה תנועת 'יחד' -  לכנס 
של  תורה  דעת  תחת  וקולות  כוחות  אותם  את 

גדולי הרבנים מהציבור החרדי והדתי, 
הישיבה  ראש  מרן  של  נשיאותו  תחת 

שליט"א.

הפשוט  הנתון  את  מבינים   כאשר 
הזה, כל שאלה למה להכניס את אלו או 
את אלו, כבר מייתרת עצמה. אדרבא, 
ככל שנכניס יותר מצביעים, ויהיו אשר 
יהיו, חיזקנו את כח התורה. אחרי הכל 
תחת  נמצאים  נותנים,  שהם  הקולות 

הנהגתו והוראותיו של מרן שליט"א.

ולגופם של דברים, כל אותם רבנים ומצביעים 
אותם  הם  יחד,  תנועת  סביב  והתלכדו  שבאו 
בכל  האחרונות,  השנתיים  כל  שלאורך  אנשים 
פעם שעלה חוק הנוגד את דרך התורה, יצאו בקול 
הם  ידם.  על  שנשלחו  הנציגים  נגד  וזעקו  קורא 
הרגישו שרימו אותם, שהציגו בפניהם מצג שווא, 
וההוכחה הגדולה למורת רוחם, היא עזיבתם את 
אותן מפלגות, והתכנסותם תחת תנועת האחדות 

והתורה - תנועת יחד. 

ועדיין מהדהדת התבטאותו של מרן הגר"ע יוסף 
זצ"ל : "בית של גויים"...

ברור שמרן לא התכוון לאותם יראי ה' שחלקם 
כמונו.  בדיוק  ובכוללים  בישיבות  לומדים  גם 
הדברים כוונו כלפי הפוליטיקאים שייצגו אותם, 
היום  קמה  זה  ובשביל  בעצמו.   שהבהיר  כפי 
תנועת 'יחד' שתביא גם לאותו ציבור יקר, הנהגה 

ממושמעת וכפופה לדעת תורה. 

חיבור ל'חייבי כריתות'

שמעון  הרב  הגאון  בשם  פורסם  לאחרונה 
למפלגה  להצביע  אסור  כי  שליט"א  בעדני 
חמורים  דברים  כריתות".  "חייבי  בה  שחברים 
בתנועת  יהודית'  'עוצמה  נציג  על  שמוסבים 

'יחד' איך מתמודדים עם אמירה קשה שכזו? 

, זהו פשוט עוול נורא  כלפי אדם יקר, ר' ברוך 
מרזל, ועיוות בל יכופר.  אסור להתעלם מהעובדה 
שלכל הדעות אין איסור כרת בכניסה ל'הר הבית' 
אלא  כדין.  טבילה  אחר  העזרה,  לגבולות  מחוץ 
שמרן הגר"ע יוסף זצוק"ל פסק לנו שלא לעלות 
שאין  מסויימות  חששות  בגלל  כלל,  הבית  להר 
חד  בצורה  לומר  רוצה  אני  לפרטם.  כאן המקום 
משמעית: כבר יותר מ-13 שנה שברוך מרזל לא 

זצ"ל  אויערבאך  עלה להר הבית! מאז שהגרש"ז 
לו על כך, הוא הפסיק לעלות. אז על מה  העיר 

כל העליהום? 

הוציאו איזה ציטוט בשמו של הגאון הרב בעדני 
שליט"א, כי חלילה יש בתוך התנועה שלנו 'חייבי 
מבלי  בפרהסיא,  זאת  לפרסם  וטרחו  כריתות', 
לברר קודם את הדברים. אנחנו כמובן לא חושדים 

את הרב שקיבל לשה"ר מבלי לברר, אלא בטוחים 
הציטוט  את  להוציא  בחרו  מסויימים  גורמים  כי 

הזה בשמו, ולא על דעתו של הרב.

ולמי שאינו מכיר את האיש, ברוך עצמו מקורב 
מאוד לכל גדולי ישראל גם מהציבור שלנו. הוא 
הגר"ע  מרן  אצל  יתירה  בחביבות  להתקבל  זכה 
זצוק"ל והיה רגיל לומר לו "ודברת ב"ם" – ברוך 
מרזל, ואף קיבל ספר בהקדשה אישית ממרן. כך 
שליט"א  הישיבה  ראש  למרן  באשר  הדברים  גם 
להבה"ח. ההיכרות של ברוך וההערכה שלו כלפי 
מרן שליט"א היא בת שנים רבות. שכאשר הרב 
ועכשיו  בבית.  אצלו  התארח  הוא  בחברון  היה 
כי הדברים  השאלה המתבקשת: אחרי שהתברר 
שיתנצל  מישהו  יש  נכונים,  היו  לא  שפורסמו 
העוול  את  לתקן  שיטרח  מישהו  יש  עליהם? 

והפגיעה ביהודי היקר הזה? 

לשבת  אפשר  איך  הבית,   הר  שאלת  וללא 
אותו  וציערו  למרן  שהציקו  אנשים  עם  יחד 

בהפגנות סביב ביתו?

מכוונת.  רע  בהוצאת שם  מדובר  כאן  גם  שוב, 
שהפגינו  קיצוני  ימין  אנשי  קבוצת  היו  אמנם 
שרק  אוסלו,  הסכם  בתקופת  מרן  של  ביתו  ליד 
לאחרונה התברר כי מרן לא תמך בו, אלא סמך 
של  הפוליטית  ההנהגה  של  המקצועי  הידע  על 
ש"ס דאז, והתבטא בצורה שאינה משתמעת לשני 
פנים כי לא הוא שהסכים להסכם, אך דוקא ברוך 
מרזל, בהוראת רבו הרב כהנא, עשה הכל למנוע 
את אותם ההפגנות ליד ביתו של הרב. הרב היה 

מודע לכך ובגלל זה קירב אותו.

הדברים,  לפרסום  המקור  שהיה  מי  גם  אגב, 
הספיק להתנצל על הפרסום השקרי. מעניין למה 
דוקא בתקשורת החרדית מתעקשים לחזור עליו?

אני  הזו,  לפינה  לשיח  הגוררים  כאלו  יש  ואם 
הקורות   נגרית  כל  את  קודם  שיטלו  להם  מציע 
מבין עיניהם. מאז פטירת מרן, שבו לאותו מקום 
אנשים שמרן בחייו נידה אותם, וזעק מכאב ליבו, 
כמעט בבכיה, כי הם רודפים אותו ואת משפחתו, 
שציערו  כאלו  חייו!  את  לו  לקצר  רוצים  והם 
אז  בגללם.  שליש  בדמעות  שבכתה  הרבנית  את 
אולי מרן בליבו הרחום לאחר מכן סלח להם, אך 
אנחנו נקרב אותם? לא היה מן 
אלו  את  להוקיר  יותר,  הראוי 
שמרן גילה כלפיהם חיבה בלתי 
מסוייגת לאורך כל השנים, בלי 
יוצא מן הכלל ולא נזקקו מעולם 
שהרב ימחל להם, אלא אדרבא 
לשרת  שנשלחו  הרגיש  הרב 
התבטא  איך  באמונה.  אותו 
עד  נבוך,  הייתי  "בעצמי  הרב: 

שמשמים הזמינו לו אותו". 

אני לא רוצה להרחיב בנקודה 
התפרסם  לאחרונה  רק  אך  הרבה,  הזו  הרגישה 
על כך שאותם ראשי ישיבות ספרדים-אשכנזים, 
קוראים להם כמדומני "מרביצי", יביעו לראשונה 
מזה כעשרים שנה תמיכה בתנועת ש"ס. לבסוף זה 
לא קרה. אלה ראשי אותן ישיבות שספרי מרן שם 
עדיין עומדים בהן באיסור: "בל יראה ובל ימצא"!

במקביל  ימים,  באותם  אז  האבסורד,  למרבה 
לארגון 'מרביצי' הקים חתנו של מרן, הגאון הרב 
אבוטבול, איגוד ראשי ישיבות ספרדים תחת השם 
ארגון בני תורה, וארגן כנס תמיכה וחיזוק למרן 
זצוק"ל. אלא שלמרבה הפלא הכנס התחיל ושום 
ראש ישיבה לא הגיע לכנס התמיכה. הכנס כבר 
התחיל, מרן כבר הגיע, והבמה היתה ריקה. הפחד 
של ראשי הישיבות הספרדים היה אז כל כך גדול, 
ולהצהיר במופגן  לכנס  לבוא  רב לא העז  ששום 
אני מתכוון  רב  אומר שום  במרן, כשאני  תמיכה 
על כולם, חוץ מרב אחד שכן הגיע, וזה היה כמובן 
של  הזאת  שליט"א.התמונה  הישיבה  ראש  מרן 
ולצידו רק  זצוק"ל  ובה מרן הראש"ל  במה ריקה 
להבה"ח מרן ראש הישיבה, צריכה לעורר תהיות 
הנאמן  בדיוק  כאן  מי  אחד,  כל  אצל  ושאלות 

וממשיך הדרך.

"אני רוצה לומר בצורה חד משמעית: כבר יותר מ-13 
שנה שברוך מרזל לא עלה להר הבית! מאז שהגרש"ז 
אויערבאך זצ"ל העיר לו על כך, הוא הפסיק לעלות! 

אז על מה כל העליהום השקרי הזה?"

"לא גואל הדם של אף 
אחד"

הציבור  שעבר  בטלטלה  מהצד  שמתבונן  מי 
הספרדי עם שני "היורי"ם" עד הפיצול, נדמה 
לו שהיה כאן משחקי כבוד ו'אגו' מי בראש. לא 
וישוב  מהמרוץ  יפרוש  שאחד  הראוי  מן  היה 

לביתו?

מי כמונו מכיר את מרן ראש הישיבה שליט"א 
ויושר, שאין אצלו משחקים או  שהוא איש אמת 
הרב  אחרים,  או  כאלו  עניינים  בשביל  תעתועים 
זו ואמר בצורה ברורה: אני לא  התייחס לשאלה 
גואל הדם של אף אחד! זה נכון שנעשה לו עוול, 
זה נכון שפגעו ברב אליהו ישי ורמסו את כבודו, 
אפשר אולי להציע לו מקום שני ושר בכיר וכו', 

ממך  ומסירים  פוגעים  כאשר  אבל 
כל עצמאות, אין לזה שום ערך, מה 
גם שאף אחד אינו מבטיח שברגע 
שניה  אותך  יגלגלו  לא  האחרון 
כשכבר  נוסעת,  שהרכבת  לפני 
שאכן  ,מה  כלום  לעשות  תוכל  לא 
קרה לבסוף ל'מייסד' ר' נסים זאב, 
ולמרות  ליו"ר.  גם  היה לקרא  יכול 
כל זה, אלמלא הסיבות שחייבו את 
מן  שהיה  יתכן  המפלגה,  הקמת 
הם  אם  יפרוש  מהם  שאחד  הראוי 
יחד, הקמת התנועה  לא מסתדרים 
קהלים  להביא  כדי  חיונית  היתה 
קולות  אלפי  מאות  אותם  חדשים, 
המפלגות  עם  מזדהים  שאינם 

קורת  תחת  בית  להם  לבנות  הישנות,  החרדיות 
שהוכיחו  למפלגות  שילכו  במקום  תורה,  של  גג 
וממילא  הקדושה.  לתורתנו  מתחייבים  אינם  כי 
לחזק את כח המפלגות התורניות, ולעמוד כחומה 
בצורה כנגד הגזרות העומדים על לומדי התורה, 
ועל שמירת צביונה היהודי של המדינה. היא היתה 
צעד מתחייב כדי לשמור על הארץ הקדושה אשר 
נכספו לה אבותינו. המפלגות החרדיות מתקשות 
אם  גם  למה,  משנה  לא  וזה  עצמם,  את  להגדיר 
מדובר בטקטיקה פוליטית,מחר הטקטיקה תעלם 
ואחריתה מי ישורנה. כבר קרה בתקופת ממשלת 
אך  ישובים,  פינוי  שנגד  מפלגות  בה  שהיו  שרון 
ההחלטה  על  להשפיע  יכלו  לא  הרגע  כשהגיע 
אנחנו  כזו  בשעה  קטיף,  גוש  בפינוי  הכואבת 

חייבים לומר, אם השמאל ואימינה.

ואיך כל זה קשור להצבתו של הרב אלי ישי 
בראש התנועה?

נאמן  ביתי  "בכל  מרן  העיד  ישי  אלי  הרב   על 
הוא" ולא כמליצה בעלמא.  בכל צעד ושעל הוא 
שואל ומתייעץ עם דעת תורה, וכל הצלחה שלו 
זוכה  הוא  זה  בגלל  רק  תורה.  דעת  בזכות  תולה 
אחד  ידיו.  מעשי  בכל  עצומה  דשמיא  לסיעתא 
מרבני הישיבה התבטא ואמר: "ידענו שהוא נאמן, 

אבל לא הבנו עד כמה המשמעות של זה".  

אני אספר לך משהו שאולי לא פורסם, בתחילת 
הדרך כאשר עלו וירדו שמות להצטרף כמועמדים 
השומרון.  מנאמני  אחד  של  שם  עלה  במפלגה, 
הכל היה נראה טוב ויפה, אבל אלי התעקש לא 
מרן.  את  שישאל  עד  דבר  שום  ולפרסם  לחתום 
אמרו לו: כדאי לפרסם! זה יעשה רעש תקשורתי 
טוב, אבל הוא סירב בתוקף. בינתיים, עד שהגיע 
האישור ממרן ראש הישיבה, פורסם כי אותו איש 
נמצא בחקירה. רק בגלל ההיצמדות לדעת תורה 
ניצלה התנועה מנזק תדמיתי חמור. וזו רק דוגמא 
ולהיות  להנהגה  ישי  אלי  של  להתאמתו  קטנה 

שליח נאמן.  

מה מייחד תנועה תחת הנהגתו של מרן ראש 

הישיבה שליט"א, מתנועות אחרות. היכן אתה 
רואה את מעלתה מכפיפותה לגדול ישראל?

כתלמידיו של מרן אנחנו מבינים מה המשמעות 
והתורה,  שהאדם הענק הזה שהולך אחר האמת 
ולא חת מאיש, מנהיג את תנועת יחד – העם אתנו.  
אי אפשר לשכנע אותו 'כי ככה מקובל', 'ככה זה 
נשמע טוב יותר', אלא האמת והיושר הצדק והטוב 
הם ורק הם לנגד עיניו. אנחנו חייבים לעשות הכל 
בשביל שיהיה כמה שיותר כח והשפעה לראייתו 

הבהירה של מרן בהנהגת עם ישראל. 

בלשכתו  המועמדים  של  הראשונה  בהתכנסות 
כהוראה  הרב  לנו  אמר  בשבט  בט"ו  מרן,  של 
ברורה שלשה דברים: דבר ראשון: להזהר כאשר 
מביאים חוות דעת בכל נושא להכרעת הרבנים, 
פרטים  לטייח  ולא  בשלמות  הנושא  את  להביא 
ולהביא חצאי אמיתויות. דבר שני: להזהר מאוד 
מקבלת טובת הנאה אפילו הקטנה ביותר, ולהיות 
ישרים ואמינים כמו יו"ר התנועה הרב אליהו ישי. 
ודבר שלישי: לא למנות נושאי תפקידים רק בגלל 
קירבה משפחתית, אלא לפי כישורים מקצועיים 
ורצון כנה לשרת את הציבור באמונה. על הבשורה 

הזו, אנחנו מדברים!

"אני שלום... אך המה 

למלחמה"

למה אנחנו חיים בתחושה שאנחנו לא יודעים 
הכל על מה שהביא להקמת תנועת 'יחד'?

אני לא רוצה להרחיב אבל בניגוד למה שפרסמו, 
מרן ראש הישיבה ניסה 5 פעמים)!( ליזום פגישה 
עצמו,  את  הטריח  גם  הוא  השורות,  את  ולאחד 
במאמר  בעדני.  הגר"ש  אל  ובא  חולשתו,  למרות 
ונכונות  רבה  הבנה  שם  היתה  כי  אומר  מוסגר 
לא  ביקש  הוא   אלא  בעדני,  הגר"ש  של  מצידו 
להוציא את מה שנאמר שם, וכל אותם מכתבים 
חריפים ותמוהים לא נכתבו ע"י הרב בעדני עצמו.

כשהביאו לו לחתום עליהם התחייבו בפניו כי זה 
יגיע באופן אישי רק לאלי ישי, ורק אז הוא הסכים 
לחתום . זה שזה המכתב פורסם אח"כ במודעות 
ענק, זו הוצאת דיבה בפרהסיא כפשוטו, והכעיס 
הגאון  גם  בעדני.  הגר"ש  את  גם 
הרב חיים רבי שליט"א מחולון הגיע 
שאדרבא  לו  הסביר  והרב  למרן, 
להביא  יצליח  אם  אותו  יברך  הוא 
לשלום, והרב כתב לו על פי בקשתו 
"צדיקים"?  ומה עשו אותם  מכתב, 
מיהרו לפרסם את המכתב כחולשה, 
להמשיך  יכולים  הם  כהתרפסות... 
שלום,  רצינו  אנחנו  ולהתבכיין, 
ואולי  השלום,  בשביל  הכל  עשינו 
האמת  אך  להם,  מאמין  הציבור 
אינה שם. אי אפשר  להגיד רציתי 
בקשה  לשום  להסכים  ולא  שלום, 
של הצד השני.  זה לא רצון לשלום 

זה רצון לכפות את דעתך! 

על זה אמר מרן ראש הישיבה: "אני שלום וכי 
אדבר" - אני גימטריא מאזוז )61(, אני רוצה שלום 
"אך המה למלחמה". אין זו דרכה של תורה, דרך 
של תורה זה לא לכפות את דעתך בכח, להתלהם, 
לצווח, להשתולל, לזלזל ברבנים כאילו כל תורתם 
נמחקה ברגע אחד. כולם זוכרים שאת אותו דבר 
ן לילה  עשו לראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א שבִּ
הפכו אותו למנודה, מקל בגיור, באיסורים חמורים 
זה.ואנחנו  וכו', אסור לשתוק או לשכוח את  וכו' 
גם לא ניתן שיעשו כך עכשיו למרן ראש הישיבה 
ההלכה  פוסקי  וגדול  הדור,  גדול  שליט"א, 

הספרדים בדורנו. 

לגבי נושא ארץ ישראל וימין ושמאל לא עשיתם 
זכור  לא  בפועל  הרי  גדול?  מידי  יותר  ענין  מזה 
על ממשלות השמאל שעשו נזקים חמורים, ועם 
הכל  לעשות  צריך  הרי  ישראל  לארץ  הכבוד  כל 
לעולם התורה.   הנזקים  קודם  את  בשביל לתקן 
מותר  כי  פסק  הרי  זצ"ל  הגר"ע  מרן  גם  ובעצם 

שמרן  אנשים  מקום  לאותו  שבו  מרן,  פטירת  "מאז 
רודפים  הם  כי  ליבו   מכאב  וזעק  אותם,  נידה  בחייו 
אותו ואת משפחתו, והם רוצים לקצר לו את חייו. כאלו 
שציערו את הרבנית שבכתה בדמעות שליש בגללם. 
אז אולי מרן בליבו הרחום לאחר מכן סלח להם, אך 

אנחנו נקרב אותם?"

לשלמות התורה והארץ  הקלה בתשלומי הארנונה
בשנת 2011 בעת כהונתו כשר הפנים בממשלת נתניהו השנייה החליט אלי ישי על עדכון טבלת 
ההנחות בארנונה בכדי להקל באופן משמעותי על סך ההוצאה לנפש. הקריטריון שהיה קבוע עד 

אז בחוק לסך המקסימלי להכנסה למשפחה לצורך קבלת הנחה הועלה ב-25 אחוזים.

כך גם כל ילד עד גיל חמש יחשב כשתי נפשות.

עוד נקבע כי שכר הלימוד למוסדות חינוך ינוכה מסך ההכנסה.
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למסור שטחים עבור שלום.

נחתם  אוסלו  הסכם  טועה,  אתה  כל,  קודם 
את  בכנפיו  שהביא  ההסכם  השמאל.  בממשלת 
בנשק  שנהרגו  היום,  ועד  מאז  הנרצחים  אלפי 
שנמסר על ידינו לאויבינו. וגם בפן הדתי הם נגד 
כל הקדוש והיקר לנו באופן מוצהר וכאידאולוגיה. 
הכנסת  וחברי  השמאל  מועמדי  היום  ועד  מאז 
שלהם, הם סמל של מאבק נגד החוקים העומדים 
בציפור נפשה של היהדות. אמנם גם אנשי הימין 
הם לא מל"ו צדיקים, אך הם הרע במיעוטו לעומת 
של  החריפה  התנגדותו  וידועה  השמאל.  אנשי 
הגאון הרב שך זצ"ל לחבירה לשמאל כעיקרון, גם 

אם יתנו מה שיתנו...

לגבי הערך של ארץ ישראל, מצות ארץ ישראל 
הדתיים  מאשר  פחות  לא  החרדים  נחלת  היא 
הלאומיים. זה ברור כי התורה היא משוש חיינו. 
התבטא   -  " אוגנדה?  לא  למה  התורה  "אלמלא 
נכון יוני שטבון היקר בנאום הגבורה שלו בכנסת 
בדיון על חוק הגיוס, וזה אמת ויציב. להציב את 
שאלת התורה מול ארץ ישראל זה במובן מסויים 
כמו ששואלים אדם על מי אתה מוכן לוותר על 
בזה  רואה  אתה  שלך?  הבת  על  או  שלך  הבן 
שאלה? על שניהם נאבק עד טיפת הדם האחרונה.

ברור כי מה שמרן התכוון שטחים תמורת שלום 
זה רק תמורת שלום אמת. ולכן כאשר מרן ראה 
את ההשלכות הרות האסון של אוסלו, עמד בתוקף 

כנגד פינוי גוש קטיף, ולמפורסמות 
שאין  המצב  כיום  ראיה.  צריך  אין 
פרטנר לשלום אמיתי, וככל שאנחנו 
נותנים, אנחנו שופכים יותר דם, כי 
וכבר  יותר,  אלינו  מתקרבים  הם 
עכשיו הם מגיעים כמעט לכל פינה 
עוד?  להם  לתת  למה  אז  בארץ, 
אימונים?  מחנה  עוד  להם  שיהיה 

עוד פירי מנהרות? עוד חטיפות?

המשכנעים   הסברך  כל  למרות 
מי  כי  אמר  הישיבה  ראש  מרן 
להצביע  ימשיך  ש"ס  שהצביע 

ש"ס?

גם  זה  עכשיו  אבל  מדוייק,  ולא  נכון  היה  זה 
הראשונים  בימיה  הישיבה  ראש  מרן  נכון.   לא 
 - זה  כעין  אמנם  התבטא  המפלגה  הקמת  של 
ש"ס  הצביע  שלא  למי  לקרוא  נועדה  שהמפלגה 
בעבר, אך מי שהצביע ש"ס יכול להמשיך להצביע 
אינו מוצא את עצמו שם. אך  כן  ש"ס, אלא אם 
מאז הרב הבהיר בצורה חד משמעית, כי האמירה 
הזו היתה הקרבה למען השלום והאחדות, בשביל 
שהקמת המפלגה תתקבל בהבנה ותמנע מחלוקות 
שסירבו  גורמים  ישנם  לצערנו  אך  ורדיפות. 
להשלים עם בשורת האחדות ועם הקמת מפלגה 
הכל  ועושים  בריונית,  בצורה  ומתנהגים  נוספת, 
ראינו  דרך.  בשום  בוחלים  לא  ולאיים,  לרדוף 
את זה בהכרזה על הקמת המפלגה במלון רמדה 
בירושלים, ראינו את זה באוהל המחאה ישבו שם 
בחורים פוחזים, ויסלחו לי על הִמלה אבל פשוט 
ביישו את עצמם וצעקו כמו באיזה ג'יהאד: הוא 
בוגד, הוא בוגד. מאיימים על חה"כ אלי ישי עד 
שצריך להצמיד לו אבטחה, מחללים שם שמים, 

מאלצים וכופים רבנים להביע תמיכה לפי דעתם, 
משחיתים ופורצים מטות ברחבי הארץ. אז תגיד 

לי אתה - יש ענין להתחסד?

הצעד  כי  מוכיחים  הסקרים  כאשר  כיום  גם 
שנעשה היה חכם ונבון, כאשר עם ההכרזה לצאת 
מנדטים   13-14 על  עמד  החרדי  הכח  לבחירות 
ביחד, והיום  הכח הנאמן לדעת תורה עומד על 
מינימום של 18 מנדטים. גם כעת יש שמתקשים 
לאחל הצלחה לכולם וגם ליחד, גם אחרי שהצהירו 
כי יחד אינה נוגסת כלל במפלגה שלהם. להזכירך 
אני מדבר על אותם אלו שאיחלו הצלחה לכחלון 

אנחנו גרועים ממנו?

אם כך ש'יחד' נוגסת  גם בתנועה אותה הקים 
מרן הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, אז איך 

אפשר לבוא ולהגיד ממשיכים את הדרך? 

אני ואתה יודעים מה זאת אומרת 'מורשת מרן', 
מרן לא התחיל את המהפכה שלו בצמד האותיות 
ש' וס' בקלפי, מרן בנה את מורשתו הנפלאה, כבר 
מהקונטרס הראשון שהוציא בגיל 17 שנה, "יביע 
אומר" על מסכת הוריות, בו ציין לעצמו את נקודת 
הדרך הראשונה אותה הציב לעצמו. הרב קבע את 
עתידו ואת המהפכה אותה חולל בכמה עקרונות 
ברורים שהתנקזו אל משפט אחד "להחזיר עטרת 
האשכנזי  הישיבות  עולם  לנוכח  ליושנה",  ספרד 
שהתפתח והאפיל על בני עדות המזרח. מרן זצ"ל 
רצה ראשית לכל לשמר את מסורת יהדות ספרד 

הש"ע,  הוראות  ובקבלת  במנהגיהם  המפוארה 
הספרדים  כדעת  והמנהגים  ההלכות  את  לשמור 
ולא להתבטל בפני ההלכות של האשכנזים. הוא 
רצה  להחזיר את לימוד הש"ע, ההלכה למעשה 
ופסיקת ההלכה, ולא לעסוק כל היום רק בלימוד 
את  לקרב  הוא שאף  וחידודים.  בפלפולים  גמרא 
מי  להרחיק  לא  וחיבה,  באהבה  ישראל  עם  כל 
ממנו,  ולהתבדל  להחרים  בדרכו,  מושלם  שאינו 
אלא להיפך לרדת אל העם שבשדות להעניק להם 

ממתיקות התורה ולקרבן לתורה.

כמדומה שבכל הדברים הללו מרן ראש הישיבה 
בצורה  הדרך  בדמותו את המשך  מגלם  שליט"א 
הבוגרים  ואת  הישיבה  את  קח  ביותר,  הברורה 
שבת  להוציא  מקפידים  בו  המקום  כדוגמא, 
לומדים  פאה,  חובשות  אינן   הנשים  כל  כר"ת, 
זצוק"ל  מרן  ספרי  למעשה,  הלכה  פסיקת  בו 
בלויים מרוב שימוש, רוב ככל הבוגרים משרתים 
ובאגדה  בהלכה  שיעורים  מוסרי  בציבור  בקודש 
בבית  הרבים,  את  ומזכים  קהילות  ורבני  חזנים 

הספר של הישיבה הבנות הרווקות מכסות ראשן 
בשעת הזכרת ה' וכפסק מרן ב'יחוה דעת', ועוד 
הרבה דברים, ראיתי שהרב עובדיה חן ריכז חלק 
מהם. אז בבקשה בואו ונהיה רגועים כי מרן ראש 
המורשת  להמשך  לכולם  מעבר  יעשה  הישיבה 
המפוארה של מרן, וזה כולל גם לשמור על רשת 
"מעיין החינוך התורני" להביא לשגשוגה, ושהכל 
יסגר  שלא  בשביל  ובאמונה,  ביושר  שם  יתנהל 
חלילה המפעל הגדול הזה. זו המציאות! המקום 
בדבקות  מרן  של  מורשתו  את  למעשה   ששימר 
חד  רחמים"  "כסא  ישיבת  היה  כולם  לפני  עוד 
וחלק! מי שבאמת דואג וחשוב לו המשך מורשתו 
ראש  למרן  כח  לתת  חייב   מרן  של  האמיתית 
ובכל  המהפכה  את  להמשיך  שליט"א  הישיבה 
שם  אכפת  זצ"ל  שלמרן  חושב  לא  אני  הכח. 
בשמים באיזה אותיות ישתמשו כאן להמשיך את 

מורשתו, ש' ס' או ק'ץ' 

ראש  מרן  של  משנתו  כדבריך  בעצם  אם 
הישיבה שליט"א היא באמת המשך של מרן 
עם  אשכנזים  תלכד  היא  כיצד  זצ"ל,  הגר"ע 

ספרדים? 

היתה  ספרד  מסורת  את  לשמר  הנטייה  אילו 
זה  ספרדי,  היותי  מעצם  אישית  מגאוה  נובעת 
היה נכון. אבל להיפך, מרן תמיד אומר הספרדים 
צריכים לשמור על מנהגיהם, והאשכנזים צריכים 

לשמור על מנהגיהם. 

פעם  הגיה  מרן  יודע  שלא  למי 
שיצא  אשכנזים,  של  סליחות  ספר 
לאור אח"כ ע"י הוצאת שי למורא, 
הרב  את  מספיק  מכיר  שלא  ומי 
יכול אולי להתפלא: סליחות ליוצאי 
מאזוז  מאיר  הרב  ע"י  הוגה  ליטא, 
ראש ישיבת כסא רחמים ספרדית? 
רעייתו  לע"נ  ס"ת  הכניס  הרב 
שרוב  וכששמע  המערבי,  לכותל 
ככל הספרים בכותל הם ספרדיים, 
בכתב  ספר  לו  שיכתבו  ביקש 
וכמנהג האשכנזים, שיהיה  אשכנזי 

גם להם ס"ת מהודר לקריאה. 

היופי של עם ישראל שהוא איש על דגלו - כל 
אחד בדגל שלו בדרכו שלו! אך עם זאת, זה לצד 
זה הם חונים באהבה ואחוה, בהערכה וכבוד לשני 

ששומר את מורשת אבותיו. 

היה  היום  עד  מדוע  רבים,  שמטרידה  שאלה 
מרן ראש הישיבה במועצת חכמי התורה, הרי 
ראש  למרן  זצוק"ל  מרן  של  הגדולה  אהבתו 

הישיבה שליט"א היא מן המפורסמות

כמו שאמרת את ההערכה הגדולה שרחש מרן 
לראש הישיבה אי אפשר לבטא.  די היה לראות 
את זה במפגש האחרון ביניהם כאשר הגיע מרן 
ללווין בערב הבחירות האחרונות,  הישיבה  ראש 
באמצע דברי מרן ראש הישיבה, לקח מרן את כוס 
התה שלו והעביר אותה לראש הישיבה. צעד נדיר 
שלא עשה אותו אלא רק פעם אחת  לפני עשרות 
שנים לידידו הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל. 

"המפלגות החרדיות מתקשות להגדיר את עצמם, וזה 
פוליטית,  בטקטיקה  מדובר  אם  גם  למה,  משנה  לא 
כבר  ישורנה.  מי  ואחריתה  תעלם  הטקטיקה  מחר 
קרה בתקופת ממשלת שרון שהיו בה מפלגות שנגד 
פינוי ישובים, אך כשהגיע הרגע לא יכלו להשפיע על 
ההחלטה הכואבת בפינוי גוש קטיף, בשעה כזו אנחנו 

חייבים לומר, אם השמאל ואימינה"  

וכך גם אח"כ כשביקש שמרן שליט"א יעלה אל 
מה  כל  את  לו  שישלח  ממנו  ביקש  ושם  ביתו, 

שדרש. 

ראש  מרן,  של  לצידו  היה  לא  אחד  אף  כאשר 
למשל  כך  מרן.  של  כבודו  למען  נאבק  הישיבה 
מי  כל  על  חרם  עשו  האשכנזים  חכמי  כאשר 
שיצביע ש"ס, עשה מרן התרת נדרים והושיב את 
ראש הישיבה לצידו כאשר הוא צעיר לימים בגיל 

40 בערך.

מה  לכל  בניגוד  כל,  קודם  למועצת,  בקשר 
שאומרים או מנסים לפרסם כאילו חלילה מרן לא 
רצה אותו במועצת בגלל חילוקי דעות הלכתיים, 
זה דבר הזוי ואפילו יש בו זלזול ופגיעה בתורה. 

הרי כיום בין חברי המועצת ישנם כאלו 
השקפתית  הלכתית  מרן  עם  החלוקים 
מחילוקי  יותר  הרבה  הרבה  והנהגתית, 
דעות ההלכתיים בין מרן לראש הישיבה.  
הדעות  נועדו  זה  בשביל  שאדרבה  אלא 
עורבא  זה  הכל  השווה.  לעמק  להגיע 
רצה  מרן  אדרבה,  וכזב!  שקר  פרח, 
בכמה הזדמנויות את ראש הישיבה כחבר 
את  ראו  וכולם  התורה,  חכמי  במועצת 
מרן מושיב את מרן ראש הישיבה לצידו 
ואח"כ  נוכח,  בהם  הכנסים  בכל  לימינו 
הישיבה  ראש  שמרן  אלא  רבנים,  שאר 
וטען  בכך,  צורך  ראה  לא  בענוותנותו 
כי דעתו של הרב מקובלת עליו ואין לו 
ענין להביע עמדה במועצת, כאשר ישנה 

דעתו הרחבה של מרן.

האפשרות  את  העלה  שמרן  הפעמים  באחת 
הרב  למועצת,  הישיבה  ראש  מרן  את  להכניס 
בעדני הפטיר: "זה מיותר הוא כפיל של הרב...". 
מרן,  פני הדברים אחרי פטירתו של  כך הם  אם 

'כפילים' אנחנו מחפשים.

אז מה קרה כעת, למה דוקא עכשיו, מרן ראש 
חכמי  מועצת  בראש  עומד  שליט"א  הישיבה 

ישראל?

זה בדיוק מה שאני מסביר, ובעצם זה מה שמרן 
מרן  כאשר  הזדמנות,  בכל  מסביר  הישיבה  ראש 
היה איתנו דעתו דעת עליון היתה מקובלת על כל 
חלקי עם ישראל.  הוא ידע במתק שפתיו לקרב 
רב  כמגנט  היה  הוא  ישראל,  בית  אחינו  כל  את 
הישיבה, שמשך  ראש  מרן  של  כהגדרתו  עוצמה 
אליו את כל העם בעבותות אהבה, הוא ידע לנחם 
ידע לעודד כל בחור נדכה,  כל אם שכולה, הוא 
לשמח  ידע  הוא  קט,  ילד  כל  לשעשע  ידע  הוא 
יתומים ואלמנות, הוא חיזק ועודד חיילים שיצאו 
לקרב למסור את נפשם כשלוחים על הגנת העם 
או  כל אחד שחור  בפני  ודיבר  נאם  הוא  והארץ, 
סרוג חילוני או דתי. לצערנו מאז שכבה המאור 
הגדול, אין מי שיאחה את העם, וזה הנס של עם 
שליט"א  הישיבה  ראש  שמרן  שלמרות  ישראל 
לברוח  השתדל  לאיוש"ט,  ושנותיו  ימיו  בכל 
עד  מאש,  כמו  ומהשררה  מהכבוד  מהפוליטיקה 
בכניסתו,  לכבודו  שרים  כאשר  שאפילו  כך  כדי 
אין דעתו נוחה מזה. ובכנסים בישיבה הוא מקפיד 
את  הרגיש  שהרב  אחרי  הנה  לו,  ישירו  שלא 
המצב, הוא הסכים לקחת את האחריות על עצמו, 
לא  זה  וגופנית.  נפשית  לו  קל  לא  שזה  למרות 

פשוט לעמוד בכל הלחצים שעומדים בפניו. הרב 
לא אוהב להיחשף, ומעדיף את פרטיותו, זה לא 
פשוט לו ללכת ולהסתובב ממקום למקום עם כל 
הסבל שעבר אחרי הניתוח ברגליו, לאבד זמן רב 
מלכתוב את החידושים והפסקים שלו, ולהתעסק 
את  רואים  שאנו  אחרי  למקום.  ממקום  בנסיעות 
רק  זה  התנועה,  למען  מקריב  המאמץ שמרן  כל 
מראה לנו עד כמה זה מחייב אותנו לשנס מותנים 
ולהתאמץ בכל הכח להביא את ההצלחה הגדולה.

כדמות  בציבור  מצטייר  ישי  שאלי  סוד  זה  אין 
התקשורת  עם  להתעמת  מרבה  שלא  אפרורית, 
ובכנסת. לא היה עדיף אולי דמות מתוחכמת, רב 
מול  להתמודד  שיוכל  מישהו  ותכסיסים,  תככים 

הכוחות החזקים בפוליטיקה הישראלית? 

זו בהחלט שאלה, אבל מה שאני הולך לומר אולי 
יפתיע אותך.דבר תעקבו ותראו שכאשר יש חוק או 
תיקון בחוק שעומד בניגוד לדעתך או השקפתך, 
ישנם שתי דרכים להשפיע ולשנות, הדרך האחת 
ובכנסת, להביע את  היא לעורר רעש בתקשורת 
ראש  להתעמת  המהלך,  יוזמי  כנגד  התנגדותך 
זה  אם  ובסוף  החוק,  ובהוגנות  בחוקיות  בראש 
קרה ואתה מנצח, אזי זה בקול רעש גדול. החסרון 
זו, שפרסום חילוקי הדעות מקשיח  הגדול בדרך 
להתגמש  מעתה  שמסרב  השני  הצד  עמדת  את 
הצעתו.  על  לעמוד  מאמץ  כל  ועושה  ולהיכשל, 
במציאות בה אנחנו חיים – שבה גורמי המשפט 
רוב  ורוב מקבלי ההחלטות אינם סבורים כמונו, 
יהיו  אמנם  אז  חרוץ.  לכישלון  דינם  העימותים 
על  בגאוה  אותם  נפרסם  ואנחנו  מוצלחים,  כמה 
הפסיד  הציבור  האחרונה  בשורה  אך  ההצלחה, 

בעשרות מאבקים.

החוק,  יוזמי  אל  לפנות  אחרת,  דרך  יש  מאידך 
להגיע איתם להבנה בשקט בלי מצלמות וכתבים, 
כדי  תוך  במחלוקת  השנויות  הבעיות  את  לסגור 
שכבודו של אף אחד לא נפגע, ולהישאר מוערך 
אצל כל הגורמים אמנם יאמרו שאתה אפרורי לא 
עושה כלום, אך את תרומתך לבוחרים הבאת יותר 

מבכל דרך אחרת.

אחרים,  לגורמים  ביחס  להיכנס  רוצה  לא  אני 
התנועה  יו"ר  על  לומר  חייב  אני  אחד  דבר  אבל 
כיהן  בהם  השנים   13 במשך  ישי,  אליהו  הרב 
כיו"ר תנועת ש"ס היו גם היו ממשלות שמורכבות 
הממשלה  את  שהרכיבו  קשים  מרכיבים  מאותם 
כך  כל  שנתיים  חווינו  לא  מעולם  אך  האחרונה, 

היה  תמיד  ה'שינוי'  היתה,  תמיד  ההסתה  קשות, 
בשם הזה או בשם של אחר, זה היה שריד, לפיד, 
עם  בראש  ראש  ההתנגחות  אבל  בתור,  הבא  או 
אותם מסיתים, לזלזל בהם, להתריס בפניהם, היא 
לא  אבל  שלך,  הבוחרים  בין  להצליח  דרך  אולי 

בשביל הבוחרים שלך! 

גם בממשלה האחרונה כאשר היו צריכים לבחור  
נציג לוועדת מינוי דיינים, בחרה הכנסת ברוב של 
80 קולות, נציג מהאופוזיציה ושמו אלי ישי. למה 
הרי הוא אפרורי? כך גם לפני כשנתיים, בתחילת 
אנוש  קיצוץ  תוכנן  האחרונה,  הממשלה  כהונת 
ברשת מעיין החיוך התורני, ובחינוך העצמאי, בא 
חה"כ הרב אלי ישי, וישב עם שר החינוך שי פירון, 
העיר שהמהלך לא חוקי ולא קביל בחוק, הגיעו 
ופתאום  בוטל/  הנורא  והקיצוץ  להבנות 
אני  הגורמים  מאחד  הודעה  איזו  יצאה 
ברעש  ופתח  לשמות,  להכנס  רוצה  לא 
תקשורתי: "כופפנו ללפיד את הראש הוא 
נכנע/ הקיצוץ בוטל!" ההודעה השחצנית 
הזו, אלצה את שי פירון לעלות ולהבהיר 
כי אותו גורם לא עשה כלום. ויותר מכך 
aר האוצר לפיד שנפגע מהבוטות, הוציא 
את ההודעה הבאה: "האמת, אני לא מבין 
אותו, לא רק שזה שקר גלוי, הוא גם מנע 
לשתף  פעם  אי  שננסה  האפשרות  את 
איתו פעולה בנושאים החשובים לציבור 

שלו".

הבאות?  השנתיים  לאורך  קרה  מה 
כולנו יודעים ומרגישים.

דווקא  שונה,  היה  זה  המסתננים  של  בסיפור 
לחיוב,  דוקא  ולאו  לפרסם,  טרחה  התקשורת  אז 
אלא שלימים התברר כי אלי ישי צדק, וזה הביא 
הרעש,  אילולי  כאן  גם  אך  הדבר.  פרסום  את 
נבלע  היה  זה  גם  שלילי,  כאן  היה  במקרה  שלא 
כיהודים  אנחנו  ישי.  אליהו  רבי  של  בצניעותו 
דעת  פי  על  עושים  כאשר  כי  יודעים,  מאמינים 
תורה ובאמונה הדבר שווה הרבה יותר מתחכום 
וטקטיקות  ואם מרן התבטא על רבי אליהו ישי 
רוצה  לא  ואני  אותו,  לי  הזמינו  שמשמים  "עד 
להחליפו", והיו למרן הרבה אלטרנטיבות גם לכל 
אורך 13 השנה, והוא ראה את זה אחרת, זה אומר 

שמרן ראה שהדרך הזו מובחרת יותר וד"ל.

לסיום ניקח אותך לעתיד, כמי שעשוי להבחר 
כח"כ מה יש לך לומר למצביעיםן כבר עכשיו?

ואשתדל  ישתנה,  לא  שלי  הפלאפון  שמספר 
תמיד להיות זמין להושיט יד ולעזור לכל בקשה 

או עזרה..

לשלמות התורה והארץ



יוסף מלמד / נתיבות

הדרומית  בעיירה  שנערך  רושם  רב  באירוע 
של  הרוחניים  מנהיגיה  חלק  נטלו  נתיבות 
מאיר  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  "יחד", 
מאזוז שליט"א, אב ביה"ד הגאון רבי דב ליאור 
שליט"א, ראש מוסדות "רב פעלים" הגאון רבי 
יורם אברג'יל שליט"א שיזם את עצרת האלפים, 
יצחק  רבי  הגאון  ירנן"  "יצחק  מוסדות  ראש 
"יתד התשובה"  מוסדות  ראש  ברדא שליט"א, 
הגאון רבי רפאל כהן שליט"א מצפת, נכדו של 
מרן זיע"א הנושא את שמו - הגאון רבי עובדיה 
יוסף שליט"א, ראשי הכוללים הגאון רבי חיים 
מועלם  יצחק  רבי  הגאון  שליט"א,  אלמקייס 

שליט"א, והגאון רבי אריאל חפץ שליט"א.

הגדול  באצטדיון  נערך  שמים   לשם  הכינוס 
כל  את  מילאו  תורה  בני  כשאלפי  שבנתיבות 
וכולם  מקומות,  ללא  נותרו  ורבים  היציעים 
באו  לגמוע בצמא את דברי התורה ולהביע את 

תמיכתם בתנועת "יחד".

באירוע נכחו חברי הרשימה לכנסת בהם יו"ר 
התנועה חה"כ הרב אלי ישי, חה"כ יוני שטבון, 
הרב  סבא  בכפר  המועה"ד  יו"ר  מרזל,  ברוך 
דודי  לשעבר  התקשורת  ואיש  טרבלסי  ששון 

שוומנפלד.

יורם  רבי  הגאון  פעלים"  "רב  מוסדות  ראש 
אברג'יל שליט"א ש/נשא דברים באירוע גילה 
טפח מההתרחשויות שאירעו מאחורי הקלעים, 
ולאחר  "יחד"  תנועת  של  להולדתה  שהביאו 
שסיפר בעבר כי מרן זצוק"ל בשיחתו האחרונה 
ביקש שתקום תנועה חדשה הוסיף אמש הגאון 

רבי יורם שליט"א וחשף טפח נוסף:

״מורי ורבותי, מרן, בשנה אחרונה עבר תהפוכות 
לא קלות. מרן אמר באחד השעורים המזעזעים 
ששמענו פעם 'תדונו אותי לכף זכות, אני לא 
עשיתי שום דבר מעצמי. כפו אותי, לחצו עליי, 
זקן  ואני  כך.  או  כך  שיעשו  קצת  עלי  'איימו 
וכבר קשה לי לכתוב. אני לא יכול, הוא אמר, 
על  שהוא  מהלך  לעשות  נאלצתי  בלווין  כבר 
אפי וחמתי אבל עדיין אני אוחז שהאיש שבכל 

ביתי נאמן הוא - הוא הרב אלי ישי'".

"כל הזמן שהיה מרן חי, עכשיו יש את ספריו 
שזה חייו, היה לי עניין לפתוח עוד כולל, ויום 
יכול להכביד  'כמה אתה  אחד שאל אותי מרן 
נחת  יעשה  זה  אם  למרן  אמרתי  עצמך?',  על 
ממש  הגשמיות  של  השני  החלק  למרן  רוח 
קטן לעומת הרצון לשמח צדיק, כלום יש דבר 

שעומד בפני זה?.

עמד  אשר  ישי  שורש  ההוא  ביום  'והיה  כתוב 
לנס עמים אליו גוים ידרשו' וזה הדבר היחידי 
שיביא למרן את הנחת שמה שלא הספיק בחייו. 
עכשיו יראה את זה מרן איך נציגו האמיתי - 
וזה הסוף של הפסוק - והייתה מנוחתו של מרן 

כבוד. הכבוד יחזור אליו כמו בהתחלה״.

החדש  מהדבר  יושב שמח  בשמים  מרן  "היום 
התאחד,  שהעם  הזאת  מההפתעה  שנעשה, 
שהעם דבק באמת, שהעם בחר גדול דור שמי 
שהולך אחריו נדבק בנצח, אנא, אנא עם ישראל, 
כל שניתן לנו, לעשות זה בחירה. להחזיר את 
השמחה למרן. מה שביקש בסוף ימיו - הלימוד 
לכף זכות - אנחנו לא נלמד זכות, אנחנו נעשה 
זכות! אנחנו נביא לו את מה שהוא רצה, את 

מה שהוא אהב, להחזיר את העטרה ליושנה!"

"לא  נחזור על אוסלו"

מאזוז  מאיר  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן   
שליט"א נשא דברים ואמר בין היתר כי היתה 
חובשי  ציבור  את  שכינו  מי  כשהיו  שגיאה  זו 
הם  עמלק?  "הם  עמלק.  הסרוגות  הכיפות 

נלחמים בעמלק!", אמר.

כשאמרו  הייתה  האחרונה  "הטעות  לדבריו, 
עם  הולכים  'אנחנו  החרדיות  המפלגות  נציגי 
לחזור  דבר  פירושו של  השמאל'. עם השמאל 
ומרן  גוש קטיף,  על  לחזור  אוסלו,  על הסכמי 
שאמרתי  'ומה  תשס"ג,  בשבט  כתב  זצוק"ל 
לא  זה  ומבוטל,  בטל  אוסלו  הסכמי  על  בזמנו 
תקף, חשבתי שיהיה שלום אמיתי, עכשיו, אני 

שלום וכי אדבר המה למלחמה'"

ובין  דברים  נשא  אלמקייס  חיים  הרב  הגאון   
יו"ר התנועה חה"כ  ידי  היתר ביקש לחזק את 
בגנותו  שנאמרו  דברים  לאור  ישי  אלי  הרב 
כמוך'  לרעך  'ואהבת  הפסוק  "בתורה,  ואמר: 
צבע  בלי  היא  ישראל  אהבת  מנוקד.  איננו 

והבדל"

"נהיה המזוזה של הממשלה"

יו״ר תנועת יחד חה״כ הרב אלי ישי אמר "זהו 
בשמים.  גדולה  שמחה  של  רגע  מרגש,  רגע 
קמה התנועה של יחד שבטי ישראל שבעזרת 
קיום  לנו  שאין  ישראל,  תורת  על  תשמור  ה' 
בדאגה   - ישראל  עם  על  ישראל,  תורת  בלי 
לכלל עם ישראל 'ואהבת לרעך כמוך', בקירוב 
רחוקים כמו שציווה אותנו מרן זצוק"ל וכמובן 
ניתן  לא  השלמה.  ישראל  ארץ  על  תשמור 
הממשלה,  של  המזוזה  נהיה  שטחים,  שיחזירו 

הרוצה להח"כים ידרים
אלפים השתתפו בכנס קידוש שם שמים של בני תורה למען תנועת "יחד" שנערך 

בנתיבות • הגאון רבי יורם אברג'יל שליט"א: "מרן בשמים יושב ושמח מהדבר החדש, 
ומהפתעה הזו שהעם התאחד"

ירושלים,  את  יחלקו  שלא  כדי  הממשלה  על  נשמור  אנחנו 
לזוגות  נשמור על הממשלה שתדאג לכל השכבות החלשות, 

צעירים, לקשישים.

"אני מרים את עיני לבורא עולם ומודה לו על הכוחות שהוא 
נתן לנו, ללכת ולקדש שם שמים ולהנהיג את התנועה הקדושה 
הזאת למען שמו באהבה, בעזרת ה' - יחד, בדעת תורה, כמו 
שלא זזה ידי מתחת ידו של מרן זצוק"ל כך לא תזוז ידי מתחת 
ורבינו  למורינו  לומר  רוצה  אני  הישיבה.  ראש  מרן  של  ידו 
מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל שאנחנו בעזרת ה' נמשיך את 

המורשת שלו, נמשיך בדרך שלו"

שנים  שמונה  לפני  ״עמדתי  בעצרת:  אמר  שטבון   יוני  ח״כ 
זכיתי  בדיוק  שנה  לפני  בצה"ל.  כששירתתי  המלחמה  בחזית 
על  לשמור  כדי  הקואליציה  מול  לבד  נוספת  בחזית  לעמוד 
אחרי  התורה.  עולם  מלחמת  את  להילחם  כדי  התורה,  עולם 
שנתיים ארוכות של קרע גדול בעם ישראל, בין הציבור הדתי 
לאומי לבין הציבור החרדי כשהיחס לכבוד התורה נפגע, כאן 
זאת החזית  יהודית מאוחדת,  בנתיבות אנחנו נמצאים בחזית 

האמתית.

להיות  הציבור,  שליחי  אותנו,  מחייבת  לתורה  הנאמנות 
מחויבים לשמירתה של ארץ ישראל מתוך התורה, לא בגלל 
סיבות ביטחוניות, לא בגלל טילים. המבחן הגדול שלנו הוא לא 
רק עכשיו לפני הבחירות, אנחנו צריכים מתוך התורה הזאת 

לשמור על ה'ביחד' הזה גם אחרי הבחירות"

הגאון  של  ונציגו  בנתיבות  העיר  ראש  מ"מ  מעלימי  יעקב 
"ראינו אתמול את התמיכה   יורם אברג'ל בעירייה אמר:  רבי 
העצומה ואהדה למורנו הגאון רבי יורם אברגי'ל, כולנו ערוכים 

ליום הבחירות לקיים מצוות 'ועשית ככל אשר יורוך'"    

קשר של תורה
כל לומד בספריו של מרן מאור ישראל, רואה את הערך הרב שחש מרן מאור ישראל כלפי מרן ראש הישיבה שליט"א. 
מה שאינו בנמצא לשום חכם אחר מגדולי דורנו. החיבור ביניהם לא היה חיבור טכני ופוליטי, אלא קשר של תורה אהבה 

אמיתית וההערכה

מהרגע שפגש רבנו, מרן ראש הישיבה שליט"א, את רבנו מרן מאור ישראל, נפשו נקשרה בנפשו, והתבטל כלפי 
גדלותו התבטלות מוחלטת, ואף בישיבה לומדים בדרכו של רבנו מרן מאור ישראל, בעיון ישר ואליבא דהלכתא.

כמו שהעיד מרן מאור ישראל עצמו, בהשתתפותו באירועים ובכנסים שערכה הישיבה, כי היותו נשיא הישיבה 
אינה מתבטאת רק על הנייר אלא אף  בפועל במתן  שיעורים בישיבה, וכי בישיבה זו הוא רואה את לימוד התורה 

האמיתי של רבותינו הספרדים הלומדים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא )אור תורה אב תשמ"ה עמ' תרל"ד(.

כל תלמיד מרן רבנו ראש הישיבה שליט"א יודע כי אף שלא תמיד מסקנתו ההלכתית היא תואמת לפסקו של מרן 
מאור ישראל, כדרכה של תורה, ההערכה וההערצה בין שני גדולי הדור היתה עצומה. והגם שמרן ראש הישיבה 
אוצר  נפקדים ממדפי  אין ספריהם  ומנוגדים,  גם מחוגים אחרים  ישראל,  גדולי  לכל  ויקר   כבוד  לנתינת  מחנך 
הספרים בישיבה, אבל ראש לחכמי ישראל, ומנהיג הדור הוא מרן מאור ישראל, וכל החלטה ציבורית שהחליט 
מרן מאור ישראל, היה רבנו מרן ראש הישיבה מנחה לנהוג לפיה. ללא כל כוונה להפיק רווח או אינטרס כלשהו. 

לפני כל מערכת בחירות, גם כשהיו מתנגדים מבית ומחוץ, והאוירה ברחוב היתה מורעלת מבעלי מחלוקת שלא 
לשם שמים, ורבים שתקו ואמרו שלום עליך נפשי, כדי לא להנזק מאותם פלגנים, וכדי שלא יוציאו את בניהם 
ממוסדות חינוך ולא יתנכלו אליהם, מרן ראש הישיבה עמד בראש המערכה ללא חת, השתתף בכנסי חיזוק ואף יזם 

בישיבה כנסי הזדהות ופעילות לדרכו של מרן מאור ישראל.

כאשר ח"כ חרדי פער את פיו לבלי חוק כנגד מרן מאור ישראל, היה זה מרן ראש הישיבה ואיתו הגאון רבי יצחק 
ברדא שליט"א, והגאון רבי יוסף זליכה זצ"ל, שפרסמו מודעת מחאה חריפה, ממנה נעדרו אלה שמוכתרים כיום 
כיחידים שממשיכי דרכו, ואלה שחתמו על "כתב המינוי" למי שכביכול נסמכו ומונו על ידי מרן להמשיך את דרכו.   

כל הלומד בספריו של מרן מאור ישראל, רואה את הערך הרב שחש מרן מאור ישראל כלפי מרן ראש הישיבה 
שליט"א. מה שאינו בנמצא לשום חכם אחר מגדולי דורנו. מקריאת הדברים ההתרשמות היא כי החיבור ביניהם לא 

היה חיבור טכני ופוליטי, אלא קשר של תורה אהבה אמיתית וההערכה.

וכך כתב מרן:

"ושו"ר לידידי הדגול רב חביבאי דיתיב בתווני דלבאי הרה"ג נאמ"ן נר"ו בסוף שו"ת איש מצליח ח"א )בדף נח ע"ד( 
שהעיד בגודלו שאף מר אביו הגאון הקדוש רבי מצליח מאזוז זצ"ל שהיה סבור להחמיר"...   "ידיד נפשי הרה"ג 
... אפריון נמטייה שבשפלנו זכר לנו". "וידידי הדגול רב חביבאי דיתיב  הנאמ"ן שליט"א, והעלה כדברינו הנ"ל 

בתווני דלבאי בנן של קדושים גזע ישישים עמו עוז ותושיה הרה"ג נאמ"ן נר"ו כתב"... 

ואין הדברים פשוטים על עיקר, מרן מאור ישראל לא חילק בתשובותיו תארים לכל אחד, הביטוי "דיתיב בתווני 
יהודה",   "קול  מח"ס  יוסף  פורת  ישיבת  ראש  צדקה,  יהודה  רבי  הרה"ג  כגון  ממש,  יחידים  על  נכתב  דליבאי", 
והאדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי מח"ס שו"ת יד סופר ועוד, ולרבי יוסף דורי מחכמי בגדד ומרבני פורת יוסף.  

מתרגם ספר "המספיק", מסדר "הלוח העולמי", מחבר ספרים ומזכה הרבים בלונדון.

וכן התואר "רב חביבאי", נכתב להנ"ל ולהגר"ש משאש. והתואר "ידיד נפשי", אף שנפוץ יותר בספרי מרן, נכתב 
רק לחבריו מספסלי הישיבה ולגדולי ישראל המובהקים, כגון: הגר"ש משאש, הגרש"ז אוירבך, הגרב"צ אבא שאול  
הגרא"י ולדנברג, בעל משנה הלכות. וכן הביטוי "שבשפלנו זכר לנו" מופיע רק  פעמים בודדות על גדולי המחברים. 
ובספר מעיין אומר מובא על שאלה ששאלו את מרן, האם לעשות כפי דברי רב מסויים או כדברי מרן רה"י וענה 
מרן "שישמעו לרב נאמ"ן". ובהקדמת חזון עובדיה - פורים, יש כמה שורות מאוד נדירות, בו מרן מאור ישראל 
משבח ומברך את מרן ראש הישיבה, ומודה לו על שהסתייע בספרו "סנסן ליאיר", אין לכך תקדים באף ספר אחר 

של מרן כלפי כל רב אחר. 

וכל גדולי ישראל מנהיגי הציבור הספרדי לשבטיו העריכו והחשיבו מאוד את דעתו של מרן ראש הישיבה, ראה 
בהסכמותיהם, מכתביהם ודרשותיהם של מרנן הגר"מ אליהו והגר"ש משאש זצ"ל ויבלחט"א הגר"א בקשי דורון, 

והגר"ש עמאר שליט"א.

ואכן כל זמן שמרן מאור ישראל עמד ושימש למטה, נמנע מרן ראש הישיבה מלהוביל מהלכים ציבוריים, )מלבד 
עצמם  דעת  על  הרכיבו  כשעסקנים  אחת,  פעם 
הקים  ש"ס,  השם  תחת  ברק  בני  לעיריית  רשימה 
מרן את רשימת הן על דעתו וברשותו של מרן מאור 
ישראל, וזכתה להצלחה אדירה לתועלת כל תושבי 
חכמי  במועצת  להשתתף  להצעות  וסרב  ברק(,  בני 
התורה, כי ידע שלא תצא תקלה והחלטה לא נכונה 
מתחת ידי מרן.  אך כשמרן עומד ומשמש למעלה, 
הישיבה  ראש  מרן  ראה  מלהכיל,  עצום  חלל  ונוצר 
הנכסף,  האיחוד  את  ביטוי  לידי  להביא  הדרך  שזו 
יחד שבטי ישראל, בדרכו האמיתית של מרן מאור 

ישראל.

דעת מבינים
 בצלאל חיים 
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לשלמות התורה והארץ



המרכזי  בכנס  השתתף  הצפון,   מתושבי  עצום  ציבור  
הכנס,  בצפת.   שנערך  איתנו'  העם   – 'יחד  תנועת  של 
מאזוז  הגר"מ  הישיבה,  ראש  של  דבריו  עמדו  שבמרכזו 
שליט"א, שהטריד עצמו למרחקים,  הבליט את החשיבות 
הרבה שהוא מייחס להצלחת הרשימה , ובשורת ה'אחדות' 

שהיא מבכיאה עמה.

רושמת  הקולות,  ומנין  עצמן,  הבחירות  לפני  הרבה  
צפת  בעיר  התלהבות  שיא של  איתנו'  העם  'יחד  סיעת 
ובגלילותיה. רבים מתגייסים למשימותיה ונרתמים לסייע 
להצלחתה, הרבה בזכות מייצגיה המוערכים בעיר צפת, 
ראש מוסדות 'יתד התשובה' הגאון רבי רפאל כהן שליט"א 
ומנכ"ל המוסדות, שהוא גם מועמד מספר 3 ברשימה – 
הרב מיכאל עייאש. האולם שבו התקיימה העצרת היה 
מלא מפה לפה וכל הציבורים נראו בו,  מאברכי הכוללים 
ובני תורה ועד לדתיים ואף מסורתיים  רבים שגדשו את 
זו היתה כנסיה לשם שמים  מבואות האולם בהמוניהם. 
בין  פילוגים  ללא  מחלוקות  ללא  חדש  עידו  המבשרת 
עדות ומגזרים אנשים שהגיעו להצהיר בגלוי על רצונם 

העז בהצלחת המערכה, וודבקותם  בראשיה ורבניה.

כאשר נכנס לאולם מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר 

השמחה  מעוצמת  הסיפים  אמות  רעדו  שליט"א  מאזוז 
והשירה שהוא התקבל בה. הציבור נעמד על רגליו והריע 

במשך דקות ארוכות לכבודה של תורה.

יו"ר התנועה  ח"כ הרב אליהו ישי הלהיב את הציבור, 
במרן  המוחלטת  ובנאמנות  למתכנסים  שהציג  במסרים 

זצ"ל, ובממשיכי דרכו ומורשתו. 

כהן  רפאל  רבי  הגאון  התשובה'  'יתד  מוסדות  ראש 
שליט"א,  שחלק גדול בקהל חייב לו  הכרת הטוב על 
קירובם לתורה וליהדות, שאל את הציבור האם מישהו 
הגדול  הגאון  הישיבה  ראש  שמרן  בדעתו  מעלה  היה 
רבי מאיר מאזוז היה עושה דבר שיצער את מרן זצ"ל? 
הציבור שנרעד מעצם השאלה זעק כאיש אחד: לאאא! 
הוא  המשיך ושאל האם יש מישהו שאוהב את מרן זצ"ל 
יותר ממרן ראש הישיבה?  ושוב הציבור זעק בלאא אדיר.

הגאון רבי רפאל כהן שליט"א, שהיה ממקימי ש"ס לפני 
היה  הספרדי  שהציבור  שכאז  סיפר  עשורים  שלושה 
וכאשר קמה תנועת ש"ס הציבור היה  מושפל עד עפר 
אש  עם  נלהב  הציבור  היום  כן  בעיניים,  אש  עם  נלהב 
יוקדת ומסירות נפש  נלהבים, לאחד את עם ישראל סביב 
תנועת 'יחד' , כרצון מרן ראש הישיבה שליט"א שמוסר 

את נפשו למען התנועה הקדושה.

גולת הכותרת היה, כאמור,  משאו המרכזי של מרן פאר 
שליט"א     מאזוז  מאיר  רבי   הגאון  הישיבה  ראש  הדור 
שהיא  התנועה  בהקמת  האמתית  המטרה  את  שהסביר 
והאמונה  התורה  סביב  יחד  העם  חלקי  כל  בין  חיבור 
מסירת  ע"י  ישראל  עם  את  שוב  לסכן  עזה  והתנגדות 
שטחים וחיבור לשמאל. מרן שליט"א הקריא את מכתבו 
של מרן הרב עובדיה זצוק"ל שראה את סבל עם ישראל 
בטלים  "אוסלו"  והכריז שהסכמי  "אוסלו"  הסכם  לאחר 

ומבוטלים.

במתק לשונו סחף מרן ראש הישיבה את הציבור ובדבריו 
הרחיב על הפגיעות היום יומיות שהרב אליהו ישי סופג 
והוא חושק את שפתיו ולא מגיב על פי הוראתו הישירה 
שזקוק  מי  שכל  לציבור  אומר  "אני  שליט"א.  מרן  של 
לברכה טוב יעישה אם יבקש אותה מאליהו ישי שזכה 

להיות מהנעלבים ואינם עולבים".

מסכת  כל  את  לאחת  אחת  בדבריו  פרך  שליט"א  מרן 
העלילות נגד הרב אליהו ישי וסיפר עד כמה רצו לאחד 
את השורות, והסמיך את ידיו ונתן את הסכמתו לחוברת 
ששמה "דברי שלום ואמת" והעיד שאין בה מילה אחת 

המונים השתתפו בכנס המרכזי של תנועת 'יחד - העם איתנו' לתושבי הצפון שנערך 
בצפת • את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

צפון, ברך
"נו, אתה בא ל'כינוס אחדות'?" שאל העסקן כשהוא מחכך 

ידיו בהנאה. "אחדות?" נדרך הנשאל "נגד מי?"...

'שלום' ו'אחדות', הן מלים יפות ומתוקות, שקל ונוח לנופף 
בהן או להסתתר מאחוריהן.  אך כאשר השלום הוא כפוי, 
חיצוני, מדומה וחד צדדי, נזקו גדול מתועלתו. פעמים כדי 

למגר את נגע המחלוקת, הפילוג הוא דוקא צורך חיוני. 

אהבו"  והשלום  "והאמת  בפסוק  שנרמז  מה  זה  כי  יתכן 
)זכריה ח, יט( - שלום שאינו לפי האמת והצדק, אינו נכון 

לאהוב...

כך נהג אבינו אברהם גדול אנשי החסד והאחוה, כאשר 
ביקש מלוט בן אחיו "היפרד נא מעלי" )בראשית יג, ט(. 
בדעות  מהותית  היא  המחלוקת  שכאשר  הבין  אברהם 
אחד  כל  יתפלגו  כאשר  רק  תישמר  האחדות  וסגנונות, 
לדרכו. רק כאשר שני הצדדים לא יתחככו זה בזה, יסורו 
כבוד  על  גם  לשמור  יוכל  צד  וכל  הפנימיים,  המתחים 

רעהו. 

"ויפרדו  הטורים:  בעל  שרמז  כפי  זאת,  הוכיח  וההמשך 
איש מעל אחיו אברם )ישב בארץ הנגב(" ס"ת "שלום". 
השלום  את  שהביאה  זו  היא  ביניהם  הפרידה  דוקא 
לוט  כי  אברהם  שמע  מכן  לאחר  כאשר  ואכן,  המיוחל. 
הבן  בשם  שמעתי  וכן  כוחו.  בכל  להגנתו  יצא  נשבה, 
יש ברית  ולבן כרתו ברית כדי להפרד.  איש חי שיעקב 
של פירוד. לא תמיד אחדות היא הדבר שנכון לעשותו. 
הכבד  הנזק  פני  על  משפחה,  לפרק  מעדיפים  לפעמים 

שיווצר אם לא יעשו כך.

רבנו  מרן  של  פטירתו  עד  אמורים?  הדברים  מה  כלפי 
בכוח  אחד.  איש  בני  כולנו  היינו  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה 
כולם.  בין  לאחד  המופלאה  ויכולתו  התורנית  גדלותו 
עמדנו כולנו תחת כנפי גלימתו וסרנו למרותו. אין ספק 
המהפכה  את  להשלים  כדי  ה',  מאת  מתנה  זו  שהיתה 

הגדולה - להחזיר עטרה ליושנה. 

בעל  גדול  כה  שציבור  שייך  ולא  כמעט  הטבע,  בדרך 
סגנונות שונים כל כך, יתאחד תחת גדול בתורה אחד.

כל זה היה, ולצערנו איננו עוד. 

רבנים  הם  דרכו  שמורי  ועצום,  גדול  ציבור  ישנו  כעת, 
בשיתוף  שדגל  זצוק"ל,  מרן  של  דרכו  את  הממשיכים 
בתים  הבעלי  ציבור  כולל  ישראל  עם  חלקי  כל  וקירוב 
גדולי  אינו מזוהה בדוקא עם  זה  והעם שבשדות. ציבור 
התורה היושבים ראשונה במלכות מועצת חכמי התורה. 

מדובר בשני סגנונות של הנהגה, וכמובן אלו ואלו דברי 

אלוקים חיים. אך לא שייך לשנות את המציאות, ולדרוש 
מאותו ציבור "אחדות" כפויה, תחת הנהגה רוחנית שהם 
מנהיגיהם  של  ושקולם  עצמם,  את  בה  מוצאים  אינם 

הרוחניים אינו נשמע בה. 

אחדות לעולם אינה יכולה להיות חד צדדית.

לעת כזאת, נדרש ממנהיג אמיתי לקום ולעשות מעשה, 

שגם אם ייראה כפילוג, יביא לבסוף לביטול המתיחויות 
ריב  מתוך  להיעשות  חייב  אינו  זה  פילוג  והמחלוקות. 

ומחלוקת, אלא מתוך הבנה הדדית.

גם מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כשהקים את תנועת ש"ס, 
טענו עליו שהוא מפלג את היהדות החרדית. לפניו היו 
רבנים רבים שבשם ה'אחדות' המדומה, הותירו את בני 
הספרדים דוויים ושפויים באגודת ישראל, ללא שום ייצוג. 
אמיץ  בצעד  ועשה מעשה  הגדול  המנהיג  מרן  עד שקם 
וחסר סיכוי. ואילו לא היה עושה כן, עדיין אנחנו ובנינו 

ובני בנינו, משועבדים ומקופחים היינו... 

האשמות,  אותם  את  טענו  זצ"ל  שך  הגרא"מ  כלפי  גם 
לקחו  גדולים  אותם  אך  התורה'.  'דגל  את  הקים  כאשר 
פילוג  אין  כי  לאחות,  כדי  לפלג  האחריות  את  עליהם 

הרסני יותר מ'אחדות' מאולצת.

דעת מבינים
 בניהו קציר

פלגנות מאחדת 
אברהם גדול אנשי החסד והאחוה, ביקש מלוט בן אחיו "היפרד נא מעלי". הוא 

הבין שכאשר המחלוקת היא מהותית בדעות וסגנונות, האחדות תישמר רק 
כאשר יתפלגו כל אחד לדרכו 

"גם כלפי הגרא"מ שך זצ"ל 
טענו כאשר הקים את 'דגל 

התורה' טענו את אותן 
האשמות. אך אותם גדולים 
לקחו עליהם את האחריות 

לפלג כדי לאחות, כי אין 
פילוג הרסני יותר מ'אחדות' 

מאולצת"

של שקר. ראש הישיבה סיים את דבריו בברכה 
למפלגת  והבוחרים  המסייעים  הפועלים  לכל 

"יחד"  

דודי  התקשורת  איש  בעצרת,  דברים  נשא  עוד 
שוומנפלד, מועמד שביעי ברשימת 'יחד – העם 

איתנו', שריתק את הקהל בדבריו.

חרדי שהתחנך וגדל בבית חרדי בירושלים למד 
בישיבות וכוללים, כך גם חינך את בניו,

העמק  במגדל  מתגורר  האחרונות  שנים   7 ב 
הוא איש הסוד של הרב גרוסמן ושימש כראש 
הרב  שבנשיאות  בעפולה  ישראל  צור  ישיבת 
ישראל גרוסמן, ישיבה לנוער נושר )שדודי מכנה 
אותם נוער הנשמות לצד זה הוא משמש כאחד 
בעבר  החרדי,  בציבור  הפופלארים  השדרנים 
שידר ברדיו קול חי והיה החרדי הראשון שיצא 
בגלוי במלחמת חרמה נגד אפליית בנות ספרדיות 
בסמנרים ובנים בתלמודי תורה ובישיבות, כמו"כ 
נישואיהם  מימון  של  חסד  פעולות  בשידור  יזם 
של יתומים ויתומות בעזרת מאזיניו הרבים ב 6 
שנים האחרונות ברדיו קול ברמה, ניהל סדדר יום 
של שיח חברתי נלחם בעוז ובגאון בבירוקרטיה, 
היה הקול הצלול והברור נגד גזירות לפיד בנט 
בתקציבי  קיצוץ  הגיוס  גזירות  התורה  בעולם 

הישיבות ותקציבי הילדים .

יצא חוצץ נגד קמפיין החרדקים ללא חת, לצד 
מלחמתו בעד עולם התורה והישיבות ידע להביא 
את זכויותיהם של החרדים הנהנים מיגיע כפיהם 
והביא לידי ביטוי ותודעה את קיפוחם במוסדות 

המדינה,

לעומת  החרדיות  הנשים  בשכר  האפלייה  כנ"ל 
השכר במגזר הכללי.

זכה לקירוב מיוחד  ואף  מקורב לחסידות חב"ד 
בחג  שעותו  בעת  זצ"ל  מחב"ד  האדמו"ר  מכ"ק 
השבועות תשמ"ט , וככזה נלחם מעל גלי האתר 

בגירוש היהודים מגוש קטיף.

שדודי  והמצוות   התורה  שומרי  בין  האחדות 
אומן  בעומר,  בל"ג  מירון  קהילת  זאת  מגדיר 
בראש השנה או מה שרואים בכותל המערבי דבר 
יום ביומו, כמו האחדות שרואים בעת צרה כמו 
בתקופות פיגועים בו רואים אותו ווסט זוהר של 
זק"א את עם ישראל לשבטיו חרדים לצד דתיים 
"יחד"  כולם  מסורתיים  לצד  חילונים  לאומיים 
המשותפות  בתפילות  דודי  טוען  נפל  האסימון 
לשלומם של שלושת הנערים החטופים הי"ד שם 
בעת  ואם אפשר  אחרת,  גם  ראה שאפשר  הוא 
יחד  ובכלל,  בפוליטיקה  גם  אפשר  אפשר  צרה 
שבסופו  לתנועה  שתהפוך  מפלגה  זה  מבחינתו 
הכוחות  כל  איחוד  של  דרך  תהוה  תהליך  של 
עם  ישראל  תורת  לשלום  המאמיניםוהחרדים 

ישראל וארץ ישראל
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מפלגת "יחד – העם איתנו" נוסדה ע"י מופת הדור, הגאון האדיר, אביר המעיינים ונזכר הבקיאים, מרן הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א, ראש ישיבת "כסא רחמים" המעטירה, אשר זכתה להוציא מתוכה דור דעה של תלמידי חכמים 
וגדולי תורה, אשר מכהנים פאר כרבני קהילות וראשי ישיבות בכל רחבי הארץ והעולם. בעקבות המצב הקשה השורר בארץ הקודש, ולאחר שנתיים קשות שעברנו נסיונות פגיעה במוסדות התורה, עת קמו עלינו אחים טועים וחוקקו 
חוקים נוראיים אשר לא שיערום אבותינו, ברצותם לקעקע כל יסודות היהדות הנאמנה ולחבל בכרם ישראל, בטוהר המחנה ובקדושת השבת. והנה בראותם כי השעה משחקת להם באו לכלות גם את הגוף בגזירות כלכליות קשות ומוטטו 

משפחות ברוכות ילדים והביאום לפת לחם ולחרפת רעב, וישיבות ות"ת הידרדרו למצב של איום קיומי ממש. ואף יוקר המחיה האמיר וגם בעלי בתים הנהנים מיגיע כפיהם הגיעו לעוני ומחסור רח"ל.

מרן ראש הישיבה שליט"א נתן עיניו וליבו להיות מיצר וכואב על כבודה של תורה המחולל עד אשפתות, כאשר החושך יכסה ארץ ומשנאי ה' נשאו ראש להלחם ולעקור את התורה וארץ הקודש, ונאות להקים בית לרבבות יהודים רבים 
יראים ושלמים אשר נותרו כצאן אשר אין לו רועה, אחר שרבים נוטשים מפלגות של שומרי תומ"צ. לכן הננו פונים בזאת בקריאה נרגשת אל ציבור יראי ה' קהל שלומי אמוני בית ישראל, שכבוד התורה קרוב לליבם, לבוא לעזרת ה' 
בגיבורים לסייע, להשפיע ולבחור במפלגת "יחד", בראשות ידידנו היקר והדגול איש אשר רוח בו, נאמנם של גדולי ישראל, שרביטו של מלך הר"ר אליהו ישי שליט"א, אשר ידיו רב לו ללחום את מלחמת הקודש, ורכש נסיון עצום בעשיה חברתית 

ועזרה לעני ולחלש, וכן במניעת גזירות על עולם התורה ולומדיה. וכן ח"כ יוני שטבון הי"ו, אשר זכה לעמוד בגבורה כחומה בצורה למען כבוד התורה המושפל עד עפר.

עוד זאת אנו קוראים, להימנע ממריבות ומדנים ולהרבות אהבה ואחווה שלום ורעות, להיזהר בכבודן של תלמידי חכמים מכל העדות והדעות, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה, והאמת והשלום אהבו, במהרה בימינו, אמן.

בס"ד י"ב אדר התשע"ה

קריאת קודש
לכל אחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר הע"י. הננו פונים בקריאה של חיבה לבוא כאיש אחד לסייע ולהצביע למען המפלגה הקדושה "יחד".

הגאון הרב רפאל כהן שליט"א, ראש מוסדות "יתד התשובה" צפת
הגאון הרב רפאל מאמו שליט"א, ראש מוסדות "שערי יהודה" קרית אתא

הגאון הרב רוני כהן שליט"א, רב קהילה, גן יבנה
הגאון הרב יצחק ברדא שליט"א, ראש מוסדות וישיבת "יצחק ירנן", אשקלון

הגאון הרב אליהו ענקרי שליט"א, מפקח מוסדות ות"ת, בני ברק
הגאון הגדול האדמו"ר מרופשיץ שליט"א, ירושלים

הגאון הרב מיכאל גול שליט"א, ראש ישיבת "ברסלב", ירושלים
הגאון הרב דוד עידאן שליט"א, ראש כולל "תורת משה אמת", בני ברק

הגאון הרב אדיר עמרוצי שליט"א, רב שכונת "תל גיבורים" תל אביב
הגאון הרב דוד ישעיה שליט"א, ראש כולל "מדרש שלמה", נתיבות
הגאון הרב שלמה מועלם שליט"א, ראש מכון "יד רפאל", בני ברק

הגאון הרב חנן קבלן שליט"א, דיין ורב קהילה, רמת גן
הגאון הרב צמח מאזוז שליט"א, מנהל רוחני ישיבת "כסא רחמים", בני ברק

הגאון הרב רחמים מאזוז שליט"א, נשיא מכון "איש מצליח", בני ברק
הגאון הרב מיכאל כהן שליט"א, מזכיר בית הדין הרבני, באר שבע

הגאון הרב מקיקץ ניסים חיים מאדר שליט"א, מגיד מישרים, בירושלים
הגאון הרב אליהו מאדר שליט"א, ראש כולל "פקודת אלעזר", אלעד

הגאון הרב ראובן פרץ שליט"א, מו"צ ודיין בית דין "משפט וצדק", בני ברק
הגאון הרב נעים גבאי שליט"א, ראש כולל "גבעת חיים", גבעתיים

הגאון הרב משה חורב שליט"א, רב קהילת רשב"י ומח"ס "אור החמה", בני ברק
הגאון הרב צביקה חורי שליט"א, ראש כולל "קרית הבעל שם טוב", שדרות

הגאון הרב אבנר טוניק שליט"א, ראש ישיבת "נחת רוח", תפרח
הגאון הרב אליהו כהן שליט"א, ר"מ בישיבת "אור המאיר", אלעד

הגאון הרב חיים בוכריץ שליט"א, ראש מוסדות "יוסף לקח" אשדוד
הגאון הרב חיים אלמקייס שליט"א, ראש כולל "אורות בניהו", אשדוד

הגאון הרב בצלאל כהן שליט"א, רב קהילת "תורה וחיים" קרית גת
הגאון הרב מצליח מאזוז שליט"א, רב קהילת "בן איש חי", ראשון לציון

הרה"ג יאיר רוקח שליט"א, רב קהילה, אשדוד
הרה"ג רחמים נמני שליט"א, רב קהילה, אשדוד

הרה"ג יהושוע מרדכי שליט"א, ירושלים
הרה"ג ישראל אריאל שליט"א, רב המקומות הקדושים, ירושלים

הרה"ג אריאל בראלי שליט"א, ראש ישיבת "שדרות, שדרות
הרה"ג אופיר שלומי שליט"א, ירושלים

הרה"ג שמעיה אליהו שליט"א, ירושלים
הרה"ג יוסף יעיש שליט"א, רב קהילת "באר אברהם", נתיבות

הרה"ג משה בוכריץ שליט"א, רב קהילת "דגל דוד", ראשון לציון
הרה"ג יוסף אוזן שליט"א, ר"מ בישיבת "כסא רחמים", בני ברק

הרה"ג אפרים דואני שליט"א, רב קהילת "חי טייב", ראשון לציון
הרה"ג רחמים בוכריץ שליט"א, רב קהילת "עוד יוסף חי", ראשון לציון

הרה"ג משה שטר שליט"א, רב קהילת "הדר הקודש", רמתן גן
הרה"ג יעקב כהן שליט"א, רב קהילת "תולדות יצחק", רעננה

הרה"ג מיכאל דעי שליט"א, רב קהילת "תורת חסד", אלעד

הרה"ג ניר אריאל שליט"א, ראש כולל "בן איש חי", ראשון לציון
הרה"ג אביתר כהן שליט"א, רב קהילת "אוהל שמעון", רמת גן

הרה"ג משה כהן שליט"א, רב קהילת "אור שרגא", רמת גן
הרה"ג מרדכי מאזוז שליט"א, ראש ישיבת "כסא רחמים", עמנואל

הרה"ג תומר בוכריץ שליט"א, רב בבית כנסת "השלום", רמת גן
הרה"ג יורם חלפון שליט"א, רב קהילת "עטרת יצחק", באר שבע
הרה"ג אליהו חורי שליט"א, רב קהילת "תורה וחיים", באר שבע

הרה"ג עוזי מימון שליט"א, מו"צ ודיין בית דין "משפט וצדק"
הרה"ג יוסף מאיר שליט"א, רב קהילות "אוהל משה" ו"בית יאיר מזוז", באר שבע

הרה"ג אברהם בוכריץ שליט"א, ראש כולל "משכן משה", אשקלון
הרה"ג רונן מגן שליט"א, רב קהילת "משכן יוסף ושלמה", גבעת שמואל

הרה"ג אברהם חדד שליט"א, מגיד שיעור בקהילת "יד הגיבורים", רמת גן
הרה"ג יורם חדאד שליט"א, משגיח ויועץ חינוכי מח"ס "עצות בחינוך", ירושלים

הרה"ג חיים בנימין שליט"א, ראש כולל "אהבת אחים", רמת גן
הרה"ג ברק רייבי שליט"א, יו"ר "אוצר ההלכה", בני ברק

הרה"ג אליהו קבלן שליט"א, מפקח ת"ת "איש מצליח", בני ברק
הרה"ג יצחק חפיזוב שליט"א, רב קהילת "אביב" רמת אביב

הרה"ג יאיר טרבלסי שליט"א, מנהל מתיבתא "עץ חיים", בני ברק
הרה"ג יצחק בוכריץ שליט"א, ר"מ ביש"ק "כסא רחמים", בני ברק

הרה"ג בנימין כהן שליט"א, ר"מ בישיבת "יצחק ירנן", אשקלון
הרה"ג מיכאל סעדיה שליט"א, מנהל ת"ת "אור המאיר", אלעד

הרה"ג אלעד עידן שליט"א, ר"מ ומשגיח בישיבת "אור המאיר", אלעד
הרה"ג עידן נבול שליט"א, מגיד שיעור, מעלות

הרה"ג חנוך שמילה שליט"א, רב קהילת "רעים", אשקלון
הרה"ג אפרים סגרון שליט"א, ר"מ בישיבת "יצחק ירנן", אשקלון

הרה"ג יוסף פררה שליט"א, מח"ס "שילוח הקן" ו"דמות הגוף", אלעד 
הרה"ג יוחאי סגרון שליט"א, רב קהילת "שערי רחמים", נתיבות

הרה"ג זיו עסיס שליט"א, רב קהילת "שערי רחמים", אשקלון
הרה"ג מיכאל סגרון שליט"א, משגיח יש"ג "כסא רחמים", בני ברק

הרה"ג ניסים מאזוז שליט"א, ר"מ ביש"ג "כסא רחמים", בני ברק
הרה"ג משה פורסמאי שליט"א, רב קהילת "מישרים", חולון

הרה"ג יאיר שמילה שליט"א, רב קהילת "סוכת שלום", תל אביב
הרה"ג שחר ישי שליט"א, רב קהילת "שבת אחים", תל אביב

הרה"ג אברהם זרגרי שליט"א, רב קהילת "עץ חיים", חולון
הרה"ג נתנאל כהן שליט"א, ראש כולל "ישועה וחיים", דימונה

הרה"ג אהרון מזוז שליט"א, ר"מ ביש"ג "כסא רחמים", בני ברק
הרה"ג ליאור כהן שליט"א, רב קהילת "היכל משה", רמת גן

הרה"ג אריאל מימון שליט"א, ראש כולל "קרני ראם", תל אביב
הרה"ג מרדכי סקסיק שליט"א, רב קהילת "בית אליהו", גבעתיים

הרה"ג יגאל כהן שליט"א, מו"צ "משפט וצדק" ור"מ בית מדרש "עטרת חכמים", חולון
הרה"ג דקל כהן שליט"א, ראש כולל ומח"ס "אלישיב הכהן", בני ברק

הרה"ג חיים ברגיג שליט"א, ר"מ ביש"ק "כסא רחמים", בני ברק

הרה"ג אדיר כהן שליט"א, מח"ס "ויען הכהן" ועוד, בני ברק
הרה"ג כלאב שמלה שליט"א, רב קהילת "בית שמחה", מרסיי/צרפת

הרה"ג רפאל כהן שליט"א, ראש כולל "נח מציון", אשקלון
הרה"ג מאיר לוי שליט"א, מו"צ וראש כולל "משכנות ישראל", אשקלון

הרה"ג אביתר כהן שליט"א, רב קהילה וראש כולל "משכן חיים", אשקלון
הרה"ג יצחק בכר שליט"א, ר"מ ביש"ק "כסא רחמים", בני ברק
הרה"ג אליהו קבלן שליט"א, מפקח ת"ת "איש מצליח", בני ברק

הרה"ג משה כהן שליט"א, רב קהילת "זרע יעקב", נתיבות
הרה"ג שלמה סעדון שליט"א, רב קהילת "תפילה למשה", נתיבות 

הרה"ג משה ברוכים שליט"א, ר"מ בישיבת "ברכת ה'", נתיבות
הרה"ג רפאל מאזוז שליט"א, ר"מ בישיבת "כסא רחמים", בני ברק

הרה"ג אביחי סעדון שליט"א, ראש ישיבת "יוסף דעת", נתיבות
הרה"ג אביגדור מאדאר שליט"א, ר"מ בישיבת "כסא רחמים", בני ברק

הרה"ג אהרון מאזוז שליט"א, ר"מ בישיבת "כסא רחמים", בני ברק
הרה"ג בנימין אליאס שליט"א, ראש כולל "אביר יעקב", עמנואל

הרה"ג יוסף פרץ שליט"א, מו"צ בבית הוראה, בני ברק
הרה"ג דוד שרעבי שליט"א, ראש כולל "בן איש חי", רמת גן

הרה"ג צוריאל רבי שליט"א, מח"ס "יוסף את אחיו", בני ברק
הרה"ג אבטליון נעמן שליט"א, רב קהילה, ראשון לציון

הרה"ג אהרון ראובן שליט"א, משגיח בישיבה גבוהה, אלעד
הרה"ג אוריאל בוכריץ שליט"א, רב קהילת "אהבת אחים", רמת גן 

הרה"ג ישועה מנוחין שליט"א, מו"צ בבית הוראה "יביע אומר", בני ברק
הרה"ג אברהם בורא שליט"א, רב קהילת "אוהל משה", פרדס כץ

הרה"ג אמיר ניסים שליט"א, רב קהילת "תפארת שמעון", רמת גן
הרה"ג אריה מאזוז שליט"א, ר"מ בישיבת "עמנואל", עמנואל

הרה"ג רזיאל כהן שליט"א, מח"ס "מחקרי ארץ", בני ברק
הרה"ג אהרון סימניאן שליט"א, ראש כולל, נתיבות

הרה"ג נתנאל נסיר שליט"א, ראש כולל "בית יוסף", נתיבות
הרה"ג אביאל ישעיה שליט"א, רב ביהכנ"ס "אור הגנוז", נתיבות

הרה"ג יגאל חדאד שליט"א, רב קהילת "שבת אחים", רכסים
הרה"ג ישראל מאדאר שליט"א, ר"מ בישיבת "אור המאיר", אלעד

הרה"ג שלמה אלקובי שליט"א, משגיח בישיבת "קדושת משה", ירושלים
הרה"ג מסיעד מאדאר שליט"א, רב קהילה, ירושלים

הרה"ג רמי מנחם חדאד שליט"א, ראש כולל "אור זרוע", ראש העין
הרה"ג אריה ברדא שליט"א, ראש כולל, אשקלון

הרה"ג עובדיה חן שליט"א, רב קהילת "בני ציון", אשדוד
הרה"ג ברכאל כהן שליט"א, ראש ישיבת "חכמת רחמים, ברכיה

הרה"ג יוסף כהן שליט"א, רב בית הכנסת "רבנו חי טייב לא מת", אשדוד
הרה"ג איתמר מחפוד שליט"א, ראש כולל ובית מדרש "תפלה למשה", אשדוד

הרה"ג חננאל כהן שליט"א, ראש כולל "חכמת רחמים" אשדוד
הרה"ג אברהם חורי שליט"א, רב מושב "איתן"

הרה"ג קניאל בוכריץ שליט"א, מח"ס "קב הישר"

הכותבים וחותמים לכבוד התורה ולומדיה

עשרות ראשי ישיבות, יושבי על מדין, רבני קהילות ור"מים מכל רחבי הארץ חתמו על 'קריאת קודש' הקוראת 
להרתם ולהצביע להצלחת מפלגת 'יחד- העם איתנו" שנוסדה על ידי ראש הישיבה הגאון הגדול רבי מאיר 
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קהילות  רבני  מדין  על  יושבי  ישיבות,  ראשי  עשרות 
מועצת  חברי  אל  הצטרפו  הארץ,  חלקי  מכל  ור"מים 
קודש  קריאת  ופרסמו  התורה   וגדולי  ישראל  חכמי 
הקוראת "לכל אחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר 
לסייע  אחד  כאיש  לבוא   , חיבה  של  בקריאה   , הע"י 
ולהצביע למען המפלגה הקדושה יחד". מדובר בשורה 
של רבנים חשובים שתחת הנהגתם הרוחנית והדרכתם 
נמצאים רבבות יהודים, בכל קצוות ארץ, שומרי תורה 
את  לחזק  הבאים  אבות,  במסורת  ומחזיקים  ומצוות 
חכמי ישראל שבדורנו ולזכות את עדתם בקיום מצוות 

"ועשית ככל אשר יורוך"

בקריאה נאמר: "מפלגת 'יחד – העם איתנו' נוסדה על 
ונזכר  המעיינים  אביר  האדיר,  הגאון  הדור  מופת  ידי 
הבקיאים, מרן הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט"א, ראש 
להוציא  זכתה  אשר  המעטירה,  רחמים'  'כסא  ישיבת 
תורה,  וגדולי  חכמים  תלמידי  של  דעה  דור  מתוכה 
אשר מכהנים פאר כרבני קהילות וראשי ישיבות בכל 
השורר  הקשה  המצב  בעקבות  והעולם.  הארץ  רחבי 
בארץ הקודש, ולאחר שנתיים קשות שעברנו נסיונות 
פגיעה במוסדות התצורה, עת קמו עלינו אחים טועים 
אבותינו,  שיערום  לא  אשר  נוראייים  חוקים  וחוקקו 
ולחבל  הנאמנה,  היהדות  יסודות  כל  לקעקע  ברצונם 

בכרם ישראל., בטוהר המחנה ובקדושת השבת. והנה, 
בראותם כי השעה משחקת להם, באו לכלות גם את 
הגוף בגזירות כלכליות קשות, ומוטטו משפחות ברוכות 
יחלדים והביאום לפת לחם ולחרפת רעב.ישיבות ות"ת 
הידקדקו למצב של איום קיומי ממש, ואף יוקר המחיה 
האמיר וגם בעלי בתים  הנהנים מיגיע כפיהם הגיעו 

לעוני ולמחסור רח"ל.

להיות  וליבו   עיניו  נתן  שליט"א  הישיבה  ראש  "מרן 
עד  המחוללל  תורה  של  כבודה  על  וכואב  מיצר 
אשפתות, כאשר החושך יכסה ארץ ומשנאי ה' נשאו 
ראש  להלחם ולעקור את התורה וארץ הקודש, ונאות 
להקים בית לרבבות יהודים רבים יראים ושלמים  אשר 
נותרו כצאן אשר אין להם רועה אחר שרבים נוטשים 

מפלגות של שומרי תומ"צ. 

"לכן הננו פונים בזאת  בקריאה נרגשת אל ציבור יראי 
קרוב  התורה  שכבוד  ישראל,  בית  אמוני  שלומי   , ה' 
ללבם לבוא לעזרת ה' בגבורים, לסייע, להשפיע ולבחור 
במפלגת 'יחד', בראשות ידידנו היקר והדגול, איש אשר 
רוח בו, נאמנם של גדולי ישראל, שרביטו של מלך הר"ר 
אליהו ישי שליט"א, אשר ידיו רב לו ללחום את מלחמת 
הקודש ורכש נסיון עצום בעשיה חברתית ועזרה לעני 

ולחלש וכן במניעת גזירות על עולם התורה ולומדיה, 
בגבורה,  לעמוד  זכה  אשר  הי"ו  שטבון  יוני  ח"כ  וכן 

כחומה בצורה, למען כבוד התורה המושפל עד עפר".

להמנע   " הרבנים  מאות  מבקשים  הקודש  בקריאת 
ממריבות ומדנים, ולהרבות אהבה ואחוה שלום ורעות, 
להזהר בכבודם של תלמידי חכמים מכל העדות והדעות, 
ובזכות זה נזכה לגאולה שלימה, והאמת והשלום אהבו 

במהרה בימינו אמן".

כאמור, חתומים על קריאה זו מאות רבנים המנהיגים 
את רבבות בני קהילות הקודש בקרית אתא, צפת, גן 
יבנה, אשקלון, בני ברק, ירושלים, תל אביב, נתיבות, 
גבעתיים, שדרות, תפרח,  גן, באר שבע, אלעד,  רמת 
קרית גת, אשדוד, ראשון לציון, רעננה, עמנואל, גבעת 
שמואל, רמת אביב, חולון, דימונה, ברכיה, ראש העין 

ועוד.

קריאת הקודש המנוסחת בלשון חיבה המשקפת את 
דרכה של מפלגת 'יחד' להרבות אחדות ושלום ולהמנע 
מכל מחלוקת, ומבליטה את החיוב ולא את השלילה, 
כבר  ורבים  השונות  בקהילות  רב  בסיפוק  התקבלה 
של  להצלחתה  עזרתם  את  להציע  בעקבותיה  נרתמו 

רשימת 'יחד- העם איתנו".

התורה  כח  להגדלת   יחדוהיו נכונים ליום השלישי
יחד

בראשות אלי ישי
 לשלמות התורה,
העם והארץ.

   בס"ד
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לשלמות התורה והארץ

הגר''ע יוסף זצ''ל

הגר"ש כהןהגרב"ד פוברסקיהגר''ר אלבז

הגרנ"צ פינקל הגר"מ מאזוז
זצ''ל

הגר"נ 
קרליץ

הגר"ע יוסף זצ''להגר"ש בעדניהגר"ח קנייבסקי

הגרי"ש אלישיב זצ''להאדמו"ר מבעלזא

הגר"ב שמואלי הגר"ש בעדניהגר"מ צדקה

הגר"ג
 אדלשטיין

הגר"י יוסף

הגראי"ל שטיינמןהגרש"מ עמארהגר"מ מאזוז




