
 החרדית, היהדות של היסוד לעקרונות פומבית עורף מהפויית תדהמה
האתרתים הדורות גדול■ של הברורה הוראת□ ביטול תוך

 להשתלב ההליטו בארה״ב הררי□ עסקני□
 בבחירות העולמית; הציונית בהסתדרות

 צירי□ רשימת תתמודד הציוני לקונגרס
החרד■ מהציבור ונשי□ מגברי□ המורכבת

 איסור ק״ם ׳3 הדורות גדול■ הורו שנה, ממאה לתעלה לפני ההסטורית ישראל אגודת תנופת של ■פודה פ□
 המדינה לקו□ הראשונות בשני□ • הציוני בקונגרפ ולהשתלב הציונית ההפתדרות פ□ פפולה לשתף המור
 שנים, עשר ולפני הרין", פפ"■ הציונית להפתדרות להיכנס "אסור ■3 זצוק״ל ישראל גדול■ והורו הורו

 והורו מהאת□ וצוק״ל רבותינו הביעו הציוני, למימסד הצטרפה הדדית תנופה באשר תש״ע, שבט בוחדש
 הרסנית יוזמה בארה״ב לאחרונה עלתה זאת, למרות • בישראל' נעשתה בגדר'נבלה הוא הדבר ■3 לפרס□

לפשות" ו״פת הדורות" "נשתנו של באמתלאות מקומ□ שימוש תוך הציוני, בקונגרס השתתפות של
שכטר י. מאת ■

 מפריצת והיראה התורה בעולם עמוקה תדהמה
 בימים המתחוללת תקדים וחסרת שערורייתית גדר

חדש ביוזמה נקטו בארה״ב חרדים עסקנים אלה.
 עורף הפניית תוך ראשונים, שגדרו גדר ופרצו נית

 האחרונים בדורות רבותינו של הבסיסית להשקפה
 הציונית בהסתדרות להשתלבות בתוקף שהתנגדו
 תלמידי הציוני. בקונגרס ולהשתתפות העולמית

למ פנו ומארה״ב מישראל ישיבות וראשי חכמים
 להתריע וביקשו ׳הפלס׳ התורה עולם בטאון ערכת

 בעבר הוקעה שכבר הפסולה, היוזמה מפני בתוקף
 שנודע לאחר וזאת זצוק״ל, התורה גדולי מרנן ע״י

לצי שקוראים פרסומים מופצים זו בתקופה כי
 הציוני לקונגרס בבחירות חלק ליטול החרדי בור

 ונשים גברים של רשימה הוקמה כך ולשם הקרוב,
כצי לשמש שמבקשים "ב בארה החרדי מהציבור

הציוני. בקונגרס רים
 אותו ע״י נוסדה העולמית הציונית ההסתדרות

 הציוני בקונגרס הרצל, תיאודור נודע, ומדיח מסית
 בבזל. שנה 120מ- למעלה לפני שהתקיים הראשון

 בתנועה הקודמים הדורות גדולי ראו הקמתה מאז
 ע״י נוסדה התנועה ישראל. עם על קיומי איום זו

 מתוך ומצוות תורה עול ופורקי כפרניים אישים
 ח״ו ולמחוק ישראל עם על להשתלט ברורה מטרה

 היהדות על תיגר קריאת תוך אמונתנו, עיקרי את
 ההכרה מתוך חייה אורחות כל המכוננת השורשית

בתורתה. אלא אומה אומתנו אין כי
 נמרצת תעמולה ערכו הציונית התנועה ראשי
 בעולם יהודים המוני בקרב להטמיע שנועדה

 עם את המעצבות כפרניות אידיאות של שורה
 את להוביל ביקשו זו בדרך הגויים. ככל ישראל

 תוך קיומו, וליסודי לעברו להתכחש ישראל כלל
 כך אבות, ולמורשת הקדושה לתורה עורף הפניית
 שאיפות לעצמו יאמץ המתחדש׳ העברי ש׳העם

 פטריוטיות סיסמאות ריקניות, ומדיניות לאומיות
בידינו". גורלנו את "ניקח נוסח וכפרניות נבובות

 האויב - לדורותיה הציונות
התורה עם על המאיים
 שקדו זו הרסנית תנועה של הקמתה לנוכח

 ישראל אגודת של הקמתה על הדור אותו גדולי
המו בהתבדלותה קיומה יסוד שכל ההסטורית,

 בה הציונית מההתארגנות משמעית והחד צהרת
 לעם המרכזי האויב את הדור אותו גגדולי ראו

התורה.
 ההסטורית אגו״י של לייחודה המרכזי הביטוי

מהתנועה מופגנת התנתקות באותה טמון היה

 יהודים המוני של יהדותם להרס שגרמה הכפרנית
׳המ תנועת של לדרכה כאנטי-תזה וזאת תמימים,

באמת הציוני בקונגרס בהשתתפות שדגלה זרחי׳
 אופיה על כביכול, מבפנים", "השפעה של לאות

הציונית. התנועה של
 בעת הציונית התנועה של המוצהרות מטרותיה

הוג ישראל כלל על להשתלט ותכניותיה היווסדה
 בשם שנודע במסמך הראשון הציוני בקונגרס דרו

 ולי־ כולה היהדות ל״ארגון שקראה בזל׳, ׳תכנית
 וכלליים, מקומיים יעילים, מפעלים ידי על כורה

 הלאומית וההכרה היהודי הלאומי הרגש הגברת
 סביב החרדית היהדות של ההתלכדות היהודית".

 ההס־ ישראל אגודת תנועת
 לראשי הבהירו טורית,

 ד׳ לדבר החרדים כי הציונות
 למנוע בצורה כחומה יעמדו

ך״ המוחלטת. ההשתלטות את
 יותר מאוחרים בשלבים

 הכרה לקבל הציונות פעלה
הבלע כארגון בינלאומית

 העם את לייצג המוסמך די
 למנדט בהתאם היהודי.

לברי הלאומים׳ ׳חבר שנתן
 ישראל, בארץ לשלוט טניה

 בהסתדרות בריטניה הכירה
 כ׳סוכנות העולמית הציונית
מבחינ שתשמש יהודית׳

 ארץ יהודי של כנציגות תה
 מול בעולם והיהודים ישראל

הבריטי. המנדט ממשלת
שנה כתשעים לפני
 להסתדרות יש ומאז היהודית הסוכנות הוקמה

שנצי כך בסוכנות, מהשותפות 50% הציונית
 בסוכנות המימשל גופי מכל מחצית מהווים גיה

 הקרן את גם הקימה הציונית ההסתדרות היהודית.
היסוד. קרן ואת לישראל הקיימת

 התנועה בכך ראתה המדינה הקמת לאחר
 שלטון להשליט שאיפתה מימוש את הציונית

 ומצוות, תורה עקירת תוך ישראל, עם על חילוני
 האידיאולוגי. מצעה של מחודש בניסוח והחלה

 גובשה בירושלים שהתקיים הכ״ז הציוני בקונגרס
 הציונות מטרות את שוב שקבעה ירושלים׳ ׳תכנית

"מרכ על הכרזה תוך הלאומיים, העקרונות ואת
העם". בחיי ישראל מדינת של זיותה

הציוני לקונגרס הבהירות
 הציונית ההסתדרות מורכבת עתה ועד מאז

׳תכנית את עצמם על שקיבלו וארגונים מתנועות
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האמריקאית הציונית התנועה

 הציוניות הבריתות בה נכללים היתר בין ירושלים׳.
 המפלגות של זרועות למעשה שהן העולמיות
ואר ;בעולם ציוניות פדרציות ;בישראל הציוניות

 כציוניים עצמם את שמגדירים בין־לאומיים גונים
׳הז נציגי גם כמו ׳מכבי׳, ׳בני-ברית׳, ׳ויצר, כגון:
והקונסרבטיבים. הרפורמים הכפרניים, רמים׳

ההסתד מדיניות את המתווה העליון המוסד
הקו הוא שלה המחוקקת והרשות הציונית רות

 שנים. לארבע-חמש אחת המתכנס הציוני נגרס
 העניינים בכל המחליט הגוף לקונגרס קונגרס בין

 הפועל הוועד הוא הציונית להסתדרות הנוגעים
המו המבצע הגוף לשנה. אחת המתכנס הציוני,

 המדיניות את לפועל ציא
 המתקבלות וההחלטות

 הוא הפועל והוועד בקונגרס
הציונית. ההנהלה

 ההסתדרות בפרסומי
 "לקראת נכתב: הציונית

 בחירות נערכות קונגרס כל
השו הציוניות בפדרציות

 בישראל מלבד בעולם, נות
 נקבעת בקונגרס שנציגותה

 המפלגות של גודלן פי על
 האחרונה בכנסת הציוניות
הקונגרס". לפני שנבחרה

 העולמי הציוני הקונגרס
 בעוד בירושלים יתכנס 38ה-

 בתחילת חודשים, כשמונה
 20( תשפ״א חשוון חודש

)2020 באוקטובר 22 עד
הקונ שנים. 5 למשך ויכהן

 מישראל 38%o:נציגים 500מ- יורכב הקרוב גרס
מוש 152( הברית מארצות 29% מושבים), 199(

מושבים). 172( העולם רחבי משאר 33%ו- בים),
לאחרו נכתב הציונית ההסתדרות בפרסומי

 הציונית התנועה מארגנת הברית "בארצות כי נה,
 הקהילה שבה המונית הצבעה )AZM(האמריקאית

 מטעמה צירים תבחר בארה״ב הציונית היהודית
 38ה- הציוני לקונגרס הבחירות הציוני. לקונגרס

 בינואר 21מ- החל חודשיים, כמעט על מתפרסות
״.2020 במרץ 11 ועד 2020

הז לאחר המקוונת, ברשת נעשית ההצבעה
 בסך רישום דמי תשלום אמריקני, כאזרח דהות

 לפיה הצהרה על וחתימה דולר, וחצי שבעה
 של הציונית ההצהרה את ומאמץ מכיר הבוחר
האר של הרשמי המצע שהיא ירושלים׳, ׳תכנית

 זו הצהרה הציונית. והתנועה העולמי הציוני גון
של הלאומית השחרור "תנועת במילים: פותחת

ופוע ישראל מדינת להקמת הביאה היהודי, העם
ודמוקר ציונית יהודית, כמדינה ישראל לחיזוק לת

לאומיות. הצהרות של שורה ועוד טית",

 בדרכה - החדשה היוזמה
תנועת'המזרחי' של

 גדולי מרנן הורו הציונות נוסדה מאז כאמור,
מת היא באשר החרדית היהדות כי זצוק״ל ישראל

 מוסדות מכל משמעית וחד החלטית בצורה נערת
 תשגר ולא חלק תיטול לא וכי הציונית ההסתדרות

הציוני. לקונגרס צירים
התא החלה האחרונים בשבועות זאת, למרות

 הפועלים בארה״ב גורמים של עצמאית רגנות
 המורכבת רשימה להגיש החרדיות, בקהילות

 שתתמודד הקודש׳ ׳ארץ בשם חרדים מצירים
 הרף ללא נעשית מאז הציוני. לקונגרס בבחירות
 ליהודים הקוראת אינטנסיבית תעמולתית פעילות
 מקום בכל אמריקנית אזרחות הנושאים חרדים
 תוך זו, ברשימה לבחור ובישראל, בארה״ב שהם,

 בשעתו, ׳המזרחי׳ של הידועות בנוסחאות שימוש
מב להשפיע כדי הציוני לקונגרס להצטרף "יש כי

 השאיפה על דגש מוצב מהפרסומים בכמה פנים".
העו לנוכח הציונית, ההסתדרות ממשאבי ליהנות

 שלו קדנציה בכל שולט הציוני שהקונגרס בדה
דולרים. מיליארדי של בתקציב
 רשימה להרכיב יש הציוני הקונגרס חוקת ע״פ

 מתוך נשים שתי כאחד. ונשים גברים שתכלול
 אחת ועוד ברשימה, הראשונים הצירים חמשת

 זו דרישה גם הרשימה. בהמשך צירים חמישה לכל
 את שוב לשקול המקומם הרעיון ליוזמי גרמה לא

 צירים כמאה של רשימה הציגו וכך החריג, הצעד
החרדי. מהציבור ונשים מגברים המורכבת

 חרדים יהודים לשכנע שמבקשת התעמולה
 נעשית הציוני הקונגרס צירי בבחירת חלק ליטול
מת בהם בישראל תורתיים בריכוזים וכן "ב בארה

 מתבצעת כשהיא אמריקנית, אזרחות בעלי גוררים
חבר". מביא "חבר בסגנון לאוזן, מפה בחשאי,

 הוצע שהדבר ארה״ב אזרחי רבים אברכים
הג כל פריצת לנוכח עמוקה תדהמה הביעו להם,
 היהדות של היסוד לעקרונות עורף והפניית דרות

להצט ומחפירה נמהרת החלטה באותה החרדית
 בניגוד הציוני, ולקונגרס הציונית להסתדרות רף

 מאז זצוק״ל ישראל גדולי מרנן להוראת מוחלט
הציונית. התנועה קמה

 של ואגרות במכתבים גדושים הקורות ספרי
 שהביעו ישראל, אגודת ומייסדי הדורות גדולי
לה אין כי משמעי חד באופן תורה דעת דעתם
ובקונגרס הציונית בהסתדרות אופן בשום שתתף
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