
התקשורת שר
 זרוע ראש כ״ץ, דוד משה הרב

 סאטתר, חסידות של ההסברה
 הסכנה את ישראל במדינת רואה

 בגירמי דווקא אך ליהודים הגדולה
אותה מזהה לא הוא קורבין

14

 "העלייה
 לישראל

 הזו בעת
היא

כפירה"

 עסקנים אסיפת
הטוב הכרת ומעמד

 על לשמור מתיימרת "ישראל
 בארצות יהודים של ביטחונם

 הנכון: הוא הגולה,ארההפר
 מחיר משלמים בגולה היהודים

 משה הרב ישראל". עבור גבוה
 זרוע - נטרונא ארגון יו״ר כ״ץ, דוד

 חסידותסאטמר, של ההסברה
 אשמה מדינתישראל מדוע מסביר

 פעלו באנטישמיותהעולמית,למה
 יהודי עליית את למנוע חבריו

 למעבר והתנגדו צרפתלישראל
 לירושלים, השגרירותהאמריקנית

 בעניינים מתערבים אינם הם ומדוע
 להתנגדות מסייעים אר ישראליים

לצה״ל לגיוס



שוכחיםלעיתיםארה"ב,יהדותעלכשמדברים4*

Erהיהודייםבארגוניםחבריםבהכולםשלא

חסידיהםכאלהבהגדרה.ציונייםכולםשלאאוהייצוגיים,

כמדינהישראלמדינתשללקיומהמתנגדיםאשרסאטמר,

בשמםלדברהישראליתלהנהגהשאסורוחושביםיהודית,

אנטילמטרותרביםכספיםמגייסיםאףהםהעולם.ברחבי

בצה"ל.חרדיםחייליםשירותלמניעתלמשלציוניות,

דורכ"ץ,דודמשההרבנענהופניותבקשותמספרלאחר

כמנכ"למשמשהואעימנו.לשוההסאטמר,לחסידירביעי

Trueבאנגליתאונטרונא,ארגוןויו"ר Torah Jew

החסידותשלהסברהזרועמעיןהאמיתית(,התורה)יהודי

לסאטמר.שמחוץובעולםבתקשורת
במוסדותחייוכלולמדבוויליאמסבורגנולדהוא

פותחבעבר",הקבוצותמכלגרועים"הציוניםסאטמר.

הצדוקיםכמומהציבור,שפרשוכאלההיותמיד"הריכ"ץ.
כללעלהשתלטולאפעםאףהםאךההשכלה,ואנשי

יהודי׳תהיהאומרים:היוהמשכיליםהרוב.עלישראל,

התנתקוהםאבלוהדיחו,הסיתוהםבצאתך'.ואדםבביתך

אותם.לייצגהחוצפהלהםהייתהולאהיהודימהעם

האחראיםהיווהםהתורהגדוליתמידהיוהאומהמנהיגי

הואהשורשישראלכללשאצלידעוכולםהקהילה.על

לשנותניסווהםהציונות,הגיעהאזאךוהדת.האמונה

השפהתרבות,זוהיהדותאצלםללאומיות.היהדותאת

מאמיניםהציוניםישראל.וארץהמודרנית,העברית

תורהשבמתןמאמיניםאנהנוהיהדות.היאשהלאומיות

לעם׳.נהייתהזה׳היוםהכתובכדבריעם,להיוםהפכנו
אפשראיאזגזע,אולאומיותהיאהיהדותאםלראיה:

שיהדותמוכיחהדברלהתגייר,אפשראכןואםלהתגייר.

ההבדלבסיסזהולאומיות.גזענותולאודתאמונההיא

לה".המתנגדיםלביןהציונותבין

לךמותרהאםהואכעתהציוני"הניסיוןלטענתו,
הרעיוןכלוזהלא.אוהמשיחביאתלפניעצמאילהיות
כשה׳הגאולה.עדבגלותלהישארצריכיםאנחנושלנו.

התורהזולישראל.נעלהכולנוהמשיח,ידיעללנויקרא

התחנכתי".זהועלאחת,רגלעל

בארה"בהיאשליהלאומיזת
ידיעלשהוקמהחסידיתחצרהיאסאטמרחסידות

מארהסאטובעיירה1905בשנתטייטלבויםיואלהרב

מרכזעברהשואהאהריברומניה.כיוםשבטרנסילבניה,

לאחתהפכהשםיורק,שבניולוויליאמסבורגהחסידות

הראשוןהאדמו"רשלמותולאחרבעולם.הגדולות
סמוךטייטלבוים.משההרבאחיינו,החסידותאתהנהיג
הרבבניוביןהתפצלההחסידות2006בשנתלפטירתו

לייבזלמןוהרביואל,בקרייתשחצרוטייטלבוים,אהרן

מתאפיינתהחסידותבוויליאמסבורג.שחצרוטייטלבוים,

ולמדינתלציונותנוקשהאידאולוגיתובהתנגדותבקנאות

ישראל.

ישראל?עלידעתמהכילד,כשגדלת

והחייםמהתרבותחלקלאהיאשישראל"ידעתי

כאשרהמתנה,אחרילשםנגיעשאנחנושלנו.

אחכהזהכלעםשיתמהמהפיעלואףתבואהגאולה

רבים,יהודיםבישראלשישתמידשידענוכמובןלו.
שאנהנוכמובישראל,יהודיםעבורמתפלליםואנחנו

בעיות.להםכשישבבריטניהיהודיםעבורמתפללים

ממנההממשלה.עבורמתפלליםלאאנחנומאידך,

צורה,בשוםמהםחלקלהיותלנואסורלהתרחק.צריך
השיטהזובבחירות.להצביעולאכסףמהםלקחתלא

בעיקריכפירההיאהממשלהמבחינתנובסאטמר.שלנו
כןאנחנולהתקיים.אמורהלאכללוהיאהאמונה

בסדר.אצלנוהממשלהכיבארה"בבבחירותמצביעים

לחפשצריכיםאנחנואדרבה,מזה.חלקלהיותלנומותר

הגאולה.עדעלינושתשמורשבממשלה,הטובאת

מייצגתבישראלשהממשלההיאשלנו"הבעיה

כלאתלייצגמתיימריםוהםהעולם,בכלאותה

שהיאישראלממשלתאומרתהלאוםבהוקהיהודים.

לשמורומבטיחההעולם,בכלהיהודיםאתמייצגת

בעולםנואםכשביביומדינה.מדינהבכלביטחונםעל
אותנו,מעצבןזההיהודים,כלאתמייצגשהואואומר

מאמיניםלאשאנחנוכיוון

התפיסהמזה.חלקשאנחנו

היאשהיהדותבישראל,

חילולזהדת,ולאלאומיות

זהגדולה.וסכנהגדולה׳

יחשבושהגוייםלכךגורם

הגולהבארצותהיהודיםעל

אחרת,לאומיותשהם
מהממשלהחלקלאשהם

שאיפתזוהיומהאזרהים.

ובגידולכנוכריםישראלכללאתלסווגהאנטישמים,

מושבותיהם".במקומותזר

וגועלהסתהבדבריקאמפף',׳מייןבחיבורו"היטלר
הםשהיהודיםהדםבעלילתעסוקישראל,עםנגד

שהםכיווןגרמניםאזרחיםאינםשהםשונים,אנשים

בעליהםהיהודיםהיטלרשללטענתויהודית.דתבעלי
שצריךזרגידולונוכרים,זריםאנשיםנפרדת,אזרחות
הציוני,מהרעיוןהייתההיטלרשלהראיהממנו.להיפטר
היהדותשלאופייהאתלבססהייתהמטרתושלדבריו

בנהשעליההיסודאבןהואהציוניהרעיוןבלאומיות.

ושישזרגידולהםשהיהודיםהדםעלילתאתהיטלר

אותם.ולהסללמחוק

ולאומיות,גזענותהיאשהיהדותלהוכיחרוצה"ישראל
היאשהיהדותהפוך:להוכיחרוצהשלנו,הארגוןונטרונא,

והלאומיותהעיקרים,בי"גשמאמיןיהודיאניודת.אמונה

בארה"ב".היאשלי

הכפולההנאמנותמהיר

זאבבנימיןהמדינהחוזהשלציטוטלהביאמבקשכ"ץ

כיווןלציונות,טובההאנטישמיותכיאומרהואובוהרצל,

(46)כ"ץדודחשההרב
נטרונאארגוןויו"רמנכ"לאישיים:חיי?

סאטמר.חסידותשלההסברהזרוע

בוויליאמסבורגמשפחתועםוחיגדל

יורק.ניו

"מהיא1תנ1:ישאלפלשתינימנהיגאם

ע1שהשישראללמהבית?עמדתכם

ישראלמדינתנגדינתר"אנחנול1:נגידאנחנולנו?",

אךהאדמה,אתלכםגזלוביכועסיםאתםמכם;

יחדתחיואםגםלישראללהתנגדנמשיךאנחנו

איתם"בשלום

החבריםיהיו"האנטישמיםלישראל.יעלויהודיםשאז

בנותיהיוהאנטישמיותהמדינותשלנו,ביותרהטובים

הרצל.שלמיומניומצטטהואבריתנו",

קשוריםשאיננומפרסמיםשאנחנולכךהסיבה"זו
בשראינםהגולה"יהודיכ"ץ.ממשיךישראל",למדינת

היהודיםאתמייצגתלאהמדינההישראלים.שלתותחים

אתאוישראלאתמייצגתכןהיאהיהדות,אתשלאובטח

לאאנחנובעולם.ייצוגשירותילנותציעואלבוחריה.

לבד".מאודיפהמסתדריםאנחנואותנו,שתייצגורוצים

להושיטמתיימרתשישראלהסיועכ"ץ,לדברי

לאנטישמיותוגורםורע","ערמומיהואבעולםליהודים

שהגוייםרואיםאנחנואמריקנים"כיהודיםתבל.ברחבי

יותרלישראלנאמניםשהיהודיםזהאתאוהביםלא

עלבארה"בבבחירותמצביעשיהודיאומלממשלתם,
החינוך,עלחושביםלאהםלישראל.טובשיותרמהפי
׳נאמנותאצלםנקראזהבארה"ב.שלהםוהביטחוןהכלכלה

זהמועמדעלואומריםהישראליםבאיםמכןלאחרכפולה׳.

יוצרזהלישראל׳.'רעיםאולישראל׳׳טוביםשהםאחראו

כלפישרואיםומההאמריקנים,ליהודיםמאודרערושם

לטובתבארה"בשלנובממשלהמשתמשיםשהםזהחוץ

נאמניםלהיותחייביםאנהנונפרדת.ישותשהיאישראל,

אשרהעירשלוםאת׳דרשוהנביא:ירמיהוכדברילארה"ב,

מכך.לסטותולאשמה'אתכםהגליתי

למשלבישראל,וקלחתמהומהשכשישהיא"העובדה

ברחביאנטישמיותיותרתמידישהפלשתינים,עםבעזה

העולםברחביטרורישבישראלמלחמהכשישהעולם.
שיהודימביןברחובהערבייהודים.כלפיואנטישמיות

עםמלחמהמהרהרתכשישראלהדבר.אותוהםוישראל

לאואנחנומחיר,כךעלמשלמיםאנחנוהפלשתינים

לשמורמתיימרתישראלכד.להיותצריךשזהחושבים

הואההפךאךהגולה,בארצותיהודיםשלביטחונםעל

ישראל".עבורגבוהמחירמשלמיםבגולההיהודיםהנכון:

חרדיתקבוצהקרתא,נטוריעללדבררוצהאינוכ"ץ

מצדדתואףישראלמדינתשללקיומההמתנגדתקטנה

בינםהבידולאתלהדגישמבקשרקהואבפלשתינים.

נגדפוליטייםלענייניםנכנסיםלא"אנחנוסאטמר:לבין

לקבוצותבניגודבתורה.מבוססתשלנוהטענההציונות.
שמאאוצודקיםשהפלשתיניםנגידלאאנחנואחרות

מההערבית.ההנהגהעםנפגשנולאגםמעולםישראל.

אותנו,מייצגתאינהשישראללפרסםזהעושיםכןשאנחנו
הפלשתיניםאםגםמבחינתנו,מעשיהם.עלאחראיםואיננו

לקיומה".נתנגדעדייןישראל,עםשלוםיעשו
שאתםכחומריםמשתמשיםישראלשונאיאםל

ישראל.מדינתנגדמפרסמים

שישראלמהעלתמידמבוססיםשלנו"החומרים

עלהודעותמפרסמיםלאאנחנוליהודים.רעשהואעושה,
לאשאנחנוכיווןאחרות,אומותנגדישראלשלפעילות

שלאלמילגרוםרוציםלאאנחנואנטגוניזם.ליצוררוצים

שלהחוקיםאלהשיכעס.היהודיםעלאועלינוכועס

להיכנסלאהואהקובעבודתי.מיישםשאנישלי,הרבנים

אנחנו".לאזהלהגיד:רקלפוליטיקה,

נושאיםעלישראלנגדמפגיניםכןלמשלאתםאכל

פוליטיים.

פניםבנושאיםורקאךאבלמפגינים,אנחנו"נכון,

מדבריםאםאוהגיוס,גזרתלמשליהודיים.אוישראליים



«
 בקונגרס או באו״ם העולם יהודי ובשם בשמנו לכאורה
 ניתן אותנו". מייצג לא ביבי כי נפגין, אנחנו אז בארה״ב,

 מפגינים סאטמר חסידי של תמונות נטרונא באתר למצוא
 נכתב השאר בין באו״ם. נאומו לפני נתניהו נגד בגשם

 או היהודים את מייצגת איננה "ישראל השלטים: על
 ביהדות תפגע נתניהו ביבי של "העמדה היהדות"; את

 "ראש כאל איננה אליו ההתייחסות גם האמריקנית".
 שמא או בפשטות אלא נתניהו" "בנימין או הממשלה"

"ביבי". בזלזול
 תראה לא פוליטית. מבחינה טועה שישראל נגיד "לא

 הפלשתינים", ובעד ישראל נגד מפגינים סאטמר חסידי
 הם שבה הצורה בין הבדל שיש מודה אך מבהיר, הוא

 ב״בית מתבטאים הם שבה הצורה לבין ב״רחוב" מתבטאים
 יותר ביקורתיים להיות לעצמם מרשים הם שם - המדרש״

 של קולות לשמוע תוכל המדרש "בבית ישראל. כלפי
 והורגים באומות מתגרים שהישראלים שאומרים אנשים

 שלישראלים שתשמע או אסור. מעשה וזה פלשתינים,
 מאוד קו זה אדם. מחיי ופחות מהאדמה בעיקר אכפת
 כי המדרש בבית שיגידו סאטמר הסירי יהיו כמו־כן, עדין.

 ביישנים ׳רחמנים, - יהודי של הסימנים אין לישראלים
 נתבטא לא סאטמר, לקהילות מחוץ ברחוב, חסדים'. וגומלי

לעולם". כך
המדרש" ב״בית אומרים עוד מה להבין מנסה אני כאשר

 המדרש "בבית כי משיב הוא ישראל, על סאטמר של
 של חייהם את מסכנת שישראל להגיד יפחדו לא אנשים
 אין בוודאי כך. מרגישים אצלנו אנשים מאוד הרבה יהודים.

 אף אבל יהודית, כמדינה המדינה של בקיומה רוצים אנו
 דרכי ׳דרכיה לשלום. לשאוף צריכה ישראל שיטתם לפי

 כל את לעשות צריך בעיניהם שלום', נתיבותיה וכל נועם
 בשלום לחיות הצדדים, שני בין ולפשר שבעולם העבודה

 אותי תבין אל אבל אדם. חיי ולסכן למלחמות להיכנס ולא
 הפלשתינים, עם בשלום תחיה ישראל אם גם נכון, לא

ישראל". למדינת נתנגד עדיין אנחנו
 פלשתיני מנהיג "אם תיאורטית: דוגמה לי נותן כ״ץ

 עושה שישראל למה ביחס עמדתכם ׳מהי אותנו: ישאל
 מכם: ישראל מדינת נגד יותר ׳אנחנו לו: נגיד אנחנו לנו?',
 נמשיך אנחנו אך האדמה, את לכם גזלו כי כועסים אתם

 ככה איתם. בשלום יחד תחיו אם גם לישראל להתנגד
 העובדה עם לנו קשה הנושא. על מלדבר מתחמקים אנחנו

 ככה". להיות צריך לא זה יהודים. ידי על נהרגים שאנשים
יהודים? רוצחים אותם לראות נורא לא וזה

 ער להיות לי גורמת זו ועובדה צודק, אתה "ברור.
 שאסור והערב השכם מפרסמים שאנו הסיבה וזו בלילות,
 מוכנים בישראל הישראלים. בגלל היהודים על לכעוס
 זאת כל אך הקרב, בשדה או בצבא שנרצחים יהודים לראות

 העיקר זהו לצערי התנחלויות. או אדמה עוד להרוויח כדי
 ושאר היהודית הסוכנות כגון היהודיים הארגונים אצלם.
 לישראל לעלות ארה״ב יהודי את מסיתים הדומים הגופים
 נרצחו שלהם משפחות כמה ולצערי בהתנחלויות, ולחיות

בכעס. כ״ץ טוען בכפיהם", ישראל דמי למוות. נטבחו או

היהודים של בעיה 1אינ רבץ1ק
 סאטמר, של חוץ שר מעץ משמשים שלך והארגון אתה
 שקורה מה אחרי מקרוב עוקב שאתה משער ואני

בישראל.
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 אומר לא ממש זה אבל עוקבים, שאנחנו ברור "כן,
 לדברים רק מגיבים אנו דבר. כל על נגיב אני או שאנחנו

 אישיות כאשר נגיב אנחנו שלנו. לאג׳נדה שנוגעים
 תותחים, כבשר הגולה, יהודי בנו, להשתמש תנסה ישראלית

 אמר אורן מייקל לשעבר בוושינגטון ישראל שגריר למשל,
 ג׳רמי הלייבור יו״ר עם בבריטניה המורכב המצב בעקבות

 לישראל לעלות הממלכה ליהודי להציע שצריך קורבין
 מה - אומרים ואנחנו כלכליות. הטבות להם להציע ואף

 לנו, בבריטניה? היהודית בקהילה שקורה מה עם עניינך
 האמירות על מאוד כועסים והם קהילה, שם יש לסאטמר,

 עניינים לו יש כי שלנו בקהילה להשתמש רוצה הוא האלה.
 אחר או כזה פוליטיקאי על אומר הוא אז הפלשתינים, עם

 לאורן: אומר אני אז בעיות. לנו גורם ואז אנטישמי, שהוא
 חתימות אספו אף בארגון אותנו". מייצג לא אתה תתרחק,

 איננו קורבין בעיניהם כי המצהירים חרדים רבנים של
היהודית. לקהילה בעיה מהווה

 האנטי האמירות ללא גם אנטישמי קורבין אבל
שלו. הקשות ישראליות

 הוא כי זה, על מדבר שאתה בצורה תיזהר כן, אם "גם
 היהודים ממשלה. ראש ולהיות בבחירות לנצח בסוף יכול
 אורן ואז בעצמם, הזאת הסיטואציה את לנהל מנסים שם

 חריפה, מאוד בצורה כך על צייצנו כך. ומתבטא מגיע
 דובר כאשר גם מחדש. אותנו צייצו אנשים מאוד והרבה

 לירושלים, אביב מתל האמריקנית השגרירות העברת על
 נטרונא) ארגון שפירו(דובר יעקב הרב של סרטון העלינו
 של בנאום צופה שפירו נראה בסרטון כך". על שדיבר
 ירושלים על מצהיר הוא שבו טראמפ, דונלד ארה״ב נשיא

 פוליטי קשר "אין כי מסביר שפירו היהודי". העם כ״בירת
 הוא קדושה", עיר הכול בסך זו לירושלים. ישראל בין

 לנו הייתה לא פעם אף בירה, אין היהודי "לעם מצהיר.
 מתפללים אנחנו דתית. קהילה הוא היהודי העם בירה.
 לא קדושה, עיר כאל אליה ומתייחסים ירושלים לכיוון
 יש בלבד בפייסבוק היהודי". העם של פוליטית בירה כעיר

 רשומים שלהם לעמוד צפיות. מיליון לשני קרוב לסרטון
 "כששואלים כ״ץ: העולם. מרחבי עוקבים אלף 300ל־ קרוב

 'למה שואל: הוא בישראל, הפוליטיקה על שפירו הרב את
 בטיוואן? או בסין הפוליטיקה על אותי שואלים לא אתם

 והאמת אליהם, קשור שאני אומר זה זה, על אענה אני אם
לא"׳. שאני היא

הגיוס? חוק נגד בקמפיין כלכלית תומכים אתם
 נגד בישראל בקמפיין תומכים אכן אנחנו כול, "קודם

גישה לנו יש בכלל גזרות נגד מלחמה של בהיבט הגיוס.

 ת1כנ1הס כחן היהה־יי□ הארגונים
 מסיתים הדומים החפים שאר1 היהודית

 בהתנחלויות, ולחיות לישראל לעלות ארה״ב יהודי את
 לשות. נטבחו או נרצחו שלהם םשפחות כמה ולצערי

בכפיהם ישראל דמי

 לכאורה מדברים "אם
 העול□ יהודי ובש□ בשמנו

 נפגץ. אנחנו אז בקונגרס
 אותנו". מייצג לא ביבי

 סאטמר חסידי הפגנת
 הגיוס חוק נגד במנהסן
2014,בישראל
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