
פומבימביעמו
חרייויסו

כטרי.

בזעזועיבלובחו"לירים

ערוחוללבימיםכייע

וחריםכלפריˆווים

מרעליםומים

סכםחרונחריימ

ברכרבעוךˆיוניונרס

כוללסכםבכךˆיוני.

ונסרפורמיםעםומוˆרמחפיר

כפרניים.'זרמים'יטימˆירבטיבים

בטוןחויםלפני

פריˆבלעיבייע'פלס'

ימיםחליםוחסר

ביוזמטו"בחרים

עורףפנייוךוניםרו

חרוורורבוינובסיסי

רולבולכל

ˆיוני.ונרסולפועולמי

חכמיםלמייחרפורסמ

למערפנו"בומרמיריבו

ריעוביו'פלס'ורעולם

בעברכברפסוליוזממפני

נועחרוז"לˆוורולי

יםורפרסומיםופˆוופ

ליטולמריניזרחובעליחרים

רוב.ˆיוניונרסבבחירו

יימובחירובמסרפורסם

ביע"בˆיוני

83-ˆיוניונרספוˆירים

וב'ר

חריˆיבורוניםבריםˆירים

רוליטולמבים

בניˆיוני.ונרסˆיריםולמ

ורוחרוניםורוולי

ˆורנערחרי

רומוסומכלמעי

ˆיריםוליטול

ˆיוני.רס

מולרימˆבע

ימוךנעעולמיˆיוני

ומממכירלפיˆביעים

ירולים''כני

זוˆרˆיוני.נוע

ומיחרור"נועבמילים

ופועינבי

מוˆיוניכמינ

ברוחומיוˆרוור

כללעלחורבןמיטכפרני

חרונים.ורו

ויבלורוי

ורעםמיים
"ינוסעולמיˆיוני

ˆיונירסונˆלורנוע

021-למעללפנייים

מיםורוולי

נועעםעליומייוםזו

ומורעולופוריכפרנייםים"י

עםעללטברורמטרוך

ריוךמוננועירי

חייורחומכוננורי

ור.ומומנוין

נמרˆעמולערכוˆיונינוע

בעולםיםמונירבטמיע

עםמעˆבוכפרניו

ובילביוזורךויים.

יומווליסוילעברוכח

כךבוולמורור

יפולעˆמו

פטריוטיוסיסמוריניוומיניו

ביינוורלנו"ניחנוסחוכפרניו

זורסנינוע

על

מולויומיסו

ˆיונינומעי

לעםמרכזיויבורולי

ור.

סטורי"ילייחומרכזי

נועמופנ

יםמונירס

נוערכנטי-ז

ˆיוניונרספו

עלכביכולמבפנים""פע

ˆיוני.נוע

בעˆיונינועמוˆרו

כללעללטכניוי

נועבמסמךוןˆיונירס

וליכולון"ר

וכללייםומייםיעיליםמפעליםעל

ומיכרומי

סביבחרילכו

לרירוסטורי

ˆורכחומיעמוברחריםכי

מוחלט.לטו

בלˆיונופעלוחרים

לייˆמוסמךבלעיוןבינלומי

'חברלמנט

כירלוטלבריטני

'סוכנועולמיˆיונירו

כנˆימבחינ

מנטממלמולבעולםים

בריטי.

סוכנו

פוˆיונירו

ופימכלמחˆיוויםˆיכך

ˆיונירו

רןליריימ

יסו

נועבכךינ

לטוןליטיפמימו

ˆווומורירוךעם

ולוˆעמחובניסוח

ובבירוליםיים"זˆיוני

ˆיונומטרוובבעירולים

"מרככרזומייםרונו

עם".בחייינ

ˆיונילונרסבחירו
ˆיונירומורכב

'כניˆמםעליבלוונים

ˆיוניובריונכללובין

מפלזרועולמע

בעולםˆיוניוˆיוביר

ˆיונייםˆמםיריםומיים-לבין

'זˆיכמו'מכבי'-ברי'בניˆו

ונסרבטיבים.רפורמיםכפרניים

יניווו

מחו

רבע-חמכנסˆיוני

ענייניםבכלמחליטוףונרסונרס

בר"בליט"ירל

מנערנחרבˆרבמרי
ˆיוניברעיוןמחפירמכר

כפרנייםל'זרמים'ליטימˆיוממן
"בליט"

פומˆרמרי"יום

נימחפירכר

'זרמים'יטימˆיוממןˆיונילרעיון

נחםסכםנעברכפי

"יופˆˆיוני.ונרס

ועורררחבפוˆ"יוברי

רבים.ים

חרו"לליוםמר

נועˆימטעםמייםפרסומיםˆו

חריםילועולעולמי

רוליםירו'כני

רוניˆעינזוכניעולמי

כךעלˆירומˆיוני

עםומיחרור'נועינ

בחייינ'מרכזיוועל

.."עם

"עםכינכב

מונעלורומבוססמיוס

וםנחילנוובורו

ירו'כניזומונמט

מבטˆיוניולוי

עם

ומוככלפוליטי-ל

עיווביוים

."לנומסורמוניסו

עליםיסוייםרונו

ורווליעל

נחרˆ

ירניסˆיוניעיוו

יווסעם

וברךיסוילערוןמנ

כליםומיחוזריםנולכן

מונופועˆיוניולוי

."סףעלחוווי

סמכולפינחיסוום

ˆממזמפליזו

סכםלחוםחריםים

ביחעולמיˆיונירסונליˆיוני

נועוכוללחרויומפלו

בועירעכןוכסיו

עבר".

ורמנˆוע

ורורוליינורבו

ופיםˆטרףחלטסורלפיו

ורמטר

ורבליביחוכסי

ונרסעברבועירע

לכפסרוחונו

חריונורמוברורסטיומוו

רונוכללין

למוסויווˆריכולים

ˆיינובר"לליˆיוני

לנו".יםרונו

מבוכבלבולרבו

יםכיונחנונחו

נולעˆמנוונזכירנחזורבר

לעבוריםיננורונוינועל

מסלפיםמנולעמו

יים".יסוערכינוים

41בעמ'

יםוחסררסנילמפךביוחריˆיבורבוליערכיםוובןבלבולמפט
ורעולםיסוערכיבליבלפועחליט ומיםוויםכלוחˆיירים

סכםבˆיונוכרסכםעלוחמˆיוניבונרס וחסיו
נועיסו כפרנייםל'זרמיםליטימˆיוונסרבטיביםרפורמיםעםמחפיר

סרועםפעוללףחמוריסורייםכיורווליורוממ
ליכנס"סורכיזˆו"לירלוליוורוחזרומינלום ˆיוניבונרסוללב

זˆו"לרבוינוביעוˆיונילמימסˆטרפחרינועכרניםכערולפניין"
וונסרבטיביםרפורמיםעםפעול בירל'נע'נבלברברכי

לורוובכייםחסר חרוןבבועבמחינמח חרוניםורוולי



מהבגידהעמ1קזעזוע
היסודבעקרונותהפומבית

ההדדיתהיהדותשל
הציבורבשוליהערכי?ואובדןהבלבולהמתפשטת,הקרירותבישראל.דברנפל

והצ"תהגדר??כלפריצתתוךתקדים,והסרהרסנילמהפךהביאוההדדי,

שלהיסודערכיבליבתלפגועההליטההדדיתרשימההאדומי?הקווי?כל
השתתפההציונית,בהסתדרותהשתלבההרשימהוההסידותהתורהעול?

מהפירהשותפותכוללההסכםבציונות;הכרההסכםעלוהתמההציוניבקונגרס

ע?הכפרנ"םל׳זדמים'לגיטימציהמתןתוךוהקונסרבטיבי?הרפורמי?ע?

גדוליהורושנה,ממאהלמעלהלפניההסטוריתישראלאגודתתנועתשל?סודה
ולהשתלבהציוניתההסתדרותעםפעולהלשתףהמוראיסורק"םכיהדורות

ישראלגדוליוהורווחרוהמדינהלקו?הראשונותבשני?הציוניבקונגרס

שנים,כעשרולפניהדין",עפ"יהציוניתלהסתדרותלהיכנס"אסורכיזצוק"ל
מהאת?זצוק"לרבותינוהביעוהציוני,למימסדהצטרפההדדיתתנועהכאשר

ע?פעולהשיתוףבישראל׳נעשתה׳נבלהבגדרהואהדברכילפרס?והורו

זאתכלהאחרת??הדורותגדוליכלע"ינאסרוהקונסרבטיבי?הרפורמי?

לדודותובכיהתקדיםחסרתשערוריההאחרוןבשבועידבמה?נמחק

02-3ועמודי?ומיוחדנרחבסיקור



;tg13מעמיהמשך

הפועלהוועדהואהציוניתלהסתדרותהנוגעים

המוציאהמבצעהגוףלשנה.אחתהמתכנסהציוני,

בקונ־המתקבלותוההחלטותהמדיניותאתלפועל
גרס

$TS1$בקונגרס$TS1$
$DN2$בקונגרס$DN2$הציונית.ההנהלההואהפועלוהוועד

שעברה,מהשנההציוניתההסתדרותבפרסומי

קו־כל"לקראתנכתב:הבחירות,מערכתלקראת
נגרס

$TS1$קונגרס$TS1$
$DN2$קונגרס$DN2$השונותהציוניותבפדרציותבחירותנערכות

נקבעתבקונגרסשנציגותהבישראלמלבדבעולם,
האחרו־בכנסתהציוניותהמפלגותשלגודלןפיעל

נה

$TS1$האחרונה$TS1$

$DN2$האחרונה$DN2$הקונגרס".לפנישנבחרה
ה-83העולמיהציוניהקונגרסכינכתבבהודעה

תשפ"אחשווןחודשבתחילתבירושליםיתכנס

שנים.למשךויכהן(2020באוקטובר22עד20)

נציגים:מ-005יורכבשייבחרהחדשהקונגרס

מארצות29%מושבים(,199)מישראלכ"%83

העולםרחבימשארו-%33מושבים(,152)הברית

מושבים(.172)

כיעוד,נכתבהציוניתההסתדרותבפרסומי

האמ־הציוניתהתנועהמארגנתהברית"בארצות

ריקאית

$TS1$האמריקאית$TS1$

$DN2$האמריקאית$DN2$(AZM)הקהילהשבההמוניתהצבעה
מטעמהציריםתבחרבארה"בהציוניתהיהודית

ה-83הציונילקונגרסהבחירותהציוני.לקונגרס

בינוארמ־12החלחודשיים,כמעטעלמתפרסות

."2020במרץ11ועד2020

הז־לאחרהמקוונת,ברשתנעשיתההצבעה

דהות

$TS1$הזדהות$TS1$

$DN2$הזדהות$DN2$בסךרישוםדמיתשלוםאמריקני,כאזרח

הבוחרלפיההצהרהעלוחתימהדולר,וחצישבעה

׳תכניתשלהציוניתההצהרהאתומאמץמכיר

הציוניהארגוןשלהרשמיהמצעשהיאירושלים׳,

במי־פותחתזוהצהרההציונית.והתנועההעולמי

לים:

$TS1$:במילים$TS1$

$DN2$:במילים$DN2$היהודי,העםשלהלאומיתהשחרור"תנועת

לחיזוקופועלתישראלמדינתלהקמתהביאה
ועודודמוקרטית",ציוניתיהודית,כמדינהישראל

לאומיות.הצהרותשלשורה

בדרכההחדשההיוזמה

'המזרח?'תנועתשל

גדולימרנןהורוהציונותנוסדהמאזכאמור,

מת־היאבאשרהחרדיתהיהדותכיזצוק"לישראל

נערת

$TS1$מתנערת$TS1$

$DN2$מתנערת$DN2$מוסדותמכלמשמעיתוחדהחלטיתבצורה

אופןבשוםחלקתיטוללאוכיהציוניתההסתדרות
הציוני.לקונגרסציריםתשגרולאההרסניבגוף

התארגנותהחלהשעברהבשנהזאת,למרות

בקהילותהפועליםבארה"בגורמיםשלעצמאית
חרדיםמציריםהמורכבתרשימהלהגישהחרדיות,

בבחירותלהתמודדמנתעלהקודש׳׳ארץבשם

הרףללאנעשתהתקופהבאותההציוני.לקונגרס
ליהודיםהקוראתאינטנסיביתתעמולתיתפעילות
מקוםבכלאמריקניתאזרחותהנושאיםחרדים
תוךזו,ברשימהלבחורובישראל,בארה"בשהם,

בשעתו,׳המזרחי׳שלהידועותבנוסחאותשימוש

מב־להשפיעכדיהציונילקונגרסלהצטרף"ישכי

פנים".

$TS1$."מבפנים$TS1$

$DN2$."מבפנים$DN2$השאיפהעלדגשהוצבמהפרסומיםבכמה

העו־לנוכחהציונית,ההסתדרותממשאביליהנות

בדה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$בת־שלוקדנציהבכלשולטהציונישהקונגרס

קציב

$TS1$בתקציב$TS1$

$DN2$בתקציב$DN2$דולרים.מיליארדישל

רשימהלהרכיבישהציוניהקונגרסחוקתע"פ

מתוךנשיםשתיכאחד.ונשיםגבריםשתכלול
אחתועודברשימה,הראשוניםהציריםחמשת

זודרישהגםהרשימה.בהמשךציריםחמישהלכל

אתשובלשקולהמקומםהרעיוןליוזמיגרמהלא

ציריםכמאהשלרשימההציגווכךהחריג,הצעד

החרדי.מהציבורונשיםמגבריםהמורכבת

חרדיםיהודיםלשכנעשביקשההתעמולה

נעשתההציוניהקונגרסציריבבחירתחלקליטול

מת־בהםבישראלתורתייםבריכוזיםוכןבארה"ב

גוררים

$TS1$מתגוררים$TS1$

$DN2$מתגוררים$DN2$מתבצעתכשהיאאמריקנית,אזרחותבעלי

חבר".מביא"חברבסגנוןלאוזן,מפהבחשאי,

הוצעשהדברארה"באזרחירביםאברכים

עמוקהתדהמההביעותש"פ,חורףבמהלךלהם
לעקרונותעורףוהפנייתהגדרותכלפריצתלנוכח

נמהרתהחלטהבאותההחרדיתהיהדותשלהיסוד

ולקונגרסהציוניתלהסתדרותלהצטרףומחפירה
ישראלגדולימרנןלהוראתמוחלטבניגודהציוני,

הציונית.התנועהקמהמאזזצוק"ל

שלואגרותבמכתביםגדושיםהקורותספרי

שהביעוישראל,אגודתומייסדיהדורותגדולי

להש־איןכימשמעיחדבאופןתורהדעתדעתם

תתף

$TS1$להשתתף$TS1$

$DN2$להשתתף$DN2$ובקונגרסהציוניתבהסתדרותאופןבשום
היהדותביןהברורהמבדילהקוזהוכיהציוני,

הדובראתשהתירו׳המזרחי׳חוגילביןהחרדית

"חלוקתולצורךמבפנים""השפעהשלבאמתלא
השלל".

התורהגדוליהבהירוהמדינהקוםלאחרגם

ויסודיעקרוניבעניןשינויכליחולולאחללאכי

שקלופא"יבתנועתעסקניםכאשרלמשל,כך,זה.
בפזמוניםשימושתוךהציונילמימסדלהצטרף

הגדולהגאוןלהםהורה׳המזרחי׳,שלהשחוקים

לה־להיכנסלכם"אסורזצוק"ל:קרליץמאיררבי

סתדרות

$TS1$להסתדרות$TS1$

$DN2$להסתדרות$DN2$כהישאםומסופקניהדין,עפ"יהציונית

חלקהדור׳,)׳פארלהתיר"התורהגדולילמועצת
.(212עמודה׳חלקו׳השקפתנו׳צ"ב,עמודא׳,

׳הציונית-חרדית׳הרשימהשלהתועמלנים

מבק־כשהםלהצטדקניסושעברה,בשנהשקמה
שים

$TS1$מבקשים$TS1$
$DN2$מבקשים$DN2$רשעותאובורותתמימות,מתוךלשכנע

ישראלגדולילהוראתבהתאםנעשההדברכביכול

בבחירותחלקליטולהמדינהקוםעםבעברשהורו

חרדיותרשימותבאמצעותולכנסתלעיריות

זצ"לגרוזובסקיראובןרביהגאוןמרן

הזמן׳,׳בעיותמאמריובקובץשפורסםבמאמר
גדולימרנןדעתאתבהרחבהבשעתוהסביר

בכללציונותהתנגדואשרזצוק"ל,שעברהדור

הציוניים.במוסדותהישיבהאתואסרותוקף

המדינה,קוםעםכיהסביר,דבריובתוך

המכו־הישראליהפרלמנטבישראלהוקםכאשר

נה

$TS1$המכונה$TS1$

$DN2$המכונה$DN2$,"הציבו־החייםסדריכלנקבעושבו"כנסת

ריים

$TS1$הציבוריים$TS1$

$DN2$הציבוריים$DN2$,מוגבלתבצורהזצוק"למרנןהתירובמדינה

זה,במוסדורקאךאבלבכנסת,ההשתתפותאת

ההצטרפותוגםאידיאולוגית,אינהשמהותו

שמציאותוממסדימנגנוןאלאמרצון,אינהאליו

לה־צורךנוצרכןועלהמדינהאזרחיעלנכפתה

שתתף

$TS1$להשתתף$TS1$

$DN2$להשתתף$DN2$שלאוללחוםהמשמרעל"לעמודכדיבו

התחברותלאבזהואיןהצדיק,אתרשעיבלע

עמידהאלאהכנעה,ולאסיועולאהסכמהולא

נפשנו".על

ההש־שהותרהלאחראףביאר,כך,משום

תתפות

$TS1$ההשתתפות$TS1$

$DN2$ההשתתפות$DN2$,ההשתתפותכללהותרהלאבכנסת

כישם,שהסבירוכפיאחר.ציונימוסדבשום

כדברפעולהשיתוףביןגדול"חילוקקיים

מקוםאיןכןועלרצונית",היאהשותפותשכל
להת־זצ"לרבותינושאסרולמהזהאת"לדמות

חבר

$TS1$להתחבר$TS1$

$DN2$להתחבר$DN2$הציוניים,לקונגרסיםשלוחינוולשלוחעמם

שביארתיוכמולדנא,עוכלאכיאלאדמילאהא

בבחירות.שיתמודדו

כלואיןברורהתהומיההבדלכילצייןלמותר

זהבעמודבמסגרת)ראההנדונים.שניביןקשר

זצוק"ל(.גרוזובסקיראובןרביהגאוןמרןמדברי
וניסוהחדשההיוזמהתועמלניפנושאליהםאברכים

הציונית,להסתדרותבבחירותחלקליטוללשכנעם

לנוכחבחריפותהגיבוזו,בדויהבטענהשימושתוך

שלגדושהמידהבכך"ישהעקמומית:המישוואה

זצוק"ל,מרנןשלבהוראתםלהיתלותמצח,עזות
כאשרשגםהיאלערעורניתנתבלתיעובדהשהרי

לכנסת,בבחירותלהתמודדבשעתוהוראתםיצאה
הציונילקונגרסבבחירותלהשתתףהתירולאמעולם

בדעתוהעלהלאאחדואףשנים,חמשכלשהתקיימו

זאת".ולהתירהדבריםשניביןלהשוות

הנסיונותהאחרונה,בשנהצוייןשכברכפי

מחוצףהינומהעבר,תורהגדוליבדעתלהיתלות
ניהלשניםכעשרלפנישרקהעובדהלנוכחבמיוחד

שה־חרדיתמפלגהנגדגלויהמערכההתורהעולם

חליטה

$TS1$שהחליטה$TS1$

$DN2$שהחליטה$DN2$כעשרלפניהציוניתלהסתדרותלהצטרף

זאת:הגדירוזצוק"לישראלגדוליומרנןשנים

בעמודמסגרת)ראה!".כמותההיהשלא"נבלה

20).

הואהדברכיימיםבאותםרביםציינובנוסף,

הפי־בעקבותכאשרעבירה",גוררת"עבירהבגדר

רצה

$TS1$הפירצה$TS1$

$DN2$הפירצה$DN2$הציוני,לקונגרסההצטרפותשלהמחפירה

משאביבחלוקתלהשתתףההשתוקקותומרוב

לקבלהרשימהמקימיהחליטוהציונית,ההסתדרות

היתה".ברצוןהשותפותכלדהתם

הוסיףזצ"לגרוזובסקיראובןרביהגאוןמרן
היההנההציונות,עם"ההתחברותכךעלוכתב

לה־גםאלארשעים,עםהתחברותרקלאבזה

תחבר

$TS1$להתחבר$TS1$

$DN2$להתחבר$DN2$ברוחשאפוומנהיגיהשמייסדיהלשיטה

מלהק־ישראלעםצורתאתלשנותמינותשל
רא

$TS1$מלהקרא$TS1$
$DN2$מלהקרא$DN2$חז"ללנושמסרווכפיהתורה,ועםד׳עם

כלשישראלוהאחרונים,הראשוניםורבותינו

מכללגםיצאוהמצוותהתורהמכללשיצאכמה

שישזהעלאלאחלישראלשםואיןישראל

ידוהרימוומצוותיו.ותורתוד׳עםמקדושתבו

רגשבאיזהתלויהישראלצורתכילאמר,בתורה

זהוכלישראל.ביתהגוייםוככלגזעיאולאומי

שה׳כנסת׳ל׳כנסת׳,הבחירותלעניןשייךאינו

השי־וגםשיטהעםקשרשוםלהאיןלכשעצמה

תוף

$TS1$השיתוף$TS1$

$DN2$השיתוף$DN2$בשיטהשותפותמשוםבזהאיןבממשלה

וברעיון".
ומו־ידועהשאמיתותםפשוטים,דבריםאלה

בנת

$TS1$ומובנת$TS1$

$DN2$ומובנת$DN2$עס־אותםתורה.בןולכלחרדייהודילכל

קנים

$TS1$עסקנים$TS1$

$DN2$עסקנים$DN2$זאת,להביןהשכילושלאכמינהגואשר

להיטותםברובעיניהםשנסמאוכאנשיםפעלו

הכה,עמדותבחלוקתלהשתתףורעבתנותם

הציוני,המימסדממנעמילהנותכוונהמתוך

לנקוטדעתםעלאותםהעבירהזוושאיפתם
ראשונים.שגדרוגדרהפורץחמור,בצעד

לה־הציוניהמימסדשלהדרישהאתגםעצמםעל

כתיב

$TS1$להכתיב$TS1$

$DN2$להכתיב$DN2$זכויות׳׳שיוויוןולהנהיגליברלייםעקרונות

וכךפוליטית,ברשימהנשיםבשילובשיתבטא
מגבריםהמורכבתצירים,כמאהשלרשימהגובשה

החרדי.מהציבורורווקות()נשואותונשים

שלאוהמזעזעת,הנוראההפירצהעצם"מלבד

הריבעבר,חרדייהודיאףשלדעתועלעולההיתה

שכןהרסניות.השלכותלהיותעלולותזהלצעד
ישראלבמדינתהליברליהטרורשאנשישניםמזה

מיגר־׳הפרדהביטוללכפותכדידרךכלמנסים

רית׳

$TS1$מיגררית׳$TS1$

$DN2$מיגררית׳$DN2$קנטרניותתביעותהציגוואףהתחומים,בכל
גבריםעםחרדיותנשיםבדווקאלשלבבדרישה

עתהוארגונים.במפלגותגםכמושונים,בתחומים

הוכי־שבו׳תקדים׳עלבנקללהצביעהללויוכלו

חו

$TS1$הוכיחו$TS1$

$DN2$הוכיחו$DN2$ליהנותמשתוקקיםהםשכאשרחרדיםעסקנים

להיכנענכוניםהםמסוים,בתחוםהשלטוןממנעמי

להקיםואףזכויות׳,׳שיוויוןבעניןלתכתיביםגם
פולי־לפעילותנשיםולשגרמעורבותרשימות

טית-חרדית

$TS1$פוליטית-חרדית$TS1$

$DN2$פוליטית-חרדית$DN2$.קנהבכלחריגצעדאותומשותפת
אפואישמשבארה"בגורמיםע"ישנעשהמידה

נגדכוחםבכלשלוחמיםרעתנו,מבקשיבידימנוף

בכאבאזאמרוהתחומים",בכלמיגדרית׳׳הפרדה

ציבור.ואישירבנים

שלבטשההמושרשהאיסורביטול
לעשות"ו"עתהדודות""נשתנו
הואהחרדית׳׳הרשימהבהקמתהחיההרוח

שבצעירותולרנר,פסחבשםאמריקנידתייהודי

ופועלדיבנה׳,׳כרםשלב׳הסדר׳בישראללמד

הצעיר׳׳ישראלארגוןמראשיכאחדשניםמזה

"ב.בארה

תע־מאמרשעברהבשנהפירסםהרעיוןיוזם

מולתי

$TS1$תעמולתי$TS1$

$DN2$תעמולתי$DN2$הסבירובובאנגלית,׳משפחה׳בשבועון

הש־הציוני:לקונגרסההצטרפותמטרותעיקראת

תתפות

$TS1$השתתפות$TS1$

$DN2$השתתפות$DN2$שלהנדיביםהכספייםהמשאביםבחלוקת

השונים.הציונייםהמוסדות

מי־עםעושיםהייתם"מהפתח:המאמראת

ליארד

$TS1$מיליארד$TS1$

$DN2$מיליארד$DN2$?חסדוארגוניתורנייםפרויקטיםבאלודולר

יוצרים?הייתםהשםקידושכמהבוחרים?הייתם

באמריקה".התורהעולםבפניהעומדתשאלהזו
העו־הציוניתההסתדרותלהסביר:לי"הרשו

למית

$TS1$העולמית$TS1$

$DN2$העולמית$DN2$(wzo),כעתבוחרתבירושלים,שבסיסה

הציוניבקונגרסלהשתתףהעולםמרחביצירים

כדי.2020באוקטוברבירושליםהקרובהעולמי

מה,להביןחשובזה,שלהמשמעותאתלהעריך

העולמיתהציוניתההסתדרותשלתפקידהבדיוק,

היהודית".העולמיתהבמהעל

האםארגוןהיאהעולמיתהציונית"ההסתדרות

היסוד.וקרןהקיימתהקרןהיהודית,הסוכנותשל

דולר,מיליארדהואשלההמשולבהשנתיהתקציב
הארגונים,שלהמדיניותעלישפיעואלהובחירות

מקצועייםתפקידיםובעלידירקטוריםבחירתעל
הבאות,השניםבחמשהכסףהקצאתאופןועל

ידיעלתיעשההקצאתוזהמכסףניכרכשחלק

מקצועיים".וצוותיםדירקטוריםאותם

אתהנושאהגוףהעולמי,הציוני"הקונגרס

מדימתכנסהעולמית,הציוניתההסתדרותמדיניות

מא־צירים500מעלומאגדבירושליםשניםחמש

רגונים

$TS1$מארגונים$TS1$

$DN2$מארגונים$DN2$וההש־הזרמיםמכלהעולם,ברחביציוניים

תייכות

$TS1$וההשתייכות$TS1$

$DN2$וההשתייכות$DN2$והדתית".הפוליטית

לתק־הכיווןאתלקבוע"עלינוטען,כך,בשל
ציב

$TS1$לתקציב$TS1$
$DN2$לתקציב$DN2$העולמיתהציוניתההסתדרותארגוןשלהשנתי

דולרמיליארדבןלתקציבהקשוריםולארגונים

הבאות".השניםבחמש

וחב־הואיצאומדועולנמקלנסותהחלכאן

ריו

$TS1$וחבריו$TS1$

$DN2$וחבריו$DN2$להנפיקנסיוןתוךראשונים,שגדרוגדרלפרוץ
"נשתנוכאילוומשוניםשוניםמתפתליםתירוצים

זה.בעניןהדורות"

מעורבהיהלאהתורהעולםמסורתי,"באופן

וארגוניההעולמיתהציוניתבהסתדרותפעילאו

מדינתהקמתלפניעודקיימיםשהיובההקשורים

מכלהתרחקוכללבדרךישראלוגדוליישראל

?nunמסמןהציעוהקודש''ארץרשימתראשי

סיטונאיתתיטול'ב׳מכירתלכתהרחיקובו
תוךהחרדית,היהדותשלהיסודעקרונותשל

כשה?הציונות,לרעיונותמלאההתמכרות

וראשיה,17כפרניתתנועהלהציגמעי7י?אף
כמיישראל,ע?אתוהחריבוהרבי?אתשהחטיאו

המשכיותומבטא??התורהדרךאתשמגשית??

והאחרת??הראשוני?הדורות,לגדול??שירה

מימת"שללשיטה"התחברות



הללוהבחירותומדועהשתנה,מהאזמעורבות.

שונות?"

שבקונגרסמכךדאגתואתלהציגהחלכאן
לי־דעותבעליארגוניםפועליםהעולמיהציוני
ברליות

$TS1$ליברליות$TS1$
$DN2$ליברליות$DN2$הפוגעים,רבים,בתחומיםואנטי-דתיות

הנושאיםבין)אגב,שונים.דתייםבעניניםכידוע,

"הדתיות"הבעיותאחתעלהכותבהצביעשציין,

הצי־שלהתגייסותלדעתושמצריכההקריטיות

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$השתלבותבאמצעותמפניהןלהתגונןהחרדי

מכךשהביעהזעזועלנוכחוזאתהציוני,בקונגרס
להתנח־המימוןאת"הגבילוגםגורמיםשאותם

לויות

$TS1$להתנחלויות$TS1$

$DN2$להתנחלויות$DN2$ושומרון"...(.ביהודה

התו־שהציבור"למרותכיאפוא,היאמסקנתו

רתי

$TS1$התורתי$TS1$

$DN2$התורתי$DN2$העול־הציוניתבהסתדרותמעולםהשתתףלא

מית,

$TS1$,העולמית$TS1$

$DN2$,העולמית$DN2$הפךזההיוםשונים.כיוםוהמצביםהנסיבות
הקודש׳,׳ארץרשימתקמהכךלשםלעשות׳.ל׳עת

התורה,עולםאתהמייצגיםמציריםהמורכבת

והיש־הספרדיותהחסידיות,הקהילותהישיבות,

ראליות

$TS1$והישראליות$TS1$

$DN2$והישראליות$DN2$הברית".ארצותשל

׳משפחה׳בשבועוןשפורסמוהללוהדברים

בצורההבהירומאנגלית(כאן)ותורגמובארה"ב

לכךמודעיםהפסולההיוזמהמגבשיגםכיברורה,
ע"ישיטתיתבצורהבעברשנפסלברעיוןשמדובר

מליבםלבדותמבקשיםשהםאלאהדורות,גדולי

)אגב,הדורות"."נשתנובסגנוןוטענות"חילוקים"

ללאעתה,ועדמאזופועלפעלהמדוברהשבועון

לקידוםהנואלת,כדרכונוספות,בדרכיםהרף,
נו־בכירותדמויותשלגיוסםתוךהפסולה,היוזמה

ספות

$TS1$נוספות$TS1$

$DN2$נוספות$DN2$אליו(.הקשורות

ל31?שנקבעחמור"איסור
ובל?שניםממאהלמעלה

בדבר"היתדצדשום

במהלךלשמוענדהםהחרדיהציבורכאמור,
שהכריזהההרסניתהמהפכהעלתש"פחורף

שלהעקרוניותבעמדותיהמהותיתרפורמהעל

מזהראשוניםשגדרוגדרועקירתהחרדית,היהדות

שנה.ממאהלמעלה

שכבראתאזהזכיר׳הפלס׳התורהעולםבטאון

הגרי"שמרןעט"ררבנוובראשםדורנו,גדוליהורו

השתל־כישנים,כעשרלפנירקזצוק"ל,אלישיב

בות

$TS1$השתלבות$TS1$

$DN2$השתלבות$DN2$היאהציוניתבהסתדרותחרדייםגורמיםשל

כמותה".היהשלא"נבלהבגדר

שבההמופקרתמההתנהלותזעזועהביעורבים

תוךלילה,ביןולהתפתחלצוץיכולהכזויוזמה

האחרו־הדורותשליסודלעקרונותעורףהפניית

נים.

$TS1$.האחרונים$TS1$

$DN2$.האחרונים$DN2$שהצביעוהללו,"הנימוקים"שכלבפרטזאת

הציוניתההסתדרותבמסגרתלהתמודדהצורךעל

וכןוליברליים,כפרניים׳זרמים׳שלאיומיהםמול

חדשיםאינםהשלל׳,ב׳חלוקתלהשתתףהרצון

וכלל.כלל
ובוודאיתמיד,קיימותהיוהללוהטענותכל

השת־כירבותינוהורוזאתולמרותתש"ע,בשנת

לבות

$TS1$השתלבות$TS1$

$DN2$השתלבות$DN2$היאהציוניתבהסתדרותחרדייםגורמיםשל

!"כמותההיהשלא"נבלהבגדר

דעתםהביעושליט"אישראלגדולימרנןואכן,

חדבאופןהציונילקונגרסהבחירותבתקופת

בעברהוקעהשכברהפסולה,היוזמהנגדמשמעי

אזה־זצוק"ל.האחרוניםהדורותגדולירבותינוע"י

רותיהם

$TS1$אזהרותיהם$TS1$

$DN2$אזהרותיהם$DN2$לאחרכאמור,פורסמו,התורהגדולישל

נעשיםהציונילקונגרסהבחירותבתקופתכישנודע

אמרי־אזרחותבעליחרדיםיהודיםלשכנענסיונות

קנית

$TS1$אמריקנית$TS1$

$DN2$אמריקנית$DN2$בבחירות.חלקליטול

להצ־אסרוהדורות"גדוליכיכתבובדבריהם

טרף

$TS1$להצטרף$TS1$

$DN2$להצטרף$DN2$כמהמפניחמורבאיסורהציונייםלמוסדות

מקו־היוהדבריםבדברהיתרצדשוםובליטעמים
בלים

$TS1$מקובלים$TS1$
$DN2$מקובלים$DN2$שנים,ממאהלמעלההתורהעולםכלאצל

עתה".שינוישוםואין

התחייבשאותההלאומיתשההצהרההזהירוכן

הציוניתלהסתדרותמהבוחריםאחדכללהצהיר

הגר"אמרןכתבשעליהםונאצהבלעדברימהווה

לעבודהגושפנקאמהווההדברכיזצוק"לוסרמן

תנועת)כמוזאתשעשודתייםיהודיםכינהוכיזרה

בשי־זרה׳עבודהבבחינתשהםבשעתו(׳המזרחי׳

תוף׳

$TS1$בשיתוף׳$TS1$

$DN2$בשיתוף׳$DN2$.רח"ל
גדוליכתבוזהבעניןשיצאונוקביםבמכתבים

בשםהמתמודדתהרשימה"תומכיכיהתורה

החרדי,הציבוראתומטעיםהטעוהקודש׳׳ארץ

שנועדתעמולהבמסעידועים,רבניםכמהכולל

התריעוכןבתוכניתם".לתמוךהציבוראתלשכנע

לכךואיןשמים,שםחילולבגדרהוא"הדברכי
אורוחנייםורווחיםהישגיםכלבמחירגםהיתרכל

גשמיים".

פשוטהדברכיציינושליט"אהתורהגדולי

ומ־חמורהירידהבכךלראותישוכימאליו,ומובן

דאיגה

$TS1$ומדאיגה$TS1$

$DN2$ומדאיגה$DN2$פשוטכהבדבראמינא׳׳הואהיתהשבכלל

לאאשרכזהלמצבושהגענוחטאנוכילנו"אוי

כך".עללעוררשצריכים"בושהיסופר"כייאומן
נגדהאחרונהמהשנהשליט"אישראלגדולי)דברי

ראההציוניתלהסתדרותבבחירותההשתתפות

.(18-19בעמודמסגרת

בסססכיםתקדיםססר?בלעדבר?

החרדית''הרשימהשלרשמיים
הבחירותבמהלךגילוהחדשההרשימהראשי

סיטונאיתחיסול׳ב׳מכירתלכתירחיקוכמהעד

הת־תוךהחרדית,היהדותשלהיסודעקרונותשל

מכרות

$TS1$התמכרות$TS1$

$DN2$התמכרות$DN2$מעיזיםאףכשהםהציונות,לרעיונותמלאה

אתשהחטיאווראשיה,זוכפרניתתנועהלהציג

שמגשימיםכמיישראל,עםאתוהחריבוהרבים

לגדוליישירההמשכיותומבטאיםהתורהדרךאת

)עפ"ל(.והאחרוניםהראשוניםהדורות,
הת־שלהדיןלביתהוגשההבחירותבמהלך

נועה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$׳ארץרשימתאתלפסולדרישההציונית

בערכיםבאמתדוגלתאינהכיבטענההקודש׳,

הקונס־התנועהע"ישהוגשההדרישההציוניים.
רבטיבית

$TS1$הקונסרבטיבית$TS1$
$DN2$הקונסרבטיבית$DN2$בנושא,דיוניםלכמההביאהבארה"ב

אתלהציגהקודש׳׳ארץרשימתנתבקשבמהלכם

זה.בעניןעמדותיה

רשמיעמדהכניירבכתבשהוגשהבתגובה

רשימתהבהירההציונית,התנועהשלהדיןלבית

כוונו־כנותעלההוכחהכיבתחילה,הקודש׳׳ארץ

תיה

$TS1$כוונותיה$TS1$

$DN2$כוונותיה$DN2$כצור־הציוניהרעיוןאתלאמץהסכמתהועל

תו,

$TS1$,כצורתו$TS1$

$DN2$,כצורתו$DN2$מצביעיהאתלשכנעשהתאמצהבכךמתבטאת

ירו־׳תכניתשלהציוניתההצהרהקבלתעללחתום

שלים׳,

$TS1$,ירושלים׳$TS1$

$DN2$,ירושלים׳$DN2$הציונית.התנועהשלהרשמיהמצעשהיא

תנועת"הציונותבמילים:פותחתזוהצהרה

להקמתהביאההיהודי,העםשלהלאומיתהשחרור
וד־ציוניתיהודית,במדינהורואהישראל,מדינת

מוקרטית,

$TS1$,ודמוקרטית$TS1$

$DN2$,ודמוקרטית$DN2$עםשלהמשותפתהאחריותשלכביטוי

לאומיותהצהרותשלשורהועודלעתידו",ישראל

עלחורבןשהמיטההכפרניתהתנועהשלברוחה

האחרונים.בדורותישראלכלל

כנההייתההקודש"ארץכיכךעלנכתבבמסמך

ההצהרהלאישורבנוגעוברורה,גלויהלחלוטין,

עלבמפורשהצהירהואףירושלים׳,׳תוכניתשל

שאוליאלהאתזובהצהרהמעתהלשתףכוונתה
הד־הקודש׳׳ארץרשימתבעבר...מעורביםהיולא

גישה

$TS1$הדגישה$TS1$

$DN2$הדגישה$DN2$הציונות...אתוהןירושלים׳׳תוכניתאתהן

להתנ־יביאזהשצעדברורהבצורהשידעהלמרות
גדות

$TS1$להתנגדות$TS1$
$DN2$להתנגדות$DN2$לכלשהתנגדוהחרדיבעולםחלקיםמצדעזה

המודרנית".הציונותעםהזדהות

יסודיתבדיקהעשתההרשימהכינאמרבהמשך

ירושלים׳ל׳תוכניתביחסשלההציריםעמדותשל

אתמלאהבצורהמאמציםהםכיהעלהוהדבר

ההצהרה.

תומכתהקודש׳׳ארץשרשימתהיא"המציאות

׳תכניתאתמקבליםמצביעיהירושלים׳...ב׳תוכנית

ההצ־במהלךהנדרשתההצהרהבעתהןירושלים׳

בעה

$TS1$ההצבעה$TS1$

$DN2$ההצבעה$DN2$אכןחרדיםיהודיםשלהם...היומיוםבחייוהן
המרכיביםוכלירושלים׳,ב׳תוכניתלתמוךיכולים

ומצביעישנציגיעקרונותהםירושלים׳׳תוכניתשל

עמוקות".מעריכיםהקודש׳׳ארץ

יהודיםרבבותכיזורשימהדובריטועניםבכך

החילוניתהאמונהאתעמוקותמעריכיםחרדים

העםשלהלאומיתהשחרורכ"תנועתבציונות

בחייישראלמדינתשלב"מרכזיותההיהודי",

הת־שלהלאומייםהמסריםשארובכלהאומה",

נועה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$.הכפרנית

להציגהקודש׳׳ארץנציגיהתאמצובמקביל

ההרסניתהציוניתהתנועהלפיהמסולפת,תזה

התורה.ע"פהארץמאהבתערכיהאתיונקת

הקדו־ההגדרהלציונות.רבותהגדרות"ישנן
מה

$TS1$הקדומה$TS1$
$DN2$הקדומה$DN2$היהלאהרמב"םהאםבתורה...נמצאתביותר

ישראלרביעםומה...קארויוסףהרבהאםציוני

מווילנההגאוןקרמר,אליהורביאוטוב,שםבעל

לישראללהגיעהצליחלאמהםאחדאףאמנם

להקיםתלמידיםקבוצותשלחושניהםאךבעצמו,
שלמירושליםחלקשנותרוהקודשבארץקהילות

לתיאודורקדמורבניותדמויותאותםכן,ימינו.
...הענייןבדיוקזהאךהציוניולקונגרסהרצל

בדיוקקדום.מודלפיעלנבנתההמודרניתהציונות
שלתקומתהכחוזההרצלתיאודורנחשבכךמשום

הממשלהראשגוריון,בןדודולכןהיהודים,מדינת

בתנ"ךראההמודרנית,ישראלמדינתשלהראשון
היהודייםהחייםשלכחצובההשלישיהבסיסאת

עלהמועדפתהציונותהגדרתוספר...אדמהעם,

תוססתשנשארהזוהיאהקודש׳׳ארץרשימתידי

היוםעדונמשכתהיהודית,ההיסטוריהכללאורך

המודרנית".הציונותנבנתהעליוכבסיס

אתלהוקיעכדימחאהמילותדיאיןכידומה

הציונות,ראשיאתשמציגהזה,המרושעהסילוף

תנועתםאתשהקימוכמיהרבים,ומחטיאיכופרים

איזכורתוךבתורה,שיסודוקדום׳יהודי׳בסיסע"פ

כמלאכים,ראשוניםעולם,גדולישלאחתבנשימה
ברית.מרשיעיאותםעם

קמההציונותכיהיטבשיודעיםהרשימה,דוברי
באשהדברוכפיחילונית,לאומיתשחרורכתנועת

שלעצמההצהרהבאותהגםהיתרביןביטוילידי

ככלעםלכונןשביקשהכתנועהירושלים׳:׳תכנית

ולאמונהלתורהמוצהרתהתנכרותתוךהגויים
תיאודורכאילווזולתםעצמםלהטעותמנסים

ב׳מודלדבקותמתוךפעלוגוריוןבןודודהרצל

גדולישלהארץבאהבתנוספתוכחוליהקדום׳

כמלאכים.ראשוניםקדמונים,עולם,

ומטרתהמהותהכלכידוע,בעוד,זאתכל

כללאתלשנותהיתההציונות,שלהאמיתית

הגדרתווכפיהעמים.ככללעםולהופכוישראל

המטרהזצוק"ל,מבריסקהגר"חרבינושלהידועה

כלבעודישראל,מעםואמונהתורהלעקורהיתה

בטוח׳,׳מקלטיהודית׳,׳מדינההאחריםהנושאים

להג־בדרךהאמצעיםרקהיוישראל׳לארץ׳עליה

שמת

$TS1$להגשמת$TS1$

$DN2$להגשמת$DN2$היהדות.שלחיסולהאתשעיצבהייעוד

הב־במהלךשהוגשההצהרהבאותהבנוסף,

חירות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$הח־כיהקודש׳,׳ארץרשימתהבהירהגם

לטתה

$TS1$החלטתה$TS1$

$DN2$החלטתה$DN2$הציונית,ההסתדרותבמוסדותלהשתלב

פועלתהיאבכךיותר.רחבהשאיפהמבטאת

דעותיואתלשנותכדיאינטנסיביתובצורהבמודע

לעודדמנתעללציונות,בנוגעהחרדיהציבורשל

הישראליתובחברהבציונותלהשתלבהחרדיםאת

בהס־הרשימהשלהשתתפותהכאשרהכללית,

תדרות

$TS1$בהסתדרות$TS1$

$DN2$בהסתדרות$DN2$המרכזיהשלבמהווההעולמיתהציונית

שכזו.ל׳השתלבות׳

מעו־הנוכחיות"הנסיבותכישםנכתבזהבענין

דדות

$TS1$מעודדות$TS1$

$DN2$מעודדות$DN2$אורתודוקסיתיהדותביןיותררבהמעורבות
העולמית".הציוניתהקהילהלביןמסורתית

החרדיתהרשימהשהשתתפותכךעלוכ׳ראיה׳

התח־שלהחזוןלהגשמתמובילההללובבחירות

ברות

$TS1$התחברות$TS1$

$DN2$התחברות$DN2$מצויינתלחרדים,חילוניםביןדעתוקירוב

ואופיהציונילקונגרסהבחירותועדתשלעמדתה

שלה.התעמולה

פהאושרההקודש׳׳ארץרשימתשל"בקשתה

העו־הציוניתההסתדרותשלהבחירותבוועדתאחד

למית.

$TS1$.העולמית$TS1$

$DN2$.העולמית$DN2$הבחירות,תעמולתסרטוןהפתעהזוואין

העולמיתהציוניתשההסתדרותהרעיוןאתמדגיש

איורבאמצעותהעולם׳,יהדותביןגשרים׳בונה

חילונייהודיביןמפגישהרצלתיאודוראתהמציג

מופגנת"...קירבהשמציגיםוחרדי

לביצנרהיפעלוזהלהסכם"הצדדים
הציונית"התנועהשלוהעצמתה

הקודש׳,׳ארץרשימתכינודעשעברבשבוע
גדולידעתנגדהללולבחירותניגשהשכאמור

מרעהיצאהואףבמריהעומדתשליט"א,התורה

בהסת־שותפותהסכםעלחתמהכאשררעהאל

דרות

$TS1$בהסתדרות$TS1$

$DN2$בהסתדרות$DN2$הכרההבעתתוךהציוני,ובקונגרסהציונית

ופעולותיו.הציוניברעיוןמלאה
;tg16בעמיהמשך

פהאוטדההקודט׳'ארץדטימתטל"בקטתה

הציתיתההסתדרותטלהבחירותבוועדתאהד

תעמולתסרטוןהפתעה:זוואיןהעולמית.
טההסתדרותהרעיוןאתמדגיטהבחירות.

העול?/יהדותביןגטרים'בתההעולמיתהציונית
ביןהמפגיטציוניתנהיגהתציגאיורבאתצעות

מופגנת"...קירבהטתציג??וחרד?הילת??הודי

סוף-מצליחהציונותמייסדהמהפך:אתשביטאהציוניתההסתדרותשלהבחירותבתעמולתהאיור

ברעיוןמשותפתאמונהמכתלחילונים,חרדיםביןהכפרניתתנועתובאמצעותלחברב-ם2ם2סוף

הבחירותועדתשגםכךעלכביטויהזוההמחשהעלרשמיבמסמךהצביעוהקודש''ארץדובריהציוני.

והחילוניהחרדיהעולםביןחיבוריצירתשלמהות׳לשינויובתרומתםלציונותבנאמנותםמכירה



;tg15מעמיהמשך

לגיבושוהתקשורת,בכלישפורסםמידעע"פ
פולי־גורמיםגםשותפיםהיוהמחפירההסכםשל

טיים

$TS1$פוליטיים$TS1$
$DN2$פוליטיים$DN2$בישראל.החרדיהפוליטילמימסדהקשורים

.(17בעמודמסגרת)ראה
׳ארץרשימתחתמהעליוההסכםכאמור,

בתנועהחד-משמעיתוהכרהתמיכהכוללהקודש׳

ופעולותיה.רעיונותיההציונית,
נכתב:ההסכםבפתח

הל"חהציוניהקונגרסשלהכינוס"לקראת

התנועהשללכינונהושלושעשריםהמאהבשנת

ישראללתקומתושתייםהשבעיםובשנתהציונית

בפניהעומדיםהגדוליםהאתגריםלאורבארצו,

הצדדיםשואפיםומוסדותיה,הציוניתהתנועה

שלוהעצמתהביצורהלהמשךלפעולזהלהסכם
ובתפוצות".בארץומוסדותיההציוניתהתנועה

שיתוףויורחבהזיקה"תועמקההסכםע"פ
לביןהעולמיתהציוניתההסתדרותביןהפעולה
והסוכ־לישראלקיימתקרןהיסוד,קרןקרנותיה,

נות

$TS1$והסוכנות$TS1$

$DN2$והסוכנות$DN2$שאיפהמימושלמעןישראל,לארץהיהודית

שעליהןהציוניותהמטרותהגשמתולמעןזו

הלאומיים".המוסדותמושתתים
חשיבותרואיםזהלהסכםהצדדיםכינכתבעוד

והקהילותהארגוניםהקבוצות,"בשיתוףמרובה
מרכזיותההציונות,קידוםלשםלפעולהיהודיות

יהודיתכמדינההיהודיהעםבחייישראלמדינתשל

הדדילכיבודובתפוצות,בישראלודמוקרטיתציונית

הערבותאתולחזקהיהודי,בעםגוניותהרבשל

שקונסובטיניםהופוו^םהנפת???,*ownעםשותפותכלבתוקףאסוןשענונחוזצזק"ל?שואלגדול?מתן

הרבים"םהגויא?בכללהואהר?שהואאופןבאיזהמעמדםאתומחזקעמה?שמשתתף"מ׳
הקונסרבטיבי?נגדובמרואותקונסטרוקטיבית,עבודהדרושהכ׳בפיהםהסגור"הפוש!tg;כשתם"להינתשפועמהםהמתחברוכלישראל,לכלהיאגדולהוסכנהכלל,וצורהאופןבשוםאתםלהתחבראפשר"אי

הישיבות.הפסדמשו?הואזהבעניוש?שהמו"ממכל,יותראצל׳"הנידאיבומדיחים"המסיתיםעםיתדמתקשריםהםהמחאותנגדובטענהעיניתנאתיותמעיקראשקדדבריהםהריכלום.נפעללאנכדנמיהם

מפניהישיבותלתמיכתבהשתתפותםג?תכלית?כלההמשרשה,הדתאתלעקוראהתלמטרהממוניםמעשיהםשכלהרביםמחטיא?עםבדיתלכרותכח,מהשבההדעתעללעלותשיוכלהזאתהרעהנהיתהאיכה

בזה"ולהגידלומדמהעודואיןהכל,נכללכבדשבזהאלו,שללבתיהםנכנסואינוע"זלביתנכנסלהכישו,רץנהשלהרגו,אחריוחרףאדםשאפילומחז"להפסוקה"וההלכהזממם"להפיקתועלתעי"זשרואים

פסק־דיו

בעהי"ת
אםהישיבותוטוסטכיחניכיומבטהבמרינהרבניםמכמהנשאלנוכאשר

במוסדותכןונטוראביים",אוובאאדדיורקב"ניוחברולהיותלהשתתףטותר

חריפורטים"ראביים,(עםיחדמורכביםחםאשרעירות,בשארלזהחטים

,קונסרבטיבים.ור
תוח"קדין8יעלאסורכימאתנויצאהענין,לברריחדבהתאספנווחנה

כזה.בארנוןולהשתתףחברלהיות

באפריקה"קונםילב"סיננוגחברולחיותלהשתתףסוחראםנשאלנוכןכסו
והקונסרבטיבים.הריפורטיםארנוניעםג"בטורכבהואאשר

כיןיחיד,בחורכיןעסהלהשתתףתמז"קדיןע"pma;אסורכימאתנוויצא
צנורי.ארנוןנושכתור

וישראל.חורח"קקרןלהרמתונזבח8רצוחינוויגדירעסוירחםוהשי"ת
ניו־יורק.זהתשט"ז,אדרח"יתשא,בי׳8ח׳,יוםחתמנוולראי׳

יפה׳ןאברהם

קלטנוביץאברהם
קטלראהרן

שארדגדלי׳

ליפשיץדוד

סאץמרדכיחיים

קטנצקייעקב

רודרמןהלוייצחקיעקב

הוטנריצחק

זקשיוסחמנחם

פיינשטייןמשה

מרנןכייודעיומאדחדרבביברכל
אסרושעברבדורזצוק"לישראלגדולי

הכפר־ה׳זרמים׳עםשותפותכלבתוקף

ניים,

$TS1$,הכפרניים$TS1$

$DN2$,הכפרניים$DN2$והקונסרבטיבים.הרפורמים
ידועיםבדבריםשמדוברלמרות

האח־השערורייהלנוכחומפורסמים,

רונה,

$TS1$,האחרונה$TS1$

$DN2$,האחרונה$DN2$האיסוראתשובלהזכירמהראוי

באותםהכרהכלעלשהטילוהחמור

שכתבוהנוראותהאזהרותואתגורמים

זה.בענין

מהדבריםמקצתשלקצרלקטלהלן

האחרו־השניםבשבעיםשהתפרסמו

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$והחסידותהתורהעולםרחביבכל

הוא.באשר

5J55N

התכנסותשט"ז,אדרח"יביום

לאסיפהבארה"בהישיבותראשיגדולי

׳פסק-דין/נוסחעלחתמוובהמיוחדת
רפורמיםעםמשותפתישיבההאוסר

מדוברהיהבשעתווקונסרבטיבים.

רבנים,איגודהאחדארגונים,שניעל

העוב־ובשלכנסתבתיאיחודוהשני

דה

$TS1$העובדה$TS1$

$DN2$העובדה$DN2$והקונסרבטיביםהרפורמיםשנציגי
מרנןהורואלו,בארגוניםחבריםהיו

להשתתףאסורכיזצוק"להתורהגדולי
אלו:בארגונים

במדי־רבניםמכמהנשאלנו"כאשר

נה

$TS1$במדינה$TS1$

$DN2$במדינה$DN2$אםהישיבותומוסמכיחניכיומכמה

יורקב׳ניוחברולהיותלהשתתףמותר
במוסדותכןוכמוראבייס׳,אוובאארד

מו־הםאשרעיירות,בשארלזהדומים

רכבים

$TS1$מורכבים$TS1$

$DN2$מורכבים$DN2$הריפורמים׳ראבייס׳עםיחד

והקונסרבטיבים".
הענין,לברריחדבהתאספנו"והנה

תוה"קדיןפיעלאסורכימאתנויצא
כזה".בארגוןולהשתתףחברלהיות

להשתתףמותראםנשאלנוכן"כמו
באמריקה׳קונסילב׳סינגוגחברולהיות

הריפו־ארגוניעםג"כמורכבהואאשר

רמים

$TS1$הריפורמים$TS1$

$DN2$הריפורמים$DN2$."והקונסרבטיבים
דיןע"פאסורכימאתנו"ויצא

יחיד,בתורביןעמהםלהשתתףהוה"ק

צבורי".ארגוןגושבתורבין

הגאוניםמרנןחתמוזהמכתבעל

אברהםרבייפה׳ן,אברהםרביזצוק"ל:

גדלי׳רביקוטלר,אהרןרביקלמנוביץ,

חייםרביליפשיץ,דודרבישארר,

רביקמינצקי,יעקברביקאטץ,מרדכי

יצחקרבירודרמן,הלוייצחקיעקב
משהרביזקס,יוסףמנחםרביהוטנר,

כפיהחתימות,סדר)לפיפינשטיין.

׳הפרדס׳התורניבירחוןבזמנושנדפסו

תשט"ז(סיון

רביהגאוןמרןהבהיריותר,מאוחר

מערכתעםבשיחהזצ"ל,הוטנריצחק

בג־ווארט׳,׳אידישעהאגודאיהעיתון

ליון
$TS1$בגליון$TS1$

$DN2$בגליון$DN2$ל׳מתחכמים׳במענהתשכ"גטבת

דינםפסקעלשונותקושיותשהקשו

נוקביםבדבריםהתורהגדולישל
המבטאדין׳,׳פסקזהואכןכיויסודיים,

ברפורמיםהכרהשכלהדיןעיקראת

חומראבתורת׳איסור׳רקולאאסורה,

תקנה:או
חכמיהתחשבוהדורות"בכל

אםגזירה,אותקנהבהוציאםישראל,

ישראלבתפוצותלהתפשטהיאיכולה

הצי־רובשאיןגזירהבכללשהיאאו

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$דברישאבלבה...לעמודיכולין

כשהני־בהלכה.הדין,בעיקרכהוראה

דון

$TS1$כשהנידון$TS1$

$DN2$כשהנידון$DN2$ומ־מתבטליםתורה,דיןעיקרהוא

תנדפים

$TS1$ומתנדפים$TS1$

$DN2$ומתנדפים$DN2$הנשמעדברשלהשיקוליםכל

שרואיםבשעהנשמע...שאינודבראו

שישתכחסכנהשצפויהישראלחכמי

עליהםחלמישראל,הדיןעיקרח"ו

ישראללכללולהזכירלהצהירחוב

הואה׳איסור׳התחייבויותיו.את

דתיתשותפותהדין...בעיקרהוראה

הצורהמהותבעצםפוגעת׳רפורם׳עם

ישראלחכמיראוולכךישראל.כללשל

אתלהודיעבהכרזהלצאתלחובתם

הבריתחידוששלבמובןהתורה,דין

איןהזה.ה׳איסור׳שלהמובןוהוא...

עיקרשלטהורפסקאלא׳איסור/כאן

הדין!".

משהרביהגאוןמרןהתבטאגםכך

מתשובותיו:בכמהזצ"לפיינשטיין

עםלהתחברשאסורוברור"פשוט

ורעפאמ־דקאנסערוואטיווןהראבייס

ער,

$TS1$,ורעפאמער$TS1$

$DN2$,ורעפאמער$DN2$מהרא־שאסיפהשניםהרבהוכבר

שי

$TS1$מהראשי$TS1$

$DN2$מהראשי$DN2$להיותביןהאיסורפרסמוישיבות

רא־אוו׳בארדהנקראאחתבחבורה

בייס/

$TS1$/ראבייס$TS1$

$DN2$/ראבייס$DN2$הנקראכנסיותבתיבחבורתבין
זהפרסמוזהואחרקאונסיל/׳סינאגוג

רקאיסורזהואיןהרבנים,אגודתגם
ישראלכלמחוייביןכןשגםמתקנה

לךואיןמדינא,גםהואאלאלקיים,
ישראלרכלמזהגדולהיותרקלקול

הש־מןאחתתורהרקעלייהוקבלו

מיים

$TS1$השמיים$TS1$

$DN2$השמיים$DN2$שבכתבתורהביןרבינומשהע"י

מאמיןשאינוומיפה,שבעלתורהובין
אישמפיאיששקבלובחז"לולאבזה

שנכת־הדבריםכלשהםרבינוממשה

בו

$TS1$שנכתבו$TS1$

$DN2$שנכתבו$DN2$אותםוביארווירושלמיבבליבגמ׳

שייךאינווהפוסקים,הגאוניםרבותינו
וא"סוהטהורה,הקדושהלאמונתנוזה

עמהם,קשראיזהלנושיהיהשייךלא

לבטלצריךשאפשרהתוקףבכלשלכן

זה".

כיומעורר,מוסיףזצ"להגר"מ

ראששהקלושהיומכךלהתפעלאין

הישיבות,ראשיגדלישקבעובאיסור

שבעוונותי־מהעללהשגיח"ואין

נו

$TS1$שבעוונותינו$TS1$

$DN2$שבעוונותינו$DN2$צעיריםרבניםהרבהנכנסוהרבים

כנסיותבתיהרבהוכןמהארטאדאקסן

שטןמעשההואכיקאנסול/ל׳סינאגוג
משה/)׳אגרותומדיחים".מסיתיםע"י

ח"בביו"דגםוראהט"ז,סי׳ח"היו"ד

א׳(.אותנ׳סי׳וח"דק׳סי׳
**

זצ"לקוטלראהרןרביהגאוןמרן

ה׳פסקבעריכתהחיההרוחשהיה

התורהגדולילמרנןפנהבשעתו,דין׳

להצט־וביקשםדאז,ישראלבארץ

רף

$TS1$להצטרף$TS1$

$DN2$להצטרף$DN2$וכךארה"ב,גדולישלדינםלפסק
דודר׳הרה"גבידיששיגרבמכתבכתב

בזה"אבקשארה"ב,מרבניהולנדר

בידילמסורבארה"קהתורהחכמיאת

הנ"לבעניןדעתםחוותאתהנ"להרב

האיסורעלבחתימהאומיוחדבמכתב

הקודם".

השיבזי"ע,מבריסקהרבמרן

במכתבקוטלרהגד"אלמרןבשעתו

תוהההמכתבבראשיתויסודי,נוקב

להתבטאשייךמהוכיהגרי"ז,מרן

בא־ההשתתפותאודותדעה׳ב׳חוות

רגונים

$TS1$בארגונים$TS1$

$DN2$בארגונים$DN2$והקו־הרפורמיםעםמשותפים
נסרבטיבים,

$TS1$,והקונסרבטיבים$TS1$
$DN2$,והקונסרבטיבים$DN2$ופשוטברורהדברוהלא

הגרי"ד,ממרןמכתבים)׳ילקוטלאיסור

ממכתבוחלקיםלפנינוקכ"ט(,עט׳

הגרי"זמרןשלהנוקב

בעינינחשבזרכמוכיאגיד,"והאמת

סגנוןבאותוהט"געללהשיבבתחילה
בדברחו"ד.שאודיעהדר"גשכתב

הרעפארמערעםהמשותפיםהארגונים

שה־בעתכנסיותיהם,ובתיורבניהם

רעפארמער

$TS1$שהרעפארמער$TS1$

$DN2$שהרעפארמער$DN2$לעו־ומעולםמאזידועים

קרי

$TS1$לעוקרי$TS1$

$DN2$לעוקרי$DN2$שהתעוישראלביתומחריביהדת

ומהורסיםחרביםשהםרבותמדינות

וליהדות,לתורההנוגעבכלהיוםעד

דורות.מכמהמהםההבדלכברוהקהל

במדינתהיחידהההצלההיתהוזאת

מהםשהתבדלועי"זוכדומהאשכנז

הבדלהכנסיותיהםומבתיומרבניהם

לבקרנאסרוכנסיותיהםובתימוחלטת,
בעלמאראיהלשםבאקראיאףבהם

שלאואלושם.שרידאיזהנשארועי"ז

הראויבמועדזאתלעשותהספיקו

מןוכ"זוקהילותיהם,הםכלילנחרכו
זהבכגוןלומריצדקואיךהמפורסמות,

אתמהה".דעת/׳חות

פגיע־כימוסיףמבריסקהרבמרן

תם

$TS1$פגיעתם$TS1$

$DN2$פגיעתם$DN2$חמורההקונסרבטיביםשלהרעה

גם"כןהרפורמיםשלמזויותרעוד

ומפו־גלוי׳כבררעתםהקונסרווטיווים

רסמת

$TS1$ומפורסמת$TS1$

$DN2$ומפורסמת$DN2$כופריםהרעפארמער,כמולכל

מת־הםכייותרגדולהוסכנתםכמותם

ערבים

$TS1$מתערבים$TS1$

$DN2$מתערבים$DN2$יותרומתעיםהדתבענינייותר

ימינםביןיודעיםשאינםהארץעמיאת

העיתיםבמכתביוראיתילשמאלם,

גיטיןלענינימיוחדדיןביתעתהשיסדו

בישראל.ממזריםירבוובודאיוקדושין

ומחזקעמהםשמשתתףמיכיספקואין
הואהרישהואאופןבאיזהמעמדםאת

לפרסםוהחובההרבים,מחטיאיבכלל

כיגו"קבענינימהםכולוהעםיבדלכי

ובבניבבניהןממזרותפסולעי"זיביאו

לבאלעולםויופסלועולםעדבניהם

כללתקנהשוםלהםיהי׳ולאבקהל

שבעולם".אופןבשום

הגרי"זמרןמתריעהמכתבבסיום

שות־להתירהמסוכנתהמגמהמפני

פות

$TS1$שותפות$TS1$

$DN2$שותפות$DN2$ובפרטשונות,באמתלאותעמם

זאתלהתירישכאילושנשמעההטענה

"והמדאיבלישיבות:הפסדלמנועכדי

שראיתימההענין,בכליותראצלי

המו"מכלכיקלמנוביץהגר"אבמכתב

הישיבותהפסדמשוםהואזהבעניןשם

מהרע־עוזרלהםיהי׳ולאעי"זשיסבלו

פארמער

$TS1$מהרעפארמער$TS1$

$DN2$מהרעפארמער$DN2$,השאלהנשאלהוכאןודומיהן

לעלותשיוכלהזאתהרעהנהיתהאיכה

עםבריתלכרותכזו,מחשבההדעתעל

ומ־עצמםשכלבאלההרביםמחטיאי

עשיהם

$TS1$ומעשיהם$TS1$

$DN2$ומעשיהם$DN2$למטרהמכווניםופעולותיהם

וזהמשרשה,הדתאתלעקוראחת

לתמיכהבהשתתפותםגםתכליתםכל
תועלתעי"זשרואיםמפניהישיבות

עליעלהואיךלפועל,זממםלהפיק
ידיהםאתולחזקעמםלהשליםהדעת

זה".בענין

שאפילומחז"להפסוקה"וההלכה

להכי־רץנחשלהרגו,אחריורודףאדם

שו,

$TS1$,להכישו$TS1$

$DN2$,להכישו$DN2$לבתיהםנכנסואינוע"זלביתנכנס

עודואיןהכל,נכללכברשבזהאלו,של

בזה".ולהגידלומרמה

זצ"לאהרןרבישנשאמספדבדברי

תוכנואתהזכירמבריסק,הרבמרןעל

נוקביםדבריםוהוסיףזה,מכתבשל
רצ"ו(עט׳"דאהרן/ר׳)׳משנת

ישראלארץגדוליכלעמו"והסכימו

להתחבראפשרשאילהלן(,ראה)גב.
וסכנהכלל,וצורהאופןבשוםאתם

המתח־וכלישראל,לכלהיאגדולה

בר

$TS1$המתחבר$TS1$

$DN2$המתחבר$DN2$מיוכלכמותם,להיותסופועמהם

להשתדלעליוולעשות,לפעולשבידו

מקרבנו".זוזרהעבודהשתיעקר
שהתירמישראלחכםשום"אין

בסברא,פשוטדברוהואזו,התחברות

בעיניהםשראוגדוליםכמהשהיואלא

התחברותשהביאהחורבןגודלאת

פקוחותשעיניוומיישראל,עלזומעין

הסכנהגודלאתבעצמוויביןיתבונן

קיוםעללהביאהדברשעלולוההרס
והיהדות".התורה



להד־ובתפוצות,בארץהיהודיהעםבתוךההדדית

גיש

$TS1$להדגיש$TS1$

$DN2$להדגיש$DN2$ייחודבעלתכתנועההציוניתהתנועהמקוםאת

העם׳/חלקיכלביןהדדיכבודעלהמושתתערכי

המ־נציגימצהיריםלהסכםהמבואשלבסיומו

פלגות

$TS1$המפלגות$TS1$

$DN2$המפלגות$DN2$בהנהלתהשותפותאתשגיבשוהשונות

מעו־זהלהסכםהצדדים"כלהציונייםהמוסדות

ניינים

$TS1$מעוניינים$TS1$

$DN2$מעוניינים$DN2$המאחדיםהיעדיםאתלקדםאמתבשותפות

עדותולאורמבריסקהרבמרןלדבריכהבהרה

זצ"ל,קלמנוביץאברהםרביהגדולהגאוןשל
שררמשההרבשלעדותואתכאןלהביאכדאי

שנדפסהכפיבארה"ב,ישראלאגודתיו"רז"ל,

בדב־תשל"ג,חשקווארט׳ב׳אידישעבשעתו

רים

$TS1$בדברים$TS1$

$DN2$בדברים$DN2$מרןשללהסתלקותועשורבמלאותשכתב
ח"בהתורה/׳אשבספר)והובאהקוטלרהגר"א

"שכאשרשרר,הרבסיפר"זכורני",ס"ב(:עט׳

שלהיסטוריתאסיפהאותהאתאהרןרביכינס

פסקעלהחתומיםהישיבות,ראשיעשראחד
כלשהואבארגוןלהשתתףהאוסרהידוע,הדין

אליובאווהקונסרבטיבים,הרפורמיםעםיחד

דיןפסקהלאעשיתם,׳מהוטוביםרביםבבהלה
הק־הישיבותאתיחרימושהללולכךיגרוםכזה

דושות,

$TS1$,הקדושות$TS1$
$DN2$,הקדושות$DN2$לחיסולןויביאו/"!

איומיםגםאליושהגיעועדהשעותארכו"ולא

#1בישיבות׳תמיכתנואת׳נפסיקישירבאופן

רבינו"דוקשרר,הרבמצייןמעניך"אך

בעיניו,ויקרחשובהיההתורהלקיוםדולרשכל

לרגעאףהללו,האיומיםמכלנבהללאהואדוקא

וה׳פרקטיים/ה׳החכמים׳האנשיםמכליותרקט.
שאנשיבעתדוקאכיולהבין,לראותהיטבהוא

במסתרים,יתחבאולאשלהםהאמתעםהתורה

המהר־נגדחוצץלצאתעוזיאזרוהצורךובשעת

סים

$TS1$המהרסים$TS1$

$DN2$המהרסים$DN2$ילבלבזהרקעעלדוקאצלמיהם,אתולנתץ

ויפרח".התורהעולם

הואצדקכמהעדהוכיחו,הבאות"והשנים

זו".בהערכתו

נראתהשהיהאףבשעתוכיאפוא,נמצא

לכאורהמוחשיאיוםנוצרשבוכמצבהמציאות

גדוליקבעוהכללמרותאךהישיבות,קיוםעל

בשוםלהתירעילהאינהזוכיזצוק"לישראל

התנועותנציגיעםמשותפתישיבהואופןפנים

הכפרניות.

4|נ

זצ"להתורהמגדוליעודהצטרפובשעתו

רביהגאוןמרןשלפנייתולאורישראלבארץ

התנועותעםהשתתפותלאסורקוטלראהרן

הכפרניות.

נתב־כיזצ"להתורהגדולימצייניםבמכתבם

קשו

$TS1$נתבקשו$TS1$

$DN2$נתבקשו$DN2$כ"אביוםכתבווכךזה,בעניןדעתםלחוות

גופיםעלנמנהלהיותגמור"איסורתשט"ז:אייר

ידהנותןוכלבהם,חברולהיותודומיהםאלה

ומג־בישראלאנדרלמוסיהמרבהאלהלארגונים

ביר

$TS1$ומגביר$TS1$

$DN2$ומגביר$DN2$ביסודותגאוהברגלהבועטיםאלהשלכחם

ש׳זאתהאמונה,לעיקריומתכחשיםוהדתהתורה

אחרתתורהתהאולאמוחלפתתהאלאהתורה

אתלבנותולהםלנולאשמו/יתברךהבוראמאת

טהור".מחננווהי׳ישראלבית

הישי־וראשיהרבניםגדוליזהנגדיצאו"וכבר

בות

$TS1$הישיבות$TS1$

$DN2$הישיבות$DN2$אסורכיהמפורשדינםבפסקהבריתבארצות

בארגוניםולהשתתףחברלהיותתוה"קדיןע"פ

אותנו".

עםמלאה1ש1ת31תהכרה

הכ3ו1"םה׳1דמים׳

מחרידהפירצהגםכוללההסכםבכך,דילאאם

הרפורמיםעםומוצהרתמחפירהשותפותנוספת:

;tg18בעמיהמשך

ספחתאודותלהתעכבהואלמיותרואךהנ"ל.

מאזאשרבעצמה,והקונסרבטיביותהריפורמיות

בי־הפילהחלליםורביםשמותעשתההיותה

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$והמעשיםהעושיםיבורכוכןעלואשר

אתהפחיתלמעןומהמונםמהםולהבדללהפרד

לחול".קודשביןלהבדילוכדיביניהםהטמיעה
ישראלגדוליהיתרביןחתמוזהמכתבעל

ומפרשבורג,מטשעביןהגאוניםמרנןזצוק"ל:

אליעזררביסרנא,יחזקאלרביהגאוניםמרנן

סורצקיןזלמןרבייגל,שבתירביפינקל,יהודה
מבע־האדמו"ריםמרנןוכןפראנק,פסחצביורבי

לזא,

$TS1$,מבעלזא$TS1$

$DN2$,מבעלזא$DN2$הרבנים.מגדוליועודוויז׳ניץ,גור

דבריםאהרן/רביב׳משנתהובאוזהבענק

קוטלראהרןרביהגאוןמרןשהשמיעיסודיים
ההידב־חומרתעלעמדבהםהזדמנויות,במספר

רות

$TS1$ההידברות$TS1$

$DN2$ההידברות$DN2$הכפרניות:התנועותאנשיעםוהחיבור

זהירהוהבני,א(יג,)עירוביןבגט׳"ואמרו

שמאהיא,שמיםמלאכתשמלאכתךבמלאכתך,

נמצאתאחתאותמייתראואחתאותמחסראתה

ביןהבדלישהריוהנהכולו.העולםכלאתמחריב
זושאיןשאומרמילביןעבירהועוברשנכשלמי

כיהתורה,מןעצמומנתקאםמזהויותרעבירה,

אףכולההתורהבכלוכופרבאמתמבטלהריאז
הזייפניםאלואלבזהמדברואינישמשייר.בחלק

בפ־שבתלחללכמותורהגופילעקורשמעיזים

רהסיא

$TS1$בפרהסיא$TS1$

$DN2$בפרהסיא$DN2$אכןשלהם,לביהכנ"סלבואכדיוכדומה
כלדעתנגדעמהםהמתחבריםלאלומכווניםדברי
וגםבהתפשטותם,חלקלהםוישהתורה,חכמי

ממעשיהם".הרבהלמדים

בסיסעלהעומדיםאלולכלקורא"והנני

שמשפי־ובהכרחלגמרי,מהםשיפרשוהאמונה

עה

$TS1$שמשפיעה$TS1$

$DN2$שמשפיעה$DN2$עמהם".ההשתייכות

דרושהאכןכיבפיהםהשגורהפזמון"והנה

הקונסר־נגדובמחאותקונסטרוקטיבית,עבודה
בטיבים

$TS1$הקונסרבטיבים$TS1$
$DN2$הקונסרבטיבים$DN2$דבריהםהריכלום.נפעוללאוכדומיהם

המ־נגדובטענהעינים.ואחיזתמעיקראשקר

חאות

$TS1$המחאות$TS1$

$DN2$המחאות$DN2$ומדיחים,המסיתיםעםיחדמתקשריםהם

הנאותשלחשבונותבשבילהכבודלהםוחולקים

עלהודחווישריםתמימיםכמהובאמתשקר.

ואינםבמקצת,תורהשומרישהםואףידיהם,

המחאותועניןאלו.שבשיטותהארסאתמבינים

שלאא"אהריבנפשונוגעיםהדבריםאםכיהוא,

קנ"ה(עט׳)ח"גיצעק".
מעי־היאפסולהההידברותעצםכןעל"ויתר

קרה,

$TS1$,מעיקרה$TS1$

$DN2$,מעיקרה$DN2$שלצדהעקרון,עלהיאעומדתביסודהשכן

שיטההשניולצדמסוימת,ושיטהרעיוןישאחד

השלום,לצורךלהתפשרומנסיםשונים,ורעיון
ויסודיהדתבעיקרימדוברזהבמקרהוהרי

דברכלשעוקריםאלהניצביםכשמנגדהאומה,

מי־נפשותהרבהלאובדןגרמווכברשבקדושה,

שראל,

$TS1$,מישראל$TS1$

$DN2$,מישראל$DN2$לידיהגיעווהרבהתערובת,נישואיע"י

רע"א(.עט׳"ד)חרח"ל".שמד

שלהישראליהקשר
ההרדית־אמריקניתהרשימה

המחפירבהסכם'דגל'פסקניטלחלקםהיהמה

הציוני,לקונגרסהקודש׳׳ארץרשימת

גו־שליוזמההמייצגתרשימהבעיקרה,מהווה,

רמים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$,ישראלגדולימרנןיצאוגםשםבארה"ב

רב.בתוקףכנגדהשליט"א

לאחרונה,שהצטברושוניםשדיווחיםאלא
הפוליטיבמימסדגורמיםישנםכימלמדים

יוזמהעםנסתרקשרהמקיימיםבישראל,החרדי

זו.פסולה

בכתבההנכללתאחרתבמסגרתשנכתבכפי

החלי־ש"סמפלגתכאשרשנים,כעשרלפניזו,

טה

$TS1$החליטה$TS1$

$DN2$החליטה$DN2$הציונית,בהסתדרותולהשתתףגדרלפרוץ

לעתוןוהורוכנגדהישראלגדולימרנןיצאו
נבלה"זוכיבשמםלפרסםדאזנאמן׳׳יתד

".כמותהשאין

נציגיגםזהבעניןבתוקףהתבטאובמקביל

ההת־גפני.משהחה"כובעיקרהתורה׳,׳דגל

נגדות

$TS1$ההתנגדות$TS1$

$DN2$ההתנגדות$DN2$האמריקנית.בעתונותגםפורסמההזו

בכתבהיורק,בניוהיוצא׳פורוורד׳העתון

סביבהפולמוסאתהסוקרת(2010)מפברואר

טוקר,ירחאתציטטש"ס,מפלגתהחלטת
העתוןלכתבשאמרגפני,משהחה"כשלדוברו

יישבוחרדיםשעסקניםכךעלזועמתמפלגתוכי

להשמיד"שרוצותתנועותעםיחדאחדבפורום

".ישראלעםאתלהשמידורוצותהתורהאת

גורמיםכינודע,האחרוןשבשבועאלא

לקידוםוסייעובחשו׳דגל/למפלגתהקשורים
לביןהקודש׳׳ארץרשימתביןשגובשההסכם
זהלהסכםכאשרהציונית,ההסתדרותמוסדות

הכפרניים.ה׳זרמים׳נציגישותפים

הםזהבעניןשהוזכרוהפולטיותהדמויות

ושמואל׳דגל/מסיעתפינדרוסיצחקח"כ

מנכ"לוכיוםגפניח"כשליועצולשעברליטוב,
קשררקעעלהנראהככלזאת,ברק.בניעיריית

הקודש׳׳ארץרשימתנציגמלינוביץנחמיהעם
הציונית.בהסתדרותלמו"ט

הרפור־התנועהמנהיגבכתבה,שמובאכפי

מית

$TS1$הרפורמית$TS1$

$DN2$הרפורמית$DN2$,לפרסםמיהרקריב,גלעדראבייבישראל

נחמיהחתימתלצדההסכם,עלחתימתואת

עלוכתבהקודש/׳ארץרשימתנציגמלינוביץ

הציונית.בהסתדרותלקירמקיר"הסכםכך:

רוציםהתורהיהדותשלשכשהחרדיםמסתבר

הרצליכולים.הםרפורמיםעםהסכמיםלחתום

העינים".אתמשפשף

בי־הקונסרבטיביתהתנועהמנכ"להס,יזהר

שראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$:המפל־קודש׳ש׳ארץבעיני"נאהכתב(
גה

$TS1$המפלגה($TS1$
$DN2$המפלגה($DN2$ופינדדוסגפנישל)!עלאיתנולחתוםמוכנה

והקונסרבטי־הרפורמיםעםקואליציוני,הסכם
בים,

$TS1$,והקונסרבטיבים$TS1$
$DN2$,והקונסרבטיבים$DN2$ומינויים".תקציביםלקבלכדי

אינ־הכיהשבועהיה"זההוסיףמכןלאחר

טנסיבי

$TS1$אינטנסיבי$TS1$

$DN2$אינטנסיבי$DN2$הסתייםוהואהמקצועיים,בחיישהיה

רגעיםגםאבלהצדדים.כלאתשמכבדתבפשרה

WATCH NOW!!!

Director of Eretz Hafcodesh Yoshev Rosh of Yahadus HaTorah

EnglshLiaison of Degel HaTorah haver Knesset from Degel HaTorah

חידודלהחליףפינדרוס,עםלהתלוצץנחת.של

חתו־כולנוובסוף,לליטוב.להחמיאשוובל.עם

מים

$TS1$חתומים$TS1$

$DN2$חתומים$DN2$שולחןסביבמענייןיהיהאחד.מסמךעל
היהודי!"העםשלהממשלה

ופליאהסיפוקהביעוהללושצויין,כפי

האיסורשנפרץלאחרלו,ציפושלאמהמהפך

בתוקףשאסרזצוק"לישראלגדולישלהנחרץ
איתם.פעולהשיתוףכל

׳ארץרשימתמקיםעםבראיוןכייצויין

בשבו־השבועשהתפרסםלרנר,פסחהקודש׳,

עון

$TS1$בשבועון$TS1$

$DN2$בשבועון$DN2$הנסיוןאתלרנרמצייןבאנגלית,׳משפחה׳
החתוםהרשימהנציגמלינוביץנחמיהשרכש

עסקניםעםשלוהאישייםוהיחסיםההסכםעל
בישראל.החרדיתבפוליטיקהציבורונציגי

סיכומיםאודותשמועותנפוצובמקביל

ותפ־משרותב׳דגל׳לאישיםשיניבוחשאיים

קידים

$TS1$ותפקידים$TS1$

$DN2$ותפקידים$DN2$הציונית.ההסתדרותבמוסדותשונים

נבדק.עדייןהמידע

תלמידי׳איגודכנציגעצמומציגמלינוביץ
האח־ובחודשיםחו"ל׳בניוסמינריםישיבות

רונים

$TS1$האחרונים$TS1$

$DN2$האחרונים$DN2$תלמידיםשלהגעתםבעניןפעילותקיים

מיהקורונה.משברבתקופתלישראלמחו"ל

ידידוהיהזהבעניןאיתופעלהנראהשככל

פינדרוס.חה"כ

מלינו־עםפינדרוסמופיעהפרסומיםבאחד

ביץ,

$TS1$,מלינוביץ$TS1$

$DN2$,מלינוביץ$DN2$נכתבמלינוביץשללתמונתומתחתכאשר

עםהתורה׳׳דגלשלהקשרכאישמשמשהואכי

הקודש/׳ארץרשימתמטעםאנגליתדוברי
זו,פעילותקייםמלינוביץכימתברר,עתה

שימושבכךעושההקודש׳׳ארץרשימתכאשר

להשתתפותהבהקשרפוליטיתתעמולהלצורך
הציונית.בהסתדרות

הפעי־"אחתכיהשבועבראיוןאומרלרנר

לויות

$TS1$הפעילויות$TS1$

$DN2$הפעילויות$DN2$נחמיההרבנציגנושאירגןהמוצלחות

תלמידיאמריקאים,בצעיריםעסקהמלינוביץ

סמינרים".ותלמידותישיבות

תעמו־מסעערכהגםהקודש׳׳ארץרשימת

לה

$TS1$תעמולה$TS1$

$DN2$תעמולה$DN2$בציבורלגורמיםלהוכיחשנועדזה,בענין

הציוניתבהסתדרותהשתתפותהכיהחרדי,

הישגים.מניבה

מודעהשבועותכמהלפניפורסמהכך

הקודש/׳ארץרשימתמטעםבאנגליתגדולה
ובהמלינוביץ,ונחמיהלרנרפסחע"יהחתומה

בדיסק,ישראל,ביתמישיבות"בחוריםנכתב:

ותורתהתורהמרכזבינה,אמריחיים,חפץ

בישראלגוריוןבןהתעופהלנמלמגיעיםחיים,

אתמברכתהקודש׳׳ארץרשימת׳אלול/לזמן

שהגי־הסמינריםותלמידותהישיבהתלמידי

עו

$TS1$שהגיעו$TS1$

$DN2$שהגיעו$DN2$עלשהקלנובכךגאיםאנובישראל.ללמוד

שלתמונותמופיעותבמודעהלארץ".כניסתכם

הנכנ־הנוסעיםבאולםשהוצבוגדולותכרזות

סים

$TS1$הנכנסים$TS1$

$DN2$הנכנסים$DN2$׳ארץרשימתכינכתבובהןהתעופהבשדה

׳ברו־בברכתהישיבותבניאתמקבלתהקודש׳

כים

$TS1$׳ברוכים$TS1$

$DN2$׳ברוכים$DN2$/הבאים

שונותמישיבותישיבות,בנימאותהפכוכך

שלתעמולתהבידישרתככליבפרסום,שצויינו
ההסת־עםפעולהלשתףשהחליטההרשימה

דרות

$TS1$ההסתדרות$TS1$

$DN2$ההסתדרות$DN2$,בר־הכרתהעלהצהירהואשרהציונית

עיונות

$TS1$ברעיונות$TS1$

$DN2$ברעיונות$DN2$עריכתכדיתוךהציונות,שלהכפרניים

הרפור־עםפעולהושיתוףמקוממיםהסכמים

מים

$TS1$הרפורמים$TS1$

$DN2$הרפורמים$DN2$.והקונסרבטיבים

,*OKP/*,

לקירמקיר"הסכםכתב:קדיב,גלעדדאבייביטדאל,הרפורמיתהתנועהמנהיג
להת1?ר1צי?התנרהיהדנתטלטכטההדזיםמסתברהציתית.בהסתדדנת

מנכ"להס,יזהרהסינים".אתמטפטףהרצליכנלים.הםרפנדמיםעםהסכמים
)המפלגהקנדט׳ט׳אדץבעיני"נאהכתב:ביטדאל,הקתסדבסיביתהתננעה

הדפנרמיםעםקנאליצית׳,הסכםעלאיתנ1לחתנםמנכנהנפינזתס!(גפניטל

להתלוצץנחת.טלרגעיםהי1נמיננ"ם.תקציביםלקבלכד?נהקתסדבטיבים,
אחד"מסמךעלתוחמיםסלחנבסנף,לליסנב.להחמיאפינדדנס,עם



;tg17מעםהמשך

וגושפנקאלגיטימציהמתןתוךוהקונסרבטיבים
הכפרניים.ל׳זרמים׳ורשמיתמוצהרת

מכברזהמהוויםהרסניים׳זרמים׳אותםכידוע,

דואגיםהללוהציונית.ההסתדרותמהנהגתחלק

הכפ־הפלורליסטיתגישתםאתלהחדירהרףללא

רנית,

$TS1$,הכפרנית$TS1$

$DN2$,הכפרנית$DN2$אתולעקורחדשה׳׳יהדותליצורניתןכאילו

לגיטימי.דתי׳׳זרםולהיחשבהתורהמצוות
ההסכם,שלהראשוןבחלקוכברנרמזוהדברים

והקהילותהארגוניםהקבוצות,"שיתוףעלדוברבו
בעםגוניותהרבשלהדדי"כיבודתוךהיהודיות",

היהודי".

הקובעיםסעיפיםמופיעיםההסכםבהמשך
כך,השונים.ה׳זרמים׳שלזכויותיהםאתבמפורש
תוסיף"הקק"לכילהסכם,29סעיףקובעלמשל,

במ־הדתיים,בזרמים2021-2026בשניםלתמוך

תכונת

$TS1$במתכונת$TS1$

$DN2$במתכונת$DN2$בשניםאלובגופיםהתמיכהלמתכונתזהה

והאתגריםהקורונהמשברלאור.2015-2020

הארגו־שללפעילותםזהמשברשמציבהקיומיים

נים

$TS1$הארגונים$TS1$

$DN2$הארגונים$DN2$ובי־היהודיהעולםברחביהציונייםוהגופים

שראל

$TS1$ובישראל$TS1$

$DN2$ובישראל$DN2$בהשוואהב-%05התמיכהסכומייוגדלו

."2015-2020בשניםשהוקצולסכומים

הקובע,ומקומםנלעגסעיףמתווסףזהבענין
במוסדותחרדיתסיעהשלההשתתפותבעקבותכי

החדש,ההסכםבמסגרתעתההוחלטהציוניים,

התנועהולקונסרבטיבים,לרפורמיםבנוסףכי

ישלושגםנוסף׳,כ׳זרםבחרדיםגםתכירהציונית

ההסת־ממנעמיוליהנותדתי׳כ׳זרםלהיקראזכות

דרות

$TS1$ההסתדרות$TS1$

$DN2$ההסתדרות$DN2$...הציונית

עלבזאת"מוסכםנכתב:להסכם31בסעיף

הרוחנייםהשירותיםתקציבלענייןכיהצדדים

ההק־גובההחרדי.הזרםשייקראנוסףזרםיתווסף
צבה

$TS1$ההקצבה$TS1$
$DN2$ההקצבה$DN2$שהיהכפייישארזרםלכלרוחנייםלשירותים

בהסכםשהוגדרוכפיהאחרונותהשניםבחמש

תקציביכיהצדדיםעלמוסכםהקודם.הקואליציוני
שוויםיהיוהשוניםלזרמיםהרוחנייםהשירותים

הומ־יהודיתלפעילותהיחידהתקציבבהיקפם.

ניסטית

$TS1$הומניסטית$TS1$

$DN2$הומניסטית$DN2$לתקצובהסכוםמגובהמחציתעליעמוד
זרם".לכלרוחנייםשירותים

כמאהמזהבתוקףעמדהחרדיהציבורכידוע,

׳זרמים׳אותםעםכלשהוושיתוףהכרהכלנגדשנה

ו!וצריךכזהלזמןשנגיעמילל1מ?פילל"מ?
לכל"פשוטי?שהיואלו??ודוחלהסביר

שהתמודדההחרדיתהרשימהנגרמשמע"?הרדברי?האהרתהבשנהפירסמ1שליט"אישראלגדנלימרנן

טעמי?כמהמפניהמ1רבאיסנרהצית"?למנסרנתלהצטרףאסר1הרנרנת"גדנליהציתיתלהסתררנתבבחירת!

עתה"שימיש1?1איןשנים,ממאהלמעלההתנרהע1לםכלאצלמקנבליםהי1הדבר??ברבר;היתרצרש1?נבלי
ההנ"א"נ1ראלש"ש";זהא?1אפיל1לפני?רקזהא?אפיל11א1פן,פני?בש1?עמה?להשתתףשאסנר"פש1ט

א?בארה"ב,הנאמנההיהרנתלבניהזאתבעתקזראים"אנ1כך"עללעזררשצריכים"ב1שהכזה";פש1טברבר

עמה?"?הרלבואלעתירחלקכם?האש?הציונים,ע?תלכווא?הנצח,בעול?עמםתהיואבותינובדרךתלכו

יצאובארה"בשליט"אישראלגדולימרנן

התעמולהנגדגלויהבמחאההאחרונהבשנה

להסת־בבחירותשתשתתףחרדיתרשימהלהקמת

דרות

$TS1$להסתדרות$TS1$

$DN2$להסתדרות$DN2$,כיתורהדעתדעתםמביעיםכשהםהציונית

הדורותגדולישהורווכפיבדבר,חמוראיסוריש

שנה.ממאהלמעלה

התורהגדולישלהתקיפיםשדבריהםלצייןיש

שלהשערוריהעלנודעבטרםעודנכתבושליט"א

כברכךעלהתריעוורבנןמרנןהאחרון.השבוע

ידהרמתשלוהמקומםהעגוםהסיפורבתחילת

גדולידעתונגדהתורתיתההשקפהיסודותנגד

הש־שלהקלוקלתהיוזמהעצםבעקבותהדורות,

תתפות

$TS1$השתתפות$TS1$

$DN2$השתתפות$DN2$בנסיוןוזאתהציונית,להסתדרותבבחירות
המתרקמת.השערורייהאתמראשלמנוע

דעת"בבארהפורסמהתש"פשבטבחודש

התורהומרביציישראלגדולימרנןמאתתורה

אהרןרביהאדירהגאוןמרןתלמידישליט"א

דלייקוודהישיבהומכונןמייסדזצוק"ל,קוטלר
באמריקה.תורהשלעולהומקיםגבוה׳מדרש׳בית

לאחרו־שמפורסםמה"בעניןכתבו:במכתבם
נה

$TS1$לאחרונה$TS1$
$DN2$לאחרונה$DN2$להגןבכדיהציוניתלההסתדרותלהצטרףכרוז

בכחירותיהם,ולהשתתףישראלקדשיולהציל

להת־דנאמקדמתהדורותמגדוליהמסורההנה

רחק

$TS1$להתרחק$TS1$

$DN2$להתרחק$DN2$ולשכתלהתחברולאומהשקפותיהםמהם
כמשךשינוישוםבזהחלולאהציונים,במוסדות

כשוםעמהםלהשתתףשאסורפשוטע"כהזמן.

זהאםואפילולפניםרקזהאםאפילוואופןפנים

לש"ש".

ראשמרןכשניהלמקדםימיםזוכרים"עודנו

חרמהמלחמתזצוק"לאהרןרביהגאוןהישיבה

גםוהחילוניםהדתייםלמיניהם,הציוניםכתותנגד

מלהתח־הזדמנותבכלוהזהירשהתריעואיךיחד,

בר

$TS1$מלהתחבר$TS1$

$DN2$מלהתחבר$DN2$שהוא".אופןבכלעמהם

הדברכיבחתימתםהוסיפוהתורהמגדוליכמה

חמורהירידהבכךלראותישמאליו,ומובןפשוט

כהבדבראמינא׳׳הואהיתהשבכללומדאיגה

לעוררשצריכים"בבושהחותמיםהםוכיפשוט,
כך".על

אהרןרביהגאוןמרןשלנכדיוהצטרפולמכתב

שכתבו:לייקווד,ישיבתראשיזצוק"ל,קוטלר

מרןשלתלמידיולגדולימצטרפיםאנו"גם
כלאצלפשוטהיהאשרדברזצוק"ל,אאזמו"ר

הדורות".גדולי

יעקברביהגאוןבא"ילייקוודישיבתראש
חתימתולצדהוסיףשליט"אשוורצמןאליעזר

קוטלראהרןרביהגאוןמרןמזקנושמעכיוהעיד
התנגדוהאחרוניםהדורותגדוליכלכיצדזצוק"ל

שה־הלחציםכלאףעלכזו,להצטרפותבתוקף

פעילו

$TS1$שהפעילו$TS1$

$DN2$שהפעילו$DN2$כיוםנדבר"ומהשייכנסו,׳המזרחי׳אנשי

התחתונה,לדיוטאמדרגותעשרותהירידהאחרי

כזה".פשוטבדברההו"אנורא

הגאוןמדבריבארה"בהתפרסמומכןלאחר
בל־ישיבתראששליט"א,פלדמןאהרןרביהגדול

טימור,

$TS1$,בלטימור$TS1$

$DN2$,בלטימור$DN2$נבוכיםיהודיםלכמהלשואלים,שהשיב

בבחירותלהשתתףהמתעתעתבתעמולהשנתקלו

להצ־שאסורכתבכךועלהציונית,להסתדרות

ביע

$TS1$להצביע$TS1$

$DN2$להצביע$DN2$במתןכרוךשהדברובפרטהללו,בבחירות
עלומקבלמסכיםהואכיהמצביעשל׳הצהרה׳

הוא"הדברהציונית.התנועהרעיונותאתעצמו

גםהיתרכללכךואיןשמים,שםחילולבגדר

גשמיים".אורוחנייםורווחיםהישגיםכלבמחיר

מועצגה"תכאילופרסומיםבתוקףדחהגםבדבריו

זה.לרעיוןפתחאיזהנתנהבאמריקהאגו"ישל
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