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הכנסיה הארצית

החלטות הכנסיה הארצית של אגודת ישראל
הכנסיה הארצית
כ"ד-כ"ה שבט תשע"ט | נתניה

העתון של היהדות הנאמנה
בס"ד | יום חמישי פר' משפטים ,כ"ה בשבט תשע"ט |  31ינואר | גליון  | 3068שנה י"א | המחיר בא"י 5.00 :ש"ח
דף היומי :בבלי  -חולין סה | ירושלמי  -כלאים מא | חובות הלבבות :חשבון הנפש הכ"ה )המותרות(
England £4.00

Europe €4.00

|

other in U.S. $7.00

|

|

prices: N.Y. / N.J. $6.00

דיווחי ועדכוני
הכנסייה הארצית
עמוד 3

הכנסיה הארצית של אגודת
ישראל בארץ ישראל מכריזה בעוז
ובגאון קבל עם ועדה:
א[ תנועת אגודת ישראל הק'
אשר יסדוה שרפי מעלה בדור
הקודם לפני למעלה ממאה שנה
במטרה לפתור אך ורק ברוח התו־
רה והמצוה את כל השאלות שת־
עלינה יום יום על הפרק בחיי עם
ישראל ,מטרה זו שרירה וקיימת
והיא נר לרגלנו ומורה את דרכנו
תחת הנהגתם של גדולי ומאורי
התורה וחסידות עד ביאת משיח
צדקנו.
ב[ הכנסיה הארצית קוראת

לחוגים ומקהלות שאינם מיוצגים
באגודת ישראל ,בואו והצטרפו
לעזרת ה' בגיבורים להרחיב לחזק
לחדש ולרענן את פני התנועה הק'.
ג[ הכנסיה הארצית מאוחדת
ומלוכדת תחת שרביט הנהגתם של
צדיקי הדור ,דוחה כל נסיון לערער
את מעמדם של בני הישיבות הק'
השוקדים על תורתם וממיתים עצמם
באהלה של תורה בהקרבה ובמס"נ
ועומדת בכל תוקף שלא לשנות
מאומה מהסדר שהיה קיים עד היום.
ד[ הכנסיה הארצית זועקת את
זעקת שבת קדשינו על חילולי הש־
בת רח"ל שמתרחבים יותר ויותר.

הפגיעה ביסוד המקודש לעם
ישראל מיום עמדו על הר סיני היא
נוראה ואיומה וע"כ חובתנו כפולה
ומכופלת למחות לזעוק ולהתריע
על כל פרצה בחומת שבת קודש.
יחד עם זאת עלינו להתנזר מכל
האתרים והמפעלים המחללים את
השבת רח"ל בשאט נפש ,ולחזק את
ידי שומרי השבת בכל המפעלים
והאתרים השומרים שבת ,ועליהם
תנעם הברכה של צדיקי הדור
שליט"א שיראו ברכה בעמלם
והצלחה במעשי ידיהם.
ה[ הכנסיה הארצית דורשת
משלוחי דרבנן ,חה"כ של אגודת

ישראל ,יחד עם שאר המפלגות
החרדיות ,לעשות כל מה שאפשר
על מנת להביא פתרון למצוקת
הדיור הקשה מנשוא השוררת
בציבור החרדי ואשר היא עומדת
בראש מעייניהם של מנהיגי הדור
שרי התורה והחסידות .פתרון הן
בטווח המיידי והן בתכניות לטווח
הארוך כדי לאפשר קורת גג לזוגות
הנישאים בשעטו"מ.
אנו מסיימים את מושב הפתי־
חה בברכת צדיקי הדור ,ויהי נועם
ה' אלוקינו שתשרה שכינה במעשי
ידינו ונזכה להרבות כבוד התורה,
כבוד שמים וכבוד החסידות.

אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלוקיו
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א הופיעו בכנסיה הארצית של אגודת ישראל והשמיעו דברי ברכה והדרכה של אחדות

"נוכח מזימו˙ עויני ‡ ˙„‰ין לנו „רך לˆ‰יל ‡˙ ‰י„‰ו˙
ב‡ר˜‰ ıו„˘ ‡ל‡ ל˙‰לכ„ ב‡ח„ו˙ ב‡‚ו„˙ י˘ר‡ל"
^ מאות צירי הכנסיה הארצית נציגי הציבור ומייצגי קהילות הקודש יחד עם עוד אלפים שהתקבצו לאולם הגדול קיבלו בחרדת קודש ובהתרגשות את גדולי הדור והאזינו ברוב קשב לדברות קדשם

צילום :משה גולדשטיין

מאת כתב 'המבשר'
מרנן ורבנן גדולי ומאורי
ישראל שליט"א ,חברי מועצת
גדולי התורה ,אדמו"רים וגדולי
תורה ,הופיעו אתמול בכנסיה
הארצית של אגודת ישראל
שהתקיימה בנתניה והשמיעו
דברי ברכה והדרכה של אחדות
ועמידה על משמר קדשי הדת.
המושב המיוחד של גדולי ישראל
שליט"א ,התכנס באולם הענק
'היכל רוזנברג' שבקרית צאנז.
בחלל האולם ומבואותיו ריחפה
רוח האחדות המפעמת באגודת
ישראל על כל שדרותיה ,חסי־
דים ואנשי מעשה מכל קהילות
החסידים ועדות יראי ה' וחושבי
שמו .בדברי ברכתם והוראתם
של גדולי ישראל שליט"א ,עלה
כי נוכח מזימות עויני הדת לעקור
את הכל ,חלילה וחס ,אין לנו דרך
להציל את היהדות בארץ הקודש,

ולאפשר ליהודים שומרי תורה
לחיות כאן ,אלא להתלכד באחדות
באגודת ישראל.
אל האולם הגדול נהרו מאות
צירי הכנסיה הארצית ,נציגי הצי־
בור ומייצגי קהילות הקודש שה־
גיעו לכנסיה הארצית מכל רחבי
הארץ .לאחר ששלשום הודיעו
המארגנים על אפשרות לציבור
הרחב להשתתף במעמד נרגש
זה ,ניצלו זאת אלפים שהתקבצו
לאולם הגדול ולמבואותיו.
הקהל ייצג בעצם את המוני
בית ישראל בכל מקומות מושבו־
תיהם ,המצפים ומשחרים לפתחם
של גדולי ישראל ,והמתינו בהת־
רגשות לראותם במעמד נשגב של
חיזוק הדת ושל ביצור האחדות
סביב דגלה הקדוש של אגודת
ישראל .לשאת יחדיו את הדגל
אשר הניפו מרנן ורבנן גדולי עולם
לפני כמאה ושבע שנים .לשתות
ולהשקות לעם ישראל מהבאר

העמוקה והנובעת אשר חפרוה
שרים ,כרוה אותה נדיבי העם.
על הכותל מאחורי מקום
מושבם של עשרות האדמו"רים
ומאות מרביצי התורה ,נתלה
שלט ענק "בהתאסף ראשי עם
יחד שבטי ישראל" .קהל הקודש
קיבל בחרדת קודש ובהתרגשות
מרובה את גדולי הדור.
שעה ארוכה קודם לפתיחת
המעמד ,השמיעה המקהלה זמי־
רות ונעימות לכבודה של תורה.
לפני כניסת גדולי ישראל לאולם,
התקיימה תפילת ערבית ברוב
עם .לפני התיבה עבר הרה"ח ר'
צבי פייבוש מילר ,סמנכ"ל איגוד
מוסדות ויזניץ.
בשעה היעודה ,נכנסו יחדיו
גדולי ישראל אל האולם הגדול.
כל הקהל קם על רגליו בהתר־
גשות והמקהלה שוררה "ובכן
צדיקים יראו וישמחו וישרים
יעלוזו וחסידים ברינה יגילו" ,ואת

בביתר וחבר בד"צ 'אגודת יש־
ראל' ,לעבור לפני התיבה באמי־
רת פרק קכ"א בתהילים "אשא
עיני אל ההרים ,מאין יבוא עזרי",
פסוק בפסוק ,ואחרי כן נאמרה
תפילת "אחינו כל בית ישראל".

החסיד רבי נחמיה אלתר שליט"א:
"יעזור השי"ת שיהי' בהצלחה,
וזכות הצדיקים שיסדו את אגודת
ישראל ועמדו בראשה ,תסייע
גם עתה להרבות פעלים לתורה
ויהדות .מ'זאל מצליח זיין".

דברי הכתוב" :אשרי העם שככה
לו ,אשר העם שה' אלוקיו".
אחרי כן ישבו הכל בכובד
ראש והאזינו ברב קשב לדברות
קודש אשר נשמעו מפי גדולי
הדור שליט"א.
בפתח המעמד הזמין המנ־
אשר קינא לה',
ברכת כ"ק מרן
חה ,הרה"ג ר' יעקב ולצר,
מזכיר אדמו"ר מגור שליט"א
למען כבוד שמו
מועצת גדולי התורה ,את הגאון
מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א
את ברכת כ"ק מרן אדמו"ר
החסיד רבי ישראל ברזובסקי
שליט"א ,רב קהל חסידי סלונים מגור שליט"א ,הביא בנו ,הגאון ציין בפתח דבריו כי הוא מבקש

בהתרגשות ובתחושת אחדות ושליחות
נפתחה הכנסיה הארצית של אגודת ישראל
מאות צירים הגיעו מכל קצות הארץ נציגי כל קהילות
החסידים וקהילות הקודש ואישי הציבור נציגי התנועה
עמ' ג

לנצל את המעמד הכביר על מנת
לעקור מהשורש את התובנה
השגויה שהתפשטה בקרב רבים,
ולפיה אי הליכה לבחירות והימנ־
עות מקבלת תקציבים ממשלתיים
יש בה משום קנאות ,ומי שמצבי־
עים בבחירות ומקבלים תקציבים
הרי הם מתפשרים כביכול ואינם
יכולים להתקרא קנאים:
"צריך לחדד ולהסביר מה
פירוש המושג 'קנאות'" ,אמר מרן
אדמו"ר שליט"א" .את הסמל של
'קנאות' אנחנו רואים בתורה"ק
בפר' פנחס" ,תחת אשר קינא לא־
לוקיו ויכפר על בני ישראל" ,כך
כתוב בפרשת פנחס .כשדואגים
לקב"ה לכבוד התורה ולכבוד הח־
כמים – זו הקנאות אשר אודותיה
דיברה תורה .זה נקרא קנאות.
"יש הטוענים שמי שלא לוקח
כסף מהממשלה או לא מצביע
בבחירות נקרא קנאי .ולא היא:
אלה דברים נפרדים :אפשר

לקחת כסף מהממשלה או לא
לקחת ,אפשר ללכת לבחירות או
לא ללכת ,אבל זה אינה שאלה של
'קנאות'' .קנאי' הוא מי שחושב
על הקב"ה ופועל לשם שמים ,בלי
שום כוונות אחרות.
"אבי הק' כ"ק מרן אדמו"ר
ה'ישועות משה' זי"ע ,נוהג היה
לפרש בפר' שלח "ונהי בעינינו
כחגבים וכן היינו בעיניהם"" .וכן
היינו בעיניהם" זה דבר נורא.
מה אכפת לך מה הזולת חושב
עליך ,או איך אתה נראה בעיניו?
צריך לחשוב על הקב"ה ,איך
אנחנו נראים בעיניו .לזאת ייקרא
קנאות.
"לפני כששים שנה בערך,
בתחילת שנותיה של הממשלה
לציית לעיני העדה
כאן בארץ ישראל ,אז עוד לא
כ"ק מרן אדמו"ר מנדבורנה
היו הרבה בחורים בישיבות ,והיו
יוצאים בחורי הישיבה כמה ימים שליט"א זעק על חשיבות הציות
לפני הבחירות לעשות פעילויות לדעת תורה ,גם כשבעיני בשר
המשך בעמ' ג
למען אגודת ישראל לבחירות.

נכנסה הנהלת הישיבה לסבא
קדישא כ"ק מרן אדמו"ר ה'אמרי
חיים' זי"ע ,ושאלו למה צריך
שבחורי הישיבה ייצאו לפעילות,
הרי אין לממשלה שליטה עלינו,
אם חס ושלום יגזרו גזירות ,אנחנו
נתנגד בכל הכח ואפילו נלך לכלא
אם נצטרך לכך.
"השיב להם מרן ה'אמרי
חיים' ,אתם צודקים ,אין לנו חשש
על הבחורים שלנו ועל המשפחות
שלנו ,אבל אנחנו צריכים לחשוב
על כל יהודי ,גם אם הוא נמצא אי
שם בכפר קטן ומרוחק ,הוא הרי
לא יוכל לעמוד בנסיון ,הוא לא
ילך לכלא .יש לנו אחריות לכל
יהודי ,בכל מקום בארץ".

נורבגיה" :הרחקת המשקיפים נשיא ארה"ב נגד המודיעין האמריקני" :הם
מחברון – הפרת הסכמי אוסלו" פסיביים ונאיביים; איראן עדיין מהווה סכנה"
שרת החוץ של נורבגיה תוקפת את הפסקת מנדט כוח  TIPHבחברון" ,המצב
בחברון לא יציב ולכן ההחלטה לסיים כהונת הכוח מדאיגה"

את הדברים אמר בתגובה להצהרת ראש ה־ CIAלפיה למרות שארה"ב נסוגה מהסכם הגרעין ,איראן
ממשיכה לעמוד בסעיפיו
מאת כתב 'המבשר'

מאת מרדכי גולדמן
שרת החוץ של נורבגיה מתחה
אמש ביקורת על החלטת ישראל
שלא להאריך את המנדט של
משקיפי הכוח הרב לאומי TIPH
בחברון" .משמעות ההחלטה
החד־צדדית הישראלית עשויה
להיות הפסקה של אחד החלקים
החשובים בהסכמי אוסלו" ,מסרה
השרה הנורבגית א' אריקסן סו־

ריידה .בהצהרתה הוסיפה השרה
הנורבגית "המצב בחברון לא יציב
ולכן ההחלטה לסיים כהונת הכוח
מדאיגה".
מוקדם יותר הודיע ראש
הממשלה בנימין נתניהו כי החליט
שלא להאריך את המנדט של כוח
המשקיפים  TIPHהפועל בחב־
רון" .לא נאפשר המשך נוכחות
של כוח בין לאומי הפועל נגדנו",
דברי נתניהו .נזכיר כי ארגון
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יהודה אריה פרקש

בן הרב אברהם שמואל בנימין הי"ו
ישיבת "אהל שמעון" ערלוי
ביתר עילית

מאורשים

ליבי פלדמן

בת הרב ישראל הי"ו
סמינר גור ב"ב
ברכפלד ,מודיעין עילית

בס"ד ,יום ד' ,אור לכ"ה בשבט תשע"ט

המשקיפים  TIPHהחזיק במעמד
ייחודי ,למרות היותו ארגון לא
ממשלתי שממומן מכספי שש
מדינות :שבדיה ,טורקיה ,שוויץ,
נורבגיה ,דנמרק ואיטליה.
לא
לארגונים
בניגוד
ממשלתיים אחרים ,המשקיפים
של הארגון זכו לעדכונים ולפ־
גישות קבועות עם נציגי מערכת
הבטחון ,והיתה להם גישה חופ־
שית לכל מקום בחברון ,הן בצידה
היהודי והן בצידה הערבי.
ב־ TIPHניצלו את המצב כדי
לדבוק בנרטיב הפלסטיני .באח־
רונה נחשף דבר קיומו של ספר
שמוכר הארגון לתיירים בחברון
בתמורה לכמה עשרות שקלים.
בספר נכתב בין היתר שהמנדט
הבריטי על ארץ ישראל נגמר בג־
לל "סדרת פעולות טרור ציוניות"
– כך במקור.
ב־ 2011נתפס אחד ממשקיפי
הכוח כשהוא פועל באלימות נגד
חייל שסירב לאפשר לו לעבור
במחסום אל היישוב היהודי בעי־
צומה של השבת .במקרה זה לא

נשיא ארצות הברית דונלד
טראמפ תקף אתמול בחריפות את
ראשי המודיעין האמריקני .זאת,
לאחר שבמהלך הדיון בקונגרס
הם סתרו בזו אחר זו את עמדותיו
בנוגע לאיראן ולצפון קוריאה.

נסיון פיגוע ליד מעלה
אדומים; המחבלת חוסלה
פלסטינית ניסתה לבצע פיגוע דקירה במחסום א־
זעים וחוסלה במקום
מאת סופרנו הצבאי

מחבלת פלסטינית ניסתה את־
מול לדקור מספר בני אדם במעבר
א־זעיים מזרחית לירושלים .אין
נפגעים ישראלים .כוחות הבטחון
ירו במחבלת וחיסלו אותה.
מהמשטרה נמסר כי "סמוך
המשך בעמ' ד לשעה  10:15הגיעה למחסום א־
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"נראה שאנשי המודיעין פסי־
ביים ונאיביים למדי בכל הנוגע
לסכנות מאיראן .הם טועים!",
אמר טראמפ .בדבריו ציין את
שיגורי הטילים על־ידי איראן
ואיים שטהרן "מתקרבת מאוד
לקצה".
הנשיא הוסיף ואמר כי "כשה־

 ~  

זעיים מחבלת כבת  ,16תושבת
שטחים ,שלפה סכין וניסתה לד־
קור ולפגוע באנשי כוחות הבטחון
המוצבים במקום .תגובה מהירה
של המאבטחים והשוטרים שה־
גיבו בירי ,הביאה לנטרולה של
המחבלת וללא נפגעים מקרב
כוחות הבטחון".
מפקד מחוז ירושלים ,ניצב
יורם הלוי ,שנכח במקום קיים
הערכת מצב והנחה להשיב את
פעילות המחסום לשגרה במקביל
להמשך פעולות החקירה .בתוך
כך במהלך הלילה שבין שלישי
לרביעי עצרו חיילי צה"ל וכוחות
שב"כ ,מג"ב ומשטרת ישראל
המשך בעמ' ד

תמניתי לנשיא ,איראן עשתה
צרות בכל רחבי המזרח התיכון
ומעבר לו .מאז ביטול הסכם הגר־
עין הנורא עם איראן הם מתנהגים
שונה מאוד ,אבל הם עדיין מקור
לסכנה ולעימות אפשריים .הם
עושים ניסויים ברקטות )בשבוע

שעבר( ועוד ,והם מתקרבים מאוד
לקצה .הכלכלה מתרסקת עכשיו,
וזה הדבר היחיד שמעכב אותם.
תיזהרו עם איראן".
את דבריו חתם בעקיצה
ששיגר לעבר בכירים במודיעין
המשך בעמ' ד
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הכנסיה הארצית
כ"ד-כ"ה שבט תשע"ט | נתניה
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אמת מה נהדר מראה!

"בהתאסף ראשי עם"
מרנן ורבנן שרי התורה
והחסידות שליט"א

למען חיזוק התנועה הקדושה
אגודת ישראל
יה"ר ונזכה לעשות רצונם בלבב שלם,
כולנו יחד ,כאיש אחד בלב אחד ,לרומם
קרנה של תורה וכבודה של חסידות
עדי נזכה לביאת גוא"צ ומלכינו בראשנו

