החלש ואיש ההשקפה
ישיבה של מעלה .עולם האמת.
שניים לומדים רמב"ם ,ומתווכחים .עובר שם יהודי ,ומתעניין בפרטי הדיון.
שיתפוהו .זה אומר כך הוא הפשט ברמב"ם ,ורעהו מתווכח שלא כן הוא.
"הפשט ברמב"ם לא כך ולא כך" מפתיע הלה .הוא מציע אפשרות
שלישית..
 "מי אתה?"  -מודדים אותו השניים מכף רגל ועד ראש. "משה בן מיימון הספרדי שמי"  -משיב היהודי."אחח - "..מפטירים השניים בזלזול " -מה כבר מבין פרענק ברמב"ם?!"...
(מעשייה עממית בגרסאות שונות)

מעשה באיש השקפה שהגיע לבית עולמו לאחר אריכות ימים ושנים .עומד הוא בסבלנות
בהמתנה לכניסה לג"ע ,והנה פוגש שם "חלש" ,מאותם אלו 'החלשים' שעליהם מעוררים
רבותינו תדיר כי יש לנו ערבות עליהם ואסור לוותר על אף אחד וכו' .הפעם הוא פוגש בו ,לא
מתוך מאמרי המערכת והכינוסים והעצרות ,אלא ממש בעולם המציאות .עומד מולו חלש.
אמיתי" .אהייליגע חלש"..
הוא ניגש אליו בשמחה "אוה ,כמה טוב לראות אותך ,ממש מהשמיים שנפגשנו כאן ,הרי
אנחנו שומרים עליכם ומסרנו את הנפש כל החיים לדאוג לכם להילחם נגד כל הפיתויים
רח"ל ,ושלא לוותר חלילה וחלילה על אף אחד ,לא כבשה שחורה ולא כבשה לבנה בהוראת
גדולי ישראל ,עכשיו נכנס יחד לגן עדן המציל והניצול" ..פלאי פלאים!
החלש :אני לא מכיר את כבודו ,אבל אתה מזכיר את העניין של גדולי ישראל ,ואני מבין מתוך
דבריך שאתה שייך למערך הפעילים שהקימו גדולי ישראל בשביל להתמודד עם הפיתויים,
שעוברים אחד אחד לכל הבחורים מערי הפריפריה לדאוג שיתמודדו..
איש ההשקפה ??.. :מה פירוש לדאוג שיתמודדו?
החלש :נו ,כבודו בטח יודע .מטעם קרן ההסעות ,נו לפני כמה שנים הורו גדו"י להקים מערך
פעילים שידאגו לכל החלשים שלמדו במוסדות התורניים של גדולי ישראל לב לאחים חינוך
העצמאי שובו וכו' לראות שלא יתפתו ללכת על המסלול החילוני תיכון צבא וכו' אלא ימשיכו
בישיבות הקדושות .1כל הכבוד לכם .באמת בלי זה הרבה לא היו עומדים בפיתויים וגם
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"תלמידי מוסדות הקרוב מונים כ  03,333ילד ..מרן רה"י הורה לנו כי יש לדאוג שילדי ביה"ס של הקרוב
ימשיכו אח"כ לישיבות ,בשל כך קרן ההסעות נטלה על עצמה בהוצאות של סכומים אדירים הקמת מערך ענק
המונה מאות אברכים הפועלים שהילדים הללו יעלו לישיבות קדושות ,וגם לאחר שנכנסו ב"ה לישיבות האברכים
הללו פועלים ללא הרף ומלווים אותם לאורך כל תקופת לימודם ..אנו עומדים חלילה בפני מצב שבו נצטרך
להחליט אלו הסעות להשאיר ועל אלו לוותר'( ".יתד נאמן' כ"ו בכסלו תשע"ו)

ההורים הרבה פעמים מתנגדים וצריך לעבוד אחד אחד .זה ממש היה תשובה ניצחת
לפיתויים .אין מה לדבר.
איש ההשקפה :לא ,זה לא קשור אלינו דברים כאלה .אני מדבר על התארגנות פנימית.
החלש :אה ,אני חושב שאני מבין מה מדובר .התארגנות פנימית .הייתה פעם תקופה קצרה
שהפעילים לא הגיעו לעבוד עם הבחורים ואכן זו הייתה בעיה גדולה היו כאלו שנפלו בינתיים
והתפתו לצבא וכדו' ,אחרי שהפעיל חזר שאלתי אותו מה קרה הוא לא רצה לומר לי אבל
בסוף סיפר שהיו כמה אברכים שגרמו להם שלא לבוא .ראיתי אצלו אח"כ דף כזה היה כתוב
שם משהו כמו "לכבוד האברך היקר ..ידוע לכולנו מה שקבלנו מרבותינו שתפקידנו אך ורק
לשמור על פך השמן בטהרתו ויש למחות בתוקף עם מי שמתעסק עם כל עניין שמסיח את
הדעת משמירת הפח וכגון מה שנתחדש לאחרונה עיסוק למען חלשים וכדו' שאין זה עסקנו
כלל וכלל חלילה וחלילה - "..הוא סיפר לי שכנגד זה הייתה התארגנות פנימית של כמה
אברכים שהלכו לגדולי ישראל והם פסקו בצורה נחרצת שאסור לוותר על אף נפש מישראל.
כל הכבוד על ההתארגנות הזו .לא לוותר על אף נפש כמו שאמרת.
איש ההשקפה :לא ..זה לא שייך ..אני מתכוון למשהו אחר
החלש'( :משחק הניחושים' מתחיל לאתגר אותו) רגע ,רגע ,אני אגיד לך .רק רגע ..גדולי
ישראל ..לשמור על החלשים ..אה .נזכרתי .היו לי הרבה חברים שראש הישיבה זרק אותם
מהישיבה ובגלל זה הלכו לצבא .זה מאד כאב לי איך זורקים ככה בחור בידיים .ולאף אחד לא
אכפת .מה שנקרא 'הכבשה השחורה' כמו שאמרת .לא פלא שרואים בחורים בצבא אם ככה
מזלזלים וממש שולחים אותם .אח"כ ראיתי שגדולי ישראל כל הזמן מתריעים על זה וכבר
שנים ע"ג שנים רצים ממקום למקום ומדברים בכינוסים של ראשי הישיבות ושל מלמדים שגם
אם אחד קצת חלש ולא כ"כ טוב אסור לזרוק ולשלוח אותו לשמד ,וכל הזמן צועקים שזה
"נשמות קדושות" ומזהירים ומשגיחים על העניין הזה .ברור שבלי זה היו הרבה יותר יוצאים
והולכים לצבא וליעדים וכל זה .באמת הצלה .כמו שאמרת.
לי אישית היה משהו אחר .אני במשך השנים התחזקתי מאד ביראת שמים וכל המשפחה
חזרה אחריי וניתקו קשר עם כל החילוניות והכל ,אח"כ האברך מלב לאחים שחיזק ושמר עלי
לאורך כל הדרך ,הכניס אותי למוסד חרדי ממש ואז התאגדו כמה אברכים בני תורה ואמרו
שאני 'לא בסגנון' וזה מקלקל את השם של החיידר שהוא בני תורה ופך שמן טהור וכו',
והאברך הלך לגדולי ישראל והם אמרו שיש לנו אחריות וערבות על כל אחד וצעקו שזה גאווה
וכו' .הוא סיפר לי שכך תמיד היה בכל הדורות שגדולי ישראל שמרו על החלשים ,וגם היום
הם אלו שהקימו את לב לאחים וגם את רשת נתיבות משה ושובו והכפילו את פעילות החינוך
העצמאי וכך דאגו לעשרות אלפי חלשים שיוכלו ללמוד ,ואח"כ דואגים ושומרים שישלחו
אותם לישיבות וממשיכים לשמור ולדאוג גם אח"כ שלא לוותר ח"ו.
איש ההשקפה( :מתחיל כבר להתעצבן) מה אתה מביא לי פה דברים לא קשורים?! אני
מדבר על המעמד שכולם אמרו וזעקו "לא ניכנע לפיתויים ולא נזוז כמלוא נימה".
החלש :יפה .עד כדי כך עבדו עם הנוער החלש? יפה מאוד .באמת בסוף כל אלו שהתפתו
ונפלו עם האייפונים וכל אלו שעלולים להתפתות השתכנעו ואמרו שלא יתפתו ולא יזוזו?  -זה
ממש הצלחה גדולה.
איש ההשקפה :לא .מה הקשר? אנחנו הכרזנו לחילונים "לא יעזור לכם לא נזוז מהפיתויים
וכו'" עם גדולי ישראל .וככה ניצחנו את היעדים ושמרנו על כל החלשים לגמרי.

החלש :לא הבנתי איך ההכרזות קשורות .אולי תעשה מעמד הכרזה לחילונים "לא יעזור לכם
שתייצרו אייפונים אנחנו לא נזוז מילימטר וכו'" אתה צריך לדאוג בפועל שהחלשים לא יתפתו
לקנות את האייפון .לא? כנראה יש כאן איזו אי הבנה בינינו .אתה דברת על גדולי ישראל
ששומרים ,אני חשבתי מקודם שאתה מתכוון לעניין של 'לב שומע' ,אני מכיר בחורים מהסגנון
שלי שחצו את הקווים והלכו לצבא ,אתה יודע איך זה קורה ,זה לא ביום אחד בחור מחליט
לעזוב את כל המסגרת והכל בגלל איזה פיתוי ,זה תמיד מתחיל שיש לו קשיים עם המסגרת
והוא לא מסתדר וכו' אז לכן גדולי ישראל הקימו 'לב שומע' שיוכלו לעזור לו להתמודד עם
הקשיים וכך יוכל להמשיך במסגרת ולא ייפול בכל הפיתויים והיעדים האלו .חשבתי שכבודו
קשור לזה כי אני יודע שהיו כאלו שהתנגדו לזה ואמרו שזה לא קשור אלינו בעיות של בחורים
כי אנחנו רק בפך השמן הטהור וכו' ,2וחשבתי שסייעתם בזה ,אני יודע שזה ממש הציל
אלפים מללכת ליעדים של הצבא .אבל מה שאתה דברת ממש לא הבנתי לצערי .אולי כבודו
יסביר אני אבין .מחילה.
איש ההשקפה :תראה ,זה לא רק הפיתויים ..זאת אומרת ..אנחנו נלחמנו חזק בכל העניין
של החוק של הגיוס שלא להתייצב בהוראת גדולי ישראל ואז כתבנו מפורש בנאומים
מהכינוס שזה בגלל שיש לנו ערבות על החלשים.
החלש :אה .כן .העניין של ההתייצבות עכשיו אני נזכר .הייתה תקופה שפתאום כמה בחורים
עזבו את הישיבה שלנו .פשוט האימהות שלהם התקשרו והכריחו אותם לחזור הביתה .אמרו
לי שזה קרה בעוד ישיבות אצל חברים שלי .מתברר שהם שמעו ברדיו שבחורי ישיבות לא
מתייצבים ומתעמתים עם השוטרים וכדומה ,חבר אחד סיפר לי שהאימא פשוט הייתה
בהיסטריה "רחמים ,אני לא אסכים שאתה תעבור על החוק .אנחנו אנשים הגונים" אצל חבר
אחר הייתה דרמה בטלפון "משה ,משטרה ,הבן שלי ילך לכלא כמו פושע ,מסעוד תציל את
הבן שלך .עכשיו הביתה .עכשיו" .האברכים שעובדים אתנו השליחים של גדולי ישראל היו
צריכים לשבת בכל בית שעות להסביר להורים שזה לא ככה .זה משהו שולי .זה לא
הישיבות .ב"ה זה עזר – אני מבין שכבודו היה לו חלק בעניין הזה ,באמת זה היה הצלה
גדולה.
איש ההשקפה :לא ..אה ..באופן כללי ..כל העניין של גזירת הגיוס שנלחמנו ,החוק ,זה הרי
נורא ואיום .הטשיבינער רב ממש אתקיל מילוליה זה ממש נורא.
החלש :לי אתה לא צריך לספר סיפורים .אני מבין היטב מה משמעות החוק .כשאני ראיתי
את התמונות של הרב שטינמן בוכה על החוק אני הבנתי בדיוק את משמעות העניין .אמרתי
לך מה קרה כשהאימהות של הבחורים חשבו שהישיבות עוברות על החוק .מאז שעבר חוק
לפיד כולם רעדו ,אני אומר לך אלפים של בחורים מהרקע שלי פחדו מה יהיה .כבר עכשיו
בקיץ הקרוב היו שולחים צווי גיוס ,ואף אמא לא תסכים שהבן שלה יעבור על החוק .אולי
בודדות ממש .ישר לוקחות אותם לצבא .לא יעזור כלום לא רבנים לא ראשי ישיבות לא
כינוסים שום דבר .גם ככה לא תמיד שולחים לישיבות ובטח לא במצב כזה .כמה בחורים היו
עומדים בכח נגד ההורים שלהם? שלא לדבר על כך שאם היה מתחיל עימות והיו קשיים
חוקיים אפילו הכי קטנים ,נגיד שמי שבישיבה נגד החוק לא יכול לעשות רישיון נהיגה ,חלק
גדול מהבחורים שאני מכיר היו הולכים מעצמם רק בשביל זה .לא היו מוותרים על רישיון.
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"התחלנו את לב שומע בהוראת מרן רה"י שהורה לנו לפעול ב'קרוב קרובים' אז זה לא היה פופולרי והתחלנו
בתהליך שהיה מאד חדש לא כמקובל אז שלא לעורר נושאים כאלה .אנחנו פתחנו קו טלפון לבני ישיבות לשם
יוכלו להתקשר בזמן מצוקה .היו טענות איך מאפשרים כאלו דברים לפרסם מודעה בעיתון .לקח כמה
חודשים עד שאישרו לנו" (!) (הרב אליעזר סורוצקין גיליון  03ליתד נאמן עמ' .)66

אתה יודע איזה פיתוי זה  -ועכשיו ברוך השם שאנחנו יודעים שזה מעוגן בחוק  7שנים אתה
יודע איזו רווחה .זה הצלת נפשות של עשרות אלפים שהיו נשלחים מיד לצבא בלי שום
שהיות .על המקום .פשוט נורא .אני מבין שהיה לכם הזכות להשתתף בעניין הזה לעשות את
התיקון שזה יהיה חוקי .אשריכם.
איש ההשקפה :להיפך! זה נורא ואיום שעשו את התיקון .זה קלקול ,רח"ל .היינו נלחמים נגד
החוק והיינו חזקים .זה דברים פשוטים שכל ילד בן  9מבין.
החלש( :מתבלבל לגמרי) מה פירוש?! עדיף שיישאר ככה שההורים שלנו ישלחו את כולנו
לצבא בקיץ? אמרתי לך שאתם המיוחסים הייתם נלחמים אבל אנחנו כולנו היינו נופלים
במאות ואלפים ,מה אתה מתכוון? אולי לילד בן  9זה פשוט ,אבל ילד בן  03כבר מבין שזה
גזענות מרושעת והפקרות איומה.
איש ההשקפה :שולחים יעדים רח"ל .יש יעדים בחוק החדש .יעדים! אפילו ברמקול כבר
אמרו שזה "גזיירת יעדי הגיוס"!!
החלש :מה שולחים? מי שולח? אני דווקא יודע שיש עסקנים קבועים מטעם דגל התורה וועד
הישיבות שמטפלים בכל מי שמסתבך עם הצבא וזה התפקיד שלהם לדאוג שלא יפלו שם.
הרבה חברים שלי נעזרו בהם .היעדים היו גם בחוק לפיד ,לא חדש כלום ,ועכשיו אין שום
כפייה .זה ממש נס.
איש ההשקפה :הרי משתפים פעולה .זה נותן לגיטימציה שהחרדים רוצים לגייס .רק אנחנו
נלחמים בזה .כולם משת"פים!
החלש :מה פירוש לגיטימציה? מישהו חושב שנלחמו בחוק של לפיד כי רוצים לגייס יותר
ממנו?! הרי תיקנו את החוק .לפיד השתולל שקלקלו לו את הכל .כל השמאל השתולל .שרי
הימין ניסו להרגיע אותם בכל מיני תירוצים כדי להחזיק את הממשלה ,ולא כ"כ עזר להם.
התקשורת השתוללה ,הכותרת בידיעות אחרונות זעקה "חוק השוויון בנטל בוטל" .למה אתה
מתכוון?
רגע ,אני חושב שאני מבין את העניין .היה באמת עניין חמור מאד .היו גורמים עלומים
שהפיצו כביכול דעת הרבנים בעד הגיוס .עכשיו נזכרתי ,היה אחד שפשוט הלך והתגייס .הוא
אמר אם חכמי התורה וכל גדולי ישראל בעד הגיוס ,מה אני צריך להיות יותר מכולם? מה אני
בעדה החרדית? כל החברים אמרו לו "השתגעת?" אתה בחור ישיבה ,מחליף את הכובע
והחליפה במדי צבא? אתה חושב שהרבנים אתך? אתה לא זוכר את תמונות גדול הדור
בוכה על הגיוס? אתה לא זוכר את דברי חכם שלום בכינוס המועצות?" אבל הוא התעקש,
הראו לו חוברת שכל מי שתמך בחוק הוא באמת בעד הגיוס  -עכשיו אני חושב ,זה באמת
יכול לעשות נזק גדול .הרבה עלולים ליפול מתעמולה כזו .אני מבין שטפלתם בעניין הזה,
פרסמתם מה שגפני אמר "החוק של לפיד לא שלנו ,רק באנו לתקן" שלא יחשבו כזה רעיון
עקום כאילו באו לקלקל ,אם ככה הרי בנאדם יגיד מה אני מדימונה יותר צדיק מגפני שהוא
איש של הרבנים וכל זה .ויתפתה חס ושלום .מאד חשוב הנושא הזה ,שטפלתם בבעיה
הזאת .כל הכבוד.
איש ההשקפה :מה פתאום! אנחנו פרסמנו את זה שהם משת"פים! עשינו מחאה נויראה נגד
כל המשת"פים המתיוונים! כי אם רח"ל יישאר לגיטימציה כל החלשים ישמעו ויתפתו.

החלש( :מתחיל כבר לכעוס) אתה היית שותף בתעמולה הזאת? אני מסביר לך שאחד חלש
שהוא עלול להתפתות זה רק יגרום לו להתפתות וליפול אם משכנעים אותו כזה דבר עקום
שהרבנים התכוונו לתמוך .ואתה עוד אומר ששמרת על חלשים?
איש ההשקפה :מה אתה מבין בכלל? השמירה על החלשים זה לא לפי שכל בעלעבטיש של
אנשים כמוך .זה לפי השקפה צרופה .לפי הדעת תורה אדרבה ,דווקא זה מה ששומר ומציל
מכל הפיתויים .מה שלך נראה עקום שהתכוונו לתמוך ,לפי ההשקפה זה ככה האמת הברור
שהפירוש הוא לגיטימציה גמורה.
החלש( :יוצא מהכלים) שים לב ,לא אכפת לך שחוק לפיד יישאר וכך לשלוח עשרות אלפים
כמונו לשמד ,רק בגלל שהמיוחסים כמוך ימשיכו להילחם וההורים שלכם לא ייבהלו כמו
שלנו .אח"כ אתה מוסיף חטא על פשע ועושה תעמולה שעלולה לגרום לנו ליפול רק בשביל
שבא לך לקיים מצוות מחאה ,ואתה מספר לי שאתה שומר על החלשים???
איש ההשקפה( :במנגינת חרד"ק) די כבר! תפסיק לבלבל את המח! מה פרענק מבין
בהשקפה?!

אח"כ כתב החלש ביומנו:
מאתיים אלף איש במחאה אדירה ונוראה כנגד מנהל בית החולים .למה הוא לא נלחם
במחלות?? תולים כאן שלטים "די למחלות" מוציאים עלוני כרומו "לא ניכנע לחיידקים" והוא
לא משתתף .לא מצטרף לזעקה .מה הוא עושה בינתיים? מבזבז את הזמן עם כל מיני
מכשירים טכנולוגיים חדשים ,מכשיר צוותות רפואה ,שולח הנחיות להורים שלא לשלוח ילדים
חולים החוצה ,ממיין את החולים ,והכל בקור רוח כזה ,בקרירות .מי שמע דברים כאלו? איפה
הווראמקייט?? ככה ננצח את החיידקים??? רואים בבירור שהוא לא מפחד מחיידקים ,וכל
העניין הזה שכל החולים במקום אחד ומתקרבים אליהם אנשים בריאים שיכולים להידבק
ולהתקרר לא אכפת לו .עכשיו נתפרץ לבית החולים ונכלה אותו כרגע .נשלח את כל החולים
להצטרף אתנו למחאה .הרי אם רק יראו אותנו נלחמים באמת ,עם כל הברען ,מיד יתחזקו.
מה הוא משתיק את הזעקה שלנו וממשיך להתעסק בשטויות שלו? שולח אנשים עם עזרה
ראשונה לכל מיני מקומות וכדומה ..מה אכפת לו שאנחנו נלחמים במחלות?! מילא הוא לא
נלחם .מה אכפת לו שאנחנו נילחם? גיהנום מגיע לו! רק גיהנום!! שום דבר אחר לא לבן אדם
כזה .כולנו יודעים שר הבריאות המנוח פעם רק שמע שמדברים על המילה "מחלה" החוויר
והזדעזע כל כולו! כל כולו ממש ממש! איך אפשר?? זה הרי פשוט .ועכשיו מדברים על
מחלות ,כאילו שיש כזה דבר ,וכאילו שמטפלים ועושים ככה ועושים ככה .לאן הגענו? ומי
יודע לאן נגיע .קרעו לבבכם! קרעו בגדיכם! כל ילדי החיידר צאו לרחובות הצילו את החולים!
הילחמו במחלות .זעקו במקהלה "די למחלות" סגרו את הגמרות הסתובבו בכל מקום אפשרי
השמיצו את המנהל צאו בעלילות בשקרים בחירופים וגידופים .הצילו את העולם!!!!!! ...

האסטרטגיה החדשנית הייחודית והמקורית לשמירה על החלשים

הפעימה הראשונה:
שלב א'  -באופן עקבי במשך שנים תתנגדו לכל פעילות של הגנה על הפריפריה מהחינוך
החילוני ,בטענה שזה נגד פך השמן הטהור .אם הרב שטינמן לא שומע ומקים את פעילות לב
לאחים חינוך העצמאי שובו נתיבות משה ושומר על עשרות אלפים – להילחם בו בכל הכח.
שלב ב' – אם לא הצלחנו – להילחם בהם בכל הכח .להגיד שהם 'לא בסגנון' ,להוביל קו של
'שמירה' על הישיבות לזרוק כל מי שחלש .אם הרב שטינמן נלחם בכל זה – להוציא עליו
'משנת איש' .אם הוא פותח 'לב שומע' להציל חלשים  -לתקוע לו מקלות בגלגלים .אסור
לדבר על כך שיש בעיות.
הפעימה השנייה:
שלב א' – דאגו שחוק לפיד יישאר על כנו כדי שהישיבות יהיו לא חוקיות כבר בקיץ וכל הורי
החלשים ישלחו אותם לצבא לאלתר .האשכנזים המיוחסים יישארו לבד ויילחמו בכל כוחם.
אם לא הצלחנו – שלב ב' – דאגו להסביר לכל החלשים שכל הרבנים שתמכו בתיקון רוצים
בעצם שיתגייסו ,וע"י כך זה יעזור לו מאד מאד לא להתפתות .גם אם כל הביטאונים והרבנים
יגידו שזה עלילות שקר תתעקשו ותגידו לו שבאמת כולם כולם רוצים ומחכים שיתגייס.
אם לא הצלחנו – שלב ג' – התאספו  0,333הזויים במקום אחד ,אמרו תהילים נגד גיוס
בנות לשירות לאומי ,קרעו את הבגדים ותשלחו את כל הרבנים החרדים לגיהינום .זה ישכנע
מידית את כל החלשים להצטרף לציבור יקר שכזה ולהתנגד לגיוס.
לא הצלחנו – לצאת בסיסמה האולטימטיבית' :הכבשה השחורה'  -מי ידאג לה אם לא
אנחנו?...

