
פלאות עדותיךפלאות עדותיך
          שאלה מן הפרשה          שאלה מן הפרשה

 ובמקהלות ובמקהלות
              שמחות בקהילות הקודששמחות בקהילות הקודש

מכתב בקשה ציבורי מהעיתונות החרדית
 להפסיק את פרסום בתי המלון 

המערכה נפתחה בהחתמת ראשי עדת ישראל, כ"ק מרנן האדמורי"ם, ראשי ישיבות, רבני קהילות, מורי 

הוראה ומשפיעים רוחניים, מכל החוגים והעדות • בשלב הנוכחי של המערכה מצטרפים המוני היראים 

והחרדים לדבר ה' די בכל אתר ואתר למכתב הבקשה • המערכה הציבורית מאורגנת ע"י "ועד הקוראים" 

של העיתונות החרדית • מי לה' אלי!

בהחתמה  הגדולה  המערכה  החלה  אלו  בימים 

ה',  לדבר  והחרדים  היראים  ציבור  של  המונית 

על  החרדית,  העיתונות  של  הנאמנים  קוראיה 

למערכות  המיועדת  ותביעה  בקשה  מכתב 

העיתונות החרדית להפסיק לחלוטין את פרסומם 

של בתי המלון בארה"ק ובחו"ל אשר בכך גורמים 

הם להחטאת הרבים.

לעיתונות   - ובצדק   - מייחס  החרדי  הציבור 

החרדית משקל של מדד האטמוספרה של היהדות 

החרדית, בהיותם משדרים את האווירה המקובלת 

הדור  גדולי  ורבנן  מרנן  דעת  על  החרדית  ביהדות 

המלון  בתי  של  מודעות  פרסום  עם  שליט"א. 

רב  מסר  משודר  החרדית,  בעיתונות  למיניהם 

מאווירת  חלק  הינם  הללו  המקומות  שכל  עוצמה, 

הפרסומים  ואילו  לה,  ותואמים  החרדית  היהדות 

של מערכת העיתונות שאין הם אחראים וכו' אינם 

אלא הרגעה למערכת העיתונות, אך אינם בולמים 

את הקילקול שהם גורמים.

העדה  מראשי  מאות  הצטרפו  הקהל  בראשות 

הישיבות,  ראשי  מרנן  שליט"א,  האדמורי"ם  כ"ק 

רבני קהילות, מורי הוראה ומשפיעים רוחניים, אשר 

הביעו את הצטרפותם בכל לב למערכה הנוכחית, 

הקהל,  בקרב  החתימות  יפורסמו  המערכה  במשך 

"ועד  בנידון).  כוונות  לייחס  ואין  המזדמן,  (לפי 

הקוראים" של העיתונות החרדית החל בהתארגות 

פריסת  ע"י  ההמונית,  ההחתמה  לקראת  אדירה 

פעילים בקרב הקהל אשר יחתימו בלהט קודש את 

כולם  שיתאחדו  ועדותיו,  חוגיו  הציבור, על כל  כל 

להפסקת  הבקשה  במכתב  אחד  בלב  אחד  כאיש 

המלון  בבתי  והבילוי  הנופש  וסגנון  אופי  הטמעת 

הטהור  החינוך  ולכל  תוה"ק  לדרכי  המנוגדים 

המוענק בתלמודי תורה ובישיבות הק', בבתי יעקב 

קלוקלת,  ובאוירה  נוראה  בתערובת   - ובסמינרים, 

במקומות  הקיימים  הנוראים  המכשולות  מלבד 

אלו.

בדעתו  ונחוש  ומתחזק  מתגבש  החרדי  הציבור 

זה,  בשטח  הקיימת  ההפקרות  עם  להסכים  שלא 

נותני  ידי  על  והן  החרדית,  העיתונות  ידי  על  הן 

הנופש  ומנהלי  המארגנים  ידי  על  והן  הכשרויות, 

על  החרדי,  הציבור  דרדור  חשבון  על  המתעשרים 

הציבור   הללו.  במקומות  הנופשים  דעת  קלי  ידי 

אמיתית,  צניעות  דורש  הוא  להתפשר,  מוכן  אינו 

שמחנכים  לחינוך  מתאימים  הנופש  ימי  שיהיו 

בישיבות הק' ובבתי יעקב, שיהיו על דרך אבותינו 

ואמותינו הק' ולא באופי של המודרניות הרחובית, 

החל  עתה  שזה  הדקה  הדממה  שקול  ספק  ואין 

יפסיקו  עד  ועוד  עוד  יגבר  ויותר,  יותר  להתגבר 

לבבות  את  ולהדאיב  להכאיב  החרדיים  העיתונים 

אלפי קוראיהם הנאמנים, ואדרבה, יתחילו לשמש 

והכוונה  ובעידוד  הקלוקל,  בנופש  למלחמה  בה 

לנופש יהודי כשר באמת, עד אשר תוסר חרפה זו 

מקרב מחנינו, אכי"ר.

הציבור החרדי מתגבש 
ומתחזק ונחוש בדעתו שלא 

להסכים עם ההפקרות 
הקיימת בשטח זה על ידי 

העיתונות החרדית

•  •  •
על העיתונים החרדיים 

להפסיק להכאיב ולהדאיב
את לבבות אלפי

קוראיהם הנאמנים

•  •  •
כולם מתאחדים כאיש אחד 
בלב אחד במכתב הבקשה 

להפסקת הפרסומים 

"מעוות לא יוכל לתקון - זה שנמנו חבריו לדבר מצוה והוא אינו נמנה עמהם"

כח הציבור
במה אוכל לסייע להצלחת המערכה?

 
הגליון 

יוצא לאור בחסות

א.  חתום על המכתב בו מתבקשת העיתונות לחדול מפרסומי בתי  
       המלון, בבחינת "חבר אני לכל אשר יראוך".

ב.  היה עושה ומעשה, החתם עוד ועוד יהודים על בקשה זו.
ג.  השתתף ככל יכולתך בהוצאות המערכה הכבדות.

אודות כל עניני המערכה ניתן לפנות
לטל: 03-5708327 וכן לפקס מס': 15335708327

התארגנות אדירה עם התחלת החתמת בני היהדות החרדית בארה"ק על

לתיקוני שדרתיך
מכתב הבקשה מן העיתנות החרדית להפסיק לפרסם בתי מלון

בס"ד

לכבוד מערכת העיתונות החרדית הי"ו
        כל טוב !

ישראל בית  בדקי  לחיזוק  זיע"א,  ישראל  גדולי  ע"י  שנוסדה  במה  החרדית  בעיתונות  רואים  הח"מ  א.   

       ברוח תורתנו הק', וכפי שאכן בס"ד מתממש הדבר לתפארה.

בתקופתנו היא מציאות הנופש בבתי המלון הפזורים בארה"ק ובחוץ ב.   בין הפירצות החמורות ביותר 

       לארץ, אשר רבים חללים הפילו.

ג.   בלתי אפשרי שתפרסמו אודותם ותגרמו להחטיא את הרבים. גם בתי המלון המשתפים פעולה עם

      "וועד הרבנים" מתאימים לשולי המחנה אך אינם ראויים לפרסומם בעיתונות החרדית.

ד.   לפיכך, מבקשים אנו בכל לשון של בקשה, ודורשים בכל תוקף להפסיק לחלוטין את פרסומם. 

ה.   כפי שהתפרסם על ידכם, הרי "הנכס החשוב והיקר שלכם - הוא ציבור הקוראים", ובכן בטוחים אנו

       שתטו אוזניכם אלינו, ולא תזלזלו בנכס זה.

 החותמים בצער ובתקווה 



בפי ישריםבפי ישרים    I  בירורי הלכהבירורי הלכה

דעת תורה
אודות שבתות גיבוש

מיכל יהודה ליפקוביץ
זכרון מאיר - בני ברק

בס"ד ל"ג בעומר תשס"ז

למע"כ ידידי הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט"א

מרא  דאתרא גני הדר - פתח תקוה.

ישא שלום וברכה מאת השם.

הת"ת  מלמדי  לכל  לסדר  שהציעו  מה  דבר  על  הנה 

משפחותיהם  עם  יחד  כולם  לש"ק  שיסעו  בעירכם 

השבת  ובמהלך  יחדיו,  ונופש  מרגוע  במקום  לשהות 

מלאכת  מלאכתם  מעניני  ושיחות  שיעורים  ישמעו 

כבר  זה  דבר  הנה  ישראל,  ילדי  חינוך  של  הקודש 

גיבוש  שבת  של  שם  תחת  פעמים  כמה  לפנינו  הציעו 

לצוות המחנכים וכדומה בצורות ובשמות שונים, ואלו 

עבור  רב  תועלת  בזה  שיש  בטענה  באים  המציעים 

המחנכים.

והנה דעתינו באמת הדבר מיותר כלל ולא זה הוא הדבר 

מכמה יותר  טוב  מלאכתם  לעשות  כדי  להם  שיוסיף 

וכמה טעמים ברורים שא"א לפרטם בכתב.

אך אף אם יטענו בתוקף על הצורך והתועלת בדבר הרי 

ככלל יש בזה הרבה פרצות בחומת הצניעות והקדושה 

שמתאספים יחד כל המשפחות לשהות בבית הארחה 

או בבית מלון יחדיו ועושים הסעודות יחד, ואף אם יש 

הוא  והדבר  בהפסדו,  שכרו  שיצא  ברור  הרי  רווח  בזה 

הוא  הדבר  קיום  עצם  וגם  ולמשפחותיהם,  להם  הפסד 

גורם היזק לכל התלמידים שידעו על קיום דבר זה, ואין 

להתיר הדבר אלא אם יעשו גדרים וסייגים:

על המוזמנים  הת"ת  צוות  אנשי  רק  יהיו  שבמקום  א. 

     ידכם, דהיינו שתשכרו את כל המקום, ולא יהיו חלק

   מהשוהים אנשים המוזמנים ע"י בית הארחה שא"א

     לדעת מי הם.

בזמן  והנשים  הגברים  בין  מלאה  הפרדה  שתהיה  ב. 

     סעודות השבת, גברים לחוד ונשים לחוד.

להרבה אחד  פרוזדור  בו  שיש  מקום  לשכור  לא  ג. 
     חדרים, אלא  בית נפרד לכל משפחה.

ומי יתן שנזכה לשמור גדרי הקדושה ונחשב עם סגולה 

בעמלינו  ברכה  לראות  ונזכה  שבשמים,  אבינו  לפני 

בקדושה  השם  יראי  ת"ח  של  דורות  לגדל  הבנים  אלו 

ובטהרה. אשרי לאלו הגודרים גדר לשמור על הצניעות 

וקדושת ישראל. 

מיכל יהודה ליפקוביץ        

נופשים מספרים
הרינו מפרסמים בזה שנים מתוך מכתבים 

רבים מאת נופשים ששהו בבתי מלון

לעשות בית מלון כשר - כמעט ולא שייך במציאות 

(מחמת  וכו'  פעמים  ממאה  יותר  מלון  לבתי  ונסעתי  "הייתי 

סיבה משפחתית), וכעשרים שנה שהיתי ליל הסדר בבית מלון 

כמעט  זה  כשר"  מלון  "בית  לעשות  של  הרעיון  כל  והנה  וכו', 

לא שייך במציאות. [כאן באה אריכות גדולה בהסבר הפירצות 

המכשולים  של  המסוימות  הנקודות  מבלי  גם  אשר  בצניעות 

הפוכה  אוירה  היא  המלון  בבתי  הבילוי  אווירת  עצם  הרבים, 

לגמרי מהמושג צניעות, וא"א לפרטם כאן, ובתוך הדברים הוא 

כותב "טלוויזיות  בחדרים זאת הבעיה הקטנה של המלונות", 

וד"ל].

"מן המקרים הקיימים כמעט מדי שבת במלון: יושבת משפחה 

ובנות,  בנים  יחד,  ומדברים  דודים)  ובני  דודות  (דודים,  גדולה 

ביניהם שסרו מדרך ה', וההשפעה לרעה על הטובים שביניהם 

שמתקלקלים גם הם, מובנת מאליה וכו'.

נושא הכשרות

שאינו  טבח  ויש   היות  כשר,  מלון  בית  שייך  ולא  "כמעט 

ופתאום  שירצה,  מה  כל  שם  ומבשל  השנה  כל  תומ"צ  שומר 

משימוש  להימנע  נאלץ  והוא  לעשות,  מה  לו  מכתיבים 

במצרכים מסוימים, אך כשהוא משוכנע שלא רואים הוא שם 

פתאומית  הזמנה  מתקבלת  שרגיל לשים. ואם  התבלינים  את 

וצריכים  הבוקר,  על  שישי  ביום  רבים  יחידים  או  קבוצה  של 

שליבו  ממקומות  סחורה  יספק  שלא  שומר  מי  מוצרים,  עוד 

חפץ? כל בית מלון מכובד מציע הפעלות, וגם הם בתערובת, 

וגם אם מנהלי המלון מנסים לארגן הפרדה, הציבור לאו דוקא 

ממושמע, וכו'"

[מכתב של בעל נסיון הכותב בדמע]

כ"ו אב תשס"ט

לתועלת  להעביר  רצוני  המלון,  בתי  לגבי  הקיימת  במערכה 

חופית,  במלון  בנופש  בהיותי  בעצמי  שחוויתי  עדות  הענין 

שהתקיים מערש"ק פר' עקב עד יום ה' פר' ראה, בימים שעמדו

בתיאום עם וועד הרבנים לעניני נופש.

א.   הקהל היה פחות או יותר ישיבתי, קהל חשוב, כך שהאווירה 
      הכללית לא היתה מתירנית.

היו  הטלוויזיות  הנ"ל,  הרבנים  וועד  עם  לתיאום  הודות  ב. 
      מנותקות.

ג.  סרטים חילוניים גרועים הוקרנו בכל לילה בלובי. (אם כי 
      נקראו משום מה ע"י המארגנים - "מבוקרים").

ד.  הצופים בלובי היו אנשים ונשים בתערובת.

שפתם לשליש,  למחצה  "דתיים"  אמנים  של  הופעות  ה. 

        רחובית, מושגיהם בהתאם, בקושי היתה שם מעין מחיצה,

שהאמנים הבדיחות  עם  בפועל  שותפות  היו  והנשים     

      שתפו את כולם במכוון.

ונשים כשאנשים  הופעה,  התקיימה  המדשאה  גבי  על  ו.  
      יושבים בתערובת.

ז.    עונג שבת ע"י בדחן בליל שבת קודש - אחר הסעודה, תוך
      תערובת כמעט מוחלטת.

ל.ו. - בני ברקלשיפוטכם.

(הפרטים שמורים במערכת)  

ש. המערכה משום מה?

בני  חסידים,  החרדית,  היהדות  של  המגזרים  בכל  ת. 
מסביב  החינוך  ציר  סובב  המזרח,  עדות  בני  ליטא, 

כל  לנשים.  אנשים  בין  הפרדה"  "חומת  של  הענין 

קטנות,  ישיבות  תורה,  בתלמודי  הנוראות  היגיעות 

יעקב  ובבתי  הקודש,  חצרות  כוללים,  גדולות,  ישיבות 

והסמינרים, הן: לעשות חייץ והבדלה בין אנשים לנשים, 

ודבר זה מסורת מאבותינו דור אחר דור.

מאחר  הזה,  החינוך  לכל  הגמור  ההיפך  הם  המלון  בתי 

ושוררת שם אוירת הפקרות ופריקת עול. גם הארוחות 

קלוקלת  אוירה  וב"לובי"  מעורב.  אירוע  של  בסגנון  הן 

המבעירה את היצר. התנפלות של אנשים ונשים יחדיו 

"מכשולות  לפני  עוד  הוא  זה,  כל  ה"בר".  שולחנות  על 

להעלות  שניתן  כמה  עד  בהמשך,  שיפורטו  ממוקדים" 

על הכתב.        

מצוה  בר  לערוך  הדעת  על  עולה  לא  שלנו  בציבור 

שבועיים   או  לשבוע  באים  וכאן  מעורבת,  בישיבה 

כי יאומן  לא  נוראה,  בתערובת  משפחות  משפחות 

 יסופר!

ש. מה הכוונה "מכשולות ממוקדים"?

אם  לי  בגדר "אוי  זה  והרי  אותם,  לפרט  מאד  קשה  ת. 
הטלויזיות  כי  לציין  די  אומר",  לא  אם  לי  אוי  אומר, 

עדויות  מלון,  בבתי  שיש  הקטנים  מהמכשולות  הם 

הם  הללו  למכשולות  שהתוודעו  ומחנכים  רבנים  של 

מסמרות שער.     

ש. על אלו מכשולות כן אפשר לפרט?

ת. ניקח לדוגמא את הנושא של "ערבי שירה" שגדולי 
ישראל נלחמו בזה עד חורמה, ואילו בבתי מלון כביכול 

עם  להטוטנים  ליצנים,  זמרים,  של  הופעות  מותר.  הכל 

משהו כעין מחיצות במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב 

שהופיעו  מקומות  על  גם  וידוע  כלל.  מחיצה  ללא  אף 

בהם ליצנים בליל שבת קודש, ומיותר להאריך בזה.  

ש. ובתמצית, מהי סכנת בתי המלון?

ת. כ"ק אדמו"ר מסלונים שליט"א היטיב להגדיר: "אין 
מי שחזר ממקומות אלו כמו שנסע לשם, ובוודאי איבד 

בהם משהו". ויש בזה הרבה מדריגות של שחיקת יסודי 

אך  שם.  השוהים  אלו  בכל  והטהור  העדין  החינוך  גדרי 

ויצאו כצדיקים  שנכנסו  כאלו  של  מקרים  על  ידוע  גם 

כרשעים רח"ל. 

ש. מה חלק העיתונות החרדית בתופעה זו של הבתי 
מלון?

ת. לעיתונות החרדית יש הרבה מאד מניות בהחטאת 
של  והמאסיבי  האדיר  הפירסום  ע"י  הזאת,  הרבים 

הנופש  את  הם  מטמיעים  שבכך  משום  המלון,  בתי 

והבילוי בקרב ציבור היראים והחרדים לדבר ה', ובקרב 

המשפחות האיכותיות. 

לכלל  "מכשול  של  מימד  זה  למכשול  שנותן  ומה 

הציבור" הוא הפירסום האדיר בעיתונות החרדית אשר 

בזה מבין הקורא שאין זה סתירה כביכול לדעת חכמים.

וכן  עיתונים  עוד  היום  קיימים  כי  היא  המציאות  ש. 
העיתונות  כאשר  גם  כן  ואם  נוספים,  פרסום  אמצעי 

האם  המלון  בתי  את  לפרסם  מחר  מפסיקה  החרדית 

יכריזו בתי המלון על פשיטת רגל... ?

על  גם  היא  העיתונות  של  האחריות  כל,  ראשית  ת. 
ונכשלים  ונוסעים  המתפתים  יחידים  כלומר  יחידים. 

כתוצאה ישירה של הפירסום, הרי זה באשמתם, וחטאם

 ישאו.

לבתי  שהולך  שמי  מצב  יוצר  הפירסום  זאת  מלבד 

נוסע  שאינו  ומי  השורה,  מן  כאחד  נחשב  הוא  המלון 

הוא נחשב כביכול כיוצא מן הכלל, מדי פרומר, פאנטי, 

אין לו  כסף וכו' וכו', ואילו לכשנזכה בעזה"י והעיתונות 

הקצה  מן  הדבר  ישתנה  הרי  לפרסם,  תפסיק  החרדית 

אל הקצה, אשר זה שילך לבתי המלון הוא יהיה נחשב 

עצמו.  את  להצדיק  תירוצים  לחפש  שיצטרך  לחריג 

למכשול זה  מכשול  להפוך  המרכזי  שהגורם  נמצא 

הרבים, נעשה ע"י העיתונות החרדית.

ש. ומה עם השבועונים למיניהם?

משפחה,  העיר,  קול  כדוגמת  הזולה  העיתונות  כל  ת. 
בעיה  מהוים  הם  (אשר  ועוד,  הענינים,  מרכז  בקהילה, 

ענינים  שאר  ועוד  שבהם  הליצנות  בעומס  עצמה  בפני 

אינם  בזה),  להאריך  המתאימה  המסגרת  כאן  שלא 

משקפים את הנורמות של היהדות החרדית, מה שאין כן 

העיתונות החרדית שנוסדה ע"י גדולי ישראל, המייצגת 

את היהדות החרדית. מה שנכנס שם משקף את דפוסי 

החיים של ה"לכתחילה".

ש. הרי העיתונות החרדית מבהירה שוב ושוב שאין היא
 אחראית על הפירסומים, האם לא די בכך?

הסנדלרים?! הפירסומים,  על  אחראי  כן  מי  וכי  ת. 
הנגרים?! החייטים?!

אגב, בכל המערכות האחרות העיתונות החרדית נוהגת 

לא כסתם אחראית אלא כראש המדברים, וכבעל הבית 

יתפרסם.  לא  מה  ובעיקר  יתפרסם,  וכיצד  מה  הקובע 

לולא הכאב לב שבדבר אין לך מילתא דבדיחותא גדולה

מזו.

ש. היתכן שהעיתונות החרדית תוגדר כ"חברת מחטיאי
הרבים"?

ואדרבה  כן,  להגדיר  אסור  כללי  שבאופן  ברור  לא.  ת. 
כך  הרבים",  מזכי  "חברת  הוא  והנכבד  הנכון  התואר 

נאה וכך יאה, ראויים הם להוקרה וההערכה, ואי אפשר 

לתאר כיצד היה נראה הדור בלעדיהם, וכמעט לא מצאנו 

אלו מבטא  כלי  לולא  הדת  מערכות  בכל  ורגלינו  ידינו 

המשמשים כשופרם של גדולי וצדיקי הדור.

על  המערכה  כל  את  המה  מנהלים  עתה  זה  [הנה 
האינטרנט הארור שלא קם כמוהו לרעה, אף לא מודעת 

מחוסר  (כמובן  זו  במערכה  נתפרסמה  אחת  רחוב 

נגד  חורמה  מלחמת  הם  מנהלים  הרב  ובכוחם  תקציב), 
האינטרנט, ואין לך זכות הרבים גדולה מזו]. 

בתי  פירסום  של  זה  ספציפי  בענין  ליבנו  למגינת  אולם 

המלון הרי שניתן לומר בבירור כי הם מתלמידי ירבעם 

למנהלי  קוראים  אנו  וכאן  הרבים!   מחטיאי  נבט!   בן 

מערכות העיתונים בקריאת קודש "לתקוני שדרתיך ולא

לעוותי".    

ש. האם מטרת המערכה הנוכחית היא לאסור את הבתי
מלון גם על אלו הנצרכים לכך מסיבה בריאותית?

בודאי  מלון,  לבתי  הליכה  על  כולל  איסור  כאן  אין  ת. 
פעמים  ענין,  של  לגופו  לדון  יש  צורך  של  מקרה  שבכל 

שיש היתר בדליכא דרכא אחרינא, ופעמים שאין היתר 

הבקי  חכם  ישאל  אחד  וכל  אחרינא,  דרכא  בדליכא  אף 

את  לשרש  היא  שלפנינו  המערכה  מטרת  אלו.  בהלכות 

דבר  הינה  מלון  לבתי  הליכה  שכאילו  התופעה  עצם 

ע"י ורישמיות  גושפנקא  המקבלת  לכולם,  וראוי  פשוט 

העיתונות החרדית. 

ש. מי ומי החותמים על מכתב הבקשה והדרישה?

ת. כל אחד ואחד מהמושפעים מהעיתונות החרדית! 
ובעצם אין אחד מבני היהדות הנאמנה שאינו בקטגוריה 

הזו...

ש. ומי בראש?

מערכה - על שום מה?
בקשה  מכתב  על  ה'  לדבר  החרדים  ציבור  החתמת  מבצע  החל  אלו  בימים 
לעיתונות החרדית להפסיק פירסום בתי המלון שיש בהם משום החטאת הרבים. 

להלן דברי הסבר אודות המערכה:

בין  מימי  "חלק"  של  המצומצמת  בתקופה  רק  א. 
הרבנים,  ועד  עם  פעולה  לשתף  מסכימים  הם  הזמנים 

ואילו בשאר ימות השנה הם מפרסמים את בתי המלון 

כרגיל, כולל מקומות גרועים ביותר, ללא אבחנה, למרות

גם  [אגב,  מהועדה.  אישור  קיבל  לא  מלון  בית  שאף 

נרחבים   פרסומים  מופיעים  כבר  הפסח  חג  לקראת 

למרות החרדית  בעיתונות   לציבור  הקוראים  מאוד 

שנכון להיום עדיין אף בית מלון לא קיבל אישור מועדת

הרבנים].

מסוימת  במידה  אשר  בחו"ל,  הפזורים  המלון  בתי  ב. 
הם גרועים יותר, מתפרסמים תמידים כסידרם, ובזה הם 

גורמים לבלבל את הציבור.

הגדול  הבילבול  את  ועדה  עם  קבל  לגלות  המקום  וכאן 

הנגרם ע"י מערכות העיתונות אשר מצד אחד מכריזים 

ועדת  עם  פעולה  שיתוף  על  בעיתונים)  (בכתבות 

של  פעילותה  של  הגדולה"  ה"הצלחה  ועל  הרבנים, 

הכרזה  סמך  על  מאידך,  ואילו  וכו',  וכו'  הרבנים  ועדת 

ללא  השנה,  ימות  בשאר  מלון  בתי  על  מפרסמים  זו, 

שהכל  חושב  הציבור  כאשר  הרבנים,  מועדת  אישור  כל 

באישור ועדת הרבנים שליט"א. אין לך הטעיית הציבור 

גדולה מזו. ויתירה מזו, הרי נמצא שמערכות העיתונות 

עושים שימוש בעצם קיומה של ועדת הרבנים למטרה 

הוקמה שלשמה  מטרתה  עיקר  לכל  לחלוטין  המנוגדת 

ועדת הרבנים.

גיבוש"   ל"ימי  ויותר  יותר  מתוודעים  אנו  לאחרונה  ש. 
ו"שבתות גיבוש", מה הן? 

אבל  "גיבוש",  ערך  ג'  באות  הערוך  בספר  נמצא  לא  ת. 
העוטף היצה"ר  של  מהלקסיקון  הוא  זה  "מושג"  מוצא 

קלקולים שונים תחת שמות נאים.

ש. האם הדברים אמורים גם לגבי אלו המיועדים לעניני 
חינוך, התעלות וכיו"ב, אתמהה? 

החינוך"  "קול  הנפלא  בגליון  נתפרסם  לאחרונה  ת. 
ליפקוביץ  הגרמ"י  מרן  הדור  מגדולי  מאחד  מכתב 

שליט"א המתייחס לענין זה, ובו הוא שולל כל עיקר את 

התועלת, שיש למחנכי תשב"ר מ"שבתות גיבוש", ובכל 

אופן, חלק הקלקול של התערובת הנוראה של משפחות 

המלמדים גדול יותר מן הרווח. (מכתבו הנפלא של מרן

שליט"א מתפרסם בעלוננו זה במלואו, יעו"ש). 

המשפחות,  של  התערובת  כי  בזה,  להבהיר  צורך  ויש 

הוא  וביתו",  "איש  של  הקיומי  המושג  של  הניתוץ 

את  להפוך  "גיבוש",  של  הנושא  בכל  ועיקר  מטרה 

"משפחת  התורמים",  "משפחת  אחת,  למשפחה  כולם 

מלאה  אחריות  מתוך  כאן  נכתבים  (הדברים  העובדים". 

שכך הם פני הדברים). 

בקודש  המשמשים  היחידים  את  לחזק  המקום  וכאן 

שלא  וכיו"ב,  גיבוש  שבתות  המקיימים  כאלו  במוסדות 

ירפו ידיהם ולא יחששו להתמרד ולא להשתתף למרות 

והמארגנים,  ההנהלה  מצד  עליהם  המופעל  הלחץ 

וכמאמר כנסת ישראל "אני חומה"!

שהרבה המלון  בבתי  הכשרות  נושא  עם  מה  ש. 
מפקפקים בהם?

ת. איננו מתייחסים במערכה זו לנושא הכשרות. אולם, 
עצם העובדה שאף גוף כשרות מוסמך אינו נותן הכשר 

שרוב  גם  ברור  עצמו.  בעד  מדבר  אלו  מקומות  על 

בר  נישואין,  שמחת  יערכו  לא  מלון  בבתי  הנופשים 

מצווה, וכו', בהכשרים של נותני הכשרות שם.

ש. מהו יעד המערכה?
והעדות,  החוגים  מכל  שליט"א  ישראל  בני  אלפי  ת. 
בקשה  על  יחתמו  שליט"א,  העדה  ועיני  ראשי  בראשות 

את  להפסיק  החרדית  העיתונות  מערכות  אל  המופנית 

פרסום בתי המלון אשר יש בהם משום החטאת הרבים, 

ואדרבה  האלו,  הפירסומים  את  לחלוטין  יפסיקו  ובכך 

פירסום  ע"י  המשקל,  בתשובת  עיוותו  אשר  את  יתקנו 

הנופש  תרבות  בגנות  והשקפה  מוסר  הלכה,  מאמרי 

תפארת  לעטרת  להם  זה  ויהיה  המלון,  בבתי  והבילוי 

כבשאר המערכות העומדות על הפרק!   

המצטרפים  הכשרים  ישראל  בני  אלפי  בראש  ת. 
ה"ה:  העדה  ועיני  ראשי  הצטרפו  למכתב,  אלו  בימים 

רבני שליט"א,  ישיבות  ראשי  שליט"א,  האדמורי"ם  כ"ק 

קהילות שליט"א, דיינים ומורי הוראה שליט"א, משפיעים

רוחניים שליט"א, מכל החוגים והעדות.

שליט"א  העדה  ראשי  אצל  שבקרו  החשובים  העסקנים 

מורת  על  מדווחים  שלפנינו,  למערכה  הצטרפו  אשר 

על  מפיהם  נשמעו  מזעזעים  דברים  לבם.  וכאב  רוחם 

וצירפו  המלון,  בתי  של  זה  בענין  הרבים  החטאת  גודל 

אף את ברכותיהם להצלחת המערכה במהרה לבער נגע

זה מקרבנו.   

ש. לפני כשנה הוקם "ועד הרבנים לעניני בתי מלון" מה
למעשה תפקידם במערכה זו?

תורה  גדולי  שהם  שליט"א  הגאונים  הרבנים  כבוד  ת. 
את  להסיר  עמלים  ישראל,  בית  לתפארת  ממש  ויראה 

המכשולות הממוקדים של בתי המלון, ותקות ותפילת 

הרבים שיצליחו בדרכם להרבות קדושה בישראל. 

שגם  שבינינו,  המתירני  למחנה  נועדו  אלו  תיקונים  אך 

אף  על  מלון  לבתי  הולכים  היו  הועדה  מלאכת  ללא 

היות  אך  שם.  שקיימים  והמכשולים  הנוראיות  הבעיות 

המלון  בבתי  הנופש  עדיין  הללו  התיקונים  אחרי  וגם 

וההיפך  וטהרה,  לקדושה  החינוך  לכל  נוראה  סכנה  הוא 

והמחנכים  הדור  גדולי  שמשקיעים  מה  מכל  הגמור 

מתנגד  באמת  החרדי  הציבור  לפיכך  קדשים,  בצאן 

בכל תוקף לנופש מסוכן זה. ואם אכן מנהלי העיתונות 

החרדית ירצו להתפטר מכאן ואילך מתפקידם המוצהר 

לשמש כשופרם של יראי ה', וירצו להודיע זאת קבל עם 

שבינינו,  המיתרנים  את  לשרת  יוכלו  בהחלט  אזי  ועדה, 

ולהמשיך בפרסומם.

מתנגשת הציבור  החתמת  של  הנוכחית  המערכה  ש.  
 לכאורה בפעולות "ועד רבנים"? 

ת. יש כאן שני מישורים נפרדים ואין כל סתירה ביניהם. 
המישור האחד הוא מלאכתם של רבני הועדה העוסקים 

הממוקדים  המכשולות  של  מסויימים  בתיקונים 

הקיימים בבתי המלון עבור הציבור המתירני שבלאו הכי 

הלכו ועדיין הולכים לבתי המלון, וזאת להמעיט במידת 

האפשר את הקילקול וההרס הקיים שם. והמישור השני 

מהאווירה  מחננו  את  להציל  שלפנינו:  המערכה  הוא 

הקלוקלת והמפגעים החמורים - אשר גם אחרי תיקוני 

ועד  הרבנים - עדיין בחומרתם עומדים.

חבר  שהוא  שליט"א  הרבנים  וחשובי  מגדולי  אחד  אגב, 

ב"ועד הרבנים לעניני בתי מלון" הצטרף אישית למכתב 

עם  בצוותא  הקדושה  עבודתו  לצד  כלומר,  הבקשה. 

שאר הרבנים חברי הועדה שליט"א העוסקים בהמעטת 

המכשולות בבתי המלון לציבור המיתרני, או בעת צורך, 

מהעיתונות  מבקש  שהוא  בכך  השני  במישור  אף  פועל 

קלקול  את  מחננו  בתוככי  להטמיע  להפסיק  החרדית 

ודרדור הציבור בנופש בבתי המלון.

בעיתונות  כהיום  המפורסמים  המלון  בתי  לכאורה  ש. 
החרדית הם בפיקוח ועד הרבנים, שהרי אלולא כן - לא 

של  הרוחניות  הועדות  ע"י  מתקבלים  פרסומיהם  היו 

מערכות העיתונות - הלא כן?

ת. בהחלט לא! הרבה טישטוש קיים בזה, וחשוב ליידע
את הציבור על כך. 

המלון, בתי  של  זו  סוגיא  בעומק  נפלאים  חידושים  שני 

חידשה העיתונות החרדית: 

נ.ב. התלונה בוררה ואומתה ע"י המערכת, ואכן מארגני הנופש במלון 

חופית עשו ככל העולה על רוחם והפרו את התיאום עם "ועד הרבנים".
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