
אורתודוקס
2כי אנחנו רוצים להישאר יהודים

אלוקי, כל החושבים רעה, מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם
פה  ושבעל  שבכתב  שהתורה  והברורה  הפשוטה  באמונה  לדגול  ממשיכים  האורתודוקסים 
ניתנו למשה בהר סיני, ונאמן לחיוב המוחלט לשלשלת הפסיקה המקובלת של ההלכה, עמדה 

המבדילה אותו מהכופרים והאפיקורסים, מזיפי היהדות, הקונסרבטיבים והרפורמים.
קיומה של האורתודוקסיה באופן מובדל ומופרש מכל אותם מרעין בישין, הוא דבר הכרחי 
לקיום היהדות, כפי שנקבע במרכז אירופה, כאשר החלו רבים לנהות אחרי אלילי הנכר, ואילצו 

את שומרי המשמרת ממשיכי המסורה להקים מסגרות עצמאיות.
בשנים האחרונות, התפתחה לה תופעה שאפשר להיות חצי אורתודוקס וחצי רפורמי, וקוראים 
לעצמם חרדים חדשים, במקביל מנהלים הם מלחמה נגד אלו שרוצים להישאר יהודים, יהודים 
של פעם, יהודי של מעלה, פשוט יהודי. מי שיש לו שכל בקודקודו לא יסכים שזה יקרה, ומי 

שהוא ‘אורתודוקס’ יילחם שהרפורמים למחצה לשליש ולרביע לא יצליחו במזימתם.

חרפה:

 השיטור העירוני בעיר
 בני ברק לא מנע מכירת

חמץ בבני ברק
למרות שהדבר אסור גם על פי חוק העזר העירוני ⋅ זאת לכאו' 

ע"פ מדיניותו של מי שמחזיק בתיק, איש מפלגת דגל מר מנחם 
שפירא ⋅ כך על פי מה שנחשף בקו במערכה

חנויות  בשני  הוא  המדובר 
לפחות, האחת ברחוב זבוטניסקי 
אוכל  מוצרי  מוכרים  בה   ,67
וחמץ,  בירות  ביניהם  שונים 
החנות השניה שהיא חנות לוטו 
בירות  גם  המוכרת  ומשחקים 
שהם חמץ גמור הממוקם ברחוב 
אבוחצירה 7. שני החנויות פעלו 
בכל ימי הפסח כשבשניהם מכרו 

בירות כל הפסח.
על  שאחראי  מי  כי  יצויין 
מחלקת הפיקוח העירונית, הוא 
דגל מנחם  איש  לא אחר מאשר 
אחריותו  תחת  אשר  שפירא, 
הוא לשלוח את הפקחים לדאוג 
החוק  ולשמירת  העזר  לחוקי 
אך  בפסח,  חמץ  יימכרו  שלא 
שדגל  פלא  לא  נעשה.  לא  דבר 
מתפרקת  ליום  מיום  התורה 
ויותר  ויותר  הרוחנים  מנכסיה 
ולתפקידים  לכיסאות  דואגת 
ועל  החלוקה  על  מרה  וצועקת 

גזירת הס"מ.
לפניית תושבים שפנו לעיריה, 
אוכפת  אינה  כי  העיריה  ענתה 
את החוק במקום כי הם מוכרים 
וכיוצא  וסודנים  לסינים  בעיקר 

בזה.
ברק  בני  בעיר  החרדים 
מדיניות  פי  על  כי  חוששים, 
במידה  גם  זו,  וחדשה  מוזרה 
בשר  לממכר  חנויות  וייפתחו 

בשבת  חנויות  וכן  אחר  דבר 
אצבע,  ינקוף  לא  ואיש  רח"ל 
או  לסינים  מיועד  יהיה  זה  כי 
קלה  הדרך  ומכאן  לגויים, 
הקדושה  חומות  כל  את  לפרוץ 
והדת בעיר שנקרא שמה התורה 

והחסידות.
כפי  ברק,  בני  עיריית  תגובת 
עיריית  דובר  ידי  על  שנמסר 
טננבוים,  אברהם  מר  ברק  בני 
במערכה:  בקו  התפרסם  ואשר 
מר  לי  מסרו  פנייתכם  בעקבת 
מנהל המוקד  בורובסקי,  שלמה 
מלכא,  שלמה  ומר  העירוני 
כי  העירוני  השיטור  מנהל 
פנייה  נרשמה  העירוני  במוקד 
ברחוב  חמץ  למכירת  בהקשר 
זאת  ובעקבות   ,67 ז'בוטינסקי 
יצאו למקום מהשיטור העירוני, 
חוה"מ  לאחר  עד  נסגר  והוא 
החנות.  לבעל  דוחו"ת  ונרשמו 
אבו- ישראל  רבי  לרחוב  אשר 
מוצרים  נמכרים  בו   ,7 חצירא 
לסודאנים ולסינים, לא נתקבלה 
קריאה במוקד בהקשר לכך. יחד 
שוטף  סיור  בעקבות  זאת,  עם 
העירוני  השיטור  של  במקום 
ולמניעת  אלכוהול  לבדיקת 
בירה,  שותה  נתגלה  שכרות, 
נשפך  המשקה  חמץ,  שהינו 

ונרשם דו"ח לבעל החנות.

 מסתמן: החרפה במאבק
למניעת החרמת עולם התורה

העממי  המאבק  במסגרת 
המתנהל נגד נסיון השתקת דעת 
התורה ומחיקת הציבור שהולך 
יד  ל  ומנווט  שמנוהל  לאורה. 
ומתבצע  נאמן,  דתי)?(  אנשי 
הפרסום  חברות  בשיתוף  ג"כ 
החברות  מנהלי  את  המטעים 
אותם  ומכניסים  החילוניים 
והשנאה  המחלוקת  אש  לתוך 
את  הנוגד  דבר  החרדי,  במגזר 
החברות  של  הכלכלית  משנתם 
ולקוחות  קונים  ריבוי  שמטרתם 
פגיעת  תוך  נטישה המונית  ולא 

תדמיתית עמוקה
בשנים  נחוש  מאבק  לאחר 
רוב  לירידת  שהוביל  האחרונות 
במגזר   ה'כבדים'  המפרסמים 
על  ההחרמה  המשך  ולאור 
הם  כאשר  הפרסום  משרדי  ידי 
קטנות  חברות  במספר  מגובים 
כדי  ויודעים  מיודעים  שאינם 
האנושה  בפגיעתם  הצורך 
בשבועות  נרשמה  במגזר, 
ציבורית  התעוררות  האחרונים 
הגיע  כאן,  עד  להכריז:  גבוהה, 
הזמן, לשבור את החרם. להודיע 
וליידע מי שאינו מודע. למחות 
והשלישי  השני  בבן  ולהסביר 

מההגדה.
האחרונים  בימים  הועלו 
מספר רעיונות להחרפת ומיקוד 
השותף  כשהציבור  המאבק, 
למחאה ולמערך ההסברה נקרא 

להשיב את תגובתו בענין.
הבודדות  גדולות,  חברות   .1
לחרם,  בשותפות  שנותרו 
אותם  ליידע  הציבור  ידאגו 
על  הנגרם  הנורא  העוול  על 
כך  על  בהם  ולמחות  ידיהם, 
לרדיפת  וכוח  יד  נותנים  שהם 
שלם,  שבוע  במשך  התורה,  בני 
שהיה  כפי  שבוע  חצי  רק  )ולא 
שהינם  משום  זאת  עתה(.  עד 
הבסיס הכלכלי העיקרי מאחורי 
יוצרי הקרטל,  משרדי הפרסום, 
שהינם  משום שהלגיטמציה  וכן 

נותנים להמשך החרם הינה יותר 
ולא  קיקיונית  מחברה  גדולה 

ידועה.
ימשיך  קטנות   חברות   .2
חצי  למשך  במחאה  כבעבר 
שבוע. זאת משום שברובם אנשי 
הם,  מועטים  והשיווק  ההנהלה 
בהסברה  לכולם  להגיע  וניתן 
תוך  נוקבת  ובמחאה  ברורה 

מספר ימים
העיקרית  ההחרפה  נקודת   .3
הבא,  במישור  להירשם  אמורה 

ובהקדם הדברים הבאים:
החלה  עת  האחרונה,  בשנה 
המחאה הנוקבת לחלחל במנהלי 
למנהלי  אלה  הורו  החברות 
את  להפסיק  הפרסום  חברות 
הפוגעני  בעיתון  פרסומם 
את  להמשיך  אולם  נאמן  יתד 
היומית  בעיתונות  הפרסום 
בשבועונים,  המבשר,  המודיע 

ובדיגיטל. 
כי  התברר,  זאת,  עם  אולם 
חברות  אשר  חברות  ישנם 
אינטרס  בעלי  שלהם  הפרסום 
הלגיטימציה  נתינת  בהמשך 
על  החרם  ובהמשך  נאמן  לדתי 
ולפיכך  התורה,  עולם  ביטאון 
לאחר קמפיין ממושך בעיתונות 
והמבשר,  המודיע  היומית 
נאמן  ליתד  מכניסים  'פתאום' 
מצד  זאת  שניים  או  עמוד 
המשך  את  לאפשר  כדי  אחד 
למנוע את  שני  אך מצד  החרם, 
בחברות,  התורה  בני  מחאת 
הפרסום  לצמצום  שיגרום  דבר 
הארוך  ולטווח  החרדי,  במגזר 
לאור  החרם.  להסרת  יגרום 
זאת הרגשת הציבור היא כי גם 
מתי שהם אינם מפרסמים ביתד 
החרם  להמשך  אמצעי  רק  זאת 
והראיה  התורה,  בני  ציבור  על 
או  הקמפיין  במהלך  תמיד  כי 
או  עמוד  ישימו  סופו  לקראת 
ההדגשה  נאמן.  בדתי  שניים 
כעת,  וידועה  אמורה  האחרונה, 

על חברת הפרסום אפיקים.
לאור זאת הוצע כדלהלן:

מפרסמות  אשר  שחברות 
אפיקים.  הפרסום  חברת  דרך 
בעיתון  קמפיינים  ומפעילים 
למרות  והמבשר,  המודיע 
שלהם  מודעה  אין  שכרגע  
במהלך  אבל  יתד  בעיתון 
פרסמו  כן  האחרונה  התקופה 
מחאה  ג"כ  יקבלו  יתד,  בעיתון 
זאת  עם  בחרם.  שותפות  על 
חצי  במשך  רק  תתנהל  המחאה 
שלם,  שבוע  במשך  )ולא  שבוע 
והיו  במידה  קורא  שהיה  מה 
עם  יתד(.  בעיתון  מפרסמים 
בצורה  יחדלו  זאת חברות אשר 
נאמן,  ביתד  מהפרסום  ברורה 
הם  כי  הוכחה  הדבר  יהווה 
אינם מעוניינים להיכנס לקלחת 
המחלוקת במגזר החרדי, והדבר 
בקרב  מסוימת  בהבנה  יתקבל 

הפעילים.
שהדבר  למרות  כי  יודגש, 
הפרסום  חברת  על  כרגע  ידוע 
שחברות  נראה  באם  אפיקים, 
לפרסם  יחליטו  נוספות  פרסום 
יתד,  בעיתון  אקטיבי  באופן 
בזמן  הם  שאף  יוכיח,  הדבר 
שאינם מפרסמים ביתד, אינו על 
מנת שלא להחרים, אלא על מנת 
החברות  ואף  להחרים,  שיוכלו 
ייכנסו  דרכם  שמפרסמות 
ויקבלו  הקודמת,  להגדרה 
כל  בחרם,  השותפות  על  מחאה 
שלהם  הקמפיין  שמתנהל  זמן 
ביומונים החרדיים תוך החרמת 

בטאון עולם התורה הפלס.
יום  מידי  ישקלו  הנתונים 
אחרי  לעקוב  ניתן  ויהיה  ביומו, 

הדיווחים במוקד המאבק.
מוזמן  הנך  יקר,  פעיל 
זה  רעיון  על  משוב  להשאיר 
במוקד המאבק, או במייל חוזר 

למערכת 'אורתודוקס'.

יום שלישי כ"ה ניסן תשע"ו

דרושים
ל'אורתודוקס' דרושים מתנדבים 
המעוניינים לנדוב מכוחם לתועלת 

המערכה, וזאת ע"י עריכת תחקירים 
וכתבות, כלפי השותפים והממנים את 

החרמת ורדיפת עולם התורה.
וכן שליחת ועריכת חומרים וכתבות 
בענינים הקשורים לכלל דרכי ופרטי 

המערכה.

יש לכם כתבה מתאימה? מעונינים 
לעזור למערכה? שלחו אל:

bneitorah613@gmail.com 

בהמשך לשערוריה בדבר אשר חברת שטראוס שיווקה מוצרי חמץ גמורים בפסח:

מתברר: שיווק החמץ בפסח בוצע על ידי סוכנים רישמיים של חברת שטראוס
רפי  מר  של  לתגובתו  בניגוד 
לכלי  ישראל  משארית  מנת 
תקשורת, בדבר מה שנחשף בקו 
ב'אורתודוקס'  והובא  במערכה 
מימי  באחד  כי  הקודם,  בגליון 
מזון  משאית  הגיע  המועד,  חול 
לפרוק  שטראוס  חברת  של 

מעדנים  גבינות  ומזון,  סחורה 
שהם  המוצרים  ושאר  סלטים 
היה  המוצרים  כשבין  משווקים. 
כגון  גמורים  חמץ  מוצרי  גם 
מר  אמר  אתמול  חלבית.  פסטה 
כי  התקשורת,  לכלי  מנת  רפי 

היה זה סוכן פרטי.

חושפים  אותם  בנתונים 
במערכה  בקו  לראשונה  אמש 
רשמי  משווק  זה  היה  כי  עולה, 
אשר  שטראוס,  חברת  של 
ביישוב  כל  בר  לסניף  הגיע 
כאמור  כשמדובר  חשמונאים, 
חברת  של  רישמית  במשאית 

רשמיים  ובטפסיים  שטראוס, 
ג"כ של החברה.

כי  מוסרים  כשרות  גורמי 
חמורה  בענין  שארית  התנהלות 
פי כמה, אשר במקום לתקן את 
אותם  מטייחים  הם  הבעיות 

כאילו לא היו.

לאחר פרסום 'אורתודוקס' בדבר ייקור מחירי הסיגריות

דובק לא תעלה את מחירי הסיגריות
שלא  החליטה  דובק  חברת 
הסיגריות  מחירי  את  להעלות 
ומשווקת,  מייצרת  היא  אותן 
זאת בניגוד להחלטת המתחרות 

שהודיעו על העלאת מחירים.

חברת  ומנכ"ל  יו״ר  גהל,  רוי 
ליוקר  ערים  הם  כי  אמר  דובק 
המחיה השורר בישראל ולפיכך 
החליטו שלא להעלות את מחירי 

הסיגריות.


