
אורתודוקס
4כי 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.

יום ראשון ל' ניסן תשע"ו

ארץ ישראל בוערת!

אורתודוקס / דעה
הדרך החדשה ⋅ המאמר המלא בע' 2

נחלקו  המדינה  קום  מאז 
לג' חלקים. אלו  חובשי הכיפות 
רעיונית  במדינה  שמאמינים 
ומציאותית, הלא הם הפשרניים 
שמכירים  אלו  המזרוחניקיים. 
יש  מציאותית  שמבחינה 
בהתאם  וההתייחסות  מדינה, 
אופן  בכל  אליה  מתנגדים  אך 

בצורה רעיונית, ה"ה בני התורה 
גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות 
אלו  את  גם  והיו  זיע"א.  ישראל 
ברעיון  לא  במדינה  הכירו  שלא 
איתם  וכללו  במציאות,  ולא 
הנאמנה,  היהדות  מבני  רבים 
יואל  ר'  האדמו"ר  כ"ק  ובראשם 

מסאטמר זיע"א.

עקב המשך מעצרו הנפשע של בן הישיבה בכלא הצבאי עקב דבקותו ביהדותו, וע"פ הוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות

הפגנות סוערות בכל רחבי הארץ - תופסק רדיפת הדת!
הבחור המצויין כמר משה חזן 
נ"י מבכירי ישיבת 'שערי תבונה' 
שמעון  רבי  הגאון  של  בנו  הינו 
חזן שליט"א פה מפיק מרגליות, 
תורה  שיעורי  בקביעות  מוסר 
רבים  ומשיב  מגוריו  באזור 
על  אחראי  כן  כמו  מעוון, 
שבוע  מידי  מזון  מוצרי  חלוקת 
ספוג  הבית  נזקקות,  למשפחות 
השם  וברוך  וטהרה  בקדושה 
זכה ובניו ובנותיו הולכים בדרך 
התורה וכמעט כולם אף לומדים 

יומם ולילה אברכים בני תורה
מאוד  גאים  שליט"א  ההורים 
להשם  ומודים  הצדיק  בבנם 
שנפלה  הזכות  על  יתברך 
פנו  ההורים  כן  כמו  בחלקם, 
להרבות  וביקשו  לציבור 
החשוב  בנם  עבור  בתפילה 
ביקשו  וכן  נ"י  דבורה  בן  משה 
להמשיך להרעיש עולם ומלואו 
מידי  לחלוטין  לשחרורו  עד 

שלטונות הרשע.
הינו  נ"י  משה  השם  מקדש 
שכל  מיוחד  ישיבה  בחור 
עליו  מעידים  וחבריו  רבותיו 
פניו,  על  נסוכה  השם  שיראת 
ועדיו  ולילה  יומם  בתורה  עמל 
חומרת  את  גם  הבין  לגדולות, 
האיום המרחף על בני הישיבות 
רבותיו  ובהוראת  הגיוס  מגזירת 
הגיוס.  בלשכות  התייצב  לא 
הגדרתו של ראש הישיבה הגאון 
כי  שליט"א  חדד  אהרן  רבי 
בכל  עלייה  "בן  בבחור  מדובר 

המובנים"
טיול  במהלך  נעצר  הבחור 
)לא  הארץ  בדרום  משפחתי 
בילוי  מקומות  וביוון  באיטליה 
ע"י  יתד(,  בעיתון  המפורסמים 
במהלך  האזרחית  המשטרה 
כי  הובהר  בו  שגרתית  בדיקה 
הינו נדרש לחקירה עקב המשך 

לימודו בישיבה קדושה..
סיכום ההפגנות ביום ה'

סוער  יום  היה  חמישי  יום 
בן  על  בהרגשות  סוער  ביותר. 
כעבריין,  בכלא  שיושב  ישיבה 
של  האכפתיות  חוסר  על  סוער 
וסוער  אחרים,  חרדים  הרבה 
התקבצו  שם  הארץ  בצמתי 
מקום  בכל  התורה  מבני  מאות 
המחאה  את  להביע  כדי  ומקום 
גזירות  לנוכח  והכאב  הזעקה 

השמד והחרפה הגדולה.
הפגנה  התקיימה  תחילה 
בשעה  המשפט  לבית  בסמוך 
מאתיים  כאשר  בצהריים.   1.30
למחות  במקום  התאספו  חרדים 
את  להחריב  הניסיון  נגד 
שהתקיים  בדיון  התורה.  עולם 
ביפו,  הצבאי  המשפט  בבית 
הצבאית  הפרקליטות  דרשה 
כך  עקב  מאסר  חודשי  חמשה 
משנה.  למעלה  עריק  שהוא 
התפילות,  ובזכות  בס"ד 
המחאות,  בהשתדלות  וכן 
התביעה  את  דחה  השופט 
מתנגדת,  איננה  כשהפרקליטות 
עד  מעצרו  המשך  על  והוחלט 

עד  שישי  כשביום  שישי,  יום 
לכל  בצהריים   1.00 השעה 
משמעת  קצין  יצטרך  היותר, 
ימי  מספר  על  הבחור  את  לדון 
עד  הוא  כשהמקסימום  מעצר 

28 יום.
כאמור, בשעת הדיון התאספו 
תהלים  שאמרו  איש,  כמאתיים 
מתייצבים  כשמולם  במקום, 
למעלה משלושים שוטרים ועוד 
כי  יצויין  סוסים.  פרשי  ארבע 
במקרה זה, שמרה המשטרה על 
פרובקציות  חוללה  ולא  איפוק 
מאות  התאספות  מיותרות. 
אביו  את  מאוד  חיזקה  האנשים 
שנשא  ומשפחתו  הבחור  של 

דברי חיזוק ואמונה במקום.
החלו  בצהריים   3.30 בשעה 
רחבי  בכל  הסוערות  ההפגנות 
התקיימו  ההפגנות  הארץ.  
מוקדים.  במספר  בירושלים 
בצומת בר אילן שמואל הנביא, 
איש  לאלף  קרוב  התאספו  שם 
החרדים לד' ולתורתו. המשטרה 
ובאיפוק.  בתבונה  נהגה  יחסית 
לשעה.  קרוב  נחסמה  הצומת 
מוחים,  חמשה  נעצרו  במקום 
לכיוון  מרמות  היציאה  בכביש 
נערכה   443 וכביש  זאב  גבעת 
כמאה  בהשתתפות  הפגנה 
הדואגים  מוחים  וחמישים 
לעולם התורה, במהלך ההפגנות 
בעצבנות  התנהלה  המשטרה 

נעצרו  ובמקום  איפוק,  וחוסר 
שנלקחו  חשובים  אברכים   3

לתחנת נווה יעקב.
של  רבים  כוחות  ברק  בבני 
המתינו  ופרשים  משטרה 
לבסוף  אך  קולה,  קוקה  בגשר 
ביותר  סוערות  הפגנות  החלו 
איש  מאות  בהשתתפות 
כך  ואחר  השומר,  בזבוטינסקי 
במקום  שך,  הרב  זבוטינסקי 
המשטרה  עצום,  ד'  קידוש  היה 
ובאגרסיות  באלימות  התפרעה 
ובחורים  אברכים   20 רבה, 

נעצרו במקום.
איש  כמאתיים  יצאו  באשדוד 
ראשי  כביש  שהוא  ניצן  לצומת 
ומרכזי בדרום שם הפגינו וחסמו 
לשעה  קרוב  למשך  הכביש  את 
אדירים,  פקקים  שיצר  דבר 
לעצור  הצליחו  המוחים  ואף 
נוסעים למשך כמה  את הרכבת 
שקרה,  ייאמן  לא  דבר  דקות, 

תשעה נעצרו.
בצומת שילת מחו קרוב לחמש 
לסירוגין  נחסם  המקום  מאות 
פקקי  ויצרו  שעות  כמה  למשך 
ביותר. השוטרים  כבדים  תנועה 
ונתנו  רבה  באלימות  התנהגו 
שמאל.  ועל  ימין  על  מכות 

במקום לא היו עצורים.
בבית שמש ברחוב נהר הירדן 
צומת  שהוא  הרצוג  הרב  פינת 
נמשכה  ההפגנה  בעיר,  מרכזית 

כשסך  בערב   8.00 כמעט  עד 
איש השתתפו  לאלף  קרוב  הכל 
פקעו  ערב  לקראת  בהפגנה, 
שהחלה  המשטרה  של  עצביה 
הלם  רמוני  ולהשליך  להשתולל 
לפעילות  נכנסה  והמכתזית 
מוגברת. מספר עצורים במקום. 
בככר  צפת  לעחר  בכניסה 
צפת  שבין  בכביש  שבכניסה 
הפגנה,  התקיימה  למירון, 
במקום.  מחו  איש  כשמונים 

במקום לא היו עצורים.        
חודשו  הערב  בתחילת 
במקום  השבת,  בככר  ההפגנות 

נצער בחור אחד שעדיין עצור.
לקראת שבת לכו ונלכה

מעמדי  של  מוקדים  עשרות 
ומרגשות  המוניות  שבת  קבלות 
שבת,  בליל  עיר  של  ברחובה 
החל מצפת שבצפון ועד הדרום, 
הנפשע  מעצרו  המשך  בעקבות 

של בן הישיבה משה בן דבורה
ההפגנות היום

על  דווח,  הגליון  סגירת  עם 
בכל  הפגנות  מוקדי  עשרות 

רחבי הארץ.
ראש  מרן  הוראת  ע"פ  כאמור 
יש  אמש,  שליט"א  הישיבה 
ומלאו  עולם  להרעיש  להמשיך 

עד אשר ישוחרר בן הישיבה.
ההגנה  בקו  מלאים  עדכונים 

בטלפון שמספרו הוא:

0799-222222

סגן הרמטכ"ל: מפחיד לזהות בתוכינו תהליכים 
שהתרחשו בגרמניה הנאצית

חייבת  "השואה  אמר:  בדבריו 
על  לחשיבה  אותנו  להוביל 
ועוד  הציבוריים,  חיינו  אודות 
להויל  חייבת  היא  מכך,  יותר 
את  רק  ולא  שיכול,  מי  כל  את 
באחריות  לשאת  שרוצה,  מי 
משהו  יש  אם  כי  ציבורית. 
השואה  בזיכרון  אותי  שמפחיד 
מעוררי  תהליכים  זיהוי  הוא 
באירופה  שהתרחשו  חלחלה 
בכלל, ובגרמניה בפרט, אז לפני 

70, 80 ו-90 שנה, ומציאת עדות 
להם כאן בקרבנו ב-2016.

קל  יותר  "אין  הוסיף:  גולן 
אין   ; הזר  את  מלשנוא  ופשוט 
יותר קל ופשוט מלעורר חרדות 
לדון  ראוי  אימים...  ומלהלך 
מקבנו  לעקור  שלנו  ביכולתנו 
סובלנות,  חוסר  של  ניצנים 
של  ניצנים  אלימות,  של  ניצנים 
ההידרדרות  בדרך  עצמי  הרס 

המוסרית".

 זעזוע בעולם היהודי,
ההסתה עולה שלב: 

איש פרסום 
חובש כיפה 
קורא לרצח. 

ולמעצר 
גדולי התורה, 

והעולם שותק? 
⋅ עמוד 2
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הדרך החדשה

נחלקו  המדינה  קום  מאז 
לג' חלקים. אלו  חובשי הכיפות 
רעיונית  במדינה  שמאמינים 
ומציאותית, הלא הם הפשרניים 
שמכירים  אלו  המזרוחניקיים. 
יש  מציאותית  שמבחינה 
בהתאם  וההתייחסות  מדינה, 
אופן  בכל  אליה  מתנגדים  אך 
בצורה רעיונית, ה"ה בני התורה 
גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות 
אלו  את  גם  והיו  זיע"א.  ישראל 
ברעיון  לא  במדינה  הכירו  שלא 
איתם  וכללו  במציאות,  ולא 
הנאמנה,  היהדות  מבני  רבים 
יואל  ר'  האדמו"ר  כ"ק  ובראשם 

מסאטמר זיע"א.
למרות חילוקי הדעות בסוגיא 
הב'  בדרך  שנקטו  אלו  בין  זו, 
לבין  רעיונית(  )התנגדות  הנ"ל 
אלו שנקטו את הדרך הג' הנ"ל 
זאת  למרות  כללית(,  )התנגדות 
הוקירו והעריכו שני הצדדים זה 
הספדו  ידוע  שאף  וכפי  זה,  את 
זיע"א  שך  הגרא"מ  מרן  של 
יואל  רבי  האדמו"ר  כ"ק  על 

מסאטמר זיע"א.
הדרכים  ב'  דוגלי  במקביל 
מוחלט  באופן  התנגדו  הללו, 
הראשונה,  השיטה  לדוגלי 
שהכירו במדינה בצורה רעיונית. 

ואכמ"ל.
לדאבון לב, בשנים האחרונות, 
בתוך  שונים  גורמים  החלו 
את  ייצגו  שבעבר  מפלגות 
במדינה  להכיר  החרדי,  המגזר 
אף בצורה רעיונית, כשבמסגרת 
דברי  לעקור  מוכנים  אף  הם  זה 
תורה ע"מ לא לאבד תקציבים ו/

או גובים.
חלוקים  לצבא  הגיוס  בנושא 
לצבא  הגיוס  עצם  א.  הדברים. 
אסור  הדבר  עלמא  כולי  לדעת 
שיש  למרות  כי  נחרץ,  באופן 
רעיונית  בהכרה  הדוגלים 
לצבא  בהליכה  מ"מ  במדינה, 
נוראים,  איסורים  גם  כלולים 
לצבא  ההליכה  דין  נפסק  וכבר 
גדולי  ע"י  יעבור,  ואל  ביהרג 

ישראל זיע"א ושיבלחט"א.
נפסק  ההתייצבות,  נושא 
אם  באיסור,  ישראל  גדולי  ע"י 
ברעיון  החדשים  הדוגלים  כי 
המדינה, מורים כי יש להתייצב 
מכיוון שלדעתם אי ההתייצבות 
ההכרה  בעיקרון  לפגוע  עלולה 

במדינה.
מבארים  האוסרים,  במקביל 
וברור,  נחרץ  באופן  דעתם  את 
כי  גם  הוזכרו  הטעמים  כשבין 
הוא  החוק  עם  הפעולה  שיתוף 
זה שהופך אותו לחוק ישים, וכן 
הוא  דיחוי  לקבל  האפשרות  כל 
רק בתנאי שכמות מסויימת של 
נוסף  טעם  לשמד.  יפלו  חרדים 
החזו"א  מר  שאמר  מה  הוזכר, 
יתייצבו  לא  בנות  שאף  בשעתו 
שהדבר  הגם  פטור,  לקבל  ע"מ 

ואף  חוקית,  להם  אפשרי  היה 
במכסות  תלוי  היה  לא  שהדבר 
הבנות  היום  עד  )ואכן  וביעדים 
את  לקבל  ע"מ  מתייצבות  אינן 
הפטור, אלא הוא נשלח בדואר(, 
מכיוון שהבנות בערי הפריפריה 
יותר,  חלשים  מבתים  המגיעים 
עלולים ליפול לצבא באופן כזה 
כאן  ואין  טעמים,  עוד  והן  וכו', 

המקום להאריך.
בימים האחרונים נחשפה דרך 
כי  מודע  שהוא  למרות  חדשה. 
לצבא.  ליפול  משתכנעים  רבים 
שההליכה  מודע  שהוא  ולמרות 
יעבור.  ואל  ביהרג  הוא  לצבא 
הוא  אשר  כך  עקב  אופן  בכל 
מנהל מלחמת מי בראש, ולפיכך 
הוא צריך לומר הפוך ממי שבו 
הוא נלחם, יוצא הוא בהכרזה כי 
אין בעיה בהתייצבות, ואנו נשאל 
מציאותית  מכיר  שאינך  אתה 
האם  להתייצב?  למה  במדינה, 
במדינה?  רעיונית  מכיר  אתה 
האם אתה תיקח אחריות על כל 
לשמד?  שייפלו  אלפים  אותם 
על  אחריות  תיקח  אתה  האם 
מלחמות  את  מקרר  שאתה  כך 
השמדת  נגד  החרדית  היהדות 
בגלל  והכל  היהודי,  העם 
אתה  האם  שלך?  כסאולוגיה 
כך  ועקב  במידה  אחריות  תיקח 
שאתה מקרר את המערכה, ח"ו 
החוק  את  להפוך  יצליחו  לא 

לחוק מת?
שתלחם  בעיה  שום  לנו  אין 
מודעים  שאנו  מכיון  נגדנו 
כאן  קיימת  מציאותי  שבאופן 
בעיה  שום  לנו  אין  מדינה. 
האדמו"ר  כ"ק  מדרך  שתסטה 
זיע"א  מסאטמר  יואל  רבי 
אין  התורה.  לבני  בהתייחסותו 
שמבחינתך  בכך,  בעיה  גם  לנו 
שמכירים  באלו  לתמוך  תעדיף 
מציאותית  וגם  רעיונית  גם 
לתמוך  שלא  העיקר  במדינה, 
רעיונית  מכירים  שאינם  באלו 
מן הסתם תלמיד חכם  במדינה. 
גדול, ואין אנו מביעים לך דעה. 
אבל עד כאן! אל תנסה להכניס 
את המי בראש שלך, ע"מ לקרר 
את מלחמות הדת בארץ ישראל, 
ובפרט בנושא כה חמור של גיוס 

לצבא שדינו ביהרג ואל יעבור
שיהיה ברור, אנחנו מבחינתינו 
החוק  חוק!  אין  מת!  החוק 
והמזרוחניקים  במידה  בוטל!, 
החדשים ח"ו כן יכירו בחוק, כן 
מבחינתינו  פעיל.  שיהיה  ידאגו 
הוא מת. והמדינה תאלץ להכיר 
ואתה  הזו!  הברורה  בעובדה 
בראש שלך, אתה  המי  בעקבות 
ובין  החיים  בין  לבחור  יכול 
המוות, האם להפנות את חסידיך 
או  התורה.  דרך  החיים  לדרך 
לדרך המוות, דבר שיכול לגרום 
והתורה  לצבא.  ליפול  להם 

ממליצה לך. ובחרת בחיים!

זעזוע בעולם היהודי, ההסתה עולה שלב: 

איש פרסום חובש כיפה קורא 
לרצח. ולמעצר גדולי התורה, 

והעולם שותק?
והמשטרה כמובן יושבת בשקט ועוד לא חקרה את הדבר

כנגד  בעבר  שהסית  לאחר 
מעורערת  בצורה  התורה  בני 
חלחלה. עלה היום מנהל חברת 
אפיקטיביות  תוצאות  הפרסום 
מר שיעה איצקוביץ שלב, והחל 

להסית לרצח. 
בני  לרצח  לקרוא  כשמעז 
התורה,  גדולי  ולמעצר  התורה 
"שיפלוט  המזעזעת:  ובלשונו 
איפה  שוטר,  איזה  כדור  עליהם 
כשצריך  אזריה  אלאור  החייל 
)אלאור  איצקוביץ,  כתב  אותו", 
מנוטרל  במחבל  ירה  עזריה 
לנהלים. כשהוא  בניגוד  בחברון 
כתב  נגדו  הוגש  למותו.  גורם 
י.ל.(  הריגה  בעוון  אישום 
שלהם  החומייני  את  "שיעצרו 

ויהיה שקט" המשיך.
הוקלט  בעבר  כי  לציין  יש 
את  מגדיר  כשהוא  איצקוביץ 
ציבור  מכל,  האיכותי  הציבור 
בני התורה, כ'חייזרים' 'מפגרים' 
אילו  אי  ועוד  רצפה'  'סמרטוטי 
סובלתם.  הגיליון  שאין  ביטויים 
חברות  שכאשר  כך  עקב  וזאת 
איצקוביץ'  מר  כי  הבינו  אלו 
מכניס אותם לתוך סכסוך פנים 
את  להפסיק  החליטו  חרדי 

הפרסום במדיה החרדית
יוזכר, כי מר שעיה איצקוביץ 
מאחורי  העומדים  מראשי  הוא 
כנגד  והטיפשי  הנפשע  החרם 
ג"כ  שמטרתו  הפלס,  עיתון 
ומנהיגי  התורה  בבני  פגיעה 
זה  הוא  וכי  החרדי,  המגזר 
דגל  ידי  על  פעם  לא  שנשלח 
קמפיין  את  להוביל  כדי  התורה 
גם  וכמו"כ  שלה.  הבחירות 
האסטרטגי  כיועצה  שימש 

בבחירות האחרונות.
לאורתודוקס  פנו  חינוך  אנשי 
האחרון  הרגע  של  בפנייה 
להעלות את הנושא לסדר היום 
אם  כי  הפשוטה  מהסיבה  ולו 
הדבר  בשקט,  יעבור  זה  דבר 
של  ואחריתה  לנורמה,  יהפוך 
הסתה זו מי ישורנו. אישי חינוך 
אפשרויות  גם  כי  הדגישו  אלו 
אשר  האיומה  השואה  ביצוע 
 6 את  לטבח  והובילה  עקדה 
זאת  כל  עמינו  קדושי  מיליון 
בסיוע  גם  ואף  בשתיקה  עובר 
פעיל של עשרות מליוני תושבי 
הוא  בריתה  ובעלות  גרמניה 
לדיווחים  שנחשפו  משום 

שוב  היהודים  דם  את  המתירים 
ושוב כאשר ראו שהדבר מתקבל 
מצד  עין  ובהעלמת  בשתיקה 
הדבר  חלחל  הנאור  העולם 

לליבם.
אישי החינוך שבים ומדגישים 
לאורך השיחה כולה, כי דרכינו 
ע"פ  שלנו  וההשתדלות  היחידה 
הנגע  בעד  לעצור  תורה  דין 
קיום  זכות  ולמען  בשבילנו 
הציבור  עם  רק  הוא  ילדינו, 
בראותו את השתיקה הציבורית 
יקום על רגליו ויילחם על זכותו 
הסתה,  ללא  לחיות  הבסיסית 
הם  חייו  כי  הטוען  אחד  ובאין 

הפקר.
פנו  הכתבה  סיום  לקראת 
בשוק  וותיקים  גורמים  מספר 
הפרסום במגזר החרדי מדגישים 
נכונים  אם  כי  לאורתודוקס 
של  דבריו  על  הפרסומים 
מכה  יהווה  זה  הרי  איצקוביץ 
החברות  על  ניצחת  תדמיתית 
אותן הוא משווק, והמלצתם הם 
איצקוביץ  בו  הנוכחי  בשלב  כי 
הרי  מדבריו  בו  חזר  לא  עדיין 
אם  החברות  יעשו  חכם  מהלך 
ישעו החברות את עסקי העבודה 

ביניהם. 
רבתית  הזדעזעות  כי  יודגש 
נשמעה גם מבני חו"ל אשר חלק 
מהחברות אותו משווק פונים אל 

מגזרים אלו.
של  והבוטות  הזעזוע  לאור 
בימים  מתארגנים  דבריו, 
היהדות  מבני  רבים  הקרובים, 
מפורשת  לקריאה  החרדית, 
המתחזקות  הממנות  לחברות 
והמפרסמות דרך חברת הפרסום 
תוצאות אפקטיביות, להסיר את 
ישקלו  ולא  עימו,  השותפות 
אינם  תוצאותיהם  אשר  צעדים, 
כדאיות. החברות צריכות להבין, 
שעי'ה  את  מעדיפות  הם  האם 
איצקוביץ או האם מעדיפות הם 

את ציבור הלקוחות.
פרסמו  אשר  החברות  להלן 
דרך חברת תוצאות אפיקטיביות, 
אך כאמור רוב החברות, החליטו 
זאת  עם  דרכו,  מלפרסם  לחדול 
הנאמנה  היהדות  מבני  רבים 
הזאת, חשוב  כי בעת  מדגישים, 
שיבינו כי עליהם לסגור כליל את 
תיק הפרסום אצלו ולא רק שלא 
מעודכנת,  לא  )רשימה  לפרסם 

חברה  על  לכם  וידוע  במידה 
שכבר עזבה לגמרי את תוצאות 
או חברה שנוספה,  אפקטיביות, 
הינכם מתבקשים לעדכן בהקדם 

האפשרי את המערכת(
יפאורה )משקאות(.

ומוצרים  גז  )אספקת  פזגז 
נלווים(.

זול בשפע )רשת מזון(.
אלקטרה )מוצרי צריכה(.

סופר קרמיק )כלים סניטריים, 
קרמיקה(.

שיא טרוול )חברת תיירות(.
הדקה ה - 90 )תיירות, נופש(. 
)ייצור  הבית  עיצוב  נגב 
אבן  ומוצרי  ריצופים  אריחים, 

ושיש(.
ללימוד  )מכללה  פרוג 

גרפיקה(.
מגדל )שירותי ביטוח(. 

חברת  עבור  )יח"צ  טמבור 
צבע(.

מיה )ייצור ושיווק מזון(.
איטונג )ייצור בלוקים ואביזרי 

בניה ירוקה(.
)כלים סניטריים,  ויה ארקדיה 

קרמיקה(.
ושיווק  )גידול  צבי  טירת 

לולבים(.
)מכון  קוסמטיק  יורו 

קוסמטיקה(.
ננו גלאס )ייצור ושיווק מוצרי 

זכוכית בטכנולוגיה חדשנית(.
פלאנטיים )יבוא שעונים(.

פמה )קניון באלעד(.
קרסו מוטורס )רכב(.

פולקסווגן   - מוטורס  צ'מפיון 
)רכב(.

רייסדור )נדל"ן(.
חיש נופי ישראל )נדל"ן(.

אחוזת   - אינטרנשיונל  ציפחה 
ברכפלד )נדל"ן(.

אק"ה נדל"ן - פרויקט האחוזה 
)נדל"ן(.

מצפה   - ובניו  עמרם  וקנין 
ברמה )נדל"ן(.

צור  יסודות   - נדל"ן  קרדן 
)נדל"ן(.

לעקוב  ימשיך  אורתודוקס 
החרדי  בציבור  הרוח  הלך  אחר 
שנפוצה  ככל  ומתלהט  שהולך 
את  יפרסם  ובל"נ  השמועה. 
איצקוביץ  שעי'ה  תגובת 

לכשתגיע לידי המערכת.

אורתודוקס

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?

bneitorah613@gmail.com :שלחו אל


