
  ו"אייר תשע ו"כיום שישי , ה"ב
  

  !"הראשון שזיהה"
לא  •מוזרים בתקופה האחרונה מובילים למסקנה אחת " צירופי מקרים"

הכל על התככים  •אך ההכרח לא יגונה , נושא כה רגישב לגעתקל 
  ...החזיקו ראש •והמתחים בין חצרות הקודש 

  

1.  
אשר חוı מהמעורבים בהם וסביבתם אף אחד אינו מזהה כלל שזהו מהלך " מקרים"לעיתים ישנם רצף 

   :מהתקופה האחרונה תחילה נביא כמה כותרותלצורך כך . רחב

הרב יעקב אשר ייכנס , סגן שר החינוך מאיר פרוש עוזב את הכנסת לטובת קיום החוק הנורווגי  .א
ל שטיינמן "נה הרב דוד שפירא נכדו של הגראילראשובהודעה לתקשורת יוצא  - . תחתיו

 .ושליטה במוסדות הממסד הליטאי, בהצהרה רשמית על הובלת מהלכים

לא קיבל לידיו " חינוך העצמאי"בב הרב אברהם רובינשטיין חבר הנהלה "מ ראש עיריית ב"מ  .ב
 .שלומי אמונים ההסכם עםאת פרוטקול המסכם את מהלך 

 .ע יצחק פינדרוס"מ רה"ע עבור מחליפו מ"לשכת סגרהישראל קלרמן מסרב לפנות את   .ג

ת נעדרו "הצבעה על הקצאת שטחים למוסדות בעיריית בני ברק חלק מחברי המועצה מדגה  .ד
 ".ד עצמם"אלו שנמנעו עשו זאת ע, ח הורה לתמוך"הגר"ח קנייבסקי "בית הגר, מההצבעה

חכם . יאות וועד הישיבותבו השתתפו חברי נש, ןיג אדלשטי"כינוס וועד הישיבות בבית הרי  .ה
 .שלום כהן שלח מכתב ולא השתתף בישיבה

2.  

  .עכשיו נעבור למה שהתחולל מאחוריהן, עד כאן הבאנו כמה כותרות

וממהר , ש אלישיב מחמיר"דוד שפירא היה הראשון שזיהה שמצבו הרפואי של מרן הגרי: ב"אייר תשע
נאמן שעדיין מוחזק בידי נתי גרוסמן - יתדלממש את הפוטנציאל להשתלט על העמותה של עיתון 

  .מ שך לתפקיד"י מרן הגרא"צ פרידמן שמונו ע"ש דויטש והגר"ובהנהלתם הרוחנית של הגב

, כך גם חברי הוועדה הרוחנית, נתי גרוסמן פוטר - ההשתלטות יוצאת אל הפועל : ב"סיוון תשע
זאת  -ל למנהיג "י המכתיר את הגראיח קניבסק"מפורסם מכתב של הגר' ביום ג .ויין' והעיתונאי ישעי

  .ש"בחייו של חמיו מרן הגרי

; וועד הישיבות; שארית ישראל; ת"דגה: ביניהם, במהלך השנים השתלט שפירא על כמה גופים נוספים
אט אט התגלה שכל הבוחשים אינם אלא זרועו הארוכה של . תחילה עשה זאת שפירא בהיחבא. ועוד

  .האברך המוכשר

. שמה" בני תורה"ש אויערבאך תנועה "הקים מרן הגר, ציפאליות לפני כשנתיים וחציבבחירות המוני
קרב דמים החל . ומודיעין עילית, בני ברק, ירושלים, תנועה זו רצה בבחירות בשלושת הערים המרכזיות

. י מכתבים חריפים ואיומים"ח ע"את הכח המרכזי נתן הגר. מאותו הרגע בו נודע על ריצה נפרדת
מהציבור הליטאי  70%- ח היה הכח שבסופו של דבר הביא לכך ש"וכתבים תמימי דעים כי הגר פרשנים



  .ובהצלחה -  ח היה נדבך מרכזי בקמפיין"כך ששמו של הגר. ל"נותר נאמן להגראי

3.  

ל ייתן שפירא לחצר "של הגראי) חלילה לא מוחו(גופו ותיפקודו הפיזי  היחלשותשעם , אך טבעי היה
כמו שאסחייק חזר לעסוק ( לעולם' הנכד'וכי ההגה לא יוותר בידו של , את ההנהגהח קניבסקי "הגר

  .)בבריאות ואריה אלישיב לכולל ברחביה

פילג ישיבות והנהיג כמעט ארבע שנים קרוב למאה אלף  35כל זה אינו מובן למי שלפני גיל !. אך לא
ם את דעתו ההלכתית וההשקפתית ומיישמי, ח ישנם נכדים הנאמנים עליו"כיוון שבבית הגרומ!. איש

בפרט ששפירא מחובר . (23 ם "באם ההנהגה תעבור לרשב באחת תאבדהרי שהשפעתו של שפירא 
ם מחוברים לוותיקים כמו אברהם "ורשב, בדגל התורה כמו מנחם שפירא' דור הצעיר'יותר ל

  . )רובינשטיין

, הנהגה הבאההקרקע לשצריך להתחיל להכין את " הראשון שמזהה"לפני כחצי שנה החליט שפירא 
שמשמש גם כחבר מועצת , הוא בחר בראש ישיבה הכי מבוגר הגאון רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין

, וכך החל המהלך להתבשל. נכדיו הם אלו אשר סועדים אותו, כמובן אין עדיין חצר, לו, גדולי התורה
הפעם הראשונה בה הוא הוציא  .'וכו' דואג לשלוח מנהלי מוסדות להתייעצות אצלו וכו שפיראשכ

בועידת דגל " הרב צלול"היה מיד לאחר מעמד " ההכתרה"הודעה רשמית לתקשורת ודאג להבליט את 
  .ג לאולם"ל יחד עם הרי"עת נכנסו הגראי', התורה שהתכנסה באדר ב

אף , לשיאים חדשים 23ם "בין שפירא לרשב הגיעה המתיחותכך  בעקבות .לרשמי הפך המהלך -  מאז
  ).ה"כ בפעם הבאה אי"ע(ם ישנם מחלוקות פנימיות סוערות לא פחות "שברשב

אך כל זה ללא , 'בעיריות וכדו ח לנציגים"הוראות של הגר לתקשורת כל העת להוציא פועליםם "רשבב
מכתירים את שפירא בתארים של נימיות הפוקבוצות הווצאפ , כשהעסקונה הצעירה איתך, הועיל

  ...ועוד שלל כינויי הערצה הרי שההגה בידיים שלך, "תחמן", "מהפכן"

את מה  נחשוףכאן , ע לטובת מימוש הנורווגי"ת וויתרו על החינוה"פרשנים רבים תמהו כיצד נפלו דגה
ייב לי את כהונתו עכשיו יעקב אשר יהיה ח"שאמר שפירא לאחד ממקורביו שנטל חלק בבישול המהלך 

אתם ). ק"כוונתו לבנו ונכדו של הגרח" (יש לי עוד קול מול יענקי ושוקי, הוא יהיה נאמן שלי, כ"כח
  ...מאשר מימוש חוק זהו מהלך  רחב הרבה יותר? מבינים

בהצלחת מהלך זה תלויה ההתמודדות של מנחם שפירא מול אברהם רובינשטיין על ראשות , למעשה
יועמד " המלך"ח מעוניין שרובינשטיין אותו הוא מכנה "קדנציה הבאה כשהגרעיריית בני ברק ב

  .מנחם שפירא" צעירי דגל התורה"ושפירא מעוניין בידידו מנהיג , לתפקיד

הוא קיבל הוראה מדוד שפירא שלא לעזוב את ? מדוע קלרמן מסרב לפנות את הלשכה לפינדרוס
). 'שותפים לתורה'מנהל בשנה האחרונה את קרן הוא (ח "הלשכה לטובת פינדרוס המקורב לבית הגר

מה שאילı את פינדרוס לבקש , ת להסכים לשמש כעוזרים לפינדרוס"וכך שפירא מנע מכל פעילי דגה
  .ניצאי לשמש כעוזרו'ממנחם זיידה הויז

הרי הוא ידליף , ע"זו גם הסיבה שמסרבים לשתף את רובינשטיין בהחלטות שהתקבלו בהנהלת החינוה
  .23ם "ר לרשבאת החומ

הרי שרובינשטיין אינו לעומתי לראש העיר זייברט ובהוראת , בנושא ההקצאות בעיריית בני ברק, כמובן
ההצבעה בנושא ההקצאות תואמה עם רובינשטיין אלא שמנחם שפירא הונחה , איתו' השלים'ק "הגרח

צת העיר מטעם וכך נמנעו מנחם שפירא ועוד מחברי מוע, י דוד שפירא שלא להשתתף בהצבעה"ע



  .ת בהצבעה"דגה

4.  

ל היה צריך "ו אם הגראי"בפרט שהרי ק ,נצטרך כולנו להמתין ולראות לאן הדברים מתפתחים: סוף דבר
בפרט שראשי ישיבות טוענים שלא נכון (הרב אדלשטיין וודאי , כ שהוא מנהיג הדור"ק ע"מכתב מהגרח

וכן האם ראשי הישיבות יהיו  )'בזית בישיבת פונ"ש בדי"להציג אדם כזה שלא נשמע להוראת הגרי
  ...ל אחד יעשה דין לעצמואו שמא כ, מוכנים להיות תחת חסותו של הרב אדלשטיין

' לא מציע לאף אחד לנסות להסתכסך עם ר, זהו מאבק על כל הקופה"אחד ממקורבי שפירא אמר כי 
כשכוונתו היא ליעקב " אנחנו יכולים להעיף את גוטרמן גם באמצע הקדנציה"הוא הוסיף כי " דוד

  .ח"רגוטרמן ראש עיריית מודיעין עילית למעלה מעשור ומחצה הנאמן למרן הג

  

  !.יהיה מעניין -מה שברור 

  

  
  

  .)כמובן שאין כל התחייבות להפיצם(נשמח לקבל חומרים ומאמרים 

  a313180@gmail.com: ניתן לשלוח בקשה לכתובת מייל לרשימת התפוצה להצטרפות

 

  סוף האמת לנצח
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


