
ד"בס

לאד"בס
משחקים
באש

שומרים על קדושת הכותל



ד"בס

הקדמה

מטרת מצגת זו היא להביא לידיעת  ❖

הציבור את חומרת המצב בכותל  

.ט"שלהי שנת תשע, המערבי

את הסכנה במצב הנוכחי❖

,  ואת ההכרחיות לצאת לפעולה אקטיבית❖

.בשילוב ידיים בין כל מי שהדבר יקר לליבו



ד"בס

רקע היסטורי

:תקופת התורכים❖

התורכים הכירו בראשון לציון והחכם באשי בתור בא כוחה של ❖

היהדות ובשל כך היו עמו תמיד בדין ודברים גם סביב זכויות  

.היהודים ליד הכותל

:תקופת הבריטים❖

'  העתיקותפקודת'וב' דבר המלך'הדבר קיבל תוקף חוקי ב❖

.הבריטית



ד"בס

המשך-רקע היסטורי 

נקבע כי  1948.5.14במגילת העצמאות מיום ❖

תשמור על המקומות "מדינת ישראל 

".הקדושים של כל הדתות

מיד לאחר שחרור מקום המקדש באייר  ❖

כינס אליו ראש הממשלה לוי אשכול  , ז"תשכ

הסדרים על יד  והכריז כי , את ראשי הדתות

הכותל המערבי יקבעו רק בידי הרבנים  

.הראשיים לישראל



ד"בס

כללי החוק

,  אחר מלחמת ששת הימים, 1967בשנת ❖

חוקקה מדינת ישראל את חוק השמירה על  

אשר נקבע  ,1967-ז"תשכ, המקומות הקדושים

המקומות הקדושים יהיו  "האומר כי 1בו סעיף 

ומפני  שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת 

כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני  

הדתות אל המקומות המקודשים להם או  

" .  ברגשותיהם כלפי אותם המקומות



ד"בס

תקנות השמירה על מקומות קדושים 

:1981-א"תשמ, ליהודים
-בכפוף לאמור בתקנת, בתחומי המקומות הקדושים❖

:אסורים, (ב)משנה 
;חילול שבת ומועדי ישראל❖

,  עריכת טכס דתי שלא על פי מנהג המקום❖

הפוגע ברגשות ציבור המתפללים כלפי  

;  המקום

;תלבושת שאינה הולמת❖

מתן שירותי דת מכל סוג שהוא שלא בהיתר מאת  ❖

;  הממונה

;חלוקת פרסומים שלא בהיתר מאת הממונה❖

הכרזה בקול רם או נשיאת כרזות או  , נשיאת נאום❖

;והכל שלא בהיתר מאת הממונה ולפי תנאיו,שלטים

כל זה 
מופר  
ברגל 
.גסה



ד"בס

המשך-תקנות השמירה 

סמכויות הממונה❖

על דעת הרבנים הראשיים  , רשאיהממונה(א).4❖

ליתן הוראות להבטחת קיומם , לישראל ושר הדתות

.2היעיל של האיסורים האמורים בתקנה 

כל אדם הנמצא בתחומי המקומות  (ב)❖

.הקדושים חייב לציית להוראות הממונה שניתנו כדין

הממונה רשאי להרחיק ממקום קדוש  (ג)❖

אדם המפריע לו במילוי תפקידיו או העובר על  

.3או 2הוראה מהוראות תקנות 

עונשין❖

,  3או 2העובר על הוראה מהוראות תקנות .5❖

.שקלים500מאסר ששה חדשים או קנס -דינו 

הממונה  
הוא רב 
הכותל



ד"בס

הדרגתי  הרסו "ח: מטרת נשות האנטי כותל

של הכותל ושל מה שעומד מאחוריו

.בקירות אני תמיד מחפשת סדקים"❖

הכותל ייראה לך כמו סתם חלק מחומת  ❖

ירושלים בלי הצלפים או השיכרון הזהוב  

מחפשים  , נאחזים בסלע. שגדלים בתוכו

ובסוף , נהנים מי הגשמים, מזון

זו רפרזנטציה  . מפרקים את הקיר

כל נפילה  . סימבולית למאבק שלנו

."של קיר מתחילה בסדק
(.1.2.13, הארץ, ציטוט של ענת הופמן)



ד"בס

זו  .... בקירות אני תמיד מחפשת סדקים"

כל . רפרזנטציה סימבולית למאבק שלנו

"נפילה של קיר מתחילה בסדק

(2013, הארץ, ענת הופמן)

נפילת אבן  
מאבני הכותל  

הדרומי



ד"בס

?מיהו הממונה על הכותל

רב הכותל הוא האחראי על  , על פי החוק❖

.  שמירת הנהלים בכותל

באים  , אך כאשר הוא אוכף את הנהלים❖

בתי המשפט ופוסקים בעד הטרוריסטיות  

.  ונגד כל חוק והגיון, נשות האנטי כותל

ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט "❖

" שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע

(. ז"ט' קהלת ג)



ד"בס

?מהם רגשות

עריכת טכס דתי שלא  אסורה , על פי החוק❖

הפוגע ברגשות  , על פי מנהג המקום

;  ציבור המתפללים כלפי המקום

האם לנשים שומרות מסורת אין  ❖

???????אין לב????? רגשות

?האם הכאב שלנו לא נחשב❖

??????האם רק לדולרים יש רגשות❖



ד"בס

הידרדרות הדרגתית  

קבוצת של כמה נשים ירושלמיות  : 88שנת ❖

.מחליטה לקיים תיפלה פרובוקטיבית

ומחליטה  , היא נתקלת בהתנגדות עזה❖

.  להגיע שוב ושוב בכל ראש חודש

"  נשות האנטי כותל"כך התגבשה קבוצת ❖

.הראשונה



ד"בס

הידרדרות הדרגתית

צ דוחה את תביעת נשות האנטי  "בג: 1994❖

.כותל

:דברי הנשיא שמגר❖

יש להוסיף ולחפש אחר דרכים  , לטעמי"❖

שלפיהן כל אדם המבקש לפנות  , מעשיות

לבוראו בתפילה יהיה רשאי לעשות כן בסגנונו  

ובלבד שלא יהא בכך כדי להוות  , ובדרכו

.  פגיעה של ממש בתפילתם של אחרים

הוקמה ועדה  . השופט הציע הקמת ועדה בעניין❖

שהחליטה על מתן האפשרות לנשים אלו להתפלל  

.  בקשת רובינסון



ד"בס

הידרדרות הדרגתית

: ס"תש❖

ץ שיש לאפשר את "פסק בג2000שנת❖

לקבוע "והורה לממשלה , תפילת הקבוצה

,  את ההסדרים והתנאים המתאימים

בגדרם תוכלנה העותרות לממש את 

זכותן לתפילה כמנהגן ברחבת הכותל  

."המערבי

נסיון לחוקק חוק על שמירת : א"תשס❖

. נכשל, קדושת הכותל



ד"בס

המשך-הידרדרות הדרגתית 

:ג"תשע❖

בהתאם להחלטת בית משפט המחוזי  "❖

נשות  "יוכלו ביום שישי  , בירושלים

-להתפלל כמנהגיהן , לראשונה, "הכותל

,  בטלית ותפילין ברחבת הכותל המערבי

שנאסרו עליהן  " קדושה"ו" קדיש"ואף לומר 

.  עד כה

הבהירה המשטרה כי תאסור על , עם זאת❖

."הכנסת ספרי תורה לרחבת הנשים



ד"בס

המשך-הידרדרות הדרגתית 

:ט"בחשוון התשע' א❖

להגיע  ' נשות הכותל'התאפשר ל, לראשונה❖

.  ישירות עד אבני הכותל

נשות  'זאת בתשובה של משרד המשפטים ל❖

בה מודיעה  , שנחשפת היום לראשונה', הכותל

כי בתפילת  , במענה לפנייתן, המדינה לנשים

ראש חודש הקרובה תתאפשר להן גישה  

שלא כפי שהיה עד  , ישירה אל אבני הכותל

.היום



ד"בס

המשך-הידרדרות הדרגתית 

:  ט"ח תמוז תשע"ר, ט"ח סיון תשע"ר❖

בניגוד  , נשות הכותל מכניסות ספר תורה❖

.  ואיש אינו פוצה פה, לחוק

.השוטרים מסתכלים ואינם עושים דבר❖



ד"בס

הידרדרות הדרגתית

:תרגיל בדמיון❖

, צ"איך ייראה הכותל המערבי בשנת תש❖

:אם משיח לא יבוא עד אז

על פשעי  " סולחים"ואיך הוא יגיע אם אנחנו )

('?שנאה כאלו כלפי עבודת ה

?ומה עוד עלול חלילה לקרות

(.54תשובה בשקף )



ד"בס

?דאגה לנשים

פעילות נשות הפרובוקציה היא פשע השנאה  ❖

מאז קבלת , החמור ביותר כלפי הנשים היהודיות

:  כי. התורה

ולכן  . הנשים לא השתתפו, בחטא העגל❖

.  קיבלו את ראש חודש ליום חג

למקום  , באות נשים בראש חודש, וכאן❖

בזדון  , ועוברות, התפילה הכי קדוש שלנו

לא  )"על עבירות מעשרת הדיברות , ולהכעיס

מאותה סיבה  , "(אלקיך לשוא' תישא את שם ה

בא לנו לעבוד את האלקים  . )"של חטא העגל

"(.איך שהוא לא מרשה ולא איך שצווינו



ד"בס

פוחדים לעצור את נשות הפרובוקציה כי הן  ❖

".בעד הנשים"ו" לוחמות חופש"מצטיירות כ

הן מתייחסות בשנאה ובזלזול לכל , בפועל❖

.  יתר הנשים

עופי  "אמרו לי . )מסלקות נשים אחרות❖

"(.מפה

מבזות ומשפילות ילדות שיושבות על  ❖

.  'וכו, ספסלים

הן העיפו לרבנית שעמדה לידן  : אין גבולות❖

!!!!!את המטפחת מהראש

וחסרות שום סוג של התחשבות ברגשות של ❖

.  הנשים שבאו להתפלל בכותל

?דאגה לנשים



ד"בס

!זה לא" פמיניזם"

:(מויקיפדיה)פמיניזםהמושגהגדרת❖

,פוליטיותתנועות,לאידאולוגיותכוללשם❖

במרכזןאשרותאוריותחברתיותתנועות

:המטרה

לנשיםזכויותולמסדלהשיג❖

כלכלית,חברתית,פוליטיתמבחינה

,ואישית

.ומעמדןמצבןאתולשפר❖

:כלוליםאלהגישותבכלל❖

,חוקפיעללשוויוןהמאבק❖

בחינוךהזדמנויותלשוויוןהמאבק❖

ותעסוקה

.נשיםכלפיאלימותנגדוהמאבק❖



ד"בס

!פמיניזם זה לא

:(מויקיפדיה)פמיניזםהמושגהגדרת❖

,פוליטיותתנועות,לאידאולוגיותכוללשם❖

במרכזןאשרותאוריותחברתיותתנועות

:המטרה

לנשיםזכויותולמסדלהשיג❖

כלכלית,חברתית,פוליטיתמבחינה

,ואישית

.ומעמדןמצבןאתולשפר❖

:כלוליםאלהגישותבכלל❖

,חוקפיעללשוויוןהמאבק❖

בחינוךהזדמנויותלשוויוןהמאבק❖

ותעסוקה

.נשיםכלפיאלימותנגדוהמאבק❖

עבורן " נלחמות"המעשים שהן 
.  אינן בגדל זכות משום בחינה

.  הן בגדר חובה בלבד
בדיוק כמו אם הן היו נלחמות 

לעשן מריחואנה " זכות"בעד ה
רק  . אין זו זכות. על ידי נשים
.אסור ופוגע בנשים, דבר מסוכן



ד"בס

.פמיניזם זה לא

:(מויקיפדיה)פמיניזםהמושגהגדרת❖

,פוליטיותתנועות,לאידאולוגיותכוללשם❖

במרכזןאשרותאוריותחברתיותתנועות

:המטרה

לנשיםזכויותולמסדלהשיג❖

כלכלית,חברתית,פוליטיתמבחינה

,ואישית

.ומעמדןמצבןאתולשפר❖

:כלוליםאלהגישותבכלל❖

,חוקפיעללשוויוןהמאבק❖

בחינוךהזדמנויותלשוויוןהמאבק❖

ותעסוקה

.נשיםכלפיאלימותנגדוהמאבק❖

מצבן ומעמדן של 
הנשים לא אמור להיות 
משופר בעקבות מאבק  

מי  . מרושע זה באלקים
שנלחם באלקים רק  

ושום תועלת . מפסיד
לא יכולה לצמוח 

מאישה שכל המאבק  
שלה הוא לאפשר לה 
להכעסי את האלקים  

. במקום הכי קדוש



ד"בס

.פמיניזם זה לא

:(מויקיפדיה)פמיניזםהמושגהגדרת❖

,פוליטיותתנועות,לאידאולוגיותכוללשם❖

במרכזןאשרותאוריותחברתיותתנועות

:המטרה

לנשיםזכויותולמסדלהשיג❖

כלכלית,חברתית,פוליטיתמבחינה

,ואישית

.ומעמדןמצבןאתולשפר❖

:כלוליםאלהגישותבכלל❖

,חוקפיעללשוויוןהמאבק❖

בחינוךהזדמנויותלשוויוןהמאבק❖

ותעסוקה

.נשיםכלפיאלימותנגדוהמאבק❖

"  נשות האנטי כותל"
במעמד הנשים פוגעות

בכך שהן מציירות מצג 
כאילו  "שוא כאילו נשים 

נגררות  " אורתודוכסיות
אחריהן לתפילה האנטי  

כביכול . יהודית שלהן
אנו הנשים לא עקביות 

.  בדרכינו



ד"בס

.פמיניזם זה לא

:(מויקיפדיה)פמיניזםהמושגהגדרת❖

,פוליטיותתנועות,לאידאולוגיותכוללשם❖

במרכזןאשרותאוריותחברתיותתנועות

:המטרה

לנשיםזכויותולמסדלהשיג❖

כלכלית,חברתית,פוליטיתמבחינה

,ואישית

.ומעמדןמצבןאתולשפר❖

:כלוליםאלהגישותבכלל❖

,חוקפיעללשוויוןהמאבק❖

בחינוךהזדמנויותלשוויוןהמאבק❖

ותעסוקה

.נשיםכלפיאלימותנגדוהמאבק❖

המלחמה שלהן היא היפך השוויון והיפך 
:כיוון ש, שוויון ההזדמנויות

, הקדושה נשמרת, בכותל בעזרת גברים*
, התפילה נעשית כדת משה וישראל

כבר  כביכול , ואילו בכותל בעזרת הנשים*
אין הוא מתנהל כבית כנסת כאשר הן  

.אלא כזירת איגרוף, מגיעות
,  קבוצה אנטי פמיניסטיתיש כאן , כלומר

שבאות  שפוגעת בשוויון הזכויות של נשים 
.לכותל ורוצות להתפלל כדת משה וישראל



ד"בס

.פמיניזם זה לא

:(מויקיפדיה)פמיניזםהמושגהגדרת❖

,פוליטיותתנועות,לאידאולוגיותכוללשם❖

במרכזןאשרותאוריותחברתיותתנועות

:המטרה

לנשיםזכויותולמסדלהשיג❖

כלכלית,חברתית,פוליטיתמבחינה

,ואישית

.ומעמדןמצבןאתולשפר❖

:כלוליםאלהגישותבכלל❖

,חוקפיעללשוויוןהמאבק❖

בחינוךהזדמנויותלשוויוןהמאבק❖

ותעסוקה

.נשיםכלפיאלימותנגדוהמאבק❖

כל ההתנהלות שלהן היא התנהגות  
ובפרט  , אלימה מתחילתה עד סופה

אלימות מילולית ופיזית כלפי כל 
. אישה ובת שנמצאת ברדיוס שלהן

כולל בנות שישבו בשטח שעליו הן *
, מחליטות להשתלט

,  כולל כל מי שמנסה לדבר איתן*

:  וכולל אלימות נגד אלקים*
לבוא במיוחד כל חודש לכותל רק כדי  

לומר לאלקים שבאו כדי לצפצף  
עם סידור מזויף שצנזר את  ,עליו

רק כדי לעבור על . עבודת הקורבנות
.  רק כדי להכעיס, איסורי תורה



ד"בס

.פמיניזם זה לא

חברת מועצת  שהיתה, פנטוןמינה ' מתוך דברי גב

:ר סניף אמונה בירושלים"העיר ירושלים ויו

המהומה  . הן באות פשוט כדי לעורר מהומה"❖

כפי שאני מכנה את ', קרקס התפילה'היא בגין 

... זה

את הנשים שמגיעות לכותל לא מעניינת בכלל  ❖

אלא כוונתן היחידה היא לעורר  ... התפילה עצמה

וכך להתחיל להיות  , לגיטימציה לרפורמה הזאת

,  נישואין, מוכרים בנושאים כמו גיור רפורמי

,  והכול לפי התפיסה הרפורמית, כשרויות

".  שמשמעה הוא החרבת יהדותה של המדינה



ד"בס

?לכותל" דאגה"

האם נשות הכותל ❖

?את הכותל" אוהבות"

הן צנזרו את עבודת  ❖

.  המקדש מהסידורים שלהן

להלן נוסח מזויף של  ❖

מסידור  , תפילת מוסף

:התיפלה שלהן

מה יש , וכששואלים אותן❖

לך לעשות בכותל אם  

ממילא את לא מחכה  

לשיבת עבודת בית  

הן מתחמקות  , המקדש

"  דאגה"ומדברות על 

.  לנשים

.  ועל זה כבר דיברנו❖



ד"בס

הנה דבריה ? לכותל" דאגה"

:של ענת הופמן
.בקירות אני תמיד מחפשת סדקים"❖

הכותל ייראה לך כמו סתם חלק מחומת  ❖

ירושלים בלי הצלפים או השיכרון הזהוב  

מחפשים  , נאחזים בסלע. שגדלים בתוכו

ובסוף מפרקים  , נהנים מי הגשמים, מזון

זו רפרזנטציה סימבולית  . את הקיר

כל נפילה של קיר . למאבק שלנו

."מתחילה בסדק

(.1.2.13, הארץ, ציטוט של ענת הופמן)



?לספרי תורה ולתפילין" אהבה"ד"בס
.הן לא מאמינות בכתוב בתורה הקדושה שלנו❖

את התפילה לעבודת הקורבנות שהיא כל כך מהותית " צינזרו"לכן הן )❖

(.  ובתורה' בעבודת ה

הן מתנהגות בביזיון מחפיר כלפי ספר התורה❖

.מחביאות ספר תורה בפח האשפה של הכותל❖

.מנתקות יריעות של ספר תורה❖

.  גוללות יריעות של ספר תורה בתוך הגוף שלהן❖

מטמינות ספר תורה  : שפל חדש: ט"ח מנחם אב תשע"ר❖

?????אין לכן בושה!!!!! בשירותים הציבוריים

?תפילין❖

.  משתמשות בתפילין בצורה מבזה❖

. מדברות דיבורי הבל וכפירה תוך כדי שהתפילין עליהן❖

שמשקיפים  )כשמבקשים מהמפעילים הגברים שלהם ❖

מה זה בכלל מעניין  .הם מסרבים, להניח תפילין"( יציע"מה

?אותם תפילין



ד"בס

?ליהודים בישראל" דאגה"

נשות הפרובוקציה והקשר שלהן לארגונים אנטי  ❖

:יהודיים ואנטי ציוניים

ר  ”בתיה קאלוס ויו” נשות הכותל“ר ”סגנית יו❖

יועצות ותומכות  , ענת הופמן” נשות הכותל“

:  ישראליים-ברשימה כבדה של ארגונים אנטי

,  מוסאווה, יש דין, עיר עמים, עדאללה, סיכוי

....דומארי

נגד  , ארגונים אלו פועלים נגד ייהוד ירושלים❖

,  מציאת שרידים ארכיאולוגים של חיים יהודיים

.ונגד שיבת ציון באופן כללי



ד"בס

?ליהודים בישראל" דאגה"

קבוצה שדגלה , נשים בשחורר ”הופמן הייתה יו❖

,  מזרח ירושליםכולל,ושומרוןבמסירת כל יהודה 

.לרשות הפלסטינית

אסור  " נשים בשחור"בתקופת : "ציטוט מדבריה❖

החלטתי שאני מפיקה  .... היה ללכת עם דגל פלסטין

היה עליהם  ..... דגל פלסטין. עשרת אלפים סמלים

,  ירוק, אדום"והיה כתוב עליו , את המתאר של הדגל

(.1.2.13, כתבה בעיתון הארץ"... )שחור

י הקרן החדשה "ממומן ע" נשות הכותל"ארגון ❖

שידוע בבחירה הקפדנית שלו לממן  , לישראל

.  ארגונים אנטי ציוניים



ד"בס

?לעם היהודי" דאגה"

כותל  -נשות האנטי? דאגה למדינת ישראל❖

עושות הרבה מאמצים כדי להציג את המדינה באור  

שכביכול פוגעת  , כמדינה כביכול פרימיטיבית, שלילי

. בהן

הן רומסות את חוקי  ? שמירה על חוקי המדינה❖

ואחר כך מתיימרות לשיר  , המדינה ברגל גסה

. אחרי שעברו על החוק, "התקווה"

למי הן  . לא–חוקי המדינה , לא–אלקים ❖

? כן מקשיבות

כנראה שרק לתורמים מהקרן  : תשובה❖

.  החדשה והאיחוד האירופי



ד"בס

"טובה"בחברה 

בשנת  , בין היתר, ממומנת על ידי גורמים שונים" הקרן החדשה"❖

.מהאיחוד האירופי₪ 700,000-קיבלה כ2006

":הקרן החדשה"י "כמה מהארגונים הממומנים ע❖

הבית הפתוח, ב בישראל"האגודה למען הלהט❖

, יש דין, הקשת הדמוקרטית המזרחית❖

ישראל חופשית, התנועה המסורתית בישראל❖

שוברים  , עדאלה, מרכז מוסאוא, Watchמחסום , בצלם❖

.....שתיקה

נווה , נתיבות שלום-עוז ושלום , נאמני תורה ועבודה❖

.....שלום

..…קולך, נשות הכותל❖

?מה המשותף לכל הארגונים האלו❖

.  מבפניםנסיון להחריב חלילה את היהדות של המדינה ❖



ד"בס

?ליהדות התפוצות" דאגה"

כולל האחראי מטעם משרד  )משרדי ממשלה שונים ❖

משתפים  !!!( החוץ על הקשר עם יהדות התפוצות

בטענה , פעולה באופן אקטיבי עם נשות הפרובוקציה

".  יש בכך כדי לתרום לקשר עם יהדות התפוצות"ש

:אבל❖

החלק ביהדות התפוצות שאינו  ❖

אורתודוכסי נמצא גם כך בסכנת העלמות  

.50%עקב ההתבוללות של מעל 

מי שבאמת דואג לעתיד יהדות  , ולכן❖

צריך להראות לה דוגמה אישית  , התפוצות

.  ולא חלילה להיפך, של נאמנות למסורת



ד"בס

כמה נתונים על יהדות התפוצות

על פי מחקרים אחוז ההתבוללות בקרב יהדות ארצות ❖

גם בארצות אחרות הבעיה  . 50%-הברית חצה כבר את ה

. קשה מאוד

יהודיה נחשבים  -גם בנים לאב יהודי ואם לא, אצל הרפורמים❖

".יהודים"כ

לפחות שליש מכל מחזור שנכנס ללימודי הרבנות הרפורמיים  ❖

)!(הם תוצר של נישואי תערובת 

פחות מעשרה אחוזים מהנכדים של הורים בנישואי תערובת  ❖

. מזדהים כיהודים

עתידם היהודי של אלו שאינם מזוהים , עם כל הכאב, ולכן❖

.  הוא עמום מאוד מאוד, כאורתודוכסים

צריך לקרב אותה , מי שבאמת דואג ליהדות התפוצות, ולכן❖

ולא חלילה  , אלינו ולהפוך כמה שיותר מהם לאורתוכסים

.  לקרב אותנו אליהם



ד"בס

כמה נתונים על יהדות התפוצות

על פי מחקרים אחוז ההתבוללות בקרב יהדות ארצות ❖

גם בארצות אחרות הבעיה  . 50%-הברית חצה כבר את ה

. קשה מאוד

יהודיה נחשבים  -גם בנים לאב יהודי ואם לא, אצל הרפורמים❖

".יהודים"כ

לפחות שליש מכל מחזור שנכנס ללימודי הרבנות הרפורמיים  ❖

)!(הם תוצר של נישואי תערובת 

פחות מעשרה אחוזים מהנכדים של הורים בנישואי תערובת  ❖

. מזדהים כיהודים

עתידם היהודי של אלו שאינם מזוהים , עם כל הכאב, ולכן❖

.  הוא עמום מאוד מאוד, כאורתודוכסים

צריך לקרב אותה , מי שבאמת דואג ליהדות התפוצות, ולכן❖

ולא חלילה  , אלינו ולהפוך כמה שיותר מהם לאורתוכסים

.  לקרב אותנו אליהם

בעצם  , מי שנכנע לגחמות של אותן נשים, ולכן
. פוגע ביהדות התפוצות

:כי
כל עוד יהודי התפוצות שמגיעים הנה דרך 

,  רואים תמונה ברורה, ואחרים" תכלית"ארגון 
מה זו , של מה זו מדינת יהודים, קו ברור ואחיד

יש יותר סיכויים שגם , ואיך שומרים עליה, יהדות
ויש גם יותר , הם יאמצו כיוון חשיבה יהודי

כי אמת  , סיכויים שהם יבחרו להצטרף לאמת
.ניתן לזהות

הרי העוגן היחיד של יהדות , ואם חלילה ניכנע
תיירים יהודים שיגיעו  . חלילה ייפול, התפוצות

וכך במקום  , יחשבו שהדרך שלהם לגיטימית
של יהדות התפוצות לשמור על  " ספינה"לעזור ל

הרי מכך שאנחנו נכנעים להם ומקבלים  , עצמה
אנחנו עלולים לגרום להם להמשיך , את טעותם

. במצב האובדני הנוכחי



ד"בס

?אז מה כן מניע אותן

כסף❖

כסף❖

כסף❖
:מתוך ויקיפדיה❖

102,077₪היו הכנסות העמותה 2009בשנת ❖

. ח"ש425,560-גדלו ל2010בשנת ❖

.983,510₪-עלו ההכנסות ל2013בשנת ❖

ועוד )ח "ש899,342היו הכנסות העמותה מתרומות 2015בשנת ❖

.'וכו(. ח לפעילות עתידית"ש151,170

,  הקרן החדשה לישראלהתורמת המרכזית של העמותה היא ❖

2015ובשנת 2014שהעבירה כמחצית מהכנסות העמותה בשנת 

.  מהכנסות העמותה42%-שהם כ, דולר97,000-כ

.תורמת בולטת נוספת היא קרן מאיירהוף❖

(את הנתונים הכספיים הנוכחיים לא מצאתי)❖



ד"בס

אידיאולוגיה אנטי יהודית... וגם

.אידיאולוגיה אנטי ציונית ואנטי יהודית❖

(12.5.19, מאמר בעתון מעריב: )ענת הופמן❖

מתווה הכותל מדבר על כך שיש יותר מדרך אחת  "❖

יישום המתווה יקדם את  . לספק שירותי דת בכותל

תהיה יותר מדרך אחת להתחתן  היום שבו 

,  יותר מדרך אחת להיקבר, ולהתגרש בישראל

הכותל טומן בתוכו את  . 'וכוכשרות , לשמור שבת

ויש אפשרות  , היסוד העמוק של יחסי דת ומדינה

".  לקדם דרכו פלורליזם דתי עבור כל מדינת ישראל

הפיכת מדינת היהודים למדינה  , חלילה, כלומר❖

לאומי עם סופגניות וסנטה  -של ערב רב רב

.  קלאוס



ד"בס

??????הכלהאם הכסף יענה את ❖

האם נצליח לשמור על קדושת המקום  ❖

למרות השוחד הרב  , הקדוש שקיבלנו

שארגונים אנטי יהודיים מפזרים לטובת 

?הפורעים

האם נפעל במסירות נפש ונציל את כל  ❖

למרות שזה קצת , היקר והקדוש לנו

?וגם לא משתלם כלכלית, מסוכן

אל הכותל–' מי לה❖



ד"בס

המצב בשטח

,נשות האנטי כותל עושות מה שהן רוצות❖

באות לכותל בלבוש פרובוקטיבי❖

עוברות על לאווים מעשרת הדברות לנוכח  ❖

.הכותל המערבי

.מזלזלות בכל עניין שבקדושה❖

.  עוברות על החוק בעקביות ובמוצהר❖

שמות אותו  , מזלזלות בקדושת ספר התורה❖

.  בתוך פח אשפה ובתוך השרותים

.ואיש אינו פוצה פה ומצפצף❖



ד"בס

הקוזק הנגזל

להחריב חלילה את –מטרתן : תזכורת❖

.  הכותל ואת כל דבר שבקדושה

.ענת אמרה זאת במפורש❖

להצטרף לתפילות ראש  " מעז"וכל מי ש❖

-', שר החינוך וכו, הרב הראשי–!!!! חודש

.  מיד הן יוצאות בכתבות משמיצות נגדו

שהן אלו שנלחמות נגדנו" שוכחות"הן ❖

להחריב  " מותר"והן מתנהגות כאילו להן ❖

.  אפילו להתגונן" אסור"ולנו , את הכותל



ד"בס

מה קורה בגלל המצב הנוכחי

?כותל-מה קורה בגלל נשות האנטי❖

.חלה פגיעה קשה ברגשותיהן של המתפללות❖

".  נתקעות"תכניות פיתוח לכותל ❖

.הכותל נתפס כזירת אגרוף במקום להיתפס כמקום תפילה❖

.  מעמד הכותל נפגע❖



ד"בס

מה עלול חלילה לקרות

?????????????ואם חלילה ניכנע להן❖

וירצו לעשן שם מריחואנה כי זו דרך  " סטלנים"מחר יבואו ❖

?למה לא בעצם. התפילה שלהם וזה גורם להם להרגיש טוב

וירצו להצטלב כי זו דרך  " יהודיות למען ישו"מחרתיים יבואו ❖

?לא, הן נשים? למה לא. התפילה שלהם

.  ל"וירצו גם הם לעשות כנ" יהודים למען ישו"ויום אחריהן יבואו ❖

. צ ובגלל עוד סיבות עלומות"בגלל הבג, והממונים ישתקו❖

אם ? למה לא בעצם. כבר יקימו שם כנסיה, ואחרי שלושה ימים❖

אלקיך ' לא תישא את שם ה"לרמוס בכותל את " מותר"

גם לרמוס את הדיברה  " מותר"למה שלא יהיה , "לשוא

?שלפניו

,  שנה לחזור לציון2000עם ישראל שהתפלל , חלילה, והנה❖

לטובת עוד  , שלא זזה שכינה ממנו, הולך  ומאבד את הכותל

.  בית תיפלה של עמים זרים

אבל מה 
אומר  ' ה

על כל 
?זה



ד"בס

א "הרב יצחק יוסף שליט
ט"תשע' אדר א' ל

:במכתבו ליועץ המשפטי לממשלה❖

הכותל המערבי הוא מקום קדוש ודינו כבית  ❖

מקדש מעט ואין כל היתר לנהוג בו קלות  

. ראש

ביזוי  , מטרתן של אותן נשים היא אחת❖

.הקדוש והיקר לעם ישראל

.  מעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי❖

ומתן ההיתר להן  ' נשות הכותל'במעשיהן של 

יש משום דחיקת רגלי , לפעול כרצונן במקום

.  השכינה חלילה ואוי לנו שכך עלתה בימינו



ד"בס

התקווה

והשכינה  " הנה זה עומד אחר כותלנו"❖

.  הקדושה לא עזבה את הכותל המערבי

רוצה שנזכה להיגאל' ה❖

רוצה שייבנה בית המקדש' ה❖

רוצה שתבוא גאולה' ה❖

יהיה עם כל מי שנלחם למען קדושת מקום  ' וה❖

המקדש

.החשמונאים נלחמו מעטים מול רבים וניצחו❖

,  ורק בעזרתו', ובעזרת ה, גם אנחנו נילחם❖

.  נצליח



ד"בס

התקווה

.  עם ישראל קיים כבר אלפי שנים❖

בכל הדורות היו אתגרים והיו שונאים והיו  ❖

:מאבקים

---חומיני , היטלר, טיטוס, אנטיוכוס, פרעה❖

, אחאב, ירבעם בן נבט, קורח, דתן ואבירם❖

---הרפורמים , הקראים, הנוצרים, הצדוקים

והמנצח לאורך זמן הוא תמיד מי שמחובר  ❖

ומי שנלחם במסירות  , להקדוש ברוך הוא

.נפש למען התורה

איתנו ולכן אנחנו ננצח' ה❖


