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ניהול מערכות מזויפות לשם אינטרסים אישיים

הלם :ראשי הסיקריקים במכתב רשמי לבתי המשפט:
רב שמתנגד לגיוס חרדים לצה"ל אין לסמוך על פסקיו
בהלכה * תחקיר :בעבר הלא רחוק ,היו דווקא
הסיקריקים אלו שפעלו להשתיק את קול המחאה כנגד
גיוס בני הישיבות * פרופיל ענק לדמותו של העסקן
שהפיל בפח את גדולי ארצות הברית * הגיע הזמן להניח
את הדברים על השולחן :מה עומד מאחורי השתלחות
חסרת הרסן של הסיקריקים מירושלים נגד גדולי ישראל
מרנן ורבנן שליט"א?

עסקנים ב'עדה החרדית' עמם שוחחנו אומרים ,כי הגיע הזמן
להסיר את הכפפות ולחשוף את זהותם של אותם סיקריקים
וחבריהם אשר ביד אחת צועקים חמס על 'גזירת הגיוס הנוראה',
ומאידך ,במסמכים רשמיים כותבים לבית המשפט כי 'רב שמתנגד
לגיוס חרדים לצה"ל אין לסמוך על פסקיו בהלכה'.
עוד מזכירים העסקנים ,כי בעוד שכיום הם צועקים על גזירת
הגיוס ,הרי שבעבר הלא רחוק הם השתיקו ללא בושה את עצרות
המחאה כנגד חוק הגיוס ,כפי שהכריז בפומבי אחד מרבני פלג
סאטמאר מהרז"ל בעצרת שהתקיימה בהיכל 'ראדני' בארה"ב
בשנת תשע"ד ,כי 'אין ללחום על גזירת הגיוס' אלא 'על גזירת
גולובנציץ' ,והסביר בארוכה שכל תכלית המערכה נגד הגיוס הוא
רק להפריע למערכה על הקברים ,וחובתינו לפעול רק למניעת
הבניה במתחם גולובנציץ ,וכי עדיין לא הגיע שעתה של גזירת הגיוס
להילחם בעבורה...

הנוכל שאיים להפיל בפח את גדולי ישראל בארה"ב
לאחר שבמהלך אסיפת גדולי ארצות הברית שהתקיימה
בשבוע שעבר ,הטיח בפומבי כ"ק האדמו"ר מהר"א מסאטמאר
שליט"א בסיקריק עמרם טייטלבוים על היותו מראשי הסיקריקים
מירושלים וכי אי אפשר לתת בו אימון ,ובוודאי לא בנושא מהותי
העומד על סדר היום כגיוס חרדים לצה"ל ,התחילו הרוחות
בירושלים ללהוט ,והנושא ממאן לרדת מסדר היום.

מפריעים למערכה כנגד חוק הגיוס
די אם נזכיר כי דווקא כאשר יצאו מאות אלפים בהפגנה
המונית כנגד חוק הגיוס של לפיד ובנט ,בראשות רבותינו מרנן
הגאב"ד והראב"ד וחברי הבד"ץ עם חשובי האדמורי"ם והרבנים
והראשי ישיבות מכל החוגים והעדות ,אשר בה השתתפו כל
החרדים בארץ ישראל מכל העדות והחוגים ללא יוצא מן הכלל,
היחידים שלא השתתפו היו דווקא אותם סיקריקים בראשות רבם
 רב סאטמאר בירושלים ר' חיים הערש טייטלבוים אשר נמנעמלהשתתף בעצרת בטענה כי העיסוק בנושא הגיוס מפריע
למערכה האדירה להגנת קברי תרח ואבותיו במתחם גולובנציץ
בבית שמש ...וזאת בעוד היה מדובר בחוק לפיד-בנט הגרוע פי
כמה וכמה מחוק הגיוס דהיום.

מנהיגות העדה החרדית בירושלים נתקפה אף היא בהלם
כאשר הוברר מי הם אותם קיצוניים הזויים אשר נבחרו לייצג את
עולם התורה והיהדות בישראל בפני גדולי קברניטי מנהיגי היהדות
החרדית בארה"ב ,וכי מדובר לא פחות ולא יותר מאשר שני
הסיקריקים ידועים  -עמרם טייטלבוים מירושלים המכונה "מלך
הסיקריקים" ,ועמיתו ושותפו הסיקריק אליהו בוימרינד מבני
ברק.
מתברר כי שני השותפים הסקיריקים  -עמרם טייטלבוים
ואליהו בוימרינד ,הגיעו יחד לאסיפת הרבנים בארצות הברית ,ואף
הציגו את עצמם כעסקנים מכובדים הלוחמים נגד גזירת הגיוס ,דבר
שאיים להפיל
בפח את גדולי
הרבנים בארה"ב
בקניית ה'לאקשן'
הסיקריק
של
עמרם טייטלבוים,
ואך בנס נבלם
הנוכלים שאיימו להפיל את גדולי ישראל
לאחר שזהותו
בארה"ב
נחשפה לכ"ק האדמו"ר מהר"א מסאטמאר ,אשר העמיד את
הדברים על דיוקם  -שלא ניתן להאמין למי שידוע כאיש שקר
העומד מאחורי מערכות שפלות למען אינטרסים שפלים של כסף
ושליטה.

ההפגנה המונית בראשות רבותינו שרי העדה שליט"א
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חשבונות אישיים  -מעל הכל

עוד מוסיפים העסקנים את העובדה שבער"ח שבט תשע"ד,
ערכו בד"ץ העדה החרדית 'יום תפילה' בכיכר זופניק ,והסיקריקים
 עם שותפיהם מפלג סאטמאר מהרז"ל הפריעו לעצרת כל צורהאפשרית,
והסיקריק
עמרם
טייטלבוים
שלח
אף
אחד
משלוחיו
להתיז ריח
דגים סרוחים
בכיכר זופניק
כדי שלא
יוכלו לקיים
את
שם
העצרת.

כך גם בעוד שהגר"ש אויערבאך אוסר את ההתייצבות באופן
גורף – וגם לא לקבלת פטורים ,הרי שהסיקריקים ופלג סאטמאר
מהרז"ל מתירים את ההתייצבות לקבלת פטורים ,בטענה כי בלא
זה לא יוכלו לצאת לארה"ב לחגוג ולשהות בצל הרבי מהרז"ל
מסאטמאר ...פשוט מאוד ,לצאת לרבי יותר חשוב מכל ה'גזירה'
של גיוס בני הישיבות...

הסיקריק אליהו בוימרינד – מי אתה?
גם הסיקריק אליהו בוימרינד אשר הגיע לאסיפת הרבנים
בארה"ב באיצטלא של 'עסקן' או 'קנאי' ,פנה בעצמו לבית משפט
לתבוע בערכאות נגד המשך הבנייה במתחם גולובנציץ בבית שמש,
וזאת ללא
שום הוראת
היתר מרב
או מבית דין,
ותוך כדי
רדיפת
חייהם
וירידה
לפרנסתם
של למעלה
מאלף
משפחות
הרוכשים
בבית שמש,
תביעה בערכאות ע"י אליהו הומרינד
זאת
וכל
בשם
ה'קנאות' המזוייפת מבית מדרשם של סיקריקי עמרם טייטלבוים
וחביריו.

כמו כן ,בחודש אדר תשע"ד כאשר התקיימה עצרת ענק
בארה"ב כנגד חוק לפיד-בנט על גיוס בני הישיבות בהשתתפות
רבבות אלפי בני ישראל ,ובראשות כל גדולי קברניטי מנהיגי
היהדות החרדית בארה"ב וחברי התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה,
ובראשות האורחים הנכבדים חבר הבד"ץ הגאון הגדול רבי נפתלי
הערצקא פרנקל זצוק"ל ,ויבלחט"א כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא
שליט"א ,היו שוב פעם אותו פלג – סאטמאר מהרז"ל שפרשו מן
הציבור ולא השתתפו בהפגנה האדירה ...מעניין מאוד שדווקא
עכשיו כאשר החוק נחקק ע"י החרדים ,כבר רואים אותם צועקים
חמס ,היכן הייתם בחוק הגיוס הגרוע פי כמה של לפיד?

הצצה קטנה לתוך המאפיה
העסקנים מדגישים כי מדובר כאן על 'מאפיה' נרחבת שהזרוע
הביצועית שלה מתפרסת בעיקר בירושלים ,והתקציב זורם ישירות
מארה"ב – פלג סאטמאר מהרז"ל ,כאשר בשנים האחרונות
מתהדק הקשר יותר ויותר בין הצדדים' ,איש על מחנהו ואיש על
דגלו' ,תפקידם של ראשי הסיקריקים בירושלים הוא לייצר את
המערכות כדי למשוך את הכסף ,ולעומתם בסאטמאר מהרז"ל
מזרימים את הכספים לידיהם של אותם עסקנים היוצאים בכיסים
מנופחים.

העצרת בארה"ב בחודש אדר תשע"ד
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יצחק וויס תובע בערכאות

מאחורי מסע הרדיפה וההתנכלות כלפי חיילים חרדים ש"חס
ושלום רחמנא ליצלן העיזו להתגייס לצבא" ...ראה גם תצהירו של
יצחק וויס"( .ההדגשה במקור).

והנה לדוגמא ,העיתונאי 'יצחק וויס' חסיד סאטמאר פלג
מהרז"ל ,המשמש כשדרן בקו הנייעס הקיצוני המחרף ומגדף מידי
יום ביומו גדולי ישראל שליט"א שכביכול 'משתפים פעולה עם
גזירת הגיוס' ,אותו אחד לא בוש ולא נכלם לפנות לערכאות [וזאת
כמובן גם ללא כל היתר מרב או בי"ד] ולטעון בתצהיר רשמי לבית
המשפט כי אין לסמוך על פסיקותיו של רב המתנגד לגיוס חרדים
לצה"ל.

דוגמא זו הינה אחת מיני אלף החושפת את פרצופם האמיתי
של כת הסיקריקים ,לא יאומן כי יסופר ,אותו סיקריק יצחק וויס
שצווח ככרוכיה השכם והערב נגד כל גדולי ישראל שכביכול
משתפים פעולה עם גזירת הגיוס ,אינו בוש ואינו נכלם להצהיר קבל
עם ועדה בתצהיר רשמי לבית המשפט כי רב המתנגד לגיוס בני
הישיבות אין ראויות פסיקותיו להתקבל בעולם ההלכה.

בתצהיר לבית המשפט נגד הבניה במתחם גולובנציץ בבית
שמש אשר התבצעה בהוראתם הישירה של גדולי ישראל שליט"א
ובראשם הראב"ד פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א ,כותב
יצחק וויס" :אני משמש כעיתונאי בתקשורת ,ומתראיין לא אחת
לכלי
התקשורת
בישראל
בנושא זה...
לאחר שהובא
בפני תמצית
טענותיו של
המשיב
מספר  2כי
המשיבים
מסתמכים על
פסק הלכה
של כבוד הרב
משה
שטרנבוך
שליט"א
אשר הינו
ראש אבות
בתי הדין של
העדה החרדית ,אבקש לציין כי דעותיו (של הגר"מ שטרנבוך)
ידועות והם משמשות אבן יסוד של מאבקי הקיצוניים בנושא
מלחמה נגד גיוס לצה"ל".

מהרסים ומחבלים בכל חלקה טובה
לא מדובר כאן על דבר חדש מהמערכה הנוכחית שלהם על
גיוס בני הישיבות ,מדובר בצורת התנהלות ישנה של אותם
סיקריקים זה זמן רב ,זוהי שיטה לסחיטת כספים ,מפריחים מערכה
באויר ,מפיצים את הארץ במודעות ובשטיפת מוח ,מפעילים לחץ
על הרבנים ,מי שמעיז להמרות את פיהם אחת דתו לטרור ,ואידך
זיל גמור.
הם אלו שהרסו וחיבלו בכל מערכה ,ובשעה שרבותינו שרי
התורה חברי הבד"ץ פתחו במערכות שונות ,הובילו הם את
המערכה לכיוונים של מעשי אלימות וטירוף כנגד גדולי תורה ,דבר
שחיבל והרס בכל המערכות ,ובעוד שמתחילה ניהלו מערכות בעזות
מצח נגד רבנים מחוץ למחנה העדה החרדית ,הרי שבהמשך לא
היססו מלעבור לקדש מערכות בדרכי אלימות ועזות גם נגד רבותינו
מ נהיגי העדה ,והדברים ידועים שבכל חילוקי דעות שהיו בין
הרבנים שליט"א ,ליבו הם את אש המחלוקת בצורה הרסנית,
ופילגו את המון העם מתוך אינטרסים שפלים.

מחבלים במערכה להצלה מגזירת הגיוס  -אצלם הכל מותר
א] במערכה הכבירה נגד מזימות השלטון הן בעניין גזירת גיוס
בחורי ישראל לצבא ,והן בעניין הגזירות על החינוך ,עובדים אותם
סיקריקים להרחיק מהמערכה את מנהיגי ישראל שאינם מיישרים
עם מגחמותיהם ,וכך גם כשבתחילת המערכה – לפני כט"ו שנים,
ביקש הגה"צ ר' דן סגל שליט"א לאחד את כל גדולי התורה מכל
החוגים למערכה נגד מזימות השלטון ,וכבר היה ניכר התקדמות
ניכרת במאמציו ,הרי שהיו שוב פעם אותם סיקריקים שנכנסו
לעובי הקורה לטרפד את המהלך[ ,ומאז ממאן הגה"צ ר' דן סגל

גם עורך דינם ובא כוחם של עמרם טייטלבוים ויצחק וויס
ושותפיהם ,הרחיב בעניין זה בשמם ,ובנימוק לבית המשפט כתב כי
"המשיבים סומכים ידיהם על פסק הלכה של רבם ,הוא הרב משה
שטרנבוך שליט"א אב בית דין של העדה החרדית ,ומי הוא אותו
הרב שטרנבוך? ובכן הרב שטרנבוך הוא הקיצוני שברבני העדה
החרדית ,הוא עומד מאחורי ההפגנות נגד הגיוס לצה"ל ,עומד

להתעסק בעניין].
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ה] כך היה גם בפרוייקט הבניה במתחם שנלר בירושלים
עיה"ק ,כאשר פתחו הללו במסע טרור נגד הרבנים שהתירו לעבוד
במתחם שלא בתנאים שהם הציבו ,וראשי רבני הסיקריקים הוציאו
מכתב שכל מתחם שנלר כולו בית הקברות גדול המלא מערות
קבורה ,ואסור לחפור שם ,וכולו אסור בהנאה עולמית ,והנה מספר
ימים לאחר מכן נחתם חוזה בין היזמים לארגון הסיקריקים ,ואו אז
נגנז האיסור ,ובין רגע אחד התירו לעצמם לחפור את כל השטח
בעומק שלש קומות מתחת לפני הקרקע...

ב] והנה דוגמא מהמערכה הקודמת שניהלו אותם סיקריקים -
כנגד הבניה במתחם גולובנציץ בבית שמש .כידוע בשעה שהתעורר
הנידון במתחם גולובנציץ קיבלו על עצמם כלל הרוכשים וועדת
פיקוח שתתנהל עפ"י הוראת גדולי ההוראה ובראשם הראב"ד
פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א ,ובפיקוחו האישי של הרה"ג
רבי מנחם מנדל שפרן ,ואז פתחו הסיקריקים במערכה מכוערת
שכמותה לא נשמע בישראל ,תוך כדי רדיפה אישית של גדולי
ההוראה ,מערכה שכללה פשקווילים מזוויעים ,שריפת ספרי קודש
של הרבנים המתירים ,וכל זה בפיקוחו האישי של מלך הסיקריקים
עמרם טיילבוים שפקד על המערכה הבזויה של שפיכת דמם של
אלפים מישראל ,והנה כאשר הם קיבלו את הפיקוח על הכבישים
במקום ,הכל נהיה מותר ,הכל שרויים לכם הכל מותרים לכם ,ובעוד
שחפירת הבניינים אסורה ,הרי שחפירת הכבישים בסביבות
הבניינים – בו הם קיבלו את השלמונים ,הכל מותר ללא למצמץ
עין.

ו] כך גם ידוע מה שעשו בעבר במירון  -שהוציאו איסור כניסה
לכהנים למירון ,וכל זאת רק כדי להתנקם בכהן הגדול מאחיו כ"ק
האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א ,ועבור זה עינו את כל הכהנים
והפיצו איסורים מרוקנים מכל תוכן ,עד שהוברר האמת לעין כל
ויצאו בבושת פנים ,אך עם כל זה המשיכו הלאה בדרכי שקריהם
למערכה הבאה בתור..
ז] גם באותם מערכות שהיו דברים בגו ,כמו למשל הפרשה
הכאובה שהתחוללה בארץ ישראל  -פרשיית "האם המרעיבה",
עוללו עמרם טייטלבוים ושותפיו נזק בלתי יתואר כשהכניסו ידיהם
באיצטלא של 'מבינים' ו'קנאים' למערכה ,ועל דעת עצמם הדליקו
אש ברחובות קריה להלהיט את הרוחות במטרה לנהל קמפיין
מוצלח לגביית כספים בארה"ב ,וידוע הנזק שעוללו בסוף שהאמא
לא שרדה את הכאב ,ורח"ל עד היום איננה בקו הבריאות.

ג] והנה דוגמא נוספת ממערכה קודמת במירון ,ידוע לכולם כי
במירון ישב נציג בוועדת החמישה הרה"ח ר' מרדכי יצחק
ליכטנשטיין שליט"א ,והנה בא הסיקריק עמרם טייטלבוים יחד עם
שותפיו ,וניהלו בפומבי מערכה כבירה כנגד הרה"ח ר' מרדכי יצחק
שליט"א עד שיפרוש מוועדת החמישה  -בטענות שונות ומשונות
שכביכול זהו 'ציונות' ,ולא בחלו בשום אמצעי תוך הפחדות ואיומים
והיכוהו וירדו לחייו ואירגנו הפגנות מתחת לביתו כמיטב המסורת
אצלם ,והנה לאחר שהוכרח הרה"ח ר' מרדכי יצחק לפרוש מוועדת
החמישה ,הם הכניסו ללא שום בושה את הנציג שלהם  -פרויליך,
וכל האיסורים שהיו עד אז לגעת בבניין הציון ,הכל פרח ונעלם בין
רגע אחד אחד ,ובאו בלילה אחד וחפרו בעומק החצר והחליפו את
כל הבלטות כגנבים באישון לילה בלא שום השגחה ופיקוח ,וגרמו
במעלליהם נזקים בלא שיעור ,ולטענת העסקנים שליט"א כל מה
שהמדינה מבקשים כיום להשתלט על מירון ,זהו מחמת כל
ההתגוששויות והמלחמות הפנימיות שלהם שעשו בתוך וועדת
החמישה – עד שהמדינה התערבו לעשות שם סדר.

וכפי הידוע ,כאשר רבינו הגדול מרן הגאב"ד שליט"א ראה את
חוצפתם והנזקים העצומים היוצאים מפעולתם בפרשיית האם
המרעיבה ,ביקש מעמרם טייטלבוים להוציא עצמו מהעניין,
[ובעוה"ר היה כבר מידי מאוחר ,לאחר שכבר לא היה כ"כ מה להציל] ,והוא
סירב בחוצפה לשמוע לקול 'רבו' ,ולא זו בלבד ,אלא גם בשעה
שהגאון הגדול רבי יהושע רוזנברגר שליט"א לקה באירוע לב רח"ל,
ורצו לקחתו לבית החולים הדסה להציל את חייו ,הם לא הניחו
לקחתו לבית החולים כדי שלא לעבור על ה'איסור' הנורא שהטילו
ללכת להדסה ,וזאת תוך כדי סיכון חייו ממש בשעה שכבר הגיע
לשערי מוות רח"ל ,והדברים עתיקים וידועים לכל  -שהם משחקים
בחיים ומוות ללא שום רחמים על הקרבנות האומללים שנפלו שבי
משיטותיהם האכזריות.

ד] והאחרון הכביד ,כאשר רבינו הגדול מרן הגאב"ד שליט"א
עצמו ראה את אשר עוללו בשמו  -והכניסו את ציון הרשב"י לסכנה
עצומה שהמדינה תפקיע את המקום וישתלטו על הציון ח"ו ,ביקש
מהם רבינו הגדול מרן הגאב"ד שליט"א שפרויליך התפטר ויכניס
תחתיו את הרה"ח ר' אליעזר קעטסנבוים שליט"א ,אך כמובן שעד
עצם היום הזה הם לא עשו כן ,וכפי השיטה הידועה "לשני אסור
הכל ,ולי מותר הכל".

ח] כך היה גם בפרשייה הכאובה שהתחוללה לפני מספר
שנים ,כאשר העלילו עלילות שקר על אברך יקר בארץ ישראל
שכביכול רצח את בנו ,וחשובי העסקנים טיפלו בעניין במסירות,
ואף העסקן הנמרץ הרה"ח ר' אברהם סלונים נכנס לעובי הקורה
ושילם לעורכי דינים ממיטב כספו ,והדבר העלה את אפם וחמתם
ד
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שומרים על הוראת הרבנים גם עתה ,אך אם המצב ישתנה ויהא
צורך להוציא הדברים לידיעת הציבור ,נשאל בשנית הוראת חכם
ונפעל לפי העניין ,וידע הציבור ויזהר לא ליפול ברשתו!

של עמרם טייטלבוים ושותפיו שרצו לעשות 'קופה' ולגרוף כספים
מניהול המערכה בעצמם ,ואו אז הבטיח הסיקריק עמרם טייטלבוים
ש"עוד יתנקם באברהם סלונים" ,ואכן קיום ההבטחה לא איחרה
לבוא ,ותקופה קצרה לאחר מכן ,התנקם באברהם סלונים במלא
העוצמה ,וניהל נגדו מערכה בזויה ושפלה מלאה השמצות וגידופים
– על חלקו בפרוייקט מתחם גולובנציץ בבית שמש.

סוף דבר ,הציבור מתפכח לאט לאט ,וגם אותם שבעבר הלא
רחוק עוד קנו את ה'לאקשן' שלהם ,מתחילים לאט לאט להכיר את
שיטותיהם המופקרות ,כאשר העניין חוזר על עצמו ממערכה
למערכה ,הם מכניסים את אפם למקומות לא להם ,כשנגד עיניהם
עומד רק מטרה אחת ,כסף ,כסף ,כסף.

ט] כשהם יורדים יורדים עד למטה ,וכאשר לא יכלו לסבול את
התפתחות והצלחת קהילת הקודש תולדות אהרן ,לא התביישו
לפתוח מערכה מבוזה כנגד שמחת בית השואבה המרכזית
המתקיימת מידי ערב בחג הסוכות בבית המדרש הגדול תולדות
אהרן ,והוציאו 'איסור' על קיום שמחות בית השואבה בירושלים
עיה"ק ,ולא יאומן כי יסופר איך שלמען אינטרסים שפלים של
קנאה ונקמה ,החליטו לבטל מעמדות נפלאים של קידוש ה' אשר
רבבות יהודים מכל גווני הציבור החרדי בארץ ובעולם מתחממים
ומתעוררים שם באש קודש לאבינו שבשמים ,ובמסווה דקדושה
וקנאות מזויפת הוציאו כתבי פלסתר נוראים לחרף ולבזות ולגדף
את כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א וקהל מרעיתו ,וגם
כאשר הבית דין הגדול בירושלים כתבו מכתב לעודד את המשך
קיום שמחות בית השואבה בירושלים ,לא הועיל הדבר למנוע מהם
להמשיך בפעילותם ,עד שהלכו בדרכי מלחמה והוציאו לרחוב את
המראות הקשים איך שראש הסיקריקים עמרם טייטלבוים נצפה
עושה מעשים חמורים (וד"ל) ,ואז מלאך רע ענה בעל כרחו אמן -
והוכרח להפסיק ולגנוז את המערכה הבזויה שניהל נגד תולדות
אהרן.

***
ייאמר ברורות כי אין אדם אחד שעמרם טייטלבוים סייע לו
להיחלץ מיד הצבא בפטור או בדיחוי  -בייעוץ או בתקציב( .ולאלו
עסקנים והאירגונים האמיתיים הם יורדים לחייהם) מעולם לא
שמענו בתולדות ישראל על עסקן אמיתי שכל פעולותיו מסתכמות
בלהשמיץ את הזולת ,ואילו אצל אותם סיקריקים  -עמרם
טייטלבוים ושותפיו אין אפילו פעולה אחת לחיזוק וביצור הדת,
אלא הכל מתמקד רק על עריפת ראשו של פלוני ,ושפיכת דמו של
אלמוני שאינו מסכים ללכת עם התלם החדש שיצרו למען תועלת
המערכה הבזויה לצרכי כסף ושלטון.
הגיע הזמן להניח על השולחן את הדברים הידועים לכל ,עמרם
טייטלבוים ,אליהו בוימרינד ,וחבריהם הסיקריקים ,אינם אלא שפלי
אדם ,לא מעניין אותם לא גיוס ולא קברים ,אלא רק כסף ,אין כאן
לא גיוס ולא קברים אלא כסף וכסף כסף ,כל מערכה מתחלפת לפי
כמות הכספים שאפשר לגרוף בארה"ב – ולפי ההתלהבות
הציבורית ,ובעוד שבזמן שהמערכה על הקברים הניבה להם כספים
גדולים הם הודיעו על איסור מוחלט למחות על הגיוס ,הרי שבשעה
שהמערכה על הקברים אבדה מן העולם הם החליטו לקפוץ על
הסירה ולעשות כסף מהמערכה על הגיוס – אותה הם בעצמה
השתיקו רק לפני כמה שנים.

י] ואולי כאן המקום להודיע ולפרסם קצת מי הוא עמרם
טייטלבוים ,ומן הראוי להקדים ,שלא נעלם מאיתנו כי איסור לשון
הרע הוא איסור חמור מאוד ,וזמן רב הסתפקנו אם להזכיר ולעורר
את הציבור בעניין זה ,והלכנו להתייעץ בשאלת חכם ,וקיבלנו
תשובה שמן הראוי לפרסם הדברים– כדי שידעו היהדות החרדית
בארץ ובחו"ל להיזהר ממנו ,ובכדי שלא יעיז עוד להמשיך במנהגו
הצבוע כשמחד רוממות אל בפיו ,ומאידך במעשיו הוא נוהג כשפל
שבפושעי ישראל.

עם הזמן מתבררים עוד ועוד פרטים על הקשר בין שני
הסיקריקים – עמרם טייטלבוים ואליהו בוימרינד ,כאשר שניהם
עומדים בעצה אחת להשתמש בשם מערכות שונות כמו גיוס בחורי
ישיבות או חפירת קברי ישראל כביכול ,והכל למען מטרה אחת
שפלה של בצע כסף.

ובכן ,בעבר הלא רחוק עקבו משמרת הצניעות אחרי עמרם
טייטלבוים במצלמות נסתרות ,ותפסוהו בשעת קלקלתו כגנב
הנמצא במחתרת בעניינים חמורים שביהרג ואל יעבור (וד"ל) ,ואז
באו גיסיו ובני משפחתו לבכות ולהתחנן לרבינו הגדול מרן הגאב"ד
שליט"א שלא יפרסמו את התמונות והווידיאו כדי להצילם מפגם
משפחה וכדי שלא יבוא להם נזק בשידוכים ,ואכן אז נמנעו
מלפרסם את התמונות והווידיאו הנמצא תחת יד העסקנים ,ואנו

אין ספק כי אמירתו הברורה של כ"ק האדמו"ר מהר"א
מסאטמר שליט"א כי אי אפשר לתת אימון בסיקריקי ירושלים ,וכי
המערכות הכבירות המתנהלות על ידי מנהיגי וקברניטי היהדות
ה
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ומי שמתנגש בדרכם ובמטרתם השפלה לעשוק את כספם של
עשירי ארה"ב מחד ,ומאידך להעליל שקרים שונים על קבריניטי
ומנהיגי היהדות החרדית בארץ.

החרדית ,צריכות להתנהל בכובד ראש ללא שותפותם של אותם
סיקריקים המערבים ידיהם לחבל בקודש ,תיחרט לדורות עולם
בהיסטוריה היהודית ,ואנו בטוחים שגם שאר תושבי ארה"ב יבינו
את הצורך להתנער מאותם ארחי-פרחי – במוקדם או במאוחר.
ההיסטוריה הקרובה והרחוקה תשפוט את אותם סיקריקים
שפלים ,השופכים דם נקי ומעלילים עלילות שקר וכזב על כל מי

תביעה בערכאות ע"י אליהו בוימרינד

ו

