אחרי  35שנות פעולה בעולם התשובה ,ומעת לעת גיחות לנושאים ציבוריים,
המחזיר בתשובה המפורסם מכריז על כניסתו לפוליטיקה באמצעות
מפלגה שהקים' ,כוח להשפיע' ,והזירה כבר רותחת • הניזוקה העיקרית,
ש"ס ,יוצאת למתקפה ,והרב אמנון יצחק מחזיר מלחמה שערה • השבוע
הוא מגיב בראיון מקיף ב'שעה טובה' ,על פי מיטב היכולת המוכחת שלו
בשיטת ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה ,והוא יוצא חוצץ נגד ראשי ש"ס,
ובעיקר נגד הרב משה יוסף ,בנו של הגר"ע יוסף ,ואת הראיון הוא פותח
בהצהרה המבהירה" :תכתוב ,הרב אמנון יצחק מייסד מפלגת 'כח להשפיע'
מתכוון לרוץ עד הסוף ולהביא מספר מנדטים דו ספרתי .נקודה".

הרב אמנון יצחק הולך ל'פוליטיקה'
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שזכו לחזור בתשובה בזכות המאמצים שלנו ,להצביע
רק 'כח להשפיע' ,ונגד המפלגה כפוית הטובה ,ש"ס,
בראשותם של הרב משה יוסף ומשפחתו".
אם כוח להשפיע קיימת בסקרים רק שלא שואלים
עליה ,מדוע ש"ס לא יורדת?
"קודם כל ש"ס לא נמצאת על עומדה ,כי דרעי
אמר שבסקרים יש לו  7מנדטים ועם ה–  11של ש"ס
זה ביחד  ,18ואין להם ."18
לפי הסקר שדרעי הציג היו לש"ס רק  7או אפילו
.6
"אבל האמת שהתשובות באות על פי השאלות
של הסוקרים .כאשר הסוקר שואל על שבע מפלגות,
מפלגות אלה ימלאו את המאה אחוז ,כאשר הם ישאלו
על שתי מפלגות אזי שתי מפלגות ימלאו את המאה
אחוז ,ואם ישאלו על  20מפלגות ,אזי  20המפלגות
ימלאו את המאה אחוז .תמיד יהיה מאה אחוז .לכן
כאשר לא שואלים על 'כח להשפיע' ,אנשים משיבים
על מה שהיו מצביעים ללא הופעת 'כוח להשפיע'".
אתם עצמכם עשיתם סקר רציני משלכם?
"משרד שריד לחקר דעת קהל עשו סקר ,ובסקר
האחרון התוצאה הייתה 5־ 6מנדטים ,וזה עוד לפני
שאני קם מהכסא".
מה הייתה השאלה?
"האם תצביעו על מפלגה שיציג הרב אמנון
יצחק?".

ל תוך הוואקום של הפוליטיקה החרדית
המייגעת נכנס בסערה גדולה הרב אמנון
יצחק ,יו"ר תנועת 'שופר' וגם הלוז של
התנועה ,שלבטח אינו דמות שזקוקה להצגה לרבים,
הוא והז'אנר המיוחד שלו ,וגם ה'אנטנה' שלו,
הצ'ופצ'יק המפורסם ,שהרב אמנון יצחק מרבה
להתבדח "על חשבונו" בהופעותיו הנודעות.

נגד הרב משה יוסף ומשפחתו
ואם נכנס אז נכנס ,בכל הלהט ,ובכל העוצמה
המוכרים שלו ,עם היכולת לנהל קמפיינים ,ולכבוד
המאורע ,הוא גם מוכן להתראיין ,להשיב על כל
שאלה ,ולו הקשה ,המאתגרת וגם הפרובוקטיבית
ביותר .לא קשה לזהות כי הוא נתון בעיצומה של
סערה גדולה ,ואם מישהו חשב כי מדובר במהלך
חולף ,בספין ,אזי נכונה לו אכזבה .כבר בפתיחה ,הוא
משיב לשאלתנו" :תכתוב ,הרב אמנון יצחק מייסד
מפלגת 'כח להשפיע' מתכוון לרוץ עד הסוף ולהביא
מספר מנדטים דו ספרתי .נקודה".
'כח להשפיע' לוקחת כוח מש"ס ,זו לא התגרות
גסה ברב עובדיה?
"הרב אמנון יצחק אוהב את מרן הרב עובדיה
יוסף בכל ליבו וכן הרב עובדיה אוהב מאד מאד את
הרב אמנון יצחק ,וכל הביקורת אינה חלילה נגד
גדול הדור הרב עובדיה יוסף ,אלא נגד משה יוסף
ואשתו ששולטים ביד רמה ובעורמה בנעשה בש"ס,
ואנחנו מייצגים בזה את רוב הפעילים בשטח ואת רוב
המצביעים של ש"ס ברחבי הארץ שחוששים להביע
את דברם מסיבות ידועות".

"הבאנו מיליון חוזרים בתשובה"
הבעיה שכל המפלגות החדשות שקמו היו טובות
בסקרים ואחר כך נעלמו .ל'מפלגת המרכז' בזמנו צפו
הסקרים  20מנדטים ,גם ליאיר לפיד צפו הסקרים
בתחילת הדרך  20מנדטים ,וכידוע אין לו אותם היום.
זה מקובל שכאשר שואלים על משהו חדש אנשים
מתלהבים ,מה גם שזו שאלה מכוונת.
"זו טעות ,כי כשיש לתקשורת אינטרס לפגוע
בביבי הם יריצו כל מפלגה קיקיונית ,לא זה המצב
אצלנו ,כאן הם יעשו הכל כדי להצניע ,כי הם חוששים
שמא אשנה את המאזן הדמוגרפי".
אתה מדבר על שני שליש בעלי תשובה שהבאתם
לש"ס ,כמה בעלי תשובה באמת החזרת?
"לפי הסקרים ,מאות אלפי משפחות ,שזה ביחד
מיליון נפש".
אם מיליון נפש חזרו בתשובה ,למה המדינה

"העבריין המורשע"
אחר הוא מוסיף" :אתה יכול להוסיף כי הרב
אמנון יצחק מלגלג על כל הפרשנים של ש"ס וביניהם
העבריין המורשע יהודה אבידן בעל אות הקלון –
שדבק בו למרות שעבר הפז"מ של הקלון (שבע שנים)
שמפרשן ב'קול ברמה' וקורא לרב אמנון יצחק "פרא
אדם" ,הוא עז פנים שאין תרופה למכתו ,שסולק על
ידי דרעי מתפקידו ואומץ בחזרה על ידי משה ואשתו
שניסה לחברו לאלי ישי נגד דרעי ,למרות כל מה שזה
עשה ,והכל בזכות היותו אחיינה של הגברת".
זו הכרזת מלחמת נגד 'קול ברמה'?
"רדיו קול ברמה נוקט במהלך חד צדדי נגד הרב
אמנון יצחק ,בכל התקופה עד לראיון זה".
וכל זה למה?
"התשובה פשוטה ,הם פועלים מתוך הפחד והרעד
שיקום תחליף לש"ס בהנהגה אמיתית ונקיה ,שאצלה
מילה זה מילה ,והיא תפעל בלי גיחזים שעומדים ליד
הדלת ,והוא (רדיו קול ברמה) נותן במה לכל מוקיון
וליצן לומר שזה רק ספין ומפלגת 'כח להשפיע'
לא תעבור את אחוז החסימה .למרות שמפלגת כח
להשפיע פרסמה את הסקר שנותן לרב אמנון יצחק
8־ 9מנדטים ועוד  17בספק.

"הסקרים מעלימים
את 'כח להשפיע'"
בוודאי שאלו אותך רבים ,אם זה כל כך טוב מדוע
זה כל כך רע ,למה לא פוגשים בסקרים הרשמיים,
הניטראליים ,של כלי תקשורת ,את מפלגת 'כח
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להשפיע' לפחות ב– 2־ 3מנדטים?
"קודם כל אשלח לך את מכתב התלונה שלנו
לוועדת הבחירות לשופט אליקים רובינשטיין.
הנקודה שהסוקרים לא שואלים במכוון ,וזאת גם
בסקרים שמוזמנים על ידי חרדים .הכל כדי לגרום
לאנשים לחשוב שהקול ילך לאיבוד .כפי שבבחירות
לפני  7שנים עשו לגימלאים ,שלא ראו אותם בסקרים
ולבסוף הביאו  8מנדטים".
אגב ,שבעה.
"אומרים בסקרים ש'לעלה ירוק' יש אפס ,אם
מביאים את 'עלה ירוק' עם תוצאת אפס שיכתבו גם
של'כח להשפיע' יש אפס".
אולי מביאים בסקרים כאפס רק את מי שמתקרב
לאפס ,ולא את מיש אין לו כלל סיכוי.
"ל'כח להשפיע' יש בסקרים הרבה מנדטים ,אבל
מה? הם ,הסוקרים ,שמונעים מכוונות אינטרסנטיות
של גורמים שונים ,לא שואלים על 'כח להשפיע' ,כי
יש הפתעה ,ומתברר כי כוח להשפיע הוא דו ספרתי
ואם היו שואלים היו גם מוכרחים לפרסם ,לכן הם לא

שואלים ...יש לנו הקלטות של אנשים שנשכרו על ידי
מינה צמח כדי לסקור ,ואמרו כי את 'כח להשפיע' לא
מעלים במחשבה ובכוונת מכוון".
ומכל עשרות הסקרים אין סקר אחד הוגן?
"אם היה אחד הוגן היה שואל שאלה הוגנת על
כל המפלגות".

"ש"ס כפוית טובה כלפינו"
כאשר שואלים את ראשי ש"ס למה אתם יוצאים
למלחמה בחרי אף נגד הרב אמנון יצחק ,הם מגיבים
בשאלה שכנגד" ,מי שמו?" ,או אף "האחד בא לגור",
רק חזר בתשובה וכבר הוא מורה דרך לחרדים?
שיתעסק עם בעלי תשובה".
(בסערה) "קודם־כל שני שליש ממפלגת ש"ס
הם בעלי תשובה שלי ,ובזכותי לומדים מאות אלפי
יהודים את ספרי הרב עובדיה יוסף ובניו .הרב אורי
זוהר רשם עשרת אלפים ילדים ל'מעיין החינוך'
באותה זכות ,ומכאן אני קורא קריאה לבעלי התשובה

נראית כפי שהיא נראית?
"המדינה נראית כמו שהיא נראית ,אבל תראה
איך נראות הערים החרדיות ,רבע מהאוכלוסיה של
הילדים הם חרדים .איך זה קורה? מאיפה צמחו?!
החרדים של ש"ס הם מסורתית רק  5מנדטים,
אולי  .6זה אומר שאין לך דיבור לכל האחרים.
"אתה שוכח שהמצע שלנו הוא כלכלי – חברתי,
ולכן 'כח להשפיע' תשיג יותר .כששים אחוז מבוחרי
ש"ס יעברו אלינו ,מלבד המאוכזבים והמרומים וכל
האחרים".
זהו? מבחינתכם ש"ס אין בה מתום? פסולה
לחלוטין?
"אף מפלגה לא פסולה למי שרוצה לבחור בה ,למי
שלא רוצה יש לו סיבות טובות לעשות זאת".
מה אתם מציעים לבוחר הש"סי? שימרה את פי
מרן שמורה להצביע עבור ש"ס?
"כאשר יצאנו לקמפיין של מפלגת 'כח להשפיע'
נשאלנו את השאלה הזו ,מה יעשה הבוחר כאשר הרב
עובדיה יוסף אומר להצביע עבור ש"ס והרב אמנון
יצחק אומר להצביע 'כח להשפיע' ,והתשובה היא
שהבוחר יבחר .מאחר ודרעי והרב דוד יוסף אומרים
לא להצביע עבור מפלגת "לחם בשקל" והרב אמנון
יצחק קורא להצביע רק למפלגת 'כח להשפיע' הרי
סביר שרבים יישמעו לקריאה ולו רק מתוך הכרת
הטוב של מאות אלפי בעלי תשובה שהחזירם לדרך
הישר שתביאם לגן עדן".

"אין עם מי לדבר אצל הערבים"
מה דעתכם על אריה דרעי?
"אריה דרעי אומר לא לבחור ב'כח להשפיע' ואני
אומר לא לבחור בש"ס."...
נראה כי גם בתוך הסער הגדול ,הרב אמנון יצחק
נמנע מלתקוף אישית את הפוליטיקאים של ש"ס,
מלבד שלושת השמות שהזכיר בתחילה .כאשר המסר
ברור ,מי שסבור כי יוכל לצאת נגד 'כח להשפיע'
שיסד ,ויצפה לחיסיון ,טועה.
מהן העמדות שלכם בנושאים מדיניים וביטחוניים,
או שאתם חברתיים בלבד ,כמו יחימוביץ'?
"אנחנו מאמצים את דו"ח 'ועדת המאחזים' של
השופט אדמונד לוי לגבי יהודה שומרון ,אנחנו גם
בעד שלום אמיתי וצודק ,אבל לא מאמינים שהוא
יתכן ,ואנחנו גם משוכנעים ,כמו כל היהודים ,שאין

"הרב אמנון יצחק
אוהב את מרן הרב
עובדיה בכל ליבו וכן
הרב עובדיה אוהב
מאד את הרב אמנון
יצחק ,וכל הביקורת
אינה חלילה נגד
גדול הדור ,אלא
נגד הרב משה יוסף
ואשתו ששולטים
ביד רמה ובעורמה
בנעשה בש"ס ,ואנחנו
מייצגים בזה את
רוב הפעילים בשטח
ואת רוב המצביעים
של ש"ס ברחבי
הארץ שחוששים
להביע את דברם
מסיבות ידועות"
"מי שאמר עלי
שאני לוקח למפלגה
כסף מ'שופר' "רשע
מרושע" ,ואני מודה
על הזכויות שהעביר
לי עכשיו על ידי
הלשון הרע עלי,
ואני מבטיח שלא
אחזיר לו אותם...
לא אדבר נגדו" .דבר
נוסף ,שיהיה ברור:
המפלגה זה דבר שיש
לו חשבון לבדו ואסור
לערב – אין קשר בין
'שופר' למפלגה"
שעה טובה 13 s

"הרב אמנון יצחק
מלגלג על כל
הפרשנים של ש"ס
וביניהם העבריין
המורשע יהודה
אבידן בעל אות
הקלון – שדבק
בו למרות שעבר
הפז"מ של הקלון,
שמפרשן ב'קול
ברמה' וקורא
לרב אמנון יצחק
פרא אדם ,הוא
עז פנים שאין
תרופה למכתו"
"יש לנו בסקרים
הרבה מנדטים ,אבל
מה? הסוקרים לא
שואלים על 'כוח
להשפיע' ,כי יש
הפתעה ,ומתברר
כי כוח להשפיע
הוא דו ספרתי
ואם היו שואלים
היו גם מוכרחים
לפרסם ,לכן הם
לא שואלים ..יש
לנו הקלטות של
אנשים שנשכרו על
ידי מינה צמח כדי
לסקור ,ואמרו כי
את 'כוח להשפיע'
לא מעלים
בכוונת מכוון"
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עם מי לדבר .אם היה עם מי לדבר היינו מבקשים
חמש שנים ניסיון של אורח חיים תקין ,ולאחר מכן
היה אפשר להגיע למצב שאפשר לעשות משהו .בלי
זה אין על מה לדבר".

"ההתנחלויות יישארו"
זה המצב המדיני על רגל אחת ,אתם בעד
ההתנחלויות?
"בעד כל התנחלות שהיא בהסכמה ,שלא על מנת
להתריס".
ומה יהיה עם אריאל ,עמנואל ,אלון מורה,
קדומים?
(נחרץ) "יישארו".
אתם פונים גם לקול הדתי לאומי?
"אני פונה לכל עם ישראל ,המצע שלי טוב לכולם,
בפרט לאנשי ש"ס".
הסיפא מבקשת להבהיר חד משמעית להיכן
הדברים פונים.

"לחם בשקל ,דירה ב–  110אלף,
ביטוח בריאות ב–  20שקל"
ויהדות התורה?
"גם המצביעים שלהם רוצים לאכול לחם בשקל,

וגם הם רוצים ביטוח בריאות ב־  20שקל ,וגם הם
רוצים להחזיר את קרקעות הקיבוצים לעם ישראל
כולו .כולם רוצים להוזיל את מוצרי היסוד .להוריד
את המע"מ ולהוזיל את הדלק ,ובוודאי שרוצים
שדירה לזוג צעיר תימכר ב–  110אלף שקלים ולא
במיליונים .מטרתנו לחסוך לכל משפחה ממוצעת בת
 6נפשות  16אלף שקל לשנה ו–  1300שקלים בחודש,
שזה חסכון אדיר .מלבד נושא הדירות".
ואז נבזבז את כל מה שאין במדינה ,ונהיה כמו
ספרד ויוון...
(בחריפות) "להביא לחם בשקל מביא רמי לוי ,לא
צריך שהמדינה תבזבז .גם כל חברת ביטוח תקפוץ על
מיליון מבוטחים שיבואו אליה .זה המצב גם בנוגע
לקרקעות .במקום ש–  12מיליון דונם ישתזפו בשמש
אצל הקיבוצים ,שיתנו אותם לעם היושב בציון".
אבל מה יעזרו הקרקעות ,אם הבניה עצמה עולה
 400אלף שקל.
" ₪ 110.000עולה בניה קלה ,ו־  150אלף שקל
בניה מתועשת".
איך זה יכול להיות כאשר העלות למטרה עומדת
על בערך אלף דולר.
"זאת הטעיה ,העלות היא  400דולר למטר בבניה
בכמויות".

על ראשות הממשלה"...

"אם אתה ממליץ אחשוב

הצעה :לחשוב שלפני שמתחילים
עם הרב אמנון יצחק
צריך לומר שהרב אמנון יצחק נראה נחוש ,תקיף בדעתו ,כפי שרק הוא יודע להיות ,ומאד בטוח
בעצמו .אם אלה מדדים לתוצאה הסופית ,אזי זו עשויה להיות מעניינת .זאת על אף שאחרים טוענים,
שאנשיו שסוגדים לו מטעים אותו ,וכמו רבים אחרים שקיבלו אינפורמציה לא מדויקת ,גם הוא בונה
את המהלך מרחיק הלכת על מידע לא מספק .אבל צריך לומר שמעבר לנימת הזלזול שמשמיעים
פוליטיקאים ,בעיקר בש"ס ,קיים חשש .לא סוד הוא שהמצב בש"ס לא חגיגי ,המתח בצמרת לא פשוט,
וכאשר בסקרים המפלגה לא ממש מתרוממת ,בוודאי לא לגבהים עליהם דיברו עם צירוף אריה דרעי,
בואו של הרב אמנון יצחק למסיבה הפוליטית ,עשוי להנחית מכה לא פשוטה על ש"ס .בעיקר כאשר
יש להניח שעל רקע האווירה המלחמתית ,והנכונות של הרב אמנון יצחק לתת תשובות גם לאתגרים
שהציבה צמרת ש"ס ,אלה יזהרו מפני תגובתו ,שעשויה להיות חריפה עוד יותר.
ואכן ,ביום שלישי אחה"צ ,היום בו נערך הראיון ל'שעה טובה' ,הזמין 'קול ברמה' ,שהוא תחנת
הבית של ש"ס ,את יריבה הגדול של המפלגה להשמיע את דברו לציבור השומעים .מעשה שמוכיח
כי ש"ס אינה חפצה בעימות .יש להניח שאם ש"ס תנסה לעשות שימוש נרחב בהשפעת הגר"ע יוסף
ולגרום לכך שתהיה הודעה חריפה נגד 'כח להשפיע' ,הרב אמנון יצחק שככל הנראה עומדים לרשותו
משאבים של ממש ,יוכל להופיע שוב עם תשובה משלו ,וזו עשויה להיות הולמת ,תרתי משמע .בעיקר
כאשר נראה שהוא שש אלי קרב ,וכזכור כאשר מרגיזים אותו זה עשוי להסתיים לאו דווקא כפי
שהנוגעים בדבר מצפים.
גם מעבר למתרס .במקביל לנעשה בש"ס ,גם בתוככי יהדות התורה המצב איננו מרנין .כולם
נלחמים שם בכולם ,ו'אהבת ישראל' נשפכת גם שם .לא מן הנמנע כי במצב שנוצר ,חלק מהבוחרים
הפוטנציאליים יחליטו 'לעשות פשרה' ,ולהצביע דווקא לרשימתו של המחזיר בתשובה.

בקיצור ,אתה מוכן להיות ראש הממשלה ולפתור
את כל בעיות האומה...
(מיניה וביה) "אם אתה ממליץ עלי ,אני אחשוב
על זה"...
אם אתה כל כך בטוח בעמדתך ,מדוע לא התייצבת
אישית בראשות המפלגה?
"כי מבחוץ אני יכול לפעול יותר טוב ,ולהיות שר
אפשר גם כאשר אתה לא בכנסת".
להיות ראש ממשלה אי אפשר לעשות מבחוץ.
"ראש ממשלה זה עוד מוקדם".
למה?
"כי אין לי כרגע מספיק קולות כדי להיות ראש
ממשלה ,בקדנציה הבאה אהיה או ראש מפלגה השניה
או הראשונה".
אתם מאמינים בכנות כי המצע הזה יביא כל כך
הרבה קולות שנדרשים כדי לעבור את אחוז החסימה?
"כל הסקרים מגלים כי  64אחוז מוטרדים מהמצב
הכלכלי חברתי ,ולכן גם המצע שלנו מאד פרטני
ומשיב על כל בעיה".

הבהרת מרן הגראי"ל

"הרב שטיינמן אמר לי כי אם
יש דרך להציל מצווה להציל"

מעניינת גם ההבהרה של מרן הגראי"ל שטיינמן ,שלא יצא נגד 'כח להשפיע' ,אלא רק אמר כי הוא
תומך ברשימת יהדות התורה .לא ממש התנגדות לרשימה החדשה ,מצב דברים שבו עשויה להתפתח
הפתעה.
בכל מקרה ,את כניסתו של הרב אמנון יצחק לזירה הפוליטית עדיין מוקדם לבחון ,וקשה לכמת
אותה רק על פי הסקרים הקיימים .אין זה סוד ששמורה לו אהדה בחוגים רחבים ,גם אם לאחרים עצם
איזכור שמו מהווה מטלית אדומה.
אבל מי שעוקב אחריו ואחרי דרכו והתבטאויותיו לא ממש הופתע מפתיחת המפלגה על ידי העוסק
בהחזרה בתשובה .כבר בעבר הודיע מספר פעמים כי הוא שוקל להקים מפלגה דתית ולרוץ לכנסת,
כאשר גם העיתון שהקים היה בעצם צעד בדרך לכנסת.

מתי החלטתם לגשת לבחירות?
"בשעה שהרב שטיינמן שלח לי על ידי נאמן ביתו
לאחר ששאלתי כדלהלן" :אם יש לי כוח אלקטוראלי,
האם במצב בו לפיד יוצא במפלגה חילונית נגד
החרדים ,האם יש לי חיוב לעשות משהו?" .הרב
שטיינמן אמר שאם יש כוח ,מצווה להציל".
מכאן מגיעה המילה "כח להשפיע"?
(דוחה בבוז) "לא ,זה שם שניתן לפני חודש וחצי
כאשר לקחנו מפלגת מדף שנקראה כך ,ולא כפי

שמשקרים מביתו של הרב שטיינמן ,שם מפרסמים
שאני טוען שהוא התייחס כביכול למפלגה עצמה .זה
לא נכון ,הייתה רק שאלה האם יש חיוב לעשות כאשר
יש כוח ,והוא אמר שכן .גם מה שהתפרסם בעיתון
'יתד' היה מבאי ביתו ולא בכתב ידו .זה לא אומר
שזה סותר את מה שאמרתי ,שאכן הייתה שאלה ,וגם
תשובה ,ש"מצוה להציל" ,כמו שהרב שך אמר בשעתו
שצריך להצביע לש"ס ,וכל זה בגלל הח"כ התימני
שלא נתנו לו רוטציה וכך נבנתה ש"ס .הרב שטיינמן
אמר רק דבר אחד ,שצריך להקים מפלגה כדי להציל.
לא אמרתי שאמר להצביע בעד המפלגה שלי ,זאת לא
אמרתי .מי שאומר זאת יוצר ספינים שקריים מחשש
שיבולע לאינטרסים שלו".

"סקר של  1500נשאלים"
אם נשמעים לרב שטיינמן ,מה יהיה איפה אם הרב
שטיינמן יקרא לכם ויגיד ברורות שהוא מבקש להוריד
את הרשימה כי היא מסכנת את 'יהדות התורה'?
"ניסו לעשות את זה ולא עלה בידם .אבל הרב
שטיינמן הוא איש אמת ,הוא יודע שיצאתי לדרך
בעקבות האמירה שלו ואין חילול השם יותר גדול
מאשר שגדולי ישראל חלילה לא עומדים בדבריהם,
כי זה יגרום חלילה שיגידו שאין להאמין לדתיים"
בשעתו הייתם קונצנזוס ,אחר כך כאשר היה לכם
עימות עם גור הותקפתם קשות ,הפוליטיקה שווה
את העניין של איבוד הקונצנזוס?
"אני על דבר אמת אלחם נגד כל גורם ,הן אצל
החרדים והן אצל החילונים ,וזו משימתי בחיי .צריך
להוקיע ולפרסם מי שלא עושה כדרך התורה ולעשות
זאת ללא כחל וסרק".
ואם באמת תהיה קריאה משותפת של גדולי הדור

שתורידו את הרשימה ,מה יקרה אז?
"לא תהיה פניה כזו".
והיפותטית?
(יוצא מהעניין) "לא מתעסק בהיפותזה ,אלא
בדברים אמיתיים ובאנשים אמיתיים".

"אין מצב ש'כח להשפיע'
לא תקבל 5־ 6מנדטים"
נניח שיוצאים לדרך ולבסוף מתברר של'כח
להשפיע' אין את הכוח להשפיע ,מה זה יעשה לכם?
"אין מצב כזה .ותשובה זו מייתרת את ההמשך".
אתם משוכנעים שהמפלגה תגיע לפחות לעשרה
מנדטים.
"אמרתי שאם יהיו 5־ 6אהיה מאוכזב 10 .נו נו,
וב–  18אני עלול להירגע".
אין מצב שלא? או שאתם תולים הרבה בקמפיין?
"הסקרים שעשינו היו  1500איש וזה סקר רחב
שמביא תוצאות ברורות .התוצאות מדברות בעד
עצמן".
אם תשאל עשרה אנשים ברחוב כפי שעשינו,
מסתבר כי יגידו לך שלא יצביעו 'כח להשפיע'.
"גם חמישים איש לא מייצגים את המציאות ,יש
סקרים שנעשים בצורה מקצועית והם אומרים את
הכל".

"כיפות שקופות"
יש לכם ציפיות להצבעה שתגיע גם מציבור
חילוני?
"אמרתי שהרבה מאד "כיפות שקופות" יצביעו
עבורנו .כך יעשו הרבה מבני הנוער שמבקרים
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מכרם התימנים
ל'כח להשפיע'

הוא מהבולטים בין המחזירים בתשובה
בישראל ,חוזר בתשובה בעצמו ,ראש ארגון 'שופר'
הפועל להחזרה בתשובה בישראל ובריכוזי יהודים
נוספים בעולם .הוא בעל השקפה חרדית אנטי
ציונית.
אין זה סוד כי הרב אמנון יצחק הפך לחלק
מהנוף הישראלי ,גם בעיני מבקריו ומתנגדיו .הוא
הצליח לייצר כוח משלו ,והפך לדמות שגם אם לא
אוהבים אותה לא ניתן עוד להתעלם ממנה .כאשר
מה שמאפיין אותו זה פיתוח מעצמה שבנויה על
איש אחד .אפשר לומר במידה מסוימת כמו מפלגת
ליברמן ,שבשונה מכל המפלגות בנויה עליו ,וכך
הוא מאלץ גם את יריביו המרים להקשיב לו ולנהוג
כבוד בנוכחותו.

בי"ס חילוני וצבא
הרב אמנון יצחק נולד לפני  59שנים ,בר"ח
כסלו תשי"ד ,בשכונת 'כרם התימנים' בתל אביב,
כבנם של זכריה ורומיה יצחק ,יהודים יוצאי תימן,
שכמו רבים אחרים בתקופה ההיא הלכו ברמה
כזו או אחרת עם הזרם .מה שהביא לכך שבנם
אמנון למד בבית הספר הממלכתי 'תל נורדאו'
"בעיר העברית הראשונה" ,ואחר כך בתיכון 'הולץ'
במגמת אלקטרוניקה .לימים סיפר כי הוריו היו
מסורתיים והוא התרחק מהמסורת בנעוריו והיה
לחילוני (אמו נפטרה לא מכבר ,ובעת חוליה פנה
לא אחת לציבור בבקשה שיתפללו למענה).
כחילוני הוא כמובן עשה שירות מלא בצבא,
וזאת בחיל התותחנים ,ואחרי השחרור ניהל,
כמו עוד צעירים בימיו ,עסק למכירת מוצרי
אלקטרוניקה במרכז תל אביב.
ואז הוא התוודע ליהדות ,ובגיל  24חזר
בתשובה.
חזרתו בתשובה התבררה כבעיה לחילוניות.
שכן הוא התגלה עד מהרה בכל כשרונותיו ,בחדות
האמירות שלו ,בכושר הביטוי העז ,וביכולת לעשות
שימוש באמירות ציניות על מנת לשכנע אנשים,
בעיקר צעירים ,אבל לא רק ,לחזור בתשובה .או
בקיצור ,הוא "עשה צחוק" מהחילוניות ,אותה
הכיר היטב מבפנים ,מה שגרם לרבים ללכת אחריו.
אחד מהאנשים שהלכו איתו ,היה אחיו ,הרב אורי
יצחק .ואכן ,על פי הערכות מבוססות ,גרם הרב
יצחק לרבבות אנשים לחזור בתשובה .בראיון
זה הרב אמנון יצחק העריך כי החוזרים בתשובה
באמצעותו ובני משפחותיהם מגיעים למיליון נפש.

הרב :הגאון רבי יהודה שפירא
זאת כאשר הוא מקפיד לעשות לעצמו רב,
את הגאון רבי יהודה שפירא מתלמידי החזון איש
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ומראשי כולל חזון איש ,לו הוא נשמע עד פטירתו.
כאשר עתה ,כפי שהוא אומר בראיון ,הוא מקבל
עליו את הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קניבסקי כמי
שאותם שואל בכל בעיה בה יש לו ספיקות.

"טמבלביזיה"
עד מהרה הוא הצליח להחריד את הממסד
המיורא ,וזה עשה אותו ל'אויב העם' המוכרז.
בתקשורת שודרו סדרות עליו ,בעיקר בתוכניות
הבידור ,תחת הדמות 'ארנון יצחקי' .אבל הרב
אמנון יצחק לא נשאר חייב ,ובהרצאותיו הוא כינה
את התקשורת כ"תשקורת" ,ובמינוח הנודע שלו,
"טמבלביזיה".
כבר בראשית דרכו הוא מתגלה ככוכב ,מופיע
בהרצאות ב'סמינרים' שמארגנת תנועת 'ערכים'
שמגלה את יכולותיו .אבל יחסית במהרה ,למעשה
כעבור  10שנים מחזרתו בתשובה ,הוא פותח
בתשמ"ו את תנועת התשובה הפרטית שלו ,ארגון
"שופר" ,שכובש את מקומו ,והופך למעצמה .הוא
גם מתגלה כבעל כושר ארגון מעולה ,ועל אף
הגישה הצנטרליסטית שעושה אותו מרכז האירוע,
הוא גם ניחן ביכולת להפעיל אנשים ,ובמקביל גם
להתרים אנשים .באמצעות שיטת 'הוראות הקבע'
שהוא משכלל מאד ,הוא הופך בשונה מתנועות
תשובה אחרות ,לבלתי תלוי באיש ,ולכן הוא גם
אינו מתקשה לזכות בהערצה .ואכן ,עיקר פעילותו
מבוססת על הופעות מתוכננות לפרטים ,באולמות
בערים חילוניות בישראל ומאוחר יותר גם בחו"ל.
הרב אמנון יצחק מתמקד בקהל עממי ברובו.
בשנותיו הראשונות של הארגון הוקלטו ההרצאות
והופצו חינם בקלטות שמע ,שהוא מדפיס
בעצמו במשרדי שופר בבני ברק .אבל הוא גם
מהראשונים לעבור לדיסקים מצולמים שמתעדים
את הופעותיו ,ומביאים את דברו למאות אלפי
אנשים ויותר מזה .והוא גם מורה לאנשיו למכור
את הדיסקים ,אם כי במחירים נמוכים.
הפופולאריות של הופעותיו רבה ,שכן הוא
מצליח להפוך כל הופעה שלו לתוכנית סאטירה
מדהימה ,שמותירה את שומעיו באין אונים .לרוב
גם מופקות הופעות של חוזרים בתשובה בזמן
אמת ,שמעלים עוד יותר את הפופולאריות של
ההופעות.

יום ניתוץ  1000הטלוויזיות
מול בית הטלוויזיה
מאוחר יותר עבר הרב אמנון יצחק לעריכת
מפגנים ציבוריים .כך למשל ,לפני כשנה ומחצה
הביע את דעתו על ה'טלוויזיה' על ידי מפגן מדהים
בעוצמתו של "שבירת  1000מכשירי טלוויזיות",

דווקא מול משרדי בית הטלוויזיה ברחוב תורה
מציון ( )...שברוממה.
אחת היכולות הנודעות שלו היא שילוב של
טיעונים שכליים רבי עוצמה ,בטיעונים רגשיים
מקדמי תשובה ,והרבה מאד הומור שמקשה על
השומעים להישאר אדישים כלפי דבריו וגם כלפיו
אישית ,והוא הופך מושא להערצה .הוא עושה
צחוק מכל הרעיונות החילוניים ,ולא מעטים בקרב
החילוניים חוששים להיחשף לו ולדבריו מחשש
שיגרום להם 'מחשבות' .בעיקר כאשר הוא שם
ללעג וקלס את 'אמונות היסוד' החילוניות ,כמו
הדרוויניזם ועוד.

כריתת הרעמות והעגילים
כאשר הוא גם אינו מחמיץ הזדמנות כדי
להמחיש תיאורים צבעוניים מהגיהנום הצפוי
למי שחלילה עוברים על מצוות התורה .אם כי
בשלב מסוים הוריד את הפרופיל של מגמה זו
בדרכי השכנוע לחזרה בתשובה ,וזאת על פי מבחן
התוצאה .אבל לעולם הוא לא פסק ממפגנים של
"קבלת עול מלכות שמים" ,שבהם הוא קורא
לחילונים לעלות אל הבמה ולקבל עליהם חבישת

כיפה ולבישת ציצית לגברים ,וכיסוי ראש לנשים.
כאשר על הדרך בהבנה פסיכולוגית שנתגלה כיעילה
למדי (השימוש בפסיכולוגיה האנושית היא יכולת
מרתקת שלו ואחד ממקורות כוחו) הוא כורת את
האלילים החילוניים ושובר את המותגים .למשל
על ידי גזירת רעמות השיער הארוך של החוזרים
הפוטנציאליים וגם הסרת העגילים ,בשילוב ברכות
להצלחה בחיים ,שהם תמיד מצרך מבוקש .אבל
כל זה מגיע לאחר סדרת שו"ת מרתקת שבה הוא
הורס את ביצורי 'מתנגדיו'.

ניתוץ מותגי ה'ציונות'
מה שנראה כאחד התענוגות האולטימטיביים
שלו ,הוא ניתוץ דמויותיהם של ראשי הציונות,
וזאת לאחר עריכת מחקרים בהם הוא משקיע לא
מעט ,ומפעיל תחקירנים .הוא "מותח ביקורת" על
ראשי הציונות החילונית ומציג אותם כמושחתים
וגם כבדיחות מהלכות .בין השאר הפיץ הפקה
על בסיס הופעה או הופעות שלו ,שנקראת
"הרצל והציונות" ,שבה הוא משפיל עד עפר את
גיבורי הציונות ,ובמסגרת זו הוא גם אינו חושש
להשתמש במטבעות לשון חריפות ,כמו למשל:
"שני פושעים גדולים היו בתולדות העם היהודי,
היטלר והרצל .היטלר רצה להרוס את הגוף של
העם היהודי .הרצל רצה להרוג את הנפש ,שהיא
הרבה יותר חשובה מהגוף".
בקלטת שכותרתה "בצל הדמוקרטיה" הוא
תוקף בחריפות את יחסם של מדינת ישראל
ומנהיגי הציונות כלפי הציבור המזרחי־מסורתי
וכלפי הציבור החרדי ,בין היתר בתקופת השואה.
בקלטות אלה הוא מסתייע בקטעי ראיונות עם
אישים חילוניים .כאשר הוא גם אינו בוחל לצאת

נגדם למערכה משפטית ,בעיקר אם אלה נופלים
בפח ומנסים להשיב לו ,כי אז צפוי שיצטערו על
הרגע שהתחילו איתו .וזה גם רמז לאנשי ש"ס,
שתשובה קשה נגד הרב אמנון יצחק ,משמעותה
יציאה למלחמה עם האיש הלא נכון.
הוא ידוע כמי שיודע לענות תשובה – תרתי
משמע – למחרפיו .כאשר ביקרו אותו בתקשורת,
בין השאר על ידי תחקירים שכביכול מציגים אותו
כמי שגורם צער להורים שילדיהם חזרו בתשובה,
הוא אינו מהסס להציג את הקונטרה המשכנעת,
בצורת דיסקים שבהם מופיעים חוזרים בתשובה
"שלו" ,וגם הוריהם ועוד מבני משפחתם ,שמרוצים
מהצעד ומברכים עליו .ככלל ,הוא מצליח לפתח
את השימוש בדיסקים לדרגת אומנות ,ומציב בכך
מענה להסתה נגד ונגד הציבור החרדי בתקשורת
האלקטרונית.

נגד 'המקובלים'
במקביל הוא גם יוצא נגד הטרנד הקבלי ,ונגד
תופעות נוספות אותם הוא דן ברותחין ,כשהוא
מטעים כי בקבלה יכולים לעסוק רק יחידי סגולה,
וגם זה לאחר גיל ארבעים .באותו כיוון הוא גם
יוצא חוצץ נגד שימוש בקמיעות ובסגולות ,ואומר
כי הסגולה היחידה היא קיום מצוות התורה .כאשר
הוא מבטיח לא אחת בשידור חי לאנשים שיקבלו
עליהם עול תורה ומצוות כי יירפאו ממחלות,
ייוושעו בישועות ויזכו לפרנסה ברווח .כאשר
לדברי אנשיו יש להבטחות אלה כיסוי.

נגד 'אומן'
הרב אמנון יצחק לא נרתע גם מעימותים עם

קבוצות בעלות השפעה .למשל כאשר לא אחת
הביע התנגדות לנסיעות לאומן ,וויתור על תפילה
עם בני המשפחה בראש השנה.
בשעתו גם הקים עיתון בשם 'ארבע כנפות'
שחולק חינם ,אבל לאחר שנקלע לעימותים עם
משרדי פרסום ,התקשה העיתון לכסות את עצמו
והרבה יותר מזה .אבל מאידך מי שנלחמו בו גם
הם שילמו מחיר.

נגד 'הזמרים'
אחת המערכות הקשות שהוא ניהל ,ושם נתקל
בכמה וכמה אגוזים קשים לפיצוח; הרב יצחק
מנהל קמפיין נגד זמרים דתיים וחרדיים הנוהגים
להופיע מול קהל מעורב .כאשר לא אחת הזמין את
הנוכחים בהופעותיו המשכנעות לשבר לרסיסים
דיסקים של זמרים כאלה ,ובהם נודעים ,על הבמה,
לעיני כל .אחד הנפגעים מדרישותיו התקיפות של
הרב אמנון יצחק היה הזמר הנודע שווייקי .הוא
גם לקח חלק בבית דין מיוחד בראשות רבי בן
ציון מוצפי ,שבו פסקו עונש מלקות לזמר שביקש
"תיקון" על שהופיע בפני קהל מעורב .הזמרים
הנפגעים לא ישבו בשקט וניהלו נגדו מערכה קשה.
כאשר הם מבקרים את העובדה שהוא מורה הלכה
לרבים ,לדבריהם במקום להמשיך במסע הסיזיפי
הלא פשוט של התמודדות עם נושא התשובה.

פלגינן :בעד סאטמר –
נגד נטורי קרתא
במקביל הוא קורא לשמור על מסורת האבות
והאימהות של הדור הנוכחי כצורתה ,ובתלבושתו
התימנית המקורית הוא ממחיש זאת .בין השאר
הוא הביע תמיכה במשפחות חרדיות בהם הנשים
חובשות רעלות ,באומרו כי לא זו בלבד שאין בכך
איסור הלכתי ,אלא גם יש בכך הידור.
ככלל ,גישתו כלפי המדינה קרובה לסאטמר
בנושאים שונים ,וגם השבוע הוא מדבר על כך
שהוא עצמו ימשיך שלא להצביע בבחירות ,כדרכו
במערכות הבחירות הקודמות ואת המפלגה הוא
מקים ,כדבריו ,רק עבור מי שכן מצביעים.
עמדה זו של הרב אמנון יצחק הטרידה את
הממסד הישראלי ,זאת על אף שבמקביל הוא גם
משכיל לעשות 'פלגינן' ,ולצאת נגד אנשי נטורי
קרתא ,ובעימות עם איש הקבוצה הגדיר אותו
כ"רודף" ואף כמשתף פעולה עם אויבי עם ישראל.
הוא גם קרא לא אחת ליהודים בחו"ל לעלות לארץ
ישראל ,ותומך ביישוב הארץ .באחת מהרצאותיו
אמר ביחס למדינת ישראל" :יש להבדיל בין מדינת
ישראל לבין ארץ ישראל לבין עם ישראל .ארץ
ישראל – שלנו ,עם ישראל – דמנו .מדינת ישראל
עם מדיניות לעקור את היהודים – אין לה זכות
קיום".
עתה הוא יוצא לדרך חדשה ,של מימוש
התוכנית הפוליטית ,של השפעה באמצעות
המערכת שבה החרדים לא זכו עד עתה להצלחות
מרובות.
האם יצליח?
ימים יגידו .מה שברור כי דרכו לא בהכרח
תהיה סוגה בשושנים ,גם מתוך הציבור החרדי ,אם
כי כאמור יש לו תשובות משלו גם לאתגרים מבית.
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"שני שליש ממצביעי
ש"ס הם בעלי תשובה
שלי ,ובזכותי לומדים
מאות אלפי יהודים
את ספרי הרב עובדיה
ובניו .הרב אורי זוהר
רשם עשרת אלפים
ילדים ל'מעיין החינוך'
באותה זכות ,ומכאן
אני קורא לבעלי
התשובה שזכו לחזור
בזכות המאמצים
שלנו ,להצביע רק
'כוח להשפיע' ,ונגד
המפלגה כפוית
הטובה ,ש"ס,
בראשותם של משה
יוסף ומשפחתו"

בהרצאות ,אל תשכח כי רבע מיליון איש היו אצלי
בהרצאות ,ראו אותי ושמעו אותי .וזאת על פי נתונים
בדוקים .אל תשכח שרבים וטובים נושעו בזכות
עצות וברכות ,ורבים חזרו בתשובה בהכוונה מסודרת
שלנו וכו' .הם חייבים את חייהם היהודיים שהשתנו
בזכות הפעילות שעשיתי ב–  35שנה האחרונות".
הזקן הלבין מאז.
"כמעט לא נשארו שערות שחורות".
השאלה האם אחרי המערכה שלבטח יתחילו
נגדכם ,עדיין תחזיקו מעמד בהליכה בכל הכוח של
'כח להשפיע'?
"לא יתחילו ,כי אני מגיב כבר עכשיו להתקפות".
תשקיעו בקמפיין?
"בעזרת השם יתברך נעשה ככל אשר לאל ידינו
לעזור לעם ישראל על ידי זכיה במספר המנדטים
הגדול ביותר".
יש לכם פעילי שטח?
"אני יכול להגיד לך כבר עכשיו ,שיש לנו מטות
ופעילים בכמויות שיכולים להתקנא בהם בש"ס".

(ביבושת) "התשובה הקודמת עונה גם לשאלה
הזאת".
הייתה התעניינות מהמערכת הפוליטית ,נאמר
מראש הממשלה וכדו'?
(כשומר סוד) "יש משהו בדרך".
יש לכם ידיעות כי בסקרים הפנימיים ,של הליכוד
או של העבודה ,רואים אתכם יפה".
"כל מפלגה רצינית בדקה אותנו מזמן ,לכן יש
הוראות ברורות להעלים את המפלגה הזאת מהשטח".

"על תקיפים סומכים יותר מעל
פשרנים ,עיין ערך ליברמן"
במערכת הפוליטית אומרים ש'כח להשפיע' היא
ברכה לבטלה ,זאת כי לפי הטענה הרב אמנון יצחק
לא בשל לפשרות ,אצלו הכל שחור ולבן ,ולכן הוא
לא יוכל להיות שותף בקואליציה כי הוא לא יתפשר
אף פעם".
הרב אמנון יצחק אף פעם לא יישאר בלי תשובה,

ואיפה הייתה אגודת ישראל בקטע זה? ומה ה'דעת
תורה' שקיבלו בעניין הזה?

"מאמצים את דו"ח
'ועדת המאחזים' של
השופט אדמונד לוי
לגבי יו"ש ,אנחנו בעד
שלום אמיתי ,אבל
לא מאמינים שהוא
יתכן ,וגם משוכנעים,
כמו כל היהודים,
שאין עם מי לדבר –
אם היה עם מי לדבר
היינו מבקשים 5
שנים ניסיון ,ולאחר
מכן היה אפשר
להגיע למצב שאפשר
לעשות משהו .בלי
זה אין על מה לדבר"
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"ה'דעת תורה' שלי הם הרב
שטיינמן והרב קניבסקי"
מי יהיה הדעת התורה של 'כח להשפיע'?
מסתפק בתשובה" :לעיתים ,כשאני נצרך להכריע
בשאלות מסוימות אני שואל את הרב שטיינמן והרב
קניבסקי".
הרבנים מכירים אותך אישית?
"מאד .הרב שטיינמן ,אם אתה לא יודע ,הגיע
לביתי ועמד על כך שהפגישה איתי תהיה בתוך ביתי".

"הש"סניקים עורקים אלינו"
מטה הבחירות כבר פעיל?
"לא רק פעיל ,אלא הרבה שערקו
"מהם"
אצלנו".
נמצאים
מהם
הכוונה כמובן לש"ס ,שהיא כנראה היעד המרכזי
לטרנספורט של קולות".
גם בתוך הנהגת ש"ס יש כאלה שבליבם אתכם?
"ביניהם הם נלחמים אחד נגד השני ,וזה לא סוד.
לכן השאלה מתייתרת".
אתם תיכנסו לקואליציה?
"לא באנו לשבת בצל ,אלא לפעול ולהפעיל
ולהשיג ,וזה אומר איפה ,נשב".
תתמכו רק בקואליציה מוגדרת ,של ימין – חרדים,
או שאפילו השמאל לא פסול".
"אנו פתוחים לשמוע את כל ההצעות וההסכמות
שיקבעו על פי מה שיוצע".
בין השיקולים גם קיימים שיקולים מדיניים של
'שטחים'?

לכל שאלה" :גם ליברמן לא איש פשרות והיום הוא
מרכיב את הקואליציה ומראשיה".
אפשר לשמוע כאן נימה של הערכה לליברמן?
(דוחה) "לא ,רק ששאלת על פשרות ,אז הנה,
ליברמן לא מוכר כאיש של פשרות ,הוא עומד על
דעתו ,ולכן יוצא חוצץ גם נגד ביבי ,למשל בחוק טל,
והנה הוא לא השאיר אותו בחוץ ,ואפילו הכניס אותו
עוד פעם ואפילו התחתן איתו ...כנראה שמי שלא
איש פשרות הוא יותר בטוח ,כי יודעים בדיוק מה
הוא מתכוון ,ויודעים שאצלו מילה זה מילה ,שגם
אפשר לסמוך עליה".
אפשר להבין שהדרישות שלכם יהיו לא רק
חרדיות ודתיות אלא גם כלכליות?
"קודם כל חברתיות כלכליות ,ובוודאי שלא ניתן
שיפרו את התורה ונילחם על כל מה שצודק".
האופנה בכנסת היא לתת חיזוק לכל התועבה ,אם
אתם אנשים אמיתיים ,הווה אומר שלא תשתתפו
בקואליציה שמאפשרת חוקי תועבה.
(משיב כהרף עין) "ואיפה הייתה ש"ס בקטע הזה?

"הרב שטיינמן התעקש לבוא אלי"
מה היה הסיפור?
"מסרו לי שהרב שטיינמן מבקש לבוא אלי ,וכמובן
שמיד אמרתי שאני אבוא אל הרב ,כי זה לא מכובד
שהוא יבוא אלי .גם שלחתי אליו את הרב מרדכי
בונים זילברברג (רבו של שיכון ה' בבני ברק) שאמר
לרב שטיינמן שאני מתנגד .אבל הרב שטיינמן דחה
את ההתנגדות שלי ,ואמר לו" :גם אני צריך זכויות,
ואני צריך ללכת לגברא דמריה סייעיה" .מה שהיה
שלמרות ההתנגדות של בני הבית הוא בא אחרי
שיעור בפוניבז' אל ביתי ,וכל זה למרות שהודעתי לו
שאין לי מעלית .הוא עלה שלוש קומות וישב בביתי".
מה ביקש?
"שאפעל למען נושא טהרת המשפחה".
מתי זה קרה?
"לפני שנה .זאת היסטוריה שכולם מעלימים
אותה .בהתחלה בא אלי פתאום הרב יודקובסקי ואמר
שהראש ישיבה רוצה לבוא אלי .אמרתי :אתה צוחק,
אבל הוא לא צחק".

"מסרו לי שהרב
שטיינמן מבקש
לבוא אלי ,וכמובן
שמיד אמרתי שאני
אבוא אל הרב ,אבל
הרב שטיינמן דחה
את ההתנגדות שלי,
ואמר" :גם אני צריך
זכויות ,ואני צריך
ללכת לגברא דמריה
סייעיה" ,והוא בא
אחרי שיעור בפוניבז',
עלה שלוש קומות
וישב בביתי"
==
"כשאמרתי שאני הולך

לפיד שאל "לאן הולך הכסף?" ,ומהיכן מגיע הכסף
של 'כח להשפיע' ,אנשים בש"ס מאשימים שאתם
לוקחים מהוראות הקבע של 'שופר'?
(בסערה) "מי שאמר עלי דברים אלה הוא "רשע
מרושע" ,ואני מודה על הזכויות שהעביר לי עכשיו
על ידי הלשון הרע עלי ,ואני מבטיח שלא אחזיר
לו אותם ...לא אדבר נגדו" .דבר נוסף ,שיהיה ברור:
המפלגה זה דבר שיש לו חשבון לבדו ואסור לערב
משהו אחר .אין קשר בין 'שופר' לבין המפלגה".
עובדה שבאתר 'שופר' המפלגה קיימת.
"מותר לך לפרסם מה שאתה רוצה ואיפה שאתה
רוצה"
אלו שני כובעים נפרדים.
"בוודאי".
ומאיפה הכסף?
"מאיפה שיש לאחרים כסף".
יש תורמים מיוחדים.
(כמסתיר) "יש חוק מימון מפלגות ופועלים על
פיו".
נראה אתכם חזק בשלטי חוצות?
"אנחנו כבר עכשיו ,שלטי החוצות הגדולים
במיוחד נראים בכל הארץ ,והמערכה שלנו רק
תתחזק".
הפרסום הביא תגובות טלפונים ,נכונות להתנדב?
"על מה אתה מדבר ,השטח בוער ,אנשים אומרים:
סוף סוף יש בעד מי להצביע ובעד מי לפעול".
אולי זו היסחפות ,אנשים מחניפים ,השאלה אם
תביאו לא את הצהרות התמיכה הנלבבות אלא את
רבבות הקולות?
"כשאמרתי שאני הולך למלא את אצטדיון טדי
מי האמין? והנה ,פעמיים מילאתי אותו .היו  25אלף
איש ,וזה היה בימי המלחמה בצפון .יש עוד מישהו
שיכול לעשות זאת? ההפתעה תהיה גם עתה מנת
חלקם של כל המפקפקים".

שעה טובה 19 s

