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מיבתב המופץ ברבים ע*?,ידי
חוגים חרדיים ,קורא לדב
ישראל  7או ?הפסיד! הופעותיו
הרב ישראל מאיר לאו עוד לא הספיק
להתרווח בכיסאו החדש ,כרבה הראשי
של נתניה ,וכבר הופנה נגדו שיבטם של
החוגים החרדיים בעירו .במיכתב ,שהם מפי 
צים ברבים ,נקרא הרב לאו ,המוכר מהו
פעותיו בטלוויזיה ,לחדול מייד מלהופיע
בכלי־תיקשורת זה.
מתוך המיכתב ,המנוסח בלשון של עצה
ידידותית ,ניתן ללמוד לגבי השקפת עו
למם של חוגים אלה על המכשיר שברבים
מבתי ישראל הצפיה בו היא כיום העי
סוק העיקרי בשעות הפנאי.

וזהו מיכתכם כבתבו ובלשונו :

כאשר יצא קול וחשד שהרב מדבר
בטלביזיא ,הגם שמדבר דברי חיזוק
ודברים טובים הנחוצים ,וכיוון שיצא על
הטלביזיא איסור בכל גדולי ישראל ואסרו
להחזיק זה הכלי הטמא בבית־ישראל —
צריכים לעשות חשבון מה עושים ,כמו
שכתוב — כשם שקיבלתי שכר על הדרי-

מגזין
היוקרה
העגק

לילי וקובי ארדיטי ,תל־אביב ,מועמדים
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רב־ מושמץ לאו
מה מסריח בטלוויזיה
שה ,כך קיבלתי שכר על הפרישה ,כי מצד
אחד מחזק ומצד שני גורם קלקול גדול,
כי אנשים תמימים כשרואים שהרב שליט״א
מדבר בטלביזיא חושבים שמותר לקנות
טלביזיא ולהכניס לביתם ,ועל חשבון זה
נתקלקלים הרבה י לדי ם...
על־כן יותר טוב להתייעץ עם גדולי
התורה ולשמוע עצתם וחוות דעתם .כי
תשועה ברוב יועץ — ולא להתיר ולעשות
בלי רשותם ,כי אם יעשה זאת יכול לג
רום רעה לעצמו ,כי אנשים יראים ושלמים
לא יהיו בקשר עם הרב שליט״א ,כי יהיי
להם טענות נגדו ויגידו כי הרבנים שליט״א
בנתניא אשר הם נמצאים שם לא ידברו
בטלביזיא אפילו בעד כל הון •דלעלמא
שיתנו להם מחמת שזה הכלי הטלביזיא
הטמאה היא כלי מלא זימה ,כפירה ,אפי
קורסות ,עריות ,עבודה זרה ושפיכות
דמים — והרב אב״ד שליט״א שאנחנו
צריכים ללמוד ממנו יראת שמים הוא כן
מדבר בזה הכלי הטמאה בלי רשות של
גדולי התורה ונגד כל גדולי ה תורה...
על-כן אין טוב אלא תורה ולשמוע
לעצת גדולי התורה שאסרו להכניס הטל-
ביזיא לבית־ישראל ,ואז ילד לבטח ויצליח...
דברי ידידים יראים ושלמים .ידידים ה
מבקשים טובת הרב שליט״א ו ה צ ל ח ת ו !

עד כאן דברי המיבתב.

הרב לאו הודיע כי ידועה לו זהותם
של העומדים מאחרי המיכתב ,וכי איננו
מתכוון לשמוע לעצתם .״אני מפנה את
דברי בטלוויזיה לציבור החילוני ולא ל
דתי,״ אמד .״הופעותי בטלוויזיה הן רק
בנושאים דתיים ,ומטרתם לחנך ולמשוך
יהודים חילוניים אל חיק הדת והמסורת.
אני מודע לסכנה שיהודים דתיים עשויים
לראות בהופעותי היתר לצפות בטלביזיה,
אך אני מודע גם לתרומות הרבות שיש
לטלוויזיה בשטח החברתי והתרבותי.״
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