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ATRADE חוגגת 5 שנים ואתה מקבל הטבה!ערוצים נוספיםתרבותTECHרכבעסקיםיורוספורטחדשות

אינטרנטאתרי חדשותוואלה!וואלה! חדשות

"איך" ולא "כמה": לחזק את האמון
במערכת החינוך

 16:07 10/06/12

מאת: אלון פוטרמן, מאמר אורח

לבנות את ירושלים במקום לריב עליה
 8:56 9/06/12

מאת: יונתן נבו, מאמר אורח

פרשת הרפז לאן?
 16:39 7/06/12

מאת: אודי שמחוני, מערכת וואלה! חדשות

מצרים - דרך ארוכה עד לדמוקרטיה
אמיתית

 14:40 4/06/12

מאת: עמר זכריא, קהיר, מאמר אורח

אין גבול? יש גבול!
 14:46 28/05/12

מאת: אריאל מורלי, מאמר אורח

   

אוהדיו של דרעי רומזים שהפעם המטרה היא ראשות

הממשלה (צילום: אורי לנץ)

 

חפש  

עוד ערוצים של וואלה! בפייסבוק

דעות

דעות

דרעי חוזר? סיבה לדאגה

מאת: ד"ר ענת פלדמן, מאמר אורח
יום שלישי, 5 באפריל 2011, 13:44

כל הסימנים מראים כי אריה דרעי סימן לעצמו מטרה, וכי שובו להנהגה הפוליטית
של המדינה הוא רק עניין של זמן. למרות כוחו המיסטי בתקשורת החילונית, ד"ר

ענת פלדמן לא מבינה מדוע אנחנו מוכנים לתת אמון באדם שהורשע בשחיתות

שחיתות אלי ישי, הרב עובדיה יוסף, ש"ס, אריה דרעי, תגיות: 

הסימנים הולכים ומצטברים: סקרים
שפורסמו באחרונה מראים כי מפלגה
בראשות אריה דרעי צפויה לקבל
כשבעה מנדטים בכנסת; מסעות פרסום
באוכלוסייה החרדית קוראים להחזרתו
של דרעי לשלטון; הרב דוד יוסף, בנו של
הרב עובדיה וחבר ותיק של דרעי,
התבטא באחרונה ואמר כי דרעי חייב

לשוב להנהגה הפוליטית של המדינה.

אוהדיו של דרעי רומזים שהפעם המטרה
היא ראשות הממשלה, ולא פחות. כל
התופעות האלה אמורות לעורר דאגה
בקרב מי שפוליטיקה נקייה חשובה לו.
להזכירכם, לא השתנה דבר: אריה דרעי
שרוצה להיות ראש ממשלה, הוא אותו
אריה דרעי שב-1999 הורשע על ידי
בית המשפט בעבירות של שוחד, הפרת
אמונים ומרמה. גזר הדין כלל שלוש

שנות מאסר וקנס כספי גבוה.

קישורים:

»היועץ המשפטי: ספקות בנוגע לתקופת הקלון של דרעי

בנו של הרב עובדיה: "אריה דרעי צריך לשוב ולהנהיג" «

קמפיין בעיתונות הדתית: אריה דרעי - חזור עכשיו! «

דרעי וש"ס: מי התחיל קודם?

דרעי חוזר בראיונות ללא הרף על עובדת היותו בין מקימי ש"ס, אך האמת שונה לגמרי.
קבוצת רבנים צעירים מירושלים היא שהקימה את המפלגה, וב-1984, לקראת הבחירות
לכנסת ה – 11, התקבצו סביב היזמים הירושלמים אוהדים רבים, בהם הרב יצחק פרץ,

שמונה למנהיג הפוליטי של המפלגה.

ואיפה היה אריה דרעי בכל הסיפור הזה? דרעי היה אברך צעיר, שהתגורר בקרוון
בהתנחלות מעלה עמוס. הוא נכנס אל ביתו של הרב עובדיה כחבר טוב של בנו דוד, אותו
הכיר בישיבת חברון בה למדו שניהם. וכך היה עד לכל ההתרחשויות הפוליטיות הדרמטיות

ערב הקמת ש"ס.

קישורים:

»דרעי תוקף את ש"ס: אנחנו בשפל בנושאי דת

ש"ס נגד דרעי: "מתרפס מול האשכנזים" «

וואלה! חדשות
גם בסלולרי

הצטרפו למבצע
ללא התחייבות

פתח תיבת דואר חינם!וואלה! ראשי קרא דואר חפששלום אורח מזג אוויר מפות קניות הפוך לדף הבית

עמוד ראשי

מבזקים

פוליטי מדיני

צבא וביטחון

בארץ

בעולם

ירוק

דעות

וידאו

נוהל שכן

קצין איסוף

כלכלה ועסקים

ספורט

תרבות ובידור

מחשבים ואינטרנט

סלבס

תמונת היום

מזג אוויר

הורוסקופ

FRANCE 24

לוח

בקרו אותנו ב-

עקבו אחרינו ב-

דווחו לנו



12/06/12 תושדח !הלאוו - רזוח יערד הירא םא הגאדל הביס שי :העד

2/6news.walla.co.il/?w=/2952/1812739

יחימוביץ': "בעבודה נכונה ניתן
להחליף את נתניהו"

דרושים

הצטרפו לצוות אינטימי ומובחר
לסיירת המכירות של אלקטרה

לרגל התרחבות וצמיחה
מגייסים אותך אלינו

Apple הצטרפו למהפכה של
בחנות iDigitalבאילת

בוא/י לעבוד במוקד הטלפוני
וללמוד את המקצוע על חשבונ...שלנו

קניות

כתבות נוספות

תגיות
בנימין נתניהו ארצות הברית  אירן  אזרחים זרים 

חוסני גרעין אירני  גבעת האולפנה  בשאר אסד 

מצעד ירושלים  יד ושם  חוק ההסדרה  מובארק 

שריפה רצח  צרפת  סוריה  מצרים  הגאווה 

תל אביב תאונת דרכים  תאונות דרכים 

וואלה! תגיות

תחקיר: מי הרב העשיר ביותר בישראל? .2

ישי הכריז על מבצע "חוזרים הביתה", עשרות זרים .3

נעצרו

כתובת רוססה ביד ושם: "היטלר, תודה על השואה" .4

78 זרים נעצרו באילת, מי שהסכים לעזוב - שוחרר .5

JobCity למשרות נוספות באתר

LCD Metz LC32TLDVBT 32" טלויזיה
מחיר קבוצתי: 1,290 ₪

THL32C4 דגם LCD 32" טלויזיה
הצעות מ- 1,260 ₪

50PA4500 מסך פלזמה "50 דגם
הצעות מ- 3,334 ₪

קניות עושים בוואלה! שופס - חנות הבית שלך!

קמפיין חרדי הקורא לשובו של אריה דרעי (צילום מסך)

דרעי והרב עובדיה: מזל שיש שק חבטות

יחסיו של דרעי עם הרב עובדיה יוסף הם המרתקים ביותר. עם כניסתו לכלא ב-2000 הוא
ביקש את סליחתו של הרב שך, מנהיג הליטאים, על הצטרפותה של ש"ס לקואליציה של
יצחק רבין ב-1992; ש"ס הצטרפה אז לקואליציה בהוראתו של הרב עובדיה, והרב שך
תקף אותו באופן משפיל ביותר וטען שהספרדים אינם ראויים עדיין להנהגה. והנה, כמה

משפצים? בונים?
אחים לוי קרמיקה

יום הולדת חמש
ואתה מרוויח!

עכשיו
בסופר פארם

שירות ומכירות
לחץ כאן!

כרתים
החל מ- 399 $

לפרטים נוספים
לחצו כאן

EURO - ויזיה 
בוואלה! שופס

המתנות הכי שוות
במיוחד בשבילכם

המשותפיםהכי נצפיםהכי מטוקבקים

.1

מתקן דו מפרקי
למסכי "15-"26

מחיר קבוצתי: 69 ₪

משלוח חינם!
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הירשם  הזן כתובת דוא"ל   

שורים לכתבות נבחרות וואלה! ניוזלטר יומי הכולל קי   אני מאשר קבלת 

הירשמו לניוזלטר של וואלה! וקבלו את הסיפורים החמים ישירות למייל

עוד בכותרות

שנים לאחר מכן ביקש דרעי סליחה מאותו רב שך שכה השפיל את הרב עובדיה, סליחה על
כך שבעצם, עשה מה שמנהיגו הרוחני הורה לו לעשות. משמעות בקשת הסליחה של דרעי
היא שהוא אינו רואה ברב עובדיה מקור סמכות, אז מה הפלא שהרב עובדיה לא מעוניין בו

עכשיו בהנהגת תנועת ש"ס.

במהלך שהותו בכלא דאגו אנשיו של דרעי להעביר מסר חד וברור: ראשות המפלגה ניתנה
לאלי ישי כפיקדון זמני, בניסיון בוטה לעקוף את החלטתו של הרב עובדיה שהכתיר את ישי
למנהיג. אבל מאחר ונגד הרב עובדיה אפילו דרעי לא העיז לצאת, התמקדו אוהדיו
בהתקפות על ישי עצמו ישי בתואנה כי גזל מדרעי את המפלגה. היום, המאבק כבר אינו בין
דרעי לישי: הרב עובדיה הוא היחיד שעומד בין דרעי לבין הנהגת ש"ס. ישי הוא רק שק
החבטות של דרעי, שאינו מעז לתקוף את הרב ישירות. אם דרעי היה רוצה, היה יכול לחזור

כבר מזמן אל המפלגה. אבל הוא אינו מוכן להיות מספר 2 של אף אחד.

קישורים:

»הרב עובדיה מבהיר: "אני לא ברוגז עם אריה דרעי"

»התנכלויות לבנו של הרב עובדיה עקב חברותו עם דרעי

שי עם הנשיא פרס שירות. אלי י נו מעז לתקוף את הרב עובדיה י שי הוא רק שק החבטות של דרעי, שאי י

והרב עובדיה (צילום: עומר מירון)

דרעי ואנחנו: מחפשים מושיע לרגע

דרעי זוכה לתמיכה יוצאת דופן
מהתקשורת החילונית, שהעצימה את
כישוריו באופן מיסטי. 15 שנים הוא היה
במערכת הפוליטית, ו-11 שנים שהוא
כבר בחוץ, אך עדיין פופולרי, ועדיין
ממשיך לבחוש בפוליטיקה הישראלית.
תמוה בעיניי כיצד היום, כאשר מעמדה
הציבורי של המערכת הפוליטית ירוד כל
כך, רבים עדיין חושבים שדרעי הוא
התשובה למפלגה חברתית. מה קרה
לנו שאנחנו מוכנים לתת אמוננו באדם
שהורשע בשחיתות ונידון לשלוש שנות
מאסר וקנס כספי. רק בגלל שכבר
הסתיימה תקופת הקלון המשפטי שלו?
אולי כי האלטרנטיבה הפוליטית נראית
רע יותר, ואולי כי אנחנו פשוט מחפשים

מושיעים לרגע.

* ד"ר ענת פלדמן היא חוקרת ש"ס ומרצה במכללת אחווה.
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צלם תגובהתגובות הוסף תגובה

34
משה

ל-33 מדוע הנך הופך את דרעי למשיחי?

10.05.12   01:18  |  

33
קובי

סילוף האמת!כנסו דחוף!

27.04.11   11:09  |  

32
צחי

סמל הצביעות בהתגלמותה

19.04.11   23:14  |  

דרעי עבריין בס"ד31

דרעי עבריין מושחת !

19.04.11   19:29  |  

סקר30

סקר זה סקר בלי הבאבה בובה שום דבר לא יילך תרגעי (ל"ת)

18.04.11   19:34  |  

בן ארי29

דרעי

10.04.11   17:44  |  

לבחור בש"ס האמיתית28

אלי יישי הרבה יותר ישר ואמין ! (ל"ת)

10.04.11   01:57  |  

אסור לבחור בו27

דרעי יכנס לקואליציה עם מפלגה שמאלנית (ל"ת)

10.04.11   01:57  |  

לא מאמינים לו26

דרעי נוטה מאוד להתחבר לשמאל ! (ל"ת)

10.04.11   01:56  |  

עדיף אלי יישי !25

כל "הכריזמה" שמייחסים לו זה אחיזת עיניים ! (ל"ת)

10.04.11   01:54  |  

עדיף אלי ישי !24

כל "הכריזמה" שמייחסים לו - זה אחיזת עיניים ! (ל"ת)

10.04.11   01:53  |  

צריכים אנשים ישרים !23

אלי יישי הרבה יותר ישר מדרעי ! (ל"ת)

10.04.11   01:52  |  

דרעי לא בבית ספרנו22

דרעי מגה עבריין, מגה חוצפן !!!

10.04.11   00:22  |  

ה'21

שובו של העבריין דרעי לזירת הפשע

09.04.11   20:15  |  

אנדי20

יש הרבה חוקרות-אז מה

08.04.11   23:36  |  

מקומם בעזה! ריקי ש19

אני גם לא מבינה למה ח"כים תומכי טרור יושבים בכנסת (ל"ת)

07.04.11   23:44  |  

אבי18

מה המשותף לכל הפושעים יוצאי ממשלות ישראל? כולם

07.04.11   17:16  |  

אקדמאית17

עבודת הדוקטורט זכתה בפרס

06.04.11   22:42  |  

משה16

לומר את האמת את ממש דומה לו .כזוג נשוי אתם 10. (ל"ת)

06.04.11   17:49  |  

15
רינת

לא מכירה אותך אבל מתוך כתיבתך -הצביעות מסריחה

06.04.11   13:13  |  

14
ואולי כי התקשורת רקובה ומושחתת לא פחות מדרעי

Google מודעות

רמות סוכר גבוהות בדם
חולי סוכרת לא יודעים שמגיע להם כסף. בשיחת טלפון אחת תדע את הכל

zhuti.co.il/diabetes

אבחון וטיפול בסוכרת
בעזרת צוות מומחים וטכנולוגיה מתקדמת ניתן לאזן את הסוכרת. כנסו וגלו כיצד

www.anetkin.com

בדיקת מגרש חקלאי להשקעה
דו"ח אמין לבדיקת סיכויי הפשרת המגרש והכדאיות הכלכלית לפני הרכישה.

www.maizel.co.il

 

(חדשות)

89 הרוגים בסוריה,

המשקיפים: "מסוקים ירו ליד

חומס"

(ספורט)

רפאל נדאל זכה ברולאן גארוס

(סלבס)

לאן טסו אייל גולן והחברה?
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14
גלמור מרדכי

ואולי כי התקשורת רקובה ומושחתת לא פחות מדרעי

06.04.11   06:48  |  

13
אקדמאי

חוקרת בינונית . מי שקורא את הדוקטורט שלה מתבייש

06.04.11   05:41  |  

12
משה

עדיף אריה דרעי אחד על מליון אלי ישי !!! (ל"ת)

06.04.11   05:18  |  

11
תצביע תשפיע

מהי דמוקרטיה העם רוצה אותו הוא ייבחר זה הכל (ל"ת)

06.04.11   00:35  |  

10
אתם נימאסתם

הרי מי מפחד רק השמאל הצבוע שחושב שהוא שולט במדינה (ל"ת)

06.04.11   00:34  |  

9
רק דרעי

במדינה הזאת כל שמאלן שונא יהודים נחשב מלך (ל"ת)

06.04.11   00:32  |  

אז לכו תשתו חלב8

הרי כל המגיבים פה בקושי נולדו כדרעי היה בכנסת (ל"ת)

06.04.11   00:29  |  

7
אילי

מפחיד פשוט לציבור יש זכרון קצר ושוכח וחבל שזה כך (ל"ת)

05.04.11   21:55  |  

להקיא מהדרעי הזה6

העבריין דרעי חוזר לזירת הפשע

05.04.11   19:32  |  

מומחה פוליטי5

אין לאריה דרעי כח פוליטי זוהיא המצאה תקשורתית

05.04.11   19:30  |  

מעדיפים את אלי ישי4

לאיש הזה אין בושה? לרדוף ככה אחרי השררה?

05.04.11   17:10  |  

רק זה "חסר" לנו.3

בשום אופן אסור לאפשר לדרעי לחזור לכנסת. (ל"ת)

05.04.11   17:03  |  

הם מאמינים בחפותו2

לא "אנחנו" רוצים בו, אלא החרדים והאמונות שלהם....

05.04.11   17:02  |  

האני באני1

הנתון של שס באוכלוסיה הוא קבוע.

05.04.11   14:34  |  

מדור פירסומי

הצטרפו למבצע
ללא התחייבות

המתנות הכי שוות
במיוחד בשבילכם

ג'ייסון ביגס מוצא את עצמו

בבסיס צבאי מרוחק מדי

Guy X

דרמה רומנטית עם ביל

פקסטון וג'וליה אורמונד

אהבה במחתרת

אקשן מירוצי רחוב פרועים

ובלתי חוקיים

הצורך במהירות

מודי בראון סוקר את תולדות

ההומור הישראלי

במדינת היהודים

כל הפרקים וכל העונות של

סדרת המופת

פלורנטין

פשוט להפליג

פרסומי

לרשימת התגובות המלאה
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