
 ד"בס

 מסרחי

 תוכן עניינים

 4 .................................................................... 22-01-2102ערן בן עזרא ויוסי מסרחי על תקן נמרודים 

 6 .................................... 12-00-2102יוסי מסרחי משבח את הרב אמנון יצחק על מפעל החזרה בתשובה 

 7 ............................................................................................. 12-00-2102חלק א מסרחי נגד מסרחי 

 8 ............................................ 10-00-2102מסרחי מגדולי הפייסבוק יוצא חוצץ נגד גדולי הדור ' חלק ב

 9 ............................................................................. 02-00-2102מסרחי והריקודים המעורבים ' חלק ג

 44 ............................................................................ :יוסי מסרחי בעד הזמרים פסולים השיעור המלא 

 41 .................................................................................. 20-00-2102מסרחי מסרחי אין גבול לסרחון 

 47 ........................................................................... 01-02-2102 הבא להורגך השכם להורגו היה פעם

 49 ............................................................................ 22-02-2102עוד קשקוש מפיו הטמא של מסרחי 

 02 ................................................................................ 22-02-2102האיש חולה ופסיכי על כל הראש 

 04 .................................................................................... 22-02-2102… מסרחי רוב הדוגמניות נהיו

 00 ..........................................................................20-02-2102טיפול בנרקומנים לשיטתו של מסרחי 

 02 ........................................................................ קטע מהסרט השלם על החשיפה של אילן דזי קרייזי

 04 ...................................................................................................סרחון פיו של מסרחי ללא צנזורה

 06 ................................................................................................... מסרחי מבזה את קורבנות השואה

 07 ..................................................................................................................... 00,01,21התכתבות 

זמן ) 21:21 /102122210( קובץ מצורף) AUD-20160208-WA0057.amrאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

 08 ................................................. שקל 221,111אילן ומסרחי בתרומה מהירושה בסך : הנושא( /01:1

 21 ............................................................................................................................... 22התכתבות 

 20:12 /102122210( קובץ מצורף) AUD-20160208-WA0061.amrאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

אילן וחזקי הרב של מסרחי בירושלים : הנושא[ 12:21: זמן AUD-20160208-WA0061: שם הקובץ]

 26 ................................................................................................................ לגבי התרומה מהירושה

 28 ............................................................................................ 12,10,11,/12,11,12,12,1התכתבות 

שם ] 11:11 /112122210 (קובץ מצורף) AUD-20160209-WA0017.amrאילן דזי רחובות אינסטלטור

אילן וחזקי להשקיע מהירושה בשטח המיועד : הנושא[ 12:/1: זמן AUD-20160209-WA0017: הקובץ

 29 ........................................................................................................... למכירה2 למגורים2לישיבה 

 42 .................................................... 22,20,21,21,20,22,21,22,22,/21,20,22,21,22,22,2התכתבות 

שם ] 02:20 /112122210 (קובץ מצורף) AUD-20160209-WA0049.amrאילן דזי רחובות אינסטלטור

אילן חושף למסרחי את הלבנת ההון והרמאות : הנושא[ 12:21: זמן AUD-20160209-WA0049: הקובץ

 41 ..................................................................................................................וביזוי התלמידי חכמים



 64 ....................................................................................... 2/,1/,2/,0/,1/,22,20,21,/2התכתבות 

 22:12 /012122210 (קובץ מצורף) AUD-20160210-WA0103.m4aאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

אילן דוחה את דברי מסרחי בענין הלבנת : הנושא[ 10:21: זמן AUD-20160210-WA0103: שם הקובץ]

 61 ..................................................................................................................................... הון ועוד

 66 .................................................................................................................... ,/22,22,2התכתבות 

 66 ....................................................................................... 22,20,21,01,00,02,01,02,02התכתבות 

 22:12 /012122210( קובץ מצורף) AUD-20160210-WA0100.m4aאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

אילן מסביר למסרחי שחשף את הנוכלות : הנושא[ 10:20: זמן AUD-20160210-WA0100: שם הקובץ]

 67 ...................................................................................................................................... עם חזקי

 68 ................................................................................................................ 02,00,01,/0התכתבות 

 22:12 /012122210( קובץ מצורף) AUD-20160210-WA0095.m4aאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

אילן מנסה להסביר למסרחי את המצב : הנושא[ 11:22: זמן AUD-20160210-WA0095: שם הקובץ]

 69 ............................................................................................................................. העגום שנמצא

 72 ............................................................................................................................... 11התכתבות 

 22:12 /012122210( קובץ מצורף) AUD-20160210-WA0093.m4aאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

 74 ..... אילן מבקש ממסרחי לסגור סיפור: הנושא[  11:12: זמן AUD-20160210-WA0093: שם הקובץ]

 22:12 /012122210( קובץ מצורף) AUD-20160210-WA0092.m4aאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

אילן מסביר למסרחי על השקרים בשטח : הנושא[ 11:22: זמן AUD-20160210-WA0092: שם הקובץ]

 70 ........................................................................................................................................... ועוד

 72 ......................................................................... 12,10,11,011,010,/10,12,11,12,12,1התכתבות 

 11:11 /002122210( קובץ מצורף) AUD-20160211-WA0022.amrאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

אילן ושחר שמאי בענין הדיסקים של : הנושא[ 12:/1: זמן AUD-20160211-WA0022: שם הקובץ]

 74 ..................................................................................................................................... ...מסרחי

 11:22 /002122210( קובץ מצורף) AUD-20160211-WA0021.m4aאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

אילן מבקש שמסרחי ישלח קבלה על : הנושא[ 11:02: זמן AUD-20160211-WA0021: שם הקובץ]

 78 .................................................................................................................... ...מליון דיסקים מסין

 79 ............................................................................................................... 012,011,012התכתבות 

 01:21 /002122210( קובץ מצורף) AUD-20160211-WA0023.amrאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

שחר שמאי פולט לאילן על מחיר מליון : הנושא[ 21:12: זמן AUD-20160211-WA0023: שם הקובץ]

 82 ..................................................................................................................... הדיסקים של מסרחי

 90 ............................................................................................................................. 012התכתבות 

 92 .. 01:12 /002122210( קובץ מצורף) PTT-20160211-WA0025.opusאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

 94 .............................................................. 012,010,011,001,000,002,001,002,002,/01התכתבות 

 02:11 /002122210 (קובץ מצורף) AUD-20160211-WA0040.amrאילן דזי רחובות אינסטלאטור 

מסרחי שולח את משה עבריין הצעצוע : הנושא[ 00:01: זמן AUD-20160211-WA0040: שם הקובץ]

 91 ..................................................................................................................... לאילן שרועד מפחד



 428 .................................................................................................................... 022-/00התכתבות 

, הרב תראה כמה מסרחי שקרן ומצחיקhttps://youtu.be/hwjoUMOAmewאילן דזי רחובות אינסטלטור 

ודעים איפה זה ב והוא מרגיע אותה שלא י"הוא נשאל שאלה לגבי כוכב שביטמגברת מפוחדת שגרה בארה

שיהיה לו לאן לבוא לפני .יהיה והשותף שלו חיזקי בסרטון שצילמנו אומר שמסרחי בונה בארץ את הוילה 

ואני . ת"ולא מהשי' שוטר תנועה וכו, ובהמשך השיעור הוא אומר שאנשים מפחדים ממחלות.שהכוכב יגיע

 428 ...................................................... 01:00 /0/2122210 ....כ קשוט אחרים"אומר קשוט עצמך ואח

 429 ............................................. 11:10אורך  112מסרחי מאיים שהרב ודזי יצטערו על היום שנולדתם 

 

 

  



 00-42-0241 ערן בן עזרא ויוסי מסרחי על תקן נמרודים

 22/10/2015 http://www.shofar.tv/videos/5524 ( להתרחק ממנהיג שאינו הגון ומכפויי מתוך שיעור

 (18/10/2015 א"שיעור מהרב אמנון יצחק שליט| טובה 

  

 

זה לא הנמרוד , צריך להכיר את הסכנה הגדולה הטמונה בהנהגתו של אדם שאין תוכו כברו :הרב אמנון יצחק

שיאמינו להם לשטויות שלהם , שכולם מכוונים שאנשים יסגדו להם, נמרודיםיש עוד רבנים כאלה שהם , היחידי

ומתירים היתרים בשביל למצוא חן בעיני הבריות , כשבעצם הם בעצמם לא מקיימים את הדין וההלכה כפי שצריך

, שמאלוכמו ערן בן עזרא כזה קשקשן שלא יודע בין ימינו ל, יש אפילו ליצנים שעכשיו צצו. יתברך' ולא בעיני ה

ומשווה את עצמו בין הרבנים כאילו , ליקט לו שני ספרים הוא כבר קורא לעצמו מחבר הספרים אחד ושתיים

 41להגיד שהילד בן , והוא חולק עליו ואומר שגלגלו חובה על ידי חייב, שיכולים לעמוד מול הרב בן ציון מוצפי

ויש איזה אתר שמביא שהוא אמר לא לכתוב , ל'זה שטויות ולא להאמין לתאריך של עשירי בטבת שאמר אברג

והוא חולק , והרב מוצפי יצא נגד, כל מיני דברים כאלה, ל על הקבר שלו כי הוא מתכוון לחזור בעשירי בטבת"זצ

בלי ' כי הוא כתב ספר בגזל והעתיק מכל מיני אנשים וכו. גם אני בין הרבנים שאומר שהוא טועה, עליו ואומר

ליצן . ותפיצו ואני אמרתי ותפיצו ותפיצו, כבר הוא נהיה מאן דאמר, ומה הוא עושה, ניהםואני מבי, רשות של חלק

 .לדבר פסוק כמו שצריך הוא לא יודע להגיד, לא יודע אפילו לברך כמו שצריך, קשקשן

במקומות כאלה , אז לכן צריך להזהר מאנשים כאלה ובגלל זה כדאי להפיץ אותם על פני כל הארץ ולבלבל שפתם

אפילו אם זה יגרום שיבואו , להרחיק אותם משם, מהאנשים האלה, רכזים אנשים צריך להפיץ אותם מהםשמת

אבל להיות כפופים תחת , כי אז יש סיכוי להחזיר אותם בתשובה בהתעוררות אמיתית? למה, לעבודה זרה גמורה

הם , כי אנשים מסכנים, ולזה הנזק הכי גד, תחת האנשים שרק טוחנים כל היום את הכבוד הסרוח שלהם, השקר

גם הוא וגם הוא וגם הוא אמר , ומושפעים ועושים צירופים, עוד אחד ואומר ועוד אחד אומר. מושפעים, תמימים

הוא לא מזכיר את , הוא לא מזכיר אותי שאני אמרתי את הדברים, שרק הרב בן ציון יצא נגד, ומשקר גם', וכו' וכו

 .הרי זה ליצנות שאין כדוגמתה', וכו' וכוהוא לא מזכיר אחרים , הרב נויגרשל

, ואמר לי שהוא ראה את זה הוא התעלף כמעט מצחוק, דיברתי היום עם אדם שהוא מבין בשפת גוף מפורסם מאד

כי חלק מהדברים , שהוא לא נוגע לנושא והוא לא יודע שהילד דיבר שטויות, אז גם בן אדם שהוא אפילו חילוני

אז העיקר , ואנשים אתה מבין פתאים והכל, דברים לא נכונים לגמרי, על פי הזוהר ,שהוא אמר בכלל לא נכונים

מסיונרים עם שקר ? מה אתה מסיונר? עם שקר אפשר לעורר? אז מה אם זה מעורר. לא משנה העיקר שזה מעורר

אל ', של הלא , כל תורה אחרת היא תורה שלך', תורת אמת זה תורתו של ה, יכולים להגיד להבטיח הבטחות והכל

מוצאת חן או , את האמת צריך להגיד. זה עבודה זרה, אנחנו לא עובדים אותך ולא את התורה שלך, תמציא תורות

. לא משהו אחר, זה משיב מעוון, "תורת אמת היתה בפיהו ורבים השיב מעוון"רק כתוב באהרן , לא מוצאת חן

היא תמימה ' אם התורה של ה, ימה משיבת נפשתמ' תורת ה, זה בעלי תשובה של סתרא אחרא. השאר זה דמיון

מה , העיקר חוזרים בתשובה, אם זה לא תורת אמת מה אכפת לך, אמת תורתו אמת' ה, משיבת נפש שלמה אמיתית

וככה לקח רק את , עם קבלה חרטה, עם שקר, גם ברג החזיר אנשים בתשובה, עם שקר כן אפשר להחזיר, פירוש

ומלמד , אנשים ונשים, לו שאנשים יקיימו איזה מצוות כאלה ואחרות באיסור הכסף גרף אותו והכל ומה אכפת

יש , לא חסר, יש מקופלים, יש רמאים, יש נוכלים, ישכ אלה בלי סוף? מה הבעיה', וכו' אותם דברי הבלים וכו

היה נהיה ורק הוא ויש אחד ושתיים שני ספרים א, ויש ערן ויש עזרה ויש עזרא ויש ערן, באבות ובמבות יש הכל

 .קשקשן, מאן דאמר
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 .זה נמרוד, ומאשר להניח אותם לנהות אחר מנהיג שאינו הגון ואין ליבו מסור לבורא

גם הוא נמרוד היה , ולא מקרבים' אלה שמרחיקים מה, עכשיו יש לכם דרך להשיג ולהבין ולברר מי זה הנמרודים

, אבל הוא הקריב מה שהוא רוצה, ודאי, לישיבותהוא היה מחובר , הוא היה מחובר לישיבות, לעבר, קשור לשם

 .מקריבים חיות, הוא החליט תורה משלו

עד שמוטב להפיצם , צריכים להכיר את הסכנה הגדולה הטמונה בהנהגתו של אדם שאין תוכו כברו, אז לכן אומר

ה יהיה סיכוי אפילו אם יבואו לעבודה זרה גמור, כל אלה שמרוכזים תחתיו, ולבלבל שפתם, על פני כל הארץ

או , להחזירם בתשובה בהתעוררותם מאשר להניח אותם לנהות אחרי מנהיג שאינו הגון שאין ליבו מסור לבורא

, שהוא כל פעם יש לו יציאות חדשות, ב"הלא הוא מסרחי מארה, יש לו חברים מיוחדים, חברו של ערן, כמו אחר

ככה , עושה חישובים וחשבונות, בקושי היו מיליון, מכחיש שואה, חבר של אבו מאזן, לא היו שש מיליון בשואה

הוא אומר זה לא טוב בשביל לקרב ? תגיד לי למה אתה בלי זקן, שואלת אותו אשה. זהו, ככה נראה לי, נראה לי

למה הם לא , והוא הצודק, אז כל הרבנים בארץ ובעולם שיש להם זקן טועים, זה לא נראה טוב בעין, רחוקים

איך זה , קצת, קצת, אבל אני עם זקן גדול הצלחתי לעשות קצת יותר ממנו, ם זקן זה מפריעכי יש לה? מקרבים

זה נראה , הרי אתה נראה מזויף, כמה החזרת בכלל, הפוך, אף אחד לא אמר לי אני לא חוזר בגלל הזקן שלך? עבד

אתה מתגלח אפילו עם הרי אם , עם מה אתה מתגלח, המעלות של זקן יש ספר הדרת פנים זקן? רב בלי זקן? רב

, גם יש מי שאוסר את זה, ואם עם מכונה אפילו שלא מגיעה לשורשים, יש מי שאוסר את זה מהפוסקים, משעי

" לא ילבש גבר שמלת אשה"הרי כתוב ? מה עם זה? מה עם זה שאתה דומה לאשה, והאיסור הוא לא רק בתער

? "עם בחוקותיהם לא תלכו"ומה . צריך שיהיה זקן ,ויש הרבה פוסקים שאומרים שמצד זה אסור להוריד את הזקן

היעבץ , והיעבץ אומר איך יבוא המשיח ויראה אנשים כנשים, כל זה כתוב בספר עם פוסקים? ומה עם מראית העין

הוא מחליט שככה צריך להיות והוא יכול , הוא נמרוד מיוחד, אבל הוא יש לו דעה משלו, אשה, קורא לך אשה

יכולים , אז צריך לדעת איך זה, זה הבחינה של נמרודים, זהו. ויש לו תירוצים על כל דבר להגיד מה שהוא רוצה

יכולים להעתיק , יכולים להגיד כל מיני דברים, יכולים לדבר יפה, יכולים להיות גיבורים גדולים, להיות בכיסוי

אותם רואה יודע מזהה  מי שמכיר, רוב הדרשות שלו זה הכל מבוסס רק על ההרצאות שלי. שמועות של אחרים

הוא כבר , אני אומר ככה אז הוא אומר ככה, גם הוא עכשיו מדבר גוג ומגוג -אפילו דיברתי על גוג ומגוג , מיד

 .פתאום הוא נהיה מומחה שנה גורלית גם כן, קורא שנה גורלית גם כן

הסכנות ואז הם יכולים  עם כל, זה רק בשביל שידעו האנשים שאנשים מהסוג הזה כדאי להתפזר מהם, אבל טוב

 .אולי לחזור בתשובה על ידי אנשי אמת

חפץ למען ' ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה"רצה הקב, רבי חנניה בן עקשיא אומר

  .צדקו יגדיל תורה ויאדיר

  



 12-00-2102 יוסי מסרחי משבח את הרב אמנון יצחק על מפעל החזרה בתשובה

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5580  

אתה יודע החפץ חיים לפני מאה שנה עשה קונבשיין בראדין ראיתי את זה באחד הספרים נדהמתי  :יוסף מזרחי

הקודמים כל הדרשנים דיברו בנושא להם רבותי בדורות  החפץ חיים אסף את כל הדרשנים מסביב לראדין ואמר

אחד שכר ועונש גן עדן גהינם עכשיו שהדרשנים התחילו לסטות מהדרך לא רק שאינם מועילים לנשמת ישראל 

אלא מזיקים אני רוצה מתחנן לכולכם פה לחזור לדרך אבותינו כל הדרשות צריכות להיות בנויות לאהבה וליראה 

רשנים בעולם מלבד הרב אמנון יצחק הרב דניאל זר הרב נסים יגן עליו שכר ועונש היום כבודו יגיד לי כמה ד

תגיד לי ? מי מדבר על עונש? על דין על מציאות מי ? השלום ואני מי עוד מדבר על עונשים בדרשות שלו בעולם 

הוא כבודו שם של דרשן בעולם יש פה עוד אחד באמריקה הרב וליסיטין שהוא גם זכריה וליסיטין גם כן אמיתי ו

מדבר על עונשים וזה אבל זה נדיר מאוד וזהו יש עוד אולי הרב דניאל כהן הוא מדבר ברוסית בעיקר שגם כן הוא 

כולם רק מדברים נחמדים הנה אני יתן לך דוגמא הארגונים ? בכל העולם מי עוד 42בקו הזה כמעט ואין סך הכל 

פחדות זה לא דרכנו אף אחד לא הסכים חוץ בארץ שנים צחקו על הרב אמנון יצחק זה לא השיטה שלנו זה ה

מהדרשות שהוא עשה בכל מיני מקומות פומביים אבל הרבה לא נתנו לו להכנס אותו דבר פה באמריקה לא כל 

 אחד יכול להכנס

 … :שואל

בדיוק בדיוק איך אתם באים לדבר נגד אחד שיש לו לפחות מאה אלף בעלי תשובה וזה כולם  :יוסף מזרחי

שנה עובד מאה אלף בעלי תשובה כולכם ביחד אין לכם  22לו השונאים הכי גדולים שלו הבנאדם מסכימים אפי

הבנאדם תגיד שאתה לא סובל אותו תגיד מה שתגיד תגיד ? ביחד מאה אלף בעלי תשובה איך אתם מדברים בכלל

 …אני מ? הוא הביא הוכחות איך אתם מדברים נגדו' תכלס

כל היראה שלו הוא עשה את זה ההומור שלו זה השיטה ההומור שלו קלט את  הרב אמנון יצחק הצליח עם :שואל

 האנשים והיו מוכנים לסבול את המגע

כל מקום שאני הולך כל מקום הכל בסדר פתאום הבינו אה אחד מראה לך … אבל אנשים גם ידעו  :יוסף מזרחי

תודה רבה על … לדבר שעתיים טוב אנחנו אמרתי אנחנו מסוגלים… התעוררו … פסוקים מראה לך עונשים 

 .הזמן

 

  

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5580


 12-00-2102חלק א מסרחי נגד מסרחי 

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5588 

 'מסרחי נגד מסרחי חלק א :קריין

מליון  6אני אגיד לכם סוד שאתם אולי לא שמים אליו לב כל מקום התרגלנו לשמוע שנרצחו  (:0שיעור )מסרחי 

מליון יהודים אבל האמת אני אומר לכם שאפילו מליון יהודים לא רצחו לא  6מליון יהודים רצחו  6יהודים רצחו 

 …שזה חלילה זה מספר שואה ולא חשוב זה 

ן מהניצולים הרוסים והאמריקאים אז היו הרבה מהם פולנים כי יש באמת שחררו אחוז קט (:2שיעור )מסרחי 

 זה פולין שלושה מליון יהודים רק נרצחו בפולין הכי הרבה מכל המדינות בפולין? הרי מה זה אושויץ

 שאפילו מליון יהודים לא רצחו(: 4שיעור )מסרחי 

 שלושה מליון יהודים רק נרצחו בפולין(: 0שיעור )מסרחי 

 שאפילו מליון יהודים לא רצחו(: 4שיעור )מסרחי 

 שלושה מליון יהודים רק נרצחו בפולין(: 0שיעור )מסרחי 

 שאפילו מליון יהודים לא רצחו(: 4שיעור )מסרחי 

 שלושה מליון יהודים רק נרצחו בפולין(: 0שיעור )מסרחי 

 שאפילו מליון יהודים לא רצחו(: 4שיעור )מסרחי 

 הודים רק נרצחו בפוליןשלושה מליון י(: 0שיעור )מסרחי 

 שאפילו מליון יהודים לא רצחו(: 4שיעור )מסרחי 

 שלושה מליון יהודים רק נרצחו בפולין(: 0שיעור )מסרחי 

 שאפילו מליון יהודים לא רצחו(: 4שיעור )מסרחי 

 שלושה מליון יהודים רק נרצחו בפולין(: 0שיעור )מסרחי 

 רצחושאפילו מליון יהודים לא (: 4שיעור )מסרחי 

 שלושה מליון יהודים רק נרצחו בפולין(: 0שיעור )מסרחי 

 שאפילו מליון יהודים לא רצחו(: 4שיעור )מסרחי 

 שלושה מליון יהודים רק נרצחו בפולין(: 0שיעור )מסרחי 

 …המשך יבוא??? מסרחי מה נסגר איתך :קריין

 

  

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5588


 10-00-2102מסרחי מגדולי הפייסבוק יוצא חוצץ נגד גדולי הדור ' חלק ב

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5597 

 'יוצא חוצץ בזלזול נגד כל גדולי ישראל ונותן להם עצות חלק ב' בן ע' מר מסרחי מגדולי הפייסבוק של ע :קריין

 גזרו עכשיו גזירות על האייפון אייפון מי שיש לו אייפון רשע לא יכול להעיד פסול לעדות :מסרחי

 …מחזיק אייפון פסול לעדות: מרן הרב שטיינמן :כתבה

 לא מצטרף למנין אנשים שעושים עבירות אנשים שאונסים ילדים :מסרחי

 …עם אייפוןלהתחמק מלקחת סנדק : ל שטינמן"מרן הגראי; המלחמה בטכנולוגיה :כתבה

אני הייתי אצל הרב עובדיה לפני ? לא עושים נגדם סנקציות בארץ כמו אחד שיש לו אייפון ידעתם את זה: מסרחי

 שנפטר בערך חודשיים לפני שנפטר

 …פסולה –עדות גירושין של משתמשי אייפון : הרב קניבסקי: תקדים הלכתי: כתבה

התפללנו שם מנחה ובדיוק באתי וזה שהיה איתי הכנתי אותו אמרתי לו תצלם תצלם זה כבר ידעתי … ו: מסרחי

הרב זקן כבר מי יודע כמה עד מתי יאריך ימים זה הזדמנות שלא תחזור ההוא קפא אני מחכה שיצלם והוא לא 

אומר ? הוא אומר לי להנציח את האירוע מה… ל… ל… ל… עד שהגענו ל? מצלם אמרתי לו מה קורה לך אתה

 לי אם אני הייתי מוציא את האייפון אני הייתי גמור פה 

? כל בחור ישיבה בלי יוצא מן הכלל אסור לו להחזיק טלפון בכלל למה הוא צריך את זה: ל"הרב עובדיה יוסף זצ

ד אברכים שהם רוצים מאו… ? מה זה טלפונים? הוא צריך ללמוד תורה מה הוא צריך להתעסק בטלפונים

להשתמש בטלפון לפעמים צריך לטלפן לאשתו איזה דבר צריך להשאר בבית או צריך לספר לה איזה דבר אז הוא 

מוכרח להשתמש בזה יש טלפונים כשרים ישתמשו אך ורק בטלפונים כשרים לא ישתמשו באלה שיש בהם תועבה 

 ור בהחלטכל מיני דברים כל מיני תעלולים זה משהו אסכל אלו דברים כל מיני סרטים 

בקיצור מה הוא אייפון יש בו הרבה צרות יש בו הרבה בעיות לא רק אייפון כל הטלפונים כל המחשבים : מסרחי

אינטרנט כל הדברים האלה כולם יודעים את הנזק העצום שזה עושה אבל זו גזירה שאף אחד לא יעמוד בה אבל זו 

 מוד בה בה בה בהגזירה שאף אחד לא יעמוד בה אבל זו גזירה שאף אחד לא יע

 כך פסק גדול הפיסבוק הרשע נגד גדולי ישראל : קריין

אבל זו גזירה שאף אחד לא יעמוד בה כל אנשי העסקים ימשיכו להשתמש בזה ואנשים שמתעסקים : מסרחי

אי אפשר לעבוד ? באימליים ימשיכו להשתמש בזה אתה סתם גוזר גזירה ואתה עושה מעצמך צחוק אז מה תעשה

אי … קום שתלך לעבוד יש אנשים יש זה מנבלים את הפה יש כל מיני טלויזיות יש זה אז אי אפשר לכל מ? למה

יש הרבה שנוסעים עם המכונית למקומות שאסור אז תגזור גם ? אפשר לעשות כלום אז גם מכונית אסור למה

 שאסור מכונית אלא רבותי זה לא דרכה של התורה

ל הרב חיים "הרב עובדיה יוסף זצ? לי הדור זה לא דרכה של התורהטמבל אתה אומר לגדו'מסרחי יא: קריין

 קניבסקי הרב אהרן יודה לייב שטינמן הרב משה שטרנבוך 

הוא רק ' הוא לא מצליח וב' אלא רבותי זה לא דרכה של התורה מי שהולך בדרך הזו הוא לא מצליח א: מסרחי

 משניא את הדת על הציבור 

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5597%20


 זמיר כהן, פנחס ראובן', בן ע' ע, יוסי מסרחי???  ליצני הפייסבוק טמבל מי אתם'מסרחי יא: קריין

הדרך האמיתית להוכיח לאנשים כמה ברי מזל הם שהם יהודים וכמה ברי מזל שיש לנו תורה וכמה ברי : מסרחי

לדבר לעשות מה אתה יכול ? ה מקפיד על הדברים האלה וכמה צריך להזהר ולמה להיות כפויי טובה"מזל שהקב

? מה יקרה בסוף? העולם הולך ומתפתח כל הזמן ממציאים דברים חדשים כל שבוע תגזור גזירה חדשה? תלעשו

 אנשים יבעטו בהכל וילכו להיות גויים

 !אפיקורוס שכמותך? החלקת על השכל: קריין

 

 02-00-2102מסרחי והריקודים המעורבים ' חלק ג

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5619 

לפני כמה זמן קמו כמה בארץ מבלי להזכיר שמות והתחילו לדבר חזק נגד כל מיני רבנים דתיים אה : יוסי מסרחי

 ורצו לשים אותם בחרם את הזמרים האלה  שיםנגד זמרים דתיים שהם עושים כל מיני מסיבות והם שרים מול נ

' ס וזמרים פסולים'הקבלת פני רבו של ש'משיעורו  הרב אמנון יצחקבקולו של ) :פסק הלכה

http://www.shofar.tv/videos/4920 ) שמענו ותחרד נפשנו על הפרצה הנוראה , א"ערב ראש השנה תשע

ואפילו שלא , ל"במחננו של ערב שירה וקונצרטים בהם מופיעים זמרים לשיר בפני אנשים ונשים בתערובת רח

על כן באנו בזה להודיע דעת , וכבר אסרו כל גדולי ישראל באיסור גמור את ערבי השירה אפילו בנפרד, בתערובת

 תורה 

 . ל"עות מעין אלו אסורים באיסור חמור בין בארץ ובין בחוהופ .א

וכל שכן האיסור על , גדולי וקטנים אנשים ונשים, האיסור חל הן על המארגנים והן על המשתתפים .ב

 . הזמרים שהם מחטיאי הרבים

 . ב לתת יד לפרסום להודעות אלה"אסור לעיתונים וכיו .ג

וכן אין לפרסם אירוע שהזמרים , כבדם לשיר בשום אירועהזמרים המופיעים במקומות אלה אין להזמינם ל .ד

 .בכדי שלא לחזק ידי עוברי עבירה, משתתפים בו כולל תפילות ואירועים כשרים

  .יתברך ברחמיו וחסדיו יתן לפניהם לשוב לפניו ונזכה לגאולת עולמים ואז ימלא שחוק פינו' ה

מיכל , אהרן ליב שטינמן, יוסף שלום אלישיב, נרבאנו על החתום למען קדושת וטהרת עמנו שמואל הלוי ואז

יששכר , חיים פינחס שינברג, שמואל אוירבך, גרשון אידלשטין, ניסים קרליץ, חיים קניבסקי, יהודה ליפקוביץ

, מסעוד בן שמעון, בן ציון מוצפי, יהודה עדס, חיים שאול טאוב, יצחק שיינר, נתן גשטטנר, דוד פוברסקי, מאיר

 , יוסף מוגרבי, יעקב ישראל לוגסי, אליהו טופיק, אהרן זכאי, יצחק רצאבי, ב יוסףיעק, שלום כהן

אז גם אם זמר כשר ירצה . ב"אין לשיר את שירי הזמרים הללו אפילו בחתונות ובשמחות של מצוה וכיו, נוסף בזה

 .מצוה אין לשיר את השירים שלהם בחתונות ובשמחות של, לשיר את השירים האלה שלה זמרים הפסולים

ושהיה למראה עיני גדולי הדור בעת , א"ש הלוי וואזנר שליט"עד כאן הנוסח לפסק הלכה שנכתב על ידי מרן הגר

 .חתימתם

 , שבכלל דיברו נגד זה! הוא כעסכשבאו לשאול את הרב עובדיה על זה  :מסרחי

 , שקרן: קריין

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5619
http://www.shofar.tv/videos/4920


 ,שבכלל דיברו נגד זה! הוא כעס: מסרחי

 , רמאי: קריין

 ,שבכלל דיברו נגד זה! כעס הוא: מסרחי

 זייפן: קריין

 ,"זה הרי גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה: "הוא אמר: מסרחי

' ס וזמרים פסולים'הקבלת פני רבו של ש'משיעורו  הרב אמנון יצחקבקולו של ) :פסק הלכה

http://www.shofar.tv/videos/4920  )על הפרצה הנוראה , שמענו ותחרד נפשנו, ז"פסק הלכה משנת תשס

ואפילו , ל"במנחננו של ערבי שירה וקונצרטים בהם מופיעים זמרים וחזנים לשיר בפני אנשים ונשים בתערובת רח

וכבר ! אסור. ובצד השני המין השני, גמורה לגמרי, לא עד פה, א גברים לחוד מחיצה גמורה"ז, שלא בתערובת

כ ,אני מקריא לכם אבל אתם תראו את זה אח. ו כל גדולי ישראל באיסור גמור את ערבי השירה אפילו בנפרדאסר

וכבר אסרו כל גדולי ישראל את ערבי השירה אפילו , אני אשים את הפסקים שתראו מאיפה אני מקריא, באתר

 , על כן באנו בזה להודיע דעתנו דעת תורה, בנפרד

פירושו אין שום היתר בשום צד בשום ענין לא לצדקה ולא , הופעות מעין אלו אסורים באיסור חמורה  .א

 .באיסור גמור, לא לאלמנה ולא ליתום ולא כלום, בטיח ולא שום דבר

, האיסור הזה חל עליהם, ס"גם אלה שארגנו עכשיו את להקביל פני רבו של ש, הן על המארגנים, האיסור חל: 'ב

, גם קטנים אסור, קטן אתה אומר פטור מהמצוות, גדולים וקטנים, משתתפים אסור להשתתף באירוע כזהוהן על ה

אז איך הם הזמינו אותם כל גדולי . וכל שכן האיסור על הזמרים והחזנים שהם מחטיאי הרבים, אנשים ונשים

 .לפזז ולכרכר, מועצת החכמים

שותף , מי שעשה, מי שפרסם, אז כל מי שהדביק את המודעות, יד ופרסום למודעות אלה אסור לעיתונים לתת: 'ג

 .בעבירה של החטאת הרבים שאין כדוגמתה והוא עובר איסור על כל אחד ואחד שהשתתף שם

אז , אין להזמינם ולכבדם לשיר בשום אירוע, שימו לב מה דינם, הזמרים והחזנים המופיעים במקום תערובת: 'ד

אז גם רדיו ועיתונים ומודעות וכל , לפרסם אירוע שהזמרים והחזנים משתתפים בווכן אין ? איך הזמינו אותם לשם

ויש . כולל תפילות ואירועים כשרים? אתם שומעים, ואסור לכבדם, אתה מפרסם אותם, אפילו להגיד דבר כזה, בן

להגיד לרב  ופה אני רוצה. בכדי לא לחזק ידי עוברי עבירה. כאלה עוד לוקחים אותם גם זמרים לימים נוראים

, הזהרת את כולם לא לסייע לדבר עבירה, מסייע לדבר עבירה אתה מאד נזהר בזה בבחירות הקודמות, בעדני

לא כמו המפלגה שלך שאמרת שאלי ישי לא עשה כלום ולא עושה , שיבחרו במפלגה שתעשה למען שמו יתברך

אתה מחזק ידי , שאנשים יעברו עבירותשאתה הגורם , אז תדע לך. ואתה היית הראש שלו, כלום ולא יעשה כלום

וגם אתה חתמת על כאלה גם כן , אם תלך לאירוע הזה שחתום עליו הרב עובדיה יוסף שזה אסור, עוברי עבירה

 .רים ומסייע בידי עוברי עבירהחאז תדע שאתה חוטא וגם מחטיא את הא, אני אקריא עכשיו

 . ואז נזכה לגאולה ואז ימלא שחוק פינו יתברך ברוב רחמים וחסדיו יתן בליבם לשוב לפניו' וה

, ניץ'ר מויז"משה יהושע האדמו, אהרן יהודה לייב שטינמן, שמואל הלוי וואזנר, הרב יוסף אלישיב -מי חתומים 

חיים פנחס , ר מבעלז"ישראל דב האדמו, מיכל יהודה ליפקוביץ, הרב עובדיה יוסף, ר מגור"יעקב אלתר האדמו

 , שמואל אויערבך ודוד טברסקי, ר מצאנז"צבי אלימלך האדמו, ניסים קרליץ, שיינברג

http://www.shofar.tv/videos/4920


! באמת חלק מהם לא צנועים! לפחות חלק מהטענות היו אמת, נכון שאלה שטענו את הטענה נגד הזמרים :מסרחי

 ,שואגו… ו… ו… אבל השאלה כשאתה בא לגזור ואתה צורח ו!!! יודעים את זה , בסדר, !!וחלק מהם לא בסדר

 ? אם יש לך אלטרנטיבה למצב: ב תמידאתה צריך לחשו

 ל"עתה נשמע עדותו של דוד יוסף בענין המכתב של אביו הרב עובדיה יוסף זצ: קריין

 כן אני זוכר הוא שלח אלי את הרב יצחק יוסף להחתים את אבא בשעה שמשה לא היה בכלל: הרב אמנון יצחק

 לא הוא לא שלח את יצחק הוא שלח אותי :הרב דוד יוסף

 ?אה זה הייתם אתם: אמנון יצחקהרב 

זה לא הוא שלח אותי הוא היה יחד איתי אצל הרב וייס ואני ביקשתי כל מיני הבהרות מהרב וייס מה  :דוד יוסף

על המכתב הזה למשל יש עצרות שאבא שלי היה עושה בזמנו בחודש אלול אז אם רוצים לעשות עצרת באיזה 

מביאים גם איזה זמר שישיר קצת אז הוא אמר שלא על זה הכונה  עיירות ספר ואומרים דברי תורה ודרך אגב

היתה לנו שיחה מאוד מאוד רצינית על זה ואז בעקבות כל זאת אני הלכתי לאבא שלי ואני החתמתי ' וכו' בכלל וכו

 אותו יצחק לא היה מעורב בזה מעולם

 ?הרב… ההבנתי אז הכונה זה המכתב ההוא שחתום בחתימת ידו של : הרב אמנון יצחק

 כן כן : דוד יוסף

 , שבכלל דיברו נגד זה! כשבאו לשאול את הרב עובדיה על זה הוא כעס :מסרחי

 , שקרן: קריין

 ,שבכלל דיברו נגד זה! הוא כעס: מסרחי

 , רמאי: קריין

 ,שבכלל דיברו נגד זה! הוא כעס: מסרחי

 זייפן: קריין

ששמה בכלל בחורים ? ללכת לכל מיני חילונים שיתחילו? שישמעו זמרים גויים? מה האלטרנטיבה: מסרחי

בחורים , היום ?ובכלל לגמרי יתדרדרו מהדרך ? ובחורות לא מתלבשות וחלק באים לשם מסוממים , ובחורות

שהמילים של השירים , הזמרים שנחשבים חרדים, אז הולכים, צעירים דתיים חרדים רוצים ללכת להופעה של זמר

 ! אז נכון, מילים מהפסוקים מהנביאים, ודשמילים של ק, הם מילים נקיות

 "…מלך' מלך ה' ה"כיניב בן משיח ששר " חרדיים"ריקודים מעורבים אצל זמרים פסולים : קריין

 !!! קצת רוקדות !! אז יש גם נשים שם שלפעמים הם גם זזות : מסרחי

 "לילה", "איזה חמודה"הזמר הפסול יניב בן משיח רוקד ליד הכלה ואומר : קריין

 !!!! לא ממש כמו אצל החילונים ודאי שלא אבל ודאי זה לא נראה טוב: מסרחי

 "…והוא היה והוא הוה והוא יהיה"כיניב בן משיח ששר " חרדיים"ריקודים מעורבים אצל זמרים פסולים : קריין

 !!! קצת רוקדות !! אז נכון שיש גם נשים שם שלפעמים הם גם זזות : מסרחי



ששר על במה אחת עם אשה שרוקדת לידו … כציון גולן" חרדיים"מעורבים אצל זמרים פסולים  ריקודים: קריין

 כששרה ומתופפת

לא ממש כמו אצל החילונים ודאי !!! קצת רוקדות !! אז נכון אז יש גם נשים שם שלפעמים הם גם זזות : מסרחי

 !!!!שלא אבל ודאי זה לא נראה טוב

 ששר והקהל המעורב רוקד… כציון גולן" חרדיים"ם פסולים ריקודים מעורבים אצל זמרי: קריין

לא ממש כמו אצל החילונים ודאי !!! קצת רוקדות !! אז נכון שיש גם נשים שם שלפעמים הם גם זזות : מסרחי

 …אסור לשמוע את המוזיקה שלהם לשבור את הדיסקים שלהם!!!! שלא אבל ודאי זה לא נראה טוב

 …לשבור את הדיסקים שלהם ולא להכניס לבית: רן שטינמןהרב אמנון יצחק בבית הרב אה

 , אין לי את הדיסקים שלהם: הרב שטינמן

 [צוחקים: ]ק"יצחק והמשב הרב אמנון

 אין לי דיסק: הרב שטינמן

לא אבל אני אני אני מודיע לציבור הרב ואנשים שומעים לי אני רוצה להמשיך עם זה ואני : הרב אמנון יצחק

 …את האורוות כמו שקוראים לזה אני  …את ה… את המנקה 

 טוב מאוד טוב מאוד טוב מאוד: הרב שטינמן

 ?אז הרב נותן לי ברכה על זה? בסדר הרב: הרב אמנון יצחק

 שתצליח תצליח תצליח: הרב שטינמן

 אמן אמן אמן: הרב אמנון יצחק

… חוכא ו'אף אחד לא יעמוד בגזירה הזאת ואז זה יצא מזה ! זה לא רק שלא מועיל, כל הדברים האלו :מסרחי

 ' איטלולא

 גירסת דיסקים מקצת מהפעילות במשך שנתיים: קריין

 זה נקרא מגרסת דיסקים בקשה לגרוס: יצחק הרב אמנון

 'איטלולא… חוכא ו' 'איטלולא… חוכא ו'אף אחד לא יעמוד בגזירה הזאת ואז זה יצא מזה : מסרחי

 ?לזכויות שיהיה לו לראש השנה לגרוס כמה דיסקים? מישהו רוצה להתכבד: הרב אמנון יצחק

 'איטלולא… חוכא ו' 'איטלולא… חוכא ו'אף אחד לא יעמוד בגזירה הזאת ואז זה יצא מזה : מסרחי

 זכותיכול לבוא לקדמת הבמה בריצה להכניס דיסק שניים ול: הרב אמנון יצחק

אף אחד לא יעמוד בגזירה הזאת אף אחד לא יעמוד בגזירה ! זה לא רק שלא מועיל, כל הדברים האלו: מסרחי

' ? מה זה פה'! ויצא מזה בדיחה גדולה' איטלולא… חוכא ו'ואז זה יצא מזה  הזאת אף אחד לא יעמוד בגזירה הזאת

 גזרו גזירה חכמים ?' מה'יגידו 

הרב , ל"הרב יעקב יוסף זצ, הרב בן ציון מוצפי, ל"הרב נתן גשטטנר זצ, ם קניבסקיהרב חיי, הרב שטינמן: קריין

 .הרב שלום כהן, הרב יעקב עדס, ל"הרב שמואל ואזנר זצ, ל"שלום אלישיב זצ



אף אחד לא יעמוד בגזירה הזאת אף אחד לא יעמוד בגזירה ... וכולם ממשיכים לשמוע כמו על האייפון: מסרחי

 'איטלולא… חוכא ו' 'איטלולא… חוכא ו'זה הזאת ואז זה יצא מ

 מסרחי הסרחת ללא תקנה אינך מפסיק לבזות את גדולי התורה 'מסרחי יא: קריין

 

  



 :השיעור המלא  זמרים פסוליםבעד ה יוסי מסרחי

אם אתם  ;אסור לגזור גזירה על הציבור אלא אם כן יודעים בוודאות שהציבור יכול לעמוד בה  :יוסף מזרחי

לפני כמה זמן קמו כמה בארץ מבלי להזכיר שמות והתחילו לדבר חזק נגד כל מיני רבנים דתיים אה נגד  זוכרים

ורצו לשים אותם בחרם את הזמרים האלה ואז  זמרים דתיים שהם עושים כל מיני מסיבות והם שרים מול נשים

את הבן שלו שהוא היום  "?למה לשים אותם בחרם? למה: "שאלו את הרב עובדיה וגם את הבן שלו והוא אמר

? למה לשבור! תביאו לנו את הדיסקים, תביאו לנו: "אני במו אזני שמעתי אותו הוא אומר' הרב הראשי לישראל'

? מה אני רוצה לספר לכם פה! זאת אומרת עשה מזה צחוק". אני אחלק את זה לאברכים אצלי בישיבה! תביאו

זה הרי גזירה שהציבור לא : "הוא אמר, בכלל דיברו נגד זהש! הוא כעס, כשבאו לשאול את הרב עובדיה על זה

באמת חלק מהם לא ! לפחות חלק מהטענות היו אמת, נכון שאלה שטענו את הטענה נגד הזמרים, "יכול לעמוד בה

אתה , אבל השאלה כשאתה בא לגזור ואתה צורח ושואג !!!יודעים את זה , בסדר, !!וחלק מהם לא בסדר! צנועים

שיתחילו ללכת לכל ? שישמעו זמרים גויים ?מה האלטרנטיבה? אם יש לך אלטרנטיבה למצב: תמיד צריך לחשוב

ובכלל לגמרי  ?ובחורות לא מתלבשות וחלק באים לשם מסוממים , ששמה בכלל בחורים ובחורות? ילוניםחמיני 

הזמרים , הולכיםאז , בחורים צעירים דתיים חרדים רוצים ללכת להופעה של זמר, היום ?יתדרדרו מהדרך 

! אז נכון, מילים מהפסוקים מהנביאים, מילים של קודש, שהמילים של השירים הם מילים נקיות, שנחשבים חרדים

לא ממש כמו אצל החילונים ודאי שלא אבל ודאי זה  !!!קצת רוקדות  !!אז יש גם נשים שם שלפעמים הם גם זזות 

ו השאלה לבוא ולגזור שאסור ללכת ולשים אותם בחרם ז? מהי האלטרנטיבה: אבל השאלה !!!!לא נראה טוב

אף אחד ! זה לא רק שלא מועיל, אסור לשמוע את המוזיקה שלהם לשבור את הדיסקים שלהם כל הדברים האלו

גזרו ?' מה'יגידו ' ? מה זה פה'! ויצא מזה בדיחה גדולה' חוכא ואיטלולא'לא יעמוד בגזירה הזאת ואז זה יצא מזה 

 ... כולם ממשיכים לשמוע כמו על האייפוןגזירה חכמים ו
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 לפני שנשמע את תוכנית הרדיו בואו ונצפה בסרטון המקורי: קריין

לזה הראשון שהיא היתה איתו הכי הרבה מכל החיים ? היא נקשרת רגשית לאחד ובדרך כלל למי אשה :מסרחי

שכולם ידעו אם היא חפץ משומש או מוצר חדש פירוש היא לא  ?וגם אשה בורא עולם ברא אותה עם סילד פירוש

אמת או לא אצל הגבר  אותך להגיד לא הייתי בחיים עם אף איש אין כזה דבר הגוף מעיד עליה אם זה יכולה לשקר

נשים ולהתגרש ולבוא עכשיו  42להיות עם כבר הוא לא באמת חייב לה דין וחשבון הוא יכל ? אין שום סימן למה

כאילו לא קרה כלום אבל אשה שכבר היתה עם איש אחר זה לעולם לא יהיה אותו דבר עם האיש השני לעולם לא 

זה כבר ? טבעת כדי שתדע אם מישהו פתח את זה או לא פתחולכן שמו לה כמו בחנויות שמים מסביב לבקבוקים 

לא אותו דבר לא רוצים לקנות וגם בתורה כתוב כשנושאים אשה בתולה משלמים כפול עליה ברגע שהיא או 

 התורה מראה לך שאשה משומשת המחיר שלה ירד פלאים  חצי מחיר כבר' גרושה או אלמנה וכו

 ?אז זה כמו אוטו: שואל

 ~~~קכל הקהל צוח

 מזה פחדתי [ ~~~צוחק] :מסרחי

 ~~~צוחק כל הקהל 

 תוכנית הרדיו רדיו ללא הפסקה דנה ספקטור ורן שריג על יוסף מזרחי :קריין

 רן על הרב יוסי מזרחי מדובר בחבר בלה פמיליה לא ברב: כתבה

 הבאהנחטוף עוד תביעה נחטוף עוד תביעה קדימה תציג את פינתו א ווואפרופו תביעה ב… אה: דנה

הפינה הבאה היא כיצד רבנים … חטוף תביעה אני חושב שלאנחנו יכולים הוא יכול שלא אני לא חושב ש: רן

 ?היהודי הזה  מיהו? מיהו? מי זה האיש הזה …זה? מקבלים תביעה

 פתחנו את הפייסבוק ושמענו את הראביי רבי במדינת ישראל חברים בואו תשמעו: דנה

 הרב יוסי מזרחי ,הרב: רן

 שהוהמם מאיש מ: דנה

 רב בישראל בקשה חן שימי לנו: רן

 נשמעאיך הוא לב ו תשימ: דנה

לזה הראשון שהיא היתה איתו הכי הרבה מכל החיים ? אשה היא נקשרת רגשית לאחד ובדרך כלל למי :מסרחי

היא לא  שכולם ידעו אם היא חפץ משומש או מוצר חדש פירוש ?וגם אשה בורא עולם ברא אותה עם סילד פירוש

אותך להגיד לא הייתי בחיים עם אף איש אין כזה דבר הגוף מעיד עליה אם זה אמת או לא אצל הגבר  יכולה לשקר

נשים ולהתגרש ולבוא עכשיו  42הוא לא באמת חייב לה דין וחשבון הוא יכל כבר להיות עם ? אין שום סימן למה

עולם לא יהיה אותו דבר עם האיש השני לעולם לא כאילו לא קרה כלום אבל אשה שכבר היתה עם איש אחר זה ל
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זה כבר ? לכן שמו לה כמו בחנויות שמים מסביב לבקבוקים טבעת כדי שתדע אם מישהו פתח את זה או לא פתחו

 לא אותו דבר לא רוצים לקנות

 זה רבי במדינת ישראל: דנה

 הרב: רן

 ?רבי יוסי מזרחי ככה מדבר על נשים אתה קולט :דנה

 אלה'יא: רן

 ?אתה קולט: דנה

 זה לא רב: רן

 אשה היא חפץ משומש: דנה

יוסי  'לה פימיליה'צופה הכדורגל חבר … מדובר ב "הרב יוסי מזרחי"לפחות ביוטיוב יש את הכבוד לא כתוב : רן

 מזרחי אני לא יודע מי זה האיש הזה

 לא הוא רבי הוא רבי די ידוע: דנה

 ? תשובה… מחזיר ב זה איש? זה איש ידוע: רן

 המינרליםאני מאוד מקוה שלא שמעתי שיש לנו כמו בבקבוקים  …שלנו אמר אני לא יודע ככה התחקיר: דנה

 אשה: רן

אז זה כבר אפשר לדעת [ מצונזר]אנחנו  מין פקק כזה אדום שאם כאילו את חותמת מסביב לפקק כשאם: דנה

 ?כולתבמ 9.92אם לא אז אנחנו עדיין אפשר לקחת עלינו  אבלהבקבוק נשתה … ש

 …אפשר גם : רן

  ?כן ?…אותנו ל שמעת את החלק המקסים שבו הוא משווה: דנה

 כן: רן

 ?[מצונזר]לבקבוק סגור או בקבוק פתוח אתה יכול לדעת : דנה

 ?איזה בקבוק היא[ מצונזר]רבי … מענין אם אשתו של ה? את יודעת: רן

 [צוחקת: ]דנה

 ?מענין? נכון: רן

 בקבוק משפחתי היא משפחתי: דנה

 קיםוכל הפק? ובנותיו זה חתיכת אריזה משפחתית היא שישיה נכון: רן

 בוא נשוה את כולם כי כל הנשים בחייו של יוסי מזרחי לבקבוקים פשוט או אריזות: דנה



אחרי שאחרים רבנים אחרים ? שתו מהבקבוק מר רבי… אה… מכיר נשים ויודע שנשים מענינות רק אחרי ש: רן

 ?אתה יכול? ו לפניך ואתה יכול לדמיין את זה רביהי… כבר ה

 רבי: דנה

 ?מי זה האיש הזה? מה זה: רן

 אני לא יודעת: דנה

 ?מה יהיה? מה זה : רן

 י את זה בפייסבוק רציתי לשתף את המאזיניםשמעת אני: דנה

 !בושה? איפה: רן

 

 01-02-2102 הבא להורגך השכם להורגו היה פעם
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הוא אומר הבא להורגך השכם להורגו זה היה פעם זה ? הטמבלולו מה הוא אומרוכמו שמסרחי : הרב אמנון יצחק

כי לא ? פעם הבא להורגך השכם להורגו לא היום אין כזה דבר הבא להורגך השכם להורגו כי יש משטרה למה

לך הבא להורגך השכם אין משטרה אז אתה צריך להסתדר לבד אז לכן אמרו ? היה למי להתקשר למי תתקשר

 זה כבר לא קיים? כשיש משטרה? להורגו אבל היום 

ך השכם הזה מסכן את חייך משמע הבא להורגאך ורק כשהאדם ? מתי מותר להרוג בנאדם על פי התורה: מסרחי

להורגו ככה התורה אומרת אדם שבדרך להרוג אותך או אדם שכבר מתקיף אותך ברגע זה והדרך היחידה להנצל 

זה להתקיף אותו קודם כי אם לא אתה תהיה מת ממילא אז התורה התירה לך התירה לך התורה להרוג את האדם 

אחרי שהוא רץ אחריו ומנסים לעצור  הזה יש עוד היתר שזה נקרא דין רודף אם אחד רץ אחרי חבירו וממילא

אותו בכל דרך שהיא הוא עומד להרוג את חבירו אז אם ניסינו את כל הדרכים ולא עבד ממילא אז מותר להרוג את 

הרודף כדי להציל את חייו של הנרדף אבל היום זה לא נוגע לימינו היום יש משטרה מתקשרים למשטרה 

? כלל מגיעה גם במהירות כשיש מכוניות פעם בזמנם איפה היה והמשטרה מטפלת בזה המשטרה משטרה בדרך

אין אין למי לטלפן וגם אם היה משטרה אין להם מכוניות עד שיגיעו יהיה מחר אז ממילא ? למי היה יש להתקשר

היית חייב לפעול במהירות היום זה לא נוגע לימינו היום רק ממש אם אין זה ענין של שניות ואם אתה לא תעשה 

אז ממילא הבנאדם ימות אז אז ממילא מהתורה יהיה מותר לפגוע ברודף גם אם יתברר לך שהרודף הוא  משהו

 צדק והנרדף הוא הפושע כיון שלא היה לך דרך לדעת פעלת כשורה וממילא לא חטאת טוב

כתוב הבא להורגך השכם להורגו אל ? שוטה מעקר את התורה טמבל תגיד מה אתה מדבר :הרב אמנון יצחק

תתקשר לאף אחד תשכים לפני להרוג אותו הוא אומר לא מה פתאום אפילו החוק אומר שאם אתה בהגנה עצמית 

חרי דקות א 02מישהו תוקף אותך אתה רשאי לפגוע בו החוק בעצמו אומר אל תתקשר למשטרה היא תגיע בעוד 

לא עונים אז תצלצל ליוסי ? שאתה פגררר בנאדם עומד מולך עם סכין אתה אומר לו חכה רגע אני מרים טלפון

? או אפשר לחזור למה שהיה הדין פעם? למות או לא? לא עונים לי במשטרה מה לעשות? תגיד ליוסי מסרחי

 שוטה גמור 

שנים הוא צם הוא חוזר על  2נים לפני החורבן ש 2לא רק זה באותה קלטת הטמבלולו הזה אומר שרבי צדוק צם 

שנה  42? למדת פעם? קראת פעם? כשהיית ילד קטן שמעת סיפור כזה? שנים הוא צם מה 2זה כמה פעמים 
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שנים הוא נהיה כמו דף הבטן שלו היתה כל כך מצומקת שהוא היה כמו דף  2רצופות הוא צם אתה אומר שאחרי 

 ?שנה 42שנים הוא נהיה נעלם אז איך הוא צם  6נהיה דף שנים הוא  2מרוב שהוא צם אז אם 

אל תגעו בישיבה הזאת יבנה שזה הסנהדרין רק הם לא ידעו מה זה סנהדרין אמר מה אכפת לי ישיבה  :מסרחי

שנים  2-איש נשאיר אותם המשפחה הזאת של הרב הזה נשאיר גם אותו והיה עוד אחד רבי צדוק ש 74אחת של 

התעניות שלו הרומאים לא הצליחו לכבוש את הארץ מרוב שהיה צדיק גדול אז הזכות שלו היה בתעניות בזכות 

הצילה את כל הארץ אז הוא כבר עמד על סף מוות הקיבה שלו נהיתה כמו דף נייר ככה דקה אמר להם הרופאים 

בת ואז צדוק היה להם כל מיני דייסות מיוחדות לאט לאט מאכילים עד שהקיבה מתרח' שלכם שירפאו את ר

 שנים  2הבנאדם מתחיל לאכול כי הוא היה בתעניות בצומות 

אנשים הוא מכרטט מול  2אנשים מול הפרצוף כל פעם אותם  2יש ? אבל מה זה משנה :הרב אמנון יצחק

המצלמה העיקר בשביל לעשות כסף להתרים אנשים עכשיו הוא רוצה לעשות מבצע המליון שיהיו עוד מפגרים 

 שיפיץ את הכרטות שלו ואת דברי השטות וההבל שלו ואת דברי הכפירה שלו רחמנא לצללשיתרמו לו בשביל 

 

  



 22-02-2102עוד קשקוש מפיו הטמא של מסרחי 
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 לח נפסק להלכה שאישה לא מניחה תפיליןבשלחן ערוך אורח חיים סימן : קריין

 ?באיזה גיל מותר לילד לשים תפילין: שואלת

 מגיל שהוא הגוף שהוא יודע לשמור על גוף נקי אבל המנהג זה חודש לפני הבר מצוה? באיזה גיל מותר :מסרחי

 ?רוצה לשים טלית מותר לו 1-6ואם הוא בן : שואלת

 מותר לו לשים אין בעיה  :מסרחי

 אין בעיה: שואלת

 טלית מותר  :מסרחי

 …לא יש כאלה שאומרים: שואלת

 גם לאשה מותר לשים טלית ותפילין  :מסרחי

 [~~~צוחק: ]הקהל

 כל עוד וזה בסתר כל עוד זה בסתר ולא בזמן שהיא נידה :מסרחי

 ?כן: קהל

 כן :מסרחי

 …כאילו? זה… ו? מותר לשים לאשה טלית : שואלת

 …?מה השאלה לא בפומבי לא בכותל כן :מסרחי
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 22-02-2102האיש חולה ופסיכי על כל הראש 
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 באנגלית : מסרחי

 :על המסך תירגום

השואה כשהנאצים לקחו את כל  בזמן… אולי העולם שונה היום אבל רק כדי שנדע… בזמן השואה :יוסף מזרחי

 אז לפני שהכניסו אותן לתאי הגזים מובן מאליו שכולן הורידו את הבגדים שלהן… הנשים היהודיות לתאי הגזים

הנאצים עשו הפרדה גברים בנפרד נשים בנפרד הנאצים עשו כל אז הגברים עמדו בצד אחד והנשים בצד אחר 

לא רק להרוג אותם לא רק לענות אותם לענות אותם מנטלית שביכולתם להשפיל את היהודים כידוע לכולם 

מנטלית אז מה יכולה להיות השפלה גדולה יותר מלקחת גברים דתיים ורבניות דתיות ולשים אותם יחד בעירום 

כולם כסרדינים במקום אחד זה דבר חמור מאוד אבל אפילו את זה הם לא עשו הם שמו את הגברים בערומים בצד 

סוגים של נשים יהודיות היו את הדתיות והיו את החילוניות  0ת הנשים ערומות בצד אחר אבל היו אחד הם שמו א

דקות לפני שהכניסו אותן  1והנאצים צילמו את כל מה שהם עשו כפי שאתם יכולים לראות היום במוזיאונים אז 

סוגים של  0עכשיו אז היו דקות אשה עומדת ורואה את העשן עולה היא יודעת שהיא הולכת לשם  1לתאי הגזים 

קבוצות הקבוצות הדתיות הן יודעות שהן עומדות למות עכשיו הן כולן חברו יחד התחברו זו לזו הפנו את פניהן 

פנימה כך כשהנאצים יבואו לצלם הם לא יוכלו לצלם אחת מהן לא ערומה אז הן פנו כך ככל שיכלו כדי לכסות זו 

ו תמונה של שום אחת מהן שתמונות עירום שלהן לעולם לא בהיסטוריה את זו והן הפנו את הראש כדי שלא ירא

לא תוצג בשום מקום היא עומדת למות אבל אכפת לה יותר מהכבוד שלה כאישה אבל הנשים החילוניות הן עמדו 

ככה לחלוטין מול הצלם הן בכו שהן עומדות למות אז הן חשבו אני לא רוצה למות למי אכפת שישימו את התמונה 

י בכל העולם זה ההבדל בין אדם שיש לו את אלהים בחייו לבין אדם שאין לו את אלהים בחייו אדם שיש לו של

את אלהים בחייו ויודע את התורה ויודע את תכלית החיים הוא יודע בסדר אני עומד למות כך או כך אנחנו מתים 

 ?בסוף יום אחד נמות לא נהיה כאן לנצח השאלה היא איך נמות

 

  

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5730


 22-02-2102… רוב הדוגמניות נהיו מסרחי

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5731 

מציעים לה להיות דוגמנות דוגמנית זה דבר נפוץ מאוד היום  46היא מגיעה לגיל למשל בחורה  :יוסף מזרחי

ודעים מה הולך בארץ היום מציעים לה להיות דוגמנית שזה מה שנקרא היום ברוב בארץ אני לא יודע אם אתם י

בודדות באמת נהיות דוגמניות השאר הולכות לזנות אבל לא אומרים להם  המקרים פרוצה בהסוואה של דוגמנית

אלפי  מראש את הולכת להיות פרוצה עושים את זה בצורה כזאת כשהיא כבר לכודה בפנים קודם כל לוקחים ממנה

שקלים אלבומים צילומים וכאלו ולאט לאט אומרים לה אם את באמת רוצה להיות דוגמנית מפורסמת את צריכה 

סליחה שאני אומר לכם … לשכב עם ההוא ועם ההוא ועם ההוא ואחרי שכבר היא התרגלה לשכב עם אנשים ס

י את ממילא עושה את זה נשלם לך את זה אבל זו המציאות אז היא כבר בפנים אז אחר כך כבר אומרים לה תשמע

לימודים שלה וככה זה … ל… כך וכך על כל פעם ואז היא נהיית נערת ליוי ואז היא סטודנטית ואין לה לשם ל

הולך עכשיו בפעם הראשונה שהיא עשתה את זה היא מרגישה נורא נורא היא לא ישנה כמה ימים ואו איזה גועל 

פעמים זה כבר הופך להרגל  42פחות פעם שלישית קצת פחות אחרי מרגישה נורא קצת בפעם השניה היא גם 

אולי זה לא נוח לה אולי היא נגעלת ממה שהיא עושה אבל … המצפון כבר לא מזיז ומעכשיו עד יום מותה ה

מבחינת מצפון אין לה יסורי מצפון להפך היא מקבלת את הכסף היא אומרת איזה ברת מזל אני תראה כמה אני 

 .ות שלי עובדות חודש ואני מרויחה את זה ביומיים כבר היא התרגלה לזהמרויחה חביר

 

  

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5731


 20-02-2102טיפול בנרקומנים לשיטתו של מסרחי 

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5736 

אני צריך לשים לך אזיקים להכניס אותך לשים ? אני אומר לו אתה יודע מה אני צריך לעשות לך: :יוסף מזרחי

אצלי שבאוטו להביא אותך אצלי בבית להכניס אותך ' לך שק על הראש להכניס אותך עם כמה אגרופים לפגאז

 בבוילר רום ולנעול אותך שם 

 ~~~צוחק הקהל

ודשים אני לא נותן לך לראות אור יום שם לך זוג תפילין מכניס לך ח 2זה מה שאני צריך לעשות אותך : מסרחי

 … יש מה

 ?מה עם המנין? איפה : שואל

פרוסות לחם ביום יש  0שמה יש בדלת יש רווחים בגלל שרוצים שהחום של הבוילר יצא החוצה זורק לך : מסרחי

ים שם לך סיר של הילדים שמה תחיה בפנים כבר ארגז מים ותחיה שמה זהו נו אני גם לא נותן לך לצאת לשירות

 ?בפנים זה מה שמגיע לך ככה גומלים נרקומנים איך גומלים אותו

 ~~~צוחק הקהל

אמרתי לו אבל אני אפס אני אבל אם אני באמת אם הייתי באמת אמיתי זה ? נותנים לו להסתובב ברחוב: מסרחי

 כזה צנוםיק 'אגרופים הוא גם קטנצ 0מה שהייתי עושה לך מכניס לך איזה 

 ~~~צוחק הקהל

אגרופים אני מכניס לך מהמם אותך שם לך שק על הראש מכניס אותך אצלי באוטו עד שתתעורר כבר  0: מסרחי

חודשים ורק להוציא אותך  2תמצא את עצמך נעול בחדר של הבוילר אף אחד לא ידע איפה אתה לנעול אותך שם 

 .ככה ובסוף אתה עוד תנשק לי את היד

  

http://www.shofar.tv/m/?TOPIC=videos&ID=5736


 

 קטע מהסרט השלם על החשיפה של אילן דזי קרייזי

 

 

 .. הוא עושה את זה לעלייה, הוא לא עושה את זה לביזניס: הרב חזקי

 

 ?מה זה עלייה: דייזי

 

 !אולי הוא עושה עלייה: הרב חזקי

 ? איפה הוא יהיה, ב תימחק"מחר ארה 

 

 ..אהה כאילו: דייזי

 

 ?לכל החיים ב תישאר"מה אתה חושב שארה, תגידי לי: הרב חזקי

 

 (בגיחוח)? הוא רוצה להכין את עצמו, אהה: דייזי

 

 ..רוצה שיהיה לי מקום לבוא.. אני.. אני.. תשמע אני לא יודע מה יהיה מחר: ..הרב חזקי

 

מי . לא חיייבים לעלות לארץ.. חייבים לעלות לארץ.. חייבים לעלות לארץ.. זרעו פה פאניקה בעולם: ..מזרחי

.. והילדים שלו בישיבות טובות ומתחזק ויש לו רוחניות והכל בסדר, וקהילה, ויראת שמיים, שיש לו כאן תורה

מה פתאום שיסכן את . פ תורה ומצוות"יש להם חברה והכל במשפחה הזאתי ע.. והילדים שלו, ואשתו מרוצה פה

 ?כל זה וילך לאיזה הרפתקה שיכולה להיגמר באסון רוחני

 

 ?איפה הוא יהיה, ב תימחק"מחר ארה: הרב חזקי

 

 ..אהה כאילו: דייזי

 

 ?ב תישאר לכל החיים"מה אתה חושב שארה, תגידי לי: הרב חזקי

 

 (בגיחוח)? הוא רוצה להכין את עצמו, אהה: דייזי

 

 ..רוצה שיהיה לי מקום לבוא.. אני.. אני.. תשמע אני לא יודע מה יהיה מחר: ..הרב חזקי

 

  



 סרחון פיו של מסרחי ללא צנזורה

כל . משפטים, יתרו, בשלח.. ב.. ב.. אהה, בוא.. אהה, וארא, שמות: עכשיו אנחנו נכנסים לפרשיות :ף מזרחייוס

: מ, יתרו: י, בשלח: ב, בוא:ב, וארא: ו.. אהה, שמות: ש.. ש. ם"ת שובבי"ר, שש משפטים, הפרשיות האלה

שזה זמן יותר מסוגל לתקן את ? םמה מיוחד בחודש וחצי הקרובי. ם"ימי השובבי, ם"ת שובבי"שזה ר. משפטים

למשל אדם . שלא במקום מצוה.. שלא על, הפסידו את זרעם לבטלה..אהה.. ש.. אנשים שעשו עבירות. פגם הברית

אז כמה שהם . כ היא שבועיים נאמר טהורה"היא לא נידה וטבלה במקוה ואח, שחי עם אשתו בהיתר והיא טהורה

, תקופה ארוכה ומקיימת עם בעלה יחסים זה הכל בהיתר, היא בהיריון גם אם. אין שום בעיה, ביחד הכל בהיתר

אז הנה ? מה התועלת שבזה, למרות שיודעים שהיא לא תיכנס שוב להיריון אז לכאורה זה לבטלה, אין כאן איסור

.. עכשיו כולם חושבים. ה אין לו בעיה שזוג יהנו ביחד העיקר שלא יהיה בדרך של עבירה"אנחנו רואים שהקב

אז צריכים להבין קודם כל בוא נברר .. לא מבינים מה זה אחריות, זה הבעיה, אנשים לא מבינים מה זה זרע.. כולם

ממש מיליונים .. זה לא הגזמה, מיליונים, קודם כל כל פעם שגבר שופך את זרעו יש מיליוני זרעונים שם.. את זה

הולכים ? כל השאר מה קורה איתם.. ה לעולםרק אחד מהם יוריד נשמ, רק אחד מהם יהפך לנשמה זאת אומרת

י "י שהולך עם גויה או ע"או ע, י אוננות"אבל אם בן אדם שופך את זרעו במקום שאסור או ע, במקום של קדושה

, כל מיני דרכים שאסור לפי התורה' וכו, פרוצה, או פריצות.. שהולך עם בחורה יהודיה רווקה שהיא לא אשתו

התשובה היא ? איך יודעים למשל שאיסורי צניעות זה האיסורים הכי חמורים בתורה. שזה עבירות חמורות מאוד

כשרואים שהעונש הוא חמור מאוד בתורה יודעים , תמיד לפי גודל העונש יודעים מה גודל העבירה: פשוטה מאוד

, להיות גאון זה לא צריך.. זה כל טיפש מבין. אם העונש הוא קטן אז העבירה פחות חמורה. כמה העבירה חמורה

זאת , המדור הכי העליון הוא המדור הכי קל, מדורים בגיהנום שכל אחד הוא מתחת לשני7ואנחנו רואים שיש ? כן

הרע במיעוטו ויש מתחתיו  ..הוא עוד הכ.. האחרים הוא עוד 6נורא ואיום מה שהולך שם אבל לעומת ה, אומרת

.. אחד נקרא אהה, אחד נקרא טיט היון, אחד נקרא בור, שאולאחד נקרא : ומתחתיו ומתחתיו יש כל מיני מקומות

 .התחתון ביותר נקרא תחתית הארץ שזה הגרוע מכולם.. החת. צל מוות יש כל מיני מקומות.. אהה.. אהה 

 

 ?לא, כף הקלע: אחד מהקהל

 

היא , מנוחה בעולםאין לה .. זה בכלל הנשמה. זה לא גיהנום, זה כף הקלע מקום אחר, לא.. תחתית ה :יוסף מזרחי

זאת , הכניסה לגיהנום. זה עוד לפני הכניסה לגיהנום, מלאכי חבלה מענים אותה, דברים נוראיים, משוטטת בחלל

אחרי . מתחילים לנקות ממך את כל הרע שנדבק בנשמה שלך מהעבירות שלך, אתה מתחיל להיתקן, אומרת

, הנשמה היא צרופה, אחרי שנגמר הגיהנום. הנשמה שמנקים את, כואב מאוד, זה נקרא ניקוי יבש, שמנקים אותך

אבל קודם כל , ואז היא נכנסת למקומה בגן עדן כדי לקבל שכר על המצוות שהאדם עשה בחייו, היא נקייה עכשיו

 7.. ש..מתוך הש ,עכשיו. שחייבים לדעת אותה' אז זה הנק? כן. כ הטוב"סור מרע ואח -הוא מתנקה מהעבירות 

כמעט הכי , 6-המדור ה? איזה מדור נשפטים בו על עבירות מין. דים יותר למטה יותר גרועכמה שיור, מדורים

כל מיני , כל העריות, גילוי העריות, כל האיסורים, רוב העבירות מין. שזה אחד לפני האחרון 6-מדור ה. חמור

בדל בין ששת המדורים מה הה, עכשיו. ויש עבירה אחת שהיא מדור שביעי 6זה מדור  -איסורים שאסורים בתורה 

.. הזוהר שזה.. הזוהר מסביר.. המדור התחתון ביותר נקרא תחתית הארץ ה? העליונים לבין המדור התחתון ביותר

כל הזוהמה של כל הנשמות שמתלבנות במדורים העליונים יורדת .. הוא מסביר שמה ש. סודות של כל התורה

לא ..כל אותם רשעים וגסי רוח ש, הזוהר כותב, נידוניםשזה נקרא תחתית הארץ ושם . ושוקעת במדור התחתון

לב שלהם בחזרה בתשובה וביקשו סליחה ומחילה חרטה ..שלא שברו את ה, שברו את ליבם בתשובה לפני אדונם

לעולם אתם יודעים , ולא תיקנו את מעשיהם והם שם נידונים במדור הזה ואינם יוצאים משם לעולם' ובושה וכו

מי שנכנס במדור . זה נצח.. תחשבו מה מדובר פה. מיליארד שנה זה עוד לא ההתחלה אפילו 422? מה זה לעולם

מי שמכם מבין צריך על המקום להתעלף ? 7-ואיזה עבירות נכנסים במדור ה. נגמר הסיפור שלו, אבוד לנצח 7-ה

אדם שמחלל . במזיד חילול שבת: אחד. נופלים שם.. שלוש עבירות תשש.. זהו.. שלוש עבירות.. הראשון. עכשיו



אדם שעושה חילול , השני. נכנס ואינו יוצא משם לעולם. לא אכפת לו, יודע שזה יום קדוש ומחלל, שבת בשיטה

, מכניסים אותו בעיתונים, גונב, הוא בא מסתובב יודעים שהוא יהודי ועושה עבירות.. ה"מבייש את הקב', ה

נוסע ברחוב ? כן.. סחיטות, מאפייה.. אני יודע מה.. יורה, רחצו, מרביץ, רואים אותו מקלל.. ברחוב, בטלוויזיה

שופך זרע לבטלה : השלישי.. והשלישי.. וה. נתתי רק חלק', יש עוד הרבה דוג. 'זה נקרא חילול ה, כמו משוגע

, מסתכל בסרטים, רואה דברים שאסור לראות, יש לו תאוות, יודע שאסור ועושה, בכוונה? מה זאת אומרת, במזיד

זה אך .. רוב האנשים שעושים את זה. כ הוא לא יכול להחזיק את עצמו אז הוא שופך את זרעו לבטלה"אח, יםבנש

: אם היית אומר לאדם? מי היה מסכים, מרצח עם, נוסייט'אם הם היו מבינים שזה יותר גרוע מג. ורק מטיפשות

מיליון . שם באיזשהו מקום בעולם, תומיליון איש ימו, תלחץ על הכפתור, דולר מזומן 4222אני אתן לך , תשמע

אתה לא ? מה אכפת לך, דולר 4222אני אתן לך , תלחץ פה, תיקח, דולר 4222רק תקבל . נופלים ומתים עכשיו

. אני לא מאמין שאחד היה מסכים כזה דבר? כמה אנשים יסכימו כזה דבר. זה בצד השני של העולם.. רואה מי מת

באיזשהו .. מיליון איש נופלים מתים ז, תלחץ, דולר מזומן 4222, יגידו לו הנה ..אין לו דולר, אפילו שהוא עני

אני מדבר עכשיו על מקום של . אלה מצווה להרוג אותם בחינם גם, לא מדבר באיראן או בחיזבאללה. מקום

אתה .. סתם, מקום כזה שאנשים בסדר.. סתם.. לא יודע מה, הולנד.. אהה.. אני יודע מה.. רגילים.. אנשים רצ

פגם הזה של הברית הוא נורא רק אנשים לא מבינים מה .. ה.. ה.. ש? מה רואים פה. הורג אותם על לא עוול בכפם

כל פעם ששופכים זרע לבטלה אז נוצרים מיליוני מלאכי חבלה מזה כי כל זרעון שהיה ? מה קורה. הם עושים

ככה , שעתידים להיפרע ממנו ביום הדין, המלאך חבל, צריך לבוא להיות נשמה קדושה יצא ממנו מלאך שחור

באים כללל , בזמן שהגופה של אותו אדם נכנסת לבית הקברות, נשמה..בזמן שה? עכשיו מה קורה. הזוהר אומר

. ממך.. אתה לא נתת לנו לבוא לעולם אנחנו עכשיו ניפרע ממנ, אבא, אבא, אבא: המלאכי חבלה האלה וצועקים לו

עכשיו אם הם רואים שיש לו ילדים שעומדים , זה נורא ואיום, קורעים אותו לגזריםומוסרים אותו בידיהם והם 

לכן , זה מקום של טומאה.. זה כ.. כי יש להם, בתוך הבית קברות יש להם כוח חזק, בבית קברות, ליד הגופה שם

המלאכי חבלה זה מקום חזק מאוד של טומאה ואז .. מה, בכל אופן. בית קברות זה מאוד מאוד לא מומלץ ללכת

תאונה ואף אחד לא מבין , פתאום קורה להם איזה אסון. זה ממש סכנת נפשות. האלה יכולים לפגוע באותם בנים

בגלל שאותם אלה מלאכי חבלה , התשובה לזה. אחרי כמה שעות שם בבית קברות קרה לו איזה משהו.. למה

ואם אין לך , זה דברים של קבלה, ם מיסטייםזה דברי. מקנאים באותם אלה שכן באו לעולם ויכולים לפגוע בהם

  ?כן, את הזוהר לעולם לא היינו יודעים שיש כזה דבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 מסרחי מבזה את קורבנות השואה

 

הפיתרון "הוא כינה אותה . זה היה חלק מתוכניתו הגדולה ליצור גזע ארי אמיתי(: מסרט על השואה באנגלית קטע)

בצורה אכזרית ולא . קשה להבדיל בין החיים למתים. או יותר יהודים, מיליון 6אה הנאצים רצחו בשו". הסופי

והיום אנחנו עדים לאמירות מזעזעות . הנפש כואבת בכל זיכרון בזה, במטרה למחוק את העם היהודי, אנושית

על  קם אדם שמדבר בשם התורה ולא מתנהג. בעוד העם כואב ולא התרפא מהשואה הנוראית, מתוך העם שלנו

מתוך שיעור שמסר , יוסף מזרחי)קורא לעצמו רב ומעיז להוציא את הדברים הבאים מהפה , פיה בדרך ארץ

 (: באנגלית

 

הם , הם שמו את הגברים ערומים בצד אחד... כשהנאצים לקחו את כל הנשים היהודיות לתאי הגזים, בזמן השואה

. והיו את החילוניות, היו את הדתיות. יהודיות סוגים של נשים 0אבל היו . שמו את הנשים ערומות בצד אחר

הן יודעות שהן , הקבוצות הדתיות. כפי שאתם יכולים לראות היום במוזיאונים, והנאצים צילמו את כל מה שעשו

הפנו את פניהן פנימה כך כשהנאצים יבואו לצלם הם לא . התחברו זו לזו, הן כולן חברו יחד, עומדות למות עכשיו

כדי שלא , והן הפנו את הראש. ככל שיכלו כדי לכסות זו את זו, אז הן פנו כך. לא ערומה. ת מהןיוכלו לצלם אח

, היא עומדת למות. שתמונת עירום להן לעולם בהיסטוריה לא תוצג בשום מקום, יראו תמונה של שום אחת מהן

(. את העמידה שלהןמציג )הן עמדו ככה , אבל הנשים החילוניות. אבל אכפת לה יותר מהכבוד שלה כאישה

שישימו את התמונה , למי אכפת. אני לא רוצה למות: אז הן חשבו. הן בכו שהן עומדות למות, לחלוטין מול הצלם

 . לבן אדם שאין לו את אלוהים בחייו, זה ההבדל בין אדם שיש לו את אלוהים בחייו. שלי בכל העולם

 

מעיז לדבר על נרצחות השואה בצורה כזו ולעשות  שאתה? השאלה היא האם לך יש אלוהים בחייך יוסף מזרחי

 . מזרחי ממשיך בזלזול בשואה, וזה לא נגמר בזה. חלוקה בין יהודי ליהודי ולדבר על הנרצחות בזלזול

 

כל מקום התרגלנו : אני אגיד לכם סוד שאתם אולי לא שמים אליו לב(: מתוך שיעור שמסר בעברית)מזרחי 

אני , אבל האמת.. רצחו שיש מיליון יהודים.. רצחו שישה מיליון יהודים. ודיםלשמוע שנרצחו שישה מיליון יה

, אני אומר לכם.. שאפילו מיליון יהודים לא רצחו, אני אומר לכם.. שאפילו מיליון יהודים לא רצחו, אומר לכם

 .שאפילו מיליון יהודים לא רצחו

 

יוסף מזרחי לא ראוי , מזועזעת מהאמירות האלו הנשמה. אפילו מיליון יהודים לא רצחו! הוא אומר לנו, האמת

 ! אסור לתת לזה יד! ?עד היכן נגיע. להיקרא רב ולא ראוי לתת לו במה לאמירות כאלו

 

תאר לך שהיה מישהו במדינה הזאת שמאמין לאותו אחד שחושב שאני באמת (: מתוך שיעור נוסף בעברית)מזרחי 

אז מה היינו , היו מאמינים לשקרים של אותו אחד? למה? םהייתי יכול לבוא לדבר כאן היו. מכחיש שואה

 ? מרוויחים מזה

 

  .בנוסף לפגיעה בנרצחי השואה הוא גם שקרן

 

 

 

 



 

 00,01,21התכתבות 

●  

08/02/2016 19:27 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

, מסרחי הוא מחכה לשיחה שליאני צריך לדבר עכשיו עם . רק שתדע לך שנהייתי אדם חשוב חחח, כבר אשלח

  ל צריך להתקשר אליי'חיים יוסף אברג" בבא"וה

08/02/2016 19:45 

 אמנון י יצחק ●

  הכל בזכות הירושה של האינסטלטור

08/02/2016 20:01 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  ה"פשיטא שהם יפלו ברשת בקלות בעז, הרב אם הרבני שקר יצאו עליך

08/02/2016 20:08 

 דזי רחובות אינסטלטור אילן ●

, לעניות דעתי מסריחי נפל אפילו בפלילי, הם נפלו חזק חזק, מסריחי וגם הזמיר התקשרו אליי עכשיו, הרב

  הקלטות בדרך

08/02/2016 20:36 
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 שקל 221,111אילן ומסרחי בתרומה מהירושה בסך : הנושא( /01:1זמן )

 

 הלו :אילן דזי

 שלום אבי :הרב יוסף מזרחי

 כן כבוד הרב יוסף מה שלום כבוד הרב :אילן דזי

 ברוך השם מה שלומך צדיק[ צוחק] :הרב יוסף מזרחי

 ברוך השם השבח לאל אשריך אשריך אה תשמע  :אילן דזי

 הצלחת להפתיע אותי הצלחת להפתיע אותי  :הרב יוסף מזרחי

 [צוחקים] :ואילן דזי הרב יוסף מזרחי

 תשמע כבוד הרב אני קשור אליך אני אוהב אותך  :אילן דזי

 תדע לך זה קשה להפתיע אותי כן :הרב יוסף מזרחי

ק בדברים ר… בדברים טובים רק ב' למה קשה אני מפתיע את כולם תמיד אני מפתיע אבל בעזרת ה :אילן דזי

 טובים 

 יופי יופי יופי אשריך :הרב יוסף מזרחי

ואני מתחזק ואשתי והכל ואני אוהב אותך ואני רוצה לחבק ' הרב אני חזרתי בזכותך בתשובה ברוך ה :אילן דזי

 אותך לתת לך נשיקה אני לא יכול אתה בחוץ לארץ אתה מבין

 [צוחק] :הרב יוסף מזרחי

אלף שקל  412אני רוצה לתרום בלי נדר [ 4.822.222] 822קיבלתי ירושה כמעט מליון ' אני ברוך ה :אילן דזי

 אבל אני לא כל כך מבין את ההלכה

 אשריך :הרב יוסף מזרחי

על פי  41%שנים בתשובה הוא אמר לי שאם אתה תורם אז לוקחים  1הוא כמעט … גיסי אמר לי ש :אילן דזי

 ההלכה לוקחים מהתרומה

אלה שיש להם משולחים אתה יודע שהם שולחים אנשים ואז אנשים , לא זה רק אלה שיש, לא :ב יוסף מזרחיהר

אצלי מעולם לא היה , באים למשרדים של עשירים מה שהם מוציאים מהעשירים המשולח עצמו לוקח עמלה

 ולעולם לא יהיה אין לי משולחים

 מס הכנסה אני יודע דברים כאלו, חים אני יודע מהכן אבל הוא אמר לי גם עמותה עמותה לוק :אילן דזי

אתה יכול  4דרכים לעשות את זה דרך  0לא מה פתאום מה פתאום מס הכנסה תראה יש , לא :הרב יוסף מזרחי

 לעשות העברה



 אני רוצה כבוד הרב מחילה שלא יגעו לי בכסף רק אתה למצות לא רוצה שיגעו לי בכסף  :אילן דזי

 סנט לא ירד מזה כלום אל תדאג , דולר לא ירד מזה, ל הכל לא יגעו בזההכ :הרב יוסף מזרחי

 'בעזרת ה :אילן דזי

תגיד לי איזה מהם לך עדיף אני אגיד לך מה לי עדיף , דרך… דרכים לעשות את זה דרך 0ויש  :הרב יוסף מזרחי

 אבל תגיד לי מה לך עדיף 

 כן :אילן דזי

אני נותן לך את הפרטים של החשבון אני שולח , ר לבנק ואתה עושהשאתה הולך מח 4יש דרך  :הרב יוסף מזרחי

' ראביי מזרחי קירוויי אורגניזיישן'של החשבון שלי זה … לך את זה אתה עושה העברה בנקאית על השם של החב

 422%שנה אין לך מה לדאוג רשמי הכל  42זה קיים כבר איזה ' ארגון קירוב של הרב מזרחי'שזה פירוש זה 

 ?זה עמותה הרב , מה זה זה עמותה :זיאילן ד

יש חברה רווחית וחברה לא , אין פה עמותות פה זה לא כמו בארץ פה אין כזה דבר עמותות :הרב יוסף מזרחי

זה חברה לא רווחית פירוש זה מוכר במס כל הסיפורים האלה שמי שנותן תרומה הוא מוריד את זה ? רווחית הבנת

 4זה אפשרות ? מהמיסים שלו הבנת

 כן :אילן דזי

אפשרות השניה אני יכול אני יכול לתת לך את הרב חזקי שהוא מנהל את הכולל שלי  :הרב יוסף מזרחי

 בירושלים הרי יש לי כולל ישיבה בירושלים 

 כן :אילן דזי

 שקל  412.222ק בנקאי של 'אתה יכול לדבר איתו הוא עכשיו אתה יכול לתת לו צ :הרב יוסף מזרחי

 כן :אילן דזי

ואז אתה חוסך לי לשלוח מפה כסף ' מנהל מקרקעי ישראל'אתה שומע ' מנהל מקרקעי ישראל'ל :הרב יוסף מזרחי

 שקל לארץ  822.222לארץ אתה חוסך לי אני צריך לשלוח כסף לארץ אני צריך לשלוח 

 כן אבל הוא אמר לי  :אילן דזי

 אבל זה בתהליך כי אני כל פעם שולח  :הרב יוסף מזרחי

 כן :זיאילן ד

אז זה סיפור בשבילי כל פעם לשלוח כסף ככה אתה שולח לי הרבה הרבה כאב ראש אני נותן  :הרב יוסף מזרחי

הוא יגיד , שנה בירושלים אתה תתן 41-46לך את הרב חיים חיזקי הוא צדיק גמור הוא מנהל את הכולל שלי כבר 

שהוא יבוא אליך לרמלה או שאתה תקפוץ אליו  תפגוש אותו או' מנהל מקרקעי ישראל'ק בנקאי ל'לך אתה עושה צ

עכשיו מפה אני יעביר כנגד כסף לחשבון של , ק הזה ומבחינתך נתת לי את הכסף'לירושלים תתן לו את הצ

 ?הדיסקים הבנת

 אתה תראה את זה אם אני אתן לו את זה  :אילן דזי

 …ככה ככה אנחנו עושים החלפה :הרב יוסף מזרחי



 ?אתה תראה את זה במקום כשאני יעשה לו הפקדה :אילן דזי

 בטח מה  :הרב יוסף מזרחי

 ...ואם הוא יתן לי.. אני מעדיף שיתן לי :אילן דזי

 אני העברתי דרכו מליוני שקלים עד היום :הרב יוסף מזרחי

? אם הוא יתן לי מהחשבון בנק ואני מפקיד לו מרמלה זה בעיה זה לא אותו דבר, מחילה אם הוא יתן לי :אילן דזי 

 ...או שאני חייב להפקיד לו

בישראל יש בעיה למה אם אתה מפקיד סכומים , אני אגיד לך.. דווקא.. לא אני אגיד לך מה :הרב יוסף מזרחי

אתה יודע הם , מה, למה אתה צריך, למה, מי זה , מה זה,ירותגדולים ישר הם מדווחים למס הכנסה מתחילים חק

 לא עוזבים אותך שמה

 אני יודע פה זה בעיה במדינה :אילן דזי

המדינה שלנו זה בשיטה קומוניסטית … אז אנחנו זהירים אנחנו לא עושים הפקדות גדולות אה :הרב יוסף מזרחי

 קסימום הם שואלים אותך אתה עונה נגמר הסיפור פה אתה יכול לקבל כל מה שאתה רוצה מ, זה לא כמו פה

 'מנהל מקרקעי ישראל'ומה זה  :אילן דזי

 ...כי בסוף השנה אתה ממילה :הרב יוסף מזרחי

 '?מנהל למקרקעי ישראל'מה זה  :אילן דזי

מות יש אד.. זה אתה יודע זה מנהל, זה ענינים שלי ושלו זה לא שייך אליך, לא', מנהל, 'לא :הרב יוסף מזרחי

למדינה ואנחנו קונים מהם אדמה הבנת אנחנו מגביהים … יש אדמות ששייכות ל, זה לא שייך אליך, לא, ששייכות

אלף שקל עכשיו ברגע שאתה  822עושים את הישיבה אז אנחנו צריכים לקנות את האדמה אנחנו צריכים לשלם 

שקל ולהעביר להם את  212.222זה עוד אנחנו צריכים להוסיף על ' מנהל מקרקעי ישראל'ק לפקודת 'תתן לו צ

 הכסף הבנת

 אה :אילן דזי

 וככה אתה חוסך לי להעביר כסף לארץ  :הרב יוסף מזרחי

 הבנתי :אילן דזי

 וחסכת לי כאב ראש :הרב יוסף מזרחי

 אה  :אילן דזי

 טוב אני רוצה שתרגיש בנוח אני לא רוצה, מה שלך טוב :הרב יוסף מזרחי

 לך טוב לי האמת זה לא משנהאין לי במה  :אילן דזי

 … ודאי שאני לא אגיד לך משהו שהוא :הרב יוסף מזרחי

 ' אופציות שזה באמת לא משנה לי מה שנוח לרב בעזרת ה 0נתת לי , לא לי זה לא משנה :אילן דזי

 שלו תתקשר אליו עכשיו ' אני אתן לך את הטל, אוקיי בסדר אז יופי מצויין אז תשמע :הרב יוסף מזרחי



 כן :אילן דזי

אני דיברתי איתו לפני חצי שעה הסברתי לו שיש את האפשרות הזאת תתקשר אליו הוא ידריך  :הרב יוסף מזרחי

 ק בנקאי זהו זה'אותך כלומר כל מה שאתה צריך זה ללכת לבנק ולעשות צ

 אין בעיה  :אילן דזי

 חזקי אוקיי קוראים לו הרב חיים... זה כל הסיפור יקח לך :הרב יוסף מזרחי

 רגע :אילן דזי

 גם תתפוס איתו קשר למה הוא צדיק גמור הבנאדם הזה :הרב יוסף מזרחי

 ?הרב חיים כן :אילן דזי

 חיים חזקי , אתה שומע הרב חיים :הרב יוסף מזרחי

 חזקי :אילן דזי

 210שלו ' הטל… ו :הרב יוסף מזרחי

 כן :אילן דזי

 7121 :הרב יוסף מזרחי

 7121 :אילן דזי

 567 :מזרחי הרב יוסף

 שאתה ראית הכל ? אתה תשלח לי רק הודעה משהו שהגיע שהוא אמר לך שהכל בסדר 167 :אילן דזי

שלך אצלי עכשיו ואתה יש לך ' אני שומר את הטל? שומע, אני עכשיו, כן כן ודאי ודאי ודאי :הרב יוסף מזרחי

 ?שלי על העל המסך אצלך או לא' אתה רואה את המס

 כן כן  :אילן דזי

 ?אתה רואה :הרב יוסף מזרחי

 אני אכניס אותו לזכרון :אילן דזי

שלי אתה יכול להוסיף את זה לוואטסאפ שלך כל מה שאתה ' זה הפל ,שלי' זה הפל' כן זה המס :הרב יוסף מזרחי

 צריך שאלות ענינים יעוץ תמיד אתה יכול להשיג אותי ישיר 

 אה :אילן דזי

 שלי' הבנת ישר לפל :הרב יוסף מזרחי

יופי תודה כבוד הרב רק כשאתה תראה את זה תתקשר תגיד לי או שתשתלח לי הודעה ותגיד לי שהכל  :אילן דזי

 בסדר 



איך שאתה נותן לו את זה ביד ? אתה שומע, ק בנקאי'ברגע שמחר אתה עושה את הצ, לא, אין :הרב יוסף מזרחי

כל הסכום אני צריך להעביר רק חלק מהסכום אז אני מבחינתי קיבלתי את זה הבנת כי במקום להעביר את , זהו זה

 זה יורד לי ממה שאני צריך לשלוח

 הבנתי :אילן דזי

אנחנו פשוט עושים החלפה כדי לחסוך ? שקל הבנת 412.222וכנגד זה אני שם בחשבון שלי  :הרב יוסף מזרחי

י להעביר כסף שנמצא זה לא הגיונ, את כל העברות להעביר פה לאמריקה ואז לשלוח חזרה מאמריקה לישראל

 עכשיו בישראל לפה לאמריקה ומפה לשלוח את זה חזרה לארץ סתם אנחנו מפסידים זמן וכסף 

 כן :אילן דזי

אתה נותן לו את זה ישירות חסכת לי להעביר ואני שם כנגד זה , ככה אתה עושה לי קיצור דרך :הרב יוסף מזרחי

 ון הזה לחשבון של הדיסקיםפה בחשבון מה שהייתי צריך להעביר לו עובר מהחשב

 הבנתי :אילן דזי

 הבנת :הרב יוסף מזרחי

 יופי יופי יופי כבוד הרב בסדר אני מאוד מודה לך כבוד הרב טוב רק ברכה כבוד הרב  :אילן דזי

 תודה צדיק תודה ברכה אני מברך אותך :הרב יוסף מזרחי

 אילן בן חנה  :אילן דזי

 שתזכה  :הרב יוסף מזרחי

 רשום זה אבי בן חנהת :אילן דזי

 איך השם המלא אברהם :הרב יוסף מזרחי

 אבי אבי בן חנה :אילן דזי

 איך אברהם בן :הרב יוסף מזרחי

 אבי בן חנה :אילן דזי

 אבי בן חנה אני מברך אותך שתזכה להיות צדיק גמור  :הרב יוסף מזרחי

 אמן :אילן דזי

 ויהיו לך חיים טובים ומאושרים בריאות  :הרב יוסף מזרחי

 אמן אמן :אילן דזי

 ברכה מהילדים… תתחזקו יהיה לכם מ… פרנסה בנחת שלום בית אתה ואשתך ת :הרב יוסף מזרחי

 אמן :אילן דזי

 הצלחה ילדים צדיקים  :הרב יוסף מזרחי

 אמן אמן  :אילן דזי



אתה … עושר וכל טוב תזכו לעלות מעלה מעלה תדע לך מה שאתה עושה עכשיו אתה… בוע :הרב יוסף מזרחי

 בעולם הבא אתה מלך

 אני יודע שמעתי מרב אחד שיעור על  :אילן דזי

 יש לך הבנה בכלל :הרב יוסף מזרחי

 מי שמזכה את הרבים מי שעוזר למי שמזכה את הרבים :אילן דזי

 בדיוק :הרב יוסף מזרחי

 יופי :אילן דזי

 אי אפשר בכלל לספור כמה מליארדים של מצוות אתה הולך פה להרויח  :הרב יוסף מזרחי

 אמן אמן :אילן דזי

אלף שחילקנו לפני ראש השנה עכשיו שהייתי בארץ באו לי מאות  422-אתה יודע אנחנו מה :הרב יוסף מזרחי

תאר לך כמה אלפים , בכסף שלך 6פי  1 פה אנחנו עושים פי, אנשים שנהיו שומרי שבת זה רק ממאה אלף דיסקים

 של בעלי תשובה הולך להיות מהכסף הזה תאר לך

 ואי ואי בעזרת :אילן דזי

 זה השקעת חייך, זה, אתה מבין זה :הרב יוסף מזרחי

 'כן ברוך ה :אילן דזי

 'הבנת בעזרת ה :הרב יוסף מזרחי

 אתה מבין[ צוחק]וש כזה עזרה אני מקוה שיהיה לי מזה דחיפה משמים גם אתה יודע פ :אילן דזי

רק תשמור על זה בשקט למה אם זה יתפרסם בארץ , רק, זה זכות ענקית אבל רק, ודאי שיהיה :הרב יוסף מזרחי

אתה יודע איך זה אנשים יגידו הא הוא קיבל תרומה גדולה , אז אנשים שהם תורמים באופן כללי יפסיקו לתרום

 ..אז ככה תשמור על זה אז ככה? הבנת, אין מה לתרום יותר אתה

 לא אני לא מדבר רק אני ואשתי אף אחד לא יודע גם גם זה לא טוב כאילו? למה :אילן דזי

בדיוק גם זה קודם כל כל עין הרע זה דבר ראשון דבר שני , בדיוק בדיוק כן אני לא, זהו בדיוק :הרב יוסף מזרחי

 אתה מפסיד מהשכר כי כתוב כי כל הסמוי מן העין שורה בו הברכה 

 כן הרב שלי  :אילן דזי

 הולך ממנו הברכה :הרב יוסף מזרחי

 הרב שלי אמר  :אילן דזי

 כן :הרב יוסף מזרחי

 יתברך נותן את השפע' ני אומר מספר אז המלאך נותן את השפע אם אני לא מספר אז האם א :אילן דזי



בעוד חודשיים אני חושב אני מתכנן ' עכשיו אני שאני יבוא לארץ בעזרת ה, בדיוק טוב מאוד :הרב יוסף מזרחי

ז בינתיים אז עד א? בסדר, אנחנו נפגש באופן אישי וזה' להיות בארץ סוף מרץ או תחילת אפריל אז בעזרת ה

אלף ואני הדרכתי אותך להעביר את זה  412תתקשר בבקשה עכשיו לרב חזקי תגיד לו שאתה צריך להעביר לי 

ק בנקאי מחר ותפגש איתו מחר תתן לו את 'הוא יתן לך את השם תרשום את זה תעשה את הצ, דרכו והוא יגיד לך

 ?בסדר, זה

 כל זכיתיבסדר גמור תודה כבוד הרב תודה על ה :אילן דזי

 תודה לך זה זכות גדולה מה שאתה עושה ? תודה לך מה תודה לי, כל טוב לכם, תודה רבה צדיק :הרב יוסף מזרחי

 תודה תודה תודה :אילן דזי

 כל טוב  :הרב יוסף מזרחי

 כל טוב :אילן דזי

 כל טוב כל טוב שלום להתראות  :הרב יוסף מזרחי

 

 

  



 

 22התכתבות 

 אינסטלטוראילן דזי רחובות  ●

והוא הזכיר רב בשם חיים חיזקי שגם בו , תשמע את מסריחי הוא רוצה שאני ישקיע בשבילו בקרקעות בארץ

 אטפל עכשיו וההקלטה של הזמיר בדרך

08/02/2016 20:41 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור

  !שכל רבני השקר יפלו לרגליך, הרב אני אומר שוב

08/02/2016 20:48 

 אמנון י יצחק ●

  אמן

08/02/2016 20:56 

  



 

 21:02 08/02/2016( קובץ מצורף) AUD-20160208-WA0061.amr אילן דזי רחובות אינסטלאטור

אילן וחזקי הרב של מסרחי בירושלים : הנושא[ 12:21: זמן AUD-20160208-WA11/0: שם הקובץ]

 לגבי התרומה מהירושה 

 

 הלו, אל תעשו רעש, הנה :אילן דזי

 כן :חיים חזקי

 כבוד הרב  :אילן דזי

 כן שלום וברכה רק שניה :חיים חזקי

 שלום :אילן דזי

 כן אני איתך , אני יעצור בצד רגע :חיים חזקי

 ק בנקאי'כן שלום מדבר אבי אה הרב יוסף מזרחי נתן לי את הטלפון שלך אני צריך להעביר לך צ :אילן דזי

 כן :חיים חזקי

 ק 'ת הצעכשיו על שם מי אני רושם א :אילן דזי

אבל אני רוצה להיות וודאי אז ' מנהל מקרקעי ישראל'פקודת ..אני אגיד לך אני אבדוק השובר מגיע ל :חיים חזקי

 לפקודת מי לרשום את זה .. אני רוצה מחר לבדוק את זה מול המנהל עצמו

 ?או שאני אחזור איך נעשה את זה' הבנתי אתה תחזור אלי בעזרת ה :אילן דזי

 ?אתה מדבר , על איזה סכום אתה, י אחזור אליך אני אומר לךאנ :חיים חזקי

 בלי נדר' אלף שקל בעזרת ה 412.222 :אילן דזי

ק למשל 'יש מצב שאם השובר הוא יותר גבוהה אני אתן לך מזומנים ואתה תוסיף את הכל את כל הצ :חיים חזקי

ק על 'במזומן אתה תוכל לעשות צ 212.222… אם אני אביא לך , קים'צ 0כדי לא לעשות , שקל 822.222אם זה 

822? 

 מזומן  212אה אם אתה תביא לי  :אילן דזי

 כן :חיים חזקי

 ק 'אני יעשה צ :אילן דזי

 כן  :חיים חזקי

 כן מה הבעיה  :אילן דזי

 ?לא השאלה אם יש לך בחשבון את הכסף? יש לך אפשרות :חיים חזקי

 28-ו 722מליון … משהו כמו  822יש לי בחשבון כמעט כמעט כמעט מליון  :אילן דזי



 עכשיו :חיים חזקי

 אני יכול אין לי בעיה, כן אני יכול :אילן דזי

 קים 'צ 0ק אחד ולא 'צ… אני חושב שאני מעדיף ככה אני אגיד לך תאמת  :חיים חזקי

 ?אבל למה למה מה זה משנה :אילן דזי

אפשרויות או  0מחר אני אבדוק … אם הייתי מחלק את השובר ל, א על סכום מסוייםכי השובר ב :חיים חזקי

  212ק על 'ואז אני אנפיק צ 212ו 412-ל 0-שאני אחלק את השובר ל

 ?שובר של מה, איזה שובר זה :אילן דזי

 יה של גב, של, דמי היוון על קרקע של' מנהל מקרקעי ישראל'שובר שצריך לשלם ל, זה שובר :חיים חזקי

 אלף הרב  822אה הוא אמר לי שהוא צריך לשלם , אה הבנתי :אילן דזי

 … כן :חיים חזקי

 אפשר לעשות את זה אני חושב כן, אז אפשר.. אז זאת אומרת אתה רוצה, אה אז הבנתי :אילן דזי

ה אתה אז אני אבדוק את זה מחר מול המנהל פשוט להיות יותר מסודר שלא נעשה סתם עבודה כפול :חיים חזקי

 מבין

 ?אתה הרב חיים נכון חזקי, בסדר הרב אתה :אילן דזי

 כן מותק :חיים חזקי

 ממך ' לטל' בסדר כבוד הרב אז אני אחכה בעזרת ה :אילן דזי

 בסדר הרב :חיים חזקי

 תודה כבוד הרב כל טוב, תודה, תודה :אילן דזי

 כל טוב  :חיים חזקי

 

 

 

  



 

 12,10,11,/12,11,12,12,1התכתבות 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  זה השועל השני שמשתף פעולה עם מסריחי. הרב

08/02/2016 21:02 

 אמנון י יצחק ●

  ומה אומר

08/02/2016 21:19 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 ??ומה אומר, למי אתה מתכוון , הרב

08/02/2016 21:22 

 אמנון י יצחק ●

  השועל השני

08/02/2016 22:01 

 רחובות אינסטלטוראילן דזי  ●

מחר הוא צריך להתקשר אליי כמו ששמעת .השועל השני זה הרב חיים חיזקי שמשתף פעולה עם מסריחי

ואני רוצה לדעת יותר לעומק מה הקומבינה שלהם כי .בהקלטה בכדי לאמר לי באיזו צורה אעביר לו את הכסף

, ק והוא ענה לי שזה לא קשור אליי 'הצשאלתי את מסריחי מה זה מקרקעי ישראל שלשם אני צריך כביכול את 

  אעדכן אותך בלי נדר לגבי השיחה של מחר. זה בניהם

08/02/2016 22:08 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  בירור על מסרחי ועל הרב חיים חיזקי באינטרנט מראה שהם חברים לקומבינות לא מעכשיו

08/02/2016 22:21 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

בהקלטה אתמול הוא אמר לי שהתרומה שלי כביכול ילך לאדמה . מסריחי נפל בגדול. ב וחודש טוב הרבבוקר טו

הבוקר דיברתי עם הרב חיזקי .והוא הפנה אותי לרב חיים חיזקי כדי שאתן לו את הכסף, להרחיב את הישיבה שלו

ם וילות ומוכרים אותם לרווח כי רציתי לברר למה מיועד השטחים הללו באמת והתברר לי מהרב חיזקי שהם בוני

אני מבקש מכבוד הרב לא לפרסם בנושא הזה עדיין שום דבר כי עוד לא . האישי שלהם ולא קשור ישיבה ומצוות

  תודה.סיימתי איתם

09/02/2016 09:34 

 אמנון י יצחק ●

  שלח לי השיחה שלך איתו הבקר. ברור

09/02/2016 09:37 

  



 

שם ] 09:39 09/02/2016 (קובץ מצורף) AUD-20160209-WA0017.amrאילן דזי רחובות אינסטלטור

אילן וחזקי להשקיע מהירושה בשטח המיועד : הנושא[ 12:/1: זמן AUD-20160209-WA1102: הקובץ

 למכירה2 למגורים2לישיבה 

 

 הלו :אילן דזי

 כן בוקר טוב :חיים חזקי

 כן בוקר טוב כבוד הרב אני מקוה שאני לא מפריע לך  :אילן דזי

 לא זה בסדר מה שלומך, לא :חיים חזקי

אני  212-ברוך השם בסדר אתה שומע חשבתי כבוד הרב הלילה אמרתי לא צריך שתחזיר לי את ה :אילן דזי

נשאר לי איזה … ן אתה מבין יש לי"בנדל… אלף על הכל ואמרתי אולי אני גם ישקיע ב 822יעביר אני יעביר לך 

 מה אתה אומר זה אפשרי ' מליון ומשהו איזה חצי מליון בזכות הברכה של הרב בעזרת ה

 ?בהפרש להשקיע? ההפרש על? על מה… אה :חיים חזקי

 כי כל פעם משאירים לי הודעות במשיבון שלי ' אם צריך יותר אני יוסיף אתה מבין בעזרת ה :אילן דזי

 כן :חיים חזקי

שטח חקלאי דברים כאלה ואני לא סומך … אני מפורסם אני קבלן אינסטלציה ומשאירים לי לקנות אממ :אילן דזי

 822בוא נאמר עד , בוא נאמר, כמה, אחד אז אמרתי אם הרב שמה אולי אני גם ישקיע אפילו חצי מליוןעל אף 

 אלף שקל בלי נדר

 ? אתה רוצה לבוא לירושלים אני אראה לך במה מדובר, תבוא :חיים חזקי

 הבנתי עכשיו, כן' בעזרת ה :אילן דזי

 זהו :חיים חזקי

בוא .. אה אתה לא בדקת אז בוא נעשה ככה אז אני אפקיד , בר התקשרנוהבנתי אז עכשיו איך אנחנו כ :אילן דזי

 יעשה … נעשה כזה דבר כזה בלי נדר אני 

אם אתה מדבר על , תבוא תראה, תבוא לירושלים אני אראה לך את השובר על מי להוציא את זה, לא :חיים חזקי

אז אתה רוצה את הכסף שאני אתן לך את , אם תרצה להוציא את הכסף.. נדבר על ההשקעה, השקעה זה עוד ענין

 תבוא לפה צריך לסגור את זה כאן, תבוא אבל, ההפרש אני אתן לך את ההפרש

 ' הולך בעזרת ה… ותגיד לי ההשקעה זה למגורים למה זה… הבנתי ו :אילן דזי

כרים מתחלקים התחלנו את הבניה אנחנו גומרים את הבניה מו.. תבוא לפה אני אראה לך יש פה... ל :חיים חזקי

אהה תבוא לפה אני אסביר לך .. נגיד אם ערך הבית, לפי אחוזים… את ה, כל אחד מה שהכניס מקבל את החלק

 ...בדיוק אבי אז תבוא



זה , אני רק רוצה לדעת אם אממ אתה יודע אממ אני אמרתי מגורים, הבנתי זאת אומרת לא, הבנתי :אילן דזי

 ?תחלתם לבנות שםה? זה הענין, זה המגורים, כאילו זה

לא משכירים … אנחנו לא, אנחנו בונים מגורים אבל מוכרים.. התחלנו לבנות אבל זה לא... מגורים :חיים חזקי

 ? או דברים כאלה הבנת

 אה בונים ומוכרים :אילן דזי

 ?וראובן ושמעון כן 122אלף והוא מביא  122אלף ואני מביא  122נניח אתה מביא  :חיים חזקי

 ןכ :אילן דזי

 דקות מירושלים  0בפה ליד ירושלים … ב… ב… קנינו שם אדמה ב, קונים… ואנחנו עושים אה :חיים חזקי

 כן :אילן דזי

, י נגיד העלות שלה עם המגרש והכל גומרים אותה בסביבות בשלוש'הוילה הזאת, בונים שמה וילה :חיים חזקי

 ?אלף שקל כן 20זה  4%אז .. נגיד אתה שמת חצי אז, שלוש מאתים משהו כזה

 כן :אילן דזי

 נניח  :חיים חזקי

 כן :אילן דזי

 ?אלף שקל כן 202שמת , אלף שקל 20אז  :חיים חזקי

 כן  :אילן דזי

 42% יש לך.. אלף שקל יש לך 202-ה :חיים חזקי

 אה הבנתי :אילן דזי

 עוד שנה כאילו, יש לך חצי מליון 42%יש לך , מליון 1-מוכרים עכשיו ב, מוכרים עכשיו :חיים חזקי

בטח ? אלף אז אני לא יכול להכנס 822-בטח מה שעכשיו השקעתם ב.. עכשיו תגיד לי אבל האא.. יואו :אילן דזי

 … זה

ח אותך למקום תראה את אני אק, אני אכיר אותך, אני אומר תבוא לפה נדבר, לא אמרתי לך שלא :חיים חזקי

 הדברים ונדבר 

 ?…אז זאת אומרת יכול להיות שאני אכנס לעסקה הזאת ל.. לא אני? בנו שם :אילן דזי

 כן יכול להיות  :חיים חזקי

 הבנתי :אילן דזי

 וילות האלה גם תעשה להם פירסום 2-אם אתה קבלן אינסטלציה אולי תעשה את ה, אם אתה קבלן :חיים חזקי

 אני הייתי עובד וילות עכשיו אני תיקונים אני יכול לעשות אני כבר אתה יודע אמרתי הזדמנות, אני :אילן דזי

 ?של וילות ..אתה יכול להעמיד אינסטלציה שלימה של בית :חיים חזקי



 ' ברוך ה 41עכשיו כבר התעייפנו בגיל ! הכל, בנינים, הייתי עושה וילות ,בטח הייתי עושה מה :אילן דזי

 אז אולי אתה יכול גם לייעץ אבל אתה מבין למה יש שמה ערבים אני לא אוהב ערבים, אז טוב :יחיים חזק

זה לא בעיה .. ביופים, מרכזיות הכל, הכל SPלייעץ גם לעבוד אין בעיה לעשות את המערכות , לא :אילן דזי

 ?אתם מה בניתם עכשיו אחרי זה כבר בנוי עכשיו, אפשר לחסוך בהרבה כסף

 ביסודות. …זה ביסודות :חיים חזקי

 ?הבנתי בסדר כבוד הרב אז רגע מתי אני אבוא מה, הבנתי :אילן דזי

 ...יש לנו את האפשרות לגמור לבד אבל, אנחנו לא חייבים להכניס, יש לנו, אבי באת בזמן, אבי :חיים חזקי

עם הרב אתה מבין עם הברכה בגלל זה חשבתי על זה אתה מבין … ב… אני רוצה להכנס בעסקה של ב :אילן דזי

 !!! זה ברכה של הרב

עושים דברים ' פה ישיבה וברוך ה, ..אני עם הברכה של הרב היא ברכה.. אם אני, בסדר אז בוא :חיים חזקי

 טובים

 ?הבנתי בסדר כבוד הרב רק תן לי כתובת :אילן דזי

 ...אני, תבוא לישיבה ומפה נצא אני ואתה אני אראה לך את המקום :חזקיחיים 

 הבנתי רק תן לי את הכתובת של הישיבה כי אף פעם לא הייתי בה  :אילן דזי

 04אלפנדרי  :חיים חזקי

 ?איך עוד פעם :אילן דזי

 אלפנדרי :חיים חזקי

 כן :אילן דזי

 21 :חיים חזקי

 אולי אתה תהיה מחוץ לעיר, ה פנוי ככה שאני לא אפתיעבאיזה שעות אתה תהי, 04 :אילן דזי

 ,6עד  2-בערך אחרי זה מ 4עד , אני אני עכשיו הולך לישיבה עד.. אני פה, לא לא אני פה כל הזמן :חיים חזקי

 40, 40:22-אבן תן לי לנוח בבוקר ב

 בלי נדראגיע אני אתקשר אליך משם ' בסדר אני בעזרת ה, בסדר הבנתי כבוד הרב :אילן דזי

 ? GSP יש לך.. יש לך, אסביר לך איך להגיע :חיים חזקי

 וייז בטח' יש לי בטח :אילן דזי

 …[צוחק]וייז  GPS :חיים חזקי

 רצית להגיד  GPS, זה הכל בסדר GSPכן יש לי  :אילן דזי

 [צוחק]כן כן  :חיים חזקי



יש פה פיצוץ , אני מקוה שאני אצליח להגיע מהר כי אני צריך ללכת עכשיו לעשות איזה פיצוץ :אילן דזי

 ברחובות שלחו אותי ואני יעשה את זה ואני אבוא בלי נדר

 בירושלים זה טוב 40:22זה טוב  40אה טוב בסדר אז תגיע בסביבות  :חיים חזקי

 אוקיי תודה רבה כבוד הרב תודה כל טוב :אילן דזי

 להתראות :חיים חזקי

 כל טוב :אילן דזי

 

 

  



 

 22,20,21,21,20,22,21,22,22,/21,20,22,21,22,22,2התכתבות 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  .זה הנוכל חיים חיזקי שביחד הם עושים עסקים על הגב של אנשים תמימים

09/02/2016 09:42 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  .ד הם עושים עסקים על הגב של אנשים תמימיםזה הנוכל חיים חיזקי שביח

09/02/2016 09:42 

 אמנון י יצחק ●

  אתה חייב לעלות לירושלים היום גם אני עולה עוד מעט ותקליט הכל

09/02/2016 09:46 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  ששלחתי לךהרי כבר הם מוקלטים במה ? הרב יכול להסביר לי בשביל מה אני צריך לנסוע לירושלים

09/02/2016 09:48 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  תן לי כתובת אני בירושלים

09/02/2016 11:10 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

09/02/2016 15:09 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  .ירושלים 04רחוב אלפנדרי 

09/02/2016 15:34 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  זה המשך הסרטון.הרב

09/02/2016 15:44 

 אמנון י יצחק ●

  איפה ההמשך

09/02/2016 16:08 

 אמנון י יצחק ●

  עד עכשיו מצוין

09/02/2016 16:08 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  ה"תכף יגיע הדובדבן שבקצפת בעז.אני עובד על זה צריך לעשות חיתוך.כבר מגיע הרב

09/02/2016 16:11 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

בנתיים לא . ל וגם זה שהיינו אצלו עכשיו"מסריחי התקשר אליי הרגע מחו, הרב . החלק השלישי.הרב 

  עניתי להם

09/02/2016 16:50 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

אני חושב שכל העבודה ,אם אני אגיד למסרחי שההוא נוכל ומסריחי יכול להפיל את התיק עליו .הרב

  שעשינו היא לחינם

09/02/2016 16:49 



 אמנון י יצחק ●

  היה קטע שאמרת מסרחי

09/02/2016 17:13 

 אמנון י יצחק ●

  ....ותקנת הקדוש

09/02/2016 17:13 
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 ...וביזוי התלמידי חכמים

 

 ...כבוד הרב :אילן דזי

 !שלום אבי :הרב יוסף מזרחי

 ?מה שלומך :אילן דזי

 ?מה שלומך, ברוך השם :הרב יוסף מזרחי

בבוקר מתפילה  1-קיבלתי כאבי ראש הייתי שמה רעב ולא אכלתי מהבוקר ואני מ.. בסדר אני פשוט :אילן דזי

ואמרתי לו אני הולך לאכול וכבר לא ? הייתי איתו ראיתי הכל אתה מבין? אתה מבין… י וואחרי זה עבדת

 לא החזקתי שמתי את הראש, החזקתי

אתה אמרתי לו , לא יודע מה קרה,עכשיו הוא טילפון אלי הרב חזקי הוא אומר לי שהוא לא, לא :הרב יוסף מזרחי

 שאתה עוד מעט חוזר

 אני הרגע, כן כן ראיתי :אילן דזי

 וזה נשמע לי מאוד מוזר :הרב יוסף מזרחי

 ?שיחות גם אתה וגם הרב התקשרתם אלי אתה מבין 0, אני הרגע ראיתי את השיחה :אילן דזי

אולי אתה מרגיש לא בנוח לתת לו את הכסף אני לא , אולי אתה לא נעים לך, אני אגיד לך מה :הרב יוסף מזרחי

 אתה לא נותן לו את הכסף, כי אתה נותן לו את הכסף יודע ממה אתה חושש

לא נראה , לא נראה לי כל כך.. אני אגיד לך את האמת אני ראיתי משהו שמה לא, אני לא חושש, לא לא :אילן דזי

 … לי הוא

 ?מה, מה למשל מה :הרב יוסף מזרחי

? ילו הוא מרמה את הרב אתה מביןכא, הוא מספר כל מיני סיפורים שחס ושלום כאילו לשון הרע שמה :אילן דזי

 ..הוא הראה לי בתים

 !?הוא מרמה אותי, מי :הרב יוסף מזרחי

 כאילו הרגשתי :אילן דזי

 לא נשמה אתה לא הבנת! לא :הרב יוסף מזרחי

 לקח אותי לבית שמה הוא לקח אותי לבית שלך , הוא לקח אותי :אילן דזי

 …אני צריך להעביר לו כסף :הרב יוסף מזרחי



הוא אמר לי זה הוילה של הרב שאם יהיה אסון בגלל הכוכב אז אתה כאילו הרב רוצה לאבטח את עצמו  :אילן דזי

 שיהיה לו מקום לברוח 

באיזה שהוא שלב לעבור לעלות לעשות עליה ' תשמע אני מתכנן בעזרת ה, לא תשמע! לא :הרב יוסף מזרחי

הלואה מהבנק כי הבית שלי הוא , ל הבית שלי פה באמריקהאז אני קניתי שם אדמה ואני לקחתי משכנתא ע, לארץ

עכשיו אני , פה רובו היה משולם ואני לקחתי משכנתא מפה וקניתי את האדמה שמה ואני עכשיו בשלב של בניה

? הבנת, פחות 42%אני משלם אולי , למזלי למשל שאני בונה את הבית אני לא משלם מחיר רגיל של בנאדם רגיל

עוד , לעתיד לבוא אני לא יודע מתי זה יהיה עוד שנה' עכשיו בעזרת ה, ונה לעצמי שמה ביתאז אני עכשיו ב

עד , עד שזה יהיה מוכן אני אשכיר את זה? לבינתיים אשכיר את זה אתה הבנת… אני' מתי שבעזרת ה, שנתיים

כונן לעלות לארץ אני אוכל לעבור לארץ כי אתה לא יכול לדעת מה יהיה המצב בעולם צריכים להת' שבעזרת ה

אבל זה לא משנה זה כבר עניינים שלי ושלו זה לא , בלי כל קשר.. זה לא! חייבים לעלות, משיח יגיע וזה, הקודש

 שייך אליך 

 ..הרב, הרב :אילן דזי

 ..אתה רק נותן לו שם :הרב יוסף מזרחי

 הרב בוא אני אגיד לך משהו, הרב :אילן דזי

, ...זה לא שייך בכלל, אני שם פה כנגד בחשבון של הדיסקים, שאתה נותן לואתה נותן לו מה  :הרב יוסף מזרחי

 אתה לא נותן את הכסף

 בוא אני אגיד לך משהו הרב אתה :אילן דזי

 כן :הרב יוסף מזרחי

 ?הבנת, אתה מדבר עם אילן דזי, בוא אני אגיד לך משהו :אילן דזי

 כן :הרב יוסף מזרחי

מרמים את … שתדע שאתם מוקלטים שאתם... אני רוצה, יתברך' י השליח של האנ, אני מדבר אילן דזי :אילן דזי

ואני מוחה ? אני מהתחלה ישבתי עליך בגלל שרימיתם את גיסי הבנת, בונים וילות על חשבון התורמים, האנשים

כל ההקלטות שלך כבר במקום , ועל כל רבני השקר שיוצאים נגד רבנים קדושים ומלכלכים עליו, עליך… על

 נכון ואתה תצפה לתביעה ותצפה לבלאגן מכל הסיפור גם בישראל גם בארצות הבריתה

 ?מה הסיפור הזה אני לא מבין :הרב יוסף מזרחי

עכשיו אתה יכול לספר סיפורים , הכל מוקלט הכל מסודר... אז אם אתה חשבת שמצאת פראייר :אילן דזי

שאתה מרמה את האנשים ואתם בונים וילות  ?יש הקלטות הבנת, כבר אין, ברמקול ביד שלך לא ביד שלך

 ושטחים 

 ? למה מרמה לא הבנתי :הרב יוסף מזרחי

אתם לא מרחיבים , אמרת בישיבה שאתה מרחיב אותה בגלל זה אני תורם, הכל מוקלט תכף נגיע לזה :אילן דזי

אומר שבכלל לא  באתי עם מישהו הוא הסריט את המקום והוא, הכל, כלום אני הקלטתי גם את הרב הרמאי שלך

הכל בסדר הרב עשית טעות אבל אני מוכן שאתה תחזור בתשובה ואני לא מעביר את , בונים שם זה מקום ישן

אל תעשה טעויות עם רבנים קדושים וחסמת אותי : אמרתי לך, אני בפייסבוק שלחתי לך הודעה מהלב, הקלטות

אתה , לא משנה איך, את הבנאדם אלי לידיים הבורא עולם תמיד יביא, אותי לא חוסמים: אמרתי לאשתי… אבל



יודע השם יתברך יש לו הרבה שיטות אז תחשוב על זה יש לך את הטלפון שלי ואני מבטיח מילה של כבוד בורא 

 תחשוב על מה שעשיתם הכל מוקלט מהשיחה הראשונה ? אתה מבין, עולם רואה אותי שהקלטות שלך לא עוברות

 ?אתה יכול להסביר לי מה אני עשיתי, אתה יכול להסביר לי מה... רגע אבל אני :הרב יוסף מזרחי

אם אתה תתחיל להתפלסף בטלפון אני לא אדבר איתך בכלל חבל , אם אתה תתחיל להתפלסף בטלפון :אילן דזי

 תחשוב על מה שאמרתי לך הכל מוקלט , על הדיבור

 שניה שניה רגע, רגע שניה :הרב יוסף מזרחי

 …ואולי אתה שכחת מה אמרת אז אני מזכיר לך ש, כל מה שאמרת לי :יאילן דז

 ?מה אמרתי לא הבנתי מה אמרתי, מה :הרב יוסף מזרחי

 אז אני מזכיר לך :אילן דזי

 תתן לרב שמה כסף ואני במקום זה יכניס פה כסף לחשבון של הדיסקים, אמרתי לך שתתן :הרב יוסף מזרחי

 לא לא הרב :אילן דזי

 לא הבנתי מה אמרתי, לא :מזרחיהרב יוסף 

 זה היה חלק מהדברים תנסה לזכור , זה היה חלק מהדברים הרב :אילן דזי

 ?מה אמרתי לא בסדר תגיד לי בבקשה מה אמרתי :הרב יוסף מזרחי

אני בכלל לא קשור … הרב אתה שיקרת בהרבה דברים אתה אמרת שאתם בונים אני לא, הרב, הרב :אילן דזי

 קניתם אדמה שאתם מרחיבים דירה, אתם מרחיבים, לוילות

 ? איזה דירה :הרב יוסף מזרחי

 הכל מוקלט  :אילן דזי

 ..לא יש כאן שני.. רגע, רגע, רגע :הרב יוסף מזרחי

 זה בסדר :אילן דזי

 ?אני לא יכול לעלות לארץ לא הבנתי, לא הבנתי מה אני לא יכול, מה לא הבנתי, מה :מזרחיהרב יוסף 

 אתה יכול לעלות , אתה יכול :אילן דזי

 ?לא הבנתי אני לא יכול לקנות דירה בארץ :הרב יוסף מזרחי

 אתה יכול לבנות ואתה יכול לעלות זה זכותך אבל :אילן דזי

 ?דרמה עשיתי לא בס :הרב יוסף מזרחי

 [צוחק] עכשיו שעליתי עליך אז אתה אומר אתה יכול לעלות, אבל אתה שיקרת :אילן דזי

 ? איזה שיקרתי לא הבנתי :הרב יוסף מזרחי



בסדר אז לא אמרת שאתם מרחיבים את הישיבה ובשביל זה התרומה ואתה , אין בעיה אז לא אמרת :אילן דזי

תחשוב על זה שיהיה לך כל טוב אני … אז אה, בשבילךהכל מוקלט אני ! ?אלף לא אמרת 822-משלם חלק מה

 תמים בשבילך

 ?תסביר לי מה לא עשיתי בסדר, מה עשיתי פה לא בסדר תסביר לי :הרב יוסף מזרחי

תשמע אתה מדבר עם אחד שבא ממיץ של הזבל ומי כמוך החזיר .. אם אתה מתפלסף, עשית טוב :אילן דזי

אתה ועוד הרבה שהחזרת בתשובה עוד לא יבואו ברבע מהמניסיון שלי ועוד , בתשובה ואתה יודע מה אני מדבר

 אנס לעשות תשובה'אני נותן לך צ, שעלי אי אפשר להתפלסף

 

רק קורא לך הרב כי אני לא רוצה למחוק אותך לגמרי אני נותן , הרב, הרב.. אם אתה תנסה להתפלסף :אילן דזי

אם אתה תמשיך להונות , תשובה בלי נדר לא יקרה כלום תתקשר אלי תעשה, תחשוב על מה שאמרת, לך הזדמנות

 אנשים

 בסדר :הרב יוסף מזרחי

 אני אפרסם את ההקלטה :אילן דזי

 אני עושה תשובה , אז בסדר אני אעשה תשובה :הרב יוסף מזרחי

 תחשוב מה אמרת לי  :אילן דזי

 ?מה אתה רוצה ממני :הרב יוסף מזרחי

לך תחשוב מה אמרת לי אתמול ולך תחשוב מה הוא אמר לי שהסרטנו השותף שלך לפשע , לך תחשוב :אילן דזי

 הכל מוסרט ומוקלט

 ?למה אתה קורא לזה פשע לא הבנתי :הרב יוסף מזרחי

הכל מוקלט הכל ' כן'אין לי בעיה אתה יכול להגיד , אם אתה רוצה להתפלסף סבבה, יואוו אם אתה :אילן דזי

ל הוילות זה בכלל לא היה מוזכר בתרומה עכשיו זה משהו חדש שאני עליתי על זה אני לקחתי הדיבור אחר ש

 איתי מישהו

 צריך להעביר לו כסף  אני, מה זה שייך אני לא מבין :הרב יוסף מזרחי

 אז סבבה  :אילן דזי

 …אמרתי לך תן לו את הכסף שם אני אתן את זה פה :הרב יוסף מזרחי

 ףלתת את הכס :אילן דזי

 מה עשיתי לא הבנתי  :הרב יוסף מזרחי

אני יעשה מצוה , אני? אני אזכיר לך איך אני איתך? אתה שואל אותי, אני אזכיר לך, אז אני אזכיר לך :אילן דזי

אלף שקל על אדמה  822אתה צריך לשלם שובר ... יש לך, אתה אמרת שאתה צריך להשלים, שאני יעזור לך

 שקניתם

 נכון :הרב יוסף מזרחי



 יפה על אדמה שקניתם :אילן דזי

 נכון נו :הרב יוסף מזרחי

 שאלתי מה זה האדמה :אילן דזי

 ?אבל מה זה לא בסדר פה :הרב יוסף מזרחי

אלף שקל שובר  822, אני יודע שאתה יודע מה אני רוצה להגיד, תן לי לסיים ואני עוזר לך, רגע :אילן דזי

אתה תקח מהקופה לדיסקים אם מחוץ לארץ , אתה כמו שאמרתאלף שקל תרומה ו 412שצריך לשלם שאני נותן 

? הבנת, אלף אתה כבר תשלם 212-ו, לא עולים, לעולים. לא נכנס לזה, לא קשה להעביר, כי קשה להעביר

 ככה אמרת זה מוקלט עכשיו , של הישיבה של הרב… בשביל להרחיב את השטח ל? בשביל מה שאלתי

 את הישיבה לשםלהעביר , להעביר :הרב יוסף מזרחי

 רגע אני רוצה לעזור לך :אילן דזי

 להעביר , לא להרחיב, להעביר :הרב יוסף מזרחי

 לא  :אילן דזי

 להעביר לא להרחיב :הרב יוסף מזרחי

 !להרחיב! לא, לא :אילן דזי

 אני לא יודע מאיפה הבאת את המילה להרחיב :הרב יוסף מזרחי

 .יש מוקלט הכל מוקלט :אילן דזי

 0אבל זה , להעביר אותה בבוא הזמן לשם, מאיפה שהיא נמצאת עכשיו, להעביר את הישיבה :מזרחיהרב יוסף 

 אדמות שונות אתה מדבר

 ...הכל בסדר זה מוקלט אי אפשר, הכל מוקלט הכל מוקלט :אילן דזי

 אני עדין לא רואה פה בעיה, עדין אני לא, עדין אני לא :הרב יוסף מזרחי

 אז לא ראית בעיה זאת אומרת, ראית מה הבעיה אז בסדר אז לא :אילן דזי

 תגיד לי רגע אני אשאל אותך שאלה , אבל תגיד לי :הרב יוסף מזרחי

 ...נו :אילן דזי

 אתה דיברת עם שחר אתה דיברת איתו בטלפון.. אתה יודע אני אמרתי אתמול, תגיד לי רגע :הרב יוסף מזרחי

 ...נו :אילן דזי

אחרי : תתקשר לשחר ותגיד לו מה אמרתי לו איך שסיימנו את השיחה אמרתי לו, עכשיו תשאל :הרב יוסף מזרחי

 ... שאתה מעביר את הכסף כל החוב שנשאר לנו לדיסקים מהמיליון דיסקים שהזמנו

 עזוב אתה קופץ לכיון אחר , עזוב דיסקים :אילן דזי

 ... לא.. תגיד לו :הרב יוסף מזרחי



 לא איכפת לי דיסקים אני :אילן דזי

 תתקשר לשחר ותגיד לו שכל החובות שלו תוריד  :הרב יוסף מזרחי

 אני דיברתי איתך :אילן דזי

 ...הכל אנחנו משלמים את זה מהכסף, את כל החוב שנשאר :הרב יוסף מזרחי

 שחר רק תיווך בינינו אתה דיברת, אבל אני דיברתי איתך :אילן דזי

 …שחר זה הבנאדם של הדיסקים אבל, שחר זה הבנאדם של הדיסקים :הרב יוסף מזרחי

 אני לא מדבר על דיסקים [ צוחק] :אילן דזי

 אתה יכול להתקשר אליו ולשאול אותו  :הרב יוסף מזרחי

 ... הרב אני לא מדבר :אילן דזי

 אתה מה , אתה, מה אני לא מבין אתה :הרב יוסף מזרחי

 טוב, טוב :אילן דזי

 ונית אותיאתה רימית אותי אתה ה, אתה :הרב יוסף מזרחי

 בסדר תלך למשטרה  :אילן דזי

 תשמע :הרב יוסף מזרחי

 תלך למשטרה  :אילן דזי

 אני לא הולך למשטרה  :הרב יוסף מזרחי

 יש לך את הטלפון שלי :אילן דזי

 ..זה לא הדרך של התורה ללכת למשטרה זה לא הדרך מה שאתה עושה:הרב יוסף מזרחי

 אם אתה בסדר? אותך למה הוניתי, הכל בסדר [צוחק] :אילן דזי

 מה זה קשור למשטרה מה אני שוטר מה :הרב יוסף מזרחי

 הרב למה אתה מתעצבן לאט לאט אם אתה בסדר ולא רימית  :אילן דזי

 אני לא מתעצבן :הרב יוסף מזרחי

 למה אתה לחוץ :אילן דזי

 לא אני לא מתעצבן  :הרב יוסף מזרחי

 למה אתה לחוץ  :אילן דזי

 א אני לא מתעצבן אבל אתה מנסה להעליל עלי משהו שלא היה ל :הרב יוסף מזרחי

 הכל מוקלט הכל מוקלט :אילן דזי



 למה אתה מנסה :הרב יוסף מזרחי

 ....אני לא מ :אילן דזי

, אתה רצית לתת? מה עשינו פה לא בסדר, מה עשינו לא הבנתי מה, הכל מוקלט שיהיה מוקלט :הרב יוסף מזרחי

 ות להעביר את הכסף לחשבון פה לאמריקהאפשרוי 0יש לך : אמרתי לך

 נכון :אילן דזי

 או לתת את זה בארץ ואני אתן את זה פה בחשבון של הדיסקים :הרב יוסף מזרחי

 נכון אמרת ככה, נכון :אילן דזי

 ?מה לא טוב פה לא הבנתי :הרב יוסף מזרחי

 אמרת ככה ורק אתה רק מקצר במילים נכון  :אילן דזי

 ו זה :הרב יוסף מזרחי

 זהו אתה רק מקצר בזהו  :אילן דזי

 מה  :הרב יוסף מזרחי

 בה … אתה פשוט לא אומר מה שאמרת ב :אילן דזי

 …מה, מה :הרב יוסף מזרחי

 שאתה מרחיב את השטחים שמה של הישיבה… ש… ש… ש :אילן דזי

 ..אני ? מה זה שייך, לא אמרנו שטחים זה לא שייך.. אתה, אתה, תשמע תשמע רגע תשמע :הרב יוסף מזרחי

 אני אשלח לך בוואטסאפ את ההקלטה , אני אשלח לך את ההקלטה הרב[ צוחק] :אילן דזי

 תשלח לי את ההקלטה, תשלח לי :הרב יוסף מזרחי

 ?אני אהיה איתך גבר בסדר ? איך אני איתך :אילן דזי

 '? אתה רוצה עכשיו לעשות חילול ה? מה אתה רוצה ממני' מה אתה רוצה תכלס :מזרחיהרב יוסף 

אני , אני עבד של בורא עולם, אני! ?אתה יודע מי אני! שתחזור בתשובה, אני רוצה שתחזור בתשובה :אילן דזי

 אני לא רואה כלום רק בורא עולם, לא רואה כלום רק את השם יתברך

 ?ומה אני עשיתי? שנה 00עשיתי  ומה אני :הרב יוסף מזרחי

 בורא עולם אני נושם אותו רואה אותו כל שניה, הבנת בורא עולם :אילן דזי

 ?שנה 00שעות ביום  02ומה אני עושה ? ומה אני עושה, ומה :הרב יוסף מזרחי

 אני אשלח לך את ההקלטה, אם לא הבנת אני אשלח לך את ההקלטה :אילן דזי

 אדוני  תגיד לי :הרב יוסף מזרחי

 מה :אילן דזי



שנה הורג את עצמי בשביל  00ומה אני בדיוק עושה , תשמע בסדר אני אשאל אותך שאלה :הרב יוסף מזרחי

 ?להחזיר יהודים בתשובה

אתה לא ? שנה מה שלא תגיע לגרביים שלהם והלכת למחוק אותם 28ומה רבנים עשו , ומה רבנים עשו :אילן דזי

 יודע עם מי אתה מתעסק אבא 

 ?מה עשיתי להם :הרב יוסף מזרחי

 אבא  :אילן דזי

 ... אני יודע על מי אתה מדבר ואני בחיים :הרב יוסף מזרחי

גם הכחשת את השואה הרבה דברים אבל אני , אני מדבר על הרבה אנשים, אבא לא רק עליו אני מדבר :אילן דזי

אתה צודק עלית עלי ' אילן דזי וואלק: ד לילא נכנס לזה הבנת אני אשלח לך את ההקלטה תקשיב לה טוב טוב ותגי

אתה לא מכיר , אני עושה תשובה בלי נדר שום דבר לא קורה אתה לא מכיר אותי אני בכפתור אחד מוחק את הכל

 אותי 

 ...טוב קודם כל אני אומר לך עכשיו.. טוב :הרב יוסף מזרחי

 אני לא מנסה להרוס לך אני לא מנסה להרוס לך כלום :אילן דזי

 ..תשמע  :ב יוסף מזרחיהר

 שום דבר אני לא מנסה להרוס לך בחיים ? הבנת :אילן דזי

 ..קודם כל, תשמע קודם כל, תשמע :הרב יוסף מזרחי

פשוט מאוד כשאתה פגעת בגיסי ובחברים שלי בתרומות ואני רואה איפה הכסף שלכם הולך אתה יודע  :אילן דזי

 שאני יכול למחוק אותך למחוק אותך לגמרי

 ?אז מאיפה אנחנו משלמים את המיליון דיסקים האלה? מאיפה אנחנו משלמים? למה :הרב יוסף מזרחי

אבא אתה לא מדבר עם פראייר אתה קופץ דיסקים דיסקים אני מדבר על , אבא אתה קופץ לדיסקים :אילן דזי

 השטחים שטחים אתה יכול לנגן דיסקים שעה אני מדבר שטחים 

 ?ך השטחים אבלמה שיי :הרב יוסף מזרחי

 אתה מוקלט  :אילן דזי

 נכון אני לא מבין  :הרב יוסף מזרחי

ולקחו אותי לוילות יעני לשלם כסף על , אז אתה מוקלט שאתה דיברת להרחיב את הישיבה והלכת :אילן דזי

 וילות 

 מה נשמה אני לא יודע? מה זה שייך :הרב יוסף מזרחי

 טוב בסדר :אילן דזי

 ?לעצמי אני לא מבין... שאני... יש לי, יש לי :הרב יוסף מזרחי



הרב אני מכיר ... אני, חבל על הדיבר נו חבל על הדיבור אתה הולך עקשן? אתה רוצה את ההקלטה :אילן דזי

אני מכיר אני יודע , שומע אותו כמה פעמים מדבר גמרנו, אני מכיר אותך תאמין לי שאני רואה בנאדם.. אני, אותך

אני מבטיח שלא יקרה כלום אני אשלח לך את , יודע שאתה קצת פוחד חושש שלא יהיה בעיה ואני, שאתה עקשן

 הכל מוקלט אני ישבתי עליך יומיים , אילן אתה צודק: תחזור תגיד לי, ההקלטה תקשיב לה ותחזור אלי

 …תשמע :הרב יוסף מזרחי

 אני ישבתי עליך יומיים בגלל שרימתם אנשים  :אילן דזי

 בסדר, בסדר :יהרב יוסף מזרח

 עכשיו אני שולח לך  :אילן דזי

 בסדר, בסדר :הרב יוסף מזרחי

 ...תקשיב ל :אילן דזי

תשובה אמיתית כשעושים כל יום ואני גם יעשה על , אני רק דבר אחד אני אומר לך.. אני :הרב יוסף מזרחי

 ה אומר שרימינואבל דבר אחד תדע לך מעולם לא רימינו בנאדם בדולר אני לא יודע למה את, הדבר

 … אני תפסתי אותכם מרמים על שטחים על, אני לא אמרתי שרימיתם אני תפסתי אותכם :אילן דזי

 ..כל… כל הכספים של הדיסקים עברו :הרב יוסף מזרחי

 ...בסדר :אילן דזי

 ...יש לי איסור לקנות שטח, אין, אנחנו לא מרמים שום דבר, אבל אנחנו לא :הרב יוסף מזרחי

 הרב אני אגיד לך את האמת , הרב, הרב, הכל מוקלט הרב :יאילן דז

 ?בסדר אבל מה העבירה פה תסביר לי :הרב יוסף מזרחי

 הרב אני אשלח לך :אילן דזי

 ?מה העבירה פה :הרב יוסף מזרחי

 אני רוצה , אתה לא רוצה להקשיב אני רואה אז מה אתה רוצה שאני אעשה :אילן דזי

 …בסדר :הרב יוסף מזרחי

סתם זה אנחנו טוחנים מים , זה לא יעזור שאתה תטחן מים... אתה רוצה, אתה, אני רוצה לעזור לרב :אילן דזי

 עכשיו אתה מדבר על דיסקים אני מדבר על דברים אחרים שאתה אמרת לי הכל מוקלט הכל מוסרט 

 ?אני לא יכול לקנות דירה לחזור לארץ מה.....( …)… אבל אני :הרב יוסף מזרחי

מותר ? אני אמרתי שאסור, מותר לך לקנות את כל העולם, לא קשור.. אתה קופץ את הדברים שאנחנו :ן דזיאיל

 לך לבוא לארץ

 ?מה הבעיה שלך פה? אז מה הבעיה לא הבנתי, נו מה :הרב יוסף מזרחי



מרנו לא הכל מוקלט אני שולח לך תקשיב וג? מה הבעיה, הבעיה שאני אמרתי כבר את הבעיה, הבעיה :אילן דזי

, יש מוקלט מה אתה אמרת… לא' כן מותר לי' 'לא עשיתי': לא יעזור אם תגיד לי? הבנת, צריך עכשיו קשקושים

זה ' לא צודק' 'צודק'תגיד לי אילן אתה , הכל מסודר אני אשלח לך את זה, מה אני ראיתי ומה הקלטתי מה עשיתי

אתה לא , אף אחד לא רוצה להרוס לך, קרה כלוםתעשה תשובה והכל בסדר ולא , אם תגיד לי אתה צודק, הכל

ומה שאתה עושה דברים אני רוצה שתחזיר בתשובה אתה בכלל אין לי חס ? הבנת' אויב שלי ואתה בן של ה

 גרעינים … נופלים לי בידים כמו פשוט מאוד אני עקבתי אחריך ואני רבני שקר אני אם, ושלום כלום נגדך

שנה בא לעשות הרצאות  00אני , אני? מה אתה רוצה, אני לא הבנתי למה ,למה, אבל למה :הרב יוסף מזרחי

 ...לא לקחתי סנט אחד היום, בחינם

 גם הרבה רבנים הרב  :אילן דזי

 ?למה רבני שקר :הרב יוסף מזרחי

 , הרב, הרב :אילן דזי

 ?אבל למה רבני שקר :הרב יוסף מזרחי

 ...מה ששנוא עליך אל תעשה לחבירך ויש אנשים רבנים, הרב מה ששנוא :אילן דזי

 ?ומי ששלח אותך :הרב יוסף מזרחי

 רגע הרב: אילן דזי

 ...אבל :הרב יוסף מזרחי

 דיברת :אילן דזי

 אבל אני בחיים לא אמרתי את השם שלו באף דרשה בארץ  :הרב יוסף מזרחי

 ?דיברת? הרב מתוק דיברת, הרב :אילן דזי

 .. מחיתי על כבודו של הרב עובדיה בזמנו ומאז רק אני סובל :ב יוסף מזרחיהר

 תשמע הרב הרב מותק :אילן דזי

 הוא מדבר נגדי כל הזמן אני לא מדבר מילה נגדו :הרב יוסף מזרחי

 הרב, הרב :אילן דזי

 מילה לא דיברתי נגדו :הרב יוסף מזרחי

 אתה לא מקשיב לי :אילן דזי

 באף מקום באף שיעור :הרב יוסף מזרחי

אתה יודע זה כואב שאתה .. אל תפחד אל תדאג הכל בסדר אני רק אומר שאתה אומר זה שאתה נתת :אילן דזי

 28' גם הרב אמנון יצחק נתן את הנשמה שלו את החיים שלו ועל שקר אחד ברוך ה, נתת ופתאום מפילים אותך

משאני בגיל ? הבנת 42ממ משאני מגיל  41י היום בגיל אנ, אני מכיר את הרב אמנון יצחק, שנה לא תפסו אותו

 ...שנה 28הוא עשה , שנה 00אז זה נכון שזה קשה אתה אומר אני עשיתי , 42



ביום שהרב עובדיה בכה .. פעם אחת פעם אחת מחיתי על כבודו, שנה שיבחתי אותו 02תראה  :הרב יוסף מזרחי

 …ואז נהיה 

 ...לחבר שלךודרך אגב ודרך אגב תגיד  :אילן דזי

בשביל מה הוא צריך להוציא את זה , פתאום, פתאום הוא הוציא את זה החוצה, ושנתיים עברו :הרב יוסף מזרחי

ראיתי את הרב עובדיה , כאב לי הלב, אני מחיתי, פתאום הוא שלף את זה מהארכיון, עברו מאז שנתיים? החוצה

 בוכה באותו יום 

 נכון :אילן דזי

 לא אמרתי גם את השם שלו, תו יום לא עשיתי שיעורבאו :הרב יוסף מזרחי

 ..נכון לכולם כאב הלב כש :אילן דזי

 מעולם לא אמרתי את השם שלו :הרב יוסף מזרחי

 לכולם כאב הלב כשהרב עובדיה עליו השלום בכה :אילן דזי

 …מעולם לא אמרתי את השם שלו, יה חביבי, אבל מעולם :הרב יוסף מזרחי

קצת למדנו החפץ חיים עליו השלום שאומר גם לרמוז , אנחנו קצת למדנו הלכה, אנחנו, הרב הכל בסדר :אילן דזי

זה כמו שאני יבוא ? מה יש להזהיר על הרב אמנון יצחק שהוא מחזיר בתשובה, אסור הכל בסדר רק להזהיר

, לי מה להזהיר אבל עכשיו יש, מה יש לי להזהיר ממך אם מעדת ואם נפלת קורה, להזהיר ממך מהרב יוסף מזרחי

 יש לי על מה להזהיר , עכשיו אני תפסתי אותך נוכל עם הבנאדם ההוא

תשובה בלי כל קשר , תשמע בוא נסכם את זה ככה, קודם כל תשמע טוב, רגע רגע, קודם כל :הרב יוסף מזרחי

עושה בלי כל כל יום אם מה שהוא לא בסדר לחזור על זה בתשובה זה אני ' אני עושה כל יום ומתפלל ובוכה לה

 ..כל הכספים, אתה יכול לברר עם שחר שמאי הוא אחראי על כל הדיסקים שלי, דבר שני, קשר

 לא רוצה לשמוע על הדיסקים זה לא העינין, לא, לא, טוב אתה מדבר איתי, אני לא אכפת לי מהדיסקים :אילן דזי

 תן לי לסיים, תן לי לסיים :הרב יוסף מזרחי

 פה לא מדובר בדיסקים? הדיסקים סיימת מה את :אילן דזי

 תן לי לסיים , אני נתתי לך לדבר :הרב יוסף מזרחי

 נו :אילן דזי

אתה יכול להתקשר , איך שסיימתי איתך את הטלפון מיד התקשרתי אליו.. איך, אנחנו, אבל אני :הרב יוסף מזרחי

החוב ברגע שהוא מעביר את כל , שחר כל החוב שנשאר לנו: אליו לברר איתו מיד התקשרתי אליו אמרתי לו

אנחנו לא אוספים יותר כסף לדיסקים כי , אין, זהו אין לנו יותר חובות ואנחנו עוברים הלאה, הכסף הכל נמחק

על , אנחנו חייבים הרבה כסף על הדיסקים, אתה יכול להתקשר אליו הוא עדיין, שילמנו את כל המליון דיסקים

 …הכסף אמרתי לו או שתעביר את, המליון דיסקים

 לא קשור, לא, הרב אני לא רוצה לפגוע ברב אתה מדבר דברים לא רלוונטים, תשמע הרב הרב :אילן דזי

 ..לא :הרב יוסף מזרחי



 לא רוצה לדבר על שטויות, אתה לא אתה נוכל, לא, לא, לא קשור :אילן דזי

אמרתי לך מהיום שתעביר את הכסף לאמריקה ואני .. אני אמרתי לך מה.... אז אני אמרתי לך פ :הרב יוסף מזרחי

 הולך לשלוח כסף לארץ

אמרת כן , עוד פעם אני אומר, דיסקים אני אמרתי, עזוב אותי דיסקים, לא דיברנו על זה בכלל… .לא :אילן דזי

מחוץ לארץ על ... ת הישיבה שלך ואתה תעל השטח שהרחבתם א, אלף על השטחים 412 -אני אתן פה את ה

 הנה אני אומר את זה מה? עוד פעם לחזור, כן, הדיסקים

 אתה לא מבין יש , עניינים 0 אבל יש שם :הרב יוסף מזרחי

 אומרת את זה מה :אילן דזי

ה ואני יש בית שאני מוכר פה את הבית שלי פ, נו בסדר אז אני אומר.. יש בית, ..יש בית של :הרב יוסף מזרחי

 ?מתכנן לעבור לארץ מה הבעיה לא הבנתי

 זה לא מה שאמרת הכל בסדר, זה לא, בסדר בסדר :אילן דזי

 הוא בעצמו בנה, יש עוד שטח שהרב חיים בונה, יש עוד שטח שהרב חיים בונה, יש עוד שטח :הרב יוסף מזרחי

 ..בסדר בסדר הרב הרב אני :אילן דזי

 ?יים הוא בנאי הוא בונה את זה בהזדמנות אתה לא מביןהרב ח, הרב חיים :הרב יוסף מזרחי

 הוא בנאי וגם רמאי, הוא בנאי וגם רמאי, כן הוא בנאי[ צוחק] :אילן דזי

 ?למה רמאי לא הבנתי :הרב יוסף מזרחי

אם אתה תראה את הסרטון שאני שולח לך שלו אתה תשתגע , הוא מוקלט הוא מוסרט לא רק מוקלט :אילן דזי

הכל בסדר הרב ושאמרת כבוד הרב עובדיה יוסף עליו השלום שבכה ובאתם לרמוס , נפלנו שתינו' קאתה תגיד ואל

כשהרב כדורי עליו השלום ? מה אסור לו להקים מפלגה? מה בגלל שהוא בכה, את הרב הקדוש הרב אמנון יצחק

, איך קוראים לו שההוא כן מישיבת כסא רחמים עשה אממ מזוז… ש… ש? בזמנו הקים מפלגה עשיתם לו את זה

 ? תפסתם טרמפ על הבכי של הרב עובדיה לגמור עליו, מה קרה? עשיתם לו את זה

 ?...מה אני שייך למפלגות אני לא… מה זה שייך, מה :הרב יוסף מזרחי

מה זה הפקרות , אחד כמוני שהוא החזיר בתשובה? מה אתם לא חושבים גומרים על מליון יהודים :אילן דזי

 ..תה באים למחוקעכשיו א? העולם

אתה אומר , מה אני שייך למפלגה לא הבנתי, אבל אני מה אני שייך לזה, אבל אני, אבל רגע אני :הרב יוסף מזרחי

 לי כאילו שאני באתי מטעמם

 אתה אמרת בגלל שהרב עובדיה בכה , אתה באת פתחת את הפה על הרב אמנון יצחק :אילן דזי

 ו מעולםלא אמרתי את שמ, לא :הרב יוסף מזרחי

 !אבל רמזת :אילן דזי

 מה אני שייך לשס אני לא שייך לשס ... על הרב עובדיה לא :הרב יוסף מזרחי



 אתה דיברת על הרב אמנון יצחק ופגעת בהרבה אנשים, אבל אתה :אילן דזי

 מעולם לא אמרתי את שמו בדרשה רק לטובה :הרב יוסף מזרחי

 אתה לא יכול להכחיש את זה, כולם ידעו שמדובר בו, כולם, כולם, אבל כולם, אבל :אילן דזי

זה היה דרשה לקבוצה קטנה של אנשים ועברו מאז שנתיים ואף אחד .. כן אבל זה היה דרשה ל :הרב יוסף מזרחי

 לא דיבר כלום 

 הרב זה עולה ליוטיוב, אבל זה עולה ליוטיוב :אילן דזי

 הוא העלה את זה , הוא העלה את זהאבל  :הרב יוסף מזרחי

 לא , לא, לא :אילן דזי

 אתה לא מבין אם הוא לא היה מעלה את זה אף אחד לא היה יודע מזה בכלל :הרב יוסף מזרחי

בגלל שהרב עובדיה יוסף עליו השלום בכה כמו ? למה מחית בו, טוב למה מחית בו, טוב הרב למה, טוב :אילן דזי

 ?כאב לך? שאמרת לי

 כאב לי מאוד, באותו יום זה היה תבדוק את התאריך :יוסף מזרחיהרב 

 ! ?ועכשיו בגלל שכאב לך על הרב עליו השלום :אילן דזי

 ?נו :הרב יוסף מזרחי

 ..אני שואל אותך :אילן דזי

 זה מה שהיה אמרתי לך, בסדר :הרב יוסף מזרחי

עכשיו מה אתה אומר על הרב אמנון , יפורעכשיו לא כואב לך נגמר הס, עכשיו אתה, ככה אתה אמרת :אילן דזי

 ?יצחק

 ? למה לא כואב :הרב יוסף מזרחי

 ?מה אתה אומר על הרב אמנון יצחק, רגע :אילן דזי

 ?למה לא כואב, כואב מאוד המצב שנהיה, גם כואב מאוד המצב שנהיה :הרב יוסף מזרחי

, בגלל אריה דרעי וכל הנוכלים, ום כהןבגלל החכם של, כואב מאוד המצב שנהיה בגלל, כואב, כואב :אילן דזי

 וגם החבר שלך הרב זמיר כהן ? הבנת

 ..אני לא.. שמות האלה שאתה… אני אין לי קשר ל :הרב יוסף מזרחי

? למה לא שאלת אותו? למה לא פנית אליו? למה לא הלכת אליו? אז למה דיברתם על הרב אמנון יצחק :אילן דזי

זה שהוא , כל פעם הוא אומר אני אוהב אותו ואני אוהב אותו, הרב עובדיה יוסףהוא בחיים לעולם לא דיבר רע על 

אף … הוא בא להראות אסור ל, או להפך זריזים מהירים למצוה, אמר שאני ירוץ יותר מהר למצוות הוא מגחך

 בכל הקומבינות שעשו לו באריה דרעי והכל למה? מה הוא זלזל ברב, אחד לא צריך להקשיב לו לבטל מצוה

 ?לצאת עליו ככה



תשמע אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד מה שאתם עושים זה לא זה , תשמע לך, מה תדע לך :הרב יוסף מזרחי

 . את הדבר הזה… לא יגמור לעולם את הבעי

 ?מי עושה? רגע מי עושה, רגע? מי עושה? מי עושה? מי עושה :אילן דזי

 להתנקם, להראות להם, לפרסם אותם, קליט אותםכל השיטות האלה ללכת לאנשים לה :הרב יוסף מזרחי

 אה אז אני אגיד לך משהו , אז אני אגיד לך משהו, אתה, אתה? להקליט :אילן דזי

 אתם עושים טעות פה :הרב יוסף מזרחי

הנה אתה רוצה , הנה אשתי פה לידי, אני לא קשור לרב אמנון יצחק הוא לא יודע כלום, אני לא קשור :אילן דזי

 אשתי פה אני בבית שלי.. לשמוע אותה

 תשמע טוב :הרב יוסף מזרחי

אני .. אני לא מחובר, אני מפחד רק מבורא עולם, אני לא פחדן, רואה אותי' ה, רואה אותי' ה, איתי' ה :אילן דזי

 .בחיים לא ראיתי אותו במציאות רק שתדע לך במציאות, ם שלי לא ראיתי את הרב אמנון יצחק במציאותבחיי

 …השגת את מה שרצית אני מבקש ממך מחילה , השגת, השגת, תשמע טוב, בסדר :הרב יוסף מזרחי

 אני אוהב את זה, ככה, עכשיו אתה גבר? אתה רואה, אה עכשיו אני אוהב אותך, תודה רבה :אילן דזי

אבל תדע לך דבר אחד אם היית באמת מכיר , אני יעשה תשובה, אני יעשה תשובה, אני, זהו :הרב יוסף מזרחי

רים מעולם לא כי אני להבדיל מהרבה אח, תדע לך את זה, היית רואה שמה שאתה חושב לגביי אתה טועה אותי

זה , שנה 00כל הדיסקים שלי אני מחלק בחינם וסך הכל מה שאני עושה זה מוסר את נשמתי , חייבתי על דרשה

אני לא חי , אני לא יודע מה הוא עושה ומה הוא לא עושה, יכול להיות שגם הוא עשה אותו דבר, לא סתירה אליו

 בארץ ולא נמצא בארגון שלו אבל דבר אחד אני אומר לך

 לא רוצה לישון… [ צוחק] :אילן דזי

 'ואני ברוך ה, אבל דבר אחד אני אומר לך על עצמי :הרב יוסף מזרחי

 נו :אילן דזי

כל מי שמכיר אותי וכל ילד אתה יכול לשאול את שחר שמאי הוא היה גר פה ' ברוך ה' ברוך ה :הרב יוסף מזרחי

אתה , כל הכספים הולכים אליך ישירות, להיות מעורב אמרתי לו אני לא רוצה בכלל אפילו, באמריקה הרבה שנים

 תדאג אתה תשלם את הכל

עזוב אותך הרב אל , ק בנקאי הלכתי לתת לו'אלף שקל צ 412כן זה לא מה שקרה בפועל עכשיו  :אילן דזי

 כל מה שאתה מדבר.. תתחיל

 ?הכסף הזה הולך לדיסקים מה קרה לך אתה… לא , לא, לא :הרב יוסף מזרחי

 ..מה שאתה מדבר זה רק מפיל אותך עזוב בוא :דזיאילן 

 אילן :הרב יוסף מזרחי

 תגיד לי עכשיו תגיד לי שאלה אחרונה שאלה אחרונה, בוא אני אשאל אותך שאלה אחרונה :אילן דזי



 כן :הרב יוסף מזרחי

' תשובה ברוך הבוא אני אגיד לך משהו אני חזרתי ב, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך :אילן דזי

אני הלכתי , הוא לא מכיר אותי? הוא לא מכיר אותי אתה מבין, שנה הרב אמנון יצחק 42מקלטות של הרב לפני 

לבניזרי הוא התחיל לדבר על האא על הרב אמנון יצחק ברדיו והתחיל ללכלך בדרשות ולכנות … ל… ל… ל

ם בדרך המותרת גם מבחינה חוקית וגם מבחינת טיפלתי בהרבה רבני, אני הלכתי מחיתי וטיפלתי בו, אותו רשע

מה הרב אמנון יצחק עשה , אני לא מאמין שלא חשבת על זה: אני שואל אותך תגיד לי את האמת? הבנת, שמים

, בוא דוגרי? הוא קשור לזה? הוא קשור לעדות המזרח? הוא קשור לרב עובדיה, אמת'ת? כשהוא הקים מפלגה

 .דוגרי

אין לי , אני אגיד לך דוגרי אין בעיה שהוא הקים מפלגה, אין שום בעיה אין.. כל אין ליקודם  :הרב יוסף מזרחי

 בעיה עם זה 

 ?מה הוא אמר רע, תהיה גבר? מה הוא אמר רע על הרב עובדיה :אילן דזי

: שאל אותו אותו רשע, הכי הרבה היה גרוע כשהוא אמר, הקטע היחיד שהכי הרבה, רק הקטע :הרב יוסף מזרחי

אני ארוץ יותר מהר זה היה ממש : הוא אמר לו? רב עובדיה יתקשר אליך בעצמו ויבקש ממך לא לרוץ לזהאם ה

 פגיעה בכבודו של הרב עובדיה 

והוא הוכיח שהם חתכו וזה נקרא , אבל הרב הביא צלמים והוא' פנים אמיתיות'נכון בתוכנית , נכון, נכון :אילן דזי

 ?לא ראית את הסרטון של הרב? מה לא ראית את ההמשך.. ם ראיתוא, הרב הביא קונטרה' פנים שקריות'

 אבל אתה לא זוכר פרט אחד שאתה כל הזמן שוכח  :הרב יוסף מזרחי

 ?מה :אילן דזי

כל הארץ , מאז שנתיים מילה לא דיברתי עליו, שנתיים, מה שהוא שלף עלי היה שנתיים קודם :הרב יוסף מזרחי

 רעשה וגעשה

 זאת אומרת זאת אומרת , לא משנה :אילן דזי

 רק באותו יום שהרב עובדיה בכה אני אז דברתי וגם לא אמרתי את שמו, התקשורת שנתיים :הרב יוסף מזרחי

 כולם ידעו לא משנה, לא משנה, הבנתי :אילן דזי

ים פה עם שנה שיבחתי אותו ונלחמתי עם אנש 02-ושנתיים אחרי זה מילה לא דיברתי נגדו ו :הרב יוסף מזרחי

 כל האשכנזים שצחקו על השיטה

 אני יודע :אילן דזי

 היה ביננו יחסים בסדר ? בשביל מה? אז למה הוא היה צריך לשלוף את זה :הרב יוסף מזרחי

הרב עובדיה עליו השלום מה אכפת לך מהיחסים שלו עם , מה אכפת לך מהיחסים שלו, מה אכפת לך :אילן דזי

 ..הוא לא חייב, הוא לא חייב כלום, הוא לא דיבר רע על הרב, תמחוק אותו? הרב אמנון יצחק

 ...מה אני? למה אתה אומר למחוק.. אני? למחוק מה למחוק :הרב יוסף מזרחי



מה רוצים למחוק אתם לא חושבים ? אה אה זמיר כהן מה חתם עליו.. גם חבר שלך הרב דניאל... לא :אילן דזי

יש , אי אפשר למחוק בנאדם, אחד אחד, אחד אחד הוא מוחק, תסתכל מה הוא עושה לכם? שבורא עולם הוא מוחק

 אתם לא קולטים .. יש בורא עולם מה אתה, בורא עולם

 תשמע טוב, תשמע טוב, תשמע, תשמע :הרב יוסף מזרחי

 כן הרב כן  :אילן דזי

מה שאני מחיתי באותו יום שהרב עובדיה בכה בדמעות , אני לא היה לי שום כוונה למחוק אותו :הרב יוסף מזרחי

 אז באותו יום דיברתי מרחשי הלב אז גם אתה בנאדם וברגע של כאב אתה יכול גם להגיד משהו

 נכון :אילן דזי

ולא אמרתי את שמו ואחרי זה עברו מאז שנתיים ולא היה שום דבר שרמזתי ..דיין שמרתי עלוע :הרב יוסף מזרחי

, או דיברתי נגדו למרות שכל הארץ דיברה והיה כל יום משהו חדש ולא שמעת ממני בדרשות שנתיים כלום

בשביל , כלכתהוא יכול היה להתקשר אלי ולהגיד לי ל? מה היה, בשביל מה הוא היה צריך לשלוף את זה בשיעור

 …והייתי מוריד אותה ונגמר הסיפור? מה דיברת את הדרשה הזו

הוא יכל להגיד לך לפני , אבל אתה עובר על ההלכה.. לא.. הוא היה יכול להגיד לך לפני שאתה פותח :אילן דזי

 שאתה תפתח את הפה תבוא אתה תדבר איתי 

יא לך ראיה שאחרי אותו שיעור שהוא שלף אותו אבל אני מב, אבל הראיה, אבל אני שנתיים :הרב יוסף מזרחי

כלום לא ... אז אני הייתי עושה פיוס איתו שנתיים... אם אני הייתי, בשיעור שלו ברמלה עברו מאז שנתיים

 …מילה, דיברתי עליו

 ?הרב אתה דיברת מרחשי הלב אתה אומר אז בזמנו נכון, טוב הרב אתה דיברת :אילן דזי

 מה אתה רואה את הרב עובדיה בוכה, דע מה כאב לי הלבאתה יו :הרב יוסף מזרחי

 השכל צריך להשתלט על הלב, צריך השכל, לא מהשכל, לא מהשכל, זאת אומרת לא, יפה :אילן דזי

 , מהלב, מהלב :הרב יוסף מזרחי

 הנשמה צריכה להדריך את הגוף , הנשמה נמצאת בשכל, השכל, נכון הלב :אילן דזי

 נכון :הרב יוסף מזרחי

 ...עכשיו אם, עכשיו, אז עכשיו :ילן דזיא

 אז הוא אומר… אבל בנאדם יש לו גם כן רגש :הרב יוסף מזרחי

נכון אם אנחנו לא משתלטים על החיים על הרגשות אנחנו בבעיה אז עכשיו שאם אנחנו נעבוד עם  :אילן דזי

 ?עכשיו בדיעבד היית צריך לצאת עליו, אמת'ת? השכל היית צריך לצאת עליו ככה

וחבל והצטערתי על , ודאי שבדיעבד ודאי שבדיעבד כל מה שקרה בעקבות זה ציער אותי מאוד :הרב יוסף מזרחי

 וגם ראו שזה לא היה טוב' וסתם יצא מזה חילול ה, אמרתי לך מה הייתי צריך את כל זה, ור ההואהשיע

 אשריך ואיי ואיי , אשריך שאמרת את זה, אשריך :אילן דזי



אתה רואה גם , אתה רואה גם שהוא, אתה רואה גם שהוא, אתה מבין גם ראו שזה לא היה טוב :הרב יוסף מזרחי

אמר עלי שאני , זה באמת לא נכון, שאני מתיר ריקודים מעורבים, דברים שהם לא נכון שהוא אמר עלי כל מיני

 ...אני לא עניתי לו כלום ראית הוא, מכחיש שואה

מליון מתו אתה  6 אתה, מה אתה, אני ראיתי את הסרטון שלך, אני אומר לך שאתה מכחיש שואה? למה :אילן דזי

 אלף מה הגזמת  42אומר 

 …זה לא נכון .. לא :הרב יוסף מזרחי

 אני ראיתי את הסרטון, זה לא קשור אליו :אילן דזי

זה לא נקרא מכחיש שואה אני אמרתי שהרבה מהיהודים האלו לא היו , זה לא נקרא, זה לא :הרב יוסף מזרחי

 …יהודים בגלל שאמא שלהם היתה גויה

 …אני זוכר ש, לף בערך אני חושבמאה א? אז אמרת מה מתו, אז בסך הכל מה מתו.. כן אז אמרת :אילן דזי

 אתה רואה כל אחד מסלף משהו אחר , לא אמרתי מאה אלף :הרב יוסף מזרחי

 לא אז אולי סכום יותר אני לא זוכר בדיוק  :אילן דזי

 אתה רואה צריכים לדייק … אבל אני אמרתי בעצמי שאני לא יודע :הרב יוסף מזרחי

הרב אמרת , אתה אמרת מספר הרב, אתה אמרת מן מספר אני זוכר, אתה אמרת, לא אני אדייק לך, לא :אילן דזי

 מספר לא משנה

 והם חתכו את הכל ושמו רק את המליון, מליון אולי מליון 2מליון אולי  1אמרתי אולי  :הרב יוסף מזרחי

אמרת מאה אלף , היא אמרה לי, רתהרב אשתי זוכ[ צוחק], אה הנה הנה אשתי אשתי אשתי זוכרת :אילן דזי

 אתה רואה, ואולי גם זה לא בדיוק במילים האלה

 לא אמרתי מאה אלף מעולם  :הרב יוסף מזרחי

 אישתי אומרת נגמר הסיפור, אישתי אמרה לי עכשיו :אילן דזי

תה מה שא" מאה אלף"אתה יודע מה תקבל ממני פרס אם תמצא שאמרתי , מעולם לא אמרתי :הרב יוסף מזרחי

 רוצה תקבל ממני

אני קבעתי , הרב תשמע אני צריך לצאת לעבודה עכשיו היא עושה לי סימן, הולך תבדוק את זה, הולך :אילן דזי

כי האמת הרבה " דיברת מרחשי הלב"קודם כל טוב שאמרת לי את זה אתה הרגעת אותי קצת ש, עם אנשים

 בה בעיות ויש רבני שקר שיצאו על הרב אמנון יצחקדיברו מרחשי הלב ועשו הר, אני לא מדבר על רבנים, אנשים

אתה רואה הוא נכנס בי עוד פעם ועוד פעם , אתה רואה שאני לא אומר עליו מילה כל השנה :הרב יוסף מזרחי

 וכלום לא עניתי לו

 הוא נכנס בך  :אילן דזי

 …שנה שלימה בנאדם אחר :הרב יוסף מזרחי

 אבא הלו :אילן דזי



 לא היה שותק? בנאדם אחר היה שותק :הרב יוסף מזרחי

 הרב  :אילן דזי

 שתקתי קיבלתי את זה  :הרב יוסף מזרחי

 28הוא , זה כואב!" ?וככה עושים לך, שנה מזכה את הרבים 00"הרב מה אתה אמרת שאתה , הרב :אילן דזי

 ובאים למחוק אותו ? שנה נותן שאף אחד לא נתן בעולם הזה הבנת

 י לא אויב שלו אתה לא הבנת אני לא אויב שלואבל אנ :הרב יוסף מזרחי

בסדר עכשיו אתה אמרת שדיברת מרחשי הלב , בסדר התנהגת עשית טעות בסדר, התנהגת כמו אויב :אילן דזי

 והיה עדיף שלא תגיד את מה שאמרת זאת אומרת שהבנת שטעית 

ך שמה שאתה עושה שזה גם כן אמרתי לך את זה כבר אבל בכל אופן בכל אופן תדע ל, נכון :הרב יוסף מזרחי

 ...אסור לעשות אתה גם כן צריך לעשות על זה תשובה

 [צוחק]? מי אני :אילן דזי

 גם אתה גם אתה גם אתה, ותחשוב על זה גם ככה :הרב יוסף מזרחי

, אוי אוי אוי הלואי הלואי והיינו מכירים אחד את השני יותר מקרוב הלואי הלואי, אוי אוי אוי? אני :אילן דזי

 הלואי היית מכיר אותי, הלואי

 … אני אמרתי לך בכל מקרה אני, לא משנה :הרב יוסף מזרחי

אוי , מחוייב להזהיר, יש מצוה ואני מחוייב להזהיר, אני רק על פי ההלכה הולך, אני רק על פי ההלכה :אילן דזי

מבחינתי לוחץ על כפתור מוחק ואבוי אבל אני לבינתיים עוצר אם אני יודע שאתה עושה תשובה ונגמר הסיפורים 

 כי אני לא מעביר לאף אחד זה כלום זה בסך הכל בנייד נגמר הסרט

 אני כבר אני כבר אמרתי לך שכן נו אני אמרתי לך את זה פעמיים כבר עכשיו :הרב יוסף מזרחי

 בסדר  :אילן דזי

 ?2רוצה אני אחזור פעם  :הרב יוסף מזרחי

תשמע אני מכבד .. לא רוצה אני, ם אני לא רוצה חס ושלום להשפיל את הרבלא לא אל תחזור חס ושלו :אילן דזי

זה פשוט הרגיע אותי זהו אני לא צריך יותר , זה, אני רק נרגעתי שאתה מרגיש שהיה טעות, כל יהודי, כל אדם

 ..מזה אתה מבין אתה לא

… בהתחלה ש… שלחתי לו כמה פעמים אנשים ש, דרך אגב אני גם שלחתי לו כמה, דרך אגב :הרב יוסף מזרחי

 ...לא היה שום, זה לא היה מכוון וזה לא, לפני שכל זה קרה שזה לא היה… ש

כמו הרב … אז הוא אמר לך כמו שאמרת תעשה תשובה מדה כנגד מידה כמו ה? אז מה הוא אמר לך :אילן דזי

איך הוא עשה הוא גם ביקש סליחה הרב פנגר הוא גם הודיע על הכל שזה ? הם עשו תשובה איך, פנגר אותו דבר

 היה טעות והוא ביקש סליחה ונגמר הסיפור אני מכיר את הרב אמנון יצחק

להזיק לו … תשמע אבל אני אומר לך אני אין לי איתו שום דבר אישי ואף פעם לא פעלתי ל :הרב יוסף מזרחי

יצא ]הלב שלי , שעה אחרי זה היה לי דרשה, הרב עובדיה בכה, אמרתי לך זה בדיוק מה שדברתי, שום דבר



זה כל מה שהיה וגם ... כאב לי לראות את הרב עובדיה ודיברתי ככה מתוך כאב לב[ …מהדברים שלו באותו יום

ני לא א, אתה רואה שלא המשכתי למרות כל מה שקרה בארץ ואת כל המלחמות כל הבעיות, עברו מאז שנתיים

כמו שכולם ]....[ אם היה לי מגמה נגדו אז אני הייתי ממשיך ... דברתי על זה כלום שנתיים עברו מילה לא דיברתי

 …חבל מאוד ממש מעשה שטן שהוא שלח את זה, היו אז באותו זמן אבל אתה רואה שאני לא אמרתי כלום

 אשריך הרב אשריך, נכון אשריך אשריך :אילן דזי

 ממש חבל שזה הגיע גם לדברים האלה, חבל, על זה כלום[ מאז לא אמרתי] :הרב יוסף מזרחי

 אשריך ואשרי חלקיך  :אילן דזי

 כל טוב שתהיה בריא :הרב יוסף מזרחי

' אנחנו נראה מה נעשה יהיה בסדר אל תדאג הכל יהיה בסדר הבעזרת ה' אני אני בעזרת ה, אוהב אותך :אילן דזי

 כל הכבוד לך

אמרתי אני , הייתי בזמנו... אני אמרתי כבר לכמה אנשים אני מוכן, דרבה אני אני בכלל לאא :הרב יוסף מזרחי

הוא , אין שום דבר, עכשיו הכל שקט… ה… מוכן להפגש אתו ללחוץ לו יד לגמור הסיפור אבל אני מקווה ש

כה והוא ככה כל הזה שאמר לי אתה כ, לא עניתי לו שנה שלימה, הוא שותק, הפסיק כבר לדבר עלי בשיעורים

שהדבר הזה ' קורא לי כל מיני שמות ומשפיל אותי ואני לא עניתי לו שום דבר והתפללתי לה" מסרחי"והוא ככה 

 נראה שזה נגמר ' ברוך ה… יגמר ו

 יהיה בסדר  :אילן דזי

 …ופתאום זה נראה שזה עלה בחזרה :הרב יוסף מזרחי

ה אוהב אותך תדע לך בורא עולם אוהב "עכשיו הקב, עכשיו אתה רואה הכל לטובה עכשיו, עכשיו :אילן דזי

אני לא … אני ש, אתה תדע לך אתה כל הכבוד, לא כל אחד מדבר ככה ומרגיש ככה כל הכבוד כל הכבוד, אותך

הגאוה זה מידה למה לא הרבה רבנים היו מדברים כמוך אתה יודע , האמנתי שאתה תדבר ככה אני מאוד שמח

יתברך יברך אותך והכל יהיה ' אתה גדול תדע לך אתה גדול וה.. מאוד קשה להתגבר עליה במיוחד רב מוכר ו

 בסדר ואני אדבר איתו , יתברך' בסדר בעזרת ה

 יאללה כל טוב לך :הרב יוסף מזרחי

 אל תדאג תהיה רגוע :אילן דזי

 כל טוב שלום :הרב יוסף מזרחי

 כל טוב :אילן דזי

 כל טוב שלום :הרב יוסף מזרחי
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 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

תשמע את ההקלטה ולא תאמין למשמע .בורא עולם הקטין אותו בשביל הרב.דיברתי עם מסרחי.כבוד הרב

  אזניך

09/02/2016 17:28 

 אמנון י יצחק ●

  אשמע אחרי ערבית

09/02/2016 18:00 

 דזי רחובות אינסטלטוראילן  ●

  הרב זה השטח של מסריחי שהוא בונה

09/02/2016 19:09 

 אמנון י יצחק ●

  השטח של מסרחי

09/02/2016 20:58 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

שהשטן נכנס בו כשנתן את הדרשה , משמע ממסרחי מההקלטה האחרונה ששלחתי לרב, שלום כבוד הרב

לעניות דעתי .מהשכל ושעשה טעות כשאמר את הדברים החמורים על הרבהזאת ודיבר מרחשי ליבו ולא 

אפשר להוכיח בזה לציבור שכל הרבנים שיצאו על הרב דיברו מסיבות אישיות ולא ענייניות ושהם לא 

  בשורות טובות. ה"י התורה הקדושה שהיא החכמה של הקב"פעלו עם השכל עפ

10/02/2016 11:13 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  הנהג שלך אמר לי אתמול שהרב זכאי דיבר בקול בעורמה נגדך ותשמע מה היתה השיחה בנינו.הרב 

10/02/2016 12:34 

 אמנון י יצחק ●

  איפה השיחה שלך איתו

10/02/2016 13:06 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  שניות 44דקות ו  4שלחתי את ההקלטה 

10/02/2016 13:09 

 אמנון י יצחק ●

  שלח שוב

10/02/2016 14:00 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

הבן .מסרחי אמר שניסו לשכנע אותו מארגון הידרדרות להצטרף לתביעה נגד הרב והוא לא הסכים, הרב

אדם לחוץ שעתיים הוא שולח לי הודעות בוואצאפ והוא איבד שיווי משקל ואמר לי שהוא מוכן לבוא לרב 

 אמרתי לו שהרב יחליט.ה ולהגיד שטעה שדיבר נגד הרבובפומבי לנשק לרב את היד ולבקש מחיל

10/02/2016 19:59 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

מעולם לא השתמשתי באגורה אחת של תרומות לקניית אדמה יש לי אדמה אחת בלבד שקניתי  -שלום 

ול לדבר גם אני עושה עסקים אישיים ומתפרנס בכבוד וביושר אם לא אכפת לך ואתה יכ) מכספי האישי 

את האדמה ( עם השותף שלי פה בניו יורק ולראות כמה כסף הרווחנו ביושר מעסקים שעשינו בניו יורק 

שקניתי קניתי ממשכנתא שלקחתי מהבנק פה בניו יורק על הבית שלי בניו יורק ובבוא היום אני ימכור כאן 

חיזקי שהוא בעצמו קבלן ויעבור לארץ חוץ מאדמה אחת שראית אין לי שום נכס אחר האדמה של הרב 



 22ה תהיה יום אחד להגדיל את הישיבה שכרגע יש בה "בניה כבר שנים רבות ומתפרנס מבניה היא ב

כל , שנה אני מממן את כל האברכים שם  44כבר , אברכים ואין יותר מקום בבניין שם להוסיף בכלל 

קיון כפיים יש לי הרבה עוזרים כספי התרומות מעולם לא עברו בכלל דרכי אני מתנהל בשיא היושר ונ

בארץ שמנהלים הכל כולם יודעים שאני בכלל לא נוגע בכסף כל הפרסומות שפרסמו לתרומות לדיסקים 

אומרות לשלוח את הכסף לשחר שמאי שהוא הממונה על הדיסקים וכך כל הכסף הלך אליו ישירות אתה 

איך , שאין דוגמתה וכולם מכירים אותו יכול לברר איתו בעצמך הוא אדם צדיק גמור בעל יראת שמיים 

שאתה אמרת שאתה תורם כסף מייד טילפנתי לו ואמרתי לו שכל מה שהוא חייב לדיסקים שאנחנו הזמנו 

הרצאות ומעולם לא חייבתי  1222שנה עשיתי יותר מ 00..בסין הכל ימחק מייד איך שנקבל את הכסף 

נם כל הדיסקים אנחנו מחלקים בחינם ולפני שאספנו כסף עבור אחת מהם כולם יודעים שאני תמיד בא בחי

מה שאתה עושה זה עוול  ???תרומות שחר שמאי מכר אותם בשקל לדיסק אז על איזה רווחים אתה מדבר 

אני אמרתי לך תן את הכסף לרב חיזקי ואני כנגד יכניס אותו לחשבון של , שזועק לשמיים ועלילה גמורה 

אם אתה חושד בי אתה  -חלק בחינם ומייד הודעתי על כך לשחר שמאי הדיסקים כנגד המליון דיסקים שנ

כל ההמצאות האלו שאנחנו מלבינים כספים  -חושד בכשרים ועל כך כתוב החושד בכשרים לוקה בגופו 

אם אתה עדיין חושב -לא יודע מאיפה אתה לוקח את המידע שלך אבל אתה אפילו לא קרוב למציאות 

כשורה תזמין אותי מייד לבית דין תורה ותטען את טענותיך ואדרבא תראה  שעשיתי משהו אחד אפילו לא

הכעס שלך כלפי לגבי הרב אמנון שבגללו אתה נטפל אליי  ככה ההלכה מחייבת,כמה שאתה טועה לגביי 

גם הוא אינו מוצדק בכלל אני הסברתי לך שעשרים שנה שיבחתי אותו בלי סוף ורק ביום שהרב עובדיה 

זה בדרשה שלי לקבוצת בחורים קטנה הייתי נסער ובכאב לב גדול ודיברתי מהלב וגם לא בכה שעה אחרי 

הזכרתי את שמו ולא הייתה לי שום כוונה לפגוע בו ועובדה שעד שהוא הוציא את הקטע הזה לפרסום 

אם הוא לא היה שולף את , עברו שנתיים ובהם מילה לא דיברתי עליו בזמן ששחטו אותו בארץ כל שונאיו 

הקטע הזה לא היה קורה כלום בינינו הוא יכול היה להגיד לי פגעת בי הייתי מתנצל כדרכי ומוריד את זה 

מאז הוא נכנס בי והעליל עליי הרבה עלילות ושתקתי כל הזמן הזה עכשיו נראה שנרגעו העיניינים , וזהו 

י על זה ממש את חיי ה זכיתי להחזיר המון יהודים בתשובה ומסרת"אני ב, וככה אני מקווה שישאר 

ועכשיו זה תקופת השיא שאני מצליח הכי הרבה מאיי פעם לקרב יהודים אם אתה רוצה להרוס את זה על 

אני יודע שאני נקי לחלוטין , ידי עלילות ולקחת את האחריות הזאת על עצמך ומשפחתך זאת בחירה שלך 

את כל ההודעות שנכנסות אליי תבדוק וכל הזמן תמיד נוהג בשיא היושר כל עוזרי יודעים הכל קוראים 

איתם אחד אחד אם הם מצאו משהו אחד אפילו לא כשר אם היה משהו לא כשר הם לא היו עובדים איתי 

לרגע הם אנשים כשרים וצדיקים אחד אחד אם עדיין אתה לא מאמין לי אנא ממך תזמין אותי מייד לדין 

כל  י אדרבא אשמח להראות לך כמה שאתה טועהתורה איפה שתבחר ואני מייד יופיע בלי שום עכוב כ

  טוב

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  תזמין אותי לבית דין מייד

10/02/2016 22:07 
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אילן דוחה את דברי מסרחי בענין הלבנת : הנושא[ 10:21: זמן AUD-20160210-WA1011: שם הקובץ]

 הון ועוד

 

? מה אתה חושב אני טיפש[ צוחק]כבוד הרב מזרחי מה אני אגיד לך כתבת לי פה ספר חרטה ברתא  :אילן דזי

אני אז , הלבנת הון במקום במקום להגדיל, וילות, יש הוכחות הכל מתועד הכל מצולם, אתה בא משחק לי ברגשות

ודק אני אמרתי להרחיב אתה אמרת לי להגדיל את הישיבה והנוכל השני אומר לי בכלל לא בונים טעיתי אתה צ

הוא גם דיבר איתי על הכספים יש שמה סרטון שמראה את הכספים שהוא מדבר גם עליך , לא שם שם כלום, שם

קבלה אני מכיר  בכלל בלי שום חשבונית בלי… אלף הלבנות הון ל 412וגם אתה דיברת על הכספים שאני אתן 

בשיא הפריחה אתה ' אתה רואה אני לא רוצה לסבך אותך ואתה ברוך ה' את החוקים אז די תגיד טעיתי ובעזרת ה



יש הלכה להזהיר אני הולך על , אומר את זה ונראה לך שאני ירצה לסבך אותך אז די עם האיומים די עם האיומים

 ?רב ולאף אחד אתה מבין לבינתים לא אמרתי לאף, פי החפץ חיים עליו השלום

 

 ואני מסתמך על המילה שלו אתה יודע שאין לי בעיה להעביר את זה לרב אמנון יצחק  

 ואני לא פוחד גם מבחינת שמים ויש הלכה ויש הכל אז בוא תדבר יותר הגיוני כל טוב כל טוב

 

 

 

 

 ,/22,22,2התכתבות 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  אמרתי לך כבר טעיתי

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

וכל מילה שכתבתי לך אמת לך תברר עם שחר שמאי והעוזרים שלי איך מתנהלים הכספים ואם איי פעם 

  נגעתי בהם וכמו שאמרתי אם אתה עדיין חושד תזמין אותי לדין תורה מייד

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור

AUD-20160210-WA0102.m4a ( 

 

 

 

אילן : הנושא[ 22:44: זמן AUD-20160210-WA0102 :שם הקובץ] 22:07 10/02/2016 )קובץ מצורף

 ...מבקש ממסרחי שמות של מתלוננים על הרב

 תן לי שמות? בשביל להתלונן על הרב אמנון יצחק ולתבוע אותו… בשביל אה הרב מי פנה אליך :אילן דזי

 

 22,20,21,01,00,02,01,02,02התכתבות 

 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

אנשים לא ? אם אתה חושב שאני טועה למה אתה פוחד ואומר שזה יכול להרוס לך את כל מה שבנית, הרב

ואתמול ששוחחנו .וחוץ מזה אם אני לא צודק אתה יכול לתבוע אותי על הוצאת דיבה ולשון הרע.טיפשים

אשרייך  ואמרת שטעית ובגלל זה אמרתי לך" שתפסת אותי מה אתה רוצה"בטלפון אתה הודאת ואמרת 



  .וכואב לי הלב על כל הסיפור הזה ואני בדילמה ולא יודע מה לעשות עם ההוכחות האלו

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  שלום -תעשה מה שאתה רוצה 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  שחבלאמרתי לך שדיברתי מהלב וחבל שדיברתי אז ועכשיו אני שוב אומר 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

משמע מהמגילת אסתר ששלחת לי שאתה לא רוצה להפסיק עם הקומבינות שלך כי אתמול .טוב הרב

בגלל זה לא עשיתי עם זה כלום אז עכשיו לפי דבריך חזרת בך אז , אמרת לי שאתה עושה תשובה על זה

  יעשקו אותם כי לצערי הרב גם אותי עשקואני מוכרח להציל יהודים תמימים שלא 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

אמרתי לך שאני עושה תשובה ובאמת אני עושה אבל אתה לא תעליל עליי עלילות ותקרא לי גנב ותקבל 

ולא עובר אצלי וזה אתה יכול לברר בטלפון אחד עם ממני נשיקה על זה בזמן שאף שקל מהארץ לא עבר 

שחר שמאי וגם כל הכסף שקניתי בו את האדמה זה כספי הפרטי והכל נשלח בהעברה בנקאית מניו יורק 

לבעל האדמה מחשבון שלי פרטי לשלו אין כאן מה להחביא אין שום הלבנה והכל כשר למהדרין אתה 

כי אני בודאי לא מושלם אבל גנב אתה לא תקרא לי כי אין  רוצה לטעון נגדי טענות יש הרבה מה לומר

ישר יותר ממני יכולתי להרויח הון מהדיסקים והוריתי לכולם בארץ שאני לא רוצה שום רווח אלא רק 

. זיכוי הרבים ואכן כך היה ובכל מקרה עצם זה שאתה מצער אותי ככה זה סימן משמיים שאני צריך

  אני יעשהלעשות תשובה על משהו וזה מה ש

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

שקל  412222הרב ההוכחה הכי פשוטה שסותרת את כל מה שאתה אומר זה שהוראת לי להעביר 

ח לעסקים הפרטיים "ש 822222לשותפך הקומבינטור כדי להשלים לכם חוב של שובר על סך 

אתה מגדיל את הישיבה ולא דיברת בכלל על ח "ש 822222-תסביר את זה לציבור עוד שאמרת שב.שלכם

תסביר את זה לציבור . והשותף שלך אמר שבכלל לא בונים בישיבה זה מבנה מאוד ישן, אדמות ווילות 

  ולרשויות החוק

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

הוא צדיק גמור ועכשיו אתה אומר שאתה לא יודע מה הוא עושה דרך אגב אמרת על הרב חיזקי ש

  .בעניינים שלו הוא לא הבן שלך

10/02/2016 22:07 

 

 22:07 10/02/2016( קובץ מצורף) AUD-20160210-WA0100.m4a אילן דזי רחובות אינסטלאטור

את הנוכלות  אילן מסביר למסרחי שחשף: הנושא[ 10:20: זמן AUD-20160210-WA1011: שם הקובץ]

 עם חזקי

 



השטח של חזקי הזה הנוכל שאתה אומר אולי אתם רוצים להעביר את , הרב קודם כל לגבי הוילה :אילן דזי

 הישיבה לשמה 

זאת אומרת  42%הוא אמר לי תשקיע , זה לא נכון כי הוא אמר לי בוא תשקיע וגם הוא אמר לי כמה אני ארויח

זה אחד ששולל את מה שאתה אומר זה גם , מליון מי יודע רק אלקים יודע 4.1-1הוא אומר הוילה יכולה להגיע ל 

 מוקלט 

 ואני לא רוצה להפיל אותך ואני לא רוצה לקבור אף אחד ולא לפגוע באף אחד 

 אתה נפלת , לא בענינים.. שאתה בכלל לא.. רק מראה לך כמה ש

אבל אתה אמרת .. כסף או לתת לחזקי ואו להעביר לחוץ לארץ את ה: אפשרויות 0שאמרת שנתת לי … ולגבי ה

לי אבל האפשרות הכי טובה ואתה תעזור לי וכאילו שומעים לרב תתן לחזקי כי לחבר את זה עם הקומבינה כדי 

 שאני לא אבין 

אתה מתעסק עם בנאדם לא טיפש תבין אני לא רוצה להפיל אותך כל הזמן בראש שלך שאני רוצה לייסר אותך 

  אני רוצה להפיל אותך

 אתה יודע יסורים זה משמים אף אחד לא מחפש להפיל אותך 

 בורא עולם הביא אותי אליך אתה יודע זה רק לטובה 

 אז תפסיק לדבר שטויות כי יש לי את ההקלטות 

 42%אמרתי לך אתה רוצה שאני אשלח לך את ההקלטה גם שדיברתי עם החזקי הזה שהוא אמר לי בוא תשקיע 

 כה ככה וככה ותרויח ככה וכ

 הכל מוקלט אני עכשיו אשלח לך אותם

 

 

 02,00,01,/0התכתבות 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

  



 

 22:07 10/02/2016( קובץ מצורף) AUD-20160210-WA0095.m4a אינסטלאטוראילן דזי רחובות 

אילן מנסה להסביר למסרחי את המצב : הנושא[ 11:22: זמן AUD-20160210-WA1112: שם הקובץ]

 העגום שנמצא

 

 אמרתי לך כבוד הרב  :אילן דזי

 כל מילה שתוסיף אתה רק מפיל את עצמך יותר 

 בר דברים שאתה לא יודע אני מזהיר אותך לא לד, להפך

 ?כי הרי גם החזקי הזה מוקלט אתה מבין

 ופה אני עוזר לך 

מה , זה מראה שאני לא רוצה להפיל אותך, אני גם אתמול אמרתי לך כל מילה שאתה מוסיף זה סתם יפיל אותך

 שיש לי זה מספיק 

 ? ויש דברים שאני לא יכול לדבר איתך דרך הואטסאפ הבנת? אני רוצה פשוט מאוד שתעשה תשובה על זה הבנת

יתברך בלי נדר נגמור את הסיפור ' אני רוצה שתדבר דברים טובים על אנשים מסוימים שפגעת בהם ובעזרת ה

 לעשות תשובה מידה כנגד מידה זה המטרה שלי 

כל ישראל , אני רוצה שתמשיך להחזיר בתשובה אלה אחים שלי? י רוצה שתפולומה אתה חושב שחס ושלום שאנ

 ואהבת לרעך כמוך , ערבים זה לזה

 יתברך בזה ' אתה משמח את ה, אתה מחזיר בתשובה את האחים שלי

 אז מה שייך שאני רוצה להפיל אותך אני לא מבין

  



 

 11התכתבות 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

  



 

 22:07 10/02/2016( קובץ מצורף) AUD-20160210-WA0093.m4a אילן דזי רחובות אינסטלאטור

 אילן מבקש ממסרחי לסגור סיפור: הנושא[  11:12: זמן AUD-20160210-WA1111: שם הקובץ]

 

 תתקשר אלי, דקות נגמור את הסיפור 0-2איזה  תתקשר אלי לדבר, הרב תתקשר אלי הכי טוב :אילן דזי

  



 

 22:07 10/02/2016( קובץ מצורף) AUD-20160210-WA0092.m4a אילן דזי רחובות אינסטלאטור

אילן מסביר למסרחי על השקרים בשטח : הנושא[ 11:22: זמן AUD-20160210-WA1112: שם הקובץ]

 ועוד

 

 הרב  :אילן דזי

 דקות אמרת שהשטח אדמה של חזקי זה הוא בונה את זה בשביל הישיבה  0לפני 

 עכשיו אתה אומר לי שהוא מוכר ו

 פשוט אתה שוכח מה אתה אומר , אמרתי לךעזוב את השטויות האלה, עזוב אני לא

 וכל שניה אתה אומר דברים סותרים 

 אני רוצה שתתן לי שמות על הזמיר 

 זה חשוב לי עכשיו גם ומי שרוצה להפיל את הרב אמנון יצחק

 

 יתברך ' תתן לי שמות ונראה מה נעשה בעזרת ה 

 יתברך ' אני לבינתיים איתך תהיה איתי אני איתך בעזרת ה

 אף אחד לא רוצה לפגוע בך ורק שתדע לך שהייתי שומע את השיעורים שלך חבל על הזמן הבנת 

 בקטע שיצאת על הרב אמנון יצחק … רק ב

 זה כבר שבר אותי 

 

  



 

 12,10,11,011,010,/10,12,11,12,12,1התכתבות 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

10/02/2016 22:07 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  !הרב אוהב אותך

10/02/2016 22:08 

 אמנון י יצחק ●

  גמרת עליו

10/02/2016 22:42 

 אמנון י יצחק ●

  אני אאסוף את החומר".. הוא גמר שירד מהבמה.. "אסל הוא שקרן הוא קילל אותי ימח שמו ועוד דברים גרועים

10/02/2016 22:44 

 אמנון י יצחק ●

  אבל

10/02/2016 22:44 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

שיחה ארוכה דרך הווצאפ שהוא התחנן ובכה ואמר שהוא מוכן לבוא בעוד כחודש  כבוד הרב היתה לי עם מסרחי

האמת שכאב לי קצת עליו אבל מזמן .לארץ ולנשק לרב את היד בפומבי ולבקש סליחה על מה שאמר ושהוא טעה

לעניות דעתי אני חושב להביא את מסרחי שיבקש סליחה מהרב .הפסקתי לעבוד עם הרגש אני עובד עם הראש

ה יתברך למעמד שהרב היה לפני כן ובכל "עביר מסר שהוא טעה עם כל רבני השקר שזה יחזיר את הרב בעזוי

לגבי השיחה .זאת לעשות סרט מיוחד על מסרחי כדי להזהיר את הציבור וכדי להראות איך שרבני השקר פועלים

  .מסרחי התקשר אלי דרך הוואצאפ והשיחה לא הוקלטה, שאמרתי לך

10/02/2016 23:06 

 אמנון י יצחק ●

  צריך לבקש ממנו קבלה על המליון דיסקים וגם משחר שמאי

11/02/2016 07:27 

  



 

 09:33 11/02/2016( קובץ מצורף) AUD-20160211-WA0022.amr אילן דזי רחובות אינסטלאטור

אילן ושחר שמאי בענין הדיסקים של : הנושא[ 12:/1: זמן AUD-20160211-WA1122: שם הקובץ]

 ...מסרחי

 

  … :אילן דזי

 הלו :שחר שמאי

 ? כן מי זה :אילן דזי

 בוקר טוב מדבר שחר :שחר שמאי

 ? אה בוקר טוב שחר מדבר אילן מה שלומך :אילן דזי

 ?אילן? מי זה :שחר שמאי

לגבי לגבי הדיסקים שהזמנתם , אילן אילן הרב יוסף מזרחי הפנה אותי אליך אמר לי להתקשר אליך :אילן דזי

 ?הוא לא דיבר איתך הוא לא עידכן אותך, מליון דיסקים מסין

 תעדכן אותי בבקשה יש לי הרבה טלפונים אני לא זוכר את של כולם :שחר שמאי

יש פה קצת בעיה עם , הבנתי יש פה בעיה אני לא רוצה לדבר דברים שחס ושלום ישמע נגד הרב :אילן דזי

 התרומות

אם יש לך משהו להגיד לי שאתה חושב שזה , נגיד לצורך תועלת אז קודם כל בוא, אז קודם כל :שחר שמאי

 …יעזור אני יכול לעזור במשהו אבל נגיד אתה

 פשוט מאוד? אתם הזמנתם מליון דיסקים מסין ככה הוא אמר לי זה נכון :אילן דזי

 אוקיי נכון :שחר שמאי

 זאת אומרת אצלכם ? יפה הדיסקים כבר יצאו לאור :אילן דזי

 ?מה מה מה השאלה שלך בבקשה :שחר שמאי

 ? שילמתם עליהם? לא קיבלתם אותם, זה השאלה :אילן דזי

אנחנו עדיין חייבים כסף על זה אבל מה מה במה אני יכול לעזור [ את כולם\עוד כלום]לא שילמנו  :שחר שמאי

 ?יהודי יקר

 ? אז אני שואל אותך בסדר אתם חייבים כסף וכמה כמה עלו כל הדיסקים :אילן דזי

 [.. פשוטות]למה אתה שואל שאלות כל כך  :שחר שמאי

והוא יגיד לך להגיד לי הכל תתקשר ? אתה רוצה להתקשר לרב ולחזור אלי אז, אז אתה רוצה להתקשר :אילן דזי

 .. הוא, אליו עכשיו



 ..אני לא מכיר אותך מה מה, אני לא? י יגיד לואבל מה אתה רוצה שאנ :שחר שמאי

אתמול בשעה שש בערב , בלילה, אז אני אגיד לך מה להגיד לו אני עכשיו דיברתי איתו, אז תגיד לו :אילן דזי

אם אתה יש לך בעיה לדבר , אז אם אתה, אתה? דיברתי איתו איזה שעתיים אתה רוצה שאני ישמיע לך את זה

הוא אמר שאתה מתעסק עם כל , הוא הפנה אותי אליך, יר אותי חשבתי שהוא עדכן אותךאתה צודק כי אתה לא מכ

 אז אתה רוצה תשאל אותו ואחרי זה תחזור אלי אין בעיה אתה לא מוכרח להגיד לי ככה , הכספים עם כל הזה

 ?אז מה אני אגיד לו בבקשה אילן…  :שחר שמאי

א אמר שאתה הפנית אותו לדבר איתו לגבי הדיסקים אממ כמה התקשר אלי והו… תגיד לו אילן דזי אה :אילן דזי

אני תורם אני רוצה לדעת אתה  ,דברים… מה זה ש, זה מה שאני רוצה לדעת, דיסקים יצאו וכמה שולם זה הכל

 ?מבין

 אני פשוט אני לא יודע מי אתה , אין לי בעיה, אין לי בעיה, לא :שחר שמאי

שלח לו ? אתה רוצה להתקשר עכשיו לרב, אילן דזי אומר לך מי אני, אני אילן, אז אני אומר לך מי אני :אילן דזי

 ?מה אני סתם מדבר? הודעה בואטסאפ שתאמת את זה

 …? אז מה השאלה בבקשה, הבנתי, אוקיי אז מה מה :שחר שמאי

 השאלה כמה דיסקים הזמנתם זה השאלה הראשונה :אילן דזי

 מליון דיסקים :שחר שמאי

 ? דיסקים מסין ככה הוא אמר לי זה מסין או מקום אחר מליון :אילן דזי

 'זה כבר באוניה זה כבר בדרך לארץ הקודש בעזרת ה, זה מסין זה בא מסין, לא :שחר שמאי

 ?עכשיו כמה עלו כל הדיסקים המליון האלה, יפה זה בדרך, יפה :אילן דזי

 ?את המחיר הטוטאלי :שחר שמאי

 ?כל המחיר על המליון דיסקים כמה הם עשו את זה :אילן דזי

 בסין זה חצי שקל לדיסק :שחר שמאי

 ?מה :אילן דזי

 חצי שקל לדיסק :שחר שמאי

אתה יודע , מליון? זוכר אותו כמה יצא הכל? כמה זה חישוב ככה מהיר אתה יודע.. חצי שקל לדיסק אז :אילן דזי

 ?לא

מליון דיסקים בחצי שקל זה יוצא לך , תעשה את החשבון, זה יוצא לך, זה יוצא לך, זה יוצא לך, טוב :שחר שמאי

 חצי מליון שקל, בסביבות חצי

 ? כמה כמה כמה חסר לכם, יפה :אילן דזי

 .. אני לא יכול, אז זה אני צריך לברר בדיוק אני לא יודע :שחר שמאי

 ? ךכמה חסר ל, לא אמרתי בדיוק, פחות או יותר, לא אמרתי בדיוק :אילן דזי



 …אני צריך לברר את הפרטים ואני, אני לא יודע עדיין חסר לנו... אני לא יודע עדיין :שחר שמאי

 ? מי טיפל בקניה הזאתי אתה, יפה :אילן דזי

 ?מה זה :שחר שמאי

 ?מי טיפל בקניה של הדיסקים :אילן דזי

 יש כמה אנשים  :שחר שמאי

 ? מי הכי בפנים ששילם ושלח והכל, מי :אילן דזי

 ..זה לא הבנתי... למה למה זה זה שאלות מאוד מאוד אה :שחר שמאי

 אתה לא חייב להגיד לי , אל תגיד, אל תגיד לי שמות, אל תגיד לי שמות :אילן דזי

 יש לי שאלה בשבילך , יש לי, אילן היקר :שחר שמאי

 ?כן :אילן דזי

 זאת השאלה שלי ? זה עוזר לך לתרום או לא, התשובות שאני עונה לך כרגע, השאלות :שחר שמאי

אמרתי לך שלא יהיה בעיה כי הרב לא נותן לי לדבר , אהה אני לא רוצה לדבר, זה עוזר לי זה עוזר לי :אילן דזי

זה , עשות בעיותאני מדבר איתך דברים לא חס ושלום להפליל או ל, אני לא יכול להגיד לך כל דבר, כל מילה

אם זה לא , אל תגיד לי שם אתה או מישהו אחר זה הכל, אני רוצה לדעת מי עשה את הקניה, שאלות פשוטות

 ..אתה

אתה אמרת שדיברת איתו , אז תן לי קודם כל לדבר עם הרב מזרחי כמו שאתה אמרת, טוב, אז אני :שחר שמאי

 והוא אמר לך וכל הדברים האלו

הוא שאל , תגיד לו שזה אילן דזי, אז תשמע מה תגיד לו כבר אם אתה עכשיו יוצר איתו קשר, כן כן כן :אילן דזי

אנחנו צריכים לאמת , תגיד לו שאתה הפנית את אילן אילך לשחר לדבר איתו לגבי הדיסקים.. על הדיסקים כש

 ?בסדר, אני והרב נמצאים באיזה ענין שאני צריך לאמת משהו מולו, איזה משהו

 

 אוקיי :שחר שמאי

שלא תחשוב שפתאום נפלתי משמים , אז קודם כל שתבין מה קורה פה, יש פה אי הבנה בינינו זה הענין :אילן דזי

עכשיו הרב אמר לי להתקשר אליך שאתה מטפל בכל ענייני הכספים , זאת אומרת זה הענין, ושואל שאלות

אמרת לי מליון כמו , כמה דיסקים הזמנתם אז אני רוצה לדעת? עד כאן מובן פשוט נכון, בסדר, ובדיסקים ובכל

אני ... זה אני רוצה' חסר חלק' 'שולם חלק'לארץ זה באוניה ' אתה אומר לי אממ זה בדרך בעזרת ה, שהרב אמר

תקבל את האישור , על המה ששילמתם שתשלחו לי קבלה, על ההזמנה הזאתי.. על הדיס… קבלה על ה..רוצה ש

 מה מדוברשל הרב ותשלח לי הרב יודע על 

 אין בעיה :שחר שמאי

את ההזמנה שעשיתם של , כמה עלה הכל ואת ההזמנה, תשלחו לי בואטסאפ את הקבלה כמה שילמתם :אילן דזי

כי הרב , אני רוצה פשוט לאמת משהו שהרב לא יפול, זה מה שאני רוצה זה הכל וזה בינינו כבר, הדיסקים מסין

את .. זה כל הסיפור אני רוצה את ה, ודע אנחנו דיברנו אתמול שעתייםתגיד לו את זה והוא י? הולך להסתבך הבנת

 ?תשלח לי בואטסאפ את כל מה שצריך בסדר? אז דבר איתו בסדר, כל הענין הזה



 'טוב בעזרת ה :שחר שמאי

 כל טוב בשורות טובות :אילן דזי

 תודה רבה בי :שחר שמאי
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אילן מבקש שמסרחי ישלח קבלה על : הנושא[ 11:02: זמן AUD-20160211-WA1120: שם הקובץ]

 ...מליון דיסקים מסין

 

אני , הוא לא עונה לי, הרב אני מנסה להתקשר לשחר העוזר שלך לגבי הדיסקים לראות מה קורה שמה :אילן דזי

 מבקש בקשה אם אתה יכול לשלוח לי את הקבלה של המליון דיסקים מסין תודה
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 אמנון י יצחק ●

  חחח.... כללהוא לא דיבר עלי 
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 אמנון י יצחק ●

  אני אוסף לך עוד
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 10:29 11/02/2016( קובץ מצורף) AUD-20160211-WA0023.amr אילן דזי רחובות אינסטלאטור

שחר שמאי פולט לאילן על מחיר מליון : הנושא[ 21:12: זמן AUD-20160211-WA1121: שם הקובץ]

 מסרחיהדיסקים של 

 

 כן שלום  :שחר שמאי

 שלום :אילן דזי

 ?שלום עם מי אני מדבר בבקשה :שחר שמאי

 ?את מי אתה צריך  :אילן דזי

 ...אה אני לא יודע התבלבלתי יש את אבי ויש את :שחר שמאי

 ?אה זה שחר זה שחר :אילן דזי

 כן כן  :שחר שמאי

 כן אילן אילן :אילן דזי

לפני כמה ימים מישהו , תצטט איתי בבקשה, אילן יש לי שאלה אני פשוט התבלבלתי, אה שלום :שחר שמאי

 התקשר אלי הוא אמר לי שקוראים לו אבי 

 נו :אילן דזי

 ?לא הבנתי מי זה אבי ומי זה אילן? אז מי, ועכשיו אומרים לי אילן :שחר שמאי

 זה אותו נושא, אבי ואילן זה אותו אחד זה :אילן דזי

 לך קוראים אילן או אבי ? מה זה אותו נושא :שמאישחר 

 לי קוראים אילן :אילן דזי

 ?ויש עוד אחד שקוראים לו אבי :שחר שמאי

 לי לי קוראים אבי, גם לי, אין עוד אחד שקוראים לו אבי, לא :אילן דזי

 ?למה הוא שיקר אלי ואמר לי שקוראים לו אבי, אז למה הוא שיקר :שחר שמאי

… בגלל שאנשים מונ" עם חסיד תתחסד עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל"לפעמים צריך , אבא :אילן דזי

מרמים את התורמים אז אני הייתי חייב להכנס אליכם קצת לעניינים כדי להוציא את השקר שלכם זה הענין אז 

 ?אז אתה רוצה לפתוח עוד ענינים, אתה רוצה

 בא אני אגיד לך, אז אילן בא :שחר שמאי

 כן דבר :אילן דזי

 .…ובסוף, שקוראים לו שם כזה… למה מתקשרים אלי ואומרים ש, פשוט לא יפה.. לא אני זה לא :שחר שמאי



אני רוצה לדעת אם אתה יודע מהסיפור , מהסיפור אני לא[ מודע]תשמע אתה , לא יפה, תשמע מותק :אילן דזי

 …[מבין]שאתה לא  אז ככה? אני יכול לדבר איתך אני לא רוצה שיצא דברים על הרב הבנת

 אני אגיד לך תשמע, אני :שחר שמאי

אני לא יודע אם אתה קולט מה קורה , אתה לא, אתה נמצא בין הפטיש לסדן עכשיו אתה[ מבין]אתה לא  :אילן דזי

 פה 

אני אגיד לך מה אני כן יודע ואני אגיד לך את פרטים את שאני הולך להביא לך , אני אגיד לך, אני :שחר שמאי

מזמין אתכם לבדוק אותם תראה המצב … ים שאני הולך להביא לך הם אמת ואתה יכול לבדוק אתם ואניוהדבר

 ...אל תתפוס אותי בבקשה על הפרטי הפרטים? יש מליון דיסקים שחצי שנה בערך כן: הוא ככה

 ...כמה יש, לא תופס אותך עכשיו פה בפרטי פרטים, לא :אילן דזי

יש פרוייקט , 422%ומר לך את הסיפור הזה ואתה יכול לוודאות את זה אני א… אני אומר לך :שחר שמאי

, סיימנו? אנחנו עובדים על בערך חצי שנה לפני ראש השנה התחלנו לעבוד על הפרויקט הזה בסדר' שברוך ה

 אלף דיסקים בארץ הקודש בחינם ביום אחד 422חילקנו 

 אנחנו מדברים על המליון דיסקים, מותק שחר מותק בוא, אנחנו מדברים, עכשיו אני :אילן דזי

 ...אני, אני אסביר לך, לא :שחר שמאי

 ...הרי זה לא רלוונטי מתוק אנחנו דיברנו אני, עזוב עכשיו מה חילקתם :אילן דזי

 לא אני אגיד :שחר שמאי

 לא אבל אתה הולך דברים :אילן דזי

 כן :שחר שמאי

למה הזמן שלך והזמן שלי נטחן מים כל הענין פה על המליון דיסקים זה שדיברתי עם הרב זה פה  :אילן דזי

 עכשיו אתה דיברת איתי לפני כמה דקות, אל תביא לי ראש השנה מאה אלף, הבעיה

 …..לא אני :שחר שמאי

נכון אמרת לי , עזוב בוא נתקדם מליון דיסקים כמו שאמרת לי בשיחה הקודמת הזמנתם מסין, הבנתי :אילן דזי

 …קונטיינר 1זה עולה בערך חצי מליון שקל , ככה שילמתם חלק

 נכון :שחר שמאי

 הלאה בוא נתקדם בנושא הזה אני מדבר אז? אני צודק שאמרת לי ככה :אילן דזי

זה מליון דיסקים שהזמנו ואני אשמח מאוד לשלוח לך , זה: מת היא ככההא..ה..ה[ חכה חכה] :שחר שמאי

 לי אין ואטסאפ אבל מישהו ישלח לך בואטסאפ את ה סרטונים או את הקופסאות, בואטסאפ

 …את ה… אני רוצה קבלה אני לא רוצה קופסאות אני לא רוצה כלום אני רוצה לראות ש :אילן דזי

 ...עכשיו אני לא יכול להגיד לך מחיר, ון דיסקיםאני אראה לך שכתוב מלי :שחר שמאי



זה לא , הרב עומד להסתבך תבין, זה לא יעזור לא לי ולא לרב, אתה לא מקשיב לי, אתה לא מקשיב לי :אילן דזי

 תראה לי מליון קופסאות, יעזור לי קופסאות

 ?להסתבך במה במה :שחר שמאי

אני לא , אתה רוצה לשאול אותו במה הוא הסתבך תשאל אותו, לך הוא יודע הוא יגיד.. אני רוצ, אז אני :אילן דזי

אני לא מוכן , לא יודע, אני לא מכיר אותך גם, אני לא מוכן, מוכן להגיד דברים על על דברים שעוד לא התפרסמו

עוד פעם אחת תתקשר ? אתה רוצה לשאול לאמת את זה עם הרב, יש פה דברים הם לא טובים, להפיל את הרב

 אני רוצה לדעת, ד פעםאליו עו

 אוקיי :שחר שמאי

זה , אם אתה אומר לי שאתה לא יכול לעזור לי לא יכול להביא לי סבבה, אז אני אגיד לך מה אני צריך :אילן דזי

.. אני רוצה הזמנת, הזמנת עבודה הרי שכל דבר שמזמינים יש הזמנת עבודה… אני צריך קבל, כל זה בשביל הרב

הרי , יסקים ואני רוצה קבלה ואתה אומר לי ששילמתם חלק סבבה אני רוצה קבלההזמנה שהזמנתם מליון ד

יש הזמנה למשל על מליון דיסקים עלו חצי מליון שקל יש הזמנה שזה עלה ככה , שמשלמים מקבלים קבלה קבלה

 ?תאלף שקל ההבנ 022אלף שקל על החשבון אז נותנים לכם קבלה על  022וככה בהזמנה ואם נתתם סתם דוגמא 

 אוקיי :שחר שמאי

אלף נכון אני צודק או  122-את כל ה, ככה זה עובד כמו שאתה אמרת שלא שילמתם עוד את הכל :אילן דזי

 ...שאני

 נכון זה נכון  :שחר שמאי

 אז אני רוצה… אז זהו :אילן דזי

 [?אתה חושב שאני בפנים], לא :שחר שמאי

 אז אני אומר מדוייק :אילן דזי

 …אגיד לךאז אני  :שחר שמאי

אני רוצה את ההזמנה שהזמנתם מסין , אני מדבר איתך מדויק בלי חס ושלום להפליל לא מחפשים כלום :אילן דזי

כן לא ? שתי הדברים האלה אני רוצה אתה יכול להביא לי, מליון דיסקים ואת הקבלה ששילמתם חלק כמו שאמרת

 זאת אומרת תה יכול להביא ליאם א, אם אתה לא יכול להביא לי זאת אומרת שהרב שיקר, לא

 …הרב לא שיקר :שחר שמאי

 ?כבדהו וחשדהו דאוריתא הבנת, אני אומר יכול להיות ,אני רק אומר :אילן דזי

 …נכון :שחר שמאי

אם אתה לא מביא לי יש פה שקר , דובר אמת, אם אתה מביא לי את מה שאני אומר סבבה הרב דבר פה :אילן דזי

 ריך להיותאתה מסכים איתי כי אתה צ

 ?אילן אני יכול לשאול אותך שאלה בבקשה, אין בעיה, אין בעיה, אז אין בעיה :שחר שמאי

 בבקשה :אילן דזי



הזמנה של המליון דיסקים כמה ...את ה… את ה, אין בעיה, אם אני מביא לך, אם אני מביא לך, אם :שחר שמאי

זה כולל גם המכס שצריכים לשלם כאן בארץ  כמה שילמנו ותיקח בחשבון מתי שאני אומר חצי שקל, שזה עלה

, זה לא זה לא אתה משלם חצי מליון שקל בסין ואתה סיימת את כל ההזמנה, שזה סכום עצום תברר את הענינים

חצי מליון שקל זה גם ההזמנה בסין וגם ההובלה לארץ הקודש וגם המכס על מליון דיסקים שזה משטח גדול מאוד 

 …זה אני יכול להוכיח לך ש, בענין זה יוצא לך חצי שקל לדיסק.. נכנסים בכל זה וכל השאר הדברים ש

בוא בוא נעשה סדר בענינים בסדר , טוב עכשיו אתה אומר דברים אחרים בסדר לאט לאט אין בעיה :אילן דזי

 ..מקודם אמרת לי שדיסק עולה חצי שקל עכשיו אתה אומר מכניס את המכס? שחר

 …לאלא לא רק שניה  :שחר שמאי

 ..אני רוצה לעשות, רגע אין לי בעיה, אין לי בעיה, לא :אילן דזי

 … אילן זה לא יפה, תן לי בבקשה לסיים :שחר שמאי

 אבל אבא אני רוצה להתקדם אני הבנתי אותך, הבנתי אותך :אילן דזי

 חצי שקל זה כולל הכל :שחר שמאי

 הבנתי  :אילן דזי

 ...לא יפהזה … .אז בוא אני אגיד לך זה :שחר שמאי

אני לא קשה הבנה אבל הבנתי אותך בסדר עכשיו אתה אומר לי חצי שקל זה כולל , שחר מתוק אני לא :אילן דזי

 מקודם לא אמרת בסדר אני מתקדם איתך , הכל

מתי שאני אומר חצי שקל , אבל אילן אני יכול רק להגיד משהו בבקשה.. אני לא, לא נכון, לא נכון :שחר שמאי

 ...מה מה אני צריך לשלם למכס, ובודאי שזה כולל הכלאז זה ודאי 

עכשיו אתה אומר לי שזה , שחר מתוק אתה אמרת לי כל דיסק עולה חצי שקל, אתה אמרת לי קודם :אילן דזי

 כולל הכל 

 נכון נכון :שחר שמאי

 ?בסדר לא קרה כלום מה אתה חושב אני בא להפליל אנשים מה, אז בסדר היה טעות :אילן דזי

 …זה לא שעשיתי טעות אבל :שמאי שחר

שאלתי אותך , מקודם אמרת לי כל דיסק? רק אי הבנה בסדר זה מקובל עליך, אז היה אז היה אי הבנה :אילן דזי

 אמרת לי עולה חצי שקל עכשיו אתה אומר לי חצי שקל

 כן :שחר שמאי

בסדר אז עכשיו הבנו , טאטאטאעם המיסים עם המכס עם ה… עכשיו אתה אומר לי זה כולל הכל עם ה :אילן דזי

 שקל זה כולל את ההובלה את המכס 420… שקל עולה 420עולה  4לא דיסק .. זה לא רק, שזה כולל הכל

 בא בא אני יגיד לך ככה :שחר שמאי

 כן :אילן דזי



 ?כל הפרוייקט כל הפרוייקט הוא חצי שקל בסדר :שחר שמאי

 כל הפרוייקט הזה זה חצי שקל לדיסק? זה פשוט נכון, בסדר זה לא, יפה אז עכשיו יותר מובן :אילן דזי

 ...כן אבל זה :שחר שמאי

 יוצא חצי שקל לדיסק :אילן דזי

 עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו  :שחר שמאי

 כן :אילן דזי

אין לו , רק שתדע לך הרב מזרחי נמצא בחוץ לארץ, אני רוצה להגיד לך משהו.. עכשיו אני יכול :שחר שמאי

 ….אין לו בכלל שום שייכות לכסף שנמצא, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, לל רק שתדע לךבכלל בכ

לא קשור אליך ולא אלי עכשיו השיחה , בסדר עזוב זה נושא אחר שלא קשור, אין בעיה אין בעיה :אילן דזי

 הזאתי מה יש לו מה אין לו 

 … אני רק רוצה להגיד לך ש, לא :שחר שמאי

אתה לא יודע , יש לי ביד יותר ממך תאמין לי אני מעודכן יותר ממך, ויש לי ביד מה יש לו מה אין לו :אילן דזי

יבוא היום שאתה תדע בלי , לא מודע לכלום, במה הוא קשור ואתה בכלל לא, אני יודע יותר טוב ממך מה יש לו

 יש דברים שאתה, נדר

 ...טוב אני לא :שחר שמאי

 אתה לא יודע כלום לי יש ביד הכל. אתה תדע, אז אתה לא יודע :אילן דזי

 … לא מעורבב… אני רק יכול להגיד לך הרב מזרחי לא, אני רק יכול להגיד לך :שחר שמאי

 ..מותק אני יודע שאתה רוצה ל.. הכל, בסדר מותק :אילן דזי

 את כל המליון דיסקים מחלקים אותם בחינם :שחר שמאי

 מתוק  שחר שחר :אילן דזי

 כן :שחר שמאי

, שנינו לא ילדים אני יודע שאתה רוצה להגן על הרב ואתה חושב אותו צדיק, אני לא ילד ואתה לא ילד :אילן דזי

 הכל בסדר

 אני אומר לך את האמת , לא אני אומר לך את האמת :שחר שמאי

זה האמת שלך ואני , עלי אתה אומר את האמת שלך מקובל, שחר מתוק, אתה אומר לי את האמת שלך :אילן דזי

שהוא בענינים של הכספים והוא הכל והכל , הכל מסודר, הקלטות, אומר לך שזה לא האמת כי יש לי הוכחות

הנה גם , הכל בסדר הכל מצולם, והוא בונה גם וילות על חשבון זה, והכל בסדר..מתגלגל לו דרך הכיסים ליד וה

צולם אני אתמול הייתי בירושלים צילמתי את הוילות שלהם את הכל מ, אתה שומע אותי אתה יכול להקליט אותי

אתה יכול , אתה פשוט לא מעודכן, הקומבינות שלהם הכל בסדר הוא מוקלט הרב שלך מזרחי מוקלט הכל בסדר

להקליט אותי שאני אמרתי הכל מוקלט הכל מסודר והאמת שלך היא האמת שלך כי אתה לא יודע אז בסדר אתה 

אתה פשוט לא בעניינים , כולל שמע וראיה אתה תבין מה קורה פה, שמע ותראה סרטונים כולללא יודע כשאתה ת



אני לא אומר , אתה נשמע צדיק, קודם כל אני כבר לא אומר לך, גם טוב[ נשמע\תשמע]אתה ואני אתה .. אתה אתה

צדק אני קולט אותך ועושה הכל על פי התורה על פי ה, סתם לבנאדם ואני יודע שאתה עושה את מלאכתך נאמנה

אתה עכשיו נפלת פה כשאתה לא קשור לתמונה של , אתה מבין אתה נמצא פה בין הפטיש לסדן, אני לא טיפש

אין לך צד , אתה לא, אתה מה שאומרים לך אתה עושה זה הכל, אתה שליח, העסקים של כל הקשקושים האלה

ום אתה אתה בסך הכל איך אומרים פועל של אתה אין לך שקל בכיס אין לך רווחים אין לך כל, בענין בכלל

אני פשוט מאוד רוצה קבלה על הדיסקים עכשיו , צווארון לבן ואת זה אתה עוד לא מודע אבל יבוא יום שאתה תדע

שאתם עשיתם הזמנה על הדיסקים לא רשמו לכם אניות לא רשמו לכם מכס לא רשמו לכם כלום במפעל של 

 ..אז אני רוצה? להובלה אני מכיר את זה הבנת זה לא אין קשר בכלל ..הדיסקים לא

 כן נכון :שחר שמאי

אתה יכול לשלוח אם , איך, לא אכפת לי עם ההובלה, רק הדיסק, יפה אני רוצה קבלה כמה עלה הדיסק :אילן דזי

זאת אומרת אם אתה אומר , על הדיסק כמה עלה דיסק. זה לא רלוונטי זה לא שייך, תרצה קבלה על ההובלה וזה

 ..יל

 רק על הדיסק עצמו, אין בעיה אתה מדבר על הדיסק עצמו, לא :שחר שמאי

כן אם אתה אומר לי חצי שקל כולל הכל אז עכשיו אם אנחנו נכנס ונוריד את המכס ונוריד את  :אילן דזי

 נראה לי? אגורות לא 22אגורות או  02הקשקושים את ההובלות אז דיסק יעלה לנו בטח 

 …מה :שחר שמאי

 מה :דזיאילן 

 ? כמה :שחר שמאי

 אם אתה אם אתה :אילן דזי

 ?אגורות לדיסק 02 :שחר שמאי

 אם אתה אומר, לא.. אם אם אם :אילן דזי

 ...הלואי :שחר שמאי

 אם אתה אמרת חצי שקל, אתה לא מקשיב לי :אילן דזי

הלואי שתמצא  לדיסק אגורות 02אתה אומר , כן כן נשארתי איתך.. אני אני פונה אליך אבל זה, לא :שחר שמאי

 לי דבר כזה 

אם אתה אומר חצי שקל לדיסק כולל , ככה נראה לי אמרתי, אין בעיה תגיד לי אתה, אז תגיד לי אתה :אילן דזי

כמה אתה מעריך עולה , כולל הכל אז בוא נוריד את הממ את האוניה בוא נוריד את הכל, האוניה...כולל ה, המכס

 ?דיסק

 ...תחשבן את זה בדיוק מה שהם רשמו, לך את הפרטיםאז אני אשלח  :שחר שמאי

הדיסקים שהזמנתם מסין וקבלה כמה שילמתם זה זה …יופי אשריך זאת אומרת אני רוצה הזמנת ה, יפה :אילן דזי

 ?פשוט נכון

 כן :שחר שמאי



 ..אם הכל נקי :אילן דזי

 02-בוודאות שזה לא אפילו קרוב לאני יכול להגיד לך בוודאות , אבל יכול להגיד לך בודאות :שחר שמאי

 עוד כסף[ להוציא]המליון דיסקים לחסוך  למה אם היה הייתי הולך דרככם להזמין את, אגורות לדיסק

 אין בעיה  :אילן דזי

 ההפך :שחר שמאי

 אני אני אמרתי לפי החישוב שאתה אמרת שחצי שקל לדיסק זה כולל הכל , אני רק אמרתי :אילן דזי

 …לא :שחר שמאי

 אז אני  :אילן דזי

 כן  :שחר שמאי

וזה מה שיצא לי בראש אני לא עכשיו אומר לך בדקתי אני , הורדתי את המכס, אז הורדתי את ההובלה :אילן דזי

אז חייב לרדת מהחצי ... אגורות 42, ..חצי ש.. אגורות 22אז ! לא? אז אתה אומר לא, אני סתם נראה לי… שו

על … מדבר רק על השאני ? את ההובלה ואת הכל את מסכים איתי… אם אנחנו מורידים את ה? שקל נכון

 לא מדבר על הובלות ומכס, ההזמנה של הדיסקים

 הבנתי, אין בעיה, סליחה סליחה אז אין בעיה :שחר שמאי

עכשיו אני רוצה קבלה על ההזמנה כי חייב להיות שהזמנה על מיליון דיסקים גם , אז זה מה אני רוצה :אילן דזי 

? אתה אמרת לי ששילמתם חלק נכון, קבלה הרי אם שילמתםהם יפחדו מהמיסים שם לא להוציא לכם ואני רוצה 

 אז מוכרח לקבל קבלה

 נכון :שחר שמאי

אני  ,אז אם זה נקי והכל מסודר מוכרחים לקבל קבלה מסין מהמפעל ששילמתם את הסכום ששילמתם :אילן דזי

 הדברים האלה הזמנה וקבלה  0רוצה את 

 נכון :שחר שמאי

 ?לואטסאפאתה יכול לשלוח לי  :אילן דזי

 ?אין בעיה אני יכול בבקשה לשאול לשאול אותך שאלה בבקשה אילן, אין בעיה :שחר שמאי

 בטח שאתה יכול :אילן דזי

אם אם אני … בכל מקרה השאלה שלי זה ככה אה… אז קודם כל אם אמרתי משהו ככה ב, תודה :שחר שמאי

בסיפור אני לא מבין אני באמת לא … ה באני לא יודע בדיוק באמת מה קור? אביא לך כל מה שאתה מבקש כן

לעשות שלום כאן אני לא יודע בשביל מה זה אבל אם אני מעביר … יודע אבל אני רק מנסה לעזור בענין כדי אה

 לך את הפרטים שאתה צריך

בנאדם שלא יודע , לא אם אתה לא יודע מה מה קורה אתה לא יכול לעשות שלום, אה לא לא לא? איך :אילן דזי

 ורה הוא לא יכול לעשות שלום מה ק

 ?לסדר את הענינים נכון…את הקבלה כדי ל…לא אבל מה שאני הבנתי ממך שאתה צריך את ה :שחר שמאי



 הדיסקים זה רק החלק הכי קטן…הדיסקים זה רק החלק הכי קטן ה, יש עוד דברים מעבר לזה :אילן דזי

 אם מעביר את הקבלה  :שחר שמאי

 נו :אילן דזי

הסיפור הזה יסתיים … אם אני מעביר את הקבלה ואת כל מה שאתה צריך מה שביקשת אתה ה :שחר שמאי

 …מהצד שלנו או שאני לא מכיר

בא אני אסביר לך מותק פה ? הבנת" שב ואל תעשה"עדין אני אמרתי לרב אני לבינתים במצב של , לא :אילן דזי

הוא הפנה …שהרב שאתה אוהב אותו ו…מרמה של תורמים ש…יש פה ענין של מרמה והלבנת הון ו, שתבין

ן על חשבון התורמים ובונים "שעושים נדל..והם שניהם קומבינאטורים ש" חיזקי"אותי לאיזה רב בירושלים 

. זה הענין פה, הרב שאתה אוהב אותו מוקלט הכל בסדר…גם ההוא מוסרט ו, יש לי את התצלומים איפה, וילות

אז הוא , זכות ברב כדי לא לסבך אותו… אז עכשיו אני מנסה לחפש אה? הדיסקים זה רק חלק קטן מהענין הבנת

אני לא עושה את זה , אז אני עושה מה שהוא אמר לי" תתקשר לשחר ואפילו תשאל אותו שככה וככה: "אמר לי

 ...אני לא התקשרתי אליך בגלל, על דעת עצמי עכשיו

 הבנתי :שחר שמאי

שחר מתעסק בכספים שחר הוא הכל : "להפליל אותך או כאילו להכניס אותך לתמונה הוא אמר לי :אילן דזי

 "אני לא מתעסק בכספים אני לא כלום תשאל אותו: "הוא אמר לי" תשאל אותו

 ... הוא צודק הוא צודק :שחר שמאי

יבוא ? אז מה, לי הוא לא צודק כי יש לי הוכחות שזה שקר, בסדר לך הוא צודק שחר לך הוא צודק :אילן דזי

היום שאתה תשמע ותראה אז עזוב את זה בצד בשבילך הוא צודק אני לא מתווכח איתך על זה כי לא ראית לא 

מה אני אגיד לך , ט אותיאתה יכול להקלי, אני לא אגיד סתם, לי יש ביד? שמעת אין לך כלום ביד אז מה תגיד

אני אומר לך הוא נוכל וההוא נוכל והם עושים ים כסף והם בונים וילות ואתם ? סתם שהוא ככה וככה שהוא נוכל

 אני אוכיח לך את זה אבא, בכלל תשבו עם העונש שלכם

 בעינים שלי זה לשון הרע ורכילות אני לא מאמין לזה…אני אני אני אני כרגע ב :שחר שמאי

 אל תקבל, לא מקבל, אתה צודק צודק צודק, לא מקבל, אתה לא מאמין :דזיאילן 

 …לפי דעת תורה להאמין לזה וזה זה נקרא לשון הרע ואני לא מקבל את זה ואסור לי גם :שחר שמאי

אתה יכול שחר שחר מתוק אתה יכול גם למחות בי על פי ההלכה אין בעיה מתוק אתה יכול , אתה יכול :אילן דזי

 אני מכיר את ההלכה זאת אומרת אם אני , בי אני מכיר את ההלכהלמחות 

 …גם בזה אני מוחה :שחר שמאי

אני מכיר את ההלכה ? למה, אני אומר לך לבד תמחה בי כמה שתהיה רגוע? סבבה הנה אתה רואה, כן :אילן דזי

 החפץ חיים עליו השלום לעומק מה זה לשון הרע מה זה להזהיר הכל בסדר 

 נכון :שחר שמאי

מוכרח , אני לא אפתח את הפה שלי דבר חס ושלום אם אני לא יודע ויש הלכה גם שאני מוכרח להזהיר :אילן דזי

להזהיר אתה …להזהיר אם אני עכשיו מדבר להקליט סתם בנאדם זה לשון הרע אבל אם אני מדבר בשביל ל



? אתה תדע את זה בסדר…יבוא היום ו בשבילי זה מצוה, אתה יודע שמותר לי אז לי בשבילך זה לשון הרע? מבין

 ?יש לכם את זה בכלל? הדברים שאמרת אתה יכול לשלוח לי את זה במסודר 0אז אני רוצה שתשלח לי את , 4זה 

 …אתה אמרת...  :שחר שמאי

 ..תשמע רק אל תסבכו :אילן דזי

 ..כן :שחר שמאי

אם אין לו שיגיד עכשיו שלא ימשוך , נים יותרתגיד לרב שלא יסבך את העני, אל תסבכו את הענין יותר :אילן דזי

 ימשוך בסוף יגיד אין

 ודאי שיש ודאי שיש ודאי שיש :שחר שמאי

 ?הבנת :אילן דזי

 אין בעיה :שחר שמאי

 ..יופי אני רוצה :אילן דזי

 ..אין בעיה אנחנו לא :שחר שמאי

 ?חודשים…לפני כמה חו? הדיסקיםמתי הזמנתם את , כמה, התאריכים שהיו אז בזמנו אני רוצה על :אילן דזי

 היו בהדפסה והם עכשיו בדרך לישראל , הדיסקים הזמנו לפני כמה חודשים והם היו בהדפסה :שחר שמאי

 ? מתי מתי שילמתם את הכסף בערך את החלק :אילן דזי

 ….זה בחלקים, זה לא במכה זה לא במכה אחת :שחר שמאי

 ? י את החלק הראשון שילמתםמת, את החלקים את החלקים, הבנתי :אילן דזי

 ...מתי שילמנו… ב… ב… אני צריך לבדוק ב :שחר שמאי

 שנה לא תופס אותך במילה , שלוש, פחות או יותר חודשיים :אילן דזי

הפרוייקט התחיל לפני חצי שנה אז במשך נגיד אהה זה התחיל בוא נגיד לא יודע , לא שנה, לא :שחר שמאי

 חודשיים שלוש משהו כזה

 זה פשוט ? אז לפני חודשיים שלוש נתתם את התשלום הראשון עשיתם את ההזמנה נכון :דזיאילן 

 ...משהו אולי חודש וחצי חודשיים כן צריך למצוא :שחר שמאי

למה אני אומר לך את הדברים האלה עכשיו אני מקליט גם אותך אם יביאו לי , בסדר למה אני אומר לך :אילן דזי

 לא שייך עכשיו לסדר את הקבלות של ההזמנה , תאריכים של היום זה כבר זיוף

 אין בעיה :שחר שמאי

ואני מבקש מהם למקום שאתם עשיתם ההזמנה … ל… זאת אומרת אם זה מגיע אלי אני הרי נכנס ל :אילן דזי

 ?העתק ואני בודק שהכל בסדר הבנת

 מצוין :שחר שמאי



 ? מתי אתה שולח לי את זה… אז בוא תשלח לי מתי אתה שול? שזה אמיתי ולא קשקושים בסדר :אילן דזי

אני אני יארגן את הכל ואני אשלח לך את זה זה לא יקח הרבה .. אני יברר אני אני אני אתחיל את ה :שחר שמאי

 לא נראה לי, זמן

 ? מי שילם? מי מי טיפל בענין של הקניה של הדיסקים? עכשיו מי היה שמה, אין בעיה :אילן דזי

 אני טיפלתי בזה  :שחר שמאי

 אה אתה  :אילן דזי

 ועוד כמה אנשים טיפלו בזה :שחר שמאי

 ?אתה וכמה אנשים יופי ומי שילם :אילן דזי

 ?מי שילם את זה :שחר שמאי

 כן :אילן דזי

 ? מה זאת אומרת מי העביר להם את הכסף :ר שמאישח

 מי העביר את הכסף לסין :אילן דזי

לא הבנתי למה מה מה , זה כמה אנשים העבירו את זה אבל הם קיבלו את מה שהם היו צריכים לקבל :שחר שמאי

 זה משנה אם זה בנאדם אחד או כמה בני אדם 

 ?פה איך הם עשו את זההם הם היו בסין או שהם שלחו מ, מי מי :אילן דזי

 ?…למה אני צריך לענות על זה זה אני לא הבנתי …ל…ל :שחר שמאי

 ..מה כל כך? אני רוצה לדעת מי שילם מי מי העביר את הכסף מה למה, כי אני רוצה לדעת, כי אני :אילן דזי

 ? לא הבנתי אני צריך להביא לך שמות :שחר שמאי

 את השם של הרב אז אני רוצה לדעת מי שילם כן ? ת הרב נכוןתשמע תשמע אתה רוצה לנקות א :אילן דזי

 …אתה ביקשת ממני קבלות אני אביא לך קבלות אין לי בעיה  :שחר שמאי

 שחר אני מבקש ממך … אני מבקש אני מבקש אני אה :אילן דזי

 …אבל זה יותר :שחר שמאי

 אני ביקשתי קבלות סבבה… יך אהמה שאני צר? תקשיב לי אני מבקש ממך מה שאני צריך הבנת :אילן דזי

 …אני אביא לך את הקבלות  :שחר שמאי

למה אם זה הכל חוקי והכל על פי תורה , מה, לסין את הכסף… עכשיו אני רוצה לדעת מי העביר ל :אילן דזי

 זה פשיטא? והכל נקי למה אתה לא אומר לי

 ממני רק קבלות למה אתה בהתחלה ביקשת, אני אגיד לך למה, אבל אגיד לך :שחר שמאי



אם הכל נקי הכל בסדר למה אתה לא רוצה להגיד לי מי ? מה זה שייך, אז עכשיו נזכרתי? מה זה שייך :אילן דזי

עבר מחשבון , פלוני, פלוני שילם? מה הבעיה, אין בעיה, שילם לסין זה דברים פשוטים תגיד אם הכל נקי אז תגיד

 ?אתה מסכים איתי או לא? אם הכל נקי ובסדר מה החשש, פלוני

 אין שום חשש :שחר שמאי

 אתה אמרת עכשיו בעצמך שאתה בענינים? אז מי העביר את הכסף, אז יפה :אילן דזי

אין שום חשש אבל אני לא יכול להשיב לך על זה אלא כן מתי שאני יברר יותר פרטים למה אתה  :שחר שמאי

 זה והשבתי לך על זה… רק את ה… אמרת לי רק את ה

בסדר אז עכשיו תבדוק את זה , ל עלי זאת אומרת אין לך עוד אישור להביאמקוב, הבנתי הבנתי הבנתי :אילן דזי

אני רוצה לדעת איך …או שעשו העברה בנקאית ו… מישהו טס לסין או ששלחו לו או אה..ותשלח לי פרטים מ

ממש היו שמה במקום וקיבלו את הקבלה ושילמו אני רוצה  …קיבלתם את הקבלה דרך פקסים או דרך.. קיבלו

 ?יך התבצע התשלום וממי מאיזה מקום בסדרלדעת א

אני יוצא מהתמונה אחרי שאני מביא לך את הקבלות למה אני לא , תראה אני רק אומר לך, הבנתי :שחר שמאי

 יודע מה מה קורה כאן ואני לא מבין מה קורה כאן 

אף אחד לא משכנע אתה רוצה לצאת מתי שאתה רוצה מהתמונה .. אתה יכול לצאת מתי ש, אין בעיה :אילן דזי

 אני אני התקשרתי אליך בגלל הרב שלך , אותך אתה רואה

 מאיזה צד… לא לא אני אומר לך למה :שחר שמאי

 ?מה :אילן דזי

אני פשוט מעביר לך את מה שחיפשת מה , אני אני אומר לך מאיזה צד, אני אומר לך מאיזה צד :שחר שמאי

 ?נכון, קבל את הכלשאתה רוצה את הפרטים כמה שזה עלה לכל דיסק ת

 קבלה שילמנו כך וכך קיבלנו כך וכך, קבלה לא סתם כתוב, בקבלה הכוונה :אילן דזי

מהחברה שאם אתה פונה לחברה יהיה להם בדיוק אותו קבלה שמה באותו  422%קבלה קבלה  :שחר שמאי

 סנט האחרון… ה… ה… מספרים עד ה

 יפה והזמנת עבודה בסדר גמור  :אילן דזי

 זהו :שחר שמאי

 ואתה אומר פה אתה יוצא מהסיפור ואתה לא רוצה להגיד מי שילם ומאיפה זה עבר הכסף  :אילן דזי

את הפרטים האלה ועכשיו אתה שואל אותי אז אני .[ …]לא, אני אני אני אומר לך בגלל שזה לא :שחר שמאי

לא לא , איתך אני לא אדבראיזה מה מה מה אני אדבר , מקודם שאני צריך לא יודע… אמרתי לך כמו ש.. צריך

 ענין שלי כרגע אני אמרתי

 אתה צודק :אילן דזי

 אמרו לי להעביר קבלה אין בעיה  :שחר שמאי



ואני שונא שמרמים אנשים אז ? שחר אתה צודק אני נציג של הציבור שתרמו קח אותי ככה הבנת :אילן דזי

 מאיפה הוא יוצא לשלם על דיסקים ...ומ לאן הכסף עובר.. מי, אז הציבור זכותו לדעת שהוא תורם, זכותי

 אין בעיה בשמחה :שחר שמאי

 הבנת  :אילן דזי

 …בשמחה  :שחר שמאי

יש פה גם ענין של הלבנת הון וזה דברים שאתה עוד לא ראית ואתה לא מבין בהם אז זה לא קשור  :אילן דזי

 ?בסדר ' אליך אז אני מחכה לתשובה בעזרת ה

 בסדר :שחר שמאי

 יאלה כל טוב  :אילן דזי

 טוב תודה רבה :שחר שמאי

 בשורות טובות בי :אילן דזי

 בי תזכו למצוות שלום :שחר שמאי

 

  



 

 012התכתבות 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

תן לי תשובה כמו שאמרת מספר , אני שוב מבקש ממך הרב.הרב שמע עוד הקלטה של שחר העוזר של מסרחי

  .ניב שפתיים תודה

11/02/2016 10:29 
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 012,010,011,001,000,002,001,002,002,/01התכתבות 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  תשמע תזמין אותי לדין תורה ותטען את כל טענותיך שם עד אז בבקשה תפסיק להטריד אותי

11/02/2016 10:45 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  אמרתי לך ששנתיים אחרי עד שהוא שלף את הקטע לא דיברתי מילה וככה בדיוק היה

11/02/2016 10:45 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

  ומאז שהוא שלף את זה הוא רק מבזה אותי בלי הפסקה מי שיש לו טענה פה זה אני

11/02/2016 10:45 

 רחובות אינסטלטוראילן דזי  ●

  אתה רוצה לעשות סולחה ולגמור עם החילול השם הזה יפה רוצה לגרום ליותר חילול השם חבל מאד

11/02/2016 10:45 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

 

11/02/2016 10:45 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

שאמרת שהוא אחראי על הכספים אני נמצא בדיון איתך כדי להראות לך את כל המרמה שעשיתם ואפילו שחר 

משמע שאתה לא רוצה יותר ללבן את העניינים כי ? "תפסיק להטריד אותי"מגמגם ומדבר שטויות ואתה אומר לי 

אתה יודע שיש לי את כל ההוכחות נגדך ונגד הסובבים אותך שאתם בסך הכל רימאתם וניצלתם את תמימותם 

אבל בורא עולם מצרף מחשבה וכוונה טובה וזה .יות בשמיםשל יהודים שבסך הכל תרמו כדי שיהיה להם זכו

לא מאמין באף אחד רק באחד , ולגבי הבית דין שאתה כל הזמן אומר . ייחשב להם בכל מקרה לזכות גדולה

  .ת ישתבח שמו לעד"השי

11/02/2016 10:45 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

ות שאתה יודע שיש לי את כל החומר שמוכיח את טוב הרב אני מבין שאתה רוצה ללכת עם הראש בקיר למר

  .הטענה שלי אז אין לנו יותר על מה לדבר

11/02/2016 10:45 

 אמנון י יצחק ●

  זה הספר

11/02/2016 11:03 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●
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מסרחי שולח את משה עבריין הצעצוע : הנושא[ 00:01: זמן AUD-20160211-WA1121: שם הקובץ]

 לאילן שרועד מפחד

 

 כן :אילן דזי

 אבי :משה

 כן :אילן דזי

 ?מה קורה הכל בסדר :משה

 ?מי זה' ברוך ה :אילן דזי

 ?מדבר משה מרמת גן בוא אני צריך לפגוש אותך איך אני פוגש אותך :משה

 הרב מזרחי מפעיל כבר אנשים עלי …אה כבר ה :אילן דזי

בוא נפתור את הבעיה דקה אני אגיע אליך , בוא בוא בוא אני אפגוש אותך אני אפתור לך את הבעיה בשניה :משה

 ?על רבנים איפה אתה נמצא …בוא בוא אני רואה שאתה גנסטר על אה, הביתה אם לא

 ...אני קודם כל לא? אני לא גנסטר על רבנים אתה יודע על מה אני גנסטר, אני לא :אילן דזי

 אני :משה

 קודם כל לא קוראים לי אבי? איך קוראים לך, תשמע :אילן דזי

 משה :משה

הוצאתי הוכחות , אני לא גנסטר על רבנים פשוט רימו את גיסי ולבינתים לא עשיתי עם החומר כלום :אילן דזי

 ...וזה הלבנת? ן הבנת"שכל הכספים שתורמים הם בונים שם נדל

קודם כל זה מגרשים . …תשמע טוב מה שאני אומר לך, בואנה תשמע תשמע תשמע, שום דבר פה הלבנה :משה

 ...כלום אף אחד לא בונה פה, שלי

 אל תקפוץ אבא, דבר? רגע אל תקפוץ אתה רוצה לדבר, זה לא, יפה :אילן דזי

 רוצה לבוא אליך לבית( לא)אני , אני רוצה לפגוש אותך בוא, לא :משה

 תשמע  :אילן דזי

 בוא  :משה

 ?עם מי אני מדבר, אתה מתחיל זה? תשמע אתה מתחיל לאיים :אילן דזי

אני בא אליך לבית פותר איתך את הבעיה תביא את , אני פותר לך את הבעיה בוא, בוא בוא, שום מאיים :משה

 גיסך את כל מי שמאחריך 



 ?על מה אתה מדבר אני לא מבין? איזה גיסי? איזה גיסי :אילן דזי

 42-ב… תביא את הרב אמנון גם איתך תביא את מי שאתה רוצה אני אפתור לכולכם את הבעיה ב, לא יודע :משה

 דקות

אני לא יודע עם , שים לב עכשיו מה קורה פה? זאת אומרת אתה מבין מה קורה פה, הבנתי זאת אומרת :זיאילן ד

זאת אומרת הרב אני יושב איתו בדיונים להלבין דברים והוא מפעיל לי כביכול אנשים שלא קשורים , מי אני מדבר

 ?אז מה מה הסיפור… לתורה כאילו אתה בא בגלל 

 לך עוקב אחריו מה הוא עושה אתה הו, אתה הולך :משה

 ...אני לא עוקב :אילן דזי

 ?מה אתה רוצה ממנו :משה

, אם דבר איתי אני אגיד לך הכל בוא דבר אמיתי, בוא אני אגיד לך, אז בוא דבר, טוב טוב בוא בוא :אילן דזי

הרב , סף מזרחייו, הם אמרו לי, אני התקשרתי אליהם לגבי תרומה, הבנאדם הזה רימה את גיסי ככה זה התחיל

הוא הפנה אותי לאיזה מישהו הרב ? בסדר, אלף לגבי להרחיב את השטח 412יוסף מזרחי אמר לי שאני יתרום 

 חזקי אתה שמעת עליו בירושלים לתת לו את הכסף

 מכיר :משה

 יפה אני הלכתי  :אילן דזי

 אתה התקשרת אליו אמרת לו שאתה רוצה לתרום :משה

 כן :אילן דזי

 יש לי את כל ההקלטות אתה רוצה לתרום כסף… יש לי את כל ה :משה

 כן :אילן דזי

 כל זה בשביל לדעת מה הוא עושה עם הכסף :משה

 כן כן כן  :אילן דזי

 ?מי זה גיסך? מי זה גיסך, ומי זה :משה

 כן בדיוק תן לי, אבל תן לי אני אגיד לך הכל, אני אומר לך :אילן דזי

עזוב בוא , בוא בוא אני לא מדבר איתך הרבה. …בוא בוא תשמע... בוא בוא תשמע... בוא בוא בוא תשמע :משה

 אם הרב מזרחי רימה את גיסך אני משלם את הכל את כל הכסף, אם רימו את גיסך, בוא

א יצא משהו לא הוא עכשיו הוא יודע שהו, עכשיו אני רוצה להגיע איתו, אז רגע יפה, אז יופי.. יפה אז :אילן דזי

עכשיו אמרתי לו אני לא מפרסם הוא לחוץ שאני , אני יש לי את ההקלטה את הכל הוא מודה, בסדר הוא מודה

אתה מחזיר יהודים בתשובה … אתה מ, אני יכול להשמיע לך את זה, אמרתי לו אני לא מפרסם כלום, יפרסם

הוא אומר לי שהוא בשיא , ף אחד לא יהרוס לךא, אין לי בעיה עם זה' אתה עושה קידוש ה" ואהבת לרעך כמוך"

הוא רשם לי בסדר , אמרתי לו בוא נגיע להסדר נגמור את הסיפור? הפריחה עוד יותר יפה מה אני ילך יהרוס לו

הוא מדבר איתי , אתה רוצה זה" אתה רוצה מלחמות"בא נעשה שלום נגיע להסדר פתאום הוא שולח לי הודעות 



אתה בא נכנס לתמונה הוא רוצה לבוא לשבת לגמור את הסיפור בכבוד בא נגמור את על מלחמות פתאום ופתאום 

אף אחד ' אני הולך על פי תורת ה, אף אחד לא הולך איתו במלחמות? לא לא איך שהוא רוצה שילך הבנת… הכבו

 הוא פשוט נפל, בא לרמות אותו הכל… לא בא

 ק שישב איתו אני אתקשר עכשיו לאח שלי בניור... אני אני אני :משה

 כן :אילן דזי

, אני לא יודע מי אתה אני לא יודע מה אתה, אני אומר לך הנה תשמע טוב, אני רוצה לראות מה הבעיה :משה

 ..אנחנו לא

 ...?מה אני אדבר דיבור של טמבל? מה אני אגיד לך שמות, זה לא משנה מי אתה :אילן דזי

 […מי שעומד מאחורי]מות שאתה מכיר ש 0איזה , שם שאתה רוצה מי לא להגיד איזה :משה

 ..אתה הולך,בוא אני אסביר לך אבוה, אני אני, אז אני מסביר לך :אילן דזי

 ...עזוב בוא בוא תכיר אותנו אתה תבין עם מי אתה מדבר עכשיו :משה

 משה זה לא משנה אני לא עשיתי שום דבר רע, משה זה לא משנה עם מי אני מדבר :אילן דזי

 ..לדבר הרבה אחי אני אמרתי לך תלך לא רוצה :משה

זרוק לי רימון אז זרוק לי ? מה אתה רוצה שאני אגיד לך אני רועד תירה בי, מה אתה, מה זה משנה :אילן דזי

אני מכיר אנשים של , אני מדבר אמת? עם מי אני מדבר, אתה לא מבין זה לא שייך' מה אני מת על קידוש ה, רימון

זה לא קטע של , תאמין לי הכל בסדר, יהודה עמר כולם, מכיר את כולם, נשים של כבודכבוד יודע איך לדבר עם א

קודם כל תקשיב ? הבנת, אם אתה תראה אותי אתה תנשק אותי ותברך אותי גם, אני אוהב את כולם, עבריינים

ילו תשמע אף אחד לא הולך לסבך אותו והוא יודע את זה אפ? הבנת, תראה את התמונה אפילו אתה תתבאס עליו

 …אני מנסה להגיע איתו להסדר כואב לי אני , הכל אצלי ביד, את ההקלטות אצלו הכל אצלו

 …..ברמלה או שאתה? איפה אתה גר? איפה אתה גר? איפה אתה גר :משה

 בנתניה בנתניה  :אילן דזי

 ?איפה אתה גר בנתניה :משה

 מה זה רלוונטי כשתרצה להפגש נפגש? מה זה משנה עכשיו :אילן דזי

 אני אבוא אליך איפה שאתה נמצא? אני רוצה לשבת איתך איפה אתה גר, מה שאתה רוצה :משה

 …אז בסדר אבא :אילן דזי

 איפה שאתה נמצא בארץ עכשיו יבוא אליך חבר ישב איתך יסגור, אני אשלח :משה

 משה משה  :אילן דזי

 עכשיו תגיד לי יבואו אליך, איפה שאתה נמצא, תכם את הכליסגור אי :משה

 משה משה משה תקשיב תקשיב תקשיב בוא בוא :אילן דזי



לא , בוא נפתור את זה, אני בוא בוא אני רוצה לפתור את זה, אני מגיע אילך בשניה דרך החברה שלך :משה

 לא רוצים להגרר הלאה , רוצים

 משה משה :אילן דזי

 אני בא אליך לאיפה שאתה רוצה, איפה אתה נמצא, י איפה אתה גרבוא תגיד ל :משה

אני מוכן לבוא ... בוא תקשיב טוב אם אתה חושב שרציתי לאיים, תשמע, משה בוא אני אגיד לך משהו :אילן דזי

 אני אין לי בעיה… גם, ותירה בי בראש ואין לי

 לא מבין על מה אתה מדבר אני, עזוב אותנו מהדיבורים שלך בטלפונים המשוגעים האלה :משה

 עכשיו להגיע להבנה. …לא.. אני אומר אתה מדבר איתי בדיבור, אני לא לא, לא :אילן דזי

 כשאנחנו אנחנו רוצים... … :משה

 נו :אילן דזי

 …שיעזבו את הרב מזרחי בשקט בקיצור :משה

אין פה שום , תגיד עלי, קודם כל אף אחד לא מעורב בענין אל תגיד... אני.. אבא אבא נעזוב את הרב :אילן דזי

 יש לי דבר אישי סתם , דבר בענין

 יופי :משה

 , יפה אז אל תגיד :אילן דזי

 מה מה מה מה אתה רוצה :משה

אתה רוצה , את זה מליון פעםאז אף אחד לא רוצה להפיל אותו גם אמרתי לו , יופי, עכשיו אף אחד :אילן דזי

 אנחנו נשב 

 …להפיל אותו[ יכול]אף אחד לא  :משה

זה מה שהוא אומר אמרתי לו מליון פעם ואני אשמיע לך את .. בסדר הוא.. הוא, הוא חושב, לא :אילן דזי

ול אתמ, בא נשב נסגור את הענין, אף אחד לא רוצה להפיל אותך כלום, אף אחד לא רוצה לפגוע בך, ההקלטות

 הוא אמר לי בסדר סבבה נגיע לשלום בסדר פתאום הוא שולח לי הודעה אתה רוצה מלחמות

  מה מה :משה

 ?על מה הוא מדבר בכלל? מי, אתה רוצה זה :אילן דזי

 .. בוא תשמע.. בוא תשמע, בוא אני אגיד לך משהו... בוא בוא בוא :משה

 נו :אילן דזי

 מזרחי קשור למשפחה שלנו מאוד מאוד  :משה

 …אנחנו לא… מי המשפחה שלך תגיד לי אל תדאג :אילן דזי

 לא מדברים עכשיו יותר מדאי שמות ... לא מדברים משפחה.... לא אומר :משה



 נו :אילן דזי

בוא תסביר לי ? יש בעיה, בקיצור ולענין הבחור הזה יקר לנו מאוד, יבוא אליך אתה תדע מי בא מולך...  :משה

 הבעיה בוא תגיד מה? מה מה הבעיה

 …סבבה יפה אז מה ש :אילן דזי

 אם לא אני בא אליך היום בערב, עכשיו אני פותר לך את הבעיה? עכשיו רוצה לפתור את הבעיה :משה

זה מה , עכשיו אתה מבין יותר ונדבר נפתור את הבעיה, אתה רואה אז עכשיו אנחנו מדברים.. סבב :אילן דזי

 בא נשב נגמור את הסיפור, שאני אמרתי לו

 ?מה אתה רוצה? מה מה מה מה הבעיה, לא יודע :משה

אני מבין את , להקשיב לי אני יודע שאתה חם כאילו אתה אוהב את הרב…אז בא אתה רוצה להק, יופי :אילן דזי

 אני לא זה , זה

 אני לא אוהב שפוגעים ברבנים זה מה שאני לא אוהב, אני לא אוהב, אני לא אוהב, לא אוהב אף אחד אני :משה

 יפה אם אתה לא אוהב שפוגעים ברבנים אז תקשיב הוא פגע פה :אילן דזי

 יופי :משה

 ..הוא פגע פה :אילן דזי

 …הרב אמנון יצחק הציל את אח שלי, בוא תשמע בוא תשמע, לא משנה :משה

 לא קשור לרב אמנון יצחק :אילן דזי

אח שלי ברח ממאסר עולם ממקסיקו , הציל את אח שלי :משה
1

לא רוצים שיהיה , והרב ואנחנו מכירים את כולם

, יש בעיה לרב אמנון יפתור אותה איתו, לא רוצים שום דבר, פגיעה באף רבנים אנחנו לא מתעסקים עם רבנים

 ? שמעת, אתה אל תהיה חייל של אף אחד

 אני לא חייל של אף אחד אני חייל של בורא עולם :אילן דזי

יופי אתה חייל של בורא עולם אל תהיה חייל של , אז זה אני כבר יודע איפה מי אתה ואני יודע הכל, יפה :משה

בוא בוא בוא ? שוב מה הבעיה, אל תתעסק בשטויות, לך תלמד תורה', תעבוד את ה… ת…בורא עולם לך ת

 נפתור את הבעיה 

 ?מה אנחנו עושים? אז אז מה אנחנו עושים :אילן דזי

 ?מה אתה רוצה עכשיונו  :משה

ככה שאני אבין , עסקים תגיד לי שמה, לעניינים…אה תשמע אם אתה קשור ל? על מה אני רוצה עכשיו :אילן דזי

יותר את הראש שלך אבל אם אתה לא קשור לעסקים שם אז אתה יכול להקשיב אבל אם אתה קשור אז זה גם 

אם תגיד לי , אני יכול להבין אותך? אתה מבין[ השני נבין אחד את]בוא בוא , יכול להביא אותך כאילו לתמונה

אם יש , תן לי להבין גם עם מי אני מדבר, אילן אני קשור טאטאטי טאטאטא טאטאטא אז אני יודע מה הלחץ שלך

 לך צד בענין הזה

                                                           
1

 הבריחה מהכלא מברזיל: א"הרב אמנון יצחק שליט https://www.youtube.com/watch?v=_Q8FAxhibtoקישור לסרט  

https://www.youtube.com/watch?v=_Q8FAxhibto


, לה מה, מה לא, מה אני, אתה לא צריך לדעת מה אני, אני רוצה לפתור את הבעיה, תגיד לי מה[ לא צריך] :משה

 אתה תגיד לי מה אתה רוצה, מה לי

 ?מה הראש שלך? אתה מדבר איתי ואתה לא רוצה שאני אדע מי אתה... ואלק אתה מ :אילן דזי

 ?אני רוצה אני רוצה אני רוצה שתגיד לי מה אתה רוצה, לא אומר :משה

אומרת שילך למקום  ובמקום שהכסף זאת? יופי הבנאדם הזה תפסתי אותו תורם מתרים אנשים הבנת :אילן דזי

 אני יוכיח לך , הנכון הוא מקמבן והם בונים וילות זה אחד

 ?מה אכפת לך :משה

 

 רגע, רגע: אילן דזי

 

 ?מה אכפת לך :משה

 ?מה אכפת לך? אה מה אכפת לי :אילן דזי

 ?למה זה מהכסף שלך, כן :משה

 אתה אומר לי לך תלמד , רגע, אתה אומר לי :אילן דזי

 ? מה אכפת לך, דרגע בוא נגי :משה

 ? מה כתוב בתורה? מקודם אמרת לי לך תלמד תורה נכון, לא אתה אומר לי לך תלמד :אילן דזי

 ... אתה אתה רחוק.. לא לא אתה נראה לי... לא לא לא נשמה... לא לא אני אני :משה

 נו :אילן דזי

אני רק רוצה לדעת , אליו גםמה שאתה אומר עכשיו אני לא מתיחס , אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה :משה

 ?מה אכפת לך, בוא נגיד ונניח שאתה צודק וכל מה שאתה אומר אתה מוכיח

 מרמים? מה אכפת לי :אילן דזי

 … אני רוצה להבין אתה ראש שלך, סתם אני רוצה לדעת :משה

 מרמים אנשים, מרמים אנשים, אני אגיד לך חופשי, אני אגיד לך אחי :אילן דזי

 …לךמה אכפת  :משה

זה יכול להיות אמא שלי ואמא , זה יכול להיות דוד שלך, זה יכול להיות גם יכול להיות אח שלך? מה זה :אילן דזי

 מה , שלך

 ... בוא תשמע… בוא תשמע... אז בוא בוא בוא תשמע :משה

אני מסכים אין לי בעיה , אחרי זה אני אכנס איתך לשיחה שתסביר לי יותר, אז רגע אז בוא דבר אמת :אילן דזי

 תגיד לי אתה עכשיו ? זה לא כואב, איתך אבל זה לא

 בוא תשמע משהו אח שלי היקר ...בוא תשמע. …אז בוא בוא בוא :משה



 נו :אילן דזי

 לכל מי שמסביבך אלה  אני אומר לך יותר טוב תגיד, שמע משהו טוב :משה

 נו :אילן דזי

 יוסי מזרחי לא מתרים אף בנאדם  :משה

 ?לא מתרים :אילן דזי

 אמר לך תן את זה לבנאדם , אתה התקשרת ליוסי מזרחי אמרת לו אתה רוצה לתרום :משה

 נו :אילן דזי

, זה, אתה רצית לתת לו את זה ואת הכסף הזה והוא אמר לך בוא, הבנאדם רבי חיים שלקח ממך את הכסף :משה

 .זה שקר וכזב

 ..…מה :אילן דזי

 אתה עשית הונאה לבן אדם :משה

 אתה קובע, לא, אני לא עשיתי :דזי אילן

 אתה עשית הונאה לבן אדם, אתה הונת :משה

 אני אוכיח לך שלא , אני אוכיח לך משה, לא :אילן דזי

 עזוב תשמע , עזוב :משה

 אתה שמעת צד אחד , אתה שמעת צד אחד, אתה :אילן דזי

 אני לא שמעתי כלום זה לא מענין אותי :משה

 נו :אילן דזי

 ? מבין אתה לא :משה

 אז מה :אילן דזי

 שנה 01יוסי מזרחי ' אני מכיר את ר :משה

 נו :אילן דזי

 יוסי מזרחי לא צריך כסף של אף תורם ' ר, יוסי מזרחי' כל המשפחה מכירים את ר :משה

 נו :אילן דזי

 ...זה הכל הולך לדיסקים :משה

 ?אז איך אתה מסביר מה שקרה? אז איך אתה מסביר מה שקרה :אילן דזי

מעל מליון שקל אנחנו שמנו המשפחה על הדיסקים האלה ואף שקל ואף אחד לא , אנחנו שמנו מעל מליון :משה

יוסף מזרחי יש את המשפחה שלי שמה ועוד כמה אנשים שתומכים בו שהוא הולך להרצאות ' לר, בונה ולא כלום



ים בו והם מטיסים אותו לארץ והם הם תומכ, בכל העולם והם תומכים בו ולא מענין אותם מה הוא עושה עם הכסף

 482ושתבין דבר אחד … ו…אלף שקל ו 482-אמרו לו וזה השטח הזה שלי והשטח הזה אנחנו בונים לו אותו ב

 ...אלף שקל זה

להרחיב את הבית הכנסת .. משה הוא אמר שאני תורם בשביל התרומה, אבל זה לא מה שהוא אמר :אילן דזי

 ?ר הבנת מה הבעיה פהבסוף התברר על השטח שאתה מדב

 ...מה פתאום זה לא היה ככה, לא :משה

 אתה אומר לי מה קרה , אבל הוא אמר לי את זה :אילן דזי

 אני אגיד לך מה קרה  :משה

 נו :אילן דזי

 יש פה שטר של המגרש … יש פה שטר של המ :משה

 נו :אילן דזי

 ורצו לשלם את השטר הזה של המגרש  :משה

 נו  :אילן דזי

… ק ואף אחד לא רוצה לשים את זה לכסף'ולתת את הכסף הזה בצ, ורצו לשנות את השטר הזה שבמגרש :משה

 ואל תבלבלו את השכל 

פה אתה מתחיל עכשיו , אז זה הבעיה פה, אני אומר לך את זה, יפה אבל אבל הרב יוסף מזרחי אמר לי :אילן דזי

הוא אמר לי , הכולל שלו, הבית מדרש שלו..ה..נאלף הולך להרחבת הבית הכ 412-לגעת בבעיה שהכסף הזה ה

 …במילים האלה כשאני הלכתי לי ל

 …בסדר :משה

 בוא תגיד לי עכשיו אתה משה ? עכשיו איך אני אמור לחשוב? הבנת מה :אילן דזי

 ...אני אגיד לך משהו, לא :משה

 ?תסביר לי מה אני צריך לחשוב, תגיד :אילן דזי

הכסף , ק של העמותה'הוא רצה לשלם את השובר עם הכסף הזה ולהוציא את הצ, לחיים הזה טמב' כי ר, כי :משה

תשמע יוסי מזרחי יש לו יראת , אם היה ניתן הכסף הזה הוא היה בכל מקום, אם היה, הזה היה חוזר בכל מצב

 …שמים גדולה אל תדבר על זה

 בסדר אבא אתה לא מבין יראת שמים אבל  :אילן דזי

 ,דם הזה הוא בנאדם טוב תעזובהבנא, הבנאדם…  :משה

 אתה לא קולט, אבל אתה :אילן דזי

אומר לו בוא תגן עלי והוא לא רוצה להכנס לתוך כל , אני שמעתי הקלטה של הרב אמנון שאומר לו :משה

 ...ורד ממנו ורד ממנו המלחמות האלה



 ?הרב אמנון יצחק אני לא מבין מה עכשיו שייך אלי הרב אמנון יצחק…מה שייך אלי ה? מה שייך אלי :אילן דזי

 כי אתה בשליחות של הרב אמנון יצחק זה לא משנה הרבה :משה

לרב יוסי , אתה לא מכיר אותי ואני אמרתי ליוסף, אבא אבא אני לא שייך לשליחות של אף אחד, אני :אילן דזי

אם הייתי רוצה לסבך אותו תאמין לו שלא הייתי מדבר איתו אנחנו מדברים כבר , א יסבך אותךמזרחי שאף אחד ל

 ימים אני ויוסי מזרחי והעוזר לו אז אל תגיד לי 2

? בוא אני אדבר איתך בחבירות טוב? בוא אני מבקש ממך בחבירות בסדר, בוא אני מבקש .…בוא בוא בוא :משה

 רד ממנו הא

 הכל יהיה בסדר, סדר משההכל יהיה ב :אילן דזי

 ? בסדר, עכשיו יהיה בסדר, עכשיו, לא הכל יהיה בסדר, לא לא לא :משה

 משה אתה רוצה להפגש אני מוכן להפגש איתך נדבר :אילן דזי

 אני יפגש איתך איפה שאתה רוצה רד ממנו :משה

 ...עוד פעם אני אומר לך? הבנת את זה :אילן דזי

 אני לא מפחד שתקליט אותי ולא מפחד שתעשה מה שאתה רוצה , רד ממנו :משה

 אני לא מקליט כל אחד... אבא אבא אני :אילן דזי

 אני לא מפחד מכל ההקלטות שאתה עושה :משה

אני לא בנוי , תשמע אתה לא מדבר עם איזה אחד מתלונן מניאק ודברים כאלה, למה אני, אני לא מקליט :אילן דזי

 להלדברים הא

 עזוב נשמה עזוב איפה איפה אתה גר, עזוב בבקשה, עזוב עזוב :משה

 אני גר בנתניה :אילן דזי

 ? איפה בנתניה אתה גר? אתה, בוא אני אשלח לך :משה

 אני גר בשדרות ויצמן  :אילן דזי

 שדרות ויצמן בסדר :משה

 כן  :אילן דזי

 ני יבוא אליך אני יום ראשון אני צריך להיות שמה א, אני יום ראשון :משה

אני אגיד לך בדיוק איפה אני נמצא תבוא נראה נדבר ונפתח את הכל ' בסדר מתי שאתה רוצה תרים טל :אילן דזי

 ותגיד לי אתה אחרי שתראה תמונה איך באמת אפשר לפתור

 שנים בותיקין 7אני הייתי שם , אנחנו נתניתים בדם... בוא אנחנו, בוא :משה

 שנים כבר הרחיבו את המקום שמה  7אה בותיקין היית גר לפני  ..האם את, נו בסדר :אילן דזי

 כן כן  :משה



 אז בסדר  :אילן דזי

 לא צריך לדבר הרבה , לא, אני אחיין של מישהו גדול שמה נו תעזוב, אני אחיין של מישהו :משה

 ?של מי? של ריקו? של מי :אילן דזי

 תעזוב  :משה

אני מותק בכבוד כולם אוהבים אותי , כולם מכירים אותי שמה? של מי אתה אחיין, מה זה שייך אחיין :אילן דזי

 שם בכבוד עם כולם

 אבל השם שלך זה אילן זה לא אבי  :משה

 השם שלי זה אילן בטח אני אומר לך את השם האמיתי  :אילן דזי

 ?למה אתה אומר אבי :משה

 ד לך למהכי אני אגי... אמרתי אבי :אילן דזי

 ? רזיבזי או רב? אילן ברזי אתה לא :משה

עוד אחד … למה אני ישבתי גם על אה.. אני אמרתי אילן אהה אני אמרתי אבי כדי לשבת, כן ברזי כן :אילן דזי

בגלל זה הצלחתי להוציא את מה , אז אני לא יכול להגיד שם אחד אז אני יפול מפה, כדי לאמת דברים? הבנת

 ...אתה סך תשב, אנחנו נשב אתה תבין? ןאתה מבי, שהוצאתי

אני מוכן להיות חבר שלך לא רוצה לשבת על הענין הזה זה לא , אני אגיד לך האמת... אני לא.. עזוב עזוב :משה

 ?בסדר, מענין אותי הדברים האלה

 ? מה הבעיה אם לא מענין אותך? מה אם זה לא מענין אותך אז מה הלחץ :אילן דזי

 תשחרר את הבנאדם, לא רוצה שתפנה אליו.. לא לא :משה

 אבא אני שחררתי אותו :אילן דזי

 שחרר את הבנאדם :משה

 אני שחררתי אני :אילן דזי

 ..תשחרר אותו ואל תאיים ואל תקליט ועזוב :משה

 !הוא איים, כן תאיים, עוד פעם אתה אומר לי אל תאיים? מי איים, מי שיחרר אממ :אילן דזי

 אני מבקש ממך רד ממנו , רד מהבנאדם', לא אפרסם' 'אני אפרסם'... לא… לא צריך, לא... לא יודע :משה

 אבא  :אילן דזי

 שחרר את הבנאדם, שחרר אותו, שחרר אותו :משה

 הסברתי לך, אני ראית דיברתי, עינים 4-אנחנו נדבר ב, אבא אבא אנחנו :אילן דזי

 ראש ביניהם תצא מזה תן לאריות שישברו את ה… תן תן תן :משה



 הכל בסדר  :אילן דזי

 ? בסדר אח שלי :משה

 הכל יהיה בסדר ' משה הכל יהיה בסדר תגיד לי מתי שאתה בנתניה תבוא נשב נדבר בעזרת ה :אילן דזי

 ?אתה מכיר את דורון ראובן... אתה מכיר, אתה מכיר :משה

 אבא אני מכיר את כולם הבנת מכיר את כולם :אילן דזי

 ן בסדר בסדרכ :משה

יהודה עמר מרחובות אתה מבין ובנתניה כולם חברים שלי והכל … אני חבר של אה, אני, הכל בסדר :אילן דזי

 ? אנחנו לא אנשים של מניאק מקליטים ומשטרה הבנת, בסדר

 עזוב... לא לא לא :משה

זה , ספים מאנשים זה כואברבנים שבאים ולוקחים כ, זה לא קשור בכלל תבין, זה ענין של רבנים… זה :אילן דזי

 .הבעיה שלי

תגיד למישהו הזה שילך , מרמה מישהו[ מהרב אמנון]אם אתה חושב שמישהו . …אם יש, אם יש, רד רד :משה

 ?למשטרה מה אתה רוצה אתה

 ?מה הקשר משטרה, איזה משטרה אני לא קשור למשטרה בכלל… אין :אילן דזי

, שילכו למשטרה מי שמרמים אותם... אתה אומר מרמים אנשים, אתה אומר מרמים אנשים, אתה אומר, לא :משה

 . …שילכו? לא, זה לא עברינים זה אנשים תמימים

אני לא מדבר על , אני מחזיק מהם יותר מרבני שקר אנשים עבריינים, הלך? על מה אתה מדבר? .…מי :אילן דזי

הוא , תראה איזה גבר הוא, ל אמר'אברג יצחק? ל'יצחק אברג, ל'איך אמר איציק אברג, איך אמר… יוסף מזרחי

… ו… להיות שוטר עד הסוף ו, לא למעול בתפקיד.. שוטר צריך להיות, אמר בנאדם רב צריך להיות רב גבר

מה יש יותר פשוט ? אתה מבין? אז מה, ככה הוא אמר את זה, עבריין אסור לו להיות מניאק להיות גבר עד הסוף

 ל'של יצחק אברג אני הולך על המילה, אז אני? מזה

 ?אתה מרחובות במקור… אתה אתה :משה

 . אני נתניתי אחי, מנתניה, לא :אילן דזי

 ?מה… ...לים מה אתה'ומה אתה קשור לשאתה אומר אברג :משה

 אז הוא אמר לה… היה תכנית באילנה דיין עם אהה... אני, אני מה, אני לא :אילן דזי

 אז האחיינים שלו זה שותפים שלי …בסדר אז כל ה :משה

 אז הכל בסדר זאת אומרת הלכנו יפה? יפה יפה נו אז מה, יפה? האחיינים? מי :אילן דזי

 ?אתה מכיר אחד מהם עכשיו שיפגוש אותך, אתה מכיר אחד :משה

 אני בתשובה, אני לא מכיר אף אחד :אילן דזי

 ישהו לידך עכשיוהייתי שולח מ, אם אתה מכיר עכשיו :משה



 ...אבא אני בתשובה כבר הרבה שנים אבל אם אתה רוצה אני אדבר :אילן דזי

 עזוב , אנחנו באים לרב עמוס גם, אנחנו באים :משה

 ...אם אתה הרב עמוס, ה חבל על הזמן'וואל, הרב עמוס חבל על הזמן זכית… יהודה אה :אילן דזי

 הרב עמוס אוהב אותי אהבת נפש :משה

 זכית' זה מלאך ה? אתה אומר לי הרב עמוס', זה מלאך ה', מלאך ה, מה :יאילן דז

רד רד תשמע ממני , רד רד תשמע מה אחיך אומר לך, רד אחי, תעזוב אותך נשמה, בסדר זה תעזוב אותך :משה

 רד 

 יהיה בסדר :אילן דזי

 רד אחי רד מזה , רד רד, אומר לך רק משהו :משה

 כן :אילן דזי

 שחרר את הבנאדם הזה , ד מזהר, הכל טוב :משה

 …אבא אני לא :אילן דזי

 אני אגיד לך את האמת, עזוב :משה

 ..אני לא תפסתי אותו כלום הוא תפס :אילן דזי

 לא רציתי שזה יהיה אני, מישהו אחר היה אמור לדבר איתך, מישהו אחר... אני :משה

 עוד פעם אתה אתה לא מבין אתה לא קולט? מה זה משנה :אילן דזי

מה זה לא , אתה לא תגיד לי מה זה משנה, בוא בוא תשמע... תשמע תשמע, אני לא יודע עזוב, עזוב עזוב :משה

 ..ואם הבנאדם הזה? הרב מזרחי עשה הרבה עם אנשים שאתה לא יודע בסדר, משנה

 ?נו אז מה, תאמין לי שאני יודע משהו גם שאתה לא יודע, אני יודע :אילן דזי

עזוב אותך שמע , יש פה מליון איש פה בארץ שיהיו מוכנים לתת את הדם שלהם עליו, פהיש מליון איש  :משה

 באמת עזוב אותך, מה אני אומר לך

 ?מה קשור? אני גם מוכן לתת את הדם שלי על האמת מה זה שייך? מה זה קשור :אילן דזי

תה לא יכול לתת את הדם א, זה לא משהו שקשור אליך אז זה לא, האמת לא קשורה, רוצה לשמוע האמת :משה

 ...אז אל דבר שטויות, על זה

אז למה אתה ? אתה מכיר אותי שאתה אומר שאני מדבר שטויות? תגיד לי מה אתה? אני מדבר שטויות :אילן דזי

 ?אומר שאני מדבר שטויות

 כי אתה עכשיו אומר לי אתה אומר את האמת, לא :משה

תעשו מה , אני אבוא גם לאן שאתה רוצה ותראה שתעשו מה שאתם רוצים ותראה שאני כמו גבר בא :אילן דזי

 ... זה, זה לא שייך פה, אני עם בורא עולם? אתה מבין, אני לא, אתה לא מכיר אותי, אתם רוצים



 . …אתה אתה מתחיל לגלוש, הלוו טוב טוב… ששש :משה

 [צילומים]אבא אתה לא מוקלט ואין פה , לא גולש, לא :אילן דזי

 …תשמע בוא בוא :משה

אף , אני רק אומר לכם שתבין אף אחד לא בא לדפוק אותו, אין פה איומים חס ושלום אתה בסדר מדבר :אילן דזי

לא הוא רשם לי ו" אתה רוצה מלחמה תקבל מלחמה"הוא רשם לי עכשיו לפני חצי שעה , אחד לא רוצה מלחמות

הוא מנסה להוכיח שהכל נקי ואני מראה לו , הוא הוכיח? מה זה שייך למלחמה? הזכרתי מילה של מלחמה על מי

 ? מה הבעיה פה אני לא מבין… זה כל הענין בינינו מה ה, זה כל, מראה לו ככה וככה וככה, תראה

 ?בוא רד מזה בסדר, בוא אח שלי היקר... בוא בוא בוא, טוב :משה

בלי שום , תשמע... אני לא, תשמע אני לא, תן לי לשבת על זה מה לעשות, תן לי לראות, וא נראהב :אילן דזי

 קשר תבין אני אמרתי לו את זה 

, עכשיו אתה מתחיל לדבר ככה הבנתי אותך, בסדר, לא מדבר איתך יותר נשמה, טוב אני זהו זהו לא מדבר :משה

 רד מזה וזהו

 מה :אילן דזי

 טוב נשמה יאלה, מזה אז הכל בסדר לא תרד, לא תרד :משה

 הכל יהיה בסדר בי :אילן דזי

 בוא נראה שהכל יהיה בסדר , בוא נראה :משה

 כל טוב שיהיה לך משה בי :אילן דזי
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  ?מה לעשות, מסרחי מתחיל להפעיל עליי עבריינים

11/02/2016 12:10 

 אמנון י יצחק ●

  ...זה עברייני צעצוע. שמעתי

11/02/2016 12:33 

 אמנון י יצחק ●

  הפעם הוא נפל גם כלכלית וגם פלילית

11/02/2016 12:33 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור

PTT-20160211-WA0056.opus (קובץ מצורף)  

11/02/2016 14:14 

 אמנון י יצחק ●

  ברוך תהיה

11/02/2016 14:38 

 אינסטלטוראילן דזי רחובות  ●

יש הרבה בעיות , אני מבקש לעצור את כל העניין עם החומר על הרב ולא לפרסם בשום אופן.שלום הרב

  ברחובות

12/02/2016 12:40 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

אנשים קפצו מעל  2אני מבקש שוב לא לפרסם כלום על מסרחי ביום חמישי בלילה .בוקר טוב כבוד הרב

ש התקשר אליי אדם מחסוי וניסה להזמין אותי לרמלה לאיזו עבודה "שלי ובמוצהגדר ונכנסו לחצר 

אני חושב שאני צריך להיפגש עם הרב ולראות מה אנחנו עושים . ועליתי על זה שזה בא מצד מסרחי

  .בבקשה תודיע לי. ה"בעז

14/02/2016 08:16 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור ●

רק , אני תומך ברב וממשיך לתמוך ברב, גביי אני עומד במילה שליל, ה יתברך"כבוד הרב רפואה שלמה בעז

לגבי מסרחי אמרתי לא לפרסם כלום בגלל .בגלל שאני יודע שהרב הולך רק על פי התורה הקדושה שהיא האמת

והשניה , הראשונה היא שמסרחי אמר שהוא מוכן לבוא לנשק לרב את היד ולבקש מחילה בפומבי, סיבות 0

מסרחי עושים לי בעיות ומנסים להזמין אותי לעבודות אינסטלציה כביכול כדי להיפגש שהעבריינים של 

אבל אם הרב ימצא לי פתרון לשני הדברים האלה לא יהיה אכפת לי שהרב ימשיך עד הסוף עם העניין .איתי

  תודה כבוד הרב.הזה

16/02/2016 10:12 

 אילן דזי רחובות אינסטלטור

https://youtu.be/hwjoUMOAmewהוא נשאל שאלה לגבי , הרב תראה כמה מסרחי שקרן ומצחיק

ב והוא מרגיע אותה שלא יודעים איפה זה יהיה והשותף שלו "כוכב שביטמגברת מפוחדת שגרה בארה

פני שהכוכב שיהיה לו לאן לבוא ל.חיזקי בסרטון שצילמנו אומר שמסרחי בונה בארץ את הוילה 

ואני אומר . ת"ולא מהשי' שוטר תנועה וכו, ובהמשך השיעור הוא אומר שאנשים מפחדים ממחלות.יגיע

  ....כ קשוט אחרים"קשוט עצמך ואח

16/02/2016 19:18 

https://youtu.be/hwjoUMOAmew


11:10אורך  112מסרחי מאיים שהרב ודזי יצטערו על היום שנולדתם   

ממש מאוכזב ממך ... תשמע אני עכשיו שמעתי את השיחה שלו שלך איתו לא ראיתי מימי כזו עזות פנים 

במדרגות שאי אפשר לתאר תשמע טוב אני בשלב ראשון אני אמרתי לו שישלח לך את הקבלה ואת כל מה שאתה 

 רוצה אין שום בעיה הכל שם רשום נגמר הסיפור 

יא רק להזיק אין לך מידת אמת אתה לא מחפש להיות צודק אין לך שום אבל עכשיו אני רואה שהמטרה שלך ה

 יראת שמים 

 תקשיב לי טוב טוב אני מרגע זה מודיע לך עכשיו שאתה מטריד אותי באופן רישמי 

לך ותפרסם עלי שקרים אין לך שום דבר לא היה לך ומעולם לא יהיה לך שום ? אתה רוצה לפרסם עלי שקרים

 לקנות בית קניתי בית מכספי אני מתפרנס בכבוד דבר נגדי מותר לי 

של תשובה ותורה אני מעולם לא חייבתי לא על ... להבדיל מהרב שלך שעשה מיליונים מענינים של צ' ברוך ה

שיעור כמו שהוא מחייב ומעולם לא מכרתי דיסק הכל היה לשם שמים הכספים מעולם לא עברו דרכי הכל נעשה 

 בארץ שחר שמאי היה ממונה על הכל הוא הזמין הוא טיפל הוא עשה הכל 

תחזור בך ותפסיק להטריד אתה רוצה ? לך תעליל עלילות אתה רוצה לעשות תשובה? רוצה להעליל עלילותאתה 

אתה לך ותפרסם מה שאתה רוצה אחרי שאנחנו נקבל את המשלוח אנחנו נפרסם את כל הקבלות ואת כל ? ניירות

מ וכמה עלה "עלה המעוכמה ... הנתונים בנוגע ל כל התורמים ונראה להם בדיוק כמה עלה וכמה עלה המכ

הכל ביחד כולם יראו שכמו שאמרנו להם בהתחלה שהדיסק עולה בסביבות חצי שקל לדיסק זה ... המשאיות והסב

 בדיוק המחיר 

אתה מינית את עצמך למבקר המדינה אתה לא מבקר המדינה אתה אולי חי בעצם בדמיון שאתה מבקר המדינה 

 אבל אתה לא 

מע טוב גם לי יש נגד הרב שלך בלי סוף חומר ששלחו לי אנשים עליו רק אני לא אבל אני אומר לך טוב טוב תש

אתם תצטערו על היום שאתם יורד לקטנוניות שלכם ולרמה השפלה שלכם אבל אם אתה תעליל עלי עלילות 

 זה אני מודיע לך עכשיו וזה מוקלט  נולדתם

י עלילה אחת משהו אחד אתה תגיד שהוא לא תאמין לי שעד עכשיו אני הבלגתי ושתקתי אבל אם אתה תעליל על

 אמת גם אתה וגם הוא אני ארדוף אותך בכל דרך שהיא 

 עד שכל העולם יראה את הפרצוף האמיתי שלכם 

על כל הבתים של הרב שלך על כל הכתובות על כל הנתונים על כל הסיפורים שהוא סיפר עלי הכל אני אחשוף 

 שיהיה לך ברור 

אתם תפסידו במלחמה נגדי אני לא מחפש מלחמות אני לא רוצה לצער את ? למלחמהאתה רוצה להכנס איתי 

 ה אתה תתחיל איתי בלכלוכים ובעלילות ובשקרים "הקב

 אני מודיע לך חד וחלק בידיעה שזה מולקט אצלך אתה תתחיל מלחמה אתם תפסידו במלחמה 

טריד אותי יותר כי אין לי סבלנות יותר ה יודע איפה הצדק ואיפה השקר ומרגע זה והלאה תזהר לא לה"כי הקב

להתעסק בהם תפסיק להטריד אותי לא תטריד אותי לא תטריד את ' דברים ברומו של עולם'לשטויות שלך יש לי 

 הרב חזקי ולא תטריד יותר את שחר שמאי ואף אחד אחר 



 ובה ותבקש מחילה תעשה מה שאתה מבין אני מקוה שעוד נשאר לך מצפון ונקודה יהודית בתוככך שתעשה תש

 בבקשה אתה בחרת '? אתה רוצה ללכת ברע ובחילול ה -אבל אם לא 

 

 

 

 

 

 


