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   :ואיום נורא
  . ב לוםשהבחור יוסף 

  התגייס אדלשטיין ג "הגרי של' בזיפונ בתישימ
  בתפילה . נראה הבחור שלום בתמונה ב

  ה"חורף תשע 'בזיפונ בתישיפ ברמן "עם הגרח

  
  

  , "קרתה סתם ככה"' נפילה כזאת בפוניבזהאם 
  למידים מדרכיואשרי ראש הישיבה שתלמידיו או 
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  בכירי הגייסים במופע יחצני אצל 
  ג אדלשטיין"הגרי 'אש ישיבת פוניבזר

  

  

 
  

: חושפת 17.4.16ץ לדיון ביום "המדינה בתשובתה לבג

, קשר רצוף ושוטף עם רבנים
על מנת , רים ונציגי ציבור"אדמו

  להביא לשילוב חרדים בשירות
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של נצח יהודה בכותל המערבי 16טקס השבעת גדוד 
 הגדוד החרדי הצהיר -החיילים נשבעו : צפו

אני 'החיילים קראו : בכותל של חטיבת כפירצפו בטקס ההשבעה החריג 
 'אני מצהיר'בעוד הגדור החרדי קורא ', נשבע

 14/04/2016 22:03ו "ניסן תשע 'חמישי ו אלי שלזינגר    יום
  .בכותל המערבי, )ה(מחזה חריג נראה היום בהשפעה הערב ? אני מצהיר או אני נשבע

, שינו את הנוסח, ל החרדי"לעומת חיילי הנח ."אני נשבע" ופתחו במילים, הנוסח השגרתי אודות שבועת האמונים לצהל ולמדינהקראו החיילים את , בהשבעה הערב של חטיבת כפיר
  ."אני מצהיר" וקראו

   .פיר הצטרפו אליווכל חיילי חטיבת כ, אני מאמין'הגדוד החרדי פתח בשירת, עם סיום הטקס. של גדוד נצח יהודה בכותל המערבי 16היה טקס השבעה למחזור מרץ 
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  עוד קבוצת חרדים מובלת לשמדו
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  !חסידים פורצי גדירות
  ...שותקים םכשרבותיה, מה יעשו הנערים ולא יחטאו
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  בכותל המערבי לחיילים השבעת חרדים ! הוי
  

  
  

  
  
  

   לפידיאיר לבחמימות  יד לוחץ חסידי חייל
  דפסחא קמחאאריזת ב גרוסמן דוד יצחקעם 
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  נציג דגל התורה                הפיתויים לגיוס       
  בבית שמש דואג לחיילים                נמשכים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  גיוס חרדים למשטרה הצבאית... הנה זה מגיע
  מעצר לאחיהם לשעבר ...הסיוםו ...בבודקים במעברים ההתחלה

  "על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים"
  .ל מחפשים אותך"שילוב החרדים בצה, מאתגר וקריטי לבטחונה של מדינת ישראל, מחפש תפקיד סזיפי, חרדי אוהב אתגר ואקשןאם אתה בחור 

  !ל שגרהתעודת לוחם ותפקיד שאין בו רגע ש, תעודת שוטר, 03התפקיד כולל הסמכה לרובאי . אנו מכוונים להקמת פיילוט של בודקי מעברים חרדים במשטרה צבאית באזור ירושלים
  .התפקיד מיועד לנשואים ורווקים כאחד

  חזי , לפרטים
  
  
  

   :הענינים מרכז
  חיילות עםבלשכת גיוס  ישיבה בחורי

  
  
  
  

   



  13עמוד |  ו  "ניסן תשע|    7גליון |  לשמד   חרדים

  חינוך למופת לחיילים החרדים
/ ? פרשתי מהישיבה כדי להתעלל במחבל מנוטרל

 הרהורים של חייל חרדי
 2015, 02נובמבר :תאריך   יענקי פרברי"נכתב ע

 .בימים האחרונים התקשורת בוחשת בחיילי נצח יהודה שכמה מהם נעצרו בחשד שהתעללו בעצירים פלסטינים שלא היוו סכנה
 .בזה אני וחברי והגענו לכמה מסקנות מעניינות וכואבות דשנו .העיסוק בזה תפס אצלי התעניינות מרובה) וגם במילואים(כלוחם לשעבר בנצח יהודה 

 .בלי לבדוק את הענין לעומק. התקשורת ברובה ישר תוקפת ומשמיצה מכל הבא ליד
בות של חייל לוחם בשטח כל אלו שקופצים בדרך כלל לא היו לוחמים ולכן לא מבינים את המורכ .למעט מקרים בודדים ברוב המקרים שחיילים נעצרו או נחקרו לא הוגש כתב אישום

 .אזרחי שצריך להתעסק עם מחבל שמסתתר מאחורי נשים וילדים
כ וחיילים ביחידות מיוחדות עוברים קורסים של "שוטרים ואנשי שב .והם מעולם לא עברו קורס איך להתנהג עם אוכלוסיה אזרחית 19החיילים הלוחמים מאד צעירים ורובם לא הגיעו לגיל 

 .ולא יודעים כיצד לנהוג. ר נזרקים לתוך הביצה והתופת"חיילים מחטיבות חי .סיה אזרחיתהתנהגות מול אוכלו
שראה ושמע על רציחות של יהודים  18מה אתם רוצים מחייל בן  .והוזהרנו על כך. אין ספור פעמים במהלך השרות הסדיר שלי רצינו אני וחברי להכות מחבלים ארורים שרצחו במו ידיהם

 ?יחבק וינשק אותו? פל לו מחבל בידיםשיעשה ברגע שנו
אותם התקשורת השמאלנית לא . אבל את החיילים שמסכנים את חייהם יומם ולילה .ואין להם אופק "מסכנים"כי הם בכיבוש והם " מבינה"את המחבלים הארורים התקשורת השמאלנית 

 ?תלהם אסור להביע רגשו. נהרג/נפצע/החיילים שרואים את חבריהם נדקר .מבינה
רק מחוסר ברירה . הכוונה לתת מכות או לאזוק בכוח .כל מי שעצר מחבלים יודע מה הכוונה . זה חלק מדרך המעצר. בשעת מעצרים לפעמים חייבים לתת מכות כי העצור מתנגד למעצר

 .אחרת ואחרי שהעצור נאזק ולא מהווה איום אסור להמשיך להכות אותו
אבל אם הם היו אלימים ועשו מעשים בניגוד . אם הם הפעילו כח מחוסר ברירה אני מאמין שיזוכו .והאם  הם הפעילו כח מחוסר ברירה. העצורים עשואני לא יודע בדיוק מה החיילים 

 "חישמלו עצורים עם מכשיר חשמלי ששולח אלקטרודות"לפי העדויות שנחשפו הם עשו דברים חמורים כגון  .הם יעמדו לדין. ל"לפקודות צה
 .יש הבדל עצום בין להפעיל כח הכרחי לעצור מחבל לבין להתעלל במחבל שלא מהווה סכנה באמצעות מכשיר חשמלי. נכון הם לא ראויים להיות חייליםאם זה 

 .לא הם, אנחנו. אנו לא חיות". חביב האדם שנברא בצלם אלוקים. "כל אדם באשר הוא. אהבת התורה ואהבת האדם, היוצאים מפתח בית המדרש מלאים ביראת שמים, חיילים חרדים
כי חיילי מילואים בדרך כלל . אני מתכוון רק על חיילים בסדיר .אני מאשים את המערכת הצבאית שבדרך כלל שולחת נערים שלא עברו שום הכשרה באיך מתנהגים עם אוכלוסיה אזרחית

 .הם בוגרים יותר ושקולים. וגם אלו שלא. נשואים עם משפחה
 כלום לא ישתנה. שחלק מהאימונים של לוחם זה התמודדות עם אוכלוסיה אזרחית ל לא יפנים"עד שצה

 כלוחם' נצח יהודה'יענקי פרבר שירת בפלוגה החרדית 

  

  חיל חרדי נעצר בחשד שירה מנשקו האישי
  "בכל חומרת הדיןמתייחסים לזה . "שוטרים שהוזעקו לבנין בעיר עצרו חיל חרדי שירה זיקוקים וקליעים מגג בנין בעיר: בני ברק

Posted by: משה הרמן  in תגובה אחת  2016במרץ  24 חדשות  
  .שוטרי מרחב דן הוזעקו למקום בעקבות תלונות של שכנים ומצאו את קליעים מפוזרים על גג ביתו". לכבוד פורים"חיל חרדי תושב בני ברק נעצר אמש בחשד שירה מנשקו האישי 

  .א שכנע את השוטרים ואלו עצרו אותול" התירוץ", שהדבר נעשה כחלק מחגיגות פורים אולם כצפוי, כאמור, החייל טען
  .שירה את הזיקוקים) 20, ב .תושב ב(צוות בילוש אשר הגיע למקום איתר את החשוד . אמש התקבל דיווח על זיקוקים הנורים מכוורות אשר נורו מגג בניין בבני ברק"מהמשטרה נמסר כי 

  .זורים על הגגמ אשר היו פ"מ 5.56איתרו הבלשים תרמילי , במהלך התחקור הראשוני
  .לכבוד פורים) כדורים חסרי קליע(קים "כשנשאל החשוד לפשר התרמילים ענה כי ירה קצת ח

  .רימוני הלם ואמצעי לחימה נוספים 6במהלך חיפוש אשר נעשה בביתו אותרו עוד 
  ".ח"החייל נעצר לחקירה ובסיומה הועבר לטיפול גורמי מצ

  

  אצל החרדים מקדמים בגיוס בנים
  ניקים מקדמים גיוס בנותאצל המזרח

 ל"עלייה משמעותית בגיוס דתיות לצה
 2015הרי שבשנת , בנות דתיות 935" רק"ל "התגייסו לצה 2010אם בשנת 

 מהן 1,830התגייסו 
 02:34 04.11.2015 :פורסם ב    כתבתנו לענייני צבא, לילך שובל

בנות  935" רק"ל "התגייסו לצה 2010אם בשנת . בשנים האחרונות לצבאל מדווחים על עלייה ניכרת במספר הבנות הדתיות המתגייסות "בצה
   .מהן 1,830התגייסו  2015הרי שבשנת , דתיות

, הכנס היה הגדול ביותר אי פעם לבנות דתיות. נערות 1,600שאליו הגיעו כ־, "הסברה לבת הדתייה"ל כנס "אתמול ערך אגף כוח האדם של צה
עושים מאמצים , ל מייחסים חשיבות גדולה לגיוס הבנות הדתיות"בצה. בנות שהגיעו אליו בהשוואה לאשתקד 200כאשר מדובר בעלייה של יותר מ־

  .כך שתוכלנה לשמור על אורח חייהן הדתי, ניכרים על מנת להסביר את חשיבות השירות ומתאימים להן ככל האפשר את מסגרת השירות
אנחנו . ל"והיא מביאה איכויות גבוהות למדינה ולצה, אוכלוסיית הבנות הדתיות גדלה: "לבנותאמר , האלוף חגי טופולנסקי, ראש אגף כוח האדם

  ."וכמה שיותר, צריכים את האיכות הזו בהרבה מקומות
בחיל , יןל יותר בנות דתיות בחיל המודיע"יש היום בצה"אמרה לבנות כי , שמגיעה מבית דתי, תת־אלוף רחל טבת־ויזל, ל לענייני נשים"יועצת הרמטכ

  ."באמת צריך כל אחת ואחת מכן. ויש גם לוחמות, ר ומדריכות שריון"כמדריכות חי, בחיל האוויר, בתקשוב, בטכנולוגיה, החינוך
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  "והיית משוגע ממראה עיניך"
  ל"תמונות מהאתר הרשמי שילוב חרדים בצה
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  התומכים בשמד
   דוד לאו, פנחס אבוחצירא, דוד יוסף

  ו"ח אדר תשע"מעודדים את הנופלים לשמד בר
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בנות הוציא את : הר נוף "בית יעקב" !יהישערור
  התחמושת גבעתאתר הצבאי ו לטיול ב- ה ותכית

  "....על פי דעת תורה צרופההכל "
  

  הקנאים חסמו את האוטובוסים: בגלל טיול
עשרות חרדים הפגינו הבוקר בשכונת הר נוף 

מול בית הספר של החינוך , בירושלים
ס שולחת את "העצמאי במחאה שהנהלת ביה

  ".גבעת התחמושת"התלמידות לטייל ב
Posted by: משה הרמן וישראל שקולניק in 0 2016במרץ  6 חרדים  

, הפגינו עשרות חרדים בשכונת הר נוף בירושלים 8:45הבוקר בשעה  :ית הספרמחאת הקנאים נגד ב
  במחאה, מול בית הספר של החינוך העצמאי

  ".גבעת התחמושת"ס שולחת את התלמידות לטייל ב"שהנהלת ביה
ההנהלה שלחה את בנות בית הספר לטייל בגבעת התחמושת וזאת כחלק , לטענת המפגינים

  .ות צבאים יחד עם בנות חילוניותמההסתגלות ללימוד במקומ
  .המפגינים נשאו שלטים ופיזרו פשקווילים בפני התלמידות

. המפגינים חסמו את האוטובוסים שעשו את דרכם לגבעת התחמושת, לטענת גורמים בבית הספר
  שוטרים שהגיעו למקום פינו כעבור שעה את המפגינים מהמקום ואיפשרו לאוטובוסים להמשיך בדרכם
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  סיורים ביידיש בגבעת התחמושת: טרנד חרדי
שמקבלים , לאחרונה מגיעים לאתר המורשת הממלכתי תלמידים של תלמודי תורה

  "זה הישג מבחינתנו: "מנהל האתר. הסברים ביידיש על הקרבות באזור
  07:58, 08.03.16   :פורסם  ציפי מלכוב

שמקבלים הסברים ביידיש , לאחרונה מגיעים מדי יום לאתר הקרבות הממלכתי עשרות תלמידים חרדים :תלמודי התורה בירושלים גילו את גבעת התחמושת
  ".המורים מדגישים בפניהם את הגבורה של החיילים: "מנהל האתר. ממוריהם

ה מתייצבים במקום גם עשרות תלמידים לאחרונ, משפחות ירושלמיות ומתגייסים צעירים המגיעים מדי יום לאתר מורשת הקרב בגבעת התחמושת, ל"לצד לוחמי צה
  .שמקבלים ממוריהם הסברים ביידיש ומגלים עניין רב בקרבות שהתנהלו במקום, חרדים
  .רמות אשכול ושמואל הנביא, לאחרונה גילו את האתר תלמודי תורה משכונות צפון העיר כמו סנהדריה, מנחם לנדאו, ר הנהלת גבעת התחמושת"לדברי יו

  .מספר לנדאו, "ופשוט החליטו לקחת את תלמידיהם ליום באתר ובמוזיאון שלו, מקומיות של מורים שביקרו בעבר במקום ומצאו אותו מענייןמדובר ביוזמות "
  ".גם אז ההסברים ניתנים ביידיש, גם תלמידות סמינרים מגיעות לאתר עם המורות שלהן"

המלמדים , מים"הם מטפסים על הטנקים ועל הזחל. "זוחלים בתעלות ונכנסים לבונקרים, במוזיאון הפתוחתלמידי תלמודי התורה מגלים עניין רב מאוד , לדברי לנדאו
  .הוא אומר, "זה הישג מבחינתנו. מדגישים בפניהם את הגבורה של החיילים
וזה מאוד מרשים , ים שירושלים נקנתה בדםמסביר, אני יודע על מלמדים שמביאים את תלמידיהם לגבעת התחמושת. "חבר המועצה יוחנן ויצמן מכיר את התופעה

  .הוא מספר, "את התלמידים
והיה לאחד  1967הקרב על הגבעה החל בחמישה ביוני . גבעת התחמושת היא אתר לאומי להנצחה ולהנחלת מורשת המערכה על ירושלים במלחמת ששת הימים

הסיורים מתקיימים בשטח הפתוח וניתן ממש . אתר מורשת ממלכתי ולמוזיאוןלאחר מלחמת ששת הימים הפך המוצב ל. הקרבות הקשים במערכה על ירושלים
   .לראות כיצד התנהלו הקרבות בתעלות ובבונקרים

  
  סיור של תלמידים חרדים בגבעת התחמושת

  

  : שר הביטחון יעלון

  ל"חרדים בצה 5000כיום משרתים 
יש היום חרדים . "חלקם קרביים וחלקם במסלולים שונים, ל"חרדים בצה 5000משרתים  כי כיום, אמר בצהרים במליאת הכנסת, שר הביטחון משה בוגי יעלון

  .אלא גם נקודת התחלה לחייהם האזרחיים, ואלו מסלולים שלוקחים בחשבון לא רק שירות צבאי, בלוגיסטיקה, במודיעין, שמשרתים בחיל הים
היעד לשנה הקרובה , משרתים 2380-משרתים והגענו ל 2400היה  2014היעד שקבענו בשנת , יעלון נתן נתונים נוספים ואמר כי השנה כשאנו סופרים שנות גיוס

  .והנה אנו רואים ברכה, גם בגלל צרכי צבאי ואפשרות לגייס, לא בגלל המגזר החרדי, 2700
הוקם צוות , לאחר שחוק טל לא ייושם כפי שצריך, טוריהואני מזכיר את ההיס, ניסיון לכפות תמיד גרם לנזק. "יעלון מתח ביקורת על ניסיונות הכפייה לאורך השנים

כ בממשלה "אח, הגענו למשבר פוליטי עם ועדת פלסנר שחיפשה סנקציות, ל"מ אייל גבאי שהמליץ לחזק את מה שקשור לשירות בצה"בראשות מנכל משרד רה
שעצם הדיון המתלהם הביא , ואני יכול להגיד לכם. ית באופן שמאייםהקודמת חוקקנו חוק שלכל אורך הדרך העברתי ביקורת על ההתעקשות לגבי סנקציה פליל

  ".לא תמיד צריכים להיות צודקים אלא חכמים וזו הדרך הנכונה. לירידה משמעותית בהתייצבות החרדים בלשכות הגיוס
אלף סטודנטים וזה על ידי כך שמאפשרים  12-מעלה מהיום יש ל. באופן לא מפתיע ירד גם מספר התלמידים בלימודים האקדמאיים, כאשר עסקנו בסנקציה פלילית

  .להם לשמור על אורח חיים חרדים
לא קראתי לזה . משרתים ולא משרתים, הנושא כפצע פתוח בחברה הישראלית. יעלון הוסיף ואמר כי הנושא הינו חשוב ביותר לחברה הישראלית בראייה היסטורית

  .נטלכי ראיתי בכך זכות ולא , אף פעם שוויון בנטל
, אז אני מאמין בו מאוד, שאומרים שאני בוודאי כמי ששירת לא מאמין בו שמעתי היום בדיון אנשים : "בדבריו התייחס גם לביקורת שנמתחה עליו מצד חברי אופוזיציה

  .היא לאפשר את השירות ולא לכפות אותו, ודרכי כמי שעסק בגיוס חרדים גם בהיותי במדים וגם בשנים האחרונות כשר
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   ...דניקים"תחילים בחבמ
  בכפיה וגוייסידניקים "מאות חב

  בחורים 300- ל' בן ישיבה'בוטל מעמד : שערוריה
מכתב מרשויות הצבא המודיע על , של השנתיים האחרונות' קבוצה'בוגרי ה –ד "בחורי ישיבות חב 300קיבלו למעלה מ, לפני כחודש לערך

זאת לאחר שפנייתם , ד בבקשה להתערב בנושא החשוב"הבחורים לרבני חב•  מתקדמיםביטול מעמדם כבן ישיבה והחלת תהליכי גיוס 
  לסיפור המלא • לעסקנים לא הניבה פירות

  ל׳ בשבט ה׳תשע״ו  |  ד אינפו"חב
מה , ל בשנת הקבוצה"במשך עשרות שנים הכיר צה. ד ידעו עליות ומורדות רבות בעשרות השנים מאז החלה הנסיעה לקבוצה"ל לתלמידי ישיבות חב"היחסים המורכבים שבין רשויות צה

ד בוטל ההסדר ובחורים רבים נחשבו למשתמטים "תמוז תשנ' אלא שמאז ג, ולאחר מכן לחזור לארץ הקודש למעמדם כבני ישיבה, שאיפשר לבחורים לצאת ללמוד שנה בחצרות קדשנו
  .מגיוס

על פי ההסדר קיבלו הבחורים היתר . ד בארץ"בתיאום עם ראשי ישיבות חב, ד ועסקנים"ר התערבות של רבני חבזאת לאח, בשנים האחרונות שוב נעשו מאמצים להסדיר את הנושא
  .כאשר לאחר החתונה ושנת לימוד בכולל התגייסו רבים לאחד המסלולים של גיוס חרדים, ולאחר מכן חזרו לארץ למעמד בן ישיבה, יציאה לשנה לקבוצה

. כאשר תלמידי הקבוצה מהשנים האחרונות קיבלו הודעה על ביטול מעמדם כבני ישיבה והתחלת תהליך הגיוס שלהם, ד שוב בוטלו"ל לחב"בין צהכעת מסתבר כי ההבנות האחרונות 
  :ד שיתערבו בנושא החשוב"ולכן הם יצאו בפניה לרבני חב, הבחורים פנו לעסקנים שלא הועילו

  :ד"הפניה לרבני חב
  ד לצבא"בחורי ישבות חב קריאה לעזרה במניעת גיוס: הנידון

מכתב מרשויות הצבא המודיע על ביטול מעמדם כבן ישיבה והחלת תהליכי גיוס , של השנתיים האחרונות' קבוצה'בוגרי ה –ד "בחורי ישיבות חב 300קיבלו למעלה מ, לפני כחודש לערך
  .מתקדמים

  .לארץ' קבוצה'עם חזרת הבחורים משנת ה, לאחר שבשנה שעברה התקבל, המעמד בוטל בהפתעה
ד למשרד הביטחון לגבי הנסיעה לשנת "הובהר כי כל עוד לא יהיה הסדר מוסכם בין ישיבות חב, י המדינה על גיוס החרדים"הממונה ע, יעקב רשי –מטעם מפקד מדור בני ישיבות 

  .יחויבו הבחורים בגיוס מיידי לצבא', קבוצה'ה
  .וההסכם אינו נראה כלל באופק, ל"יכים לקראת גיוסם לצהשישנם מאות בחורים שכבר החלו בתהל, המצב כעת הוא

ישנם כאלו שאינם חסידים דיו כדי להתעקש להתגייס , אך חלק ניכר מתלמידי הישיבות יאלצו בעל כרחם להתגייס לצבא, המיעוט העיקש ישתדל אמנם לקבל פטור על ידי תחבולות שונות
  .ל"חילוניות ר למסגרות' ויתכן כי יתגייסו אפי, למסלולים חרדים
  .ונראה כי איש אינו מנסה לפעול לקידום הסכם כל שהוא, אך הם אינם יודעים מימינם ומשמאלם דבר בענין כה חשוב, ד וראשי הישיבות שתפקידם לפעול בענינים אלו"פנינו לעסקני חב

במקום לפעול לביטול הגזירה הנוראית של מאות בחורי , )ל"וד', רחל בתך הקטנה'לנקוב ב ואיננו צריכים(הבוחרים להתעסק בענינים של מה בכך , זוהי אוזלת יד נוראה מצד העסקנים
  .הישיבות העלולים לעזוב את ספסל הלימודים ולהתגייס לצבא

אלו מעשים שבכל . בהשתדלות עסקניםוכעבור חודש המעמד הוחזר , בתחילת השנה קיבלו כאלף בחורי ישיבות המזוהים עם תלמידי הרב אויערבך ביטול מעמד בן ישיבה: רק לדוגמא
  ?ד המצב לא יתנהל כך"ומדוע שבחב, יום בכל קהילה או מגזר שהוא

  .ואסון נוראי שאחריתו מי ישורנו, ד"ו יתגייסו הבחורים בעל כרחם לצבא תיהיה זו תעודת עניות לראשי ומנהגי חב"באם ח. ד להתערב בנושא הכה חשוב"אנו מבקשים ודורשים מרבני חב
  .לפני שיהיה מאוחר מידי, חלקם של הבחורים כבר החלו בתהליכי גיוס בלשכות הגיוס השונות וחייבים לעצור את הספינה בזמן, מצב חרום ממש זהו

  .ד"קבוצה תשע –תלמידי ישיבות תומכי תמימים : על החתום

  
  מאות בחורי ישיבה צפויים לגיוס בכפייה: ד"סערה בחב

אין "לדבריו עסקנים ש• " ד בסכנה"ישיבות חב: "ד יוצא במכתב תחת הכותרת"מבכירי רבני חב, אקסלורד הגאון רבי גדליהו: ד"דרמה בחב
  "נצא להפגנות להדוף הגזירה: "ל לגיוס מאות תלמידי ישיבות"הגיעו להסכמה עם צה" בהם ריח תורה

  15/03/2016 19:02ו "אדר ב תשע' שלישי ה עקיבא ווייס יום
ל תחת "במכתב חריף נגד הגיוס לצה) ג(הגאון רבי גדליהו אקסלורד יוצא הערב , ד בחיפה"חברב קהילת : ד"דרמה בחב
   "ד בסכנה"ישיבות חב: "הכותרת
הרב גם תוקף עסקנים . ד ברחבי הארץ נמצאים בסכנת גיוס מיידית בכפייה לצבא"תלמיד ישיבות חב 300-לטענתו כ

   .ד לצאת להפגנות"יהיה צורך על חסידי חבל וכי אם "ד וקובע כי אסור לשתף פעולה עם צה"בחב
. ב"בארה 770-כדי ללמוד שנה ב' קבוצה'ל ל"לפיו בחורי ישיבה זכאים לצאת לחו, ד עם הצבא"בעבר הופעל הסדר בחב

ל יגייס כל בחור שטס "עם זאת כפי הנראה הושגו הבנות עם הצבא לפיו צה. גם ההסדר הזה בוטל -כאשר חוק טל בוטל 
   .ד"והדבר קומם את רבני חב, זרתועם ח, לקבוצה

ל "המשרתי בצהד "שוקלים להורות לחסידי חב, ד"נודע כי מספר ראשי ישיבות מרכזיות בחב' בחדרי חרדים'ל
ד גם נכללת ביעדי המגזר החרדי "יצויין כי חב. ד"ל לחסידות חב"עד להסדרת הנושא בין צהלערוק ולא להתייצב 

   ד"חבמה שמקומם אישים רבים בחסידות 

עסקנים מסויימים נפגשו עם הצבא והגיעו עמם "במכתבו מתיייחס הרב אקסלורד לפרסום על כך ש
   .ל בכפיה לצבא"ה ועוד ועד רח"ד ע"תשע'ה' הקבוצות'שבעקבותיו צפויים לגייס את בחורי , להסכם בעייתי

בנוסף לכך , כ בבטחון המדינה"ופוגע עישל הרבי שבחורי ישיבה המתגייסים חבצא הרי הוא בבחינת יריק ' ידועה דעתו הק"
    .ידועים הסכנות הרוחניות לבחור ישיבה הנמצא בצבא ואף אחד לא יכול לומר זכיתי לבי

ד "ד יתכנסו ויחליטו שבשום פנים ואופן לא יפלו בין בחורי ישיבות חב"ד וראשי ישיבות חב"על כן מוכרח הדבר של רבני חב"
   .כמו שלא מגייסים בחורי ישיבות חרדיות מכל המגזרים. לא יגוייס' תמים'ור לשאר כל הישיבות החרדיות ואף בח

שמועות . ד באלפיהם להדוף את הגזרה"ואם יהיה צורך בהפגנות יצאו חסידי חב"
ומי יודע מהי  בלתי פוסקות שיש רפיון מצד ראשי הישיבות בנוגע למצוקת התלמידים

ואין שומעים מראשי הישיבות את ,ל"ד בצפת שרובם ככולם במצוקה הנ"בובפרט אני מזכיר את תלמידי ישיבות ח. הסיבה
   .גאון יעקב הנדרש כאשר סכנה איומה כזו מרחפת מעל תלמידיהם

ומכיון שמדובר ביסוד הקיום של הישיבות הגיע . לפיכך הרושם הוא שיש כאן אדישות וריפיון ומי יודע אם לא גרוע מזה"
   .הזמן להתנער ולעשות מעשה

אם נחלץ חושים אין ספק . שריח התורה אין בהם והם מסוכנים וצריך זהירות מהם"ד "ממשיך ותוקף עסקנים בחבהרב 
   .ה ועיסוק בהסרת הסכנה היא מלחמת מצווה שאין למעלה ממנה"בדבר שנצליח בעז

ים זאת הם בחורי הכרח הוא להקים מיד ועד שירכז את הפעילות בזה ונראה לי שאם אין אני לי מי לי ומי שיכול להק"
אין לסמוך יותר על הבטחות מרדימות מצד ההנהלה שאין . ק שהעניין נוגע להם אישית ובפרט ישיבת צפת"הישיבה שבאה

    ".מאחוריהן מאומה
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  ד בסכנת גיוס"חסידי חב 300; "נצא, אם יש צורך בהפגנות"
   יעקב אבי  11.04.2016ג׳ בניסן תשע״ו  20:26  

יגוייסו , ל לצורך לימוד בישיבות בניו יורק ולכשיחזרו וינשאו"ד יהיו רשאים לצאת לחו"ד על הסדר לפיו תלמידי ישיבות חב"חבלפני שנתיים חתמו עסקני 
  תלמידים בסכנת גיוס מיידית 300: התוצאה• ל "לצה

, שנים 3ובעקבות זה שהוא חתם לפני , מצרפתיש אברך שחזר ", מאות בחורים נמצאים בסכנת גיוס וחלקם אף נעצר בשל סירוב להתגייס, בעקבות ההסדר
  .סיפר נחשוני, "הוא עצור מספר שבועות

  .ד יעקב גלויברמן"בדיון השתתפו העיתונאי יצחק נחשוני ואיש חב. כך עולה מדיון שנערך במהדורה המרכזית בהגשת אבי מימרן, ד בסכנת גיוס מיידית"חסידי חב 300
בחורי הישיבה יוכלו , ל"על פי ההסדר שהושג בהסכמת בכירי הרבנים בצה. ד לרשויות הצבא לפני כשנתיים"וצאה מהסכם שנחתם בין עסקני חבסכנת הגיוס על מאות הבחורים עלתה כת

  .ל"יגוייסו לצה, ד בניו יורק ולכשיחזרו וינשאו"לצאת לשנת לימודים בישיבות חב
עומד על , מספר הבחורים שיצאו מן הארץ בעקבות הסכם זה. מאות הבחורים לגיוס מיידי  ל מבקש את "צה, מכך אלא שבמהלך השנתיים האחרונות היו גורמים שחיבלו בהסדר וכתוצאה

  .בחורים 300- כ
לת על זה מחלוקת שמטלט", חלק מהרבנים אמרו לא לחתום על ההסכם הזה, לדבריו. אמר הפרשן יצחק נחשוני במהדורה המרכזית, "הבחורים האלו אבודים מבחינה מסויימת 300"

  ".ישיבות חבד וכעת חלק מהתלמידים עומדים לפני גיוס
דיברתי עם . 'זעקתי נגד ההסכם כי הוא נגד דעתו של הרבי מלובביץ, לפני שנתיים שלוש נעשה הסכם. כל ההסכם הזה נולד בחטא"די הרב יעקב גלויברמן טען במהדורה כי "העסקן החב

  ".רבנים שאמרו שהם לא ידעו על דבר כזה
הרבנים יצאו נגד , ל"גם כשהיו הסכמים של חודש אימונים בצה. היה הסדר בשנות החמישים שבחורים שיוצאים לשנת לימוד נחשבים כתלמידים ואין להם שום עניין לצאת לצבא", ולדברי

  ".הרבי שלל כל הסכם הכובל את הבחורים לצבא. עושה את זה על דעת עצמו, מי שעושה את זה. זה
שקל  1100תקציב שעומד על . אותם ישיבות יקבלו תקציב מיוחד כישיבות שמעודדות גיוס", הכניסה כסף רב למוסדותיהם, כי הסכמת ראשי הישיבות להסדר, נחשוניבמהלך הדיון טען 

  ".יותר מישיבות ההסדר, על כל בחור
הוא עצור מספר , שנים 3ובעקבות זה שהוא חתם לפני , יש אברך שחזר מצרפת", ייסמאות בחורים נמצאים בסכנת גיוס וחלקם אף נעצר בשל סירוב להתג, בעקבות ההסדר, כך או כך
  .סיפר נחשוני, "שבועות

שבחור ", כתב הרב אקסלרוד, "של הרבי' ידועה דעתו הק" .ד"ד המתגורר בחיפה מכתב חריף אותו שיגר לרבני חב"רב מחסידי חב, הרב גדליהו אקסלורד לפני מספר שבועות הוציא
  ".בנוסף לכך ידועים הסכנות הרוחניות לבחור ישיבה הנמצא בצבא ואף אחד לא יכול לומר זכיתי לבי, מתגייס לצבא הרי הוא בבחינת עריק ופוגע על ידי כך בבטחון המדינהישיבה ה

, לא יגוייס' תמים'ואף בחור , לשאר כל הישיבות החרדיות, ד"שיבות חבשבשום פנים ואופן לא יפלו בין בחורי י, יתכנסו ויחליטו, ד"וראשי ישיבות חב, ד"על כן מוכרח הדבר שכל רבני חב"
  ".כמו שלא מגייסים בחורי ישיבות חרדיות מכל המגזרים

למצוקת בנוגע , שמועה בלתי פוסקת שיש רפיון מצד ראשי הישיבות. ד באלפיהם להדוף את הגזרה"יצאו חסידי חב, אם יהיה צורך בהפגנות" הרב אקסלרוד הבטיח במכתבו כי
  ".והם מסוכנים וצריך זהירות מהם, שריח התורה אין בהם, ד"יש מעסקני חב", לדבריו". ומי יודע מהי הסיבה, התלמידים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  יש נשים, אין מקווה: דיים"זעקת החיילים החב
של חיל ' ר כחול"שח'ל במסגרת תוכנית "שהתגייסו לאחרונה לצה, מרביתם נשואים, דיים"חיילים חב: בלעדי

החיילים מספרים על אירוע ● כי התנאים שהובטחו להם מופרים ' שטורעם'האוויר טוענים בשיחה שקיימו עם 
לא תסתובבנה כלל במקום למרות ההבטחות כי נשים , חמור שבו מפקדת הגיעה להעיר אותם באזורי השינה

  לסיפור המלא ● ' שטורעם'הם אומרים בכאב בשיחה ל, "אם היינו יודעים שזה המצב לא היינו מתגייסים"● 
טוענים החיילים אך מסתבר שלא פעם , זהו אכן המצב. התיקון לחוק הגיוס החדש אושר היום בכנסת ושר הביטחון משה יעלון אף התפאר בכך שגם ללא הסנקציות גיוס החרדים עולה

  .החרדיים כי הם סובלים מהפרות בנוגע לצרכי הדת ובניגוד למה שהובטח להם
ואנחנו , הגענו לטירונות בחיפה ביום ראשון שעבר: "ובפיהם תלונות קשות' שטורעם'יצרו קשר עם , של חיל האוויר' ר כחול"שח'שהתגייסו בשבוע שעבר לתוכנית , דיים"כמה חיילים חב

  ".ה במסלול הזה נשואים ומדובר במשהו ייעודי לנו כחרדים'רוב החבר. 21 ד"שוהים בבה
העניין . ה סידרתי את המקווה'חבר'ששכנע אותנו להתגייס והוא אמר ) השם המלא שמור במערכת(' ביום שהגענו פגשנו את י. כששכנעו אותנו להתגייס אמרו שיהיה מקווה",לדבריהם

  ".אבל יש הרבה באזור –לא סוכם על שם ספציפי. נלך למקווה בקריות, לדבריו. 'טופל
הלכנו למישהו בכיר בבסיס שאחראי על הטירונות והוא הטיל את האשמה על מפקדת . שלישי וכן הלאה, במהלך השבוע שעבר כשהגענו אמרו שאין מקווה וזה נמרח בשני"אלא ש
  ".כה לא ראינו אותה עד. ביום ראשון השבוע אמרו לנו שנדבר איתה ברגע שהיא תגיע. הפלוגה

  "...ה בכירים והם רוצים לארגן לנו איזו בריכה של ילדים'כעת יצאנו מפגישה עם חבר: "החיילים הוסיפו
אסף את כולם ושאל המפקד . מה שקרה שהתחילו לדבר איתנו ולהעיר לנו. כיות שאמורות לצפות בנו"הגיעו אמש נשים ואז הסבירו לנו שהן מ: "קשות יותר, ויש להם גם טענות נוספות

  ".תפני למפקד שלנו ואל תדברי איתנו ישירות'כית נגיד לה "בסופו של דבר הגענו לפשרה שאם מגיעה מ. 'פקודות'והסמל אמר שזה , ה אמרו שזה מפריע'חבר 20. למי זה מפריע
אפילו המפקדים . המפקדת נכנסה אתמול להעיר החיילים לשמירה, ם בסביבתנו למרות כל ההבטחות כי לא יימצאו נשי: "אתמול בלילה נעשה משהו חמור אף יותר, לדברי החיילים

  ".לא היינו מתגייסים –אם היינו יודעים שזה כך . זה מפריע לנו מאוד כי לא אמורה להסתובב בנינו אישה ובטח לא להעיר גברים. זו חוצפה. הבנים לא עושים זאת
  :'שטורעם'בתגובה לטענות גורם צבאי מסר הערב ל

  ".החיילת לא נכנסה לחדרי החיילים אלא קראה לחיילים להתעורר לשמירה מהמסדרון"
. זוהי פריבלגיה הניתנת לחיילים המבקשים ולא קיימת פקודה המחייבת להעניק לחיילים טבילה במקווה"באשר לטענת החיילים כי הובטח להם אפשרות לטבול במקוה ציין הגורם כי 

  ".עם החיילים בה הציע להם שני אפשריות על מנת שיוכלו לטבול במקווהקיים רב החיל שיחה , בנוסף
  .דיים וידווח"ימשיך לעקוב אחר המצב בקרב החיילים החב' שטורעם'

    



  28עמוד |  ו  "ניסן תשע|    7גליון |  לשמד   חרדים

  בואו לשרת במשטרה: ארדן קורא לחרדים
  "תהנחתי להרחיב גיוס חרדים למשטרת ישראל ולבצע את ההתאמות הראויות כדי שקליטתם תהיה מוצלח: "השר ארדן

  16/03/2016 19:04ו "אדר ב תשע' רביעי ו יום אלי שלזינגר

בכדי שיוכלו להשתלב , הנחיתי את משטרת ישראל לבצע התאמות נוספות לציבור החרדי: "השר ארדן אמר בנאומו. תקווה-א בפתח"אדר של ארגון זק' בכנס ז) 'ג(נכח אמש , כ גלעד ארדן"ח, השר לביטחון הפנים
   ".במשרה מלאה, אני מעוניין לראות חרדים רבים במשטרה: "עוד הוסיף ארדן ואמר". בשורות משטרת ישראל בצורה הראויה ביותר

    .א בשנה האחרונה"גון זקבנאומו הדגיש השר ארדן את הערכתו הרבה כלפי מתנדבי הארגון בשם ממשלת ישראל וכי המשרד לביטחון הפנים הכפיל את הסיוע שהוא מעניק לאר
שנעשה עם , זהו חסד של אמת. שיעשה עמו חסד של אמת ולא יקברהו במצרים, יעקב אבינו בערוב ימיו ביקש מיוסף בנו. א ומתנדביו ראויים לכבוד שאנו מכבדים אותו הערב בנוכחותנו"ארגון זק: "השר הוסיף

   ".לא על מנת לקבל פרס או תגמול, המתים
פ "עוסקים בעבודה צמודה עם חוקרי מז, אלו מבין המתנדבים שהם גם מתנדבי משטרה. וכיום עוסקים מתנדבי הארגון גם בהגשת עזרה ראשונה, ייתוא את תחומי עש"השר ארדן ציין כי במשך הזמן הרחיב זק

   ".ובמשימות נוספות, כולל מתחת למים, בסיוע באיתור נעדרים, בזירות של מוות לא טבעי
את השילוב של בני החברה החרדית בחברה הישראלית אנחנו רוצים לראות . "המשמשות חוקרות במשטרת ישראל ומצילות נפשות ילדים, חרדיות נשים 9השר ארדן הביא כדוגמא מוצלחת את פעילותן של 

  .אמר השר, "מודעים היטב לפיקוח הנפש היומיומי בו עוסקת המשטרה, פ כל כך הדוק ומועיל"שעובדים צמוד לחוקרי המשטרה ובשת, אתם. מתבסס ומעמיק

  

  נגייס שוטרים חרדים לטיפול בבעיות המגזר: ל"מפכה
הסביר על חוסר האמון של הציבור במשטרה , ל המשטרה נאם בכנס עורכי הדין"מפכ

  ופרס את תכניתו לטיפול בבעיות מול המיעוטים בישראל
  06/04/2016 12:48ו "ז אדר ב תשע"רביעי כ קובי הר צבי יום

    .וביניהם גם למגזר החרדי, והתייחס לצורך בחיזוק הקשר בין המשטרה למגזרים בישראל, בכנס לשכת עורכי הדין באילת) 'ד(היום  ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך נאם"מפכ
אמון זה לא . זה תנאי של המשטרה לתפקד. המשטרה לא יכולה לתפקד בלי אמון ציבור. "ל את נאומו"פתח המפכ, "הוא שוזר ונשזר עם כל המהפכות האחרות, אנחנו בעיצומה של מהפכה בנושא אמון הציבור"

   ".נושא האמון הוא קריטי ויסודי אסור להתייחס אליו כיחסי ציבור. אנחנו חייבים את אמון הציבור איש לא יקרא לנו אם לא יאמינו בנו. יחסי ציבור
, זה תהליך מורכב של הצפת בעיות. במקום שהוא מבלה, לפתור את הבעיה של האזרח במקום שבו הוא חי המשטרה צריכה. בכל אזור אזרח מוטרד ממשהו אחר. אנחנו מקדשים את השונות בין הטריטוריות"

   ".אבל זה צריך להיעשות עם הציבור
כל כך חשוב לעשות , חד שיוצא לשטח פוגש את האחריםחרדים וחילונים וכל א, דתיים, וגם נוצרים, גם יוצאי קהילת אתיופיה: "וחיזוק הקשר עמם, ל התייחס אף לנוהל כלפי מיעוטים בחברה הישראלית"המפכ

יחסים בתוך המשפחה בקהילה האתיופית ועבירות , כך נבין איך לטפל בעבירות אלימות במשפחה בחברה הערבית. נגייס מכל האוכלוסייה. שיבוא מוכן יותר לשטח, תהליך שמוציא את השוטר לשטח אחרת
    ".בחברה החרדית

לא נדליף . אבל לא מוכן להישבר, אני משלם על זה מחיר אישי. הדלפות מחקירה -המשטרה הכריזה רק על נושא אחד טאבו שהוא . "אחת הבעיות הבוערות בתפקודה של המשטרה אלשיך שם על השולחן את
    ".הדלפות מחקירה פוגעת בכבודו של האדם. מחקירה זה מאוד פופולרי לייצר כותרות

רוב מבצעי . מי שמתבייש להיכנס לכלא הוא איננו עבריין. מי שלא מתבייש להיכנס לכלא ומי שמקבל על זה שכר, מי שנכנס לכלא -של לעבריין הוא מי שהגדיר את עצמו כעבריין ההגדרה " -ל הסביר עוד כי "המפכ
למשטרה יש את היכולת לשנות את הנורמות כי איננו רוצים לראות . ודע במי הוא הולך לטפליש חשיבות רבה שאתה השוטר י. וזה חשוב מאוד שהוא יוצא עם התובנה הזו לשטח, העבירות הם אזרחים נורמטיביים

  ".לפעמים קשה לשוטר לקחת את זה מנטלית למקום הנכון. את האוכלוסייה בתוך הכלא

  

  החרדים החדשים במשטרת ישראל –סיירים וקצין  30
, דרכיכם נבין יותר את החברה החרדית: "אגף משאבי אנושראש • שוטרים חרדים זיימו היום את הכשרתם בתחום הסיור  30

  "אנו רואים בכם שליחי ציבור גם במשטרה וגם בקהילה. נהיה יותר טובים בזכותכם. השוטרים הללו הם חלוצי הדרך
  07.04.2016 15:04 ו"התשע' ח אדר ב"כ אלי מזרחי

  .'במשטרהמאמינים 'קצין ראשון ב. 001' סיום קורס סיירים חרדים מחזור א
  ש"ראש אמ -אנו רואים בכם שליחי ציבור גם במשטרה וגם בקהילה. נהיה יותר טובים בזכותכם. השוטרים הללו הם חלוצי הדרך, דרכיכם נבין יותר את החברה החרדית

  .שוטרים חרדים את הכשרתם בתחום הסיור 30לאחר כשבעה שבועות של לימודים סיימו היום 
  .הנרגשים שהגיעו מכלל הערים החרדיות סיימו השוטרים את ההסמכה ויצאו לדרכם החדשה במשטרת ישראלמול עשרות בני משפחותיהם 

ישראל משטרת : מדובר בקבוצה נוספת של חרדים שמיישמים הלכה למעשה את תפיסת משטרת ישראל שעיקרה. השוטרים ישולבו במחוזות המשטרה השונים ויעמיקו את הקשר בין המשטרה לבין הציבור החרדי
  .במשטרה מציינים כי בשל כך חשובה השתלבותם של השוטרים מבני המגזר החרדי. לרבות למגזר החרדי, זהו גוף הנותן שרות לכלל המגזרים במדינת ישראל, אולם יותר מכן, הינה גוף אכיפת החוק

מאחר והרגשתי כי בנוסף ללימודי הישיבה יש בי רצון לתרום לטובת הציבור בישראל ובדגש : "אמר כי' חודשים ממהמובילות בציבור החרדי בירושלים הגיע למשטרה לפני כשלושה 'מחדרה בוגר ישיבת  –' מ
מדריכי המכללה הלאומית " מציין כי' מ". וכמו כן למדו את נושא סמכויות השוטר ועוד, במהלך הקורס ערכנו מטווחים ואימונים שונים"מספר כי  1+נשוי ' מ". לציבור החרדי החלטתי להצטרף למשטרת ישראל

  .העלה על נס את היחס המיוחד שלו זכו בוגרי הקורס בפן האישי והדתי' מ". לשוטרים מעריכם מאוד את הרצון שלנו כבני המגזר החרדי להוסיף ולתרום בפן נוסף לעם ישראל
וכי , במשטרה ישנם את התנאים הטובים ביותר כאשר בוחרים לשרת בה"מציין כי ' ב. ן היידע התורני לתרומה לציבורהגיע למשטרה לפני כשנה במטרה לתרום ולשלב בי 1+בוגר ישיבה מובילה בבני ברק נשוי ' ב

  ".ההתחשבות של סגל הפיקוד הן בפן החומרי והרוחני מהווה דוגמא לכלל הגופים בישראל
רה לאחר שהבנתי שזו התרומה הגדולה שאני יכול להעניק למשטרת ישראל מתוך תחושת שליחות של הסייפא והספרא החלטתי להתגייס למשט."ד צפת משרת כסייר בדרום הארץ "מנחם אסולין בוגר ישיבת חב

  .דברי אסולין" הקורס העצים את היכולת והתחושה שלי כאדם חרדי על מנת לתרום לכלל האוכלוסייה ללא כל הבדלים. הכרוכים יחד
לנו זה חשוב כי משטרת ישראל . אני מברכת על כך שהחיינו, מדובר בקורס הראשון פורץ הדרך. והטקס הזה מרגש במיוחד, כל טקס סיום מרגש"רס וציינה כי ש ניצב גילה גזיאל בירכה את מסיימי הקו"ראש אמ

  ".רואים בכם שליחי ציבור גם במשטרה וגם בקהילהאנו . נהיה יותר טובים בזכותכם. השוטרים הללו הם חלוצי הדרך, פועלת מול מגוון האוכלוסיות ודרכיכם נבין יותר את החברה החרדית
המעמד הזה של סיום הקורס המקצועי ממחיש את הציווי " "שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק"בתורה נאמר : נציג השוטרים מסיימי הקורס אמר כי

  סיים את דבריו נציג השוטרים". באמונה ננצח. החיים האמתיים הם ליצור את עצמך. אנו שלוחי המצווה, אחד זוכה בהלהיות שוטר זו זכות שלא כל . התורני
בקבוצה איכותית שפועלת  מדובר. מ והשרות האזרחי"שוטרים חרדים במסגרות השח 150-במשטרת ישראל משרתים כיום מעל ל"כי : ראש חוליית שילוב חרדים ברך את מסיימי הקורס ואמר –ק אסף לאופר "רפ

  ".המודיעין התנועה ומוקדי השליטה, בתחומי הסיור
  .ק לאופר ציין כי הוא חש גאווה גדולה לראות את השוטרים לובשי מדי משטרת ישראל כאשר כיפה שחורה לראשם וציצית משתלשלת מבגדיהם"רפ

  .ועוד היסטוריה במשטרת ישראל
" מאמינים במשטרה"שוטרי . מדובר בפרויקט שבו בוגרי צבא דתיים מגיעים כקבוצה למשטרה ומשתלבים בכלל יחידות המשטרה. את קורס הקצינים' ינים במשטרהמאמ'לראשונה סיים היום מגויס מפרויקט 

הנוגעות לביטחון והצלה תוך שימת דגש על שותפות האדם בבניית  בבית המדרש נלמדות סוגיות. עוברים הכשרה המבוססת על לימודי משטרה בשילוב לימודים תורניים בבית מדרש שהוקדם במיוחד לתכנית זו
  .האמונה וההשקפה, המוסר, הסוגיות נוגעות בכל תחומי ההלכה. המדינה והארץ
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  אזרחימכת השירות 
  אפשר לעשות גם בנפאל -מעכשיו : אזרחי לחרדים-שירות לאומי

ועדת העבודה אישרה התקנות לשירות אזרחי . ותפקח עליו באמצעות שיחת סקייפל "חרדים לעשות שירות לאומי בחו 100- המדינה תאפשר ל
  )אקטואליה(קנדה או במערב אירופה , ב"למעט בארה, ל"בחו

    02.03.16   14:41  תשעו ' ב באדר א"כ| רוני זינגר  
  .רווחה ובריאות, נקבע בדיון שהתקיים היום בוועדת עבודהכך , ל ותפקח עליו באמצעות שיחת סקייפ"חרדים לעשות שירות לאומי בחו 100- המדינה מאפשרת ל

שליח השירות . אך לא בארצות הברית וקנדה או במדינות מערב אירופה, ל"יוכל לעשות זאת גם בחו, אזרחי ומהן עולה כי חרדי שיבקש לעשות שירות לאומי-הוועדה אישרה היום תקנות להסדרת השירות הלאומי
  .אמצעי חימום ועוד זכויות שמגיעות לו, דמי כלכלה, הוצאות נסיעה, מון שיכוןהלאומי יזכה מהמדינה למי
שכן הם האוכלוסיה המקיימת שירות , מדובר במשרתים חרדים או בנות שירות לאומי. אך היום דנה הוועדה בכנסת בתקנות המסדירות שירות כזה, ל נקבע כבר בוועדה לשיוויון בנטל"האישור לשירות לאומי בחו

  .מי במקום שירות צבאי רגיללאו
למשל עידוד , לא ברור כיצד תדע המדינה שהמשרת אכן עוסק בפעילות שנקבעה לו, למעשה. ולעשות שם שירות לאומי, ל היא יכולת הפיקוח על חרדי שמבקש לנסוע לנפאל למשל"הבעיה המרכזית בשירות בחו
  .ל"עלייה או סיוע לישראלים בחו
משרד החקלאות  -יועץ שר החקלאות אבי מאיר . ל וכן אפשרות לשלוח נציג מטעם המדינה כדי לוודא שהשליח אכן מבצע את תפקידו"שיחת סקייפ אחת לתקופה עם המשרת בחו: תרוןבדיון היום מצאה הוועדה פ

כלומר אישרו מימון מיוחד , אבל חברי הכנסת בדיון דרשו בכל זאת פיקוח פיזי על תנאי המשרת" בזבוז כספי ציבור"ל במיוחד עבור פיקוח על שליח היא "אמר בדיון כי נסיעה לחו -הוא האחראי על השירות הלאומי 
  .לנסיעות מפקח ברחבי העולם לוודא שהמשרתים אכן עושים עבודתם

כים בפיקוח על המשרת שיבחר לנסוע "היום תמכו הח. דתם לא התקבלה אזאך עמ, ל"בדיון השתתפו גם חברי הכנסת עומר בר לב ועופר שלח שהתנגדו בוועדה לשיוויון בנטל לאפשרות של שירות לאומי בחו
  .בעולם במקום לשרת שירות צבאי רגיל

  

  ...חשבו שהשמד יביא פרנסה: 'אין עצה לנגד ה
לא מרוויחים : "אברכים בשירות אזרחי

  "עדיף לחזור לכולל, כלום
בגלל ' הדתות'המצטרף לקיצוץ במלגת , השכר הנמוך שמקבלים": אזרחי טוענים-אברכים המשרתים במסלולים של השירות הלאומי

, הבעיה מוכרת: "רבי'שר שלום ג• " ?עם התנאים האלה מה הפלא. הם לא עומדים ביעדי הגיוס"• " לא מאפשר לנו להתקיים -שמתגייסים 
  "זה לפני פתרון. אנו מטפלים
  19:23 02.03.2016/ ו "ב אדר התשע"אליעזר היון כ

   
בשיחה עם אתר חרדים , כך טוענים אברכים המצויים בעיצומו של השירות האזרחי שלהם". 'כולל'כבר עדיף היה לנו להישאר ב, מבחינה כלכלית. 'משתלמת'אזרחי אינה -התגייסות של אברכים לשירות הלאומי"

10.  
  ?במה דברים אמורים

שעות  20-(שעות ביום  4-אברך רשאי ללמוד בכולל ולשרת בשירות האזרחי כ, כלומר. וכן הלאה, של שש שעות, ישנו מסלול של ארבע שעות .כולל מספר מסלולים –אזרחי לאברכי הכוללים -השירות הלאומי
  ).שעות שבועיות 30-(שעות  6- או כ, )שבועיות

  ?ומה השכר
  .שקלים 1200העומד על סך של , אותו הוא מקבל מן השירות האזרחיבנוסף לשכר , אחוזים מדמי מילגת משרד הדתות 50שעות ביום רשאי לקבל  4אברך המשרת , ובכן

שכן  –מכיוון שהם חוששים לקבל אברכים הנמצאים גם במסלול של שירות אזרחי , ראשי הכוללים אינם מוכנים לקבל אותם. אלא שהאברכים הנמצאים במסלול זה טוענים כי בפועל הם כמעט ואינם מרוויחים דבר
  .אחוזים מן המלגה 50הם מקבלים רק , גם כאשר הם כבר מצליחים להתקבל ללימודים, ומלבד זאת –ביקורת כפולה וכן הלאה , בכולל  כמו מספר מסוים של אברכים, יה רחבההדבר גורר בירוקרט

  .שקלים זעומים המגיעים מהשירות האזרחי 1200כשלכך נוספים אותם , ממנה מחצית, או במקרה הטוב, שקלים 850מפסיד את מילגת משרד הדתות בסך , שקלים 1500אברך המשתכר מהכולל : במילים אחרות
כשמהם אתה מוריד את מילגת , מאות השקלים הללו 1200ולא לצאת לאותם ארבע שעות בשביל , עדיף לי להישאר בכולל. "10לחרדים ' מספר ג, "הודעתי לשירות האזרחי שאני רוצה לפרוש מן התכנית"
  ".'הדתות'
  .אחוזים מהמלגה 50ואין כל סיבה שהוא יפסיד ', כולל'כך שהוא נמצא במשך יום תמים ב, כי ארבע השעות אותן הוא מעניק לשירות האזרחי מתבצעות בשעות הערב מזכיר' ג
  "?כשגם ממלגת הדתות הם מקצצים חצי, נמשיך לשרת כך עם סכומים כאלואיך הם רוצים ש. אין כלל בעיות בירוקרטיה, והם אמרו לי שאין כל בעיה", מספר אברך נוסף, "פניתי למשרד של השירות האזרחי"

  .אברכים 1500בשנה האחרונה נדרש השירות הלאומי האזרחי לעמוד ביעדי גיוס של 
  .'שואל ג" ?איך הם רוצים להגיע ליעדים, הם לא מעודדים אברכים לצאת לשירות. "אחוזים 33- כלומר פחות מ. אברכים 423בפועל הצליח המשרד להשיג 

  ?מה היית מצפה  •
-אוכל להגיע למשכורת סבירה שמגיעה בסך הכל ל, השקלים שאני מקבל מן השירות 1200-כך שבנוסף ל, הדבר הראשון אליו הייתי מצפה הוא לאפשר לאברכים כמוני לקבל ממשרד הדתות מלגה של מאה אחוז"

  ".שקלים בקירוב 3000
  .וזה הכיר לחלוטין בבעיה, אזרחי-שות השירות הלאומיראש ר, רבי'פנה לשר שלום ג 10חרדים 

יקבלו את , )שעות שבועיות 20-(השעות  4וכך אברכים הנמצאים במסלול , בימים אלו אנחנו עובדים שעות נוספות כדי לשנות את הכללים. אין ספק. הסכום אותו מקבלים האברכים עם ילד אחד אכן נמוך מאד"
  .אחוזים ממלגת משרד הדתות 75יקבלו , )שעות שבועיות 30(השעות  6אברכים הנמצאים במסלול . דתותמאה האחוזים של מילגת משרד ה

  ".אך אנחנו נמצאים לקראת השינוי הזה, אינני יכול לומר שהעניין סגור, אנחנו נמצאים כעת בדיונים על כך עם משרד החינוך"
  .רבי להוביל החלטה חשובה אחרת'היום הצליח שר שלום ג

, על פי התקנות שאושרו בוועדה מיוחדת שהורכבה מחברים בוועדת חוץ ובטחון וועדת הרווחה  . ל"אזרחי בחו-חרדים בכל שנה לעשות שירות לאומי 100-המדינה החליטה לאפשר ל, פעילות מאומצת שלו אחרי
  .או מערב אירופהב "לא בארה: יוכל לעשות זאת עם המגבלה הבאה, ל"חרדי שירצה למלא את חבות השירות שלו בחו

  .אמצעי חימום ועוד זכויות שמגיעות לו, דמי כלכלה, הוצאות נסיעה, אזרחי יזכה מהמדינה למימון שיכון -המשרת בשירות הלאומי
, הפיילוט יחל באוקראינה. ה את התקנות המסדירות את השירותאך הוועדה היום קבע, נקבעו כבר בוועדה לשוויון בנטל, ד"ל כמו חסידי חב"מהם יהנו צעירים העוסקים בשליחות יהודית בחו, התקנות החדשות
  .רוסיה ותאילנד

  .ד לטובת אותם ישראלים שמטיילים"וראיתי במו עיני את העזרה הגדולה של בתי חב, הייתי בתיאנלנד ובאוקראינה  . ד הערכה גדולה"יש לי לשליחים של חב.צריך לומר שהחיינו וקיימנו לזמן הזה: "רבי'שר שלום ג
  .עיני חייל משוחרר שגנבו לו את הארנק-בתאילנד ראיתי במו. אבל משלים את משרד החוץ ופותר הרבה בעיות, זה לא מחליף את משרד החוץ, אגב"
  .ד"ם מסתובבים מידי שנה בבתי חבאלפי ישראלי. המקומות האלו הם מהפכה גדולה מאד. ד כן"ובבית חב, אין מציאות של קופה קטנה. לא היו עוזרים לו –אם היה מגיע למשרד החוץ "
  ".זה עבר היום' ברוך ה. לכן היה חשוב לי שיכירו בעבודה של אותם שליחים שפועלים שם כשירות אזרחי. ואני מברך על כך, ד עושים את המהפכה הגדולה"חב"
 

מתנדבי השירות האזרחי במשטרה סיימו את קורס הסיירים : לראשונה
  המסמיך לתפקידי השטח

29/03/2016 
  צעירים חרדים לתפקיד סיירי המשטרה 31שהכשיר , האזרחי והשירות הצבאי הסתיים במכללה לשוטרים-קורס ראשון של סיירים חרדים מתנדבי השירות

  .שירות אזרחי ומשרתי צבא חרדיםבו הוכשרו מתנדבי , במכללה לשוטרים בבית שמש) שלישי(הסתיים הבוקר , המיועד לציבור חרדי בלבד, קורס מסמיך מתקדם בן שבעה שבועות
  .הכרת תפקיד השוטר בשטח ועוד, במסגרת הקורס התבצעו הכשרות מקצועיות בנשק

תפקידם ולהשתלב יוכלו לבקש להמשיך ב, כאשר בסיום ההתנדבות, התפקיד מציע אופק עבור המשרתים. בו ישמשו כסיירים, ימשיכו המתנדבים לשירות משמעותי בן שנתיים במשטרת ישראל, בתום הקורס
  .במשטרה

במכללה עצמה משרתים . והוא מותאם לאופיו ולצרכיו של המגזר החרדי, בה מתבצעות הכשרות המשטרה, כאשר עד כה התקיימו מספר קורסים בסיסיים במכללה לשוטרים, מדובר בקורס המסמיך הראשון מסוגו
  .הבתפקידי מנהלה והדרכ, כבר היום חמישה שוטרים בני שירות אזרחי

, מנהלה, חקירות, ביניהם בתפקידי מודיעין, כ אורי אריאל"אזרחי ח- משרתים כיום כמאה חרדים בני שירות אזרחי בשלל תפקידים הפועלים במסלול בברכתו של השר הממונה על השירות הלאומי, במשטרה, ככלל
  .הוסמכו לפעול כסייריםאך מדובר בפעם הראשונה בה המשרתים ביצעו הכשרה לעבודת שטח ו -הדרכה ומוקדנים

אני . אשר תורם רבות למדינה ולאזרחיה, ערכי וממצה, השתלבות המתנדבים מהמגזר החרדי בתפקידי הליבה במשטרת ישראל מהווה דוגמה לשירות משמעותי: "אזרחי-ל השירות הלאומי"מנכ, רבי'שר שלום ג
  ."בשורות המשטרה וזוכים לקבל הסמכה לתפקיד קריטי בחשיבותו עבור ביטחון התושבים והמדינהאשר יוכלו להשתלב בעתיד , למתנדבים החרדים, שמח על הזדמנות זו

   



  30עמוד |  ו  "ניסן תשע|    7גליון |  לשמד   חרדים

  לאומי- שירות אזרחי
20/07/2015  

אברכים ובני מיעוטים , בחורי ישיבות –מספרי המתנדבים מכל המגזרים . המשרד לביטחון הפנים הצליח לבצע מהפכה בתחום והקים מערך התנדבות חסר תקדים
  עלייה וגם קצב הפעילויות עולה בהתמדה במגמת

  לאומי בגופי המשרד לביטחון הפנים-שירות אזרחי
אשר סיימו , 24 – 18בגילאי    ולמתנדבים בני מיעוטים  )בחורי ישיבות ואברכים(לאומי המיועד למשרתים מהמגזר החרדי - המשרד לביטחון הפנים מפעיל פרויקט שירות אזרחי

: עיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ובגופים הביטחוניים, אגף מצילה: צע ביישובים בהם פועלים גופי המניעה של המשרדהשירות מתב. את לימודיהם
  .במגוון מסגרות ותפקידים, השירות מתבצע בהתאם לצרכים בכל יישוב  .שירות בתי הסוהר ומערך הכבאות וההצלה, משטרת ישראל

עמדה מצבת  2014בסוף שנת . צבר תאוצה בשנים האחרונות והמשרד הצליח לבצע מהפכה בתחום והקים מערך התנדבות חסר תקדים   מילאו-פרויקט השירות אזרחי
    .משרתים מהמגזר החרדי 336-מתנדבים מהמגזר הלא יהודי ו 1555מתוכם ; 1891על    ,בכלל גופיו, המשרתים המתנדבים במשרד

  .משרתים 245בה של מתנדבי השירות האזרחי על בה עמדה המצ 2013זאת בהשוואה לשנת 
זאת . משרתים מהמגזר החרדי 204 -מקרב המגזר הלא יהודי ו 886מתוכם , מתנדבים חדשים 1,090הצטרפו לשורות המשרד לביטחון הפנים  2014במהלך שנת העבודה 

  .י ובנות השירות במשרד עולה משנה לשנהמפלס הגיוס של בנ. משרתים מהשירות האזרחי 173רק   בה גויסו 2013בהשוואה לשנת 
   

  השירות האזרחי
המכיל את נציגי    ,משרדי -הוקם ארגון חדש ייעודי כלל, בעקבותיו. מחייב שותפות האוכלוסייה החרדית בעשייה   החוק  .נכנס לתוקפו החוק לשיוויון בנטל 2014במהלך אוגוסט 

אשר נמצא כרגע בשלבי התהוות נקרא , תחום זה  .ורחבה יותר המגדירה תחומי עיסוק נוספים ומגוונים עבור בני השירותבמגמה ליצור מסגרת ייחודית , הגופים הביטחוניים
כי , משמעות תכנית ההרחבה של התחום היא. בני המגזר החרדי שובצו בגופים הביטחוניים בתפקידים שאינם מבצעיים 14רק  2014נכון לסוף שנת ". ביטחוני-שירות אזרחי"
לצורך יישום המהלך הוקם . בני שירות אשר יתאימו למסלול זה יעברו הכשרות ייעודיות ואף יזכו לעלייה משמעותית בשכרם. עתיד ישולבו המשרתים גם בתחומים מבצעייםב

  .אשר ילווה את המשרתים החל מרגע קליטתם ועד סיום שירותם, פיקוח ובקרה  מערך של
ליווי , איתור בני נוער בסיכון, )תלמודי תורה וישיבות(חונכות אישית במוסדות תורניים : גופי המניעה משובצים בתפקידים שונים כגוןבני השירות האזרחי הפועלים כיום ב

  .שרדקליטת המתנדבים מתבצעת באמצעות עמותת חברים בשיתוף עם גופי המ. והפעלה של בני נוער במועדוניות ובכל מקום בו בני המגזר יכולים לתרום בקהילתם
   

  השירות הלאומי
בעיקר בגופי המניעה    בני ובנות השירות הלאומי הפועלים. מתנדבים בגופים הביטחוניים 139מתוכם   .1555עמדה מצבת מתנדבי השירות הלאומי על  2014בסוף דצמבר 

: שיפור תחושת המוגנות בבתי הספר; י לתלמידים בבתי ספר ובגני ילדיםמתן סיוע לימודי ורגש: בתפקידים מגוונים כגון  משובצים) 2014נכון לסוף דצמבר    מתנדבים 1416(
קליטה והפעלת המתנדבים , איתור. המתנדבים אף פועלים במרכזים לגמילה מסמים ואלכוהול. ותמיכה בקשישים בבתי אבות; סיוע לרכזים חברתיים ולמדריכי ספורט

  .בשיתוף עם גופי המשרד, ומיעמותות לגיוס שירות לא - מתבצעת על ידי הגופים המוכרים
העמותות . חיים לעתיד   כישורי  להם בביצוע תפקידם ולהקנות להם  במגמה לסייע, עוברים מתנדבי המגזר הלא יהודי הכשרות במגוון תחומים  בתקופת השירות - הכשרות 

בהכשרות למתנדבי השירות   כישורי חיים לשילוב   נהגויות פוגעניות והקנייתבמהלך השנה הופץ מאגר תכנים במניעת הת. מחויבות לקיים ימי הכשרה לכל מתנדב בכל רבעון
זאת במגמה לתת למתנדבים בסיס . אשר משולבים בהכשרות בפריסה ארצית, )כמו חוקרי נוער ומרצים מקצועיים(שולבו גם בעלי תפקידים מהמשרד וגופיו , בנוסף. הלאומי

  מאגר הנושאים ובעלי התפקידים. למילוי תפקידם ולחשוף את המתנדבים המשרתים במשרד לפעילות הגופים השונים להקנות להם ידע מעשי, מקצועי בתחום המניעה
  .בהתאם לצורך, מעת לעת, יתעדכן
לו שירותם בחודש אפריל ימים עבור מתנדבי השירות הלאומי אשר הח 3בסיסית טרום גיוס בת   המדובר בהכשרה. התקיימו שני מחזורי גיוס של השירות הלאומי 2014בשנת 

: סדנאות ותכנים מקצועיים בתחום המניעה וההתנדבות כגון, תכנית ההכשרות כללה פעילות חווייתית. יודגש כי ההכשרות הן תנאי הכרחי לכניסה לשירות. ובחודש ספטמבר
   .מוקדים ברחבי הארץ  רות התקיימו במספרההכש. ועוד   תפקיד המתנדב, עקרונות הגישור, זיהוי מצבי סיכון, מניעת אלימות בחברה הערבית

המדובר במחזורי גיוס . הצלחנו לקיים את ההכשרות כמתוכנן  הביטחונית  למרות הקשיים והרגישות". צוק איתן"יודגש שההכשרה בסוף אוגוסט התקיימה בעיצומו של מבצע 
  .קריטיים להשגת היעדים   הגורמים היו  ית בין כללששיתוף הפעולה וההבנה ההדד    ואין ספק) מתנדבים חדשים 886(  היקף  רחבי

השירות במסגרות השונות מפתח את ערך התרומה לחברה בישראל . המשרד לביטחון הפנים מייחס לפרויקט ערך לאומי ערכי ממדרגה ראשונה - יוזמות ואירועים ראויים לציון 
מתנדבים אלה מהווים   .השירות שילוב בני המגזר בליבת העשייה של גופי המשרד לביטחון הפניםבמקביל להתפתחות אישית מאפשר    .ולקהילה הספציפית של בני המגזר

  .שגרירי מניעה במגזרים השונים ובכך מסייעים ליצירת אקלים מיטבי מונע אלימות
  .ים ואף לגבש וליצור גאוות יחידה של המשרתיםלהדק את שיתופי הפעולה עם הגופ, בשנים האחרונות יזם המשרד מספר פעולות ייחודיות במגמה לקדם את הפרויקט

   
  :בין השאר התקיימו

   
 רכזים ומנהלי פרויקטים ותכניות מהמגזר היהודי והלא יהודי של כל  80-לאומי בהשתתפות כ- ראשון מסוגו בארץ לגיוס מתנדבים לשירות אזרחי  סמינר רכזי עמותות

בזירת תחרות , מטרת הסמינר הייתה להעצים את הרכז ולהכשיר אותו לעבודת צוות יעילה. צגו מגמות עתידיותהועלו נושאים מקצועיים בתחום והו, במהלכו. העמותות
   .'ביחד'למדו את משמעות השותפות ואת עצמת ה  ,במהלך הסמינר נחשפו המשתתפים לניתוח סגנונות תקשורת. מצומצמת משאבים

 נהנו מפעילויות אתגר מגוונות) מתנדבים 350-כ(  המשתתפים. ה הישראלית ככלל ולקהילה של המגזר בפרטלציון תרומתם לחבר, יום הוקרה למתנדבי השירות האזרחי ,
ביקרו המשרתים באנדרטת הזיכרון לחללי אסון הכרמל וקיבלו הסבר מקיף על , בנוסף. משחקי בוקרים ועוד, סדנאות תיפוף, יפים'נסיעת שטח בג, רכיבה על סוסים: כגון

     .מעמותת חברים ומהמשרד לביטחון הפנים, בה נכחו נציגים בכירים מהרשות לשירות אזרחי לאומי, יום ההוקרה הסתיים בארוחת ערב חגיגית .האירוע הטראגי

 מארוחה , םבמסגרת זו נהנו המתנדבים מהמתקנים האטרקטיביי. בלונה פארק בתל אביב  התקיים, מתנדבים 1,100-בו השתתפו כ יום הוקרה למתנדבי השירות הלאומי
   .אפ בשפה הערבית -חגיגית וממופע סטנד

     
 8  המופעים הוצגו בשפה הערבית בפני מאות . עבור מתנדבי השירות הלאומי במימון המשרד לבטחון הפנים, של תיאטרון הנפש 'לבד בין הקירות'מופעים של ההצגה

ראויה להעלאת המודעות של המתנדבים לנושא ולתפקידו של המתנדב המשמש כעין בוחנת ההצגה העוסקת במניעת אלימות היוותה פלטפורמה . מתנדבים מטעם המשרד
       .חבריהם בחוויות אישיות ובתחושות הקשות שהתעוררו בהם במהלך הצפייה  הנוכחים גילו מעורבות ואף שיתפו את. נוספת המפקחת אחר התנהגות הילדים

   
  םלאומי בגופי המשרד לביטחון הפני-שירות אזרחי

 -לא מכבר הופק סרטון פעילות שירות אזרחי. צוות אוכלוסיות מיוחדות התמקד השנה גם בהרחבת מאגר העזרים הפרסומיים אשר יסייעו בהצגה ובשיווק הפרויקט, במקביל
האחת עבור , פקו שתי גרסאות ייעודיות קצרותהו, בנוסף. הראשון סרט תדמית ובו מידע על השירות האזרחי והלאומי במשרד. במספר גרסאות, לאומי ברשויות ברחבי הארץ

   .פי התכנון יוקם בקרוב אזור תוכן ייעודי לתחום אוכלוסיות מיוחדות באתר המשרד  על  .השירות הלאומי והשנייה עבור השירות האזרחי
ישיות למשרתים ויצירת אופק להשתלבותם הפרודוקטיבית בחברה ארגז כלים ומיומנויות א  הענקת  תוך מתן דגש על, בפיתוח הפרויקט  המשרד לביטחון הפנים משקיע רבות

   .נוספות  ימשיך המשרד לפעול לשיפור תנאי השירות ואיכותו ולפיתוח מסגרות תעסוקה מאתגרות  במסגרת המאמץ הכולל. הישראלית
   

  2015 יולי - 8ידיעון מצילה מספר : מתוך
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  מצדיעים ומעריכים
והעניקה  ,למתנדביה החרדים באירוע הוקרה מיוחד) 'ד(הצדיעה היום אזרחי - רשות השירות הלאומי

  .לעשרה מהם תעודות הצטיינות על פועלם
  16:35 30/03/16 ו"באדר ב תשע' כ ,אלירן אהרון

  .במטרה להצדיע להם ולפעילותם למען הקהילה מיוחדבירושלים אירוע הוקרה ) רביעי(ערכה היום  המוקירה את פעילותם של מתנדביה מהמגזר החרדי אזרחי-רשות השירות הלאומי
ואישי ציבור  רבנים ,רבי'שלום ג- שר ל רשות השירות הלאומי אזרחי"מנכ ,אורי אריאל  אזרחי- שר החקלאות והממונה על השירות הלאומי ,הרב דוד לאו באירוע נכחו הרב הראשי לישראל

  .נוספים
בריאות והצלה  ,רווחה ,סיעוד -אשר בולטים בעשייה החיובית בשלל תחומי השירות האזרחי  ,ם תעודות הוקרה על פועלםהוענקו לעשרה מתנדבים מצטייני במסגרת האירוע

  .נערכה הופעה של להקת ניגון ירושלמי אשר אירחה את הזמר ישי ריבו לסיום .ועוד
אחרים זה לתת זמן ולתת את הלב כפי שאתם המתנדבים מקדישים מזמנכם ועושים זאת מכל  עבור ,יש כאלו שעבורם לתת זה בממון .אנחנו נדרשים לנתינה" אמר הרב הראשי הרב לאו

  .הלב
  .הוסיף הרב, "אני תפילה שתמיד נהיה מהנותנים ונזכה לשמח לבבות .בכל דרך שהיא  -בזכות השירות האזרחי החברתי יש מקום לכל מי שרוצה לתת ''

החלוץ  ,מתנדבים יקרים ,אתם''. כלשונו, עבור עם ישראל לאומי ובעיקר את המתנדבים החרדים שעושים עבודת קודש-ת האזרחיברך את אלפי המתנדבים בשירו שר החקלאות אריאל
  ".עלו והצליחו .שהולך לפני המחנה שפועל לסייע לכלל ישראל בדגש על האוכלוסיות החלשות

אין שוויון   .אינו נכון בעיניי שכן מדובר בנשיאה משותפת בנטל ,בעיקר בתחום שירות החרדים ',שוויון הנטל'נה המונח המכו"אמר כי  ,רבי'שלום ג-שר ,אזרחי-ל רשות השירות הלאומי"מנכ
  .''מלא ולא יכול להיות

אשר תביא לתוצאות  ,פזיזות סבלנות ולא, דרך של הבנות ולא של כפייה .בה יש לצעוד בבואנו לטפל בסוגיה רגישה זו משרתי המגזר החרדי מהווים דוגמה לדרך המלך, ''הוא הדגיש
   ".לצד שירות משמעותי וערכי ,אני דואג כי כל המשרתים יוכלו לשמור על אורח חייהם ומנהגיהם ללא פשרות ל הרשות"כמנכ .ולהישגים ולא לכישלון

  

עשרות הפגינו מול כנס של השירות : "שמד, שמד"
  האזרחי בירושלים

המפגינים נשאו כרזות המכנות את ההתנדבות • שהתקיים הבוקר בעיר , פגינו מול שעריו של כנס שירות אזרחי לחרדיםעשרות מבני היישוב הישן בירושלים ה
  90פלאש  –יונתן זינדל : צילום• מקצועיות -הכוון תעסוקתי וישיבות, יעדי הגיוס, כמו גם לימודים אקדמיים, “שמד”לשירות 

  כ׳ באדר ב׳ תשע״ו | 12:53 | בנימין ברגר
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אתר משרד בטחון 
  :פנים

  
התנדבות לשירות של שנה במוסדות המדינה או במסגרות אחרות של בני 

   .ושל חרדים מגזר המיעוטים
במסגרת תכנית שירות לאומי ושירות אזרחי מתנדבים בני המגזר החרדי ובני מגזר 

  .המיעוטים לשרת בתפקידים שונים במשרד לביטחון הפנים
   רציונל

שירות לאומי ושירות אזרחי מתנדבים בני המגזר החרדי ובני מגזר המיעוטים במסגרת תכנית 
השירות מבוצע בעיקר ביישובים בהם פועלות . לשרת בתפקידים שונים במשרד לביטחון הפנים

ובמערך הכבאות שרות בתי הסוהר ,במשטרת ישראל ובנוסף  התכניות האזרחיות של המשרד
יטחון קליטת המתנדבים מבוצעת באמצעות עמותות ובשיתוף עם גופי המשרד לב.והצלה

   .הפנים אשר מכשירים אותם לתקופת שרות של שנה ועד שנתיים
  .הטובהשירות זה מאפשר לבני מגזרים אלו לתרום לקהילה במקביל להתפתחותם האישית ובכך להגביר את תחושת שייכותם ומחויבותם וכמובן את אזרחותם 

  
  קהלי יעד
  24 - 18בגילאי , אשר סיימו לימודיהם -בני מגזר המיעוטים     
  תלוי מצב משפחתי(ומעלה  22צעירים בני  -חרדים(  

   
   מטרות
  באמצעות התנדבותם לשירות לאומי או שירות אזרחי בחברה הישראלית -הערבית והחרדית  –שילוב האוכלוסיות הייחודיות  
 לשינוי פני החברה במסגרת תהליך מתמשך ארוך טווח  הטמעת ערך השירות האזרחי והשירות הלאומי בקרב האוכלוסיות השונות

  הישראלית
  קביעת מסגרת אחידה לגיוס וטיפול במתנדבי שירות לאומי ושירות אזרחי לאוכלוסיות הערבית והחרדית במשרד לביטחון הפנים והגופים

  .שירות בתי הסוהר ומערך הכבאות וההצלה, משטרת ישראל לרבות, שבאחריותו
   

    תיאור התכנית
   .מאפשרים לאוכלוסיה הערבית והאוכלוסיה דתית להתנדבשירות לאומי ושירות אזרחי 

 -ההתנדבות לשירות האזרחי תהיה במסגרת גופי המשרד הביטחוניים). 2012תוקפו פג באוגוסט (מיועד לאוכלוסיה החרדית בהסתמך על חוק טל  –שירות אזרחי 
והרשות הלאומית למלחמה ' עיר ללא אלימות, 'מצילה: חיים באגף שיטור וקהילהשרות בתי הסוהר ומערך הכבאות וההצלה ובנוסף גם בגופים האזר, משטרת ישראל
  .בסמים ואלכוהול

בקרה ופיקוח , רגולטור בכל הנוגע לקביעת קריטריונים והוראות שעה- כפופה למשרד המדע ותפקידה העיקרי להוות גוף מווסת  ִמנהלת השירות האזרחי והלאומי
   .והקצאת תקנים לגופים המפעילים

-ועל, עמותות אשר זכו במכרז מטעם המשרד לביטחון הפנים וחתמו על חוזה עם ִמנהלת השירות  -גיוס המתנדבים והכשרתם מתבצעים באמצעות הגופים המוכרים
  .כן הן מוכרות לצורך הפעלת מתנדבי שירות לאומי ואזרחי

שבהם נקלטו מאות מתנדבים מהמגזר החרדי וממגזר המיעוטים בגופי המשרד השונים מחזורי גיוס  7נערכו  2012ונכון לדצמבר , 2009במאי , מאז הפעלת התכנית
  .וביישובים בהן פועלות תכניות המשרד למניעת פשיעה

  מתנדבים 70-נקלטו בגופי המשרד האזרחיים כ 2010בשנת  
  מתנדבים 270-נקלטו בגופי המשרד האזרחיים כ 2011בשנת  
  םמתנדבי 540-נקלטו לשירות כ 2012בשנת.  
 יחלו שירותם 2012מוינו והוכשרו עוד בשנת עבודה , מתנדבים נוספים שאותרו 250-כ  

  
כמו גם , מאפשרת להם להיחשף לליבת העשייה בגופים השונים, בני המיעוטים למשרדים ממשלתיים בכלל ולמשרד לביטחון הפנים בפרט/התנדבותם של החרדים

  .של המערכת הממשלתיתלחזק את היכרותם ומעורבותם עם אופני הפעולה 
להכיר מתנדבים אחרים ולהפגין את כישוריהם החברתיים במסגרת ההתנדבות ובכך לפתח את ערך ההתנדבות , ההתנדבות מאפשרת למתנדבים לסייע ולתרום

  .בקהילה לשם יצירת חברה טובה יותר במדינת ישראל
התנדבות במרכזים , התנדבות בבתי אבות: ים והרבים בכל יישוב ויישוב וכולל בין היתרשירות חרדים ובני המיעוטים ביישובים מתבצע בהתאם לצרכים המגוונ

  .שירות בתפקיד רכזים חברתיים ומדריכי מוגנות בגנים ובבתי הספר, לגמילה מסמים
יא מעצימה את הקשר בין האזרחים ההתנדבות במסגרות השונות היא בעלת חשיבות לאומית ממדרגה ראשונה הן למדינה והן לחברה הישראלית וייחודה בכך שה

צעירים אשר מתנסים בחוויית התרומה ומקבלים עליה הוקרה . בין האזרחים לבין עצמם ובין אלו היכולים לתרום ואלו הזקוקים לתרומה זו, מכל המגזרים לבין המדינה
  .ביבה בה הם חייםלומדים להעריך את יתרונותיה של ההתנהגות הנורמטיבית ואת כוחם ויכולתם לתרום רבות לס

  .ה בישראלבמסגרת הפרויקט נערכים שיתופי פעולה כלל משרדיים עם כל הגופים שנמנו לעיל המהווים יחד כוח סינרגטי משמעותי לשינוי ועיצוב פני החבר
   

    שיתופי פעולה
 שירות בתי הסוהר ושירותי כיבוי , משטרת ישראל ,הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ,עיר ללא אלימות ,מצילה -אגף חברה ומניעת פשיעה

  והצלה
 ל"ש, בת עמי, שלומית, שוויון חברתי אזרחי, האגודה להתנדבות -עמותות       
 ִמנהלת שרות אזרחי ושירות לאומי      
 מקומיות רשויות  
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חוק הגיוס המתוקן בתמיכת 
  קים"כים החרד"הח

  
  דיווח חי• תיקון חוק הגיוס 

  "נגביר את הפיקוח על עולם הישיבות: "נציג משרד הביטחון
. נציג משרד הביטחון אמר בוועדה כי הם יגבירו את הפיקוח על הישיבות. ועדת חוץ וביטחון דנה בתיקון חוק הגיוס

  )חרדים(עדכונים שוטפים : בפנים• " שלומד תורה יקבל את הדיחויכל מי "פרוש ביקש ש

  19.11.15 13:16עודכן לאחרונה |     19.11.15   11:10  בכסלו תשעו ' ז|  ישי כהן
  .כים על התיקון"כשבסופם יצביעו הח, שעות 12-הדיון צפוי להימשך כ, המפלגות החרדיותלבקשת , דנה ועדת חוץ וביטחון בתיקון חוק הגיוס) חמישי(בשעה זו  :תיקון חוק הגיוס

    ".כיכר השבת"כפי שדווח לראשונה ב, החוק יעלה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית כבר ביום שני הקרוב, לאחר אישור התיקון בוועדה
  .הדיון פתוח לתקשורת, בהסכמת חברי הכנסת החרדים, כמו כן
     :בעדכונים שוטפים מאולם הוועדה" יכר השבתכ"כתב 

  .לא מקובל ולא נעים, אנחנו לא רגילים בחדר הזה למה שיש במליאה ובוועדת הכספים. אני לא אוהב לשמוע בחדר הזה צעקות וצרחות: "אמר בפתח הדיון  צחי הנגבי  ר הוועדה"יו
  ".יש פה סדרנים, אם לא. חים להפנים את זהם ומהאור"אני מבקש מהחכי, נקיים פה הרבה הרבה שעות של דיאלוג"

    .21:00הנגבי הודיע כי ההצבעה על תיקון החוק תתקיים בשעה 
  .אז הוא יאפשר זאת, ר הוועדה והדגיש כי אם הצבא יבקש להציג נתונים בסודיות"הודיע יו" כל עוד וזה יאפשר לישיבה להתקיים, אני מכריז על הישיבה כישיבה פתוחה"

  .נזף, "יאיר, אל תתחיל איתי: ר הוועדה בקש ממנו שלא להעיר"לפיד העיר ויו". נפילה"אך הדגיש כי לא הייתה , בגיוס החרדים" דעיכה"כי החוק שחוקק בכנסת הקודמת גרם ל, הביטחון טען בוועדהנציג משרד 
הוא יציע אותם לשר הביטחון שיביא , הצוות הזה צריך לגבש דרכים ליצור דרכים לעמידה ביעדים. ל"להתגייס לצה רוצים להקים צוות בין משרדים שאמור לגבש דרכים לעודד חרדים: "לדברי נציג משרד הביטחון

  ".זאת לממשלה
  ".לבדוק שבאמת כל מי שרשום נמצא, יהיו יותר ביקורים, להגביר פיקוח על עולם הישיבות"הנציג הוסיף כי במשרד מבקשים 

  .האיש שרץ עם הסכין לא שאל אותו לאיזה מגזר הוא משתייך, לא מזמן נדקר בחור ישיבה, שחיים פה כמונו, החרדים יהודים כמונו: "ועדה ואמרנאם בו יאיר לפיד כ"ר יש עתיד ח"יו
אלה שהמדינה סדרה להם שהם לא יצטרכו לסכן את השאלה האם יש כ  ,מה נאמר לילדים שלנו אם מהחדר הזה יוחלט שלא כולם שווים. ואנחנו צריכים לשאול במה מתבטא השותפות, יש כאן שותפות גורל"

  .את דבריו' יש עתיד'ר "סיים יו, "חייהם
וטען כי  הוא הוסיף, "אבל את זה לא משנים בחוק, אבל לא מוכנים שיהיה סנקציות פליליות, שחוקק החוק החרדים אמרו שהם יכולים לעמוד ביעדים. אתם עושים את הרע מכל העולמות: "טען בדיון  עופר שלח  כ"ח

  .משקרים את הציבור החרדי
. תמשכו את ההצעה העצוב הזו שמגבירה את השנאה, ם החרדים"אני פונה לחכי. "האשים, "רע להם שאנשים פותחים קצת את העיניים: "תקף את הפוליטיקאים החרדים והגדיר אותם כקיצונים אלעזר שטרן  כ"ח

    ".לא לכם ולא לקואליציה הזו, זה עוד לא מאוחר
  ".זה שקר להגיד שרק עכשיו מתחילים להפיק לקחים, רק צריך להשים את זה על המסלול? איזה לקחים יש לנו ללמוד, אנחנו כבר עשרים שנה מגייסים חרדים: "מהמחנה הציוני אמר אייל בן ראובן  כ"ח
רואים את זה שחיילים חרדים את . הם הודרו והיחס למגזר החרדי פגע ועשה נזק. זה היה רע, התנגחות בציבור החרדיהממשלה הקודמת לקחת מגמה של : "שהודיע כי יתנגד לתיקון אמר, )הליכוד(  יואב קיש  כ"ח

  ".לפני שמגיעים לשכונה מורידים את המדים, חיילים חרדים מגיעים לבית. קורבנות להסתה
  ".לא בהתנצחות, זו הדרך הנכונה, אנחנו אוהבים לשבת ולעשות יחד, ה אלא בהדברותאנחנו לא באם בכפיי. בליכוד אנחנו מתנהגים אחרת. זו הסיבה למה לתקן: "לדבריו

אני יודע שאני אשלם על זה מחיר , שמעתי שצחי מתכנן תכנונים, אני על המתווה הקיים לא אצביע בעד: "ובעיקר עם הסמכות של שר הביטחון ולכן, עם זאת קיש הודיע שיש לו שתי בעיות עם התיקון לחוק  
   .הוסיף, "ליטיפו
זה חשוב מאוד אבל נדמה לי . לשלב כמה שיותר -היעד . אני סומך על הדרך של שר הביטחון משה בוגי יעלון. אבל נועם עם גבולות, זה צריך ללכת בדרכי נועם: "כ לשעבר אמר"ראש השב ,אבי דיכטר  כ"ח

  ".דים ברוריםשהקושי שיש לי לעכל את ההצעה החדשה היא בעובדה שאין בה אזכור של יע
כאן , הציבור החרדי .אל תלכו בדרך של סנקציות פליליות הדבר הזה יפגע בתהליך שהם רואים בו חשיבות: אמרו, מאלה שעוסקים במושג של הנחל החרדי, כל מי שהיה פה: "אמר  מאיר פרוש  סגן שר החינוך

  ".ולומדמבקשים שכל מי שלומד תורה יקבל את הדיחוי כל עוד שהוא יושב , הנציגים
  ".ולקחת את הסמכות משר הביטחון, יאיר לפיד בכוחו הפוליטי לחץ ולחץ ובקש שכך תסתיים הפסקה באותו סעיף. גם איילת שקד, יעקב פרי אמר לנו שלא יהיו סנקציות פליליות", לדבריו

  .ו את זה בדור הזהולא המצאנ, זו האמונה השורשית שלנו. כי הוא חייב, הבן שלי לומד תורה"  :אמר  אורי מקלב  כ"ח
יש 'מקלב הוסיף ותקף את חברי  ".אז אני לא רוצה להיות שותף להסתה ובפגיעה המתמשכת בציבור החרדי' יש עתיד'במיוחד של  -למה אנחנו לא עונים להסתה , גם בתקשורת החרדית, מבקרים אותנו: "לדבריו
  .ים על יואב קישועל הלחצים שהם מפעיל, על ההסתה שלהם נגד הציבור החרדי' עתיד

  ".שאח שלו שהלך לצבא לא יבוא וישליך אותו לכלא, החוק הזה בא להגן על מי שלומד תורה: "עוד אמר
דברים , על אמירות נגד ציבור שלםכעסתי . והסנקציות פעלו הפוך, יש הבנה שצריך לעבוד בשיתוף פעולה. אני נגד סנקציות פליליות, אני חושבת שלימוד תורה הוא דבר חשוב: "מהליכוד אמרה שרן השכל  כ"ח

    ".שגם בגדר הסתה
    ".גם החרדים שמתגייסים אומרים שזה מבחינתם זכות: "הוסיפה השכל" השירות בצבא הוא לא נטל אלא זכות"

רציתי להוסיף שרב שחתם וראו והתלמיד לא מגיע לישיבה . ישיבותבמערכת החדשה שאנחנו נבקר את מה שקורה ב. אלו שמנסים להשתמט משירות ואומרים שהם לומדים ובעצם לא לומדים: "השכל הוסיפה
  "אני רוצה שזה יוסף לחוק, שהוא לא יוכל לחתום שוב על דחייה

  .לה אם יוכנסו שינוייםכי חברי כנסת מהקואליציה דורשים כעת לבצע שינויים בחוק הגיוס המתוקן ובמפלגות החרדיות מאיימים כי יפרשו מהממש' ידיעות אחרונות'הבוקר דווח ב, כזכור
  .הודיע אתמול כי יתנגד לתיקון חוק הגיוס אם לא יופיעו בו שינויים, "שוויון בנטל"כ קיש שהיה מראשי המאבק למען "ח

יש . לא יהיו בנושא הזה פשרות, ו שינויים או החוק יתקע בוועדהוכך נעשה אם יבצע, לא נחשוש לפרוש מהממשלה. שום שינוי לא יהיה, לא נסכים לאף שינוי בחוק": "כיכר השבת"במפלגות החרדיות אמרו הבוקר ל
  ".הבטחה של ראש הממשלה וראשי הסיעות והם חייבים לעמוד בזה

  מייסדי הנחל יצחק בר חיים ודוד בלוך באים לדיון בחקיקת חוק הגיוס המתוקן
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  ל"כים במדי צה"וח' קריעה'מעמד 
שהחל כמתקפה בכלי התקשורת הפנימיים מה : ההקצנה שאחרי אישור חוק הגיוס

, הופך להסתה של ממש' הפלג הירושלמי'ו' העדה החרדית'המזוהים עם 
תמונותיהם של חברי הכנסת החרדיים הופצו ברשת החברתית כשהם לבושים 

העיתונאי . בעקבות העברת החוק' קריעה'הערב יצאו קיצוניים למעמד . ל"במדי צה
ברו ללפיד נגד חוק הגיוס הם גם אלו שהלבישו את המנוולים שח: "בני רבינוביץ

  "עלובי החיים. ם החרדים במדים"החכי
Posted by: מוטי סגל  in  תגובות 3  2015בנובמבר  19 חרדים  

בעקבות חוק הגיוס שאושר ' קריעה'צפויים להשתתף הערב במעמד ' העדה החרדית'עשרות חרדים קיצוניים הנמנים על : ההקצנה שאחרי אישור חוק הגיוס
, במקביל. בית שמש ומודיעין עילית, בירושלים 21:00ים הערב בשעה יתקי' קריעה'נכתב כי מעמד ה' העדה החרדית'בכרוז שפרסמו אנשי . במליאת הכנסת

  .ל"הפיצו גורמים קיצוניים את תמונת חברי הכנסת החרדיים לבושים במדי צה
א חלק ההפגנה הערב הי, יש אינטרס למנף את העברת חוק הגיוס ולצאת להפגנות ומחאות נגד החוק' פלג הירושלמי'ולגורמים ב' עדה החרדית'בשלב הזה ל

ש אוירבך הנחשב לסמן "של הגר' בני תורה'ומקרב קהילת ' העדה החרדית'החרדים שיפגינו יהיו מקרב . משורה ארוכה של הפגנות הצפויים בתקופה הקרובה
  .בעוד מרבית הציבור החרדי מתנגד להוראה זו ולהפגנות הללו, שהורה בעבר לתלמידיו שלא להתייצב בלשכות הגיוס, קיצוני

תמונותיהם של חברי הכנסת החרדיים : הופך להסתה של ממש' הפלג הירושלמי'ו' העדה החרדית'כמתקפה בכלי התקשורת הפנימיים המזוהים עם  מה שהחל
ל התמונות מגיעות לאחר מתקפה חריפה שהייתה "כ לשעבר יעקב אשר הופצו ברשת החברתית כשהם לבושים במדי צה"ישראל אייכלר והח, משה גפני

  .כים בעד חוק הגיוס החדש"על הצבעתם של הח' הפלג הירושלמי'ב אנשי השבוע מקר
, המנוולים שחברו ללפיד נגד חוק הגיוס ואף הלבישו אותו עם מגבעת: "בני רבינוביץ לא אהב את הפצת התמונה וצייץ בחשבון הטוויטר שלו' יתד נאמן'עיתונאי 

  ".יםעלובי החי. ם החרדים במדים"הם גם אלו שהלבישו את החכי
והביעו זעזוע מהתמונה ואמרו שמדובר ' קוקר'גורמים במפלגה שוחחו עם . בפרט החלה אחרי שלקחו חלק בדיונים על חוק הגיוס המתוקן ואף הצביעו בעדו' דגל התורה'כים של "כים החרדיים בכלל והח"הפעילות ברשתות החברתיות נגד הח

  ".את הטירוף הזה לפני שיקרה פה אסוןצריך לעצור . נדמה שלא למדנו כלום: "בהסתה פרועה
  

  חוק הגיוס הראשוןבאישור כים "הקריעה של הח

 -" החוק לשוויון בנטל"חוזר אל הרגעים הדרמטיים באישור " כיכר השבת", עם אישור תיקון חוק הגיוס בקריאה הראשונה
  )חרדים(צפו • כים החרדים והבכי של מנהיג הדור "הקריעה והאזיקים של הח

  16.11.15  14:52  בכסלו תשעו ' ד   |   כהןישראל 
  ".גזירת הגיוס"מה שמכונה היה בפי מנהיגי הציבור החרדי , "החוק לשוויון בנטל"הועבר בכנסת , בקדנציה הקודמת של ממשלת לפיד ובנט, רק לפני פחות משנתיים

  .בל וחורבן בעקבת החקו שלראשונה איים לשלוח את עמלי התורה מאחורי סורג ובריחבבגדיהם במליאת הכנסת לאות א" קריעה"קרעו חברי הכנסת החרדיים , באותו יום רע
  .חשו שכבודם מושפל עד עפר ונרמס בידי זדים, אברכי הכוללים ובני הישיבות העמלים בתורה מדי יום, בעולם התורה

  .התייפח בבכי מר כאשר מקורביו בישרו לו את הבשורה המרה לפיה עבר בכנסת חוק הגיוס של לפיד, בר ראה הכל בחייואשר כ, 102-מנהיג הציבור החרדי בן ה, מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן
  .ליון כנגד העובדה שבישראל מדינת היהודים נחקק חוק המשליך יהודים לומדי תורה אל הכלא,הציבור החרדי חש תחושת נרדפות ולאות מחאה יצאו המונים להפגנת המ

  .בוטל סוף סוף החוק הנורא ותוקן לחוק חדש בהכוונתם של גדולי ישראל ומאורי הדור, נתיים אחריכש, היום
  .ה ממשמתוקן בימים אל, כולו עומד ובזכותם הוא קיים בציבור החרדי שוררת אנחת רווחה על כך שמזימתם של אותם רשעים לא צלחה וכהרף עין העוול הנורא שנועד לפגוע בלומדי התורה שעליהם העולם

  

  איך זה היה נראה לפני ההסתגלות: שנים 3כתבה מלפני 
אסור : "א"השיב מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט, ר ועד הישיבות הרב אשר טננבוים"בתשובה לשאלתו של יו● מדהים 

נלווה אותו לשערי אני ואתה "? ואם יילקח למאסר● " גם לא לשלב הבדיקות הרפואיות, ל"לבחורים להתייצב לזימון של צה
  ?האם הפגנת חצי מיליון בדרך● ח "ענה הגר, "הכלא

  .גורם לחששות ולספקולציות רבות בעולם הישיבות, והעובדה שטרם נחקק חוק חדש ושר הביטחון טרם הגדיר מעמד זמני מסודר לבני הישיבות, באוגוסט 1-עם פקיעתו של חוק טל ב, המצב הלא ברור של בני הישיבות
  .כדי להיוועץ עמו בצל אי הוודאות הקיימת, ברק- ם בבני"ח קנייבסקי ברחוב רשב"החליט לעלות אל ביתו של הגר, הרב אשר טננבוים, הישיבות ר ועד"יו

  .ה גיוס בפועלשעדיין אינו מהוו -והאם עליהם בכל זאת ללכת לשלב זה , ח מה להורות לבחורים שיקבלו זימון ראשוני להתייצב לבדיקות רפואיות"הרב שאל את הגר
  ".יש להורות שאף בחור לא יתייצב לבדיקות הללו בשום פנים ואופן: "ח קנייבסקי השיבו באופן חד וברור"מרן הגר

  .שאל הרב טננבוים" ?ומה יקרה אם יבואו לעצור את הבחור ויקחו אותו לכלא"
  .קי באופן נחרץח קנייבס"השיבו הגר, "אני ואתה נלווה אותו לכלא -הבחור הראשון שילך לכלא "

  .זאת מלבד האנדרלמוסיה שתשרור בגיוס רבבות חרדים... אם וכאשר - מאות אלפי חרדים יצטרפו אליו כשיצא ללוות את הבחור הראשון שיילקח למאסר : המשמעות של הדברים ברורה לחלוטין
  .ימים יגידו? האם פני הציבור החרדי למאבק איתנים על שמירת עולם התורה וצביונו

  

לראשונה מאז קום המדינה ניסחו נציגי הציבור החרדי את : הארץ
  .ודאגו להעביר אותו ברוב גדול בכנסת" תורתו אומנתו"הסדר 

  על המסגרת המשונה שגררה אותם לנוסח הנוכחי הם ממעטים לדבר 
יש בו יותר או פחות הונאה של הציבור   ,לנוסח הבעייתי הקודם  יחסית, האם? הוא יותר טוב לחרדים מהקודם. שאושר אתמול בכנסת בקריאה ראשונה  ,התיקון לחוק הגיוס  צריך לדבר על האותיות הקטנות של

איך קרה שהנושא נדחק הפעם לעמודים האחוריים ? ץ"החוק יאושר בסוף בבג? הוא בכלל מתכוון לעמוד בהתחייבותו להעביר את החוק גם בקריאה שנייה ושלישית, וראש הממשלה בנימין נתניהו? ישראליה
  ?ומעורר בציבור הרחב חשק לפהק

. ודואגים להעביר אותו ברוב גדול בכנסת, "תורתו אומנותו"לראשונה מאז קום המדינה נציגי הציבור החרדי מנסחים בעצמם את הסדר : ורהרק עובדה אחת בר. התשובות להן תלויות פרשנות, המון שאלות
והכל קורה בחסות חברי הכנסת החרדים שתמיד , חיחרדים שמתנדבים לשירות האזר, חרדים שיוצאים לעבוד, יעדי גיוס של אלפי חרדים בשנה, חרדים שעולים על מדים) בינתיים דיבורים על(ובהסדר הזה יש 
  .ברחו מהנושא

אבל אז זה , הצביעו בעד) רובם התחלפו מאז(יהם לסיעות יצחק כהן וחבר, משה גפני, יעקב ליצמן  .חוק טל כאשר עבר לראשונה, 2002ס ויהדות התורה הצביעו בעד חוק הגיוס היתה בשנת "הפעם האחרונה שש
  .שכיום הם יכולים להתגעגע אליו, לאורך השנים שבהן היה בתוקף עשו החרדים הכל כדי להתנער מחוק טל; וזה נעשה בגמגום, היה במסגרת שותפותם בממשלת שרון

סנקציות "ולמעט ההצהרה התיאורטית הטמונה בו בדבר , למעט העובדה הסמלית שהוא מזוהה עם יש עתיד ויאיר לפיד, מצוין לחרדים, נוילפני השי, כל חבר כנסת חרדי מודה כי גם החוק הנוכחי, בשיחות פרטיות
בגלל עניינים פוליטיים , ת המהלך לשינוי החוקהפעם יהדות התורה הובילה א, ובכל זאת. שלא יופעלו אלא בתסריט קיצוני של קריסת יעדי הגיוס) כלומר החלת חוק שירות ביטחון גם על החרדים" (פליליות

  .והצהרתיים
והורו למאות , אז התכנסו בבני ברק מועצות גדולי וחכמי התורה של שלוש המפלגות החרדיות, 2013בפברואר  24בפרט מאז , הן הטיעון החרדי העיקרי נגד חוק הגיוס, בגלל ערכן הסמלי, "הסנקציות הפליליות"

  ".להשית על לומדי תורה שתורתם אומנותם עונש פלילי עד כדי השלכתם לבית הכלא"רחובות ולמחות על הכוונה אלפי בני אדם לצאת ל
זה מה שקרה . ם אתוהחרדים ייאלצו להשלי, שברגע שתישלף מחוק הגיוס, הסנקציות הסתמנו כעז פוליטית, מאז. הסנקציות הפליליות השוליות הן שהפריעו לגדולי ישראל, לא עשרות הפרטים הכלולים בחוק

  .אתמול
היחידים שנמצאים שם כדי להזכיר להם את זה הם אנשי הפלג הליטאי הקנאי . חברי הכנסת החרדים מצמצמים את התבטאויותיהם בתקשורת על חוק הגיוס ועל הקונסטלציה המשונה שבה נגררו לנסח חוק כזה

להצר ולהגביל קיום התורה על ידי יעדים , רוצים לקיים הגזירה הנוראה. "תמיכתן בחוק היא עניין די דרמטי, החרדיות שגם בלי סנקציות פליליות שמנהל קמפיין כדי להזכיר למפלגות, בהנהגת הרב שמואל אוירבך
  ".לסהפ"כתב הרב אוירבך במכתב שפורסם אתמול עם כותרת ראשית בביטאונו , "ואין שום גושפנקה לדבר הנורא הזה לפגוע בבבת עינינו, וכיוצא בזה

  .גם יתרום לשינוי מסוים בחברה החרדית, בתסריט אופטימי, ואולי, ל כצבא מקצועי־התנדבותי"לחולל יום אחד שינויים באופיו של צה, מי יודע, שעשוי, חברי הכנסת החרדים מצדם לא יוכלו מעתה לתקוף את החוק
יפקע תוקפו ואז , 2023בשנת , יכלול גם את האפשרות התיאורטית כי בעוד כמה שנים, ץ"בור בקריאה שנייה ושלישית ויאושר בבגבהנחה שיע, איש מחברי הכנסת החרדים לא יתנדב לספר לציבור שהחוק החדש

  .כולל סנקציות פליליות, שלוש שנים חובה. ל"כלומר חובת שירות בצה, יוחל על בני הישיבות החרדים חוק שירות ביטחון
  

  17.4.16 ץ"מתוך תשובה הפרקליטות לבג
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 "הח"כים החרדים בגדו בהשם" • האזינו

  על אישור חוק הגיוס המתוקן" ברוך דיין האמת"המשגיח בירך 
בשם ומלכות על אישור חוק " ברוך דיין האמת"סיפר לתלמידיו כי בירך , "חדרה -כנסת יצחק "משגיח , הגאון רבי טוביה נוביק

  )חרדים(האזינו ". בגידה בהשם"כים החרדים ב"הגיוס המתוקן והאשים את הח
   17.11.15   10:14  בכסלו תשעו ' ה  ישראל כהן

  .לחוקבכנסת בפעילותם של הנציגים החרדים זאת בהוראת גדולי הדור שתמכו בחוק המתוקן אולם מתברר כי יש מי שממשיכים בהתנגדותם למרות התיקון ) שמח(וק הגיוס המתוקן אושר אמש   
התבטא אמש בשיחה תורנית שמסר לתלמידיו כי כששמע על החוק שעבר בכנסת בירך ברכת ברוך דיין , "פלג הירולשמי"הנתפס כמי שמשתייך ל, הגאון רבי טוביה נוביק, "חדרה -כנסת יצחק "משגיח ישיבת 

  .האמת בשם ומלכות זאת כאות אבל על החורבן הנורא
  ".'על ידי החרדים לדבר ה' מימות ירבעם בן נבט לא נעשה כזו בגידה בה", ב נוביק לבחוריםאמר הר, "ברכתי דיין האמת בשם ומלכות ופרצתי בבכי"
מדרש  זה נהפך לפוליטיקה ואנחנו לא עוסקים בפוליטיקה אנחנו נמצאים בבית, כשגרים במדינת ישראל ומדברים על הנושאים השייכים, כידוע אנחנו עוברים לאיישישוק, אנחנו לא גרים הרי במדינת ישראל"

  .פתח הרב נוביק את דבריו, "ומדברים בלימוד
בכסות , באופן גלוי מאד, אבל נודע לנו שהם בגדו בגידה בתורה באופן נחרץ מאד, שעסקנים המכנים את עצמם חרדים ושותפים בממשל הישראלי במדינתם שמה במרחק עצום מאיתנו, נודע לנו באיישישוק"

  .כים החרדים"תקף המשגיח את הח, "לה מגיניםאוי לכא, שמגינים על התורה חס ושלום
כשהפאייניקים בגדו אז , אז זה קשור למזרוחניקעס, אין לי ידיעה, או אפילו בעד גיוס נשים, כי כשבגדו המזרוחניקעס והצביעו בעד שרות לאומי, בהיסטוריה של מדינת ישראל בוודאי שלא: "המשגיח המשיך ואמר

וחלק נכבד מאד מכאלה זה נקרא שקוראים , אנשים חרדיים, מי הצביע בשבילם! על ידי שהצביעו בשבילם? הרי איך הם הפכו ליושבי הקואליציה, כשיש בגידה של עסקנים חרדיםאבל , זה קשור לקיבוץ חפץ חיים
  ".שהם מרביצי תורה ברבים, שהם לומדים כל היום, ומניחים תפילין כל יום, קריאת שמע כל יום

מי יכול לעשות , ועם הכח הזה וכל אחד ואחד שהצביע שהרי זה אינו יכול וזה אינו יכול, הם נשלחו עקרונית למען הגן על התורה", האשים, "ה הם קיבלו את הכח ועם זה הם בוגדים בתורהמהכח של כל אזרח כז"
  ".ואיך אפשר להיות בכזה שטח רק על ידי כל אחד ואחד, כזאת בגידה אלא רק מי שנמצא בכזה שטח

ושניים ביחד לוקחים את זה ואז הם יכולים לישא את זה אז , והוא עושה את זה בשבת, קורה כבידה שאדם אחד לא יכול לישא אותה, כשזה אינו יכול וזה אינו יכול אז כל אחד הוא מחלל שבת: "נוביק המשיךהרב 
  ".עשה מלאכה שלימהאלא זו מלאכה שלימה כל אחד נחשב ש, לא חצי מלאכה וחצי מלאכה, שניהם מחללים שבת

, יתברך' כשבגדו ישראל בה!!!! זה חטאת הקהל שעוד לא הייתה כדוגמתו אולי עוד מימי ירבעם בן נבט", תקף, "הזה' וכל החילול ה, שותפים פעילים לכל הבגידה הזו. כל אותם אלפים שנתנו את הכח הם שותפים"
אם יש כזאת , איזה קרבן העלם ציבור יצטרכו להביא על כזה דבר! בתוך היהדות החרדית. יכול להיות שמאז עוד לא הייתה כזאת בגידה, בנות לעגליםוהקריבו קר, בבית המקדש והשתחוו לעגלים, במלכות בית דוד
  ".על חילול שם שמים' על חילול ה. היכי תימצי בכלל

לא צדיקי , מי הלך להתחתן עם הממזרים האלה, אותם שתי ממזרים. מי התייחס לזה, מע שגורן התיר שתי ממזריםאם הרב שך אז בכה באולמי מודיעין כשהוא ש", המשיך המשגיח, !"התורה נקרעת לגזרים"
אז הרב שך כאב , פת רבניםאבל הוא כאילו הרי עשה אסי, חוץ מאותו פוקר ראשי, בלי ידיעת מי ומי המתירים, אמנם עשו את זה במחטף ובמחשק, כאילו בשם רבנות, אבל מכיון שזה נעשה כאילו בשם רב, ישראל

  ".קורעים את התורה לגזרים .את הכאב של התורה והתייחס לזה שיש שריפת התורה
להצטעצע בכסות כאילו ? זה לא גלוי? מה הוא היה אומר. הוא נסע לשם מיוחד כדי שיהיה לו מקום איפה לבכות ברבים, הוא לא היה צריך להיות שם באולמי מודיעין זה היה ישיבת ועד הפועל של אגודת ישראל"

  .תהה, "?למה מצפים? חושבים שזה צחוק. איך בשמים מסתכלים עלינו, איך בשמים מסתכלים על זה, אפשר לתאר מה נעשה פה. מצילים את התורה חס ושלום על ידי שמחריבים את התורה מבפנים
    

, ה לא חפץ בכסילים"שלמה המלך אמר הקב" חפץ בכסילים' אין לה. "זה לא מצוות עשה" והיית משוגע", אין התר להיות תמים, וגמתהבחילול שם שמים שאין כד. זו עבירה של ציבור ברבים"הרב נוביק הוסיף כי 
  !תורהאתה צריך להיות חכם ולהבין שזה נגד ה, וכשאתה רואה שזה נגד התורה. עם חכם ונבון, עם ישראל הוא עם חכם, בן אדם לא יכול להגיד תירוץ אני הייתי טיפש

  !אני עמדתי בהר סיני ואני יודע מה התורה אני מכיר אותה. זה חיוב אישי כל אחד בינו לבין הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שהוא חסיד של מישהו. כל איש ישראל יש לו את המחוייבות כלפי התורה אישית"
זה לא עושה . זה החרפה הגדולה ביותר, ואין לך ביטול תורה גדול מזה כאילו עוד בשם התורה, נורא' ממילא זה חילול ה. ד תרוציםזה מחוייבות כל אחד באופן אישי הוא לא יכול להגי. תפסיקו לספר לנו סיפורים"

  .זה עושה הרבה יותר גרוע, שיהיה יותר קל
פשוט . כשאני שמעתי את הבשורה אני לא הייתי מסוגל אני ברכתי בשם ומלכות דיין האמת". ובןמינן "אנחנו מדברים , קל מאד לדבר נגד מישהו אחר, זה לא אנחנו מדברים נגד מישהו אחר, זה לא משעשע אותנו"

  .התפרצתי בבכיות וברכתי דיין האמת
, הרגשתי צער שלא הרגשתי כדוגמתו. אחריותאבל על עצמי לקחתי את ה, אני לא מורה הוראה, אבל כששומעים בשורה רעה של בגידה... הקושיא שהייתה לי הרי יש אפשרות לברך דיין האמת גם כן לא בשמחה"

  ".אני לא זוכר שהרגשתי פעם כזה צער
  
  
  

חוק הגיוס לא : "דרעי מודה? הישג לחרדים
  "בהבנה עושים יותר מכפייה –השתנה 

תהיה גולת הכותרת של  -כים החרדים מודעים לכך שביטול הסנקציות "בין הח, למרות התחושה כי תיקון חוק הגיוס מאחורינו
  .הכל יבוא בהסכמה -לא רואה שינוי קל לטובת החרדים : יעלון". שהחוק לא השתנה"דרעי לא מהסס ואומר , ההישג

 Posted by:  משה הרמן  in  חדשות  16 בנובמבר 2015 0
הודות לתקשורת שעסוקה בעיקר בטבח בפריז יכלו חברי הכנסת החרדים , שעמד בהתחייבותו כמסוכם, חברי הכנסת החרדים ניגשו להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו  , לאחר העברת חוק הגיוס ברוב גדול

  .בשבוע הבא לאחר העברת התקציב כשנתניהו כבר לא מחוייב לגחמות של אייכלר והצהרות מוזס יהיה המבחן האמיתי, המסוכה הראשונה מאחוריהם. ם לרווחהלנשו
דרעי עצמו לא מהסס לומר בגלוי את מה . מדבריהם של מוזס ואייכלר כך גם נשמע , תהיה גולת הכותרת –כים החרדים מודעים לכך שביטול הסנקציות "בין הח, אך למרות התחושה כי תיקון חוק הגיוס מאחורינו

  ".שהחוק לא השתנה"שאחרים חושבים בשקט ואומר 
וא החליט שמקומו בלשכת כשיאיר לפיד התחיל תהליך של חזרה בתשובה להתקרב לחרדים כיוון שה. "ל"התייחס לביקורת שנשמעה על התנהלות המפלגות החרדיות ואמר לגלי צה, אריה דרעי, ס"יושב ראש ש

כשנותנים . מה שקרה זה שהחוק לא השתנה אבל היעדים נקבעים גם בלי זה. אני רק הוספתי סנקציות פליליות אבל לא אני ביקשתי אותן? מה אתם רוצים ממני בחוק הגיוס'ראש הממשלה אז לפיד התנצל ואמר 
  .אמר, "הלתהליך לבוא מתוך הבנה הוא עושה יותר ממה שאתה עושה בכפיי

לא תמיד צריכים . לכן הדרך מהמצב שבו התחלנו באפס היא הדרך. קצב הדיון המתלהם שהיה אז הביא לירידה משמעותית מאד בהתייצבות חרדים ללשכות הגיוס: "שר הביטחון יעלון אמר במליאה דברים דומים
  ".צריכים להיות חכמים וזו הדרך הנכונה, להיות צודקים

  "".יעלון כי חוק הגיוס לא השתנה  אמר' בראיון לרשת ב

: חושפת 17.4.16ץ לדיון ביום "המדינה בתשובתה לבג
, רים ונציגי ציבור"אדמו, קשר רצוף ושוטף עם רבנים

  להביא לשילוב חרדים בשירות
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החוק המתוקן יגדיל  :שר הבטחון יעלון
 את גיוס החרדים

  

על כך שהיתה ירידה בגיוס ובלימודים האקדמאים בתקופת חקיקת חוק , ו''ט חשון תשע''י' יום א, בתכנית הבוקר של מרדכי לביא' קול ברמה'דברי שר הביטחון משה יעלון ברדיו 
  :כזה שוב עלה"ואח, הגיוס

ולכן תמיד דגלתי , דאי לשמור ערך לימוד התורהובו, מצד שני לא בכפיה, אני בעד גיוס מצד אחד, מהיום שהנושא עלה לסדר היום עוד בהיותי במדים, מקדמת דנא, עמדתי בנושא ידועה"
  , בזה שניתן לתהליך להתפתח באופן טבעי על ידי זה שנאפשר גיוס ולא נכפה גיוס

למעט בתקופה ,ייסיםעלה מספר המתג -ועד עצם הימים הללו, כשהייתי אלוף פיקוד 99מהפלוגה הראשונה בנחל החרדי ב,ראיתי איך מספר  המתגייסים הולך וגדל, וראיתי  ברכה בעמלי
כתוצאה מזה שבאופן טבעי כל מי שמותקף הוא , בתקופה ההיא דוקא ירד מספר המתגייסים, החוק שחוקק - אני לא קורא לזה נטל  -שבה דוקא מי משתבח בשוויון בנטל , מסוימת
  ,מתגונן

ואני מקווה שזאת תהיה רוח הדברים גם לנוכח שינוי החוק שעומד להשתנות בימים ,גיוסל ומשרד הביטחון עוסקים בלאפשר גיוס ולא לכפות "כי צה, חזרנו לדרך המלך מבחינה זו
  ,הקרובים

, גם מספר תלמידי הישיבה שפנו ללימודים אקדמאים גם כן ירד, יש עוד נתון מענין, המתגייסים ירד' מס -בתקופה שעסקנו בחוק וחוקקנו אותו , כל העליה בגיוס היא למרות החוק
  "וכמובן יש חשיבות לימוד תורה במקביל לחשיבות הגיוס,יש מתאם בין הדברים, זה אפשרלראות את

  

על מזימות החוק המתוקן ומה  :שקדשרת המשפטים 
 קול ברמהרדיו בתמליל מראיון  -ץ "צפוי בבג

עשות הרבה שינויים בחוק עצמו אנחנו נעשה איזה שניים מקסימום ככה שלא צריך ל, כ את חוק הגיוס בשנה שעברה בניתי ביחד עם חברי הכנסת החרדים"אני מזכירה לכם שסה :שקד
כמובן שיש דרישה של חברי הכנסת החרדים להוריד את החלק ההצהרתי של , כ תישאר"עדיין אני לא רוצה לדבר על השינויים לגופם אבל המסגרת של החוק בסה, שלושה שינויים

כ שמסגרת החוק כולה והצורך "ואכן אין לי שום בעיה שהחלק הזה ישונה אבל סה שעברה כשבנינו את החוק לא האמנתי בזה להזכירכם גם בשנה . הסנקציות הפליליות אני גם בעד
  .לעמוד ביעדים זה ישאר

  ?כלומר הסנקציות הפליליות הולכים לרדת :מראיין
  .כן :שקד

מה ? ם ששואלים למה אם הבן שלי לא הולך לצבא יש לו סקנציות פליליות והבן של השכן החרדי אין לואבל מעניין אותי לדעת איך את מסבירה לחברייך החילוני, אני מאוד שמח :מראיין
  ?את מסבירה

   .אל תהיה צודק תהיה חכם המטרה שכמה שיותר חרדים יתגייסו  בעיה לא פשוטה אבל כששואלים אותי אני אומרת בענין הזה , נכון זאת בעיה גדולה מאוד :שקד
  .בית משפט יגיד אוקיי אתם מורידים את הסנקציות הפליליות תורידו גם לחילונים? אם בית משפט יקבל את זההשאלה  :מראיין
ואם באמת וזה תנאי הכרחי , אני חושבת שבסופו של דבר אם בית המשפט יסתכל על טובת החברה הישראלית. זה באמת מאוד בעייתי בוא נחכה ונראה מה יגיד בית המשפט :שקד

אם החברה החרדית לא תעמוד ביעדים אז בסופו של דבר בית , שוב, אז אני מעריכה שבית המשפט יוכל להכיל את זה  וכמות המתגייסים תעלה באופן וולנטרי  מדו ביעדים החרדים יע
באחוזים מאוד מאוד גבוהים יהיה מסוגל להכיל את זה לגייס את כולם אבל כל עוד החברה החרדית מבינה שפה באמת הציבור החילוני והדתי שמשרת  המשפט יבטל את החוק ויצטרכו 

  .צריכים להיות שהאחריות עליהם לעמוד ביעדים כחברה) החרדים(אז   
  

  , לא רק יעלון וגפני מוסרים נפש למען הגיוס
  !אשריו! כפשוטומוסר נפש זה " ישיבה"בחור גם 
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  א "מכתב מרן ראש הישיבה שליט
  נגד חוק הגיוס המתוקן
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רבבות הפגינו נגד חוק הגיוס המתוקן 
  כים החרדים"בתמיכת הח

  ו"עשרה בטבת תשע
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  כים החרדיים"ץ צוחק על הח"הבג
הערות השופטים מלמדות כי חוק הגיוס 

  אינו חוקתי ודינו להתבטל
 

  
  

  ץ"תשובות המדינה לבגלקט נבחר מתוך 
  מאחורי חוקי הגיוסמה מסתתר 

  8גליון " חרדים לשמד"ב
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  יעקב מרגי ואורי מקלב! בושה
  השתקת המחאהחוקי סטאלין לתומכים ב
  תימנע הסתה נגד חיילים חרדים: וועדת שרים

  הקיצוני לשעבר סייע לגיבוש החוק. וועדת השרים צפויה לדון היום בחוק המבקש למנוע הסתה נגד חיילים חרדים
  10:14 28/02/16 ,ו"באדר תשעט "י  ,בן שאול

  .בחוק המבקש למנוע הסתה נגד חיילים חרדים) 'א(וועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון היום 
המבקשת לקבוע צעדים אקטיביים נגד המסיתים ברחוב החרדי נגד החיילים ) הליכוד(כ שרן השכל "את הצעת החוק הגישה ח

ההסתה מסוכנת  כי"עוד הוסיפה . כלשונה, "חוששים להתחפש לחיילים"ים חרדים הגיע מצב שבו ילד, לדברי השכל. החרדיים
  ".ולכן יש להעביר את הצעת החוק הזו, לחברה הישראלית ותורמת להעמקת השסעים בה
חרדי לשעבר שבעברו סייע לקמפיין ההסתה נגד חיילים חרדים שהוביל ארגון , במסגרת גיבוש החוק נעזרת השכל בישראל הלר

   .וכעת מבקש לנסות ולהשפיע בכיוון השני, קיצוני חרדי
   . אך בשנה האחרונה נטש את הקהילה החרדית ואורח החיים החרדי' העדה החרדית'הלר היה אחד מאנשי 

  
  הכנסת העשרים

  
  השכל שרן  הכנסת חברי:      יוזמים

  מרגי יעקב         
  'סמוטריץ בצלאל         
  פולקמן רועי         
  ארי בן מירב         
  רזבוזוב יואל         
  עזריה רחל         
  אלהרר קארין         
  ורבין נחמיאס איילת         
  סבטלובה קסניה         
  שי נחמן         
      אוחנה אמיר         

______________________________________________                     

  2497/20/פ                                             
  2016–ו"התשע, )טיפול בהסתה נגד חיילים חרדים –תיקון (יטחון הצעת חוק שירות ב

  :יבוא) ה(אחרי סעיף קטן , 2טו26בסעיף , 1986–ו"התשמ, ]נוסח משולב[בחוק שירות ביטחון  .1  2טו26תיקון סעיף

  ".הצוות יפעל לגיבוש תכניות להתמודדות עם הסתה נגד חיילים חרדים  )1ה"(    

ר ב ס ה י  ר ב   ד
תוך , זאת. ל פעולה פסולה"חשים כי הרחוב החרדי רואה בהתגייסות לצה, אף אילו חפצו להצטרף לשורות צבא ההגנה לישראל, רביםצעירים חרדים 

ל כמו גם התבטאויות שונות של מנהגי הציבורים ואחרים הקוראים לנוער החרדי שלא להתגייס "פרסום פשקווילים למיניהם היוצאים נגד גיוס לצה
  .רדי שבחר להתגייסומשמיצים נוער ח

  .דבר המהווה צעד בעל חשיבות רבה בראייה לעתיד, יש בו להוות ראשית הדרך אל עבר גיוס הנוער החרדי, מיגור תופעת ההסתה כמתואר מעלה
 ---------------------------------  

  ר הכנסת והסגנים"הוגשה ליו
  והונחה על שולחן הכנסת ביום

  18.1.16 –ו "בשבט התשע' ח

  
   –אחרי התנועה האיסלאמית : "כ שטרן"ח

  האזינו• " צריך לטפל במסיתים החרדים
  17/11/20158:38ה׳ בכסלו תשע״ו  דוד לזר

הולכת  –שמביטים בזעם איך האימפריה שהם בנו נגד החרדים , מהכלים' יש עתיד'חוק הגיוס המתוקן שעבר אמש בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ממשיך להוציא את חברי הכנסת של 
  .ומתרסקת לחלוטין

אחרי  –ואמר כי הגיע הזמן ' קול חי'ב' מדברים אקטואליה'שוחח עם אריה ארליך ב –מים אלו בראש חנית ההסתה נגד המגזר החרדי כ אלעזר שטרן מי שעומד בי"ח) שלישי(הבוקר 
  .לטפל במסיתים החרדים –שהוציאו את התנועה האסלאמית מהחוק 

החרדים צריכים לומר הלל על החוק הקודם כי ", לדבריו, "חרדים יוצאו לשוק העבודההחוק הקודם עבד טוב והחברה ה, השינויים בחוק הנוכחי הם לא קוסמטיים אלא מהותיים", לדבריו
  ".אין בעיה לעמוד ביעדים והראייה שעומדים בהם

הרבה פוליטיקאים  –והנה בחוק החדש , הציבור המשרת עשה שירות עצום וויתור כואב לציבור החרדי מתוך כוונה שצריך לחיות ביחד, השאלה היא שאלה יסוד"שטרן תקף ואמר כי 
  ".חרדים לא מדברים על החוק בגלוי וזה בגלל שהם מתביישים בו

  ".עכשיו תיתן לי לדבר?, אתה מראיין אותי או אני אותך, אני לא מכיר אותך, תקשיב לי טוב: "איבד שטרן את סבלנותו נוכח שאלותיו הישירות של המראיין ואמר, בשלב זה
והנה כעת אתם , זה ויתור עצום ובליעת רוק, הילדים שלי אם הם לא יתגייסו הם ילכו לכלא, את הילדים שלי לא סופרים, להבדיל ממכם"ואמר כי  הוא הוסיף להסביר את החוק הקודם

  .זעם שטרן" ?'גם את זה אין לכם'רוצים לשים אצבע בעין ולומר 
  .הם שקר –רק גרם לירידה במתגייסים ' דיש עתי'אמר כי דבריו של שר הביטחון בוגי יעלון שאמר שהחוק של  כ הוא"כמו

אתם מסיתים . צריך גם לטפל במסיתים החרדים –אחרי הוצאה של התנועה האסלאמית מהחוק , אבל צריך גם להביט על דבריך כהסתה, אלף הבדלים"כי   שטרן תקף את ארליך ואמר
  ".ממנחי הרדיו שלו את הציבור החרדי שהוא יותר אינטליגנטי בהרבה מחברי הכנסת שלו וגם מחלק

  ".ולמרות זאת הם רשומים בישיבה, יודעים כי יש הרבה בחורי ישיבה שלא לומדים אפילו שעתים ביום –בארץ ישראל שאני גר בו "עוד הוא אמר כי 
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שנות מאסר למי  5: 'קים“קמפיין החרד’החוק נגד 
  שיסית נגד שירות צבאי

החוק החדש ירחיב את הענישה גם למי שישכנע אנשים המעוניינים להתנדב . החייב בגיוס שלא לעשות זאתחל עונש דומה רק על מי ששידל אדם , עד היום
  להימנע מכך, לשירות צבאי

  כ״ט באדר א׳ תשע״ו |  22:32  | דוד גולדברג
  שנות מאסר 5-ל ייענש ב“לצה לפיו מי שישכנע צעירים שלא להתגייס, מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק של חבר הכנסת יואב קיש

מוצע כי ההסדר יחול גם כאשר מדובר . מאסר חמש שנים –דינו , המסית או משדל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית, לפי ההסדר הקיים
  .באדם שאינו חייב בשירות בכוח מזויין אלא מתנדב אליו

ל ולכוחות הביטחון מתנהל מסע “לצד העלייה בגיוס לצה. ל וכוחות הביטחון מקרב אזרחים שאינם חייבים בגיוס צבר תאוצה“האחרונות גיוס התנדבותי לצה בשנים: בדברי ההסבר נכתב
מצעות הסתה כנגד בני משפחתו וסביבתו ל באופן ישיר או בא“הסתה מלווה באיומים ואלימות פיזית כנגד רכוש וגוף מתוך מטרה להפחיד ולהניא את כל מי שבכוונתו להתגייס לצה

  .בהקשר התנדבותם לרבות הסתה נגדם הינה קשה יותר לעומת החייבים בגיוס  לרוב התמודדות המתנדבים עם האתגרים השונים. הקרובה
. ניק תחושת ביטחון מוצדקת למתנדבים ובני משפחותיהםהצעת חוק זו מבקשת להתמודד עם ההסתה כנגד המתנדבים לשירות בכוחות הביטחון ועל ידי כך לחזק את מגמת הגיוס ולהע

  .לפיכך מוצע לכלול את המתנדבים לכוחות הביטחון בסעיף של הסתה להשתמטות
חברי הסיעה הערבית . חובה עלינו להילחם בו בכל תוקף, נלחם בה בוגד מה ומנסה להחרים אותה, מי שאינו מקבל את קיומו של הבית הלאומי של העם היהודי בארץ ישראל: כ קיש“ח

הוא רוצה להשתלב ולהיות . אני מאמין ויודע שהציבור הערבי בישראל מחובר יותר טוב למהות הזו מהנציגים שאותם הוא שלח לכנסת. שיושבים כאן מותחים את החבל פעם אחר פעם
  .במדינה הזו אתם מסיתים נגד בני הלאום שלכם ונגד מי שמנסה לחיות חיים שלבים. חלק מהמדינה והחיים פה

  .התנגדו והצעה תועבר לוועדת חוקה 12   תמכו 27
  
  

  ל"הסתה להשתמטות מצה האוסרחוק  בעדאורי מקלב  !מחריד
  

  

בנושא תודעה יהודית השתכנענו : גפני
  מעמדת הצבא

  הוספת תגובההדפסהו"ט אדר התשע"כ | המהדורה המרכזית
הסכמנו דווקא איתו ועם , ושמענו אותו, נציגים החרדים אני ליצמן ודרעי עם שר הבטחוןלאחר שנפגשנו ה, ל“בנושא תודעה יהודית בצה: ומגלה‘ קול ברמה‘כ משה גפני מפתיע בראיון למהדורה עם משה גלסנר ב“ח

  .גפני אף הוסיף שנראה לו כי גם השר בנט השתכנע לבסוף. ל“הרמטכ
כל מה שהיה זה כנגד חיילים חילונים , וא לא יפגע מצד הצבא אין הוראה כזול אמר גפני דיברתי עם שר הביטחון לאחרונה והוא הבהיר לי כי המציאות הזו שחייל חרדי הולך עם זקן ה“בעניין פרשית הזקנים בצה

  .הנציגים החרדים קיבלו את דעת שר הביטחון, ל אנחנו סבורים שזה צריך להמשך כמו שהיה בעבר“כל המציאות של תודעה יהודית בצה, שביקשו לגדל זקן
אני מתנגד לכל המבנה הזה של , ות התורה לא תשלים עם מצב שבו מפקחים נכנסים למוסדות הלימוד ומורים לנו מה ואיך ללמד בתוך בתי הספרלמחוז החרדי במשרד החינוך ואמר כי מפלגת יהד גפני התייחס

  .א“ל שטיינמן שליט“המחוז החרדי ועל כך קיימת הוראה שניתנה בימים האחרונים מאת מרן הגראי
לא כל חברי שותפים לדעה שלי על מבנה המחוז אבל סביב ההתערבות בתכנים כולם : גפני הוסיף. מחוז ואני לא רוצה לומר מה יקרה אם לא יהיו שינוייםאני מתנגד ל. אין לי מילה אחת טובה לומר על זהבי”

  .“אין לי מושג אפילו איך הוא נראה, אני לא מדבר עם מנהל המחוז החרדי. בנט הבטיח שיסדר את העניין. מסכימים שזה לא צריך להיות

  "ל מכרסם בכל ההתנהלות האורתודוקסית שלו"הצ"
  28/02/201613:13י״ט באדר א׳ תשע״ו   ארי וידר

ובראשם את בדברים נוקבים אלו מאשים רב צבאי בכיר את שלטונות הצבא , "האיסור על עשרות חיילים דתיים לגדל זקן הוא רק סימפטום לתהליך מתמשך של זלזול מצד הצבא במסורת וההלכות הדת היהודית"
  .אגף כח האדם

  ".הצבא מכרסם אט אט בכל ההתנהלות שלו מול החיילים מבחינה אורתודוקסית: "'קול חי'לדברי הרב לאתר 
  .לכאורה מתברר כי הצבא משתף פעולה עם גורמים המזוהים בין היתר עם הרפורמים, מלבד עשרות בקשות שנשלחו בידי הרבנים על חיילים דתיים שביקשו אישור שלא להתגלח

ולאפשר בין היתר לרפורמים דריסת רגל , העברת אגף התודעה היהודית מהרבנות היא חלק מהליך מתמשך ומתוכנן היטב להפוך את הצבא למשהו הרבה פחות אורתודוקסי משהיה"לדברי רב צבאי בכיר 
  ".משמעותית

  .ח חינוך בצבא"ובעלה של רמ, ל התנועה המסורתית"מנכ, להשתתף בקורס חובה במסגרתו מופיע גם יזהר הס, מחויב כל חייל אשר בדרכו להפוך לרב סרן, לטענת גורמים ברבנות הצבאית
לדברי גורמים . לכאורה בין היתר עם הרפורמיםהגיעו עדויות על שבתות גיבוש שבו משתתפים חיילים וקצינים בשיתוף עם מכללות הנתמכות בידי הקרן החדשה לישראל וגופים נוספים המזוהים ' קול חי'לידי אתר 

אבל לא בהחלט מודעים שישמעו שם רפורמים בניגוד , חיילים נהנים לצאת לשבתות חופש. "מרצים במהלך השבת גם גורמים רפורמים ובכך למעשה מתבצעת לכאורה כפיה רפורמית, שהשתתפו בשבתות הגיבוש
  .אומר אחד המשתתפים" להשקפת עולמם
אותה הס אף הפנתה בעבר אגרות לחיילים בהן כתבה . ל התנועה המסורתית"מנכ, ד יזהר הס"שהינה רעייתו של עו, ל"ראש מחלקת חינוך בצה, ל תפקידה המשמעותי של יעל הסיש המצביעים ע, במקרה או שלא

באגרת אחרת ששיגרה לחיילים הביעה את דעתה . ת שיכולה להיחשב מעוררת הערצהבין היתר נעשה ניסיון הצגה של ושתי כסוג של דמו. פרשנויות מעוררי מחלוקת אשר מתנגשים לכאורה עם המסורת היהודית
  ".שאלה לגיטימית היא האם יש עוד טעם במנהגי האבלות"וכתבה כי , על צום תשעה באב

  ..צ בעניין איסור גידול הזקנים"בימים אלו נשקלת פניה של עשרות חיילים לבג
    .ל טרם נמסרה תגובה"מדובר צה



  44עמוד |  ו  "ניסן תשע|    7גליון |  לשמד   חרדים

  ?ת ההתחייבויותל מפר א"צה

  יום בכלא 14-ל שולח חייל חרדי ל"צה: בגלל הזקן הקצוץ הזה

גם אם יתנו . "יום בכלא זאת לאחר שגידל זקן קצוץ 14-ל ל"נשלח על ידי צה, צעיר חרדי נשוי ואב לילדה', א
  )צבא(אמר החייל בשיחה עם בני משפחתו " זה עניין הלכתי, לי כלא וצינוק אמשיך לגדל את הזקן

   
   09.03.16  17:03  תשעו ' ט באדר א"כ|  ישי כהן

כי עולה " כיכר השבת"אלא שמהסיפור הבא שהגיע ל. ל התחייבו לא פעם כי לא יתערבו באורח החיים הדתי וכי חייל חרדי שיבקש לגדל זקן יוכל לעשות זאת"במשרד הביטחון ובצה ":כיכר השבת"חשיפת  
  .החל מהשבוע הבא, נשלח לרצות ארבעה עשר ימים בכלא, כפי שנהוג בהרבה מהקהילות החרדיות, ל השתנו וחייל חרדי שגידל זקן קצוץ"הכללים בצה

  .והוא מגדל זקן קצוץ כאמור באישור הצבא 'פטור זקן'במשך תקופת השירות שלו עד עתה הוא החזיק ב. ל ומשרת במחנה עופר"ר אט"גוייס לפני כשנה לשח, צעיר חרדי נשוי ואב לילדה', א
התחנן וטען כי מדובר בעיקרון דתי וכי הוא ' א. 'פטור הזקן'ולכן עליו להתגלח ולהחזיר את , ר היחידה קרא לו ואמר כי לא מקובל עליו שהוא מגדל זקן קצוץ"רס, לפי מקורבי החייל. הכל השתנה בימים האחרונים

  ".סידר את הזקן"וזה הורה לו להחזיר את הפטור בטענה כי הוא , ר"לא הצליח לשכנע את הרסאולם הדבר , אינו יכול להתגלח
  .ולאחר מספר ימים הוא נשלח למשפט שם נגזרו עליו ארבעה עשר ימים בכלא אותם הוא יחל לרצות מיום ראשון הקרוב, לא עזרה" זקן קצוץ"גם בקשת החייל להאריך את הזקן שלא יהיה 

  .אולם הדבר לא עזר, וביקש ממנו שינסה למנוע את שליחת החייל לכלא" כפייה חילונית"ר והסביר לו כי מדובר ב"בניזרי פנה לבכיר בשח, לשר לשעבר הרב שלמה בניזרי בכדי שיסייע לו' ה אפנ, קודם המשפט
". שילחם איתם. אני ממליץ לכל אחד שאומרים לו לקצץ את הזקן שלא יקצץ בכלל. תחושה זוועתית: "לכלאכי הוא אינו מתכוון לגלח את הזקן גם אם ישלחו אותו פעם נוספת ' בשיחה עם בני משפחתו הכריז א

    ".הייתי מגלח עד הסוף, אם זה היה יופי. לא לגלח עד הסוף', תער'יש עניין הלכתי של . גם אם יתנו לי כלא וצינוק אני אמשיך לגדל את הזקן: "לדבריו
הצבא יורה . אם נעבור על כך לסדר היום השלב הבא יהיה שיאסרו עליהם להתפלל וללכת עם טלית קטן, זו שערורייה נוראית והעברה על דת: "כי" כיכר השבת"אמר בשיחה עם בניזרי תקף את החלטת הצבא ו

  ".ורק מחזק את מה שזועקים כל גדולי ישראל נגד הגיוס הצבאי, לעצמו לא ברגל אלא במוח
יפנו לשר הביטחון שיבטל את העונש שהושת על החייל , אני מקווה שכל אנשי הציבור יקומו וירימו זעקה גדולה ומרה. לי"של הצבא לחלן את החרדים במסגרת כור ההיתוך הצהדבר כזה הוא למעשה הרצון "

  ".זקן תייש"ושיתירו לו ולשאר החיילים לגדל זקנים גם אם הזקן הוא לא באורך 

  "שהתגייסתי לצבאאני מתחרט , אבא: הבן שלי אמר לי"
מגולל ' בחדרי חרדים'בראיון ל• ימי מחבוש  14חייל ממשפחה חרדית סירב לגלח את זקנו ונגזרו עליו , אלחנן שאוואט

  "עכשיו הוא מודה לי שצדקתי, אמרתי לו שלא יתגייס: "האב את הסיפור ומאשים את הצבא בהתנכלות
  17/03/2016 09:20ו "אדר ב תשע' חמישי ז יום איציק מן 

   .על הכעס הגדול' בחדרי חרדים'מספר בראיון ל, למחבוש בן שבועיים לאחר שסירב לגלח את זקנו) 'ה(חייל ממשפחה חרדית שנכנס אתמול בבוקר , אביו של אלחנן שאוואט -ל "סערת הזקנים בצה
    .שלדבריו אינו מאפשר לו להמשיך באורח חייו החרדי, לצבא אמר לו שהוא מתחרט על כי התגייס, בין השאר הוא אומר כי טרם נכנס בנו לכלא הצבאי

   .והחל בריצוי עונשו 6ורק הבוקר הוא התייצב בשערי כלא , התמהמה עונשו עקב מצבו הרפואי, ימי מחבוש עקב גידול הזקן 14-לאחר שאלחנן נשפט ביום ראשון ל', בחדרי חרדים'לפי המידע שהגיע לידי 
למד , הוא התחתן לפני שנתיים וחצי. האחרון בילדים, אלחנן, הוא. וחלקם אף אברכים, כל הבנים שלי יראי שמיים כהלכה"', בחדרי חרדים'אומר האב שלמה שאוואט ל, "ית לכל דברהבן שלי גדל במשפחה חרד"

    .ל לצרכי פרנסה"בכולל במשך שנה ואז החליט להתגייס לצה
אשתו גם שכנעה אותו . אמרנו לו שהצבא לא יאפשר לו לנהל אורח חיים חרדי והוא יאבד את עצמו שם, אני וחמיו שכנענו אותו שלא להתגייס, פני שהתגייסל. בצבא הבטיחו לו הכשרה מקצועית ופרנסה ראויה"

  ".ואף הבטיחו לו פטור זקן, ושעות לימוד, כשרות, בצבא הבטיחו לו תפילות. אך הוא התעקש והתגייס, שלא כדאי
בני התחנן על . הוא מחויב לגלח את הזקן, המפקד קרא לו ואמר כי מאחר והינו מסדר זקן, ל"לאחר שנה שהיה בצה. אך לעיתים סידר אותו, מאז החתונה בני היה עם זקן. "ל הצבאהאב מספר מה השתבש מו

   ".יום בכלא 14- נשאר עם הזקן ונישפט ל, לבסוף בני עמד על עקרונותיו. האופציה או לגלח או להישפטוהציבו בפניו את , לא עזרו שום תחנונים למפקד. ורק שיאשרו לו לגדל זקן, והבטיח שלא יסדר זקן יותר, נפשו
   ".הוא הבטיח לי שלאחר שישתחרר מהכלא יעשה הכל בכדי להשתחרר מהצבא. לא הייתי צריך להתגייס, אבא צדקת"  ?לכלא מה הוא אמר טרם הכניסה  -

אבל כשאתה , הם רק מפתים אותך בהתחלה שהכל יפה וטוב', שלא תעז'ובני השיב ? יום בכלא האם כדאי להתגייס 14-הוא התייעץ אם אחיו שנישפט ל, רצה להתגייס בן אחר שלי"האבא אף מוסיף ומספר כי 
ל יודעים לומר כל הזמן למה החרדים "צה. ולא לסייע כשצריך, עודד לגייס חרדיםהם יודעים רק ל. אך הם לא התייחסו כלל, שיעלו את הנושא", מספר האב, "פניתי לתקשורת החילונית"   ".מתגייס הם שוכחים מהכל

   .תפסיקו להתעלל בחיילים חרדים -אז הנה התשובה . לא מתגייסים ובוכים על כך בתקשורת
שניסו לעזור , כ ישראל אייכלר"לשעבר שלמה בניזרי שעירב את השר אריה דרעי וח ראש הישיבה נרתם למהלך ועירב את השר, בני יצר קשר עם ראש הישיבה שלו, ימי מאסר 14-ל שפטו את בני ל"ברגע שצה"

    ".ל אני שוקל להקים עמותה שתאסוף עדויות של חיילים חרדים על מה שנעשה להם בצבא"ובעקבות המאורע הנ. ל אמר להם שלא יתערבו"צה, לנו רבות אך ללא הועיל
  

  וסורב על ידי הצבא, קצין ביקש לגדל זקן

  "כל הרבנים בצבא צריכים להניח את המפתחות: "אביו• אך נענה בשלילה , צין דתי הגיש בקשה לגדל זקןק
  28/02/2016 08:57ו "ט אדר תשע"ראשון י יום  אלי יעקובי ואלי שלזינגר

   .הקצין הצהיר כי הוא לא מתכוון לגלח את זקנו, למרות הוראת הצבא. ואולץ להתגלח, ל המשרת בדרגת קצין סורב על ידי הצבא להמשיך לגדל את זקנו"חייל דתי בצה? כפייה חילונית
מקצין שלישות , אלא שלאחרונה נדרש לבקש אישור בכתב לזקן, זוכה לפטור מגילוח זקן בדרך כלל עם אישור מרב הבסיס בו הוא משרת, קצין בשירות קבע, החייל', בשבע'על פי המידע שמתפרסם בעיתון הדתי 

    .פיקודית
, לא גידל אז זקן, 19ל בהיותו בן "כשהתגייס הקצין לצה, הקצין טען כי לפני שנים -' בשבע'לפי . ומורים לו לגלח לאלתר את הזקן, ל והופתע לשמוע כי הם מסרבים לבקשתו"ן העביר את כל המסמכים לידי צההקצי

    .והחליט לעשות זאת רק אחרי חתונתו
, ילד שמוריד זקן פורק אחר כל עול. לוותר על המשכורת ולהתפטר הבוקר, כל הרבנים בצבא צריכים להניח את המפתחות" -' קול חי'אמר הבוקר בראיון לקאהן ב, חורוןאביו של החייל המתגורר במבוא , אליהו חן

   ".מפסיק להתפלל ועוזב את הדת
קצין השלישות אישר רק לשני חרדים שיגדלו , בקשות לפטור זקן שהוגשו 36נודע כי מתוך ' בחדרי חרדים'ל. ול זקןהדורשים אישור שלישות לגיד, יצויין כי מקרה זה בא על רקע הנהלים החדשים שאימצו בצבא

    .זקן
    .את הזקנים עד ליום שלישיהם יצטרכו להוריד  -כלומר . לאיגוד ישיבות ההסדר הגיעו בימים האחרונים מאות תלונות מחיילים בני ישיבות שביקשו לגדל זקן וסורבו או שפשוט לא קיבלו כל תשובה

ל בבקשה לדחות את מועד כניסת הפקודה לתוקף עד למתן תשובות ברורות לכלל פניות החיילים וסיום הטיפול בהליכי הערעור "ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר פנה לאגף כח אדם בצה, יסלזון) מולי(שמואל 
    .כולל פירוט סיבות בכתב לסירוב הבקשה, הנדרשים

חייל , ד שהורה לכלל חיילי הגדוד כולל שתי מחלקות של בני ישיבות להוריד את הזקנים"הגיע דווח על מג, שפנו לאיגוד סיפרו על אפלייה במעמדם מול חיילים חרדים אשר אישרו את בקשתם באופן מיידיחיילים 
בין החיילים שפנו היו שאמרו כי ילכו , ל לצמצם את מספר האישורים שניתנו לבעלי זקנים"יש הוראה מלשכת הרמטכ אחר המשרת בבסיס עורפי אמר כי האישור שניתן לו נשלל מפני שלטענתו המפקד אמר לו כי

   .לכלא ולא יורידו את הזקן וכי לא האמינו שבמדינה יהודית לא יתאפשר לחייל דתי לשמור על אמונתו ולגדל זקן
ל כה גדולים ומשמעותיים שההחלטה להתאנות לחיילים שמגדלים זקן היא צעד לא ראוי ולא "ת הביטחון של מדינת ישראל והאתגרים העומדים לפני צהבעיו: "יסלזון) מולי(ראש מטה איגוד ישיבות ההסדר שמואל 

ל צבא מדינתו של העם "יד את הזקן לא מתיישבת עם היות צהוהפקודה להור, ל מצווה"מכינות קדם צבאיות תורניות ואחרות שרואים בשירות משמעותי כלוחמים בצה, יש מאות חיילים בני ישיבות הסדר. מקובל
    ".היהודי

    .תתכנס גם מועצת איגוד ישיבות ההסדר לדון בסוגיה ולשקול את צעדיה) 'א(היום , צ בלית ברירה"באיגוד ישיבות ההסדר אומרים כי יבחנו גם עתירה לבג
. י הגורמים המוסמכים"כאשר בקשות חריגות לגידול זקן מטעמי דת או מטעמים אחרים ידונו ע, ל עודכנה לפני מספר שבועות ולפיה נאסר לגדל זקן"הפקודה בנושא גידול זקן בצה"כי ' בחדרי'ל נמסר ל"מדובר צה

נדגיש כי כל בקשה נבחנת באופן . בהמלצות מפקדים ורבניםתוך התחשבות , כלל הבקשות להיתר חריג לגידול זקן נבחנות לעומק על ידי הגורמים המוסמכים בפיקודים. ץ והפקודה אושרה"הנושא אף נדון בבג
  ".לכל חייל ישנה הזכות לערער על ההחלטה המתקבלת. שיוויוני ללא הקשר למסלול אליו משתייך החייל

  

  חיילים דתיים חוייבו לגלח זקנם עד יום ראשון 50
  תשעו' באדר ב' ו   11:57 16.03.16חדשות סרוגים  

אך , כי פקודות הגילוח החדשות לא יפגעו בחיילים הדתיים אמנם הדרג הצבאי הבטיח
  חיילים דתיים קיבלו פקודה לגלח את זקנם עד ליום ראשון הקרוב 50

  .'ברמה קול'ברדיו ) רביעי(כך פורסם הבוקר . קיבלו פקודה לגלח את זקנם עד תחילת השבוע הקרוב  ,המגדלים זקן מטעמי דת, חיילים דתיים המשרתים בבסיס תל נוף 50-כ
בעקבות התלונה נבחנה בקשתם מחדש וכמחצית מהחיילים קיבלו אישור בעוד השאר פנו לקצין . חיילים התלוננו כי אף אחד מהם לא קיבל אישור לגדל זקן מטעמי דת 100הכל החל כאשר , על פי הדיווח

  .ם ראשון הקרובאשא שערעורם והם קיבלו פקודה לגלח את זקנם עד ליו, השלישות לקבל היתר לגדל זקן
לחיילים הותר להגיש בקשה להיתר חריג לגידול זקן . ל"ץ ואושרה בצה"ל נכנסה לתוקף בדצמבר האחרון זאת לאחר שנידונה בבג"הפקודה בנושא גידול זקן בצה: "'קול ברמה'ל נמסר בתגובה לפניית "מדובר צה

  .מטעמים אישיים או מטעמים אישיים דתיים, מטעמים רפואיים
  .תוך התחשבות בהמלצות מפקדים ורבנים, בקשות להיתר חריג לגידול זקן נבחנות לעומק על ידי הגורמים המוסמכים בפיקודיםכלל ה"
מחוייבים ) שלילית או חיובית(סופית החיילים אשר קיבלו תשובה . נציין כי לכל חייל ישנה הזכות לערער על ההחלטה המתקבלת. חיילים שבקשותיהם נמצאות עדיין בבחינה ימתינו עד קבלת התשובה הסופית"

  ".לבצעה
חייל שהזקן הוא חלק מאורח "  רב אלוף גדי אייזנקוט לפיהם, ל"כראוי לציין כי ההודעה שעל החיילים הדתיים לגלח את זקנם מגיעה בניגוד גמור להבטחותיו של הדרג הצבאי ובניגוד לדברים שאמר אתמול הרמט

  ".אין שום כוונה או רצון לפגוע בחיילים הדתיים. על זקנו לא ימנעו זאת ממנוויבקש לשמור ) דתי וחילוני(חייו 
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  : בחזון איש' הבית הלבן'ו' דיזינגוף החרדי'ה
 ל בבני ברק"סיור של צה

באטרקציות שכונו , צמרת פיקוד העורף סיירה היום בבני ברק
בניגוד • ועוד ' תחנה המרכזית'ה', הבית הלבן", בתוכנית התמוהה

 •  הסיור עבר ללא קריאות גנאי ברחובות -לעבר 
 19/04/2016 20:45ו "א ניסן תשע"שלישי י  יום    הנייעס החם: צילום• ויונה שוב קובי הר צבי 

  .בסיור של פיקוד העורף שנערך היום בבני ברק, ועוד שלל כינויים תמוהים וחריגים', הבית הלבן החרדי', 'הדיזינגוף החרדי'
  .ובדברים מאת אלוף הפיקוד וראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, רקשנפתח בעיריית בני ב, נערך סיור בבני ברק לאנשי פיקוד העורף, )ג(היום 
  .למגזר החרדי -ובה אין ספור מוטיבים מעניינים ושימוש באנלוגיות מהעולם הכללי , הגיעה תכנית הסיור המלאה' בחדרי חרדים'לידי 

  ."חמישים גוונים של שחור" -השם שנבחרת להרצאה זו . יהסיור נפתח עם הרצאה מאת הגברת רחלי גרינוולד שעסקה בהצגת הרקע של המגזר החרד
נפגש עם גבאי בית , במידה ויתאפשר, שם. בו מתקיימים עשרות מניינים במקביל, בית הכנסת המרכזי והגדול בני ברק, מתחם בית הכנסת איצקוביץ: "ועוד

בעלות אופי , בהמשך המשיך הסיור לחנויות לממכר מזון מהיר. ך זהשמתקיימת בכל שנה בתארי, שם עצרו המסיירים בהגעלת הכלים המסורתית. הכנסת
  ."רבני העיר' הוראת'מפאת , וללא מקומות ישיבה, מיוחד

  ."מפה יוצאות הוראות ופסיקות בכל שעה, ביתו של הרב שטיינמן, מוקד ההשפעה של הציבור הליטאי -" הבית הלבן", 5ברחוב חזון איש "הסיור עצר 
. ובהשתתפות מגוון בעלי ההשפעה בעיר, בפורמט של שאלות ותשובות, בהנחיית עיתונאי יתד נאמן אריה זיסמן, "השם ישמור"פאנל  הסיור ננעל עם

, ונציג וועד הרבנים הרב מרדכי בלוי ראש משמרת הקודש והחינוך, ב"ממונה על הביטחון בעיריית ב, נציג הצלה גוש דן, א"א ת"נציג זק: בפאנל
 ."קול ברמה"ומשה גלסנר מ, "המודיע"קב רייניץ מעיתון והעיתונאים יע
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  א"זקשמד 
  

, אדר' לרגל היום הקדוש ז
ערך ארגון , הילולת משה רבינו

שכלל , אירוע מעורבא "זק
הסתה להתגייס לשמד 

   המשטרה
  

באירוע נוצץ במיוחד , רבנים ופוליטיקאים, מאות מתנדבים
אתם החברה קדישא הגדולה : "דרעי• א "של ארגון זק

חלוקת , סעודה מפוארת: הערב לזכר הנפטרים כלל• " בעולם
  משובחתתעודות חגיגית ומוזיקה 

   בנצי ליזרוביץ 15.03.2016ה׳ באדר ב׳ תשע״ו  23:00 
כנס מסורתי שמקיימים ארגוני החברה קדישא לזכר הנפטרים המצוין 

א לטקס "י ארגון זק"הפך ע, ה"בתאריך פטירתו של משה רבינו ע
סביב שולחנות ערוכים ותכנית , שרים, בהשתתפות רבנים, הצדעה ענק

  .מוזיקלית נרחבת

  א"יו של השר ארדן שפורסמו בעלון ניוזקמתוך דבר

  

  
  

  מוטי שטיינמץ עזב את האולם
  לסיפור המלא. ת עזב במפתיע את האולם"א בפ"כוכב הזמר החסידי שהשתתף אמש באירוע היוקרתי של זק

Posted by: מוטי סגל in 0 2016במרץ  16 חרדים  
עזב במפגיע את האירוע , מוטי שטיינמץ, הבוקר מתברר כי כוכב הזמר החסידי  :א בפתח תקוה אמש ממשיך לספק כותרות"האירוע היוקרתי של זק
  .באמצע ההופעה שלו

  .והחליט לעזוב את המקום, כעס על הערבוביה ששררה באולם –המקפיד מאוד על הפרדה בהופעות שלו  –כי שטיינמץ , מתברר
 .מ מבחינתו"אולם הוא הסביר להם כי מדובר בענין עקרוני שאינו נתון למו, בדרכו החוצה היו מי שניסו לשכנע אותו להישאר



  49עמוד |  ו  "ניסן תשע|    7גליון |  לשמד   חרדים

  "הצלה"השמד 
  מצוות חדשות בהמלצת רבני בני ברק

  

: פ שוב"הגר
הקורסים החדשים 

של איחוד הצלה 
  גורמים להרס הדת

' איחוד הצלה'במכתב אודות קורסי הצלה של 
: כי אין להשתתף בהם, פ שוב"מבהיר הגר

פשוט אצלי שאין שום ירא שמים שדעתו "
להכניס בציבור אברכי הכוללים הזדקקות 

למצוות נוספות מלבד היגיעה בתורה והמצוות 
  "שנתחייבו בהם

  15:13 18.02.2016/ ו "אדר התשע' ט דוד ליבוביץ
איחוד 'הגאון רבי פנחס שוב תוקף באופן חריף את הקורסים החדשים של 

  .'על הריסת הדת הנגרמת מהקורסים החדשים'תחת הכותרת ' הצלה
על דעת שאלתו אודות : "פ שוב"במכתב שמתפרסם בשמו כותב הגר

ופשוט … ני ישראל אופן הצלה בפיקוח נפשהשתתפות בקורס ללמד את ב
אצלי שאין שום ירא שמים שדעתו להכניס בציבור אברכי הכוללים 

  .הזדקקות למצוות נוספות מלבד היגיעה בתורה והמצוות שנתחייבו בהם
דיש מן המפרסמים שכוונתם להכניס ", פ שוב"ממשיך הגר, "וחוששני מאד"

  .הידידות והמסתעפים מהםכידוע מבעלי ' זמורות זרות בכרם בית ד
ועל כן וודאי אברכי הכוללים יתרחקו מכל דבר המערב דברים אחרים "

, ל"כמאמרם ז, וזכות התורה תגן עליהם באלף המגן, בתוך ידיעת התורה
  ".דמגני ומצלי
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 צבאי ומנעו הפכו רכב בחורי ישיבה :לילית באשדוד מהומה
  מעצר עריק

נתקל  - לילה בשעת באשדוד ובירושלים מעצר עריקים לבצע שהגיע כוח
 המשטרה חילצה • הצבאי את הרכב הפכו ישיבה בחורי :עזה בהתנגדות

 • צעדי המחאה את מגנה" יש עתיד" • אותרו לא העריקים ,החיילים את
   בתיעוד מהלילה צפו

בחורי  -כוח צבאי שהגיע לעצור עריק נתקל בהתנגדות רבתית של עשרות : מהומה לילית באשדוד
משטרה צבאית  דווח על כוח, במקביל. שאף התפרעו והפכו את אחד מכלי הרכב, ישיבה ואברכים

וגם בירושלים לא  -גם באשדוד . בשכונת גבעת מרדכי, בפעולת מעצר עריק נוספת בירושלים
  הבמהלך הליל את ההפגנות" יש עתיד"גינו ב( 'ג)הבוקר . בוצעו מעצרים בסופו של דבר

 כשהשוטרים בלבוש, פשטה המשטרה הצבאית, נודע כי כשעה לאחר חצות' יםבחדרי חרד'ל
 בניסיון לעצור בחור ישיבה המוגדר כ׳עריק׳ לאחר, על בנין ברחוב בר חלפתא באשדוד, אזרחי

וזיהו את  בחורי ישיבות שעברו בסמוך לניידת הסמויה. שלא התייצב ללשכת הגיוס כהוראת רבותיו
הצטרפו שכנים  ואליהם, הזעיקו את חבריהם מהישיבות הסמוכות, נייןפעילות הבלשים בכניסה לב

  . ואברכים מקהילת גרודנא 
 ,ובין בנייני המגורים, אל תוך שעות הלילה המאוחרות, תוך דקות החלה מהומה גדולה במקום

 -כשהבלשים . ושירת פורים מוקדמת ׳ליהודים הייתה אורה׳, נשמעו צעקות ׳הסתלקו מפה׳
הפכו  החליטו המפגינים להקצין את התגובה ובתוך מספר דקות, עזוב את המקוםהתמהמהו מל
  . הצבאי  המשטרה הזרימה כוחות למקום שפיזרו המפגינים וחילצו את כוח השיטור. את הניידת

. המתפרעים את הרכב הצבאי הפכו, תוך כדי כך. דות עשרות חרדים שהחלו להתפרעונתקל בהתגוד, שהגיע לשכונה מדובר בצוות משטרה צבאית"כי ' בחדרי חרדים'מסר ל, דובר משטרת לכיש פקד שמעון כהן
  . כך מוסר כתבנו אלי שלזינגר , "מיידוי אבנים מספר ניידות משטרה נפגעו קלות כתוצאה, בנוסף לרכב הצבאי. הצבאיים ופיזרו את ההמון כוחות משטרה רבים שהגיעו למקום חילצו את השוטרים

השמועה רצה והגיעו עשרות  תוך דקות ספורות, ל"בכדי לעצור בחור עריק מצה 17בלבוש אזרחי לרחוב בר חלפתא  הגיעו שני רכבים רגילים ובתוכם אנשי צבא: "'בחדרי חרדים'ום מספר לאחד הנוכחים במק
ניגשנו עשרות אברכים ובחורים והפכנו , ברגע שאנשי הצבא לא היו בקרבת הרכבים" ,חד המשתתפיםמספר א" השוטרים ירדו מהרכב ואז הפכנו אותו", הבלגן התפתח בהמשך ". -אברכים ובחורי ישיבות מהאזור 

את  הגיעה ניסנו להפוך עד שהמשטרה, הזעיקו מיד כוחות משטרה בנסיון להרגיע את ההתלהמות והרוחות הסוערות לא ידעו מה לעשות ואובדי עצות הם, כשאנשי הצבא ראו את הנעשה הם נדהמו, הרכב את
לאחר מכן חסמנו את הניידות תוך , הדרך והם נסעו ניידות משטרה שפינו להם את 5ואז כבר הגיעו . לא נתנו להם לנסוע, נכנסו וניסו לברוח הם רצו לרכב, אך ברגע שאנשי הצבא קלטו את הנעשה, הרכב השני

  ".  עד שלבסוף הם הצליחו לחמוק אחד אחד התחילו עימותים, שאנו יושבים על הכביש
שלא התייצב בלשכת  לאחר' עריק'בניסיון נוסף למעצר בחור ישיבה המוגדר כ, זאת. סמוך לישיבת חברון, בירושלים כוח שיטור צבאי מלווה בגיבוי ניידות אזרחיות פשט על רחוב אביעד ב׳גבעת מרדכי׳, במקביל
הפלג "ואנשי , בחורי ישיבת חברון הסמוכה במקום התאספו עשרות, למרות זאת. המשטרה פיזרו כל ניסיון התאספות סביב הבנייןכוחות . בישיבה  לאחר שהשתתף בחתונת חברו, הבחור שב אמש לביתו. הגיוס

שים את ידם ולעצור את בחורי הישיבה הצליחו ל כוחות המשטרה התקפלו ועזבו כלעומת שבאו ולא, למזלם של שני הבחורים בשני המקומות. שהוזעקו טלפונית  שנהרו למקום מכל רחבי העיר לאחר" הירושלמי
הצבאית ולאור התגובות המידיות של ציבור הפלג הירושלמי שאינו שוקט על  לאחר הפרת תקופת השקט היחסי מצדה של המשטרה"בפלג הירושלמי מקווים כי גם . התייצבותם  שמבוקשים בעוון עריקות בשל אי

  ".ובנחת  ת בני הישיבות לשוב וללמוד את תורתם בהשקטיופקו הלקחים שוב ויעזבו א, השונות המשמר בערים
  

  " לגנות החרדי מראשי הציבור מצפה, קשה יד ננקוט: "יעלון
 העריקים לוכדי ותקיפת באשדוד קיצונים חרדים של האלימה ההתפרעות את גינה, יעלון משה הביטחון שר

  ) פוליטי) גם לגנות לחרדים וקרא" חוק ופורע קיצוני למיעוט להיות סובלניים לנו אסור: "ואמר
  12:29בשבט תשעו ' ל 09.02.16 ישי כהן

  .לוכדי עריקים שהגיעו לעצור משתמטים  ניידת של, ההתפרעות האלימה אמש באשדוד שבמהלכה הפכו מפגינים קיצונים חרדים את, (שלישי)גינה הצהריים , יעלון( בוגי)שר הביטחון משה : ההתפרעות באשדוד
  ".מול המתפרעים  היא בלתי נסבלת ומחייבת נקיטת יד קשה אל, וכלפי שוטרים שהוזעקו לסייע להם, באשדוד ל שהגיעו לבצע את משימתם"ההתקפה האלימה הלילה כלפי חיילי צה": לדברי יעלון

קט ל או נו"חיילי צה ומי שמרים ידו על, אסור לנו להיות סובלניים למיעוט קיצוני ופורע חוק': "שר הביטחון הוסיף
, אירוע האלים אני מצפה מראשי הציבור החרדי לגנות את" ". -  -באלימות באופן כללי חייב להיענש בחומרה 

ל ובמעגל העבודה באופן "ההשתלבות של צעירים חרדים בצה הנוגד באופן מוחלט את מגמות
  .סיים , "והן למדינת ישראל - שתורם הן לחברה החרדית 

  .המתפרעים  במשטרה הבטיחו למצות את הדין עם. אולם הם נחלו כישלון לאור התפרעויות אלימות עריקים חרדים נערכו הלילה על ידי המשטרה הצבאית שלושה ניסיונות מעצר של, כזכור

  " בושה, חרדית הלשנה הייתה" :להתפרעויות מגיבים הירושלמי בפלג
 וכי לכלא כשה ללכת בחורים מעודדים אינםכי  ואומרים החיילים נגד האלימה להתפרעות מתייחסים הירושלמי בפלג

  ) חרדים) העריקים על הלשינו חרדים גורמים, לטענתם ".יתלהמו שהרוחות טבעי"
  ישראל כהן

  .והפיכת הניידת ובוחרים לתקוף את המיינסטרים הליטאי והחרדי והשוטריםתקיפת חיילי המשטרה הצבאית , הקיצוניים החרדים אמש באשדוד ובירושלים בפלג הירושלמי מגיבים לסערה סביב התפרעות: ההתפרעות ותקיפת החיילים באשדוד
זה אך טבעי , וקדיםמעצרים וצדה בחורים צעירים באישון ליל בשלושה מ אך מצד שני גם לא מעודדים בחורים ללכת לכלא כשה תמימה וכשהמשטרה מבצעת חשוב להדגיש שלא מעודדים אצלינו הפיכת ניידות: "בהודעת אנשי הפלג הירושלמי נאמר

  .ללא פרופורציה שהרוחות יתלהמו
 על האפשרות למעצרים בתוך עולם הישיבות ׳המדינה תבער׳, בכנסת נזכיר לכולם משפטים שנאמרו על ידי כל נציגי הציבור החרדי בתקופת העברת חוק לפיד" הם אומרים כי". ההתייחסות למעשה עצמו של הפיכת ניידת היא היתממות", לדבריהם
  .מבחינת הפלג הירושלמי זה בדיוק מה שהתחולל אמש". אזרחים תפרוץ - ומלחמת , הם אמרו

  
  האזינו• נמנע מעצר עריק 

כלא זה ציון , לא לפחד: "הרב טוביה נוביק עודד את העריק
  "לשבח
' גרודנא'מבחור ישיבה  -שמע לאחר חתונת בנו על מעצר עריק שנמנע , הרב טוביה נוביק', כנסת יצחק'המשגיח של 

  )ארץ(האזינו . והגיע בשעת לילה לביתו כדי לחזקו שלא יפחד מהכלא, המתגורר ברעננה
   13.04.16  10:41  בניסן תשעו ' ה ישראל כהן

שם מתקשה המשטרה הצבאית , בעוד באמצע הזמן הם בישיבות, אז הבחורים שוהים בבתיהם, ין הזמניםמאמצי המשטרה הצבאית לעצור בחורי ישיבות עריקים שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס מתעצמים בימי ב
  .לתפוס אותם

ולמקום נהרו בחורים הידיעה על ניסיון המעצר פשטה במהירות . המבוקש בגין עריקות, הגיעו שוטרי המשטרה הצבאית לביתו של תלמיד ישיבת גרודנא באשדוד המתגורר ברעננה, ביום שני בלילה, השבוע
  .ואברכים שהצליחו למנוע את מעצר הבחור העריק והשוטרים עזבו את המקום

ומיד , ץשמע על ניסיון המעצר בעת שהיה בדרך לביתו לאחר חתונת בנו עם נכדת הצדיק רבי ישראל יצחק קלמנובי, הגאון רבי טוביה נוביק, בחדרה" כנסת יצחק"משגיח ישיבת , להפתעת הבחור ובני משפחתו
  .עשה את דרכו לביתו של בחור כדי לחזקו ולעודדו

  .הגיעה הקלטה מדבריו של הרב נוביק אצל הבחור" כיכר השבת"לידי 
זה חובה אמיתית . התייצב מקדשים שם שמיםועל ידי שעומדים בחזקה באיסור ל, אסור לשתף פעולה עם המדינה בענין הגיוס כי מטרתם לרדוף את התורה. לא להתייצב זה חיוב יהודי ולא פוליטי, תהיו חזקים"

  .זה בעצם המושג קידוש שם שמים, כדי להוכיח נאמנות לתורה
אם  -דוש לחילול השם זה ההבדל בין קי. כי המושג קידוש השם וחילול השם זה הוכחת נאמנות לתורה ולקדוש ברוך הוא. ולא היא, אנשים חושבים שאם לא הולכים לפי רצונות שליטי המדינה זה נקרא חילול השם"

  .ולכן זה החיוב שלנו, וכשבחור ישיבה לא מתייצב בלשכת הגיוס הוא מוכיח בכך נאמנות לתורה ולקדוש ברוך הוא. ו להיפך"הוכחנו נאמנות לתורה או ח
  .זה שווה ולא צריכים לפחד כי לא יקרה שום נזק למי שלא מתייצב, בעזרת השם כולנו נישא בעול הזה"
נאמנות , או קידוש השם הביטוי הוא הנאמנות לתורה' המושג חילול ה... החילון אומר למה אתה לא, והוא לא עומד אז הוא נקרא שהוא מחלל את השם... ים שאם הוא הולך ברחוב ויש אזעקה באנשים חושב"

  .הוא מוכיח נאמנות לתורה, עושה כשהוא לא מתייצב הוא מוכיח נאמנות להשםזה מה שהוא . חוסר נאמנות זה חילול כן נאמנות זה קידוש, זה המילה קידוש או חילול, להשם יתברך
אבל גם אם כן לא צריכים להיבהל מכך כי אנחנו נאמנים לתורה וזה הבסיס שלנו , בעזרת השם לא תשב בכלא, גם אברהם אבינו היה בכלא, התנא הקדוש רבי עקיבא ישב בכלא, לשבת בכלא זה ציון לשבח"

  .כיהודים
    ".והבית הזה יתמלא ברכה וסיעתא דשמיא, ה יעזור לך שתגדל תלמיד חכם ואתם ההורים תרוו ממנו ומכל ילדיכם הרבה נחת מתוך בריאות ושלווה"הקב"
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  ? מה אסור להפגיןעל 
   !חוק הגיוסעל 

   ?על מה מותר להפגין
  !על הריסת מבנה לא חוקי
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 !על מצוקת הדיור? החוקעל מה גם מותר לעבור על 
 נבנה באופן פיראטי, אם לא ימצא פתרון למצוקת הדיור: מקלב

  פריי ישראל 14.04.2016 תשע״ו בניסן ו׳ 19:48 
שלא יופתעו כשנבנה : "'מהדורה המרכזית'כ מקלב ב"מזהיר ח, שתעסוק במצוקת הדיור' דגל התורה'לקראת כינוס הנהלת 

 "• " שלא נצטרך להגיע לזהמקווה , במחתרת בשכונות מסוימות
על מנת לקבוע צעדים אופרטיביים לפתרון , בתחילת השבוע הקרוב תתכנס הנהלת התנועה לדון בנושא מצוקת הדיור. למעשים –עוברים לתרגם את ההצהרות החגיגיות בוועידה המתוקשרת ' דגל התורה'ב

 .על שכונות קיימות" השתלטות"ו הציבור החרדי יפנה לבניה פיראטית, לא יתעשתו וימצאו פתרונותכ אורי מקלב כי אם הרשויות "מזהיר ח' קול חי'בראיון ל. הנושא
ווה שלא נצטרך אני מאוד מק, אנחנו חושבים שזה לא נכון ולא נותן את כל המענה, יש לזה הרבה משמעויות. "אומר מקלב, "באזורים מסוימים, באופן פיראטי, במחתרת  שלא יופתעו שנבנה, אם לא ימצא הפתרון"

 ."להגיע לזה
נעשים ניסיונות לפתרון מצוקת הדיור והיום לא מחריגים את . "הממשלה הנוכחית לא מדירה חרדים במכוון, והדגיש כי בניגוד לממשלה הקודמת, מקלב סקר את פתרונות הדיור שהממשלה מציעה לשוק בישראל

אלא , אנחנו לא מבקשים ערים חדשות. כמו גובה הבניינים או שטחי ציבור למוסדות, מה שקורה הוא שהציבור החרדי זקוק לפתרונות המתאימים לו .החרדים עם הקריטריונים של מיצוי כושר ההשתכרות וכדומה
 ."ין הזה בשיטת מקל וגזראנחנו ננקוט בעני, זה תלוי גם במשרד השיכון וגם בעיריות. צריכים להקצות אחוזים מסוימים לחרדים, חושבים שבהסכמי גג שנחתמים עם העיריות

  
 ???כבודי לא מחיתם על כבוד בשר ודם מחיתםעל 

  

 !להביאה פתחים כמה עליה מחזיר היה ,אבדה מהם אחד של תרנגולתו אילו ה"הקב אמר .בארון מליזין שהיו ידי על ?שמש בית אנשי לקו למה
 )ד פסקה נד פרשה בראשית רבה מדרש(  בו משגיחים אתם ואין חדשים שבעה פלשתים בשדה וארוני
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  המזרח בבר מצוה לנכדו של משה גפני

  
   בבר מצוה השר יובל שטייניץ נואם ללא כיפה

  הצהיר שטייניץ לאחר האירוע מספר שבועות 
  ...כי הוא אוכל חמץ בפסח
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  משה גפני בעד הפגנות: ה"שנת תשמ

   
  
  

  מעריכים " באמת"איך החילוניים 
  החרדיםאת המתגייסים 
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  : 1 בארזים נפלה שלהבת
  ח קנייבסקי"נשיא המדינה ריבלין בביקור אצל הגר

.  
 שקועים בהוויית דאביי ורבא " כביכול", חיים 'שני בניו של ר: המשחק שתוכנן לפרטי פרטים

 גמראיד הללו  שייקה לא שכח להניח את הסמרטפון הגדול ש, כמובן

  
  
  
  
  את  הביקור קיבל                     

  אישורם של ראשי                    
    דגל התורה                    
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השנה הצטמצם מספר : 2 בארזים נפלה שלהבת
  ...ל"יש לשבח את צהאך , באים לשיעורההחיילים 

   ועוד דברים שאין כדאי לשומעם

  : י זילברשטיין"הגר' המועצת'חבר 
   "ל"לשבח את צהאני רוצה "

. ל"הפתיע בשיעורו השבועי כאשר הודיע כי הוא רוצה לשבח את צה', המועצת'חבר , הגאון רבי יצחק זילברשטיין
  ? ומה אוכלים החיילים בשיעור. אפשרו לחיילים להשתתף בשיעור תורה: הסיבה

שיבח בשיעורו , "דגל התורה"של רבה של שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה , הגאון רבי יצחק זילברשטיין
   .אותו הוא מוסר בפניהם ,תורה ל על דאגתם לחיילים החרדים בכך שדואגים לשלחם לשיעור"השבועי את צה

ל דואג להם לאוכל "וכי צה ,י זילברשטיין הדגיש כי החיילים החרדים אינם אוכלים את האוכל המוגש בפניהם בשיעור"הגר
כמו סביב מחנה  ,מסביב לבנין בשעת השיעור כמו כן סיפר כי ישנה שמירה אדוקה, דריןמהצבא שכשרותו מהדרין מן המה

הם נתנו אפשרות לארבעים "אמר הרב זילברשטיין , "אני מאוד מאוד משבח, אני רוצה לשבח את צבא הגנה לישראל"צבאי 
   ".חיילים לבוא ולהשתתף בשיעור

לא מגיע להם , וכי בגלל שכל שנה זה ככה": י זילברשטיין"הגרענה , "הרי כל שנה זה ככה: "לשאלת אחד מהנוכחים
   "?רבה תודה

כי , לארבעים הצטמצםהשנה זה , בכל שנה הצבא נותן לנו מאה חיילים"הרב זילברשטיין המשיך בדבריו ואמר כי 
, יש שמירה מבחוץ בשעת השיעור כמו על מחנה צבאי; וזה מאוד מעניין, אז ארבעים חיילים יבואו. כנראה שאי אפשר

הדגיש הרב זילברשטיין , "מה פתאום."והחיילים לא אוכלים את המזון שאנחנו נותנים . אתם צריכים לראות את זה
ל הינו "צה להערת אחד הנוכחים כי המזון שנשלח על ידי" שולחים להם לשיעור משלוח מזון מיוחד במינו", בהתפעלות

זה מהדרין מן המהדרין הם מקבלים בשר בהכשר הכי טוב , כי זה לא סתם מהדרין"הגיב הרב זילברשטיין , "מהודר"
  .י זילברשטיין"אמר הגר, "בעולם

  

  : 3בארזים נפלה שלהבת 
  ח קנייבסקי "הגרהפך את סוחר ממולח 

  סם מסוכןל מכירותי זילברשטיין למקדמי "והגר

  

  : 4בארזים נפלה שלהבת 
  "ר"פניני השח"מתוך העלון הצבאי 

  ישעיה קנייבסקי 
    ר"בשח] מפקד שאינו קצין[ק "מש
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  מאיר פרוש שובר מחיצות

  גשר במרכז פרושר אימ
 מעשה הינו מחיצות ושובר יהודים בין מגשר לבבות המקרב מעשה כל" גשר" במרכז ביקר פרוש מאיר החינוך שר סגן

   וראוי טוב מבורך

   .בארגון גשר) 'ה(סגן שר החינוך מאיר פרוש ביקר היום : פרוש בארגון לקירוב לבבות
   ".טוב וראוי, ושובר מחיצות הינו מעשה מבורך, מגשר בין יהודים, כל מעשה המקרב לבבות: "במהלך ביקורו היום אמר פרוש

   .אמר, "ה לכל דבר וענייןדלתי תמיד פתוח, אני מאחל לחברים מגשר הצלחה בפעילות: "פרוש הוסיף כי
המפגשים המקצועיים בין המגזר החרדי לכלל החברה הישראלית נחוצים לכל מי : "ל גשר השיב לדברים ואמר"מנכ, אילן גאל דור

   ".אנחנו שמחים לראות שמנהיגים במדינה שותפים לדרך ולעשייה למען קיום מכבד ומשותף. שעתיד במדינה חשוב לו
היכרות עם המגזר , שמע על פעילויות למניעת שנאת אחים, מהלך הסיור עם פעילי המחלקה החרדית של גשרסגן השר פרוש נפגש ב

   .החרדי ועל תוכניות לקידום תעסוקתי של חרדים
כי גשר הנו גוף מקצועי המסוגל לגשר בין , אני שמח שסגן השר פרוש נוכח: "מנהל המחלקה החרדית בגשר אמר, הרב משה הרשלר

הפועלים בשליחות קודש , "בנייך בונייך"על ידי רשת הפעילים החרדים , לוסייה מבלי לפגוע באורחות חייהם של שום מגזרחלקי האוכ
   ".לעקוף את חומות האיבה ולקרב לבבות

סיפר על הכרותו עם גשר ואת פעילותה המבורכת של המחלקה , "גשר"ד אברהם יוסטמן הפעיל בתנועת "ח עו.מ.ל קרן ק"סמנכ
  .ת שתורמת לשיח פורה ומפרה בין המגזרים השוניםהחרדי
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  במסווה רבני  התעסוקשמד ה
  לפתרון בעיית התעסוקה בציבור החרדי‘ למעשה’הצלחה רבה לוועידת ארגון 

  מקומות עבודה תחת פיקוח ולא בקיפוח: החידוש והבשורה לציבור החרדי בארגון החדש
  י״ט באדר א׳ תשע״ו | 13:37 | שלמה כהן

במגוון פתרונות יצירתיים להיות לעזר ולאחסימך לאלו ‘ למעשה’פועל בשנים האחרונות ארגון , ש שעמלים לפרנסתם“בשל הבעיה הרווחת בקרב חצרות החסידויות והקהילות השונות בבעיית התעסוקה לאברכים יר
ביקשו באחרונה ראשי ועסקני החסידיות והקהילות לבנות מערך גדול ומקצועי שיבטא את הכח הרב של ציבור , ניות לארגוןעם ריבוי הפ. שמחפשים מקומות עבודה אשר יוכלו גם שם להמשיך את עלייתם הרוחנית

  .פ כל כללי ההלכה“מ שיוכל להתפרנס בכבוד ע“העמל לפרנסתו ע
הרבנים והנציגים של החסידיות והקהילות וכן מנהלים בכירים בתעשייה ובמשק , ראל בירושליםהתכנסו השבוע באולמי בית יש, לאחר מאמצים רבים וגיוס נרחב בגיבוש כל ראשי הקהילות מכל קצוות הארץ

עד א שפרסו את רוח הארגון שנו“י הרבנים שליט“את הערב הייחודי שכלל בתחילה נאומים ודרשות ע‘ למעשה’הפיק הארגון , בהשקעה אדירה. מ להציג חזית אחידה בפתרון הבעיה“לוועידה ראשונה מסוגה ע
  .ש ברוח התורה והחסידות ובפיקוח רבני צמוד“לדאוג להשמה והכוונה בתעסוקה לאנ

א שלקחו על עצמם ליטול משימה כה חשובה לעזור לאלו “א והרב יחזקאל קליין שליט“הרב משה אשלג שליט, הפליג בשבח המארגנים והמייסדים צ העדה החרדית“א חבר בד“עמרם אופמן שליט  הגאון רבי
  .כל שלב ורגע להישמר ולהיות יראי השםהמבקשים ב

זה הפטנט של הציבור החילוני להדיר את רגלי : סיפור התארים בעולם התעסוקה הוא בדיוק כמו סיפור הבניינים רבי הקומות בערים החילוניות”שר הבריאות הרב יעקב ליצמן שנשא דברים בוועידה אמר כי 
  ,“יינים רבי קומות שהחרדים לא יבואו ובתעסוקה הם ממציאים שצריך תאריםבדיור הם עושים זאת בבנ, החרדים מכל המקומות

טוב שהוקם הארגון כי . בכנסת אין לאף אחד מהחרדים תארים ואנחנו מוכיחים פעם אחר פעם שאנחנו הכי טובים בהכל. שטויות והבלים התארים האלו! הכל! זה הכל”אמר הרב ליצמן , “אני אומר לכם בוודאות”
  .“שיתקבל למקום עבודה טוב ובטוח, דאוג שמי שצריך להפסיק ללמודצריכים ל
  .“שם זה אלו שנכשלו בלימודים לגמרי –אבל כמובן לא עבודה בכנסת ”: סיים ליצמן את דבריו בהומור, כדרכו

  .סו כדי שהארגון יצליח בכל חוג וקהילהראש העיר הרב משה אבוטבול ביקש את רשות הדיבור להודות ליוזמי הארגון החשוב והודיע שבעירו בית שמש יתגיי
מ “מ, הרב יעקב גוטרמן, ע מודיעין עילית“רה, הרב חנוך זייברט, ב“בהשתתפות ראש העיר ב. התקיים פאנל ראשוני בהתמודדות ראשי הציבור החרדי עם תעסוקת החרדים בעידן הנוכחי, בחלק השני של הערב

  .וינט ישראל‘ג –ת “ל תב“ברט מנכע ירושלים הרב יוסי דייטש וכן ראובן גור“רה
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   התעסוקטפון שמד היש
  מאות בכנס לשילוב חרדיות בחזית ההייטק

מ "הגרי. שוויון חברתי הוא בסיס ביהדות ואחת ממטרות ממשלת ישראל: סגן שר האוצר איציק כהן. כנס מיוחד לשילוב נשים חרדיות בהייטק
  )כלכלה(ה צריכה לנצל את הכישרונות האלה "כישרונותיה שנתן לה הקבאישה שיוצאת למסגרת חיים עם מלוא : לאו

   28.02.16  16:42  תשעו ' ט באדר א"י| כיכר השבת 
אדם הכנס נערך בצל הפרסומים על מחסור בהיצע כוח . לשילוב נשים חרדיות בחזית תעשיית הטכנולוגיה FemTech  2016מאות מעסיקים מתעשיית ההייטק השתתפו השבוע בכנס 

מטרת הכנס הייתה לאפשר לנשים חרדיות המעוניינות בכך להשתלב בבחרות ההייטק . מיומן בתחום ונראה כי הפוטנציאל לפתרון הבעיה נמצא דווקא אצל נשות המגזר החרדי
  .והטכנולוגיה

א הגאון "הרב הראשי לת, כ יצחק כהן"סגן שר האוצר ח גם השתתפו, בכנס שהנחתה העיתונאית סיון רהב מאיר

ראש עיריית רמת גן ישראל , יעקב גוטרמן ראש עיריית מודיעין עילית , רבי ישראל מאיר לאו
, עולמית מקסין פסברגלית אינטל ישראל וסגנית נשיא אינטל ה"מנכ, הרב צבי אילני ראש קמפוס לוסטיג, זינגר

ר "יו, חיים סוקניק' נשיא המרכז האקדמי לב פרופ, לאה בם' המדענית הראשית של התעשייה האווירית פרופ
לית משאבי אנוש של סאנדיסק "סמנכ, ד"ך שיינדי באב"לית עמותת תמ"מנכ, בינסקי'ך הרב יעקב וירז"עמותת תמ

ראש אגף מערכות מידע בהפניקס , שלמה אייזנברג' לם תיםמ'ר חברת "יו, קרפול - ישראל ואירופה רונית רונן
  ל מנפאואר בראשית"גדעון קופרמן מנכ, ל יונילינק"משנה למנכ, תומר נוסבאום. שלמה שמאי

. מרגש לראות פרויקטים נפלאים של בנות חרדיות שבונות טכנולוגיה"אמר כי ) ס"ש(סגן שר האוצר יצחק כהן 
. סוציאלי- אבל הוא נמדד גם בביטחון החברתי, ן הלאומי בישראל עוסק בביטחוןבמשך שנים רבות השיח על החוס

שוויון חברתי הוא בסיס ביהדות ואחת ממטרות ממשלת ישראל היא יעדי תעסוקה לחברה החרדית וסיוע במגוון 
 מיליוני 75-הממשלה גם מתגמלת מעסיקים שמגייסים חרדים וחרדיות והשנה הוקצו לכך לא פחות מ. דרכים
  ".את התוצאות הנפלאות אנו רואים כאן היום. שקלים

אני מלא התפעלות מהבנות כאן שמבינות הרבה יותר ממני בכל מיני נושאים כמו טכנולוגיה " :הרב ישראל מאיר לאו
ה צריכה לנצל את הכישרונות "אישה שיוצאת למסגרת חיים עם מלוא כישרונותיה שנתן לה הקב. ואלקטרוניקה

תהיו לכולנו דוגמה ומופת כיצד אדם יכול . להביא פרנסה ראויה ולכלכל את הבית בכבוד והדרלעבוד ו, האלה
  ".להשתמש במיטב ההצלחה והכישרונות שהעניק לו בורא עולם

הורדת . כדי להצליח יש להציב רף גבוה של מצוינות"הדגיש כי  נשיא המרכז האקדמי לב, פרופסור חיים סוקניק
שמירה על איכות מקצועית גבוהה היא חלק מהיכולת שלנו כמוסד להוציא . אינו עוזר להםהרמה וויתור לסטודנטים 

  ".מתחת ידינו תלמידים מצוינים שיצליחו בעולם התעסוקה

אני מלא הערכה לנשות החיל החרדיות "אמר כי  :בינסקי'ך הרב יעקב וירז"ר עמותת תמ"יו
הכנס מסמל . סורה ומקצועית שמקדשת שם שמיםשמפרנסות את משפחתם ומצטיינות בכישוריהן ובעבודה מ

אני מאחל לכל   .פתרון בעיות ויצירת מסלולי הכשרה מתקדמים, הצלחה של שנים רבות והובלת שינוי בדעות
   ".למעסיקים ולתמך ושותפיה המשך הצלחה מרובה, הנשים

  
  

  תוצאות החינוך הקלוקל לבנות
  החרדיות, הילחמו בשבילנו, אחיותיי החילוניות

  היו לנו לקול. הנשים החרדיות המושתקות - זיכרו אותנו . ואתן רוצות בשבילן עתיד טוב יותר, כי יש לכן בנות. וכי אני לא יכולה, כי אתן יכולות. כי שם משנים? למה לכן פוליטיקה
  18:57,  01.03.16  :פורסםאינדורסקי-אסתי רידר

  .שבוע ועוד שבוע של מתיחת סדר היום לקצה גבול היכולת, יום ועוד יום של עשייה מתישה. השדה רווי מכשולים. להיות אישה אקטיביסטית חרדיתלא קל   .לא קל להיות אישה אקטיביסטית
  .זו רק שאלה של זמן. חברת כנסת חרדית תהייה! וכן .הוויכוח תמיד מגיע. הטונים תמיד עולים, או סביב שולחן המארחים -בין אם סביב שולחן השבת שלי , הפעילות זולגת גם לתוך השבת

ביום שלישי חברה ושותפה שלי בכתה כשוויכוח . שבה הצגנו נייר עמדה, ביום שני נרטבתי עד לשד עצמותיי כשרצתי בגשם לוועדה למעמד האישה: למשל, קחו את השבוע שעבר. גם הייאוש מכרסם לעיתים
ביום רביעי התבשרנו שהצעת החוק של קסניה סבטלובה לא הצליחה לקבל . גם לכתוש לרסיסים אישה חרדית שחושבת אחרת, ם את המטרה במלחמהכל האמצעים מקדשי, ככה זה. בנושא חרג והפך לקרב

  .ס היא פיקציה"שמועצת הנשים של ש) הידועה(ביום חמישי התפרסמה העובדה . תמיכה אפילו מכל סיעות האופוזיציה
  ותיוקיימות עוד רבות כמ! אני כאן, היי

הקריאו לה  –אנא , אם אתם מכירים אישה שחושבת להיכנס לפוליטיקה ומתלבטת. חסרות הקול הנשים החרדיות -יצטרפו לפוליטיקה ויזכרו אותנו , שיקומו, עם תחינה לנשים חילוניות שיכולות? עם מה נשארנו
  .ובקשו ממנה להיות לנו קול, היו לי קול. את התחינה שלי

מטמיעים בנו שכמה שיותר קולות . מחנכים אותנו ומסלילים אותנו לחשיבות הפוליטיקה בחיי היומיום. לא סופרים אותנו, לא שומעים אותנו, אין לנו קול. אלפי נשים חרדיות מתנהלות בעולם-אותככה אני ועוד כמה מ
  .וקולות גבריים אמורים לדברר אותנו, אבל ביום שאחרי אנחנו לא שם. ס"או ש' ולשכנע כמה שיותר להצביע ג וכמה חשוב להצביע. וכיתת לימוד עם חלון לא שבור, משמעותו לחם על השולחן, "שלנו"למפלגות 

אני מעניינת . אותי ,את הכלה שלהם, את הבת שלהם, את האישה שלהם, וממש לא רואים לנגד עיניהם את האמא שלהם, הם מדבררים אינטרסים כלל מגזריים. כי כבר מזמן נחשפה ההונאה הזו? כן, "אמורים"
  .כמו שאומרים, את הסבתא שלהם

אני מכירה הרבה יותר נשים חרדיות כאלו מאשר נשים חרדיות , ס"תכל. עם פלסטר גדול על הפה בין בחירות לבחירות - בריצה שמחה לקלפי ביום הבחירות , יכול להיות שהייתי ממשיכה להתנהל ככה בעולם
  .והמחיקה וההקצנה שמלווה אותן שנמאס להן מההשתקה ומההדרה, כמוני

  .ככה בכל אופן היא מספרת לעצמה. ודמוקרטיה תפקידה להגן על המיעוט, אנחנו עדיין בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון –וגם אם אנחנו לא רבות מספיק , וקיימות עוד רבות כמותי! אני כאן, אבל היי
  ?למה את מחכה. לכי כבר

כי ההר הזה . כי אתן יכולות, קודם כל? למה לכן פוליטיקה. תדרבן נשים שאין להן פלסטר כזה ללכת לפוליטיקה) או יד גברית שסותמת לה את הפה בכוח(  פלסטר גדול על הפהשאישה עם   קצת הזוי העסק הזה
  ?ן מפנות את הזירה באבירותאז פתאום כאן את, אתן הרי לא מתנהלות ככה בשום תחום אחר בעולם. ולמה שתתנו רק לגברים לטפס עליו, נמצא מולכן

  בראשויות, את תפעלי למען ייצוג שיויוני במועצות מקומיות, וכשאת ואת ואת תהיי שם! כי אני לא יכולה, ושנית
  .ולכן נאבק בחקיקה הזו, הוא גם יודע את זה. תיו נשיםהוא יכניס לשורות מפלגו. המגזר החרדי לא ישאר מאחור, אחוז ייצוג במפלגות 50וכשתהייה חקיקה שמחייבת . בערים וגם במפלגות הכנסת, מקומיות

 - 50%, הרבה נשים, המחשבה שיום יבוא ויהיו שם עוד נשים. ושלוש שרות תורניות מתחלפות, טוב להם לראות סביבם את הכרומוזומים הגבריים. את הגברים החילונים סביב שולחן הממשלה זה לא ממש מעניין
  .וחונקים כל הצעת חקיקה בנושא, אז הם פועלים לצד הכוחות החרדיים, דה אותםמחרי -כמספרנו באוכלוסייה 
  ?למה את מחכה. לכי כבר. ואת רוצה בשבילן עתיד טוב יותר, כי יש לך בת ותהיה לך נכדה. כי אני לא יכולה. כי את יכולה. כי שם משנים? אז למה לך פוליטיקה
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   ח"גפני בשירות שמד מפת
  םמהפטרת תכעת המדינה מ, עשו את שלהםח "מפתמהמסיונרים 

  תעסוקת חרדים
  15:18    ו"ב אדר תשע"כ חזקי גולדברג

  "לעצור העברת מרכזי תעסוקת חרדים ליזמים פרטיים"
כי יפנה לראש הממשלה בדרישה שיעצור את , הודיע גפני, ליזמים פרטיים) ח"מפת(בדיון בועדת הכספים בעקבות בעיות קשות שהתעוררו בתהליך שבו החל משרד הכלכלה להעברת מרכזי תעסוקת חרדים 

  .התהליך לבחינה מחודשת
   

כ משה גפני דיון מיוחד בעקבות בעיות קשות "ח, ר ועדת הכספים"כך פתח הבוקר יו, "כולן נכשלות, כל הממשלות יוצאות בהכרזות דרמטיות על דבר שילוב חרדים בשוק העבודה כיעד לאומי אבל במבחן התוצאה"
   .ליזמים פרטיים) ח"מפת(התעוררו בתהליך שבו החל משרד הכלכלה להעברת מרכזי תעסוקת חרדים ש

ש הרבה נראה שבכל הנושא של תעסוקת חרדים י"אלא ש, "לטפל בבעיות באופן פרטני מול הגורמים הרלוונטיים במשרד הכלכלה, העדיף שלא לקיים בנושא דיון בוועדה ובמקום זאת"הוא , מלכתחילה אמר גפני
לזכיינים פרטיים נעשה בצורה שגויה ופוגע ' ח"מפת'במהלך הדיון התברר עד כמה המהלך של העברת מרכזי ". לא מבקשים יותר, גם חרדים רוצים לעבוד ולהתפרנס בכבוד. סיסמאות שאין מאחוריהן ממש

  .במטרות לשמן הם הוקמו
במרכזים עובדים חרדים שבעצמם הוכשרו לשוק . המדינה מעוניינת להרחיב את הפרויקט באמצעות יזמים פרטיים, וינט ושעתה'סיוע ארגון הגח שהוקמו ב"בדיון התבררה מידת ההצלחה הרבה של מרכזי מפת

מים הפרטיים שינו את תנאי העסקת היז, עתה. העסקת חרדים בתהליכי ההשמה תרמה להצלחה. לעבור הכשרה ולהשתלב בשוק התעסוקה, העבודה ולטיפול בבני המגזר שמחפשים דרכים לרכוש השכלה
    .חלקם פוטרו ונראה שגם הפרמטרים להצלחת העובדים השתנו והמטרה איננה עוד השמות איכותיות אלא מקסימום השמות ובכל מחיר, העובדים לרעה

, מכן עבר הכשרה והפך לעובד הארגון וסייע לשלב חרדים אחרים בעבודה-לה כמשתתף ולאחרתחי, ח"סיפר כיצד הגיע למפת, חרדי בוגר ישיבות שביקש להשתלב בשוק העבודה, ח"עובד בארגון מפת, צבי מילר
מקדמי התעסוקה יעבדו לפי יעדים של מקסימום , ברגע שהשיקולים עסקיים. ח הוקם כדי לתת מענה לחרדים שרוצים להשתלב בשוק העבודה וזה עבד טוב"מפת: "מילר. עד שעבר לעבוד בתחומים אליהם הוכשר

לא ללוות אותם בתהליך ממושך אלא להפנות אותם להשמה  –והמוטיבציה של המקדמים תהיה ' אם ללמוד או לעבוד מיד וכד, הבעיה שבוגרי ישיבות לא תמיד יודעים למה מתאימים. שמות ולפי זה יתוגמלוה
    ".גם אם בסוף זה ייכשל, מהירה

נתתי . הרעיון היה חרדים שמבינים את הצרכים ואת הניואנסים של המגזר וזה הצליח. לא יודע איפה להתחיל והמקדם מייעץ לו, ק העבודה אובד עצותאברך שיוצא לשו: "זלמן ניימן, ח"מקדם תעסוקה אחר במפת
הכלכלה ניסה לקדם להוצאת בחורי ישיבות ישירות שמשרד ' הלכה למעשה'ואז קרה שתכנית . נתתי להם את הפסיעה הראשונה לעולם העבודה, ח"חרדים בבית שמש שיצאו לעבודה ממפת 400 -שירות לכ

ח ללא מכרז "משרד הכלכלה העתיק את החוזה שלהן להפעלת מפת. ביטל את התכנית, אריה דרעי, לעבודה כשלה וחברות שזכו במכרז ושכבר שכרו מבנים והכשירו אנשים דרשו פיצויים לאחר שהשר הקודם
זו פגיעה . לא משנה אם מתאים אם לאו, העיקר לשלוח פונים לעבוד. הורידו שכר ואמרו שההשלמה תבוא בבונוסים על השמות. ה בפגיעה בתנאי העובדים ושכרםהתהליך לוו. מסודר ובחינת ההתאמות הנדרשות

     ".יפוטרו ויבואו אחרים במקומם, אם לא יחתמו על חוזה העסקה חדש, לעובדים לא הותירו ברירה. אנושה בתעסוקת חרדים
ח זה אחת ההצלחות הגדולות כי נבנה ישירות לציבור החרדי עם אנשים חרדים שיהיו המקצועיים ביותר שיוכלו ללוות את החרדים בדרך לבחירת "פרויקט מפת: "ראובן גוברט, וינט'עסוקת חרדים בגראש תחום ת
חוששים מפגיעה בעובדים במרכזים , מצד שני. כיוון שייכנסו יותר משאבים וניתן יהיה להרחיבו, את הפרויקטכך שמשרד הכלכלה לוקח אליו -אנחנו שמחים על, מצד אחד. מלווים למשך כמה שנים. מקצוע והשמה

   ".ובמקצועיות וביכולת שלהם לתת שירות לקהל היעד
אוכלוסיות רווחה , אתיופים, עולים חדשים, ערבים, חרדיות, בכלל זה חרדים. שנה שעוסק בשילוב בתעסוקה של אנשים שיש להם ניתוק עמוק מעולם העבודה 20ארגון בן : "צביקה גולדברג, ל עמותת בעצמי"מנכ
שמי שנבחר במכרז , זה נובע מכך שבמכרזים עצמם יש סעיפים המאפשרים זאת וכך יוצא שלמשל. לאלו שזכו במכרז אחר לגמרי בכל ההיבטים, ח עברה ללא מכרז לידיים פרטיות"הבעיה שתכנית מפת. 'וכד

נדרש . ח ובמקרה הזה זו היתה טעות"היה כאן מאמץ חריג לאפשר לחברות שזכו במכרז הקודם להפעיל את מפת. שבסוף הוא יסלול את עוקף ים המלח, פתאום הממשלה אומרת לו, עוקף כנרתלסלילת כביש 
זה דומה למה . העובד נמדד לפי כמות. הבעיה שכדי להרוויח צריכים מקסימום השמות. ר העסקיפ עם המגז"אני לא נגד שת. ח ואם זה היה קורה הטענות שעלו כאן לא היו עולות"תהליך חשיבה שמותאם למפת

   .והצהיר כי עמותת בעצמי לא תתמודד במכרז" לפעול לביטול המכרז ולפרסם אחד חדש עם קודי הפעלה מתאימים"גולדברג קרא לוועדה   ". שהיה בשעתו בתכנית ויסקונסין ונכשל
כ מנואל "ר הוועדה גפני וח"אך דבריה לא שכנעו את הנוכחים ובכללם יו, ח"ניסתה להדוף את הטענות הקשות נגד ההתנהלות בעניין מרכזי מפת, מיכל צוק, על התעסוקה במשרד הכלכלה ל והממונה"משנה למנכ
י מה שהחוק מאפשר בהתקשרויות עם "הכל נעשה בהתאם להנחיות הייעוץ המשפטי ועפ"כי , מרהבנוסף א. כי תבדוק את הטענות לפגיעה בעובדים וכי הנושא יטופל, צוק הצהירה). המחנה הציוני(טרכטנברג 

   ".גופים
לא ברמה הבעיה איננה בדרג הפקידותי א: "טרכטנברג". אכן לא היה נכון להסתפק במגעים מול פקידי משרד הכלכלה לפתרון בעיות נקודתי"כי , כ טרכטנברג הודה לגפני על קיום הדיון בנושא ואמר"ח

בעניין הפגיעה ". את החיצים צריך להפנות לראש הממשלה ולא ממניעים פוליטיים. מזה שנה וחצי שאין שר כלכלה ואין מי שמוביל מדיניות ובוחן את הדרך הנכונה ליישומה. ברמה של מדיניות, המיניסטריאלית
שהם הדור הראשון של יציאת חרדים לעבודה באופן מוסדר , כאן מדובר בגופים שאמורים לפעול מול חרדים, כאן זה שונה. וף לסיכומיםבכל מכרז להתקשרות יש חיכוך בנוגע לעובדים ומגיעים בס: "בעובדים אמר

יש . כזה שרק עונה על תכתיבי החוק היבש, כשר למהדרין ולא בערך, השנים הבאות ולכן על התהליך להיות לעילא ולעילא 25 -קרי ב, מה שיקרה איתם ישפיע לפחות דור אחד קדימה. ובמספרים משמעותיים
זו , זה צריך להיות המוטו –אני מקים שדולה לשוויון הזדמנויות לציבור החרדי : "טרכטנברג הפתיע והודיע". כי העובדים הללו הם החלוץ שלפני המחנה, לעשות את כל הבדיקות בטרם הוצאת העניין אל הפועל

    ".אמיתיים לשוויון ולא רק במובן הפורמלי לפתוח ערוצים, החובה של מדינת ישראל
אז מה , אם באמת מעוניינים בתעסוקת חרדים. ח היה הצלחה"פרויקט מפת. יש כאן משהו בסיסי מעוות בתהליך של משרד הכלכלה. "ר הוועדה גפני הביע תרעומת קשה על ההתנהלות הממשלתית בנושא"יו

אינני מוכן לשמוע עוד את . השאלה אם ישתלבו ברמות נורמליות, אבל גם חרדים רוצים לעבוד ולהתפרנס בכבוד, אף אחד איננו מלאך. רק במספרים, השבפועל מתעסקים רק ב, שחשוב זה לא הסטטיסטיקה
המכרז כפי שנעשה לגבי הלכה למעשה לא נעשה . חינה מדוקדקתאך צריך לעשות במכרז לאחר ב, מבין שהיקפי הפעילות גדלו מאוד אז מעבירים החוצה. רוצה ביצוע איכותי בפועל. הסיסמאות בעד שילוב חרדים

   ".י הזכיינים"משרד הכלכלה עצמו לא היה מאשר תנאי העסקה כמו אלו שהוצעו לעובדים ע. מתוך דאגה לעובדים ולהשמה איכותית
לית "כי לא היתה בו התייחסות לתנאי העובדים והחשכ, ₪מיליון  600יגוד העובדים הסוציאליים בהיקף של בוטל מכרז בעקבות דרישת א, כך למשל. קיימים תקדימים של ביטול מכרזים"כי , גפני ציין בפני צוק

שפטי לממשלה ליועץ המ, אפנה לראש הממשלה. בדיוק כפי שאני נוהג לגבי כל ההפרטות שנדונות כאן בוועדת הכספים, לא אוותר בעניין העובדים. הורתה לבטלו ולפרסם אחד חדש תוך התחשבות בעובדים
. מנת לשלב באמת את החרדים בשוק העבודה-הממשלה לא עושה דבר על –אני עומד בחזית בעניין הזה ויודע את האמת . ואדרוש את עצירת התהליך ובחינתו מחדש, שייעץ בעניינים המשפטיים הנוגעים לנושא

  ".ארגון מקיף-לא אוותר בעניין ואדרוש רה
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  18:12 15/03/16 ,ו"באדר ב תשע' ה  ,חזקי עזרא

   .לראשונה בכנסת) שלישי(היום  התכנסה השדולה לשוויון הזדמנויות לציבור החרדי: גם חרדים רוצים לעבוד
חברי   וחברים בה) ר סיעת כולנו"יו(ורועי פולקמן ) המחנה הציוני(מנואל טרכטנברג ' השדולה הוקמה על ידי חברי הכנסת פרופ

   .כנסת מהסיעות החרדיות
, חינוך, תעסוקהבמוקד את השיח הציבורי המאחד מול הציבור החרדי בנושאים כגון   השדולה הוקמה מתוך מטרה לשים

  .תרבות ופנאי
בעוד הציבור  ומתוכם עלה כי ס שהתפרסמו לאחרונה"נתוני הלמ הדיון הראשון עסק בנושא שכר שוויוני לציבור החרדי בעקבות

    .ניתן עדיין לראות פערים גדולים בתחום השכר, החרדי ממשיך להצטרף למעגל התעסוקה
שתעניק מענקים ותמריצים לגופים שיעסיקו , החוק לעידוד גיוון תעסוקתי במהלך הכנס הציגו טרכטנברג ופולקמן את הצעת

  .בכל שדרת תפקידי הארגון, מגוונות באותו מקום עבודה   אוכלוסיות
 –היו אנשים סקפטיים לגבי היכולת שלנו להקים את השדולה ולמצוא את הגורם המאחד "  מנואל טרכטנברג ציין כי' כ פרופ"ח

  ".החששות אבל הכנס הזה מפיג את
ולשאול מה עלינו לעשות , לציבור החילוני והמסורתי, אבל עלינו להביט פנימה, קורים בשטח ובממשלה תהליכים משמעותיים"

המכנה המשותף רחב הרבה יותר כבר . ואילו דעות קדומות עלינו להשיל כדי לקחת את הנושא הזה עוד צעד אחד קדימה
  .הצהיר טרכטנברג, "התעסוקה שיאפשרו את המשך התהליך שהחל באופן טוב יותרוניתן לבצע שינויים קלים בשוק , היום
ש כיום חסמים מבניים הבולמים את   .מעסיקים שירצו עובדים יוכלו למצוא אותם גם במגזר החרדי", כ פולקמן הוסיף"ח

קה במקומות עבודה אחד מהם הוא תארים אקדמאיים מתוך מטרה לאפשר תעסו, השתלבות הציבור החרדי בעולם התעסוקה
    ".איכותיים עם שכר גבוה וראוי

על מנת , 14בדגש על החינוך הבלתי פורמאלי לילדים מתחת לגיל , החסם השני שעלינו לקדם הוא נושא החינוך"
חשובה לא רק  יצירת שוויון הזדמנויות לציבור החרדי. פעולה כמובן שפתרון החסמים הללו ואחרים צריך להיעשות בהסכמות ובשיתוף. ליצור בסיס טוב לפיתוח הכישורים הנדרשים לשוק העבודה

  .אמר פולקמן, "למגזר מסוים אלא לכלכלה הישראלית כולה
  

  "כים החרדים תומכים ביציאה לעבודה"הח"
ומיוזמי השדולה " עבודות לחרדים"מנהל פרויקט , אביגדור רבינוביץ: בעקבות הקמת השדולה למען החרדים העובדים

  .צפו בראיון. כים החרדים"על היוזמה שהחלה לרקום עור וגידים לפני חצי שנה ועל התמיכה מהח' קוקר'בראיון למסביר 
Posted by: ארי קלמן ומשה הרמן  in תגובה אחת  2016במרץ  16  פוליטי מדיני ,וידאו  

  .שוק התעסוקההשדולה לשוויון הזדמנויות לציבור החרדי התכנסה השבוע לדיון שעסק ברובו בסיוע לחרדים העובדים שנתקלים בקשיי קליטה ב :לראשונה בכנסת
ביקשו להתקבץ ולבקש להתשלב בשוק "בו סטודנטים חרדים , על היוזמה שהחלה לרקום עור וגידים לפני חצי שנה' קוקר'ומיוזמי השדולה מסביר בראיון ל" עבודות לחרדים"מנהל פרויקט , אביגדור רבינוביץ

  .מספר רבינוביץ, "למרות שלא פשוט להם לעשות את זה בגלוי –ראינו אפילו חברי כנסת חרדים שבאו לתמוך ", מקיר לקיר הסטודנטים החרדים מקבלים תמיכה, לדברי רבינוביץ,"התעסוקה והאקדמייה
יחס לכך שחרדים רבים מודרים יחד עם זאת קלמן מתי  , הוא אומר,"השוק מוצף בחרדים", על ההשתלבות של הציבור החרדי בשוק התעסוקה' קוקר'מרחיב בראיון ל, סטודנט באונברסיטה העברית, הלל קלמן

  ......".אוני קורא למעסיקים לפתוח את שעריהם למען הציבור החרדי  , אני מודע לבעיות שנוצרו", משוק העבודה בשל סטיגמות מצד המעסיקים
  

השדולה לשוויון 'מנואל טרכטנברג מקים ומכנס את ' כ פרופ"ח
  'הזדמנויות לציבור החרדי

  10/03/2016: פרסום תאריך -אתר מפלגת העבודה 
  .זוהי נקודת זמן היסטורית שתקבע את האופן שבו החברה הישראלית תקבל את הציבור החרדי בישראל- ' השדולה לשוויון הזדמנויות לציבור החרדי'מנואל טרכטנברג מקים ומכנס את ' כ פרופ"ח

חלוצים לפני "אותם צעירי הציבור החרדי שנכנסים היום לשוק העבודה משמשים כ. ה כי אנו נמצאים בנקודת זמן היסטוריתנובע מתוך הבנ, העיסוק שלי לאורך השנים בשילוב הציבור החרדי במשק הישראלי
במשק ומקדמים את כלכלת  ביכולתנו לקבוע האם יגדל בישראל דור של צעירים שמשתלבים. אשר לניסיונם ולחווייתם השפעה מכרעת על עתיד כלל החברה החרדית והיחס שלה כלפי שוק התעסוקה, "המחנה
  ........ישראל

  

  השדולה לשוויון הזדמנויות לציבור החרדי התכנסה היום לראשונה בכנסת

  במסגרת השדולה לשוויון הזדמנויות לציבור החרדי בכנסת, כים חרדים וחילונים התכנסו לראשונה"ח
  15/03/2016 20:45ו "אדר ב תשע' שלישי ה  יום עקיבא ווייס
   .לראשונה בכנסת) ג(השדולה לשוויון הזדמנויות לציבור החרדי התכנסה היום : בכנסתלראשונה 

הוקמה השדולה . יעקב מרגי ויואב בן צור, אורי מקלב, ובהשתתפותם של חברי כנסת מהסיעות החרדיות, ר סיעת כולנו"מנואל טרכטנברג מהמחנה הציוני ורועי פולקמן יו' השדולה הוקמה על ידי חברי הכנסת פרופ
    .תרבות ופנאי, חינוך, מתוך מטרה לשים במוקד את השיח הציבורי המאחד מול הציבור החרדי בנושאים כגון תעסוקה

תן עדיין לראות פערים גדולים בתחום ני, ומתוכם עולה כי בעוד הציבור החרדי ממשיך להצטרף למעגל התעסוקה, ס שהתפרסמו לאחרונה"הדיון הראשון עסק בנושא שכר שוויוני לציבור החרדי בעקבות נתוני הלמ
    .בכל שדרת תפקידי הארגון, עבודה  שתעניק מענקים ותמריצים לגופים שיעסיקו אוכלוסיות מגוונות באותו מקום, במהלך הכנס הציגו טרכטנברג ופולקמן את הצעת החוק לעידוד גיוון תעסוקתי. השכר

, קורים בשטח ובממשלה תהליכים משמעותיים. אבל הכנס הזה מפיג את החששות –יים לגבי היכולת שלנו להקים את השדולה ולמצוא את הגורם המאחד היו אנשים סקפט: "מנואל טרכטנברג בכינוס' כ פרופ"ח
וניתן , המכנה המשותף רחב הרבה יותר כבר היום. ד אחד קדימהולשאול מה עלינו לעשות ואילו דעות קדומות עלינו להשיל כדי לקחת את הנושא הזה עוד צע, לציבור החילוני והמסורתי, אבל עלינו להביט פנימה

    ".לבצע שינויים קלים בשוק התעסוקה שיאפשרו את המשך התהליך שהחל באופן טוב יותר
אחד מהם הוא תארים אקדמאיים מתוך , החרדי בעולם התעסוקהיש כיום חסמים מבניים הבולמים את השתלבות הציבור . חה״כ רועי פולקמן אמר ״מעסיקים שירצו עובדים יוכלו למצוא אותם גם במגזר החרדי

    .מטרה לאפשר תעסוקה במקומות עבודה איכותיים עם שכר גבוה וראוי
כמובן . עבודהעל מנת ליצור בסיס טוב לפיתוח הכישורים הנדרשים לשוק ה, 14בדגש על החינוך הבלתי פורמאלי לילדים מתחת לגיל , החסם השני שעלינו לקדם הוא נושא החינוך"

   .יצירת שוויון הזדמנויות לציבור החרדי חשוב לא רק למגזר מסוים אלא לכלכלה הישראלית כולה״. שפתרון החסמים הללו ואחרים צריך להיעשות בהסכמות ובשיתוף פעולה
מאות ועשרות ,"הלמידה והמסירות של הסטודנט החרדי, את יכולות השקידה, פנימו באקדמיהרוב המעסיקים במשק הישראלי עדיין לא הפנימו את מה שה: "כ יואב בן צור אמר"חה, ס בכנסת"ר סיעת ש"יו

   ".אקדמאיים חרדים מודרים ממקומות תעסוקה מסיבות של סטיגמות ארכאיות שאין בינם לבין המציאות כל קשר
מדברים . השדולה הזאת לדעתנו חשובה כי היא מגיעה מאנשים מקצועיים שעוסקים בתחום, ילוב חרדים בתעסוקהקמח עוסקת זמן רב לש: "לאחר הכינוס' בחדרי חרדים'ד אברהם יוסטמן אמר ל"ל קמח עו"סמנכ

   ".לא מעט אתגרים יש בנושא. בגובה העיניים ומבינים את הצרכים האמיתים
ן ויוסי קלאר לקבץ סביב שולחן אחד את האנשים שנוגעים בדבר בכל התהליכים שקורים בשוק התעסוקה יזמנו עם הלל קלמ: "'בחדרי חרדים'ל עבודות לחרדים שהיה מיוזמי השדולה אמר ל"אביגדור רבינוביץ מנכ

תפו אני שמח שחברי הכנסת החרדים הם בחלק מהתהליך הזה למרות שיש רגישויות ומורכבות מסויימת בנושא הזה הם הגיעו והשת. אני שמח שהמהלך הזה מתגשם היום. באקדמיה ובחינוך בציבור החרדי
   ".בשדולה

שבה , אנחנו בגשר כותבים את ההקדמה, מתוך ספר עב הכרס של סיפור תעסוקת חרדים, זכות עברנו להיות שותפים בהקמת השדולה": מנהל מחלקת חרדים בגשר אמר, הרב משה הרשלר
וכך ניתן להתחיל את מסע שילוב , נחשפים לאתגרים לפערים ולפתרונות, את סיפור החיים התרבות והמנטליות שלהם, החברה החרדית ושוק התעסוקה הישראלי, מספרים זה לזה

  ".החרדים בתעסוקה
  

  השדולה לשוויון הזדמנויות לציבור החרדי
    2016, 9מרץ  מסובין חדשות חרדים

. מהנשים משתתפים בשוק התעסוקה 70%מהגברים ו 50%. לאחרונה הגיע מספר החרדים לשיא נוסף
  .אנו עדים לפערים ברמות שכר ובמגוון התפקידים, יחד עם מגמת ההשתלבות

פרלמנטרית שתעסוק בתעסוקת הודות לעבודה מאומצת של חודשים רבים תקום שדולה , בימים הקרובים
הלל  )‘עבודות לחרדים’מייסד אתר ( ‘רבינוביץ אביגדור  דולה קמה ביוזמתם שלהש. חרדים
באופן טבעי כנושא שחדש יחסית   .קלאר ויוסי  )העברית‘ מייסד וראש תא הסטודנטים החרדי באוני(  קלמן

  .לציבור החרדי האתגרים בו רבים ויש צורך למפות את הסוגיות לעומק
יש כאן הזדמנות חד פעמית להשתתף בשדולה ולקדם , אם אתם חושבים שאתם יכולים לתרום לתהליך

    .דרכה פתרונות ואפיקים נוספים עבור הציבור העובד במגזר החרדי
מרגש לראות . מנואל טרכטנברג שהשקיע רבות מזמנו וכוחותיו ששדולה זו תקום‘ כ פרופ“תודה מיוחדת לח

  .ל בבעיה שכמעט ולא קשורה לקהל בוחריוחבר כנסת שמתאמץ לטפ
  אחד הביקורים בכנסת לקידום השדולה  תמונה צולמה במהלךה
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  חדשים המקצועות ה    
  לנשים חרדיות        

   ...אוטובוס נהגת
   ...חשמלאית

  ...פקחית עירונית
  ורק השטן יודע 

  ...מה הלאה
  

בגדי עבודה : חברת החשמל מציגה
  לחשמלאיות חרדיות –בשטח 

ייעודיים לנשים חרדיות העובדות ' כחולים'חברת החשמל עיצבה בגדי עבודה 
את החצאית העובדות • הכוללים גם חצאית תואמת , במקצועות החשמל

  החרדיות לובשות מעל לבגדי העבודה שהותאמו לכלל הנשים
  13:13 28.03.2016/ ו "אדר ב התשע'ח "י נחמן גור 

במטרה להתאים סט בגדי עבודה , dmbבאמצעות מעצבת האופנה עירית ברנדר מחברת , חברת החשמל עיצבה בגדי עבודה ייעודיים לנשים  
  .ובדות בחברהעוצבו בגדי עבודה מותאמים גם לחשמלאיות חרדיות שע, כאשר לראשונה במקצועות השטח, המותאם לנשים שעובדות בשטח

  .כולל נעליים קלות וגמישות, במידות מותאמות, מבדים רכים, בגדי העבודה החדשים מותאמים לנשים
את החצאית העובדות החרדיות לובשות . המאפשרת לעובדות נוחות מרבית ובטיחות מקסימלית, ינס'הבגדים כוללים גם חצאית ארוכה מבד ג

  .העובדות בחברת החשמלמעל לבגדי העבודה שהותאמו לכלל הנשים 
  .חברת החשמל מהלך נרחב להתאמת בגדי העבודה לצרכים אותן הגדירו הנשים עם שילובן בחברה בכך השלימה

    
  חברת החשמל חיפשה פתרון לבגדי העבודה לנשים מול חברות המספקות בגדי עבודה : "הממונה על מעמד האישה בחברת החשמל, אורנה גולן

  .אך לא נמצא פתרון במשק הישראלי וגם לא נמצא ספק בינלאומי שמייצר בגדי עבודה לעובדות שטח –ב נשי אבל בעיצו, לעובדי שטח
  

  : יותר ויותר נשים משתלבות בעבודה בתחומי השטח ובמקצועות שעד לא מזמן ניתן היה למצוא בהם רק גברים, בשנים האחרונות
   .מכונאיות ועוד, חשמלאיות, פועלות רשת

  נשים  20%על מנת לשנות את התמהיל המגדרי שעומד כיום על , בימים אלו אף מבקשת החברה לגייס נשים נוספות למקצועות הליבה
  .גברים מתוך כלל העובדים 80%-ו

  .נשים 130ליריד התעסוקה שהתקיים בשבוע שעבר הגישו את מועמדותן 
  
  
  

  עיריית בני ברק מפרסמת 
  דרושות פקחיות : ביתד נאמן

   לשיטור העירוני
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   :של משה גפני" חוק שילוב חרדים"
  ל"ואיך משפיע חוק זה על שילוב חרדים בצה, דבריו של משה גפני

  ):יהדות התורה(משה גפני 
- ו"התשע, )תיקוני חקיקה(הציבורי  עולים חדשים בשירות  את הצעת חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל  אני מתכבד להגיש לכנסת, חברי הכנסת, ראש-אדוני היושב

מתקנת לציבור החרדי למי שיוצא לעבוד ושיש לו את כל הכישורים וכל   קובעת שיש לתת העדפה, שעברה בקריאה טרומית פה אחד במליאת הכנסת  ,הצעת החוק הזאת. 2016
  .להתמודד על תפקידים בשירות הציבורי וכן על עולים חדשים  היכולות כדי

, כמו נשים, בחוק של הפליה מתקנת בניגוד לכל אלה שנמצאים, שאין הפליה של הציבור החרדי באחד הדיונים שהיה לי אמרו: לומר כדלהלן ,לגבי הציבור החרדי, ם כולקוד, אני רוצה
   .אין הפליה של הציבור החרדי .רקסים וכדומה'צ, דרוזים, ערבים

-אם- ואני הבאתי פה במליאת הכנסת אס. חברים 500  .חברים שהם אמורים להיות דירקטורים בחברות הממשלתיות 500. הדירקטורים רק בתקופה האחרונה התפרסמה נבחרת
האלה אין אפילו  500-כל ה בתוך –שהייתה חברה בדירקטוריונים ציבוריים , לית בחברה שמגלגלת מיליארדים"סמנכ שהיא, אס שקיבלתי מאישה חרדית שיש לה את כל היכולות

   .רדית אחתח, חרדי אחד
הם , נשים חרדים גם גברים וגם, אלה שכמובן רוצים – -שילוב ה של, עשית את הלובי הזה שאני מאוד תומך בו אתה, פרופסור טרכטנברג, נכון –מדינה שנותנת , מדינה שוויונית

   .כישורים מדובר על אותם –מדבר על זה שלא נותנים העדפה למי שיש לו פחות כישורים  והחוק הזה .לא יכולים להיות שונים
יעשה  זה בגלל שזה לא. לפחות להגיד שאנחנו רוצים את זה צריך, אם רוצים שילוב חרדים. הכנסת התאחדה בנושא הזה ובאמת –אני סבור שמי שכן בדברים האלה , פנים על כל

   .מהפכות עולם
  

  ):יש עתיד(אלעזר שטרן 
יש לו , אני חושב ששילוב החרדים בשירות הציבורי בכלל, כמו שהצגת את החוק הזה, חבר הכנסת גפני. אני רוצה לברך, קודם כל, חברי חברי הכנסת. ראש-אדוני היושב, תודה

  .אלא גם לאחדות, חשיבות עליונה ויש בו בשורה גדולה לא רק לעולם החרדי
מתוך השירות , ובצדק, דרישות-אני חושב שהאי –תמכתי בזה מאז , תה יודע את זהוא –בלי קשר לברכה ולחשיבות , אם יורשה לי, אבל בצד, ואני עליתי כאן בשביל לברך

ואנחנו , ל יש להם תנאים"אני חושב שחרדים שנמצאים בשירות צה  .ל"אני חושב שאפשר ללמוד מזה גם לגבי שירותם בצה, חרדים לאיך יתנהגו אחרים הציבורי כשהוא משלב
  .ואני לא בא על דרישות צודקות. ם מכבידות על השילוב שלהםדורשים מהיחידות שמסביב דרישות שלפעמי

  )אחרי כן אב(
גם , עוד מאמין שכתוצאה מהשילוב בתוך השרות הציבורי, דרך אגב, אני. אבל אני מבקש להסתכל גם על זה. המניעים שלו נכונים, שהשילוב בשרות הציבורי הוא נכון אני חושב

   .שההחלטה כמו שאמרתי מראש היא מאוד נכונה אבל אני חושב, ואני גם מאחל לכולנו שככה יהיה ,ל יגבר"וגם לשרות בצהאחוז המתגייסים לשרות הלאומי אזרחי 

  

  "אין חרדי אחד בנבחרת הדירקטורים: "גפני
. ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי: אושר בקריאה ראשונה

אבל יש בו אמריה שאם יש חרדים שרוצים , זה הוא לא מה שיחולל את השינויהחוק ה: כ משה גפני"ח
  .לעבוד אנחנו מתייחסים אליהם בשוויון

Posted by:  ארי קלמן in 0  2016במרץ  30 פוליטי מדיני ,וידאו  
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים . ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי: אושר בקריאה ראשונה

  .של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב 2016-ו"התשע, )תיקוני חקיקה(חדשים בשירות הציבורי 
  .בשירות המדינה ובדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, מוצע לקבוע חובת ייצוג הולם לבני המגזר החרדי ולעולים חדשים

אשר ייצוגם בשירות הציבורי קטן מחלקם היחסי באוכלוסייה , וכלוסייהחקיקת הייצוג ההולם שעברה בכנסת בשנים האחרונות נועדה ליצור העדפה מתקנת של מגזרים שונים בא: "בדברי ההסבר להצעה נכתב
  ).אנשים בעלי מוגבלויות וכדומה, עולים, רקסים'צ, דרוזים, ערבים, דוגמת נשים(

  ."כל חקיקה בנושא זה אך לגביו אין, מגזר אחד באוכלוסייה שייצוגו בשירות הציבורי הוא הנמוך ביותר יחסית לחלקו באוכלוסייה הוא הציבור החרדי, ואולם
, רק בתקופה האחרונה התפרסמה נבחרת הדירקטורים. באחד הדיונים שהיו לי אמרו לי שאין אפליה של הציבור החרדי: כ משה גפני"ח

. החוק הזה לא מדבר על לתת העדפה למי שיש לו פחות כישורים אלא למי שיש לו אותם כישורים. אין שם אפילו חרדי אחד, חברים 500
אבל יש בו , החוק הזה הוא לא מה שיחולל את השינוי. י סבור שמי שכנה בנושא הזה אם רוצים שילוב חרדים צריך לפעול למען זהאנ

  .אמריה שאם יש חרדים שרוצים לעבוד אנחנו מתייחסים אליהם בשוויון
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  אביגדור רבינוביץ על מה 
  ?גפני משה משבח את 

  
  17.4.16ץ "מתוך תשובת הפרקליטות לבג

  
  

  חובת ייצוג הולם לחרדים ועולים בשירות הציבורי: אושר בוועדה
כ משה גפני שתבטיח לעובדים החרדים שיזכו לייצוג הולם בדירקטוריונים של "ועדת חוקה אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח

  )חרדים, חדשות(המדינה חברות ממשלתיות ובתעסוקה בשירות 
 ישי כהן  י"ט באדר ב' תשעו    17:47   29.03.16 

. הצעת החוק כבר אושרה בחודש שעבר בוועדה, כזכור. ואורי מקלבכ משה גפני "ת המדינה של חועדת חוקה אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק שתבטיח לעובדים החרדים שיזכו לייצוג הולם בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות ובתעסוקה בשירו
  .בשל כך הוועדה דנה היום שנית בהצעת החוק. אולם שר הקליטה זאב אלקין הגיש רביזיה על אישור החוק בטענה כי סוכם שלהצעת החוק יתווספו גם עולים חדשים

, הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק שירות המדינה. לאנשים עם מוגבלות וכן למי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה, רקסית'הדרוזית והצ, לבני האוכלוסייה הערבית, ם לנשיםהחוק הנוכחי מחייב את נציבות שירות המדינה להעניק ייצוג הול
יינתן , ולהוסיף חובה כי בהרכב דירקטוריון חברה ממשלתית, מוצע לתקן באופן דומה את חוק החברות הממשלתיות, בנוסף. חדשים חובה לתת ביטוי הולם לייצוגם של יהודים בני המגזר החרדי וכן לעולים, ולהוסיף לחובת הייצוג ההולם הקבועה בו

  .ביטוי הולם לייצוגם של יהודים בני המגזר החרדי ולעולים חדשים
חשוב לשלב . עלולה לגרום לפגיעה בשוויון, הכנסת עולים חדשים להצעת החוק. ולעיתים אף עולה עליהם, אינו נמוך מהמועסקים הוותיקים, ליםהנתונים מצביעם על כך ששיעור המועסקים מקרב העו"היועצת המשפטית של הוועדה אמרה בדיון 

  .אולם לא בייצוג הולם אלא בהחלטות ממשלה לעידוד משרות, עולים בתעסוקה
אלא על כל הדירקטוריונים , אנחנו לא חושבים שראוי שהחובה תחול על כל דירקטוריון בנפרד. כבר היום קשה להרכיב דירקטורים. תיצור קשיים, ת על מינוי דירקטוריםהוספת מגבלה נוספ"נציג רשות החברות הממשלתיות הסתייג מההצעה ואמר 

  !.חרדי אחד אין ביניהם, איש שנבחרו לנבחרת הדירקטורים 500מתוך . זו מדינה גזענית"כ משה גפני נזעק והשיב לו "ח. יחד
אני מציע למחוק מהחוק ייצוג הולם . טענה מצוינת"את טענתו ואמר " קיבל"כ משה גפני "ח. מעמיס ומכביד על הבירוקרטיה בקליטת עובדים במשרדי הממשלה, נציג נציבות שירות המדינה אף הוא הסתייג מההצעה בטענה כי שריון וצביעת משרות

  .אני מרגיש שאני בפורים כל השנה, כשאני שומע טענות כאלה. םכדי להוריד עומסים בירוקרטיי, לנשים ולערבים
בעצם גם , רגע. אני כן, אתה לא עברת פריימריז. אבל אני מצביע ולא אתה, אתה צודק"כ גפני השיב "ח. לא נוכל להצביע בלי להגדיר מהו עולה", לדבריו. נציג אגף תקציבים באוצר טען כי נתוני הנציבות לא מראים תת ייצוג של עולים בשירות המדינה

  .כל הנוכחים באולם פרצו בצחוק, למשמע דבריו. אמר גפני. אני לא
ם נעשים פה בדרך שונה מהמקובל כיון שה, לעולה חדש בלתי אפשרי לעבור את המבחנים והמיונים שעוברים המועמדים, לדבריה. אין להם דרך להיכנס למשרדי הממשלה. נציגת משרד הקליטה אמרה שהעולים מתחילים את חייהם בארץ מאפס

    .י נציגי עמותות המסייעות לעולים חדשים"דבריה נתמכו ע. ברחבי העולם
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ושוכח את מכתב , גפני מחוקק חוק שילוב חרדים
   - ראשי הישיבות נגד לימודי האקדמיה 

  ל התורהמבית דגנוספת הונאה  שהכל כנראה

: מכתב ראשי הישיבות
יניס את ' הירא לדבר ה'

  'מהאקדמיה רגלו
י "א פילת והגרש"הגר, י רוזן"הגר, ד כהן"הגר, ה הירש"הגרמ, גדולי ראשי הישיבות

: בפנים. בורנשטיין מפרסמים מכתב חריף בעד הסמינריםונגד לימודי האקדמיה לבנות
  )חרדים(המכתב המלא 

   08.03.16   07:07   תשעו ' ח באדר א"כ|  ישראל כהן  
מכתבם של גדולי ראשי הישיבות אשר בראשית מכתבם מעוררים כי חינוכן הטהור ) שלישי(מתפרסם הבוקר " יתד נאמן"בעיתון 

   .מפני לימודי האקדמיהומזהירים " בית יעקב"של בנות ישראל הינו אך ורק במוסדות החינוך של 
בית 'א במוסדות החינוך של "ל ויבלחט"שהופקד על ידי גדולי הדור האחרון זצוק, נודע למשגב החינוך הטהור של בנות ישראל"

וגם הנצרכות . ואלו הם המקומות היחידים הראויים לבנות ישראל להתחנך בהם במסורת אמותינו בצניעות ובטהרה', יעקב
המתנהלות לאור הדרכתם של מרנן ורבנן גדולי ' בית יעקב'הקפידו על כך שיהיו רק במסגרות של , איהםללימודים לאחר נישו

  .כותבים ראשי הישיבות, "א"ל ויבלחט"ישראל זצוק
שלא ייכנסו בנות ישראל למסגרת לימודים שאינה , עמדו על כך בכל התוקף, ובכל העתים"ראשי הישיובת מוסיפים וכותבים כי 

והוא היסוד שעליו הוקמו כל בתי ישראל , ושלא ילכו לרעות בשדות זרים שקלקלתם מרובה, ופיקוח של גדולי ישראל תחת אחריות
  ".הכשרים בדורות האחרונים

לאחרונה עדים : "בשלב זה מציינים ראשי הישיבות את הניסיונות הגוברים לאחרונה לטשטוש הגבולות ולהחדרת רוח האקדמיה
שכל כולה על צורותיה , ולהחדרת רוח האקדמיה אל תוך שורותינו, והולכים לטשטוש הגבולות בתחומים אלואנו לניסיונות גוברים 

הנפרצים אל דעות כוזבות ותרבויות רעות , ומכנסת רוחות זרות ורעות לתוך בתי ישראל, מערערת את דרך ישראל סבא, השונות
  .המנשבות מבחוץ

ומהם אף הקוראים , סדות לימוד אקדמיים או קדם אקדמיים בצידוק של הכנה לפרנסהנתווסדו בשנים האחרונות מו, לצערנו הרב"
ובוודאי שכל מקום שמקיים שייכות עם התארים . ומטעים בכך את הציבור, באופן מלא או חלקי' בית יעקב'לעצמם בשם 
אותן החפצות להקים בתים כשרים על ואינו מתאים ל, גם לא כתוספת לוואי לשמו', בית יעקב'אינו זכאי להקרא בשם , האקדמיים

  ".אדני התורה וההלכה
לבל ילכו שולל אחר כל מיני שמועות כזב ,ל"א לחדד ולהבהיר לציבור את הוראתם הברורה והוראת גדולי הדור הקודם זצוק"ובזה ראינו לנכון בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"על כן כותבים ראשי הישיבות 

יניס את רגלו ' והירא את דבר ד, כי מכל מוסדות אלו אין רוח חכמים נוחה מהם, וליידע את בני הציבור החרדי, או בדברי כזב כאילו יש מי שהתירו את הדבר באופן כזה או אחר, תואנות שונותהמטעים את הציבור ב
  ".י גדולי הדורות עד ימינו אנו"עויונקים את יניקתם מהאקדמיה שכבר נאסרה באיסור חמור , מאותם מקומות שאינן לרוח ישראל סבא

ועושים , יוכלו למצוא את פרנסתם בהרחבה בדרך היתר, עושים ככל יכלתם בכדי שכל אלו הלומדות במוסדות הראויים' בית יעקב'וידוע לנו כי הנהלות הסמינרים של "את מכתבם מסיימים ראשי הישיבות וקודמים 
  ".ד לראות רוב נחת מהדורות העתידים"ובטוחים אנו כי אכן יזכו בס, ולתורתו במציאת שערי פרנסה בכבוד באופן המותר' ים נאמנים לדמאמצים רבים לסייע להם להיות לעזר בהקמת בת

הגאון רבי אביעזר פילץ ראש ישיבת תפרח והגאון , הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל, הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, החתומים על המכתב הם הגאון רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקא
  .רבי שמואל יעקב בורשטיין ראש ישיבת קרית מלך

  
  

  
  

  "אפ הישראלי יושבים בחיידר-המקורות של הסטארט: "לית פייסבוק"מנכ
היא אומרת כי -בתעשייה המשלב חרדים , טק-ל קמא"בשיחה עם מנכ. תאני סבורה שעתיד ההיטק הישראלי נמצא בישיבות ובסמינרים-עדי סופר

זה סם החיים של ... להגיע לעומקם של דברים ולא לקבל אותם כפשוטם, הקהילה החרדית מגדלת ילדים שמגיל צעיר נדרשים לשאול שאלות"
  "אפ- הסטארט

ynet15:01,  27.03.16  :פורסם  
לית "מנכ, תאני- הדוברת היא לא אחרת מעדי סופר .הקסם יקרה״ -אפ כדי להצליח - איי של מה שצריך סטארט-אן-תו בתוך הדיונשים או, איי היזמי שקיים בתוך הקהילה החרדית-אן-אני חושבת שאם ניקח את הדי"

  .הוא הדרך לשמר את כלכלת ההייטק המצליחה בישראל, החיבור בין החרדים להייטק הישראלי  היא טוענת כי -לכאורה , ודווקא מהמקום המרוחק". חילונית באופן דתי"המגדירה עצמה כ, פייסבוק ישראל
המתפרסמת , )ארגון הפועל לשילוב חרדים בהייטק(  "טק-קמא"מייסד , בשיחה עם משה פרידמן  .הישיבות החרדיות ואף הסמינרים: אפ הישראלי מקבל בשנים האחרונות חיזוק ממקום בלתי צפוי-עולם הסטארט

  ".אפיסטי-איי הסטארט-אן-נוצר כאן הדי - וכתוצאה מהקמתה , אפ-מדברים על זה שכל המדינה הזו היא סטארט -' אפ ניישן- סטארט'כשמדברים על ישראל ועל ה"תאני כי -אומרת סופר, ynet-לראשונה ב
זה יושב על חוסר היכולת שלנו  –אפ -איי של הסטארט-אן-אבל כשאנחנו בוחנים מהו הדי, יאני אדם מאוד חילונ. "תאני מדגישה-סופר, "יושבת במקורות החרדיים שלנו  שאחת הנקודות המרכזיות לכך, אין ספק"

  ".והאם אפשר לעשות את זה טוב יותר, שואלים למה כך ולא אחרת. וחוקרים את הדברים לעומק, אנחנו שואלים שאלות. לקבל דברים כפי שהם
הקהילה . והמקורות של זה יושבים בחיידר  .אנחנו יכולים לעשות את זה טוב יותר: החוצפה שיש לנו להגיד; אפ-אבל זה סם החיים של הסטארט, געבהרבה סביבות ארגוניות זה מתיש ומיי"תאני סבורה כי -סופר

  ".להגיע לעומקם של דברים ולא לקבל אותם כפשוטם, צעיר נדרשים לשאול שאלות החרדית בעיניי מגדלת ילדים שמגיל
  "זו תהיה ההצלחה של כולם"

' קמא טק'. ואתם ההוכחה לזה שזה פשוט עובד", לשילוב חרדים בשוק העבודה  אומרת כי תעשיית ההייטק היא אחת ההזדמנויות הכי מרגשות, "טק-קמא"המשמשת כחברת המועצה המייעצת של , תאני-סופר
פיצחתם את זה סביב אחד הדברים שהכי מאפיינים את הכוח הפורץ של . ב חרדים וחילונים ביחדוזה לשל, ללא הצלחה, אתם מצליחים לעשות מה שפוליטיקאים מנסים לעשות זה עשרות בשנים. היא פורצת דרך
  .וזו אחת ההצלחות הכי גדולות שבעיניי קרו כאן בשנים האחרונות״. אפים-הסטארט -מדינת ישראל 

  )אלי מנדלבאום: צילום"(ת החרדיים שלנושאחת הנקודות המרכזיות לכך יושבת במקורו, אין ספק": "אפ ניישן-סטארט"לית פייסבוק על ה"מנכ
    ,אני פוגש אנשי הייטק שחושבים שחרדים אינם מתאימים לעולם ההייטק: "משה פרידמן עונה בשאלה

  "?מה דעתך על התפיסות הללו. אומרים לי שהשילוב בין חרדים להייטק בלתי אפשרי. התרבות הטכנולוגית ותרבות החדשנות, שחסרה אצלם ההשכלה המתאימה  
זה . ואנחנו בהחלט רוצים ליצור שולחנות שבהם השלם עולה על סך חלקיו, צורת חשיבה שונה של איך לפתור בעיות. באנשים שמייצרים גישות שונות ורקע שונה, ״שולחן עגול צריך להיות מוקף ככל שאנחנו יכולים

ולא פחות , יניב כלכלה חזקה יותר -וגם החיבור הזה בין חילונים לחרדים סביב ההייטק , שהחיבור הזה של החרדים להייטק הישראליאבל אני באמת חושבת , קורקט-אולי נשמע כמו אמירה לצורך הפוליטיקלי
  .חברה חזקה יותר -חשוב 

מה שאתם עושים . אבל חברה חלשה, רגע במציאות שבה יש כלכלה חזקהאנחנו חיים כ. בלי חברה חזקה, זה שהכלכלה לא תוכל להמשיך להיות חזקה לאורך זמן –אחד הדברים שחייבים להבין במדינת ישראל "
  ".הן לחברה החרדית והן לכלכלה הישראלית: הההצלחה תהיה של כולם. זה את שניהם גם יחד', טק-קמא'ב

  אלי מנדלבאום: סייע בהכנת הכתבה
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  'כיוון'חברות ההייטק גייסו את הכוח והמוח החרדי ביריד 
  חברות ההזנק הגדולות בירושלים גייסו את הכוח והמוח החרדי• ' כיוון'הסטארטאפ החדשני במרכז  הסתיים בהצלחה יריד

  01/03/2016 22:01ו "א אדר תשע"שלישי כ יום שמואל אליאב

    .לרעיון הבאחברות ההזנק הגדולות בירושלים מגייסות את הכוח והמוח החרדי : 'כיוון'תוצאות טובות ליריד הסטארטאפ החדשני שהתקיים במרכז 
חמות   למשרות  והגישו מועמדות, ביריד התרשמו המשתתפים מחברות הסטארטאפ המובילות בירושלים. ביום חמישי האחרון' כיוון'כמאה חרדים תושבי ירושלים השתתפו ביריד הסטארטאפ המקצועי שערך מרכז 

הציעו למשתתפי היריד להתקבל לעבודה אצלן כאפשרות להתקדמות ולפריצת דרך בעולם , ודה החרדי הידוע כאיכותי ויוזמתיכשהחברות שזיהו את ההזדמנות שלהן לזינוק באמצעות כוח העב, בשוק ההייטק
    .הסטארטאפ המתפתח

נפתח היום בקבלת המעסיקים , קליטת המועמדים ליריד עוד בטרם. בנראות מקצועית מלאת צבעוניות ומעוף, עוצב בשפת הסטארטאפ המביעה מקוריות וחשיבה מחוץ לקופסא', כיוון'היריד המושקע שהפיק מרכז 
ומידע נרחב על נוהל כלי סיוע למעסיקים שעל , למעסיקים חולק פולדר מעודכן על סטטיסטיקות שונות הנוגעות לעולם הסטארטאפ. ומתנה אישית ויוקרתית, בחדר מעוצב לצד בר בופה עשיר, המשתתפים ביריד

    .הציג כל מעסיק את פרופיל החברה שלו בפני המעסיקים השותפים, נשא את דבריו והציג את המרכז בפני המעסיקים, יחיאל אמויאל', כיוון'מרכז  ל"לאחר שמנכ. 'כיוון'ידי מרכז 
    .ן מקצועי או בוגרי תארים בתחוםשמטרתו היתה ייבוא קהל מתאים הכולל מפתחים בעלי השכלה רלוונטית וניסיו, היריד נפתח למשתתפים שסוננו מראש על ידי ראיון טלפוני ממוקד

בעזרתה יכלו ללמוד על החברות השונות ולבחור למי מהן להגיש , בה הוענק להם גם שי אישי ותעודת זהות מפורטת על חברות הסטארטאפ ביריד, המשתתפים התקבלו בעמדות רישום לשיחת אינטק מקוצרת
   .מועמדות

ומשם המשיכו להכרות אישית ולראיונות מול . שהיתה שותפה מרכזית להצלחת היריד, המקדמת את קהילת ההייטק והסטארטאפים בירושלים Made In JLMלאחר שיחת האינטק הכירו המשתתפים את עמותת 
   .במטרה לשלבם בחברות השונות, פים זומנו לראיון נוסףוחלק גדול מן המשתת, מצד המעסיקים צוינה התרשמות גבוהה מקהל משתתפי היריד שהוכיחו פוטנציאל ויכולות מקצועיות. המעסיקים השותפים בכנס

אנו מרגישים כי המטרה . תהליך קבלה למשרה מול חברות ההזנק השונות -'יותר משתתפים משציפינו כבר עברו לשלב ב, היריד הפתיע אותנו מעל ומעבר. "מסכמים בסיפוק רב את היריד המוצלח' כיוון'במרכז 
  ".ולהביא לשיתוף פעולה שיוביל לזינוק הם של החברות והן של המועמדים, ק את כוח העבודה החרדי והיכולות הגבוהות שלולהכיר לעולם ההייט -הוגשמה

  

  , עשרות קיצוני בית שמש הפגינו במחאה על יריד התעסוקה הבוקר בבית שמש
במהלך ההפגנה נעצרו כמה מתפרעים ועוכבו לחקירה במשטרת בית 

  יעקב לדרמן תיעד. שמש
החליט אמש , עקבות קמפיין מחאה שהתנהל בעיר נגד יריד תעסוקה שמטרתו לשלב את החרדים בשוק העבודהב

  .ראש העיר משה אבוטבול שלא להגיע לאירוע
במהלך ההפגנה נעצרו כמה , עשרות קיצוני בית שמש הפגינו במחאה על יריד התעסוקה הבוקר בבית שמש

  .מתפרעים ועוכבו לחקירה במשטרת בית שמש
הרי , ״זה מאבק אכזרי יש פה המון שקרים: הסביר את מניעי המאבק', קוקר'שהתראיין אמש ל, שמואל פפנהיים

הוא מבהיר ומאשים את אנשי נטורי קרתא שפוגעים בציבור החרדי שרוצה , "הכל מנוהל על פי הוראת גדולי ישראל
יוזם קמפיין החרדקים שחזר (הלר  אותם אלה שמנהלים את המאבק הזה הם הביאו את ישראל", לצאת לעבוד

  הם מגבירים את החזרה בשאלה עם הדרכים שלהם) בשאלה
  
  

  עיריית בית שמש נכנעה, חרדים קיצונים מחו :2ערוץ 
  מצוקה שנוצרה בעקבות מחסור במקומות עבודההחליט ראש העיר משה אבוטבול כי לא ישתתף ביריד שנועד לעודד תעסוקת חרדים ולפתור את ה, בעקבות קמפיין של הפלג החרדי הקיצוני בבית שמש
  .ראש העיר משה אבוטבול שלא יגיע לאירוע) שלישי(החליט הערב , בעקבות קמפיין מחאה שהתנהל בעיר נגד יריד תעסוקה שמטרתו לשלב את החרדים בשוק העבודה: ראש עיריית בית שמש התקפל תחת לחץ החרדים

  .תוכנן פאנל בהשתתפות אבוטבול וחברי מועצת העיר מהסיעות החרדיות, שילוב ובהכוונת חרדים לתעסוקה יחד עם עיריית בית שמששעוסק ב, ח"במסגרת היריד של ארגון מפת
מה שאכן קרה , חץ על חברי המועצה בדרישה שיחרימו את האירוערבנים בעיר הפעילו ל, בנוסף. הקלטות טלפוניות ועוד, שכלל פשקווילים שנתלו ברחובות, בימים האחרונים התנהל קמפיין שהובילו גורמים קיצוניים נגד האירוע

  .לבסוף
בהקלטות ". ח כבר הפיל חללים רבים על ידי הכנסת אנשים ונשים לכור ההיתוך של המכללות ומקומות עבודה חילוניים"ארגון מפת. "נשמע אחד הרבנים אומר בהקלטות שהופצו במסגרת הקמפיין, "בית שמש בסכנת הכחדה"

  .מזהירים הרבנים מהשתתפות ביריד שיתקיים בעיר
פעילות הארגון בעיר בית שמש נתקלת בהתנגדות מצד אוכלוסיות , בשונה מערים אחרות. "מהקהילות הוותיקות בעיר ומהתושבים החדשים, מטרת היריד לסייע לפתרון מצוקת המחסור במקומות עבודה לחרדים באזור העיר

  ".אנו מצרים על כך שנבצר מנציגי העירייה להגיע ולקחת חלק ביריד ובכך נמנע מפגש חשוב בין התושבים לנציגים. "ח"אומרים במפת, "ן יפה את פעילותושונות בעיר שלא מקבלות בעי
היריד המדובר נאסר , לצערנו. רונה קיימה העירייה יריד תעסוקה באולם מועצת העיררק לאח. קידום תעסוקה לתושבי העיר ובכללם בני המגזר החרדי נמצא בקדמת סדר העדיפויות העירוני: "מלשכת ראש עיריית בית שמש נמסר

  ".בימים הקרובים יפגיש ראש העיר את מארגני היריד עם רבני העיר על מנת למצוא את הדרכים לשיתוף פעולה לפעילויות הבאות. אי לכך פועלת העירייה כתמיד בהידברות ובתיאום, על ידי רבני העיר
  
  

  אולם ריק ,דוכנים ריקים: המחאה הצליחה

  

  
  

  תגובתו של ראש העיר: פרשת יריד התעסוקה
  אליו יימנעו הוא וחברי מועצת העיר להגיע, "מפתח"ראש העיר מגיב לראשונה לסערה המתחוללת בדבר יריד התעסוקה של עמותת 

  14:03 24/02/2016: פורסם בתאריך
  :משיחה איתו הוא טוען כי לא הטיל וטו וכי הוא וחברי המועצה מכבדים את בקשת הרבים וכך מסר לנו לפני זמן קצר. ראש העיר הטיל וטו בנושא, לפי הפרסומים. למגזר החרדי" מפתח"מועצת העיר הודיעו כי לא יגיעו ליריד התעסוקה של עמותת סערה מתחוללת מאמש לאחר שחברי 

  .בית שמשהחרדי בכל רחבי הארץ ובפרט ב אני בעד השמת עבודה במקומות מותאמים למגזר"
  .כדי שלא יטילו וטו כפי שראינו במקרה האחרון, שזה יהיה אך ורק בתיאום עם רבני המקום, חשוב מאוד כדי שהתהליך הזה יצליח

שכאשר נשלחו חרדים למקומות עבודה מסוימים ללא , לרבנים ישנם חששות ממקרים שהיו והם מטפלים בהם. היריד יכול להצליח, ייעשו מול הרבניםככל שהדברים . אלא האם הציבור יגיע או ידיר את רגליו, כי לנו יש תעסוקה ועבודה, הנקודה היא לא אם אני אגיע או חברי מועצת העיר יגיעו
הרבנים הטילו וטו ואני וחברי מועצת . יצוין כי מדובר בכל סוגי הרבנים ולא רק אלו המשתייכים לנתורי קרתא וכדומה. עיר לא להגיע ליריד הזהחברי מועצת ה, לכן נתבקשנו על ידי הרבנים. דבר שגרם לפיצולים במשפחה ולבעיות נוספות, הם נטשו גם את הדת וגם שינו את אורח חייהם, התאמה

  ".העיר נשמענו לבקשתם
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  נפתחה ההרשמה במרכז להכוון תעסוקתי
  י של עיריית בני ברקהחלה ההרשמה למגוון קורסים והכשרות מקצועיות על ידי המרכז להכוון תעסוקת

  03/04/2016 15:03ו "ד אדר ב תשע"ראשון כ אלי כהן  יום
הקורסים שיתקיימו במגוון רחב של מקצועות . במרכז להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק משלימים את ההערכות ואת הרישום למגוון הקורסים והכשרות מקצועיות לקראת ימי הקיץ

   .אמת למגזר החרדילימוד המובילים אל תעסוקה מות
לוקחי דמים ועוד מגוון קורסים במקצועות המבוקשים מאד , שרברבות, מנהלי בניה בגבס, ן"יזמות נדל, עיצוב ובניית אתרים, יזמות קולינרית: בין המקצועות עליהם נפתחה עונת הרישום

   .כאשר כל הקורסים מסובסדים ובמחירים מפתיעים. במשק
   .טרם איכלוב ועוד, גילהר, השף שי אוחנה, סיעור מוחות, פרוג: ולה עם בתי הספר המקצועיים ביותר בכל תחום כמוהקורסים נערכים בשיתוף פע

קשרי , עילחדר חיפוש עבודה פ, הדרכה וליווי אישי במציאת עבודה, אבחונים תעסוקתיים וייעוץ מקצועי אישי בענייני תעסוקה ולימודים: במרכז ניתן להירשם לשירותים הבאים, כ"כמו
, מכינות יסוד, דרכי חיפוש עבודה ועוד, העצמה אישית, הכנה לראיון עבודה, ח מקצועי"הדרכה בכתיבת קו, איתור תעסוקה: סדנאות מקצועיות בנושאים, מעסיקים ועדכון משרות פנויות

   .קורסי הכשרה מקצועית ועוד, מידע מקיף על מסלולי הלימודים השונים, קורסי הכרת המחשב, קורסי אנגלית, הפנייה לשוברי סבסוד לימודים, מידע על מלגות לימודים
    .ומיועדים למי שהתייעץ עם רבותיו לפני יציאתו לעולם התעסוקה, הקורסים וההכשרות וכל שרותי המרכז הינם בהפרדה מלאה בין גברים לנשים

  המרכז להכוון תעסוקתי רח: לפרטים נוספים והרשמה
  
  

  בוגרי המכללה החרדית אחוזי השמה בקרב 94
  מהגבוהים בקרב המוסדות להשכלה גבוהה -אחוזי השמה בקרב הבוגרים  94: המכללה החרדית ירושלים חושפת

  04/04/2016 13:44ו "ה אדר ב תשע"שני כ יום  אלי כהן

זהו שיעור . "יכותיים במקצוע שרכשו בתקופת לימודיהם במכללה החרדיתאחוז מן הבוגרים נקלטו במקומות עבודה א 94כי , סקר שנערך בקרב בוגרי המכללה החרדית ירושלים מעלה
שיעור ההשמה הגבוה מצביע על המוטיבציה של הלומדים לרכוש מקצוע לפרנסת , לדבריו. ל המכללה החרדית"מנכ, אמר אמיר שושן, "השמה מן הגבוהים במוסדות להשכלה גבוהה

   .המשפחה כמו גם על רמתו הגבוהה של צוות ההוראה
, פסיכולוגיה B.A, רב תחומי במדעי החברה B.A: בין מסלולי הלימוד לגברים. לגברים ולנשים בהפרדה מלאה, מסלולי לימוד אקדמיים במגוון מקצועות 12, במכללה החרדית ירושלים

B.A עבודה סוציאלית ו-M.A לנשים. ייעוץ חינוכי :BSC מדעי המעבדה הרפואית ,B.A גיל הרךמנהל חינוכי וחינוך ל ,B.A עבודה סוציאלית ,B.A פסיכולוגיה ,B.A  רב תחומי במדעי
   .עבודה סוציאלית M.A, תרפיה במוסיקה M.A, ייעוץ חינוכי M.A, החברה

הלימודים . ומכללת הדסה, יון בנגבגור-אוניברסיטת בן, המכללה מעניקה לבוגריה תארים מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה של מספר מוסדות אקדמיים ובהם אוניברסיטת בר אילן
   .בקמפוס המכללה בגן הטכנולוגי בשכונת מלחה, בכל המסלולים מתקיימים בירושלים

ב המכללה מפעילה מערך מלגות נרח. ו"ז אייר תשע-שיחל בלימודיו ב, במקביל נפתח מחזור חדש של מכינה לגברים. בימים אלה החלה ההרשמה למסלולי הלימודים לגברים ונשים
  .גופים ממלכתיים וקרן קמח, שיתופי פעולה עם גורמים פילנתרופיים פרטיים: הכולל

  
  
  
  

  נתניהו ביקרה במכללה החרדית
זכרון  -את אגף הלימודים החדש במכללה החרדית ״פרוג״ בבני ברק ) ג׳(חנכה היום , הגברת שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה

  הנקין ז״ל שנרצחו בפיגוע ירי בשומרון לפני כחצי שנה שנקרא על שמם של הרב איתם ונעמה -נא״ה 
Posted by: מוטי סגל  in תגובה אחת 2016במרץ  29 חדשות ,גלריות  

שנקרא על שמם של הרב איתם ונעמה הנקין  –זכרון נא״ה  –ים החדש במכללה החרדית ״פרוג״ בבני ברק את אגף הלימוד) ג׳(חנכה היום , הגברת שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה
  .ז״ל שנרצחו בפיגוע ירי בשומרון לפני כחצי שנה

המכללה להן הוענקו באירוע תעודות הוקרה הסגל החינוכי ותלמידות , יחד עם בני משפחות הנקין וערמוני, הרב ישראל מאיר לאו, באירוע השתתף גם רבה הראשי של העיר תל אביב
  .לסיום הקורסים

  .זאת כהוקרה על ״פועלה ללא לאות למען אחדות העם והארץ״, צוות המכללה העניק לגברת נתניהו יצירת אומנות מפרי עבודתה של נעמה הנקין ז״ל
  :מדברי רעיית ראש הממשלה הגברת שרה נתניהו באירוע

, שנרצחה יחד עם בעלה איתם בפיגוע אכזרי בשומרון, נעמה. שנקרא על שמם של נעמה ואיתם הנקין זכרונם לברכה, בטקס חנוכת האגף החדש במכללהאני מתרגשת להיות כאן היום "
  .הבה לאמונהנעמה יצרה מתוך מקצועיות גדולה ומתוך שילוב אמיתי בין א. שהורגשה היטב ביצירה שלה, היא הייתה מלאת השראה. הייתה חלק מרכזי מהמקום הזה

אני מאמינה . שמאפשר לי לייצר פתרונות ייחודיים לצרכים ולחוסרים שאני מזהה במגזרים שונים, אני מאמינה ביזמות ככלי עוצמתי: "אני מבקשת לצטט קטע מתוך דברים שכתבה נעמה
אני רוצה להשפיע על קידום נשים עצמאיות בכלל ולפעול לקידום מיזמי . הכלים לרכוש אותוהידע והיכולות להנגיש ידע ותוכן לציבור שאינו חשוף אליו או שחסרים לו , שיש לי את הכוחות

  .שינגישו עבורם ידע וכלים הנמצאים כיום רק באקדמיות החילוניות״, גברים ונשים, תוכן לציבור המעצבים החרדי
כדי שיוכלו , לגברים ונשים, להנגיש את הידע ולהעניק כלים מקצועיים לציבור הדתי והחרדי ": גפרו"הגדירה נעמה את השאיפה הברורה שעומדת בליבה של מכללת , במילים פשוטות, כך

  .לרכוש השכלה ולצאת אל שוק העבודה,להביע את עצמם, ליצור
ימשיכו ללוות אותנו , דרכה ורוחה, אבל יצירותיה. נעמה כבר לא איתנו, לצערנו הרב. ל"אתן מגשימות היום חלק נוסף מהצוואה הזו שהשאירה לנו נעמה ז, מסיימות הקורסים היקרות
דרך שמוסיפה אהבה מול השנאה ואור מול , דרך של הנגשת הכלים המקצועיים לעוד ועוד ציבורים וחלקים בעם ישראל, דרך של קירוב לבבות ואחדות בעמנו: ולהתוות לכולנו את הדרך

  ..אני גאה בכן ומאחלת לכן הצלחה רבה בהמשך הדרך״. החושך
  
  
  

  הארגון שימצא לך את העבודה המאימה לך: חדש
תוך , יסייע לאברכים המבקשים לפרנס את משפחתם בכבוד', מעמד'ארגון 

  שמירה על כללי ההלכה
  10/03/2016 12:43ו "אדר תשע' חמישי ל שמואל אליאב   יום

   .ייראי שמיים המבקשים לפרנס את משפחתם בכבוד תוך שמירה על כללי ההלכההמסייע לאברכים ', מעמד'צובר תאוצה בימים אלו ביוזמת ארגון , פרוייקט ייחודי
   .המאפשר לאותם אברכים להסתייע בקו המידע הטלפוני שהוקם במיוחד עבור מטרה זו" והכן פרנסתינו"בארגון מעמד יוצאים לקמפיין תחת הכותרת 
   .ח ללא תשלום"בנוסף מעניק הארגון גם שירותי ייעוץ עם רו

במקביל לשמירה קפדנית על כללי ההלכה , ל הארגון יש כיום ביקוש רב מצד בני תורה ואברכים המקפידים על קלה כבחמורה המבקשים להתפרנס בכבוד"ישראל יוסקוביץ מנכ לדברי
   .הגונה לצד היכולת לשמור על כל הכללים פרנסה וחסידות והם מחפשים מקום שיעניק להם

   .המותאם עבורו הן מהבחינה האישית והמקצועית והן מההיבט של השמירה על הרוחניות, החל משלב חיפוש מקום העבודה", הוא אומר, "לינואנחנו מלווים את כל הפונים א"
השכר והפנסיה כמו גם  לתנאי, דואגים להשתלבותו, החל משלב המשא ומתן מול החברה ועד מעקב אחר קליטתו של העובד,אלא מלווים ממש לאורך כל הדרך" מתווכים"אנחנו לא רק "

  ".לשאר צרכיו
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  "עם יוקר המחיה' התקזזה'התרחבות מעגל העובדים ": 'אין עצה לנגד ד
 המספרים האמיתיים של שוק העבודה החרדי

התרחבות מעגל העובדים : "חוקר החברה החרדית מנתח, ר גלעד מלאך"ד• חלק ניכר מהמשפחות החרדיות נמצאות מתחת לקו העוני 
ל קרן "סמנכ• " המשפחות החרדיות פועלות באופן חסכוני יותר משאר האוכלוסייה: "החוקר איתן רגב מודה•  "עם יוקר המחיה' התקזזה'

 מסור ונאמן, העובד החרדי נחשב לעובד איכותי: "ד אברהם יוסטמן"עו, ח"קמ
 20.04.2016 14:24 ו"ב ניסן התשע"י יעקב אמסלם

אברכים רבים מצטרפים למסגרות אשר מעניקות להם כלים לפרנסה בכבוד מבלי לפגוע בסדר היומי של לימוד , באישורם של הרבנים. בעיקר בפן הכלכלי, די בשנים האחרונותהפוכות רבות עבר המגזר החר
 .אינו שפיר, מצבם הכלכלי של משפחות חרדיות רבות, אך למרות הכל. התורה

כי אם ביוקר המחיה במדינת ישראל אשר האמיר בשנים האחרונות לסכומים גבוהים המקשים גם על , רית אינה טמונה דווקא בהרגלי העבודה בציבור החרדיאך מסתבר שהסיבה העיק, סיבות רבות יש לדבר
 .ר גלעד מלאך"אומר ד, "בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בשיעור התעסוקה של חרדים. "הישראלי' מעמד הביניים'
עבודת הדוקטורט של מלאך עסקה באסטרטגיה של מדיניות ציבורית ביחס . אילן- פרויקט שילוב חרדים בחברה ובכלכלה במכון הישראלי לדמוקרטיה ומרצה למדע המדינה באוניברסיטת ברר מלאך הוא חוקר ב"ד

העוסק בגיבוש מדיניות כוללת לשילוב , ר מלאך לצוות תכנית אב למגזר החרדי"ד שותף, במסגרת מחקריו. עבודה זו אף זכתה בפרס הדוקטורט המצטיין של האגודה הישראלית למדע המדינה, לחרדים
 .בשיתוף המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד הכלכלה, האוכלוסייה החרדית במשק הישראלי

. הגידול הוא משמעותי יותר, אצל הנשים. 50%-אחוז החרדים העובדים עלה ל 2015ובשנת  36%אחוז החרדים העובדים היה  2003בשנת ", ר מלאך את נתוני העבודה במגזר החרדי"מביא ד' ביזנס'בשיחה עם 
 .לאחר אישור רבותיהם, כאמור, רובם ככולם יצאו". זה בהחלט קפיצה משמעותית, אחוז 73%-אחוז העובדות עלה ל 2015אחוז ובשנת  51%אחוז העובדות היה  2003בשנת 
אך למרות , מצד אחד יותר חרדים נכנסו לתעסוקה. בעשור האחרון שיעורי העוני יציבים יחסית. "לא השתנו לטובה, למרות העלייה בהיקף העבודה בציבור החרדי אשר, ר מלאך את שיעורי העוני"מציג ד, במקביל

 ."מה צריך לעשות, אם אנחנו רוצים להתמודד עם שאלת העוני. כאן אנחנו צריכים להבין למה זה המצב. זאת לא הייתה ירידה דרמטית בשיעורי העוני
מחירי הדיור עלו ", בנוסף. הן לא משפיעות על התנהלותה הפיננסית של המשפחה, ולכן גם אם ההכנסות גדלות, יוקר המחיה בשנים האחרונות עלה משמעותית, לדבריו. יש כמה תשובות, אומר גלעד, לשאלה זו

זה לא מתקרב ", היא בהורדת קצבאות ילדים אשר בעבר היו מרכיב משמעותי עבור המשפחות החרדיות, לדבריו, סיבה נוספת". ה לזוג הצעיריותר ויותר משפחות לא יכולות לעמוד בקניית דיר. באחוזים גבוהים
 ."2003למה שהיה עד 

 החרדים משתכרים פחות
חלק ניכר מהעובדים . "השכר בקרב העובדים החרדים נמוכה משמעותית ביחס למגזר הכלליהיא העובדה כי רמת , ר מלאך טוען במהלך השיחה כי אחד ההיבטים הקריטיים בהסתכלות על הכלכלה החרדית"ד

או הכנסה נמוכה , כגון משרות חלקיות, זה נובע מהיקף התעסוקה. מכלל ההכנסה במשק 70%רמת ההכנסה של החרדים היא , בהשוואה לכלל האוכלוסייה. "ר מלאך"אומר ד, "החרדים מרוויחים שכר מינימום
 ."מחמת היעדר הכשרה מקצועית לשעה

במשך שנתיים ישבתי במכון הישראלי לדמוקרטיה עם צוות של בכירי משרד האוצר . "ר גלעד מלאך כחבר בוועדה שהמליצה לממשלה על שורת צעדים לשיפור התעסוקה בציבור החרדי"בשנים האחרונות שימש ד
 ."לצורך כך הזמנו משרדי ממשלה שונים שיביעו את דעתם, חרדיםוניסינו לעשות חשיבה לטווח ארוך בכל הנושא של תעסוקת 

תהיה דומה לרמת ההכנסה של המגזר , יש להציב יעד שרמת ההכנסה של החרדים, בנוסף ליעדי הממשלה להגביר את שיעור התעסוקה של החרדים. "ר מלאך"אומר ד, "בהמלצות אמרנו דבר מאוד פשוט"
 ."ימץ את ההמלצות שלנומשרד הכלכלה א", לעת עתה". הכללי

 2015-2003תכנית אב המנתחת את המדיניות הציבורית כלפי האוכלוסייה החרדית בשנים  –חוקר החברה החרדית , ר חיים זיכרמן"ח דורון כהן וד"יחד עם רו –ר גלעד מלאך "הוציא ד, בתחילת השנה האזרחית
 .בעיקר בתחום התעסוקה

עם . יציאה לעבודה בגיל מבוגר יחסית והאיסור ההלכתי לעבוד בסביבה מעורבת, משק בית גדול: ביניהם, מספר חסמים המונעים את התפתחות התעסוקה בציבור החרדיהכותבים טוענים בתכנית האב כי ישנם 
 .פתרונות שאפשרו את העסקתם של חרדים במקומות העבודה, במהלך השנים נוצרו פתרונות לבעיות אלו, זאת

לפני , בין אם בגיל התיכון ובין אם בתוכניות השלמה מאוחרות יותר, יש להגדיל את שיעור החרדים שיש להם תעודת בגרות. יש לנקוט גם בפעולה לטווח ארוך", אומר גלעד, "עסוקה איכותיתכדי להצליח בקידום ת"
ובמקצועות בהם שיעור , כולל בתחומים שהתשואה התעסוקתית הנובעת מהם הינה גבוהה, דים לתוארתעודה זו תאפשר לצעירים חרדים בחירה אמיתית במגוון אפשרויות ללימו. הכניסה ללימודים האקדמיים

 ."החרדים נמוך בהם במיוחד כמו בתחומי המדעים והמחשב
התנהלות זו באה לידי ביטוי בסקר בו נשאלו , לדבריו". ות צנועההציבור החרדי מתאפיין בהתנהל. "ר גלעד מלאך את הציבור החרדי במספר היבטים שלדבריו אינם קיימים במגזר הכללי"בסיום השיחה משבח ד

 ."למרות שהמצב החרדי הכלכלי הוא הרבה פחות מהמגזר הכללי. "ר גלעד"אומר ד, "החרדים משיבים בחיוב יותר מאשר החילונים. "המגזרים אם הם שבעי רצון מהתנהלותם הכלכלית
ר גלעד ומציג את "מסכם ד, "הוא אצל החרדים, השיעור הגבוה ביותר של תרומות לנזקקים. "ומות בציבור החרדי המסייע למשפחות רבות מלקרוס כלכליתהוא מערך התר, ר מלאך"דבר נוסף אותו מדגיש ד

 ."בשנה 1000-מהחרדים תורמים יותר מ 51%", הנתונים שבידיו
 "הזוגות הצעירים במצוקה"
מקטינה את נפח ההוצאות ומאפשרת יציבות , ההתנהלות החרדית בנושאי תחבורה ותקשורת, לדבריו. 'ביזנס'אומר החוקר איתן רגב בשיחה ל, "ר האוכלוסייההמשפחות החרדיות פועלות באופן חסכוני יותר משא"

 ."ההוצאות של המשפחה החרדית הן נמוכות בהרבה בגלל סייגים אלו", פיננסית במידה מסויימת
לפני כשנתיים פרסם איתן מחקר , מחקריו עוסקים במגוון רחב של נושאים ובעיקר כלכלת המגזר החרדי ויוקר המחיה. טורנט במחלקה לכלכלה באוניברסיטה העבריתאיתן רגב הוא חוקר בכיר במרכז טאוב ודוק

פרסם מחקר המשך המנתח את כלכלת משקי הבית החרדיים ומקורות  2014-ב. עבורו פיתח שיטה חדשה ומדויקת יותר לזיהוי האוכלוסייה החרדית בבסיסי נתונים, חדשני בנושא השכלה ותעסוקה במגזר החרדי
 .ההכנסה שלהם

פעם משק הבית החרדי היה מסתמך על מקור . "אומר רגב כי הוא נובע מהעובדה שהמשפחה החרדית מתאפיינת במקורות פרנסה מצומצמים, שבשנים האחרונות הוחמר, על המצב הכלכלי במשפחה החרדית
 ."זה לא מספיק, אפילו אם יש מלגה נוספת. היום לצערנו קשה מאוד לפרנס משפחה בישראל עם משכורת אחת. האישה שזה, פרנסה אחד

שנה  35צריך ללכת . "רגב מסביר, "כ חריפה"כדי להבין למה המצוקה כ", מאחר והדור המבוגר קיבל סיוע מההורים שהיה באפשרותם לסייע בימים ההם, הם בעיקר הצעירים החרדים, מי שסובל מהמצב, לדבריו
 ."ולפיכך אין באפשרותם לסייע כפי שהוריהם סייעו להם, אותם ילדים נהפכו להורים ואינם עובדים כבמגזר הכללי, כיום. והיה באפשרותם לסייע לילדיהם, כשההורים היו עובדים, אחורה

אם נוסיף לכך . ולכן הכסף הזה כבר לא מספיק היום, ל לא גדל באותו קצב"היקף התמיכות והתרומות מחו. אחוזים באוכלוסייה 13-כהיום החרדים מונים ; החרדים היו אחוז אחד מאוכלוסיית ישראל, 1948בשנת "
מעותית במספר הנשים החרדיות שיוצאות כל הדברים האלה יחד הובילו לעלייה מש. התוצאה היא מצוקה כלכלית, ואת העלייה ביוקר המחיה 2003- את הקיצוץ בקצבאות הילדים ובתמיכות ציבוריות אחרות ב

 ."אף שהמצב שם שונה, לשוק העבודה ולעלייה מתונה אצל הגברים
אין . "ודים אקדמייםלא נרשמה עלייה בלימ, לעומת זאת, אצל הגברים החרדים. עקב העובדה כי הן הוכשרו מקצועית וחלק גדול מהן מחזיקות בתואר אקדמי, בין היתר, מגמת העלייה בקרב הנשים העובדות נובעת

. רבים מהם נושרים. בגלל היעדר השכלה תיכונית, אבל קשה להם מאוד בלימודים, יש עלייה במספר הנרשמים למכללות ואוניברסיטאות. "מוסיף רגב, "מגמת עלייה בשיעור בעלי תואר אקדמי אצל גברים חרדים
הנתונים של בעלי השכלה תיכונית ואקדמית , אך עם זאת, בשוק העבודה הישראלי יש היום יותר חשיבות לתואר האקדמי. קדמיים אינם קליםהלימודים הא, למרות המוח החריף והאינטליגנציה שנרכשת בישיבה

 ."בציבור החרדי יורדים
לעומת גברים המחזיקים בתואר , מהם מועסקים 39%רק , שאין להם תואר אקדמימבין הגברים הצעירים החרדים . "ות תואר אקדמי/נתון מעניין אותו רגב מציג במהלך השיחה הוא השוואה בין גברים לנשים בעלי

 ."מועסקות 88%, ומבין המחזיקות בתואר אקדמי, מועסקות למרות שאין להם תואר 67%, אצל הנשים שהן המפרנסות העיקריות", מנגד". מועסקים 78%אקדמי שמהם 
אשר אפשרה ניתוח ברזולוציות גבוהות מבעבר והניבה , עבור המחקר פותחה שיטה חדשה ומדויקת יותר לזיהוי האוכלוסייה החרדית. 2013ך בשנת דבריו של החוקר איתן רגב מתבססים על המחקר אותו ער

 .ה ורמות השכר של נשים וגברים חרדיםהממצאים הצביעו על השפעה חיובית ניכרת של השכלה פורמלית על שיעורי התעסוק. תמונה מקיפה ומדויקת יותר של דפוסי התעסוקה וההשכלה במגזר זה
, בקרב נשים וגברים חרדים כאחד קיים עודף ביקוש גדול למשרות בענף החינוך מחד. סקירת עומק של שוק העבודה החרדי מגלה כמה כשלים הנוגעים להיצע וביקוש של כוח אדם"ח המחקר כתב רגב כי "בדו

אשר לא הייתה , עוד תופעה חדשה יחסית –אשר בו כמה אנשים חולקים משרה אחת והיקף המשרה שלהם קטן , התוצאה היא ענף חינוך מנופח. ריםומאידך חסרים הכלים וההכשרה להשתלבות בענפים אח
 ."נחלתו של מגזר זה בעבר

 נתוני הכלכלן הראשי
הגברים החרדים , נתון המחזק את ההערכה כי למרות התמודדות עם יוקר המחיה וקשיים כלכליים, 74%ל עומד ע, ח הכלכלן הראשי של האוצר בו נכתב כי אחוז הנשים העובדות בציבור החרדי"השבוע פורסם דו

 .מכלל הנשים החרדיות היו עובדות 45%רק , לפני כחמש עשרה שנה, לשם ההשוואה. מעדיפים את הלימוד בכולל והנשים הן אלו אשר מצמצמות את הפערים הפיננסיים על ידי כניסה לשוק העבודה
הנתון עמד , מאחר ובשנים עברו, נתון זה מצביע על ירידה במספר הנשים העובדות בתחום, עם זאת. מכלל הנשים החרדיות העובדות עוסקות בהוראה 51%כאשר , אופי העבודה הוא בעיקר במקצועות ההוראה

 .זאת בניגוד לפרסומים שונים שטענו לאחוזים גבוהים יותר, ת עובדות בהייטקרק כעשרה אחוזים מהנשים החרדיו, ח"על פי הדו. מכלל הנשים החרדיות העובדות 65%-על כ
. שעות בממוצע בשבוע 38לעומת אישה חילונית העובדת , שעות בשבוע בממוצע 29כך לדוגמה אישה חרדית עובדת , ח הוא כי נשים חרדיות עובדות פחות שעות מאשר נשים במגזר הכללי"נתון נוסף הנחשף בדו

 .הן היו עובדות שעות נוספות, הצהירו שאילו היקף העבודה לא היה נמוך, מבין נשים אלו 16%. הנשים הסבירו את הסיבה לכך בסקר ואמרו כי מיעוט השעות נובע מהטיפול בילדים מבין 47%
האישה החילונית מרוויחה , כך לדוגמה. ה החרדית כשהפער בניהם עומד על עשרות אחוזיםמסיים בנתוני השכר מהם עולה כי האישה החילונית משתכרת יותר מהאיש, הסקר שנעשה כאמור על ידי משרד האוצר

הטיה נוספת נובעת מהעובדה . "ח"נכתב בסיכום הדו, "תמהיל ענפי התעסוקה וסוגי העבודה, סביר שפערים אלו משקפים את ההבדלים בהשכלה. "לחרדית בממוצע 5,553שקל בחודש לעומת  8,046בממוצע 
 ."וסייה החרדית צעירה יותר בממוצע מהאוכלוסייה הכללית ולכך יש השפעה על השכרשהאוכל

 "העובד החרדי מסור ונאמן"
ולא כולן עוברות דרך תואר , בודקיימות אלטרנטיבות לפרנסה בכ, לדבריו, כמו כן. המדינה פועלת יותר מאי פעם לטובת התעסוקה החרדית, כי כיום', ביזנס'ד אברהם יוסטמן אומר בראיון ל"עו, ח"ל קרן קמ"סמנכ

 .אקדמי מפרך שכאמור ממנו נושרים לא מעט חרדים
אחד הפרויקטים המרכזיים של הקרן הוא . הקרן מפעילה ושותפה לתכניות רבות המיועדות לכאלה שקיבלו היתר מרבותיהם ויצאו לעבוד או ללמוד. ח היא בין הגופים המרכזיים בתחום התעסוקה החרדית"קרן קמ

לאחרונה הרחבנו גם את שירותי . "והוא מופעל כולו בידי צוות חרדי, לכל מה שניתן להציע בתחום התעסוקה One Stop Senter בירושלים עבור משרד הכלכלה ועיריית ירושלים המשמש כ' כיוון'עלת מרכז הפ
 .ד יוסטמן"אומר עו, "הכרחית להצלחה בהמשך, נה נכונה בתחילת הדרךשעצה טובה והכוו, השנים שלנו-אחרי שנוכחנו לראות בניסיון רב, הייעוץ וההכוון שלנו

 ?האם המדינה עושה מספיק לשילוב חרדים בשוק התעסוקה •
: יתוח של כמה תכניות עתידיות וביניהםל התעסוקה במשרד הכלכלה על פ"בימים אלה אנו עובדים ביחד עם צוות סמנכ. אבל יש תחומים רבים ומגוונים שבהם ניתן לעשות יותר, המדינה עושה יותר מאי פעם"

לגברים בירושלים שיתן מענה מקיף ליזמים ' האב עסקי'פ החלטת הממשלה שעברה בדצמבר האחרון ופתיחת "פיתוח תכנית הצוערים לשירות המדינה ע, טק - תכנית להכשרה לרמה הגבוהה של תעשיית היי
 ."לפתיחת עסק או להרחבתו

 ?הן המונעות את שילובם בשוק התעסוקה ,הטענות על אפליית חרדים •
בעלי עסקים רבים , כך לדוגמא, יש פער עצום בין המציאות בשטח לבין הסטיגמות והדעות הקדומות, שכמעט בכל המחקרים בהם נבדקו הגורמים לאי העסקת חרדים במקומות עבודה שאינם חרדים, מעניין לציין"

מדווחים על שביעות רצון , מעסיקים שכן הולכים לקראת הציבור החרדי ומעסיקים חרדים, יתירה מזו. סקת חרדים שבפועל אין ביניהם לבין המציאות ולא כלוםמביעים חשש שיצטרכו לבצע התאמות שונות להע
 –תיבים לפתוח את שוק התעסוקה כולו לטובת החרדי המבקש לעבוד אחת המשימות הדחופות שלנו היא למצוא נ, כך או כך. מסור ונאמן, העובד החרדי נחשב לעובד איכותי. 100%- בולטת ברמות של קרוב ל

 ."ללא חסמים אמיתיים או דמיוניים
•  

".   
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צמרת שירות התעסוקה בביקור 
 'כיוון'מקצועי במרכז 

' כיוון'ד משה שמעוני והנהלת שירות התעסוקה התארחו במרכז "עו
 ונפגשו עם בכירי המרכז

 09/11/2015 15:36ו "ז חשון תשע"שני כ יום אלי כהן
ואני מברך אתכם על ההישגים המבורכים שהשגתם , המיועד לציבור החרדי, אני נרגש לראות מקום כל כך מקצועי"

. בירושלים' כיון'ר מועצת שירות התעסוקה בביקורו במרכז "ד משה שמעוני יו"דברים אלה אמר עו, "בזמן קצר כל כך
על , ד אברהם יוסטמן מפעילי המרכז"מרדכי פלדשטיין וסגנו עו. ח.מ.קל קרן "ד שמעוני למנכ"בדבריו הודה עו

  .שיתוף הפעולה הקיים עם שירות התעסוקה וקרא להרחיבו
קרא לבחון דרכים להגביר את יכולותיו של המרכז גם באמצעות מתן , ל שירות התעסוקה מר בועז הירש"מנכ

ואמר . המרכז ויהוו כלי נוסף בדרך לפתרון תעסוקתי נאותשוברים ייעודיים להכשרה מקצועית שיחולקו לפונים אל 
' כיוון'כי יהיה מוכן לבדוק אפשרות שיועצי שירות התעסוקה יעבירו בעצמם משרות איכות לאיוש ליועצי מרכז 

  .במטרה לאחד כוחות בדרך להשמה יעילה לטובת האזרח
ל קמח את שיתוף "מנכ, סקר מרדכי פלדשטיין, לאחר סיור בין אגפי המרכז שהוביל מנהל המרכז מר יחיאל אמויאל

. הפעולה הפורה בין הקרן למשרד הכלכלה בכלל ולשירות התעסוקה בפרט ועמד על הקשיים עמם מתמודד המרכז
מרדכי פלדשטיין ביקש מראשי שירות התעסוקה לראות בקרן קמח שותפה טבעית ופוטנציאלית לכל פעילות 

  .ץשתקדם תעסוקת חרדים בכל אזור באר
ציינה את הכרותה המוקדמת עם תעסוקת הציבור החרדי , נירה צימלס' ל מעסיקים בשירות התעסוקה הגב"סמנכ

וקד שמתבצע והביעה את אמונה בתהליך המשוכלל והממ) מהתקופה שלפני היות מנפאואר שותפה בהפעלת המרכז(בראשית " מנפאואר"ת "מתפקידיה הקודמים ובהם מנכלי, בפרט' כיוון'בכלל ועם מרכז 
  .במרכז

  .לקראת פיתוח שיתופי פעולה נוספים, וביקש לקיים ישיבה מקצועית במשרדו, הודה לראשי קרן קמח על הארוח והביקור המאלף, מר בועז הירש שסיכם את הביקור
  .ם-עיריית י –ברשות העירונית לתעסוקה  אליהו וינד ראש תחום תעסוקת חרדים' ור. ח.מ.מר יוסי אוחיון מנהל פרוייקטים בקרן ק: בסיור השתתפו עוד

  

  

 נפתח מחזור לימודים ראשון לחרדים בבר אילן
הלימודים הם לתואר . סטודנטים חרדים לומדים בקמפוס החרדי של האוניברסיטה 35

 .(לגברים(וכלכלה ) לנשים(אקדמי מלא בפסיכולוגיה 
 11:47 04/11/15 ,ו"ב בחשון תשע"כ ,אביעד אבן חן

ללימודי תואר אקדמי  האוניברסיטה הראשונה שפותחת קמפוס  ,אילן  באוניברסיטת בר  את לימודיהם במחזור הראשון של תכניות הלימודים המיוחדות לחרדים  גברים חרדים התחילו השבוע 9-חרדיות ונשים  26
 .לציבור החרדי  מלא
 .את הלימודים לתואר ראשון בכלכלה יה והחרדים הגברים התחילולתואר ראשון בפסיכולוג הסטודנטיות החרדיות התחילו השבוע את הלימודים 26

, הפרדה מלאה בשעות הלימוד: התכניות הותאמו לאורחות החיים במגזר החרדי. של האוניברסיטה והמחלקות לפסיכולוגיה וכלכלה  אילן נעשים בפיקוח מינהל המכללות והמכינות-הלימודים לחרדים בקמפוס בבר
 .ודית להשלמת פערי ידע ומוקד רישום מיוחד המספק מידע על מגוון המלגותמכינה קדם אקדמית ייע

צוות ההוראה והמנהלה דאג לשמר את האווירה הייחודית בלימודי המכינה ובוגריה . אילן- המכינה הקדם אקדמית של אוניברסיטת בר  הסטודנטים החרדים המתחילים השבוע את לימודיהם עברו בהצלחה את 35
 .תוך שימוש בכל הכלים שרכשו במכינה, ת מסלול הלימודים לקראת התואר הראשוןמתחילים עתה א

 "תתמודדו, זו המערכת"

סטודנטים חרדים : המרכז ללימודים אקדמיים
 הועברו ללמוד בכיתה מעורבת

הופתעו לגלות כי , סטודנטים חרדים שנרשמו ללימודי תואר במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה
 (חרדים(יתה הנפרדת שהובטחה להם בוטלה והם הועברו ללמוד בכיתה מעורבת בשנה השנייה הכ

  04.11.15  17:35  ב בחשוון תשעו "כ   צביקה גרוניך
 .בוטלה -הופתעו לגלות כי הכיתה החרדית שהובטחה להם , סטודנטים חרדים שנרשמו ללימודי תואר מערכות מידע ניהוליות במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

נסגרה הכיתה והסטודנטים החרדים צורפו , בשנת הלימודים הנוכחית שהיא השנה השנייה ללימודי התואר, למרות הסיכומים וההבטחות מצד הנהלת המכללה לכיתה נפרדת טוענים כי, במספר 23, הסטודנטים
 .לכיתה המקבילה המעורבת

בסעיף נוסף הבהירה ההנהלה ". הלימודים יתקיימו בכיתה ייעודית לגברים בלבד"נכתב כי " כיכר השבת"י במכתב שקיבלו הסטודנטים והגיע ליד. בטרם החלו את הלימודים אף הובטח להם כי הכיתה תהיה נפרדת
 ."התוכנית מיועדת למסיימי מכינה ייעודית למגזר החרדי"כי 
 ."ההבטחה הופרה והלימודים מתקיימים בכיתה מעורבת ההנהלה עמדה בהבטחה ואכן הלימודים התקיימו הפרדה מוחלטת אולם השנה", טוען אחד התלמידים, "בשנה הראשונה ללימודים"

". כיתה החילוניתבתחילת הסמסטר שעבר הם הודיעו שהמועצה להשכלה גבוהה אסרה עליהם להמשיך עם הכיתה המגדרית ולכן הם יסגרו את הכיתה וישלבו אותנו עם ה"כי " כיכר השבת"סטודנט נוסף מסביר ל
  ."שהורו להם לסגור את הכיתה מכיוון שהם לא ביקשו אישור עליה ובעצם פתחו את הכיתה שלא כדין"רר להם הם ערכו בדיקה משלהם והתב, לדבריו

  

  ?איך הגיעה אישה חרדית אל המסלול לרפואת נשים בבר אילן
רופאה חרדית יכולה להבין את "• אילן -וסטודנטית חרדית במסלול לרפואת נשים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר, רבקה זך היא אם לילד

  "הניואנסים העדינים במהלך הענקת טיפול המתאים ביותר למגזר
  17:40 08.03.2016/ ו "ח אדר התשע"כ ןאליעזר היו
  .לימודי רפואה בפקולטה לרפואה של בר אילן: וסטודנטית במסלול מאד לא אופייני לנשים בנות המגזר, 4אם לילד בן , היא אשה חרדית, רבקה זך

אבל בתיכון מאוד נהניתי במגמת ביולוגיה ולכן , כילדה קטנה חלמתי להיות רופאה. "מספרת רבקה ,"בו יש חשיבות רבה לרכישת השכלה גבוהה בכל תחום שהייתי בוחרת, באתי מבית של עולי ברית המועצות"
  .הלכתי ללמוד מדעי החיים

הייתה חסרה לי התקשורת , בתי לביולוגיהאך למרות אה. בסיום לימודי התואר הראשון הרגשתי צורך ללכת לכיוון מחקרי ולהעמיק. הנוגע במדע הבסיסי ויישומו בתחום המחקרי, מדעי החיים הוא מקצוע מסקרן"
כיוון שההשפעה על האנושות היא , בטווח הקצר  במסגרת מחקרית אין אפשרות נתינה לאחרים . אך לא רק בו, נושא המחקר הוא מאוד חשוב ואני רואה את עצמי עוסקת בזה בעתיד. האנושית עם בני האדם
  ".במרחק של עשרות שנים
  .שמעה רבקה על התוכנית הארבע שנתית בפקולטה לרפואה בגליל והחליטה להתמודד עם האתגר, בעיצומו של התואר השני

שילוב אורח חייה מציב בפניה אתגר ב. ואינה חרדית מבית, בילדותה חזרה בתשובה  .היא רואה את תהליך הקבלה ללימודים כמשהו ניסי ולא טריוויאלי. בתהליך ממושך עברה את שלבי המיון והתקבלה ללימודים
  .בין העולמות

    ?איזו רופאה תרצי להיות
רופאה דתית חרדית יכולה להבין את . אחד הדברים שדחפו אותי ללימודי רפואה הוא מחסור חמור ברופאות נשים ובייחוד מהמגזר החרדי. תלכי לתחום שאת אוהבת ורוצה: עוד מתחילת הלימודים אמר לי, בעלי"

  .ככל הנראה ארצה לשלב בין עבודה בקהילה ולבין עבודה בבית החולים -בסוף הכשרתי כרופאה מומחית. טיפול המתאים ביותר למגזר זההניואנסים העדינים במהלך הענקת 
ולכן הייתי רוצה לעסוק דווקא , ביטוי במגזר זההנושא שפחות בא לידי . עזרה בקידום הבריאות באוכלוסיה החרדית ובפרט אצל הנשים; במסגרת עבודתי בקהילה אני רואה את עצמי מתמקדת גם ברפואה מונעת"  
בבית חולים אפשרות זו מצומצמת יותר וזמן האינטראקציה עם חולות קצר לעומת העבודה בקופת   .הייתי רוצה להוות כתובת לנשים באזור מגורי בכל נושא הקשור לרפואה בכלל ולקידום בריאות בפרט. בו

  ".א אידיאלימבחינתי השילוב בין שניהם הו. החולים
יש הבדל משמעותי בין האוכלוסייה בפריפריה לאוכלוסיה במרכז הארץ מבחינת המודעות לשמירה על אורח חיים בריא ובריאות : "זך מסבירה גם כי קיים הבדלים בין מרכז הארץ לפריפריה בשאלת היחס לבריאות

  .בפריפריה יש ריכוז גבוה של משפחות ברוכות ילדים. 'אקונומי הממוצע של המשפחות וכדו-המצב הסוציו, מיניםבין היתר המרחק הגיאוגרפי משירותי רפואה ז, סיבות רבות לכך  .בכלל
נו קושי במציאת האופציה הזאת נמצאת על הפרק אך חשוב לה להדגיש שיש. אך היא מעוניינת לחזור לגליל להתמחות אם תוכל. רבקה לא תעשה בגליל אלא בירושלים בשל שיקולים משפחתיים' את הסטאז

  .עבודה לבני הזוג בגליל
בבית חולים בינוני בגודלו המאפשר הענקת יחס , מתמחה עם אוכלוסייה שהכרתי במהלך הלימודים, השלווה והנופים המרהיבים בגליל, עם השקט, אני רואה את עצמי מגדלת את משפחתי בעיר קטנה או יישוב"

    ".אישי ואנושי לבאים בשעריו
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  "כסטודנטים מן המניין, לעודד חרדים ללמוד בכיתות מעורבות"

 -המטרה : "המהפכה החרדית באקדמיה
 "דוקטורים לרפואה ומדעים

 83%הניבה גידול של , שהסתיימה השנה, תוכנית החומש הראשונה לעידוד סטודנטים חרדים
ושילוב  12%ת הם שמירה על גידול שנתי של "לתוכנית החומש הבאה של הותהיעדים ■ במספרם 

 החרדים במקצועות ההנדסה ובתארים מתקדמים בקמפוסים מרכזיים
 06:57 25.04.2016     מירב ארלוזורוב

זהו הסיכום של מחקר שערכו חברי  -" הצלחת התוכנית ניכרת גם בהמשך הגידול המספרי של הסטודנטים החרדים. אקדמיהתוכנית החומש יצרה שינוי מבני חשוב בלימודי חרדים ב"
במספר  83%המחקר מצא גידול של . של שילוב סטודנטים חרדים באקדמיה 2016–2011–שבו נבחנו תוצאות תוכנית החומש ב, ר לי כהנר"ר גלעד מלאך וד"ד, המכון לדמוקרטיה

 .140%אך הוא רחוק מיעד התוכנית של , 2016–אלף ב 11–שהגיע ל, ודנטים החרדים בתום חמש שניםהסט
המלמדות על , מסקנות המחקר. מיליון שקל בתוכנית החומש שהסתיימה זה עתה 485שהשקיעה , של המועצה להשכלה גבוהה) ת"ות(המחקר נערך עבור הוועדה לתכנון ותקצוב 

בהשקעה , ת מציגה כעת בפני הציבור"שהות, 2021–2017–הן הרקע לתוכנית החומש החדשה לשילוב חרדים ב - אם כי אינה נטולת בעיות  -ם באקדמיה הצלחה גדולה בשילוב חרדי
 .מתוכננת של מיליארד שקל

אלף סטודנטים עד  14–ה למטרה להגדיל את מספרם לוהיא שמה ל, סטודנטים חרדים באקדמיה 6,000–באותה עת למדו כ. נפתחה עם יעדים שאפתניים 2011–התוכנית שהתחילה ב
 35%שהיו רק , להגדיל את מספר הסטודנטים החרדים הגברים, ללא נתון כמותי, היתה גם שאיפה. שעד אז התרכזו במשפטים ומינהל עסקים, ולגוון את מקצועות הלימוד שלהם 2016

 .מהסטודנטים החרדים בכלל
הדבר מרשים במיוחד לאור הסטייה שהיתה ביעדי . במספר הסטודנטים החרדים 12%גידול שנתי של  -הוא מרשים למדי  83%גם גידול של , אף שהיעד לא הושג בתום חמש שנים

, לימודים האקדמייםפסח על ה, מתברר, החרם שהטילו על הצבא. שעוררה התנגדות עצומה בציבור החרדי, בשל תוכניתו של שר האוצר הקודם יאיר לפיד, הגיוס לצבא בשנים האחרונות
 .שאליהם הם המשיכו להצטרף בקצב מוגבר

מחקר של איתן רגב ממרכז . סטודנטיות חרדיות 65%לעומת , בלבד 35%, כך שגם בתום התוכנית נותר הנתח של הגברים כשהיה, שיעור הגידול של סטודנטים גברים ונשים היה דומה
אז , )30מעל (מאחר שהגברים מגיעים ללימודים אקדמיים בגיל מבוגר יחסית , זאת. 2011לפחות עד , של הסטודנטים החרדים )50%(טאוב קושר זאת לשיעורי הנשירה הגבוהים מאוד 

 .שלומדות ליבה ונכנסות לאקדמיה בגיל צעיר יותר, לעומת הסטודנטיות החרדיות, זאת. ובלי רקע של לימודי ליבה, הם כבר מטפלים במשפחה
 .שיעור הסטודנטים באוכלוסייה החרדית עדיין נמוך, ולמרות הגידול הניכר במספר הסטודנטים החרדים, כתוצאה מכך. 30% -יות שיעור הנשירה הוא עצום ואולם גם בקרב הנשים החרד

  
 התוכנית שלחה את החרדים למכללות

ת הגיעה למסקנה שכדי "הות. שינוי תפישה לגבי שילוב החרדים באקדמיה תוכנית החומש הקודמת יצאה לדרכה עם, כדי לעודד את הלימודים האקדמיים ולצמצם את שיעורי הנשירה
, כולל אוניברסטאות, לשלב את החרדים במוסדות אקדמיים מתקדמים: לאפשר לחרדים להשתלב בלימודים אקדמיים עליה לנסות למצוא את דרך הזהב בין שתי מטרות סותרות

 .מתוך הבנה שבלעדיה החרדים פשוט לא יבואו ללמוד, דה מגדריתולאפשר הפר, השומרים על רמת לימודים אקדמית מלאה
הפעימה . "שבהם מתקיימת הפרדה מגדרית בכיתות, כקמפוסים נפרדים בסמוך לקמפוס האם, על ידי המוסדות האקדמיים) רים"מח(הפתרון שנמצא היה הקמת מוסדות חרדיים 

זהו קמפוס נפרד . רים"היתה הקמת המח", ת ואחראי על תוכנית שילוב החרדים"ל ישראל ומי שמשמש נציג ציבור בותמבכירי אינט, אומר ישי פרנקל, "הראשונה של שילוב החרדים
 ."רק שיש הפרדה מגדרית בכיתות, עם אותם מרצים, אבל הדרישות האקדמיות בו זהות לחלוטין, לחרדים בלבד

אבל יש גם , יש שמירה על רמה אקדמית גבוהה: התשובה מורכבת. ניסה המחקר של מלאך וכהנר לענות, רים אכן זהה לזאת של קמפוס האם"על השאלה אם הרמה האקדמית במח
 .בעיות

רים שהקימו "ובהם שלושה מח, בתקופת התוכנית 19–ל 5–רים זינק מ"מספר המח -רים ואת הגידול במספרם "מלאך וכהנר מציינים לטובה את הניהול התפעולי של המח
מהסטודנטים הלא־חרדים  48%לעומת , 36%–ל 41%–מ�מה שגרם לצניחה בשיעור החרדים הלומדים באוניברסיטאות , רים הוקמו על ידי מכללות"המחמרבית . האוניברסטאות

 .הסטה זו של סטודנטים פגעה ברמת הלימודים האקדמית. שלומדים באוניברסיטאות
 .אבל עדיין יש פיגור של החרדים בתחומים היוקרתיים והנחשבים של מדעים והנדסה, 110–ל 62–רים זינק מ"במח מספר המקצועות הנלמדים: היה גיוון רב של מקצועות הלימוד, בנוסף
ובלי השפעה על שוויון ההזדמנויות בתעסוקה של מרצים , לא בחללים הציבוריים, רק בכיתות הלימוד -ת בנוגע להפרדה המגדרית "מלאך וכהנר מצאו כי הדרישות של הות, כמו כן

מה שכמובן , אבל לא בטוח שהיא אכן נשמרת, ת"מחויבת על ידי הות, למשל, האפשרות לשלב אשה מרצה בכיתה של חרדים גברים. רים באופן דומה"לא נשמרו בכל המח - קידים ופ
 .רים"פוגע בהיצע המרצים במח

  
 לשלב את החרדים בקמפוסים המרכזיים

מספר הסטודנטים החרדים , לו היו החרדים לומדים באופן מלא באקדמיה. שמרכז פרנקל, מדיניות מומלצת לתוכנית החומש הבאהת ב"יוצאת עתה הות, וגם מהבעיות, כלקח מההצלחות
ה יעד של ולכן תוכנית החומש החדשה מגדירה לעצמ, ההתנגדות ללימודים אקדמיים עדיין קיימת בתוך החברה החרדית, בפועל. אלף 38–ל 2021–היה אמור להגיע עד סוף התוכנית ב

 .כפי שהיה בתוכנית היוצאת, 12%תוך שמירה על קצב הגידול השנתי של , אלף סטודנטים 19, מחצית מהפוטנציאל המלא
ות על חשבון הכוונה היא לעודד עד כמה שאפשר חזרה לאוניברסיטא. ולא רק בכמות, השמירה על קצב הגידול נועדה גם לשמור על יעד ריאלי וגם לנסות ולהתמקד באיכות הלימודים

 .ותארים גבוהים - הנדסה ומדעים  -וכן לעודד מעבר ללימודים איכותיים יותר , המכללות
, במקום ללמוד בקמפוס נפרד, משמע - ועידוד ההצטרפות לאוניברסיטאות במודל משתלב , צמצום מספרם כדי לשפר את איכותם: רים"גלעד וכהנר ממליצים על שינוי מודל המח, לשם כך

מסגרת אחרת היא לעודד חרדים . אבל בתוך הקמפוס המרכזי, מסגרת אחת היא של כיתות נפרדות לנשים ולגברים. החרדים ללמוד במסגרות מיוחדות בתוך קמפוס האם לשלוח את
 .אבל לספק להם תמיכה צמודה מצד האוניברסיטה, כסטודנטים מן המניין, ללמוד בכיתות מעורבות

גם כיום סטודנטים , לראיה. בלבד כיום 16%לעומת , מהסטודנטים החרדים שישולבו בקמפוסים המרכזיים 30%החומש הבאה ניתן להגיע לשיעור של גלעד וכהנר סבורים כי בתוכנית 
 .ד בקמפוס המרכזיההערכה היא שעצם קיומן של כיתות נפרדות יאפשר לרבים מהחרדים ללמו. מהקמפוסים הנפרדים מגיעים לקמפוס המרכזי לשם ביקור בספריה או במעבדות

וגם לא בקוד לבוש , לא במגדר המרצים או הפקידים, לא בחללים הציבוריים -ההמלצה היא להקפיד על הפרדה בכיתות בלבד , בכל מקרה. תוכניות מעין אלה קיימות כבר בכמה מכללות
 .מחייב

יהיו מלגות שיותאמו במיוחד , כדי להשיג זאת. מכלל הסטודנטים החרדים 37%–פן מתון לולעלות באו, ההמלצה היא לנסות ולקבוע הפעם יעד מספרי לשיעור הסטודנטים הגברים
ת לוקחת על עצמה את התפקיד הקריטי של הכשרת מורים חרדים ללימודי "ובמסגרת זו הות, ת"המכללות להוראה עוברות לפיקוח הות. ובעיקר לאלה שיסכימו ללמוד חינוך, לגברים
 .ליבה

וכתוצאה מכך הם חדלים ללמוד לימוד ליבה , רים במקצועות הליבה הוא אחד הכשלים הגדולים שמונעים את הכנסת לימודי הליבה לבית הספר החרדיים לבניםהיעדרם של מורים גב
 .חוסר ההצלחה שלהם בהמשך באקדמיה הוא תוצאה בלתי נמנעת של כך. 'או ח' בכיתה ו

  
 ההשקעה צפויה להחזיר את עצמה

מחשבים ומדעים מדויקים , בלימודי הנדסה, )בקרב הסטודנטים הכלליים 48%לעומת  36%(התורפה של הסטודנטים החרדים הן בפילוח בין מכללות לאוניברסיטאות שלוש נקודות 
 .שלוש הנקודות אמורות לקבל מענה בתוכנית החומש החדשה). 21%לעומת  10%(ובתואר שני ושלישי , )25.5%לעומת  14.5%(

משרד הכלכלה יקצה תקציב מיוחד לסיוע , בנוסף. גם כיחידים וגם בכיתות לימוד מופרדות, ניברסיטאות יקבלו תקציבים מיוחדים שיאפשרו תמיכה בקבלת סטודנטים חרדיםהאו, ראשית
 .לאחר שהתברר כי לאחר קבלת התואר חרדים מתקשים למצוא עבודה התואמת את כישוריהם, בהשמות

באופן ספציפי יינתנו . כגידול במספר הסטודנטים, במספר המלגות הניתנות להם 12%התוכנית כוללת המלצה על גידול של לפחות , של סטודנטים חרדיםכדי לעודד השתלבות , שנית
המלגות לגברים ולנשים . ה למענקהמלגה שלו תיהפך מהלווא, מי שיבחר ללמוד מדעים או הנדסה, כך. מלגות מוגדלות ליעדים האיכותיים העיקריים שתוכנית החומש לקחה על עצמה

 .לרבות מלגות קיום מלאות למצטיינים, תוכנית מלגות מורחבת מיוחדת תהיה גם לסטודנטים בתואר שני ושלישי. יהיו זהות
היא לראות דוקטורים חרדים גם ", אומר פרנקל ,"המטרה. "כמו רפואה ודוקטורטים בתחומי המדעים, מלגות מורחבות יינתנו גם לכמה תוכניות דגל בתחומים שעד כה לא היו בהם חרדים

 ."שישמשו מופת ודוגמה לאוכלוסייה כולה, ברפואה וגם במדעים
זאת מכיוון שהלומדים את . חינוך וענפי הטיפול - פרט לשני תחומים שבהם תתאפשר ההפרדה גם בתארים מתקדמים , המעורבים, תוכניות הדגל יילמדו כולן בקמפוסים הרגילים בלבד

 .שבלי הפרדה לא תתקדם לתארים גבוהים, ולכן מדובר מלכתחילה באוכלוסייה שמרנית יותר, חומים הללו יעסקו גם בשוק העבודה במסגרות מופרדות של גברים ונשיםהת
אצל חסרי  39%לעומת , 78%י תואר הוא שיעור התעסוקה של גברים חרדים בעל. המחקר של רגב ממרכז טאוב מלמד כי תואר אקדמי אכן פותח את שערי התעסוקה בפני החרדים

וחרדיות משתכרות , יותר מחסרי התואר 69%בעוד חרדים בעלי תואר משתכרים , גם פערי ההכנסה עצומים. 88%–ל 67%–התואר מגדיל את שיעור התעסוקה מ, בקרב הנשים. התואר
 .ת עצמה למשק ולחרדים עצמם במהירות רבההשקעה של מיליארד שקל בתוכנית החומש צפויה להחזיר א, מבחינה זו. יותר 52%
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: ממליץ על שינוי כיוון צוות של משרד השיכון -מיליון  -2שנה מספר החרדים בישראל יוכפל ל  20בעוד 
במשרד אומרים ? האם ראשי הערים החילוניות יתנגדו לבנות שכונות חרדיות בערים, ערים נפרדותבמקום 

  להתגבר גם בכוח מעורבות■ שעל כך צריך 
  במשפחה חרדית נולדים שישה או. חיים כיום בישראל, על פי הערכות, כמעט מיליון חרדים

  שנה 20בתוך . היא הצומחת ביותר בארץאוכלוסייה החרדית ה ולכן, שבעה ילדים בממוצע
  ?היכן הם יגורו. מיליון -2מספר החרדים צפוי להגיע לקרוב ל 

  לא הטרידה את מנוחתה של הממשלה בשנים, מתברר, השאלה הבוערת הזאת
  אם בכך, איכשהו השתרשה בממשלה התפישה שהחרדים יסתדרו לבד. האחרונות

  או אם בכך שיעברו לשכונות, אנשים בדירה בבני ברק או בירושליםשיצטופפו עשרות 
  בני ברק נראית. הם בעייתים ביותר, אפשר להבחין, שני הפתרונות. עניות ויקנו בהן דירות
  המעבר לשכונות עניות הוא. והצפיפות בה גובלת בסכנה בטיחותית, גם כך כמו שכונת עוני

  במקרה של בית -של חרדים על שכונות דרך אלגנטית לתאר את תהליך ההשתלטות 
  .שהיא בדרך כלל מוחלשת, תוך דחיקת האוכלוסייה המקומית -גם על ערים שלמות , שמש

  ומחריפים את הקרע בין, התוצאה היא מאבקי כוח ותרבות שאינם מוסיפים לאיש דבר
  .חילונים לחרדים

  תחת, המשרד. םרק באחרונה התעוררו במשרד השיכון לבחון את שאלת הדיור לחרדי
  הקים צוות בשיתוף עם המכון החרדי למחקרי מדיניות ועם ראשי ערים, השר יואב גלנט

  המטרה היתה למפות את צורכי הדיור של החרדים ולשרטט את מפת הפתרונות. חרדיות
  ומועמד(המתמחה בחברה החרדית , ר חיים זיכרמן"בראשותו של ד, הצוות. האפשריים

  וכי, יחידות דיור לחרדים 10,000 –זיהה כי כבר יום חסרות כ, )משלהכיום לתפקיד מזכיר המ
  .אלף דירות נוספות 190 –השנים הקרובות צורכי הדיור שלהם יגיע לכ -20ב 

  ,למשל. הצוות זיהה גם שצורכי הדיור של החרדים שונים מאלה של האוכלוסייה הכללית
  .שלהם להשתמש במעלית שבת בגלל הסירוב, חרדים קיצוניים לא יגורו במגדלי דירות

  אבל אין להם צורך במפרט מפואר או בחניה ליד, החרדים צריכים דירות גדולות, למשל
  וכוללים מוסדות חינוך נפרדים לבנים, צורכי הציבור של החרדים הם שונים, למשל. הבית
  ניםרק חלק קטן מהחרדים מוכנים לגור בשכנות לחילו, למשל. מקוואות ובתי כנסת, ולבנות
  10% –ההערכה היא ש. ולכן יוכלו לרכוש דירות בשוק החופשי –מהחרדים בשלים  30%

  וזה אומר, מרבית החרדים מצטופפים בתוך הקהילות שלהם. לרכוש דירות בשוק החופשי
  .או שכונות נפרדות בתוך ערים מעורבות, שתידרש בניית ערים נפרדות לחרדים
  מדיניות הממשלה היתה לבנות 90 –בשנות ה. תהום פעורה בין שני הפתרונות האלה

  מודיעין, המשיך עם הערים ביתר עילית, זה התחיל עם העיר עמנואל. לחרדים ערים נפרדות
  שבפועל הכפילה את גודלה, והגיע לשיא עם רמת בית שמש -כולן בשטחים  - עילית ואלעד 

  בעיקר הערים, ולהערים האלה סיפקו לחרדים פתרון מצוין לדיור ז. של העיר בית שמש
  המדינה סיבסדה לחרדים דיור מוזל באמצעות בנייה מסיבית, למעשה. שנבנו בשטחים

  .בשטחים
  החרדים חמק ו ממשבר הדיור

  מחקר שערך הכלכלן איתן רגב ממכון טאוב גילה שכך הצליחו החרדים לחמוק ממשבר
  הדיור לחרדים, האחרוןבעשור  -34%בעוד מחירי הדירות עלו בממוצע ב : הדיור הנוכחי

  אף שהיה, המעבר לשטחים איפשר לחרדים להמשיך לקנות דירות בזול.  -6%התייקר רק ב 
  .מדובר בדירות חדשות בערים חדשות

  לאחר, הוא במידה רבה מיצה את עצמו, ראשית. רק שלמעבר הזה היה מחיר כבד
  לפי דירות זולותהפתרון של עוד עשרות א. שהבנייה המסיבית בשטחים נעצרת והולכת
  ,ללא יוצא מן הכלל, כל הערים הללו, שנית. בשטחים עבור החרדים כבר אינו קיים כיום

  המחקר של רגב מלמד כי שיעורי התעסוקה בביתר. נהפכו לגטאות תרבותיים ותעסוקתיים
  מהגברים חסרי 24%רק  - נמוכים במיוחד ) המצב באלעד טוב טוב(עילית ובמודיעין עילית 

  אפילו. בחברה החרדית כולה 34%לעומת ממוצע של , בביתר עילית עובדיםההשכלה 
  לעומת ממוצע, מהגברים החרדים בביתר עילית עובדים 55%רק , בקרב בעלי תואר ראשון

  .בחברה החרדית כולה 71%של 
  ,בפועל. "אומר בכיר שעוסק בנושא הדיור החרדי, "זאת היתה טעות קולוסלית של המדינה"

  משום שזה יצר כיסי, התוצאה היא אסון גדול לכולם. הכניסה את החרדים לגטאותהמדינה 
  אדם. וגם החריף מאוד את הניכור בין חרדים לחילונים, איים ענקיים של חוסר תעסוקה, עוני

  .לא יסטה מהנורמה, שבה הוא רואה רק אנשים כמותו, שגדל כל חייו בתוך חממה סגורה
  וכך בפועל אנחנו עזרנו לחרדים להתבדל מהחברה, חרהוא לא ישאף אף פעם להיות א

  ".הכללית ומשוק העבודה

  הצוות אמנם נמנע. המסקנה הזאת עוברת כחוט השני במסקנות הצוות של משרד השיכון
  כסיף, עיר אחת כזאת -מלפסול את האפשרות של בניית ערים נפרדות נוספות לחרדים 

  משום שיש חרדים שלא -בר שנים ארוכות נמצאת על השולחן במוסדות התכנון כ, שבנגב
  ההמלצה הברורה היא להימנע במידת, עם זאת. יסכימו להתגורר אלא בתוך ערים נפרדות
  שהיא", ובעיקר לסגת מהרעיון הנואל של כסיף, האפשר מהמשך בניית הגטאות החרדיים
  ומשדרת תחושה של, וגם מכל מקור תעסוקה, מרוחקת מכל מרכזי התרבות החרדיים

  ".זאת תהיה בכייה לדורות. פריפריה עלובה
  הוא זה של הרחבת הבנייה בריכוזים חרדיים קיימים במידת, לפיכך, הפתרון המועדף

  הניסיון מלמד כי שכונות חרדיות. וכן בניית שכונות חרדיות בתוך ערים מעורבות, האפשר
  של דבר לשילובובסופו , בערים מעורבות הן פתרון חשוב לקירוב בין חילונים לחרדים

  .הדוגמה הבולטת היא הסמינרים לבנות החרדיות בית יעקב. החרדים בשוק התעסוקה
  לעומת. בסמינר בית יעקב במודיעין עילית ובביתר עילית לא מכינים את הבנות לבגרות

  ,בסמינר בית יעקב בשכונת הדר גנים בפתח תקוה ובשכונות החרדיות בחיפה, זאת
  כאשר הקהילה החרדית. "כך גם בעיר המעורבת אשדוד. הסמינרים מלמדים לבגרות
  יש לזה השפעה חיובית מבחינת", אומרים העוסקים בנושא, "יושבת בתוך עיר הטרוגנית

  ".נמשך לעולם הזה, העובד, מי שנחשף לעולם החיצוני. היציאה לעבודה
  בשל ,האחת היא הבעיה המשפטית. ואולם יש שלוש בעיות במימוש הפתרון המועדף הזה
  .צעד המעלה שאלות של אפליה, הרצון לשווק שכונות שלמות לתושבים חרדים בלבד

  אבל ככל, ח של משרד השיכון מתעכב חודשים ארוכים בשל הרגישות המשפטית"הדו
  אבל תוך מתן אפשרות, הפתרון הוא של שיווק המותאם לחרדים. הנראה נמצא לה פתרון

  אז אמנם חילונים בדרך כלל נמנעים מלגור. ו בכךגם לחילונים להשתתף בשיווקים אם יחפצ
  ,השיווק של העיר חריש כעיר חרדית. אבל כבר היו דברים מעולם, כמיעוט בתור רוב חרדי

  .לאחר שדתיים ציוניים וחילונים ניגשו למכרזים והתחרו עם החרדים עליהם, נכשל, כידוע
  ליחו לקנות בה דירותומעט החרדים שהצ, בסופו של דבר חריש נהפכה לעיר מעורבת

  .מנסים עתה לצאת ממנה
  בוודאי שלא על הקיצוניים, חרדיםבעיה נוספת היא שהפתרון הזה לא תמיד מקובל על ה

  ובמיוחד לא על, והבעיה האחרונה היא שהפתרון ממש לא מקובל על החילונים. שבהם
  הערים שמתנגדים בתוקף לכניסת אוכלוסייה חרדית אל תוך, ראשי הערים החילוניות

  השם הרע שיצא: ראשי הערים חוששים מהאוכלוסייה החרדית משתי סיבות. שלהם
  ;לחרדים כמי שמשתלטים בכוח על שכונות ואוכפים את האופי החרדי על תושבים חילונים

  הם משלמים(שממעטים להניב לעיר הכנסות , ומפני שהחרדים נתפשים כתושבים עניים
  ומנגד מייצרים לעיר הרבה מאוד הוצאות על) הסוציו־אקונומיארנונה מופחתת בשל מצבם 

  .חינוך ושירותי ציבור
  אם ראש עיר היה אומר. "גם בכוח, על ההתנגדות הזאת ממליץ משרד השיכון להתגבר

  אבל על החרדים זה לגיטימי, שהוא לא מוכן לקלוט אתיופים לעיר שלו הוא היה מוקע כגזעני
  .אין לכך שום סיבה. "חברים בצוות של משרד השיכון אומרים, "משום מה לומר זאת

  .מהאוכלוסייה 15% -לפי המשקל היחסי שלהם של , החרדים צריכים להתגורר בכל ישראל
  מדוע, אלף יחידות דיור 30והמדינה מממנת בניית , אם באשקלון עושים עכשיו הסכם גג

  "?שכמה אלפים מהן לא ייוחדו לחרדים בשכונות נבדלות משלהם
  לא לבדל, לשלב

  לשלב את החרדים בחוזה החברתי של מדינת"היא , אומרים מי שעוסקים בנושא, המטרה
  .כדי ליצור חיבור בין החילונים לחרדים, גטאותבשביל זה חייבים להוציא אותם מה. ישראל

  גם מפני ששם זול יותר וגם מפני, מטבע הדברים עיקר השילוב שלהם יהיה בפריפריה
  אבל גם באזור המרכז אפשר לבנות שכונות; ודות הקרקע הגדולות כיוםששם קיימות עת

  אפשר להיות בטוחים שיהיה מדובר. שחרדים אמידים יוכל לעבור להתגורר בהן, חרדיות
  ".שגם ישתלבו היטב בסביבה החילונית, בחרדים מתונים יחסית

  והחילוניםחרדים ב ההוא שינוי כיוון שיביא לשילו, אומרים מעורבים בנושא, מה שנדרש כעת
  מה שהתחיל כצורך תכנוני של מציאת פתרונות בתחום. ולא לבידול של שתי הקבוצות -

  עשוי להיהפך לצעד של שילוב חברתי בין אוכלוסיות בישראל ושל שינוי פניה של, הדיור
  השאלה הגדולה היא אם החרדים בשלים. החברה החרדית מבחינת נכונותה לצאת לעבוד

  __.ותר אם החילונים בשלים לכךועוד י, לכך
  

  
  
  
  

  משלוחי מנות בין חרדים לחילונים: יוזמה חדשה
   איתי גדסי 20.03.2016י׳ באדר ב׳ תשע״ו  17:50 

: משלוחי מנות בין מגזריםיוזמה מעניינת בעיר חדרה קוראת לציבור להגיע לפרויקט 
פעילות : "ס"נציג ש• חברי מועצה מסיעות שונות : מאחורי הפרויקט•  חרדים וחילונים

  "שתורמת לגיבוש ואחדות בין כל גווני האוכלוסייה שבעם היהודי
מסמל את נצחונו של העם היהודי וייחודו מעל כל העמים בזכות האחדות והאהבה " ימי הפורים"התזמון המיוחד לפרויקט זה שנעשה בזמן של 

  שבינינו
. גם לכיוון קירוב בין מגזרים והגברת אחווה בין ציבורים שונים, "משלוח מנות איש לרעהו"פרויקט לא שגרתי מציע למתוח את הגבולות המוכרים של 

  ".חלוקת משלוחי מנות בין חרדים לחילונים"מודעות בעיר חדרה מזמינים את הציבור ל
חילוניים לתושבים חרדיים המעוניינים להעניק משלוח מנות אחד לשני ובכך יפעלו למען במסגרת הפרויקט יקשרו חברי מועצת העיר בין תושבים 

  .בנוסף יאספו במסגרת הפרויקט משלוחי מנות שישלחו למשפחות נזקקות ולמעוטי יכולת. קירוב לבבות
ד אוהד "המקומית וחבר הנהלת העיר עו ס"עומדים אנשי סיעת ש –המגיע לאחר מתיחויות שונות בעיר שהביאו למתיחות רבה  –מאחורי הפרויקט 

, ס בועז ביטון"ר תנועת ש"אומר יו, "תורמת לגיבוש ואחדות בין כל גווני האוכלוסייה שבעם היהודי, כל פעילות כזו או אחרת של קירוב לבבות. "מרחב
די וייחודו מעל כל העמים בזכות האחדות מסמל את נצחונו של העם היהו" ימי הפורים"מה גם שהתזמון המיוחד לפרויקט זה שנעשה בזמן של "

  ".והאהבה שבינינו
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כותבת , חרדית: בין מדליקי המשואות
"כיכר השבת"טור ב

נמצאת ברשימת , "כיכר השבת"פעילה חברתית וכותבת טורים באתר , פייני סוקניק גולדשמידט
ותלמידת אולפנה  כומר שפועל לגיוס נוצרים, רונה רמון: לצידה. מדליקי המשואות ביום העצמאות

  )ארץ, חרדים(
   06.04.16   16:21   תשעו ' ז באדר ב"כ | כיכר השבת

נשואה ואמא , 32בת , סוקניק. "כיכר השבת"כותבת טורים באתר פעילה חברתית ו, ביניהם גם פייני סוקניק גולדשמידט, 2016פורסמה רשימת מדליקי ומדליקות המשואות ביום העצמאות ) רביעי(הצהריים 
  .המסייע לנשים גרושות במגזר הדתי והחרדי" באשר תלכי"היא פעילה חברתית שהקימה את עמותת , לשלושה ילדים

בה חוותה את הקשיים העומדים בפניה של אשה חרדית הנמצאת , יאת העמותה הקימה פייני בעקבות הליך גירושין איש. "באתר האינטרנט של באשר תלכי נכתב עליה כי היא מורה ויועצת חינוכית בהכשרתה
  ".ב הוקם הבסיס ושם חברו אליה יתר חברות הוועד המנהל של העמותה"ו שגרירות ארה"בתכנית מנהיגות נשית של ויצ. בהליך זה

ההכרה במצוקתן של הנשים חלחלה . והיא דואגת לכל מחסורן, חלקן בהסתר, ים המגיעות לעמותהסוקניק משמשת כאם תומכת לנש: "בהודעה על ההחלטה להציב את סוקניק ברשימת מדליקי המשואות נאמר
  ".בארץ ובעולם, לחברה החרדית והמודל אותו העמידה אף אומץ בקהילות חרדיות נוספות

ר ענאן פלאח הפועלת "ד  ,אבי טויבין שהציל אישה מטביעה, "מגילות"סגן מפקד יחידת החילוץ  ,תגבי ברשיש  ,נהג אוטובוס שנאבק במחבל בפיגוע בתל אביב, הרצל ביטון  יחד עם סוקניק ידליקו את המשואה גם
, חברתית מרמלהפעילה , רותם אלישע  ,תלמידת אולפנה משדרות, הלל בראלי  ,אלמנתו של אילן רמון, רונה רמון  ,ל"הכומר גבריאל נדאף הפועל לגיוס נוצרים לצה  ,נילי ומויש לוי ממודיעין  הזוג, להעצמת נשים
  .ר בחובה אליסון ברסן"סמל פרה אוסה רוברטו וסמ ,יעקב ארנפלד  ניצול השואה

  )2מתוך שידורי ערוץ (  בשנה שעברה, עדינה בר שלום מדליקה משואה
, בכוחנו לקרב לבבות, בזכות חוזקות אלו. אומץ לבו והסיוע לזולת, ערכיו, של האדםומבחנה היחיד הוא נפשו , גזע ומין, ייחודה של הגבורה האזרחית היא שאינה מבדילה בין דת"  שרת התרבות מירי רגב אמרה כי  

  ".נחישותם ומסירותם לחברה, גבורתם, עוצמתה ויופייה של החברה הישראלית הן בזכות אזרחיה. לחבר בין מגזרים בחברה ולשזור סיפור חיים אחד באחר
אני בטוחה שאזרחי המדינה יתרגשו ואף יחליטו . רחוק מהעין הציבורית, על אנשים שלצערי חלקם לא רצו להיחשף וביקשו להמשיך בדרכם, ורים מרגשיםאני רוצה להודות לאזרחי המדינה ששלחו לוועדה סיפ"

  ".לא מתוך רצון לקבל אלא מתוך רצון לתת, להרחיב ולקחת חלק בנתינה אחרי שיקבלו את הכוחות מאותם מדליקי משואות העושים למען האחר

  

  ?ה האקדמיה לבוגרת סמינר וולףתה עשמ

' יזמת השנה'תואר : גאווה ישראלית
למיזם חרדי

יזמת השנה "זכתה בתואר , לעידוד יזמים צעירים" שמש - קרן"בלווי ותמיכה של , יזמת דתיה וצעירה שהקימה עסק לעידוד השכלה גבוהה בקרב נשים חרדיות, חוי ארנפלד
  YBIהשנתית של ארגון בתחרות , בקטגורית אישה" העולמית
  03.04.2016 15:55  ו"התשע' ד אדר ב"כ  הילה פלאח
  המוביל בעולם בעידוד יזמות צעירה – YBIזכתה בתואר במסגרת התחרות השנתית של ארגון , העוסקת בעידוד השכלה גבוהה בקרב נשים חרדיות, חוי ארנפלד
בתחרות , בקטגורית אישה" יזמת השנה העולמית"זכתה בתואר , לעידוד יזמים צעירים" שמש -קרן"בלווי ותמיכה של , הה בקרב נשים חרדיותיזמת דתיה וצעירה שהקימה עסק לעידוד השכלה גבו, חוי ארנפלד

  .באפריל באוגנדה 4-טקס ההכרזה יתקיים ב. המוביל בעולם בעידוד יזמות צעירה – YBIהשנתית של ארגון 
חוי ארנפלד . בתחושת גאווה וזוהי הוקרה של אמת על פועלנו למען יזמים צעירים בדרכם להצלחה' שמש- קרן'הבשורה על הזכייה ממלאת את צוות : "ל אבן חןלעידוד יזמים צעירים מיכ" שמש-קרן"לית "מנכ

ולרכוש השקפת עולם , ם לתרגם את החלומות למונחים עסקייםאנחנו עוזרים לה. לעזור ליזמים בתחילת הדרך המגיעים אלינו במטרה להגשים חלומות –שמה לעצמה למטרה " שמש-קרן"משקפת את כל מה ש
  ".כל הכבוד לחוי: אנחנו אומרים. וישמשו אותם בכל יוזמה עסקית שירצו להקים ולנהל בעתיד, וכלים שילכו אתם לאורך דרכם בעסק

הקשיים עימם התמודדתי משותפים לנשים חרדיות . דתית-מאפייניה הייחודיים כאישה ואם חרדיתבמהלך הלימודים האקדמיים נחשפתי לקושי של אישה חרדית לרכוש השכלה גבוהה במסגרת ההולמת את "
 כמו גם. תוך שמירה על זהותה הייחודית, דתית זכאית להתפתח ולהגשים את עצמה באמצעות רכישת השכלה אקדמית במסלולי למידה נוחים-אני מאמינה כי כל אישה חרדית", סיפרה ארנפלד" ודתיות רבות

  ".בשיפור המצב הכלכלי שלהן ושל משפחותיהן וביצירת גשר לקירוב בין קבוצות בחברה הישראלית, בטיפוח נשות המגזר

היא למדה . גדלה והתחנכה במסלול החינוך החרדי בבית יעקב ובסמינר הרב וולף, עשר ילדים- בת למשפחה חרדית ובה שניים, ארנפלד
אוניברסיטת (מנהיגות וניהול מטעם המכללה החרדית בירושלים , עלת תואר ראשון במדעי החברהוהינה ב, הוראה והתמחתה בחינוך המיוחד

  .כיום ארנפלד רואה עצמה כחלק מהמגזר הדתי לאומי). אילן - בר
  ":קידום השכלה אקדמית לנשים חרדיות - חוי ארנפלד"

אולם הן נותרות ללא השכלה אקדמית ודרכן להתפתחות , במגזר החרדי מקובל שנשים פונות ללימודים לתעודת הוראה. דיותהמיזם כולל הקמה ותפעול של מסלולי לימוד נפרדים במכללות כלליות לנשים חר
היא . הוראה להמשיך את לימודיהןהמאפשרים לבעלות תעודות , בנתה מסלולים מותאמים, )המכללה למנהל –אורות לחינוך והמסלול האקדמי , מכללת לוינסקי: ביניהן(בשיתוף מכללות , ארנפלד. אישית חסומה

  .ובליווי הסטודנטיות בשנות לימודיהן, עוסקת גם בשיווק המסלולים במגזר החרדי
הלימודים מתקיימים יום , לכן. שכן הן בעלות משפחה ומשלבות לימודים עם עבודה, המערכת מותאמת עבורן, כמו כן. ולא בקמפוס נפרד ומרוחק, הייחודיות של המיזם היא פתיחת כיתות לימוד בתוך מוסד כללי

  .היא מטעם המוסד האקדמי, גם תעודת התואר הניתנת עם סיום הלימודים. או בחומרי הלימוד, חשוב לציין כי הלימודים במסלול זה זהים למסלולי הלימוד במכללות ואין הבדל בקבלת התואר. אחד בשבוע
בעלות תעודת הוראה , הוא מיועד לנשים דתיות וחרדיות השואפות לרכוש השכלה אקדמית. סיימו אותו בהצלחה והשתלבו בשוק העבודה, מסלוליוועד כה כאלף סטודנטיות למדו ב 2010-המיזם החל לפעול ב

  .ולבעלות תואר ראשון המעוניינות להתקדם ללימודי תואר שני במגוון מקצועות, המעוניינות להשלים את לימודיהן לתואר ראשון בחינוך
הנגשת ההשכלה הגבוהה לנשים : מטרותיו, כמו כן. ב נשים חרדיות במקצועות ובתפקידים שהיו חסומים בפניהן בעבר באמצעות הנגשת אפשרויות רכישת השכלה גבוהה במוסדות אקדמיים מוביליםשילו, ייעודו

לשלב אותן בשוק העבודה ולאפשר להן , ליצור קשרי גומלין בינן לבין אנשים ממגזרים אחרים, י דעת חדשיםלעורר בהן עניין בתחומ, שמירה על זהותן וייחודן מבלי לוותר על שאיפותיהן או יכולותיהן, חרדיות
  .להוביל תהליכים במגזר החרדי

  :קרן שמש
, עסקים חדשים 300-רן שמש קולטת לשורותיה מידי שנה כק. קרן שמש לעידוד יזמים צעירים בישראל הוקמה כארגון ללא כוונת רווח במטרה לעודד יזמים צעירים ומוכשרים להקים עסקים חדשים בישראל

 Youth Businessהינו חבר ברשת בינלאומית של ארגונים דומים בשם , ספרא' הממומן כולו על בסיס פילנתרופי על ידי קרן אדמונד ג, הארגון. כולם אנשי עסקים מנוסים, מתנדבים 400- המלווים על ידי מעל ל
International ונדוןשמרכזו בל.  
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  תקרב חרדים לחילוניּוחדרה מחרדי בעיר מקומון 
  משלוחי מנות בין חרדים לחילונים והדלקת משואות ביום העצמאות

  
  

מהחרמת מכירת חמץ : התקרבות לפיד לחרדים
  לקמחא דפסחא

  15:20ה׳ בניסן תשע״ושלומי סגל
ר יש "כחלק מניסיון ההתקרבות של יו

הגיע היום למוסדות מגדל , עתיד לחרדים
ד גרוסמן לעזור "אור בנשיאות הגרי

זו "לפיד אמר כי • בחלוקת קמחא דפסחא 
מצווה גדולה שאנחנו עושים כאן כולנו 

  "יחד
יונותיו להתקרב אל בני כ יאיר לפיד ממשיך בניס"ח, ר יש עתיד"יו

מי שבתקופת כהונתו במשרד האוצר סירב להגיע . המגזר החרדי
, למעמד מכירת חמץ על מנת שלא להצטלם ליד הרבנים הראשיים

  .הגיע היום לעזור בחלוקת קמחא דפסחא
בכך נענה לפיד להזמנה של הרב יצחק דוד גרוסמן לקחת חלק 

הפסח של עמותת  במבצע אריזות מזון למשפחות נזקקות לקראת
הוא הגיע היום לסייע באריזת חבילות המזון למשפחות ". מגדל אור"

  .נזקקות
של עמותת מגדל אור מתקיים זו השנה ה " חג שבע לילדים"מבצע 

חבילות מזון לנזקקים לקראת  20,000- ובמהלכו יחולקו למעלה מ 13
, "מגדל אור"אלפי תלמידי רשת החינוך , ל"הפסח בסיוע חיילי צה

חניכי תנועות הנוער עובדי חברות מובילות במשק אלפי מתנדבים 
  .נוספים שמצטרפים למאמץ

אין לי : "הרב גרוסמן, במהלך הביקור אמר רבה של מגדל העמק
שבו אנחנו " חג שבע"מילים להודות ליאיר על הגעתו אלינו למבצע 

אני חושב שעצם הדבר שאנחנו ביחד כאן כל . מחבקים את כולם
זה הביטוי המעשי של , אשכנזים וספרדיים, חילוניים, דתיים, הציבור

  "המהות של עם ישראל ואהבת לרעך כמוך
או איזה מפלגה הם או איזה קבוצה הם , אני רואה כאן את כל היהודים הטובים האלו שלא שואלים את עצמם איזה שבט הם. יבורך הרב גרוסמן על המפעל הנהדר הזה: "כ יאיר לפיד אמר"ח', יש עתיד'ר מפלגת "יו

  ".אלא רק מה עם ישראל צריך לפני החג ובאים ומחבקים ואורזים ועושים מצווה גדולה שכולנו שמחים לעשות אותה ביחד
שזה נתינה  –באמת ובמה שמדינת ישראל באמת  אנחנו צריכים להיות עסוקים במה שאנחנו. ואנחנו צריכים להיות עסוקים באהבה, המדינה הזאת כבר עסוקה שבועות ארוכים כל הזמן בשנאה: "לפיד הוסיף

    ".בשביל זה באתי לכאן ולכן אנחנו נמצאים פה ביחד. אהבת חינם ולדעת שכולנו פה ביחד ערבים זה לזה באמת, ועוצמה ואהבה
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  ישראל פרידמן " יתד"עורך 

ממייסדת , מבקש סליחה
  החרדיות" מפלגת הנשים"
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   'יתד לא נאמן'
  : 'קטיפה'בגליון 

  סיפור מדהים 
  לקוראיו על בחור 
  ישיבה שהתקבל 

  ' ישיבה'למוסד 
  , המערב לימודי חול

  " יוצאים עם מקצוע"ש
  שמחים איתווהוריו 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
במאמר מכוער על חובת הבעל לעזור  'יתד לא נאמן'

  לאשתו 
  על חשבון 

  הלימוד
  

  מתי הם 
  יכתבו 
  מאמר 

  לא לשכוח 
  להתלבש 

  ???בבוקר
   

  'בני רבינוביץ" העורך"ו" דובר"ממשיכים להכיר את ה
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  ...!!!בהספד על שדרנית רדיו' בני רבינוביץ
  

  
  

  
  המתוק הטוב ידידו ורעו              חרדי איןבני רבינוביץ מתלונן ש

  והמיוחד של בני רבינוביץ                   במועצה להשכלה גבוהה

  

   

הוגי "
הדעות 
" הדגולים

בני רבינוביץ 
 וחיים ולדר



  79עמוד |  ו  "ניסן תשע|    7גליון |  לשמד   חרדים

  "משפחה"ההשקפות המסוכנות של עורך עיתון 
אי אפשר . המדינה נתנה לחרדים מה שהם רוצים"

  "אמא שלהם- פתאום להיכנס באמ
בטוח שהמדינה מנסה להתנער , ן"ויזם בתחום הנדל, "משפחה", ל של השבועון החרדי הנפוץ ביותר"המו, אלי פלאי
  מהחרדים
  19:38 14.03.2015  נתי טוקר  רותם שטרקמן

  .ספר על עצמך, אלי פלאי
כיום אני עוסק בהקמת המרכז . ן"ויזם בתחום הנדל, מיליון שקל בשנה 50–שמגלגל כ, "משפחה", הנפוץ ביותר השבועון החרדי ל של"המו, גר בירושלים, אב לשבעה ילדים, 50אני בן 

  .של עולם הישיבות" האוקספורד"א שהי, למדתי בישיבת חברון. שעורך מחקרים וכותב ניירות עמדה לגבי המגזר החרדי, לחקר החברה החרדית
  ?לא היית אמור להישאר שם לנצח

  .כלומר עשית סוג של תחמון
. החוק לא מאפשר לו —אבל רוצה להשתכר בשעות שמעבר לזה , צעיר חרדי שלומד תשע שעות ביום בכולל: זו דוגמה לדמון שיצרנו פה וכיום אי אפשר להתמודד אתו. אין ברירה

אז הם יכולים לצאת להפגנות ולזרוק אבנים או ללכת לאיבוד , לתלמידי הישיבה יש חופש של שלושה חודשים בשנה". תישארו עניים, אם לא תשרתו בצבא: "המדינה אומרת לחרדים
לבין , שהיא אתגר גדול בפני עצמה, צריך להפריד בין סוגיית השירות הצבא. המדינה יצרה מצב בלתי אפשרי? אבל אסור להם להתחיל להתפרנס או ללמוד מקצוע, במדבר יהודה

  .התעסוקה
  ?למה הם לא פתרו את זה. רוב השנים הם ישבו בקואליציה. לקהילה החרדית יש לא מעט השפעה על הנהגת המדינה

 —מקרו ומה יעשה מי שכן רוצה להתפרנס ולכן הסוגיות האחרות של איך זה משפיע על ה, היא רצתה לאפשר מצב שבו כל מי שרוצה ללמוד יכול ללמוד. ההנהגה שלנו לא עסקה בזה
  .הוזנחו

  ?זה לא פתר את הבעיה. שכולל גם שנת הכרעה שבה אפשר לעבוד, יאיר לפיד מתגאה בחוק השוויון בנטל שהעביר
שנה חשבנו שאולי השוט  60. השכלה ולהתפרנס אתה יכול מעבר לזה לרכוש, כל עוד עיסוקך המרכזי הוא לימוד תורה? למה צריך שנת הכרעה. זה צעד אחד קדימה ושני צעדים אחורה

אולי גם לפוליטיקאים החרדים היה נוח לחיות עם המצב . אבל תראו איזה מחיר כלכלי גבוה שילמנו על האיוולת הזו, זה לא עבד. של לא לאפשר עבודה מסודרת יגרור את החרדים לצבא
  .הזה

  ?שירות החרדים בצבאמה היתה ההשפעה של הברית בין לפיד לנפתלי בנט על 
אין מצב . בעשור האחרון חלו שינויים ויש מסלולים מותאמים לחרדים. וזה נגרם בעקבות ההסתה של לפיד, ברחוב החרדי נוצרה תדמית שמי שהולך עם מדים עושה התרסה. רק הזיקה

, כשיש קריירה קורצת, ל"גם בחו. יש פה אתוס חרדי וזה לא ישתנה ולא נתון למשא ומתן. ולא משנה כמה סנקציות יטילו, שיצליחו לגייס חרדים בשנים הקריטיות של הלימוד בישיבה
הצבא זיהה מה מתאים למגזר החרדי ופיתח ). מסלולים מקצועיים לחרדים(ר "הצבא פתח את מסלולי שח, מצד שני. הבחורים נותנים את השנים האלה ללימוד בישיבות הכי טובות

  .ולפיד לא שאל את עצמו לרגע איך מקדמים את הנושא הזה, ר הוא אחד המודלים הפנטסטיים"שח. ת לנשואים אחרי גיל הלימודים בישיבהמסגרות למגזר החרדי שמיועדו
  .ץ קבע שהתהליך הזה לא יושם בהתאם לציפיות וביטל את חוק טל"בג
  .תמיד יישארו בחורי ישיבה. שיהיה שוויוןאין מצב , ועדיין. אבל הענישו את החרדים, ל הוא זה שגרם לכך שחוק טל לא ייושם"צה

  ?אתה שירתת בצבא
אבל לא היה עם מי לדבר ושלחו אותי , ביקשתי. להיות חובש קרבי —אני נודניק לא קטן וביררתי על תחום אחד שבו אני יכול לקבל הכשרה סמי־קרבית . רציתי לשרת שירות משמעותי

וכחלק , הייתי צריך להסיע אותו במכונית הפרטית שלי. לאחר מכן מינו אותי לנהג של רב בחטיבה בבקעה. והרגשנו בזבוז זמן משווע עשו לנו טירונות של עשרה ימים. לרבנות הצבאית
, רות משמעותי לחרדיםאם לא נייצר שי. בסוף נלחמתי כדי שלפחות במילואים אהיה ביחידת מרצים. זה תיסכל אותי. מהעבודה היינו נוסעים להעמיס דגים בחנות של קרוב משפחה שלו

  .גם הילדים לא ישרתו
  ?הילדים שלך ישרתו בצבא

, שאר הילדים שלי בפירוש יכולים להשתלב במסגרות לשירות חרדים. החתן שלי עשה שירות אזרחי וכיום הוא הנדסאי בניין. הוא לא ישרת. הגדול שלי הוא אברך ועיסוקו בלימוד תורה
  .אבל לא בשירות סדיר

  .הם נאלצו להחליף בגדים כדי שלא יראו שהם חיילים. ל חיילים שחזרו לחופשת שבת וקיללו אותםהיו דיווחים ע
  .תקף את הנושא בחריפות ללא כחל וסרק, העורך הראשי שלנו, הרב משה גרילק. זה מביש ומחפיר

  .נוך שלהם עצמאית ויש להם השפעה קבועה בוועדת הכספיםמערכת החי, החרדים לא משרתים בצבא. החברה החרדית מקבלת פריווילגיות, בעיני החברה החילונית
המדינה מתייחסת . אבל במקביל עוצמת עין, היא מעניקה עצמאות לחינוך החרדי. בהגדרה' המדינה בחרה לראות בחרדים סוג ב. המטרה שלי היא לשכנע אנשים שהגישה הזו מוטעית

כיתות  1,100אבל מה שמתפנה לא מועבר לחרדים אף שלמגזר חסרות , בירושלים יש הרבה מבני חינוך שמתפנים. רכיהםלחינוך החרדי כמוסדות פטור שהיא גם פטורה מלספק את צו
  .אבל לא בהיקפים האלה, גם במגזר החילוני יש מחסור בכיתות. רוב מוסדות החינוך בקרוואנים. צריך לראות את מחנות הפליטים של המגזר החרדי. לימוד

  .והאינטרס של המדינה הוא להגביר את החינוך שהיא מעוניינת בו, המוסדות האלה לא מלמדים לימודי ליבה. רי זהאולי יש היגיון מאחו
ם להם לא מגיעים כבישים ולא מבני ציבור כי ה. מדינת ישראל החליטה שהיא לא מסדירה את זכויות האזרחים החרדים. אבל עוד לפני זה המדינה צריכה לתת תנאים בסיסיים לחינוך

  .אין לזה קשר לזכויות בסיסיות —ליבה או לא . זה המצב. חרדים
זה מצב שלא יאפשר למדינה לשרוד אפילו ברמה . לא בתעסוקה, לא בצבא, לא בחינוך —השנים האחרונות  60–אי אפשר להמשיך את המצב ששרר ב: המדינה בעצם אומרת

  .ונייה ממסלולהלכן צריך לנקוט גישה אגרסיבית כדי להזיז את הא. התקציבית
היא לא יכולה פתאום להיכנס , שנה שבהן המדינה הסתובבה כמו שיכורה ללא מדיניות לגבי החרדים שנמצאים בחצר האחורית שלה ונתנה להם לעשות מה שהם רוצים 60לאחר 

  .הפוליטיקה בצד ולכתוב את מגילת הזכויות של האזרח החרדי צריך לשים את? למה אין לו גני ילדים? למה הוא סובל? מה עשה להם אברך עם שבעה ילדים. באמ־אמא שלהם
  ?למה אין מספיק חרדים שיכולים לעבוד ולמצוא בשעות הפנאי זמן ללמוד תורה

נשארת ערך מרכזי אבל התורה , עדיין לא פיתחנו את המודל של אנשים נשואים בגילים מאוחרים יותר שעוזבים את בית המדרש. זה האתגר הגדול של החברה החרדית בישראל
  .גם בעולם החסידי בישראל יש בתי מדרש שפעילים בערב. בבוקר ללמוד חברותא ואחר כך מגלגלים עסקים 4:00–אנשים קמים ב: ל זה יותר נפוץ"בחו. בחייהם

  .שיעורי התעסוקה בקרב גברים חרדים נמוכים מאוד יחסית לכלל האוכלוסיה
נהגי משאיות או  —יש גם הרבה עובדי צווארון כחול חרדים . וחלק עובדים בשחור או במשרות בתוך המערכת התורנית, פערים בין הנתוניםיש . מהגברים החרדים עובדים 70%, לדעתי
  .אקדמיתחרדים בעלי הכשרה  6,000וכיום יש , אבל בשנים האחרונות מתרחש תהליך. הבעיה היא שאין מספיק חרדים במקצועות צווארון לבן בעלי שכר גבוה. שליחים

  ?למה לא להטיל את האחריות למצב הזה גם על ההנהגה החרדית
אי אפשר להתעלם מכך שלאחר . הבעיה שכל נושא אחר אינו בראש מעייניה. וזה הצליח, ייאמר לזכות הפוליטיקה החרדית שהיא מצהירה שהמנדט שלה הוא לדאוג לשימור עולם התורה

שנה לא היה נראה שיש סיכוי שבעולם מודרני כל כך תישאר קבוצה עם  70–60לפני . שאני גאה להשתייך אליו, דור חדש של עולם התורה השואה הצליחו להקים כאן כנגד כל הסיכויים
  .ערכי יסוד כאלה

  ?מהם הם ערכי היסוד של החברה החרדית
עיקר העיסוק , אמיתי של החרדי הוא אם בשנים שבהן הילדים שלו במוסדות חינוךהמבחן ה. הם שהתורה היא הערך המרכזי והבלעדי, ל"גם בישראל וגם בחו, ערכי הליבה של החרדיות
למגזר , מנגד. אבל עיקר הלימודים הם גמרא, הבנים שלי למדו בישיבת מערבא שמשלבת לימודי בגרות. ל שולח את ילדיו לישיבה"גם איש עסקים חרדי בחו. שלהם הוא לימוד תורה

  .ולכן נוצר בלבול, כמו ארץ ישראל ועם ישראל, וביםהדתי־לאומי יש ערכים לא פחות חש
  .שתהיה כאן אוכלוסיה שגדלה בקצב מהיר שהערך המרכזי שלה הוא לימוד תורה, השאלה היא אם זה יחזיק מעמד לאורך זמן

ובכל זאת אני , ז שלי עמוס"אני עובד והלו. זר לא יבין זאת. מעייניוערך מרכזי הוא הנושא שנמצא בראש . כרופא או כעורך דין, אבל זה לא סותר עבודה בהיי־טק, הערך מרכזי הוא תורה
זה . וגם לאחר הסעודה אני הולך עם הבן הצעיר ללמוד בבית הכנסת, יש לנו מנהג במשפחה להישאר בערבי שבת עוד שעה בבית הכנסת וללמוד. נמצא כל הזמן גם סביב לימוד תורה

  .22:00עד  20:30–מד עם חברותא מכל ערב בימי חול אני לו. זמן איכות אתו
  ?אז איך אתה מספיק לראות מאסטר שף

  .נו באמת
  ?ומי מכין ארוחת ערב

  .הילדים שלי גם לומדים מוזיקה ומנגנים על תופים. בדיוק אתמול ערכנו לבן שלנו קורס בהכנת המבורגר. שוטף כלים, אני מכין סעודת שבת. שאלתם את האיש הלא נכון
  .בסוף זה מגיע לשאלת לימודי הליבה וההכנה לשוק העבודה? מה המדינה צריכה לעשות כדי להגדיל את מספר העובדים החרדים, דבראז בסופו של 

יש . ותרבות משלהלמערכת החינוך החרדית יש מאפיינים . הדבר האחרון שאפשר לעשות הוא לכפות לימודי ליבה. המדינה צריכה לחשוב לטווח הרחוק ולזהות גם כשלים וגם היתכנויות
וחושב שהמדינה צריכה להתערב כמה שפחות ולא להגיד , בתפישתי אני ימין חברתי. סים"לממן יזמויות ללימודי ליבה בחוגים במתנ, למשל, ביקוש ללימודי ליבה וצריך לתת לו פתרונות

ויש ביקוש לעוד עשר , יש כיום קבוצות של ילדים שלומדים את זה אחר הצהריים. נגליתמתמטיקה וא, רים להקמת מסגרות ללימוד מדעים'אבל אפשר לתת ליזמים ואוצ, לי איך לחנך
ובכך היה הופך משפחות לעניות , רצה לעצור את העברת התקציבים לבתי ספר חרדיים שלא מלמדים לימודי ליבה, שי פירון, שר החינוך הקודם. אבל אף אחד לא מוכן לממן, קבוצות
  ".המדינה נגדנו"זה יוצר אנטגוניזם ש. ות לשלם שכר לימוד גבוה יותרמשום שהן היו נאלצ, יותר
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. אנשים מוכנים להקריב קריירה למען המשפחה. במגזר החרדי המשפחה נמצאת במרכז. אבל אפשר להראות גם תמונת מצב רחבה, אם רוצים ללעוג לתרבות הזו אפשר. זו אנקדוטה

  .במגזר החרדי יש ערך למשפחה. וזה אף שבעלה אינו אברך, כל עוד היא גידלה את הילדים אשתי ויתרה על עיסוק בתחום שלה כפסיכולוגית
  .ערכי משפחה יש גם במשפחות שבהן שלושה ילדים

  .אבל אצלם אפשר לראות הרבה יותר מקרים של זוגות שדוחים הבאת הילדים לעולם בגלל קריירה. משפחה חשובה מאוד גם אצל החילונים, נכון
האחריות לעתיד . אוכלוסיה פחות חזקה, כמו המגזר הערבי, למה אתם לא מתייחסים לאוכלוסיות שונות. ולכן חבל שאתם עסוקים רק בעצמכם, ל כך חזק ומגובשאתם מגזר כ

  .מדינה היא גם שלכם
, אלא בכניסה אליו, דים רוצים להקים את חדר המיון לא בתוך היישובהעסקנים החר. שאמור לשרת את תושבי האזור, בדיוק אתמול שמעתי על יוזמה לבניית חדר מיון קדמי בביתר עילית

  .ויש עוד עבודה לעשות בתחום הזה, זה שיח נכון. כדי שישרת גם יישובים ערביים באזור
פתאום הם שוב משדרים שהם . ללפידודווקא בממשלה האחרונה נראה שהחרדים תקפו בחריפות את ההתנחלויות סביב ההסכם בין בנט , לאורך השנים החרדים הלכו עם הימין

  .עם נתניהו
כי בקרב השמאל יש תפישות ליברליות , הייתי שותף לקבוצות שיח כאלה וגיליתי שהחברה החרדית מפספסת. החברה החרדית עושה טעות בכך שהיא לא מנהלת דיאלוג עם השמאל

וזה שער כניסה , אלא שצריך להיות צבא מקצועי ויותר טכנולוגי, חושב שגיוס חרדים הוא צעד נכון כתב שהוא לא, למשל, מוסי רז ממרצ. שהחברה החרדית יכולה להתחבר אליהם
  .יש לנו מאגר אדיר של מתנדבים חרדים —הם יכולים להיות גם בעורף . לחרדים

  .למשל, אבל אתם לא חברים באגודה לזכויות האזרח
  .אנחנו חברה אחת וצריך לטפל בבעיות כאלה יחד. הם השתתפו בעתירה אחת שנגעה לזכויות החרדים? חרדיםאיפה הם בכל הקשור לזכויות ה: השאלה צריכה להיות הפוכה

  ?אתה איש שמאל או ימין
  .אבל אני לא מאמין בריצת האמוק להסכם שלום. אין לי מספיק ידע בתחום הזה. אני לא מגדיר את עצמי שמאל או ימין

  ?למי תצביע בבחירות
  .אבל אולי תוכל להגיע אתו להבנות, סטיים כי הוא פוליטיקאייש לו צרכים פופולי

  .אבל לא עשה זאת, שמעורבים בקהילה, הוא היה צריך לפגוש אנשים כמוני. הבעיה שלי עם לפיד היא חוסר האחריות שלו
  .זו גם האחריות שלך כקובע דעה. יטימייםשנידתה את החרדים החדשים שרצו ללמוד מקצוע והפכה אותם ללא לג, אחד הכשלים הוא גם של התקשורת החרדית

שלא , קראנו לזה הבן החמישי. אנחנו היינו העיתון הראשון שלקח את הנושא של נוער נושר בחברה החרדית ושם אותו על השולחן. אבל אנחנו לא מנהלים את העולם, יש לנו אחריות
לעיתון יש אוריינטציה . עסקנו בנושא אפליה של מזרחים ובקבלת בנות מזרחיות לסמינרים. ולא בצהוב, רכותטיפלנו גם בנושא התעללות זוגית ונגענו בה ב. נמצא תחת שום הגדרה

נדה דווקא את הדאגה לכך שחרדים 'השנה לקחנו בעיתון כאג. שאני לא לוקח עליהם אחריות, אנחנו נשמרים לא לגעת בשאלה של לימוד תורה ובנושאים רגישים. חברתית מאוד
  .בודה יישארו מחוברים למודל של לימוד תורהשהשתלבו בע

, ובכל זאת נוהל בתוך החברה החרדית קמפיין מרושע. הצגנו מחקר עדכני ששבר כמה מיתוסים ועסקנו בחסמים, לפני שלוש שנים וחצי פירסמנו מוסף רחב בנושא תעסוקת חרדים
  .הלקח שלי היה שכנראה לא היינו מספיק זהירים ופגענו בחלק מהקוראים. לכו לעבודשניסה לצייר אותנו כמי שמצטרפים לשונאי ישראל ורוצים שבני התורה י

  ?מאיזה גיל? גם לא ילדות
וגם שם חלק מהקוראים לא , גם כשהקמנו את המהדורה האנגלית גיליתי שבקבוצות שונות של הקוראים יש תפישות שונות לגבי המקום של הפרהסיה של האשה. 6–5הגבול הוא גיל 

  .לראות את זה רוצים
  .ואנחנו שומרים עליהם, יש קודים של צניעות בתוך המגזר החרדי? בכמה מערכות עיתונים עמדות המפתח הן בידי נשים. חמישה מתוך שמונה העורכים הבכירים אצלנו הן נשים

  .אולי זו ההזדמנות שלך כבעל עיתון לשנות את הקודים האלה
  ?אתה מזדהה אתן. ימו מפלגה והן מתנגדות להצבעה למפלגות שאין בהן נשיםיש עכשיו התעוררות של נשים חרדיות שהק

הן לא באמת עוסקות . הן מעוניינות במקפצה לקידום הקריירה או למודעות ציבורית. והן לא לטובת האשה החרדית, אני מכיר חלק מהנשים האלה. אלא רק פרובוקציה, זה ארגון לא חרדי
זה ? מה עוד הן עשו, חוץ מהדיון הזה. כי זה היה ספין, וטוב שכך, הן הצליחו לכנס דיון בכנסת על בריאות האשה ואף פוליטיקאי חרדי לא בא. החרדיתבשאלות מהותיות סביב האשה 

  .ספין
  .נשים חרדיות צריכות להיבחר ולא רק לבחור

הגיע הזמן לבחון . עצמה אם לא הגיע הזמן שהפוליטיקאים החרדים יעמדו לבחינת הציבורהחברה החרדית צריכה לשאול את . הן מריצות קמפיין חתרני שלא עוסק בשאלה האמיתית
  .מחדש את המודל הזה

  ?אתה בעד פריימריס במפלגות החרדיות
מועצת חכמים . וכל להתמודד בפריימריסי, לדעתי כל נציג חרדי שרוצה לייצג את הציבור החרדי ויעמוד בקריטריון של השקפה לפי גדולי ישראל עם ערכי היסוד של החברה החרדית. כן

  .זה מודל לא נכון —שקובעת מי האנשים 
  ?יש עליהם השפעות מסחריות? עד כמה אתה מעורב בעבודה של העורכים והכתבים

  ?כים"באיזו רמה אתה מדבר עם מנהיגים ועם ח
אני נמצא , בגלל המכון שהקמתי. אני לא מעורבב ולא מסתובב במסדרונות הכנסת. יות שלילא משתתף בהשקות ואנשי ציבור לא מגיעים לשמחות המשפחת, אני נמצא מאחורי הקלעים

  .אבל אני יוצר הפרדה, כי אני משחק במגרש הזה, יותר בממשק עם פוליטיקאים
  ?איזה מכון

ובמקביל נכנסתי , ר"ל בעיתון ואני נהפכתי ליו"מיניתי תחתי מנכ. וריתהבנתי שאני צריך להיכנס יותר לעשייה ציב, מאז פטירתו של אבי שהקדיש את חייו לציבור, בשנתיים האחרונות
זיהיתי שחסר בציבור החרדי גוף . אבל את רוב זמני והוני אני מקצה לפעילות חברתית. דירות לתושבי חוץ 400להקמת שכונה של , ן בירושלים"ליזמות חברתית ועסקית בתחום הנדל
, כותבים על החרדים ומייצרים ניירות עמדה, כמו המכון לדמוקרטיה ומכון טאוב, הגופים הממשלתיים והחברתיים שאינם חרדים. ציג ניירות מדיניותשיעסוק בתכנון לטווח רחוק ובמחקר וי

משלתיים וגופים פילנתרופיים מתוך חשבתי שהגיע הזמן להקים מכון שיהווה אלטרנטיבה ויעבוד עם גופים מ. נדה'וחלקם מגיעים עם אג, אבל חלקם הגדול לוקה באי־הבנה של המגזר
הנושא הזה מעסיק רבות גם אילי הון . ל"וכעת גייסתי שותפים וקרנות מחו, את רובה הגדול של השנה הראשונה של הפעילות שמסתיימת עכשיו מימנתי מכיסי. תפישת עולם חרדית

  .יהודים שרוצים לעזור אבל לא יודעים מה צריך
  ?בשירות צבאי לחרדים? סדר היום תטפלו גם בסוגיות הבוערות על

  ?שנה 15–10איך אתה רוצה לראות את החברה החרדית בעוד 
אכלו "נוצרה מנטליות שאנחנו עוסקים ב. לא מתנצלת ומגלה הרבה יותר מעורבות ואחריות למה שקורה סביבה, שזו תהיה חברה שבטוחה בעצמה -אני חולם שזה יקרה הרבה מהר יותר 

  .אבל יש לנו הרבה יותר מה לתרום לחברה, גדול מהמקרים זה נכוןבחלק ". שתו לי, לי
  ?באיזה תחום למשל

. למשל על נושא השלום, יש לנו הרבה מה להגיד. החברה החרדית ויתרה על הצורך לחשוב מקרו. החרדים יכולים להביא את הרקע התרבותי שלהם לסביבה הרחבה שבה הם נמצאים
  .צריכה להיות לנו משנה סדורה גם בנוגע למדיניות הכלכלית ולמדיניות החוץ של ישראל. הרי זה גם העתיד שלנו? אבל למה, עד היום לא היתה לחרדים עמדה

  
  
  

  אבישי בן חיים במתקפה על העיתונאים החרדים
שלא לומדים תורה " מנהיגי משנה של החברה החרדית"ומכנה אותם : אבישי בן חיים תוקף את העיתנואים החרדים

ואחרי כל זה עומדים בראש הדוחפים את ) הרי האתוס אומר שכולם לומדים תורה(לא עושים צבא , )הרי עיתונאיםהם (
  .הפוליטיקאים החרדים להגביר את מדיניות הכפייה החרדית בישראל

Posted by: משה הרמן in 0 2016בפברואר  24 חרדים  
נהנים מתהליך ההתפרקות ומאידך מרשים לעצמם לתקוף את הנציגים החרדים על   חיים יוצא במתקפה כנגד העיתונאים החרדים שמצד אחד  העיתונאי אבישי בן

  .ההתפשרות בסוגיית הכניעה לרפורמים בכותל
אליטת המשנה של : תר דומיננטיתכלפי תהליך התפרקות החברה החרדית מחייב הפניית הזרקור אל עבר אליטת המשנה שהופכת לבעלת עמדה יותר ויו"

  .כותב בן חיים." העיתונאים החרדים בעיתונות הלא ממסדית
הרי (לא עושים צבא , )הם הרי עיתונאים(שלא לומדים תורה " מנהיגי משנה של החברה החרדית"בן חיים ממשיך ותוקף את העיתונאים החרדים ומכנה אותם 

  .ה עומדים בראש הדוחפים את הפוליטיקאים החרדים להגביר את מדיניות הכפייה החרדית בישראלואחרי כל ז) האתוס אומר שכולם לומדים תורה
בפירוק חומות גטו ההתבדלות , בפירוק ההגמוניה הליטאית, כאליטת משנה המבצרת את מעמדה יש להם חלק עצום בפירוק שלטון המרנים", לטענת בן חיים

  .בפירוק אתוס חברת הלומדים, העולם החרדי ובפירוק מעמדה העליון של אליטת בני התורהובהחדרת השפעת האינטרנט וגרורותיו אל 
  .על הנציגים החרדים וממילא גם על הישראלים שמחוץ לעולם החרדי, כי מדובר במי שמשפיעים על דעת הקהל החרדית, לא מדובר רק בסיפור פנים חרדי

אנו יכולים  –כישלון הויתורים לרפורמים או כישלון הניסיון למנוע את הפעלת מתחם התחנה בירושלים בשבת כשברקע  –לכן חשוב להדגיש :בן חיים מוסיף ותוקף 
 "יתלראות שהם מתייצבים לצד חרדים מתונים אחרים ומובילים קו פנים חרדי לא מתון של הלחצת הנציגים החרדים להחריף את מדיניות הכפייה החרד
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  : אביגדור רבינוביץ בראיון לעיתון שביעי
. מסכים שהחרדים המודרניים דומים לדתיים לאומיים

  שיש הסכמה לעשייה שלו מהמיינסטרים החרדיטוען ו
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 !!!ההונאה הגדולה
  נפגשים עמו למחרת -נגד המחוז החרדי  מפרסמים חרם

  
  

  1 פ"שיתו
  ?שיתוף הפעולה יחזור

הפגישה החשאית של איציק זהבי ומוביל המאבק 
  במחוז החרדי

, ל שטיינמן וממובילי המאבק במחוז החרדי במשרד החינוך"ממקורבי מרן הגראי, הגאון רבי יגאל רוזן
  )בארץ(? לקראת הבנות. 'כיכר השבת'כך נודע ל, נועד בימים האחרונים עם מנהל המחוז איציק זהבי

   22.03.16  12:50   תשעו ' ב באדר ב"י     ישי כהן וישראל כהן
מי שהוביל את המאבק נגד המחוז החרדי במשרד החינוך ונחשב אחד האישים המקורבים למרן ראש הישיבה , הגאון רבי יגאל רוזן' אור ישראל'ראש ישיבת  ":כיכר השבת"חשיפת 
  ".כיכר השבת"כך נודע ל, חשאיות עם מנהל המחוז איציק זהבינפגש ב, ל שטיינמן בנושאי חינוך ומשמש כשליחו בענייני ציבור נוספים"הגראי

   .איך ספק שמדובר בציון דרך משמעותי במאבק החרדי נגד המחוז החרדי במשרד החינוך, עם זאת. הפגישה התקיימה בשבוע האחרון וטרם ברור האם הצדדים הגיעו להבנות
כ משה גפני לדיון חירום בנושא "ר תנועת דגל התורה ח''ל שטיינמן יחד עם יו"רש ראש ישיבת סלבודקא במעונו של מרן הגראיה הי"י רוזן והגרמ"כי לפני מספר שבועות נועדו הגר, יצוין

  .כשבעקבות אותה פגישה התקבלה ההחלטה להורות למחנכים ולמנהלי מוסדות החינוך שלא לשתף פעולה בשום אופן עם פקחי המחוז החרדי, היחס למחוז החרדי
  .בחתימתם של הגאונים רבי יגאל רוזן ורבי משה הלל הירש, נאמן אף פורסמה הוראתו בנושא של מרן ראש הישיבה בעיתון יתד
להפוך את המחוז הועצם על ידי שי פירון כדי  -זו לא החלטה של גדולי התורה  -לטעמי , לא רלוונטי בכלל הנושא של המחוז החרדי"כי " כיכר השבת"כ משה גפני בראיון ל"אמש אמר ח

  ".הכלי הזה לא ראוי וצריך להתנגד לו, אני מתנגד לזה, שהוא יוכל לשלוט, הכל לממלכתי חרדי
הם צריכים להיות של החברה החרדית ושלא משתתפים בהשתלמויות של משרד , יש החלטה על המפקחים והמפקחות שלא מתערבים במערכת החינוך, אין החלטה כזו אצלנו: "לדבריו
  ".החינוך
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  2 פ"ושית

נפגש עם ' מרכז בית יעקב'ל רשת "מנכ? חרם
  זהבי מהמחוז החרדי

איציק , נפגש לפני כשבוע בחשאי עם מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך', איגוד הסמינרים'חבר הנהלת , הרב ישעיהו ליברמן
. נפגשים עם מנהל המחוז מאחורי הגבכולם : "10גורם במשרד החינוך לחרדים • קיים פגישה גם עם הגאון רבי יגאל רוזן • זהבי 

  "מדובר במנהל מחוז שבא לקראת המגזר החרדי
  15:30 22.03.2016/ ו "אדר ב התשע'ב "י   יוני גרין

  .איציק זהבי, החינוךעם מנהל המחוז החרדי במשרד   , לפני כשבוע, נפגש בחשאי' איגוד הסמינרים'ל רשת מרכז בית יעקב וחבר הנהלת "מנכ  ,הרב ישעיהו ליברמן: למרות החרם
  .על שיתוף פעולה  במהלך הפגישה סוכם בין השניים

טרם ברור האם השניים . נפגש בשבוע האחרון בחשאיות עם זהבי, ל שטיינמן"ממובילי המאבק נגד המחוז החרדי וממקורביו של הגראי, הגאון רבי יגאל רוזן', אור ישראל'גם ראש ישיבת , לפי גורם במשרד החינוך
  .להבנותהגיעו 

באופן , בהוראתו המפורשת של השר נפתלי בנט, מדובר במנהל מחוז שבא לקראת המגזר החרדי .כולם נפגשים עם מנהל המחוז מאחורי הגב ועוקפים את החרם: "10אותו גורם במשרד החינוך אומר לחרדים 
  ".במחוז  , שי פירון, והוא מוחק את כל גזירות השר הקודם –שטרם היה 
בין  .מורים שמונו מטעם תלמודי תורה כרכזי טיולים השתתפו בקורס מיוחד של המחוז החרדי שהתקיים בבני ברק 50- כאשר כ, ספת מהחרם נגד המחוז החרדי נרשמה גם ביום שני שעברהתעלמות נו

  .ניץ ובעלזא'וחסידויות ויז, המשתתפים היו נציגים מתלמודי תורה ספרדים
במהלך בר המצווה הוא נפגש עם אישים פוליטיים חרדים והתקבל בחמימות . 'קול ברמה'ותחנת הרדיו ' קו עיתונות'ד אבי בלום מ"עו, גת הבר מצווה לבנו של הפרשן הפוליטיהשתתף זהבי בחגי  כשבועיים   לפני 
  .רבה

  .כדי למחות על התנהלות המחוז החרדי במשרד החינוך, יהדות התורה לישיבת סיעה משותפת עם חברי הכנסת של, תים"לצד ראשי איגוד הת, עשרות מנהלי תלמודי תורה קודם לכן השתתפו
  .עם מפקחי המחוז החרדי, בשום צורה, לפיה אין לשתף פעולה כלל, ל שטיינמן"והציג בפני המנהלים את הוראתו של הגראי, פתח את הישיבה בנאום תקיף, כ משה גפני"ח, ר ועדת הכספים"יו
  

  3 פ"שיתו

  ופרוש נפגשו עם מנהל המחוז זייברט• פרסום ראשון 
   ישראל אוחיון 10.03.2016ל׳ באדר א׳ תשע״ו  11:07 

מתנהלים אחרת ' אגודת ישראל'נראה כי ב –עמלים בימים האחרונים קשה בהשגת חרם על המחוז החרדי ' דגל התורה'בעוד ב
  פרטיםכל ה• ומקיימים יחסי עבודה תקינים לחלוטין עם מנהל המחוז החרדי מר יצחק זהבי 

כלפי המפקחים והמנהל במחוז החרדי של ' דגל התורה'אך הם אינם ששים כלל בחרם המדובר שמתגבש על ידי , הנחת הייסוד היא כי ראשי הערים הללו אמנם נפגשו עם מנהל המחוז במטרה לפתור משברים
  משרד החינוך

לא מכירים בחרם ומנהלים יחסי עבודה תקינים לחלוטין עם מנהל המחוז החרדי מר ' אגודת ישראל'נראה כי ב, די במשרד החינוךעמלים בימים האחרונים קשה בהשגת חרם על המחוז החר' דגל התורה'בעוד ב
  .יצחק זהבי

על אף ההתרעמות כלפי המחוז , ז בפגישה חשאיתנפגש באחרונה עם מנהל המחו, אברהם פינזל, ומי שמנהל את המאבק נגד המחוז' חכמת שלמה'כי מנהל חיידר ' קול חי'לפני יומיים חשפנו באתר , כזכור
  .קשות במוסדות החינוך החרדי  במטרה לפתור בעיות, נפגשו עם מנהל המחוז, ראשי ערים מטעם אגודת ישראל  הבוקר מתברר כי גם. החרדי

נפגש עם , ואילו ראש העיר השני חנוך זייברט, במטרה לנסות לפתור את בעיית הסמינר בעיר אלעדוזאת , שנפגש רק לפני יומיים עם מנהל המחוז החרדי חנוך זייברט וישראל פרוש, הם  ראשי הערים המדוברים
  .גם כן במטרה לנסות ולמצוא פיתרונות יצירתיים לבעיות הקיימות במוסדות העיר בני ברק, זהבי לפני שישה ימים

כלפי המפקחים והמנהל במחוז החרדי של ' דגל התורה' אך הם אינם ששים כלל בחרם המדובר שמתגבש על ידי, ור משבריםהנחת הייסוד היא כי ראשי הערים הללו אמנם נפגשו עם מנהל המחוז במטרה לפת
  .משבר עם דגל התורה  גם במחיר של, לפתור את הבעיות מול משרד החינוך  יעשו הכל על מנת' אגודת ישראל'וככל הנראה ב, משרד החינוך

  .והיא תפורסם בהמשך, ואילו תגובתה של עיריית בני ברק טרם התקבלה במערכת, ויחסיו עם מנהל המחוז החרדי, שת ראש העירלדבר פגי  מעיריית אלעד סירבו להגיב
  

  4 פ"שיתו

  לא בבית ספרנו? חרם על המחוז החרדי

' קול ברמה'נחשפה ב, חרף הוראות ההנהגה החרדית שלא לשתף פעולה עם המחוז
  .בהכשרה מטעם הגוףתמונה של מורים חרדיים משתתפים 

  14:31 14/03/16 ,ו"באדר ב תשע' ד  ,חיים לב
  .אולם דומה שלא מעט מורים במוסדות החרדיים בוחרים שלא ליישר קו עם ההנחיות החדשות, ההנהגה החרדית יוצאת חוצץ נגד המחוז החרדי במשרד החינוך ומורה לנתק מגע

. מורים מתלמודי תורה שונים ברחבי העיר החרדית 50- בהשתתפות של כ, וסדות החרדיים ומטעם המחוז החרדי במשרד החינוךהתקיים בבני ברק קורס לרכזי טיולים במ) שני(הבוקר 
  .נראים מורים חרדיים מכל העדות והחצרות נוטלים חלק פעיל במיזם', קול ברמה'שהובא ב, בתיעוד
כי אין לשתף פעולה עם המחוז  - ' יהדות התורה'שיחתו עם עשרות מנהלי מוסדות שהגיע לישיבת הסיעה של כ משה גפני ב"ר ועדת הכספים ח"יו במהלך השבוע שעבר הדגיש , כזכור

  .החרדי במשרד החינוך
אתו של ראש עובר על הור -מי שמקבל אותם . יש הוראה ברורה למנהלי המוסדות שלא לשתף פעולה עם המפקחים של המחוז החרדי בשום אופן", אמר גפני, "בהוראת הרב שטיינמן" 

  ".ותואמת את ההוראה של מועצות גדולי התורה, היא חד משמעית. זו ההוראה שקיבלנו"גפני הוסיף כי  ". הישיבה
  

  5 פ"שיתו

  שוברים את החרם על המחוז החרדי: צפו
הגיעו כמה עשרות מורים חרדים לקורס שנערך על ידי , למרות הוראתם של גדולי ישראל

  המחוז החרדי בבני ברק
  14/03/2016 13:20ו "אדר ב תשע' שני ד  יום  כהן אלי

מנהלי המוסדות וחברי הכנסת שלא להשתתף בשום כנס או , ולמרות הוראות חוזרות ונשנות של ראשי הישיבות, למרות המאבק העז שמנהל המגזר החרדי בהנהגת גדולי ישראל במחוז החרדי במשרד החינוך
    .ש חרדים רבים שבוחרים להגיע לכנסים הללומתברר כי עדיין י -קורס של המחוז החרדי 

    .כמה עשרות מורים שהשתתפו בקורס של המחוז החרדי שנערך בבני ברק) ב(תיעד הבוקר ', קול ברמה'הכתב לענייני חינוך של , מן'ישורון תורג
, ה הירש"י רוזן והגרמ"הגר, בהוראת מרן הרב שטיינמן: "את הדברים הבאים' יהדות התורה'הסיעה של כ משה גפני לעשרות מנהלי מוסדות שהגיע לישיבת "ר ועדת הכספים ח"רק בשבוע שעבר אמר יו, כזכור

   ".עובר על הוראתו של ראש הישיבה - מי שמקבל אותם . יש הוראה ברורה למנהלי המוסדות שלא לשתף פעולה עם המפקחים של המחוז החרדי בשום אופן -לאחר שנפגשנו אתמול בבוקר 
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והמנהלים , בעייתייםכל המלמדים : "המחוז החרדי נחשפת התנכלות
  "מגנים עליהם

בבני ברק אתמול בישיבת הסיעה ' תורת אמת'עם נאומו של מנהל חיידר ' בחדרי חרדים'• המאבק נגד שר החינוך בנט ופקידי משרדו מחריף 
  צפו בוידאו המלא -המפרט על התנכלות המחוז החרדי למנהלי המוסדות החרדים ', יהדות התורה'של 

  עקיבא ווייס
  08/03/2016 07:53ו "ח אדר תשע"שלישי כ  יום

נשא דברים מנהל , בהשתתפות עשרות מנהלי מוסדות חינוך חרדים' יהדות התורה'בסיעת ) 'ב(בישיבה מיוחדת שנערכה אמש  - התנכלויות המחוז החרדי למוסדות החרדים נחשפת 
   .על ידי פקחי המחוז החרדי במשרד החינוך, ופירט בהרחבה על ההתנכלויות שעוברים מנהלי המוסדות, הרב אליהו פרידלנדרבבני ברק ' תורת אמת'תלמוד תורה 

מחניקים הדברים האלו פשוט . שהכניס מפקחים ומפקחות שעושים מה שהם רוצים, זה לא סוד שקיימת התנכלות מאז ימי שר החינוך שי פירון" -הרב פרידלנדר פתח את דבריו ואמר 
    ".ולא נותנים לנו לעבוד, אותנו

מפקחת שעושה . הם מרגישים עצמם בעלי בתים. דברים מאד תמוהים, כל מפקח ומפוקחת מציבים לעצמם כל מיני מטרות ללא הכוונה מלמעלה. אני אומר מספר נקודות" - הוא הוסיף 
אני מדבר על . כאשר הם מבינות שזה לא תואם את השקפת עולמם, שמעיזות שלא להגיע להשתלמות ומהלכת אימים על גננות, השתלמות פונה ישר לגננות ועוקפת את ההנהלה

   .לא תלמודי תורה ופחות מזה, חיידרים
מעל דוכן של נואמים מפקחת נוספת עומדת . ובסופו של דבר לא היה ולא נברא, והיא כבר פנתה ישר למשטרה, מפקחת הייתה באיזה גן וגילתה איזה חשד על ילד שהוא סובל בבית"

מילים שמסמרות ', המנהלים חושבים כל היום איך להגן על המלמדים. ואתם צריכים לדווח לי, שכל המלמדים בחזקת סוטים. דעו לכם' -ואומרת בזה הלשון , באספת גננות של סוף השנה
   ".ראש שיוצאים ממפקחת של משרד החינוך

בתקנות של החיידר כתוב . היה חיידר בפריפריה שלא הכניסו תלמיד בגלל שהוא לא עומד בקריטריונים של התקנות. "המשרדהרב פרידלנדר המשיך לפרט על ההתנכלות מצד 
   .ולכן לא רצו לקבל את בנה לחיידר, ואחת האימהות היא כתבת עיתון שיש לה פייסבוק, שבמשפחות שיש בהם מחשב ואינטרנט אינם זכאים להתקבל לחיידר

וכמובן החיידר עמד מול משרד החינוך והיה צריך לנמק , כאשר היא שמה את החצים שלה על הנושא של האפליה, כתבת תחקיר על אותו בית ספר של הישוב אותה אימא כתבה"
צריך לדעת . בוק לא התירו לצורך פרנסהאבל פייס פרנסה שאומנם אינטרנט התירו לצורך, והוא היה צריך להביא אישור מועדת הרבנים לענייני תקשורת, ולהסביר מה הבעיה בפייסבוק

והילד הזה נמצא היום בחיידר על . כי עורך העיתון החליט שפייסבוק כן מותר, לא עזר לחיידר שום דבר. והיא מוזמנת להתכתב עם כולם, שבפייסבוק הזה יש תמונה של אותה כתבת
   ".זה דבר בלתי נסבל, אפם וחמתם של מנהלי החיידר

אנחנו . מכתיבים לנו מתי זה זמן של רישום לחיידר. וזה לא מקובל במשרד החינוך, 12-בצומות מקובל שמסיימים ב. מכתיבים לנו מתי זמני שעות לימוד" -אמר הרב המנהל סיים ו
   .במוסדות הפטור מעדיפים לקבל את הפירורים של משרד החינוך אבל אנא שלא יתערבו לנו בחינוך

מוסדות פטור הם לא . אני מקבל תשובה שמוסדות פטור אינם זכאים לשעות חולים. והוא זקוק לשעות חולים, יש לי ילד נכה שעבר ניתוח -רד החינוך לפני כמה זמן פניתי למפקח במש"
  ".וידרשו, זה לא שלא נקבל כלום. שלנואבל לפחות שישוו את הזכויות שלנו עם החובות . רק המוסדות האלה שבהם תלמידים באים עם סכינים בגרביים זה מוסדות חינוך, מוסדות חינוך

  
  סים החרדים הזדעזעו"הקב

  הוצגו לעובדים מהמחוז החרדי במשרד החינוך' תמונות תועבה'

בעלות תוכן שלילי מן הסוג הגרוע ביותר הוצבו בפני " תמונות תועבה: "קציני ביקור סדיר מהמחוז החרדי של משרד החינוך הזדעזעו
  )חדשות" (כזה זלזול טרם חוויתי. "הרצאההעובדים החרדים במהלך 

   20.03.16  22:00  תשעו ' באדר ב' י|  ישראל כהן
ינוס מיוחד המיועד להעשיר מקיים משרד החינוך כ, אחת לתקופת זמן :תמונות קשות ביותר של תוכן שלילי וחוסר צניעות הוצגו לקציני ביקור סדיר מהמחוז החרדי של משרד החינוך

סים יוכלו "הכינוס נועדים בכדי שהקב. האחראים לטפל בתופעות של נשירה ומקבלים משכורת ממשרד החינוך דרך הרשויות המקומיות, בהרצאות ובידע מקצועי את קציני הביקור הסדיר
  .להתמודד באופן מיטבי עם הבעיות והאתגרים של הדור הצעיר

מדובר היה במעשה נואל שגרם לפגיעה , אלא שלטענת המשתתפים החרדים. סים מן המחוז החרדי"נערך כינוס שכזה באוניברסיטת בר אילן אילו הוזמנו גם קב, ביום חמישי האחרון
  ".מםאנחנו לא יודעים האם מדובר בבורות ובחוסר מחשבה מלכתחילה או בהתנכלות מכוונת אך בכל מקרה מדובר היה במעשה מקו. "קשה ברגשותיהם

תמונות בעלות תוכן שלילי וחוסר צניעות מזעזעות ", העלה אחד המרצים במהלך הרצאה שהעביר אודות סיכוני נוער ברשת, "כיכר השבת"עם ) ראשון(לטענת המשתתפים ששוחחו היום 
  .תוך פגיעה קשה ברגשותיהם של החרדים שהשתתפו בכינוס" ומחרידות מהסוג הגרוע ביותר

אמרו " כבדו אותנו והתחשבו בנו בבדיקת התכנים, עד שאתם מבררים עבורנו את כשרות המזון. "הם מיהרו לצאת מן האולם בזעם מתוך כאב ועלבון עמוק, דיםסים החר"לדברי הקב
  .הם מודים שמדובר במחדל חמורלמפקחים לא היתה תשובה ברורה והם גימגמו במבוכה כש, לטענתם. למפקחי המחוז החרדים הממונים על כך שהכל יהיה מותאם לרוח החרדית

  .סים"אומר אחד הקב" מתברר שלמרות הרגישות הגבוהה לא עשו במשרד החינוך שיעורי בית ולא התאימו את אופי ההרצאות למשתתפים החרדים"

אומר חרדי שהשתתף " עד בבקשה להתחשב בהםכשהודיעה למרצה אודות הרכב קהל הי" לצאת ידי חובה"אחראית התכנים ידעה על רגישות התכנים בהרצאה אך בחרה , אמנם"
  ".אך לא הודיעה להם מראש שההרצאה אינה מתאימה לאורח החיים שלהם, אם לא יתאים להם" החרדים יכולים לצאת"היא סברה כי ", בכנס

לא : "משתתף נוסף זעם על הזילזול והפגיעה". כזה זלזול טרם חוויתי", ס זועם מהצפון הרחוק"שאל קב" ?סוחבים אותי מרחק שלוש שעות נסיעה כדי לומר לי שאני יכול לצאת מן האולם"
  .אמר בזעם". גם לא דואגים שהתכנים יהיו ראויים ומתאימים לציבור שלנו, מספיק ששמים אותנו יחד עם כולם

  
  זעזוע בקרב העובדים

  'הקרנת סרט בסינמטק'...אנשי חינוך חרדים בירושלים הוזמנו ל
הכוללת גם הקרנה של סרט בבית , החינוך החרדי בירושלים הוזמנו לתכנית גיבוש בסינמטק בעירעובדים במינהל 

  )בארץ, חרדים" (מצפים שתתאימו את הפעילות, גם לנו מגיע: "עשרות פנו לנציגים. קולנוע
   30.03.16  16:57  תשעו ' באדר ב' כ|  חיים אבני 
פז ולנציגים החרדים -במכתב למנהל המחוז משה טור) רביעי(פנו בשעות האחרונות , )ח"מנח(העובדים החרדים במנהל החינוך החרדי בעיריית ירושלים  :חינוך חרדים מזועזעים אישי 

בירושלים במהלכה הוקרן סרט במתחם " סינימטק"ת גיבוש שנערכה בהמכתב מגיע על רקע פעילו. בבקשה כי יתאימו תכניות גיבוש אליהן מוזמנים עובדי מנהל החינוך, בעיריית ירושלים
  .הקולנוע

ומנוגד " מקום שרוח חכמים אינה נוחה הימנו", דרך חברון בירושלים' התכנית מתכנסת ומסתיימת במתחם הסינמטק ברח"במכתב שנשלח לחברי המועצה החרדים בירושלים נכתב כי 
  ".מאד לערכים שלנו

אשר זיעזע אפילו חלק מעובדי מינהל , סיטי בה הוקרן סרט שאינו הולם- גם לפני כשנה התקיים אירוע דומה בסינמה. (אינה מתאימה לציבור חרדי כמפורט בהזמנההתוכנית במתכונתה "
  )".החינוך

..." תודה על שירות אדיב. תודה על עבודה מאומצת. ר ולומר תודההרגע לעצו... "חושבים שמגיע גם לנו, אשר לא הגענו להתכנסות זו מטעמי דת ומצפון, אנו כעובדי האגף לחינוך חרדי"
  ..)".כמופיע בהזמנה שנשלחה אלינו(
ותעמדו על כך שפעילויות כגון אלו יתואמו עם הנציגות החרדית , תתנו לנו את הגיבוי המתאים במינהל החינוך שאנו נמנים על עובדיו, כחברי המועצה החרדים, אנו מצפים שאתם"

  .נכתב!" בעיקר זה האמון על חינוך ילדי העיר, ו בנפרד באופן ההולם את צביון הציבור החרדיויתקיימ

  
  הולכים לשינוי דרמטי במגזר החרדי: מנהל המחוז החרדי

ציבור החרדי הולך נשא הערב דברים בפני סטודנטים חרדים ואמר כי השטח החרדי מתחיל להתעורר וה, מנהל המחוז החרדי היוצא במשרד החינוך, מאיר שמעוני
  "מציע להסתכל על זה אחרת ממה שמסתכלים, יש הרבה חרדים משכילים: "הוא גם אמר. לשינוי דרמטי

  19:18     ו"א שבט תשע"י ירוחם שמואלביץ 
   .הולכים לשינוי דרמטי במגזר החרדי ואמר כי השטח החרדי מתעורר וכי, נשא הערב דברים בפני סטודנטים חרדים במכון מנדל, מאיר שמעוני, מנהל המחוז החרדי היוצא

  ".מהבוגרים ומאלו שלומדים עכשיו באקדמיה ואלו שהולכים לצבא, מהתלמידים, מההורים, מהבית, והולכים לשינוי דרמטי שמתחיל מהשטח, מה שיפה זה שהשטח מתעורר"
  אנחנו צריכים לשבור את הסטיגמות גם בעניין הזה, יש לא מעט חרדים שלומדים באקדמיה, יהסטודנטים לומדים באקדמ. "שמעוני הוסיף ואמר כי יש עובדות בשטח ואי אפשר להתווכח

  ".אני מציע להתייחס לזה קצת אחרת לפחות ממה שאחרים מתייחסים, אנשים רציניים ואיכותיים, יש הרבה חרדים משכילים. ועל עוד הרבה דברים במגזר החרדי
, את הכלכלה, אנחנו רוצים שמישהו כאן יחזיק את החברה. חמישים אחוז מהאוכלוסייה היהודית תיהיה חרדית, 2040לקראת . "היבט הדמוגרפיבהמשך דבריו הוא דיבר גם על העתיד וה

  .אמר שמעוני, "את השירות הציבורי ואת הצבא, את התעשייה
זו . וזה מתחיל בגיל הרך וזו הסיבה שבגללה הוקם המחוז החרדי, כל מתחיל מהחינוךאך ה, אנחנו אמנם קצת באיחור. צריך להכשיר את האנשים האלו הרבה שנים קודם: "עוד אמר

ולא הסיבות , זו הייתה הסיבה המרכזית. החברתי והמינהלי, הקהילתי, הערכי, החינוכי, המחוז הוקם כדי לשפר את מערכת החינוך החרדית בהיבט הפדגוגי, הייתה המטרה העיקרית
    ".שאנו שומעים בתקשורת
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  "הוראה מרושעת"

  "מתערבים בטיולים לילדי החיידרים: "תים זועמים"באיגוד הת

ומדוע חתימתם של • בדמות דרישה לקורס השתלמות למורים , תים שיגרו מכתב למנהלים נגד ההתערבות החדשה בטיולים חיידרים"באיגוד הת
  )חרדים(? שניים מראשי האיגוד נעדרה מהמכתב

   06.03.16  15:11  תשעו ' ו באדר א"כ |ישראל כהן 
  .להם שלא לשתף פעולה ולא להיכנע לאיומיםתים שיגרו מכתב חריף אל מנהלי החיידרים בו הם קובלים על כך שמשרד החינוך החל להתערב גם בנושא הטיולים לילדי תלמודי התורה וקוראים "באיגוד מנהלי הת 

  .יעברו קורסים בידיעת הארץ ראשי האיגוד כי מלבד המלחמה על העצמאות החינוכית והפדגוגית יש בתקופה האחרונה גם מלחמה על הטיולים כאשר משרד החינוך דורש שהמחנכיםבמכתב כותבים 
מספרים באיגוד למנהלים , "נהלים שונים עם התנהלות שונה ועם גזירות שונות ומשונות. םהרוחניים והכלכליי, הפדגוגיים: תים מול משרד החינוך בעניינים"אנו עוסקים בנושא התנהלות הת -מזה כמה חודשים "

בר המדו. ת לשלוח נציג להשתלמות בנושא טיולים"תים שעל כל ת"הודיעו להנהלות הת', מחוז חרדי -ח וידיעת הארץ "משרד החינוך מינהל חברה ונוער אגף של'מטעם "ומתארים את נושא הטיולים כשלדבריהם 
  ".'מוסד שלא ישלח נציג יחסם במערכת ולא יתאפשר לו לקבל אישורים ולקיים טיולים': שעות ולדברי משרד החינוך 60הוא בקורס בן 

שעות שבו אנו אמורים ללמוד איך להנחיל  60ס בן אלא שמדובר בקור, לו היה מדובר בקורס בו יונחו האחראים בנהלי בטיחות בטיולים ניחא. "זועמים באיגוד, "אין לזה הגדרה אחרת מלבד שערוריה וחוצפה"
  ".שוב חינוך מחדש והרבצת ציונות ואהבת המולדת על הדרך. ואיך להפוך את הטיולים לחלק בלתי נפרד ממערך הלימודים שלנו' אהבת הארץ והמולדת'לתלמידים את 

הלומדים במשך שנת הלימודים כולה במתכונת , ר"תשב - מטרתם הבלעדית היא לאוורר מעט את הילדים הטהורים  -תים "שטיולים בת, עלינו להבהיר לכל הנוגעים בדבר באופן ברור"באיגוד מוסיפים וכותבים כי 
  ".ל"הנ ת המכבד עצמו לא יעביר לתלמידיו אפילו לא אות ומילה אחת ממה שהועבר בקורס חסר התועלת"אף ת, וממילא', יחליפו כח' קווי ד': בבחינת. של יום לימודים ארוך

, ובנוסף, "לא למלמדים ולא להנהלה, אין שום תגמול כספי"תים הפטורים "באיגוד גם קובלים על כך שלעומת המוסדות מוכר שאינו רשמי וברשתות המורים שיוצאים לקורסים מקבלים על כך גמולים הרי שבת
והבאת ממלאי מקום , שעקב העדרות המלמדים הקבועים, הנזק הכספי הוא מזערי לעומת הנזק הרוחני שנגרם לכתות. מקוםשעות מלויי  60ההנהלה עוד נאלצת לשלם למשתלם ולממלא המקום שלו בכיתה על "

  ".נפגמת בהן באופן משמעותי איכות הלימודים, מבחוץ
. יצטרכו לעשות דבר חדש שיתאים לציבור החרדי, יון שהמסגרת שלהם לא מתאימה לנושכ, ל"ח וסיכמנו את הדברים ברוח הנ"ישבנו לפגישה עם מינהל חברה ונוער אגף של", כותבים ראשי האיגוד, "אי לכך"

ממתי אנחנו הולכים להשתלמויות שלהם , חברים יקרים. 'ל"יחסום אישורים לטיולים למי שלא ישתלם כנ'למרות הפגישה והסיכומים קם לו פקיד ולמרות הסיכומים עשה דין לעצמו ושלח את המכתב בצירוף איום ש
  !!!".???בתכנים פדגוגים

-אם כ"מוסיפים ראשי האיגוד וקובעים כי , "אנו צריכים לשמש דוגמא אישית לכך, ואם אנו מחנכים את תלמידינו לציות לדעת גדולים, בל נשכח שהוראת ועדת הרבנים מאז ומעולם נגד ההשתלמויות בעינה עומדת"
המטופשת וחסרת התועלת הזו , או אז תראו כי ההוראה המרושעת, ואף אחד לא ירקוד לפני הפריץ, ם פקידים שאנו לא ילידים אינדיאנים והם לא אדוני הארץנסרב בתקיפות ונבהיר לאות, ללא יוצא מהכלל, ו- נ- ל-ו

  ".ד תתבטל "בס
באופן , כים לבוא ולהרעיד את הקואליציה"ם לטיולים באופן גורף אז יכולים הח- ל-ו-את כ כים שלנו יוכלו לפעול בתקיפות רק אם אף אחד לא ישתף פעולה ובאמת יחסמו"הח", טוענים ראשי האיגוד, "בנוסף לזאת"

  ".אלא להבא יחשוב כל צר ומשטין פעמיים לפני הנחתות דרקוניות כאלו ואחרות, שלא רק שהוראה אכזרית וחסרת הגיון זו תתבטל
רק ביחד יקבלו את דברינו ברצינות ורק ביחד נוכל לכל , ומי שכבר נרשם שיבטל את השתתפותו, ל"ד שלא ילך לקורס המטופש והמיותר הנאנא אף אח, אנא, אנו פונים אליכם חברים בתחינה: "בסיום הם כותבים
  ".הגזירות בהמשך

  .הרב אורי סופר והרב מאיר וויסמן, הרב אברהם שלום פינזל, הרב אליהו פרידלנדר: על המכתב חתומים
  .לטענת חלקם רק במקרה הם לא חתמו בעוד אחרים טוענים כי צריך לשאול את מי שהחתים, בהם הרב שלמה ברילנט והרב יעקב רוזנשטיין, חתימותיהם של חלק מראשי האיגוד יצויין כי מהמכתב הנחרץ נעדרים

  .נמנעו חלק מראשי האיגוד לחתום, והאחדות בשיתוף הפעולה במאבקים כי בדיוק מאותה סיבה המוזכרת במכתב של חוסר הלכידות הפנימית" כיכר השבת"גורמים המעורים בנושא אומרים ל, עם זאת
שחלק מהחברים בחרו להיפגש עם המנהל החדש לשניים נודע כי חלק מראשי האיגוד עשו דין לעצמם ובניגוד לעמדת גדולי ישראל שהורו שלא לשתף פעולה עם המחוז החרדי במשרד החינוך הרי : "לדבריהם

  ".עולהולנסות ליצור שיתוף פ
  .יצא מכתב חדש עם חתימותיהם של כל ראשי האיגוד" כיכר השבת"עם זאת לאחר הפרסום ב

  .תים"בהשתתפות ראשי איגוד הת' יהדות התורה'יצוין כי מחר תערך ישיבת סיעה של 
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  !בנינו ובנותינו נתונים לעם אחר
  כינוס מיוחד לדיון על הטיפול בפגיעה בילדים חרדים

יעקב גוטרמן ומאיר רובינשטיין מתכנסים יחד עם נציגי , ישראל פרוש - ראשי רשויות חרדיות , רבני העיר מודיעין עילית ואלעד, י סילמן"הגר
  )בארץ(שלטון החוק וגורמי מקצוע לדיון בטיפול במקרי פגיעה בילדים 

  23.02.1   13:51   תשעו ' ד באדר א"י|  ישראל כהן
להתייחס , "להרים את הכפפה"די בשנים האחרונות לאור התרבות מקרים קשים של אירועי התעללות בתוך המשפחה ובעיקר פגיעה בילדים קטנים החליטו רבנים ועסקנים בציבור החר

  .ולטפל בנושא החשוב במלוא החומרהלבעייה ברצינות רבה 
  .אינם מאפשרים נסיונות טיוח ולעיתים אף מעניקים מתן היתר לפנות למשטרה ולרשויות החוק, כחלק מההתמודדות מפנים הרבנים והעסקנים המוסמכים לכך את הנוגעים בדבר לטיפול

ך התקופה האחרונה בין הרבנים לבין נציגי רשויות אכיפת החוק כמו גם רשויות הרווחה שמצידם התקדמות הטיפול בנושא החשוב נוצרה בעקבות שיתוף פעולה נדיר שנוצר במהל
  .מכבדים את אורח החיים החרדי הייחודי ופועלים תוך התייעצות מלאה

  .פסיכולוגים ועובדים סוציאלים, דוגמת יועצים חינוכייםמתקיים כינוס מיוחד בו לראשונה ידונו בכירי הרבנים בהשלכות התופעה הקשה לצד הרצאות של גורמי מקצוע כ) שלישי(היום 
  .ק רב מחוז מרכז"רפ, הכינוס נערך גם בשיתוף פעולה עם המשטרה ובין היתר ינאם בו הרב אשר מלמד

  .וב בין ההנהגה הרוחנית לחוק הכלליהתמודדות הרבנים עם צורכי השעה והשיל -והוא יעסוק בעניני צניעות וקדושה בקהילה " והיה מחניך קדוש"הכנס יערך תחת הכותרת 
  .נ קרליץ וכן הרבנים מאיר קסלר רב מודיעין עילית והרב מרדכי מלכה רב העיר אלעד"ד הגר"ד בבית דינו של הגאב"בין היתר צפויים לנאום הגאון רבי יהודה סילמן רב ואב

  .עילית ומאיר רובינשטיין מביתר עילית יעקב גוטרמן ממודיעין, לצידם ינאמו ראשי הערים החרדיות ישראל פרוש מאלעד
  ,בנוסף ינאמו גם אנשי המקצוע הרב מלמד על היחס בין החברה החרדית לרשויות החוק

  

   
  

  בידידות ובנאמנות
  18:00     ו"ניסן תשע' ג חיים ברנרזון

' ידידות טורונטו'הנהלת : מודיעין עילית
  סיירה במוסדות החינוך והרווחה

ל משה שפירא הוצגו במהלך "בפני המשלחת שבראשה עמד המנכ. בהשתתפות ובליווי ראש העיר גוטרמן ובכירי העירייההסיור נערך 
  .הסיור הממושך מוסדות הרווחה הדומיננטיים בעיר ולאחר מכן התקיימה ישיבה מקצועית בעירייה

במהלכה התרשמו מהפעילות החינוכית רחבת , יליתסיור מיוחד קיימה הנהלת ידידות טורנטו במוסדות החינוך והרווחה במודיעין ע
  .ל ידידות טורונטו וקרן פרידברג“בראש המשלחת עמד משה שפירא מנכ. ההיקף בעיר בעלת שיעור הצמיחה הגדול בישראל

טו את שהציגו בפני הנהלת ידידות טורנ, מנהלי מחלקות ובכירי העירייה, את מנהלי ידידות טורנטו אירחו ראש העיר יעקב גוטרמן
  .פעילויות החינוך והרווחה המתבצעים בין כותלי המוסדות השונים בעיר

ר לנערים ומוסדות "מרכז מית, מרכז מטמון, מכללת בת נדיב לנערות במצבי סיכון, ה"במהלך הסיור סיירו חברי המשלחת במרכז להב
  .רווחה נוספים

ראש העיר בה הועלו נושאים מקצועיים שונים הנוגעים לתחומי בסיומו של הסיור הממושך התקיימה ישיבת עבודה מקצועית בלשכת 
  .תוך קיום רב שיח בין אנשי המקצוע הרלוונטיים, הרווחה בעיר

  .שפירא הביע התפעלותו מפעילויות הרווחה והחינוך בעיר ושיבח את ראש העיר וקברניטיה על השקעתם הרבה בתחום ל "המנכ
  ".ושמחנו לגלות כי העירייה פועלת ללא לאות למען מטרות חשובות אלו, פירות ההשקעה ניכרים היטב. מודעת לחשיבות הרבה שבהשקעה ברווחה והחינוך של תושביהניכר שעיריית מודיעין עילית : "לדבריו

בראש המשלחת עמד הרב . היקף בעיר בעלת שיעור הצמיחה הגדול בישראלבמהלכה התרשמו מהפעילות החינוכית רחבת ה, סיור מיוחד קיימה הנהלת ידידות טורנטו במוסדות החינוך והרווחה במודיעין עילית
  .הציגו בפניהם את פעילויות החינוך והרווחה המתבצעים בין כותלי המוסדות השונים, מנהלי מחלקות ובכירי העירייה, ראש העיר הרב יעקב גוטרמן. ל ידידות טורונטו וקרן פרידברג“משה שפירא מנכ
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  ...ירות בדרכיםמקלב דואג לחינוך לזהק אורי "כ חרד"ח
  אלף ילדים חרדים אינם חשופים להסברה על זהירות בדרכים 70: מקלב

על הרשויות לחשוב על הציבור החרדי ולהקצות לו את המשאבים : "כ מקלב"אמר ח, החרדיבמסגרת דיון שהתמקד בשיעור תאונות הדרכים במגזר 
  שיעור גבוה של תאונות דרכים בהן מעורבות הסעות ילדים במגזר החרדי• " הנדרשים

  19:11 15.03.2016/ ו "אדר ב התשע' 'נחמן גור  ה
  .שדנה נקודתית בתאונות הדרכים במגזר החרדי –דיון נוסף בוועדת הכלכלה של הכנסת ) שלישי(קר התקיים הבו, במסגרת הדיונים הממושכים על המאבק בתאונות הדרכים

הציבורית באכיפה בתחבורה , והיא נובעת מחוסר מענה מיטבי בתשתיות, העלייה בשיעור תאונות הדרכים במגזר החרדי מדאיגה", ר ועדת המשנה לבטיחות בדרכים"יו, כ אורי מקלב"ח, לדברי חבר הוועדה
  ".בשינוי גישה של הממונים ניתן להוביל להקטנת מספר התאונות והנפגעים. ובהסברה

  .מהממוצע הארצי 2.5במהלך הדיון הוצגו נתונים לפיהן שיעור היפגעות ילדים חרדיים בתאונות דרכים גבוה פי 
אלף ילדים בישראל אינם נחשפים היום להסברה או  70. "תלמידי החינוך החרדי היו הראשונים להיפגע מכך –סדות החינוך כי כאשר קוצצו תקציבי ההדרכה לזהירות בדרכים במו, על כך אמר חבר הוועדה מקלב
  .אמר, "להדרכה בנושא זהירות בדרכים

  .ת מוסדות חינוךבייחוד בסמוך ובהסעו –עומס וצפיפות הולכי רגל ותנועה , עוד התברר כי תאונות דרכים רבות נובעות בשל תשתיות כבישים לקויות
  .משום שבמגזר החרדי משתמשים רבות בהסעות לצורך שינוע תלמידים למוסדות החינוך ומהם, במגזר החרדי נרשם שיעור גבוה של תאונות דרכים בהן מעורבות הסעות ילדים, בנוסף

  .והגברת הפיקוח והרגולציה על הנהגים בנושא זה נרשמה בשנים האחרונות ירידה במספר תאונות הדרכים לנוכח מהלכים של הסברה, עם זאת
  .הן נוסעים שנפגעים והן הולכי רגל שנפגעים מהאוטובוסים –גם שיעור מעורבות התחבורה הציבורית בתאונות הדרכים במגזר החרדי גבוה יותר 

בנוסף קיימים גם בעיות . כאשר העומס הזה משפיע על שיעור התאונות, מאות אוטובוסים מידי יוםברחובות צרים בשכונות ירושלים ובני ברק וערים חרדיות נוספות נוסעים . השימוש בתחבורה הציבורית רב"
  .כ מקלב וציין כי גם בנושא זה הרשויות צריכות להשקיע משאבים"אמר ח, "בטיחות בתחבורה הציבורית עצמה כשנהגים רבים מעורבים בתאונות

כאשר המסר , אמר מקלב בדיון והציע שורה של מיזמי הסברה שניתן לקיים במגזר החרדי, "זו ההשתדלות שלנו. ונה אפשר לצמצם את שיעור תאונות הדרכיםבפעילות נכ. החובה שלנו היא להתמודד עם הנתונים"
  .המרכזי הוא הזהירות בדרכים

ת שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות משום שבמאמצים משותפים ניתן לצמצם את שיעורי בין היתר באמצעו, על הרשויות לחשוב על הציבור החרדי ולהקצות לו את המשאבים הנדרשים ולפעילות הסברה"
  .סיכם, "תאונות הדרכים

  

  הלרשיון נהיגה לבחורי ישיבם החילוניים דואגים "והחכי
  "בישיבות מעיפים בחור שמוציא רשיון: "דיון בכנסת

    איתי גדסי  15.03.2016ה׳ באדר ב׳ תשע״ו   21:43  

לא : משרד החינוך● " ה לא פוטר לימוד זהירות בדרכים"פטור מלימודי ליב: "כ כבל בדיוני השימוע לבלימת הקטל בדרכים"הכלכלה חר ועדת "יו
  מתקצבים לימודי זהירות בדרכים בחינוך החרדי העצמאי

ולכן אנחנו פוגשים לא מעט . הישיבהברוב המוסדות החרדים חל איסור על בחורי הישיבות להוציא רישיון נהיגה אלה שנתפסים לפעמים עפים מ
  הם פשוט פוחדים. שנוהגים בלי רישיון מתוקף האיסור הזה

בהכשרת  ,הדיונים עסקו בדרכים להפחתת מספר הנפגעים בקבוצות אוכלוסייה בהן הפגיעה היא הקשה ביותר. קיימה היום שני דיונים במסגרת השימוע הציבורי לבלימת הקטל בכבישים, ועדת הכלכלה של הכנסת
  .הנהגים בדגש על נהגים חדשים ונהגים מקצועיים ובחינוך לבטיחות בדרכים

הרוגים הוא היה נדרש לשים את  355ל שהיה מעז לומר לראש הממשלה ושר הביטחון שהשנה יהיו "אם היה רמטכ"ר כבל חזר על מחויבותו לעשות הכל כדי לשנות את המציאות בדרכים והזכיר את דבריו כי "היו
  ".פתחות בו במקוםהמ
אנחנו מזהים פחות . "16%וחלקם מקרב הנהגים עומד על  20%מההרוגים היו מהמגזר הערבי בעוד שחלקם באוכלוסייה עומד על  30% 2015-ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הציג נתונים לפיהם ב"מנכ

  .אמר, "אין הרתעה ויש בעיה בתשתיות, ציות לחוק
אין להם , יש תופעה של נהגים צעירים במגזר החרדי, שימוש חסר בהתקני ריסון עקב ריבוי ילדים, במגזר החרדי ישנן שתי תופעות"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים אמר בדיון כי מרדכי בהירי דואני מנכ

  .רכבים ואין להם ניסיון ולכן ההיפגעות גדלה יותר
ולכן אנחנו פוגשים לא מעט שנוהגים בלי רישיון . וסדות החרדים חל איסור על בחורי הישיבות להוציא רישיון נהיגה אלה שנתפסים לפעמים עפים מהישיבהברוב המ"אודי דויטש מלשכת עורכי הדין אמר בדיון כי 

  ".הם פשוט פוחדים. מתוקף האיסור הזה
שאותם הוא לא יכול לתקצב בשל , אמר כי המשרד לא מתקצב חינוך תעבורתי בחינוך החרדי העצמאי, אבירםמקס , מנהל אגף זהירות בדרכים במשרד. באשר למגזר החרדי עלה כי עיקר הנפגעים הם הולכי רגל

  ".ה לא פוטר מלימודי זהירות בדרכים"פטור מליב"ר כבל אמר בתגובה כי "היו. ה"העובדה שאינם לומדים לימודי ליב
. כאשר העומס הזה משפיע על שיעור התאונות, צרים בשכונות ירושלים ובני ברק וערים חרדיות נוספות נוסעים מאות אוטובוסים מידי יום ברחובות. השימוש בתחבורה הציבורית רב: "כ אורי מקלב אמר בדיון"ח

  .קיע משאביםכ מקלב וציין כי גם בנושא זה הרשויות צריכות להש"אמר ח, "בנוסף קיימים גם בעיות בטיחות בתחבורה הציבורית עצמה כשנהגים רבים מעורבים בתאונות
, כ הרב מקלב בדיון והציע שורה של מיזמי הסברה שניתן לקיים במגזר החרדי"אמר ח, "זו ההשתדלות שלנו. החובה שלנו היא להתמודד עם הנתונים בפעילות נכונה אפשר לצמצם את שיעור תאונות הדרכים"

בין היתר באמצעות שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות משום , רדי ולהקצות לו את המשאבים הנדרשים ולפעילות הסברהעל הרשויות לחשוב על הציבור הח. "כאשר המסר המרכזי הוא הזהירות בדרכים
  .סיכם, "שבמאמצים משותפים ניתן לצמצם את שיעורי תאונות הדרכים

  

  דואגים שהמדינה תכפה ליבה על החינוך החרדי שים"רדוהח

 !קחי אחריות, מדינה
, מצח מחוץ לקופסא-בחשיבה עזת, כעת. לחרדים למנוע מילדיהם לימודים כלליים בסיסייםהיא זו שפשעה ואיפשרה 

הם שייפצו את  - אלה שזוכים לשיימינג וחרמות על כל ניסיון להביא לשינוי חברתי , היא מצפה שההורים או המוסדות
 הפכתם את הקורבן לאשם. יוצאי המגזר שאינם מצליחים להתפרנס בכבוד

 11:04,  26.04.16  :פורסםאליעזר היון 
רקליטות הוצגה במסגרת עמדת הפ. ובכך פגעו ביכולות הפרנסה והקריירה שלהם הפרקליטות הודיעה כי תתבע פיצויים מהורי תלמידים חרדיים וממוסדות חינוך אשר לא לימדו את ילדי ונערי המגזר לימודי ליבה 

 .שהכירה בזרם חינוכי הפוגע בהם כחוקי, תביעת נזיקין שהגישו עשרות יוצאים בשאלה נגד המדינה
או גרוע מכך מטמטום וחוסר , טנותהאם היא נכתבה ממקום של שרל: מעלה תמיהה עזה -" התובעים גופם אשמים שלא בחרו מקום לימודים הכולל לימודי ליבה"כמו גם האמירה כי  -התגובה הזו של הפרקליטות 

 .קשה להחליט: בכנות? הבנה סוציולוגית בסיסית
, "תלמודי תורה. "בטענה מגוחכת עד ביזארית כי בכך תיפגע שלמותם הדתית, מנועים מללמוד מקצועות בסיסיים שכל ילד בעולם המערבי נחשף אליהם) ובמקרים רבים גם הוריהם(הילדים החרדים המסכנים 

וראשי המוסדות עוברים מסע שיימינג באמצעות , הם גם סופגים קיתונות של בוז ולעג. ובתי ספר חרדיים שמעזים להציע לתלמידיהם מעט לימודי אנגלית או מתמטיקה זוכים להתנכלויות בלתי פוסקות, "יםחיידר"
 ."פשקווילים"כרזות ו
ויכולות , חלק לא מבוטל מהם אינו מכיר אף את אותיות השפה האנגלית, הנערים החרדיים מגיעים לנישואיהם כשהם חסרי השכלה בסיסית ביותר: עובד –ולו מועטת , לגיטימציה כנגד כל ניסיון לליברליזציה-הדה

 .ובעיקר מכמירות לב, מביכות, דלות, זה שאליו הם יצאו עם נשותיהם הטריות, הניסוח וההתערות שלהם בעולם האמיתי
 אחד לילה שלם על משוואה עם נעלם

רק שאז הם גילו שגם שם הם נאלצים לירוק דם בלילות כדי לפענח טקסט פרוזאי . סטודנטים חרדים נרשמו ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה בשנים האחרונות 10,000-כ. נכנסים לעולם האקדמי? מה עושים
 .למשל, משוואה עם נעלם אחד. מאות שעות על לימודי בסיס ועל הבנת מושגים שאותם שמעו לראשונה בחייהםונאלצים לכלות , מגדפים את מוסדות החינוך החרדיים, הם חורקים שיניים. באנגלית

 .לשםואין כל דרך שפויה לקדם אותם  ,אלה הרי חיים בעולם שכבר אינו רלוונטי למאה העשרים ואחת? אולי המוסדות וראשי מערכת החינוך החרדית? הפוליטיקאים החרדים? ההורים, אז מי אשם
, גם אם ההזהרות האלה חסרות כל היגיון. משום שהם מדברים בשם אמונה דתית יוקדת ומתעקשים שכל סטיה מהמסורת המוכרת והבטוחה תקעקע את יסודותיה, אנשים פונדמנטליסטים קשים לשכנוע, ככלל

 .כמעט בלתי אפשרי להתעמת עם הקביעות הללו
 'בתקבל שידוך מסוג ? לימדת את ילדיך אנגלית

לא כולם מסוגלים . אין מה לבוא בטענות כלפיהם. מחשש שיתפסו כרפורמיסטיים מסוכנים, חוששים להביע עמדה שונה וחתרנית בקול רם, גם מובילי הדעה שעשויים לחולל שינוי כל שהוא ומאמינים בצורך כזה
 .השינוי הזה פשוט גדול עליהם. לכך

מי ישמש : דרשתי פעם מאחד כזה להתמודד עם השאלה. ומאמינים כי זו הדרך הטובה ביותר עבור ילדיהם, ות המעוותות של האידיאולוגיה החרדיתבמקרים רבים הם מפנימים את התפיס? וההורים
לא מהינים לשלוח את ילדיהם , שמבינים את האיוולת, יםהורים אחר!". החילוניים: "הוא ענה לי בלי להתבלבל'? אקמול'אם הדור הבא לא יודע לקרוא את המילה , מהנדס או רופא בעם ישראל, כאופטומטריסט

 .הם יודעים כי ישלמו על כך מחיר חברתי כבד וייענשו באיכות שידוכי הילדים. למוסדות מתקדמים יותר
יודעים היטב כי חברה בריאה לא יכולה , ונמצאים שנים בתוך המהפכה המדעית שפועלים במרחב הליברלי, הם. הם רשויות המדינה ומשרד החינוך) אין מילה יפה יותר, כן(בסיפור הזה , אפוא, הפושעים היחידים

 .להתקיים ללא לימודי בסיס
קו עם הנורמה  הם מאשימים את התלמידים האומללים ואת הוריהם שנאלצו ליישר, בעזות מצח, וכעת, הם הזניחו את הילדים החרדים המסכנים. הקבוצה העלובה של מוגי הלב הללו לא עשו כלום במשך שנים

 .הגיעה העת. על אזלת היד הזו מישהו צריך לשלם. החברתית כדי לא להידחק אל שולי החברה החרדית
 .האשמים הם הקרבנות עצמם: ומצאו פתרון יצירתי, החליטו לחשוב מחוץ לקופסה, באופן סוריאליסטי, אלא שהם, כפי הנראה, גם בפרקליטות מבינים זאת
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  פרשת הכותל הרפורמי
אחרי שמכרו את החינוך הבנים , אחרי שמכרו את בחורי הישיבות

  מכרו בשקט גם את הכותל המערבי לרפורמים, והבנות
 רבינוביץ, דרעי ,גפני, טוען כי במפגש זה, מהתנועה הרפורמיתיזהר הס 

  לדבריו גם הוא נוכח בפגישה ו, את מתווה הכותלמסכמים  ,ומנדלבליט

  
  

  !!!שטיינמן הסכים למיתווה הכותל הרפורמיהרב ": מצב הרוח"עלון 

  
  
  

, נשות הכותל" נגד" "מערכהכאילו "הכשהתחילו את 
  : אמר אחד מגדולי התורה, 'בהפגנת הבנות וכו

  "!כי זה דרכם, בטוחני שהם כבר יושבים להתפשר עימם"
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  דעת תורה 
  בענין מסירת הכותל לרפורמים
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  הכותל הרפומיומה חושבים החילונים על מתווה 
  החרדים איבדו את הערכים שלהם: פרשן עיתון הארץ

. ״הים אולי אותו ים אבל החרדים אינם אותם החרדים״: עוקץ הבוקר בטורו השבועי את המפלגות החרדיות' הארץ'פרשן עיתון 
  )פוליטי(שיהיה״ , ״אם צריך לבלוע איזה צלם: על הח״כים החרדים

   05.02.16  10:02  ו בשבט תשעו "כ | ישי כהן 
הפרשן . ממשיכה לעורר סערה, רחבה שתהיה מעורבת ולא על פי הורה היהודית, והעניקה להם רחבת כותל משלהם' נשות הכותל'העובדה שהמפלגות החרדיות יושבות בממשלה שלראשונה הכירה ברפורמים וב 

  .1967עוקץ הבוקר בטורו השבועי את המפלגות החרדיות ואומר כי הם אינם החרדים של שנת   יוסי ורטר 'הארץ'יר של עיתון הבכ

. לגברים ונשים בצד רחבת הכותלבהיסטוריות ובכל הגדרה מפוצצת אחרת של החלטת הממשלה להקים מתחם מעורב , בדרמטיות, לא ניתן להגזים בחשיבות"  : בפתח דבריו מתייחס ורטר לעצם ההסכם וכתב
שנה התבחבשו ממשלות ישראל סביב הסוגיה הרגישה הזאת ודווקא ממשלת נתניהו  20. ההחלטה מכירה לראשונה בזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי ביהדות ומעניקה לחסידיהם שטח תפילה משלהם בכותל

  ".ביצעה את המהלך -! שאפו - הרביעית 

הראשונים שהגיעו  15שנה נפלה כאן ממשלה מכיוון שכמה משריה לא הספיקו לחזור הביתה לפני כניסת השבת מטקס קבלת מטוסי האף־ 40לפני : "וץ את הפוליטיקאים החרדיםואז עובר הפרשן הבכיר לעק
זה , לבין מה שקרה השבוע ועבר בדממה במערכת הפוליטית החרדית והדתית) ל נמנעו אז בהצבעת אי אמון בממשלת רבין הראשונה"שרי המפד( 1976אם משווים בין התקרית הפעוטה ההיא מדצמבר . ל"לצה

  ".כמו להשוות בין קפצון של פורים לפצצת אטום

" צלם בהיכל"יצא שלשום בכותרת ענקית , "המשפח", העיתון הנפוץ ביותר במגזר. בציבור החרדי הרוחות סוערות באופן יחסי. הים אולי אותו ים אבל החרדים אינם אותם החרדים. השתנינו מאז, אין ספק: "לדבריו
  .מלמלו משהו כדי לצאת ידי חובתם ועברו לסדר היום) יהדות התורה(יעקב ליצמן ומשה גפני , מנגד. על רקע אדום־דם

, הפעם לגבי הורדת מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית —ל ידי נתניהו לא לכותל אלא כתגובה למופע נוסף של גניבת קרדיטים ע —) נטישת המליאה(שמר את אקט ההיעלבות הנזעם שלו ) ס"ש(אריה דרעי "
  ".בכך הסתיימה הפרשה מבחינת הפוליטיקאים. החלטה שיזם דרעי וביבי כהרגלו ניכס לעצמו

על ידי ראש הממשלה לא תמהר לחולל משברים קואליציוניים שעלולים  כשאתה משומן ומפונק ומורעף תקציבים ומתנות כיד המלך ומה לא: ככה זה: "מדוע החרדים שותקים, לדבריו, ורטר מסביר את הסיבה
  ".שיהיה, ואם צריך לבלוע איזה צלם. להתפתח השד יודע לאן ולקטוע באיבו את כל הטוב הזה

  
  

  ?למה שותקת היהדות החרדית
  .''ים ומחר יגזרו כאן זקניםהיום הם גוזרים את הכותל לשני. "אפרים הולצברג מהרובע היהודי בירושלים מזהיר מחלוקת הכותל

  15:41 01/03/16 ,ו"א באדר תשע"כ ,בני טוקר
  .מזהיר מהקצאת חלק מהכותל המערבי לטובת תפילות הרפורמים, אפרים הולצברג, תושב הרובע היהודי בירושלים

ליד הרב קנייבסקי והרבי , ם בבני ברק"ץ היו מחליטים לבנות בית כנסת רפורמי ברחוב רשב"שנתניהו והבגתארו לעצמכם . יש כאן מהלך כולל של מלחמה בדת ובציבור וחלק מהרבנים לוקים באטימות נוראית"
  .הרי מיד היו מכריזים ביהדות החרדית על הפגנת המיליון, מגור

, עוד מעט גם יגידו שקבר רחל שייך לפמיניסטיות כי רחל היתה אישה, טומאה לעולםכנראה ירדה רוח . וקול דממה דקה נשמע, להפוך חלק אחד לשטח הפקר, הנה כאן אנשים קוראים לחצות את הכותל לשנים"
  ".ץ"אולי שגם יפנו לבג

    
מהתחלה ועד הסוף הוא הרב אלישיב והרב אויערבך זעקו שהכותל המערבי , כל הרבנים אז", הולצברג מזכיר את הצעקות שהשמיעה היהדות החרדית לפני שלושים שנה כשהוחלט על חפירות ארכיאולוגיות בכותל

  .התכוונו לתפילה נורמטיבית יהודית, הם לחמו נגד הארכיאולוגים וכשהם התכוונו לתפילה, שטח תפילה
  

היום הם גוזרים את הכותל . ד הפקרחלק אחד כשר וחלק אח, הכותל זה לא בלוק של גבינה צהובה מחוררת ?איך אפשר לדבר על קריעת הכותל לשניים. רים לא מבינים את חומרת המצב"היום חלק מהאדמו''
  ".אלי ולהתאחד כולנו נגד היוזמה הזאת' צריכים לצעוק מי לה. לשניים מחר יגזרו כאן זקנים

  

  

אם הכניסות  –' כותל רפורמי'לא מתנגד ל? גפני נכנע
  יהיו נפרדות

ואנחנו לא נסכים , יא שכאילו אנחנו ניכנס יחד איתםהתוכנית שהוצגה ה: "ר דגל התורה על העימות ברחבת הכותל המערבי"יו
אבל לא , מברכים על כל נכונות של הפוליטיקאים החרדים להעדיף את דרך הפשרה: "הרפורמים והקונסרבטיבים בתגובה• " לזה

  "תהיה תזוזה מהמתווה עליו הסכמנו
  22:46 05.04.2016/ ו "אדר ב התשע'ו "כ יוני גרין

בתנאי , כי הוא וחבריו יסכימו להקצאת רחבה לזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי, ר דגל התורה"אמר יו  ', הארץ'עם יאיר אטינגר מעיתון ) שלישי(בשיחה שקיים הערב ? ידיים ברחבת הכותלמרים , כ משה גפני"ח
  .עם באי הרחבה המרכזית, שהתוכנית לא תכלול רחבת כניסה משותפת
  .תבים לענייני חרדים בשולי ועידת דגל התורה השלישית שנפתחה היום בקיבוץ חפץ חייםגםני אמר את הדברים במהלך שיחה עם כ

  .ל"ש אלישיב זצ"היה מקובל על הגרי, שמבוסס על עיקרון של הפרדה, הסדר דומה, לדברי גפני
לעולם  –בשעתו הרב אלישיב הורה לנו : "הוא הזכיר את הוראת הרב אלישיב ואמר". לא נכיר בהם לעולם. אנחנו מנהלים מלחמה עם הרפורמים: "כשאמר, עוד קודם לשיחה התייחס גפני לדברים בנאומו בוועידה

  ".לא נסכים למצב שבו אנחנו והם נכנסים דרך אותה כניסה! אנחנו לא איתם. זה העיקרון. לא נהיה ביחד עם הרפורמים
אנחנו . שיעשו, נניח שהם עושים בית כנסת. ולכן אנחנו מתרחקים מהם', לא נכיר ברפורמים לעולם'הדעה שלהם היתה , שיב והרב וואזנרעוד מזמן הרב אלי: "הוסיף גפני, בשיחה עם הכתבים לאחר נאומו בוועידה

  .אותו דבר בכותל. לא נכיר בהם ואנחנו לא יחד איתם
    
לא רוצה להיות יחד איתם , אני גזען. העיקרון שהתווה הרב אלישיב הוא שאנחנו לא רוצים מגע איתם", לדבריו". הואנחנו לא נסכים לז, התוכנית שהוצגה היא שכאילו אנחנו ניכנס יחד איתם. אנחנו מתרחקים מהם"

  ".איפה שהם נמצאים אני לא רוצה להימצא. המסר שלי הוא מסר של שלום לציבור החילוני ומסר של מלחמה כלפי הרפורמים. אני גם לא נותן להם מקום. בשום נושא
  .ר אביחי מנדלבליט"שהציג היועץ המשפטי לממשלה ד' מתווה הכותל'המשותפת למתפללים מכל הזרמים היא אחד מהיסודות המרכזיים של רחבת הכניסה 

  .נציגי הרפורמים כבר הודיעו כי לא יתפשרו על המתווה
בשם כל ההנהגה , בידי מזכיר הממשלה יש מכתב שלנו ומכתב של רב הכותל. ו כשנחתם המשא ומתןהפשרות הסתיימ. לא תהיה תזוזה מהמתווה עליו הסכמנו: "מהתנועה הקונסרבטיבית נמסר בתגובה להארץ

הוא , אם מישהו חושב שידחוק אותנו מחוץ לגדר. כותל אחד לעם אחד –אנו סומכים על ראש הממשלה שיעמוד בהתחייבותו הפומבית . ובו הסכמה מפורשת של שני הצדדים למתווה, מ"החרדית אותה ייצג במו
  ".טועה בענק

  .יחד עם זאת הכניסה המשותפת היא תנאי מרכזי. אנו מברכים על כל נכונות של הפוליטיקאים החרדים להעדיף את דרך הפשרה על פני מחלוקת ומריבה: "מהתנועה הרפורמית נמסר להארץ
חרדים שיתקשו עם העניין מוזמנים . ליצמן ודרעי, כניסה המשותפת הוסכם על ידי רב הכותל רבינוביץ בידיעת גפניעניין ה, יתרה מכך. כל המתווה מבוסס על רעיון של אתר לאומי אחד עם שתי רחבות תפילה"

  "להיכנס מהשער הצפוני לרחבה הציבורית

  

כ משה גפני יאפשר כותל רפורמי עם כניסות "ח
  ?נפרדות

. ליו תהיה נפרדת מהכניסה לכותל הרגילכ משה גפני הביע הסכמה לכותל רפורמי בתנאי שהכניסה א"מדווח כי ח" הארץ"
  )חרדים" (לא יחד איתנו -שילכו לאן שהם רוצים : "כ גפני"בנאומו מוקדם יותר אמר ח

  
    05.04.16   22:07   תשעו ' ו באדר ב"כ|  ישראל כהן

  .זאת בתנאי שהכניסות והיציאות יהיו בנפרד מהכותל הרגיל, כי חבר הכנסת משה גפני התבטא כי יסכים להקצאת רחבה נפרדת עבור הרפורמים בכותל המערבי) שלישי(דיווח הערב " הארץ"אתר 
    .צוטט גפני בידיעה" לא נסכים למצב שבו אנחנו והם נכנסים דרך אותה כניסה! אנחנו לא איתם. זה העיקרון. לעולם לא נהיה ביחד עם הרפורמים -הרב אלישיב הורה לנו  בשעתו"

  כ גפני את ההתנגדות לכותל הרפורמי ועמד על הנקודה ה"הסביר ח, כי במהלך נאומו בוועידה, יצויין

    



  94עמוד |  ו  "ניסן תשע|    7גליון |  לשמד   חרדים

  : ליצמןחרדי השר הבריאות 
  רפורמות  ליץ עלממשרדך מ

  ברית מילהמצות ב
הרפורמות ושינויי הסטטוס קוו בנושאי דת ממשיכים ביתר שאת תחת ממשלת 

  והפעם רפורמות מזעזעות בברית מילה .ס"וש' ג, מפלגות, הרפורמים והרפורמיסטים
ימליץ להורים להימנע  משרד הבריאות

     מילהממנהג מציצת הדם בטקסי ברית 
ימליץ המשרד , שיופץ באופן קבוע ליולדות ולהורים טריים, במסמך. מתכנן משרד הבריאות להפיץ מסמך מפורט העוסק בסכנות וביתרונות של טקס ברית המילה, אחרי שנים רבות שבהן נמנע מלעסוק בנושא

  .את הסיכון להידבקות של התינוק בהרפס 3.5ל אצל חלק מהמוהלים ושלדברי רופאים מגדיל פי טקס המקוב, להימנע מהמנהג שבו מבצע המוהל מציצת דם באמצעות הפה באיבר הנימול
שנמסר  המסמך יופץ באופן קבוע כחלק מהמידע, על פי התכנון. האלחוש ועוד, ובפרט על אופן החבישה, המסמך כולל התייחסות לסוגיות כמו מיהו מוהל מוסמך ורופא־מוהל והסברים רפואיים על התהליך עצמו

  .ליולדת בבתי החולים או בתחנות טיפות חלב בימים הראשוניים שלאחר הלידה
, ובכלל זה גם בקרב האוכלוסייה המוסלמית, אלף בריתות 70-מדי שנה מתקיימות בישראל כ. ובמערכת הרפואית העדיפו עד כה שלא להתייחס לנושא, טקס ברית המילה מוגדר בישראל פעולה דתית ולא רפואית

  .רובם המכריע אינו חמור, מקרים בשנה 70-שיעור הסיבוכים הרפואיים של ברית המילה הוא נמוך ומסתכם בכ. זרת גם היא במוהלים יהודיםהנע
ולכן המידע הזה , רוב המקרים לא מתבצע על ידי אנשי רפואהטקס שב"מדובר ב, לדבריו. ר איגוד רופאי הילדים"יו, אלי סומך' מסביר פרופ, "קיים חוסר אחידות ויש פערי מידע גדולים בכל מה שקשור לברית מילה"

  ".בראש ובראשונה להורים, רלוונטי לכל מי שמעורב בתהליך
פרנסיס ' פרופ, ית לבריאות הילדר המועצה הלאומ"לדברי יו. הילד ואיגוד רופאי הילדים וכן אנשי הרבנות הראשית  ומעורבים בו גם המועצה הלאומיתלבריאות, תהליך ניסוח המסמך המיועד נמשך כמה שנים

  .ובאחרונה הועברו הערות המועצה למשרד הבריאות, ניסוח המסמך לווה בלא מעט מחלוקות, מימוני
שיעור , תוני איגוד רופאי הילדיםעל פי נ". מציצה הישירה"אחד הגורמים שתרמו להתנעת התהליך היה חששם של רופאים מהידבקות של תינוקות בהרפס במקרים שבהם משולב בטקס ברית המילה מנהג ה

לעומת מילה  3.4סיכון הגדול פי , מטפל או בעקבות ברית מילה, מהמקרים נגרמים מהדבקה אוראלית על ידי הורה 10%עוד עולה כי . אלף לידות 100-מקרים ל 8.4–ההידבקות בהרפס בקרב ילודים מסתכם ב
  .ללא מציצה ישירה

לשאיבת הדם במקרים שבהם קיימת סכנה להעברת מחלה ") קשית("הכריזה הרבנות הראשית על האפשרות לשימוש בכלי סטרילי  2002בשנת . הרפואית וגם הדתית הנתונים הללו מוכרים היטב בקהילה
ובדיקה עוררה חשד שהנגיף , ת בבית החולים לאחר שנדבק בהרפסהתינוק מ. 2011על רקע חקירה פלילית בברוקלין באשר לנסיבות מותו של תינוק בספטמבר  2012הנושא צף ועלה לדיון שוב בשנת . מידבקת

)HSV-1( ,האיגוד לרפואת ילדים והאיגוד לניאונטולוגיה מכתב הקורא ליולדות לבחור במוהל  2013בישראל פרסם בשנת ". מציצה ישירה"הועבר אליו באמצעות המוהל שמל אותו תוך שימוש ב, שנמצא בחלל הפה
  .ציצה ישירההמשתמש בקשית במקום מ

לא ידעו כלל  13%-ואילו ב, מהמקרים נעשה שימוש במציצה ישירה 49%-אלי סומך מצאה כי ב' ר דיאנה טשר ופרופ"ד, ר אלומה חובל סלע"בדיקה מדגמית ראשונית שנערכה בבית החולים וולפסון בחולון על ידי ד
וזה אכן מה , ביקשנו לראות את סרט הווידאו מהאירוע. האם התעקשה שלא היתה מציצה ישירה, ים שבו אושפז אצלנו תינוק עם הרפסבאחד המקר. "הבדיקה נערכה באוכלוסייה שאינה חרדית. אם היא בוצעה

  .דווקא הציבור החילוני שאינו בקיא בהלכות ובדקויות הכרוכות בטקס אינו נותן את דעתו על מנהג המציצה הישירה והשלכותיו, לדבריו. מספר סומך, "שקרה
הסיבוכים האפשריים לאחר , הכנה לברית, מבצע הברית, בחוברת מפורטים נושאים כגון הליך המילה. נכתבת בימים אלו, המיועדת לציבור הכללי, חוברת בנושא בריתות מילה: "רד הבריאות נמסר בתגובהממש

ועדה של משרד (היות שבחוברת יש התייחסות להליך המילה ולפעילות הוועדה הבין־משרדית . לרופאי ילדיםטיוטת החוברת נמצאת בהתדיינות עם המועצה הלאומית לפדיאטריה והאיגוד . ברית מילה ועוד
  ".הגרסה המגובשת תועבר לרבנות הראשית לשם קבלת הערותיה, )הבריאות והרבנות הראשית

  
  

 

המודיע בצרפתית משתף פעולה עם 
  הסוכנות היהודית הציונית
: תבגלל פרסומת של הסוכנות היהודי

  'גשר'בצרפתית שינה שמו ל' המודיע'

מתקפת 'היוצא לאור במתכונת צרפתית עמד בשבועות האחרונים מול ' המודיע'עיתון 
שמו של העיתון • ' הסוכנות היהודית'בעקבות טענות כי פרסם מודעות של ', פשקווילים

  'חדשמדובר רק במיתוג ': אך במערכת מסבירים - ' גשר'ל, בהוראת הרבי מגור, הוחלף
  16:52 15.03.2016/ ו "אדר ב התשע' 'ה  אליעזר היון

    .הוחלף שמו, ובעקבות כך' סוכנות היהודית'מתברר כי העיתון הוותיק הואשם בעת האחרונה בשיתוף פעולה עם ה  '?גשר'בשפה הצרפתית את שמו ל' המודיע'שינה עיתון  מדוע 
  .אם כי תכניו היו שונים מהעיתון המתפרסם בעברית, גם במתכונת צרפתית 2007ור בשנת החל לצאת לא, המזוהה עם חסידות גור', המודיע'עיתון 

  .הקוראת לעלייה לישראל', סוכנות היהודית'הדרמה החלה לאחר העיתון בגירסתו הצרפתית פירסם מודעה של ה, nrgלפי דיווח של צביקה קליין באתר 
כך אנו , חישובים פיננסיים הביאו אותם לשתף פעולה עם גורמים עוינים ליהדות. "טענו כי העיתון משתף פעולה עם מוסדות שאינם חרדים', וראת לעזרהצרפת ק'תחת הכותרת , פשקווילים שהופצו ברחוב החרדי

צאיהם מאחר שהם בטוחים שאלו הם המוסדות החרדיים והורים רבים מתפתים לשלוח לשם את צא, מכללות ועוד, מוסדות מזרחיים מעורבים, בפרסומים אשר ריח זר להם' המודיע הצרפתי'מוצאים את 
  ".האותנטיים

ועוד , ילדי טהרן, מרוקו, אלו שהעלו את ילדי תימן', הסוכנות'ובשנים האחרונות משתף פעולה המודיע פעולה עם , לבושתנו הדרדרו את מדחי אל דחי: "המנשרים ביקרו גם את שיתוף הפעולה עם הסוכנות היהודית
  ".ועכשיו גזרו השמדה המונית גם על יהודי צרפת בפרסומים הקוראים להם לעלות ארצה, י ועקרו מהם כל זיק של יהדות"עולים הרבבות ילדים 

    
  ".והכל בגושפנקא חרדית, רחמנא ליצלן, גמוריםובניהם הופכים משומרי מצוות לחילונים , רק בשנה האחרונה נפלו מאות משפחות ברשתם של הסוכנות: "גרם העיתון לנזק חינוכי רב, לטענת מפיצי הפשקווילים

  .על שינוי השם, בהוראות הרבי, ולכן הוחלט, לא רצו ששמם יקשר עם עיתון שמעניק גושפנקא לגופים כמו הסוכנות היהודית', המודיע'השולטת בעיתון , בחסידות גור, על פי הדיווח  
  .'יתוג חדשבמ'מסבירים כי מדובר רק , מאידך, במערכת העיתון הצרפתי
  .כמותג מוביל' המודיע'כאשר הקמנו את העיתון התייעצנו בנושא וקיבלנו הדרכה להמשיך ולהשתמש ב, בתחילת דרכינו קיבלנו פניות לקרוא לעיתון בשם כזה או אחר: "במאמר המערכת נכתב

הוא גשר מישראל ' הגשר'. שנים אנו עומדים בפני חידוש ומיתוג מחדש בכדי להכפיל ולשלש את העוצמה שלו 9אחרי . רשפונה לקהל רחב יות, בניגוד לעיתון שלנו, עיתון המודיע בעברית פונה לקהל יעד ספציפי"
 ".מדובר בהחלפת השם בלבד… שמטרתו לקרב ולא לרחק, לצרפת ואף להיפך

 


