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אישי	ציבור	חרדיים	מתריעים:

המדינה	מכוננת	מערך	אגרסיבי	של	פיקוח	על	
מתן	דיחוי	'תורתו	אומנותו'	כחלק	מהמזימה	

להגביר	את	הגיוס	בקרב	בני	הישיבות
הצוות	הבין	משרדי	קובע	כי	הפיקוח	על	אישורי	הדיחוי	נועד	"למטרות	עידוד	הגיוס"	-	"האכיפה	
איכותי	 מיטבי,	 "מענה	 ותעניק	 ביעדים"	 ועמידה	 הגיוס	 להגברת	 כמנוף	 תשמש	 האפקטיבית	
ומשרדי	 זה	 בתחום	 ייחודי	 פיקוח	 מנגנון	 הוקם	 לא	 בעבר	 	• ושירות"	 גיוס	 שיעודד	 ומרתיע	
ניצול	לרעה	של	האישורים,	כמו	בכל	מנגנון	אחר	המנפיק	אישורים	 הישיבות	נדרשו	רק	למנוע	
רשמיים,	ולכן	גם	לא	אויימו	בני	ישיבות	בגיוסם	לצבא	בשל	חריגות	פורמאליות.	עתה,	לעומת	
זאת,	מדובר	באמצעי	מוצהר	ובאמתלה	גלויה	"להגברת	מספר	המתגייסים	מקרב	בני	הישיבות"

	תעתועי
משא	ומתן

טרם  הדברים,  כתיבת  בעת 
הפוליטיים  התעתועים  הסתיימו 
המשא  האחרונים.  הימים  של 
לבין  נתניהו  בין  המתנהל  ומתן 
להסתיים  היה  שאמור  ליברמן, 
בנקל ובמהירות, טרם הגיע לכלל 
חתימה על הסכם סופי, נכון לשעת 

כתיבת שורות אלו.
חוסר  לכך,  הסיבות  אחת 
ליברמן  לבין  האוצר  בין  הסכמה 
יו"ר  בריה"מ.  לעולי  הפנסיה  על 
ישראל ביתנו הודיע כי אין בכוונתו 
הרפורמה  בנושא  להתפשר 
בפנסיה, כשמנגד שר האוצר משה 

כחלון מביע התנגדות נחרצת.
בתגובה לתקשורת, טען נתניהו 
לגיטימית  בהתנהלות  מדובר  כי 
למשא ומתן, במהלכו כל צד מנסה 
הישגים,  ולמקסם  עמדות  לשפר 

ואין כאן כל משבר.
נכונים,  נתניהו  שדברי  בהנחה 
מן  לרדת  יצירתי  פתרון  יידרש 
ליברמן  טיפס  שעליו  הגבוה  העץ 
במיליארדים,  נאמדת  שעלותו 
יינטלו.  מהיכן  הוברר  כשטרם 
שעליו  לסכום  הרשמי  התירוץ 
כפשרה  אפשרית  הסכמה  תהיה 
המדינה',  ב'טובת  כמובן  יתמקד 
בגינה נעשו, כביכול, כל המאמצים 
להרחבת הממשלה. לכן אין לשלול 
גם את האפשרות שליברמן יצליח 
יום  של  בסופו  האוצר  את  לכופף 
מיליארדים  אותם  כל  את  ולהשיג 
הנדרשים  מתחילה,  שביקש 
ל'טובת המדינה', העומדת כאמור 

בבסיס הרחבת הקואליציה.
לאחר  הוצב  נוסף  מכשול 
הבית  יו"ר  דרישת  שהועלתה 
היהודי, כי כתנאי לתמיכתו בהסכם 
הקואליציוני המתגבש עם ישראל 
הליקויים  את  לתקן  יש  ביתנו, 
הקיימים, לדבריו, בקבינט. בליכוד 
בנט  של  לדרישתו  בביטול  הגיבו 
וטענו כי אין להם כל כוונה לפתוח 
הסכמים שכבר נחתמו עם מפלגות 

הקואליציה.
היתה  זו  דרישה  לכאורה 
תמוה:  כמהלך  להיחשב  אמורה 
ממנעמי  שנהנה  בנט,  דווקא 
הקואליציה, תוקע מקלות בגלגלי 
המאמצים להרחבתה ואשר יביאו 
לכך  התשובה   - ליציבותה?  גם 
של  הצטרפותו  וידועה:  פשוטה 
מימין.  בנט  את  מאגפת  ליברמן 
היום  עד  נהנה  היהודי  הבית  יו"ר 
של  ביותר  הימני  כסמן  מהגדרתו 
הממשלה, ועם הצטרפותו ליברמן 
השניים  בין  התמודדות  נפתחת 
המצביעים  ציבור  של  לבו  על 
אינו  איש  זאת,  עם  יחד  הימני. 
מאמין שבנט מתכוון להרחיק לכת 
סיכון  תוך  דרישתו  על  ולעמוד 
מנעמי השלטון. ניתן להבין אפוא 
כלפיו  שמפגינים  האדישות  את 
מדובר  כי  מעריכים  שם  בליכוד, 

בהבעת אי שביעות רצון בעלמא.

ההמלצות החמורות של הצוות הבין־משרדי 
לעמידה ביעדי הגיוס, הקובעות פיקוח אגרסיבי 
הזויים  כדי שימוש באמצעים  עד  על הישיבות, 
סערה  מחוללות  פרטיים,  חוקרים  הפעלת  של 
חרדיים  ציבור  ואישי  רבנים  החרדי.  בציבור 
במימוש מעשי של  כי השלטון החל  מתריעים, 
מערך  לכונן  יש  כי  שקבעו  הגיוס  חוק  סעיפי 

־אגרסיבי של פיקוח על מתן דיחוי 'תורתו אומ
נותו', כחלק מהמזימה להגביר את הגיוס בקרב 
בצורה  שקובע  החוק  ע"פ  זאת  הישיבות,  בני 
מוצהרת כי "הממשלה תפעל להגדלה הדרגתית 
תלמידי  מקרב  בפועל  המתגייסים  מספר  של 

הישיבות".
בדבריהם ציינו, כי אמנם בכל השנים נדרשה 
הקפדה מסוימת של משרדי הישיבות בענין מתן 

־אישורי הדיחוי, כך שיימסרו רק לתלמידים הלו
מדים בישיבה ואינם עוסקים לפרנסתם, והדבר 
ומינימליסטי ככל דרישה  נעשה באופן שיגרתי 
פורמאלית למניעת ניצול לרעה של האישורים, 
המנפיק  אחר  מנגנון  בכל  והמקובל  הנהוג  כפי 
לא  מעולם  גם  כך  משום  רשמיים.  אישורים 
מעשיות  השלכות  יהיו  כי  החשש  באוויר  עמד 
שיגרמו לכפות גיוס על בני ישיבות בשל חריגות 

פורמאליות.
הקובע  חוק  התקבל  בו  במצב  אנו  "הפעם 
באופן גלוי ומוצהר כי 'הממשלה תפעל להגדלת 

־מספר המתגייסים בפועל מקרב תלמידי הישי
ממשלתיים  מנגנונים  הוקמו  ובמסגרתו  בות', 
ציד  לחולל  מטרתם  שכל  ומתוקצבים  פעילים 
הפעולות  הגיוס.  יעדי  את  להגביר  כדי  נפשות 
וההצהרות הפומביות שנשמעו הוכיחו כי לצורך 
פיקוח  של  באמתלה  השלטון  משתמש  גם  כך 
וגלוי  אישורי הדיחוי, כאמצעי מוצהר  על מתן 
להגברת מספר המתגייסים מקרב בני הישיבות".
"רק עיוור או מי שמנסה להטעות את עצמו 
על  העכשווי  הפיקוח  כי  כיום  יטען  ביודעין, 
אישורי הדיחוי מהווה המשך טבעי ותמים של 
הנוהל שנהג כל השנים. הסעיפים בחוק הגיוס 
בעליל  מוכיחים  משרדי  הבין  הצוות  והחלטות 
כי עתה מבקש השלטון להלך אימים על ראשי 
התוקף  ובכל  יתירה  הקפדה  להקפיד  הישיבות 
לאלו  פנים  בשום  דיחוי  מתן  על  לחתום  שלא 
שאינם זכאים למעמד 'תורתו אומנותו', כאמצעי 
מעשי שישמש בפועל כחלק מהמנגנון המחריד 

של ציד הנפשות".
היטב  להבחין  ניתן  לעבר,  בניגוד  כאמור, 
במגמה גלויה זו מאז נחקק חוק הגיוס בקדנציה 
הקודמת - החוק שאושר מחדש בקדנציה זו - ובו 
נקבע מנגנון שלם ורחב של פיקוח על הישיבות, 

־שכן, כאמור, לא מדובר עוד אך ורק בצורך פור
מאלי למניעת ניצול לרעה של הסדרים חוקיים, 
כמו בכל מנגנון אחר המנפיק אישורים רשמיים, 
מספר  את  זו  בדרך  להגביר  גלוי  בנסיון  אלא 

המתגייסים מקרב בני הישיבות.
לכן נקבע בחוק הגיוס פרק שלם הנושא את 
מחוצפים  צעדים  קובע  ואשר  'פיקוח'  הכותרת 
וחסרי תקדים לפיהם שר הביטחון יוכל להסמיך 
מפקחים ובודקים, שיינתנו להם סמכויות פיקוח 

המפקחים  יוכלו  למשל,  כך,  ורחבות.  חריגות 
להופיע בכל עת בכל ישיבה וכולל, כאשר החוק 

־מעניק להם סמכות "להיכנס לחדרי לימוד בישי
ישיבה  ולדרוש מכל אדם הרשום כתלמיד  בה, 
או נמנה עם סגל הישיבה הנמצא בחדרי לימוד 
בישיבה למסור לו את שמו ולהציג לפניו תעודת 

זהות".
־החוק קובע גם חובות נוקשות של דיווח ומ

סירת מידע ע"י ראשי הישיבות, על מנת לנסות 
ולאתר בני ישיבות שניתן יהיה להסיר מהם את 

הזכות לקבל דחיית שירות.
צו  יינתן  "לא  החוק  ע"פ  כי  להזכיר  יש 
לומד  אשר  ישיבה  לתלמיד  אלא  שירות  דחיית 
בישיבה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף 
 40  - ובכולל  בשבוע,  שעות  מ-45  יפחת  שלא 
שעות בשבוע". המשמעות היא, כי ראש ישיבה 
 44 רק  שלומד  הישיבה  לתלמיד  דיחוי  שיעניק 
שעות בשבוע או ראש כולל שיתן אישור לאברך 
שלומד 39 שעות בשבוע, ייחשב כמי שלא עמד 
בהוראות החוק, כאשר המשמעות המעשית היא 
יהיה למסור את אותו בן תורה לזרועות  שניתן 
בשלילת  הישיבה  מנהלי  על  לאיים  ואף  הצבא 
'אישור  מתן  בשל  דיחויים  להעניק  סמכותם 

כוזב', כביכול.
בעבר, לא נעשה נסיון ע"י המדינה להיתלות 
בטענות מסוג זה כדי לגרוע בני ישיבות ממצבת 
לא  אם  גם  שירות,  לדחיית  הזכאים  התלמידים 
עמדו לחלוטין בתנאים כאלה ואחרים. אך ע"פ 
פיקוח  מנגנון  במכוון  שקובע  הנוכחי,  החוק 
נוקשה כדי למצוא אמתלה להגברת ציד הנפשות 
ולהגדלת מספר המתגייסים, קיים חשש כבד כי 
לתלמידים  דיחוי  אישור  שיתן  ישיבה  ראש  כל 
ייחשב  הנ"ל,  השעות  במספר  עומדים  שאינם 
ובכל  יתירה  הקפדה  מלהפקיד  שנמנע  כמי 
התוקף שלא לחתום על מתן דיחוי בשום פנים 

לאלו שאינם זכאים למעמד 'תורתו אומנותו'.
מוצהר  ככלי  הפיקוח,  נושא  כי  להזכיר  יש 
להגדלת יעדי הגיוס, מוזכר גם בתשובת המדינה 
נאמר  בה  מספר שבועות,  לפני  לבג"ץ  שניתנה 
לקידום  אפקטיביים  מנגנונים  מקים  "החוק  כי 
השיויון בנטל: החוק קובע מנגנון סדור ומוגדר 

־של יעדי גיוס ברורים, המחייב את הרשות המ
בצעת בנקיטת צעדים ממשיים ליישומו. נקבעו 
מנגנונים לעידוד הגיוס. החוק מקים מנגנון קבוע 
השילוב  התקדמות  המשך  על  ופיקוח  לקידום 
באמצעות הצוות הבין משרדי המורכב מנציגים 

־בכירים של הגופים הרלוונטיים ברשות המבצ
עת. צפויה הגברת הפיקוח, הבקרה והאכיפה על 

תלמידי הישיבות דחויי השירות".
של  עש"ק  בגליון  בהרחבה  שפורסם  כפי 
'הפלס', הצוות הבין משרדי שמסקנותיו הוגשו 
לבג"ץ המליץ על הקמת מערך פיקוח אגרסיבי 
ודרקוני שנועד ליישם את הסעיפים בחוק הגיוס 

־המטילים על שר הבטחון את האחריות והסמ
מפקחים  להסמיך  פיקוח,  פעולות  לביצוע  כות 
ולהעסיק בודקים שיהיו רשאים לבקר בישיבות 

ולוודא עמידת התלמידים בתנאי החוק.
על  להסתפק  ניתן  לא  כי  מדגיש  הצוות 

החינוך,  משרד  שמבצע  השוטפות  הבדיקות 
"כי פעולות אלה אינן ממוקדות בצרכי מערכת 

הבטחון למטרות עידוד הגיוס".
מתמקדות  החינוך  משרד  בדיקות  בנוסף, 
באחוז כללי של התלמידים הנוכחים "והבדיקה 
אינה מתמקדת בזהות התלמיד הנעדר". לפיכך 
סמכות  תחת  שיהיו  פיקוח  מנגנוני  להפעיל  יש 
איכותי  מיטבי,  מענה  יתנו  "אשר  הבטחון,  שר 

ומרתיע שיעודד גיוס ושירות".
שיוקם  הפיקוח  מנגנון  כי  קובע,  הצוות 
לצרכי  גם  משולב  מענה  ייתן  הבטחון  במשרד 
הכרחי  "תהליך  והוא  וצה"ל  החינוך  משרד 
כמנוף  שתשמש  אפקטיבית  אכיפה  להשגת 

להגברת הגיוס ועמידה ביעדים".
ואכיפה  פיקוח  "ביצוע  על  ממליץ  הצוות 
בהתייחסות  מהשינוי  כחלק  במוסדות  פיזיים 
באמצעות  החוק  למימוש  הביטחון  משרד  של 

הבי ותדירות  היקף  הרחבת  מפקחים.  ־הפעלת 
 3-4  - שנתית  עבודה  לתוכנית  בהתאם  קורות 
ביקורות   3 תעבור  ישיבה  כל  בשנה,  ביקורות 
פיזיות ועוד ביקורת 1 נוספת לישיבות שנכשלו 
מלש"בים  על  מעקב  יופעל  בנוסף,  בביקורת". 
הם  בה  בישיבה  חוזרים  "ביקורים  באמצעות 
רשומים, הפעלת משרדי חקירות למעקב פרטני 

ומוסדי".
לצורך כל מערך הפיקוח נקבע כי יש לפתח 

־"תוכנה לשליטה ובקרה במשרד הבטחון, המר
כזת את הנתונים הן על המוסדות והן על הפרט". 

־התוכנה תאפשר "העברת נתוני הביקורת מהתו
כנה לצה"ל על מנת לזמן את תלמידי הישיבות 
שנעדרו בזמן הביקורת לשימוע ובמידת הצורך 

נקיטת אמצעים לרבות ביטול דחיית הגיוס".
שנודע  ישיבות  וראשי  רבנים  שצויין,  כפי 
כי מזה שנים  הגיבו  הזדונית  על התוכנית  להם 
סובלים המוסדות מהתעמרותם של הפקחים של 
משרד החינוך, ובעבר כבר הובטח ע"י הנציגים 
ומתברר  אלו,  להתנכלויות  קץ  לשים  החרדים 
שעתה מחליט השלטון להפעיל מערך אגרסיבי 
נוסף ע"י משרד הבטחון, על מנת להטיל אימה 
כי  ברור  איום  תוך  ותלמידיהם,  מוסדות  על 
דיווחי הפקחים יוכלו להביא לכפיית גיוס על בני 
היא "להשגת אכיפה  והמטרה המוצהרת  תורה 
הגיוס  להגברת  כמנוף  שתשמש  אפקטיבית 

ועמידה ביעדים".
מי  רק  שנוצר,  "במצב  כי  ציינו  בדבריהם 
המהותי  בשוני  יבחין  לא  בחול  ראשו  שטומן 
ובהבדלים התהומיים בין מה שהיה נהוג בעבר 
לבין מה שמתחולל עתה, כאשר השלטון מבקש 

בא הנפשות  ציד  את  מוצהרת  בצורה  ־להגביר 
מתלאות שקריות של 'פיקוח פורמאלי על מתן 
אישורי תורתו אומנותו כפי שהיה בעבר'. החוק 
והמנגנונים המסועפים שקמו במסגרתו מלמדים 

־כי הפיקוח האגרסיבי ישמש מעתה והלאה כא
מצעי מעשי להטלת חובת גיוס על בני הישיבות, 
נסיון להלך אימים על מנהלי המוסדות כי  תוך 
עליהם לסייע באופן אקטיבי או פאסיבי לעקירת 
בני תורה ממקום גידולם הרוחני וגזילת נפשות 

טהורות לבסיסי השמד הרוחני".


