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על פי החוק כל בחור מתייצב התייצבות ראשונה בלשכה באזור מגוריו, 

ירושלי�, באר שבע, תל השומר וכו', במדור המיועד לכלל האוכלו�יה.

כלל  ע�  גדול  בחדר  ארוכות,  שעות  נמשכת  זה  במדור  ההמתנה 

המתייצבי� (מעורב), טלוויזיה ואווירה חילונית לחלוטי�.

המטרה: אולי בכל זאת נ�יכי ממלכת התורה יואילו להפנות מבט אל 

ה�חי והמיאו� של זבובי המוות...

דקות   20 בי�  הנמש!  ראיו�  כולל מבחני�,  עצמו  תהלי! ההתייצבות 

עלי!  לקבוע  היא  הראיו�  כשמטרת  חיילת),  מול  כלל  (בדר!  לשעה 

חרדתי,  רגשי,  של!.  הנפשי  האופי  על  פרופיל,  עלי!  לייצר  דיאגנוזה, 

רציני, ישיבתי, זור� או רחובי.

את המידע הזה שכבר יש לה� על �בא, דוד, אבא שהיה חייל - ה� 

מצליבי� ועושי� בו שימוש, א� לא במקו� אז בממ"ח בשנה הבאה.

לכ�: לא משנה כמה אתה מוצלח, שנו�, מבריק, בעל ידע מקי# בתחומי 

התמצאות מגווני�. בראיו, הזה אתה משתדל לדעת את המינימו! 

שכל בחור ישיבה יודע, לדבר פחות מזה, ובכובד ראש.

תזכור את עצתו של דוד המל!, שבהיותו אצל מל! פלישתי�, לא הראה 

שו� �ימני מלכות ונחמדות, מחשש שילכדוהו, אלא התנהג בהתא�... 

תזכור: אי� הרבה שעות בחיי� שיכולי� לחרו$ את גורל! למש! שני� 

ארוכות, בשעה הקרובה בוחני� כל חיו! וכל משפט של!, כדי לתת ל! 

איבחו� קטלני, בדומה ל'מאבחני�' בשערי מחנות המוות של אושווי$ 

את  לקבוע  יכל  קל שבקלי�  שינוי  כל  נער,  כל  של  מצבו  את  שבחנו 

גורלו למות רח"ל.

הפרטי! הטכניי!:
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אל תתפתה! אל תיגרר! אל 'תזרו!'!

בתהלי! ההתייצבות ינ�ו לגרור אות! בדיבורי� עקיפי�, כמו 'אתה 

'א� היית  רוצה ללמוד או להתגיי�'? 'אתה מרגיש מיצוי עצמי', או 

מתגיי�, לאיזה גדוד היית הול!' וכדומה, כדי לגשש ולראות היכ� אתה 

עומד מבחינת הלימודי�.

כמו  עכשיו'  'לא  או  חושב'  'אני  כמו  מהו��ת,  חלקית,  תשובה  כל 

ג� תשובה מחויכת או ליצנית (ג� א� ממש לא התכוונת, או אפילו 

א� התכוונת רק לעשות מה� צחוק) הופכת אות! לטר# קל עבור�, 

כ! שג� א� ב�ו# לא תגוי�, תעבור חודשי� ארוכי� של שכנועי�, 

הפצרות, רדיפות ו�יוטי�.

אתה  בשביל�  תזכור,  של!.  מילה  כל  על  וחלומות  תקוות  בוני�  ה� 

אופציה לכ�# מזומ�...

תח7ו6 ל6 את הכל בשעה אחת של רצינות.
אל תכנ7 לשו! דו שיח, משו! כיוו,.

תורה מתרחק  ב�  וכמוב�  אד�  ביטויי� שכל  ישחילו  ה�  כלל  בדר! 

ע�  'לזרו�'  שאי�  לכ!  נו�פת  �יבה  וזו  שפתיו,  דל  על  מלהעלות� 

(אתה לא חייב לענות כלו!!  המראיי�, לא לנדב תשובות או מידע 

תזכור!), ולשמור על טוהר נשמת!.

זכות!   - יקרה  זה  (לעת עתה אי� בדיקות) - א�  בבדיקה הרפואית 

וחובת! ל�רב לבדיקה על ידי רופאה ולדרוש רופא. זכור - ה� בוחני� 

(את רצינות!, וזה יירש� בתיק של!. �
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ההתייצבות השניה מתקיימת ב"מדור בני ישיבות" בתל-השומר, לש� 

באי� כל בני הישיבות מכל רחבי האר$.

בפועל?   ולה�תלק.  הדיחוי  את  להגיש  רק  אמור  אתה  רשמי  באופ� 

ישיבות,  בבחורי  "חולשות"  לזיהוי  מקצועי  כ'מכו�'  משמש  המקו� 

שכבר  נפשית  נכי�  צולעי�,  אווזי�  עשרות  מ�תובבי�  כשבמקו� 

נפלו לתהו�, וכמו אותו שועל קצו$ זנב מנ�י� לשכנע את כול� שזו 

הדר! הראויה.

נפשו!  על  ונמלט  בשמחה  אית!  היה מתחל#  מה�  אחד  כל  תזכור: 

העובדה שהוא התגיי� אמנ� מעציבה מאד, ואנו משתתפי� בצערו 

הכבד, אבל אל תהיה אתה העו; המודח, אל תהיה לו חבר לצרה. 

כדי  היטב,  וממוזג  מרווח  חדש  במקו�  במכוו�  ממוק�  המדור 

האוירה  היתה ש�  (א�  כביכול  הזה',  'עול�  של  טובה  הרגשה  לתת 

האמיתית של הצבא? החוברת הזו היתה מיותרת, היית בורח מש� 

מחיילי�  מורכב  הצוות  כל  אחרי!),  רודפי�  השאול  שידי  כל  כאילו 

הנראי� חרדי� או �רוגי�, חלק� הגזימו בתחפושת וה� מהלכי� ע� 

ציציות עד הרצפה... מידי פע� ג� נערכי� ש� טק�י '�יומי מ�כתות', 

פלא שהמקו� לא מתרומ� לשמי� מעוצמת ה'שטייגע�'. 

הציידי� הללו חלק� בעלי תואר אקדמי ב"מדע ההתנהגות" מצויידי� 

בתיק האישי, זהו הפרופיל שהוכ� עלי! בהתייצבות הראשונה.

ה� מושיבי� מול! חייל - חוקר במטרה להטיל ב! אר� קטלני שג� 

א� תחזור לישיבה, זה ילווה אות! בהתמודדות היו� יומית. ובמקו� 

של  עליה'  'ב�  ותהיה  לצבא  תבא  'רק  משדרת  התפאורה  כל  �עצמו  *

הפרטי! הטכניי!:



'פינת דת' ע� �פרי קודש, חרדי למהדרי�, כמוב�  יש  ממש'. במקו� 

ללא נשי� כלל, ע� תמונות ענק של 'מקדשי הש�' - חיילי� 'חרדי�' 

ע� פאות, טלית ותפילי�, ב�יו� מ�כתות וכיוצא בזה.

הלו!  חרדי�  חיילי�  במקו�  י�תובבו  בכני�ה,  תור  יש  במקרה  א� 

ושוב לחפש הא� יש ש� חברי� מהישיבה או מהשכונה...

*   *   *

עכשיו שלא יבלבלו אות6 ע! תחפושות: כחלק מהמער! של הצבא 

בתמונות  ש�  המבואות  את  מקשטי�  ה�  התמימי�,  את  לפתות 

תורה,  �פר  כותבי�  תורה,  לומדי�  'חרדי�',  חיילי�  של  ענקיות 

קובעי� מזוזה, ושאר ירקות. א� את� תשעה, ורוצי� להתפלל מנחה, 

אל תצרפו את התמונה הזו למני�. 

זה  תמונה  למני�?  תמונה  לצר#  בכלל  חשב  מי  אות!?  מצחיק  מה? 

כלו�, אפ�, חתיכת נייר ע� צבע. נכו� מאד, צודק. אז תשי! לב: ג� 

זה  וציציות,  גדולה  כיפה  ע�  וד�,  בשר  ש�  שמ�תובבי�  החיילי� 

אפ7, תחפושת. אנשי� חלולי� שאינ� מקיימי� מצוות ולא  כלו!, 

פותחי� �פר תורני.

אז נכו�, בשביל ההצגה והתדמית ה� מחזיקי� גמרא גדולה, חובשי� 

כיפה (זה חלק מהתפקיד) ומ�ל�לי� פאות, ומדברי� אית! ברצינות 

כמו  בדיוק  מוחלטי�.  עול  פורקי  להצגה?  מחו$  בפני�?  תהומית. 

התמונות על הקיר. צבעוניי� ומרשימי�, ואפ� מבפני�.

�אל תתרש!. )
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לפציעת�  השכיחות  ה�יבות  אחת  לב:  שי! 

ומות� של כבאי� היא: זלזול בלבישת אפודות 

מג,.

להציל  בוער,  לבית  להכנ�  יכול  מוכשר  כבאי 

נפשות ולהלח� באש. אבל! א� הוא לא הקפיד 

על לבישת בגדי המג�? הוא יהפו! לאפר יחד ע� 

אלו שהוא בא להציל.

אתה בדר6 ללשכת הגיו7? לא משנה מה אתה 

לובש בבית, בישיבה, ברחוב. לכא, תגיע ע! 

הלבוש הכי ישיבתי שיש ל6!

הבגדי� זו ההגנה הטובה ביותר. אל תתחיל ע� 

תלבושות שיגרמו לה� לפקפק ברצינות של!. אל 

�תת� לה� קצה חוט, תרתי משמע. �



� �



Q QQ Q Q RS T QU S U USV WW X WW X X VY X Z YW ZQQ R S[ Q[ S S SQQ Z Y Q SS Q Q Q UQ Q Z Y[S Q S� �



תתכונ,: חיילי� ממגוו� �גנונות הנראי� כחרדי� מ�תובבי� 

ה�  כאילו  ונראי�  ובמדי�  חרדי  בלבוש  'המלשבי"�'  בי� 

ע�וקי� מאד... ה� יכנ�ו אית! לשיחה אישית, כאילו בהי�ח 

תזכור:  (אבל  ראיו�  שזה  תרגיש  לא  אפילו  לפעמי�  הדעת, 

א# אחד לא עבר ש� במקרה, וא# אחד לא עובד בהתנדבות. 

לחיי�  כ�פי  מימו�  לה�  שיאפשר  קל  טר#  מחפשי�  ה� 

האומללי� שלה�. א# אחד לא דואג ל!).

�גנו�  המשפחה,  קרובי  המגורי�,  מקו�  על  יבררו  ה� 

ל!  יש  א�  לבדוק  ויחידה:  אחת  במטרה  זה  כל  המשפחה, 

מגורי�  מקו�  בצבא?  משפחה  קרוב  של  רקע  שהוא  איזה 

לא  ה�  רצו�.  שביעות  חו�ר  או  כללית  חולשה  בפריפריה? 

מחפשי� עבור! פתרו� לכל קשיי!... כמוב� לא יגלו ל! שכל 

מה שקשה ומציק עכשיו יהיה גרוע שבעתיי� בצבא, ש� אי� 

יד מנחמת של משגיח, יד אוהבת של ראש ישיבה, או חברי� 

אמיתיי�, ש� הכל יהיה בודד, קשה, רע. רע מאד. 

אל תציל נפשות, באחריות!

אחת התמונות שוברות הלב מהפיגוע של מגדלי התאומי�, 

של  המדרגות  במעלה  שועטי�  כבאי�  של  קבוצה  מראה 

נפשות.  הצלת  של  קרב  ברוח  חדורי�  הבוערי�,  המגדלי� 

התחלת  את  ראו  כבר  המגדלי�  מעל  שחגו  הצבא  מ�וקי 

את  שאי�  רק  שלא  והבינו  העליונות,  הקומות  של  �הקרי�ה  �

הפרטי! הטכניי!:



מי להציל, אלא הכבאי� המ�ורי� הללו עומדי� להיות חלק 

מהאפר והעש� של המגדלי� המתמוטטי�.

המ�ר  את  להעביר  הצליחו  לא  ואחרות  כאלו  מ�יבות 

זאת?  לעשות  נית�  שהיה  תחשבו  אבל  בזמ�,  לכבאי� 

כדי  'אנחנו מ�כני� את עצמינו  היו אומרי� לכ�  הכבאי� 

להציל בני אד�!'. היית� צועקי� לה�: 'הלו, תתעוררו. את! 

לא מצילי! א; אחד, וג! לא תצילו. את! רק מ7כני! את 

עצמכ!. הימלטו על נפשכ!'!

זאת הקריאה שקוראי� ל! אות� שרואי� מלמעלה מה 

שקורה בלשכות הגיו�. יגשו אלי! ש� כל מיני חיילי� 

'מ�כני�', רק תשכנע אותי, רק ת�ביר לי, ג� אני רוצה 

הנחתי  לא  היומי,  בד#  פשט  הבנתי  לא  מכא�,  לצאת 

תפילי� של רבינו ת�, מתי �ו# זמ� קריאת שמע לחומרא?

עזוב אות!, אתה משחק ב'נדמה לי'. אתה לא מציל א# 

אחד, לא עוזר לא# אחד, לא מעניי� אות� כלו�. ה� 

בכלל לא חרדי�. ה� רואי� ב! רק פוטנציאל להשיג 

שמנ�י�  הפתיי�  לכל  בליב�  ובזי�  קל,  כ�# 

ו'משכנעי�  לה�'  ש'מ�בירי�  עליה�,  להשפיע 

אות�'. ב�ו#, בדר! כלל, קורה ההיפ!. 

�אתה לא דג אל תאכל פתיונות... �
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המראיי�, חייל ע� ניואנ�י� ישיבתיי�, משהו כמו "מיני משגיח", 

ידובב אות!, הוא יברר הא� יש ל! "שאיפות".

(לאבר!)?  ל!  יש  ילדי�  וכמה  ל! ללמוד בכלל?  לא, אז למה  א� 

ל!  לעזור  רוצה  כולו  כל  צופי�.  נופת  ממש  מ�תדר?  אתה  ואי! 

לייצב את החיי�.

- לא, תודה.

תהיה החכ� שלומד מנ�יונ� המר של הטפשי� שהתפתו.

ומשוני�,  שוני�  בארגוני�  אזרחי  שרות  לעשות  ל!  יציע  הוא 

ואולי אפילו ללמוד ע� תלמיד. זה ח�ד! זו הגשמה עצמית!

תזכור היטב: אי� ארוחות חינ�. ברגע שנכנ�ת למ�גרת ולמ�לול 

- היו� זה תלמיד, מחר זה לפתוח קופ�אות שימורי�. אתה הופ! 

להיות מ�פר, אבק אד�. 

ישנ�  זה  בחדר  פנימי.  לחדר  שתישלח  יתכ�  מ�ויימי�  במקרי� 

תמונות ע� הוויי צבאי, ומשו� מה ישנ� חדרי� שה� דאגו לאבזר 

בתמונות צבאיות בלתי צנועות. ולזכור! אתה נמצא ב"מדור בני 

ישיבות".

ינ�ה לשכנע למ�לול מקוצר + מקצוע לחיי� + תארי�,  הפקיד 

ארגז כלי� שיהיה ל! מקצוע ביד לשעת הצור!! ועוד על חשבו� 

הצבא!

ה� לא מ�פרי� ל! ש�ביר יותר להניח שבתו! הצבא לא תהיה 

מאד,  מאד  רחוק  יהיה  זה  כ�  א�  וג�  אליה,  לחזור  משפחה  �ל!  *

הפרטי! הטכניי!:



אבות  התפרקו,  משפחות  היו�.  ממצב!  ובגשמיות  ברוחניות 

התדרדרו, ילדי� נהיו יתומי� בחיי אביה�, בגלל צעד נמהר של 

התגיי�ות. שמור על עצמ6.

תורה,  שיעורי  על  בדי�  ל�יפורי  תתכונ� 

מנייני�, אוירה מרוממת, שטייגע�. ה� 

אינה  הזו  שהחוברת  ל!  י�פרו  אולי 

רלוונטית...

ותאמי,  הגזמה  אחוזי  תפחית  אל 

לשאר, פשוט תמחק הכל. אפ7.

הגדיר  ה'חרדי'  מהנח"ל  החיילי�  אחד 

לה�  הנמ�רי�  ב'שיעורי�'  המצב  את 

פע� ביו�, ג� מי שכבר נכנ� לש� - 'כול� 

מחביאי� את האייפוני� בכי�י�, ומחכי� 

שהרב כבר יל!'. וזה בלשו� המעטה.

אי, הפרדה בצה"ל! אי, חיה כזאת.

דאגו  כבר  חרדי�  לשילוב  החוק  בב�י� 

כל ארגוני הנשי� שלא תהיה - חלילה 

- הדרת נשי� בעקבות החרדי� שאולי 

אז  לצה"ל.  יגיעו 

אי�.  באמת 

והתוצאות 

בהתא�.

התגיי�ות. שמור על עצמ6.

תורה,  שיעורי  על  בדי�  ל�יפורי  תתכונ� 

מנייני�, אוירה מרוממת, שטייגע�. ה� 

אינה  הזו  שהחוברת  ל!  י�פרו  אולי 

רלוונטית...

ותאמי,  הגזמה  אחוזי  תפחית  אל 

לשאר, פשוט תמחק הכל. אפ7.

הגדיר  ה'חרדי'  מהנח"ל החיילי�  אחד 

לה�  הנמ�רי�  ב'שיעורי�'  המצב  את 

פע� ביו�, ג� מי שכבר נכנ� לש� - 'כול� 

מחביאי� את האייפוני� בכי�י�, ומחכי� 

שהרב כבר יל!'. וזה בלשו� המעטה.

אי, הפרדה בצה"ל! אי, חיה כזאת.

דאגו  כבר  חרדי�  לשילוב  החוק  בב�י� 

כל ארגוני הנשי� שלא תהיה - חלילה 

- הדרת נשי� בעקבות החרדי� שאולי 

אז  לצה"ל.  יגיעו 

אי�.  באמת 

והתוצאות 

בהתא�.
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שאותם  הרגישות  הנקודות  אחת  זו  לומד?  לא  באמת  אתה  ואם 
עליה.  ללחוץ  מנסים  מעולם,  למדו  לא  שבאמת  בזויים,  ציידים 
הדור,  גדול  תהיה  לא  כבר  נכון?  מהעילויים,  לא  אתה  בישיבה  הרי 
אמת? אתה אפילו מתבטל ממש לפעמים. אז למה שלא תבוא לכאן, 

תעשה משהו. 

גם בשוק היהלומים יש לפעמים תקופת שפל. מה תאמר על יהלומן 
ולכן  פורחים,  לא  העסקים  שפל,  מתקופת  חודשים  כמה  שסבל 
פחיות  ולאסוף  היהלומים  בבורסת  משרדו  את  לעזוב  החליט  הוא 

למיחזור? שלשים אגורות כל פחית! לא צחוק... 

יותר  תרוויח  אתה  יהלומים  של  אחת  בעיסקה  הרי  מטופש.  טפש 
על  שדיברנו  לפני  עוד  החיים,  כל  ירוויחו  הפחיות  שאוספי  ממה 

המעבר ממשרד מפואר וממוזג לחיטוט באשפתות. נכון? 

למדת?  יותר,  לא  שעה,  רבע  הזה?  בזמן  שעה  רבע  למדת  ידידי: 
יהלום! הרבע שעה הזו הגנה על עם ישראל (ועליך) יותר ממה שכל 
החיילים הללו עשו בכל שלשת השנים שלהם (בעצם, הם רק הזיקו). 
בפיסגה?  לא  מה?  יודע  מי  לא  היהלומים.  של  בבורסה  נמצא  אתה 
לך  כדאי  שלא  להבין  כדי  מליונר,  להיות  צריך  לא  אתה  נורא.  לא 

להתעסק עם זבל. 

זיבורית  זה  ומה  דניזק,  עידית  זה  מה  יודע  ואתה  קמא,  בבא  למדת 
דמזיק. אתה בעידי עידית, בגג העולם. אל תתגולל באשפתות.

הכל  לא  נכון,  אז  ברכה,  כאן  תפילה,  שם  לימוד,  פה  חוטף  אתה 
מושלם, יכול להיות יותר טוב, ובעזרת השם גם יהיה. לכל אחד יש 
תקופה של שפל. אבל לעזוב את היהלומים כדי לנבור באשפתות? 

זה מה שהם מציעים לך.

תגיד, באמת חשבת להקשיב להם?! 
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המראיינ, חייל עמ ניואנ�ימ ישיבתיימ, משהו כמו "מיני משגיח", 

ידובב אותכ, הוא יברר האמ יש לכ "שאיפות".

(לאברכ)?  לכ  יש  ילדימ  וכמה  לכ ללמוד בכלל?  לא, אז למה  אמ 

לכ  לעזור  רוצה  כולו  כל  צופימ.  נופת  ממש  מ�תדר?  אתה  ואיכ 

לייצב את החיימ.

- לא, תודה.

תהיה החכמ שלומד מנ�יונמ המר של הטפשימ שהתפתו.

ומשונימ,  שונימ  בארגונימ  אזרחי  שרות  לעשות  לכ  יציע  הוא 

ואולי אפילו ללמוד עמ תלמיד. זה ח�ד! זו הגשמה עצמית!

תזכור היטב: אינ ארוחות חינמ. ברגע שנכנ�ת למ�גרת ולמ�לול 

- היומ זה תלמיד, מחר זה לפתוח קופ�אות שימורימ. אתה הופכ 

להיות מ�פר, אבק אדמ. 

ישנמ  זה  בחדר  פנימי.  לחדר  שתישלח  יתכנ  מ�ויימימ  במקרימ 

תמונות עמ הוויי צבאי, ומשומ מה ישנמ חדרימ שהמ דאגו לאבזר 

בתמונות צבאיות בלתי צנועות. ולזכור! אתה נמצא ב"מדור בני 

ישיבות".

ינ�ה לשכנע למ�לול מקוצר + מקצוע לחיימ + תארימ,  הפקיד 

ארגז כלימ שיהיה לכ מקצוע ביד לשעת הצורכ! ועוד על חשבונ 

הצבא!

המ לא מ�פרימ לכ ש�ביר יותר להניח שבתוכ הצבא לא תהיה 

מאד,  מאד  רחוק  יהיה  זה  כנ  אמ  וגמ  אליה,  לחזור  משפחה  לכ 
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אבות  התפרקו,  משפחות  היומ.  ממצבכ  ובגשמיות  ברוחניות 

התדרדרו, ילדימ נהיו יתומימ בחיי אביהמ, בגלל צעד נמהר של 

התגיי�ות. שמור על עצמכ.

תורה,  שיעורי  על  בדימ  ל�יפורי  תתכוננ 

מניינימ, אוירה מרוממת, שטייגענ. המ 

אינה  הזו  שהחוברת  לכ  י�פרו  אולי 

רלוונטית...

ותאמינ  הגזמה  אחוזי  תפחית  אל 

לשאר, פשוט תמחק הכל. אפ�.

הגדיר  ה'חרדי'  מהנח"ל  החיילימ  אחד 

להמ  הנמ�רימ  ב'שיעורימ'  המצב  את 

פעמ ביומ, גמ מי שכבר נכנ� לשמ - 'כולמ 

מחביאימ את האייפונימ בכי�ימ, ומחכימ 

שהרב כבר ילכ'. וזה בלשונ המעטה.

אינ הפרדה בצה"ל! אינ חיה כזאת.

דאגו  כבר  חרדימ  לשילוב  החוק  בב�י� 

כל ארגוני הנשימ שלא תהיה - חלילה 

- הדרת נשימ בעקבות החרדימ שאולי 

אז  לצה"ל.  יגיעו 

אינ.  באמת 

והתוצאות 

בהתאמ.

4

התגיי�ות. שמור על עצמכ.

תורה,  שיעורי  על  בדימ  ל�יפורי  תתכוננ 

מניינימ, אוירה מרוממת, שטייגענ. המ 

אינה  הזו  שהחוברת  לכ  י�פרו  אולי 

רלוונטית...

ותאמינ  הגזמה  אחוזי  תפחית  אל 

לשאר, פשוט תמחק הכל. אפ�.

הגדיר  ה'חרדי'  מהנח"ל החיילימ  אחד 

להמ  הנמ�רימ  ב'שיעורימ'  המצב  את 

פעמ ביומ, גמ מי שכבר נכנ� לשמ - 'כולמ 

מחביאימ את האייפונימ בכי�ימ, ומחכימ 

שהרב כבר ילכ'. וזה בלשונ המעטה.

אינ הפרדה בצה"ל! אינ חיה כזאת.

דאגו  כבר  חרדימ  לשילוב  החוק  בב�י� 

כל ארגוני הנשימ שלא תהיה - חלילה 

- הדרת נשימ בעקבות החרדימ שאולי 

אז  לצה"ל.  יגיעו 

אינ.  באמת 

והתוצאות 

בהתאמ.
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הגב  מאחורי         
עסקאות  על  שקרסו?  הכלכליות  ה'פירמידות'  כל  על  שמעת 
ברמאים  מדובר  תמימים?  אנשים  שהפילו  נוכלים  של  ענק 
מתוחכמים שיודעים להסביר ולשכנע היטב שזו היא עיסקת 
החיים שלך, איך אתה מפסיד הון אם אתה לא חותם, ואיך ההון 

שלך יגדל עשרת מונים אם רק תשקיע כאן.
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הרמאויות הללו - ברובן המוחלט - היו נחסכות אם הקרבנות 
היו שומעים, בזמן, מה שמדברים עליהם מאחורי הגב.

להם  לועגים  הפתאים,  התמימים,  את  מחפשים  הרמאים  כל 
ובזים להם, ורק בפניהם מתנהגים (בהתחלה) בכבוד והדר.

אם הם היו יודעים באיזה שמות זלזול וגנאי הם מכנים אותם, 
הם לא היו מתפתים להם.

לכל  ומלגלגים  שבזים  הראשונים  הם  הגיוס  בלשכת  הציידים 
שהם  פנים  מעמידים  הם  להם.  להקשיב  שמוכנים  התמימים 
מאמינים  ממש  שהם  מהם,  מתפעלים  שהם  אותם,  מכבדים 

ביכולות שלהם,

והאמת? צחוק גדול מאחורי הגב. 'תפסתי עוד תמים' הוא יספר 
לחברים שלו, וילך לחגוג עם הכסף שהוא קיבל על הראש של 

אותו תמים.

אל תיפול למלכודת.



גמ אמ צלחת בשלומ את כל המהמורות עד עכשיו, תתכוננ לשלב 

האחרונ והקריטי (שלא כולמ נתקלימ בקושי זה, אבל תהיה מוכנ): 

במטרה  משטרתי,  חוקר  של  בכישורימ  כעת  משתמש  המראיינ 

להתיש אותכ נפשית.

אל 'תתמודד' מולו, זה רק יגזול לכ אנרגיה ויכני� אותכ למתח. 

פשוט תתעלמ.

תחזור כמו תוכי על אותו משפט שאומר שאינכ חושב להתגיי�, 

אינכ רוצה להכנ� למשא ומתנ, אינכ רוצה לה�ביר למה אתה לא 

רוצה להתגיי�. כלומ.

הוא יתחיל לשאול אותכ איזו מ�כת לומדימ, איזה דפ? ינ�ה לדבר 

איתכ 'בלימוד' כדי להכשיל אותכ. אל תצחק.  אל תבכה. אל תשתפ 

פעולה. 

להודות),  יש  (מאיימות,  לצעקות  יעבור  כבר  הוא  מ�וימ  בשלב 

'אתה לא לומד! אי אפשר לתת לכ דיחוי!', או אפילו 'הדיחוי שלכ 

מזויפ', 'מפה תצא מחויל!' החליפה שאתה לובש לא שלכ, הפלאפונ 

הכשר לא שלכ, לקחת מחבר - אינ לכ דיחוי! (מעשימ שקורימ שמ 

יומ יומ).

אל תתרגש. אל תתייאש. אל תאמינ להמ שכבר הו�ר מעמדכ, זה 

לא נכונ! אתה לא הראשונ ולא האחרונ שעובר את זה. תעמוד על 

שלכ בקור רוח, רק אל תעשה שגיאות.

34

הפרטימ הטכניימ:



5

חובה(!) שיהיו עליכ כל המ�מכימ הנדרשימ 

בצורה מ�ודרת, שלא יהיה להמ פתחונ פה 

ופתח לעלילה.

בחוצ,  להמתנה  אותכ  ישלחו  מ�וימ  בשלב 

יעצרו  רבימ  חיילימ  ההמתנה  במהלכ 

רק  שמ  כולמ  זוכר:  (אתה  רבה  בהתעניינות 

וממש  מחכה,  אתה  למה  מאד...),  לכ.  דואגימ 

במקרה המ י�פרו כמה �יפורי 'גבורה' על עצממ, 

שהמ גמ כנ לא חשבו להתגיי�, וגמ המ התביישו 

לה�תובב במדימ, אבל אפשר גמ בלי מדימ ועוד 

כל מיני �יפורי בדימ ודברי שכנוע וריכוכ...

אפ�.

אתה לא משתפ פעולה, לא מתייח�, 

ולא  נכנ� למשא ומתנ,  לא נבהל, לא 

חותמ. לא חותמ!

לאביכ  כפ  תקיעת  שנתת  תגיד 

שנשבעת  להמ  תגיד  תחתומ.  שלא 

להמ  תגיד  תחתומ.  שלא  שלכ  לאמא 

שהתערבת עמ חבר על אלפ דולר שלא 

רק  רוצה.  שאתה  מה  תמציא  תחתומ. 

אל תחתומ.
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חובה(!) שיהיו עליכ כל המ�מכימ הנדרשימ 

בצורה מ�ודרת, שלא יהיה להמ פתחונ פה 

ופתח לעלילה.

בחוצ,  להמתנה  אותכ  ישלחו  מ�וימ  בשלב 

יעצרו  רבימ  חיילימ  ההמתנה  במהלכ 

רק  שמ  כולמ  זוכר:  (אתה  רבה  בהתעניינות 

וממש  מחכה,  אתה  למה  מאד...),  לכ.  דואגימ 

במקרה המ י�פרו כמה �יפורי 'גבורה' על עצממ, 

לא חשבו להתגיי�, וגמ המ התביישו  שהמ גמ כנ

אבל אפשר גמ בלי מדימ ועוד  לה�תובב במדימ,

כל מיני �יפורי בדימ ודברי שכנוע וריכוכ...

אפ�.

אתה לא משתפ פעולה, לא מתייח�, 

ולא  נכנ� למשא ומתנ,  לא נבהל, לא 

חותמ. לא חותמ!

לאביכ  כפ  תקיעת  שנתת  תגיד 

שנשבעת  להמ  תגיד  תחתומ.  שלא 

להמ  תגיד  תחתומ.  שלא  שלכ  לאמא 

שהתערבת עמ חבר על אלפ דולר שלא 

רק רוצה.  שאתה  מה  תמציא  תחתומ. 

אל תחתומ.
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קראת  גם  (ואולי  פעמים  אלף  אותו  ששמעת  הידוע,  והמשל 
בקומיקס), אבל לא נס ליחו, ויש לו אלף נמשלים. 

והזהיר  השכנה,  המדינה  אל  ואהובו  שרו  את  שלח  המלך 
אותו שלא יתערב על שום דבר.

והשר  גבו,  שעל  לחוטטרת  לעג  השכנה  המדינה  של  המלך 
 - איתו  שהצדק  מוחלטת  בוודאות  שידע   - והפקח  החכם 
כדי  בגדיו  את  והפשיט  חטוטרת,  לו  שאין  כך  על  התערב 

להוכיח זאת.

היו לו כמה רגעים של אושר על הסכום שהוענק 

לו לאחר ההתערבות, עד שנודע לו שההצגה 

תרגיל,  הכל  בסך  היתה  החטוטרת  של 

לאחר התערבות ענק גדולה שבעתיים בין 

שני המלכים, האם יצליח המלך המארח 

לגרום לשר להפשיט את בגדיו בפומבי.

36



עושימ  היינו  מהחוברת  חצי  למחוק  ניתנ  היה  אמ 

אל  תחתומ.  אל  פעמימ:  אלפ  שמ  וכותבימ  זאת, 

תחתומ, ואל תחתומ. על כלומ. בשומ מצב.

אל תחתומ שאתה מוותר על מעמדכ כבנ ישיבה,

אל תחתומ שאתה שוקל את צעדיכ.

אל תחתומ על הקדשה לחבר, ולא על עצומה נגד התחממות כדור 

הארצ. כלומ.

אל תחתומ גמ על ככ שאתה רוצה להשאר בנ ישיבה.

החתימה לעולמ לא תועיל לכ, ורק תזיק לכ. בוודאות.

רוב מוחלט של אותמ שה�תבכו עמ הצבא, וחלקמ גמ התגיי�ו 

ממש, נפלו בפח כשהמ חתמו על מ�מכ כל שהוא. 

תזכור: אתה והחיילימ שמולכ עומדימ משני עברי המתר�. שיחקת 

של  העצות  את  קיבלת  מהיריב?  עצות  ביקשת  נו,  מט.  שח  פעמ 

היריב? או שהבנת שמה שטוב עבורו - רע לכ, ומה שהוא מייעצ 

לכ לעשות, א�ור לכ.

החיילימ שמ עמ שאיפה אחת - לגרור אותכ למצב האומלל שלהמ. 

כל מה שהמ מייעצימ לכ, לוחשימ לכ, מ�פרימ לכ: משמש נגדכ! אל 

תתפתה להמ, אל תיגרר לשיחות, ויכוחימ, דיבורימ.

ואל תחתומ! אל תחתומ להמ על שומ דבר.
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אתה זוכר שנתקעת במעלית? מידת הפאניקה תלויה בגיל שבו זה 

קרה לכ, אבל היומ אתה יודע: אפ אחד לא �יימ את חייו במעלית 

תקועה.

אז נכונ, יכול להיות ש'תיתקע' בלשכת האפ�ימ, ויתכנ שזה יקח 

זמנ.

גמ אמ לקחו אותכ, כלאו אותכ, מה  רוח.  קור  ראשונ:  דבר  אבל 

שלא יהיה. אינ מצב שמגיי�ימ אותכ בכח. רק אמ אתה חותמ, או 

עושה משהו מרצונכ, ה�תבכת. 

אבל כיונ שיש לנו ע�ק עמ שקרנימ מועדימ, יתכנ שיאיימו עליכ 

באיומי �רק (מפחידימ, למענ האמת), יאמרו לכ שכבר הורידו לכ 

את המעמד של בנ ישיבה, יאיימו עליכ שישלחו אותכ הרגע ממש 

לחיול מיידי, המ יאמרו לכ שאמ תחתומ כאנ או שמ הכל י�תדר.

לחלק  שגורמות  הפחדה  שיטות  המ  אלו   - להמ!!  תשמע  אל 

מוטעית  מחשבה  מתוכ  פעולה,  ולשתפ  ראש  להוריד  מהקרבנות 

שהע�ק אבוד. זה לא נכונ. זה לא נכונ! תאמר להמ שאתה רוצה 

לצאת כדי להתייעצ. תתקשר אכ ורק לע�קנימ המומחימ בנושא 

זה. ואינ צריכ לומר שלא תתקשר לע�קנימ שהמ יציעו לכ!

גמ אמ אכנ ביטלו את מעמדכ כבנ ישיבה, אתה יכול להגיש על ככ 

ערעור מיידי! המ י�פרו לכ שהערעור נדחה, לא התקבל וכדומה. 

אל תאמינ להמ! המ מנ�ימ לגרור זמנ ולהתיש אותכ.

שאתה  מ�וימימ)  'ע�קנימ'  ב�יוע  גמ  (לפעמימ  לגרומ  ינ�ו  המ 

תמשיכ בהליכי הגיו� בבדיקות, בבחינות, בפרופיל. ויבטיחו לככ 
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ישיבה'  כ'בנ  שמעמדכ  אפשרות  ישנה  הכל  את  שתעשה  שאחרי 

יוחזר! זהו שקר מוחלט, שמטרתו לגרור אותכ לנקודה שאינ ממנה 

חזרה. לכנ: אל תשתפ פעולה בשומ צעד, ובודאי שלא תחתומ 

על כלומ. 

מה כנ לעשות?

רגוע  (בדיבור  עליהמ  תאיימ  תעשייתי.  שקט  שקט.  רוצה  הצבא 

ומכובד) שאתה תפוצצ את הפרשה: יש לי קשר עמ ע�קנימ / אני 

/  א�פר  זה או אחר  ב'קו'  בישיבה אפר�מ את ה�יפור שלי 

ולכל החברימ שלי שלא מומלצ להתייצב! א�פר 

שהתייצבתי!  ושחבל  כאנ,  קורה  מה  לרבנימ 

חבל  להתייצב,  כדאי  שלא  לי  אמרו   /

שלא שמעתי להמ, א�פר להמ שצדקו, 

לא  אילו  ממני  נמנע  היה  צער  וכמה 

התייצבתי! אינ לי שומ פחד מכמ.

עקשנות, נחישות 

ו�בלנות המ 

מילות 

המפתח, 

אתה 

תינצל 

מהמ! 

39

מקרי חירום - לא מתים מזה

רגוע (בדיבור  עליהמ  תאיימ  תעשייתי.  שקט  שקט.  רוצה  הצבא 

ומכובד) שאתה תפוצצ את הפרשה: יש לי קשר עמ ע�קנימ / אני

/  א�פר זה או אחר  ב'קו'  בישיבהאפר�מ את ה�יפור שלי 

ולכל החברימ שלי שלא מומלצ להתייצב! א�פר 

שהתייצבתי!  ושחבל  כאנ,  קורה  מה  לרבנימ 

חבל  להתייצב,  כדאי  שלא  לי  אמרו   /

שלא שמעתי להמ, א�פר להמ שצדקו, 

לא  אילו  ממני  נמנע  היה  צער  וכמה 

התייצבתי! אינ לי שומ פחד מכמ.

עקשנות, נחישות 

ו�בלנות המ 

מילות 

המפתח, 

אתה 

תינצל

מהמ!
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שלב ראשונ – היומ שלפני – 

איכ מגיעימ ללשכת הגיו�.

באופנ א.  הרלוונטיימ,  כל המ�מכימ  עמ  עליכ לבא  הגיו�  ללשכת 

זהות  תעודת   .1 להביא:  עליכ  דרכ".  "קיצורי  שומ  בלי  מ�ודר, 

מקורית ואישית (לא צילומ, לא של ההורימ, לא רב קו ולא כרטי� 

קופ"ח, וק"ו שלא רשיונ נהיגה...). 2. דיחוי תקפ של ועד הישיבות 

(נדרש בהתייצבות שניה) עמ חתימת עו"ד.

הגיו� ללא הגשת המ�מכימ ב.  חשוב לדעת! ההתייצבות בלשכת 

הרלוונטימ אינה מ�דירה את מעמדכ כבנ ישיבה. במידה ועדיינ 

אינ בידכ דיחוי מ'ועד הישבות' חתומ כנדרש, עליכ לה�דיר זאת 

[או  הגיע תאריכ ההתייצבות  הגיו�. באמ  ללשכת  הגעתכ  טרמ 

כנדרש,  החתומ  הדחוי  את  בידכ  אינ  ועדיינ  קודמ]  יומ  אפילו 

עליכ להתקשר למיטב 3529* ולבקש לדחות את תאריכ הגעתכ 

לללשכה. זכור! ההתייצבות ללא המ�מכימ הנדרשימ הינה �כנה.

מהוה ג.  שכזו  הופעה  וחליפה!  כובע  ללא  ללשכה  להגיע  אינ 

מתכונ ברור לה�תבכויות. כמו כנ, רצוי להגיע ללשכה כשאתה 

לחכמ  "תנ  בבחינת  שניתנ,  ורצינית  ישיבתית  הכי  בצורה  לבוש 

ויחכמ עוד".

השהות בלשכה עלולה להתמשכ שעות רבות, ועליכ להשאר שליו ד. 

ורגוע, לפיככ מומלצ להביא עמכ אוכל ושתיה.

ב�ביבה מלאה ה.  זמנ רב  צפוי לבלות  הינכ  בהתייצבות הראשונה 

פריצות וזוהמה, ולכנ מומלצ להביא �פר שתוכל לע�וק בו, ובככ 
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גמ תשדר לעצמכ ול�ובבימ אותכ מ�ר ברור על היותכ בנ ישיבה 

נזר הבריאה, שאינ לו שייכות לכל הצחנה שמ�ביב.

חוברת זו מכילה ידע רב לשעת חרומ – קח אותה איתכ.ו. 

ורגע אחד לפני שאתה דורכ בלשכה – תשננ לעצמכ את הכלל ז. 

גמ אמ יתהפכ העולמ אלפ פעמימ – אני לא  הי�ודי ביותר – 

חותמ על שומ דבר – ויהי מה.

שלב ב' – בלשכה

מרגע שדרכת על מפתנ הלשכה – אתה נתונ למעקב. מי אתה – א. 

האמ אתה רציני או חלש. נחוש, או נתונ לשכנועימ. עליכ להקרינ 

בכל דרכ שהיא רצינות ונחישות בדרככ.

להיות נחמד זה מצוינ – מחוצ ללשכת הגיו�, בלשכה אתה לא ב. 

חבר של אפ אחד, אתה לא זורמ ולא פתוח, ולא נגרר לשומ דבר.

אינטליגנט ג.  אתה  אמ  גמ  אחד,  אפ  על  רושמ  לעשות  תנ�ה  אל 

מבינ  שלא  ואפרורי,  יבש  טיפו�  �תמ  אתה  בלשכה  ונחמד, 

בדיחות, לא יודע לחייכ, וב�כ הכל בא למ�ור טפ�ימ וללכת.

מנ�ימ לפתח אתכ שיחת חולינ – אתה לא זורמ בשיחה.ד. 

רק ה.  כולל  וזה  מחוייב,  שאתה  מה  על  רק  עונה  אתה   – בראיונ 

פרטימ אישיימ, כמו כתובת ות"ז וטלפונ נייח בבית. מעבר לזה – 

אתה לא מחויב לענות. כל הנ�יונות לגרור אותכ לשאלות שאינמ 

ממינ הענינ – עליכ לדחותמ באופנ נחרצ.

– ו.  יקרה  זה  אמ   – בדיקות)  אינ  עתה  (לעת  הרפואית  בבדיקה 

זכותכ וחובתכ ל�רב לבדיקה על ידי רופאה ולדרוש רופא (אגב, 

המ   – זכור  משפחה).  רופא  אצל  לעשות  ניתנ  מהבדיקות  חלק 

בוחנימ את רצינותכ, וזה יירשמ בתיק שלכ.



על ז.  ולא  עליכ,  לא   – מחוייב  שאינכ  מידע  שומ  להמ  תתנ  אל 

משפחתכ, וק"ו שלא על הישיבה וחבריכ.

נקוט כלל זה בידכ – כמה שפחות לדבר, שומר פיו ולשונו – שומר ח. 

מצרות נפשו.

לתוכנ ט.  תתייח�  ואל  זמנכ  את  תבזבז  אל  הממוחשב,  במבחנ 

השאלות – בכל שאלה הקש אנטר ואתה מ�יימ את המבחנ תוכ 

שלכ,  ה'איי-קיו'  על  מידע  להמ  מ�פק  לא  אתה  שניות.  מ�פר 

פעולה זו תירשמ בתיק האישי שלכ, ותעביר מ�ר ברור האומר 

"חבל על זמנכמ, אינ לי שומ ע�ק אתכמ, חפשו לכמ קרבנ אחר 

יכול לח�וכ לכ הרבה  והוא  ייקלט היטב,  זה  בו". מ�ר  להתעלל 

כאב ראש בהמשכ הדרכ.

אמ יש לכ כתובת מייל, רשיונ נהיגה, או פלאפונ שאיננו ח�ומ י. 

לגמרי – כשאתה בלשכה אתה פשוט לא יודע מזה בכלל.

את מ�פר הפלאפונ האישי – אמ יש לכ – אל תתנ לאיש!יא. 

אינ יב.  להמ,  עונה  לא  אתה   – בישיבה  לומדימ  מה  אותכ  שואלימ 

ועליכ  כאלו,  בשאלות  אותכ  להטריד  חוקית  זכות  שומ  להמ 

לדחות זאת באופנ ברור ונחרצ.

וכמובנ עיקר העיקרימ – לא לחתומ על שומ מ�מכ! גמ אמ כתוב יג. 

בו שאתה בנ ישיבה, או הוראות הפעלה של מכונת כבי�ה.

שלב שלישי – בהתמודדות מול זבובי המות

ההתייצבות השניה – במדור בני הישיבות בתל השומר – אתה א. 

תתקל בטיפו�ימ המ�וכנימ ביותר במערכ הגיו�, אלו המ חבורת 

וגמרות  ארוכימ  זקנימ  עמ  אליכ  יבואו  המ  ה"ישיבישער�", 

עמ  כבד.  ישיבתי  והיגוי  לאוזנ,  מאוזנ  כיפות  להמ  יש  ענקיות, 

הטיפו�ימ האלה אתה פשוט לא מתע�ק, מטוב ועד רע, כלומ! 
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באכזריות  אותכ  להפיל  שמנ�ימ  ומושחתימ,  רעימ  אנשימ  המ 

נוראה לאחד המקומות הגרועימ ביותר עלי אדמות, הנ גשמית 

והנ רוחנית, וכל זאת תמורת בצע כ�פ, תוכ כדי שימוש בהרימ 

ולא  מאחוריהנ  שאינ  מתוכנ  ריקות  �רק  הבטחות  של  וגבעות 

כלומ.

להצטרפ ב.  או  בגמרא,  פשט  להמ  לה�ביר  ממכ  מבקשימ  אמ  גמ 

ל�יומ מ�כתא, תיקונ חצות ופיטומ הקטורת או כל ענינ אחר, 

אתה פשוט מ�תכל עליהמ כתרנגול בבני אדמ, קר כקרח וקפוא 

כצנונ.

קירוב רחוקימ זה דבר טוב – לא בלשכת הגיו�.ג. 

הוראות אלו נכונות ביח� לכל מי שמ�תובב במדור בני הישיבות. ד. 

לא משנה איכ הוא נראה, איכ הוא לבוש, ובאיזה תחפושת בחר 

להופיע. אפ אחד לא נמצא שמ במקרה!

שלב רביעי – התמודדות עמ �יבוכימ אפשריימ

אמ ה�תבכת – קודמ כל – תהיה חזק ברוחכ. אל תבהל, לא קרה א. 

כלומ. כל זמנ שלא חתמת על שומ מ�מכ, אינ להמ שומ אפשרות 

לגיי� אותכ בכפיה, אמ רק תפעל נכונ ותהיה איתנ ברוחכ – ידכ 

תהיה על העליונה.

לא מ�פיק שאתה איתנ ברוחכ, אתה צריכ להפגינ נחישות זו גמ ב. 

כלפי חוצ. עליכ לתת להמ רושמ ברור וחד משמעי, כי יש להמ 

ולא מפחד מאיומי  ה�ופ,  עד  שילכ  ברוחו,  חזק  בחור  עמ  ע�ק 

אותכ  יעזבו  המ   – חזק  שאתה  יראו  המ  כאשר  שלהמ.  ה�רק 

לנפשכ.

בכל מצב שהוא, גמ אמ התהפכ העולמ, אתה לא חותמ על כלומ, ג. 

ולא לובש מדימ, אפילו לא לחצי דקה, ולא בשביל התמונה.
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וויכוח. ד.  דיונ  לשומ  תיגרר  אל  לשכנע?  איתכ?  להתווכח  מנ�ימ 

אתה רק חוזר על עמדתכ ההחלטית שאתה בנ ישיבה לכל דבר, 

שומ  על  לדיונימ  מקומ  ואינ  בישיבה,  לימודיו  את  שממשיכ 

אופציה אחרת.

קו אלמוני, ה.  פלוני,  בעיתונ  ציבורי,  רעש  בעשיית  עליהמ  תאיימ 

שתדבר עמ הרבנימ והע�קנימ וכו' וכו'. הצבא רוצה שקט, ואתה 

תנצל זאת עד תומ.

הודיעו לכ על ה�רת מעמדכ מכל �יבה ואמתלה שלא תהיה – ו. 

תדרוש להגיש ערעור מיידי. מבחינתכ לא השתנה כלומ, אתה לא 

חייל, ולא תהיה חייל, אתה תצא גמ מזה.

מאד ז.  תזהר  הנכונימ,  הע�קנימ  עמ  מיידי  באופנ  קשר  צור 

מ"ע�קנימ" מטעמ הצבא.

איכ ח.  "עצות"  מיני  כל  לכ  יציעו  בלשכה  והמשת"פימ  החיילימ 

להחלצ ממצבכ. יפנו אותכ לע�קנ פלוני, יציאו לכ פשרה מ�וכנת 

בדמות "שירות אזרחי" רק תחתומ פה ותחתומ שמ – אבל אתה 

לא שומע כלומ. זכור! מה שטוב להמ – רע לכ. מה שטוב לכ – רע 

להמ.

תתבלבל ט.  שלכ, אל  לא  החליפה  לומד,  לא  שאתה  עליכ  צועקימ 

ואל תבהל. תודיע להמ בצורה הנחרצת ביותר שאתה בנ-ישיבה, 

ואינ על מה לדבר.

וגורלי י.  קריטי  לרגע  והגעת  חתימה,  ממכ  להוציא  הצליחו  ואמ 

ולא!! צור קשר מיידי  כלו כל הקיצינ? לא  הנוגע לעתידכ, האמ 

הנחישות  במידת  תלוי  הכל  זה,  בשלב  הנכונימ.  הע�קנימ  עמ 

ואיתנ, ותבהיר בצורה חד משמעית שהנכ  שלכ, אמ תהיה חזק 

של  ב�ופו  ממכ'  'ירדו  המ   – מחיר  בכל  ה�ופ'  'עד  ללכת  מוכנ 

בלי שומ �פיקות  ונחוש,  חזק  קומה,  זקופ  דבר. העיקר שתהיה 

והתלבטויות.
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תהיה מוכן לכל תרחיש

להכנס  אותו  לשכנע  שהצליחו  העיירה,  שוטה  על  מספר  ידוע  משל 
בשק  אותו  קשרו  וכצפוי  התפתה,  השוטה  דחוף,  לצורך  שק  לתוך 

וזרקו אותו באיזה יער נידח.

לו  עזר  אורח  כשעובר  היחלצות,  ונסיונות  מצוקה  של  שעות  אחרי 
לצאת, הבטיח השוטה לעצמו שהוא יותר לא יכנס לשקים.

אותו  על  וחזרו  לארגז,  למחרת  אותו  הכניסו  העיירה  ליצני  קיי.  או 
תרגיל. הוא הבטיח לעצמו שהוא לא יכנס גם לארגזים. אחרי יומיים 
הפעם  הבטיח  הוא  הכפר.  בכל  אותו  וגלגלו  לחבית  אותו  הכניסו 
בדמעות שהוא לא יכנס לשק, ארגז או חבית, ואפילו רשם את שלשת 
התרחישים המאיימים. כמובן שאחרי יומיים הכניסו אותו לתוך תיק 

עצום מימדים, וחוזר חלילה.

מה זה קשור? קשור. המדינה והצבא משקיעימ הונ תועפות כדי ללכוד 

ביומ  המדוייקת  השיטה  תהיה  מה  לדעת  אפשר  אי  ישיבה.  בחורי 

שתגיע לשמ. שק, חבית או ארגז. הי�וד הוא אותו י�וד, ועליכ להיות 

מוכנ לכל תרחיש, לא להכנע לשומ הבטחה / �יפור / 

בקשה, לא משנה מי ישמיע לכ את הדברימ, ולא משנה 

שבאותו רגע בדיוק אינ לכ תשובה מוחצת בשבילמ.

הברזל,  כללי  שני  את  תשכח  ואל 

שהיה מנ הראוי לשננ אלפ פעמימ: אל 

תחתומ, על שומ דבר! אל תלבש 

מדימ, אפילו לא לרגע אחד!

תחזור הביתה, בן של מלך,
לחיים טובים ולשלום.

47



קורה  ומה  הלשכה  בתוככי  שמשוטטות  ההוד"  "דמויות  על  למדנו  כאן  עד 
השקיעו  והצבא  המדינה  רשויות  לא.  ממש  צחורים?  מלאכים  כולם  בחוץ? 
חלק  לצבא.  חרדים  גיוס  בעידוד  עצומים  כסף  סכומי  האחרונות  בשנים 
גדול מאותם סכומי כסף בלתי נגמרים הופנו לצורך יצירת רשת עניפה של 
משתפי פעולה ושכירי חרב המשוטטים באזורי השוליים של הציבור החרדי 

ועוסקים ללא הרף בצייד נפשות.

על פי הערכות וחישובים שונים, הרשויות משקיעות עשרות אלפי שקלים 
של  גדול  לצוות  דשינה  סעודה  להיות  שיוכל  אחד,  חרדי"  "ראש  עבור 

"קניבלים מודרניים".

אותם שכירי חרב אינם משוטטים אך ורק בתוככי לשכת הגיוס, רובם הגדול 
נמצאים בחוץ, בלבוש אזרחי.

והכוונה  ייעוץ  ארגון  פתח  האחד  שהיא,  תחפושת  בכל  להפיע  יכולים  הם 
אזרחי,  וביגוד  אזרחי  רכב  עם  משוטט  השני  שהיה!)  (מעשה  חרדי  לנוער 
ומעלה בחורים לטרמפים הלוך ושוב בנדיבות מעוררת הערצה "על חשבון 
המולהב  הבחור  של  גבו  על  מזלו  את  מנסה  כמובן  הוא  ושבדרך  הברון" 
שהיה,  מעשה  זה  גם  הבימבה,  על  לסיור  אותו  שלקח  הצדיק"  מה"איש 
השלישי הוא בכלל מנהל אתר אינטרנט, הרביעי בעל משרד פרסום, וכל זה 

כמובן דוגמאות מהחיים.

אבל התחפושת המסוכנת ביותר מכל אלו, זה דווקא ה"עסקן עם הקשרים 
זה  אחד,  לאף  משקר  לא  הוא  אמיתיים!  הם  בצבא  שלו  הקשרים  בצבא", 
אמיתי, אתה יכול להאמין לו בלב שלם, זה אפילו מומלץ ומחוייב, אתה חייב 

להאמין לו, יש לו "קשרים בצבא".

אחד,  ועוד  אחד  ותעשה  שלך,  הישיבתי  הראש  את  קצת  תפעיל  רק  עכשיו 
ותנסה להבין מה הפירוש "קשרים עם הצבא" בתקופה שבה כל מה שמעניין 
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הצייד  מערך  עם  פעולה  משתף  עוד  לקנות  איך  זה  הצבא  את 
המשוכלל, כדי להגיע ליעד השנתי של גיוס כשלושת אלפים – 

ארבעת אלפים בחורי ישיבות ואברכים בשנה.

עכשיו נשאלת השאלה, איך באמת ניתן לזהות את שכירי החרב 
של הצבא? נשאל שאלה אחרת – "איך מזהים ברווז"? יש פתגם 
כמו  ונשמע  ברווז,  כמו  הולך  ברווז,  כמו  נראה  זה  שאומר: "אם 

ברווז, מסתבר שזה ברווז".

אם אתה רוצה לזהות את "ההוא מהצבא", יש לך רק כלל אחד – 
מי שדוחף אותך לכיוון הצבא, הוא "מהצד של הצבא" חד וחלק! 
פשוט וקל. לא משנה מצב הזקן או גודל הציצית, ולא שום דבר 

אחר.

והמלכודת המסוכנת ביותר היא – קודם תתחייל ואחר כך ננסה 
להוציא אותך", או "קודם תחתום ואח"כ נסדר לך משהו".

דע לך באופן ברור! מהמלכודת הזו אף אחד עוד לא יצא!

זו,  בחוברת  המופיעות  וההוראות  ההמלצות  פי  על  תפעל  אם 
החייכנים  הקניבלים  בחבורת  תתקל  ולא  נתקלת  שלא  מסתבר 

הזו. הם לא ינסו להתעסק אתך, וינסו את מזלם במקור אחר.

אבל אם בכל זאת נתקלת בהם – זכור! אתה בסך הכל בחור צעיר 
וחסר נסיון, אתה חי בישיבה, בעולם של זוך וטוהר, ואין לך מושג 
סנטימטר  למצוא  יכול  אתה  ושחיתות  רוע  של  תהומות  איזה 
אחד מחוץ למפתן הישיבה. האדם שעומד מולך, ה"איש הטוב" 
מולו.  סיכוי  לך  אין  קילומטרים,  שחרש  מבוגר  אדם  הוא  הזה, 

העצה היחידה – לקום ולברוח, ולחפש חברים אחרים.

49



חוברת הדרכה מעשית עשירה 
ומפורטת ל'בן הישיבה', נזר 
הבריאה ותפארתה, הנקלע 

בסערת התקופה להתמודדויות 
אשר לא התנסה בהם מעולם.

כל המידע - כל הסודות - דרכי 
התמודדות - מנסיונם העשיר 
של אלפים שעמדו בזה, ושל 

עשרות כאלו שלא הצליחו, אך 
לפחות שלחו לך שידורי אזהרה 

ממעמקים - - -




