
שלב ראשו, – היו" שלפני – 

אי1 מגיעי" ללשכת הגיו'.

באופ� א.  הרלוונטיי�,  כל המ�מכי�  ע�  עלי! לבא  הגיו�  ללשכת 

זהות  תעודת   .1 להביא:  עלי!  דר!".  "קיצורי  שו�  בלי  מ�ודר, 

מקורית ואישית (לא צילו�, לא של ההורי�, לא רב קו ולא כרטי� 

קופ"ח, וק"ו שלא רשיו� נהיגה...). 2. דיחוי תק$ של ועד הישיבות 

(נדרש בהתייצבות שניה) ע� חתימת עו"ד.

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

הרלוונטי� אינה מ�דירה את מעמד! כב� ישיבה. במידה ועדיי� 

אי� ביד! דיחוי מ'ועד הישבות' חתו� כנדרש, עלי! לה�דיר זאת 

[או  הגיע תארי! ההתייצבות  הגיו�. בא�  ללשכת  הגעת!  טר� 

כנדרש,  החתו�  הדחוי  את  ביד!  אי�  ועדיי�  קוד�]  יו�  אפילו 

עלי! להתקשר למיטב 3529* ולבקש לדחות את תארי! הגעת! 

לללשכה. זכור! ההתייצבות ללא המ'מכי" הנדרשי" הינה 'כנה.

מהוה ג.  שכזו  הופעה  וחליפה!  כובע  ללא  ללשכה  להגיע  אי� 

מתכו� ברור לה�תבכויות. כמו כ�, רצוי להגיע ללשכה כשאתה 

לחכ�  "ת�  בבחינת  שנית�,  ורצינית  ישיבתית  הכי  בצורה  לבוש 

ויחכ� עוד".

השהות בלשכה עלולה להתמש! שעות רבות, ועלי! להשאר שליו ד. 

ורגוע, לפיכ! מומל1 להביא עמ! אוכל ושתיה.

ב�ביבה מלאה ה.  זמ� רב  צפוי לבלות  הינ!  בהתייצבות הראשונה 

פריצות וזוהמה, ולכ� מומל1 להביא �פר שתוכל לע�וק בו, ובכ! 
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על ז.  ולא  עלי!,  לא   – מחוייב  שאינ!  מידע  שו�  לה�  תת�  אל 

משפחת!, וק"ו שלא על הישיבה וחברי!.

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

מצרות נפשו.

לתוכ� ט.  תתייח�  ואל  זמנ!  את  תבזבז  אל  הממוחשב,  במבח� 

השאלות – בכל שאלה הקש אנטר ואתה מ�יי� את המבח� תו! 

של!,  ה'איי-קיו'  על  מידע  לה�  מ�פק  לא  אתה  שניות.  מ�פר 

פעולה זו תירש� בתיק האישי של!, ותעביר מ�ר ברור האומר 

"חבל על זמנכ�, אי� לי שו� ע�ק אתכ�, חפשו לכ� קרב� אחר 

יכול לח�ו! ל! הרבה  והוא  ייקלט היטב,  זה  בו". מ�ר  להתעלל 

כאב ראש בהמש! הדר!.

א� יש ל! כתובת מייל, רשיו� נהיגה, או פלאפו� שאיננו ח�ו� י. 

לגמרי – כשאתה בלשכה אתה פשוט לא יודע מזה בכלל.

את מ�פר הפלאפו� האישי – א� יש ל! – אל תת� לאיש!יא. 

אי� יב.  לה�,  עונה  לא  אתה   – בישיבה  לומדי�  מה  אות!  שואלי� 

ועלי!  כאלו,  בשאלות  אות!  להטריד  חוקית  זכות  שו�  לה� 

לדחות זאת באופ� ברור ונחר1.

וכמוב� עיקר העיקרי� – לא לחתו� על שו� מ�מ!! ג� א� כתוב יג. 

בו שאתה ב� 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�י� המ�וכני� ביותר במער! הגיו�, אלו ה� חבורת 

וגמרות  ארוכי�  זקני�  ע�  אלי!  יבואו  ה�  ה"ישיבישער�", 

ע�  כבד.  ישיבתי  והיגוי  לאוז�,  מאוז�  כיפות  לה�  יש  ענקיות, 

הטיפו�י� האלה אתה פשוט לא מתע�ק, מטוב ועד רע, כלו�! 
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ג� תשדר לעצמ! ול�ובבי� אות! מ�ר ברור על היות! ב� ישיבה 

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

חוברת זו מכילה ידע רב לשעת חרו� – קח אותה אית!.ו. 

ורגע אחד לפני שאתה דור! בלשכה – תשנ� לעצמ! את הכלל ז. 

ג" א" יתהפ1 העול" אל8 פעמי" – אני לא  הי�ודי ביותר – 

חות" על שו" דבר – ויהי מה.

שלב ב' – בלשכה

מרגע שדרכת על מפת� הלשכה – אתה נתו� למעקב. מי אתה – א. 

הא� אתה רציני או חלש. נחוש, או נתו� לשכנועי�. עלי! להקרי� 

בכל דר! שהיא רצינות ונחישות בדרכ!.

להיות נחמד זה מצוי� – מחו1 ללשכת הגיו�, בלשכה אתה לא ב. 

חבר של א$ אחד, אתה לא זור� ולא פתוח, ולא נגרר לשו� דבר.

אינטליגנט ג.  אתה  א�  ג�  אחד,  א$  על  רוש�  לעשות  תנ�ה  אל 

מבי�  שלא  ואפרורי,  יבש  טיפו�  �ת�  אתה  בלשכה  ונחמד, 

בדיחות, לא יודע לחיי!, וב�! הכל בא למ�ור טפ�י� וללכת.

מנ�י� לפתח את! שיחת חולי� – אתה לא זור� בשיחה.ד. 

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

פרטי� אישיי�, כמו כתובת ות"ז וטלפו� נייח בבית. מעבר לזה – 

אתה לא מחויב לענות. כל הנ�יונות לגרור אות! לשאלות שאינ� 

ממי� העני� – עלי! לדחות� באופ� נחר1.

– ו.  יקרה  זה  א�   – בדיקות)  אי�  עתה  (לעת  הרפואית  בבדיקה 

זכות! וחובת! ל�רב לבדיקה על ידי רופאה ולדרוש רופא (אגב, 

ה�   – זכור  משפחה).  רופא  אצל  לעשות  נית�  מהבדיקות  חלק 

בוחני� את רצינות!, וזה יירש� בתיק של!.



וויכוח. ד.  דיו�  לשו�  תיגרר  אל  לשכנע?  אית!?  להתווכח  מנ�י� 

אתה רק חוזר על עמדת! ההחלטית שאתה ב� ישיבה לכל דבר, 

שו�  על  לדיוני�  מקו�  ואי�  בישיבה,  לימודיו  את  שממשי! 

אופציה אחרת.

קו אלמוני, ה.  פלוני,  בעיתו�  ציבורי,  רעש  בעשיית  עליה�  תאיי� 

שתדבר ע� הרבני� והע�קני� וכו' וכו'. הצבא רוצה שקט, ואתה 

תנצל זאת עד תו�.

הודיעו ל! על ה�רת מעמד! מכל �יבה ואמתלה שלא תהיה – ו. 

תדרוש להגיש ערעור מיידי. מבחינת! לא השתנה כלו�, אתה לא 

חייל, ולא תהיה חייל, אתה תצא ג� מזה.

מאד ז.  תזהר  הנכוני�,  הע�קני�  ע�  מיידי  באופ�  קשר  צור 

מ"ע�קני�" מטע� הצבא.

אי! ח.  "עצות"  מיני  כל  ל!  יציעו  בלשכה  והמשת"פי�  החיילי� 

להחל1 ממצב!. יפנו אות! לע�ק� פלוני, יציאו ל! פשרה מ�וכנת 

בדמות "שירות אזרחי" רק תחתו� פה ותחתו� ש� – אבל אתה 

לא שומע כלו�. זכור! מה שטוב לה� – רע ל!. מה שטוב ל! – רע 

לה�.

תתבלבל ט.  של!, אל  לא  החליפה  לומד,  לא  שאתה  עלי!  צועקי� 

ואל תבהל. תודיע לה� בצורה הנחרצת ביותר שאתה ב�-ישיבה, 

ואי� על מה לדבר.

וגורלי י.  קריטי  לרגע  והגעת  חתימה,  ממ!  להוציא  הצליחו  וא� 

ולא!! צור קשר מיידי  כלו כל הקיצי�? לא  הנוגע לעתיד!, הא� 

הנחישות  במידת  תלוי  הכל  זה,  בשלב  הנכוני�.  הע�קני�  ע� 

ואית�, ותבהיר בצורה חד משמעית שהנ!  של!, א� תהיה חזק 

של  ב�ופו  ממ!'  'ירדו  ה�   – מחיר  בכל  ה�ו$'  'עד  ללכת  מוכ� 

בלי שו� �פיקות  ונחוש,  חזק  קומה,  זקו$  דבר. העיקר שתהיה 

והתלבטויות.
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באכזריות  אות!  להפיל  שמנ�י�  ומושחתי�,  רעי�  אנשי�  ה� 

נוראה לאחד המקומות הגרועי� ביותר עלי אדמות, ה� גשמית 

וה� רוחנית, וכל זאת תמורת בצע כ�$, תו! כדי שימוש בהרי� 

ולא  מאחוריה�  שאי�  מתוכ�  ריקות  �רק  הבטחות  של  וגבעות 

כלו�.

להצטר$ ב.  או  בגמרא,  פשט  לה�  לה�ביר  ממ!  מבקשי�  א�  ג� 

ל�יו� מ�כתא, תיקו� חצות ופיטו� הקטורת או כל עני� אחר, 

אתה פשוט מ�תכל עליה� כתרנגול בבני אד�, קר כקרח וקפוא 

כצנו�.

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

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

לא משנה אי! הוא נראה, אי! הוא לבוש, ובאיזה תחפושת בחר 

להופיע. א$ אחד לא נמצא ש� במקרה!

שלב רביעי – התמודדות ע" 'יבוכי" אפשריי"

א� ה�תבכת – קוד� כל – תהיה חזק ברוח!. אל תבהל, לא קרה א. 

כלו�. כל זמ� שלא חתמת על שו� מ�מ!, אי� לה� שו� אפשרות 

לגיי� אות! בכפיה, א� רק תפעל נכו� ותהיה אית� ברוח! – יד! 

תהיה על העליונה.

לא מ�פיק שאתה אית� ברוח!, אתה צרי! להפגי� נחישות זו ג� ב. 

כלפי חו1. עלי! לתת לה� רוש� ברור וחד משמעי, כי יש לה� 

ולא מפחד מאיומי  ה�ו$,  עד  שיל!  ברוחו,  חזק  בחור  ע�  ע�ק 

אות!  יעזבו  ה�   – חזק  שאתה  יראו  ה�  כאשר  שלה�.  ה�רק 

לנפש!.

בכל מצב שהוא, ג� א� התהפ! העול�, אתה לא חות� על כלו�, ג. 

ולא לובש מדי�, אפילו לא לחצי דקה, ולא בשביל התמונה.
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מה זה קשור? קשור. המדינה והצבא משקיעי� הו� תועפות כדי ללכוד 

ביו�  המדוייקת  השיטה  תהיה  מה  לדעת  אפשר  אי  ישיבה.  בחורי 

שתגיע לש�. שק, חבית או ארגז. הי�וד הוא אותו י�וד, ועלי! להיות 

מוכ� לכל תרחיש, לא להכנע לשו� הבטחה / �יפור / 

בקשה, לא משנה מי ישמיע ל! את הדברי�, ולא משנה 

שבאותו רגע בדיוק אי� ל! תשובה מוחצת בשביל�.

הברזל,  כללי  שני  את  תשכח  ואל 

שהיה מ, הראוי לשנ, אל8 פעמי": אל 

תחתו", על שו" דבר! אל תלבש 

מדי", אפילו לא לרגע אחד!

,    ,  

.   
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