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ה מ ד ק ה

ההתפוררות בשדה החינוך

חשיפת המציאות של השינוי המהותי שקיים (ואף מחמיר והולך) במוסדות 
החינוך אצל המורים והמורות, כשמשרד החינוך נועץ את טלפיו בכל חלקי 

החינוך החרדי ומערכת החינוך נמצאת כבר עמוק בבוץ

החרדים,  נציגים  התתי"ם,  מנהלי  ישיבות,  ראשי  של  מפיהם  ותמלילים  ציטוטים  סידרת  לפניכם 
הגזירה  ועל  העמוקה  ההתערבות  על  בעצמם  מספרים  אשר  החינוך,  במשרד  החרדי  המחוז  ומקים 

הנוראה, ועל מטרת המחוז החרדי שכבר מתבצעת בשטח לשנות טוטאלית את החינוך החרדי רח"ל.

בטרם נביא את הציטוטים נדגיש בכמה משפטים את המצב שלפנינו, כשאת כל המובא כאן תוכלו 
לראות בהמשך ביתר פירוט ובבירור, מפיהם של הנציגים בעצמם.

משרד החינוך הקים בשנים האחרונות את המחוז החרדי, במטרה ברורה אחת ויחידה! לשנות לגמרי 
את החינוך החרדי. זרועות הפעולה שבאמצעותם מבצע המחוז את תכניתו, הם המפקחים והמפקחות, 

ההשתלמויות ותכני לימוד חדשים.

עד להקמת המחוז היו שני מפקחים בלבד על כל החינוך העצמאי! כיום ישנם קרוב ל-80 מפקחים 
על כל מערכת החינוך החרדית, ועד לסוף השנה הנוכחית אמור מספר המפקחים להגיע ל-120 !!

המוסדות,  לכל  חדרו  כבר  הם  היום  אך  החינוך,  משרד  מפקחי  דרכו  לא  הפטור,  במוסדות  בעבר, 
לחיידרים, לבתי הספר, לגנים ולסמינרים. חלק גדול מהמפקחים הם חרדים וחרדיות מנופלי האקדמיה, 

שמולעטים ע"י משרד החינוך ברעל ארס ותחכום כיצד לשנות את החינוך החרדי מקצה לקצה. 

החרדי  המחוז  של  חרדיות  מפקחות  על  מחרידות  עדויות  כמה  לפנינו  השבר,  עומק  את  שנבין  כדי 
שדרשו שלא ללמד בגני הילדים על בריאת העולם !! כמדומה שאין עוד צורך בהסברים ראיות והוכחות. 
הם מבקשים לעקור את האמונה כבר מהגנים רח"ל. זוהי המטרה - והם כבר מבצעים אותה. יותר גרוע 

מזה לא יכול להיות!

האם נחכה עד שהם יסירו בידיים את הכיפות והפאות מילדינו, כמו שעשו לעולי תימן במעברות בקום 
המדינה?!

המפקחים חודרים אט אט בכל מיני שיטות, באיומים ובחיוכים, ומחדירים תכני לימוד חדשים, כמו 
זהירות בדרכים, התעמלות, בריאות ועוד, והתכנית להמשך גם אנגלית וכו', ערכים אוניברסלים שהופכים 
להיות הערכים המרכזיים שאותם מחנכים. ריקון לימודי הקודש ושימוש במושגי הקודש ללימודי חול. 
חריפה  התערבות  הקודש.  לימודי  חשבון  על  החול  לימודי  הגדלת  בתכנים.  התערבות  תכנים.  שינויי 
בקבלת והרחקת תלמידים. דרישה שהמלמדים יעברו הסמכה רשמית. הכתבת זמני הלימוד. התערבות 
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והמורות  הגננות  של  כפייה  הלימוד.  ספרי  וברשימת  הספר  בית  בתקנון  התערבות  הלימודים.  בתכנית 
לעבור השתלמויות מטעם המחוז החרדי במשרד החינוך. כל מיני וסוגי השתלמויות שבהם מחדירים 
הנראים  לחדרים-  גם  השתלמות  להכניס  נסיון  כבר  נעשה  כשבמקביל  החינוך.  משרד  מטרות  את 
החרדיים  החינוך  שמוסדות  שכזה  דבר  היה  לא  בעבר  כאשר  וזאת  צלח!  והנסיון  הפטור".  "מוסדות 
יעברו השתלמויות מטעם משרד החינוך! ולצערנו מערכת החינוך החרדית הותיקה נכנעת יותר ויותר 

לתכתיבי משרד החינוך, וכרגע נראה שאין דרך חזרה.

היא  החרדי  המחוז  מטעם  יעקב  בית  על  שאחראית  המפקחת  כי  נציין  הסכנה,  גודל  את  להבין  כדי 
לא אחרת מאשר הגב' פ. כהן, אשתו של פורץ הגדר המשכיל ב. כהן. ובדברים שנאמה בכנס שהתקיים 
לפני מספר חודשים על מגמות והתפתחויות בציבור החרדי, היא הציגה בפירוט את התכנים החדשים 
והשתלמויות.  חדשות  לימוד  תכניות  באמצעות  להחדרתם  השיטות  ואת  הספר  לבתי  שמוחדרים 
על  תמימות  שנראות  תכניות  גם  כיצד  לתאר  כדי  מילים  שאין  מחרידה  מסכת  הציגה  היא  בדבריה 
בריאות וכדומה - מוחדרות בשיטתיות מתוך מטרה להרוס את החינוך. וכששומעים אותה ניתן לקיים 

את הכתוב "מאויבי תחכמיני", ולהבין שאין שום דבר תמים.

כפי שכתבנו כבר כעת הדברים אוחזים בכך שיש נסיון למנוע לימוד על בריאת העולם. ומשכך כבר 
אין צורך להכביר בעוד הסברים. 
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פרק ראשון

העדויות על ההתערבות בחינוך

בגני  האמונה  הנחלת  את  לעקור  החרדי"  "המחוז  מפקחות  של  הנסיון  על  מזעזעות  עדויות  להלן 
הילדים ולאסור על הגננות ללמד על בריאת העולם רח"ל.

נפתח תחילה בעדותו של ראש ישיבת קול יעקב הגאון הגדול רבי יהודה עדס שליט"א על הנסיון של 
המחוז החרדי להחריב את החינוך ועל הנסיון לעקור את הלימוד בריאת העולם והנחלת האמונה בגני 

הילדים. (הדברים נאמרו בחוה"מ פסח התשע"ו, וניתן להאזין לדברים בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

ויכוח,  ויש  חרדי,  מחוז  שנקרא  דבר  הקים  החינוך  משרד  שמים,  כבוד  על  למחות  שצריך  דבר  "יש 
שלא  בחדרים  הגנים  לכל  הוראה  עכשיו  יש  אמרו,  שהגננות  גנים  משני  יודע  אני  לגנים,  באות  המפקחות 
ללמוד ספר בראשית, כי זה דברים מופשטים איך השם ברא את העולם, רחמנא ליצלן, ובגנים אמרו להם, מה 
זה שכתוב מה השם ברא ביום הראשון? תורידו את זה, תשימו איזה שטויות של הילדים, מה הכוונה כאן? 
הכוונה שמיום חורבן ביהמ"ק לא הייתה גזירה כזו, למה? הם תפשו שלהחריב את האמונה מתחיל מהגנים".


ממחוללי  שליט"א   ... הרה"ג  ע"י  ההגנה  בקו  לראשונה  שהתפרסמה  זו  מעדות  תזכורת  נביא  וכעת 

מהפיכת החינוך (הדברים נאמרו בחודש אדר התשע"ו):

"אנחנו מדברים על השתלמויות, אנחנו מדברים על זה שהגן צריך להיות מקדם בריאות, אז כשאומרים 
על  דווקא  לדבר  צריך  ברכות,  על  לדבר  לא  אסור,  לא,  אומרים  אז  "ברכות",  במסגרת  זה  את  שעושים 
שבוע,  פרשת  על  לדבר  ואסור  מופשט,  מידי  משהו  זה  כי  העולם,  בריאת  על  לדבר  ושאסור  "בריאות". 
ובכלל על בריאת העולם אסור לדבר כי זה מופשט, והילדות מידי קטנות - אבל את הרמה של הדקדוק 
הם  ילדות  מבינים:  לא  ממש  אנחנו  אז  עשר,  בגיל  רק  לומדות  היו  שפעם  לרמה  להעלות  צריך  והחשבון 
קטנות? או ילדות הם גדולות?? אז תלוי, באידישקייט - הם הכי קטנות שיש, ובנושאים אקדמאים - ככל 

הנראה הם גדולות. וזה לא יאומן כי יסופר". 

"אם היינו מתחילים בגנים, בא אברך יקר ואומר אשתי גננת בעיר מודיעין עילית, ואני רוצה לדבר מה 
קורה בחודשים האחרונים, מאז שהגן נכנס תחת המחוז החרדי. אבל אנחנו חייבים לציין שאנחנו מודעים 
לזה עוד לפני זה, כשעוד לא היה ולא קם בכלל המחוז החרדי. לשם הידיעה צריך לדעת שיש מפקחות 
טועה,  לא  אני  אם  הגנים  בכל  מפקחות  שלוש  רק  היו  שמקודם  כך  על  מדברים  כשאנחנו  בגנים,  חדשות 
היום מדברים על כחמישים או כשישים מפקחות. כאשר אנחנו מדברים שבכל קבוצת גנים הופכים את 
הגננת המקומית למפקחת שנקראית גננת מובילה, שהיא אחראית לפקח, ולפקח זה אומר שהיא אחראית 

למלאות שאלון על כל שיעור ושיעור, על כל שיעור ושיעור מה עשו לפי ההוראות".
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וכן עדות נוספת מאברך שאשתו גננת בעיר מודיעין עילית, אשר גם היא נתקלה בדרישת המפקחת 
שמלמד שמדובר בהוראה מלמעלה לכל המפקחות  להסיר את לימוד בריאת העולם מקירות הגן, מה 

לעקור את הכל רח"ל. (הדברים נאמרו בחודש תמוז תשע"ו):

"אשתי גננת באחד הרשתות החשובות פה בעיר מודיעין עילית, ויום אחד הגיעה אליה לגן מפקחת, 
והיא ראתה שתלוי על הקיר הימים של השבוע, ומתחת לכל יום יש תמונה של מה השם ברא באותו יום. 
השם  ברא  מה  הילדות  את  מלמדת  את  מה  בשביל  אשתי,  את  שאלה  היא  הזדעקה,  ממש  המפקחת  אז 
בכל יום? אז אשתי שואלת אותה, מה הפירוש, למה לא לחזק את האמונה כל יום מחדש. אז היא אומרת 
שום  אין  העולם,  לבריאת  אמונה  עקרי  י"ג  בין  מתבלבלות  הם  בעיה,  יש  הגננות  לכל  בחוצפה,  לאשתי 
זוכר  לא  מבוגר  אף  מזה  וחוץ  אמונה,  עיקרי  לי"ג  קשר  שום  לזה  אין  ברא,  השם  מה  יום  כל  להזכיר  צורך 
מה השם ברא כל יום. ככה המפקחת הזאת אומרת לאשתי. אשתי אמרה, מה פתאום, בודאי שאני זוכרת. 
מה  זוכר  לא  מבוגר  שאף  תראי  סקר,  תעשי  בואי  גננת,  את  כי  זוכרת  את  טוב,  לה,  אומרת  המפקחת  אז 
השם ברא כל יום. אשתי לא ידעה מה לענות לה, כשהיא באה הביתה אמרתי לה, רגע, לפי הדברים שלה 
נראה  אנחנו  אז  הדברים,  את  נפתח  ואם  זה.  את  זוכרים  לא  האנשים  רוב  כי  גמרא  ללמוד  גם  צריך  לא  אז 
שבי"ג עיקרי אמונה כתוב מפורש העיקר הראשון, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא 
מפקחת  אותה  אמרה  היא  מה  הראשון,  העיקר  זה  הברואים  לכל  בורא  השם  הברואים,  לכל  ומנהיג  בורא 
שזה שהשם ברא את העולם זה לא קשור לי"ג עיקרי אמונה, זה העיקר הראשון בעיקרי אמונה, שהבורא 

יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים". 


קריאה  היה  זה  אשר  שליט"א,   ... הרה"ג  ע"י  ההגנה  בקו  הדברים  כשנאמרו  האמינו  שלא  אלו  ולכל 
את  יפתחו  הם  אז  אולי  מלא,  בפה  בכך  שמודה  גפני  משה  הנציג  את  ישמעו  כשהם  אולי   - ראשונית 

העיניים, כמו של יהודים רבים אנשי אמת ואוהבי אמת שכבר העיניים שלהם נפתחו גם נפתחו.

בכנסת,  התורה  יהדות  סיעת  עם  ביחד  התתי"ם  מנהלי  של  מיוחדת  באסיפה  גפני,  משה  אומר  וכך 
שהתקיימה בתאריך כ"ז אדר א' תשע"ו, וכן הוא חזר על הדברים בועידת דגל התורה שהתקיימה בסוף 

חודש אדר ב' תשע"ו, (הדברים מוסרטים, וניתן להאזין לדברים בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

"יש גזירה במערכת החינוך אצלינו, גזירה שלא היתה כדוגמתה בהסטוריה שאנחנו מכירים, לא מקום 
המדינה ולא אחרי זה. פשוט נכנסים באופן הכי חמור עם מפקחים ומפקחות, חרדים וחרדיות, עם תהליך 
שאומרים אנחנו מתכוונים לטובתכם, ובאים לגננת שהיא מתקשרת אלי, ואומרת לי אבל הרב גפני אני 
בעלה,  את  מכיר  אני  אותה,  מכיר  אני  שמה,  את  אומרת  היא  מפקחת  אצלי  הייתה  יפוטר,  שאני  מפחדת 
ומכניסים דברים למה בגן יש על בריאת העולם, על שבעה ימים, זה לא, תורידי את זה, תגידי רק את שמות 
הימים. זה פשוט לא לתאר, ואנחנו במין מצב כזה שבו אנחנו לא יודעים מה שאנחנו צריכים לעשות, מה 
להגיד לזה, ומה להגיד לזה". (כאן עבר גפני להכריז את החלטות הרבנים בעקבות המצב, ועל כך בפרק הבא, וכן סקירה 

האם ההחלטות אכן בוצעו וכיצד).



. פרק ראשון8   |

העדויות המחרידות ממנהלי התתי"ם

ממנהלי התתי"ם שומעים אנו עדויות מחרידות יותר בפרוטרוט.

באסיפה  נאמרו  (הדברים  שליט"א  פרידלנדר  אליהו  הרה"ג  ברק  בבני  אמת  תורת  ת"ת  מנהל  עדות  להלן 
מיוחדת של מנהלי התתי"ם ביחד עם סיעת יהדות התורה בכנסת שהתקיימה בתאריך כ"ז אדר א' תשע"ו. הדברים מוסרטים, וכן 

ניתן להאזין בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

"זה לא סוד שקיים פיחות זוחל כבר מספר שנים, בעיקר בעקבות שר החינוך הקודם שהכניס מפקחים 
לנו  נותנים  ולא  אותנו  מחניקים  פשוט  האלה  והדברים  רוחו,  על  שעולה  מה  עושה  אחד  שכל  ומפקחות, 
לעבוד, לספר דברים אפשר בלי סוף, אני רק יאמר מספר דוגמאות, כל מפקח ומפקחת מציבים לעצמם 
כל מיני מטרות, ללא הכוונה מלמעלה דברים מאוד..., כפי איך שהם מבינים ומרגישים את עצמם שהם 
הבעלי בתים. מפקחת שעושה השתלמות היא פונה ישר לגננות, עוקפת את ההנהלה, ומהלכת אימים על 
גננות שמעיזות לא להגיע להשתלמות, כאשר הם מבינות שזה נוגד את השקפת עולמם. אני מדבר כאן 

על השתלמות של חדרים, לא תלמודי תורה ופחות מזה".

"אני שמעתי שהיה לפני כמה זמן, מפקחת שנכנס בה איזה חשד על ילד שהוא סובל בבית, ישר כבר 
באסיפת  נואמים,  דוכן  מעל  עומדת  אחרת  מפקחת  נברא.  ולא  היה  לא  דבר  של  ובסופו  למשטרה,  פנתה 
גננות של סוף שנה, והיא אומרת בזה הלשון "תשמעו לא נעים לומר את זה, דעו לכם, שכל המלמדים הם 
בחזקת..., אתם צריכות לדווח לי, המנהלים חושבים כל היום איך להגן על המלמדים" מילים שתסמרנה 

שעורת ראש, שיוצאות ממפקחת של משרד החינוך". 

בנושאים  הערות  עשרות  ומעירות  בגנים  יושבות  ערב,  ועד  מבוקר  סוף  בלי  שנשלחות  "המדריכות 
שאין מקומם אצלנו, המגמה שלהן פשוט לשבור את הגננות הותיקות". 

"לדוגמא נכנסת מפקחת, שמעתי עכשיו שבבית שמש הגיעה מפקחת לאיזה גן, הגננת רצתה לקרא 
למנהל שילווה אותה עם המפקחת, אז אומרת המפקחת לגננת "עזבי, אל תקראי למנהל, הרי משרד החינוך 
כבר חודש הפסיק את התקצוב, אם את קוראת למנהל אז הוא פשוט יפטר אותך" והגננת בתמימותה, למה 

לא, האמינה ונשארה עד ששכנעו אותה שהדברים לא היו ולא נבראו".

שלא  שלנו,  הפריפריות  באחד  שמו,  את  להזכיר  רוצה  לא  אני  החיידר  של  כבודו  מפני  חיידר,  "היה 
כתוב  החיידר  של  בתקנון  החיידר,  של  הקריטריונים  על  עונה  לא  שהוא  בגלל  לחיידר  תלמיד  הכניסו 
"משפחות שיש שמה מחשב עם אינטרנט אינם זכאים להתקבל לחיידר", ואחת האימהות שהיא כתבת 
עיתון, שיש לה..., ולכן לא רצו לקבל את בנה לחיידר, אז קודם כל אותה אמא כתבה תחקיר על הבית ספר, 
מול  עמד  שהחיידר  וכמובן  אפליות,  של  הנושא  על  שלה  החיצים  את  שמה  היא  כאשר  היישוב,  כל  ועל 
משרד החינוך, והיה צריך לנמק. וזה פשוט מגוחך איך שהענינים התנהלו. שלא נשכח שהחיידר לווה עם 
עורך דין, וכל זה לא עזר לו. הוא היה צריך לעמוד ולהסביר מה הבעיה בזה שב... מופיעה תמונה של אותה 
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כתבת, והיא מוזמנת להתכתב עם כולם. לא עזר לחיידר שום דבר, למה? כי עורך העיתון של אותו עיתון 
החליט שה... כן מותר. זאת אומרת שעמד כאן עורך עיתון מול ועדת הרבנים לעניני תקשורת, והתנצחו 
של  חמתם  ועל  אפם  על  בחיידר  נמצא  היום  הילד  הרבנים.  ועדת  על  גבר  העיתון  עורך  כאשר  ביניהם, 

החיידר, זה דבר בלתי נסבל, ודבר חדש שלא היה". 

מקובל  לא  זה  עשרה,  בשתים  שמסיימים  מקובל  בצומות  התפקוד,  שעות  זמני  מתי  לנו  "מכתיבים 
אצל משרד החינוך. מכתיבים לנו מתי זה זמן של רישום לחיידר, סוף זמן הרישום זה בכ"ה שבט, כמו בתי 

הספר החילוניים". 

שכל  ולומר  לבא  יכולים  לא  "אתם  טענו  גם  הם  נכנס,  שלא  הזה  הילד  על  דנו  מקום  באותו  "כאשר 
כשאתם  גם  ככה,  סתם  ערער",  ל"ועדת  אחוז  עשר  מקום  להשאיר  צריכים  אתם  תפוסים,  כבר  המקומות 
שולחים תשובה שלילית של אין מקום, אתם צריכים לכתוב "יש לך את האפשרות לפנות לועדת ערער 
החינוך,  למשרד  שלו  "מוסר"  להיות  הורה  לאותו  רשות  נותן  שהמנהל  אומר  הוה  החינוך",  משרד  של 
משרד החינוך טוען אין כזה מושג של אין מקום, אתם צריכים להשאיר מקום עשר אחוז לועדת ערער, 
זה  בחיידר.  ילמד  מי  קובע  שהוא  החינוך,  משרד  תלמידי  הם  שלנו  מהתלמידים  אחוז  שעשר  אומר  הוה 

דברים שלא היו ולא נבראו אף פעם". 

של  השתלמויות,  של  הזה  המושג  בכל  לאחרונה,  רואים  שאנחנו  כפי  וזוחל,  זוחל  פיחות  הולך  "וזה 
אהבת  של  בנושאים  אלא  בטיחות,  של  בנושאים  לא  שעות,  שישים  של  קורס  לעבור  שצריכים  טיולים, 
הארץ, וציונות, וכל הנושאים האלה, שהם מכתיבים לנו איך ללמד את הילדים, מה לעשות איתם, שבאמת 

לא יהיה ביטול תורה כאשר הם יוצאים לטיול"... 

"כהנה וכהנה יש מהמפקחים, זה בלי סוף, בלי סוף, היה אפילו, אני יספר מה שהיה ב"תורת אמת", היה 
ב"תורת אמת" גננת שיש לה בן בחינוך מיוחד, והיא למדה אותו נושא של נגרות כדי להעסיק אותו. שמעה 
את זה המפקחת, זה מאוד מצא חן בעיניה ואמרה לגננת "בואי, תכניסי קצת נגרות בגן", היא הסבירה לה 
שלא, זה לא שייך, וההנהלה לא תסכים. "מי זה ההנהלה?" - הרב פרידלנדר. "הרב פרידלנדר? מי זה?" אני 
אומר את זה באותו סגנון שהיא אמרה, לא נעלבתי, אבל גם אתיקה פשוטה של מפקחת, שבאה ומדברת 

בפני גננת בכזו צורה על מנהל - זה מראה שהיא מפקחת שבאה ללא הדרכה, וללא הכוונה". 

"אני רוצה לקצר, אני חושב שאנחנו במוסדות הפטור מעדיפים לקבל את הפירורים של משרד החינוך, אבל 
אנא שלא יתערבו לנו בחינוך. כותב לי אחד המפקחים, אני יצטט את המכתב שלו, מדובר במפקח חרדי משלנו, 
והוא כותב כך: "האם אתם חושבים שמוסדות החינוך החרדי, יהיו ללא פיקוח ורגולציה ממשלתית? הלא זה לא 

יעלה על הדעת, זה דומה לדרישה שבית הרפואה מעיני הישועה, יהיה ללא פיקוח של משרד הבריאות".


הבושה  למרבה  שהתראיין  בירושלים  העמק"  "תורת  ת"ת  מנהל  סופר  אורי  הרב  של  עדותו  להלן 
לתחנת רדיו שמכנה עצמה חרדית, ומעיד בפה מלא על ההתערבות החמורה במוסדות הפטור הלא הם 
החדרים, בכל עניין, בתכני הלימוד, בקבלת תלמידים, בהסמכת מלמדים ועוד ועוד. (הדברים נאמרו בתאריך 
בתאריך כ"ז אדר א' תשע"ו, בראיון לתחנת הרדיו קול חי, בעקבות אסיפת מנהלי התתי"ם שהתקיימה באותו יום בכנסת עם חכ"י 
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יהדות התורה. ביחד עם הרב סופר התראיינו ואמרו דברים דומים גם הרב אברהם פינזל מנהל ת"ת "חכמת שלמה" בירושלים, 

ושלמה ברילנט מזכ"ל איגוד התתי"ם. למחרת הופיעו חלק מהדברים גם בעיתון יתד נאמן בשמם של האישים הנ"ל):

כחברי  ואנחנו  שומע,  אתה  מסתכל,  וכשאתה  השנים,  במהלך  זוחל  פיחות  פה  נעשה  הזה  הנושא  "בכל 
הנהלת האיגוד אנחנו שומעים מה שקורה בכל האזורים, ומגיעים אלינו חדרים אחרים, אז אנחנו מזדעזעים". 

"ואני ייתן לך דוגמא שהעביר אלי חבר מכתב שהוא קיבל ממפקח שנקרא חרדי, והוא דורש ממנו, ואני 
מקריא לך: "לקראת פתיחת שנת הלימודים קבל נא את ברכותיי לשנה טובה ולסיעתא דשמיא", הכל טוב 
ויפה, אבל אח"כ הוא דורש ממנו את מערכת השעות הכיתתית, תכנית לימודית ודו"ח ניצול שעות שזה 
בהתאמה לתכנית הליב"ה, את תקנון בית הספר לקבלת תלמידים, שזה אומר שאנחנו צריכים כשעונים 
תשובה לילד שאנחנו לא מקבלים אותו מאיזו סיבה כל שהיא - אז אנחנו צריכים לכתוב להורים שבידם 
יוכל  החינוך  שמשרד  ע"מ  פנוי  מקום  אחוז  עשר  להשאיר  נצטרך  אנחנו  ותמיד  הערער",  ל"ועדת  לפנות 

להכניס את מי שהוא רוצה להכניס". 

"תקנון אורחות חיים ומשמעת, רשימת ספרי הלימוד בכל כיתה, ממתי אנחנו צריכים לדווח למשרד 
החינוך איזה רשימת ספרי לימוד אנחנו לומדים?? אנחנו מרגישים את הפיחות הזוחל, נכון, אז אומרים 
לך רק תשלח, מה אכפת לך, רק תשלח, אבל היום הם לא מתביישים כבר לכתוב בטופס הצהרה של ניצול 
שעות תקן שבועיות, אז בכותרת בתשע"ו כתוב "מוסדות פטור" ועל הדף הזה כתוב אנגלית, חינוך גופני, 
מחשבים. מה, הם לא יודעים שאנחנו לא לומדים את זה? ולא, רק תחתום, אבל אתה יודע זה פיחות זוחל, 
הרבה  עם  נחישות  הרבה  עם  שכל  בשום  מלחמה  "זו  הקודם:  המחוז  מנהל  שאמר  כמו  ונכנס,  הולך  וזה 

עקביות, עם מקל וגזר". אנחנו מרגישים שזה עובד ככה, זה לא יתכן".

"רק עוד משפט אני רוצה להסביר, הרי אנחנו נקראים "מוסדות פטור", למה אנחנו מוסדות פטור? למה 
משנה  לא  אחר? -  לילד  מקציבה  שהמדינה  ממה  אחוז  וחמש  חמישים  שמקבלים  פטור  מוסדות  אנחנו 
שזה  נגיד  בא  פעם,  ע"ז  דיברנו  וכבר  אחוז,  וחמש  חמישים  מלהיות  רחוק  הזה  אחוז  וחמש  שהחמישים 
חמישים וחמש אחוז ע"מ שהמדינה  באמת חמישים וחמש אחוז - למה אנחנו מוכנים? אנחנו מקבלים 
לא תתערב לנו, היום הדרישות שלהם זה בדיוק כמו שהם דורשים ממוכר שאינו רשמי, בדיוק אותו דבר, 
אז מה ההבדל בינו למוסדות פטור, רק לגריעותא ולא למעליותא, ע"פ החלטת משרד החינוך כותב אותו 
מפקח: עד לשנת הלימודים תשע"ז ניתן לאשר מורה שאינו מוסמך להוראה באופן זמני, בתנאים הבאים, 

בתנאי שהוא ידווח על התחלת לימודים להסמכה בהוראה או שילמד לימודים תוך שלוש שנים"...


הרב  ע"י  נתפרסם  זה,  קונטרס  של  החדשה  המהדורה  הדפסת  לקראת 
על  ועדות  מפורטת  תגובה  לקרוא  ניתן  הבהרה/הרדמה,   מכתב  פרידלנדר 
מה שהתרחש יום לפני פרסום המכתב בחיידר עליו מפקח הרב הנ"ל בנספח 

בהמשך הקונטרס
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עדות מקים המחוז החרדי מאיר שמעוני

המחוז  של  הזו  ההשמדה  מכונת  יצירת  מאחורי  שעומד  מי  מדבר  יותר  ומפורטת  מפורשת  בשפה 
החרדי, מייסד המחוז מאיר שמעוני. מאיר שמעוני מסביר שהמטרה שלשמה הוקם המחוז היא להניע 
התחזית  לאור  וזאת  התהליך,  בסוף  ליבה  לימודי  להחדרת  עד  החרדי  בחינוך  שינוי  של  מהיר  תהליך 
ובתעסוקה,  בצבא  בחברה  היום  של  החרדים  הילדים  את  לשלב  ובמטרה  החרדי  הציבור  התרבות  על 
מפרט,  שהוא  כפי  שינויים  שלל  ובאמצעות  וההשתלמויות,  המפקחים  באמצעות  מבוצע  ושהמהלך 
לשלבו  רק  החרדי.  הציבור  של  החיים  אורח  את  לשנות  כוונה  שאין  להסביר  שוכח  לא  הוא  (כמובן  והגזר.  המקל  ובשיטת 
בצבא ובתעסוקה ובחברה ולשנות את החינוך שלו....). הדברים נאמרו בכנס "התפתחויות ומגמות בחברה החרדית 

בישראל" שקיים 'מכון ירושלים לחקר ישראל – המרכז לחקר החברה החרדית' בתאריך ז' חשוון תשע"ו 
ועמותת  ישראל-תבת  ג'וינט  החינוך,  לקידום  האגודה  החינוך,  משרד  של  החרדי  המחוז  עם  ובשיתוף 
נטיעות. (הדברים מוסרטים וניתנים לצפיה. ניתן להאזין לקטעים מדבריו בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222).

להלן עדותו מילה במילה, לקרוא ולא להאמין: "שלום לכולם, חברי הנשיאות מר מאיר קראוס, מנהל 
המכון פרופסור גונן, חברי איתן מנכ"ל האגודה לקידום החינוך, ו"הרב" בצלאל כהן, באמת מגיע המחמאה 
ואמרת "סיפורי הקרבות" אז הראשון, אולי בין הראשונים, זה הרב בצלאל כהן, שאני מניח שבהמשך עוד 

יסופר למה ועל מה המורכבות, חברי המפקחים במחוז החרדי במשרד החינוך וגבירותיי ורבותי". 

"תראו, אני לא אסביר על החברה החרדית, על זה יש הרצאות בהמשך, אני יעבור לנקודת המבט האישית 
שלי, כמו שאתם יודעים, אני לא חרדי, ובכל פעם זה מזכיר לי שכשאני נפגש עם רבנים גדולים, אז בפגישה 
הראשונה אומרים לי: מה? אתה מאיר שמעוני? אמרתי כן, אומרים לי אבל חשבנו..., אז לא, אני לא יודע אם 
זה טוב או לא טוב, אבל יצא שלפני כשנתיים וחצי במשך היותי, עד לרגע זה, גם מנהל מחוז ירושלם והעיר 
ירושלם, וקראו לי לדגל, אמר לי "הרב" שי פירון, אני זוכר את התמונה היינו בסיור בגוש עציון, והוא אמר לי, 
החלטתי להקים את המחוז החרדי, ואני רוצה שתקים את התשתית של המחוז החרדי. אז כמובן אמרתי לו, 
מ24  יותר  לי  נתנו  לחשוב, לא  ובקשתי  מה בכך,  של  דבר  זה לא  מחוז  להקים  ירושלם,  מחוז  את  לי  יש  השר, 
שעות, וכמובן שתוך 24 שעות נתתי תשובה חיובית. הוא אמר לי, בא, שלשה חודשים תקים תשתית ואחריך 
אנחנו נמשיך, השלשה חודשים האלה נמשכים עד עצם היום הזה, אני ממש לא מצטער, וברמה האישית, אני 
שנים  בשלוש  שלמדתי  משמעותיים  והכי  חשובים  הכי  האתגרים  אחד  יש  אם  ומקצועית,  אישית  לומר  יכול 
האלה, זה האתגר של החברה החרדית, ואני עדיין תלמיד ועדיין לומד, וכל יום אני לומד, ואני מקווה שאני גם 

קצת מלמד. זה מאד מעניין". 

"אני אולי ישתף פה עוד משפט, זה מאוד מעניין מה שקורה היום, כי מה שקרה עם החברה החרדית 
זה היה מאד פשוט, למדינה היה מאוד נח במשך ארבעים שנה, שישים שנה, לבא לחברה החרדית ולומר, 
חברה' יש פה חמש מיליארד שקל, תעשו מה שאתם מבינים, איך שאתם מבינים, אל תפריעו לנו, והחברה 
החרדית אמרה: ואתם אל תפריעו לנו. ככה זה התגלגל והתנהל, אז כמובן היו שיפורים במשך השנים וכו' 
וכו' אבל נוצרה פה איזו שהיא דינאמיקה, של נורמות והתנהלות כזו או אחרת, ולא עסקו ברמת החינוך, 
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ולא עסקו באיכות ההוראה והלמידה, וכל אחד עשה כמו שהוא מבין. ומי שעשה עשה כי הוא מבין שצריך 
לעשות, ומי שלא שעשה לא עשה כי הוא לא ידע שצריך לעשות, או כי כיוונו אותו לכך שלא יעשה". 

כשהיה  החרדי,  המחוז  שהוקם  לפני  קצת  גם  ואולי  החרדי,  המחוז  את  שהקמנו  מאז  אנחנו,  "והיום, 
אגף מה שהוגדר כאגף מוכר שאינו רשמי, הוקם המחוז לפני מעל שנתיים, המטרה המרכזית של המחוז 
החרדי - שנפלה בידי זכות גדולה להקים מחוז ארצי חרדי במשרד החינוך, והמטרה המרכזית של המחוז 
זה איך אני משפר את מערכת החינוך החרדית של ילדי תלמידי ותלמידות המגזר החרדי בכל הגילאים, 

על מנת, בעתיד, לשלבם בתעסוקה, בחברה, בעבודה, ובחברה בכלל". 

אזי,  ל2050,  יותר  קרוב  ואולי  טועה,  לא  אני  אם  ב2040  אז  הדמוגרפיים,  הנתונים  את  ניקח  אם  "הרי 
יתקנו  אולי  היהודית,  באוכלוסיה   50% יהיה  הוא  מגמה,  באותה  עדיין  יישאר  הוא  אם   – החרדי  המגזר 
ע"ז,  מדברים  אנחנו  אם  אז  הנתונים.  בערך  זה  קראתי  שאני  ממה  אבל  בקיאים,  היותר  המומחים  אותי 
בביטחון,  בצבא,  בתעסוקה,  בחברה,  ישתלב  אחוז,  החמישים  שהדור,  רוצים  אנחנו  אם  מחר,  זה   2040
בכל מה שנאמר, בכל מה שצריך, צריך לטפל במערכת החינוך כבר אתמול, ואנחנו בדילמה, ולכן אנחנו 
נכנסו למהלך מהיר מאוד באמצעות המחוז, ע"מ לראות קודם כל איך אנחנו משפרים את מערכת החינוך, 
את האיכות שלה, את איכות הפדגוגיה, וההוראה, והלמידה, לצד הזרוע השנייה שהיא הזרוע המנהלית, 
ארגונית, תפעולית, כמו כל מחוז אחר, אבל בהתאמה למגזר, מבלי לשנות את אורח החיים של המגזר, ואין 

כונה לשנות את אורח החיים של המגזר". 

מפקחים,  אנשים,  כל  קודם  באמצעות,  והתהוות,  בהקמה  עדיין  שהוא  חרדי,  מחוז  לו  קם  "ופתאום 
שחלקם יושבים פה ותראו אותם היום, אנשים מעולים, אמרו כאן "שגרירים משנים", יושבים פה אנשים 
שתכלית השינוי ואחריות על השינוי בחברה יושבת על כתפיהם, ועל כתף כל אחד מאיתנו שיושב כאן, 
ואת  החובה,  ואת  הזכות,  את  יש  עליכם,  או  עליהם,  החרדי  המגזר  מתוך  שהוא  עכשיו  שנכנס  הדור  אבל 
שנים,  עשר  בעוד  אולי  שנה,  עשרים  בעוד  יותר  טובה  חברה  פה  שתהיה  ע"מ  מאוד,  הגדולה  האחריות 

הרבה יותר טובה".

"ואני מאלה שמאמין שצריך לתת מקל ולתת גזר, לתת הרבה גזר קצת מקל, אבל הרבה גזר, תיתן גזר 
- יהיה יותר טוב, לצד זה צריך גם לדרוש, צריך לדרוש את מה שצריך לדרוש, את מה צריך לדרוש? מינהל 
בהכוונה  שייעשו  התנהגות, וכולי. אלו דברים  נורמות  נורמות עבודה,  שקיפות, רגולציה אמיתית,  תקין, 
נכונה, וחלקם דרך אגב כבר משתנים, אם זה מניעת אפליה של תלמידות, זה הרי לא יתכן היום שעדיין 
תלמידות מופלות לרעה, זה לא רק אשכנזיות וספרדיות דרך אגב, אלא בכלל מסיבות כאלה ואחרות בתוך 
המגזר, מי יותר ומי פחות, זה למשל קו אדום שאני למשל לא מתפשר איתם, ולא ייתן לזה יד, לא תהיה פה 

אפליה, כמה שזה יהיה תלוי בי, ואני לא אפרט כי אתם בטח עוקבים בעניין הזה לא מעט.

"אבל זה עוד מלחמה קשה, זה מהלך לא פשוט לא מנהלים את זה בכח, צריך לנהל את זה בשום שכל, 
עם הרבה זהירות, עם הרבה רגישות, אבל הרבה נחישות. לא לוותר על המטרה". 

"אז יש את מחוז כח האדם עם המפקחים, היום יש למעלה מ80 מפקחים, ועד סוף שנת 2016 אמורים 
להיות 120 מפקחים, זו התוכנית האסטרטגית של המחוז, ויש גם כמה אנשי מינהל, ויש תוכניות לימודים, 
ועוד  ועוד  הכשרות,  למורים,  מקצועי  פיתוח  תוספתיות,  תוכניות  המשאבים,  נושא  את  יש  לימוד,  ספרי 
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ליב"ה  מקצועות  ללמד  דרישה  יש  רוצים,  אנחנו  אם  הכל,  לשנות  אפשר  אי  בהדרגה,  הכל  וכמובן  ועוד, 
זה  אז  מדורג,  מענה  לתת  וגם  לדרוש  גם  צריך  אז  זה?  את  שיעשה  מי  יש  דרישה,  יש  אז  קיי,  או  במגזר, 

להתחיל בעברית, ולהתחיל בחשבון ובמקביל להתחיל להכשיר באנגלית". 

"ויש שותפים, וזה אחת הדרמות, יש שותפים בתוך המגזר, מחוץ למגזר, שמאוד רוצים לעשות את 
השינוי הזה, רק צריך לחבר את האנשים, צריך לחבר אותם, מכל הגוונים מכל הקשת, מכל הסוגים. אז זה 
הכיוון, המחוז עובד כמחוז ארצי, זה גם שינוי, יש מפקחים שעובדים במודל פיקוח אזורי, כל אחד במחוז 
פיקוח שלו, אחת הדרמות הגדולות היתה שדאגנו דרך משרד האוצר שיהיה תקצוב במפתחות שעל כל 
לך?  יש  ספר  בתי  כמה  שאלתי  כשנפגשתי  מפקחים,  פה  יושבים  מפקח.  יהיה  ספר  בתי  וחמשה  עשרים 
שלש מאות, מאתיים, איך אתה יכול לפקח ככה? מאתיים בתי ספר או שלש מאות גני ילדים? חברה' זה 
לא רציני, אז היום המספרים הולכים ומתמעטים, ככל שאנחנו מאיישים, אנחנו משחררים את האנשים, 
היה  גיאוגרפית,  גם  שני  בצד  אחד,  בצד  זה  מקצועית,  יותר  נורמאלית,  יותר  בצורה  עובדים  והמפקחים 
מפקח, הייתי שואל אותו איפה גיזרת הפיקוח שלך? אז הוא אומר לי: אני אחראי על כל בתי הספר של 
רשת המעיין, טוב, אמרתי לו מה זה אומר? אז הוא נוסע מצפון לדרום, כי כל בתי הספר פרוסים חלק בדרום 
חלק בצפון, אז יש פה שתי דברים, א', בזבוז זמן, וב', תסכול גם של העובד, כי הוא אומר לי תשמע, דברים 
הכי פשוטים, כן, בפרקטיקה של היום, אני מקבל אחזקה מינימאלית של רכב, אני נוסע כל היום, אני נוסע 
שלשת אלפים קילומטר בחודש, ומקבל אולי על אלף. ושינינו את המודל, היום המודל הוא אזורי, כל אזור 
יש לו מפקחים שהם באזורים מסוימים, כל אחד יש לו עשרים וחמשה בתי ספר, יש כאלה יותר, כי זה הכל 
בהדרגה, אבל זה ילך וירד, לכל גיזרה כזו יהיה מפקח אזורי, לכל רשות יהיה מפקח רשותי שיתכלל את 
כל העבודה בכל הרשות או בכל היישוב, וכל זה יהיה תחת הנהלת המחוז שהיא נמצאת בהתהוות, וכמובן 
בתיאום ובקשר עם המחוזות הגיאוגרפים, ולא פחות חשוב עם הרשויות המקומיות, הרשויות המקומיות 

זה אחד השותפים הכי משמעותיים לעבודה חילופית משמעותית לצד משרד החינוך". 

"אז נכון הכל בתהליך, יש חוקים, יש תקנות, יש חוק נהרי וכל מיני חוקים שיצאו לדרך, והוקבעו, או 
חזרו חזרה, אבל בגישה - זו הגישה שצריכה להיות, אנחנו צריכים לשנות את הדרך ואת הגישה. המילה 
על  תודה,  פשוט  נאמר  אז  הזמן  מפאת  אבל  המחוז,  על  לספר  מה  הרבה  יש  כי  לומר,  לי  שיש  האחרונה 
הזכות שניתנה לי לומר כמה מילים על המחוז, דיברת על היסטוריה, אז יש פה היסטוריה יש פה פריצת 
דרך היסטורית משמעותית, שאת הפירות אני מאמין נראה תוך כמה שנים, אם נמשיך באותו כיון כמובן, 
ביחד עם כולם, כי המשימה היא לא פשוטה, מאוד מורכבת, היא מחייבת גיוס של הרבה אנשים, לא רק 
של כספים, אלא גם של אנשים, או קודם כל של אנשים בתוך החברה הרב-תרבותית והמורכבת הזאת". 

כל מילה נוספת מיותרת !!!
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עדות מפקחת המחוז החרדי, הגב' פ. כהן

במחוז  יעקב  בית  של  הספר  בתי  על  האחראית  המפקחת  של  מדבריה  מחריד  תימלול  לפניכם 
במעל  שידו  לב",  "חכמי  השעטנז  מוסד  מקים  כהן  בצלאל  הגדר  פורץ  המשכיל  של  אשתו  היא  (הלא  כהן,  פ.  הגב'  החרדי, 
כהן  פ.  אמרה  הדברים  את  ועוד).  ובתעסוקה,  באקדמיה,  בצבא,  האחרון,  בעשור  החרדי  הציבור  לחיסול  התכניות  בכל 

המרכז   – ישראל  לחקר  ירושלים  'מכון  שקיים  בישראל"  החרדית  בחברה  ומגמות  "התפתחויות  בכנס 
לחקר החברה החרדית' בתאריך ז' חשוון תשע"ו ובשיתוף עם המחוז החרדי של משרד החינוך, האגודה 
לקידום החינוך, ג'וינט ישראל-תבת ועמותת נטיעות. (הדברים מוסרטים ומוקלטים). כאשר נאומה נשא את 
החדרת  גם  כמה  עד  להבין  ניתן  מדבריה  החרדי".  היסודי  בחינוך  חדשים  מיזמים  "הטמעת  הכותרת: 
לערוך  מטרתן   - וכדומה  ובטיחות  בריאות  בנושאי  כמו  תמימות  שנראות  החינוך  משרד  של  תוכניות 

שינוי עומק בחינוך החרדי.

ד"ר ענת בארט, מהמכללה ירושלים, הציגה את הדוברת באומרה: 

"חינוך הבנות נותן לנו הצצה נדירה ומדהימה לתוך השינויים שמתרחשים בציבור החרדי. אם נסתכל 
לי  ניתנה  הבאים.  השינויים  יהיו  מה  לבחון  אפשרות  לנו  שנותנת  מעניינת  מאד  מראה  נראה  אנחנו  בו 
הזכות הגדולה לעבוד עם שתי מפקחות מהמחוז החרדי ולשמוע את ההסתכלות שלהן, ההיבטים שלהן 
ובעיקר את פועלן הנדיר, והן יציגו היום שני אספקטים בקשר לחינוך החרדי ולחינוך הבנות החרדיות. 
היתה  היא  לבנות.  יסודיים  בתי"ס  על  שנים  כארבע  מזה  החרדי  במחוז  מפקחת  כהן,  פייגי  לצידי  יושבת 
מורה 15 שנה, ומעבר להיותה מפקחת במשרד החינוך היא מובילה הרבה שינויים. היא אשה של שינויים 
מעניינות  על התפתחויות  ממנה  נשמע  אנחנו  אחרים.  בתחומים  וגם  החינוך  בתחום  גם  החרדי,  בציבור 

ומרתקות בחינוך היסודי לבנות".


אח"כ נשאה דברים פ. כהן, וכה הם דבריה:

המודל  העצמאי.  החינוך  על  אחראית  שאני  לי  אמרו  כמפקחת,  לעבוד  כשנכנסתי  שנים  ארבע  "לפני 
היה פיקוח על פי רשתות, שהמשמעות שלו עמדת כח של הרשתות. היה להם מעט מפקחים שפיקחו על 
בתיה"ס שלהם בפיזור גאוגרפי רחב. עם הקמת המחוז והגדלת כח האדם בצורה משמעותית של פיקוח 
כולל ומקצועי, יש לנו היום במחוז מפקחת מדעים, מפקחת אנגלית, מפקחי מקצוע, כל תפקידי המעטפת, 

והמשמעות של זה היא רבה ועמוקה. עברנו לפיקוח מודל יישובי". 

לנו  ונותן  חבריי,  ומעמד  מעמדי  את  מחזק  שזה  כמובן  בתי"ס.  על 30  בירושלים  מפקחת  אני  "היום 
רב  עבודה  של  דוגמית  בקהל  כאן  יושבות  רב-מערכתית.  עבודה  במודל  לעבוד  מקצועית  אפשרות 
מערכתית: המנהלות של השירות הפסיכולוגי על המגזר החרדי בירושלים, שזו דוגמא - אני רואה אותן 

ונזכרת – לעבודה עמוקה שאנחנו עושים יחד".
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כאן החלה כהן לפרט כיצד נעשה תהליך הרפורמה החינוכית, למרות ההתנגדות העמוקה שאמורה 
להיות בציבור החרדי נגד כל שינוי:

 "כשאני וחברותי באות לעשות שינוי ולחלום על שינוי במערכת החינוך החרדית, אנחנו רואות לנגד 
עינינו את המונח 'חדש אסור מן התורה'. מטבע לשון שהטביע החת"ס לפני 200 שנה כשנלחם בהשכלה 
מונח  זה  אבל  העומר,  הקרבת  לפני  התבואה  מן  לאכול  שאסור  מההלכה  הוא  זה  של  המקור  וברפורמה. 
ושומעים  שרגילים  נוספים  מונחים  יש  בפרט.  החרדי  ובעולם  בכלל  באורתודוקסיה  ומבוסס  עמוק  מאד 
אותם בחברה החרדית: 'אל תיטוש תורת אמך', 'זכור ימות עולם', זה מופיע בהרבה מקומות ורואים אותם: 

'שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך'". 

"הצד השווה לכל מטבעות הלשון והאמרות הללו הוא שהישן הוא טוב והחדש הוא מסוכן ומפחיד, 
ודאי כשהוא בא מבחוץ, ממשרד החינוך"...

כאן החלה כהן להציג את הצלחתה "בשינוי של תוכניות תוספתיות", שהולכות ומוחדרות למערכת 
החינוך החרדית: "מוצגות כאן שמונה תוכניות מערכתי ות, וולנטריות, שמתייחסות לערכים אוניברסליים. 

על פי התכניות שנכתבו במשרד החינוך".

המפקחת הציגה שקף שכותרתו: "הטמעה של שילוב תוכניות נוספות בחינוך החרדי היסודי לבנות", 
ועוד,  הלב"  ותוכניות "תקשוב", "מצויינות 2000", "מפתח  לימוד"  ספרי  של "כתיבת  המשימות  ביניהן 
כשהכל נעשה, כאמור, כדי להחדיר "ערכים אוניברסליים", על פי התכניות הבסיסיות שנכתבו במשרד 

החינוך למיגזר הכללי. וממשיכה:

נעשה  מה  נראה  התהליכים  ומתוך  אמירים',  ו'תוכנית  בריא',  חיים  'אורח  מתוכן:  שתים  על  "אפרט 
בתוכניות האלה, ואז ננסה להבין איך אנחנו מובילות שינוי".

חלום,  לזה  לקרוא  יכולה  אפילו  גבוהה,  מאד  פנימית  מוטיבציה  עם  באות  המפקחות  וחברותי  "אני 
חיים  אורח  של  התחום  את  פיתחה  כוללת,  מפקחת  כהן,  שרי  חברתי  הזה,  במקרה  מסוים.  תחום  לפתח 
בריא. במשך ארבע שנים התחום התפתח בצורה מדהימה בתוך החברה. אתחיל עם 'תפור עלי'. זו תכנית 
ושווה לה  שהבינה שהיא רוצה  משותפת של משרד החינוך, הבריאות והמגזר העסקי, יוניליוור, תלמה, 
להשקיע הרבה כסף בהתאמה של התכנית. זו תכנית שמדברת על מערכי שיעורים ותכני לימוד בשגרת 

אורח בריא של תלמיד מהחינוך היסודי והגנים". 


בדבריה ציינה, כי התכנית עברה התאמה למיגזר החרדי והופעלה באלף כיתות גן שבמחוז החרדי 

בפריסה ארצית:

 "כמה בתי ספר נקבעו כ"מקדמי בריאות" – "אלו בתי ספר שמקדמים בריאות. יש 'קול קורא' שיוצא 
בשיתוף  הלימודים  תכנית  בתוך  בריא  חיים  אורח  שגרת  לקיים  מתחייב  לתכנית  שנכנס  בי"ס  שנה,  כל 

ההורים וקהילת ביה"ס. השנה היו לנו עשרים בתי ספר יסודיים".
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וכאן חשוב לשמוע כיצד הצליחה המפקחת לסלול את הדרך להחדיר תוכנית חדשה למערכת 'בית 
יעקב'. פשוט מאוד:

 "נפתחו קורסים להשתלמויות בנושא ואח"כ כבר דאגו המורות להחדיר את המיזם לבתי הספר".


ועל כך היא מציינת באירוניה כיצד ניתן היה להבחין לפתע בקורלציה (תלות והתאמה) בין משתתפות 

ההשתלמות החדשה לבין מוסדות החינוך שהחדירו את התוכנית החדשה:

מרכזי  בתוך  שנפתחו  קורסים  אלו  החינוך'.  במערכת  בריאות  'מובילות  היו  התוכנית  החדרת  "לצורך 
את  ולשנות  לקבל  כדי  חרדית,  מורה  החרדיות.  המורות  וללמוד  להשתלם  הולכות  בהם  ההשתלמויות 
הסטטוס שלה, הולכת ללמוד, רוב מוחלט לא באקדמיה ולא במכללות, אלא במרכזי ההכשרה שנמצאים 
בתוך הסמינרים למורות, ולשם נכנסנו עם תוכנית שמובילה לקבלת תעודה של 'מובילת בריאות', בקורס 
בין  קורלציה  ראינו  שכן,  מה  הארץ.  ברחבי  וגננות  מורות  של  מאות  כמה  בו  השתתפו  בתשע"ה  שנתי. 

המשתתפות בקורסים לבין בתי הספר והגנים שנכנסים אח"כ לתוכנית".


בהמשך הציגה את תוכנית "אמירים", שנחשבת כפרוייקט מעשה ידיה. גם היא באה לתפקידה עם 
חלום משלה, סיפרה, על מנת להגשימו מכח הסמכות והכח שבידיה: טיפוח תלמידים מחוננים. בעבר, 
את  להעתיק  החליטה  והיא  הממלכתי,  בחינוך  רק  אלא  החרדי,  בחינוך  זה  מסוג  מיזם  היה  לא  ציינה, 

המודל: 

"אני זוכרת את היום שבאתי לאגף למחוננים ואמרתי: 'שלום, קוראים לי פייגי כהן. היום נולדו הילדים 
לקח  זה  אבל  מהירח,  שנחתתי  כמו  עלי  הסתכלה  האגף,  ראש  רחמל,  שלומית  ד"ר  החרדיים'.  המחוננים 
השינוי  בהובלת  המחוז  ושל  שלי  אמיצים  שותפים  הם  ומצטיינים  למחוננים  האגף  ומאז  דקות  חמש 

בתחום".


העקרונית  ההתנגדות  למרות  התוכנית,  את  להנחיל  הצליחה  כיצד  גלויה  בצורה  כהן  מציגה  וכאן 
שהיתה בקרב מוסדות החינוך, כשלמרות זאת פעלה כהן במרץ למצוא דרכים יצירתיות להפעיל מורות 
לשינוי  שתביא  התכנית  ביישום  אתגר  בכך  רואה  כשהיא  החדשני,  המיזם  יישום  לצורך  החרדי  בחינוך 

התפיסה בחינוך החרדי:

מה  בתפיסה  בערכים,  בהתנגשות  נתקלנו  בריא,  חיים  לאורח  מהתוכנית  בשונה  'אמירים',  "בתוכנית 
תפקידה ומקומה של אשה חרדית. המורות והמנהלות רואות בילדה אישה לעתיד, ונתקלנו בהתנגשות 
ערכית: מה פתאום 'הצטיינות'? אלו משפטים ששמענו הרבה: 'שתהיה עקרת בית טובה'; 'ערכים ומוסר 

אל מול מצוינות אקדמית'; 'קודם נטפל בבעיות יומיומיות'; 'אין לנו תקציבים ועדיף לתת לחלשים'..."

"ב'אמירים' המורות הן מומחיות התוכן והן נדרשות לכתוב קורסים בתחומי העשרה שהן בוחרות. זו 
מתודה שחדשה לגמרי למורה החרדית, לא עוד חומר לימוד שהיא צריכה להעביר אותו. היא צריכה ליצור 
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הפדגוגית,  בתפיסה  ישפיעו  מורות,  חדר  על  ישפיעו  יחידאיות  מורות  שאותן  מאמינים  ואנחנו  ולבחור, 
ישפיעו בסקרנות ובכלים שהן פיתחו בקורסי 'אמירים'".

"זו תוכנית תוספתית שבעצם מדברת על שינוי תפיסה, וזה מרתק ומאתגר".


בהמשך היא מספרת על דרכים לקידום הלימודים הכלליים במסווה של לימודי קודש: 

במתמטיקה,  גבוה  מסדר  בחשיבה  באסטרונומיה,   – פחות  לא   - שעוסק  מרתק  קורס  כתבה  "מורה 
בחישובים  שעוסקות  ד'  בכיתה  ילדות  פגשתי  החרדית.  החברה  של  המהותיים  הערכים  בתוך  הכל  אבל 

מרתקים. חוזרות הביתה, שואלות את ההורים. אנחנו רואים השפעה רחבה מעבר לתלמידות עצמן".

האדריכלית  השפה  על  מדהים  קורס  כתבה  להוראה  והתגלגלה  במקצועה  אדריכלית  שהיא  "מורה 
וקראה לה 'ערכיטקטורה'. אנחנו שוב רואים את מקום החזק והמשמעותי של עולם הערכים..."

לבד,  אפשר  אי  מחפשים,  אנחנו  ראשון  דבר  היא:  התשובה  שינוי?  עושות  אנחנו  איך  תשאלו  "אם 
במגזר  שותפים  נמצאות.  והם  תוכניות  שכתבו  המקצועיים  האגפים  החינוך,  משרד  במטה  שותפים 
העסקי, שותפים במגזר השלישי. יושבים פה חבריי מהמרכז הישראלי למצוינות שאנחנו עושים דברים 

ביחד. וכמובן - גופים נוספים". 


אמצעי נוסף בדרך להגשמת הרפורמות: 

"זיהוי חסמים ולמידה עמוקה שלהם, מה חוסם אותנו בדרך לליבה של המורה החרדית, של המנהלת 
היום  תפתחו  אם  הלבבות'.  'הכשרת  אליו:  להתייחס  רוצה  שאני  מושג  כאן  ויש  השינוי.  מובילות  ושל 
של  מקצועי  כמונח  הלבבות'  'הכשרת  המונח  את  למצוא  תוכלו  החרדי  במחוז  מפקח  של  עבודה  תכנית 
יום.  כל  לומד  שהוא  אמר  החרדי}  המחוז  מקים  {שמעוני,  ומאיר  למדנו,  אנחנו  העבודה.  מתכנית  חלק 
למדנו שיש לנו תקופה של הכשרת לבבות. אנחנו צריכים להסביר, לחשוף, להביא מהמקורות, לפעמים 
בצורה  נעשית  היא  לבבות'.  'הכשרת  של   - תכנית  של  הפעלה  כל  לפני  תקופה  לנו  יש  לרבנים.  ללכת 
יצירתית ומרתקת. זיהינו את המורות, דווקא הן, כסוכנות שינוי משמעותיות. 'התאמת תוכן תרבותית', 

וכמו שאמרתי, תכניות מושלמות צריכות להכתב מחדש ע"י הכשרת צוותים".

"אנחנו בתהליך שינוי, כמו שנאמר כאן, המחוז חרדי בבניה. כשנכנסתי לאגף היינו צוות קטן, שלושה 
מה  חברים.   28 שלמה  בקומה  יושבים  אנחנו  שנים  ארבע  בתוך  היסודי,  בחינוך  מפקחים  חמישה  עד 
שמצריך בנייה של צוות הפיקוח, הדרכה, יצירת מודלי עבודה ייחודיים. אין מודלים כאלו בשום מקום. 

הם חייבים להיות יחודיים ומותאמים, ואנחנו בתוכנו 'ממציאים את הגלגל', בצורה יחודית".


כאן הציגה כהן על גבי שקף שורה של מודלים שפותחו לצורך הגשמת השינויים: 
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"'מודל התמודדות מול גורמי חוץ', אני לא יודעת אם יש מפקחים במגזר שמתמודדים עם גורמי חוץ, 
אפילו פנים-קהילתיים, ועם הרבה לחץ ואתגר. גם 'מודלי עבודה מול מנהלות ביה"ס', כמובן זה בצורה 

ייחודית".

בכל  ולרוחב.  לאורך  התוכניות  הטמעת  להמשך  קדימה,  ממשיכים  אנחנו   - הולכים?  אנחנו  "ולאן 
התוכניות אנחנו מתקדמים. אנחנו מאד רוצים לחקור את התהליכים שאנחנו עושים, לדייק ולהבין איך 
אנחנו מתקדמים. 'הערכת עובדי הוראה בסטנדרטים המקובלים', מה שלא היה אף פעם. 'תכנית עבודה 

בית ספרית מבוססת נתונים'. כל אלו ועוד ישפיעו בהדרגה על כלל המערכת".


ניתנה  בישראל"  החרדית  בחברה  ומגמות  "התפתחויות  של  כנס  באותו  שהתקיים  הדיון  במהלך 
לקהל המשתתפים אפשרות לשאול שאלות. אחת השאלות התמקדה ביחס של הציבור החרדי ומערכת 
פייגי  החרדי  המחוז  של  המפקחת  מאלפות.  תשובות  נשמעו  וכאן  השינויים,  תהליך  לכל  שלו,  החינוך 

כהן השיבה: 

לכניסה  חשוב  היה  שזה  חרדים,  יהיו  הכוללים  שהמפקחים  המחוז  בהקמת  עקרונית  החלטה  "היתה 
המנהל.  הוא  המפקח  של  המשמעותי  הלקוח  המנהל.  מול  עומד  המפקח  בסוף,  הספר...  לבתי  שלנו 
המנהלים מושפעים מהבעלות ומהרוח בחברה החרדית אבל בסוף יש להם צרכים, הם רוצים להוביל את 
ביה"ס שלהם קדימה. גם בחברה החרדית יש תחרות בין בתי הספר, והם מבינים היום שכדי להוביל את 
גם  אנחנו  בהתנגדויות.  נתקלים  לא  שאנחנו  אומר  לא  זה  שלהם.  שותף  הוא  המפקח  קדימה,  הספר  בית 

נתקלים בהתנגדויות, אבל אני חושבת שהם מעטות".


עד כאן דבריו המצמררים, של המפקחת פ. כהן, כשהיא מניחה על השלוחן באופן ברור מהן התכניות 
ומהי המטרה. ולא נותר לנו אלא לקונן בלשונו של ירמיה הנביא: "בני ציון היקרים המסולאים בפז איכה 

נחשבו לנבלי חרש מעשי ידי יוצר".





19   | התוצאות בשטח, והזיגזג של הנציגים החרדים .

פרק שני

התוצאות בשטח, והזיגזג של הנציגים החרדים

השאלה,  מאליה  כמו  צצה  הנ"ל,  והעדויות  ההתבטאויות  כל  את  כשקוראים 
האיום?  את  ולחסל  החינוכית  ההתערבות  את  לעצור  כדי  הנציגים  עשו  מה 
ומה הם מתכוונים לעשות? האם יש סיכוי להחזיר את הגלגל אחורה? או שכל 
הסימנים מראים שהחינוך החרדי בדרך אל חזור?! הכל בציטוטים שלפניכם.

חרם  על  שונות.  הצהרות  ופוזרו  שונים  מכתבים  התפרסמו  האחרונה.  השנה  במהלך  הקדמה: 
ומלחמה וכדומה. אך לצערנו בין מכתב למכתב, ובין הצהרה למחאה נעשו אין ספור פעולות הפוכות 
של שיתוף פעילה עם המחוז החרדי, ועם שר החינוך. פגישות של עסקנים, נציגים, ומנהלים עם נציגי 
המחוז החרדי, ושר החינוך. חנופה בעיתונים, וביקורים בבתי ספר. ולמעשה בשטח יש כניעה למציאות 
של המחוז החרדי ותכתיביו, דברים שמבהירים היטב כי הדרך של התפרקות החינוך בפני השלטונות 
היא אל חזור לצערנו הרב. (ולדוגמא, מספר ימים בלבד אחרי שהתפרסם על חרם כנגד המחוז החרדי, התקיים סיור משותף 
החילונית  בתקשורת  אף  פליאה  עורר  כשהדבר  סורוצקין,  א.  העצמאי  החינוך  מנהל  עם  ביחד  זהבי,  איציק  המחוז,  מנהל  של 

והחרדקי"ת על הזיגזג החד שנעשה תוך מספר ימים בלבד!!).

עומדת  קולותיהם  שעל  הנציגים  של  הפוליטי  הכח  נעלם  להיכן  היא  מכל  הגדולה  השאלה 
הקואליציה?! והיכן הם היו בשעת ההסכמים הקואליציוניים? איך יתכן שהם לא דרשו את ביטול המחוז 

החרדי שכעת הם מכריזים שהוא נולד כדי להחריב את החינוך החרדי?


נתבונן בדברי ח"כ גפני שמודה לפני מספר חודשים כי המחוז החרדי נוסד כדי להחריב את החינוך 
הוא  בהסכם הקואליציוני,  לא הוסדר  הדבר  מדוע  לשאלת המראיין  את המחוז.  לבטל  החרדי, וחייבים 
עונה בבת אחת מספר תשובות מביכות כדלהלן: זה לא עמד על סדר היום, לא חשבנו שצריך להכניס 
של  שבסופו  חשבנו  הזה,  לעניין  לב  שמנו  לא  נכון  יותר  הקואליציוני,  בהסכם  החרדי  המחוז  נושא  את 

דבר אנחנו נהיה בקואליציה ונוכל למנוע את זה...

פשוט מדהים. את התקציבים לא שכחו. בחוק הגיוס התפשרו ותמכו. ואת הדבר החשוב ביותר גזירת 
המחוז החרדי של פירון, שכחו, לא שמו לב, וחשבו שזה יסתדר מעצם היותם בקואליציה. האם אנו עדיין 

סבורים שיש סיכוי שבהתנהלות כזו מישהו רוצה או מתכוון או יכול לעמוד מול גזירת החינוך הנוראה?!

וכה הם דבריו של גפני מילה במילה, (הדברים נאמרו בראיון של גפני לתחנת הרדיו קול חי בתאריך ד' שבט תשע"ו, 
וניתן להאזין לדברים בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

הזאת,  המכובדת  הבמה  על  גם  זה  את  אומר  ואני  הזמן,  כל  זה  את  ואמרתי  לטעמי,  החרדי,  "המחוז 
צריך לבטל את המחוז הזה זה לא משנה מי עומד בראשו המחוז החרדי, זה בעצם מדיניותו של שי פירון, 
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את  להפוך  מנוף  בעצם  זה  החרדי  המחוז  אבל  קודם,  הוקם  כנראה  שזה  אפילו  זה,  את  להגדיר  אפשר  כך 
אני  היום,  גם  לזה  מתנגד  ואני  מהתחלה  לזה  התנגדתי  אני  חרדי,  לממלכתי  [החרדי]  (הממלכתי)  החינוך 
אוחז שהמחוז זה דבר לא נכון ושצריך לחזור למתכונת הקודמת, מה שיצא שהיה אגף במשרד החינוך, 
אגף מוכר שאינו רשמי, משרד החינוך מתערב בשנים האחרונות, יש עוד דבר, הנושא הארגוני במשרד 
החינוך, מול הציבור החרדי הקימו מחוז, שמו לו מנהל מחוז, יש לו סגנים, יש מערכת, שהמערכת הזאת, 
בסופו של דבר, מטרתה להפוך את החינוך (הממלכתי) [החרדי] לממלכתי חרדי שגדולי ישראל מתנגדים 

לו מכל וכל, אסור שזה יקרה".

המראיין שואל: לא היה מקום בהסכם הקואליציוני להכניס?

שירדנו  סעיפים  זה,  את  מכיר  בטח  אתה  הקואליציוני,  בהסכם  לנו  היה  מקום,  היה  מקום,  גפני: "היה 
לפרטים הקטנים ביותר, היה המון דברים, לא חשבנו שהמחוז החרדי.. על כל פנים זה לא עמד על סדר 
לא  נכון  יותר  הקואליציוני,  בהסכם  אותו  להכניס  שצריך  הנושא  הוא  החרדי  שהמחוז  חשבנו  לא  היום, 
למנוע  נוכל  מהקואליציה,  חלק  ונהיה  לקואליציה,  נכנס  דבר  של  שבסופו  חשבנו  הזה,  לעניין  לב  שמנו 
הזה  שהמחוז  מנת  על  הכל  לעשות  צריך  מבחינתי  פנים  כל  על  זה,  על  מתעקשים  באמת  ואנחנו  זה.  את 
להשתתף  שאסור  הרבנים  בוועדת  שאמרו  מה  זה  החרדי,  בחינוך  לעשות  שאסור  מה  זה  קיים,  יהיה  לא 
בכל התוכניות האלה של משרד החינוך, ואמרתי את זה התוכנית הארגונית הזאת איננה מתאימה לחינוך 

החרדי והיא צריכה לעבור מן העולם, צריך לחזור למתכונת שהייתה כל השנים".


שוב  נאזין  החינוך,  משרד  תוכניות  עם  הפעולה  ושיתוף  ההסכמה  על  נוספת  עדות  מחפשים  אנו  ואם 
לדבריו של מאיר שמעוני מקים המחוז החרדי שמעיד כי מעל פני השטח הנציגים מתנגדים אבל מתחת 
אחת  מילה  אין  הקואליציוני  שבהסכם  מכך  מוחצת  ראיה  ומביא  החרדי  במחוז  תומכים  הם  השטח  לפני 
על נושא המחוז החרדי. דברים אלו מסבירים היטב את התשובה המביכה של גפני שהובאה לעיל. (הדברים 
נאמרו בכנס "התפתחויות ומגמות בחברה החרדית בישראל" שקיים 'מכון ירושלים לחקר ישראל – המרכז לחקר החברה החרדית' 

בתאריך ז' חשוון תשע"ו, הדברים מוסרטים, וניתן להאזין לדברים בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

האזינו לדברים הנוקבים ויורדים עד לתהום, שמבהירים לנו היטב כי נמכרנו אני ועמי:

"חשוב לי לומר שתראו, זה אולי פייגי ורחל {המפקחות החרדיות היושבות בכינוס} לא יגידו, אבל מה 
שלהם אסור לי מותר, אז כך, יש מעל פני השטח, ויש מתחת לפני השטח, מעל פני השטח כולם התנגדו, 
אני הרי גם לא קשור למגזר, מי רוצה שיעשו עליו פיקוח, רגולציה כזו או אחרת, בטח אם ארבעים שנה 
לא עשו, אז מה פתאום תעשה לי עכשיו, וכולי. אבל מתחת לפני השטח, בהסכמה שבשתיקה, או "מתחת 
לרדאר" כמו שנאמר, גם הרבנים הגדולים, רובם לפחות, וגם הפוליטיקאים הבכירים, הכי בכירים, ויש לי 
קשר עם כולם, כמעט עם כולם ליתר דיוק, רוצים בהמשך קיומו של המחוז החרדי וקיומם של המפקחים. 
כי הם מבינים שזה טובת המגזר החרדי בעתיד, הם מבינים את זה. אבל מעל גבי השטח הם יגידו: שאף 
אחד לא יכתיב לנו, ולא יאמרו לנו כמה ללמד, ואיך ללמד, ומה ללמד. אבל מתחת לפני השטח ההסכמה 

ברורה, הם מבינים שזה צורך חיוני". 
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ואני  ש"ס,  וגם  התורה,  יהדות  גם  של  הקואליציוניים  ההסכמים  את  שקרא  מי  פרקטית,  הכי  "וברמה 
קראתי סעיף סעיף שם, לא נכנסתי שם למשא ומתן, אבל אם אני מנתח את זה, ואני מנתח את זה בעיניים 
ודרעי  ונהרי  אחד,  בצד  שגפני  אומרת,  זאת  תפקידים,  חלוקת  הייתה  פשוטה,  מאוד  חשיבה  הייתה  שלי, 
בצד השני, כנציגים, אמרו דבר פשוט: אנחנו נביא את הכסף - את הפדגוגיה יעשה המחוז החרדי. למה 
אני הגעתי למסקנה הזאת? כי בהסכמים הקואליציוניים מופיעים הסעיפים הרלוונטיים להיבט התקציבי, 
וזה לא מופיע, וזה היה אחד המבחנים או אחת החששות, ביטול המחוז החרדי, ביטול המפקחים, פיזור 
המפקחים, דבר שהיה יכול לקרות. אף אחד לא יכול להשאיר את זה לעד - עצם זה שזה לא קרה, וזה לא 

בא לידי ביטוי, זה אני חושב, אולי אני טועה - מחזק את האמירה בעניין של מה ששאלת".


פעולה  תכנית  כל  אין  כי  שמעיד  שליט"א  אזרחי  מרדכי  ברוך  רבי  הגדול  הגאון  של  דבריו  ולפניכם 
כיצד לעצור את התפרקות החינוך רח"ל. (הדברים נאמרו בכינוס לעניני חינוך שהתקיים בשכונת נווה יעקב בירושלים 

במוצ"ש פקודי ב' אדר ב' תשע"ו, הדברים מוקלטים וניתן להאזין לדברים בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

ממש  ממש  לומר,  רוצה  לא  אני  מזה  ויותר  שמה  האנשים  מגדולי  אחד  שמחה,  באיזה  יומיים  "לפני 
אחד מגדולי המארגנים שמה, {המדובר במשה גפני, כאשר בסוף השבוע שלפני כן התקיימה בר מצוה 
לנכדו של גפני באולמי באר מרים בב"ב ושם נפגש עם הגרב"מ אזרחי ואמר לו את הדברים דלהלן} והוא 
אמר לי כך, יש גזירה שאף אחד לא שם לב אליה זוהי גזירת החינוך, והוא מוסיף ואומר היה אחד שהוביל 
את הדבר הזה בשיטתיות והוא נקב בשמו אני כאן במקום הקדוש לא אפרט את שמו, הוא הוביל את כל 
המערכה הזו, והוא הוסיף, והוא הצליח. שאלתי אותו, נו?? אז יש תוכנית פעולה? אז הוא פונה אלי, נו?? אז 
יש תוכנית פעולה? אמרתי לו, נו ועוד נו - זה לכל היותר נו נו, אבל לא יותר מזה, תוכנית הפעולה אצלנו 

היא שאנחנו נחדיר את זה בבתינו, בבנינו, בבנותינו".


את  נסקור  השטח",  לפני  ומתחת   - השטח  פני  "מעל  של  החרפה  גודל  את  היטב  להבין  נרצה  אם 

השתלשלות הדברים כיצד הנציגים החרדים הולכים צעד אחד קדימה ומיד אח"כ שני צעדים אחורה. 

עם  לשת"פ  ולא  רגל  דריסת  לתת  שלא  הרבנים  החלטות  את  שמכריז  גפני  משה  של  דבריו  ואלו 
נאמרו  (הדברים  החינוך.  משרד  של  השתלמויות  לעשות  ולא  החינוך  משרד  מפקחי  ההתערבות  נסיונות 
הדברים  תשע"ו.  א'  אדר  כ"ז  בתאריך  שהתקיימה  בכנסת  התורה  יהדות  סיעת  עם  ביחד  התתי"ם  מנהלי  של  מיוחדת  באסיפה 

מוסרטים ומוקלטים, וניתן להאזין לדברים בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

"לא מקבלים יותר מפקחים ומפקחות למערכת החינוך החרדית, אין דבר כזה, לא היה דבר כזה בעבר 
בנושא  מתערב  שהוא  או  קודם,  שנאמר  מה  בכל  מתערב  הוא  אם  ואז  לכיתה  מפקחת  או  מפקח  שנכנס 
הפדגוגי והחינוכי, והוא אומר איזו מילה, פשוט לסלק אותו, הוא לא אמר לסלק אותו, זה אני אומר, אבל 
בשום אופן לא לשתף פעולה עם הדבר הזה, לא היה דבר כזה בעבר, לא עושים השתלמויות של משרד 
החינוך, השתלמויות היה של המערכת שלנו, מפקחים היה שלנו, היה שתי מפקחים של משרד החינוך 

שהיו עם המפקחים".
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החרדי  המחוז  ומנהל  בנט  כשבמקביל  המלחמה",  "הכרזות  לאחר  גפני  משה  מדברי  ציטוט  ולפניכם 
התקבלו לסיור בחינוך העצמאי ביחד עם המנכ"ל. ואף זכו למאמר אוהד בעיתון המפלגתי. המראיין שאל 
את גפני האם זה אומר שיצאתם לדרך חדשה. וגפני השיב שעדיין דעתו שחייבים לבטל את המחוז החרדי 
שנוסד במטרה להרוס את החינוך החרדי. וניסה לחלק ולהסביר הסברים שאנו לא הצלחנו להבין מדוע 
משדרים  אף  כאשר  העצמאי,  בחינוך  החרדי  המחוז  ומנהל  בנט  מתקבלים  המלחמה  להכרזות  במקביל 
את  לבטל  כדי  עושה  הוא  מה  גפני  כשנשאל  דבריו  בסיום  חדשה.  ודרך  פיוס  של  מסר  המפלגתי  בעיתון 
הלאה  ממשיך  שבנט  נראה  ובנתיים  בנט  עם  פעמים  כמה  דיבר  שהוא  מביכה,  תשובה  ענה  הוא  המחוז, 
בקיום המחוז וכי הוא מקווה ששאר הנציגים יחברו ביחד כדי לנצל את הכוח הפוליטי ולבטל את המחוז. 
ולסיכום: אין שום מאבק מלבד כמה דיבורים יפים עם בנט, "בדיל ויעבור", ואדרבה יש חנופה ושילוב ידיים 
עם בנט ומנהל המחוז!! זוהי המסקנה המתבקשת!! כאשר אין צורך להאריך ולהסביר את משמעות הדבר!!


הבה נאזין לדבריו של משה גפני מילה במילה, (הדברים נאמרו בראיון של גפני לתחנת הרדיו קול ברמה בתחילת 
חודש אדר ב' תשע"ו, מספר ימים אחרי הכרזת המלחמה שהבאנו לעיל, הדברים מוקלטים, וניתן להאזין לדברים בשלוחה 775 

בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

מראיין: ואת המאבק הזה אתם מנהלים כיום מול השר בנט שהוא ביחסים קואליציוניים אתכם, יש 
לכם פרטנר לדרישה הזו מצידו?

 גפני: "כן, אני דיברתי איתו כמה פעמים, הוא מקשיב, הוא לא הביע עמדה בנתיים, אני רואה שהוא 
ממשיך עם המחוז החרדי, אני מקוה שאנחנו כולנו נתאחד בדרישה".

מראיין: מה הפרוש כולנו נתאחד? אתה יודע שלא כולם מאוחדים, אתה יודע שש"ס אומרת אנחנו 
בעד המחוז החרדי.

 גפני: "לכן אמרתי לך שאני מקוה שאנחנו כולנו נתאחד, וכל חברי הכנסת החרדים נהיה נגד המחוז 
החרדי, והדרישה הזאת תלך ותשמע בקול יותר גדול, בקול יותר אחיד, יש לנו את היכולת, את הכח, אני 
נתאחד  שלבסוף  מקווה  אני  להגיד.  וממשיכים  זה,  את  שאומרים  שלי  מהחברים  חלק  יש  זה,  את  אומר 

כולם ונגיע להחלטה משותפת שאנחנו דורשים את זה ביחד".


ומה נעשה בפועל, האם ההוראה קוימה? האם נדחו על הסף ההשתלמויות של משרד החינוך? האם 

אין דריסת רגל למפקחים של משרד החינוך?

שישב  בירושלים  החינוך  משרד  מפקח  על  שמעיד  מירושלים  חשוב  אברך  של  עדותו  את  נצטט 
שלו  הזכות  על  ודיבר  לנאום  כובד  ואף  "המסורה",  התורה  תלמודי  כל  של  החומש  במסיבת  במזרח 

לשמש כמפקח בתלמוד תורה מטעם משרד החינוך.... (הדברים נאמרו בראיון לקו ההגנה בחודש סיון תשע"ו):

"היה אצלי סיפור קטן מלפני יומיים, היה אצלי אברך שהילד שלו לומד בירושלם בחיידר ידוע, חיידר 
איפה  חומש  במסיבת  היה  הוא  בקיצור,  חיידרים.  של  בשמות  לגעת  בכלל  רוצה  לא  אני  רשת,  איזה  של 
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ש...  חיידר  איזה  תגידו  לא  חשוב  חיידר  הרשת,  כל  התקבצו  רשת  איזה  של  בחיידר  לומד,  שלו  שהילד 
עם  בסדר  הכל  בקיצור  בחיידר,  שמה  לומדים  שלהם  הילדים  מכם  גדול  חלק  שמסתמא  חשוב,  חיידר 
החיידר הזה, באופן כללי שום בעיות חיידר ידוע לשם ולתפארת זה שנים. בקיצור, יושב במסיבת חומש, 
לא  הוא  תורם,  אולי  זה,  מי  הבין  לא  הוא  טוב,  כובע,  בלי  חליפה  עם  יושב  אחד,  שמה  במזרח  רואה  והוא 
ידע מי זה, עד שפתאום עולה המנחה או המנהל של החיידר ומזמין את הרב וכולי וכולי, לא משנה השם, 
וניגש  בקיצור,  כובע.  בלי  ככה  חדש?  מפקח  יש  מפקח?!  עיניים,  פתח  הוא  וידבר.  שיבוא  הרב..  המפקח 
אותו בן אדם ועומד ואומר: שלום ילדים יקרים, זה לי השנה השנייה שאני משתתף במסיבות שלכם כאן, 

כמפקח מטעם משרד החינוך וכולי וכולי...


אברהם  ברק,  בני  עירית  ראש  וסגן  חינוך  לעניני  הרבנים  ועדת  מזכיר  של  מדבריו  ציטוט  ולפניכם 
רובינשטיין, שבראיון לרדיו הפסול מודה שהמפקחים נכנסים לחדרים ומתערבים למלמדים וכן לגננות 
בגני הילדים. ומדבריו עולה בבירור שעם עצם קיום הפיקוח הוא כבר השלים, וכל המאבק הוא על זהות 
על  ומפקחות  מפקחים  כ-70  נתווספו  החרדי  המחוז  הקמת  שמאז  מספר  גם  הוא  בראיון  המפקחים. 
החינוך החרדי. מדבריו נשמע שהוא כבר מסכים עם הפיקוח של משרד החינוך ורק זועק: למה משרד 
אקדמי,  תואר  הם  הסף  תנאי  מדוע  מבשרינו,  בשר  לא  שהם  ומפקחות  מפקחים  לחפש  צריך  החינוך 
זה גישה של פטרונות שמראה מי המפקחים שמשרד החינוך מעונין לקבל, וכן נשמע מדבריו שעיקר 
הבעיה במפקחים משום שהם למדו באקדמיה, (שזו אכן בעיה עצומה בפנ"ע שדי בזה לפסול אותם, אולם נראה שהוא 
מסכים לעצם הפיקוח וכל השאלה רק על זהות המפקחים). ובמשפטים תמוהים ביותר הוא גם חוזר מספר פעמים 

במשך השיחה שיכול להיות שהם צדיקים ושאלו את רבותיהם והם יראי שמים גדולים.

ועברם...  המפקחים  זהות  על  ויכוח  רק  זה  שנשאר  מה  מסכים,  כבר  הוא  לפיקוח  מדהים!!  פשוט 
כאשר גם על כאלו שלמדו אקדמיה הוא דואג לסנגר ללא הרף. הוא גם מסביר את הנסיון העצום והבלתי 

אפשרי של מנהל לסרב להוראות משרד החינוך ולהסתכן באי העברת התקציב.

לשאלת המראיין לאן חותרים במאבק ואיך יתכן שיש נציגים בכנסת המינים ובממשלה והדבר לא 
הענינים  על  רומז  כשהוא  בוטלו...  הגזירות  ורוב  ס"ד  לנציגים  שיש  התמוהה:  בתשובה  עונה  הוא  עוזר 
הכלכלים. ומוסיף שהנושא הזה של גזירת החינוך עדיין לא תוקן ואנחנו לא יודעים למה.. כנראה צריך 
עוד קצת תפילות... שיעזרו לנציגים לפתור את הבעיה. אלו הם דבריו כשלצערנו כולנו יודעים כי גזירת 
הגיוס לא רק שלא בוטלה אלא אף החומרה בבחינות מסוימות והחמור מכל עברה בתמיכת הנציגים. 
וההישגים האחרים הם רק בעניני תקציבים כשהגזירה החמורה גזירת החינוך לא מטופלת! ואדרבה כל 

התקציבים ניתנים כדי להתערב לחדרים בנושא הדת.

נאזין לדברים הנ"ל של אברהם רובינשטיין, מילה במילה. (הדברים נאמרו בראיון לתחנת הרדיו קול חי בתאריך 
כ"ג שבט תשע"ו, הדברים מוקלטים, וניתן להאזין לדברים בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

"משרד החינוך מתערב לחדרים, אני חושב שכבר כל המאזינים שמעו, נכנסים מפקחים, אני רק רוצה 
להגיד לך, לך ולמאזינים, מאז שפירון היה שר החינוך, והיה מנהל המחוז, נכנסו כמה עשרות, אני חושב 
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שבעים או יותר משבעים או קצת פחות משבעים מפקחים ומפקחות, עכשיו המפקחים והמפקחות, תאר 
לך, יושבת מפקחת"...

מראיין: חרדים או לא חרדים?

 רובינשטיין: "גם אם הם חרדים, אבל חרדים - אני רוצה להגיד לך חרדים, זה חרדים הם בדרך כלל 
מהשוליים, לא לוקחים בת שלמדה בסמינר וולף או בסמינר ליברמן בירושלם או מנדלסון שהיא עברה 

הכשרה של מורה מוסמכת ויכול להיות שיש לה בי אי אקליוונטי ואולי גם אני לא יודע איזה תואר".

מראיין: אתה מאשים עכשיו האשמה חמורה שהמפקחים אינם מהזרם המרכזי בציבור החרדי.

 רובינשטיין: "רק רגע, הם כאלה שהתנאי סף לקבל מפקח או מפקחת זה שצריך תואר אקדמאי, ותדע 
לך שאותם חרדים, שאפילו שיכול להיות שכל אחד הלך לשאול את רבו, אבל זה לא בקונצנזוס שלנו, אנחנו 
מאוד לא אוהבים את אלה שהולכים ללמוד במקומות ש.., לרעות בשדות זרים, למה משרד החינוך צריך 
משפחות  ומנהלים  מבשרינו  בשר  שהם  להיות  יכול  מבשרינו,  בשר  לא  שהם  ומפקחות  מפקחים  לחפש 
חרדיות, אבל זה כאלה שלא הולכים לרוח מועצות גדולי התורה שקבעו שאנחנו לומדים במקומות שלנו 
והתוארים שלנו לא יהיו תוארים אקדמאים - ולוקחים מפקחים בתנאי סף שהבנות שלי וכנראה גם הבנות 
שלך לא יכולות להיות מפקחות במשרד החינוך, אז אתה מבין איזה מפקחים ומפקחות, יכול להיות שיש 
ביניהם צדיקים גדולים ואנשים יראי שמים אבל לא זה.. בדירוג שמחפשים משרד החינוך, אני רק אומר 
זה לא  הכל,  זה  פטרונות,  של  גישה  איזו  הנחילו  החינוך  שבמשרד  אלה  הזאת,  הפטרונות  של  הגישה  לך 
למכרז,  לגשת  יכול  לא  אתה  סף  תנאי  לך  אומר  שזה  רק  הנושא  לא,  או  המפקחים  של  האקדמיה  הנושא 
זה אומר לך מי הסוג שהבעל הבית רוצה שיכנסו לשם, זה הכל, נכון שיש אנשים יראים ושלמים, אנשים 
מה  לא  המפקחים  את  בוחרים  והם  הסף  תנאי  זה  אם  אבל  אקדמאים,  תוארים  להם  שיש  צדיקים  טובים 
שיכולים  מאוד  מוצלחים  אנשים  יש  העצמאי  בחינוך  יש  גם  לנו  מפקחים,  שיהיו  רוצים  היינו  שאנחנו 

להיות מפקחים, הם לא יכולים להיות מפקחים במשרד החינוך למה אנחנו צריכים לראות משוא פנים".

מראיין: אתה מסכים עם הקביעה הזאת שכל המחוז החרדי נולד בחטא? הקימו את המחוז החרדי 
כדי לבסס את מה שכינה אז השר פירון בתי ספר ממלכתי חרדי, איזה שהוא דבר חדש שלא היה קיים 
עד היום, ולפתע אף אחד לא מצליח להבין איך, והאמת, מדוע כן! אבל איך זה קרה שפתאום כל החינוך 
החרדי בתוך המחוז הזה, אם צריך לבא ולזעוק ולקרא לכולם אל תשתפו פעולה משמע שיש כאלה שכן 
משרד  עם  פעולה  שיתוף  שום  לייצר  ולא  לחתוך  הזו  הבקשה  את  מקבלים  ולא  עמם  פעולה  משתפים 

החינוך, למה כי הם חוששים מתקציבים מהמעט שהמדינה נותנת??

לחודש  בראשון  לשלם  צריך  אתה  מנהל,  אתה  לך  תתאר  השאלה,  מה  השאלה,  "מה  רובינשטיין: 
אין  הזאת  הטופסולגיה  את  ממלא  לא  אתה  אם  החינוך:  במשרד  פקידה  או  פקיד  עליך  ומאיים  משכורת, 
לך מה.., אתה יכול להסתכל בעיניים של המלמדים? המלמדים בעלי משפחות, יש להם ילדים בבית, הם 

צריכים להביא לחם הביתה לילדים שלהם, הם חוששים, הם עומדים בנסיון עצום". 

התנהלות  ועל  רישיונות  על  לי  אמרת  זה  ההתערבות,  של  לנושא  כן  איתך  חוזר  אני  אם  מראיין: 
כלכלית פיננסית אתה יכול...
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 רובינשטיין: "זה התערבות פיזית זה לא התערבות רוחנית".

מראיין: נכון זה בנושאים הכלכליים, תן לי משהו אחד שהוא רוחני.

 רובינשטיין: "העירו, העירו לרבס', העירו למלמדים, כל מיני הערות. בפרט אצל הגננות, שמה זה ממש 
קטסטרופה, אצל הגננות. גננת יכולה להיות גננת אשה בת חמישים שיכולה להיות סבתא של המפקחת, 
והיא כבר העמידה דור, דור של תלמידות. ובאה באה איזה גברת, איזה גברת מפקחת צעירה ונותנת לה 
הנחיות, הנחיות, שכולם כבר יודעים.. אני כבר לא רוצה לחזור כרוכל על כל הסיפורים, על איזה תמונות 

לשים, מה ללמד, על מה לשים דגש, איך ללמד קריאה, איך ללמד כל מיני דברים, איך להמחיש דברים".

יושבים  החרדים  כנסת  חברי  אחד  מצד  כי  הזה,  המאבק  עם  חותרים  אתם  לאן  מתי,  עד  מראיין: 
בקואליציה, יושב כאן חבר כנסת חרדי עם שר החינוך, את קולו של השר עצמו וגם של הסגן שלו לא 

ממש שומעים בענין הזה, מדוע לא נשמע קול זעקה בצד הפוליטי?

אנחנו  השם,  ברוך  גדולה,  דשמיא  סיעתא  עכשיו  החרדיים  כנסת  לחברי  יש  "תראה  רובינשטיין: 
נמצאים בזמן שבתקופה קצרה בוטלו כמעט כל הגזירות של ממשלת נתניהו-לפיד. וב"ה אנחנו בזמנים 
אחרים, אה בזמנים הרבה יותר טובים. הכוללים, כמו שאתה יודע, הרבה הרבה דברים תוקנו. הנושא הזה 
עדיין לא תוקן, אנחנו לא יודעים למה, כנראה צריך עוד קצת תפילות, הקב"ה רוצה מאיתנו כנראה עוד 
קצת תפילות, והיום היה עצרת תפילה, עצרת תפילה וזעקה. השם יעזור, התפילות האלה, והזעקה הזאת, 

יעזרו לחברי כנסת להביא את הזעקה, ולפתור את הבעיה".


ולפניכם דברי יו"ר החינוך העצמאי הרב אברהם יוסף לייזרזון שאומר, "הבעיה שלנו ביהדות החרדית 

זה הזיגזגים".

ההנחיות  שפורסמו  לאחר  זמן  מעט  תשע"ו,  חורף  בלשהי  לתקשורת  בראיון  נאמרו  אלו  דברים 
מנכ"ל  של  משותף  סיור  התקיים  ימים  באותם  במקביל  כאשר  וההשתלמויות  הפיקוח  עם  לשת"פ  לא 
החינוך העצמאי ביחד עם מנהל המחוז החרדי. סיור ששם ללעג וקלס את הכרזות המלחמה נגד המחוז 
שאפילו  כך  ועל  החמורה.  וההתערבות  הנוראה  הגזירה  על  לייזרזון  הרב  מרחיב  בדבריו  ופעולותיו. 

בחינוך העצמאי היו בעבר שני מפקחים בלבד! 

וכך הם הדברים שמבהיר יו"ר החינוך העצמאי על אי רצינותם של אותם גורמים שמכריזים כביכול 
מלחמה נגד המחוז החרדי ופעולותיו. (הדברים נאמרו בראיון לתחנת הרדיו קול חי בחודש אדר תשע"ו):

תלמודי  מנהלי  של  והמשמעת  הדור  גדולי  של  ההוראה  כל  האם  העצמאי,  החינוך  לעניין  מראיין: 
התורה מול המחוז החרדי במשרד החינוך תקפה גם בחינוך העצמאי? 

ליזרזון: "איזו שאלה, אני לא מבין את השאלה, מה זה תקפה, גם זה קשור". 

מראיין: דיברנו לפני כמה דקות על סיור של מנהל המחוז החרדי בתלמוד תורה של החינוך העצמאי 
יום יומיים אחרי שכל הרעש הזה יצא החוצה.
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החינוך  של  יסודו  מאז  ישראל  מגדולי  והנחיות  הוראות  מקבלים  אנחנו  מבין  לא  אני  "רגע,  ליזרזון:   
העצמאי החינוך העצמאי זה מפעל".

מראיין: לא, אולי כל הנסיון להתערב בחינוך של משרד החינוך זה בתלמודי התורה במוסדות הפטור 
אבל לא בחינוך העצמאי? 

ליזרזון: "ראשית כל אני רוצה לומר לכם אני לא יודע באמת, אתה אני פה שמעתי אותך ומנהלי תתי"ם 
חשובים דיברו, הרב פינז'ל והרב סופר והם הביאו דוגמאות, אותם דוגמאות לא פחות חלים גם על החינוך 
העצמאי, מי שמדבר עם המפקחים שלנו, עם המפקחות, עם מנהלים ומנהלות, שומע את אותם זמירות, 
היום  אומר  אני  אומר,  ואני  חרדי.  מחוז  לזה  שקראו  הזאת  הקליפה  את  הקים  שפירון  מאז  שהולך  מה 
ואני לא שיניתי את דעתי, "מלמד שלא שינה" כל הזמן, כן סיור, לא סיור, זה לא משנה את העיקרון, את 
אתמול  אמר  וזה  העובדה,  שעצם  הזמן,  כל  זועק  אני  העצמאי,  החינוך  העצמאי.  החינוך  של  העקרונות 
של  יסודו  מאז  שנה  ואחת  ששישים  היא  הבעיה  המפקחים,  ריבוי  היא  הבעיה  תבונה,  ברוב  פינז'ל  הרב 
לבדוק  רק  נכנסו  והם  החינוך,  משרד  מטעם  פעולה  איתם  ששיתפנו  מפקחים  שתי  היו  העצמאי  החינוך 
את היומנים, להסמיך מורים, עניינים טכניים בטיחות, בריאות. וזה מה שהם היו מוסמכים, ועל זה קבעו 
גדולי ישראל בשעתו בעת יסוד החינוך העצמאי וזה בכתובים בפרוטוקולים, בדיווחים. ואני מעלה הרבה 
מהעבר, וזה כל היניקה שלי, מהעבר, כשאני רואה איך גדולי ישראל חרדו כשהקימו את החינוך העצמאי, 
ומה היה התנאי, אז נפגשו עם זלמן ארן שהיה אז שר החינוך וגובשו דרכי לימוד לימודי חול, אני לא מדבר 
חלילה על לימודי קודש. לימודי חול, לא על שעות לימודי קודש. מה ללמוד, וכמה ללמוד, וכמה שעות 
שראינו  הזיגזגים, היום אין ספק לאף אחד אחרי  ללמוד, ואיזה מקצועות ללמוד. אנחנו הבעיה שלנו זה 
את הפסק של גדולי ישראל באופן ברור ברור וחתום גם החסידים גם הליטאים כל המועצות ברור שאין 
לשתף פעולה, ואין כל קומבינות וחוכמות ותחכומים, אותו דבר, היינו הך, אותו דין לחינוך העצמאי, אותו 

דין למוסדות פטור, אותו דין לסמינרים".


ואם אנו רוצים להבין טוב יותר מה זה זיגזג, להלן הציטוט הבא שיבהיר לכם בידי מי נתון גורלו של 
החינוך החרדי ולמה באמת ההתפרקות החינוכית היא אל חזור. לפניכם דבריו של משה גפני בפאנל שערך 
בישיבה לנערים מתקשים, שם אמר את הדברים הבאים: אנחנו מתנגדים היום לליבה ולמיצב כי התחילה 
התערבות של משרד החינוך, ותוך כדי דיבור הוא מכריז: אני בעד שילמדו אנגלית. אני בעד שילמדו לימודי 
ונסיון  החרדי  החינוך  על  מלחמה  יש  כי  גפני  מסביר  שוב  הדברים  בהמשך  מיצ"ב.....  מבחני  בעד  אני  חול 
להתערב, אבל כל אחד מבין כמה ניתן לסמוך במלחמה על מי שתוך כדי דיבור אומר שהוא בעד אנגלית 
ומיצ"ב... (ואם אתם תמהים במה עסקו גפני וחבריו במו"מ הקואליציוני? גפני עונה את התשובה ומסביר שחלק גדול מהישיבות 

עסק בנושא החרדים החדשים... ככה"נ זו הסיבה שלא היה להם זמן להתעסק בדרישה לבטל את המחוז החרדי...).

ואלו דבריו של גפני מילה במילה, (הדברים נאמרו בקעמפ של ישיבה לנערים בקשיים בחודש אב תשע"ה, הדברים 
מוקלטים, וניתן להאזין לדברים בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

"אף אחד לא יכול לדבר בשמי, אנחנו מתנגדים היום לליב"ה, אנחנו מתנגדים למבחני המיצ"ב, מכיוון 
החינוך  במערכת  קודם  שאמרתי  כמו  לחלוטין  כשל  שהוא  החינוך  משרד  של  ההתערבות  שהתחילה 
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חול,  לימודי  שילמדו  בעד  אני  אנגלית,  שילמדו  בעד  אני  בתכנים,  אצלנו  להתערב  רוצה  והוא  החילונית, 
ולומדים. אני בעד זה שיעשו בחינות מיצ"ב, כמו שחינוך העצמאי, וכמו שבתי הספר אצלנו רוצים. ואני לא 
בטוח שזה נכון, אני לא בטוח שמבחינה חינוכית זה נכון, יש מחלוקת גם אצל החילונים. אני לא אסכים, ולכן 
אצלינו עכשיו זה מלחמה, מפני שמשרד החינוך רוצה להתערב בתכני החינוך אצלינו וכל מערכת החינוך 
החרדית הוקמה כדי שתהיה עצמאית פדגוגית, אני אומר לכם ואני לא אומר את זה מן השפה ולחוץ, ואני 
יודע שכל דבר היום מקליטים, סביר להניח שמחר אני יותקף באחד הניירות שיוצאים שנקרא עיתון, בסופו 
של דבר אני יחד עם חברי, אבל אני אומר בשמי, אני ילחם גם על הקמת בתי ספר מהסוג הזה, גם על לדאוג 
באופן פרטני לאנשים שהם חרדים עובדים או חרדיות עובדות, אני ידאג גם לילדים גם לילדות, אני יעשה 
את כל מה שאני יכול לעשות, זאת הצהרה שאני אומר אותה כאן, אני אמרתי אותה קודם, כשישבנו במו"מ 

וישבנו 17 ישיבות, חלק גדול מהישיבות ומהסעיפים שעליהם דיברנו היה עבור החרדים העובדים".


והנה זיגזג נוסף בו מכריז משה גפני: אני נגד שחרדים ילכו לאוניברסיטאות אבל אני עוזר להם. אני 
נגד כי אני יודע שמתקלקלים שם אבל אני יודע שא"א לבלום את זה.... (פשוט מחריד, א"א לבלום את הקלקול. 
הפשרה  את  דוחה  הוא  בו  לליצמן  במכתבו  גפני  של  כלשונו   - דמסאנא"  "ערקתא  זה  בחיפה  עיר  ראש  סגנות  על  להלחם  אבל 

על  להתפשר  אפשר  ואי  דמסאנא  ערקתא  על  להלחם  ויש  השמד  שעת  "זוהי  כי:  משיב  כשגפני  הסגנות,  בנושא  ליצמן  שהציע 

סגנות ראש העיר"... הוא נגד חרדים באוניברסיטאות - אבל עוזר להם... כל מילה נוספת מיותרת. ומיותר להסביר מה יהיה גורלו 

של החינוך החרדי בידיים אלו). 

תחת  תשע"ו  סיוון  י"ג  בתאריך  אילן  בר  באוניברסיטת  שנערך  בכינוס  גפני  ע"י  נאמרו  הדברים 
הכותרת "החרדים והישראליות - המפריד והמחבר ביניהם", (הדברים מוסרטים ומוקלטים, וניתן להאזין לדברים 

בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

הופעתי  לא  אני  להם,  עוזר  אני  להם,  עוזר  אני  נגד,  אני  לאוניברסיטאות,  ילכו  שחרדים  זה  נגד  "אני 
עד היום, אני עזרתי גם להם, לא הופעתי במכללה אקדמאית חרדית. אני נגד זה, אני חושב שיש ירידה 
לא  שאני  יודע  אני  שיש..,  יודע  אני  האלה.  למקומות  שהולכים  חרדים  אשה  או  גבר  אדם,  של  ברוחניות 

אוכל לבלום את זה, אני יודע שאין דרך להלחם עם זה".


ומה קורה בתחום ההשתלמויות? האם הם נדחו על הסף? לצערנו לא ולא. לפני כחודש התפרסמה 
מערך  לייסד  החינוך  משרד  מול  מו"מ  לנהל  ע"מ  שהוקמה  ועדה  על  הרבנים,  ועדת  מטעם  מודעה 
השתלמויות שיוכשר ע"י מערכת החינוך החרדית. וכאן הבן שואל? ומה היה עד היום? מה עשו מוסדות 
היא  והכואבת  הפשוטה  התשובה  להכשיר.  כעת  מבקשים  שאותם  השתלמויות  אותם  כל  עם  החינוך 
והתשובה  היקב.  ומן  הגורן  מן  השתלמויות  ועוד  עוד  שדורש  החינוך  משרד  לתכתיבי  כניעה  כאן  שיש 
ומשרד  אותם.  להכשיר  לנו  תנו  רק  להשתלמויות,  מוכנים  למפקחים,  מוכנים  היא - "כניעה".  החרדית 
החינוך מסכים, כי הוא צועד בשיטתיות וכובש עוד ועוד חלקות בדרך למטרה הסופית. כך למשל ניסה 
שעות   60 של  השתלמות  לעבור  הרבעס'  את  ולחייב  הפטור  למוסדות  השתלמות  להחדיר  המשרד 
בנוגע לטיולים. השתלמות שכוללת תכנים בעייתיים, אך לאחר התנגדות של המנהלים הגיעו להסדר 
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משרד  השיג  ובכך  וכו',  המולדת  אהבת  של  תכנים  ובלי  קצר  השתלמות  קורס  על  החרדי  המחוז  עם 
החינוך את מטרתו הראשונית. דריסת רגל והשתלמות למלמדים של מוסדות הפטור! אמנם הוא נאלץ 
להתפשר, אבל את שיטת ה'סלמי' אנו מכירים היטב לצערינו, כך נוגסים פרוסה ועוד פרוסה, עד לחיסול 
הסופי. נוסף לזאת, באותה הודעה של ועדת הרבנים, שפורסמה בתחילת קיץ תשע"ו בעיתונות, נכתב, 
כי לבינתיים, עד שיושג הסדר אין להשתתף ברשימה של השתלמויות. ברשימה הובאו לפחות 15 סוגי 

השתלמויות. ובנתיים כבר הופרה מספר פעמים ההוראה.

כך למשל, בחודש תמוז תשע"ו, ערך המחוז החרדי השתלמות במלון ירושלמי לגננות רשת עץ הדעת. 
אחת הגננות שאינה נמנית על הציבור המבינים בעם יצאה מזועזעת לאחר ההשתלמות, ואמרה: חשבתי 
הגנים  קירות  נראו  כיצד  לגננות  הראו  היתר  בין  הנורא!  המצב  את  מבינה  אני  עכשיו  המצאות,  שהכל 
החרדיים לפני התערבות המחוז החרדי וכיצד נראים הקירות כיום. עוד נאמר שם שעל נושא "ברכות" אין 

צורך ללמד בגן כי זה כבר לומדים בבית. 

בין ההשתלמויות שנאסרו מוזכר יום עיון למנהלים שהתקיים בא' תמוז התשע"ו. ובכן, בידי מערכת 
קו ההגנה מצויה הקלטה של אחד ממנהלי הסמינרים שאומר שמשום מה איפשרו להם להשתתף ביום 

העיון הזה...., בקיצור, "יש מתחת לפני השטח ויש מעל לפני השטח"...


השתלמות נוספת נערכה במחוז חיפה בחודש תמוז תשע"ו עבור הגננות החרדיות שאויימו ע"י מפקחת 
המחוז החרדי שיבולע להם באם לא ישתתפו בהשתלמו. ולמרבה הפלא בשיחה של אחד מהבעלים של 
הגננות עם שלמה ולדר מנהל ת"ת בחיפה, טען ולדר שמזכיר ועדת הרבנים אברהם רובינשטיין אישר את 
ההשתתפות בהשתלמות. בשיחה נוספת עם שניהל הבעל עם אברהם רובינשטיין אישר הלה את הדברים. 
נכנעים  ומדוע  ואיך  המאבק  מתנהל  כיצד  היטב  שמבהירות  הנ"ל  מההקלטות  ציטוטים  שני  לפניכם 

לתכתיבי משרד החינוך בעיצומו של המאבק (וזאת לאחר מספר חודשים בלבד מהכרזת החרם...):

תמליל השיחה עם המנהל שלמה ולדר:

"דיברתי עם הרב רובינשטיין מועדת הרבנים, הוא בדק את התכנים הוא אומר שזה בסדר... אני יודע 
לא  הם  ומבחינתם  פה  ויתרו  כן  שנקרא  מה  כן  שהוא  דברים  יש  החינוך  משרד  שני  מצד  אבל  יודע,  אני 
עמדו.. הם נענו לדרישות הרבנים במקרים מסוימים, אז ועדת הרבנים לא אוסרת ללכת לכנס הזה, כיון 

שהתלמודי תורה צריכים את זה כי בלי זה יעשו להם בעיות, אז לא אסרו ללכת לשם". 

שאלה: למרות שזה כן קשור למחוז החרדי?

תשובה: "כן, אבל המחוז החרדי לא יופיע פה זאת אומרת המפקח לא ידבר וזה יהיה מותר".


להלן תמליל השיחה עם אברהם רובינשטיין שאישר את דברי שלמה ולדר:

אמר  והוא   .. הרב  עם  דיברתי  גננות,  של  השתלמויות  לכנס  מחר  אותה  והזמינו  גננת  אשתי  שאלה: 
שהוא דיבר איתכם וזה בסדר גמור ומותר ללכת לשמה. 



29   | התוצאות בשטח, והזיגזג של הנציגים החרדים .

תשובה: "ועדת הרבנים אישרה את הכינוס הרב ... בדק את התכנים ומותר לבא לשמה.. אבל במקרה 
הזה אישרו את הכינוס ומותר ללכת. 

שאלה: כי התכנים בסדר? 

תשובה: "היה כל מיני סיבות, בקיצור, אישרו".


ולסיום פרק זה נביא את דבריו של שר החינוך נפתלי בנט במליאת הכנסת י"ב תמוז תשע"ו, (הדברים 

מוסרטים, וניתן להאזין לדברים בשלוחה 775 בקו ההגנה שמספרו 0799-222-222):

כל  כי  כותרות,  בה  שיהיו  אסור   - בהגדרה  כותרות,  נטולת  גישה  היא  שונה,  נורא  היא  שלי  "הגישה 
עוד  שלומדים,  ילדים  פחות  זה  כותרת  כל  החרדי  בהקשר  אבל  מחר -  עד  לצחוק  יכולים  אתם  כותרת - 
כותרות - פחות ילדים שלומדים, פחות כותרות – יותר ילדים לומדים, אפשר להתכחש לזה, אבל אתם 
יודעים שזה נכון, ליצמן יודע שזה נכון, ואני יכול לבשר לכם, שבשקט בשקט, ובהידברות, אנחנו מגיעים 
למצב שיותר ויותר תלמידים, ובהיקפים שלא ראינו עד היום, תלמידים חרדים לומדים את המקצועות, 
אבל אתם לא תשמעו מזה כותרות, ואני לא ארויח מזה מנדטים, כי זה פשוט טוב למדינת ישראל, ואני לא 

מתכוין להפוך את זה לנושא מריבה". 

ולסיכומו של הפרויקט הכואב והעצוב שהביא על קצה המזלג את השואה החינוכית שעומדת לפרק 
את היהדות החרדית במהירות כפשוטו:

מוסדות  בכל  מתערב  החינוך  משרד  מודים:  כולם  פולטיקאים,  תתי"ם,  מנהלי  ישיבות,  ראשי   -
החינוך לבנים ובנות באופן החמור ביותר לאורך ולרוחב.

מקים המחוז החרדי מספר ברחל בתך הקטנה על המטרות ועל הביצוע של הקמת המחוז החרדי   -
בתעסוקה  בצבא  ולשלבו  החרדי  הציבור  את  לשנות  כדי  החרדי  החינוך  את  להחריב  במטרה 

ובחברה החילונית.

יו"ר החינוך העצמאי מזהיר מפני הזיגזג במאבק כנגד המחוז החרדי.   -

חברי מועצת גדולי התורה, ומזכיר ועדת הרבנים מודים: אין מה לעשות חוץ מלהתפלל.   -

הפוליטיקאי הליטאי מגמגם ומזגזג. כאשר מובן בדבריו בצורה הכי ברורה, כי לא מתנהל מאבק   -
כנגד הסכנה הכי גדולה לציבור החרדי, 

בינן  שאין  מתוכן  ריקות  כהצהרות  מתגלות  וההשתלמויות  המפקחים  החרמת  על  ההצהרות   -
לבין המציאות כלום. ההתערבות נמשכת והחינוך החרדי מתפרק!
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נספח

תגובה למכתב ההבהרה של הרב פרידלנדר

 הנה לקראת המהדורה החדשה של קונטרס זה נדהמנו לראות מכתב הבהרה של הרב פרידלנדר, 
את  שלקחו  "מאחר  כך:  דבריו  בתוך  כותב  הוא  בו  תשע"ו),  אב  ה'  ג'  יום  הרבים'  'רשות  במדור  נאמן'  ב'יתד  (שפורסם 

דין  בעל  הודאת  הנה  כאומרים  החינוך,  משרד  של  התערבות  על  להתריע  החכי"ם  בפני  שדיברתי  דברי 
שקיימת התערבות, חשוב להעמיד דברים כהוויתם"... "מכל התתי"ם שאני מכיר בב"ב ובירושלים קרית 
ספר ואלעד, לא נשתנה כמלא הנימה עקב פטפוטי הליבה, ומה שהיה הוא שיהיה, כל החדרים צועדים על 
טהרת הקודש, כך היה וכך יהיה ואף מנהל לא מוכר לי כמי שמוכן להתפשר בענין ח"ו"... "מאז אספתינו 
ודאי  אך  להם  יפה  שהצינעה  תיקונים  הרבה  יש  כי  דוגמאות  אפרט  ולא  דברים  הרבה  תוקנו  החכי"ם  עם 
לעניני  הרבנים  ועדת  זה  אם  המשמר,  על  העומדים  הגורמים  ויתר  החכי"ם  של  הנמרצת  פעילותם  לאור 

חינוך או שלוחיהם באיגוד התתי"ם, יכולים אנו לחנך באין מפריע". ע"כ דברי הרב פרידלנדר.

כשאנו קוראים את הדברים איננו יודעים אם לבכות או לצחוק, למי להאמין, לרב פרידלנדר שאמר 
ב"תורת  כולל  בחדרים,  הלימוד  בתכני  החרדי  המחוז  מטעם  נוראיות  התערבויות  על  ברורים  דברים 

אמת", או לרב פרידלנדר שאומר שהכל בסדר אין שום בעיה, לא השתנה כמלא נימה?

כל בר דעת מבין, כי כל עוד לא בוטל המחוז החרדי, אזי גם אם לו יצוייר שיש שינויים קוסמטיים 
לכאן או לכאן, עדיין ההתערבות נמשכת, שהרי זו כל מטרתו של הקמת המחוז, (כמו שאפשר לראות בתמלילי 
דברי של מייסד המחוז מאיר שמעוני). וכמו שמעיד הרב פרידלנדר בתמליל המובא כאן שאחד המפקחים אמר 

לו ש"כשם שלא יעלה על הדעת שביה"ח מעייני הישועה לא יעמוד תחת פיקוח משרד הבריאות כך לא 
יעלה על הדעת שחיידר המתוקצב מהמדינה לא יעמוד תחת פיקוח משרד החינוך". האם הכל השתנה? 
האמנם יתכן ש"אין שינוי כמלא נימה" ו"הכל כמו שהיה פעם"? (ואגב, מה שכתב שהשתנו דברים אלא שהצנעה 
לציבור:  אומרים  פשוט  האחרונות,  בשנים  השלטון  מטעם  גזירה  כל  על  קבוע  בריטואל  עצמו  על  החוזר  הסבר  זהו  להם,  יפה 

הדברים תוקנו אלא שאסור לפרט... עד שאנו קמים בוקר אחד ומגלים את האמת המרה, כשכבר מאוחר מידי). כי נמכרנו אני 

ועמי!

לגודל האבסורד, נביא בזה מעשה שהיה בחיידר "דרכי יושר" במודיעין עילית, העומד תחת פיקוחו 
של הרב פרידלנדר עצמו(!!) ואשר ממחיש לנו יותר ממאה עדים על אמינות מכתב ההרדמה ששלח הרב 
בכוח,  העינים  את  לציבור  לעצום  מוכן  החרדי  והחינוכי  הפולטי  שהמימסד  כך  ועל  לעיתון,  פרידלנדר 
(הוא  בע"ד....  כהודאת  הנוראה  לעדותו  להתייחס  לא  ולבקש  שיהיה"  הוא  שהיה  "מה  כי  ולכזב  לשקר 
כנראה לא חשב שעדותו בכינוס עם החכי"ם מצולמת ותופץ בתקשורת ותגרום לסערה ציבורית.. אך לאחר שקרה מה שקרה אין 

לו שום בעיה לפזר סמי הרדמה ולהרגיע את הציבור ש"הכל בסדר", כביכול).

של הרב פרידלנדר ביתד נאמן! ביום  מכתב ההבהרה  בלבד לפני פרסום  המקרה התרחש יום אחד 
שני ד' אב התשע"ו התקיימה השתלמות לגננות של חיידר "דרכי יושר" מטעם המחוז החרדי, (כפי שניתן 
לראות בלוגו של מכתב ההזמנה להשתלמות, בו יש לוגו של המחוז החרדי, ושל אחת ממפקחות המחוז), וביחד עם ההזמנה 
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מהמחוז החרדי נשלח מכתב עם לוגו של החיידר עצמו, הנושא את התאריך כ"ח תמוז תשע"ו – (שבוע 
לפני מכתבו של הרב פרידלנדר ביתד נאמן!!) - בו נכתב כי חובה על כל הגננות להשתתף בהשתלמות זו. (העתק 

של שני מכתבים אלו נמצא תחת ידינו).

ובכן, השתלמות זו התקיימה בשעות הבוקר של יום ב' ד' אב תשע"ו, במבנה אשכול הפיס בעיר, שם 
נאמה המפקחת על נושאים פדגוגיים וחינוכיים, וכן חולקה שם חוברת הסברה בת כמאה עמודים (אשר 
העתק שלה נמצא תחת ידינו), כששם החוברת הוא: "החדרת מדע טבע וטכנולוגיה בגני הילדים", (ובה יש גם 

בלבד).  וטכני  סימלי  לדבר  והפיכתם  החגים  של  משמעותם  סילוף  תוך  ישראל,  ומועדי  חגי  על  ללמד  יש  כיצד  מפורטת  הסברה 

החרדיים  הילדים  גני  על  החרדי  המחוז  מטעם  האחראית  קופשיץ  פ.  המפקחת  ע"י  הופקה  החוברת 
פדגוגיות  כמדריכות  שמשמשות  חרדיות  משתפיו"ת  של  צוות  ובשיתוף  עילית,  ובמודיעין  בירושלים 
החרדיות  הגננות  לכל  ככה"נ  הועברו  עצמה  והחוברת  החוברת  תכני  החינוך.  במשרד  החרדי  במחוז 

במסגרת סבב ההשתלמויות בחודש האחרון מטעם משרד החינוך.

והנה למרבה הפלא, הרב פרידלנדר - שכאמור הוא המפקח של חיידר "דרכי יושר" – לא ידע בתחילה 
להשתתף  הגננות  כל  על  חובה  כי  נכתב  בו  החיידר  מטעם  המכתב  (וכאמור,  זו,  השתלמות  להתקיים  שעתידה  כך  על 
בהשתלמות - נושא את התאריך כ"ח תמוז!!), כאשר יש תחת ידנו הקלטה של אברך משוחח עם הרב פרידלנדר 

מספר ימים קודם ההשתלמות ושואל האם אשתו יכולה ללכת להשתלמות הזו מטעם המחוז החרדי, 
שהרי יש חרם נגד המחוז, והרב פרידלנדר אומר לו תחילה שהוא יברר במה מדובר, ואח"כ חוזר אליו 

ואומר לו בשם הרב קסלר שאפשר להשתתף, כי המפקחת הזו שתדבר שם היא בסדר גמור.

קסלר  שהרב  דבריו  על  חוזר  פרידלנדר  והרב  פרידלנדר,  לרב  התקשר  האברך  ההשתלמות,  לאחר 
ההגנה,  בקו  לשומעה  ואפשר  ידינו  תחת  נמצאת  (ההקלטה  "בסדר"  הזו  המפקחת  כי  הזו  ההשתלמות  את  אישר 
0799-222-222, בשלוחת החינוך 761 וכן ניתן לשמוע את כל השתלשלות הפרשה בפרוטרוט, וכן עדויות מכלי ראשון על עוד 

שינויים רבים שעוברים החדרים בשבועות אלו ממש).

ועם  החרדי,  המחוז  מפקחות  עם  פעולה  שיתוף  המשך  עצם  א'  כאן,  נעשו  רעות  שתיים  כן,  כי  הנה 
להשתתף  שחובה  לגננות  מכתב  שולח  אף  כשהחיידר  החינוך,  משרד  מטעם  ההשתלמויות  החדרת 
גסה  התערבות  ב'  בסדר...),  כן  היא  זו  ספציפית  מפקחת  האם  רק  הוא  פרידלנדר  הרב  מבחינת  הנושא  (וכל  בהשתלמות, 
האידישקייט  כל  את  עוקר  אשר  החיידר,  של  לגנים  מכניסה  שהמפקחת  החינוכיים  בתכנים  ובוטה 

מהחגים והופך אותם לאירועים סמליים טכניים וגשמיים, וכן החדרת מדע וטכנולוגיה בגני הת"ת. 

ואחרי כל זה עוד כותב הרב פרידלנדר במכתב ההבהרה, כי אינו מכיר מנהל אחד שמתכוין להתפשר, 
ושאין שום שינוי כמלא נימה....

המסקנא המתבקשת היא אחת: מכתבו של הרב פרידלנדר אינו אלא נסיון טיוח וזריית חול בעיניים, 
אשר נועד לחפות על התפוררות החינוך החרדי, ובכך לעצום לאנשים בכוח את העיניים עד אשר יגיעו 
ועדת  ושל  החרדים  החכי"ם  של  הטיפול  על  פרידלנדר  הרב  שכותב  מה  כל  (ובכלל,  חלילה.  לשעבר,  צועק  של  למצב 
הרבנים לעניני חינוך, נסתר מפורשות מכל תמלילי הראיונות המובאים בהמשך חוברת זו, מפיו של ח"כ גפני, ומפיו של אברהם 

רובינשטיין מזכיר ועדת הרבנים לעניני חינוך בה עולה מפורשות שאין שום כוונה להלחם מלחמה אמיתית על הענין של פיקוח 
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המחוז החרדי וההתערבות בתכנים. וראה להלן תמליל השיחה עם רובינשטיין בתמוז תשע"ו בקשר להשתלמות מטעם המחוז 

החרדי בחיידר בחיפה).



לפניכם תמליל שיחת הטלפון שערך אברך, בעלה של גננת שעובדת בחיידר 
"דרכי יושר" עם המפקח הרב פרידלנדר בנוגע להשתלמות שנערכה לגננות 

ע"י המחוז החרדי ביום שני ד' אב התשע"ו.

שיחת הטלפון נערכה ביום שלישי ה' אב השתע"ו (היום בו פירסם הרב פרידלנדר את מכתב ההבהרה שלו ביתד 
נאמן). ניתן לשמוע בקו ההגנה0799-222-222  בשלוחה 761).

אברך: שלום וברכה אני מדבר עם הרב פרידלנדר?

הרב פרידלנדר: כן.

אברך: דיברתי איתכם ביום ראשון הרבה זמן, בקשר להשתלמות שהיתה לגננות ב"דרכי יושר". אתם 
מעודכנים מה שהיה שם?

הרב פרידלנדר: לא. עם מי אני מדבר מותר לי לדעת?

אברך: אשתי גננת, ודברתי אתכם כמה פעמים, אמרתם לי שדיברתם עם הרב קסלר שהכל בסדר.  
למעשה מה שהיה, פריד ה קופשיץ כשהיא דיברה, אני לא יודע אם שמעתם, אבל למעשה היא דיברה 

רק על הוראה.

הרב פרידלנדר: מה היא דיברה?

מה  כל  אבל  מהתורה"  אסור  ש"חדש  אמרה  היא  ומדע,  טכנולוגיה  להכניס  על  דיברה  היא  אברך: 
לכל  והטבע  והטכנולוגיה  המדע  כל  את  להכניס  איך  בקיצור,  שלימדו,  ממה  חלק  זה  אומרים  שאנחנו 
הלימודים של הגנים. הם מכרו שם חוברות כאלה בעשר שקל, איך במעגל השנה להכניס את כל התכנים 

האלה למעגל השנה. 

הרב פרידלנדר: אני אשמח לקבל את זה. אם תוכל להקפיץ לי את זה, אני אשמח מאד.

אברך: הבנתי, אתם ידעתם מכל ה..?

הרב פרידלנדר: אני לא ידעתי, אני דיברתי עם הרב קסלר, והוא דווקא אמר שקופשיץ היא דווקא 
בסדר גמור, אז זה באמת מעניין אותי.

אברך: אני רוצה להבין התכנים האלה הם בסדר?

הרב פרידלנדר: אני לא יודע, אני צריך לראות מה כן.

אברך: לא, כי זה ממש עצבן אותי.

הרב פרידלנדר: אז אם תוכל בין 12 ל1 להביא לי את זה אני אודה לך מאד.
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אברך: הבנתי, בסדר. אתם לא הייתם מודעים לתכנים האלה? כי אשתי הבינה בכלל שההשתלמות 
זה מטעם החיידר, היא אמרה לי שזה בכלל יום היערכות ,אני לא יודעת מה אתה רוצה, זה יום היערכות 

מטעם החיידר, היא בכלל לא ראתה בזה כנס של משרד החינוך.

משהו  זה  היערכות  יום  מפקחות,  עם  היערכות  יום  עושה  לא  החיידר  פתאום,  מה  פרידלנדר:  הרב 
שעל  בפרט  מבחוץ,  משהו  נשמע  זה  לא,  מבחוץ!  לא  אבל  פוליקמן.  המפקחת  עם  מקסימום  פנימי, 

ההזמנה היה את הסמל של העיריה. 

אברך: כן, אבל החיידר כתב חובה להשתתף. 

הלכו,  כן  לזה  הזו  ההשתלמות  הלכנו  הלכנו,לא  לא  שאנחנו  השתלמויות  כמה  היו  פרידלנדר:  הרב 
אבל תשלח לי את הדבר, בסדר?

אברך: אין בעיה.

הרב פרידלנדר: בסדר כל טוב, שלום שלום.



להלן עדות של אברך, שאשתו גגנת בחיידר "דרכי יושר" ומגולל את השתלשלות 
הנהלת  ואשר  החיידר  לגננות  החרדי  המחוז  שערך  ההשתלמות  סביב  הענין 
ההגנה  לקו  נערך  הראיון  בהשתלמות.  להשתתף  הגננות  את  חייבה  החיידר 
ביום שלישי ה' אב התשע"ו (באותו יום שבו התפרסם מכתב ההבהרה של הרב 

פרידלנדר). ניתן לשמוע את הראיון ב'קו ההגנה' בשלוחה 761

"אני אספר מהתחלה עד הסוף, ביום רביעי האחרון, אני מקבל מעטפה בתיבת הדואר, ואני רואה לוגו 
של החיידר של תלמוד תורה "דרכי יושר" איפה שאשתי עובדת פה בהנהלת קובי רוזנשטיין מי שמכיר. 
ואני פותח את המעטפה ואני רואה דף עם לוגו של החיידר שחייבים להשתתף בהשתלמות המצורפת 
בסוף  היערכות  ימי  לפעמים  להם  יש  כי  החיידר  של  בהשתלמות  שמדובר  בטוח  הייתי  בהתחלה  בזו, 
שנה וכדומה, אני מוציא את הדף השני ובצד ימין אני רואה לוגו של עירית מודיעין עילית ובצד שמאל 
לוגו של משרד החינוך המחוז החרדי וכו'. אני הסתכלתי בסדר יום ואני רואה שישתתפו פסיכולוגיות, 
יועצות אבחון, ואז לקראת הסוף היה המפקחת הראשית של משרד החינוך על כל מחוז מודיעין עילית, 
ואחרי זה רכזת אבטחה וכו'. טוב, אני לא ידעתי כן בעיה לא בעיה, שיערתי שזה בעיה, השתלמות מטעם 

משרד החינוך זה לא אמור להיות משהו מידי כשר בדרך כלל".

"אז עד שבת פניתי לאחד העסקנים פה בברכפלד, והוא מאד רצה את הדף, והוא ראה את הדף והוא 
אחד שמטפל בחינוך והוא ראה את הדף הוא לקח את הדף ולמעשה הוא לא חזר אלי, הוא רצה בהתחלה 
שאולי אני בהתחלה יוכל איכשהוא להשיג לו הקלטות מהכנס, אבל למעשה הוא לא חזר אלי. אז ביום 
על  שאחראי  שם  החינוכי  למנהל  והתקשרתי  עצמאי  באופן  הענין  את  לבדוק  החלטתי  בבוקר  ראשון 
הפיקוח של התכנים, הרב אליהו פרידלנדר שהוא המנהל גם של ת"ת תורת אמת בבני ברק. אני מתקשר 
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אליו, הוא אמור להיות אחראי פה (בת"ת "דרכי יושר" במודיעין עילית) על התכנים, אמרתי לו שקבלנו הזמנה 
להשתלמות של משרד החינוך מחר". 

"ושחובה להשתתף מטעם החיידר. אז הוא לא ידע על מה אני מדבר, והוא שאל אותי אם אני יוכל 
להקריא לו בדיוק מה הפרטים והסדר יום, ומכיון שהדף לא היה אצלי אז אמרתי לו בערך את הפרטים, 
קיבל,  לא  והוא  לו  ידוע  לא  מכלום,  יודע  לא  שהוא  לי  אמר  הוא  המפקחת,  של  השם  את  זכרתי  בס"ד 
כבר  למעשה  בערב,  אליו  אחזור  שאני  לי  אמר  הוא  לי,  בודק  הוא  זה,  את  אישר  לא  הוא  דרכו,  עבר  לא 
למשרד  קשור  לא  בכלל  וזה  עם המפקחת,  דיבר  כבר  שהוא  לי  אמר  כבר  הוא  אז  אליו,  חזרתי  בצהרים 
החינוך זה בכלל קשור לעיריה, ושזה בכלל משהו פדגוגי זה לא משהו של הוראה, זה דברים טכניים מה 
צריך לעשות ודברים כאלה, אמרתי לו: יש רכזת אבטחה מה זה? הוא אמר לי כן, זה מה קורה אם ילדים 

נשכחים בגנים וכדומה".

"ומה עם פסיכולוגיה? זה לא פדגוגיה? אז מה זה?"

"אז הוא אמר לי, שהולכים לדבר על דברים טכניים, טוב, אני לא מתמצא בדברים האלה, אז קבלתי, 
ואז הוא אמר לי שהמפקחת הראשית אולי תדבר פדגוגיה, אז הוא צריך לדבר עם הרב קסלר לפני שהוא 
מאשר את זה, אמרתי לו כבר שלחו מכתבים, אז הוא אמר לי: כן, זה כנראה באישור של הרב קסלר, רק 
אני אברר את זה, חזרתי אליו בערב, הוא אומר לי שהרב קסלר אמר שמכיון שהמפקחת הראשית מטעם 
המחוז החרדי זה פ. קופשיץ והיא משלנו, היא על תקן חרדית, היא מהעיר פה, אז אין בעיה, אפשר ללכת, 
זה השתלמות שאפשר ללכת, אני שאלתי אותו: זה לא משהו עקרוני המלחמה נגד ההשתלמויות? הוא 

אמר לי: לא".

פה  כן,  לי:  אמר  הוא  אז  ספציפי,  משהו  ולא  בכלל,  עקרוני  משהו  שזה  הבנתי  שאני  לו  אמרתי  "אז 
תוכן  איזה  יהיה  אם  אותו  שואל  אני  למעשה,  החינוך.  משרד  של  לוגו  רק  זה  העיריה  מטעם  בכלל  זה 
בעייתי? מה לא צריך לחשוש מזה? הוא אמר לי: אשתך יכולה למחות. אז שאלתי אותו ככה בציניות אם 
אשתו של הרב היתה מוחה אילו היתה שומעת ונקלעת לכזה דבר? אז הוא אמר לי אשתך יכולה למחות 
ולהגיד שהיא שליחה שלי לענינים האלה, אבל הרי כולנו מבינים ששום אשה נורמלית לא היתה עושה 

את זה לעיני החברות והבוסיות שלה שנמצאות שם". 

"וגם לא היה עוזר שהיא היתה אומרת שהיא שליח, מכיון שאם המשלח לא ידע עד אחרי ששלחו את 
המכתבים, אז הם לא היו גם חוששים מזה, זה ככה באירוניה".

"למעשה, בזה נגמר הסיפור מבחינתי, הייתי בטוח שהכל יהיה בסדר אחרי כל הבירורים שהוא עשה. 
טכניים,  דברים  היה  לא  בכלל  בכלל  זה  הזאת  בהשתלמות  שם  שהיה  שמה  התברר  זה  אחרי  למעשה 
עסקו הרבה מאד בפדגוגיה, היה שם החצי הראשון באמת אולי החלק הראשון של הפסיכולוגים אולי 
לא היה קשור לפדגוגיה, אבל כשהתחילה לדבר הגברת קופשיץ המפקחת ממשרד החינוך פה התחיל... 
היא התחילה לדבר היא כמובן הקדימה ש"חדש אסור מן התורה" וכל מה שאנחנו אומרים זה מה שהיה 
תמיד וכו' וכו' אבל, ה"אבל" הגדול התחיל פה, היא התחילה להגיד איך משלבים טכנולוגיה מדע וטבע, 
איך מכניסים את זה בתוך ימות השנה, היא נתנה כל מיני דוגמאות איך מכניסים את זה לחודשים, ואז 
היא המליצה לרכוש איזו חוברת בעשרה שקלים ממש חוברת מלאה לאורך כל ימות השנה כל חודש 
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עם ההגיגים שלו איך לשלב את כל הדברים האלה לבתוכו. הנושא המרכזי היה איך לשלב טכנולוגיה 
מדע אומנות וטבע. אשתי בסוף לא הלכה להשתלמות, כי אני מהדברים של הרב פרידלנדר הבנתי שזה 
לא בדיוק מפוקח, אז אני אמרתי את שלי אני מציל, הגם שזה חובה, אף אחד לא יעיף אותה על זה, אז אני 
ויתרתי על זה, אבל עם יד על הדופק אמרתי אני מברר בדיוק בדיוק מה קורה שם, ואחרי ההשתלמות 
הרמנו טלפון לאחת שהיא גם עובדת ברשת הזאת ויש להם פה גני בנות ויש להם פה גם חיידרים בעיר, 
ואז שאלתי אותה מה זאתי וזאתי דברה? עניין אותי רק עליה כי זה היה החלק החשוד, והיא אמרה לי 
שהיא דיברה על מדע, טכנולוגיה, והיא סיפרה פחות או יותר מה בדיוק היא אמרה, ועשינו קצת יותר 

עבודת שטח, שכנות שעובדות שם והסתובבו שם וכו'".

דבר?  כזה  יתכן  איך  הסבר.  לקבל  מחכה  אני  פרידלנדר,  הרב  שאמר  מה  אחרי  תהליך,  של  "בסופו 
ושאלתי  ביתד,  בעיתון  הבהרה  עשה  הוא  שהיום  יודע  אתה  כי  שלישי,  יום  היום  שוב  אליו  התקשרתי 
אותו, אמרתי לו שדיברתי איתו כמה ימים קודם ואני רוצה לדעת אם הוא יודע בדיוק מה דיברו? אז הוא 

אומר לי: לא, אני לא יודע מה קורה, ולא שמעתי על איזה משהו חריג". 

"מישהו הראה לי את המכתב שלו ביתד, וזה ממש כאב לי. איך אדם יכול לכתוב על מנהלי חיידרים 
שהם לא נופלים, בעוד שבחיידר שהוא עצמו אחראי על הפיקוח שלו הוא לא יודע אם יש השתלמויות 
או אין השתלמויות, וגם אחרי שיש אז הוא נופל בפח עם ההשתלמות, אני ממש לא מצליח להבין אותו. 
הוא לא יודע מה קורה במוסדות תחת ניהולו, כל שכן וכל שכן על מוסדות שהם תחת ניהול של מנהלים 
אחרים שהוא בוודאי לא יכול לדעת מה קורה שם, אם במוסד שהוא אמור לפקח על התכנים הוא לא 

ידע מה קורה".

"הוא לא ידע מכלום, הוא לא ידע שעל זה דיברו, ואמרתי לו שיש חוברות וחילקו חוברות ויש חומר 
זה  מה  בדיוק  יבדוק  והוא  מסוימת  בשעה  לחיידר  יגיע  הוא  שמחר  אמר  והוא  כלום.  ידע  לא  הוא  טוב, 
החוברת הזאת, והוא אמר לי אם אתה יכול ליצור איתי קשר להביא לי את החוברת, ואני אבדוק מה זה. 
שם  קורה  מה  יודע  לא  הוא  מה,  יודע  לא  ממש  שהוא  איתו  השיחה  מכל  לי  שיצא  הרושם  פנים  כל  על 
במוסד שתחת פיקוחו, גם אחרי שאמרנו ופניתי אליו והוא בירר ובדק וכו' עדיין הצליח להשתחל תכנים 
ממש לא ראויים, בכל אופן לא החומר שאנחנו היינו רוצים ללמד במוסדות שלנו, במוסדות חינוך של 

חרדים, את החומר הזה ללמד בחגים ומועדי השנה הוא לא מודע בכלל לכל החומר הפדגוגי".

"ובכלל משהו מוזר, מפקחות "שלנו", כן שלנו לא שלנו, בקיצור משהו לגמרי מוזר, כי היא הגיעה על 
תקן של "חרדית" אז אפשר לתת לה לדבר? מה זה קשור בכלל? אם היא חרדיה או לא חרדיה? זה נושא 
עקרוני אם כן משתפים איתם פעולה או לא משתפים איתם פעולה. לא הבנתי בדיוק מה זה הכלאיים הזה".

שאלה: טוב, אולי יהיה לנו מכתב הבהרה נוסף שבוע הבא?

"דבר אחד ברור שאם מנהל חיידר שלוקח פה אחריות שזה נקרא חיידר חשוב, ואותו המנהל שהוא 
שנחשוב  למה  אז  קורה,  מה  יודע  לא  והוא  הוראות  לתת  אמור  והוא  התכנים  של  הפיקוח  על  אחראי 
שבמקומות אחרים זה כן טוב?! ובמיוחד שאותו מנהל שהוא כביכול על הדגל של השומר על הקיים, 
ובודק, ומסתכל, ובכל אופן הוא מצליח להכניס דברים אחרי שהוא בודק, לא כשהוא לא בדק - כשהוא 
בדק נכנס כל מיני דברים בעייתיים, לא נראה לי שיש כאן עוד הרבה מקום לספקות, כל מי שחרד טיפ 
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טיפה לנפש ילדיו ולצאצאיו הלאה מבין לבד את המסקנות הנאמרות מכל מכל הדברים שקורים כאן 
סביבינו".



דעת מרן הרב שך זצוק"ל בענין נטילת 
תקציבים מהשלטונות במקום שיש חשש 

להתערבות וחיבור עימהם

במכתב ההרדמה, ניסה הרב פרידלנדר להסיט את הדיון לכיוון המסקנא הנצרכת מעדותו הראשונה 
אודות חורבן החינוך, כאשר מדבריו אלו צפה ועולה מסקנא ברורה  שעלינו להפסיק ליטול מהשלטונות  

תקציבים למוסדות החינוך, ומשכך החליט הרב הנ"ל להיתלות באילן גבוה, וכך כתב:

"מאז ועד היום אנו צועדים לאורו של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל שצידד בעד נטילת תקציבים ממשרד 
החינוך"

אלו מילותיו של הרב פרידלנדר שמהם משתמע כאילו הרב שך נתן "הוראה" לקחת כסף, ולא סתם 
הוראה, אלא הוראה קדושה לדורות שאין לשנות ממנה, ממש מצווה חדשה, "קדושת התקציבים".

ומה האמת? מה דעת מרן הרב שך על נטילת תקציבים במידה ויש חשש מהשפעה שלטונית?

לפניכם דברים מבהילים שאמר מרן הרב שך זצוק"ל בפתיחת הירחי כלה בי"ד אב  תשנ"ג, וכך אמר 
רבן של ישראל זצוק"ל בצוואתו אלינו בשנותיו האחרונות בהם הנהיג את עולם התורה:

(ניתן לשמוע את ההקלטה ב'קו ההגנה' בשלוחה 761)

"טענתם של המתחברים היא, שאם יצביעו נגד הממשלה, הם לא יקבלו ממנה כסף למוסדותיהם. אבל 
אין כל היתר למכור את הנשמה תמורת כסף! 

מלך סדום אמר לאברהם אבינו: 'תן לי הנפש והרכוש קח לך'. אך אברהם אבינו סירב לקחת ממנו כסף, 
מחשש שאם יקח ממנו כסף, סופו יהיה שמלך סדום יקנה על ידי זה את נפשו הוא!

בינתיים  אך  שלהם.  החדרים  את  להחזיק  כסף  מהם  שיקבלו  כדי  איתם,  ומתחברים  הללו  "באים 
לרשע:  המתחבר  על  שנאמר  כמו  מהם,  השפעה  ומקבלים  ממעשיהם  לומדים  לרשעים.  הם  מתחברים 

'חבר הוא לאיש משחית'".

"האחראים הם אותם המחזקים ידיהם של רשעים אלו. ומדוע הם מחזקים את ידי ממשלה זו? כי הם 
החזיקו  ברוסיה  כסף.  בלי  גם  רבות  שנים  חיינו  הזה?  הכסף  את  צריך  מי  כסף.  של  שוחד  מהם  מקבלים 

יהודים את ילדיהם בחדרים, גם בלי לקבל סיוע מהממשלה".
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"אסור להתחבר איתם ואפילו אם ישלחו אניה שלמה עם כסף, צריך לירוק על הכסף. אפשר להתקיים גם 
בלעדיו. הייתי יכול האריך בדברים אלו עוד ועוד, אך מה אעשה שכוחותי אוזלים, אוי לי על המצב הנורא".

קטנות,  ישיבות  חדרים,  תורה,  מוסדות  לבנות  שמים,  וביראת  בתורה  להתחזק  זו  בשעה  "חובתינו 
וגדולות, ובתי ספר של בית יעקב ולדעת כי רק דרך התורה היא דרך האמת בעוד שכל הדרכים האחרות 

שבדו להם בני האדם הכזיבו וכשלו וכשנתחזק בזה השם  יעזור לנו". 

קטע נוסף מדברי מרן הרב שך זצוק"ל מתוך אותה שיחה אודות הצורך בשמירה וזהירות מיוחדים 
על הבנים והבנות, וכיצד לחנכם בתקופתינו:

בזמנינו יש צורך גדול לעמוד ולהתחזק, כיון שרבים קמים עלינו, וצריך לאזור חיל ולהלחם בזרם הזה, 
עלינו להלחם נגד הרחוב, כי הרחוב מלא פריצות שא"א לתאר, ראו לאיזה מצב הגענו, כיצד נראים פניו 
של הרחוב, הרי כיום ממש קשה לצאת החוצה, קשה לבערו ברחוב, אפילו מי שצריך לצאת לקנות רק דבר 
קטן אין הוא יכול לעבור ברחוב. כל מי שעובר ליד חלון ראווה, כל מי שנוסע במכונית ברכבת או באוירון, 
גדולות  בערים  הייתי  בצעירותי  אני  גם  החוצה,  לצאת  שא"א  הגענו,  לאן  ראו  נוראה,  בפריצות  מלא  הכל 
והלכתי ברחוב, הייתי בוילנא, בקובנא, ובעוד ערים גדולות,  ואפשר היה אז ללכת ברחוב, אבל היום, לא 

רק שא"א להסתובב ברחוב, אלא שאפילו לצאת מפתח הבית א"א.

להרשות  תוכלו  האם  החוצה?  לצאת  לבנותיכם  להרשות  יכולים  אתם  האם  האבות,  אתם  לי  תאמרו 
לבניכם לצאת החוצה? האם ניתן לסמוך עליהם? ו"כ כיצד ניתן לשבת בשעה כזו בחיבוק ידיים, בשלווה, 
עם הטלית בבית מדרש, מבלי לדעת מה נעשה עם ילדיכם? הרי צריך לצאת לרחוב ולזעוק: אוי גיוואלד! 

זה בוער! א"א לשבת בשלווה בשעה כזו.

האמינו לי יהודים יקרים, חייבים להתחזק בזמן הזה, למי שיש בת, הוא חייב לדעת היכן היא הולכת 
ומה היא לומדת, חבותו להחדיר בה כמה שיותר יהדות, להסביר בזה ככל האפשר, לתת לה להבין, לחזקה 
באמונה, כי אז היא תחנך את ילדיה ונכדיה בדרך זו, כי העיקר הוא החינוך לילדים שיעבירו לדורות הבאים. 
בן  לו  שיש  מפני  או  אברהם  היה  שהוא  מפני  היתה  לא  להקב"ה  שחביבותו  אבינו  באברהם  מצאנו  הרי 
כיצחק, אלא מפני שהוא יעביר ליצחק, ויצחק יבעיר הלאה לבנו את יסודות האמונה עד סוף כל הדורות, 
כפי שהקב"ה אמר: "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה 

ומשפט" זהו החיזוק הגדול הנדרש כיום. 

את  למכור  היתר  כל  אין  שלהם!  הכסף  על  לירוק  לכולנו:  שך  הרב  מרן  של  הצוואה  דברי  הם  אלו 
מהממשלה".  סיוע  לקבל  בלי  גם  בחדרים,  ילדיהם  את  יהודים  החזיקו  ברוסיה  כסף!  תמורת  הנשמה 
"אסור להתחבר איתם ואפילו אם ישלחו אניה שלמה עם כסף, צריך לירוק על הכסף. אפשר להתקיים 

גם בלעדיו. כל מילה נוספת מיותרת!

והדרך  ההשקפה  מה  כל  את  ולשנות  להחריב  היתה  שמטרתם  הגדרות  שפורצי  לציין  הראוי  ומן 
שהנחילו שרבותינו זצוק"ל, טענו בתחילה, שהנהגת הרב שך היתה מתאימה לדור הקודם, ואילו כיום 
"נשתנו העיתים" והנהגה זו כבר מופרזת ואינה מתאימה לתקופתינו, אמנם כאשר ראו שסלתה ושמנה 
של בני התורה מתקומם כנגד הנסיון לשנות מדרכם של רבותינו, עברו הללו לטקטיקה חדשה, ולסלף 

את את דברי רבותינו, ולתלות בהם בוקי סריקי וכל השקפה מעוות רח"ל
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וכמו"כ בעניינו. כשאר הרב הנ"ל כתב מכתב הרדמה לציבור בכדי לטשטש את הרושם של עדותו 
הנוראה, בחר לתלות דבריו רבינו מרן הרב שך זצוק"ל, אך כפי שהבאנו שקר דיבר אותו כותב המכתב, 
ההשקפות  מבול  שהתחיל  לפני  ילד  כל  שגדל  וכפי  ולדורות.  לשעה  ונחרצים.  ברורים  שך  הרב  ודברי 

הכוזבות והקרירות הנוראה. 

אמנם יש להוסיף כי אפילו לו היה מקום לדבריהם הכוזבים שהרי עכ"פ בשעתו הרי הרב שך התיר 
בנטילת  האיסור  על  הברורים  דבריו  את  שך  הרב  מפי  לשמוע  זוכים  היינו  לא  לו  ואף  תקציבים.  ליטול 

תקציבים במקרה שבעקבות כך יש השפעה וחיבור מהשלטונו. עדיין לא היו צודקים בדבריהם.

שעשה  הנחושת  נחש  קיים  עדיין  היה  שבשעתו  המלך  חזקיהו  על  בחז"ל  דאיתא  מה  ידוע  שהלא 
משה רבינו, ובאותו זמן שעבדו בנ"י עבודה זרה, עשו גם את הנחש נחושת לעבודה זרה ועבדו אותה. 
והנה שאר החכמים פחדו לשברו כי פחדו לנגוע בדבר שהיה מעשה משה רבינו. (וגם קיים בנס כדאיתא שהיה 
וכתת  והלך  האומץ  את  לו  היה  זרה  עבודה  מזה  שנעשה  שראה  מכיון  המלך  חזקיהו  אמנם  באויר.)  תלוי 

אותה, והודו לו על זה משמים, ע"כ.

בלי   לכתחילה  תקציבים  ליטול  שהתירו  עולם  גדולי  היה  בשעתו  אם  שאפילו  אנו  למדים  ומזה 
ומתייוני  הטהור,  החינוך  על  שמד  גזירת  וישנה  להתערב  מנסים  שהשלטונות  היום  אמנם  הגבלה. 
הקדושה  התורה  דרך  את  ולשנות  להשכיח  כיצד  לרשעים  לסייע  המצב  את  מנצלים  דורינו  ומשתפ"י 
היו  זצוק"ל  שך  הרב  מרן  ובראשם  עולם  גדולי  כל  כזה  שבמצב  בעולם  ספק  אין  הרי  בידינו,  המסורה 
עולם  גדולי  בדברי  להשתמש  שמנסה  ומי  שכזה.  במצב  תקציבים  נטילת  כנגד  ובחנית  בחרב  יוצאים 
שמלפני תקופתינו ועי"כ לנסות ולחזק את העבודה זרה של דורינו ואת המתייונים המנסים לכלות את 
שארית הפליטה. הרי הוא כמו אותם מתייונים שגירו וסייעו בשעתו ליוונים לגזור את כל הגזירות על 
הדת. אמנם, בס"ד זכינו לדברים ברורים מרבינו הגדול מןר הרב שך זצוק"ל שלא הותיר לנו ספק. ועל 
ועתיד  עתידו  את  מחריב  בשקר  הבוחר  ואילו  ילדיו,  נפש  ואת  נפשו  את  להציל  זוכה  באמת  הבוחר  כן 

דורותיו אחריו, ובחרת בחיים!
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פרק שלישי

החוק לחיסול "מוסדות הפטור" בתמיכת 
הנציגים החרדים

לחיסול  חוק  העברת  על  המרה,  הבשורה  נודעה  לדפוס  החוברת  ירידת  עם 
החינוך  של  לרשת  שייכים  שאינם  לבנים,  (-החיידרים  הפטור  מוסדות 
הנציגים  של  דרישתם  ולפי  בתמיכתם   - החינוך)  מעיין  או  העצמאי 
החרדים. מדובר בגזירה נוראה שמשמעותה חיסול עצמאות החדרים בא"י. 
(כשבמילים כלליות הענין הוא שבעצם כל ה"חיידרים" נהפכים להיות "בתי 

ספר" כמו של החינוך העצמאי). ונבאר את הדברים בכמה שורות:

ונער  הורה  כל  שמחייב  חובה  לימוד  חוק  בכנסת  עבר  המדינה,  פרוץ  לאחר  כשנה  תש"ט,  בשנת 
ללמוד במוסד חינוך המוכר ע"י הממשלה. בטרם עבר החוק, פעל מרן הרב מבריסק זצוק"ל במשך כמה 
מבריסק  הרב  ממשלתית.  מהתערבות  שכן  וכל  ממשלתית,  ממרות  החרדי  החינוך  את  להציל  חודשים 
פסק שעצם העובדה שהחינוך בחדרים יהיה תחת מרות הממשלה מהווה גזירת כליה על החינוך החרדי, 
שכתב  מה  להלן  זה,  בענין  חריפים  לשונות  ובהם  מכתבים  כמה  מבריסק  הרב  כתב  המאבק  במסגרת 

במכתב שכתב להגר"מ קרליץ זצוק"ל:

לגבי  כאפס  והכל  הקרוב,  בעתיד  נתחרט  כי  ספק  אין  הזאת  בעת  נחריש  החריש  "ואם 
ענין זה שהוא סוף השמדת התורה ח"ו".

ובמכתב נוסף כתב:

מהבתים  שריד  איזה  לנו  שישאר  בה  תלויה  היהדות  שכל  העיקרים  "עיקר  שזהו: 
שמגדלים בהם תורה,"

ובמכתב אחר כתב על התתי"ם שאינם מוסדות פטור: 

"כי כל בתי הספר ובתי הת"ת בארץ נהפכו לבתי ספר של הממשלה, אשר אין תקוה בהם 
שמהם תצא תורה ומהאלף הנכנסים יצא גם אחד לישיבה (וזה דבר שהכל מודים בו ואין חלוקי 
דעות והשקפות בדבר), אין ספק כי נתחרט בעתיד הקרוב, והכל כאפס לגבי ענין זה שהוא סוף 

השמדת התורה ח"ו"

לשונות חריפים אלו מדברים בעד עצמם ואין צורך להבהירם. 


ואכן בעקבות פועלו של מרן הרב מבריסק זצוק"ל נוסף סעיף 5 בלשון חוק החינוך שקבע כי:
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הנערים  וכן  נערים,  ושל  ילדים  של  ההורים  כי  ברשומות,  שתפורסם  בהוראה  להורות,  רשאי  "השר 
הוראה,  באותה  המוטלות    החובות  מן  פטורים  יהיו  המתואר  חינוך  במוסד  סדיר  באופן  הלומדים  עצמם, 

ואינו מוסד חינוך מוכר יהיו פטורים מן החובות המוטלות עליהם לפי סעיף 4".

כפוף  שאינו  שמשמעותו  העצמאי)  החינוך  שאינם  (-החיידרים   – "פטור"  מוסד  להפעיל  איפשר  זה  סעיף 
חינוכית למדינה. והילדים הלומדים בו פטורים מחוק חינוך חובה שסעיף 4 בחוק מחייבם ללמוד במוסד 

שמוכר ע"י המדינה.


בשנת 2013 למנינם שינה שר החינוך מטעם יש עתיד, שי פירון, את סעיף 5 בחוק חינוך חובה, אותו 
סעיף אשר מאז קום המדינה איפשר לשר החינוך לפטור את מוסדות הפטור מחוק חינוך חובה ואשר 
משמעות הסעיף היתה שמוסדות אלו אינם כפופים כלל למדינה. פירון הוסיף שורה ובה נכתב "ורשאי 

השר לקבוע הוראות ותנאים שיחולו על מוסד החינוך כאמור".

 בכך הפך פירון את מוסדות הפטור לדומים במעמדם ל"מוכר שאינו רשמי" שמעמדו נקבע בחוק 
שאינו  מוכר  מוסד  לפעילות  והוראות  תקנות  לקבוע  רשאי  שהשר  נכתב  שם  סעיף 11,  ממלכתי  חינוך 

רשמי. וזה לשון סעיף 11 בחוק חינוך ממלכתי:

מוסדות  להכרזת  ותנאים  סדרים  בתקנות,  לקבוע,  רשאי  השר  רשמיים:  לא  מוכרים  חינוך  "מוסדות 
לא-רשמיים כמוסדות-חינוך מוכרים, להנהגת תכנית-היסוד בהם, להנהלתם, לפיקוח עליהם ולתמיכת 

המדינה בתקציביהם, אם השר יחליט על התמיכה ובמידה שיחליט".

פירון שינה במקביל גם את סעיף 10א בחוק חינוך חובה שמתייחס לנושא תיקצוב מוסדות הפטור, 
ופירון הוסיף בסעיף זה תקנות שונות ומשונות הנוגעות בין היתר לחובת לימודי ליבה חלקיים בתמורה 
המסלול  כאשר  ליבה,  לימודי  של  מסלולים  שני  נחקקו  התקנות  במסגרת  הפטור.  מוסדות  לתקצוב 
אחוז  של 55  בתקצוב  מזכה  המתוגבר  המסלול  ואילו  אחוז  של 35  בתיקצוב  המוסד  את  מזכה  הפחות 
כפי שהיה עד היום, החוק של פירון נחקק אמנם בשנת 2013 למנינם אך היה אמור להכנס לתוקף רק 

בשנת 2018 למנינם.

החרדי  הנציגים  דרשו  פירון,  של  בחוק  המחמירות  והדרישות  הצפויה  התקציבית  הפגיעה  מחמת 
לשנות את החוק. אך לא את מהותו. השינוי שיזמו החרדים נוגע בעיקר לסעיף 10א שם הוסרו התקנות 

שנקבעו בחוק ונכתב כי השר ראשי לקבוע תקנות והוראות. וזה לשון הסעיף החדש:

"השר רשאי לקבוע, בתקנות, סדרים ותנאים למתן הוראת פטור למוסד חינוך לפי סעיף 5(א), להפעלת 
מוסד כאמור ולהשתתפות המדינה בתקציבו, אם יחליט השר על תקצוב מוסדות כאמור ובמידה שיחליט".

יהיה  לא  שהיה  מה  כי  החרדים,  מהנציגים  גם  תמיכה  ומקבלת  פירון  של  המהפיכה  הושלמה  בכך 
עוד וכי חוסל מעמדם העצמאי של מוסדות הפטור ומעתה גם בסעיף 5 הנוגע לעצם האישור לתפעול 
מוסד פטור וגם בסעיף 10א הנוגע לתקצוב מוסדות הפטור - רשאי שר החינוך לקבוע הוראות ותקנות. 
בכך כאמור מתבטל סופית מוסד הפטור. וזאת לפני שנכנסים לתוכן התקנות ולכך שכל שר חינוך יוכל 

לקבוע כפי הבנתו ורצונו ועל פי תכתבים מזדמנים של בית המשפט ולפי דעת הקהל. 
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משמעות החוק החדש מכפיפה מעתה גם את המוסדות שאינם נוטלים תקציבים מהמדינה כך נכתב 
בחוות דעת של היעוץ המשפטי של משרד החינוך וכך אף התווסף בלשון של סעיף 5.


הפטור  מוסדות  של  המשפטי  מעמדם  את  בעצם  הופך  החדש  התיקון  כי  כתב  אף  המשפטי  היועץ 
משרד  יועמ"ש  של  המשפטית  בחוו"ד  נכתב  וכך  רשמי"  שאינו  "המוכר  מוסדות  של  למעמדם  לדומה 

החינוך:

"התיקון המוצע מסמיך את שר החינוך בהסמכה כללית רחבה לקבוע כללים ותנאים בתקנות למתן 
הוראת פטור לגבי מוסד חינוך לפי סעיף 5א' להפעלת מוסד כאמור ולהשתתפות המדינה בתקציבו. מטרת 
התיקון היא שהכללים והתנאים המפורטים לאישור ותקצוב מוסדות הפטור יקבעו בתקנות ובינהם היקף 
בדומה  הנדרשים,  לתנאים  החינוך  לשר  רחב  דעת  שיקול  מתן  תוך  תקצובם,  והיקף  היסוד  תכנית  לימדו 
לסעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג - 1953, שנותן הסמכה כללית לשר החינוך לקבוע כללים ותנאים 

לגבי מוסדות מוכרים שאינם רשמיים".

חוו"ד משפטית זו, אשר הינה מסמך רשמי מחייב, מבהירה לנו היטב כי בפועלם של הנציגים החרדים 
חוסלה עצמאות החינוך החרדי ותם המושג של "מוסדות הפטור".


כל מה שבנו גדולי עולם במסי"נ הולך ונחרב לנגד עיננו. מעתה החדרים כבר אינם עצמאיים, ואם לא 
די לנו בהתערבות הבוטה שהתרחשה עוד קודם שינוי החוק כפי שמעידים המנהלים והנציגים - כעת 

ההתערבות ושליטת משרד החינוך מעוגנת בחוק. ואנו אנה אנו באים!
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שואת החינוך תשע"ו

ברמות,  אברכים  בכנס  שליט"א,  הגאונים  הרבנים  אחד  ע"י  שנאמרו  דברים 
תחילת זמן קיץ תשע"ו 

בן תורה צריך ללמוד סוגיא בעיון
כמדומה שכל מה שאני יודע הוא כטיפה מן הים, טיפה טיפה מן הים, אנסה לסדר את הדברים. אנחנו 
ציבור בני תורה, כל דבר שאנחנו עושים וצריכים לעשות, אנחנו צריכים ללמוד את הסוגיא, וכשלומדים 
שאפשר  דבר  לא  וזה  משחק,  לא  זה  למעשה,  הלכה  סדר  ויש  ג',  סדר  יש  ב',  סדר  יש  א'  סדר  יש  סוגיא, 

להסתמך עליו על סיפור או על שתים, על איזה סברא כריסית, צריך לשבת וללמוד את הסוגיא.

בנושא החינוך קורית שואה רוחנית
לפני שבעים שנה, הגיעו פליטים מפולין להונגריה, וסיפרו שם שהגרמנים רוצחים יהודים, כשהגיע 
היהודי הראשון, התייחסו אליו כמהיכי תיתי, וכי יצאת מדעתך, וגם כשהגיע השני כך, עד שהמבט היה 
לשמוע  מה  ואין  משובש,  שהוא  עליו  הוחלט  שהגיע -  נוסף  אחד  וכל  בדעתם,  השתבשו  פולין  שאנשי 
לדבריו, הכל סיפורי בדים, עד שהתרחשה השואה, ומתוך כמליון יהודי הונגריה נשארו מעטים האדמו"ר 
מויז'ניץ זצ"ל תמיד הכיר טובה ליהודי אחד ששכנע אותו לברוח לרומניה, היו אנשים גדולים שאמרו 

לא לברוח, אין שום בעיה.

גזירת  בנושא  דעה,  כחסרי  אחרים  בעיני  נחשבים  כולנו  כאן,  שנמצאים  היהודים  שכל  חושב,  אני 
אנשים  עם  רק  לא   - ומדברים  החוצה  יוצאים  וכשאנחנו  ורותחים,  חמים  ב"ה  כולנו  זה  בנושא  הגיוס, 
והוא  מאוד  לו  שכואב  מישהו  וכשמגיע  הסעיפים,  שני  על  הפוסחים  אלא  לחלוק,  אינטרס  להם  שיש 
כולנו  כך?  לך  נראה  באמת  וכי  לענין,  לא  מדבר  אתה  משובש,  שהוא  חושבים  בלהט -  ומדבר  מתחמם 

נחשבים חסרי דעה.

ישנה עוד סוגיה, שצריך לדעת שמה שקורה בה זה שואה, לא פחות, סוגיה זו היא נושא החינוך, רק 
שוב יש בעיה, שכשמגיעים קצת אנשים ומכריזים קורית כאן שואה, כולנו מסתכלים עליהם: אתם חסרי 
דעה, אבל צריך לדעת שאנחנו חסרי דעה בנושא החינוך, בדיוק כפי שאנחנו חסרי דעה בנושא הגיוס... 

ואת זה אני בא לנסח כאן בצורה מסודרת.

שהוא  נראה  זה  זאת,  שהגדירו  וכפי  חריפה,  נורא  בצורה  הזה  הנושא  על  מתבטא  ישיבה  הראש 
מסתכל עלינו כאילו אנחנו מהצד השני בנושא החינוך, עד שאנו שומעים משפטים כמו: השנה עדיין יש 
מה לדבר איתכם, אני מפחד שעד שנה הבאה גם איתכם לא יהיה מה לדבר. אני שנתיים מתעסק בנושא 
החינוך ואני חייב לומר שבתחילה רה"י אמר שהנושא הוא מקומות יותר טובים, ולכן כששאלו אותו מה 
צריך  אם  אבל  טוב  יותר  לת"ת  שמעבירים  ברמב"ם  הנפסק  לפי  והוא  פחדן,  אני  עונה:  היה  הסעות  עם 
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לעבור את הנהר שזה סכנה, אז לא. אח"כ זה החריף, הוא כבר התחיל לענות גם על הסעות. אח"כ אמר 
עילית,  במודיעין  הספר  בית  בענין  אחד.  יום  אפילו  לחכות  אסור  שכבר  אמר  אח"כ  להעביר.  שחייבים 
בתחילה לא הסכים שיפתחו כיתות נוספות גבוהות יותר, אח"כ הסכים לד' וה', ולא הסכים לו' וז', וכעת 
אמר לפתוח בירושלם וב"ב מכיתה גן עד כיתה ח', שזה אחת עשרה כיתות, שבדרכי הטבע צריך נס גדול 
את  להשאיר  שחשב  למישהו  אמר  הוא  פיקו"נ,  זה  כי  שאלה,  שום  כאן  אין  אבל  כסף,  סכום  כזה  לגייס 
הילדים שנה נוספת בכיתה מחמת אינטרס חשוב ביותר, ועל כך אמר לו ראש הישיבה, וכי אנו יודעים 
מה הם יעשו לנו בשנה? תראו מה הם עשו לנו בחדרים בשנה אחת, אי אפשר לדעת, אי אפשר להשאיר 

אפילו רגע אחד.

וצריך לדעת באמת, גם אם לא נסתכל על הראש ישיבה כגדול הדור, הרי כל הדברים שהראש ישיבה 
אמר לפני שלש שנים, ארבע וחמש שנים, שלא היו מובנים, אף אחד לא הבין אותם, זה היה נראה הזוי, 
ונראה חששות שוא, הכל התקיים רח"ל, ואנו אוחזים הרבה יותר רחוק מכך. וצריך לדעת, אנחנו מדברים 
על כך שהמציאות הוכיחה כל דבר שהוא אמר שעלול להיות - אכן התקיים, ואם כעת הוא מתבטא כך 
על החינוך, או בצורות נוראיות יותר, שמלמדים כפירה ומינות, והמציאות מוכיחה שמה שדיבר בעבר 
התקיים - אז רואים שיש לו ראיה רחוקה, והוא רואה, וזו המציאות. אז גם בלי להיות נכפף לגדול הדור, 

לפחות זה מחייב ללמוד את הסוגיא.

מצות חינוך שייתן האב דעתו על חינוך הבנים
הם  כמה  רואים  לא  לדברים,  כ"כ  לב  שמים  לא  האדם  בני  רוב  דברים,  על  כאן  כשמדברים  ראשית, 
חמורים, נעורר נקודה חריפה. הייתה בעיה בכיתה של בן שלי בת"ת, ונגשתי לעורר דעת קהל, עוד לפני 
הורים  עשרה  לארגן  ניסיתי  אסור...  לדבר  אפילו  היום  לדבר,  אפשר  היה  שעוד  בזמן  הפוליטיקה,  עידן 
שיסייעו בידי, ניגשתי להורה בכולל, אברך יקר, ושאלתיו האם הוא יודע מה קורה בכיתה של הילדים 
טוב  אישן  לא  אם  יועיל  מה  אז  כלום,  אעשה  לא  שאני  כיון  לי,  תגיד  אל  טובה  לי  תעשה  והגיב,  שלנו, 
בלילה. היה לי מעשה עם עוד בן אדם, דוקא יהודי משלנו, שאלתיו, האם אתה יודע שבכיתה של הילדה 
שלך יש ילדות שיש להם אינטרנט בבית, אמר לי כן, שאלתי אותו, אז איך אתה שולח את בתך לכיתה, 
וכי אתה יודע מה יכול לקרות ביום אחד, ואח"כ אתה תתחרט כל החיים, אז הוא עונה לי, אני צריך לחנך 
את הילדים שלי, ובשביל לחנך את הילדים צריך אבא בריא, ואם אני אחשוב על זה אז לא אהיה בריא, 

ולכן אני לא חושב על זה כדי להיות בריא, ולילדים שלי יהיה אבא בריא לחנך אותם. 

אנחנו שולחים את הילדים שלנו למוסדות, כל אחד צריך לשאול את עצמו, וכי אנחנו יודעים באמת 
מי  ועם  והשלישית,  השניה,  ובשעה  הראשונה,  בשעה  היום  למדה  שלנו  הבת  מה  במוסדות,  קורה  מה 
בסמינר,  בגן,  הספר,  בבית  קורה  מה  יודעים  אנו  וכי  החברות,  מי  יודעים  אנחנו  וכי  בהפסקה,  דיברה 
בחדר, אם איננו יודעים, שמא איננו מקיימים מצות חינוך המוטלת עלינו. אנחנו שולחים את הילדים, 

ואנחנו גם משלמים כסף, וכי יצאנו בזה ידי חובת חינוך?

מישהו לא מבין שמנהל חיידר עומד בפני לחצים, והוא לא תמיד יושב ושוקד על תלמודו כל הזמן, 
יכול  לא חייב להיות שהיה  ולומד  יושב  אם היה  לעמוד בנסיונות, וגם  יוכל  לא חייב להיות שהוא  ולכן 
לעמוד בנסיונות. אצלנו במודיעין עילית יש ת"ת של 1500 ילדים, מישהו יודע שת"ת בגודל כזה שקיבל 
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להיכנע  בלי  התוספות,  בלי  בשנה!!  שקל  מליון   4 ל   3 בין  זה  מרוויח  שהוא  הרווחים  מהעיריה,  בנין 
לתקציב, זה משהו בסדר גודל של 650 ₪ לנפש לגנים, ו350 ₪ לנפש לכיתות, לא כולל מה שלוקחים 
הוא  בסדר,  שהוא  טוען  שאתה  הזה  המנהל  פעם,  למישהו  אמרתי  שונות.  תוספות  כולל  ולא  מהורים 
לא רואה ילדים, הוא רואה דולרים, והרבה, וכי אתה סומך עליו שהוא יעמוד בנסיון שהוא יכול  בכלל 
לקיים  כדי  בחינוך??  סומך  אתה  ועליו  כזה??  בנסיון  תעמוד  אתה  וכי   ,₪ מליון  מפסיד  שהוא  לחשוב 
מצות חינוך בזה אנו יוצאים ידי חובה, חייבים לשבת ולבדוק, ומהנסיון נאמר, ומזה אני הגעתי לענין, אם 
בן אדם יתחיל לבדוק מה קורה, ולפתוח את העיניים, ולא כל דבר יאמר שאם עשו זה בסדר, שערותיו 
כאן  שקורא  העיר  בכיכר  ויצעק  יבוא  יום  אך  יותר,  עוד  יתרגז  בהמשך  יתרגז,  הוא  בתחילה  תעמודנה, 
לא  ילדינו,  בחינוך  שואה  קורית  המצב,  זה  כי  ימשיך,  הוא  אך  משוגע,  שהוא  עליו  יצעקו  וכולם  שואה, 

פחות.

הודאת בעל דין של כולם שיש גזירת חינוך
ננסה להסביר, אף שהנני סבור שאני יודע רק טיפה מן הים, אנסה להסביר את בנין הדבר, וכל אחד 
צריך לשבת ללמוד את הסוגיות, לנסות לראות, כל אחד לבד יגיע למסקנות. אין צורך בהסברים כלל. 

וניגש לנתונים.

עומד יושב ראש ועדת הכספים, והכריז פעם ופעמיים ושלש וארבע, וכבר נכתב גם בעיתון שלהם, 
אחד.  מצד  זה  חינוך,  גזירת  ישנה  דין,  בעל  הודאת  כאן  יש  חינוך".  גזירת  ישנה  אך  גיוס,  גזירת  "אין 
הפאנלים  כל  האקדמיות,  הבג"ץ,  לבג"ץ,  המדינה  תשובת  ובכללם,  אגפיה,  שלל  על  המדינה,  עומדת 
רוצים  אנחנו  ואומרים,  הללו,  הנושאים  על  הדיונים  את  שמנהלים  החברה,  למדעי  הפרופסורים  של 
ומעוניינים - ובדרך אגב הם גם אומרים שמצליחים - לשנות את החברה החרדית, אנחנו נגייס אותם, 
אנחנו נשנה להם את החינוך, ונכניס אותם למעגל העבודה. זה שלשת החלקים של תמנון רב הזרועות 

שמנסים להמיט עלינו את השואה הזו.

ונשאלת  קורה!!  זה  ומכריזים  הכנסת  חברי  עומדים  זאת!!  שעושה  ומכריזה  עומדת  שהמדינה  הרי 
שאלה פשוטה, האם מישהו סומך על שלש עשרה חברי כנסת של היום שיעמדו בפרץ? יש דבר ברור, 
ישנה גזירה לשנות את הציבור החרדי בתחום החינוך, כולם מודים בזה, וכי אנחנו סומכים על המילה 
החינוך,  בענין  מלחמה  שיעשה  סומכים  אנו  וכי  חינוך,  גזירת  ישנה  ואומר  עומד  אחד  אותו  שלהם? 
שלא  שלהם  בעיתון  עמודים  ששה  או  חמשה  של  בכתבה  לבן  גבי  על  שחור  שכתובה  הוראה  ישנה  אם 
להכניס שום פיקוח ממשרד החינוך, ועומדים מנהלים ומכניסים לחדרים נשים פרוצות מטעם משרד 
החינוך לכיתות בריש גלי, וכי אפשר לסמוך עליהם? וכי מישהו יכול לומר אני סומך עליהם שינהלו את 
יודעים  אנו  להבין,  בלי  שגם  במצב  אנחנו  כן  ואם  עליהם,  יסמוך  לא  אחד  שאף  ודאי  וינצחו?  המלחמה 

בבירור ישנה גזירה, גזירה עם הודאת בעל דין מכל הכיוונים, ואין לנו סיכוי לעמוד בזה.

נמצא שאין כאן שאלות, אלא רק מה והיכן זה מתבטא, אך ודאי שזה קורה. וכאן נגיע לנקודה, הכל 
בדיוק כמו בגזירת הגיוס, הכל נעשה לא במחשכים, אלא הם מכריזים על כך במפורש, אך נעשה בחכמה, 
כמו שפרעה אמר במצרים, 'הבה נתחכמה לו', כפי שמסביר זאת הרמב"ן, הכל בתוכנית, והכל בהסתר 
שאיננו  כיון  שומעים,  שאנחנו  מה  וכל  קורה,  זה  אבל  מידע,  חושפים  שלא  בצורה  הכל  הסתר,  בתוך 
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מחוברים למקורות הללו, זה רק טיפה מן הים, וגם מה שאנו יודעים, זה טיפה מטיפה ממה שקורה, אך 
צריך לדעת שזה קורה. ואנסה לצייר איך בנויה התוכנית, ומקוה שכל אחד יוכל ללמוד את הסוגיא טוב 

יותר אחר הקדמה זו.

ארבעת חלקי הגזירה
אני הולך לחלק את הדברים לארבע, כשכל חלק יש בו כמה חלקים, החלק הראשון זה ההתערבויות 
של משרד החינוך. החלק השני זה הפרצות. החלק השלישי זה החברה. והחלק הרביעי זה שינויי הדעות.

א. התערבות משרד החינוך 
כשאנו  להגדיר,  ננסה  אם  החינוך.  משרד  בהתערבות  השינויים  הראשון,  החלק  על  כעת  ונדבר 
מדברים על החינוך העצמאי, למה נוסד החינוך העצמאי, הוא נוסד, ק"ו החדרים, לחנך לתורה ויראת 
ובבתי  חשבון,  לדעת  צריך  אחד  כל  כי  היה  חול  והלימודי  חול,  ולימודי  קודש  לימודי  לומדים  שמים, 
בזה  הכניסו  חול  לימודי  כשלמדו  וגם  טפל,  היה  זה  אבל  ישראל.  גדולי  החלטת  כפי  אנגלית,  גם  הספר 
הרבה אידישקייט, אמנם בכמויות קטנות, אך כל הזמן הבת שמעה אידישקייט, אם יש תרגיל בחשבון, 
הוא ש"שרה הלכה לקנות במכולת לשבת", וכו', למדו חשבון - אך למדו שהולכים לקנות לשבת. ישנם 
הוראות ברורות של משרד החינוך על כתיבת ספרי לימוד, שמעתי את זה מכמה מקורות, איך כותבים 
ספרים, אני לא מדבר על הפרצות, שיכניסו שם כדורגל, ויכניסו שם מדינה, ומלחמת יום כיפורים, וכו' 
- כל ספר שעובר את משרד המדע והטכנולוגיה, אפשר לבדוק אותו מלמעלה עד למטה, אין בו מילה 
אחת אידישקייט, בפורים לא ידברו על פורים, ובחנוכה לא ידברו על חנוכה, כלום, אין מילה אחת של 
חול,  הלימודי  את  לקחו  ראשון  דבר  אך  טובים,  לא  דברים  להכניס  שיותר  כמה  השתדלו  אידישקייט, 

ומחקו מהם את האידישקייט, אין אידישקייט, זה רק בלימודי קודש, ותיכף נגיע אליהם.

הגנים  של  שהמצב  בתוקף  טוען  ישיבה  הראש  בגנים,  וגם  להתערב,  מנסים  גם  הם  קודש  בלימודי 
הם  מאוד,  גדול  מוסד  שהוא  עצמאי  לחינוך  בניגוד  הגנים,  זוועה,  סיפורי  יש  הספר,  מבתי  יותר  גרוע 
מצויים ברשתות פרטיות, וכל אחד מתמודד עם הכסף והפרנסה שלו. בחינוך עצמאי אין מי שגורף את 
הכספים ישר לכיסו, ברשתות כן, עושים שם ממון רב. סיפר אברך, אך אין צורך לסיפורים - כל הדברים 
שאני הולך לומר, היו כתובים באותו עיתון שהקדיש שבע עמודים לנושא גזירת החינוך ולא עשה עם זה 
כלום, אך היה כתוב שם הכל, עם הודאת בעל דין, מוחקים את בריאת העולם, מוחקים את פרשת שבוע, 
מוחקים את שבת, מוחקים את י"ז בתמוז. כפי שסיפר לי אותו אברך, שהגיעה מפקחת חרדית ואמרה 
לאשתו הגננת, בי"ז בתמוז אין צורך לדבר על חורבן הבית, זה דבר ישן שקרה כבר לפני כאלפיים שנה. 
חרדית  אותה  ואז  הזדעזעו,  נורא  נורא  הגננות  ירושלם,  את  כבשו  אז  הימים,  ששת  מלחמת  על  תדברו 
אמר להם, אם אתם לא רוצים לדבר על ששת הימים, תדברו על ירושלים החדשה, והישנה, ובעצם למה 
בכלל צריך לדבר על ירושלים, תדברו על מודיעין עילית. אני מדבר על מעשה שהיה. הושיבו להם גננות 
והעמידו בפניהם שוטר לדבר במשך שעה וחצי בכל העניינים שהצניעות יפה להם, מה עושים בזה ומה 
עושים בזה וכו', עם כל העניינים של ניבול פה האפשרי, וכי מישהו חושב שגננת ששמעה במשך שעה 
וחצי משייגץ על כל הטומאה שיש בעולם היא אותה גננת אח"כ? עם אותה יראת שמים? - איני מדבר 
על הרעל שהכניסו בגננת - וכי מישהו חושב שאותה גננת נשארה עם אותה חמימות של יראת שמים? 
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והגנים לא עומדים בזה, אם בחנוכה מדברים על שמן, מיני השמנים, שמן קנולה, שמן סויה, שמן זית, 
ומה ההבדלים ביניהם, זה נושא "חנוכה" מבחינת מפקחות משרד החינוך.

וגם אם בגן של הבת שלכם זה לא קרה, הרי זה קרה בגן אחר, ומה יהיה בשנה הבאה? צריך לדעת, אף 
גננת אינה חזקה מברזל, זו הצליחה להתמודד בזה, ובדבר אחר לא, והשנייה בדבר אחר הצליחה ובדבר 
הכל  תלמידה,  כל  ועל  שעה,  כל  על  דו"ח  למלא  צריכה  גננת  כל  ההנחיות  שלפי  לשכוח  ואסור  לא,  זה 
כפולה,  משכורת  החינוך  ממשרד  שמקבלת  מפקחת  שהיא  מובילה,  גננת  ויש  לבן,  גבי  על  שחור  כתוב 
והיא חייבת להיות בעלת תואר אקדמאי לא אקווילנטי, אלא דוקא שלמדה במקום לא כשר, והיא בעלת 
הבית על הגנים שתחת פיקוחה, ונותנת הוראות, ומגיעה פעם בששה שבועות לכל גן שתחת פיקוחה, 
יום אחד בשבוע בכל אחד מששת הגנים שתחת פיקוחה, ויושבת יום שלם בגן כדי לפקח ולעבור על כל 
הדו"חות. זה לא דבר שאפשר לשחק. אז כמה כח יש לגננת להתמודד מולה? ובפרט שהיא חוששת על 
פרנסתה. על אחת כמה וכמה המצב ברשתות הגנים שכבר עברו לממלכתי חרדי, ואם בחינוך העצמאי 
זה  חרדי,  חינוך  לא  זה  האידישקייט,  את  כבר  שמחקו  המצב  בגנים  מאוד,  גרוע  הוא  המצב  ספר  בבית 
חינוך שצריך לדבר על חשבון, יש מילה באנגלית כל שבוע שצריך לעשות ממנה נושא, אך ח"ו לא לדבר 
על פרשת שבוע, ולא לעשות על זה את הקיר המרכזי וכו', זה הכל דברים שקורים בשטח, זה הנושא 

של לימודי קודש.

אם ילדה בכיתה ד', אחרי שלש חדשים שהתחילה ללמוד אנגלית, צריכה להיבחן על שלש עמודים 
ולעומת   - המציאות  זו  אך  הזוי,  נשמע  שזה  אף  זה,  את  להראות  יכול  אני   - באנגלית  במילים  מלאים 
זאת בלימודי הקודש המורה אומרת שלא צריך להתאמץ לדעת את פירוש המילים, די בלדעת את תוכן 
הלימודי  עיקר,  מה  מכך?  הילדה  מקבלת  מבט  איזה  הלימודים,  שאר  של  בלחץ  לעמוד  צריך  כי  הענין, 
מוספים  השורות,  שבין  האידישקייט  את  הוציאו  גם  החול  שבלימודי  אחר  אז  חול,  הלימודי  או  קודש 

ומאדירים את לימודי החול.

לא   - הכל  להספיק  צריך  החול  ובלימודי  חברתית,  פעילות  יש  אם  נופל,  הכל  הקודש  לימודי  ועל 
מורידים לימודי חול, אלא לא ילמדו לימודי קודש, ונופל פרשת שבוע, נופל חגים, נופל שיעורי קודש, 
אז על אף שיודעים שיש שיעור פרשת שבוע, אבל הילדה לא יודעת כלל על הפרשה, יש באופן רשמי 
שנחשב  ספר  בבית  הערים  באחד  סיפור  כעת  והיה  החג.  על  דבר  יודעת  לא  והילדה  חגים,  על  שיעור 
המן  על  לימדו  לא  ועצוב",  ורוקד  "שמח  על  לימדו  פורים  ובערב  עצמאי,  חינוך  לא  אפילו  שמור,  הכי 
ואחשורוש, והילדה בכיתה ד' שאלה את המורה, מתי נלמד על המן ואחשורוש, והמורה ענתה לה: את זה 
למדנו בשנה שעברה. יש סמינרים שאין שיעור אחד על ימים נוראים, רק על פסיכולוגיות, וכששואלים 
קורה  וזה  בענין.  לחדש  מה  לנו  אין  כיפור,  יום  על  שעברה  בשנה  למדנו  כבר  אומרת  היא  המורה  את 
בסמינרים הכי טובים, מדובר במעשים שהיו, מדובר בסמינר ב... שנחשב לפי חלק מהאנשים כסמינר 

הכי טוב, סמינר..., שנחשב הכי שמרן.

תקופה  לפני  שם  הביאו  שמור,  להכי  נחשב  שבאמת  אף  על  שם,  אפילו  שקורות  הפרצות  ומלבד 
זמר חסידי, ח"ו לא שר לפני הבנות, אך רק הראה בהסרטה קטעים איך הוא שר, ובין שיר לשיר סיפר 
מלימוד  יותר  חשובה  השירה  כמה  היה,  המסר  שסיפר  הסיפורים  ושלשת  השירה,  במעלת  סיפורים 
התורה, עפ"ל, וזו שסיפרה לנו זאת, אחת מהצוות, אמרה, שמעולם לא הביאו תוכנית של גברים לבית 
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אותו  והעמידו  גבר,  של  רגשית  תוכנית  הביאו  וכאן  רבנים],  רוחניים [-דרשות  לעניינים  שאינה  הספר 
יכול  יחיד  אדם  וכי  שמרנותו.  בגלל  וסובל  שומר,  והוא  טוב,  הכי  במקום  קורה  וזה  התורה.  נגד  לדבר 

לעמוד בפני כזה צונאמי?

לגבי השאלה האם ההספקים של שיעורי החול עלו, בזה לא מצאנו הודאת בעל דין, אך שרמת הלימודי 
חול עלתה כולם מודים, וכפי ששמענו בימים האחרונים, אומרים שהסיבה שמעלים את רמת לימודי החול, 
מחמת שהסמינרים לוחצים להעלות את הרמה. כלומר, בגנים אנו יודעים בבירור, שמעלים את רמת לימודי 
החול,  לימודי  רמת  את  העלו  בבירור,  יודעים  שאנו  כפי  ספר  ובבתי  הקודש,  שיעורי  את  ומוחקים  החול 
ומחקו משם את האידישקייט, וזה לוחץ מאוד על הבנות, כך שמענו בימים האחרונים משלשה אנשים הכי 
מוסמכים שיש, ולא כולם ממחנינו, וזה מוסמך ביותר. והסיבה להעלאת הרמה, היא כי הסמינרים לוחצים, 

מה הסיבה שהסמינרים לוחצים להעלות את הרמה, איננו יודעים רשמית.

המטרה: להפכינו מסגורים לפתוחים
ואילו  לאידישקייט,  חינוך  עיקרו  שהחרדי  לחילוני,  החרדי  החינוך  בין  ההבדל  פשוטה,  הסיבה  אך   
שבע  עד  בבוקר  משמונה  לומדים  קוריאה  דרום  במדינת  לחנך.  ולא  מקצוע,  ללמד  רק  נועד  החילוני 
בערב, והם נחשבים הכי גאונים בעולם, דוחסים בהם חומר, ובאמת הם גאונים הכי גדולים, (אם כי שיעור 
מקצועי  עתיד  אדם  לבן  לתת  זה  החילוני  החינוך  ומ"מ  נוסף),  נושא  זה   - בעולם  ביותר  הגבוה  הוא  שם  הדיכאון 

בחיים, וכמה שיותר חומר וכמה יותר לימודי חול, יהיה יותר מוצלח במקצוע, וזה מה שמנסים לעשות 
לנו, ליצור מצב שבתי הספר יהפכו לאוניברסיטאות, שהסוף שלהם יהיה מקצוע.

שאי  חילוניים,  למקצועות  שילכו  אלא  הרבה,  כך  כל  צריך  לא  זה  וגננות,  הוראה  במקצוע  מדובר  ולא 
על  מדבר  מי  אלו,  מקצועות  מפרסם  כבר  שלהם  והעיתון  שמים,  ויראת  לתורה  בנות  בהם  לחנך  אפשר 
מזכירות רפואית, כפי ששמעתי מנכד של מנהל סמינר אופקים, שכשרצו להכניס אצלו לימוד מזכירות 
רפואית, הוא לא הסכים בשום פנים, ואבאר מה הבעיה. במזכירות רפואית מתעסקים בהכרח עם גברים, 
וכולם  גאווה,  בעלי  כולם  לגהינם,  שברופאים  שטוב  יודעים  שכולם  אלא  בגברים,  שמתעסקים  רק  ולא 
שיש  בריאות  למרכז  ונכנס  שרואה  מי  וכל  גברים,  ולא  נשים  זה  אם  ק"ו  שלהם,  שפחות  וכולם  רוצחים, 
מזכירות חרדיות, שכביכול ב"ה דואגים לפרנסה לאנ"ש, רואים את המזכירה נכנסת לרופא, כולם רואים 
ומבינים מה הבעיה, תסמרנה שערות ראש, בלי לדבר על מקומות מודרנים, אלא במקומות היותר שמורים.

הייתי עם הבת קטנה שלי במרפאת שיניים, ישב רופא לטפל בה, ולידו ישבה אשה נשואה, בת בית 
יעקב אורגינל, צנועה וחסודה, ועל אותו ראש, צמוד, יושבת היא עם הרופא, וכך יושבים שם יום שלם, 
וכי מישהו צריך לבאר מה הבעיה? מלמדים את זה, והיום לא צריך לדבר על זה, בעיתון שלהם מפרסמים 
על בית ספר לאחיות קריית צאנז, פרסום רשמי, וכשמישהו טען לי שמדובר רק בנשים בנות שלשים 
וחמש, הרמנו טלפון משותף לראות במה מדובר, והתברר שמדובר מכיתה י"ג, כלומר, מסיימות י"ב ילכו 
ללמוד בבית ספר לאחיות, מישהו יודע מה הבעיה באחיות, יחוד? וכי זה הנושא, זה עבודה עם גברים, 
תחת רופאים, מלבד כך שצריך לעשות שם לילות במסדרונות שוממים ביחד עם רופאים, ובלי לדבר. 
העבודות  לכל  שלנו,  הציבור  כל  את  לפתוח  תהליך  של  בסופו  היא  המטרה  רשמי,  באופן  מפורסם  וזה 

שבעצם הופכות אותנו מסגורים לפתוחים, הבת בית יעקב שלנו תלך לעבוד במקום שכזה?
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ישבתי במשטרה בתחנה במודיעין עילית לפני כשלשה ארבעה חדשים, והיה משעמם להם, והתאספו 
יחד ארבעה חמישה שוטרים, דיברנו על גזירת הגיוס, היו שם שני חילונים ושלשה חרד"קים, והשוטר 
החרד"ק אומר לי, אני יודע שאתם קוראים לי חרד"ק, אך אני בעיני חרדי, אמרתי לו, וכי אינך יודע מה 
הבעיה כאן, וכי אינך רואה כאן עבירות, איך הנך מכנה את עצמך חרדי, כשהנך נמצא בחברה כזו פרוצה.

ישבנו ודיברנו על גזירת הגיוס, חוץ מאחד שהיה שקוע בעבירות בעומק הענינים, שלא הבין מה זה 
מסירות נפש, כולם הבינו תוך חמש דקות את הבעיה, הם לא הבינו את זה רק בגיוס, הם הבינו למה בן 
אדם לא יכול לשלוח את אשתו או בתו לעבוד במקום עבודה חילוני. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו יושבים 
במקום הכי טוב שיש בעולם, יושבים בכולל ולומדים, וחושבים שכל העולם הוא טוב, ובאמת היום כבר 
רואים גם אצלנו הרבה רוע, אבל אנחנו טובים בעצם, אך כשעושים פסיעה אחורה, ושם אנשים שלא 
למדו תורה, בחורים חילונים שאין להם יראת שמים, וכל הרוע שיש בעולם, אמרתי לאותו שוטר, האם 
פרה,  כמו  פשוט,  לי,  אומר  הוא  חילוני,  עבודה  למקום  אשתו  את  לשלוח  יכול  לא  אדם  למה  מבין  אתה 
מה אתה רוצה, וכי אתה יכול לשלוח את האשה שלך מתחת פרה, אני צריך להסביר יותר, אך לא יכול. 
בחלום,  לנו  חיים  אנחנו  אבל  ברור,  דבר  בתור  זה  את  מבין  תורה  לומד  שלא  אחד  וכל  פשוט,  ההסבר 

וחושבים שכולם כמונו, וממילא חושבים שאפשר, אנחנו נאיביים.

ישנם אנשים מתוכנו שהאידיאולוגיה שלהם לשנות אותנו
לשאלה  חוזרים  אנחנו  כאן  באידיאולוגיה,  זה  את  שעושים  כאלה  יש  נאיביים,  שאינם  בינינו  יש  אך 
הקודמת, האם אנחנו חושבים שמישהו יכול לעשות את המלחמה שלנו. הבעל הבית בחינוך העצמאי 
שנים  עשרה  כחמש  שלפני  יודעים  וכולנו  החוק,  מאחורי  עומד  שהוא  יודעים  שכולנו  אדם  בן  זה  כיום 
אדם  בן  ואותו  החומות,  לפרוץ  רוצה  שהוא  עמודים  השמונה  בת  משנתו  את  אחרונות  בידיעות  פרסם 
הוא הבעל הבית של החינוך העצמאי, הוא אחראי על קרן ההסעות, אפשר להגיד עם שמות, ראש עירית 
בני ברק לשעבר, (מ.ק.), יהודי שבאידיאולוגיה, עם כל הצידקות שלו כביכול - רוצה לחלן אותנו, וכיום 
אותם  לפתוח  שלהם  מהרצון  בנותינו  על  ישמור  שהוא  נסמוך  עליו  וכי  העצמאי,  החינוך  מראשי  הוא 
את  היה  מזמן  לא  עד  עצמנו.  את  נשלה  ולא  השתנינו,  נסמוך?  עליו  וכי  אותם,  ולקלקל  הרחב  לציבור 
הזקן הגדול, הרב אלישיב, שכולם פחדו ורעדו ממנו, לא היה מצב כ"כ טוב. אך היום שעומדים בראש 
למגמה  שותפים  החילונים  דיוק,  וליתר  החילונית,  למגמה  שותפים  שהם  גלי  בריש  שמכריזים  אנשים 

שלהם לשנות אותנו, ואנו רואים שזה קורה, וכי עליהם נסמוך?

עומדים אנשים בראש המערכת, והמטרה בסופו של יום לעשות את הבת למשכילה, לבעלת תואר, 
שתלך לעבוד במקומות לא טובים, מי מדבר על ערך תורה, ומי מדבר על בית של תורה, אנחנו מדברים 
על להפוך אותה לחילונית, אולי תלך עם חזות חרדית, בעלה אולי ילך כמו חרדי, היא כבר לא תלך כך, 
ישנן  חילונית,  תהיה  והיא  בכולל,  ילמד  בעלה  כחרדיות,  הולכות  בקושי  שהם  אותם  רואים  היום  כבר 
חסידויות שזה כך, שהבעל נראה הכי טוב, והאשה זה נורא ואיום. מדוע אנו חושבים שאצלנו זה לא יכול 
להיות, וכי איננו רואים שזה כבר קורה. ישבתי עד לפני שלש חדשים בכולל עם שמונה מאות אברכים, 
והייתה תופעה שהאברך בכולל, ואני מדבר על מודיעין עילית, שזה מקום באמת שמור, והאברך הינו 
יקר שביקרים, ואשתו, אפילו לא נראית מזרחיסטית. זה קורה מול עינינו, אנו יכולים לסתום את הראש, 



49   | שואת החינוך תשע"ו .

ואנו חייבים לפתוח אותו, זו המגמה של החילונים, ושל אנשים שהיו עד לא מזמן בתוכנו, ונשאר לנו רק 
לחשוב האם אפשר להילחם בכך או לא.

זה הנושא היותר חמור, כלומר, אם יש פרצות, ויש, ותיכף נאמר אותם בתמצות, כאן הנושא הוא עצם 
מהות החינוך, החינוך השתנה, זה לא החינוך שאנו ונשותינו קיבלנו, לא החינוך שהורינו קיבלו, זה חינוך 
אחר, אולי ממ"ד ואולי פחות, אבל זה לא חינוך, אם יש פרצות, צריך לדון האם הצר שווה בנזק המלך או 
לא, אך כשאין כלום - מה יש לדון, יש חינוך אחר, הצליחו להשתלט על החינוך שלנו, חד משמעית, עם 
הודאת בעל דין, עם הבנה ברורה שאין מי שילחם, מה יש לדון על כך. עד כאן בנושא השינויים בתכני 

החינוך.

ב. הפרצות
הנושא השני הוא פרצות, זה נושא שבעיה לדבר עליו, כי על כל סיפור שאביא כאן, ידונו האם היה 
בדיוק כך או לא, הנושא הוא נושא שבכל מקום מתבטא באופן שונה, צריך להבין את היסוד, שהם קמים 
עלינו לכלותינו, אין פרצות בטעות, הם יושבים ומשקיעים את כל המאמצים כדי לפרוץ עוד ועוד, מנהלת 
זו חזקה בזה והצליחה למנוע את זה, ונפל לה דבר אחר, והשנייה חזקה בדבר השני, והדבר השלישי נפל 
יש  אך  בחדרים.  יכנסו  הפרצות  כל  שלה,  הספר  בבית  יכנסו  הפרצות  וכל  מושלמת,  חרד"קית  וזו  לה, 
פרצות, ואינם נובעים מכך שקורה טעות ולא צריך לעשות עסק מכך - אלא זה נובע מ"מגמה", זה חלק 

מגזירת הגיוס ודת העבודה, שבסופו של יום נהיה אחרים ממה שהיינו.

נהיה  לא  אם  אך  שנכנסה,  פרצה  לא  באמת,  תקלה  היה  וזה  שמש,  בבית  שהיה  מקרה  על  ואספר 
חרדים בכל כוחנו על חינוך ילדנו, אף אחד לא ערב לנו שזה לא יקרה שוב, כי הם רוצים לעשות זאת 
בכוונה. נכנסה בכיתה ה' בבית ספר בבית שמש, איני יודע אם מפקחת או אחות חילונית כדי לדבר עם 
הילדות, אך במקום לדבר על מה שצריך לדבר, היא דיברה כל דבר האסור, הייתה שם בכיתה ממלאת 
מקום צעירה, וסתמה את הפה וחששה להעיר לה, והיא דיברה כל דבר האסור, אם אנחנו שומרים את 
בתינו מאינטרנט וכיו"ב, הילדות שמעו בעשרים דקות כל מה שאנחנו שומרים אותם שלא יקרה. כמובן 
שזה פרצה, אף אחד לא היה מאשר באופן רשמי לדבר כזה לקרות, אך האם מישהו שם היה חרד שזה לא 
יקרה, אם מישהו היה שם חרד שלא יקרה דבר כזה, זה אכן לא היה קורה. אנחנו צריכים לדעת שבמצב 

שעומדים עלינו לכלותינו חייבים להיות חרדים באמת, ובמצב הנוכחי זה לא שייך.

ג. החברה – יראי חטא ימאסו
מיני  כל  על  שעולים  השאלות  כל  עם  להתמודד  ואנסה  החברה,  של  החלק  השלישי,  החלק  את  יש 

נושאים.

ישנה הוראה חד משמעית לבתי הספר, והודפסה כבר בספרים, לא לזרוק ילדים שיש בבית שלהם 
חינוך,  בענייני  בקונטרס  בספר  פעמים  כמה  שם  כתוב  זה  פתוח,  אפילו  אלא  חסום  רק  ולא  אינטרנט, 
לא  שעדיין  גדולים  גיבורים  שהם  ספציפיים  ספר  בתי  שישנם  יתכן  למעשה,  מתקיימת  הזו  ההוראה 
יש  אינטרנט,  בו  שיש  בית  למעשה,  מתקיימת  זו  הוראה  הספר  בתי  של  רובם  ברוב  אך  זאת,  מקיימים 
אחיות שמחזיקות איפון לא לצורכי עבודה, אלא מקולקלות, ולא עושים כלום לילדות, וכי יכול מישהו 
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לומר, ואינו אמור לדעת מכך כלל, אני שולח את הילדה שלי למקום שיושבת בו ילדה שיודעת כל מה 
שאני רוצה שבתי לא תדע, וכי אפשר לישון בלילה אחר דבר כזה? 

עשרה  וחמש  עשר  ולפני  שנים,  שלש  לפני  מהמצב  שונה  היום  שלנו  המצב  יותר.  בזה  נעמיק  הבה 
רב,  והבריסקער  איש,  שהחזון  מבורך  תהליך  של  המשכו  היה  זה  אותנו,  רומם  שך  שהרב  כיון  שנים, 
והסטייפלער, רוממו את הציבור, ועל כן יכולתי לשלוח את בתי למקום שיש גם פחות חזקים ממני, כי 
גם אני לא הייתי בעבר כ"כ חזק, והיום גם היא מתחזקת, כולנו בעליה, ובעוד שלש שנים גם היא תהיה 
כיום  המצב  אך  כמוני.  תהיה  היא  גם  והיא  והמוביל,  בקרון  מושך  אני  בעליה,  אני  בעליה,  כולנו  כמוני, 
שונה, מצב של יראי חטא ימאסו, כל מי שהוא ירא הוא בתחתית, בשפל המדריגה, סוג ד', הוא ודאי לא 
סוג א', גם יראים בצד השני לא יכולים לפתוח את הפה, אם רק יגידו דבר אחד, מיד יגידו להם: "אתם 
עצ'ניקים", אי אפשר לפתוח את הפה, ואמרה לי מורה בסמינר חשוב, שבעבר היה קולה נשמע בעניני 
יהדות, אך כיום את הערותיה אינה אומרת ישירות למנהל, אלא מעבירה זאת בדרכים אחרות, כיון שלא 
שומעים. הראש ישיבה אמר לי את זה גם על עוד סמינרים, אין קולנו נשמע, כל מי שמדבר על נושא של 

אידישקייט, חשוד במבזה גדולי ישראל. 

אני יודע על מישהו שאמר למנהל על דבר מחריד, מורה שדיברה כפירה ממש, היא דברה על דוד 
המלך ממש בגובה העיניים באופן הכי רדוד שיש, היום כבר קשה להסביר את זה, לא קשור לפוליטיקה 

כלל, ואמר לו שקודם הוא יברר עם המורה ואח"כ הוא ידבר אתו, ועד היום לא חזר אליו.

שבעוד  חשוב,  ת"ת  ישנו  העסקן,  לעומת  כולל  אברך  של  מקומו  מה  רגיל,  כנסת  לבית  נכנס  הבה 
שהמנהל האחראי על הת"ת הינו אדם ירא, אך האחראי על הרישום הינו החרד"ק של בית הכנסת, הוא 
מבקש  משלנו  וכשאברך  הסרטים,  על  מדברים  שלו  והילדים  בבית,  אינטרנט  לו  יש  אך  אברך,  בגדר 
להתקבל לחדר, הוא צריך לילך אל החרד"ק הנ"ל שצריך לברר עליו, מי אם כן הדומיננטי, מי החשוב, 
העסקן, החרד"ק, החסר ירא שמים, חרד"ק זה יכול להיות אברך שיושב בכולל, אך יודע כל מה שקורה 
בכל האתרים, כיון שכולו שקוע בסחי ומאוס, והוא המאן דאמר, וכן בכיתה ילדיו הם אלו שקובעים, הם 

בעלי הדעה, ואנחנו בשפל המדרגה.

כל מה שהיה מקום לדון אם אנחנו יכולים לחיות עם אחרים, זה רק כשאנחנו המובילים, כשאנחנו 
לשועלים,  ראש  להיות  שעדיף  במצב  איננו  כבר  אנו  אך  שטייגן,  עושים  ביחד  כולם  הזנב,  והם  הראש 
אנחנו זנב לחתולים, כלום, ואיך אנחנו יכולים להתמודד ולשבת בכזה מקום, אי אפשר בשום אופן, אי 

אפשר להתמודד עם הפרצות כשאנחנו בשפל המדריגה.

מבחוץ רואים את זה יותר טוב
וכאן אנו מגיעים לנקודה נוספת בזה, ולצייר את התמונה הכוללת, ישנם עדיין בציבור השני אנשים 
אחר  אותו  שפגשתי  זה  כמו  אחד  לשנים,  מתחלק  הזה  והציבור  בטהרה,  תורה  עמלי  ושלמים,  יראים 
עשר שנים שלא ראינו זה את זה, והחלפתי עמו מספר מילים, הוא לא יודע כלום, לא מה קרה בשלוש 
שנים האחרונות בעולם, הוא פשוט ישב ולמד. אך כמה אנשים כאלו יש. זה חוצ'ניק. וסיפרה לי קרובת 
משפחה שבנה נמצא בלונדון, הלך ללמוד שם דוקטור ברפואה והיתר הוראה, (עוד בלבול של טומאת ארץ 
העמים שרוצים להחדיר גם אצלנו) ויושב שם בקהילה, שאין בה אפילו מחשב בבית, התארח שם יהודי בשם 



51   | שואת החינוך תשע"ו .

הרב ב.צ. מפ"ת, שאינו שייך כלל, ואמר להם תישארו במקומכם ואל תעלו לארץ ישראל, כאן טוב אין 
הרבה  כאן.  שתישארו  עדיף  כשרים,  ההורים  בבתים,  מחשב  לכם  אין  ישראל,  בארץ  לחפש  מה  לכם 

פעמים אנשים מבחוץ מבינים טוב את הענינים.

בתים  ובעלי  דתיים,  חילונים,  אנשים,  הרבה  עם  ולדבר  בחוץ  להסתובב  האחרונות  בשנים  לי  יצא 
מופקעים, כולם, חוץ מהשקועים בעבירה, מבינים אותנו היטב. [יצא לי לדבר עם גביר גדול מכר שלי, 
חברים  היו  לפיד  של  ואביו  אביו  שכבר  לי  ואמר  לפיד,  אצל  עתיד,  ביש  כנסת  חבר  להיות  לו  שהציעו 
בהונגריה, ואמר לי שאותו רשע הוא אדם טוב. שאלתיו, מה אדם טוב, והשיב, הוא דואג לכם, הוא רוצה 
להציע לכם מקומות עבודה, אמרתי לו, שאבין, החבר שלך שאתה קורא לו אדם טוב יודע שכשהוא גוזר 
עלי גזירת גיוס אקפוץ מהגג, ואיך אתה קורה לו אדם הגון, הוא רוצה להרוג אותי. מדובר באדם משכיל 
טען  אך  מהגג,  לקפוץ  זה  מה  המילה  את  לו  הסברתי  דקות  כארבעים  ובמשך  שבעים,  כבן  אינטליגנט 
שזה נגד קדושת החיים, הרי לא יתכן שתעשה זאת, ועל כן הוא דואג לך לפרנסה]. אך מלבד מאנשים 

מופקעים כאלו - כולם מבינים אותנו בשתי דקות, אנחנו שקועים בבוץ, ואיננו מצליחים לצאת ממנו.

ד. שינוי דעות
ברבותיו,  דבק  הוא  תירוץ,  לו  יש  אך  שיודעים,  אנשים  ישנם  אך  דבר,  יודעים  שאינם  אנשים  ישנם 
מתעניין  איני  עושה,  הוא  מה  יודע  רבו  מסתמא  אבל  יעבור,  ואל  יהרג  וזה  מסוכנת,  היא  הגזירה  ועדיין 
להסביר  מתחילים  והם  למדנים,  גם  שהם  חכמים  תלמידי  ישנם  אך  טובות.  בידיים  שזה  כנראה  כלל, 
הסברים, ובעוד שלאמת יש איזה מהלך, לשקר יש הרבה עקמומיות, וכל אחד נהיה עקום בצורה אחרת, 

והעקמימות הזו היא לפעמים מגיעה לגדר כפירה.

ספרים,  חיבר  אותו,  מכירה  הארץ  שכל  שבמופלגים,  מופלג  ת"ח  אשת  יעקב,  בבית  מורה  עומדת 
בקי בש"ס בעיון, אפשר לשאול אותו בכל מקום, אני אישית שאלתי אותו הרבה פעמים במסכת שבת, 
מתחילתה ועד סופה, וכל פעם כשרק גמרתי את השאלה כבר ענה תשובה בעומק העיון, ואשתו מוסרת 
שיעור על ג' עבירות שהם ייהרג ואל יעבור, ושואלת ילדה מה עם גזירת שמד, ובמקום לענות תשובה 
כיון  הנפש,  את  מוסרים  לא  שמד  גזירת  שעל  עונה  היא  יעבור,  ואל  ייהרג  זה  שמד  גזירת  שגם  פשוטה 
על  נפש  מוסרים  לא  שהיום  קבעו  והם  לא,  ואיזה  היום  נוהגות  מצוות  איזה  מחליטים  ישראל  שגדולי 
גזירת שמד. אזי בין אם זה המהלך שלה להסביר מדוע לא צריך למסור את הנפש על גזירת הגיוס, ובין 
ויתכן  מוחלפת,  תהא  לא  התורה  שזאת  עיקרים  י"ג  את  נוגד  זה  מהלך  -מ"מ  מבעלה  זאת  שמעה  אם 

שיינה יין נסך.

לנו  והיקר  הקדוש  כל  על  המתבטאים  ומשגיחים  ישיבות  ראשי  גלי  בריש  שומעים  אנו  [ולאחרונה 
בצורה לא נכונה, אז יכול ראש ישיבה להגיד שחוק הגיוס אנחנו עשינו בשביל החלשים, וראש ישיבה 
אחר יגיד שכל המושג אברך הוא הוראת שעה שבטלה, וראש ישיבה אחר יגיד שבחורה שלמדה במכללה 
זו איננה סיבה להוריד בשידוכים, ואלה עצמם הם האחראים בועדה על הסמינרים. יכול משגיח להגיד 
שצריך לאהוב את בן גוריון ואח"כ בשיחה איתו יאמר שראש מפלגת יש עתיד הוא אדם טוב, אבל יראי 

ה' הם הגרועים, ואין "חרדים חדשים" אלא "קנאים חדשים", וכל מיני קלקולי דעות נוראיים].



. פרק שלישי52   |

צריך לדעת מה שהראש ישיבה אומר, הראש ישיבה מתייחס לזה בדברים חמורים יותר מכל הגזירות 
כופרים  ישיבות  ראשי  ביניהם  מסתובבים  לדעת,  צריך  החינוך,  כל  של  שינוי  שזה  החינוך,  משרד  של 
שיינם יין נסך, מסתובבים שם אנשים שהקלקול שלהם בדעות זה כמו בהשכלה לפני מאה חמישים שנה, 
שהיו אנשים עם טלית ותפילין יודעי ש"ס ומקולקלים בדעות שהילדים והנכדים שלהם התנצרו, כשאנו 
אומרים שקורית שואה הכוונה, היא שעומדים אנשים יראים ושלמים, שיש להם תולעת בראש שאוכל 
ומשפיעים  מדברים  והם  במוסדות,  נמצאים  והם  העילית,  הם  ההשפעה,  בעלי  והם  המוח,  כל  את  להם 
ומוסרת  טובות,  היותר  מהמשפחות  ברק,  בבני  ספר  בבית  סגנית  לדבר  ויכולה  לכולם,  דעות  ומשנים 
שיעור שלם על תפילת שמונה עשרה, על מה שקרה בעמוד ענן על הצבא, יכולה מורה לומר בשיעור 
שמותר ללכת לצבא, לאקדמיה, הכל נמחק, צריך לדעת שזה בשורש. ושוב, הדברים אינם דברים שלי, 

אלא מה שהראש ישיבה אומר.

עלי היו כולנה
כעת נצייר את מכלול התמונה, עומדים החרד"קים הקיימים, החילונים בלבוש חרדי, אם כולנו היינו 
טובים, אולי היה עוד אפשר להתגבר, אך העילית הטובה שלא שייכת אלינו תומכת בהם, בדעות היא 
איתם, ועל כן גם הם ילכו לאבדון ח"ו, אך מה יהא עלינו, מילא אם היינו יכולים לייצר איזה דבר ברור 
שאנו טובים מהם, אבל חלקם מתפלל יותר טוב ממני, הוא לומד יותר טוב ממני, הוא נחשב יותר, ובאמת 
זה כך, והוא יותר צנוע ממני, אך הוא מקולקל בדעות, איך אפשר לתת לילדה חוסן פנימי על כזה דבר, 
אולי אפשר על החרד"קים, אך איך אפשר לתת חוסן פנימי על אדם שהוא נראה לעיתים יותר טוב ממני, 
תיאוריה  תגבש  שלא  מבטיח  מי  לה,  טוב  ולא  במלקחיים  ונמצאת  עומדת,  והבת  כולם,  את  מגבה  והוא 
אחרת מהבית, או שבאיזה מקום זה יתפרץ לה כמו ריאקציה. כולם מדברים שאם לא נקים מוסד, בתוך 
המוסדות הקיימים יהיה הרבה ריאקציות, כי החינוך של הבית הוא הפוך מהחינוך של בית הספר, בין אם 

זה המנהלות והמורות, בין אם זה הכיתה, זו היא האווירה.

של  השני  החלק  המדינה,  של  הזרועות  רב  תמנון  זה  הראשון  החלק  חלקים,  בשני  נמצאים  אנחנו 
החברה, הכל ביחד סגר עלינו. ונושא אחד נוסף שחייבים לדבר עליו, הבה לא נהיה תמימים, יש נושא 
שאיני יכול לדבר עליו, בעצם הייתי אמור לעמוד כאן ולומר, שאנחנו כבר התקלקלנו, אני כבר מקולקל, 
וזה כבר מקולקל, וכולנו כבר לא מה שהיו אמותינו, וירידת הדורות זה לא מצווה, וזה לא גזירה, ואפשר 
להתמודד עם זה, והבה נבדוק אם הירידה זה דבר שאפשר להתמודד עמו או שגם אנחנו נהיה חילוניים, 
מה  הלבוש  אורך  על  נבדוק  רק  מדבר.  איני  זה  על  כן  ועל  עצמינו,  את  מתקיפים  שאנו  יאמרו  אז  אך 
היה בדור הקודם ואיך זה נראה כיום, ואפילו אנשים מבוגרים יותר שנשותיהם הולכות כשר וישר, איך 
הבא  מכל  אותם  כשקיבלו  ספר,  בבית  מורות  הולכות  איך  נתפס,  בלתי  ואיום,  נורא  בנותיהם,  הולכות 
ליד, כפי שאמרה לי מנהלת, איני אשמה, הנחיתו לי אותה, איך אפשר לחנך כך ילדה, יצא לי לדבר פעם 
היום  אם  רבש"ע!  עשר,  בנות  ורק  קטנות  עדיין  שהם  לי  אמר  ואז  כראוי,  הלכו  לא  שבנותיו  אברך  עם 
צניעות  החינוך,  יעזור  לא  כבר  אז  יצה"ר?  כבר  להם  ויהיה  כשתגדלנה  אותם?  יחנך  מתי  מחנכם  אינו 
צריך להחדיר בעצמות מגיל חינוך של העניין כמבואר בפוסקים. הבה נניח את הנושא במה אנו צריכים 

להשתפר.
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אחד  ודבר  כבר,  שנים  בת 17  תוכנית  היא  אתמול,  נולדה  לא  התוכנית  להגיד,  חייבים  אחד  דבר  אך 
צריך לגעת בו, בנקודה שבאופן כללי נגעה כבר בכל המחנה, שלחו את כולם להשתלמויות, הרב אלישיב 
התנגד לזה בכל כוחו, מה יצא מכך, מי אמר שרואים שינוי, יש נושא אחד, מלבד היציאה למקומות עבודה 
לא כשרים, זה נושא הפסיכולוגיה שנכנסה, כולנו ידענו בעבר שפסיכולוגיה זה טרייף, והיום כמעט כל 
המורות פסיכולוגיות, כ 70%. הבה ננסה לבאר מה הטרייף שבפסיכולוגיה, לכולם יש כישורי חיים, כל 
גב'  של  לזכרה  שיעור  למסור  יכולה  ב...  מורה  אם  מהגויים,  מגיע  הכל  הפסיכולוגיות,  מיני  של  השמות 
מלמוד, ולהקדים ולומר, שכיון שגב' מלמוד רדפה מאוד אחר האמת, אז נמסור שיעור איך מלמדים את 
השני שהאמת בצד שלי, זה שיעור לעילוי נשמת גב' מלמוד, זה נקרא כישורי חיים, במילים קצרות, כל 
הגרמנים  של  ההתמודדות  כמו  זה  ההתמודדות  כל  ובפסיכולוגיה  עבודה,  זה  התורה  של  ההתמודדות 
כל  אחרת,  היא  ההסתכלות  וכל  תורה,  דעת  סותר  וזה  אילוף,  האריה,  את  מחנכים  איך  הנימוסים,  עם 
ההסתכלות על בית יהודי, בית של תורה - וכבר אסור לדבר על בית של תורה, כי זה עלול לעשות בעיות 
בשלום בית, ואסור זה ואסור זה, התקלקלנו בזה, וכולי האי ואולי במוסדות שאנו נקים נצטרך להתפלל 

שנוכל לתקן זאת.

סיכום
צריכים  אנחנו  ישיבה,  הראש  של  בדברים  שפתחנו,  מה  בעצם  זה  האלו  הדברים  כל  של  המסקנה 
הלך  ישראל  מעם  שנה 90%  לפני 150  לדעת,  צריך  אך  זאת,  לומר  ראוי  אני  לא  ברורים,  דברים  לדעת 
לטמיון, לפני 70 שנה 90% מעם ישראל הלך לטמיון, גם היום 90% מעם ישראל הולך ח"ו ללכת לטמיון, 
כבר  שבעצמם  אנשים  זה  את  ואומרים  זה,  את  יבין  הסוגיא  את  שילמד  מי  זה,  את  רואים  כבר  אנחנו 
הוכיחו את עצמם, וגם גדולי הדור, אין תקוה, אין כלום, צריך לקום ולעשות מה שהחתם סופר עשה מה 
שהרש"ר הירש עשה, מה שעשו כשהקימו את בית יעקב, מה שעשו כשהקימו את אגודה, לקום ולברוח 

ולנסות להציל את עצמינו, ואז כולי האי ואולי יש תקווה.

הבאים  הדורות  וכל  ילדיהם  של  הרוחני  שהגורל  הורים,   – יקרים  יהודים 
השקיעה  לפני  רגע  הטובעת  מהספינה  קופצים  עיניהם,  לנגד  עומד 

במצולות רח"ל. 

מתקיימת בנו ההבטחה של "לא מאסתים ולא געלתים", ו"לא תישכח מפי 
ועד  מהגנים  ולבנות  לבנים  חינוך  מוסדות  בס"ד  מוקמים  כאשר  זרעו", 
בדרך  השלטונות,  של  זרה  התערבות  ללא  הקודש  טהרת  על  הסמינרים, 

המוכרת והאהובה המסורה לנו מאבותינו ורבותינו עד משה מסיני!!

 כל יהודי שרוצה להציל את חינוך ילדיו יכול לעלות על ספינת המבטחים!!!
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מכתב ממורה חשובה בסמינר לא' מגדולי הרבנים שליט"א 

בענין רפורמת "עוז לתמורה"

לכבוד הרב ... שליט"א

במצרים – פרעה גזר על הזכרים, כעת גוזרים על הזכרים ועל הנקבות.

1. תכנית עוז לתמורה

מורות  בו  שמשתמשות  הביטוי  (זהו  הסמינרים.  כל  על  הקללות  קללת  חלה  תשע"ז   – הקרובה  בשנה"ל 
שמכירות את התכנית ההרסנית הזו). כל הסמינרים חייבים להצטרף לתכנית, אם לא אז אין תקציבים. פזמור 

מוכר כואב ומפתה. שם התכנית: "עוז לתמורה". מחייבים את המורות והתלמידות ביום לימודים ארוך 
מ-8.00 עד 4.00 אחה"צ. מורות חייבות לעבוד שעות רבות מאד אם הן רוצות להגיע לסכום טוב. ברגע 
שהן מורידות שעות מהנדרש – המשכורת כבר לא שווה בשביל עבודה, כי יש כאן הכלל של: או הכל 
או לא כלום. כלומר שאם מורה מבצעת את 40 השעות הנדרשות, שזו משרה מלאה – 40 ש'!! אז סכום 
הכסף שלה הוא מעשרת אלפים ₪ ומעלה (5 ספרות). ואם מורה מבצעת חצי משרה או שליש משרה – 

הסכום מתקטן משמעותית בלי יחס לסך המשרה המלאה, כלומר ל-20 שעות זה אולי 3,000 ₪.

האידיאל  שיעורים,  להכין  מבחנים,  לבדוק  כדי  בביה"ס  ישהו  שהמורות  מחייבת  זו  תכנית  בנוסף, 
כאן הוא שמורה תהיה בבית כמה שפחות. לכל מורה יכינו עמדה בבית-הספר שיש לה בו מחשב, פינה 
אישית, שולחן, שידה עם מגירות, על מנת להנעים את השהות. כל הדיווחים חייבים להיות מוקלדים, 
מחשבים,  לדעת  חייבות  תהיינה  הן  היום  מחשב,  עם  להתעסק  ידעו  לא  שבעבר  שמורות  שמחייב  מה 
במשרד החינוך קוד  צריך שיהיה  שלכל מורה  אינטרנט, כיון  לרשת  הקלדה, וכו'. המחשבים מחוברים 
אישי ואימייל כדי שישלחו לה הודעות. כל מורה חייבת לפתוח את האימייל שלה לעיתים קרובות כדי 
את  להפיץ  מתחילים  הדברים  ומטבע  נשלח,  מה  לראות  מסקרן  זה  אימייל  כשיש  התחדש.  מה  לוודא 
עוד  שנמצאות  למורות  שיגרום  חלקלק  בור  וזה  והחברותית,  המשפחתית  בסביבה  האימייל  כתובת 
שעות מיותרות ליד המחשב - להתעסק ב"סרטונים קצרים ומחנכים" בהתחלה, ואחר כך – ה' ירחם. הן 

תרצינה להשאר בביה"ס כיון שאין מחשב בבית, וכך השהות תהפוך לנעימה וחוויתית.

כל הקשר עם משרד החינוך אמור להיות וירטואלי, כלומר רק דרך המחשבים, האינטרנט. כל בית 
ביה"ס  של  בכספת  שיהיו  בגרות  בחינות  להוציא  כדי   SMS עם  פלאפון-אייפון  לו  שיהיה  חייב  ספר 
ויש  מתקשות  לתלמידות  בגרות  בחינות  יש  אם  כשצריך.  מיד  להוציאה  הכספת  של  הקוד  את  וישלחו 
מורה בוחנת היא חייבת פלאפון סמארטפון כדי לצלם ברגע נתון את הבחינה בזמן אמת ולשלוח אותה 

למשרד החינוך.

המנהלת  תועפות!!!  הון  מקבל  שמצטרף  ביה"ס  זו  בתכנית  המנהלים\המנהלות  את  לפתות  כדי 
מקבלת משכורת של 25 אלף ₪ ויותר, והסגנית 20 אלף ₪. כל מנהלת צריכה להעריך את המורות שלה 
תוספת  המורה  מקבלת  כך  המנהלת  הערכת  ולפי  רבים  קריטוריונים  בזה  ויש   ,5 עד  מ-1  דרגות  לפי 
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שיגרום  מה  לא.  לא –  ואם  גבוהה,  דרגה  תקבל  היא  המנהלת –  בעיני  חן  מצאה  מורה  אם  כלומר  כסף. 
תלמידות  להוציא  נדרשת  מורה  כל  שבהן  פרטניות  שעות  יש  בנוסף  בצוות.  ותחרות  שנאה  לקנאה, 
לקדם אותן בחומר שהיא מלמדת, כך שצורת הלמידה הרגילה הולכת להשתנות, כיון שתתחיל טיילת 

בין התלמידות שיוצאות ונכנסות.

מאד  נהייתה  האנגלית  השפה  ידיעת  אנגלית.  מתמטיקה,  כגון  חול,  שעות  המון  לתגבר  הוא  החיוב 
נחשקת, ונותנים לה במה עצומה בכל בי"ס, עושים מזה אליל אמיתי. יש חיוב לתגבר את שעות האזרחות 

(נושאי המדינה) וממילא שעות הקודש מצטמקות והולכות.

הבעיה היא שאם עד עכשיו כולם חרדו מהתכנית, הרי עכשיו גם מנהלות יראות-שמים מתחילות 
הריפורמה  בתוך  חדשה  ריפורמה  לעשות  ואפשר  נורא  כ"כ  לא  שזה  ואומרות  הגזירה,  עם  להשלים 

שנתנו, ולא נעשה את כל מה שהם אומרים, לא נורא, נסתדר וכו', והקירור החל להפוך להקפאה.

ומשוננים,  שונים  וקורסים  מפגשים  מיני  בכל  להשתלם  המורות  על  חיוב  יש  לתמורה"  ב"עוז 
והעדיפות למשכורת היא דוקא קורסים אקדמאים, ולא אקווילנטים. (אקווילנטי – זה תואר שוה ערך לאקדמאי, 
אך הוא פחות ממנו, כיון שהוא נלמד רק אצל חרדים עם תכנים של חרדים וכו'. אקדמאי – זה תואר מחילונים עם כל המשתמע 

מכך). כל הסמינרים שבעבר יצאו נגד זה, היום הם טוענים שזה לא "כצעקתה", והמשפט של "אין ברירה" 

נכנס לתוקף וכולם נכנסים, אין אחד שמתנגד, כצאן לטבח.

2. מעורבות חברתית – שירות לאומי חרדי.

הממשלה חייבה את תלמידות התיכון בכל הארץ בכתות י' י"א י"ב לבצע פעילות חסד בפועל שזה 
בדיוק כמו שירות לאומי, אך במסגרת חרדית.

בכיתה י' – תרומה לביה"ס. התכנית נדרשות לתת מזמנם שתי שעות עד שלוש שעות בשבוע למה 
שביה"ס עושה לילדות מתקשות או כל עזרה אחרת, מבצעים מתנות וכו'.

בכיתה י"א – זה שירות לאומי, התנדבות בקהילה. כגון בתי-אבות, מוסדות למוגבלים, עזר ליולדת. 
לצערינו, בנות שהלכו להתייצב בבתי-אבות, ויש שם עובדים ערבים ויש בנות שמתרועעות עם ערבים, 

דוקא בנות חרדיות והחלו להיטמע ביניהם.

באיצטלה  רוחני  שמד  עושה  וביה"ס  ועובדים,  זֵקנים  עם  נוראית  לחוסר-צניעות  שהגיעו  בנות  יש 
של חסד.

את התכנית הזאת מרפדים בסך עצום של כספים מהממשלה, והבנות מתוגמלות על כך עם הרבה 
ממתקים ו'צומי'. כל כמה זמן כותבים להן יישר כח באותיות של קידוש לבנה על גבי שלט יקר שעולה 

הרבה כסף, ונותנים להם פרסים משתלמים, ומייקרים את החסד והנתינה שלהן.

בכיתה י"ב – התרומה הופכת להיות תרומה למדינה. קרי בתור רפואה, ארגונים מדיניים כמו "עזר 
מציון", אירגון זק"א שכבר ידוע כמה חללים הפילו דרך אירגונים אלו.

וכאן נפשי בשאלתי, אם כך המצב ממשיך, מה יקרה בפועל? מה יהיה עם כל בנות הסמינרים?
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נספח למכתב, העתק מתוכנית משרד החינוך 

לרפורמת עוז לתמורה (2 עמודים מתוך האוגדן):
דרגות קידום ומענקים בגין תוצאות הערכה

עובד הוראה ... בגין הערכה חיובית גבוהה ... תזכה את המורה בתוספת שכר. בנוסף, עובדי הוראה אשר 

תוצאות ההערכה לגביהם יהיו הגבוהות ביותר מבין תוצאות ההערכה שבוצעה לגבי מורי בית-הספר יוכלו 

לזכות במענק. מידע נוסף יתפרסם בנפרד. (עמ' 21 סע' 7 הערכת מורים)

בתי הספר יתוגמלו על ההישגים הבאים:

  בגרות לתעודת  זכאות  בגרות,  במבחני  הצטיינות  בגרות,  לתעודת  זכאות   – לימודיים  הישגים 

איכותית.

 .הישגים חברתיים – רמות שונות של קרבה לזכאות לתעודת בגרות

  הישגים ערכיים – שיעור גיוס לשירות צבאי, אזרחי או לאומי גבוה. בהמשך, גם שיעור המתנדבים

אחד  בכל  ספר  בית  כל   ... לקהילה  והתורמים  צבאיות  קדם  למכינות  המצטרפים  שירות,  לשנת 

מהמגזרים יושווה לבתי הספר במגזר שלו בלבד.

עקרונות:

  מתן הכרה ציבורית ופרסים כספיים לצוותי בתי הספר שפעלו בדרכים מיטביות ושיפרו את הישגי

ספר  מבתי  יותר  והערכיים  החברתיים  הלימודיים,  בתחומים  קודמת  לשנה  ביחס  תלמידיהם 

לבתי  ביחס  זאת,  כל  אלה,  בתחומים  ביותר  הבולטים  להישגים  שהגיעו  הספר  לבתי  וכן  אחרים, 

ספר הדומים להם.

  מדידת ההישגים הלימודיים תהיה ביחס לבתי ספר אחרים בהם תלמידים בעלי הישגים קודמים

דומים ורמה סוציו-אקונומית דומה.

  ,בעת השוואת ההישגים החברתיים והערכיים, באמצעות: מדדי נשירה, מדדי הגיוס לשירות צבאי

אזרחי ולאומי )אשר מושווים מיגזרית) ודרגות שונות של קרבה לבגרות (אשר לא נמצא להן ניבוי 

סביר על בסיס הישגים קודמים), יילקחו בחשבון נתוני הרקע של התלמידים, וזאת כדי להקפיד על 

השוואה הוגנת של ההישגים )הישגיהם השונים ינובאו על פי מדד טיפוח והישגי מיצ"ב).

 :בכל שנה

o  החברתית-כלכלית לרמה  יחסית  הצפויים  ההישגים  לבין  בפועל  ההישגים  בין  הפער  יימדד 

ולהישגים הקודמים של התלמידים.

o .(פער חיובי ביותר) יתוגמלו בתי ספר שהגיעו להישגים בולטים ביותר יחסית למצופה

o  יתוגמלו גם בתי ספר שהצטיינו ביותר בשיפור ההישגים בפועל יחסית לצפוי, מהשנה הקודמת

לשנה הנוכחית (הגדלת הפער החיובי יחסית לשנה הקודמת

  הישגים על  יוענק  ממנו  ו- 33%  קודמת  לשנה  ביחס  התקדמות  על  יוענק  התגמול  מתקציב   66%

בולטים מעל לניבוי.
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 .36 התגמול יהיה כספי בהתאם למצוין בהסכם סעיף

תנאי סף להשתתפות בתכנית

העומדים  שנתיים)  הארבע  הספר  ובתי  שנתי  שש  מבנה  בתוך  (עצמאיות,  עליונות  חטיבות  ספר,  בתי 

בקריטריונים הבאים:

 .זכאי תקצוב שכר לימוד

 אינטרניים

 .רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים

 .מקיימים את תכנית הליבה

 בעלי זכאות מלאה לגמול בגרות

 .טוהר בחינות: פחות מ-3% מחברות פסולות במבחני בגרות בשנה הרלוונטית

  שנתיים ציונים  בעקבות  שק"ד  הופעל  עליהם  שאלונים   4 מ-  פחות  דיפרנציאלי):  (שקלול  שק"ד 

מקלים בשנה הרלוונטית.

  קיימים "נתונים מנבאים" (מיצ"ב, מדד טיפוח) המאפשרים ניבוי הישגים ברמת דיוק סבירה, עבור

30% מהתלמידים לפחות.

מודל התגמול

חברתיים- בהישגים  ושיפור  לימודים  בהישגים  שיפור  ערכי,  חברתי-  לימודי,  מרכיבים:  ארבעה  במודל  א. 

ערכים.

ב. הישגים בשנה מסוימת מקבלים, כאמור, שליש משקל במודל.

ג. שיפור בהישגים משנה לשנה מקבל שני שליש משקל.

ד. הישגים לימודים והישגים חברתיים-ערכים מקבלים משקל שווה. כמו כן, שיפור בהישגים משני הסוגים 

מקבלים משקל שווה. 

מדדים לתגמול

כל  מכן  לאחר  המרכיבים.  משקלות  לפי  נפרד  למדד  תחובר  הישגים  קטגורית  כל  בנפרד.  יחושבו  המדדים 

המדדים ישוקללו למדד אחד.

מודל החישוב

 .אוכלוסיית התלמידים עבורה נמדדים ההישגים היא תלמידי י"ב

 .ההישגים השונים יחושבו ברמת מוסד

 .חישוב כל אחד מהמדדים יעשה בנפרד

 :חישוב ושקלול ההישגים

משקל  יקבל  מכן  ולאחר  לו),  שנקבע  לקריטריון  (בהתאם  בנפרד  מהמדדים  אחד  כל  יחושב  ראשון  בשלב 

בנוסחא הסופית.
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הישגים חברתיים וערכים 50%הישגים לימודיים 50%

משקל המרכיביםמשקל המרכיבים

זכאות לבגרות מהלומדים 
בי"ב

10%קליטת חינוך מיוחד35%תלמידים מתמידים35%

קרבה א' ו/או ב' 20%מצטיינים מהלומדים בי"ב
לבגרות מתוך הלא 

זכאים

שירות למדינה: אחוז 15%
המתגייסים/ מתנדבים לשירות 

לאומי ואזרחי

40%

בעלי תעודות בגרות 
איכותית:

אנגלית ברמה גבוהה
11.25%

מקצועות הומניים ברמה 
גבוהה

11.25%

מקצועות מדעיים ברמה 
גבוהה 11.25%

הערה:45%

  לזמינות בהתאם  בהמשך, 
שירות,  שנת  גם  הנתונים, 
מכינות קדם צבאיות, התנדבות 
תקף  ערכי  מדד  וכל  בקהילה 

ומהימן, יתווסף למרכיב.

  הספר בתי  כי  להדגיש  יש 
אשר  יהודיים,  הלא  במגזרים 
מתנדבים לשירות צבאי לאומי 
או אזרחי לא יפגעו בשל מחסור 
בתקנים: כל בית ספר בכל אחד 
הספר  לבתי  יושווה  מהמגזרים 

במגזר שלו בלבד.

עוד מהחוברת הנ"ל, עמ' 30:

תפקיד המנהל בהובלת השינוי:

להלן מספר דוגמאות לשינויים הנדרשים בצות בית הספר:

אישיים – בדיקת מבחנים והכנת חומרי למידה שלא בבית, התארגנות 
מחודשת של חיי המשפחה בעקבות הארכת יום העבודה.

הם מגלים מזימתם בפיסקה זו שתכנית "עוז לתמורה" אמורה לשנות את חיי 

המשפחה, בדיוק כמו שעשו בקיבוצים בפרוץ המדינה, שנתקו את הילדים 

לחילוניות  מחדש  לחנכם  שיוכלו  כדי  מיוחד  באגף  אותם  ושמו  מהוריהם 

גמורה, ובזה השמידו את רוב כלל ישראל, (וכידוע שעיקר החילוניות הגיעה 

זאת  גם  נוסף  עתה  אבל  מזימה,  אותה  בדיוק  עושים  ועכשיו  מהקיבוצים). 

שחרדים מתוכינו עוזרים להם למען אגורת כסף.
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מכתב ממורה חשובה בסמינר לא' מגדולי הרבנים שליט"א 

על מצב הירידה בשנים האחרונות אצל בנות 
הסמינרים אשר מחמיר והולך 

הנסיון  אמנם  הסמינרים,  בכל  נכנסו  שלא  אחדים  דברים  הנ"ל  בדברים  יש  אולי  אמנם  כי  יצויין, 
במציאות מעיד שכל קלקול שנכנס בא' או בחלק מהסמינרים - עם הזמן הרי זה נכנס אצל כולם.

שראינו,  מה  להאמין  יכולים  היינו  לא  לידינו  כשנזדמן  זה  מכתב  כשראינו 
ובוודאי  שלנו,  החשובים  בסמינרים  קורה  שזה  יתכן  שלא  בליבנו  ואמרנו 
זה מהסמינרים היותר רחוקים קצת, ושאלנו אצל אחת מבנות משפחתינו, 
מה  שכל  לנו  ואמרה  שלנו,  החשובים  מהסמינרים  באחד  היום  שלומדת 
אוזנם  לגלות  אנו  שחייבים  אמרנו  ולכן  הגזמה,  שום  בלא  הוא  כאן,  שכתוב 

של ההורים החשובים, שידעו לשמור על בנותיהם, מגזירת שמד זו.

"נחלתינו נהפכה לזרים בתינו לנכרים"

לכבוד הרב           שליט"א

מחוץ  לינה  כולל  ארוך  טיול  הינו  מחנה  חורף.  ומחנה  קיץ  מחנה  סמינרים  לתלמידות  יש  שנה  מדי 
לבית.

אבל  נעלה,  רוחני,  יותר  וזה  במקום  פעילויות  הרצאות,  על  משקיעים  בתוכניה  חורף  במחנה  בד"כ 
במחנה קיץ רוצים שהבנות תשתחררנה שיהא להן הרפיה מהלימודים ושם מותרת הרצועה – לגמרי.

הפעילויות  התוכניות,  יעקב"  ”בית  סמינרי  בכל  הקיץ  במחנות  ונושבת  נופשת  מתירנית  רוח 
האטרקציות, מועברים מסמינר לסמינר. מספיק שסמינר אחד נהנה מזה מיד כל הסמינרים אחריו בלי 

לבדוק לעצור לחשוב "אולי זה לא מתאים לבנות חרדיות".

אלא ישר לוקחים את ההמלצה ואם מנסים לומר שזה לא מתאים אז מגיעה התשובה הָלקֹוִנית ”כל 
הסמינרים עשו את זה". והנימה של המשפט הזה היא כמו הסכמה של קודש הקודשים שמתיר זאת ל"ע 

ח"ו.

לפני שנתחיל לבאר מה יש במחנה הקיץ ראשית נתיחס לנקודה חשובה:

עד  לביתן  מחוץ  לישון  תלכנה  שלא  בנותיהן  על  הורים  שמרו  הדורות  בכל   – לבית  מחוץ  הֵשיָנה 
חתונתם. ואין צורך לפרט עד כמה חשוב לשמור על בנות בתוככי הבית פנימה, במחנות נפרץ ענין זה, 
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אם לבת אחת קורה שהוריה לא מסכימים שתישן מחוץ לבית מיד מזדעקות המורות, החברות ומפעילות 
את כל כוחות השכנוע על הבת והוריה שבודאי חובה קדושה זו להרשות ליציאה למחנה. 

לעצמן  מרשות  מאוחרות  הלילה  בשעות  שבנות  כיון  זאת  לבעיה  היטב  מודעים  הסמינרים  בכל 
לדבר דיבורים שלא כדאי שידברו וישמעו, לראות דברים אסורים, מספיק שבת אחת הביאה מכשיר לא 
כשר... או אפילו דרך המצלמה הרגילה יש אפשרות חיבור לאינטרנט, ובמלון / בית הארחה יש בודאי 
מזה  ויצאו  וגולשת  שבמקום  לאינטרנט  מתחברת  היא   way fay שנקראת  תוכנה  דרך  ואז  אינטרנט 
נזקים עצומים. רק בחורף האחרון כתה שלימה ניזוקה ממצלמה כזו והנזקים שהבנות ראו פעפעו והן 

כארס של עכנאי עוד תקופה ארוכה.

אחת  להציק  להן  גורמת  הבנות  עיפות  לכלום,  כח  אין  הלילה  של  קטנות  אלו  בשעות  לזה,  מעבר 
לשניה, להשתולל, לומר בדיחות על חשבון בנות, לצחוק על מורות, להתחצף, להתפרע, ללבוש בגדים 
לא צנועים, להשחית חפצים במלון, לריב ולהתוכח עם השומר במלון, לעשות מעשים מסוכנים ומה לא. 

מבחוץ  הדלת  את  לפתוח  אפשרות  שאין  גם  מה  הבנות,  כל  על  ולפקח  לשמור  יכולות  לא  המורות 
כך שמורה עומדת שעה ארוכה דופקת ומתחננת שיפתחו לה ובינתיים הן עושות ככל העולה על רוחן. 

הנזקים של השינה הם רוחניים, גשמיים ופיזיים. לעיתים בנות חוזרות עם צלקות רוחניות וגשמיות 
מלילה אחד של חוסר שינה.

לבצע  כח  לבנות  אין  נחלשו  שהדורות  כיון  היום  בטיול.  מתחיל  קיץ  מחנה  כלל  בדרך   – הטיולים 
הבנות  היום  וכו‘,  לגאיות  לרדת  הרים  לעלות  נדרשות  הן  בו  ישראל  ארץ  בתוככי  ומפרק  ארוך  מסלול 

צריכות מסלול קל קצר חוויתי ומלא ריגושים כגון מים וכו‘.

לכן יש היום מעבר לטיולים גם אטרקציות. אטרקציה – פרושה חויה או הנאה. יש היום הרבה הרבה 
חרדי.  לצבור  אותם  מתאימים  קלים  שינוים  ובמעט  חילוני  לצבור  שמתאימות  ונהנתנות  אטרקציות 

להלן רשימת אטרקציות שקיימות בתוככי הסמינרים השונים שבנות עשו אותן בהנאה עצומה:

קרטינג – מרוץ מכוניות. כל בת יושבת במכונית מרוץ אמיתית יש מסלול רחב, גדול, והרעיון הוא 
להשיג לעקוף, במכונית יש מקום רק לאחת. בשטח נמצאים אנשי צוות לא נשים כיון שלפעמים אוטו 
הדרך  מכאן  בחויה,  נהיגה  לומדות  בנות  וכך  אנשים  ע"י  ניתן  התדרוך  הבת.  את  לחלץ  וצריכים  נתקע 

קצרה להוציא רשיון נהיגה שנפסל ע"י רוב גדו"י.

ג‘יפים – בכל ג‘יפ יושב נהג, הנהג נוסע עם קבוצת בנות. ג‘יפ הינו רכב שטח גדול, גבוה בעל גלגלים 
גבוהים שיכולים להכנס לנחלים קטנים לעלות הרים וכך נוסעות בנות מתלהבות שרות ומלהגות ביחד 

עם נהג ברכב פתוח ללא חלונות בטבע ובקרוב דעת עם מוזיקת רקע ”כמובן" חסידית.

סקי / גלישת קרח – בסקי יש מקומות סגורים ויש פתוחים. ההחלקה על הקרח שאכתוב כאן מדוברת 
על מקום פתוח שבחרו צלע הר לא מקורה בתחתית ההר עוברים מכוניות וזה כביש ראשי, מרצפים את 
ההר בדשא סינטטי לבן בולם זעזועים מהדשא יוצאים ממטרות על קילוח דק של מים שגורם ללחות 
ונותן הרגשה של הר קרח. הבנות עוברות תדרוך מצוות ערבי בעיקר )אגב רוב המתדרכים באטרקציות 
הינם ערבים כיון שהם כח זול ושווה לבוסים לתחזק אותם) אחר התדרוך הבנות מקבלות ציוד להחלקה 
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נדרשות  הן  מסוכן  שזה  מכיון  לנעליים.  שנצמדים  וגלשנים  מקלות  גבוהות  נעליים  שכולל  קרח  על 
להתאמן לפני שמתחילות בפועל תוך כדי שהערבי עוזר להן לבצע את ההחלקה כנדרש, ד‘ ירחם. ואז 
לא  הצניעות  ואז  ונחבטים  נופלים  לפעמים  עפה.  החצאית  ישראל,  כל  לעיני  ההר,  צלע  על  גולשות  הן 
במיטבה. לא נורא, הכל שווה את ההנאה. כך בנות מאבדות רגש בושה במרחב. הן עושות תנועות חדות 
מוזיקה  לצלילי  הוא  הסקי  שכל  כמובן  להתבלט.  לא  שמטרתו  הצניעות  של  הרגש  כל  את  שמאבדות 

חסידית.

לובשות  הבנות  מלבני,  ארוך  ים  גלגל  כמין  יש  בכינרת.  זה  בד"כ   – במים  פעילות   – בננות  אבובים, 
קשור  והוא  המים  גבי  על  צף  הזה  ים  הגלגל  בננה –  לאבוב /  עצמן  קושרות  הן  יטבעו,  שלא  מגן  אפוד 
הים,  לכוון  נמשכות  והבנות  בנסיעה  מתחילה  הסירה  באבוב)  בנות  (כ-8-10  חבל,  ע"י  מהירה  מנוע  לסירת 
המפעילים הם או חופשיים או ערבים, וכך בתוך הים פנימה האיש בסירה מושך את הגלגל / האבוב והוא 
עושה ביצועים מרשימים של פניות חדות בים או סיבובים. ואז בדרך כלל הבנות נופלות למים (וזה חלק 
מההנאה), ומי שמצליחה לעלות בכוחות עצמה לסירה. עולה, ומי שלא מצליחה או מי שנכנסה לבהלה 

ואין  לעלות  לה  ועוזר  בגופה)  (או  בידה  אותה  תופס  הסירה  את  המנהיג  אז  לשחות  יודעת  שאיננה  מכיון 
צורך לבאר כאן את הפריצות שיש בכל הפעילות הזאת.

גנים ציבוריים המכילים מזרקות מים פתוחות לקהל - יש כמה גנים כאלו בארץ, אציין כאן את הגן 
כלפי  מהאדמה  מים  שזורקות  רבות  מים  מזרקות  יש  בגן  משוויץ)  נוצרים  ע"י  נתרם  זה  גן  (אגב,  שאן"  ב"בית 
מהאדמה), כשהמוזיקה  שמתפרץ  ברז  כמו קילוח  מוארות (זה  בגן, המזרקות  שנשמע  קצב מוזיקה  לפי  מעלה 
המים  וקצב  גובהות  המזרקות  גוברת  וכשהמוזיקה  זורקות  שהן  המים  בגובה  קטנות  המזרקות  שקטה 

גובר.

ממזרקה  עוברות  והבנות  הרחב  לקהל  שפתוח  הזה  הציבורי  לגן  הבנות  את  לקחו  שונים  סמינרים 
למזרקה ונשטפות תחת זרמי המים הללו ביחד עם עוד מבקרים שמשתעשעים שם. (זה נראה כעין מקלחות 

רחצה)

(ברצוני לציין שאטרקציות אלו המשותף בינהן הוא איבוד הרגש הטבעי של הצניעות שחיקת הבושה שד‘ טבע באשה והרס 

החן הנשי של העדינות כיון שברוב האטרקציות האלו יש לבצע תנועות חדות ותזוזות קולניות והפוך השקט).

כמה  לאורך  ללכת  נדרשות  הבנות  טיול  במסלולי  מסלולים  גם  יש  והאטרקציות  הטיולים  מלבד 
ק"מ בצעידה רגלית ולפעמים זה בתוך נחל מים, ומכיון שיש עוד מטיילים לעיתים נוצר מצב שהבנות 
מטיילים  קבוצות  עוד  כשיש  קורה  זה  הנחלים,  של  השכשוך  בבריכות  מתרחצים  נוספים  ומטיילים 
וכמעט תמיד זה קורה, המטיילים הנוספים הם מכמה אוכלוסיות, חילונים, דתיים, ערבים... (וזה נראה כמו 

בים מעורב לצערינו, ח"ו)

בערב   7 משעה  שזה  הרחצה  שעות  לאחר  ים.  בחוף  הרקדה  לעשות  מודרני  מאד  נהיה  לאחרונה 
רוקדות  והבנות  ושירים,  תאורה  אורות,  רמקולים,  של  ציוד  שמביאה  מפעילה  אשה  מביאים  ומעלה. 
בחוף. מכיון שהחוף הוא פתוח יכולים להיות עוברים ושבים שמגיעים וגם אנשי הצוות שמפעילים את 
הרמקולים והציוד נמצאים במקום "עסוקים במלאכתם" וזה כל הזמן המונח / הביטוי שרץ שם זה לא 

נורא שהם רואים את הבנות רוקדות כיון שהם "עסוקים במלאכתם"...
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במלונות רבים יש בריכה במלון ויש אפשרות צפיה מהמלון לכיון הבריכה. אם יש עוד שוהים במלון 
אז הבריכה אינה אטומה 100%. מלבד זאת יש קרירות בהרבה סמינרים לגבי זה וזה לא נורא אם נכנסים 

אנשי צוות לבריכה ע"מ "לעסוק במלאכתם" או להודיע הודעות למצילה או לצוות המורות.

הבריכות במלון הנן סכנה רוחנית, בעיני ראיתי איך נכנסו אנשים לבריכה והאיצו בבנות לצאת כיון 
שכבר הסתיים זמן הרחצה והשוהים הנוספים במלון מעוניינים להכנס.

לא  כבר  היום  פתיחה  תוכנית  בד"כ   – הראשונה  התוכנית  ליליות.  תוכניות  יש  בלילה  סמינר  בכל 
מדברים אל הבנות אלא המסך מדבר אליהן. הכל מתבצע ע"י מחשב ומצגות – מצגת שם נרדף לסרט. 
בסרט רואים לבוש בלתי צנוע בעליל: פיאות ארוכות, חצאיות קצרות, לבוש מהודר במיוחד, תכשיטי 
וכל  מאד  מאד  מפואר  בבית  מוסרט  הסרט  כגון  יקרים,  לפרטים  לב  ושימת  נדיר  צבעים  שילוב  יוקרה, 

דבר קטן מקבל התיחסות יוקרתית אפילו העציצים יוקרתיים מאד לא בנורמות רגילות בכלל.

בתוכנית זו רוצים להעביר מסר, אבל הדגש על הפרטים השוליים הוא כ"כ עמוק וחזק עד כדי כך 
שאין בכלל הפנמה של מסרים ואין מסר.

לאחר התוכנית פתיחה שהיא ארוכה ורוב הזמן העיניים צמודות למסכי הענק. יש תוכנית שניה – 
אל תוך הלילה – הסרט!

בוחרים סרט חדשני בהפקה חדשנית שהוסרט בחו"ל, (היום אין כמעט סרטים שהוסרטו בארץ כי נופי חו"ל 
הרבה יותר יפים, ח"ו). הסרט אורך כ-3 שעות ומעלה. בוחרים בדרמה מותחת במיוחד (לפני הסרט הבנות הולכות 

שהן  להרגיש  כדי  אוכלות  הן  ולכן  הקיום  תחושת  את  מרגישים  לא  הפחד  מרוב  כי  לאכול  ומזון  חטיפים  עם  וחוזרות  לחדרים 

והצרחות  נוראי  פחד  של  ארוכים  רגעים  מכיל  הסרט  לגמרי).  מהמציאות  להתבטל  גורם  הסרט  כי  בעוה"ז,  חיות 

בנות  קבוצת  עם  בלילה   3 בשעה  לשבת  לנו  יצא  מפחידה,  מקהלה  כמו  למרחוק  נשמעות  הבנות  של 
שב"ה לא נכנסו לסרט וראינו מהחלונות השקופים של חדר האוכל את הבנות צורחות וקופצות ביחד 
בלי תאום בינהם מרוב הפחד והאימה, מדובר בצרחות נוראיות ומבהילות וניכר עליהן שהן חוות פחד 
נוראי ואיום, לאחר הסרט הבנות לא מסוגלות להרדם מרוב הפחד וגם המורות, ובד"כ הן נשארות ערות 
עד אור הבוקר, יש הרבה בנות שרועדות כפשוטו רעד בלתי נשלט מעוצמת הפחד (בעיקר זה קורה לבנות 
צעירות בשכבות גיל ט' י') יש בנות שחוו התקפי חרדה (כמו ח"ו בפיגועים ל"ע) וקשה מאד להרגיע אותן. המוזר 

וגם  במחנה  לסרט  פעם  בכל  מחכות  ובנות  המחנה  של  המהנות  החויות  אחת  הוא  בלילה  שהסרט  כאן 
לפחד.

יש עוד שתי נקודות שנראות קטנות אך הן גדולות שקורות כשאין שימת לב מצד ההנהלה והמורות 
וזה חוסר עמידה חזקה על שלמות הבנות ושלימותן הרוחנית כמו:

נהגים – יש נהגים שמדברים עם הבנות באוטובוסים או שרוצים לראות אם כל הבנות יושבות ותוך 
כדי נוגעים בבנות, מנסיוני ראיתי שכשהנהגים מקבלים הוראה ממנהלת או מורה שלא לדבר מילה עם 

הבנות והכל דרך המורה אז הם לא מעיזים.

חדר אוכל – בחדר האוכל של המלון יש בד"כ ערבים מלצרים בבר ואפשר לבקש שלא ידברו מילה 
עם הבנות ובכלל שלא ישהו שם, הכל תלוי ברצון ובשמירה של המורות כלפי הבנות.
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בפני  תכנית-צחוק  הוא  מרצה  כל  מיראת-שמים.  הבנות  את  ומנתקים  מורידים  בסמינרים  המרצים 
הבנות  הזמן  כל  סינון.  בלי  ליבם  הגיגי  כל  את  ומספרים  וחרפה,  בושה  הבנות,  עם  צוחקים  הם  עצמה. 
צריכות להשתתף בהרצאה ולהשלים אותם במשפטים ("קשר עם הקהל" - כפי שלמדו בקורס מרצים). יש המון 
לא  שהוא  מי  וגם  איתם,  ולהתייעץ  אליהם  להתקשר  שכדאי  השיטין  בין  ומרגילים  וקלות-ראש  שחוק 

יכול כרגע לענות הוא חוזר אליה כך שכל אחת תקבל מענה.

היתה הרצאה אצלינו בסמינר עם אחד כזה. הרגשתי איך שכל הבנות מתבהמות ממנו. היה פתאום 
כזה קור וכזו טומאה נוראית, לא ידעתי מה לעשות. הבעיה היא שבסוף ההרצאה ניגשו המורות למנהלת 
והודו על ההרצאה החזקה שדיברה על מטרת המדינה ביום העצמאות, והשמד שעשו לילדי העולים, 
בעוד שתוך כדי כך מתרחש שמד אמיתי של 200 בנות ויותר, בקלות הראש והשחוק וחוסר הצניעות 
ששררו שם. המורות עצמן בכלל לא יודעות שיש משהו הרבה יותר טוב מזה, כולם חיים בכזו אטימות 
שאינני יודעת איך זה ישתנה. בסיום ההרצאה היה צריך להיות שיעור, אבל ממש לא היה ניתן ללמד את 

הבנות, כולן היו אטומות, עייפות ורק חיכו ללכת הביתה.

יש התדרדרות נוראה בצניעות הבנות, בשיער פזור, בדברים שהיו ממש קו אדום אצל חרדים נפרצו 
גסות  גם  נהייתה  לעשות.  מה  יודעים  לא  וכבר  וכו'  ושקט  שאננות  יש  ומצפצף.  פה  פוצה  ואין  לגמרי 
ואוי  הכל,  להם  שחייבים  ומרגישים  מהם,  למבוגרים  פניהן  מעיזות  קטנות  ילדות  רגילה.  לא  וחוצפה 

ואבוי אם לא. יש תרבות אכילה ברחובות בלי בושה.

עוד קלקולים ממה שמכניסה עיריית בני ברק לנשים ונערות במחנינו

לעיתים תדירות ביותר עיריית בני ברק מביאה פרוספקטים שבהם הם מדווחים על לימודים חדשים 
על  יושבים  מאד.  שלהם מפתים  בקלות. הפרוספקטים  לאברכים, ונשים חרדיות ע"מ שיתפרנסו יותר 
כך מוחות בפרסום מהשורה הראשונה. יש גם פרסומות-רחוב בבני ברק, וגם פרסומות בתיבות הדואר 
בסיבסוד אדיר שממש נדרש לשלם על קורס רציני סכום מיזערי ביותר. שאלו את הממשלה למה הם 
מזרימים תקציבי ענק כה רבים לחרדים על מנת שילמדו, ענו להם זה רק למשך חמש שנים, ואחר כך 

נפסיק את התקציבים, אבל הם כבר לא יוכלו להפסיק את הלימודים.

עוד עשו מטעם עיריית בני ברק קורסים בחינם למחשבים לכל הגילאים, בנות ונשים. הקורסים הם 
דוקא  היתה  בפרוספקט  ההדגשה  לעבודה.  לחיים,  צריכים  שכביכול  תוכנות  מיני  כל  המחשב,  להכרת 
על בנות צעירות. כדי להירשם לקורס חייבים להגיע בהופעה אישית ולמלאות שאלון אישי מפורט. לי 
נראה שזה חלק מתכנית ההסתגלות, והמטרה שלהם היא גיוס בנות, וכך יוכלו לראות מי הבנות שיש 
בהן סדק כדי לשכנעם לתפקידים במדינה. כרגע הם מתמקדים בגיוס הבנים, אך לא ירחק היום שהם 
יאמרו את זה בפה מלא, כי דרך הישיבות יגיעו לסמינרים. הם יודעים שאם יאמרו בפה ברור "גיוס בנות", 
ה' ירחם מה יקרה, לכן הם עושים זאת בשקט, אך כך מטמיעים את הרעיון, ולא ירחק היום שהם יאמרו 

זאת בפה מלא. יש תחושה של אזלת יד. יש להם כחות ועצמה, מה עושים כנגד זה?

פרות הנושרים מהחינוך והדוגמא שהבנות מקבלות מכל הנ"ל.

חוץ לארץ. 



. פרק שלישי64   |

לטיסה,  כסף  חוסכות  צעירות  בחורות  לתאר.  ניתן  שלא  ברמות  מתרחבת  הזו  התופעה  לזמן  מזמן 
ובקיץ ובחורף יוצאות חבורות חבורות לטיול ברחבי העולם. יותר ויותר בנות מספרות על כך, גם מורות 
טסות עם משפחותיהן. אצל המודרניות זה טיסה לטיול אצל גוים, ביקורים באתרים, קניות בקניונים. 
אצל "החזקות" זה קברי-צדיקים בארצות-הנכר. אינני באה להביע דיעה בנוגע לקברות-צדיקים, אבל 
נהפכה  ֵאיַלת  דרשני.  אומר  זה  מהארץ –  יורדות  ובמהירות  לשם  לנסוע  חייבות  בנות  הרבה  כך  כשכל 
נוחה  חכמים  רוח  שאין  ובמקומות  מפוקפקים  באתרים  שם  ביקרו  בנות  הרבה  פתוח.  נסיעה  לקו  כבר 
מהם. הבהלה לחו"ל הולכת וגוברת. ובשביל זה הבנות משננות מילים באנגלית כאילו היו פסוקי-קודש 
חלילה. השפה האנגלית היא ברמת-על כיון שבחופש הן תצטרכנה לה בטיסה ובנכר בזמן אמת. כמובן 
גם  לכך  שגרמה  אציין  מנותקות.  אחר,  פנים  במבע  אחר,  בלבוש  אחר,  משהו  כבר  משם  חוזרות  שהן 
תעשיית הסרטים שמצולמים רק בחו"ל באיזורים שונים ומשונים, ומציינים זאת באותיות של קידוש 
במה  לימודי  לומדות  בנות  ויותר  שיותר  שגורם  מה  וכו',  בהודו  ביפן,  הוסרט  בהולנד,  הוסרט  לבנה: 
ומשחק, כדי להיות חלק מהצוות הנבחר של שחקניות בסרט ה'חרדי', וכך תוכלנה לנסוע לחו"ל ועוד 

להרוויח על כך כסף.

לפי איך שזה נראה, מצב האטימות של הבנות, האדישות, הקרירות, הזלזול שנהיה לקדושה, קשה 
לתאר מה יקרה בעוד שנה לבנות החרדיות ה"י.
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