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דבר המערכת

להיות נכונים
 למסירות נפש 

בתולותי 
ובחורי 
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המספרים במטרה 
2לקחת עוד חללים 

ד " ס ב

ביציאת בני ישראל ממצרים, עמדו על ים סוף במצב של חוסר 
אונים, מאחור המצרים רודפים אחריהם, ולהתקדם לא יכלו, 

מפני ים סוף שסגר עליהם.

לפני  ישראל  עם  על  הדין לקטרג  מידת  באותה שעה החלה 
הקב”ה “הללו עובדי ע”ז והללו עובדי ע”ז, הללו מגלי עריות 
והללו מגלי עריות”, מיד אמר ה’ למשה, אין הדבר תלוי אלא 

בכם, “דבר אל בנ”י ויסעו”.

ובנימין,  יהודה  השבטים  היו  להוראה  שנשמעו  הראשונים 
צעקו  לצווארם,  הגיעו  עד שהמים  הים  לתוך  להכנס  והחלו 
צעקתם  את  ה’  שמע  נפש”,  עד  מים  באו  כי  ה’  “הושיענו 
ובקע להם את הים, ולאחר שנעשה הנס, גם עשרת השבטים 

הנותרים נכנסו לים.

בני  “ויבואו  כתיב  דמחד  בפסוקים,  סתירה  מתיישבת  ובזה 
ישראל בתוך הים ביבשה”, משמע שנכנסו לים ממש, ומאידך 
“ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים”, משמע שהלכו  כתיב 

על יבשה ולא בים, ולפי”ז מתבאר דהכתוב בתוך הים מדבר 
על יהודה ובנימין, והכתוב ביבשה בתוך הים, מדבר על שאר 

השבטים שנכנסו רק לאחר שנבקע הים.

במסגרת  למד  לא  אם  גם  חרדי,  בחור  כל  מזמן,  לא  עד 
על  ולשמור  הטמא,  מהצבא  בקלות  להפטר  יכל  לימודים, 
נחרצות  התנגד  אליו  החרדי,  הנח”ל  הקמת  עם  אך  יהדותו, 
אחד  לכל  ניתנת  לא  בה  חדשה  מציאות  נוצרה  זיע”א,  מרן 
את  לשנות  החלו  לאט,  לאט  וכך,  מהם,  להפטר  האפשרות 
ההסדרים שהיו קבועים עוד מימי קום המדינה לגבי בחורים 
ואברכים שתורתם אומנותם, ומספר המתגייסים הולך וגובר 

משנה לשנה רח”ל.

משחוקק חוק הגיוס הנורא המטיל על המדינה לגייס אלפים 
שאת  ביתר  לכרסם  המדינה  החלה  החרדי,  הציבור  מבני 
במעמדם של בחורי הישיבות והאברכים באמצעות אמתלאות 
למוקד  מגיע  מהמקרים  ניכר  חלק  שחר,  חסרות  שונות 

הטלפוני של האיגוד חדשים לבקרים, וניכר מאמץ עילאי מצד 
השלטונות להפיל את טובי בנינו לשמד. 

חסרות  תקנות’  ‘מתקן  הביטחון  ומשרד  לפשוע  הרבו  כעת 
בני  של  במעמדם  ולפגוע  להוסיף  בכדי  ברשעותן,  תקדים 

הישיבות הקדושות והכוללים.

ואברכים  בחורים  עוד  להעמיד  נועדו  אלו  חמורות  תקנות 
וב”ה  ישראל,  אלמן  לא  אמנם,  קשים.  נסיונות  בפני  רבים 
האיגוד עושה הכל בס”ד בכדי לעזור לכל בחור ואברך, אך 
עלינו לדעת כי אנו עומדים בפני מציאות דומה לזו של בנ”י 
על ים סוף, וכשם שנבקע הים רק לאחר שיהודה ובנימין מסרו 
נפשם ורק כשהגיעו מים עד נפש נבקע הים ואז בזכותם עברו 
כל בני ישראל, כך עלינו למסור את הנפש מול כל המכשולים 
והאיומים אשר מציבה ומגבירה המדינה כל העת, ובזכותכם 
ללמוד  ישבו  הבאים  הדורות  וכל  הנוראה  הגזירה  תתבטל 

תורה בנחת וביישוב הדעת מרוב כל. אכי”ר.                     

29.11.2015
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משרד ראש הממשלה
    

מזכירות הממשלה
    

החלטות הממשלה
בנטל הביטחוני והכלכלי שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון2013    

מזכירות הממשלה
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהוהחלטה מספר  638 של הממשלה מיום 28.07.2013

נושא ההחלטה

שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי
מחליטים

והכלכלי, כמפורט להלן:א. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 396(נטל/23) מיום 19 ביוני 2013, לאמץ את המתווה לשותפות ונשיאה בנטל הצבאי
1. בהחלטה זו:  הגדרות:

א. החוק המתקן - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מספר 19 והוראת שעה) (שילובם של תלמידי ישיבות), התשע"ג-2013,

ולכשיושלם הליך החקיקה – חוק שירות ביטחון (תיקון מספר 19 והוראת שעה) (שילובם של תלמידי ישיבות), התשע"ג-2013.

הצעת חוק 671).ב. הצעת חוק השירות האזרחי - הצעת חוק השירות האזרחי, התשע"ב-2012 (ה"ח הממשלה 671 מיום 14.3.2012, להלן-

ג. חוק דחיית שירות – חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002.

ד. חוק השירות האזרחי לתלמידי ישיבות – הצעת חוק השירות האזרחי לתלמידי ישיבות (הוראת שעה),  התשע"ג-2013,

ולכשיושלם הליך החקיקה – חוק השירות האזרחי לתלמידי ישיבות (הוראת שעה), התשע"ג-2013.

ה. חוק שירות ביטחון– חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986.

ו. שירות אזרחי-חברתי – שירות לאומי של בני מיעוטים בהתאם  לקבוע בהחלטה זו.

ז. תלמיד ישיבה – מיועד לשירות ביטחון הלומד בישיבה שאישר שר הביטחון בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והחוק
המתקן.

ח. תקופת המעבר – התקופה שסיומה בחודש יולי 2017, או במועד בו חל סעיף 16(ג) לחוק המתקן, על פי המאוחר
שירות תלמידי הישיבות:מביניהם.

ישיבות הסדר:2. שירות תלמידי ישיבות יהיה בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והחוק המתקן.

3. מסלול ישיבות ההסדר יופעל בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והחוק המתקן.

במסלולי פיקוד או בתכניות "השילובים".4. לקבוע כי נכון לעת הזו יעמוד משך השירות הצבאי הפעיל במסלול השירות המשולב על 17 חודשים, למעט מי שישרתו

5. להנחות את שר הביטחון לפעול בשיתוף עם איגוד ישיבות ההסדר, לעודד הצטרפות לתוכניות ה"שילובים" בישיבות

ההסדר, במסגרתן מחויב שירות פעיל של 24 חודשים, וכן לעודד השתלבות במסלולי פיקוד לתלמידי ישיבות ההסדר, והכול
במגמה להאריך את משך השירות הפעיל במסגרת מסלול זה.

6. לקבוע כי שר הביטחון יביא לדיון בממשלה את סוגיית הארכת משך השירות הצבאי הפעיל במסלול ההסדר, ואת שאלת 

ישיבות הסדר חרדיות:המאוחר מביניהם.הצורך בשינויה בשים לב לעיקרון השוויון בין המשרתים בצה"ל, לא יאוחר מחודש יולי 2017 או מתום תקופת המעבר, על פי

7. מסלול ישיבות ההסדר ייפתח בפני ישיבות חרדיות שיוכרו על ידי שר הביטחון, בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והחוק
ישיבות גבוהות ציוניות:המתקן.

מרכז קליטת חרדים (להלן - מח"ר):8. שירותם של תלמידי הישיבות הגבוהות הציוניות יהיה בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והחוק המתקן.

9. להטיל על שר הביטחון לפעול להקמת מרכז קליטת חרדים (להלן -  מח"ר), לשם ביצוע תהליכי רישום ובדיקות של

תלמידי ישיבה המיועדים לשירות ביטחון וכן לשם מתן מידע על שירות בצה"ל ובשירות האזרחי לתלמידי ישיבות והכל בכפוף

כאמור בסעיף 63.לחוק שירות ביטחון והחוק המתקן, וכן לשם מתן מידע על האפשרויות שמעמידה הממשלה לעידוד והרחבת שילוב בתעסוקה

10. להנחות את שר הביטחון לזמן למח"ר מעבר לנציגי צה"ל, את נציגי גופי הביטחון הרלוונטיים למסלולי היחידות מחוץ

לסדר הכוחות של צה"ל וכן להנחות את שר הכלכלה ומנהל הרשות לשירות אזרחי לפעול בתאום עם משרד הביטחון לצורך 6

כינוס חירום של ראשי הישיבות שליט”א 
ורבני איגוד בני התורה הספרדים, בעקבות 

‘התקנות’- מזימה חדשה של משרד הבטחון 
העלולה להמיט חלילה חורבן על עולם התורה
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נן דבר            נורא ואיום, יש לעמוד בתוקף על כך שמה שהיה הוא שיהיה!” גדולי הרבנים שליט”א בכינוס חירום: “התקנות הללו הי

המשך בעמ' 7 <<

משפטנים מתריעים: "הממשלה מבקשת לעמוד ביעדים ע"י הגדלת השוליים של הציבור החרדי" | "ראשי הישיבות, יה      פכו פקידים של שר הביטחון ובמקום לנהל ישיבה ולהרביץ תורה, ייאלצו להקדיש זמן במרדף אחר דרישות התקנות" | 
"התקנות מתערבות באופן בוטה בניהול עולם התורה, ולמעשה מפקיעים את התורה מידי לומדיה, וכמו שלבית הדין ה        רבני אין כיום כל סמכות בלעדית למעט בענייני גירושין, כך רוצים לקחת מידי הרבנים שליט"א את הנהגת עולם התורה".

פרסום
ראשון

יעבור את גיל 24? האם בכך מיד יפסל ה’כולל’...?! 
וכדו’  הפריפריה  ובערי  קטנים  שבישובים  לציין  יש 
פחות  מצויים  ששם  כיון  בהרבה,  חמור  המצב 
מאגדים  שם  המצויים  הבודדים  והכוללים  אברכים, 

בתוכם גם אברכים מבוגרים יותר.
כזכור, רבני האיגוד פנו בעקבות כך אל מרן הראש”ל 
שליט”א, אשר יצא בפניה נרגשת; “בקשת עזרה דחופה 
במכתבו:  כתב  וכה  הקודש”  בארץ  הכוללים  לאברכי 
“בתקופה האחרונה הוצגה בפנינו ע”י העוסקים בנושא 
בעיא חמורה שנוצרה בעשרות רבות של כוללים, ובפרט 
בכוללים הספרדים המצויים בערי הפריפריה והישובים 
הקטנים שנמנע מהם מלקבל מהצבא ‘מעמד בן ישיבה’ 

למרות היותם שוקדים על התורה ולומדים בכולל...”.
מכתבו הנרגש של מרן הראשל”צ, נשלח ע”י איגוד 
העוסקים  ולעסקנים  לח”כים  הספרדים  התורה  בני 
בנושא, והם התחייבו כי יפעלו בכל כחם לתת מענה 

לבעיה כאובה זו.
לאותם  עד  חלחלה  התורה  זעקת  כי  בעליל  ניכר 
אך  הביטחון,  ממשרד  התקנות’  ‘מתקני  רשעים 
במקום לתקן “שלא תהיה חלילה מציאות כזאת שאברך 
שזעקו  כפי  ישיבה”  בן  מעמד  יקבל  לא  בכולל  הלומד 
ויוצאים  ליצני משרד הביטחון,  גדולי התורה, באים 
ב”בשורה” מיוחדת לפריפריה: “על אף האמור בתקנה 
רשאי השר  דיחוי(  מינימלי של דרושי  )- מס’  4 )א( 
לקבוע רשות מקומית המדורגת באשכולות 1 עד 3 במדד 
הפריפריאליות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בה 
לא תחול הוראות תקנה 4 )א( ותוכר בו ישיבה אף אם 

אינה עומדת בהוראות התקנה האמורה”.
הפריפריאליות  ש”מדד  בזה,  הגדול  האבסורד 
באשכולות 1 עד 3” הוא הגדרת מרחק גיאוגרפי של 
ישובים אלו ממרכז הארץ, וכן מדד החוסן הכלכלי 
של התושבים בישובים אלו, אך אין כל קשר כמובן 
בין נתונים אלה ובין מצב הכוללים “בערי הפריפריה 
בישובים  כוללים  ישנם  הרי  הקטנים”,  והישובים 
גיאוגרפית  מבחינה  מאד  קרוב  שנמצאים  קטנים, 
אברכים   5 של  מינימלי  מס’  בהם  אין  אך  למרכז, 
‘דרושי דיחוי’. כך גם ישנם ערים וישובים המבוססים 
מאד מבחינה כלכלית, אך אין בכוללים שם את המס’ 
המינימלי הנ”ל. כך שכללים אלה בהגדרת ה’פריפריה’, 
אין בינם ובין פתרון המצב של האברכים באותם הישובים 

ולא כלום.
יתרה מכך, מעיון באותו מדד המדובר, נוכחנו לדעת כי 
מדובר במספר מצומצם מאד של אזורים מרוחקים, בהם 

“מעשייה נאה”
ברוכת  למשפחה  אב  שמים,  וירא  תם  כפרי  יהודי 
‘צר  צרתו;  את  בפניו  ושטח  הרבי  אל  פנה  ילדים, 
לכל  וצפוף  קטן  נעשה  הדל  הבית   - המקום’  לי 
את  גם  ‘הכנס  הרבי,  לו  כן’ אמר  ‘אם  בני משפחתו. 
העיזים שבחצר לתוך הבית...’ היהודי, כחסיד נאמן, 
עשה כהוראת רבו, למרות שלא הצליח להבין כיצד 
הלכה  רק  כמובן  הצפיפות  הבעיה,  את  יפתור  זה 
פנה  לו  בצר  נסבלת.  לבלתי  כבר  והפכה  והחמירה 
החמיר’,  רק  ‘המצב  בפניו:  והתאונן  הרבי  אל  שוב 
‘אם כך, הוצא את העיזים...’ וליהודי  ‘נו’ אמר הרבי 

ומשפחתו היתה הרווחה...
בבואה  הינו  זו,  נאה’  ‘מעשייה  שמאחורי  הרעיון 
בבואם  השלטונות  של  הקבועה  לשיטה  דבבואה 
לגזור גזירות על הציבור החרדי, ]בשפה ‘מכובסת’: 
“לתקן תקנות בחוק”[ ועל הדרך להשתיק כל מחאה 
ה’תקנות’  שלל  בין  ‘עיזים’  כמה  מכניסים  ציבורית; 
ב’תיקון’  ומתפארים  חלקם  את  מוציאים  ואח”כ 
וב’הישג’ המרשים. כך מצליחים לבלבל ולהסיח את 
המשמעותיות  הגזירות  את  ולהותיר  הציבור,  דעת 

שרצו מלכתחילה.
יודגש כי בכל שינויי החקיקה, התקנות וכל המזימות 
השונות, ישנה מטרה מרושעת, לצמצם ככל האפשר 
להגדיל את  ובכך  הדיחוי/הפטור,  כמות מקבלי  את 
לגיוסם  ולהביא  ישיבה’  בן  ‘מעמד  נשללי  מספר 

בפועל של כמה שיותר בני ישיבות ח”ו. 
להלן דוגמא מתוך התקנות החדשות העלולות חלילה 
להכנס לתוקף בימים אלו. לא ניתן עדיין לדעת מה 
הוכנס כ’עיזים’ בעלמא ומה מהגזירות יישאר בפועל. 
ניתן ללמוד מן הדברים עד כמה חכמים המה  אבל 

להרע.

מס’ מינימלי של ‘דרושי דיחוי’. 
אחד הדברים החמורים, המוצג בערמומיות כ’הישג’; 
הורדת המספר המינימלי של ‘דרושי דיחוי’ בכוללים 
ל-5 אברכים במקום 10, המשמעות היא: בכל כולל, 
 5 גם אם יהיו בו עשרות רבות של אברכים, אם אין בו 
אברכים מתחת גיל 24! לא תינתן אפשרות להוציא דיחוי 
על  הגזירה  את  מותיר  זה  תנאי  הצעירים,  לאברכים 
מרבית הכוללים, גם לאחר ה’תיקון’ של הורדת מספר 

‘דרושי הדיחוי’ ל- 5 אברכים.
בעיה חמורה נוספת: גם בכולל בו יהיה סך האברכים 
הנדרש, מה יעשו לאחר שאחד מהאברכים ה’צעירים’ 

כמעט לא קיימים כוללי אברכים כלל, כך שכל ההוספה 
חול  זריית  הינה  לטובה’,  הפריפריה  ‘החרגת  של  הזאת 
וזלזול  מקוממת  בחוצפה  כאן  ומדובר  הציבור,  בעיני 

מכעיס, בבקשתם והוראתם של גדולי ישראל. 

לקדם  ובכדי  המסוכנות  התקנות  בעקבות 
וראשי  הרבנים  נאספו  הרעה,  פני  את 
במעונו  חירום  לכינוס  שליט”א  הישיבות 
של הגאון הגדול ר’ דוד יוסף שליט”א ראש 
חכמי  מועצת  וחבר  דעת  יחוה  מוסדות 
התורה, לטכס עצה ולהערך למול מזימות 

משרד הבטחון.

לנולוותר!אסור

בימים הקרובים זומם משרד הבטחון להכניס לתוקף 'תקנות חדשות' בחוק הגיוס, אשר עלולות 
חלילה להמיט הרס וחורבן על עולם התורה והישיבות הקדושות | היו לא תהיה!

כינוס חירום של 
ראשי הישיבות

הגדולים  הגאונים  הרבנים  נכחו  החירום  בכינוס 
שליט”א: רבי יהודה כהן ראש ישיבת “יקירי ירושלים”, 
רבי אליהו טופיק ר”י “באר יהודה”, רבי יצחק כהן ר”י 
חיים”,  “מאור  ר”י  שטרית  יוסף  רבי  אברהם”,  “אהלי 
רבי יצחק טופיק ר”י “באר יהודה” ורבי יורם מימון ר”י 
“תורת משה”, בנוסף השתתפו בכינוס רבני האיגוד הי”ו, 
והעסקנים המעורים בנעשה במשרדי הממשלה ובתחום 
החדשות.  ולתקנות  הגיוס  לחוק  הנוגע  בכל  המשפטי, 
הגאון רבי יצחק טופיק שליט”א ורבני ה’איגוד’ השמיעו 
החדשות.  שבתקנות  החמורות  הסכנות  על  סקירה 

מדברי הרבנים הגאונים שליט”א בכינוס החירום:
 מורינו הגאון הגדול הרב יהודה כהן שליט”א ר”י “יקירי 
במטרה  המספרים  את  ומגדילים  “באים  ירושלים”: 
לקחת עוד חללים, לא יקום ולא יהיה לא נסכים עם 

זה”
איך  מחפשים  הם  התורה,  עולם  את  מחפשים  “הם 

לגייס אותנו, אסור לנו לוותר!”
...”הם לא מחפשים לעשות סדר, אלא מחפשים איך 

4. אין לעבור מ”ישיבת הסדר” לישיבה חרדית או מ”ישיבה 
ציונית גבוהה” לישיבה חרדית, מאידך מותר לעבור מישיבה 

חרדית ל”ישיבת הסדר” או ל”ישיבה ציונית גבוהה”.
פשוט חוקי סדום! “את אשר אסרת התרתי, ואשר התרת 
אסרתי” )- וידוי ליוה”כ לרבינו נסים גאון(. כידוע הוראת 
רבותינו ובראשם מרן רשכבה”ג רבינו עובדיה יוסף זיע”א 
שאיסור גמור ללמוד ב’ישיבות’ תיכוניות ויש ללמוד רק 

בישיבה קדושה.
תנאי ההכרה בישיבה ופסילתה אם לא תעמוד בתנאים 

הבאים:
לעמוד  הישיבה  נדרשת  בישיבה  ההכרה  מתנאי  כחלק   .5

ב’כללי תכנון ובניה’...
שימו לב לרשעות! כל ישיבה עם תוספת בניה קלה או 
ע”י  מוכרת  ישיבה  אינה  וכדו’,  לא מאושר  איזה קראוון 

משרד הבטחון ולא תוכל להוציא ‘דיחוי’)!(.
כוללים  בישיבה  הלימוד  תכני  כי  יצהיר  הישיבה  “ראש   .6
לימודי קודש ובין היתר, תורה בכתב, תורה שבעל פה, מוסר 

וחינוך לקיום תורה ומצוות בדרכי נועם”.
חמור במיוחד! מלבד ההתערבות הבוטה בתכני הלימוד, 
תקדים חמור ומקומם כשלעצמו, הדרישה ‘לחנך לקיום 
מכשול  בחובה  צופנת  נועם”’  “בדרכי  ומצוות  תורה 
גדול: כל ראש ישיבה )או כל איש צוות חינוכי כמופיע 
שאר  או  הצבא  סכנות  כנגד  שיתריע  נוספים(  בסעיפים 
פרצות בחומת הדת, יגרום לפסילת ‘ההכרה בישיבה’ ע”י 

1. כבר בישיבה קטנה יצטרכו בני 17 להגיש ‘דיחוי’.
עד היום בן 17 היה נדרש רק להצהיר על לימוד בישיבה, 
18 - בישיבה גדולה, נדרש להביא דיחוי. ומכיוון  ובגיל 
שעפ”י הכללים השרירותיים, בכדי שישיבה תוכל להנפיק 
דיחויים לתלמידיה עליה להכיל לכל הפחות 25 ‘דרושי 
כזו  עם  קטנה  ישיבה  שתהיה  מצוי  ואינו  כמעט  דיחוי’! 
הישיבות  רבים מתלמידי  אלו.  בגילאים  תלמידים  כמות 
הקטנות יעמדו בפני מצב בלתי אפשרי, בו לא יהיה ניתן 

להנפיק להם דיחויים. 
דיחוי  יום   14 תוך  להגיש  יש  לישיבה  מישיבה  במעבר   .2

מהישיבה החדשה, ולא, ישלל אוטמטית ‘מעמד בן ישיבה’.
‘תקנה’ זו נועדה לנצל בציניות מצב שכיח של בני ישיבות 
מעט  לא  לוקח  כשלעיתים  לישיבה,  מישיבה  שעוברים 
שנבחן  ועד  מתאימה  חילופית  ישיבה  שנמצאת  עד  זמן 
בסוף  בישיבה  שמסיים  מי  או  וכו’,  לישיבה  ומתקבל 
‘זמן’ ובתקופת בין הזמנים אינו רשום בישיבה, ומתחיל 
רק בתחילת ה’זמן’ הבא את הישיבה החדשה. וכן בחור 
שמתחתן, עד שמוצא כולל מתאים, בדר”כ רק בתחילת 

‘זמן’ הבא ובפרט כשמתחתן לקראת סוף ה’זמן’.
את  מיד  יפסיד  בזמן,  הגיוס  בלשכת  התייצב  שלא  מי   .3

‘מעמד בן ישיבה’ ולא יוכל יותר לקבל דיחוי.
סיבה שהיא,  בזמן מכל  היה מתייצב  מי שלא  היום,  עד 
לקביעת  ואפשרות  נוספות  התראות  לביתו  מקבל  היה 
בפעם  הגיע  שלא  מי  כי  קובעת  זו  ‘תקנה’  נוסף,  מועד 

הראשונה, יפקע מעמדו מיד.

משרד הביטחון, וממילא לא תוכל להוציא דיחויים.
מסמך  או  מידע  כל  הישיבה  מנציג  לדרוש  רשאי  “השר   .7

נוסף הדרוש לה לשם גיבוש המלצתה” . 
במידה ויחסרו אישורים שונים ואולי גם כללי בטיחות/

בירוקרטיה, עלולים לפסול ישיבה מלהוציא ‘דיחוי’.
8. אם לא די בכל זה, ישנו תנאי נוסף:

“אישור להכללה ברשימה יינתן לתקופה שלא תעלה על 
חמש שנים”.

כלומר, גם אם הישיבה הצליחה לשרוד את כל התנאים 
הנ”ל, נדרש אישור מחודש ממשרד הביטחון כל 5 שנים. 
]כנראה, ככל שלא יהיו מספיק מתגייסים, ינסו בכל זאת 
למצוא ‘פגמים’ גם בישיבות שאושרו ולשלול גם מהם את 

‘ההכרה’ מטעם...[.
עדיין  התנאים?  בכל  ותעמוד  עומדת  עמדה,  הישיבה   .9

הישיבה תלויה בחסדי ‘השר ירום הודו’...:
התקיימו  מהרשימה...]אם[  ישיבה  להסיר  רשאי  “השר 
הסרת  את  השר  לדעת  המצדיקים  מיוחדים  טעמים 

הישיבה מהרשימה..”.
במוחו  לעלות  שעשויים  המיוחדים”  ה”טעמים  מהם 
של  אחיתופל  ליועצי  התורן?  הביטחון  שר  של  הקודח 

משרד הביטחון פתרונים..

תנאים ודרישות קפדניות ונוקשות כלפי בני הישיבות והאברכים: 

התקנות יגרמו להורדת מעמד מבחורים ואברכים רבים!
עו”ד מורן ברוך הי”ו שנכח בכינוס, שלח לאחר מכן מכתב 
ומשתתפי  הרבנים  ולשאר  שליט”א  יוסף  להגר”ד  מיוחד 
שלא  נוספות  נקודות  מספר  על  התריע  בדבריו  הכינוס. 
המגמה  את  להגדיר  היטיב  דבריו  ובסיום  בכינוס,  הועלו 

המרכזית הנלוזה של התקנות:
הישיבות/כוללים,  ראשי  לפיה  מגמתיות,  כן  אם  ניכרת   ...“
ישיבה  לנהל  ובמקום  הביטחון  שר  של  פקידים  יהפכו 
ולהרביץ תורה, ייאלצו להקדיש זמן לא מבוטל במרדף אחר 
ומעמיסות  בירוקרטיות  הן  התקנות  רוב  התקנות.  דרישות 
נטל בירוקרטי כבד, הן על כתפי ראשי הישיבות/כוללים והן 
בחורים/ להרבה  לגרום  עלול  והדבר  התלמידים,  כתפי  על 
אובייקטיביות.  טעויות  בשל  הדיחוי  צו  את  לאבד  אברכים 

התקנות מתערבות באופן בוטה בניהול עולם התורה, ולמעשה 
מפקיעים את התורה מידי לומדיה, וכמו שלבית הדין הרבני 
אין כיום כל סמכות בלעדית למעט בענייני גירושין, כך רוצים 

לקחת מידי הרבנים שליט”א את הנהגת עולם התורה”. 
הקשחת התנאים להכרה כ’בן ישיבה’!

כמו כן איגוד בני התורה הספרדים פנה לעו”ד אורי ציפורי 
“מעיון  מתריע:  הוא  בה  מפורטת,  דעת  חוות  שהוציא 
לעמוד  מבקשת  הממשלה  כי  ללמוד  ניתן  המוצעות  בתקנות 
ביעדים ע”י הגדלת השוליים של הציבור החרדי. אם עד כה 
ניתן היה לומר באופן כללי כי כל בחור ישיבה שיושב ולומד 
זכאי לדחיית שירות, הרי שעתה התקנות החדשות מבקשות 
להגדיל את השוליים ע”י הקשחת התנאים להכרה כבן ישיבה 
לוחות  בקביעת  ביטוי  לידי  בא  זה  דבר  אומנותו.  שתורתו 
הזמנים,  מלוחות  החריגה  תוצאות  החמרת  נוקשים,  זמנים 

הגדרת המונח “ישיבה” ועוד”. 

חוות הדעת של עורכי הדין הונפקה עבור המחלקה המשפטית של איגוד בני התורה הספרדים, רבנים, אישי ציבור או עסקנים, המעוניינים לקבל את 
חוות הדעת המלאה לתועלת הענין, יפנו למחלקה המשפטית בטל’ 02-6507494

"המדינה מחויבת לעשות 
תקנות שיעזרו למילוי יעדי 

הגיוס"

משפטנים מתריעים מפני השלכות התקנות על 
עולם התורה: 

במהלך הכינוס, הודה במפורש אחד 
הבכירים  הפוליטיים  מהעסקנים 
ואמר:  ה’תקנות’  בנבכי  המצוי 
“צריכים להבין שעבר חוק גיוס, בחוק 
הגיוס יש יעדים שהציבור החרדי צריך 
לעשות  מחויבת  המדינה  בהם.  לעמוד 
הגיוס”!  יעדי  למילוי  שיעזרו  תקנות 
יכולתו  ככל  לפעול  הבטיח  הוא 
ולמזער  החדשות  התקנות  לביטול 
יהיה  שלא  בכנות  הבהיר  אך  נזקים, 
לאחור  הגלגל  את  להחזיר  ניתן 
שכן  הישנות  התקנות  את  ולהמשיך 
המצב כיום הוא לאחר מעשה... “כי 

נמכרנו אני ועמי להשמיד...” רח”ל
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בתולותי 
ובחורי 
הלכו 
בשבי

"

"
להביא  מטרתם  וידוע  כשגלוי  וכמה  כמה  אחת 

לגיוס בנות חלילה וחס. לא יקום ולא יהיה!

הרבנים שליט”א מתריעים אם לא נעמוד היום 
כחומה בצורה כנגד מגמה מסוכנת ונוראה זו 
ועוד. אם עד  עוד  ויחמיר חלילה  ילך  המצב 
היום התרענו על גזירת הגיוס לבחורי ישראל 
אשר כל גדולי ישראל ובראשם מרן רשכבה”ג 
שומר  “לכל  חמור  באיסור  אסרוהו  זיע”א 
לימודים”  במסגרת  אינו  אם  אף  ומצוות  תורה 
המפורסם  במכתבם  ישראל  גדולי  כלשון   -(
“אזהרה חמורה” תשרי תשס”א(, הרי שעתה 
אנו מגיעים למצב נורא ואיום זה, מי פילל ומי 
מילל שעוד נצטרך להתריע על גזירה נוראה 

של גיוס בנות, ה’ ירחם!

בשיחה שערכו רבני האיגוד במעונו של הגאון 
הגדול ר’ ציון בוארון שליט”א בדבר הגזירה 

הנוראה, ביקש הרב שליט”א למסור את הדברים 
דלהלן לפרסום ב”זעקה ממזרח”

‘’כאשר יש רפיון במאבק על 
הבנים, משנאי ה’ פועלים גם 

אצל הבנות’’

“אמנם אנחנו בגלות קשה ונוראה אבל מחובתנו 
לדעת וזה דבר ברור – כאשר יש רפיון במאבק 

על הבנים, משנאי ה’ פועלים גם אצל הבנות”.
חמור  דבר  זהו  ישראל  בת  של  המעצר  “עצם 
הצניעות  גדרי  כל  ופריצת  כמוהו  מאין  ונפשע 
ה’’י וזה עוד לפני גזירת הגיוס עצמה שכל גדולי 
הדור הקודם קבעו שזה ‘יהרג ואל יעבור’ שאלו 
בהם  שיטיל  דהוא  מאן  שאין  פשוטים  דברים 

ספק.”
“האחריות למנוע זאת מוטלת על כל אחד ואחד, 

התנכלויות מכוונות
התאפשר  השנים  כל  קיים  שהיה  בהסדר 
לכל בת המצהירה על עצמה כשומרת שבת 
וכשרות לקבל באופן מיידי ‘פטור מטעמי דת’, 
לשם כך היה על הבת להופיע בפני רב או דיין 
במשרדי המוסד החינוכי, ולחתום על תצהיר 
מתאים. בדרך כלל הדבר נעשה באופן מרוכז 
הבנות  כשכל  החינוך,  ובמוסדות  בסמינרים 
שולחת  המוסד  והנהלת  רב,  בפני  חותמות 
היה  בזה  לצבא,  במרוכז  התצהירים  כל  את 
תם הענין. כך היה עד לאחרונה, וכך מתנהל 

הסדר זה עד היום בחלק מהמוסדות.

המצב כיום
מזה כשנתיים שהצבא החל לזמן בנות ללשכת 
‘פטור מטעמי  הגיוס לחתום שוב על תצהיר 
במרמה  והתעלמות  התכחשות  תוך  דת’, 
ע”י  שנחתמו  מהתצהירים  מצח  ובעזות 
הבנות ונשלחו ע”י המוסד כפי שהיה תמיד, 
למרות הוכחות משלוח חד משמעיות כדואר 
רשום וכד’. כך בעקשנות וברשעות מבקשים 
בכדי  הגיוס  בלשכת  להתייצב  בנות  להכריח 
כבר  כך שלחלקן  כדי  לקבל את הפטור, עד 
נשלחו התראות לפני מעצר ואף צווי מעצר 
רבות  סמינר  בנות  על  מידע  ]בידינו  בפועל, 
תחת  כיום  הנתונות  נוספות  ומערים  מירושלים 
לעשות,  מגדילים  פעם  ומידי  מעצר[  איומי 
בהתנהגות  כגרועים שברשעי אומות העולם 
בכל הדורות, ומשליכים בת לכלא הצבאי על 
מנת לבדוק את מידת הערנות וההתנגדות של 

הציבור.
מבנות  לדרוש  ואיום!  נורא  הוא  זה  חמור  מצב 
הגיוס הצבאית,  לבוא ללשכת  ישראל הכשרות 
מקום הסחי ומיאוס אשר כל גדולי ישראל זיע”א 
ויבלחט”א אסרוהו באיסור חמור של “יהרג ואל 
בת  הדעת!  על  יעלה  שלא  דבר  הוא   - יעבור” 
ולו  חלילה  כזה  מסוכן  למקום  תלך  לא  ישראל 
ועל  שם!  תדרוך  לא  ישראל  בת  אף  קט!  לרגע 

ויותר מכך על כתפיהם של נציגי הציבור החרדי, וכאשר 
מבני  הינם  הבנות  שמרבית  בראותינו  דומעות  עיננו 
הספרדים ועדות המזרח האחריות הינה בפרט על אותם 

שאמורים להיות אלו שדואגים לצרכיהם”.

הגאון הגדול ר’ יהודה כהן שליט”א 
ר”י ‘יקירי ירושלים’: 

“נמסור נפשנו על קדושת עם 
ישראל על בחורי ישראל ועל 

בנות ישראל”!

מתוך גליון זעקה ממזרח מס’ 2 חשון תשע”ו:

גם  להיטפל  שונים  גורמים  החלו  האחרונה  “בשנה 
בדרישה  התבטא  הדבר  הכשרות  ישראל  לבנות 
תמוהה שהגיעה לחלק מהנהלות הסמינרים לשלוח 
את הבנות להתייצבות אישית ופיזית בלשכת הגיוס, 
דבר שלא עלה על דעת איש מעולם ונוגד את יסודות 
הצניעות של בת ישראל. כך גם הגיעו שמועות על 
רשויות  ע”י  פרטי  באופן  להם  שנמסר  רבות  בנות 
הצבא כי עליהם לבא להסדיר מעמדם באופן עצמאי 

בלשכת הגיוס”   
לכלא  אלעד  מהעיר  סמינר  בת  השלכת  בעקבות 
הצבאי, רבני איגוד בני התורה הספרדים עלו למעונו 
של מורינו הגאון הגדול ר’ יהודה כהן שליט”א ראש 
ישיבת ‘יקירי ירושלים’, אשר נחרד לשמוע על המקרה 
הנורא, ובמוצאי שבת במסגרת שיעור ‘הרב המקדים’ 
בביהכ”נ היזדים בפני מרן הראש”ל שליט”א, התריע 

הגאון ראש הישיבה שליט”א בחריפות רבה:

“...שומו שמים! תצילנה אוזנים משמוע! מעולם לא 
שמענו דברים כאלו, אפילו בן גוריון בעתו שעשה את 

כל חוקי הצבא, לא העז לנגוע בבנות ישראל”
“אם חס ושלום יעזו לעשות כך בבנות ישראל.. מה 
זאת אומרת? הבנות שלנו הם הפקר? הלא כולנו נצא 

ועליהן  נפסלה  שלהן  שההצהרה  לחלקן  נמסר 
להתגייס.. אנחנו חייבים לעצור את המגמה של צה”ל 
עוד  תתרחב  שהיא  לפני  עכשיו  דתיות  בנות  לגייס 

יותר” 
חמורה  תופעה  על  מתריע  המזרחי  שעיתון  היתכן 
רועמת  שתיקה  שותקת  ה’חרדית’  והתקשורת  זו 

ומתעלמת??? 

פורסם בתקשורת חשון תשע”ג:

“צה”ל החליט לעשות פיילוט 
להעמקת גיוס צעירים חרדים וגם 

נשים בצפת”

“א. ברביבאי ראש אכ”א בצה”ל הגיעה לביקור רשמי 
בצפת כשהיא מלווה בקצינים בכירים מאגף כח אדם 
ובצוות לשכת הגיוס בטבריה שפועל מול בתי הספר 
אמרה  הביקור  במהלך  הגיוס.  נתוני  על  והאחראי 
בצפת  שיש  בעובדה  בהתחשב  כי  ברביבאי  האלוף 
הגיוס  לעידוד  מאמץ  לרכז  יש  גדול,  חרדי  ציבור 
במגזרים אלה. קיימת מגמה של צמצום הפטור לבנות 

מסיבות דתיות”.

זצ”ל,  מרן  את  שליוו  איש  המיליון  אותם  כל  בהפגנה, 
כולם יצאו בהפגנה, אנחנו נשמור על קדושת בנותינו 

וזרעינו”
אני לא  “מי שירצה לנגוע בבנות ישראל סופו רע ומר! 
יוותר. אני  מקנא מה שיקרה להם הקב”ה וודאי לא 
אומר לה לאותה בת אל תדאגי המלאכים ששמרו על 
שרה אמנו ישמרו עלייך, אף אחד לא יוכל לנגוע בך 

לרעה וכולנו אתך - כל בית ישראל”.

“חושבים שבגלל שהבת הזאת היא ספרדיה 
אז הספרדים הפקר ח”ו, לא יבוא ולא יהיה 
לעולם, אנחנו כולנו זרע קודש של אברהם 
יצחק ויעקב, אבותינו ואמותינו מסרו נפש 
קדושת  על  נפשנו  נמסור  אחריהם  ואנחנו 
בנות  ועל  ישראל  בחורי  על  ישראל  עם 

ישראל”
לאחר  שפורסמה  צה”ל  דובר  בתגובת  כי  “יצויין 
מחאתו של ראש הישיבה שליט”א נאמר כי “כרגע” 
מעורר  הדבר  דתיות.  בבנות  מעוניין  אינו  הצבא 
השלטונות  כי  ניכר  זהירות,  משנה  ומצריך  דאגה 
ולבדוק את עוצמת ההתנגדות  מנסים למשש דופק 
של הציבור החרדי, גזירת גיוס בני הישיבות היא רק 
יודע להיכן  ההתחלה, אם לא נעצור אותם כעת מי 

נגיע”.

עיתון המזרחי ‘בשבע’ חושף:

בנות שקיבלו פטור מטעמי דת 
מוזמנות לבדיקה מחודשת 

בלשכת הגיוס!

בניגוד  צה”ל,  כי  מעלות  ל’בשבע’  שהגיעו  “עדויות 
לסמכותו מזמן בנות דתיות לראיון על אורחות חייהן, 
ובוחן מחדש את תוקף הפטור מגיוס שקיבלו מבית 

הדין.”
המדיניות  את  שינה  צה”ל  האחרונה  בשנה  כי  “מתברר 
לנערות  לערוך  והחליט  לפטור,  בנוגע  השנים  ארוכת 
בירור מחודש על זכאותן לפטור, לאחר שקיבלו אותו 
מבית הדין הן מוזמנות ללשכת הגיוס שם הן עוברות 
ראיון... על סמך הראיון מחליט צה”ל אם לאשר את 

ההצעה או לפסול אותה.
בלשכת  כי  סיפרה  הגיוס  ללשכת  שהוזמנה  נערה 
אקראי  באופן  לראיון  מזמן  “צה”ל  לה:  נאמר  הגיוס 
פטור  מ-50 אחוזים מכלל הצעירות שקיבלו  לא פחות 

מטעמי דת” 
בסופו  כאשר  בפרט  מהראיון,  נבהלות  “התלמידות 

על  המחרידות  הידיעות  למשמע  נקרע  היהודי  הלב 
לכפותן  בנסיון  הצבאי  לכלא  ישראל  בנות  השלכת 
שמונה  כל)!(  הפלא’  ‘למרבה   | רח”ל  לצבא  להתגייס 

הבנות שהושלכו לכלא לאחרונה הינן בנות ספרדיות!

מנסה  הצבא  משנה  למעלה  כבר  ומזעזע:  מחפיר 
באמצעות התנכלויות שונות ומשונות ואף איומי מעצר 
מתוך   | ה”י  הגיוס  בלשכות  להתייצב  בנות  על  לכפות 
לעידוד  לפעול  צה”ל  על  “להטיל  ממשלה:  החלטת 
הגיוס אליו מקרב נשים דתיות” | כולנו נלחם במסירות 
נפש כנגד הגזירה הנוראה עליה פסקו כל גדולי הדורות: 

“יהרג ואל יעבור”!
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בנטל הביטחוני והכלכלי שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון2013    החלטות הממשלה    מזכירות הממשלה    משרד ראש הממשלה
הממשלה ה - 33 בנימין נתניהוהחלטה מספר  638 של הממשלה מיום 28.07.2013מזכירות הממשלה
נושא ההחלטה

שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי
מחליטים

והכלכלי, כמפורט להלן:א. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 396(נטל/23) מיום 19 ביוני 2013, לאמץ את המתווה לשותפות ונשיאה בנטל הצבאי
  הגדרות:

1. בהחלטה זו:

א. החוק המתקן - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מספר 19 והוראת שעה) (שילובם של תלמידי ישיבות), התשע"ג-2013,

ולכשיושלם הליך החקיקה – חוק שירות ביטחון (תיקון מספר 19 והוראת שעה) (שילובם של תלמידי ישיבות), התשע"ג-2013.

ב. הצעת חוק השירות האזרחי - הצעת חוק השירות האזרחי, התשע"ב-2012 (ה"ח הממשלה 671 מיום 14.3.2012, להלן-
הצעת חוק 671).

ג. חוק דחיית שירות – חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002.

ד. חוק השירות האזרחי לתלמידי ישיבות – הצעת חוק השירות האזרחי לתלמידי ישיבות (הוראת שעה),  התשע"ג-2013,
ולכשיושלם הליך החקיקה – חוק השירות האזרחי לתלמידי ישיבות (הוראת שעה), התשע"ג-2013.

ה. חוק שירות ביטחון– חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986.
ו. שירות אזרחי-חברתי – שירות לאומי של בני מיעוטים בהתאם  לקבוע בהחלטה זו.

ז. תלמיד ישיבה – מיועד לשירות ביטחון הלומד בישיבה שאישר שר הביטחון בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והחוק
המתקן.

ח. תקופת המעבר – התקופה שסיומה בחודש יולי 2017, או במועד בו חל סעיף 16(ג) לחוק המתקן, על פי המאוחר
שירות תלמידי הישיבות:מביניהם.

2. שירות תלמידי ישיבות יהיה בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והחוק המתקן.
ישיבות הסדר:

3. מסלול ישיבות ההסדר יופעל בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והחוק המתקן.

במסלולי פיקוד או בתכניות "השילובים".4. לקבוע כי נכון לעת הזו יעמוד משך השירות הצבאי הפעיל במסלול השירות המשולב על 17 חודשים, למעט מי שישרתו

5. להנחות את שר הביטחון לפעול בשיתוף עם איגוד ישיבות ההסדר, לעודד הצטרפות לתוכניות ה"שילובים" בישיבות

במגמה להאריך את משך השירות הפעיל במסגרת מסלול זה.ההסדר, במסגרתן מחויב שירות פעיל של 24 חודשים, וכן לעודד השתלבות במסלולי פיקוד לתלמידי ישיבות ההסדר, והכול

6. לקבוע כי שר הביטחון יביא לדיון בממשלה את סוגיית הארכת משך השירות הצבאי הפעיל במסלול ההסדר, ואת שאלת 

הצורך בשינויה בשים לב לעיקרון השוויון בין המשרתים בצה"ל, לא יאוחר מחודש יולי 2017 או מתום תקופת המעבר, על פי
ישיבות הסדר חרדיות:המאוחר מביניהם.

7. מסלול ישיבות ההסדר ייפתח בפני ישיבות חרדיות שיוכרו על ידי שר הביטחון, בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והחוק
ישיבות גבוהות ציוניות:המתקן.

מרכז קליטת חרדים (להלן - מח"ר):8. שירותם של תלמידי הישיבות הגבוהות הציוניות יהיה בהתאם להוראות חוק שירות ביטחון והחוק המתקן.

9. להטיל על שר הביטחון לפעול להקמת מרכז קליטת חרדים (להלן -  מח"ר), לשם ביצוע תהליכי רישום ובדיקות של

תלמידי ישיבה המיועדים לשירות ביטחון וכן לשם מתן מידע על שירות בצה"ל ובשירות האזרחי לתלמידי ישיבות והכל בכפוף

לחוק שירות ביטחון והחוק המתקן, וכן לשם מתן מידע על האפשרויות שמעמידה הממשלה לעידוד והרחבת שילוב בתעסוקה
כאמור בסעיף 63.

10. להנחות את שר הביטחון לזמן למח"ר מעבר לנציגי צה"ל, את נציגי גופי הביטחון הרלוונטיים למסלולי היחידות מחוץ

לסדר הכוחות של צה"ל וכן להנחות את שר הכלכלה ומנהל הרשות לשירות אזרחי לפעול בתאום עם משרד הביטחון לצורך
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היערכות המסגרות:הצוות יגיש את המלצותיו עד 1 באפריל 2014.

57. להטיל על שר הביטחון לקבוע את מסלולי השירות הצבאי לתלמידי ישיבות  וכן להטיל על שר הביטחון ועל שר הכלכלה
להתאים, ככל האפשר, מסגרות שירות בצה"ל ובשירות האזרחי לתלמידי ישיבות. 

58. להנחות את השרים אשר במשרדיהם צפויים להיקלט משרתי שירות אזרחי, להקים, בתיאום עם הרשות, מסלולים
מתאימים לשילוב חרדים ביחידות משרדיהם, במסגרת השירות האזרחי.

59. להטיל על שר הביטחון, מתוך הכרה בעיקרון השוויון בין המינים, לפעול על מנת לוודא כי לא ייפגעו מעמדן, כבודן
ושילובן של נשים בצה"ל כתוצאה משילוב תלמידי הישיבות בשירות צבאי.

60. להטיל על מנהל הרשות לשירות אזרחי ועל המנהלים הכלליים של המשרדים בהם מבוצע שירות אזרחי, לפעול על מנת
שירות לאומי של אוכלוסיות מיוחדותלוודא כי לא ייפגעו מעמדן, כבודן ושילובן של נשים כתוצאה משילוב תלמידי ישיבות בשירות אזרחי.

61. הממשלה רואה חשיבות רבה בהתנדבות לשירות לאומי של אנשים עם מוגבלות שקיבלו פטור מחובת שירות צבאי. 

בהתאם לכך, להקצות, החל בחודש ספטמבר 2014, סך של 200 תקנים נוספים לשירות לאומי של אנשים עם מוגבלות,

מחציתם כתוספת ממשרד האוצר ומחציתם באמצעות הסטת תקנים או משאבים קיימים ממשרדי החינוך והבריאות (בחלוקה

שווה ביניהם) (המשרדים המפנים). הקצאת התקנים והפעלתם תבוצע בהתאם לשיקול דעת המשרדים המפנים.

62. הממשלה רואה חשיבות רבה בהתנדבות לשירות לאומי של צעירים בסיכון שקיבלו פטור מחובת שירות צבאי.  בהתאם

לכך, להקצות, החל בחודש ספטמבר 2014, סך של 200 תקנים נוספים לשירות לאומי של צעירים בסיכון, מחציתם כתוספת

ממשרד האוצר ומחציתם באמצעות הסטת תקנים או משאבים קיימים ממשרדי החינוך והבריאות (בחלוקה שווה ביניהם)
(המשרדים המפנים). הקצאת התקנים והפעלתם תבוצע בהתאם לשיקול דעת המשרדים המפנים.

שילוב בתעסוקה

63. להטיל על שר הכלכלה, באמצעות הממונה על התעסוקה, ושר האוצר באמצעות הממונה על התקציבים, לגבש ולהתחיל

בהפעלתה, לא יאוחר מיום 1 בנובמבר 2013, של תכנית לשילוב בתעסוקה של גברים חרדים אשר קיבלו בשנים האחרונות

פטור או שעתידים לקבל פטור מחובת שירות סדיר בהתאם לחוק המתקן ולחוק דחיית שירות, וכן תכנית לסיוע לחרדים

המשרתים בצה"ל ובשירות האזרחי להשתלב בתעסוקה עם תום תקופת שירותם (התכנית לסיוע תעסוקתי יכול שתיושם גם

במהלך ובמקביל לשירות, מעבר לשעות השירות וכל עוד אין פגיעה בשירות עצמו ובתיאום עם הרשות לשירות אזרחי וצה"ל).

הוועדה הבין-משרדית ליישום  האג'נדה החברתית-כלכלית ("פורום האג'נדה"), הפועלת מתוקף החלטת הממשלה מס' 1586

ותפעל לעניין זה בשיתוף נציגי המעסיקים, ככל שיידרש. מיום 22 באפריל 2007, תעקוב ותקבל דיווחים שוטפים על אופן גיבוש ויישום התכנית כאמור, תוך מתן סיוע בהסרת חסמים,

לצורך יישום התכנית לשילוב בתעסוקה, יעביר משרד הביטחון למשרד הכלכלה נתונים נדרשים, לגבי תלמידי ישיבות
שיופטרו או שקיבלו פטור משירות ביטחון והכל בכפוף להוראות סעיף 14(ג) לחוק המתקן.

שירות נשים

64. בהמשך לסעיף 2 לחוק המתקן, להטיל על צה״ל לגבש מתווה לקידום נשים ושילובן בצבא, בתפקידים ובמערכים השונים,

ראיית הסדר השוויון בנשיאה בנטל כמקשה אחתלפעול לעידוד הגיוס אליו מקרב נשים דתיות.לרבות מערכי פיקוד, באופן שיבטא את התועלות בהארכת השירות וצמצום אי השוויון בין גברים לנשים וכן להטיל על צה"ל

65. החלטת ממשלה זו נועדה לעגן ולהדק לכדי מקשה אחת את כלל הנדבכים החיוניים לגיבושו של ההסדר הכולל בתחום

קידום השוויון בנשיאה בנטל וזאת בהמשך להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מספר 19 והוראת שעה) (שילוב תלמידי ישיבות),

התשע"ג–2013 ולהצעת חוק שירות אזרחי לתלמידי ישיבות, התשע"ג–2013. האמצעים המעוגנים בהחלטה זו, לרבות יעדי

הגיוס, מערך התמריצים ואמצעי האכיפה והפיקוח, וכן ההחלטה על החלת דין רציפות וקידום הצעת חוק 671, מהווים כולם

יחד חלק מהעוגן החוקתי והחוקי לקידום ההסדר במתכונת אפקטיבית ויעילה שעשויה לסייע להצלחתו של תהליך חברתי
רגיש ומורכב זה.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה.בהמשך לאמור, כל שינוי בנושא המוסדר בהחלטה זו יובא, טרם הכרעת הממשלה בו, לדיון בוועדת השרים לשוויון בנטל
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

תקופה  לאותה  סמוך 
נקבע ב”החלטת ממשלה” 
החלטה 638 מיום  2013. 

7. 28 למנינם:
 2 לסעיף  “בהמשך   .64
להטיל  המתוקן,  לחוק 
מתווה  לגבש  צה”ל  על 
ושילובן  נשים  לקידום 
בתפקידים  בצבא, 
ובמערכים השונים לרבות 
באופן  פיקוד,  מערכי 
התועלת  את  שיבטא 
בהארכת השירות וצמצום 
גברים  בין  השויון  אי 
על  להטיל  וכן  לנשים. 
לעידוד  לפעול  צה”ל 
נשים  מקרב  אליו  הגיוס 

דתיות”.

מזעזע!

בנות   8 נעצרו  האחרונה  בתקופה 
ישראל כשרות בעקבות סירובן המוחלט 

להתגייס לצבא:
ישראל  בנות  נראות  לידינו,  שהגיעה  בתמונה 
הכשרות, שהולבשו בעל כרחן בבגדים הצואים – מדי 
הצבא המסואבים, מובלים ברחובה של עיר אזוקות זו 

לזו בשלשלאות רח”ל.

עד  חרפתן!  את  ראה  שבשמים!  אבינו 
לביישן  הצבא  אכזריות  הגיעה  להיכן 

ולהשפילן לעין כל. 

 .1
נ. טטרואשווילי מאשדוד, הושלכה לכלא זו הפעם 

הרביעית!
 .2

ש. אזולאי מדימונה, גיורת, נשואה.
 .3

א. זגורי מבאר שבע, כלה, בת סמינר!
 .4

ר. בן שלמה מתל אביב, בת יתומה.
 .5

ט. כהן מקרית גת, כלה.
 .6

א. רפאלי מאשדוד, מאורסת לבחור ישיבה נכד 
לרבני משפחת אבוחצירא.

 .7
מ.גאין מאפרת.

 .8
מ. ביטון ממעלה אדומים.

גרמו לסערה  ישראל  בנות  המעצרים הנפשעים של 
שגרמו  גדולות  מחאות  של  נרחב  ולגל  עצומה 
השאר  בס”ד,  הבנות  רוב  של  המיידי  לשחרורן 
שוחררו בהמשך, אחת מהבנות עדיין במעצר, הציבור 
מתבקש להעתיר בתפילה שלא ינוח שבט הרשע על 

גורל הצדיקים!
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מערכת זעקה ממזרח אגף ההסברה

בכל שאלה / בעיה מול הצבא 
פנה מייד למוקד הסיוע

ממזרח  זעקה  גליון  התקבל  רבה  באהדה 
המחודש בעיצוב חדש ובהגשה מאירת עיניים 

בכל שדרות הציבור.
בחידוש  הושקעו  רבה  ומסירות  מחשבה 
והן  הן מבחינת העיצוב החיצוני  הגליון,  פני 
לחשיבותו  וכיאות  כיאה  התוכן,  מבחינת 
לביצור  בפרץ,  ועומד  בשער  כמתריע  הרבה 
המעטירה,  ספרד  יהדות  של  התורה  חומות 
ועתה זכינו לבחינה של 'תורה מפוארת בכלי 
מפואר', זאת בזכות פועלם של אנשי מקצוע 
מכישוריהם  שנדבו  בתחומם,  מהטובים 
ישראל  בחורי  הצלת  למען  הקודש,  לעבודת 
הנפלא  הגליון  באמצעות  הגיוס,  מגזירת 
ארץ  רחבי  בכל  נרחבת  בתפוצה  המופץ 
הקודש ובחו"ל, בלמעלה מ 60,000 עותקים!

בנאמנות  לשמש  ימשיך  הגליון  כי  תקוותינו 
התורה,  וגדולי  הישיבות  ראשי  של  כשופרם 
להביע את דעת התורה הצרופה כנגד מזימות 
הגואל  ביאת  עד  התורה,  בעולם  הפגיעה 

בב"א.
היענות נרחבת ב"ה ל'מבצע המנויים' הגדול; 
את  הרימו  אותם,  רוחם  נדבה  אשר  רבים 
בכדי   ₪  18 בסך  קבע  בהוראת  תרומתם 
להיות שותפים וליטול חלק בפעילות הקודש 
של איגוד בני התורה הספרדים, ומעתה יזכו 
זעקה  גליון  את  חודש  מידי  בעז"ה  לקבל 
ממזרח לביתם בדיוור ישיר, הצטרפו גם אתם 
ללגיונו של מלך בהו"ק לכל הפחות בסך 18 
ש"ח ותזכו גם אתם במצוה הגדולה של הצלת 
נפשם,  מבקשי  מידי  ישראל  ובחורי  אברכי 
זעקה  הנפלא  הגליון  את  תקבלו  ובנוסף 

ממזרח לביתכם מידי חודש בעז"ה. 
 02-6507494 הטלפוני:  למוקד  כעת  חייגו 

שלוחה 6                                                 

אגף סיוע

יותר  וגוברת  הולכת  האחרונה  בתקופה 
ויותר המגמה המסוכנת של גייסי הצבא 
את  ומחמירים  המקצינים  ומשת"פיו 
רבות  ופעמים  והבירוקרטיה,  הנהלים 
אף מסבכים בכח בחורים ואברכים רבים 
לפני  עוד  זאת  וכל  בכפם.  עול  לא  על 
העלולות  המסוכנות,  החדשות  התקנות 

לגרום למצב חמור פי כמה וכמה.

במוקד  התקבלו  האחרון  טבת  בחודש 
לייעוץ  ביום!  פניות  עשרות  הטלפוני 
והדרכה בעקבות בעיות וסיבוכים שונים 
שמערימים רשויות הצבא. מתוכן נפתחו 
– מספר לא ייאמן של 114 תיקים חדשים! 
ע"י  יסודי  טיפול  הדורשים  למקרים 
המחלקות השונות. וכל זאת רק מחודש 

אחד של פעילות!

יובהר כי מאחורי כל 'תיק' שנפתח עומד 
החליטו  הצבא  רשויות  אשר  תורה  בן 
למילוי  'קרבן'  להיות  מתאים  שהוא 
מקרה  כל  היל"ת.  הגיוס  ויעדי  המכסות 
כזה כרוך בפעילות אינטנסיבית, ולעיתים 
משפטית  התערבות  נדרשת  אף  רבות 

במיוחד.  גבוהות  בעלויות  הכרוכה   -
במוקד  משפטי  תיק  עלות  לתרום  ניתן 

הטלפוני 02-6507494 שלוחה 6.

להלן מכתב לדוגמא שנשלח לאחד מרבני 
שללו  הצבא  שרשויות  מבחור  ה'איגוד', 
בתואנות  ישיבה'  בן  'מעמד  את  ממנו 
מאמצים  לאחר  ובס"ד  ומשונות  שונות 
לו  הוחזר  ה'איגוד'  פעילי  של  מרובים 

המעמד: 

לכבוד הרב,                     

לים בפי איך להודות לך, ואני מודה לקב"ה שזיכה אותי 
אין מי

 יהודי צדיק כמוך, עזרת לי בלי סוף ונתת לי את 
להכיר

שה שאתה חייב לי, במקום שאני ירגיש שאני חייב לך, 
ההרג

 זה לא נתפס לי בראש, ואפי' שהכל היה על חשבון 
ועדיין

 האישי שלך, על חשבון בני ביתך ומשפחתך, ובכל מה 
הזמן

ך בזה טלפונים, פגישות, יעוץ, עידוד והכוונה ואפי' 
שכרו

ת שאינם שעות, ותמיד עם כזה מאור פנים וחיוך, ובלי 
בשעו

 שום תמורה. אני לא יודע איך להשיב לך כגמולך. שה' 
לדרוש

ישלם לך כפועלך, אמן.

ותר לי אלא לברך אותך יהי רצון שלא תמוש התורה 
לא נ

ומפי זרעך לעולם ועד ותרווה נחת יהודי ..... מתוך 
מפיך 

ת עושר ואושר ושמחה ושפע עבורך ברוחניות וגשמיות 
בריאו

ויתמלאו כל משאלות לבכם לטובה אמן.

מודה מעומק הלב והנשמה
א.נ.

החדש  הגליון  של  עותקים  אלפי  עשרות 
לקראת הפצתו ברחבי הארץ.

שה
עד

 ה
עין

ב

לבלתי  נפש  למסירות  נכונים  "להיות 
של  והתנכלויות  ממעצרים  יפחדו 

השלטונות" 

בידיהם  אחד  אפי'  למסור  היתר  "אין 
זה  "ומקום   | הכלל"  הצלת  עבור  גם 
מן  יוצא  ללא  נאסר  כבר  )=הצבא( 

הכלל". 

על  נפשם  מי שאבותיו מסרו  "ובוודאי 
קדושת שמו בתקופת האנקווזיציה לא 
על  המוטלים  מעונשים  יחת  ולא  ירא 

שומרי התורה ולומדיה" 

"דעת  שכותרתו  נוקב  במכתב 
ורבנן:  מרנן  כותבים  ואזהרה"  תורה 
הכהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
משה  ר'  הגדול  הגאון  מרן  שליט"א, 
צדקה שליט"א ומורינו הגאון הגדול ר' 
יהודה כהן שליט"א ועוד מגדולי ראשי 
הישיבות שליט"א, כנגד החוק הנורא 
להרס  גיוס  ויעדי  מכסות  הקובע 
נשמות  ציד  ע"י  החרדי,  הציבור 
שומרי התורה לצבא/שירות לאומי/

אזרחי, ע"י איומים והפחדות בכליאה 
פיתויים  ומאידך,  ושלילת תקציבים, 
והטבות למשתפי פעולה עם הגזירה. 

תורה  ששומרי  לומר  הטועים  כנגד 
הגיוס  יעדי  למלאות  לצבא  ילכו 
את  "יצילו"  ובכך  השלטון  שהציב 
בני הישיבות מגיוס ב'אישור החוק'... 
)נגד הוראתם המפורשת של כל גדולי 

 "להיות נכונים למסירות נפש"
 "גדולי ראשי הישיבות שליט"א בהוראה נחרצת: 

להשלל  חלילה  עלול  ויותר,  יותר  הצבא  של  עולו  והכבדת  החדשות  התקנות  בעקבות 
'מעמד בן ישיבה' ממאות ואלפי בחורים ואברכים במשך השנה.

נביא את מכתבם הנחרץ של גדולי ישראל שליט"א )מער"ח אד"א ע"ד(, על חובתינו לעמוד 
איתנים אל מול איומי הצבא ולא לפחד ממעצרים והתנכלויות של השלטונות:

דעת תורה ואזהרה
ממרנן ורבנן ראשי הישיבות שליט"א

ער"ח אדר א' תשע"ד בס"ד 

בעקבות הסכנות הרוחניות הנוראות הרובצות לפתחינו

במסלולי הגיוס השונים, בשירות צבאי ואזרחי
ובכל שם וכנוי דאית להו, ובכללם הדרישה למילוי יעדי גיוס

הננו להודיע בשער בת רבים כי היו לא תהיה כזאת בישראל, ועל פי דין

אין היתר למסור אפילו אחד בידיהם גם עבור הצלת הכלל
אחד  לנו  תנו  כוכבים  עובדי  להם  אמרו  "אם  ה"ה]  פ"ה  התורה  יסודי  [הל'  הרמב"ם  כתב  וכבר 
מישראל",  אחת  נפש  להם  ימסרו  ואל  כולם  יהרגו  כולכם,  נהרוג  לאו  ואם  ונהרגנו  מכם 

ומקום זה כבר נאסר ללא יוצא מן הכלל.

וביותר יש להזהיר שלא להיגרר אחרי פיתויים כספיים והטבות שונות וכן לא לחשוש מאיומים 
וקנסות כספיים המנסים לגרור את שומרי התורה לשירות צבאי או אזרחי וכדומה.

ואל ההורים אנו פונים "עמלנו אלו הבנים", עתיד אומתנו תלוי בבניכם - תלמידנו
ואם אין גדיים אין תיישים, ועלינו לעודדם ולחזק את רוחם

להיות נכונים למסירות נפש
לבלתי יפחדו ממעצרים והתנכלויות של השלטונות.

והננו לגלות דעתנו דעת תורה

כי לא נסכים לשום פשרות בגיוס בני הישיבות, ולא נוותר על אף אחד

כי זה מעשה שמד
ובאם חלילה ישלח אפילו בחור או אברך אחד לבית הכלא

- נרעיש עולמות בעבורו -
עד אשר יעבור שבט הרשע מעל גורל הצדיקים. ובוודאי מי שאבותיו מסרו נפשם על קדושת שמו בתקופת 

האנקוזיציה לא ירא ולא יחת מהעונשים המוטלים על שומרי התורה ולומדיה.

ולבני הישיבות אנו קוראים בקריאה של חיבה עמדו בעוז ובגבורה על משמר הישיבות הקדושות ובזכות זה ה' 

יתברך יעביר מעלינו גזירה נוראה זו ותזכו מן שמיא לשפע ברכה והצלחה בלימוד תורתינו הקדושה.

החתום על  ו  באנ ז  וע"

שלום כהן
ראש ישיבת פורת יוסף עיר העתיקה

משה צדקה
ראש ישיבת פורת יוסף גאולה

יהודה כהן
ראש ישיבת באר התלמוד

יצחק ברכה
ראש ישיבת עטרת יצחק

אליהו טופיק
ראש ישיבת באר יהודה

מסעוד בן שמעון
ראש ישיבת אור אליצור

אמנון סבאג
ראש ישיבת תפארת משה

משה פינטו
ראש ישיבת נחלת אשר

מאיר מוגרבי
ראש ישיבת כנסת ישראל

דוד פחימה
ראש ישיבת כתר תורה

עובדיה יוסף
ראש ישיבת חזון עובדיה

משה ששון
ראש ישיבת באר יצחק

יוסף שטרית
ראש ישיבת מאור חיים

אליהו בן דוד
ראש ישיבת ארחות דוד

יעקב אמסלם
ראש ישיבת נחלת ישראל

אליהו כהן
ראש ישיבת עטרת יוסף

עזרא ניסן
ראש ישיבת רינת התורה

יעקב זכריה
ראש ישיבת לב אליהו

מתתיהו שרים
ראש ישיבת תורה והוראה

דעת תורה

רבינו  רשכבה"ג  מרן  ובראשם  ישראל 
ישראל  גדולי  ושאר  יוסף  עובדיה 
גדולי  כותבים  ושליט"א(  זצוק"ל 
ברורים  דברים  שליט"א  ישראל 
היתר  אין  דין  פי  "...ועל  ונחרצים: 
עבור  גם  בידיהם  אחד  אפילו  למסור 
הרמב"ם:  כתב  וכבר  הכלל",  הצלת 
תנו  כוכבים  עובדי  להם  אמרו  "אם 
לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג 
ימסרו  ואל  כולם  יהרגו  כולכם  את 
ומקום  מישראל"  אחת  נפש  להם 
מן  יוצא  ללא  נאסר  כבר  )=הצבא(  זה 

הכלל". 

וההפחדה  הפיתוי  ניסיונות  ועל 
ישראל  גדולי  כתבו  וכד'  בקנסות 
שלא  להזהיר  יש  "וביותר  שליט"א: 
להיגרר אחרי פיתויים כספיים והטבות 
שונות וכן לא לחשוש מאיומים וקנסות 
שומרי  את  לגרור  המנסים  כספיים 

התורה לשירות צבאי או אזרחי". 

בהמשך המכתב פונים גדולי ישראל 
 - בניהם  את  ולחזק  לעודד  להורים, 
לבלתי  נפש  למסירות  נכונים  "להיות 
של  והתנכלויות  ממעצרים  יפחדו 

השלטונות" 

נפשם על  מי שאבותיו מסרו  "ובוודאי 
קדושת שמו בתקופת האינקוזיציה לא 
יחת מהעונשים המוטלים על  ולא  ירא 

שומרי התורה ולומדיה".

זה  האלה  “התקנות  יוסף:   דוד  הרב  הגדול  הגאון 
דבר איום ונורא”! “צריכים לוודא שמה שהיה הוא 

שיהיה וזהו” 
יוסף:  הגר”ד  אמר  כהן,  יהודה  הג”ר  דברי  אחר 
“הרב צודק בכל מילה שלו... באמת זה דבר איום 
זה  את  ראיתי  פה,  התקנות  מאד  קשה  זה  ונורא, 
וממש הזדעזעתי, זה איום ונורא! מה שאנחנו כרגע 
צריכים לעשות .. לשבת כולנו ולוודא שמה שהיה 

הוא שיהיה וזהו”.
ישיבת  ראש  שליט”א  טופיק  אליהו  ר’  הגדול  הגאון 
בסדר.  שיהיה,  הוא  שהיה  מה  “אם  יהודה”:  “באר 

ואם לא אנחנו נשכב על הכביש”.
הגאון הגדול ר’ יורם מימון שליט”א ראש ישיבת “תורת 
בעקבות  נפטר  זיע”א  שמרן  לזכור  צריך  משה”: 
גזירת הגיוס, הוא מסר את נפשו מרוב הצער שהיה 

לו על כך!

עברת  אתה  ולומר  בפינה  אותנו  לתפוס  אפשר 
ישיבה  או  הסדר  בישיבת  שלומד  בחור  החוק  על 
תיכונית או ציונית אם עובר לישיבה חרדית באים 
ושוללים לו את ההכרה תגידו אתם לא מתביישים... 
את  מחפשים  אנחנו  בושה  כל  ללא  מצהירים  הם 

עולם התורה. 
חזקים  אנחנו  אם  גבר,  דאלים  כל  הוא  כאן  הענין 
אף אחד לא יכניע אותנו. כל הזמן באים ומגדילים 
את המספרים במטרה לקחת עוד חללים באמצע, 
לא יקום ולא יהיה לא נסכים עם זה אני אומר לכם 
שנה  כל  ברחובות,  נשכב  אנחנו  הכח  את  לנו  יש 
ושנתיים עוד מספרים עוד מספרים עוד מספרים 
על  אותנו  להשכיב  אותנו  לגייס  איך  מחפשים 
ואני  וד’...  ג’  סוג  אתם  קיימים  לא  אתם  הרצפה, 
עולם  בזכות  בזכותנו,  קיימים  הם  לכם  אומר 
להתגונן,  צריכים  למה  לוותר!  לנו  ואסור  התורה 

הם צריכים להתגונן נגדנו”

ישיבת  ראש  שליט”א  טופיק  יצחק  ר’  הגדול  הגאון 
“באר יהודה”: “לפני שלוש שנים הקימו את ‘איגוד 
לעזור  בא  הזה  הארגון  הספרדים’,  התורה  בני 
שני  כאן  יש  הצבא.  עם  שמסתבכים  לבחורים 
קלסרים עם תשע מאות פניות, אני רוצה שתעברו 
מלמעלה, כל בחור עם שם, כתובת, טלפון, וכתוב 
אלו   - בהם  מטפלים  האיגוד  שלו,  הבעיה  מה 

האברכים שיושבים כאן”
הרבנים אכן עיינו בקלסרים עבי הכרס, התרשמו 
פעילות  מהיקף  התפעלותם  את  והביעו  מקרוב 

הקודש של איגוד בני התורה הספרדים. 
לעשות  שליט”א:  הרבנים  הורו  האסיפה  בסיום 
תקנות  לפועל  יצאו  לא  שחלילה  בכדי  הכל 
מאות  עוד  לסבך  כל מטרתן  אשר  אלו  מסוכנות 
ואלפי בחורים ואברכים ולהרוס את עולם התורה. 

היו לא תהיה!

המשך מעמ' 2 <<

בס”ד החל המבצע המיוחד לילדי ישראל: 
“ילדי מרן מנצחים את גזירת הגיוס”

המדבקה  הונפקה  האחרונים  בימים 
והוראתו  דעתו  את  המביאה  המיוחדת, 
על  זיע”א  הדור  פוסק  מרן  של  הנחרצת 
ה”חרדי”  לצבא  ללכת  החמור  האיסור 
אינו  אם  אף  ומצוות  תורה  שומר  לכל 

במסגרת לימודים! 
עותקים  ברבבות  הופצה  המדבקה 
ותוך  הארץ  ברחבי  מוקדים  בעשרות 
מוקדי  מרוב  המדבקות  אזלו  קצר  זמן 
ההפצה. בעקבות כך ולאור הביקוש הרב 
ה’איגוד’ לצאת במבצע  הוחלט בהנהלת 
נוספות  מיוחד להנפקת רבבות מדבקות 

בעז”ה עם הוראתו הברורה של מרן. 
בתרומה על סך של 100 ₪ תזכו להיות 
 !1000 עוד  והפצת  בהוצאת  שותפים 

מדבקות. 
לקבל  יוכלו  המעוניינים  התורמים 
נדאג  שאנו  או  להפצה,  המדבקות  את 

להפיצם במוקדי ההפצה.
של  הטלפוני  למוקד  חייגו  לתרומות 
 .6 שלוחה   02-6507494 בטל’:  ה’איגוד’ 

תזכו למצוות!    
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כל התורמים לאיגוד הו"ק בסך 18 ₪ לחודש
יזכו לקבל את הבטאון זעקה ממזרח עד הבית

לאור ההצלחה הגדולה נמשך מבצע ההתרמה 
והצטרפות המנויים לבטאון הקדוש זעקה ממזרח 

מייסורי הגוף, ועל שלחן המערכת הצטברו עשרות רבות 
של עדויות מסמרות שיער על המתחולל שם.

חלק  רק  נצטט  הנפש,  וטהרת  הקוראים  כבוד  מפני 
מצונזר מעדות אחת בודדת.

הרב א.ש. שליט”א איש חינוך מפורסם מעיד בפנינו: “בני 
הביתה  וחזר  בבוקר   9 בשעה  גיוס  ללשכת  הגיע  שיחי’ 
בשעה 6 אחה”צ! ובכל הזמן הזה לא ראה פני איש, רק 
שאמור  טקס  פרטים,  אימות  בתחילה  כמובן...  נשים 
דקות,  ועשר  שעה  ארך  היותר,  לכל  דקות   3 לקחת 
וב’שיחה אישית’ עם חיילת. לאחר מכן המתנה של שעה 
וחצי בחוץ מול המכשיר הטמא, אח”כ הוזמן לחדר נוסף 
שם ישבו לדבר עמו שלוש חיילות במשך למעלה משלוש 

שעות!!!
עם  זמן  הרבה  כ”כ  לדבר  יש  כבר  מה  עולם,  ‘רבונו של 

בחור צעיר’?! זועק האב מנהמת לבו.
לשעה  קרוב  ולאחר  בחוץ,  שיחכה  לו  הודיעו  אח”כ 
הודיעו לו שבעצם הוא יכול ללכת לביתו. בני חזר הביתה 
צל אדם כפשוטו, מעולם לא ראיתי אותו כל כך מותש 
גופנית ונפשית. אבל הסיוט לא נגמר, אותן חיילות שבני 
תורנות,  עשו  בשמותיהן,  מכירן  שכמותו-  -מסכן  יקירי 
בשלומו  להתעניין  אליו  חיילת אחרת מתקשרת  יום  כל 
חודשיים  שלאחר  עד  להתגייס,  לו  שכדאי  לו  ולהזכיר 
פסקו  מאז  למשטרה,  שאפנה  מהן  לאחת  הודעתי 

ההטרדות”.
כאמור זו חלק מעדות אחת, על קצה המזלג, שנבין איפה 

אנחנו, ועם מה ילדינו מתמודדים...
לעצמם  לחסוך  יכלו  כמוהו  ואלפים  יקיר  בן  אותו  אכן 
חלק ניכר מהסיוט, אם היו קוראים את השורות הבאות 

המיועדות לכל בחור המתייצב בלשכות הגיוס.
מהמסמכים  מלבד  ההתיצבות  לקראת  להצטייד  יש 
הרלוונטים )חשוב מאוד לא לשכוח שום מסמך!( בספר 

חזק,  צבא  עם  אדירה,  ממלכה  היתה  רבות,  שנים  לפני 
הם  הפעם  אך  מפניו,  רעדו  המדינות  שכל  גיבור  ומלך 
החדשה  המלחמה  מול  אונים  חוסר  בהרגשת  עמדו 
רבות,  התייעצויות  לאחר  לפתחם,  ובאה  שהתרגשה 
המלך גייס לצידו את איש חכם מאד, שבהבל פיו חרץ את 
גורלם של מליונים, מהר מאוד התברר שגם הוא מרים 

ידים אל מול מערכה שכזו.
גיוסן  בדמות  ממש,  של  דרך  פריצת  הרעיון,  הגיע  ואז 
‘צבא נשים’. ואכן, אמונות על הכלל של  של חיל חדש, 
‘אלוקיהם של אלו שונא זימה’ הסתערו בנות מדין על עם 
ישראל, והפילו רבבות יהודים ללא יריה אחת, לשמחתם 
החברתית שפרצה  המהפכה  מחוללי   - ובלעם  בלק  של 

גדרו של עולם.
שלא כדרכינו, ובמחילה מכבוד הקוראים היקרים, נבקש 
ב’לשכות  השולט  והמאוס  הסחי  לעבר  מבט  להפנות 
הגיוס האזוריות’, מהדורה חוזרת של ‘בנות מדין’ בימינו.

הגיוס  לשכות  כהרי  הממ”ח  הרי  לא  יודע,  שלא  למי 
נראים  הצבא,  יועצי  בעצת  בממ”ח,  החיילים  האזוריות, 
כיפות   - מושלמת’  ‘תחפושת  עם  ‘משלנו’,  חרדים  ממש 

וציציות, זקנים ופאות.
היטב,  מוסווים  הממ”ח  של  האמתית  ומטרתו  פרצופו 
התעללויות  וכן  הפנימיים  שבחדרים  התועבה  תמונות 
הגייסים  עשרות  של  הנלוזים  ומעשיהם  ואכזריות 

המוצבים שם, לא מוצגים לעין כל.
הגיוס  בלשכות  ]הראשונה[  להתייצבות  זאת  לעומת 
האזוריות, ישנה מטרה סמויה, לפגום באותה עטיפת זוך 
וטוהר, אמונה וקדושה, של בחורי ישראל היקרים, אותה 
עטיפה אשר נוסחתה הסודית עוברת מדור לדור בדחילו 
אפילו  ולפעמים  להערצה,  מושא  היא  ואשר  ורחימו, 
קנאה ושנאה, בפני כל אומות העולם אשר ראו ביהודים 

את העם הנבחר, עם ה’.
לעבור  האחרונות  בשנים  נאלצו  בחורים  אלפי  אכן, 
יסורי שאול כפשוטו, בלשכות אלו, ייסורי נפש הגדולים 

קודש שלא יסור מידך )לא בשקית, ביד!( כל זמן השהות 
במקום, מומלץ גם לקחת נגן עם אוזניות טעון בשיחות, 
שיעורים, ואפי’ מוזיקה, אלה יעזרו לך לשמור על עינך 
ואוזניך שלא תראה ותשמע את מה שהם רוצים שתראה 
ותשמע, )אפשר גם להקליט בנגן בשעת הצורך(, ובנוסף, 

זה ישדר להם שאתה רציני.
‘מוישי!  הכלל:  מן  יוצא  פנים  במאור  שתתקבל  יתכן 
שלומך?’  מה  לך,  חכיתי  בדיוק  לכאן,  שבאת  יופי  איזה 
אל תתרגש, היא למדה את זה אתמול בקורס, אתה אפי’ 
לא עונה ‘ברוך השם’, כלום, כאילו היא קופאית בצרכניה 

המקומית, שתיהן עובדות על בסיס שכר...
בזמן הראיון אתה לא מחייך, לא נחמד, לא חברמן, לא 
פוחד ולא מתרגש, עונה בענייניות על הפרטים האישיים 
שם  טלפון,  כתובת,  ת.ז.,  שם,  כגון:  לענות  שחייבים 

הישיבה וזהו!!!
רשות  מבקש  אתה  נוספת,  אחת  בשאלה  נתקלת  אם 
בני  ל’איגוד  או  שלך,  לרב  או  לבית,  ולהתקשר  לצאת, 
או  כך  על  לענות  אם  להתייעץ  ע”מ  הספרדים’,  התורה 

לא, סביר להניח שזו תהיה השאלה האחרונה...
אם נתקלת בפטפוטים מיותרים, אתה מבקש יפה לגמור 
את הראיון בהקדם, לא עזר? תפתח את הספר ותתחיל 

ללמוד, שיחפשו קרבן אחר...
באדיבות  לך  יציעו  אופן!  בשום  לחתום?  לך  הציעו 
לכך  תסכים  שלא  בתקיפות  תבהיר  במקומך,  שיחתמו 
יביימו  שלא  בתוקף  כך  על  לעמוד  יש  מנסיון,  לעולם! 

חתימה בפניך!
ולסיום, זכור! אתה כבר מגוייס - לצבא ה’ כמובן, תחזור 
לישיבה לחיים טובים ולשלום, פתח את הגמרא ותשקע 
בהוויותיה, ותשמור על עם ישראל באמת, חייל מצטיין! 

חייגו והטרפו כעת

על אלה 
אני בוכיה

הטיבה ה' לטובים

נתרמו 5000 גליונות
לע"נ מרת רבקה בת רחל 

ע"ה אסחייק
נלב"ע ט"ו בשבט התשע"ז

ת.נ.צ.ב.ה.

העלון מוקדש:
לרפואת

הרב יהודה בן טובה
מרדכי בן שרה

לע"נ
הרב אליהו אריה ב"ר עמנואל

הגליון מוקדש לזכות הילד מרדכי בן שרה נ"י לרפואה שלמה במהרה בתושח"י
יה"ר שיזכה לגדול בתורה ויר"ש ומדות טובות בבריות גופא ונהורא מעליא אורך ימים ושנות חיים
לתפארת הוריו הדגולים מגדולי מוסרי הנפש, המשימים לילות כימים ולא חוסכים מאונם והונם 

למען הצלת נפשות ישראל משמד
זכות פעלם הכביר יעמוד להם ולכל ב"ב להתברך 
בישועה וברכה מרובה עד בלי די בכל מילי דמיטב 

אכי"ר


