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תשע"ו

אם הי' בנמצא מאן דהוא, שבאמת דמיין, כי 

"תיקון" חוק הגיוס, עליו חתמו הנציגים ה"חרדים 

לפני כשנה, היה לפחות בבחינת "הרע במיעוטו", הרי 

שבימים אלו, עם הצגת הדו"ח של "הצוות הבין-

משרדי לקידום עמידה ביעדי הגיוס", שהוקם על-פי 

26החלטת הממשלה (בהתאם לסעיף  ט"ו 2 לחוק 

הגיוס המתוקן), התברר שלא מדובר ב"רע במיעוטו", 

כי אם כל הרע בהתגלמותו...

דו"ח זה הוגש לבג"ץ הציוני בערב חג הפסח, 

וכעת אמורים הם להביא את הדו"ח לאישור 

הממשלה, ככתבו וכלשונו.

באופן כללי הצוות הבין-משרדי ממליץ על: 

"נקיטת צעדים ממשיים לעידוד הגיוס לצה"ל, החל 

משינוי מבחני התמיכות לכוללים ולישיבות, קטנות 

כגדולות, עבור להקמת ישיבות הסדר לחרדים 

והקצאת משאבים לעידוד הגיוס במגזר, וכלה 

בבילוש וחיפוש אחר בחורי ישיבות מתחזים, 

באמצעות חוקרים, הצלבת נתונים ומעקב 

אינטרנטי".

לפניכם מספר ציטוטים מהדו"ח המחריד.

מבחני התמיכות בישיבות ובכוללים:
"ישונו מבחני התמיכה של משרד החינוך במוסדות 

לימוד תורניים באופן שתינתן הטבה למוסד תורני 

עבור גיוסו של כל תלמיד שלמד במוסד לפחות חצי 

שנה במהלך השנה שקדמה לגיוסו לצה"ל או לשירות 

הלאומי אזרחי. התמיכה תינתן למשך שנה מיום 

גיוסו של התלמיד, אם התגייס לצה"ל, ולמשך חצי 

שנה אם התנדב לשירות הלאומי אזרחי".

ולא רק בישיבות הגדולות ובכוללים, אלא גם 

בישיבות הקטנות: "העלאת התקצוב של מוסדות 

חינוך (ישיבות קטנות) המגייסים תלמידים בגיל 

צעיר: הצוות מציע לבחון האפשרות לשנות את 

האופן בו מתוקצבים מוסדות חינוך חרדיים (ישיבות 

קטנות), כך שיתאפשר מתן הטבה למוסדות מהם 

בחר חלק ניכר מהתלמידים להתגייס".

חד וחלק, הם יודעים היטב ש"הכסף יענה את 

הכל", ככל שהישיבות יפלטו יותר תלמידים לצבא, 

יוגדלו התקציבים... כך שבאם עד היום שותקים 

ראשי הישיבות מול פשע מחריד זה, הרי שמעתה 

תהיה להם גם נגיעה כספית, כך ששום ציוץ לא 

ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים, ה' ירחם. 

(במאמר המוסגר: כמה גדולים דברי רבותינו זיע"א 

שאסרו לקבל מתקציביהם הטמאים!!!)

פיקוח ואכיפה:
פרט נוסף שהדו"ח מתמקד בו הוא "פיקוח 

ואכיפה". מעתה ואילך הם יוגברו ויתוגברו 

משמעותית, וייאכפו יותר מהנהוג בחקירות מס 

הכנסה: "יוקם ויתוקנן במשרד הביטחון מערך הכרה 

בישיבות ובתלמידיהן ואכיפה כלפיהם. מערך 

האכיפה יבצע ביקורות פיזיות בישיבות ובכוללים 

בהם לומדים דחויי שירות, תוך הרחבת היקף 

ותדירות הביקורות לכ-3 ביקורות שנתיות במוסד 

לימוד. כמו כן, ייעשה שימוש במידע אינטרנטי ואחר 

לגבי דחויי שירות פרטניים, שאינם מקיימים את 

הוראות החוק, לשם הבאתם לגיוס. המערך ייתן 

מענה לצרכי משרד הביטחון, צה"ל ומשרד החינוך".

תוכנת 'עקוב אחרי' תבלוש לא רק אחרי סרבני 

התייצבות במדור בני ישיבות, אלא גם אחרי 

הבחורים שהתייצבו בלשכות: "יתנהל מעקב עיתי 

אחר המוסדות, באמצעות ביקורות ודיווחים יזומים, 

ויתבצעו תהליכי עדכון וביטול הכרה במידת הצורך. 

המערך ייתמך במערכת ממוחשבת בעלת ממשקים 

לצה"ל, משרד החינוך ורשויות נוספות (בטל"א, 

ביקורת גבולות וכד') כדי לאפשר מעבר מידע בין 

כלל הגופים לטיוב עבודת הפיקוח".

יצירת כלים לשילוב בתעסוקה, ועידוד 
הצטרפות לשירות הלאומי אזרחי:

דבר זה יעשה באמצעות "העלאת דמי השירות, 

הוספת מסלול ומתן תמיכה למשרתים שמוסיפים 

ללמוד בכולל; "תשלום למעונות עבור ילדי 

משרתים"; "סיוע למתגייסים בתחום הדיור".

הטיפול בהפליית חיילים "חרדים":
"טיפול בבתי ספר המדירים ומפלים ילדי 

מתגייסים ומגייסים: מדור שילוב חרדים בצה"ל, 

החטיבה לעידוד גיוס, מסלולים ייחודים ותורניים 

במשרד הביטחון ויחידת הפיקוח על המגזר החרדי 

ברשות לשירות הלאומי אזרחי יעבירו לנושא תפקיד 

שימונה לכך באגף החרדי במשרד החינוך תלונות 

בדבר הדרת ילדי מתגייסים ממערכת החינוך, 

במטרה לייעל את תהליך הטיפול בהן. תלונות מעין 

אלו, ככל שיועברו למשרד החינוך, יטופלו בעדיפות 

עליונה, תוך כוונה להפעיל מדיניות אכיפה מחמירה 

למיגור התופעה. התלונות יטופלו על ידי ראש 

המחוז החרדי במשרד החינוך". (גם כאן מחובתינו 

להודות לבורא עולם, שב"ה מוסדות היהדות 

המשך בעמוד הבא
המשך בעמוד הבא

שם קנית הודך והדרך
30היה זה כחלוף  שנה מאז שנחרבה 
הארץ הקדושה עד היסוד, על ידי קלגסי 
הכיבוש הרומי, שדיכאו את מרד בר כוכבא 
בעריצות, והרגו בזדון קדושי עליון. למרות כן 
כוחות הכיבוש לא התייחסו לעם כשונאים, 
כי אם להיפך. התקינו דרכים, בנו גשרים 
ומרחצאות, לכאורה, לצורך התושבים, ואכן 
העם נהנה מטוב לבם של הרומיים והפליאו 
נדיבות ממשלתם, ששמים מעיינים להנעים 

את חייהם של ישראל הנותרים.
אף התנא הקדוש רבי יהודה בר עילאי 
ראה צורך לומר מילים בשבח מלכות רומי, 
כדרכם של צדיקים המכירים טובה ואינם 
זוכרים רעות השונא שעשה זמן קצר לפני 
כן. מלבד רבי שמעון בר יוחאי שלא הסכים 
לדברי השבח, כי ראה בכך משום קירוב 
הדעת לגויים הרשעים, עד שמסר נפשו 
למחות בתוקף ובעוז נגדם, והכריז בגלוי כי 
אין כוונת הרומיים טובת העם כלל, כי אם 
צורך עצמם לגבות מיסים וכו', ולטמאות את 

העם בזימה ר"ל, ולא חש שבמחאתו זו, 
מסכן את נפשו שיבקשו להרגו באם 
יתפרסמו דבריו, וכפי שאכן קרה שנתגלגלו 

דבריו והגיעו לאזני המלכות...
*

כותבי מאורעות השואה האיומה, מציינים 
את האניה האומללה שיצאה בשנת תרצ"ז 
מחופי גרמניה, שהאשמדאי הנאצי ימ"ש 
מלא אותה בפליטים (באותו זמן עדיין לא 
רצחו יהודים בפומבי, רק התנכלו לממונם). 
אניה זו הגיעה לחופי ניו-יורק, אך ממשלת 

ארה"ב סירבה להניחם להיכנס לגבולות 
ארה"ב על מנת להשתקע בה, מפני היותם 
אזרחי ארצות אירופה ואין להם את האישור 

המתאים להכנס לארה"ב.
האניה התעכבה בחופי אמריקה ותרה 
אחר רשות כניסה לאחד מארצות דרום 
אמריקה, אך שום מדינה לא הרשתה להם 
להתיישב בארצם, מפני שחששו שבין אותם 

יהודים ישנם גם קומוניסטים רבים, והם 
ישתדלו להנהיג את הקומוניזום בארצם 
(לדאבון לב, לא היה בכך משום חושד 
בכשרים). לאחר שכל הנסיונות עלו בתוהו, 
נאלצה האניה לשוב לאירופה, והצורר הנאצי 

ניצל זאת להראות שזרע ישראל אינם 
מרוצים לשום אומה ולשון, ועשה מה 

שעשה רח"ל.
*

הכהן הגדול מאחיו, מרן החפץ חיים 
זצוק"ל, גילה לנו שעמלק בימינו הם 

הציונים.
מיד כשקמה המדינה, השתתפו החרדים 
עמה באמתלא של חיזוק הדת. במשך הזמן 
התעכלו חרדים אלו במדינה יותר ויותר, עד 

הדו"ח לעידוד גיוס החרדים נחשף




במאבק 2

לך תפקידים שהועידו לך משמים. כנאמר: 
"בשמך יקראוך. במקומך יושיבוך. ומשלך יתנו 
לך. ואין אדם נוגע במוכן לחבירו. ואין מלכות 

אחת נוגעת בחברתה כמלא הנימה".
עד כאן ההספדים מלאי החנופה הזולים 
שהנציגים חובשי הכיפות השחורות - שהרימו יד 

בעד חוק הגיוס - שבחו את יעלון השועלון.
לאור זאת נזכיר לכולנו מי הוא אותו יעלון, מה 

הם דעותיו, וכיצד פעל לפורר את היהדות 
החרדית בפה רך.

היהדות החרדית אינה בדאגה מהעתיד, אלא 
מהמתרחש כבר עתה, לאחר העברת החוק הנורא 
ולמראה רכבות השמד הדוהרות. יעלון ומשתפיו 

שפעלו בפה רך מסוכנים הרבה יותר מאויב 
שמדבר בפרך. ובין כך ובין כך הגזירה כבר 

מתממשת בצורה מבהילה. רח"ל.
על מנת שנקבל מושג כל שהוא, כיצד תכנן 
אותו יעלון לחסל את היהדות החרדית במיתת 

נשיקה, נצטט בזה מעט מזעיר מדבריו  בנושא:
"נגיע למה שאנחנו רוצים... אם לא נתנפל 
עליהם הם ילכו לשרת. אני מאמין בזה, עובדה 
כל שנה זה עולה. ולכן גם את זה צריך לעשות 

בשום שכל וברגישות, ואם עוד פעם נעשה 
טעויות מסוג פלסנר או מסוגים אחרים של 
התנפלות, תהיה פה רק נסיגה לאחור". (באחד 

1.6.13מאתרי הביבין  למנינם)

"זה אירוע משמעותי משום שזה לא היה 
מקובל, וככל שזה הולך ומתפתח זה מדבק, כי 
פעם לא הייתם רואים בחור במדים בבני ברק או 

כזכור, כשחתמו חברי בית המינים ה"חרדים" 
על גזירת הגיוס ה"מתוקנת", טענו להגנתם, כי 
סומכים הם על "שר הבטחון" בוגי יעלון שיתחשב 
בציבור החרדי ובעולם התורה, ובודאי לא יפגע 
בהם. וכשטענו בפניהם מה תעשו אם אותו "אוהב 
תורה" יוחלף באחר, ענו בטפשות, "עד אז המשיח 
יבוא, ואם לא, הפריץ ימות...", בעוה"ר המשיח 
עדיין לא הגיע, אך גם הפריץ לא מת, רק התחלף., 
השבוע החליט לפתע ראש ממשלת הכפירה, כי 

הוא מחליף את 'בוגי' ב'איווט'.
הנציגים ה"חרדים" שנתקפו באימה, החלו 
במסע הספדים על הפריץ שסולק מתפקידו, 
כאשר הנציג הליטאי הבכיר אמר: "הוא תרם 
תרומה בלתי רגילה למערכת הביטחון בישראל 
ופעילותו הייתה למופת. גם בהתנהלותו מול 

הציבור החרדי תמיד נהג בכבוד והדדיות 
ובהבנה, אף שלא בא מרקע דומה. יש בו 

מנהיגות מוכחת ונקווה שיחזור בו מההחלטה".
הנציג הכלל חסידי הספיד: "תקופת כהונתו 
התאפיינה בהבנה רבה וברגישות לצרכי המגזר 
החרדי. ידענו שנוכל לסמוך עליו שלא ישתמש 

באפשרויותיו לפגוע בעולם התורה חלילה".
אחד הנציגים החסידים התפייט: "היית תמיד 
מוקיר תורה ולומדיה. בלמת את גזירות גיוס בני 

הישיבות מימי פלסנר עד לפיד. התייצבת 
בגבורה מול המסיתים שרצו מלחמה נגד לימוד 
התורה. לא אכביר מילים על המועקה בעזיבתך 
את הממשלה והכנסת. ישלם ה' פעלך במשרד 
הבטחון למנוע מלחמות מבית ומחוץ. עוד נכונו 

הפריץ לא מת... רק מתחלף
שלדאבונינו נעשו לשותפו של עמלק לסייע 
בהשמדת היהדות החרדית בארץ הקודש, 
חלקם שותפים בקום ועשה להעביר נפשות 
יקרות לשמד  בצבא, וחלק אחר מסייע בשב 

ואל תעשה בשותקם שתיקה רועמת, 
המחזקת את הציידים השוחרים לטרף. ואף 
אלו שטרם כניסתם לקואליציה מחו בתוקף 

נגד מזימות השמד, נהפכו אחר קום 
הקואליציה לשתקנים ולמחזקי כוחות 

הרשע.
שתיקה זו של שותפי עמלק, גרועה פי 

כמה משתיקת ארצות הברית בעת 
ההשמדה הנאצית. כי אז סירבו האמריקאים 
להתערב עבור אזרחי עם אחר, וגם שאין 
הדבר נגע לשלום עצמם רק לטובת העם 
היהודי, ובפרט שבאותו זמן לא רצחו יהודים 
בפומבי. אבל אותם "חרדים" שותפי עמלק 

שבזמנינו, ממלאים פיהם מים כאשר 
משמידים בפרהסיא את בני עמם, את 
אחיהם החרדים (כשאין ספק שגם יומם 
יגיע, כי השלטון לא מסתפק במחצה, הוא 
שואף ל"כולה שלי", רק כעת הוא זקוק 
לשותפים אלו על מנת להשתיק כל קול 
מחאה, אך כשיגמרו ח"ו עם חלק זה, הם 
יטפלו גם לאותם משתיקים [וכפי שקרה 
בשואה כידוע]), וכלל לא איכפת להם על 
המאות והאלפים מבני היהדות החרדית 

הנטרפים במלתעות הרשע.
*

במשך שנים ארוכות, נדמה היה שרשב"י 
נענש, בכך שנאלץ להתחבא בתוך המערה 
מפני אימת המלכות, אבל לאחר זמן, כאשר 
יצא מהמערה ראה רבי פנחס בן יאיר חותנו, 

את גודל התועלת שהיה לרשב"י בתוך 
המערה, ונתעלה על ידה על כל חכמי דורו 

בנגלה ובנסתר ונעשה ארי שבחבורה.
זאת היתה לו כי קולו זימר עריצים ולא 

סבל את דברי השבח על השלטון, אף 
כשנאמרו מפי הרב הדומה למלאך ה' צבקות 
התנא הקדוש רבי יהודה בר עילאי (עי' שבת 

כה:).
דבר זה צריך ללמדנו, שלא להרתע ולא 
להחריש, גם אם נראה שסובלים עבור כך, 

ובפרט אותם בחורים ואברכים יקרים, 
שנתפסים עקב עמידתם האיתנה שלא 
להתגייס לצבא השמד, ונענשים לתקופות 
שונות בכלא הצבאי. עלינו לדעת שהם לא 
יפסידו מכך מאומה, אדרבא ואדרבא, בין 
כותלי הכלא, מתעלים הם בלימוד תורה"ק 

ויוצאים מחוזקים ומחושלים באמונה 
תמימה, ומעלים על נס את גודל התקיפות 

של היהדות הנאמנה שלא להגרר אחר 
עמלק ושותפיו.

שם קנית הודך והדרך!...

המשך מעמוד הקודם

החרדית המתנזרת מ"טובות" ההנאה של שלטון 

הרשע, פטורים גם מצרה צרורה זו...).

ישיבות "הסדר" ל...חרדים:
"יורחבו באופן משמעותי תכניות חינוכיות - 

קהילתיות ומסלולי המשך לשם עידוד הגיוס ובכלל 

זה תכניות 'אחריי באמונה', 'גדנ"ע חרדים', מרכזי 

מידע אזוריים, מסגרת קדם צבאית חצי שנתית 

פנימייתית, ישיבות 'דרך חיים' ומסלולי 'הסדר' 

לחרדים ותמיכה בכיתות הטכנולוגיות החרדיות 

המופעלות על ידי משרד החינוך. משרד 

הביטחון/האגף הבטחוני חברתי בתיאום עם משרד 

החינוך יקצה את המשאבים והאמצעים להקמת 

והרחבת מסלולים אלה".

גיוס התשקורת ה"חרדית":
גם התקשורת החרדית תגויס, באמצעות, "תכנית 

תקשורתית: בהתאם לצורך, תגובש ותופעל תכנית 

תקשורת ופרסום מתאימה ותכנית אסטרטגית 

להתמודדות הסברתית למול קהל היעד הספציפי 

בהקשרי גיוס ושירות".

מערך קשר לקהילה החרדית:
כדי להביא ליישום הסעיפים וההנחיות החדשות 

ממליץ הצוות על "הקמת מערך קשר לקהילה 

החרדית: האגף הבטחוני חברתי במשרד הביטחון 

יקים מערך קשר לאוכלוסייה החרדית שיופעל על 

ידי רכזים שיפעלו בשטח בפריסה ארצית, שיהוו 

כתובת מול הרשויות והקהילה החרדית ויקדמו בתוך 

הציבור החרדי באזור תכנית הכנה ייחודית 

ומותאמת, יצירת קשר עם ישיבות, רבנים ונציגי 

ציבור חרדים באזור, וכן הפעלת מוקד פניות וטיפול 

בפרט - המיועד להורים, לבני נוער מתעניינים תוך 

תיאום הליך הרישום והגיוס בין המעוניינים ולשכות 

הגיוס".

מנהלת חרדים בצבא השמד:
בצד מערך הקשר תוקם גם "מנהלת חרדים 

בצה"ל, אשר תהווה גורם מרכזי האמון על שילוב 

חרדים בשירות הצבאי בתחומים הבאים: תהליכי 

גיוס, מיון, שיבוץ והשמה בשירות, פיקוד על חיילי 

נצח יהודה בשנת המשימה וכן תהווה כתובת 

לקהילה החרדית אל מול הצבא".

עתה, אחרי שמתגלה לעין  כל, כי מדובר בתוכנית 

משומנת ומחושבת היטב (למעשה מתוכננת היטב 

15לכל פרטיה ודקדוקיה מזה כ- שנה, והולכת 

ומתבצעת שלב אחר שלב, באיטיות אך בהתמדה), 

האם יקומו אותם נציגים ומשלחיהם, יכו על חטא 

ויאמרו: "טעינו"?! או שמא רכבות השמד הדוהרות 

בהסכמתם המלאה ובשתיקתם הרועמת, ימשיכו את 

דרכם באין מחריד?! לדאבונינו התנהגותם המשפילה 

עד כה אינם מנבאים טובות, ולוואי שנתבדה!...

המשך מעמוד ראשון



3במאבק
בשכונות מסוימות בירושלים, והיום פתאום זה 

הופך להיות דבר טבעי, רואים כביסה של 
10.12.13חיילים בשכונות הללו" (ערוץ 7 -  למנינם)

"ראינו בשנים האחרונות בשלות גם במגזר 
החרדי להשתלבות. אנחנו חוששים בהחלט 
18שאם נלך למהלך של גיוס מיד מגיל  נראה 

התנגדות מצד החרדים, והמהלך יהיה חרב 
פיפיות". (ככה"ש י"ט תמוז תשע״ב)

"יש עלייה במספר המתגייסים החרדים אך 
זה לא מספיק. אני בסופו של דבר רוצה שוויון 
18שהם יתגייסו בגיל  ומי שלא יתגייס ילך 
לכלא, אבל נוצרה מציאות אחרת שאי אפשר 
לשנות באחת. עצם הגיוס והיציאה מהמעגל 
משפיעה על הסביבה". "אי אפשר להכריז 
מלחמה על החרדים... אבל המשימה הלאומית 
היא בהישג יד ואסור לנו לפספס את זה". (ערוץ 7 

כ״ד תמוז תשע״ב)

דברים אלו אמר ה'בוגי' בזמנו, כשהחוק נחקק 
לראשונה ללא המפלגות ה"חרדיות" שישבו אז 
באופוזיציה, ואף הרימו אז קול זעקה נגד גזירת 

הגיוס. כעת לאחר שה"חרדים" נכנסו 
לקואליציה ונתנו את הסכמתם לגזירת הגיוס, 

חזר אותו 'בוגי' על משנתו הערמומית:
"אינני רואה בשינוי החוק ולו וויתור 
קל לחרדים. אני תמיד דגלתי במדיניות 
שתאפשר לחרדים לשרת ולא נכפה את זה 
עליהם. אף פעם לא האמנתי בזה, שאם נשלח 
שוטרי משטרה צבאית לישיבות, יתגייסו יותר, 
להפך. ולכן המדיניות שאני דוגל בה, גם בהיותי 
במדים, וגם בהיותי שר, היא לפתוח מסלולים 

שמאפשרים לחיילי המגזר החרדי, לשרת 
ולשמור על אורח חיים חרדי. וראיתי בזה ברכה.

', את  99אני קלטתי כאלוף פיקוד המרכז ב -
פלוגת הנחל החרדי הראשונה, שמונים ותשעה 
ראשונים מהמגזר החרדי ששירתו, שירות כזה, 

והיום אנחנו כבר עברנו את האלפיים ארבע 
, בשנה הבאה יהיו אלפיים  2015מאות בשנת 
שבע מאות, על פי יעדים שקבענו. פתחנו עוד 
מסלולים, לא רק נחל חרדי, יש מסלול בגבעתי, 

יש חיילים חרדים שמשרתים שירות 
טכנולוגי... אני יכול להעיד שדווקא השיח 
המתלהם שהיה בממשלה הקודמת, הובל 
בעיקר על ידי יש עתיד בקואליציה, הביא 
לירידה בהתייצבות בלשכות הגיוס ולא לעלייה. 
כמו כן, הביא לירידה בהשתלבות של חרדים 

בלימודים אקדמיים.
יש על כך נתונים מאוד ברורים. לכן אני דוגל 
בלאפשר. אני חושב שזה גם מעבר להשתלבות 
בשירות הביטחוני ואני לא קורא לזה נטל, אלא 

זכות לשרת, הם אחר כך משתלבים בשוק 
התעסוקה". עד כאן מדברי העגלון.

הא לנו משנתו הברורה של ה"שר", שעליו 
אומר אחד הנציגים ה"חרדים" כי: "ידענו שנוכל 
לסמוך עליו שלא ישתמש באפשרויותיו לפגוע 
בעולם התורה חלילה"... ונציג אחר אומר כי 
"בהתנהלותו מול הציבור החרדי תמיד נהג 
בכבוד והדדיות ובהבנה", ונציג נוסף אף טוען כי 

"בלמת את גזירות גיוס בני הישיבות"...
עומד לו אדם, שאינו מסתיר את דעותיו 
ושאיפותיו, ומסביר לחבריו החילונים: רבותי, 

עומדים הם בשעטו"מ ערב נישואי בתם הצדקנית, ובשעה טובה לאחר חיפושים מרובים, זכו 

למצוא דירה מתאימה לזוג הצעיר, ועומדים הם לפני חתימת חוזה לרכישתה. באותו יום הוציאו 

מהבנק את חסכונותיהם משנים, ליום הגדול הזה, ואף הוסיפו ולוו כהנה וכהנה מידידים ומכרים, 

כדי לשלם כדת את דמי הדירה, בה יבנה הזוג הצעיר את ביתו, מקום משכן להשראת השכינה.

אתא לילה, חושך יכסה ארץ, עת ישרי הדרך נחים מעמל היום, ומתוקה שנת העובד, אך בו כל 

חייתו יער רומשת, ואף הגנבים, החושך מאיר להם. מסתובב לו אותו בן בליעל, אשר לפרנסתו עוסק 

במשלוח יד באשר לרעהו, ואינו חש כלל לרחם על הבריות, כיצד אחר כל עמלם לפרנסת ביתם 

ביושר, פושט ידו בעמלם, ומשאירם עירומים מכל נכסיהם.

אך אותו גנב, אשר אין אימת שמים עליו, אימת הבריות מוטלת עליו, ועל כן אך ורק במחשך 

מעשיו, ומגיע רק בעת החושך, שעה שבני אדם נמים את שנתם, אחר עמל היום, וכגודל מתיקות 

שנת העובד, כך שפלות הגנב ואכזריותו, לאכול את אשר אחרים עמלו עליו, והרויחוהו ביושר. 

ובאכזריותו הרבה נכנס בלאט, בעת שכולם נמים את שנתם, והחל להסתובב בדירתם, ולמצוא 

מחבוא אחר מחבוא, ולמלא את אוצרותיו תוך ריקון אוצרותיהם.

לפתע נעור הבחור הצעיר, אחיה של הכלה, וראה את אשר נעשה, וחישב בלבו, מה אני יכול 

לעשות נגד גנב בן בליעל זה, מה כוחי מולו. יש בידי רק אפשרות אחת, לזעוק ולעורר את בני הבית, 

וכולם יחדיו יניסו את הפורץ. בעודו מחשב בכך, הבחין הגנב כי נעור הוא, ומיד פנה אליו בלשון 

חלקלקות, הרי מדין כיבוד אב אסור לך לעוררו משנתו, ואפילו גוי כדמה בן נתינה לא עורר את 

, ותמשיך לנהוג כאילו אתה ישן, לבל תעורר את בני ביתך, וכה  $100אביו עבור ממון. הבה ואתן לך 

$100הוסיף ודיבר על לבו דברי הבל, ונאות הבחור לדבריו, נטל את  מאת הגנב, ושב לנום את שנתו.

בבוקר נעורה כל המשפחה למראה הבית הריקן, ונהפך לאבל מחולם, הדירה אשר חשבו ליתן 

לזוג הצעיר ניתנה בידי איש בליעל, ואין לאל ידם להושיע. אך כאבם הוכפל שבעתיים, עת נודע להם 

דבר הפשע הנורא, שבן המשפחה, עצמם ובשרם, שיתף פעולה עם הפשע בהשתקת קולו מלמחות 

בגנב, ולא יכלו שאת כאבם על בן סורר ומורה שהפקיר את רכוש אביו, כבודו, ואת כל עמלו הפקיר 

למאכל זרים. עת אשר בצעקה אחת אמיתית, היה מציל את כל הרכוש, וכעת הכל נלקח בידי זרים.

* * *

אבינו שבשמים עוסק כעת בהכנות האחרונות ליום כלולת עם ישראל עם כנסת ישראל בתיקון 

העולם בעת היגלות משיח צדקנו בקרוב, ומחפש מי נאמן לו, עם מי אפשר לילך לבנות את הבית 

השלישי, ואכן זכו גדולי הדור שלפנינו ובעמלם ותבונתם העמידו חיילים נאמנים לה' ולתורתו, 

שמורים בתוך חומות הקדושה והטהרה אשר העמידו למול הרחוב הפרוץ, עמלי תורה ועוסקיה, 

מקיימי מצוותיה בדקדוק, דבקים בקדושה ובחסידות, פרושים מכל הבלי פיתויי היצר, ומראים 

בכל הליכותיהם, אנו נאמנים לו, אנו מייחלים לישועתו, אנו נלך בשמחה לקראת משיח צדקנו.

אך לפתע מגיע הגנב הגדול, ומתחיל לשדוד אחד אחר השני, להפילם חללים לפני פיתויי היצר, 

בעודו מכריז בעצמו, שיודע הוא שאם רק יצא קול מחאה גדולה, יאלץ לנוס על נפשו ולא יוכל 

להמשיך במעלליו. אך בשלב זה נעור הבן הבוגד, ותמורת נזיד עדשים של כבוד מדומה ושלמונים, 

מתפתה למכור את כל הקדוש והיקר לאביו שבשמים, ולא רק שאינו זועק זעקה גדולה ומרה, לעורר 

את שארית הפליטה להינצל, עוד עומד הוא ומשתיק את הזעקה הפורצת מפי הבנים הנאמנים לו 

יתברך, ואף נלחם בהם לבל יעוררו את הזעקה הנדרשת כדי למנוע את גזל ושוד הנשמות העשוקות.

גורו לכם מיום הדין, גורו לכם מיום התוכחה, עת תיתבעו על שיתוף הפעולה עם הגזירה, 

בשתיקה ובהשתקה, תוך בגידה נוראה בה' ובתורתו, ובשארית הפליטה הנאמנת לו.

הגנב והבוגד

אני אוחז בדיוק כמותכם, אני רוצה לראות את 
כל החרדים בצבא, אבל צריך לעשות את זה 
בחכמה, בתחבולות. בכח זה לא ילך! כי זה רק 
יביא את ההיפך. צריך סבלנות והרבה סבלנות, 
ואז נגיע ליעד שלנו. והוא צודק במאת האחוזים, 
'פה רך' הרבה יותר אפקטיבי מ'פרך', וזה בדיוק 

מה שהוא דגל ועשה.
קשה לומר שאותם נציגים "חרדים" כל כך 

טפשים ומטופשים, שאינם מבינים את 
האקסיומה הפשוטה הזו, שדרכו של יעלון 
מסוכנת פי אלף מדרך של כפיה, ולא לחינם 

הסכימו המפלגות החילוניות להאריך את 
"תקופת ההסתגלות", כי יודעים הם היטב שכאן 

טמון הסוד, להרגיל כמה שיותר את הציבור 
החרדי לתופעה, לא ללכת אתם ראש בראש, ככה 

יעלה בידם לחסל במיתת נשיקה את היהדות 
החרדית ח"ו.

אין זה כי אם זדון לבם של חברי בית המינים 
ה"חרדים" השיאם, כאשר תמורת שלמונים, 
מוכנים הם למכור את אחיהם בשרם, להפקירם 

לשמד הגיוס רח"ל.
להם לא איכפת שאיווט יהי' "שר הבטחון" 
הבא. הם רק מפחדים שבגלל הקשיחות שלו, או 
ליתר דיוק אי הבנתו בתחבולות, יגרום שהציבור 

יתחיל לפקוח את עיניו, ואז ה"יעדים" לא 
יתמלאו, וזו היא הרי משאת נפשם של אותם 
נציגים "חרדים", שרכבות השמד ימשיכו לדהור, 

איש לא יתעשת, והשקט יישמר.
אוי לבחורי ואברכי ישראל, הנתונים בידיהם 

של נציגים "חרדים" אלו.



הוא היה אברך כולל, למד חצי יום, ואחה"צ 

התעסק בהשתדלות לפרנסתו. באחד הימים נחשף 

לפרסומת באחד העלונים על הכדאיות להתנדב 

לשירות לאומי, כאשר מחד מספרים שאין בזה כל 

בעיה, רק עליך ללמוד עם בחור המתקשה בלימוד 

גמרא, ומאידך תקבל משכורת מכובדת ועוד שלל 

הטבות, כנסיעות חינם באוטובוס, הנחה בארנונה, 

ועוד ועוד, ובסיום השירות תקבל מענק שתוכל 

להתחיל לעסוק במשהו בחיים.

לאותו אברך היו שתי ילדים, ופרנסתו היתה 

מצומצמת, ובפרט שעליו היה לשלם גם שכירות 

דירה, כך שלא ראה בזה כל בעיה (מאחר ולא חונך 

שעצם התגייסות לשרות המדינה אסור בתכלית). 

פיתויי ההטבות הכלכליות הכריעו לו את הכף, 

והלה חתם על הסרת מעמד בן ישיבה.

ואכן, תקופה מסויימת למד עם בחור מתקשה, 

אך הישיבה בה לימד נסגרה, ומסגרת שירות זו 

הסתיימה.

בערמומיותם המרובה, מפתים בתחילה כל אחד 

שיש אפשרות ללמוד עם תלמיד, אך בפועל יש רק 

30 תקנים של לימוד עם תלמידים בירושלים, 

ושמים את תקנים אלו אך ורק כדי לפתות את 

כולם, ומי שכבר התפתה וחתם, אין לו דרך חזור, 

וכפי שנראה בהמשך.

מיד פנו אליו שעליו להמשיך לעשות שירות 

לאומי במקום אחר, אך הוא לא הסכים לעשות זאת 

במקום אחר, ביודעו כי שם עלול הוא להתדרדר 

ח"ו.

משכך, העבירה מנהלת השירות האזרחי את 

תיקו ללשכת הגיוס, ושם הוא נקרא להתחיל בהליך 

גיוס. כשניסה לסרב אמרו לו שאין לו ברירה, כיון 

שיש כלא, ויש לוכדי עריקים... ולא יעזור לו 

מאומה, הוא חייב להתגייס! מאידך, פיתוהו שהכל 

שם הוא על טהרת הגלאט, יש תפילות, יש שיעורי 

תורה, כל האוכל הוא בד"ץ, ומלבד כל זאת, הוא 

יקבל משכורת גדולה בהרבה מהמשכורת שקיבל 

בשירות האזרחי.

בתחילה אמרו לו שישבצו אותו בחיל באויר 

במסגרת שח"ר, אך לבסוף אמרו שאינו מתאים 

לשם, ושיבצוהו בחיל חימוש, שזה ללא מסגרת 

"חרדית". בתחילה היה נראה לו שזה דבר נוראי 

להיות במסגרת שאינה חרדית, אך בהמשך ראה 

בעצמו שגם במסגרת החרדית מתקלקלים 

ומשתמדים. כך ראה אצל חבריו שהלכו לשרת שם.

אחרי שגמר טירונות, שובץ כאמור במחנה צבאי 

במסגרת חיל חימוש, וכאן הגיע השבר הגדול, הוא 

ראה שהוא נמצא במקום חילוני, סביבה חילונית 

לחלוטין, ואמנם רוב הזמן הוא בעבודה, אך לאחר 

מכן עליו לשהות במחנה שעות, על כל המשתמע 

מכך, מקום פוקר לחלוטין, עם ריקים ופוחזים, 

והאווירה הנוראית מחלחלת ומשפיעה.

מאידך, אלו ששובצו בשח"ר וכדומה, התקלקלו 

הרבה יותר, כיון שעל אף ההבטחות לקיום שלש 

תפילות ביום, כשמגיע בפועל, אומרים להם, במקום 

לעזוב את העבודה וללכת להתפלל בבית הכנסת, 

תתפללו כאן. אמנם, כיון שיש הפסקה בעבודה, 

חלקם מנצלים זאת להתקשר הביתה וכיו"ב, וכך 

לאט לאט נושרת התפילה, זה נעשה דבר שאינו 

חובה.

וביותר, אחרי אימונים קשים נותנים חצי שעה 

הפסקה, כולם הולכים לנוח, לשתות משהו קר, 

ולהתאוורר לפני האימון הבא, ובאותו זמן אומרים 

לחייל החרדי אתה יכול כעת להתפלל, והוא יודע 

שמיד בסיום התפילה יצטרך לשוב לאימונים ולא 

יוכל לנוח מאומה. וכך אינו עומד בנסיון, וענין 

התפילה מתקרר אצלו, ומדרדר מדחי אל דחי.

ואם כך באברכים נשואים שהגיעו במטרה להשיג 

פרנסה וסידור כלכלי, קל וחומר שכשמדובר 

בבחורים צעירים, חשופים הם להתדרדרות רח"ל 

הרבה יותר מהר.

ישנה נקודה נוספת של קלקול, מראים לחיילים 

כל מיני סרטונים על ההשקפות שלהם, ולדוגמא, 

עושים יום של פעילות על סמלי המדינה, הכל 

מבחינתם רק "סמלי", כוכב, מגן דוד, טלית, תפילין, 

לא מדברים על כלום, הכל נהיה רק סמלי. אתה 

יהודי טוב אם אלו הם הסמלים שלך. אתה לא חייב 

להניח תפילין, אתה לא חייב להתפלל, מספיק שזה 

בדגל שלך, ואתה שומר על המדינה. ככה מקטינים 

את ערך קיום המצוות העיקריות. 

יש בצבא נוהל 'רשמי', המונע קשר בין גברים 

לנשים, אך זה רק לצורך הפרוטוקול, בפועל 

הפריצות שם נוראה, ואין פוצה פה ומצפצף (כידוע, 

עיקר מטרת "גיוס  בנות", כדי לפרוץ את כל גדרות 

הקדושה מבחורי ובנות ישראל רח"ל)

מה שגרם לו לברוח ולעזוב באופן סופי, היו שני 

דברים שקרו באותו יום. בתחילה ראה לחרדתו 

אברך אשכנזי חרדי מקרית ספר, בעל משפחה עם 

שתי ילדים, שנפל לשאול תחתית ונכשל במזיד 

בג"ע רח"ל. בהמשך היה לו ויכוח עם המפקדת, 

והיא הגישה אותו למשפט ונקנס על שאמר 

שהשי"ת שומר על עם ישראל ולא צה"ל. זה נקרא 

אצלם בזיון המדינה, ועל כך נקנס!

באותו יום החליט, שיש כאן גם עבודה זרה וגם 

גילוי עריות, והרי אין אפוטרופוס לעריות, ומי 

יערוב לו שהוא יחזיק מעמד ולא יתדרדר לשאול 

תחתית, כאותו זה שראה להדיא. וכיון שעל כל 

אחד מדברים אלו 'יהרג ואל יעבור', ודאי שחייב 

למסור את הנפש, ובפרט שכאן הרי אין מדובר כלל 

במסירות נפש, אלא רק בסיכון לשבת בכלא, ודיבר 

על כך עם זוגתו והיא הסכימה עמו, וכך קם וברח 

מהמקום.

כעבור שלש שנים בהם עסק בעמל התורה 

בכולל, נתפס פעם בעת נהיגה בבדיקת רשיונות, 

ואז גילו במחשב שהוא "עריק" מהצבא, ומסרו 

אותו לידי המשטרה הצבאית. בחסדי ה' המרובים 

נשכר עבורו עו"ד, שהצליח להמתיק את דינו 

לשלש חדשים בלבד בכלא.

הטוענים כי ישיבה בכלא מסוכנת יותר מגיוס 

לצבא, טועים ומתעים, בצבא שוררת הפקרות 

באופן נוראי, לעומת הכלא שם נמצאים ברוח 

נשברה, וגם הרחוקים ביותר מחפשים קרבת 

אלקים, כלא ר"ת כ'אן ל'ומדים א'מונה. במהלך 

שהותו בכלא זכה להקים שיעורי תורה בהם רבים 

התקרבו והתחזקו, ולפחות אחד מהם כשיצא 

מהכלא הלך ללמוד בישיבה.

כיום ב"ה זוכה הלה לישב באהלה של תורה, 

ומשפחתו התרחבה לחמשה ילדים בליעה"ר, וזוכה 

לגדלם ולחנכם לתורה ולתעודה, בקדושה ובטהרה, 

ועין בעין רואה את הסייעתא דשמיא שלא יחסר 

כל טוב ליראי ה'.

ולסיום הוא מתריע, שכל זה אירע לו, כל הנפילה 

לצבא והחתימה על הסכמה להסרת מעמד בן 

ישיבה, מחמת שלא היה מודע כלל לחומרת 

הדברים כפי שהם נראים שם, וחבל שאין כנסים 

ואירועים לבחורים ואברכים צעירים, בפרט מבני 

עדות המזרח, להסביר להם חומר הענין, כמה 

נופלים שם בפח ובפחת, באין מנוס. כל ההבטחות 

על ההטבות שמבטיחים זה רק כל זמן שהבחור או 

האברך בחוץ, אך ברגע שהוא בפנים הם עושים 

צחוק מהכל, ולא מחוייבים כלל לכל הבטחותיהם, 

בין בגשמיות בין ברוחניות.

חובתינו להוסיף, כי למרות שאכן זוהי המציאות 

המרה, שהצבא הוא "כור היתוך" או כלשונם: "צבא 

מחנך", המדרדר את הבאים בשעריו עלי תהום 

רח"ל, אך גם לו יהי (בבחינת על מנת שתעלה 

לרקיע), שיהיה שם הכל כשר למהדרין מן 

המהדרין, כפי שהם מבטיחים מראש, ללא תערובת 

נשים ח"ו, עם מקוה ותפילין דר"ת ואף שימושא 

רבה, ושיעורי תורה כל היום עם שיחות מוסר 

וחסידות (ותניא...) וכו' וכו', השרץ ישאר שרץ, כי 

עצם קיומו של צבא ומדינה לעם ישראל בזמן 

הגלות, הוא מרידה בהשי"ת והעברה על הג' 

שבועות.




במאבק 4

* פרטי האברך שמורים במערכת.

כוחה של זעקת יחיד!
בליל רביעי ג' אייר, הגיעו קלגסי המשטרה הצבאית לרח' בן זכאי בעיר ביתר, על מנת לעצור בחור 

שלא התייצב בלשכת הגיוס. אחד האברכים תושבי השכונה שהבחין בהם, הרים קולו בזעקות הצילו! 

והנה, עוד בטרם התקבצו אנשים, עזבו הללו במהירות את המקום. הציבור שאכן הגיע מעט לאחר 

מכן, הספיק לראות מרחוק את המכונית נמלטת.

הדבר מחייב כל יחיד ויחיד מבינינו, לפקוח עין ולא להתייאש גם אם אנו יחידים ממש במערכה, כי 

אליבא דאמת, לעולם איננו יחידים, כי יחידו של עולם, תמיד בעזרינו, וכשאנו עושים את המוטל 

עלינו, מתקיים לעיננו "תפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן"...
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