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שלב ראשונ – היומ שלפני – 
איכ מגיעימ ללשכת הגיו�.

באופנ א.  הרלוונטיימ,  כל המ�מכימ  עמ  עליכ לבא  הגיו�  ללשכת 
זהות  תעודת   .1 להביא:  עליכ  דרכ".  "קיצורי  שומ  בלי  מ�ודר, 
מקורית ואישית (לא צילומ, לא של ההורימ, לא רב קו ולא כרטי� 
קופ"ח, וק"ו שלא רשיונ נהיגה...). 2. דיחוי תקפ של ועד הישיבות 

(נדרש בהתייצבות שניה) עמ חתימת עו"ד.

הגיו� ללא הגשת המ�מכימ ב.  חשוב לדעת! ההתייצבות בלשכת 
הרלוונטימ אינה מ�דירה את מעמדכ כבנ ישיבה. במידה ועדיינ 
אינ בידכ דיחוי מ'ועד הישבות' חתומ כנדרש, עליכ לה�דיר זאת 
[או  הגיע תאריכ ההתייצבות  הגיו�. באמ  ללשכת  הגעתכ  טרמ 
כנדרש,  החתומ  הדחוי  את  בידכ  אינ  ועדיינ  קודמ]  יומ  אפילו 
עליכ להתקשר למיטב 3529* ולבקש לדחות את תאריכ הגעתכ 
לללשכה. זכור! ההתייצבות ללא המ�מכימ הנדרשימ הינה �כנה.

מהוה ג.  שכזו  הופעה  וחליפה!  כובע  ללא  ללשכה  להגיע  אינ 
מתכונ ברור לה�תבכויות. כמו כנ, רצוי להגיע ללשכה כשאתה 
לחכמ  "תנ  בבחינת  שניתנ,  ורצינית  ישיבתית  הכי  בצורה  לבוש 

ויחכמ עוד".

השהות בלשכה עלולה להתמשכ שעות רבות, ועליכ להשאר שליו ד. 
ורגוע, לפיככ מומלצ להביא עמכ אוכל ושתיה.

ב�ביבה מלאה ה.  זמנ רב  צפוי לבלות  הינכ  בהתייצבות הראשונה 
פריצות וזוהמה, ולכנ מומלצ להביא �פר שתוכל לע�וק בו, ובככ 
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גמ תשדר לעצמכ ול�ובבימ אותכ מ�ר ברור על היותכ בנ ישיבה 
נזר הבריאה, שאינ לו שייכות לכל הצחנה שמ�ביב.

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

ורגע אחד לפני שאתה דורכ בלשכה – תשננ לעצמכ את הכלל ז. 
גמ אמ יתהפכ העולמ אלפ פעמימ – אני לא  הי�ודי ביותר – 

חותמ על שומ דבר – ויהי מה.

שלב ב' – בלשכה
מרגע שדרכת על מפתנ הלשכה – אתה נתונ למעקב. מי אתה – א. 

האמ אתה רציני או חלש. נחוש, או נתונ לשכנועימ. עליכ להקרינ 
בכל דרכ שהיא רצינות ונחישות בדרככ.

להיות נחמד זה מצוינ – מחוצ ללשכת הגיו�, בלשכה אתה לא ב. 
חבר של אפ אחד, אתה לא זורמ ולא פתוח, ולא נגרר לשומ דבר.

אינטליגנט ג.  אתה  אמ  גמ  אחד,  אפ  על  רושמ  לעשות  תנ�ה  אל 
מבינ  שלא  ואפרורי,  יבש  טיפו�  �תמ  אתה  בלשכה  ונחמד, 

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

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

רק ה.  כולל  וזה  מחוייב,  שאתה  מה  על  רק  עונה  אתה   – בראיונ 
פרטימ אישיימ, כמו כתובת ות"ז וטלפונ נייח בבית. מעבר לזה – 
אתה לא מחויב לענות. כל הנ�יונות לגרור אותכ לשאלות שאינמ 

ממינ הענינ – עליכ לדחותמ באופנ נחרצ.

– ו.  יקרה  זה  אמ   – בדיקות)  אינ  עתה  (לעת  הרפואית  בבדיקה 
זכותכ וחובתכ ל�רב לבדיקה על ידי רופאה ולדרוש רופא (אגב, 
המ   – זכור  משפחה).  רופא  אצל  לעשות  ניתנ  מהבדיקות  חלק 

בוחנימ את רצינותכ, וזה יירשמ בתיק שלכ.



על ז.  ולא  עליכ,  לא   – מחוייב  שאינכ  מידע  שומ  להמ  תתנ  אל 
משפחתכ, וק"ו שלא על הישיבה וחבריכ.

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

לתוכנ ט.  תתייח�  ואל  זמנכ  את  תבזבז  אל  הממוחשב,  במבחנ 
השאלות – בכל שאלה הקש אנטר ואתה מ�יימ את המבחנ תוכ 
שלכ,  ה'איי-קיו'  על  מידע  להמ  מ�פק  לא  אתה  שניות.  מ�פר 
פעולה זו תירשמ בתיק האישי שלכ, ותעביר מ�ר ברור האומר 
"חבל על זמנכמ, אינ לי שומ ע�ק אתכמ, חפשו לכמ קרבנ אחר 
יכול לח�וכ לכ הרבה  והוא  ייקלט היטב,  זה  בו". מ�ר  להתעלל 

כאב ראש בהמשכ הדרכ.

אמ יש לכ כתובת מייל, רשיונ נהיגה, או פלאפונ שאיננו ח�ומ י. 
לגמרי – כשאתה בלשכה אתה פשוט לא יודע מזה בכלל.

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

אינ יב.  להמ,  עונה  לא  אתה   – בישיבה  לומדימ  מה  אותכ  שואלימ 
ועליכ  כאלו,  בשאלות  אותכ  להטריד  חוקית  זכות  שומ  להמ 

לדחות זאת באופנ ברור ונחרצ.

וכמובנ עיקר העיקרימ – לא לחתומ על שומ מ�מכ! גמ אמ כתוב יג. 
בו שאתה בנ ישיבה, או הוראות הפעלה של מכונת כבי�ה.

שלב שלישי – בהתמודדות מול זבובי המות
ההתייצבות השניה – במדור בני הישיבות בתל השומר – אתה א. 

תתקל בטיפו�ימ המ�וכנימ ביותר במערכ הגיו�, אלו המ חבורת 
וגמרות  ארוכימ  זקנימ  עמ  אליכ  יבואו  המ  ה"ישיבישער�", 
עמ  כבד.  ישיבתי  והיגוי  לאוזנ,  מאוזנ  כיפות  להמ  יש  ענקיות, 
הטיפו�ימ האלה אתה פשוט לא מתע�ק, מטוב ועד רע, כלומ! 
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באכזריות  אותכ  להפיל  שמנ�ימ  ומושחתימ,  רעימ  אנשימ  המ 
נוראה לאחד המקומות הגרועימ ביותר עלי אדמות, הנ גשמית 
והנ רוחנית, וכל זאת תמורת בצע כ�פ, תוכ כדי שימוש בהרימ 
ולא  מאחוריהנ  שאינ  מתוכנ  ריקות  �רק  הבטחות  של  וגבעות 

כלומ.

להצטרפ ב.  או  בגמרא,  פשט  להמ  לה�ביר  ממכ  מבקשימ  אמ  גמ 
ל�יומ מ�כתא, תיקונ חצות ופיטומ הקטורת או כל ענינ אחר, 
אתה פשוט מ�תכל עליהמ כתרנגול בבני אדמ, קר כקרח וקפוא 

כצנונ.

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

הוראות אלו נכונות ביח� לכל מי שמ�תובב במדור בני הישיבות. ד. 
לא משנה איכ הוא נראה, איכ הוא לבוש, ובאיזה תחפושת בחר 

להופיע. אפ אחד לא נמצא שמ במקרה!

שלב רביעי – התמודדות עמ �יבוכימ אפשריימ
אמ ה�תבכת – קודמ כל – תהיה חזק ברוחכ. אל תבהל, לא קרה א. 

כלומ. כל זמנ שלא חתמת על שומ מ�מכ, אינ להמ שומ אפשרות 
לגיי� אותכ בכפיה, אמ רק תפעל נכונ ותהיה איתנ ברוחכ – ידכ 

תהיה על העליונה.

לא מ�פיק שאתה איתנ ברוחכ, אתה צריכ להפגינ נחישות זו גמ ב. 
כלפי חוצ. עליכ לתת להמ רושמ ברור וחד משמעי, כי יש להמ 
ולא מפחד מאיומי  ה�ופ,  עד  שילכ  ברוחו,  חזק  בחור  עמ  ע�ק 
אותכ  יעזבו  המ   – חזק  שאתה  יראו  המ  כאשר  שלהמ.  ה�רק 

לנפשכ.

בכל מצב שהוא, גמ אמ התהפכ העולמ, אתה לא חותמ על כלומ, ג. 
ולא לובש מדימ, אפילו לא לחצי דקה, ולא בשביל התמונה.

45



וויכוח. ד.  דיונ  לשומ  תיגרר  אל  לשכנע?  איתכ?  להתווכח  מנ�ימ 
אתה רק חוזר על עמדתכ ההחלטית שאתה בנ ישיבה לכל דבר, 
שומ  על  לדיונימ  מקומ  ואינ  בישיבה,  לימודיו  את  שממשיכ 

אופציה אחרת.

קו אלמוני, ה.  פלוני,  בעיתונ  ציבורי,  רעש  בעשיית  עליהמ  תאיימ 
שתדבר עמ הרבנימ והע�קנימ וכו' וכו'. הצבא רוצה שקט, ואתה 

תנצל זאת עד תומ.

הודיעו לכ על ה�רת מעמדכ מכל �יבה ואמתלה שלא תהיה – ו. 
תדרוש להגיש ערעור מיידי. מבחינתכ לא השתנה כלומ, אתה לא 

חייל, ולא תהיה חייל, אתה תצא גמ מזה.

מאד ז.  תזהר  הנכונימ,  הע�קנימ  עמ  מיידי  באופנ  קשר  צור 
מ"ע�קנימ" מטעמ הצבא.

איכ ח.  "עצות"  מיני  כל  לכ  יציעו  בלשכה  והמשת"פימ  החיילימ 
להחלצ ממצבכ. יפנו אותכ לע�קנ פלוני, יציאו לכ פשרה מ�וכנת 
בדמות "שירות אזרחי" רק תחתומ פה ותחתומ שמ – אבל אתה 
לא שומע כלומ. זכור! מה שטוב להמ – רע לכ. מה שטוב לכ – רע 

להמ.

תתבלבל ט.  שלכ, אל  לא  החליפה  לומד,  לא  שאתה  עליכ  צועקימ 
ואל תבהל. תודיע להמ בצורה הנחרצת ביותר שאתה בנ-ישיבה, 

ואינ על מה לדבר.

וגורלי י.  קריטי  לרגע  והגעת  חתימה,  ממכ  להוציא  הצליחו  ואמ 
ולא!! צור קשר מיידי  כלו כל הקיצינ? לא  הנוגע לעתידכ, האמ 
הנחישות  במידת  תלוי  הכל  זה,  בשלב  הנכונימ.  הע�קנימ  עמ 
ואיתנ, ותבהיר בצורה חד משמעית שהנכ  שלכ, אמ תהיה חזק 
של  ב�ופו  ממכ'  'ירדו  המ   – מחיר  בכל  ה�ופ'  'עד  ללכת  מוכנ 
בלי שומ �פיקות  ונחוש,  חזק  קומה,  זקופ  דבר. העיקר שתהיה 

והתלבטויות.
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תהיה מוכן לכל תרחיש

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

וזרקו אותו באיזה יער נידח.

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

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

עצום מימדים, וחוזר חלילה.

מה זה קשור? קשור. המדינה והצבא משקיעימ הונ תועפות כדי ללכוד 
ביומ  המדוייקת  השיטה  תהיה  מה  לדעת  אפשר  אי  ישיבה.  בחורי 
שתגיע לשמ. שק, חבית או ארגז. הי�וד הוא אותו י�וד, ועליכ להיות 
מוכנ לכל תרחיש, לא להכנע לשומ הבטחה / �יפור / 
בקשה, לא משנה מי ישמיע לכ את הדברימ, ולא משנה 

שבאותו רגע בדיוק אינ לכ תשובה מוחצת בשבילמ.

הברזל,  כללי  שני  את  תשכח  ואל 
שהיה מנ הראוי לשננ אלפ פעמימ: אל 
תחתומ, על שומ דבר! אל תלבש 
מדימ, אפילו לא לרגע אחד!

תחזור הביתה, בן של מלך,
לחיים טובים ולשלום.
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חוברת הדרכה מעשית עשירה 
ומפורטת ל'בן הישיבה', נזר 
הבריאה ותפארתה, הנקלע 

בסערת התקופה להתמודדויות 
אשר לא התנסה בהם מעולם.

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

עשרות כאלו שלא הצליחו, אך 
לפחות שלחו לך שידורי אזהרה 

ממעמקים - - -




