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יפה שעה אחת קודם / דבר המערכת

עליית מדרגה משמעותית ופעילות נרחבת להדיח נערים ובני ישיבות מעולמה של תורה ומאורח 
החיים החרדי  המטרה: כרסום מתמשך עד לחיסול עולם התורה חלילה ועקירת סגנון החיים 
התורני-חרדי  האמצעים: מיזמים שונים ומשונים, 'מוסדות' מוזרים במגוון סגנונות, מתחמי 

אוהלים ותקרובת, וגם... קייטנות לילדים (!)  זהירות! מלכודת!!! / עמ' 5

את  תקין?  הכל  אומנותו?  תורתו   
הצבא וגורמי השלטון לא תבלבלו עם 
עובדות  כך מסירים באופן אוטומטי 
אברכים  לאלפי  ישיבה'  בן  'מעמד 
קריטריונים  קביעת  ע"י  ובחורים 
 - מזערי".  "מספר  של  שרירותיים 
מיטת סדום המעודכנת! שערוריה!!!  

בהנחיית ראשי הישיבות וחכמי התורה 
מיוחד,  פעולה  ועד  הוקם  שליט"א 
עד  בבעיה,  הנתקל  לכל  מענה  שיתן 

למיגור התופעה בס"ד  

 במלאת שנה להוצאת הגליונות, 
הננו בהודאה לבורא ית' על חלקנו בהצלת 

נפשות רבות מרדת שחת.
במהלך השנה התרחב הגליון והתבסס, 

 בסיעתא דשמיא מרובה 
 ותפוצתו כיום בעשרות ערים וישובים, 

 מאות בתי כנסת וישיבות בכל רחבי הארץ, 
ועוד היד נטויה בעז"ה.
 עם הפצת הגליון 

 מס' הפניות למוקד הטלפוני 
 גדל פי כמה וכמה, 

וב"ה כמעט כל המקרים באים על פתרונם.
 בהודאה על העבר ובתפילה על העתיד

 בתקווה לביטול הגזירה בב"א
מערכת זעקה ממזרח

בס"ד

8מנחם אב התשע"ו

זעקת עולם התורה נוכח סכנת גזירת הגיוס
יו"ל ע"י מטה ההסברה של איגוד בני התורה הספרדים למאבק בגזירת השמד
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נא לשמור על קדושת הגליון

6507494@gmail.com

בסיעתא דשמיא לאור ההתרחבות 
המשמעותית במערך ההפצה, 

דרושים מתנדבים בעלי רכב 
 להעברת גליונות זעקה ממזרח, 

למוקדי הפצה אזוריים.
 ינתן מימון לכיסוי ההוצאות במדת הצורך. 

הצטרף עכשיו! במוקד הטלפוני 02-6507494 שלוחה 7

תתוכככןן הענייניםם



"אנחנו מנסים 
בשנים האחרונות 

לרתום גם את 
החרדים למסלול 

הזה ולבנות 
ישיבות הסדר 

חרדיות"

 :"
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הלכה והשקפה 
מגדולי ישראל

 

מרן  של  משיעוריו  מיוחדים  קטעים 
רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א מתוך 
הספר הנפלא "מעדני מלך" באדיבות הרב 

המחבר שליט"א



* * *

הגה"ק רבי יעקב עדס זיע"א
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"בדיוק בכזה מעמד, 
שתתחולל כזו טומאה 

וחילול הקודש, היתכן?!"
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"הננו להזהיר באזהרה חמורה לבל יתפתה שום 
תלמיד ושום שומר תורה ומצוות גם אם אינו 

במסגרת לימודים ליפול ברשתם"

4444

במדור זה יובאו בס"ד מכתבי רבותינו גדולי 
התורה וראשי הישיבות, על חומרת איסור 

ההליכה לצבא, ובגנותם של המסיתים 
ומדיחים המסייעים לכך.



עליית מדרגה משמעותית ופעילות נרחבת להדיח נערים ובני ישיבות, מעולמה של תורה ומאורח החיים החרדי  
המטרה: כרסום מתמשך עד לחיסול עולם התורה חלילה ועקירת סגנון החיים התורני-חרדי  האמצעים: מיזמים שונים 

ומשונים, 'מוסדות' מוזרים במגוון סגנונות, מתחמי אוהלים ותקרובת, וגם... קייטנות לילדים(!)  זהירות! מלכודת!!! 

 

 

5555



בהוראת הרבנים שליט"א, הוקם בימים אלה ועד פעולה מיוחד, שירכז את הפניות הרבות בנושא. בכל מקרה של בחור או אברך שנתקל 
 בתופעה זו, יש לפנות מיד למוקד הטלפוני של האיגוד, ובעז"ה הענין יטופל על הצד הטוב ביותר, חשוב ביותר לפנות למוקד בכל מקרה, 

מאחר וכל המקרים הרבים כשירוכזו יחדיו יסייעו להביא למיגור התופעה החמורה בס"ד. המוקד הטלפוני 02-6507494

מאברכים  רבות  פניות  האיגוד  של  הסיוע  למוקד  הגיעו  האחרונה  בתקופה 
מכל רחבי הארץ שהתלוננו על כך שלמרות שהם לומדים יום שלם בכולל, הם 
לא יכולים לקבל דיחוי ומעמד של  בן ישיבה ש"תורתו אומנותו" מועד הישיבות, 

בעקבות הדרישות המחמירות שנכנסו לאחרונה. 

לאברכים,  דיחוי  הנותן  כולל  שכל  שרירותית  דרישה  עקב  החלה  התופעה 
מחוייב שיהיו בו "מספר מזערי" של לפחות 10 אברכים "דחויי גיוס" - עד גיל 

24!, וכן  לגבי הישיבות המספר המזערי הוא לפחות 
במצב  מעמידה  זו  דרישה  גיוס",  "דחויי  בחורים   25
בלתי אפשרי את הכוללים הקטנים והבינוניים שבהם 
אברכים  של  בכוללים  גם  אברכים,   15-20 לומדים 
 10 של  מינימום  שיהיה  מצוי  לא  כמעט  צעירים, 

אברכים צעירים עד גיל 24 בלבד.

מתוך  יוצא  פועל  הינה  זאת  שרירותית  דרישה 
תשע"ד.  (אדר  הגיוס  בחוק  כבר  שנחקקה  החקיקה 

נחקק בעקבות ועדת שקד - אשר כזכור מרן זיע"א כינה את מפלגתה "בית של גויים", 
לעמידה  הגובר  הצורך  עם  כנראה  האחרונה,  בתקופה  אך  מנביא...)  עדיף  וחכם 
ביעדים הדורסניים, החלו להתנכל לכוללים והישיבות ביישום קפדני ודקדקני 

של התקנה המרושעת. 

יצויין שדרישה זו של מינמום 10 אברכים מקבלי דיחוי בכל כולל, היתה קיימת 
כבר ב"חוק טל", אלא שבחוק טל היו האברכים מקבלים "פטור" מהצבא בגילאי 
30 ואף 40 (תלוי בגיל האברך, מספר ילדיו וכו'), כך שבכל כולל מניין דחויי הגיוס 
היה מתרחב על פני כ-20 שנתונים. אך בחוק החדש, שכבר בגיל 24 מקבלים 
"פטור" מהצבא, ודחיית גיוס מתבצעת עד גיל 24 בלבד, כתוצאה מכך ה"מספר 
המזערי" של דחויי הגיוס נמנה רק על פני 6 שנתונים 18-24, ולכן קשה ביותר 
להשיג בכל רגע נתון בכל הכוללים את ה"מספר המזערי" שהינו מנין 10 אברכים 

דחויי גיוס בגילאים שבין 18-24.   

את  לסגור  השטנית  המזימה  היא   ,24 לגיל  הפטור  גיל  בהורדת  המטרה 

הכוללים ולשלב מה שיותר אברכים בשוק התעסוקה, וכדי ש"דחיית הגיוס" לא 
תפריע להם לצאת לעבודה, פטרו את כל האברכים שמעל לגיל 24, אך מתברר 
כי מתן הפטור המוקדם גרם גם  לפגיעה אנושה באלפי אברכים צעירים שגילם 
יכולים להשיג "מעמד בן  יום שלם בכולל, אך לא  פחות מ  24 אשר לומדים 

ישיבה" מחמת ה"מספר המזערי"...

מגיעים פניות גם מכוללים שבעבר היו מוציאים דיחויים לאברכים אך בעקבות 
התקנות החדשות נמנעת מהם האפשרות להמשיך בכך, 

שלא כדין. 

המינימום  תנאי  בהם  מישיבות  מדווחים  דומה  תופעה 
 25 בישיבה  שילמדו  הוא  הישיבה  לבני  דיחויים  לקבלת 
בחורים, ואמנם תנאי זה מיושם ברוב הישיבות, אך ישנן 
ישיבות רבות שבעקבות תקנה זאת לא יכולים לתת דיחוי 
לבחוריהם, מדובר עפ"י רוב בישיבות חדשות, או בישיבות 
לבעלי תשובה וכד', בהם יש בחורים שלא צריכים דיחוי 
בטבען  אשר  יחודיות  במסגרות  ישיבות  וכן  וכדו'),  בצבא  בעבר  שהיו  (מכיון 
יותר במספר הבחורים, כך שגם הם נפלו ברשת ה'תקנות'  הן מסגרות קטנות 
מכסות  מראש  בקובעם  סדום,  מיטת  את  המזכירות  תקנות  הללו,  האכזריות 

שיחריגו מס' רב ככל האפשר של לומדי תורה מקבלת הדיחוי.

המדובר ככל הידוע על מאות רבות של בחורים ואברכים, שהוטלו בזדון אל 
תלמודם  על  הם  ושוקדים  אומנותם,  שתורתם  למרות  הזו,  היזומה  התסבוכת 

מבוקר ועד ליל.

הדעת  על  יעלה  "לא  נסבל;  בלתי  הינו  זה  מצב  כי  מבהירים,  האיגוד  רבני 
שמאות ואלפי בני תורה יקרים לא יוכלו לקבל מעמד בן ישיבה, המגיע להם 
לפי כל דין, לא יתכן שחוקים ותקנות שרירותיות המתחדשות כל העת, יגרמו 
להוציא בן ישיבה/אברך אחד מתלמודו ללא כל סיבה, לא ננוח ולא נשקוט עד 

שהבעיה תעקר מהשורש!"    

 תורתו אומנותו? הכל תקין? את הצבא וגורמי השלטון לא תבלבלו עם עובדות  כך מסירים באופן 
אוטומטי 'מעמד בן ישיבה' לאלפי אברכים ובחורים ע"י קביעת קריטריונים שרירותיים של "מספר 
מזערי". - מיטת סדום המעודכנת! שערוריה!!!  בהנחיית ראשי הישיבות וחכמי התורה שליט"א 

הוקם ועד פעולה מיוחד, שיתן מענה לכל הנתקל בבעיה, עד למיגור התופעה בס"ד 
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המחלקה המשפטית

חשוב ביותר!
יש לפנות מידית למוקד הטלפוני של האיגוד בכל 
התפתחות שהיא, ובמידת הצורך המקרה יועבר 

לטיפול המחלקה המשפטית.
שים לב!

ככל שהפניה בשלב מוקדם יותר – כך מתאפשר 
בס"ד להקל מאד, ואף למנוע הסתבכות/ענישה.

יודגש כי אף בדיון מנהלי בפני קצין [בעריקות של פחות 
מ-120 יום, מעל 120 יום ההליך משפטי ולא מנהלי] 

התערבות משפטית עשויה להועיל מאד וכפי שהנסיון 
הוכיח: ע"י התנהלות נכונה ועם הידע המשפטי הנצרך 

אפשר להקל מאד, ולעיתים אף לפתור באופן מוחלט את 
הענין.

המוקד הטלפוני לכל בעיה עם הצבא:

02-6507494 

         
         

            
          
           

        

02-6507494


