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המדים - שבירת כלים / דבר המערכת
הגמרא במסכת שבת )דף קה ע"ב( אומרת "ר"ש בן אלעזר 
אומר משום חילפא בר איגרא שאמר משום ר' יוחנן בן נורי, 
מעותיו  והמפזר  בחמתו  כליו  והמשבר  בחמתו  בגדיו  המקרע 
בחמתו, יהא בעיניך כעובד עבודה זרה שכך אומנתו של יצר 
עד  כך  עשה  לו  אומר  ולמחר  כך  עשה  לו  אומר  היום  הרע, 

שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובד".
אומנותו של יצר הרע להפיל את האדם בעבירות החמורות 
לאט  אח"כ  בקלות,  אותו  מכשיל  שתחילה  ע"י  היא  ביותר, 
שמגיע  עד  חמורות,  יותר  בעבירות  אותו  מכשיל  ובהדרגה 
מכשילו  שתחילה  המובאת  בדוגמא  כמו  ביותר,  לחמורות 
מביאו  ולבסוף  תשחית',  'בל  בלאו  שהיא  כלים,  בשבירת 

לעבודה זרה, שהיא ביהרג ואל יעבור.
כידוע, לצערינו רבים מהנופלים לצבא פרקו מעליהם עול 
עבירות  ושאר  שבת  חילול  לידי  אף  והגיעו  ומצוות  תורה 
חמורות הכרוכים אף באיסורי כרת ר"ל, וגם אלו שעדיין לא 
הגיעו לשפל כזה, ניכרים עליהם סמני התפרקות וגסות רוח 

מעת נפילתם לצבא.
מדי  לבישת  עצם  כי  לומר,  אפשר  אלו  חז"ל  דברי  לאור 
הצבא, זוהי ה'עבירה הקלה' שבה כבר ניתן לחזות את הסוף 
המר של פריקת עול מלכות שמים ר"ל. כך אומנתו של יצה"ר 
היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו 

כפור בעיקר. ה' ישמרנו.
וכן מסופר על רבנו מרן הגר"ע יוסף זיע"א, שכשחזר באחת 
ההזדמנויות מחו"ל, באו בני משפחתו לקבל את פניו, וביניהם 
היה אחד שהיה לבוש במדי צבא. גער בו מרן ואמר: "הסירו 
הבגדים הצואים מעליך..." וכן הובא בגליונות הקודמים עדות 
מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל; "סיפר לי חייל אחד: 
התפרקות  מרגיש  אני  הצבא,  של  המדים  את  לובש  'כשאני 
והפקרות'. תיכף שלובש, מיד מרגיש הרגשה זו" )'אור לציון' 

- חכמה ומוסר(.
ידועים מקרים רבים בהם הציעו בלשכת הגיוס או עסקנים 
שונים להגיע ל"פשרה" במקרה של הסתבכות; שהבחור יסכים 
ללבוש את המדים 'רק לכמה שעות' ומיד אח"כ יקבל פטור, 
]למותר לציין כי אלו הבטחות שוא, וגם לאחר לבישת המדים 
הצבא אינו נותן פטור.[ בדרך זו הצבא כבר הפיל חללים רבים, 
ע"י ההשפעה ההרסנית של לבישת המדים, ולו לזמן קצר מאד.
בעמדנו בימי הרחמים והסליחות בהם אנו שבים אף  כעת 
מעבירות קלות שבידינו, נתחזק כולנו בכל כוחנו ולא נכנע 
וק"ו  הצואים  המדים  בלבישת  לא  הצבא,  של  דרישה  לשום 
לא בנפילה לצבא חלילה, ויה"ר שנזכה כולנו לשוב בתשובה 

שלימה ולכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות!  

 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

9אלול 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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הבן  מרן  של  רבה  הילולא  יום  לקראת 
איש חי זיע"א - י"ג אלול 

ראש  רבינו  של  שמעו  יצא  הארץ  בכל 
זיע"א  חי  איש  הבן  מרן  אריאל  גולת 
חסידותו  ופרישותו,  קדושתו  בעוצם 

חלקי  בכל  הבהירה  ובמשנתו  ודבקותו, 
התורה הקדושה, הפרושה ומבוארת באר היטב 

בעשרות ספריו, ושמו נישא בהערצה עצומה בפי כל.
אף  טלפיהם  לנעוץ  ניסו  ה'אליאנס',   - בדורו  ישראל  רשעי 
בבבל, וכפי שכתב ע"ז מהר"ש אגסי )"אמרי שמעון" עמ' קס"ג(: 
"כבר מימות גאון עוזינו ועטרת ראשנו הרי"ח הטוב זלה"ה, הציעו 
מי שהציעו להכניס את מדרש תלמוד תורה תחת כנפי האליאנס, 
גאונו"  בקול  והרעים  זה,  על  מרעיד  ועמד  גדולה,  חרדה  וחרד 

עי"ש.
אמנם עצם מציאותו ותוקף קדושתו, יראתו וחכמתו תיקנה את 
דורו, וכמו שכתב ר' נסים כצ'ורי )בספרו "מעשה נסים" עמ' י'( 
על דורו של רבינו זצוק"ל: "בימיהם היו כל ישראל כשרים, ואם 
היו שומעים איזה שמץ איסור כל דהו, היו מחזירים אותם למוטב, 

ומגינים על דורם".
אולם הרשעים כים נגרש, ובשנת תרל"ו הופיע בשערי בגדד, אדם בשם 
תשב"ר,  לחינוך  חדשים  וסדרים  תיקונים  ובאמתחתו  מאיר,  אובר  יעקב 
הוא הבין שדמותו הגדולה של רבינו נצבת לעומתו לרועץ, ורבינו יעמוד 
כצור חלמיש נגד מזימותיו, וכפי שכתב בעצמו: "והם מעריצים אותו כעין 
עריצת יהודי פולין את רביהם, וכבר נשמע מפיהם ספורי נפלאות, והלוואי 

כי לא ישימוהו בעש"ט שני..." 
מאיר  אובר  אותו  ידע  האפלות,  למזימותיו  הקרקע  את  להכשיר  כדי 
שהדבר הראשון שעליו לעשות, הוא  להפחית את הערצת ההמונים לרבינו 

זיע"א.

באותם ימים, היה נפוץ השבועון העברי 
ועותקים  בפרוסיה  לאור  שיצא  "המגיד", 
נכשלים  היו  רבים  לבגדד,  הגיעו  ממנו 
הגבוהה'  'ההשכלה  בני  בפרט  בקריאתו, 
בעיר. בבמה 'מכובדת' זו החל הלה לפרסם 
ובתוך  בגדד,  בעיר  ורשמיו  קורותיו  את 
חי  איש  הבן  מרן  כנגד  חיציו  ירה  הדברים 
זיע"א רח"ל ברשימות עתירות בוז וקלון, עלילות 
דברים ופרסום של חלקי הלכות ומאמרים, במטרה להכפיש את 
רבינו ולהביא לזלזול בכבודו חלילה. אך מזימתו לא עלתה בידו, 
רבני בבל נזעקו במהרה להגן על כבודו של רבינו, והטילו עליו 
מאיר  אובר  כשקיבל  ימים  באותם  כי  עד  ושמתא,  נידוי  חרם, 
ידיעה על פטירת אמו, לא עלה בידו להביא אפילו יהודי אחד 
לביתו במשך השבעה, כדי להתפלל במנין ולומר קדיש, והוצרך 
לבקש סליחה ומחילה מרבינו. )המעשה מובא בספר המפואר "בן 

איש חי" בהוצאת אהבת שלום(.
וראה שם )עמ' 339( מכתב מבעל לב העברי לרבני בבל; "...
על אשר קנאתם לד' צבקות לבטל מזימת המסיתים וכו' וברוך 

ד' כי קדשתם שמו ברבים".
ישראל  בארץ  ישראל  לעם  קיום  שאין  רבינו  חזה  מנביא,  עדיף  כחכם 
יוסף אברהם שלום, שחפץ היה  ללא הישיבות, ועורר על כך את הגביר 
לבנות בכספו בית חולים גדול ומשוכלל בארץ ישראל, ורבינו זיע"א דבר 
זכה להקים  ואכן  על לבו, ושכנעו לתת את הכסף לצורך הקמת ישיבה, 
מכספו את ישיבת 'פורת יוסף', אשר ממנה יתד ופינה שלא נשתכחה תורה 
וב"ה שהחזירו  ישיבות,  וראשי  דיינים  רבנים  מישראל, שהוציאה מתוכה 
עטרה ליושנה, ובזכותם התמתנה מעט ההשתלטות החילונית על העולים 

ארצה מארצות המזרח.
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

רק התורה היא מגנא ומצלא
הגה"צ המקובל רבי דוד בצרי שליט"א 

ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים 
בכינוס שע"י איגוד בני תורה הספרדים בטבריה

ברשות כל הרבנים הגאונים שהתאספו 
חשוב  לענין  פה 
זה, כל בחור חייב 
אחד,  דבר  לדעת 
זה  ישראל  עם 
בלי  התורה,  עם 
לנו  אין  התורה 
שמעתי  קיום! 
מנסים  שיש 
בחורים  לפתות 
ח"ו,  לצבא  ללכת 
איך יתכן ללכת למקום שיש בו פריצות 
ותערובות שמכשילים אותו, ואיך בכלל 
שלומד  מי  הרי  לצבא,  ללכת  אפשר 
תורה ומתפלל ועובד ה' הוא מקיים את 
מסכן  הוא  לומד  שלא  ומי  ישראל,  עם 
שלנו  הגדולה  והמצוה  ישראל,  כלל  את 

לשמור על עם ישראל.

סלמן  חכם  המקובל  מו"ח  את  זכורני 
מרבה  שהיה  וזיע"א,  זצוק"ל  מוצפי 
בתפילות על כלל ישראל, ודרכו בקודש 

ובזוהר הקדוש עד  היתה להגות בתורה 
ועושה  להתפלל  נעמד  היה  ואז  חצות, 
ישראל,  עם  להצלת  ויחודים  תיקונים 
ידענו תמיד, ביום שיש תפילות, למחרת 
היה  זה  כל  ניסים.  שהיו  שומעים  היינו 

בזכות כח התפילות שלו!

או  'שומר'  שהצבא  חושבים  הטועים 
'מציל את כלל ישראל', מה יותר טיפש 
מלקחת רובה ולהלחם מול ערבי כמו גוי, 
תפקידנו  כי  יודעים  אנו  מבין,  גוי  כך 
הוא רק לימוד התורה בקדושה ובטהרה, 
וכל בן תורה צריך לדעת את זה שהוא 
התורה  ורק  באמת  המשמר  על  העומד 

היא מגנא ומצלא.

זה  את  לדעת  לנו  יעזור  והקב"ה 
ולהאמין בזה, וחובה על כל אחד שיודע 
לו  להסביר  להתגייס,  שרוצה  חבר  על 
דבר  שום  עושה  שאינו  אותו,  ולשכנע 
רק  הוא  ישראל,  לעם  טובה  ושום  טוב 
ברוחניות  נופלים  ואם  ברוחניות,  יפול 

לא יכול לצאת מזה דבר טוב בגשמיות.

לאחר הכינוס הוסיף הגאון הרב בצרי שליט"א ואמר: "יש כאלו שאומרים שח"ו יש 
שמתירים ללכת לצבא. חלילה וחס! אין שום חכם או שום צדיק שאומר כזה דבר, 
לא היה דבר כזה, ואין דבר כזה, לא ספרדים ולא חסידים, אין שום רב או אדמו"ר 
שיאמר כזה דבר, אם מישהו אומר כך הוא איננו רב, אלא יצר הרע שמתחפש לרב. 
שום רב לא תצא כזו תקלה תחת ידו! התורה הקדושה תשמור עליו! שרב יאמר 

שמותר לעזוב את התורה והמצוות וללכת לחיי חולין? אין כזה דבר!!!
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ועתה כתבו לכם
הרה"ג רבי יוסף ניסן שליט"א 

ראש מוסדות 'חזון למועד' ברמת גן 
בכינוס שע"י איגוד בני התורה הספרדים בבני ברק

טבריה
מור נ"י, 

ח י. 
ם: הבה"

צילו

שכאשר  בגמ'  מובא 
תורה  ביטלו  ישראל  בני 
אליהם  בא  במלחמה, 
את  להוכיח  ה'  מלאך 
יהושע, ועל שאלתו "הלנו 
אתה אם לצרינו" - השיב 
עתה  של  "על  המלאך: 
באתי", על התורה שכתוב 
בה "ועתה כתבו לכם את 
ובעומק  הזאת".  השירה 
כוונת חז"ל, בטענת "עתה 
שהגדרת  מבואר  באתי" 
כתבו  "ועתה  התורה 
לכם", "ועתה" - בכל זמן 
למוד  של  ציווי  יש  ועת 

התורה.

אנו  הגדול  לצערינו 
לחדור  שמתחיל  רואים 

החרדי,  בציבור  שינוי 
של  מושגים  לבית  נכנס 
וכו',  ובגדים  וסטייל  יופי 
חלילה  מאבדים  ואח"כ 
וכך  בלימוד  הטעם  את 
זרות  לשאיפות  מדרדרים 
לאט  ולאט  ולחומרניות 
הערכים  סולם  משתנה 
כאלו  לראש  שנכנס  עד 
רעיונות משונים ופסולים  
להתפתות  אף  ועלולים 
להתגייס  עד  ולהגיע 

לצבא השמד ח"ו.

שדרשו  בחז"ל  ומצאנו 
על "ותצא דינה בת לאה" 
"יצאנית  עליה  שאמרו 
ואפילו  יצאנית",  בת 
שלאה יצאה לקראת יעקב 
את  ממנו  להעמיד  וזכתה 
באו  חז"ל  מ"מ  יששכר, 
כאן  נוקבת שהיה  בדקות 
יציאה. נמצינו למדים מה 
יציאה  של  הענין  חומרת 
קלה מבית המדרש, יציאה 
קלה לרחוב, שכל יציאה - 

אחריתה מי ישורנו.
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הצבא מודה בפרסום רשמי )'במחנה' יוני 2016 למניינם(: "הם עוברים ראיון שמטרתו להכיר אותם בצורה קצת יותר מעמיקה... ובעיקר מה 
אופיים החרדי"  כך נסקרת רמתו הרוחנית ואופיו של כל אחד, בכדי ללמוד על נקודות החולשה וכיצד יקל להפילו לשמד  ע"י נערים 
נבערים וקלי דעת נקבע לנצח גורל מי לחיים ומי למוות )-רוחני, כמובן, וגדול המחטיאו...(  "סלקציה" נוסח מדינת ישראל 2017!  
גדולי ישראל: "איסור חמור להשתלב בשירות כלשהו, בכל מצב, ומטרתם עקירת הדת, הרס צביון הבית היהודי וחיסול הציבור החרדי"

הגייסים  את  מוקיע  כידוע,  התורני,  הציבור 
נשמות  ולהדיח  להסית  בשפלותם  העוסקים 
כמובן  מוטרד  הצבא,  ר"ל.  לשמד  ישראל 
'תדמית  ליצור  מנסה  נואש  ובצעד  מהתופעה, 
חיובית' לגייסים השפלים, בין היתר באמצעות 
כתבה שיווקית בעיתון 'במחנה' היו"ל כפרסום 
מתוך  ליקטנו  לעת.  מעת  הצבא  של  רשמי 
הדברים את מה שחשוב שתדעו, בבחינת 'דע 

את האויב'...
"כ. הוא האחראי על כל מתמיין חרדי בבסיס 
של  והאבא"  כ"אמא  ומתפקד  השומר  תל 
אצלי  עוברים  'הם  השחורות   הכיפות  חובשי 
ראיון שמטרתו להכיר אותם בצורה קצת יותר 
כך,  החרדי'".  אופיים  מה  ...ובעיקר  מעמיקה, 
של  והאבא  ה"אמא  מחליט  מזעזעת-  –בקלות 
חובשי הכיפות השחורות" - הגייס כ. על הרס 

נצחי לעתידו הרוחני של מי שנופל לידיו.
חושב  "...אני  מחוצף:  משפט  מוסיף  כ. 
מבורּות"  בעיקר  נובעת  שלהם  שההתנגדות 
יוצא  ללא  ישראל,  גדולי  כל  כי  כשידוע 
את  ומובילים  שהובילו  אלו  הם  הכלל,  מן 

ההתנגדות לצבא. 
ניסיון נואש ופחדני נוסף לצוד ולהפיל בני 
"רכזי  באמצעות  נעשה  השמד,  לצבא  תורה 
המתגייסים החרדים. מדובר בחיילים הפועלים 

פן  אזרחי  בלבוש  החרדי  ברחוב 
יוצאים  האלה  'החבר'ה  ייחשפו. 
היעד  קהל  את  ומחפשים  לשטח 
מסתובבים  הם  יאומן,  לא  שלנו'". 
תמים,  אזרחי  במסווה  ברחובותינו, 
במילים  היעד",  "ומחפשים את קהל 
לצוד  מנסים  'מכובסות';  פחות 

נשמות בכל פינה. 
בלשכת  החרדים  גיוס  אחראי  על 
"ב.  נכתב:  בירושלים  הגיוס 
להתגייס  דבר  של  בסופו  החליט 
איתו  שלמד  חבר  בעקבות  לצה"ל 
של  ...היחס   " ומוסיף:  והתגייס..." 
המערכת הצבאית לחרדים הוא מאד 
מחבק ומקבל וזה כיף...". כמובן שגם 
את  לשווק  כדי  רק  נועד  זה  משפט 

הצבא ולפתות בחורים חלושי דעת ללכת 
לאבדון כי... "זה כיף..". כידוע מעדויות 
הדבש  ונוטף  המתחנחן  היחס  כל  רבות, 
עד  רק  הוא  החרדי,  לנופל  הצבא  של 
ההחלטה האומללה להתגייס, מכאן ואילך 
 - המתגייס  לצרכי  כלל  התייחסות  אין 
יותר  הגרועים  ובמקרים  הטוב,  במקרה 
הנופל  לחיי  ובירידה  בהתעללות  מדובר 

האומלל, מן הפח אל הפחת.
גדולי  לדברי  נאמנים  כמובן  כולנו 
פוסק  רשכבה"ג  מרן  ובראשם  ישראל, 
אשר  זיע"א,  יוסף  עובדיה  רבינו  הדור 
יחד עם שאר גדולי ישראל שיבדלחט"א, 
ובהם מרן רה"י חכם שלום הכהן שליט"א, 
הגיוס,  מסלולי  כל  כנגד  בתוקף  יצאו 
באיצטלא  אף  ולאומי,  אזרחי  שירות 
תורה  שומר  לכל  "שאסור  והורו  חרדית, 
ומצוות ללכת לצבא גם אם אינו במסגרת 
לימודים". "איסור חמור להשתלב בשירות 
כלשהו, הן בצבא והן בשירות אזרחי ובכל 
שם וחניכה דאית ליה, בכל גיל ובכל מצב 
ובין בלילה, ואף לאלו העמלים  בין ביום 
לתכניות  הזדקקות  כל  כי  לפרנסתם... 
צביון  והרס  הדת  לעקירת  מביאה  שלהם 

הבית היהודי". 
שפורסמו  עובדות  כמה  להלן 
ההבטחות  על  התקשורת  בכלי 
השיקריות של הגייסים, המלמדים 
על יחס של שנאה, השפלה וכפיה 
חילונית בצבא. כמובן שהאיסור 
גם  הוא  לצבא,  ללכת  המוחלט 
הדת  שירותי  כל  בצבא  היו  אם 
ויחס הולם, מאחר וכל מציאותו 
ונתון  וחילוניות,  כפירה  הינה 
ה"י,  שמים  עול  פורקי  בסמכות 
וכל מטרתו העברה על הדת, כפי 
"זוממים  ישראל:  גדולי  שכתבו 
לשלבנו עם פורקי העול, במטרה 
וביטול  הדת,  על  להעברה  גלויה 
באופן  ומצוות  תורה  שמירת 
לחיסול  להביא  ובזה  מוחלט, 
היהדות החרדית". היה לא תהיה.

 אז למי להאמין? לגייסים תאבי בצע המקבלים כסף רב על כל 'ראש', או לאומללים שנפלו מן הפח אל הפחת וזועקים 'הצילו'? 
והאם הם באמת צריכים את החרדים בצבא, או שהם רק רוצים לקלקל וְלַחֵלן אותם ב"כור ההיתוך הישראלי"?

"חיילים חרדים אולצו לחלל שבת. בעדויות שהגיעו מספרים דתיים וחרדים, שחויבו בצהרי השבת לנקות ולהכין את השטח לקראת הגעת סגל 
הפיקוד, תוך כדי חילול שבת. "אמרו לנו כי אנו יכולים לא לעשות אך עלינו לקחת בחשבון שזה סירוב פקודה וזה יתנקם בנו". חיילים שסירבו לחלל 

את השבת נענשו לעמוד כ-3 שעות בשמש הקופחת בשבת".
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כמה חודשים לפני שנחקק חוק הגיוס, בתקופת דיוני ועדת שקד הידועה לשמצה, יצאו מרנן  
ורבנן גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א, ובראשם הכהן הגדול מאחיו מרן רה"י חכם שלום 
כהן שליט"א, ומרן הגר"מ צדקה שליט"א ראשי ישיבת פורת יוסף, ועימם עוד גדולי תורה 
וראשי הישיבות שליט"א, במכתב נוקב שכותרתו: "גילוי דעת מאת ראשי הישיבות שליט"א" 
פורקי  עם  לשלבנו  הזוממים  השלטונות,  מצד  והקשיים  "הנסיונות  מפני  מתריעים  הם  ובו 
העול, במטרה גלויה להעברה על הדת, וביטול שמירת תורה ומצוות באופן מוחלט, ובזה להביא 
לחיסול היהדות החרדית. הן ע"י רדיפת עולם התורה בהתנכלות לבני הישיבות והאברכים, והן 

באמצעות פיתויים כספיים והטבות שונות לאלו שיסכימו להצטרף לתוכניותיהם" 
ומזהירים ראשי הישיבות שליט"א: "על כן הננו לגלות דעתנו דעת תורה כפי שכבר פסקו 
גדולי הדור כי איסור חמור להשתלב בשירות כלשהו הן בצבא והן בשירות אזרחי ובכל שם 
וחניכה דאית ליה בכל גיל ובכל מצב בין ביום ובין בלילה ואף לאלו העמלים לפרנסתם והוראה 
זו היא בין ליחיד ובין לרבים כי כל הזדקקות לתכניות שלהם מביאה לעקירת הדת והרס צביון 

הבית היהודי"
צאצאיו  ועתיד  עתידו  אלו  למסלולים  "והמצטרף  ומזהירים:  מוסיפים  שליט"א  הרבנים 

ודורותיו אחריו בסכנה נוראה של פריקת עול תורה ומצוות והקולר תלוי בצווארו"
כנגד איומי השלטון מוסיפים ואומרים: "ושום קושי, מאסר בבית כלא, הפסד ממון וקנסות 

לא ירתיעונו להישמע לדרישותיהם, ומצווים אנו על אהבת ה' בלבנו נפשנו ומאדנו"
אל בני התורה היקרים, פונים מרנן ראשי הישיבות בקריאה של חיבה ובברכה: "ואתם בני 
הישיבות והכוללים שנועדתם מן שמיא להעביר את מסורת התורה לדורות הבאים, אל תיראו 
ואל תיחתו, עימדו בעוז ותעצומות והחזיקו בעץ החיים. ויתן ה' ותראו אך אושר ונחת ופרנסה 

בנקל, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות לטוב לכם כל הימים.

" איסור חמור להשתלב בשירות כלשהו הן בצבא 
 והן בשירות אזרחי ובכל שם וחניכה דאית ליה" 

"המצטרף למסלולים אלו - עתידו ועתיד צאצאיו ודורותיו אחריו בסכנה נוראה"

זקן...  שגידל  בגלל  צבאי  למשפט  לעמוד  צפוי  חרדי  "חייל 
החייל חסר האונים פנה לקו החם של הרבנות הצבאית, ושם 
נאמר לו כי הוא יכול לקבל אישור לגדל זקנו, אלא שהשבוע 
גילה המפקד כי החייל טרם התגלח, ומיהר להבהיר כי מדובר 
כך".  בעבור  צבאי  למשפט  יועמד  והחייל  פקודה,  בסירוב 
פה?  הזקנים  כל  זה  "מה  אומר:  קצין  נשמע  אחרת  בהזדמנות 

אנחנו לא בסיס של חמאס!".

קיבל  דוד,  רמת  האויר  חיל  בבסיס  המשרת  חרדי  "חייל 
הזמנה לטקס חלוקת תעודות הצטיינות, אלא שאז התברר לו 
ומפקדת תעניק את התעודה, הוא  כי בטקס תהיה שירת נשים 
יכול להשתתף. עקב סירובו לקבל את  ניסה להסביר שאינו 
על  להישפט  עשוי  הוא  פקודה",  כ"סירוב  המוגדר  התעודה, 

ידי קצין בכיר ולהענש".     

עם  משותף  לשיעור  להכנס  אולצו  חרדי  נחל  חיילי 
מוחלטת  הפרדה  המחייבות  להנחיות  בניגוד  זאת  חיילות... 
במהלך שירותם של חיילי הנחל החרדי לבין בנות חיילות. 
אחד ממפקדי הבסיס הבהיר להם שמבחינתו "מהיום והלאה 

זה הנוהל אצלינו לא תהיה הדרת נשים"! 

חושפים  רמלה  בבסיס 
רוחנית:  התעללות  מסכת 
ואנחנו  כשר  אוכל  "אין 
יום מהבית,  מביאים אוכל כל 
מתפללים  שאיננו  וחצי  שנה 
שאנחנו  וחצי  שנה  שחרית, 
בערבוביה  רוחנית,  בשואה 

עם בנות". 
ש.  מדוע לא התלוננתם על 

המצב? 
מפחדים!  פשוט  אנחנו  ת. 
פשוט  שמתלונן  חייל 
לו  נותנים  בו,  מתעללים 
או  בבסיס  נוספות  שעות 
עבודה  עליו  מעמיסים 
עד  אפשרי.  בלתי  באופן 
באחד  מתנקמים  היום 
מחרידה,  בצורה  החיילים 
מעמיסים עליו עבודה בצורה 

פיזית,  עבודה  זה  מטורפת, 
זה לא עבודה כמו שמצטייר 
זה רק  פרוייקט שחר, כאילו 
בשחר  כי  נראה  מחשבים. 
מספר  את  להגדיל  מעונינים 
כמה  החרדים  המתגייסים 
להם  אכפת  פחות  שיותר, 
ממך, הם מגייסים אותך ואח"כ 
שוכחים ממך. לאחר תחנונים 
ובעקבות המצב השערורייתי 
פה  המפקד  בבסיס,  השורר 
עוד  כאן  יהיו  שלא  הבטיח 
בנות, הבטיח שלא יהיו כאן 
עוד מסדרים עם שירת נשים, 
קיבלו  בלילה  אתמול  אך 
שהם  הוראה  שחר  חיילי 
שוב  למסדר,  להגיע  חייבים 
שחרית,  התפללנו  לא  פעם 
עם  התקוה  שירת  פעם  שוב 

נשים..."

 אז למי להאמין? לגייסים תאבי בצע המקבלים כסף רב על כל 'ראש', או לאומללים שנפלו מן הפח אל הפחת וזועקים 'הצילו'? 
והאם הם באמת צריכים את החרדים בצבא, או שהם רק רוצים לקלקל וְלַחֵלן אותם ב"כור ההיתוך הישראלי"?

נתונים מזעזעים שהתפרסמו בתקשורת, מתוך חוברת "חיילים מספרים 
על עצמם" שנשלחה למערכת ע"י אחד הקוראים הנכבדים שליט"א. 
)למעונינים ניתן לקבל את החוברת המלאה ע"י שליחת בקשה במייל לאיגוד(

זעקת 
הנופלים

חיילת  לנו  העבירה  להנחיות  "בניגוד  חרדי:  נחל  חיילי 
שיעור על טו בשבט". "הצבא רוצה חרדים או לא? שידברו 
ברור". חיילים נוספים טוענים, כי בניגוד להנחיות ולהבטחות 
הצבא, לשירות בו לא מעורבות חיילות, הועבר להם שיעור 
לאילנות'.  השנה  ראש  'קדושת  בנושא...  חינוך  מש"קית  ע"י 
בפקודות  בזלזול  ממשיך  צה"ל  הגורמים,  לכל  שפנו  "למרות 
כך  ומפקדות....  חיילות  לבין  בינם  מוחלט  לניתוק  ובסיכומים 
היה בבית הספר לקצינים, כך בבסיס חיל האויר וכך גם בחיל 

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

איסור ההליכה לצבא, ובגנותם של 
המסיתים ומדיחים המסייעים לכך.
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"צה"ל יוכל 
להשתמש בהם 

כרצונו..." 
נוסח  המתוחכמות,  השיטות  אחת 
ולהרוס  לקלקל  לו",  נתחכמה  "הבה 
את הציבור החרדי, היא הקמת שירות 
אזרחי לחרדים. בתחילה השירות היה 
בעל אופי תורני; ללמד ילדים חלשים 
ולחזק בחורים נושרים במסווה תמים. 
מסלולי  הקימה  כשהמדינה  כיום, 
שירות במשטרה, במכבי אש, בשב"ס, 
במד"א ועוד, כולם מבינים מהי מטרת 

הממשלה בהקמת השירות האזרחי.
שאסרו  ישראל  גדולי  דברי  אחר 
האזרחי  השירות  את  חמור  באיסור 
"בכל שם וחניכה דאית ליה" נדמה כי 
לשרת  הבעיה  את  להסביר  צורך  אין 
במשטרה או בשב"ס, מקומות המלאים 
כפירה ופריצות, ואין שום הבדל בינם 
רואים  כאשר  אך  הטמא,  הצבא  לבין 
אברכים תמימים המתפתים לחשוב כי 
אין כל חשש במסלולים 'תורניים' של 
להביא  עלינו  חובה  האזרחי,  השירות 
דברים שנאמרו ע"י שר החינוך נ. בנט 
ממה  מעט  לנו  המגלים  שקד,  בועדת 
אותם  עם  לעשות  מתכננת  שהמדינה 

פתאים:
ג'רבי,  שלום  שר  את  הנחיתי  "אני 
ראש מינהלת השירות האזרחי–לאומי, 
השירות  משרתי  כל  מנובמבר  שהחל 
האזרחי לאומי החרדים יעברו הכשרת 
וזה  לאומית,  חירום  רשות  מול  חירום 
הולך לקרות, זה כבר בתוקף הם יעברו 

הכשרות למצב חירום...".
"...אז יהיו לנו אלפי צעירים שממילא 
נעביר  ואנחנו  הארץ,  פני  על  פזורים 
למינהלת  יסופקו  הם  הכשרה,  אותם 
בכל עיר ועיר, ובעת אירוע הם יבואו, 
אני  לפקודתך,  אני  יגידו:  יתייצבו, 
יעברו  וכולם  וככה,  ככה  לעשות  יודע 

הכשרה."
"הדבר השני שאני רוצה להציע היום 
שעברו  חרדים  חבר'ה  אותם  את  זה 
הכשרה, שהם ייכנסו למאגר המילואים 
של צה"ל. צה"ל יוכל להשתמש או לא 

להשתמש בהם כרצונו..."
את  לפספס  מאוד  חבל  בעיני  "זה 
חרדים  רבבות  שיהיה  במה  השימוש 
חירום  כישורי  מד"א,  כישורי  שיעברו 
פה מעלה את ההצעה  אני  אז  שונים, 

הזאת".
את  הרודפים  מראשי  רשע,  אותו 
עולם התורה, מגלה לנו בצורה ברורה 
השירות  משרתי  כל  כי  להפליא, 
האזרחי, ואפי' אלה שרק לומדים עם 
לשעת  הכשרה  יעברו  חלשים,  ילדים 
גם  יצטרפו  העת  שבבוא  כדי  חירום, 
אלא  עוד  ולא  המלחמתי,  למערך  הם 
בהם  להשתמש  יוכל  "צה"ל  אפי' 

כרצונו..." 
מסלולים,  אותם  מכל  ונשמר  נזהר 
לישב  ונזכה  ככשרים,  הנראים  אפי' 

בחצרות בית ה' כל ימי חיינו.

מאויבי
תחכמני

הלכה והשקפה 
מגדולי ישראל

לחזור בתשובה מהדעות 
הרעות. חושבים על אברכי 

הישיבות שהם עריקים אינם 
הולכים לצבא, מביטים עליהם 
בעין רעה; אלו מחשבות אוון! 

זה אפיקורסות ומינות!

זלזול באברכים לומדי התורה זו אפיקורסות!

כתיב )ישעיהו נה, ז( 'יעזוב רשע דרכו ואיש און 
מחשבותיו וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלקינו כי ירבה 
יש  אך  הרעה,  דרכו  את  לעזוב  הרשע  על  לסלוח'. 
מנחה  שחרית  מתפלל  הינו  אלא  רשע,  שאינו  אדם 
וערבית ומקיים את כל המצוות, רק יש לו מחשבות 

שאינן הגונות. 

שהם  ויתכן  וכדין,  כדת  שמתפללים  אנשים  יש 
לובשים שני תפילין דרש"י ודרבנו תם, ובמחשבתם 
חושבים על אברכי הישיבות שהם עריקים אינם הולכים 
לצבא, מביטים עליהם בעין רעה; אלו מחשבות אוון! 
)סנהדרין  בגמרא  שאמרו  כמו  ומינות!  אפיקורסות  זה 

אפיקורס?  דמי  היכי  סע"ב(  צט 

כגון דאמר מאי אהנו לן רבנן, 
מה  תנו!  לדידהו  קרו  לדידהו 
אנו מרויחים מהאברכים האלה 
בתורה?  ועוסקים  שיושבים 
עצמם  בשביל  לומדים  הם 
אני  וכי  בלימודם,  להתקדם 
מרויח מזה איזה דבר? וכי אני 
צריך ליהרג במלחמה בשבילם? 

רשעים  אלו  אפיקורסות!   כמו  אוון,  מחשבות  אלו 
תימקנה  עיניהם  חכמים,  בתלמידי  צרה  שעיניהם 
בתורה  שעוסקים  שאלה  יודע  אתה  וכי  בחוריהן. 

מקיימים את העולם? 
עוסקי התורה הם המקיימים את העולם!

'אני חומה ושדי כמגדלות' )שיר השירים ח, י (, אני 
חומה - זו תורה, ושדי כמגדלות - אלו תלמידי חכמים 
)פסחים פז.(! מי גורם שישראל יוכלו לנצח במלחמות 
אם לא התלמידי חכמים שלנו? כמו שנאמר 'עומדות 
היו רגלינו בשעריך ירושלם', ודרשו בגמ' מכות דף י 
)ע"א(: אמר רבי יהושע בן לוי, מאי דכתיב עומדות 
היו רגלינו בשעריך ירושלים? מי גרם לרגלינו שיעמדו 
במלחמה? שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורה! שערים 
המצוינים בהלכה שבירושלם הם נותנים כח לשכינה, 

'תנו עוז לאלקים על ישראל גאותו'. 

על מחשבה כזו יכול להפסיד את העולם הבא!

אדם שיש לו מחשבות כאלה מה אני מרויח מאלה 
באהלה  עצמם  וממיתים  בתורה  ועוסקים  שיושבים 
של תורה, נקרא שמו אפיקורס, ועליו מבקש הפסוק 
'יעזוב רשע דרכו ואיש אוון מחשבותיו' יש אנשים 
עם כיפה על ראשם ובתוך ראשם יש שרצים בעוונות 
הרבים, לא הכיפה קובעת אם האדם דתי או לא, אלא 
האם יש לו דעות דתיות ומחשבות והשקפות דתיות. 
בעולם  חלקו  כל  את  להפסיד  יכול  כזו  מחשבה  על 

הבא, כמו שאמרו "אין להם חלק בעולם הבא"!
גם בדורנו יש את 'בני קורח'...

יש שאינם יודעים שהתלמידי חכמים מקיימים את 
אדם  יש  אך  מדעותיו.  יחזור  שידע  ואחרי  התורה, 
שיש לו דעות משלו, הוא חולק על חכמים ועל התורה, 
'בני קורח לא מתו', בכל  אדם כזה הינו כמו קורח! 
כאלה,  קורח  בני  יש  ודור  דור 
גם  כזה  אוון  ואיש  בדורנו.  גם 
מחשבותיו  את  לעזוב  צריך 
ולחזור בתשובה שלימה, ולדעת 
שמתקנים  הם  התורה  שלומדי 
את העולם ומקיימים אותו, 'אם 
חוקות  ולילה  יומם  בריתי  לא 
'יומם  שמתי',  לא  וארץ  שמים 
בה  שנאמר  תורה  זו  ולילה' 
'והגית בו יומם ולילה', בלעדיה חוזר העולם לתוהו 

ובוהו!
הייתי עושה את בני תלמיד חכם...

דקות  כעשרים  מדבר  הייתי  בתל-אביב  כשהייתי 
לפני מוסף של שבת, הקהל היו אנשים פשוטים ולא 
אך  חכמים  תלמידי  בגנות  מהם  שומע  הייתי  פעם 
לא הייתי מגיב. הם היו אומרים מה עושים הבחורי 
ישיבות הבטלנים האלה וכיוצא בזה. רק מידי פעם 

הייתי אומר דברי תורה על שבח התורה ולומדיה.

נגד  תמיד  מדבר  שהיה  אדם  אותו  שנה,  כעבור 
האברכים ומקטרג עליהם, בא ואמר לי, אדוני הרב 
חבל שבאת רק עכשיו, אם היית בא לפני חמש שנים 
לומד  בנו  כעת  חכם!  תלמיד  בני  את  עושה  הייתי 
באוניברסיטה ואינו יכול לכפר על עוונו, אך אמסור 
בידך כל חודש סכום כסף שתחלקו לאברכים תלמידי 

חכמים, וכך היה, הוא נהפך לאדם אחר.

קטעים מיוחדים משיעוריו של מרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א מתוך הספר 
הנפלא "מעדני המלך" באדיבות הרב המחבר שליט"א
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"גם הגאון 
הצדיק רשכבה"ג 

בעל הבן איש 
חי זצוק"ל היה 

בבית הסוהר על 
עלילת שווא"

מכתבו של הגאון הגדול רבי 
 יהודה כהן שליט"א, 

ראש ישיבות "יקירי ירושלים" 
 ו"באר התלמוד", 

אל בני הישיבות שהושלכו לכלא, 
בעוון שלא הסכימו ללכת לצבא, 
שנאסר על ידי כל גדולי ישראל.

חייג עכשיו ותרום: 02-6507494 שלוחה 6זו הערבות שלי כי הוא יהודי כמוני



אחי  על  לכם  לספר  ברצוני  עילית:  ממודיעין  אברך  מנחם,  הרב  של  עדותו 
היקר והאהוב חיים נ"י, אך לפני שאגולל את כל שעבר עליו בשנה האחרונה אני 

רוצה שתבינו טוב במה מדובר.

אחי חיים הוא הצעיר במשפחתנו, ב"ה זכינו וכל בני המשפחה שתולים בבית 
ה', למדו בישיבות טובות ועשו חיל בלימודם, משפחתנו מהמשפחות המיוחסות 
שבעם ישראל, והדבר ניכר על כל בני המשפחה. אחי חיים אף הוא 'נולד בן 
תורה', תמיד הוא היה סמל האצילות והעדינות, עושה את המוטל עליו בשלימות, 

וזכה להערכה רבה בפי כל רבותיו. 

לפני קצת יותר משנה )סיון תשע"ה( הוא קיבל צו התייצבות, אף אחד לא 
חשב שלמפרע יתברר שהיה זה היום השחור בחייו של חיים. חיים הגיע עוד 
קודם השעה שנקבעה לו וחיכה בסבלנות, עבר רבע שעה, חצי שעה, שעה, לאחר 
המתנה ממושכת של למעלה משעה וחצי, הוא נקרא סוף סוף להכנס. מתברר, 
שהגשת טופס הדיחוי, שאמורה לקחת בין דקה לשלוש דקות אינה אלא תירוץ 
להזמין את הבחור לחקירה. האופי העדין והשברירי של חיים, נתן להם כנראה 
לראות בו 'טרף קל', וכך ישב במשך שעה ארוכה, מול חוקר מקצועי שהכביר 

נבירה  תוך  שאלות,  מאות  עליו 
שאפשר  הנושאים  בכל  וחטטנות 
על  שאל  הוא  הדעת,  על  להעלות 
הקשר שלו עם אביו, ועל הקשר עם 
אמו, ועל הקשר ביניהם, הוא שאל על 
הוא שאל על  כל אח לפרטי פרטים, 
חברים מהישיבה, היו לו רשימות של 
בחורים שחיים היה צריך להשלים לו 
פרטים עליהם, ואחי המבועת והנפחד 
ענה לו בצייתנות על כל מה שנשאל.

לחקור  התחיל  כמובן  הוא  אח"כ 
אותו על עצמו, איך הוא לומד, האם 
לו  יש  האם  הסדרים,  לכל  מגיע  הוא 
הישיבה  רבני  האם  טובים,  חברותות 
מרוצים ממנו, ושאלות רבות נוספות 
הכי  התחומים  לכל  נבזית  בפלישה 

אישיים וכו', והכל בצורה מפחידה ומאיימת, כאילו מדובר במחבל חמאס.

חיים השתדל מאד להחזיק מעמד ב'מלחמת ההתשה' המרושעת, וענה כהלכה, 
שהוא בחור מצויין ורק לומד וכו', אבל החייל/החוקר/הפסיכולוג המושחת, שידר 

לו כל הזמן חוסר אימון.

אחרי קרוב לשעתיים מתישות, פלט החייל: "טוב, חכה 
שבור  החוצה  יצא  חיים  אתך",  לעשות  מה  ונראה  בחוץ 
ורצוץ, מותש ומבולבל, אחרי 45 דקות, הוא נקרא בבהילות 
לחדרו של המפקד שציוה עליו לשבת מולו, המפקד אמר לו 
במילים קצרות "תגיד את האמת! מה אתה עושה בישיבה"? 

במקום תשובה, פרץ חיים בבכי נסער. המפקד לא התרשם, הוא רק הוציא את 
המכשיר הטמא שלו, דפדף פה ושם, וביקש מחיים להסתכל בפנים "הנה היכל 
הישיבה שלך, נכון זה המקום שלך? נכון הוא ריק"? המפקד דפדף עוד, "הנה 
אתה הולך ברחוב באמצע סדר א"... והרי התורה מעידה "ולא יכלו אחיו לענות 
אותו כי נבהלו מפניו"... חיים, רועד ונכלם, שתק. המפקד המשיך ברשעותו: 
"אז אתה מודה שאתה לא ממש לומד, הא"? הוא הדפיס איזה דף, ואמר לאחי: 
"תחתום כאן ותלך הביתה", אחי שכבר לא ידע את נפשו לאחר מופע האימים 
הפסיכולוגי והלחץ הנפשי שהופעל עליו, חתם, מבלי לדעת איזה אסון הוא ממיט 

על עצמו, וחזר הביתה מרוסק נפשית כפי שמעולם לא היה עולה על הדעת.

לא  בתחילה  היקרים  הורי 
הם  תסבוכת  לאיזה  הבינו 
יומיים,  אחרי  רק  נקלעו, 

כשהתקשרו מלשכת הגיוס להזמין את חיים להמשך תהליך החיול וליום עיון 
למתגייסים חרדים, הם הבינו מה קרה פה. הם ניסו להפעיל את כל העולם, גם 
ראש הישיבה של חיים התמסר כולו לענין, אחרי שחתמת, אתה מסובך פי כמה 

והרבה יותר קשה לצאת מהבוץ הזה.

במקביל, הצבא הצמיד לחיים גייס אישי, 'חרדי', 'ישיביש', 'מבין ענין', שהיה 
חיים את  רק להקל על  ואכפתי', כל התפקיד שלו- כביכול-  'חם  נראה ממש 
המעבר לצבא, הוא הבטיח לו עולם ומלואו; "בגדוד שלך יש אוירה ישיבתית 
אחי מטבעו מאד  )עפ"ל(.  לצבא"  הישיבה  בין  הבדל  לא תרגיש  ממש, כמעט 
מנומס ונעים הליכות, מאד מכבד כל אחד, והגייס ניצל זאת עד תום, ונאם לו 
במשך שעות ארוכות, בלשון חלקלקות נוטפת ארס, כמה טוב יהיה לו אם רק 
יבוא לצבא וכו', ומאידך, דאג להפחידו ולתאר בצבעים קודרים את האפשרות 
שיושלך לכלא, אם לא יתגייס. בסוף, הלא יאומן קרה, בצער רב וביגון קודר 
התבשרנו כי אחי היקר והאהוב חיים, 
ישיבה  בן  הרוח,  ואציל  הנפש  עדין 
מובחר בכל ישותו, עטה על גופו את 
אבל  נוראית,  ההרגשה  הצבא.  מדי 
כבד ממש ירד עלינו, אין מילים. רק 

דמעות!

ייאמן,  לא  ממש  אח"כ,  שהיה  מה 
שהייה  של  ספורים  שבועות  תוך 
והמבין,  העדין, השקול  חיים  בבסיס, 
רוח  גס  לבחור  הפך  ההליכות,  נעים 
ואורחותיו  דיבורו  סגנון  דעת,  וקל 
יורד  הוא  ומאז  היכר,  לבלי  השתנו 
משער לשער במ"ט שערי טומאה. כל 
ההבטחות של הגייס התבררו כעורבא 
פרח, כשאחי פגש אותו אחרי תקופה, 
לטלפונים...(  כלל  לו  ענה  לא  )הוא 
והתפלא בפניו איפה כל ההבטחות, הגייס נעץ בו זוג עיניים עוינות וסינן: "סע 

לי מהעיניים"...

מה שאני רוצה לומר לכל הבחורים היקרים שיחי': אם אתה עִדין - אשריך. 
אם אתה בעל מדות טובות - אשרי יולדתך, אבל לא כאן המקום, את העדינות 
הראויה לבן תורה תשאיר בבית, ותדבר עם החייל כמו עם 
שודד. אל תיכנס לשום נושא, אל תענה על שום שאלה, 
לקבל  "באתי  המשעמם  המשפט  על  תוכי'  'כמו  תחזור 
אמיתי!  תורה  בן   - בשלום  הביתה  ותחזור  וזהו"!  דיחוי, 

בעל מדות טובות באמת!.

נקודה נוספת ואחרונה, אם הסתבכת, אם חתמת, או כל 
דבר אחר, תפעיל את כל העולם, תפנה "לאיגוד בני התורה הספרדים" תבכה, 
תתחנן, תצעק, אולי אפילו תשב בכלא, רק דבר אחד אל תעשה, לעולם אל 
תתגייס! אין כזו אופציה, זה דומה למי שיש לו יבלת עקשנית על היד, והוא 
- פירושו  ו... להתאבד! חלילה. להתגייס  החליט לפתור את הבעיה לצמיתות 
ולכל  למשפחה  להורים,  והאינסופי  האיום  הצער  מלבד  מוחלט,  רוחני  מוות 

הסובבים, וכמאמר רבותינו גדולי וחכמי התורה "אשר כל באיה לא ישובון".

אולי בזכות שתפרסמו את הסיפור הזה, ויהיו בחורים שיתעוררו לעמוד חזקים 
ואיתנים מול איומי הצבא, אולי זכויות אלו יעמדו לו, לחיים, והוא ישוב בתשובה 

ויחזור לבית המדרש בקרוב, אמן.

הגייס נעץ בו זוג 
עיניים עוינות וסינן: 
"סע לי מהעיניים"...
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אין מילים. רק דמעות!
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המחלקה המשפטית בסיעתא דשמיא לאור ההתרחבות 
המשמעותית במערך ההפצה, 

דרושים מפיצים ובעלי רכב 
 להעברת גליונות זעקה ממזרח, 

למוקדי הפצה אזוריים.
 ינתן מימון לכיסוי ההוצאות במדת הצורך. 
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לרגל התרחבות המחלקה המשפטית 
דרושים עו"ד מתנדבים

שיצטרפו למערך ביקורי העצורים בכלא הצבאי. 
הנסיון מוכיח כי ישנה תועלת רבה מאד בביקורי 

עו"ד למניעת נפילה לצבא.
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