עמוד 1

נלחמת
חרדית
קבוצה
ש־בותבגיוס
לש־רות לאו
בנוסח ״שפל אנוש" ,״בןבליעל״ו״יודן ראט״

פשקווילים
העת להסיר את
פרויקט שילוב

מאת

מי-טל

המשי מעל
ב״מוסד שמואל נאמן״
ידינו

כפפות
חרדים

ולצאת

במאבק

בטכניון,

הם

חלק

המגייסים

מהכינויים נגד

איתנים נגד

מבקשי

ד"ר ראובןגל:

נפשה

הקבוצה

של

אינה

באחד הפשקווילים
ראש
ונגד הבוגדים הנאלחים
החרדית
את הלך הרוח בעדה

נכתב :הגיעה

היהדות

מייצגת

על-מנתלהיבנות מחורבןעולם
והרס הבית היהודי .הגיע העת להסיר
את כפפות המשי מעל ידינו ולצאת
במאבק איתנים נגר מבקשי נפשה של
היהדות ונגד הבוגרים הנאלחים מבית
תורה

בן סימזן

קבוצה קיצוגית בקהילה
בעיר יצאה למלחמת חורמה
קהילה המנסיםלגייס בני ישיבותלשירות
אשר
בקבוצה קיצונית
הלאומי .מדובר
מכנה את המתגייסים לשירות הלאומי
״הורסי הבית היהודי והסרח העורף של
החרדית

נגד

חברי

למיניהם ,שת־
$TS1$שתמורת$TS1$
ועוזריהם ,הצהובונים

$DN2$שתמורת$DN2$שלמוני
מורת

לוא
$DN2$במלוא $DN2$כוחםלחבל ,להדוםולקעקע
והלילה

הצבאהמתועב״ .על אחת הדמויות המכו־
$TS1$המכובדות$TS1$

מכובדות $DN2$והידועות במגזר החרדי ,פורסם לא־
$TS1$לאחרונה$TS1$
בדות
פשקווילים ,בו כונה
$לאחרונה $DN2$מטר של
חרונה
בליעל׳׳ ו״יודן ראט*
"שפל אנוש" ,״בן
ששוחח עם בני הישיבות על חשי־
$TS1$חשיבות$TS1$
לאחר
הצטרפותם לשירותלאומי .א׳ מש־
$TS1$משתייר$TS1$
בות
שיבות$DN2$
שתייר $DN2$לאחת הקהילות החרדיות הסגורות
תייר
והקפרניות

את

אושיות הציבור

החרדי.

עוצרים את המגפה בעוד מועד.
החתום בני תורה באזור הצפון",

האיש

על
כך

נכתב.

בפשקוויל
כילאחרונה נעשה ניסיון נוסףלגייס
ב״שוכ
כני ישיבות לשירות לאומי
נחשף

סמוך .״טרם

המתגוררות בעיר ,אך מגיל

למחייתו,
צעיר הוא עובד
שוניםלמען הציבור ,לומד בישיבה ובש־
$TS1$ובשנים$TS1$
ובשנים $DN2$האחרונות גם מגדל משפחה .א' רואה
נים
קדושה ,שיוצרת גשר
בעבודתו שליחות
של הבנה וכבוד בין הקהילה שבה הוא חי
החילונית.
לקהילה
אי הגיע לפגישה עם אברכים הלומ־
$TS1$הלומדים$TS1$
פעילותובמינהלת
במסגרת
דים
לומדים $DN2$בישיבה
אזרחי-לאומי .הוא שוחח עם קבו־
$TS1$קבוצת$TS1$
שירות
$קבוצת $DN2$אברכים הלומדים בישיבה על האפ־
$TS1$האפשרות$TS1$
צת
האפשרות $DN2$להתנדב לשירותלאומי ולהשתלב
שרות
במעגל העבודה ,במקום לחיות על חש־
$TS1$חשבון$TS1$
לדאבונו ,הדבר לא התקבל
חשבון $DN2$המדינה .אולם
בון

הון עתק ,נרתמים במ־
$TS1$במלוא$TS1$
חס

באחת

התאוששנו

מתקיעת סכין

בגבהיכלי התורה בעיירה

מתנדב בגופים

הפסקאות

רכסיםעל-

ידי ראש המועצה ,ששלח מכתב לרא־
$TS1$לראשי$TS1$
שי
$DN2$לראשי$DN2$
$TS1$לשלוח$TS1$
לש־
הכוללים ,בו הוא ממליץ להם
לוח
$DN2$לשלוח $DN2$אברכיםלשירות ,והנה זה עתה
רודפת

אחריה ידיעה נוספת",

נכתב

בו.

סו
הרנ
$DN2$למחקהרנ$DN2$

כהן .חשיבות רנהלגיוסם של חרדים לשירות

אזרח

לאומי

משורש גיוס

לשירות לאות
מתברר

שגם

מועצת רכ־
$TS1$רכסים$TS1$,
ראש

$DN2$רכסים $DN2$,הרב דן כהן ,רואה חשיבותגדולה
סים,
$TS1$״להסית״ $TS1$לול
המרינה .אלו ראו בא׳ אדם שפל ,המנסה״לה־
בגיוסם של חרדים לשירותלאומיוממליץ על
$DN2$למסלול $DN2$שירות אזרחי למשך שנתיים ,ארבע שעות
ביום ,תמורת הטבות חומריות .הוא כמובן לא
כך לראשי הישיבות ביישובו .הרב כהן סירב
$DN2$״להסית״ $DN2$את בני הישיבות ״התמימים״ להרס הבית
סית״
בעין יפה בקרב קבוצה קיצונית בעדה החרדית,
היהודי .כמה שעות לאחר ביקורו במקום ,הפי־
$TS1$הפיצה$TS1$
שכח להוסיף שבזמן הנותר,יוכלו להמשיך להתייחס בתגובתו ללחציםשהופעלועליו
המתנגדת בתוקף לשיתוף פעו־
$TS1$פעולה$TS1$
על-ידי מפיצי
בנושא
פשקווילים ברחבי חיפה וקריית -ללמוד .מהגדול הכאב לראות אברכי חמד בני
הפשקווילים.
$DN2$הפיצה $DN2$קבוצה זו
צה
ולה $DN2$עם רשויות
לה
בליעל ,עוזבים את ספ־
$TS1$ספסלי$TS1$
לכתבת ״ידיעות חיפה״
אמר הרב כהן:
אתא ,הכתובים באותיות קידושלבנה ,והמסר עלייה נמשכים אחר בן
המדרש והופכיםליושבי קרנות ,חו־
$TS1$חוטבי$TS1$
$DN2$ספסלי $DN2$בית
סלי
״לאחרונה פנואלי־ מספר רבנים המתגוררים
ההסתה
שעלה מהם הוא" :להפסיק את מסע
$DN2$חוטבי $DN2$עצים ושואבי מים ,הםרח העורף של הצבא
טבי
אזרחי-לאומי".
וההדחהלהתגייסות לשירות
ביישוב בבקשה לקבל פרטים כיצד ניתן לשלב
את האברכים החרדים במסגרות המטפלות
המתועב".
הפשקוויל ,מצוץ כי אותו מסית מו־
$TS1$מושחת$TS1$,
בהמשך
כנוער במצוקה דרך השירות האזרחי בשעות
״חםע ההסתה וההדחה
משכורת מנופחת כדי
הערב .לאחרשקיבלתי את
שחת,
הסכמת כל רבני
$DN2$מושחת $DN2$,קרי א /יושב על
להתגייסות לשיחת אזרח
'לגזור קו־
$TS1$קופוך$TS1$
לצור כמה שיותר"סחורה״,והחליט
היישוב ,נשלחו חוזרים מפורטים מהו בדיוק
$DN2$קופוך $DN2$על חשבון היהדות החרדית ובני תורה ,גם
פוך
לאוח חופם תאוצה החרידה״
שירות אזרחי .יודגש כי המועצה לא פנתהלא־
$TS1$לאברכים$TS1$
אם המחיר יהיה כבר ביותר .״מיוםליוםהולכת
ברכים
$DN2$לאברכים$DN2$הלומדים תורה כיילכולעשות שירות
ומתבהרת התמונהלאיזה עומק מגיעהשפלו־
הפשקוויל נגד א׳ נפתח במילים
$TS1$שפלותם $TS1$אזרחי ,אלא דווקאלאברכים חרדיםשעל-פי
$DN2$שפלותם $DN2$של משת״פים נבזים אלו ועד היכן מוכנים
תם
״מסע ההסתה וההדחהלהתגייסותלשי־
$TS1$לשירות$TS1$
החלטת הרבנים שלהם עדיף שישתלבו במסג־
$TS1$במסגרת$TS1$
הםלמכור את כל היקר והקדוש עבור אגואיזם
אזרחי-לאומי תופס תאוצה מחרי־
$TS1$מחרידה״$TS1$.
רת
רות
$DN2$לשירות$DN2$
$DN2$במסגרת $DN2$שירות אזרחי ,מסגרת התורמת לחברה ומ־
$TS1$ומסייעת$TS1$
ונהנתנות .ממש דוגמה לשפל אנוש ,שהתגייסו
לכולל ,ביקש
דה״.
$DN2$ומסייעת$DN2$לנוער במצוקה להשתקםולהתחיל חיים
$DN2$מחרידה״ $DN2$.עוד נכתב כי א׳ נכנס
סייעת
מהאברכים הלומדים להגיע למבנה ל׳יודן ראט׳ ,שכידוע לא היו מהחדרים לדבר
חדשים".
$TS1$״האברכים $TS1$ה׳ ...בכל זאת קיים הבדל עצום שהללויכלו
סמוך ,כי בפיו כשורה חשובה .״האבר־
ראש פרויקטשילוב חרדים ב״מוסד שמואל
$DN2$״האברכים $DN2$שנתפתו ,שמעו ממנו דברי חלק־
נאמן" בטכניון ,ד״ר ראובןגל ,אומר כי קבוצה
כים
$TS1$חלקלקות $TS1$להרגיע מצפונם ,שהם עושים זאת על-מנת
$DN2$חלקלקות $DN2$ופיתוילעזוב את מסגרתם כבני להציל את חייהם (דבר שהתברר לאחר מכן לא
לקות
קיצונית זו אינה מייצגת את הלך הרוח בעדה
נכון) בעת שמשת״פינו ׳החרדים׳ עושים זאת
שתורתם אומנותם,ולהתגייס למס־
$TS1$למסלול$TS1$
החרדית .מוסד שמואל נאמן הוא מכון למחק־
$TS1$למחקהרנ$TS1$
ישיבה,
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רי

טכנולוגיה,
מדיניות
בשנת 1978

כניון
$DN2$בטכניון$DN2$

סביגה ומרינה ,שהוקם
$TS1$בטכניון$TS1$
בט־

כד־לסייע

בבעיות לאומיות בת־
$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום $DN2$הפיתוחהכלכלי ,המדעי והחברתי של ישראל.
חום
המובילים שלו הואשילוב האוב־
$TS1$האובלוסייה$TS1$
הפרויקטים
ואחד
$DN2$האובלוסייה $DN2$החרדית בחברה ובכלכלה הישראלית" .פש־
"$TS1$פשקוויל$TS1$
לוסייה

מייצגלדעת־

"$DN2$פשקוויל $DN2$זה איננו
קוויל

את רוב

הציבור

החרדי.

הלק ניכר מציבור זה ,כולל
תומכים בהשתלבות אברכים בשירות אזרחי או בכ־
$TS1$בכניסה$TS1$
ניסה
$DN2$בכניסה$DN2$
לתעסוקה״ ,אומר ר״רגל .״גם הסקר שפור־
$TS1$שפורסם$TS1$
רבנים

סם
$DN2$שפורסם $DN2$השבוע
על-ידי
חשוב לומר כי צעירי

וראשי ישיבות,

משרד התמ׳׳ת קובע זאת בדיוק.

גליים
$DN2$ברגליים$DN2$

הן

בצה״ל

בהצטרפות

בפרויקט שילוב
$DN2$וברורה$DN2$לציבור
רורה
רה,
$DN2$העבורה$DN2$,

לשוק

העבודה והן

או בשירות האזרחי .המדיניות

שהדבר

של

שרוצה להשתלב בשוק
$TS1$העבורה$TS1$,
העבו־

נעשהמבלי לכפותעליהם

החרדי.

בהשתלבות
מוסד נאמן

מפורשת
חרדים היא מדיניות
$TS1$וברורה$TS1$
וב־

החרדי

חייהם

הציבור

$TS1$ברגליים$TS1$
בר־
החרדי מצביעים

כשם

שאני

שינוי

באורח

נמרצותלכפייה

מתנגד

החילוני,
דתית על כלל הציבור
גד
$DN2$מתנגד $DN2$ומסתייג מכפייהחילונית על
לא מצפים ,כופים או מבקשים מהציבור הדתי לש־
$TS1$לשנות$TS1$
נות
$DN2$לשנות $DN2$את מהלך חייו האמונתי .זה בסדר שיש כאלו
כד אני גם מתנ־
$TS1$מתנגד$TS1$

הציבור הדתי .אנו

בציבור החרדי,

רוב הציבור

שתורתם

אמונתם ,אך אנו תקווה כי

החרדי ימצא את האיזון

תורה
לעבודה".

המתאים לו

בין

