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הלאומי לשירות הודית הצדעה
לשי הצדעה "שבוע את השבוע ערכה הלאומי השירות מנהלת

 הצטיינות אות קיבלו מצטיינים מתנדבים 25ו- הלאומי-אזרחי" רות
המדינה. מנשיא

הצעי לאלפי אירועים במגוון הצדיעו החגיגי השבוע במהלך
 מכלל ומגיעים הלאומי-אזרחי לשירות שמתנדבים והצעירות רים

חילו יהודים; ושאינם יהודים מתנדבים הישראלית: החברה פלחי
וחרדים, דתיים ניים,

 מיוחד טקס השבוע במהלך התקיים השונות מהחינגאות כחלק
 חרדים מאות בו השתתפו ולדאבוננו החרדי, מהמגזר למתנדבים
 של הנחרצת דעתם ונגד נפש בשאט האזרחי לשירות שהתגייסו

 הפסולים השבועונים מעורכי אחד ששלח בהודעה זיע״א. רבותינו
 במלון לכם: "מצדיעים הפסולה: ההתכנסות על דיווח לידידיו,

 השירות משרתי חרדים מאות כעת מתכנסים בירושלים רמדה
 כנסת חברי שרים, בהשתתפות שנתי הצדעה לכנס הלאומי-אזרחי

ציבור". ואישי
 בכנס השתתפו חרדים ציבור אישי גם האם עדיין ברור לא כעת

הבו באווירת !שכן לאומי(מסתבר לשירות הגיוס את לעודד שבא
 נראים להודעה שצורפה בתמונה אך במחוזותינו) השוררת גדנות

 שכל והפסול הזר בכנס להשתתף שבאו רבים חרדים צעירים אכן
הכללי. במגזר והשתלבות לבבות קירוב ליצור תכליתו

ההיס במכתבו זצוק״ל אלישיב הגרי״ש מרן רבנו הזהיר כזכור
 מפני ולהזהיר למחות יש כן "על :אלו במסגרות להשתתף שלא טורי

 שמייסדים הטהור, השמן בפך יד לשלוח מבחוץ מגמות מיני כל
 פי ועל המלאה שליטתם תחת שיהיו לחרדים׳ מיוחדות ׳מסגרות

 לאומי, שירות של ומסלולים מסגרות מיני כל זה ובכלל רוחם.
 קיבוץ שמגבשים מיוחדים מקומות ליצור שתכליתן וצבאי, אזרחי

ולתרבותם". לשליטתם עול, לפורקי הכפוף חרדים של
 עד חרדי יהודי כל של השקפתו נחלת שהיה מה כי מסתבר אך

 מי בעבר העבר. לנחלת קצר זמן תוך הפך מועט, שנים מספר לפני
 וראוותני פומבי באופן להשתתף יבואו צעירים שמאות מאמין היה

 תוך הישראלית בציבוריות השתלבות הוא מהותו שכל בטקס
ביותר? חמור באופן זיע״א ורבנן מרנן דברי עקירת
 במהירות המתגלגלת רוחנית התדרדרות של טבעה היא זו אך

עשה לו אומר "היום תלול. במדרון שלג כדור כמו תאוצה וצוברת
ישותו. מי וסופו - כך״ עשה ולמחר כך

לצטט די הלאומי. השירות של מסוכנותו את להסביר צורך אין

השי מנהלת כראש בעבר ששימש מי גל, ראובן ד״ר של דבריו את
 נאמן שמואל במוסד בכיר מחקר עמית וכיום האזרחי-לאומי, רות

לה מנופים מהווים והלאומי האזרחי השירות כי שמסביר בטכניון,
הישראלי. העבודה בשוק החרדית האוכלוסייה שתלבות

 קרוב של גודל לסדר הגענו "אם תשע״א: בשנת עוד כתב כך
במס האזרחי-לאומי, בשירות כיום שמשרתים אברכים 1,500ל-

 שמשרתים כאלף עוד לאלה מצרף אני ואם טל׳, ׳חוק יישום גרת
לסוגיהם(והמ שח״ר בתכניות וגם החרדי בנח״ל גם בצבא, היום
 מן אנשים 3,000ל- קרוב ישנם היום אז - וגדלה) הולכת הזו גמה

 שינוי זהו קל; טפטוף איזה לא כבר זה שמשרתים. החרדי המגזר
בישראל". החרדי לציבור שנוגע במה דרמטי

לה יש מהירה, כה התדרדרות ורואים לאחור שמביטים לאחר
 ימשיך המצב האם לתהות יש העתיד. אל גם עצומה בדאגה תבונן

 חרדים צעירים יותר לראות עתידים ואנו מהיר, כה באופן להתדרדר
 מה יודע ומי הקרובות. בשנים ולאומי צבאי בשירות המשתלבים

 החזון מרן פסק עליו לנשים לאומי שירות בנושא להתחולל עתיד
 בקיעים יש כיום כבר הרי !יעבור ואל ביהרג שהוא זיע״א איש

 עם פעולה משתפים למיניהם חרדיים וארגונים זה, חמור בנושא
שונים. באופנים לנשים לאומי שירות

 הכהן אשר רבי הגדול הגאון של דבריו את להזכיר יש זה בענין
 הכנסת בבית השבוע שהתקיים החיזוק בכינוס שליט״א דויטש
 הנפשע מעצרן את דבריו בתוך שהזכיר ברק, בבני מנשה" "אלפי

 השלטון למזימות והתייחס הצבא ידי על ישראל בנות שלוש של
זה. חמור בנושא גם לפשרה להגיע שחותר
 מהדרגה רחוק זה אמנם בנות, גיוס בעניין להזכיר הראוי "מן

 החוק גוף את !ההתחלה רק זו אבל בנים, בגיוס אוחזים שאנו
משמעו תיקונים שם עשה כבר הבג״צ אבל בינתיים, שינו לא

 במעצר, שיושבות בנות שלוש שיש שמענו עכשיו ביותר. תיים
 וכבר חשובה, מישראל נפש כל אבל שלנו מהציבור לא אמנם
 בוודאי וכר, וכו׳ הגיוס בלשכת בנות על השפעה נסיונות על נודע
 הגדול הגאון אמר היום", סדר על לעמוד צריך הזה הנושא שגם

 על להתפשר להציע זה הסופית שמטרתם "וחוששני שליט״א,
 יתחילו לאומי׳ ׳שירות של ההצעה תגיע וכאשר לאומי׳, ׳שירות
זה". על בפשרות דיונים

הערה



