
א |

<<< המכתב המלא בעמ' יא

המצב בקצה המחנה כבר כעת חמור ביותר! המגמה ברורה! // מי 
יודע להיכן זה ייתפשט אם חלילה לא נעמוד כבר כעת בפרץ... 
// בנות ישראל לא מתייצבות בלשכת הגיוס! // כל בת ישראל 

תקבל את העזרה שמגיע לה // גיוס בנות?! עד כאן!

נבואתו של רביה”ק 
אותנו  והזהיר  רביה”ק  ניבא  עליהם  אשר  טרופים  בימים  אנו  נמצאים 
שהולך  “ואמר:  ל”ה  אות  הר”ן”  “שיחות  בספר  מובא  וכה  עליהם,  מאוד 
ונמשך  שהולך  פעמים  כמה  ספר  וכן  העולם.  על  גדול  אפיקורסות 
עצמו  שיחזיק  מי  אשרי  בעולם.  הרבים  בעוונותינו  גדול  אפיקורסות 
באמונה באלו העתים, ואמר: אף על פי שאינו מועיל כלל מה שהוא מספר 
זאת, שיהיה אפיקורסות בעולם ושצריכין להתחזק עצמו באמונה, כי אף 
על פי שהוא אומר זאת אף על פי כן מתגברת האפיקורסות והבלבולים, 
כי הלא גם דניאל וכיוצא הודיעו מקודם... ובאמת אף על פי כן אף על 
פי שהודיעו זאת מקדם אף על פי כן יהיה נסיון גדול, ורבים ירשיעו כמו 
שכתוב “והרשיעו רשעים” )דניאל י”ב י( אך אף על פי כן אני מודיע זאת 
יהיה  ובודאי  מקדם בשביל אותן מעט הכשרים שיחזקו עצמן באמונתן, 
והתחזקות  נפש  למשיב  להם  יהיה  למען  בדעתן,  גדולות  מלחמות  להם 

והתאמצות יותר כשיראו שכבר דברו מזה מקודם.” )ע”כ(

ובמקו”א )שיחות הר”ן ר”כ( מובא “וכבר כתבנו מה שאמר הוא זכרונו 
לברכה, שעל זה התנבאו כל נביאינו, בפרט דניאל שאמר )דניאל יב י(: 
וכו’, שכל כונתם היה שבאחרית הימים  ויצרפו רבים”  ויתלבנו  “יתבררו 
האלה יתנסו ויצטרפו ישראל באמונה, שיעמדו ויקומו רבים שירצו להטעות 
אותם מהאמונה הקדושה, שהם האפיקורסים והמחקרים שבימינו”. ועיין 

עוד שם. 

עיקרי הדברים
על המצב הנורא
בגיוס בנות רח”ל

מה הם רוצים מאתנו?!
וכיצד ברסלב מתייחסת לזה?!

ערבי פסחים תשע"ט בס"ד 
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לדאבוננו הדברים הללו מתקיימים במלואם, אין לך יום שאין 
קללתו מרובה מחברו, כל כוחות הרע חברו יחד לגוף אימתני 
בארה”ק,  רב  הערב  שלטון  הרשע,  שלטון  בדמות  מפלצתי 

שעושים הכל להעביר את עם ישראל על דתם ואמונתם.

גיוס בנות רח”ל!! 
בחכמה ובערמה גדולה בשקט ובחשאי התחילו רשעי ישראל 
בתכניות  ביותר  הנכספות  משאיפותיהם  אחת  את  לחולל 
החיסול של היהדות החרדית אשר כולם האמינו שלעולם לא 

יגיעו לזאת.

האסון נקרא בשם המחריד ‘גיוס בנות’.

וגם לא להדיא בבת  ולא ביומיים הם הגיעו לכך,  לא ביום 
יקל  לא  כי הדבר  הם  יודעים  אחת התפרצו אל שדה הקרב. 
הדיונים תשיב  הנושא על שולחן  רק על העלאת  וכי  עליהם 
חסרת פשרות  במערכה  מלחמה שערה  מיד  החרדית  היהדות 

ובקרב עקוב מדם.

ומצאו להם פתרון, הם הגיעו  הגו   – אך חכמים להרע אלו 
שונה  מכיוון 

והפוך.

הם באו בטענה, 
שישנם  היות 
חילוניות  בנות 
ג”כ  המצהירות 
דתיותן  על 
פטור  ומקבלות 
וזה  כחוק,  שלא 

זו  ובתואנה  הזכות לכך...  אין להם  הרי חמור מאוד... שהרי 
היטב  הדק  לבדוק  הדתיות  לבנות  להתאנות  דרך  להם  מצאו 

האמנם הצהרתם נכונה היא או לאו.

אולם ברור הדבר ללא כל ספק, זו היא רק עילה, מטרתם 
היא הבנות הדתיות, כך נאמר במפורש מפי ראש אכ”א שר”י 
“יש מגמה  כי  למנ’(   2/10/12 )תשרי תשע”ג  בצפת   בביקור 
לצמצום הפטור לבנות מסיבות דתיות לאחר ש’התגלה’ כי גם 
בנות לא דתיות מצהירות על כך)אוי ואבוי(, הכרזנו מאבק על 

הצהרת שוא ומנגד פתחנו מסלולי גיוס תורניות, דבר שמאפשר 
שירות משמעותי לבנות עם שמירה על גדרי הצניעות” עפ”ל.

שומו שמים! רח”ל! מסלולים תורניים לבנות רח”ל! בהמשך 
עוד נתייחס לענין זה יותר בפרטיות.

 אבל הבה נעצור ונתבונן  בדברים, אם רוצים לגייס בנות 
חילוניות, מה הקשר בין זה ל’פתיחת מסלולים לבנות דתיות 

עם שמירה על גדרי הצניעות’???

ולהיכן  המגמה  מה  להבין  כדי  גדול  חכם  להיות  צריך  לא 
חותרים.

להסית  שני  ומצד  לחילוניות...  פטור  לתת  לא  אחד  מצד 
ולהדיח בנות ישראל להתגייס למסגרת “יהרג ואל יעבור” על 

טהרת הקודש...

הם מתקדמים ומגלים דעתם בחוק
נמשיך הלאה. בסוף אותה שנה אב תשע”ג הוסיפו עוד אבן 

לבנין הרע הזה.

ת  ט ל ח ה ב
בנושא  ממשלה 
חרדים  “שילוב 
מיעוטים  ובני 
צבאי  בשירות 
לצורך  ואזרחי 
בשוק  שילובם 
וליצירת  העבודה 
בנטל  שווין 
נשים”   “שירות  הכותרת  תחת   64 בסעיף  והכלכלי”  הבטחוני 
צח”ל  על  להטיל  המתוקן  לחוק   2 לסעיף  “בהמשך  כך  נכתב 
אי  צמצום  וכו’  בצבא  ושילובן  נשים  לקידום  מתווה  לגבש 
לפעול  צח”ל  על  להטיל  וכן  רח”ל  לנשים  גברים  בין  השוויון 

לעידוד הגיוס אליו מקרב נשים דתיות”

חד-משמעיים  דברים  בצהריים,  כשמש  ברורה  המטרה 
שא”א להכחיש.

מדיבורים למעשים
אבל  המרץ,  בכל  לפעול  הצבא  התחיל  שנים  באותם  וכך 
רח”ל,  בנות להתגייס  ולפתות  לבנות  להציק  מתחת לשולחן, 
אמנם אחרי הכל הם היו מוגבלים מבחי’ החוק, כי ע”פ חוקיהם 
כל בת שמגישה תצהיר, הצבא חייב לתת לה פטור כמו פקיד 
להם  היתה  לא  דתיה,  לא  שהיא  ראיות  לו  היו  אם  גם  טכני, 
חותמת  כמו  ממש  פטור,  לה  לתת  לסרב  וכלל  כלל  סמכות 
גומי, )היתה להם רק דרך אחת, והיא להגיש תביעה משפטית 
בטל  ה’פטור’  היה  שאז  כזב,  הצהרת  על  פלילית”  ל”הרשעה 
מעיקרו, אלא שזה היה תהליך מורכב וקשה מאוד מבחינתם, 
הוכיחה,  והמציאות  לכך(.  הסיבות  על  להאריך  המקום  וא”כ 
כי משנת תשל”ח עד אז כמעט לא היתה בת שביטלו לה את 
הפטור )מלבד שני מקרים בודדים( ותמיד היתה יד הבת על 

העליונה, וידם של הצבא על התחתונה.

על הבת היה להצהיר על שלשת הדברים הבאים: 1. שטעמים 
שומרת  היא  כי   .2 מלשרת.  אותה  מונעים  דתית  הכרה  של 

כשרות בבית ומחוצה לה. 3. כי היא לא נושעת בשבת.

שלש הצהרות אלו היו מספיק לזכות אותה ב’פטור’, ולא היה 
צורך להצהיר ולאמת כל דבר אחר, ולא היה לצבא כל סמכות 
מוחזקת  היתה  היא  הצהירה  היא  אם  משקרת,  שהיא  לטעון 

כדתיה, ונפטרת משירות.

עד שהגיע הבג”ץ הכופר והמרושע, שבמהלך כמה החלטות 
שהוציאו, במיוחד בבג”ץ שנקרא בשם “בג”ץ כליפה” )מתאריך 
739/15,כ”א סיון ע”ה)8/6/15 למנ’( והפך את הקערה על פיה.

הבג”ץ לא שינה את החוק, אין לו סמכות לכך, הוא רק פירש 
את החוק וקבע:

החלטת הממשלה
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כידוע. לפי פסק הבג"ץ, יש היום לצבא את הסמכות להחליט לפי 
שיקול דעתם איזה בת היא דתיה ואיזה לא. והתוצאות ההרסניות 

נראות כבר ממש בשטח, כשמאות בנות מסובכות עם הצבא.

 ננסה לתאר מעט על קצה הקרחון, טעימה קלה, מה אכן קורה 
להרבה מבנות ישראל המגיעות ללשכת הגיוס, איך שהצבא מנסה 
להפיל ולשבור אותן בשעת הראיון דת בכל מיני אופנים, בפיתוים 
ונביא  רח"ל.  לדאבונינו,  מצליחים  הם  מקרים  ובהרבה  ובכפיה 

בעזה"י כמה דוגמאות מהשטח, )את מה שניתן להעלות ע"ג הכתב(

העניין  לפי  ויימסרו  המובנים,  בכלל, מטעמים  מובאים  לא  הבנות,  האישיים של  )הפרטים 

לבקשת רבנים ועסקנים(

ראיון דת: איך נראה ראיון דת, הכשלת בנות בראיון 
דת.

יושבת לבד  דבר ראשון צריך לדעת איך נראה ראיון דת. הבת 
יושבת  להיכנס עם האמא( כשממולה  בודדות הם מאשרים  )כשרק פעמים  בחדר 
השום[  כקליפת  אותה  מעניין  ]שה'דת'  דבר  לכל  חילונית  אשה 
ושואלת אותה שאלות קשות ומבלבלות ולפעמים אף טפשיות בכל 
ובצורה  בניסוח  השאלות  את  שואלים  וכן  והיהדות  התורה  חלקי 
הרבה  ששואלים  מקרים  ויש  השאלה,  כוונת  על  לעמוד  שקשה 
עונות על אחת  ולא  לגמרי  ברצף עד שהבנות מתלבלות  שאלות 
שכתוב  ומה  דתיה  לא  שהיא  לצבא  "ראיה"  כבר  וזה  מהתשובות 
בתצהיר שהכרתה הדתית מונעת ממנה להתגייס הוא סתם שקר 

ופוסלים את הפטור.

ונציג כמה דוגמאות שחלקם חוזרים על עצמם יום יום בלשכת 
הגיוס:

סוגי השאלות ששואלים בשעת הראיון דת: איזה שני בתים יש 
במשנה? ]כשהכוונה לבית שמאי ובית הלל[.

מה מברכים על אבוקדו \ אורז \ בננה \ פסטה \ סנדוויץ? ]יש 
בזה הרבה שיטות[.

ג' הברכות שאומרים  מה "מתפללים" בהבדלה? ]כשהכוונה על 
בהבדלה, בכך הם מנסים להכשיל את הבת כשהיא לא מבינה מה 

הקשר של תפילה להבדלה[.

איזה ברכה מברכים בראש חודש על פרי חדש? ]שכמובן שזה 
לא שונה מימים אחרים, והשאלה רק מסבכת[.

איך  בלידתה?  נפטרת  עליהן  אשר  האשה  של  המצוות  מהן 
מכשירים דגים? מה המהות של יום כיפור? איזה "ברכה" מברכים 
]כשהכוונה  הבוקר?  ברכת  מהי  שואלים:  לפעמים  או  כשקמים, 
למודה אני[. כמה פרקים יש בפרקי אבות? כמה מגילות יש, ומתי 

קוראים אותם?

ויש עוד הרבה שאלות שמשתנים כל תקופה.

~ בת ישראל חרדית מעדות המזרח נשאלה על ידי החיילת מה 
מברכות הנשים בברכות השחר בברכות שלא עשני גוי ושלא עשני 
עבד, והשיבה שאומרים שלא עשני גויה ושלא עשני שפחה, ופסלו 

מהנעשה באינקויזיצייה 
ה'דמוקרטית'

אינם א.  כשרות,  ושמירת  בשבת  נסיעה  שאי  ברור 
כל  שומרת  להיות  צריכה  היא  אלא  מספיקים, 
“הכרה  המונח  של  הפירוש  וזה  והמצוות,  התורה 
יצוייר שאותה בת שהצהירה על  לו  ולכן  דתית”, 
הכרה דתית, נתפסה שהיא לא מקיימת מצווה אחת 
נפסלת  אזי  השחר,  ברכות  בירכה  שלא  ולדוגמא 

מלקבל ‘פטור’.

הבת ב.  אחרי  לעקוב  סמכות  יש  לצבא  כי  ברור 
ולבדוק אם היא עומדת בתנאי התצהיר, ואם לצבא 
נראה שהיא הצהירה ‘הצהרת שוא’, אז הצבא לא 
חייב לתת לה פטור, כמו כן לא צריך לזה ראיות 
המפקד  של  הדעת’  ‘שיקול  לפי  אם  אלא  חזקות 
בלשכת הגיוס היא משקרת, אזי הוא לא חייב לתת 

לה פטור.

וכאן הטיל הבג”ץ שתי פצצות שכל אחת מהן היא איומה 
1. שכדי  יחד,  וכ”ש כאשר שניהם מצטרפים  בפני עצמה, 
 .2 לקבל פטור, על הבת לשמור על כל התורה והמצוות, 
זאת.  בעקבות  פטור  לה  לתת  לסרב  סמכות  יש  שלצבא 
אין  דעתו  שלפי  עליה  יחליט  שהצבא  בת  כל  מעתה  הרי 
עיניהם  ראות  )לפי  בשלימות  ומצוות  תורה  שומרת  היא 

המומחיות של אנשי הצבא( תיפסל מלקבל פטור.

פירושים  להעמיס  יכולים  היו  בעבר  שגם  ייתכן  כי  אם 
אלו לתוך החוק, אולם ברור שאז לא העיזו  לנסות לפגוע 
כי  הם  מרגישים  היום  ואילו  נימה  כמלא  הקדשים  בקודש 
התרופפה הרצועה וביכלתם לעשות ככל העולה על רוחם.

החלטת הבג”ץ מסיימת בנוסח דרקוני כדלהלן:

עיניה  תעצום  לא  אם  הרשות  תעשה  טוב  “לטעמי, 
מתרמית ומתצהירי כזב, אלא תפעל באופן יזום לביעור 
התופעה, כך  שירות החובה בצה”ל לא ייעשה פלסתר” 

עפ”ל.

ואכן מדיבורים למעשים. מאז אותה החלטה התחיל הצבא 
להשתולל בכל האמצעים העומדים לרשותו, והתחיל לחולל 

שואה איומה על בנות ישראל תמימות וכשרות.

התנהלות הצבא מול הבנות
המתייצבות בלשכת הגיוס

<<< המשך בעמ' ה

הטילו עליה קיומם של תנאים מוקדמים קודם שזכאית הייתה לקבל רישיון מחסן רשוי; ואילו 
היא, לא זו בלבד שלא מילאה אחר אותם תנאים, אלא הוסיפה והטעתה ביודעין את הרשות באשר 

( 1, פ"ד נב)קונטרם בע"מ נ' משרד האוצר 164/97לקיומם, ובכך הוסיפה חטא על חטא." )בג"ץ 
289 ,382-381 (1998.))  

נמצא אפוא כי התצהיר אינו עניין טכני או פרוצדוראלי גרידא, אלא שהגשתו היא העילה להענקת 
בהיותו כלי המשמש להוכחת התקיימותם של התנאים המנויים  –הפטור מטעמים שבהכרה דתית 

אין  –כוזב )א( לחוק ועומדים ביסוד בקשת הפטור. משכך, כאשר ברור כי התצהיר 40בסעיף 
לפטור את המועמדת לגיוס מחובת השירות. נוסף לזאת, התקנות קובעות באופן מפורש כי 
לרשויות הגיוס נתון שיקול דעת אם לקבל בקשה לפטור מטעמים שבהכרה דתית שהוגשה 

ואולם נקבע עוד כי בקשה שהוגשה באיחור יש לקבל  –באיחור ביחס למועדים שנקצבו לשם כך 
חדים. כפי שיפורט להלן, בדין פעלו רשויות הגיוס כאשר עשו שימוש בשיקול רק מטעמים מיו

 הדעת הנתון בידיהן לדחיית בקשתה של העותרת לפטור מטעמים שבהכרה דתית.

.לדברי המשיבים, אי ההתאמה בין מוסד לימודים חילוני לבין הצהרה בדבר אורח חיים דתי, 13
ומשכך נהוג בלשכות הגיוס לזמן מצהירה הלומדת ככלל מעורר חשד לכך שמדובר בתצהיר שקר; 

שבו נבדקת מידת זיקתה לדת. בעניינה של העותרת לא רק שבעת  –בבית ספר חילוני לבירור 
הגשת הבקשה לפטור היא למדה בבית ספר חילוני, אלא שבקשת הפטור אף הוגשה על ידה 

עלו רשויות הגיוס כאשר ועל כן בכל מקרה בדין פ –לראשונה באיחור מן המועדים שבתקנות 
זימנו אותה לבירור, ולו רק על מנת לבחון אם קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים להנפיק לה את 

, צוין על ידי רשויות הגיוס כי 22.5.2014בסיכום הריאיון שנערך לה ביום    הפטור המבוקש.
ר דתי מאחר שהיתה ואולם לא עברה ללמוד בבית ספ –לדברי העותרת היא דתייה מזה כחצי שנה 

כבר באמצע שנת הלימודים בכיתה י"ב כאשר חזרה בתשובה. ועוד נאמר כי העותרת לדבריה 
אינה שומרת נגיעה ויש לה חבר; מזה שנה היא נוהגת להתפלל תפילת שחרית, אך לא יודעת 
שהתפילה בשבת שונה מזו שביום חול; אינה יודעת מהי התפילה המקבילה לתפילת "שלא עשני 

שה"; אינה יודעת את נוסח תפילת "מודה אני" בעל פה; אינה נוהגת לברך לאחר הארוחה ואף אי
לא לפני אכילת לחם )מלבד ביום שישי בקידוש(; אינה יודעת מהי הברכה על הדלקת נרות; לא 
הולכת לבית כנסת; לא ידעה מהי פרשת השבוע; אינה יודעת מה ההבדל בין קידוש ביום שבת 

לתגובת  2מש/-ישי; אינה יודעת מהי תפילת שמונה עשרה )סיכום הריאיון צורף כלקידוש ביום ש
המשיבים(. אין זאת אלא שהבירור העלה תמונה עגומה למדי באשר למידת בקיאותה של העותרת 
בענייני הדת, וספק ממשי בנוגע לכנות הצהרתה שלפיה טעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה 

ט העליון כבר עמד על כך שההכרה הדתית שביסודו של הפטור לשרת בצה"ל. ודוק: בית המשפ
צריכה להיות כזו שגם מוצאת את ביטויה באופן מעשי וגלוי לעין בחיי היום יום של המועמדת 

 לגיוס:

אינם בבחינת רשימה סגורה, היינו, שניים אלה,  -נסיעה בשבת -שמירת כשרות ואי -"פרטים אלה 
-העלות על הדעת, דרך משל, שבת, העוברת על כל ל"ט אבותושניים אלה בלבד. שהרי אין ל

מלאכות האסורות בשבת, אך אינה נוסעת בשבת, שיכול ותצהיר, שטעמים שבהכרה דתית מונעים 
הימנה לשרת בשירות ביטחון. מסקנה משונה זו מסכלת היא לחלוטין את כוונת המחוקק ואת 

ברורות, פשוטות, וידועות  -דוגמאות  מטרת החוק. אמור מעתה, ששני פרטים אלה אינם אלא
כאורח חיים מחייב למי שטוענת, כי טעמים שבהכרה דתית מונעים  -רב דחד יומא -בי-לכל בת

-הימנה לשרת, ולא ללמד על עצמן יצאו אלא ללמד על כללו של המונח 'הכרה דתית' שבסעיף
אה היא לכלל אורח חיים ( יצאו, שפירושו, הכרה דתית שיש עמה אורח חיים דתי, ושמבי1קטן )

-833, 821( 2, פ"ד לה)רוזן נ' מדינת ישראל 54/81כזה." )השופט )כתוארו אז( מ' אלון בע"פ 
832 (1981.)) 

משהוברר אפוא כי העותרת אינה מקיימת אורח חיים דתי, המשמעות היא שאינה זכאית לפטור 
ד. בוודאי שלא מתקיימים וזאת אפילו היתה העותרת מגישה את התצהיר במוע –משירות צבאי 

בעניינה טעמים מיוחדים המצדיקים להיענות לבקשתה לפטור מגיוס מטעמים שבהכרה דתית, 
משהגישה את התצהיר באיחור. הדברים אמורים שבעתיים שעה שמדובר במי שלמדה במסלול 

כל, ובמיוחד כשהן מצטרפות לחוסר ההתמצאות שגילתה העותרת בענייני הדת בריאיון שנערך 
לת הפטור מגיוס מטעמים לה בלשכת הגיוס, מלמדים כי תצהירה של העותרת שניתן לשם קב

שבהכרה דתית, ושעליו אף מבוססת העתירה דנן, אינו תצהיר אמת. משכך העותרת אינה זכאית 
לפטור המבוקש, ואין כל צידוק להפלותה בעניין זה על פני נשים אחרות הנושאות בנטל השירות 

 בצבאי.

ת במדינת ישראל שמלאו .כפי שפתחנו ואמרנו, הכלל הוא שירות צבאי חובה לכל אזרח ואזרחי15
שנה, ואילו הפטור המבוקש מטעמים שבהכרה דתית הוא החריג. חובת הגיוס מושתתת  18להם 

ערכים חיוניים לתפקודה של חברה דמוקרטית בריאה ככלל,  –על עקרון השוויון והעדר אפליה 
מת גומי" ובמיוחד בכל הנוגע לנשיאה בנטל השירות הצבאי. רשויות הגיוס אינן משמשות כ"חות

הכרה דתית, ועליהן למנוע שימוש לרעה   בכל הנוגע להנפקת הפטור לנשים מטעמים של
בהוראות חוק שירות ביטחון והתקנות שהותקנו מכוחו על ידי מי שלא אמורה לחסות בצלו של 
פטור זה. בתוך כך, רשויות הגיוס לא יתנו ידן לתצהיר שמתברר כי הוא תצהיר שקר. כך בכלל, 

  יינה של העותרת.וכך בענ

יבוטל, והעותרת  10.3.2015התוצאה היא, שאם תישמע דעתי העתירה תידחה. הצו הזמני מיום 
 ש"ח. 5,000תישא בהוצאות המשיבים בסך 

 ש ו פ ט ת

 :הנשיאה מ' נאור

 אני מסכימה.

 נ ש י א ה

 השופט י' עמית:

 אני מסכים.

לצה"ל הוא "תוכנית כבקשתך", וכי היא התנהלותה של העותרת, מלמדת על תפיסתה כי הגיוס 
 שלה.-רשאית לעשות דין לעצמה ולהתייצב או שלא להתייצב בלשכת הגיוס, על פי רצונה

תקנות שירות  שנים בתנאי שירות סדיר )ראו שלוש בנות רבות משרתות בתפקידים שונים משך
(. יש בנות, שבנוסף לשירות 2001-, התשס"אדים לשירות נשים בהתנדבות(ביטחון )קביעת תפקי

צבאי של שנתיים או שלוש, דוחות את גיוסן כדי לתרום קודם לכן שנת שירות או שנת מכינה 
ומול צרכי הביטחון  –מספרן של הבנות הדתיות המתגייסות הולך ועולה. מול אלה  צבאית.-קדם

מצערת התופעה, שאותה מייצגת  -השירות של בנות בצה"ל שהביאו לאחרונה להארכת תקופת 
העותרת שבפנינו, של "התחזקות" ו"התקרבות" כשם קוד להתחמקות ולהשתמטות. דומה כי לא 

תצהיר כוזב היא יכולה לחסוך   הכרה דתית מונעת מהעותרת להתגייס, אלא ההכרה כי באמצעות
זאת, לאחר שניצלה עד תום את מסלול  שנתיים יקרות מחייה, בהן תעשה לעצמה ולביתה. כל

הלימודים המיוחד שהעמיד הצבא לרשותה במכללה הטכנולוגית של חיל האוויר, ואף התחייבה 
 לשירות קבע בתום שירות החובה. על כך יש להצר ולהתקומם.

יש בסיס להנחה כי המבקשת אינה יחידה בדורה, אלא מייצגת תופעה רחבה יותר. נראה כי 
ה על הראדאר" של צה"ל בשל האיחור בהגשת בקשתה, שאילולא כן, ספק אם המבקשת "עלת

הצהרתה הייתה נבדקת. כפי שציין ב"כ המשיבים בדיון, הפטור ניתן כדבר שבשגרה, ובהיעדר 
חשד גלוי על פניו לא נערכת בדיקה. לטעמי, טוב תעשה הרשות אם לא תעצום עיניה מתרמית 

ום לביעור התופעה, כך ששירות החובה בצה"ל לא ייעשה ומתצהירי כזב, אלא תפעל באופן יז
 פלסתר.

הטילו עליה קיומם של תנאים מוקדמים קודם שזכאית הייתה לקבל רישיון מחסן רשוי; ואילו 
היא, לא זו בלבד שלא מילאה אחר אותם תנאים, אלא הוסיפה והטעתה ביודעין את הרשות באשר 

( 1, פ"ד נב)קונטרם בע"מ נ' משרד האוצר 164/97לקיומם, ובכך הוסיפה חטא על חטא." )בג"ץ 
289 ,382-381 (1998.))  

נמצא אפוא כי התצהיר אינו עניין טכני או פרוצדוראלי גרידא, אלא שהגשתו היא העילה להענקת 
בהיותו כלי המשמש להוכחת התקיימותם של התנאים המנויים  –הפטור מטעמים שבהכרה דתית 

אין  –כוזב )א( לחוק ועומדים ביסוד בקשת הפטור. משכך, כאשר ברור כי התצהיר 40בסעיף 
לפטור את המועמדת לגיוס מחובת השירות. נוסף לזאת, התקנות קובעות באופן מפורש כי 
לרשויות הגיוס נתון שיקול דעת אם לקבל בקשה לפטור מטעמים שבהכרה דתית שהוגשה 

ואולם נקבע עוד כי בקשה שהוגשה באיחור יש לקבל  –באיחור ביחס למועדים שנקצבו לשם כך 
חדים. כפי שיפורט להלן, בדין פעלו רשויות הגיוס כאשר עשו שימוש בשיקול רק מטעמים מיו

 הדעת הנתון בידיהן לדחיית בקשתה של העותרת לפטור מטעמים שבהכרה דתית.

.לדברי המשיבים, אי ההתאמה בין מוסד לימודים חילוני לבין הצהרה בדבר אורח חיים דתי, 13
ומשכך נהוג בלשכות הגיוס לזמן מצהירה הלומדת ככלל מעורר חשד לכך שמדובר בתצהיר שקר; 

שבו נבדקת מידת זיקתה לדת. בעניינה של העותרת לא רק שבעת  –בבית ספר חילוני לבירור 
הגשת הבקשה לפטור היא למדה בבית ספר חילוני, אלא שבקשת הפטור אף הוגשה על ידה 

עלו רשויות הגיוס כאשר ועל כן בכל מקרה בדין פ –לראשונה באיחור מן המועדים שבתקנות 
זימנו אותה לבירור, ולו רק על מנת לבחון אם קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים להנפיק לה את 

, צוין על ידי רשויות הגיוס כי 22.5.2014בסיכום הריאיון שנערך לה ביום    הפטור המבוקש.
ר דתי מאחר שהיתה ואולם לא עברה ללמוד בבית ספ –לדברי העותרת היא דתייה מזה כחצי שנה 

כבר באמצע שנת הלימודים בכיתה י"ב כאשר חזרה בתשובה. ועוד נאמר כי העותרת לדבריה 
אינה שומרת נגיעה ויש לה חבר; מזה שנה היא נוהגת להתפלל תפילת שחרית, אך לא יודעת 
שהתפילה בשבת שונה מזו שביום חול; אינה יודעת מהי התפילה המקבילה לתפילת "שלא עשני 

שה"; אינה יודעת את נוסח תפילת "מודה אני" בעל פה; אינה נוהגת לברך לאחר הארוחה ואף אי
לא לפני אכילת לחם )מלבד ביום שישי בקידוש(; אינה יודעת מהי הברכה על הדלקת נרות; לא 
הולכת לבית כנסת; לא ידעה מהי פרשת השבוע; אינה יודעת מה ההבדל בין קידוש ביום שבת 

לתגובת  2מש/-ישי; אינה יודעת מהי תפילת שמונה עשרה )סיכום הריאיון צורף כלקידוש ביום ש
המשיבים(. אין זאת אלא שהבירור העלה תמונה עגומה למדי באשר למידת בקיאותה של העותרת 
בענייני הדת, וספק ממשי בנוגע לכנות הצהרתה שלפיה טעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה 

ט העליון כבר עמד על כך שההכרה הדתית שביסודו של הפטור לשרת בצה"ל. ודוק: בית המשפ
צריכה להיות כזו שגם מוצאת את ביטויה באופן מעשי וגלוי לעין בחיי היום יום של המועמדת 

 לגיוס:

אינם בבחינת רשימה סגורה, היינו, שניים אלה,  -נסיעה בשבת -שמירת כשרות ואי -"פרטים אלה 
-העלות על הדעת, דרך משל, שבת, העוברת על כל ל"ט אבותושניים אלה בלבד. שהרי אין ל

מלאכות האסורות בשבת, אך אינה נוסעת בשבת, שיכול ותצהיר, שטעמים שבהכרה דתית מונעים 
הימנה לשרת בשירות ביטחון. מסקנה משונה זו מסכלת היא לחלוטין את כוונת המחוקק ואת 

ברורות, פשוטות, וידועות  -דוגמאות  מטרת החוק. אמור מעתה, ששני פרטים אלה אינם אלא
כאורח חיים מחייב למי שטוענת, כי טעמים שבהכרה דתית מונעים  -רב דחד יומא -בי-לכל בת

-הימנה לשרת, ולא ללמד על עצמן יצאו אלא ללמד על כללו של המונח 'הכרה דתית' שבסעיף
אה היא לכלל אורח חיים ( יצאו, שפירושו, הכרה דתית שיש עמה אורח חיים דתי, ושמבי1קטן )

-833, 821( 2, פ"ד לה)רוזן נ' מדינת ישראל 54/81כזה." )השופט )כתוארו אז( מ' אלון בע"פ 
832 (1981.)) 

משהוברר אפוא כי העותרת אינה מקיימת אורח חיים דתי, המשמעות היא שאינה זכאית לפטור 
ד. בוודאי שלא מתקיימים וזאת אפילו היתה העותרת מגישה את התצהיר במוע –משירות צבאי 

בעניינה טעמים מיוחדים המצדיקים להיענות לבקשתה לפטור מגיוס מטעמים שבהכרה דתית, 
משהגישה את התצהיר באיחור. הדברים אמורים שבעתיים שעה שמדובר במי שלמדה במסלול 

קטעים מפסיקת הבג"ץ
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הצבא מזמין מאות בנות ללשכת הגיוס כדי למצוא בהם איזה 
פירצה בכדי לבטל להן את התצהיר. 

והרבה מהן אף מוזמנות לראיונות דת.

ראיון דת משמעותו, שהבת יושבת לבדה בחדר עם מפקדים 
/ומפקדות, רח”ל, והם במיומנות פסיכולוגית משפילים אותה 
עד עפר תוך פרצות חמורות בצניעות שא”א להעלות כאן על 
לתוך  גסה  בפלישה  הבזויה  ואז מתחילים  במלאכתם  הכתב, 
שאלות  ביהדות,  מסובכות  שאלות  והצגת  חייה,  אורח  פרטי 
שגם בת שחייתה את כל חייה במסגרת חרדית מובהקת איננה 
בתחילת  בהשפלתה  שעברה  ה’טראומה’  ואחרי  בהם,  בקיאה 
אפילו  שאלות  על  לענות  שתוכל  סיכוי  ואין  כמעט  הראיון, 

פשוטות וק”ו לשאלות מסובכות ומוזרות שנועדו להכשילה.

פעמים הן נשאלות שאלות שאפילו אברכי כולל לא יידעו 
בראיון  ששאלו  לאחרונה,  שהגיעה  כדוגמא  עליהן,  להשיב 
יש מי שיודע לענות  וכי  יש במשנה?”  את הבת “כמה בתים 
על השאלה?  אחרי בירור עם עו”ד לאיזה תשובה הם ציפו, 

התשובה היתה שיש “שני בתים! – בית שמאי, ובית הלל...”

היש צורך להוסיף על כך?!

יותר בהתנהלות של הצבא מול  )וראה פרק נפרד המאריך 
בנות המתייצבות בלשכה ובפרט לראיון דת.(

בנות  לאלפי  ואולי  למאות  הפטור  את  פוסלים  זו  ובצורה 

ישראל רח”ל.

שיטות נוספות להפיל בנות
הצבא  מטעם  פרטיים’  ‘חוקרים  שולחים  הם  להנ”ל  בנוסף 
לבתי הבנות, הם מגיעים לבית ונכנסים, ומיד מתחילים לשאול 
את הבת שאלות ביהדות, וכן בודקים את הבית ומנסים למצוא 
איזה סרך להיתלות בו כי לטעמם אין הבית נראה בית דתי.  אין 
להם גבולות, הם לפעמים מגיעים אפי’ ב-12 בלילה, ועושים 

ככל העולה על רוחם.

בצורה הזו הם מסבכים בנות ללא סוף, ולאחר מכן מפילים 
אותן בכפייה ל’יהרג ואל יעבור’ רח”ל.

הם  בכפייה,  הפטור  את  פוסלים  שהם  אחרי  רבות  פעמים 
מיד מתחילים במסע שכנוע בשפה חלקלקה ‘אל תדאגי להכנס 
מיוחד  מדור  ותקבלי  כסף,  הרבה  משכורת,  תקבלי  לצבא, 
וכו’,  רבניות’  של  שיעורים  עם  והצניעות  הקודש  טהרת  על 
והלא החליטו בוודאות שהיא איננה דתיה, מה להם להציע לה 

פיתויים על אוירה דתית ותורנית ושמירה על צניעות...?!

קוראים יקרים כל מה שכתוב כאן אינו דמיון פורח וחלומות 
באספמיה זוהי מציאות חיה וקיימת מרה וכואבת, ומי שרוצה 

יכול לבדוק את הדברים באופן אישי.

הצבא מעיד
ב”וועדת חו”ב” )בתאריך כ”ט טבת ע”ח 17/1/18 למנ’(אמר 
תצהירי  כ-17,000  הוגשו  למס’   2017 “בשנת  כי  הצבא  נציג 
דת” וניתנו כ-15 אלף פטורים לאחר בדיקה שמבצעים גורמים 
קיבלו  לא  דת  תצהירי  שהגישו  בנות  שכ-2,000  הרי  בצבא” 
‘פטור’, שלפי דעתם של מופקרי רשויות הצבא הגישו הצהרה 

כוזבת...

וכל זה רק לפי עדותם המוצהרת, ומי יודע מה הם 
המספרים הנכונים, שעליהם אינם מספרים בגלוי...

יש לצין כי מדובר בעיקר בבנות שאינן חזקות ביותר 
במידת ‘חרדיותן’ ורבים מהן באות ממשפחות חלשות 
מחוסרי ידיעה וחוסן, רבות מהן הינן בעלות תשובה, או 
דתיות שאינן מזוהות עם המיינסטרים החרדי המרכזי, 
וכיוצא  לומדות באולפנא,  ישנן מסורתיות, מתחזקות, 
שבת  כפי  מהיות  הן  רחוקות  שלצערינו  שהגם  באלו, 
עד  מכאן  אבל  להיות,  באמת  צריכה  טהורה  ישראל 
השנים  כל  ובמשך  הדרך,  רחוקה  לשמד  לגמרי  ליפול 
צבאי  משירות  פטור  מקבלות  כזו  בדרגה  בנות  היו 
ללא עוררין וללא ניד עפעף, ורבים מהן זכו והתקרבו 
ליהדות החרדית יותר ויותר, ואף הקימו בתים לתפארת. 
אולם בעקבות ההחלטות הנ”ל ויישומן בפועל בשיטות 
מוחלט  שמד  עליהם  נגזר   – נוקט  הצבא  בהן  השונות 

ונחרץ רח”ל. 

והחכמה להרע היא שכל זאת מבלי לחוקק חוק חדש 
או לגזור תקנות חדשות, כי אם בפירוש מחודש בחוק, 
וזה מה שמונע סערה ציבורית, וכמו שרואים זאת בתוך 

דבריו של אחד מראשי הצבא )סגן שר הביטחון א. בן דהן שר”י 
בתאריך כ”ז טבת ע”ז 23 ינו’ 17 למנ’(: 

בעקבות  לך,  כידוע  לך:  לומר  רוצה  שאני  השלישי  “והדבר 
ברורה  בצורה  קבע  בג”ץ  כליפה,  בג”ץ  שהיה,  האחרון  הבג”ץ 
שלצבא יש סמכות ורשות לבדוק כל הצהרה וכו’. לכן, הצבא, 
האכיפה.  את  הגביר  האחרונות,  בשנתיים  האחרונה,  בשנה 
הצבא מבצע אכיפה מאוד מאוד ברורה בעניין הזה, ונבדקות 
של  אם מתגלה שנאמרו אמירות  הזמן,  כל  בנות  של  הצהרות 
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שלא  שאומרים  בטענה  הפטור,  את  לה 
מעדות  היא  הבת  וכנזכר  ועבד.  גוי  עשני 
המזרח, והם כן אומרים גויה וכו' כמו שהיא 

ענתה.

~ בת חרדית שהתייצבה ועברה ראיון דת 
נשאלה בין הדברים כך: מתי מתחילים את 
מהלילה,  וכשענתה:  באב,  בתשעה  הצום 
לא  "את  עליה  לצעוק  החיילת  התחילה 
דקה  מתחיל  הצום  משקרת,  את  חרדית 

לפני השקיעה" ופסלו לה את הפטור. 

תפילה  איזה  נשאלה  ישראל  בת   ~
'יעלה  וכשענתה  חודש,  בראש  מוסיפים 
ויבוא' פסלו לה את התצהיר כי היתה צריכה 

לענות "הלל"...

~ בת ישראל נשאלה בראיון דת, באיזה 
זכרה,  ולא  גדליה.  צום  חל  בשנה  תאריך 
ועסקנים  רבנים  )מוקלט,  הפטור.  את  לה  ופסלו 

יכולים לקבל את ההקלטה אצל העסקנים(

במסגרת  וביזוי  השפלה 
ההתייצבות

במסגרת  ישראל  בנות  עם  השיחות 
רב  זמן  לפעמים  נמשכות  ההתייצבות 
מאוד. הן הראיון דת שיכול לקחת זמן רב, 
והן השעות המרובות של ההמתנה, כשכל 
ומבזה.  משפיל  מיחס  מורכב  הזה  הזמן 
העולים  הנושאים  וסגנון  אופי  מבחינת  הן 
והן מצד היחס המשפיל הצעקות  בשיחה, 
ישראל  בבנות  שמטיחים  והאיומים 

בתירוצים מתירוצים שונים.

פורצות  ישראל  שבנות  מאוד  ומצוי   
לפעמים בבכי חסר מעצורים לנוכח צחוקם 
אלו  משקעים  החייל/ת.  של  המרושע 
נושאות בנות ישראל תקופות ארוכות מאוד 

לאחר ההתייצבות.

 דוגמא אחת מני רבים הוא הסיפור הבא:

 ~ בת ישראל דתיה הגיעה עם קבוצות 
הגיוס.  בלשכת  להתייצב  מהסמינר  בנות 
מהו  הבת  נשאלה  דת  הראיון  במהלך 
פרשת השבוע. וכשהבת יצאה לחוץ לשאר 
לכם  "תדעו  בקול  להם  אמרה  חברותיה 
שואלים מהי פרשת השבוע", ומיד התחילו 
לצעוק עליה בקולי קולות ודחפו אותה בכח 
הנדהמות  חברותיה  לעיני  ללשכה  מחוץ 
מהמחזה האכזרי. ואם זה לא הספיק, מיד 
והתיישבו  זה באו קבוצת חיילים/ות  אחרי 
בין הבנות ועשו הפרדה שבין כל שני בנות 
ישב חייל/ת כדי שח"ו לא יגלו אחת לשניה 

מהו פרשת השבוע.

יחס  עם  המתנה  של  שעות  לאחר  ואכן 
משפיל ומבזה, כשמגיע השלב של הראיון 

קשות  בשאלות  אותם  שמבלבלים  דת, 
ומבלבלות, אין פלא שהרבה בנות נשברות 
ואז  התשובות,  כל  על  לענות  יודעות  ולא 
הצבא מחליט לפי שיקול דעתם שהיא לא 
דתיה/ דתית, ונשאר לבת ב' ברירות או כלא 

או נפילה לצבא השמד רח"ל.

בעת  הקשים  המכשולות 
ההתייצבות והראיון דת

הרבה  נמצאים  ההתייצבות  במסגרת 
לקדושה  הקשור  בכל  מכשולות  מאוד 
את  מאלצים  מקרים  כשבהרבה  ויהדות. 
הבנות לעבור על איסור יחוד. או לדבר עם 
מהם  היא  שיראת שמים  מופקרים  חיילים 
והלאה, ואם הבת קצת מתעקשת בהתחלה 
בשלילת  עליה  מאיימים  קדושתה  לשמור 
הפטור ומכריחים אותה לשתף פעולה בכל 
צריך  היה  לבד  זה  ועל  דורשים  שהם  מה 

להרעיש עולם ומלואו.

נורא מאוד שלפעמים בשעת   עוד דבר 
צניעות,  מבחן  של  במסווה  דת,  הראיון 
לדבר  ישראל  בנות  את  החיילים  מאלצים 
האישיים  לחיים  הנוגעים  דיבורים  איתם 
שלהן וד"ל, ושואלים אותם כל מיני שאלות 
חפרניות אישיות במטרה ברורה לטמא את 

קדושתן ה"י.

להיכנס  נקראה  חרדית  ישראל  בת   ~
לראיון דת. כשאך נכנסה קם החייל ממקומו 
וסגר את הדלת ונעל. הבת ניסתה להסביר 
הסתכל  החייל  אך  יחוד,  איסור  שזהו  לו 
רצה  ולא  ומחוייך  מרושע  במבט  עליה 
לפתוח, ורק אחרי שהבת הייתה חזקה ב"ה 
והתחילה לצעוק בקולי קולות ולא הסכימה 
החייל  הסכים  שיפתח,  עד  כלום  לדבר 
"בטוב ליבו" לפתוח ואז החל בראיון דת... 
חזקות  שאינם  בנות  הרבה  יש  ולדאבונינו 
כל כך ומפחדות לבקש שיפתחו את הדלת 

ויכולות לשבת כך זמן רב רח"ל רח"ל.

פיתויים
הצבא  מנסה  ההתייצבות  במסגרת 
אופנים  בכמה  הבנות  את  ולפתות  לשכנע 
שוא  מצג  לבנות  שמציגים  וכגון  להתגייס 
לחרדיות  גם  מתאים  שהצבא  כאילו  וכוזב 
שם  ששומרים  שמורות  מסגרות  שם  ויש 
ביום  תפילות  ג'  שבת  כשרות  צניעות  על 
הרבה  שיש  להם  ואומרים  ומשקרים  וכו' 
רבנים שמעודדים להתגייס ובכך הם מנסים 
להפיל אותם לצבא או עכ"פ ליצור ספיקות 

בליבן שאולי אין כ"כ בעיה בצבא.

והרי שני דוגמאות. 

נכנסה  חרדית  ממשפחה  ישראל  בת   ~
לראיון דת והם ראו עליה שהיא קצת חלשה 

בטבעה וניסו לפתות אותה שיש אפשרות 
להיות חרדיה בצבא כשבתוך דבריה אמרה 
יותר חרדיות  לה החיילת "יש בצבא נשים 

ממך".ה"י.

תומ"צ  שומרת  דתיה  ישראל  בת   ~
שהיא  וכשראו  הגיוס  בלשכת  התייצבה 
שברצונה  מכיון  להתגייס  לא  מתעקשת 
לשכנע  ניסו  יהדותה  על  לשמור  להמשיך 
אותה ואמרו לה ש"שמירת המצוות בצבא 
מאשר  יותר  הידור  לרמת  להגיע  יכולה 

בבית שלך" ה"י.

מיוחדות  הטבות  של  פיתויים  יש  וכן   
הכולל רווחים כספיים לימודי מקצוע יקרים 
בחינם וכו' כשמטרת הפיתויים היא שבנות 
בעלות  או  כ"כ  חזקות  שאינם  ממשפחות 
תשובה ואפילו בנות ממשפחות "בני תורה" 
שההתגייסות  יבינו  ירידה...  במצב  שהם 
לצבא היא שווה וכדאית הן מבחינה רוחנית 

והן מבחינה גשמית ה"י.

שיהיה  לשונית  למעידה  גרימה 
ניתן להיתפס עליה 

במסגרת ההתייצבות הם מנסים להוציא 
מהבת משפטים שמשמע מהם שהיא אינה 
החמור  האיסור  באמת  מה  כך  כל  מבינה 
להתגייס, או שכשמוסיפה עוד סיבות למה 
אינה רוצה להתגייס, כגון שהיא מפחדת או 
קשה לה, או אז הם אומרים לה "אה הסיבה 
שאינך רוצה להתגייס אינה בגלל הדת אלא 
מחמת הסיבות האחרות שהזכרת, ואת לא 

יכולה לקבל פטור"

לפני  כלה  חזקה,  דתיה  ישראל  בת   ~
החתונה, עברה כמה ראיונות דת בהצלחה, 
וקראו לה לראיון נוסף. ואז בתוך הדברים 
נפלט מפיה המשפט "החתן שלי יותר חזק 
ואל  יהרג  ממש  זה  ואצלו  ממני  ביהדות 
זה  את  הוסיפה  רק  שהיא  ]כמובן  יעבור" 
לחזק יותר את סיבת זכאותה לקבל פטור, 
ואז אמר  ולא שאצלה הענין פחות חמור[, 
בעיה  יש  שלך  לחתן  רק  אה  המפקד:  לה 
בשבילך  פיתרון  לי  יש  אז  בעיה,  אין  ולך 
וגם לדתיות שלך,  שיתאים גם לחתן שלך 
אני אעשה לך 'טובה' ואשבץ אותך בפלוגה 

"חרדית", רח"ל.

דת,  לראיון  שהוזמנה  ישראל  בת   ~
רוצה  לא  היא  למה  להסביר  נתבקשה 
זה  יעבור  ואל  "יהרג  לה:  ואמרו  להתגייס, 
רק 'סיסמה'... תסבירי בבירור למה את לא 

יכולה להתגייס" וכך פסלו לה את הפטור.

וה' יצילנו על דבר כבוד שמו.

<<< המשך



ו

אי אמת, אז הצבא באמת בוחן את התצהיר, ולא רק זה, הצבא 
קורא לבנות שהוא חשב שאולי התעורר ספק בהצהרה שלהם, 
היא  ההצהרה  אכן  האם  שוב  לבדוק  חזרה  להן  קורא  הצבא 

הצהרת אמת או לא”. וכמו שאמרנו.

ההיסטוריה הלא רחוקה
 עלינו לדעת. בשנות התש”ל, ג”כ היתה תקופה בה הצבא 
בנות  מאלפי  ‘פטורים’  ושלל  ישראל  בנות  לסבך  התחיל 
שרצתה  מי  שכל  הנוהל  היה  שאז  מפני  שונות,  באמתלאות 
לקבל ‘פטור’ היתה צריכה לעבור ב”וועדת פטור” מיוחדת )לא 
ב’לשכת הגיוס’( שבידה היתה ההחלטה למי לתת ולמי לא, על 
אף שבמציאות הימים ההם, המצב היה הרבה יותר קל מהיום, 
כמו  הבת  אחרי  לעקוב  טכנולוגיים  אמצעים  חוסר  מפאת 
היום, וגם הועדה עצמה היתה מורכבת מכאלו שהיו מוגדרים 

כ’חרדים’,ועוד סיבות שונות שאין כאן המקום להאריך.

ואז  ‘פטור’,  קיבלו  לא  בנות  שהרבה  מצב  היה  זאת  ובכל 
התעוררה מערכה כבידה בקרב היהדות החרדית, כל העולם 
וגדוליה,  מאוריה  בראשות  למלחמה  והתעורר  סער  היהודי 
ועצרות תפילה, עד שלבסוף פעלו בשנת  היו הרבה מחאות 
בועדת  צורך  שאין  לאחרונה,  עד  שהיה  הנוהל  את  תשל”ח 
היו  והם  הגיוס,  ללשכת  ולשלוח  תצהיר  למלא  אם  כי  פטור 
צריכים לתת את ה’פטור’ ללא שום טענו ומענות מבלי יכולת 

לערער כלל – וכאמור לעיל.

חמור  נעשה  המצב  האמורים  הנתונים  לפי  כהיום  אולם 
עשרות מונים רח”ל, ואנה אנו באים?!

דרישת היהדות החרדית היא !!   שיחזור המצב לקדמותו 
כאשר היה עשרות שנים, שכל בת שמגישה תצהיר דת תקבל 
גם  זה,  זכות לערער על  ושלא תהיה לצבא שום  מיד,  פטור 
חילוניות  בנות  גם  ושלום’...  ש’חס  ו’החמור’  ה’כבד’  במחיר 
ייפטרו ויינצלו מלעבור על האיסור שהוא ביהרג ואל יעבור... 

וכאן המקום לציין את מה שמובא בספר “זכור לדוד”  )עמ’ 
ימינו של החזו”א את השתלשלות  ויד  שח(בו מספר תלמידו 
הדברים בנושא גזירת גיוס בנות שהתחוללה בארה”ק בשנת 
התשי”ג, וכה נאמר שם: “מרן החזו”א הורה לעסקני הציבור 

שכל בת ישראל שמבקשת סיוע כדי שתוכל לחמוק משירות 
לאומי, עלינו לסייע בידה בכל מיני האפשרויות, גם אם אינה 
כל  שמקבלת  מהסיוע  פחות  לא  ומצוות,  תורה  כלל  שומרת 
נערה חרדית, יתר על כן, גם אם ברור שהיא אינה עושה זאת 
מחמת איסורם של הרבנים אלא סתם מחמת שנוח לה יותר לא 
להתגייס ולשרת, ג”כ צריכים לסייע בידה, ואפילו אם ברור 
לך שלא תתחיל לשמור תורה ומצוות, מכל מקום החיוב מוטל 
גם  עלינו לעשות למענה כל המאמצים כדי לסייע לה, הלא 
אם היא לא שומרת על שאר תרי”ב מצוות עדיין היא מחוייבת 
לשמור על לאו התרי”ג...” הרי לנו דעת תורה ברורה בנוגע 
להצהרות השוא של החילוניות וכאן הרי מדובר בבנות מבתים 

של דתיים.
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זעקת הרבנים משנות ה'תש"ל מניעת גיוס בנות העירלבעצרת עם באר שבע רבני 

שינויים נוספים שנעשו לאחרונה
מלבד השינוי העיקרי שעשה בג”ץ כנזכר נעשו עוד שינויים 
משמעותיים ממה שהיה הנוהל תמיד )וגם זה כתוצאה מהבג”ץ(, 
במהלך כל השנים הנוהל היה כי גם מי שאיחרה ולא הגישה 
תצהיר במועד, והפסידה את יכולת קבלת ה’פטור מטעמי דת’, 
אזי קיבלה פטור “מטעמים מיוחדים”, מה שכהיום אין כמעט 

דבר כזה.

מחמת  דווקא  לא  בצבא,  לשרת  שסירבו  בנות  גם  בעבר 
אדיקותן בדת, אלא מחמת אי רצונן להיות ‘מופקרות’ בצבא, 
לא  כמעט  והיום  מצפון”  “ועדת  דרך  ‘פטור’  מקבלות  היו 

שומעים על אפשרות זאת.

לא  עצמה  שהיא  מי  גם  ‘פטור’  לקבל  יכולות  היו  בעבר 
הוגדרה כדתית אלא שמשפחתה דתיים, מטעם “הווי משפחתי 

דתי” והיום כמעט אין דבר כזה.

התקנות הנוראיות תשע”ח
שמירת  על  שמצהירה  הבת  כי  קבע  החוק  כשנה  לפני  עד 
בעת  ורק  אך  המציאות  במבחן  בה  לעמוד  חייבת  הדת, 
ההצהרה, ואילו ביום כ”ט שבט בשנה העברה )תשע”ח( נקבע 
לפי התקנות הנוראות שאושרו בוועדה שבה היו חברים דתיים 
וחרדים, כי הבת חייבת לעמד בתנאי התצהיר למשך שנתיים 
האלו  השנתיים  במשך  יתפוס  הצבא   אם  ולכן  ההגשה  מיום 
איזה שהיא פרצה קלה אצל הבת הרי שהצבא רשאי לבטל את 
הפטור למפרע, והיא חייבת להתגייס לקלון הצבא ללא טענה 

ומענה, רח”ל.

שהשתמשו  במציאות  עובדות  לפגוש  קשה  שבשטח  אלא 
בתקנה זו – ולא מחמת טוב ליבם, אלא אדרבא מפאת חומרת 



ז

מכתב לשכנע בנות
חרדקיות

תצפתניות

המצב שאין הם צריכים להגיע לשלב זה, אלא מבטלים ‘פטורים’ 
ושוללים אותם מלכתחילה על מקרים קלים יותר...

ומה המצב אצל החרדיות למהדרין?
מצב קשה זה שתיארנו כאמור בציבור היותר חלש.

כעת מה קורה אצל החרדיות ממש. ובכן ראשית כל, גם אצל 
לא מעט בנות חרדיות למהדרין המצב הוא אותו דבר, ובפרט 
מערי הפריפריה ובקהילות שאי להם גב קהילתי איתן, שהצבא 
כבירות  ובמערכות  נחרצת  בהתנגדות  יתקלו  לא  שהם  יודע 
ולכן הוא מרשה לעצמו להתעלל בבנות אלו, ואפילו חרדיות 
בתכלית, ולא לתת להם פטור, ושנתם נודדת מעיניהם בלילות, 
ורצים מטורפים ומבוהלים אובדי עצות בימים, ומתדפקים על 
כל דלת ושער, ואינם יודעים לשית עצה בנפשם, וסבלם מר 

ונורא באופן שאין לתאר ולשער, וככל האמור לעיל. 

והקהילות  הבצורות  בערים  שבהיימישע’  ה’היימישע  ולגבי 
אצל  כמו  וזוועתי  חמור  כ”כ  לא  אמנם  הוא  המצב  החזקות. 
המצב  זאת  בכל  אבל  הכפיה,  בחלק של  לא  ובפרט  האחרות 
בכלל לא על מי מנוחות, ממש לא! ישנם מאות ואפילו אלפי 
מקרים על בנות מסלתה ומשמנה מה”עידית שבעידית” שאחרי 
מגיע  תמיד,  נהוג  שהיה  כפי  לצבא  דת’  ‘תצהיר  ששולחים 
תשובה לקונית שהטופס ‘לא הגיע’, וצריך לנסות לשלוח את 
התצהיר שוב ושוב, ובמרבית הפעמים הם דורשים שהבת תגיע 
בעצמה להתייצב בלשכה להגיש את התצהיר, תוך איום שאם 

היא לא תגיע היא עלולה להיאסר בכלא.

ואכן רבות בנות עושות חיל, ומסרבות ללכת כהוראת גדולי 
ישראל שאסרו באיסור חמור להתייצב בלשכות הגיוס ואשרי 

חלקן. 

אך לגודל הצער לעומתן ישנן בנות שאינן מסוגלות לעמוד 
מהן  ויש  מההיימישע(,  כן  )כן  להתייצב  הולכות  וכן  בלחץ 
שעוברות השפלות נוראות ודברים שבצניעות שא”א לפורטן, 
פיתויים  מח,  ושטיפת  שכנוע  מסע  העוברות  ישנן  כן  כמו 

ושכנועים שיש מסגרות דתיות, ומה הבעי’ להתגייס?? וכו’

את  שצלחו  אלו  אף  לשם,  שנכנסו  מאלו  רבות  ומעידות 
המעבר והצליחו להתחמק מטרף ידיהם, כי ההשפעה הרעה של 
הכניסה למקום טינופת זה, נשארה צרובה בנפשם וקשה להם 

למחוק זאת מליבן, רח”ל.

והזעזוע בנות ממשפחות חרדיות–  וכן ישנם לגודל החרדה 
משם  ויוצאות  ברשת,  ונלכדות  שנופלות  מאד-  מעט  כי  אם 

מגוייסות רח”ל.

כל הנ”ל אינן גוזמאות מופרזות, אלא מציאות יומיומית שכל 
אחד יכול לברר זאת.

•
ומי שחושב שיכול לעמוד מן הצד ולומר  “הלא כל זה הוא 
וכו’  וכו’  וחצי בלתי דתיות  בנות שאינן משלנו, חלשות,  על 

ואני, שלום עלי נפשי, כי שלום יהיה לי ולבנותי...!” 

דמן  את  להפקיר  לנו  הותר  וכי  הרשעות שבדברים,  מלבד 
עמלק  זכר  את  למחות  ציווה  הקב”ה  והלא  הנחשלים?   של 
על  מרביה”ק  למדנו  כך  וכי  החלשים...  את  מלחמתו  בעבור 

גודל מעלת נשמת ישראל באשר הוא?! 

שאכן  השלטון  רשעי  של  רצונם  את  בכך  שמספק  ומלבד 

רוצים שיהיה שקט וכך יוכלו להמשיך במלאכת השמד שלהם 
בלא מפריע, ויתקדמו לאיטם עוד ועוד, 

מלבד זאת אינו מרמה אלא את עצמו בלבד שהרי גם בנות 
חרדיות מבתים חרדים למהדרין סובלות מאוד, וכמו שהבאנו 
לעיל, וגם בנותיו שלו עצמו כלל לא מבוטחות על חייהן, ועל 

כך אומר רבינו הק’ “אל תתנו להעולם להטעות אתכם!!!”

מגמה  כאן  שישנה  ולהפנים,  לקלוט  שצריך  הוא  והעיקר   
אותן  ולהפוך  הצנועות  הבנות  כל  את  לקחת  וברורה,  חזקה 
זו  רוצים!  זה מה שהם  לא תהיה,  היו  רח”ל  לפרוצות  חלילה 
היתה שאיפתו של ראש ממשלתם הראשון ב”ג ימ”ש בחקיקתו 
את חוק גיוס בנות, וזו גם שאיפתם, דבר לא נשתנה, )מלבד 

עמידתינו הנחושה(.

 עלינו להבין שהבעיות כאן הם לא תקלות טכניות וכדו’ כמו 
שהצבא אומר לפעמים, אחרי ארבעים שנה שלא היו תקלות 
תקלות  לצוץ  התחילו  לפתע  הגיעו,  התצהירים  וכל  בדואר 
מסירת  על  רשום  מדואר  אישור  שמקבלות  כאלו  אף  בצבא, 
נקלט...  לא  והתצהיר  במחשב  ישנה תקלה  כי  נענות  הדואר 
לפלא כי המחשב אינו עושה תקלות בהוראות ההפצצה... וכי 
יש מי שמוכן לקנות את ה’לוקש’ הזה?? כל השנים לא נראתה 
יום  כל  וכהיום  הלשכה,  מתחם  בכל  חרדית  בת  של  רגל  כף 
יש  וכי  חרדיות  בנות  הזה,  והמטונף  המזוהם  למקום  נכנסות 
טיפש שיעלה על דעתו כי זו תקלה טכנית??!! והשאלה שלהם 
היא רק איך לעשות זאת, והעיקר באופן שלא תתעורר סערה. 

ולגייס  להתעלל  פוחדים  אכן  שהם  שבציבור  היא  והאמת 
בכפיה וכדומה כדי שחלילה לא תהיה סערה הם מנסים לגייס 
בעיקר בצורה של פיתוי ושכנוע, משכורת מכובדת, ‘מסלולים 
תורניים’... וכו’ וכו’ ובצד אחד גיוס כזה שלא בא בכפיה, אלא 

מהסכמה, הוא הרבה יותר גרוע.

 הנה לדוגמא מכתב שהצבא שולח לביתם של הרבה בנות 
מבית יעקב חרדיות למהדרין מן המהדרין: 

קצין  של  מדבריו  נצטט  אם  ודי  לריק  אינו  עמלם  ואכן 
חרדיות  נשים   14 כיום  ישנם  "בצה"ל  כי  המגלה  בצבא  בכיר 
שמועסקות ומשרתות בתחומי המודיעין ומוגדרות כאזרחיות 

עובדות צה"ל". )כ"ז ניסן ע"ז, 10/4/17(
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החלטת הבג”ץ החדשה - עליית מדרגה חמורה ביותר
ואם לא די להם לרשעים הללו, הרי שבשבועות האחרונים 
)בתאריך א’ אדר א’ שנה זו( הגיעה החלטה מהבג”ץ ובו פצצה 
מתקתקת, הבג”ץ בהחלטתו האכזרית, קובע כדלהלן: מכיוון 
ורואים בשנים האחרונות ריבוי של דתיות בצבא, )ומי שקרא 
את הנאמר עד כאן, מבין מדוע...( אם כן “שירות בצבא אינו 
סותר אורח חיים דתי”)עפ”ל(, ולכן גם למי שהיא דתייה יכול 
הצבא לפי שיקול דעתו להחליט אם היא מתאימה לצבא, ולא 

לתת לה פטור...

דתיה  שהיא  שמי  ברור  היה  עכשיו  עד  לרשעות!  קץ  אין 
אכן  היא  אם  רק  התחיל  הויכוח  עוררין,  ללא  פטור  מקבלת 
דתיה כהצהרתה או לא. והנה בהחלטתם זו הם פותחים פתח 
שגם אם היא תוכיח בוודאות שהיא דתיה ושומרת מצוות, גם 
אז עדיין בכוחו של רשויות הצבא להפילה לצבא והכל נתון 

לשיקול דעתם...

בג”ץ זה הוא מלפני חודשיים בלבד, וד’ ישמרנו ויצילנו מה 
יכולות להיות תוצאותיו הנוראות והאיומות של פסק והחלטה 
זו, היה לא תהיה, ואכן ישנם מקרים שהצבא כבר התחיל להחיל 

ולנצל את כוחם כתוצאה מהחלטה זו, ה”י.

ובאמת המצאה שקרית ובזויה זו, שגם בצבא אפשר להיות 
דתייה, ושזה לא ‘ייהרג ואל יעבור’ כבר הגה ראש אכ”א בדברים 

שנאמרו ב’צפת’ כפי שמובא בתחילת דברינו.

 והדבר התרחב בכך שהצבא פתח גם מדור בשם “בת חיל” 
שתפקידו לשכנע בנות דתיות להתגייס בצבא, בהבטחות על 
כבר  והחרדה  הצער  ולגודל  וכו’,  תורני  ורוח  כשרות  שמירת 
החל הנגף בשולי המחנה, כאשר כבר שומעים מעט עדויות על 
‘חרדקיות’ בלבוש חרדי למחצה במשרתות בצבא של יהרג ואל 

יעבור רח”ל. 

וכעת הבג”ץ הצטרף לכך בצורה משפטית.

•
שבכך,  הבושה  כל  עם  צורך,  ראינו  להכא,  דאתינן  וכיון 

להזכיר דברים פשוטים בתכלית.

א. כידוע, אין סיכוי בשום אופן שתהיה איזו שהיא שמירת 
תומ”צ במקום כפירה וזוהמה כזה שכל כולו הוא בעצם חתיכא 
דאיסורא על ראשו על כרעיו ועל קרבו, המקום הפרוץ ביותר 
בארה”ק זה הצבא. ובפרט לאור מה שהם עצמם כותבים בחוק 
הגיוס: “לא ייפגע מעמדה... של אשה בשל שירותם של בוגרי 

ישיבות...חרדיים” וכו’, וודאי שלא להיפך ואין להאריך.

ב. וזה העיקר. תוקף האיסור של גיוס בנות לצבא ולשירות 
לאומי אינו תלוי כלל ברמת הצניעות, שהרי גדול”י ובראשם 
החזו”א אסרו גם שירות לאומי ביהרג ואל יעבור בדיוק כמו 
ובתכלית  עטה”ק  להיות  יכול  לאומי  ששירות  ואפי’  הצבא 
הצניעות, יתרה מכך, ידוע מה שאמר החזו”א שאפי’ אם הבנות 

יישבו בתוך הסמינר ןייתפרו ציציות לבני הישיבות, וזה יהיה 
במסגרת שירות לאומי, הרי שזה ג”כ ביהרג ואל יעבור.

ואכן, המזרחי לא הבינו את זה ולא רצו לקבל את הדברים 
ורצו להתפשר על כך, וכמסופר בספר זכור לדוד)עמ’ ש”ו(:

אדרבא  ושאלו,  להחזו”א  )מהמזרחי(  החכי”ם  “אמרו   
היכן מבואר בשו”ע שגם שירות לאומי אסור, החזו”א השיב 
“השו”ע  והוא  חלק  עוד  ישנו  שו”ע  חלקי  מד’  שחוץ  להם 
אמרו  בחוצפתם  החכי”ם  לאיסור.  מפורש  ושם  החמישי” 
דא”כ לגבי השו”ע החמישי יש גם להם ולרבניהם מה לומר, 
אבל החזו”א הגיב תכף נגד דבריהם, ואמר בתוקף ובגערה: 
“ניין ניין ווער ס’קען די פיר ער קען די פינעפטע!”)לא לא 
החמישי(  בשו”ע  גם  בקי  הוא  השו”ע  חלקי  בד’  שבקי  מי 

וכפל את דבריו פעמיים”.ע”כ )ועיי”ש עוד(.

כעת  המזרחי,  של  הבנות  חלילה,  לקטרג  בלי  )ואגב, 
הפשרות  דרך  מובילה  להיכן  ראו  מהמצב.  ראשונות  סובלות 

והוויתורים...(  

  ובספר מעשה איש על החזו”א )עמ’ ר”ל( מובא עוד שהגאון 
ר’ ישראל גרוסמן זצ”ל שאל את החזו”א, אם ישאל ב.ג. שר”י 
מה הסיבה ששירות לאומי אסור מה יאמר לו, וכתוב שם בזה”ל: 
החזו”א האדים כאש להבה ןאמר: וכו’...ומיד קרע את הכותונת 
שכנגד ליבו הטהור דפק על ליבו ואמר: דא וועלן מיר ווייזען, 
לו  נראה  אנחנו  דאס!...)כאן  שטייט  הארץ  אידישע  די  אויף 

הדבר כתוב על הלב היהודי(”ע”כ,ועיי”ש עוד. 

 , בנות  גיוס  של  האיסור  טעם  כי  לראות  עלינו  זה  ומכל 
האיסור  וכדו’,  הצניעות  במצב  חסרון  מחמת  הוגדר  לא  כלל 
וטעם,  הנמקה  ללא  הכריזו  ישראל  שגדולי  סתום  איסור  הוא 
ודייקא משום כן, כדי שלא יבוא מאן-דהו ויתווכח על חומר 
הדבר, וינסה למצוא פשרות והסכמות והסברים של ‘יש לחלק’, 
וכאשר מובא עוד בספר מעשה איש הנ”ל )עמ’ רמב(: “מרן 
חוברת  להפקת  יוזמה  על  דעתו  לחוות  התבקש  זצ”ל  הקה”י 
הסברה על טעמי האיסור של “יהרג ואל יעבור” והוא שלל זאת 
מכל וכל וכה השיב: “המאמר לתת טעם למה יהרג ואל יעבור, 
כתוב בטוב טעם, אבל יש לי קבלה מגדולי ישראל שבכל כזה, 
אסור לומר ולפרסם טעמים, כי תיכף ימצאו אנשים שיאמרו 
בהיפך, אלא צריכים לומר סתם כך הדין, השומע ישמע והחדל 

יחדל!” 

הרי לנו שאין שום מקום לדון להתיר, גם אם יטענו ויחזרו 
ויכריזו שוב ושוב, שיש להם מדורים שתנאי הצניעות הינם על 

צד היותר טוב, וכו’ וכו’.

וכל זה מלבד האבסורד, שנבלים ופושעים אלו יבואו ויגדירו 
לנו מהי צניעות, ומה האיסור, ומדוע כהיום האיסור הוקל וכו’ 

ודי בזה.

 

 

פסיקת הבג"ץ האחרונה

לבי לבי על חלליהם - - -



ט

למלחמת מגן
בתוקף  נפשינו  על  ולעמוד  להתעורר  ברסלב  חסידי  עלינו 
ועוז, להרבות חיילים לתורה ולתעודה, ולהפיץ ולהביא לידיעת 
הציבור הרחב שנמנה על חסידי ברסלב את חומר האיסור, ואת 
לא  חלילה  אם  מהבנות  ואחת  אחת  כל  על  המרחפת  הסכנה 
ואופן  ופחד, מבלי לדרוך רגלם בשו”פ  תעמדנה  ללא מורא 
בלשכות הגיוס, כהוראת גדולי ישראל, וכפי שכל בר דעת מבין 
ולאן  מגמתם  ומה  מה מטרתם  ביותר,  והברור  באופן הפשוט 

פניהם מועדות, היל”ת.

ותאמר  מתחכמת  נערה  איזה  תבוא  אם  אף  כי  לדעת,  ויש 
שהיא בטוחה בעצמה שהיא לא תיכשל, ולא תיפול למלכודת, 
גם היא אין לה היתר, שכן מלבד האיסור המפורש מפי גדול”י 
להכנס למקום, הרי זו שיתוף פעולה עם תכניותיהם, ונתינת 
אחרי  יותר,  החלשים  של  ראשיהן  לערוף  שיוכלו  בידם  חרב 
עליה  שאין  לנורמה  תהפוך  ללשכה  כניסה  של  זו  שמציאות 
של  במקום  ייחוד  של  החמור  האיסור  מלבד  זה  וכל  עוררין, 
אפשר  שאי  הוא  הנוהל  שכיום  להדגיש  המקום  וכאן  פריצים 
כשידוע  ובפרט  מפורש.  אישור  ללא  הגיוס  מלשכת  לצאת 

שמטרתם המוצהרת היא להכשיל ולהפיל רח”ל.

שמתחיל  מי  בכל  אוחזת  האימה  ובוערת,  מוחשית  הסכנה 
אינם  ברסלב  כחסידי  אנו  אך  זו,  חמורה  בסוגיה  להתעניין 

נותנים למורך להיכנס ללבבינו.

לא, אין אנו מתייאשים, כח הטומאה לא ניצחה ולא תנצח, 
מבוטחים אנו “כי לא תשכח מפי זרעו” ו”כי לא יטוש ה’ את עמו 
ונחלתו לא יעזוב” ואף רביה”ק כבר הכריז טרם הסתלקותו: 

“גמרתי ואגמור! ניצחתי ואנצח!”

עלינו לפרוש כפינו בתפילה לאחוז בכלי זינו של משיח, של 
ולשווע  ולזעוק  ב’(  תו’  )ליקו”מ  הישראלי  איש  ושל  הצדיק, 
כמוהרנ”ת זצוק”ל בשעתו עת יצאה הגזירה ליקח בנ”י לצבא, 
עולמות  והופך  זועק  היה  וכמה  כיצד  לעצמינו  לתאר  וננסה 

אילו היה בזמנינו והיה רואה את הגזירות על גיוס בנות...

נהיה  שלא   - לפחות   - עלינו  המוטל  את  נשכח  בל  אך 
‘שלימזל’ניק’ס, לא ניתן למבקשי נפשינו ללכדינו ברשתם, ובל 
הישר לתוך מצודותיהם הפרושות של  ליפול  ניתן לצאצאינו 
מכל  היקרים  פקדונותינו  משמר  על  נעמוד  הטומאה,  כוחות 
כבבת עינינו, נשמע ונציית בקול מאורינו מנהיגי גדולי ישראל, 
רגלם  כף  לדרוך  לבנותינו  לתת  לבלי  אנ”ש,  ומנהיגי  וראשי 

בלשכה הטמאה ההיא.

וכאשר אנו נעשה את המוטל עלינו, לשמור על פקדונותינו 
בעיניים פקוחות ושמירה מעליא, מובטחים אנו כי סוף האמת 
לנצח כי אמת ה’ לעולם, ואתה מרום לעולם ה’ - לעולם ידך 

על העליונה...



י

על משמר קדושת בנות ישראל
מאת זקני ורבני אנ"ש חסידי ברסלב שליט"א

אדר ב' תשע"ט בס"ד 
הנה ידוע המצב שבו נמצאים שלומי אמוני ישראל בזמנים אלו, כאשר השלטון הכפרני בארץ הקודש, פועלים בכל מיני 

אמצעים ותחבולות לבולל את ציבור יראי ה' במרחב החילוני, ולערטלו מכל זיק של קדושה ואמונה רח"ל.
ועל של עתה באנו אשר נוכחנו במגמת השלטון ורשויות הצבא לגייס חלילה בנות ישראל לצבא ולשירות לאומי רח"ל.

והנה כדי להוציא את זממם לפועל, הנהיגו לאחרונה שינויים ומערימים קשיים רבים בהענקת הפטור ובעיקר לאלו שאינן לומדות בסמינר או שלומדות במוסדות לא חרדיים או 
שאינם מוכרים וכן לבעלות תשובה. כמו כן במקרים רבים דורשים הם מהבנות, להגיע בפועל ללשכת הגיוס )להגשת התצהיר או לקבל הפטור או לראיון דת וכו'(. ומלבד שהדבר 
כרוך בפירצות חמורות בצניעות. הם נטפלים להרבה מהבנות המתייצבות בטענות ואמתלאות שונות ומפעילים עליהם שכנועים ולחצים להתגייס ח"ו ולצערנו רבים חללים הפילו 
עי"ז רח"ל. ואשר על כן ראינו צורך לחזק ולהבהיר בזאת דברים פשוטים וברורים, כיהודה ועוד לקרא, את דעת התורה הברורה המסורה מגדולי ישראל עיני העדה מצוקי ארץ זי"ע, 

שהורו בענין זה.

א. גיוס בנות ישראל לצבא ולשירות לאומי, הן בשירות חובה והן בהתנדבות, - אסור באיסור חמור ודינו יהרג ואל יעבור, כפשוטו ממש. 
וכל בנות ישראל עם קדוש, גם מי שאיננה לומדת בסמינר וכדו' מכל סיבה שהיא, וגם מי שאיננה חזקה כל כך, בענייני היהדות ח"ו, כולן 

מצוות לשמור על קדושתן והינן בכלל איסור זה.
ב. חלילה לטעות אחרי פיתויים והבטחות מטעם רשויות הצבא שכביכול תוכל להתגייס ויסדרו לה להתנהג בכשרות ובצניעות וכו', כי 
כידוע אין שם מציאות של צניעות ושמירה מאיסורים חמורים ואכמ"ל. וגם בלאו הכי הוראת גדולי ישראל היא, שאין בזה נפקא מינה כלל 

והוא איסור חמור בכל עניין וצריך למסור הנפש על כך.
הוראת גדולי ישראל מאז ומתמיד בנוגע לקבלת הפטור היא: כי יש לשלוח את תצהיר הדת )חתום ע"י רב המוכר כדיין ברבנות( ללשכת הגיוס ולהשתדל  ג. 

לשולחו ללשכה במרוכז במסגרת הסמינר. ומי שלא התאפשר לה לשולחו באופן זה, עליה לשולחו בדואר רשום עם אישור מסירה בדוקא. 
ומלבד שליחת התצהיר כנ"ל, אין להיענות לשום דרישות נוספות מצד רשויות הצבא ולא למסור פרטים נוספים 

וכ"ש שאין לבת ישראל להיכנס ולהתייצב כלל בלשכות 
הגיוס בשום פנים ואופן,

ואפילו רק כדי להגיש את התצהיר או לקבל את הפטור ובודאי שאין לילך לראיון מצהירת דת.
ד. בכל מקרה שהם מזמנים בת ישראל ללשכת הגיוס: א. צריך לענות בנחרצות שהבת שומרת תומ"צ ואין בדעתה  כלל להתגייס ואף לא לבוא ללשכת הגיוס, כאשר הורו לנו רבותינו. 

ב. לפנות מיידית לעסקנים לקבלת המשך הדרכה )הבהרה: גם על פי חוקיהם ניתן להגיש את התצהיר בדואר וכן לקבל את הפטור בדואר ואין חובה להתייצב אישית בלשכת הגיוס(.
ה. מיותר לציין שעל בנות ישראל להיזהר ולהימנע מלהיכנס במשא ומתן עם שום אדם בנושא חמור זה, )גם לא אצל הרבנות וכדו'( וכן ראוי להקפיד ששיחות הטלפון עם רשויות 

הצבא וכדו' ייעשו אך ורק ע"י ההורים )ולא ע"י הבת(.
ו. מי שאינה לומדת בסמינר או שלומדת במוסד לא חרדי, וכן בעלות תשובה, עליה לפנות לעסקנים לקבלת הדרכה, וכמו כן כל אחת שנתקלת 

בקשיים יש לפנות לעסקנים בהקדם ללא עיכוב. 

מצוה להודיע ולפרסם בשער בת רבים דברים אלו להצלת בנות ישראל
ועלינו מוטלת החובה לזעוק להתפלל ולהתחנן על שבר בת עמי לביטול הגזירה הנוראה ועל מצב קשה זה השורה בארץ הקודש.

כל דברינו הם בבחינת אין מחזקין אלא למחוזקין, וחזקה על בנות ישראל כשרות שישמעו לדעת התורה, וישמרו על קדושתן וטהרתן, ויהי רצון שבזכות זה נזכה לגאולה 
השלימה וכמאמרם ז"ל בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, ובזכותן עתידין להיגאל במהרה בימינו אמן 

יעקב מאיר שכטר         שמואל משה קרמר          נתן ליברמנש          שמעון שפירא
 אליהו גודלבסקי      יעקב קעניג       שמעון טייכנר       נתן אפרים קעניג       נחמן קעניג       מסעוד גבאי 

 יוסף פרץ       נפתלי גבאי       ניסן דוד קיוואק       בצלאל נהרי       ארז משה דורון
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 "פגיעה בשרשי נשמת האומה" בעקבות הפעלת שירות לאומי בהתנדבות: 

הגאון ר' אהרן קוטלר זצ"ל )משנת רבי אהרן, עמ' רמ"ה(

החתימות לפי סדר קבלתן
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על משמר קדושת בנות ישראל
מאת זקני ורבני אנ"ש חסידי ברסלב שליט"א

אדר ב' תשע"ט בס"ד 
הנה ידוע המצב שבו נמצאים שלומי אמוני ישראל בזמנים אלו, כאשר השלטון הכפרני בארץ הקודש, פועלים בכל מיני 

אמצעים ותחבולות לבולל את ציבור יראי ה' במרחב החילוני, ולערטלו מכל זיק של קדושה ואמונה רח"ל.
ועל של עתה באנו אשר נוכחנו במגמת השלטון ורשויות הצבא לגייס חלילה בנות ישראל לצבא ולשירות לאומי רח"ל.

והנה כדי להוציא את זממם לפועל, הנהיגו לאחרונה שינויים ומערימים קשיים רבים בהענקת הפטור ובעיקר לאלו שאינן לומדות בסמינר או שלומדות במוסדות לא חרדיים או 
שאינם מוכרים וכן לבעלות תשובה. כמו כן במקרים רבים דורשים הם מהבנות, להגיע בפועל ללשכת הגיוס )להגשת התצהיר או לקבל הפטור או לראיון דת וכו'(. ומלבד שהדבר 
כרוך בפירצות חמורות בצניעות. הם נטפלים להרבה מהבנות המתייצבות בטענות ואמתלאות שונות ומפעילים עליהם שכנועים ולחצים להתגייס ח"ו ולצערנו רבים חללים הפילו 
עי"ז רח"ל. ואשר על כן ראינו צורך לחזק ולהבהיר בזאת דברים פשוטים וברורים, כיהודה ועוד לקרא, את דעת התורה הברורה המסורה מגדולי ישראל עיני העדה מצוקי ארץ זי"ע, 

שהורו בענין זה.

א. גיוס בנות ישראל לצבא ולשירות לאומי, הן בשירות חובה והן בהתנדבות, - אסור באיסור חמור ודינו יהרג ואל יעבור, כפשוטו ממש. 
וכל בנות ישראל עם קדוש, גם מי שאיננה לומדת בסמינר וכדו' מכל סיבה שהיא, וגם מי שאיננה חזקה כל כך, בענייני היהדות ח"ו, כולן 

מצוות לשמור על קדושתן והינן בכלל איסור זה.
ב. חלילה לטעות אחרי פיתויים והבטחות מטעם רשויות הצבא שכביכול תוכל להתגייס ויסדרו לה להתנהג בכשרות ובצניעות וכו', כי 
כידוע אין שם מציאות של צניעות ושמירה מאיסורים חמורים ואכמ"ל. וגם בלאו הכי הוראת גדולי ישראל היא, שאין בזה נפקא מינה כלל 

והוא איסור חמור בכל עניין וצריך למסור הנפש על כך.
הוראת גדולי ישראל מאז ומתמיד בנוגע לקבלת הפטור היא: כי יש לשלוח את תצהיר הדת )חתום ע"י רב המוכר כדיין ברבנות( ללשכת הגיוס ולהשתדל  ג. 

לשולחו ללשכה במרוכז במסגרת הסמינר. ומי שלא התאפשר לה לשולחו באופן זה, עליה לשולחו בדואר רשום עם אישור מסירה בדוקא. 
ומלבד שליחת התצהיר כנ"ל, אין להיענות לשום דרישות נוספות מצד רשויות הצבא ולא למסור פרטים נוספים 

וכ"ש שאין לבת ישראל להיכנס ולהתייצב כלל בלשכות 
הגיוס בשום פנים ואופן,

ואפילו רק כדי להגיש את התצהיר או לקבל את הפטור ובודאי שאין לילך לראיון מצהירת דת.
ד. בכל מקרה שהם מזמנים בת ישראל ללשכת הגיוס: א. צריך לענות בנחרצות שהבת שומרת תומ"צ ואין בדעתה  כלל להתגייס ואף לא לבוא ללשכת הגיוס, כאשר הורו לנו רבותינו. 

ב. לפנות מיידית לעסקנים לקבלת המשך הדרכה )הבהרה: גם על פי חוקיהם ניתן להגיש את התצהיר בדואר וכן לקבל את הפטור בדואר ואין חובה להתייצב אישית בלשכת הגיוס(.
ה. מיותר לציין שעל בנות ישראל להיזהר ולהימנע מלהיכנס במשא ומתן עם שום אדם בנושא חמור זה, )גם לא אצל הרבנות וכדו'( וכן ראוי להקפיד ששיחות הטלפון עם רשויות 

הצבא וכדו' ייעשו אך ורק ע"י ההורים )ולא ע"י הבת(.
ו. מי שאינה לומדת בסמינר או שלומדת במוסד לא חרדי, וכן בעלות תשובה, עליה לפנות לעסקנים לקבלת הדרכה, וכמו כן כל אחת שנתקלת 

בקשיים יש לפנות לעסקנים בהקדם ללא עיכוב. 

מצוה להודיע ולפרסם בשער בת רבים דברים אלו להצלת בנות ישראל
ועלינו מוטלת החובה לזעוק להתפלל ולהתחנן על שבר בת עמי לביטול הגזירה הנוראה ועל מצב קשה זה השורה בארץ הקודש.

כל דברינו הם בבחינת אין מחזקין אלא למחוזקין, וחזקה על בנות ישראל כשרות שישמעו לדעת התורה, וישמרו על קדושתן וטהרתן, ויהי רצון שבזכות זה נזכה לגאולה 
השלימה וכמאמרם ז"ל בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל, ובזכותן עתידין להיגאל במהרה בימינו אמן 

יעקב מאיר שכטר         שמואל משה קרמר          נתן ליברמנש          שמעון שפירא
 אליהו גודלבסקי      יעקב קעניג       שמעון טייכנר       נתן אפרים קעניג       נחמן קעניג       מסעוד גבאי 

 יוסף פרץ       נפתלי גבאי       ניסן דוד קיוואק       בצלאל נהרי       ארז משה דורון
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ע"פ בקשת הרבנים שליט"א, הננו להביא בכאן

הדרכה לבת ישראל לקבלת פטור
א. הנפקת תעודת זהות מגיל 16. )יש להיזהר לא להיכנס לשיחה בעניינים שאינם שייכים לנושא שלשמו הגעת.(

ב. הזמן שאפשר לשלח תצהיר הוא מגיל 16 וחצי עד 90 יום לפני גיל 18. החכם עיניו בראשו לשלוח מוקדם ולא לחכות לרגע 
האחרון. 

ג. החתמה על התצהיר דת אצל דיין מהרבנות, ודווקא כשהוא במשרד בית הדין. )יש להביא ת.ז. וכן יש להגיע בלבוש הראוי(.

ד. לאחר שהתצהיר נמצא בידכם חתום, יש לצלם ממנו עותק שישמר אצלכם במקום בטוח ולשלוח את התצהיר המקורי ללשכת 
הגיוס השייכת לאיזור מגורכם )בצירוף צילום ת.ז. (. 

ה. צריך לשלוח את התצהיר בדואר רשום ולבקש שיהיה בדווקא עם אישור מסירה. אישור מסירה פירושו: שהשליח של הצבא 
חותם לפקיד בדואר שהוא אכן קיבל את הדואר.

ו. לאחר שבועיים יש להתקשר לדואר במס' 171 ולוודא שהדואר אכן נשלח ושישנו אישור מסירה, ולבקש את מס' האישור 
ולשמור אותו אצלכם עד לאחר קבלת הפטור. לאחר מכן יש להתקשר ללשכת הגיוס )מיט"ב בטל' 037388888( ולוודא שהתצהיר 

התקבל במערכת.

ז. שלושה שבועות לאחר מכן יש להתקשר שוב ללשכת הגיוס לוודא שהתקבל הפטור. אמנם לפעמים זה יכול לקחת עד 4 
חודשים

ח. הדברים האמורים הם עיקרי הדברים באופן כללי. אמנם בהרבה סמינרים יכולים ומסדרים לבנות חתימה מרוכזת על תצהיר 
בפני דיין ולאחר מכן שליחה מרוכזת של התצהירים ע"י הסמינר )וכאשר היה הנוהל תמיד(. ובנות הלומדות בסמינרים אלו בוודאי 

שעליהם אכן לחתום ולשלוח במרוכז ע"י הסמינר.

ט. גם אלו ששולחות ע"י הסמינר כנ"ל רצוי לבקש מהסמינר עותק מהתצהיר. וכן להתקשר לאחר שבועיים ללשכת הגיוס לוודא 
שהתצהיר התקבל במערכת, ולאחר שלושה שבועות להתקשר שוב ולוודא שהתקבל הפטור.

• • •

בבית הדואר: ייתכן וינסו להציע שאפשר לשלוח את התצהיר גם בלי אישור מסירה או אפי להתייצב בלשכה. מובן מאילו שאין 
לשמוע לדבריהם כלל 

בביה"ד של הרבנות: ייתכן וינסו גורמים שונים להציע להתייצב בלשכה, וכדו'. כמובן שאין לשמוע לדבריהם כלל.

הוראת גדולי ישראל היא:
שאין לשתף פעולה עם דרישות נוספות של הצבא!

אופן,  בשום  הגיוס  בלשכת  להופיע  ישראל  לבת  אסור 
ובוודאי שאין לבוא לראיון דת!

לא  גם  מהתצהיר,  חוץ  נוסף  מסמך  שום  לשלוח  אין  וכן 
אישור לימודים!

אופייה  כגון  נוספים  פרטים  הטל'  דרך  למסור  אין  כן  כמו 
טלפון  מס'  עבודה,  לימודים,  מקום  ומשפחתה,  הבת  של 

וכדו'.
עלולים  הבת  על  יודע  שהצבא  נוספים  ופרטים  מידע  כל 

להביא לסיבוך בקבלת הפטור.

• עלינו להבהיר: גם על פי חוקיהם, הבת אינה חייבת להתייצב 
בלשכת הגיוס או למסור פרטים. אין לפחד מאיומים והפחדות 

שונים מצידם .

• בכל מקרה שמתקשרים מהצבא לזמן את הבת ללשכה או 
כדי לבקש פרטים: א. כדאי להקפיד שהבת עצמה לא תדבר 
כלל אלא אחד ההורים, ורצוי להקליט את השיחה.  ב. לענות 

ולא  ומצוות  תורה  שומרת  "הבת  דקדושה  ועזות  בתקיפות 
תתגייס בשום אופן בעולם, וגם לא תתיצב בלשכת הגיוס וכן 
שלחנו  רבותינו,  וכהוראת  עליה,  פרטים  עוד  לכם  נמסור  לא 

תצהיר דת וזכותינו לקבל את הפטור "

• בכל מקרה של סיבוך, או שהצבא מתעקש שהבת תתייצב 
בלשכה עליכם לפנות מיידית לקבלת עזרה והדרכה במס טל'  

המופיע למטה ואנו נעשה הכל לעזור בס"ד 

לא  במוסד  או שלומדת  בסמינר  לומדת  מי שאינה  כן  כמו   •
התצהיר   בהגשת  שאיחרה  מי  וכן  תשובה,  בעלות  או  חרדי, 
המופיע  הטל'  במס'  הדרכה  לקבלת  בתחילה  לפנות  עליה 

למטה.

• לפעמים הצבא שולח חוקר או חייל לביתם של הבנות. אין 
פעולה  לשתף  חובה  אין  חוקיהם  פי  על  גם  מכך!  לפחד  מה 

איתו, ולכן אין לענות לו על שום שאלה ולא לשתף פעולה.

השיחות  בו  )מיט"ב(  הגיוס  ללשכת  הטלפון  מספר  נ.ב. 
מוקלטות לארגון "איגוד בני התורה הספרדים" 0795-599-966 

רצוי לרשום תאריך ושעה של השיחה.   
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