בסייעתא דשמיא

קונטרס

על שבר
חללי בת עמי
ימי בין המצרים תשע"ו

"על שבר חללי בת עמי"

האמת האמתית על המציאות המרה מהנעשה והנשמע בעקבות "חוק הגיוס
תשע"ו" * דברים כדרבונות שנשמעו בטעלפאון ליין של "קול זעקה" ,ע"י
עסקן אחד שהגיעו אליו כבר מעל  350פניות של בחורים ואברכים הנמצאים
במצוקה למול רדיפת הצבא ,וחלקם אף כבר נפלו לשם ובוכים על מצבם
האומלל וכל זה תוך  4חודשים בלבד * וכפי הידוע שאצל העסקנים אחרים
נמצאים עוד פניות של כמה מאות בחורים ואברכים שהסתבכו כנ"ל * מסמך
כואב ומחריד שאינו משאיר עין יבשה.

שלום וברכה אל המחזיקים את הקו של "קול
זעקה" ,הנוטל חלק נכבד במערך ההצלה של
דורנו ,ולכל המאזינים החשובים ,הרוצים
לשמוע ולהציל את שארית הפליטה בא"י,
נתחיל עם סיפורים קצרים ,למרות שאין צורך
לסיפורים ,אבל בשביל להתחזק ולהיות
מוסיף והולך ,אספרם:
נתחיל עם הסיפור של החזו"א זצוק"ל שסיפר
לי רב גדול מבי"ש ,שאימו סיפרה לו זאת,
והיא עצמה הייתה שם בשעת מעשה ובאותו
בית ספר ,ואמר לי אותו רב לפרסם הסיפור
לתועלת הכלל.
בבית ספר לבנות שלהם היתה בת אחד
ממשפחה חילונית שחזרה בתשובה ,והצבא
רצו לקחת אותה רח"ל ,והיה משמר קבוע
מחוץ למקום בו שהתה הנערה ,יום ולילה
שמרו שהצבא לא יוכל לקחתה ,לילה אחד
לא היה מי שיעמוד על המשמר ,והחזו"א
בסוף ימיו בכבודו ובעצמו טרח והגיע לשמור
כל הלילה ,למרות שהוא כבר היה חולה
מאוד ,ומי יוכל לתאר ולשער עמל ויגיעת
התורה של החזו"א בקדושה ובטהרה ,אך
המסירות נפש בשביל הצלת נשמה אחת ,לא
שלח שום שליחים רק הלך לקיים המצווה
בכבודו ובעצמו ושמר שם משמר במשך לילה
שלם!.
באותו ענין מסופר גם על הבריסקער רב
זצוק"ל ,היה זה עם אחד מאנשי הישוב הישן
שנסע לשבת קודש לאתרא קדישא מירון,
במשך השבת ראה קבוצת ילדים מילדי תימן
וילדי טהרן ,לפתע ניגשו אליו שני ילדים,

וביקשו ממנו ברחמים ותחנונים שיצילם כי
הרגישו שהמדריכים רוצים לעשותם
לחפשים ופורקי עול ,האברך הלזה התחיל
לחשוב בדעתו ,איזה צעד לעשות כעת ,ועד
שחישב בדעתו ,הגיע המדריך החילוני ולקח
את כל קבוצת הילדים ונסע איתם.
כמובן שהאיש היה שבור ברוחו ונפשו ,והגיע
לבריסקער רב זצוק"ל ,וסיפר לו כל הדברים,
לאחר שהבריסקער רב שמע כל הסיפור,
הפטיר לעומתו" :חסיד שוטה"' ,אפילו הלכה
פסוקה שכל ילד יהודי יודע ,אינך יודע ,הרי זה
הלכה פסוקה שחייבים לחלל שבת להציל
יהודי משמד ,היה לך לקחת מונית בעיצומו
של יום השבת ולהסיע את הילדים ממירון' -
-א) למעשה ,כל אחד יכול לפתוח ולראות
הלכות פסוקות המובאים בשו"ע או"ח סימן
ש"ו ,אשר צריך כל אחד לחלל שבת להציל
יהודי משמד.
ב) כל העומד ליד אדם בעת יציאת נשמתו,
צריך לקרוע קריעה בבגדו ,כנפסק בשו"ע,
ואף כשאינו עומד לידו ,אם עדיין לא נקבר
פסק השו"ע שצריך לקרוע בגדיו ,אם הוא
יהודי כשר ,ולדעת הרמ"א צריך לפחות
לבכות.
ג) וכן כשנמצא הרוג צריך להביא עגלה ערופה
ולומר ידינו לא שפכו וכו' ,ופירש"י ועינינו לא
ראינו אין הכוונה שזקני העיר אומרים שלא
אשמים ברציחתו ע"י זה שלא ראו איך
שנרצח ואז לא עזרו לו להינצל ,אלא שלא
ציידו אותו במזון ומים ,ולא ליוהו במצוות

לויה ,ואולי זה אשר גרם שנהרג ,עד כדי כך
הקפידה התורה ,שצריכים להביא כפרה,
ולומר ידינו לא שפכו וכו' ,כפר וגו'.
ובמצבינו כהיום ,שלוקחים בחורים ואברכים
לצבא הטמא והמשוקץ יום יום כ 20 -נשמות
בממוצע רח"ל לשאול תחתית הגרוע ממיתה
משונה כמבואר בחז"ל ש"גדול המחטיאו
יותר מההורגו" ,כמה נצטרך לקרוע בגדינו,
והאם בכלל יעזור קריעה לנשמות קדושות
וטהורות אלו? ,האם נוכל לומר ידינו לא שפכו
את הדם הזה ,ועינינו לא ראינו כפר לעמך
ישראל ,ונכפר להם הדם?.
נחלים של דם נשמות אחינו ,בחורים עדיני
נפש הנרצחים במיתה שאין כמותו לשאול
תחתית שבתחתית ,בחורים שנכנסים לצבא
שומרי תורה ומצוות ,ויוצאים משם גויים
גמורים ממש ,ומהם כאלו שגירשו את
נשותיהם ,וכמה מהם שאף נישאו לנכריות
רח"ל.
כידוע תערובות הזוהמה והפריצות הנורא
בצבא הוא באופן מבהיל על הרעיון ,מגיעים
שם אספסוף תערובות נוראה מכל הארצות,
גם גויים וכו' ועומדים ביחד במסדרים,
אוכלים יחד וגם בחדרים הכל בתערובות
נוראה ואיומה ,ולרובם יש מפקדות ,ועוברים
שם על איסורים נוראים חמורות שבחמורות,
וגם הג' עבירות החמורות ,רח"ל ,ה"י אחרי
כמה חודשים ששוהים שם ,לא נשאר שום
סממן יהודי רח"ל.
ועכשיו נספר מה קורה היום בשטח:

סדר הדברים של ההתייצבות ,כדלהלן:
בגיל  16בערך ,מגיע "צו התייצבות
ראשונה" ,שהבחור צריך להתייצב בלשכת
הגיוס ע"מ שישרת בצבא ,מדובר בלשכת
גיוס שיש בכל עיר ועיר .והציבור החרדי
מחולק לכמה קבוצות:
א .קבוצה שלא מתייצבים בכלל:
הקבוצה של אלו שלא מתייצבים בכלל ,לא
בקריאה ראשונה ולא בקריאה שניה,
ב .קבוצה שהולכים בכיוון של בירור
זכויות:

קבוצה שהולכים בכיוון של בירור הזכויות
אצל המומחים ,והם מגיעים להתייצבות
פעם או פעמיים להציג הבעיות הרפואיות,
ולהיפטר דרך זו,
ג .קבוצה שהולכים בכיוון "דיחוי" "מעמד בן
ישיבה":
קבוצה שלישית ,הם אלו שהולכים על כיוון
של "דיחוי" ,ו"מעמד בן ישיבה" ,בחורים
הללו צריכים להביא מסמכים חתומים
מהראש ישיבה ומ"ועד הישיבות" ,שהם בני
ישיבה.
בהיות שקבוצה זו נחשבים לחיילים בצבא,
אלא שלע''ע יש להם דיחוי ,מצד היותם
ב"מעמד בן ישיבה" ,ולכן כבר בהתייצבות
הראשונה הם עוברים "בדיקות רפואיות",
אשר בהרבה פעמים הם באופנים חמורים
ביותר אשר מלווה באביזרייהו דג"ע רח"ל,
באופן מחריד ביותר ,הגורמים נזקים בלתי
הפיכים לבחורים ואברכים ה"י ,ואין כאן
מקום להאריך.
קבוצה זו צריכים להגיע עד גיל  ,26בכל שנה
ושנה מחדש להתייצבות בלשכת הגיוס
המיוחדת ב''תל השומר'' ב''מדור בני
ישיבות'' הנקרא (בעבר) "ממ"ח"  -מ'רכז
מ'יון ח'רדים .עם מסמכים מהראש ישיבה
ומ"ועד הישיבות" כנ"ל.

בקרב קבוצה זו של הפונים לעשות
דיחוי ,שורה בוקה ומבולקה ,לא סתם
ניהל הצבא מלחמה סמויה וגלויה על
קדושת ההתייצבות ,ידוע ידעו הם אז כי
מקרב קבוצת המתייצבים יוכלו
למלאות את יעדי הגיוס בקלי קלות,
וכפי שאכן קורה בשטח רח"ל,
וכדלקמן;
ראשית כל:
כדי לזכות במעמד בן ישיבה יש ללמוד שני
סדרי לימוד כל יום ,לפנה"צ ואחה"צ ,ולא
פחות מסך  45שעות שבועיות לבחור,
ולאברך  40שעות לימוד שבועיות ,והם כבר
התחילו לשלוח מפקחים ולערוך ביקורת על
זה ,כפי שסיפר לי אחד מהאברכים שבכולל
שלו הצבא עושה בדיקות כל חודש וחצי.

וכבר הגיעו אלי גם כאלה שהפסידו את
מעמדם כי לא היו נוכחים בבדיקה שגרתית
של "משרד הדתות" ,שהעבירו מידע לצבא,
וכפי שנקבע בחוק הגיוס תשע"ו להקים
צוות בינמשרדי ,האומר שכל משרדי
הממשלה יצלבו מידע מזה לזה בכל הנוגע
לגיוס בני ישיבות (דבר שאינו קיים בשום
תחום במדינה).
שנית :מאות בחורים ואברכים שומתומ"צ
אשר חלקם משתתפים בשיעורים קבועים
בלילה וכדומה ,וחלקם אף לומדים חצי יום
בישיבות ,אך כיון שאין להם ישיבה או 45
שעות שבועיות נשללה מהם הזכות להשאר
שומרי תורה ה"י ,והם אינם זכאים לדיחוי
מהצבא ,כך שהם עומדים בפני שני ברירות,
או להתגייס לצבא ,או להיכנס לכלא.
גם אלו החזקים שמסכימים בהתחלה לשבת
בכלא ,למרות שבתחילה הם חזקים ברוחם ,הרי
שבשלב מסויים רבים מהם נשברים ומתגייסים
רח"ל ,בעיקר מחוסר תמיכה ציבורית.

ישיבות וכוללים על טהרת הקודש:
יש כוללים שהם על טהרת הקודש ומכיוון
שאינם רשומים ככולל מוכר ,אין להם שום
אפשרות לקבל "דיחוי" "מעמד בן ישיבה",
וכבר הגיעו אלי כמה כוללים שיעזרו להם
להינצל מהצבא ,והם בפחד גדול מאוד.
אברכים ובחורים מחו"ל:
א) לפי חוקי העכו"ם שלהם ,מעמד בן ישיבה
ניתן רק בתנאי שלא יוצאים לחו"ל ללא אישור
מהצבא ,עד היום לא עקבו אחר חוק זה ,אך
בעקבות החוק החדש ,שמחפשים כל סיבה
וטצדקי לשלול מבחורים ואברכים את מעמדם
כבני ישיבה ,הורידו לאחרונה מעמד בן ישיבה
ליותר מ 400 -בחורים תושבי ארץ ישראל,
שנסעו ללמוד בישיבות בחו"ל ,ושהו שם
למעלה מ 60 -יום ,חלק מהפניות הגיעו גם
אלינו.
ב) ואף החמירו לצרף את ה 60-יום מתקופה
של שלוש שנים.

מעמד בן ישיבה:
א) יש בחורים או אברכים שלומדים בישיבה
או בכולל רשומים ומוכרים ,אך "ועד הישיבות"
מונע מהם "מעמד בן ישיבה" בתואנה שבעבר

לא היה רשום בישיבה למשך חצי שנה,
ולפעמים אף אם החצי שנה היה מגיל  16וחצי.
ב) רוב האברכים שמתחתנים עד שנכנסים
לכולל לוקח להם פרק זמן עד שמסתדרים
בכולל ,הן כיוון שאין די כוללים שיכולים
לקלוט את כולם ,והן מבחינה טכנית עד שהוא
מסתדר ונכנס למסלול ,קורה לעיתים קרובות
שהאברך שוהה במשך חצי שנה בלי מסגרת,
המצב כזה הוא מאבד מיידית את הזכות לקבל
מעמד בן ישיבה.
ג) גם בעלי תשובה שחזרו בתשובה מגיל 16
וחצי ,אינם זכאים ע"פ החוק החדש (תשע"ד
תשע"ו) ל"מעמד בן ישיבה",
זו היא שערוריה נוראה שכל בעלי התשובה
נמחקים מעדת החרדים ,מאחר שלא נותר
להם ברירה אלא לשבת בכלא ,וכפי שאנו
יודעים שנמצאים בכלא עשרות בעלי תשובה
למשך זמן ארוך ,ושם מתעללים בהם עד
שנשברים ומתגייסים ,ואכן הרבה מקרים כאלו
הגיעו אלינו ,אברכים ובחורי ישיבות שלפני
החוק הקודם הם קיבלו דיחוי ,ואחרי החוק
החדש לא חדשו להם את המעמד ב'ועד
הישיבות' ונעצרו בכלא וכך נפלו לצבא ,רח"ל.
ד) לגבי האמור לעיל שכל מי שאינו נמצא או
רשום בישיבה שני סדרים בסך  45שעות לימוד
שבועיות לבחור ,ולאברך  40שעות לימוד
שבועיות ,עד לפני החוק הנורא ,הבחורים
והאברכים האלו עוד הסתדרו ,אך כהיום 'ועד
הישיבות' מקפיד מאד על כך ,וד"ל.
ה) דיברתי לא מזמן עם איזה עסקן מחסידות
גדולה וידועה בב"ב ,וכאשר אמרתי לו שיש לי
הרבה בחורים שועד הישיבות שלל מהם את
מעמדם ,אמר לי אותו עסקן שאצלם יש גם כן
בחורים במצבים דומים ,אך היות שיש להם
נציג בועד הישיבות הדבר מסתדר (כנראה
שלכן הם ממשיכים בשתיקתם הרועמת).
ו) ובכן שמעתי על אברך אחד שישב שם
בשביל לקבל פטור כמה שעות עד שהפקיד
א.ק .הלך ,ונשאר רק המזכיר ,פנה איליו
האברך שחיכה שם ,ואמר לו ,למה אתם
מתנהגים כך לבני ישיבות בזלזול בלי להתייחס
אליהם ,על מה? ,על פתק שהם בני ישיבות,
שיוכלו להינצל מהצבא ,אמר לו" :אם היינו

רוצים היינו נותנים לכם מיד ,והכל היה מסתדר,
הבעיה שאין אנו רוצים.
ז) וכפי הידוע ג"כ על ישיבה אחת בירושלים,
שלומדים שם קדשים ,שועד הישיבות יש להם
טובת הנאה גדולה מאותו ראש ישיבה ,על כל
המצב של הגיוס ,והישיבה שם אינה מתוקצבת
ע"י משרד הדתות ,וכמו שהבאנו לעיל ,שעל
כאלו ישיבות או כוללים ,אינם נותנים "מעמד
בן ישיבה" ,והישיבה ההוא מקבלים "מעמד בן
ישיבה" ,בנקל ,וכן אותו פקיד א.ק .יש לו בן
שאינו לומד בישיבה ואף הרבה יותר מכך והוא
מסתובב חופשי.
סיכום ביניים:
מכל הסיבות הנ"ל מגיע מספר המסתבכים עם
צבא השמד למאות מאות בחורים ואברכים
שעליהם להחליט בין צבא לכלא ה"י ,וכמובן
רדיפת המשטרה הצבאית ,רודפת אותם עד
חרמה ,בכל פעם שמגיעים לבתיהם הם נכנסים
שם באישון לילה והופכים את כל הבית ,וזורעים
אימה ופחד על כל בני הבית והילדים ,הופכים
ארונות ,הופכים מיטות ,ועם פנסים רבי עוצמה
מחפשים בכל פינה ,ממש פחד פחדים ,ורוב אלו
שעוצרים אותם בכלא ,נשברים ומתגייסים.
[יש לציין כי אלו מקבוצה א' שאינם מתייצבים
מלכתחילה מוגנים יותר ,הן מבחינה צבורית והן
מבחינה משפטית וכפי שהוכח בעבר ואין כאן
המקום להאריך].

***
"ועד הישיבות" מחפש עילות להסרת
"מעמד בן ישיבה"
"ועד הישיבות" מטלטל בחורים רבים גם מתוך
המסגרות ,ישיבות וכוללים ,ומזלזל בהם באופן
מחפיר ומפיל רבים לצבא ,ע"י הפלת מעמדם
באמתלאות שונות ובדרכי מרמה ,כגון שלא
הביאו מסמך זה או אחר.
להלן מתוך כמה עובדות בנושא  -שהגיע
לידינו ,ונפרט כעת אחד לאחד:
סיפורם הכואב של  8אברכים הלומדים בכולל
חסידי בעיר ביתר-עילית 8 ,האברכים למדו בכולל
מסויים בסדר לפנה"צ ,לאחה"צ הם למדו בכולל
במקום אחר ,הם הביאו את המסמכים מהכולל
לפנה"צ ,וב"ועד הישיבות" ,אמרו להם להביא גם

מהכולל השני של אחה"צ ,כשהביאו גם
המסמכים של אחה"צ ,ביקשו מהם שיביאו את
שני המסמכים של שני הכוללים בפעם אחד,
משהביאו את המסמכים ביחד ,אמרו להם שזה
לא נקלט במחשב ,וצריכים להביא את זה עוד
פעם ,ואכן כך עשו.
לאחר תקופה פנו ל'ועד הישיבות' ואמרו להם
שזה בטיפול ,בינתיים הצבא דוחק אותם שאם
הם לא מביאים את המסמכים עד זמן מסויים
מורידים מהם "מעמד בן ישיבה" ,ההתייחסות
אליהם היה באופן מזלזל ומחפיר ,ימים שלמים,
שעות ע"ג שעות הפסידו בשביל בקשתם לקבל
"מעמד בן ישיבה" ,לאחר  4חודשים הגיע הסיפור
אלינו והקמנו קול צעקה עד שהוכרחו לתת להם
"מעמד בן ישיבה".
וכעת יש לנו עוד כולל ספרדי ,שנמצא בין הרבה
כוללים בתוך בית מדרש אחד ,אשר בתוכו יש 15
בחורים שועד הישיבות שלל מהם את מעמדם
בתואנה שאינם יכולים לרשמם ככולל ולצרפם אל
שאר הכוללים ,כאשר היה עד היום מכיון שהם
בחורי ישיבה
***
כמו כן הגיע אלינו עדות מאברך חסידי
מירושלים ,שלומד בכולל בירושלים ,לפני חג
הפסח הגיע אליו "צו שני" ,האברך הלך ל"ועד
הישיבות" ,שיחתמו לו על המסמכים שהוא בן
ישיבה ,הפקידים התחמקו ממנו ואמרו לו כשיגיע
"צו שלישי" יתנו לו ,ולשאלתו ענו לו" :כך
קבענו" ,כשהגיע לאברך "צו שלישי" הלך האברך
לתומו ל"וועד הישיבות" ,ואז הם אמרו לו" :תגיע
לכאן אחרי חג הפסח" ,הם הסבירו לאברך שלפני
פסח הם לא עובדים במשרד (ולמעשה התברר
שזה שקר גמור וכן עבדו שם)
בינתיים הצבא אמרו לאברך" :אם הוא לא מגיע
עם מעמד 'בן ישיבה' לפני פסח ,הם מורידים לו
את המעמד" ,ובאמת אחרי שלא היה לאברך את
המסמכים של "ועד הישיבות" לפני חג הפסח,
הצבא הורידו ממנו "מעמד בן ישיבה" ,ומה
שקורה במקרה הזה ,שגם אם אחרי חג הפסח
יקבל "מעמד בן ישיבה" ,זה כבר לא יעזור ,כי
הצבא כבר הורידו ממנו את מעמדו כ"מעמד בן
ישיבה".
***

אברך שלומד בכולל חשוב בירושלים ,והוא כבר
היה הרבה פעמים בועד הישיבות ימים שלמים
שעות ע"ג שעות ,עד שפעם אחד לקח את אביו
שהוא ראש כולל חשוב בכולל של ספרדים,
ואמרו נלך ניפגש עם היו"ר של "ועד הישיבות",
כשהגיעו לשם ,ביקשו לדבר עם היו"ר ,והפקידים
שם ,אמרו לו ,שהיו"ר יושב בחדר הפנימי.
האברך עם אביו לא אמרו נואש ,והתיישבו שם
לפני פתח היציאה ,ואמרו" :לא נזוז מכאן עד
שנדבר עם היו"ר" ,פתאום מגיע בנו של היו"ר,
ושאל אותם" :למה אתם מחכים" ,התשובה
היתה" :הננו מחכים ליו"ר" ,ענה הבן בצחוק:
"היו"ר כבר יצא" ,אמרו לו" :הרי אנחנו ישבנו כאן
בפתח מתחילת היום ,ולא ראינו אותו יוצא" ,הלה
ענה להם" :בחדר הפנימי יש עוד דלת ,ומשם יצא
כבר" ,כששמעו דבריו זעק האבא הראש כולל:
"בשביל זה יש לכם כמה דלתות בשביל לברוח
ולזלזל בחרדים ולהפילם בשמד".
***
בחור מירושלים שהתגייס לאחר שנתפס בכלא
לשבוע ימים ,וזאת לאחר שישב ימים שלימים
ב'ועד הישיבות' ,וכל פעם התחמקו ממנו בסיבות
שונות ומשונות ,באחת הפעמים אף ביקשו ממנו
שיביא עו"ד שהוא בן ישיבה על אף שהיה לו
מכתב חתום מראש ישיבתו שלומד שם בישיבה.
***
אברך שלמד בכולל של מוסד מסויים ,למוסד יש
כמה סניפים בכמה מקומות שונים ,האברך הגיע
עם מסמך חתום של אותו כולל שבו הוא לומד,
הם שאלו את האברך לכתובת המוסדות והאברך
ענה מקום כתובת הכולל בו הוא לומד ,והם נטפלו
אליו שהמשרד המרכזי של המוסדות הוא בכלל
בכתובת אחרת ,האברך טען לעומתם והוכיח להם
שהכתובות שהם אומרים בו רק נמצא המשרד,
ואילו הכתובת שהוא נתן להם הוא אכן הכתובת
של הכולל ,אך הללו לא התייחסו לדבריו ,ולא
נתנו לו "מעמד בן ישיבה".
***

כמו כן הגיעו אלינו סיפורים שמהם נראה
שיש כאן לכאורה דרכי שקר ומרמה,
וכדלהלן:
היה סיפור עם בחור אחד שהם לא נתנו לו את
המעמד ודחו אותו עד שנתפס בכלא ונשבר והלך

לצבא ,והנה הפלא ופלא יום אחרי שחתם על
חיול ,הודיעו לו מועד הישיבות שיכול לבוא
לקחת את טפסי האישור ל"מעמד בן ישיבה".
***
היה לנו גם מקרה של בחור שפיתו אותו בלשכת
הגיוס וחתם על חיול ,הבן חזר הביתה ,וסיפר מה
שקרה בלשכה ,מיד קמה מהומה בבית ,כפי
שההורים סיפרו לי בכו כל הלילה והרטיבו את
הכרית בדמעות ,לבסוף הבן חזר בו מכוונתו
להתגייס .הראש ישיבה בשומעו כל הסיפור,
הזדעזע ,ופנה בתומו ל"וועד הישיבות" ,והם
אמרו לו שהכל בסדר ,והם יסדרו את הכל ,ושהבן
ילך לשם ,להגיד שהוא חוזר בו מהחיול ,והוא
רוצה להמשיך בישיבה ,ההורים ששמעו זאת
מהראש ישיבה ,קיבלו זאת ,ועל אף שהבחור לא
רצה ללכת ללשכה בשום פנים ואופן ,לחצו על
הבן מכיון שפחדו שיבוא לקחתו ולגייסו.
בסופו של דבר הבחור הלך ,ומיד בהגיעו לשם,
אמרו לו לעשות "בדיקות רפואיות" ,הבחור
התעקש שרוצה ללמוד ושאמרו לו שהכל בסדר,
מיד זינקו אליו שני שוטרים והצמידו אותו אל
הקיר ,ואמרו לו" :או שאתה ממשיך בבדיקות
ולהיות חייל ,או שאנו משליכים אותך לכלא",
הבחור נשבר והתחיל את מהלך החיול ,ולא חזר
עוד לישיבה ה"י.
כולם יודעים שאחרי חתימה "של חיול" ,אי
אפשר לבוא ולהגיד 'רצוני להיות בן ישיבה' ,יש
דרכים אחרות ,איך לסדר כזה דבר ,אך ב"ועד
הישיבות" פשוט צוחקים מאחורי גבם של אחיהם
התמימים וכך מפילים אותם לצבא הטמא".

בחורים ואברכים שכן קיבלו מעמד בן ישיבה
ובכל זאת נפלו לצבא:
מלבד כל הנ''ל שנופלים באמתלא של טענות
שונות ומשונות ,נמצאים בחורי ישיבות שכבר
כן קיבלו מעמד בן ישיבה ,אבל כשמגיעים
ל"מדור בני ישיבות" בלשכת הגיוס ב"תל
השומר" ,מפתים אותם שיהיה להם מקצוע וגם
פרנסה לעתיד ,עם הבטחות שהכל כשר.
האוירה במדור בני הישיבות משכנעת בחורים
תמימים רבים שהצבא הוא מן סוג של
"ישיבה" ,על הקירות מתנוססות תמונות
גדולות של חיילים עם טלית תפילין ,וכן
תמונות של חיילים העסוקים בלימוד ועוד

כיו"ב ,על השולחן יש גם קופסת צדקה ושקיות
תפילין בצבע מדי צבא.
בנוסף מסתובבים שם בין הרגליים חיילים
עטורי זקנים ופיאות ,שציציות ארוכות
מתבדרות מבין בגדיהם וגמרות מציצות מתחת
לבית שחיים .תפקידם של אלו הוא ליזום קשר
עם הבחורים והאברכים ולגלות להם את
בקיאותם בסוגיות הישיבתיות ,ולמען הגברת
ההטעיה עורכים גם מידי פעם סיומי מסכתות
ועוד טריקים כיו"ב ,שכולם מיועדים לשנות
את עמדת ההתנגדות לצבא של המתיצבים
המסכנים.
גם אלו המתייצבים בקבוצה גדולה ,יושבים כל
אחד בנפרד מול הפקיד המנסה את מזלו
לפתות כל אחד ואחד ,ועדויות רבות מגיעות
על כך שמתוך הקבוצות מופרדים כמה וכמה
בחורים ,אותם שולחים לחדרים הפנימים ,שם
מנסים לפתותם ולסבכם בשלילת מעמדם כבני
ישיבה ,בדרך כלל מדובר בכאלה שהם חלשים
באופיים  /יתומים  /בני הורים גרושים  /בנים
של בעלי תשובה וביו"ב.
רבים נופלים בדרכים אלו ,רק לאחרונה נודע
על  7בחורים מישיבה אחת ,שהלכו ללשכת
הגיוס ,שם התפתו מהיצר המפתה ופשוט לא
חזרו לישיבה ,ומשבעה בחורים אלו שניים
הלכו בתקופה שאחרי פסח ,הראש ישיבה הלך
למחנה בנסיון להחזירם ,אבל ללא הועיל ,ה"י.
גם כאלו שאי אפשר לפתותם ,מנסים
להכשילם בשאלות שונות ,להוכיח להם
שאינם יודעים איזה פרט על הישיבה או הכולל,
או שמעלילים עליהם שזייפו את חתימת
הראש ישיבה או שהטופס של ועד הישיבות
מזוייף ,ואפילו מבחנים בגמרא נעשים שם
כשמטרתם להוכיח לבחור שאינו בן ישיבה.

עדיין הסכנה לא תמה אף לאלו שלא
התגייסו עד הלום
גם אלו שכבר עברו את כל הנ"ל ונכתב דינם
לחיים ,עדיין אינם בטוחים בעתידם ,כי כל מה
שהצליחו להנצל הוא רק בשלב הנוכחי ,אך בל
נשכח כי עוד נכונו להם התייצבויות מידי שנה
בשנה עד גיל  ,26בהם ינסו להכשילם שוב
ושוב ,ומי יודע מה יילד יום.

גם אלו המתייצבים מטעם הישיבה או
המוסדות בקבוצה ,הרי שאחרי הנישואין
בצאתם מהישיבה ,יאלצו להתיצב בנפרד.
אז ימצאו סעיף מכשיל לכל אחד בנפרד ,זה
אינו מסודר בכולל מתאים ,זה עובד כמה שעות
ביום ,זה אינו בקי בכתובת המשדר של
הכוללים (מעשה שהיה) וכו' וכו' ,כשאז לא
יועיל להם מה שבהתייצבות הקודמת הם הלכו
בקבוצה.
ובפרט לאלו שיהיו במצבי פרנסה לא קלים,
שיהוו ח"ו טרף קל לפיתויים בסגנון של "פה
רך" ,לימודי מקצוע ע"ח הצבא וכל ההבטחות
כיו"ב (חלקם סרק) יהוו פיתוי לרבים וטובים,
בפרט שלאט לאט הציבור מתרגל שיש כביכול
מושג של חרדים בצבא והעולם לא נחרב ה"י,
שזה עיקר מטרת מדור בני הישיבות ,לרמות
שיש יהדות לאחר הצבא ,ומכ"ש שזמורות
רעות משיטת המזרחי הארורה נכנסו בכרם
בית ישראל עד שאצל רבים הצבא כבר איננו
בגדר של יהרג ואל יעבור ,ה"י.
***

שיתוף פעולה מתוך המוסדות
לצערנו ישנם גם משתפי פעולה מתוך
הישיבות ,כדוגמת הסיפור של מאיר יצחק בן
פורטנה מזל (שיוצא היום מהכלא),
שהאחראי החליט שהבין ממנו שהוא רוצה
ללכת לצבא ,ולכן שלל ממנו את הזכות
לקבלת מעמד בן ישיבה ,גם אחרי שהבחור
וההורים פנו לאחראי וטענו בפניו" :הרי
הבחור רוצה להיות בישיבה וללמוד תורה
ולמה הלך ומסר את הבחור לצבא?" ,ענה
להם אותו אחראי" :מה אעשה שכך היה
נראה לי!" ,ולא נקף אצבע לסייע לו לצאת
ממצוקתו ,כך מצא מאיר יצחק את עצמו
בכלא שם ישב. .......
כמו כן הגיע אלינו עובדה על ר"'מ שאמר
לתלמידו לחתום בלשכת הגיוס על מה
שיתבקש ,ואחרי שהחתימו אותו על ויתור
מעמד בן ישיבה ,אמר הר"מ לאימו שכך יהיה
לו טוב וכו' ,ולדאבוננו הבחור נמצא היום
בצבא ,ה"י ,ומי לוקח אחריות על כל הבחורים
הללו.

[כל הסיפורים שהבאנו הם טיפה אחת
מיני ים ממה שהגיעו אלי ,וכל הפרטים
עד לפרטי פרטים נמצאים אצל המערכת,
ורב או כל מי שירצה לעזור ,יוכל לפנות
למערכת של "קול זעקה" ולהשאיר הודעה
שיוכלו לחזור איליו ואם יראו שיהיה
לתועלת יתקשרו אליו בע"ה]

רבותי! ,זה מבהיל ונורא ,כל מי שיש לו יד
בשפיכות דמים זו ,הוא רשע מרושע.
מי שמקרר או שותף בזה הוא יתבע על דם
אחינו בני ישראל ,הוא יתבע בשמים על כך,
מה יענה אז? ,דם אחיו יזעקו אליו מן אדמה,
אין להם שום זיק של קדושה לאנשים כאלו,
יש מהם שיכולים לפלפל בד"ת ואף לובשים
איצטלא של מלבוש ת"ח ,אבל זה הבל
הבלים ,תורתם הוא מהסטרא אחרא ,אין לזה
שום חשיבות ,זה כמו חילוני שלומד תורה.
הם צוחקים על דמם של אחיהם האומללים
שנשפכים באכזריות לשאול תחתית של
הצבא הטמא שאין כמותו ,וכן על העינויים
הנוראים הסובלים אותם בחורים ואברכים
המושלכים בכלא עם הסבל והפחדים של
ההורים ובני משפחתם ,וכן עצם הדבר
שחרדים יכריזו בפומבי על מעשה נבלה זו,
שמי שאינו בן ישיבה ילך לצבא( ,דהיינו מי
שאינו לומד  45שעות ,וכנ"ל).
וכשהלה טוען שהוא חרדי ואין מתאים לו
להתגייס לצבא ,הם טוענים לו ,הרי זה החוק,
ואתם החרדים הסכמתם לחוק ,והנפתם את
אצבעותיכם עם החילונים בחוקה אחת.
ועפי"ז באים הרשעים ועושים מעשה,
דופקים באישון ליל וחוטפים הבחורים או
אברכים ומשליכים אותם לכלא ומענים אותם
בעינוים נוראים ,לא היה מעולם כהנה
שחרדים יכריזו על יהודים אחרים ,שדינם
להרג וליפול לשאול תחתית ,ולעבור עינויים
נוראים ,ועוד במחזה של איצטלא ופלפולים,
תסמרנה שערות הראש להיכן הגיעו אותם
הדיוטות שפלים ונבזים ,הטובלים בדמם של
אחיהם הנשרפים ומובלים להריגה הם וכל

זרעם ,כמבואר בחז"ל" :גדול המחטיאו יותר
מהורגו"" ,ימות זכאי ואל ימות חייב".
אם לא די בעצם נתינת היד לחקיקת החוק,
עומדים שפלים אלו ומגבים אותו בכל כוחם,
מסייעים הם לבצע מעשה השמד הנורא ע"י
שמגנים כל פעולת נגד ,מכפישים הם את
שמם של יראי ה' המוקיעים את מעשי
השמד ,מפריעים להפגנות כשעוצרים בחור
או אברך ,ואף לפעמים אינם נותנים להכניס
עו"ד לכלא להציל ,על אף שהנעצר שייך
למתייצבים בלשכת הגיוס ,וד"ל ,לצורך הענין
מפריחים הם כל מיני סיסמאות ,לפתע אסור
להתגרות  /רע במיעוטו  /כוחי ועוצם ידי /
חילול השם ,ועוד טענות שונות ומשונות
המזכירים את כת ההשכלה הארורה שכלתה
את שארית ישראל בגולה ה"י.
מי מינה את אותם רשעים לאפטרופסים
להפקיר את כל היהדות החרדית בא"י,
ולהביא שואה נוראה על היהודים בא"י,
בהרבה ערים כבר משתוללת מגיפה זו ,בת
ים ,חולון ,חדרה ,ועוד ,קבוצות קבוצות ואין
ספור של חרדים נופלים לצבא השמד ,הן
בפיתויים והן בכפיה באופן מבהיל ונורא ,וכן
בכל ערים ,וכדלהלן.
איני יודע איך אפשר להיות רגועים ,איך
אפשר להסיח דעת מן המצב הנורא לראות
איך אחינו בשרינו נשחטים יום יום ולשתוק?,
לראות איך מענים את אחינו בכלא בעינויים
נוראים על רצונם להיות יהודים שומרי תורה
ומצוות? ,זה מזעזע ומחריד ,צריך להרעיש
עולם ומלואה.
ובאמת גם חלק מאלו המתייצבים לבדיקת
זכויות נפשיות בלשכת הגיוס בירושלים ,שעד
היום היו ההורים נכנסים עם הבחורים
למומחה בלשכת הגיוס ,הרי שמאז החוק
החדש ,אין כמעט כזה דבר שאפשר
להתלוות ,הבחור חייב להיכנס לבד בחדר עם
מומחה ,ולפעמים יושבת שם אשה פרוצה
וחילונית ,רח"ל ,ה"י ובתל השומר ובעוד
מקומות לרובם אף אין נותנים להיכנס אפי'
בתוך הבנין של הלשכה.
ויש להבין ששם לא מדובר כמו שיושבים עם
פקיד בבנק ,כי צריך לענות על כל שאלה
ושאלה ,והיו כבר מקרים שהגיעו אלינו

שדיברו עם הבחור דברים הגובלים באיסורי
תורה קשים וחמורים מאוד ,שאין כאן המקום
להאריך ,וקשה להעלותם על הכתב ,והיו
הפסדים גדולים מאוד מאוד לבחור שנכנס
לשם רח"ל ,ה"י ,חוץ מעצם הישיבה שם
שעות רבות בין הטומאה והפריצות ,ומי יודע
כמה עוד מקרים מבחורים – שלא הגיעו
לידינו.
נוסף לכך הם גם שולחים מעקב של אנשים
סמויים ואנשי בולשת בין הבחורים היושבים
וממתינים בחוץ ,וד"ל ,ומי שמסתבך בענין
הזה ,מצבו קשה מאוד ,כי במובנים מסויימים
הוא כבר נקרא חייל לכל דבר ,וגם אין שום
אחד שיעמוד מאחוריו ,וכבר גם הגיעו אלינו
מקרים של כאלה שישבו בכלא בעקבות
הסתבכות בתחום זה.
מאחר שיש לי את הזכות לדבר לפני
המאזינים החשובים ,אני יוסיף מה שנוגע
לטענות המקררים למיניהם;
א) יש טוענים ,שתמיד נפלו בחורים או
אברכים לצבא ,ומה הצעקה הגדולה על גזירת
הגיוס.
תשובה:
גם אם זה נכון ,אין זה פוטר אותנו מחיוב
להציל בחורים משמד ,וכי כשיש לאב בן
חולה ,יאמר שתמיד היו חולים ,וגם עכשיו יש
הרבה חולים ,וכן כשיש טירור ,יאמרו שתמיד
היה טירור ,והאם אז לא היה יוצא לחוץ
ושואל היכן היה המעשה ,מי נהרג וכו' ,ולמה
כל חרדתו ,הרי תמיד היה טירור,
ועוד ,הטענה כלפיהם כפול ומוכפל ,כי באמת
למה בעבר לא עשו כלום ,ולא רק זאת אלא
שגם היום מתעלמים מלהציל.
חוץ מזה שזו היא טענה של שקר ,לומר
בחצות הלילה ,במעבה החושך ,שעכשיו יום
הוא ,הרי ברור לכל מי שמוח לו בקודקדו
שהממשלה מפעילה כעת מכונות השמדה
משומנות ,עם שיתוף פעולה של חרדים
להפיל בחורים לצבא ,באופן מבהיל ,ומי הוא
השוטה שיאמר אין ולא השתנה כלום.
האם היו כאלו דברים שמאות בחורים
ואברכים שלא למדו או לא נרשמו בישיבה,
וכאלו שמגיל  16ומעלה לא למדו בישיבה,

וכן אלו שלא למדו חצי שנה שיעברו רדיפות
נוראות של הצבא עד שיפלו שם? כמו"כ גם
אלו שנמצאים בכולל שאין שם סך מספר של
אברכים שיהא חשוב לכולל ,או שחלקם הם
בחורים ואברכים מחו"ל ,או שאין סך מחויבי
גיוס וכן כאלו שיצאו לחו"ל ועקב זאת הפילו
מהם מעמדם של בן ישיבה?
האם היה ממ"ח – ''מרכז מיון חרדי'' ,אשר
שם יש תמונות גדולות וכו' לשכנע את
הבחורים או אברכים שהצבא כשר ,וכן
החיילים מגיעים לטבול כלים במקווה של
כלים בשכונות של החרדים מול כל האנשים.
כל אחד יודע שבלשכת הגיוס הבחורים או
אברכים יושבים מול חיילים שלובשים כיפה
וציצית גדולה ,ועוד לפני שהבחור נכנס יש
ווידאו שמסריט אותו ,לראות עם חלש או
חזק הוא ולפי זה מחליטים איזה פקיד יצליח
לפתות אותו או לטרטר אותו ,וכך הם מפילים
רבים רבים לצבא.
הרי פעם אם היה חייל חרדי בין קבוצה של
חיילים חילונים הוא היה בולט והיום רח"ל,
אין ספור של חיילים חרדים מסתובבים
ברחובות ורק בהשבעה האחרונה בכותל,
סיפר המפקד שיש לו בגדוד קרוב ל400-
חרדים ,ורובם שהיו שם בהשבעה דיברו שם
באידיש וכן בכל שכונה ושכונה נמצאים
נופלים ה"י.
ומי כבר מדבר על ערים הרחוקות ,בת ים,
חולון ,חדרה ,ביתר ,קבוצות קבוצות של
חיילים חרדים ,מחריד ומזעזע ,שואה נוראה
על היהודים כאן בארץ ישראל ,האיך יוכלו
לומר בכזו עזות וכזו חוצפה'' ,תמיד היה''!
גם בזמן השואה בימי מלחמת העולם השניה,
היו כאלה שצחקו ואמרו שלא קורה כלום,
וע"י כך נרצחו הרבה יהודים הי"ד ,כידוע
מיהודי הונגריה.
ב) יש שטוענים שיש היום דברים יותר
חמורים להילחם בהם כגון אינטערנעט וכלים
המשחיתים ,שזה דבר יותר מסוכן ,ורק אחרי
שמטפלים בזה ייערכו מלחמה גם בנושא של
הגיוס.
תשובה:
גם טענה זו ,אין לו רגליים כפי שאפרט:

א) גם אם זה נכון ,האם לא צריך לזעוק
ולהציל יהודים משמד ,בשביל שיש דברים
אחרים.
ב) כל אחד יודע ,כי בצבא יש גם אינטערנט
אייפונים ושאר כלים משחיתים ,ומלבד זאת
עוברים על ג' עבירות חמורות ,רח"ל ,ה"י ,כפי
שדיברנו ,ולפי דבריהם ההיפך ,צריך להתחיל
את המערכה של האייפונים ע"י שיצילו
בחורים מליפול לצבא.
ג) נסתמו עיניהם של אלו ,עוד לא מצאתי
בחור אחד ,שנעצר בכלא בגלל שלא רצה
להחזיק אייפון ,אבל מצאתי בחורים ואברכים
שלא החזיקו אפילו טלפון כשר שישבו בכלא
עד שנשברו והתגייסו ,והכריחו אותם לטמא
עצמם בין כל הטומאה והתערובות בצבא
בכח ובכפייה ,וכבר נמצאים שם מעל 5000
אלפי ישראל חרדים ,והסכנה גדולה היא עד
למאוד לעוד אלפי בחורים ואברכים ,היעד
של כל שנה הולך וגודל ,יעד שנה זו בערך כ-
 4000חרדים לצבא ולשירות האזרחי.
ד) בוודאי צריכים לדעת להתרחק ממכשירים
כאלו ולברוח מהם כבורח מהאש ,אשר רבים
חללים הפילה ,ולהיות אך ורק במכשיר כשר,
אבל הטוענים כן ,כשאומרים שיש גזירת גיוס,
הם אנשים ליצים ,מקררים ,לא איכפת להם
מאחיהם המובלים לשמד ,ומאלו העוברים
ייסורי תופת בכלא ,וכל אחד יודע ,שהם
הראשונים שפרצו גדר בזה ,שנתנו "הכשר"
למכשירים טמאים ,ובכל מקום שרוצים
לעשות כינוס בשביל גיוס ,או לעשות מנין
תהלים להתפלל ,פותחים בטענה זו.
ה) עוד יש מקררים ,שטוענים שרוב הנופלים
הם ספרדים וכדומה ,זו טענה של רשעות
ואכזריות ,וכי אין דמם אדום כמו שלו ושל
משפחתו? התורה"ק אומרת שעל כל אחד
צריך להביא עגלה ערופה ,ולומר ידינו לא
שפכו את הדם הזה ,היכן נאבדו החושים,
פעם בשביל הצלת נפש של ילד אחד נהפך
העולם.
ו) יש טוענים טענה של רשעות ואכזריות
שאין כמותו על מי שאינו לומד בישיבה שאין
כ"כ נורא שיפול לצבא השמד ,וע"י זה מציל
שאר בני הישיבות שיוכלו לקבל דיחוים ,גם זו
טענה של רשעות ואכזריות ,ההיפך מי שאינו

לומד בוודאי מתקלקל שם יותר ממי שלומד
בישיבה ,וא"כ צריך להציל אותו קודם ממי
שלומד בישיבה ,ולפי דעתו מי שאינו לומד
בישיבה או כולל כשמגיע לגיל התייצבות
לצבא צריך להורגו??? ,היתכן ,והלא אמרו
חז"ל "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו" ועדיף
שיהרגנו ממה שיפול לצבא הטמא והמשוקץ
אשר יוצאים משם כגויים גמורים ,ומה
שאומרים שיצילו עי"ז אחרים הבל ידברו מי
נתן להם לפסוק בדיני נפשות אלו לחיים ואלו
למיתה כל יהודי באשר הוא חייבים להצילו
משמד והמזלזלים בהם הם רשעים רוצחים
שפלים הטובלים בדם אחיהם.
ז) חוץ מזה ,השמד מתפשט גם לחסידים
ולירושלמים ,דיברתי עם חייל לפני שבוע
וחצי ,הלה נמצא ב"חיל האויר" ,ואמר לי שיש
להם שם  50חיילים עם פיאות וזקן ,ומי יודע
כמה יש בשאר המקומות ,לבד מאלו סיפורים
שהגיעו אלי מבחורים חסידים וירושלמים
שנפלו לצבא השמד ,רח"ל.
רבותי! ,עלינו החיוב לעצור את הקרונות
שנוסעים לאושוויץ ,כל אחד מחוייב עפ"י
תורה לפעול ולהפעיל ולעשות כל טצדקי,
ע"מ שאושוויץ יפסיק מלבעור מדם אחינו בני
ישראל ,יהי רצון שתתבטל גזירה זו ,בביטול
שלטון הרשע כי תעביר ממשלת זדון מן
הארץ ,ונשמע בשורות טובות ,בביאת משיח
צדקנו במהרה בימינו אמן.
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