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הקדמה

זה,  על  נדבר  בואו  הרדיו  תכניות  שתי  של  והביצוע  ההכנה  תהליך  את  סוקר  הדוח 
מבית היוצר של בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל ובשיתוף פעולה עם "קול 
ישראל", אשר עסקו בנושא השוויון בנטל ושודרו ברשת ב' של "קול ישראל" בחודשים 

אפריל ומאי 2013. 

בואו נדבר על זה היא תכנית דיונים אשר פותחה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת 
הציבור.  בקרב  במחלוקת  שנתונים  ועצביים  רלוונטיים  בנושאים  ועוסקת  אריאל 
מזוויות  סוגיות  להאיר  בבית,  ולצופים  למאזינים  ידע  להנגיש  הן  התכנית  מטרות 
חדשות ומגוונות ולכונן חוויית שיח שונה ומקיפה יותר מזו הנהוגה בדרך כלל באמצעי 
התקשורת ובשיח הציבורי. הפורמט של התכנית הוא חדשני בשני מובנים: ראשית, הוא 
שנית,  דליברטיבי.  כמדיום  ברדיו  ומשתמש  הדליברטיבי  עקרונות השיח  על  מתבסס 
הוא מבטא את עקרון התכנסות המדיה )media convergence(. לתכנית אתר אינטרנט 
ייעודי המשמש כפלטפורמה המאגדת סוגי מדיה שונים, התכנית משודרת גם ברדיו 
וגם באתר האינטרנט )שם אף אפשר לראות אותה(, והיא משלבת אינטראקטיביות עם 

המאזינים והצופים באמצעות סקרים ובאמצעות הפייסבוק. 

אריאל,  באוניברסיטת  לתקשורת  הספר  בבית  סטודנטים  ידי  על  הופקה  התכנית 
לתקשורת  הספר  בית  ראש  לב-און,  אזי  ד"ר  בהנחיית  מדיה  חוצה  סמינר  במסגרת 
באוניברסיטת אריאל, ומר טל לאור, ראש מסלול רדיו בניו מדיה בבית הספר לתקשורת 
באוניברסיטת אריאל, ובהנחיית צוות היגוי המורכב ממומחי תוכן ותהליך. בנספח 1 
מפורטת רשימת אנשי צוות ההיגוי ובנספח 2 מפורטת רשימת הקרדיטים לסטודנטים.

ד"ר מיכאל מירו, מנכ"ל "קול ישראל", הנחה את שני המשדרים, בני שעתיים כל אחד, 
במסגרת משבצת השידור השבועית שלו "שעת חברה", והם שודרו ב-10 באפריל וב-

הספר  בבית  אחר"  "קול  הרדיו  באולפני  נערך  השידור   .21:00 בשעה   2013 במאי   22
לתקשורת באוניברסיטת אריאל והועבר בסינדיקציה לרשת ב'.

והביצוע של התכניות, תוך הדגשת התובנות שהופקו  הדוח מתמקד בתהליך ההכנה 
מן התהליך ומחשבות להמשך. המסמך מחולק לששה פרקים: פרק א' עוסק בקצרה 
הקיים  המחקר  את  וסוקר  דליברטיבי,  כמדיום  וברדיו  ויישומיו  הדליברציה  במושג 
את  מציג  ב'  פרק  הרדיו.  תכניות  לעיצוב  התיאורטי  הביסוס  את  לספק  כדי  בנושא 
הנושא  בחירת   - זה  דוח  עוסק  שבהם  המשדרים  שני  של  וההפקה  ההכנה  תהליך 
ג' מציג את מהלך התכנית  ובניית מתווה התכנית, והשיווק. פרק  ומסגורו, התחקיר 
הראשונה, ופרק ד' את מהלך התכנית השנייה. פרק ה' מציג את תגובות הסטודנטים 
ו' מציג סיכום ומחשבות להמשך. כמו כן מכיל הדוח  ופרק  והפיינליסטים לתכניות, 

נספחים ובכללם תמלולי התכניות.
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פרק א- תיאוריה: הרדיו כמדיום דליברטיבי

פרק זה סוקר את הרקע התיאורטי לתכנית הרדיו הדליברטיבית )דיונית( "בואו נדבר 
ברדיו  שימוש  )דיוניות(,  דליברטיביות  פרקטיקות  תמות:  בשלוש  ומתמקד  זה",  על 
כמדיום דליברטיבי, ותהליכי התלכדות - שעומדים בבסיס הקונספט שסביבו נבנתה 

התכנית.

פוליטיקאים  מקצוע,  אנשי  חוקרים,  של  גוברת  התעניינות  ניכרת  האחרונות  בשנים 
השימוש   .)Deliberative Practices( דליברטיביות  בפרקטיקות  דעה  ומובילי 
בפרקטיקות דליברטיביות הולך וגובר גם בישראל בשנים האחרונות ובא לידי ביטוי 
באירועים שונים ובהם "פרלמנט הבריאות", "ועידת אזרחי הנגב", "ועידת סטודנטים 
 ;2002 ובלאנדר,  )וקסמן  שונים.1  ציבור  שיתוף  ותהליכי  עגולים"  "שולחנות   ,"2012
צ'רצ'מן וסדן, 2003; גופר, 2002; גופר, 2003; גולדמן-שיינמן וגופר, 2008; טרכטנברג, 
2011; מלכה, 2013; לב-און ומנוסביץ, טרם פורסם; Guttman et al., 2008(. חשיבות 
בבירור  עולים  וחשיבותה,  חדשות  טכנולוגיות  על  ביסוסם  אפשרות  אלה,  תהליכים 
מקריאה בדוח ועדת טרכטנברג )2011(, אשר נכתב בהמשך למחאה החברתית של קיץ 

:2011

הישראלים החדשים עומדים על כך שקולם יישמע, לא כאקט חד פעמי בעת 
הפגנה, אלא כאורח התנהלות מובנה וקבוע ב"אגורה" החדשה הדבר מבשר 
  )participatory democracy( השתתפותית"  "דמוקרטיה  של  היווצרותה 
תוססת, דורשנית ואמיצה, השונה מאוד מהדפוסים שהכרנו עד עכשיו. אין 
האינטרנטית  התקשורת  לכך:  מכרעת  תרומה  תרמה  הטכנולוגיה  כי  ספק 
והסלולארית מאפשרת קשר ישיר מיידי מכל אחד לכל אחד אחר, והרשתות 
החברתיות מאפשרות אינטראקציות רבות משתתפים לא מוגבלות לא בזמן 
עוצמה  רבי  תהליכים  להתניע  יכולים  יוזמה  בעלי  מעטים  כך,  במרחב.  ולא 
יכולת  מרכזי-שלטוני  גורם  לאף  ואין  רחבים,  ציבורים  פני  על  המתפשטים 

לעצור, לנווט, או למנוע זאת.

זו הזדמנות נדירה להסיר את המחיצות בין מוסדות המדינה לבין אזרחיה, 
בדילמות  הציבור  את  אמיתית  לשתף  אמון,  יחסי  מחדש  ולבנות  לנסות 
אזרחי  של  הקולקטיבית  שהתבונה  ולגלות  החשיבה,  ובתהליכי  המדיניות 
המדינה לא נופלת מזו של נבחרי העם, פקידי הממשלה, שליחי האינטרסנטים 
המסורתיים או המומחים מטעם... כפי שהוכיחה מערכת ההדברות המסועפת

1 בשנים האחרונות ישנו שימוש נרחב ב"שולחנות עגולים" לתהליכים שמטרותיהם מגוונות: מכוח החלטת הממשלה 
3190 מפעילים משרדי ממשלה שונים, ובהם משרד ראש הממשלה, שולחנות עגולים תלת-מגזריים למטרות שוו  סס'

נות. גם בקהילות, מוסדות אקדמיים וארגונים שונים מתקיימים תהליכים הקרויים "שולחנות עגולים". בחלקם אכן 
מתקיים שיח דליברטיבי, אולם יש לבחון כל מקרה לגופו.
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והחדשנית שניהלה הוועדה אל מול אלפי אזרחים )ראה בדו"ח(, הדבר אפשרי, 
ומוטב שהמוסדות ישכילו לחבק את ההזדמנות הנדירה הזאת בכל מאודם.

פרגמטיים  בטעמים  החל  מרובים,  דליברטיביות  בפרקטיקות  להתעניינות  המקורות 
את  ולהעמיק  לטייב  אפשר  שבהן  הדרכים  אודות  על  רעיוניים  בטעמים  וכלה 
הדמוקרטיה. התגברות העניין והשימוש בתהליכים דליברטיביים מגיעים הן מלמעלה 
)"top-down"( - ממנהיגים במרחב הציבורי המכירים בכך שדרכים מסורתיות לקבלת 
החלטות ציבוריות אפקטיביות פחות בעולם ההולך ונהיה מורכב יותר, והן "מלמטה" 
באופן  להשפיע  ומעוניינים  המסוגלים  למידע,  נגישים  מאזרחים   –  )bottom-up(
 Yankelovich, 1991; Fishkin, 2009; Nabatchi,( משמעותי על סדר היום הציבורי

.)2012

ואמורות  הדליברטיבית,  הדמוקרטיה  מרעיון  נגזרות  הדליברטיביות  הפרקטיקות 
לממש אותו. המצדדים בדמוקרטיה הדליברטיבית טוענים כי מימוש הרעיון הדמוקרטי 
צריך להתבסס לא רק על מנגנוני ייצוג והצבעה, אלא גם על תהליכים הכוללים חיפוש, 
שקילה וליבון של מעלות ומגרעות של מגוון דעות, ערכים ואמונות )ראו וקסמן ובלאנדר, 
 Bohman, 1998; ;2002; שקבטור, 2011; מלכה, 2013; לב-און ומנוסביץ, טרם פורסם
סוקר  אשר   )2009( פישקין  כך,   .)Fishkin, 2009; Gutmann & Thompson, 2004
זמין  מידע  של  החשיבות  את  מדגיש  דליברטיביות,  לפרקטיקות  הקדם  דרישות  את 
ורלוונטי, איזון והדדיות בשקילת טיעונים, ייצוג העמדות המרכזיות בציבור, ושקילה 
וקלשאו  גסטיל  בורקהלטר,  החלטות.  קבלת  בתהליכי  מגוונים  טיעונים  של  שווה 
)2002( אשר מתמקדים בדליברציה פנים אל פנים, מתייחסים לתהליכים אשר מערבים 
בחינה זהירה של מידע והשקפות, מאפשרים למשתתפים הזדמנויות שוויוניות לביטוי 

ולהקשבה, ומקיימים דיאלוג בין דעות ועמדות שונות לגבי הנושאים שעל סדר היום.

הדמוקרטיה  עקרונות  את  לממש  דרכים  מחפשים  מעשה  ואנשי  חוקרים  כאמור, 
אילוצים  לבין  האידיאל  בין  לאזן  יכולות  אשר  פרקטיקות  ולפתח  הדליברטיבית 
 Bohman,( ועוד  יכולות קוגניטיביות של המשתתפים  נגישות,  ידע, זמן ומקום,  כגון 
  .2)1998; Yankelovich, 1991; Gutmann & Thompson, 2004; Fishkin, 2009
 Nabatchi.,( רבים  בהיבטים  מזו  זו  ונבדלות  מרובות  הדליברטיביות  הפרקטיקות 

:)2012

• מטרות – תהליכים מסוימים נועדו ליצירת דיאלוג וגיבוש תובנות לגבי נושא 	
 מסוים, ותהליכים אחרים ליישוב סכסוכים, גיבוש החלטות מדיניות ועוד; 

.participationcompass(  Participation Compass 2 אוסף של שיטות וכלים דליברטיביים אפשר למצוא באתרים כגון
 NCDD )National Coalition for ודף המשאבים של ,)participedia.net( Participedia ,)method/index/article/org

./ncdd.org/rc בכתובת )Dialogue & Deliberation

http://participationcompass.org/article/index/method
http://participationcompass.org/article/index/method
http://participationcompass.org/article/index/method
http://participationcompass.org/article/index/method
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•  מכנס התהליך – לעתים מכונסים תהליכים על ידי גורמים מהמגזר הראשון	
ולעתים על ידי ארגוני מגזר שלישי. לעתים ישנו מכנס תהליך אחד ולעתים 

מספר מכנסי תהליך; 

• "סקר 	 )כגון:  "רשמיים"  שמות  שמקבלים  תהליכים  ישנם   – מתודולוגיה 
דליברטיבי"( וישנם תהליכים שבהם לא נעשה שימוש במתודולוגיה ממותגת 

אלא בשילוב של מספר מתודות; 

• מיקום התהליך במרחב הציבורי - תהליכי דליברציה יכולים להתקיים ברמה 	
המקומית, האזורית, המדינתית ואף ברמה הבינלאומית; 

• לתהליכי 	 ברור  קשר  יש  מסוימים  לתהליכים   - מדיניות  לתהליכי  הקשר 
ומטרותיהם  מדיניות  לתהליכי  קשורים  אינם  אחרים  ותהליכים  מדיניות 

"רכות" יותר, כגון: חיזוק הבנה משותפת, החלפת דעות ועוד. 

פי שאפשר  על  נוסף שדרכו מתבצעים תהליכים דליברטיביים. אף  המדיה היא ממד 
הרי  דליברטיביים,  קיום תהליכים  לצורך  ורבים  שונים  להשתמש באמצעי תקשורת 
אסינכרונית  תקשורת  על  מתבססים  היזומים  הדליברטיביים  התהליכים  שמרבית 
)למשל בעיתונות הכתובה(, עוד יותר מכך על תקשורת סינכרונית - פגישות פנים אל 
פנים, ובשנים האחרונות גם על אירועים מקוונים. נעדר מן הרשימה כמעט לחלוטין 
באמצעות  ציבורי  בדיון  העוסקים  המעטים  והמחקרים   ,)Davidson, 2002( הרדיו 
המגיעים  תכנים  על  ופיקוח  סינון  סף,  שמירת  במנגנוני  מתמקדים  דווקא,  הרדיו 
 Dori-Hacohen, 2012; Wardle & Williams, 2010; Mathews,( ממאזינים וגולשים

 .)1995

כאמור, מעטים המקורות והמחקרים על אודות הרדיו ככלי דליברטיבי. ראוי לציין 
את פרויקט הרדיו הקהילתי של דרום אפריקה שבמסגרתו החל בשנת 2007 פרויקט 
ניסיוני בהובלת ברט דווידסון ובתמיכת קרן קטרינג )Kettering Foundation(. מטרות 
הנוגעים  בנושאים  לעסוק  היו  דליברטיבי",  רדיו  "שיח  ששמה  החדשנית,  התכנית 
לצורכי הקהילה, לערב אנשי קהילה בהפקתה, ולשדר דיאלוג המאפשר השמעת מגוון 
של קולות מהקהילה. בדוח בשםRadio and Public Deliberation שנכתב עבור קרן 
דווידסון  יצירת מרחבי דליברציה ברדיו.  דווידסון על הפוטנציאל של  קטרינג, כותב 
מדגיש כי הרדיו הוא אמצעי תקשורת המונים שמגיע למסה גדולה מאוד של אנשים 
)גם בישראל, 62% מאזינים לתחנות רדיו ארציות בימי חול ]מן ולב-און, 2013[(, ודן 

במאפייני הרדיו אשר רלוונטיים לתהליכי דליברציה: 

• ברמה 	 מתפתחים  לאירועים  בשניות  להגיב  אפשר  הרדיו  בעזרת   – מידיות 
המקומית והעולמית, ובתהליכים דליברטיביים אפשר בתוך שניות להעלות 
מאפשר  הרדיו  לתהליך.  לתרום  עשויה  מבטם  נקודת  אשר  אנשים  לשידור 
ופייסבוק.  אימיילים  באמצעות  השידור,  במהלך  מידיות  תגובות  הבאת   גם 
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• תכניות 	 מהפקת  זולה  רדיו  תכניות  הפקת   – יחסי  באופן  נמוכות  עלויות 
טלוויזיה ומארגון פגישות פנים אל פנים.

• מכשור, 	 של  יקרות  בעלויות  כרוכה  אינה  הרדיו  שידורי  קליטת   – נגישות 
וכמעט אין בה מכשולי אוריינות לעומת אמצעי תקשורת אחרים.

• בזמן 	 לו  להאזין  נוהגים  ואנשים  מקום  בכל  להימצא  יכול  הרדיו   – זמינות 
שהם עושים דברים אחרים )כמו נהיגה לדוגמה(. 

• חמקמקות – אם פספסת משהו ברדיו, לא תוכל לחזור ולבדוק ולנסות להבינו 	
מאוחר יותר, בניגוד לעיתון או לאינטרנט.

• הרדיו מצריך עבודה עם הדמיון ופעילות רגשית אקטיבית מצד המאזינים 	
בניגוד  בדמיון,  ויצירת תמונות מנטליות  עבודה עם הדמיון  - הרדיו מצריך 

לטלוויזיה שבה מוגשים הדברים באופן שמאפשר לצופים להיות פסיביים.  

כאשר  כחסרונות  לפעול  עלולים  והם  פנים,  שני  ישנם  לעיל  תוארו  אשר  למאפיינים 
משתמשים ברדיו כמרחב דליברטיבי. כך, לדוגמה, החמקמקות של המדיום מצריכה 
שימת דגש על פשטות התוכן ועל הבניה של חזרות על רעיונות שנדונו. כמו כן, העובדה 
כי אנשים נוהגים לשמוע רדיו "ברקע" מצריכה אסטרטגיית שיווק אשר תגרום להם 

להקשיב לתכנית הספציפית.

על המאפיינים שמונה דווידסון אפשר להוסיף גם את העבודה כי תכנית רדיו )שאין 
אל  פנים  שיחה  לעומת  מופחתת  חברתית  נוכחות  ליצור  עשויה  ויזואלי(  מרכיב  בה 
 Brosig, Weimann & Ockenfels, 2003; Sia, Tan & Wei, 2002; Walther,( פנים
Deandrea & Tong, 2010(.  כתוצאה מכך ייתכן כי משתתפים בדיון ברדיו ירגישו נוח 
יותר לשתף את דעותיהם, ויחושו פחות עכבות ולחצים חברתיים שהם עשויים לחוש 
בדיון פנים אל פנים. כמו כן, כאשר הדיון מתקיים ללא הפן הוויזואלי הוא עשוי לתת 

דגש משמעותי יותר להקשבה לטיעונים בהיעדר המאפיינים החיצוניים של הטוען.

כאשר משווים בין דליברציה מבוססת רדיו לדליברציה מבוססת אינטרנט, יש להביא 
בחשבון גם את חדירתו המסיבית של הרדיו וקלות השימוש בו, לעומת ההבדלים בין 
פרטים ומגזרים באוכלוסייה בנגישות לאינטרנט ויכולת השימוש בו. פערים דיגיטליים 
בין פרטים וקבוצות )Norris, 2001; Lev-On & Lissitsa, 2010( עשויים לגרום לך 
שבעוד שדליברציה אינטרנטית עשויה להיות פתוחה לכל בעלי העניין, הרי שבפועל, 
את  ייצג  לא  בדיון  ישתתף  אשר  הקהל  בו,  והשימוש  לאינטרנט  הגישה  הבדלי  בשל 
מכלול  את  לשקף  לא  עשויות  הדיון  תוצאות  גם  מכך  וכתוצאה  העניין,  בעלי  מכלול 
הדעות והאינטרסים. נראה כי דליברציה מבוססת רדיו פגיעה פחות למכשולים מעין 

אלה.

נחות אמנם לעומת פורומים מקוונים כסוכן לדליברציה, בשל היעדר היכולת  הרדיו 
לעומת  ובוודאי  פנים  או  פנים  דיונים  )לעומת  רבים  לשלב תכנים שמגיעים ממוענים 
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באמצעותו  להגיע  והיכולת  הרדיו  של  הגבוהה  חדירתו  אולם  באינטרנט(;  פורומים 
ותהליכי  הציבור,  מן  המגיעים  תכנים  לשלב  הגוברת  היכולת  רחבים,  לציבורים 
אתרי  של  פלטפורמות  גבי  על  אודיו  תכני  מוטמעים  מהם  כתוצאה  אשר  התלכדות 
אינטרנט ודפי פייסבוק - כל אלה תורמים ליכולת להשתמש ברדיו כבסיס לדיון ציבורי 

דליברטיבי.

 .)convergence( קונספט נוסף שחשוב לדון בו כרקע לתכנית הוא תופעת ההתלכדות
אוסף גדל והולך של תכנים מסוגים שונים )טקסט, אודיו, וידאו למשל( מתכנס על גבי 
פלטפורמה אחת, בד"כ אינטרנט או סלולר, ואילו צרכני המדיה נוטים להגיע לתכנים 
דרכים  ולצרוך  טלוויזיה  בתכנית  לצפות  )למשל,  מקבילות  פלטפורמות  מספר  דרך 
משלימים על אודותיה ואף להצביע דרך אפליקציה או אתר התכנית(. במקביל לספרות 
 Jenkins, 2006; Jensen, התיאורטית המתפתחת על אודות תופעת ההתלכדות )ראו
הרי שבשנים האחרונות התהליך קורם עור וגידים והיקפו גדל והולך )למשל   ,)2010
Nielsen, 2013; Mitchell & Rosenstiel, 2012(. בהקשר של רדיו, עוד ועוד תחנות 
רדיו פותחות אתרי אינטרנט ומפתחות אפליקציות סלולריות, וכך מאפשרות חוויית 
קרוס-מדיה אשר משלימה את השידור באולפן. תופעה זו מאפשרת "לחפות" על חלק 
מהמגרעות של הרדיו בהקשר הדליברטיבי; למשל, לטובת התכנית "בואו נדבר על זה" 
הוקמו אתר אינטרנט ונוכחות פייסבוקית, אשר אליהם הועלו חומרי רקע ותחקיר על 
אודות סוגיית השוויון בנטל, ודרכם הועבר שידור התכנית )אודיו ווידאו(. באתר ובדף 
הפייסבוק אפשר גם לבצע סקרים, להעלות תכני גולשים ועוד. שילוב זה בין אמצעי 
"קול  של  ב  ברשת  ששודרה  הרדיו  לתכנית  להאזין  רב  לקהל  אפשר  שונים  תקשורת 
ישראל", ומאזינים שרצו לראות את השידור או לקרוא תכנים משלימים בזמן השידור 

החי, לפניו או אחריו, יכלו לעשות כן באמצעות האינטרנט.
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פרק ב - תהליך ההכנה וההפקה של "בואו נדבר על זה"

מטרות התכנית - כללי

כפי שצוין, לתכנית "בואו נדבר על זה" מספר מטרות: האחת, להנגיש ידע למאזינים 
השונות  הפנים  את  ולהציג  מגוונות  מזוויות  סוגיות  להאיר  השנייה,  בבית;  ולצופים 
חווית שיח שונה ומקיפה יותר  של האלטרנטיבות שעל סדר היום; והשלישית, לכונן 
מזו הנהוגה בדרך כלל באמצעי התקשורת ובשיח הציבורי, דבר העשוי "לזרוע זרעים" 
בחברה  ומורכבים  קשים  בנושאים  בונים  באופנים  קונפליקטים  ולניהול  שיח  לכינון 

הישראלית. 

בנוסף לכך, הפורמט מאפשר לתלמידי בית הספר לתקשורת על מגוון מגמותיו )רדיו, 
טלוויזיה, עיתונות, אינטרנט ותקשורת אסטרטגית( להתנסות בהפקת תכנית מורכבת 
בפורמט חדשני. שיתוף הפעולה עם "קול ישראל" ושידור שתי התכניות שבהן עוסק 

דוח זה ברשת הארצית, הוסיף נדבך משמעותי לפרויקט. 

סדר  על  הנמצאים  מורכבים  נושאים  לבחור  הסטודנטים  על  היה  הפרויקט  במסגרת 
היום הציבורי, שלגביהם קיימות דעות שונות ומחלוקות בקרב הציבור. כפי שיתואר 
להלן, עם בחירת נושא התכנית, עריכת התחקיר ומסגור התכנית, מוגדרות גם מטרות 

ספציפיות המתווספות למטרות העקרוניות.

בחירת הנושא ומסגור ראשוני

הסטודנטים המעורבים בהפקה הם שבחרו את נושא התכנית. לשם כך התנהל תהליך 
באמצעות  חופשי,  באופן  להעלות  הסטודנטים  התבקשו  הראשון  בשלב  שלבי:  תלת 
בשלב  בתכנית.  לדיון  בעיניהם  המתאימים  ועצביים  ציבוריים  נושאים  האינטרנט, 
השני הם עברו על הרשימה שגובשה, איחדו כפילויות וגיבשו רשימה של ששה נושאים 
הושם  הנושאים  במסגור  ראשוני.  מסגור  להם  הכינו  ואף  לדליברציה,  המתאימים 
דגש על שאלות הנוגעות לחייהם של אנשים ולבחינת היבטים שבהם יכול גם האזרח 

להשפיע ולא רק מקבלי ההחלטות. רשימת הנושאים המצומצמת מובאת בנספח 3.

בשל העובדה שנושא השוויון בנטל היה האקטואלי ביותר – באותה העת ועדת השרים 
לגיבוש חוק השוויון בנטל בראשות השר יעקב פרי ישבה על המדוכה, ובהמשך למערכת 
הבחירות שהסתיימה זמן קצר לפני כן, בה נדון הנושא בהרחבה – הוחלט לבחור בנושא 

זה.  
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התחקיר 

בהכנת  טלוויזיה.  או  רדיו  תכנית  כל  על  בעבודה  ומהותי  חשוב  חלק  הוא  התחקיר 
תהליך דליברטיבי, לתחקיר יש מטרות משמעותיות נוספות:

• מאחר שמסירת מידע מאוזן ואובייקטיבי למשתתפים בתהליך דליברטיבי 	
הוא נדבך חשוב המאפשר את הרחבת המסגרת שדרכה מתבוננים על נושא 
ומבינים אותו, היה התחקיר ל"בואו נדבר על זה" אמור לשמש כחומר רקע, 
הן לפאנליסטים והן לקהל המאזינים והצופים. התחקיר סקר בהרחבה את 
השוויון  נושא  של  והכלכליים  המבצעיים  החברתיים,  הערכיים,  ההיבטים 
בנטל, כמו גם את ההשתלשלות ההיסטורית של החלטות המדיניות בנושא. 
לפני השידור,  ימים אחדים  התחקיר הועלה באתר האינטרנט של התכנית 
הפאנל  למשתתפי  גם  הועבר  הוא  אליו.  הופנה  והצופים  המאזינים  וקהל 

כשבוע לפני התכנית; 

• ומסגור 	 מיקוד  על  בהחלטה  התכנית,  מטרות  בחידוד  לסייע  נועד  התחקיר 
התכנית, בזיהוי פאנליסטים מתאימים ובהבניית תהליך שיתאים הן למדיום 

של הרדיו והן למטרות הדליברטיביות. 

 )2 נספח  )ראו  עיתונות  מסלול  תלמידי  ארבעה  של  צוות  ערך  התחקיר  עבודת  את 
והמפיקה הראשית של התכנית, בהנחיית יועצת התוכן של התכנית. הנוסח המלא של 

התחקיר נמצא בנספח 8. 

מסגור התכנית וגיבוש מטרות ספציפיות

בשנה שקדמה לתכנית היה לנושא השוויון בנטל חלק נכבד בשיח הציבורי, כתוצאה 
מביטול חוק טל על ידי בג"ץ בתחילת 2012, הקמת הוועדה לקידום השילוב בשירות 
והשוויון בנטל )ועדת פלסנר( והעלאת הנושא לסדר היום הציבורי במערכת הבחירות. 

צוות ההיגוי ותחקירני התכנית עמדו בפני השאלה: מהם הנושאים שבהם ראוי לעסוק 
במסגרת התכנית כך שיהיה לה ערך מוסף הנובע מהפורמט הייחודי, על רקע העיסוק 
הרב בנושא בשנה החולפת. לאחר שיחות רקע עם אנשי אקדמיה ופעילים חברתיים, 
פגישות צוות וסיעורי מוחות, הוחלט כי נכון יהיה לנצל את הפלטפורמה הייחודית של 
התכנית כדי לעסוק בשאלה כיצד המגזרים השונים בחברה הישראלית מנהלים דיאלוג 
המהותיות  השאלות  על  )"האיך"(  השיח  ניהול  אופן  משפיע  וכיצד  זה,  חשוב  בנושא 

)"המה"(. 

מגזריה  על  הישראלית  החברה  הנרחב,  הציבורי  העיסוק  למרות  כי  הייתה  ההנחה 
השונים אינה מקיימת דיאלוג משמעותי בנושא זה, וברוב המקרים מתקיים "דו שיח 
המחלוקות  כי  היו  נוספות  עבודה  הנחות  עצמו.  את  משכנע  צד  כל  שבו  חרשים"  של 
בשאלת גיוס החרדים לצה"ל והשוויון בנטל עומדות בלב הווייתה של ישראל כמדינה 
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רב תרבותית, וכי החלטות המדיניות בנושא טעון זה יחייבו הבנה ושיתוף פעולה בין 
מגזרי החברה הישראלית. 

כך חודדו המטרות הספציפיות הבאות לתכנית הראשונה והתווספו למטרות הכלליות 
של התכנית אשר תוארו לעיל: 

• שיחה על האופן שבו השיח הציבורי על "שוויון בנטל" מתנהל וכיצד משפיע 	
ה"איך" – המסגור, כמו גם חוסרים במידע אמפירי ובמידע ערכי – על איכות 

השיח. 

• בחינה של דרכים לטייב את השיח בנושא השוויון בנטל. 	

• מתן מידע למאזינים ולצופים בבית על אודות הנושאים העומדים על הפרק 	
הסוגיות  על  לחשוב  שיוכלו  כדי  נתונים(  ומשמעותיים,  ערכיים  )שיקולים 

ולהתייחס אליהן באופן מושכל יותר.

• תוך הדגמת 	 כלל בשיח הציבורי  בדרך  הנהוגה  מזו  חוויית שיח שונה  כינון 
תהליך דליברטיבי.  

כך תוארו המטרות בחומרי השיווק של התכנית: 

לתקשורת  הספר  בית  של  היוצר  מבית  זה,  על  נדבר  בואו  הרדיו  בתוכנית 
באוניברסיטת אריאל, ובשיתוף פעולה עם "קול ישראל" ננסה לדון בשאלות 
העולות בקשר לנושא זה באופן שונה מהשיח הציבורי והתקשורתי הנהוגים 
בדרך כלל. באמצעות פאנל של נציגים מהמגזר החרדי, דתי-לאומי וחילוני, 
כמו גם מומחים מהאקדמיה ומהפרקטיקה, ננסה לברר באופן מעמיק יותר: 
מה המשמעות של "שוויון בנטל" עבור המגזרים השונים בחברה הישראלית? 
טוב  להבין  מנת  על  משנהו  על  ידע  מגזר  שכל  חשוב  ונרטיבים  נתונים  אילו 
יותר את הסוגיות? וכיצד ניתן לקדם שיח יותר דיאלוגי בין החלקים השונים 

בחברה הישראלית בנושאים אלה? 

הרכב המשתתפים וגיוסם

בזמן העבודה על התחקיר והחשיבה על מסגור התכנית ובהתאם לפורמט הסקר הדיוני, 
החליטו צוות ההיגוי וצוותי התחקירנים והמלהקים כי כדי לממש את מטרות התכנית 
יהיה נכון כי ישתתפו בפאנל נציג חרדי, נציג חילוני, ונציג דתי-לאומי וכן נציג אקדמיה 

אשר יסייע למנחה התכנית ולפאנליסטים לקדם את הדיון. 

הדילמה שעמדה לנגד עיני הצוות בהקשר זה הייתה אם להזמין לתכנית פוליטיקאים 
העוסקים  ציבוריים  ופעילים  קהל  דעת  מובילי  או  השונות  העמדות  את  המייצגים 
בנושא במגזרים השונים שאינם פוליטיקאים או חברי כנסת מכהנים. ההכרעה הייתה 
הכבולים  פוליטיקאים  שאינם  שפאנליסטים  הנחה  מתוך  השנייה,  האפשרות  לטובת 
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לאילוצים מפלגתיים או דוברותיים, יוכלו לעבור את "התהליך הדליברטיבי" באופן 
משמעותי יותר, והדבר ישפיע גם על חוויית קהל המאזינים.

להלן רשימת חברי הפאנל: 

• ד"ר ראובן גל - ראש פרויקט "שילוב חרדים" במוסד שמואל נאמן למחקר 	
אחד המומחים המובילים בארץ לנושא שילוב   - מדיניות חברתית בטכניון 
האזרחי-לאומי  השירות  מנהלת  את  הקים  בעבר  ובתעסוקה.  בצבא  חרדים 

במשרד ראש הממשלה ועמד בראשה.

• סא"ל 	 בדרגת  ופרש   2005 לשנת  עד  צבאי  כרב  שימש   - פוברסקי  דב  הרב 
מצה"ל לאחר ששימש בין היתר כרב ביה"ס לקצינים ומפקדים בצה"ל וכרב 

אוגדת יהודה ושומרון. ממקימי האתר "בחדרי חרדים".

• הרב יצחק נסים - ראש המכינה הקדם צבאית אלישע ורב במכון פוע"ה.	

• גב' זהרה ברגר-צור - ממייסדי הפורום לשוויון בנטל וחברת הנהלה בו. 	

מבנה התכנית

גיבוש  לאתגר  ההיגוי  צוות  פנה  המשתתפים,  לגבי  וההחלטה  התכנית  מסגור  לאחר 
מבנה התכנית, כך שיתאים לפורמט ולמדיום. מתוך תשומת לב למטרות התכנית אשר 
פורטו לעיל, החליט צוות ההיגוי לחלק את התכנית לשלושה חלקים )מבנה התכנית 

המפורט נמצא בנספח 4(:

• המגזר 	 ומבחינת  מבחינתי  בנטל"  "השוויון  מושג  של  משמעותו  מה  א:  חלק 
שאליו אני שייך? האם הייתי מגדיר/ה את הנושא אחרת?

הבחירה הייתה לפתוח בשאלה כיצד משפיע המסגור )framing( על השיח הציבורי. 
הנחת העבודה, המתבססת על מחקרים רבים, הייתה שהמסגור משפיע על השיח, 
בעיני  זו  השפעה  מתקיימת  כיצד  ולבחון  הספציפי  בהקשר  זאת  לאשש  וביקשנו 
הפאנליסטים. השאלות שהופנו אל המשתתפים היו: מה דעתם על המונח "שוויון 
בנטל"? האם היו מגדירים אותו באופן שונה, ואם כן – כיצד? כיצד משפיע המונח 
אם  המונח,  שינוי  המשתתפים  לדעת  וכיצד  הציבורי?  השיח  על  בנטל"  "שוויון 

בכלל, ישפיע על השיח הציבורי?

• ומה 	 בנטל",  "שוויון  בנושא  לשיח  מגיעים  שלי  והמגזר  אני  מאיפה  ב:  חלק 
המשמעות של השתתפות בנטל מבחינתנו?

המטרה של חלק זה הייתה להבין את הנרטיבים של כל אחד מן המגזרים השונים, 
מתוך מספר הנחות עבודה: ראשית, השיח הציבורי הוא ברובו כזה שבו כל מגזר 
"מדבר לעצמו" וחסר שיח בין-מגזרי. שנית, ככל שאנו מתוודעים לנרטיבים אנו 
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מבינים טוב יותר את הטעמים העומדים ביסודן של עמדות שונות. ללא התוודעות 
נרטיבים  הבנת  הגיוניות.  ולא  כנוקשות  שלנו  שאינן  עמדות  תופשים  אנו  זאת 
מאפשרת גם להבין אינטרסים וצרכים ולגבש תובנות רחבות יותר. על כן, ביקשנו 
מהמשתתפים לענות על השאלות תוך התמקדות בנתונים ובנרטיבים שהם סבורים 

שמגזרים אחרים אינם יודעים לגבי המגזר שלהם. 

• חלק ג: מה דעתכם על האופן שבו השיח הציבורי בנושא "שוויון בנטל" מתנהל? 	
כיצד אפשר לשפר את איכות השיח הציבורי?

הנחת היסוד שלנו בהקשר זה הייתה, בין היתר, כי השיח הציבורי בנושא השוויון 
בנטל )כמו גם בנושאים ציבוריים "קשים" אחרים בישראל( הוא ברובו "שיח של 
חרשים". בתחילת חלק זה ביקשנו לברר באופן מעמיק כיצד מתנהל כיום השיח 
הציבורי לגבי "שוויון בנטל", מה "עובד" ומה "לא עובד". ביקשנו מהמשתתפים 
הם  שבהם  הקשרים  על  דגש  תוך  שלהם  המגזר  של  המבט  לנקודת  להתייחס 
ביקשנו מהם להתייחס  מתקשים לבטא את הנרטיב של המגזר שלהם. בהמשך 
לשאלה כיצד היו רוצים שהשיח הציבורי יראה, ומה באופן קונקרטי אפשר לעשות 
לכל  ביחס  או  בתקשורת,  ההחלטות,  מקבלי  מול  מגזר,  )בכל  אותו  לקדם  כדי 

"שחקן" אחר בזירה הציבורית(. 

בנוסף לכך תוכננו מספר אלמנטים אינטראקטיביים לשילוב בתכנית, כגון: 

• סקר עמדות בנושא השוויון בנטל - ובו שאלות כגון: באיזו מידה הגורמים הבאים 	
- שירות צבאי, שירות לאומי, השתתפות במעגל העבודה ומילואים – משמעותיים 
בעינייך לשוויון בנטל? באיזו מידה הגורמים הללו משמעותיים לתחושת השייכות 
החלקים  בין  מעבר  לצורך  התכנית  בתוך  נשזרה  הסקר  הצגת  ועוד.  למדינה? 

השונים וכפתיח לדיונים ספציפיים. 

• את 	 להאיר  יכולים  ומאזינים אשר  תוכן  מומחי  עם  באמצעות הסקייפ  ראיונות 
הנושא מנקודות מבט מגוונות. 

• שילוב תגובות משתמשי הפייסבוק שעקבו אחר התכנית. 	

"כללי המשחק"

מאחר ש"בואו נדבר על זה" הייתה פורמט חדשני עבור משתתפי הפאנל, נערכו עמם 
שיחות הכנה מבעוד מועד. בשיחות אלה הם התבקשו לאמץ את "כללי המשחק" של 
את  להבין  כן  וניסיון  שיפוט  השעיית  הקשבה,  הדדי,  כבוד  על  דגש  השמים  התכנית 
ההיגיון הפנימי של חבריהם לפאנל. הם גם קיבלו "עידוד" להישאר במהלך התכנית 
היכולת  כי  הנחה  מתוך  ברורה,  תמונה  לכדי  בהכרח  מתארגנת  שאינה  מורכבות  עם 
להיות במקום "לא קל" ו"לא ברור" היא תנאי הכרחי ליצירת דיאלוג קונסטרוקטיבי. 
בתחילת התכנית חזר המנחה ד"ר מיקי מירו על "כללי המשחק" והדגיש כי הוא עצמו 
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מרחב  להשאיר  כדי  כלל,  בדרך  לשאול  נוהג  שהוא  ממה  שאלות  פחות  לשאול  עומד 
פתוח לביטוי ולדיאלוג.

שיווק

מאזינים  של  קריטית  למסה  אותה  לחשוף  חשוב  התכנית  מטרות  את  להשיג  כדי 
וצופים. הדברים אמורים כמעט בכל תהליך דליברטיבי. צוות השיווק של "בואו נדבר 
על זה" הורכב מתלמידי מגמת תקשורת אסטרטגית בבית הספר לתקשורת ופעל בכמה 
אפיקים: שיווק בפייסבוק של בית הספר ושל קול ישראל, שליחת אימיילים לרשימות 

תפוצה, אזכור התכנית ברדיו "קול אחר" וברשת ב של קול ישראל, ועוד.

אין ספק כי כדי שהתכנית תתמוך בתהליך דליברטיבי המערב כמות משמעותית של 
במגוון אפשרויות  תוך שימוש  להעמיק את החשיפה  דרכים  על  לחשוב  יש  מאזינים, 
התהליך  מן  כחלק  מובילים.  אינטרנט  ובאתרי  בעיתונות  כתבות  כגון  נוספות  שיווק 
הדליברטיבי, חשוב לציין בחומרי השיווק כי הצופים והמאזינים יכולים לקרוא את 
חומרי הרקע באתר האינטרנט של התכנית. כמובן ששילוב תכנית רדיו דליברטיבית 
בתהליך עירוני או לאומי תגדיל את פוטנציאל השיווק והחשיפה של התכנית בסדרי 

גודל משמעותיים.

בנספחים 5 ו-7 מוצגות פסקאות השיווק של שתי התכניות. 
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פרק ג - מהלך התכנית הראשונה

התכנית הראשונה הובלה על פי המתווה אשר פורט לעיל. קטעי הווידאו של התכנית 
הועלו ל- Youtube ואפשר לראותם כאן:

DeliberativeRadio/org.aunmedia

כמו כן, אפשר לסרוק את ה-QR-Code שבתחתית העמוד כדי להגיע לדף האינטרנט 
ענן   .9 בנספח  נמצא  הווידאו. תמלול התכנית בשלמותה  לגשת לקטעי  שממנו אפשר 
המילים המופיע למטה מציג את המילים השכיחות ביותר שהופיעו בדיון. גודל המילה 
מצביע על מידת השכיחות שלה, כך שהמילים השכיחות ביותר הן גם הגדולות ביותר.

http://aunmedia.org/DeliberativeRadio
http://aunmedia.org/DeliberativeRadio
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פרק ד - מהלך התכנית השנייה

אחד הנושאים ששבו ועלו בכל התגובות לתכנית הראשונה, הן מהמשתתפים והן מקהל 
המאזינים והצופים, היה שנושא התכנית – השוויון בנטל – לא מוצה. לאחר התייעצויות 
ושיחות בקרב צוות ההיגוי ועם הפאנליסטים החלטנו לערוך תכנית המשך. מעבר לאי 
מיצוי הנושא, חשבנו שלתכנית נוספת יהיה ערך תהליכי, שכן השיח הציבורי בישראל 
הוא תזזיתי מאוד וב"הישארות" בנושא אחד למשך ארבע שעות שידור יהיה גם אתגר 

וגם חידוש. 

נוהג  אשר  גל  ראובן  ד"ר  למעט  הבאה,  בתכנית  להשתתף  רצון  הביעו  הפאנל  חברי 
כנציג האקדמיה, צורף לפאנל  וטלוויזיה במשורה. במקומו,  להשתתף בתכניות רדיו 
ד"ר נסים ליאון, מרצה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, 
שמחקריו עוסקים גם ביחסי דת וחברה בישראל. ד"ר ליאון כתב, בין היתר, את הספר 

"חרדיות רכה" על ההתחדשות הדתית ביהדות המזרחית בת זמננו. 

גם עתה עמדו בפנינו אתגרים של מסגור ובניית מתווה התכנית. על האתגרים שעמדו 
בה  שיש  מעניינת  תכנית  ליצור  האתגר  התווסף  הראשונה  התכנית  בהכנת  לפנינו 

חידושים בנושא שכבר נדון באריכות רבה במשדר קודם.  

בנטל"  בנושא ה"שוויון  כי העיסוק  דבקים בהנחות היסוד שלנו מהתכנית הקודמת, 
בשנה שקדמה לתכנית היה אינטנסיבי, ביקשנו בתחילת התכנית לשים לשעה קלה את 
האקטואליה "בצד" ולנסות להסתכל "מעבר לאופק" שאנו רגילים אליו. ההנחה שלנו 
יותר.  וקונסטרוקטיבי  ענייני, קשוב  דליברטיבי  לנהל שיח  יהיה  כך אפשר  כי  הייתה 
והתרומה  בנטל"  "הנשיאה  את  לראות  רוצים  היינו  כיצד  בשאלות:  כך,  אם  פתחנו, 
של כל מגזר ומגזר לחברה הישראלית בעוד עשור; וכיצד היינו רוצים שיראו היחסים 
בין המגזרים השונים בחברה הישראלית בתוך עשור. בהמשך התכנית חזרנו "לכאן 
ועכשיו" וניסינו לראות האם הפאנליסטים מגיעים להסכמה באשר לדרך שבה צריכים 
כולנו לפעול היום כדי להגשים את היעדים. וכך, אם בתכנית הראשונה עסקנו בהגדרת 
יוכלו  הפאנל  חברי  האם  לבדוק  ניסינו  שכעת  הרי  ובמסגורם,  והנושאים  הבעיות 
להסכים על פתרון, או לפחות היבטים בפתרון. מבנה מפורט של התכנית השנייה אפשר 

לראות בנספח 6.

בתכנית  הובעו  אשר  לרעיונות  קונקרטיות  דוגמאות  לתת  גם  ביקשנו  הזו  בתכנית 
שהעלו  הרעיונות  את  המייצגים  אישיים  סיפורים  שזירת  באמצעות  הראשונה 
המשתתפים ואלו שהם נתנו להם קונקרטיזציה. כך, העלינו לשידור את הרב ניר דוד, 
אשר הקים מכינה להכנת חרדים לצה"ל. במהלך השיחה עם הרב דוד הועלה לשידור 
אודות  על  אייטם  גם  לשידור  להעלות  תכננו  בצה"ל.  כיום  הישיבה המשרת  בוגר  גם 

פרויקט הידברות חרדי-חילוני, אולם לצערנו הזמן לא הספיק לכך. 
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קטעי הווידאו של התכנית הועלו ל- Youtube ואפשר לראותם כאן:

DeliberativeRadio/org.aunmedia

שבתחתית העמוד כדי להגיע לדף האינטרנט   QR-Code-כמו כן אפשר לסרוק את ה
התכנית  של  המלא  התמלול  נמצא   10 בנספח  הווידאו.  לקטעי  לגשת  אפשר  שממנו 

השנייה.

http://aunmedia.org/DeliberativeRadio
http://aunmedia.org/DeliberativeRadio
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פרק ה- תגובות הסטודנטים וחברי הפאנל

שהשתתפו  והסטודנטים  הפאנל  חברי  של  מהתכניות  ההתרשמות  את  להעריך  כדי 
הסטודנטים  בקרב  סקרים  העברת  של  כפולה  באסטרטגיה  נקטנו  התכניות,  בהכנת 
וקיום ראיונות עם חברי הפאנל. בראיונות נשאלו חברי הפאנל: האם התכניות תרמו 
לידע או שינויי דעה בקרב המאזינים? מה הייתה חוויית השיח? האם התכנית מעודדת 
פתיחות, סובלנות והקשבה? מה הייתה השפעת המדיום הרדיופוני על השיחה? האם 

לדעתכם כדאי לכלול תכניות בתבנית דומה באופן תכוף יותר בתכנית השידורים?

חלוקים  הפאנל  משתתפי  כי  נראה  לעיל,  הוזכרו  אשר  התכנית,  למטרות  בהתייחס 
בדעותיהם בקשר לשאלה אם התכנית השיגה את מטרותיה. חברי הפאנל השונים טענו 
כי אין ספק כי המאזינים והצופים בתכנית למדו יותר על סוגיית השוויון בנטל, אך ד"ר 
ניסים חשב כי לא בטוח שהצופים רכשו ידע במהלך התכנית, מאחר וספק אם קראו 
את חומרי הרקע. לדבריו: "שמעו קולות, אבל לא למדו", כלומר לתכנית הרדיופנית 
ידע  לרכוש  למאזינים  לאפשר  כדי  רקע  חומרי  קריאת  בדמות  "חיזוק"  לדעתו  נדרש 

משמעותי.

הנידונה,  הסוגיה  לגבי  מידע  ורכשו  למדו  כנראה  המאזינים  כי  הדגישו  המרואיינים 
אך לא היה במידע זה כדי לשנות את דעתם לגבי הנושא. המרואיינים הדגישו כי לא 
פשוט להביא לשינוי עמדות אצל אנשים, וזהו תהליך ארוך ומורכב שיכול להתרחש רק 
במסגרת של מספר תכניות עוקבות. כך לדוגמה אמר הרב פוברסקי: "יש בזה ]בתכנית[ 
כדי להשפיע, אבל לא בטוח שתכנית אחת יש בה לעשות מהפך..." והרב ניסים: "לא 
שינינו דעות, פתחנו ראשים להבנה יותר עמוקה. זה היה הרעיון. זה כבר לא סיסמאות 
אלא שיח יותר עמוק שנוגע במגוון דעות. מי שחיפש את זה קיבל יותר מידע ואז זה 
יכול להיות משהו שמשפיע או ישפיע בעתיד. זה לא הוקוס פוקוס!" ד"ר גל אמר כי לא 
פשוט להביא לשינוי עמדות, מאחר שמדובר בתהליך ארוך שדורש עיבוד והפנמה. לכן 
לדעתו אי אפשר לצפות ששינוי עמדות יקרה בשידור חי. ד"ר מירו אמר כי "שום דבר 
לא נעשה במכה אחת, אני מאמין בתהליכים. אם אנחנו מדברים על תהליך, אני מאמין 
שהתכנית הזו תרמה עוד משהו לתהליך...לא אגיד שזה עשה את המהפכה, אבל צריך 
לעשות עוד הרבה תכניות כאלה ואז המסר מחלחל הרבה יותר טוב.." גב' ברגר-צור 

מזכירה שמטרת התכנית לא הייתה מלכתחילה שינוי עמדות, אלא "להקשיב".

אפשרה.  שהיא  השיח  בחוויית  הוא  התכנית  של  הגדול  היתרון  המרואיינים  לדעת 
המרואיינים הדגישו את הבחירה הנכונה של חברי הפאנל ושל המנחה אשר אפשרה דיון 
תרבותי ומעמיק, והורגש כי התכנית מנסה לייצר דו-שיח והקשבה ולא פרובוקציות 
והתלהמות באולפן. הרב ניסים, הרב פוברסקי, גב' ברגר-צור וד"ר מירו התרשמו לחיוב 
מהאווירה והדינאמיקה באולפן, וחשו כי בניגוד לאירועים דומים אחרים שהשתתפו 
גב' ברגר-צור אם  לייצר הקשבה הדדית. כאשר נשאלה  בהם, הצליחה התכנית  הזו 
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השתתפה באירועים כאלה בעבר, ענתה כי השתתפה באירועים רבים כאלו, אך הדגישה 
כי "כללי המשחק" שהיו שונים בתכנית זאת, השפיעו על המשתתפים אשר קיבלו על 
עצמם את הכללים והגיעו לתכנית בידיעה שמטרתה היא הקשבה, ולכן, לדבריה, לא 
היו בתכנית התפרצויות משמעותיות. זהרה הקבילה את התכנית לתכניות רדיו אחרות 
אשר השתתפה בהם ואמרה כי בד"כ בתכניות רדיו אין קשב ולעומת זאת בתכנית זו 

הרגישה שהייתה הקשבה הדדית רבה. 

הרב פוברסקי אמר כי השתתף באירועים רבים כאלו בעבר אך אף אחד מהאירועים 
הללו לא התקרב לרמה התרבותית שהרגיש שיש בתכנית זו. גם הרב ניסים אמר דברים 
ברוח זו וציין כי התרשמותו החיובית מהתכנית מבוססת בעיקר על תחושתו כי היא 
ייצרה שיח שתרם למשהו משמעותי ואינטליגנטי, וכן כי השיח לא נגרר לעימות חסר 

תוכן ותוחלת: "הדברים נאמרו ברוח טובה וללא התלהמות."

ד"ר מירו, מנחה התכנית, אמר כי התכנית אפשרה הזדמנות יוצאת מן הכלל להראות 
שאפשר לעשות תכנית רדיו שמבוססת על הקשבה, וכי התכנית נתנה לאנשים הזדמנות 
להגיד את מה שהם רוצים לומר בלי להתערב ולהכתיב להם מה לומר. ד"ר גל לעומת 
וניתוח  דיון  אפשר  לא  בו,  דבק  המנחה  אשר  הסבבים,  של  הקונספט  כי  חושב  זאת 
מעמיק מאחר שבכל פעם השיחה נקטעה. לפיכך הרגיש ד"ר ראובן כי בכל דיון נשארו 

משקעים מהדיון הקודם.

ד"ר מירו מצביע על העובדה כי חוסר הקשבה היא הבעיה העיקרית בתקשורת היום 
והתכנית היא ההוכחה שאפשר להקשיב ואז להתחיל להבין איך חושב האחר: "ניתנה 
הזדמנות לאנשים להביע את מה שהם רצו בשונה מהשיח המקובל, שהוא שיח מתלהם 
ושיח שאינו מקשיב". על פי ד"ר לאון מה שעשה את עיקר ההבדל הוא לא הפורמט 
אלא המנחה - ד"ר מירו - אשר זוהי המומחיות שלו. לטענתו, טון הדיבור הרגוע של 

ד"ר מירו והאינטונציה שלו העניקו תחושה של העמקה והרחבה.

שאלנו את חברי הפאנל עד כמה הרגישו שהתכנית מעודדת פתיחות, היכרות וסובלנות 
לדעות של אחרים, ולכך קיבלנו תשובות שונות: ד"ר ראובן וד"ר לאון לא היו בטוחים 
בהשפעת התכנית על סובלנות המאזינים והצופים. לדברי ד"ר לאון התכנית "שכנעה 
את המשוכנעים". גם גב' ברגר-צור הסתייגה מהשפעת התכנית על המאזינים וציינה 
כי בד"כ אנשים מתחברים מראש לדעה הדומה לשלהם. לעומת זאת, הרב פוברסקי 
הרגיש  הוא  השני".  "הצד  עם  והיכרות  סובלנות  מעודדת  בהחלט  התכנית  כי  הרגיש 
גם אם התכנית לא שינתה את דעתו של אף אחד, היה בה כדי לשנות את היחס  כי 
ל"אחר". לדעתו, נוצרה בתכנית הבנה שה"צד השני" הוא גם אינטליגנטי וחושב ולאו 
דווקא מובל כעדר. הרב ניסים אמר גם הוא כי ההבנה העיקרית שיצאה מהתכנית היא 
ש"אנחנו באותו המתרס למרות השוני... אין מישהו שהוא קל דעת, הכול זה מחשיבה 

וראוי לשוחח על כך!" 

בנוגע למדיום שבו שודרה התכנית, נשמעו דעות לכאן ולכאן. ד"ר לאון אמר כי הרדיו 
הוא מדיום הולם מאחר שיש בו יותר קשב, אך סייג כי יש צורך לנהל נכון את התכנית 
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מבחינת חלוקת הקשב והשיחה. ד"ר גל טען כי הרדיו הוא מדיום טוב ונכון אם רוצים 
להעביר מידע אך מתאים פחות לניהול דיאלוג, וטלוויזיה לדוגמה עדיפה מאחר שבה 
אפשר לראות הבעות פנים ושפת גוף אשר חשובים מאוד בסוג כזה של דיאלוג. ברדיו, 
לדבריו, מאבדים אינפורמציה החשובה להבנת הדברים. הרב ניסים התייחס גם הוא 
גל. לדבריו, ברדיו "קסם מצד אחד  ולחיסרון שהעלה ד"ר  ליתרון שהעלה ד"ר לאון 
וקנס מצד שני". הקסם הוא בכך שלא רואים את המשתתפים, גורם התורם לשחרור 
כי  הזכירה  ברגר-צור  גב'  החזותית.  למדיה  ערך  יש  שני  מצד  אך  באולפן,  הנמצאים 
הוויזואלי  בפן  להתמקד  לא  לאנשים  שמאפשר  הרדיו  את  אוהבת  אישי  באופן  היא 
אלא במסרים ובתוכן. ד"ר מירו אמר באופן דומה כי הוא מאמין שהרדיו הוא מדיום 

מתאים המאפשר להתמקד בתוכן.

בהתייחסם לשילוב אמצעי המדיה השונים, שהודגש בתכנית, אמרו כל המרואיינים כי 
השילוב היה מעניין בעיניהם, מלבד ד"ר גל שאמר כי הוא אינו חושב שהשילוב תרם 
יותר  "לי  לו:  זקוק  היה  בטוח שהוא  לא  כי  מירו שאמר  וד"ר  מיוחד  באופן  לתכנית 
חשוב עניין ההאזנה לתוכן מאשר הרחבת התוכן למדיה אחרים. יותר חשוב לי לשמוע 

ולהקשיב לקולות מאשר לראות עם מי אני מדבר. להתמקד ברעיון".

הצעות קונקרטיות לשינוי שקיבלנו מהמרואיינים: ד"ר גל אמר כי לדעתו תכנית כזו 
צריך להקליט מראש ולערוך. כך אפשר להכניס לתכנית רק את הקטעים המעניינים 
ואף לתת הזדמנות לתקן ולשנות דברים שנאמרו. הרב ניסים וגב' ברגר-צור אמרו כי 
היו  אשר  השטח"  "קולות  השמעת  באמצעות  לתכנית  עניין  יותר  להכניס  היה  צריך 
מעלים ממד עמוק יותר של הדברים. גב' ברגר-צור הציעה לערוך משאל בקרב אנשים 
ומנותק מעט מהשיח  ואוכלוסיות שונות. הדיון לדבריה היה לעתים רציונאלי מאוד 

בחוץ.

בנושאים  שתעסוק  זה  מסוג  קבועה  בתכנית  צורך  יש  לדעתו  כי  אמר  פוברסקי  הרב 
הישראלית  בתקשורת  מקום  יש  לדעתו  האם  נשאל  כאשר  הציבורי.  היום  סדר  שעל 
לתכניות  והורגלנו  שהתרגלנו  פי  על  אף  וכי  שכן,  ספק  אין  כי  ענה  זה  מסוג  לתכנית 
ציבור  את  ולהרגיל  עניין  ליצור  יכולה  כזו  תכנית  גם  ועניין,  אינטריגות  המחפשות 
הצרכנים עם הזמן לתקשורת פחות מתלהמת. גם גב' ברגר-צור אמרה כי הרגילו את 
הציבור לפורמטים היוצרים "אש" אך הדגישה כי זה עניין של חינוך ואפשר להרגיל את 
הציבור לתקשורת אחרת. גם לדעתה יש מקום לתכנית כזו, אם כי אולי בפורמט קצר 

יותר או לא ב"פריים טיים".

באופן דומה אמר הרב ניסים כי חובה להתחיל ליצור תקשורת מסוג זה ולהרגיל את 
יהיה  מסחריים  משיקולים  מנותק  שאינו  ברדיו  כי  מבין  הוא  עמוק.  לשיח  הציבור 
עניין  מעוררת  לא  זה  מסוג  שתכנית  מאחר  כזו  תכנית  לשדר  בעייתי  ואף  יותר  קשה 
ופרובוקציה, אך טוען כי אפשר לעשות זאת תוך חשיבה ויצירת טקטיקה נכונה. ד"ר 
המאזינים  את  נרגיל  אם  וכי  הזה  למקום  ללכת  צריכה  העיתונות  כל  כי  אומר  מירו 

לצרוך סוג כזה של תוכן הוא מאמין שהדברים ישתנו. 
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הסטודנטים  בקרב  שאלונים  הועברו  בתכנית,  המשתתפים  עם  לראיונות  בנוסף 
שהשתתפו בהפקת התכנית במסגרת סמינר שיוחד לכך. 25 סטודנטים מילאו שאלונים 
שכללו  השאלונים  חודשים.  עשרה  של  בהפרש  ובסיומו,  הקורס  בתחילת  שהועברו 
סוגיות  לגבי  עמדות  ציבורי,  שיח  לגבי  לתפיסות  התייחסו  וסגורות,  פתוחות  שאלות 
חברה ומדינה, עמדות כלפי מוסדות ופוליטיקאים, אמון במוסדות פוליטיים והשתתפות 
פוליטית. השאלון שהועבר עם סיום הקורס התייחס גם לחוויית ההשתתפות בסמינר 
מספר  בשל  בנושא.  ועמדות  ידע  רכישת  על  התהליך  להשפעת  וכן  התכניות,  והכנת 
לשאלות  הנבדקים  תשובות  בין  מובהקים  הבדלים  אותרו  לא  המועט,  הנבדקים 

הסגורות )הכמותיות( לפני הסמינר ואחריו.  

השאלות הפתוחות ממחישות כי חוויית העבודה על התכנית נתפסה כחיובית ומהנה, 
כך, בתשובה לשאלה "תאר/י  גורף.  עבור הנבדקים באופן  ומיוחדת  זאת חריגה  ועם 
במספר משפטים את החוויה של הכנת תכניות הרדיו", ענה אחד המשיבים: "הרחבת 
האוניברסיטה  הסטודנטים,  למען  וחשוב  נהדר  מפרויקט  חלק  הרגשתי  אופקים, 
חושב  אני  ומעניקה.  עצומה  הייתה  "החוויה  כי  טען  אחר  משיב  הרדיו".  ולמאזיני 
מדיום  הוא  רדיו  כי  שגורסת  המסורתית  לקופסא  מחוץ  קלאסית  בחשיבה  שמדובר 
לשמע בלבד. כן, הרומנטיקנים יגידו שהוידאו הורס את הרדיו ויש בזה מן האמת, אך 
עם זאת בעולם של היום יש צורך להסתגלות מתמדת כי הדברים משתנים במהירות 
אדירה. לכן, מי שהיה בר מזל ולקח חלק בכל המהלך למד ממנו המון. אני רוצה לקוות 
שימשיכו ויקדמו את המוצר." לשאלה "לפי דעתך, מה היה המרכיבים המוצלחים של 
תכניות הרדיו?" ענה אחד המשיבים: "לראות כיצד נפגשים נציגים של קבוצות שונות 
בחברה הישראלית ולשמוע דעות מנוגדות". משיב אחר התייחס ל"שילוב של אנשים 
מגוונים בעלי רעיונות ודעות כשכל אחד מציע את מה שהוא רואה לנכון ומכאן ניתן רק 

להגיע למקום של הצלחה".
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פרק ו - סיכום ומחשבות להמשך

בנושא  זה"  על  נדבר  "בואו  על שתי תכניות הרדיו  זה הציג את תהליך העבודה  דוח 
השוויון בנטל. אנו סבורים כי קיים פוטנציאל רב לשימוש בפורמט זה ככלי דליברטיבי 
לעיסוק בנושאים עצביים שעל סדר היום הציבורי. במסגרת הדוח סקרנו בצורה מקיפה 

ככל האפשר את התובנות מהתהליך, הלקחים וההיבטים שאפשר לשפר בהמשך. 

היבטים  על  מחשבות  להלן  מוצה.  טרם  בפורמט  הגלום  הפוטנציאל  כי  סבורים  אנו 
שאפשר לבחון בתכניות הבאות: 

• דיאלוג 	 היו  בנטל  השוויון  בנושא  התכניות  מטרות   - שונות  מטרות  הגדרת 
בתחילת  שצוין  כפי  אולם  ומורכב,  טעון  חברתי  בנושא  מושכל  שיח  ויצירת 
הדוח מטרות תהליכי דליברציה יכולות להיות מגוונות. בעתיד אפשר לבחון 
את האפקטיביות של הפורמט בתהליכים דליברטיביים שמטרותיהם מגוונות 

)לדוגמה תהליכים שמטרתם סיוע לגיבוש מדיניות(. 

• "מכנסי" תהליך שונים - בשתי התכניות בנושא השוויון בנטל מכנסי התהליך 	
וקול ישראל. מעניין לבחון  היו בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל 
מה תהיה ההשפעה של מכנסי תהליך אחרים, כגון שר או משרד ממשלתי על 

התהליך. 

• שיתוף ציבור המאזינים והצופים באופן רחב יותר בכל אחד משלבי התכנית 	
)ההכנה, מהלך התכנית ולאחריה( - בהקשר זה, יש מקום לבחון כיצד להעלות 
את כמות המשתתפים ומעורבותם בשיח המקוון בדף הפייסבוק של התכנית 
של  בדרך  )לרבות  השידור  בשעת  יותר  רבים  מאזינים  לערב  אפשר  וכיצד 
העלאתם לשידור(. בהקשרים אלה חשוב לתת את הדעת על הנגשת התכנית 

לכלל קבוצות האוכלוסייה הרלוונטיות ולשיתופן.

• רבות 	 דוגמאות  בעולם  ישנן   – באוניברסיטה  פנימי  באופן  בפורמט  שימוש 
לחינוך  רב  ערך  ישנו  כי  הבנה  במוסדות אקדמיים מתוך  דליברציה  לניסויי 
לחייהם  יציאה  סף  על  הנמצאים  סטודנטים  בקרב  "עמוקה"  לדמוקרטיה 
מתוך  ומשודר  אקדמי  במוסד  נוצר  שהפורמט  ההבנה  מתוך  המקצועיים. 
ביחס  דליברטיבי  ככלי  בו  להשתמש  כיצד  השאלה  עולה  אקדמי  מוסד 
לנושאים פנים אוניברסיטאיים הנוגעים לסטודנטים, לסגל האקדמי ואנשי 

המנהל באוניברסיטה.  

• בחינת סגנונות הנחיה שונים והשפעתם על השיח – הנחיית תהליכי דליברציה 	
יכולה לנוע על גבי הציר אקטיבי – פסיבי )או: מתערב יותר – מתערב פחות(. 
בשתי התכניות אשר נדונו בדוח זה נקט מנחה התכנית בגישה לא מתערבת 
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באופן יחסי, ויהיה מעניין לבחון גישות הנחיה אחרות ואת השפעתן על השיח.

• מול 	 פנים  דליברציה  הכולל  רחב  מתהליך  כחלק  בפורמט  השימוש  בחינת 
פנים או דליברציה מקוונת ברמת האוניברסיטה, ברמה הקהילתית, ברמה 
האזורית וברמה הלאומית. בהקשר זה חשוב להדגיש כי תהליכי דליברציה 
להשתמש  פוטנציאל  קיים  כי  ודומה  וכלים  שיטות  מספר  כוללים  רבים 

בפורמט כמשלים לתהליכים אחרים.

• הצופים 	 הפאלניסטים,  בקרב  עמדות  על  והשפעתו  השיח  חוויית  בחינת 
והמאזינים, ומנחה התכנית. 
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פרק ז- נספחים

נספח 1: צוות ההיגוי של "בואו נדבר על זה"

יוזם ומנחה הסמינר - ד"ר אזי לב און, ראש בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת אריאל

יוצר התוכנית ועורך ראשי - טל לאור, ראש מסלול רדיו בניו מדיה, בית הספר 
לתקשורת, אוניברסיטת אריאל

אחראית תוכן – עו"ד ענת קבילי, מגשרת ומומחית לתהליכי שיתוף פעולה בין מגזרי 
והשתתפות ציבור

מנחה התוכנית- ד"ר מיכאל מירו, מנכ"ל קול ישראל

מנחה ויזואלי- עידן שקד, במאי טלוויזיה

ועדת היגוי- אור גרמן,  משה לוי

מפיקה ראשית-  נתלי גז
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נספח 2: רשימת קרדיטים לסטודנטים בבית הספר לתקשורת

 צוות היגוי 

  אור גרמן
 משה לוי

 צוות תפעול הרדיו

  טל אביטבול
  יעלה גנג'י

 ליהי אליהו

 צוות מדיה דיגיטלית

  רעות קבילו
  ליאת לדרפיין

  שירה לייביצקי
 ענת דוידוביץ

 צוות תקשורת אסטרטגית

  סבינה מדניקוב
  שי אברהם

 אלכסנדרה חייסינה

 צוות מלהקים

  פנינה שפרינגר
  נמרוד פוקסמן

  שירי שביט
 עומר קשביץ

 צוות תחקירנים

  אפי כהני
  מור בן חמו

  יסמין חבשוש
 תחיה נחשוני

 צוות תפעול ויזואלי

  דוד ליזרוביץ
  דנה ליזרוביץ
  סיון בירדוקר

  סתיו זוסמן
  תרצה מצליח

 שירן לוי
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נספח 3: רשימת הנושאים המצומצמת ומסגורם

• יוקר המחיה והקושי להתפרנס בישראל: כיצד יכולים אזרחי המדינה להשפיע?  	

המחאה החברתית של קיץ 2011 הוציאה מעל למליון איש לרחובות, אולם כשנה 
יכולת  לו  אין  כי  בתחושה  שרוי  ישראל  אזרחי  של  המכריע  הרוב  לאחריה  וחצי 
אמיתית להשפיע על קבלת ההחלטות המדינה. כיצד ניתן לתעל את הרצון לשינוי 
האתגרים  עם  בהתמודדות  הרחב  הציבור  של  מקומו  ומה   ,2011 בקיץ  שבוטא 

הכלכליים והחברתיים העומדים לפתחה של המדינה?

• התקשורת והחברה הישראלית: כיצד ניתן לשקם את אמון הציבור בתקשורת?	

דו"ח הדמוקרטיה השנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה מראה כי אמון הציבור 
היא  כיצד  זו?  למגמה  בשנים האחרונות. מהן הסיבות  בירידה  נמצא  בתקשורת 
משפיעה על החברה הישראלית? וכיצד, אם בכלל, ניתן לשקם את אמון הציבור 

בתקשורת? 

• מהו שוויון בנטל וכיצד ניתן לכונן שיח יותר דיאלוגי בנושא זה? 	

נושא השוויון בנטל עלה מחדש לסדר היום הציבורי במערכת הבחירות האחרונה, 
משמעות  לגבי  הן  באוכלוסיה,  שונים  מגזרים  בין  עזות  למחלוקות  עדים  ואנו 
המושג והן לגבי הדרכים להשיגו. מהו שיוויון בנטל? האם עניינו רק בגיוס לצבא 
או גם בנושאים נוספים? כיצד יכולה החברה הישראלית, על חלקיה השונים, לכונן 

שיח יותר דיאלוגי בנושא זה?

• מדיניות ההגירה של ישראל: מהן האופציות האפשריות וכיצד ישפיעו על 	
חיינו?

ישראל  למדינת  תכופות,  לעתים  הציבורי  היום  סדר  על  עולה  שהנושא  למרות 
אין מדיניות הגירה מסודרת לצד חוק השבות. האם ראוי לקבוע מדיניות הגירה 
לישראל? מהן האופציות האפשריות ומה יהיו השלכותיהן על החברה הישראלית 
ראויה  מה  לישראל?  כחוק  נכנסו  אשר  זרים  כלפי  הראוי  היחס  מהו  ואזרחיה? 

להיות המדיניות כלפי מקרים הומינטריים? 

• כיצד ניתן לקדם את השיח בין הקבוצות התרבותיות השונות בישראל? 	

החברה הישראלית של 2013 מפולגת ומפוצלת יותר מאי פעם ומורכבת מקבוצות 
תרבותיות רבות הפועלות כמעט ללא דיאלוג ביניהן. מהן ההשלכות של מצב זה 
וכיצד ניתן לקדם את הדיאלוג בין הקבוצות השונות בחברה? מהו האיזון הראוי 
זהות  ולבטא  מחד,  ולשונות,  לריבוי  מקום  לתת  הישראלית  לחברה  שיאפשר 
של  לפתחה  העומדים  האתגרים  עם  להתמודד  מנת  על  מנגד,  לכידה  ישראלית 

המדינה?
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נספח 4: מסגור ומבנה התוכנית הראשונה

 "בואו נדבר על זה" בנושא "שוויון בנטל": מבנה התוכנית
מבית היוצר של בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל ובשיתוף פעולה עם קול 

 ישראל
10 באפריל 2013, רשת ב', 21:00-23:00

התוכנית תחולק לשלושה חלקים בני כעשרים דקות כל אחד. להלן פירוט קצר אודות 
הנושאים שידונו והשאלות שיועלו בכל אחד מהם: 

חלק א': מה אומר מבחינתי ומבחינת המגזר אליו אני שייך המושג "שוויון בנטל"? 
האם הייתי מגדיר/ה את הנושא אחרת?

נושא גיוס חרדים לצה"ל ושילובם במעגל העבודה נמצא בשיח הציבורי, ברמה כזו או 
אחרת, מאז קום המדינה. נושא שילובם של בני המגזר הערבי בשירות הלאומי-אזרחי 
)בו לא נעסוק בתוכנית( נמצא על סדר היום, במידה פחותה יותר, מזה שנים. אולם, 
"שוויון  במונח  הללו  הנושאים  לשני  בהקשר  להשתמש  החלו  האחרונות  בשנים  רק 
בנטל". אנחנו שומעים בשיח הציבורי קולות הסבורים כי המונח "שוויון בנטל" - ראוי 
והזכות להגן  יש המדברים על "ההשתתפות בחיים הישראליים", "החובה  שישתנה. 
הפאנל  חברי  אל  שלנו  הראשונה  השאלה  ועוד.  מהעוגה"  לנתח  "זכות  המדינה",  על 
תהיה: מה דעתכם על המונח "שוויון בנטל"? האם הייתם מגדיר/ים אותו באופן שונה? 
ואם כן – כיצד? שאלות נוספות שנשאף להתייחס אליהן, ככל שהזמן יאפשר, הן כיצד 
אם  המונח,  שינוי  לדעתכם  וכיצד  הציבורי?  השיח  על  בנטל"  "שוויון  המונח  משפיע 

בכלל, ישפיע על השיח?

חלק ב': מאיפה אני והמגזר שלי מגיעים לשיח בנושא "שוויון בנטל" ומה המשמעות 
של השתתפות בנטל מבחינתנו?

בחלק זה הזה נבקש מכל אחד מהמשתתפים, לומר מאיפה הוא והמגזר שלו מגיעים 
לשיח בנושא "שוויון בנטל" ומה המשמעות של השתתפות בנטל מבחינת המגזר שלו, 
תוך דגש על נתונים ונרטיבים שחשוב לכם לשתף ושנראה לכם שמגזרים אחרים אינם 
השאלות  אחת  היא  והדיאלוג  ה"איך"  שאלת  כזכור,  שלכם.  המגזר  אודות  יודעים 
המרכזיות אשר עומדות לנגד עינינו, ואחת ההנחות שלנו היא כי לציבור, או לכל אחד 
מהמגזרים הרלוונטיים, חסר ידע בנושאים שעומדים על הפרק, וכי ברוב המקרים כל 

מגזר "מדבר לעצמו" והקולות אינם נשמעים מספיק ממגזר אחד לשני. 

בנטל" מתנהל?  בנושא "שוויון  על האופן שבו השיח הציבורי  ג': מה דעתכם  חלק 
כיצד ניתן לשפר את איכות השיח הציבורי?
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בנטל"  "שוויון  בנושא  הציבורי  בשיח  משהו  כי  היא  הזה,  בחלק  שלנו  היסוד  הנחת 
בציבור הישראלי כחלק מ"שיח של חרשים". בתחילת  כולנו  ומשאיר את  עובד  אינו 
חלק זה נרצה לברר באופן מעמיק יותר כיצד מתנהל כיום השיח לגבי "שוויון בנטל", 
ונבקש ממי מכם שמעונין, להתייחס לשאלה: מה בעיניו או בעיניה "אינו עובד" כיום 
בשיח הציבורי, וכמובן - מה "כן עובד". נבקש כי תתייחסו לנקודת המבט של המגזר 
שלכם תוך התייחסות להקשרים בהם קיים קושי לבטא את הנרטיב של המגזר שלכם. 
בחלק השני נבקש מכם לשוחח על השאלה: כיצד אנו רוצים שהשיח הציבורי יראה, 
ומה באופן קונקרטי ניתן לעשות כדי לקדם אותו )בכל מגזר, מול מקבלי ההחלטות, 
בתקשורת, או ביחס לכל "שחקן" אחר בזירה הציבורית(. הרציונל הוא ששיח ציבורי 
טוב יותר יסייע בקבלת החלטות טובות יותר וכן יחזק את החברה הישראלית ויתרום 

לחוסנה הלאומי.
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נספח 5: פסקאות השיווק של התוכנית הראשונה

 "בואו נדבר על זה" בנושא "שוויון בנטל"
10 לאפריל 2013, 21:00-23:00

רשת ב' של קול ישראל

נושא ה"שוויון בנטל" מלווה את מדינת ישראל למן הקמתה, ובשנה האחרונה, בעקבות 
אירועים כגון: ביטול "חוק טל" על ידי בג"ץ בתחילת 2012, הקמת הוועדה לקידום 
השילוב בשירות והשיוויון בנטל )"ועדת פלסנר"( והעלאת הנושא לסדר היום הציבורי 
על ידי מפלגות כמו "יש עתיד", ה"בית היהודי" ו"קדימה" - הוא תופס חלק נכבד מן 

השיח הציבורי.

עיקר השיח הציבורי נסוב כיום - ולמעשה מאז קום המדינה בהיקפים שונים - סביב 
יותר  גיוס חרדים לצה"ל. עם זאת, בשנים האחרונות מתקיים גם שיח ציבורי, קטן 

בהיקפו, בנוגע לשילוב המגזר הערבי בשירות אזרחי לאומי ומשמעויותיו.

דיאלוג  מקיימת  אינה  הישראלית  החברה  כי  דומה  הנרחב,  הציבורי  הדיון  למרות 
כי  היא  התחושה  פעם  ולא  אלה  חשובים  בנושאים  השונים  מגזריה  בין  משמעותי 

מתקיים "דו שיח של חרשים" בהם כל "צד" "משכנע את עצמו".

בתוכנית הרדיו בואו נדבר על זה, מבית היוצר של בית הספר לתקשורת באוניברסיטת 
אריאל, ובשיתוף פעולה עם "קול ישראל" ננסה לדון בשאלות העולות בקשר לנושא זה 
באופן שונה מהשיח הציבורי והתקשורתי הנהוג בדרך כלל. באמצעות פאנל של נציגים 
מהמגזר החרדי, דתי-לאומי וחילוני, כמו גם מומחים מהאקדמיה ומהפרקטיקה, ננסה 
יותר: מה המשמעות של "שוויון בנטל" עבור המגזרים השונים  לברר באופן מעמיק 
ידע על מישנהו על מנת  ונרטיבים חשוב שכל מגזר  נתונים  בחברה הישראלית? אילו 
להבין טוב יותר את הסוגיות? וכיצד ניתן לקדם שיח יותר דיאלוגי בין החלקים השונים 

בחברה הישראלית בנושאים אלה? 

התוכנית תשודר ב- 10 לאפריל 2013 בין 21:00-23:00 ברשת ב' של קול ישראל, ותונחה 
על ידי מיכאל מירו, מנכ"ל קול ישראל. 
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משתתפי הפאנל יהיו: 

• ד"ר ראובן גל, ראש ראש פרויקט "שילוב חרדים" במוסד שמואל נאמן למחקר 	
מדיניות חברתית בטכניון ולשעבר ראש מינהלת השירות האזרחי-לאומי במשרד 

ראש הממשלה וסגן יו"ר המועצה לבטחון לאומי.

• בדרגת סא"ל מצה"ל 	 ופרש   2005 לשנת  עד  צבאי  כרב  שימש  פוברסקי,  דב  הרב 
לאחר שבין היתר שימש כרב ביה"ס לקצינים ומפקדים בצה"ל, כרב אוגדת יהודה 

ושומרון ולאח"כ אף כרב עוצבת מודיעין המונה כ-6000 איש.  

• הרב יצחק נסים, ראש המכינה הקדם צבאית אלישע ורב במכון פוע"ה	

• גב' זהרה ברגר-צור, חברת הנהלה בפורום לשוויון בנטל	
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]פיסקה שיווקית קצרה[

מהו "שיוויון בנטל"? האם עניינו רק בגיוס לצבא או שמא מדובר בנושאים נוספים? 
מהן דרכים נוספות להאיר את המושג? וכיצד יכולה החברה הישראלית, על חלקיה 

השונים, לכונן שיח יותר דיאלוגי בנושא זה?

שאלות אלה ואחרות יידונו בתוכנית הרדיו בואו נדבר על זה, פרויקט משותף של בית 
הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל ו"קול ישראל", אשר תשודר ביום רביעי, ה- 10 
http:// לאפריל 2013, בין 21:00 ל- 23:00 ברשת ב' של קול ישראל ובאתר האינטרנט

.radio106.koh.co.il

בואו נדבר על זה הינה תכנית דיונים רדיופונית וויזואלית, חוצת מדיה, אשר עוסקת 
בנושאים רלוונטיים ועצביים שיש עליהם מחלוקות בקרב הציבור. מטרות התוכנית 
ומגוונות  חדשות  מזוויות  סוגיות  להאיר  בבית,  ולצופים  למאזינים  ידע  להנגיש  הן 
ולכונן חווית שיח שונה ומקיפה יותר מזו הנהוגה בדרך כלל באמצעי התקשורת ובשיח 

הציבורי.

 בתוכנית, אשר תונחה על ידי מנכ"ל קול ישראל ומנחה התוכנית "שעת חברה", ד"ר
דתי-לאומי, החרדי,  מהמגזרים  נציגים  פאנל:  חברי  ארבעה  ישתתפו  מירו,   מיכאל 
 חילוני וכן אנשי אקדמיה ופרקטיקה. ציבור המאזינים והצופים באינטרנט מוזמנים
זה" על  נדבר  "בואו  של  הפייסבוק  דף  באמצעות  התוכנית  במהלך  לדיון    לתרום 

.)https//:www.facebook.com/bonedaberalze( 

לפרטים נוספים אודות התוכנית:

  .http://buz.arieluc.org/2013-03-2013/letstalk_equal

http://radio106.koh.co.il/
http://radio106.koh.co.il/
https://www.facebook.com/bonedaberalze
http://buz.arieluc.org/2013-03-2013/letstalk_equal
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נספח 6: מסגור ומבנה התוכנית השניה

"בואו נדבר על זה" בנושא שוויון בנטל: חלק ב'

מבית היוצר של אוניברסיטת אריאל ובשיתוף פעולה עם קול ישראל

נמשיך לעסוק בתוכנית  זה"  על  נדבר  "בואו  בעקבות הצלחת התוכנית האחרונה של 
הישראלית.  לחברה  השונים  המגזרים  ובתרומת  בנטל"  "השוויון  בנושא  הקרובה 
התוכנית תונחה על ידי מיכאל מירו, מנכ"ל קול ישראל ומגיש התוכנית "שעת חברה", 

ותשודר ביום רביעי, ה- 22 למאי 2013 בין השעות 21:00-23:00. 

התוכנית תחולק לשלושה חלקים: 

חלק א' יעסוק בשאלה כיצד היינו רוצים לראות את התרומה של כל מגזר ומגזר לחברה 
באוכלוסיה הישראלית,  והקבוצות השונות  בין המגזרים  ואת היחסים  הישראלית, 

בעוד 10 שנים מהיום? 

רוצה  הייתי  כיצד  האחד,  היבטים:  משני  לשאלה  להתייחס  יתבקשו  המשתתפים 
שהמגזר שלי ישתתף בחיים החברתיים בישראל בעוד 10 שנים מהיום )מבחינת גיוס 
לצה"ל, שירות לאומי, תעסוקה ודרכי תרומה אחרות(, וההיבט השני, מה יהיה המצב 
 הרצוי מבחינת היחסים בין הקבוצות והמגזרים השונים בחברה בעוד 10 שנים מהיום. 
בשנה  בנטל"  "השוויון  בשאלת  העיסוק  האחת,  שלוש:  הן  שלנו  המוצא  הנחות 
בתוכנית  ציין  מן  רפי  שד"ר  כפי  ותזזיתי.  אמוציונלי  אינטנסיבי,  הוא  האחרונה 
הראשונה, התקשורת מסקרת את הנושא באופן מקוטע ולא רציף ותוך מעבר מסיפור 
)אייטם( לסיפור. ההנחה היא כי אם "נשים בצד" את האקטואליה לשעה קלה וננסה 
להסתכל "מעבר לאופק" אליו אנו רגילים להסתכל נוכל לנהל שיח יותר ענייני, קשוב 
את  לחדד  עשוי  הללו  בשאלות  שהדיון  היא  השניה  המוצא  הנחת  וקונסטרוקטיבי.  
"שוויון  בנושא  כיום  המושמעות  העמדות  ביסוד  העומדים  והנרטיבים  העקרונות 
בנטל", כמו גם להאיר את המשותף בין המגזרים ולא רק את השונה. הנחת המוצא 
קבלת  לצורך  חשובה  היא  טווח  ארוכי  ומטרות  יעדים  על  חשיבה  כי  היא  השלישית 

החלטות מדיניות טובות יותר בהווה. 

חלק ב': בחלק זה נעסוק בשאלה מה כל מגזר בנפרד, והחברה הישראלית בכללותה, 
יכולים לעשות על מנת לקדם את היעדים שהוצגו בחלק א'? 

בחלק זה ננסה לחשוב כיצד "הרצוי" עליו שוחחנו בחלק הראשון "פוגש" את ה"מצוי" 
לכוחות  שלו,  המגזר  של  המבט  מנקודת  להתייחס,  מהפאנליסטים  אחד  מכל  ונבקש 
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)חוזקות( שיכולים לסייע לקידום המטרות שהועלו בחלק א' כמו גם למגבלות ולקשיים 
וכיצד ניתן להתגבר על המגבלות והקשיים. בין היתר, נבקש גם מהמשתתפים להתייחס 
לשאלה מה כל מגזר יכול לעשות בתוכו על מנת לקדם את הנושאים שהועלו ולקדם את 

ההבנה בין המגזרים השונים. 

חלק ג': בחלק זה נבדוק כיצד הפאנליסטים מעונינים כי מקבלי ההחלטות יתייחסו 
לנושאים אותם העלו? 

בחלק זה נחזור לישראל במאי 2013, בה המחלוקת הציבורית בנושא "השוויון בנטל" 
נמצאת בשיא, וועדה קואליציונית ברשות יעקב פרי עוסקת בגיבוש המלצות מדיניות 
בשוויון בנטל. בחלק זה נברר איך הפאנליסטים היו רוצים שהנושאים שהועלו בדיון 
פרי תתייחס  שוועדת  רוצים  היו  כיצד  ועכשיו".  "כאן  על החלטות המדיניות  ישפיעו 
אליהם?  יתייחסו  והכנסת  שהממשלה  רוצים  היו  כיצד  ידם?  על  שהועלו  לנושאים 
והאם היו רוצים לראות שיח אחר בין קובעי המדיניות לבין מנהיגים בכל מגזר כמו גם 

הציבור בכללותו בנושאים אלה?
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נספח 7: פסקאות השיווק לתוכנית השניה 

כיצד היינו רוצים לראות את "הנשיאה בנטל" והתרומה של כל מגזר ומגזר לחברה 
הישראלית בעוד עשור? כיצד היינו רוצים שהיחסים בין המגזרים השונים בחברה 

הישראלית יראו בתוך עשור? וכיצד על כולנו לפעול היום על מנת להגשים את 
היעדים הללו? 

בשאלות אלה ואחרות נעסוק בתוכנית הקרובה של "בואו נדבר על זה", מבית היוצר 
של בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל ובשיתוף פעולה עם "קול ישראל". 

ידי ד"ר מיכאל מירו, מנכ"ל קול ישראל ומנחה התוכנית "שעת  התוכנית תונחה על 
חברה", ותשודר ביום רביעי, ה- 22 למאי 2013 בין השעות 21:00-23:00 ברשת ב' של 

קול ישראל ובאתר האינטרנט: 

http://radio106.koh.co.il

בואו נדבר על זה הינה תכנית דיונים רדיופונית וויזואלית, חוצת מדיה, אשר עוסקת 
בנושאים רלוונטיים ועצביים שיש עליהם מחלוקות בקרב הציבור. מטרות התוכנית 
ומגוונות  חדשות  מזוויות  סוגיות  להאיר  בבית,  ולצופים  למאזינים  ידע  להנגיש  הן 
ולכונן חווית שיח שונה ומקיפה יותר מזו הנהוגה בדרך כלל באמצעי התקשורת ובשיח 

הציבורי. 

בתוכנית ישתתפו ארבעה חברי פאנל - נציגים מהמגזרים החרדי, דתי-לאומי, חילוני 
וכן אנשי אקדמיה ופרקטיקה. 

ציבור המאזינים והצופים באינטרנט מוזמנים לתרום לדיון במהלך התוכנית באמצעות 
דף הפייסבוק של התוכנית. 

לפרטים נוספים אודות התוכנית:

.http://buz.arieluc.org/2013-03-2013/letstalk_equal

http://radio106.koh.co.il/
https://www.facebook.com/bonedaberalze
http://buz.arieluc.org/2013-03-2013/letstalk_equal


40

פיסקה שיווקית ארוכה לתוכנית השניה

 "בואו נדבר על זה" בנושא "שוויון בנטל"
22 למאי 2013, 21:00-23:00

רשת ב' של קול ישראל

בית  של  היוצר  מבית  זה",  על  נדבר  "בואו  של  האחרונה  התוכנית  הצלחת  בעקבות 
נמשיך  ישראל",  "קול  עם  פעולה  ובשיתוף  אריאל  באוניברסיטת  לתקשורת  הספר 
לעסוק בתוכנית הקרובה בנושא "השוויון בנטל" ובתרומת המגזרים השונים לחברה 

הישראלית. 

ידי ד"ר מיכאל מירו, מנכ"ל קול ישראל ומגיש התוכנית  התוכנית תונחה על 
"שעת חברה", ותשודר ביום רביעי, ה- 22 למאי 2013 בין השעות 21:00-23:00 

http://radio106.koh.co.il :ברשת ב' של "קול ישראל" ובאתר האינטרנט

בנטל"  "הנשיאה  את  לראות  רוצים  היינו  כיצד  בשאלות:  נעסוק  הקרובה  בתוכנית 
רוצים  היינו  כיצד  עשור?  בעוד  הישראלית  לחברה  ומגזר  מגזר  כל  של  והתרומה 
שהיחסים בין המגזרים השונים בחברה הישראלית יראו בתוך עשור? וכיצד על כולנו 

לפעול היום על מנת להגשים את היעדים הללו? 

האחרונה  בשנה  בנטל"  ה"שוויון  בנושא  העיסוק  כי  הן  שלנו  המוצא  הנחות 
באופן  הנושא  את  מסקרת  התקשורת  ותזזיתי.  אמוציונלי  אינטנסיבי,  הוא 
אם  כי  היא  ההנחה  לסיפור.  )אייטם(  מסיפור  מעבר  ותוך  רציף  ולא  מקוטע 
לאופק"  "מעבר  להסתכל  וננסה  קלה  לשעה  האקטואליה  את  בצד"  "נשים 
וקונסטרוקטיבי.  קשוב  ענייני,  יותר  שיח  לנהל  נוכל  להסתכל  רגילים  אנו   אליו 
את  יותר  טוב  באופן  להבין  נוכל  הדיון  במהלך  כי  גם  היא  שלנו  התקווה 
בנושא  כיום  המושמעות  העמדות  ביסוד  העומדים  והנרטיבים  העקרונות 
השונה.  את  רק  ולא  המגזרים  בין  המשותף  את  להאיר  גם  כמו  בנטל",   "שוויון 
הנחת מוצא נוספת היא כי חשיבה על יעדים ומטרות ארוכי טווח היא חשובה לצורך 

קבלת החלטות מדיניות טובות יותר בהווה. 

בתוכנית ישתתף פאנל של נציגים מהמגזר החרדי, דתי-לאומי וחילוני, כמו גם מומחים 
מהאקדמיה ומהפרקטיקה אשר יועלו לשידור במהלכו. 

http://radio106.koh.co.il/
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התוכנית תונחה כאמור על ידי ד"ר מיכאל מירו, מנכ"ל קול ישראל, ומשתתפי הפאנל 
יהיו: 

• ד"ר נסים ליאון, מרצה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת 	
ספרו  בישראל.  וחברה  דת  ביחסי  היתר,  בין  עוסקים,  מחקריו  בר-אילן. 
'חרדיות רכה' על ההתחדשות הדתית ביהדות המזרחית בת זמננו התפרסם 

לפני כשנתיים בהוצאת יד בן צבי.         

• הרב דב פוברסקי, שימש כרב צבאי עד לשנת 2005 ופרש בדרגת סא"ל מצה"ל 	
לאחר שבין היתר שימש כרב ביה"ס לקצינים ומפקדים בצה"ל, כרב אוגדת 

יהודה ושומרון ולאח"כ אף כרב עוצבת מודיעין המונה כ-6000 איש.  

• הרב יצחק נסים, ראש המכינה הקדם צבאית אלישע ורב במכון פוע"ה	

• גב' זהרה ברגר-צור, חברת הנהלה בפורום לשוויון בנטל	
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נספח 8: תחקיר לתוכנית בנושא "שוויון בנטל"

מבית היוצר של בית הספר לתקשורת של אוניברסיטת אריאל ובשיתוף פעולה עם 
קול ישראל

10 לאפריל 2013, 21:00-23:00

רשת ב' של קול ישראל

בעקבות  הציבורי,  בשיח  נכבד  חלק  בנטל"  ה"שוויון  נושא  תופס  האחרונה  בשנה 
אירועים כגון: ביטול "חוק טל" על ידי בג"ץ בתחילת 2012, הקמת הוועדה לקידום 
השילוב בשירות והשיוויון בנטל )"ועדת פלסנר"( והעלאת הנושא לסדר היום הציבורי 

בבחירות האחרונות על ידי מפלגות כמו "יש עתיד", ה"בית היהודי" ו"קדימה"3.

עיקר השיח הציבורי נסוב כיום, ולמעשה בהיקפים כאלה ואחרים מאז קום המדינה 
ובפרט משנות ה- 90, סביב גיוס חרדים לצה"ל, אולם בחודשים האחרונים מתקיים גם 
שיח ציבורי, קטן בהיקפו, בנוגע לשילוב המגזר הערבי בשירות האזרחי ומשמעויותיו.

נוגעות למספר היבטים חברתיים, כלכליים ומבצעיים,  ההשלכות של "שוויון בנטל" 
הנוגעים בראש ובראשונה בערך השוויון. לנושא גם השלכות בהיבטי התעסוקה, התוצר 
הלאומי של מדינת ישראל, העמקת השסעים והקיטוב בחברה הישראלית והמשמעות 

של להיות אזרח במדינת ישראל. 

דיאלוג  מקיימת  אינה  הישראלית  החברה  כי  דומה  הנרחב,  הציבורי  הדיון  למרות 
משמעותי בין מגזריה השונים בנושאים חשובים אלה ולא פעם התחושה היא מתקיים 

"דו שיח של חרשים" ולמעשה כל "צד" "משכנע את עצמו".

בתוכנית הרדיו בואו נדבר על זה, מבית היוצר של בית הספר לתקשורת באוניברסיטת 
אריאל, ובשיתוף פעולה עם "קול ישראל" ננסה לדון בשאלות העולות בקשר לנושא זה

 באופן שונה מהשיח הציבורי והתקשורתי הנהוגים בדרך כלל.באמצעות פאנל של נציגים

מהמגזר החרדי, דתי-לאומי וחילוני, כמו גם מומחים מהאקדמיה ומהפרקטיקה, ננסה 
יותר: מה המשמעות של "שוויון בנטל" עבור המגזרים השונים  לברר באופן מעמיק 
ידע על מישנהו על מנת ונרטיבים חשוב שכל מגזר  נתונים  בחברה הישראלית? אילו 

3 התחקיר נכתב על ידי עו"ד ענת קבילי, מומחית לתהליכי שיתוף פעולה בין מגזרי והשתתפות ציבור, בשיתוף עם 
תחקירני התוכנית: אפי כהני, יסמין חבשוש, מור בן חמו, תחיה נחשוני והמפיקה הראשית: נתלי גז.
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החלקים  בין  דיאלוגי  יותר  שיח  לקדם  ניתן  וכיצד  הסוגיות?  את  יותר  טוב  להבין   
השונים בחברה הישראלית בנושאים אלה? 

גיוס לצה"ל: המסגרת החקיקתית

הראשונה  ההוראה  חוק.  הוראות  מספר  של  יוצא  פועל  הינה  בצה"ל  השירות  חובת 
מצויה בסעיף 4 לחוק יסוד: הצבא, הקובע כי: 

"החובה לשרת בצבא והגיוס לצבא יהיו כפי שנקבע בחוק או מכוחו". 

ההוראה השניה מצויה בפקודת צבא הגנה לישראל, התש"ח-1948 הקובעת בסעיף 2, 
כי:

"במצב חירום יונהג גיוס חובה לצבא-הגנה-לישראל על כל שירותיו. גיל חייבי הגיוס 
יהיה כפי שייקבע על ידי הממשלה הזמנית". 

ההוראה השלישית מצויה בפקודת סדרי שלטון ומשפט, שהחילה מצב חירום במדינת 
ישראל, החל מהקמתה. מצב חירום זה עומד בתוקפו עד היום.

ההוראה הרביעית מצויה בסעיף 13 לחוק שירות הביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986, 
לפיו:

"פוקד רשאי, בצו, לקרוא –

הגילים  באחד  והוא  לשירות  כשר  שנמצא  גבר,  ליוצא-צבא,   )1(
שמשמונה עשרה עד עשרים ותשע, או שהוא רופא או רופא שיניים והוא 

באחד הגילים שמשלושים עד שלושים ושמונה;

הגילים  באחד  והיא  לשירות  כשרה  שנמצאה  אשה,  ליוצא-צבא,   )2(
שיניים  רופאת  או  רופאה  שהיא  או  ושש,  עשרים  עד  עשרה  משמונה 

והיא באחד הגילים שמעשרים ושבע עד שלושים ושמונה,

להתייצב, תוך התקופות הנזכרות בסעיף 20, לשירות סדיר במקום ובזמן שקבע בצו 
הפוקד, או מי שהוא הסמיך לכך, ואותו יוצא-צבא חייב להתייצב כאמור".

 "יוצא-צבא" מוגדר בחוק כ: 

"אזרח ישראלי או תושב קבוע שמלאו לו שמונה עשרה שנים וטרם קיבל 
פטור משירות ביטחון מחמת גיל לפי סעיף 36א".

בסעיפים 39 ו- 40 לחוק נקבעו מספר מצומצם של עילות פטור לנשים: אם לילד ואשה 
הרה, אשה נשואה וטעמים שבמצפון או שבהכרה דתית. 
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המגזר החרדי 

עד לחקיקת חוק טל, דחיית שירות ומתן פטור ממנו לחרדים נעשתה מכח סעיף 36 
לחוק שירות הבטחון, שהינו סעיף כללי המסמיך את שר הבטחון לפטור משירות או 

לדחותו מטעמים שונים:

הקשורים  מטעמים  כן  לעשות  ראה  אם  בצו,  רשאי  הבטחון  שר   .36 
לישראל,  צבא-הגנה  של  המילואים  כוחות  או  הסדירים  הכוחות  בהיקף 
המשק  או  הבטחונית  ההתיישבות  החינוך,  בצרכי  הקשורים  מטעמים  או 

הלאומי, או מטעמי משפחה או מטעמים אחרים - 

יוצא-צבא   שאינו  ביטחון  לשירות  מיועד  או  יוצא-צבא  לפטור   )1(               
               מחובת שירות סדיר, או להפחית את תקופת שירותו;

או  מסויימת  לתקופה  מילואים  שירות  מחובת  יוצא-צבא  לפטור   )2(
לחלוטין;

יוצא-צבא,  יוצא-צבא או מיועד לשירות בטחון שאינו  לפי בקשת   )3(
לדחות בצו, לתקופה שיקבע בו, את מועד ההתייצבות שנקבע לאותו אדם 
לפי חוק זה לרישום, לבדיקה רפואית או לשירות בטחון או להמשך שירות 

זה אם כבר החל בשירות.

בית המשפט העליון קבע כי אין להסתמך על סעיף זה על מנת לתת פטור למגזר שלם 
)החרדים( והדבר הביא להקמת ועדת טל ולחקיקת חוק טל אשר בוטל בפברואר 2012. 
עם ביטולו של חוק טל, "חזר"  סעיף 36 לחוק שירות הבטחון להיות הסעיף שמכוחו 
נדחה שירותם של חרדים וניתן להם פטור, אולם  על פי החלטת בית המשפט העליון על 

הכנסת לגבש הסדר חדש המתמודד עם הכשלים שבחוק טל. 

המגזר הערבי

לשירות  הערבית  האוכלוסייה  מרבית  נקראה  לא  ישראל  מדינת  של  הקמתה  מאז 
בצה"ל. גם אוכלוסיה זו לא הוחרגה בחוק שירות הבטחון, אולם הפוקד נמנע מלקרוא 
הסיבות  הגיוס.  מחובת  למעשה,  הלכה  אותם,  פוטר  ובכך  לשירות  ולבנותיה  לבניה 

להחרגה זו שונות מהסיבות שעומדות בייסוד הפטור מהגיוס לחרדים.

בראשית ימי המדינה, לא נקראו לשירות העדות הדרוזית והצ'רקסית אולם במהלך 
השנים הביעו ראשי העדות את רצונם לשילוב בניהם בגיוס לצה"ל ומשנות ה-50 הם 

משולבים בשירות צבאי. 
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הדעה הרווחת היא כי שלושה טעמים עיקריים מצויים ביסוד החלטה זו4: 

הערבית . 1 מהאוכלוסיה  חלק  שמקיימת  בזיקה  עיקרו  הביטחוני:  הטעם 
בישראל לעם הפלסטיני ולמדינות ערב העוינות את ישראל; 

הטעם ההומניטארי: הטלת חובת גיוס על אוכלוסיה שאינה בהכרח מזוהה . 2
עם מדינת ישראל, עלולה לגרום לפגיעה ברגשותיהם ובמצפונם; 

הטעם האידיאולוגי: בהיות המדינה "מדינה יהודית" אין לדרוש מהמיעוט . 3
הערבי לגלות נאמנות למדינה ולמוסדותיה. 

במידה ובן העדה הערבית חפץ להתגייס הוא נדרש לעמוד בתנאי סף ייחודיים, הגבוהים 
מתנאי הסף שלהם נדרש המתגייס היהודי.

המגזר החרדי

נתונים כלליים5:

• אוכלוסית החרדים מונה בין 750,000 ל- 800,000 בני אדם6	

• היא מהווה כ- 10% מהאוכלוסיה היהודית	

• שיעור הילודה במגזר החרדי הינו כ- 5% בשנה )מהגבוהים בעולם( 	

• החברה החרדית מתאפיינת בהתבדלות ובהסתגרות	

• החברה החרדית היא הטרגונית ומורכבת ממספר זרמים 	

• לימוד התורה ממלא את מרבית חיי המעשה של הגברים )רק 52% מהגברים 	
החרדיםמשולבים במעגל העבודה לעומת 61% מהנשים7(.

• לעומת 	 לחודש  ש"ח    6,100 הינה  חרדית  למשפחה  הממוצעת  ההכנסה 
 12,000 למשק בית לא לא חרדי8; כ- 50% מן החרדים הם מתחת לקו העוני.

4 שם.
5 למעט אם צוין אחרת - מתוך הרצאתו של ד"ר ראובן גל בנושא: "הרקע, הצורך, האילוצים וקווים לפתרון אפשרי", 

 .)Youtube -ב- 3/5/2012 בכנס בנושא "חוק טל: לאן?" במכון למחקרי בטחון לאומי )ניתן לראות את ההרצאה ב
6 מתוך ויקיפדיה, ערך "יהדות חרדית". 

7 שם.
8 מתוך דו"ח של ח"כ יוחנן פלסנר, יו"ר הוועדה לקידום השילוב בשירות והשוויון בנט"ל, יולי 2012 )דו"ח פלסנר(, 

בעמ' 37.
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מיהו חרדי? 9

"חלק מוגדר ומובחן בחברה היהודית, הרואה עצמו מחויב להלכה, כפי שהתפתחה 
על ידי האוטוריטות המוסמכות במסורת היהודית". )מ. פרידמן, 1991(. 

חשוב לזכור כי האוכלוסיה החרדית מגוונת מאד ומורכבת ממספר זרמים. 

למטרות פ-ורמליות כמו גיוס לצבא או מתן הטבות משתמשים בדרך כלל ב"סוג 
כישיבות  שמוכרות  בישיבות  למד  האם  )כלומר:  למד"  שבו  האחרון  הספר  בית 

"תורתם אומנותם"(. 

החרדים ושאלת הגיוס לצה"ל

 הסדר "תורתם אומנותם" 
מקום המדינה ועד 1977

הסדר "תורתם אומנותם" הינו הסדר לדחיית שירות צבאי לתלמידי ישיבות גבוהות 
המדינה,  הקמת  עם  החל  ההסדר  תורה.  ללימוד  עיתותיהם  כל  את  מקדישים  אשר 
בחורי   400 בו  נכללו  תחילתו  עם  גוריון.  בן  דוד  הראשון,  הממשלה  ראש  בהחלטת 

ישיבות שהיוו 0.07% מ- 600,000 התושבים שהיו אז במדינה10. 

שני גורמים עיקריים הביאו להחלטתו של ראש הממשלה בן גוריון:

• שימור אחדות העם - באותה עת, מנהיגי היהדות החרדית, בני הישוב היישן 	
של  מעמדה  את  לחזק  נועדה  והפשרה  המדינה  להקמת  התנגדו  בירושלים, 

הממשלה החדשה, הן כלפי פנים והן כלפי הקהילה הבינלאומית11. 

• קימום עולם התורה - "הנכונות לפשרה זו נבעה ככל הנראה מהנכונות לשמר 	
השואה.  בתקופת  אירופה  קהילות  של  חורבנן  בעקבות  הישיבות  עולם   את 
היא נתפסה באותו הזמן כמעין עוגן הצלה לעולם הולך ונעלם, שיש לו ערך 
תרבותי והיסטורי מבחינת החברה היהודית", כותבת פרופ' דפנה ברק-ארז 

)כיום שופטת בית המשפט העליון(.12  

9 מתוך הרצאתו של ד"ר ראובן גל - ראו הערת שוליים 5.
10 דו"ח פלסנר בעמ' 11, בהתבסס על דו"ח מבקר המדינה 39, 1988.

11 דו"ח פלסנר, עמ' 12-13.
12 דפנה ברק-ארז, גיוס בחורי הישיבות: מפשרה למחלוקת, צומתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל, דבורה הכהן, 

משה ליסק )עורכים(, שדה בוקר )תש"ע 2010(, עמ' 15.
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בשנות ה- 50 וה- 60 התקיימו מעת לעת דיונים בנושא הסדר "תורתם אומנותם" אולם 
הם לא שינו את ההסדר באופן מהותי. במהלך אותן שנים התגייסו חלק מבני הציבור 
החרדי לצה"ל. כך, למשל בגלגולו הראשון של הנח"ל החרדי בשנות ה- 60 שירתו בו 

למעלה מ- 1,000 חרדים13. 

לצה"ל  מגיוס  הפטורים  הישיבות  בני  של  המכסה  את  הממשלה  שינתה   1968 בשנת 
והעמידה אותה על 14.800

הסדר "תורתם אמנותם" משנת 1977 

מההסכם  וכחלק   ,1977 בשנת  לשלטון  בגין  מנחם  בראשות  הליכוד  עליית  עם 
להסדר  למצטרפים  המכסה  הוסרה  החרדית,  ישראל"  "אגודת  עם  הקואליציוני 
"תורתם אומנותם" וההסדר אף הורחב, ללא מגבלה, לחוזרים בתשובה שלא למדו עד 

אותה עת בישיבה15. 

למרות שההסדר הפך למדיניות כוללת, במשך שנים )עד ל"חוק טל"( הוא לא הוסדר 
בחקיקה, אלא הסתמך על סמכותו הכללית של שר הבטחון להחליט על דחיה בגיוס 
או על פטור מהגיוס לפי סעיף 36 חוק שירות הבטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו-1986. 
דחייה זו הסתיימה לרוב בגיוס לתקופה קצרה, מתוך התחשבות במצבם המשפחתי, 

או בפטור מלא. 

בעוד  השנים.  במהלך  משמעותית  עלה  בהסדר  הכלולים  הישיבות  בני  אחוז 
שבשנת 1974 נכללו בהסדר  2.4% משנתון הגיוס, בשנת 2010 נכללו בו 61,800 

איש, אשר היוו 13% משנתון הגיוס:16

שיעור בני הישיבות הכלולים בהסדר "תורתם אומנותם" לפי שנים:

1980199019992010

1,800	221,23830,414	10,4מספר דוחי השירות

שיעור דוחי השירות 
מכלל המחזור

4.2%5.8%9.2%13%

13 גלעד מלאך, "שוויון בנטל או נטל השוויון: לקראת ביטול חוק טל וההשלכות של גיוס בני הישיבות לצה"ל", נייר 
עמדה לקראת כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה, עמ' 7.

14 דו"ח פלסנר, עמ' 16.
15 גלעד מלאך, "שוויון בנטל או נטל השוויון: לקראת ביטול חוק טל וההשלכות של גיוס בני הישיבות לצה"ל", נייר 

עמדה לקראת כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה, עמ' 7.
16 הנתונים מתוך דו"ח הוועדה לגיבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני הישיבות, 2000, מבקר המדינה דו"ח ביקורת 
שנתי 62 לשנת 2011 ולחשבונות שנת הכספים 2010, 2012, כפי שהובאו במסמך "שוויון בנטל או נטל השוויון: לקראת 

ביטול חוק טל וההשלכות של גיוס בני הישיבות לצה"ל", מאת גלעד מלאך, בעמ' 11.  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/1974
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עתירות וקריאות כנגד הסדר "תורתם אומנותם" בשנות ה- 80-90

במשך השנים הוגשו עתירות שונות לבית המשפט הגבוה לצדק בענין הסדר "תורתם 
אומנותם", אולם הן נדחו על הסף בשל היות הנושא "בעל אופי ציבורי" שאין לדון בו 

בכלים משפטיים. 

החל משנות ה- 90 המוקדמות נשמעו קריאות רבות כנגד הפטור לתלמידי הישיבות, 
ישראלי",  "ועדת  למשל  כמו  ועדות,  מספר  ההסדר.  את  לשנות  ספורים  וניסיונות 
ועדת  והפטור.  דנו בהסדר הדחייה  עוזרו של שר הביטחון,   - ישראלי  חיים  בראשות 
ברמת  הן  ההסדר,  קיום  על  הפיקוח  לעניין  רבות  אכיפה  המלצות  המליצה  ישראלי 

הפרט והן ברמת הישיבות, אולם לא המליצה לשנות את ההסדר באופן מהותי. 

ועדת טל וחוק טל

בעקבות העליה במספרם של בני הישיבות שנכללו בהסדר "תורתם אומנותם" הוגשה 
לבג"ץ בסוף שנות ה- 90 עתירה נוספת. כעת עמד מספרם של בני הישיבות אשר ההסדר 
ההסדר  חל  עליהם  הישיבות  בני  ממספר  כפול  כמעט  איש,   30,000 כ-  על  עליהם  חל 
בשנות ה-80. בית המשפט העליון לקח בחשבון את תנאי המציאות החדשים וקבע כי 
אין לשר הביטחון הסמכות לקבוע הסדר הענקת פטורים גורף לבני ישיבות לפי סעיף 
36 לחוק שירות הבטחון וכי הסוגיה כולה צריכה למצוא את פתרונה בדבר חקיקה של 

הכנסת. 

ברק,  אהוד  דאז,  הבטחון  ושר  הממשלה  ראש  מינה  בג"ץ  החלטת  בעקבות 
בדימוס,  העליון  המשפט  בית  שופט  בראשות  ציבורית  ועדה   1999 באוגוסט 
הישיבות  בני  גיוס  בנושא  ראוי  הסדר  על  להמליץ  התבקשה  אשר  טל,  צבי 
חברים.  10 מנתה  הוועדה  זה.  בענין  חוק  להצעת  נוסח  ולגבש   לצה"ל 

החברה  בתוך  והניכור  המחלוקת  כי  הייתה  הוועדה  של  המוצא  מנקודות  אחת 
הישראלית סביב שאלת גיוסם של בחורי הישיבות היא חמורה הרבה יותר מההיבטים 

הבטחוניים הכרוכים בסוגיה17. 

במרץ 2000 הגישה הוועדה את מסקנותיה, ולפיהן חוקקה הכנסת ביולי 2002 את חוק 
טל"(.  )"חוק  התשס"ב-2002  אומנותם,  שתורתם  ישיבות  לתלמידי  שירות  דחיית 
החוק, נחקק כהוראת שעה אשר תעמוד בתוקף למשך 5 שנים. עיקרו של החוק היה 
כי בהתקיים התנאים הבאים רשאי שר הביטחון להעניק צו דחיית שירות למשך שנה 

)ולחדשו מדי שנה( לתלמידי ישיבות: 

א(  לימודים בהיקף של 45 שעות שבועיות לפחות, למעט חופשות;  

ב( התלמיד אינו עוסק בעיסוק נוסף;  

17 דו"ח פלסנר, עמ' 21-22.

http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/public_committee.aspx
http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/public_committee.aspx
http://www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=1&SubNum=9&LawNum=1862
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/tal.htm
http://www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=1&SubNum=9&LawNum=1862
http://www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=1&SubNum=9&LawNum=1862
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ג( הוגש תצהיר המאמת את תנאי א' ו- ב';  

ד( ראש הישיבה אישר את אמיתות התנאי הראשון והתחייב להודיע על שינוי בו.   

עוד קבע החוק כי תלמיד ישיבה שהגיע לגיל 22 וגיוסו נדחה במשך ארבע שנים, רשאי לדחות 
את הגיוס בשנה נוספת בה יוכל לצאת מהישיבה לשנת הכרעה, שבמהלכה יוכל לעבוד או 
ללמוד מקצוע ובסיומה לבחור אם להמשיך ללמוד או להשתלב בעבודה, לאחר שישרת 
שירות צבאי מקוצר של שנה וארבעה חודשים ומילואים לפי צרכי הצבא, או שירות אזרחי 
 בן שנה אחת עם אפשרות לעבודה נוספת. ההחלטה בין שתי החלופות תהיה של הצבא. 

במסגרות  החרדית  האוכלוסייה  בני  לקליטת  ייערך  צה"ל  כי  גם  המליצה  הוועדה 
כגון הנח"ל החרדי.  לחרדים  יורחבו מסגרות של שירות צבאי  וכי  המתאימות להם, 
כמו כן המליצה הוועדה לבחון ביתר קפדנות את הנכללים בהסדר "תורתו אומנותו" 

ולאכוף עליהם את תנאי ההסדר.

סמוך לאחר חקיקת חוק טל הוגשו לבג"ץ כמה עתירות שדרשו לבטלו בשל העובדה כי 
הוא פוגע בעקרון השוויון. בג"ץ לא ביטל את החוק, אולם קבע כי חוקיותו של החוק 
תיבחן בהמשך לאור השאלה האם הוא מצליח להגשים את תכליותיו לקידום שילוב 
החרדים בחברה. חמש שנים לאחר חקיקתו הוארך חוק טל ב- 5 שנים נוספות, אולם 
בפברואר 2012 קבע בג"ץ כי אין להאריך את חוק טל למשך תקופה שלישית, מאחר 
ש"אין באמצעים אשר בחוק טל כדי להגשים את תכליותיו, והוא הפך למעשה לכלי 

להנצחת המצב שהיה קיים עובר לחקיקתו"18. 

הוועדה לקידום השוויון בנטל )ועדת פלסנר(:

בעקבות החלטת בג"ץ מינתה המממשלה בחודש מאי 2012 ועדה בראשות ח"כ יוחנן 
פלסנר, בה היו נציגים מחלק מסיעות הקואליציה וכן נציגי ציבור, לשם גיבוש המלצות 
בסוגיית הגיוס לצה"ל של חרדים וערבים. מעט לפני סיום עבודתה היא פוזרה על ידי 
פלסנר,  יוחנן  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  מלאכתה.  את  השלימה  ולא  נתניהו  הממשלה  ראש 

החליט להשלים את העבודה ולהגיש דו"ח מטעמו. 

עיקרי דו"ח ח"כ פלסנר:

ישרתו 	  החרדי  הציבור  אוכלוסיית  של  שנתון  מכל   80% כ-   2016 שנת  עד 
במסלול שירות משמעותי בצבא או בשירות האזרחי. 

 האחריות לשירות תהיה אישית ותכלול קנס כספי )7,500 ש"ח ועוד 75 ש"ח	 

מיום  שנים   4 לאחר  למשתמט.  פלילי  ורישום  התייצבות(  אי  של  יום   לכל 
הארנונה  בתחומי  הטבות  גם  ממשתמטים  יישללו  לתוקף,  החוק  כניסת 

18 סעיף 16 לפסק דין רסלר, 2012. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%9F_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%9F_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%9C%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
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והטבות לדיור וביטול מלגת "כולל" חודשית בסך 141 ₪.

קבוצת 	  למעט   2219 גיל  עד  לשרת  יידרשו  החרדי  המגזר  בני   – הגיוס  גיל 
"מתמידים" אשר תמנה 1,500 תלמידים בשנתון. 

שירות 	  מסלולי  וירחיבו  יפתחו  האזרחי  והשירות  צה"ל  שירות-  מסלולי 
משמעותיים העונים על יעדי הגיוס )השירות המקוצר יבוטל(. 

אחריות קהילתית – תהיה זיקה ישירה בין עמידה במתווה יעדי הגיוס לבין 	 
תקציב הישיבות והטלת סנקציות. ישיבה שרבע מתלמידיה נעדרים משירות 
היא   - דומה  מצב  יימצא  נוספת  בביקורת  ואם  תמיכה,  תשלומי  תקבל  לא 

תיסגר.

יתוגמלו 	  ישרתו במסלולי השירות,  ישיבות שתלמידיהם   - אחריות מוסדית 
ביתר לעומת ישיבות אחרות שיתוגמלו בחסר. 

יינתן תמריץ חיובי לגיוס מוקדם החל מגיל 18.	 

מערכת הבחירות לכנסת ה- 19 וההסכם הקואליציוני בעקבותיה

נושא ה"שוויון בנטל" ובעיקר – גיוס חרדים לצבא – היה בראש סדר העדיפויות של 
עתיד",  "יש   – ובראשן  האחרונה,  לכנסת  בבחירות  התמודדו  אשר  רשימות  מספר 
בחודשים  הציבורי  בשיח  בהרחבה  נדון  הנושא  משכך,  ו"קדימה".  היהודי"  "הבית 
האחרונים. בהסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין מפלגת "יש עתיד" נאמר כי עם כינון 
הממשלה תוקם ועדת שרים בראשות שר מסיעת "יש עתיד" )השר יאיר לפיד( שתורכב 
השרים  ועדת  בנטל".  השוויון  "חוק  את  להעביר  במטרה  הקואליציה  מרכיבי  מכל 
תגיש בתוך 45 ימים מיום הקמת הממשלה הצעת החוק בנושא, אשר תעבור במליאת 
הממשלה לפני הגשת תקציב 2013  לכנסת. ועדת השרים תפעל גם כוועדת מעקב על 

ביצוע החוק ותבחן את התקדמות התהליך במהלך כל כהונת הממשלה.

מסלולי שירות לחרדים בצה"ל 

בצה"ל קימים מספר מסלולים המיועדים לחרדים:

גדוד נצ"ח יהודה )הנח"ל החרדי(: הוקם בשנת 1999 על ידי צה"ל, בשיתוף עם רבנים 
ומשרד הביטחון, על מנת לאפשר לחרדים לשלב שירות צבאי קרבי עם המשך השמירה 
בישיבות  לומדים  אינם  אשר   18-21 בני  לחרדים  מיועד  המסלול  חייהם.  אורח  על 
ומתגייסים לשירות חובה קרבי לתקופת שירות מלאה. הגדוד מבצע משימות ביטחון 
והתמקצעות הכשרה  החיילים  עוברים  האחרונה  השירות  בשנת  ושומרון.   ביהודה 

19 שנת ההכרעה בחוק טל גרמה לכך שרוב המתגייסים מקרב הציבור החרדי הגיעו לצבא בגיל 22, בו הם כבר אנשי 
משפחה ולכן חייבים בשירות עורפי בלבד.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
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בנושאים אזרחיים שונים. לגדוד מתגייסים כ-500 חיילים בכל שנה. מחקרים מראים 
כי 91% מבוגרי המסלול עובדים או לומדים20, אחוז גבוה יותר מזה של כלל האוכלוסיה 

העומד על 80%.

פרויקט שח"ר:21 בשנת 2007, חמש שנים לאחר חקיקת חוק טל, הקים צה"ל את מיזם 
שח"ר )שילוב חרדים בצה"ל( לשילוב חרדים בני 22-26, בעלי משפחות, בשירות חובה 
במקצועות עורפיים, טכנולוגיים ומקצועיים. כיום משרתים כ-2,000 חרדים במסגרת 
כ- 2,400 חרדים מדי שנה עד לשנת 2015. המשרתים  לגייס  שח"ר כאשר הצפי הוא 
באזרחות,  גם  אותם  לשמש  שיכולים  מקצועיים  קורסים  לומדים  התוכנית  במסגרת 

כגון - תוכניתנים וטכנאים. משך השירות בתוכנית נע בין שנה וחצי לשנתיים. 

בתוך שח"ר קיימים מספר מסלולים: שח"ר תוכנה )הכשרת חיילים כבודקי תוכנה(, 
באגף  )שילוב  אט"ל  שח"ר  האוויר(,  חיל  של  הטכנולוגי  למערך  )הכשרה  כחול  שח"ר 
גמר  תעודת  וקבלת  שונים  במקצועות  הכשרה  תוך  והלוגיסטיקה,  הטכנולוגיה 
ממשלתית ממשרד התמ"ת(, שח"ר ים )חיל הים(, שח"ר אכ"א )שירות באגף כח אדם(, 

בינה בירוק )מסלול שח"ר בחיל המודיעין(. 

צה"ל עושה מאמצים להתאמת תוכנית הגיוס לאופי החברה החרדית: ימי גיוס לגברים 
בלבד, סגל פיקוד ישיר המורכב מגברים בלבד, מזון כשר למהדרין, שיעור "דף יומי", 
בשבתות  משירות  פטור  השירות,  כל  לאורך  גברית  עבודה  סביבת  בקבוצות,  שירות 

וחגים ועוד. כמו כן, נהנים החיילים מתשלומי משפחה בהתאם לגודל משפחתם. 

באמצעות תוכניות אלו מבקש צה"ל להקל על חרדים שבחרו לעזוב את מסלול הלימוד 
כבר במהלך השירות מתבצעת כך,  לצורך  ובשוק העבודה.  בישיבה להשתלב בחברה 

בחברה  מיטבית  בהשתלבות  להם  המסייעות  מקצועית,  והכשרה  השכלה  השלמת 
הישראלית לאחר שחרורם.

כ- 90% מבוגרי התוכנית משולבים בשוק העבודה האזרחי במקצועות שונים. כ- 20 
מבוגרי התוכנית משרתים כיום כקצינים בצה"ל וכ- 70 משרתים כנגדים22.

פעולה  בשיתוף  תיכון,  בגילאי  נושר,  חרדי  לנוער  המיועד  מסלול  טוב:  שוחר  מסלול 
בין צה"ל לבין רשתות להכשרה מקצועית )עמל ואורט(, ומטרתו הכשרת התלמידים 
במגוון מקצועות טכניים לצד לימודים תורניים. בסיום ההכשרה משולבים הבוגרים 

במגוון תפקידים טכניים בחיילות צה"ל. 

בפועל, הפעלת המסלולים הייחודיים   ,2002 נחקק בשנת  על אף שחוק טל  כאמור, 
 עבור החרדים החלה באופן משמעותי בשנת 2007. סך המתגייסים לשירות הצבאי

20 איליה זטקובזצקי וראובן גל, הדרך לשילוב, ירושלים, מוסד שמואל נאמן 2012, עמ' 25.
http://www.idf.il/1133-15081-he/Dover.aspx 21 )מתוך אתר צה"ל, 1/3/2012(.

22 שם.

http://www.idf.il/1133-15081-he/Dover.aspx
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המגזר  מקרב  המתגייסים  בכמות  מתמדת  עליה  על  מראה   2007-2011 השנים  בין 
החרדי23:

סך הכל20072008200920102011

2502603823683801,640נצח יהודה

381273475306081,650שח"ר

2883877298989883,290סך הכל 

מאז פג חוק טל נשלחים צווי גיוס לכל הצעירים החרדים בגילאי 18-16. עד כה נשלחו 
יותר מ-3,000 צווים24.

עלות גיוס חרדים לצה"ל

 2011 בשנת  חרדים   1,288 גיוס  עלות  בכנסת25,  והמידע  המחקר  מרכז  של  דו"ח  לפי 
עמדה על 90 מיליון שקלים. שהם כ 70,000 ₪ לחייל. העלות הגבוהה נובעת מהצורך

בהיערכות מיוחדת לגיוסם הכוללת מתן מזון בכשרות "מהדרין" והכשרה מקצועית. 
מעבר לעלות זו, קיימת גם עלות המשכורת החודשית שמקבל חייל חרדי.  חייל נשוי 
ללא ילדים ישתכר כ-3,218 ₪ לחודש.  חייל נשוי עם ילד יקבל כ- 4,000 ₪ לחודש. 40% 
מהעלות הכוללת של גיוס חרדים לצה"ל מיועדים לתשלומי משפחה. אשת חייל ללא 
ילדים תקבל עד ל- 3,218 ש"ח ואשת חייל אם לילד תקבל עד לתקרת תשלום מירבית 

של 4,022 ש"ח. 

שילוב חרדים בשירות האזרחי 

לפחות, רשאי להמיר את השירות הצבאי בשירות אזרחי,  22 שנים  ישיבה שגילו  בן 
באישור שר הבטחון לגבי כל מועמד בנפרד. השירות האזרחי נפרס על פני שנת שירות 
אחת במשרה מלאה )8 שעות ביום( או על פני שנתיים בחצי משרה )4 שעות ביום(26. 
השירות האזרחי מתבצע במסגרת הקהילה החרדית )עמותות חסד וסיוע( או במסגרות 

ממלכתיות )עיריות, משרדי ממשלה(.  

23 מתוך דו"ח ח"כ פלסנר, עמ' 42.
.http://www.haaretz.co.il/news/whatis/1.1934712 21/2/2013 ,"24 מתוך "הארץ

.http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf 25
26 דו"ח פלסנר, בעמ' 56.

http://www.haaretz.co.il/news/whatis/1.1934712
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03076.pdf
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לפי דו"ח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת27 המתנדבים בשרות האזרחי נחלקים 
לשלוש קבוצות עיקריות: השירות הלאומי – כללי )אשר מורכב ברובו מבנות דתיות 

בעלות פטור משירות צבאי על רקע דתי(, חרדים וערבים.

לפי הדו"ח מספר המתנדבים החרדים עלה מ- 24 בינואר 2008 ל- 1,550 באוקטובר 
.2010

27 דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "השרות האזרחי-לאומי בישראל: סקירה וניתוח", אחמד חטיב ואילן 
ביטון, פברואר 2011. כל התרשימים לגבי השירות האזרחי-לאומי מובאים מתוך הדו"ח.

הגידול במספר המתנדבים החרדים בשירות האזרחי– 2008-2010
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שיקולים ערכיים 

עקרון השוויון

הדיון הציבורי בנוגע ל"שוויון בנטל" נוגע בראש ובראשונה לערך השוויון. בנייר עמדה 
לקראת כנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה28, כותב גלעד מלאך:

זוהי  "השירות הצבאי הוא אחת החובות המרכזיות באזרחות הישראלית. 
חובה חסרת  תקדים לעומת מדינות העולם ונובע מהאיום הקיומי שמדינת 
חריגה:  מפריוולגיה  נהנים  החרדיות  הישיבות  בחורי  בו...  נתונה  ישראל 
בישיבה,  ללמוד  או  אזרחי  בשירות  או  בצבא  לשרת  אם  לבחור  האפשרות 
לאזרחים  ניתנת  איננה  לשירות  כתחליף  בלימודים  לבחור  שהזכות  בעוד 
על  משפיע  החרדי  במגזר  מתגייסים  הלא  היקף  אחרות....  לקבוצות  או 
תחושת 'השוויון בנטל' של המשרתים בצבא ובשירות האזרחי-לאומי. בעוד 
שקיימת הסכמה רחבה בקרב הציבור כי יש לאפשר לקבוצת מובחרת של 
מצטיינים שלא להתגייס ולהמשיך ברציפות בלימוד תורה, תחושות הצדק 
והשוויון של רבים בחברה הישראלית מזדעקות לנוכח ההרחבה המתמשכת 

של ההסדר בחברה החרדית". 

מלאך מציין בנייר העמדה, כי על פי עדותו בפני ועדת פלסנר של ראש תומכ"א, תא"ל 
גדי אגמון, אילו התגייסו החרדים בשיעורים דומים למגזר הכללי, אפשר היה לקצר 

את אורך השירות הצבאי לכלל האוכלוסיה.29

על פי פסיקת בתי המשפט בישראל הזכות לשוויון הינה זכות חוקתית המעוגנת בחוק 
יסוד כבוד האדם וחירותו. אולם, ישנה הבחנה בין שוויון פורמלי לבין שוויון מהותי. 
משמעותי של שוויון פורמלי הינו כי עקרון השוויון צריך להיאכף בצורה שווה על כל 
שוויון מהותי הוא כי יחס שונה  הפרטים בחברה, ללא קשר לשונותם. משמעותו של 
הוא מותר כל עוד מדובר ב"שוני הרלוונטי לעניין" אשר יוצר הבחנה מותרת. כאשר 

השוני אינו רלוונטי מדובר בהפליה אסורה. 

בדו"ח ועדת טל היתה התייחסות לעקרון השוויון. הנה דברים מתוך הדו"ח30: 

ניתן  "רוב המופיעים שהופיעו בפני הוועדה הכירו בכך ששוויון מלא אינו 
להשגה כלל. גם כיום יש בצבא הבדלים רבים בסוג השירות בצה"ל ובמשך 
וישנן אוכלוסיות שצה"ל כלל אינו מגייס אותן, כגון  הזמן של שירות כזה 
 עולים חדשים מגיל 22 ומעלה. לפיכך, רוב הדוגלים בשוויון הביעו נכונות

רלוונטי  בני הישיבה כבשוני  ואורח חייהם של  עולמם  להכיר בשוני שבין 
המצדיק סטיה מן השוויון המלא". 

28 ניר עמדה מלאך, בעמ' 14.
29  דברים שהובאו לפני ועדת פלסנר וצוטטו בניר העמדה של גלעד מלאך, בעמ' 14. 

30 הציטוט הובא בדו"ח פלסנר, בעמ' 23-24.
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היבטים כלכליים

שיעור המשתתפים בכוח העבודה בגילאים 25-64 במגזר החרדי עומד על 45%, לעומת 
80% בכלל האוכלוסיה. לדעת חוקרים רבים נובע הדבר מהעובדה שהחוק אינו פוטר 
חרדים משירות אלא דוחה את שירותם כל עוד הם לומדים בישיבה, דבר לו תרומה 
רבים  של  השתתפותם  ולאי  לומדים"  ל"חברת  החרדית  החברה  להפיכת  מכרעת 
כניסה"  "כרטיס  מהווה  בצה"ל  השירות  כן,  כמו  העבודה.  במעגל  החרדי  מהמגזר 
חשוב למעגל העבודה הישראלי הן ברמה הפורמלית והן ברמה הפרקטית של רכישת 

מיומנויות תעסוקה. 

הערכות  לפי  מאקרו-כלכלית.  בעיה  יוצרת  העבודה  במעגל  הנמוכה  ההשתתפות 
חוקרים, אילו עמד שיעור התעסוקה של החרדים על 80%, ותוך לקיחה בחשבון של 
מגבלות השתכרות ופריון עבודה, התוצר הכלכלי של מדינת ישראל יכל לעלות ב- 8.25 

מיליארד ש"ח לשנה31.

בנוסף להקטנת התוצר הלאומי, התעסוקה הנמוכה גורמת לכך שהמגזר החרדי משלם 
פחות מסים, וכן להרחבת התמיכות מטעם המדינה במשפחות חרדיות. 

השירות  קיצור  אי  של  הכלכליות  ההשלכות  הם  נוספים  מאקרו-כלכליים  היבטים 
ישיבות  בבחורי  הישירה  והתמיכה  בצה"ל  המשרתת  לאוכלוסיה  המילואים  ושירות 
ואברכי "כולל" העומדת כיום על כמיליארד ש"ח לשנה. היבטים אלה נוגעים גם לערך 

השוויון. 

השלכות חברתיות

המחלוקת החברתית סביב שאלת גיוס בני הישיבות הינה אחד הנושאים המקטבים 
ביותר בתוך החברה הישראלית. עמדה על כך ועדת טל:32 

"הבעיה בנוגע להסדר 'תורתו אומנותו' )והמתבטאת בין היתר במספר הרב 
בטחונית- בעיקרה,  איננה,  ההסדר(  במסגרת  השוהים  הישיבות  בני  של 

צבאית, כי אם חברתית. כל חברי הוועדה כאחד השתכנעו כי מצב דברים 
ומתוך הסכמה של הגורמים זהירים   זה מחייב את הפעלתם של הסדרים 

המרכזיים בעולם הישיבות )ההדגשה אינה במקור – ע.ק.(, וכי מבלי לגרוע 
צבאי, ראשיתה של  מן הצורך בתרומה ממשית לבטחון, באמצעות שירות 
של  החברתי  והמרחק  הניכור  צמצום  של  מגמה  ביצירת  תהיה  ההצלחה 

האוכלוסיה החרדית בישראל עם חלקי האוכלוסיה האחרים".

31 ניר עמדה מלאך, בעמ' 16.
32 מכתב חברי ועדת טל אל ראש הממשלה ושר הביטחון, המופיע בראשית דין וחשבון הוועדה, כפי שצוטט בדו"ח 

פלסנר, בעמ' 21.
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בלב המחלוקת הציבורית עומדות שאלות הקשורות להתמודדות החברה הישראלית 
מ"כפיה  מהן  אחת  כל  של  והחשש  בה,  החיות  השונות  התרבותיות  הקבוצות  עם 

תרבותית" על ידי קבוצות אחרות.

בנושא "חוק טל: לאן?" במכון למחקרי בטחון   2012 בכנס במאי  גל,  גם ד"ר ראובן 
לאומי, הדגיש את ההשלכות החברתיות של המתחים בין הקבוצות החברתיות השונות, 

המייצרים קיטוב, פחד וניכור הדדי33. 

כיבוד מחויבותם הרוחנית וההיסטורית של  בני המגזר החרדי

היו  הישיבות  לתלמידי  השירות  דחיית  להסדר  הראשוניים  הטעמים  אחד  כאמור, 
הרס הישיבות באירופה בשואה והרצון לקומם את עולם התורה באמצעות הישיבות 
החרדיות. בתשובה לעתירה שהוגשה בשנת 1986 כנגד ההסדר34 השיבה המדינה כי בין 
הטעמים העומדים ביסוד ההסדר נמצאים: "כיבוד מחויבותם הרוחנית וההסטורית 
של לומדים ומלמדים ש"תורתם אומנותם" להמשיך ברציפות את קיום הערך של לימוד 
תורה" וכן "הרצון שלא לפגוע בעקרון האמור שהוא נעלה ומקודש לחלק מהאוכלוסיה 
בישראל ובתפוצות". אחת מטענות הנגד המושמעות כיום כנגד טענה זו היא כי על מנת 

להמשיך במימוש מטרה היסטורית חשובה זו אין מקום לפטור כיום כמות העומדת

 על כ- 60,000 בחורי ישיבות. כזכור, עם הקמת המדינה, שנים ספורות לאחר השואה, 
ראשי המדינה פטרו כ- 400 בחורי ישיבות לצורך תכלית זו. טענה נוספת היא כי ניתן 
להמשיך ולהשיגה את המטרה הזו באמצעות כמות מצומצמת של "עילויים בתורה" 
יעשו  בעוד שהיתר  ברציפות  לימודיהם  וימשיכו את  מגיוס לצה"ל  פטור  יקבלו  אשר 

הפסקה בלימודיהם לטובת שירות בצה"ל. 

לימוד התורה הוא אשר מגן על מדינת ישראל

לצבא  הגיוס  אי  להצדקת  החרדית  החברה  מתוך  הנשמעת  המרכזיות  הטענות  אחת 
הינה כי "לימוד התורה הגן על עם ישראל במשך ההיסטוריה והוא זה שמגן היום על 
מדינת ישראל. על כן הלימוד בישיבות הוא שירותם של החרדים לטובת המדינה"35. 
מאידך, חלקים גדולים מהציבור בישראל, כותב מלאך "אינם מקבלים טענה זו כלל, 
ואחרים, הרואים אף הם בלימוד התורה ערך חשוב, אינם מקבלים את הקביעה שלא 
ניתן לעשות הפסקה בלימוד לטובת השירות הצבאי". כך, לדוגמה, "אורחות חייהן של 
זה, שכן הרוב המוחלט של  הקהילות החרדיות ברחבי העולם אינם מאששים טיעון 
בחורי הישיבות בהן יוצאים ללימודים כלליים או לעבודה בתחילת או במחצית שנות 

העשרים לחייהם".36
 http://www.youtube.com/watch?v=zXz450c0Ly0 :33 ניתן לצפות בהרצאתו של ד"ר גל ב

34 בג"צ 910/86 רסלר נ' שר הבטחון, פ"ד מב )2(, 441 )1988(. 
35 גלעד מלאך, עמ' 15.

36 שם.

<05E0><05D9><05EA><05DF> <05DC><05E6><05E4><05D5><05EA> <05D1><05D4><05E8><05E6><05D0><05EA><05D5> <05E9><05DC> <05D3>"<05E8> <05D2><05DC> <05D1>: http://www.youtube.com/watch?v=zXz450c0Ly0 
<05E0><05D9><05EA><05DF> <05DC><05E6><05E4><05D5><05EA> <05D1><05D4><05E8><05E6><05D0><05EA><05D5> <05E9><05DC> <05D3>"<05E8> <05D2><05DC> <05D1>: http://www.youtube.com/watch?v=zXz450c0Ly0 
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היבטים מבצעיים

לפי גלעד מלאך "מאז שנת 2005 החלה ירידה משמעותית במספר המתגייסים לשירות 
סדיר בצה"ל בשל סיבות דמוגרפיות. שינוי זה הביא למפנה בעמדת הצבא ביחס לצורך 
בגיוס חרדים. הדבר ניכר בין היתר בהתבטאויותיהם של ראשי המטכ"ל האחרונים, 
גבי אשכנזי ובני גנץ"37. ביולי אשתקד אמר הרמטכ"ל גנץ כי "הדרג הפוליטי הוא זה 
שהכריע בעניין הזה ולכל מה שיחליטו ניערך בהתאם ,זה אינו עניין להחלטה צבאית".38

הקושי לשמור על זהות חרדית בצבא

טענה נוספת הנשמעת בקרב הציבור החרדי היא כי לא ניתן לשמור על זהות חרדית 
הכרוך  החרדי  החיים  לאורח  ולהתאימו  אופיו  את  לשנות  ערוך  אינו  והצבא  בצבא, 
בהקפדה קפדנית על מצוות ועוד. 39 בפרויקט שח"ר והנח"ל החרדי פועל צה"ל להתאמת

המסגרת הצבאית לצורכי החרדים. אחת השאלות הנשאלות היא מה יהיו ההשלכות 
של גיוס בהיקפים גדולים יותר.

יעילות

שר  כתב  אמנותם"  "תורתם  הסדר  בנושא   1986 בשנת  שהוגשה  לעתירה  בתשובה 
הבטחון כי שיקולי יעילות הם בין השיקולים העומדים ביסוד ההסדר: 

"העובדה שאורח החיים של תלמידי הישיבות הינו דתי קיצוני ביותר ועקב 
כך ההליכה לצבא גורמת להם בעיות חמורות בהסתגלות לחברה ולתרבות 
יום  נוהגי  כך...  הדת...  מצוות  על  קפדנית  בשמירת  וקשיים  להם,  זרות 
לשילובם  צה"ל  בהיערכות  רבים  קשיים  להערים  עלולים  שלהם  יום.. 

במסגרותיו".

"יעילות שירותם מוטלת כל כולה בספק עקב הקושי הנפשי שלהם  עוד נכתב שם כי 
להתבטל מלימוד תורה ועקב חינוכם ואורח חייהם המיוחד". 

דעות שכאלה עדיין נשמעות במרחב הציבורי בתקופתנו, אם כי נראה שבהיקף נמוך 
יותר. 

37 גלעד מלאך, בעמ' 15-16.
 http://www.haaretz.co.il/news/whatis/1.1934712 21/2/2013 ,"38 מתוך כתבה ב"הארץ

39 שם.

http://www.haaretz.co.il/news/whatis/1.1934712
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מגמות בחברה החרדית

 לדברי ד"ר ראובן גל, ראש פרויקט שילוב חרדים במוסד שמואל נאמן בטכניון, בעשור
 האחרון ישנן תמורות דרמטיות באוכלוסיה החרדית שמתבטאות ב40: 

• 	 36%  2002 שבשנת  בעוד  לתעסוקה:  ליציאה  וגוברת  הולכת  פתיחות 
מהגברים החרדים שולבו במעגל העבודה, בשנת 2012 היו 46% חרדים במעגל 

התעסוקה41; 

• פניה גוברת והולכת למוסדות השכלה גבוהה )כיום ישנם 7,500 סטודנטים 	
חרדיים(;

• עליה הדרגתית בשיעורי הגיוס לצה"ל ולשירות האזרחי;	

• נכונות של חלק ניכר ממנהיגי הקהילה לאפשר שילוב בין עבודה לתעסוקה. 	

לדעת ד"ר גל הגורמים לתמורות אלה מגוונים, וכוללים:

• וקשיי 	 גדולות  למשפחות  דירה  רכישת  לממן  קשיים  קהילתיים:  שינויים 
פרנסה שנובעים מהידלדלות גמ"חים ומסוף דור השילומים;

• הכלכלי 	 המשבר  מן  כתוצאה  מחו"ל  התרומות  צמצום  כלכליים:  שינויים 
בעולם וראייה של החרדים את ההזדמנויות הכלכליות בעולם;

•  שינויים נורמטיביים: החלפת הדורות וחלחול הביקורת הציבורית אל תוך 	
הקהילות החרדיות. 

כתבות בנושא המגזר החרדי

גיוס חרדים לצה"ל

ברגר- זהרה  של  דעה  מאמר   – שלנו?  הילדים  על  רק  נופל  הנטל  למה 
3/8/2008 ב-   Ynet ב-  פורסם  בנטל,  לשוויון  בפורום  הנהלה  חברת   צור, 

*זהרה ברגר-צור תשתתף בפאנל של התוכנית, כנציגת הפורום לשוויון בנטל.

אודות הפורום לשוויון בנטל: כיום רק 50% נושאים בנטל השירות. על פי התחזיות 

40 מתוך הרצאתו של ד"ר ראובן גל בכנס שנערך במכון למחקרי בטחון לאומי בנושא "חוק טל: לאן?", 3/5/2012, ניתן 
http://www.youtube.com/watch?v=zXz450c0Ly0 :לראות את ההרצאה ב

41 נתוני בנק ישראל, כפי שהובאו בהרצאתו של ד"ר ראובן גל, שם.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3576905,00.html
http://www.shivyon.org.il/Default.asp?sType=0&PageId=64430
http://www.shivyon.org.il/Default.asp?sType=0&PageId=64430
http://www.youtube.com/watch?v=zXz450c0Ly0
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יכפילו את מספרם מפאת  בעוד פחות משני עשורים מגזרים שלמים במדינת ישראל 

אנו מאמינים כי רק שינוי  האם גם אז נמשיך לשאת אותם על כתפנו?  ריבוי טבעי. 
וכי  כך,  כל  הנחוצה  החברתית  המהפכה  את  לחולל  יצליח  העם  אל  העם  מן  שיבוא 

חקיקה היא הדרך היחידה להביא לשוויון אזרחי ולנשיאה שווה בנטל. 

ישראל  למחשבת  פרופסור  הלברטל,  משה  פרופ'   – שוויון  של  מזויפת  עין  מראית 
ולפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים ופרופסור למשפטים במרכז הבינתחומי 
בהרצליה, פורסם ב"הארץ"  27/2/2013: התוכניות השונות לגיוס חרדים אינן נושאות 
עמן בשורה גדולה - דחיית גיל הגיוס תשכפל את אי השוויון לתוך המערכת ותוסיף 
את  נוגד  שהוא  משום  לגיוס,  יסרבו  מצדם,  והחרדים,  הביטחון,  תקציב  על  נטל 

האידיאולוגיה שלהם. 

מנקודת המבט החרדית:

גם  לצה"ל  הישיבות  בני  גיוס  אי  את  להסביר  ניתן  כיצד  זאת:  יבין  לא  זר 
מחזיר  פוברסקי  דב  הרב  בחזית?  חייו  את  לסכן  בנה  את  השולחת  לאם 
הביטחון. מנטל  התורה  לומדי  של  האמיתי  הפטור  למקורות   אותנו 

* הרב פוברסקי יהיה נציג המגזר החרדי בפאנל של התוכנית.

יותר קשה ללמוד מאשר להילחם – כתבה על ראיון של הרב פוברסקי עם גבי גזית, 
פורסם באתר החרדי "כיכר השבת" ב- 13/3/2013.

גדולי  מועצת  שהוא":  אופן  בכל  לצבא  להתגייס  "לא  התורה:  גדולי  מועצת 
להתגייס  אין  כי  נכתב  ובו  'מיוחד  קורא  ב'קול  ישראל  אגודת  של  התורה 
בכח  לקחתכם  יבקשו  אם  גם  משמרתכם  על  "עמדו  שהוא:  אופן  בכל  לצבא 
ההודעה. בלשון  נאמר  תיחתו"  ואל  תיראו  אל   – הכלא  לבית  ולהטילכם   הזרוע 

יהודה משי זהב בקריאה:  "מנהיגנו, הפסיקו לפחד, ברבבותנו ובראשות רבותינו נציף 
את בתי הכלא!"  מתוך אתר האינטרנט החרדי קוקר, 5/3/2013.

הרב חיים אמסלם גייס את בנו לצה"ל: "מי שלא לומד - שיתגייס" – פורסם באתר 
האינטרנט החרדי "כיכר השבת", ב- 26/2/2012.

גיוס חרדים: פעם המפלגות החרדיות תמכו בכך רשמית )אתר האינטרנט "סרוגים", 
ישיבה  בחורי  לגיוס  החרדים  הח"כים  של  הנוכחית  ההתנגדות  מול   :)14/10/2012
לצה"ל, מעניין להיזכר מה קרה לפני ארבעים שנה, כשלצעירי אגודת ישראל היה גרעין 
נח"ל עצמאי, וגיוס בחורי הישיבה היה בעידוד ובתמיכה רשמית של חברי כנסת בתוך 

המפלגות החרדיות.

http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/1.1939492
http://povarsky.com/ContentPage.aspx?page=104
http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%97%D7%9D.html
http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%97%D7%9D.html
http://www.ladaat.info/article.aspx?artid=4973
http://www.ladaat.info/article.aspx?artid=4973
http://www.kooker.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%91%D7%A5-%E2%80%A2-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%99-%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94/
http://www.kooker.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%91%D7%A5-%E2%80%A2-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%99-%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94/
http://www.kooker.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%91%D7%A5-%E2%80%A2-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%99-%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94/
http://www.kooker.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%A7-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%91%D7%A5-%E2%80%A2-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%99-%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94/
http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%9D-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1-%D7%94%D7%91%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A8.html
http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%90%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%9D-%D7%92%D7%99%D7%99%D7%A1-%D7%94%D7%91%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%A8.html
http://www.srugim.co.il/36583-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%95-%D7%91%D7%9B?di=1
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מנקודת המבט הדתית-לאומית: 

שעלבים,  ישיבת  ראש  יעקובסון,  יחזקאל  הרב   – בנטל  ושוויון  "תרומה"  פרשת  על 
הכותב כי השירות הצבאי והלאומי הוא מצווה וחובה לכל אדם. לפי הרב, הסיסמא 
שוויון בנטל הינה סיסמא מוטעית, הן בכינוי השירות "נטל", והן בשאיפה הקיצונית 
ל"שוויון" במסגרתו. "השירות הצבאי איננו נטל, הוא חובה הלכתית, חובה מוסרית 

וזכות גדולה.", אומר הרב.

ב-  "סרוגים"  באתר  לצבא–פורסם  הבטלנים  את  תשלחו  לחרדים:  שרלו  הרב 
מבחוריו  יתבע  החרדי  הציבור  כי  ובתקוות  בציפיות  ממשיך  אני   18/4/2010
תלמוד  של  הגדול  הייעוד  את  ממלאים  שאינם  מאלה  מהבטלנים,  רק   - שלו 
הראשונות  לשורות  ולהתגייס  הישיבות,  של  המקלט  עיר  את  ,לנטוש  תורה 
לצה"ל. להתגייס  החרדי  למגזר  שרלו  הרב  קורא  הזיכרון  יום  ערב   בצבא" 

* הרב שרלו ישתתף בתוכנית כנציג המגזר הדתי-לאומי.

תשובת הרב שרלו לטענות החרדים נגד גיוס לצבא – פורסם באתר "מורשת".  

על מגמות בחברה החרדית:

ראובן  ד"ר  מאת   10/12/2010 ב"הארץ"  דעה  מאמר   – שקטה  חרדית  מהפיכה 
חברתית  מדיניות  למחקר  נאמן  שמואל  במוסד  חרדים  שילוב  פרויקט  ראש  גל, 
הממשלה.  ראש  במשרד  האזרחי-לאומי  השירות  מינהלת  ראש  ובעבר   בטכניון 

* ד"ר ראובן גל יהיה אחד ממשתתפי הפאנל בתוכנית.

אל תעצרו את חוק טל – מאמר דעה ב"הארץ" )25/2/2011( מאת ד"ר ראובן גל. 

תעסוקה

על חשיבות שילוב   :)3/7/2012( – מירב ארלוזורוב, דה מרקר  נתניהו, אל תצא קטן 
החרדים בתעסוקה.

נתח במקום נטל – מאמר דעה ב"הארץ" )22/2/2013( מאת קובי ריכטר, איש הייטק, 
כי  ריכטר  טוען  במאמר  האויר.  בחיל  לחימה  אמצעי  מחלקת  ראש  ולשעבר  טייס 
השלכות ההשתתפות הנמוכה של החרדים במעגל העבודה חמורות מאלה של אי גיוסם 
בצה"ל  בנושא השירות  כפייה  כל  על  לוותר  הוא מציע בשלב ראשוני  כן  ועל  לצה"ל, 
וליצור תוכניות שיעודדו שילוב חרדים בתעשייה ויסייעו לקבלת תרומה משמעותית 
לכלכלת ישראל מקהילתם, המחדדת את מוחה כדרך חיים וכמטרה בחיים. הוא מציע, 
בין היתר, לעודד חברות להעסיק חרדים על ידי צעדים ברוח החוק לעידוד השקעות 
הון, וכן לעודד חרדים להשתלב בעבודה על ידי הצעת זכויות שהמדינה מעניקה לאלה 

http://www.shaalvim.co.il/torah/view.asp?id=606
http://www.shaalvim.co.il/torah/view.asp?id=606
http://www.srugim.co.il/2148-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A8%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%91%D7%90?di=1
http://www.srugim.co.il/2148-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%A8%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%91%D7%90?di=1
http://shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=146686
http://shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=146686
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1234349
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1234349
http://www.haaretz.co.il/1.1163941
http://www.haaretz.co.il/1.1163941
http://www.themarker.com/career/1.1746497
http://www.themarker.com/career/1.1746497
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1935417
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1935417


61

המשרתים שירות צבאי או אזרחי. 

מאמר של עדי סופר, כלכלן במרכז אדוה  רגע לפני ששולחים את החרדים לעבודה - 
יגדילו  והיערכות  ללא תכנון  למעגל העבודה  כי הכנסת החרדים  )13/2/2013( הטוען 
את האבטלה במשק ויפחיתו את השכר הממוצע במשק כאשר הנפגעים העיקריים יהיו 
אלה המתמודדים על משרות המשלמות את שכר המינימום. לדעתו לפני ששולחים את 
עבודה עבורם, בתנאים הולמים. אין טעם  יש לדאוג שיהיו מקומות  החרדים לעבוד 
להפוך את החרדים מאברכים עניים לעובדים עניים ולהגדיל את נתח העניים בישראל. 

"כלכליסט",  אתר  פונדק,  חן   – באקדמיה  חרדים  סטודנטים   3,000 לשילוב  המבצע 
בה  באקדמיה  חרדים  לשילוב  החינוך  משרד  של  מח"ר  תוכנית  אודות   ,25/7/2012
יושקעו 180 מליון שקל עד 2016 ובמסגרתו ייפתחו שלוחות ייחודיות באוניברסיטאות 

ויינתנו מלגות, כדי לעודד את בני המגזר החרדי להיכנס למעגל העבודה. 

http://www.adva.org/default.asp?pageid=1001&itmid=722
http://www.adva.org/default.asp?pageid=1001&itmid=722
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3578161,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3578161,00.html
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נספח 9: תמלול התוכנית הראשונה

מיקי מירו: "טוב הנה, אנחנו יוצאים לדרך ואנחנו כמנהג התוכנית הזאת ננהג בכללים 
קצת שונים מהרגיל  אני לא אציג את המרואינים כל אחד יציג את עצמו וגם בשונה 
ממה שאולי רגילים התוכנית הזאת תהיה על עיקרון אחד, אנחנו בעיקר נקשיב. פחות 
הספר  בית  ראש  אתה  און,  לב  אזי  ד"ר  איתך  ונתחיל  נקשיב.  בעיקר  שאלות,  נשאל 

לתקשורת. בוא נשמע באמת על כללי המשחק, למה נכנסתם אליו?"

ד"ר אזי לב און: "קודם כל ערב טוב מיקי, וערב טוב למשתתפים. אנחנו נורא שמחים 
זה'. בעצם התוכנית היא חלק  על  נדבר  'בואו  לתוכנית של  כאן.  כאן, שאתם  שאתה 
דיונים שאנחנו מקיימים במסגרת בית הספר שהרעיון הכללי הוא  מסדרת אירועים 
לבדוק, כיצד ניתן לקיים שיח ציבורי בשיתוף הציבור על סוגיות מהותיות שעומדות 
בצורה  מושכלת,  בצורה  הציבור  את  לשתף  ניתן  ואיך   הציבורי,  היום  סדר  בראש 
עמוקה, באופן בו שאנשים יכירו את הנושא לעומק, יכירו את הטיעונים בעד ונגד. את 
הtrade offs  שביניהם, ובסופו של דבר הם יגיעו להחלטה מושכלת. יכירו את 
הנושא יותר לעומק, יבינו אותו יותר לעומק ויחליטו עליו כאשר הם מכירים את כל 
ביכולת לשתף  עלייה הטכנולוגית  גם בשל  הנימוקים הללו. עכשיו בשנים האחרונות 
בעיקר כמו שאמרת, באמצעות האינטרנט, האינטרקציה שאפשר לעשות און ליין וגם 
, המחאה הציבורית מלפני  בשל הדרישה של הציבור להשתתף למשל אחרי המחאה 
שנתיים. אנחנו רואים שיש יותר ויותר אירועים אם זה און ליין, אם זה פנים אל פנים 
יכול להשתתף באופן פעיל.  יכול להביע דעה,  וכאן, באמצעות הרדיו. שבהם הציבור 
מדרדרים  האלה  שהפורומים  יודעים  אנחנו  באינטרנט  במיוחד  פעמים  הרבה  אבל 
מאחוריהן  ואין   , ידע  הרבה  מאחוריהן  שאין  ולאמירות  האשמות  ריבים,  לצעקות, 
הרבה היכרות עם הסוגיות שעומדות על סדר היום. ובעצם אנחנו היום בתוכנית הזאת, 
ובמסגרת אירועים אחרים שאנחנו מקיימים, אנחנו בוחנים כיצד ניתן לבנות מסגרות 
אירועים  ערכנו  אנחנו  ומעמיק.  משתף  שהוא  ציבורי  דיון  של  הרדיו,  באמצעות  כאן 
ודיברו פנים אל פנים, בין  ועידה של סטודנטים שנפגשו  דומים בשנה שעברה. ערכנו 
האינטרנט  באמצעות  תושבים  של  ועידה  מקיימים  אנחנו  קטנות.  בקבוצות  השאר 
מהקהילות כאן באיזור, שדנים בנושאים שרלוונטים לקהילות שלהם. בעצם זה אירוע 
ראשון ומיוחד מאד לדעתי של תוכנית רדיו דיונית, שהיא מתייחדת לדעתי בשני דברים 
עיקרים – כמובן חוץ מהיבטים התוכנים דבר ראשון זה הדגש על הרדיו. כאשר אני 
חושב שהרדיו הוא מדיום שממש נבנה בשביל שיחות כאלה, שיחות שבהן אתה יכול 
גם לדבר מהבית בצורה נינוחה, בצורה טבעית. ואין הרבה ועידות כאלה שמתבצעות 
באמצעות הרדיו, אני שמח שזה בעצם הזדמנות מאוד מאוד ראשונה ומיוחדת לערוך 
ועידה שמתבססת על הרדיו, אבל כמו שהזכרת בהתחלה לצד ההתבססות על הרדיו 
יש גם התרחבות למדיה אחרים, בעצם השידור הזה הוא מצולם ומשודר באמצעות 
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radio106. האינטרנט, לטובת המאזינים והצופים אני אתן את הכתובת באינטרנט
koh   ,זה ראשי תיבות של קול אחר,  .koh  co.ilובאמצעות הפייסבוק ניתן 
ניתן  דרך האתר,  עובר  בפייסבוק. השידור  זה'  על  נדבר  'בואו  לדף של  ולהגיע  לחפש 
לצפות בנו דרך האתר וניתן להגיב באתר ובפייסבוק ככה שבאמת זאת איזשהי הדגמה 
לאיך ניתן לא רק לדבר באולפן על הנושא, אלא גם איך ניתן לשלב את הצופים בבית. 
אני מאוד מקווה שתיהיה לנו חוויה רעננה ומוצלחת ושתשוחזר בעתיד, ואני רוצה לפני 
גדולה להרבה מאוד אנשים טובים  שנעביר את השרביט אלייך בחזרה, להגיד תודה 
שעוסקים במלאכה- דבר ראשון לסטודנטים הנהדרים שלנו, שעבדו במשך שעות על 
גבי שעות ונשארו ימים על גבי ימים עד שעות מאוחרות כמו היום. בעצם זאת הפקה 
שבבסיסה הפקת סטודנטים, אפילו הנושא שאנחנו מדברים עליו, שאיכשהו יצא סופר 

רלוונטי לימים אלה, הנושא שנבחר לפני די הרבה זמן." 

מלמטה,  צמח  פשוט  שזה  לציין  חשוב  הסטודנטים,  ידי  על  צמח  "והוא  מירו:  מיקי 
מראיונות שמציקים להם, זה משהוא שעולה מתוכם."

ד"ר אזי לב און:"בהחלט ברוח הימים האלה עשינו סקר אינטרנטי והנושא הזה של 
השיוויון בנטל כבר לפני זמן, הוא הנושא שעלה בתור הנושא שכדאי לקיים עליו את 
לשלושה  ובמיוחד  בעשייה  השותפים  לכל  תודה  המון  המון  אז  הראשונה.  התוכנית 
אנשים מיוחדים- קודם כל לטל לאור שהוא ראש תחנת הרדיו, לענת קבילי שאחראית 
על התוכן, לעידן שקד שאחראי על ההפקה ולנטלי גז עורכת ההפקה המסורה שלנו. אז 

המון המון תודה ועכשיו לדבר האמיתי."

מיקי מירו: "זהו עכשיו אנחנו יוצאים לדרך. ונתחיל. נתחיל מהראשון, איך אתה מציג 
את עצמך." 

ברבנות  בצבא  במיל' שירתתי  אלוף  -סגן  פוברסקי  דב  "אני שמי  פוברסקי:  דב  הרב 
עוסק קצת במה שקשור  עדיין  ואני  8 שנים. עסקתי  כ  לפני  בעיקר. פרשתי  הצבאית 
ושם  פה  ללימוד תורה. משתתף  וימי  נושר. קצת בעסקים. מקדיש את שעותי  לנוער 

בפנלים שיש בהם כדי לתת הסברה, או להציג את הציבור שממנו אני מגיע."

מיקי מירו: "אנחנו עוברים אל השני."

הרב יצחק ניסים: "שמי יצחק ניסים. אני עומד בראש מכינה קדם צבאית דתית. אני 
את  וגם  הכלליות  המכינות  את  גם  בתוכו  שקונס  כללי,  באופן  המכינות  מוועד  חלק 

הדתיות. עוסק גם בנושא רפואה והלכה. זהו. עושה מילואים עדיין."

מיקי מירו: "אוקיי."

שהיתה  מי  של  תקן  על  פה  יושבת  אני  צור,  ברגר  זוהרה  "שמי  צור:  ברגר  זוהרה 
ואירגונים  בנטל,  לשוויון  בפורום  חברי  עם  יחד  המאבק  של  והמובילות  מהמייסדות 
גם  פה  יושבת  אני  ואזרחי.  הצבאי  השירות  בנטל  השוויוניות  קידום  בנושא  נוספים 
על תקן עם כובע נוסף, אני גם יש לי את העונג ללמד במרכז באריאל, והסטודנטים 
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הנפלאים שמאחורי. אז לעונג לי גם בכובע הזה. היתר בהמשך."

מיקי מירו:" ואנחנו עוברים אליך."

ד"ר ראובן גל: "כן, העונג הוא גם שלי. למרות שאני לא מלמד כאן. אני ד"ר ראובן גל. 
נאמן  פרוייקט שילוב חרדים במוסד שמואל  פרוייקט שנקרא  עומד היום בראש  אני 
בטכניון. זה מוסד שהוא בעצם מכון מחקר שעוסק במחקרי מדיניות לאומית. ושם אני 
עוסק במחקר, איסוף מידע, בכתיבת ניירות מדיניות על כל הנושא של החרדים. אולי 
אני אוסיף גם שב 2007- נקראתי לתפקיד ממלכתי במשרד ראש הממשלה והקמתי את 
מנהלת השירות האזרחי לאומי,ששם לראשונה התחילו להצטרף גם צעירים חרדים 

לשירות האזרחי. עשיתי את התפקיד הזה עד 2010."

היום.  משחקים  שאנחנו  המשחק  של  ראשון  כלל  זה  לב,  שמתם  "אז  מירו:  מיקי 
שאנשים מציגים את עצמם כפי שהם רוצים. בהמשך התוכנית תבינו למה זה חשוב."

פתיח

מיקי מירו: "אז נתחיל איתך ד"ר ראובן גל, אתה הצגת את עצמך כמי שעוסק שנים 
רבות, אני גם זוכר אותך עוסק בנושא הזה עוד, בוא נאמר, סמוך לשחרורך מהצבא. 
אז בוא נדבר קצת על רקע הסטורי של כל הנושא הזה, איך הסוגיה הזו בעצם התפתחה 
במדינה והפכה.. תמיד היא היתה באיזשהו מקום ברקע שלנו. מרגע של ההחלטה של 

דוד בן גוריון, ועד להיום." 

ד"ר ראובן גל: "זה נכון מיקי, אבל למען האמת, כנושא, כסוגיה , כבעיה, לא , אני לא 
על בעיית האוכלוסיה החרדית, הציבור החרדי בשנים שאתה מתייחס  זוכר שדיברו 
, נקרא לזה חם, סוער  אליהם לפני שני עשורים ויותר הנושא הזה הפך להיות נושא 

ומרגש." 

הפגנות  שהיו  אותך,  קוטע  שאני  סליחה  בירושלים,  זוכר  אני  "תראה,  מירו:  מיקי 
שבאו.  הקיבוצניקים  בייחוד  חילונים,  בין  סימפטיות  לא  הפגנות  החמישים,  בשנות 

באיזה שהוא מקום זה עמד ברקע. אולי לא בצורה ברורה כמו היום."

ד"ר ראובן גל: "ממש לא כנושא שהעסיק את כל החברה הישראלית, את כל הציבור 
מאד  ואני  הדיון,  למען  אבל  בוא  האחרונות  בשנים  התחיל  רק  זה  ככזה  הישראלי. 
מעריך את הגישה שלך ושל הצוות כאן, לפני שנכנסים לויכוח או להתלבטות בנושא. 
מה  לעשות  לעצמי  ארשה  והנתונים.אני  העובדות  את  להכיר   , עליו  ללמוד  כל  קודם 
שאני לא כל כך אוהב לעשות, אבל אני לרגע, או לשתי דקות קצת מורה או מספק את 
איש.  אלף   -800 כ  של  גודל  סדר  היום  מונה  בישראל  החרדית  האוכלוסיה  הנתונים. 
היא מהווה אם ככה, עוד פעם סדר גודל של קצת מעל לעשרה אחוז מכלל האוכלוסיה 
יותר מזה, אם מדברים רק על האוכלוסיה היהודית במדינת ישראל.אז  הישראלית. 
אנחנו מדברים על משהו כמו עשרה אחוז בציבור הישראלי. שני דברים מאפיינים את 
הציבור הזה - 1 שקצב הגדילה שלו, קצב מה שנקרא הדמוגרפיה, גידול הדמוגרפי הוא 



65

מאד מהיר וגדול. הציבור החרדי גדל בקצב של 5 אחוז בשנה. חמישה אחוז בשנה זה 
אומר שכל 14 שנים הם מכפילים את עצמם. כל 14 שנה פי שניים ממה שהיה קודם. 
אז זה ציבור שהולך וגדל. אנחנו גם רואים את המספרים הולכים וגדלים - זה נתון 
אחד. נתון שני שחשוב להזכיר אותו, הוא מצטלב עם הראשון הוא שיעור התעסוקה 
שלהם. שיעור התעסוקה של הציבור החרדי הוא נמוך באופן משמעותי יותר מהממוצע 
במשק הישראלי. אם במשק הישראלי בכלל, שיעור התעסוקה של גברים, ניקח גברים 
הוא באיזור ה 85-86- אחוז, אז אצל גברים חרדים זה עומד היום כבר על 45 אחוז, 
אבל עד לפני חמש שנים, זה עוד היה פחות מ 40- אחוז. זאת אומרת פחות מחצי מכלל 
השיעור הזה. עכשיו אם לוקחים את שתי התופעות האלה – גידול דמוגרפי הולך וגדל 
במהירות רבה, והשתתפות בכלכלה בשוק העבודה באופן מאד מצומצם. אתה מחבר 
את שני הדברים האלה, אתה רואה את המשק הישראלי הולך לקראת בעיה. זה אכן 
אחת הסיבות שהדליק את כל הנושא הזה. לאו דווקא נושא שירות בצבא והנשיאה 
גדול  ציבור  שאם  לזה,  תוסיף  שמדאיג.  הראשוני  הנושא  הוא  הכלכלי  הנושא  בנטל. 
גם לא עובד, או רק חלקו עובד, אמרנו 45 אחוז או משהו כזה, הוא בממילא גם לא 
שותף בתשלום מיסים, בנשיאה בנטל הזה, הנטל הכלכלי וכו' וכו'. לזה צריך להוסיף 
גם שהתהליך החינוך בישיבות מגובה או נתמך על ידי כספים ממשלתיים, גם זה חלק 
מהבעיה. אז זה הנושא. הנקודה השניה שאני רוצה לציין, עוד בשלב הלמידה, והיא 
מאד חשובה: הציבור החרדי, הקהילה החרדית. הציבור החרדי בישראל עובר תהליך 
השנים  חמישים  במשך  אם  כלומר  אחרון.  בעשור  ממש  אחרון,  בעשור  אדיר  שינוי 
הראשונות מאז קום המדינה הציבור הזה פחות או יותר שמר על אורח חיים די קבוע, 
נתנו לזה שמות. קראו לזה החברה הלומדת, כי כמעט כולם למדו בישיבות כבחורים 
בציבור  שינוי דרמטי  וכו', בעשור האחרון מתחולל  וכו'  בכוללים  בהתחלה, אברכים 
הזה. זה מתבטא בכמה דברים, אני אתן רק כמה דוגמאות, למשל, אתם יכולים לנחש. 
מיקי, אתה יודע לנחש כמה סטודנטים חרדים יש היום במדינת ישראל? תן מספר." 

מיקי מירו: "אני לא אתן מספר, רק אני יודע שמספרם הולך וגדל."

חרדים  סטודנטים  מאות  שש  אלפים  שבעת  אלפים.  לשבעת  "מעל  גל:  ראובן  ד"ר 
במוסדות השכלה אוניברסיטאים, מכללות ואוניברסיטאות - דוגמא אחת. לפני חמש 

שנים לא היית יכול לעלות על הדעת מספר כזה."

מיקי מירו: "זה החל מהנשים שהובילו בצורה בולטת, הנשים החרדיות, וזה אנחנו 
מכירים גם במכללה החרדית." 

ד"ר ראובן גל: "היום זה כבר יותר גברים מאשר נשים."

מיקי מירו: "עכשיו יש יותר גברים שמצליחים להיכנס."

ד"ר ראובן גל: "אז זו דוגמא אחת. הדוגמא שניה שאנחנו ודאי נחזור אליה היום שוב 
ושוב זה הנושא של השירות הצבאי ו..או השירות האזרחי. חוק טל שגם עליו עוד נדבר, 

שהוא בוטל על ידי הבגצ."
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מיקי מירו:"חוק טל שבוטל, זה אפילו חרוז."

ד"ר ראובן גל: "חוק טל שבוטל על ידי בית הדין, על ידי הבגצ, בית המשפט העליון 
הגבוה לצדק, בפברואר אשתקד. במשך 5 שנים כן פעל כחוק שחייב או איפשר לחרדים 
לשרת, או בשירות צבאי, או בשירות אזרחי. וב 5- השנים שהוא שפעל, סדר גודל של 
מעל עשרת אלפים, אני חוזר שוב על המספר - מעל לעשרת אלפים חרדים שירתו או 
בשירות צבאי או בשירות אזרחי. אם יהיה צורך אני אפרט על זה יותר –אז זו דוגמא 
שניה. דוגמאות אחרות עוסקות בתוך הציבור החרדי עצמו בנכונות לדבר על כך, שמי 
שאיננו לומד בישיבה שיצא וילמד. אפילו האמירה הזו לא היתה נאמרת פעם. בקיצור 
מתחולל שם שינוי אדיר. את השינוי הזה אם נשכיל גם לקחת להשתמש בו, להוביל 
אותו, להיעזר בו, אפשר יהיה להגיע להרבה פתרונות ללא מאבקים יותר גדולים אבל 

כך בהמשך." 

נעשה פה  כן אני רוצה לעלות תוצאות של סקר.  לפני  נפנה אליכם,  מיקי מירו: "אז 
סקר בין תלמידי בית הספר לתקשורת, משהו כמו 200 תלמידים שהשיבו על השאלות, 
ואחת השאלות הראשונות. השאלה הראשונה שנשאלה, באיזה מידה הגורמים הבאים 
משמעותיים בעיניך, או בעיניך לשוויון בנטל. אנחנו גם נעסוק רבות במילה הזו, מה 
המשמעות, כי גם במילה הזאת שוויון בנטל, יש פרשנות. כי כל מה שאנחנו אומרים 
הוא נתון לפרשנות. באמת נשאלו שאלות לגבי שירות צבאי, שירות לאומי, השתתפות 
במעגל העבודה ומילואים. בואו נראה באמת מה יצא. אתם שמים לב -שירות לאומי 
במידה רבה, מילואים במידה רבה, שירות צבאי במידה רבה, השתתפות במעל העבודה 

במידה רבה מאד. מה אתם אומרים על זה, הרב דב פוברסקי." 

הרב דב פוברסקי: "זה נתונים של הציבור החרדי."

מיקי מירו: "לא. של התלמידים כאן."

הרב דב פוברסקי: "הבנתי."

מיקי מירו: "של בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל."

משמעותית  השתתפות  יש  שבאמת  מרשימים  נתונים  זה  "טוב,  פוברסקי:  דב  הרב 
במעגל העבודה אין לי מה לומר על הנתונים הללו."

מיקי מירו: "לא. יש פה גם ענין של תיוג. אתה יודע שהנטיה של צעירים למשל, אני 
מאד מופתע מהנתונים האלה."

הרב דב פוברסקי: "כן."

מיקי מירו: "כי הנטיה לומר שהחרדים הם סרח עודף. הם נטל על הציבור. הצעירים 
שנמצאים בשירות צבאי כועסים על החרדים, כי זה מה שלימדו אותם לעשות במהלך 

השנים. החיים לימדו אותם"
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הרב דב פוברסקי: "כן."

זאת  העבודה.  במעגל  שיהיו  שמעוניינים  משהו  פה  נאמר  פתאום  "הנה  מירו:  מיקי 
במעגל  השתתפות  מאשר  משמעותי  פחות  הוא  פתאום  הצבאי  שהשירות  אומרת, 

העבודה."

הרב דב פוברסקי: "כן. זה באמת בשורה. כי בתקשורת אנחנו מוצגים ובציבור אנחנו 
מוצגים רע מאד ברוב המקרים. בכל אירוע שיש, אם היה עכשיו את יום השואה אז 
לא שכחו להראות לנו שכמה פרחחים שעשו מנגל בגן סאקר. אני צריך להסביר בכל 
מקום, אם נותנים לי להסביר למה זה קרה. אם זה שוליים או שזה מרכז. ופה יושבים 
סטודנטים ורואים אותנו במקום אחר. אני בהחלט אומר שזה מפתיע. מעודד מאד. 

הלוואי וזה באמת דבר שיגיע לכל הציבור הישראלי."

מיקי מירו: "הרב יצחק ניסים."

הוא  הציבורי  שהשיח  נראה  באמת  כלומר,  מפתיע.  בהחלט  "זה  ניסים:  יצחק  הרב 
שהפוקוס  זה  האלה.  הלאומיות  במשימות  הצבאי.  הנטל  הנשיאה  של  בנושא  יותר 
פתאום עובר לצד הכלכלי, אולי ההסבר, בסך הכל אנחנו בזמן האחרון עוסקים המון 
פשוטה.  לא  היא  הכלכלית  ההסתדרות  היום  ובכלל.  הכלכלי  הנטל  של  הנושא  בכל 
הדיונים הציבורים סביב זה, המשימות הלאומיות, כלומר כמדינה, שלעמוד במורכבות 
הכלכליות מול העולם במשברים השונים. אז זה תופס את ה.. תפס את הכותרות. אבל 

זה בהחלט מפתיע."

מיקי מירו: "זוהרה."

זוהרה ברגר צור: "אני לא כל כך מופתעת, אני אגיד לך גם למה, אני רואה קשר בין 
לא  זה  העבודה  במעגל  החרדים  של  ההשתלבות  אומרת  זאת  האלה.  הגורמים  כל 
על  הדיון  דרך  למודעות  מגיע  גם  שהוא  תהליך  זה  בבוקר  אתמול  פתאום  שנפל  דבר 
השירות האזרחי, על השירות הצבאי. בעיקר באמצעות הדיון במה זה שוויון ומה זה 
נטל. ברשותכם אני רוצה לעשות רוורס, אני רוצה קצת לדבר על המושג הזה. תראו, 
קודם כל המושג שוויון, הוא מושג של דיון פילוסופי. אין שוויון, לא יהיה שוויון, זה 
ברור אני חושבת לכולנו. עכשיו, כשאני רוצה לנסות למקד את הדיון הזה, אני אומרת 
ששוויון שהוא איננו יש אפליה. כשאנחנו מדברים על קריטריונים זהים לאנשים שונים 
אז מתחילה אפליה. ופה כשאנחנו מדברים על הנושא של האפליה הזו או על אי שוויון, 
אז אי שוויון הזה הוא בפני החוק. יש לנו פה שני מערכות חוקים. יש חוק אחד לאנשים 
שמתגייסים - חוק שירות בטחון כללי. מתגייס צעיר חילוני, צעיר דתי, הדרוזים, עוד 
יש שוויון מוסרי,  כך  יש חוק אחר שהיה חוק טל שפטר סקטורים. אחר  סקטורים. 
האם המצב הזה הוא מוסרי. אחר כך יש שוויון פוליטי וכו' וכו', חברתי כלכלי, לכן 
הנושא הזה הוא באמת לא מפתיע כי כולם קשורים אחד בשני. ואי השוויון בנטל, אני 
תמיד שומעת: 'למה זה נטל - זה זכות גדולה לשרת בצבא'. יכול להיות שזאת זכות 
גדולה, ויכול להיות שזה לא נטל, אבל אנחנו אומרים שארבעה נושאים אלונקה זה לא 
נטל. כששלושה נושאים זה קשה, כשנושאים שניים זה נטל. אנחנו מנסים להגיע למצב 
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חושבים  אנחנו  מלא.  שוויון  יהיה  לא  פעם  אף  יותר.  שוויונית  השתתפות  תהיה  שבו 
שהשילוב של החרדים, גם בצבא, הוא הפתח, גם בשירות האזרחי הוא הפתח לשוויון 

בעבודה, לתעסוקה ובעיקרון לחברה הרבה יותר צודקת והרבה יותר נכונה." 

מיקי מירו: "הרב דב פוברסקי."

הרב דב פוברסקי: "כן. אני חושב שבכלל ההגדרה של שוויון בנטל זה הגדרה יפה. מושג 
ערכי בכלל, אף אחד לא יכול להתווכח עם הדרישה או הבקשה, או איך שנקרא לזה 
לדבר. שכולנו צריכים לשאת בנטל. אם אנחנו מנהלים פה דיון, ואני מברך עליו שהוא 
כפי שאנחנו  דו-שיח של חרשים  רק  ולא  ולהשמיע,  לשמוע  באנו  דיון שאנחנו  באמת 
נתקלים מדי פעם בפנלים אחרים, אז אולי זה הזמן באמת להשמיע למה זה קורה. 
הציבור החרדי בדרך כלל נרתם לכל מיני משימות לאומיות, מעשה צדקה, מעשה חסד 
בצורה יוצאת, באמת יוצאת מגדר הרגיל במפעלי החסד שלה. פתאום בנושא הזה של 
הצבא, שזה מקום באמת לאומי וערכי , מקום שכולנו צריכים לשאת בנטל, שם אנחנו 
הנקודה  איפה  הציבור.  לראות את  רוצים  כפי שהיינו  רואים את הציבור החרדי  לא 
רוצים אותו  בצבא,  רוצים אותו חרדי  בה. הציבור החרדי חש שלא  נבחין  אולי  פה? 
בצבא לא חרדי. פה הקטש. במעגל עבודה הציבור לא מרגיש כך, הוא הולך למכללה 
שלו, הוא לומד משפטים. לומד מה שלומד, הופך להיות מה שהוא. הוא עוסק בתחום 
שלו. הוא יודע שכאשר הוא יגיע לצבא, רוצים אותו בצבא, אבל לא רוצים אותו אלוף 
עם שטריימל, שיעמוד בפיקוד המרכז או בפיקוד הדרום. וכהציבור חש, ורבניו חשים 
שלמעשה רוצים להשיל ממנו את החרדיות שלו, אז שם הוא לא נמצא, לכן הוא גם לא 
נושא בנטל הזה. הוא רואה את זה באמת כנטל, מעמסה שהוא בשום פנים ואופן לא 

רוצה להגיע למקום הזה."

מיקי מירו: "אם אני מנסה ככה, להוציא את הקטגוריה המובילה, אתה אומר, שפשוט 
החשש הוא שרוצים אותו כחייל, אבל לא חייל חרדי."

הרב דב פוברסקי: "בפירוש כך. רוצים להשיל ממני את החרדיות שלי."

מיקי מירו: "להשיל את החרדיות, המילה מאד חשובה."

הרב דב פוברסקי: "כן. חד משמעית, להשיל ממני את החרדיות. אני רוצה רק להזכיר, 
בתקופת קום המדינה כאשר החזון איש נפגש עם בן גוריון, המפגש הידוע ומפורסם 
גוריון, באמת להחיל את החוק על בחורי הישיבה שיהיו  בן  שאז הוחלט, קיבל עליו 
פטורים, או שיידחו את השירות שלהם. אותו חזון איש שהיה אדם מפוקח מאד מי 
שמכיר ולמד עליו, מבין שהיה באמת אדם רציונאלי, פיקח, מחובר למציאות. 4 שנים 
אחרי שהמדינה קמה בליל הסדר לפני פסח, הוא אפה מצות ואמר לתלמידיו: שימו לב, 
כבר 4 שנים המדינה הזו קיימת ועוד מאפשרים לנו לאפות מצות. זה משפט חזק מאד 
שבאמת ממקד אותנו מה היה. לצערי אנחנו עדיין במידות כאלה או אחרות נמצאים 

במקום הזה."
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מיקי מירו:"אנחנו כרגע עושים הפסקה קצרה לעדכון חדשות כאן ברשת ב' של קול 
חדשות,  עידכון  שאומרים  כמו  אריאל  באוניברסיטת   fm ב106  פה  ואנחנו  ישראל, 

פרסומות ונשוב."

פרסומות

הנטל,  על  הדיון  בתוך  באוניברסטאת אריאל אנחנו  כאן   106  fm "רדיו  מיקי מירו: 
השיוויון בנטל ואנחנו רואים שכל אחד תופס את המונח הזה 'שיוויון בנטל' כפי שהוא 
תופס את זה, מנקודת המבט שלו כל אחד רואה את זה כסיפור אישי. באמת בעידן 
סיפורים  על  לדבר  צריך  התקשורת  בנושאי  בכלל  היום  חיים,  אנחנו  שבו  המורכב 
את  יש  אחד  לכל  בלעדית.  אמת  או  לבן,  שחור  שהם  סיפורים  אין  כבר  מורכבים. 
הסיפור שלו. מה שאנחנו מנסים פה באמת בתוכנית- להקשיב. דבר ראשון להקשיב, 
לדעת להקשיב זאת תכונה שקשה לכולנו, אנחנו העיתונאים נדמה לי לוקים בכך אולי 
אתם  אז  הדרך.  את  קצת  לשנות  ההקשבה,  את  להוביל  צריכים  אנחנו  הראשונים, 
זה',גם  על  נדבר  'בואו    koh.co.il106. רדיו  גם להיכנס כעת לאתר של  יכולים 
בפייסבוק, גם בפייסבוק של רשת ב'. זאת תוכנית אינטראקטיבית שמשלבת גם את 
הרדיו הנפלא שבו אנחנו חיים כבר הרבה שנים, וגם נחיה עוד הרבה שנים ומשלבים 
אליו את האינטרט. אנחנו כעת שמענו קצת מונחים. אמרנו שהמונח הזה שוויון בנטל 
הוא מונח פרשני, כל אחד מפרש אותו כפי שהוא מבין. שמענו את הפרשנויות עד כה, 
והפרשנויות המעניינות היו שיש טענה שזה משיל את החרדיות אם אני הולך לצבא ויש 
טענה אחרת שחייבים להיות בצבא או בשירות משמעותי. אין כזה דבר לא לעשות את 

זה. עכשיו נשמע אותך, הרב יצחק ניסים."

הרב יצחק ניסים: "אני בכלל לא מזדהה עם המושג הזה נטל. נטל זה דבר שלילי. אנחנו 
מדברים כאן על משהו , משהו חיובי. אנחנו לא מדברים על משהו של חוסר ברירה. 
המדינה היא לא נטל. השמירה עליה, השותפות בה בלקיחת אחריות זה לא נטל זה 
זכות. אני חושב שהסבים והסבתות שלנו רק קוו ליום שבו הם יהיו שייכים ושותפים 
לנטל כזה. אז אנחנו זכינו. אנחנו מסוגלים להיות ככה חוצפנים, צברים ולנהל על זה 
זכות, היא אחריות של,  זה באמת איזה חובה שהיא  נטל.  לא  זה  דיון ברמה הזאת. 
קודם כל של העם היהודי. אנחנו נמצאים עכשיו ככה עם האדוות של יום השואה, אי 
אחריות.  לקחת  חייבים  אנחנו  שקמה.  כמדינה  כאן  נמצאים  אנחנו  להתעלם.  אפשר 
לקיחת אחריות הזאת היא בכל המערכות. היא במערך של השמירה על המדינה. היא 
במערך של התנהלות המדינה. בכלכלה. כל הדברים. כל הדברים הנוספים. אני חושב 
שהדברים שנאמרו גם לגבי הרב פוברסקי, ידידי, כשיח אני אומר, זה ודאי יותר מורכב 
מהדברים שאמרת כאן, כלומר, יש בעיה בצבא וזה ברור. יש מגמתיות בחלקים. יש ודאי 
איזה כוח מכוון שהוא מורכב, וזה נכון. אבל גם הציבור החרדי הוא מגוון מאד. אבל 
החינוך שניתן בו הוא לא חינוך של המדינה שלנו. הוא לא חינוך של אחריות ולקיחת 
וכחלק מהחיים. כלומר, אין  גם כחלק מהלימוד  ניתוק בדברים האלה,  יש  אחריות, 
את התחושה הזאת שזאת המדינה שלנו. אלא אני נמצא כאן, אני לא שותף.זה נקודה 
שהיא אולי בעייתית וקצת מרגיזה, או יוצרת איזשהי ניכור. מעבר לזה, ודאי שאתה 
הצבא  נוספת  בעיה  וזאת  לצבא,  מתגייס  אני  ואומר:  בא  החרדי  הציבור  הנה  צודק. 
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דתי.  לציבור  בכלל,  חייו.  אורח  לפי  להתקיים  כמו  הזה,  הדבר  את  לו  לאפשר  צריך 
כלומר, אי אפשר להגיד לו, אתה נכנס עכשיו לצבא, אז אתה חייב להיכנס עכשיו לאיזה 
התערבות, לאיזה התנהלות כפי שאנחנו קובעים לך - לא. אם זה כולנו צריכים לקחת 
אחריות אז בסדר גמור. אני חייב להישאר מי שאני בתוך הסיפור הזה. נשיאה בנטל 
דרך אגב, היא באה בטענה באותה צורה גם אל הציבור האחר. גם הוא צריך לשאת 
בנטל. העם היהודי יש עליו נטל כפול - רוח היהדות, היא זאת שבאה ומייצגת אותו. 
כלומר, אותה ליבה שאומרת מי אני. התורה, המסורת, המורשת שלנו. מהצד השני, 
מאידך, זה באמת כל ההתנהלות של גוף האומה. כפי שאלה כביכול באים ואומרים, 
ממדרים את עצמם מהחלק הזה - גם הצד השני ממדר את עצמו מהנטל הנוסף. האמת 
היא בשילוב ובהזנה של שתי המערכות האלה, גם רוח האומה וגם הנשיאה בנטל של 

גוף האומה."

מיקי מירו: "טוב."

זוהרה ברגר צור: "אני יכולה להוסיף."

מיקי מירו: "אמרנו שאנחנו שומרים על הסדר."

זוהרה ברגר צור:"אוקיי."

מיקי מירו: "תאמינו לי שלי זה חינוך הרבה יותר קשה מלכם."

זוהרה ברגר צור: "לנו בסדר גמור."

מיקי מירו: "ראובן גל."

ד"ר ראובן גל: "אני ברשותכם מבקש להתייחס לשתי נקודות – 1 לענין השוויון בנטל, 
השני - להשיל את החרדיות שזה מושג שנכנס כאן. הרב ניסים התמקד בעיקר במילה 
נטל, מתוך נוסחת השוויון בנטל, אני רוצה להתמקד רגע בשוויון. בחלק של השוויון. יש 
בעיה של שוויון, אפילו אם נתייחס רק לנושא השירות הצבאי, אני רוצה להזכיר לכם 
שבמדינת ישראל מתוך כל שנתון של כלל אזרחי ישראל בני ה 18- - כלל אזרחי ישראל 
בני ה 18- אחוז המשרתים בצבא עומד בערך על 50 אחוז, כמו שאמר כבר לפני אהוד 
ברק, כשר בטחון, הוא אמר :זה כבר לא צבא העם –זה צבא חצי העם. 50 אחוז בלבד 
משרתים בצבא בגיל 18 . למה נושא השיוויון בנטל מתמקד ומתלהם מתרכז דווקא 
בנושא החרדים. מבין ה 50 אחוז- האלו שלא משרתים, יש עשרים אחוז שהם ערבים 
חושב שזה טעות  לדעתי, למשל,  אני  זה.  על  לומר  יש הרבה מה  בכלל.  לא משרתים 
היסטורית שערבים במדינת ישראל לא משרתים בצבא,בהתנדבות על פי רצונם. מבין 
הנשים, רק 60 אחוז מהנשים היהודיות, אני לא מדבר על ערביות, רק שישים אחוז 
משרתות  אינן  מזה,  יותר  זה  לפעמים  אחוז,   -40 בצבא  משרתות  היהודיות  מהנשים 
בצבא. איפה השוויון כאן? הבנים, אני זוכר בזמנו שאני הייתי הפסיכולוג הראשי של 
צה"ל בשנות ה 80- . שיעור גיוס של בנים יהודים עמד על , תשמעו טוב - על 92.4 אחוז. 
92.4 זה מספר שלא יאומן - היום זה עומד בערך על 72.4 . איפה כל הבנים האחרים 
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שלא משרתים? הם לא כולם חרדים.

זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, אם מדברים על שוויון, אז חוסר השוויון. זוהרה 
קראה לזה אפליה גם, הוא לא מתחיל עם החרדים, הוא לא נגמר עם החרדים, הוא 
אפילו ברובו לא בתחום החרדי - הוא בתחומים רבים אחרים. אז בוא נדבר על חלוקת 
נטל, או אי שוויון באופן רחב. על כל סקטור וסקטור יש מה להגיד, אם התוכנית פה 

היתה נמשכת שש שעות, לא רק."

מיקי מירו: "שנה שלמה."

ד"ר ראובן גל: "אז היה לי מה לומר -זה לגבי הנושא הראשון. לגבי הנושא השני, אני 
קצת מתפלא, קצת מתפלא על הרב פוברסקי, ששירת כמה, עשרים שנה בצבא הקבע, 
רוצה  כלא חרדים.  רוצה את החרדים  מבין שכך אתה חש, שהצבא  אני  שאתה חש, 
להשיל מעליהם את החרדיות. אני באמת תמהה על כך. הצבא הקים מסגרת מיוחדת 
שנקרא נחל חרדי. תפורה אך ורק לחרדים. היקצה לענין הזה גדוד מיוחד, היום כבר 
שני גדודים, סגל מיוחד, מחנות מיוחדים, סידורים מיוחדים. אני רוצה להזכיר שזה 
נוגד את תפיסת צה"ל שמתנגדת ליחידות סקטוריאליות, אפילו מה שהיה פעם יחידות 
בדואים ודרוזים, מפזרים אותם היום בזה. אז הצבא דווקא מה שנקרא, יצא מדרכו 
-זה לגבי הנחל החרדי. עוד שניה, בתוכניות שחר ששם גם משרתים חרדים, כל המאמץ 
הוא שיהיה להם את הסידורים שלהם, את בית התפילה, את הפסקות התפילה שלהם, 
להשיל  מנסה  שצה"ל  להגיד  בבסיס.  שמירה  ולא  בבסיס  לינה  ולא  הביתה  יציאה 

מעליהם את החרדיות? זה ממש לא כך." 

שלו.  הסיפור  את  אומר  אחד  כל  גל,  ד"ר  הזה,  השיח  של   .. בדיוק  "זה  מירו:  מיקי 
זה בדיוק את מה שממחיש את מה שאמרתי בתחילת התוכנית. כי אתה יכול לחשוב 
אחרת, אבל הרב פוברסקי ששירת בעצמו. שים לב, גם לא בטעות ביקשתי מכל אחד 
שיציג את עצמו מי הוא. הוא לא אמר על עצמו שהוא רב. הוא הדגיש את זה שהיה 
בצבא. הרב יצחק ניסים לא אמר שהוא רב –הדגיש את היותו בצבא. זאת אומרת, הם 
ברמה האישית עשו את מה שאתה אומר. אבל הוא בא ומייצג את הסיפור של אלה 

שהוא חי איתם. הוא מביא את הסיפור שלהם."

יש  זה להדגיש את העובדות.  גם את מה שאתה ביקשת,  גל: "אני עושה  ד"ר ראובן 
עובדות. אני לא ."

מיקי מירו: "אתה יודע, גם בעובדות אפשר." 

זוהרה ברגר צור: "אפשר לשחק, הרבה מאוד."

מיקי מירו: "צריך להטיל גם בהם ספק."

זוהרה ברגר צור: "נכון, נכון."
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בעובדות  לא  שיח  שהוא  הזה  השיח  כל  של  הרעיון  כי  באמת,  "צריכים  מירו:  מיקי 
אלא בסיפורים. כל אחד נותן את המסגור שלו.  ברשותך זוהרה עוד רגע אחד. יש לנו 
סטודנט שממתין בסבלנות והוא יציג את עצמו. הוא נמצא בסקייפ. כן, ערב טוב. הנה, 

אנחנו רואים אותך, שמך, איך אתה מציג את עצמך?"

נתנאל )סטודנט(: "שמי נתנאל בן שושן, ואני סטודנט."

מיקי מירו: "אוקיי. כשאתה שומע את המונח הזה שוויון בנטל, מה הרפלקס שלך, מה 
התגובה הראשונית שלך על צמד המילים האלה."

זה היה  זוכר מי  נתנאל )סטודנט(: "תראה, אני שמעתי את אחד הדוברים, אני לא 
שאמר המילה נטל היא מוטעית. אני בתור סטודנט, בתור אדם שחי כאן, שירת בצבא 
שירות מלא, עושה מילואים מדי שנה, לא מרגיש שאני נושא בנטל. אני לא רואה בזה 
נטל, אני רואה בזה זכות. זה שאני חי פה. זה שהרצון שלי לתרום למקום שאני כל 
כך אוהב וחי בו. אז המילה נטל קצת אני לא מתחבר אליה. אבל אני חושב שכן יש 
מקום למצוא דרך לשלב את כל הציבור. הבעיה היא לא רק החרדים, יש גם ערבים, 
כמו שאמרו מקודם יש נשים דתיות, ויש גם אנשים לא דתיים שלא מתגייסים. ולדעת 
הבעיה היא לא השירות הצבאי, אלא למצוא פתרון כלשהו, שכל אחד וכל קבוצה, כל 

סקטור יוכל למצוא את המקום שבו הוא יכול לתרום למדינה."

מיקי מירו: "נתנאל, תודה רבה לך, תמשיך ותעקוב. אנחנו נשוב אליך בהמשך התוכנית. 
אחת השאלות שנשאל ציבור הסטודנטים כאן בבית הספר לתקשורת במסגרת הסקר 
שבו השתתפו כ 200- סטודנטים, באיזה מידה הגורמים הבאים משמעותיים בעיניך 
או בעיניך לתחושת השייכות למדינה. זה דבר שעלה גם אצלכם, משתתפי הדיון הזה. 
אנחנו מדברים על שירות צבאי, שירות לאומי, השתתפות במעגל העבודה ומילואים. 
אז אנחנו יכולים לראות את הדברים. כן, אנחנו יכולים לראות. הנה אתם רואים זה 
עולה, מה אנחנו רואים: שירות לאומי -במידה רבה, מילואים -במידה רבה, השתתפות 
במעגל העבודה - הופס, הגורמים המשמעותיים לתחושת השייכות למדינה , כאן אנחנו 
רואים, כן, זה השירות הצבאי. מהנקודה הזאת אני באמת רוצה לתת לכם סבב נוסף, 

נתחיל איתך זוהרה. הנה, אנחנו מקבלים את התוצאה הזאת שהיא מעניינת."

זוהרה ברגר צור: "מעניינת מאד. אבל לפני שאני אתייחס אליה, אני רוצה להתייחס 
לכמה דברים שעלו כאן קודם. אחד הטיעונים שעלה כאן, שהסקטור החרדי מרגיש 
שהצבא לא רוצה אותו שיצא חרדי. אני מוכרחה לומר שזאת אמירה שאותי באופן 
נפגשת  צעירים חרדים שאני  גם מתוך היכרות עם הרבה מאד  אישי מאד מקוממת. 
איתם לאורך שנות הפעילות הזאת, בהחלט לא מרגישים כך. דבר שני, הסקטור החרדי 
הסקטור  את  שמייצג  מי  לידי  כאן  יושב  אחת.  מקשה  לא  הוא  יודעים  כולנו  אנחנו 
הציוני, לאומי, דתי, שאני לא חושבת שמתמודד עם קשיים פחותים בנושא, של לקחת 
את החבר'ה הצעירים, ולמה הם לא פוחדים? כי אני חושבת שגם אני כאם, כהורה, 
כמחנך. כשאני מחנכת את הילדים שלי לערכים מסויימים, אני מאמינה כשהם יוצאים 
לדרך, הערכים האלה מלווים אותם גם אם המסגרות הם מסגרות קשות. הצבא מן 
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הסתם מפגיש את הילדים שלנו עם דילמות ערכיות לא פשוטות. אז אני מקווה שמה 
שהם מקבלים בבית נותן להם מספיק כוח גם להמשך. נקודה נוספת, ראובן גל, דיברת 
על  דברים  להעמיד  כאן  מוכרחה  אני  עכשיו  משרת.  הציבור שלא  אחוז מכלל   50 על 
דיוקם. כשנוח לנו אנחנו סופרים את הצעירים הערבים בתוך המאה אחוז. אומרים 
חמישים אחוז לא מתגייסים. כשלא נוח לנו, אנחנו לא מתייחסים אל הסקטור הערבי. 
מכלל הציבור היהודי, אותו אני מנטרלת רגע, אנחנו מדברים על נתונים של קרוב ל 

90- אחוז של משרתים, מכלל הציבור היהודי. עכשיו אני כרגע ." 

ד"ר ראובן גל: "מה פתאום, גברים ונשים? ממש לא. 72 אחוז."

זוהרה ברגר צור: "אני כרגע מניחה את הערבים בצד, אני רוצה לומר משהו, הדגש על 
הקהילה החרדית הוא די ברור משני טעמים - קודם כל, זאת הקהילה היחידה שיש 
לה חוק מקביל לחוק שירות לאומי, לחוק שירות בטחון. כלומר, יש כאן אפליה ברורה 
בין דם לדם. זה דבר שבקהילה החרדית צריכים להבין גם את הצד השני. זאת אומרת, 
אנחנו בפעילות שלנו נפגשנו עם רבנים. נפגשנו עם חרדים. אנחנו מלווים חיילים חרדים 
שהבית הוקיע אותם מכיוון שהם משרתים בצבא. אז אי אפשר לבוא לומר שזה רק, 

הדגש הוא החרדים אין מה לעשות." 

מיקי מירו: "אז את חוזרת ומדגישה את מה שאמרת, מילת המפתח שלך זה באמת 
עניין של אפליה. אתה הרב יצחק ניסים."

הרב יצחק ניסים: "אני חושב שעלה כאן הנושא שקראנו לו מילה של שוויון, אני לא 
מבין איפה יכול להיות שוויון, היא לא מילה נכונה - היא לא קריאה נכונה. אין שוויון. 
להיות, אלא  צריך  זה  ככה  גמור  וזה בסדר  היחוד שלו  לו את  יש  גוון  כל  גוונים.  יש 
כחברה אחת כמדינה, חייבים להיות ערכים משותפים, איזה ערך משותף שאנחנו כולנו 
יש בתוכנו את המכינות הכלליות ואת  מתרכזים סביבו. כלומר, אנחנו גם כמכינות, 
יודעים להגדיר למרות השונות, גם האידיאולוגית, אנחנו  המכינות התורניות. אנחנו 
יודעים להגדיר את כולנו כציונים. כולנו אכפת לנו מן המדינה. וזה ערך שמשתף את 
כולנו לכן יכולים להיות גוונים שונים. אנחנו לא זהים. אבל כולנו עם ערך שמכוון כלפי 

אותו עניין."

מיקי מירו: "הרב פוברסקי."

פה  חייב  אני  אבל  בסדר.  וזה  יחיד,  בדעת  כן  שאני  מרגיש  "אני  פוברסקי:  דב  הרב 
הסברים." 

הרב יצחק ניסים: "לא, אתה לא בדעת יחיד." 

הרב דב פוברסקי: "לא יחיד, אבל בדברים מסויימים אולי קצת אני .. אני חייב פה 
הם  השחרים  כל  הכתום,  הכחול,  השחר  ראובן,  ד"ר  להסביר  מבקש  אני  הסברים. 
נגיד שמצויינים, בסדר לצורך העניין, בדיון, באמת קרוב להיות מצויינים  מצויינים. 
על  דיברתי  לא  אני  במסגרות.  לחיות  שיכול  החרדי  הציבור  את  נכונה  ומשרתים 
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התהליך- אני דיברתי על המודל. אני דיברתי על התוצאה ועל הרצון. תאמין לי,שאני 
היו פצועים תחת אש,  בג'יפ,  גם כשנסעתי  בנטל.  גם נשאתי  20 שנה.  שירתתי בצבא 
אז אנחנו הלכנו מכות, מי מסתכן. אישתי עד היום לא יודעת מזה. הולך בתוך שטח 
אש, מחלץ פצועים לא פעם ולא פעמיים. אני יודע מה זה לשאת בנטל. הצבא כמגמה, 
והייתי מחובר גם עם עזר שטרן שהיה ראש אכ"א, ועוד טובים ואחרים. הצבא כמגמה, 
לא רוצה אותנו כחרדים. אני אומר לך את זה לא מתוך תחושה, מתוך ידיעה. מתוך 
מי שהיה שותף בדיונים בתוך השחרים. הצבא לא רוצה בסופו של דבר אותי עם הזקן 
השחור, הגדול, עם הכובע ושטריימל כאלוף פיקוד מרכז, או כראש אכ"א, בשום פנים 
ואופן. דרך אגב, גם לא את הציבור דתי לאומי. אם מישהו הגיע בציבור הדתי לאומי, 
כיפה סרוגה, הגיע לתפקידים בכירים זה בגלל שהוא לא כל כך בדיוק בזרם של הציבור 

הדתי לאומי." 

ויינשטוק  משה  מגיבים.  כבר  שלנו  המאזינים  שאמרנו,  כמו  "עכשיו  מירו:  מיקי 
אומר שבמקום שוויון בנטל שלא היה קיים בעצם מעולם, בו הוא פשוט מבטל אותו, 
צבא מקצועי טוב לכל היהודים. דתיים או חילונים. נעמה הירש, מגמת הפרייארים 
שתופסים קווים ומתים למען הגנה על המולדת, לא צריכה לקבל תקדים מדיני, נתן 
צ'אוסקי -אני מקווה שהגיתי נכון, תסלח לי אם לא הצלחתי, מי שלומד תורה, שישב 
וילמד. הביקורת על הישיבות צריכה להיות חמורה יותר, אבל יש לאפשר ללמוד תורה 
למי שרוצה. בזה אתה בטח מזדהה עם נתן. קוני לייט-אני חילוני אתאיסט , אני חושב 
שאסור לגייס את החרדים בכפיה, שים לב, זה גם מעניין. רעות קבליו - מילדות לימדו 
אותנו שאין להפלות בין אדם לאדם כולם שווים, אז איפה השוויון? צריך לשנות את 
שלנו  המאזינים  שאומרים  הדעות  אלה  מלא.  שוויון  יהיה  לא  פעם  אף  כי  התפיסה 
נסכם את מה שהגענו  רק  בפייסבוק, אנחנו  להגיב  יכולים להמשיך  בפייסבוק. אתם 
אליו עכשיו, השאלה הראשונה זה - אומרת זוהרה שמדובר באפליה. צריך להיות או 
בצבא, או בשירות אזרחי. יש את האמירה של הרב פוברסקי, שהצבא בעצם לא רוצה 
את החרדים, הוא רוצה להשיל את החרדיות. מי שרוצה להיות בצבא שלא יהיה חרדי. 
אומר הרב יצחק ניסים, נטל בכלל זאת מילה שלילית,לא מדובר פה בנטל, אלא אם אני 
אוסיף, אתן טיפה פרשנות על דבריך, אתה מדבר על שוויון ואחריות. כי אתה מדבר על 
אחריות זה בעצם השוני. ד"ר ראובן גל, אתה בעצם במילים פשוטות אומר שהצבא, 
בתגובה על הדברים של הרב פוברסקי, הצבא עשה צעד ענק לקליטת החרדים. אתה 
לא רואה סיבה למה הם צריכים להרגיש את התחושה הזאת שמשילים את החרדיות, 

כי נעשה פה בדיוק תהליך הפוך." 

ד"ר ראובן גל: "אני רוצה לומר עוד משהו על הסקר שהצגת קודם."

מיקי מירו: "כן. אנחנו נגיד את זה כבר בשעה הבאה כי הזמן עובר. אתה יודע, ברדיו 
כשנהנים לא מרגישים שהזמן טס. מה לעשות. אלה באמת החיים. רק נספר מי עוד 
כאן בצוות תפעול הרדיו של רדיו 106, טל אבדבול, אלה גאנג'י וליהיא אליהו, בצווות 
תפעול ויזואלי דוד ליזרוביץ, דנה ליזרוביץ,סיוון בירדוקר, וסתיו זוזמן, תרצה מצליח, 
יחיה  אני מיכאל מירו אנחנו  יהודה  בן  ושרה  רוקי  דני  ואיתי כאן באולפן  לוי  שירן 
נחזור עוד מעט  קט רק נזכיר לכם שהכל מופיע גם באתר של רדיו fm  106 גם באתר 
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של רשת ב'  של קול ישראל בפייסבוק, תקשיבו לתוכנית, תגיבו והתוכנית תיהיה הרבה 
יותר מעניינת. אנחנו ניפגש כאן ממש לאחר הפרסומות והחדשות."

הפסקה

מיקי מירו: "חזרנו לתוכנית, בואו נדבר על זה, בנושא שוויון בנטל. אנחנו כאן בשידור 
מיוחד מורכב מאד, כמו שהנושא הזה הוא נושא מורכב. אנחנו משדרים 106fm  של 
אוניברסיטת אריאל. זאת תחנת בת של קול ישראל, אחת מ 52- התחנות החינוכיות. 
אנחנו עם צוות רחב מאד של סטודנטים, גם אנשי הצוות שלנו- שרה בן יהודה יחיה, 
דני רוקי, באולפן שלנו נמצא מיקי מגור וכאן הצוות הנרחב, הכל משודר גם ברדיו, זאת 
אומרת ברשת ב' של קול ישראל ברחבי הארץ , ובפייסבוק, ברשת, באתר, באתר של 
radio106. אריאל, באתר של רשת ב'. אז ניתן את הכתובת של האתר של אריאל

koh.co.il ואתם מכירים את האתר של רשת ב'. תכנסו, תגיבו באתר האינטרנט 
של רשת ב'. בפייסבוק של רשת ב', אתם יכולים לצייץ לכל המקומות. אתם יכולים 
להגיב בכל צורה שלא תהיה. הנה  כבר יש לנו עוד תגובות. שלח לנו ישי שמש תגובה 
שזורם  הכסף  את  לנצל  חשבונם,  על  כרצונם  תורה  ללמוד  לחרדים  לאפשר  צריך   -
מי שכן משרת.  כל  כראוי את  לתגמל  בשביל  מיותרים  כמה אפיקים  ולעוד  לישיבות 
הרב  פוברסקי,  דב  הרב  שלנו;  הצוות  חברי  את  שוב  נציג  אנחנו  הדברים.  אלה  טוב. 
יצחק ניסים, זוהרה ברגר צור, וד"ר ראובן גל. השאלה בעצם מאיפה אני והמגזר שלי, 
כל אחד מהסיפור שלו אנחנו מדברים, זהו דיון אחר מהרגיל. לא מתווכחים פה אחד 
עם השני, אלא כל אחד מספר את הסיפור שלו, איך הוא רואה את זה, או היא רואה 
את זה מנקודת המבט שלו. אנחנו לא שופטים. כל אחד מציג את הסיפור שלו. בעצם 
המאזינים המגיבים כל אחד יגיע למסקנות שלו, ממה שהוא שישמע מהסיפורים. צריך 

לדעת להקשיב."

על  זוהרה  דיברה  אז  באמת מהדיון הקודם, מהסיפורים הקודמים שכל אחד העלה 
אפליה בין מגזרים, דיבר דב פוברסקי על השלת החרדיות, שהצבא בעצם לא רוצה את 
החרדים. מדבר הרב יצחק ניסים על בעצם שוויון באחריות. הוא רואה את הצבא, או 
בכלל את כל מה שאנחנו עושים לא כנטל, אלא כזכות, חובה שהיא זכות. וצריך לדבר 
על אחריות. ראובן גל, מדבר בעצם על הפתרונות הרצויים שהוא גם מציג אותם. אנחנו 
תכף נשמע גם ביתר פירוט. עכשיו נקדם את השיחה, ננסה להבין על מה. מה אפשר 
לדעת על הנושא הזה של בעצם איך תורמים למדינה. אנחנו חיים פה. אנחנו גרים פה. 

אז מה אנחנו עושים? דב."

כפיה  שאין  לזכור  צריך  ולומר,  להקדים  רק  רוצה  אני  "טוב,  פוברסקי:  דב  הרב 
אידיאולוגית. אם הנושא הוא טכני שצריכים לשאת בנטל, יש מישהו עבריין שנושא 
החרדים  נכון,  אידיאולוגי.  הוא  שהעניין  מבינים  אנחנו  אבל  אחר.  ויכוח  זה  בנטל, 
לא רואים את המדינה כפי שרואה ידידי הרב ניסים או אחרים. החרדים רואים את 
המדינה לא כראשית צמיחת גאולתינו, אלא כעובדה קיימת שצריכים להתמודד איתה. 
עובדה שהיא לא ברוכה במיוחד. לא רואים את זה כמו אנשי נטורי קרתא שרואים את 
המדינה כאסון, כאוייב, כדבר שצריך להילחם ולהשמיד, אבל משהו בין לבין. מתוך 



76

הדברים  את  ולומר  כנה  להיות  צריך  הזה,  הענין  לצורך  נגזר  הצבאי  השירות  גם  כך 
בצורה ברורה ביותר מתוך תקווה שבמשך השנים המדינה תשנה את פניה לפחות ממה 
שהיתה בראשית תקומתה כאשר גזזו פיאות לעולי תימן, או דברים מהסגנון הזה. עד 
היום קיימים בצורות אחרות , רק צורות רכות יותר, אבל שוב, שאני מדבר על השלת 
החרדיות, אז אני בהחלט מדבר על הסגנון הזה. אז אין כפיה אידיאולגית כי היא לא 
פעם.  אף  תצליח  ולא  מצליחה,  לא  גם  היא  אגב  דרך  דתית  כפיה  שאין  כמו  תצליח, 
אני לא ראיתי יהודי אחד שחזר בתשובה כי הוא ספג אבן או טיטול בכביש בר אילן 
בירושלים. ראיתי אחרים שכן התקרבו לדת דווקא שהאירו להם פנים. זה דבר ראשון. 
דבר שני, זה נושא של החרדים במדינה. דבר אחרון, אם רוצים לראות את החרדים 
שייכים  שהם  הרגשה  להם  לתת  צריך  שייכות.  של  ענין  להם  לתת  צריך  משתלבים 
נותן להם באמת את ההזדמנות השווה,  למקום. שהמקום לא בועט בהם. שהמקום 
הטלוויזיה  בעדשות  מראה  לא  הוא  אותם.  מפלה  שלא  ההוגן.  היחס  את  להם  שנות 
תמיד את התמונות המזוועות, את התמונות של השוליים של השוליים, שזה מצער, 
מכתים את כל העדה כולה. מפסיקים לדבר על האברכים שמקבלים מליונים. מדובר 
זה  את  עושים  בדיחה.  פשוט  זה  בחודש.  אברך  שמקבל  בודדים  שקלים  במאות  פה 
כאילו יושבים על תקציבי המדינה. להפסיק לרדות בציבור החרדי. אתה יודע מה, אם 
ניקח את זה בהשוואה לציבור הערבי , תנו לנו קצת להיות ערבים. קצת, ככה בקטנה 
מה שנקרא. הרי הציבור הערבי שלא משרת בצבא אף אחד לא מדבר. אם הוא לא עומד 
בצפירה, אף מצלמה לא תצלם אותו – הכל בסדר. אנחנו לא עומדים בצפירה. אנחנו 
יום בשנה להיות ערבים. ככה תגידו שאנחנו מסכנים,  לנו  לא משרתים בצבא – תנו 
שאנחנו באמת צריכים לתת לנו איזה שהוא אפליה מתקנת. לראות אותנו נרדפים. רק 

יום בשנה. כל השנה נמשיך הלאה בדבר הזה."

מיקי מירו: "פנינה שפירנגר, את מביאה לנו עוד תגובות מהפייסבוק."

פנינה שפרינגר: "תגובה מהרשת כן, יש לנו תגובה של רונית לוי שכותבת - החרדים 
בכלליות,   לחברה  שיתרום  לאומי  שירות  של  סוג  שיעשו  אבל  להתגייס,  חייבים  לא 
ישראלי  אזרח  כל  לדעתי  רושמת:  מדניקוב  סבינה  ספציפית.  החרדית  לחברה  או 
צריך להתגייס לצבא - חילונים, דתיים, חרדים, דרוזים ובדואים למעט אנשים בעלי 
מוגבלויות אשר מונעות מהן לשרת. כולם צריכים הגנה כזו או אחרת, ולכן בשירות 
צבאי כולם צריכים להיות כאחד. תגובה אחרונה של שירה לייבצקי: ניתן להיות חרדי 
וללמוד תורה,עדיין להשתתף ולקחת חלק בנטל המשותף שלנו כאזרחי מדינת ישראל."

מיקי מירו: "הרב יצחק ניסים."

לא  אני ממש  צריך להתאושש קצת מהדברים. אבל בסדר.  "אני  ניסים:  יצחק  הרב 
רואה את הדברים ככה. אנחנו לא חיים כך. מבחינתינו המדינה היא, קודם כל אפשר 
לראות את זה, בצד הרדוד , בצד המשותף שאנחנו אוקיי,אז אנחנו כאן, יש לנו שותפות 
גן  גורל. מה לעשות, אתה לא יכול להיות ערבי - אתה יהודי. כולנו יש לנו את אותו 
הזה שעליו רדפו אותנו, הרגו אותנו, כאן אנחנו נמצאים ויכולים לעמוד בזכות עצמנו. 
יותר עמוק. כלומר,  זה בצד הרדוד של הענין. אנחנו חיים את זה בצד הערכי הרבה 
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מבחינתינו זה נכנס גם לעולם התיאולוגי שלנו, גם לתפיסה הרעיונית, הרוחנית שבאמת 
רואה את המדינה כערך, כחלק מהעולם שהוא העולם התורני. הצבא לא איזה משהו 
נספח. כלומר, יש ערך לבוא ולהגן ,הוא ערך שהוא מצווה. קוראים לזה מלחמת מצווה. 
להציל את ישראל מיד צר. זה ערך מאד מאד יסודי. מאד מאד בסיסי, לכן השותפות 
הזאת זה חלק מקיום של התורה. של אותה רוח שעליה אנחנו חיים. אותו דבר דרך 
אגב זה שותפות בכל הנהגת המדינה, או לקיחת אחריות בכל מה שקשור לרשויות של 
המדינה. אם לא תהיה למדינה הזאת כלכלה חזקה, כלכלה איתנה. אם כל המערכות 
לישראל  שמיוחד  הזה  האור  גם  רלוונטית.  תהיה  לא  היא  אז  חזקות,  יהיו  לא  שבה 
שאנחנו מדברים עליו, המוסר המיוחד לא יבוא לידי ביטוי. הרוח הזאת לא תבוא לידי 
ביטוי. עוד פעם יהיה שטייטל, איזה שטיבל, לכן בזה אנחנו בהחלט חלוקים בדרך. אני 
חייב להעיר רק עוד אישזהי נקודה בנושא של השוויון שדובר עליה גם מקודם. השוויון 
הוא לא קיים. הוא לא קיים גם ברמה הזאת, כלומר, היה במלחמת לבנון, יצאה איזה 
מסויימים  באיזורים  הקברות  בתי  את  ראו  מהלוחמים  מחלק  שבאה  טענה  שהיא 
וראו.. הטענה לא היתה כלפי החרדים, דרך אגב. היתה כלפי חלקים אחרים באומה. 
כלומר, גם שם אתה רואה שזה בא לידי ביטוי, כלומר, יש כאלה שהולכים ומתגייסים 
לצבא, בסדר. כלומר, ד"ר גל, הם מתגייסים לצבא. אבל הם מתגייסים למקומות מאד 
ספציפים בצבא. הם מתגייסים למקומות שהם לא קרביים. האם זה שוויון בנטל, או 

אולי שוויון בנטל זה גם להיות בחוד החנית של הלחימה." 

ד"ר ראובן גל:"אני הייתי זה שאמר מהתחלה שאין שוויון בכל הרמות."

מיקי מירו,"כן. עוד רגע אחד, זוהרה."

זוהרה ברגר צור: "אני מוכרחה לומר בנימה מאד אישית, היה לי מאוד עצוב לשמוע 
שהציבור  חושבת  אני  שונות.  במדינות  חיים  שאנחנו  כאילו  הרגשתי  באמת.  אותך. 
החרדי צריך להבין גם מאיפה נובע הכעס או הטינה כלפי ההתנהלות של הציבור החרדי. 
המנהיגים  כלפי  אלא  החרדי,  הציבור  כלפי  לא  אפילו  זה  יותר  אדייק  אני  אם  אולי 
עלו  בסקר  סתם  לא  כי  אותו.  להציג  שמתיימרים  אותו,  שמצייגים  והפוליטיקאים 
שני דברים משמעותיים. מצד אחד העניין של ההשתתפות במעגל העבודה ומצד שני 
השירות הצבאי. תגיד לי, איפה יש עוד מדינה שבה פוליטיקאים חרדים בשיתוף פעולה 
של פוליטיקאים חילונים הביאו סקטור שלם לא לעבוד, לא להתפרנס,  לא לפרנס את 
אני אדם  וזה לא הדת שאני מכירה.  זה לא החרדות,  כזה דבר??  נשמע  עצמו. איפה 

חילוני. אני לא מכירה." 

מיקי מירו: "אז בואי תתייחסי באמת.. סליחה שאני.."

זוהרה ברגר צור: "לא בסדר."

מיקי מירו: "אני פשוט מתעל אותך אל השאלה: בעצם איך את כן רואה את זה?"

זוהרה ברגר צור: "איך אני כן רואה את זה, קודם כל אני מוכרחה לתת איזה דוגמא 
מהיכרות אישית שלי. אני מכירה רב חרדי, אני לא נוקבת בשמו כי אין לי כרגע רשות 
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ממנו שהקים, מתוך תפיסת עולם מכינה קדם צבאית חרדית. מתוך תפיסה שאומרת: 
ליבה,  לימודי  לומדים  הם  שנתיים   16 בגיל  חבר'ה  לוקח  הוא  וגם.  גם  לשלב  אפשר 
הם  כי  אותם  מביאים  כבר  ההורים  טכנולוגית.  בגרות  ועושים  טכנולוגים  לימודים 
מבינים שהם לא יכולים להיות בישיבה באופן רגיל. אחר כך במשך שנה הם עוברים 
מסלול הכשרה לצבא, כמו שעושים במכינות קדם צבאיות כאלה ואחרות. אין להם שום 
סכנה. הם לא מרגישים שהם יאבדו פסיק מאמונתם , מהאמונה שלהם. הם הולכים 
לשירות צבאי רגיל, כן , עם תמיכה. אז אפשר גם אחרת. עכשיו אישית, אני חושבת 
שכל אזרח במדינת ישראל צריך לשרת. צריך לשרת בשירות צבאי או אזרחי והמדינה 
חייבת לדאוג למסגרות מתאימות. מה לעשות, למרות העצב שלי, אנחנו אחים. אנחנו 
אחים לכן יש לי ציפייה שונה מהסקטור החרדי מאשר יש לי מהערבים, וזה דיון בפני 
עצמו. אני בכוונה לא מערבבת אותו. אבל גם אני חושבת שהציבור הערבי צריך לשאת 
בנטל, בשירות אזרחי, צריך להתאים את המסגרות. אבל זה לא 'דא סאם' לפחות לא 

בתפיסתי. לכן היה לי עצוב."

יש  תמיד  לא  הטובות,  המשפחות  בכל  שקורה  מה  זה  אגב,  את,  "כעת,  מירו:  מיקי 
הסכמות."

זוהרה ברגר צור:" נכון." 

מיקי מירו: "לפעמים אנחנו שמחים ביחד, לפעמים אנחנו עצובים ביחד. אבל באמת, 
באיזו   - נוספת  סקר  שאלת  עכשיו  יכולים,  אתם  גל,  ראובן  ד"ר  אליך,  שנעבור  לפני 
מידה אתה או את מרגישים שאתם מכירים את המגזרים שאינם מהמגזרים שלכם. 
הנה  נראה,  בואו  האחרת.  את  או  האחר,  את  מכירים  אנחנו  כמה  עד  אומרת,  זאת 
עכשיו אנחנו רואים. אנחנו מדברים על מאתיים סטודנטים כאן בבית הספר לתקשורת 
באוניברסיטת אריאל. במידה רבה אני מכיר או מכירה, במידה מועטה מכירה או מכיר 
את הערבים, במידה בינונית את החרדים, במידה רבה את הדתיים לאומים, במידה 
רבה את החילונים. עכשיו שאלה נוספת שהיא ממש, עד כמה אני מבין את הסיבות 
שעומדות ביסוד העמדות הרווחות האלה, התוצאה הזאת, אז הנה: שוב אנחנו רואים 
במידה מועטה אצל הערבים, במידה בינונית אצל החרדים, אנחנו עוברים הלאה אצל 

הדתיים הלאומים במידה בינונית.אצל החילונים במידה רבה. אז ד"ר ראובן גל."

ד"ר ראובן גל: "מכוון שאני מייצג את האקדמיה ואני החוקר כאן, אז אני רוצה לחבר 
את כל שאלות הסקר שהצגת עד עכשיו ולהציג הסבר משותף. ההסבר המשותף הוא 
כזה - כשמדברים על מה הם הגורמים המשמעותיים לשוויון בנטל, מה שיצא, שמעגל 
לא  אני  זה.  על  התפלאנו  מזה.או  התפעלנו  פה  כולנו  גבוה.  הכי  יצא  דווקא  העבודה 
בסקר,  השלישית  עכשיו,השאלה  שראית  כפי  שהידע  היא,  לזה  הסיבה  מזה.  מתפעל 
השיחה  את  התחלתי  אני  תזכרו,  לומדים.  אנחנו  וגדל.  הולך  הוא  חרדים  לגבי  הידע 
החילוני  בציבור  וגם  החרדי.  הציבור  בתוך  שמתחולל  השינוי  על  שדיברתי  זה  היום 
שלומד להכיר. ככל שאנחנו לומדים להכיר את הציבור החרדי,אנחנו פחות מתמקדים 
שגם  מכיוון  העבודה,  לשוק  הכניסה  על  מדברים  ויותר  שלו,  הצבאי  השירות  בנושא 
למדינה,  זאת בשאלה שעסקה בתחושת השייכות  לעומת  וכו'.  בנטל  שוויון  אין  שם, 
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שם הנושא של השירות הצבאי כן היה חשוב. פה אני רוצה לחזור אליך, הרב פוברסקי, 
החברה  רוב  של  העיקרי  הקושי  כולנו.  אצל  קשה  תגובה  באמת  פה  חוללת  אתה  כי 
הישראלית הוא, האמת, איננו בזה שחרדים אינם משרתים בצבא. בזה שהם לא חלק 
מן החברה הישראלית כולה. עכשיו אתה אמרת, אמרת, לא רק שאנחנו מכירים בזה 
בביטוי,  השתמשת  איך  חלק.  כך  כל  להיות  רוצים  לא  גם  אנחנו   - חלק  לא  שאנחנו 
אמרת: אנחנו מכירים את המדינה כמציאות בעייתית, משהו. אבל אני שואל אותך 
כיהודי, אנחנו כולנו יהודים, נושאים כמו יום השואה, שישה מליון יהודים שהושמדו, 
אחינו. למה ההתייחסות שלך ושל הציבור החרדי ושלי צריכים להיות שונים זה מזה 
ביום השואה? מדוע סיפור גלעד שליט לא היה צריך להטריד אותך כיהודי חרדי כמו 
שהוא מטריד אותי, מדוע? לכן אני שם את זה לא כערבים, אלא בינינו כיהודים. מדוע 
תחושת השייכות של החרדים לא יכולה להיות כחלק מהחברה בנושאים שהם נושאים 
יהודים. יום הזכרון, לא של השואה, יום הזכרון , אני לא מדבר על יום עצמאות. יום 
הזכרון להיזכר, קרוב ל 30- אלף חללים, רובם יהודים, שנהרגו במלחמות, למה לא 
להיות שותף בדבר הזה? כולנו יהודים. לכן, התשובה בסקר שדיברה על כך שלצורך 
תחושת השייכות המדינה נושא השירות הצבאי הוא כן חשוב, אומרת -אני רוצה אותך 
לא בצבא כי אני צריך אותך בצבא, אני צריך אותך כחלק מהמציאות שלי, מהחברה 
שלי. מזה כשאני דואג לגלעד שליט - גם אתה תדאג לגלעד שליט. שזה לא יהיה רק 

עניין שלי. שזה יהיה עניין של כולנו. בזה אתם לא שותפים וזה מה שחורה לכולנו."

מכונה  בין  חיבור  של  העולם  אל  הרשת,  אל  חוזרים  שוב  אנחנו  "טוב.  מירו:  מיקי 
לתקשורת ולבני אדם. אז מי נמצא עכשיו בסקייפ."

אלירן: "ערב טוב."

מיקי מירו: "תציג את עצמך."

אלירן: "קוראים לי אלירן, אני סטודנט שנה שניה לתקשורת במסלול הרדיו, בדיוק 
באולפן שאתם יושבים עכשיו באוניברסיטת אריאל."

מיקי מירו: "איך אתה רואה, מה, מה צריך לעשות.. באמת להתמודד עם השאלה."

אלירן: "אני ברשותך רוצה להתחבר לדברים שזוהרה אמרה קודם אני חושב שהמדינה 
לא  להתגייס,  לא  דורות  וחינכו  איפשרו  הקשת,  קצוות  מכל  פוליטיקאים  באמצעות 
בעוול.  לבוא בטענות רק למנהיגים שלהם לאורך שנים, שימשיכו  לנו  לעבוד. אז אל 
הדברים שנאמרו כאן קודם, תנו לנו להיות ערבים ליום אחד, רק ממחישים את זה. 

באופן אישי מאד מקוממים אותי"

מיקי מירו: "כן. עד כדי כך."

אלירן: "מאד."

מיקי מירו: "מה אתה חושב שצריך לעשות?"
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אלירן: "קודם כל אני מברך את הדיון הזה, גם את התוכנית הזאת כי קודם כל צריך 
זה משהו  לפיד  יאיר  ביום אחד כמו שרוצה  דיון מעמיק, לעשות שינויים  פה  לעשות 
שהוא לא אפשרי. אני מבין, כמו שאמרתי, החברה חונכה לזה. החברה החרדית חונכה 
לא להתגייס ולא לעבוד. אני חושב שקודם כל צריך לאט לאט לשלב אותם גם במעגל 
מאד  הרבה  שיקח  תהליך  זה  לאומי.  בשירות  תחילה  אולי  גם  בחברה,  גם  העבודה, 

שנים.ז ה לא משהו שאפשר לשנות ביום אחד."

משהו  לעשות  באמת,  אתכם,  לאתגר  רוצה  אני  אליכם.  חוזרים  "אנחנו  מירו:  מיקי 
נאמר בכותרת. אני אתחיל איתך הרב פוברסקי, זה בעצם נוגע לכל אחד מחברי הצוות 
כאן. תנסו להגיד איך אתם רואים מנקודת המבט שלכם את העניין של - מה אנחנו 
נותנים למדינה לחברה. כי כל הזמן, גם אם ניקח וננסה לסכם על מה דיברתם - דיברנו 
על נטל, דיברנו על אחריות, דיברנו על אפליה. זאת אומרת, יש פה משהו שמסתובב פה 
רוחש בתוכנו, שיש תחושה שלא כולם נותנים לטובת המדינה. שיש אנשים שתופסים 
אחרת את הנתינה למדינה. או, מה אני חייב לתת, או מה זכותי, חובתי לתת למדינה. 

אני בכוונה משתמש במילים שאתם השתמשתם."

הרב דב פוברסקי: "ראשית, אני מבקש להתייחס גם לסקר שדובר מקודם, גם לדברים 
שאמר ד"ר ראובן. הציבור החילוני לא ממש מכיר אותנו. אני כאחד שמצוי בציבור 
החילוני והחרדי, שירתתי בצבא, חברי הטובים אתאיסטים. אני גם כסגן אלוף בצבא, 
אני נאמן לדברים שאני שירתתי לצבא. הייתי במקומות ותפקידים שלא נדבר עליהם 
לציבור  חשוב  מאד  היה  שליט  גלעד  אותו.  מכירים  לא  אתם  החרדי  הציבור  כרגע. 
החרדי. התפלל עליו, בכה עליו, עמד מול לא מסכי הטלוויזיה, אבל ודאי מול מקלטי 
יום  יום השואה הוא  ולדעת שהוא באמת השתחרר.  הרדיו, שמע, רצה להיות שותף 
מכירים.  וכולנו  כמעט  בשואה,  ניספו  שלא  קרובים  לו  אין  מי  החרדי.  לציבור  עצוב 
אנחנו חלק מהעניין הזה, אנחנו שותפים לדבר הזה. כל מקום שצריכים להציל חיים, 
שצריכים לעשות חסדים, אנחנו נמצאים שמה. כל מקום שמסמל את המדינה -אנחנו 
פחות שם. אנחנו  הציבור החרדי עדיין רואים את המדינה כדבר שלוחם בדת. כגוף 
כשרויות,  על  במלחמות  במדינה.  הדת  את  גם  החרדיות,  את  רק  לא  להשיל  שמנסה 
שהמדינה  מרגישים  אנחנו  לדת,  שקשורים  הדברים  כל  על  הליכים,  על  תרבויות,  על 
לראות את החרדים  רוצה  הישראלי  הציבור  בישראל,  הציבור  איתנו. אם  לא  הזאת 
בשוק העבודה, בצבא, הוא צריך בראש ובראשונה לתת לנו תחושת שייכות. שאנחנו 
חלק מהמפעל הזה, שאנחנו באמת חיים במקום שהוא נותן לנו, שמאפשר לנו, שהוא 
נותן לנו שוויון הזדמנויות כמו שאנחנו חרדים. בסגנון שלנו, בחיים שלנו, כאשר תורת 
שזה  -ברגע  ביותר  והמקודש  והחשוב  הראשון  הערך  ובראשונה,  בראש  היא  ישראל 
, עוד  יקרה, אז אנחנו נוכל להתחיל להרגיש תחושת שייכות. אגב, כל הקמפיין הזה 
מילה אחת, אנחנו ערים לו מאז הבחירות האחרונות, של שילוב חרדים תתת.. רק גרם 
את ההיפך, מה שהיה קצת לפני כן. אם דיברנו מקודם על הבכירים בצבא, הם יספרו 
לך את המספרים, הרי השחרים האלה הם הכניסו רבים וטובים למסגרות הצבאיות, 

ודווקא עכשיו הכפיה הזאת, היא זאת שמסעירה ומוציאה את כולנו החוצה"

מיקי מירו: "הרב יצחק ניסים."
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הרב יצחק ניסים: "קודם כל, אני די מסכים עם הרב פוברסקי. אני גם חושב שעצם 
הזעקה הזאת שקוממה אותנו, את כולנו, כלומר, תנו לנו להיות ערבים ליום אחד, אני 
חושב שיש כאן איזשהו ביטוי של תחושה. יש כאן איזה שהיא זעקה אילמת, זעקה 
פנימית שאנחנו חייבים גם להקשיב. יש כאן איזה שהיא בעיה. זה לא בא מאיזה מקום 
ריק. אפשר להתווכח על עצם העניין. יש כאן כנראה איזה בעיה. יש מחלוקת שורשית 
אבל יש גם ניכור. הציבור החילוני כן מתנכר לציבור החרדי. ולא בצדק, כלומר, בדברים 
מסויימים בהחלט יש מחלוקת, המחלוקת היא נוקבת,היא ראויה לדיון. אבל בהחלט 

יש כאן הכללה, יש עליהום שעושים."

מיקי מירו: "תגיד במשפט אחד באמת, איך אתה רואה? אוקיי.אז מה צריך לתת לדבר 
הזה שנקרא מדינה? יש חובות - יש זכויות?"

הרב יצחק ניסים: "קודם כל אני רוצה להעצים גם את הנקודה הזאת, ולומר שוב, 
הערך של לימוד התורה הוא ערך נאצל וחשוב ביותר לאומה הישראלית כולה. מצד 
שני, אנחנו רואים את זה בהחלט כן, החובות הם שוב, זה חובות שהם שותפים לכולנו, 

אנחנו חייבים לקחת את זה כחלק מן העניין, זה לא עומד בסתירה."

מיקי מירו: "זוהרה."

זוהרה ברגר צור: "שותפות היא תמיד משני צדדים. אי אפשר לדרוש שותפות מצד 
אחד, בלי שצד השני יהיה חלק מהמעגל הזה. או מהשיח הזה. לכן, כשאתה מדבר על 
כפיה מהכיוון החילוני לכיוון החרדי, אני יכולה כחילונית לדבר על הכפיה ההפוכה. על 
חוסר גמישות, להבין שגם ביהדות יש זרמים וגוונים וצלילים שונים, ודרישות שונות 
של הציבור. אז במקום לקרב - זה מרחיק. זה בנושא הדת בכלל. בנושא הצבאי, תראה, 
התורה  שללימוד  בזה,  שמאמינים  ארגונים  מייצגת  גם  אני  ומאמינה,  חושבת  אני 
בישיבות יש ערך עליון. אני מקבלת את זה. אני רק לא חושבת, צריכים לשבת שם בו 
בנטל  בנטל הכלכלי,  בלי לקחת שותפות  ולקבל את הכסף מהמדינה.  58 אלף  זמנית 

הצבאי, ובכלל. לכן , שותפות יכולה להתחיל מפה אבל משני הכיוונים."

מיקי מירו: "אוקיי. פנינה תגובות בפייסבוק."

פנינה שפרינגר: "תגובות נוספות, יש לנו תגובה של מיכל שאומרת: חברים, זה לא 
יעזור תפנימו. זוהי מדינה יהודית. ללא קשר להפרדת דת או מדינה, אני מצפה שתהיה 
פה מעט הבנה שהתורה חשובה לא פחות מכל הקרבים שמשרתים . בלי זלזול בקרבים. 
התורה מחייה אותנו בסוף. רעות כתבה : צבא הגנה לישראל הוא באמת זכות שאנחנו 
צריכים להיות גאים בכך שאנחנו תורמים למען שמירת עם ישראל הנמצא לאחר אלפי 
שנות גלות במדינת היהודים. ענת כותבת: יש להתאים למסגרות מתאימות לכל מגזר 
כדי לאפשר להם לשמור על מצוות כראוי. ואחרונה הילה: הם זורקים כאן פתרונות 
לאוויר, כאילו שזה עניין פשוט, אבל בעצם מתחבא כאן הקונפליקט הדתי חילוני שהוא 

הרבה יותר מסובך."
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מיקי מירו: "טוב, אז אנחנו עושים כרגע הפסקה, עדכון חדשות, אנחנו ברשת ב' של 
קול ישראל, שידור משותף של רשת ב' עם fm  106 של אוניברסיטת אריאל, תחנת הבת 
שלנו. כעת "רדיו קול אחר" ואנחנו כרגע נשמע עדכון חדשות ופרסומות ונשוב אל דיון 

כמו שאומרים במרתון, אל הישורת האחרונה."

חדשות

הזאת  הסבוכה  בסוגיה  המיוחד  בשידור  כאן  האחרונה  בישורת  "אנחנו  מירו:  מיקי 
שוויון בנטל. אנחנו רואים שמגוון הפרשנויות לביטוי הזה, שהפך להיות שגור, כל הזמן 
מדברים על שוויון בנטל. אנחנו רואים שכל אחד רואה את זה בצורה אחרת. אז עורכת 
לדעת.  אותך  מסקרן  עכשיו  מה  האחרון.  לחלק  באמת  הגענו  אנחנו  קבלי,  ענת  הדין 

בעצם זה לא רק אותך, זה שאלות שאתם חיברתם." 

עו"ד ענת קבילי: "נכון."

מיקי מירו: "אנשי הסגל עם הסטודנטים."

על  עו"ד ענת קבילי: "נכון. אני עבדתי עם הסטודנטים כאן בבית הספר לתקשורת 
התוכן של התוכנית, על מבנה התוכנית, על המסגור שלה. באמת חשבנו להתמקד לכל 
אורך התוכנית בשאלת איך, איך אנחנו מדברים על זה. איך אפשר באמת לשמוע את 
השאלה  באמת  יותר.  אפקטיבי  באופן  מהמגזרים  אחד  כל  של  הסיפורים  הנרטיבים 
האחרונה שאנחנו רוצים לדבר, זה לחשוב קצת באמת מה עובד היום בשיח הציבורי, 
נגיע לרמה של לאן אנחנו שואפים. אבל  ומה לא עובד. ברמה הפוזיטיבית אנחנו גם 

אולי אחד או שניים יכולים להתייחס לזה." 

מיקי מירו: "דווקא נתחיל עכשיו מראובן גל, אז .. משנים קצת את הכיוון." 

ד"ר ראובן גל: "השאלה שלך, ענת, באה בשבילי ממש במקום, כי אני התכוננתי לעשות 
קונפשן, וידוי אישי. אני מוצא את עצמי בתוכנית הזאת במקום מאד מוזר. מאד מוזר 

לעצמי. אלה שמכירים אותי, נדמה לי שדווקא זוהרה פגשה אותי לא מעט." 

זוהרה ברגר צור: "נכון."

ד"ר ראובן גל: "יודעים שאני בדרך כלל, אני נחשב לחילוני שהוא הכי סימפטי, הכי 
מבין והכי מכיר את החרדים ומדבר בשמם. רוב הויכוחים שלי תמיד היו עם זוהרה. 
כי אני מהצד השני של המתרס, אני תמיד מגן בחירוף נפש על התהליכים שמתרחשים 
בדיוק  במקום  הזאת,  בתוכנית  עצמי  את  היום  מוצא  אני  החרדים.  את  ומשלבים 
הפוך. אני פתאום מרגיש יותר הזדהות עם העמדות של זוהרה. אני לא מדבר אישית 
אני  החרדית,  העמדה  עם  במיוחד  פוברסקי,  הרב  עם  בהתנגחות  ודווקא  עמדות.  על 
שואל את עצמי למה? כי זה באמת לא המקום שלי. אני תמיד במקום אחר. אני חושב 
שמה שקרה לי לפחות, זה בדיוק הדבר שמיקי נדמה לי ניסה להצביע עליו בתוכנית 
הזאת והוא, הענין האמוציונאלי לא הרציונאלי, עניין ההתנגחות. כשאני שמעתי ממך, 
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הרב פוברסקי, ביטויים כמו 'אתם מנסים להשיל את החרדיות מעלינו'. או 'תנו לנו גם 
להיות ערבים ליום אחד' אני הרגשתי שאתה, לא רק שאתה לא מוכן לשמוע אותי, אלא 
אתה שולל את עמדתי שהיא בעדך בכלל, עוד לפני ששמעת אותה. כאילו על הסף אתה 
לא מוכן לתת קרדיט לזה שיש פתיחות, האזנה ונכונות. אני רוצה לומר לך, בשאלה 
של , תשובה לשאלה של מיקי, אבל התשובה מכוונת אליך. אני רואה את עצמי תורם 
יודעים  כל. אנשים שמכירים אותי  יום. אני משקיע בזה את  ביום  לנושא הזה ממש 
את זה. משקיע בנושא הזה את כל שעותי וימי. אני עובד עם הות"ת על זה שיאפשר 
לסטודנטים חרדים שמעוניינים ללמוד, שיוכלו ללמוד במסגרות 'המחר'. אני עובד עם 
צה"ל על זה שיקלוט חרדים לתוך מסגרותיו, ולא ישיל מעליהם את החרדיות, אלא 
עם  עובד  אני  ואנשי הצבא.  אנשי אכ"א  עם  עובד איתם  יכבד את החרדיות.  להיפך, 
מרכז התעסוקה על גידול מקומות התעסוקה. אני עובד עם אנשי קמח שאתה מכיר,כדי 
להגדיל את המלגות, ועוד ועוד. אני מרגיש שאני עושה את זה באמת באמונה רבה. אני 
מרגיש גם נוח עם החברים החרדים שעובדים מולי, אתה יודע למה? כי הם אומרים: 
אנחנו פועלים ביחד כדי להגיע לשילוב. לא מדברים על שוויון בנטל, אלא על שילוב 
ועל שותפות. פתאום פה בתוכנית שמעתי את ההסתייגות מהשותפות. נדמה לי שאתה 
הצגת לנו את אחד המכשולים העיקרים להתקדמות בעניין. ברגע שנותנים לך איתות 
מהצד השני, שאנחנו לא מעוניינים בשותפות הזאת איתך, אז באמת אתה מרגיש – אז 

למה אני טורח?? על מה אני עמל?!"

מיקי מירו: "זוהרה." 

שאני  שהסקטור  לומר  מוכרחה  אני  ציבורית  מבחינה  כל  "קודם  צור:  ברגר  זוהרה 
ציבורית,  בעיה  היום  לנו  יש  נוספים.  וארגונים  בנטל  לשוויון  הפורום  אותו,  מייצגת 
כי הדיון הציבורי לצערי מתנהל ברמת כותרת. היתה כאן מישהי שהעלתה שאלות, 
הוא  נכון.  לא  מאד  שאגב,  מה  יד.  בהינף  שוויון  להשיג  רוצה  לפיד  שיאיר  אמרה  או 
הראשונית  הבעיה  לכן  שנים.   4 בעוד  שיתחיל  זה  אבל  בנטל,  שוויון  על  מדבר  אמנם 
שלי שהציבור לא מכיר את הדיון. ועל זה אני גם מברכת בדיון הזה. דבר נוסף, אני 
מתחברת למה שאתה אמרת, ראובן, כי הפורום לשוויון בנטל, הפך היום להיות גוף 
שמסייע לבודדים חרדים. מסייע למכינה קדם צבאית חרדית, על מנת כאילו, באמת 
לעשות שיתוף פעולה . ואני מרגישה כמי שחטף פה איזשהי סטירת לחי כזאתי מהחוסר 

נכונות הטוטאלית באמת להבין גם את הצד השני, וזה חבל."

מיקי מירו: "יצחק."

הרב יצחק ניסים: "קודם כל אני רוצה באמת לציין את הפורום הזה. אני חושב שאנחנו 
נתתם  אבל  שונות.  פה  יש  הקשבה.  של  שיח,  של  כל  קודם  נהדרת.  חוויה  פה  חווים 
לנו חוויה פנטסטית שאנחנו לא מוצאים אותה באמת. אנחנו חיים על כותרות בחוץ, 
שותפים  להיות  לקחת  צריכים  שכולנו  חושב  אני  הקשבה.  אין  התנגחות,  יש  ממילא 
לעשות את הדברים שדיברנו עליהם. שוב, לקחת חלק בכל המערכות. צריך להיזהר 
מאמירות כאלה 'אני לא בתוך' מכוון שזה באמת מוביל לאיזה דיון שהוא דיון נוסף, 
להביא את הצבא לצבא מקצועי, לצבא מודר, כלומר לא הופך להיות איזשהו צבא עם. 
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ואם זה חס וחלילה זה הולך לכיוון כזה, זה משהו שמאיים על הקיום שלנו, זה משהו 
שהוא קריטי. אני גם לא חושב שאפשר לכפות. ואני חושב שהבעיה היא הרבה יותר 
קשה מאשר רק החרדים. יש בעיה של כרסום בערך של השותפות ושל ההליכה לצבא 
בכל  ושורשי  עמוק  בחינוך  לעסוק  חייבים  בזה.  לעסוק  חייבים  אנחנו  החברה.  בכלל 

החברה כולה."

הרב  של  לדעתו  שותף  אני  כן  לפני  תשובות,  פה  חייב  אני  "טוב,  פוברסקי:  דב  הרב 
אם  גם  שומעים.  ואנשים  פתוח  באמת  שהוא  הזה  הפורום  ועל  המקום  על  ניסים 
דברים מרגיזים, אני מתנצל בפני מי שהרגזתי -והרגזתי. אבל אני שמתי את הדברים 
נאמן למקום  -הרי אני שירתתי בצבא. אני הרי  חייב הסברים  על השולחן, אבל אני 
ששירתתי בו, אני גם נושא דרגה שאני נאמן לדרגה שאני נושא. צריכים לזכור שמשהו 
כאן קרה בציבור הישראלי בתקופה אחרונה. אני גם הייתי שותף, דרך אגב, למסגרות 
שונות של השחרים למיניהם, בדיונים, בעשיה. בני שירת בצבא שירות מלא, גם היה 
שותף לנושא של גיוס חרדים. משהו כאן קרה!! צריכים לזכור שהרב שטיינמן, שהיום 
הוא גדול הדור של הציבור החרדי, הוא בין הראשונים שתמך בשחרים ובנחל החרדי. 
היום הוא לא שם. למה אתם לא שואלים איפה הוא נעלם לנו, למה הוא לא שם? הוא 
מיוזמי הנחל החרדי! הרי במאה שערים היו כותבים עליו פשקייוילים וכרזות 'הקצין 
שטיינמן' כדי להביע את זה, והוא לא חשש מהדבר הזה. למה היום הוא נעלם? אתם 
יודעים למה?- בגלל שוויון בנטל. לא בגלל המושג של השוויון בנטל, אלא בגלל כל מה 
שחולל בעניין הזה. כי פה הרגשנו לראשונה בצורה בוטה ביותר שאולי טעינו בכל הדרך 
הזאת. כי באמת זה מה שרוצים מאיתנו, לפרק את הישיבות. פשוט לפרק את הישיבות. 
אנחנו בתחושה שעכשיו יש מגמה. לפני כן היה בסדר. כבר היינו בכיוון, כבר הרגשנו 
בא הסיפור האחרון  נהיה חלק מהמדינה הזאת, אבל  ואולי באמת  מגיעים,  שאנחנו 
ופשוט פוצץ לנו את הכל בפנים. לכן, אתה היום קשה לך להגן על הדברים שאני מדבר, 
היום  אתה  לכן  נכון,  אחרים.  ממקומות  קצת  מדברים  אנחנו  היום  לכן  ראובן.  ד"ר 
שאתה  בדברים  מדבר  מילואים  ועושה  ודרגות,  מדים  שנושא  בצבא  אלוף  סגן  שומע 
חושב - באמת הוא קצין בצבא? - זו הסיבה - כי אנחנו מרגישים שפשוט מפרקים אותנו 

מהתורה, מפרקים את הישיבות - לפחות זו המגמה - וזו התגובה." 

 מיקי מירו: "כעת אנחנו פונים אל הסקייפ, ד"ר רפי מן, ערב טוב לך, גם אתה מרצה 
כאן באוניברסיטה אריאל. בעצם מה שקורה כאן באולפן. אומר ד"ר ראובן גל שהוא 
וגם כאיש בא מתוך הרצון שלו, מתוך הדחף הפרטי שלו  גם כחוקר  מבין החילונים 
מרגיש, שהוא מנסה לקרב את החרדים אל תוך המטרה. להכניס אותם, לתעל אותם 
לתוך המסלול. כאן פתאום בשיח התקשורתי הוא מתחיל למצוא את עצמו מעומת. 
אולי זה בעצם מרים לנו להנחתה את השאלה, אולי התקשורת משקפת פה דו שיח של 

חרשים."

הזה  המרתון  את  קודמי,  שאמרו  כמו  לשבח  צריך  כל  קודם  "תראה,  מן:  רפי  ד"ר 
שמתנהל. באמת שיח מרתק. אני מאזין לו כבר שעה ושלושת רבעי. בהחלט עולות שם 
דיעות מכל הכיוונים אני חושב האפשרים. מבחינה זו באמת זה פרוייקט מרשים מאד. 
התקשורתי  השיח  כי  הרגיל.  התקשורתי  השיח  מן  מרובה  במידה  שונה  באמת  הוא 
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הרגיל, בנושא הזה לרבה הצער, כמו הרבה נושאים אחרים בישראל, מתאפיין בכמה 
דברים קבועים. קודם כל תחושה שכל הטיפול בנושא הזה בדרך כל בתקשורת הוא 
מפסידים.  ויש  מנצחים  יש  מאבק.  יש  צדדים.  שני  יש  קרב.  דו  אל  כמו  התייחסות 
בסופו של דבר הסוגיה הזאת כמובן הרבה יותר מורכבת. זו סוגיה שיש גוונים בשני 
שקיבלנו  מהתגובות  גם  חושב  אני  הערב,  מאד  טוב  לשמוע  שהצלחנו  כמו  הצדדים, 
מהסטודנטים, וגם מהפנל. אין מנצחים ומפסידים, כלומר, מוכרחים להגיע כאן לאיזה 
סוג של הסדרים בין הצדדים. אני חושב שככל שהשיח התקשורתי וציבורי ילך יותר, 
יתרחק מהכיוון של העימות, מכיוון של הדו קרב, החלוקה הדיכוטומית הזאת החדה, 
הרבה  להתעסק  מעדיפה  היא  תקשורת  של  כדרכה  שנית,  יעזור.  רק  שזה  חושב  אני 
פעמים בפרטים, להתמקד בסיפורים אישים כמו שראינו לאחרונה בתוכניות טלביזיה 
ולא בבעיה היותר רחבה ויותר עמוקה. אגב כך, צריך לומר, שגם בשיחה שלנו עכשיו, 
נדמה לי בתוכנית הערב יש כמה סוגיות שלא עולות. לדעתי הן סוגיות עקרוניות. הרב 
פוברסקי ככה העלה את זה לפני דקות אחדות - הדיבור הזה שתורת ישראל היא ערך 
העליון. אני חושב שאחת הבעיות הבסיסיות שצריך לזכור, אני לא אומר שוב ללכת 
מי מנצח מי מפסיד, אבל אחת הבעיות הבסיסיות לגבי חרדים בישראל היא שיש לנו 
כאן קבוצת אוכלוסיה שמבחינתה הערך העליון הוא לא החוק של מדינת ישראל, אלא 
יש לה מערכת של חוקים משלה. היא מנסה להעניק לחוקים האלה מעמד שהוא מעל 
המעמד של חוקי ישראל –זאת באמת שאלה שצריך למצוא דרכים להתמודד איתה, 
על  גם  לדבר  צריך  אבל  ונוקשה,  צדדי  חד  באופן  זה  את  לאכוף  לא  בכפיה,  לא  שוב 
הענין הזה. איך יתכן שיש אזרחים במדינת ישראל שאומרים וטוענים, נוהגים באופן 
שמבחינתם החוק של מדינת ישראל הוא לא החוק העליון והקובע. זה דבר שראוי לדיון 
גם בשיח התקשורתי באופן כללי, גם בשיח אצלנו כאן. עוד מילה אחת ברשותך על 
הבעיות שאנחנו מוצאים בשיח התקשורתי הרגיל, באמת, אנחנו מתעסקים בנושאים 
מין  כזה,  ושפל  שיא  שיאים,  של  מדינה  אנחנו  קצר.  נורא  לזמן  אינטנסיבית  בצורה 
פיקים שעולים ויורדים, מתעסקים בנושא הזה של שוויון בנטל תקופה קצרה - אחר 
דורש טיפול מתמשך,  ושוכחים את הדיון. בעצם הדיון הזה  לנושא אחר  עוברים  כך 
עושה כבר שנים באמת. דברים מן הסוג הזה צריכים להיעשות  גל  מה שד"ר ראובן 
גם בתקשורת, לא כמשהו חד פעמי אלא כמשהו מתמשך. אני חושב שהשיחה שאנחנו 

מנהלים כאן הערב בהחלט עשויה להוסיף לזה."

"תודה רבה לך ד"ר רפי מן. כעת אני מציע לכולנו רגע אחד להוריד את  מיקי מירו: 
המתח. לקחת אויר. אני רוצה לשאול שאלה לסבב של סיכום, נקווה שגם נצליח אחר 
משהו  לנו  שינה  כעת,  שקיימנו  השיח  האם  בסקייפ.  סטדונטים  כמה  גם  לשמוע  כך 

מהעמדות שלנו. נתחיל איתך ראובן."

ד"ר ראובן גל: "אותי קשה להזיז מעמדותי כי אני כבר התמודדתי עם קשיים."

מיקי מירו: "אל תהיה קשוח."

ד"ר ראובן גל: "לא להיפך."
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מיקי מירו: "תשתחרר!!"

ד"ר ראובן גל: "להיפך. אני אומר למרות נימות קשות לכאורה שעלו פה בדיון, ואני 
התוודיתי באיזה וידוי אישי. אני מכיר את הדברים האלה מזה זמן.הזכרתי קודם את 

ועדת נו, ועדת הכנסת פלסנר."

מיקי מירו: "אבל בכל אופן קרה משהו פה באולפן. אני רוצה שתתייחס לנקודה הזאת, 
ממה שקרה פה.לא ממה שצברנו עד כה, אלא מחוויה שעברנו כעת. אנחנו רוצים ללמוד 
מזה האם זו דרך אחרת כדי להיכנס לעומקם של דברים? האם זו דרך אחרת להבין, 

להכיר, לדעת. כי הרבה פעמים אנחנו מדברים בסיסמאות. זאת דרך אחרת לדיון."

הזה  הדיון  במהלך  עוד  זה  את  לך  אמרתי  זה.  את  מכבד  מאד  "אני  גל:  ראובן  ד"ר 
באולפן , שאופן שבו השיח לא מתמקד בויכוח ובהתמודדות אחד מול השני, אלא כמו 
שד"ר מן אמר, אלא בהצגת עמדות, בהצגת עובדות.אני כל פעם חוזר ומדגיש שצריך 
גם להציג את העובדות, היא בוודאי דרך יותר טובה מאשר ההתלהמות או מהתמדדות 
ברחוב וכך הלאה. יחד עם זה, היא מראה גם שיש פערים גדולים מאד בין העמדות 

השונות. זה רק אומר שאת האירוע הזה צריך לשכפל."

מיקי מירו: "עוד ועוד פעמים."

ד"ר ראובן גל: "הרבה פעמים."

מיקי מירו:" עורכת הדין ענת קבילי."

עו"ד ענת קבילי: "אני חושבת שבאמת עלו כאן דברים חדשים, ככה גם לשמוע את 
ראובן ואת זוהרה מדברים על באמת הנרטיב , שאתה מגיע איתו, הרב פוברסקי, אני 
חושבת שהיכולת שלנו כחברה להיות בדיאלוג זה גם יכולת להיות עם מקומות קשים, 
לשמוע נרטיב קשה שאני לא דווקא מסכים איתו, או מסכימה איתו, אבל גם להחזיק 
גם את המתח הזה, לראות,מה אנחנו עושים איתו. במובן הזה אני חושבת שמה שקרה 

כאן הוא מבורך. צריך לראות איך ממשיכים אותו הלאה."

זוהרה ברגר צור: "כמו ראובן גם אני הרבה מאד שנים בסיפור הזה. אנחנו מנהלים את 
המאבק, או ההתמודדות הזאת."

מיקי מירו: "שוב אני קוטע, לא להתייחס לעבר, על עכשיו מה קרה לי עכשיו." 

זוהרה ברגר צור: "עכשיו, שניה, לכן אני חייבת לציין שאני באה פה עם שש שנים של 
התמודדות, הכרה מאד רחבה של כל ההיבטים. לשמחתי, לשמחתי אני באה עם זה, 
לכן אני גם מציינת את זה, כי אחרת הייתי יוצאת מפה בדיכאון. לשמחתי אני מכירה 

גם גוונים אחרים בסקטור החרדי ואני לא יוצאת רק עם העמדה הזו."

מיקי מירו: "הרב יצחק ניסים."
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הרב יצחק ניסים: "אני חושב שאנחנו עוסקים כל הזמן בשונות ומראים את הניגודים. 
אני חושב שאנחנו פחות עוסקים במה ששווה ומה שמשתף אותנו. מה שמשתף אותנו 
אני חושב שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר מהותי, וצריך לבוא ולמצות אותו, צריך 
להציף אותו, אז התחושות יהיו אחרות לגמרי, ממילא נוכל לקיים איזשהו דיון מעמיק 

גם לגבי השונות."

מה  מתוך  אני  אז  דעתינו,  את  שינינו  אם  מיקי  לשאלתך,  "טוב,  פוברסקי:  דב  הרב 
ששמעתי פה בפירוש שיניתי את דעתי, אני מפתיע אתכם. אני שיניתי את דעתי שאני 
מתורבת,  דיון  לנהל  יודעים  לא  כישראלים  אנחנו  הישראלי,  שהציבור  בטוח  הייתי 
שהרגזתי  אפילו  שכן.  מסתבר   - לרעהו  איש  להאזין  יודעים  לא  אנחנו  שכן.  מסתבר 
אתכם, חלקכם לפחות ידעתם לשמוע את הדברים. אני חושב שאנחנו מאזינים איש 
לרעהו, מכאן גם יש תקווה שנוכל גם כן לשנות, נוכל לפעול, נוכל לעשות. אולי בסופו 
של דבר להביא למצב שאנחנו כן נוכל להיות ביחד, כן נוכל לשרת ביחד, כן נוכל להירתם 

ולהיות יותר אחים, יותר קרובים איש לרעהו. אני מאד מקווה שזה יהיה המקרה."

פנינה, את אחרונת הדוברים באמת השיח הזה  פונה אליך,  מיקי מירו: "עכשיו אני 
ששמעת פה עשה לך משהו. האם זה שינה לך את העמדה שהיתה לך בתחילת הדיון?"

רואה  באמת  אני  אמר,  שהרב  כמו  העמדה.  את  לי  שינה  לא  "זה  שפרינגר:  פנינה 
ושמחה לדעת שיש שיח תרבותי שאפשר לייצר. כייף לראות את זה." 

מיקי מירו: "בסדר. יש תגובות ככה בקיצור."

נפתחת  היתה  שאם  בטוחה  אני  אומרת:  גרבר  תמר  "אחרונות.  שפרינגר:  פנינה 
לחרדים,  הענות  היתה  רבנית,  בהסכמה  אחרת  בצורה  לתרום  או  להתגייס  אפשרות 
כרגע זה נראה שיש לחרדים פחד לפרוץ את גבולות הקהילה עקב ההשלכות שיהיו לכך. 
שירה נבי אומרת; אני חושבת שכמו בזוגיות, אנחנו גם חיים במערכת יחסים, דתיים 
לאומים, חרדים וחילונים, בכדי שהיא תצליח כמו בזוגיות, צריך פשוט לתת כל אחד 
מעצמו בשביל האחר. ויטליק אומר; שהוא תומך בגיוס סלקטיבי. לא כל מי שמתאים 

לתפקידים קרביים מתאים לשאר התפקידים בצבא. לא כולם צריכים להתגייס."

מיקי מירו: "טוב. אז את הדברים הללו גם תוכלו לראות לאחר השידור הזה באתר 
האינטרנט של רדיו מאה ושש, גם באתר של רשת ב'iba.org.il  גם בפייסבוק, 
אתם יכולים להמשיך ולהגיב. אנחנו נודה פה לצוות הענק שהיה שותף .זה פשוט תהליך 
פשוט  בתוכנית,  לנו  גם  אריאל,  באוניברסיטת  לתקשורת  הספר  בבית  כאן  לימודי 
אפשר להקשיב יותר מאשר לומר. להקשיב זה דבר שלא מזיק לאף אחד. מהקשבה גם 
לומדים הרבה יותר. אז גם משנים אולי גם את העמדות, אפשר גם לגשר בין עמדות, 
מור  כהני,  לאפי  התחקירנים  לצוות  עוד  נודה  אז  פה.  זה  את  למדנו  במחלוקות  גם 
צוות  זה הרבה סטודנטים,  אנשים,  זה הרבה  נחשוני,  יסמין חבשוש, תחיה  חמו,  בן 
מלהקים פנינה שפרינגר, נמרוד פוקסמן, שירי שביט, עומר קשביץ, צוות שיווק שימו 
לב, כמה סטודנטים עבדו על הנושא הזה במהלך התקופה הזאת סבינה מדניקוב, שי 
אברהם, אלכסנדרה חייסינה, צוות מדיה דיגטאלית  רעות קבילו, ליאת לדרפיין וזה 



88

אומר מכמה גלויות אנחנו באים שירה לייביצקי, ענת דוידוביץ, וצוות טכני רועי ויטמן, 
חיזקי נבון, רון כהן, ודוד מיכאלי והצוות שלנו שרה בן יהודה יחיה שהיא העורכת כאן 
איתי, דני רוקי פה בצוות הטכני ובאולפן בירושלים מיקי מגור אני מיכאל מירו, מה 
לנו באמת זה חשוב לדעת  נגיד, למדנו כאן בדיון הזה אנחנו למדנו באמת להקשיב, 
פתרנו  לא  והפרשנות שלו תמשך.  כל אחד  בנטל,  שוויון  הזאת של  הסוגיה  להקשיב. 
את הבעיה, אבל עצם העובדה שאנחנו יודעים לדבר, ולהקשיב או בוא נאמר להקשיב 
חיים  יהיו  שחיינו  חושב  אני  אז  ונעשה'  נשמע  ונשמע,  'נעשה  שאומרים  כמו  ולדבר, 
אחרים נודה גם למשה לוי.כאן אנחנו נפרדים, מחזירים את השידור לירושלים שעת 
חברה לשבוע זה בנושא הטעון הזה 'שיוויון בנטל' כאן שיתוף פעולה בין רשת ב' של 
קול ישראל עם 106 רדיו אחר קול ישראל, תחנת הבת של קול ישראל, באוניברסיטת 

אריאל. להתראות, לילה טוב."
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נספח 10: תמליל התוכנית השניה

מיקי מירו:" טוב, אנחנו יוצאים לדרך, שעת חברה, משדר מיוחד שאנחנו עושים בעקבות 
הצלחה של המשדר הקודם, שהיה לפני כמעט חודש "בואו נדבר על זה: בנושא שיוויון 
לתקשורת.  הספר  מבית  אריאל  מאוניברסיטת  זה"  את  עושים  אנחנו  מהיכן  בנטל, 
אני אנסה לתאר מה רואים פה: זה פשוט אולפן של חברה צעירים שעובדים אחרת 
ממה שאנחנו מורגלים. אבל אתם יודעים אנחנו בית ספר לומד וגם אנחנו כמבוגרים 
אז,  ארגון שמצליח.  זה תמיד  לומד  ארגון  ללמוד.  כדאי  כי תמיד  ולומדים  מסכתים 
מהצד שלנו, שרה בן יהודה היא העורכת, קרן בר כאן הטכנאית שמצטרפת אל הצוות 
רדיו קול אחר. אתם  בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל,  הטכני הנפלא של 
יכולים גם לעקוב בפייסבוק כל הזמן, של רדיו קול אחר ואנחנו נשתדל גם בפייסיבוק 
נדבר על זה. ומה אנחנו  ב' גם נספר לכם על בואו  ב'. באתר של רשת  שלנו של רשת 
נעשה בתוכנית הזאת? אנחנו נעשה דבר פשוט, נקשיב. נקשיב זה לזה זה לזו, זו לזו, 
איך שאתם רוצים, כי אחת הבעיות שלנו בחברה הישראלית, שאנחנו אוהבים לדבר 
את עצמנו לדעת. אנחנו לא כל כך אוהבים להקשיב כי בעצם אנחנו יודעים מה אנחנו 
זה  מי  החרדי,  זה  מי  הפתרונות,  את  יודעים  אנחנו  הכל.   את  יודעים  אנחנו  רוצים. 
יודעים.  זה הערבי. אנחנו  זה היהודי. מי  זה הגבר. מי  החילוני. מי זאת האישה, מי 
ו"אני" זה כל אחד בפני עצמו. האחר תמיד נראה אחרת, גם מהגדרתו, הוא אחר, הוא 
שונה. אנחנו בתוכנית הזאת, כמו שעשינו את הניסיון המוצלח, נשתדל לשאול כמה 
שפחות שאלות, רק שאלות מכוונות, שאלות פתוחות, ובאמת, בשלושה פרקים ננסה 

קצת להבין יותר מה עושים. ואנחנו יוצאים לדרך."

פתיח- "בואו נדבר על זה"

תחנות  מהתחנות,  אחת  זה   FM  106 אחר,  קול  רדיו  שמעתם,  זהו,  "כן,  מירו:  מיקי 
הבת של קול ישראל. יש לנו תחנות חינוכיות כי קול ישראל כרשות ציבורית מאמינה 
בצורך לגדל דור אחר, דור חדש של תקשורת ורצוי בתחום הרדיו. הרדיו הוא דבר אחר. 
באמת, אנחנו נוכיח את זה. גם במשדרים שלנו בכלל  אבל גם היום. ד"ר אזי לב-און 
אתה ראש בית הספר והמיזם הזה הוא מיזם משותף שאתם גם לוקחים אותו לצד 
החינוכי כמו שאמרתי. אתם תחנה חינוכית שבעצם מלבד הידע, העמקת הידע בתחום 
האקדמי אתם רוצים לגדל אותם גם להיות כאלה שעושים רדיו גם בעתיד. בין השאר, 
במחלקת הרדיו, נפרגן גם לאחרים, יש כאלה שירצו להיות אנשי יחסי ציבור, שיווק, 

אנחנו מקווים כמה שיותר שיבואו לתחום שלנו." 

של  פרוייקט  באמת  הוא  הזה  הפרוייקט  מיקי.  טוב  ערב  "נכון.  און:  לב  אזי  ד"ר 
אני  מהרדיו,  חברה  של  באמת  העשייה  עיקר  אומר,  שאתה  כמו  שלנו  הסטודנטים 
כאן.  איתנו  האחרים שמשתתפים  מהמסלולים  לחבר'ה  גם  קרדיט  טיפה  לתת  רוצה 
התוכנית הזו מעבר למה שאתם שומעים בבית, המאזינים, היא גם מצולמת ומשודרת 
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באינטרנט וחבר'ה מהמסלולים המקצועיים השונים אצלנו, מסלול טלוויזיה וקולנוע, 
שיווקית, חבר'ה  באינטרנט. מסלול תקשורת  על השידור  דיגיטלי שאחראים  מסלול 
מעיתונאות שעשו את התחקיר, המאוד מאוד ארוך ומקיף שעליו מבוססת התוכנית 
היום. כל אלה בעצם עומדים מאחורי התוכנית הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד עשייה, 
הרבה מאוד התלהבות של החבר'ה שאיתנו. והזכרת את הלמידה וההתנסות, אנחנו 
שיהיו  מקווה  ואני  שנייה  פעם  כבר  איתכם,  ביחד  הזה  הפרוייקט  את  עושים  בעצם 
עוד פעמים, כחלק מסדרה של פרויקטים שאנחנו עושים, שבודקים את השיח בחברה 
הישראלית ואולי מציעים איזשהו מודל קצת שונה, איזושהי אלטרנטיבה. עשינו דבר 
כזה בשנה שעברה. בפגישות פנים אל פנים ובדקנו מה קורה כשסטודנטים ואזרחים 
מדברים על איזשהו נושא. אנחנו עושים דברים כאלו באינטרנט והיום אנחנו עושים 
את התכנית השנייה הזו  שבודקת מה קורה כשמדברים על זה באמצעות הרדיו ואני 
חושב בהחלט שיש הרבה דברים טובים שיכולים לקרות דווקא כשאנחנו יושבים בבית 
שמדברים  אנשים  השנייה,  אל  אחת  מדברות  שונות,  דעות  שונים,  אנשים  ושומעים 
אחד אל השני מקשיבים אחד זה לזה ובסופו של דבר גם אנחנו, הצופים בבית יכולים 

ללמוד, להעשיר את האופקים שלנו, לדעת יותר."

כי פה אתם רוצים לגדל כאן  מיקי מירו: "כן, ומה שמעניין, אומנם אתם מצלמים, 
את הדור של אלה שיעבדו עם האינטרנט, עם המרשתת צריך לומר. וכמו שאומרים, 
את הפרוייקט, נקרא לו מיזם, כי אנחנו מצווים לומר בשפתינו, אבל יש משהו מקסים 
נהנים,  לשבת.  פשוט  כרגע,  רוצים,  שאתם  מה  לעשות  לשבת,  יכולים  שאתם  ברדיו, 
לנהוג בחזרה מהפקקים, אנחנו לקח לנו שעתיים מירושלים לאריאל למרות שאת זה 
אפשר לעשות לדעתי, בוא נאמר,  בניחותה בשעה, כי היה פקק, יש שמחה במשטרה אז 
כולנו היינו ככה, עם השוטרים. אבל באמת אפשר להתרווח ברדיו, לא לראות אותנו, 

לא לדעת איך אנחנו נראים, כי זה באמת לא חשוב, תקשיבו לקול ולתוכן."

עוד מילה שמעבר לאנשים ששומעים אותנו בבית  גם להגיד  רוצה  און: "אני  לב  אזי 
אפשרויות  גם  יש  הדמיון.  על  לעוף  מקום  יותר  באמת  ויש  אותנו  רואים  לא  ובאמת 
תיכף  באינטרנט.  במקביל  משודרת  התוכנית  התוכנית,  את  ולראות  לשמוע  אחרות 
נגיד את הכתובת של האתר שבאמצעותו עובר השידור. וגם מי שמקשיב לשידור ומי 
שנמצא און-ליין יכול להתחבר דרך הפייסבוק ולהגיב ככה שבעצם מדובר כאן בתוכנית 
שבמעגל הראשון שלה משתתפים אנשים שנמצאים כרגע באולפן שעוד רגע יציגו את 
עצמם והשידור עצמו יתחיל אבל יש הרבה מאוד שחקנים שהם אולי לא שחקני משנה 
שנמצאים  האנשים  מקום  באיזשהו  דומים  פרויקטים  שנעשה  שבעתיד  מקווה  שאני 
מאחור ומדברים על זה באינטרנט, על התכנים שאנחנו מדברים עליהם כאן ימשיכו 
וידברו על זה ובעצם השיחה תגלוש אל מעבר לאולפן אל הרשת להרבה יותר אנשים." 

מיקי מירו: "הנה ראש מגמת הרדיו טל לאור כבר אומר לי באוזניות שהכל, ההקשר 
כבר אל התוכנית בשידור החי כבר נמצא בפייסבוק, בדף שלכם "בואו נדבר על זה" וגם 
זה יהיה אצלנו באתר של רשת ב' בתוכניות להאזנה וכדאי לנו להאזין. תודה רבה לך 
ד"ר אזי לב-און ונציג את החברים פה בפאנל. אחד התחלף לנו. ערב טוב לך ד"ר ניסים 
לאון, אתה מהמחלקה, חוקר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר- 
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אילן אתה תיתן לנו מבט אחר על העולם החרדי. כי אנחנו עם הרבה סטריאוטיפים, 
נרטיבים, מיתוסים. ניקח, נערבב את הכל, אנחנו שמה. אז לא בטוח שאתה ממש תענה 
וכיף  שעברה  בפעם  גם  שהיה  כאן  שלנו  הצוות  גם  וכמובן  המוכרים  המתכונים  לכל 
לראות אותכם שוב, הרב דוב פרוברסקי, שאתה מייצג את הצד החרדי, למרות שאתה 
היית בצבא, שימשת כרב צבאי, גם היית בסכנות חיים במהלך השירות הצבאי שלך, 
שמענו על כך בשידור אבל אתה כעת בא כדי להציג את העמדות שלך, את העמדות של 
המגזר וגם אלה הדברים שאתה מאמין. ועוד מעט קט אנחנו נשמע את התזכורות. הרב 
יצחק ניסים שאתה ראש המכינה הקדם צבאית אלישע ורב במכון פועה. גברת זהרה 
ברגר-צור חברת הנהלה בפורום לשיוויון בנטל וגם את מרצה פה בבית הספר ולפני הכל 

בואו ניזכר במה אמרתם בפעם שעברה." 

הרב דב פוברסקי: "השחר הכחול, הכתום, כל השחרים הם מצויינים, לא רוצה אותנו 
שותף  שהיה  מי  מתוך  ידיעה  מתוך  זה  תחושה  מתוך  לא  זה  לך  אומר  ואני  כחרדים 
בדיונים בתוך השחרים, הצבא לא רוצה בסופו של דבר אותי עם הזקן השחור הגדול 
ואופן.  פנים  בשום  אכ"א  כראש  או  מרכז  פיקוד  כאלוף  השטריימל  ועם  הכובע  ועם 
דרך אגב, גם לא את הציבור הדתי לאומי. אם מישהו הגיע בציבור הדתי-לאומי, כיפה 
סרוגה הגיע לתפקידים בכירים זה בגלל שהוא לא כל כך,לא כל כך בדיוק בזרם של 

הציבור הדתי לאומי"

הרב יצחק ניסים: "אני בכלל לא מזדהה עם המושג הזה נטל, נטל זה דבר שלילי. אנחנו 
ברירה.  חוסר  של  משהו  על  מדברים  לא  אנחנו  חיובי.  משהו  משהו  על  כאן  מדברים 
המדינה היא לא נטל. השמירה עליה והשותפות בלקיחת אחריות זה לא נטל. זה זכות. 
אני חושב שהסבים והסבתות שלנו רק קיוו ליום שבו הם יהיו שותפים ושייכים לנטל 
זה  על  ולנהל  וצברים  חוצפנים  ככה  להיות  זכינו, אז אנחנו מסוגלים  כזה. אז אנחנו 

איזשהו דיון ברמה הזאת."

זהרה ברגר צור: "ויושב כאן לידי מי שמייצג את הסקטור הציוני-לאומי-דתי שאני לא 
חושבת שמתמודד עם קשיים פחותים בנושא של לקחת את החברה הצעירים ולמה הם 
לא פוחדים כי אני חושבת שגם אני כאם, כהורה כמחנך, כשאני מחנכת את הילדים 
מלווים  האלה  הערכים  לדרך  יוצאים  שכשהם  מאמינה  אני  מסויימים  לערכים  שלי 
אותם גם אם המסגרות הם מסגרות קשות והצבא מן הסתם מפגיש את הילדים שלנו 
עם דילמות ערכיות לא פשוטות. אז אני מקווה שמה שהם מקבלים בבית נותן להם 

מספיק כוח גם להמשך." 

מיקי מירו: "האם השיח הזה ששמעת פה עשה לך משהו, האם זה שינה לך את העמדה 
שהיית לך בתחילת הדיון?"

פנינה שפרינגר: "זה לא שינה לי את העמדה אבל כמו שהרב אמר אני באמת רואה 
ושמחה לדעת שיש שיח תרבותי שאפשר לייצר וכיף לראות את זה."

מיקי מירו: "איך הייתם רוצים שהמגזר שלכם יראה בתוך המרקם המורכב הזה של 
החברה הישראלית? אנחנו בתוך סיפור כל כך מורכב, איך אתם רואים, כל אחד מכם, 
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נמצא בתוך חברה ואני לא נותן רמזים מעבר לזה. הרב פוברסקי"

הרב דב פוברסקי: "טוב, ערב טוב, ראשון, אני הייתי מצפה ובאמת מתפלל לכך שבעוד 
כפי שהיא קיימת במערב, אולי בארה"ב של  הזו  עשור שנים תהיה פתיחות במדינה 
אמריקה, שבה השונה, אם הוא לובש בגד שונה או שהוא נוהג בצורה שהיא שונה ממני, 
או שהוא מאמין בדבר שהוא שונה ממני הוא עדיין בתחום הלגיטימי. הוא בכלל לא 
נושא לדיון, לשאלה. זה לא נושא לצחוק עליו או למעט בערכו. ואם בעוד עשר שנים 
אנחנו נהיה במקום הזה אני בטוח שגם זה יביא לפתיחות בציבור החרדי, לשותפות 
שלו. הוא יכול להרשות לעצמו להשתתף בדברים שהיום הוא חושש להשתתף בהם. 
כאשר כופים עליו, כאשר הופכים אותו ללא לגיטימי. כאשר היום מנסים לנהל מדיניות 
אכיפה כנגד מישהו שהוא חי אלפי שנים, לא מישהו, קבוצה גדולה של יהודים שבאו 
לימוד  של  תרבות  עם  מסוימת,  אמונה  עם  מסוים  במסלול  שנים  אלפי  שחיה  לארץ, 
תמיד  שאנחנו  הפטרונות  מהעניין,  חלק  זה  לעבריינים,  אותם  הופכים  והיום  תורה 
את  ולהטמיע  להשפיע  צורך  רואים  בזה,  חוטאים  החרדים  אנחנו  גם  כולנו,  רואים, 
הערכים שלנו אצל הזולת במקום לקבל אותו, לכבד אותו כפי שהוא. וכפי שהוא זה 
אומר שאם הוא מאמין בדבר שהוא שונה ממני, והוא לא עבריין, אז אני לא מתנהג 
אליו כעבריין, ואם זה יקרה בעוד עשור שנים אז אני מעריך שאנחנו נראה פה חברה 
נדע  שבאמת משולבת יחדיו. שהיא באמת מעריכה ומוקירה איש את רעהו, שאנחנו 
גם כן, הציבור החרדי, שכפייה דתית זה לא כך הולך. שדת ומדינה לא חייבת בהכרח 
להיות ביחד, ואני אומר זאת מדעתי האישית ואני בטוח שיש רבים מחברי שיחלקו 
עלי בעניין הזה. אבל אי אפשר לכפות כפייה אידאולוגית על אדם אחר. ואם זה יקרה 
החרדי  שהציבור  כפי  בדיוק  מתורבתת,  חברה  פה  נראה  אנחנו  אז  שנים  עשור  בעוד 
חי בארה"ב דרך אגב, אנשים שם עובדים, לומדים, עוסקים בכל המקצועות, הם לא 
שונים מהתרבות האמריקאית, ויש להם את כל הלגיטימאציה ואני מצפה מאוד שזה 
יהיה בעוד עשור שנים והציבור החרדי יגדל כנראה, לפחות זאת התחזית הדמוגרפית, 
הם יעברו 25% לכן קצת קשה מאוד, קצת קשה לאמוד איך תראה המדינה בעוד עשור 
שנים אבל כאשר יהיו פה 25% חרדים ועוד אחוז דומה ערבים ועוד מה שנשאר כאלה 
גם התרבות תשתנה כנראה בהתאם אבל  שהם פחות דתיים או דתיים לאומיים אז 
אני מצפה שבאמת יהיה השילוב, קירוב הלבבות יביא באמת למצב חדש, טוב יותר, 
מבין יותר מתחשב יותר, בסופו של דבר גם צריכים לזכור, ובזה אני אסיים, שהמדינה 
רואה  אחד  כל  במשפחה  אז  משפחה,  כמו  זה  שגדל,  אנשים  של  מקובץ  קמה  הזאת 
צורך להשפיע, אני ככה מנסה ללמד זכות, האבא חייב שהילדים ילכו בדרכיו -בדרכו. 
על  אחראים  וכולם  הלאה  ממשיכים  שהצעירים  לראות  צריכים  הגדולים  והאחים 
כולם. גדלנו, אנחנו משפחה אבל צריכים קצת לתת חופש תמרון לכל אחד ואחד. אם 

נגיע לשם- אשרינו."

מיקי מירו: "מה שאתה אומר, אם אני מנסה לתרגם את זה ולתת לזה כותרת ככה, 
מאוד קלילה, אם נשחרר את הלחץ, אתה אומר שבעצם גם החרדים יהיו פחות לחוצים 

וישתלבו יותר." 

הרב דב פוברסקי: "ממש כך." 
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מיקי מירו: "הרב יצחק ניסים"

וההקשבה  הסובלנות  מבחינת  שנאמר  מה  כל  עם  מסכים  "אני  ניסים:  יצחק  הרב 
עצמי  את  רואה  לא  אני  בעיה.  לי  יש  כבר  כמגזר,  היא,  הפתיחה  נקודת  רק  לשונה. 
ובוודאי לא בראייה עתידית אנחנו אומה אחת ואנחנו חייבים לבוא ולראות  כמגזר, 
זה  עיוות,  זה  היא  כל החשיבה המגזרית  גוונים.  בה  שיש  כזאת  בצורה  את הדברים 
עיוות גלותי שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו גם יוצאים ממנו. אחרת אנחנו באמת 
יש  כי  סובלנות  להיות  וחייבת  נכון  וודאי  זה  בוודאי.  זה  שונות  דעות  לכבד  בבעיה. 
שונות. אבל יחד עם השונות הזאת יש גם שותפות גורל. יש מדינה וצריך לראות איך 
אנחנו מחזיקים את עצמנו, בין אם אנחנו 10%, 25% או 50%. על אחת כמה וכמה, 
כלומר, מישהו צריך לבוא ולהתמודד עם כל האתגרים שכרגע מדינת ישראל צריכה 
להתמודד מול כל אויבייה. גם תורת ישראל עסוקה בזה, היא מכירה בזה היא מבינה 
מקום  יש  התורה,  לימוד  את  סותר  לא  זה  הדברים,  של  המשמעות  ואת  הערך  את 
ללימוד התורה שהוא בוודאי אבן משמעותית מאוד אבל אי אפשר גם להתעלם ממה 
שנקרא מלחמת מצווה, מהדברים שכרגע צריך כדי להעמיד את המדינה הזאת וכדי 
ש...נגיד בשפה התורנית.. שאפילו שם שמיים לא יתחלל בעקבות זה שהעם לא יודע 
להגן על המדינה שלו. כפייה אידאולוגית שהזכרת בוודאי שהיא לא תלך. היא לא תלך 
לשום כיוון. לא אם זה חילוני משתמט, ולא אם זה בחור חרדי שבחר שלא להתגייס 
ולראות  לבוא  כמגזרים אלא כחברה כמדינה  לא  כולנו, שוב,  בפני  וזה אתגר שעומד 
איך אנחנו מעצימים ומחברים את כל חלקי החברה. שוב לערכים הבסיסיים שאנחנו 
חייבים להיות שותפים בהם. זה בסיס. הדימוי לארה"ב, מחילה, הוא ממש לא שייך, 
זה לא חברה וחבורה שנמצאת תחת איזשהו רודן או תחת סולטן של איזשהו עם אחר. 
אנחנו נמצאים כאן שוב כעם יהודי שעבר 2000 שנות גלות שאנחנו חוזרים לארצנו, 
ושותפות הגורל הזאת מביאה אותנו למקום כזה שהוא לא יכול להיות שם. ספציפית 
רואה,  גם  שאני  וודאי  דרכה,  והתחנכתי  משתייך  יותר  ככה  אני  אופן  שבכל  לחברה 
כולנו צריכים לעבור תהליכים ושינויים, גם החברה הציונית-דתית יש לה מה להתקדם 
ולהשתפר, כולנו. אני חושב שצריך להיות הרבה יותר מגע גם בין הציבור הציוני-דתי 
לאחר מרחק ואיזשהו נתק שנוצר בין חלקי הציבור הציוני-דתי לבין החברה הכללית. 
ואני  יותר מחברים.  הרבה  איך  לראות  וצריכים  בו  לעסוק  צריכים  דבר שאנחנו  וזה 
מקווה שבעוד עשור הדברים האלה יבואו לידי ביטוי בצורה הרבה יותר משמעותית." 

זהרה ברגר צור: "אני רוצה להתחיל בווידוי אישי. ביום חמישי שעבר, את העצרת או 
נגד הגיוס של בני ישיבות.  יודעת אפילו איך לקרוא לה בירושלים  הפגנה או אני לא 
אנחנו היינו בהפגנה כי הוזמנו על ידי חיילים חרדים שבאו ורצו להיות שמה כדי להגיד 
את  מקיימים  גם  ואנחנו  להתגייס,  תורה  מצוות  מקיימים  אנחנו  גיוס"  בעד  "אנחנו 
המצוות. ובהזמנתם באנו. אני מוכרחה להגיד שבניגוד למה שאתה אמרת עכשיו אני 
הרגשתי שאני ארץ בתוך ארץ. עם בתוך עם. אני הותקפתי שם באופן אישי, אף אחד 
לא קיבל את השונות שלי, אף אחד לא קיבל את היהדות שלי. פשוט לא קיבלו אותי כי 
הייתי אחר. כשאנחנו שנינו מדברים, או כשאני מדברת עם אנשים מהמגזר החרדי או 
מהקהילה החרדית אין לי שום בעיה, אנחנו יוצרים שיח ואנחנו מדברים. אבל באותו 
הקללות  האישית,  ההתקפה  התהפך.  בכנות,  לומר  מוכרחה  אני  עולמי,  חמישי,  יום 
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שאני ספגתי. הקללות שחברי ספגו. המכות שספגו השוטרים. זיעזע אותי בצורה שלקח 
לי הרבה זמן להתאושש היה איזשהו רגע שאמרתי לעצמי: למה אני עמלה. אם..זה 
נראה כמו אספסוף, זה נראה מפחיד, זה נראה נורא. קרן אור יחידה בכל הדבר הזה, 
עמד שם בחור חרידי, לקח אותי הצידה ואמר לי: בואי נדבר. ועמדנו ודיברנו והחלפנו 
טלפונים וקבענו להרחיב את השיח. אז בבודדים אולי יש סיכוי אבל אם המסה מוסתת 
אז אני רואה די שחורות כי הפתיחות, כפי שאתה אמרת, חייבת להיות משני הכיוונים. 
כפייה, חייבת להיות...אין כפייה משני הכיוונים. ואם אתה שואל אותי מה היה בעוד 
עשר שנים, אני לא יכולה להתנתק מהכאן ועכשיו, כי מה שיהיה עכשיו יקבע איך יהיה 
בעוד עשר שנים. אני מסכימה שהנתון של 25% ב-2025 של חרדים וערבים, הוא יכול 
להיות מצד אחד מאוד משמח אבל אם העתיד של עוד עשר שנים יתבסס על זה שבני 
ישיבות לא יתגייסו ולא יעבדו ולא יהיו חלק מהמעגל הישראלי יהודי, אז אני לא כל 

כך רואה עתיד טוב. כי מי יעבוד ומי יהיה בצבא ומי ישמור עלינו." 

שהתהליך  חשוב  אני  במספרים,  זהירים  גם  להיות  צריכים  ואנחנו  "כן,  מירו:  מיקי 
שאתה מדבר יוביל גם להקטנת המשפחות, זה תהליך שכבר מתחילים לראות אותו. 
זאת אומרת אנחנו צריכים לדעת שהחיים הם לא ככה חיים בצורה ליניארית אלא הם 
מאוד מורכבים ויש עליות, ירידות, מסגורים.אנחנו צריכים לעשות כרגע הפסקה קצרה 
לפרסומות אנחנו נשוב, ואנחנו נתחיל איתך, ד"ר ניסים לאון מיד לאחר החדשות, אבל 

קודם פרסומות"

מיקי מירו: "אנחנו חזרנו לאחר הפסקה ארוכה של פרסומות עדכון חדשות ועוד קצת 
פרסומות..."

 אנחנו איתך ד"ר ניסים לאון, שמעת ככה, אם נאמר בקטגוריות או במילים מובילות, 
אנחנו מדברים על כך שבמהלך של עשר שנים יהיה, או מקווים, תהליך של פתיחות 
למרות שאם ניקח את זהרה היא אומרת 'איזה פתיחות, באתי להפגנה עם רצון מסויים 
בי', אני אומר עם מרכאות, לא  ו'חבטו'  להראות שהנה אני באה עם חיילים חרדים 

חבטה פיזית"

זהרה ברגר צור: "גם פיזית."

מיקי מירו: "אם פיזית אז עוד יותר עצוב. התאכזבה כי היא באה עם פנים למה שאומר 
הרב פוברסקי לפתיחות, וקיבלה בעצם נבוט בראש ואכזבה. אז איך אתה רואה את 

התמונה כאיש שמתבונן כחוקר."

ד"ר ניסים לאון: "אלף אני חושב שמה שזהרה ראתה זה פרק נוסף במלחמת התרבות 
שקיימת פה כבר קרוב למאה עשרים שנה, מראשית הציונות. ובתוך המהלך הזה יש 
עוד פרק אחד שאנחנו בתוכו. אבל כשמדברים על עשר שנים זה באמת תקופה מאוד 
ארוכה. בואו רגע נזכר מה קרה בעשר השנים האחרונות. זאת אומרת, אם אנחנו נלך 
אחורה בעשר השנים האחרונות אנחנו נראה שחלו פה שינויים עצומים. אנחנו רואים 
יותר חרדים מתגייסים. אנחנו רואים את שוק התעסוקה שקולט לא רק נשים חרדיות 
אלא גם גברים חרדים. אנחנו רואים אקדמיה חרדית צעירה שמתחילה להוציא החוצה 
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את התוצר שלה. הכשרה המקצועית חרדית, שעל זה פחות מדברים וזה חבל. אנחנו 
רואים בכלל, אנחנו רואים גם יהדות חילונית אקטיבית, דבר שלא היה פה לפני עשר 
שנים. זאת אומרת, רואים פה לא מעט מייזמים שקשורים ליהדות חילונית אקטיבית, 
דברים  זה  וכדומה.  היהודי  הספרים  בארון  שעוסקים  חילונים  יהודים  אומרת  זאת 
שקרו בעשר השנים האחרונות. אם אני חושב על מהפכה מאוד גדולה שהתרחשה בעשר 
השנים האחרונות זה האינטרנט. אם רוצים להבין מה קרה בחברה החרדית בעשרים 
שלושים השנים האחרונות שיעשו מחקר מאוד פשוט. איך הטלוויזיה הוצאה מהבית 

והאינטרנט כן התקבל לתוכו." 

מדבר  באמת  וזה  מעניין,  דבר  שזה  כשרות,  תעודת  קיבל  ואפילו  "כן,  מירו:  מיקי 
אולי על מה שהרב פוברסקי מדבר על הפתיחות, אתה מסתכל רחוק, למרחקים אבל 
שמנסים  אנשים  הרבה  יש  כי  זהרה,  שאמרה  כמו  רבות  הן  הקצר  בטווח  האכזבות 
המדרשה  התקרבות.  לעשות  הזה  לניסיון  דוגמא  עוד  והנה  ההתקרבות  את  לעשות 
ניר  הרב  אותו,  לשמוע  יכולים  שאנחנו  מקווה  דוד.אני  ניר  הרב  למנהיגות,  התורנית 
דויד איתנו? ניר דויד, אני מנסה לשמוע האם הוא איתנו,אנחנו מנסים לדבר, אבל נדבר 
קצת על המדרשה הזאת.... המדרשה פועלת זו השנה השנייה. ואנחנו מדברים על דבר 
שהוא פשוט ייחודי. יש מדרשות כאלה שאנחנו מכירים מהנוער הציוני-דתי לאחר מכן 
גם צעירים חילוניים, יש מדרשות, ישיבות חילוניות והנה עכשיו עושים ניסיון אחר, 

נוסף, עם נוער חרדי. ואני מקווה הרב דויד שאתה שומע אותי. כן?"

הרב ניר דוד: "שלום שלום, ערב טוב, שומעים?" ) דרך סקייפ(

מיקי מירו: "כן, עכשיו שומעים נהדר, זאת הטכנולוגיה נו, תמיד אנחנו אומרים שקו 
הטלפון הוא מיושן, אבל הנה יש לנו תקלות באינטרנט, במרשתת..אבל  בוא תאמר, 

בוא תספר קצת על המדרשה."

הרב ניר דוד: "אוקי, המדרשה היא למעשה מסגרת שאני יכול לומר שהיא צורך הזמן. 
מענה  לתת  צריך  כאשר   צדדית,  דו  היא  למעשה  הבעיה  הבעיה.  מרגישים את  כולם 

לציבור החרדי מצד אחד, ויש צורך בצבא מצד שני."

מיקי מירו: "אנחנו מתקשים לשמוע את הרב ניר דוד, בואו נעשה שוב נסיון. אם תוכל 
לומר איך זה מתקבל במגזר, אומנם יש כאן כאלה שלא אוהבים, הרב יצחק ניסים, לא 
אוהב כל כך כשאומרים מגזר, אני מסכים איתך אבל אין מה לעשות אנחנו כרגע אנחנו 

בתפיסות מגזריות לצערינו."

הרב יצחק ניסים: "אנחנו מדברים על עוד עשר שנים."

מיקי מירו: "כן אנחנו מדברים על עוד עשר שנים אז כמו שאומרים אנחנו נחיה לזה.. 
האם הרב דוד אתה יכול לענות לי?" 

הרב ניר דוד: "אה כן, אנחנו כרגע מדברים על מצב נתון. המצב הנתון הוא שכן יש 
מגזרים, שכן יש חשש הדדי, יש מציאות גם של מתח כמו שזהרה סיפרה ודיברה על 
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זה. את הדבר הזה אפשר לפתור בתהליך. זה לא נראה שהולך להיות פתרון קסמים 
כזה של מישהו שיודע לבוא ולהגיד 'מעכשיו אין מגזרים כולם ביחד' פשוט צריך לדעת 
פחות  בתוך  מקווה  אני  באמת,  יקרה  שזה  כדי  היום  הנכונים  המהלכים  את  לעשות 
מעשר שנים. זה בעצם מה שבאנו לעשות, אפשר להגיד לא פחות ולא יותר, מדברים 
על שלום לעם, שלום בעם. יש פה צעדים של התקרבות, צעדים אמיתיים כי הצורך, 
הצורך הוא הדדי, אי אפשר להסתיר אותו, בציבור החרדי יש לא מעט בחורים שאין 
תורתם אומנותם. הם מחפשים למצוא את דרכם בחיים מבחינת תעסוקה כשהצבא 
באנשים  מעוניין  בעצמו  שני הצבא  ומצד  הזאת  בהחלט מרכיב בשאיפה  להיות  יכול 

טובים, באנשים איכותיים ועכשיו רק צריך ליצור את השידוך הזה." 

מיקי מירו: "מה אתם עושים במדרשה? מה זו המדרשה הרב דויד?" 

זה מתחיל מזה שאנחנו בוחרים להציג  ניר דוד:"במסגרת המדרשה, קודם כל  הרב 
מענה  לתת  אמורה  היא  דבר.  לכל  חרדית  היא  שהמסגרת  להם  ולהסביר  לבחורים 
לנוער חרדי סטנדרטי שדבר אחד בסך הכל מאפיין אותו- שהם לא מסוגלים ללמוד 
תורה במשך יום שלם, הקושי הוא קושי אובייקטיבי. כל מי שלומד במקצועות התורה 
הלימוד הם  לאחר שעות  ביום.  רק שלוש שעות  בזה  עוסקים  ולכן הם  בזה  מתקשה 
יכול  שפחות  למי  טכנולוגית  בגרות  או  שיכול  למי  מלאה  בגרות   , לבגרות  לומדים 
ובשעות הערב למעשה ביחידה די ארוכה, מ6 עד 10 אנחנו עוסקים בכושר גופני, אנחנו 
עוסקים בהבנה של החברה בישראל כשבסופו של דבר שלושת המרכיבים האלה נועדו 
לתת לבחור הכנה לקראת הצעד הבא, הצעד שבו הוא משתלב גם בצבא, גם בתעסוקה, 
למי שיבחר להמשיך לשלב הזה, שכרגע זה כולם. ועדיין לשמור מכל משמר על זהותו 

החרדית. אני יכול לספר על בוגרים כבר שנמצאים היום בצבא." 

א'. שהוא  בוגר מחזור  צנעני שהוא  דוד  נמצא  חיה.  דוגמא  לנו  יש  מירו:"הנה  מיקי 
היום מש"ק ת"ש בכפיר. אז בוא תספר אתה. בוא תשלים את דבריו של הרב ניר דוד. 
איך אתה רואה את עצמך היום? האם אתה רואה את עצמך כמישהו שעשה צעד גדול 

בחיים?" 

דוד צנעני:"אם אני רואה את עצמי כמישהו שעשה צעד גדול בחיים? אני יכול להגיד 
בהחלט היום שכן. אני למעשה את התהליך שהתחלתי באוגוסט 11 לפני יותר משנה 
וחצי. שלמעשה יצאתי מהישיבה שלמדתי בה והחלטתי שאני, כמו שהרב ניר הזכיר, 
רוצה  זה. שאני  וכל  וחתונה  וכולל  גדולה  ישיבה  של  הרגילה  בדרך  לא ממשיך  שאני 
להישאר כדתי חרדי אבל כן לעבוד, לעשות צבא והכל. ושמעתי על המקום הזה שנפתח 
ומייד קפצתי על העגלה והיום אני רואה בראייה לאחור, הספקתי המון, משהו שלא 
חשבתי בכלל שאני אספיק. מבחינה לימודית, מבחינת ידע כללי בכלל לחיים שכשהייתי 

בישיבה בכלל לא הבנתי בכל הדברים של העולם." )טלפון(

מיקי מירו:"דוד איך רואים אותך במשפחה? השכנים? החברים?" 

דוד צנעני: "אני אגיד לך את האמת. אני לא גר במקום חרדי, אני גר בכפר סבא, אז 
במשפחה מקבלים את זה בסדר. אבל אני יכול להגיד לך על חברים שלי שלמדו איתי 



97

זה  אבל  זה.  את  מקבלים  כך  כל  שלא  בצבא  היום  איתי  שנמצאים  שלי  חברים  וגם 
איזשהו תהליך שהמגזר יעבור." 

מיקי מירו:"אתה אופטימי?"

דוד צנעני: "אני יכול לספר על תלמיד שלנו במדרשה. חבר שלי גם בוגר מחזור א' שהוא 
היום לוחם בחטיבת כפיר שהוא לפני שבועיים וחצי התקיפו אותו בירושלים ממש."

מיקי מירו:"כן, זה מאכזב."

דוד צנעני: "אבל אחרי שאנחנו עוברים את התהליך במדרשה אנחנו מבינים שגם אם 
מתקיפים אותנו וכל הדברים שעושים לנו אנחנו יודעים את דרך האמת."

מיקי מירו: "אז מה אתה אומר הרב פורבסקי? זה מאכזב!" 

הרב דב פוברסקי:"מה שאני אומר.. זה מאכזב אבל אני חושב שאנחנו עושים טעויות. 
לפני למעלה  כי אני כשהתגייסתי לצה"ל  זה הציבור הישראלי, עושה טעויות.  אנחנו 
מ20-25 שנה לא הייתה לי בעיה להופיע בשכונה שלי עם מדים, הפוך, כיבדו אותי בכל 
בבית הכנסת בשטיבל של  ולהתפלל  להגיע למאה שערים  בעיה  לי  הייתה  לא  מקום. 
מאה שערים ולקבל עלייה. היום, אם אני הייתי היום באותו גיל והייתי אמור להתגייס 
זר  כי אני הייתי מרגיש שהצבא הוא  לא הייתי עומד בזה. לא הייתי הולך להתגייס 
לי, הצבא הוא מקום שעושה רע למגזר שלי, סליחה הרב ניסים. ואני לא הייתי יכול 
וזה הטעויות שהציבור  יכול להתגייס גם כן מבחינה תדמיתית.  ולא הייתי  להתגייס 
הישראלי חוזר ושונה ועושה וככל שאנחנו נמשיך האלה עם הטעויות הללו אנחנו נגיע 

למחוזות האלה." 

מיקי מירו: "אבל הנה דוד אומר לך שהצבא לא זר לו, שינה את החיים שלו מקצה 
לקצה." 

הרב דב פוברסקי: "שינה את החיים שלו הוא גר בכפר סבא. מכפר סבא תוכלו לגייס 
חרדים, אתם רוצים את בני ברק? אתם רוצים את ירושלים? לא יהיה את זה. המעשים 

הללו רק ירחיקו.רק ירחיקו."

מיקי מירו":אתה רוצה להשאיר את כולם בגטאות?"

הרב דב פוברסקי: "אני לא רוצה..." 

מיקי מירו: "אולי הגיע הזמן שנגור ביחד. אני נהנה מירושלים כי יש לי שכנים דתיים 
ציוניים, יש לי שכנים חרדים, יש לי חילונים, יש ערבים וזה הכיף. הכיף שאנחנו חיים 

בחברה מעורבבת וכל אחד חי את החיים שלו בכיף. למה לא לעשות חיים כאלה?"

הרב דב פוברסקי: "אני באופן אישי גם כן חייתי בחברה מעורבת גרתי בחיפה. אבל 
הציבור החרדי כציבור, כמגזר, רוצה לשמור על עצמו. ולא רוצה להיטמע בע' ולהגיע 
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למצבים שהוא נחשף לתכנים ולמנהגים ולהליכות שהוא לא רוצה להימצא בהם אז 
הוא סוגר את עצמו ושומר את עצמו כדי לשמור על עצמו. אבל אנחנו נחזור לנקודה 
ברשותך. אם אנחנו רוצים בסופו של דבר שאנחנו נתקדם הלאה. אז הדרך שהייתה 
לפני 15-20 שנה, אולי עד לפני השנים האחרונות, זו הייתה דרך שקירבה והביאה, כמו 
שאמר ד"ר לאון, שהביאה הרבה מאוד חרדים גם לתעסוקה, גם ללימודים המקצועיים 

וגם לצבא."

מיקי מירו: "אז בוא רק ניתן לרב ניר דוד ולדוד צנעני באמת לומר, אתם מרגישים 
שמה שאומר הרב פוברסקי שבעצם עושים היום הכל כדי להרחיק, לזרוק את החרדים 

וזה בעצם מה שיוצר את האנטגוניזם, את השנאה, את הסלידה משני הכיוונים?"

הרב ניר דוד:"התחושה שלי אוקיי, התחושה שלי היא מאוד ברורה בעניין הזה, כולנו 
עכשיו מרגישים, יש חוסר אמון, חוסר רגישות וחוסר תקשורת חמורים מאוד שנוצרים 
בכל  כמו  שתקשורת  מבינים  שלא  סבלנות  חסרי  אנשים  בגלל  היום  שקיימים  היום, 
זוגיות דורשת סבלנות והם מדליקים את הגזרה משני הכיוונים. והרבה פעמים יוזמות 
מהסוג שלנו נאלצות להיסגר בגלל המתח הזה וחשוב מאוד להתחיל קודם כל להתמודד 
עם אותם אנשים שמקלקלים לנו משני הצדדים ומדברים על הקצנה. צריכים אבל כן 
לדעת שכדי להצליח במהלך הזה הפתיחות היא דם בשטח. צריכה להיות דו צדדית. 
זאת אומרת גם הצבא צריך להיות מסוגל לתת מענה לאותם בחורים חרדים כדי שהם 
יישארו בסופו של דבר חרדים. עד היום, אנחנו מדברים כל כך הרבה על גיוס של חרדים 
שמש  בית  ומרמת  מבית"ר  הם  הבחורים  שאר  אבל  סבא  מכפר  אומנם  דוד  רגילים, 
ומאלעד ועוד מקומות גם בירושלים, שכונות בירושלים, הר נוף, רמות. חברה חרדים 
לכל דבר שפשוט הגיעו למקום וזיהו שאנחנו קודם כל זרם חרדי ישיבתי של שחור לבן 
ואפשר להאמין שהם שמורים וסך הכל קורה פה תהליך טבעי שעכשיו לקראת השלב 
הבא צריך להתכונן וצריך ללמוד איך לעשות את זה נכון כדי להישאר כמו שהם וחשוב 
ואיכותי כדי שחייל שמסכם את שנות  יהיה שירות משמעותי  מאוד שהשירות עצמו 
השירות שלו, בפרט בציבור החרדי שבאמת צריכים ליצור אצלו את העניין הזה, זה 
יהיה כדאי, בסופו של דבר הוא יראה מה הוא הוציא מפה להמשך החיים. והצבא הוא 

באמת נקודת התחלה שאפשר למנות בה המון דברים להמשך החיים."

מיקי מירו: "לחיים משותפים."

הרב ניר דוד: "אני יכול לומר שבאופן אישי הייתי מצפה ליותר בעניין הזה."

מיקי מירו: "הרב ניר דוד מהמדרשה החרדית התורנית למנהיגות תודה רבה, וגם לך 
דוד צנעני."

בתור  שאני  הטוב  הכרת  וכאות  הבמה,  את  לנצל  רוצה  הייתי  "ברשותך  צנעני:  דוד 
תלמיד הייתי שמה, לנצל את הבמה ולבקש מכל מי שיכול לעזור למכינה בכל צד שהוא, 

אם יוכל לעזור הייתי שמח לפרסם את הטלפון של הרב."

מיקי מירו: "אני יכול לעמוד מולך, מול הבקשה הזאת? אז יאללה."
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דוד צנעני:"המספר טלפון זה 0"

מיקי מירו: "מה קרה? שמענו רק אפס.." 

דוד צנעני: "054-2203441"

רצית  לאון,  ניסים  דר'  דוד.  ניר  הרב  לך  וגם  צנעני  דוד  לך  רבה  "תודה  מירו:  מיקי 
להגיב."

ד"ר ניסים לאון: "אנחנו הרבה פעמים הולכים לאזורי הרעש, שאלה אזורי המאבק 
המשמעותיים  השינויים  מבחינת  החרדית  בחברה  התרחש  שמשהו  להבין  צריך  אבל 
בה. הם מתרחשים באזורי השקט השינויים. האלה צריכים הרבה שקט. הרעש לא טוב 
להם. אבל מהבחינה הזאת אני לא מקבל את מה שהרב פוברסקי אומר לגבי הצבא. 
הצבא כן רוצה את החרדים ואפילו בצורה, הייתי אומר, קריטית. נכון להיום מבחינת 
הבעיה הדמוגרפית של הצבא. והצבא גם מוכן מבחינת הנסיון של הצבא עם החרדים, 

אני לא ראיתי קבוצה שעברה גיוס כל כך מרופד כמו הקבוצה החרדית."

יש כבר תגובות בפייסבוק  לפנינה,  ניתן  בוא רק  זה אבל  יודע את  מיקי מירו: "הוא 
ואנחנו מבקשים מהמאזינים לכתוב אליכם, אלינו, תגובות. בבקשה." 

פנינה: "אוקיי אלכסנדרה כותבת 'מה שהגברת זהרה מספרת מזעזע אותי. לצערי קיים 
מציגים'.  המגזרים שהם  של  וההתנהגות  באולפן  האורחים  של  הדעות  בין  גדול  פער 
רעות גם מתייחסת לדברים שהגברת זהרה אמרה 'את צודקת, אנו מחוייבים לשמירה 
על הבטחון. ללא שום ספק אנחנו לא חיים בללה לנד. סביבנו תמיד יש איומים ויש 

צורך להתגייס ולגייס את כל העם למען מטרה נעלה. לשמירה מאיומים."

בגיל לא טועים,  "ללה-לנד"  כותב  יכולים לטעות, כשמישהו  לא  מיקי מירו: "אנחנו 
נכון? בסדר."

פנינה: "ענת כותבת לנו: 'אתמול בחדשות הראו איך צוות של חסידי בעלז מתכוננים 
לחתונה של נכד האדמו"ר עם צוות צילום שלא היה מבייש את ההפקה של האח הגדול. 
המתכננים של האירוע פתחו את דלתותיהם בפני צוות החדשות והסבירו על החסידות 
והמנהגים שזה יפה. הקדמה הטכנולוגית בהחלט מצמצמת את הפערים בינינו' ושייקו 
אינו  כי צה"ל  וואלה השבוע  גנץ טען בכתבה לאתר של  בני  'הרמטכ"ל  כותב, אחרון 
זקוק לעוד חיילים אלא חזונו של צה"ל הוא להיות צבא חזק וקטן יותר ממה שהוא 
היום. מה שכן צה"ל צריך טנקים ופצצות חכמות, אז למה תורם גיוסם של החרדים. 

אפילו הצבא אינו חפץ בכך, כנ"ל כלכלת ישראל."

מיקי מירו: "תודה רבה לך פנינה. זהרה, אומר ד"ר ניסים לאון שצריך שקט. אז אולי 
או  כל הזמן מלבד התגרות שמרגישים החילונים מול החרדים  יש איזושהי התגרות 
אפילו הדתיים הלאומיים, אולי צריך פה להרגיע קצת. להגיד 'אוקיי', נחזור רגע למה 
שאמר הרב פוברסקי, בואו נוריד את הנושא הזה מהכותרות ואולי גם הדברים האלה 
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לא יגיעו למצב שיעליבו אותך בצורה גסה לחלוטין במהלך ההפגנה שאת באה להגיד 
'בעצם יש דרך'."

זהרה ברגר צור: "אוקיי. אפשר לחלק את התשובה הזו לכמה דברים אבל ברשותך 
אני חייבת להתייחס למה שאמר הרב ניר דוד. בהכרי את המדרשה וגם בהוקרה גדולה 
למה שהם עושים, אני מוכרחה להגיד לך שכשפגשתי שם את התלמידים, אחד הדברים 
שמאוד היה בולט זה שהם כולם צריכים לעבור איזשהו שינוי מתחושה ש"אני לא שווה 
שום דבר" לתחושה ש"אני גם יכול ללמוד ואני גם יכול להיות שווה, וגם לשמור על 
הזהות שלי". זאת אומרת שאפשר. עכשיו, בוא נדבר על השקט, בוא נדבר על הלחזור 
לפני שהייתה מהומה. אוקיי, אז בוא נחזור לבן גוריון, בן גוריון אמר על שם 400 עיירות 
המספרים  וילמדו.  ישבו  המדינה  חשבון  שעל  ישיבה  תלמידי   400 לנו  יהיו  שהוכחדו 
מחזיר  וזה  פוליטיים.  שיקולים  בגלל  אלא  צורך,  היה  שבאמת  בגלל  לא  גדלו  האלה 
מוזרה.  לגמרי  קונוטאציה  קיבל  הזה  התהליך  כל  ופתאום  נפרץ  כשהסכר  ל77  אותי 
שפתאום במסגרתה יש קרוב ל60 אלף אנשים שלא עובדים ולא לומדים. אז אם אנחנו 
נחמד אבל אני מוכרחה  זה דבר  נחזור? עכשיו שקט  רוצים לחזור אחורנית, אז לאן 

לספר על זה אנקדוטה."

מיקי מירו: "אגב השקט את מפרשת אותו כאילו לחזרה, הוא בסך הכל מה שאומר ד"ר 
לאון, ואני לרגע נותן פרשנות של דברים, זה 'אוקיי, קרה מה שקרה, אנחנו, אף אחד 
לא ידע שזה ילך לכיוון הזה. לא מאמין שכאן זה נעשה באיזה כוונת מכוון. אלא נוצר 
איזה תהליך שנפתחה הדלת לאנשים לא ללכת לצבא, ללכת ללמוד תורה והיו כאלה 
שגם לא למדו תורה כי קשה להם ללמוד. אבל הם נשארו איכשהו במסגרות ישיבתיות 
וגידלו משפחות ענקיות כי היו קצבאות ילדים. זה כל הדברים, כל התהליכים שקרו. 
מה שנאמר, עכשיו יש תהליך של פתיחות ומתחיל גם הכיוון השני, יש גיוס, יש כניסה 
לעולם העבודה. אז לתת לזה להתנהל בשקט. אבל אתם יודעים מה, יצרתי לכם גירוי 
לשעה הבאה, אנחנו כרגע עושים הפסקה, אנחנו כאן ברדיו קול אחר, בשידור משותף 
של 106FM ורשת ב' של קול ישראל, שעת חברה, ואנחנו כאן עם הצוות הענק שלנו וקרן 
בר, הטכנאית שלנו ושרה בן יהודה יחיה ומשה קוזמק בירושלים, ועוד רגע קט מיד 

לאחר הפרסומות והחדשות נשוב לעוד שעה של בואו נדבר על זה-שוויון בנטל."

חלק שני

מיקי מירו: " אנחנו בפרק השני של בואו נדבר על זה, שוויון בנטל. ורק נזכירכם,  זוהי 
באוניברסיטת אריאל  קול אחר  כאן מרדיו  בעצם. שעתיים שידרנו  השעה השלישית 
במשדר משותף של הרדיו החינוכי של קול ישראל.....אחד מחמישים ושתיים התחנות 
של, החינוכיות של קול ישראל. ואנחנו כאן באוניברסיטת אריאל מדברים על שוויון 
שבעצם  של..  מעניינות  מאוד  לנקודות  לכאן  הגענו  ואנחנו  שלנו.  האורחים  עם  בנטל 
מדברים מה יהיה בעוד עשר שנים. יש ציפייה לפתיחות. יש אכזבה מההתנגחויות כמו 
שהיו ביום חמישי. זהרה אומרת שהיא ממש מאוכזבת ואפילו כועסת על כך שתוקפים 
אותה. ויש כאלו שאומרים שיש כאן שאומרים שזה תהליך שצריך לעבור, תהליך איטי, 
לא עושים פה זבאנג וגמרנו וד"ר ניסים לאון אתה רוצה להגיב על הדברים ששמעת כי 
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לא כל כך אהבו את העניין שאמרת 'בואו נשמור קצת על שקט'".

ד"ר ניסים לאון: "כן, כי אנחנו, הייתי אומר בתרבות הישראלית אנחנו מזהים את 
השקט עם הרפש. נכון- שקט הוא רפש. וזה לא המקרה. המקרה הוא שכשאני מדבר 
על השקט זה אומר שבתוך החברה החרדית, בתוך חברת הלומדים החרדית יותר נכון, 
יש מהפכה של ממש והמהפכה הזאת מי שנושאים אותה זה אנשי היום-יום, זה בדרך 
עוברת  יוצא לעבודה ההחלטה לא  זוגות. כשלמשל תא משפחתי מחליט שהגבר  כלל 
דרך הרב, זה מראים מחקרים אחרונים. זה עובר דרך החלטה משותפת של בני הזוג. 
לכן אני מדבר פה על שקט, זה ניסיון הרבה פעמים לצאת מהרדאר של הכוח המסורתי, 
נקרא לזה, בתוך החברה הזאת. אתה אמרת בצדק בשיחה הקצרה שהייתה לנו שבעצם 

הנשים מוציאות את הגברים לעבודה, אני לא חשבתי על זה אבל יש בזה הגיון רב."

מיקי מירו: "כן, אני שמעתי את זה בהרבה שיחות שקיימתי. שיחות כמובן איכותניות, 
אני לא מאלה שסופרים ראשים אלא, אני גם מאמין שגם אתה כזה, אני אוהב להתרשם 
לעומק ואתה מרגיש שהאישה החרדית אומרת: רק רגע, אני נושאת בכל הנטל בבית, 
עם כל הכבוד אני התחתנתי עם מישהו שהוא תלמיד חכם אבל איפשהו אני רוצה גם 
להתחלק בדברים. שילמד, שיעשה את הכל כי אני מאוד מאמינה בזה אבל מישהו כאן 

צריך לתת סיוע בחיים הקשים." 

ד"ר ניסים לאון: "אבל לא נטעה, יש גם משפחות שבהחלט מבקשות לשמור על אורך 
החיים המקובל, התורני."

ששוב  תהליך  איזה  רואה  אני  רק  קיימים.  האלה  הדברים  גם  "בוודאי,  מירו:  מיקי 
אני לא אומר את זה כמותני, אני שומע יותר ויותר את השיח הזה. הרב פוברסקי זה 

מקפיץ אותך?" 

הרב דב פוברסקי: "ממש לא." 

מיקי מירו:"אתה מסכים,  אתה רואה גם תהליך כזה." 

הרב דב פוברסקי:"אני גם רואה תהליך כזה,אבל בראשית, אני רוצה לומר שאני גם 
רואה בשאט נפש את ההתנהגות שהתנהגו כלפי גברת זהרה. אני חשוב שאלה שעשו 
את זה הם חיללו שם השם. והמחלל שם השם אין לו כפרה למעשיו. אני חושב שכשיש 
הפגנות מהסוג הזה שיצרים משולבים מן הראוי לא לעמוד במקומות כאלה, מישהו 
כהערה  לא  טקטית  כהערה  זה  את  מעיר  אני  אדום.  סדין  בשבילהם  להיות  שיכול 
מוסרית, כי מוסריות אני כבר הבעתי את דעתי בעניין הזה. אני מאוד מסכים עם ד"ר 
לאון, יש פה תהליך והוא זקוק לשקט, והשקט הזה זה אומר: תנו לאנשים להחליט 
לעצמם. הם לא עבריינים, אל תעמידו אותם במקום הזה, אל תשימו אותם בבתי משפט 
ואל תעמידו אותם על דוכן הנאשמים, הם אנשים עם אידיאולוגיה שנושאים אותה 
ותנו להם  עוד לפני שהמדינה הייתה כאן.  2000 שנה, הם מאמינים בדרכם. הם היו 
לחיות. תנו להם את התרבות שלהם ותנו להם להשתלב יפה ובשקט. וככל שיתערבו 
להם יותר אנחנו נגיע למקומות אחרים. ואני פתחתי מקודם ודיברתי על ארה"ב של 
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אמריקה. שמה אנחנו רואים אנשים עובדים,לומדים, עוסקים כל אחד בעיסוקיו." 

מיקי מירו:"ולא מפגינים." 

הרב דב פוברסקי:"לא מפגינים."

מיקי מירו: "ולא מבקשים שמישהו יסגור את החנות בשבת או שלא יפתח את העסק 
בשבת."

הרב דב פוברסקי: "גם זה נכון." 

מיקי מירו: "אלא מקבלים את החיים באיזשהו מקום."

הרב דב פוברסקי: "גם זה נכון."

מיקי מירו: "מה שמנסים פה לעשות."

הרב דב פוברסקי: "גם זה נכון אבל יש עוד דבר שהוא נכון...." 

מיקי מירו: "לומר לי איך אני אחיה, אני לא רוצה להחליט לך איך תחיה אני כרגע 
מדבר בשפה כללית, לא עלי."

שסוגרים  זה  על  מדבר  אתה  אבל  כללית  בשפה  מדבר  אתה  "לא  פוברסקי:  דב  הרב 
לך חנויות, ואני מדבר בשפה כללית, ואני רוצה לדבר על כך שכופים עלינו דברים. אז 
בואו נדבר בשפה כללית שבאמת להוריד את לחצים. לכבד איש את רעהו ולא ללחוץ. 
כי כאשר לוחצים אותנו, וכל אדם, גם את האדם החילוני, גם את האדם החרדי, הוא 
שיוצאים  אלה  ואת  לגיטימי,  ללא  משרתים  שכבר  אלה  את  הופך  הוא  ואז  מסתגר 
לעבוד כלא לגיטימיים ועל זה מדבר ד"ר לאון ואני מסכים ומזדהה עם כל מילה שלו."

הירושלמית,  הדוגמא  באמת  אותך.  קוטע  שאני  סליחה  רוצה,  רק  "אני  מירו:  מיקי 
יום עימות עם החרדים. וזה בדיוק להפך. ובשבת  הדימוי של ירושלים כאילו יש כל 
יש המון בתי אוכל פתוחים וזה עובר בשקט כי יש איזושהי הסכמה שבשתיקה, אתה 
לא תכפה עלי, אני לא אכפה עלייך. ומתחיל איזה תהליך של פתיחה. תבואי פעם, אני 

מזמין אותך"

זהרה ברגר צור: "הסינמטק בירושלים?"

מיקי מירו: "פתוח. פתוח. ותבואי גם למרכז העיר, לרחוב הלל."

זהרה ברגר צור: "אני באה, אני באה הרבה, בשמחה."

מיקי מירו: "אני גר שם במרכז העיר ואני רואה גם את החרדים עוברים ואפילו לא, 
פעם היו אומרים "שעאבס" בשקט, אבל היום אפילו את זה לא אומרים."
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הרב דב פוברסקי: "ואני רוצה לומר לך שכשאני רואה..."

מיקי מירו: "וזה קצת מחזק את מה שאומר הרב פוברסקי."

זה  פתוחים  רואה את המקומות  האלו  לך שכשאני  אומר  "ואני  פוברסקי:  דב  הרב 
ולזרוק  להפגין  לא  זה  התמודדות  שהדרך  חושב  אני  אבל  לי  כואב  וזה  בליבי  צובט 
אבנים. כי אני לא ראיתי אדם אחד שחזר בתשובה כשהוא חטף אבן בראש. ואני ראיתי 
רבים שהתקרבו לדת כשדיברו אליהם. אז אני מאמין בדרך הזו. ודבר נוסף שאני רוצה 
להגיד לד"ר לאון, בנושא הזה של הצבא שהוא רוצה את החרדים. הצבא, תלוי מי זה 
בצבא. אכ"א רוצה כוח אדם בשורות שלו וזה בסדר גמור, אבל אם ראשי הצבא, קובעי 
המדיניות היו רוצים מחר בבוקר לראות את האלוף פיקוד המרכז, הצפון כמו שאמרתי 

בתוכנית הקודמת עם זקן ארוך ושטריימל? לא."

ד"ר ניסים לאון: "טוב, בינתיים מסתפקים בטוראים. נתחיל משם."

הרב דב פוברסקי: "בטוראים, בטוראים רוצים אותנו, זה נכון, נתחיל משם."

מיקי מירו: "כן זהרה."

זהרה ברגר צור: "אני רוצה, יש במשוואה שאנחנו דנים, חסר כאן מרכיב. במשוואה 
הזאת אנחנו בכלל לא מדברים על המשרתים. על אלה שאף אחד לא שואל אותם אם 
טוב להם עכשיו או בגיל 21 או האם הם רוצים תהליך או האם הם רוצים הסתגלות. 
הם בגיל 18 מתגייסים, אף אחד לא שאל אותם, למה אנחנו שוב חוזרים למקום הזה 
שיש בו מערכות חוקים שונים? לא מדברים על אלה. למה אנחנו לא מדברים גם על 
אלה. אני יותר ויותר שומעת במגזר החילוני ובמגזר הדתי את האמירה: אם לא יהיה 
חוק  נגיד:  להיות שאנחנו  יכול  צעדינו.  נשקול את המשך  אנחנו  שוויוני  יותר  שירות 
שירות חובה, לא עלינו. לא מוטל עלינו. ויתרה מזה אני רוצה להתחבר לדברים שאמר 
מקודם הרב ניר דוד. ואני רוצה גם לבקש בשמו משהו. ובשם המכינה הזאתי. במקום 
שהמדינה תיקח את המכינה הזאתי ותגיד "הנה, יש משהו שהוא תהליך טבעי שיוצר 
מבפנים" ותממן אותה, ותעזור לה ותתמוך בה, אף אחד לא עוזר להם. מי שעוזר להם 
זה העמותה שלנו, אנשים פרטיים שמנסים להחזיק אותם כי זה דגם שיכול להוליך 
תהליך. אבל מעבר לדגם צריך גם מערך חוקים שווה במדינה כדי שלא יהיה סקטור 
שלם שנושא את הנטל לבד ומחכה שיתפתח פה יום אחד איזשהו תהליך. בעשר שנים 
האחרונות עוד משפט, שהיה שקט, לא ראיתי התגייסות יותר מדי גדולה. לא היו עליות 
משמעותיות במספרי החרדים שהתגייסו. ויכול להיות שאת התהליך הזה צריך לעודד 

עם איזשהו חוק, לא בעוד שלוש שנים. עכשיו."

מיקי מירו: "השאלה אם אנחנו צריכים את זה באמצעות חוק או באמצעות הידברות."

זהרה ברגר צור: "איך הולך הילד שלי לצבא? הולך בחוק. יש חוק, אף אחד לא דיבר 
איתו."
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מיקי מירו:"אז הכל נעשה בחקיקה?"

זהרה ברגר צור: " יכול להיות שלהתחיל את התהליך צריך לעשות איזשהו חוק שיהיה 
יותר ברור."

מיקי מירו: "מה אתה אומר הרב יצחק ניסים? אם הכל נעשה בחוקים לאן נגיע?"

זהרה ברגר צור: "למדינה מסודרת."

מיקי מירו: "אוקיי."

הרב יצחק ניסים:"יש בזה משהו. הבעיה היא שבאמת אנחנו חזרנו ככה, באנו מכל 
כולנו. אנחנו חרדים,  על  ה..ואולי אפילו קצות חרדיות, אני מדבר  ואם  עולם,  קצווי 
כולנו פוחדים, כולנו חוששים. חוששים מהאחר, חוששים מה יהיה, מה מה מה ...גם 
החרדים  וגם  יהיה,  ומה  המדינה  על  לנו  משתלטים  הם  חוששים:איך.   החילונים 
בשנים  לו  עדים  שאני  התהליך  שכל  חושב  אני  הזה.  מהמפגש  וחוששים  מסתגרים 
האחרונות, בעשור האחרון, זה תהליך של הקצנה לכל הכיוונים. אנחנו שומעים דעות 
ככה מאוד מאוד בוטות. רואים חלק מאיתנו שמדברים בצורה מוקצנת מכולנו. אני 

מדבר גם בציבור הציוני-דתי וגם בחילוני."

מיקי מירו: "אבל אני הייתי רוצה לשמור על המדרג המילולי שלך שאני אוהב אותו, 
אז זה מתחיל מחרדה וזה עובר להקצנה."

הרב יצחק ניסים: "אמת."

מיקי מירו: "זאת אומרת שבעצם זה התהליך כי הקרב הזה זאת אומרת, חרדי מזהרה, 
מה את מביאה לי עכשיו, את עכשיו הולכת לגייס לי את כל החברים שלי לצבא ומתחיל 
נורא  איזה תהליך של אנטי שמוביל לאותה הסלמה שבסופו של דבר מגיעה למשהו 
ואיום שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. כי זה לא המצב הדומה לשנות ה50. היום אנחנו 
מקום  ובאיזשהו  השני  את  אחד  מכירים  יותר  בהתקרבות,  יותר  אחד  בצד  נמצאים 
גם  החרדה  בגלל  אנחנו  אבל  שוויון  לאיזשהו  ולהגיע  הבא  הצעד  את  לעשות  יכולים 

מקצינים. זה בעצם התהליך."

הרב יצחק ניסים: "באופן טבעי כשישנה הקצנה ישנה הסתגרות כמו בנייה של חומות 
וניסיון לאכוף את השני, לכל כיוון. פחות הידברות. ברגע שיש פחות הידברות יש פחות 
חינוך, יש פחות את הערכים המשותפים האלה שעליהם אנחנו מדברים. וזה מפחיד 
אותי. אני חייב לומר, זה מפחיד אותי, כלומר, גם הניסיון לאכוף בחוק הוא מפחיד כי 
הוא לא יביא אותם להתגייס לצבא אז יהיו הרבה אנשים בכלא וגם הניסיון של לבוא 
נכון. צריך לראות איך  וזה אני. גם זה לא  וזהו,  להגיד מהצד השני: תכירו בי ככזה 
הציבור בכל אופן שנמצא בלב, באמצע, ומסוגל גם לשבת פה ולדבר בסגנון כזה הוא זה 

שתופס את המושכות והוא זה שמוביל את השיח, כדי להתברר יותר."
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מיקי מירו: "אבל, הרב יצחק ניסים, באיזשהו מקום. אתם, הציונות הדתית חשבה 
שהיא תהיה המתווך, אבל באיזשהו מקום.. החרדי..."

הרב יצחק ניסים: "הייתה בעבר." 

במידה.  משוקץ.  כמשהו  אתכם,  תופסים  החרדים  אבל  בעבר.  "הייתה  מירו:  מיקי 
אני עכשיו מקצין לרגע כי אתם צריכים להיות "איתנו" אנחנו דתיים, אתם צריכים 
להיות בסיפור שלנו ואתם עושים משהו שהוא לא שייך. כמו שאומרים. 'מה פתאום 
אתם הולכים עם אלה ועוזרים להם, אתם צריכים לעזור לנו לקדש את התורה, ללמוד 
ולעשות'. אתם בעצם עושים איזה משחק כפול ונתפסים בעצם בתוך הסנדוויץ' כדבר 

פסול."

פעם  עוד  הדברים  את  רואה  שהיא  הסתכלות  זו  פעם,  עוד  "זה  ניסים:  יצחק  הרב 
כאינטריגות וכ'תן לי ואתן לך'."

מיקי מירו: "אנחנו מגדירים, הרבה פעמים אנחנו מגדירים את עצמנו בגלל הדברים 
האלה."

הרב יצחק ניסים: "זה נכון. אבל יש גם אמת."

מיקי מירו: "ככה אנחנו מגדירים את עצמנו, את השונות מול האחרים. האמת, אתה 
יודע, אולי ידועה לריבונו של עולם. אנחנו קטונו."

הרב יצחק ניסים: "בסדר. זה נכון אבל אנחנו משתדלים בכל אופן. כשאנחנו מדברים 
בשפה כזאת. זה לא שכביכול אנחנו מדברים עכשיו נגד החרדי או נגד החילוני או יהיה 
מייצג  רעיון. הוא  פה  יש  בו איזשהו באמת אידאה..  קו שיש  יש איזשהו  מי שיהיה. 
משהו פנימי, מייצג ערך שצריך להקשיב לו, שצריך להבין אותו. השיח הוא לא שיח 

עכשיו של תן לי ואתן לך. יש כאן משהו אמיתי ונכון שצריך ליישם אותו."

מיקי מירו: "אגב, זה קיים. פוליטיקה זה חלק מהחיים שלנו ואנחנו חיים גם במשפחה 
זה חלק של הקצאת ערכים ומשאבים.  לנו את החיים האלה, החיים הפוליטיים  יש 
או  האבא  אז  משהו  ורוצה  בא  כשהילד  במשפחה  גם  פוליטיות,  החלטות  זה  אנחנו, 
האמא בודקים למה אתה רוצה וכן הלאה. אבל בואו ננסה באמת למצוא את הנקודות 
השוות. ומשהו שמעניין ואתה תתקן אותי דר ניסים לאון אם אני רץ למקום אחר. אני 
חושב שאם ניקח פה איזשהו משהו שהיה משותף לכל אחד מהצדדים יש רצון כן להגיע 
לאיזה פתרון. זאת אומרת, זה לא משנה כרגע מהו הפתרון אבל הרצון קיים. זה בעצם 

משהו שמשותף וממנו אפשר ללכת עם משהו היה פעם אי רצון, היום יש כבר רצון."

פחות  שאנחנו  מימד  איזה  דרך  עובר  הזה  שהמשותף  חושב  "אני  לאון:  ניסים  ד"ר 
עוסקים בו והוא המימד הילידי. אנחנו חיים בחברה שהיא כבר דור שני שלישי. אנחנו 
מדברים ומקיימים את הדיון הזה בעברית. אנחנו חיים... בתוך החברה הישראלית יש 
לא מעט נקודות מפגש היום בין קבוצות שונות. ולא רק הצבא. זאת אומרת אני חושב 
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למשל מוסדות ההשכלה הגבוהה. מהפכת ההשכלה הגבוהה שהתרחשה פה בעשור וחצי 
האחרונים, היא הפגישה בין אוכלוסיות שונות. היא יצרה בעצם את מעמד הביניים, 
כן, ההתגוונות  יוצא לרחובות. התגוונותו של מעמד הביניים.  שהיום מעמד הביניים 
של מעמד הביניים. היא מפגישה בין אוכלוסיות שונות. והיא נותנת את האפשרות גם 
לקבוצות חרדיות, גם לקבוצות ערביות, גם לקבוצות ציוניות דתיות. כל מי שהיה בתוך 
איזה גדר, קבוצות מזרחיות. כל מי שהיה בגדר מגזר עם קטגוריה שנכפתה עליו, אם 
באמת כמגזר. לפגוש האחד את השני. וכאן אני רואה את המשותף. זה הפוטנציאל של 
המשותף. וזה לא רק ההשכלה הגבוהה, מוסדות ההשכלה הגבוהה, ומהפכת המכללות 
וכדומה. תחשבו למשל על שוק התעסוקה שהולך ומתגוון. תחשבו למשל על החברה 

האזרחית שמפגישה בין קבוצות שונות."

ודתי  חילוני  הלכאורה  הביניים  מעמד  את  הזכרת  אתה  למעשה  "הלכה  מירו:  מיקי 
לאומי שאיכשהו הסכימו להכניס אותם לתוך המחאה החברתית, לא שמעתי כל כך 

שהסכימו להכניס את החרדים לתוך השיח."

ד"ר ניסים לאון: "לא,החרדים לא רצו להיכנס לסיפור הזה של המחאה החברתית."

מיקי מירו: "לא, היו שמה כמה בעיות. גם להכנסת חרדים וגם להכנסת ערבים וגם 
להכנסת מזרחיים. לצערי. אבל יש גם היווצרות היום של מעמד ביניים חרדי. שאנשים 
שבכל אופן יש להם כבר הכנסות, הם לא חיים רק על הקצבאות וכן הלאה אלא באמת 

גם מהכנסות, וההכנסות לפעמים לא רעות."

ד"ר ניסים לאון: "נכון, לגבי ההכנסות הלא רעות אני לא יודע."

מיקי מירו: "כשמישהו הולך לעבוד בהיי טק ומתחיל לפתח. או אפילו כששני בני הזוג 
עם  באים  אופן  בכל  עושה,  שהוא  מה  או  דירות  מתווך  הוא,  משנה,  לא  זה  עובדים, 

הכנסה לא רעה."

ד"ר ניסים לאון: "לאחרונה התפרסם ספרם של חיים זיכרמן ושל לי כהאנר מהמכון 
שהוא  ביניים  מעמד  זהו  חרדי.  ביניים  מעמד  של  הופעתו  על  לדמוקרטיה,  הישראלי 
קבוצה מאוד שברירית. למה הוא קבוצה שברירית? מצד אחד זו קבוצה שהיא חלק 
מהמשותף הגדול הישראלי מצד שני היא מצויה בדיוק בעמדת חולשה בתוך החברה 
החרדית עצמה. היא בעצם איזה קו תפר כזה שנכון לעכשיו גם עומד על נפשו במידה 
מעמד  של  מסה  תיווצר  האם  וכדומה.  ראינו  שאנחנו  הרעש  תהליכי  כל  לנוכח  רבה. 
ביניים שאנחנו מדברים על יותר משליש, שתיקח על עצמה, הייתי אומר את המהפכה 
הזאת, את התמורות האלה, תציף אותה, תעביר אותה מקו השקט אל קו הרעש. זאת 

חידה מאוד גדולה."

מיקי מירו: "אתה יודע, זה מאוד מעניין. כי עכשיו בעצם מה שקורה אנחנו מדברים 
על כך שמעמד הביניים זה תהליך די ארוך שמרסקים אותו, מתרסק בגלל הסנדוויץ', 
זה גם פחות או יותר מה שקורה לציונות הדתית שמנסה להיות באיזשהו מקום כזה 
הכוח'  נהיה  ש'בואו  קוק  הרב  של  הרעיון  היה  בעצם  זה  כי  כוח  ולהיות  ולהתרומם 
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שבעצם יוביל את הכיוון."

ד"ר ניסים לאון: "ציונות דתית, ציונות דתית הכוח שלה לא רק בא מתוך האלמנט 
האידיאולוגי. הציונות הדתית הכוח שלה בא ב15 השנים האחרונות מהעובדה הפשוטה 

שנוצר כאן מעמד ביניים ציוני-דתי גבוה מאוד רחב. "

נכון, אבל עכשיו כולם נמצאים תחת אותו לחץ וכשאתה מדבר על  מיקי מירו: "זה 
מעמד ביניים שאמור לשאת פה בנטל. באמת להרים את המגזר החרדי למעלה, הוא 
כל כך שברירי כי הוא כל כך מעט. ואז זה דבר שבאמת ריסק אותו ובוא נאמר הוא 

מתנדנד בצורה ש..."

ד"ר ניסים לאון: "לכן אני מסכים עם מה שזהרה אמרה. כי למשל ישיבות תיכוניות 
חרדיות, המדינה בהחלט צריכה להיכנס לממן יוזמות כאלה. בהחלט. "

זהרה ברגר צור: "אני מסכימה."

ד"ר ניסים לאון: "פה המדינה אסור לה להיות אדישה. היא צריכה לקחת אחריות על 
יוזמות של שינוי. לא יתכן..."

מיקי מירו: "כל מה שקשור לחינוך לפתוח. לתת לו אההה..."

ד"ר ניסים לאון: "כן, לפתוח, לסבסד וכדומה.זאת אומרת,  זה הפריבילגיה של מדינה. 
יש שחקן מאוד משמעותי בכל הסיפור הזה שלא  דוגמא למשל.  לך  תראה, אני אתן 
מרכזי  מקום  תופסת  הברית  ארצות  יהדות  ארה"ב.  יהדות  זה  הרבה,  עליו  מדברים 
ארגונים  הג'ונד,  כמו  ארגון  החרדית.  בחברה  שמתרחשים  השינוי  בתהליכי  מאוד 
אחרים. ארגון הפדרציות. זה שחקן מאוד משמעותי. כשמדברים על שותפות יהודית. 

זה חלק משותפות יהודית."

מיקי מירו: "כן, אבל החרדים האמריקאים, או היהודים האמריקאיים שבאים עכשיו 
לארץ. אלף הם באים בצורה כזאת שהם באים והולכים.הם עדיין..."

ד"ר ניסים לאון: "לא לא, אני מדבר על כסף יהודי אמריקאי שמטרתו."

כי.. אני קשרתי את דבריך אל  יותר קדימה  מיקי מירו: "לא, אז אני הלכתי אפילו 
יותר, של  הקבוצה שבוא נאמר ככה היא שייכת לשכבת הביניים אפילו אולי, אפילו 
יהודים חרדים, אמריקאיים שהם עדיין לא החליטו איפה הם ויכול להיות שאם הם 
ויכולים למשוך כאן את העגלה יכול להיות שזה היה מסייע. כי באיזשהו  היו באים 

מקום אני חושב שהם לא מרגישים בטוח פה."

לוי בספרו  היה אמנון  זה  שנים  לפני הרבה  זה  מי שאמר את  גם  לאון:"  ניסים  ד"ר 
על החרדים. אחד הספרים הראשוניים. והוא כתב מאמר מאוד מעניין ב88. אני זוכר 
שהוא טען שאם יש קבוצה שיכולה באמת  להוביל להתפתחות של מעמד ביניים חרדי 

ולכל השינוי הגדול זה החרדים האמריקאיים."
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מיקי מירו: "כן. זה הדבר ש...אני רואה את זה כי אני מכיר הרבה כאלה, יש לי שכנים 
כאלה ואני רואה באמת את ההתנהלות שהיא אחרת לגמרי. התנהלות שונה אבל הם 

באים מבסיס כלכלי אחר וזה באמת מה שהיה משנה."

הרב יצחק ניסים: "הם גם נתפסים אחרת בעולם החרדי כלומר גם מבחינת הפסיקה..."

מיקי מירו: "תחזור על דבריך, אתה קצת נבלעת"

החרדים  בין  החרדי,  בעולם  אחרת  גם  נתפסים  הם  אומר  "אני  ניסים:  יצחק  הרב 
עצמם. כלומר הם לא נתפסים כחרדים קלאסיים ש.... גם מבחינת פסיקה והתנהלות."

מיקי מירו: "כן. למרות שאתה רואה אותם יותר שבכל אופן הם יוצרים איזה משיכה 
כי כשאתה רואה שהוא בדיוק כמוך, הוא הולך עם פאות, עם זקן, הוא הולך עם אותו 
בגד שאתה הולך אז אתה שואל את עצמך למה אני לא שם? כי אין מה לעשות, אנחנו 
תמיד עושים השוואות. וזה בעצם יכול להיות שגם כן אם יהיה התהליך שאתה מדבר 
עליו, הרב פוברסקי, העניין של הפתיחות. אז אולי באמת תהיה דחיפה. אבל שוב אני 
שואל. העניין של ההידברות. עד כמה החרדים מוכנים להיכנס לתהליך הזה של להגיד 
אני מוכן להידבר. ולהתחיל עם הציונים הדתיים הידברות אחרת על בסיס אחר ואחר 
כך עם החילונים. כי לפעמים נדמה לי שלחרד יותר פשוט לדבר עם החילונים מאשר 

עם הציוני-דתי."

הרב דב פוברסקי: "זה נכון. כי החרד לא חושש כל כך מהחילוני שהמרחק הוא גדול 
והסיכון שהוא יגיע אליו הוא רחוק יותר מאשר מישהו שיותר קרוב אליו. בכל אופן, 

הדתיים לאומיים יותר קרובים לציבור החרדי ויש חשש."

מיקי מירו: "שם הויכוח יותר גדול."

הרב דב פוברסקי: "ושם הויכוח הוא יותר גדול."

מיקי מירו: "אגב, זה היה גם עם הקיבוצניקים. שגם שם היה חשש כי לא מכבר הייתי 
ברמת יוחנן ואתה רואה את השירים של מתיתיהו שלם. ואתה רואה שזה בעצם הכל 

מהמקורות. זאת היהדות החילונית שבאמת צצה והרב שך נורא חשש ממנה."

שצריך  דיברנו  שבה  בנקודה  דווקא  לנגוע  רוצה  אני  אבל  "נכון.  פוברסקי:  דב  הרב 
לתמוך במדרשות כאלה שמטפלות בנוער חרדי שקצת זולג, נקרא לזה ככה, לבמילה 
גסה, לכיוון הציבור החרדי. מה עם המוסדות חינוך החרדיים האותנטיים. האם אנחנו 
עכשיו מענישים אותם? האם אנחנו גוזרים להם את המקור ההכנסה שלהם כמוסד. 
האם אני כמעמד הביניים צריך רק לממן את קבוצות הכדורגל, כדורסל ובתי קולנוע 
ודברים אחרים ואת הישיבות שלי מכספי אי אפשר לממן? איך אני מרגיש עם מעמד 
רוצים  דרך שאנחנו  עוד  זאת  כפיייתית.  דרך  עוד  זאת  זה?  על  הביניים, מישהו חשב 
להכתיב לזולת דרך ענישה בבית משפט. דרך ענישה בלחתוך את מקור ההכנסה של 

אותם מוסדות."
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עושים כעת הפסקה לפרסומות, אנחנו כאן בשידור המיוחד של  מיקי מירו: "אנחנו 
שעת חברה ברשת ב' של קול ישראל, מרדיו קול אחר באוניברסיטת אריאל, בואו נדבר 
על זה, שוייון בנטל, תגיבו בפייסבוק, גם שלנו, של הרדיו, של רשת ב' וגם בפייסבוק של 

בואו נדבר על זה פרסומות ונמשיך."

הפסקת פרסומות

מיקי מירו: "4 שעות הקדשנו בואו נאמר עד עכשיו שלוש וחצי שעות, ואנחנו צריכים 
מה  שלנו.  לילדים  מורישים  אנחנו  מה  לדעת  רוצים  אנחנו  התחתונה.  לשורה  להגיע 
וכעת חיה למקבלי ההחלטות. מה אנחנו עושים. הנה  אנחנו מורישים לנכדים שלנו. 

זהרה מדברת על זה שצריך חוק. אתם, יצחק מדבר על הדברות. "

הרב יצחק ניסים: "אני מדבר גם על עוד משהו"

מיקי מירו: "על מה?"

לי מאוד קשה לקבל שבן אדם  כן מקום. אבל  "יכול להיות שיש  ניסים:  יצחק  הרב 
הולך לצבא והוא בא מתוך 'מה אני מקבל מהסיפור הזה'. שמעתי בדרך לכאן איזושהי 
תוכנית באחת הרשתות החרדיות. ועלה שם לשידור בחור שהתגייס והבטיחו לו שהוא 
ילמד והוא יקבל וזה והוא לא מקבל והוא זועם וכועס על זה. זה נורא מבחינתי. אבל 
אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להבין שכדי שבאמת שהציבור הזה יתחיל, אז מתוך שלא 
שירים  יקבל,  שהוא  ואחרות  כאלה  הנאה  טובות  מיני  כל  מתוך  לשמה.  יבוא  לשמה 
אותו, שיקדמו אותו. שבשבילם הוא יבוא. לאט לאט אפשר לדבר איתו על ערכים של 

תרומה, של כלל, של ציבור, של עם."

הרב דב פוברסקי: "אני מבקש להמשיך מהנקודה שבה הפסקתי לפני החדשות. חלק 
כל  או  סהר  בבתי  משפט,  בבתי  עבורו  שמתוכנן  או  עובר  החרדי  שהציבור  מהענישה 
שירותי  שמעניקה  מדינה  אנחנו  החינוך.  במסגרות  זה  ענישה.  עוד  יש  הללו  הדברים 
בגלל  אחר  ילד  מול  בחינוך  להם  יקצצו  החרדים  שלי  שהילדים  למה  לילדיה.  חינוך 
ושישיל מעצמו את החרדות. כבר  יהיה חרדי  כך  כל  שרוצים שהילד החרדי שלי לא 
ילך ללמוד במוסדות כאלה שיקרבו אותו  והוא אולי  זה בתוכנית קודמת  על  דיברנו 
לא  בלבד.  תורה.  ידעו  שהם  ורק  אך  ילדי  את  לחנך  רוצה  אני  ולעבוד.  בצבא  לשרת 
תוכנית ליבה. לא רוצה כלום. אני מפרנס, אני גם משלם מיסים. אני מעמד הביניים. 

אני משלם מיסים. אני לא רוצה.."

מיקי מירו: "הרב פוברסקי. למה צריך הבן של זהרה או הבן שלי ללמוד ליבה? יאללה, 
מספיק בואו נפריט את הכל. בוא נגיע למדינה, אני כבר הצעתי לא אחת, אולי לא צריך 
לחברת  אותו  להפוך  צבא אפשר  לנו  יש  דבר. תראה  שום  בתי משפט,  לא  כנסת,  לא 
שמירה. נביא לפה חברת ניהול כמו שעושים בבתים משותפים ושלום על ישראל. אז 

אתה תחיה כמו שאתה רוצה היא תחיה כמו שהיא רוצה. זה מה שאנחנו רוצים? "

הרב דב פוברסקי: "אז אם תרשה לי לומר אני אשלים את הדברים."
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מיקי מירו: "באנו לכאן, היום הייתי אורח במוזיאון הרצל. זה מה שרצינו? זה מה 
שהרצל רצה?"

הרב דב פוברסקי: "לא, אני אשלים את דברי.תנו לי, אני אשלים את דברי. אני לא 
המצאתי שיטה והציבור החרדי לא המציא שיטה שאנחנו אומרים עכשיו, 'מה אתה 
רוצה יש פה מדינה שיש לה תוכניות ליבה ויש לה תוכניות לימודים. אתם באים פה 
עם המצאות, עם פטנטים שלא שמענו אותם מעולם'. אנחנו באים פה עם מסורת של 
2000 שנה. אתם באתם עם מדינה לפני 60 שנה ועכשיו אתם רוצים לשנות לנו סדרי 
בראשית. אנחנו חיים בסגנון הזה ורוצים להמשיך בו ואל תתערבו לנו. שניה אבל תן 

לי בבקשה להשלים."

מיקי מירו: "אבל הרב פוברסקי. יש מכשיר סלולרי. הוא לגיטימי? הוא כתוב בתורה? 
לא. נכון. כי התורה היא תורת חיים. ההמצאה הגדולה זה הבריאה. מעבר לזה אנחנו 

כל פעם מגלים עוד דברים. גם אתם מתקדמים."

הרב דב פוברסקי: "לא, אני לא שמה. אני סליחה, אני לא שמה אני עכשיו בזכות שלי 
נושא בפני  לחיות בתרבות שלי. אתה רוצה להיכנס ללמה אני חי בתרבות הזאת זה 

עצמו. "

מיקי מירו: "אני מדבר על הטוטאליות. האם אתה מוכן."

הרב דב פוברסקי: "אני מדבר על שאני בא מהמגזר שהוא נושא את הדגל במשך 2000 
שנה וזו התרבות שלו. אל תיגעו בנו. שניה שניה, אתם לא נותנים לי לדבר... אני משלם 
שלי  הילדים  את  יממנו  שלי  שהמיסים  רוצה  ואני  כדין.  מיסים  משלם  ואני  מיסים, 
ואת הילדים החרדים ללמוד בדיוק לפי שהם. אל תכתיבו לנו. זה חלק מהתרבות של 
הציבור הישראלי להכתיב איש לרעהו. אל תכתיבו לנו את החיים. אנחנו לא מכתיבים 
רוצים  אנחנו  ללמוד.  רוצים  שאנחנו  מה  ללמוד  רוצים  אנחנו  לנו.  תכתיבו  אל  לכם. 
שהוא  השקט  זה  ההכתבה  של  הזאת  התרבות  כל  מתפללים.  שאנחנו  כפי  להתפלל 
מופר שדיבר עליו ד"ר לאון וזה השקט, זה החוסר שקט שגורם בסופו של דבר לציבור 
החרדי להסתגר עוד יותר בתוכו ולא לאפשר שום פריצה כי אנחנו חוששים שכל פריצה 

מקעקעת ומזעזעת אותנו."

מיקי מירו: "כן ד"ר לאון."

ד"ר ניסים לאון: "כן, אני לא מסכים לקביעה הזו של ה2000 שנה. בסופו של דבר מדובר 
פה בהסדר פוליטי ששנותיו כשנות דור. מה לעשות. לפני מלחמת העולם השנייה, עולם 
התורה לא היה כמו עולם התורה שקיים היום במדינת ישראל שמדינת ישראל מממנת 
אותו נוצר שינוי נוצר איזה קונסטלאציה פוליטית. תקלה אפילו אפשר לקרוא לזה. 
תקלה פוליטית. שיצרה בתוך 10-15-20 שנה חברה שפרופ' פרידמן כינה אותה בצדק 
רב "חברת לומדים". בשלב כלשהו הדבר הזה הוא כמו בועה. אפשר לקרוא לזה בועה 

תורנית. והבועה התורנית הזו מ2003 התפוצצה."
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הרב דב פוברסקי: "אז צריך לטפל בה אבל לא מדיניות ענישה."

לעשות  לא  לריאליה.  חזרה  מדיניות של  ענישה אבל  מדיניות  "לא  לאון:  ניסים  ד"ר 
רפורמות. חזרה לריאליה. זה מה שבעצם מתבקש כאן. אני מסכים איתך, לא עושים 

את זה לא בצעקות ולא במהפכות ולא בענישה ולא ברטוריקה אלא בתהליכים."

הרב דב פוברסקי: "התהליך הזה צריך להיות תהליך טבעי שמגיע מבפנים. בדיוק כמו 
שאני חוזר ואומר."

מיקי מירו: "ברשותך הרב פוברסקי, שוב הרב יצחק ניסים, כשאתה נותן את הדוגמא 
האמריקאית, לומדים שמה."

הרב דב פוברסקי: "נכון. גם עובדים שמה ולא כופים איש על רעהו."

הרב יצחק ניסים: "אני אומר אי אפשר להסכים לזה, אתה מדבר על תורה של 2000 
שנה? אנחנו מדברים על תורה של 4000 ו5000 שנה זה לא עובד ככה ולפני 5000 שנה 
דוד יצא לא לפני, קצת אחרי... דויד יצא בראש הצבאות למלחמה ולא דובר , כלומר 
נכון שדובר על זה שיואב כשהוא למד אז הוא יצא בראש החיילות אבל זה היה כשהיה 
כללים  יש  כלומר,  מחופתה.  וכלה  מחדרו  חתן  גם  יוצאים,  כולם  מצווה   מלחמת 
תורניים גם לזה. אל תגיד בשם התורה את הדברים האלה כי זה לא נכון. זה לעוות 
את הסדר. אנחנו נמצאים כאן וכרגע יש כאן מדינה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני 
נוסע באור אדום או נכנס באין כניסה כי ככה מתאים לי תכבדו את הרצון שלי. יש כאן 
נהנה מכל הדברים הנוספים שהמדינה  גר כאן ואתה שותף אתה  שותפות, אם אתה 
נותנת אתה חייב לשאת בנטל גם, לקחת אחריות. זה דבר שהוא בסיסי מאוד גם ללא 
קשר לתורה, זה לא סותר את לימוד התורה. אני מעיד, למדתי הרבה שנים תורה ואני 
קצין בצבא ההגנה בישראל והתלמידים שלי נמצאים בחוד החנית והם לומדים תורה 
וגם אנשים שמשרתים את המדינה בנאמנות, זה לא סותר,  והם גם תלמידי חכמים 
יש כאן איזשהו משהו עקרוני אחר, איזשהי חרדה  איזשהו פחד של לבוא ולהסתגר 

ולהתבדל וזה לא נכון."

מיקי מירו: "כן."

ואני חזרתי  להגיד שאני שמעתי את הדברים האלה  "אני מוכרחה  צור:  ברגר  זהרה 
להפגנה. כי פתאום הרגשתי שאני מדינה בתוך מדינה עוד הפעם. אתה לא מדבר מדינה 
 - לי שאתם חרדים   וכל חבריי לא מפריע  אני למשל באופן אישי  אתה מדבר מגזר. 
נהפוך הוא אני מכבדת אני מקבלת, אני מקבלת את השונות, אני לא מרגישה שום דבר 
מהצד השני שמקבל את היהדות שלי, את הדרך של החיים שלי, ואת העובדה שאני 
חושבת שאנחנו כולנו צריכים להיות שותפים באחריות להחזקת המדינה הזאתי. זה 
דבר אחד, דבר שני, תראו, הזכרתם מקודם את המחאה החברתית. המחאה החברתית 
רוצים אומר  והחוזה החדש שאנחנו  רוצים חוזה חדש.  ואמרה למדינה: אנחנו  באה 

שמה שהיה קודם לא יכול להיות יותר."
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מיקי מירו: "בוא נגדיר את זה לא בחוזה אלא בהסדר פוליטי אחר."

זהרה ברגר צור: "חוזה זה בסופו של דבר מגיע לצערי או לא לצערי, זה  זו המדינה 
שלנו וזו הדמוקרטיה שלנו. מגיע לכנסת ושם זה יקבע."

מיקי מירו: "לא הסדר פוליטי שזה מה שאנחנו רוצים, שוב אני חוזר. הפוליטיקה זה 
דבר רחב וכשאנחנו מדברים על אילו ערכים אנחנו רוצים, כי מה אנחנו מדברים? אנחנו 
מדברים על ערכים ועל משאבים. זה בעצם כל השיח שלנו, שיח של ערכים ומשאבים. 
אומר הרב פוברסקי התורה זה חזות הכל. אז אני שואל אותו. אוקי, בסדר, איך יגיעו 
מהתורה אל המכשיר הסלולרי, אל ההיי-טק, איך יגיעו? רק מתפילות? לא. יש דברים 
בחשיבה  וכל אחד מתקדם  הישר.  קיבלנו את השכל, את הראש, את השכל  שאנחנו 
לצד הלימודים התורניים יש עוד דברים ואנחנו צריכים להיות פתוחים לחיים כדי גם 
יבוא. הפרנסה, האוכל, אנחנו מצווים גם  כי רק מלימוד תורה הכסף לא  להתפרנס. 
צריכים  שאנחנו  דברים  של  שורה  יש  נפשנו.  על  בריאותינו,  על  לשמור  יהודים  בתור 

וצריכים להתקיים."

בהם  יתערבו  כשלא  טבעי  באופן  יתקיימו  האלה  "התהליכים  פוברסקי:  דב  הרב 
מבחוץ."

זהרה ברגר צור: "אין לנו זמן לזה."

הרב דב פוברסקי: "יש לנו זמן וזה עובדה שזה קורה. על זה אני מדבר, שימו לב. אני 
שעתיים מדבר על הדבר הזה. תנו לתהליכים האלה לקרות באופן טבעי, אל תתערבו, 

אתם לא מחנכים שלנו."

זהרה ברגר צור: "אני רוצה עוד משפט אחד."

מיקי מירו: "רק שנייה, יש פייסבוק."

נלחמים  למה  מבין  לא  אני  חילוני  'בתור  לנו:  כותב  שי  חדשות.  תגובות  "יש  פנינה: 
לגייס את החרדים לצה"ל, צבא תפקידו להגן ולא לחנך את הציבור. לדעתי אם רוצים 
אלא  בצה"ל  לא  היא  התשובה  בנטל  לשיוויון  שקשור  מה  בכל  החרדים  את  לשלב 
במסגרות אחרות אשר בעלות תרומה לחברה ולציבור החרדי בפני עצמו. כנ"ל לציבור 
הערבי'. ישראל פנחסי כותב לנו: 'אני שומע את התוכנית, שיח תרבותי. אבל שיח של 
חרשים. אני מתקשה להבין מה הבעיה, יש חוק גיוס חובה ואף אחד אינו יוצא מהכלל. 
זה מרגיז לשמוע על כפייה, כל חוק הוא קצת כפייה, מה תועיל הפתיחות? הכפייה היא 
על החילונים שמחייבים אותם לשאת על גבם אוכלוסייה שמתנגדת לשאת בכל צורה 
של נטל'. הרב שמואל גז כותב לנו: 'מהיכן מביאה את הגברת זהרה את המספר 60 
אלף בהתייחס לבעלי הדחייה. לפי הפרסומים המספרים הם הרבה פחות. נכון שבזמן 
בן גוריון היו 400 והיום המספר גדל אך זה גדל בהתאם לאוכלוסייה שגדלה. בנוסף יש 
לזכור שבחלוקת התקציבים למשל אנו מקבלים פחות, בחינוך 60% תקצוב מול 100% 

פשוט אי אפשר לבקש שנהיה כמו כולם ולתת לנו הרבה פחות מכולם'."
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מיקי מירו: "טוב, יפה."

זהרה ברגר צור: "אני רוצה רק להשלים את המשפט של קודם."

מיקי מירו: "אנחנו רוצים להתקדם באמת להשאיר משהו. גם בוא נאמר לתת איזה 
כיוון כיוון, כי אנחנו באמת מדברים אל מול הפתיחות את החקיקה. יש פה שתי עמדות, 
אחת  עמדה  מול  הנכון  במסגור  הדברים  את  להשים  באמת  ככה  ננסה  עכשיו  בואו 
אומרים "בוא נהיה פתוחים אחד לשני, הכל יסתדר ואז ניתן לאנשים, לכל השחקנים 
במשחק הזה להסתדר במקומות שלהם" ואומרת זהרה " סליחה, הכל טוב,הכל יפה. 
צריך לעזור לזה בחוק". וזה בעצם השינוי בין התפיסה החופשית הליבראלית אל מול 
התפיסה השמרנית, שהתפיסה השמרנית..  אה אפילו ניקח אותה לתפיסות אחרות, 
אפילו לתפיסות סוציאליסטיות. ו.. ו.. עוד כאלה שאומרים "אני צריך לעשות רגולציה, 
כל הזמן לשבת", והשוק החופשי מדבר על כך שבוא ניתן לשוק לשחק. שבזה יש סכנה 
בין  גשר  לעשות  או  לקרב  מתחילים  אתם  איפה  באמת  השאלה  אז  סכנה,  יש  ובזה 
נכון?  פה.  יושבים  היינו  לא  אחרת  מהשני.  אחד  שאכפת  כך  על  דיברנו  אז  הדברים. 
אני חושב. אם היינו מנוכרים זה לזה אז הייתם אומרים: "יאללה, תשחררו, זה לא 
מעניין אותי. לא שייך" אתה היית אומר וזהרה הייתה אומרת "אני איתו לא יושבת" 
אבל אתם באים לשבת ואתם כן מקדישים זמן בערב, בזמן שהייתם יכולים להיות עם 

המשפחות. לשבת ולדבר. אז מה אתם אומרים?" 

זהרה ברגר צור: "אני רוצה לחזור אל המשפט שהתחלתי קודם."

מיקי מירו: "איזו עקשנות."

זהרה ברגר צור: "לא, כי זה בדיוק מתקשר למה שאתה אומר עכשיו. ואתה תראה 
שעם זה אני סוגרת."

מיקי מירו: "מאה אחוז"

זהרה ברגר צור: "כשאני מדברת על רצון לחוזה חדש בין הציבור הרחב ככל האפשר 
עוד  שיהיה  רוצה  הייתי  מה  אותי  שואל  אתה  אם  שאני,  מתכוונת  אני  המדינה  לבין 
מעט. הייתי רוצה שנפסיק בפוליטיקה, כן, שהיא צריכה לקבוע בסופו של דבר, מהלחץ 
שלנו, הייתי רוצה שיפסיקו להסתכל על הסקטורים ויתחילו לחפש מנהיגות שתסתכל 
על המדינה כולה במה היא טובת המדינה ותקדם את הדברים לשם. כי כל זמן שאנחנו 

פועלים כמגזר כזה ומגזר כזה ומגזר כזה, שום דבר לא יהיה."

מיקי מירו: "מה את אומרת היום למנהיגים. יש לך מנהיגים, בחרת בהם."

זהרה ברגר צור: "אני לא. אבל לא משנה."

מיקי מירו: "את השתתפת בבחירות?"

זהרה ברגר צור: "כן."
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מיקי מירו: "יפה. אז את יודעת לפי הכללים, כללי המשחק זה לא משנה. בחרת."

זהרה ברגר צור: "אז אני אומרת ככה. אני בחרתי, אני מקווה שיהיה מישהו מהנהיגים, 
זה לצערי לא נראה כרגע כך, שיפסיק להסתכל סקטוריאלי ויפסיק להסתכל על הכסא 
של הקדנציה הבאה ויתחיל להסתכל פעם אחת ולתמיד על טובת המדינה הזאת ועל 

טובת העם הזה ורק בדרך הזאת אולי, תהיה לנו תקווה."

מיקי מירו: "כן."

הרב יצחק ניסים: "אני קודם כל ביחס לצבא גם נאמר כאן משהו מאוד מאוד חשוב 
מאחד."

זה לא בא בחשבון? שאז  מיקי מירו:  "אגב למה אתם לא מזכירים שירות אזרחי? 
כולם משרתים ויש שיוויון בנטל?"

הרב יצחק ניסים: "אז אני הולך. מצד אחד יש לי כאב בטן גדול מאוד להגיד את הדבר 
הזה ולהציע את זה בכלל כי אני חושב שהצבא, אחד מהיתרונות והחשיבות שאסור 
לוותר עליו זה שהוא צבא העם. הוא לא צבא מקצועי ואסור לתת לזה שזה יהיה צבא 

שפלג אחד כזה או אחר הוא נמצא שם ויש אחרים שעושים דברים אחרים."

מסתכל  אחורה,  מסתכל  אני  ניסים.  יצחק  הרב  אותך  לאכזב  לי  "קשה  מירו:  מיקי 
איפה העם? חצי מהעם, בסדר. חצי מהעם."

הרב יצחק ניסים: "בסדר, אתה צודק. "

מיקי מירו: "אבל זה לא משנה, זה גם אצל החילונים. אני מתחיל מהסדר ההפוך, גם 
אצל החילונים, הציונים הדתיים, גם אצל חרדים, אין הת.. להיטות כל כך רבה ללכת 

לצבא וכשאנחנו מדברים בשירות מילואים, היא הולכת ופוחתת."

הרב יצחק ניסים: "צודק. אני עד היום מרגיש את זה."

מיקי מירו: "אז למה להמשיך לקרוא לזה צבא העם? זה כבר לא צבא העם?"

פצוע בשטח.  נפקיר  להוריד את הדגל הזה. כמו שלא  לנו  ניסים: "אסור  יצחק  הרב 
ואנחנו נשארים עם האתוס הזה. אסור לנו לבוא ולשנות את כל הדברים..."

זה  מה  למדינה.  שירות  לואמי,  שירות  של  בעניין,  לדבר  לא  למה  "אבל  מירו:  מיקי 
חשוב. למה אנחנו צריכים לקדש דווקא את הפקידה ה16 של המח"ט ולא להגיד: "אם 

היא הולכת להתנדב בבית חולים או.."

זהרה ברגר צור: "למה בלשון נקבה?"

מיקי מירו: "לא חכי, אני תכף בא גם על הגברים. אל תדאגי, אני גם מדבר על הזכרים 
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ללכת להתנדב במד"א ואני מדבר פה על המון בנים ובנות שמתנדבים למשל למד"א 
למכבי אש. אדרבה, בוא נכיר בזה כשירות אזרחי לכל דבר."

הרב יצחק ניסים: "אני מסכים."

מיקי מירו: "שיעשו את זה גם שלוש שנים כמו האחרים. לעשות גם מילואים. אין בזה 
שום דבר רע. זה דבר יפה מאוד."

הרב יצחק ניסים: "אני מסכים. אמרתי קודם כל את הדברים ככה מהלב. כי אני חושב 
יכול להיות  שיש לנו בעיה לשבור את התפיסה הזאת, את הערך הזה. אבל פרקטית 
שאין לנו ברירה וכרגע במיוחד עכשיו שזה נכנס לחזית כזאת. זה לא ילך. אלא אם כן 
אתה תיתן איזשהו נקודת מפלט לפלונטר הזה שנוצר כרגע. באמת הפלונטר יכול לבוא 
לידי ביטוי במשטרה, בדברים שהם כל כך טובים ואנשי חסד. בזק"א וכל הדברים של 

מד"א. נכון."

מיקי מירו: "אם אני רואה בחור חרדי ביום כיפור עולה על האמבולנס, אני מדבר על 
חרדי, על אופנוע להציל מישהו."

הרב יצחק ניסים:" כולם רואים את זה."

מיקי מירו: "אני חושב שזה הפתרון. אז מה אתה אומר הרב פוברסקי, אולי די, נצא 
יוצאים   .18 גיל  על  החלטנו  באים,  עכשיו  "אנחנו  ונגיד:  שלנו  הקונכיות  מתוך  כבר 
מהסרט. אומרים מה??? בוא נדחה את זה לגיל 21, לא בוא נדחה את זה ל22, ל24" 
כולנו. או לשירות אזרחי, או  נלך  18 כולם הולכים. בוא  על  למה? בוא  אם החלטנו 
לשירות צבאי. ונשרת את המדינה האהובה עלינו. זו שהרצל חזה אותה. ואנחנו באנו 
לפה. עברנו שואה נוראית. אנחנו רואים כמה יש אנטישמיות בחוץ. בוא נחיה פה כמו 

בני אדם."

הרב דב פוברסקי: "טוב, מאחר ואנחנו באנו פה לא רק להשמיע גם לשמוע. ולהתרשם 
ממה שהזולת אומר. ואני שומע את גברת זהרה אומרת: "מה ההבדל בין הבן שלי לבן 
של מישהו אחר? שאם הוא לא יתגייס אז הוא יעבור על החוק ויכניסו אותו לכלא 4 
לצורך העניין". ואומר הרב ניסים, מי שעובר באדום הוא לא יכול להגיד שהוא מותר לו 
וזה אסור לו. ואני באמת מנסה להשתכנע. אבל אתה יודע ככה, פתאום עולה לי פתאום 
איזשהו פלאש. ואני נזכר בשירותי בבה"ד 1. כשהייתי רב בבה"ד 1. ואתה יודע היה שם 
רף כניסה. היו מבחני כניסה. אני לא יודע איך זה הולך היום, כבר הרבה שנים אני לא 
שמה. מי שלא היה מגיע  לתוצאות של המבחנים כדי להיכנס לבה"ד 1 לא היה נכנס. 
היו מקפידים על זה. זה היה כמו לוחות הברית בשבילהם. אין כזה דבר, לא סוטים 
מהדבר הזה. אבל היה אוכלוסיות מיוחדות כמו דרוזים, צ'רקסים, בדוואים שלכבודם 
כופפו קצת את המקל, את הרף, קצת יותר נמוך. ושאלתי כל כך למה? אז אמרו לי: 
מאוד חשוב למדינת ישראל שאותו נוער ילך עם דרגות קצונה בכפרים שלהם כי אז 
יגיעו עוד חיילים ואז אני שואל: "אבל זה רמזור אדום! איך עוברים אותו? ואני שואל 
למה הבן של זהרה לא יעבור והוא כן יעבור" ואז אני עניתי לעצמי: בגלל שלפעמים 
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צריך לראות מה המטרה. ואם יש לנו מטרה אז בוא נלך למטרה ולא נחפש בדיוק אם 
זה תואם את החוק או לא תואם את החוק."

מיקי מירו: "ד"ר ניסים לאון."

ד"ר ניסים לאון: "תראה, ב1948 נוצרה הזדמנות נדירה לעם היהודי להקים ריבונות. 
זה לא מובן מאליו. ולכן אני חושב שההכרעה האסטראטגית שצריכה להיות פה במדינת 
ישראל זה בעצם אחריות דמוקרטית, לשימור הדמורקטיה. אני אסביר מה הקשר. אני 
כי רק  ישראל.  בגיוון המוסדות הממלכתיים של מדינת  רואה חשיבות אסטראטגית 
גיוון המוסדות המערכתיים של מדינת ישראל, זה אומר השירות הציבורי, זה אומר 
הצבא, זה אומר מערכות החינוך. זה אומר כל המוסדות הממלכתיים חייבים להיות 
מגוונים מבחינת אתנית, דתית, גזעית, לאומית. מדוע? משום שרק סביב הגיוון הזה 
ניתן ליצור את אותה שותפות לא שותפות אדנותית שבה יש קבוצה אחת שרואה את 
עצמה כאדון לקבוצה האחרת. אלא שותפות תחרותית ולכן אני רוצה לחזור לנקודה 
שבה פתח הרב פוברסקי את השידור הזה לפני שעתיים, והוא אמר: "אנחנו לא נראה 
את אותו גנרל חרדי" ואני אומר שאם יהיה גיוון של המוסדות הממלכתיים על בסיס 

אותה שותפות תחרותית אנחנו נראה גם נראה, אפילו נראה רמטכ"ל תימני."

מיקי מירו: "תודה רבה לך ד"ר ניסים לאון, גם לך זהרה ברגר צור, לרב דב פוברסקי 
ולרב יצחק ניסים. אני חושב שקידמנו במשהו את השיח. דבר ראשון שלמדנו ב4 השעות 
האלה שאפשר להקשיב אחד לשני, אחת לשנייה וכן הלאה. וזה דבר חשוב מאוד כי אם 
מקשיבים אז לומדים גם את האחר. ואנחנו קצת מצמצמים את מה שנקרא 'החרדה 
יותר,את הדברים  או  פחות  בעצם  סיכמנו  חושב שבכך  ואני  אל ההקצנה'.  שמובילה 
שאנחנו נוריש את זה כרגע גם למקבלי ההחלטות ולמי ששמע אותנו ברדיו, בשידור 

המשותף עם קול ישראל, רשת ב' של קול ישראל ורדיו קול אחר."




