
טוקרבתי

החרדיתההנהגה

המציאותמול

כיצדוצה"ל:ליבהלימודיאינסטגום,

מודרנייםחרדיםעלהממשלהתשפיע

הב־בתוצאותלראותשלאאי־אפשר

חירות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$בש־שנעשולניסיונותקשהמכה

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$החרדיםשילובאתלהגבירהאחרונות

ובכלכלה.בחברה
בשטחתאוצהצוברותבמקבילואולם

הח־שהחברההיאהראשונהתופעות:שתי

רדית

$TS1$החרדית$TS1$

$DN2$החרדית$DN2$בידורחייעםיותר,מגוונתנעשית

לעבודה.ביציאהמתוןגידוללצדופנאי
כיהבינההחרדיתשההנהגההיאהשנייה

המודרנים.מהחרדיםלהתעלםיכולהאינה

5-4בעמ׳המלאההכתבה

מודרנייםחרדיםשלוהולכתגדלהקבוצהואולםובכלכלהבחברההחרדיםלשילובהניסיוןעלהגוללאתסתמוהבחירותשתוצאותמאמיניםרבים

המצבאתמנתחיםשטחואנשימומחיםלעבודהויציאהליבהלימודישיקדמוולהבטיחבקמפיין,אחריהלחזרהחרדיותהמפלגותאתחייבה

סוקרנתי

האינם־של"הרבניתהעמוד

מגרם"

$TS1$"האינםמגרם$TS1$

$DN2$"האינםמגרם$DN2$האחרונותבשניםנהפך

הסנסציוניתלזירההנראהבבל

הקבוצהשלהפנאיבחייביותר

גיאהחדשים"."החרדיםהקרויה

כשר.הגלאטהגרסהפינם,

כוכביעלתוססתרכילותלצד

תקשורתואנשיחסידיתמוזיקה

דוגמניותעלפוסטיםבוישחרדים,

המתו־שלביה,יעלכמוחילוניות

עדות

$TS1$המתועדות$TS1$

$DN2$המתועדות$DN2$האחכוכבתהלה.מפרישות"

כיכבהזוהר,בראביביתהגדול",

"פוצצהאיךסיפרהשבובפוסט

אמרשלהשהפרטנרמפנידייט"

באלוהים.מאמיןשאינולה
רכילות,שלהמוזרהתמהיל

היהאמורדתיתואדיקותזוהרחיי

ההנהגהבעיניאדוםסדיןלהיות

לאשכללהשמרניתהחרדית
ובוודאיבאינטרנט,שימושמאשרת

גםבמקביל,נשים.תמונותלא

אמוריםהיולאהפרופילמפעילי

החרדיות,המפלגותעםלהזדהות
לאברכיםסיועדגלןעלשחרתו
בידור.ולחיילפתיחותוהתנגדות

קרה.ההפךהפלא,למרבהאך
שייכותהם"הרבנית"שלהמסרים

לצדהתייצבותהחרדית,לחברה
נת־לבנימיןוהערצההימיןגוש

ניהו.

$TS1$.נתניהו$TS1$

$DN2$.נתניהו$DN2$היחסיםהבהירות,לקראת

ו"הרבנית"הדדיים,נעשוהאלה

למ־דווקאתעמולהלמכונתנהפך

פלגת

$TS1$למפלגת$TS1$

$DN2$למפלגת$DN2$הב־לקראתהתורה.יהדות

חירות,

$TS1$,הבחירות$TS1$

$DN2$,הבחירות$DN2$פוסטיםרכשהאףהמפלגה

הרריםכוכביםבעמוד.ממומנים

מצביעיםהםכיבפוסטיםהכריזו

ישיבהראששלסרטוןופורסםג',

המתכווניםבאנשיםשסונטקשיש

התורה.ליהדותמהצבעהלהימנע

שתיממחישהזוהתרחשות

לשיאןשהגיעומקבילותתופעות
הראשו־שעבר.בשבועבבחירות

נה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$נעשיתהחרדיתשהחברההיא

ופנאי,בידורחייעםיותר,מגוונת

והתבססותנהנתןבינייםמעמד

הש־עובדים.חרדיםשלקבוצה

נייה

$TS1$השנייה$TS1$

$DN2$השנייה$DN2$הבי־החרדיתשההנהגההיא

נה

$TS1$הבינה$TS1$

$DN2$הבינה$DN2$להתעלםיכולהלאכברשהיא
שמרגישיםהמודרניים,מהחרדים

בבחירותלפחותומופלים.מודדים

אליהםלפנותההנהגהנאלצהאלה,
לה.שיצביעוולבקשבפומבי

היהלאב"הרבנית"הפרסום

המו־לחרדיםהיחידהפנייהערוץ

דרניים.

$TS1$.המודרניים$TS1$

$DN2$.המודרניים$DN2$יהדותגפנימשהח"כ(

לבקרובארגליואתכיתתהתורה(
עו־הרדיםקהילתשלכנסתבבית

בדים.

$TS1$.עובדים$TS1$

$DN2$.עובדים$DN2$יצחקח"בלסיעה,וחברוגפני

סרטוניםסדרתהפיצוגםפינדרוס,

פינדרוסמהםשבאחדבאינטרנט

טואגא"לצילום:העובדיםהוורדיםבשיעורחתוןגידולהלברק.בבניתוכנהבית

מודרניתנגיעהעםמשלישיותר

מהחרדים*באחוזיםהחרדית,בחברההשמרנותמידת

שאינםהגבריםשיעורהילדיםמספרמתוןשיעורחרדיתתת־קבוצה

תעודה**בעלי40בתלאישההממוצעהחרדים*

28%8.285%

32%7.179%שמרנים

29%5.664

11%4.750%

החרדית"החברהכהנרד"רלישלמחקרהמקור:מלאה,אוחלקיתבגרות**תעודתמ-8102טלפוניבסקרנסקריםשלעצמיתהגדרהבסיס*על

למודרניות"שמרנותשביןהצירעלמקצועיתלהכשרהממוסדהסמכהאואקדמיתואר

עושיםאנחנו"מהגפני:אתשואל

לאשעובד,ההרריהציבורלמען
בכו־המיינסטריםהחרדיהציבור

ללים?"
$TS1$"?בכוללים$TS1$

$DN2$"?בכוללים$DN2$פועלשהואהשיבגפני
בתעסוקה,חרדיםאפלייתלמנוע

בתיבהקמתלסייעהתחייבואף

ליבה.לומדיםשבהםספר

לח־לסייעהורוהתורה"גדולי
רדים

$TS1$לחרדים$TS1$
$DN2$לחרדים$DN2$,"רוציםגפני.אמרעובדים"

ספרבבתיחוללימודייותרשיהיו

כדיהעצמאי,החינוךשלמיוחדים

בתוךאלאזריםבשדותירעושלא

הרדיםשלהנושאשלנו.המערכת

גבוהה".עדיפותמקבלעובדים

שנבחרגולדקנופף,יצחקאפילו

לאחרישראלאגודתמטעםלכנסת

מקוממותהתבטאויותכמהשסיפק

ואנג־שמתמטיקהראיתי)"לא

לית
$TS1$ואנגלית$TS1$

$DN2$ואנגלית$DN2$הבטיחהכלכלה"(,אתקידמו

מטעםמיוחדיועץשימנהבבהירות

צורכילקידוםהעובדיםהחרדים

שבוסרטוןהפיצובש"סהקבוצה.

עוב־חרדיםשלמקהילותנציגים

בנרדודצילום:פרידמןש1קי

סייעההתנועהכיצדמספריםדים

אםגםהזה,בנושאהעיסוקלהם.

הסרהואכעת,הצהרתירקהוא

החרדיות.במפלגותתקדים

מיליון1.2כיוםישבישראל
מהאוכלוסייה13%שהםחרדים,

המשמ־ב-9002.בלבד10%לעומת

עות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$מגמתאםאדירה:הדמוגרפית

האוכ־תימשך,הנוכחיתהגידול

לוסייה
$TS1$האוכלוסייה$TS1$

$DN2$האוכלוסייה$DN2$16תוךתוכפלהחרדית

באוכלוסייהשנה50לעומתשנה,

חוקרילפיהלא־חרדית,היהודית

אםלבאוטתומרצילום:שושןא0תי

לדמוקרטיה.הישראליהמכון
שמספקיםהאופטימיותלצד

אי־אפ־החרדיתבחברההשינויים

שר

$TS1$איאפשר$TS1$

$DN2$איאפשר$DN2$הבחירותבתוצאותלראותשלא

שילובאתלהגבירלניסיונותמכה

מצביעיובכלכלה.בחברההחרדים

החר־שהסיעותידעונתניהוגוש

דיות

$TS1$החרדיות$TS1$

$DN2$החרדיות$DN2$ושהואשלו,בקואליציהיהיו

הס־בתיתקציבאתלהגדילהבטיח

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$ליבה.מלמדיםשלא
סותמותהבחירותתוצאותהאם

לשלבהניסיונותעלהגוללאת

משההתורהדגליו"טעןהבחירות,בזמן

לחרדיםלסייעהורוהתורהשגדוליגפני
חוללימודילהוסיףרצון"ישעובדים.
אמרעצמאיים",חרדייםספרבחילכמה

החרדיםניסיונותועלהחרדיםאת

שלדעתםאתשאלנולהשתלב?

שטח.ואנשימומחים

פרידמן:שוקיד"ר
לעבוד"תמריץ"פחות

בחברהחיוביתהתפתחות"אין

פרידמן,שוקיד"ראומרהחרדית",

העםלמדיניותהמכוןנשיאסגן

במרכזלמשפטיםומרצההיהודי

כמובןמכירפרידמןפרס.האקדמי

גוברתהשתלבותעלהנתוניםאת

בענףאפילובתעסוקה,חרדיםשל

פשוט"זהלדבריואולםההיי־טק,

חר־נשיםבקרבחרדים.יותרישכי

דיות

$TS1$חרדיות$TS1$

$DN2$חרדיות$DN2$קרובאמנםהתעסוקהשיעור
אךהיהודיות,הנשיםכללשללזה

סביבנעהנתוןחרדיםגבריםבקרב

עוב־חרדיםגבריםבקרבגם.50%

דים,

$TS1$,עובדים$TS1$

$DN2$,עובדים$DN2$מזה57%הואהממוצעהשכר

חרדי".לאיהודיגברשל

התעסוקהששיעורלכךהסיבה
בעי־היאגדללאחרדיםגבריםשל

קר

$TS1$בעיקר$TS1$

$DN2$בעיקר$DN2$.היאהחריפה"הבעיהכלכלית

תמריץשוםאיןהחרדיםשלגברים
לד־פרידמן.אומרלעבוד",לצאת

בריו,

$TS1$,לדבריו$TS1$

$DN2$,לדבריו$DN2$אברךשמשיגההכנסהתוספת
ההטבותבניכוילעבודשיוצאחרדי

דקהיאזאת,בעקבותמאברשהוא

"זהבחודש.שקל2,000-1,500

אותולסגורשאפשרפעוט,סכום

שעו־חרדיבשחור.בעבודהבקלות

זב

$TS1$שעוזב$TS1$

$DN2$שעוזב$DN2$חברתימהירמשלםהכוללאת

כלום".להרוויחבליגבוה

ההשלכותלגביפסימיפרידמן

ומעריךהבחירות,שלהצפויות

יחריף.לעבודהתמריץשהיעדר
שכלהייתההבחירות"הבטחת

באופןיתוקצבוהחרדייםהמוסרות

ימומש.לאשזהסיבהואיןמלא,

יהסס",שגולדקנופףלינראהלא
תמריץהיא"המשמעותאומר.הוא
היוםשערמיליבה.ללמודשלילי

מלא,תקציבלקבלכדיליבהלמד
יפגוששחרדיהסיכוילהפסיק.יוכל

שי־עדלגמראמעברלימודחומר

חליט
$TS1$שיחליט$TS1$

$DN2$שיחליט$DN2$בצורהירדהכוללאתלעזוב

מש־שלאהחרדיםשלהנתחחדה.

תלבים
$TS1$משתלבים$TS1$

$DN2$משתלבים$DN2$.מראההסטטיסטיקהיגדל

התע־ששיעורהד־משמעיבאופן

סוקה

$TS1$התעסוקה$TS1$

$DN2$התעסוקה$DN2$בקואליציה.כשההרדיםיורד
משתמשתהחרדיתהפוליטיקה

החייםאורחאתלשמרכדיבכוה

ההע־תשלומיאתולהעלותהחרדי

לממןכדינ"ט(קצבאות;)כמוברה
ללמוד.להמשיךהחרדיםיכולתאת

שירצושולייםקבוצותישאולי

חבריאיןאבללהן,ויעזרולעבוד

בעבורן".שייאבקוכנסת
לר־הניסיוןליבה,לימודיבלי

כוש

$TS1$לרכוש$TS1$
$DN2$לרכוש$DN2$הנ־לכישלון.נידוןהשכלה"

תונים

$TS1$הנתונים"$TS1$

$DN2$הנתונים"$DN2$חרדיםשלשהסיכוימראים

לאר־אחתהואבלימודיםלהצליח

בע,

$TS1$,לארבע$TS1$

$DN2$,לארבע$DN2$ההש־שרמתבלימודיםזהוגם

תכרות

$TS1$ההשתכרות$TS1$

$DN2$ההשתכרות$DN2$יחסית,נמוכהבעקבותיהם
משפטים",אוהחברהמדעיכמו
פרידמן.אומר

"גניבתשושן:אסתי
הפוליטיקאינז"שלדעת

ארגוןאתשייסדהשושן,אסתי

המוחלטבהיעדרונאבקתנבחרות,
בבחירותחרדיות.לנשיםייצוגשל

התאגדותקידמהש"סהנוכחיות

שנ־ארגוןסביבחרדיותנשיםשל

קרא

$TS1$שנקרא$TS1$

$DN2$שנקרא$DN2$הח־בסיעותאךש"ס","נשות

רדיות

$TS1$החרדיות$TS1$

$DN2$החרדיות$DN2$לנשים.ייצוגאיןבכנסת

מצביעותחרדיותנשיםמדוע

אותן?מדירותשלכאורהלמפלגות
החרדיםאתלגייסמאודקל"היה

אחריהחרדיותלמפלגותלהצביע

"היושושן.אומרתשמאל",ממשלת

שהםחשוהחרדיםקשות.תחושות

שלהם,הכוחמוקדיאתמאבדים
עלחריפהביקורתלושישמיוגם
לו־הילדיםלו.הצביעגולדקנופף,

מדים

$TS1$לומדים$TS1$

$DN2$לומדים$DN2$להנהגהשכפופיםבמוסדות

ליל־מאוד:ברורוהמסרהחרדית,
דים

$TS1$לילדים$TS1$
$DN2$לילדים$DN2$ומו־ספרבתייהיולאשלכם

רים.

$TS1$.ומורים$TS1$

$DN2$.ומורים$DN2$הועברזהשבהםמקומותיש

תק־העברתשתופסקכאיום,ממש
ציבים

$TS1$תקציבים$TS1$
$DN2$תקציבים$DN2$יצביעו".לאשבהםלמוסדות

שלהבהירותהבטחותאףעל
פסימיתשושןוגולדקנופף,גפני

שיחוללאפשרותבנוגעמאוד

העובדיםהחרדיםבמעמדשיפור

ידאגוהחרדיםושהפוליטיקאים

מז־העובדיםהחרדים"גידוללהם.

נב

$TS1$מזנב$TS1$

$DN2$מזנב$DN2$אניאבלההררים,בפוליטיקאים

בטחמשהו,יעשושהםבטוחהלא

היאנשים",ייצוגשלבנושאלא

הבהי־שלפנימבינים"הםאומרת.

רות

$TS1$הבהירות$TS1$

$DN2$הבהירות$DN2$אבלאחרת,לדברצריכיםהם

לעשותמוטיביציהמספיקלהםאין
לחר־ההבטחותאחריהן.שינוי
דים

$TS1$לחרדים$TS1$
$DN2$לחרדים$DN2$ב׳הרבנית׳והפרסוםהעובדים

דעת".גניבתכמונראים
מביאהשושןשלהפסימיות

הערה




יותרענייםהחרדים

באחוזיםהעניות,המטפחותטיעור

כללבקרבחרדיםבקרב
האוכלוסייה

60%

50%

40

30%

20%

10%

0%

201920172015201320112009200720052003

לדמוקרטיההישראליהמכוןשלהחרדיתהחברהשנתוןמקור:

עובדיםלאהחרדיםמהגבריםחצי

באחוזים,2022טלהטליטיברבעון64-25בניטלהתעסוקהטיעור
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ממלכתי־דתי

הישראלילדמוקרטיההמכוןשלהחרדיתהחברהשנתוןמקור:

הנדרש,שהשינוילמסקנהאותה
לאהליבה,לימודיהרהבתלמשל

ההדדיותהמפלגותמתוךיגיע

לאומיתמשימהלהיותיצטרךאלא

הד־"הציונותהמדינה.רשויותשל

תית,

$TS1$,הדתית$TS1$

$DN2$,הדתית$DN2$,בלימו־לתמוךאמורהלמשל

די

$TS1$בלימודי$TS1$

$DN2$בלימודי$DN2$,"אומרת.היאליבה

גדולהתקווהתולהלאשושן

החרדית.בחברהפנימייםבשינויים

החר־בחברההחברתיים"הפעילים

דית

$TS1$החרדית$TS1$

$DN2$החרדית$DN2$בלתיכמעטבסביבהפועלים

"בקהילהאומרת.היאאפשרית",
מכיריםלאובמשפחותיהםהרחבה

לפעמיםפעילותם.שלבחשיבות
יותרגרועאוכהזויים,נתפשיםהם

ערכילריסוקשפועליםכמי

לש־הכוחאתלהםאיןהתורה.

נות

$TS1$לשנות$TS1$

$DN2$לשנות$DN2$וברגעהחרדית.ההנהגהמול

מצביעיםהחרדיםהבוחריםהאמת,

זאת".בכלהחרדיותלמפלגות

"היציאהכהנר:ליד"ר
לגדול"תמשיךלעבודה

חרדיתקבוצהישבכללהאם

תפי־עלשמערערתמשמעותית

סות

$TS1$תפיסות$TS1$

$DN2$תפיסות$DN2$השמרנית?החרדיתההנהגה

קולטוךסיגלצילום:גרוסטימי

אתלהעריךשניסההראשוןהמחקר

השו־החרדיותהקבוצותשלחלקן

נות

$TS1$השונות$TS1$

$DN2$השונות$DN2$חוקרתכהנר,ליד"רשלהיה

ומרצהלדמוקרטיההישראליבמכון

עדגילהמחקרהאורנים.במכללת

רב־גונית.החרדיתהחברהכמה

מ-9102במחקרגילתהכהנר

עצמםמגדיריםמהחרדיםש-%04

למחצה,מודרנייםאומודרניים
שמרניםעצמםמגדירים28%בעוד

ההב־"קלאסיים".כחרדיםו-%23

דלים

$TS1$ההבדלים$TS1$

$DN2$ההבדלים$DN2$משמעותיים.הקבוצותבין

יותרעצמםתופסיםהמודרניים

באינטרנטמשתמשיםישראליים,

השמר־השני,בצדבעודועובדים,

נים

$TS1$השמרנים$TS1$

$DN2$השמרנים$DN2$מוס־אתכללבדרךמאיישים

דות

$TS1$מוסדות$TS1$

$DN2$מוסדות$DN2$תורניים.והתפקידיםהלימוד

הקבוצותביןשההבדליםאלא
וההצ־בפוליטיקה,משתקפיםלא

בעה

$TS1$וההצבעה$TS1$

$DN2$וההצבעה$DN2$הוותיקותהמפלגותלשתי
הואהחרדיהציבורכאילונמשכת

כל"לאורךגדול.אחדקולקטיב

רואיםהאלה,בבחירותוגםהשנים,

למפ־נאמנותשמבטאתהצבעה

לגות

$TS1$למפלגות$TS1$

$DN2$למפלגות$DN2$.הקבוצותשלגםהחרדיות

כהנר.אומרתהמודרניות",

הבחי־לפניכיסבורהכהנר

רות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$ייתכןשלפיהתחושההייתה

מאוכזבותהמודרניותשהקבוצות

מדי־שלעתיםהחרדית,מההנהגה

רה

$TS1$מדירה$TS1$

$DN2$מדירה$DN2$להקיםלהןמאפשרתולאאותן
זהשהפעםתחושה"הייתהמוסדות.

אומ־היאבקלפי",להתבטאעלול

רת,

$TS1$,אומרת$TS1$

$DN2$,אומרת$DN2$בקהילותגםהחרדים,רוב"אך
אמוןלהביעמעדיפיםהמודרניות,
שבטיתהחלטהזושלהם.במפלגות

שבוהגידוללביתנאמנותשל

שהקמפייניםמניחהגםאניחונכת.

הצי־השני,מהצדשלהם.אתעשו

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$מפלגהלמסדהצליחלאהעובד

בבחירות,להשפיעמנסהולאשלו,
שיקרה?".מצפההואמהאז

כיסבורהכהנרזאת,אףעל

והעובדותהמודרניותהקבוצות

ואףמשמעותיותלהיותימשיכו
גםקיימת,כבר"התנועהיגדלו.

זה",אתמשקפתלאההצבעהאם
בפר־זהאת"רואיםאומרת.היא

קטיקות

$TS1$בפרקטיקות$TS1$

$DN2$בפרקטיקות$DN2$למשל,החיים.ובאורחות
באינטרנט,משתמשיםיותרהרבה
הםשלהםהעולםבתפיסותאםגם

כלל".פלורליסטייםלא

גרזס:שימיעו"ד

לעובדים"גם"ידאגו
מייצגהואגרוסשימיעו"ד

והמו־העובדיםהחרדיםשלמובהק

דרניים.

$TS1$.והמודרניים$TS1$

$DN2$.והמודרניים$DN2$ומלידה,מבטןחרדיהוא
דיןעורכיבמשרדשותףגםאבל

קהילהתקווהבפתחוהקיםגדול,
לחר־שמיועדתאבא","ביתבשם

דים

$TS1$לחרדים$TS1$

$DN2$לחרדים$DN2$.עובדים

והתעלמותמהרמותסבלגרוס
לאאבלהחרדית,ההנהגהמצד

האחרונותבשניםנלחםהואנרתע.

ספרביתשלובקהילהלהקיםכדי

ובסופומלאיםליבהלימודיעם

מהז־ספרביתהוקםאכןדברשל

רם

$TS1$מהזרם$TS1$

$DN2$מהזרם$DN2$אףעל)ממ"ח(.הממלכתי־חרדי

האח־שלישיביוםהצביעהואהכל,

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$חרדית.למפלגה

שמחלחלשינויבאמת"יש

לימודיבענייןהחרדיותבמפלגות

שבע"במשךגרוס.אומרהליבה",

ספרביתלהקיםמאבקניהלנושנים

לנוהבטיחוליבה.לימודיעםחרדי

לימודיעםספרביתלנושיקימו

העצמאיהחינוךבמסגרתליבה

המפל־עםהמזוההחינוך)רשת

גות

$TS1$המפלגות$TS1$

$DN2$המפלגות$DN2$ודגלישראלאגודתהחרדיות

בגללקרהלאזהאבלנ"ט(,התורה:

הייתהלאבסוףקטנות.פוליטיקות

מורןשגיאצי7ום:כהנרלי

צריךאבלממ"ח.והקמנוברירהלנו

לאהיאלממ"חשההתנגדותלהבין

כיחולללימודיההתנגדותבגלל

עםחרדייםספרבתישלשפעיש

ההתנגדותמלאים.ליבהלימודי

אתיקבעמיהשאלהסביברקהיא

תהיהשזוילדינו.שלהחינוךעתיד

יוסיאיזהשלולאשלנו,מערכת

מיכאלי".מרבאושריד

בכללהצביעלגרוסגרםמה

חר־"כולנוחרדית?למפלגהזאת

דים,

$TS1$,חרדים$TS1$

$DN2$,חרדים$DN2$הע־בערךכמובןשמאמינים

ליון
$TS1$העליון$TS1$

$DN2$העליון$DN2$כמיאבלתורה,לימודשל

ישראלבמדינתהחייםאתשרואים

בהלהשתלבורוציםחשובכערך

הפוליטיקהשלנו.לפרנסהולדאוג
עלכעסישולכןזה,אתחוסמת
בבחירותאבלהחרדיות.המפלגות

העוב־החרדיםרובהאחרונות

דים

$TS1$העובדים$TS1$

$DN2$העובדים$DN2$החרדיות,למפלגותהצביעו
האלההאנשיםיוםשלבסופוכי

עלרקלאשמסתכליםחרדיםהם
שלהםהאחיםעלגםאלאעצמם,

שה־ומאמיניםשלהםוהדודים

ציבור

$TS1$שהציבור$TS1$

$DN2$שהציבור$DN2$נפגעבאמתבכללותוהחרדי

הקודמת".מהממשלה
בחברההשינויכיסבורגרוס

בפוליטי־גםלשינוייביאהחרדית

קה

$TS1$בפוליטיקה$TS1$

$DN2$בפוליטיקה$DN2$.שגולדקנו־יודע"אניהחרדית
פך,

$TS1$,שגולדקנופך$TS1$
$DN2$,שגולדקנופך$DN2$אמרמגור,האדמו"רבאישור

הח־מקהילתיהיהמעוזריושאחד

רדים

$TS1$החרדים$TS1$

$DN2$החרדים$DN2$,"גפני,אומר.הואהעובדים"
להתפללהלךהבחירות,אחרייום

הםעובדים.חרדיםשלבקהילה

סלמןאסילצילום:רייסיונתן

לכךהסיבהשזאתיודעיםכנראה
השמיני.המנדטאתהפסידושהם

ישהחרדישבציבורהפנימוהם

הםואילךומעתהשעובדים,חלקים

בהתאם".יתנהלו

"שילוברייס:יונתןהרב

הממסד"בהסכמתמתון

בחוד־הליבהלימודיסערת

שים

$TS1$בחודשים$TS1$

$DN2$בחודשים$DN2$מס־סביבפרצההאחרונים

לול

$TS1$מסלול$TS1$

$DN2$מסלול$DN2$בעלזבחסידותלקדםשניסו
בה־שלהם,החינוךמוסדותעבור

סדר

$TS1$בהסדר$TS1$

$DN2$בהסדר$DN2$והאוצר.הדינורמשרדיעם

במ־בסיסלימודיכללהמסלול

תמטיקה,

$TS1$,במתמטיקה$TS1$

$DN2$,במתמטיקה$DN2$ותק־ועבריתאנגלית
ציב

$TS1$ותקציב$TS1$
$DN2$ותקציב$DN2$לגדולהיהאמורהספרבתי

הספר,ביתהישגילפימשמעותית

שיערוךומבחניםלפיקוחבכפוף
הדינור.משרד

הגיעהזההמהפכניהמסלול

הח־החברהשלהמרכזיהזרםמלב

רדית,

$TS1$,החרדית$TS1$

$DN2$,החרדית$DN2$מסיבותבעיקרסערהועורר

כוחןבערעורהקשורותפוליטיות
בסוף,הגדולות.החינוךרשתותשל
לתקצבנתניהושלהבטחהאחרי
לי־ללאספרבתיגםמלאבאופן

מודי

$TS1$לימודי$TS1$

$DN2$לימודי$DN2$,נגנזה.התוכניתליבה

הזההמסלולמאחורישעמדמי

בעלז.חסידדיים,יונתןהרבהוא
האכזבהאתבקולולשמועאפשר

לצדאךשלוהמיזםמכישלון
שה־ומאמיןפעילעדייןהואזאת

שינוי

$TS1$שהשינוי$TS1$

$DN2$שהשינוי$DN2$מקרה,בכלבשטח.מתרחש
הממסדעםבשיתוףעובדרייס

עללערערמנסהואינוהחרדי,
להימנעהחרדיתההנהגההחלטת
שלו.המסלולמפתיחת

דייםשלהמרכזיתהפעילות

אחרת:בכללהיאחרדיםלשילוב

הראשונה,החרדיתההסדרישיבת

ביןלשלבשמאפשרתחדוותא,
חלקילשירותבישיבהלימודים
170כברישהזהלמסלולבצה"ל.

ובוגרים.תלמידים

איןהמתנה,רשימת"יש

הבא"השלבאומר.הואמקום",

שלנו.לבוגריםקהילההקמתהוא

לחזורלהםשקשהמביניםאנחנו

נקיםאחרות.בקהילותלהשתלב
לי־עםספרבתיהבוגריםלילדי

מודי

$TS1$לימודי$TS1$

$DN2$לימודי$DN2$."ליבה

נעשיתרייסשלהפעילות

שקטבעיקרפעולהבשיתוף

נמ־דייםלמשל,הממסד.עם

צא

$TS1$נמצא$TS1$

$DN2$נמצא$DN2$חר־כנסתחבריעםבמגעים

דים

$TS1$חרדים$TS1$

$DN2$חרדים$DN2$שלו,ההסדרלישיבתבנוגע
הגיוס.חוקהעברתלקראתבעיקר

שללפתחהשיגולגלהזה,החוק

הקמ־עםמידהבאההממשלה

תה,

$TS1$,הקמתה$TS1$

$DN2$,הקמתה$DN2$ברוריםיעדיםלקבועיחייב

הסיבהזולצה"ל.חרדיםלגיוס

"קב־מעיןהיוםהואשדייםלכך
לן

$TS1$קבלן"$TS1$
$DN2$קבלן"$DN2$"ההנהגהעבורדווקאביצוע

למצואלממסדומאפשרהחרדית,

לגיוס.פנים־חרדייםפתרונות

ליהדותמצביעים"אנחנו

חרדיםאנחנובסוףכיהתורה,

הואיגיעו",האלההפתרונותאבל

הואכיימשיך,"התהליךאומר.

בפתרונותתומכיםהרבניםראוי.

בהמ־ורוציםההסדר,ישיבתכמו

שכם.

$TS1$.בהמשכם$TS1$

$DN2$.בהמשכם$DN2$לקרותצריךשהתהליךאלא
החרדי".הממסדעםיחד

אתחסמוהבחירותתוצאות

חד־מהלכיםלבצעהאפשרות

צדדיים

$TS1$חדצדדיים$TS1$

$DN2$חדצדדיים$DN2$החרדיםאתשיאלצו

כרגע,לעבוד.אוליבהללמוד
לקדםשניתןהיחידיםהפתרונות
מציע.שדייםמהסוגכנראההם

לחינוךשההתנגדותלהבין"צריך
התנגדותמבטאהלאהממלכתי־חרדי

נשלוטשאנחנורצוןאלאחול,ללימודי
מיכאלי"מרבולאילדינוחינוךו\ל

הערה



