
דוח מבקר המדינה שפורסם אתמול קובע כי למרות:  נורית קנטי

פרוייקט שחר ולמרות חוק טל אחוז המתגייסים מקרב החרדים

.יורד

כל זה מגיע על רקע תחילתה של קדחת הבחירות ועם חוק טל

ראש, ר ראובן גל"איתנו הד. שבוטל והצעת לחקיקה חדשה בנושא

לשעבר ראש, צוות שילוב חרדים במוסד שמואל נאמן בטכניון

.מנהלת השירות האזרחי במשרד ראש הממשלה

.ערב טוב

.ערב טוב נורית: ראובן גל 

.אז אפשר להגיד בסלנג שנוצרה פה סמטוחה:  נורית קנטי

מילה די נכונה לעניין ואני חושש שזה ילך ויגבר כל: ראובן גל 

.שנתגבר לחודש יולי אוגוטס שאז יפוג החוק מתוקפו

אבל אז יכול להיות שכבר הכנסת תפוזר, זהו:  נורית קנטי

רצועת הבטחון
02/05/2012
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ל"גלי צה

ראש צוות שילוב חרדים- ר ראובן גל "ד
בטכניון מדבר על המצב המבולגן שבו

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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ואז למעשה הצורך לחוקק חוק.  ואנחנו נהיה במערכת בחירות

חדש ידחה אז

,רק ידחה: ראובן גל 

.דצמבר:  נורית קנטי

אבל לא התבטל וישאר פתוח והסמטוחה כפי שקראת: ראובן גל 

אני מהיחידים כנראה שחושב שזאת בכייה. עלולה להמשך, לה

.צ היא החלטה מוטעת"לדורות ביטול חוק טל ושההחלטה של בג

הרי אתמול ראינו בדוח של? אבל איך יכול להיות:  נורית קנטי

.מבקר המדינה שאחוז החרדים שאינם מתגייסים רק עולה ועולה

.אנחנו מדברים על משהו כמו שישים אלף אנשים

,חוק טל לא הצליח בזה צריך להודות, בואי נגיד כך: ראובן גל 

אבל הוא היה נכון והוא היה הלך. מספרית, מבחינה כמותית

.בכיוון הנכון מבחינת התהליך ומבחינת הדרך או הפתרון לבעיה

לאפשר לחרדים עצמם להתגייס בין'' ושני העקרונות שלו היו א

לצבא ובין לשירות האזרחי מבלי לחייב אותם מה שכרגע כנראה

הולך להשתנות והדבר השני לשלב את השירות הצבאי והאזרחי

.שלהם בהכנה לתעסוקה

אני אתן לך רק מספרים כי אנשים לא מכירים את המספרים

אני יכול להבין את המיית הלב הזאת שאומרת מספיק עם, ולכן

,אם הילדים שלי משרתים למה שהם לא משרתים, זה שהתגייסו
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.נכון:  נורית קנטי

,אגב הילדים: ראובן גל 

אתה בדיוק הדגשת את ההבדל בין חוק, החוק הרי:  נורית קנטי

החוק טל אפשר להם. טל לבין מה שאולי צפוי להתקבל בהמשך

,להתגייס

.נכון: ראובן גל 

.אך לא חייב אותם:  נורית קנטי

.אבל בדרך הזו שהוא אפשר הוא יצר שינוי דרמטי: ראובן גל 

אני רוצה להזכיר לך נורית כשאני סיכמתי את מנהלת השירות

מספר החרדים שהצטרפו לשירות האזרחי עמד על, 2007-האזרחי ב

.ממש אפס. אפס

.אוקיי:  נורית קנטי

זה התקרב כבר לאלף חמש, שנתיים אחרי זה זה: ראובן גל 

.ל"אותו דבר קרה בצה. מאות היום זה עובר את האלפיים

.תוכניות שחר לא היו קיימות בכלל לפני ארבע שנים

.ברור:  נורית קנטי

אם. בתוך ארבע שנים הם היום תוכניות מובילות: ראובן גל 

 ועד היום עברו2007-לוקחים את הארבע וחצי השנים האחרונות מ

.ל ובשירות אזרחי לאומי כעשרת אלפים חרדים"בצה

אז נכון שעשרת אלפים חרדים זה עדיין לא

4302796.זה נשמע זניח:  נורית קנטי מתוך   8עמוד  3



אבל זה התחיל תהליך שהמשמעות שלו, שיעור הגיוס: ראובן גל 

והם פשוט חצו. היא לא רק חציית רוביקון מבחינת החרדים

.זה אומר הרבה יותר מזה, רוביקון

עקבנו אחרי, זה מה שעשינו במוסד שמואל נאמן, אם מסתכלים

כשמסתכלים על. בוגרי השירות הצבאי ובוגרי השירות האזרחי

,בוגרי תוכניות שחר למשל את יודעת מה אחוז התעסוקה שלהם

.הוא עובר את התשעים אחו? אחרי שהם כבר השתחררו מהצבא

זה שיעור תעסוקה שהוא יותר גבוה משיעור תעסוקה של גברים

.רגילים בישראל

אם יחייבו אותו להתגייס שיעור, אם כך, עד רבה:  נורית קנטי

.המשתלבים בשוק העבודה אחר כך יהיה עוד יותר גבוה

ברגע שזה, ברגע שיכריחו. אבל זה מה שלא יקרה: ראובן גל 

.יהיה חובה אז הבומרנג יפגע לאחור

הציבור החרדי ובעיקר מנהיגיו וראשיו הם רואים בדבר הזה תנאי

.בל יעבור

.כן:  נורית קנטי

איש לא יכריח אותם להוציא אנשים מן הישיבות: ראובן גל 

לעומת זאת אם יאפשרו להם. ולשרת בצבא או בשירות אזרחי

לעשות את זה יש רבים מהם שיעשו את זה מרצונם ויותר מזה

.הרבנים וראשי הישיבות יהננו בראשם ויאפשרו להם ללכת
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.בסוף לנורמליזציה שהם היו משרתים כמו כל אחד אחר

אז איך זה יתכן, אז אם חוק טל כל כך טוב:  נורית קנטי

,וחברי הכנסת קובעים שהוא נכשל, צ קובע שהוא נכשל"שבג

?שהממשלה מבינה שהוא נכשל

.זה חוק לא צודק, והתשובה לזה היא פשוטה נורית: ראובן גל 

.אבל הוא לא צודק, והוא חוק חכם

,אבל אתה תומך:  נורית קנטי

.כי הוא לא שוויוני: ראובן גל 

.אתה תומך באי השוויון הזה, בחוסר הצדק הזה:  נורית קנטי

לפעמים אנחנו חייבים לסטות ממשהו בעקרון ואפילו: ראובן גל 

אני רוצה להזכיר גם את הדבר. עקרון של שוויון כדי לשנות מצב

הזה לא החרדים עצמם יצרו את המצב שבו

.ברור:  נורית קנטי

תורתם אומנותם ואלפים מהם מקבלים פטור מהשירות: ראובן גל 

,הצבאי

.הם לא התנגדו לכך, טוב:  נורית קנטי

היא. המדינה החליטה את זה, המדינה עשתה את זה: ראובן גל 

.לא יכולה בבת אחת לעבור לקוטב ההפוך ולהתחיל לחייב

אבל מה עם:  נורית קנטי

,היא יצרה: ראובן גל 

?מה הנסיבות לכישלונו של חוק טל:  נורית קנטי 4302796 מתוך   8עמוד  5



לצערי אני חייב לשים את האחריות יותר על הצד: ראובן גל 

אנחנו היינו. הממשלתי ועל המדינה מאשר על הציבור החרדי

במצב בתקופת שירותי במנהלת שבו היו לנו יותר פונים מצד

.לקלוט, מאשר היו לנו תקנים לקנות, הציבור החרדי

בצבא זה

,אוו:  נורית קנטי

.זה אותו דבר: ראובן גל 

אופציית השירות, על זה אני רוצה לדבר איתך, או:  נורית קנטי

האזרחי שמענו בשנים האחרונות גם תלונות של חרדים גם תלונות

אנחנו מבקשים להתנדב לשירות אזרחי אבל אין תקנים. של ערבים

?אז מה אתם רוצים מאיתנו, לקלוט אותנו

כי תראי שירות אזרחי הוא לא מסגרת ששומרת. כן: ראובן גל 

זו, זה. ל"על קיום המדינה ועל גבולותיה ועל בטחונה כמו צה

זה חייב, מסגרת שמספקת סיוע התנדבותי על בסיס התנדבותי

לבתי, לבתי חולים, להשאר כך במאמר מוסגר שזה נושא אחר

בהיקף שהמוסדות האלה יכולים''. וכו'' למוסדות רווחה וכו, ספר

.לקלוט

אז אי אפשר לפתוח את השוק הזה במרכאות לעשרות אלפים

.בבת אחת

כל פוליטיקאי שאומר היום בואו נגייס אותם לעזור:  נורית קנטי
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?על משהו שאין לו כיסוי

מפריך כותרות שאין להם כיסוי ואם כבר, מפריך: ראובן גל 

הזכרת את זה אז אני בכל זאת אומרת את מה שיש לומר בעניין

השירות הצבאי, הזה אי אפשר שהשירות האזרחי יהיה כמקבילו

.שהוא יהיה בחובה

זה לא קיים בעולם בשום'' א. זה דבר בלתי אפשרי, זה לא

מקום ואני מה לעשות מומחה נחשב למומחה בינלאומי בתחום

.הזה

.כן:  נורית קנטי

,אין אף מדינה בעולם: ראובן גל 

.לכן אתה פה:  נורית קנטי

המדינה האחרונה שעשתה את. שעושה את זה בחובה: ראובן גל 

זה בחובה הייתה גרמניה וגם היא הפסיקה עם זה לפני ארבע

.שנים

,לא מבחינה מעשית אין אפשרות לעשות את זה, וזה לא נכון

אבל יותר מזה זה לא נכון גם מבחינה, הזכרנו דוגמא לעניין הזה

.ערכית ומוסרית

מדינה יש לה לגיטימציה לגייס בחובה אנשים צעירים ולקחת שנה

,בטחונה, או שנתיים או שלוש מחייהם למטרה כמו קיום המדינה

.הגנה על בטחון המדינה
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.זה פשוט לא מוסרי. שירות בבתי חולים או לטפל בזקנים

,אם נסכם את דבריך, אם:  נורית קנטי

זה לא: ראובן גל 

אי אפשר, אי אפשר לחייב להתנדב בשירות אזרחי:  נורית קנטי

הנושא הזה מאוד. גם לחייב את החרדים להתגייס לשירות צבאי

סבוך ובוודאי

.נכון: ראובן גל 

.נדבר בו עוד לא מעט בחודשים הקרובים:  נורית קנטי

אי אפשר לחייב, אם שמעת מה שאמרת. נכון: ראובן גל 

זה הרי, להתנדב

.ברור:  נורית קנטי

.זה נכון אי אפשר לחייב להתנדב, אוקסימורון: ראובן גל 

.ר ראובן גל תודה רבה"הד. ברור:  נורית קנטי

.בבקשה: ראובן גל 
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