עמוד 1

ראובן

גל

מהפיכה

חרדית

שקטה
החילוניכלפי המגזר החרדי נעשתהקולנית
ץ *»-ביקורת בציבור
ביותר בזמן האחרון .כך,למשל ,התפרסמה באחרונה ,במהלך
כנס שדרות ,קריאה מפורשתלחרדים להפחית את שיעור
הילודה שלהם.
הקריאה הזאת היא טעות .לא הטענה ביחס למספר ,אלא עצם
השמעת הטענה באוזני הציבור החרדי .היא יוצרת

תוצאה הפוכה מכ־
$TS1$מכוונת$TS1$

$DN2$מכוונת $DN2$המשמיעים אותה .את״בעיית החרדים״ לא
וונת
עליהם שינוי של אורחות חייהם .אםיגיעו לכך בעצמם מוטב .אבל
החילוני להטיף להם על כך .אמירות מעין אלו יוצרות
לאלציבור
מתפתחים ,במקוםלעודד אותם.
אפקט הפוךובולמותתהליכים
שפורסם
אמנם יש בעיה בציבור החרדי דו״ח ״ישראל 2028׳/
שרמת התעסוקה הנמוכה בקרבם היא
לפני שנתיים ,הצביע על כך
חסםעיקרי ,שימנעמישראללהיות בין  15המדינותהמובילותבעולם
בדו׳׳ח העוני האחרון של המוסדלביטוחלאומי נמצא,
בעוד  20שנה.
כי%65
מבתי האב החרדיים הםעניים .בתי האב העניים האלה יוצ־
$TS1$יוצרים$TS1$
$DN2$יוצרים $DN2$הרבהילדים עניים נוספים.
רים
ואולם את הבעיה הזאת יש לפתור חיצונית ,באמצעות מנופים
שונים ומגוונים .קריאה פטרונית ומטיפה של יועץ משרד ממשלתי
לא תעשה זאת.
זה או אחרלמנהיגות הדתית
מהפיכה
בחברה החרדית בישראל מתחוללת כבר יותר מעשור
שקטה .סיכוייה להמשיך ולהתבסס הם הערובה הטובה ביותר לשי־
$TS1$לשינויים$TS1$
המהפיכה הזאת איננה רק בתחום
נויים
$DN2$לשינויים $DN2$שהציבורכולומייחללהם.
שינויהרגלים ודפוסים .היא נובעת ,קודםכל ,משינוי בהנחות היסוד
נפתור

שהנחו

את הציבור החרדי מאז

עם קום

צירו
$DN2$והפצירו$DN2$

בכך

שנכפה

הקמת המדינה.

המדינה פנו ראשי הציבור החרדי אל דוד בן גוריון
$TS1$והפצירו$TS1$
והפ־

בו לפטור את תלמידי

הישיבות

משירות צבאי.

היתה

השנה

 1948שלוש שנים בלבד לאחר סיום מלחמתהעולם
התחושה אז היתה ,והעובדות אישרו אותה,שעולם היהדות
כיליון .רוב חצרות
שמרכזו היה במזרח אירופה ,עומד על סף

השנייה והשואה.
החרדית,
הרבנים,

החסידיםוהליטאים
הושמדו

כאחד

רק אוד

בשואה.

מוצל שרד בישראל

ובכמה

מרכזים

אחרים בעולם

בארצות

הברית ובאירופה.

ההנחה

מנהיגי

הבסיסית

הציבור

של

החרדי אז

היתה,

שהדרך

היחידה

להפיח

רוח חיים

בשרידים

העשנים הללו

היא

על

הצי־
$TS1$הציבור$TS1$
התגייסות טוטלית

כולו ,בלא יוצא מןהכלל ,מגויסללימוד תורה .הגבריםכולם
$DN2$הציבור $DN2$החרדי
בור
ילמדו בישיבות ,והנשים יספקותלמידים חדשיםלישיבותאלו.
הגיוסהטוטלי הזההוליד את ״חברתהלומדים״ החרדית ,את הס־
$TS1$הסדר$TS1$
$DN2$הסדר" $DN2$תורתם אומנותם״ ואת
דר
$DN2$הנמצאים $DN2$כיום
צאים

000,06
המספר העצום ,כ-

אברכים ,הנמ־
$TS1$הנמצאים$TS1$

בקטיגוריהזו.

$TS1$לידי$TS1$
לי־
במאמץ ההצלה הזה ,כפי שהיא באה
נכונות המדינה לתמוך
ובתמיכות
$DN2$לידי $DN2$ביטוי בפטור שניתן לבני הישיבות משירות בצה״ל
די
איפשרה את הגיוס
ולתלמידיהן ,לא רק
שהעניקה המדינהלישיבות
במשך שנים רבות.
ולגיטימציה
הטוטלי הזה ,אלא גם נתנה לו גיבוי
מטראומת השואה .הציבור החרדי
נדרשו כחמישה עשורים כדי לצאת
האוכלוסייה ב2010 -
בישראל גדל מפחות מ %2-ב 1948 -ל %9-מכלל
כיום %72,מילדי כיתה א׳ במגזר היהודי הםילדים חרדים.
מנהיגי הציבור החרדי ורבניו מבינים כיום,שעליהם לשנות שתי
לאוכלוסייה החרדיתחלפה; שנית
הנחות יסוד .ראשית ,סכנת הקיום
עילויים .והם אכן מבינים זאת.
לא כל הגבריםבקהילה החרדית הם
אמנם אין הם מצהירים על כך מעל במות וגם אינם מוכנים לש־
$TS1$לשמוע$TS1$
$DN2$לשמוע $DN2$זאת מפי אנשים ״מבחוץ״ ,אבל ההבנה הזאת כבר קיימת בקרב
מוע
מנהיגי העדהומחלחלת אל תוךהקהילה.
את השינוי המהותי הזה יש לקבל בברכהולקדמובכלים ,במדי־
$TS1$במדיניות$TS1$
החילוני .הכלים הם מסגרות
$DN2$במדיניות $DN2$ובשינוי מקביל גם בעמדות הציבור
ניות
הכשרה ,השכלה ותעסוקה וכן
השירות בצה״ל ובשירות האזרחי-
וגדלה .המדיניות הנ־
$TS1$הנדרשת$TS1$
הלאומי .כל אלה כבר
פועלים בהצלחההולכת
דרשת
המצטרפים לשוק העבודה ,וגם
$DN2$הנדרשת $DN2$היא זו של תמריציםלחרדים
למעסיקים שיפתחו אתדלתותיהם .השינוי המקביל מוכרח
תמריצים
החילוני.
להיות בדימויים ובסטריאוטיפים הקיימים בציבור
ד״ר גל הוא חוקר בכיר במוסד שמואל נאמן למחקר
למדיניות לאומית ועומד
פרויקט "מפת הדרכיםלעידוד תעסוקת הרדימ"

בראש

