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לכבוד:
הרב אברהם גיסר  -יו"ר מועצת החמ"ד
שלום רב.

הנדון :תמיכה בעידוד גיוס בנות דתיות לצה"ל במסגרת החמ"ד

קיבלנו את מכתבך הטוען כי פעלנו מבלי להכיר את העובדות בעניין תקנת התמיכה ,תוך
"השמעת עובדות שגויות ומסקנות לא נכונות" כלשון המכתב ,ואף קראנו את דבריך בעיון
רב ,ולהלן תגובתנו:
 .1ברצוננו לברך על העובדה שבמכתבך הצגת באופן נחרץ את עמדת החמ"ד ביחס
לשירות הלאומי ,באומרך:
"החמד מאז ומעולם מחנך ומוביל לשירות לאומי .זו דרכנו וזו אמונתנו וזה השרות
המשמעותי שבנותינו נותנות לחברה הישראלית כולה".
דברים אלו חשובים מאד ובהחלט צריכים להיאמר באופן חד וברור .אנו מחזקים את
ידיך בקריאה זו ,ואף מעודדים אותך להמשיך ולהשמיע אותה מעל כל במה.
 .2לאור האמור ,אנו סמוכים ובטוחים שברצונך להעריך ולהוקיר עד מאד את הפעילות
הענפה של ארגון חותם ,הקורא השכם והערב את הקריאה החינוכית של החמ"ד.
אנו בהחלט חשים שליחים ראויים ונאמנים לדרך הקוראת לבנות לפעול במסגרת
השירות הלאומי ,ועל כן אין לנו ספק כי שמח אתה בפועלינו להגשמת משנתכם
החינוכית.
 .3תמיהה עלתה בנו למקרא מכתבך .מדבריך עולה כי אנשי החמ"ד היו שותפים
בכתיבת התקנה החדשה .קשה עלינו ההבנה כיצד אנשי חינוך המובילים את שדה
החינוך הדתי בישראל ,יכולים מחד ,לצאת בקריאה חינוכית חד משמעית לגבי המשך
דרכן של תלמידות החמ"ד ,ובאותו הזמן ממש לפעול לקידום תכניות שבמהותן
מרסקות את אותה הדרך? איך יתכן שהחמ"ד קורא לפעול בשירות לאומי ובאותו
רגע יוזם תקנות להכנסת ארגונים המכווינים לצה"ל ,באופן הרומס את השירות
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הלאומי ,ופוגם בהכוונה לתרומה משמעותית במסגרתו? לשם החידוד נמחיש את
הדברים בדוגמאות אחרות :האם בתהליך החינוכי לאהבת הארץ ,תבקשו להכניס
למוסדות החמ"ד את ארגון 'עדאלה' אשר יפעל בקרב בנות שהשקפת עולמן דוגלת
במתן שטחים לאוכלוסייה הפלסטינית? האם בגלל שבקרב תלמידות החמ"ד ,לצערנו
הרב ,ישנן תלמידות היוצאות בשאלה ,תכניסו למוסדות החינוך את עמותת ה.ל.ל
המסייעת

ליוצאים

בשאלה,

או

את

ארגון

'ישראל

חופשית'?

לאן נעלמה האחריות החינוכית של החמ"ד? כיצד אתה ,כראש החמ"ד ,מסוגל לפעול
נגד דרכם של ההורים ששולחים את בנותיהם לחמ"ד מתוך אמונה במסגרת חשובה
זו ,מבלי שההורים יהיו מודעים לכך שהדרך משתבשת מאחורי הקלעים?
כיצד במו ידכם אתם פועלים להפקרת אלפי תקני שירות לאומי שעומדים יתומים
וממתינים בייאוש לבנות שיאיישו אותם?
הזו דרכו של החמ"ד?
 .4בדבריך הדגשת ,כי מטרת התמיכה היא להכווין בנות שכבר החליטו להתגייס ,ולא
לעודד גיוס .אולם כידוע ,גם עמותת 'אלומה' מצהירה כי היא אינה מעודדת גיוס
בנות ,זאת למרות שידוע לכל ,וכפי שכתבת בעצמך ,וההוכחות הן רבות ,כי עמותת
'אלומה' אכן פועלת בצורה פעילה ביותר לעידוד גיוס בנות ולשינוי תודעתי בציבור
הדתי ביחס לשירות בנות בצבא.

 .5יתר על כן ,במבחני התמיכה המעודכנים ,כפי שפורסמו ,וכפי שהבאת בפנייתך
אלינו ,חלו מספר שינויים ממבחני התמיכה המקוריים שפורמו להערות הציבור .אחד
מהם הוא ,שבעוד במבחנים המקוריים נאמר ,כי "התמיכה איננה מיועדת לעידוד
לגיוס לצה"ל של בנות ,או לגופים המעודדים בכל דרך גיוס לצה"ל ע"י בנות",
במבחנים המעודכנים הושמט חציו השני של המשפט .כלומר ,אין מניעה להעניק את
התמיכה המדוברת לגופים המעודדים גיוס בנות לצה"ל.
כידוע לך ,ארגון חותם העביר הערות על מבחני התמיכה ,שמטרתן הייתה לעגן את
אי האפשרות של גופים המעודדים גיוס בנות לקבל את התמיכה המדוברת ,אולם
הערות אלו לא התקבלו.
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נוסיף ונאמר ,כי מבדיקה שנערכה אצלנו עולה ,כי אין כמעט שום גוף שיוכל לעמוד
במבחני התמיכה מלבד עמותת אלומה ,שנדמה ,כי מבחני התמיכה 'נתפרו' לפי
מידותיה.
למקרא דברים אלו ,אנו שואלים  -האם מדובר בהיתממות? בחמ"ד פועלים להכנסת
גופים שיחנכו ויכווינו לגיוס בנות ,ומייחלים לכך שגופים אלו לא ישפיעו על כלל
התלמידות?

 .6בהתייחס לטענתך כי רבע מתלמידות החמ"ד בוחרות להתגייס ויש ללוות אותם,
איננו מתעלמים מכך .בהחלט ישנו צורך כזה ,אך אנו סומכים על המחנכות ,על
היועצות ועל מנהלי המוסדות שבבתי הספר שימלאו את התפקיד הזה .הפקדנו את
מיטב חינוך בנותינו בידי אנשים האמונים עלינו .כשם שהם יודעים לחנך את הבנות
לאהבת תורה ,לאהבת הארץ ,לבניית בתים כשרים ונאמנים ,לערכים ולמצוינות ,הם
גם ידעו להעניק כלים לתלמידותיהם המבקשות להתגייס לצה"ל ,גם ללא התערבות
ארגונים חיצוניים.
 .7ואנו נחזיר את השאלה לכבוד הרב .הרי אשתו של הרב – הרבנית גיסר ,התפרנסה
שנים רבות מארגון אלומה ,האם לא היה ראוי שהרב ידיר את עצמו מעיסוק בסוגיית
התקנה לאלומה? האם אן כאן 'טעם לפגם'?

 .8אנו בארגון חותם נמשיך לסייע לבנות החפצות לשרת במסגרת השירות הלאומי,
ונפעל להחזרת האמון של ההורים למערכת החמ"ד ,על ידי הוצאת ארגונים הפועלים
בניגוד מוחלט לקו החינוכי של החמ"ד

בברכה
עמיטל בראלי
ארגון חותם
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