מתנגדות

לתקצוב עמותות
שיעודדו
גיוס בנות דתיות

הבחירה הטבעית
מזה עשרות שנים מתנדבות בוגרות החמ"ד (החינוך הממלכתי דתי)
לשירות הלאומי ובכך תורמות את חלקן למען העם והמדינה.

בחירתן של הבנות בשירות הלאומי היא בחירה
טבעית הנובעת מהאופי הייחודי של הבת
הדתית והצורך במסגרת התנדבות התואמת
את אורחות חייה.
בשל כך ,הקו החינוכי של מוסדות החמ"ד היה מאז ומעולם לכוון ולחנך
את תלמידות י"ב לתרומה משמעותית במסגרת השירות הלאומי .עמדה
חינוכית זו זוכה לתמיכה רחבה בקרב הורי הבנות ותואמת גם את עמדת
הרבנות הראשית ורוב רבני הציונות הדתית ,שלפיה הצבא אינו מקום
מתאים לבנות דתיות ,בשל האווירה התרבותית השונה ותפקידו כגוף
לוחם המנוגד לאופי הנשי.

תקנה בהזמנה
כחלק מתהליכים שונים המתרחשים בצבא ובחברה הישראלית ,נעשים
מאמצים ליצור שינוי תודעתי ביחס לשירות הבנות הדתיות בצה"ל.

במסגרת מאמצים אלו מקודמת תקנה של
משרד החינוך שתתקצב בצורה משמעותית
ארגונים המעודדים גיוס בנות שיפעלו בתוך
מוסדות החמ"ד ,במטרה לשכנע בנות דתיות
להתגייס לשירות צבאי.

נכנסים בדלת הקדמית
התקנה המדוברת ,נכתבה באופן שתואם את מידותיה של עמותת אלומה,
הפועלת בשיתוף צה"ל להעלאת אחוזי הגיוס של הבנות הדתיות .עמותה
זו מנסה במשך שנים לקבל הכרה ותקצוב מהחמ"ד ,אך עד עתה נשארה
בחוץ בגלל העמדה החינוכית של החמ"ד המעודדת שירות לאומי.

כעת ,בחסות עתירה לבג"ץ ותחת התקנה
המדוברת שעודכנה זה לא מכבר ,נחשף כי
יתאפשר לעמותה זו ולדומותיה לבצע פעילות
הסברה אינטנסיבית ,במטרה לשכנע תלמידות
דתיות לוותר על השירות הלאומי ולהתגייס
לצה"ל.
הנהלת החמ"ד ,ויתרה על האוטונומיה החינוכית העצמאית שלה ועל
זכותה וחובתה לחנך את תלמידותיה בהתאם לעמדת מועצת החמ"ד,
ואף שיתפה פעולה בהטעיית הציבור ובניסיונות ההרגעה לאחר שגופים
שונים התריעו מפני הסכנות הטמונות בתקנה החדשה.

מה אפשר לעשות
דורשים

משר החינוך לחדול מניסיונות ההשפעה על הקו החינוכי של בנות
הציונות הדתית ,לשמור על הייחודיות והעצמאות של מוסדות
החמ"ד ,לחזק את ערכי הציונות הדתית במסגרת בתי הספר שלנו,
ולהפסיק לנסות לטשטש את השליחות הייחודית של תלמידות
החינוך הדתי.

חושפים את הניסיונות הזרים להתערב בנעשה במוסדות
החמ"ד ,ומפנים את התקציבים לחיזוק מערך השירות הלאומי
ושיפורו ולעידוד הבנות להתנדבות משמעותית במסגרות התואמות
את עולמן הרוחני.

מחזקים את מפעל השירות הלאומי – מפעל שליחות אדיר
המסייע לילדים ,נוער ,מבוגרים וקשישים בכל רחבי הארץ .במסגרתו
פועלות המתנדבות למען מדינת ישראל ,ובפרט למען נכים וחולים,
בעלי צרכים מיוחדים ומשפחות קשות יום .הם זקוקים לנו ,ועלינו
מוטלת השליחות והאחריות לפעול למענם במסגרת השירות הלאומי.

שירות לאומי

זו השליחות שלי
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