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"המורה זרק את ספרי החשבון לפח,
ואמר: 'מה אתם צריכים את זה

בכלל?'"
יוני מצליח, צעיר שלמד במערכת החינוך שמנוהלת על ידי ש"ס, חושף
כיצד היא נראית מבפנים ■ "החלום שלנו היה להיות הראשון לציון הרב

עובדיה יוסף הבא, לימודי חול לא עניינו אותנו"

צילום: אוליבייה פיטוסי תומכי ש"ס ב-2019. "הציבור מאמין שההמדינה נגדנו"
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תקציר הכתבה ב-106 מילים

כשיוני מצליח, צעיר חרדי בן 31, בוגר מעיין החינוך התורני של תנועת ש"ס, ראה את סרטון הסופרמרקט שפירסם יו"ר התנועה אריה דרעי

— בזמן שהאחרון בילה במלון יוקרתי בעיירת סקי בשווייץ — שבו מתנהל דיאלוג בין ילד עני לאמו, הוא הרגיש בעיקר עצב. "הדבר הראשון

שעבר לי בראש היה שהילד שמופיע שם יכול היה להיות הילד שלי או של החברים שלי, וזה לא הוגן", הוא אומר. "יכולתי להיות בעלה של

אותה אם שמופיע בו, ולא מסוגלת לשלם עבור הקניות, בעל שלא עובד בהיי־טק ולא מרוויח 20 אלף שקל בחודש, כי הוא לא יכול. הוא לא

למד מתמטיקה וגם לא אנגלית. מה הוא כן יכול לעשות? אולי לנהוג במשאית או לעבוד בשיפוצים".

מצליח גם מצביע על האחראים לכך. "זה הכל בגלל החינוך שקיבלנו. נפלנו בפח. למדתי בבתי ספר של ש"ס, ושם לא דאגו שנלמד אנגלית

או מחשבים, רק תורה. דרעי יצר אותנו כמו שאנחנו היום, בורים וחסרי השכלה, דרך מערכת החינוך של ש"ס — והפך אותנו לתאומים של

תלמידי התורה בעולם החרדי־אשכנזי. היתה לו הזדמנות היסטורית לתקן את העיוות שהיה לרעת הנוער המזרחי, שהוזנח מאוד לאורך

השנים, ולא לחנך בדרך השמרנית והמסוגרת — אלא בדרך שמשלבת קודש וחול, בלי לפגוע באמונתנו ואורח חיינו החרדי. במקום זה

התעקשו ללמד אותנו תורה ורק תורה".

כמה ימים לאחר מכן פירסם מצליח מאמר ב"הארץ" שבו חשף מעט מהנזק שנגרם, לטענתו, לו ולחבריו במערכת החינוך שגידלה אותם

ועיצבה את דמותם. "ברשת החינוך של ש"ס חינכו אותנו להתגאות בבורותנו", כתב, "לבוז להבלי העולם הזה, לכל דבר גשמי ולכסף.

ולהודות על כל רגע שאיננו כמו ה'מסכנים', שלמרבה הצער נאלצים לעבוד לפרנסתם במקום להיות בני תורה. עשו זאת אף שזו אינה

מורשתנו — הסבים והסבות הדתיים שלנו בארצות מוצאם לא חלמו מעולם על דרך חיים כה מנותקת מהמציאות. הטיפו לנו שזאת הזהות

שלנו, וחינכו אותנו שאנחנו בני תורה. היום, כדי לפרנס את משפחותינו, אנחנו נאלצים להיאבק בזהות המומצאת הזאת, להילחם בקולות

העבר המייסרים".

TheMarker הירשמו וקבלו מדי יום את הכתבות הכי נקראות ב-
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- פרסומת -

בראיון לפודקאסט "המרקרים" שהתקיים השבוע, סיפר מצליח כיצד נראית מפנים מערכת החינוך שמנוהלת על ידי ש"ס, מה היה הלך הרוח

בין הכיתות כשלמד בהן, מה חשבו המורים וההורים שלו ושל חבריו על לימודי הליבה, וגם מה צריך לעשות לדעתו, כדי שהדור הבא לא ייהפך

לחסר תועלת ולנטל על הציבור. "בסופו של דבר, אנשים שגדלו במערכת הזאת יעבדו וירוויחו כסף", הוא מספק תחזית אופטימית. "הם

ימצאו את הדרך, והם לא יצטרכו לוותר על הזהות החרדית שלהם אם הם יהיו בטוחים בה. אצל החרדים האשכנזים זה כבר קורה. אבל

המדינה צריכה לחזק את הזרם הממלכתי־חרדי, ולהוציא אותו מידי ש"ס. בתי ספר לא צריכים להיות שייכים למפלגה. ש"ס לא צריכה לנהל

בתי ספר משלה. האג'נדה המפלגתית נכנסת לשם בכל הכוח וזה לא משנה איך, בסוף זה משרת את המפלגה. מערכת חינוך לא צריכה

לשרת שום מפלגה, אלא אנשים".

"אי־אפשר להישאר מסורתיים"

מצליח הוא היום בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה. את הילדות שלו החל בשכונה חילונית בירושלים, שבה התגורר עד גיל 10, בבית שהיה

מסורתי — דרך חיים מקובלת בעיקר בקרב עדות המזרח, ששילבה שמירה על היהדות, לצד פתיחות, חופש בחירה וקבלת האחר. לאחר מכן

נהפכו ההורים לבעלי תשובה ועברו להתגורר בבית"ר עילית. "באותה תקופה אי־אפשר כבר היה להישאר מסורתי", הוא מתאר את

התהליכים החברתיים בחברה שבה גדל. "היה צריך לבחור צד. או להיות חרדים או להיהפך לחילונים".

- פרסומת -

הארץ / שלי יחימוביץ' וקובי אוז כבר הצטרפו - יש
אלטרנטיבה חברתית לבנקים

ממומן

צילום: אייל טואג יוני מצליח. "ההורים עודדו אותנו ללכת לבית מדרש, ללמוד למבחן בגמרא. זה היה כל מה שחשוב"

"דרעי הוא ביבי של מזרחים, הוא לא ייעלם כל כך מהר"

"אמא, הקרבת אותנו כדי לממן להם חופשות בשווייץ?" - הסרטון האלטרנטיבי של ש"ס
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אלה היו שנות ה-90 המוקדמות ורבים מהישראלים יוצאי מדינות צפון אפריקה ראו במפלגה הצעירה, שקמה כמה שנים קודם לכן, כתובת

פוליטית עבורם שהעניקה להם זהות. "לכל אחד היו הסיבות שלו להצטרף לש"ס", מספר מצליח. "הסיפור הפרטי יכול היה להיות סביב מוות

של בן משפחה או חיפוש אחר משמעות, והסיפור הכללי נעוץ בשבר שנותר בחברה הישראלית אחרי מלחמת לבנון, ואחרי שהליכוד כבר

החזיק בשלטון כמה שנים. אנשים חיפשו זהות, ולחיפוש הזה נכנסה ש"ס והזכירה לכולם שהם בעצם דתיים מהבית — ושזה כל כך נפלא

ומדהים. אנשים החלו להתחזק בדת, כלומר התרחקו מהמסורתיות שאיפיינה את דרך החיים שלהם עד אז, וצעדו למקום יותר דתי. לכל אורך

הדרך ידענו שבקצה הסקאלה עומד החרדי האשכנזי, שהיה הרבה יותר אדוק".

אחד הכלים החזקים ביותר, שעמדו לרשות המפלגה הצעירה, היו מוסדות החינוך שהוקמו אז כיוזמות פרטיות בשטח, על ידי אנשים שחיפשו

חינוך אחד לילדיהם, כזה שמבוסס על התרבות והמורשת המזרחית ומכבד אותה. עם השנים, ש"ס נטלה למעשה בעלות על היוזמות

הקהילתיות האלה, תוך שהיא משתמשת בכספים הקואליציוניים שניתנו לה, כדי לממן אותם.

ש"ס בעצם שיכנעה את ההורים שלכם לוותר על לימודי הליבה?

"לגמרי. אתם יודעם מה המחמאה הכי גדולה שאבא היה יכול לשמוע באספת הורים? 'הבן שלך, בעזרת השם, יהיה הראשון לציון הבא. הוא

יהיה הרב עובדיה'. כולנו רצינו להיות הרב עובדיה. זה מה שחינכו אותנו לרצות. המר"ן הוא אישיות משכמה ומעלה, כמובן, אבל להתנהלות

הזאת היה מחיר. למדנו מתמטיקה למשל, אבל לא באמת נתנו לזה מקום. המורה שלי בכיתה ה', פעיל של ש"ס כמובן, מירושלים, נהג לזרוק

לפני כל שיעור, בכעס, ספרי חשבון לפח. לא היה לו עצבים ללמד את זה, לא היה לו כיף ללמד את זה. הוא היה אומר לנו, 'מה אתם צריכים

את זה בכלל? אתם הולכים לישיבה, לא תשתמשו בזה'. נבחנו אמנם בחשבון, ובעוד כמה מקצועות חול, חוץ מאנגלית, אבל זה לא באמת

עניין אף אחד".

גם לא הציונים?

"לא. תחשבו על ילד שמגיע הביתה עם התעודה בכיתה ו' ואבא שלו שואל איך הצליח בלימודי קודש — אם הוא הצליח בתחום הזה, אז ברוך

השם, מצוין. ההורים עודדו אותנו ללכת לבית מדרש, ללמוד למבחן בגמרא. זה היה כל מה שחשוב"

חושף את מצוקת הקיום של משפחות רבות בישראל נוכח העלאת המחירים של הממשלהחושף את מצוקת הקיום של משפחות רבות בישראל נוכח העלאת המחירים של הממשלה

https://www.youtube.com/watch?v=_RYHJE9E1rk
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לדברי מצליח, לימודי הליבה, עלובים ככל שיהיו, נפסקו בכיתה ו'. "אז כבר לא למדנו יותר מתמטיקה. כשהתחלתי ללמוד תואר ראשון

בפסיכולוגיה, לקחנו קורסים בסטטיסטיקה, ולי ולקבוצה של עוד 30 חרדים, הביאו מתגבר שלימד אותנו פעולות חילוק ברמה בסיסית. לא

ידענו כלום".

רשת החינוך שנרקמה לא היתה מפוקחת על ידי מערכת החינוך המרכזית, הן מפני שתהליך ההקמה שלה היה ספונטני והן לאור העובדה

שהיא לא מומנה ישירות על ידי הממשלה, אלא דרך המפלגה או הרשויות המקומיות, שבהן ש"ס היתה בעלת כוח אלקטורלי חזק. "תחשבו
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כמה כוח יש למנהל בית ספר כזה", מתאר מצליח. "הוא מחליט מה ילמדו וכמה. בגלל היעדר הפיקוח, תנאי ההעסקה של המורים הם

נוראיים, וגם תנאי הלימוד הפיזיים במקומות האלה אינם להיט. אני למדתי בקרוואנים ישנים".

בכל בתי הספר שמנוהלים על ידי ש"ס התנאים הפיזיים הם גרועים?

"תלוי איפה, באיזו רשות. אם ראש רשות הוא דתי, אבל לא חרדי, ויש לו מספיק תקציבים, אז בית הספר יראה טוב יותר. היה גם את העניין

הזה שהתעלמו מהצורך בחינוך מיוחד במקומות רבים. איתי בכיתה למשל היו ילדים שבגיל 12 עדיין לא ידעו לקרוא כמו שצריך, בזמן שבמגזר

החילוני כבר היתה מודעות גוברת לצרכים המיוחדים של חלק מהתלמידים".

"בעיניים שלנו דרעי עשה מצווה"

הרוח החיה והדומיננטית בש"ס היא יו"ר המפלגה אריה דרעי, המסיים את כהונתו בכנסת בימים אלה בעקבות הסדר טיעון, שאליו הגיע

לאחר שהודה בעבירות מס. דרעי שלט בש"ס כמעט מאז הקמתה — למעט השנים שבהן לא יכול היה לעשות זאת בגלל הפרשיות הפליליות

שבהן הסתבך והעובדה שישב בכלא כשנתיים. "דרעי הוא הביבי של ש"ס", טוען מצליח. "אני זוכר כשהייתי קטן, וסביב כל פרשת השחיתות,

תמיד היינו אומרים על דרעי, 'אשריך שנתפסת על דברי תורה'. זאת אומרת, בעיניים שלנו דרעי אפילו עשה מצווה, לא משנה מה הוא גנב.

זה בשביל התורה הקדושה או משהו כזה. זו היתה גם האווירה בעצרות הגדולות — המשטרה נגדנו, המדינה נגדנו. אחר כך זה גם היה

'האשכנזים נגדנו', כי לא רצו לקבל את הילדים ל'חיידרים'. אז ככה, זה מה שהציבור מאמין".

אפשר לומר שדרעי רצה בכוונה שבוחריו יהיו בורים?

צילום: ליאור מזרחי הרב עובדיה יוסף המנוח. "כולנו רצינו להיות כמוהו"
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"דרעי הוא פוליטיקאי ציני כמו כל הפוליטיקאים. אני לא חושב שהוא רוצה אותנו בורים. לא הוא, וגם ולא הנהגת ש"ס. זה נראה לי קצת יותר

מדי, לומר שיש איזו מזימה להשאיר את כולם בורים. אני חושב שש"ס היא מפלגה, ומפלגה היא מוצר מדף, שצריכים לבחור בו שוב ושוב. אז

ראשיה עושים את מה שעושה כל מי שיש לו מוצר — מנסים להיהפך למונופול. ש"ס היא אכן מונופול לציבור החרדי הספרדי".

היו מתחרים, אבל הם לא צלחו.

"כן. דרעי קבר די בקלות את אמנון יצחק שהקים מפלגה. אלי ישי חוסל בצורה הכי דורסנית שיש. היתה אפילו עוד מפלגה שניסתה לקום. אף

אחד לא הצליח. דרעי הוא מונופול והוא רוצה שיבחרו בו שוב ושוב ושוב. אז הנרטיב הזה מצליח לו והכל בסדר".

אז ממה שאתה מסביר, אפשר להבין שלדרעי אין בעיה שאנשים יהיו עצמאים וירוויחו כסף בעולם הגשמי?

"לדרעי ברור שיש גם אנשים שמרוויחים כסף. בטח שלא אכפת לו שיהיו חרדים שעובדים ושמרוויחים כסף, אין לו בעיה עם זה. אם הם יתרמו

את הכסף לש"ס, זה יהיה אפילו יותר טוב. ש"ס היא המפלגה היחידה במדינת ישראל, אולי היחידה בעולם, שיש לה מערכת חינוך משלה.

אתם מבינים מה זה אומר שלמפלגה יש רשת של בתי ספר?"

ש"ס הוקמה בעצם כדי לתת קול ומעמד לציבור המזרחי הדתי, בין היתר בפריפריה הכלכלית והחברתית של ישראל. והיא באמת יצרה

מהפכה. היא הצליחה למשל לשקם את המעמד של הרבנים המזרחים שעד אז זילזלו בהם, היא גם נתנה להם דריסת רגל לא מתנצלת.

והיא גם הכניסה את המזרחים לפוליטיקה. עד אז היה דוד לוי, שזכה בעיקר ללעג על החוסר היכולת שלו לדבר באנגלית.

"הסיפור של ש"ס חופף לסיפור של החרדים במדינת ישראל בכלל. ככל שהפעילות של ש"ס היתה צמודה למיינסטרים החרדי, או ממש

בתוכו, היא נהפכה לקיצונית יותר. אחרי שהרב עובדיה מת, דרעי נהפך בפועל לראש מועצת החכמים. הרב שלום כהן, במחילה מכבודו, הוא

דומיננטי הרבה פחות מהרב עובדיה. הוא ראש ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, הוא היה שם כל חייו. הרב עובדיה היה מנהגי ציבור. הוא

צילום: אוהד צויגנברג יו"ר ש"ס אריה דרעי, בהצגת הקמפיין בשבוע שעבר
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היה רב עוד במצרים. הוא היה רב ראשי במדינת ישראל. הרב שלום כהן לא מגיע מאותם אזורים. וזה נוח לש"ס שהרב שלום כהן היום הוא

ראש מועצת החכמים, הוא לא מפריע".

מה ההבדל בין ההנהגה של ש"ס לבין ההנהגה האשכנזית־חרדית בכל הקשור לסטטוס־קוו הזה — של מכונה שמייצרת אנשים

שאין להם יכולת להתמודד בשוק העבודה?

"כשאתה מזרחי־חרדי ואתה רוצה לצאת לעולם התעסוקה מעולם התורה, ההורים שלך מתאכזבים, כי ההורים הרי חזרו בתשובה כדי שלא

תהיה כמוהם. אבא שלי למשל נורא מפחד, 'רגע, שנייה, מה? אם תצא לעבוד, אז אתה תהיה חילוני?', ואני עונה לו, 'לא, אבא, אני לא אהיה

חילוני, אני ארוויח כסף ואני אשאר אדם ירא שמים ושומר תורה ומצוות, חרדי למהדרין'. לחרדים האשכנזים קל הרבה יותר לעשות את הדבר

הזה. למה? כי יש להם יותר ביטחון בחרדיות שלהם, היא הרבה יותר ותיקה ומבוססת".

כמה צעירים עוזבים את העולם הזה, מנסים לבעוט במערכת הזאת, שבאיזשהו מקום השאירה אותם חסרי השכלה?

"מהדור שלי, מהמחזור שלי, נשרו כ–70%. אני חושב שמבית הספר היסודי שבו למדתי, נשארו אולי 10% שמגדירים את עצמם חרדים היום.

מהישיבה הקטנה, זאת אומרת כיתות ט'־י"א, אולי 50%. ומהישיבה הגדולה, קצת יותר, אולי 70%. המון נשרו. לגבי אלה שנשארו, הם כבר

מגדלים את ילדיהם אחרת, ולא רואים אצלם כזאת נשירה. כשמספרים לחרדי־אשכנזי שיש 30%–40% נשירה מבתי הספר במגזר

החרדי־מזרחי, הוא לא מאמין, כי אצל האשכנזים יש 0.5% נשירה, וזה גם בגיל 20, אז הם יוצאים בשאלה".

לפני שבועיים חתם דרעי על עסקת טיעון, שבמסגרתה התחייב לעזוב את הכנסת. האם יש סיכוי שהוא יפנה עכשיו את המקום?

ואם כן, מה צפוי לתנועה ביום אחרי דרעי?

צילום: אמיל סלמן תלמידי מעיין החינוך התורני בירושלים. "יש מקומות שבהם נשמרו לימודי הליבה"
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"דרעי הוא הרב עובדיה השני. הוא לא מתכוון לעזוב כרגע, ואף אחד גם לא מצפה ממנו לעשות את זה. אחרי שהוא ילך, יקרה לש"ס משהו

דומה למה שקרה לש"ס כשהרב עובדיה מת — הכל ישתנה".

"ש"ס תישאר חזקה עד שהמדינה תיקח אחריות"

"עד שש"ס קמה, מערכת החינוך הממלכתי־דתי נשלטה על ידי המפד"ל, והיא היתה זאת שקבעה את סדר היום", מספרת ד"ר ענת פלדמן,

חוקרת ש"ס מהמכללה האקדמית אחווה. "כשש"ס קמה בתחילת שנות ה–80, אמרו ראשיה, 'למה בעצם ילדים מזרחיים לא לומדים את

הניגונים שלנו? את המסורות שלנו? על הרבנים שלנו? אנחנו רוצים שילמדו גם את זה בבתי הספר'. בהתאם לכך, הוקמו ברחבי הארץ בתי

ספר תלויי קהילה. התנהל דיאלוג עם ההורים על תוכנית הלימודים — היא היתה גמישה והתחשבה ברצונותיהם. במקומות רבים לימדו

תורה במקביל לספורט, למתמטיקה ולמדעים".
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לדברי פלדמן, הכל השתנה כשהרב עובדיה יוסף — שתמך בלימודים רחבים, ורכש לימודי ליבה בילדותו — מת. "כשהמר"ן שלט במפלגה,

וביתר שאת בשנים שבהן אלי ישי היה היו"ר, בתי הספר היו מקצועיים. ישי האמין בהשכלה מקצועית, בהשכלה אקדמית. הוא אמר, 'אנחנו

לא צריכים להיות עניים, אנחנו צריכים להיות מוכשרים בדיוק כמו כולם — אבל עם מסורת דתית־מזרחית".

אלא שלאחר מותו של הרב עובדיה ב–2013, וככל שראשי המפלגה נהפכו יותר ויותר חרדים, הם כבר לא דרשו לימודי מדעים, מוזיקה

ומחשבים, אלא בעיקר לימודי קודש. "יש מקומות שבהם נשמרו לימודי הליבה, אבל יש אחרים שבהם כבר אין", היא מציינת. לטענתה, דרעי

רוצה לראות את המצביעים שלו הולכים בכיוון של החרדים הליטאים. "יותר נוח לשלוט באנשים כאלה, ככה הם צריכים יותר את המפלגה". 

פלדמן מסבירה שש"ס נראית אמנם כמו מפלגה עם מוסדות רבים, אבל למעשה רובם פרטיים, שש"ס מתקצבת מכספי הציבור, וכך הם

קשורים אליה. "לש"ס אין מוסדות משלה באמת. כל בית ספר, תלמוד תורה או ישיבה הוא מוסד פרטי. בא יזם חינוך, אני קוראת לו יזם דת,

ומקים בית מדרש, בית כנסת, תלמוד תורה, גן, לא משנה מה. עכשיו הוא צריך להסתפח בשביל לקבל כסף מהמדינה, והוא עושה זאת עם

רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס. ש"ס, כמו שאני רואה אותה, לא תיעלם, כל עוד המדינה לא תיכנס למקום הזה ותגיד: 'אני אתקצב את

בתי הספר'. כל עוד המדינה לא תיטול אחריות על החינוך הממלכתי־חרדי־מזרחי, ש"ס תישאר חזקה". 

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

ש"סאריה דרעי

צילום: מגד גוזני ד"ר ענת פלדמן

Recommended byכתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

חדשות / "אמא, הקרבת אותנו כדי

לממן להם חופשות בשווייץ?" -
הסרטון האלטרנטיבי…

חדשות / "בת 9 לא מוכנה ללכת

לבי"ס כי אמא שלה לא מחוסנת,
ואם היא תחזור עם…

YouTube / שאול אמסטרדמסקי

מסביר: איך לחיות בלי בנק ולחסוך
אלפי שקלים

ממומן

עו"ד | תוצאות חיפוש / כמה מרוויח

עורך דין? (ראה נטו לחודש)

ממומן

חדשות / חשד: מנהלת בבנק הדואר

גנבה 600 אלף שקל – והחליפה
בכסף מזויף שהדפיסה

חדשות / ליברמן מאיים בפיקוח

מחירים על אסם, דיפלומט
ושסטוביץ'

מגן מומחים - מימוש ביטוח סיעודי / יש

ברשותכם ביטוח סיעודי? ייתכן
שאתם זכאים לקבל כסף רב!

ממומן

חדשות השוק / זו רשימת ההטבות

שמגיעות לפנסיונרים - בדוק מה
מגיע לך

ממומן
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חדשות / בעולם הן מקבלות מיליון

שקל בשנה - ומה בישראל?
חדשות / שנה אחרי שבני הזוג הגיעו

לישראל: מתה אסתר פולארד
Boojoy Shoes ™ / מגפי החורף

הנוחים ביותר - מתאים לגברים

ולנשים

ממומן

mako / כך הפכה המתמטיקה

השימושית לשם החם בתעשייה

ממומן

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר

להוספת תגובה
מזוהה

תגובה

TheMarker משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר

7617:34 איפה אנשי האשכולות

0 0

יהדות ספרד וגדולי הרבנים והמחדשים בארצות המזרח אנשי רוח ומדע ויהדות. אולי צריך ללמד עליהם כדי שיהוו דוגמא. או
לחילופין הסוחרים והיועצים למיניהם אנשי העולם הגדול ויהודים כשרים. צריך המשכיות שיהיה למי להתגאות.

7515:29 הפשעים שדרעי הורשע בהם מתגמדים לעומת הבורות

0 12

והנזקקות שהפיץ בתומכי ש"ס. עלוב נפש.

7414:48 דור אחר

1 9

"המר"ן הוא אישיות משכמה ומעלה, כמובן" - המר"ן זה ההוא שאמר " אשה שלא יודעת לבשל זה מום"? "אנשים רשעים,
מתועבים, חולים. לא מספיק שהם חולים, הם רוצים לעשות מצעד גאווה, להראות את המחלה בגאווה"? "[מי שקורא לתלמידי

ישיבות] פרזיטים, הוא מנוול, אפיקורוס...מותר להרוג אותו"? "הולכים לבית ספר חילוני, יוצאים לתרבות רעה, נהיים רשעים"? "
לא נולדו הגויים רק בשביל לשמש אותנו, לשרת אותנו. אם לא, אין להם מקום בעולם. רק בשביל לשרת את עם

ישראל"? מר"ן ההוא?

7314:06 יגאל רוזן

24 3

תסלח לי, אם היית נשאר בכולל לא היה מפריע לך שאתה לא יודע מתמתיקה. זה שבחרת לעזוב מקור מים חיים זו בעיה שלך.

לבחירת השםשם
ככינוי קבוע

שלחו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

דווחו כפוגעניהגיבו

מהאחרונה לראשונהסדרו את התגובות
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יגאל רוזן 19:42 תורן רקם
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תסלח לי, אם היית נשאר במערה בכלל לא היה מפריע לך שאין לך מזגן ומקרר. זה שבחרת לעזוב
מקום הגנה מחיות טרף ומאיתני הטבע זו בעיה שלך.
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התלהבתי כשקראתי את הכותרת כי חשבתי שסוף סוף יש מורה שהחליט להפוך את המתמטיקה למקצוע כיפי ולא לסבל לרוב
ילדי ישראל.

7113:14 קצת כיבוד אב ואם
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בסוף שנות השמונים, שכבר הייתי בתיכון, הסתובבו אצלנו בשכונה הפעילים הראשונים של ש'ס. עברו בין ההורים קשי-היום
וניסו לגייס אותם שישלחו את ילדיהם הקטנים למוסדות החינוך של ש'ס.

"אצלנו הם ילמדו קצת ערכים יהודיים, קצת כיבוד אב ואם". זה היה נאום המכירות שלהם. פרטו על מיתרי הפחד בלב ההורים,
וזה לצערינו הצליח להם. השכונה הפכה מעוז שסני'קי ואנשים יקרים נפלו בפח ודנו את ילדיהם להזנחה פושעת ופערים
אדירים מול אלה שלמדו לימודים רגילים... היה עצוב לראות את זה אז, ועצוב לראות היום את ההשלכות הקשות שכל כך

דירדרו את השכונה כולה...
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להפסיק לתקצב מוסדות שלא מלמדים לימודי חול.
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על הדרך לא לקרא לזה "לימודי חול" אלא "לימודים כלליים". יש בלימודים האלה דברים הרבה יותר
קדושים ממה שלומדים ב"לימודי קודש". למשל: מהירות האור המקומית בריק בחלל-זמן שטוח, או
בשמה המקוצר "מהירות האור", הרבה יותר קדושה מכל התורה וההלכה. היא כל כך קדושה שלא

תוכל לחטוא לה או להשחית אותה בשום אופן, בניגוד לכל מה שלומדים ב"לימודי קודש". קדושה יותר
מאלוהים.
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המטרה של מנהיגי ש"ס לקבל בורים בכל מה שקשור לכישורי חיים.
כי אז תהיה שליטה אבסולוטית בציבור ש"ס.

ככל שהציבור החרדי לא ישאל שאלות וינהג כעדר כך יהיה נתון למרות מנהיגי ש"ס אלו ששולחים חלק מילדיהן ללמוד בכוללים
של יהדות אשכנז.
איפה למד דרעי?

מנהיגי ש"ס חיים בעושר רב לעומתם רוב הציבור החרדי חיי בעוני ובדוחק רב.

6811:19 לא מאמין לאף מילה
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ככה הם אוהבים את זה, ועד שלא יפסיקו בכוח הם לא יפסיקו

6711:12 לממן לימודי ליבה בלבד! השאר ע״י ההורים
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לשנות את מערכת החינוך . מתמטיקה אנגלית מדעים עברית/ערבית לשים את רוב התקציב הציבורי שם . כל השאר שיממנו
ההורים כל אחד לפי ערכיו…
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"קרטל בחסות החוק": המאבק של הדבוראי במועצת הדבש — והקשר ליוקר המחיה

"אנחנו משלמים שכירות של 7,500 שקל, וזה זול יחסית - יש כאלה שמשלמים פי שניים"
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