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מעצר ומניעת זכויות דתיות

שפל ביחסים בין צה"ל לחב"ד

א חתם גיוס ● ואם הדברים לאבחור חב"ד מירושלים, כאשר זאת הפעם הראשונה בה המשטרה הצבאית עוצרת תלמיד ישיבה שמעולם ל ,שלום כהןבערב חג הפסח האחרון נעצר 

 של חסידי חב"ד לשרת בצבא, כאשר בית המשפט לצד הרבנות הצבאית,חמורים דיים, מסתבר כי במערכת הצבאית יש מי שמעוניין בכל מחיר לסתום את הגולל על האפשרות

לסיפור המלא ולמסמכיםמתכחשים לחובותיו הדתיות של החייל ● 

זלמן דובינסקי

29.04.2014כט ניסן התשע"ד ( )

הדפס כתבה

א חתם גיוס. בשנים קודמותבחור חב"ד מירושלים, כאשר זאת הפעם הראשונה בה המשטרה הצבאית עוצרת תלמיד ישיבה שמעולם ל ,שלום כהןבערב חג הפסח האחרון נעצר 

במקרה שונה לחלוטין, כאשר בחור ישיבה נעצר ונשפט כחייל לכל דבר, בונעצרו בחורים שחתמו על גיוס ויצאו מהארץ, ומשכך אף נשפטו כחיילים עריקים, אך הפעם מדובר 

. שנים10, לפני קרוב ל16יקור הראשון שלו בלשכת גיוס בגיל בזמן שהוא מעולם לא חתם גיוס, לא עבר שרשרת חיול, ואף לא עבר בדיקת פרופיל והתאמה מאז הב

ר בעוון עריקות מהצבא, ולהיענש בחומרה רבה בכליאה בכלא צבאי לתקופהמשמעות הדברים היא חמורה ביותר, ולפיה כל בחור שלא נענה לצו גיוס יכול למצוא את עצמו נעצ

.(ארוכה (וזאת בתקופה בה הצבא הפסיק את הסדר בני ישיבה

 בברוקלין, יוצאים לשליחות של שנה או שנתיים,770לומדים שנה ב'קבוצה' ב- חשוב לציין כי הצבא מודע היטב להסכם הבלתי-חתום עם חסידי חב"ד, לפיו הם לומדים בישיבות, 

בוצה החרדית הגדולה ביותר המתגייסת לצה"ל (אם לא מתחשבים בספיחיםולאחר חזרתם ארצה וחתונתם הם מתגייסים לשירות צבאי. בצבא מכירים בכך שחסידי חב"ד הינם הק
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.(שונים המתגייסים לנח"ל החרדי אך אינם חרדים כלל

, בראיון לעיתון 'הארץ' בנוגע להצעה להכיר בשליחות חב"דית כשירות לאומי: "ההצעה פוגעתגדי אגמוןכך למשל אמר ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל, תא"ל 

לגיוס משמעותי של אוכלוסיית חב"ד לצבא, וההצעה הזאת פוגעת ומסמנתמשמעותית בשוויון בנטל, אינה מקדמת את גיוס החרדים ולא את שילובם. לנו יש הסכמים מהעבר, 

.משהו לא נכון לגיוס החרדים", אמר

ולל על האפשרות של חסידי חב"ד לשרת בצבא, כאשר בית המשפט לצדואם הדברים לא חמורים דיים, מסתבר כי במערכת הצבאית יש מי שמעוניין בכל מחיר לסתום את הג

דעתם של רבני חב"ד.הרבנות הצבאית, מתכחשים לחובותיו הדתיות של החייל, בפסיקות ההולכות נגד קביעת ההלכה לפי 

מרדכי שמואלמנהגי חב"ד וכפי שעולה מחוות דעתם של רבני חב"ד הרב כך כאשר ביקש העצור לקיים את זכותו לחופש דת ולטבול במקוה באופן יומי כפי שמחייבים אותו 

הרבצ"ר שמצידו פסק כי לא מדובר בחובה, החליטו בצה"ל כי לא יאפשרו זאת. הדברים הגיעו לבית המשפט הצבאי שביקש את חוות דעתו של ישעיהו הרצלוהרב אשכנזי 

הלכתית אלא במנהג עליו ניתן לוותר. וכך כותב הרב הצבאי:

שנדר - בהיותו בכלא הינו אנוס ואינו חייב. ג. בכל מקרה, ניתן לסמוך על תקנת עזרא"א. טבילה במקווה אינה חובה הלכתית אלא מנהג. ב. אף אם החייל נוהג תמיד לטבול ונמצא כמי 

ולעמוד במקלחת כחמש דקות..."

די ולהכריח אותו שלא לקיים את פסיקותיו של רבותיו ואת ההלכותהעובדה שרבני חב"ד פסקו אחרת לא הרשימה את השופטים, המעדיפים כנראה להתעמת עם הציבור החר

עליהם הוא גדל כל חייו.

די פיתרון מתקבל על הדעת. ראשיתם של דברים נעוצה בכך שהחייל נעצר ימיםגם נושא כשרות המזון הגיע לפתחו של בית המשפט הצבאי, אך נכון לשעה זו לא הגיעו הדברים לי

דות חב"ד. רק לאחר מאמצים רבים הוא קיבל מזון בימי חג הפסח ולא נותרספורים קודם חג הפסח, וכמובן הכלא הצבאי לא ערוך לספק לו מזון בכשרות מהודרת הנהוגה בחסי

ב "מהדרין", לא עומד בדרישות הכשרות המחמירות הנהוגות בחב"ד, וכך גםלצום, אך משהסתיים החג - שבה הבעיה במלוא חומרתה, כיון שהאוכל במתקן הכליאה - גם זה הנחש

לחם בלבד.המנות הבשריות אינן בשחיטת ליובאוויטש, מה שמותיר את החייל לרעוב פעמים רבות או להסתפק ב

צה"ל כיון שהוא לא יהיה מעוניין להיכנס לתוך מערכת המבקש לדרוס אותוהתוצאה היחידה מהתנגשויות אלו עם חסידי חב"ד היא שהמועמדים לגיוס לא ירצו להצטרף לשורות 

ואת זכויותיו הבסיסיות.

כות לפי שיטת חב"ד, הם יורו בפסיקה ברורה ואינה משתמעת לשתי פנים כי אסורלחב"ד אינפו נודע כי רבני חב"ד הודיעו כי באם צה"ל לא יכיר בזכויות החיילים לקיים את ההל

לחסידי חב"ד להתגייס לצה"ל.

 ובפרט כלפי התלמידים שנוסעים לשנת 'קבוצה' אצל הרבי.בני משפחתו של העצור אומרים כי מדובר בשבירת כלים עצומה מבחינת הצבא כלפי כלל חסידי חב"ד

 

ריע בשאלת ההתנגשות של המערכת הצבאית עם זכויות החיילים לשמור ולקיים עוד נודע לכתב חב"ד אינפו כי בימים הקרובים צפוי המקרה להגיע לפתחו של בג"צ, שיצטרך להכ

תורה ומצוות כפי שמורים להם רבותיהם.
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צה"ל תגיות:   

הרב החב"די קנה את החמץ של צה"ל חזרה מהגוי
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מועצות גדולי התורה: נשקול לאסור התיצבות בלשכת גיוס

הרב הבלין על ההסכם המתגבש: זוהי גישתו של הרבי

:שם

:כותרת

:תגובה

     

.התגובות אינן מפורסמות באתר, אלא לעיון המערכת בלבד

   

אודיו

שיעורים

לוח שנה

פרסם באתר

שלח ידיעה

ספר טלפונים

חסידי חב"ד ברחבי תבל

בארץ בעברית

בחו"ל באנגלית

מוסדות ובתי חב"ד בעולם

שליח/עיר/מדינה

בעברית או באנגלית

הנצפים ביותר

770ארה"ב: שנתיים וחצי מאסר למחבל שקרא לפגוע ב- 
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,45 וחצי שנות מאסר על יוסף אל ח'טאב, באשמה של הסתה ופרסומים אלימים. אל ח'טאב בן ה-2בית משפט פדרלי בארה"ב גזר עונש של החרדי שעבר לאל קאעידה הורשע. 

חרדי לשעבר תו

100%מדד הגולשים: 

יריד ליובאוויטש: התמימים זכו בפריטים נדירים מהרבי

58%מדד הגולשים: 

יענקל'ה מייעץ לרוחל'ה ומתחרט ● לקראת חתן

53%מדד הגולשים: 

כ"ח ניסן: בבית חיינו התוועדו אל תוך הלילה

52%מדד הגולשים: 

כ"ח ניסן: כנס של עקשנים להבאת הגאולה

50%מדד הגולשים: 

כתר טורס

✔ 1230תשרי אלעל ישיר - 

מחירים מיוחדים לקבוצות✔

076-543-4770

להשארת הודעהלחצו כאן  !
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ערוץ הוידאו

 

"אם אני רבי, אז דיברתי ברור שזה צריך להיעשות ע"י כלל ישראל"

?השיעור השבועי בהלכה: מה מכוונים בספירת העומר

19:21אורך: 
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הרב שמולביץ מספר על משפחתו שנרצחה בשואה

02:51אורך: 

סיפורו של בית חב"ד גוש קטיף

22:25אורך: 

מילתא דבדיחותא

מלמולים בדרך לגן עדן

' לאחר מאה ועשרים עלה לבית דין של מעלה אך שם לא ידעו מה לעשות איתו.היה יהודי שנהג להתפלל במהירות הבזק והיה 'בולע' מילים 'ברוך אתה ה' ממ..מ...מממ..ממ....

 גן עדן'! שמח האיש שמחה גדולה ושאל - 'איך אני מגיע מפה לגן עדן'? -מצד אחד הקפיד על שחרית, מנחה וערבית אך מצד שני... לבסוף המלאך הממונה מודיע - 'פסקו לך

 שהבנתי משהו מכל המילמולים האלה'? אמר האיש. - 'ואתה חושב שאנחנו'אתה פונה ימינה, אחר כך שמאלה וממ..ממ.. מממממ...ממ.. והגעת!' ממלמל המלאך. - 'אתה חושב

...הצלחנו להבין אותך כל השנים האלה'.. הסביר המלאך

מתוך הספר מילתא דבדיחותא באדיבות אתר חב"ד שופ

מדורים

חלוקת תניא ושו"ע ●

מלך ביופיו ●

תורת הגאולה ●

הגלריה השבועית ●

תשרי בליובאוויטש ●

בימים ההם ●

קאוצ'ינג חסידי ●

תורת הגאולה ●

פרשנות בטחונית ●

אחרון חביב ●

תיבת נגינה

הרבי מנגן ●

ניחו"ח ●

ניגונים שחיברו לרבי ●

ניגוני חב"ד ●

שירי משיח וגאולה ●

חסידים מנגנים ●

ניגונים שהרבי לימד ●

שמחות וארועים

תגיות פופלאריות

770 שיירתראליצפתצבאות השםסעודת משיחנתניהנחלת הר חב"דכפר חב"דכינוס תורהכ"ח ניסןישיבת בין הזמניםי"א ניסןועידת התמימיםגאולה ומשיחברוך דיין האמתבימים ההםאיגוד תלמידי הישיבות

תמונת היוםתמונה נדירההטנקים

פורום חב"ד

2014חב"ד היפה של 

6 תגובות:779צפיות:

מחפש שיחה מסויימת

4 תגובות:241צפיות:

המצות- כפר לעומת הכשר הרב הנדל

12 תגובות:1477צפיות:

...מצות מרובעות \ תמונות בחג ?\ליל הסדר ב

2 תגובות:403צפיות:

מצא את ההבדלים

13 תגובות:964צפיות:

כנס האחדות

4 תגובות:915צפיות:

לוח מודעות

סט ספר התולדות למכירה - יד ראשונה במחיר מוזל

0 תגובות:58צפיות:

מעוניינת בשליחות

0 תגובות:44צפיות:

סופר וותיק פנוי

0 תגובות:62צפיות:

שליחות

0 תגובות:81צפיות:

למכירה מינוי לסט החדש של שיחות קודש באידיש בהוזלה משמעותית

0 תגובות:20צפיות:

דירה להשכרה בקריית חבד בצפת לל"ת

1 תגובות:61צפיות:

חב"דפדיה

הרב יצחק שפרינגר

 מעיינות תורת חסידות חב"ד וקירב מאות ליהדות ולחסידות. בהמשך נתמנההרב יצחק שפרינגר, (כ"א חשון תרצ"ב-כ"ז ניסן תשע"ג), היה שליח הרבי בבולטימור שם הפיץ את

, והתמסר לחינוך והדרכת התלמידים במשך עשרות שנים770למשגיח ומשפיע בישיבת תומכי תמימים  .
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מגזינים ועלונים

דבר מלכות - כ"ח ניסן ●

בשורת הגאולה - כ"ח ניסן ●

דבר מלכות לנוער - כ"ח ניסן ●

תהלות מנחם - ביאור לפרק קי"ג ●

דבר מלכות - פ' קדושים ●

המעשה הוא העיקר - ספירת העומר, ב' אייר ●

המעשה הוא העיקר - יום הבהיר - י"א ניסן ●

קונטרס "יחי המלך" - פ' קדושים ●

לקוטי שיחות - פ' קדושים ●

(קונטרס פורים קטן - תשנ"ב (לה"ק ואנגלית ●

בשורת הגאולה - פ' קדושים ●

דבש מלכות - פ' קדושים ●

דף עזר ל"דבר מלכות" - פ' קדושים ●

(לעבן מיט דער צייט - משפטים (אידיש ●

דבר מלכות - יחידות הרה"ג ר' מרדכי אליהו ●

קונטרס "בית רבינו שבבבל" הוצאת תשנ"ב ●

חוברות עבודה בגאומ"ש לילדים ●

עלון "הגאולה" - קדושים ●

במחנה צבאות ה' - תזריע ●

(לעבן מיט דער צייט - עניני משיח (אידיש ●

ביאורים בספר התניא - אמור ●

ארכיון גאולה ומשיח ●

עלון התניא השבועי לשבת פרשת אמור ●

המקדש שלנו" סיפור לנוער - מיוסד על קונ' "בית רבינ" ●

"דבר מלכות לנוער - קונטרס "בית רבינו שבבבל ●

קונטרס "בית רבינו שבבבל" עם פיענוחים ●

אור בפרשה - תזריע-מצורע ●

דבר מלכות לנוער - תזריע ●

מומלצים

חב"ד בעולם ●

אוצר הרבי ●

כתיבה לרבי ●

חב"ד בישראל ●

השיחה היומית ●

● 770Live

נא לומר תהילים

חיה רבקה בת נורית

דניאל בן אילנה

חנה בת בתיה גיטל מארק

חנה צביה בת רישא שרה

ישראל יטשייער בן שרה

נדב דניאל בן רינת

מוריה בת סיגלית

איידל לבנה בת שמחה

שמעון בן דינה

מיכאל מענדל בן באשה ריבה

מנחם מענדל בן מרים

מרדכי צבי בן רחל

חיים עידן בן אביביה אהובה

יוסף יצחק גדליה בן רייזל

טוביה דוד בן לאה
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הרך הנולד בן אורית

אסף יוסף בן בתיה

אורי בן נעומי

ציפורה רבקה בת ברוריה

יעל בת נורית

סעדיה עודד בן מרים

מעיין שרה בת חווה

תהלליה אסתר בת רעות

נילי בת מרים

מנוחה רחל בת שושנה

סעודה בת שמחה

גל בן בתיה

יוסף שלום בן פריכה פרידה

חב"ד אינפו

חדשות

מזל טוב

לוח אירועים

האתר לנשי חב"ד

מגזין

מתכונים

וידאו

חב"ד בישראל

פרשת השבוע

מגזין שבועי

חגי ישראל

חב"ד שופ

ספרים

מתנות

צבאות השם

חב"דפדיה

נשיאי חב"ד

ערך אקראי

ימי חב"ד

Tubeחב"ד

לראות את מלכנו

מוסיקה חסידית

מדריך טלפונים

חב"ד בישראל

חב"ד בעולם

אנ"ש חסידי חב"ד

לוח חב"ד

עבודה

שליחות

דירות

פורום חב"ד אינפו

על דעת הקהל

איש את רעהו

יעזורו

הערות התמימים

ואנ"ש
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