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כמה החרדית  מהחברה  ־יצאתי 
מהגר  כל  וכמו  דבר.  לכל  גרת 
ציפיתי  חדשה,  למדינה  שמגיע 
שהעולם שאליו יצאתי יהיה טוב 

־יותר. טעיתי. במהלך השנים פג
־שתי אנשים שעלו לישראל ממדינות זרות. הק

שיים הם אותם קשיים, ולצערנו שיעור האנשים 
משמ גבוה  מהגרים  בקרב  לחייהם  קץ  ־ששמים 

גם  קורה  בדיוק  כך  האוכלוסייה.  משאר  עותית 
אצלנו — המהגרים החדשים". 

ילדים  לשני  אמא  לשעבר,  חרדית  היא  חנה 
כמה  איבדה  היא  האחרונים  בחודשים  קטנים. 
ובחרו  ולקשיים  לבדידות  יכלו  שלא  מחבריה, 
לעזוב את העולם ולהתאבד. עכשיו היא וחבריה, 
שעזבו את העולם החרדי, מבקשים רק דבר אחד 
— שוויון זכויות והזדמנויות: "שהמדינה תיתן לנו 
בדיוק את מה שהיא נותנת לצעירים חרדים, סיוע 

בהשכלה, בתעסוקה ובדיור".

חובה מוסרית
לדילוג  משולה  החרדי  מהעולם  היציאה 
בלי השכלה,  ה־21.  היישר למאה  בזמן,  פתאומי 
ראוי  שיבוץ  לקבל  אפשרות  בלי  תעסוקה,  בלי 
חרדים  כ־500  תומכת.  משפחה  בלי  וגם  בצה"ל 

־חוזרים מדי שנה בשאלה, מרביתם נמחקים לח
לוטין על ידי הוריהם, נאלצים להסתדר בעולם 
החדש לגמרי לבדם. אם החוזרים בתשובה זוכים 

מה תמיכה  ברובן  שמקבלות  הישיבות,  ־לחסות 
הרי  ומפנקת,  תומכת  ממעטפת  ונהנים  מדינה, 
רק  סיוע.  כל  מקבלים  לא  החדשים  שהחילונים 

הם וחבריהם ערבים זה לזה. 
קהילת  בקרב  נרשמו  האחרונות  בשנים 
התאבדות,  מקרי  וכמה  כמה  בשאלה  היוצאים 
בשבוע  רק  צלחו.  שלא  ניסיונות  אינספור  ועוד 
ואחר  לחייו,  קץ  הקהילה  מבני  אחד  שם  שעבר 
ניסיון  לאחר  ומונשם  החולים  בבית  מאושפז 
התאבדות. בעקבות המקרים הללו נערך שלשום 
כינוס דחוף של כמה מהחרדים לשעבר, יחד עם 
יועצים שונים, כדי לנסות לעצור את התופעה. 
במקביל מתנהל מאבק עיקש כמעט בכל החזיתות 
כדי להביא לכך שהמדינה תכיר בהם ותסייע להם 

כפי שהיא מסייעת לחרדים שמבקשים להשתלב 
בשוק העבודה. 

היא  לחייה,  העשרים  בשנות  איינפלד,  שרה 
בישראל.  יותר  המוכרות  היוצאות בשאלה  אחת 
)"חור  פופולרי  בלוג   מנהלת  היא  שנים  במשך 

הב של  סרטה  ב"סוררת",  כיכבה  היא  ־בסדין"(, 
מאית ענת צוריה, והמלחמות שלה עם החרדים 
היא  השבוע  ספרים.  וכמה  כמה  לפרנס  יכולות 
נשמעה שבורה. "כל חרדי מקבל הנחות בארנונה, 
ברכישת  סיוע  השיכון,  ממשרד  והטבות  הקלות 
דירה, סיוע בלימודים ועוד, ואנחנו לא מקבלים 
לא  המדינה  שנים  "במשך  זועמת.  היא  כלום", 

אנס  החרדי  החינוך  להסתדר.  שנוכל  לזה  דאגה 
אותי להתחתן עם גבר זר, ובדרך לא רכשתי שום 

השכלה. המדינה היא זו שאשמה בזה". 
עמותת  אנשי  שערכו  הנתונים  פילוח  פי  על 
"יוצאים לשינוי מדיניות", כעשרה אחוזים מאלה 
חרדיות  למשפחות  האחרונות  בשנים  שנולדו 

מסו לחילונים,  והופכים  הקהילה  את  ־עוזבים 
משה  העמותה,  יו"ר  לאומיים.  דתיים  או  רתיים 
שנפלד, בוגר ישיבת חברון בן 29, הצליח כנגד כל 
הסיכויים: הוא שירת שלוש שנים כלוחם בצה"ל 
בפיזיקה,  משולב  ראשון  תואר  סיים  ולאחרונה 

מתמטיקה ומדעי המחשב. 

ליוצאים בשאלה מב לסייע  ־"המדינה צריכה 
הוא  ברור",  כאינטרס  גם  אבל  מוסרית,  חינה 
בעצם  אפשרה  שהיא  משום   — "מוסרית  אומר. 

המ אם  גם  העולם.  לבין  בינינו  הזה  הפער  ־את 
דינה מחליטה לא לכפות על המוסדות החרדיים 
לימודי ליבה, המינימום הוא לאפשר לילד שרוצה 
להשתלב בחברה החילונית ובמדינה להשלים את 
הפערים. מצד שני, אם המדינה משקיעה סכומים 
גבוהים בניסיונות לשלב חרדים בשוק העבודה, 
הרי שיש לה אינטרס לעשות את אותו הדבר גם 

עם היוצאים בשאלה". 
בעי סיוע  מהמדינה  מבקשים  וחבריו  ־שנפלד 

בצה"ל  שירות  השכלה,  תחומים:  בשלושה  קר 
עד  פערים  השלמת  מבקשים  "אנחנו  ותעסוקה. 
התואר הראשון, וסיוע — הקלות ותמיכה — בדיוק 
צורך  יש  שלנו  במקרה  לחרדים.  שנותנים  כמו 
גם בתמיכה מהרווחה, מכיוון שליוצאים בשאלה 
כי  קשה,  עבדנו  הצבא  מול  משפחה.  בעצם  אין 
ליוצאים בשאלה הייתה בעיה לקבל שיבוץ ראוי 
מאוד  הם  בינתיים  נמוכים.  ודפ"ר  קב"א  בגלל 
הצטמצמה  שלנו  הדרישות  ורשימת  משתדלים, 

משמעותית". 
דרך  ציון  לאחרונה  נרשם  החינוך  בתחום  גם 

־משמעותי, כשהמכינה הקדם אקדמית של האוני
ברסיטה העברית השיגה אישור מהמדינה לתקצב 
את היוצאים בשאלה בתקציב זהה לזה שמקבלים 
הקרובים  בשבועות  ללמוד.  המבקשים  חרדים 
יקבלו היוצאים שיעורי עזר על חשבון המדינה, 
מקיפה  תוכנית  לדרך  לצאת  אמורה  ובהמשך 

שתלווה אותם לתואר הראשון. 
הסעיף השלישי ברשימת הדרישות הוא המורכב 
מכולם: תעסוקה. חרדים שמבקשים להצטרף לשוק 
העבודה נהנים כיום מקורסים להכשרה תעסוקתית 
בחינם, מרכז תעסוקה מיוחד שמלווה אותם בייעוץ 
וגם  חרדים  עסקים  לבעלי  תמריצים  ובהשמה, 
לכאלה שמעסיקים חרדים. ליוצאים בשאלה יש — 

ובכן, אין כלום. "אין שום סיבה", אומר שנפלד, "לא 
לאפשר גם לנו את ההכשרה הזאת".

רק למי שמניח תפילין
־יאיר הס, מנכ"ל עמותת "הלל", מצביע על הב

עיה המרכזית בעיניו: "המדינה פשוט לא משקיעה 
בהם. קח שני אנשים שלמדו יחד בישיבה, אם אחד 
באופן  יקבל  הוא  להתגייס,   18 בגיל  יחליט  מהם 
והמדינה  יתגייס,  שלא  מחברו  פחות  משמעותי 
שופכת עליו כסף כדי שיסכים לעבוד ולהשתלב 
מחינוך  שיצא  שמי  כיום  מבינה  המדינה  בחברה. 

־חרדי צריך הרבה עזרה כדי להשלים פערים ולה
שתלב, אבל היא מעניקה את העזרה הזו רק למי 

שמניח תפילין בבוקר, ולא למי שיצא בשאלה".
חלק מהאנשים ששמו קץ לחייהם מוכרים היטב 
להס ולארגונו. "אנחנו בודקים עכשיו בצורה יותר 
אינטנסיבית מי זקוק לעזרה ומי נמצא במצוקה", 
מדאיג  סטטוס  מעלה  שמישהו  "ברגע  מודה.  הוא 
רשימה  לנו  יש  קופצים.  מיד  אנחנו  בפייסבוק, 
כלומר  במיוחד,  להם  לדאוג  שצריך  אנשים  של 
מי  ועם  מישהו מדבר איתם פעם בכמה שעות — 
שהיו קרובים למתאבדים אנחנו נמצאים 24 שעות 

מסביב לשעון".
למען  הפעילות  עברה  האחרונים  בשבועות 

־היוצאים בשאלה לזירה הפרלמנטרית. חברת הכ
לכמה  אותם  הזמינה  עתיד(  )יש  קול  עדי  נסת 
עם  יחד  לפעול  והחלה  ופגישות,  דיונים  וכמה 
חקיקה  באמצעות  להם  לסייע  כדי  לסיעה  חבריה 

או תקנות שונות. 
לשורת  קול  ח"כ  פנתה  האחרון  חמישי  ביום 
היוצאים  תנאי  את  להשוות  זהה:  בבקשה  גופים 
בשאלה לאלה של החרדים. במקביל פנתה אתמול 

־לשר הביטחון משה )בוגי( יעלון, לשר התמ"ת נפ
תלי בנט ולשר החינוך שי פירון בבקשה שיתערבו 
בנושא. "הם נופלים בין הכיסאות", אמרה אתמול 
ח"כ קול.  "הם לא מודעים לזכויות שלהם, כי אין 
גם  יש  להם.  מגיע  ומה  רווחה  זה  מה  מושג  להם 

־קבוצה של אמהות חד הוריות שהתגרשו ועזבו, וע
כשיו מתמודדות בבתי משפט מול קבוצות חרדיות 
חזקות שמנסות להוציא מהן את הילדים, וקוראות 
להן זונות וחולות נפש כדי להשיג את המטרה הזו". 
ח"כ  מרצ,  סיעת  יו"ר  צפויה  הקרובים  בימים 
חוק  הצעת  חבריה  עם  יחד  להגיש  גלאון,  זהבה 
קליטה  סל  להעניק  במטרה  ומהפכנית,  חדשה 
של  למצב  מגיע  "כשזה  בשאלה.  יוצאים  למאות 
"יש  אומרת.  היא  נסבל",  בלתי  זה  התאבדויות, 
של  סוג  הם  בשאלה  היוצאים  אחריות.  למדינה 
סיוע  להם  לתת  צריכים  אנחנו  חדשים.  עולים 
בשכר דירה, השמה תעסוקתית, בדיוק כמו לעולים 
חדשים. הרי לא מדובר באלפי אנשים, אלא בכמה 
אבל בשביל  קטן,  כסף  זה  המדינה  מאות. בשביל 

אותם אנשים זה עולם ומלואו".
למרות שסיכוייה של הצעת החוק לעבור אינם 
היחיד.  במוצא  שמדובר  טוענת  איינפלד  גבוהים, 
"אנחנו מבקשים סל קליטה כי הזכויות שלנו היום 
פחותות משל המסתננים מאפריקה", היא אומרת. 
היא  החרדי  לחינוך  תקציב  נותנת  "כשהממשלה 
אני  למה  שם.  שקורה  מה  על  דוח  לקבל  אמורה 
להיוולד  בחרתי  אני  בגרות?  בלי  לצאת  צריכה 
מדובר  לכולם.  תקף  והוא  במדינה,  חוק  יש  שם? 
בחוסר שוויון שצריך לתקן בחוק. אנשים מגיעים 
וזה  בשבילם,  שם  שיהיה  אחד  אף  שאין  למקום 
לעזרה,  קוראת  צורחת,  אני  לי.  בדיוק מה שקרה 

ואין תשובה". 
עניין  "זה  איינפלד.  לדבריה של  מצטרפת  חנה 
בסיסי של זכויות אזרח", היא אומרת. "לכל אדם 
יש זכויות וחובות. אנחנו ממלאים את כל החובות 
שלנו כלפי המדינה, אבל לא נהנים מאותן זכויות. 
הייתי שמחה אם היוצאים בשאלה היו מקבלים גם 
כמו  פסיכולוגיים,  טיפולים  של  כלשהי  מסגרת 

שיש מהגרים שמקבלים סיוע נפשי". †

מאות חרדים חוזרים 
בשאלה מדי שנה. הם 

מוצאים את עצמם 
בעולם לא מוכר ללא 

השכלה, תעסוקה 
ותמיכה. בזמן האחרון 
כמה מהם התאבדו או 
ניסו לשים קץ לחייהם. 

"המדינה מפקירה 
אותנו", הם זועמים. 
הצעת חוק חדשה 

שתעלה בקרוב מבקשת 
להעניק להם סל קליטה 

כמו לעולים חדשים

"
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מה הם היו אומרים: "אלוהים יסלח לי, 
זה תפקידו" | היינריך היינה

שרה איינפלד: "במשך 
שנים המדינה לא דאגה 

לזה שנוכל להסתדר. 
החינוך החרדי אנס אותי 

 להתחתן עם גבר זר, 
ובדרך לא רכשתי שום 

השכלה. המדינה היא זו 
שאשמה בזה" 

משה שנפלד: "המדינה 
 איפשרה את הפער הזה. 

 גם אם היא לא כופה 
לימודי ליבה, המינימום 

 הוא לאפשר לילד 
שרוצה להשתלב בחברה 

החילונית ובמדינה 
להשלים את הפער"

"אינטרס של המדינה". שנפלד
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