
!תנדבותי ר לאומי לשוות הדתיות הבנות גיוס מדהימה: שבוה תושנח זו כתבה
חקרה ו ה אנשים. חבורת :־ ר ליבוב■׳ ש שו לגמו׳ נוט׳ סק1 ו הוא

 אגדה. שוברת זו כתבה
 שערוריה. הושטת זו כתבה

 הדתיות. הבנות של הלאומי השרות היא האגדה
לגמרי. סרטי ביזנס היא הכנות שהתנדבות היא השערוריה

 ככנסת מושמעת היא אגדה. בארץ מתהלכת רבות שנים מזה
 עסקנים בצה׳׳ל. מגיוס הדתיות הבנות שיחדור על ויכוח בכל

הזדמנות. בכל עליה חוזרים דתיים
 בצח׳׳ל, משרתות אינן אמנם הדתיות הבנות האגדה: וזוהי

 בתי־ חיוניים: בתחומים לשרות בהמוניהן מתנדבות הן אבל
ועוד. ועוד בתי־חחולים, הסטר.

 את המפעיל ממלכתי, גוף) קיים כאילו התמונה הצטיירה מכאן
 ממלכתי, שרות זה אץ בי לחשוב יבלו ציניקאים האלה. הבנות

המטד׳׳ל. של מיסלגתי שתת אלא
יותר. הרבה חמורה המציאות אבל

 תגלית וגילה הדתיות, הבנות שתת את חקר הזה׳׳ ״העולם
 באמצעות אנשים, קומץ של לגמת סרטי עסק זהו מדהימה:

אלמונית. עמותה
 שולטים הם שלהם. כבתוך זה בתתם עושים האלה האנשים

אמיתית. ביקורת כל בלא רבים כספים על
 במדינת• דבר עוד יש בכלל אם — לא־ייאמן במעט הסיפור

שלא־ייאמן. ישראל

סתמן מנהל
סרחיחר אדם כסה בעיתון לכתוב מכובד לא .זה

 הזו לאגודה שלנו הזיקה בלבד. לעצמה
 עמדנו אנחנו חברתית־ציבורית. היא

בא המשרתות והבנות הקמתה, בערש
 מס־ מבתים בדרד־כלל, באות, גודה

 במיסגרת משרתות בנותי גם ד״ליים.
 בינינו קשר כל אין זה מלבד האגודה.

אחר.״ ולא כלכלי לא לבינם.
 בכנסת שהתקבל אחרי ,1981ב־

להתנד האהדה הפכה תות,1ק־העמ1ח
 עות׳־ אגודה אז עד שהיתה בעם בות

למט שלא ציבורית, לעמותה מאנית
 משלמת היא אץ אף ככזו רווח. רות

מס־הכנסה.
 שייכת העמותה אין למעשה

 פרו־ דב למייסדה, אלא לציבור,
 שלו, כבתוך בה עושה הוא מן.

רוחו. על העולה ככל
 על- האגודה מנוהלת רישמי באופן

 ההחלטות כל חברי-הנהלה. חמישה ידי
 המועצה חברי 12 בהנהלה. מתקבלות

 של חותמת־גומי הטוב, במיקרה הם,
ההנ אין אף קרובות לעיתים ההנהלה.

חתימתם. את לבקש טורחת הלה
שומ מאוד, חשדניים ההנהלה, חברי

 בקנאות החלטותיהם סודיות על רים
מה דבר לגלות מוכנים הם אין רבה.

ההנהלה. בישיבות מתרחש
 להתנדבות האעדה לזכור: חשוב

 על־פי החייבת, ציבורית, עמותה היא
הפ את חבריה כל לפני להציג חוק,

הכלליות. האסיפות של רוטוקולים
רכ מאיר, מרים הסכימה רב בקושי

המתא־ דפי־מידע, לי לתת ארצית, זת

 לשרותי החברות עשרות ין ף*
 אחת יש בארץ, הפועלות כוח־אדם ^

 במיוחד. מוצלח גימיק לעצמה שבחרה
סכ במעטה עוטפת היא פעילותה את

 ארץ- ,חלוצית אידיאולוגיה של ריני
 תבלין בתוספת שורשית, ישראלית

ול להירשם הרשאיות הפועלות דתי.
דת הן זו חברה באמצעות עבודה קבל
בוגרות־תיכון. בלבד, יות

 כפעלול פועל הדתי התבלין
רשו מועסקות 3500 מוצלח.

החברה. במישרדי מות
 אינן אך לפיתחה, משחרות אחרות

 למרות — זאת כל להירשם. זוכות
 העלובים ותנאי־המגורים הירוד השכר

ררכה. למועסקות החברה שמציעה
 להתנד־ האגודה החברה: של שמה

הש בנות את מפעילה היא בעם. בזת
 המתנדבות דתיות בנות הלאומי, רות

להתגייס תחת שונים במוסדות לעבודה

אי־אפשר ^ לצבא

 והליברלים־ מפ״ם נזכרו 1971ב־ .
 וביקשו הזה, הנשכח בחוק העצמאיים
 מצוקת תיפתר שכך בטענה להפעילו,
בבתי־החולים. כוח־האדם

 את לחסום כדי נבהלה. המפד״ל
לה ראשיה החליטו הזדונית, ההצעה

 מיכאל התנדבותי. לאומי שרות קים
 שר־הסעד, אז שהיה המפד״ל, איש חזני,
 עורך־דין פרומן, רב מעוזרו, ביקש

 יטול כי דרודף־שררה, שאפתן ירושלמי
ההתנד השרות אירגון את עצמו על

בותי.
 בהתלהבות. למשימה נרתם פרומן
 עוד עם ביחד הקים, 1972 בפברואר

 (חברת־הכנסת חברי־מפד״ל שלושה
ומר יהלום שאול סנהדראי, טובה דאז
בעם. להתנדבות האנזדה את מאיר) ים

מה האגודה מייסדי התלהבו כל־כך
 עצמם, על שנטלו החדשים תפקידים

 ההנהלה חבר כי בתקנונם שקבעו עד
פטי בעת רק בתפקידו מלשמש יחדל
מרצונו. יתפטר כאשר או רתו

לפטר!
לתת האעדה כי סבורים בים ^

 או למפד״ל שייכת בעם נדביח !
 כלשהו. ממשלתי למישרד

שונה. המציאות
 השחת ק1ח בכנסת התקבל 1953ב־

 הופעל שלא עקר חוק זהו הלאומי.
כבד. דתי לחץ בשל מעולם,

 האגודה הנהלת חברי כלומר:
 אינו איש — נסיכים כמו הם

המל מתפקידם להדיחם יכול
כותי.
 מתנערת היום שנים. 17 עברו מאז

ב ממנה מתרחקת מהאגודה, המפד״ל
היסטריה.

 לא .האגודה המר: זבולץ •
ששייכת עמותה היא למפד״ל. שייכת

נוליד וז1 איה
 .העולם ערן חודשיים לפני
 הבנות גיוס בעניין חקירה הזוז"

לצה״ל.
״העו הגיע החקירה בעיקבות

 רבות כי מסקגה לכלל הזה״ לם
 לצה״ל המגוייסות הבנות מן

 (״העולם לחלוטין שם מיותרות
).11.1.89 הזה״

 הציע אלה מימצאים לאור
 לבטל או לצמצם הזה״ ״העולם

 לצ- הבנות של חובת־הגיוס את
ממ חברתי שרות ולהקים ה״ל

 הבנות כל יגוייטו שאליו לכתי,
 מטעמים מצה״ל המשוחררות

 הבנים כל וגם אחרים, או דתיים
 דומים. מטעמים המשוחררים

 תקופת-השרות שאורך הוצע
וש בצח״ל, השרות כאורך יהיה

האפ ככל דומים יהיו התנאים
שר.

 לבתי- המגוייטים את ישלח הממלכתי החברתי שהשרות הוצע
 מוגבלים לילדים לזקנים, הסעד למוסדות לבתי-הטפר, החולים,

לכוח-אדם. המשוועים התחומים שאר ולכל
 על ידיעות המערכת לידי הגיעו הזה הנושא חקירת כדי תוך

 כיום. הדתיות הבנות של בהתנדבותן העוסקת מוזרה, עמותה
 מעולם. פורסמה שלא הפרשה, את לחקור החליטה המערכת
המדהימות. התוצאות מתפרסמות אלה בעמודים

 סטו־ האגודה. של פעילותה את רים
האגו בתקנון לעיין שביקש דנט־חוקר,

מוחלט. בסירוב נענה דה,
 אלון־שבות, תושבת מאיר, מרים
 אסיר של אמו וחברת־הנהלה, מייסדת

 מסרבת מאיר, אורי היהודית המחתרת
 שקבעה למרות שאלותיי, על לענות

 מאוד, חשדנית היא פגישה. עימי
 מייגע דין־ודברים אחרי ורק מסוייגת,

פועלת איך לספר מוכנה היתה מאוד

משא-ומרגן
מכועי

 ה־ פעילי מבקרים ינואר חודש ך*
 ומחלקים דתיים, בבתי־ספר אגודה

קור הם האלה בדפים דפי״מידע. שם
.הש לצבא. להתגייס שלא לבנות אים
 היחידה האפשרות זאת הלאומי רות

 מדים, ללא במדינת־ישראל לשרת
חו כפייה וללא צבאית מיסגרת ללא

קית.״
אפ בחודש לאגודה. נרשמות הבנות

 הן שבו לראיון, מתקבלות הן ריל
 לעבוד. רוצות הן היכן לבקש רשאיות

בא בבקשותיהן. מתחשבים בדרך־כלל
 במקומות־ מתייצבות הן בספטמבר חד

העבודה.
 מישרדי־ כמה עם עובדת האגודה

 במישרד״המישפטים ומוסרות. ממשלה
 הלאומי. השרות בנות 78 השנה יש

 ב־ בנות. 1700 — במישרד־החינוך
 בסנן־דויד־ .300 — מישרד־הבריאות

וב במישרד־המישטרה .88 — אדום
 ידוע. אינו המיספר — התנחלויות

מאות. כמה כנראה
 קטן הסופי הסיכום מיקרה, בכל

הא מצהירה שעליו 3500 מהמיספר
גודה.

 משלמים מישרדי-הממשלה
חוד תשלום חאגודה להנהלת

למע העובדת בת כל עבור שי
נם.

 כל שילם שנים שלוש לפני עד
 היה התשלום גובה שונה. סכום מישרד

בהי פרומן, רב של הטוב ברצונו תלוי
 המיש־ של הצורך ובמידת הבנות, צע

במתנדבות. השונים רדים
יצ הזאת ״שיטת-התשלום

 מכוער, למשא־ומתן פתח רה
 מצד סחיטה של ולאפשרויות

 ממשלתי פקיד אומר סתמן,״
בנושא. המצוי
 הכנסת החליטה שנים שלוש לפני

תקצי ובראשה בינמישרדית, ועדה כי
 תעריף תקבע מישרד־החינוך, של בן

קבוע.
 קבוע כאילו התשלום היום: המצב
 בנות קטיגוריות: ארבע על־פי ומוסדר
 בכוחות והמתכלכלות בביתן הגרות
 וה־ לבית מחוץ הגרות בנות עצמן.

 מחוץ הגרות בנות בעצמן. מתכלכלות
 בנות במקום־העבודה. והאוכלות לבית,
 במקום־העבו־ והאוכלות בבית הגרות

דה.
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