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תרדים לשתים
 ארגון נציגי ספציפיים: תקדימים אחרי
 W [| לוחמים של משוחררים לכנס הגיעו הביון
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,,או מגייס. המוסד
 תעסוקה כנס

 למעוווורר
§ I * הרדים

 חודים? לוחמי
אחנם רוצח חחוסד  של תעסוקה לננס הגיעו הניח אוגון נציגי

,1הפעילויות בנל "ישולבו • הודים םשוהווים

גרינחד רונן
 סכי־ הילוך מעלים המוסד נציגי ♦

לשי חרדים לוחמים לגייס פיון
 שסנז־ סודדים תקדימים אחרי רותם.

 לתפקידים חרדים גויסו סגרתם
 סגיום כמוסד החלו כארגון, ספציפיים

לוחמים. של רשמי
 מאות השתתפו האחרון רביעי ביום
שצ החרדים, הצבא מסלולי מבוגרי

תעסו בכנס בקרוב, להשתחרר פויים
עמו של יוזמה מסוגו, ראשון קה
 הכנס במסגרת יהודה. נצח תת

 ארגון של נציגים גם הופיעו
"מק בכנס המסווג. הביון

 בשיתוף שנערך לחיים", צוע
 הצבאית החרדים מינהלת עם

 במשרד הביטהוני־חברתי והאגף
אפש רבים מעסיקים הציגו הביטחון,

שי גם ובהן ללוחמים, תעסוקה רויות
 במקום נערכו כן, כמו הסוהר. בתי רות

לז בנוגע וסדנאות מקצועיות הכשרות
חיילים. כויות

הרא בפעם מדובר כי ציינו בעמותה
 באופן מגיעים מוסד אנשי שבה שונה
 ישירות שמופנה תעסוקה לכנס רשמי

הביעו החשאי בארגון החרדי. לציבור

 היריד "זה הכנס. מתוצאות התפעלות
 מרשים והכי כמותית מבחינה גדול הכי

 את שהוביל המוסד איש אמר לנו", שהיה
הוסיף. שהגענו", שמהים "אנהנו המהלך.
 סגן הצבאיים, החרדים מינהלת ראש

הר הלוחמים את בירך חזן, תלם אלוף
 "הרמנו התעסוקה: לכנס שהגיעו בים
שתו מנת על עבורכם הזה היום את
התחל שאותו בתהליך להמשיך כלו
 היא הצלחתכם הצבאי. בשירותכם תם

כולנו". הצלחת
 לוי יוסי יהודה נצח עמותת מנכ״ל

 "כל החיילים: את הוא גם בירך
שח הוא בו אתכם לברך שנותר

 בישיבה לומדים שלא בריכם,
יכולותיהם, את ממצים ולא
 על שומרים - כמותכם יהיו

 תורמים וגם היהודית המסורת
ישראל". עם למען ומקריבים

היום" ב״ישראל פורסם כשנה לפני
 במסגרת לארגון גויס חרדי, צעיר מ׳, כי

 בתפקיד משמש והוא הלאומי, השירות
 הראשונה בפעם היה מדובר אז סודי.

בת למגזר. שעריו את פתח שהמוסד
 כהן יוסי המוסד ראש נאם החודש חילת
במ מדובר לא כי והבהיר הרצליה בכנס
חר לשלב היא "הכוונה הד־פעמי: קרה
הארגון". של הפעילות תחומי בכל דים
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