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 ייצוג תקשורתי וסטריאוטיפים דרך מקרה בוחן
 הצגת הציבור החרדי בתקשורת בזמן משבר הקורונה 

 

 

 

 

 

 
 
 

 רציונל
התפשטות מגפת הקורונה וההתמודדות עמה מעצימים חשדנות ואי אמון בין קבוצות שונות  
בישראל. עדויות ברשתות התקשורת אודות הפרת הנחיות בקרב חלקים מהציבור החרדי 
המסכנות את בריאות הציבור בצירוף נתונים אודות אחוזי התחלואה הגבוהים בערים 

י מעמידה בפנתמונה זו  ה את החשדנות ואי האמון.  חרדיות מציירת תמונה מדאיגה המעצימ
: מחד, הצורך לתת לגיטימציה לתחושות הכעס דילמה ואתגר מורכבים שי חינוךאנ

ך ואף החובה להוקיע אותה.  המתעוררות נוכח התנהגות המסכנת את שלום הציבור והצור
קיבוע של התנהגות זו עם כלל הציבור החרדי, תוך  , להתמודד עם הזיהוי השגוימאידך

 והעצמה של יחס סטריאוטיפי כלפיו.
וכאזרחים הוא שאילת שאלות אודות המידע   כאנשי חינוךאחד הכלים שעומדים לרשותנו 

האם הוצגה בפניי התמונה המלאה? עד כמה עד אליו אנו חשופים ובחינה ביקורתית שלו: 

אלו קולות ? ציבור החרדי כמה המידע שאנו חשופים אליו מראה את הגיוון הקיים בתוך ה

מושמעים בתוכו ובכלל זה קולות כנגד תופעות שתוארו? האם הייצוג התקשורתי של ציבור 

 זה "צובע" את כלל הציבור ובכך מקבע או אף מעצים סטריאוטיפים? 

המערך שלפניכם שואל שאלות אלו ומבקש לחשוף למקורות מידע נוספים ומגוון קולות  

יאות. בדרך זו אנו מבקשים לערוך הפרדה בין המסייעים בהתבוננות רחבה יותר על המצ

של מיעוט בחברה מתן לגיטימציה לתחושת כעס המתעוררת אל מול התנהגויות ודפוסים 

)ובכלל זה את  מעמידים בסכנה בריאותית את כלל החברהאליהם אנו עדים ההחרדית 

הציבור  , לבין "צביעה" אחידה של כללביחס אליהןההוקעה חובת שלום הציבור החרדי( ו

 החרדי והעמקת הסטריאוטיפים ושיח מכליל ופוגעני כלפיו.  

 

 

 

 

 

 

 

נגיש ידע מפתח ו מ   . המרכזמרכז אקורד באוניברסיטה העבריתמערך זה פותח על ידי  

לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים  במטרהאקדמי חדשני בפסיכולוגיה חברתית, 

בתחום החינוך המרכז מפתח  . בין הקבוצות החברתיות והאתניות בחברה הישראלית

חברתיות לקידום חינוך לשותפות בבתי הספר ובמסגרות -פרקטיקות פסיכו

 שונות, בהתבסס על ידע ותכנים מבוססי מחקר יישומי.   חינוכיות

 Corona-https://tinyurl.com/aChord  -נסו לאתר למערכי שיעור נוספים היכ 

 

 

https://tinyurl.com/aChord-Corona
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 היחידה ת ו מטר 

לבחירת הנושא, הצגה יבינו את תפקיד התקשורת בהבניית מציאות:  החניכים . א

 חלקית שלו יש השפעה על הבניית המציאות.מלאה או 

יבינו את תפקיד התקשורת בקיבוע או ערעור יתנסו בחשיבה ביקורתית ו החניכים .ב

 . כלפי קבוצות חברתיות שונות  סטריאוטיפים של

ביחס לציבור החרדי על ידי הצגת יפחיתו את תפיסותיהם הסטריאוטיפיות  החניכים .ג

העלאת ו חשיפה למגוון הקיים בו, רונהתמונה מורכבת של הציבור במשבר הקו

 . מודעות לקולות הביקורתיים מתוך חברי הקבוצה על ההתנהלות של הקבוצה

 
 .י"ב-כיתות י' קהל יעד: 

 
  דק'Zoom(60 )  -ב  משך: 

 
 

  תקציר: 
 
 עושים   החניכיםמה  מה נדרש תוכן זמן שלב

-חלק א'

 פתיחה

15 

 דק'

 צפייה בסרטון

 

 

לינק 

 לפאדלט

 

 דלטפמעלים ב

 35 ףגו -חלק ב'

 דק'

 ודיוןעיון בכתבות  – משימה 

 

לינק 

 לפאדלט

 

קוראים טקסטים, 

, משיבים בפאדלט

 מתדיינים 

 -'גחלק 

 סיכום  

10 

 דק'

סיכום המערך והדגשת  

 מסרים מרכזיים

משתתפים בדיון  ----- 

   מסכם +

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://padlet.com/
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 דקות(   15) פתיחת שיעור   צפייה בסרטון +  – חלק א' 
 

 

לנושא   החניכיםסרטון שמשמש כטריגר המחבר את ב ההשיעור נפתח ללא הקדמה, בצפיי

 -?' 'מה קורה כשילדים פוגשים לראשונה אדם חרדילצפות בסרטון המפגש. מבקשים 

 לחץ כאן

 

לחשוב ולהשיב בצ'אט על השאלות  מהחניכיםלאחר שכולם צופים בסרטון, מבקשים 

 הבאות: 

יודעים מה זה חרדי ובין אמרו שהם מה ההבדלים בין השאלות ששאלו הילדים ש .1

 לא יודעים מה זה חרדי?אמרו שהם השאלות של הילדים ש

לו הנחות יסוד יים מה זה חרדי לדעתכם? אעל מה מתבסס הידע של הילדים שיודע .2

 עומדות בבסיס הידע? מה המקור להנחות אלו? 

 

. מנסים לחתור החניכים תובנות    על בסיסלאחר שהתשובות עולות, מקיימים דיון )מאד קצר(  

בנוגע למקורות שמעצבים את התפיסות הסטריאוטיפיות של הילדים, ועל מקומם של   לשיח

 כלי התקשורת בהקשר זה. 

 

  החרדי  ףיתפס על ידי החניכים כחריג בנוהחרדי שמופיע בסרטון עלול לה האדם -חשוב*
עם זאת  ו ,חשוב לתת לזה לגיטימיותבמידה וזה עולה, בגולני, בעל חוות סוסים(.  שירות )

 .הוא חריגהאם ובשאלה  חרדיהלהתמקד בשאלות הילדים ולא בתשובות האדם 
 

 ניתן לפתוח ולמסגר את נושא השיעור באופן הבא:  על בסיס הדיון,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
אחד המקורות שמעצבים את תפיסת המציאות שלנו באופן כללי וספציפית גם את האופן שבו אנחנו רואים  "

הוא כלי התקשורת. ביום יום אנחנו מקבלים באופן שוטף נתונים, מידע ופרשנויות של    –ותופסים קבוצות אחרות  
. בזמני משבר, ממש כמו עכשיו  בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונים וגם ברשתות החברתיות  –כלי התקשורת השונים 

אנחנו חייבים לדעת    –במשבר הקורונה, רובנו אפילו תלויים עוד יותר במידע שאנחנו מקבלים מערוצי התקשורת  
 מה מתרחש? איפה? מתי? ולמה?.  

 
לאור הכוח הגדול והאחריות הכבדה שיש לכלי תקשורת בעיצוב השקפת העולם שלנו ותפיסתנו קבוצות אחרות,  

שאנחנו מקבלים על האם המידע  –שאלות התבוננות חשובות שבהן נרצה לגעת בשיעור הנוכחי עולות 
קבוצות אחרות תמיד יהיה שלם ומקיף? באיזה אופן חברי הקבוצה מוצגים ומיוצגים? האם נקודת המבט  

 ?. שמוצגת לנו מחזקת סטריאוטיפים או מחלישה אותם 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gvz3qwuSkyQ
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 דקות(  35) עיון בכתבות    – חלק ב' 
 

)נספח א'( ואת  םבסטראוטיפיהתומכות את הכתבות באופן רנדומלי מחלקים לחניכים 

מבקשים כתבה אחת.    הקבוצ/לכל חניךלץ לחלק  ממו.  )נספח ב'(  לכך  תהביקורתיו הכתבות  

 חת מהשאלות הבאות: מכל חניך לקרוא וענות על א

 בכתבה?כיצד מוצג הציבור החרדי  •

 ויודע? ה בכתבה התחבר למה שאני מכיר מ •

 מה פתח לי כיווני חשיבה חדשים או חשף אותי למידע חדש? •

 אלו שאלות הייתי רוצה לשאול בעקבות הקריאה? •

 

 

 אחרי התרגיל דיון 

)בו  בנספח א'שמהכתבות המידע שהתקבל נשים דגש מיוחד על הפערים שנוצרו בין בדיון 

מהכתבות למידע שהתקבל נחשפו התלמידים בעיקר לחומרים שמחזקים סטריאוטיפים( 

גם , ניתן  הסטריאוטיפים(  עלחומרים שמערערים  ל)בו נחשפו התלמידים בעיקר    בנספח ב'ש

 : לשאול

אם ישנן עמדות או תפיסות בנוגע לאוכלוסייה החרדית, באופן כללי וגם ספציפית ה •

 ? בתקופת משבר הקורונה, שהשתנו בעקבות קריאת הטקסטים

 

 דקות(  10) סיכום    – ' ג חלק  
 

נסכם את המערך ונדגיש את המסרים העיקריים שנרצה לבסס ברמה בחלק זה 

 הפסיכולוגית והחינוכית. להלן הצעה לסיכום ומסגור תיאורטי של היחידה: 

 

 : והדגשת מסרים סיכום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהתקשורת תומכי סטריאוטיפים טקסטים – 'א נספח

במהלך השיעור נחשפנו לכתבות שונות שמציגות את החברה החרדית בתקשורת בימים אלה בהקשר של משבר  
פים מציאות אלא גם מעצבים אותה ואת האופן שבו קבוצות  שכלי התקשורת לא רק משקהקורונה. ראינו 
. כל כתבה או מאמר מביא נקודת מבט כלשהי, ובה מוצג לנו מידע בצורה מסוימת. כדי להבין שונות נתפסות

עלינו מוטלת האחריות להיחשף לעוד מקורות מידע ולהתבונן    -את התופעה בצורה השלמה והמקיפה ביותר  
מי עומד מאחורי הכתבה   – . עלינו לשאול את עצמנו שאלות כמו נו בעין ביקורתית בחומרים שמוצגים בפני

ומהי נקודת מבטו? האם הוצגה בפניי התמונה המלאה? עד כמה הכתבה מראה את הגיוון הקיים בתוך הקבוצה  
    האם המידע מעצים סטריאוטיפים או מחליש אותם? שאותה מתארים? 

ת האלה ונצרוך את המידע שאנחנו מקבלים תוך הפעלת חשיבה  ככל שנשאל את עצמנו יותר את השאלו 
ומורכבת יותר. חשוב   ביקורתית וריבוי מקורות מידע, כך התפיסות והעמדות שלנו יתבססו על התבוננות רחבה

לציין כי התבוננות זו אין משמעותה הימנעות משאלות, גם קשות וביקורתיות, ביחס לחרדים או לכל קבוצה אחרת  
ניטה פחות להכללות שליליות והפעלת סטריאוטיפים  אלא שההסתכלות היא מורכבת ועשירה יותר. כך גם  –

 באופן אוטומטי על קבוצות שלמות מתוך התנהגות של נציגים בלבד.  

  

 

 



 

   פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, האוניברסיטה העברית. -כל הזכויות שמורות למרכז אקורד  ©

 

 

 

 

 1קטע מס' 
החולים בציבור החרדי, שם עדיין לא כל כך מאמינים בקורונה. יש גורל, יש אלוהים ויש תורה ששומרת למרות העלייה במספר  

בני אדם שרקדו בכיף. וזה גם מה שקורה בבני ברק. חתונות מתקיימות   1,000עלינו. כך ראינו את החתונה בבית שמש, עם 

ונה. וכך גם בישיבות. בתחילה אמר הרב קנייבסקי בבתים, בחצרות וברחובות, עם התקהלויות גדולות והתעלמות מהקור

שחייבים להמשיך בלימוד תורה. אחר כך הוא נאלץ להסכים שהלימוד ייעשה בכיתות של עשרה אנשים. שלשום יצאה הוראה  

לסגור לחלוטין את החיידרים והישיבות, אבל הרב קנייבסקי הודיע שהלימודים ימשכו. הוא לא יכנע לשלטון הזר. מדובר  

 פצצה מתקתקת, שתפגע קודם כל בחרדים ואחר כך בישראל כולה. ב

 )20.3.20 –"הארץ" -)נחמיה שטרסלר, במקום השמצות, תודה לשב"כ. פורסם ב

 2קטע מס' 
19-ה  במאה שפורסמו היגיינה להוראות נצמדים החרדי ברחוב  

 ולא הבריאות משרד להנחיות אדישים נותרו, איש 100 על העולים בקהלים להתכנס שרגילים, הישיבות ותלמידי האברכים

. בכולרה להיאבק איך חסידיו את שהנחה, אייגר עקיבא הרב לכתבי במיוחד נמשכו אך – הרגליהם את שינו  

, בירושלים ישראל בית בשכונת, מיר בישיבת הצהריים בשעות המודעות לוח מול שהצטופפו והתלמידים האברכים עשרות

 עם זו היתה לא הלב תשומת מרב את שתפסה המודעה. האחרונים בימים שם שנתלו החדשות במודעות במיוחד התרכזו

, בפולין פוזנן העיר של רבה, אייגר עקיבא הרב כתבי מתוך צילומים שבהן מודעות שתי אלא — הבריאות משרד הנחיות

. המגפה התפשטות את לצמצם כיצד חסידיו את הנחה ובהם שנה כמאתיים לפני הכולרה מחלת התפרצות בזמן שנכתבו  

 

(13.3.20 -"הארץ"ב פורסם, עובדיה-קדרי ושירה רבינוביץ אהרון)   
 

 3קטע מס' 

להורות לתלמידי הישיבות, תלמודי התורה והחיידרים הסרים  92-ההחלטה של "שר התורה" הרב חיים קנייבסקי בן ה
בני גילם החילונים והדתיים, יהודים וערבים, מושבתים בביתם מחמת  למרותו להמשיך בלימוד התורה כרגיל, בעוד 

חרדי. עשרות אלפי צעירים, נשאי הווירוס בפוטנציה, ממשיכים להצטופף  - הקורונה, עוררה באופן טבעי כעס בציבור הלא
יאות יחד בכיתות ובבתי המדרש, ולאחר מכן עלולים להפיץ את המגיפה, ובעתיד חלילה להעמיס על מערכת הבר

 המתקשה עוד מאות ואלפי חולים 

מרבית הישראלים לא מתעניינים בנוגע לנעשה בתוך האוטונומיה. יש אמנם כעס על כך שבחורי הישיבות לא מתגייסים  
לצה"ל ושכספי המסים "שלנו" מממנים את לימודם. אבל בכל הנוגע לחיים עצמם, אנחנו מניחים להם. לא מפריע לנו 

אלפי מאמיניהם למלכודת קצבאות בה הם אינם זוכים ללמוד מאומה שיעזור להם להתפרנס שהרבנים דנו את מאות 
, ללדת תריסר ילדים ואם הם  19בשוק העבודה המודרני. אנחנו לא מתעניינים בזה שנשים צעירות נאלצות להינשא בגיל 

ות לחסדי בית דין רבני בו הן מבקשות להתגרש מבעל מתעלל, או פשוט לעזוב את העולם החרדי, הן מוצאות עצמן נתונ
בעמדת נחיתות מובנית. ומחוץ לתוכניות "תעודה" צהובות של אמנון לוי, אנחנו בקושי מודעים להתעללויות מיניות שבדרך 

 כלל אינן מדווחות. 

על של המגיפה -פתאום, כשהרבנים מסרבים לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות ואנחנו חוששים שהם יהפכו למפיצי
וראה, אנחנו נזכרים לדאוג למה קורה בתוך האוטונומיה החרדית. אבל מי שהרשה עד היום לקנייבסקי ודומיו לשלוט הנ

 ביד רמה בנתיני האוטונומיה החרדית, ללא התערבות, לא יכול עכשיו לבוא בטענות. 

 )16.3.20 -"הארץ"-פורסם ב)אנשיל פפר, מי שכועסים על הנחיות הרב קנייבסקי לחסידיו יכולים רק להאשים את עצמם. 
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 1קטע מס' 

' דנה וייס ציטטה הערב "גורם בכיר בסביבת מקבלי ההחלטות" שאמר כי 12הפרשנית המדינית הבכירה של 'חדשות 
ישראל תגיע  –"הממשלה חוששת כי בשל התמונות החוזרות מהחברה החרדית של אי קיום הוראות משרד הבריאות  

תונה בודדת בה הפרו באופן בוטה את למצב של איטליה", שכידוע סופרת אלפי הרוגים. זאת בעקבות תמונות מח 
 ההנחיות. 

לדבריה, הגורם הבכיר אמר כי, "אם נהיה איטליה זה בגלל ההתנהגות של חלק מהציבור החרדי שלא מפנים את המצב,  
ממשיך בחיים, נדחס באוטובוסים, מקיים חתונות ומצטופף בישיבות. הם לא מבינים מול מה אנחנו עומדים פה ובעוד 

 שבועיים זה עלול להתפוצץ לכולנו בפרצוף". -שבוע 

מי שהיה שם כדי לענות לה בזמן אמת הוא הפרשן דתי של הערוץ, הכתב לענייני חרדים יאיר שרקי, שאמר כי "יש יותר  
ממיליון חרדים בישראל. רובם הגדול פועל לפי כל ההוראות וההנחיות. אי אפשר להכליל ציבור שלם בגלל חלק קטן 

הם סגרו את כל הישיבות". עוד ציין כי "משפחות גדולות וברוכות ילדים יתקשו מאד להסתגר    –בניגוד לפרסומים   ושולי.
בבית צפוף לאורך זמן, ללא אינטרנט שמאפשר פתרונות למידה ופנאי מרחוק וללא רכבים פרטיים שמאפשרים לוותר  

יש בו קהילות שמחמירות אף יותר מדרישת המדינה ויש   על תחבורה ציבורית". עוד הוסיף כי: "זה ציבור גדול ומגוון.
כאלו שעדיין מזלזלות, בעיקר כי הן לא מודעות ולא חשות אמון כלפי רשויות המדינה. אי אפשר להכליל ציבור גדול כזה 

 ". במשפט, גם אם מישהו כבר מתכונן לוועדת החקירה

פורסם בחדשות ". יה זה בגלל התנהגות חלק מהחרדיםאם נהיה איטל: "אנטישמיות בשידור חי, מתוך: יעקב אבוביץ )
 (20.3.20 –היהדות החרדית 

 4קטע מס' 
עשרות חרדים חגגו בחתונה  –חשיפת "כל העיר": ההפקרות אתמול בערב ברחוב ברגמן בבית וגן   

אנשים, אתמול בערב )ראשון,  10למרות ההנחיות החדשות שפרסם משרד הבריאות, ביניהן איסור התקהלות מעל 
גם לא על  –( התקיימה ברחוב ברגמן בבית וגן חופה בה השתתפו עשרות אורחים, שלא שמרו על ההנחיות 15.3

הקריאה לשמור על מרחק של שני מטרים האחד מהשני. למרות ההנחיות החדשות , לא כולם ברחוב החרדי נשמעים, 
 ולראייה – החופה בה השתתפו עשרות אורחים בבית וגן. 

 
 –)מערכת "כל העיר", בחצר האחורית של ירושלים לא חוששים להידבק ולהדביק, פורסם ב"כל העיר ירושלים" 
16.3.20( 
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 2קטע מס' 

בשל התפשטות נגיף הקורונה, ובהתאם להנחיות מרבית הרבנים, נסגרו רבים ממקוואות הגברים בישראל. אך היו שהשאירו  
 .והיו שמצאו 'פתרונות' שונים ומשוניםאת שעריהם פתוחים,  

כן, אני מדבר על אלו שנכנסו לטבול במקווה כלים, וזיהמו את המים בו הטבילו אחר כך כלים, ששימשו אחר כך למאכל. והיה  
אם יתברר שאתה נשא של נגיף הקורונה, ובגללך נדבק אדם מבוגר שחלה ואולי גם מת. נראה לך שתעלה למדור השביעי בגן 

בזכות מסירות נפשך לטבול בערב שבת? האם עשית נחת רוח לבוראך כאשר צפצפת על הנחיות גורמי הרפואה, על  עדן 
 ?הוראות הרבנים והעדפת את טובתך האישית תוך סיכון חיי אדם

דקות   4רוצים להוסיף טהרה לכבוד שבת קודש? בהחלט. הנה כמה דרכים: להתקלח תחת זרם מים חזק במקלחת למשך 
 .שפכו עליך תשעה קובין מים שאובין, או ליטול ידיים ארבעים פעמים כפי שלימד הבן איש חי, שמטהר כמו מקווה עד שיי

ַאל   ה, וְּ ב ֵּ יק ַהרְּ ִהי ַצד ִ אבל לסכן חיים של אנשים של אחרים? מי התיר זאת לכם? שלמה המלך כבר הזהיר אותנו בקהלת, "ַאל ת ְּ
ר, ל  ם יֹותֵּ ַחכ ַ תְּ ם   הָָמת ִ ֹומֵּ ש   פוטנציאל, שמסכנים חיים כדי למלאות את סיפוקם הרוחני האישי, מתאים לומר את  ב רוצחים על". ת ִ

 רק שהשרץ הזה, עוד יהרוג את כולנו.   -הביטוי של חז"ל של טובל ושרץ בידו 

 )30.3.20 –" כיכר השבת"-. פורסם בטור דעה  /אל תהי צדיק הרבה: טובלים ושרץ בידם , שלומי זייבלד)  

 

 3קטע מס' 
 

הם ממש לא "האוכלוסייה החרדית" הזו שמדברים עליה עכשיו במדיות, זו שצריכה טיפול   -רוב המגזר, בעצם  -חרדים רבים 
איש בדרכו. אכפת לנו מעניינים של חיים ומוות, אנו  -איש –ומעודכנים מיוחד בהתגוננות מפני נגיף קורונה. אנחנו כן מחוברים 

שומרים על הכללים, לא יוצאים מהבית ככה סתם, לא מתקהלים, שוטפים ידיים והכול. אני כועסת על המצב הזה שמביא אותי  
 חנו נורמליים".לערוך הסברה ולומר: "היי, תשמעו, אנחנו לא כאלה פסיכים ומטומטמים כמו שראיתם בחדשות. אנ

 
 אבל אני ממש מפחדת מהיום שאחרי: איך ייראה הקיטוב המגזרי? איך יסתכלו עלינו, האם גלי השנאה יתעצמו?  

 
הם הראויים כעת לקריאות   -אותם אלה שאחראיים בשגרה על פשקווילים בסגנון "חרד"קים החוצה" או "צאו טמאים ממחננו" 

. הם רוצחים. הם רודפים. במדינת הלכה היפותטית, לפי חוקי התורה, הם היו זוכים  בסגנון הזה בדיוק, אם לא חריפות יותר
כמה מהציבור הכללי על הפושעים שבתוכנו. רוב המגזר  -אנחנו החרדים כועסים וזועמים פי   -לעונש החמור ביותר. אז האמינו לי  

. הראשונים להיפגע מהאספסוף הזה  הללו. החוק החרדי יעמוד מאחורי משטרת ישראל אם זו תתחיל להכניס לכלא את פורעי
 עילית שנמצאות בקבוצת סיכון, הראשונים להיפגע הם קרובי המשפחה שלי.-הן החברות שלי בבני ברק או במודיעין

 
עכשיו יגידו לי, "אבל זה לא אספסוף, זה המיינסטרים. זה רבנים גדולים אצלכם".גם לרב גדול רוב המגזר לא מציית בהכרח.  

הורים רבים בחרו שלא לשלוח את ילדיהם. לא כולם   -אה הוראה שיש להמשיך וללמוד בחיידר, למרות ההנחיות גם כשיצ
מצייתים לכל דבר בעיוורון. יש משהו היסטורי שקרה וקורה בימים אלה, וחשוב שתדעו: רבנים "פחות גדולים" התחילו לדבר  

. לכן דווקא בזמן שבו המגזר  ליטאי לדבר נגד הממסד-מגזר החרדילי בבקול נגד הציות העיוור. וזה מטורף, כי יש פחד לא נורמ
דווקא עכשיו הכי    -מגזריות רקובות  -החרדי מגביר את האמון שלו ברשויות המדינה, ומוריד קצת את האמון שלו במערכות פנים

 וגם אנחנו כועסים.  חשוב להנכיח את הגיוון ואת המורכבות, לדעת להפריד, לא להכליל. רובנו שומרי חוק ותקנות,
 

 ( ynet 29.3.2020-. פורסם בפושעים בתוכנו: אנחנו כועסים עליהם יותר מהחילוניםאביגיל היילבורן. ) 
 

 


