
 

  

 נגד מיזם צהריוצאים רבני הציונות הדתית 
  וקוראים לחיזוק הרבנות הראשית

  לקט מן התקשורת

  

 ):'סרוגים'אתר ( רבני הציונות הדתית מתנערים ממערך הכשרות החדש של ארגון צהר) 1

רבה של  ,הרב דב ליאור  חברון- רבנים עליה חתומים רבה לשעבר של קרית ארבעבעצומת 
רב השומרון הרב אליקים לבנון , רבה של צפת הרב שמואל אליהו, ירושלים הרב אריה שטרן

  .שבעצמו חבר מועצת צהר ועוד, ואפילו רבה של הוד השרון הרב ראובן הילר
  
  

  קריאת קודש
 
הגדולה של פיתוח   אשר עליו מוטלת האחריותהיא הגוף הציבורי , הרבנות הראשית לישראל. א

 .הדתיות במדינת ישראל - ושמירת המערכות התורניות

 .נזק בלתי הפיך למערכות הדתיות במדינה, משמעותה, כל פגיעה בבלעדיות של הרבנות הראשית. ב

, אם יש רצון לשפר. י הרבנות הראשית"מערכת הכשרות היא אחת המערכות החשובות המנוהלות ע. ג
 .ל תהליך כזה יכול לבוא אך ורק תחת סמכותה של הרבנות הראשיתכ

 
לכשרות או לתחום אחר בחיי , ומבקשים להקים מערכת נפרדת, אל לנו להתפתות לקולות הנשמעים. ד

 .הקמת מערכת פרטית מזיקה להמשך ההתקדמות בנושאים הללו. התורה בארץ ישראל

ומתוך , כל תחת המערכות של הרבנות הראשיתתתחזק ותתגבר כאשר יתחברו ה, תורת ישראל. ה
  .נבנה ונקדם את חיי התורה במדינת ישראל, השותפות יחד
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 "אנשים יאכלו נבלות וטרפות? כשרות פרטית: "נשיא צהר לשעבר  .ב

מצד אחד רבנים בכירים היוצאים . השקת מערך הכשרות של צהר גררה תגובות סוערות המעידות על הקרע בתוך הציונות הדתית
  " אסור לאכול את זה"שפסק כי , "חותם"ובראשם רבה של רמת גן וראש ארגון , "צהר"נגד רבני 

  11:04 , 26.02.18   :פורסם נחשוני קובי

  
 יעקב הרב  :האלטרנטיבית הכשרות מערכת הקמת בעקבות הארגון על קשה במתקפה לשעבר "צהר" נשיא

 בעיה" מפני ומזהיר "לכשרות סכנה" הוא המהלך כי ynet-ל אמר ,הדתית בציונות הבכירים מהרבנים ,אריאל
  ".ונבלות בטרפות ייכשלו םשאנשי ,מאוד חמורה

  
 התומך ,"חותם" ארגון נשיא והוא , נחשב ,גן רמת העיר רב מתפקיד לגמלאות לאחרונה שפרש ,אריאל הרב

 -  ישראל לכלל אחד כשרות מערך יש ישראל למדינת" .הדת שירותי בהפרטת ונאבק הממלכתית ברבנות
 זה ,הראשית הרבנות דעת על שלא ,אחר מסלול פתיחת" ,אמר ,"הערים רבני ,שליחיה דרך ,הראשית הרבנות

   ".אנדרלמוסיה

  ".הראשית הרבנות מטעם כשרות נותן שלא מי אצל לאכול אסור :ועכשיו כאן אומר אני" :הבהיר ולכן
   

  "מזיקה פרטית מערכת" ":צהר" נגד בכירים ערים רבני
 של הראשי רבה ,שטרן אריה והרב , ארבע קריית של רבה ,ליאור דב הרב ובהם - בכירים ורבנים ערים רבני

 הרבנות" כי הצהירו הם מרכזיים סעיפים בחמישה .הראשית ברבנות התומך "דעת גילוי" פרסמו - ירושלים
 דתיות-התורניות המערכות פיתוח של הגדולה האחריות מוטלת עליו אשר הציבורי הגוף היא לישראל הראשית
  ".ישראל במדינת

  
מאז שהוקמה הרבנות הראשית היא שקבעה ותקבע מהי כשרות : "תקף אף הוא, אורי אריאל , שר החקלאות

שיפור השירות והגברת השקיפות יכולות להתבצע בתוך הרבנות ובשום אופן אין להרים . ואני מברך על חיזוקו
כך תישאר  -כמו שאין שתי משטרות . מערך כשרות אלטרנטיבי שיחליש את הרבנות ואת מערך הכשרות

 ."ת אחתרבנות ראשי
  

 "ומחריבייך ממך יצאו מהרסייך": "חותם"ארגון 

מצער לראות שהתעסקותו של ארגון צהר הינה : "היה חריף עוד יותר ואמר, עמיטל בראלי, "חותם"ל "מנכ
להחריב את היהדות ' צהר'אנו נתקלים היום בעוד ניסיון של . 'ומחריבייך ממך יצאו מהרסייך'בבחינת 

  ."החליש בכל דרך את הרבנות הראשיתהממלכתית של המדינה ול
  
' פייק כשרות'חשוב להבין שכשרות שאינה ממלכתית משמעותה שכל גוף יוכל להדפיס תעודת כשרות ולהציע "

הוא חתם בקריאה לציבור בשם רבני חותם ". תוך ניצול חוסר ההבנה של הצרכן הממוצע בנושא כשרות
  .".לישראל ולא ליפול לניסיונות הונאה בכשרותלצרוך רק מזון כשר בהשגחת הרבנות הראשית "
  

עוד ניסיון מצער "מהמיזם החדש של ארגון צהר וכינו אותו " לא מתרגשים"אמרו כי הם  ה"גם במרכז ליב
המבטאת ייאוש מהיהדות , ממשיכים בדרכם המיואשת' צהר': "בארגון תקפו". לפרק את הרבנות הראשית

 .הממלכתית במדינה וייאוש מהרבנות הראשית
  
הקים הרב קוק , פרטיים של קהילות מקומיות' רותי דתשי'לאחר אלפיים שנות גלות שבהן ענייני היהדות היו "

ל את הרבנות הראשית שהיא הגוף האמון על שמירה וחיזוק היהדות של המדינה ושל המערכות הלאומיות "זצ
שחלק מראשיו הם סוכני שינוי מוצהרים לשינוי אופייה היהודי של מדינת ' צהר'החבירה המוזרה בין . בישראל
 ."אזהרה בקרב כל מי שמדינת ישראל יקרה לליבו מדליקה תמרור, ישראל



 

   
אין ספק כי מיזם ההשגחה של צהר נועד בראש ובראשונה לפגוע במעמדה של מערכת הכשרות "הם הוסיפו כי 

מהלך כזה עומד בסתירה מוחלטת לערכי הציונות הדתית וגם אם הוא נובע מתוך רצון לתקן , הממלכתית
אנו קוראים לארגון צהר ללמוד מרבנות פתח . פסול ובלתי מתקבל על הדעתהוא , קלקולים הקיימים במערכת

כאשר בשם הרבנות , מיכה הלוי, ולחקות את העשייה המבורכת בהובלת רב העיר, תקווה פרק בממלכתיות
ולחזק את המהלכים שמוביל הרב ' מושגח-משגיח'הראשית ומכוחה פועלת הרבנות באופן נחוש לניתוק קשרי 

  ."לשדרוג מערך הכשרות הממלכתי, לאו דוד, הראשי
  
  "כשרות אחת - עם אחד "

, היום הוכח שוב שבראש ארגון צהר עומדים אנשים ": "צהר"תקף אף הוא את ) ס"ש(כ מיכאל מלכיאלי "ח
הולכים ויוצאים נגד הרבנות הראשית לישראל באמצעות כל מיני מיזמים , ובמקום לקבל את דעת הגוף הבוחר

ציבור שומרי התורה והמסורת נאמן לדרך אבותיו וימשיך לסמוך על הרבנות הראשית . ייםמצחיקים והזו
  ."ולא ילך שולל אחרי קבוצת אנשים אוהבי פרסום וכוח, לישראל ועל הרבנים הראשיים

  
עַ ֙ ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד'בשבוע שבו כולנו נקרא במגילת אסתר על עם : "הגיבו בצער" כושרות"בארגון  מצער ', ִּמיםֵּבין ָהֽ

לשמוע על פילוג נוסף בציבור הישראלי על ידי פתיחת גוף כשרות נוסף ומתבדל מהכשרות הממלכתית הנהוגה 
 ...במדינת ישראל מאז הקמתה

  
שטעונה , הקמת גוף כשרות נבדל מעכבת הלכה למעשה את תיקון מערכת הכשרות של הרבנות הראשית"

לך כנוס ': אנו קוראים לכל מי שכשרות חשובה לו. חקיקה מתאימים תקציבים ותיקוני, כוח אדם, ארגון מחדש
ולטכס עצה יחד לתקן את המערכת הממלכתית כך , לא לתת חלק בהמשך פילוג והתבדלות'; את כל היהודים

 ."שעם אחד יוכל לאכול בכשרות אחת
 

 

  ):'7ערוץ 'אתר ( ע"ר מרכז ישיבות בנ"יו -הרב דרוקמן. 3
 

 לא לפגוע בה, אחת יש לנו רבנות ראשית
  . כוונתם רצויה אבל מעשיהם כלל וכלל לא: הרב חיים דרוקמן מבקר את מיזם הכשרות של רבני צהר

  .הפוגע באחדות זהו מעשה שלילי ביותר
 

   28/02/18 12:20 00:00 | 03:17 ח"תשע באדר ג"י , כהן שמעון

  הרב דרוקמן. שלילי ביותרמעשה 
 

הוא  7ובראיון ליומן ערוץ , מבקר את מהלך הכשרות של ארגון רבני צוהר, ראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן
  .".אני מתאר לעצמי שכוונתם רצויה אבל מעשיהם כלכ וכלל אינם רצויים: "אומר

 

יכול להיות . הכשרות טומנת בחובה סכנה של הרס הכשרותכי כל פגיעה באחדות של , זה מעשה שלילי ביותר"לדבריו 
כל הפרטה היא . אני בעד שיפורים אבל אני נגד הפרדה והפרטה, שיש צורך לשפר כל מה שקשור לכשרות הממלכתית

  ."פגיעה
ים ומשום כך ציין בראשית הדבר , לדבריו כל הנוהג באופן זה של הפרטה והפרדה פוגע גם אם זו לא כוונתו הראשונית

  .שכוונתם רצויה אך המעשה כלל וכלל לא
  

או שמטרידה אותו התוצאה , כשנשאל אם הוא רואה בעייתיות במציאות העכשווית עם הקמת מערך הכשרות החלופי
משיב הרב דרוקמן , עם אפשרות של מערכי כשרות קונסרבטיביים ורפורמיים מתוך אותה מגמה, העתידית של המהלך

  ."יש לנו רבנות ראשית במדינת ישראל ואין צורך ברבנות נפרדת. גם כך וגם כך" ואומר כי הבעייתיות היא
 

אבל אם הרב סתיו היה הרב הראשי רבני צוהר היו מקימים , לא נעים לי להעמיד את הדברים כך: "עוד מוסיף הרב ושואל
  ."בוודאי לא לפגועאבל , ואם צריך אז לשפר, יש לנו רבנות ראשית אחת ואותה יש לחזק? רבנות נפרדת

  



 

 

 :)'7ערוץ 'אתר ( על הקמת המיזם של צהרתגובת הרבנות הראשית . 4

אצה הדרך לארגון צהר לנקוט , חבל שבמקום להירתם למלאכת שיפור פניו של מערך הכשרות הממלכתי" 
 ."והכל באצטלא של דאגה לכשרות ולציבור, בצעד שעלול להחליש את הכשרות הממלכתית

מערך הכשרות , אכן. "ברבנות תמהים על כך שרבני צהר לא המתינו לסיום הרפורמות הנערכות בימים אלה
אולם הדרך , הרבנות הראשית אינה מתעלמת מביקורת זו. על אופן התנהלותו, הממלכתי ספג לא אחת ביקורת

ויד בכלים מתאימים רק מערך כשרות ממלכתי המצ. הינה שיפור וייעול המערכת הממלכתית, להתמודד עמה
יכול להגן כיאות על ציבור שומרי , לרבות כלי אכיפה משמעותיים לצורך התמודדות עם הונאות כשרות

 ."הכשרות ולהבטיח לו מערכת כשרות אמינה

בוחר להקים , אין אלא להביע תמיהה על כך שגוף המציג עצמו כמי שערך הממלכתיות והתורה נר לרגליו"
לאלו המבקשים לקעקע את , חובר הארגון, בכך. תוך ביזוי החוק, רות הממלכתיתאלטרנטיבה למערכת הכש

 ."דמותה היהודית של מדינת ישראל

מערך כשרות אולם , קיימים במדינות רבות בעולם, צים למיניהם"גופי כשרות פרטיים כדוגמת צהרובד"
הניסיון להחליף או להחליש גוף . ורבנות ראשית אחת, כשם שיש לנו מדינה יהודית אחת, ממלכתי יש רק אחד

  .אמרו ברבנות, "ממלכתי מוסדר והקמת אלטרנטיבה לשירותיו מהווה פגיעה במבנה השלטון ובתקינותו

  

 :)'7ערוץ 'אתר ( גורמים בכירים ברבנות הראשית. 5

ארגון רבני צהר התקרב בצעדי ענק לעבר תנועה הקונסרבטיבית וטוב שהציבור ידע שהמאבק על מערך 
, "הכשרות הוא לא בין הרבנות לצהר אלא בין הרבנות לתנועה הקונסרבטיבית שלקחה בשבי את ארגון צהר

 .אמרו הבכירים ברבנות

ארגון השגחה פרטית הינו ארגון שחלק מראשיו וחברי ההנהלה שלו הינם ", לטענת הגורמים הבכירים
קרנות כמו קרן שוסטרמן וקרן לישטאג  קונסרבטיבים מוצהרים וכמו כן הארגון ממומן באופן מסיבי בידי

  .בים"שממנות באופן רציף ארגונים קונסרבטיבים ולהט

  

  :)'7ערוץ 'אתר ( מנהל המחלקה לאכיפת הונאה בכשרות - הרב רפי יוחאי. 6
  

תוקף  את , הרב רפי יוחאי, מנהל המחלקה לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל
 .צוהר להקים מיזם כשרות עצמאי החלטת ארגון רבני

 .טוען הרב יוחאי, "במדינה מתוקנת גם גוף המעניק שנותן שרותי פיקוח מחויב להיות תחת בקרה"
ברגע שנאפשר לכל גוף להנפיק תעודה זה מכשיל את הציבור זה מוריד את רמת הכשרות וזה יצור ", לדבריו
  .פניקה

  

  

  

  



 

  :)'כיפה'אתר ( המיזם נגד ,מומחה הכשרות של צהר -הרב משה ביגל. 7

גופים אלה . אני מאוד כואב את פרויקט החדש של הכשרות כי אין לנו צורך בעוד גוף כשרות פרטי" :ביגלהרב משה 
יש צורך בכשרות אחידה . בנושאי כשרות צריך להיות גוף אחיד ומבוקר", לדבריו". מסבים נזק גדול מאוד לעולם הכשרות

  .".וממלכתית

 

 :)'כיפה'אתר ( הנהלת צהר -אלישע אבינרהרב . 8

  
, הסכים לומר כי הוא לא שבע רצון מהמציאות שנוצרה ,הרב אלישע אבינר, רב הכולל בישיבת מעלה אדומים 
במקום שיעבדו בשני ראשים מנותקים שיעבדו . הייתי מאוד שמח לראות את צהר כזרוע של הרבנות הראשית"

 "יחד

 
 ):'סרוגים'אתר (המיזם עצומת רבני צהר נגד . 9

אנחנו חוששים מאד כי צעד זה יפתח פתח לגופים שאינם , מלבד עצם הפגיעה ברבנות הראשית לישראל
 .ובכך יפגע פגיעה אנושה בכשרות במדינת ישראל, מחויבים להלכה ללכת בדרך דומה

וזאת מבלי , חבריםאנחנו מבקשים להביע את התנגדותנו להקמת גוף כשרות פרטי על ידי הארגון בו אנו 
לגרוע כהוא זה מתמיכתנו במטרותיו המקוריות של הארגון לשינוי תחושת הזהות היהודית של תושבי 

 .מדינת ישראל באמצעות שיפור המפגש בין עולם הרבנות ובין הציבור החילוני והמסורתי
ם שתחזור בה ממיזם הכשרות ותחזור לעסוק בנושאים המקרבי" צהר"אנו קוראים להנהלת 

 ".אהבה ואחווה בקרב ישראל, המרבים יהדות .ליהדות
  

 :)'7ערוץ 'אתר ( תחושה פשוטה של עמך בית ישראל. 10

  :א"אוניברסיטת ת חילונית פעילה חברתית- ליז המאירי
  

  :אל תפוררו לנו את הרבנות 
  
שהמדינה היא אכן מדינה מאז ומעולם חשבתי שקיומה של רבנות ראשית במדינת ישראל הוא חלק מהותי מאוד מכך ..

להפסיק את קיומה של  -יש מטרה אחת , לארגונים הנאבקים ברבנות...ולא רק מדינה שיש בה רוב יהודי מקרי, יהודית
, "עדאלה"ארגון , "ישראל חופשית"זה מה שמקשר בין . מדינת ישראל כמדינה יהודית ולהפוך אותה למדינת כל אזרחיה

אך אם בעבר הבנתי .. .ויתר ארגוני הקרן הפועלים להשארת המסתננים בישראל" יתהתנועה הרפורמית והקונסרבטיב"
כיום ברור לי מדוע הארגונים שחפצים להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה , אינטואטיבית כמה הרבנות חשובה

דות צוהלים כל כך כשהם רואים ארגון אורתודוקסי כמו צהר מבצע צעד שמקדם לעבר הפרטתה של היה
, חשוב מאין כמוהו, צעד נוסף"מברך מכל הלב את רבני צהר על , יזהר הס, ל התנועה הקונסרבטיבית"כשמנכ...בישראל

  .כדאי שלנורה האדומה תילווה גם תרועת אזעקה -"לפירוק הרבנות הראשית


