
> לפני 97 שנים, [אדר תרפ"א (1921)] הקים מרן הרב קוק זצ"ל את הרבנות הראשית, מתוך חזון שהרבנות תהווה  את 
מרכז היהדות הממלכתית במדינה היהודית ההולכת ונבנית. 

> כבר בימי הרב קוק נלחם הרב על כך שהכשרות תהיה תחת מרכז אחד ולא בגופים מפורדים כיוון ש"הדבר יביא לידי 
הרס הדת ולידי אנרכיה דתית קהילתית" (לשון הרב)

> מאז קום המדינה הרבנות הראשית היא הגוף הבלעדי המוסמך לתת כשרות לעסקים ומוסדות.
> חוק איסור אונאה בכשרות שנחקק בשנת תשמ'ג (1983-) אוסר על עסק להציג עצמו ככשר אא"כ יש לו תעודה של 

הרבנות הראשית.
> לכן לאורך השנים הבד"צים השונים שנתנו תעודות כשרות, נתנו אותם אך ורק בנוסף לתעודה של הרבנות הראשית, 

ולא ציינו 'כשר', אלא רק 'בהשגחת'.
6 שנים הוקם בירושלים מערך כשרות פרטית בשם: 'השגחה פרטית'-שהוקם ע"י גופים פלורליסטים החפצים  > לפני 
במוצהר בפירוק הרבנות, ושבניגוד לבד"צים, נועד להוות אלטרנטיבה לרבנות הראשית, בדרך להחלשת כוחה ופירוקה 

חלילה.
> בחודש אב תשע"ה (יוני 2016) פסק בג"ץ, שאמנם אין להציג תעודה של גוף אחר שכתוב בה 'כשר' אם אין תעודה של 
הרבנות, אבל אפשר להציג תעודה שמציינת את הפעולות הנעשות בבית העסק ומקורותיו (בוררים אורז, הפרשת תרו"מ, 

חלה וכדו').
מועצת הרבנות  נשיא  והחרדיות, בתאום עם  ח"כים מהסיעות הדתיות  ע"י  חוק  הוגשה הצעת  בבג"ץ  לדיון  במקביל   <

הראשית הרב דוד לאו, להסדרת בלעדיותה של הרבנות הראשית בכל הנוגע למתן כשרות במדינת ישראל. 
> בהמשך לפסיקה זו, הוקם לפני כשבועיים גוף הכשרות של ארגון צוהר, שהתאחד עם 'השגחה פרטית' ונועד גם הוא 

להוות  כשרות חלופית ואלטרנטיבית לרבנות הראשית.
> הקמת המיזם היא פגיעה קשה ברבנות הראשית, ותעיד על כך זהות המברכים שבירכו את הארגון עם הקמת המיזם 
(ביניהם: יזהר הס (-התנועה הקונסרווטיוית), ענת הופמן  (-התנועה הרפורמית), ארגון 'ישראל חופשית': "זהו צעד 
נוסף, חשוב מאין כמוהו, לפירוק הרבנות הראשית", "צעד אמיץ", "הכרזת ניצחון" ו"להחריב את היהדות הממלכתית", 
"גם בתחום הנישואים, הקבורה והגיור - יש כאן מונופול שצריך וחייבים לפרק, והפתרון הוא מחוץ לרבנות ולא כחלק 

ממנה").
(הרב  גוף אלטרנטיבי לרבנות הראשית  ונגד הנסיון לפתוח  כל גדולי רבני הציונות הדתית נגד המיזם  נזעקו  מצד שני   <
דרוקמן : "זה מעשה שלילי ביותר, כי כל פגיעה באחדות של הכשרות טומנת בחובה סכנה של הרס הכשרות", "יש לנו 
רבנות ראשית במדינת ישראל ואין צורך ברבנות נפרדת"; הרב אריאל: ”זו פרצה חמורה ומסוכנת מאוד, ואסור להסכים 
לה“,"אסור לאכול אצל מי שלא נותן כשרות מטעם הרבנות הראשית"; רבה של ירושלים-הרב שטרן והרב ליאור: “כל 

פגיעה בבלעדיות של הרבנות הראשית, משמעותה, נזק בלתי הפיך למערכות הדתיות במדינה“).

אנו, שאמונים על תורת מרן הרב זצ"ל ומאמינים שחזון הרבנות הראשית הוא החזון להגשמת
יעודה של המדינה היהודית, מאמינים באפשרות לתקן ולא מיואשים ממנה.

כשם שלא נקים אלטרנטיבה אחרת למשטרה,לצבא ולמשרד הפנים - למרות הבעיות הקיימות בהם,
כך, ק"ו, שאין להקים אלטרנטיבה לרבנות הראשית אלא יש לפעול
לחזקה לבצרה בכלל ולסייע בתיקון ושדרוג מערך הכשרות בפרט.

רבנות אחת- לעם אחד!
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