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מבלימה לחזון
מציבים סדר יום יהודי למדינה

זה מספר שנים שישנו מאבק אדיר כנגד יהדותה של המדינה וכוחות בעלי עוצמה וממון פועלים בדרכים שונות בכדי לשנות
את זהותה היהודית של המדינה ,להילחם בקודש ,להפריד דת ממדינה ולהפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה.

צומת דרכים משמעותית
עם זאת ,בתקופה האחרונה ישנה עליית מדרגה משמעותית במלחמה כנגד הקדושה והיהדות ,וכפי שיפורט.
התקופה הקרובה יכולה להיות נקודת מפנה משמעותית ביחס למאבקנו על יהדות המדינה לטוב או למוטב ,וזאת מכמה
סיבות:
 .1הבחירות המוניציפליות שזה עתה הסתיימו ,אופיינו באופן חסר תקדים במאבק בענייני דת וצביון העיר .ארגונים ליברלים
קיצוניים (‘ישראל חופשית‘ ,הפורום החילוני’ ועוד) פעלו בצורה גלויה ומאורגנת בכדי לשנות את צביון הערים ל’ערים
חופשיות’ .עצם הפעולה המאורגנת הציפה כוחות רבים שקבלו רוח גבית לצאת לפעולה לקראת הבחירות הארציות
שיתקיימו השנה (בין אם יוקדמו ובין אם לא).
 .2חוק הגיור – במהלך החודש הקרוב יפקע זמן ההארכה שקבלה המדינה להגיש את עמדתה ביחס לאופי הגיור בישראל.
זוהי אחת מהסוגיות המרכזיות דרכן מנסים לפגוע באופייה של המדינה ,ולחצים רבים מופעלים בכדי להטות את עמדת
המדינה שתוגש בבג”ץ לכיוון השלילי ח”ו.
 .3חוק הפונדקאות – השבוע תוגש תשובת המדינה לבג”ץ ביחס לשאלה האם תתיר הליך פונדקאות לבני זוג חד מיניים.
גם כאן מדובר ב’סוגיית דגל’ שמייצגת אפשרות להכרה של המדינה בחד מיניות כ”משפחה” ודחיפה משמעותית
ללגיטימציה בעניין.
בכל הסוגיות האלה ובאחרות ,העמדה הציבורית הנשמעת מהשטח היא נקודת המשקל המכריעה לאיזה כיוון ילכו הדברים .לכן,
פעילות ההסברה וההתעוררות של הציבור קריטית בכדי לחזק ולשמור על יהדותה של המדינה ,וכל פעילות אחרת – פוליטית,
חקיקתית ,משפטית או תקשורתית לא תוכל לתת פרי ללא הקול הציבורי התומך שיעלה מהשטח.
חשוב להדגיש ,כי מעז יוצא מתוק ודווקא בגלל הניסיונות הגדולים לפגוע בצביונה של המדינה ,ישנו כיום ציבור גדול מאוד שרוצה
ודורש להציב את הצביון היהודי של המדינה על סדר היום ,ובמיוחד כעת בערב בחירות .וזהו הפתח דרכו מחויבים אנו להיכנס.

זירות המאבק
למעשה ,כל תחום המבטא את חיבור היהדות למדינה מותקף ומטופל בידי ארגונים ופעילים החפצים לעקור את היהדות
מהמדינה .ניתן להצביע על התחומים המרכזיים:
 .1יהדות ממלכתית – הרבנות הראשית לישראל היא גוף ממלכתי וסמכות רוחנית דתית בכל ענייני היהדות במדינה .כיוון
שעצם מציאותה ופעולותיה מעידות כי המדינה יהודית היא מהווה יעד קבוע להתקפות והכפשות ,וניסיונות בלתי
פוסקים לקיצוץ סמכויותיה –הגיור ,האישות ,הכשרות וכו’.
 .2המשפחה – התא המשפחתי הבסיסי והנורמלי הוא התשתית לחוסן הלאומי והיהודי הערכי של האומה והדורות הבאים,
ולכן נעשה מאמץ כביר לפגוע בו ולשנות את ערכי המשפחה.
 .3רוח צה”ל – צה”ל מסמל את האידיאליסטיות הקיימת באומה ,עליו מוטלת משימת ההגנה והניצחון על אויבינו ,ומקרב
מפקדיו צומח הדור הבא שיוביל את האומה בכל תחומי החיים .לכן ,גם מטרה זו סומנה בכדי לשנות את ערכי הנצחון
והאמונה בצדקת הדרך ,ולהחדיר אג’נדות ליברליות קיצוניות על ידי חינוך של חיילים ומפקדים ,וכן על ידי העצמת
’השרות המשותף’ שפוגע בחוסנו וביכולתו של צה”ל.
 .4השבת במרחב הציבורי – מהות השבת היא לקדש את ימי ועולם החול ,וכאשר השבת נשמרת באופן ציבורי וממלכתי הרי
שכל עולם החול שייך למדרגת קדושה .לכן ,פועלים ללא הרף להחליש את מעמד השבת הציבורית בישראל בעיקר סביב
מסחר ותחבורה ציבורית.
 .5הכותל והרפורמים – הכותל נמצא בליבו של כל יהודי ובקונצנזוס הלאומי .לכן הרפורמים מנסים דרך הכרה בזכויותיהם
שם ,לקבל ב”דלת האחורית” הכרה כ”זרם ביהדות” ,אותה הם מנסים כבר שנים להשיג .התנועות הקונסרבטיבית
והרפורמית מעורבים באופן פעיל -פוליטית ומשפטית -בכל מאבקי הדת והמדינה ,הם ממומנים על ידי הקרן החדשה
לישראל וגם במישור הפוליטי שייכים לקצה השמאלי ביותר.

