בס"ד

תרשים שיחה:
 .1היסוד :מדינת ישראל יסוד כסא ה' בעולם .התקיימות חזון הנביאים .לא רק מקלט בטוח אלא חזרת
השכינה לציון.
ממלכת כהנים וגוי קדוש .חיבור התורה והמדינה .לא הפרדת דת ממדינה אירופית-נוצרית' ,אומתינו אינה
אומה אלא בתורותיה' ,הדת והלאום',היהדות והיהודים' הם מהות אחת ולא שני דברים .
 .2ממילא המדינה עומדת על בסיס קודש שהחול מרחיב ומגלה אותו .
תפקידנו 'לזרוק את הנשמה בגויה' ולנווט את הציונות אל ייעודה האמיתי ולבסס ולשמור על הקודש
במדינה .
 .3משחר הציונות התקיימו בירורים ומאבקים ביחס בין הקודש והחול והדת והמדינה בתהליך הציוני
ובהקמת המדינה .הויכוחים לא נפסקו גם עם הקמת המדינה ,אבל בסופו של דבר  ,נקבע סטטוס
קוו בערכים המהותיים וההכרחיים כמו שבת במרחב הציבורי ,רבנות ראשית כסמכות דתית ,נישואין,
גירושין וגיור עפ"י ההלכה וכד' ,שזוהי למעשה הסכמה לאומית במטרה לשמר את דמות המדינה
כמדינה יהודית[ .זה הבסיס אבל כמובן זה לא מספיק לנו שתפקידנו כנ"ל לעורר גם את תחיית
הקודש]
 .4בשנים האחרונות חל מפנה דרמטי .ישנה מערכת גדולה  ,משומנת וממומנת (שם כללי-ארגוני
הקרן )..שפועלת באופן עמוק ושיטתי לשנות את זהותה של המדינה ולמחוק את זהותה היהודית.
הדרך היא ליצור בקיעים בתחומים המהותיים כך שלמעשה תופרד הדת מהמדינה והמדינה תיהפך
ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה[ .תחילת התהליך  -המהפכה המשפטית  -יסוד האדם וחירותו,
והסכם אוסלו כפי שתיאר רון פונדק'-ישראליזציה' ]
 .5המטרות אותם מנסים להרוס ולפגוע הם בדיוק המקומות דרכם באה לידי ביטוי באופן מהותי ומרכזי
הזהות היהודית של העם והמדינה .לדוגמה:
א .השבת במרחב הציבורי  -מהות השבת היא לחבר את כל ענפי החול ומפעליהם אל שורשם בקודש.
כאשר עולם החול הציבורי של המדינה שובת ממלאכה יש לזה משמעות לאומית של חיבור לקודש .
זאת ועוד ,גם בפן הרגשי  -תודעתי של הציבור הרחב ,השבת נתפסת כאחד מסמלי קיומו של העם
היהודי וכמשהו שמבטא את ייחודו ,ולכן ההרגשה שאוירת היום הזה נשמרת במדינה וברחוב (גם אם
בתוך ביתו הוא לא מדקדק בכל ל"ט מלאכות )..היא משמעותית וסמלית כחלק מצביונה היהודי של
המדינה.
 פעולות לפגיעה בשבת הציבורית :קמפיין מתמשך (משפטי ,פוליטי ,תקשורתי-ציבורי) לפתיחתמקומות בילוי ומסחר בשבת והפעלת תחבורה ציבורית ,הצבת הנושא בסדר יום של הבחירות המקומיות
כהפחדה ש"יסגרו את העיר".
ב .הרבנות הראשית  -מרן הראי"ה קוק הקים את הרבנות הראשית מתוך חזון ליצור סמכות מרכזית
רוחנית שתהווה את הנשמה של המדינה ,וכח רוחני המרכזי שגם יכריע בענייני ההלכה הציבוריים ,וימנע
מצב של הכרעות מפולגות וגרוע מכך  -חדירת תפיסות זרות (רפורמים וכד').הרבנות מתפקדת למעשה
כנושאת הדגל וכחומת המגן של היהדות במדינה.
פעולות לפגיעה ברבנות  -בגלל המשמעות הכל כך גדולה של הרבנות הראשית כגוף ממלכתי שמבססאת היהדות במדינה ,היא מהווה מטרה מרכזית על ידי ניסיונות בלתי פוסקים לפגוע בסמכויותיה
בתחומים השונים ,להשחיר את פניה בתקשורת ובציבור ,לפגוע בסמכויות משפטיות של בתי הדין
הרבניים ,לפגוע בכבודם ומעמדם של הרבנים בישראל ,ניסיונות שונים להפרטת הסמכויות הממלכתיות
של הרבנות  -גיור ,כשרות ,נישואין וגירושין וכו'.
ג .גיור  -הגיור הוא דלת הכניסה לעם ישראל והכניסה תחת כנפי השכינה .כל ייחודיותו ושמירת צביונו
של עם ישראל תלויה באופי הגיור .התורה וחז"ל הרחיבו בזהירות מהטמיעה בין הגויים או מערבוב כזה
או אחר' .חוק השבות' שהוא מיסודות מדינת ישראל ונותן לכל יהודי זכות לעלות לארץ יכול להיהפך בן
לילה למנוע להעלאת המוני גויים לארץ אם הגיור ייפרץ .ולכן הסכר בשמירה על זהותה היהודית של
המדינה ושלומו של עם ישראל הוא מערך הגיור שמופקד בידי הרבנות הראשית לישראל.

בס"ד

הניסיונות לפריצת והפרטת הגיור -מקום הדינה ישנו ויכוח על הגדרת 'מיהו יהודי' וניסיון לתת לזהפרשנויות לא,גיורים שלהם הלכתיות שיכשירו את הדרך לצירוף גויים לעם ישראל ,התנועות הרפורמיות
נאבקות להכיר ב"גיורים" הפיקטיביים שלהם ויש להם הצלחות מסוימות בבג"ץ .גם ארגונים
אורתודוכסיים נאבקים להפרטת הכשרות ובית דין פרטי 'גיור כהלכה' מגייר בפועל שלא על פי פסיקת
ההלכה המרכזית שבפוסקים ,אף על פי שמדובר בעניין כלל ישראלי.
ד .כשרות ממלכתית  -גם מערך הכשרות הממלכתי מופקד בידי הרבנות הראשית ,מה שמאפשר פיקוח
מסודר ומרכזי על מערכות ענק ציבוריות כמו מרכזי מזון של הרשתות הגדולות ,דאגה למצוות התלויות
בארץ והיתר מכירה לחקלאים ,יכולת פיקוח על אלפי טון בשר המיובא לארץ ועוד ,מכירת החמץ של
המדינה ועוד .בזכות מערך אדיר וממלכתי כזה רוב מוחלט של האוכל המסתובב בשווקים ובחנויות בארץ
הוא כשר .וכן נמנעת פריצה של מערכי כשרות לא מפוקחים או לא הלכתיים (רפורמים וכד') לשוק האוכל.
הניסיונות לפריצה  -גם כאן נעשים ניסיונות לפגוע בסמכות הרבנות ולהפריט את הכשרות .ארגון'השגחה פרטית' ובעקבותיו צהר פתח מערך כשרות פיראטי שמנסה למוטט את המערך הממלכתי ובכך
תוכל ח"ו הכשרות להיפרץ גם לרוחות זרות ולא מפוקחות.
ה .המשפחה -התא המשפחתי הוא היסוד של האומה ,המשכיות הדורות ומסירת הלפיד של ערכי הנצח
מדור דור .
הניסיונות לפגיעה  -כחלק מתהליך עולמי ישנו תהליך עצום של פירוק מוסד המשפחה ,הצגת "סוגימשפחות שונים" ,טשטוש הזהות המינית ,הטמעת איסורים  ,סטיות ותועבות כנורמה חברתית ,הנחלת
ערכים אנטי משפחתיים במערכת החינוך .מדובר בתעמולה אגרסיבית שנוקטת בשיטות הפחדה אלימות
על מנת לקדם את ערכיה ,ובכך לפרק את ערכי הזוגיות והמשפחה ולמעשה לפגוע בחוסן האומה
ובהמשכת הדורות.
 .6אחרי הצגת התחומים המביאים לידי ביטוי את היהדות של המדינה ,והניסיונות לפגוע בהם .צריך
לדעת שזה התפקיד של הציבור שלנו .לא רק לתת אידישקייט למדינה ,אלא להוביל אותה לייעודה
ולשמור על כך שלא תסטה מדרכה ואך תעלה אל עבר התקיימות חזון הנביאים וביסוס תחיית
הקודש.
קומת החול נבנתה והתבססה והבלבול הנוכחי נובע מהצורך לעלות קומה!
 .7אנחנו מסוגלים גם להצליח לבלום את הבעיות הנ"ל -שתי דוגמאות -מתווה הכותל וחוק הגיור.
 .8כל אחד יכול לשנות ולהשפיע  -בתודעה ,בהסברה של מושגים שהתקשורת מציגה אותם באור שלילי
ומעוות ,ובהרתמות לפעילות הרבה והמגוונת לשמירה על הצביון היהודי של המדינה.
 .9זכינו לחיות בדור הגאולה  ,ואנו בטוחים בגאולה ובתשובה ולא מתייאשים גם מכל הקשיים
שבדרך .אבל עלינו מוטל להוסיף אומץ ו'לפעול עם א-ל' למען החתירה לקראת המטרה העליונה.
זה תפקידנו בדור הזה ('אלוקי עד שלא נוצרתי איני כדאי - )"..ובכוחנו לעשות זאת באמונה
ובנחישות!
אהבת עם ישראל דוחפת אותנו גם לסייע בפועל ממש לגאולתו התרבותית והרוחנית ולכן כולנו
נרתמים כחיילים במערכה:
א) לחתום על האמנה הישראלית ולהצטרף להתארגנות הציבורית שמטרתה לשמור על צביון
המדינה
ב) להגיע לכינוס פעילים גדול שיהיה בתחילת חודש שבט
ג) לקחת משימות פעילות ולהחזיר את הצבע היהודי לרחובות ישראל  -דוכני הסברה והחתמה,
אימוץ ראשי ערים וחברי כנסת ,ארגון של הרצאות וימי עיון ,הפגנות מחאה מול פעילי החלנה
ד) לצרף כל אחד מאתנו עד  30מתפקדים למערכה
עלה נעלה כי יכול נוכל לה!

