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ידידי הרפורמי, ידידי הקונסרבטיבי, לא תגנוב!  
כמובן, איננו מתכוונים לכסף.  בוודאי אינכם זוממים 
לגנוב את כספנו.  ובכלל אתם יותר עשירים מאתנו 
אתם חותרים לגנוב לנו דבר הרבה  לאין ערוך.  אלא 

יותר יקר לנו מכסף: את זהותנו.
שנות  אלפי  במשך  מאמץ  החזקנו  מה  בשביל  הרי 
תורה  לזנוח  כדי  נוראים?   ייסורים  כדי  תוך  גלות 
לבשל  כדי  ומצוות?!   תורה  לסלף  כדי  ומצוות?!  
בטעם אנושי תורה ומצוות?! – לא!  אלא כדי להיות 

נאמנים לתורה ולמצוות.
ויעקב, שרה רבקה  יצחק  נבחרו אברהם  זה  בשביל 
זה  בשביל  ממצרים.   יצאנו  זה  בשביל  ולאה.   רחל 
בשביל  לארץ.   נכנסנו  זה  בשביל  במדבר.   הלכנו 
הקמנו  זה  בשביל  השופטים.   תקופת  שרדנו  זה 
מלכות דוד ושלמה.  לצערנו בגלל זה, גלינו מארצנו 

והתרחקנו מעל אדמתנו.
אתם  ועתה  שנחזור.   ידענו  זמני.   שזה  ידענו  אבל 
את  לגנוב  רוצים  אתם  מאתנו.   זאת  לגנוב  רוצים 

הרבנות בארץ, את הרבנות בצבא, את החינוך.
אינינו מדברים על החילוניים.  הם אינם רפורמים או 
תינוקות  מבולבלים,  מעוכבים,  הם  קונסרבטיבים.  
אידיאולוגיה  מעמידים  אתם  אבל  וכדומה.  שנשבו 

חלופית שקרית בשם התורה.
נכון שיש לכם הרבה כסף באמריקה וגם הרבה כוח 

פוליטי באמריקה.  

אך איך אתם מעיזים לנצל עמדות אלו כדי להטביע 
חותמכם בארץ!!  איך אתם מעיזים לשכנע טיפוסים 

חלשים להחניף לכם ולמכור נשמות עבור כסף!!
תתערבו  ואל  באמריקה  והתעסקו  באמריקה  אתם 
בענייננו כאן.  אגב אנחנו עוד זוכרים כיצד התנגדתם 
את  ומחקתם  ישראל  מדינת  ולקום  לציונות  בזמנו 
קיבוץ גלויות מהסידור ואף את זכר ירושלים.  אחר כך 
כאשר היטלר ימח שמו עלה לשלטון, עשיתם פתאום 
תשובה ותמכתם בקום המדינה.  ב"ה, זו התקדמות.  
כלומר מדינה בשביל אחרים – לא בשבילכם, כי אתם 
נשארתם באמריקה וכמעט לא עליתם לארץ.  אחוז 
הרפורמים בארץ הוא 3.9% והקונסרבטיבים 3.2%.  
סך הכל 7.1%.  לעומת האורתודוכסים שהם 26.5%, 
ועליהם יש עוד להוסיף את המסורתיים ואפילו את 
החילוניים.  אתם מיעוט קטן, ואתם לא תשתלטו על 
ארצנו בעזרת כספכם וכחכם הפוליטי.  אנחנו בזים 

להם.
אנחנו אוהבים את התורה ואת המצוות, ואנו נמשיך 

בהן.  ואתם חדלו להתערב בענייננו בארצנו.
אנו  אבל  יהודים,  אתם  כי  אתכם  אוהבים  אנחנו 

שונאים מה שאתם עושים בתור יהודים.
ד' יברך אתכם ויחזיר אתכם בתשובה שלמה.

"והבדילנו מן התועים"
 קובץ מאמרים, תשובות והגיונות 

בעניין הרפורמים והקונסרבטיבים ויחסנו אליהם

בס"ד

אדר א' ה'תשע"ו

ידידי הרפורמי, ידידי הקונסרבטיבי, לא תגנוב!
הרב שלמה אבינר-ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב הישוב בית אל



והבדילנו מן התועים22

שו"ת בנושא רפורמים 
הרה"ג דב ליאור והרה"ג יעקב אריאל ]מתוך אתר "ישיבה"[

הרב דב ליאור:
שאלה: מהו ההבדל ההלכתי בין הרפורמים לביננו?

תשובה: ההבדל בינינו לבין הרפורמים פשוט, אנחנו מאמינים 
שתורת ישראל הכוללת תורה שבכתב ותורה שבעל פה כולה 
כותב  כך  תתחלף,  לא  והיא  נצחית  והיא  מסיני  למשה  ניתנה 
הרמב"ם. היא אינה משתנה לעולם בשל סיבות חיצוניות כמו 
התקדמות הטכנולוגיה והמדע וכיו"ב. אם פעם נסעו עם חמור 
זהו שינוי חיצוני. תורת  זה לא שינוי מהותי  והיום עם קדילק 
ישראל מדריכה את האדם מהו צדק ומהו יושר, מה יעשה וממה 
יחדל, תרי"ג מצוות הם מביאות את האדם אל האושר האמיתי 
וזה לא תלוי בדברים החיצוניים המשתנים במהלך הדורות זה 

נכון לכל דור. 
אלוקיים  דברים  כאילו  הרחוב  לזרימת  כניעה  זוהי  הרפורמה 
ש'דת  כתב,  פעם  העם'  ש'אחד  דומני  הזמן.  רוח  משתנים לפי 
היא דת כל עוד מאמיניה מאמינים במקורה האלוקי' והיא לא 
משתנה, ברגע שאדם חושב שהיא משתנה על פי הזמן הוא לא 
מודה במקורה האלוקי. התורה היא נצחית, וכל השינויים הם 
משלושת  למעלה  קיימת  כבר  שלנו  התורה  חיצוניים,  דברים 
אלפים וחמש מאות שנה והיא נצח ולא תשתנה עם מאורעות 
לכל  תשובות  לנו  יש  פה  שבעל  ובתורה  נצח,  הכל  חולפים. 
אלא  מהותיים  אינם  השינויים  כי  מהזמן  שצצות  השאלות 
חיצוניים. ההבדל בינינו לרפורמים זהו ההבדל בין מי שמאמין 

בנצחיותה של תורה לבין התאמתה למהלכי הזמן.

שאלה: קרובי משפחתה של בת זוגי התחתנו בחתונה 
רפורמית  חתונה  מדוע  אותי  שאלה  היא  רפורמית, 
אינה "כדת משה וישראל"? הרי ישנם עדים ונאמרים 

הדברים ככתוב במקורות?

תורה  בהמשכיות  מאמין  שאינו  כיוון  רפורמי,  רב  תשובה: 
האם  יודעים  איננו  רבינו,  משה  עד  דור  מפי  דור  שבעל-פה 
הוא  העיקרי  והדבר  ההלכה.  על-פי  כראוי  הכל  עשה  הוא 
כשרות העדים, שאיננו יכולים לדעת האם עדים שהיו בחתונה 
רפורמית הינם עדים כשרים על-פי כללי ההלכה, וכן האם הם 

מברכים ומתכוונים לשם קידושין, שזהו דין מן התורה.

שאלה: התווכחתי עם חברתי לגבי גיור רפורמי וגיור 
מנת  על  הרב  דעת  את  לקבל  נשמח  אורתודוכסי. 

להכריע בוויכוח.
תשובה: גיור הינו קבלת מצוות. וגוי שבא להתגייר ואינו מוכן 
לקבל את תורת ישראל כפי שהיא - זה אינו גיור אלא הצגה. 
שאדם  כתוב  בתלמוד  שהרי  הצגה  אלא  גיור  אינו  רפורמי  גיור 
שמתגייר ואינו מאמין אפילו במשהו אחד מן התורה אזי גיורו 
 .. אינו גיור. והרפורמים אינם מאמינים אפילו בכל 13 עיקרים 
למשל הם אינם מאמינים בנצחיותה של התורה. לכן אין בכלל 

על מה להתווכח וברור שגיור רפורמי אינו גיור!

הרב יעקב אריאל:
שאלה: לצערי הרב מאוד, אחותי "התחתנה" עם גוי 

ומתגוררת באמסטרדם. יש לי השפעה עליה, ועל כן 

ברצוני לשאול: מה עדיף - שתהיה כגויה גמורה ולא 

יהיה לה  וכלל, או שלפחות  יהדות כלל  יהיה בביתה 

המעט במעט מכך שתצטרף לקהילה הרפורמית? 

תשובה: הרפורמה אינה יהדות אלא חיקוי של הנצרות. 
היחס הסלחני של הרפורמים לנישואי תערובת, העושים 

שמות בעם ישראל, מוכיח את הדבר. 
הפתרון  זהו  כהלכה!  שיתגייר  בעלה  על  להשפיע  נסה 

היחיד.

שאלה: בביה"ס החילוני בו אני מלמדת הובאה רביי 

חלק  נוספת".  "דעה  בפניהם  להציג  כדי  רפורמית 

מהתלמידים מאוד אהבו את דבריה וחלק הזדעזעו. 

הדברים  את  להם  לסדר  שאוכל  חשו  התלמידים 

כדמות הדתית שהם מכירים. 

בתנועה  הגדול  העיוות  את  להציג  אוכל  כיצד 

תורה  שומרים  אינם  שבכלל  לאנשים  הרפורמית 

ומצוות?

הן  הנוצרית  לכנסיה  כחיקוי  נוצרה  הרפורמה  תשובה: 
משמעות  אין  שלפיהם  הספיריטואליסטיים  ברעיונותיה 
למעשים אלא לרעיונות המופשטים בלבד והן בצורת בית 

הכנסת ואופי התפילה )כגון העוגב(.
זכר  את  מחקו  הם  בהתאם  היה  ישראל  לארץ  היחס  גם 
ציון וירושלים מסידור התפילה ומהלב. הרצל רצה לכנס 
התנגדו  הם  אולם  במינכן  הציוני  הראשון  הקונגרס  את 
והלשינו לשלטונות הגרמניים וכך הועבר הקונגרס לבאזל. 
והצטרפו להסתדרות  לאחרונה הם עשו תשובה חלקית 

הציונית, אולם תרומתם לעליה אפסית. 
צאצאיהם  כל  זכר.  נותר  לא  הראשונים  מהרפורמים 
של  לשקיעתה  הגורמים  אחד  הם  היום  גם  התבוללו. 
בשבעים  שכילתה  ולהתבוללות  המערב  בארצות  היהדות 

שנה האחרונות כשש מיליון יהודים!

שאלה: נקלעתי במקרה להפגנה של רפורמים ברחוב. 

והגיעו  חזנית(  )בהובלת  מנחה  תפילת  ערכו  הם 

מותר/ האם  המקובל(.  הנוסח  ע"פ  )הכל  לקדושה 

אסור או צריך לענות לקדושה ? 

תשובה: זו לא קדושה, אין להצטרף אליה.

א. יסודות הרפורמים
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הרב דב ליאור:
ויש במלון בית  שאלה: אני עובד בבית מלון באילת 
אורתודוקסי.  כנסת  כבית  השנה  כל  שפועל  כנסת 
צריכים להגיע למלון קבוצה גדולה של רפורמים, מה 
לתת  אפשר  האם  כזה,  במצב  הכנסת  בית  של  דינו 

להם להשתמש בו? 

תשובה: אי-אפשר לתת להם להתפלל בבית-הכנסת, מפני 
שלא יתכן שהם יעשו את ההצגה שלהם במקום קדוש. 

תוך  בתו  לחתונה של  אותי  הזמין  חבר שלי  שאלה: 
כדי ציון שהחתונה תהיה בסגנון רפורמי. האם מותר 
סיבות  באלו  לא,  ואם  כזו?  בחתונה  ללכת\להיות  לי 

אוכל להתחמק מהחבר?

תשובה: אל תלך לחתונה כזאת. תגיד לו שאתה לא יכול 
לתת לגיטימציה לדברים שחותרים תחת קדושת וטהרת 

ישראל במבנה התא המשפחתי.

שאלה: בהמשך לנ"ל-
האם אין במענה כזה משום ריחוק רחוקים? 

תשובה: אם נתיר זאת, נתיר גם ללכת להתרחץ על שפת 
הים כדי לקרב אנשים לשמור שבת?!

לתת  האמצעים.  את  מקדשת  אינה  המטרה  ביהדות 
לגיטימציה למעשה שפוגם בקדושת ישראל בזרם שהוא 
נגד היהדות לא נתיר. יש לקרב רק בדרכים מותרות. לדוג', 

יכול לבקר אותם ולהתיידד איתם.

להתחתן  הולכת  דוד(  )בת  משפחה  קרובת  שאלה: 
מותר  האם  התגייר.  לא  הבעל  כי  רפורמית  בחתונה 

ללכת?

לגיטימציה  איזושהי  לתת  אסור  שלא,  ודאי  תשובה: 
להצגות האלו.

ומתפללת  בארה"ב  שגרה  דודה  בת  לי  יש  שאלה: 
בבית כנסת רפורמי. בת הדודה הגיעה השנה במיוחד 
לבת מצוה שלי, ובשנה הבאה תהיה לה גם בת מצוה, 
אליה היא מצפה שאגיע. האם מותר להתפלל בבית 
לבוא  אפשר  האם  לא,  אם  מעורב,  שהוא  זה  כנסת 
לקידוש שיערך שם, בכלל, האם מותר להכנס לבית 

כנסת רפורמי?

שהם  בדברים  תשתתפי  ואל  לשם  תלכי  אל  תשובה: 
עושים, משום שהם עושים עם המצוות מה שבא להם, 
ובהשתתפותך את נותנת להם לגיטימציה, שהם חושבים 

שלא מפריע לך הדרך שלהם.

רב  בהשתתפות  שנערך  לדיון  הקשבתי  שאלה: 
באתר  רפורמי  ורביי  קונסרבטיבי  רב  אורתודוקסי 
מגע  שיש  לגלות  שמחתי  יוניברסיטי.  ישיבה  של 
והידברות בין שלושת הזרמים ביהדות אמריקה ואני 
שואל: האם דעת התורה אצלינו היא בעד מפגשים 

פומביים עם נציגי זרמים אחרים?

לארץ  בחוץ  המפגש.  מטרת  מהי  היא  השאלה  תשובה: 
יכול להיות שישנה חשיבות במפגש כזה כדי לשמור על 
אחדות, לאחד את כל היהודים שייכים לעם ישראל, אבל 
בארץ, בשביל מה לקיים כזה מפגש? אם מפגש כזה מראה 

שאנחנו נותנים להם לגיטימציה- לזה אין אין שום מקום.
לרפורמים,  להתנגד  למה  הרצוג,  הרב  את  פעם  שאלו 
זרם  גם הרפורמים הם  זרמים ביהדות, אז  יש הרבה  הרי 
ביהדות! וענה הרב הרצוג, שכל הזרמים הם בתוך היהדות 
מודים  כולם  היהדות  בתוך  היהדות.  נגד  הם  והרפורמים 
בשלוש עשרה עיקרים ובכך שאנחנו מחוייבים לפסיקת 
כולם  אבל  נפסק,  מי  כמו  ויכוח  להיות  יכול  הגמרא, 
מסכימים לעיקרון הזה. הרפורמים בכלל לא מסכימים לזה, 
והם טוענים שהתורה לא נצחית, והיא צריכה להשתנות 

לפי התקופה! 
לכן, מכיוון שאנחנו חולקים עליהם בצורה עקרונית, לא 
שייך ליצור איתם הידברות. לצורך מסויים, לא להזיק אחד 

לשני וכדומה אולי יש לזה מקום, אבל לא סתם.

הרב יעקב אריאל:
לעצרות  ללכת  נוהג  אני  שנים  מספר  מזה  שאלה: 
כי  התפרסם  לאחרונה  צדק,  במעגלי  תנועת  של 
בכנס השנה, ישתתף גם רב רפורמי - מנכ"ל התנועה 
הרפורמית גלעד קריב. האם מותר לי ללכת לעצרת 

כזו למרות שיש שם רב רפורמי או שאין זה ראוי?

אפשרית  במה  בכל  לוחמת  הרפורמה  כידוע  תשובה: 
רביי  עם  רבנים  השתתפות  שלה.  וברבייס  בה  להכרה 

רפורמי נותנת לגיטימציה לרפורמה ולכן היא אינה ראויה.

מאוד  קרוב  חבר  של  חתן  לשבת  הוזמנתי  שאלה: 
שהוא חילוני. העניין, שזה ייערך בבית כנסת רפורמי, 

האם אני יכול ללכת? מה עליי לעשות? 

תשובה: לא ולא! "בית כנסת" רפורמי אינו בית כנסת. יש 
חשש חמור לחילול שבת. אין זו תפילה במניין, אם בכלל.  

עצם הנוכחות שם נותנת לגיטימציה לזיוף.

דנים  אשר  שפרבר,  פרופ’  לספרי  היחס  מה  שאלה: 
קורא  אף  שהוציא  האחרון  ובספר  הפסיקה  בדרכי 
להתרת עליית נשים לתורה וקריאה בה, ואותו אדם 
הוא גם רבה של ביהכנ"ס "שירה חדשה" בירושלים 
)ביכנ"ס שנשים עולות וקוראות בתורה, ואף מובילות 

בחלק מקטעי התפילה(?

דעתו,  את  לראשונה  כשפרסם  זמן,  לפני  כבר  תשובה: 
לו שהוא פורץ פרצה חמורה בסדרי בתי הכנסת  כתבתי 

והדבר עלול להביא לרפורמה.
הוכיחו  ובהם  ספרים  כתבו  הראשונים  הרפורמים  גם 
מהתלמוד שמותר להתפלל בגרמנית ולהכניס עוגב לבית 

הכנסת. התוצאה ידועה. 

ב. איסור נתינת לגיטימציה
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מהי הרפורמה? ומה טיעונה המרכזי?
רפורמה, פירושו שינוי. 

תנועה  היא  שהרפורמה  לומר,  ניתן  כללי  באופן 
היא  אך  ואמוניים,  דתיים  יהודיים  בחיים  החפצה 
מבקשת לחדש ולעדכן את התורה בהתאמה למודרנה 

ולהתחדשות של החברה האנושית. 
ברצון  הרע  יצר  של  הצטרפות  גם  תמיד  כמובן  יש 
ל'הקלות', אך אנו רוצים להתייחס דווקא לפן הרציני 

יותר של הטיעון הרפורמי. 
ונמסרה  נכתבה  שהתורה  הוא,  הבסיסי  הטיעון 
התורה  זה  במובן  האנושות.  של  פרימיטיבי  בעידן 
'מיושנת'. בינתיים החיים האנושים התקדמו בהרבה 
מאוד פרמטרים, והתורה נשארה 'מאחור'. אנו רוצים 
להמשיך לקיים את התורה, אך עלינו להתאים ולעדכן 
אותה ביחס למקום בו נמצאת ההתפתחות האנושית.

תשובתנו היסודית לטיעון זה
ילידת  שהיא  אנושית',  'תורה  כלפי  נכונה  זו  תפיסה 
הניסיון האנושי בזמן מן הזמנים. אמנם תורת ישראל 
איננה פרי של רוח האדם. היא אינה תולדה של תפיסה 
סובייקטיבית בדור מן הדורות. התורה היא אלוקית. 
מראש.  הדורות  קורא  העולם,  בורא  הוא  מקורה 
הקב"ה  האנושיים.  ולחיים  לעולם  קודמת  התורה 
החכמה  התורה,  העולם.  את  וברא  בתורה  הסתכל 
האדם  חיי  עצם  של  המהותי  המקור  היא  האלוקית, 
והיא כוללת את כל השינויים, ואת כל ההתפתחויות 
ומחשיכה  חשוכה  טעות  הדורות.  כל  של  העתידיות 
לפי  ובנויה  מתייחסת  התורה  כאילו  המחשבה  היא 
זקוקה  אינה  התורה  ניתנה.  בו  המסוימת  התקופה 
לחידוש מהותי מבחוץ, טמון בה יותר חדש מכל מה 

שהאדם יכול להגות ברוחו. 

איך ניתן לומר שהתורה מעודכנת
ומחודשת?

כזו  אינה  התורה  לתורה.  להקשיב  לדעת  צריך 
היא  האיכותי  ברובה  אך  גלוי,  צד  בה  יש  פשטנית. 
התנאי  אלוקית.  לחכמה  כיאות  ועמוקה  נסתרת 
הענווה.  היא  התורה  של  הדרכתה  להבנת  הבסיסי 
הענווה שמה את האדם במקומו הראוי, ואת אלוהים 
האלוקית,  לתורה  להקשיב  שמתרגל  מי  במרכז. 
הזמנית והעל-זמנית כאחד, ימצא בה את כוח החידוש 
החברה  של  נהדר  היותר  העתיד  כלפי  עמוק  היותר 

ושל האדם. התורה אינה מתעלמת מכך שהאנושות 
עוברת שינויים אך יש בה יכולת להצמיח את החיים 
אל  והחסרים,  המשתנים  ההווה  ממצבי  האנושיים 
עבר העתיד היותר שלם. מי שיודע להקשיב לתורה, 

ימצא בה את כל המסלול הנפלא הזה.

למה  מסכימים,  לא  אם  גם  וזרמים.  מחלוקות  יש  הרי 
שלא נתייחס לרפורמים כאחד מהזרמים ביהדות שיש 

לנו מחלוקת איתו?
ה'.  כדבר  בתורה  האמונה  הוא  למחלוקת  הבסיס 
ספר  שיש  זה  בעצם  אמונה  לא  זה  בתורה  האמונה 
טכני כזה שנקרא 'תורה', אלא שיש הסכמה שהתורה 
היא אלוקית, ושיש לנו התבטלות מתוך ענווה כלפיה. 
היהדות.  בתוך  המחלוקות  של  המשותף  המכנה  זה 
התבטלות לדבר ה', ומכאן לגיטימי שיש זוויות שונות 
השאלה  אך  לנו.  אומר  ה'  בדיוק  מה  של  בקליטה 
היסודית היא: אלוקי או אנושי? או במובן המידותי: 

האם אנו באים לתורה מתוך ענווה או גאווה?
הרפורמה סטתה מאמונה יסודית זו, ושמה את האדם 
ושיפוטו מעל התורה, ובזה עצמו כרתה את הענף של 
כל  לאורך  ביהדות.  הלגיטימי  השיח  לעצם  השייכות 
הדורות גדולי ישראל זיהו אבחנה זו, והקפידו מאוד 
ה'פנים  מהדיון  כחלק  הרפורמה  את  לראות  שלא 
יהודי'. פתיחות כלפי הרפורמה, היא עצמה מצריכה 
ביחס  שלנו  בוודאות  משהו  שמא  פנימי,  בית  בדק 

לאלוקיותה של תורה נשחק חלילה. 
יש זרמים ביהדות ולגיטימי שתהיינה מחלוקות. אך 
כלפי  התבטלות  היהדות:  של  הבסיסי  היסוד  בתנאי 

דבר ה'. לא האדם במרכז, אלוהים במרכז.

מה לגבי אהבת ישראל?
הביקורת החריפה כלפי הרפורמים, אינה סותרת את 
אהבת ישראל שלנו. זהו בלבול נפוץ. כשאתה אוהב 
מישהו, ואוהב אותו באמת, אין זה אומר כלל שאתה 
בהכרח צריך לאהוב את דעותיו. להפך. פעמים רבות 
לך  גורמת  למישהו,  המשמעותית  האהבה  דווקא 
לשנוא את דעותיו, שאתה חש ומכיר שהן כל כך לא 

טבעיות לו. 
עם  את  אוהבים  כך  כל  שאנחנו  בגלל  דווקא  כן  על 
שלו,  והמחודש  הגדול  בעתיד  ומאמינים  ישראל, 
אנחנו נלחמים בכל עוז למען הרוח והתרבות שהיא 
המשמעותי  העתיד  את  לבנות  המסוגלת  היחידה 
המיועד לעם הזה ולחיים האנושיים כולם. כל ויתור 

עקרונות יחסנו לרפורמה ולרפורמים
הרב אלי אדלר-מכינת עצם, נווה
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)הרב  האמריקאיים  הגדולים  מהרבנים  נלמד  בואו 
סולוביצ'יק, הרב פיינשטיין, האדמו"ר מלובביץ ועוד( 
להתחבר  –האם  וקשה  אקוטית  שאלה  בפני  שעמדו 
עם הרפורמים בגופים כמו "איחוד הרבנים" או להיפרד 
ולהתבדל? ) יש לציין כי היו אז מיעוט קטן לאחר חורבן 
סוף  שזה  נראה  והיה  בשואה  האומה  וחורבן  התורה 
היהדות כפי שהכרנו והיום ב"ה הציבור האמוני בעליה 
ובשגשוג..( הם עמדו כחומה בצורה ואמרו "לא!". "לא" 
להכרה  לא  דת,  בענייני  רבני  לאיחוד  לא  גדול-  אחד 

בבתי כנסת שלהם או במנהגיהם.
ציוניים  בעניינים  ולהתקרב  להתאחד  "כן"  אמרו  הם 
מהחלטתם  בהם  יחזרו  שהרפורמים  )ככל  ויהודיים 
ירושלים  ובניין  גלויות  קיבוץ  להוציא  האומללה 
שהרפורמים  לדאוג  ו"כן"  עשרה(  שמונה  מתפילת 
לא יהיו כמו צדוקים ובייתוסים וכתות אחרות שאבדו 
אהבה  של   בעבותות  לקרבם  אלא  היהודי,  מהעם 
תועים,  ואחים  :יהודים  שהם  כמו  אליהם  ולהתייחס 

שלאחר גלות ארוכה התבלבלו. 
לא להיכנס לתוך בתי כנסת שלהם)אפילו לא להתפלל-
כדין בית של ע"ז ממש( אבל כן לקבל את ילדיהם לתוך 
בית ספרנו ולהתייחס בכבוד אליהם כאחים וכשותפים.
להם  אין  מדברים!   והמספרים  הוכיחה,  המציאות 
דור המשך –מדובר על 85% התבוללות, ללא מסורת 
וללא אמונה. הרפורמים והקונסרבטיבים לא מצליחים 

לייצר זהות, תודעה וקשר לעם היהודי. 
מכיוון  לכאן?  שם  שלהם  הכישלון  את  לייבא  למה 
אין להם עם מי לפעול הם מתעקשים להביא  ששם 
שאלוקים  אמונתנו  לעומת  לכאן.  שלהם  ההרס  את 

בחר בנו, הם מנסים לבחור איזה אלוהים מתאים להם. 
לא ניתן להם!  אנו מאמינים באמונה שלמה שהתורה 

הזו לא תהא מוחלפת.
זה  בתפוצות  הנוער  את  מלהיב  שכן  שמה  מעניין 
מדינת  חובת  בארץ.  ונעשה  שנבנה  ומה  הציונות 
החברה  של  היופי  לכל  אותם  לחשוף  לדאוג  ישראל 

הישראלית, בלי זיופים וחיקויים מחו"ל.
תופסת,  לא  הרפורמה  בארץ  האמת,  את  נגיד  בואו 
וטעות  אחריות  חוסר  איזה  אבל  וחילונים,  דתיים  יש 

היסטורית להעצים מרידה במסורת ובתורה!!
איזה פורום רבני ציוני או חרדי ישב בישוב הדעת ושקל 
באיזה  למציאותנו.  חשובים  כ"כ  בנושאים  והכריע 
היסטורית  ראיה  וחוסר  אחריות  וחוסר  דעת  קלות 
הכי  במקום  ישראל  מנהגי  לשנות  ממשלתנו  מעיזה 

קדוש? חבל,חבל מאוד.
לעולם,זה  עליו  לוותר  שאסור  נוסף  משהו  יש  אבל- 
בקרות-הזכות  ובלי  תיאום  ועדות  לחינוך-בלי  הזכות 

להביא תודעה יהודית לחיילי צה"ל!!
מי ייקח אחריות על ביטול תורה במובן הרחב והעמוק 

במכפלות בכמויות ואיכותיות לדורי דורות?!
היו שעלו טענות מגוחכות נגד "תודעה יהודית" ממש 
כמו שהתקיפו בעבר את "ההסדר" ואת ההתיישבות. 
ודגל  החינוך  דגל  את  להרים  צריכה  הדתית  הציונות 
התודעה היהודית הכי גבוה שרק אפשר כי זהו דגלינו. 
ומיותרות. מזיקות  סבוכות  בפשרות  מסתבכים  אנו 

חובה לחזור למה שאנחנו באמת.
נתאחד,נתחזק ויחד נעשה לעמינו ולערי אלוקינו.

נשות הכותל ותודעה יהודית
 הרב דוד פנדל-ראש ישיבת שדרות

עם  של  הגדול  הייעוד  על  ויתור  הוא  בתורה,  וקימוץ 
ישראל. על כן דווקא מכח אהבת ישראל שלנו, שכוללת 
כל יהודי, גם אם הוא רפורמי, אנו נלחמים בכל עוז על 

האחיזה האיתנה בכוחה האלוקי של התורה. 

גבול הפתיחות
להקשיב  לא  למה  והפתיחות?  הדעת  רוחב  איפה 

לרפורמים? למה כל כך ברור לנו שכל האמת אצלנו? 
אמת  היא  אמיתות,  ריבוי  איננה  התורה  תשובה: 
בתורה  יש  אחד.  ושמו  אחד  ה'  אחדותית.  אלוקית 
ורוחב דעת, אך הפתיחות הזו היא במסגרת  פתיחות 
המרחב האלוקי האינסופי הכולל הכל ממש באחדות 

היכולת  חוסר  ולוודאות.  לאמת  חותרים  אנחנו  אחת. 
הוא  אחת  שלמה  אמת  להגדיר  המודרני  האדם  של 
חולשה גדולה ונוראה. הכניעה לתרבות הזו היא הסכמה 
שאין באמת צדק ויושר מוחלט בעולם-הכל מסופק, הכל 
אפשרי, וגם את הרשעה הכי גדולה אפשר להכיל.                       
פתיחות  איננה  במוקד,  האדם  את  השמה  הרפורמה 
באינסוף  נמצאים  והמרחב  הפתיחות  סגירות.  אלא 
אני   - י-ה'  קראתי  המיצר  'מן  הכל.  הכולל  האלוקי 
במרחבי   - י-ה'  במרחב  'ענני  האנושי,  הצר  ממקומי 

העד האלוקיים הצפונים בתורת ה' התמימה. 
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...והתפילין הללו 
     שאני מניח לבני 

     כאן ברחבת הכותל 
             ביום בר המצוה,

הן אותן תפילין 
     של סבו, 

       של סב סבו, של סב סב סבו,
          של הרמב"ם, של הלל הזקן, 

           של יהושע בן נון, 
                  של דוד המלך.

והמסורת הזו, העקשנית, 
    הרצף הלא נתפס, 

    איזו עוצמה, אותן תפילין. ממש.
    ואיך ניתן לשנות, לערער,

ואם לפני שנות דור 
 מישהו היה משנה קצת, והתפילין – 

   הן כבר לא אותן שהיו,
   תזוזה קטנה ואחר כך גדולה...

 ומה בכלל אנו עושים כאן 
   בירושלים?

באין רצף, באין המשך, אולי נשנה, אולי...
 ולמה ציון, ולמה עברית?

  ולמה לחזור לשורשים,
 לשוב למקורות, לארץ אבות,

   לאותן אבנים,
           שהיו אז,

              שהינן היום.

 הרב אליעזר קשתיאל-
ראש הישיבה לבוגרי צבא,עלי

דבר ידוע ומקובל הוא שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, 
וכך היה מאז קום המדינה. משמעות הדבר בראש ובראשונה 
היא שבכל הנוגע למרחב הציבורי, המדינה שומרת על ערכי 

התורה והדת.

הצבא  התנהלות  לגבי  כך  השבת,  שמירת  לגבי  הוא  כך 
בכשרות ובשבת, וכך בכל העניינים הציבוריים.

ומעולם  מאז  ומקובלת  מובנת  הייתה  הזו  ההתנהלות 
הקודש  שמירת  על  האמון  הגוף  כאשר  ישראל,  במדינת 
הרבנים  ובראשה  הראשית  הרבנות  ועודנו  היה  במדינה 

הראשיים לישראל. 

לפגוע  מטרה  להם  ששמו  אנשים  היום  קמו  לדאבוננו 

בדברים הבסיסיים הללו.

הערכים  בכל  לפגוע  כוחם  בכל  פועלים  הרפורמים 

המקודשים במדינה. מה שהחל כפגיעה בתודעה היהודית 

בצה"ל, התפשט לאחד המקומות המקודשים ביותר כיום 

לעם ישראל, הכותל. 

מדרום  לתפילה  רחבה  להם  הוצעה  פשרה,  ליצור  כניסיון 

לרחבה הנוכחית, כביכול מקום זה אינו חלק מהכותל. אך יש 

לדעת שאין זה כך. קדושת הכותל אינה מסתכמת אך ורק 

ברחבה בה מתפללים היום, אלא הכותל קדוש לכל אורכו. 

לראש  במכתבם  תשכ"ט  בשנת  כבר  הדור  גדולי  פסקו  כך 

הממשלה דאז, גולדה מאיר. 

כפי שמעידים הרפורמים עצמם, דרך מאבקם על הכותל, 

לתודעה  ולהכניס  לגיטימציה,  לעצמם  לייצר  מנסים  הם 

הזרמים  את  גם  בתוכה  כוללת  היהדות  כי  הציבורית 

יסתפקו  שלא  מאיימים  הם  והקונסרבטיביים.  הרפורמיים 

בפשרה המוצעת בכותל, אלא ידרשו יותר מכך.

גויים כחלק  כבר כעת, הם קיבלו אישור מהבג"ץ להטביל 

מתהליך "גיור" במקווה ציבורי.

הם חותרים ופועלים להפוך את המדינה היהודית למדינת 

כל אזרחיה.

כאמור, כחלק ממגמתם לפגוע ביהדות ובערכיה, השפיעו 

ולחצו גורמים רפורמיים להוציא את תחום תודעה יהודית 

מידי הרבנות לאגף כוח אדם, כדי שיוכלו לפגוע בפעילות 

ברוכה זו ולהכניס לצה"ל ערכים זרים ליהדות, וכך בתחומים 

רבים נוספים.

הרפורמים מנסים בכל דרך ובכל מקום אפשרי לקבל הכרה 

ולהיחשב כזרם לגיטימי ביהדות ובציבוריות הישראלית.   

אך האמת צריכה להיאמר: הרפורמה אינה חלק מהיהדות, 

פועלים  הרפורמים  להיפך,  כזו.  הייתה  לא  היא  ומעולם 

במשך השנים לפגוע ביהדות ולקעקע את יסודותיה.

ההלכה וקיום המצוות היוו תמיד את הבסיס ליהדות שאין 

לסור ממנו, ואילו אצל הרפורמים אין זה כך: לשיטתם ניתן 

– אין צורך לקבל תורה  גויים לכל דבר  ולהישאר  להתגייר 

ומצוות; ניתן להתחתן עם גויים; ואף בני אותו המין יכולים 

להינשא ועוד על זה הדרך.

מוטל עלינו להתריע ולהכריז באופן חד משמעי: מי שאינו 

ע"פ  ורק  אך  שפועל  מי  ולתורה,  להלכה  מחויבות  חש 

ראות עיניו, אינו שייך לתורה ואין הוא כלול בשבעים פנים 

שבתורה.  

הרפורמים והמדינה היהודית 
הרב צבי קוסטינר-ראש ישיבת מצפה רמון
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פרנק  פסח  צבי  הרב  ירושלים,  של  רבה 
רבה  ברכה  לו  מאחל  "אני  אליעזר:  הציץ  למחותנו 
תנועת  נגד  לשעתם  ונחוצים  החשובים  מאמריו  על 
ירושלים  בחומת  צפרנם  לנעוץ  האומרים  הריפורמים 
אדני  על  בנויים  מצאתים  הנכונים  מאמריו  על  ובעברי 
שנזדרז  זה  צעדו  על  יהי'  וברוך  בריא  והגיון  ההלכה 
אשר  ולענה  פרה  שרש  תנועת  נגד  ה'  מלחמת  ללחום 

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגי'. 
איסור  לאסור  פס"ד  יצא  תשט"ז  הקיץ  בראשית  וכבר 
שהוא,  אופן  באיזה  בחו"ל  הריפורמים  עם  להשתתף 
וכמו"כ עוררנו לאנשי מעשה אל שמועה כי באה שהם 
ודרשני  בפעיה"ק  ריפורמי  והיכל  בנין  להקים  אומרים 
יגשו  ח"ו  אם  זו  מצוה  למלחמת  ולהתכונן  להתלכד 
לבצע זממם. ולפ"ד נחוץ הוא לסדר אסיפת רבנים גדולה 
שלא  עליהם  להכריז  תופעתה  בראשית  הרעה  פני  לקדם 
היא  גרועה  הזאת  המפלצת  כי  עולם,  עד  ה'  בקהל  יבואו 
מכל סוגי החילוניים למיניהם כבפעולותיהם הנם מכניסים 

אנדרלמוסיא בעולם ומגבירים כח הסט"א רח"ל...
לחיזוק  לעשות  יפנה  אשר  בכל  יצליחהו  ...והשי"ת 
גורל  על  הרשע  שבט  ינוח  שלא  הנאמנה  היהדות 
קרנות  תרוממנה  אגדע  רשעים  קרני  וכל  הצדיקים, 
ציץ  ")שו"ת  פרנק.  פסח  צבי  הנ"ל  יום  באעה"ח  צדיק. 

אליעזר ח"ה(
ציטוט מפסק הדין של הרב פרנק בתשט"ז: "וידוע הדבר 
שהרפורמים הרעו לעם ישראל רעה גדולה מאוד, ומה 
שלא הצליחו המיסיונרים הנוצרים הצליחו הרפורמים, 
להסית ולהדיח מעם אלוקי ישראל מאות אלפי נפשות 
כל  כך  על  ידיהם  סמכו  וכבר  החיים...  מארץ  שנכרתו 
להתייחס  יש  תורה"ק,  ודת  דין  פי  שעל  ישראל,  גדולי 
אליהם, כל עוד לא חזרו בתשובה, כאל נכרים גמורים, 
לבא  שאסור  ועאכו"כ  עכו"ם,  פת  ופתם  –נסך  יין  יינם 

אתם ח"ו בקשרי חיתון...."

ממצב  שמועה,  אלי  "באה  קוק:  הראי"ה  מרן 
כי  בקרבי.  נשבר  ולבי  במדינותיכם,  הנאמנה  היהדות 
אלה אשר השחיתו את כרם ד' צבאות  עלה הפורץ, של 
בית ישראל, וידיחו רבים מאחרי ד' אלקי ישראל ותורתו 
מחנה  בתוך  גם  הרפורמיים,  המתחדשים  הנאמנה, 
החרדים פנימה, ורבים התחילו להיות נמשכים אחריהם 
ועקרי  היהדות  שיסודי  עולם,  מוסדי  לעקור  בשגגה, 

תורה שלובים עמם. 
בהדברים המסורים  הקודש,  בחומת  התחילו  והפרצים 
על  חותמם  את  הקובעים  בהקהל,  והנעשים  לציבור, 
הכנסיות,   - בתי  סדרי  והם  בכללותה,  העדה  צורת 
בצורת בנינם ובדרכי הקודש של הליכותיהם ומנהגיהם 
רעה  אל  שמרעה  כך,  לידי  באו  והדברים  הקדושים. 
יצאו, ועבירה גוררת עבירה והריסה גוררת הריסה, עד 
לכל  הקדושה  בהמסורה  יד  ששלחו  כאלה  שנמצאו 
ישראל קדושים מאז ומעולם לעשות בבתי - הכנסיות 
המהרסים  ואשר  לבד,  נשים  ועזרת  לבד  אנשים  עזרת 
הקדוש  הסדר  את  לבטל  התחילו  אשר  הראשונים 
שרובם  בידם,  עלתה  מה  אנחנו  יודעים  הזה,  והמחויב 
וכל  האמונה  יסודי  כל  ומזרעם  מהם  נשתכחו  ככולם 
גויי  בין  ונבלעו  נשתמדו  מהם  והרבה  ישראל,  קדושת 

הארץ ונכרתו לגמרי מבית ישראל, ואשר לא עשו עדיין 
כאברים  הם  הנה  המכלה,  השמד  של  הזה,  הצעד  את 
מדולדלים בגוף האומה, בלא תורה ובלא אור של יהדות 
שבהם  והטובים  עליהם,  וכלות  רואות  ועינינו  אמתית. 
מתחרטים על עונות אבותיהם, אחרי שהם רואים את 

חורבנם הרוחני".    ]אורח משפט לה[

הרב משה פיינשטיין:
והקאנסערוואטי  הרעפארמער  הרשעים  "כתות 
במדינתנו  שמצויין  והקונסרבטיבים(  )הרפורמים 
בעוונותנו הרבים, שהרבנים שלהם הם כופרים בהרבה 
עדות  לקבל  צריך  ואין  לעדות  ופסולים  הדת  עיקרי 
עליהם בבית דין )כי דרכם ידועה(. )חלק אה"ע א' סימן 

פה(

הרב אליעזר וולדנברג )הציץ אליעזר (
"מצב מיוחד לנו במלחמת - מגן ומלחמת - תנופה עם 
פוקרים  סתם  מעם  שאת  ביתר  הרפורמים   - הרבנים 
של  בקשר  התאגדותם  בגלל  היא,  והסבה  בישראל. 
רשעים שאינו מן המנין תחת שם אשר הוא כשלעצמו 
את  לבתר  שהוא  שאיפותיהם  תוכן  את  וממצה  מעיד 
התורה לבתרים ככל העולה על רוחם מתוך כחד וכחש 
ולהעמידה  מתוכנה  היהדות  את  ולרוקן  סיני   - לתורת 
בסופו של דבר ככלי שאין בו חפץ, והכל תחת מסוה של 
דת ובגושפנקא של רבנות, בסירוס וסילוף דת - משה 
וקבירת שם בעליה האמיתיים של הרבנות, ועל דא הוא 
שיצא הקצף בזמנו לפני יותר ממאה שנה על ידי גאוני 
האורבת  הגדולה  המיוחדת  הסכנה  בהווכחם  הדורות, 
וכדאמר  המקורית.  היהדות  של  קיומה  לעצם  מזה  לנו 
לה ינאי מלכא לדביתיה: "אל תתיראי מן הפורשין ולא 
ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין שדומין לפרושין 
שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס" )סוטה 
כ"ב ע"ב(.               ]צי"א ח"ה פתיחה פ"א[

הרב צבי יהודה קוק 
מסירת  על  דיבורים  תשל"ז-בעקבות  בניסן  מכ"ד  כרוז 
ע"מ  הרבנות  ולא  העירייה  לאחריות  מהכותל  חלק 

לאפשר בו תפילות שלא עפ"י ההלכה:

נספח א' – דברי גדולי התורה זצ"ל ביחס לרפורמים:

 הרב אליעזר קשתיאל-
ראש הישיבה לבוגרי צבא,עלי

לידע להיודע ולהודיע.
הכותל־המערבי הוא שייך לכל ישראל.

 שכינה לא זזה מכותל־המערבי 
)ע"פ מדרש תהלים יא, ג; זוהר שמות ה ע"ב; ועוד(,

 ו"ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו" 
)שיר השירים ב, ט; ע"פ שמות רבה פרשה ב, ב; ועוד(,
 ושכינה אינה בטילה )רמב״ם הלכות בית־הבחירה(, 

וקיים בה בכל־תקפו קידוש־השם הגדול של ד׳ אלהי ישראל ונצח 
עוזו, הנותן תעצומות לעם, לארץ הזאת ולעיר הזאת, אשר כולה 

נקראת בשם ד׳ אשר עליה ובתוכה, בתקומתה ובתחייתה.

ירושלים לא נתחלקה לשבטים.
ושלטונות העיריה של ירושלים אין להם שום ענין זכות ורשות 
 ואפשרות השתלטות על כל שטחו וסביבתו של כותל־קדשנו 

של כל ישראל.

 ואוי־ואבוי לכל אשר יעיז לפגוע במשהו בחרדת־קדושת כתלנו 
ואשר לו וִאתו,

ואין מקיפין בחילול־השם, והיתה יד ד׳ בו ובמשפחתו.
 וכולנו נתברך בברכת ד׳ מציון ונראה בטוב ירושלים, 

עיר הקודש והמקדש.
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נספח ב' : "זאת התורה לא תהא מוחלפת" – 
עדכונים מהמתרחש  לאחרונה:

והקונסרבטיביות  הרפורמיות  שהתנועות  שנים  מזה 
בקרב  ביהדות  לגיטימי  כזרם  להתקבל  דרך  בכל  מנסות 

הציבור הישראלי אך ללא הצלחה ממשית.

הצלחות  מספר  אלו  תנועות  קצרו  לאחרונה  לצערנו, 
ביהדות  ביותר  חמורה  פגיעה  המהוות  משמעותיות 

במדינת ישראל.

את  המתארת  קצרה  אקטואלית  סקירה   להלן 
ההתפתחויות האחרונות:

על  ישראל  ממשלת  החליטה  התשע"ו,  בשבט  בכ"ח   .1
הקמת רחבה נוספת ליד הכותל המערבי שתשמש מקום 
תפילה לארגונים שאינם הולכים בדרך מסורת אבותינו 

ושלא תחת אחריות הרבנות הראשית.

ההחלטה כוללת מינוי נציגים של הארגונים הרפורמיים 
הרחבה,תפילה  את  שתנהל  למועצה  והקונסרבטיביים 
ע"פ "המנהג" של הארגונים הנ"ל, הקצאת תקציב נדיב 
רפורמי,  כנסת  בית  בעצם  שהיא  הרחבה  לניהול  מאוד 
וכן שינוי מבנה הכניסה לכל רחבות הכותל המערבי כך 
כניסה  מסלול  בו  וייתוסף  החדשה  לרחבה  גם  שיוביל 

מעורב לנשים ולגברים.

בהמלצות הועדה שעל פיהן התקבלה החלטת הממשלה 
נאמר שאחת הסיבות לכינון הועדה הייתה: "מזה זמן רב 
דורשים הזרם הקונסרבטיבי והרפורמי ביהדות כי תינתן 

להם אפשרות להתפלל כדרכם ועל פי מנהגם בכותל".

בהחלטה זו ישנה בעצם הכרה ברפורמיים ובקונסרבטיביים 
כזרמים לגיטימיים ביהדות. וכל זאת במקום המקודש ביותר 

לעם ישראל!

בג"ץ  פסק  התשע"ו,  אד"ר  ב'  ב-  זו,  להחלטה  סמוך   .2
שיש לאפשר טבילות לצורך גיור רפורמי במקוואות של 
המועצות הדתיות כיון שלא יתכן להפלות בין מתגיירים 

מזרמים שונים.

מן  כחלק  ברפורמיים  להכרה  המגמה  ברורה  כאן  גם 
היהדות.

ראובן  המדינה  נשיא  השתתף  האחרון  בחנוכה   .3
מדליקת  ובו  בארה"ב  חגיגי  נרות  הדלקת  בטקס  ריבלין 
הנרות הייתה רבה רפורמית שגם בירכה "שעשה ניסים 

לאבותינו ולאימותינו.."

4. בחודש חשוון בנאום בכנס בארה"ב אמר ראש הממשלה 
ישקיעו  הסוכנות  עם  יחד  ישראל  :"ממשלת  נתניהו 
ויחזקו את הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות בתוך 
רפורמיות  לקהילות  כזו  הכרה  כי  לציין  יש  ישראל". 
במדינת ישראל לא ניתנה ע"י שום ראש ממשלה בעבר.

הביטחון  שר  בתמיכת  הרמטכ"ל  החליט  לאחרונה   .5
להוציא את תחום "תודעה יהודית " מידי הרבנות הצבאית 
זה  מהלך  הקמתה.  מיום  התחום  על  אחראית  שהיתה 
נדחף ע"י הארגונים הרפורמים והקונסרבטיביים על מנת 
צה"ל  לחיילי  רפורמיות  דעות  החדרת  של  מגמה  לחזק 
מערך  בראש  העומדת  כי  לציין  יש  יהדות.  של  במסווה 
ההדרכה של חיל החינוך –שמוביל את המאבק ברבנות 
התנועה  ראש  של  אשתו  הס  יעל  אל"מ  הצבאית-היא 

הקונסרבטיבית בישראל.

והקונסרבטיביים  הרפורמיים  הארגונים  למעשה,   .6
הבאות  –בפעולות  ובנסתר  בנגלה  העת-  כל  שותפים 
זרה  רוח  ולהשפיע  בישראל  היהדות  צביון  את  לשנות 
הדוגמאות  אבותינו.  למסורת  הנאמנה  היהדות  תחת 
ישראל)גם  רבני  בסמכות  לפגוע  ניסיונות   : רבות  הם 
באמצעים משפטיים(, הגשת בג"ץ שיחייב את המדינה 
נישואין אזרחיים, מאבקים לאפשר חילולי שבת  לייסד 
בתי  לתקצוב  התנכלות  ובמסחר,  בתחבורה  ציבוריים 
ספר תורניים ותלמודי תורה, התנכלות לבתי דין לממונות 

ועוד רבים, תקצר היריעה מלמנות את כולם.

את  ולהציב  הנאמנה  היהדות  דגל  את  להרים  נמשיך  אנו 
והציבוריים,  הפרטיים  חיינו  כמנהיגת  האלוקית  התורה 
אנושית.  וסברה  חכמה  בשום  מוחלפת  תהא  שלא  תורה 
ביהדות  לפגוע  הניסיונות  בכל  ולהילחם  להיזהר  נמשיך 
ישראל  מדינת  על  נשמור  דורות,  מדורי  לנו  המסורה 

האהובה לנו מפני פגיעה בנשמתה-תורת ישראל. 

מרכז ליב"ה - 'ליבה יהודית בציבוריות הישראלית'
פועל לחיזוק צביונה היהודי של מדינת ישראל: בהסברה, בחקיקה ובפעולות ציבוריות.

למידע, לפעילות ולתרומות:
אתר: www.libayehudit.org    דוא"ל: libayehudit@gmail.com  טלפון: 050-5515573

להקמת סניף  ליב"ה מקומי או לקבלת עדכון שבועי ניתן לפנות עפ"י הפרטים לעיל.

השבת, פרשת כי תשא, מתקיימת בקהילות ברחבי הארץ שבת התעוררות והסברה 
 בנושא-"עם אחד,תורה אחת,כותל אחד!"   

בה יעסקו בסוגיית הרפורמים לאור ההתפתחויות החמורות האחרונות.


