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מרכיבים את הפאזל

ורואים את
התמונה המלאה

הממשלה הנוכחית החלה בסדרת פעולות שלטענתה נועדה לשפר את שירותי הדת.
אך כשרואים את התמונה המלאה כבר לא ניתן להתעלם:
ממשלת בנט  -קריב  -עבאס מובילה מהלך שיפגע באופן קשה בצביון היהודי של המדינה.
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תחומי הפגיעה

בצביון היהודי של המדינה

פגיעה בגיור הממלכתי  -קידום
חוק גיור שיפגע בגיור הממלכתי
ויאפשר תהליכי גיור מקוצרים
ללא קבלת מצוות

פגיעה בשבת
הציבורית
 הממשלהמקדמת עבודה
1
בשבת בענף ההייטק
ומקדמת תחבורה
2
ציבורית בשבת

פגיעה
בכשרות
הממלכתית -
כך שכל גוף פרטי
יוכל להקים מערך
כשרות ללא כל
מחויבות להנחיות
כשרות אחידות

פגיעה במוסד המשפחה –
בעקבות הודעת שר הבריאות
הורוביץ לבג”ץ ,3בג”ץ אישר
4
פונדקאות ללהט”ב

חיזוק מעמד הרפורמים –  .1על פי ההסכמים
הקואליציוניים נפתח אגף לרפורמים במשרד
התפוצות .2 5ח”כ גלעד קריב ,מנכ”ל התנועה
הרפורמית בישראל ,מונה ליו”ר ועדת החוקה

פגיעה בקדושת
הכותל  -קידום
מתווה הכותל
ע"י הענקת הרחבה
הדרומית לרפורמים

פגיעה בעצמאות
בתי הדין  -הרכב
הוועדה למינוי דיינים
שונה באופן שגורמים
ליברליים ישפיעו על
בחירת הדיינים ויכניסו
תפיסות עולם זרות למסורת
ישראל למוסד זה

פגיעה במוסד הנישואים  -השרה
מירב מיכאלי הודיעה שהיא מקדמת
נישואים אזרחיים בישראל
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הפגיעה בחוסן הלאומי
של ישראל
במסגרת הממשלה הנוכחית
מעבר לפגיעה בצביון היהודי של המדינה ,הממשלה הנוכחית פוגעת פגיעה חמורה
בחוסן הלאומי של ישראל .להלן כמה דוגמאות לפעילות הממשלה בהקשר זה.
הכשרה של  3כפרים לא חוקיים
בנגב שיושבים על שטח של
כ 11,000-דונם תוך  45יום.
הממשלה התחייבה להעביר
עשרות מיליארדי ש"ח למפלגות
הערביות לקידום מטרותיהן
תוך  9חודשים תוגש תכנית
להסדרה כללית של הכפרים בנגב.

רע"מ קיבלה את תפקיד יו"ר ועדת
הפנים ,את יו"ר הוועדה לענייני
החברה הערבית ,סגן שר במשרד
רוה"מ וסגנות יו"ר הכנסת.
הרשימה המשותפת  6 -מנדטים
בלבד בבחירות האחרונות ,קיבלה
שני חברים בוועדת הכספים ,בדיוק
כמו הליכוד  30 -מנדטים

ח"כ אבתיסאם מראענה מונתה
למ"מ קבועה בוועדת חוץ
וביטחון ,וכן לראש הוועדה
לענייני העובדים הזרים בכנסת.
מראענה אמרה בעבר אמירות
אנטי-ישראליות ,כמו" :אם הייתי
יוזמת תסריט אפוקליפטי ,הייתי
משמידה את זיכרון יעקב .אדגיש:
בלי להרוג ,אבל לחזור לארה"ב
או לפולניה".
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שתי חזיתות,

מגמה ברורה אחת

ממשלת
בנט-קריב-עבאס

פגיעה בחוסן
הלאומי של מדינת
ישראל

פגיעה בצביון
היהודי של
המדינה

התוצאה:

הפיכת ישראל
למדינת כל אזרחיה

יהדות על סדר היום

איחוד זירות המאבק
בעיני השמאל הרדיקלי

איחוד זירות המאבק בדרך אל מטרת העל – הפיכת ישראל
למדינה שאיננה מזוהה עם הצביון היהודי אלא מדינת כל אזרחיה,
בא לידי ביטוי בדבריהם של האישים הבאים:

ח״כ גלעד קריב,

מיקי גיצין,

יו״ר ועדת החוקה ,מנכ״ל התנועה הרפורמית:

מנכ״ל ‘הקרן החדשה
לישראל׳:

“יש ויכוח בין שני מחנות על דמותה של
מדינת ישראל .כל מי שעוסק בצדק חברתי
או בסכסוך הישראלי פלסטיני צריך להבין
שיש פה בסיס ערכי משותף וצריך לשאוף
לסולידריות ואיחוד מאבקים״

“לא צריכים לבחור עוד בין
חופש הדת ,צדק חברתי
כלכלי או מלחמה בכיבוש.
הכל משתלב יחד״.

הדברים נאמרו במהלך דיון חירום שכינסה ח”כ מיכל רוזין (מרצ),
6
כיו”ר השדולה לפלורליזם ושוויון אזרחי ()2016

הדברים התפרסמו בתחקיר של ‘המקור’ -
7
חלק א’ ,דקה 09:33
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התבטאויות התומכות
בפגיעה במדינה היהודית
ע״י חברי הקואליציה הנוכחית

פגיעה

פגיעה

בצביו
ן היהוד

י

ח״כ גלעד קריב,
יו״ר ועדת החוקה ,מנכ״ל
התנועה הרפורמית:
“היהדות המתקדמת
[חותרת] להנהגת
הפרדה בין הממסדים
הדתיים ורשויות
השלטון בישראל ,אשר
במסגרתה לא תזוהינה
רשויות המדינה עם זרם
דתי מסוים ולא תוענקנה
8
לו עדיפות״.
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מירב מיכאלי,
שרת התחבורה:
“כפי שביטלנו
את המונופול על
הכשרות  -הגיע
הזמן לבטל את
9
מונופול הנישואין״.

פגי

עה ב
ח
ו
ס
ן
ה
ל

אומי

ח״כ מנסור עבאס,
סגן יו״ר הכנסת וסגן
יו״ר הפלג הדרומי של
התנועה האסלאמית:
“המציאות בישראל
לימדה שכרגע
האפשרות לאחוז
בנשק ולצאת
למלחמת ג׳יהאד
איננה רלוונטית,
ולכן התנועה עסוקה
10
ב׳ג׳יהאד אזרחי׳״.

/https://www.srugim.co.il
https://m.news1.co.il/Archive/001-D-443303-00.html?AfterBan=1
השר הורוביץ" :לא נתנגד לפונדקאות ללהט"בים https://www.israelhayom.co.il/news/law/article/3115743
https://www.ynet.co.il/news/article/skzmu7dao
/https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/1971040
https://thepulse.co.il/26771-2016-06-15-14-59-05
http://10tv.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1272018
ח״כ גלעד קריב ,יחסי דת ומדינה בישראל  -עקרונות יסוד ומצע ,אתר התנועה הרפורמית בישראל,יולי 2011
https://www.inn.co.il/news/500887
https://mida.org.il/2021/01/17/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%A1
%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%91%D7%90%D7%A1
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הצטרפו אלינו!

חייבים לעצור
את מזימת כל אזרחיה

עזרו לנו לשמור על הצביון היהודי של המדינה.
לסיוע בתליית שלטים ,סטיקרים ופעולות נוספות,

להצטרפות 073-3904102

office@chotam.org.il

יהדות על סדר היום

