
יהדות על סדר היום

קמפיין

י״ח-כ״ז בחשוון תשפ״ב
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רקע

המדינה,  הקמת  מאז  לראשונה  אך  מעטים,  חודשים  פועלת  הנוכחית  הממשלה 

הקואליציה כוללת כוחות בעלי עוצמה המעוניינים לנתק את היהדות מהמדינה ולהפוך 

את ישראל למדינת כל אזרחיה. המדיניות המובלת על ידי ממשלת ימינה בכל הקשור 

לצביון היהודי והלאומי מסכנת את עתידה היהודי והלאומי של מדינת ישראל, בניגוד 

גמור לערכי היסוד שהציגו לבוחרים. 

על הכוונת נמצאים כמעט כל הנושאים המרכזיים המביאים לידי ביטוי את יהדותה 

של המדינה: גיור רפורמי, נישואין אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת ועוד. 

המהלך כולו נעשה בכסות של שיפור מערכת הדת, "שדרוג והנגשת הערכים היהודיים 

של המדינה לאזרחיה" - מסגור של המצב כאילו אסור בשום אופן שהמציאות תמשיך 

להתנהל במתכונתה הנוכחית, ויש צורך דחוף "לעשות משהו" כדי להבריא את המערכת 

הדתית. ואת כל זה צריך לשנות דווקא ע"י הפרטת שירותי הדת בחקיקה.

הדיון הציבורי מתנהל באופן מכוון על כל תחום בפני עצמו, האם הוא תורם לשיפור 

שירותי הדת או לא. באופן זה נפרס מסך עשן שלא מאפשר לזהות את המאבק הכולל 

שנעשה לצורך החלשת הצביון היהודי של המדינה.

במקביל, בתחום הלאומי הממשלה תלויה באופן מוחלט במפלגת רע"ם, ומאפשרת 

פגיעה קשה בחוסן הלאומי של ישראל, במשילות ובהתרעת גורמים עוינים למדינה, 

גם כאן בהתאם לתפיסות השמאל הקיצוני.

התחושה היא שהממשלה דוהרת לתהום ואין משהו שנעשה כדי לעצור אותה.
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מטרת העל 
לעצור את הפגיעה בזהות היהודית של המדינה

מטרות הפעילות 

יצירת דה 
לגיטימציה לבנט 
ולימינה בציבור 

הדתי לאומי.

בניית תודעה ציבורית 
לקשר שבין הפגיעה בצד 
הלאומי לפגיעה בצד של 

הזהות. שתי החזיתות 
משתלבות למאבק אחד 
בעל בסיס ערכי משותף 
המקדם את מטרת העל 
האחת: הפיכת מדינת 
היהודים למדינת כל 

אזרחיה.

לחשוף את הציבור 
למהלך הכולל של 

הפגיעה בצביון 
היהודי של המדינה. 
כלומר, לא מדובר 

באוסף סוגיות 
שעניינם שיפור 

שירותי הדת.

לעורר גורמים 
נוספים בציבור הדתי 

לאומי ובארגוני 
המגזר השלישי 

לפעול נגד הפגיעה 
בצביון היהודי 

ולחיזוק המדינה 
היהודית
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המסר המרכזי

הממשלה הנוכחית פוגעת אנושות 
במדינה היהודית 

ומגשימה את חלומו של השמאל הקיצוני: 

להפוך את מדינת ישראל 
למדינת כל אזרחיה

הציונות הדתית לגווניה. 
קהל שהצביע למפלגות הימין 
ולא מודע לתהליך שמתרחש

קהל היעד
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דף הנחיתה של הקמפיין 

חומרי הקמפיין המרכזיים

1

הצגות דף: 3,365



6

2

חוברת הקמפיין
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סרטון הקמפיין

3

צפיות: 13,243
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4

5

ערוץ 7: ארגון 
חותם: "ממשלת 

בנט-קריב-
עבאס פוגעת 

בזהות היהודית 
של המדינה"  

סרוגים: "ממשלת בנט-קריב-
עבאס פוגעת בזהות היהודית" 

כתבות בתקשורת
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6

7

Ynet: כתבה על 
רפורמת הכשרות 

עם התייחסות של 
חותם לנושא  

ראיון רדיו ברשת ב' של מנכ"ל חותם: רפורמת הכשרות הינה הרסנית לציבור שומר 
הכשרות בישראל  

כתבות בתקשורת
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8

9

ערוץ 7: מנכ"ל חותם: כשרות בהשגחת מתן כהנא ויוליה מלינובסקי היא בדיחה עצובה 

סרוגים: תגובה של עמיטל 
בראלי על דבריה של ח"כ יוליה 

מליקובסקי שלעגה לכשרות 

כתבות בתקשורת
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10

ערוץ 7: ארגון חותם דורש: ממשלה יהודית למדינה יהודית

כתבות בתקשורת
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11

12

ערוץ 7: "אם 
מחברים את 

הנקודות 
התמונה 

ברורה: אנחנו 
בדרך למדינת 

כל אזרחיה" 

סרוגים: צפו: צעד אחר צעד; 
הופכים אותנו למדינת כל 

אזרחיה 

כתבות על הסרטון



13

ההפגנה הגדולה בת״א – דורשים 
ממשלה יהודית למדינה יהודית!

לא  אותו  גודל  בסדר  אלפים  הפגנת  בת"א,  הגדולה  בהפגנה  להשתתף  זכינו 
ראינו מזה זמן רב. המפגינים והדוברים בטאו את זעקתו של ציבור הולך וגדל 
שקורא תיגר נגד הפגיעה במדינה היהודית בממשלה הנוכחית. בהפגנה הוקרן 
סרטון הקמפיין של 'חותם' )הסרטון שמופיע כאן למעלה( וחולקו מאות כרזות 

ושלטים של 'חותם' לציבור הרחב שהניף אותם בהתלהבות רבה. 
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ערוץ 7: מאות הפגינו מול ביתה של השרה שקד 

בנוסף, התקיימה מחאה ליד ביתה של איילת שקד ביוזמת ארגון 'הקו 
האדום', מנכ"ל 'חותם' השתתף בפאנל שהתקיים במקום.
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רחובות בעיר הבירה שינו את שמם – 
בהתאם לשינוי במדיניות הממשלה:

14

ערוץ 7: תושבים הופתעו: רחוב "פוסט ציונות" 
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Jewish Press: שינוי שלטי רחובות בירושלים כמחאה על מדיניות הממשלה 
 Right-Wing Group Changes Jerusalem’s Street | לשינוי ערכים ציוניים

Signs to Protest Government’s Altering of Zionist Values

סרוגים: תושבי ירושלים הופתעו: שמות הרחובות הוחלפו  
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ההפגנה בבאר שבע

15

במדינה  הפגיעה  נגד  באר שבע  במרכז  הפגנה  'חותם' התקיימה  ארגון  ביוזמת 
היהודית, בהשתתפות תושבים מקומיים וארגון 'ליבה'.

סרוגים: מפגינים בבאר שבע: אין לכם מנדט למחוק את המדינה היהודית 

אתר 0404: הפגנה נגד 
מדיניות הממשלה בבאר שבע: 

"אין לכם מנדט למחוק את 
המדינה היהודית" 



18



19

מאמרי דעה והתבטאויות 
של אישים שונים לתמיכה במסרי הקמפיין

17

הרב אליקים לבנון: "שר הדתות מכריז מלחמה"
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18

19

פודקאסט עם הרב שמואל אליהו - המאבק על הזהות היהודית של 
המדינה  

הרב ד"ר אליהו זיני: הרס רוחני במסווה של רפורמת כשרות  
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20
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הרב אהרן אגל-טל: למה לא תצלח המזימה למחיקת היהדות במדינת ישראל? 

הרב יובל יוסף: אין לכם מנדט לפגוע בשירות הלאומי-יהודי:

הרב יובל יוסף, בשם 'פורום מובילות בשירות', התבטא נגד הפגיעה בצביון 
היהודי של המדינה במסגרת הממשלה הנוכחית, ונגד פגיעה אפשרית 

בשירות הלאומי בשל האג'נדה הפרוגרסיבית שמקדמת ממשלה זו.
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אליה מימון, חבר פורום יוזמה אזרחית: הממשלה הקיימת מנסה לסלול 
את דרכנו למדינת כל אזרחיה  

שילה אופיר: אינטרסים כבדים באצטלה של ניקיון כפיים וקידוש ה'  
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אסף פאסי: הגיע הזמן להתווכח

"אנו מצויים בליבה של התרחשות פוליטית מסוכנת בה במסווה של "שלום 
בית" "איחוי" ו"ריפוי" מוחקים את היהדות שלנו. מתוך רצון לא להתנגש 
עם ערכים אוניברסליים, ועם "קובעי דעת קהל" אנחנו שותפים לפגיעה 
ביותר  ובקשר החזק  הזו,  חיים בארץ  בזכותו אנו  אנושה בבסיס המהותי 

שיש לנו כעם יהודי. יהודים- הרימו ראש. השמיעו קול!"
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מאמר מערכת ב'עולם' קטן' קורא לציבור לצאת למחאה נגד הפגיעה 
במדינה היהודית, בהתאמה למסרי פעילות ההסברה שלנו
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דוגמאות לשיח ברשתות 
החברתיות על הקמפיין

26

מסרי הקמפיין הדהדו חזק ברשתות החברתיות. בין היתר, אישים שונים כמו ח"כ ד"ר שלמה 
קרעי, הפובליציסט מני אסייג ועוד, שיתפו והפיצו את המסרים שלנו. 

להלן כמה דוגמאות: 

מעורבות:954          חשיפה: 10,991
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מעורבות:323          שיתופים: 74          תגובות: 86

חשיפות: 189,216
קליקים על קישור: 1,791
מעורבות בפוסטים: 1,240

צפיות בסרטון: 27,955
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תוצאות הפעילות 

המסרים של הקמפיין 
מהדהדים ומתקבלים באהדה 
ע"י ציבור רחב וגופים נוספים 

שפועלים בנושא

אלפים בציבור הדתי לאומי 
ובציבור הרחב נחשפו 

למסרים של הקמפיין במגוון 
ערוצים: אתרי חדשות, 

רשתות חברתיות, פעילות 
בשטח ועוד

התודעה שהמאבק המרכזי 
שמתנהל מול הממשלה הוא 
המאבק על זהותה וצביונה 

היהודי של המדינה, מחלחלת 
ומתקבלת בשטח. הציבור 

הרחב רוצה בחיזוק היהדות 
הממלכתית וקורא: די לפגיעה 

במדינה היהודית



ומה בהמשך?

קמפיין "אין לכם מנדט" 
יצר הדים תקשורתיים

ויצר שינוי בתודעה,
אך עבודה רבה לפנינו

כולנו נרתמים 
ומרחיבים את המעגלים 

למאבק על זהותה 
היהודית של המדינה!
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