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 חיפה, ח"י בסיון התשע"ה

  ומחררת ריב בעם מעוררת סלידה ההחלט

 קצין החינוך הראשינאם י ובמקומו, השבעת החיילים בכותל סכבטהוחלט לבטל נוכחותו של הרבצ"ר 
אין מקום לגמגום, מדובר . שכבר הודיע לפני כמה חודשים שיש להוציא את הרבנים מטכסים כאלה

נת ימזמן שמדכבר שקבע  ,את הצהרות החמאס הפרי מנגנון צבאי רקוב, המצדיקושפלה, החלטה נבזית ב
היא מנצלת לחילוניות כח ש המעניק ,רה אלא בכוח. העובדה שצה"ל מנוהל ע"י רוב חילונייישראל אינה מכ

כי על כל מי שבונה על  .שככל שתחלוף מהר יותר מהשטח ייטב לעמנו ,עד תום. זו מציאות חברתית עגומה
והחוצפה מגיעה עד כדי כך, שמוציאים את הרב  בר מחנה.ויום מן הימים תמיד הכח עבש ,כח לדעת

י להציב במקומו איש כד, המקום הקדוש ביותר לעמנו מבחינה דתית, ת מקדשנו, שריד בימרחבת הכותל
ה' כבית חילוני המראה סימני עויינות לתורה!! ואף אחד לא טרח לשאול מה הקשר בין מקום עבודת 

 ?!)בפרט לשיטת צה"ל( ובין חיילים קרבייםמקדשנו 

בות ההסדר יצאו להגנת הרבצ"ר, כאילו העניין הוא מעמדו יעמיתיי ראשי ישזו,  בזויהכתוצאה מהחלטה 
אחרים לחלוטין. בטוחני שאין  ,ה טמון במספר גורמיםש הבעירלא היא. שו. אבל ו אחרר זה א"של רבצ

לכבול את  ו למנוע ממנו דרגת אלוף כבעבר, וגםשהצליחבמיוחד עתה לצה"ל כיום שום התנגדות לרבצ"ר, 
 האזרחית. אףידיו ולמנוע ממנו כל מעמד מכריע בשאלות קרדינליות של החברה הצבאית ו

ה נעוץ במקום אחר. מאז החלו ישיבות ההסדר להשתלב היטב בצבא, הלכה והתפתחה הערכה שורש הבעי
של פתולוגית -פסיכומשמעותית כלפי בוגריהן, עד שהגיע איש אכול שנאת ישיבות ההסדר, באשר שנאה 

כיפות הסרוגות, והוא פי הלכנותו את עויואף הנחיל לבאים אחריו  ,מלאת את לבו, והנהיגל הרבנים מכ
 אלעזר שטרן. 

כחבר בגוף מעשה: ה. וכך היה בראשות אכ"א הראשון ועם יורשמאלף מפגש עדות אישית לכך יש לי מ
יה של שני צעירים עולים חדשים. ומתי האיש קובע לי די לפתור בעקשתי לפגוש אותו כב ,צבאי בכיר

הייתה כה ברורה, בבוקר! הכוונה להניא אותי ממפגש זה  6.45יה? בשעה יתושב חיפה פגישה בקרכ
צה בכיר רשעה כזו. כרב הטכניון, כראש ישיבת הסדר, כמעם ת שלו שאלה אותי אם אסתדר "שישהרל

אפילו לסתם ו ,מטיקה, אמרו נא לי מי היה מעיז לקבוע ליימתהוא אחד מהם שבשלושה תחומים שונים 
התייצבתי כבר ו ,זאתבכל  את הכפפה יםהרהחלטתי ל? בהתחשב במרחקים פגישה בשעה כזואזרח פשוט 

קטנה בנוגע לשני  ג שאלה ובקשהיצאבל היה די שא. 6.45גם אחרי  התבקשתי לחכותשכמובן . 6.35בשעה 
שמפיו  אהיביותר נת המענייהעובדה ו. מוהולי ואלים שאין כאטון השיחה נעשה ברוטצעירים, והנה  עולים

 ,ינות. נאלצתי לספוג ברוטאליות זוהונחלה העוכיצד באופן ברור של שטרן, והיה נשמע  טיעוניובקעו כל 

וניפגש בנידון. אני מחכה זה קרוב  ,נקבע שעוזרו יעמוד אתי בקשרבסופו של דבר, כיון שהכח היה בידיו. 

שכל אחד בתורו  ,אחריו באו ראשי אכ"א !!. עוד לא אבדה תקוותנולאותה פגישה מיוחלת לשבע שנים
 בתחומי שמירת התורה ורוח התורה. ,תיהחליט החלטות המקשות על הצבור הד

ומי אמור ס רשמי של גוף כצה"ל. קבטצבאי בכיר שאין מקום לרב  ,)הרמטכ"ל?( עתה מחליט ראש אכ"א
 ,תוהמחליט בין היתר שחינוך הקצונה בצה"ל גם בענייני יהד ,סים? קצין חינוך ראשיקלהחליף אותו בט

אכ"א להחליט ראש . מהיכן יונקת חוצפה זו של נה יהודיתמבחי מכון רפורמי - 'מכון הרטמן'יתבצע מטעם 
 ,לכפות חילוניות על הדתיים זה כשר מי ילמד יהדות?! מי יכפה יהדות מסוימת על כל הקצונה של העם?!

אין כאן זו?!  ת?! מהיכן יונקת גישה מגועלפסולבם מסורתיים( זה וולכפות דתיות על החילוניים )שר
  צדק!!של הגינות ויושר ולא של לא  ,קמצוץ

א והפסיקו נא עם גישתכם הבולשביקית, לפיה כל צד אמוני הבעלי עמדה מיליטנטית זו:  ,אני קורא לכם

 ,שנות החמשים חלפו !היא כשרה למהדריןאו סתם חילונית אך כל כפייה אתיאיסטית  ,כפייה פסולה
שאם לא הייתי בן  ,! מחובתי להעידעלולה להיות הרסנית לכל המדינה לגישה זו, תגובה של הצבור הדתיהו

הצטרפתי בשמחה אדירה ומתוך  , לו  כעולה חדש השירות הצבאי הראשון שלי לאחרלמשפחת רבנים, 
דתית ואף -שונא צה"ל שנאה עמוקה, בגלל כפיותיו האנטי וממנ הייתי יוצא ,התלהבות בלתי מסוייגת

לשמור  ,הייתה זו משימה כמעט בלתי אפשרית ',מכון וייצמן'אז חוקר בכבר האנטי יהודיות. על אף היותי 
 . 70-בשנות הכל זה התרחש  .במציאות הקיימתי התורה ל פעל חיים יהודיים ע
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אני שכל זה מאחורינו, אך כנראה עדיין לא. לכן י לתומי וחשבתב"ה מאז צעדים רבים בכיוון הנכון נעשו, 
צי חיים אנחנו וחפצי טובת עמנו ומדינתנו. פ  אם ח ,קורא לצה"ל להימנע מחזרה לאותם המקומות האפלים

מקום מפחד שאכ"א יסגור את ישיבתם, ואין צל של ספק שיש  ,י לא יעזו לומר דברים ברורים כאלהעמית
אף ראוי בעיניי, וכזה מחו לסגור ישיבות הסדר. כנצר לשושלת רבנים אין שיקול ששיכי יש  ,לפחד כזה

 .מלמלא את חובתי ולומר את דעתי יום לא יניא אותיהא  

מבחינה  ,פרובלמטי ובעייתי שאין כמוהו ךא מסמיעל אף שה) ישהו רוצה לכבד את מגילה העצמאותאם מ
שרות לבטא את יהדותה של פאת הא ,, עליו לתת למדינתנו, ובראש לצה"ל(אינטלקטואלית ויהודית

כל להיות האיש המייצג אותי כבן לעם ישראל. וי ,תי נסבלללא קצין חינוך שלעיתים מתיר את הב. המדינה
ין ערוך יותר אהדרכון הצרפתי שלי מסוגל לקשר אותי עם אנשים בעלי רמה אינטלקטואלית ואנושית ל

 גבוהה, אף אם הם חברים ב'אורנג' '.

 הרב ד"ר אליהו רחמים זייני
 ראש ישיבת ההסדר חיפה


