
קריאת רבני ישראל
וראשי הישיבות

אנו, רבני� וראשי ישיבות, המאמיני� כי צה"ל הוא חלק בלתי נפרד מתהלי שיבת ציו� ומחנכי� את תלמידינו 
לנאמנות ומסירות לצבאנו, מבקשי� להתריע כי בתקופה האחרונה צבאנו היקר עסוק ג� בקידו� תפיסות תרבו�
באר�  ואחיזה  צר  מיד  ישראל  עזרת   – צה"ל  של  העיקרי  תפקידו  חשבו�  על  הבאות  קיצוניות  ליברליות  תיות 

קודשנו, ופוגעות בקדושת המחנה ובאחדות הע�.

תופעה חמורה זו באה לידי ביטוי לדוגמה בניסיונות החינו מחדש של קציני צה"ל, בפקודת השירות המשות�, 
בניסיונות להקשות על בנות דתיות מלקבל פטור משרות צבאי ולשכנע אות� שלא לפנות לשרות לאומי אזרחי 

אלא לשרות צבאי ועוד.

לאור זאת אנו מחזקי� את תלמידינו ואת כלל חיילי צה"ל בכל מקו� שה� לעמוד בנחישות ובמסירות על חובת� 
המוסרית, האנושית וההלכתית בכל הקשור לענייני העירוב בי� המיני� וקדושת המחנה, בכל מקו� שיבואו לידי 

דרישה שאינה לגיטימית ואינה מוסרית.

אי הסכמה לפעולות האסורות על פי תורתנו, ומנוגדות ג� לכל הגיו� אנושי בריא של התנהלות מסגרת צבאית, 
מונעת את צה"ל מלהתדרדר לשפל מוסרי ואנושי.

בנוס�, ברצוננו להביע מחאה נמרצת על הניסיונות של גורמי� שוני� למנוע אמירות תורניות של רבני ישראל בעניי� 
שירות הבנות בצה"ל ובענייני� אחרי� העומדי� על סדר היו� ולתמו בכל רב שמביע את דעתו ההלכתית והמוס�

רית הנאמנת לתורה ולחז"ל ללא משוא פני� וללא התנצלות כפי שנצטווינו (דברי� א, יז): "לא תגורו מפני איש".
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- רשימת הרבני� על פי �דר הא’ ב’ -


