
 בס"ד  תמוז תשע"ח

 לכבוד חברי מליאת מועצת בנימין 

, אנחנו מקווים שהקו השומר על האחדות, בהוקרה והערכה על פועלכם כחברי מליאה במועצה

שלוות החיים הגשמיים והרוחניים ושמירת הערכים המציינים את נחלתנו, הוא ינחה ויוביל 

 .אתכם לבירור נכון וישר בסוגיא הנוכחית

'ועד רבני  לתמוך בעמדתמכם פונים אליכם ומבקשים , שובים רביםתושבי בנימין מיאנחנו, 

 לא לאפשר את העברת מכינת 'לפידות' למצפה דני אשר בבנימין.ובנימין', 

מוסד אך הקמת  ,זכותו של כל ישוב לפעול ולעודד מוסדות בתחומואכן אנחנו חושבים ש .1

בתוך תחומי בנימין, גם אם ניסוחו  -המעודד גיוס לבנות דתיות  -כמו מכינה קדם צבאית לבנות 

המובהק אינו כזה, אינו נשאר בתחום אחריותו של ישוב בודד ברחבי המועצה אשר מעונין 

 .יש למוסד כזה השפעה רבה, ודאי בטווח הארוך, על כלל תושבי המועצהבמוסד שכזה. 

ות חשיבה והסכמה של כלל הגורמים גדולות, ומחייב וכיות והתרבותיות הןההשלכות החינ

מדיניות המועצה היא לא לאפשר הקמת מוסדות חינוך שגם מה   התושבים. במועצה, ובראשם

 לכל ישוב על פי החלטת עצמו, אלא לאחר בחינה מעמיקה של כלל ההשלכות האפשריות.

מין להקמת מוסד שכזה. הוא לא בא מתוך צורך . אין באמת צורך אמיתי בתחומי ישובי בני2

 .מחוץ לבנימיןחיצוני שבאות אליו בנות עמוק ואמיתי מלמטה, כמוסד שחסר. מדובר במוסד 

זה הקמת מוסד לאומי. הלשירות  פונות סות לצבא, אלאימתגי בבנימין אינן הדתיותרוב הבנות 

 .ונותן "הכשר" לבנות להתגייס גיוס לצבאל דחיפההוא הכנסת 'מוצר' שמהווה  בבנימין

מוסד שכזה פוגע ויפגע בתושבי בנימין. בנימין מאופיינת בישובים ובמוסדות חינוכיים  .3

מרובים ב"ה, בנחת רוח ובחינוך לאור הרוח הכללית שעוצבה על ידי רבני ומחנכי הציונות 

מעולם של ועקרונותיה של הרבנות הראשית. ההוראה מאז והדתית התורנית, לאור רוחה 

כך גם נכתב בחזון הרבנות הראשית הינה נגד גיוס לצה"ל של בנות דתיות אלא שירות לאומי. 

וכך שאיפתם של רוב התושבים , שהוא הגוף העיקרי המוביל את החינוך הדתי בבנימין החמ"ד

שמאפיינת את  בבנימין. מוסד שמעודד גיוס בנות, המנוגד לרוח זו, פוגע באווירה המיוחדת

 הציבור בבנימין.רוב 

 למועצה. והוא גוף שמתווה כיוון רוחני והלכתי ועד רבני בנימין הביע דעתו בצורה נחרצת .4

ינוכיות, והוא עושה זאת ועד רבני בנימין אינו מרבה להתערב בשיקולי המועצה, אף בסוגיות ח

אם המליאה תחליט   במקרים שהם בעלי השלכות מרחיקות לכת על כלל תושבי המועצה.

מון של תושבים והדבר יגרום לקרע וחוסר א רבני בנימין, יש כאן חילול ה'ועד של בניגוד לדעתם 

 רבים בגוף המליאה. 



 ספציפי זה לבנימין,מהציונות הדתית דעתם נחרצת נגד הכנסת מוסד הרבנים  גדולי כמו כן,

אבינר, הרה"ג יהושע שפירא,  ובכללם הרה"ג שמואל אליהו, הרה"ג דוב ליאור, הרה"ג שלמה

 הרה"ג הרב צבי טאו, ובודאי הרבנות הראשית, שעמדתה ברורה נגד גיוס בנות.

, מקבלת בנות שכבר החליטו על גיוסן בנות אלא רקת גיוס . הטענה שמכינה זו אינה מעודד5

 ןנתמך על ידי משרד הביטחו, מת גוף שמוביל שיח של גיוס בנותכל הקהיא טענה מיתממת. 

וארגונים נוספים המעודדים ורואים בגיוס , וכלול כגוף רשמי במועצת המכינות הקדם צבאיות

החינוך של  כתובת לגיוס בנות. כל המעיין בתכני, דבר של בסופוהבנות כשליחות, מהווה 

חיזוק והכנה רוחנית לצבא. המכינה, כפי שמפורסמים בפרסומיה, רואה שאין מדובר רק על 

מהווים הכנה  אינם כל אלו ,ומנהיגיהם הרוחנייםטיבים, נוצרים וערבים קונסרבם מפגשים ע

 תייעודילצבא, אלא נקיטת עמדה של ערכים שמעודדים שילוב צבאי עם תפיסת עולם "תורנית" 

  לכך.

, קרע את הישוב של המכינה להתקבל לישוב מעלה מכמש, נמשך כשלש שנים ןהניסיומהלך  .6

  צלקות קשות מאוד.והותיר אחריו  לגזרים,

וכן ועדה שהוקמה לבחון האם המכינה עומדת בתנאים שבהם הותר לה חלק מהנהגת הישוב 

לא פעלו כפי שראשי המכינה , טענו וכתבו במסקנותיהם ןניסיולפעול בישוב לשנתיים של 

, דבר שמטיל ספק הן מבחינת התכנים והן מבחינת עידוד גיוס בנות לצבא שהתחייבו

אך הפעם ויכוחים ופילוגים מחדש  עלולה לגרוםשוב לבנימין כנסתה של המכינה הבאמינותם. 

מתחים מיותרים אשר לא יוסיפו חוזק וחוסן, אלא יחלישו את תושבי המועצה וכלל בתוך 

  הנעימה שמאפיינת את בנימין. ההאוויר

 . יש כאן בעיה נוספת, מוסרית/משפטית.7

החליט ברוב דעות שלא לאפשר למכינה  -מרים לאחר ויכוחים-כאמור, הישוב מעלה מכמש 

ממוקם על שטחי הישוב מעלה מכמש  ,בצמוד למעלה מכמש נמצאלהיות בשטחו. מצפה דני 

ד של מכמש רבתי. על כן אין זה מן הראוי גוש אחלואמור להתמזג איתו יחד עם נווה ארז 

 למקם את המכינה במצפה דני נגד רצונם של תושבי מכמש!

 הכנסת מוסד חינוכי אחר לתחומו.על ידי מצפה דני  ניתן לחזק את

. הטענה כאילו המכינה לא מעודדת גיוס של בנות לצה"ל לא עומדת במבחן המציאות: 8

 59.26 ןראשית, אסור למכינה לחנך כנגד שירות בצה"ל כפי שמופיע בהוראות משרד הביטחו

.  בנוסף, קשה לראות מוסד חינוכי המחנך למשהו שהוא הפוך ממה שרוב 4חלק ג' סעיף 

 בוגרותיו מתכננות לעשות ואף עושות בפועל.

ומעל לכל, עיון קל בפרסומי המכינה ובדף הפייסבוק שלה לא משאיר כל מקום לספק: המכינה 

 בהחלט מעודדת גיוס בנות דתיות לצה"ל.
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