1

המודיע 62 ,בדצמבר 4991
דת ומדינה
מאמר המבקר את נטייתו של בג"ץ נגד דתיים וערכי הדת ומסתמך על ציטוט משלי לתמיכה
בעמדתו

בג"ץ "תמיד" לרעתנו
אתמול שוב הוכיח בג"ץ ,כי כמוסד על-שיפוטי ועל-דמוקרטי ,הנוטל לעצמו "זכויות יתר"
בתחומי החקיקה ,הוא "תמיד" לרעתם של הנושאים הדתיים במדינת ישראל .קביעה זו ,היא של
משפטנית וותיקה וידועה ,הגב' רות גביזון ,אשר כתבה מאמר רשמי בעיתון ישראלי רשמי ,ובין
היתר כתבה" :דתיים אינם יכולים להלין ,במשטר דמוקרטי ,אם העדפותיהם נדחות בבית
המחוקקים .אך ישנה בעיה אמיתית אם הם חשים כי בפסיקות בית המשפט הם תמיד "הצד
המפסיד" !!!
סיכוייה של עתירה בבג"ץ נגד יהודים דתיים ,היא כדברי הגב' גביזון להיות "תמיד הצד
המפסיד" .חברת ייבוא בשר טרף שביקשה לייבא בשר כשר ידעה היטב כי כשתעתור לבית
המשפט ה'עליון' של מדינת ישראל – בשבתו תחת השם היומרני של 'בי"ד גבוה ל...צדק' – נגד
הרבנות הראשית לישראל ,היא תזכה במאת אחוזים .אילו היה הצדק האמיתי ללא מרכאות,
מיושם הלכה למעשה במדינת ישראל ,הרי ששורת הדין ההגיונית ,האמיתית והצודקת ,הייתה
נותנת שחברה אשר עוסקת בבשר טרף לא תעסוק בבשר כשר .אבל משום שיהודים דתיים במדינת
ישראל הם "תמיד הצד המפסיד" בבג"ץ ,הרי שהעיוות המשפטי חוגג גם כשהשכל הישר נוגד את
קביעתו של הבג"ץ .אילו הייתה אותה חברה לייבוא בשר טרף ,מגיעה למסקנה ברורה ,כי בג"ץ
אינו שונא-דתיים והוא שוקל את פסיקותיו רק לאור השכל הישר והצדק הנראה לעין-כל ,בוודאי
ובוודאי שהייתה שוקלת פעם ופעמיים האם להגיש עתירה לבג"ץ נגד הרבנות הראשית לישראל.
אבל היא ידעה ,כמו שהגב' גביזון יודעת וכל עם ישראל יודע ,כי בג"ץ ישפוט נגד דתיים
"תמיד"!!!...
קשה ,אפוא ,להבין מדוע על המוסד ההלכתי העליון של מדינת ישראל" :הרבנות הראשית
לישראל" ,להיכנע למוסד המשפטי העליון של אותה מדינה .מה חזית לא מבינה שמעמדו של
הבג"ץ עולה על מעמדה של מועצת הרבנות הראשית .אין למוסד הרבני של מדינת ישראל להיכנע
לבג"ץ ,ואל לה להוציא "תעודת הכשר" לאותה חברה לייבוא בשר ,כל עוד היא עוסקת בבשר
טרף ,גם אם בג"ץ קבע אחרת .גם אם בג"ץ פלפל ומצא שאין סתירה בין זה לזה – אין הרבנות
הראשית לישראל חייבת לאמץ ולקבל פלפול זה .מותר לרבני ישראל להתווכח עם משפטני ישראל
בסברה ובפלפול .לדעת רבים במדינת ישראל ,ולא רק דתיים ,הגיע הזמן שהרבנות הראשית
תתמודד עם הכרסום הגובר והולך בתפקידיה הבסיסיים ובאחריותה העקרונית ליסודות הדת
במדינת ישראל .הרבנות הראשית איננה כפופה חוקית למוסד חוץ-רבני ,ואין צריך לומר כי היא
כפופה ועומדת למחויבותה להלכה היהודית ותו לא.
אם נגזר על הרבנות הראשית להתמודד על חובותיה לעם ולמדינה ,מוטב שתעשה זאת מוקדם,
לפני ששופטי בג"ץ יפרשו עוד "חוק-יסוד" כמשמים לחלוטין את המוסד הרבני מתפקידו
הממלכתי .אם הרבנות הראשית לישראל איננה יכולה להחליט שאין לחברה העוסקת בייבוא בשר
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טריפה לעסוק בייבוא בשר כשר – הרי נשמטה נשמת-אפה של הרבנות .מה כבר יכול להיות גרוע
יותר מתקיעת סכין בגבה של הרבנות הראשית לישראל ,על ידי שלושה שופטי בג"ץ ,מאשר
להכתיב לה איך ,כיצד ולמי ,יש להעניק תעודת כשרות .מוטב להיאבק ולהילחם לפני שיהיה
מאוחר מדי .בין כה וכה משתלט הבג"ץ על חייה הדמוקרטיים של מדינת ישראל ,וטוב תעשה
הרבנות הראשית לישראל לכשתחדד את חויתה לא מבינה המעמדי בהגנה על מה שנותר ממנה.
אחרת היא תיאלץ להעביר את השרביט לידי ה...בג"ץ.

