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 הגאון הרב יצחק יוסף שליט"אהראשון לציון  -הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית  

 הגאון הרב דוד לאו שליט"א –ן הרבניים הרב הראשי לישראל ונשיא בתי הדי

 באמצעות משרדי הרבנות הראשית –מועצת הרבנות הראשית חברי 

 , משה הבליןהרב הראשי של קריית גת זימון לשימוע טרם הדחה שלל הנדון: בקשה

 ,מכבודיי

 כי רבה הראשי של קריית גת, הרב משה הבלין, אסר תאגיד השידור 'כאן'אמש נחשף בחדשות  .1

והתנה את  בעיר בקייטרינג לבשל , לרבות עובדות ותיקות,אתיופי ממוצאיהודיות  ובדותע על

של הרבנות הראשית כשרות מהדרין  על ידו תן, וכתנאי למיהדותן בהוכחת המשך עבודתן

 . ל"צה בבסיסי לחיילים ארוחות אלפי עשרות יום מדי המספק גדול בקייטרינג מדובר. למפעל

הקלטות של הרב. בין היתר נשמע הרב אומר ביחס לעובדות הנ"ל "כל לכתבה צורפו עדויות ו .2

  מצ"ב קישור לכתבת התחקיר.הגויים האלה שלא יהיו בבישולים..", וביטויים מבזים נוספים. 

 continue=229&v=X9rTaGNhs8ohttps://www.youtube.com/watch?time_  

יובהר ויצוין כי למפעל היה במשך שנים תעודת כשרות מהדרין של הרבנות ללא כל בעיה וללא  .3

דרישות מסוג זה אשר מנעו מעובדים יוצאי אתיופיה לעסוק במלאכת הבישול, ורק לאחר 

 "הוכחת"שהרב הבלין נטל את סמכות הכשרות בעיר החל לדרוש בחודשים האחרונים את 

 היהדות.

  

 
 

 
 לשכת המזכיר הכללי

Office of the Secretary General 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=229&v=X9rTaGNhs8o


 

      
   Eran@havoda.org.il, דוא"ל: 03-7946901, פקס לשכה: 052-3691782, נייד: 03-7283614טל' לשכה:

 אביב-, תל53יגאל אלון 

 

 

באופן קיצוני, ויפעל יתבטא  לא מתקבל על הדעת כי מי שמחזיק בתפקיד הרב הראשי של העיר .4

 .הנמנים עליהוכלפי עובדים  גזעני ופוגעני כלפי קהילה יהודית שלמה

זוהי פגיעה חמורה בכבוד האדם של אותן העובדות שעשו לאורך השנים עבודתן נאמנה והכינו  .5

 הוכחות בדבר יהדותן.  לפתע מהן ודרש הבלין הרב שהגיע וחות חמות לחיילים, עדיום אר -יום 

למותר לציין כי התנהגות זו מעבר לעובדה כי אין בינה לבין היהדות וערכיה דבר וחצי דבר, הנה  .6

העומדת בסתירה לחוק הנעשית על ידי בעל תפקיד ציבורי, ומהווה בין היתר אפליה  התנהגות

 .עבודהפסולה בתעסוקה ו

, מועצת 2007-ז"תשס(, עיר רבני בחירות) היהודיים הדת שירותי )ג( לתקנות5לסעיף בהתאם  .7

 את הולם שאינו באופן המתנהג מתפקידו רבאו להדיח הרבנות הראשית רשאית להשעות 

 בישראל.  של רב מעמדו

את  אהוקיע באופן מלאני פונה אליכם בשם היהדות, השוויון וכבוד האדם, ומפציר בכם ל .8

מתפקידו. התחיל הליך הדחה ולכלפי אחינו יהודי אתיופיה,  התנהגותו המבזה של הרב הבלין

אל נא תאפשרו ליתן  את מועצת הרבנות הראשית. הכתיםל ניתתנו לאיש קיצו נא אל

 גזענית ובלתי מתקבלת על הדעת באחינו היהודים יוצאי אתיופיה. לגיטימציה לפגיעה 

 .לטיפולכם המהיר אודה .9
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