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הרב בני לאו תוקף את הרב
הראשי" :למה לסכן את
המדינה?"
גיא עזרא ,חדשות סרוגים  08:46 11.12.15כ"ט בכסלו תשעו

רב בית הכנסת הרמב"ן בירושלים ובן דודו של הרב דוד לאו ,מותח
ביקורת על דבריו כלפי נפתלי בנט בעקבות פגישתו עם
הקונסרבטיבים" :זה טירוף .הם התומכים הכי גדולים שלנו"

)צילום מסך מתוך ערוץ היוטיוב של (Kehillat HaRamban

סערת הקונסרבטיבים.
רב בית הכנסת הרמב"ן בירושלים ובן דודו של הרב דוד לאו ,הרב בני לאו ,מותח
ביקורת על דבריו של הרב הראשי לישראל כלפי נפתלי בנט בעקבות ביקורו של
האחרון בבית ספר קונסרבטיבי בארצות הברית.
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"אם הרב הראשי הוא לטובת מדינת ישראל ,הוא צריך להבין
שהם השגרירים הכי טובים שלנו בעולם" ,אמר הרב בני לאו
לאתר החרדי 'כיכר השבת'.
לדבריו" :בתור רב ראשי יש לו מחלוקת איתם על עבודת
השם – אבל מה הקשר בין היחס לישראל? למה לערב את
הדברים ,למה לסכן את המדינה?".

בנט הכריע' :שוברים
שתיקה' מחוץ לבית
הספר

הרב בני לאו מדגיש כי היחסים הדיפלומטיים בין המדינות,
ישראל וארצות הברית ,אינן מאפשרות להחרים את
הרפורמים" :רוצים לבטל את כל התמיכה שלנו בעולם ,מה
אנחנו השתגענו לגמרי? זה הרי טירוף .הם התומכים הכי
גדולים שלנו".

כרטיס כניסה ל"דינר"

בנוגע להחלטתו של בנט לבקר בבית ספר קונסרבטיבי אמר
של הבית היהודי3000 :
הרב בני לאו" :אני חושב שבנט עשה דבר נכון .אני בן של
ש"ח
איש משרד החוץ שהיה קונסול בארה"ב ,ומה שלמדתי הוא
שכשאתה דיפלומט יש לך אחריות לכל חלקי העם היהודי בלי מחלוקות ,אתה לא
עסוק במלחמות של זרמים ובתור נציג של כלל אתה לוקח אחריות של אחד ואחת,
לכן ההליכה לבתי ספר כמו שבנט עשה היא חובתו .אני אומר לנפתלי לך בכוחך זה".

עושים לייק לסרוגים ונשארים מעודכנים!
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"הרב הראשי לא מבין את תפקידו של השר לענייני תפוצות" ,הוא קובע" ,איך השר
בנט יכול לתפקד בתפקידו בלי לבקר בתי הספר שלהם? .אתה חושב שראש
הממשלה צריך להימנע מלהיפגש עם אנשי איפא"ק בארצות הברית שרובם
רפורמים? הרי אי אפשר להסתדר בלעדיהם".
כאמור ,שלשום התייחס הרב דוד לאו לביקורו של בנט ואמר כי על פי ההלכה זהו
מעשה אסור וכי "אם השר בנט היה שואל לדעתי לפני הביקור הייתי אומר לו בפירוש
כי 'אתה לא יכול ללכת למקום בו החינוך שם מרחיק יהודים ממסורת ,מהעבר
ומהעתיד של העם היהודי'".
בתגובה לדברים מלשכת בנט נמסר ל'סרוגים' כי "השר בנט סבור שמנהיגי ציבור
בישראל צריכים לקרב יהודים ולא לנדות אותם ,ורואה בחומרה אמירות שבאות
להרחיק לבבות במקום לקרבם .אנו נמצאים היום במצב חרום ליהודי התפוצות,
כאשר תופעת ההתבוללות מגיעה למילוני יהודים.
נושאים קשורים:

הרב בני לאו

הרב דוד לאו
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