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ביקורת מבית :רבני הציונות הדתית מצטרפים לביקורת של הרב
הראשי ,הרב דוד לאו ,על ביקורו של בנט בבית הספר
הקונסרבטיבי" .אסור להכיר ברפורמה כיהדות"

)צילום :אורן נחשון/פלאש(90

לא רק החרדים.
לאחר שבמהלך השבוע האחרון תקף הרב הראשי לישראל ,הרב דוד לאו ,את יו"ר
'הבית היהודי' ,השר נפתלי בנט ,הביקורת סביב ביקורו של בנט בבית ספר
קונסרבטיבי בארצות הברית ,חוצה מגזרים ומגיעה גם לתוככי הציונות הדתית.
מי שהתייחס לסערה הוא רבה של העיר צפת ,הרב שמואל אליהו ,שמתח ביקורת
על בנט.
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בריאיון שהעניק לרדיו 'גלי ישראל' אמר הרב אליהו כי
"הרפורמים והקונסרבטיבים ממיטים שואה רוחנית על העם
היהודי ואסור בשום אופן לחזק אותם או לבקר
במוסדותיהם" .הרב אליהו הוסיף כי אמנם "הם יהודים והם
אחינו אך אסור לתת להם לגיטימציה וטעה בכך שר החינוך
שנתן להם תמיכה בביקורו".

בנט הכריע' :שוברים
שתיקה' מחוץ לבית
הספר

מי שעוד התייצב לצידו של הרב לאו ומתח ביקורת על בנט,
הוא רבה של העיר רמת גן ,הרב יעקב אריאל שבשיחה עם
האתר החרדי' ,כיכר השבת' ,אמר כי "הרפורמה זה לא
יהדות .הוא יכול להיות יהודי בפועל אבל להכיר ברפורמה
כיהדות אסור".

כרטיס כניסה ל"דינר"
של הבית היהודי3000 :
ש"ח

"אסור לאדם שומר תורה ומצוות להכיר ברפורמה .אין מה
לחפש שם .באופן עקרוני יהדות ורפורמה זה 'צווי' דינים",
אמר הרב אריאל.

עושים לייק לסרוגים ונשארים מעודכנים!
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נזכיר ,כי בתגובה לדברים של הרב לאו ,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 למיליוני יהודים".
מי שדווקא התייצב לצידו של בנט ,הוא לא אחר מבן דודו של הרב דוד לאו ,הרב בני
לאו ,שבסוף השבוע הארון אמר כי "אם הרב הראשי הוא לטובת מדינת ישראל ,הוא
צריך להבין שהם השגרירים הכי טובים שלנו בעולם".
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?".
הרב בני לאו מדגיש כי היחסים הדיפלומטיים בין המדינות ,ישראל וארצות הברית,
אינם מאפשרים להחרים את הרפורמים" :רוצים לבטל את כל התמיכה שלנו בעולם,
מה אנחנו השתגענו לגמרי? זה הרי טירוף .הם התומכים הכי גדולים שלנו".
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