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עם ישראל לא מרגיש בנוח בכותל

דת ומסורת
כנסת 20
כתבות שיווקיות
רונן הרלב

לא מרגישים בנוח עם ההפרדה שגדלה
לממדים בלתי אפשריים ,לא מרגישים
בנוח עם זה שעזרת הנשים קטנה ,ואל
תדברו רק על נשות הכותל ועל הרפורמים

 7יתרונות של קייטרינג
חלבי

▪ ▪ ▪
שמעתי בקשב רב את הדברים שנאמרו על כך
שהכותל לא צריך להיות מקום שיוצר ריב ומדון.
שמעתי בקשב רב את זה שאומרים שהכותל הוא
מקום של כל יהודי וכל יהודייה .אני רוצה לבשר
לכם שהלוואי שזה היה המצב .לפני חמש שנים
יצאתי למאבק כשגיליתי שכל דגלי ישראל נעלמו
מהכותל .הורידו את הדגלים ,וכל האנשים הממונים
על הכותל בכלל לא שמו לב.

נשי הכותל ]צילום :הדס פרוש/פלאש [90

אלון תורג'מן

רשימות קודמות
לכולם מקום סביב השולחן

הגיעו אלי תלונות של נשים שבאו עם הילדים שלהן
לברמצווה ,וסדרניות צניעות רדפו אחריהן כי אמרו
להן שהשרוול שלהן לא מספיק ארוך .הנשים האלה יצאו בבכי מהברמצווה של הבן שלהן .הגיעו
אלי קבוצות "תגלית" שהתלוננו על זה שבסוף הסיור ,שכל מטרתו לחבר בין יהדות התפוצות
לישראל ,ביום האחרון הם באים לכותל ורוצים לשיר "עם ישראל חי" ,והדבר היחיד שקורה הוא
שסדרניות צניעות באות ורודפות אחריהם ואומרות להם שלבנות אסור לשיר .לא משנה שהם
כולם שרים ביחד.
אני קיבלתי תלונות על סיטואציות שלא ייאמנו .הכותל הוא לא של כולם; הוא הפסיק להיות של
כולם .הרבה מאוד אנשים לא מרגישים בו בנוח  לא מרגישים בנוח עם ההפרדה שגדלה
לממדים בלתי אפשריים ,לא מרגישים בנוח עם זה שעזרת הנשים קטנה ,לא מרגישים בנוח עם
כל זה .ואל תדברו רק על נשות הכותל ואל תדברו רק על הרפורמים .עם ישראל לא מרגיש בנוח.
זה לא אמור להיות ככה .לא יכול להיות שהסוכנות היהודית לא יכולה לעשות טקס של קבלת
תעודות זהות בכותל כי אומרים להם שהכותל זה רק לתפילה .הכותל ,החלק התחתון ,זה
לתפילה .החלק העליון תמיד היה רחבה לטקסים ,למיני טקסים ,אבל פתאום מחליטים שאין יותר
טקסים כאלה.

 5קריטריונים לבחירת בית
השקעות

ביטוח ופיננסים
ביטוח חיים
ביטוח בריאות
קרנות השתלמות
פנסיה
ביטוח דירה
ביטוח רכב
חיסכון
ביטוח נסיעות לחו"ל
ניהול תיקי השקעות

אז אל תתפלאו אם בסופו של דבר מגיעה קבוצה קטנה  אבל הקבוצה הזאת רק תגדל  של
אנשים שדורשים כותל שכולם יגישו בו בנוח .ולכן ,הפשרה הזאת ,לא רק שהיא נכונה ,אלא
אפילו יותר מכך.
הגיע הזמן שאנחנו ניקח אחריות על מה שקורה בכותל המערבי .לא יכול להיות שאותו כותל,
שכולנו שמנו תמונה שלו ,וגם בבית של סבא וסבתא שלי הייתה תמונה של הכותל ,וכשאנחנו
מגיעים לארץישראל ולמדינת ישראל ,מחליטים שהכותל לא יהיה של כולם אלא של קבוצה אחת
קטנה ,או כמו שאמרו לי :הכותל צריך להתאים למי שבא להתפלל כל יום .הוא לא צריך להתאים
לכולם.

אלבר רכב
מכירת רכב
קניית רכב
השכרת רכב לחו"ל
קטנועים ואופנועים
השכרת רכב

הדוברת היא חברת כנסת מטעם סיעת כולנו .הדברים נאמרו במהלך דיון ) (3.2.16במליאת
הכנסת.
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בלוגרים  / News1דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
מי נגד מי

 | 06/02/2016מנשה שאול

מצבה האבוד של מפלגת העבודה
 | 06/02/2016יובל ברנדשטטר
"מי שלא יתן   200%מוזמן להתפטר"
 | 05/02/2016אלעזר לוין
שתולים ומשתוללים

 | 05/02/2016נסים ישעיהו
פרשת הל"ה  רקע

רחל עזריה

להצטרפות הקלק כאן

בי פטנט פתרונות מיוחדים
קוצץ ירקות מאסטר סלייסר
עריסת תינוק ניידת
סירים ומחבתות לבישול בריא

מי ומי בפרשה:
אבי דיכטר אביגדור )איווט( ליברמן אברהם נגוסה אוסמה סעדי אורי מקלב
אורי יהודה אריאל אורלי לויאבקסיס אורן חזן איוב קרא איילת נחמיאסורבין איילת שקד
איימן עודה אילן גילאון איתן ברושי איתן כבל אלי אלאלוף אלי כהן אליהו בןדהן
אמיר אוחנה אראל מרגלית באסל גטאס בנימין נתניהו בצלאל סמוטריץ גלעד מנשה ארדן
ג'מאל זחאלקה דוד אמסלם דוד ביטן דני עטר זאב בנימין בגין זוהיר בהלול ז'קי לוי
חיים ילין חיליק )יחיאל( בר חנין זועבי טלי פלוסקוב יאיר לפיד יואב בןצור יואב קיש
יואל חסון יואל )יולי( אדלשטיין יואל קוסטנטין רזבוזוב יוסף גריף יוסף תיסיר ג'בארין
ינון מגל יעל גרמן יעל כהןפארן יעקב מרגי יעקב פרי יפעת שאשאביטון
יצחק )איציק( שמולי ירון מזוז ישראל אייכלר מאיר כהן מאיר פרוש מייקל אורן
מיכל בירן מיכל רוזין מיקי לוי מירב בןארי מירי רגב מכלוף מיקי זוהר
מנואל טרכטנברג מרב מיכאלי מרדכי )מוטי( יוגב משה גפני משה כחלון נאוה בוקר

אסטרטגיה שיווקית

צפייה ישירה

מתכונים טבעוניים

ציורי קיר

