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אי.פי.איי
צילום:

הכותלנשותהמקום.מנהגיאתשיכבדו

ליעצובהיהמהיודעיםתם

הרבלאו,דודהרבשואלהשבוע?"

מועצתונשיאלישראלהראשי

הכינה,8בתשלי,"הבתהרבנות.

וביקשהצד,תיקבקייטנהלעצמה

אבא,שלתמונהעליולהדביק

מרובלי.כאבממשזהאותו.רואהכךכללאהיאכי

הקטניםהילדיםאתאליימביאהאשתיזמן,לישאין

ללשכה".לכאן

הראשיתהרבנותשלבמשכנהאותופוגשיםאנחנו

המיתולוגי."1"סנטרלמתחםסמוךלירושלים,שבכניסה

במקוםתמצאוולאבמיוחד,מפואריםלאעצמםהמשרדים

הואהרבשלללשכתונכנסיםאנוכאשרגדול.צוות

למראהמצטרףהמרשיםוגובהואותנו,לקבלכדינעמד

המסופרהזקןהארוך,המעיללושמעניקיםהייצוגי

אוליאפשרשלוהמודרנית"ל"חרדיותרמזיםוהכובע.

הכסףובסיכתכחול־ורוד,שצבעיהבעניבהלראות

המכופתרת.לחולצההצמודה

למשפחתו.זמןלהקדישמצליחאינולאושהרבפלאלא

הראשיתהרבנותידעהמינויומאזשחלפוהשניםבשלוש

לאסיבותמתמיד.קשותמתקפותוספגהעימותיםמעטלא

אלטרנטיביות,כשרותמערכותהקמתדיינים,מינויחסרות:

היחסאתשליבוסוגיותושארבכותלהתפילהנוהלישינוי

הממסדכלפימרגישיםהישראליבציבורשרביםהעוין

שלוהצדאתלשמועהייתהאיתוהפגישהמטרתהרבני.

לאחרונהממששהתעוררהבסערהוגםהאלה,בפולמוסים

לוקשטיין,יחזקאלהרבשלגיוריובדיוקן:בהרחבהוסוקרה

במנהטן.ישורון""קהילתרב

לוקשטייןהרבשגיירכשאישההפרשהשלראשיתה

נאמרשםבפתח־תקווה.ברבנותלנישואיןלהירשםהגיעה

בגיורה.מכיריםשלאמשוםנישואיהאתיאשרושלאלה

החליטוזההגדול,הדיןביתשללפתחוהתגלגלהעניין

עולמחדשעליהלקבללאישההמליץהואלהחליט.לא

יהודיבקרבדבר.לכלכיהודייהשתיחשבכדימצוות,

שלבגיוריוהכרהלאיקשותתגובותנשמעוארה"ב

ברבנותכהונתושנותעשרותבמשךשגיירלוקשטיין,

המועמדשלבתוטראמפ,איוונקהגםובהםאנשים,מאות

נתפסהגיוריםתוקףעלהערעורלנשיאות.הרפובליקני

יהדותלביןבישראלהרבניהממסדביןקרעכקריעת

האורתודוכסית.זואפילואמריקה,

הרבלעמדתבניגודהתקבלההגדולהדיןביתהחלטת

לביתשכתבויוסף,יצחקהרבלציוןהראשוןועמיתולאו

"אנחנולוקשטיין.שלבגיוריולהכירשישהגדולהדין

יכוללאאובמהברק"גםלאו.הרבאומרדברנו",אתאמרנו

מהוזהלהחליט,מההעליוןהמשפטביתלשופטלהגיד

החלטהקיבלהואלדעתיהגדול.הדיןביתעםכאןשקרה

תמידלאאבלברורה.מאודבצורהזאתוכתבתישגויה,

בי".תלוייםהדברים

הדין?בתיעלנהליםלכפותאפשראימדוע

משרדמטעםאלאמטעמיאינםהדיןבתי"כי

לאהואהגדולהדיןשביתיודעיםלאאנשיםהדתות.

הראשית".הרבנות

להםלתתיכוללאהגדול,הדיןביתנשיאיוסף,יצחקהרב

הוראה?

לך".להגידיודעלא"אני

ה־רבנישלבמעמדםקשותפוגעתהדייניםשלההחלטה

UO,הםאמריקה.יהודישלהאורתודוכסיתההתאחדות

ועכשיובישראל,הראשיתברבנותתמיכהשלנדיראי

לחי.סטירתקיבלוהם

וברוךבעולם,מסתובבאניהזו.לאמירהמסכיםלא"אני

ומכובדת".מוכרתהראשיתהרבנותהשם

דחופהלפגישהלכאןשהגיעוUOה־לאנשיאמרתמה

הגיור?בנושא

שלי.התסכולגםהואשלהםשהתסכול"אמרתי

יכולאניעודמהאבלמאוד,ברורמכתבהוצאתיאני

בעולם,רבנותגופיעםקשריצרתימכך:יתרהלעשות?

הרבניםשלהגגארגון,ACRל־השייךרבשכלוסיכמתי

מבחינתי".ומאושרמוכרבאמריקה,האורתודוכסיים

לוקשטייןהרבשלבמקרההריעוזרת?שלךההכרהואיך

שמחליט.זהאתהשלארואיםאנחנו

זה".אתמקבליםהדיןבתי"רוב

חריג?מקרהזהואז

מוכרשהיהמיואומר:הבמהאתמנצלאניכן."לדעתי

הדיןביתשלאחדהרכבהשתנה.לאמאומהמוכר.נשאר

רבנותישהשםברוךממנוחוץאבלשהחליט,מההחליט

נישואין.שרושמותרבנויותמאותותחתיהראשית,

שלמסודראחדמערךישישראלשבמדינת"זכינו

מערךאיןבעולםהגיור.מערךגםובתוכודין,ובתירבנות

מחובתנומעשה,עושיםבחו"לאנשיםכאשרולכןמסודר,

מקווהאנימוסדרת.רבנותדרךזאתעושיםשאכןלברר

מקוםאיזהלבררקודםיתקשרבחו"ללגיורשנרשםשמי

כך".אחרשאלהתתעוררשלאכדיברבנות,מוכר

ברשותנישואיןרושםכרבמימיובסיפורנזכרהוא

הנישואיןתעודתאתשהחזיקהאישההגיעה"פעםמקומית:

שם.איןחב"דשליחברזיל.בדרוםשגרהשלה,סבתאשל

למעלהשלבמרחקמישהוומצאתיבאזור,לחפשצלצלתי

והתחיללשםנסעחסד,ליעשההואנסיעה.שעותמשלוש

בתיעללהפילמסוגלאתההאםאבליהדות.עללברר

יוכלוהםומאיפהשנה?בכלבירוריםתיקי000,4הדין

אנוהדין,לבתיאחדכללשלוחשנצטרךבמקוםלדעת?

עכשיופעם,עשריםאותואישרנומוכר,הזההרבאומרים:

אליו".תפנו

בעדנודווקאהחרדים
הואאביולשבעה.ואבלציפורהנשוי(05)לאודודהרב

לישראל,הראשיהרבלשעברלאומאירישראלהרב

הרבשלהאישיהמסלולתל־אביב.שלכרבההיוםשמכהן

בתנועתחניךהיההואוישראליות:חרדיותמשלבלאודוד

ברבנותושירתבבני־ברקפוניבז'בישיבתלמדעזרא,הנוער

שימשבהמשךרב־סרן.לדרגתהגיעשםהמודיעין,חיל

האשכנזילרבהנבחרמכןולאחרשוהם,שלהראשוןכרב

שישייוםמדיהגישאחדותשניםבמשךמודיעין.העירשל

הראשון.בערוץרב""שאלתהטלוויזיהתוכניתאת

בידינתמךהואהראשיתלרבנותשלובמירוץ

נתניהו.בנימיןהממשלהראשבידיוכןהחרדיות,המפלגות

הצעירהראשיהרבהיהובכך,74בגילנכנסהואלתפקיד

השומרלכהונתו,הראשוניםבימיםהמוסד.בתולדותביותר

יוצאאותוכשראהמדייותרהתרשםלאלבנייןבכניסה

כולם,את"ראיתיהמאוחרות.הערבבשעותמהעבודה

חציבמקום.האחריםלעובדיםאמרלו",יעבורהזההמרץ

לו",יעבורלאכבר"זהבטעותו.הודההואכךאחרשנה

בהשלמה.אמר

לירושלים,עברווהילדיםאשתוהמינוילאחר

למודיעין",ירושליםביןהקועלאנחנו"אבלבעקבותיו.

כהונתובעתהאנשים".אתהעיר,אתאוהב"אניאומר.הוא

רבה.פופולריותוצבריחסית,לליברלילאוהרבנחשבשם

רבאףעשהשלאמהבעירלעשותשהצליחשיגידויש

"הכניסה
למתחםהמשותפת
עצמההיאהכותל

פהישחורבן.
לוקחיםהטעיה.
בר־לילדהורים
ומציעיםמצווה

בואילאמא
הבןלידותעמדי
בקריאתשלך

היאהתורה.
להתרגשעלולה
יחדולבואמאוד
אמיתי?זהאיתו.

נכון?"זה

רב
מגן
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רוזנברג
ניב
צילום:

תלונותהרבההיוכיהמערכת,אתלייעלואישות,גירות

בשבועייםפעםלקבלרוצה'אנילו:אמרתיעיכובים.על

גםענית'.ומהענית,ומתיהפנייה,התקבלהמתידו"ח

היאהבעיההמערכת,אתלייעלמנסהאניאחריםבתחומים

הפרסוםתקציבמהיודעיםאתםנמוך.הרבנותשתקציב

מודעות".לשלושמספיקזהלשנה.שקליםאלף001שלנו?

מיליון61הואהראשיתהרבנותשלהכלליהתקציב

'צבועים',מיליון5.41"ומתוכםלאו,הרבמצייןשקלים,

לנהליכוליםפרטייםגופיםשקל.להזיזאפשרותשוםבלי

להגיב.דרךאיןולהבמיליונים,הרבנותנגדמאבקים

הואהראשית'הרבנות'דוברדובר.אפילואיןלרבנות

אתרלנו.גםשירותיםשנותןהדתות,משרדדוברלמעשה

אומלל.שלנוהאינטרנט

הדברים.אתלהסבירכליםלרבנותשאיןלי"כואב

שלנו.העצומההעשייהאתרואהלאהציבורשרובליכואב

הרבהשלהטובלרצוןמודעלאהציבורשרובליכואב

שנתפסיםחבליהדות.להפיץרקשמעונייניםאנשיםמאוד

הכול".עלמשליכיםומהםקטנטניםלדברים

אוליאבלובירוקרטיה,תקציבקשייעלמדברהרב

היאשהרבנותמכךמתחילהציבורעםבתקשורתהקושי

מהמדינה,הרבנותאתלהפרידצריךאוליממשלתי?גוף

הרוחני?מעמדהאתלהלהחזירכדי

במדינתאחריםגופיםלסגורשמבקשיםשמעתי"לא

שלהם.ההתייעלותאתלשפרמקוםישכירקישראל

הרבנות.אתבלסגורגיבוריםכולםמהמשום

עומדתהיאממלכתי,גוףהיאהרבנותכרגע

ישראל.מדינתשלכמזוזהלירושלים,בכניסה

בעולםהמקומותבכלברכהשפעראיתםהאם

יהודית,מדינהאנחנוממדינה?דתשהפרידו

שלנווהחגיםהשבת,יוםהואשלנוהמנוחהויום

תוכןלצקתרוציםואנוהיהודיים,החגיםהם

כיהודית".למדינה

הריאפשרי.באמתזהאםהיאהשאלה

מלאיםזאתלעשותשאמוריםהגופים

בבעיות.

בודקיםהנושא,עלעובדים"אנחנו

דבר,כלבוחןאניהאפשרויות.את

אבלכך,אוכךלפעולצריךהאם

אחרת".דרךשאיןאומראני

כוהנותאיןצלמיםבלי
פעםבכלתומכתהחרדיתשההנהגהלהניחמקובל

כנציגהשישמשכדיהראשיתלרבנותאחראוזהבמועמד

ולאהמגזריים,והאינטרסיםהסטטוס־קוועלוישמורשם

לאוהרבעצמאי.קושתתווהדתיתלסמכותשיהפוךכדי

אינוושהואשונה,המצבשלובמקרהשלפחותמתעקש

עצמאותואתהחרדי.הפוליטימהדרגתכתיביםמקבל

מכתבכשפרסםהשבוע,לראותאפשרהיההמגזרית

לפגיעותהיחסאתלשנותדרששבוהחרדיםלמחנכים

לשטיח.מתחתאלתלונותלטאטאולאבילדים,מיניות

שנגררוהםהחרדיםהח"כיםהכותל,למתווההנוגעבכל

ארוכהתקופהבמשךלהפך.ולאהראשי,הרבבעקבות

ובהובלתהזרמיםמכלנציגיםבהשתתפותדיוניםהתקיימו

שרנסקינתןהסוכנותיו"ררבינוביץ',שמואלהכותלרב

וכיצדהאםבשאלהמנדלבליט,אביחידאזהממשלהומזכיר

תפילותלקייםאורתודוכסייםשאינםזרמיםגםיוכלו

עזרהחדשהרחבהלהקמתהמתווהגובשלבסוףבכותל.

לרחבתסמוךרובינסון,קשתבאזורשתיפתחשוויונית

הקיימת.הכותל

השותפיםמצדמחאהללאבממשלההתקבלהמתווה

היהלוההתנגדותאתשהובילומיבקואליציה,החרדים

העצמאית.החרדיתהתקשורתשלמאסיביבגיבוילאו,הרב

הצבעתלפנייומייםרקלעיונוהגיעהנושאלדבריו,

מוקדמותלהסכמותהגיעוהחרדיותוהמפלגותהממשלה,

עמו.התייעצותללאהממשלה,ראשעם

כך?עללביקורתראוייםלאהחרדיםהח"כים

הדתיים?""והח"כים

שניהם.עלביקורתתמתחאדרבה,

הרבנותאתהזהבדברליידעצריכיםהיואומר:"אני

זאת".עשוולאהראשית,

שלהמהלךלעומתאנמיתהיאלאוהרבשלתגובתו

ומסמכותו.ממנוגורפתהתעלמותשביטאהכנסת,חברי

הכותלשרבסברוהחרדיםהח"כיםהגרסאות,אחתלפי

אתמעדכןרבינוביץ',שמואלהרבהקדושים,והמקומות

זאת.עשהלאשלו,מטעמיוזה,אךהראשיתהרבנות

עלשואליםכשאנוברור.אינוהרבניםביןהיחסיםטיב

"פורמלית,מוגדרת.אינהשהיאמתבררביניהם,ההיררכיה

הראשיתלרבנותכפוףהקדושיםוהמקומותהכותלרב

עלשומראומר,לאוהרבהדתות",למשרדאולישראל

כולם.שלהרבולהיותהקצוות,ביןלחברלפניו:

שווה","חתונהשכותרתורדיוקמפייןהושקלאחרונה

יהודי־אלטרנטיבי.בטקסלהתחתןצעיריםלזוגותשקורא

מגעלכלמתנגדפשוטהחילונישהציבורהיאההרגשה

הרבנות.עם

ברובוהואהחילוניהציבורזה.אתמקבללא"אני

שהגיעמיזהאתלךאומראלינו.לבואורוצהמסורתי,

מענייןואחרים.מזרעעין־חרוד,בקיבוציםשיעוריםלהעביר

וביןהציבורביןלהבדילצריךהרבנות.אומרתמהאותם

מהיכןלשאולגםוצריךאינטרס,בעליהםשאוליגופים

שלהם.הכלכליותהיכולות

הגונות.לאלחלוטיןהןעלינומההתקפות"הרבה

בקריית־קדישאחברהעובדעלבטענהאלייבאיםלמשל,

בכלל.הרבנותעובדלאהואאליי?קשורזהמהשמונה.

ובסוףקו,להתוותמנסיםההנחיות,אתנותניםאנחנו

לאשמתנהגתבקריית־גתבלניתבגללאותנומאשימים

הרבנות".שללאהדתות,משרדשלעובדתהיאבסדר.

הרבנות.אומרתמהמענייןלאהחרדיהציבוראתגם

שאניקטעלךלקרוארוצהאנישלא?לךאמר"מי

פפנהיים,גבריאלהרבנאמן'.'יתדמהעיתוןפה,שומר

ועדותלהיום,ש'נכוןבאומרומצוטטהחרדית,העדהאיש

משגיחילמשל,כך,זו.עלזושומרותהשונותהכשרות

הערות,לנומעיריםעלינו,עינייםפוקחיםהראשיתהרבנות

הראשיתשהרבנותסטיגמה,פשוטזומכך'.נבניםוכולנו

אניהחילונים.אתמעניינתולאהחרדיםאתמעניינתלא

מחרחרדי.לציבורגםמוזמןואניבשטחאניכיזהאתיודע

בירושלים".כאןחרדי,בכוללשיעורלמסוראמוראני

ברבנות?חוללתשינויאיזהשנבחרת,אחרישניםשלוש

נמצאתמחלקהשכלראיתילכאן"כשהגעתי

הראשוןהדבריעשה.בעיניוהישראישפרטית,באחריות

שווים,קריטריוניםמקוםבכלליצורהיהעליושהתעקשתי

מההשולחן.עלגלויבאופןוהכולפנים,משואבליהגונים,

פיקוח".הואברבנותהזמןכללישחסר

כשרותגופישלושיםמציין,הואהכשרות,בנושא

הראשיתהרבנותלאישורהשניםלאורךזכומהעולם

שהשתנהדברברוריםקריטריוניםללאוזאתלישראל,

לרבנות,ההסמכהבבחינותהיאנוספת"רפורמהכעת.

לתפקידימכרזישכעתרב.זמןאורכתשלהןשהבדיקה

מחלקתמנהלטובול,מאיתמרדרשתיגםעכשיוהבודקים.

שמעתי"לא
שמבקשים
גופיםלסגור
במדינתאחרים
כירקישראל
לשפרמקוםיש
ההתייעלותאת
מהמשוםשלהם.
גיבוריםכולם
אתבלסגור
האםהרבנות.
בכלברכהראיתם
בעולםהמקומות
דתשהפרידו
אנחנוממדינה?
לצקתרוצים
למדינהתוכן
כיהודית"

דייניםלבחירתהוועדהמתאים".שהואחושבשאניבמי"תמכתילוקשטייןהרבבשנה.גיורבירוריאלפיהדייניםעללהפילאפשראי

היהדות?"."זו
חגיאכ"אראש
טופולנסקי

דו"צצילום:



ביניהם.למדרגבנוגעהעמימות

בו?רעכךכלמההחדשהמתווהלעצם

חורבן.עצמההיאהכותללמתחםהמשותפת"הכניסה

שמגיעיםבר־מצווהלילדהוריםלוקחאתההטעיה.פהיש

באיםואזהניואנסים,אתמכיריםבהכרחלאהםמרחוק,

בקריאתשלךהבןלידתעמדיבואי,לאמאומציעים

זהאיתו.יחדולבואמאודלהתרגשעלולההיאהתורה.

שמגיעמיהטעיה.זאתאמיתית?עזרהזונכון?זהאמיתי?

מכלשבאיםישראלאלפירבבותאתרואההמערבילכותל

אףאחריעוקבלאואנימקדשנוביתשרידאלהעולם

הואצורהבאיזומחזיק,הואסידוראיזהבודקלאשם,אחד

שאיןכךעולם.שלריבונואלמדברהואכיצדאותו,מחזיק

הקיימת".ברחבהלהתפללכולםיבואושלאסיבהשום

נשיםשלמעורבתתפילהרוציםוהםרפורמים,יש

בארה"ב.מתפלליםהםכךוגברים.

לביקורשבאההרפורמית,מהתנועהמצפה"אני

ואתהמקוםמנהגיאתהמקום,אתשתכבדחד־שנתי,

הקיימת".ההתנהלות

רבינוביץ'הרבעלבהחלוקלאושהרבאחרתסוגיה

שמגיעותהכותל,נשותנגדשלוהמתמדתלמערכהקשורה

בטליתעטופותכשהןבכותללהתפללחודשראשבכל

מבקשדווקאלאוהרבהזהבמקרהתורה.ספריונושאות

לו,"אמרתימאליהן.שיכבוכדיהלהבותאתלהנמיך

כוהנות','ברכתלקייםתכננוכשהןגםמהן.תתעלם

דבראיןהכוהנות־כביכול.שיבואואותן,עזובאמרתי

מהזהכיצלמיםמאהיבואוהראשוןבחודשבהלכה.כזה

לאהשלישיבחודשעשרים,השניבחודשאותם,שמעניין

אותושאלתייבואו.לאהןגםהרביעיבחודשצלם,אףיבוא

שכךענהוהואהזה,הרעשכלאתצריךהיהלכתחילהלמה

לדבראלךאני'חבל,לו,אמרתיישראל.גדוליאותוהנחו

כברבינתייםיחד'.לדברנלךבואדיברת.שאתהמיעם

מדי".מאוחרהיה

כיפהעםואחת
הלא־אורתודוכסייםהזרמיםכלפיהשליליתעמדתואת

כשמתחאחר,בהקשראחדיםחודשיםלפנילאוהרבביטא

שביקרבנט,נפתליוהתפוצותהחינוךשרעלביקורת

תההחיקוללרדיובריאיוןבמנהטן.קונסרבטיביספרבבית

במקום.ביקורבטרםרבעםהתייעץבנטאםהראשיהרב

באתרפורסםבמנהטןההואהביקורלאחרשבועשני,מצד

grnהרבנים""קבינטעםמכברלאנפגשעצמולאושהרב

גםמיוצגתשבואמריקה,בצפוןהיהודיותהפדרציותשל

לדבר"באתיוהקונסרבטיבית.הרפורמיתהרבנותהנהגת

לנו,מסבירהואבארה"ב",שחייםהיהודיםשלהפדרציהעם

וקונסברטיבים".רפורמיםלפגושבאתי"לא

שם.היוהםאבל

שריםעםלהיפגשבאכשאניבארץ,שאלתי."לא

השרהפרטית?אמונתםמהאותםשואלאניבממשלה,

יושבהואאבלבפסח,חמץבאכילתמתהדרשטייניץיובל

לפגושנסעתיציבור.כנבחראלאהפרטי,כיובללאכאן

אתהאגב,לי.מותרשכךחושבואניהפדרציה,חבריאת

להםאמרתיהכותל?בנושאהאלולרביי'סאמרתימהיודע

אתמורידאנייתרו,לקברמגיעכשאני'למהאחד:דבר

להתנהגהראוימןלאהדרוזים?אחייאתומכבדהנעליים

מיהדות,אותיעזבובנימוס?להתנהגארץ,בדרךבכותל

ארץ'".דרך

אתהגםהגעתבארה"בשלךהביקוריםשבאחדטענו

קונסרבטיבי.ספרלבית

יהדותרובמה?אזטען,מישהונו,לא.ממש"לא,

רפורמיתלאקונסרבטיבית,לאחילוניתהיאארה"ב

יהודיספרביתבוושינגטוןישאורתודוכסית.ולא

אומרזהכיפה,עםאחתילדהשםישאםאזחילוני.

קונסרבטיבי?"הואשהמקום

קונסרבטיבי?ספרלביתהולךהייתלא

התוצאותאתבארה"ב,עשהשזהההרסאתרואה"אני

יהודים־מיליוןהיוב־5491שם.היהדותשלהשליליות

לאאיש.מיליון54היוםלהיותצריכיםהיוהםאמריקנים.

זאתמלחמות.היולאלישראל,מדהימהעלייהמשםהייתה

מועילה".לאבארה"בהיהודיתשהמציאותאומרת

הקונסרבטיבים?למרותזהאוליהקונסרבטיבים?בגללזה

היחידותהןהתכווצו.לאהאורתודוכסיות"הקהילות

האחרותהתנועותאתרואהאתהעלה.חבריהןשמספר

התבוללותישבארה"בליהדות?ומקרבותועולותפורחות

האתגר.להיותצריךזהשלמה.יהודיתלזהותחינוךאיןכי

עלכספיםלבזבזבמקוםהישראלי,החינוך"משרד

שליחיםושלושהלכאןשליחיםשניכמוקטניםדברים

החינוךשמשרדרוצהאניספר.בתילהקיםצריךלשם,

עללשמורהיחידהשהדרךיהודיםשםישבמציאות:יכיר

בתיבאמצעותרקהיאלציוןאותםלהחזירואולייהדותם

לבזבזבמקוםבישראל.כאןכמוממלכתיחינוךשיהיהספר.

להקמתכסףתיתןהיהודיתשהסוכנותכלום,עלכספים

ולצעריהאפשריים,הגורמיםלכלפניתיכאלה.ספרבתי

הישראליםלמיליוןבעיקרנחוץזהבכיוון.פועליםלאהם

היום.אפילומחר,אותםלאבדהולכיםואנחנושם,שחיים

יהודי,הואיהודייהלאםנולדאוכהלכהשהתגיירמיכל

אתמחפשאניאדרבה,יהודי.כלעםלדבררוצהואני

יהודי".כלעםהקשר

ללכתלאלמהאזלחילונים,ללכתלךאכפתלא

ולקונסרבטיבים?לרפורמים

אניבארץשפהכמובארה"ב,לחילוניםהולך"אני

לאאבלשהם.כמותאותםלקרבכדילחילוניםהולך

החינוךשמרחיק.חינוךהואשלהםשהחינוךלמקומותאלך

אתהאבלעליו,מצטעראניטוב,לאהואשםהחילוני

לרפורמים?"זהאתמשווה

לדמייןמנסה"אניאמרתבנטהשרעלשלךבביקורת

המר,זבולוןבורג,יוסףאתלו,שקדמומיאתלעצמי

רואהשהואבטוחלארפאל".ויצחקשפיראחייםמשה

שלהם.כממשיךעצמואת

להתעלםאפשראיהדתית־לאומית.המפלגהזו"אבל

מאמץלעשותצריךהיהשבנטחושבאניהזו.מהעובדה

להגיע".אםאליהם,להגיעאיךכןלפניולהתייעץ

זה?אתלומאשריםהיוהדתיתהציונותרבניואם

רבנים.שלהאלוהקטלוגיםאתאוהבלא"אני

שלבכינוסשקדאיילתשאמרהמהעםמאודהזדהיתי

הרבהמביןאבלכחרדישנראהאדםלהיותשיכול'צהר',

משקיעאניתראו,להפך.וכןהישראלית,הרוחאתיותר

לפידייןלבחורזושטותאיזוורואההדין,בבתיהרבה

יראחכם,תלמידלהיותצריךדייןהכיפה.לפיאוהמוצא

כלעםתפסיקושומע.לבובעללעבודתומסורשמיים,

שיושביםבארץמסויםדיןביתישהאחרות.ההגדרות

'ציונישללהגדרותלכםמתאימיםשלכאורהדייניםבו

גט,כפייתעלמחליטלאפעםאףהזההדיןוביתדתי'

הנשיםעםלהיטיבשאמורות(פסיקותגטחיובעלאו

לא".אוכןאומרלאאפילוומ"ג).צ"ק

המושלמתהרשימה
תשעהשלבחירתםרקעעלנאמריםלאוהרבדברי

שנמשכהסאגהשלבסיומההגדול,הדיןלביתדיינים

היטבממחישותדייניםלבחירתהוועדהתהפוכותשנים.

השליטהעלהמאבקיםאתמתדלקתהמגזריותכיצד

למסורתהפךשכבר"הדיל",בישראל.הדתבשירותי

שלושתביןיחולקוהדייניםשתקניקובעמקודשת,

לאוהרבהראשיים.הרבניםצעיר

קונסרבטיביספרבביתביקורועלבנטשלהציוץבארה"ב".עשהשזהההרסאתרואה"אני

אוהבלא"אני
טלוגיםהקִאת

רבנים.של
מאודהזדהיתי

שאמרהמהעם
שקדאיילת
שלבכינוס

שיכול'צהר',
אדםלהיות
חרדישנראה

הרבהמביןאבל
הרוחאתיותר

וכןהישראלית,
צריךדייןלהפך.

תלמידלהיות
שמיים,יראחכם,

לבובעלמסור
תפסיקושומע.

ההגדרותכלעם
האחרות"

רב
מגן

בנט
נפתלי
של
הטוויטר
מתוך
מסך
צילום
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פלאש
זינדל
יונתן
צחי,
מרים
צילומים:

הספרדיםהחרדיםהאשכנזים,החרדיםהמגזרים

לפימתיישריםהוועדהוחבריהדתיתוהציונות

להתחלקיכולשאינותקניםמספרשלבמקרההנוסחה.

בהסכמתשימונהבין־מגזרידייןמחפשיםבהתאם,

הופכתהמועמדיםשלכיפותיהםבאופיוהנבירההכול,

במיוחד.למגוחכת

אתלחשוףמסרבלאוהרבהנושא,אתמעליםכשאנו

מוכןואינודיינים,לבחירתבוועדההפנימיותההצבעות

מהאוהפוליטייםהידייםכיפופיאתהובילמילגלות

יוסף.יצחקהראשיהרבמקבילו,שלהעמדההייתה

חלוקהלפישנעשומינוייםממסכתחלקהייתבפועל

הפוליטייםשהנציגיםעדרבזמןהתעכבוואףמגזרית,

להסכמות.הגיעוהשוניםהמגזריםשל

נכון".האדםעםמדברלא"אתה

דייניםרשימתנבחרהבמקרהשרקחושבלאודאיאתה

הזרמים.ביןכךכלמסודרבאופןשמחולקת

הזהומהמשפטמתאים,שהואחושבשאניבמי"תמכתי

עמדתי,הייתהמהבדיוקיודעיםהוועדהחבריהכול.תבין

אחדכלוראוי.טובדייןמיענייןשאותייודעיםוהם

ועלבעיניו,המועדפיםהדייניםרשימתאתסידרמהחברים

לרעה".מילהלהגידיכוללאאחדאףשליהרשימה

המדיניותמהגטין.בנושאיהדיןבתיפסיקותאתהזכרת

לכלא?גטסרבניהכנסתלגביהרבשל

מדבריםאנחנושבוהזהברגעבזה.מאמיןאני"הכנסתי.

שלי".החתימהאחריבכלאשיושביםגבריםשלושהיש

יותר?הזהבכלילהשתמשלאלמהאז

'גטהיאהתוצאהלפעמיםעוזר.זהתמידלא"כי

צ"קכשראינוולכןהבעל,רצוןללא(שניתןמעושה'

הדיוניםבאחדנכניס.תעזורלכלאההכנסהאםומ"ג).

לאאתהאדוני,שלך?התפילין'איפההבעל:אתשאלתי
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