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באשקלון. ק פעילה  ישראל  נצח  שקהילת  שנה  ל־50  רוב 
הורים רבים מפקידים את ילדיהם בצהרונים ובגנים של 
הקהילה, אבל עדיין רוב הציבור לא ממש מודע לקיומה 
אותם  מגדיר  כלל  בדרך  שכן מודע  ומי  הקהילה,  של 

"רפורמים" ובזה מסתיים העניין. 
אז לא, הם לא רפורמים, הם קונסרבטיבים. "הזרם הקונסרבטיבי מנסה 
לגשר בין המסורת למודרנה. אחת הסיסמאות שלנו היא 'מסורת ושינוי' 
- שבעצם כל שינוי אפשרי אמור להיות מעוגן במסורת", כך מתמצת 

הרב גוסטבו סורסקי, רב הקהילה, את מהות הזרם הקונסרבטיבי.
חברי  בעיני  ישראל.  נצח  הכנסת  בית  הוא  באשקלון  הקהילה  מרכז 
הקהילה הוא נחשב כמרכז קהילתי ולא רק כבית כנסת. לקהילה גם תנו־

עת נוער, "נוע"ם" (נוער מסורתי), אותה מרכזת רוית כהן, ובה חברים 
בני נוער מבני הקהילה שמזוהים עם ערכיה והמסרים שלה. הרב סורסקי 
אומר: "אני רואה את בית הכנסת לא כמקום למילוי חובות דתיות, אלא 
כמקום מפגש, כמו מרכז קהילתי, כי אנחנו קהילה ששמה דגש על המ־

שפחתיות. אני, לדוגמה, הגעתי בתקופה האחרונה לתפילות בבית כנסת 
אשקלוני אורתודוקסי ומעט מאוד אנשים באו אלי ואמרו לי, 'מי אתה?' 
ו'למה אתה אומר קדיש?'. דבר כזה לא יקרה כאן. אם מישהו יבוא לכאן 
בפעם הראשונה, הוא קודם כל יקבל עלייה לתורה ושנית, אם הוא אמר 
קדיש אנשים ישאלו מדוע ויתעניינו. זה לא מקום למילוי חובות דתיות, 

זה בית כנסת, מקום מפגש. זו המשמעות והמהות של בית הכנסת".

מחפשים דרך מחבקת
השאלה שמתעוררת היא, כמובן, במה הם שונים מכל קהילה דתית 
עוד  לצד  הגדול,  ההבדל  היא  הגישה  כי  מסביר  סורסקי  הרב  אחרת. 
מגוון  מקבלים  ואנחנו  פלורליסטית,  קהילה  "אנחנו  נוספים:  סממנים 
רחב של אידיאולוגיות. לא כל מי שמגיע לכאן הוא דתי אדוק, יש כא־

לה עם זיקה למסורת ויש כאלה שמגדירים את עצמם חילונים. הזרם 
הקונסרבטיבי לא רואה את היהדות בצבעים של שחור ולבן, אלא שיש 
עשרות גוונים באמצע, והרבה מאותם הגוונים מגיעים אלינו. יש כאלה 
שבאים בגלל זיקה למסורת ויש כאלה שבאים כי הם מחפשים דרך מח־

בקת ודרך אוהבת לציון אירועים משמעותיים בחיים שלהם, כגון שבת 
חתן ובר מצווה. אנשים פונים גם ללוויות ואזכרות כי הם אוהבים את 
הדרך שלנו, שלא שופטת ולא שואלת כמה פעמים אתה מתפלל ביום 
ואם אתה מניח תפילין בבוקר. כל יהודי ויהודי אנחנו מקבלים אותו ומ־

חבקים אותו", הוא מסביר.
חברת המועצה שרה זכריה היא דוגמה למה שמתאר הרב סורסקי. 
כשילדיה היו קטנים, לקראת בר המצווה שלהם היא חיפשה מקום נוח, 
שיקבל את כל המשפחה יחד. "חיפשתי משהו שהילדים יאהבו, ולא 
משהו פנאטי, ובאמת מצאתי את זה שם", היא מספרת, "שני הבנים 
שלי עלו לתורה שם ועשו זאת בעונג רב בגלל האווירה. זה מאוד מצא 
חן בעיני. גם הבעל שלי הרגיש בנוח להיות איתי ועם הילדים. הרג־

שתי שאולי כך צריך להיות, כי כך אפשר למשוך יותר אנשים שהם 
באמצע. בעיני, יותר טוב לא להיות מאחורי וילון ולהיות ביחד, כי זה 

נותן חוויה מיוחדת", אומרת זכריה.
במשך שנים מספר, עד שילדיה בגרו, היא השתייכה לקהילה והש־
תתפה בפעילויות. לאחרונה, היא חזרה שוב לקהילה בעקבות בר המ־

צווה של הנכד שלה. "בני אלדד ואשתו החליטו גם לבוא לשם, כי הוא 
סיפר כמה טוב היה לו כשהוא היה צריך להתכונן לבר מצווה. הם הכינו 
את הנכד ונסענו לכותל, והנכד היה מאוד מאושר ואמר שהוא לא רו־

צה מסיבה אחרת. הרב גוסטבו הוא אדם מקסים פשוט. איך שהוא ידע 
להיכנס ללב של הנכד שלי, שהוא ביישן, והכין אותו. תמיד נחזור לשם 

עם הנכדים הבאים. כבר בשנה הבא יש בת מצווה", אומרת זכריה.

לקחת תפקיד פעיל
הסממן הבולט ביותר של בית הכנסת הוא שיתוף הנשים בתפילה, 
ולא רק בישיבה מעורבת, אלא גם בחזנות ובקריאת תורה של נשים, 
ולעתים אף בהגבהת ספר התורה. לא תמיד זה היה כך. בעבר הישי־

בה היתה מעורבת ותו לא, ובשנות ה־90 החלו השינויים. זה התחיל 
עם עליות לתורה והמשיך עם קריאה בתורה וחזנות. מי שמכין את 
שפ־ לורנה  הקהילה  יו"ר  סורסקי.  הרב  הוא  בתורה  לקריאה  הנשים 

לר: "זאת הרגשה טובה לקרוא בתורה", היא מספרת, "היהדות חשובה 
לי והתורה חשובה לי, והזכות לעשות דבר שאני מרגישה שהוא חלק 
ממני ואני חלק ממנו זה מיוחד. אני אוהבת את כל התהליך של לימוד 
היתה  תמיד  הקהילה  קוראת.  שאני  במה  ולהעמיק  ולקרוא  הקריאה 
מעורבת, אבל לא תמיד היתה שוויונית. נגיד, פעם, כשהייתי מגיעה 
לתפילה ואני אדם עשירי, אז לא יכלו להתפלל כשאין מניין. אז ההר־

גשה היום שאני נחשבת אדם יהודי ואני חלק מן המניין זאת ההרגשה 
שהיא מאוד חשובה. זה תהליך שעוברים והיום אנחנו קהילה שוויונית 
לחלוטין. אחד הדברים הגדולים מעבר למניין זאת האפשרות לומר 
קדיש. אין לך מושג כמה זה חשוב וכמה זה נותן לאשה שכאשר נפטר 
מישהו יקר לה היא אומרת בעצמה את הקדיש ולא אומרים במקומה".
שפלר היא מוותיקות הקהילה. נכדיה, שנכנסו לגני הקהילה, הם בע־
צם הדור הרביעי שחבר בקהילה. היא מקפידה על התפילות בבתי הכ־

נסת, אך כמה פעמים ביקרה בבתי כנסת אורתודוקסיים ולא אהבה את 
מה שחוותה שם. "מאחורי וילון? יש לי בעיה אישית עם זה, כי אני בא־

מת מרגישה ניתוק ממה שקורה. אני מרגישה את זה דווקא כשזה אירוע 
ואני  משפחתי, אז, בדרך כלל, אני מגיעה לבתי כנסת אורתודוקסיים, 
מרגישה שאני לא משתתפת בשמחה, כי אני בקושי שומעת ולא רואה 
וקשה לעקוב אחרי התפילה מאחורי הווילון. לכן מאוד טוב לי שאני לא 
רק יכולה לשבת ישיבה מעורבת' אלא גם יכולה לקחת תפקיד פעיל", 

מסבירה שפלר.

המשך בעמוד הבא

באשקלון יש קהילה קונסרבטיבית גדולה 
שמרכזה הוא בית הכנסת נצח ישראל. 

התפילות משותפות לנשים ולגברים והקהילה 
שוויונית גם בחזנות ובעלייה לתורה. "אנשים 

פונים כי הם אוהבים את הדרך שלנו", אומר רב 
הקהילה, הרב גוסטבו סורסקי
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