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זאת היהדות  שלי
נשים חזניות, בנות שעולות לתורה וחגיגות 

בר מצווה לילדים עם מוגבלויות ‰ יו"ר 
התנועה המסורתית בישראל, שואלי פסט 

)60( מרעות, מאמינה בשוויון ובהנגשת 
עולם הדת ‰ האישה הנמרצת שבמשך 

שנים שירתה בצבא מטפחת את הקהילות 
המסורתיות במודיעין ‰ סבורה שאין שום 

מניעה שנשים יתפללו לצד גברים ‰ וקוראות 
לרבנים האורתודוקסים להפסיק לפחד  

שואלי פסט. 
"הממסד הדתי 

הוא הבעייתי 
לא הדת"
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זאת היהדות  שלי

שנו שבתקופה  ספק  ־אין 
חרדים,  גיוס  כמו  שאים 
הדרת נשים ויחסי דתיים־
לרדת  מסרבים  חילונים 
מסדר היום הציבורי, חברי 
גישה  מציגים  בארץ  המסורתית  התנועה 

־מרעננת בכל הקשור לדת ומסורת. התנו
עה, שמונה 64 קהילות ברחבי הארץ, שלוש 
מהן באזור מודיעין, מכבים־רעות, פועלת 
על  וחרתה  מודרנית,  עולם  ראיית  מתוך 
בבית  גם  המינים,  בין  מלא  שוויון  דגלה 

הכנסת. 
חברות התנועה מתפללות לצד חבריהם 
הגברים, בנות יכולות לעלות לתורה אם הן 

־חפצות בכך, ואיש אינו שואל את חברי הת
נועה אם באו לתפילת שבת ברכבם או אם 
גלשו לפני התפילה באינטרנט. "אני דתייה 
אבל לא הלכתית", מצהירה יו"ר התנועה 
60( מרעות. "אני מפ־ (בארץ, שואלי פסט 
־רידה בין דתייה להלכתית. אני בן אדם מא

מין כי זה עושה אותי אדם טוב יותר לדעת 
־שיש משהו גדול ממני, זה גורם לענווה ול

צניעות, ולא משנה איך קוראים לדבר הזה. 
אני אדם מאוד דתי, אלא שהיום המושג דתי 
הולך רק לפלג אחד באוכלוסייה ובעיניי זה 

לא נכון". 

ילדה טובה ירושלים
־פסט, אישה נמרצת שנראית צעירה מגי

בוגרת  היא  בירושלים.  וגדלה  נולדה  לה, 
תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית, שירתה 

משי ופרשה  הקבע,  בצבא  שנה  ־כעשרים 
רותה הצבאי בדרגת סגן אלוף. כיום היא 
מחנכת כיתת תיכון של ילדים על הרצף 
לקהילת  מכבים־רעות.  בתיכון  האוטיסטי 
'שלהבת המכבים' במכבים הצטרפה בשנת 
1998. בשנת 2008 התמנתה ליו"ר הקהילה, 
ולפני כשמונה חודשים, בחודש יולי 2014, 

נבחרה ליו"ר התנועה המסורתית בארץ.
שואלי,  המיוחד,  שמה  לגבי  תהיתם  אם 
שולמית  השמות  של  בקיצור  מדובר  הרי 
ואלישבע - שמותיהן של קרובות משפחה 

בתעו קרויה  אני  "ככה  בשואה.  ־שנספו 
"זה השם  בחיוך,  היא מסבירה  לידה",  דת 
שהוריי נתנו לי, ואני בשום פנים ואופן לא 

רוצה לשנות אותו". 
למשפחה  בירושלים  וגדלה  נולדה  פסט 
מאוד  "משפחה  אורתודוקסית־ליברלית. 
פרופסור  של  משמו  )נגזר  לייבוביצ'ית 
היא  ר.ב.(",   - המנוח  לייבוביץ'  ישעיהו 
במפה  שמאלה  גם  "שנמצאת  מסבירה, 
הפוליטית, רציונלית, משכילה מאוד שלא 
הולכת בתלם. בהחלט לא האורתודוקסיה 

של היום". 
־לפסט אחות צעירה ממנה בשנתיים שמ

דין  עורכת  היתה  אמה  באפרת.  תגוררת 
למדה  בתיכון  לכלכלה.  דוקטור  ואביה 
באוולינה דה־רוטשילד, לדבריה, לא בגלל 
הדת אלא בגלל מוצאה של אמה. "אמי היא 
שבנים  לחשוב  יכלה  ולא  במקור  אנגליה 
ילמדו עם בנות, לא בגלל הדת, אלא דווקא 
מתוך התרבות האנגלית שהיא באה ממנה 

שבה זה לא היה מקובל". 
בילדותה ובשנות התבגרותה היתה פסט 
מה שאפשר להגדיר "ילדה טובה ירושלים". 

־היא גדלה והתחנכה אמנם בסביבה אורתו
היום.  דוקסית, אבל  לא במובן שמכירים 
"האווירה היתה לגמרי אחרת, לא היתה את 

ההקצנה שיש היום", היא מדגישה.
בגיל ההתבגרות הצטרפה כמו כל חבריה 
לתנועת בני עקיבא. "אז לא היתה הפרדה 
בין בנים לבנות כמו היום", היא מציינת, 
"רוב הבנות התגייסו לנח"ל ואני התגייסתי 

מת שאני  ברור  היה  זה  מ"כיות.  ־לקורס 

גייסת לצבא. לא עלתה בכלל שאלה".
השירות בצה"ל הפך לקריירה של עשרים 
שנה. "מאוד אהבתי את הצבא", היא אומרת, 
"התחלתי כמ"כית, אחר כך ממ"מית, ואחר 
כך מדריכת צוות בקורס קצינות. חתמתי 
קבע ונשארתי המון שנים בצבא. הייתי סגן 
אלוף, הייתי בחיל מודיעין ואחר כך בחיל 
הים במגוון תפקידים - ראש ענף פרט בחיל 
הים וקצינת ח"ן של חיל הים. עשיתי מזה 

קריירה ואהבתי את זה".

בגלל רצח רבין
בת 21 נישאה לדב פסט, החבר הראשון 
לה  עקיבא.  בבני   14 בגיל  שהכירה  שלה 
ולדב, כיום סמנכ"ל משרד הבריאות, נולדו 
שלושה בנים - יועד )35(, ליעד )33(, ובן 
הזקונים עידן, חייל בן 20. נוסף על בניה, 

פסט סבתא לחמישה נכדים. 
"היה לנו בית הפוך. עם אבא שנמצא שם 

הצ כיצד  מסבירה  היא  הילדים",  ־בשביל 
ליחה לשלב גידול ילדים וקריירה צבאית. 
"הוא זה שלקח אותם לחוגים והוציא אותם 

־מהמסגרות. הוא היה מאוד מעורב עם הש
־ניים הגדולים. אני הייתי באה מאוחר בלי

לה ובעיקר הייתי אמא של סוף שבוע. זה 
הרגיש לי בסדר, כי מאוד אהבתי את מה 

וכ משמעותית  הרגשתי  כי  עושה  ־שאני 
שאמא מרגישה משמעותית, היא אמא יותר 

טובה".
התפנית בחייה התרחשה כשהיתה בת 40, 

־זמן קצר לאחר שילדה את בנה עידן, ובע
קבות רצח רבין. "ב־4 בנובמבר 1995 אירע 
שבר מאוד גדול בחיים שלי", היא מספרת, 
של  ברמה  שבר  מבחינתי  היה  רבין  "רצח 
משנה חיים. החלטתי שאני לא חוזרת לצבא 
והולכת להיות מורה כי לא יכולתי להבין 
איך זה יכול להיות שיהודי רוצח יהודי רק 

בגלל הדעות הפוליטיות שלו". 
פסט הודיעה לצבא שברצונה להשתחרר 
לאנשי  בפרויקט  להוראה  הסבה  ועשתה 
כי  מורה  להיות  "הלכתי  ברל.  בבית  קבע 

־היה ברור לי שמשהו חייב להשתנות במע
רכת החינוך", היא מסבירה. "היה לי ברור 
שזה בא משם. אם פעם חשבתי שהטובים 
לי  היה  עכשיו  אז  בצבא,  להיות  צריכים 

החי במערכת  להיות  צריכים  שהם  ־ברור 
נוך. היה לי כבר תואר שני בפסיכולוגיה 
בצבא  המדינה שעשיתי  ובמדעי  ארגונית 

ולמדתי הוראת מדעי החברה". 

מצאה את יעודה
פסט  התקבלה  ההוראה  לימודי  בתום 
ואחרי כמה  לסטאז' בתיכון מכבים־רעות, 
הביניים  חטיבת  למנהלת  התמנתה  שנים 
במבשרת ציון. אולם אחרי זמן מה החליטה 
כי  מהניהול  נהניתי  "לא  להוראה.  לחזור 
רציתי את המגע היומיומי עם הילדים ולכן 
מכבים־רעות.  בתיכון  מורה  להיות  חזרתי 
לימדתי מדעי החברה, הייתי מחנכת ואחר 

כך גם מורה לאנגלית".
באחת מחופשות הקיץ הציעו לפסט ללמד 
על  שנמצאים  ילדים  של  תקשורת  כיתת 
הרצף האוטיסטי. "לא ידעתי מה זה בכלל", 
היא מספרת, "התחלתי והתאהבתי בחינוך 

־המיוחד. מאז אני גם מחנכת בכיתות תק
שורת וגם מלמדת אנגלית. בתיכון מכבים־
לילדים  תקשורת  כיתות  ארבע  יש  רעות 

־שנמצאים על הרצף האוטיסטי, כולם בת
פקוד גבוה שעושים בגרות. מדובר בילדים 
לי  יש  היום  גבוהה.  אינטליגנציה  בעלי 

כיתה מדהימה".
התקשורת  כיתת  שהוראת  מספרת  פסט 
שונה לחלוטין מהוראה בכיתה רגילה. "יש 

  רותי בוסידן   צילום: רונן כרם
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מעט מאוד ילדים, לא יותר משמונה, יש 
הילדים,  את  שמלוות  סייעות  שתי  לי 
היכרות  של  ברמה  איתם  נמצאת  ואני 
רגילה.  בכיתה  שאין  גבוהה  אינטימית 
את  שמלווה  גדול  מלווה  צוות  לי  יש 
הכיתות האלה. אני מאוד אוהבת את זה 

־ומרגישה שמצאתי את הייעוד שלי במ
ערכת החינוך". 

שוות בין שווים
פסט  החלה  לחינוך,  למעבר  במקביל 
הקונסרבטיבית.  ביהדות  להתעניין 

־"הרבה שנים הדרתי רגליי מבתי הכנ
סת כי הרגשתי לא שייכת בעיקר בגלל 
ולא  וילון  מאחורי  כאישה  אותי  ששמו 
להיות  לי  קשה  תפקיד.  שום  לנו  נתנו 
במקום ולא לקחת תפקיד. הרגשתי ממש 

לא שייכת", היא מסבירה.
הקונסר הכנסת  בית  על  ־כששמעה 

שנים  לאחרי  החליטה  במכבים  בטיבי 
־רבות לשוב לספסלי בית הכנסת. "הל

כתי לשם ונשביתי ברעיון שיש יהדות 
שרואה  ליברלית,  יותר,  מכילה  אחרת, 
באופן  שווים,  בין  שווה  כאישה  אותי 
שיש בצדו גם אחריות מאוד גדולה כי 
הרבה יותר נוח להיות מאחורי הפרגוד 
בלי שיראו אותך אבל זה לא מה שאני 
מחפשת", היא אומרת, "הווילון שמסתיר 
את עזרת הנשים הוא תרתי משמע - לא 

רק פיזי אלא בכל המובנים".
־על פי פסיקת כנסת הרבנים של הת

נועה המסורתית, רשאיות נשים לעלות 
שליחות  לשמש  ממנה,  לקרוא  לתורה, 
קדיש  ולהגיד  תפילין  להניח  ציבור, 
יתום, מתוך תפיסה שיש לכונן ביהדות 

־שוויון בין גברים ונשים. בקהילות הת
לבנות,  מצווה  בת  טקסי  נערכים  נועה 
נשים משמשות בתפקידים של שליחות 
וקוראות מהתורה. כמו כן נשים  ציבור 

המר שכטר,  במכון  לרבנות  ־מוסמכות 
כז ללימודי יהדות המזוהה עם התנועה 

המסורתית.
־פסט הפכה פעילה מאוד בקהילה, וכ

עבור כמה שנים נבחרה ליו"ר הקהילה 
משפחות  כ־60  בה  שחברים  במכבים 
"יש  הסביבה.  ויישובי  רעות  ממכבים, 
לנו אנשים מניל"י, שוהם, לפיד, ועוד. 

־הקהילה קיימת מעל עשרים שנה, והקי
־מו אותה תושבי מכבים שהיו ברובם אנ

גלוסקסים". 
במסגרת תפקידה כיו"ר הקהילה היא 

־בין השאר ניהלה את הקהילה ואת הת
קציבים, מארגנת את הימים הנוראיים, 
את בר המצוות, ועוד. "בכל חג יש לנו 

־אירוע לנהל. יש לציין שהכל נעשה בה
תנדבות. הקהילה שלנו מבוססת רק על 

מתנדבים", היא מדגישה. 
־מה היא בעצם התנועה הקונסרבטי

בית?
"מדובר בתנועה דתית והלכתית שבה 
פסקי  ימצאו  הקונסרבטיבים  הרבנים 

־הלכה ויתאימו אותם לדורנו - גם להת
־קדמות המדעית והטכנולוגית וגם לעו

בדה שאנחנו חיים במדינה עצמאית, אבל 
־עדיין הבסיס יהיה הבסיס הלכתי־תלמו
־די. התפילה בבתי הכנסת הקונסרבטי

ביים לא שונה בהרבה מהתפילה הרגילה 
חוץ מהעובדה שלנשים ולגברים יש את 
אותו המעמד. בבתי הכנסת הרפורמיים 
לעומתנו, שינו את נוסח התפילה. אנחנו 
מסתמכים על ההלכה היהודית, וסך הכל 
התפילה מתנהלת אותו הדבר חוץ מזה 

־שלגברים ולנשים יש אותו מעמד ויכו
לה להיות חזנית אישה שקוראת בתורה. 

בארצות הברית זה מאוד מקובל". 

העיקר לא לפחד
המ שהתנועה  המינים  בין  ־השוויון 
בי לידי  בא  דגלה  על  חרתה  ־סורתית 

בר המצווה שבו שני  טוי למשל בטקס 
ההורים מוזמנים לקחת חלק שווה. "שני 

־ההורים מוזמנים לקרוא בתורה", מסבי
רה פסט, "כשהאמא עומדת ליד האבא. 
בנוסף, לא מברכים 'ברוך שפטרנו' אלא 
'שהחיינו והגיענו לזמן הזה'. הילד קורא 
כולם.  ואומר דברי תורה לפני  בפרשה 
אצלנו יש רק בר מצווה אחת בשבת ולא 
כמה במקביל כי אנחנו רוצים לשים את 
הקהילה  כל  היום  באותו  במרכז.  הילד 
מתרגשת ושותפה לאירוע וזה נורא יפה. 
בת  לעשות  יכולות  שרוצות  בנות  גם 
מצווה באותו האופן שבו בנים עושים". 
לגב נשים  בין  ההפרדה  פסט,  ־בעיני 

רים והדרת נשים נובעים בעיקר מפחד, 
לעזרת  אזכור  בתנ"ך  אין  ולדבריה, 
נשים. "ככל שהכנסייה התחזקה והפכה 
השפיע  זה  יותר,  שוביניסטית  להיות 
על היהדות וחלחל אליה", היא מסבירה. 

־"ביום כיפור הכהן הגדול היה נכנס לע
זרת נשים והיה ערבוב של גברים נשים. 
ההפרדה בין גברים לנשים היא תוצאה 

־של השפעות מאוחרות. בט"ו באב בחו

בכר ביחד  מחוללים  היו  ובחורים  ־רות 
האורתודוקסי  שבעולם  משהו  זה  מים. 
של היום לא יעלה על הדעת, אבל היה 
ביהדות המקורית. אין שום עדות בבתי 
הכנסת הקדומים לכך שהיתה הפרדה בין 

גברים לנשים בתפילה".
זאת ועוד, פסט מדגישה שאין איסור 
כתוב  "במקורות  בתנ"ך.  נשים  שירת 
'קול  וריקודים.  בשירים  יצאו  שנשים 
כיוון  בתנ"ך.  קיים  לא  בערווה'  אישה 
אתה  ענפה,  כך  כל  הרבנית  שהספרות 

הפ לך.  מה שמתאים  את  לבחור  ־יכול 
חדנים ישימו את האישה מאחורי וילון, 
והאמיצים יגידו שהם צריכים להתמודד 

עם חברה מעורבת". 
וסייגי  ההפרדה  של  "הנושא  לדבריה, 
הצניעות בין הגברים לנשים הפכו להיות 
הדבר הכי חשוב בדת, בזמן שיש דברים 
הפכו  הם  ביהדות.  חשובים  יותר  הרבה 
את התפל לעיקר. זה לא היה קיים במקום 
רקדנו  עקיבא  בבני  באתי.  אני  שממנו 

כשהג מלהזכיר.  הס  זה  והיום  ־מעורב 
המושג  בכלל  קיים  היה  לא  לצבא  עתי 
זה בא  'קול באישה ערווה'. לדעתי  של 

־ממקום של פחד. אם אתה לא בטוח בעצ
מך, אתה מטיל הרבה סייגים ואיסורים". 

רוח חדשה
פסט מדגישה שאף שרוב האוכלוסייה 

־הלא הלכתית בארץ מחזיקה בדעות שק
־רובות יותר לאלו של התנועה הקונסר

בטיבית, התנועה אינה פופולריות כמו 
בארצות הברית למשל. "לצערי, עדיין 
שאליו  הכנסת  שבית  למצב  הגענו  לא 

הקונסרב הוא  הממוצע  החילוני  ־יילך 
טיבי כשבעצם רובנו ירגישו הרבה יותר 
נוח בבית כנסת כזה", היא אומרת בצער.  

־עם זאת, מציינת פסט, בשנים האחרו
התע מזהים  לתנועה  וחבריה  היא  ־נות 

ניינות הולכת וגוברת בתנועה. "יש 64 
בתי כנסת ברחבי הארץ שזה לא מעט, 
ובימים הנוראים יש הרבה יותר מניינים 
היא  רפורמיים",  מאשר  קונסרבטיביים 
מגיעים  מצווה  בר  "כשעושים  מציינת. 
הרבה אורחים, ואז הם נחשפים לעובדה 

־שיש אופציה הרבה יותר ידידותית למ
שתמש".

שלוש  יש  מכבים־רעות  במודיעין, 
קהילות של התנועה המסורתית - קהילת 
שבראשה  במכבים  מכבים'  'שלהבת 
עומד פסט, קהילת 'ידיד נפש' וקהילת 

־'אחווה' במודיעין. בשלוש הקהילות חב
רות כ־200 משפחות בסך הכל.

התנועה  שבחו"ל  מסבירה  את  איך 
יותר  הרבה  פופולרית  המסורתית 

מאשר בארץ?
שבזמן  בכך  נעוץ  ההסבר  "לדעתי 
הקמת המדינה לא היה לאנשים מספיק 

־פניות כדי לפתח את נושא היהדות הלי
בהישרדות  עסוקים  היו  כולם  ברלית. 

הליבר היהדות  של  והנושא  ־יומיומית 
־לית הוזנח. אבל בעשרים השנה האחרו

נות יש פריחה מאוד גדולה של הנושא 
של היהדות המתחדשת. יש רצון מאוד 

־גדול לחזור לארון הספרים היהודי ול
בנות קהילות שכן יתעסקו בה ביהדות 
נעשה  יותר.  המכילה  יותר,  הליברלית 
סקר לא מזמן שעל פיו בערך כשמונה 
עצמם  את  מגדירים  מהישראלים  אחוז 
כקונסרבטיבים או רפורמים שזה המון. 

־זה מתחיל לתפוס. הרבה אנשים מצטר
־פים לבתי המדרש של היהדות המתחד

שת כמו 'אלול' ו'עלמא' שהם בתי מדרש 
־חילוניים. יש כמות מאוד גדולה של אנ

שים שרוצים להישאר קרובים ליהדות, 
אבל רוצים יהדות מכילה, מקבלת ולא 

בת יפים  הכי  הדברים  אחד  ־שיפוטית. 
נועה הוא חוסר השיפוטיות. אתה מגיע 
לבית הכנסת ואף אחד לא שואל אותך 
ואם  איך הגעת, איזה אוכל אתה אוכל 

הדלקת מחשב לפני שבאת".   

שאלת רבנים 
בשונה מקהילות אורתודוקסיות רבות, 
הקהילה המסורתית אינה נשענת על רב 
אחד, אלא על כנסת רבנים. "מאוד קשה 
לי לקבל את הנהייה האוטומטית אחרי 
ההלכה.  את  לי  יפסוק  כדי שהוא  הרב, 
שיש  הוא  המסורתית  בתנועה  הרעיון 
שאלות  אותם  ששואלים  רבנים  כנסת 
כל  את  מפרסמים  ואנחנו  הלכתיות 
פסקי ההלכה כשהמנעד נע בין שמרני 
מה שמתאים  את  בוחר  ואתה  לליברלי 
לך  מותר  אם  רב  שואל  לא  אתה  לך. 
לחטט באף או לא. זה מאוד נוח כשיש 
מישהו שלוקח אחריות ומסיר ממך את 

האחריות על מעשיך".  
הקו בקהילה  הרווחת  הגישה  ־בחו"ל, 

בשבת  לנסוע  שמותר  היא  נסרבטיבית 
־לבית כנסת ברכב בגלל המרחקים הג
נוס אינם  בארץ  הקהילה  רבני  ־דולים. 

עים בשבת ובקרב חברי הקהילה יש מי 
שנוסע ויש מי שלא. "אף אחד לא ישאל 
ואתה לא פחות טוב בגלל שאתה נוסע 
המנעד  "בגלל  פסט.  מדגישה  בשבת", 
תמיד  ההלכתית  הספרות  של  הגדול 
שמתאימה  ההלכה  את  למצוא  אפשר 
היו  ההיסטוריה  לאורך  הנוכחי.  לזמן 
החיים  ליברלים שקדושת  מאוד  רבנים 
היתה בראש מעיניהם, ולכן יש על מי 
הולך  אתה  אומץ,  לך  כשיש  להסתמך. 
תמיד  כי  האמיצה  ההלכתית  לספרות 
היו רבנים אמיצים, אבל הרבה יותר קל 

"כיוון שהספרות 
הרבנית כל כך ענפה, 
אתה יכול לבחור את 

מה שמתאים לך. 
הפחדנים ישימו את 

האישה מאחורי וילון 
והאמיצים יגידו שהם 
צריכים להתמודד עם 

חברה מעורבת" 
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פסט. "אף אחד לא ישאל ואתה לא פחות טוב בגלל שאתה נוסע בשבת"
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ללכת לרבנים הפחדנים".
מדוע התנועה המסורתית מעוררת 
כל כך הרבה התנגדות בקרב הדתיים 

האורתודוקסיים? 
"כי זה מערער אצלם הרבה דברים. 
יכול להיות שהם מבינים שזאת הדרך 
זה  כי  אותם  מפחיד  זה  ולכן  היחידה 

מאיים על כל מה שהם מכירים".
מה דעתך על נשות הכותל?

אני  אבל  אליהן,  שייכת  לא  "אני 
להתפלל  שלהן  בזכות  מאוד  תומכת 
בכותל המערבי איך שהן רוצות ביחד 
כקבוצה בעזרת נשים, חלקן עם טלית 
הלכתית  בעיה  שום  אין  בלי.  וחלקן 
אבל  כקבוצה,  יחד  שנשים תתפללנה 
שלדעתי  אנטגוניזם  הרבה  מעורר  זה 

נובע מתוך פחד".

כולם                 
עולים לתורה

ועו ששב  נושא  היא  הגיור  ־סוגיית 
לה בשיח הציבורי. "יש לנו גיור שהוא 
יותר", מסבירה  ידידותי הרבה  כמובן 
בגיור  הכירה  ישראל  "מדינת  פסט, 

הר אבל  בג"ץ,  שהגשנו  אחרי  ־שלנו 
בנות לא מכירה בגיור הזה. יש הרבה 
מציבים  אנחנו  דרכנו.  שמתגיירים 
הרבה פחות דרישות דתיות־הלכתיות 
להבין  צריך  המתגייר  מהמתגיירים. 
שהוא  להגיד  אבל  מתגייר,  הוא  למה 
צריך להיות יותר הלכתי בגלל שהוא 
גר זה לא הגיוני. לרות המואבייה שהיא 
סבתא רבא של דוד המלך, לא היה את 
שבעת  את  אותה  שתעביר  הרבנות 

מה כיום  שדורשים  הגיהינום  ־מדורי 
מתגיירים. זאת היהדות המקורית, זאת 

היהדות שלי". 
הכשרות,  תעודות  היא  סוגיה  עוד 
נושא שמעורר אצל פסט לא מעט כעס. 
טוענת.  היא  כספים",  מסחטת  "זאת 
"אומרים למסעדות שמותר להן לקנות 
לי,  תגידו  מסוימת.  מחברה  רק  חסה 
באירופה של לפני חמישים שנה הם לא 
אכלו חסה? לא אכלו כרוב? הם אכלו גם 
בלי המגבלות האלה. זה פשוט אבסורד. 
הממסד הדתי הוא הבעייתי ולא הדת".
הנושאים שק אין ספק שאחד  ־אבל 

רובים ביותר ללבה של פסט, אולי גם 
בגלל עיסוקה בחינוך מיוחד, הוא בר 
המצוות לילדים מיוחדים. "בבתי כנסת 
אורתודוקסיים לא מאפשרים לילדים 

בתנו לתורה.  לעלות  מוגבלויות  ־עם 
עה אנחנו אומרים שהם שווים לכולם 

־ושלכולם יש את הזכות לעלות לתו
רה ולחגוג בר מצווה. זה מאוד מרגש 

ומאוד יפה".
לתנועה המסורתית יש תנועת נוער 

בשם נוע"ם שהסניף הגדול ביותר שלה 
בתנועה  "מדובר  במודיעין.  ממוקם 
מאוד מוצלחת שמתמודדת עם ילדים 

־עם צרכים מיוחדים שמשולבים  בט
־בעיות עם ילדים רגילים", היא אומ

שמתפתחת  תנועה  "זאת  בגאווה.  רת 
כל הזמן ורק במודיעין יש לנו כ־300 

תג  - תל"י  תוכנית  בנוסף,  ־חניכים. 
בור יהדות בבתי ספר, היא תוכנית של 

התנועה ליהדות מסורתית".   

עיר פתוחה
תצא  שממודיעין  משוכנעת  פסט 
"יש  הבשורה של התנועה המסורתית. 
שמאוד  נהדרת  אוכלוסייה  במודיעין 
מתאים לה דבר התנועה", היא אומרת 
בהתלהבות. "העובדה שבעיר לא גדולה 
יש  הרבה.  אומרת  קהילות,  שלוש  יש 
כל כך הרבה מקומות בעיר שהיהדות 
הליברלית באה לידי ביטוי. זה גם בגלל 
גדולה  אנגלוסקסית  אוכלוסייה  שיש 
שבאופן טבעי התחברה לאג'נדה הזאת 
שמוכרת להם. גם האורתודוקסים בעיר 
בעיר  יש  כי  יותר,  אלינו  מתחברים 
יש  מודרניים.  אורתודוקסים  הרבה 
פתיחות  מאוד  הרבה  במודיעין  באמת 

לזרמים השונים".
ויו"ר  המועצה  חבר  על  דעתך  מה 
עמותת 'מודיעין חופשית' אבי אלבז 

שמזהיר מפני התחרדות בעיר?
בבית  אצלנו  מתפלל  אלבז  "אבי 
הכנסת בכל יום כיפור, הוא נלחם על 
הנושאים האלה לא בגלל שהוא שונא 

־את היהדות, אלא בגלל שהוא לא מס
כים עם ההתערבות הבלתי נסבלת של 
הממסד הדתי בחיי היום יום שלנו. גם 
שום  לי  אין  חרדים,  שונאת  לא  אני 
בעיה איתם כל עוד הם מקבלים אותי 

כמו שאני". 

"אחד הדברים הכי 
יפים בתנועה הוא 
חוסר השיפוטיות. 

אתה מגיע לבית 
הכנסת ואף אחד 

לא שואל אותך איך 
הגעת, איזה אוכל 

אתה אוכל ואם 
הדלקת מחשב לפני 

שבאת"
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