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^^^^
$TS1$^^^^הת$TS1$

$DN2$^^^^הת$DN2$כאשרבקהלרגשות

ריבליןראובןהנשיא

לשו־בנאומוהגיע

רות

$TS1$לשורות$TS1$

$DN2$לשורות$DN2$שכולםהמפתח

ולה־״לזכורביקש:ריבליןלהן.חיכו

נכיח

$TS1$ולהנכיח$TS1$

$DN2$ולהנכיח$DN2$אותהשלהאחווה,שלקיומהאת

בתוככיבתוכנו,פשוטהישראל׳׳אהבת

לח־״ניתןאמר:כךאחרהיהודי״.העם

לוק

$TS1$לחלוק$TS1$

$DN2$לחלוק$DN2$הר־התנועהאנשישלהעמדותעל

פורמית

$TS1$הרפורמית$TS1$

$DN2$הרפורמית$DN2$;אפשראיאךוהקונסרבטיבית

הברורולקולשלהםלמסירותלהתכחש

מדינתלמעןמשמיעיםשהםוהצלול

לה־ניתןלארץ.ובחוץבארץישראל

תווכח

$TS1$להתווכח$TS1$

$DN2$להתווכח$DN2$התנו־אוהדתיתהציונותעם

עה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$;להתכחשאפשראיאךהקיבוצית

למעןבמאבקאלותנועותשללעשייה

ישראלמדינתשלשלומההארץ,בניין

שה־לרגעלשכוחלנואסורוביטחונה.

מחלוקות

$TS1$שהמחלוקות$TS1$

$DN2$שהמחלוקות$DN2$ואמיתיכןביטויהןהנוקבות

רפו־אורתודוקסים,כולנו;שללדאגה

רמים,

$TS1$,רפורמים$TS1$

$DN2$,רפורמים$DN2$לרמותוחילונים;קונסרבטיבים

היהודי״.העםשלהעתירולדמיוןההווה

כמו־ניתןהנשיאשלעמדותיועלגם

בן

$TS1$כמובן$TS1$

$DN2$כמובן$DN2$.לקראתזאתשעשומיוהיולחלוק

הייתהנאות:)גילוינאםשבוהאירוע

המכוןכשליחהזההאירועבארגוןידלי

אירועהיהזההיהודי(.העםלמדיניות

בהר־שייחודובאבתשעהלרגללימור

כב

$TS1$בהרכב$TS1$

$DN2$בהרכב$DN2$רפור־רבמורים:שלשגרתיבלתי

מי,

$TS1$,רפורמי$TS1$

$DN2$,רפורמי$DN2$רבקונסרבטיבית,רבהחילוני,מחנך

אורתודוקסי.

כזהשאירועשסבוריםמיבישראליש

לרוחם.שאינהליהדותלגיטימציהנותן

גםיכולאבלצודקים.שהםלהיותיכול

מלמדיםהמספריםטועים.שהםלהיות

שהריטועים.שהםלהיותיכולשבהחלט

שנערךלפניימיםכמהבמקרה,לגמרי

ביש־שישהתבררהנשיא,בביתהטקס

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$יהודיםשלמספיקגדולהקבוצה

״קונסרבטיבים״עצמםאתהמגדירים

הלגי־שקולהרגישכריו״רפורמים״

טימציה

$TS1$הלגיטימציה$TS1$

$DN2$הלגיטימציה$DN2$סקרבדיוק?כמהמזמן.נחצה

זיההפוליטיקסמפאנלסלזרמנחםשל

ts%21ישכלומר,כאלה.הםמהיהודים

אתשמגדיריםיהודיםיותרבישראל

״רפורמים״או״קונסרבטיבים״עצמם

״חרדים״.עצמםאתשמגדיריםמיהודים

בסקרחרש.לגמרילאהזההנתוןובעצם,

ומכוןחיאביקרןשליותרהרבהמקיף

כברשנים,שלושלפנישפורסםגוטמן,

שבוחריםישראליםיותרשישהתברר

וקונסר־כרפורמיםעצמםאתלהגדיר

בטיבים

$TS1$וקונסרבטיבים$TS1$

$DN2$וקונסרבטיבים$DN2$מדוברשאזאלאשחשבנו.ממה

סק־בשנילזר,אצלהכל.בסך%8ב־היה

רים

$TS1$סקרים$TS1$

$DN2$סקרים$DN2$עכשיוואחרשנתייםלפניאחר

אחוזים.כמהעורשלקפיצהנרשמה

קו־הםמהישראלים%21באמתהאם

נסרבטיבים

$TS1$קונסרבטיבים$TS1$

$DN2$קונסרבטיבים$DN2$בדיוקומהרפורמים,או

הראשו־השאלהעלהזה?המספראומר

נה,

$TS1$,הראשונה$TS1$

$DN2$,הראשונה$DN2$מהתלויכלומר,תלוי.היא:התשובה

קונסרבטיבים״״הםהטענהמשמעות

ישרא־מעטלאישרפורמים״.״הםאו

לים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$קונסר־שהםעצמםעלשאומרים

בטיבים

$TS1$קונסרבטיבים$TS1$

$DN2$קונסרבטיבים$DN2$פחותהרבהאבלרפורמים,או

אותםמובילההזאתשהאמירהישראלים

קלכמובןזהלהגירכלשהו.למעשהגם

בוח־אםיותר.קשהקצתזהלעשות

נים

$TS1$בוחנים$TS1$

$DN2$בוחנים$DN2$הכנסתבבתיהמתפלליםמספראת

בשבתוהרפורמיםהקונסרבטיביםשל

יש־מיהודי%21בהםנמצאלאנתונה,

ראל.

$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$הר־החבריםמספראתבוחניםאם

שומים

$TS1$הרשומים$TS1$

$DN2$הרשומים$DN2$מספרבהןנמצאלאבתנועות

התנועותמבכיריאחרלמעשה,כזה.

שה־חושבשהואהשבועבסוףליאמר

מספר

$TS1$שהמספר$TS1$

$DN2$שהמספר$DN2$לאהואמוגזם.קצתבסקרשעלה

חיישלהמעשיתהמציאותעםמתיישב

עלשחוזרמספרזהזאת,ועםהתנועות.

במיוחדרחוקלאכנראה,ולכן,עצמו,

מהאמת.

פעיליםלאאוהדים,

%6ו־רפורמים%6היולזרשלבסקר

אורתו־יותרהרבהבוהיוקונסרבטיבים.

רוקסים

$TS1$אורתורוקסים$TS1$

$DN2$אורתורוקסים$DN2$%63יש־יהודיםיותרועור

ראלים

$TS1$ישראלים$TS1$

$DN2$ישראלים$DN2$שייכיםעצמםאתרואיםשאינם

היהנהוגפעםאם%44כלשהולזרם

שלסוגיםשנייששבישראללומר

שמ־אורתודוקסיםישלדתהתייחסות

קיימים

$TS1$שמקיימים$TS1$

$DN2$שמקיימים$DN2$,שלאאורתודוקסיםוישמצוות

לאחילונים(,)כלומר,מצוותמקיימים

איןכיום.תקפההזאתשהטענהבטוח

נוסף.עיוןומחייבתוראית,שאינהספק

חלקסיפק,כברעצמוהסקרחלקואת

בנו־שערךהקורםמהסקרלזרשאבאחר

שא

$TS1$בנושא$TS1$

$DN2$בנושא$DN2$.הנדרשמהעיוןחלקובהחלטהזה

הרבהעודישהבאים.לסקריםיישאר

שלהכנסתבבתיהמתפלליםמספראתבוחניםאם

בהםנמצאלאנתונה,בשבתוהרפורמיםהקונסרבטיבים

הרשומיםהחבריםמספראתבוחניםאםישראל.מיהודי°2/0

אמרהתנועותמבכיריאחדכזה.מספרבהןנמצאלאבתנועות

לאהואמוגזם.קצתבסקרשעלהשהמספרחושבשהואלי

זהזאת,ועםהתנועות.חיישלהמעשיתהמציאותעםמתיישב

מהאמתרחוקלאכנראהולכןעצמו,עלשחוזרמספר



הםמילהביןכרילשאולשראוידברים

תודעתית,לפחותשהצטרפו,הישראלים

מיהפרוגרסיבית.היהדותלתנועות

הקונסרבטי־אתשהופכיםהיהודיםהם

בים

$TS1$הקונסרבטיבים$TS1$

$DN2$הקונסרבטיבים$DN2$איננושכברלמשהוהרפורמיםואת

קוריוז.בדיוק

שנ־מלפנילזר,שלהקורםהסקר

תיים,

$TS1$,שנתיים$TS1$

$DN2$,שנתיים$DN2$במ־בעיה.בושישסקרהיה

קום

$TS1$במקום$TS1$

$DN2$במקום$DN2$ההגר־בוהוצגה״קונסרבטיבים״

רה

$TS1$ההגררה$TS1$

$DN2$ההגררה$DN2$,שעלולה״מסורתי-קונסרבטיבי״

ולכןמסורתיים,ישראליםלהטעות

מהימנים.נתוניואםלרעתהיהקשה

שלאמלמדשלוהחרשהסקראבל

רו־המספריםטעו.אוהוטעו,הרבה

מים

$TS1$רומים$TS1$

$DN2$רומים$DN2$״קונסרבטי־עלכששואליםגם

בים״

$TS1$״קונסרבטיבים״$TS1$

$DN2$״קונסרבטיבים״$DN2$התנו־״מסורתיים״המילהבלי(

עה

$TS1$התנועה($TS1$

$DN2$התנועה($DN2$נקראתבישראלהקונסרבטיבית

טוב,זהמסורתית״(.״ליהדותהתנועה

שאלההייתההקורםשבסקרמשום

נוסף.עיוןששווההחרש,בסקרשאין

הגרר־אםלומרהתבקשוהישראלים

תם

$TS1$הגררתם$TS1$

$DN2$הגררתם$DN2$אוהקהילתית״ברמה״מתבטאת

האישית״.ברמה״מתבטאתהיאשמא

פעי־חבריםהםהאםאחרות,ובמילים

לים

$TS1$פעילים$TS1$

$DN2$פעילים$DN2$קונסרבטיביתיהדותשלבמסגרת

שלהםההזדהותשמאאורפורמית,או

שלמאפייניםלהשישהזדהותאינה

לבית.מחוץפעילות

הת־האורתודוקסיםהיהודיםבקרב

שובה

$TS1$התשובה$TS1$

$DN2$התשובה$DN2$.מתו־מכריערובעבורברורה

כם,

$TS1$,מתוכם$TS1$

$DN2$,מתוכם$DN2$משמעההשתייכות%57ל־>קרוב

דבריםקהילה,כנסת,ביתפעילות

שת־האנשיםרובאלהלבית.שמחוץ

פגשו

$TS1$שתפגשו$TS1$

$DN2$שתפגשו$DN2$רובאלההכנסת,בבתיבשבתות

עםרוקדיםבחגיםשתפגשוהאנשים

תקי־בשעתמשתתקיםאותורהספרי

עת

$TS1$תקיעת$TS1$

$DN2$תקיעת$DN2$.הקונסרבטיביםהיהודיםהשופר

ועיקר.כללכמותםאינםוהרפורמים

לזרםהתודעתיתההשתייכותעבורם,

מקרב%56האישית״.ברמה״מתבטאת

ברמהקונסרבטיביםהםהקונסרבטיבים

רפו־הםהרפורמיםמקרב%37האישית,

רמים

$TS1$רפורמים$TS1$

$DN2$רפורמים$DN2$מה־לשלישרקהאישית.ברמה

קונסרבטיבים

$TS1$מהקונסרבטיבים$TS1$

$DN2$מהקונסרבטיבים$DN2$גםלהשתייכותביטוייש

מהרפו־לחמישיתרקקהילתית,ברמה

רמים,

$TS1$,מהרפורמים$TS1$

$DN2$,מהרפורמים$DN2$לה־ביטויישפחות,קצתאפילו

שתייכות

$TS1$להשתייכות$TS1$

$DN2$להשתייכות$DN2$הקהילתית.ברמהגם

שה־מלמדזהמשהו.מלמדכמובןזה

תנועות

$TS1$שהתנועות$TS1$

$DN2$שהתנועות$DN2$צברולאאךאוהדים,צברוהללו

מתנהליםשכאשרפלאאיןפעילים.

ומעמ־זכויותיהםעלפוליטייםקרבות

רם,

$TS1$,ומעמרם$TS1$

$DN2$,ומעמרם$DN2$בהם.לנצחמתקשיםהם

רובהציבורשרובאומריםהסקרים

%95חי,גוטמן־אביבסקר%16גדול

חרו״שעמותתשליותרעדכניבסקר

שלהמעמראתלהשוותשישסבור

האורתורוק־שללמעמדםהתנועות

סים.

$TS1$.האורתורוקסים$TS1$

$DN2$.האורתורוקסים$DN2$משמעותלהשאיןיפה,תמיכהזו

מעמדןלהשוואתשמתנגדיםמיגדולה.

הנו־שעבודםאנשיםהםהתנועותשל

שא

$TS1$הנושא$TS1$

$DN2$הנושא$DN2$,בהש־שתומכיםמימהותי.מרכזי

וואת

$TS1$בהשוואת$TS1$

$DN2$בהשוואת$DN2$אנשיםהםהתנועותשלמעמדן

יותר.דחופיםעדיפויותסדרילהםשיש

אבללזרמים,טובהתשובהייתנובסקר

התנועותשלבפועללקידומןתרומתם

שבלב.תרומהמצומצמת.תהיה

הקודאתלפצח

כרפו־שמזדהיםבישראלהיהודיםרוב

רמים

$TS1$כרפורמים$TS1$

$DN2$כרפורמים$DN2$משתתפיםלאשהםלסוקריםאמרו

נרי־לעתיםרקמשתתפיםאופעם,אף

רות,

$TS1$,נרירות$TS1$

$DN2$,נרירות$DN2$התנועהשלהכנסתבביתבטקסים

וב־%09יותרמזדהים.הםשאיתה

מילים

$TS1$ובמילים$TS1$

$DN2$ובמילים$DN2$היהודיעלהבריחהאתאחרות

תר־לארגלושכףכנסתביתלושיש

רוך

$TS1$תררוך$TS1$

$DN2$תררוך$DN2$ולאהרפורמי.ביהודילמקדאפשרבו

בהרבה.טובהקונסרבטיביםשלשמצבם

״לעתיםאולא״״לעולם%07מהם,גם

הכ־בביתבפעילותמשתתפיםרחוקות״

נסת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$.מפתיעלגמרילאזההקונסרבטיבי

הסקרמתוךאחריםבנתוניםבהתחשב

והר־הקונסרבטיביתהתנועותלזר.של

פורמית

$TS1$והרפורמית$TS1$

$DN2$והרפורמית$DN2$רבנים,להןישדתיות.תנועותהן

טק־תפילות,נוסחיתפילות,כנסת,בתי

סים,

$TS1$,טקסים$TS1$

$DN2$,טקסים$DN2$.יששבישראלמתברראבלסידורים

התנו־דתיים.חבריםמאורמעטרקלהן

עות

$TS1$התנועות$TS1$

$DN2$התנועות$DN2$איתןשמזדהיםהישראליםדתיות

״מסורתיים״.או״חילונים״

המל־משמעותינתוןכמובןזהגם

מר

$TS1$המלמר$TS1$

$DN2$המלמר$DN2$הישראליתהקבוצהשלאופייהעל

רפו־אוקונסרבטיביתעצמההמכנה

רמית.

$TS1$.רפורמית$TS1$

$DN2$.רפורמית$DN2$דתיים,מוסרותלהשישקבוצה

%7דתית.בדיוקאינהעצמהשהיאאבל

עצמםאתמגדיריםבישראלמהחילונים

של־אנשיםאלה)כלומר,קונסרבטיבים

שאלה

$TS1$שלשאלה$TS1$

$DN2$שלשאלה$DN2$מסורתידתי,חררי,אתההאם

ולשאלה״חילוני״,השיבוחילוניאו

״קונ־השיבומשתייראתהזרםלאיזה

סרבטיבי״(.

$TS1$.)״קונסרבטיבי״$TS1$

$DN2$.)״קונסרבטיבי״$DN2$%01בישראלמהחילונים

מקרברפורמים.עצמםאתמגדירים

קונסר־הם%01מסורתיים,ישראלים

בטיבים

$TS1$קונסרבטיבים$TS1$

$DN2$קונסרבטיבים$DN2$מקרבאבלרפורמים.%7ועור

דתייםעצמםאתשמגדיריםהישראלים

אפסרפורמים.ואיןקונסרבטיביםאין

מספרמשמעבאחוזים.כשמדוברעגול

רפורמיםוגםדתייםגםשהםהאנשים

הרפורמיתשהתנועהלהזכירשובוראוי

מספיקגדולאינודתיתתנועההיא

בסקר.אחראחוזאפילולספקכרי

הס־שמספקיםהמספריםכן,עלאשר

קרים

$TS1$הסקרים$TS1$

$DN2$הסקרים$DN2$אבלשינוי,עלמלמדיםהחרשים

שלהתנועותשלצמיחהעלבהכרחלא

יית־בישראל.הפרוגרסיביתהיהדות

כן

$TS1$ייתכן$TS1$

$DN2$ייתכן$DN2$ניכורעלבעיקרמלמדיםשהםמאור

חי־ישראליםהאורתודוקסית.מהיהדות

לונים

$TS1$חילונים$TS1$

$DN2$חילונים$DN2$למרינוחפעםהרגישוומסורתיים

מקיימיםשאינםאורתודוקסיםלהיות

אינםכברמהםשרביםנראהאבלמצוות.

לפניכאןשכתבתיכפיכך.מרגישים

התבטאהדתותששרלאחרשבועות,כמה

האורתודוקסיההרפורמים,שלבגנותם

שלהמושבעתאויבתןהיאהישראלית

ידיר־גםאבלהפרוגרסיביות,התנועות

תן

$TS1$ידירתן$TS1$

$DN2$ידירתן$DN2$ישראליםדוחפתהיאביותר.הגדולה

התנועות,שללזרועותיהןדתייםשאינם

אתלפצחהואלעשותלהןשנשארוכל

כיצרועיקר:כלללפיצוחקלשאינוהקור

להזדהותהאישיתברמההזדהותהופכים

הקהילתית.*ברמה

המעמדאתלהשוותשישסבורהציבוררובהסקרים,לפי

יפה,תמיכהזוהאורתודוקסים.למעמדהתנועותשל

שלמעמדןלהשוואתשמתנגדיםמיגדולה.משמעותלהשאין

שתומכיםמימהותי.הנושאשעבורםאנשיםהםהתנועות

עדיפויותסדריעםאנשיםהםהתנועותשלמעמדןבהשוואת

תרומתםאבללזרמים,טובהתשובהייתנובסקריותר.דחופים

שבלבתרומהמצומצמת.תהיההתנועותשלבפועללקידומן

להתכחשאפשר"אי

אנשישללמסירות

הרפורמיתהתנועה

והקונסרבטיבית".

ריבליןהנשיא

זינדל,יונתןצילום:
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בישראלמהיהודים

רפורמיםעצמםמגדירים

בישראלמהיהודים

קונסרבטיביםעצמםמגדירים

בישראלמהיהודים

אורתודוקסיםעצמםמגדירים

בישראלמהיהודים

שייכיםעצמםרואיםלא

זרםלאף

ישראלשעלסבורים

רפורמיםברבניםלהכיר

הםמהקונסרבטיבים

האישיתברמהקונסרבטיבים

רפורמיםהםמהרפורמים

האישיתברמה

בישראלמהיהודים

לאכרפורמיםשמזדהים

אוכלל,משתתפים

לעתיםמשתתפים

בביתבטקסיםנדירות,

שאיתההתנועהשלהכנסת

מזדהיםהם

בישראלמהיהודים

בקונסרבטיביםשמזדהים

רחוקות״״לעתיםישתתפו

בפעילותלא״״לעולםאו

הקונסרבטיביהכנסתבבית

בישראלמהיהודים

עצמםאתשמגדירים

עצמםיגדירו״דתיים״,

רפורמיםאוקונסרבטיבים
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