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אלססר,מריםצילום:

90פלאש

דרסלרתמר

לגבריםבכותלמשותפתתפילהרחבתןמת\לההיסטוריההסכם

ברביםועוררהכותלנשותשלהציבורימאבקןלסיוםהביאתשים

שאינםובנישואיםבגיורלהכרהבדרךהראשוןבצטדשמדוברתקווה

דרך?בפריצתמדובראכןהאםאךאורתודוקסיים.

דרסלרתמר

■■■eraושלושמאבקשנות

ומתןמשאשלשנים

rc\cהצדדים,כלביןחשאי

מזכירשלבניצוחו

אבי־היוצאהממשלה

חי

$TS1$אביחי$TS1$

$DN2$אביחי$DN2$,בהסכםהשבועהסתיימומנרלבליט

רחבתשלהקמתהאושרהשבוהיסטורי

הדתייםהזרמיםלכלמשותפתתפילה

לה־וגבריםנשיםיוכלושבהבישראל,

תפלל

$TS1$להתפלל$TS1$

$DN2$להתפלל$DN2$.יחד

$n$1STהב$$1STבה־הפסידווגםהרוויחוהצדדים״כל

$2ND$הבn$2ND$rrrnהחרדית:בפוליטיקהבכיר

הקונסרבטיבים״אם

ההסכםשבעקבותחושביםוהרפורמים

אתלהכניסרשמיפתחלהםייפתחהזה

במדינתיהודייםהלאוהנישואיםהגיור

רקקובעתבישראלטועים.הםישראל,

ישתנה"לאוזההאורתודוקסית,היהדות

הת־מנכ״להם,יזהרעו״דטועןסכם״,

נועה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$.האורתודו־״החרדיםהמסורתית

קמים

$TS1$האורתודוקמים$TS1$

$DN2$האורתודוקמים$DN2$יישמרהמקוםמנהגכיהרוויחו

הכרההרווחנוואנחנוהמקורית,ברחבה

בזר־בישראלהראשונהבפעםרשמית

מים

$TS1$בזרמים$TS1$

$DN2$בזרמים$DN2$המת־ורפורמיים.קונסרבטיביים

ווה

$TS1$המתווה$TS1$

$DN2$המתווה$DN2$להיותאחתמדרךיותרישכימוכיח

לפתרוןתשתיתישולהבאמכאןיהודי.

להםכ־ופתחומדינהדתבתחוםסוגיות

מים

$TS1$להםכמים$TS1$

$DN2$להםכמים$DN2$אומנםגיור.כמובנושאיםעתידיים

ואנ־טובהסכםזהאבליותר,עלחלמנו

חנו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$מרוצים״.בהחלט

עםחרדיותמהפגנותחוששלאאתה

החדשה?הרחבהפתיחת

שלענייןיותרשזהחושבאני״לא.

עצמו.הרחובשלולאחרדיתפוליטיקה

ואנחנובמקום,תפילהישעכשיוכבר

אבלומסתכלים,שבאיםחרדיםרואים

בעיות״.שיהיומאמיןלאאני

פו־גורמיםלראותצפוייםאנוהאם

ליטיים

$TS1$פוליטיים$TS1$

$DN2$פוליטיים$DN2$מעניקיםובבןברחבהמבקרים

רשמי?תוקן!לה

גםיבקרושמנהיגיםנבקש״בהחלט

זההזמןשעםמאמיןאניהחדשה.ברחבה

הקבוע״.מהנוהלחלקיהיה

יוכ־הכותלאלהבאיםההסכם,לפי

לו

$TS1$יוכלו$TS1$

$DN2$יוכלו$DN2$הרחבהאלימינהללכתאםלבחור

בח־שתמוקםהפלורליסטית,החדשה,

לקו

$TS1$בחלקו$TS1$

$DN2$בחלקו$DN2$אלשמאלהאוהכותל,שלהדרומי

הכותלברחבתהאורתודוקסי.הכותל

מחיצה,ללאתפילהתונהגהחדשה

וב־בתורה,ויקראותפיליןיניחונשים

נות

$TS1$ובנות$TS1$

$DN2$ובנות$DN2$כמובדיוקמצווהבתלחגוגיוכלו

יופקדהרחבהניהוללבנים.מצווהבר

הסוכ־יו״רעומדשבראשהועדהבידי

נות

$TS1$הסוכנות$TS1$

$DN2$הסוכנות$DN2$הפ־לתנועותנציגיםשישהובה

לורליסטיות

$TS1$הפלורליסטיות$TS1$

$DN2$הפלורליסטיות$DN2$ממשרדנציגיםושישה

ורשותהתפוצותמשרדהממשלה,ראש

הממלכתיתהמועצהזוהיהעתיקות.

נצי־רשמיתמתמניםשבההראשונה

גי

$TS1$נציגי$TS1$

$DN2$נציגי$DN2$תפ־אורתודוקסיים.הלאהזרמים

עול

$TS1$תפעול$TS1$

$DN2$תפעול$DN2$מיליוניבחמישהיתוקצבהרחבה

ראשמשרדמתקציבבשנהשקלים

תישארהישנההכותלרחבתהממשלה.

שמואלהכותלרבשלסמכותותחת

שניהלוהגופיםובסמכותרבינוביץ׳

יעדתאריךנקבעטרםכה.עדאותה

החדשה.הרחבהלפתיחת

ישראלשמדינתהראשונההפעם״זו

ובז־אורתודוקסיתלאביהדותמכירה

כות

$TS1$ובזכות$TS1$

$DN2$ובזכות$DN2$תומרגםטועןפולחן״,לחופששלה

עלמא,שלהאקדמיהמנהלפרסיקו,

וחו־הרטמןשלוםבמכוןמחקרעמית

קר

$TS1$וחוקר$TS1$

$DN2$וחוקר$DN2$.החשובהסיפורזה״מבחינתידתות

לנישואיםגםפתחייפתחשאוליכאן:

הרב־דרךשלאלגיורהרבנות,דרךלא

נות.

$TS1$.הרבנות$TS1$

$DN2$.הרבנות$DN2$היאאיךיודעלאאניהרחבה,לגבי

יהיואכןהאםשתיפתח.אחריתיראה

הרפורמייםמהזרמיםמתפלליםשם

הכו־נשותמלבדוהקונסרבטיביים,

תל,

$TS1$,הכותל$TS1$

$DN2$,הכותל$DN2$שהרחבהאוקבוע,באופןשיגיעו

הכותללרחבתיקרהומהריקה?תעמוד

הרוחשהלךבהחלטייתכןהמקורית?



מודר־ואורתודוקסיםויקצץ,ילךשם

נים

$TS1$מודרנים$TS1$

$DN2$מודרנים$DN2$לאאורתודוקסיותפמיניסטיותאו

מקומם״.אתיותרשםימצאו

זו״בזכות״זו

האחרונותהשניםמןנתוניםפיעל

לסוגייתהמייעץהצוותחברישאספו

מדיהמערבי,בכותלהתפילההסדרי

כניסותמיליוןעשרהמעלנרשמותשנה

המת־מרביתהמערבי.הכותללמתחם

פללים

$TS1$המתפללים$TS1$

$DN2$המתפללים$DN2$נושאיםהקיימתהכותלברחבת

אורתודוק־המכונהבמתכונתתפילתם

סית.

$TS1$.אורתודוקסית$TS1$

$DN2$.אורתודוקסית$DN2$להתפ־המבקשיםישנםזאת,עם

לל

$TS1$להתפלל$TS1$

$DN2$להתפלל$DN2$דרכםזהותם,פיעלשונה,באורח

ומנהגם.

אתלהובילשניסוהקבוצותאחת

הכו־נשותהיאהשניםלאורךהשינוי

תל.

$TS1$.הכותל$TS1$

$DN2$.הכותל$DN2$בדצמברשנוסדהנשים,ארגוןעבור

כמיהשניםלאורךעצמווהגדיר1989

ומע־משפטיתהכרה״להשיגשמטרתו

שית

$TS1$ומעשית$TS1$

$DN2$ומעשית$DN2$בקבוצהלהתפללנשיםשלבזכותן

בט־ולהתעטףהתורהמןלקרואובקול,

ליתות

$TS1$בטליתות$TS1$

$DN2$בטליתות$DN2$המער־שבכותלהנשיםבעזרת

בי״,

$TS1$,המערבי״$TS1$

$DN2$,המערבי״$DN2$ממש.שלבבשורהכעתמדובר

הכותלנשותעתרו1989בשנתכבר

להתפללזכותןלמימושבדרישהלבג״ץ

בפסק2000בשנתוזכוהמערביבכותל

צי־לחץבעקבותבבקשתן.התומךדין

בורי

$TS1$ציבורי$TS1$

$DN2$ציבורי$DN2$לנהלהוחלטחרדיים,גורמיםמצד

2003ובשנתמורחב,בהרכבנוסףדיון

mvהכותל:נשותארגון״רפנ

לנוהמוצעתוהרחבהפרגמטיות,״אנחנו

בניהולחלקנהיהאנחנווגדולה.חדשהתהיההיום

גםכךתהליך,עברנושאנחנושכמומאמינהואנישלה,

יהיהלאאצלנוחדשה.למציאותיסתגלישראלעם

למבקרים״היטפלותאוצניעותקומנדו

מולחמישהשלברובדיןפסקהתקבל

לאפשרישכישקבעשופטיםארבעה

כלו־כמנהגן,להתפללהכותללנשות

מר

$TS1$כלומר$TS1$

$DN2$כלומר$DN2$תורהמספרולקרואבקוללהתפלל

שנק־בחלקרקבטלית,עטופותכשהן

רא

$TS1$שנקרא$TS1$

$DN2$שנקרא$DN2$הכותלנשותאולםרובינסון.קשת

אתלקייםוהמשיכושםלהתפללסירבו

המערבי.בכותלהנשיםבעזרתתפילתן

לקשתבסמוךתוקםהחדשההרחבה

כיוםפועלתשבוהמקוםבאותורובינסון,

שהוקמהתפילהרחבתישראל״,״עזרת

בנטנפתליהשרידיעלזמניכפתרון

הד־כשרכהונתובמהלך2013באוגוסט

תות

$TS1$הדתות$TS1$

$DN2$הדתות$DN2$והתפוצות.ירושליםלענייניוהשר

הכו־רחבתשלהמשכהאתמהווההרחבה

תל

$TS1$הכותל$TS1$

$DN2$הכותל$DN2$,אליה.מחוברתאינהאךהמוכרת

הצעתואתאזדחההכותלנשותארגון

ישראל״ב״עזרתלהתפללבנטהשרשל

עםקו״מיישרהואכיאותווהאשים

הכותלרבשלהקיצוניתעולמםתפיסת

כינוהןהרחבהאתהראשיים״.והרבנים

עלמרחוקהמשקיפהשיזוף״מרפסת

ומתןהמשאבעקבותהמערבי״.הכותל

לקבלהסכימוהןכעתשינויים,ולאחר

אתלנו״הציעוהמוצע.המתווהאת

לפניכבררובינסוןקשתשלידהרחבה

יו״רהופמן,ענתמספרתרבות״,שנים

מאזבמאבקוחברההכותלנשותארגון

מרו־מוזנחת,קטנה,רחבה״זותחילתו.

חקת,

$TS1$,מרוחקת$TS1$

$DN2$,מרוחקת$DN2$בתשלום.ארכיאולוגיאתרבתוך

הנשיםשלדחיפההדרה,שזוהרגשנו

פרגמ־אנחנואבלהאוטובוס.לאחורי

טיות,

$TS1$,פרגמטיות$TS1$

$DN2$,פרגמטיות$DN2$תהיההיוםלנוהמוצעתוהרחבה

בניהולחלקנהיהאנחנווגדולה,חדשה

עברנושאנחנושכמומאמינהואנישלה,

למ־יסתגלישראלעםגםכךתהליך,

ציאות

$TS1$למציאות$TS1$

$DN2$למציאות$DN2$.קומנדויהיהלאאצלנוחדשה

אנחנולמבקרים.היטפלותאוצניעות

אלינו״.לבואשירצהמילכלפניםנאיר

יוקצוההסכםבמסגרתהופמן,לדברי

ספריעשרהלרכישתשקליםכמיליון

חדשים.תורה

השניםבכלמהמאבקהתייאשהלא

הללו?

שלמדהימהקבוצהכאןנוצרה״לא,

TS1$$ואור:TS1$$ואור־קונסרבטיביותרפורמיות,נשים,

$DN2$:ואור$DN2$.והמ־בינינואחדותנוצרהתודוקסיות$TS1$:והמ$TS1$

$DN2$:והמ$DN2$זו״.בזכותזוהכל,למרותלהגיעשכנו

ההתנגדותלמרות

TS1$$הצ;TS1$$הצ־שלהדוחאתהחותמתבפסקה

$DN2$;הצ$DN2$״ישכינכתבומתן,למשאשייעץןןת

וישאיזוןבוישחידוש;בווישמסורתבו

בוישמורכבות;שלושיקוףהכרהבו

המערביהכותלכיתקווהבווישקשב

לוויושבמריבות,כזירתמלשמשיחדל

המיוחדמעמדואתההולםהמלכדהאופי

ביטוישלכאתרכולו,היהודיהעםעבור

הלוואיולתפילה.לכיסופיםודתילאומי

הפ־השלוםאתלקרבכריגםבוויהיה

יי

$TS1$הפיי$TS1$

$DN2$הפיי$DN2$
בתוכנו״.נימי

TS1$$פני;TS1$$פני־לשלוםהכמיההשלמרותאלא

$DN2$;פני$DN2$,שלהתנגדותםחרףנחתםההסכםמי

אריההחרדיםוהשריםאריאלאוריהשר

ליצמןויעקב)ש״ס(אזולאידורדרעי,

השרשאזולאי,אףזאתהתורה(.)יהדות

עללחתוםשאמורהואדתות,לענייני

הבנייהלהליךהנדרשיםהאישורים

$i$1STרופרהו$$1STוהרפור־הקונסרבטיבים״אםוההקמה.

$2ND$רופרהוi$2ND$ייפ־הזהההסכםשבעקבותחושביםמים$TS1$■ייפ$TS1$

$DN2$■ייפ$DN2$הגיוראתלהכניסרשמיפתחלהםתח

יהודייםהלאוהנישואיםיהודיהלא

מ׳,טועןטועים״,הםישראל,במדינת

״גיורהחרדית.בפוליטיקהבכירגורם

כאלוונישואיםקונסרבטיביאורפורמי

רקקובעתבישראליהודיים.לאהם

עומדלאוזההאורתודוקסית,היהדות

להשתנות״.

טעןלהסכם,שהתנגדדרעי,השרגם

מתנהלתישראל״מדינתאישורו:לפני

הזאתהבעיהכלהמסורה.היהדותפיעל

לאוהקונסרבטיביםהרפורמיםשל

ישראלבמדינתעכשיועדקיימתהייתה

איןעכשיו.יקרהשזהכוונהשוםליואין

בעניין״.להתפשרמה

המקורית,הרחבהבעצם״מעכשיו

תהפוךלי,החשובההרחבהשהיא

מוכיח"המתווה

יותרישכי

אחתמדרך

יהודי".להיות

שלהדמיה

התפילהרחבת

המשותפת

באדיבותהדמיה

התנועה

המסורתית

בישראל

להתפללוכשאגיעשמרני,למבצר

אומרתמודדת״,יותרעודאהיהשם,

פמיניסטיתעצמההמגדירהלאה,גם

שינוי,ארצה״אםאורתודוקסית.

השני,לצדאותיישלחו

לאאנילי.מתאיםשלא

ב׳עזרתלהתפללרוצה

אישהאניישראל׳.

זהליאורתודוקסית,

אניפתרון.נותןלא

בכללמישהואםתוהה

שלהאחוזיםמהםבדק

אורתודוקסיותנשים

שמגיעותמודרניות

רפורמיותנשיםמוללכותל

קונסרבטיביות״.או

לענייניהשרשלממשרדו

נמסר:אזולאידודדתות

אזו־דודהדתות״שר

לאי

$TS1$אזולאי$TS1$

$DN2$אזולאי$DN2$להחלטתמתייחם

נשותבסוגייתהממשלה

אכ־לאומבהיר:הכותל

ריע

$TS1$אכריע$TS1$

$DN2$אכריע$DN2$אעלההזה.בנושא

חכמימועצתלנשיא

שלוםחכםמרןהתורה,

הכרעתואתלקבלכהן,

חברישארעםבהתייעצות

הנושאהתורה.חכמימועצת

כהן,שלוםהרבמרןבפניהובא

החלטתנגדלהצביעוהכריעשפסק

שאלתסוגייתכעת,היה.וכךהממשלה

שעומ־זוהיאהתקנותעלהשרחתימת

דת

$TS1$שעומדת$TS1$

$DN2$שעומדת$DN2$ורקאךתוכרעהיאואףהפרק,על

וחבריה״.המועצהנשיאידיעל

MM,פמיניסטיתלאה

״הרחבהאורתודוקסית:

לי,החשובההרחבהשהיאהמקורית,

וכשאגיעשמרני,למבצרכעתתהפוך

מודרת.יותרעודאהיהשם,להתפלל

השני,לצדאותיישלחושינוי,ארצהאם

פתרון״נותןלאזהלילי.מתאיםשלא


