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בבאר־שבעאברהם''אשלקהילתרב57בלטרמאוריסיוהרב

מגנהבישראל,המסורתיתהתנועהשלהרבניםכנסתונשיא

עםבחברהלחיותיכולים"אנחנוערבים:העסקתנגדקריאות

'חוקמקידוםלחזורהמדינהלקברניטיקוראוגזענות"אפליה

ולכלהמדינה"שלהדמוקרטיתבתפיסהפוגע"הואהלאום':

מזכיר:הואליהודים,ערביםביןדתמלחמתלהציתשמנסהמי

שמאמיןהרבקיום"זכותיששלהםכמוקיוםזכותלנו"יש

שבוערמהכלעלמדברודרקיוםבהידברות

וייעקב שמואבישי"ום:ציוייעקב

התגמול״״פעולותנגדחוצץיוצאהוא

שמשתוללמהטרורמודאגהיהודיות,

הרבשלום.בדרכיומאמיןברחובות,

אברהם׳׳אשלקהילתרבבלטר,מאוריסיו

הר־כנסתכנשיאשמכהןומיבבאר־שבע

בנים

$TS1$הרבנים$TS1$

$DN2$הרבנים$DN2$מסורתיים/רבנים)ארגוןבישראל

שראששמעכאשרנחרדקונסרבטיבים(

הורהשמעוני,איתמראשקלון,עיריית

ערבים־ישראליםלעובריםלאפשרשלא

בשעותבעירהילדיםגניבשטחילעבור

הפעילות.

ועודנהשספגהישראלמדינתלדבריו,

לאואפליה,אנטישמיותגילוייסופגת

חושב"אניכאלו.קריאותלעודדיכולה

לחיותיכוליםלאאנחנוגורלית.טעותשזו

כזאת״,וגזענותאפליהרמותעםבחברה

סבלנוכיהודים״אנחנובלטר,הרבתוקף

והכרזותמהחלטותשלנוההיסטוריהכל

הנוראיתההרגשהאתזוכריםאנחנוכאלה.

יהודי,שאתהמפנירקאותךששונאים

הדבראותואתעושיםאנחנוועכשיו,

הערבית?!״.לאוכלוםיה

לאערביםשיששכשםסבורבלטרהרב

לבצעלנוואלטובים,ערביםגםישטובים,

ישראל.במדינתבדו־קיוםשיפגעוהכללות

במ־טוביותרשיוצאקוליש״לקיצונים

דיה״,

$TS1$,במדיה״$TS1$

$DN2$,במדיה״$DN2$אבלכותרות,נותנים״הםקובע,הוא

רלוונטיים״.פחותהמתונים

הרבאתמקוממותהגזעניותהקריאות

וסו־לסבלנותתלמידיואתהמחנךבלטר

בלנות.

$TS1$.וסובלנות$TS1$

$DN2$.וסובלנות$DN2$,לתחו־אותוהחזירואלולדבריו

שת

$TS1$לתחושת$TS1$

$DN2$לתחושת$DN2$אמריקה.בדרוםכיהודישחשהאפליה

׳אתהלי,ואמרובפינהאותישמו״כאילו

תמונותישיורע,אתהכאן׳.רצוילא

בשנותהחיים.כלאיתונושאשבנאדם

שליהקטנההבתבארץ,שהייתיהתשעים

בי־חולים׳ב׳ביקורשקריםניתוחעברה

תשלים.

$TS1$.ביתשלים$TS1$

$DN2$.ביתשלים$DN2$שלושניתוח,לחדרמחוץהיינו

שהםחרדיםשלמשפחהאנחנו,משפחות,

מתפיסתרחוקיםקילומטריםמיליוני

רגע,באותוערבית.ומשפחהשלי,העולם

היינוערבי,אומסורתיחררי,היהלא

אל.לאותושמתפללותמשפחותשלוש

אחדלכבדללמודלהתחילצריכיםאנחנו

מלמדתשהתורהלשכוחולאהשני,את

אדם״.בנישכולנואותנו

עשייהשלאיש

מדפיעלהמונחיםהרביםהספריםמבין

57בלטרמאוריסיוהרבבמשרדו,הספריה

״אלוהיםהספראתבמיוחדלקרואאוהב

אברהםהרבשחיברהאדם״,אתמבקש

המ־שלהחשוביםמההוגיםהשל,יהושע

חשבה

$TS1$המחשבה$TS1$

$DN2$המחשבה$DN2$במחציתהבריתבארצותהיהודית

ידועשהיהומיהעשרים,המאהשלהשנייה

ד״רעםביחדוייטנאםלמלחמתכמתנגד

קינג.לותרמרתין

דווקאלמהבלטר,הרבאתכששואלים

מאודתשובתוליבו,אתכבשהזההספר

כשהואאומרהוא״תשמע״,פשוטה.

כל,״קורםידיו,בשתיהספראתמחזיק

אלוהים,אתמבקשהאדםלאהכותרת,

איבדנואנחנוהאדם.אתמבקשאלוהים

איבדהואלאאדם,בנילהיותהדרךאת

אתלהביןמאיתנומבקשהואהדרך,את

בעולם.שלנוהשותפותואתמקומנו

עלהרבהמדבריםאנחנושלנובתנועה

עולם״.תיקון

בארגנ־וגרבאורוגוואינולדבלטרהרב

טינה.

$TS1$.בארגנטינה$TS1$

$DN2$.בארגנטינה$DN2$רעייתועםלארץעלה1995בשנת

שייךשכברנכדלוישהיוםבנותיו.ושתי

לעלותהיהחיינו״חלוםצברים.שללדור

לארץ,שעלהלפנימספר.הואלארץ״,

כמתנדב,לסירוגיןבישראלשהההוא

היאישראל״מדינת

היחידההמדינה

המערבי,בעולם

בהאיןיהודי

יהודיכלדת.חופש

אמריקהודרוםבצפון

הוארבאיזהעםבוחר

החתונהאתעושה

במדינתשלו,

קורה״לאזהישראל

באוניברסיטה׳מלטון׳במרכזכעמיתפעם

׳מכוןבמסגרתנוספותושנתייםהעברית,

שעלהשנהבאותהכברליהדות.שכטר׳

המ־'הקהילהומנכ׳׳ללרבנבחרלארץ,

םורתית

$TS1$המםורתית$TS1$

$DN2$המםורתית$DN2$,'עדבוששימשתפקידהקריות

אשכולות,אישהואבלטרהרב2009שנת

רחבההשכלהובעלביהדות,רחבידעבעל

בתפ־מכהןהואובחו״ל.בארץמלימודים

קידים

$TS1$בתפקידים$TS1$

$DN2$בתפקידים$DN2$הירי־שקצרההשפעה,בעלירבים

עה

$TS1$היריעה$TS1$

$DN2$היריעה$DN2$הפועלבוועדחברהואאותם.מלמנות

בניו־יורק,הבינלאומיהרבניםכנסתשל

הסת־מטעםהפועלועדנשיאותיו״רסגן

דרות

$TS1$הסתדרות$TS1$

$DN2$הסתדרות$DN2$הואזובמסגרתהעולמית,הציונית

יוזםהיההעולם,ברחבישליחויותמבצע

מדרוםמסורתית׳׳עלייהפרויקטומנהל

׳יתרו׳פרויקטאתוניהליזםאמריקה,

שימשצעירים,רבניםשלדורלהכשרת

להתאמהעלייהקליטהביחידתכיועץ

חינוךולמש״קיותלמפקדיםתרבותית

שו־ארגוניםומנהלרוחנימנהיגבצה׳׳ל,

נים,

$TS1$,שונים$TS1$

$DN2$,שונים$DN2$בבואנוסחדש׳׳אורקהילתביניהם

וס־׳טוקומןובקהילתבארגנטינהאיירס

לטה׳

$TS1$וסלטה׳$TS1$

$DN2$וסלטה׳$DN2$ארגנטינה.בצפון

מחזיקהוארחבה,השכלהבעלבלטרהרב

מאוניברסיטתישראלבמחשבתמ.אבתואר

בא־אוניברסיטהמטעםבחינוךב.א.חיפה,

רגנטינה,

$TS1$,בארגנטינה$TS1$

$DN2$,בארגנטינה$DN2$בכירים׳מחנכיםהתוכניתבוגר

באוניברסיטהמלטון,מרכזהיהודי׳,בחינוך

לרבנותהסמכהוקיבלבירושליםהעברית

ארגנ־באמל׳׳טרביניקו׳׳סמינריומטעם

טינה.

$TS1$.ארגנטינה$TS1$

$DN2$.ארגנטינה$DN2$הואבה2010בשנתהגיעלבאר־שבע

׳אשלקהילתכרבומשמשהיוםעדמתגורר

ומ־בקהילהחינוךשכוללתפקידאברהם',

חוצה

$TS1$ומחוצה$TS1$

$DN2$ומחוצה$DN2$,בבתיוערכיםלחינוךפרויקטיםלה

לתיקוןפרויקטיםהעל־יסודיים,הספר

ונ־מוכותלנשיםמקלטאימוץכגוןעולם,

תינה

$TS1$ונתינה$TS1$

$DN2$ונתינה$DN2$סדנאותהעברתרוחנית,תמיכהשל

מש־מאותמונההקהילהלערבים.לחינוך

פחות

$TS1$משפחות$TS1$

$DN2$משפחות$DN2$עובדים.עשרותשלוצוות

לזוהמסורתיתהיהדותביןההבדלמה

האורתודוכסית?

עולםבתפיסתשמדוברלומר״אפשר

מאמיניםאנחנוההלכה.שלבמהותשונה

לזמ־עצמהאתהתאימהתמידשההלכה

נים,

$TS1$,לזמנים$TS1$

$DN2$,לזמנים$DN2$שערכנוהלכהפסקיכתבורבניםואז

למשל,ולקונטקסט.לתקופותההלכהאת

בכלל,הלכהאיןלרפורמיםהבנתילמיטב

וכלאדם,בניחוכמתהיאשלהםהתפיסה

אתשלו,השבתאתלבנותצריךבנאדם

אצלנוכתובה.הלכהאיןשלו,הכשרות

להבדילאבלרבנים,ידיעלכתובהההלכה

אותה״.מעדכניםאנחנומאורתודוכסים,

מעמדאתלדוגמהנותןבלטרהרב

קהילה״אנחנוכנסת.בביתהאישה



לתורה,עולותנשיםאצלנושוויונית,

מהמקורות״.זהאתשואביםאנחנו

כמוךרעךואהבת

בלטרמאוריסיוהרבעםנפגשיםאנחנו

מספראברהם׳׳אשלקהילתבמשרדי

אמריקה,ודרוםמצפוןששבלאחרימים

לעי־הרצאותומסעשליחותעודבתום

דוד

$TS1$לעידוד$TS1$

$DN2$לעידוד$DN2$אותושואליםכשאנולארץ.העלייה

לחיותאחריםלרתוםמנסההואכיצד

בעו־כילנומסבירבלטרהרבבדו־קיום,

לם

$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$אי״ישאדם.בניסוגישלושהישנם

האיופלורליםטים.סובלנייםסובלניים,

אמתרקשיששמאמיןאדםזהסובלני

שישלקבלמוכןלאהואשלו.והיאאחת

סובלניאחרת.מאמיןאושחושבמישהו

הואאבלשלו,באמתשמאמיןאדםזה

שונהאמתלהםשישאחריםשישיודע

מי־שישוסובלאותם,לכבדמוכןוהוא

שהו

$TS1$מישהו$TS1$

$DN2$מישהו$DN2$.ששמחאדםזהפלורליסטשונה

בחברה״.דעותמגווןשיש

עצמך?אתממקםאתהואיפה

לשכנעמנסהלאאניפלורליסט,״אני

כמו־לחשובצריכיםלאאנשיםאחד,אף

ני.

$TS1$.כמוני$TS1$

$DN2$.כמוני$DN2$גבולות,גםיששלפלורליזםבוודאי

הד־עודכלבחברהדעותריבויבעדאני

עות

$TS1$הדעות$TS1$

$DN2$הדעות$DN2$אומ־זאתבאחרים.פוגעותלאשלך

רת,

$TS1$,אומרת$TS1$

$DN2$,אומרת$DN2$מילהרוגשצריךשלךהתפיסהשאם

כזה.דבראכבדלאאניכמוך,חושבשלא

לפלורליזם״.גבוליש

בחברהשמתרחשממהמודאגאתה

שלנו?

בלטרהרבמשיבמודאג״,מאוד״אני

עשריםכמעט״תשמע,רצינית,בארשת

לאןרואהוכשאניבארץ,גראנישנה

אופ־לאאניהמדינה,שלפניהמועדות

טימי״.

$TS1$.אופטימי״$TS1$

$DN2$.אופטימי״$DN2$ליש־עלייהשעשהבשנהדווקא

ראל,

$TS1$,לישראל$TS1$

$DN2$,לישראל$DN2$״כול־״אופוריה״.מעיןהרגישהוא

נו

$TS1$״כולנו$TS1$

$DN2$״כולנו$DN2$חלוםלהגשיםמגיעיםשאנחנוחשבנו

סוףסוףשנצליחהשכנים,עםשלוםשל

עםבמלחמותולאתוכנובתוךלהתמקד

עלשנרצחרביןרצחהגיעואזהשכנים.

שרי־מלמדזהמתוכנו.אחדיהודי,ידי

בוי

$TS1$שריבוי$TS1$

$DN2$שריבוי$DN2$כדברללמדצריךופלורליזםדעות

ספר״.בבתיבסיסי

אק־לנושאיםעוברבלטרהרבמכאן,

טואליים

$TS1$אקטואליים$TS1$

$DN2$אקטואליים$DN2$״האמירותבתוכו.שבוערים

ההזמנההיום,שומעיםשאנחנוהגזעניות

וברש־במדיהרואיםשאנחנולאלימות

תות

$TS1$וברשתות$TS1$

$DN2$וברשתות$DN2$ומביישמבזהזההשונות,החברתיות

אנשיםבחו״ל,הייתיאניתשמע,אותי.

הישראלית,החברהעלאותישואלים

שקורהמהלדעתמאודקשהולפעמים

הכל״.אתלהגידמתביישואניכאן,

להסביר?לדקשה

מסתכ־בחו״לאנשיםלהסביר,רק״לא

לים

$TS1$מסתכלים$TS1$

$DN2$מסתכלים$DN2$ישלצערי,כסמל.ישראלמדינתעל

דרךישראלמדינתאתצורכיםהםבעיה,

אתהועוינת.ידידותיתלאתקשורת

הצורךאתמבין״אני

עצמנועללהגןשלנו

איתן׳.׳צוקבמבצע

לישוןאפשראיך

שמשגריםבשקט

ובעוטףטיליםעלינו

יכוליםלאעזה

מחששלחיות

ומנהרות.לטילים

רואהאנישני,ומצד

האוכלוסייהאת

שם"שסובלת

הב־אתלהוסיףיכוללאואתהמגיע,

עיות

$TS1$הבעיות$TS1$

$DN2$הבעיות$DN2$שהואלבנאדםשלנובחברהשיש

בארגנטינה״.אואמריקהבצפוןגר

׳תולדות׳פרשתהיתהשעברבשבוע

םרשנימישנמועשו,ביעקבשעוסקת

היואיממבבטןשהיושעודשאומרימ,

מולדענייןזההשנאהאוליבסבסוד,

לעשות?מההרבהואין

הואבתורההראשוניםהאחים״זוג
קין

הבל.אתרוצחשקיןלמדיםואנחנווהבל

אחים,שלאחרלזוגבאיםאנחנוכךאחר

הםביניהם?קורהומהוישמעאל,יצחק

קברלידנפגשים?הםמתיבקשר.לא

לנוישכךאחרבתורה.כתובכךאברהם,

בורח,יעקברבים,הםועשו,יעקבאת

נפ־שנה?עשריםאחריקורהמהאבל

גשים

$TS1$נפגשים$TS1$

$DN2$נפגשים$DN2$,ונ־מתנשקיםמתחבקים,שוב

פרדים.

$TS1$.ונפרדים$TS1$

$DN2$.ונפרדים$DN2$זהואיךהדרגתיותאיזהתראה

וע־קרים,מאודקשריםרצח,משתנה:

כשיו

$TS1$ועכשיו$TS1$

$DN2$ועכשיו$DN2$שלהסיפורגםומתנשקים.חיבוק

שלבסופואותו,שמוכריםואחיויוסף

אנחנובהרמוניה.ביחדחייםכולםדבר

אנחנואחיםאיזהכמולבחורצריכים

להיותרוציםאנחנוהאםלהיות.רוצים

קריםיחסיםורצח,אלימותעםוהבלקין

שישויעקבעשואווישמעאל,יצחקכמו

ולהתח־להתנשקמצליחיםאבלסכסוך

בק,

$TS1$,ולהתחבק$TS1$

$DN2$,ולהתחבק$DN2$שהיואחיויוסףכמולהיותרוציםאו

ביחד״.גרואבלמחלוקותהרבהביניהם

"אלימות

אלימות"לשם

׳שומ־כמובארגוניםחברבלטרהרב

רי

$TS1$׳שומרי$TS1$

$DN2$׳שומרי$DN2$זכויותשמירתלמעןרבניםמשפט

מדוברמאיר׳׳תגובארגוןאדם׳

תגו־לתתשבאוארגוניםשלבקואליציה

בה

$TS1$תגובה$TS1$

$DN2$תגובה$DN2$היהודיותהתגמול״ל״פעולותשונה

מחיר׳תגחבריאםכלומר,מחיר׳.׳תג

ביןביחסיםשפוגעיםבפעולותנוקטים

מאיר׳׳תגארגוןוהאוכלוםיות,המגזרים

והסברה.מחאהבפעולותמגיב

בבאר־שבעכנסהתקייםמכברלא

גםבלטר.הרבהיהממארגניושאהד

מחיר׳׳תגפעולתעשוקיצונייםכאשר

׳תגוחבריבלטרהרבבלטרון,במנזר

״הםאותו.וגינוהמעשהנגדיצאומאיר

לאמוסלמים,ערביםלאאפילונוצרים,

מחלוקתאומאבקלכלבכללקשורים

שרפוישראל.במדינתכאןבינינושיש

אלימותזומבין,אתההשער,אתלהם

אלימות״.לשם

נפ־הרבנכחובלטרוןאירועבאותו

תלי

$TS1$נפתלי$TS1$

$DN2$נפתלי$DN2$,הרבהדר,בהרראשירברוטנברג

הרמב׳׳ןהכנסתביתרבהלאו,בניר״ר

הרבוכמובןבירושלים,קטמוןבשכונת

שלהמסראת״הבאנובלטר.מאוריסיו

חברות״.הורסתהשנאהושלום,התחברות

אומרים"אנשים

לשבתמאודשקשה

עםומתןלמשא

אתהמיאםאזהאויב,

משאלעשותרוצה

החבר?!עםומתן,

אתקברנואנחנו

בתוךבינינו,הדיאלוג

הישראליתהחברה

לחברהמחוץוגם

הישראלית"

דת?מלחמתעלהיוםמדברימ

גםשניסולצבאמחוץרבנים״יש

חייליםעםלדבראיתן׳׳צוקבמהלך

איןדת.למלחמתהמבצעאתולהפוך

טריטו־מחלוקתישדת,מלחמתכאן

ריאלית

$TS1$טריטוריאלית$TS1$

$DN2$טריטוריאלית$DN2$עמים״.שניבין

נשיאשלאמירהמצטטבלטרהרב

שאמרפרם,שמעוןלשעבר,המדינה

״אנשיםאויבים״.עםעושים״שלוםכי

האויבעםלדברמאודשקשהאומרים

אםאזהאויב,עםומתןלמשאולשבת

עםומתן,משאלעשותרוצהאתהמי

ביני־הדיאלוגאתקברנואנחנוהחבר?!

נו,

$TS1$,בינינו$TS1$

$DN2$,בינינו$DN2$מחוץוגםהישראליתהחברהבתוך

נחרצות.אומרהואהישראלית״,לחברה

שניימ.צריךלטנגושני,מצדאבל

היהבירושליםהבנמתבביתהםיגוע

עלשהשתלטבטרורמדרגהעליית

הרחובות.

בכלזהאתמגנהואניחמורדבר״זה

כלפיאחדאלימותכלנגדאניתוקף.

הט־אתרוקדיםאנחנואםאבל,השני.

נגו

$TS1$הטנגו$TS1$

$DN2$הטנגו$DN2$משניהקיצונייםשלבמוזיקהרק

פעם.אףטנגויהיהלאאזהצדדים,

מתו־אנשיםגםישהשני,בצדאולם

נים.

$TS1$.מתונים$TS1$

$DN2$.מתונים$DN2$,המ־עםפעילותלנוישכקהילה

גזר

$TS1$המגזר$TS1$

$DN2$המגזר$DN2$,שלוםסוכתעשינואנחנוהבדואי

שהיתהבתקופההבדואיתהמנהיגותעם

׳פראוורועדתלפניחריפהמחלוקת

הב־ביישוביםההתיישבות)להסדרת

דואים

$TS1$הבדואים$TS1$

$DN2$הבדואים$DN2$,)׳צוקמבצעבמהלךגםי.ל

עשינונוראית,מלחמהשהיתהאיתן׳

ונו־מוסלמיםעםשלנובקהילהתפילה

צרים

$TS1$ונוצרים$TS1$

$DN2$ונוצרים$DN2$לשלום״.ששואפים

המ־המחבליםבילךשיגידוישאבל

תאבדים

$TS1$המתאבדים$TS1$

$DN2$המתאבדים$DN2$קדושתבערךמאמיניםלא

החיים.

פונדמנטלים־קבוצותישצודק,״אתה

טיות

$TS1$פונדמנטליםטיות$TS1$

$DN2$פונדמנטליםטיות$DN2$ישלנוגםכאלו.תפיסותלהןשיש

פועליםשהםמזה,רחוקותשלאקבוצות

אללזה.קוראיםהםהשם',׳קידושלמען

שצריכיםחושביםכולםשלאלשכוחלנו

שמאמיניםכאלוישהדת,למעןלמות

לפרשאפשרהדת.למעןלחיותשצריך

הפנאטיהרביבואצורות,מיניבכל

ושי־רודף׳׳דיןשיששיגידהמשוגע,

שלח

$TS1$ושישלח$TS1$

$DN2$ושישלח$DN2$ממשלה.ראשאתלרצוחמישהו

החייםאתלהנחותאמורהזההבנאדם

אבלהחיים׳,׳קדושתשלערךלפישלו

באהואשכאילומישהולימדשכנע,הוא

קדו־איפהאזרצח,דרךהחייםעללהגן

שת

$TS1$קדושת$TS1$

$DN2$קדושת$DN2$כאן?״.החיים

דרוש:*ופיו

שמקשיםנושאיםחסריםלאוכאילו

הממשלהמדיניותאתלהסבירעליו

אתוטרףהלאוםחוקבאלים,מעבר

הש־לחוקמתנגדבלטרהרבהקלפים.

נוי

$TS1$השנוי$TS1$

$DN2$השנוי$DN2$,ועומדבממשלהשעברבמחלוקת

כיוסבורבכנסת,טרומיתקריאהבפני

הישרא־בדמוקרטיהפגיעהמהווההוא

לית.

$TS1$.הישראלית$TS1$

$DN2$.הישראלית$DN2$משיבהואטעות״,שזוחושב״אני

עמדתו.אתומסבירלשאלהציפהכאילו

איתומסתובביםשאנחנוהדגלים״אחד

היחי־הדמוקרטיהשאנחנוהואבעולם

דה

$TS1$היחידה$TS1$

$DN2$היחידה$DN2$אתנניףאנחנואיךהתיכון.במזרח

הלאוםחוקהלאום?חוקאחריהזההדגל

המדי־שלהדמוקרטיתבתפיסהפוגע

נה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$מצוקה,בגלללאארצהעליתיאני

היהודים.במדינתלגוררציתיכיאלא

ציוני,כאדםשליבקהילותמוכראני

יהיומהליהודים.מדינהרוצהגםאני

המדינה?אתשיובילוהיהודייםהערכים

כפייהכדיתוךלאאבלשלנו,אחריותזו

שלמשגההיהזהבמיעוטים.ופגיעה

הממשלה״.

שוחקהלאוםחוקכיסבורבטלרהרב

דמוקרטיתכמדינהישראלמעמראת

המיעוטבקרבלתסיסהלגרוםועלול

הופךשאדםהושב״אניהערבי־ישראלי.

בזהותבטוחלאשהואמפנילקיצוני

החששאתאיןלימאחרים.וחושששלו

במ־לחיותרוצהאניאיךיודעאניהזה,

דינה

$TS1$במדינה$TS1$

$DN2$במדינה$DN2$.ערכיםעםמדינהרוצהאנישלנו

רקלאפגיעה,בליכפייה,בלייהודיים,

אחרותבתפיסותאלאאחרים,במיעוטים

שתכבדחברהרוצהאניהחברה.בתוך

יהיוסוףשסוףביהדות,שוניםזרמים

ישראל,במדינתאלטרנטיביותרבנויות

שלו״.היהדותאתלחיותיוכליהודישכל

לצייןבלטרהרבמבקשזהבשלב

ישראלשמדינתיודע״אתהעובדה:

המערבי,בעולםהיחידההמדינההיא

יהודיכלדת.חופשבהאיןשליהודי

רבאיזהעםבוחראמריקהודרוםבצפון

במדי־רקשלו,החתונהאתעושההוא

נת

$TS1$במדינת$TS1$

$DN2$במדינת$DN2$הולכיםאנחנוקורה,לאזהישראל

נכונים״.לאלכיוונים

הס־כייודעהואשקט.לאבלטרהרב

כסוך

$TS1$הסכסוך$TS1$

$DN2$הסכסוך$DN2$מלהגיערחוקהפלםטיני־ישראלי

איתן׳׳צוקמבצעבמהלךהסיום.לקו

שבו־כמה׳זהכיואמרהתבטאאףהוא

עות

$TS1$שבועות$TS1$

$DN2$שבועות$DN2$השקטאתלהחזירמצליחלאשאני

לדעת,ממנומבקשכשאנילרוחי׳.

סידורמוציאלספריה,ניגשהואמדוע?

׳עושהלפסוק:ומגיעמדפדף,תפילה,

עלינושלוםיעשההואבמרומיו,שלום

ישראל׳.כלועל

המ־שהקהילההשינויעלמצביעהוא

סורתית

$TS1$המסורתית$TS1$

$DN2$המסורתית$DN2$יושביכל׳ועללפסוקהוסיפה

מה־לנושאיכפתאנשים״אנחנותבל׳.

חברה

$TS1$מהחברה$TS1$

$DN2$מהחברה$DN2$,חייםשאנחנוהעולםמכלשלנו

הוספתלמהומשכנעמסבירהואבו״,

שלום,יהיהאצלנו״אםחשובה,הפסוק

אניאנשים,לרצוחימשיכובסוריהאבל

שלנוהצורךאתמביןאנישקט.אהיהלא

אבלאיתן׳,׳צוקבמבצעעצמנועללהגן

היוהשנימהצדגםשראינוהתמונות



לישוןאפשראירקשות.מאודתמונות

ואנשיםטיליםעלינושמשגריםבשקט

מחששלחיותיכוליםלאעזהבעוטף

רואהאנישני,ומצדומנהרות.לטילים

שם״.שסובלתהאוכלוסייהאת

לפת־שהדרךמאמריממפרסםאתה

רון

$TS1$לפתרון$TS1$

$DN2$לפתרון$DN2$ודיאלוג.הידברותהיאסכסוכים

לשכנע?מצליחאתהלטעמך,

אניאזרב,אניפוליטיקאי,לא״אני

שמחזיקיםאנשיםעםלדברמצליחכן

מוסלמיםכוללזהממני.שונותבדעות

אבלשונות,תפיסותלהםשישוערבים

איתם,לדברליביבכלמשתדלאני

שאנימהאותי.ושיבינואותםלהבין

שאנילמהשיקשיבובדיאלוג,דורש

אניאםלהסכים.לאכדיאפילואומר,

חושב,אתהומהצריךאתהמהיודעלא

ולפ־להסכמיםלהגיעיכולאניאיד

שרות

$TS1$ולפשרות$TS1$

$DN2$ולפשרות$DN2$,לאפעםאףדיאלוגבליאיתר

משותפת״.נקודהלשוםלהתקדםנוכל

דתיתכפייהנגד

בראיוןמתייחםבלטרמאוריסיוהרב

המדי־מוללאזרחהקשוריםלנושאים

נה,

$TS1$,המדינה$TS1$

$DN2$,המדינה$DN2$דעהומביעשבמחלוקת,לעניינים

הסו־לדעתו,דתית.כפייהנגדנחרצת

גיות

$TS1$הסוגיות$TS1$

$DN2$הסוגיות$DN2$עלמוכרעותלהיותצריכותהללו

שמי־ולאהאזרחיםשלבחירהחופשפי

שהו

$TS1$שמישהו$TS1$

$DN2$שמישהו$DN2$שלחייואורחאתיקבעמלמעלה

מאמיןהואהזו,מהסיבההקטן״.״האזרח

במדינתלהתחתןשרוצהליהודיכי

אלטרנטיבותלהיותצריכותישראל

לאמונתו.שיתאימו

קונםר־רפורמים,הזרמים:״שלושת

בטיבים

$TS1$קונםרבטיבים$TS1$

$DN2$קונםרבטיבים$DN2$,דתיים,כולנוואורתודוכםים

בדת,מאמיניםשלאאנשיםגםויש

אנימילהאמין.לאהמלאהזכותם

בחייםלעשותצרירהואמהשאקבע

אנחנוהאדם.שלאישיתבחירהזושלו,

שלמקבילותבאלטרנטיבותמאמינים

אחת״.בדרךולאנישואים

הגיור?בענייןעמדתךומהי

שהת־אותנו,מלמדהיהודי״העולם

נועה

$TS1$שהתנועה$TS1$

$DN2$שהתנועה$DN2$התנועהלאהיאבעולםהגדולה

הדגלים"אחד

מסתובביםשאנחנו

הואבעולםאיתו

הדמוקרטיהשאנחנו

במזרחהיחידה

אנחנואיךהתיכון.

הדגלאתנניף

חוקאחריהזה

הלאוםחוקהלאום?

בתפיסהפוגע

הדמוקרטית

המדינה״של

והמסור־הרפורמיםזההאורתודוכסית,

תיים,

$TS1$,והמסורתיים$TS1$

$DN2$,והמסורתיים$DN2$אנחנוהיהודי.בעולםהרובאנחנו

לבחורהחופשאתלארםלתתצריכים

יהודי.להיותנוחשזהמרגישהואאיפה

חרדיים,והנישואיםחרדיהגיורהיום

ולאהאורתודוכסיה,שלבידייםלא

צרי־אזהמתונה,האורתודוכסיהשל

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$להתגייר.שרוצהארםכללקבל

להםלתתעליהםלהקלצריכיםאנחנו

רציניתהלירלעבורלהםולעזוריד

לד־לאאבלהיהדות,לימודישלעמוק

חוף

$TS1$לדחוף$TS1$

$DN2$לדחוף$DN2$הדמוגרפיההחוצה.פעםכלאותם

שינוידורשתישראלבמדינתהיהודית

משרתים׳הםאמר,שרוןאריקבנושא.

ואנ־הגורל,אתמשתפיםבצבא,איתנו

חנו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$כיהודים?׳אותםלקבלרוציםלא

שמוכןמארםחזקיותרישמבחןאיזה

לאואנחנועמנו,שלהגורלבערלמות

לו״.ולעזוראותולחבקמוכנים

ציבוריתתחבורהעלדעתךמה

בשבת?

לאמלמדואניבשבתנוסעלא״אני

להיותשצריךחושבאניבשבת,לנסוע

ציבוריתתחבורהאיןאדם.לכלחופש

זהדבר,שלבסופושגורםמהבשבת,

נשא־אמצעיםלהםשאיןשאנשים

רים

$TS1$נשארים$TS1$

$DN2$נשארים$DN2$.לנ־ורוצהרכבלושישמיבבית

סוע

$TS1$לנסוע$TS1$

$DN2$לנסוע$DN2$אזונוסע,הרכבעלעולההוא

בחב־החלשותבשכבותפוגעיםאנחנו

רה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$יודעאנילכולם.שוויוןנותניםולא

יודעואניהענייןשלההשלכותאת

וזההזה,הדיבורעליתקוממושאנשים

המצפוןעםשקטאניאותי.מענייןלא

יכוללאאניכפייה,כלנגדאנישלי,

תיראהאיראחראדםבשביללהחליט

שלו״.השבת

עסקיםבפתיחתתומךואתה

בשבת?

מתחבו־מורכביותרהרבהדבר״זה

רה

$TS1$מתחבורה$TS1$

$DN2$מתחבורה$DN2$.דברזהציבוריתתחבורהציבורית

המשפחהאתלבקררוצהבנאדםחיוני,

רוצהבנאדםהיכולת.אתלוואיןשלו

יכוללאוהואשלוהילדיםעםלטייל

במדי־בשבועשישהחופשיהיחידביום

נת

$TS1$במדינת$TS1$

$DN2$במדינת$DN2$.זהמסחר,שלדברזהעסקיםישראל

ממליץהייתילאמסובך,יותרדברכבר

שחלקכדיבשבתפתוחיםיהיושעסקים

תישמר״.השבתשלמהרוח

לחוללשאפשרמאמיןאתהלסיום,

בדו־קיומ?ולחיותשינוי

כלועםאופטימיאדםאניכל״קורם

אניאזאדם.בבנימאמיןאניהדאגה,

במ־גםאנשים,רגעשבאיזשהומאמין

נהיגות

$TS1$במנהיגות$TS1$

$DN2$במנהיגות$DN2$,כאן,המפלגהחשובהולאשלנו

כיוונים.לשנותצריכיםשאנחנויבינו

תפיסהאלאפוליטיתלאתפיסהזוהי

נוכלשאנחנוהיחידההדרךערכית.

דק־זהכאןשכנינועםבשלוםלחיות

הדו־קיום.

$TS1$.דקהדוקיום$TS1$

$DN2$.דקהדוקיום$DN2$יעזורלאזהאותםנשלולאם

יששלהםכמוקיוםזכותלנוישלנו,

לדעתצריכיםכאןכולנוקיום.זכות

היקרשהנכדרוצהאניביחד.לחיות

זהחלום,זהבצבא,כברישרתלאשלי

לזה״.לשאוףצריכיםאנחנוחזון,


