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המודרני,
nrrri
אבל עדיין
נאמנים
להיות
rr

הרב

הקונסרבסיבי

הגאה

עמנואל ברחובות הינה קהילה מסורתית
הילת עדת שלום
המסורתית
($TS1$קונםרבטי*$TS1$
(קונםרבטי־
פלורליסטית ,מיסודה של התנועה

[—-

($DN2$קונםרבטי*$DN2$

נוייקי גולדשטיין 501
),
עדת
בראש קהילת
עומד
ברחובות,
שלום עמנואל

בית)בישראל .הרב שעומד

בראשהקהילה

ברחובות הוא הרב מייקי
גולדשטיין ,)50

הקונסרבטיבית

שיוצא בימים

אלה למסע

די תנועתהנוער .תנועת הנוער מונה ברחובות

ילדים,
40

והיא כמובן

פרושה ביישובים נוספים ,כמו כל תנועה אחרת״.

היכןילדי הקהילהלומדימ?
״רובהילדיםלומדים בבתי
תל״י (תגבורלימודי יהדות)

חילונייםולוקחים חלק
ספר

בפרויקט

שמתקיים כאן
הסברה במטרה לקלוט אלהקהילה משפחות נוספותמהעיר.
מירושלים״.
שמפעיל את הפרויקט זה מכון שכטר
״אנחנו כאן בכדי להכיר לאנשים פנים נוספות ופתוחות יותר
גולדשטיין את הראיון .הרב ,שעומד בראש
של הרת" .כך פותח הרב
מה מכדיל אתמ מקהילה דתית״רגילה״?
משתתפות בתפילה בדיוק
שבה נשים
״אנחנו קהילה שוויונית
משפחות
משפחות רשומות ו־ 100
קהילה קונסרבטיבית שמונה 100
משפחות.
עשרות
אשר מונה
משמשות
כמו הגברים.כולנו יושבים יחדבתפילה ,ללא הפרדה ,והן
תומכות בעיר רחובות ,חי מוה כ־  20שנה עם בןזוגו ,שעוברכדיפלו־
$TS1$כדיפלומט$TS1$.
בראיון מיוחד
בירושלים,
גולדשטייןכיו״ר הבית הפתוח
$DN2$כדיפלומט $DN2$.בעברו שימש
מט.
ובקהילה
גם כשליחות ציבור,עולותלתורה,ועוד .אנחנו מאמינים שאת הע־
$TS1$הערכים$TS1$
$DN2$הערכים$DN2$שלנו אי אפשר להפקיר בכניסה לבית הכנסת,ולכןהעניין של
רכים
הרחובותית הוא חבר משנת 2001
שהתקיים בדיוק ביום שבו
המסורת
בשמירת
השוויון הוא מאוד חשוב
עלייה לארץ ישראל
גולדשטיין הינויליד
בעינינו .אנחנודוגלים
ליברפול.בגיל  24עשה
ביחד עם פתיחותלעולם המודרני,ומקבלים את האנשים כפי שהם,
לתנועה המסורתית באוניברסיטה
ועבר בפיתוח משאביםוגיוס כספים
במצעד
אנשים
שישה
נדקרו
מבלי לכפותעליהם דבר .אנחנוהלכתיים ומפרשים את ההלכהלפי
בשליחויותיו
ליווה אותו
העברית .בהמשך ,לאחר שהכיר את בןזוגו,
התפתחותהעולם המודרני ,כפי שחז״ל תמיד ידעולעשות .הקהילה
ללימודים בניו יורק,
מסביר
הגאווה
בחו״לובגיל  45לפני כחמש שנים ,יצא בעצמו
מאוד חברותית ,בחלק מהחגים אנחנו עושים ארוחות
גולדשטיין ארצהלקהילה הר־
$TS1$הרחובותית$TS1$,
שם עבר הסמכה כרב.לפני כשנה שב
משותפות עם
עמדות
הרב את
הרצאות אורח ,בימי רביעי ישנם שיעוריםלמבוגרים בנושאי יהדות
$DN2$הרחובותית $DN2$,ומאז הוא משמש כאמור כרבהקהילה.
חובותית,
הקונסרבטיבית חשו־
$TS1$חשובה$TS1$
גולדשטיין" :למשפחות רבות בקרבהקהילה
שונים ,יש קבוצת נשים הנפגשת מדי חורש להרצאותבאנגלית,
בשמירת
ואומה
$DN2$חשובה $DN2$המסורת והחיבורלדת ,אבל לא תמיד הם מוצאים את המקום שבו ועור .רוב השירותים פתוחים לקהל הרחב וניתנים ללאתשלום .כל
בה
הפעילויות ממומנות על ירי חברי הקהילה מרמי חברות שנתיים
יכולים להתחבראליה .בשביל זה אנחנוכאן״.
הם
המסורת ביחד עם
פתיחות
ומתרומות״.
למי שלא מכיר אתהקהילה ,מה תוכל לספרלנועליה?
המודרני,
כיצד אתמ מקיימים טקמימ יהודיים עתיקים כמו חופה או כרית
״עדת שלום
עמנואל היאהקהילה הלא אורתודוקסית היחידה בעיר
מילה?
ובסביבה .הקהילה נוסדה בשנת  1970על ירי
עולים מצפון אמריקה
שהם,
האנשים כפי
את
״ישלנו אתהמוהליםשלנו ,אבל בעקרון כל מי שרוצהיכוללפנות
משפחותהכוללות יש־
$TS1$ישראלים$TS1$
משמשת היום בית רוחניליותר מ־ 100
והיא
לכל רב שהוא בוחר.לגבי חופות בחתונות ישנה קצת יותרמחלוקת,
הלטינית ,צפון אמ־
$TS1$אמריקה$TS1$,
ועולים מכל
$DN2$ישראלים $DN2$מקומיים
ראלים
העולם :אמריקה
ליי .יש כאלה
כיאצלנו למשל האישה לא אומרת׳הרי אתה מקודש
ריקה,
$DN2$אמריקה$DN2$,אנגליה ,רוסיה,אוסטרליה וצרפת.הקהילה מציעהלאורחיה
שאוהבים לחלק ביניהם את שבע הברכות ,וגםאצלנו נשים מתכבדות
ולחבריהתפילות בשבת ובחגיישראל ,חוגילימוד והרצאות ,הכנות
כולן ,ויש מעט נשים שאף
בברכות .יש נשים שלובשותטלית ,לא
לבר ובת מצווה ,חגיגת שמחות כמו שבתות חתןוכלה ,שמחת הולדת
לובשות כיפות .בארצות הברית זה נפוץ יותר.הרעיון בבסיס הואלה־
$TS1$להשתלב$TS1$
פעילות של תנו־
$TS1$תנועת$TS1$
הבן ,הבת,ועוד .מעבר לכך בימי שלישי מתקיימת
$DN2$להשתלב$DN2$בעולם המודרני ,אבלעדייןלהיות נאמניםלמסורת״.
שתלב
לפעילות זו
$DN2$תנועת $DN2$הנוער של התנועה המסורתיתנוע״ם(נוערמסורתי).
עת
האורתודוקסית?
הפעילות מתקיימת בקבוצות
מגיעים חניכים מכיתותג׳-י״ב ,כאשר
יש חיכוכים עםהקהילה
״הקהילה קיימת פה ברחובות כבר  45שנה .הבנתי שבעבר היו כא־
$TS1$כאלה$TS1$
גילולכל קבוצה מדריךצעיר .במשך השנה ,בחופשות ובחגים ,יוצאים
מאתארזשרווינטר
$DN2$כאלה $DN2$שלא הסכימו לקבל אותנו ,אבל אנחנו חיים טוב בסביבהשלנו,
לה
לטיולים ומחנות המאורגנים על ידי משר־
בליווי המדריכים
החניכים
צילומים ג׳ניגפטר

לעיתון ״ערים״,

בירושלים,

הקהילה

"אנחנו דוגלים

לעולם

לכפות

ומקבלים
מבלי
עליהם דבר״

באחד

מבתי הספר .מי

אנחנו חיים

בשקט ובאורח חיים מכבר .יש הרבה

פלורליסטית,
היא
איך

אתה

עם יותר

גישותליהדותושלנו

פתיחותלעומת האחרים״.

הגעתלקהילה?

״האמת שהגעתי לזה די בטעות,

בניהול משא־
$TS1$משאבים$TS1$
כשחיפשתי עבודה

נחשפתי לאפשרות הזו בפעם

הטקס הראשון הגיעה הנחייה למנהלת בית הספר לוטם מצד הרשות
המקומית ,שלאלקיים את האירוע .ככל הנראה היו הוריםשהתלוננו
שהטקס נערך בבית כנסת רפורמי.לבסוף קיימנו בר
בעירייה על בך
מצווה לילד אחד בלבד מתוך עשרה ,והטקס היה מאוד מרגש .חבל
שהמשפחה שלו התעקשהלקיים
שרק ילד אחד זכהלזה ,וזה רק מפני
אצלנו את הטקס,ובצדק״.
בשב־
$TS1$בשב״ראש$TS1$
מה דעתך על התנגדות החרדים לפתיחת מתחםוייםגל

$משאבים $DN2$בתנועה המסורתית .אז,בגיל 35
בים
הראשונה וראיתי שאני לא צריך לשנות את הערכים שלי כדילהיות
שאפשרלחיותבעולם המודרני מבלי לפחד משי־
$TS1$משינויים$TS1$
יהודי טוב .הבנתי
תות?
משינויים$DN2$שיכולים לטלטללי את האמונה״.
נויים
״ראש
$DN2$בשב״ראש $DN2$העיר הקים בריכה נפרדתלגמרילציבור הדתי ,וזה יפה ,אבל
הרחבתהקהילה .ביצר עושים זאת?
מדבר
אתה
על
השאלה היא על חשבון מי זה קורה .אם החרדים רוצים בריכה מש־
$TS1$משלהם$TS1$,
מתמקדים
פועלים בו עכשיו ,למשל ,אנו
"בפרויקט ספציפי שאנו
להם,
בשכונות אחוזת הנשיא ורחובות המדע .אנחנו עורכים עם תושבים סד־
$TS1$סדרה$TS1$
$DN2$משלהם $DN2$,שיעזרו בהקמתה .צריך לתת להם את מה שמגיעלהם ,אבל לא
ולהקצין .אנחנו לא מבינים ,למשל ,למהבהיכל התרבות שנ־
$TS1$שנמצא$TS1$
$Dסדרה $DN2$של קבלות שבת ממש בשכונות ,וזהכולל אתלימור פרשת השבוע להגזים
רה
$DN2$שנמצא $DN2$לא רחוק מאיתנו לא מקיימים אירועי שבת תרבות.אצלנו מותר
מצא
בצורה פתוחה ומקרבת .מדובר בסדרה של חמישה מפגשים בימי שישי
ברמקול ,כי איןלנו בעיה עםהפעלת חשמל בשבת
להשמיעתפילות
לשבועיים,וכל מי שרוצה מוזמןלהצטרף .ניתןליצור איתנו קשר
אחת
״.
תושבי
לכל
תתרום
תרבות
שבת
ספציפיים.
למקרים
8.41
ה־
שישי
ביום
00:71
צ׳חנובר
לרחוב
או
למעשה
להגיע
העיר
בשעה
יש לבמ בית בנפת ברחוב טובה וטוביהמילר .במהעולה להח־
$TS1$להחזיק$TS1$
שיוכלוליהנות ממנה ,שלא לדבר על כך שרוב משלמי המיסים בעיר
הם לא דתייםאורתודוקסים״.
$להחזיק $DN2$נכס כזה ומהיכן אתממקבלים מימון?
זיק
העליונה ניצב בית הכנ־
$TS1$הכנסת$TS1$
״בית הכנסת בנוי משתי קומות .בקומה
נודעלנו שנוצר שיתוןזפעולה בין עדת שלוםעמנואל וארגון
התומכת בהוריםלילדים מהקהילה הגאה .ספר
תהיל״ה
שבהם אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
פעילות ומשרדים,
סת
$Dהכנסת $DN2$עצמו ,ובקומה התחתונה יש חדרי
עמותה
לנו על כך.
פרשת שבוע .בנוסף
$Dאנחנו $DN2$מקיימים שלושה שיעורים שבועיים בנושא
חנו
״לאחרונה פנואלינו מארגוןתהיל״ה וביקשו שנאפשר להם להש־
$TS1$להשתמש$TS1$
התחלנו כעת בסדרתלימודים לקראת הימים הנוראים.עלותהפעלת
ופעילויות .אנחנו כמובן הסכ־
$TS1$הסכמנו$TS1$
$DN2$להשתמש $DN2$בספרייה שלנו לצורך מפגשים
תמש
בית הכנסת עומר על כ־  350אלףשקל,בוללעלות המשרה של רב.
$DN2$הסכמנו $DN2$ומייד ועד העמותה נענה בחיוב ,כרי להראות שיש פנים אחרות
מנו
אנחנו לא מוכרים ברבנות ,שהיא כמובן אורתודוקסית ,וכלל התנו־
$TS1$התנועות$TS1$
פועלות בימים אלה מול משרד הדתות בנושא הזה .ליהדות ,שיודעת לקבל אנשיםולא לדחות אותם״.
נועות $DN2$המסורתיות
עות
כנראה שבסופו של דבר יכירו בנו דרך משרד התרבות״.
איזה מפר היית רוצהלהעבירלקוראיהעיתון?
פלורליסטיות ופ־
$TS1$ופתוחות$TS1$.
״הייתי רוצה לראות בעיר רחובות יותרקהילות
אוטיסטים
השנה אמור היה להתקיים טקם בר מצווהלילדים
$DN2$ופתוחות$DN2$.קהילות שבהן אנשים מכל קשת החברהיכוליםלבואולמצוא
תוחות.
מבית הספרלוטם ,שלמדו אצלכם במה חודשים לקראתהעלייה
את היהדות ,להתחבר למסורת ללא כפיה באווירה שלהכללה .איןלי
בנושא זה ורק ילד אחד
לתורה .בםופו של דבר נוצרה מחלוקת
בעיה שאנחנו בערת שלוםעמנואל נהיה רק אחד מהמקומותהאלה,
עלה לתורה אצלכם .מה בדיוק קרה שם?
הקהילתיות ,בעוד רוב המסגרות
מחפשים את החיבור ואת
כי אנשים
״ישנה תוכנית ארצית של התנועה המסורתית ,להכשרתילדים עם
הדתיות רוצות לכפות אורח חיים מסוים .דבר זה מרחיק הרבה אנשים
מוגבלויות לבר או בת המצווה.לצורך כך ישלנו מערך שלם של מו־
$TS1$מורים$TS1$,
שתואמות לאנשים שונים,
מהיהדות וזהחבל .זו דת עם גישות שונות
$Dמורים $DN2$,הדרכה והכנה מסודרת ,וגם אני לקחתי חלק בתהליךכשהילדים
רים,
כמו שאומרים 70 :פנים
לעלייה לתורה כאן בבית הכנסת .יומייםלפני
הגיעולהתכונן אצלי
לתורה׳״*.

