
קולותבשנישרים
עולמית.תופעההםהאורתודוקסיתביהדותשהסדקיםיגלההישראליתלביצהמתוןאלמבט

יותרנקרעהמודרנית״״האורתודוקסיהאמריקהשלפוליטיתוהחזקהעשירהיהודיהזרם

עגונותהתרתדרךותיאולוגיה,מהלכההכלעלוהליברליםהשמרניםביןבמאבקיםויותר

אתהחזירוהללוהמאבקיםהקונסרבטיבית,התנועההתמוטטותרקעעללישראל.היחסועד

כתבותבסדרתהמ^ךפרקאחד?זרםתישארהיאהאםאבלהמגרש,למרכזהאורתודוקסיה

אטינגריאיר דבירנתןצילום:יורקניואטינגר,יאיר

באירועיורק,ניובריברדייל,״הבית״הכנסתבביתבקונצרטאקסלרסטיבןוהרבהאמבריקתגירהאב

מנוגדותתגובותבקהילהמעוררתהמשותפתהחגיגה2015בינוארקינגלותרמרטיןלזכרהשנתי



משלביםבדיחה(לא)זושחורוכומרלבןך-׳-

הם,רקולאגוספל.בשירתונסחפיםידיים

הרג־עלעומדתשלמהקהילההשיא,ברגעי

ליים,

$TS1$,הרגליים$TS1$

$DN2$,הרגליים$DN2$וחבריהאורתודוקסי,יהודיתפילהביתבתוך

ולהיכנסאלפייםבתגמלוניותעללהתגברמנסים

וברוחניות.בגשמיותהגרובתוךאל

היוםבמוצאיבינואר,שנהמדימסורת.כברזו

קי־לותרמרטיןלזכראמריקהשמקדישההממלכתי

נג,

$TS1$,קינג$TS1$

$DN2$,קינג$DN2$עלשלו,הגוספלומקהלתהאמבריקרוג׳רהאב

הכ־ביתבתורקונצרטעורכיםהשחורים,וגבריהנשיה

נסת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$יורק,ניובריברדייל,״הבית״היהודי־אורתודוקסי

(HIRגםהידוע Hebrew InstituteofRiverdale.)

מתורמסיריםהזה,בערבהכנסת,ביתבאולם

עזרתביןבאמצעבדיוקהקבועההמחיצהאתהאולם

רקלאאבלשוויון.מטעמיהגברים,לעזרתהנשים

שלהשראהמעורר״ערבמוגדרהאירועמוסרת.היא

ולבנים,שחוריםונוצרים,יהודיםביןושירה״אחדות

בש־היהודיהספרביתשלהילדיםמקהלתוכשיאו

כונה,

$TS1$,בשכונה$TS1$

$DN2$,בשכונה$DN2$עםמשותףלביצועמצטרפתיחדיו,ובניםבנות

הכומרפונהואחיות״,״אחיםהבפטיסטית.המקהלה

״רצוןהכנסת,בביתהמצטופףהקהלאלהאמבריק

ביחד״.כאןשנהיההואהאל

בשכונתהשנהלוחשלהדתייםהשיאיםאחדזהו

הת־אז2015בתחילתאבלשבברונקם,ריברדייל

קיימה

$TS1$התקיימה$TS1$

$DN2$התקיימה$DN2$,שה־ככלהתגברההאחדותתחושתהתפילה

צטברו

$TS1$שהצטברו$TS1$

$DN2$שהצטברו$DN2$יורק,ניובאזורבעיקראלימות,היתקלויות

לקהילה.המשטרהביןבין־גזעימתחשליבוהיתקלויות

חברנגדלמחאותוהצטרפוצדתפסוליברליםיהודים

אז־בחניקהשהרגשוטרכלוםבלאשפטרהשופטים,

רח

$TS1$אזרח$TS1$

$DN2$אזרח$DN2$,בא־חיים.סיכןולאאייםשלאאפרו־אמריקאי

חת

$TS1$באחת$TS1$

$DN2$באחת$DN2$ונדמהרבנים,כמהנעצרוהסולידריותמהפגנות

הכו־שלהגואהבשירתוהידהדההזאתהשותפותכי

מר,

$TS1$,הכומר$TS1$

$DN2$,הכומר$DN2$עםשפתחWe shall Overcome
׳׳,

הוארק

יותרנסחפואיתוהכנסת.ביתחללבאמצעוהאורגן,

המחאההמנוןאתלשירמצוותשומרייהודים200מ-

סיגר.פיטלאמריקהשהגישהגדולוהתקווה

האירועאבלתפילה,ולאקונצרטלזהקוראים

האורתודוק־שלטיצומתהואכנסתבביתהמשותף

סיה

$TS1$האורתודוקסיה$TS1$

$DN2$האורתודוקסיה$DN2$.אמונישומריהזה,המחזהמולאלהמודרנית

זע־דמעותשיזילואלהביןלהתחלקעשוייםישראל

זוע

$TS1$זעזוע$TS1$

$DN2$זעזוע$DN2$,התרגשותשללחלוחיתשיתמלאולאלהודכדוך

הנו־האיסוריםמסכתהפרתגדרות,פריצתוהתעלות.

געת

$TS1$הנוגעת$TS1$

$DN2$הנוגעת$DN2$נשים,שירתבפרט,ולכמריםבכללזרהלעבודה

חל־פגמיםרשימתזוהכנסתביתבקדושתפגיעה

קית

$TS1$חלקית$TS1$

$DN2$חלקית$DN2$לעומתליברלים,שמרנית.מבטמנקודתמאוד

מצ־שומריליהודיםהמשותפתבהתכנסותיראוזאת,

וות

$TS1$מצוות$TS1$

$DN2$מצוות$DN2$סו־דתית,אוטופיהאפרו־אמריקאיםולנוצרים

לידריות

$TS1$סולידריות$TS1$

$DN2$סולידריות$DN2$ביתביתי״כיהחזוןהתגשמותמאמינים,בין

אמותלדהיצמדותתוךהעמים״לכלייקראתפילה

בביתלהשאירמתבקשיםהאורחיםשכןהלכה,של

וההטפות.הצלביםאת

באופקקרע

לזכור:צרירהדמעות,אתמנגביםשכולםבזמן

לרי־הזההכנסתביתשמספרהקטןהסיפוררקזהו

ברדייל,

$TS1$,לריברדייל$TS1$

$DN2$,לריברדייל$DN2$ספינתהוא״הבית״אמריקה.ליהודיובעצם

היהודי־אמ־הזרםהפתוחה,האורתודוקסיהשלהדגל

ריקאי,

$TS1$,היהודיאמריקאי$TS1$

$DN2$,היהודיאמריקאי$DN2$ולאההלכה,גבולבקצהיוםמדישמתחכר

בענייניבעיקרגבול,אותואתמחדשמפרשאחת

בשנותאלאהיום,מתחיללאהגדולהסיפורנשים.

דרךופתחולצוץהחלותורנייםכשמוסדות80ה-

גמראשלגבוההברמההשכלהלרכושנשיםבפני

נר־בחלקיםמאליוברורנחשבשכיוםדברוהלכה,

חבים

$TS1$נרחבים$TS1$

$DN2$נרחבים$DN2$ובישראל.הבריתבארצותהדתיהציבורשל

קי־לותרמרטיןהכומרלזכרהקונצרטשהחללפני

נג

$TS1$קינג$TS1$

$DN2$קינג$DN2$לרגלדרשותונשאולבמההכנסתביתראשיעלו

הר־שרה״,״רבההיתהשבהםוהראשונההלאומי,היום

בה

$TS1$הרבה$TS1$

$DN2$הרבה$DN2$הכנסת.ביתבהנהגתשתייםמספרהורוביץ,שרה

האור־שלהידועהבהיסטוריההראשונההאשהזוהי

תודוקסיה,

$TS1$,האורתודוקסיה$TS1$

$DN2$,האורתודוקסיה$DN2$תפקידיםונושאתבגלוילרבנותשהוסמכה

הלכהפסיקתבלבד,גבריםנחלתומתמידמאזשהיו

מאזמצוות.שומרתיהודיתבקהילהרוחניתומנהיגות

בע־אבלובישראל,הבריתבארצותנוספות,נשיםבאו

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$מצאורובןהורוביץ,הסמכתעםשקמההסערה

הרפורמי.הצלילבעלל״רבה״חלופייםתארים

״ההצ־ל״הארץ״:הורוביץאמרההקונצרטלאחר

לחה

$TS1$״ההצלחה$TS1$

$DN2$״ההצלחה$DN2$הכנסתביתממרקםלחלקהופךשזההיאשלנו

נו־להיותשלנוהנשיםעבורוטבעינורמליזהשלנו.

כחות,

$TS1$,נוכחות$TS1$

$DN2$,נוכחות$DN2$רוחניות.מנהיגותולהיותקהלבפנילעמוד

בתיבעודלנורמליזהאתלהפורהיאשלנוהעבודה

הע־זהמשותפתבמנהיגותונשיםגבריםכיכנסת,

תיד,

$TS1$,העתיד$TS1$

$DN2$,העתיד$DN2$מספיקיהיוהזהשבעולםלוודארוציםואנחנו

מסעירההכיהתקופהזולעניין...מוכשרותנשים

היפתחות.ישמודרניים.אורתודוקסיםיהודיםלהיות

למחפ־לנשים,לגברים,יותרנגישההופכתהתורה

שים,

$TS1$,למחפשים$TS1$

$DN2$,למחפשים$DN2$.מרגש״.מאודזהלשאלות

עדייןומשמשלתפקידהשרהרבהאתשמינהמי

ביתרב)בפועלhirהכנסתביתשלהנערץכנשיא

לצדכיוםאותוהמנהלאקסנר,סטיבןהואהכנסת

הזרםכחנירשהחלוייס,אביהרבהואשרה(,רבה

אבלבאמריקה,המודרניתהאורתודוקסיהשלהמרכזי

אתאחריםעםיחדוייסדהתרחקהדרגתיבתהליר

openהפתוחה,האורתודוקסיהשנקראתת־הזרם,

Orthodoxy.שלהחלוציתהחלטתוזוהיתהכנראה״

יוזמותעםיחדשרה,רבהאתלרבנותלהסמירוייס

חו־לסקנדלשעברבקיץאותושגררהשנקט,נוספות

צה

$TS1$חוצה$TS1$

$DN2$חוצה$DN2$:שלאהודיעהלישראלהראשיתהרבנותיבשות

בניווייסאצלשהתגיירומישלביהדותםעודתכיר

ל״מידתבאשרשהתעוררוספקותבשליורק,

והמקובלת״.הנהוגההיהודיתלהלכהמחויבותו

המו־הדתית,הציונותעםהחלקיתהחפיפהלמרות

נח

$TS1$המונח$TS1$

$DN2$המונח$DN2$בישראלהתאזרחלאמודרנית״״אורתודוקסיה

מיפתוחה״,״אורתודוקסיהמתוכה,שצמחהענףועל

ונו־עצמאיותתופעותישהקודשבארץאםגםשמע.

עזות

$TS1$ונועזות$TS1$

$DN2$ונועזות$DN2$והפמיניסטייםהדתייםהטרנדיםפחות,לא

כלאבלבאמריקה,לראשונהצמחולפיצולשהובילו

הדדי.היזוןתורהזמן

מח־שונהרבכלהבריתבארצותמקום,בכלכמו

ברו

$TS1$מחברו$TS1$

$DN2$מחברו$DN2$התמם־הואהמשחקשםאבללנשיםביחסו

דות.

$TS1$.התמםדות$TS1$

$DN2$.התמםדות$DN2$מחנותשניסביבמתגבשהאורתודוקסיהפיצול

והיש־הגדולההפלדהספינתהאחד,מהצדממוסדים:

נה,

$TS1$,והישנה$TS1$

$DN2$,והישנה$DN2$יוניברסיטיישיבהyu,בה״אהמוסדבמנהטן

ממנהשחלקיםהמודרנית,האורתודוקסיהשלהידיעה

האורתודוקסיהשני,מצדהשנים.עםוהתחדדוהלכו

רקהואhirהכנסתשביתיותר,הצעירההפתוחה,

ממפעליה.אחד

יורק,בניודתיכאוונגרדשהחלהלאחרשנה40

ופו־כלכליתמבוססלממסדהפכהכברעצמההיא

ליטית,

$TS1$,ופוליטית$TS1$

$DN2$,ופוליטית$DN2$תו־״חובביישיבתרבנים,להכשרתמוסדעם

רה״

$TS1$תורה״$TS1$

$DN2$תורה״$DN2$yct,)גםהואששמהבמנהטן,לנשיםישיבה

הלכתית)מנהיגהמהר״תמעניקה:שהיאהתוארשם

מרא־אחתכיוםהיאהורוביץשרהתורנית;רוחנית

שיה(;

$TS1$;)מראשיה$TS1$

$DN2$;)מראשיה$DN2$רב־ארגוןליברליים,כנסתובתיספרבתייש

נים

$TS1$רבנים$TS1$

$DN2$רבנים$DN2$השמרניתהרבניםלהסתדרותחלופהשמהווה

בניוהפועלבינלאומירבנידיןביתגםישוכעתיותר,

עגונות.התרתהואייעודווכליורק

מגמה,שניםכמהכברמתבלטתהבריתבארצות

לה־האורתודוקסים,גםמהצעירים,רביםהסוחפת

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$תלוייםשלאוניסיוניים,עצמאייםכנסתבתי

שרו־הליברלי,באגףגםקורהזההגדולים.במוסדות

צה

$TS1$שרוצה$TS1$

$DN2$שרוצה$DN2$המערבייםהחייםלביןהדתייםהחייםביןלקרב

למשליותר,השמרניבאגףגםקורהוזההמודרניים,

הישנה.בכותנותשמאסוניארחסידיותבמגמות

עדייןyctושלyuשלמעמדןזה,כללמרות

עלחסריםלאהמחנותשניביןועימותיםאיתן,

לישראל,יחסלנוצרים,יחסתיאולוגיה,הלכה,הכל.

הת־האחרוןפסחבערבהאשה.מעמדעלהכל,ומעל

נהל

$TS1$התנהל$TS1$

$DN2$התנהל$DN2$״כוונה״האמריקאיובבלוגבפייסבוק

kawanahשלהלכהפסקבעקבותסוערפולמוס

הפ־ממחנהתורהחובבימישיבתכץ,יששכרהרב

תוחים,

$TS1$,הפתוחים$TS1$

$DN2$,הפתוחים$DN2$לשםבפומבישדלחלוץלאשהמותרשלפיו

עוזרהרבהכנסת.בביתכוללשלה,התינוקהנקת

מהכיבתגובהטעןב>ר\,מדרשביתראשגליקמן,

והפולי־החברתי״טעמםהואוחבריוכץאתשמנחה



ההלכה.בהכרחולאטי״,

בש־אבלוענייניג׳נטלמנידיוןניהלוהרבניםשני

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$הפלגיםשניביןשהכליםקרהכברהאחרונות

ועםיוניברםיטיישיבהעםשמזוהיםהאורתודוקסיים,

שבירה.קולותלהשמיעהתחילותורה,חובבי

לפחותפעמייםקרהזההאחרונותבשנתיים

מאמציםשהםבגלויהכריזוyctשלבוגריםכאשר

הש־מן״תורהברעיוןומפקפקיםהמקראביקורתאת

מים״,

$TS1$,השמים״$TS1$

$DN2$,השמים״$DN2$אמותאתשהרעיד2014בתחילתנוסףובאירוע

sarהאורתודוקםי־פתוחהתיכוןכשהנהלתהספים,

ואיפשרההליברליזםעםצעדעודהלכהבריברדייל

הס־בביתתפיליןלהניחזאתשביקשונערותלשתי

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$שחרית.בתפילת

הפוסקיםמבכירישכטר,הרשלכמורבניםברקע,

חד־לאyuשלהבכירההתורניתוהדמותבאמריקה

לים

$TS1$חדלים$TS1$

$DN2$חדלים$DN2$הקו־לתנועההפתוחההאורתודוקסיהאתלהשוות

נסרבטיבית,

$TS1$,הקונסרבטיבית$TS1$

$DN2$,הקונסרבטיבית$DN2$להתפלג.העתהגיעהלאאםולשאול

״מרהיהודיהמגזיןיצאהאחרוניםהאירועיםבעקבות

המו־האורתודוקסיה״האםהכותרתעםבכתבהזאיק״

דרנית

$TS1$המודרנית$TS1$

$DN2$המודרנית$DN2$תמונהרקעעלשלה,המשנהוכותרתתשרוד?״

לת־הגיעוהתרבות״מלחמותבתפילין:עטורהאשהשל

נועה

$TS1$לתנועה$TS1$

$DN2$לתנועה$DN2$באופק?״קרעישהאםהמודרנית.האורתודוקסית

המתיםתחיית

מר־אךקטן,זרםהיאהמודרניתהאורתודוקסיה

כזי.

$TS1$.מרכזי$TS1$

$DN2$.מרכזי$DN2$עצו־אידיאולוגייםמרחביםפניעלמשתרעהוא

מים,

$TS1$,עצומים$TS1$

$DN2$,עצומים$DN2$שלהםשהמודרניותחרדיים-למעשה,מאגפים

ועדמקצוע,ללמודובנותיהםבניהםבעידודמסתכמת

רדי־פמיניסטייםרעיונותשמקדמיםורבניםקבוצות

קליים,

$TS1$,רדיקליים$TS1$

$DN2$,רדיקליים$DN2$אלאבלמדנות,רקלאלנשיםמקוםיששבהם

הקהילה.שלהרוחניתוהמנהיגותהתפילהבהובלתגם

להפ־מצליחהבאורתודוקסיההמתלהמתהחזית

תיע

$TS1$להפתיע$TS1$

$DN2$להפתיע$DN2$הז־אתלאבחןשהתרגלהאקדמי,המחקראתגם

רם

$TS1$הזרם$TS1$

$DN2$הזרם$DN2$ד״רבמסדרון.גריאטריכחולההזההדתיהיהודי

מבכי־בבוסטון,ברנדייסמאוניברסיטתסרנהג׳ונתן

רי

$TS1$מבכירי$TS1$

$DN2$מבכירי$DN2$כלראהכבראמריקה,יהדותשלההיסטוריונים

חייםאנחנו״תזכור,היהודית.באמריקהרוחניטרנד

חשבוהחוקריםשרובאחרישניםומשהו60רק

מובהקות,עדויותלכךהיומתה.שהאורתודוקסיה

עלהצביעהכלתקופה.באותהסקריםגםזהעלוהיו

הקונסרב־מפניונדחקתמתהשהאורתודוקסיהכך

טיבים

$TS1$הקונסרבטיבים$TS1$

$DN2$הקונסרבטיבים$DN2$.חו־היו60ה-שנותבתחילתרקוהרפורמים

קרים

$TS1$חוקרים$TS1$

$DN2$חוקרים$DN2$הזרמיםכלושמביןהמתים,תחייתשיששהבינו

תצליח״.המודרניתהאורתודוקסיהדווקא

שתיארמקיףמחקרPewמכוןפירסם2013ב-

הק־חיזוקאמריקהיהדותשלהגדולההתנועהאת

צוות

$TS1$הקצוות$TS1$

$DN2$הקצוות$DN2$בוהותמהמגמות)הפוךבמרכזוהידלדלות

בארצותשנמצאתהאוכלוסייהבישראל(.היהודית

ומכאןמכאן,החרדיתהיאמתמידבגידולהברית

ומתנת־מתרופפיםהיהדותעםשקשריהםהיהודים

קים

$TS1$ומתנתקים$TS1$

$DN2$ומתנתקים$DN2$,הגדרהבשלאונישואיםקשריבשלאםכליל

שניםכברשידועמהאתמתארגםהסקרעצמית.

שב־הקונסרבטיבית,התנועההתמוטטותבאמריקה

עבר

$TS1$שבעבר$TS1$

$DN2$שבעבר$DN2$הרפו־ביןמרכזיצירהאמריקאי,המרכזהיתה

רמים

$TS1$הרפורמים$TS1$

$DN2$הרפורמים$DN2$.לאורתודוקסים

שלביותרמרחיבותלהגדרותיריעהפרשהמחקר

מג־ולאההלכהלפייהודיםשאינםמיגם״יהודים״

דירים

$TS1$מגדירים$TS1$

$DN2$מגדירים$DN2$יהודיאחדלהורהלמשל,נולדו,אךיהודים,עצמם

״יהדות״עלופחותפחותמדבריםהרפורמית)בתנועה

כקבוצת״עמיות״עלויותרדתי,אואתניכמושג

האורתודוק־המחקר,לפיכללית{.תרבותיתהתייחסות

סים

$TS1$האורתודוקסים$TS1$

$DN2$האורתודוקסים$DN2$המודרנייםModern orthodox,)כולל

האור־הפלחאמריקה;מיהודי%3רקהםהליברלים,

תודוקסי

$TS1$האורתודוקסי$TS1$

$DN2$האורתודוקסי$DN2$,הש־הואנוספות,וקבוצותחרדיםכוללכולו

לישי

$TS1$השלישי$TS1$

$DN2$השלישי$DN2$ומהווהוהקונסרבטיביםהרפורמיםאחריבגודלו

כשמונים22׳לל-קופץ)שיעורואמריקהמיהודי1070

כנסת(.בבתיכחבריםשרשומיםהיהודיםאתרק

מודרניים,אורתודוקסיםאלף202כ-הם%3

המת־החרדיםביןבמרכז,השקפתםמבחינתהחיים

בדלים

$TS1$המתבדלים$TS1$

$DN2$המתבדלים$DN2$זעום,מספרזהוהמתבוללים.האמריקאיםלבין

ומי־הדמוגרפיהגידולמבחינתמרכזיתקבוצהועדיין

קומה

$TS1$ומיקומה$TS1$

$DN2$ומיקומה$DN2$אמרי־יהודישלהגדוליםהזרמיםביןהמרכזי

קה;

$TS1$;אמריקה$TS1$

$DN2$;אמריקה$DN2$העשירההיהודיתהקבוצהזופחותלאחשוב

150מעלדיווחיהםלפימשתכריםמהם%73ביותר

קו־בוגרי%56ביותרהמשכילהבשנה(,דולראלף

לג׳,

$TS1$,קולג׳$TS1$

$DN2$,קולג׳$DN2$ביותרוהצעירהאחרת(יהודיתקבוצהמכליותר

הפו־הקשריםאחריעוקבלאהסקרהחרדים.אחרי

ליטיים

$TS1$הפוליטיים$TS1$

$DN2$הפוליטיים$DN2$לצמרת,עדמגיעיםאלהאבלהקבוצה,של

הדמו־מועמדשהיהומילשעברהסנאטורעםלמשל

קרטים

$TS1$הדמוקרטים$TS1$

$DN2$הדמוקרטים$DN2$הנו־האוצרשרועםליברמן,ג׳והנשיא,לסגן

כחי

$TS1$הנוכחי$TS1$

$DN2$הנוכחי$DN2$דתיים.שניהםלוג׳קאובמה,בממשל

רקאמנםהםהמודרניים״האורתודוקסיםסרנה:

הכיהנראותבעליהיהודיםהםאבלPewלפי%3

באמרי־זמןהרבהלחיותיכולאתהבאמריקה.גבוהה

קה

$TS1$באמריקה$TS1$

$DN2$באמריקה$DN2$זאת,לעומתאחד.סאטמרחסידאפילושתפגושבלי

ברח־מפוזריםחב״ד,כמוהמודרניים,האורתודוקסים

בי

$TS1$ברחבי$TS1$

$DN2$ברחבי$DN2$,מהמרוחקים.ובמקומותבפרבריםכוללהמדינה

שהאורתודוקסיםהואPewשלבמחקרמענייןשעוד

מד־הכסףלך,וכידועביותר,העשיריםהםהמודרניים

בר

$TS1$מדבר$TS1$

$DN2$מדבר$DN2$.עליהםשישליברליםרבניםבאמריקהישבאמריקה

כסף״.להםישכישותקיםכולםאבלביקורת,המון

האורתו־היהודיםסביבהענייןשגוברוככלכעת,

דוקסים

$TS1$האורתודוקסים$TS1$

$DN2$האורתודוקסים$DN2$,יורק״ניומשתנים.המשחקכלליבאמריקה

לנ־אוהדותכותרותלעתמעתלהקדישיכולטיימס״

שים

$TS1$לנשים$TS1$

$DN2$לנשים$DN2$,רו־מנהיגותלתפקידיהמוסמכותאורתודוקסיות

חנית,

$TS1$,רוחנית$TS1$

$DN2$,רוחנית$DN2$רבנישלבכיכובםסקנדליםלהבליטומנגד

עוקבהעיתוןאחרים,מוביליםעיתוניםכמוהקהילה.

שה־הרבפרוינדל,באריפרשתאחרישעברהסתיומאז

קים

$TS1$שהקים$TS1$

$DN2$שהקים$DN2$נשותאחרלעקובלולאפשרשנועדומצלמות,רשת

והורשעבמקווה,שטבלוכעתמתגיירותואחרקהילתו

אתלאחרונהחשףגםהעיתוןאישום.סעיפיבעשרות

ג׳ונתןמריברדייל,האורתודוקסי־מודרניהרבמנהגי

לשיחותובגידיםקטיניםתלמידיםלהזמיןרוזנבלט,

בסאונה.עירומיםבעודםאמונהעלאישיות

ורוזנבלטפרוינדלהרבניםששניהעובדה

למעצמתכבודמוסיפהלאהשמרני,האגףעםנמנים

yu,אמריקהשלהרבניםהסתדרותכמווספיחיה

rcaרוזנ־הרבסביבהשתיקהמקשרחלקשהיתה

בלט.

$TS1$.רוזנבלט$TS1$

$DN2$.רוזנבלט$DN2$הםברבנות,שימשוורוזנבלטפרוינדלעודכל

רוזנב־הפניםיאורתודוקסי.לשסעמאודקרוביםהיו

לט,

$TS1$,רוזנבלט$TS1$

$DN2$,רוזנבלט$DN2$שלביותרהפנימיתבאליטהחברyuייחוםבעל

האורתודוקסיהשלהמייסדהאבאלהמגיעמשפחתי

ביןהתפרסםםולובייצ׳יק,דביוסףהרבהמודרנית,

הס־ביתשלהמקהלהנגדקצףבשצףכשיצאהיתר

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$הדתיsarשריםשבהריברדייל,מגוריו,בשכונת

קינג.לותרמרטיןביוםשהיהכפייחד,ובנותבנים

בוושי־חשובהקהילהרבהיהמעצרושעדפרוינדל,

נגטון

$TS1$בוושינגטון$TS1$

$DN2$בוושינגטון$DN2$אישהואגםנחשבלגיור,מרכזידיןביתואב

הרבניםאתבעקיפיןחיזקההרשעתוהשמרני.הפלג

השמרניתהקבוצהאתנישל״זהבבירה.הליברליים

סרנה.אומרשלה״,מרכזיממנהיג

אתמחזקיםאינםבוודאיהאחרוניםהסקנדלים

הםלאכנראהאבליצאו,הםשממנוהשמרניהפלג

נמ־המאבקהאורתודוקסיה.בתוךהמאבקאתיכריעו

שך

$TS1$נמשך$TS1$

$DN2$נמשך$DN2$,אורתודוקסיות,זהויותשללמייצרוהואויימשך

מכאןהשמרניםעםלהזדהותרוצותשאינןבמרכז,גם

הפלגיםמשניהרבניםרובמכאן.הליברליםעםאו

לאזהאבלהמשותף,המכנהעלשלום,עלמדברים

הזמן.עםיותרקלנעשה

באורתודוקסיה,מענייןמאודמשהוקורה״היום

סרנהאומרהקונסרבטיבית״,בתנועהקרהשבעבר

אור־סוגישלמאודרחבמגוון״ישבבוסטון.במשרדו

תודוקסים.

$TS1$.אורתודוקסים$TS1$

$DN2$.אורתודוקסים$DN2$הגדולהאוהלהיאהאורתודוקסיההיום

בחייםאבלמהר״ת,לישיבתסאטמרחסידותשבין

ואניכנסתלביתנכנסאניאחד.זרםלאזההאמיתיים

באיזולהסתכלמספיקאני.כנסתביתבאיזהיודע

מהכללדעת.כדיהתפילהסידוריהודפסוהוצאה

הקו־עםלכןקודםקרהבאורתודוקסיההיוםשקורה

נסרבטיבים.

$TS1$.הקונסרבטיבים$TS1$

$DN2$.הקונסרבטיבים$DN2$הג־אתהיטבלהגדירשרוציםכאלהיש

בולות,

$TS1$,הגבולות$TS1$

$DN2$,הגבולות$DN2$הליברלים׳.את׳לזרוקשאומריםכאלהויש

בסוף,יעזבוהליברלים׳ממילאשאומרים,אנשיםיש

הצ־זותורהשחובבישמביניםכאלהישלהם׳.הניחו

לחה,

$TS1$,הצלחה$TS1$

$DN2$,הצלחה$DN2$אותם״.להכילומבקשים

האורתודוקסיה?בתוףפילוגכאןמתהווההאםאז

אחתלתנועהשאםאומר,שליהבסיסי״החוש

שלסוגיםושניחינוךמוסדותשלסוגיםשנייש

ברור״.דיזהלפיצול.יובילזהבסוףתפילה,סידורי

הקונסרבטיביהכישלון

פונקציונלית,מגוריםשכונתלריברדייל,בחזרה

הזורםההדסוןנהרשליופיואלממערבהמשקיפה

פנים־אורתרמלחמהרוגשתאדמתהומתחתלאטו,

דחו־בועהזואבלפה,מיעוטרקהםהיהודיםדוקםית.

סה

$TS1$דחוסה$TS1$

$DN2$דחוסה$DN2$איתן,צוקסביבשעבר,בקיץדתיות.השקפותשל

ועדאםהשאלהסביבעימותיםכנסתבתיבכמהפרצו

יותרשכיחיםויכוחיםישראל,אתלבקרלגיטימיכמה

באמריקה.בקהילותויותר

האורתודוקסיהליברליזםבירתהיאריברדייל



לשוויוןהחותריםספרוביתישיבותהמחזיקהממוסד,

גרינב־ובלוייץהזוגבניהמייסדיםברוחהמינים,כין

רג

$TS1$גרינברג$TS1$

$DN2$גרינברג$DN2$מקדשיםישליד,רחובלצדם,אבלוייס,אביוהרב

שלימינההתנועהאתשמייצגיםשמרניים,מעט

Youngהכנסתביתכמוהאורתודוקסית,הקהילה

Israelשלהגדוליםהמבקריםאחדעומדשבראשו

תו־ישלביןביןויליג.מרדכיהרבמשמאל,התופעות

פעות

$TS1$תופעות$TS1$

$DN2$תופעות$DN2$,וניסיוניים,עצמאייםתפילהמנייניכמוקצה

לר־שהוסמכהנוספתאשהניימן,דינהשלאלהכמו

כנות,

$TS1$,לרכנות$TS1$

$DN2$,לרכנות$DN2$מהצעיריםטאקר,איתןהרבבושמעורבזהאו

פעילטאקרהיום.באמריקההדתיתבסצנההמסקרנים

מעורבשהואהעיקריהדתיהניסויאבלכריברדייל,

ברכ־נסיעהשעתחצימרחקמנהטן,בלבמתרחשבו

כת

$TS1$ברככת$TS1$

$DN2$ברככת$DN2$,בהמשךנגיעעודואליוהתחתית

הג־עלישיבהגםאבלצד,לתפוסרוציםלארבים

דר

$TS1$הגדר$TS1$

$DN2$הגדר$DN2$יום־יוםדילמותעםשמתמודדמיאפשרית.לא

ספרביתבריברדייל,sarהחינוכיתהאימפריההוא

תלמי־500)כ-ותיכוןבקירוב(תלמידים900יסודי

דים(,

$TS1$,)תלמידים$TS1$

$DN2$,)תלמידים$DN2$ויקר,יוקרתיאורתודוקסימוסדולבנות,לבנים

הליברלי.הצדעםומזוהההמתנהרשימותהכולל

המ־היאהזההספרביתשלהקולעתהאילוסטרציה

בנה

$TS1$המבנה$TS1$

$DN2$המבנה$DN2$ביתכמשמעו.פשוטוקירות,איןשבושלו,הפיזי

וב־ההדםוןאלהמשקיףתלול,מדרוןעליושבהספר

נוי

$TS1$ובנוי$TS1$

$DN2$ובנוי$DN2$שלולקולותלרוחותפתוחיםמדורגים,חללים

מחשבהכאןהושקעהפרטבכלהשכנות.הכיתות

פילוג?יהיהלאאויהיהוויינרב.הרשצביוהרבסרנהגיונתןד״רהורובין,שרהרבהמימין:

אטינבריאירוורטהיים,ג׳וזףדביר,נתןצילוחים:

מהסי־השפעותעםשנבנההמרכזי,הכנסתבביתגם

קסטיז,

$TS1$,מהסיקסטיז$TS1$

$DN2$,מהסיקסטיז$DN2$,עטופה,מוקפת,הגבריםעזרתובוכמעגל

המ־שםהואהשוויוןשבובעידןהיום,הנשים.בעזרת

שחק,

$TS1$,המשחק$TS1$

$DN2$,המשחק$DN2$שנימחדשהכנסתביתאתלתכנןשוקלים

החדשים.המנייניםברוחזה,לצדזהשווים,חלקים

תפי־להניחבתיכוןלתלמידותלאפשרההחלטה

לין

$TS1$תפילין$TS1$

$DN2$תפילין$DN2$גבוההבעוצמהלהישמעהפילוגלאיומיגרמה

אתולחפשלהרגיעכעתמנסיםוכולםמאי־פעם,

היסו־הספרביתשחרית,בתפילתבוקר,בכלהאמצע.

די

$TS1$היסודי$TS1$

$DN2$היסודי$DN2$תפי־סוגיכמהלאפשרכדיקבוצות,לכמהמתחלק

לה,

$TS1$,תפילה$TS1$

$DN2$,תפילה$DN2$הלימודיםבשנתגילים.לפיומעורבים,נפרדים

בי־היסודי:הספרבביתגםחידושהונהגהאחרונה

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$יכו־בנותבתורה,קריאהיששבהםוחמישי,שני

לות

$TS1$יכולות$TS1$

$DN2$יכולות$DN2$בספרלאאבלהמקרא,בטעמילעצמן,לקרוא

מודפס.חומשמתוראלאכשר,תורה

למ־להתייחססירבהיסודי,מנהלקראוס,ביניהרב

חלוקת

$TS1$למחלוקת$TS1$

$DN2$למחלוקת$DN2$קשת״ישכיהדגישאבלבתורה,הקריאהסביב

בריברדיילודווקאאורתודוקסיים,ביטוייםשלרחבה

האורתודוקסיתהקהילהאחדותעללגונןלנוחשוב

פיצוליהיהשלאמאמין״אנילדבריו,המודרנית״.

הס־ביתאתרואהוכשאניהמודרנית,באורתודוקסיה

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$sarהקהילהאלמתבונןכשאנידווקאאופטימי.אני

בריא״.לאזהמקצינים.הצדדיםששנינראההרחבה,

נטייתהתבלטההאמריקאיתלאורתודוקסיהבמסע

״קו־התוארשםאתהלשונותעללגלגלהמרואיינים

נסרבטיבי״,

$TS1$,״קונסרבטיבי״$TS1$

$DN2$,״קונסרבטיבי״$DN2$שתאריךמזוןאובגלולהמדוברכאילו

הס־העבר״,שלהתנועה״זועבר.חלףשלוהתפוגה

ביר

$TS1$הסביר$TS1$

$DN2$הסביר$DN2$״גםתורה,חובביישיבתראשלופטין,אשרהרב

למ־היוםישטעםאיזהלא,ואנחנורוצים,היינואם

תג

$TS1$למתג$TS1$

$DN2$למתג$DN2$דבהרבעמיתו,כקונםרבטיבי?״בציבורעצמךאת

שלו,הקהילהכיהכריזתורה,חובבימראשילינזר,

מכיווןזאתעושהרבנות,לתפקידינשיםשמםמיכה

לאהמודרנית,האורתודוקסיהשלהתיקוןש״אנחנו

הםכימדגישיםהשמרניםהקונסרבטיבים״.של

conservativeגדולה.עםולאקטנה,עם

הדחייהאתרקלאמבטאותהאמירותלטעות,לא

אתאלאאורתודוקסי,שאינוממהמישראלהמוכרת

הוא״קונסרבטיבי״המושגהבריתשבארצותהעובדה

מהמספריםכלקודםמוכרהואלכישלון.נרדףשם

באר־קונסרבטיביםשנולדוממי%63רקPewשל

צות

$TS1$בארצות$TS1$

$DN2$בארצות$DN2$לעו־ככאלה,עצמםאתלהגדירממשיכיםהברית

מת

$TS1$לעומת$TS1$

$DN2$לעומת$DN2$4870מהרפורמים,55ו-&למהאורתודוקסים

מהרפורמים־נוספים28)&לגדלושבובזרםשנשארו

מלידה

$TS1$מהרפורמיםמלידה$TS1$

$DN2$מהרפורמיםמלידה$DN2$כלל(.כיהודיםמזדהיםלאכבר

עצ־אתמייצריםלאוהקונסרבטיבים״הרפורמים

מם״,

$TS1$,עצמם״$TS1$

$DN2$,עצמם״$DN2$במ־רקלאהיאהבעיהכיומדגישסרנה,אומר

ספרים.

$TS1$.במספרים$TS1$

$DN2$.במספרים$DN2$מעמדלהלכההקנומראשהרפורמיםבעוד

אבותיהםחזוןבמימושכשלוהקונסרבטיביםמשני,

המודרניים,החייםמולההלכהאתלהגמישהמייסדים

איןשבפועלהעובדהלה.מחויביםלהישארעדייןאבל

יוםמדימוצגתשבתשומריקונסרבטיביםהרבההיום

הפתוחה.האורתודוקסיהסביבבוויכוח

שמש־תורה,חובבירבניעלהביקורתבדיוקזו

מיע

$TS1$שמשמיע$TS1$

$DN2$שמשמיע$DN2$האורתו־האיגודמראשיוויינרב,הרשצביהרב

דוקסי

$TS1$האורתודוקסי$TS1$

$DN2$האורתודוקסי$DN2$0U.)בהיותומתגאהאבלכחרדי,לבושהוא

בהש־הדוגליוניברסיטיהישיבהאישומודרני,ציוני

כלה

$TS1$בהשכלה$TS1$

$DN2$בהשכלה$DN2$המעורבותהגברתשולללאואףרחבהכללית

לאאבלאורתודוקסיות,קהילותבניהולנשיםשל

סטריט,וולבאזורבאיגוד,במשרדותפילה.בניהול

מפו־עםסולידריותלאותכתוםוסרטישראלדגליש

ני

$TS1$מפוני$TS1$

$DN2$מפוני$DN2$עזה.ברצועתההתנחלויות

וזוהמודרנית״באורתודוקסיהאומר,הוא״תבין״,

אתלהדגישיכולנושבהםזמניםהיולהגידבושהלא

אתלהדגישרוציםאנחנוהנוכחיתבתקופההמודרניות.

החרדיבעולםחשוביםדבריםהרבהישהאורתודוקס.

הלכותעלמדבריםלאאנחנולאמץ.רוציםשאנחנו

רוחניות.עלאלאכושר,גלאטשמירתאונשיםבענייני

לארחמאשרניאו־חסידילהיותאותנטייותרזהבעיני

להיותרוציםבהחלטאנחנוהכנסת.בביתגוספלמקהלת

אבלהכנסת,בבתיהפתוחההאורתודוקסיהרבניעם

עללחזוראותםשמובילהטרנדעללדבררוציםאנחנו

בהת־הלכההיתהלהםגםהקונסרבטיבים.שלהטעות

חלה,

$TS1$,בהתחלה$TS1$

$DN2$,בהתחלה$DN2$זההלכה.להםאיןעכשיוהלכה.מועצתוהיתה

מאודבקרובכזאת,בסביבהזמננו.שלהדינמיקהבגלל

ולכןמודאגים,מאודאנשיםמזהאצלם.גםייעלםזה

לעצור״.להםקוראיםאנחנו

תרדוףצדקצדק

המו־ואתהרבניםאתמעסיקהההשתייכותשאלת

סדות

$TS1$המוסדות$TS1$

$DN2$המוסדות$DN2$,להיותצריךיהודישבובעולםשגדלוהגדולים

רקונסטרוק־אורפורמיקונסרבטיבי,אורתודוקסי,

טיבי

$TS1$רקונסטרוקטיבי$TS1$

$DN2$רקונסטרוקטיבי$DN2$מעסיקהופחותבישראל(מוכרשלאקטן)זרם

לש־החלההשאלההצעירים.הרוחנייםהיזמיםאת

עמם

$TS1$לשעמם$TS1$

$DN2$לשעמם$DN2$צעי־ולמדניותלמדניםקבוצתשניםכמהלפני

רים,

$TS1$,צעירים$TS1$

$DN2$,צעירים$DN2$גדולבהיכלמנהטן,בלבהדרישיבתאתשייסדה

רקונסטרוקטי־קהילהמשמשעודשבשבתותוישן

בית,

$TS1$,רקונסטרוקטיבית$TS1$

$DN2$,רקונסטרוקטיבית$DN2$מתעקשים,אםוהולכים.מתמעטיםשחבריה

הקונסרבטיביותשביןבתפראותםלמקםאפשר

הלכהגםבושישמרחבהפתוחה,והאורתודוקסיה

בעו־כמודילמותאיןכאןהמינים.ביןמלאשוויוןוגם

לם

$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$תפילין,מניחותנשיםהליברלי:האורתודוקסי

הכל.עושותלמניין,נספרות

בישיבהלמדהמייסדים,אחדטאקר,איתןהרב

הרא־הרבנותמטעםלרבנותבסמיכהומחזיקבישראל

שית

$TS1$הראשית$TS1$

$DN2$הראשית$DN2$.״הח־מכריז.הואפה״,נוילדאלט״זהלישראל

זון

$TS1$״החזון$TS1$

$DN2$״החזון$DN2$הרבהבנייןשלהפינהאבןשתהיהישיבההוא

הדגלתחתשמתכנסיםאנשיםשלעולםגדול.יותר

והאינ־הקטןלמעגלמעברגםשישפיעהדתי־שוויוני,

טנסיבי.

$TS1$.והאינטנסיבי$TS1$

$DN2$.והאינטנסיבי$DN2$שוויוןלשלבמנסיםשאנחנוליבהערכייש

תחתאבלביקורתית,שתהיהתורהובלימוד,כתפילה

אותנושיכריחורוציםלאאנחנורוחנית.השראה

למ־נשיםשסופריםלאנשיםשבתשומריביןלבחור

ניין.

$TS1$.למניין$TS1$

$DN2$.למניין$DN2$2007מאזקייםהזההמקוםהאלה.לבחירותדי

להפיץהזמןעכשיומעבדה,במעיןעבדנועכשיועד

יראהשנה40בעודשייוולדשמיהואהחזוןהלאה.

חדשה״.יהודיתמציאות

לר־המדרשביתמתלמידי40׳לכימעריךטאקר

בנים

$TS1$לרבנים$TS1$

$DN2$לרבנים$DN2$מרקע%02קונסרבטיבי,מרקעבאיםהדרשל

חוויםממש״אנחנומתחלקים.והיתראורתודוקסי

הואהקונסרבטיבית״,התנועהשלהקריסהאתאצלנו

באותהמצוות.לשמירתמתחייבפהשנמצא״מיאומר.

לשוויון.היחסמבחינתפלורליסטיםלאאנחנומידה,

לגברים״.נשיםביןשמפרידהמחיצהכאןאין

ונאותיפותהיוהזרמיםשל״ההגדרותלדבריו,

רו־הייתי21ה-למאהמתאימותלאהן20ה-למאה

צה

$TS1$רוצה$TS1$

$DN2$רוצה$DN2$אירו־שלהכלל־קהילתיתלתקופהאיכשהולחזור

פה,

$TS1$,אירופה$TS1$

$DN2$,אירופה$DN2$לחזורמשכילים.ולאלמשכיליםהפילוגטרום

לדברלאהקהילה,לכלשמתייחסתתורניתלשפה

ומצוותתורהעללדברמנסיםאנחנוסקטוריאלית.

פעריםישחילונים.איןישראל.עםלכללששייכות

איךהיאוהשאלההדבריםאתרואיםשאנשיםבאופן

מהםשגםחילוניים,אינסטינקטיםישמגשרים.אנחנו

ללמוד״.צריכיםאנחנו

לה־ומחויב״העמיות״,רעיוןאתמקבלשלאכמי

לכה,

$TS1$,להלכה$TS1$

$DN2$,להלכה$DN2$אמריקהשביהדותבעובדהאתגררואהטאקר

מהאנשים״חלקההלכה.פיעליהודיםלאהרבהיש

יהודים,לאהםהשמאלייםבזרמיםסופריםשאנחנו

הע־רחוב.ירידאינהיהדותלזכור:צריכיםואנחנו

ניין

$TS1$העניין$TS1$

$DN2$העניין$DN2$בה־מאבדותאורתודוקסיותהלאשהתנועותהוא

דרגה

$TS1$בהדרגה$TS1$

$DN2$בהדרגה$DN2$יהודיםלאשלהשאלותעםלהתמודדהרצוןאת

הקונסרבטיביםשלהעיקריהאתגרההלכה.פיעל

קהללעומתי,קהלמשרתיםאצלםשהרבניםהוא

מיכלעםלעבודשמחיםזאת,לעומתאנחנו,קשה.

זהפהשקורהמההזה,במובןאיתנו.לעבודשרוצה

אחראוזהבשלבעברוכולםשלנובצוותמרד.לא

קו־בבתיםשגדלוכאלהגםאורתודוקסיים,במוסדות

נסרבטיביים.

$TS1$.קונסרבטיביים$TS1$

$DN2$.קונסרבטיביים$DN2$היההאורתודוקסיהעולםשלי,בחלום

המכשפות״.צידאתזונחהגבולות,אתזונח

נשא־אכלטאקר,שללרעיונותפתוחהניימןדינה

רת

$TS1$נשארת$TS1$

$DN2$נשארת$DN2$הראשונההאשההיאהפתוחה.באורתודוקסיה

אורתודוקסיתקהילהבראשלעמודשזכתהפעםאי

בביתהגמראלימודיאתמרכזתוהיאבמנהטן,



למסורתהפךבריברדייל.הכנסתבביתקינגלותרמרטיןלזכרהקונצרט

שרובאחרישניםומשהו60רקחיים״אנחנוסרנה:ביונתןד״ר

מובהקות,עדויותלכךהיומתה.שהאורתודוקסיהחשבוהחוקרים

כךעלהצביעהכלתקופה.באותהסקריםגםזהעלוהיו

והרפורמים.הקונסרבטיביםמפניונדחקתמתהשהאורתודוקסיה

המתים,תחייתשיששהבינוחוקריםהיו60ה-שנותבתחילתרק

תצליח״המודרניתהאורתודוקסיהדווקאהזרמיםכלושמבין

תלמידהואטאקראיתן״\זרבsarהיסודיהספר

בתוךלהישארחשובליאבלחזון,ואישמדהיםחכם

בע־עצמההמגדירהניימן,הצהירההאורתודוקסיה״,

ברית

$TS1$בעברית$TS1$

$DN2$בעברית$DN2$מק־דאתרא״,׳׳מרתאובארמיתקהילה״,״ראש

בילה

$TS1$מקבילה$TS1$

$DN2$מקבילה$DN2$שאיכשהוהמקום״,״רבשפירושולתוארנשית

״רבה״.המלהאתעוקפת

היאאחת״סיבהניימן:בעצם?אורתודוקסיהלמה

והסיבההדרגתי,הואממנוחלקשאנחנושהתהליך

אתהקדימה,בתנועהנמצאשכשאתההיאהשנייה

למ־אותךמחבריםשעדייןדבריםשישלוודאחייב

קום

$TS1$למקום$TS1$

$DN2$למקום$DN2$מסו־היאהאורתודוקסיתההלכהבאת.שממנו

רת

$TS1$מסורת$TS1$

$DN2$מסורת$DN2$שקיבלהכמיבה.ומאמינהאותהנושאתשאני

ליקשההדורבגדולתמרגישהלאאבלסמיכה

האלה״.הקשריםאתלשבור

היאההלכתיוהמתןלמשאנותנתשהיאדוגמה

הפ־האורתודוקסיהשלנועזיםהכיהחידושיםאחד

תוחה,

$TS1$,הפתוחה$TS1$

$DN2$,הפתוחה$DN2$בריב־שהוקםעגונותלענייניהרבניהדיןבית

רדייל

$TS1$בריברדייל$TS1$

$DN2$בריברדייל$DN2$לדעתיהואהזההדין״ביתקראוס.הרבבראשות

מש־״הואאומרת.היאמאוד־מאוד״,גדולותחדשות

תמש

$TS1$משתמש$TS1$

$DN2$משתמש$DN2$שלי־יהיושהרבניםהיאשליהתקווהגט.בזיכוי

חי

$TS1$שליחי$TS1$

$DN2$שליחי$DN2$כאלוהים.עצמםעליחשבוולאהאמיתייםהשם

מהמתקנים.אנשיםלהיותיוכלוהםיקרה,שזהברגע

שלו.הענווהזוהשםשליחלהיותלרבשמאפשר

לה־מחויביםספר,יודעיאנשיםצריכים״אנחנו

לכה,

$TS1$,להלכה$TS1$

$DN2$,להלכה$DN2$אבללכל,המפתחשזההשם,ואוהביהשםיראי

צריךאיפהלהביןכדימוראוחסרימספיקנועזיםגם

שמחההרבכמואנשיםעלמדברתאנילהנהיג.

נמצאותשעגונותייתכןשלאלציבורשיגידוקראום,

שאומרשפרבר,דניאלהרבכמואוהאלה,במצבים

ולאנשים,כוללשזההבריות,כבודלנולהיותשחייב

להל־ביחסגםאמיתילהיותצריךראש.בזהלהקל

כה,

$TS1$,להלכה$TS1$

$DN2$,להלכה$DN2$תרדוף״.צדק־צדק

במחלוקת,הצדדיםמשניאחדיוניברסיטי,ישיבה

פולי־שדיםמחולולהרגיעמיליםלברורכעתמנסה

טי,

$TS1$,פוליטי$TS1$

$DN2$,פוליטי$DN2$הלאהכלכלימצבהרקעעלגםאוליבמרכזו,שהיא

הנ־סגןבתדר,קנתהרבאתשלחהמוסדדוברפשוט.

שיא,

$TS1$,הנשיא$TS1$

$DN2$,הנשיא$DN2$לאחריםאישרולאהרשמי,הקואתלייצג

אבלדיפלומטיים.לאמסריםישמיעושמאלהתראיין,

בולחזורהראיון,לאחרדרש,הממלכתיברנדראפילו

ומהר״ת,תורהחובביישיבתנגדשאמרמהמכלכמעט

היההעיקריהמסרמרבניהם.אחדיםונגד

האור־אתשולליםשאמנםשכטר,והרבשהאוניברסיטה

תודוקסיה

$TS1$האורתודוקסיה$TS1$

$DN2$האורתודוקסיה$DN2$,מעמדבקידוםדרךפורציהםהפתוחה

פמיניזם״.עלשמדבריםהארגוניםמ״כליותרהאשה

החזירהמחלוקתבתוךזאתבכללהעמיקניסיון

הרבשללמשרדומנהטן,שלדרומהלדרוםאותנו

אבלי,יוניברםיטישיבהעםגםכאמורהמזוההוויינרב,

רובכמווויינרב,להתראיין.הדוברלאישורזקוקלא

שהואבפילוג,מעונייןלאשהואאומרהמרואיינים,

אבלאמונותיהם,עלאחריםשלדה־לגיטימציהנגד

הןהאלההאמירותהליברליבמחנהדווקאלדבריו,

כיסוי.נטולותלפעמים

רוצהשהיאתגידהפתוחהשהאורתודוקסיה״מובן

דבריםעושיםהםאבלאיתנו.יחדלהיות

יכוליםלאהמרכזיים,אוהמודרניים,שהאורתודוקסים

שנמ־אני,כוללאנשים,ישאדומים.קוויםישלקבל.

צאים

$TS1$שנמצאים$TS1$

$DN2$שנמצאים$DN2$הפתוחה.האורתודוקסיהרבניכלעםבדיאלוג

לפ־אבלעושים.שהםמהדבריםחלקמעריציםחלקנו

עמים

$TS1$לפעמים$TS1$

$DN2$לפעמים$DN2$הלכ־מבחינהמדייותרהחבלאתמושכיםהם

תית,

$TS1$,הלכתית$TS1$

$DN2$,הלכתית$DN2$שהםדבריםישפרובוקטיביים.דבריםעושיםאו

דבריםוישלשנות,מוכניםלאאנחנושאותםליבה,

לדעתי,לשנות.מוכניםשאנחנופריפריאליים,שהם

תפקידיםלביןריטואלייםתפקידיםביןלהבחיןאפשר

אנחנוהשנימהסוגבתפקידיםמדיניות.קביעתשל

הכשרותעלהמפקחבתפקידאזנשים.לשלבחייבים

המנהל״.בוועדאשהתהיהאבלאשה,תהיהלאפה

כחזניתאשהעלמתעקשיםלאהפתוחבמחנה

הקהילהאו״הבית״כמוכנסתבבתידווקאבתפילה.

התפילהאשה־רבה,יששבשניהםניימן,דינהשל

כל־שינויעלמתעקשיםכןהםאבלשוויונית.אינה

שהו

$TS1$כלשהו$TS1$

$DN2$כלשהו$DN2$.ישיבתראשפוקס,ג׳ףהרבלדבריבהנהגה

מו־היאקלינטוןהילרישבו״בעולםלנשים,מהר״ת

עמדת

$TS1$מועמדת$TS1$

$DN2$מועמדת$DN2$יכוללאאתההברית,ארצותלנשיאותרצינית

יכולותלאשנשיםהזההשקראתלמכורעוד

תו־חובביישיבתמראשילוריא,דבהרבלהנהיג״.

רה,

$TS1$,תורה$TS1$

$DN2$,תורה$DN2$:מקוםיותרלנשיםלתתצריכיםלא״אנחנואומר

לאזהכיאונשים,זכויותבגללאומוסריענייןבגלל

הדתייםשהחייםהואאותנושמטרידמהלא.הוגן.

שלנו״.מהערכיםלחלוטיןמנותקיםשלנו

ציוןאהבת

תמצאוyu-Vבכניסהלישראל?היחסלגביומה

בכני־השמרני.ouמשרדיבתוךוגםישראל,דגלי

סה

$TS1$בכניסה$TS1$

$DN2$בכניסה$DN2$hit-Vכלשלפורטרטיםעםפוסטרישהליברלי

ווסטשבאפרנעם״ב״דרכיאיתן.צוקמבצעהרוגי

ביותרכגדולעצמואתהמציגהמשתףהמנייןסייד,

תפי־להגידלהפסיקהדעתעלמעלהלאאישבעולם,

לה

$TS1$תפילה$TS1$

$DN2$תפילה$DN2$אר־חיילילמעןתפילהלצדצה״ל,חיילילשלום

צות

$TS1$ארצות$TS1$

$DN2$ארצות$DN2$,הבריתsarהמתגורריםבוגרים20במיוחדהטיס

להםלהעניקכדיאיתן,בצוקשהשתתפובישראל,

המוסד.שלהגאלהבערבהוקרהפרסי

המודר־האורתודוקסיםכלאתעדיין,שמאחד,מה

ניים

$TS1$המודרניים$TS1$

$DN2$המודרניים$DN2$רביםבמובניםלישראל.והאהדההציונותהוא

אבלהפלגים.כלשלזהותםאתמגדירהעדייןישראל

הפו־קדושה.פרהלאכברזוגםהעצמאייםבשוליים

בליציסט

$TS1$הפובליציסט$TS1$

$DN2$הפובליציסט$DN2$האח־בשניםשמתארביינרט,פיטרוהסופר

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$שלוההסתייגותאתב״הארץ״(בטורוהיתר)בין

בשלומישראל,מהציונותאחריםיהודיםצעיריםושל

האורתודו־הכנסתביתמבאיהואבשטחים,מדיניותה

קסי

$TS1$האורתודוקסי$TS1$

$DN2$האורתודוקסי$DN2$אתרשמיתמייצגלאביינרטנעם.דרכיהליברלי

לגדר.מחוץאינןבוודאיעמדותיואבלהכנסת,בית

במערבולתנמצאיםהיהודיםמהצעיריםרבים

ועיקרלהוריהם,בניגודלישראל,ביחסרגשית

והעצ־הניסיוניותבקבוצותמתחוללתהסערה

מאיות.

$TS1$.והעצמאיות$TS1$

$DN2$.והעצמאיות$DN2$אמריקהיהודישלהחדשהסיפוראת

האמיתייםהחייםמתוךבדוגמהטאקרהרבממחיש

לרבנים.שלוהמדרשבבית

ציוני״,לאמקוםלהקיםדעתנועלעולההיה״לא

עושיםשאנחנוברורהיההראשונה״בשנהאומר.הוא

אבלהישראלי,העצמאותליוםחגיגיתתפילהפה

נפלשלנוהתלמידיםאחד׳הלל׳,לתפילתכשהגענו

משמיטיםשאותובתפילה)קטע׳תחנון׳ואמראפיים

אומ־שכולםבזמןי״א(מיוחדים,ובאירועיםחגבימי

רים

$TS1$אומרים$TS1$

$DN2$אומרים$DN2$.הכנה.דורשב׳הדרהעצמאותשיוםהבנוהלל

להתמודד.הזדמנותברכה,היאאתגר,היאהמדינה

גדל־עודהצוות,שאנחנו,היאהגדולהשהבעיההבנו

נו

$TS1$גדלנו$TS1$

$DN2$גדלנו$DN2$שהםכאן,שלומדיםאלה1967שלהנסשרידיעל

מלחמתכמואירועיםעלגדלולחייהם,20ה-בשנות

לאמ־השנייה.האינתיפאדהגםואוליהשנייהלבנון

ריקאי

$TS1$לאמריקאי$TS1$

$DN2$לאמריקאי$DN2$שהיאישראלשלחוויהאין30מ-פחותשגילו

שהמקוםהיתהשלנוהיחידההמסקנהכובש.צבאלא

שי־תלמידעםקשהלנויהיהאבללכולם,פתוחהזה

בוא

$TS1$שיבוא$TS1$

$DN2$שיבוא$DN2$עליושיקשהישראלעלזעםשלכמותכזאתעם

להיותהכרחאיןזאת,עםמתורבת.דיוןבתוךלתפקד

לקמוטניירזההאםאבלציונים,מאודאנחנוציוני.

בהכרח״.לאתלמידים?לברורבשבילנו

גםהפוליטי,הנושאדווקאכימעריךוויינרבהרב

שברקולהיותיכוללהלכה,נגיעהשוםלואיןאם

אםביןלעצור,להםקוראים״אנחנובאורתודוקסיה.

הואפוליטיים״,אוהלכתייםתיאולוגיים,בענייניםזה

בענייןתתייצבהמודרניתהאורתודוקסיה״אםאומר.

למ־אורתודוקסייםלאארגוניםעםכלשהופוליטי

של

$TS1$למשל$TS1$

$DN2$למשל$DN2$יש־מדיניותעלאושלנו,בממשלשקשורבמכתב

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$בצעדיםתלויזההחוצה.אותםלדחוקיכולזה

באיגודנדוןזההאםהמודרנית.האורתודוקסיהשתעשה

צרי־הםהרבה.בזהדןאנייודע,לאהאורתודוקסי?

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$שלהם״.מהמעשיםבחלקפרופיללהוריד

לכתבהבתחקירהסיועעלבר־אוןשרגאלד״רתודה


