
דודבית
היהדותאתלהובילניסהבירושלים,השבועשנפטרהרטמן,דודפרופ׳הרב

ובארצותבארץתלמידיםאלפיהעמידהואשונהלדרךהאורתודוקסית

נשיםהדרתנגדבזעםויצאהדתיתהלאומנותנגדלחםהברית,

iiwini^w•ציי^ונזים;אגיטוז־וז־יי o3*m

rn^j7wn^ru^nn^nm^^^7

חרדיתממשפחההגיעהרטמן״רוד

מתורצמחשהואכראורתודוקסית,

האישה,כלפיהיררכיתעולםהשקפת

מה־להשתחררהתקשההוארבותשנים

שקפת

$TS1$מהשקפת$TS1$

$DN2$מהשקפת$DN2$אביפרופ׳מספרהזאת״,העולם

הרטמןרודפרופ׳הרבחברועלשגיא

בירושלים.לעולמוהשבועשהלר

״ברא־שגיא.מספרדוגמה״,לך״אתן

שית

$TS1$״בראשית$TS1$

$DN2$״בראשית$DN2$מסיבתלוחגגנוהאלפייםשנות

עלשוחחנוימיםבאותם70הולדתיום

מוכןהיהלאוהואבתפילהנשיםמניין

רחוקהיהזהאופן.בשוםכךעללשמוע

ממערב.מזרחמרחקממנו

אותולהובילרצינומכןלאחר״שנים

כבראותוומצאנופמיניסטיתלעמדה

רצינושניםכמהלפנילפנינו.הרבה

ייסדשהואהרטמןלמכוןסמוךלהקים

בנפ־שיפעלעגונות,לנשיםדיןבית

רד

$TS1$בנפרד$TS1$

$DN2$בנפרד$DN2$התנגדשהרטמןהראשיתמהרבנות

מצומצמתחבורהולדרכה.להפעםלא

הזאתהכוונהעלידעהאנשיםשלמאוד

ער־שלמיםימיםבסוד.זהעלושמרנו

כנו

$TS1$ערכנו$TS1$

$DN2$ערכנו$DN2$המיוחדהדיןביתהקמתעלדיונים

אבלהפועל,אליצאלאזהבסוףהזה.

המה־המצדדים.בראשהיההרטמןהרב

פך

$TS1$המהפך$TS1$

$DN2$המהפך$DN2$מו־היההפמיניסטיבנושאשעשה

שלם״.

פרופ׳

$TS1$מופרופ׳$TS1$

$DN2$מופרופ׳$DN2$,ישראלמחשבתחוקרשגיא

התוכניתוראשלפילוסופיהבחוג

באוניברסיטתותרבותפרשנותללימודי

בכירמחקרכעמיתגםמשמשבר־אילן,

פרופ׳אתבירושלים.הרטמןבמכון

80ה־שנותבראשיתהכירהואהרטמן

הפךהואישראללמחשבת״כפרופסור

היסטורי־פילולוגיממקצועהתחוםאת

בחיים.משמעותלושישלמקצועקלאסי

הרמב״םשלטקסטיםלקרואניסההוא

ול־הבינייםימיחכמישלטקסטיםאו

עמוד

$TS1$ולעמוד$TS1$

$DN2$ולעמוד$DN2$למציאותשלהםהרלוונטיותעל

שלהאתגריםאתלבחוןרצההואשלנו.

מולהיהודייםהטקסטיםושלהרמב״ם

הש־הזאתוהפעילותשלנו,האתגרים

תלבה

$TS1$השתלבה$TS1$

$DN2$השתלבה$DN2$מכוןשהקיםהגדולהדברעם

הרטמן״.

כיוון""חיפשו

בברוקלין1931ב־נולדהרטמןפרופ׳

נטועיםששורשיהחרדיתלמשפחה

הואירושלים.שלהישןהיהודיבישוב

ישיבתביניהןישיבות,בכמהלמר

מכןלאחרהחרדית־ליטאית.לייקוור

ב׳ישיבהאלחנןיצחקרבילישיבתעבר

המובהקלתלמידווהיהיוניברסיטי',

מגדוליסולובייצ׳יק,רביוסףהרבשל

20ה־במאההיהודייםוההוגיםהרבנים

לר־הרטמןאתשהסמיךמיהיהשגם

בנות.

$TS1$.לרבנות$TS1$

$DN2$.לרבנות$DN2$בברונקסקהילהכרבכיהןהוא

עבודתכתבובמקבילובמונטריאול

באוניברסיטתבפילוסופיהדוקטורט

לראשות"כשנבחרתי

התקשרהעירייה

ואמרדיווידאלי

להיפגש.רוצהשהוא

מהליסיפרהוא

במהלךלעשותעלי

כראשכהונתי

אותושמעתיהעירייה,

היההואוהשתכנעתי.

חכםלב.ושובהאדיר

אמיתי"אישמאוד,

שבקנדה.מקגיל

זנחהימיםששתמלחמתבעקבות

משג־ורבניתאקדמיתקריירההרטמן

שגת

$TS1$משגשגת$TS1$

$DN2$משגשגת$DN2$משפחתועםעלההברית,בארצות

יומוערבהוחי1971כשנתלירושלים

שנה20כ־במשךשימשהואכאןהאחרון.

באוניברסיטהישראללמחשבתמרצה

אורחמרצההיהובמקבילהעברית,

שמובקליפורניה.ברקליבאוניברסיטת

ההתחדשותמאמציעםמכליותרמזוהה

הדתית.ב־הדותהאורתודוקסיהזרםשל

קידםלנשים,תורהבלימודתמךהוא

וחלקוליברלייםהומניסטייםערכים

וההסתגרותההלכתיתההקשחהעל

האורתודוקסיתהיהדותשלהלאומנית

בארץ.

שנתןבריאיוןכשנתיים,לפני

שנה,80לובמלאתאחרונות׳ל׳יריעות

״הדתיים־המתנחלים:עלהרטמןאמר

לאומיים

$TS1$״הדתייםלאומיים$TS1$

$DN2$״הדתייםלאומיים$DN2$בעצמם.האמונהאתאיבדו

כיווןחיפשוהםאזניצחה,החילוניות

השטחים.אתומצאוכוחלהםשייתן

מבטאאתהמתנחלאתהאםכאילו

הגדולה.השטותזאתישראל.אהבת

הכל?אתמכוונתלאומיתקנאותהאם

לאדמה,להשתייךהצורךאתמביןאני

שעו־מהיהודי.אותךעושהלאזהאבל

שה

$TS1$שעושה$TS1$

$DN2$שעושה$DN2$עלמתנהגאתהאיךזהיהודיאותך

אדמה".אותה

בחריפותהרטמןיצאריאיוןבאותו

צביקהטישלרצילום:אולמרט

עמוד 1



ותופעתהצניעותאיסוריהחרפתנגד

״הסי־הציבורי.מהמרחבהנשיםהדרת

פור

$TS1$״הסיפור$TS1$

$DN2$״הסיפור$DN2$מי־אובססיההואנשיםשירתשל

נית.

$TS1$.מינית$TS1$

$DN2$.מינית$DN2$היהדותאתהכניסוהאלההרבנים

הםשלהם.הסקסואליותהבעיותלתוך

רואיםשכשהםסקס־מניאקיםכאלה

היהדותכלזקפה?מקבליםהםאישה

העו־אתבוניםמהעלזה?עלעומדת

לם?

$TS1$?העולם$TS1$

$DN2$?העולם$DN2$הלכתיאיסורשוםשאיןאומראני

איסוררקישושרה.עומדתשאישהבזה

בא־נמצאכשאדםנשיםשירתלשמוע

מצע

$TS1$באמצע$TS1$

$DN2$באמצע$DN2$,אזכישמע,בקריאתנניחתפילה

מהתפי־דעתואתלהסיחיכולההשירה

לה,

$TS1$,מהתפילה$TS1$

$DN2$,מהתפילה$DN2$מעדיףשהואשאמררבהיההכל.זה

לשמועולאיוריםכיתתמוללעמוד

טובבאמתמשוגע.הואשרהאישה

זעקנשים?״שירתמלשמועלמותיותר

הרטמן.הרב

הרבמרכזמול

אחריבלבדשניםחמש1976בשנת

אתהרטמןפרופ׳הקיםארצה,שעלה

אביו,שםעלהקרויהרטמן,שלוםמכון

כנשיאכיהןעשוריםשלושהובמשך

שנועדהמכון,טלביה.שבשכונתהמכון

הלאומנית־משי־לרוחנגדמשקללתת

חית

$TS1$הלאומניתמשיחית$TS1$

$DN2$הלאומניתמשיחית$DN2$הרבמרכזישיבתמכיווןשנשבה

אתהכיפוריםיוםמלחמתאחריוהולידה

היווס־מאזהכשיראמונים,גושתנועת

דו

$TS1$היווסדו$TS1$

$DN2$היווסדו$DN2$מחנכים,חוקרים,תלמידים,אלפי

עםלהתמודדותהזרמים,מכלורבנים

לקחתבמטרהזמננובתהיהדותאתגרי

בישראלהיהודיהעםעתידבעיצובחלק

ובתפוצות.

הרטמןתיכוןפועלהמכוןקמפוסבתוך

ממוסדותאחרשנחשבולבנות,לבנים

בה־בעיר.היוקרתייםהדתייםהחינוך

קמת

$TS1$בהקמת$TS1$

$DN2$בהקמת$DN2$גםהרטמןהוכיחהמפוארהמכון

תו־בגיוסמבוטלתלאמעשיתיכולת

רמים,

$TS1$,תורמים$TS1$

$DN2$,תורמים$DN2$למוסד.ותלמידיםמורים

ססגוניכאדםאותומתאריםמכריו

מהכלאומרהיה״הואשווים.ולבושפיו

אתאהבושלאכאלההיולבו,עלשהיה

ההיסטו־בראיאךשלו,האלההאמירות

ריה

$TS1$ההיסטוריה$TS1$

$DN2$ההיסטוריה$DN2$השבועצייןעצמן״,אתהוכיחוהן

ממכריו.אחר

הסתגרו־נגדהרטמןהתבטאפעםלא

תה

$TS1$הסתגרותה$TS1$

$DN2$הסתגרותה$DN2$מה־וניתוקההראשיתהרבנותשל

ציבור,

$TS1$,מהציבור$TS1$

$DN2$,מהציבור$DN2$ההתחרד״לותמגמותנגדויצא

שסגרההדתית,בציונותוהלאומנות

החדשהעולםבפנילדעתועצמהאת

שראשיסברהואהחדשה.והמציאות

שלההבנהאתאיבדוהדתיתהציונות

ההיסטורי.תפקידם

אבנים,ביןלוחמהללוחמה.הפך״הכל

נמצאתהדתכוח.עללשמורבשביל

מבי־שלאאנשיםשלבשליטתםהיום

נים

$TS1$מבינים$TS1$

$DN2$מבינים$DN2$המהפכה?מהישראל.תקומתזומה

ישראלארץאהבתכאן?שיהיהרצומה

לאנ־אהבההיאהקרקעאהבתאינה

שים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$קרושהאיןהקרקע.עלשנמצאים

מחנכיםלאהדתיתובציונותבאדמה,

ביחסזהאתלראותאפשרהאדם.לערך

לנשים״.ביחסלערבים,

שהמהפ־הרטמןאמרריאיוןבאותו

כה

$TS1$שהמהפכה$TS1$

$DN2$שהמהפכה$DN2$היתההמדינהמייסדיחלמושעליה

אדםליצורהתכוונה״המהפכהאחרת.

לוקחהמציאות,בתוךשחיאדםחדש,

המציאות,מתוךופועלאחריותעליה

הזמןשכלעולםלאפנטזיות.בתוךלא

פסו־עלונלחמיםפסוקיםבומצטטים

קים.

$TS1$.פסוקים$TS1$

$DN2$.פסוקים$DN2$מתוךארצהעליתישטויות.אלה

חדשה,היסטוריהבוניםשאנחנוהאמונה

אבלמרינה,ישבאמתאזחדש.יהודי

משהו״.בהחסר

פיקאר,אריאלר״רעובדשנים11

שלוחותהדתיביישוברבלשעבר

הרט־במכוןכמחנךשאן,ביתשבעמק

מן.

$TS1$.הרטמן$TS1$

$DN2$.הרטמן$DN2$רקלאייחודיהקיםשהוא״המכון

בעולםאלאהארצי,אוהירושלמיבנוף

רצההרטמן״פרופ׳אומר.הואכולו",

שהיומאפייניםשניביןשישלבמקום

הסמכהעםרב,היההואאחרמצדלו

היההואשניומצרסולובייצ׳יק,מהרב

בלימודימאודדעתןאדםמלומד,חוקר

חיפשהואלארץשעלהאחריהיהדות.

המאפייניםשניביןלשלבשיכולמקום

ולהעמיקרבלהיותיוכלהואשבוהאלו,

מקוםבעתובהביהדותידיעותיואת

אתולהתאיםשינויבולהובילשאפשר

כךכזה,מקוםהיהלאלזמננו.היהדות

הרטמן״.מכוןאתהקיםשהוא

מפרופ׳ששמעתיאחדסיפור״יש

לדעתי״,רלוונטיועדייןמזמןהרטמן

נפטר.שמורואחרייממהפיקארסיפר

רמיאנשיםשכשמגיעיםאומרהיה״הוא

לוקחיםתמידבישראללהתארחמעלה

שיקהוהציעהואושם,לידמידאותם

שומעשהיהמירפאים.לעמקגםאותם

מבין.ולאגבהמריםהיההזההמשפטאת

לקחת׳צריךואומר,מפרשהיההואואז

מלאיםחיים,שוקקילמקומותגםאותם

וצמאיםבמסעדותשיושביםביהודים

המוות,אתרקלהםתראואללתרבות.

והשכול׳״.החורבן

הרבאחריבמרדף

המשפחהבביתהשבוע,שלישיביום

וחילו־דתייםהמבקרים,זרםבטלביה,

נים

$TS1$וחילונים$TS1$

$DN2$וחילונים$DN2$הכיסאותעללרגע.פסקלאיחד,גם

מצדישבוהידייםרחבבסלוןשהוצבו

אישאורלבזבולוןלשעברהשראחר

לשעברהממשלהראשומולוהמפד״ל,

אולמרט.אהוד

93״בשנת
׳,

עי־לראשותכשנבחרתי

ריית

$TS1$עיריית$TS1$

$DN2$עיריית$DN2$,ואמרדיווידאליהתקשרירושלים

הכרתילאאיתי.להיפגשרוצהשהואלי

אותוראיתיכיאםאישי,באופןאותו

שה־המכוןאתוהכרתיכנסיםמיניבכל

קים״,

$TS1$,שהקים״$TS1$

$DN2$,שהקים״$DN2$אליאותו״הזמנתיאולמרט.סיפר

טו־דקותכמהבמשךאופן.בכלללשכה

בות

$TS1$טובות$TS1$

$DN2$טובות$DN2$במהלךלעשותעלימהליסיפרהוא

אותושמעתיהעירייה.כראשכהונתי

שבעודלואמרתיבעצמי.והשתכנעתי

העירמועצתלהתכנסאמורהשבועיים

ביק־המדינה,נשיאבנוכחותלראשונה

שתי

$TS1$ביקשתי$TS1$

$DN2$ביקשתי$DN2$והואהנאוםאתלישיכתובממנו

ראשהייתיכשכברגםפעם,לאנעתר.

שהיוהנאומיםאתמתקןהייתיממשלה,

משמיטושםמילהמוסיףפהלי,כותבים

נגע־לאדייוידלישכתבבנאוםאחרת.

תי

$TS1$נגעתי$TS1$

$DN2$נגעתי$DN2$חכםאדםלב.ושובהאדירהיההוא

וכן״.אמיתיאישמאוד,

המשו־סיפרהמורההרטמןפרופ׳על

רר

$TS1$המשורר$TS1$

$DN2$המשורר$DN2$קיבוץחברפורת,אלישעוהסופר

שהגיעהצעיר,השומרשלהחורשעין

מלחמתמקרבותקרבהלוםלירושלים

עירורומצאהגולןברמתהכיפוריםיום

הרטמן.עםבשיחותיו

בקהל,מהרהעדהתפרסמו״שיעוריו

בהרקטנהבכיתהמתחילשהיהושיעור

מסתייםהיהרםבגבעתאוהצופים

סטודנ־שלכזאתתמונהגדול.באולם

טים

$TS1$סטודנטים$TS1$

$DN2$סטודנטים$DN2$במםררו־כיסאותיהםאתשגוררים

״אבי

$TS1$במםררו״אבי$TS1$

$DN2$במםררו״אבי$DN2$האמין

צריכהשהיהדות

העולםעםלשוחח

האמיןהואהמודרני,

ובשוויון,בדמוקרטיה

מוסמךשהיהאף

רצהלאהואלרבנות,

הלכה"לפסוק

מימיי.ראיתילארבםאחריבמרדףנות

אז.בהרצאותיואמיתיקוסםהיההוא

לשולחןמתחתישבוהצעיריםמעריציו

לוהיהשאמר.מילהכלוהקליטוהמרצה

שייטוהואלשונילתמרוןמדהיםחוש

לשונותיו.שלושביןמפליאהבאמנות

והתיבוללאנגליתמעבריתשלוהמעבר

בולט,אמריקאיבמבטאזהוכלביידיש,

מרתק.היה

אניאז.אותיהכעיסאחרדבר״רק

׳רבו־מישהו,מכריזהיהשלפתעזוכר

תיי,

$TS1$,׳רבותיי$TS1$

$DN2$,׳רבותיי$DN2$שבאולםהכיפותוחובשימנחה!׳

ולאמביךהיהזהלתפילה.מתכנסיםהיו

לאהחילונים,התלמידיםאנחנו,נעים.

ארץ,בדרךכךעללוהערתיהצטרפנו.

ידעהואדעתי.אתקיבלשהואודומני

ערכו״.במלואהזולתאתלקבל

בש־הרטמןמכוןכנשיאוממשיכובנו

לוש

$TS1$בשלוש$TS1$

$DN2$בשלוש$DN2$דניאלד״רהרבהאחרונות,שנים

ירו־ל״ידיעותהשבועאמרהרטמן,

שלים״:

$TS1$:ירושלים״$TS1$

$DN2$:ירושלים״$DN2$צריכהשהיהדותהאמין"אבי

האמיןהואהמודרני,העולםעםלשוחח

מו־היהשהואאףובשוויון.בדמוקרטיה

סמך

$TS1$מוסמך$TS1$

$DN2$מוסמך$DN2$,הלכהלפסוקרצהלאהואלרבנות

יותרפנההואשלו.השדההיהלאזהכי

המחשבתי״.לעולם

בנושאדעתוהיתהלמשלמה

הגיור?

הת־פיעללגיורמאודהתנגד״הוא

נהלות

$TS1$התנהלות$TS1$

$DN2$התנהלות$DN2$מישכלוהאמיןהיוםהרבנות

באיזהמשנהולאיהודי,להיותשרוצה

והר־יהודילהיותיכולבוחר,הואזרם

בנות

$TS1$והרבנות$TS1$

$DN2$והרבנות$DN2$מיאתרקלאאותו.לקבלצריכה

האורתודוקסיכיהודילהתגיירשרוצה

אנשיםגםלגיירצריךלגייר.אפשר

מאלהאחרבזרםיהודיםלהיותשרוצים

בהם״.מכירהשהרבנות

הרטמןדודפרופ׳נאבקשנתייםבמשך

אחריוהותירהואבמותוהסרטן.במחלת

תלמידיםואלפיילדיםחמישהאישה,

הואבחייו״עודהברית.ובארצותבארץ

ואיןהמכון,לנשיאדניאלבנואתמינה

אבאהזה.בתפקידלשמשממנוראוי

אתלילדיושהנחילחכםאדםהיהשלו

נשיאהיהלאשהואנכוןמורשת,אותה

וראיאךהאחרונות,בשניםבפועלהמכון

העבירשהואותוכנותנגיעותלושהיו

לשמשימשיךשהמכוןספקאיןלבנו.

שמעונייניםאנשיםלאלפישואבתאבן

אתשמכילמקוםפתוח,במקוםללמוד

ממוקיריאחדעודהשבועסיכםכולם״,

זכרו.

כהןשלומיצילום:כולםאתשמכילמקוםהרטמן.מכון

ומעשיותפילוסופיהרבנות,הרטמן.דודהרב

יח׳׳צצילום:הרטמןדניאל
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