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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

לחיות"רוצהאתהאלוהיםאיזה01שלך.האלוהיםאתלעצמךמתאראתהאיךשלך.בבטןשנמצאמההיא״ההלכההרטמן.פרום׳הרב

עמוד 2



ן£
אחתהמשפחה.שםאתשנושאהמשגשגהלימוד

אתבירושליםעשורלפניהקימהטובה,הבנות,

יהדותביןלשלבשמתעקשהדשה״,״שירההכנסתבית

אתבנתהשלי״כשהבתחלק.עברלאכמובןזהופמיניזם.

׳אבלואמרו:אנשיםאליי״באונזכר,הואהכנסת״,בית

מוחלניתוחללכתמוכנים׳אתםלהם:אמרתיאישה׳.היא

החייםעלאחריותלאישהולתתאישההיאכשהמנתחת

הופכתהיאכנסת,לביתנכנסתכשאישהאבלשלכם,

טיפשות׳״.זוקטנה.לילדהעבורכם

חוצות.בשלטינשיםלהראותבירושליםאסורבינתיים

מהח־שנהיהמהזהמתבייש.אניאותי.מעליב״זה

לום

$TS1$מהחלום$TS1$

$DN2$מהחלום$DN2$אחריהראשונה,בפעםלארץכשבאתיהציונות?של

׳דוד,התעקש:סימוןעקיבאפרופ׳הימים,ששתמלחמת

הלכתי,אזהצעיר.השומרשללקיבוץללכתצריךאתה

שאל־הקיבוץ.באמצעכבישסולליםשהםרואהאניוהנה

תי

$TS1$שאלתי$TS1$

$DN2$שאלתי$DN2$שקיבלהחברהבקיבוץשישליהסבירוהםמרוע.אותם

שהיאכדיכבישסולליםוהםהמשק,בקצהוגרהשיתוק

הבנתי׳.׳אה,אמרתי:האוכל.לחדרלהגיעתוכל

הכיהדתיהרגעהיהמהאותישאלואנשיםכך״אחר

משניות׳לקרואשאגיד:חשבוהםישראל.בארץשליחזק

הצ־השומרשלבקיבוץשהייתילהםאמרתיאבלבכותל׳.

עיר

$TS1$הצעיר$TS1$

$DN2$הצעיר$DN2$מקוםזהאחד.אדםבשבילכביששסולליםוראיתי

דואגהציבורכימקומו,אתמאבדלאהיחידקדושה.של

בחייו.להמשיךשיוכל

עדינה,חיה,יהדותבישראל.שאראהשחשבתימה״זה

לחמתישעליתי,ומהרגעבריות.אוהבתמוסרית,רגישה,

לחילו־פתוח,מקוםהמכון.אתבניתילכןככה.יהיהשזה

נים

$TS1$לחילונים$TS1$

$DN2$לחילונים$DN2$,ולערבים״.ליהודיםולדתיים

לכם.מקשיביםבכללאםהשאלה

ואלוהיםבבוקרקםאניהתקווה.אתאיבדתילא״אני

תתייאש׳״.אללעבוד.ותלךתפיליןתניח׳דוד,לי:אומר

אלוהים?עםמדבראתה

מהאתרואהשהואמקווהאניאלוהים.אתמחפש״אני

חשוב".כדברעושהשאני

אליו?מדברהוא
יכולשאנילהאמיןלהפסיקלאעליילוחץהוא״כן.

להשתנות,יכוליםשדבריםלהאמיןלהפסיקלאלתרום,

היוםשקורהמהבשבילי.קיוםמלחמתזולמלחמה.לצאת

גופיאתלהרוגרוציםהםמהערבים.מסוכןיותרהדתעם

נשמתי״.אתהורגיםפה

היהדותלאגםשזועולהאלוהיםעםשלדומהדיאלוג

רוצה?שהוא

לי:אומראלוהיםעכשיו.הספראתזהעלכתבתי״נכון.

ממנה׳.להיפטרחוריןבןאתהולאלגמור,המלאכהלך׳לא

כלקרה.משהואבללגמרי,הצלחתלאסיימת,לאכלומר:

באוותלמידיםאנשיםשלי.80ה־שנתאתפהחגגוהשבוע

שלנו׳.החייםעלהשפעתכמהיודעלא׳אתהלי:ואמרו

לחרדיםלתתלאמתמדתמלחמהזההיוםדתי"להיות

לת־התורהאתלהחזיררוצהאניהתורה.אתולהרד״לים

נועת

$TS1$לתנועת$TS1$

$DN2$לתנועת$DN2$,תהיהשהדתרוצהלאאניישראל.עםלכלהעבודה

שאורךרוצהלאאנימסוימים.אנשיםשלפרטירכוש

יקבע״.הפאות

בשבילך?שמחהולדתיוםבכללזה

אבלטוב.ללכתיכוללאשאנירואהאתהחולה.״אני

בליבי.בוערתעדייןקודש,מלחמתבכלכמוהחיים,שמחת

לעולם״.אורלצמוחיכולשמפההאמונהאתאיבדתילא

גןבבסכיןכמו

הני־וטקסיצהררבניסביבשהתעוררלפולמוסהגענו

שואים

$TS1$הנישואים$TS1$

$DN2$הנישואים$DN2$ההסדר,עלבשבילםשמח״אנישלהם.המרוככים

״צריךהרטמן.הרבאומרההתחלה״,רקלהיותצריכהזואבל

רכושהיאהתורההזה?הדברזהמהיותר.הרבהלהתקדם

פרטי.רכושלאהםוקירושיםיהדותנורא.זהפרטי?

ואניממני,מבקשיםקציניםבצבא.ללמדאוהב״אני

בן־להיותזהיהודישלהיותשםמלמדאניברצון.בא

אדם.

$TS1$.בןאדם$TS1$

$DN2$.בןאדם$DN2$׳כשהייתילי:ואמרקציןאלייבאסיפור.שמע

איבדתילארץ,כשעליתימצוות.שומרהייתיבליטא,

היהדותפה׳כילי:השיבמדוע.אותושאלתיאמונה.כל

ונהרג,בשריוןקציןלהיותהתנדבשלוחברגזענית׳.היא

לאההוריםאחדדורותכמהשלפנימצאוברבנותאבל

הואהקברות.בביתלהיקבריכוללאהואולכןיהודי,היה

כבודבלילהיקבראבלכיהודי,למותנקרא׳אנילי:אמר

יהודי׳.של

מביןשאניהרגשתיבבטן.סכיןלחטוףכמוהיה״זה

יכוללאאתההזה.הדברעםקשרשוםרוצהלאהואמרוע

הרייהודי?העםשלהקיוםבשביללמותשמוכןאדםלכבד

ההישרדותעםהזדהותמבחינתי,מזה.קדושיותרדבראין

היום.הדתיותהיאהיהודיהעםשל

ישראלשעםרוצהאתהאםחילוני.כזהדבראין״לכן

רצוןבשבילך.לחתוםמוכןאניחילוני.לאאתהיתקיים,

מס־כןמהלעזאזל,מספיק,לאזהאםהכל.זהלהישרדות,

פיק?

$TS1$?מספיק$TS1$

$DN2$?מספיק$DN2$פיש?!״גפילטע

החטדר?ישיבותעלדעתךמה

דרךלמצואשחשובהבינודרך:חצישםשהלכו״הבעיה

אבלללמוד,להמשיךויוכלולצבאיתגייסוישיבהשבחורי

האםלהם.נותןאתהתוכןאיזההיאהשאלהההתחלה.רקזו

מאודהקיצונייםהרבניםהכל?אתמכוונתלאומיתקנאות

ארץ״אהבת

לאהיאישראל

הקרקע,אהבת

אהבההיא

שנמצאיםלאנשים

איןהקרקע.על

באדמה,קדושה

הדתיתובציונות

לערךמחנכיםלא

אפשרהאדם.

זהאתלראות

urn,לערבים

1777U"לנשים

אבללאדמה,להשתייךהצורךאתמביןאניבעיניי.מסוכנים

אתהאיךזהיהודיאותךשעושהמהיהודי.ממךעושהלאזה

אדמה.אותהעלמתנהג

לראיוןפעםליקראובהם.נלחםאניאותי.הורג״זה

׳אנילחנן:אמרתידרוקמן.וחייםפורתחנןעםמשותף

עורלךשישזהבנית.שאתההחדשהאדםאתלראותרוצה

לחסי־כולםאתהופךלאזההעם.אתמשנהלאשטחים,

דים

$TS1$לחסידים$TS1$

$DN2$לחסידים$DN2$דבריםהרבהכךכלביהדותישוביישנים׳.וצדיקים

מכמהעשוזה.אתקברוהםלחשוף.צריכיםאותםעמוקים,

צניעות״.כשרות,היהדות.כלאתפיקנטייםדברים

לצניעות.הגענו

יכוליםשיהודיםזהאתלקבלצריךשיגעון.זה״אוהו.

מפרידיםמחיצות,בוניםשלטים,מכסיםמשוגעים.להיות

היהלאזהברחובות.הפרדהכבראפילוישאוטובוסים.

שהטבעאמראריסטוואקום.שנוצרבגללנכנםזהפעם.

אותו.ממלאיםאנשיםאזואקום.אוהבלא

במעלה־אדומיםההסדרמישיבתרבינוביץ׳נחום״הרב

לפנותשבאיםבאנשיםלהילחםשצריךלתלמידיואמר

שאלתיהאדמה.אתלהצילנפשפיקוחשזהיישובים,

כשהואעודאותוהכרתיהאדם?׳אתלהצילעם׳ומהאותו:

לאהואבמונטריאול.קהילהרבאזהייתיאניבקנדה.היה

כאן״.השתנההואעכשיו.מתנהגשהואכמוהתנהג

כישלון?בעצםהואחייךמפעלאז

לא׳בלעדיךלי:ואומריםאלייבאיםצעירים״הרבה

שהחייםמאמיןלאאנינכשלתי.לאאזדתי׳.נשארהייתי

אף־על־פיכוחות,שואבשזהאף־על־פילשווא.היופה

סיכויאיןכאן,נצליחלאאםהמקום.זהחלששאני

לאאחרת.רוחניתדמותלעצבניסיתיאחר.מקוםבשום

זה.אתלעשותאפשרעם.שטייטללאשטיבל,

קריית־אונו.מכללתאתהקיםרנןשליהבן״הנה,

הואחינוכית.מהפכהעשהאתיופים,חרדים,לשםהכניס

אפשרי,זהשלהם.החייםעלאחריותלקחתליהודיםגורם

להילחם״.צריךאבל

אלון?מוטיהרבפרשתבךעוררהמה

הםאדםשבניהמסקנה?מהיודעאתהצער.״הרגשתי

צריךלאאדםחולשות.להםישיצרים.להםישפגיעים.

ערלהיותחייבהואליצרים.מעברשהואבעצמולהאמין

נכשל.וכנראהכוכב,היהאלוןהרבליפול.יכולשהואלכך

מקו־לאהדתיהעולםבתוךדבריםלסגורשל״הדרך

בלת

$TS1$מקובלת$TS1$

$DN2$מקובלת$DN2$.אתלהביןהציבורי.מהשיחחלקלהיותחייבזהעליי

מזה״.משוחרריםלאהםרבנים.שלהחולשות

למוגזמת?הפכההרבניתהטמכות

לאהיאהיוםשלהםהסמכותמאור.חשובהשאלה״זו

הםמופרז,עצמיביטחוןלהםישהחשובים.הדבריםלגבי

מישהו:עלהיוםאומריםלאערכי.משהועלמעיריםלא

אניאמיתית׳.יהדותמייצגהואהזה?הרבאתרואה׳אתה

לימצאתי.לאעודמחפש.אניכזה.מופתהיוםרואהלא

רבנים״.יראתולאשמייםיראתיש

אותימכפישים

אותי״,משמחזהשלי.הספריםאתקוראים״אנשים

הלאה,לבנותאפשרשמשםמיעוט,״ישהרטמן.הרבאומר

זובטוח:אחדדברהזק.מספיקהואאםיודעלאאניאבל

לאשהרטמןלהגידמנסיםאותי.ומביישיםפרך.עבודת

עליהם,מאייםאנילי.מפריעלאזהמכפישים.רתי.באמת

כולם.ידיעלנאהבלהיותיכוללאאניאבלמאוד,

עזבתיאנשים.לחתןמלדאוגאותימשחררזה״לפחות

פילוסוףשנהייתיהשם׳ברוךלעצמי:אמרתיהרבנות.את

יותררבי.בתורכאןמתהייתיאחר׳.כיווןומצאתיבאמריקה

החוצה,שמקריןמוסדלבנותמחנך,פילוסוף,להיותטוב

אבלעבודה,הרבהישיפות.פניםבסבראדםכלשמקבל

תרחיבישראלשארץחשבתיאפשרות.שישלהאמיןמותר

האחרון״.יומיערבזהלעבודאמשיךאניהנשמה.את

אלוהים?וביןבינןהתחייבותזו

התחייבותזואלוהים.אתלפהלהכניסצריךלאאני

אנשיםלארץ,כשעליתישלי.המשפחהזועמי.וביןביני

ומלח־עכשיו,כאןחשובכךכל׳אתהלי:אמרובאמריקה

מת

$TS1$ומלחמת$TS1$

$DN2$ומלחמת$DN2$אמ־אותנו?׳עוזבאתהלמהבחוץ,משתוללתוייטנאם

רתי

$TS1$אמרתי$TS1$

$DN2$אמרתי$DN2$:ואחרשלי,למשפחהשכואבאיפהמתחיל׳אנילהם

ואניתיקון,צריכהשליהמשפחההעולם׳.לכלאדאגכך

היהלאאחד.לרגעזהעלמתחרטלאאנישם.להיותחייב

מהארץ״.לרדתהרהורלישהיהאחדיום

כואבים.רגעיםישאבל

אתשואלשאנילהתאבד,רוצהשאנירגעיםיש״אוהו.

כמומרגישאניהיהודי?׳העםזהישראל?ארץ׳זאתעצמי:

מוכרחיםבמדבר,להישאראסוראבלבמדבר.קוראקול

הרופאים.עםלעבודהצבא,עםלעבודליישוב.לחזור

ולהת־השואהאחריהנהלבואהכוחהיהודילעם״היה

קיים,

$TS1$,ולהתקיים$TS1$

$DN2$,ולהתקיים$DN2$הע־הרגשותפשוט.דברלאהיאלהתקייםוההחלטה

מוקים

$TS1$העמוקים$TS1$

$DN2$העמוקים$DN2$החיים״.כלמחפששאנימהזההיהודי,הקיוםשל

משיח?חבליהםחוויםשאנחנומהאולי

צריךאחרשמשהומביןאתהרגיש,שאתהרואה״אני

סמכותשאיזובמהתסתפקאלככה,תישארכאן.להיות

אמרה״.רבנית

עםשלמהלןיוםליאכפתאבלדתי.לאאניחשש,אין

ישראל.

לך״.אכפתכימהם.יותררציני.רתיאתהאז״נו,

מודאג.אניאבלמאוד.ליאכפת

טובה״.סיבהלך״יש

של"הסיפור

נשיםשירת

אובססיההוא

הרבניםמינית.

הכניסוהאלה

היהדותאת

הבעיותלתוך

הסקסואליות

כאלההםשלהם.

מניאקים,סקס

רואיםשכשהם

הםאישה

זקפה?"מקבלים

/^יו""מצטעראלון.הרב
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