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דברי מבוא 

תפקידה של ההתחדשות 
היהודית־ישראלית

מהי ע הצבאית?  והרבנות  חינוך  חיל  בין  בצבא  המאבק  נסוב  מה  ל 
רק  אלה  הגיור?  בג”ץ  מהו  המקוואות?  בג”ץ  מהו  הכותל’?  ‘פשרת 
חלק מהנושאים בנוגע ליחסי דת ומדינה שעלו בחודשים האחרונים 

והעסיקו את ממשלת ישראל, הכנסת, צה”ל ובית המשפט העליון.
כמה אנשים מתוך הציבור הלא־אורתודוקסי בישראל מתעניינים בסוגיות 
ששאלות אלה משקפות? לכמה מאתנו יש דעה מגובשת בעניינים הללו שהם 

בעלי השפעה על חיי כלל הציבור בישראל ועל היהודים בתפוצות?
תנועת ההתחדשות היהודית הצליחה לשמחתנו לייצר התעניינות מחודשת 
מסורות  פלורליסטיים.  מדרש  ובבתי  החינוך  במערכת  היהודית  בתרבות 
ופועלות בקהילות שונות, מעגל  עתיקות כמו תיקון ליל שבועות מתחדשות 
החיים ומעגל השנה מקבלים פנים חדשות. גם האמנות והתרבות הישראלית 
בטלוויזיה  בקולנוע,  לראות  שאפשר  כפי  ההתחדשות,  מתנועת  מושפעות 

ובמוזיקה הישראלית.
אלו הן הצלחות גדולות וחשובות שיש להן השפעה על החברה הישראלית 
אך הן אינן מספיקות. זהו שלב ראשון והכרחי העוסק ברובו בשאלות זהותיות 
אישיות וקהילתיות, אך אנו חייבים להתקדם לשלב הבא שבו העיסוק במרחב 
בלבד.  האורתודוקסי  הציבור  ולא  הציבור  כלל  נחלת  יהיה  היהודי  הציבורי 
השאלות שפתחנו בהן צריכות להעסיק את כולנו מפני שהן משפיעות על כלל 

הציבור הישראלי ועל אופייה של מדינת ישראל.
לדוגמה, פשרת הכותל הושגה בדיון ארוך שנים בין הזרמים הליברליים 
)והיועץ המשפטי  מזכיר הממשלה לשעבר  בתיווך  הכותל  רב  לבין  בישראל 
הקיימת  הכותל  לרחבת  מעבר  כי  קובעת  הפשרה  מנדלבליט.  אביחי  כיום( 
כיום והמנוהלת על ידי רב הכותל כמקום תפילה אורתודוקסי ובו הפרדה בין 
נשים לגברים, תוקם רחבה נוספת, דרומית לה )באזור קשת רובינסון( אשר 
תאפשר מרחב לגישה ו/או לתפילה משותפת של גברים ונשים. זוהי הזדמנות 
המאפשרת לראות בכותל אתר לאומי, תרבותי ודתי הנגיש למשפחות וקהילות 
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ללא הפרדה מגדרית וללא כפייה של אורח חיים דתי מסוים לצורכי טקסים 
יהודיים, ביקורים וסיורים. זאת מבלי לפגוע בזכותם של יהודים אורתודוקסים 
חייהם  אורח  את  לקיים  יכולים  הם  שבו  דתי  אתר  בכותל  ולמצוא  להמשיך 

ומנהגיהם.
בנוסף, פשרת הכותל היא ביטוי להכרה הישראלית בלגיטימיות של יהודי 
מוצאים  ואינם  ביהדות  הליברליים  לזרמים  משתייכים  שברובם  התפוצות, 
נדמה  זאת,  כל  למרות  האורתודוקסית.  הנוכחית  הכותל  ברחבת  מקומם  את 
זה. רובו אפילו לא שמע על  שהציבור החילוני בישראל נותר אדיש למאבק 
הדיון המתמשך ונציגיו הפוליטיים כלל לא התעניינו בכך, והפשרה הושגה רק 

בזכות מאבק של יהודי התפוצות.
שינוי  ביצירת  ומכריע  חשוב  תפקיד  יש  היהודית  ההתחדשות  לתנועת 
בחברה הישראלית. יש הצלחות רבות בשלב הראשון של השינוי, יש יותר ידע 
ופחות בורות ותחושת השייכות לתרבות היהודית גדלה ומתחזקת. זהו הזמן 
לקיום  חדשים  רעיונות  ולהוביל  לקדם  הראשון  השלב  בסיס  ועל  להתקדם, 
יהודי במרחב הציבורי בישראל, להשפיע עליו דרך הזירה הפוליטית והאזרחית 
ישראלי  שיח   – וכולל  רחב  שיח  ומתוך  ופתוחה  פלורליסטית  אג’נדה  מתוך 

הכולל את האזרחים הלא־יהודים במדינה, ושיח עם יהודי התפוצות.
ארון הספרים היהודי נפתח לרווחה וספסלים רבים נוספו לבית המדרש, 
למרחב  עיר,  של  לרחובה  הרעיונות  ואת  הספרים  את  להוציא  עלינו  עתה 

הציבורי, החברתי והפוליטי, ששמו מדינת ישראל.
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