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אצבעות מחזיקים בסאטמר
הרסמן׳ ׳מכון השבוע שערך מכנס רשמים ■ הנלהבים לחסידיך שהפכו אורתודוכסי ומרב קונסרבטיבית מרבה נחת ותרווה טייטלבוים, יואל הרב מעיניך, עפר יגלה מי

בידינו" הבית "הר להכרזה שנה חמישים במלאת

*mALaynteimxisii m בניבם■

טוביט נטעאל צילום:כהן ופרופ׳ רביצקי־פילזר רננה הרטמן, ד״ר הרב אלעד־אפלבארם, הרבה מימין:

 רניאל ר״ר הרב הרטמן', ׳מכון נשיא
 תמר הקונסרבטיבית והרבה הרטמן,

 השבוע ביניהם התחרו אלעד-אפלבום
לה יצליח מהם מי המכון שקיים בכנס

 פני על ממשי ממקום הבית הר את פוך
 ובין שבינו כזה מופשט, למושג הארמה

 כהן, אשר כשפרופ' כלום. אין המציאות
הש את לאזן במטרה כנראה שהובא

 מסוכנים לגבהים שיוט ולמנוע ניים
 בהר המצב על תכלים לדבר ניסה מדי,

 במטחי יורט הוא הדין, שבעלמא הבית
 "מבאס בו: הטיהה אלעד־אפלבום זעם.
 כי רוח, אנשי ליד סוציולוג להיות מאוד

שה האנשים את משכנעים סוציולוגים
 וכך נראית שהיא כפי אכן היא מציאות
 להם מספרים רוה אנשי ואילו תישאר,

 אחרת". מציאות מסתתרת שמאחור
הרבה. לעצמה, החמיאה

לי להגיע כמהו דורות מאוד "הרבה
 "אבל אלעד־אפלבום, הוסיפה רושלים",

 כמהו. הם למה היא הגדולה השאלה
 היא גיאוגרפית?" נקודה הייתה זו האם

שה ברור לא כאילו רטורית, תהתה
 לציון, להיכנס "צריך חיובית. תשובה

 הרבה, הוסיפה בזהירות", ולבית להר
 "צריך סאטמר: עם קו ליישר ומיהרה
 מדינה שבה הנקודה היכן לשאול
 החזון, את היהדות, את מסכנת ממשית

הרוח". את
 בשומעיה: נזפה גם אלעד־אפלבום

 כדי אלא בו, לאחת כרי להר הגענו "לא
 לראות כרי רק לא - עולם ממנו לראות

חו להיות כדי לכאן שבנו עצמנו. את
 ואז בהר, לעלות כדי לכאן שבנו למים.

 כדי לכאן שבנו ממנו. לשמוט לדעת גם
 לכל הגרול התפילה בית את להקים

הקונ הרבה הפליגה האדם", משפהת
שלה. האוטופי בחזון סרבטיבית
 מעצרם על דעתה מה לשאול רציתי

הת בבית בכוח יהודים מתפללים של
 אבל ממש, אלו בימים הזה הגדול פילה
 לשאלות ומן הוקדש לא ב׳הרטמן׳ בכנס

זמן. מחוסר כנראה מהקהל,

 אלער־אפלבום של היצירתיות
המ מטרת־העל לשם מדהימה. בעניין
 המשפט את דרשה אפילו היא בוקשת

 הצה״לית הקשר ברשת גור מוטה של
 - בידינו" הבית ״הר הקריאה לאחר
 "אולי חרל": הכוחות, כל חדל, "חדל,

 התפייטה, היא שהתכוון", מה בדיוק זה
הרוח". את להעצים מהכוח, "לחדול
ירוש תיאורי את קצת הזכיר זה לי

 שבנצרות, והערטילאית השמימית לים
מק מטה של ירושלים את שהפקיעה

לי כבוד אחר אותה והעניקה דושתה
 אבל מעלה, של מושגת הבלתי רושלים

 מגרסת עגומים זיכרונות גם עורר זה
קטיף. גוש חורבן אחרי הרוח" "ניצחון

 שאני שמבינים פה אנשים יש "אולי
 צה״ל", את לסגור לפציפיזם, מתכוונת
 ממש לא אבל אלעד-אפלבום, המשיכה

 לא אני כרגע "לפחות להרגיע: ניסתה
 חר בהחלט אני אם גם זה, על מדברת

כך". על למת
 החד רברי את וציטטה הוסיפה היא

 בארץ בביקורו השל יהושע אברהם קר
 "אחד הימים: ששת מלחמת אחרי מיד

 שירושלים הוא ההיסטוריה מפלאי
 לנר גם אלא ליהודים, רק לא מקודשת

 אסור כולו. ולעולם למוסלמים צרים,
אצב מבין שתחמוק להיסטוריה לה

 ירושלים תיפול בל שתתבזבז. עותינו,
עם". בהתנשאות אדם. גאוות בידי

 את הוא אף תקף הרטמן ר״ר הרב
 חטיבת מפקד של האלמותי המשפט

המש "מה הימים: בששת הצנחנים
 שאנחנו בידינו'? הבית ׳הר של מעות

 אנו עתה - בידינו הבית הר המפה. על
 לו לשלם האחר, את להלאים יכולים

 בואו בידינו: הבית הר לנו. שעולל כפי
 זו עין. תהת עין לאויבינו נחזיר נצעד,

 ׳הר אחרים. על חורבן שמביאה ירושלים
אל על לחפות אמור לא בידינו׳ הבית
ידי ועוצמות כוחנו כאב. שנות פיים

 היד בידינו׳. הבית ל׳הר יובילו לא נו
לא לעולם הבית הר בהר. שולטת לא

 שוכנת לא לאומית גאוותנות בידינו.
 לא גם מכך וכתוצאה השם, יראי אצל
קודשנו". בהר

ההר על הול□ לא
 בר־ מאוניברסיטת כהן אשר פרופ׳

 בבלון סיכה ונעץ כך אחר דיבר אילן
 שהצליח נראה קודמיו. שני שיצרו

 "כיום משלוותם: השניים את להוציא
תופ "קיימת כהן, פתח לנצח", אסור

 ביטוי מצוי הבית שבהר עולמית עה
 המערב של אשם רגשי והיא שלה,
 במסגור או - השלישי העולם כלפי

 הכבושים, המדוכאים, כלפי הנכון,
 בין הקיצוני האגף וכדומה. המוחלשים

 שלמ־ גורם הזאת ההשקפה מחזיקי
 כל לשלם צריך ולמוחלשים דוכאים

 הזה והתשלום תמידי, תשלום הזמן
אחריות. הסרת בדמות ניתן

 בנושא הקצנה נכנסת זה "לתוך
 למוחל־ יש כך כרי עד האדם. זכויות

 מפרים עצמם כשהם שגם זכויות, שים
קלה אלימות גמור. בסדר זה זכויות

 צעקות קצת לספוג. מוכנים אנחנו
 זה והמוראביטאת המורביטון של

 אותן להכיל צריכים אנחנו בסדר,
המדי שלהם'. בתרבות זה ׳ככה כי
 מדוכאת - לקבוצה מאפשרת גם נה

 ממצאים להרוס - כמובן ומוהלשת
עול ברמה חשובים ארכיאולוגיים

אר שולחת הריבונית המדינה מית.
 כדי אשפה בפחי לנבור כיאולוגים

 מהממצאים שנשאר מה את להציל
 גם הדבר אותו הרסו. שהמדוכאים

 ליהודים בהר: הפולחן חופש בעניין
 מה יודע מי כי בהר להתפלל אסור
יתאפשר". זה אם יקרה

ול בחזרה, תקף הרטמן ר״ר הרב
 בליבוי כהן פרופ׳ את האשים מעשה
 לאחר כירושלמי שלי "התחושה האיבה:

 של לא היא ניצהון של שנה חמישים
 לשיח בניגוד מסכנות. של או אובדן

הע האמריקני או הישראלי הפוליטי
 של תמידית בתחושה חי לא אני כשווי,
 לא אני אפם. סכום משחק ושל מאבק

רואה כשאני יותר חזק או גדול מרגיש

 המום את מחפש ולא באחר, המום את
 אחריות זו ב׳או־או׳. חי לא אני באחר.

צרי שלא אבל שניצחנו, שמפנימה
 יכולה עיר כיצד ושוב. שוב לנצח כה

 ר״ר הרב והמריא שב אותנו?" להקטין
 עיר "כיצד הרוחניות, למחוזות הרטמן
 רוחניות שאיפות הרבה כך כל בעלת
 לחשוב שלנו היכולת את לדלל יכולה

 יכול בידינו׳ הבית ׳הר כיצד הרוה? על
 שלעולם תמידי לצימאון משאב להוות

 להיות במקום אותו, למלא אפשר אי
 של בשפה מרבר אני לגדולה? מנוף

ונקמה". גאווה של שמץ בה שאין רוח
 מעניין לא הממשי הבית הר לא,

לה חולם לא שאני היא "האמת אותו:
 מרגיש לא אני הבית, הר על תפלל

 אני אותי. ממלא הכותל לי. חסר שזה
 אלא הבית להר לא אבל לעלות, חולם

 ירושלים", על השיח את להעלות רק
 השיחה החזרת את הרטמן ר״ר השלים
מעשיים. בלתי לפסים

לעומ אלעד־אפלבום, הרבה
הבית להר לעלות רוצה דווקא תו,

 הבית להר חלילה לא אך ולהתפלל,
 מופשט, לאתר אלא לאנושות המוכר

 להתפלל רוצה "אני ומרוחק: ערפילי
 להתפלל רוצה אני אבל הבית, הר על
 גם מתפללים כשלצדי הבית הר על

 ומתוך אחרת בשפה אחרים מאמינים
 ומתפללת עומדת אני אהרת. תרבות

לא ומתפללים עומרים והם לא-לוהיי,
 עליהם, רחמים מבקשת אני לוהיהם.

עליי". יבקשו והם
מה המוכר הבית הר לגבי ומה
מתפ ערבים שבו ומהרדיו, עיתון
 ומדינתם, היהודים להשמדת ללים

 יהודים? מתפללים באבנים ורוגמים
 לגמרי במחילה, הוא, ששאלתם. טוב
 הקונסרבטיבית: הרבה את מעסיק לא

 שאני המצב כלל מעניין לא "אותי
 "אותי הכריזה, היא כרגע", מכירה
 מאחוריו. המבצבץ האופק מעניין

 עמים ועוד מאמינים עוד סביבנו יש
ואנ הזו, העיר את הם גם שחולמים

 שבה עמם", אותה לחלום צריכים חנו
 בזבוז "איזה להטיף, אלעד־אפלבום

 לכאן, הדרך כל את עשו שיהודים זה
 והגיעו העתיקה העיר בשערי נכנסו

 עצמם, על לחשוב בשביל הבית להר
מש של האופק את לראות כדי ולא

האדם. פחת
 לכאן הדרך כל את עשו "יהודים

הז בחלקם ונפלה בית, להקים כדי
 לעצמם אחר - שניים להקים כות

 אלעד־ חשפה שלהם", לשכנים ואחד
פולי השקפה האחרון ברגע אפלבום

שמאלית. טית
 "ניסיתי הייב: נותר לא כהן פרופ׳

 המילים כאן נאמרו פעמים כמה לספור
 יש והתייאשתי. ׳אופק', או ׳הלום׳ ׳רוח',

רו מדי יותר שמדברים שאלה חשד לי
 כדי מהמציאות להימלט מנסים חניות
 בית אם איתה. להתמודד יצטרכו שלא

 הבית והר משמיים יוד השלישי המקדש
פת הנה הופ, - רוחני מושג בכלל הוא
פוליטית". בעיה רנו

דורות מאוד הרבה
 לירושלים", להגיש כמהו

 אלעד־אפלבום, הוסיפה
 הגדולה השאלה "אבל
 כמהו. הם למה היא

 נקודה הייתה זו:האם
 תהתה גיאוגרפית?"

 ברור לא כאילו רטורית,
 "צריך חיובית. שהתשובה

 ולבית להר לציון, להיכנס
 לשאול צריך בזהירות.

 מדינה שבה הנקודה היכן
 את מסכנת ממשית
 החזון, את היהדות,

הרוח" את

 כלל משניין לא "אותי
 כרגש. מכירה שאני המצב

 מאמינים עוד סביבנו יש
 שחולמים עמים ועוד

 הזו, העיר את הם גם
 לחלום צריכים ואנחנו
 אלעד־ עמם",שבה אותה

 "איזה להטיף. אפלבום
 עשו שיהודים זה בזבוז

 נכנסו לכאן, הדרך כל את
 העתיקה העיר בשערי
 כדי הבית להר והגיעו
 ולא עצמם, על לחשוב

 האופק את לראות כדי
האדם" משפחת של


