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פתח דבר. כל התחלות קשות  

 אין ארץ ישראל נקנית אלא בייסורין.  במלחמה הנוכחית, אויבינו הרשעים והאכזריים

 גרמו סבל בל יתואר לעם ישראל.  גם תוך כדי כתיבת שורות אלו, נשמעים דיווחים על רצח המוני

 באחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה קשה.  שנאת ישראל שוב מאיימת על עצם קיומנו.  מי ייתן

והקב"ה ירחם עלינו ברוב חסדיו!

 כיחידים, אין בידינו לעשות הרבה על מנת לעצור ישירות את הנחושים להשמידנו.  ועם

 כל זה אנו יכולים וחייבים לפעול במובן רחב יותר.  כיום, אני משוכנע כי צו השעה ודרישת ה'

יותר וחזקה  יותר  ישראל לטובה   ותורתו מאתנו ברור: לעשות כל שביכולתנו כדי להפוך את 

 כמדינה יהודית.  ברוח זו אני כותב מאמר זה, שבו אני מתחנן לציבור הדתי בישראל לרפא שני

 נגעים קריטיים בהם חלה.  את המאמר הזה כתבתי מתוך צורך פנימי חזק, אך רובו נכתב בהיסוס

 רב.  אני מתפלל לה' שישמרני משגיאות, ושייתן למאמר הזה כוח (אם כתבתי אמת) לעורר אנשים

 לפעולה.  אבל אם טעיתי, או אם אני חייב על כך שפרסמתי מילים אלו – בקשתי היא שיסלח לי.

 הוא יעיד עלי כי כתבתי בכנות ולתועלת הרבים, ושכואב לי מאד לבקש שינוי מאנשים גדולים,

אנשים אשר זכויותיהם עולות בהרבה על זכויותיי.

 מאמר זה הוא אישי מאוד, ולכן עלי להתחיל בקצת רקע אישי, כדי שמה שאכתוב להלן

 יהיה מובן.  אתחיל בעלייה ארצה: לימדונו רבותינו שכל התחלות קשות.  העלייה לארץ ישראל

 היא סוג של התחלה, ולעיתים היא מאוד קשה.  אני עצמי עולה מארה"ב.  עלייתם של אנשים

 כמוני, יהודים דתיים מארצות מערביות, מלווה בדרך כלל בקשיים אופייניים: פרנסה, מכשולים

נוספות.  כאשר עליתי עם אשתי ואין ספור הסתגלויות חברתיות   ביורוקרטיים, רכישת שפה, 

מאתנו כך שחסך  על  לה' מאד  מודים  אנו  נתקלנו בחלק מהקשיים האלו, אולם   –  מארה"ב 

התנסויות קשות בהם.



 בהרבה מובנים אנו עולים-דוברי-אנגלית טיפוסיים: שנינו מגיעים ממשפחות אמריקאיות

ויחד עם משפחותינו עברנו תהליך התקרבות למורשתנו היהודית – להקב"ה  יהודיות רגילות, 

 "ישיבה אוניברסיטה"ולתורתו.  אישתי מהנדסת אלקטרוניקה ומתכנתת מחשבים.  אני למדתי ב

 בניו יורק, שם היו לי הזכות והכבוד ללמוד את רוב תורתי מתלמידיו של הגרי"ד סולובייצ'יק

 זצ"ל, ולקבל את הסמכתם.  אחר כך עבדתי בחינוך, ולימדתי מקצועות קודש בבתי ספר במשך

 שמונה שנים (שלוש בארה"ב ועוד חמש בתיכונים בארץ).  אבל בשנתיים האחרונות בירך אותי ה'

 בהזדמנות להגשים חלום חיים, וחזרתי לעולם האוניברסיטאי כדי לעבוד על דוקטורט בתחום

 שהוא כשלעצמו תורה.  בנוסף, אישתי ואני בורכנו מאז שעלינו ארצה בשני בנים נהדרים (השני

ברכה הייתה  עלייתנו  לנוספים.   ומתפללים  מקווים  ואנו  הזה),  כתיבת המאמר   נולד במהלך 

עצומה, ואנו אסירי תודה להקב"ה.

 אבל כאמור, כל התחלות קשות, וגם לנו היה קושי חמור אחד אשר נלווה לברכה.  קושי

 זה הוא בכלל לא רגיל, אלא היה כל כך מוזר ולא צפוי, עד שלקח לנו מספר שנים להכיר ולהבין

 את מהותו.  קושי מיוחד זה היה כל כך מפתיע מכיוון שדווקא החלק בחברה הישראלית הקרוב

 ביותר אל לבינו – אותם אנשים אשר הציתו בנו לראשונה את הרצון לעלות לארץ – הוכיח את

 עצמו כמקור לאכזבה עמוקה.  ככל שזה יישמע מדהים, הדבר הקשה ביותר בעליתנו ארצה היה

 המפגש עם הציונות הדתית!דווקא

 במובן מסויים, אמירה זאת מתייחסת לציונות הדתית בכלל.  אבל במובנים אחרים היא

 מתיחסת בפרט לעולם הישיבות הציוניות, ובמיוחד לזרם החזק והדומיננטי שבתוכו, בישיבות

 הקרובות בדעותיהן לישיבת מרכז הרב.  הציונות הדתית בכלל, יחד עם עולם הישיבות שבתוכה,

 מהווים עולם מאד עשיר, עולם שיש בו דברים חשובים ביותר לתרום לצבור בישראל.  אבל בדיוק

 בגלל הפוטנציאל העצום שלו, עולם זה זעזע אותנו באפתיה גמורה כלפי החיים האמיתיים של

הציבור הישראלי הרחב, והתנכרות כמעט מוחלטת ממנו ברמה האישית בחיי היומיום.

 התוצאה היא שעולם הישיבות הציוניות נכשל עמוקות בניסיון לחזק את אופיה היהודי

 של החברה הישראלית בכללותה (ולעיתים אף החליש אותו).  במאמר זה אדון בטיבו של כשלון זה

ובגורמיו, ואתחנן לשינוי.

 מכיוון שכך, המאמר הזה מופנה בעיקר לעולם הישיבות הציוניות: תלמידים, רמי"ם,

 ראשי ישיבה ומנהיגי צבור.  זאת הסיבה שעלי להדגיש באופן ברור וחד שכתבתי אותו מנקודת

 המבט של "העומד מבחוץ".  אחרי הכל, את רוב תורתי למדתי עם תלמידיו של הרב סולובייצ'יק

 בישיבה אוניברסיטה, ולא מתלמידיו של הרב קוק בישיבת הסדר או במרכז הרב.  הדרך בה אני

 תופס קהילה תורנית פעילה ומגשימה נוצרה בצפון אמריקה ולא בישראל.  לכן אני חשוף לגמרי

 לביקורת ששמעתי לא אחת מאז שעליתי ארצה: "מה שאתה מציע אולי מתאים למקום שממנו

באת, אבל זאת לא הדרך שבה צריכים לנהל את העניינים כאן בארץ!"

 תשובתי היא שלפעמים רק אדם מבחוץ יכול לראות את מה שאדם מבפנים עיוור לו.

אותי שלימדו  התורה  לסוג  נואשות  זקוקה  ככלל  בישראל  היהודית  שהחברה  לחלוטין   ברור 

 באמריקה, לא פחות מיהודי ארה"ב עצמם (וממבט מסויים אולי אפילו יותר מהם).  העובדה

 שתורה זו נדירה מאוד בישראל אינה מוכיחה שום דבר ערכי: לא שתורה זו אינה חשובה ביותר

 לציבור הישראלי, וגם לא שזה "לא יעבוד" כאן.  העדרותה של תורה זו בישראל מוכיחה אך ורק

והישיבות בארץ דחה אותה, בצדק או שלא בצדק.  אני טוען שלא בצדק, ואתןהציבור הדתיש   

לקורא לשפוט.
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 מדוע לדעתי גישתו של הרב סולובייצ'יק ותלמידיו דרושה נואשות בישראל?  התשובה

תה הציבור הדתי התחיל להתמודד רק בשנים האחרונות. *  קשורה באופן ישיר לבעיה אחרת, א

   מפליא ביותר שהשאלה הזומדוע אין בציונות הדתית "תנועת תשובה"?הכוונה היא לשאלה: 

 נשאלה רק לאחרונה בישיבות הציוניות.  לפני שנים אחדות השאלה הזו כלל לא עלתה, ואפילו

 היום יש מעט מאוד ציונים דתיים הרואים בה נושא חשוב ביותר שיש להתייחס אליו בכובד ראש.

 כמעט ואין מי שמוכן להקדיש את חייו לעסוק בתחום הזה, ואפילו אלו שיכולים ומוכנים – לא

יודעים איך.

 כמובן שקיימת "תנועת תשובה" חזקה ומגוונת בעולם הישיבות הלא-ציוניות.  (אני נמנע

 מלהשתמש במונח "חרדי" מסיבה שתוסבר בהמשך.)  תנועה זו משפיעה על חייהם של אנשים

  (עולם התורה הלא-ציוני)הם (הציונות הדתית) צריכים ללמוד מאנחנורבים, ונראה הגיוני לומר ש

 בכל הנוגע לחיבורו של הציבור הישראלי לתורה.  הרי זה הגיוני מאד ללמוד איך להצליח מאלה

שכבר הצליחו!

 ההגיון כאן תקף, ויש אנשים שכבר התחילו ליישם אותו למעשה.  ביניהם יש אפילו כאלה

 שחיקו את הטקטיקות של חב"ד, והקימו דוכנים ציונים-דתיים להנחת תפילין במרכזי קניות!

אם זה עובד –  מצוין, ויישר כוחם.

השונות בטקטיקות  להשתמש  נצטרך  בגדול,  להצליח  שכדי  אטען  זה  במאמר   אולם 

 במהותן מאלו הנהוגות בעולם הלא-ציוני.  בנוסף לזה, בחלק האחרון של המאמר, אטען משהו

בגלל ששתי הקהילות עקרוני,  דבר  אלא  שונות  טקטיקות  ענין של  רק  לא  שזה  עמוק:   יותר 

 (הציונות הדתית והצבור הנקרא "חרדי") דוגלות בשתי דרכים בעבודת ה' השונות בעצם מהותן.

 ולכן, יש להן גם צורך בדרכים שונות מאוד כדי קירוב לבבות לתורה ומצוות, כל אחת לפי דרכה.

ללכת בדרכים שונות של עבודת ה', המציאותצריכותעוד אציע שלמרות ששתי הקהילות היו    

 מראה כי ההבדלים מיטשטשים, ככל שהציונות הדתית מתקרבת באופייה לישיבות הלא-ציוניות.

  מכיוון שהיא כל-כךדווקאהמשמעות היא שהציונות הדתית איננה מצליחה לקרב אנשים מבחוץ 

דומה היום לעולם הלא-ציוני, במיוחד בישיבות.  חיקוי העולם הלא-ציוני לא יעבוד בשבילנו.

 אם הציונות הדתית רוצה באמת לקרב אנשים מבחוץ אל דרכה, אני מציע שעליה ללמוד

הצליחו בכך בקנה מידה גדול, אבל כברכיצד לפעול מאלו ש נקראים "חרדים".  אנשיםאינם    

 כאלה נדירים בישראל, אך בצפון אמריקה הם מצויים בשפע.  צריך רק לפנות אל תלמידיו של

הרב סולובייצ'יק (מכאן ואילך פשוט "הרב") ומוסדות התורה שלהם.

נוער, ובתי ספר, תנועות  ישנם גם מאות בתי כנסת   חוץ מישיבה אוניברסיטה עצמה, 

נוספים. קהילתיים  מוסדות  של  רחב  ומגוון  אוניברסיטאות,  של  בקמפוסים  לימוד   מרכזי 

 באמצעות פעילותם במוסדות אלו (וגם ברמה האישית), עזרו תלמידי הרב לעשרות אלפי משפחות

 אמריקאיות לגלות את התורה שהסבים שלהם שכחו ממנה.  החברה הישראלית בכללותה זקוקה

 נואשות לרבנים אשר מסוגלים ליישם גישות וליצור פעילויות כמו אלו של תלמידי הרב.  הציונות

   אך למרבה הצער, גם רעיונותיהם וגם מעשיהם של תלמידי1הדתית תעשה נכון אם תלמד מהם.

ידועים, כן  גם כאשר הם  מכך:  גרוע  הציוניות.   הישיבות  בעולם  מוכרים  ואינם   הרב כמעט 

מתעלמים מהם או אפילו צוחקים להם.

(הכוונה לתפילות1 לפני שנים אחדות  כאלה  פרוייקטים  צוהר ראוי לשבח: הוא התחיל לעשות  ארגון    
אין-ספור יישמו  כבר  הרב  שתלמידי  אמנם,  בחשבון,  לקחת  צריך  אדירה).   הצלחה  שהיו  כיפור,  בימי   "ביחד" 

פרוייקטים דומים יותר משנות דור!  למה לא ללמוד מהם ישירות, במקום להמציא מחדש את הגלגל?  
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 העובדה שאנשים מבפנים עיוורים הרבה פעמים למציאות של עצמם באה לידי ביטוי

 בדיון שנמשך בכמה גיליונות של "צוהר" בנושא שלנו בדיוק: מדוע חסרה תנועת תשובה בציונות

 הדתית?  המאמרים ב"צוהר" מציגים מגוון רחב של עמדות (כולל תפיסות מעניינות שלבעיה יש

 שורשים במחשבתו של הרב קוק).  בכל מקרה, אף אחד מהמאמרים לא הדגיש שתי עובדות

לבעיה.   ישירות  הקשורות  ובעיקרראשית: בולטות  הציוניים,  הדתיים  למרבית   היום 

 הציונים הדתיים, ובעיקרשנית: לאידיאליסטים הלומדים בישיבות, אין בכלל שכנים חילונים.  

תרבותי פער  על-ידי  מצוות  שומרי  שאינם  מישראלים  מופרדים  חכמים,  ותלמידי   רבנים 

 ואינטלקטואלי עמוק.  איך יכולה הציונות הדתית לקרב אנשים אל אמונת אבותם, אם הצבור

הדתי עצמו אינו גר בצד אנשים אחרים, ואם לרבניו יש קושי גדול לתקשר אתם?

 בקיצור, הטענה שלי היא שהציונות הדתית כשלה בכך שהיא לא הוציאה מתוך עצמה

 אנשי תורה "נורמלים", ואנשיה אינם חיים במקומות "נורמלים".  במאמר זה אדגים בדיוק למה

כוונתי במונח "נורמלי", ואסביר מדוע (לפי הגדרתי) שמדובר במצב רצוי לפי התורה.

אתחיל בבעיה הבוטה ביותר בין השניים: "מקומות נורמלים".

  א.  מקומות נורמלים

באסיפה היה  ביותר,  הקשה  בצורה  הדתית  מהציונות  אישית  התאכזבתי  בו   הרגע 

 קהילתית בשכונה הדתית בה גרתי עם אשתי במשך שנה (באחת מהערים הגדולות במרכז הארץ).

 רב השכונה, מנהיג ציוני דתי צעיר ופעיל בחינוך, ניהל את האסיפה.  השכונה הייתה אז חדשה,

 וכללה תוכנית להקמתם של מאות יחידות דיור המיועדות באופן בלעדי לציבור הדתי, ולשיווק

 בעיקר לחובשי כיפות סרוגות.  בזמן האסיפה כמה עשרות מהדירות והבתים היו כבר מאוכלסות,

ושאר השכונה הייתה עדיין בשלבים שונים של בנייה.

 סדר היום בישיבה הוקדש לוויכוח שפרץ לאחר שחלק מתושבי השכונה החדשים קמו

 חד-צדדית, ושמו שלטים בתוך הבנינים ובכניסות לשכונה (להולכי הרגל ולרכבים).  נוסח השלט

 היה: "אורח נכבד, עצור!  שכונה דתית לפניך.  הנסיעה בשבתות ובחגים אסורה!  יש לשמור על

 לבוש צנוע.  לידיעה: השכרת דירה למשפחות לא דתיות הינה הפרת חוזה.  בתודה, וועד השכונה."

דיירים אחרים הורידו את השלטים, מעשה שגרר בעקבותיו את האסיפה.

יכולה לקדש שם  במשך הישיבה הערתי רק הערה אחת: "לדעתי, שכונה דתית כזאת 

שמים ברבים.  אבל על-ידי שלטים כאלה אנו הופכים אותה לחילול ה'."

 תגובת הרב הייתה מיידית: "האנשים שקנו בתים בשכונה הזו לא קנו אותם כדי לעשות

2קידוש ה'.  אם אתה רוצה לעשות קידוש ה', אתה יכול לעבור לשכונה שמעבר לכביש!"

 במבט לאחור, עלי להודות שרב השכונה אכן צדק.  ראשית, הוא צדק מבחינה הלכתית: למי שהשקיע 2
 סכום ענק לקנות בית בשכונה דתית, יש זכות מלאה להגן על השקעתו בכך שידאג לשמור על האופי המתוכנן של

השכונה.
לא פשוט  אנחנו  אישתי:  ועל  עלי  שאמר  במה  צדק  הוא  אותנו,  הכיר  בקושי  רב  שאותו  ואע"פ   שנית, 
 מתאימים לשכונה "לדתיים בלבד" מהסוג שאליו משפחות דתיות ציוניות צעירות נוהרים כיום.  בסופו של דבר,
 עברנו הרבה יותר רחוק מאשר "מעבר לכביש" (עוד על כך בהמשך).  אבל למרות שרב השכונה צדק מכמה בחינות,
 לצערי נמצא שהיה גם גרעין של אמת במה שאמרתי לגבי חילול ה'.  זמן מועט לאחר האסיפה, הופיע בעמוד הראשי

של אחד העיתונים המקומיים צילום של שלט, וכותרת היתה: "אין כניסה לכלבים וחילונים".
נכונים ברמה האישית, השתכנעתי וגם  צודקים מבחינה הלכתית,   אבל למרות שדברי רב השכונה היו 
 עמוקות שעצם האמת שהוא אמר מגלה כשלון רוחני חריף בציונות הדתית.  אחרי הכל, הציונות הדתית הקלאסית
 דגלה בכך שיראי ה' ייקחו חלק פעיל במפעל הציוני.  המשמעות הייתה מעורבות מלאה בחברה החדשה של המדינה
 שבדרך, והשתתפות בכל הפרויקטים שלה: צבא, חקלאות ותעשייה, אקדמיה – כל מה  שנחוץ במדינה מודרנית.  אבל
 ברמה בסיסית יותר, לקיחת חלק במפעל הציוני פירושו לחיות עם יהודים אחרים במדינה החדשה, כולל עם יהודים
 שאינם ציונים דתיים.  במקומות קטנים – בהתיישבות החקלאית ובקיבוצים הדתיים – זה פשוט לא היה אפשרי.
 אבל פעם היה מובן מאליו שציונים דתיים יגורו ביחד עם יהודים אחרים בתוך ערי ישראל, באותן שכונות ובאותם
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 בישראל של היום יש פרדוקס: אין חברה יותר נבדלת (ברמה המעשית) ויותר מתבדלת

הלא-ציוני הישיבות  עולם  בחינות,  מהרבה  עצמה!   הדתית  מהציונות  האידיאולוגית)   (ברמה 

יותר בחברה היום, מאשר המקבילות שלה בעולם הכיפות טוב  משולב הרבה   (ובעיקר ש"ס) 

3הסרוגות.

 בשכונות מעורבות בערים שבהן עדיין קיימות קהילות של הציונות הדתית, הן בדרך-כלל

ובעוד והולך,  קטן  בהן  החברים  שמספר  בעוד  לשרוד,  מאמצים  תוך  רב  בקושי   מתקיימות 

 שמשפחות צעירות נוטשות בקצב איטי אך בטוח לטובת שכונות ויישובים לדתיים בלבד.  אישתי

 ואני נתקלנו בבעיה הזו אישית כאשר עברנו לקהילה מעורבת מתוך רצון ותקווה לתרום.  בחרנו

  תושבים.  כרמיאל מעורבת אתנית50,000את כרמיאל היפיפייה, עיר קטנה בגליל.  חיים בה כ-

 ודתית, והיא מתהדרת באחוז גבוה של עולים חדשים מברה"מ לשעבר (כמעט חצי מאוכלוסיית

 העיר).  העיר מציעה כמעט הכל: היא יפיפייה ונקייה ומתוכננת היטב, השירותים העירוניים בה

גבוהה למדי, (כולל הדתיים) הם טובים מאד, רמת התרבות בעיר   מצוינים, בתי הספר שלה 

 ומחירי הדירות והבתים בה סבירים יחסית.  בקיצור, אפשר לטעון שכרמיאל מציעה את איכות

 החיים הטובה ביותר במדינת ישראל עבור משפחה ממוצעת.  אלפי משפחות עם ילדים אוהבים

  תושבים בשנים הבאות.)  העיר גם100,000אותה, והעיר גודלת צעדי ענק.  (צפוי שהיא תגיע ל-

בתי כנסת, חמש מקוואות, שלושה כוללים, ובתי ספר25אינה חסרה מבחינה דתית: יש בה כ-   

ומרבית "הכל",  שיש בעיר  למרות  ועד התיכון).   יום  (ממעונות  בכל הרמות  מתחרים   דתיים 

 הקבוצות בה משגשגים, מרכיב חברתי אחד בעיר מצטמצם ושורד בקושי רב: הציונות הדתית.

אני מדגיש שמה שנכון לכרמיאל נכון להרבה מקומות דומים בערי ישראל.

  מה שהפך אותם לשונים באמת מהשכונות המסתגרות שהיו אופייניות לעולם הדתי הלא-ציוני, הרבהזהבניינים.  
יותר מאשר וויכוחים אידיאולוגיים.

 מה בדיוק קרה לציונות הדתית מבחינה גיאוגרפית, ולמה?  חלק גדול מהתשובה נעוץ ביישובי יש"ע. 3
 הצדדים הפוליטיים בהתיישבות ביש"ע הם לא מענייננו כאן.  כמו כן, ולמרות שאני רואה במסירות ובהקרבה למען

  שלחברתייםיישוב יש"ע גבורה ראויה לציון – גם גבורה אינה מענייננו כאן.  במקום זאת, עלינו להתמקד בפנים ה
הציונות הדתית ביש"ע.

 העובדות הבסיסיות ידועות היטב.  במשך יותר מדור, האידיאלים של ציונים דתיים צעירים כוונו לעבר
 ההתיישבות ביש"ע.  בגלל שאלו היו יישובים חדשים שלא מזמן הוקמו, הם נוצרו באופן דתי "טהור": קהילות עבור
 אנשים מסוג מסוים ובגיל מסוים, כאשר כולם מחויבים לאידיאולוגיה משותפת.  לא כל היישובים שהוקמו ביש"ע
 הם יישובים דתיים, אבל מספר גדול מאד מהם נוסדו דתיים בלבד, או שחלק גדול מאד מהתושבים בהם דתי.  וועדת
 קבלה מפקחת על הצטרפות בכולן, למעט הגדולות ביותר שבהן.  אף אחד לא יכול פשוט לבחור לקנות בית באחד
 מהיישובים האלה (במיוחד אם אין לו כיפה על הראש, או שהיא אינה לובשת חצאיות).  עבור משפחות צעירות עם

ילדים, מגורים ביישוב כזה נתפס כהגשמה האולטימטיבית של רעיון הציונות הדתית בדור האחרון.
 בעיקר בעשור האחרון, אפשרויות דומות היו לנפוצות גם בתוך תחומי הקו הירוק: שכונות הומוגניות,
 חלקן בנויות בקנה מידה ענק, משווקות לציבור הדתי-לאומי.  הפרסומים מראים כיור כפול ומרפסת סוכה.  אבל
 ברור לחלוטין שמה שגורם לכך שבתים אלו יימכרו (אפילו כאשר איכות בנייה ירודה מוצעת במחירם מופקעים) זה
 הרצון העמוק של ציונים דתיים לגור עם אנשים בדיוק כמוהם.  בשכונה כזאת אשתי ואני התגוררנו כאשר התנהלה

האסיפה שתיארתי לעיל.
 הצד השני של המטבע הוא שבשכונות ישראליות טיפוסיות, בערים קטנות וגדולות, האוכלוסייה הדתית
 מצטמצמת, ובעיקר יורד מספר המשפחות הציוניות-דתיות עם ילדים.  כאשר קהילות דתיות נשארות בתוך השכונות
 האלו, הם במרבית המקרים שייכות לעולם הדתי הלא-ציוני.  במילים אחרות, אותם יהודים שומרי מצוות אשר
 מזדהים ביותר עם מדינת ישראל – הם אלו אשר הרחיקו את עצמם בצורה קיצונית ממרבית אוכלוסיית המדינה,

תה ברמה בסיסית ואישית ביותר: כשכנים. * ואין להם קשר א
עדיין ערים בהם קהילות ציוניות דתיות משגשגות בתוך שכונות עירוניות מעורבות.  הדוגמאות  ישנם 
 שעולות בראש כוללות את ירושלים, בית שמש, רעננה, ורחובות.  (אין זה מקרה שהרבה עולים דוברי אנגלית, שהם
 עצמם תוצר של "סביבות מעורבות", נמשכו לערים אלו בדיוק.)  ולמרות זאת, לפחות חלק מהערים האלו הופכות
 פחות ופחות משולבות כל שנה.  העובדה הזאת – שישראלים חילונים נוטים לברוח משכונות עם גוון דתי – מצביע על
 כך שהיבדלות אינה בעיה רק כאידיאולוגיה דתית, אלא גם כאידיאולוגיה חילונית.  אני מאמין ששתיהן מאוד לא
 בריאות לעתידה של ישראל כמדינה יהודית.  אבל השורה התחתונה היא זאת: שכונות דתיות-חילוניות מעורבות הן

דבר ששייך לעבר בלבד ברוב ערי ישראל.
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 הממדים הרוחניים של הבעיה עצומים בעיניי.  אם ניקח את כרמיאל כדוגמא, יש לנו עיר

  תושבים, כמחציתם עולים דוברי רוסית.  איזה מודל חי של יהדות סביר שיפגשו אצל50,000בת 

 הידידים והשכנים שלהם?  התשובה היא שמשום שהציונות הדתית נטשה את כרמיאל לטובת

 מקומות "טהורים" יותר (מקומות לדתיים בלבד), למרבית מתושבי כרמיאל אין סיכוי למפגש

 רציני עם אף קהילה דתית.  אם אכן יהיה להם איזשהו קשר רציני עם איזשהו סוג של יהדות, זה

 כנראה יהיה באחת משלוש דרכים, שכל אחת מהן אינה מספקת לכשעצמה, וגם מצביעה ישירות

על חולשה קריטית בציונות הדתית:

 . הראשונה היא דרך הקהילה הקונסרבטיבית של כרמיאל, אשר עם הרבה כוונות טובות1

ובמיוחד עולים דוברי  ובעזרת תקציב מתאים, עושה מאמצים רציניים לקרב אנשים לדרכה, 

 רוסית.  מכל מקום, עבורנו דדך זו אינה מקובלת מסיבות הלכתיות והשקפתיות ידועות היטב.  על

ניתן להוסיף שקהילות קונסרבטיביות בדרך כלל אינן מספקות מודלים חיים של קהילה  אלו 

4שומרת מצוות (גם לפי דעתם).

 . האפשרות השנייה היא קשר עם חב"ד.  בכרמיאל, כמו בכל מקום אחר, חב"ד מצליחה2

 למשוך אנשים מסויימים בגלל הלהט המיוחד שלה, בצירוף אמונה אבסולוטית בדרכה ומסירות

 ללא גבול.  אבל בכרמיאל, כמו בכל הארץ, שקר נוראי שולט בחב"ד: האמונה במשיח שיקום מן

 המתים כדי לסיים את שליחותו.  זאת אמונה שהיהדות דחתה באופן מוחלט מאז הופעת הנצרות.

 משיחיות השקר של חב"ד היא דבר שסותר לחלוטין את היושר האינטלקטואלי והנאמנות לתורה.

 אני כותב דברים אלה כאחד שרוחש כבוד ואהבה עמוקה כלפי חב"ד, שהיה לה מקום חשוב בדרך

 בה אני בעצמי גיליתי את תורת ה'.  ועל כך אהיה לעד אסיר לרבי המנוח זצ"ל ולתנועת חב"ד.

 בשלילת לחב"ד וכבוד אמיתי כלפיה – חייבים להתבטא דווקא אמתאבל משמעותה של אהבת 

  התייחסות אליהם כאללא קבלה של רעיונות אלו תוך חריקת שניים, וגם ולאמשיחיות השקר, 

5בדיחה גרועה!

 . הדרך השלישית והחשובה ביותר למפגש עם היהדות בכרמיאל, והמודל החיובי ביותר3

 של חיים יהודיים בעיר, הם הקהילות הלא-ציוניות שנבנו על-ידי שני רבני העיר, והמהווים את

 מפעל חייהם.  אלו הם קהילות נפלאות שהצליחו הצלחה של ממש לקרב לבבות לתורה, כולל

 בקרב העולים.  משפחות האברכים בקהילות האלו מאוד מסורים, והם גם מאוד כנים בקבלת

 יהודים ש"חזרו" אל קהילותיהם.  שני רבני העיר הם "בוני-קהילות" מעולים, ואני אישית רוחש

כלפיהם כבוד רב והערכה על מפעלם.  אך עדיין נדרשת אלטרנטיבה ציונית בעיר.

 הבעיה היא כזו: למרות שיש לקהילות אלו לא מעט הצלחות לקרב יחידים, הפוטנציאל

 שלהם מאד מוגבל.  לא משנה כמה קשה הם ינסו, הם לעולם לא יהיו אלטרנטיבה של ממש

תה הציונות הדתית אינה מתמודדת בכלל, והיא שחלק 4 *  עם זאת, בית כנסת קונסרבטיבי מעלה עובדה שא
– הם בדיוק אותם אנשים שהציונות והעולים שתנועה זאת מצליחה למשוך אליה   גדול מהישראלים הוותיקים 
 הדתית הייתה רוצה להגיע אליהם, אך נכשלת בכך.  אנשים אלו ביססו את עצמם בחיים "נורמליים" ובדרך כלל
 שמחים בחיים אלו, ועם זאת מחפשים דרך להכניס קדושה יהודית לתוך חייהם.  אנשים אלו צריכים קהילה דתית
 חמה וידידותית, אשר תקבל אתם בזרועות פתוחות ובאופן לא מאיים, קהילה אשר מקבלת ומכבדת את דרך החיים
 שלהם, ואשר יכולה ללמד אותם איך לחיות חיים אלו באופן יהודי ובמסגרת ההלכה.  האם יכול להיות אתגר נפלא

ומשמעותי יותר עבור קהילה ציונית דתית?  ברם, נדירים הם הקהילות אשר  בכלל מייחסות חשיבות למטרה כזו.

 כאן יש לציונות הדתית מה ללמוד מתלמידי הרב.  לרב עצמו הייתה הערכה עמוקה וחיבה אמיתית 5
 לחב"ד, וגם קשרי ידידות עם הרבי המנוח.  רגשות חיוביים אלה הועברו ברובם לתלמידיו.  אולם נוכח משיחיות
 השקר העכשווית, רוב תלמידי הרב דורשים מקהילותיהם להחרים כל מוסד וכל אירוע של חב"ד שיש בהם סממנים

 שהם רוחשים כלפי חב"ד.הכבודמשיחיים.  ושוב, זה דווקא בגלל 
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 למרבית התושבים, פשוט מכיוון שהם מתנגדים בבירור לחלק מהערכים הבסיסיים ביותר בחיי

 הצבור הרחב: קהילות אלו ממעיטות בערכה של המצויינות בלימודי חול, מרתיעים בני ישיבה

 מלשרת בצה"ל, מפרידים בין גברים ונשים ברוב תחומי החיים, ובכלל הם רחוקים מאוד מבחינה

  בדברים האלה הציונותבדיוקתרבותית גם מהעולים דוברי הרוסית וגם מהצברים.  מובן מאליו ש

6הדתית היתה צריכה לספק אלטרנטיבה חשובה, אבל היא פשוט לא עושה זאת.

 למרות שלוש האופציות שמנינו (קונסרבטיבי, חב"ד, ו"חרדי") סביר להניח שלמרבית

  תושבי כרמיאל לא יהיה כלל מגע משמעותי עם קהילה דתית כלשהי.  היחידים שצורכיהם50,000

 הרוחניים מסופקים במידה מסוימת הם משפחות ספרדיות מסורתיות או חילוניות, אשר ברובם

 אף פעם לא היו רחוקים מהמסורת לכתחילה, והם לפעמים פחות אידיאולוגיים בהחלטותיהם.

 בשבילם, קהילה ישיבתית לא-ציונית לעיתים מאוד מושכת.  אבל גם כאן אנו רואים את הכישלון

 המביש של הציונות הדתית: כאשר בני עדות המזרח מחפשים לחזור לשורשים שלהם, המודל

לחיים דתיים שסביר שיפגשו ויאמצו הוא לא זה של הציונות הדתית.

 במשך השנים האחרונות, התחילה הציונות הדתית סוף סוף להכיר בכך שאותו המצב

 שתארתי בכרמיאל הוא סימפטומטי לבעיה רחבה יותר ברמה ארצית, והוצע פתרון חדש.  כצפוי,

 גם הבעיה וגם פתרונה מנוסחים לעיתים קרובות במונחים של יש"ע: "אם עד עכשיו צו השעה היה

את  להתיישב בקרב הלבבות של ארץליישב  הוא  ישראל, הצורך העיקרי היום   ישראל." עם 

עברנו ואני  שאשתי  לאחר  שנה  התורני".   "הגרעין  קוראים  זה  רעיון  של  המעשית   להגשמה 

 לכרמיאל מהסיבות שכבר הזכרתי, גרעין תורני כזה הוקם ממש בשכונה שלנו.  בשבילנו זה היה

 יתרון חברתי גדול, מכיוון שמספר משפחות דתיות בגילנו נכנס לחיינו, והפחיתו את התחושה של

"אידיאליסטים בודדים" שהייתה לנו.

ציוניות ישיבות  בוגרי  של  משפחות  מספר  כזה:  בעיקרו  הוא  דתי  גרעין  של   הרעיון 

 מתיישבות ביחד במקומות בהם הקהילה הציונית דתית חלשה.  הגברים לומדים רוב היום בכולל,

וגם הבעל מחפשים שניהם תעסוקה במקום החדש, בדרך כלל בתחום החינוך.  בזמן שהאישה 

בנוסף, המשפחות מתנדבות להעביר שיעורי תורה בעיר, ולארגן פעילויות דתיות נוספות.

 ברעיון של הגרעין התורני פוגעות שתי בעיות, האחת של כמות האנשים והשנייה של סוג

 האנשים.  בסוג האנשים נתמקד מאוחר יותר.  אבל את בעיית הכמות ניתן לסכם כבר עכשיו

 בקלות: אנשים פשוט אינם באים.  אמת היא ש"כל התחלות קשות", אבל תגובת הציונות הדתית

 לרעיון של "להתיישב בקרב הלבבות" אינה גדולה, ואינה מתקרבת בכלל להתלהבות לה עדיין

 זוכה המסר של "ליישב את ארץ ישראל".  העובדה העצובה היא שבוגרי ישיבות ציוניות פשוט

להצטרף בוחרים  מהם  מאוד  ומעט  דתית,  מבחינה  מעורבות  בקהילות  לגור  מעונינים   אינם 

 לגרעינים התורניים.  הגרעינים מחפשים נואשות חברים חדשים (הפרסומים מופיעים בכל מקום)

7אבל לא מוצאים אותם.

טוען שהציונות הדתית צריכה לספקלא חשוב מאד להיות ברור בנקודה הזאת, ולמנוע אי-הבנה.  אני 6   
 אלטרניבה בגלל שהגישה הלא-ציונית לא עובדת, וכאילו שאנחנו יכולים להשפיע טוב יותר על אותם אנשים.  להיפך:
 לגישה הלא-ציונית כבר יש הרבה הצלחה.  ודוקא בגלל זה אסור לנו לבזבז את כוחנו בעשיית אותם הדברים שצבור
 אחר כבר עושה אותם לתפארת!  מה נוסיף בכך?  במקום זה אנו צריכים להציע משהוא באמת שונה, גישה יהודית
 שמתאימה למרבית הישראלים שאינם פתוחים לגישה הלא-ציונית, אבל ייתכן מאד שיהיו פתוחים לנו.  בשביל זה
 אנחנו צריכים להיות שונים מהם באופן מהותי, כי לרוב  אנחנו פונים אל אנשים אחרים לגמרי.  יש חמישה מליון
 יהודים בישראל, ולכן המגרש מספיק גדול לכל מיני גישות לקרב יהודים לתורה, גם לנו וגם לעולם הלא-ציוני.  לא

צריכה להיות תחושה כלשהי של תחרות בינינו.  
 המלחמה הנוכחית החמירה את המצב.  למרות שאויבינו האכזריים שמו את כל הארץ למטרה, אין ספק 7

 שתושבי יש"ע ספגו את המכה הקשה ביותר.  גם הם מתחננים למשפחות חדשות להתיישב בתוכם, כדי להעלות גם
 את מספר התושבים וגם את המורל.  מצד אחד, הציונות הדתית הבינה סוף סוף שדווקא ישראלים שאינם חיים

7



מה התכוונתי במילה "נורמלי" ומדוע זה דבר רצוי.  המילה 3  קודם הבטחתי להגדיר ל

 עצמה די בעייתית בכל הקשר יהודי, מכיוון שעם ישראל עצמו הוא הכל חוץ מעם "נורמלי", וארץ

יומרני לכתוב שתל-אביב היא "נורמלית" יהיה  גם היא הכל חוץ ממקום "נורמלי".    ישראל 

 באיזשהו מובן בעוד שיש"ע לא.  עם זאת אני מתכוון לעקוף את השאלה על-ידי כך שאגדיר את

(למרות שהם עצמם אינם שגרתיים כלל).  במיליםמה ששגרתי בקרב היהודים"נורמלי" כך:    

 אחרות: לא יש"ע ולא תל-אביב הן באמת נורמליות.  עצם העובדה שהן יהודיות הופכת אותן

 ללא-נורמליות בהגדרה!  אויבינו מלאי השנאה מאיימים בגלוי על שתיהן כאחת.  אבל בכל זאת,

 בקרבבהתבסס על מספר האנשים שחיים שם בפועל, ניתן לומר שתל-אביב היא יותר נורמלית 

 עצמם מאשר יש"ע.היהודים

 כך כוונתי במילה "נורמלי" ברורה: הציונות דתית נוטה לא לגור באותם בנינים, שכונות

 וערים בהם גר מרבית הצבור בישראל.  במובן הזה הם אינם גרים במקומות "נורמליים".  אבל

 למען עתידה של ישראל כמדינה יהודית אני מתחנן אליהם, ומבקש שיתחילו כבר עכשיו לגור

בקרב עמם, ובמספרים גדולים.

  ב. אנשים נורמלים

 מקובל מאד להשוות בין הציונות הדתית הישראלית לבין עולם התורה בגולה הקשורה

כזו, השוואה  על  מצביעים  רבים  דמיון  קווי  אמריקה).   בצפון  (לפחות  אוניברסיטה   לישיבה 

מהעדרותם לרוב של כובעים וז'קטים שחורים, ועד לחגיגת יום העצמאות; מבעלי בתים יראי-

ועד לנשים העוסקות בלימוד תורה ברמה  שמים עם תארים אקדמאיים וקריירות מקצועיות, 

ואפילו מאליו,  המובן  לדבר  ההשוואה  את  הופכות  ואחרות  אלה  משותפות  תכונות   גבוהה.  

 טריביאלית.  והקשרים המוסדיים – אלפי התלמידים של ישיבה אוניברסיטה שלמדו בישיבות

 ההסדר במשך כמה עשרות שנים – חיזקו ובססו מערכת יחסים חשובה ביותר בין שני העולמות.

אך כאן אני עומד לעשות דבר שהוא כמעט-כפירה, כלומר להטיל ספק ביחסים אלה.

 לב הבעיה הוא אקדמיה וקריירות.  זה די נכון שבשתי הקהילות אפשר למצוא "בעלי

 בתים יראי שמים עם תארים אקדמאיים וקריירות פרופסיונליות."  בציונות הדתית, כמו בצפון

 אמריקה, אפשר למצוא מהנדסים ואנשי חשבונאות, אחיות ועובדים סוציאלים, רופאים ועורכי

 דין, אקדמאים ומחנכים, אנשי פיננסים ותעשיינים (בישראל אפשר להוסיף גם חיילים בקבע) –

והם יהודים יראי-שמים.  הרשימה ארוכה ומגוונת, והיא בצדק מקור לגאווה גדולה מאד.

 אבל בכל הנוגע לאקדמיה וקריירות, יש דבר נחוץ שהוא מובן מאליו אצל תלמידי הרב

 אבל חסר בישראל כמעט לחלוטין, וזו מעורבותה הפעילה של האליטה הרבנית: רבנים, דיינים,

 וראשי ישיבה.  עולם הישיבות הציונית הצמיח אלפי רבנים מוכשרים ומסורים, תלמידי חכמים

 מהשורה הראשונה.  אך בקושי מישהו מהם למד במסגרת אקדמית כלשהי אחרי בית הספר

 התיכון (חוץ מלקבל תעודת הוראה).  כמו כן, רבני הציונות הדתית כמעט שאינם נכנסים לקריירה

ושוק העבודה אקדמיים  תארים  כיום,  בציונות הדתית  וחינוך.   לרבנות  פרט  כלשהו   בתחום 

הישראלי הם רק עבור אלה שאינם מסוגלים להיות תלמידי חכמים, או שאינם בוחרים להיות.

 ביש"ע יקבעו בסופו של דבר את עתידה.  אבל מצד שני, בגלל המלחמה, אידיאל המגורים ביש"ע מקבל עדיפות גבוהה
 מאוד, בעוד שמגורים בקרב הציבור הישראלי במקומות רגילים לא נחשב בסדר העדיפויות כלל.  הקריאה לעזרה
 ביש"ע נענית בכוח-אדם ממשי ומשמעותי מקרב הציונות הדתית.  לעומת זאת הקריאה הדוממת של אוכלוסייה

ישראלית מתבוללת (ולעיתים קרובות הלומת-קרב) לסיוע רוחני אינה נענית כלל.
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 לדוגמה, בישראל כיום בעלי מקצוע דתיים רבים, אבל קשה ביותר למצוא רב של קהילה

 שהוא גם עורך דין, מדען, או אקדמאי.  זה גם נכון כמעט לגבי כל מקצוע אחר (חוץ מאמנויות

   וגם כאשר יימצאו אנשים כאלה, הם בדרך8ותקשורת, בהם קשה למצוא יהודים דתיים בכלל).

 9כלל נציגים של הדור הקודם של הציונות הדתית, ולא צעירים שלמדו בישיבות בשנים האחרונות.

 במידה רבה, אנשים כאלה בישראל היום הם לאו דווקא ישראלים מלידה, אלא עולים דוברי

אנגלית וילדיהם.

 האם לימוד אקדמי והיכולת לעסוק בקריירות אחרות הם באמת כה חשובים לרב?  האם

 דיפלומה על פיסת-נייר באמת מוסיפה משהו בעל ערך רוחני לצורה בה רב משרת את קהילתו?

 האם רב אכן צריך ללמוד מקצוע נוסף, אפילו אם הוא לא מתכנן להשתמש בלמידה זו, אלא רק

ללמד תורה?

 נראה שהתשובה היא "לא", אך גם "כן".  "לא," כי הציונות הדתית הצליחה די יפה

גדלות הקיימות  קהילותיה  מקבילות.   וקריירות  אקדמי  רקע  חסרי  רבנים  עם   כשלעצמה 

תלמידי כלל  בדרך  ורבניה הם  פוריה,  כל הזמן באדמה  ניטעות  קהילות חדשות   ומתפשטות, 

 חכמים מעולים ומנהיגים מכובדים בקהילותיהם.  מעט קולות בקהילות אלה מבקשים מרבניהם

לחזור לאוניברסיטה.

למרות כי  סיבות.  ראשית,  ומשתי  "כן,"  גם  היא  טוען שהתשובה  אני  זאת,   למרות 

 שקהילותינו גדלות, הן ניצבות בפני בעיות משלהן.  הבולטת בהן היא החילון המתפשט בקרב

חלק זו.   טרגדיה  בפני  מחסום  מהוות  אינן  לדתיים-בלבד  קהילות  שאפילו  והוכח   צעירינו, 

 מהטרגדיה נובע מכך שרבנים ומחנכים לא הצליחו לשלב בין מסירות לעבודת ה' לבין מעורבות

10פעילה בתחומים רבים בחיים.

  ובקהילותשלהשנית, אפילו אם נניח שהציונות הדתית הצליחה יפה עם רבניה במונחיה 

 , עדיין קיימת בעיה גדולה יותר.  בתחילת המאמר כתבתי שהציונות הדתית "נכשלה עמוקותשלה

 ,לעצמהבניסיון לחזק את האופי היהודי של החברה הישראלית בכללותה".  היא הצליחה די יפה 

  מאמר שפורסם לאחרונה המצביע על הבעיה תומך בכך שמומחים דתיים במקצועות שונים יעבדו יחד עם8
 פוסקי הלכה, כדי ליצור אקלים חיובי ומציאותי לפסיקה.  זו כמובן דעה ראויה, אך הכותב לא שקל מעולם דבר

 יכולים להיות תלמידי חכמים מעולים, וכמה מהםבעצמם שהוא שגרתי בקרב תלמידי הרב: שמומחים מקצועיים 
מסוגלים אפילו לתפקד כפוסקים.  הכותב לא שקל זאת מעולם, כי זה פשוט לא קיים בישראל.

  גם כאשר יימצאו בארץ, אנשים כאלה הם הרבה פעמים עולים ממדינות מערביות, או בני משפחותיהם9
 (עובדה לא מפתיעה שממחישה את הנקודה שלי).  ההבדל בולט יותר כאשר מתמקדים בתלמידים הלומדים לקראת
 הסמכה לרבנות בישיבה אוניברסיטה.  מחצית מהתלמידים האלה לומדים תורה רק בשביל התפתחות רוחנית, אך
 כשהם מסיימים את שנות לימוד התורה המרוכזות שלהם, הם מתכננים להתחיל בקריירות עבורן הם רכשו תארים
 אקדמיים.  התוצאה היא שצפון אמריקה מתרברבת ברובד של תלמידי חכמים רציניים העובדים באופן פעיל במגוון

רחב של מקצועות.
 המחצית השניה של המוסמכים בישיבה אוניברסיטה, אלה המתכננים להיכנס לרבנות, לחינוך, או צורות
 אחרות של עבודת הקודש, בכל זאת יש לכל אחד מהם, בדרך כלל, רקע אקדמי ונסיון של ממש במקצועות אחרים
 פרט לש"ס ופוסקים.  בצפון אמריקה, נדיר למצוא בית כנסת שישקול להעסיק רב שאינו בעל תואר שני לפחות.  אך

בציונות הדתית בארץ נדיר הרב בעל תואר כלשהו.

 בשל בעיה זו מבקשים רבים בישיבות הציוניות לחזק את לימוד התורה ולצמצם את החול, עד כדי הקמת10
ברדיפת אידיאל  כל  רואים  שאינם  ובוודאי  הלימודים הכלליים,  את  שמגבילים מאד  דתיים-לאומיים  ספר   בתי 

המצויינות בהם.
שהגבלת חושש  זאת אני  בכל  רמה,  בכל  לימוד התורה הוא הכרח  שחיזוק  אני מסכים לחלוטין   בעוד 
 לימודים כלליים היא טעות ענקית.  גורם חשוב בתהליך החילון של בני הנוער שלנו יכול להיות בדיוק העובדה שהם
 רואים רק לעתים נדירות מסירות עזה לתורה שהולכת יד ביד עם הצטיינות בעולם החיצון.  להפך, בקרב רבנים,

  מתענייןפחות – כך הוא חזקה יותררמי"ם, בני משפחה וחברים הם רואים תמיד שככל שמסירותו של אדם לתורה 
 בעולם שמסביבו.  במלים אחרות, גישת ה"תורה לבד" של הרבנים והרמי"ם שלנו, שלמדו בישיבות הציוניות, יכולה
 בסופו של דבר לפגוע בחיי תורה.  אנו זקוקים באמת לרבנים ומחנכים המרגישים בבית במידה זהה גם בעולם התורה

וגם בעולם שמחוצה לה.
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 .  אני טוען שסיבה חשובה אחת לכך נמצאת בהשכלתה שלאחריםאך לא הצליחה כה יפה לגבי 

המנהיגות הרבנית.

 אל נותיר מקום לטעות: יש מספר רבנים ציוניים בישראל היעילים מאד בעבודתם עם

 הציבור הרחב.  בכל זאת, בחלקם הגדול, רבנים בוגרי הישיבות הציוניות לא סיפקו לישראלים

 מודלים חיים של יהדות שאתם הם יכולים להזדהות, ואולי אפילו ירצו לחקות בחייהם שלהם.

 חלק גדול מהסיבה לכך הוא שרבנים אלה למדו בעולם של תורה הנותן מקום קטן עם בכלל

לתרבות כללית, ללימוד אקדמי, ולקריירות מודרניות.

 במלים אחרות, תארים אקדמאיים הם אכן חשובים לרב, לא כסמלים ריקים של יוקרה,

 אלא כסימנים לכך שהוא מסוגל להשתתף בעולם האינטלקטואלי של רוב הישראלים שאינם

לגבי נכון  זה  גבוהה.   להערכה  זוכים  כללי  וידע  אקדמית  הצלחה  בו  עולם   שומרי-מצוות, 

 ה"אליטה" הישראלית – המעמד הבינוני והמעמד העליון, שהן אשכנזיים וחילוניים ברובם – כמו

 גם לגבי מעל מיליון עולים מברית המועצות לשעבר (שמספריהם העצומים, יחד עם השכלתם

 וכישוריהם, שינו לחלוטין את פני החברה הישראלית בעשור אחד בלבד).  רבנים שאינם חשים

 בנוח עם אקדמיה, עם קריירות מודרניות, ועם תרבות כללית – נדונים לכשלון במפגש עם רוב

האנשים משתי האוכלוסיות הללו.

בקושי  הדתית  שהציונות  מקרה  זה  שתיניסתה אין  על  כלשהי  במידה  ולו   להשפיע 

 אוכלוסיות מכריעות אלה, שנאמדת במיליונים.  לגבי כל אחת מהן מוצע באופן שגרתי תירוץ

 נפרד.  נתחיל בישראלים הקלאסיים שמכנים את עצמם בגאווה "חילוניים", הצברים האשכנזים

 ברובם, שלעתים קרובות מואשמים (אולי בצדק) בהיותם אליטה שמינתה את עצמה על החברה

 הישראלית.  אנשי הציונות הדתית כמעט שלא רואים ערך כלשהו ביצירת קהילות דתיות שיכולות

 למשוך אנשים כאלה.  כל מאמץ כזה יפוטר מיד כחסר תועלת באופן ברור, כי הציונות הדתית

 רואה את הישראלי ה"חילוני" הקלאסי כאדם סגור בפני רעיונות חדשים.  למעשה, זה די נכון

 שלגבי מיעוט ניכר של אנשים אלה, חילוניות זו היא אידיאולוגיה מוצקה, כמעט דתית בתשוקתה.

 יותר מזה, אפילו רוב הישראלים – המכנים את עצמם "חילוניים" אך אינם אידיאולוגים קשי-לב

 כל כך – הם לעתים קרובות מאד חשדניים לכל דבר דתי.  הזמן אותם הביתה לסעודת שבת, והם

עלולים לשאול: "לבוא לביתך בשבת?  מה, אתה מנסה להחזיר אותי בתשובה?"

 ובכל זאת, אפשר להגיע גם לאנשים כאלה.  זה דורש פתיחות כנה, חום אמיתי, ומעל לכל

 כבוד עמוק לחייהם הממשיים.  אם גורמים אלה קיימים הם עלולים אפילו להסכים לבקר בשבת,

 בידיעה שאין כל סדר יום חבוי שיפתה אותם להפוך למה שהם אינם.  אין ממה לפחד, כי באמת

 אין כל מטרה של "חזרה בתשובה" הכוללת דחיה קיצונית ופתאומית של חייהם וערכיהם.  להפך,

 ביתך מאשר במידה רבה את אותם ערכים.  וגם ההזמנה עצמה חייבת להיות ביטוי טבעי ואמיתי

 של הכנסת אורחים חמה, ושל רצון להעמיק ידידות – משהו טבעי ליהודים דתיים במיוחד בשבת,
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   התוצאה היא שאורחים כאלה גם יראו בביתך שבת לפי11 בלא שום קשר לזהות האורחים.

התורה, וזה משהו נהדר.  אך זה לא יכול להיות הסיבה להזמינם!

 הגישה הזאת אינה יכולה להיות ישרה ואמיתית אלא אם כן היא פועלת מכוחם המשותף

של שני עקרונות שונים ביחד.  אני מאמין שאין ביניהם שום סתירה:

 . שמירת השבת היא אוצר יקר, מצווה מרכזית, וחוויה רוחנית חזקה ביותר שצריכה1

 להיות בחייו של היהודי.  זה דבר נפלא להראות שבת מסורתית לאורחים מתוך דוגמה אישית,

ואין שום סיבה להתבייש מזה.

 . טוב בדרך כלל להכיר אנשים טובים, ואפילו הם שונים ממך, וליצור קשרים איתם2

 ברמה האישית.  זה בריא מבחינה רוחנית, ויש בזה גם ביטוי של דרך ארץ בסיסית.  וזה נשאר

"נכון וקיים" גם אם ברור שאותם אנשים לעולם לא ישמרו שבת.

 כאשר מדובר על האוכלוסיה השניה – יותר ממיליון עולים דוברי-רוסית שהגיעו בעשור

אסירי אינם  רבה  שבמידה  אנשים  על  מדובר  כאן  במקצת.   שונה  הוא  המצב   –  האחרון 

 אידיאולוגיה.  למעשה, לעתים תכופות ההפך הוא הנכון: אחרי שבעים שנות טרור קומוניסטי, הם

 כה סולדים מאידיאולוגיות חילוניות של השמאל שהם פתוחים באופן ייחודי ליהדות.  יותר מזה,

 רבים מהם מחפשים באופן פעיל לשחזר את שורשיהם היהודיים.  על פי ניסיוני הם לא מהססים

 לעולם לקבל הזמנה לבקר בשבת מתוך חשד או פחד.  להפך, לעתים די קרובות הם שמחים מאד

לקבל הזמנה כזאת.

 קיים פן אחר לסיפור, כמובן.  אנו מדברים על אוכלוסיה ענקית הנגועה בהתבוללות

 עמוקה ונישואי תערובת רווחים.  מספרים גדולים – רוב מכריע של העולים כיום – אינם יהודים

 בכלל על פי ההלכה.  אוכלוסיה זו בירכה את ישראל במאגר עצום של כשרון, אך היא גם מציבה

בעיות בפני ישראל כמדינה יהודית.

 איך התיחסה הציונות הדתית לעליה הגדולה ביותר בכל ההיסטוריה?  ככל שזה נשמע

 מוזר, בקושי קיימים יחסים כלשהם בין השתיים.  בתי ספר ממלכתיים-דתיים עשו מאמצים

 קטנים אם בכלל למשוך ילדים דוברי-רוסית.  בתי כנסת בקושי אינם מטרידים את עצמם למשוך

עולים נמצאת רחוק מאד מראש רשימת המצוות יוזמת חברות עם משפחת   את המבוגרים.  

יש בקושי ציונים-דתיים  החשובות עבור משפחה ציונית-דתית.  אפילו לאחר עשור של עליה, 

 דוברי-רוסית בישראל בכלל, אך נראה שאף אחד לא חש בחסרונם.  השפעתה הכוללת של עלייה

 המונית זו על תודעתם וסגנון החיים של רוב הציונות הדתית – כיחידים, משפחות, וקהילות –

12שואפת לאפס.

  וכמובן שצריך לתת גם להם הזדמנות להחזיר טובה.  זה לא קשה בתנאי שיש ביניכם כבוד הדדי ורצון11
טוב.  אפשר כמובן ביום חול, ואם הכנות מראש ייתכן שאפילו בשבת.

 האם עלינו לצפות שלידידות כזו תהיה השפעה כלשהי במימד הדתי?  מצד אחד, עובדה שרוב האנשים לא
 ישנו את חייהם, ואל לנו לצפות לכך.  אבל מצד שני, רוב האנשים יעזבו את שולחן השבת שונים משהיו קודם לכן, לא
 בסגנון חייהם, אלא בחמימות הכוללת ובכבוד שהם חשים כלפי התורה והמצוות.  זה כשלעצמו הוא דבר בעל ערך
 לכל הנוגעים בדבר.  וייתכן שלרגשות משתנים כאלה יכולה להיות השפעה לא צפויה מאוחר יותר בחיים.  לא זו
 בלבד, אלא שמיעוט מהבאים במגע עם קהילות דתיות פתוחות וחמות באמת יכול אפילו להכניס את שמירת המצוות
 לחייו באיטיות, אך בבטחה.  אנשים כאלה, למרות שהם מיעוט קטן, מהווים תוספת משמעותית לעוצמתם העתידית
 של הקהילות הדתיות אליהן הם לבסוף מצטרפים.  אך דבר מכל זה לא יקרה אלא אם אנשי הציונות הדתית בעצמם,
 ובמיוחד הרבנים, יהיו אנשים רחבי אופקים, עם רקע עשיר גם בתורה וגם בתחומים אחרים.  כמו כן, אנשים כאלה

חייבים לבחור לגור בשכונות שאינן דתיות לרוב.

  כדי לתאר את הדברים מזווית קצת שונה, אפשר לומר שבמודעות הציונית-דתית, העליה דוברת הרוסית12
 נתפסת כך: היא זכתה להערכה חיובית קלה על תבניות ההצבעה הימניות שלה, ולהערכה שלילית קלה על שהביאה
 לא-יהודים כה רבים לישראל.  אכן, פה ושם נעשו כמה מאמצים להביא עולים חדשים אל הצבור שלנו: כמה מוסדות
 חינוך דתיים ראויים לשבח (כמו ישיבת כפר הרא"ה) יצרו תוכניות כדי לקלוט אותם, ומספר אנשים ומוסדות עוזרים
 לאלה שצריכים להתגייר.  אך לגבי רוב הציונות הדתית, בתודעתם של הרבנים והציבור, זה כאילו עליה עצומה זו
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 כמו צברים חילוניים, אפשר לעשות רבות כדי לקרב עולים דוברי-רוסית אל קהילותינו

 ברמה האישית.  אפילו בהתחשב לכל הקשיים, כולל מחסום השפה, זה לא כל כך קשה לעשות,

 וזה גם דבר ששכרו בצדו למי שעוסק בו: זה פשוט נעים ונחמד, ואני אומר את זה מתוך ניסיון

 אישי.  אך אם אפשר לעשות זאת בקלות, אז למה זה לא נעשה?  ומדוע רבנים ציונים אינם בחזית

העליה העמוק:  התרבותי  הפער  הוא  טוען,  אני  מהסיבה,  גדול  חלק  העשייה?   של   הקדמית 

 הדוברת-רוסית היא בעלת השכלה גבוהה, וכמו הצברים החילוניים היא מעריכה מאד מצוינות

 אקדמית, הצלחה מקצועית, והשקפת עולם רחבה.  אך בחלקם הגדול, רבני הציונות-הדתית

 רואים את האקדמיה כדבר פסול לתלמידי חכמים, וקריירות "חילוניות" כאופציות מדרגה שניה

 לאלה שאינם יכולים ללמוד תורה ברמות הגבוהות ביותר (או שבוחרים שלא ללמוד).  במלים

בלתי או  קשה  משימה  היא   – לתורה  לבבות  לכך שקירוב  גורמים  והכשרתם   אחרות, רקעם 

המתאים האנשים  סוג  את  הכשירו  לא  פשוט  הציוניות  הישיבות  ציוניים.   לרבנים   אפשרית 

למשימה.

 לשם ההגינות יש להצהיר בבירור שרב ציוני שלא למד לתואר אקדמי פורמלי – יכול עדיין

ורצונו הפנימית ללמוד יכול, אם סקרנותו האינטלקטואלית  ומגוון.  הוא   להיות אדם משכיל 

 מלווים ביכולת הטבעית של אוטו-דידקט.  ואמנם, המודל הרוחני הגדול של הציונות הדתית, הרב

 קוק, היה בעצמו אדם כזה.  הרב קוק יצר מיזוג עשיר בין בקיאותו בכל תחומי התורה ובין הבנתו

 העמוקה בכל הזרמים האינטלקטואליים של תקופתו.  בין תלמידיו הישירים היו כמה דמויות

 ייחודיות שעשו אותו דבר.  וכיום ישנם מספר רבנים ציונים ידועים, חלקם ראשי ישיבות, ששילבו

 את גדולתם בתורה עם בקיאות מרשימה בידע כללי, רק באמצעות למידתם העצמית וללא כל

מסגרת פורמלית.

 אנשים כאלה, שמפלסים את דרכם בעצמם ביער המוצל של המחשבה המודרנית, באומץ

 וביצירתיות, ומאירים את האפלה בעזרת התורה, הולכים בדרכו הייחודית והנפלאה של מורם

 הגדול, הרב קוק.  אבל הבעיה היא שרק יחידים נדירים מסוגלים לעשות דבר כזה, וזה הרבה

 מעבר למה שאפשר לצפות בדרך כלל אפילו מתלמידי חכמים מבריקים.  רוב האנשים – אפילו

גם אלא  בישיבה  רק  לא  פורמלית,  להכשרה  זקוקים   – ומוכשרים  חכמים  מאד   אנשים 

 באוניברסיטה.  התוצר הרבני היותר שכיח של עולם הישיבות הציונות – עולם הדוחה השכלה

 אקדמית למעשה, אפילו אם בעקבות הרב קוק הוא חיובי כלפי חכמה כללית בתיאוריה – הוא רב

 שמקטין עד למינימום את ערך לימודי החול בכל הרמות, מילדות ועד בגרות.  באופן טבעי, רב כזה

ידרוש עבור ילדיו ותלמידיו:

*תלמוד תורה "לאומי" במקום בית ספר ממלכתי דתי, ואפילו "תורני";

*ישיבה קטנה "לאומית" במקום ישיבה תיכונית;

מעולם לא קרתה!
 היתה לי חוויה שלא תיאמן הקשורה לאדישות ציונית-דתית זו כלפי העולים דוברי-רוסית.  כפי שכתבתי
 לעיל, שנה אחת לאחר שאשתי ואני עברנו לכרמיאל – עיר שמחצית מתושביה דוברי-רוסית – נוסד גרעין תורני
 בשכונתנו.  הגרעין נוסד לבקשתם של רבני הציונות הדתית החשובים ביותר בעיני הצבור, ותחת פיקוחם הישיר.
 הגרעין היה יתרון חברתי גדול עבורנו אישית, כפי שכתבתי לעיל.  אך כשפגשתי לראשונה את חברי הגרעין משהו

הפתיע אותי, ובתמימות אמיתית שאלתי: "היכן המשפחות הדוברות-רוסית בגרעין?"
 אפילו יותר נאיבית מהשאלה ההתחלתית שלי היתה התשובה שקיבלתי, שלא אשכח לעולם: "בשביל מה

גרעין תורני זקוק לרוסים?"  זאת היתה תשובתו של ציוני-דתי שהוא תלמיד חכם רציני, ובעל כוונות טובות.
 על הקמת גרעין תורני בעיר כמו כרמיאל ללאלחשוב עד היום זה מעבר להבנתי איך מישהו יכול אפילו 

 משפחות דוברות-רוסית.  לזכותו של הגרעין צריך לומר שהוא הסכים לעודד משפחות דוברות-רוסית לבוא, ולקבלן
 בזרועות פתוחות.  אך עלי להדגיש שהמגמה בה נתקלתי בתחילה עם הגרעין היא מאד טיפוסית לבוגרי הישיבות

הציוניות.  עבורם, "העולים מרוסיה" הם במקרה הטוב מחשבה שנייה.
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 *העדר כל סממן של אקדמציה או רכישת מקצוע בשביל תלמידי הישיבות לאחר גיל

13תיכון.

 קולות כאלה נשמעים בעוצמה רבה כיום בישיבות הציוניות, וייתכן שבקרוב יהפכו לדעה

 השולטת בישיבות.  אך אפילו אם קולות אלה טועים (כפי שאני חושב), אי אפשר להאשימם: אי

 אפשר לצפות מבוגרי הישיבות הציוניות כיום לחשוב אחרת, כי הם מעולם לא ראו עולם של תורה

ההולך בדרך אחרת.

קוק הרב  תלמידי  בין  הבולטים  ההבדלים  מאחורי  עומד  שבאמת  שמה  מאד   ייתכן 

 בישראל לבין תלמידי הרב בצפון אמריקה אינם עניני אידיאולוגיה, וגם לא סוציולוגיה, אלא

 פשוט דרכם בחיים של שני מוריהם הגדולים.  הרב קוק, כפי שהזכרנו, היה אוטו-דידקט, שלא

 כמו הרב שלמד לדוקטורט במסגרת פורמלית.  חייו של כל אחד מהם הפך מודל לתלמידיו, אך לא

 באופן זהה: כמו רשב"י, רבים נסו ללכת בדרכו של הרב קוק, אך מעט מאד מתלמידיו הצליחו

 לרכוש מיומנות בידע כללי מתוך התעניינות אישית, כמוהו.  הדרך בה הוא צעד היתה דרך שמעט

14מאד אחרים הצליחו לחקות.

 מצד שני, וכמו ר' ישמעאל, חייו של הרב עיצבו גישה מעשית כלפי ידע כללי, גישה שרבים

 באוניברסיטה,וגם בישיבה גם יכולים לחקות: הוא עודד את תלמידיו לחפש מצוינות באופן רשמי 

 כפי שהוא עצמו עשה.  הוא גם לא כפה כל מבנה אידיאולוגי עליהם, שיכתיב איך עליהם לשלב את

 שני העולמות השונים.  כתוצאה מהוראתו של הרב בישיבה וממנהיגותו בעלת ההשראה, והדרכתו

 חסרת הכפיה, הוא חינך דורות של רבנים מוכשרים, שמצאו את עצמם מסוגלים ללכת בעקבותיו.

נקרא ומצוות בצפון אמריקה שלא  של תורה  גדול  עולם  ועדיין מנהיגים   אלה האנשים שבנו 

 "חרדי", ושהחזירו עשרות אלפי משפחות לתורה באמצעות עבודתם, ודרך קהילותיהם והמוסדות

השכלה כללית גבוהה.ללא אליהם הם קשורים.  אדגיש: בקושי משהו מהצלחה זו היה מתאפשר 

בדיוק בתחום שבו אז הצלחתם של תלמידי הרב  עד כה,  צדקתי במה שכתבתי   אם 

 הציונות הדתית כה חסרה (כלומר קירוב לבבות לתורה) נובעת משילוב השכלה תורנית גבוהה יחד

 למהעם השכלה כללית גבוהה, והדרישה למצויינות בשניהם כאחד.  ואז מתבקשת שאלה נוספת: 

הוצעו שתי סיבות שונות.דרכו התורנית של הרב לא היכתה שורש בקרב הציונות הדתית? 

 עולים דוברי-אנגלית המודעים לבעיה, ובמיוחד בוגרי ישיבה אוניברסיטה, טוענים לעתים

נכון: ישיבה  תכופות שלא היה מספיק רצון לכך בישיבה אוניברסיטה עצמה, כמוסד.  זה די 

 אוניברסיטה מעולם לא הקימה סניף משמעותי בישראל.  שלא כמו מוסדות אחרים (למשל טורו

אותם. המעניין  אחר  דבר  שום  ולא  לישראלים,  אקדמי  תואר  כל  מציעה  אינה  היא   קולג') 

 ישראלים דתיים טיפוסיים מודעים לעתים קרובות רק במעורפל (במקרה הטוב) לעצם קיומה של

   בכל זאת, עובדה זו לגבי ישיבה אוניברסיטה כמוסד אינה יכולה להסביר15ישיבה אוניברסיטה.

זאת כל קשר לשאלת13 ישיבה ללא "הסדר" רשמי עם צה"ל.  לכאורה שאין לנקודה  והוא גם יעדיף    
 הלימודים הכלליים, אבל למעשה הקשר קיים, והוא: התנגדות לכל "שילוב" של תחום זר עם לימוד התורה, במיוחד
 בשביל אלה שיכולים להיות תלמידי חכמים גדולים.  גם לא בתחום של מקצועות החול, ואפילו לא בתחום קדוש

ממש דוגמת השירות בצה"ל.
  שמא לא אובן, אבהיר את עצמי לחלוטין: די ברור שרבים וטובים הקדישו את חייהם לחזון שבתורת14

 הרב קוק.  תורת הרב קוק היא כה עצומה ועמוקה עד שהיא היתה חייבת להפוך לדרכם של רבים ולא רק מעטים.
 חשוב בתורתו, כלומרחלק כשאני אומר שתורת הרב קוק היה מודל שמעטים יכלו ללכת בעקבותיו, אני מתכוון רק ל

 הערך שהוא ראה בחכמה כללית.  ואפילו לגבי זה, אני טוען, הבעיה אינה חלילה שתורת הרב קוק פגומה, אלא שהכלי
המעשי של השכלה אקדמית פורמלית הוא הכרחי כדי להפכו נגיש ליותר מקומץ אנשים.

  ואף גרוע מזה, ישיבה אוניברסיטה היתה אדישה לגמרי לצרכי תלמידיה הרבנים שעולים ארצה.  ישיבת15
 ר' יצחק אלחנן (חלק ה"ישיבה" של ישיבה אוניברסיטה) אינה מציעה, כפי שהיתה צריכה, מסלול שיכין תלמידים
 לקראת הבחינות של הרבנות הראשית, וכך הסמכתם לרבנות אינה מוכרת כאן בישראל: המוסמכים שלה אינם
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 באמת למה הציונות הדתית כה עוינת ללימודים אקדמיים בישיבות שלה, או למה נכשלה ביישום

טכניקות לקירוב לבבות לתורה, כמו שכבר נעשה בצפון אמריקה במשך דורות.

נוטים לטעון שהבעיה היא העליה, או ליתר דיוק החוסר  ישראלים המודעים לשאלה 

 בעליה.  אלה שבאים הנה הם אלה המעצבים את קהילות ישראל, טוענים, ולא אלה הנותרים

 בחוץ לארץ, אפילו מהסיבות הנשגבות ביותר (כמו ללמד תורה).  בקיצור, גישת הרב מעולם לא

 .  אולי, אילו היה מקבל את ההצעה להיות רבהכאן, לא שםקנתה לה אחיזה בישראל כי הוא היה 

הראשי של ישראל, המצב היום היה נראה אחרת.

 אך המציאות היא שונה.  אם נניח לאפיזודה של הרבנות הראשית (הרב צדק בדחותו את

 ההצעה, אך מסיבות שהן מעבר למאמר זה), העובדה הפשוטה היא שעליה לארץ בין בוגרי ישיבה

(ובמעגלים דומים אחרים) היתה תמיד גבוהה באופן מפתיע.  האישור לכך הוא  אוניברסיטה 

 במספר הגדול של דוברי-אנגלית שאפשר למצוא כמעט בכל קהילה ציונית-דתית בישראל.  הם

 מיעוט, כמובן, אך מיעוט גדול ומשמעותי.  במקומות מסוימים הם אפילו רוב.  בהשוואה לשיעור

העליה הנמוך של יהודים אמריקנים ככלל, זה לא פחות ממהפכה של ממש.

 יותר מזה, עליה זו היא מאד משמעותית לא רק בכמות, אלא גם באיכות.  ככלל, אלה

 האידיאליסטים שבאים לישראל, כולל מספרים גבוהים של רבנים ומחנכים.  אם נתמקד ברב

 באופן אישי, רבים מהטובים בתלמידיו נמצאים כאן בארץ.  ללא שום התאמה למספרם, הם

אך חינוכיות.   עמדות  של  רחב  במגוון  פעילים  והם  גבוהה,  ברמה  וישיבות  ספר  בתי   הקימו 

 כמודלים דתיים במודעות הציבורית הישראלית, ובמיוחד בישיבות הציוניות, הם בקושי קיימים.

 הגדולים שבהם, בזכות חכמתם בתורה, וכריזמה וכשרון יוצאים מן הכלל, היו צריכים להיות

 בחזית הקדמית של הנהגת הציונית-דתית.  אך במקום זאת הם זוכים בעיקר להתעלמות, וכאשר

 דעותיהם מוכרות, הן זוכות בדרך כלל להתנגדות, ולעתים תכופות לא בצורה כה עדינה: "לא מפיו

אנו חיים!"  אין צורך לומר שהם לא נתפסים כמודלים לחיקוי בישיבות הציוניות. למה לא?

 אני חושב שהסיבה האמיתית היא בעצם די פשוטה.  זה לא קשור להעדרה המוסדי של

ישיבה אוניברסיטה בישראל, וגם לא למספר העולים מהמעגלים הרחבים שלה בארצות דוברות-

 אנגלית.  אלא זה פשוט משום שעד כמה שמיעוט יכול להיות בעל השפעה, לרוב יש עדיין זכות

 מלאה להתנגד לדעותיו, וזה בדיוק מה שקרה כאן.  האמת הפשוטה היא שהישיבות הציוניות

 התנגדו במידה רבה לעצם המודל של תורה המשולבת עם אקדמיה, קריירות, וסממנים אחרים

של החברה בת ימינו.  בישיבות הציוניות בחרו בדרך של "תורה לבד".   הרב פשוט הפסיד בקלפי.

 במבט ראשון נראה שאין שום דבר רע בכך.  לתלמידי חכמים יש זכות מלאה לחנך ולפעול

 כפי שהם רואים לנכון, אפילו אם זה כולל דחיית דרכים אחרות בתורה.  אך אני טוען שנושא זה

 הוא שונה.  אם היה מדובר בשיטת הלימוד או אפילו בגישות מנוגדות לפסיקה הלכתית, לא היה

כל צורך להמשיך את הדיון בכלל.  אך שוב, הנושא כאן שונה.

 למה הוא שונה?  כי החלטת הישיבות הציוניות להתנגד לאקדמיה ולקריירות עבור רבנים

 היא החלטה מאד יקרה, שאת מחירה המוגזם הם רק החלו להבין.  מחירה הוא הנהגה רבנית

ביותר בישראל. הגדולים  רוב חברי המגזרים  על  כדי להשפיע  וניסיון מספיקים   ללא הכשרה 

יעילה לציונות  במלים אחרות, המחיר הסופי שיש לשלם הוא העדרותה של "תנועת תשובה" 

הדתית.  אני לא מוכן לשלם מחיר זה, ולכן במאמר הזה אני מתחנן לשינוי.

 יכולים לשמש כרבנים בבתי כנסת, שכונות או ערים.  גם בית ספר "אריאלי" לחינוך יהודי בישיבה אוניברסיטה לא
 נקט מעולם בצעדים שיבטיחו שתאריו יוכרו כתעודות הוראה בישראל (עובדה שגרמה לי אישית קשיים כמורה).  בכל
מקרה, אם כמוסד היתה ישיבה אוניברסיטה מקדישה תשומת לב לישראל, היתה לה בוודאי השפעה גדולה יותר כאן.
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 אני מתחנן מהישיבות הציוניות לאפשר, לעודד, ואפילו לדרוש הכשרה אקדמית פורמלית

 לתלמידיהן.  הדרישה למצוינות צריכה להיות ערך חשוב לא רק לקודש, אלא גם לחול.  לפני יותר

 מדור, כשצורך השעה היה לשלב לימוד תורה עם שירות בצה"ל, נוסדו ישיבות ההסדר, והן הוכיחו

 שאפשר לא רק לשלב בין השניים, אלא שבוגרי השילוב עובדים את ה' בצורה מלאה יותר על פי

 תורתו, מאשר בחורי הישיבות בעולם ה"תורה לבד".  התוצאה היתה קידוש ה' עצום!  עבורנו,

תנועות ה"הסדר" היתה ונותרה דבר של לכתחילה.

 באמריקה, הרב היה מודל לשילוב שונה: ישיבה ואוניברסיטה ביחד.  גם כאן הניסיון

 מוכיח שהשניים יכולים לא רק להשתלב ביושר ובהגינות, אלא שרבנים שהם בוגרי השיטה הזאת

אינה קרובות  שלעתים  המודרנית,  בחברה  וחיזוקה  התורה  לשמירת  ביותר  כיעילים   הוכחו 

 מסבירה פנים לחיים של עבודת ה'.  כמו ישיבות ההסדר, שילוב הישיבה והאוניברסיטה יחד מביא

לעבודת ה' בצורה מלאה יותר מאשר "תורה לבד".

 האתגר הבא לישיבות הציוניות, אם נצמיח את ההנהגה הרבנית שאכן יכולה להשפיע על

 מליוני ישראלים, הוא שילוב של תורה לא רק עם הצבא בזמן שנות ה"הסדר", אלא גם עם

 האקדמיה בשנים לאחר מכן.  לרוע המזל, הגיוס לצה"ל מונע לימודים אקדמיים לבחורי ישיבה

 בשנים שאחרי בית ספר התיכון.  השילוב הקודם של ישיבה ושירות צבאי בישיבות ההסדר כבר

 מונע הוספת אלמנט שלישי נוסף.  ובכל זאת, אין כל סיבה לכך שתלמידי ישיבה הממשיכים

(ובמיוחד) אלה שיהיו לרבנים ומחנכים בישראל  ללמוד גם לאחר חמש שנות ה"הסדר", כולל 

 וראשי ישיבה, לא ישיגו תארים אקדמיים יחד עם לימוד התורה.  אין כל סיבה לכך שלא יהיו

 אנשים מגוונים אם עיסוקים רציניים פרט ללימוד תורה באופן ישיר.  הרב קוק מבקש מאיתנו,

ככלות הכל, להכניס קדושה לכל תחומי החיים.

בקיצור, ל"תנועת תשובה" ציונית אמתית שלא יהיה סתם חיקוי של הישיבות הלא-

  פתוחים לגישה ה"חרדית",שאינםציוניות, היכול להשפיע דווקא על אותם מליוני הישראלים 

 אנו זקוקים לרבנים ציונים וגם לבעלי-בתים עם רקע תורני, שהם אנשים "נורמליים" החיים

   "נורמליות" אינה, כמובן, מצב יהודי אמיתי.  עם ישראל אינו עם נורמלי,במקומות "נורמליים".

 ואל לו לנסות להפוך לכך.  אך כמו שעשיתי קודם לכן (לגבי "מקומות נורמלים"), גם כאן אקיף

 את השאלה באמצעות הגדרת ה"נורמליות" כדרך החיים הרגילה בעם ישראל, למרות שעם זה

 בעצמו אינו כך-כך "נורמלי".  רבנים "נורמלים" הם תלמידי חכמים רציניים ששואפים למצוינות

 לא רק בתורה, אלא גם בשירותם הצבאי; בתחומים אקדמיים מהיסטוריה וספרות ועד פיסיקה

ועד ועד הנדסה, מארכיטקטורה  ועד משפטים, מפסיכולוגיה   ומתמטיקה; במקצועות מרפואה 

 נגרות.  אלה הם הרבנים שיכולים לכבד מעומק הלב ובכנות את חייהם של ישראלים שאינם

 שומרי תורה ומצוות, ולשמש כמודלים חיים לאישור השילוב של חיים "נורמלים" כאנשים, יחד

 עם התחייבות עמוקה לתורת ה' כיהודים.  מה שבפועל עבד עבור הרב ותלמידיו בארה"ב, יכול

 וחייב לפעול גם כאן בישראל.  ולמעשה, באותו תחום שבו רבני ישראל אכן טרחו להשתלב –

 בצה"ל – הם אכן פעלו גדולות!  המשימה לבנות מדינה יהודית הופכת את זה ליותר קריטי כאן

מאשר בכל מקום אחר בעולם.  תורת ארץ ישראל דורשת זאת.

 חובה להדגיש שה"נורמליות" המתוארת כאן היא בהשכלתו של האדם ובאינטרסים שלו,

 אך לא באידיאליזם שלו ולא במסירותו לתורה.  "נורמליות" כפי שאני מתכוון אינה בינוניות

 בעבודת ה'.  ייתכן שאנשים רבים בישיבות הציוניות יתקשו להאמין, אך תשוקה לתורה ולעם

 ישראל (ובמיוחד להחזיר את עם ישראל לתורה!) אינם נמצאים בשום מקום בעולם יותר מאשר
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אינטרסים עם  יחד  לתורה  עמוקה  מחויבות  של  השילוב  אוניברסיטה.   ישיבה  בוגרי   בקרב 

נורמליים, קריירה, והשכלה כללית רצינית – הוא מתכון חזק מאד להצלחה בעבודת הקודש.

 אך בחברה הציונית-דתית בגדול, הדעה הנפוצה אומרת בדיוק את ההיפך.  כאן בישראל

 ההנחה היא שכאשר אדם בוחר בתוכנית לכל תואר אקדמי (שאינה בחינוך), או לכל קריירה

לעיסוקים עורפו  את  הפנה  כבר  שהוא  אומר  זה  התורה,  לימוד  את  ישירות  כוללת   שאינה 

16אידיאליסטיים, והחליט שלא להקדיש את חייו להרבצת התורה.

 מגמה זו מסבירה באופן חלקי למה כל התפיסה של "גרעין תורני" מסתובבת סביב רעיון

 ה"כולל".  אם רעיון הגרעין התורני הוא לחזק קהילות דתיות בערים מעורבות ולקרב לבבות

משפחות ישיבתי,  רקע  בעלות  גיוס משפחות דתיות  להשיג זאת באמצעות  אפשר  אז   לתורה, 

 שבפועל עובדות במגוון מקצועות.  משפחות כאלה יכולות לתרום לקהילה דתית נאבקת לא פחות

מאשר אברכים הלומדים בכולל.

 למעשה, לעתים קרובות אנו שומעים על בוגרי ישיבות הסדר המתלוננים עד כמה הקשר

ולעסוק בקריירה.  אולי נחלש, לאחר שעזבו את הישיבה כדי להקים משפחה   שלהם לתורה 

 האתגר הרוחני של גרעין תורני הוא בדיוק מה שהם צריכים!  ככלות הכל, משפחות בדיוק כמו

 אלה היו פעם בחזית ההתיישבות ביש"ע!  אבל במקום זאת, כל גרעין תורני נבנה בעיקר ככולל או

 מקצועות אחריםללא כישיבה.  שוב, הרעיון המוביל הוא שכדי "לחזק" את התורה, רק אנשים 

יתאימו.

נמנע מלהשתמש במילה "חרדי" אני  בגלל שכל כך הרבה אנשים חושבים כך,   בדיוק 

 (בתחילת מאמר זה הבטחתי להסביר מדוע).  בקיצור, הצורה בה אנו משתמשים במילה הזאת

  יהודיכלפשוט מעליבה את הציונות הדתית.  לפני כשני דורות השתמשו במילה זאת כדי לציין 

 שהמשיך לשמור מצוות למרות הלחצים האנטי-דתיים הכבדים שהיו בישראל בתקופת הקמת

 המדינה.  אכן, כאשר דבר ישעיהו על "החרדים אל דברו" (סו, ה), הוא התכוון לאנשי יושר שלא

 נתנו לשום לחץ חברתי או אחר למנוע אותם מעבודת ה'.  לא נרמזת בפסוק כל צורה מסויימת של

 לבוש, גם לא שחור.  כשעזרא דיבר על "החרדים במצו8ת אלוקינו" (י, ג), הוא התכוון לאלה שאכפו

 את מצוות התורה (במקרה זה איסור נישואים לנשים זרות).  אם אדם צריך לשרת בצבא או לא,

 או ללמוד באוניברסיטה, זו פשוט לא היתה הנקודה.  כך שאם אנו מאמינים שעבודת ה' בימינו

 ובמקומנו דורשת שירות צבאית והשכלה כללית גבוהה, אז השימוש במילה "חרדי" עבור כל דבר

 אחר הוא פשוט עלבון.  בחלק הבא אציע מונח טוב יותר, מונח המתאר טוב יותר את המציאות

ואינו פוגע באף אחד.

 אך כעת הנקודה היא זו: לעתים קרובות מדי, בישיבות הציוניות מיוחס חסרון בעבודת

 ה' לכל מי ששונה בסגנון או בתוכן ממה שבדרך כלל נקרא "חרדי".  בלשון פופולרית, "להתחזק"

 בתורה פירושו לחיות קרוב יותר לסגנון חיים זה.  למעשה, במעגלים רבים – אפילו ישיבת ההסדר

 נתפסת כנחותה יחסית לישיבה גבוהה ציונית של "תורה לבד".  אפשר להתווכח על כל הנושאים

 בו יחפשוהאחרון לדוגמה, כשהגרעינים התורניים מחפשים משפחות, הם הולכים לישיבות, אך המקום 16
 הוא אוניברסיטת בר-אילן: "לא מחפשים אידיאליסטים באוניברסיטה", כפי שמישהו אמר לי כשהעליתי את הרעיון.

 בו תחפש הוא ישיבההראשון הערה זו הפתיעה אותי, כי בארה"ב, כשאתה מחפש יהודים אידיאליסטים, המקום 
אוניברסיטה.  אז למה לא לחפשם בבר-אילן, האוניברסיטה הדתית של ישראל?

 אני לא מסוגל לשפוט עד כמה הערה שלילית זו על בר-אילן היא באמת נכונה, אך דבר אחד בטוח: נכונה או
 לא, היא משקפת במדויק את הדעה הנפוצה הרווחת בישיבות הציוניות כיום.  דעה נפוצה זו אינה קשורה לבר-אילן
 כשלעצמה, אלא לצורת חשיבה כללית: "אנשים המלאים להט ותשוקה לתורה אינם לומדים באוניברסיטה."  דעה זו

מאפיינת גם את האנשים המצטרפים לגרעינים תורניים.
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 האלה, כמובן, אך הנקודה שלי ברורה: אני מכחיש שסגנון חיים "חרדי" הוא קנה-המידה לפיו יש

לבחון את עבודת ה'.  ישיבות הסדר וישיבה אוניברסיטה כבר הוכיחו שזה לא כך.

 לסכום, גדולתו של עולם הישיבות הציוניות נובעת ממחויבותו האינטנסיבית לתורה.  אין

להפחית במקום  פורמלית,  שהשכלה  הוכיחו  ותלמידיו  הרב  אך  מעוצמתה.   לעולם   להפחית 

 מעוצמה זו, אכן מטהרת אותה והופכת אותה לכלי חזק בהרבה בידי מנהיגים ומחנכים.  כשאני

מתחנן מהישיבות הציוניות להכשיר רבנים "נורמלים", לכך התכוונתי.

  ג.  שתי דרכים בעבודת ה': תחינה לשינוי

 כאמור, המילה "חרדי" מדכאת ויכוח רציני על משמעותה האמיתית של עבודת ה'.  גם

או "לא-ציוני"  דתי",  "ציוני  כמו  דלות,  די  הן  יהודים  של  קבוצות  על  אחרות  דומות   תוויות 

 "חילוני", שלרוע המזל נאלצתי להשתמש בהן.  מאמר זה אינו המקום לבחון את כל הבעיות

 בביטויים אלה.  במקום זאת, אני רוצה להציע פתרון חלקי לבעיה הסמנטית: במקום לסמן

שונים של קבוצות סוגים  חיוביים המתארים  עדיף לחפש מושגים  יהודים שומרי מצוות,   של 

.  אני מציע את שני המושגים הבאים: "תורה מבפנים" ו"תורה פתוחה".עבודת ה'

 היחידה"תורה מבפנים" מתאר השקפה בה לימוד התורה ושמירת המצוות הם הסיבה 

 למעורבות בעולם.  אם אין קמח, אין תורה, ולכן חייב אדם להתפרנס.  יותר מזה, מצוות התורה

 דורשות מאדם לפעול הדדית עם משפחתו, עם קהילתו, ועם החברה שבתוכה הוא חי, בתחומים

 שונים רבים ובמגוון רמות שלא כולם "קדושים" ישירות.  וגם בניית המוסדות שנדרשות בכל

 קהילה דתית דורשת כמות לא קטנה של ידע ומאמץ "חילוני".  כך, ההשקפה שאני מכנה "תורה

 מבפנים" אינה צריכה להיות צרת-אופקים, ואינה חייבת להכתיב יצירת קהילות סגורות לחלוטין.

 במידה שמעורבות רקאלא פירושה הוא שמעורבות פעילה בחברה מסביב יכולה להיות מוצדקת 

ניקח נכון במיוחד אם   כזו נדרשת כדי להקל ישירות על לימוד התורה ושמירת המצוות.  זה 

ידי החברה  בחשבון את האיומים הממשיים מאד על החיים הדתיים, המוצבים שוב ושוב על 

שסביבנו.

 כך "תורה מבפנים" פירושה שהקריטריון לפיו אנו שופטים את העולם – והמידה בה

 התורה.  העולם הופך כלי לקיום המצוות.  רק כך יש לו מתוךעלינו להיות מעורבים בו – הוא רק 

משמעות.

 השקפת "תורה פתוחה", מצד שני, רואה את הדברים מהכיוון ההפוך.  היא מצהירה

 התורה בתודעת האדם.  ה' יצר את בני האדם ושם לפני ש"דרך ארץ" במובן הרחב ביותר באה

 אותם בעולם שהוא רב-פנים ומלא באתגרים, בציפיה שכל אחד יימצא עיסוק משמעותי בתוכו, כל

 מושרשת אחד בהתאם לטבעו, כישוריו, והפוטנציאל שלו.  הערכה חיובית זו של "דרך ארץ"

בצלם אלוקים שבאדם.

 אך החיים בעולם הם עיסוק שאינו ניטרלי מוסרית או רוחנית.  יחד עם הפוטנציאל לבנות

 וליצור ולעשות דברים טובים, העולם מספק לנו גם סכנות ופיתויים, ואת הפוטנציאל לעשות רע.

 ולכן ה' נתן לנו את תורתו: בצפותה מבני האדם לחיות חיים מלאים, התורה מלמדת אותם לקדש

את חייהם.

 לכן אין זה מקרה שכמה תנועות מודרניות השותפות להשקפת התורה הפתוחה תיארו

 את עצמן בסיסמאות ממוקפות של "תורה ו-": הראשונה היתה "תורה עם דרך ארץ", שנבחרה על
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 ידי הרב שמשון רפאל הירש כסיסמתם האידיאולוגית של יהודי גרמניה יראי שמים, עליה הם

 שמרו בגאווה עד שקהילותיהן נמחקו מעל פני האדמה.  השניה, "תורה ועבודה", היתה פעם

 הסיסמה העיקרית של הציונות הדתית.  האחרונה, "תורה ומדע", היתה ונותרה המוטו של ישיבה

אוניברסיטה ("מדע" פירושו אקדמיה).

  דבר נוסף.  במהותן, כולן מציעות שהתורהוגםהמשותף לכל הסיסמאות הללו הוא תורה 

אותה להגשים  חייבים  שמים  יראי  יהודים  למציאות,  להפוך  כדי  אונים.   חסרת  היא   לבדה 

 בתחומים רבים ושונים של החיים.  האלמנט השני בכל אחת מהסיסמאות מאשר זאת: התשוקה

נובעת וגםלתורה  האלה  הדומות  מהסיסמאות  אחת  כל   – למדע  או  לעבודה  או  ארץ   לדרך 

 הצטמצמה, בכך שהיא לא יושמה על החיים במובן הרחב ביותר על ידי עצמהמהתחושה שהתורה 

 יהודים דתיים.  (לתחושה זו הדים עמוקים במחשבתו של הרב קוק.)  רק באמצעות חיים מלאים

 אנו יכולים לחיות את התורה במלואה.  מאחר שרק כך יכולה התורה להשיג את יעדה: לקדש את

העולם.

 אך ההיסטוריה מלמדת אותנו שקהילות שהשקפתן היא השקפת "תורה פתוחה" אינן

מאנשים מורכבת   – הרבנית  המנהיגות   – שלהן  הרוחנית  האליטה  אם  אלא  להצליח   יכולות 

המאמינים ומדגימים אותם אידיאלים.  אחרת, הן נדונות לכישלון.

 גרמניות אורתודוקסיות יהודי גרמניה יראי ה' התחבטו בבעיה זו שנים רבות.  קהילות

 הצליחו ליצור אקדמאים ובעלי מקצוע יראי שמים, אך לא הצליחו במידה רבה ליצור אנשים

לשמש  מידה  באותה  מסוגלים  מעולים  גםשהיו  אווגםכאקדמאים  ישיבה  כראשי  להצטיין    

 פוסקים.  אפשר שהאורתודוקסיה הגרמנית היתה מצליחה לבסוף לעשות זאת (במיוחד בישיבת

 ברלין) אם קהילותיה לא היו נרצחות באכזריות.  לעולם לא נדע.  אנו יכולים רק להתאבל על

קהילות של תורה שאבדו ואינן, אך לעולם לא יישכחו.

ועבודה" "תורה  תנועת  ברמה בישראל,  גבוהה  תורנית  בהשכלה  עסקה  לא   מעולם 

 מוסדית, לפחות לא עד השנים האחרונות.  כך במשך דורות היא איבדה כל הזדמנות להשפיע על

 האופי הרוחני של הציונות הדתית, באמצעות הצמחת תלמידי חכמים ורבנים עם השקפת עולם

  לדעתי, כישלון זה הוא אחת הטרגדיות הגדולות של מדינת ישראל.17של "תורה פתוחה".

 אפשר לומר משהו דומה על אוניברסיטת בר-אילן.  בר-אילן היא אוניברסיטה מצויינת,

 בוחרים לרכוש תארים אך אין לה ישיבה גדולה.  מעט מאד מועמדים רציניים לרבנות או דיינות

 אקדמיים בבר-אילן יחד עם לימודי התורה שלהם.  אך המעשה הגדול שבאמת יכול להרחיב את

לישיבה את ה"כולל" שלה  תרחיב  זה: שבר-אילן  בדיוק  הוא  הציונים  של הרבנים   השכלתם 

 הציונית הגדולה והחשובה ביותר בכל ישראל.  עליה לאמן תלמידים שיתכוננו לבחינות הרבנות

 הראשית, תוך השגה בו זמנית של תארים אקדמיים בכל מקצוע שהם רוצים בו.  אולי אפשר

לייסד ישיבות שיעשו "הסדר" דומה גם עם אוניברסיטאות אחרות בארץ.

  עקרוני באוניברסיטה עצמה, וגם לא בישיבה.כל שינויאדגיש שעשייה זו אינה מצריכה 

 אוניברסיטהלצד לתקן את אופי הישיבה או האוניברסיטה, אלא ליצור ישיבה גבוהה אינו הרעיון 

 רצינית.  אף אחת אינה דורכת על בהונות השניה.  כמו כן, אף אידיאולוגיה כפויה אינה צריכה

 להכתיב כיצד יש לשלב בין השתיים.  אלא שתלמידי חכמים המתכוננים להיות רבנים, שהם בו

  כדאי לציין שתנועה זאת נוסדה דווקא ע"י יוצאי גרמניה, וגם השחינוך הדתי בארץ היה מופקד בידיהם17
 במשך שנים רבות.  גם בארץ, כמו בגרמניה, שיטה זאת פעלה גדולות.  רבים זכויותיה, ואסור לזלזל בהן.  אבל כידוע,
 היו לה גם כשלונות רבים.  וכמו בגרמניה, היא לא הצליחה לגדל הנהגה רבנית מתוך שלה.  וראה להלן דברי הרב

סולובייצ'יק על יראת ה' ותלמוד תורה אצל אנשי "תורה עם דרך ארץ" בגרמניה.
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 בזמן סטודנטים בוגרים, ימצאו בעצמם את הדרכים לשלב בין שני העולמות, ויצליחו להתמיד

 בשניהם.  כך בדיוק תיאר פעם הרב עצמו את ישיבה אוניברסיטה (מתוך "הרב", בעריכת אהרון

):230רקפת, עמ' 

 באופן כללי, סינתזה היא שטחית.  היא אפולוגטית, הוא מחקה אחרים, והפרט

 מאבד את ייחודו.  אפילו מורנו הגדול הרמב"ם לא הצליח בניסיונותיו להשיג סינתזה.

 גדולת הישיבה [אוניברסיטה] נובעת מכך שהיא ישיבה אמתית וגם מוסד אקדמי יאה.

סינתזה ופשרה...  אני גאה כאשר תלמיד שלי הוא גםללאשתי המחלקות מתפקדות    

 תלמיד חכם וגם סטודנט רציני באוניברסיטה.  אילו היתה סינתזה, שני ההישגים ביחד

היו נחלשים!

 מצב זה, שנשמע כמו פנטזיה אבסורדית כאן בישראל, כבר היה המציאות בישיבה אוניברסיטה

 במשך שלוש או ארבע דורות.  הרב עצמו היה גאה בעובדה זו, וברגע של התלהבות הוא פעם העיר

):232-3("הרב", עמ' 

 הישיבה [אוניברסיטה] השיגה דבר שהיה חסר בתולדות ישראל מאז תור הזהב

בספרד.  הישג זה הוא השילוב בין תלמיד חכם ואקדמאי... 

 בגרמניה הייתי עד לשילוב ומיזוג של הכשרה אקדמית מודרנית עם יראת שמים

 וקיום המצוות.  אך הישיבה עושה משהו אחר.  הישיבה היתה עוד יותר שאפתנית ונועזת.

 היא הכריזה על יעד גבוה יותר, השילוב של הכשרה אקדמית מודרנית עם "לומדות", עם

 למדנות רבנית קפדנית ברמה הגבוהה ביותר.  בוגר הישיבה, אם הוא רב או סוחר, עורך

דין או רופא, הוא גם תלמיד חכם... 

גבוהות.  אף ישיבה יכול להעיד שרמת השיעורים בישיבה הגיעה לרמות   אני 

 אחרת כאן באמריקה או בארץ ישראל השיגה רמה כזו.  אני אומר זאת למרות מה שכמה

התרשמתי לא  ישראל.   בארץ  שלהם  הישיבות  לגבי  טוענים  ה"מזרחי"   מאנשי 

מהצהרותיהם.  אף ישיבה לא עברה או התעלתה על הישיבה שלנו... 

 ברור שכאשר אמר הרב את הדברים האלה בשנת תש"ל, עולם הישיבות הציונית היה

 עדיין בחיתוליו.  מאז התרחבו ישיבות ה"מזרחי" שעליהן דיבר הרב לעולם של תורה מלא חיים,

בדור הציוניות  הישיבות  של  צמיחתם  למעשה,  מצוינות.   של  ביותר  גבוהים  סטנדרטים   ועם 

 האחרון הוא הישג עצום בקנה-מידה היסטוריים.  עובדה זאת צריכה להיות מקור לגאווה גדולה

לכל יהודי שאוהב את התורה.

הישיבות של  רגילה  הבלתי  בהצלחה  בשמחה  והכירה  הודתה  אוניברסיטה   ישיבה 

 הציוניות במלים ובמעשים, באמצעות עידוד אלפים מתלמידיה ללמוד בישיבות ההסדר בעשורים

 אך זה די בולט שבכיוון הנגדי, לא היה כל עניין מצד הישיבות הציוניות לגמול טובההאחרונים.  

כנית היא שאם עולם התורהבאמצעות למידה מישיבה אוניברסיטה.    במקום זאת, התגובה המ?

זו אינה תורת ארץ  מחוץ לישראל שונה מהישיבות הציוניות בדרך כלשהי – זה משום שדרך 

ולכן אינה מתאימה לכאן.  אך אני מציע שתורת ארץ ישראל  תהיה פתוחהאמיתיתישראל,    
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 בהרבה לרעיונות של אחרים, במיוחד כשהם באים מעולם של תורה.  אני מקווה שמאמר זה יעזור

לשנות את הדברים.

 נסכם את דיוננו על ישיבה אוניברסיטה.  ייתכן ש"תורה ומדע" יכולה להיות מסובכת

 כסיסמה ממוקפת, אך היתה לה הצלחה יוצאת מן הכלל כמציאות דתית.  ישיבה אוניברסיטה

 נמצאת במרכז עולם מלא חיים של "תורה פתוחה" בצפון אמריקה כיום.  אין כל סיבה לכך

 שעולם כזה לא יכול (או לא צריך) להיות גם מציאות במדינת ישראל.  זאת אומרת שאין כל סיבה,

פרט לחוסר רצון מצד הציונית הדתית עצמה.

ו-" נמנעו במידה רבה מסיסמאות ה"תורה   וזה מחזיר אותנו לישיבות הציוניות.  הן 

 השונות בהן דנו עד כה, והן עשו זאת משתי סיבות טובות.  ראשית, נראה שסיסמאות כאלה

 גורעות ממרכזיות לימוד התורה.  שנית, נראה שרעיון ה"תורה ו-" – הרומז שקיים תחום כלשהו

 מחוץ לתורה – מתנגש בהרמוניה ובאחדות שהן כה מרכזיות במחשבת הרב קוק.  במקום זאת,

מעין- במונחים  קרובות  לעתים  משתמש  הוא  עצמו,  את  מתאר  הציוניות  הישיבות  כשעולם 

 פוליטיים כמו "תורני" או "חרדי לאומי".  אך חשוב יותר, בתיאור השקפתו, הוא מדבר בקביעות

על "תורת ארץ ישראל".

 הטרמינולוגיה היא מאד חושפנית.  קודם הזכרתי שלהשקפת התורה הפתוחה יש הדים

כה שנראות  ו-"  "תורה  לסיסמאות  מובילה  היא  כן,  אם  מדוע,  קוק.   הרב  בתורת   עמוקים 

מרוחקות מהשקפתו ההרמונית של הרב קוק?

 התשובה קשורה לפער בין הממשי לאידיאלי. בתקופת הגאולה, לפי הרב קוק, התורה

 תקיף את כל תחומי החיים, וזה ישתקף בחייהם הממשיים של כל שלומי אמוני ישראל.  אז

התורה אכן תהיה "תורת ארץ ישראל".  הבעיה היא שעדיין לא נגאלנו.

גדול מהחיים  עדיין, חלק  והמלא בסתירות, חסר-הגאולה   אינובעולמנו הלא מושלם 

ו-".  כל הסיסמאות הללו  נראה כחלק טבעי מהתורה, ולכן אנשים מדברים בצדק על "תורה 

 משקפות עולם שזקוק נואשות לתיקון, ולא עולם אידיאלי של תורת ארץ ישראל.  המונח שאותו

  את האידיאל המוחלטוגםהווה לא מושלם גם אני מעדיף, "תורה פתוחה", מתאר תהליך שכולל 

 של הרב קוק.  אפשר אפילו לתאר את "תורת ארץ ישראל" כעולם בו ההבחנה בין "תורה מבפנים"

ו"תורה פתוחה" לבסוף נעלמת.  אך במציאות העכשווית שלנו היא עדיין מאד קיימת.

 העובדה שעולם הישיבות הציוניות מעדיף את האידיאל ההרמוני משתקפת במושג תורת

 ארץ ישראל, ובו בזמן מסלקת את מושגי ה"תורה ו-" שמשקפים לעתים קרובות מציאות הכוללת

 סתירות רבות, מראה שזהו עולם של אידיאליסטים.  אך הדגשת אידיאלים מושלמים במדינה

 מאד לא מושלמת כמו ישראל יכולה להצביע גם על כישלון רציני בעבודת ה'.  ה' מצפה שנעבוד

 אותו מתוך עולם של בדיעבד.  התעקשות על "לכתחילה" בעולם של "בדיעבד" אינה רק עיוות של

18הפסיקה ההלכתית, היא גם לא מאפשרת לעבוד את ה' באופן מלא בתחומים לא-הלכתיים.

הציונות הדתית מראה כיום שהיא כל הזמן מחפשת "לכתחילה", אפילו כשזה במחיר של התרחקות18   
 גדולה אף יותר מהציבור הרחב.  ההתפרצות האדירה של שכונות ויישובים לדתיים בלבד, והנזק הענק שהיא גורמת
 לקהילות המעורבות, הם חלק מזה.  הרצון לצמצם עד למינימום את הלימודים הכלליים בבתי הספר, כך שנושאים
 "חילוניים" לא יפגעו בלימוד התורה, הוא חלק נוסף.  אך דוגמה נוספת לחיפוש "לכתחילה" היא הנטייה להחמיר
 מאד בפסקי הלכה, אפילו כאשר פסיקה כזאת מרחיבה את הפער בין ישראלים שאינם שומרי מצוות לבין הקהילה
 הדתית.  הנטייה להחמיר קיימת בתחומים רבים, אך היא בולטת ביותר בכל הקשור להפרדה בין המינים בכל מיני

מצבים.  הפסיקה בעולם הישיבות הציוניות נוטה להיות די מונוליתי באופן כללי, אך במיוחד בתחום זה.
 חומרות כשלעצמן אינן דברים רעים.  היינו מקווים ש"חומרות" בישיבות הציוניות היו רווחות בתחום "בין
 אדם לחברו" לא פחות מ"בין אדם למקום".  אי אפשר למדוד זאת, ואף אחד לא צריך לנסות.  אך חשוב מאד להדגיש

שלציונות הדתית יש הישגים עצומים בתחום של "בין אדם לחברו".
 הדוגמאות רבות מספור, אך לדעתי לא יכולה להיות דוגמה יפה יותר מאשר בתחום האינטגרציה האתנית.
 מדהימים ביותר הם המאמצים העצומים של הציבור הדתי בשכונות עירוניות בתחום מאד קשה: הכנסת עולים
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שבתוך מה  כל  לא  גם  כך  "לכתחילה".   של  עולם  אינו  לקהילותינו  שמחוץ   העולם 

 קהילותינו.  ובכל זאת, אנו מתעקשים על "לכתחילה" בתחומי חיים מרכזיים, אפילו כשזה בסופו

 של דבר מזיק במצב ה"בדיעבד" של חיי המציאות בישראל.  התמקדות בהתעקשות מוטעית זו

 יכולה לעזור לנו להשיב על השאלה המרכזית באמת שלנו כאן: האם הישיבות הציוניות הן ביטוי

להשקפת עולם של תורה פתוחה?

 על פני השטח, התשובה נראית בתחילה כמו "לא".  פשוט החלף את הכיפה הסרוגה

 בכובע שחור, ועותק של "אורות" ב"מכתב מאליהו", ותקבל אדם שהשקפתו וסגנון חייו אינם

 שונים באופן משמעותי מתלמיד הישיבה הלא-ציוני הממוצע.  אנשים רבים גאים מאד בעובדה זו,

ומכאן התווית "חרדי לאומי".

 אך אם אנו מותירים מאחור את הרשמים שעל פני השטח וחופרים עמוק יותר, הדברים

יכולים להיות שונים.  המחויבות הרגשית לישראל כמדינה יהודית אינה משותפת לישיבות הלא-

   צורת החיים אולי דומה, אבל חלק מהאידיאלים שונים19ציוניות.  וכך כמובן השירות הצבאית.

מאד.

 לכן, האם הציונות הדתית כיום משקפת השקפה של תורה פתוחה?  הניחוש שלי הוא

  ויישובי יש"ע הם הישגים גדולים20שבתיאוריה היא עושה זאת, אך לא למעשה.  ישיבות ההסדר

 ואפילו עצומים בקנה מידה היסטוריים!  אבל לא רק בהם נצא ידי חובתנו ליישם את תורת הרב

בעובדה אלא  קוק,  הרב  במחשבת  אינה  הבעיה  המודרנית.   ישראל  של  הממשי  בעולם   קוק 

 שתלמידיו עדיין לא הצליחו להגשים את תורתו ברוב תחומי החיים.  וזה נובע דווקא מכך שהם

 מתנגדים מיד ובחריפות לכל דבר שמתאים לעולם ה"בדיעבד".  עיסוק יתר בפן הגאולה הסופית

 שבתורת הרב קוק הביאה להצרת ההשקפה ביחס לאפשרויות החיים הממשיים על פי התורה

במדינת ישראל, כפי שהם כעת.

מאד הרבה  ידרוש  ישראל  ארץ  תורת  להגשמת  מעשיות  דרכים  אחר  אמיתי   חיפוש 

 פתיחות, ומוכנות כנה ללמוד מאחרים.  עולם סגור לא ימצא לעולם דרכים ליישום תורה פתוחה,

 ואפשר שזה נמצא בשורש הבעיה.  העובדה היא שבישיבות הציוניות יש לחץ עצום לציית בנושאים

 השקפתיים והלכתיים.  רבנים או ישיבות בודדים שאינם מצייתים למה שמקובל בדרך כלל ברוב

 הישיבות זוכים להתעלמות, לפעמים לזלזול בערכם, ומדי פעם אפילו לנידוי.  אני מדגיש שמה

 אתיופיים לבתי הספר ולקהילות שלנו.  אני אישית זכיתי להיות חלק מכך כמורה בתיכון בכרמיאל, ועצם הזכות
 להשתתף בו היה משהו שתמיד אהיה אסיר תודה עליו.  הרצון הטוב האישי שגילתה תמיד הציונות הדתית כלפי
 קהילה זו הוא דוגמה מרשימה למצויינות ב"בין אדם לחברו", אפילו אם איננו יכולים להיענות לכל צרכי העולים,

ואפילו אם מצווה עצומה זו עברה במידה רבה ללא תשומת לב רבה בתודעה הציבורית.
 דוגמה מרשימה נוספת של אינטגרציה אתנית היא עובדת חיים פשוטה אך נהדרת בכל קהילות הציוניות
 הדתית: ספרדים, אשכנזים ותימנים חיים יחד, לומדים יחד, עובדים יחד, ומקימים משפחות יחד.  המחסומים
 האתניים של העבר התפוררו, ותחושה אמיתית של אחווה תפסה את מקומן.  כל עולם התורה צריך ללמוד מכך.  זו

דוגמה חיה של "לכתחילה" שהתממשה במלואה בעולמנו כיום, לא כנושא של אידיאולוגיה, אלא כדרך חיים.

  הבדל מדהים נוסף הוא לימוד תורה לנשים ברמה גבוהה, שגם הוא אינו משותף לעולם הלא-ציוני.  דרך19
 אגב, זהו אולי התחום היחיד בו היתה לרב השפעה רצינית על סגנון החיים בציונות הדתית, ישירות ובעקיפין.  לא כל
 אחד מקבל את דעתו התומכת בלימוד גמרא פורמלי לנערות ולנשים, אך למעשה היא מאד נפוצה.  זה די שונה
 מהחיפוש אחר מצוינות באקדמיה בקרב רבנים, שבקושי אפשר למוצאה בישיבות הציוניות בכלל, כי השפעת הרב
 היתה אפסית.  נראה שלכל מה שמעצים ישירות את לימוד התורה (אפילו עבור נשים) יש פוטנציאל להתקבל בציונות
 הדתית, אך כל מה שלא נראה כעושה זאת בצורה בוטה (כמו האקדמיה עבור רבנים) חסר את הפוטנציאל הזה.  זה

רומז שוב למשהו מאד יפה, כלומר: המחויבות העצומה לתורה בציונות הדתית.

כיום יש אפילו נסיגה בחזית ה"הסדר" לטובת ישיבה ציונית גבוהה, מתוך טענה שישיבות ההסדר לא20   
 הצליחו להצמיח מספיק תלמידי חכמים.  טענה זאת נובעת מהשקפה עולם מסויימת, הקובעת שגדול בתורה יצמח

רק בתוך אווירה של "תורה לבד".
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 שכתבתי כעת נוגע במיוחד לישיבות באופן ספציפי, אך הוא הרבה פחות נכון לגבי הציבור הציוני

דתי בכלל.

 עתה, קשה מאד למדוד קונפורמיות. נאמר לי שהישיבות הציוניות אינן כה מונוליטיות

יכול לדבר רק במונחים של נכון.  אך אני  יכול להיות מאד  זה  לי מבחוץ.   נראות   כפי שהן 

 השוואות, לא במדדים אובייקטיביים, ובמונחי השוואות אני די בטוח שהדברים הבאים נכונים:

 העולם הגדול של הישיבות הציוניות הוא הרבה פחות פתוח ומגוון במגמותיו מאשר תלמידיו של

אדם אחד, כלומר הרב.

ישיבה (נשיא  לאם  נחום  הרב  את  שמעתי  פעם  עקרוני.   עניין  היה  זה  הרב   לגבי 

 אוניברסיטה) מספר סיפור על נקודה זו בדיוק, ומעולם לא שכחתי אותו.  כאשר הרב לאם פגש

 ראש ישיבה מסוים, האחרון התאבל על הרב, והוא היה מריר במיוחד לגבי ה"עובדה" שלרב

מה אתה מתכוון שלא היו לא תלמידים," שאל הרב לאם.  "בין אלפי 3  מעולם לא היו תלמידים.  "ל

תלמידיו ישנם כמה מתלמידי החכמים הגדולים בעולם!"

 אותו ראש ישיבה השיב, "נכון, אך זו לא הנקודה.  הבעיה היא שבין תלמידיו הרבים,

כולל הקרובים ביותר והטובים ביותר, אין אפילו אחד שחושב בדיוק כמוהו!"

 כמובן שאותו ראש ישיבה החמיץ לחלוטין את הנקודה, כפי שהרב לאם אח"כ אמר לו.

 אחת מהמדות שהפכו את הרב למנהיג כה גדול באמת היתה בדיוק העובדה שהוא מעולם לא

ולא דרש – לציות אינטלקטואלי מצד תלמידיו.  הוא עצמו הזכיר זאת פעם  ציפה – וכמובן 

 בהרצאה ציבורית, כשדיבר על קבלת החלטות מוסריות או השקפתיות, לגביהן לא יכול להיות

):237פסק הלכה ברור ("הרב", עמ' 

 אני מתנגד מאד לכך שראשי ישיבה ורמי"ם מסוימים רוצים לכפות את רצונם על

 הבחורים.  זה נגד ההלכה.  שתי הדרכים נכונות, והיחיד הוא שצריך לקבל את ההחלטה.

 אני לא יכול לקבל את ההחלטה במקומו.  אני זקן, הוא צעיר.  זה כשלעצמו מונע ממני

 לקבל את ההחלטה.  אני לא אוהב לכפות את רצוני על מישהו אחר.  רק רבונו של עולם

יכול לעשות זאת, אך לא בן אנוש.

 זו מגמה די נדירה בישיבות הציוניות, בהן יש לחץ עצום להישאר בתוך הקונצנזוס.  לחץ

זה הוא סימפטום נוסף של עולם שהשקפתו, למעשה, אינה זו של תורה פתוחה.

 אך האם השקפת "תורה פתוחה" היא באמת כה חשובה? אפילו אם הישיבות הציוניות הן

נורא?  ככלות הכל, השקפת ה"תורה  רק צורה אחרת של העולם ה"חרדי", האם זה אכן כה 

מבפנים" מקובלת במידה רבה בין גדולי ישראל.

 ואכן, שני העולמות לגיטימיים לחלוטין.  אך אני מאמין ששניהם קריטיים, ושאם אחד

 מהם יהיה חסר אז עם ישראל ישלם מחיר איום.  מחיר זה, אם נחזור לנושא המרכזי של המאמר,

תורה יהודים הזקוקים למודל השקפתי של  עבור אותם  תנועת "תשובה"   הוא העדרותה של 

 פתוחה (ויהודים אלה הם הרוב).  אם הישיבות הציוניות אינן יכולות להצמיח תלמידי חכמים

שיכולים לעשות זאת, אז אף אחד אחר לא יעשה זאת במקומם.

 הבעיה היא ששתי ההשקפות השונות – "תורה מבפנים" ו"תורה פתוחה" – כל אחת מהן

 דורשת דרך מיוחדת משלה לקרב לבבות לתורה.  "תורה מבפנים" מושכת אנשים בעלי תחושה
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 מאד עמוקה ואפלה שמשהו בחייהם שגוי באופן טרגי, ושמסיבה זו מחפשים דרך חיים שונה

 לחלוטין, חיים קדושים על פי התורה.  אנשים כאלה לעתים קרובות מוותרים על הקריירות

 שלהם ועל כל התרבות ממנה באו.  ואפילו אלו שלא, לא סביר שיעודדו את ילדיהם לבקש השכלה

 כללית ומקצועות כלליים.  אנשים כאלה נמשכים למודל של "תורה מבפנים", מודל שכבר סופק

בשפע על ידי העולם הלא-ציוני.

 אך השקפת "תורה פתוחה" פונה לסוג שונה לחלוטין של אנשים.  אדם כזה מרוצה מחייו,

 אך מחפש בהם משמעות עמוקה יותר.  ביודעו שהוא יהודי, הוא יכול לחפש באופן פעיל משמעות

 זו במסורת היהודית.  אך מצד שני, הוא עלול לחשוש פן התורה תאלץ אותו לנטוש את עולמו (כמו

במודל הראשון), וחשש זה גורם לו לנטוש את חיפושיו.  כשזה קורה, באמת נכשלנו.

 רבים אחרים יכולים להיות מאד מרוצים מחייהם, ולא מחפשים שום דבר באופן פעיל.

 אך מפגש מקרי עם קהילה דתית חמה, דואגת, פתוחה וסובלנית יכולה לפקוח את עיניהם למשהו

 יפה שהם לא ידעו קודם שהוא קיים.  בדיוק למען אנשים כאלה חייבות להתקיים קהילות דתיות

מסוג תורה פתוחה בשכונות עירוניות מעורבות.

 למען האמת, קירוב לבבות לתורה בהשקפת "תורה פתוחה" בכלל לא צריך להיקרא

 "תנועת תשובה".  האנשים שהוא מבקש למשוך אינם דוחים דרך חיים כושל או בלתי-ישר לטובת

 דרך חיים חדשה.  להיפך, הם פתוחים להוספת סוג הקדושה הנמצא במסורת היהודית לחיים

מושג טוב אבידה" הוא  "השבת  הנכונה.   "תשובה" אינה המילה  ביושר.   כבר מלאים   שהם 

 בהרבה.  לאנשים כאלה, הסוג הנכון של קהילה דתית יכול לגלות ירושה יקרה שקודם לכן הם

בכלל לא ידעו שהיא קיימת.

 אפשר לתאר קירוב לבבות מבחינת "תורה פתוחה" במשל הבא: אומרים לך שאוצר קבור

 בחצרך האחורית, אך מעולם לא ידעת שהוא שם.  אף אחד לא כופה עליך לחפור ולהוציאו, ואתה

 לא אדם רע אם לא תוציאו.  אם אתה בוחר לא לחשוף אותו, לאחר שהבנת את ערכו וראית היכן

 בדיוק הוא קבור, אז ההשוואה מציעה ששירתת את עצמך בצורה דלה.  אך זו לא הנקודה.  מה

 שבאמת חשוב כאן הוא המצווה עצמה: אדם המגלה לשכנו אוצר קבור קיים בזה מצוה גדולה.

 והתורה שווה הרבה יותר מכל תיבה מלאה זהב.  כלומר, קירוב לבבות לתורה ולמצוות הוא צורה

של "השבת אבידה".

בעצמם שהם  ולרבנים  חכמים  לתלמידי  זקוקים  אנו  במלואה  זו  מצווה  לקיים   כדי 

 מעורבים באופן פעיל באותם חיים כמו ישראלים אחרים, והם בעלי כבוד אמיתי לסוג זה של

 חיים.  ישראלים לעולם לא יכבדו את התורה, אלא אם אלה השומרים את התורה יכבדו אותם

 קודם.  כבוד פירושו לחיות בעולם שלהם באופן אישי, למצוא ערך בתוכו, ולהיות מוכן ללמוד

 ממנו.  זה גם אומר לחיות יחד כשכנים גם עם יהודים שאינם שומרי מצוות, שהם הרוב של אותו

עולם.  בקיצור, זה אומר להיות יהודי דתי לפי המודל של תורה פתוחה.

 הציונות הדתית צריכה לקבל בברכה סוגים רבים ושונים של תורה פתוחה, ולעודד את

נותרת, למעשה, צורה של "תורה מבפנים", אז היא אכן לא  צמיחתם.  אם הציונות הדתית 

 מוסיפה דבר משמעותי על מה שכבר סופק בשפע ע"י הישיבות הלא-ציוניות.  במקום לדחוף

 קונפורמיות, היא צריכה להציע קשת עצומה של גישות, כך שתוכל למשוך אנשים שונים רבים

 ככל האפשר.  עליה להיות גם במקומות רבים ככל האפשר: בכל עיר ישראלית עם עשרות או

 מאות אלפי יהודים חייבת להיות קהילה דתית צעירה ופעילה עם השקפה של תורה פתוחה.  זהו

השינוי שאני מתחנן לו; יהי רצון שמאמר זה ישנה כמה דעות.
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  אחרית דבר. כרמיאל: תחינה אישית

יש לכך לחיות כאן.   ומסור, שיבוא  ל"בונה-קהילה" מוכשר  נואשות  זקוקה   כרמיאל 

ובירת הגליל.  היא כבר אחת גדולה  גדולה: כרמיאל הופכת במהירות לעיר   חשיבות לאומית 

 הערים היפות ביותר בכל המדינה.  זהו מקום יוצא מן הכלל לגור בו.  תהיה זו טרגדיה  עם עיר

כזו תהיה נטולת ציונות דתית לחלוטין, אך זו בדיוק המגמה הקיימת.

 המשימה היא קשה.  היא לא תזכה לתמיכת הרבנות המקומית, המאמינה בהשקפה

 אחרת (וזה לגיטימי לחלוטין).  והיא דורשת טיפוח של סוג מיוחד מאד של קהילה דתית, קהילה

 שתשרוד רק אם תוכל למשוך כמה מהעולים דוברי הרוסית והצברים החילוניים המהווים את רוב

 העיר.  לכן, כדי למשוך אותם, "בונה הקהילה" חייב להיות רב שהוא מעל הכל "מענטש" ובעל

 חסד.  הוא חייב להיות אדם חברותי האוהב אנשים באמת, וגם אדם בעל השפעה היודע איך

 לעבוד עם אחרים ולהניע אותם.  יעזור לו מאד אם ידבר רוסית בעצמו, או שיוכל לעבוד לצד רב

שני דובר-רוסית.

 לבסוף, הוא חייב גם להיות אדם המאמין בתורה פתוחה, עבורו האמנות, המוסיקה,

 התיאטרון, האקדמיה, הטכנולוגיה והתעשיה בעיר הם חיוביים ומשמעותיים באופן פוטנציאלי.

 עליו להאמין בחינוך למצוינות לכל הגילים ובכל הרמות, גם לקודש וגם לחול.  עליו להיות מוכן

 לפסוק הלכה באופן המתאים לאנשי כרמיאל ככלל, בעולם של "בדיעבד", ולא לקהילה אידיאלית

 דמיונית שאינה נמצאת כאן באמת.  בקיצור, עליו להיות מסוגל להקים קהילה דתית בכרמיאל

 שבאמת מתאימה לכרמיאל.  המשימה מרתיעה, אך לא קשה כמו הקמת ההתיישבות ביש"ע.

 והיא תזכה לתמיכת הקהילה הציונית-דתית הקטנה אך המסורה שקיימת כאן.  זהו צורך השעה

21, כפי שהיתה יש"ע לפני דור.  אני מתחנן מרב כזה לבוא לכאן במהרה.עתה
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"לכל אשר יקראוהו באמת: כוונה וקבע בתפילה היהודית" (אנגלית).

לתגובות: אבי קדיש
skadish1  @gmail  .com  

.9581553-04טל. 

  מיד לאחר שנכתב מאמר זה, התחיל פרוייקט להקמת ישיבה (הסדר או גבוהה) בכרמיאל, במטרה לחזק21
 את הקהילה הדתית במקום.  יהיה צורך לראש ישיבה ולרמי"ם שבאופיים ובסגנונם יוכלו לבנות לא רק ישיבה, אלא

ישיבה עם גישה מיוחדת ופתוחה, ישיבה שתוכל לתרום תרומה משמעותית לעיר כמו כרמיאל.  
.    skadish1@gmail  .comהרוצים לפנות אלי ישירות בנוגע לכרמיאל, יכולים להשתמש בכתובת 
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