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תגובות תתקבלנה בברכה

ועל  הרבניים  הדין  בבתי  השליטה  על  במאבקים  אירוע  רודף  אירוע 

דרך התנהלותם, וגובר החשש שעל פי הבאר הולכות ונשמטות דרכי 

הדין והמשפט. אולם לצד המאבקים נולדות גם יוזמות חדשות, שנועדו 

בישראל.  הדין  בתי  במערכת  הידרדרות  של  מדאיגות  מגמות  לבלום 

האבן  את  לגלול  יחד  נצליח  משותף  מאמץ  שמתוך  היא  תקוותנו 

ולהשיבה למקומה. 

בדעות 34 אנו מבקשים לבחון לעומק כמה התפתחויות שחלו בבתי 

הדין בעקבות כמה פרשות מן העת האחרונה, שבהן בתי הדין הרבניים 

"עלו לכותרות" בסדר היום הציבורי בישראל: יונתן בן הראש סוקר את 

קולות  על  ומתעכב  אלטרנטיבי",  דין  "בית  להקמת  החדשה  היוזמה 

הצעת  את  בוחן  פריידברג  יעקב  וגוברים;  כלפיה, שהולכים  הביקורת 

החוק החדשה להרחבת סמכויות השיפוט של בתי הדין הרבניים ואת 

השלכותיה מרחיקות הלכת; ח"כ ניסן סלומינסקי מסכם את המאבק 

הגיע  שבועות  כמה  ולפני  דיינים,  למינוי  בוועדה  שהתנהל  הארוך 

לסיומו, ובא חשבון עם יושבי הוועדה החרדים; ויקיר אנגלנדר משוחח 

עם מנכ"ל בתי הדין הרבניים, הרב אליהו בן דהן, על מדיניות בית הדין 

בדיני משפחה, על הקריאות לשינויים מבניים ועל האתגרים מבית.

חלקו האחר של הגיליון מוקדש לדפוסים חדשים ומתחדשים בלימוד 

תורה  לימוד  מתאר  ברקת  אלי  בארץ:  שונים  מדרש  בבתי  התורה 

יהודי  במסורת  להיעזר  ומציע  החברתית,  האחריות  ניצבת  שבמרכזו 

לחילונים  דתיים  בין  הדיכוטומיה  לפירור  בדרך  האסלאם  ארצות 

דן באתגריהן של מסגרות הלימוד המשותף  בישראל; יהודה טאובמן 

לחילונים ולדתיים, ומעורר שאלות על התועלת שהן מצמיחות לאדם 

המאמין; ובמדור האמנות מתפרסמת הצעה חדשה מאת מיכל ברגמן 

ללימוד הלכה בשילוב ובתיווך של לימודי האמנות. 

מיכאל  מאת  חפץ  (מיכאל)  מיץ'  הרב  של  לזכרו  דברים  בגיליון  עוד 

טובין; וד"ר דניאל רוזנק מגיב לדברי הרב דוד ביגמן, בדיון המתמשך 

על "העקרות ההלכתית" - כתבה שלישית בסדרה.

לסיום, חובה נעימה היא להיפרד בקול תודה מד"ר אריאל פיקאר בתום 

משה  ד"ר  את  בברכה  ולקדם  דעות,  במערכת  ופוריות  ארוכות  שנים 

מאיר, שהצטרף לא מכבר לשורות המערכת המתחדשת.

בברכה,

אבישי בר-אשר

ה ָכל ָהֲעָדִרים  ּמָ ְוֶנֶאְספּו ׁשָ

ֵאר  י ַהּבְ ְוָגְללּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ּפִ

קּו ֶאת ַהּצֹאן  ְוִהׁשְ

יבּו ֶאת ָהֶאֶבן  ְוֵהׁשִ

ֵאר ִלְמֹקָמּה:  י ַהּבְ ַעל ּפִ

ָרֵאל; ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ י ִדיִנין ׁשֶ ה ָכל ָהֲעָדִרים - ֵאּלּו ָבּתֵ ּמָ ְוֶנֶאְספּו ׁשָ

ין;  ם ָהיּו ׁשֹוְמִעין ֶאת ַהּדִ ָ ּשׁ ּמִ ְוָגְללּו ֶאת ָהֶאֶבן – ׁשֶ

ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ַעל ּבּוְריֹו.   ין ַעד ׁשֶ ּדִ ִאים ְונֹוְתִנין ּבַ ָהיּו נֹוׂשְ יבּו ֶאת ָהֶאֶבן – ׁשֶ ְוֵהׁשִ

(בראשית רבה על בראשית כט, א-ג)

תוכן העניינים
מאמרים וכתבות

יוצא לאור בהוצאת נאמני תורה ועבודה
ומרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות
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דין בתי מערך להקמת  התוכנית  עיקרי
"חברתיים"

    
     
     


       
   
     
     
   
       
    
    
    
      
     
      
      
  
     

  
      
  
     

האומנם?! בית דין  אלטרנטיבי –
הרבניים. הדין בתי נגד במאבק חדש שלב מסמלת אלטרנטיבי דין בית להקמת חדשה יוזמה
בדיינים בעלי הבוררות, ויאוישו מתוקף חוק כוחם ישאבו את הדין החדשים בתי פי ההצעה, על
ההצעה פרסום  מאז ממנו. באים שהמתדיינים התרבותי ברקע המעורים חברתית רגישות 
ובמעשיותה, ביעילותה  כמה מארגוני הנשים, המביעים ספקות מצד ביקורת דברי  נשמעים

מתועלת יותר נזק רב היא תגרום כי וחוששים

הדתית הציונות מן רבים רבנים
סגורות הדיינות משרות כי חשו
המשרות שכל  משום בפניהם, 
בלבד חרדיים לדיינים ניתנות
מרבני הציונות רבים אי לכך, [...]
החדשה, ליוזמה גיבוי נתנו הדתית
הדין בתי במערך כי תקווה מתוך
לרבנים יותר רב מקום יהיה החדש

סרוגות כיפות חובשי
      
    
      
     
    
    
    
    
    
    
     
     

הראש בן יונתן





     
     
    
    

      
    
    
      
      
     
       
     
      

  
      
    
    
    
    
     

     
      
     
     
    
     
     
     
      
      

      
    
      

בד"צ - צדק דין בית
   
    
     
    
     
    
      
   
     
    
     
    
    
  
     
     
    
     
  
     
   
    
      
    
     
     
     

        
     
      
     
     
      
    
     
       
      
 
     
    
      
    
    
   
     
      

  

הראשון בשלב כי היא הכוונה
הרכבים, כשניים-שלושה יוקמו
במרכזה הארץ, בצפון יפעלו והם
יפעלו הללו הדין בתי ובדרומה.
מכון צומת, של בחסותו ובניהולו
התקווה רוזן. הרב בראשות
יכירו שנים כמה שכעבור היא
הדין בבתי הממלכתיים הגורמים

אותם ויתקצבו ה"חברתיים"

   
    
    
      


       
      
    
     
      
     
     
       
       
  
   
     
      
      

  

   
  
     
    
      
     
       
     

 
     
     
   
    
     
     
    

    
      
     
      



 

היוזמה על הביקורת
      
  
     
      
     
     

    
    
  
      
    
    
     
    
        
    
     
    

 

      
     
  
    
    
     
  
   
      
     
     
      
     
   
     
     

    

    
       
     
     
       
      
      
     
       
      

       
      
    
      
   
      
      
     
    
      
     
    
      
   
   
     
      
       
      
    
      
     
     
      

 

    
    
     
    

הנשאלת השאלה
היא: איזה בעל

את המקבל - סרבן
כוחו לסחיטת כל

האישה מבית הדין
יסכים - הרבני

את להעביר
הדין לבית ענייניו
שבו, ה"חברתי",

האפשרות לכאורה,
לסחיטת האישה
בהרבה? פוחתת

       
     
    
    
   

   

    
     
     
    
     
       
 
     
    
     
      
     
     
    
     

  

     
    
     
   
    
     

צילום: אסף אלבוחר





בית המדרש "רעים" פותח את שנתו הרביעית ומזמין בוגרי ובוגרות צבא ושרות לאומי, סטודנטים וסטודנטיות, 
להצטרף לחבורת לימוד תנ"ך שבועי באווירה נעימה וחברית ומתוך רוחב דעת.

מפגש ראשון יתקיים ביום שישי ה-2.11.07, כ"א חשוון התשס"ח, בשעה 9:00 בבוקר
 בבית המדרש של מכון שלום הרטמן, רח' גדליהו אלון 11, ירושלים

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לאלחנן  054-7611869  או ליונית  052-8640818

    
 




    
     

  






    
   
      




     
    
    



 





    




שנה חדשה בבית המדרש "רעים"
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- בתי הדין סמכויות המירוץ להרחבת
רבניים דין בתי חוק שיפוט לתיקון ההצעה על

לתיקון חוק הממשלתית החוק את הצעת חקיקה השרים לענייני ועדת אישרה לפני כחודשיים

מופעלים אלה בימים הדין. בתי של סמכויות הרחבה בפועל שמשמעותה רבניים, דין בתי שיפוט

הצעות כמה הכנסת שולחן חקיקתה בכנסת, כשבמקביל מונחות על להשלמת כבדים לחצים

הכותרות מאחורי ”מסתתר“ מה החרדיות. מהסיעות כנסת חברי כמה שהגישו פרטיות, חוק

לקבלת להיות שעשויות הלכת מרחיקות ההשלכות מהן הפורמליים? המשפטיים והמונחים

ומעמדן מצבן ישתנו וכיצד ומדינה, דת בענייני כיום השורר הסטטוס-קוו על האלה ההצעות

גירושין? בהליכי נשים של

ייעוץ במחלקת התמחה פריידברג יעקב עו“ד
בשליחות כיום נמצא המשפטים. במשרד וחקיקה

- ג‘רזי. קהילתית בניו

מצוות שומרי יהודים ישנם

בפני לבוא שמעדיפים

יידון שבה שיפוטית ערכאה

כן, על ההלכה. פי על עניינם

בתי נהגו  רבות  שנים  במשך 

בעניינים לדון הרבניים הדין

ממונות, בדיני נוספים

קשורים שאינם  כאלה  אף

ובגירושין בנישואין  כלל

פריידברג יעקב

הדין הרבניים בתי של סמכויות השיפוט
     
     
    
       
    
    
    
   
       
        
    
   
     
      

  

     
    
    
    
    
     
     
      
     

    
     
   
     
      
    
    
      

      
    
    
     
  
   
     
    
     

      
     
     
     



      
   

       
     
      
     
      
    
     
     
      



 

כי  היא  ההצעות  משמעות 

התגרשו  שהצדדים  לאחר  גם 

[...] יוכל בית הדין הרבני לדון 

זוג. מאחר  בני  בין  במחלוקות 

נדרשת  לא  הגט  מתן  שלאחר 

הסכמה מחודשת של כל אחד 

בית  בפני  להתדיין  מהצדדים 

הדין הרבני, בפועל נכפה אפוא 

להתדיין  הצדדים  אחד  על 

בבית הדין בניגוד לרצונו

      
     
 

    






סמכות בתי הדין לדון כבוררים
      
    
    
     
    

       
    
     
     
     
 
     
    
    
      

     






     

    
    

 



 
   


    
     
    


   
     
     






        
     

     
     
      



פסק דין סימה אמיר וניסיונות החקיקה 
בעקבותיו 


      
   
     
    
    
     
    
     
     
    




    



     
    


    

     
    
    
      

     





     
    
     
     
    
   


     







    
     



    

     
    
      
     


    





 

הצדקה יש כי אפשר לטעון [...] הפלורליזם השיפוטי גישת לפי

דין לפי להתדיין ומסכימים המבקשים דתיים ליהודים לאפשר

מערכת של קיום תאפשר שהמדינה ידי על זאת, לעשות תורה

מקבילה שיפוט בעלי סמכות דתיים דין בתי

של האפשריות והשלכותיה משמעותה
הצעת החוק

     
      
      
    
     
    
     
     
    
     

     
     
    
    
     
      
    
     
    
      
     
     
     
     
     
    
     
   
       
  
     

   

     
   
      
     
      
     

     
      
     

 

     
     
     
      
    
     
    

      
     

   

פלורליזם מול משפטי צנטרליזם
משפטי

    
     
 
   
    
    
    
     
    
  
    
   
    
    
    

 

   
    
      
     
    
   

   
    
   
     
    
      
      

   


דין בתי  שיפוט לחוק התיקון הצעת 
כפייה? או משפטי פלורליזם רבניים:

    
    

    
     
    
 
    
 
    
      
    
     
     
     
     





הגירושין לאחר גם הממשלתית, החוק להצעת השני המרכיב לפי

תנאי בתור דין רבני האישה להתדיין בבית לכפות על הבעל יוכל

כלל החוק ממטרת זה שאין אף לגט,

       
      
     

   

     
 
    

  
    
     
     
    

    
       
     
     
     
      
      
     
       
   
     
   

 

    
      
    
     
      
     
      
       
    
     
      
     
    
      
     

      
     
        
   
      
    
     
      
     

 


      
      
     
     
       
    
   
      
       
   
      
      
    
      

    
      

      
   
     
     
    
     
     
      
      
      
      

      
     
      
  
      
   

  

     


     



       

            
 

RHalperin Kaddary    
“The Interaction Between Adjudication and the
 “Secular Legal System in the United states
     


      

    
  

     
    





או מדינה חרדית?  מדינה ציונית 



     
     




    

      
     
    
 



    





   

      
     




    
      




      

   
 

     


     

    
    
    
 
     




       
      
     
     
     


     

     
    
     
      
     
     
 
    
     





     

     


למינוי  והפרלמנטרי  הפוליטי  המאבק  בתום  ומסקנות  מחשבות 
ומפרך ארוך  תהליך  לאחר  אחדים  שבועות  לפני  שהסתיים  הדיינים, 

דווקא  האירוניה,  למרבה 

"לנו"  כשהייתה  בעבר, 

היה  לא  למנות,  אפשרות 

ועכשיו,  למנות,  מי  את 

כשיש לנו מועמדים בשפע, 

איבדנו את הרוב בוועדה
     
    
       
    




     


      
    
    



    
     


     
      

ניסן סלומינסקי הוא חבר כנסת מטעם סיעת 
"האיחוד הלאומי – מפד"ל", חבר בוועדה למינוי 

דיינים ובוועדת הכספים של הכנסת.

ח"כ ניסן סלומינסקי

מינוי הדיינים: 











      



     
    
     
    
    






   

      

     

     
      


      
      




     






       

    


    
    

     

      

    



     
    

    




      
     
      






      


    




      
      




    


     
    





    
     



     

     

      



בוועדה למינוי  ובניגוד למקובל  בניגוד לקביעת החוק 

שופטים, [..] בהליך מינוי הדיינים חברי הוועדה החרדים 

אינם פועלים מתוקף שיקול דעתם, אלא בכפוף להנחיות 

מחצרו של הרב אלישיב ומבית הרב עובדיה יוסף

whirlingmcdervish's :צילום






       

     
     

      
     
      
     




     


     



     
     
       
    
  

    
     




     

    
   


     


     
     
     




      




     
      
    
    
     
   


 





 

 


    



      

      




    
    

    
     
     


      

     
      
  






     




   








      
 



     
  

     
     
      
      
     
      



      

     
   
   
    




     
     

  

זלזול  מתוך  מתחילתו  נעשה  הדיינים  בחירת  הליך 

שמותיהם  לרשימת  שנחשפנו  לאחר  ובחוק.  בתקנות 

של הדיינים התברר שישנם גם פגמים מהותיים בהליך, 

לרבות 'קשרים במקום כישורים'





     

   







     




"ההגדה שלנו"

פסח  של  ההגדה  על  המשותפת  העבודה 

החלה בשנת תשס"ז (2007). מיץ' כבר היה 

אז חולה מאוד, אך מתוך אמונה בפרויקט 

במשימה  שההתעסקות  חשנו  המשותף 

שכזו תוכל אולי להקל עליו ממצבו הקשה. 

נתונים  שהיינו  לכך  לב  שמנו  בדיעבד  רק 

במרדף קטלני אחר הזמן. יחד אספנו חומר 

החלנו  השונים,  הצרכים  על  שוחחנו  רב, 

הוגים  של  רעיונותיהם  את  ובחנו  בכתיבה 

(ומי  פסח  של  ההגדה  על  שכתבו  גדולים 

הגדות  יחד  למדנו  ההגדה...).  על  כתב  לא 

החל  ואט-אט  ומודרניות,  קלאסיות  רבות, 

ההגדה  של  הייחודי  ההיבט  לנו  להתבהר 

להציע  נועדה  לא  שתכננו  ההגדה  שלנו. 

פירוש חדש, אלא לשקף את מה שעבדנו 

דינמית,  שתהא  הגדה  תמיד:  יחד  עליו 

במוקד  אותם  ותציב  הקוראים  את  תפעיל 

כך  ההגדה  את  ויצרנו  תכננו  ההתרחשות. 

שתתאים לילדים קטנים, לילדים מתבגרים 

לנו  גילתה  ושוב  שוב  כאחד.  ולמבוגרים 

ההגדה מה עלינו ללמד את הילדים: עלינו 

להחיות את האירועים וליטול חלק בסיפור, 

האלה  בימים  לעשות.  תכננו  זאת  ואת 

ואני  תכנון,  של  אחרונים  בשלבים  ההגדה 

זיכרון  מצבת  תהיה  שהיא  ובטוח  סמוך 

חשובה וראויה למיץ' חפץ, חבר ועמית.

לזכרו - הרב מיץ' (מיכאל) חפץ ז"ל 
ד"ר מיכאל טובין, חוקר, מרצה ואיש חינוך, 

כותב על חברו ועמיתו מיץ' (מיכאל) חפץ, 

שהלך לעולמו בכ' בסיוון תשס"ז

מיכאל טובין






    

      
    



    
     

   
     






    
     
   
   
    
      


    
     
     

      
    
   
    
     



     
   
     
    
      
    

 
     
     
   
    





      




    
    



     
     
     

     



      
    



     
     




 

ּוַרת ַהִדין?  ִלְפִנים ִמשּּּּּׁ

      
      
      
      

  
      
    
      
     
     
    
     
     
    
      
      



     
       
     
     
 
  
  
      
     
     
      
   
      
    

    
    
    
    
    
   
      
    

מאוד" מבורך "תהליך
     
   
      
     


      
    
      
      
     
     
      
     
     

  

      
      

   
      
      
      
      
      
   

      
       
     
   



    
     
    

    
  
     
      
    
    
   
   

דהן בן אליהו הרב עם שיחה
אזרחיים, נישואין על הרבניים, הדין בתי מנהל עם שיחה
להרחבת הקריאות גט סרבנות נשים, כלפי אלימות
הטוענות עם (הטעונים)  היחסים הדין, בתי  סמכויות
על נייר'. 'ללא דין  בית הבא: הגדול והאתגר  הרבניות,

מה לדבר נשים דיינות עוד אין

עלה (מרוקו).  קזבלנקה יליד 

ולמד   1956 בשנת ארצה

בירושלים מאיר נתיב בישיבת

הרב. מרכז  בישיבת מכן ולאחר 

חיספין היישוב ממקימי היה

ממייסדי ולימים הגולן, ברמת

את שם. התיכונית הישיבה

במינהל האקדמית השכלתו

רכש ציבורית ובמדיניות עסקים

בירושלים. העברית באוניברסיטה

לשכתו ראש שימש בעבר

מנכ"ל אליהו,  מרדכי הרב  של

ומנכ"ל דתות לענייני המשרד

משנת הראשית לישראל. הרבנות

בתי מנהל  משמש הוא תש"ן 

משרת דהן בן הרב הרבניים. הדין

אג"מ קצין בתור  במילואים

התותחנים. בחיל סרן רב בדרגת

אנגלנדר יקיר

הרב אליהו בן

מנהל בתי דהן,

הרבניים הדין

ּ ּ






    




     


     
     



   


    
     

      










     
     
     
    
     
    
    








    





   
     
     


    



      
     
     



הטוענות הרבניות
      



    

   

    




  

      
    


    
      

      



    


      


     
    

 
      
     



      



      

 



רוצה  היה  הרב  שנים  עשר  בעוד  האם 
לראות דייֶנת בבית הדין?


       






אבל אולי כך הנשים ירגישו הרבה יותר 
טוב, שכן האחריות תיפול עליהן?

      









"אנחנו לא קתוליים"
הלכתיים:  שינויים  על  מדברים  אם 
יכול  הגבר  שרק  קוראים  בתלמוד 
נשים  שגם  רוצה  היית  האם  גט.  לתת 
גורף  פתרון  למצוא  כדי  גט,  לתת  יוכלו 

למסורבות הגט?


"רצונן של הטוענות הרבניות 
לייצג נאמנה את הלקוחות 

שלהן הגיע למדרגה 
מוגזמת, כך שלפעמים 

הן לא רואות שיש גם צד 
שני, מתעלמות מהדיינים 

ומסרבות לשמוע כל שיקול. 
חלקן כבר מדברות על 

מציאות של שינוי ההלכה 
וחוסר מחויבות להלכה"



 

       
     
    
   
      
        
      
      
    
     
       
       
     
      
     
      
     
        

    

       
     
     

 
      
     
    
      
        
      
  
     
     
      

 

     
      

 
    
        
     
     
     

     

      
    
    
    

    
     


      
     
     

      
    
      
      
     
      

190 בעלים  שלנו, שיש מחקר לך, על פי לומר "אני יכול
שמסרבות  נשים יותר יש 180 מסורבות. מסורבי גט לעומת

גברים. זאת לעומת שלהן בכוח ומשתמשות לקבל גט
זה פשוט יותר, רב הגבר של שכוחו ולטעון אומרת שלבוא

נכון" לא

     
      
     
       
     
       
    

  

 
      
     
     
      
     

   
     
     
       

   

     
 

     
     
       
     
     
     
     





 

     



     

     

    



      
     



     
     
      
      

     

       

     
     
 
      
   

    

     
     
      







"בגלל השולחן ערוך"





      
     

    
     



     

     





        

     



      





     



     
     








     

 


     
   
      

      



 



      
     

       
     


נישואין אזרחיים




     
      

        
      
      















"קח יהודי כמו אורי זוהר, שהחליט לחזור בתשובה, והיה 
לו קל להיכנס לציבור היהודי הדתי. אם היו נהוגים בישראל 
נישואין אזרחיים, אז גם מי שירצה לחזור בתשובה לא היה 

מתקבל, כי לא נוכל לדעת עם מי מותר להתחתן ומי הם 
פסולי החיתון"


נישואין אזרחיים

מתקבל, כי לא נוכל לדעת עם מי מותר להתחתן ומי הם 





     
    



      
     


       
     






     





     





 

תגובה - עו"ד יפעת פרנקנבורג

יותר   מהותיים  שינויים  דרושים 
לשינויים  הביא  אמנם  דהן  בן  אליהו  הרב 

על  לקרוא  ושמחתי  מרעננים,  מינהליים 

לכלל  ויעיל  טוב  שירות  למתן  מחויבותו 

האזרחים, אולם לא לשינויים האלה פיללנו. 

כוונות  דהן  בן  שלרב  הגם  מזאת,  יתירה 

טובות ורצויות, אני חוששת כי הוא עצמו לא 

הנדרשים  הרבים  השינויים  את  לחולל  יוכל 

בבית הדין. מערכת בתי הדין צריכה לעבור 

המינהלי  בתחום  רק  לא  מהותיים,  שינויים 

שלה.  בתפקוד  התוכני  בתחום  גם  אלא 

בהיותה שולטת בחייהם של כלל האזרחים 

גירושין,  בענייני  ישראל  במדינת  היהודים 

יותר,  דמוקרטית  להיות  מוכרחה  היא 

של  בחייהם  יותר  ומעורה  יותר  שקופה 

האנשים שבעבורם היא פוסקת. כדי לתקן 

במציאות  האישה  מעמד  בין  הפער  את 

ובין מעמדה בהלכה המקובלת בבתי  חיינו 

הדין הרבניים, בית הדין זקוק לדיינים בעלי 

שינויים  גדולה.  הלכתית  ותעוזה  לב  אומץ 

אלה לא יקרו כל זמן שהרב אלישיב שולט 

– אפילו בעקיפין – במה שנעשה בבתי הדין 

הרבניים, וזהו המצב נכון להיום.

במאה ה-21 צריך לאפשר לנשים להתגרש 

על  לכפות  ייתכן  לא  שהרי  רצונן,  פי  על 

אישה לחיות לצדו של גבר שאין היא רוצה 

אפשר  שאי  סבור  דהן  בן  הרב  אולם  בו, 

לחייב בעל לתת גט בטענת "מאיס עלי" 

ברור  להיות  צריך  ה-21  במאה  בלבד; 

שהוכח  מאדם  להתגרש  יכולה  שאישה 

סבור  דהן  בן  הרב  כלפיה.  אלים  שהיה 

שבתי הדין נוהגים לחייב בעל אלים באופן 

מידי גם ללא התראה, אולם אנחנו מכירים 

לפעול  שיש  סבורים  אנו  אחרת;  מציאות 

בכך  ולהכיר  הדין  לבתי  נשים  להכנסת 

שהן יכולות וצריכות לקחת חלק בפסיקה 

מבקש  דהן  בן  הרב  אולם  ההלכתית, 

זו;  חשובה  בסוגיה  הדיון  מן  להתחמק 

אנו סבורים שצריך לשאוף לפתרון בעיית 

שימוש  ידי  על  והעגונות  הגט  מסורבות 

בפתרונות הלכתיים חדשים-ישנים שכבר 

לצערי  אולם  בעבר,  במקורותינו  הוזכרו 

האלה  הפתרונות  את  דוחה  דהן  בן  הרב 

באופן גורף.

עו"ד יפעת פרנקנבורג עובדת בארגון "מרכז צדק 

לנשים"

"יש מקרים שבהם אנו רואים רק רצון לגט, בלי סבלנות ובלי 
סובלנות. אני אומר ביטוי שלא יאהבו, אבל המונח 'שלום 
עכשיו' חדר לכל תחומי החיים. הכול רוצים 'עכשיו'. ואני 

אומר: קצת סבלנות, לא צריך לעשות הכול מיד"


     
    
     
      
     

     


      
    
     
 







      

     
     
     
      







      
    



הרחבת סמכויות בתי הדין







     



    
 





      
       




     





ברכת האורח
על תורה מתוך אחריות חברתיתעל תורה מתוך אחריות חברתית

ממזרח שמש
המרכז ליהדות יהודית-חברתית 

כגורם  לעתים  נתפסת  בישראל  היהדות 

לדתיים  הציבור  את  ומפלג  המפריד 

נדמית  היהודית  שזהותם  וחילונים, 

הפערים  גדלים  בזמן  בו  כנחלשת. 

מרכז  ובין  לעניים  עשירים  בין  החברתיים 

וגדל הצורך בעשייה חברתית  לפריפריה, 

הצבת  האזרחית.  החברה  ובמעורבות 

ערך האחריות החברתית במרכז המסורת 

את  להכיל  לחברה  לסייע  תוכל  היהודית 

ולתקן את המצריך  והפערים  המחלוקות 

תיקון בחברה הישראלית.

ממזרח שמש, המרכז למנהיגות יהודית-

ישראל“,  חי  ”אבי  של  מיסודה  חברתית 

הוקם בשנת תש“ס במסגרת ”כל ישראל 

הגדולה  בנחיצות  אמונה  מתוך  חברים“, 

של איתור המפתחות לפתרון שתי בעיות 

שאלת   - הישראלית  החברה  של  היסוד 

”הערבות  ושאלת  היהודית“  ”הזהות 

את  למצוא  מבקש  המרכז  החברתית“. 

המפתחות לפתרון הבעיות האלה במקום 

אחד, המקום שבו נפגשות שתי השאלות 

- ”מסורת של אחריות חברתית“.

המרכז  שמש",  "ממזרח  מנכ"ל  הוא  ברקת  אלי 
למנהיגות יהודית חברתית.

אלי ברקת 

ברכת האורח
על תורה מתוך אחריות חברתיתעל תורה מתוך אחריות חברתית

ממזרח שמש על  תיגר  לקרוא  העז  ינאי  ר'  של  לביתו  שהוזמן  אורח 
לאורחים  בית  בעלי  בין  היחסים  של  המנוון  המארג 
כך  התורה  לימוד  את  מחדש  והגדיר  המדרש,  בבית 
הלמדנות.  ולא  החברתית  האחריות  ניצבת  שבמרכזו 
ארצות  יהודי  של  במפגשם  ונבנתה  שבה  זו  תפיסה 
מסורת  לנו  והורישה  והחילון,  המודרנה  עם  האסלאם 
הדיכוטומיה  לפירור  דרכים  כיום  לנו  לספק  שעשויה 

המושרשת בין דתיים לחילונים
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הכנסת האורחים של רבי ינאי
                    

           
      
     





את הפסוק הכל כך בסיסי הזה לא הבנת, רבי ינאי! 
התורה אינה רק שלך, אלא גם שלי; התורה אינה רק 

של מי שיודע אותה, אלא גם של מי שאינו יודע אותה 

       
      
      

       





               
   




     
       
       


    

            
                  
                 

  

      
      
       

     

     





 
      




     

      
     
     
 



        



       


     




          

  
   

      
     
     
     

     
     



         



       








    


 
      


    
   
    

     
     
    






    

                   
   

           
                   
               
         
        

   




     
   





איך פספסתי כל השנים? 
מה בחינוך הישראלי שלי גרם לי 
לקרוא את הסיפור הזה ולהיות 

מופתע כל כך מהמסר שלו? 
לאבא שלי, שעלה לארץ רק 

בגיל 11, וראשית צמיחתו היא 
בתלמוד תורה של מסרתה בלוב, 

זה מאוד פשוט, מאוד ברור

מה בחינוך הישראלי שלי גרם לי 

בתלמוד תורה של מסרתה בלוב, 

הרב יוסף משאש




       


       

      




             

    

 


                 

         
           

     

       

     
     
    



                  

  



    
      
     

     


 
     

      






     
    
 



      



    
    
     
    





     
  





     
     




      






    



     
     
    
      
     






     
     



    
    
    

   
    
     
    
     
     

     
       





כשהמסורת היהודית 
העשירה והחיונית של 

יהודי ארצות האסלאם 
פוגשת במודרנה ובחילון, 

נפתחת עבורנו תשובה 
חדשה המפוררת את 

הדיכוטומיות שבין דתיים 
לחילונים. המסורת הזו 

שומרת על עצמה - יהדות 
כמשפחה, יהדות מכילה, 
שאינה כופה את ערכיה, 

יהדות שבמרכזה 
ערכים חברתיים 

עיטורי פרוכת

        


     
    
     
     
     
     

     
    
    
     

     

   

    

  
     

    
 












    
      
     
      




      
    
    
    
     
    
     
      

אחרית דבר

    
    



     
   
     
      




     

      


    
      

     






















       

      





    




      
       

     









     
      
    
     
     
  
     
     
    
    







  
     








     









     



    
      
     




  

 

 





יהודה טאובמן 

ישיבה   - "רוח חדשה"  יהודה טאובמן הוא ממקימי 
הרטמן  שלום  במכון  מלמד  מעורבת,  ישראלית 

ומנחה בבית המדרש "אלול".

- למה ללמוד עם חילונים?!



 

   
      
      
     
    
    
     
     
     
     
    
      
     
     
    
      
     
      
     
     
      
    
   

   

  
  
      
      
     
     
     
     
     
     
    
   
      
     
     
    
     
      
    
    
    
  
    
     
     

    
    
    
    

   

     
     

       
      
      
     
      

 

    
    
       
      
     
    
    
    
       
      
      
    
      
     
       
    
     
     
   
     
    
      
      
    
       
     
     
    
      
     
      
    
      
    
        
    
     
     
     

 

      
      

     
      
    
     



       
     
     
     
      
       

   
     


 

      


 
    

    


     
      
    
    


      

   
    
   
  
  
   
    





   
      
    
    
    
     
  
     
     
     
    
     
    
    
     
     

      
    
     
      

  

   
    
     
     
  
     
    
      
    
      
     
      
     
      
      
     
     
     
     
      

      
      
      
    

   

     
  
     
   
    
    
     
    
    
    
     
     
     
     
     
     
     
       
   
      
   
    
    

      
       
       

       
     
     

  

  
     
     
     
     
     
      
    
     
      
      
    
       
      
      
     
    
    
     
     
    

שירין לימור צילום:
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שיעור בגבעת שמואל
מדי יום רביעי בשעה 20:30, אחת 
לשבועיים, מתקיים שיעור תורני 

בסוגיות אקטואליות בהלכה.

השיעור מתקיים בבית משפחת 
ארמון, רח' יוני נתניהו 38.

(השיעור מיועד לנשים וגברים כאחד)

 לפרטים נוספים: 
שמואל שטח 054-4571906
neemaney@toravoda.org.il





על לימוד הלכה יצירתי
לכולנו זכור שיעור ”דינים“ - שינון של סעיפים מ“קיצור שולחן 
את  למנוע  כדי  מעולמנו.  מנותקים  לעתים  שנשארים  ערוך“ 
המשך הניכור כלפי לימוד ההלכה יש לבנות תוכנית בין-תחומית, 
שתדגיש את הקשר של ההלכה לתחומי יצירה אחרים. רק לימוד 
בין-תחומי, שלא יחשוש לגעת בשאלות הגותיות ומוסריות, יקרב 

את ההלכה ללומדים ויעמיק את משמעותה בחייהם. 
הצעה ללימוד יצירתי של ההלכה, על דרך המדרש והאמנות

מיכל ברגמן

    

    
     
  
    
     
     


     
     
      
     
     
      

    
     

     





     

    


    
   
    

  




      

     
     


     
    
 





רגשי אשם  בין   - הצעיר  ההלכה  לומד  א. 
לאנתרופולוגיה


     

     


    


   
     





     
    








     
      

     
     

      
    
    
      

"עתים",  במכון  חינוכית  רכזת  היא  ברגמן  מיכל 
עוסקת בחינוך יהודי ובאמנות, ותלמידת תואר שני 

לחינוך יהודי במרכז מלטון באוניברסיטה העברית.

מתיקון מכונות לתיקון עולם - 
אמנות





בכללותם  בחיים  להתערב  לעצמה  חובה  רואה  ההלכה 
רושם  יוצר  סעיף-אחר-סעיף  הלימוד  אך  ובפרטיהם, 
מחניק, כמעט ביורוקרטי. רושם אחר, מדאיג לא פחות, 

הוא הרושם המוטעה אשר למדרג המוסרי של ההלכה



    
     
       

      






     
      
     

    
     
    
      
     






או  הלכתית  ביורוקרטיה  הלכה:  לימוד  ב. 
קדימות מוסרית?


     
    
     
    
   
    


     
    

    





      
      

    
     

    


      
   

     



והוראות  מכניות  הפעלה  הוראות  על  ג. 
הפעלה מדרשיות 


     



    
     
     
     
     
     
     


     


 
      


     





ד. התמודדויות עם לימוד הלכה: קומיקס 
ואוקיינוס התלמוד

      


     



      
   

   
    
  
    
   


    



     
     
     

   
     

      

     
     
      

     
    
     
  









    
    
    
    

    





של ממשיכתו שהיא חדשה, נורמטיביות ליצור יש
משתמשת בשפה למעשה אך הישן, העולם המסורתי
מחויבות חדש; מסוג מחויבות יוצרת כך ומתוך חדשה,
לעזרתה ומגייסת הלא-דתיות באלטרנטיבות שמתחרה

העולם הלא-מסורתי האמצעים של את

     
   

 
    
    
   
     
     


על תיקון לעשות?" - "מה האמן צריך ה.

אמנותי עולם
     
     
     
     
     
     
     
     
      
    
     
     
     
    
    
     
      
   
     
     
      
     
    
     

    
 Barnett Newman  
     
     
   
    
    
    
   
     
     
    
     
    
    

     
    
  


    
     
     
    
      
     
    
      
     
    
    
     
     
     

 

     
     
    
   
      
      
    
   

 

   
     
      
    
     
    
  
       

 

    
   The Name
     
     



     
    
      
     

 The Name  
     
      
     
      
       
    
   
       
     

רות'קו, מ' משמאל:
[כחול, כותרת בלי
 1952 וחום], ירוק
שמן ,(1951 (או
גב' אוסף בד, על
אפרוויל, מלון,  פול

וירג'יניה.

מימין:     ב' ניומן,

הגלריה וצבע, דיו
לאמנות, הלאומית

וושינגטון.

"The Name", 1949, 



 

אמסטרדם ואן-גוך, מוזיאון בד, על שמן ,1885 האדמה“, תפוחי ”אוכלי ואן-גוך, ו‘

אינה שההלכה מאחר
’מכונות בתיקון מסתפקת
יש אנושיות‘, כביסה
ובהעשרה; בהרחבה טעם
אמנות, אנשי כמו שכן,
על מתבוננת ההלכה גם
ביקורתית, בעין המציאות
טבעו עם היכרות מתוך
ומתוך האנושי המין של
סבך עם התמודדות
שמציבה האפשרויות

המציאות בפניו

    
     
    
     
     

 

     
   
      
   
    
     
    
     
  
       
    
    
     
     
     
       
   
      
   
    
    
   
     
      
    

     
     
     
      
       
     
      
     
    

    


      
       
    
    
    
    
    
    
      
    
     
     
     
    

 

    
    
         
     
    

   
    
     
    
     
     
  

    
    
    

  

   
    
     
     
     
      
    
     
      

   
    
     
       
     
   
     
     
     
    
   





סיכום: על הלכה ואמנות ועל מה שביניהן
    



    
    
    

    

    




    
     
      
    

אנדי וורהול, ”מאה קופסאות שימורים“, 1962, 

שמן על בד, גלריה ליאו קסטלי, ניו-יורק




     
     
    
     
     



    
   
    
     


     

































MRosenakCommandments and Concerns
Religious Education in Secular Society

Philadelphia Ch
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Barnett Newman”Tate Gallery ”






Day“Onement”

of Atonement The




























”והארץ נתן לבני אדם“ - מדרש ותיקונו
אדם  אל   – הארץ‘  לי  ”‘כי  אור  בר  מרדכי  של  למאמרו  תגובה 

ואדמה בשמיטה“ (דעות 33, אלול תשס“ז)

רונן אחיטוב

ולומד  מלמד  נטופה  ממצפה  אחיטוב  רונן  ד“ר 
במדרשה באורנים, במכללת כנרת ובמכללת הגליל 

המערבי.

האם הקב“ה ואהובתו האדמה זקוקים לאדם? והרי עצם 

קיומו כבר מאיים על הזוגיות המושלמת שלהם. המיתוס 

רגשי אשמה אדיפליים  שלפנינו מחייב את האדם לחוש 

של  לזוגיות  המפריעה  עצמאית  כישות  קיומו,  עצם  על 

הקב“ה והאדמה.

      







    



    
 
    



      
    

       
      

     

     
    








      
      
      
    


     


     


     





     


     
      
  



      

    


    
    
    
    
  
     


     







    

     


     


     




     

     
     
     
     


     









מי מפחד משפה מיתית? 
מרדכי בר אור מגיב לביקורת






 
     

    
     
      




    
      


  
     
     

     
    
     


     
      

      
    
      
     
      



     
     

    
    

     

     



    
      
   
     

    

      
      



     

      
     
     
     
     



      

      
    
      
     
   



     
     

לתנועת נאמני תורה ועבודה דרושים:

- דובר/ת בחצי משרה 
לעבודה מול אמצעי התקשורת

- מתנדבים להפעלת שבתות קהילה 
וימי עיון באזור מגוריהם

המעוניינים מתבקשים לפנות 
למשרד התנועה:

טל': 02-5611761, 03-6072739
neemaney@toravoda.org.il
או לשמואל שטח: 054-4571906

מרדכי בר אור

     

      
     
     
     
     

לתנועת נאמני תורה ועבודה דרושים:

הצטרפו 
גם אתם 

למנויי דעות
וקבלו ספר מתנה!

חברות רגילה/מנוי

19 ש"ח לחודש בלבד

חברות לצעירים (עד גיל 30)

7 ש"ח בחודש בלבד

חברות לגימלאים 

12 ש"ח בחודש בלבד

מנוי לספריות 

14 ש"ח בחודש בלבד

התשלום באמצעות 

הוראה טלפונית 

בכרטיס אשראי 

בטלפון - 02-5611761 

או באמצעות הטופס המצורף   



 

 

”הצופה“  בעיתון  התפרסם  תשס“ז  ”לך-לך“  פרשת  בערב 

מאמר של רבקה שמעון ושלי,1 הדן בצורך בחשיבה מחודשת 

בכל הנוגע לחומרת רבי זירא, העוסקת בדיני טהרת המשפחה, 

לאור השלכותיה כבדות המשקל  של החומרה הזאת במישור 

עורר  המאמר  הערכי.  ובמישור  הלאומי  במישור  הרפואי, 

מצד  והן  הלכה2  ואנשי  רבנים  מצד  הן  רבים,  והדים  תגובות 

כותבים אחרים,3 והם זכו למענה מכותב שורות אלה.4 במאמר 

שלנו  במאמר  שנכתבו  הדברים  עיקרי  את  לסכם  אבקש  זה 

ב“הצופה“, לדון בתגובות שכתבו עליו אנשי ההלכה, ולהבהיר 

את  משקפות  תגובותיהם  כיצד 

בימינו. ההלכה  עולם  של  הבעיה 


בתורה מפורטים דיני נידה וזיבה5

וההבדל ביניהם. קהתי מבאר דינים 

אלו באופן בהיר ומפורט בפירושו 

אפשר  נמרץ  בקיצור  למשנה.6 

נידה  אישה  שמדאורייתא,  לומר 

יום השמיני,  טהורה לבעלה מליל 

(אישה  זבה  של  שבמקרים  בעוד 

ולפי  ויסתה,  בעת  המדממת שלא 

הרמב“ן7 וראשונים אחרים מדובר 

קיימת  למחזור),   18-11 בימים 

(המדממת  קטנה  זבה  בין  חלוקה 

לספור  שנדרשת  יומיים),  או  יום 

גדולה  זבה  ובין  נוסף,  נקי  יום 

(המדממת שלושה ימים או יותר), 

ימים  שבעה  לספור  שנדרשת 

תיקן  רבי  תטבול.  בטרם  נקיים 

(’גזירת רבי בשדות‘) להחשיב כל 

דימום של שלושה ימים או יותר, 

לנהוג  לכך  ובהתאם  גדולה,  כזיבה  נידה,  דימום  זהו  אם  גם 

מספק שבעה נקיים על נשים .8 לפי רש“י שם, תקנה זו 

נוהגת במקום שאין בו בני תורה והנשים אינן יודעות להבחין 

בין נידה לזיבה. 

נידה,  - לרבות דם    גדולה  זבה  דין  החלת 

ואפילו דימום שנמשך פחות משלושה ימים, ואף דימום טיפתי 

מינימלי - מופיעה לראשונה בגמרא עם מימרתו של רבי זירא 

        � כי 

ההלכה והלכות נידה - מצוי ורצוי
עיון בתשובות הלכתיות ובהשלכותיהן הרפואיות - 

מייסוריו של גינקולוג דתי


צילום: מיכל מנדלמן
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– הולמת ופסיקה דתית עקרות
לתגובה תגובה

(דעות  הולמת" ופסיקה דתית "עקרות  ביגמן דוד הרב  של לתגובתו תגובה
נידה והלכות "ההלכה רוזנק דניאל  ד"ר של  מאמרו על תשס"ז) אלול ,33
המפורטת הצעתו את גלל שבו תשס"ז), סיוון ,32 (דעות  ורצוי"  מצוי  –
המשפחה טהרת  בדיני העוסקת זירא', רבי 'חומרת על מפורטת  לחשיבה 

  
דניאל רוזנק

במחלקת בכיר נשים רופא הוא רוזנק דניאל ד"ר
הצופים הר הרפואי הדסה של המרכז ויולדות נשים

בירושלים.

    
     
    
   
     
   
      
    
    
                     
                  

    





     
    
       
    
      
     
     
   
  
    
    
   
        

     
       
    
     
     
  
    
    
     
     
     
    
    



     
      
  

  

    
     
     
      
    
     
      
    
    
  
      
     
   
     
   
    
     
     
     
      
      
     
     
      
    
    

  

      
     
    
     


 
      
      
    
      
     
     
       
 

 

     
   
   

 
     
    
    
      
      

שעומדים לרשותה וששימשו בכלים ההלכה קורא להפעיל את אני
עדיין ההלכה שבה בתקופה בתקנותיהם, הדורות כל חכמי את
סוגיית את מחדש לבחון ההלכה אני קורא על הישענות תוך הלכה.
זו עומדת בקונפליקט חומרא שבהם בנות ישראל במצבים חומרת
בית, שלום הבריות, כבוד ורבו, פרו – אחרים הלכתיים ערכים עם

ישראל כלל וקירוב [...] לנפשותיכם" מאוד "ונשמרתם

      
    
     
   
   
      
     
     
     

 

      
  
      
        
      
     
     
     
    
     
  
    
     
     

  

        

   
       
       
        

  
   

  
       

         
 

RKochmanDHochnerCelinkeir 
Contraceptive counseling for orthodox jewish

womenDepOf obstetrics gynecology
Hadassah MedCenterIsraelIn Press

YAiriOren et al“A simplified approach 
to religious infertility”Fert Steril 

pp
wwwyeshivaorgilmidrashshiur

aspidq
      

    

http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=2666&q
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=2666&q




    
    




 
    



      









    

     
    
    

     




     
    

     
      
      



     





     
    




     
    
     
    
     

     

     




    





     

    
     

     






     









 

מכתב נוסף בעקבות מאמרו של ד"ר דניאל רוזנק 
"ההלכה והלכות נידה - מצוי ורצוי" (דעות 32, סיוון תשס"ז)

טהרת המשפחה בדורנו

 אנו שמחים להזמין את חברי התנועה ואת הציבור הרחב לשבת התנועה הקרבה:
 

השבת תתקיים אי"ה בשבת פרשת "ויחי", י"ג טבת תשס"ח ( 22/12/07).
  

(פעילויות לילדים ושירות שמרטפות במהלך התפילות וההרצאות.)
 

פרטים מלאים יפורסמו בהמשך
neemaney@toravoda.org.il 03-6072739 ,02-5611761 :משרד נאמני תורה ועבודה





למעוניינים, ניתן לרכוש את החוברת במרכז יעקב הרצוג בטלפון 08-8608330 במחיר של  30 ₪.

אנו שמחים להודיע על הוצאתה 

”מנקודת  החוברת  של  לאור 

של  ”דברים“  בסדרת  מבטי“ 

החוברת  הרצוג.  יעקב  מרכז 

כוללת מבחר מאמרים ורשימות 

מאת טובה אילן, מייסדת מרכז 

מראשית  ומנהלתו  הרצוג  יעקב 

ועד  תשמ“ז  בשנת  היווסדו 

נכתבו  המאמרים  לתשס“א. 

במקורם במהלך שנים רבות של 

עשייה ציבורית אך ריחם לא פג 

משמעות  להם  ויש  השנים,  עם 

רלבנטית גם בימינו. 

ועולה  נרקמת  הקובץ  מתוך 

תעודה מרתקת של זהות ציונית 

דתית, החותרת לתיקון אדם ועם, 

רלוונטיים  חיבורים  והמחפשת 

העשירה  היהודית  המורשה  בין 

האדם  כבוד  של  ערכים  לבין 

של  הגותה  אדם.  הוא  באשר 

הדרכים   אחרי  תרה  אילן  טובה 

אלו  חיבורים  של  למימושם 

היהודית  החברה  בחיי  בפועל, 

המנחים  ובעקרונות  הישראלית 

של  הממלכתיות  המסגרות  את 

מדינת ישראל. 




















הערב בבית ”גשר“: 

לימוד משותף של דתיים (דתל“שים) 

וחילונים (דתל“שים) הציור השבועי לילד

חפשו ילדים: היכן נשארו ערכים יהודיים במוסד זה?

- כמה אנשים דרושים כדי להחליף נורה בערב לימוד של 

דתיים-חילונים?

- עשרה – אחד כדי להחליף את הנורה, ותשעה כדי לדבר 

על תנורו של עכנאי.

פרקי אבות: 





מחלוקת פוסקים: 

הרב עובדיה: ”חייל שנהרג בלבנון זה משום שחילל שבת“. 

הרב אליהו: ”מי שנהרג בלבנון זה כי יש לו דוד רפורמי“. 

הרב אלישיב: ”מה, הייתה מלחמה בלבנון?“.

- איך קוראים לשיחה שבין מושבי כנס ”הקהל“? 

.‘talk-שמאל’ -

השו“ת הסלולרי:

- אם שמעתי רק פעם אחת את ”שיר לשלום“ ביום 

הזיכרון לרבין, האם יצאתי ידי חובת החג? 

יונה אשכנזי, גבעתיים

האם  רבין,  בחג  אביב  לתל  במקרה  נקלענו  אם   -

עלינו להוריד את כיפותינו משום פיקוח נפש?

חנניה ועזריה, נתניה

בסוף הלכנו על חתונה מצומצמת, 450 איש. 

החלטתי לוותר על החברים מכיתה א‘. 

         מיהו יהודי? 
קווים לדמותו של הדתי-הלאומי:

יש לו חבר אחד חילוני מתל אביב שהוא מתגאה בו,   •

וקרוב משפחה אחד חרדי/מתנחל שהוא מדחיק.

חושב  לא  אחד  אף  שיער,  מגדל  הוא  שאם  חושב   •

שהוא סתם עוד דוס שמרן ומשעמם. 

בחברה  הפלגים  בין  הידברות  מספיק  שאין  חושב   •

מי  עם  מדבר  לא  שנתיים  כבר  אבל  הישראלית, 

שיושב לידו בבית הכנסת.

אוכל בשר רק לפני השינה, כדי לא להתבאס שאסור   •

לו קפה.

         תורה שבעל פה
החוקים הלא-כתובים של תורתנו הקדושה:

לא תדבר בשעת התפילה וקריאת התורה   •

- אלא אם כן זו רכילות עסיסית במיוחד.

לפני  בשבת  מוסף  תפילת  תתחיל  לא   •

בתוצאת  מעודכנים  המתפללים  שכל 

המשחק מליל אמש.

בתורה  הכתובים  דברים  מיני  כל  למרות   •

ובהלכה - נוחות היא הערך הדתי העליון!

הטל‘,  ’מוריד  בטעות  אמרת  אם  חזן,   •

המשך בביטחון לפני שמישהו שם לב.

20 הדקות שבין הצפירה להדלקת הנרות   •

יכולות להימתח עד שעה.

         מיהו יהודי?
קווים לדמותו של הדתי-הלאומי:
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