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רועי אהרוני 

פר!  חת$  !ד$,  אלי  שהרב  הראשונה  החוברת  לא  זו 
ישראל וראש מו!דות בני דוד, מפר!3 לציבור הרחב, אבל 
זו ככל הנראה החוברת היחידה שיצאה מתחושה של מצב 

חירו3.
"הציונות הדתית נמצאת היו3 בשלב 
"וזו  !ד$,  הרב  מתריע  התפוררות",  של 
בממד  ממדי3:  בשלושה  התפוררות 
בממד  לחלוטי$,  התפוררה  היא  הפוליטי 
הצעיר  הדור  על  בהשפעה  החינוכי 
השלו3  ובממד  מבהילי3,  נתוני3  יש 
והאחדות של עול3 התורה אנו כל הזמ$ 

נלחמי3 זה בזה".
בהגדרת  כול  קוד3  עו!קת  החוברת 
הדתית,  הציונות  של  המשות=  המכנה 
שלושת  ע3  מתמודדת  היא  כ<  ומתו< 
הממד  ע3  ובראשונה  בראש  הממדי3; 

ג3  עו!קת  היא  מעט,  עוד  שתקראו  כפי  אבל  השלישי, 
בממד השני ונושקת - אי< לא - לממד הראשו$.

למרות הבהילות של הנושא הרב !ד$ לקח את הזמ$ 
רבני3  נפגש ע3 לא מעט  הוא  לדבריו  ולמד את השטח. 
מכל ה!וגי3, וכול3 הבינו את הצור<. "התרשמתי שכול3 
חשי3  רבי3  "אבל  מ!פר,  הוא  אחדות",  ורוצי3  מביני3 
שהפערי3 גדולי3 מכדי לגשר עליה3 וחוששי3 שיצטרכו 

לוותר על עמדת3 כדי ליצור אחדות".
הע3.  אל  מהרבני3  לעבור  הרב  החליט  כ<  משו3 
הע3  א3  ציבורי.  שיח  כ<  על  שיהיה  הוא  שלי  "החלו3 
יתבע מהרבני3 שישבו עד שיגיעו לה!כמות ביניה3, יש 

יותר !יכוי שנתקד3". 

אחריות לאומית לפרצו; 
היהודי

שעליו  הב!י!י  הדבר  מהו  להגדיר  מנ!ה  !ד$  הרב 
שייכות  שמרגישי3  מי  של  מוחלט  רוב  לה!כי3  יכולי3 
אחד:  במשפט  דבריו  את  לנ!ח  אנ!ה  הדתית.  לציונות 

תורה ע3 מדינה בדר< להגשמת חזו$ הנביאי3. 
שהתורה  שאומר  היחיד  הוא  הציוני־דתי  "הציבור 
יזכיר  הוא  מטבע.  אותו  של  צדדי3  שני  ה$  והמדינה 
שתהיה  מדינה  להקי3  היא  התורה  מגמת  שכל  לחרדי3 
לחילוני3 שכל הער< הלאומי־ יזכיר  והוא  לגויי3,  מופת 
רק  בעול3.  ה'  לאור  כלי  היותה  הוא  המדינה  של  מדיני 
להיאבק  באמת  יכולי3  הזו  האמת  את  שיודעי3  אנשי3 

על פרצופה הרוחני־יהודי של מדינת ישראל". 

היהודית  הזהות  על  נאבקות  לא  המפלגות החרדיות 
של המדינה?

השמיט  חרדית  ממפלגה  פני3  ששר  זה  "בעיניי 
זה  'יהודי'  המילה  את  הזהות  מתעודת 
א!ו$. מי שלא חשוב לו שהמדינה תהיה 
זה פחות  מקו3 גאולתו של ע3 ישראל, 
אחרי  רק  קרה  שזה  עובדה  לו.  יפריע 
הפני3 עבר מהמפלגה הדתית־ שמשרד 

לאומית לש"!.
גיור  שבת,  שמירת  על  "המאבק 
המאבק  וכל  וגירושי3  נישואי3  כהלכה, 
ישראל  מדינת  של  התורני  פרצופה  על 
שמאמיני3  אנשי3  בידי  להיות  מוכרח 

שזה כל עניינה של המדינה".
בבחירות  ש"4  של  הקמפיי6 
ישמור  מי  בשאלה  רק  ע4ק  האחרונות 

על מדינת ישראל יהודית.
הכנ!ת  בבתי  שמתפללי3  שמעתי  לא  זאת,  "בכל 
שלה3 לשלומה של מדינת ישראל. כנראה יש לזה !יבה. 
ושמח  טוב  למנוע שו3  רוצה  לא  וחלילה  כמוב$ ח!  אני 
שהמפלגות החרדיות שותפות לחלק מהמאבקי3. אבל אי 
של  במושגי3  שחושב  מי  בי$  הפער  את  לטשטש  אפשר 
תורת הפרט ובי$ מי שמאמי$ שכל עניינה של התורה הוא 

להדרי< חיי ע3 במדינה ריבונית".

42 אחוזי) אינ) מגדירי) 
את עצמ) דתיי)־לאומיי) 

בבגרות)
בחוברת  החינוכי.  הממד  הוא  השני,  לממד  הגענו 
מציי$ הרב !ד$ את נתוני הלשכה המרכזית ל!טטי!טיקה 
בנושא. לפי הנתוני3, רק 8% ממי שבנערות3 הגדירו עצמ3 
כשהתבגרו.  חרדי3  עצמ3  את  להגדיר  הפ!יקו  חרדי3 
לעומת3 בציונות הדתית השיעור גבוה הרבה יותר: 42% 
אינ3  דתיי3־לאומיי3  עצמ3  את  הגדירו  שבנערות3  מי 

מגדירי3 את עצמ3 כאלה בבגרות3.
"אני חושב שהדבר המשות= לכל אנשי החינו< בציונות 
יראי  יהיו  ובנותינו  שבנינו  רוצי3  שאנחנו  הוא  הדתית 
שמיי3 באמת, השומרי3 על התורה כולה, קלה כחמורה", 
אומר הרב !ד$. "הנתוני3 של הלמ"! ה3 תעודת כישלו$ 

למערכת החינו< שלנו".
הרב מציי$ כמה נימוקי3 אפשריי3 לכישלו$ הזה, ואחד 
מה3 קשור לנושא שאנו עו!קי3 בו. "כאשר עול3 התורה 

על  זה  צועקי3  וכול3  לגזרי3  קרוע  הציונות הדתית  של 
דר<  לו  בוחר  אחד  כל  אחת,  דר<  אי$  אומר:  הצעיר  זה, 
הזה  במקרה  שלי.  הדר<  לי את  אני אבחר  ג3  אז  משלו, 
ג3 הרבני3 הליברליי3 ביותר לא מאושרי3 מהדר< שהוא 
המחלוקת  את  לנהל  משכילי3  לא  אנחנו  לעצמו.  בחר 
בינינו באופ$ שהוא לא יפגע ביכולת שלנו להעביר לדור 

הבא את יראת הא־לוהי3 ועול המצוות.
"אבל ברור שה!יבה העיקרית לכישלו$ זה היא מפני 
שתפי!ת העול3 הציונית־דתית מעוררת את הדור הצעיר 
למרות  ישראל  מדינת  בחיי  ולהשתלב  אחריות  לקבל 
אופייה החילוני. השאלה היא א3 אנו מכיני3 אות3 כראוי 

להתמודדות זו". 
אנחנו  שנה  "בכל  המצב.  להמחשת  דוגמה  נות$  הרב 
החרדי.  העול3  את  יותר  להכיר  כדי  ברק  לבני  נו!עי3 
כשתלמידי3 שלנו שואלי3 ש3 את הרבני3 למה הציבור 
אנחנו  היא:  עוני3  שה3  התשובה  מתגיי!,  לא  החרדי 
כי  להתגיי!  לא  טובה  !יבה  וזו  לכ3,  קורה  מה  רואי3 

אנחנו לא רוצי3 שזה יקרה לילדי3 שלנו.
"א3 השתלבות במדינה החילונית פירושה לה!יר את 
הכיפה או להישאר בכיפת גרוש ולהחליט שאי!ור נגיעה 
זה לא בשבילי והציצית מכבידה עליי, היא באמת מ!וכנת. 
וא3 אני עדיי$ מגדיר את עצמי ציונות־דתית למרות זאת, 
זו הוכחה אמפירית לכ< שהדר< של הציונות הדתית לא 
לה!תגר  החרדי3  את  מחזקי3  רק  אנחנו  ככה  נכונה. 

מאחורי חומה ואת החילוני3 שלא לחזור בתשובה".
הרב !בור שעל הציונות הדתית להתעקש על תרבותה 
של  החיי3  תחומי  בכל  מעורבותה  למרות  הייחודית 
פשוט  לא  שהיו3  מודה  "אני  חילונית.  שרובה  המדינה, 
להגיד ברור את האמת התורנית שלנו בלי לפחד מהעול3 
חילוניות  עול3  תפי!ות  "יש  הרב.  אומר  החילוני", 
בלי  להשתלב  ומורכב  לתורה,  בניגוד  עומדות  שבהחלט 

להיות מאיי3 ובלי למחוק את זהות<".

שהתרחש  מפגש  על  מ!פר  הרב  זאת  להדגי3  כדי 
בעקבות כמה אירועי3 שבה3 יצאו כמה צוערי3 מבה"ד 1 
מערבי תרבות שהושמעה בה3 שירת נשי3. "ראש אכ"א 
ונתנה  רבני3  כמה  כינ!ה  ברביבאי  אורנה  האלופה  דאז 
אחד  הוא  הרעות  ער<  אמרה:  היא  מו!ר.  שיחת  לה3 
את  שתכוונו  להיות  יכול  לא  ולכ$  צה"ל,  של  מהי!ודות 

תלמידיכ3 שלא להשתת= בערבי התרבות המשותפי3.
"אמרתי לה: גברת ברביבאי, בעיניי ער< הרעות נמדד 
בלילה  בשתיי3  ממ!ע  כשחוזרי3  יחד,  שמ!תערי3  בזה 
ועוזרי3 למאגי!ט להתגבר על הפיח בלוע שלו כדי שג3 
הוא יוכל ללכת לישו$, כשמישהו יוצא לו בהגרלה להישאר 
שבת והוא בוכה כי זו שבת שחשובה לו, אז מישהו מתנדב 

להחלי= אותו.
"התרבות היא לא !וגיה של רעות. בשני3 הראשונות 
של הצבא היו שרי3 מול המדורה 'אדמתי מולדתי שדמתי', 
מה  עצומה.  בהתלהבות  אית3  שרתי  צעיר  כנער  ואני 
השתנתה,  החילונית  והתרבות  השתנו  שהזמני3  לעשות 
יכולי3  והיו3 היא נמצאת במקו3 שבמקרי3 רבי3 איננו 

להשתת= בה.
"אמרתי לה: אני רוצה לתת ל< עצה. א3 תב!!י את 
ער< הרעות על ערבי תרבות, תפוררי את צה"ל. אני מודיע 
אני  הזה.  העניי$  !ביב  חדש  אירוע  יהיה  פע3  שבכל  ל< 
אומנ3 מדרי< את תלמידינו שבכל מקו3 שאפשר למנוע 

חיכו< צרי< לעשות זאת ג3 א3 המחיר הוא לעצו3 את 
העיניי3 ול!תו3 את האוזניי3. אבל השיטה שכופה בכוח 
על הדתיי3 ערבי תרבות משותפי3 היא לא מו!רית ולא 

חכמה. 
אי<  לבלות  החילוני3  לחיילי3  שתיתני  מציע  "'אני 
שמגיע  מה  את  לה3  לקחת  רוצה  לא  אני  רוצי3,  שה3 
לשמור  הזכות  את  הדתיי3  לחיילי3  תשאירי  אבל  לה3. 

על תפי!ת עולמ3 מבחינה תרבותית.
"יש אצלנו אנשי3 שחושבי3 שלהיות ביחד זה לוותר 
על חלק מהערכי3. פוליטיקאי אחד חובש כיפה אמר לי 
פע3: ברגע שהחלטת להתגיי! לצבא, ה!כמת להתפשר 
קצת בענייני הדת. אמרתי לו: אדוני, אתה טועה. אנחנו 
לא  ואנחנו  התורה,  נות$  ה'  למע$  לצבא  מתגיי!י3 

מתכווני3 לוותר בצבא על קלה כחמורה".
למרות הנתוני3 הקשי3 על הדור הצעיר הרב מבקש 
להתעודד. "היו3 כבר יש אלפי3 שמגיעי3 לעמדות בכירות 
הציבורי,  ובמגזר  האזרחיות  הביטחו$  במערכות  בצבא, 
וה3 יראי שמיי3 באמת. כ< שזה לא בלתי אפשרי. אלא 
שאנחנו לא מצליחי3 לעשות את זה באחוזי3 מ!פיקי3. 
אי$ 100% בחיי3, וא3 היינו מצליחי3 ב־90%, הייתי רגוע 

לגמרי. אבל כרגע אנחנו לא קרובי3 לזה בכלל". 

 עבודה משותפת 
בצל המחלוקת

השלב הבא הוא המאתגר ביותר: ג3 אחרי ני!וח קוד 
נשאלת  בו,  לה!כי3  יכול  המוחלט  שהרוב  משות=  גנטי 
השאלה אי< מייצרי3 עבודה משותפת בנושאי3 השנויי3 
האלה  בנושאי3  שג3  אומר  !ד$  הרב  ביותר.  במחלוקת 
החלקי3  את  לקד3  צרי<  ולכ$  מהמפריד,  רב  המשות= 

המשותפי3 ולא להתווכח כל הזמ$ על המפריד.
"ניקח לדוגמה את המחלוקת שאולי הכי קורעת את 
אומר  הפמיני!טית",  לתנועה  היח!   - הדתית  הציונות 
הרב, "שי3 לב בכמה דברי3 כולנו מ!כימי3 בנושא הזה. 
הא3 יש באמת רב חשוב שלא חושב שחיי משפחה ה3 



ישראל?  תורת  לפי  מקודש  ער< 
הא3 יש רב שלא יגיד שכדי להשיג 
זאת עלינו לחנ< את בנינו ובנותינו 
על  ולשמירה  בלבוש  לצניעות 

אי!ורי נגיעה וייחוד? 
יכולה  אישה  א3  כמו  שאלות  המרכזי.  הנושא  "זה 
להיות רבנית ה$ משניות לעומת ער< המשפחה המכור!3 
על ידי שיעור הגירושי$ ובעיות המו!ר בנושא המשפחה 
מ!כימי3  כול3  הדתית־לאומית.  בחברה  היו3  שיש 
זרועות  נשלב  בואו  אז  האלה,  בבעיות  לטפל  שצרי< 

בנושא המרכזי במקו3 בוויכוחי3 המשניי3". 
מישהו  "יש  לנשי3.  תורה  לימוד  היא  נו!פת  דוגמה 
שחולק על העובדה שנשי3 צריכות ללמוד תורה? הא3 
תהיינה  שנשי3  צור<  יש  או  ראוי  א3  הוויכוח  בגלל 
פו!קות הלכה כמו גברי3 נפ!פ! את מה שכולנו צריכי3 

לקד3 בלימוד תורה לנשי3?
"אותו דבר בנוגע לתפקיד האישה - אני לא מכיר רב 
בבית.  רק  להישאר  צריכה  היו3  רציני שאומר שהאישה 
מצד שני, אני לא חושב שיש חולק על שהאישה כרעיה 
בזכות  הישראלית  ולחברה  לביתה הפרטי  תורמת  וכא3 
!גולותיה הנשיות, וראוי לטפח ולעודד כישרו$ חשוב זה.

"הציונות הדתית יכולה להילח3 על מעמד האישה כ< 
שמצד אחד היא תביא לידי ביטוי את כל כוחותיה ומצד 
לפגו3  שלא  כדי  שלה  הייחודיות  את  יטשטשו  לא  שני 

בתרומתה. 
הפמיני!טי  בשיח  שנמצאי3  רבני3  יש  "היו3 
לגבר,  אישה  בי$  השוויו$  על  הזמ$  כל  לדבר  ומתעקשי3 
גמור  יש שוויו$  בוודאי שברוב הדברי3  ואני אומר לה3: 
בי$ גברי3 לנשי3, למשל לשני המיני3 יש צל3 א־לוהי3, 
ברור שיש  אול3  ועוד.  חופשית  בחירה  יש  ולב,  מוח  יש 
מתעלמי3  איננו  והרי  מזה,  זה  שוני3  שה3  דברי3  ג3 
שעול3  והנפלאי3  הייחודיי3  הנשיי3  מהכישרונות 
הגברי3 זקוק לה3 מאוד כהשלמה, ודווקא בהבנת השוני 
נוצרת האהבה שהיא השאיפה להשתלמות הדדית, ולכ$ 
ביחד.  גדולי3  דברי3  ובוני3  זה  את  זה  משלימי3  ה3 
העיקר הוא ביחד, וביחד יאפשרו לכל אחד מה3 לממש 

ולהוציא אל הפועל את הכישרונות המיוחדי3 שלו".

הבנות המתגיי1ות ה2 
צדיקות

נו!=:  תת־נושא  עולה  הנשי3  מעמד  של  מהנושא 
גיו! בנות לצה"ל. אני שואל את הרב !ד$ מה דעתו על 
רצונ$  על   K"לבג בנות  כמה  מזמ$  לא  שהגישו  העתירה 
האמיתי  הרצו$  בי$  להבדיל  "חשוב  ל!יירות.  להתגיי! 

של בנות לשרת שירות קרבי ובי$ מי שעושי3 פוליטיקה 
של  הגב  על  חברתית־פוליטית  אג'נדה  לקד3  ורוצי3 

הבנות האלה.
זאת  שרוצות  הבנות  של  רוב$  שרוב  מאמי$  "אני 
פועלות ממניעי3 טהורי3. ב!ופו של דבר השירות הקרבי 
יש  עדיי$  מ!וכ$.  ג3  ולפעמי3  יותר  תובעני  יותר,  קשה 
את  בת  לכל  ל!פק  הצבא  תפקיד  א3  עקרונית  שאלה 
מימוש חלומה או שהצבא צרי< לחשוב מה יותר נכו$ לו 

כארגו$ שמגמתו לנצח בקרב. 
"רוב רוב3 של הקציני3 הקרביי3 שאני מכיר טועני3 
ששילוב בנות ביחידה לוחמת בהכרח מוריד את יכולותיה 
לדבר  שלא  המבצעיי3.  בכישוריה  ופוגעות  היחידה  של 
בדו"ח  אלו:  לבנות  שנגר3  הפיזי  הנזק  כמו  שאלות  על 
אכ"א האחרו$ דובר על עשרות אחוזי3 שנפגעות בשלב 
שצה"ל  מאמי$  שאני  שאלות  ועוד  המפרכי3,  האימוני3 

 .K"ידע להעלות לבג
"עד כמה שידוע לי, ג3 בקרב מי שתומכי3 בגיו! בנות 
דתית  שבת  לכ<  ומתנגדות  מתנגדי3  רוב3  רוב  לצה"ל 
תתגיי! ליחידה לוחמת מעורבת, שברור שש3 אי$ שו3 
ואי!ור  ייחוד  אי!ור  של  ההלכה  את  לשמור  אפשרות 

נגיעה".
הא8 הרב חושב שהציונות הדתית יכולה לה4כי8 על 

עמדה אחת בנוגע לגיו4 בנות לצה"ל?
"אני לא חושב שיש דר< לבטל את המחלוקות שיש 

לזהות  אפשר  ועדיי$,  אית$.  לחיות  נצטר<  אנחנו  בינינו, 
שברוב הדברי3 אנחנו מ!כימי3 - ער< הצניעות, תפקיד 
הדברי3  את  להדגיש  מוטב  אז   - צה"ל  תפקיד  האישה, 
את  הדדי  בכבוד  בינינו  ולקיי3  בה3  מ!כימי3  שאנחנו 

המחלוקת על הדברי3 שאיננו מ!כימי3 בה3".

להוביל את תהלי< השלו)
עצות  ובי$  הלכה  פ!יקת  בי$  שנבדיל  מבקש  הרב 
חינוכיות. לדבריו, רוב המחלוקות בציונות הדתית ה$ על 

העצות החינוכיות ולא על מה אומרת ההלכה. 
בנות  בגיו!  כי  הטועני3  יש  לצה"ל  הגיו!  בשאלת 
לצה"ל יש אי!ור הלכתי, אבל דעתו של הרב !ד$ ברורה: 
אי$ בזה אי!ור הלכתי, א< ג3 הוא מ!כי3 שער< הצניעות 
לחיי  כב!י!  ישראל  בנות  של  הלב  טהרת  על  והשמירה 
משפחה שלמי3 קוד3 לער< גיו! הבנות, אלא שלפי דעתו 
צרי<  ולכ$  הלכתית,  שאלה  ולא  חינוכית  הדרכה  זוהי 
לכבד את מי שמחליטה להתגיי! מתו< אמונה ביכולותיה 
הפנימית  שלמותה  על  לשמור  והרוחניות  הנפשיות 

והמעשית.
יותר  נכו$  מה  לשאלה  הוויכוח  את  לצמצ3  "צרי< 
לעצות  הלכה  מפ!יקת  עוברת  השאלה  ואז  לבנות, 
עמדתו.  את  להביע  רב  לכל  מקו3  יש  שבה$  חינוכיות, 
קלה  על  לשמור  צריכה  שהמתגיי!ת  על  מחלוקת  אי$ 
כחמורה, לא לעבור על אי!ור נגיעה, לדבר בצניעות וכו'. 
אז בואו נתרכז בלהבטיח את זה. הבעיה היא שאנחנו כל 
להתגיי!,  לבת  כדאי  א3  בשאלה  זה  על  זה  כוע!י3  כ< 

שאיננו מ!וגלי3 לשת= פעולה באשר לעיקר".
שלא  שרבני8  חושב  הרב  הזו  מהאחדות  כחלק 
במדרשות  ג8  שיעורי8  יעבירו  בנות  לגיו4  מ4כימי8 

שמעודדות גיו4 בנות?
"א= אחד לא צרי< לשת= פעולה ע3 דבר שהוא לא 
בנות  לעודד  צרי<  שלא  חושב  אתה  א3  איתו.  מ!כי3 
לא  בי$  הבדל  יש  שיעור.  ש3  לתת  תל<  אל  להתגיי!, 
לשת= אית$ פעולה לבי$ זה שאתה אומר שה$ רפורמיות 
שורש  היא  ההדדית  הדה־לגיטימציה  יצירת  וחוטאות; 

פורה ראש ולענה.
"אחד אמר לי: אז מה א3 יש מחלוקות? ג3 בי$ בית 
שמאי ובית הלל היו מחלוקות מאוד גדולות, ולמרות זאת 
ה3 אהבו זה את זה והתחתנו זה בזה. לצערי אני חושב 
שהיו3 המחלוקות גורמות להרבה אנשי3 שלא לאהוב זה 
המור  רב מהר  בת של  בקלות  ואני חושש שלא  זה,  את 
היו3  אני חושב שהמצב  רב מהגוש.  ב$ של  תתחת$ ע3 

חמור יותר משהיה בימי שמאי והלל.
ושנאה  ניכור  של  תחושה  חש  אני  האחרו$  "בזמ$ 
הדדית בי$ ימי$ לשמאל, בי$ תומכי נתניהו למתנגדיו, בי$ 
טוטלית,  פ!ילה  של  שלילית  רוח  יש  לחילוני3.  חרדי3 
של שנאה, ואנשי3 מכובדי3 מרשי3 לעצמ3 לדבר בצורה 

שלא תיאמ$. 
 3Lל ַבָשּׁ  LQRַ ֶאת   Tְיָבֵר ה'  הפ!וק  את  להבי$  "אפשר 
כאומר שה' יבר< אותנו בברכה של שלו3. אבל המדרש 
מ!ביר זאת אחרת: ה' יבר< את ע3 ישראל רק א3 יהיה 

במצב של שלו3. 
"אנחנו זקוקי3 היו3 לברכת ה' מהרבה מאוד !יבות, 
בחברה  שלו3  של  תהלי<  להוביל  צריכי3  אנחנו  ולכ$ 
יכולי3 להוביל תהלי<  הישראלית בכלל. אבל אנחנו לא 
בתוכנו  שאנחנו  זמ$  כל  הישראלית  בחברה  שלו3  של 
דר<   Kתפרו הדתית  שהציונות  צרי<  לגזרי3.  קרועי3 

ותראה שיש בתוכה אחווה, שלו3 ורעות".

מה שהיה הוא לא מה 
שיהיה

מלבד הקריאה הערכית לאחדות הרב !ד$ רוצה לעורר 
למחשבה אי< ליצור פתרונות פרקטיי3 להקטנת החיכו< 
של  פורו3  להקי3  מציע  הרב  כ<  לש3  הדתית.  בציונות 
ב!וגיות  ההלכה  מהי  יקבע  הזה  הפורו3  הדור.  גדולי 
הלכתיות  בשאלות  רק  ויע!וק  הפרק  על  העומדות 
מובהקות ולא בתחו3 של הדרכות חינוכיות או ציבורית. 
שאר רבני הציונות הדתית יצטרכו להתייעK עימו בטר3 

יפ!קו הלכה לתלמידיה3 או לקהילותיה3. 
להגיד  יבטל את האפשרות  כזה  חושב שפורו3  "אני 
שהצד השני מחריב את התורה. כול3 יקבלו את פ!יקת3, 
ובפ!יקה שלה3 יהיה מרחב להדגשי3 שוני3, וכל רב יוכל 

להמשי< לייעK לתלמידיו אי< נכו$ בעיניו לנהוג". 
הרבנות  של  התפקיד  להיות  אמור  לא  זה  הא8 

הראשית?
השתלטות  בגלל  "א<  בעצב,  הרב  עונה  שכ$",  "ודאי 
רבות  בעיות  יש  הראשית  הרבנות  על  החרדי  העול3 
שמהשיחות  לומר  מוכרח  אני  זאת  ע3  בהתנהלותה. 

מ!כימי3  קוק  הרב  תלמידי  שאינ3  רבני3  ג3  שערכתי, 
וכל  ממלכתית,  ראשית  לרבנות  גדולה  חשיבות  שיש 
המחלוקות שיש היו3 ה$ אי< להתמודד ע3 המצב הנוכחי. 
היא  היו3  בעיניי  ביותר  הכואבות  ה!וגיות  "אחת 
תהלי< הבחירה של הרבני3 הראשיי3. זו פוליטיקה נטו. 
חילוני3 בעלי אינטר!י3 פוליטיי3 קובעי3 מי יהיה הרב 
רבי3  דברי3  תורני.  או  רוחני  שיקול  שו3  בלי  הראשי 
שקשורי3 היו3 לדר< שבה מתנהלת הדת במדינת ישראל 

נעשי3 בצורה לא נכונה".
הרבני8,  כל  על  שמקובל  כזה  פורו8  יוצרי8  אי> 
שרבני8 מזר8 אחד מוכני8 לשבת לצד רבני8 מזר8 אחר, 

שבחירת רבני הפורו8 לא תקבע את הפ4יקה ה4ופית?
לנוכח  ודאי  פשוט,  לא  שהדבר  אית<  מ!כי3  "אני 
לחשוב  היא  הגדולות  ני!יו$ העבר. אבל אחת הטעויות 
שמה שהיה הוא שיהיה ואי$ כל חדש תחת השמש. שלמה 
המל< מזהיר אותנו מפני הפילו!ופיה הפ!ימי!טית הזו. 
הזמ$  כל  שיהיה;  מה  לא  הוא  שהיה  מה  ל<,  אומר  אני 

הדברי3 משתני3, השאלה היא לאיזה כיוו$. זה בידנו".

 האינטר1י) של 
ריבונו של עול)

של  הפוליטית  ההתפרקות  הראשו$:  לממד  ועכשיו 
הציונות הדתית. מבחינת הרב !ד$ זוהי רק תמונת מראה 
הציונות  בתו<  והא!כולות  המדרש  בתי  בי$  למלחמות 
על  כללי  משהו  להגיד  מבקש  קוד3  הרב  אבל  הדתית. 

הפוליטיקה במדינת ישראל.
הרב.  אומר  מאוד",  עצובה  נראית  שלנו  "הפוליטיקה 
את  מקבלי3  המדינה  שמנהיגי  להאמי$  יכולת  "כשאי$ 
החלטותיה3 נטו לטובת המדינה, זו רעה חולה, זה א!ו$. 
קורות  בעלי   40-50 בני  מוכשרי3  צעירי3  אלפי  לנו  יש 
חיי3 מרשימי3 שפעלו שני3 רבות למע$ ע3 ישראל, אבל 
ה3 לא רוצי3 ללכת לפוליטיקה כפי שהיא נראית היו3". 

הרב מדבר מני4יונו בוועדות ציבוריות?
"נכו$. פעמיי3 ישבתי בוועדה ציבורית, ובשני המקרי3 
 Kבכל האר מצאתי את עצמי אומלל מפני שה!תובבתי 
וחיפשתי דמויות מוכשרות שמוכנות להיכנ! לפוליטיקה, 
ולא מצאתי. האנשי3 המוכשרי3 שני!יתי לשכנע אות3 
ללכת  מכדי  חשובי3  בדברי3  עו!קי3  שה3  לי  אמרו 
אני  היהודי.  הבית  מרכז  חבר  של  מצווה  לבר  עכשיו 
נוכל  בריאה,  פלטפורמה  ניצור  שא3  בוודאות  משוכנע 
ירצו  שרבי3  ומבריקי3  מדהימי3  אנשי3  עשרה  להביא 

להצביע לה3".
אי> יוצרי8 פלטפורמה כזו?

"שתי המילי3 החביבות עליי בעברית ה$ 'לא יודע'. יש 

אוהב  אני  ולכ$  הכול,  יודעי3  אנשי3 שחושבי3 שרבני3 
מאוד להשתמש במילי3 אלו. אני פרגמטי!ט וחושב שא3 
הרבה אנשי3 חושבי3 יתכנ!ו יחד ויחשבו על פלטפורמה 

בריאה, ה3 ימצאו אותה".
אולי באמת ת8 העיד6 של המפלגה המגזרית וצרי> 

להשפיע מתו> הליכוד?
"כשפייגלי$ החליט בזמנו להיכנ! לליכוד כדי לשנות 
אדיר.  רעיו$  שזה  לי  ואמרו  באו  אנשי3  מבפני3  אותו 
שכול3  חושבי3  את3  הראש?  על  נפלת3  לה3:  אמרתי 
חילוני3  אלפי  מאות  מונה  המפלגה  טיפשי3?  בליכוד 
ייתנו  שה3  חושבי3  את3  חילונית;  מפלגה  שרוצי3 

לדתיי3 להשתלט על המפלגה הזאת? 
להיות  יכולה  לא  בליכוד  דתיי3  כנ!ת  "לחברי 
בזמ$  ג3  המפלגה.  של  הדי־א$־איי  על  השפעה  באמת 
החרבת גוש קטי= היו המו$ דתיי3 בליכוד, וזה לא עזר. 
האינטר!י3 המפלגתיי3 יגברו תמיד על האינטר!י3 של 

ריבונו של עול3. 

"אני א!פר ל< את אחד ה!יפורי3 הכואבי3 שעברתי 
בחיי3. לפני הרבה שני3 התמודד הרב דב ליאור על רבנות 
חשובי3  חכמי3  תלמידי  שני  חרדי.  רב  מול  ירושלי3 
חשיבות  יש  ואמר:  לנו  קרא  יהודה  צבי  הרב  וצדיקי3. 
לעזור.  חייבי3  ציוני,  רב  יהיה  שלירושלי3  לכ<  עצומה 
הייתי אז אבר< צעיר במרכז הרב והלכתי לפגוש אנשי3 
בכירי3 בפוליטיקה הירושלמית. אמרתי לה3: יש לכ3 פה 
ציוני  הוא  שני תלמידי חכמי3 עצומי3, אבל אחד מה3 

כמותכ3. את3 לא מעדיפי3 לבחור אותו? 
"ה3 ה!תכלו בי במבט מלא רחמי3 ואמרו לי: בחור 
הרבה  עוד  יש  בפוליטיקה,  מבי$  לא  עוד  אתה  צעיר, 
אינטר!י3 !ביב הנושא. תחזור ל!פ!ל הלימודי3 ות$ לנו 

המש<
”



לנהל את הענייני3.
אבל  נושאי3,  בהרבה  הליכוד  ע3  מ!כימי3  "אנחנו 
בנושא  אפילו  השפעה.  שו3  לנו  אי$   - שלא  בנושאי3 
של ארK ישראל, שיש לנו מכנה משות= רחב ע3 הליכוד, 
על  כשמדברי3  וחומר  קל  בעי$,  עי$  רואי3  לא  אנחנו 
ישראל.  מדינת  של  התורני  לאופי  הקשורות  שאלות 
הפונדקאות  בחוק  שתומכי3  אנשי3  יש  בליכוד  למשל, 
שלה3,  לבוחרי3  חייבי3  ה3  חד־מיניות.  למשפחות 
!בור  !ד$  הרב  כ<  משו3  ג3  חילוני3".  רוב3  שב!ו= 
שצרי<  חושב  אני  "אגב,  ציונית־דתית.  מפלגה  שחייבי3 
לחזור לש3 מפד"ל כדי שיהיה ברור שאנחנו באי3 בש3 

התורה הלאומית".
להביא  היה  החדשי8  השמות  של  הרציונל  להבנתי 

מצביעי8 שאינ8 מגדירי8 את עצמ8 ציונות־דתית.
"אני רוצה להזכיר ל< שבתקופת זבולו$ המר, כשהיו 
למפד"ל 12 מנדטי3, שניי3־שלושה מה3 הגיעו מאנשי3 
כי  הלאומיי3  לדתיי3  מצביעי3  אנחנו  שאמרו:  חילוני3 

ה3 העתיד של מדינת ישראל".

"יש תקרת זכוכית בצה"ל, 
אבל ננפ@ ג) אותה"

בזמ$ האחרו$ עלו מו!דות בני דוד לכותרות בהקשרי3 
חיוביי3: שלושה טיי!י3 חדשי3, 23 קציני3 ב!יו3 קור! 
הקציני3 וארבעה מ"פ חי"ר. אני שואל את הרב אי< הוא 

מרגיש כשהוא קורא כותרות כאלה בעיתוני3.
של  הני!יונות  אחרי  האמת:  על  להודות  "צרי< 

ברור  דוד,  בני  כלפי  דה־לגיטימציה  ליצור  התקשורת 
שחשוב ג3 שתיחש= האמת", אומר הרב. "ע3 זה החינו< 
הטוב ביותר הוא חינו< שמתקיי3 מתחת לרדאר. הפר!ו3 
לא עוזר לנו לחינו<; הוא אפילו מפריע. זה יכול לעלות 

לתלמידי3 לראש, ואני רוצה לחנ< אות3 לענווה. 

"מפקד עומד פעמי3 רבות בפני דילמה א3 ללכת ע3 
מה שנכו$ ברמה המקצועית או ע3 מה שנכו$ לו מבחינת 
הקידו3. יש תופעה קשה מאוד שמפקדי3 מתקדמי3 רק 
אני  ולצה"ל.  למדינה  א!ו$  וזה  לשתוק,  יודעי3  ה3  כי 
היא  ביותר של מפקד בצה"ל  חושב שהתכונה החשובה 
הענווה, עמידה בענווה מול גודל התפקיד וחשיבותו, עד 

שהשאלה 'מה יקרה לי' ח!רת משמעות. 
חברו$  מח"ט  לתפקיד  הי"ד  וינברג  דרור  "כשנכנ! 
את  לעצור  החליטו  שבטח  ואני  יגאל  הרב  לו  אמרנו 
בלי  לתמר$  אפשרי  בלתי  הזה  בתפקיד  כי  שלו,  הקידו3 
להרגיז את המתנחלי3 מצד אחד ואת צמרת צה"ל מצד 
שני. הוא אמר לנו משפט שלצערי קיבל אחר כ< משמעות 
אחרת לגמרי: אני מתכוו$ לשקול רק שיקולי3 ענייניי3; 
התפקיד  הוא  כאילו  התפקיד  את  עושה  שאני  החלטתי 

האחרו$ שלי בצה"ל". 
בקצונה  הבוגרי3  ב!פירת  מ!תפק  אינו  הרב  ככלל, 
ונשאר  קציני3  קור!  גומר  מי  לראות  "חשוב  הצה"לית. 

ירא א־לוהי3", אומר הרב. "זה החידוש, וזה הדבר העיקרי 
שאליו אני חותר. היו3 כבר יש הרבה קציני3 ומפקדי3, 
שה3  לוחמי3,  צוותי  של  מפק"צי3  ועד  מתת־אלופי3 

יראי א־לוהי3 באמת".
של  קידומ8  את  תוקע  שצה"ל  הטענה  נכונה  הא8 

חובשי הכיפות לדרגי8 הגבוהי8 במטכ"ל?
לא  אנחנו  זאת  ע3  משהו.  בזה  שיש  להיות  "יכול 
כל  אלופי3.  להיות  לנו  שיתנו  בתנאי  לצה"ל  מתגיי!י3 

יו3 שאד3 נמצא בצה"ל הוא עבד לע3 קדוש".
ברמה המערכתית לא צרי> להיאבק על כ>?

"צרי< להבי$: במטכ"ל יושבי3 אנשי3 שחושבי3 אולי 
שה3 מכירי3 אותנו, אבל ה3 לא מכירי3, ו!ביר שחלק 
מה3 ג3 מפחד מאיתנו. ה3 אולי חושבי3 שה3 פועלי3 
לטובת ע3 ישראל בכ< שה3 לא מקדמי3 קציני3 חובשי 

כיפה, אבל ה3 שוגי3. 
"פע3 אחת נתתי לאחד הרמטכ"לי3 ביד 15 חוברות 
את  שמפריכה  הדתית',  הציונות  את  'מי  שכותרת$ 
ה!טיגמות הנפוצות. ביקשתי ממנו לחלק אותה לאלופי3 
כדי שידעו מי אנחנו, אבל הוא לא חילק. אבל אל דאגה, 

ב!ו= נפרוK ג3 את התקרה הזאת". 
שיהיה  שצרי>  חושב  לא  שהוא  בזמנו  אמר  הרב 

רמטכ"ל דתי. הרב עדיי6 חושב כ>?
"כ$, ואפילו עוד יותר מפע3. העמדות עכשיו מחודדות 
שהוא  עליו  יגידו  דתי  רמטכ"ל  שיהיה  וברגע  יותר, 
ישראל.  לע3  !כנה  וזו  עלינו,  שאומרי3  כמו  משיחי!ט, 
הרמטכ"ל צרי< להיות אד3 שאישיותו נמצאת בקונצנזו! 

של החברה כדי שכל החיילי3 יילכו אחריו. 
מאמי$  ואני   ,Kלפרו אפשר  שאי  מח!ו3  אי$  "אבל 
והאלופי3  הרמטכ"לי3  של  רוב3  שרוב  שלמה  באמונה 
ה3 אנשי3 טובי3 וישרי3 שרוצי3 שע3 ישראל יצליח, כ< 

שיש לנו הרבה !בלנות".

תביעות דיבה נגד השמאל 
הרדיקלי

שבראש3  בעלי  והמכינה  בכלל  דוד  בני  מו!דות 

אלא  קציני3  קור!  !יו3  אחרי  רק  לא  לכותרות  עולי3 
של  בשיעורי3  לחטט  מחליט  נהוראי  יאיר  כשעו"ד  ג3 
את  לפתוח  שיכולי3  משפטי3  מה3  ולהוציא  המכינה 

מהורות החדשות. 
אחרינו,  החיפושי3  את  מממ$  הרדיקלי  "השמאל 
והתקשורת קופצת על זה כמוצאת שלל רב", אומר הרב. 
ולכ$ הגשנו תביעת דיבה על כמה  "אלו שקרי3 ברורי3, 

מאות אלפי שקלי3. אנחנו ניפגש בבית המשפט".
האחרו$  בזמ$  רבות  מלמד  שהוא  פ!קה  מזכיר  הרב 
ועונה:  לגאולה,  דורנו  זכה  במה  שואל  קוק  הרב  ובה 
את  לגאול   - ביותר  הגדולה  במצווה  עו!ק  שהוא  בכ< 
יש  אבל  הזאת,  הפ!קה  את  מכירי3  "כול3  ישראל.  ע3 

לה המש<, שג3 מי שמתנגדי3 לפעולות האלה זוכי3, כי 
הפועלי3  הכוחות  את  מכריחי3  ה3  התנגדות3  ידי  על 
להזדכ< ולעשות את הדברי3 טוב יותר. אנחנו לא נכנ!י3 
ובני!יו$  עצמנו  בתיקו$  עו!קי3  אנחנו  ולשנאה,  לכע! 
הצעיר  לדור  כול  קוד3  משנתנו,  את  יותר  טוב  לה!ביר 

שלנו, ואחר כ< ג3 החוצה.
"אני מוכ$ ללכת לתחרות מי יש לו הכי הרבה ביקורת 
במקו3  בה  שאזכה  בטוח  ואני  במדינה,  שקורה  מה  על 
מכובד. אבל זה לא מפריע לי לאהוב את המדינה ולהאמי$ 
בה כי היא גילוי יד ה' בגאולת עמו ונחלתו. לכ$ אני אומר 
לכל תלמידיי: לכו קדימה, כי מה שהיה הוא לא בהכרח 

מה שיהיה, מה שיהיה תלוי במה שתעשו!"

מדרשה או תואר? אפשר את שניהם!
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חדש!!
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