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"זה

טירו־ו/
הרב

יותר

הרטמן,

דוד

מאמין

׳דת

טירוף"

איזו

מורה

יהדות

צומחת

מהערבים"

מםוכן

ומורד,

חוגג

סביבו:

אורי

80

"מה

שקורה

משגב

nirAMrn

רגעים
שאני רוצה

להתאבד
שקורה לדת

״מה
את

נשמתי״

יותר

מסוכן

מהערבים.

״במקום ליצור

אדם

רוצים להרוג

הם

חדש,

ראשי

הציונות

אבנים ופסוקים״ ״המנהיגות של
״יהודים יכולים להיות משוגעים .מכסים שלטים,

מבצעי ׳תג מחיר׳

כשהוא חוגג  80במכון

אבל

אורי

ראשי הציונות

^^^^

$DN2$תפ$DN2$

r; y.zt'o, T'r
־־

הדתית

הדתית

מפרידים אוטובוסים״

הרב פרופ' דוד

צי/יום:

נזשגב
משגב

$TS1$תפ$TS1$
תפ־
הבנה מהו

לו־
ra$1ST$ול$1ST$
קידם .הכל הפךללוחמה.לוחמה בץ אבנים,

מובילי

שינוי

׳כ

בארץ ובתפוצות,

החייםהיהודיים״.
ובעולם

נלחמים על

מושחתת ומעוותת״
הרטמן

להישאר אופטימי :״אלוהים לוחץ עליי לא

מתעקש

איבדו כל

המשגשג

שהקים,

את גופי ,ופה

הורגים

גם

סוער ומורד,

להתייאש״

קו׳לומויסקי

מתוך כוונהלהעשיר

שבו הציונות

הדתית

את

מקצינה

התחומים התקיימו אצלו
האוניברסלי.

היהודי־פרטיקולרי
גם

וגם

ואי־אפשר היהלרעת

מתי

הוא חי עם שניהם,

נמצאת היום
חמה בשביל לשמור על כוח .הדת
;rn [trixrc
ra
ל$2ND$
$DN2$רבמשמעות $DN2$של
בשליטה של אנשים שלא מבינים מה זו תקומת
rc
מעות
״הקיבוץ הדתי מת .היה להםחזון ,אבל הם פחדו שהם
 srישראל .מה־ המהפכה .מה רצו שיהיהכאן״.
אוניברסלית .או בקיצור ,רוחו של הרב הרטמן.
\cy,V
מאבדים שייכותליהדות .חשבו שאם יביאו רבנים ,הכל
עלהשולחן אנחנו מניחים אתלבני היסוד שלחייו:
::ה רצ־:
יתוקן .וזה לאנכון .החרדים? הם עושים פרו ורבו .יש לי
אלוהים ויהדות ,ארץ ישראל ומדינתישראל .שאלת המ־
$TS1$המפתח$TS1$
״המהפכה התכוונהליצור אדם חרש .אדם שחי
ילדים .אני שמח מזה ,אני אוהב
קרובי משפחה עם  12ו־ 18
הזרם שהיה אמור
לציונות הדתית
$DN2$המפתח $DN2$היא מה קרה
פתח
ופועל בתוך
בתוך המציאותולוקח אחריות על המציאות
יהודים חיים ,אבל אני לא שמחבעולמםהערכי .מישהולך
למזג את כל הגורמיםהללו .ואםלחדד :כיצר הלך ונד־
$TS1$ונדחק$TS1$
לא בתוך פנטזיות .לאעולם שכל הזמן מצ־
$TS1$מצטטים$TS1$
המציאות
שתפיסה
החרד״לי .הם חושבים
ומתקרב אליהם זה הזרם
$DN2$ונדחק $DN2$והצטמק בתוך הציונות הדתית הזרם המתון,שהוביל
חק
ונלחמים על פסוקים .אלה שטויות״.
$DN2$מצטטים $DN2$בו פסוקים
טטים
מהעולם התרבו־
$TS1$התרבותי$TS1$
דתיתיכולהלהתקיים רק על ידי ניתוק
והנהיג אותה .אותו זרם של רדיפת שלום ואהבת אדם,
לאעל זה חלמת.
$DN2$התרבותי $DN2$המערבי .הם אוהבים את ארץישראל ,משרתים בצבא,
תי
והקולניים.
שהרטמן נמנה עם מייצגיו המובהקים
״עליתי הנה ב־  1971מתוך אמונה שאנחנו בונים היסטו־
$TS1$היסטוריה$TS1$
הובסתם ,אני אומרלו.
$DNהיסטוריה $DN2$חדשה.יהודי חדש .אז באמת יש מרינה ,אבל חסר משהו.
ריה
אבל זה לא משנה את המוחשלהם.
״חשבנו שרבנים צנחנים זו תמצית המודרניות ,אבל
"אנייודע ,זה מת״ ,הוא משיב .״באמריקה עשיתי דו־
$TS1$דוקטורט$TS1$
חסרים אנשים שייתנו חזון רוחני .המנהיגות איבדה קשר
פילוסופיה כללית ויהודית.
בפילוסופיה.לימדתי
קטורט
$DN2$דוקטורט$DN2$
להתעוררות,לאפשרות הערכית .זה הורגאותי״.
למהפכה,
לטוס במטוס זה לא סמללהתבגרות רוחנית .להשקפתעולם
ומחשבה חופשית נדרש זמן .נדרשת פתיחות .נדרש רצון
כתבתי בספר שלי על הרמב״ם,שגדלותו הייתה ששני
הרב הנודע פרופ׳ דור הרטמן כואב .גם בנסיבות חגי־
$TS1$חגיגיות$TS1$.
למוזיקה אחרת .זה לא קייםאצלם .בסדר ,אז הם
להקשיב
$DN2חגיגיות $DN2$.בשבוע שעבר צוין יוםהולדתו ה־  80בשורת אירו־
$TS1$אירועים$TS1$
גיות.
לסיירת .זה לא הופך אותםלאנשיםמודרגים״.
הולכים
והלאה.
ממנו
השלווה
אבל
ומשתתפים,
רבי־תוכן
על
עים
$DNאירועים$DN2$
אפרופו צבא ,ביקשתי מהרב הרטמןלהתייחס לאחת
הכאבים הפיזיים ,אלה הנובעים ממצבו הבריאותי ומקשים
הלוהטות :היחס לנשיםבצה״ל ,או ליתר דיוק,
הסוגיות
הליכתו ,הוא עור מצליחלהתגבר .״ארץ יש־
$TS1$ישרואל$TS1$
אפילו על
11
להדירן.למשל ,המעמד שבו נטשו צוערים טקס
הניסיונות
בכב־
$TS1$בכבדות$TS1$.
מתיישב
מחייך
הוא
בייסורים״,
נקנית
רואל
$Dישרואל$DN2$
בעודו
״הדתיים -יאומ
בבה״ר
דות.
בתגובה לכךשחיילותעלו לשיר על הבמה.
$DN2$בכבדות $DN2$.אלה המכאובים הרוחניים שלא נותניםלו מנוח.
בעצמם.
האמונה
איבדו את
״זה טירוף,טירוף״ ,אומר הרטמן .״האנשים האלה מד־
$TS1$מדגישים$TS1$
קולו ,פה
לעיתים מרים את
הוא נאנח ,מתנשף ,נאנק,
שוליים .העיקר חסר .שימשתי כיועץלז־
$TS1$לזבולון$TS1$
$DN2$מדגישים $DN2$דברים
גישים
ניצחה .אז הם
החילוניות
ושם דופק עלהשולחן 80 .שנה אחרי שנולד למשפחה
$DN2$לזבולון $DN2$המר ,כשהיה שר הסעד בממשלת רבין הראשונה,
בולון
לירושלים ,תוך
אדוקה
בברוקלין 40 ,שנה אחרי שעלה
שייתן להם כוח,
חיפשו כיוון
15
ויכוח
והיה
אנחנו
מרופדת,
ואקדמית
תיאולוגית
קריירה
נוטש
שהוא
שנחתו בשבת .אמרתילו:׳דעלך,
על
כאילו
השטחים.
את
ומצאו
צריך.
הטייס
שבת.
שומר
להיות
מחויב
לא
המטוס
בשכו־
$TS1$בשכונת$TS1$
שהקים
הרטמן
שלום
במכון
ארוכה
לשיחה
נפגשים
מרוע
אתה דואג למטוס ולא מנסה לחנךולפתוח את הלב של
$DN2$בשכונת$DN2$טלביה על שם אביו ושהיום הוא נשיאו.
נת
אתה
אם אתה מתנחל,
לטייס.
הטייס?׳ אבל הם איבדו כל קשר
במכון ,עלזרועותיו השונות ,עברו במשך השנים עש־
$TS1$עשרות$TS1$
אהבת ישראל.
מבטא
״חוץ מחתני,אהרל׳ה כץ ,שנהרג
$DN2$עשרות$DN2$אלפי בנינוער ,אנשי חינוך ורבנים ,וכיום מגדיר את
רות
בלבנון .הוא היה ענק
 rtnהגדולה"
זאת
רוחני,קיבל את אות המופת במלחמת יום הכיפורים .הנ־
עצמו המקום כ״מכון למחקרולהגות,לחינוךולפיתוח

מבחינה מדינית ומבחינה דתית ,הוא מהווה מרכז רב־מש־
$TS1$רבמשמעות$TS1$

יהדות

־׳־

^^^^^

אחרת :מתונה,

פשרנית ,הומניסטית,

יבחרלעשות

למה

זה לךה?

שימוש באחד או בשני .את זה איןהיום".
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הרב פרום׳

הרטמן.

״ההלכה

היא

מה

שנמצא

בבטן

שלך.

ווט הראשון שרצולמנות למפקד טייסת .אדםערכי,

לפניכולם כדי להתפלל שלא על

איך

שקם

חשבון אחרים .הוא טס

בשבת במקום אחרים ,הוא טס ביום כיפור במקום אחרים.

״זהעולם

אחר.

הדבריםהטפלים.
באירוע

חיקו
$Dהרחיקו$DN2$

לא

רואים

איבדנו את

ההקפות המרכזי

אתהחיילות

את זה יותר.

מדגישים את

המשמעותהעמוקה״.

שלצה״ל,

אתה

מתאר

לעצמך

את

האלוהים שלך.

01

איזה

אלוהים

תגידלי אתה.
התחיל
הכל
עם
״אני לאיודע!
החליטו שהייצוג של היהדות יהיה בידי החרדים.זו תוצאה
שלבן־גוריון .הוא לא חשב שהוא והחברים שלו צריכים
להיות אחראים על המהפכה הרוחנית .האסון לא התחיל
׳ .עשו הפרדה :היהדות תהיה שייכת
ב־  67אלא כבר ב־ 48
לדתיים ,ואנחנו נהיה אחראים על המדינה והחברה״.
מפלגת העבודה .הם

׳,

בשמחת תורה ,הר־
$TS1$הרחיקו$TS1$

הצידה.

״זאת אובססיה מינית .הם הכניסו את כל
הסקסואליות שלהם .תגידלי ,כל היהדות
לתוך הבעיות
עומדת על זה? אני לא מבין ,הם כאלה סקס־מניאקים,
שברגע שהם רואים אישה הם מקבלים זקפה? על מה בו־
$TS1$בונים$TS1$
העולם? אתה חושב שאנשים ירצולהיכנס לתוך
$Dבונים $DN2$את
נים
מסלול רוחני שיש בו רק אסור ואסור ואסור?״
מבחינה הלכתית יש בעיה עם אישה שעומדת ושרה?
״לא .הגמרא
מדברת רק על כוונה בקריאת שמע.
לכוונה.
אם אתה באמצע כוונה ונשים שרות ,זה יפריע
זההכל .אין יותר.ובכל זאת ,הגענוליום שרב בישראל
אומר שיותר חשוב למות מאשרלשמוע שירת נשים .הוא
אלון־מורה,
לבנון ,רב היישוב
משוגע(הכוונהלאליקים
מאשר
שהצהיר כי הוא מעדיףלעמוד מול כיתת יורים
היהדות

משהו

שמעורר

אתה

רוצה

לחיות"

עדיפויות ,והם תפסו
יש סדר

למה איןגינוי רבניגורן*
לפעולות

״משום

שהמנהיגות

של

״תג מחיר״?

האנשים שעושים את זה היא

חיילי ישיבות
מעוותת .מושחתת באופןעמוק .נפגשתי עם
אליי:
הסדר ,והיית צריךלשמוע עם איזה שאלות הם באו
׳אם אני רואה ערבי פצוע ,בסכנת חיים ,מותר לי
להזמין
גויים?׳
אמבולנסלהציל אותו או שאין פיקוח נפש אצל
הפילוסופית הייתה תמיד :מה אתה חושב? מה
״תפיסתי
באופן פנימי

אהבה

משהו
שולי!״
שולי.

אתה מרגיש

שנכון
לעשות?"

ומה הםענו?

אפשרלהתגעגע למפד״ל של פעם ,אמרתי לו בשלב
הזה .כשקוראים
פרוטוקולים של ממשלת אשכול ערב
ששת

הימים ואחריה,הקולות

משה שפירא ,זרח

המתונים ביותר הם

ורהפטיג ויוסף בורג.עולה

של

חיים

״הם אמרו:׳אנחנו לאיודעים מה ההלכה
צריכיםלשמוע ממך מהההלכה!׳(צועק) .אמרתילהם:
׳ההלכה היא מה שנמצא בבטןשלך ,עם איזו תחושה מוס־
$TS1$מוסרית$TS1$
אומרת .אנחנו

$DN2$מוסרית $DN2$אתה חי .אם אתה מאבד את
רית
התהייהלאן

הרגש האוטונומי המוסרי,

אתה מאבד את צלםאלוהים
הקול הזה
נעלם.
$DN2$מרעיש$DN2$בשבילם.
״הם איבדו אמונהבעצמם״ ,ענה הרטמן ,״איברו אמונה
עיש
הוא רוצה שהערבי ימות או מכבד את
האלוהים שלך
החילוניות ניצחה .זה לא
בחשיבותהמפעל הרוחנישלהם.
לחיות?׳
החיים? עם איזהאלוהים אתה רוצה
לחילוניות ,ולא היה
העולם היה
רקבישראל .הכיוון של
״אבל פה לא מחנכים לקדושת החיים .מדברים בסיס־
$TS1$בסיסמאות$TS1$.
לעמוד מול זה .הם חיפשו כיוון שייתן להם כוח
להם כוח
בצלם׳ .אפשר
$DN2$בסיסמאות $DN2$.לא מדברים על ׳חביב אדם שנברא
מאות.
ומצאו את השטחים.כאילו אם אתהמתנחל ,אתה מבטא
לערבים ,ורואים את זה ביחסלנשים.
לראות את זה ביחס
הגדולה.
אהבתישראל .זו השטות
לשמוע אישה שרה.א״מ).
בספר החדששלי,
לחיילים שאנימלמד :אהבת ארץ ישראל היא
״אמרתי
נורמלי .צריך לברך שהחיינו
״שמע סיפור על רב אחר,
׳אלוהים שונא שקרים' ,יש התקפה על
כל הציונות הדתית בדיוק בגלל הדבריםהאלה״.
שקיימים עוד רבנים כמוהו .הרב הזה ,הבת שלו אהבה
לא אהבת הקרקע ,היא אהבהלאנשים שנמצאיםעל הקרקע.
הרטמן נחשב לאחדמתלמידיוהגדולים של הרב י״ד
אין קדושה באדמה .אמרתי את זה גםלחנן פורתולחברים
לשיר ,וכשחברים שלו באולבקר ,מישהו אמרלו :׳תגיר
שלו עוד פעםועוד פעם .קרושה היא ההתנהגות של אדם .סולובייצ׳יק .כמוהו ,הוא משתייר לזרםהליברלי של
לשיר׳ .הוא ענהלו:׳לא כתוב בהלכה שאסור
להלהפסיק
שפורח
האורתודוכסית
היהדות
״אני נחשב מומחהעולמילרמב״ם .אנשים שואלים
לשמוע .אז תצא אתה׳.
להלשיר .כתוב שאסור לך
בארצות־הברית ,אבל
גדל־גוף ,הת־
$TS1$התרשמתי$TS1$
נאבק על קיומו בארץ הקודש .הוא איש
לקברו ,אבל לאהלכתיאפילו פעם אחת.
אותי אםהלכתי
נורמליים .יום אחד באו מאמינים לרב
״פעם היו רבנים
$DN2$התרשמתי $DN2$שגם גדל לב .דמותו אבהית.לדורות של תל־
$TS1$תלמידים$TS1$
רשמתי
מה ישלי ללכתלבית קברות? אנילומד מספרים ,לא מס־
$TS1$מסתכל$TS1$
כזהושאלו אותו :׳כבוד הרב ,על מה אנו צריכיםלהקפיד
$DN2$תלמידים $DN2$הוא מהווה אב רוחני ומורה דרך .יש לו גם שישה
מידים
$DN2$מסתכל $DN2$על מצבות״.
תכל
כשאנחנו מבערים חמץ?׳ אמרלהם :׳תדאגו לאישהשלכם,
ילדיםמשלו.
שסוחבת את הקמח ,שלא יהיה לה קשהמדי׳ .איפה כל זה?
אז בוא נדברעלנוערהגבעות.
אחד הבנים ,הרבדניאל הרטמן ,מנהל את מכון
״ההתנהגות שלהם אומרת שהחינוך הדתינכשל .בחיים
לנו?״
מה קרה
שבאדם׳ .זה היה חידוש מר־
$TS1$מרעיש$TS1$

אמרתילהם :׳איך

אתה

מתארלעצמך

את

עמוד 3

המשפחה.
המשגשג שנושא את שם
הלימוד
ן£
הבנות ,טובה ,הקימה לפני עשורבירושלים
שמתעקש לשלב בין יהדות
בית הכנסת ״שירה הדשה״,
ופמיניזם .זה כמובן לא עברחלק .״כשהבת שלי בנתה את
בית הכנסת״ ,הוא נזכר ,״באואליי אנשים ואמרו:׳אבל
היא אישה׳ .אמרתילהם :׳אתם מוכנים ללכת
לניתוח מוח
כשהמנתחת היא אישה ולתת לאישה אחריות על החיים
שלכם ,אבל
כשאישה נכנסת לבית כנסת ,היא הופכת
עבורכםלילדה קטנה .זו טיפשות׳״.
בינתיים אסורבירושלים להראות נשים בשלטי חוצות.

אחת
את

״זהמעליב

 $DN2של
לום
מלחמת

אותי .אני

הציונות?

כשבאתי לארץ בפעם

הוא

את

פה הורגים את נשמתי״.

ומהדיאלוג שלד עםאלוהיםעולה

שזו גם

לא

הכניסו
היהדות

לתוך
הסקסואליות
שלהם .הם כאלה
הבעיות

סקס

מניאקים,

שכשהם
אישה

רואים

הם

מקבלים

זקפה?"

״אהבת
ישראל היא לא

ארץ

אהבת
היא

הקרקע,
אהבה

לאנשים
הקרקע .אין
על
שנמצאים

לא

מדבר
אליו?

הרבנים

האלה

ששת הימים ,פרופ׳ עקיבא סימון התעקש:׳דוד,

״כן .הוא לוחץעליי לאלהפסיקלהאמין שאנייכול
לתרום ,לאלהפסיקלהאמין שדבריםיכוליםלהשתנות,
בשבילי .מה שקורה היום
לצאתלמלחמה .זו מלחמת קיום
עם הדת יותר מסוכן מהערבים .הם רוציםלהרוג את גופי

אובססיה

מינית.

הראשונה ,אחרי

שאני עושה כדבר חשוב".

נשים

שירת

מתבייש .זה מה שנהיה מהח־
$TS1$מהחלום$TS1$

אתה צריך ללכתלקיבוץ של השומרהצעיר .אזהלכתי,
והנה אני רואה שהםסוללים כביש באמצע הקיבוץ .שאל־
$TS1$שאלתי$TS1$
 $DN2$אותםמרוע .הם הסבירולי שיש בקיבוץ חברהשקיבלה
תי
שיתוק וגרה בקצה המשק ,והםסוללים כביש כדי שהיא
האוכל .אמרתי:׳אה,הבנתי׳.
להגיע לחדר
תוכל
״אחר כך אנשים שאלו אותי מה היה הרגע הדתי הכי
׳לקרוא משניות
חזק שלי בארץישראל .הם חשבו שאגיד:
בכותל׳ .אבל אמרתי להם שהייתי בקיבוץ של השומר הצ־
$TS1$הצעיר$TS1$
 $DN2$וראיתישסוללים כביש בשביל אדם אחד .זה מקום
עיר
של קדושה .היחיד לא מאבד את מקומו ,כי הציבור דואג
שיוכל להמשיךבחייו.
״זה מה שחשבתי שאראהבישראל .יהדות חיה,עדינה,
שעליתי ,לחמתי
רגישה ,מוסרית ,אוהבת בריות .ומהרגע
לחילו־
$TS1$לחילונים$TS1$
שזה יהיה ככה.לכן בניתי את המכון .מקום פתוח,
ליהודים
ולדתיים,
נים
ם$DN2$
ולערבים״.
השאלה אםבכלל מקשיביםלכם.
ואלוהים
״אני לא איבדתי את התקווה .אני קם בבוקר
לעבוד .אל תתייאש׳״.
אומרלי:׳דוד ,תניחתפיליןותלך
אתה מדבר עםאלוהים?
אלוהים .אני מקווה שהוא רואה את מה
״אני מחפש את
הוא

"הסיפור של

קדושה

באדמה,

ובציונות

הדתית

מחנכים

לערך

האדם.

אפשר

לראות
 urnלערבים,
 1777Uלנשים"
את זה

היהדות

שהוא רוצה?

״נכון .כתבתי על זה את הספרעכשיו.אלוהים אומרלי:
׳אתה רואה את הרב הזה? הוא מייצג יהדות אמיתית׳ .אני
בעיניי .אני מבין את הצורךלהשתייךלאדמה,אבל
מסוכנים
לגמור,ולא אתה בן חוריןלהיפטרממנה׳.
׳לא לךהמלאכה
לא רואה היום מופת כזה .אני מחפש .עוד לא מצאתי .לי
זה לא עושה ממךיהודי .מה שעושה אותך יהודי זה איך אתה
לגמרי ,אבל משהו קרה .כל
כלומר :לא סיימת ,לא הצלחת
יש יראת שמייםולא יראתרבנים״.
מתנהג על אותה אדמה.
ותלמידים באו
השבוע חגגו פה את שנת ה־ 80שלי .אנשים
לראיון
לי :׳אתה לאיודע כמה השפעת על החיים
ואמרו
שלנו׳.
״זה הורג אותי .אני נלחם בהם .קראו לי פעם
משותף עם חנן פורת וחיים דרוקמן .אמרתילחנן :׳אני
לחרדים
לתת
לא
מתמדת
מלחמה
"להיות דתי היום זה
מכפישים אותי
ולהרד״לים את התורה .אני רוצהלהחזיר את התורה לת־
$TS1$לתנועת$TS1$
רוצהלראות את האדם החדש שאתה בנית .זה שיש לך עור
״אנשים קוראים את הספריםשלי .זה משמח אותי״,
שטחים ,לא משנה את העם .זה לא הופך אתכולםלחסי־
$TS1$לחסידים$TS1$
ת $DN2$העבודה ,לכל עםישראל .אני לא רוצה שהדת תהיה
נועת
אומר הרב הרטמן .״ישמיעוט ,שמשם אפשרלבנותהלאה,
וביישנים׳ .יש ביהדות כל כך הרבה דברים
$DN2$לחסידים $DN2$וצדיקים
דים
רכוש פרטי של אנשים מסוימים .אני לא רוצה שאורך
אבל אני לא יודע אם הוא מספיק הזק .דבר אחד בטוח :זו
לחשוף .הם קברו את זה .עשו מכמה
עמוקים ,אותם צריכים
הפאותיקבע״.
עבודת פרך .ומביישים אותי .מנסיםלהגיד שהרטמן לא
כשרות,
היהדות.
כל
את
פיקנטיים
דברים
בשבילך?
שמח
הולדת
זה בכלל יום
צניעות״.
מאיים
אני
לי.
לא
זה
מכפישים.
רתי.
באמת
אבל
טוב.
ללכת
יכול
לא
שאני
רואה
אתה
חולה.
״אני
עליהם,
מפריע
לצניעות.
הגענו
מאוד ,אבל אני לאיכוללהיות נאהב על ידיכולם.
יכולים
״אוהו .זהשיגעון .צריך לקבל את זה שיהודים
בליבי.
שמחת החיים ,כמו בכל מלחמת קודש,עדיין בוערת
להיות משוגעים .מכסיםשלטים ,בונים מחיצות ,מפרידים
לא איבדתי את האמונה שמפהיכוללצמוח אור
״לפחות זה משחרר אותימלדאוג לחתן אנשים .עזבתי
לעולם״.
פילוסוף
לעצמי :׳ברוך השם שנהייתי
את הרבנות .אמרתי
אוטובוסים .ישאפילו כבר הפרדה ברחובות .זה לא היה
באמריקה ומצאתיכיווןאחר׳ .הייתי מת כאן בתור רבי .יותר
פעם .זה נכנם בגלל שנוצר ואקום .אריסטו אמר שהטבע
כמו סכין בב גן
פילוסוף ,מחנך,לבנות מוסד שמקרין החוצה,
טובלהיות
לא אוהב ואקום .אז אנשיםממלאים אותו.
שמקבל כל אדם בסבר פנים יפות .יש הרבהעבודה ,אבל
״הרב נחוםרבינוביץ׳ מישיבת ההסדר
הגענולפולמוס שהתעורר סביב רבני צהר וטקסי הני־
$TS1$הנישואים$TS1$
במעלה־אדומים
מותרלהאמין שיש אפשרות .חשבתי שארץ ישראל תרחיב
אמרלתלמידיו שצריךלהילחם באנשים שבאיםלפנות
אים $DN2$המרוככים שלהם .״אני שמח בשבילם על ההסדר,
שואים
לעבוד בזה ער יומיהאחרון״.
את הנשמה .אני אמשיך
יישובים ,שזה פיקוח נפש להציל את האדמה .שאלתי
ההתחלה״ ,אומר הרב הרטמן .״צריך
להיות רק
אבלזו צריכה
אותו :׳ומה עםלהציל את האדם?׳ הכרתי אותו עוד כשהוא
להתקדם הרבה יותר .מה זה הדבר הזה? התורה היא רכוש
זו התחייבות בינן וביןאלוהים?
אלוהים .זו התחייבות
אני לא צריךלהכניס לפה את
במונטריאול .הוא לא
היה בקנדה .אני הייתי אז רבקהילה
פרטי? זה נורא .יהדות וקירושים הם לא רכוש פרטי.
כשעליתילארץ ,אנשים
ביניובין עמי .זו המשפחהשלי.
התנהג כמו שהוא מתנהג עכשיו .הוא השתנהכאן״.
מבקשים ממני ,ואני
״אני אוהב ללמד בצבא .קצינים
באמריקה אמרולי :׳אתה כל כך חשוב כאן עכשיו,ומלח־
$TS1$ומלחמת$TS1$
בא ברצון .אני מלמד שם שלהיות יהודי זהלהיות בן־
$TS1$בןאדם$TS1$.
כישלון?
אזמפעל חייך הוא בעצם
$DN2$ומלחמת $DN2$וייטנאם משתוללת בחוץ ,למה אתהעוזבאותנו?׳ אמ־
$TS1$אמרתי$TS1$
מת
״הרבה צעירים באיםאליי ואומריםלי:
ם $DN2$.שמע סיפור .באאליי קצין ואמרלי :׳כשהייתי
אדם.
׳בלעדיך לא
$DN2$אמרתי$DN2$להם:׳אני מתחיל איפה שכואב למשפחהשלי ,ואחר
רתי
הייתי נשארדתי׳ .אז לאנכשלתי .אני לא מאמין שהחיים
בליטא ,הייתי שומר מצוות.כשעליתי לארץ ,איבדתי
המשפחה שלי צריכה תיקון ,ואני
כך אדאג לכל
אף־על־פי שזה שואב כוחות,
פה היולשווא.
כל אמונה .שאלתי אותו מדוע .השיבלי:׳כי פה היהדות
העולם׳.
אף־על־פי
חייבלהיות שם .אני לא מתחרט על זהלרגע אחד .לא היה
זה המקום .אם לאנצליח כאן ,אין סיכוי
שאני חלש
גזענית׳ .חבר שלו התנדבלהיות קצין בשריון ונהרג,
היא
יום אחד שהיהלי הרהור לרדת מהארץ״.
אבל ברבנות מצאו שלפני כמה דורות אחד ההורים לא
בשום מקום אחר .ניסיתילעצב דמות רוחנית אחרת .לא
אבל יש רגעים כואבים.
שטיבל ,לאשטייטל
היהיהודי,ולכן הוא לאיכוללהיקבר בבית הקברות .הוא
עם .אפשרלעשות אתזה.
״אוהו .יש רגעים שאני רוצהלהתאבד ,שאני שואל את
״הנה ,הבן שלי רנן הקים את מכללת קריית־אונו.
אמרלי:׳אני נקרא למות כיהודי ,אבללהיקברבלי כבוד
היהודי?׳ אני מרגיש כמו
הכניס לשם חרדים ,אתיופים ,עשה מהפכה חינוכית .הוא
יהודי׳.
של
עצמי :׳זאת ארץישראל? זה העם
קול קורא במדבר .אבל אסור להישאר במדבר ,מוכרחים
ליהודים לקחת אחריות על החייםשלהם .זה אפשרי,
גורם
״זה היה כמולחטוף סכין בבטן .הרגשתי שאני מבין
לעבוד עם הרופאים.
ליישוב.
לחזור
להילחם״.
אבל צריך
מרוע הוא לא רוצה שום קשר עם הדבר הזה .אתה לאיכול
לעבוד עם הצבא,
״היהלעם היהודי הכוחלבוא הנה אחרי השואהולהת־
$TS1$ולהתקיים$TS1$,
לכבד אדם שמוכןלמותבשביל הקיום של העם יהודי? הרי
מה עוררה בך פרשת הרב מוטיאלון?
הרגשות
פשוט.
דבר
לא
היא
להתקיים
קיים,
$DN2$ולהתקיים$DN2$,
הם
אדם
שבני
המסקנה?
מה
אתה
״הרגשתי
אין דבר יותר קדוש מזה .מבחינתי ,הזדהות עם ההישרדות
וההחלטה
הע־
$TS1$העמוקים$TS1$
יודע
צער.
$DN2$העמוקים $DN2$של הקיום היהודי ,זה מה שאני מחפש כלהחיים״.
מוקים
חולשות .אדם לא צריך
של העם היהודי היא הדתיות היום.
פגיעים .יש להם יצרים .יש להם
חילוני .אם אתה רוצה שעם ישראל
״לכן אין דבר כזה
אולי מה שאנחנו חווים הםחבלי משיח?
להאמין בעצמו שהוא מעבר
ליצרים .הוא חייבלהיות ער
שאתה רגיש ,אתה מבין שמשהו אחר צריך
״אני רואה
ליפול .הרבאלון היה כוכב ,וכנראהנכשל.
חילוני .אני מוכן לחתוםבשבילך .רצון
יתקיים ,אתה לא
לכך שהואיכול
תסתפק במה שאיזו סמכות
להיות כאן .תישאר ככה ,אל
העולם הדתי לא מקו־
$TS1$מקובלת$TS1$
״הדרך שללסגור דברים בתוך
להישרדות ,זההכל .אם זה לא מספיק,
לעזאזל ,מה כן מס־
$TS1$מספיק?$TS1$
רבנית אמרה״.
להבין את
עליי .זה חייבלהיות חלק מהשיח הציבורי.
בלת
$DN2$מקובלת$DN2$
גפילטעפיש?!״
פיק?
ק?$DN2$
החולשות של רבנים .הם לא משוחרריםמזה״.
מה דעתךעל ישיבות החטדר?
אין חשש ,אני לא דתי .אבל אכפת לי מהלןיום של עם
״הבעיהשהלכו שם חצי דרך :הבינו שחשובלמצוא דרך
ישראל.
הטמכות הרבנית הפכהלמוגזמת?
״נו ,אז אתה רתי רציני .יותר מהם .כי אכפתלך״.
״זו שאלה חשובה מאור .הסמכות שלהם היום היא לא
שבחורי ישיבה יתגייסו לצבא
ויוכלולהמשיךללמוד ,אבל
לגבי הדברים החשובים .יש להם ביטחון עצמי מופרז ,הם
זו רק
אכפתלי מאוד .אבל אני מודאג.
ההתחלה .השאלה היא איזה תוכן אתה נותןלהם .האם
״יש לך סיבה טובה״.
לא מעירים על משהו ערכי .לא אומרים היום על מישהו:
קנאותלאומית מכוונת אתהכל? הרבנים הקיצוניים מאוד

הרב אלון.

"מצטער ^/יו"

