^HIHpPIHHP|HH

PHP

HHPBIH|

^^^^1 ^^^1

'':'

^^k^0P

■;

nu71vDmxnnnn
״אנוונו צריכים לבווור
אנחנו

איזה

אחים

רוצים

להיות"

■EMEC
tilLhfr
it Til

^^^^^^^^^^^^^^h

מאוריסיו

הרב
ונשיא

בלטר

כנסת

קריאות נגד

אפליה וגזענות"
הלאום'" :הוא
שמנסה

מי

"יש לנו

זכות

של

בהידברות

התנועה

לקברניטי

מלחמת

דת בין

שלהם

כמו

ודרקיום

יעקב

וי

יש
מדבר

צי

"ום:

בישראל,

יכולים לחיות
המדינה

לחזור

הדמוקרטית של

בתפיסה

פוגע

קיום

המסורתית

ערבים" :אנחנו
קורא

להצית

רב

57

הרבנים
העסקת

קהילת 'אשל

אברהם'

בבאר־שבע

בחברה

המדינה"

ולכל

הוא

מזכיר:

זכות קיום"

על כל

עם

מקידום 'חוק

ערבים ליהודים,
מה

מגנה

שמאמין

הרב
שבוער

שמואבי

שי

׳מלטון׳
פעם כעמית במרכז

העולםשלי,
לא היה
משפחות שמתפללות לאותו אל.
שלוש
שכטר׳ליהדות .כבר באותה שנה שעלה
ומנכ׳׳ל'הקהילה המ־
$TS1$המםורתית$TS1$
לארץ ,נבחר לרב
אנחנו צריכים להתחיל ללמוד לכבד אחד
םורתית
את השני ,ולא לשכוח שהתורה מלמדת
$DN2$המםורתית $DN2$הקריות' ,תפקיד
ששימש בו עד
שנת  2009הרב בלטר הוא אישאשכולות,
אותנושכולנו בני אדם״.
בעל ידע רחב ביהדות,ובעל השכלה רחבה
ובחו״ל .הוא מכהן בתפ־
$TS1$בתפקידים$TS1$
מלימודים בארץ
ומשפחה ערבית .באותו רגע,

חררי,

איש

של

מסורתי או ערבי ,היינו

עשייה

העברית,

קידים
$DN2$בתפקידים$DN2$

ושנתיים נוספות

רביםבעלי

באוניברסיטה

במסגרת ׳מכון

שקצרה הירי־
$TS1$היריעה$TS1$
השפעה,

$DN2$היריעה$DN2$מלמנות
מבין הספרים הרבים המונחים על מדפי
עה
של כנסת
הספריה במשרדו ,הרב מאוריסיו בלטר 57
סגןיו״ר נשיאות ועדהפועל מטעם הסת־
$TS1$הסתדרות$TS1$
אוהב לקרוא במיוחד את הספר״אלוהים
אותם .הוא

חבר בוועדהפועל

הרבנים
הבינלאומיבניו־יורק,

$DN2$הסתדרות $DN2$הציונית
דרות
אברהם
שחיבר הרב
מבקש את האדם״,
העולמית,
יהושע השל ,מההוגים החשובים של המ־
$TS1$המחשבה$TS1$
מבצעשליחויות ברחבי
העולם,
׳עלייה מסורתית׳
ומנהל פרויקט
במחצית
בארצות הברית
$DN2$המחשבה $DN2$היהודית
חשבה
״פעולות התגמול״
נגד

במסגרת זו הוא
היה יוזם

הוא יוצא

היהודיות,

חוצץ

מהטרור

מודאג

שמשתולל

ברחובות ,ומאמין בדרכי שלום.
מאוריסיו בלטר ,רב קהילת ׳אשל אברהם׳
הרב

שמכהן כנשיא כנסת הר־
$TS1$הרבנים$TS1$

בבאר־שבע ומי

בנים
נים $DN2$בישראל (ארגון

קונסרבטיבים)

נחרד

רבנים
כאשר

מסורתיים/

שמע

שראש

עירייתאשקלון,
שלא לאפשר
ערבים־ישראלים
לעוברים
לעבור בשטחי גניהילדים בעיר בשעות
איתמר שמעוני ,הורה

הפעילות.

אמריקה ,יזםוניהל
השנייה של המאה העשרים ,ומי שהיהידוע
להכשרת דור של רבנים צעירים ,שימש
כמתנגד למלחמת וייטנאם ביחד עם ד״ר
מרתיןלותר קינג.
כיועץ ביחידת קליטהעלייה להתאמה
תרבותית למפקדים ולמש״קיות חינוך
כששואלים את הרבבלטר ,למה דווקא
בצה׳׳ל ,מנהיג רוחני ומנהל ארגונים שו־
$TS1$שונים$TS1$,
הספר הזה כבש את
ליבו ,תשובתו מאוד
$DN2$שונים $DN2$,ביניהם קהילת ׳אור חדש׳ בבואנוס
נים,
כשהוא
אומר
פשוטה .״תשמע״ ,הוא
בארגנטינהובקהילת ׳טוקומן וס־
$TS1$וסלטה׳$TS1$
איירס
מחזיק את הספר בשתי ידיו ,״קורם כל,
$DN2$וסלטה׳ $DN2$בצפון ארגנטינה.
לטה׳
הכותרת ,לא האדם מבקש אתאלוהים,
מבקש את האדם .אנחנו איבדנו
הרב בלטרבעל השכלה רחבה ,הוא מחזיק
אלוהים
את הדרךלהיות בני אדם ,לא הוא איבד
מאוניברסיטת
בתואר מ.א במחשבת ישראל
חיפה ,ב.א .בחינוך מטעם אוניברסיטה בא־
$TS1$בארגנטינה$TS1$,
מבקש מאיתנולהבין את
את הדרך ,הוא
$DN2$בארגנטינה $DN2$,בוגר התוכנית ׳מחנכים בכירים
ואת
מקומנו
רגנטינה,
השותפות שלנובעולם.
מלטון ,באוניברסיטה
היהודי׳ ,מרכז
בחינוך
בתנועה שלנו אנחנו מדברים הרבה על
את

פרויקט ׳יתרו׳

לדבריו,
אנטישמיותואפליה ,לא
סופגתגילויי
יכולהלעודד קריאותכאלו" .אני חושב
העבריתבירושליםוקיבל הסמכה לרבנות
תיקון
יכוליםלחיות
גורלית .אנחנו לא
עולם״.
שזו טעות
באמל׳׳ט ארגנ־
$TS1$ארגנטינה$TS1$.
מטעם ׳סמינריו רביניקו׳
הרב בלטרנולד באורוגוואי וגר בארגנ־
$TS1$בארגנטינה$TS1$.
בחברה עם רמות אפליה וגזענות כזאת״,
לבאר־שבע הגיע בשנת  2010בה הוא
טינה.
תוקף הרב בלטר ,״אנחנו כיהודיםסבלנו
טינה.
$DN2$ארגנטינה$DN2$.
$DN2$בארגנטינה $DN2$.בשנת  1995עלה לארץ עם רעייתו
מתגורר עד היום ומשמש כרב קהילת ׳אשל
ושתי בנותיו .היום ישלו נכד שכבר שייך
כל ההיסטוריה שלנו מהחלטות והכרזות
אברהם' ,תפקיד שכולל חינוךבקהילה ומ־
$TS1$ומחוצה$TS1$
ההרגשה הנוראית
כאלה .אנחנו זוכרים את
לדור של צברים.״חלום חיינו היהלעלות
$DN2$ומחוצה$DN2$לה ,פרויקטיםלחינוך וערכים בבתי
חוצה
לארץ״ ,הוא מספר .לפני שעלה לארץ,
ששונאים אותך רק מפני
שאתה יהודי,
העל־יסודיים ,פרויקטים לתיקון
הספר
כמתנדב,
הוא שהה בישראללסירוגין
הדבר
ועכשיו ,אנחנו עושים את אותו
עולם ,כגון אימוץ מקלט לנשים מוכות ונ־
$TS1$ונתינה$TS1$
לאוכלוםיה
הערבית?!״.
$DN2$ונתינה $DN2$של תמיכה רוחנית ,העברת סדנאות
תינה
הרב בלטר סבור שכשם שיש ערבים לא
לערבים .הקהילה מונה מאות מש־
$TS1$משפחות$TS1$
לחינוך
טובים ,יש גם ערבים טובים,ואללנולבצע
פחות
הכללות שיפגעו בדו־קיום במדינתישראל.
$DN2$משפחות $DN2$וצוות של עשרות עובדים.
המסורתיתלזו
מה ההבדל בין היהדות
״לקיצונים יש קול שיוצא יותר טוב במ־
$TS1$במדיה״$TS1$,
״מדינת ישראל היא
האורתודוכסית?
ה״ $DN2$,הוא קובע ,״הם נותנים כותרות ,אבל
דיה״,
המתונים פחות
רלוונטיים״.
המדינה
״אפשר לומר שמדובר בתפיסת עולם
היחידה
שונה במהות שלההלכה .אנחנו מאמינים
מקוממות את הרב
הקריאות הגזעניות
המערבי,
בעולם
בלטר המחנך אתתלמידיו לסבלנות וסו־
$TS1$וסובלנות$TS1$.
שההלכה תמיד התאימה את עצמהלזמ־
$TS1$לזמנים$TS1$,
נים,
ות$DN2$.לדבריו ,אלו החזירו אותולתחו־
$TS1$לתחושת$TS1$
בלנות.
יהודי אין בה
$DN2$לזמנים $DN2$,ואז רבנים כתבו פסקי הלכה שערכנו
את ההלכה לתקופותולקונטקסט .למשל,
שת $DN2$האפליה שחש כיהודי בדרום אמריקה.
שת
חופש דת .כל יהודי
למיטב הבנתילרפורמים אין הלכהבכלל,
״כאילו שמו אותי בפינה ואמרולי ,׳אתה
התפיסה שלהם היא חוכמת בני אדם ,וכל
אמריקה
בצפון ודרום
תמונות
אתה יורע ,יש
לא רצוי כאן׳.
השבת שלו ,את
בנאדם צריך לבנות את
בשנות
שבנאדם נושא איתו כל החיים.
בוחר עם איזה רב הוא
הכשרות שלו ,אין הלכה כתובה .אצלנו
התשעים שהייתי בארץ ,הבת הקטנה שלי
החתונה
את
עושה
ההלכה כתובה על ידי רבנים ,אבללהבדיל
שקרים ב׳ביקורחולים׳ בי־
$TS1$ביתשלים$TS1$.
עברה ניתוח
מאורתודוכסים ,אנחנו מעדכנים אותה״.
לים $DN2$.היינו מחוץ לחדר ניתוח ,שלוש
תשלים.
במדינת
שלו,
משפחה של חרדים שהם
משפחות ,אנחנו,
הרב בלטר נותן לדוגמה את מעמד
ישראל זה לא קורה״
האישה בבית כנסת .״אנחנו קהילה
מתפיסת
רחוקים
מיליוני קילומטרים
מדינת

ישראל

מדרום

שספגה ועודנה

שוויונית ,אצלנו נשיםעולותלתורה,
אנחנו

קבוצות

שלא

רחוקות מזה,

למען ׳קידוש השם' ,הם

שואבים את זה מהמקורות״.

שהםפועלים

קוראיםלזה .אל

לנו לשכוח שלאכולם
שמאמינים
למותלמען הדת ,יש כאלו
שצריךלחיותלמען הדת .אפשר לפרש
הפנאטי
בכל מיני צורות ,יבוא הרב
חושבים

ואהבת
אנחנו
במשרדי
ימים

כמוך

רעך

נפגשים עם הרב מאוריסיו בלטר
מספר
קהילת ׳אשל אברהם׳

לאחר

ששב מצפון ודרום

המשוגע,

ואיפה

אתה

אתה

מודאג

דרוש*:ופיו
וכאילו לא
עליו להסביר
מעבר לים ,בא חוק הלאום וטרף את
הקלפים .הרב בלטר מתנגד לחוק הש־
$TS1$השנוי$TS1$
נוי
$DN2$השנוי$DN2$במחלוקת ,שעבר בממשלה ועומד
חסרים
את

עיות
$DN2$הבעיות$DN2$
ממקם את עצמך?

ממה

שמתרחש

בחברה

שלנו?
״אני מאוד מודאג״,

ואתה לאיכוללהוסיף את הב־
$TS1$הבעיות$TS1$
שיש

גר בצפון

בחברה שלנו לבנאדם

בשבוע שעבר

משיב הרב

בארשת רצינית ,״תשמע ,כמעט עשרים

היתה

שעוסקת ביעקב ועשו,
שאומרימ ,שעוד שהיו

בסבסוד ,אולי
ואין

השנאה

בבטן

איממ היו

זהעניין מולד

הרבה מהלעשות?

״זוג האחים

הראשונים בתורה הוא

קין

והבל ואנחנולמדים שקין רוצח אתהבל.
אחר כך אנחנו באיםלזוג אחר של אחים,
לא

בקשר.

ומה קורה ביניהם? הם

מתי הם

נפגשים? ליד

אברהם ,כך כתוב בתורה .אחר כך

קבר

ישלנו

בכנסת ,וסבור כי

לית.
$DN2$הישראלית $DN2$.״אני חושב שזוטעות״,
אומרים
כאילו ציפה לשאלה ומסביר את עמדתו.
הוא

׳תולדות׳
פרשת
ישנמ

מדיניות

הממשלה

טרומית

בפני קריאה

"אנשים

םרשנימ

נושאים

שמקשים

בדמוקרטיה הישרא־
$TS1$הישראלית$TS1$.
הוא מהווה פגיעה

שהוא

אמריקה או בארגנטינה״.

יצחק
וישמעאל,

בלטר

החיים

$DN2$קדושת $DN2$החייםכאן?״.
שת

מגיע,

פלורליסט,
״אני
אף אחד ,אנשים לא צריכים לחשוב כמו־
$TS1$כמוני$TS1$.
שלפלורליזם יש גם
 $DN2$.בוודאי
ני.
גבולות,
אני בעד ריבוי דעות בחברה כל עוד הד־
$TS1$הדעות$TS1$
ת $DN2$שלך לא פוגעות באחרים .זאת אומ־
$TS1$אומרת$TS1$,
עות
ת $DN2$,שאם התפיסה שלך שצריךלהרוג מי
רת,
שלא חושב כמוך ,אני לא אכבד דבר כזה.
לפלורליזם״.
ישגבול

ממשלה.

את

כיצד הוא מנסה לרתום אחריםלחיות
בדו־קיום ,הרב בלטר מסבירלנו כיבעו־
$TS1$בעולם$TS1$
 $DN2$ישנם שלושה סוגי בני אדם .״יש אי
לם
ופלורליםטים .האי
סובלניים
סובלניים,
שמאמין שיש רק אמת
סובלני זה אדם
אחת והיאשלו .הוא לא מוכן לקבל שיש
מישהו שחושב או מאמין אחרת.סובלני
זה אדם שמאמין באמתשלו ,אבל הוא
יודע שיש אחרים שיש להם אמת שונה
והוא מוכן לכבד אותם,וסובל שיש מי־
$TS1$מישהו$TS1$
ששמח
הו $DN2$שונה.פלורליסט זה אדם
שהו

אני

שיגיד

$DN2$ושישלח $DN2$מישהו לרצוח את
שלח
הבנאדם הזה אמור להנחות
שלו לפי ערך של ׳קדושתהחיים׳ ,אבל
הוא שכנע,לימד מישהושכאילו הוא בא
להגן על החיים דרך רצח ,אז איפה קדו־
$TS1$קדושת$TS1$

בתום עוד שליחות ומסע הרצאותלעי־
$TS1$לעידוד$TS1$
העלייהלארץ .כשאנושואלים אותו
דוד
וד$DN2$

לא מנסהלשכנע

שיש ׳דין רודף׳ ושי־
$TS1$ושישלח$TS1$
ראש

אמריקה,

שיש מגוון דעות בחברה״.

שצריכים

שקשה

מאוד

למשא

ומתן

האויב ,אז
רוצה

לשבת

בעולם

עם

אם מי

לעשות

דה
$DN2$היחידה$DN2$

אתה

משא

ומתן,
אנחנו

קברנו

הוא

שאנחנו

מסתובבים איתו
הדמוקרטיה היחי־
$TS1$היחידה$TS1$

במזרח התיכון .איך אנחנו נניף

הדגל

הזה אחרי

פוגע

בתפיסה

נה.
$DN2$המדינה$DN2$.

החבר?!

עם

״אחדהדגלים

שאנחנו

משיב

אניעליתי

את

חוקהלאום? חוק הלאום
הדמוקרטית של המדי־
$TS1$המדינה$TS1$.
ארצה

לא בגלל

מצוקה,

אלא כי רציתי לגור
כאדם ציוני,
אני מוכרבקהילות שלי
אני גם רוצה מדינה
ליהודים .מה יהיו
שיובילו את המדינה?
הערכים היהודיים
זו אחריותשלנו ,אבל לא תוך כדי כפייה
ופגיעה במיעוטים .זה היה משגה של
במדינת היהודים.

הדיאלוג

את

בינינו,

בתוך

החברה הישראלית
וגם מחוץ לחברה
הישראלית"

שנה אני גר בארץ ,וכשאני רואה לאן
מועדות פניה של המדינה ,אני לא אופ־
$TS1$אופטימי״$TS1$.
הממשלה״.
מתנשקים ונ־
$TS1$ונפרדים$TS1$.
מתחבקים,
$DN2$נפגשים $DN2$שוב,
גשים
מי״ $DN2$.דווקא בשנה שעשהעלייהליש־
$TS1$לישראל$TS1$,
טימי״.
$DN2$ונפרדים $DN2$.תראה איזה הדרגתיות ואיך זה
פרדים.
 $DN2$,הוא הרגיש מעין״אופוריה״.״כול־
$TS1$״כולנו$TS1$
ראל,
הרב בטלר סבור כי חוק הלאום שוחק
דמוקרטית
את מעמר ישראל כמדינה
 $DN2$חשבנו שאנחנו מגיעיםלהגשיםחלום
נו
משתנה :רצח ,קשרים מאוד קרים ,וע־
$TS1$ועכשיו$TS1$
$DN2$ועכשיו $DN2$חיבוק ומתנשקים .גם הסיפור של
כשיו
של שלום עם השכנים,שנצליח סוף סוף
ועלול לגרום לתסיסה בקרב המיעוט
הערבי־ישראלי .״אני הושב שאדם הופך
מדברימ היוםעל מלחמת דת?
יוסף ואחיו שמוכרים אותו ,בסופו של
להתמקד בתוך תוכנוולא במלחמות עם
שהוא לא בטוח בזהות
לקיצוני מפני
״יש רבנים מחוץ לצבא שניסו גם
דבר כולם חיים ביחד בהרמוניה .אנחנו
השכנים .ואז הגיע רצח רבין שנרצח על
ידי יהודי ,אחד מתוכנו .זה מלמד שרי־
$TS1$שריבוי$TS1$
החשש
שלו וחושש מאחרים .לי אין את
במהלך ׳צוק איתן׳ לדבר עםחיילים
צריכים לבחור כמו איזה אחים אנחנו
רוציםלהיות .האם אנחנו רוציםלהיות
ופלורליזם צריך ללמד כדבר
בוי
הזה ,אני יודע איך אני רוצהלחיות במ־
$TS1$במדינה$TS1$
ולהפוך את המבצע למלחמת דת .אין
י $DN2$דעות
והבל עםאלימות ורצח ,יחסים קרים
דינה
כאן מלחמת דת ,יש מחלוקת טריטו־
$TS1$טריטוריאלית$TS1$
בסיסי בבתי ספר״.
$DN2$במדינה$DN2$שלנו .אני רוצה מדינה עם ערכים
וישמעאל ,או עשו ויעקב שיש
כמו יצחק
יהודיים ,בלי כפייה,בלי פגיעה ,לא רק
ריאלית
מכאן ,הרב בלטר עוברלנושאים אק־
$TS1$אקטואליים$TS1$
$DN2$טריטוריאלית $DN2$בין שניעמים״.
במיעוטים אחרים ,אלא בתפיסות אחרות
אמירה של נשיא
מצטט
הרב בלטר
סכסוך אבלמצליחים להתנשקולהתח־
$TS1$ולהתחבק$TS1$,
ליים $DN2$שבוערים בתוכו .״האמירות
טואליים
שתכבד
בתוך החברה .אני רוצה חברה
בק,
שאמר
המדינהלשעבר ,שמעון פרם,
$DN2$ולהתחבק $DN2$,או רוציםלהיות כמו יוסף אחיו שהיו
הגזעניות שאנחנו שומעים היום ,ההזמנה
זרמים שונים ביהדות ,שסוף סוף יהיו
כי ״שלום עושים עםאויבים״ .״אנשים
ביניהם הרבהמחלוקות אבל גרוביחד״.
לאלימות שאנחנו רואים במדיה וברש־
$TS1$וברשתות$TS1$
רבנויותאלטרנטיביות במדינתישראל,
שקשה מאוד לדבר עם האויב
ות $DN2$החברתיות השונות ,זה מבזה ומבייש
תות
אומרים
שכליהודייוכללחיות את היהדותשלו״.
ולשבת למשא ומתן עם האויב ,אז אם
אותי .תשמע ,אני הייתיבחו״ל ,אנשים
"אלימות
בשלב זה מבקש הרב בלטרלציין
שואלים אותי על החברההישראלית,
מי אתה רוצה לעשות משא ומתן ,עם
לשם אלימות"
שמדינת ישראל
הדיאלוג ביני־
$TS1$בינינו$TS1$,
החבר?! אנחנו קברנו את
ולפעמים קשה מאוד לדעת מה שקורה
עובדה :״אתה יודע
$DN2$בינינו $DN2$,בתוך החברההישראלית וגם מחוץ
נו,
כאן ,ואני מתביישלהגיד אתהכל״.
היא המדינה היחידהבעולם המערבי,
שליהודי אין בה חופש דת .כל יהודי
הישראלית״ ,הוא אומר נחרצות.
לחברה
הרב בלטר חבר בארגונים כמו ׳שומ־
$TS1$׳שומרי$TS1$
קשהלדלהסביר?
רי
$DN2$׳שומרי$DN2$
בצפון ודרום אמריקה בוחר עם איזה רב
אבל מצד שני,לטנגו צריך שניימ.
רבניםלמען שמירת זכויות
משפט
להסביר ,אנשיםבחו״ל מסתכ־
$TS1$מסתכלים$TS1$
״לא רק
מדובר
אדם׳ ובארגון ׳תג מאיר׳
לצערי ,יש
 $DN2$על מדינת ישראלכסמל.
לים
הוא עושה את החתונהשלו ,רק במדי־
$TS1$במדינת$TS1$
בבית הבנמתבירושלים היה
הםיגוע
נת
בקואליציה של ארגונים שבאו לתת תגו־
$TS1$תגובה$TS1$
בעיה ,הם צורכים את מדינת ישראל דרך
$DN2$במדינת $DN2$ישראל זה לא קורה ,אנחנוהולכים
עליית מדרגה בטרור שהשתלט על
לכיוונים לאנכונים״.
הרחובות.
$DN2$תגובה $DN2$שונה
בה
אתה
ל״פעולותהתגמול״ היהודיות
תקשורת לא ידידותית ועוינת.
״זה דבר חמור ואני מגנה את זה בכל
הרב בלטר לא שקט .הוא יודע כי הס־
$TS1$הסכסוך$TS1$
כלומר ,אם חברי ׳תג מחיר
׳תגמחיר׳.
תוקף .אני נגד כל אלימות אחד כלפי
בפעולות שפוגעים ביחסים בין
נוקטים
כסוך
$DN2$הסכסוך$DN2$
הפלםטיני־ישראלי רחוקמלהגיע
והאוכלוםיות ,ארגון ׳תג מאיר׳
המגזרים
לקו הסיום .במהלך מבצע ׳צוק איתן׳
השני .אבל ,אם אנחנו רוקדים את הט־
$TS1$הטנגו$TS1$
התבטא ואמר כי ׳זה כמה שבו־
$TS1$שבועות$TS1$
הוא אף
$DN2$הטנגו $DN2$רק במוזיקה של הקיצוניים משני
נגו
בפעולות מחאה והסברה.
מגיב
הצורך
״אני מבין את
השקט
$DN2$שבועות $DN2$שאני לא מצליחלהחזיר את
עות
הצדדים ,אז לא יהיה טנגו אף פעם.
לא מכבר התקיים כנס בבאר־שבע
ממארגניו היה הרב בלטר .גם
שאהד
אולם בצד השני ,יש גם אנשים מתו־
$TS1$מתונים $TS1$.לרוחי׳ .כשאני מבקש ממנו לדעת,
עצמנו
שלנו להגן על
מדוע? הוא ניגשלספריה ,מוציא סידור
$DN2$מתונים$DN2$.כקהילה ,יש לנופעילות עם המ־
$TS1$המגזר$TS1$
נים.
כאשר קיצוניים עשופעולת ׳תג מחיר׳
במבצע ׳צוק איתן׳.
$DN2$המגזר $DN2$הבדואי ,אנחנו עשינו סוכת שלום
גזר
במנזרבלטרון ,הרב בלטר וחברי ׳תג
תפילה ,מדפדף ,ומגיע לפסוק :׳עושה
אפשר לישון
איך
עם המנהיגות הבדואית בתקופה שהיתה
מאיר יצאו נגד המעשה וגינו אותו .״הם
שלום במרומיו ,הוא יעשה שלוםעלינו
מחלוקת חריפה לפני ועדת ׳פראוור
ועל כלישראל׳.
נוצרים,אפילו לא ערביםמוסלמים ,לא
שמשגרים
בשקט
ביישובים הב־
$TS1$הבדואים$TS1$
ההתיישבות
קשורים בכלל לכל מאבק או מחלוקת
הוא מצביע על השינוי שהקהילה המ־
$TS1$המסורתית$TS1$
(להסדרת
ובעוטף
עלינו טילים
דואים
׳ועל כל יושבי
$DN2$המסורתית $DN2$הוסיפה לפסוק
סורתית
$DN2$הבדואים $DN2$י.ל) ,גם במהלך מבצע ׳צוק
שיש בינינו כאן במדינת ישראל .שרפו
תבל׳ .״אנחנו אנשים
להם את השער ,אתה מבין ,זו אלימות
שאיכפתלנו מה־
$TS1$מהחברה$TS1$
איתן׳ שהיתה מלחמה נוראית ,עשינו
עזה לא יכולים
תפילהבקהילה שלנו עם מוסלמים ונו־
$TS1$ונוצרים$TS1$
לשםאלימות״.
חברה
$DN2$מהחברה$DN2$שלנו ,מכלהעולם שאנחנו חיים
מחשש
לחיות
בו״ ,הוא מסביר ומשכנע למה הוספת
$DN2$ונוצרים $DN2$ששואפיםלשלום״.
צרים
באותו אירועבלטרון נכחו הרב נפ־
$TS1$נפתלי$TS1$
לטילים
ומנהרות.
הפסוק חשובה ,״אםאצלנו יהיה שלום,
$DN2$נפתלי $DN2$רוטנברג ,רב ראשי בהר הדר ,הרב
תלי
אבל יש שיגידו לך בי המחבלים המ־
$TS1$המתאבדים$TS1$
אבל בסוריה ימשיכולרצוח אנשים ,אני
קדושת
מאמינים
לא
תאבדים
$DN2$המתאבדים$DN2$
בית
רבה
בני
ר״ר
הכנסתהרמב׳׳ן
לאו,
בערך
רואה
ומצד שני ,אני
לא אהיה שקט .אני מבין את הצורךשלנו
החיים.
בירושלים ,וכמובן הרב
בשכונת קטמון
את האוכלוסייה
להגן על עצמנו במבצע ׳צוקאיתן׳ ,אבל
פונדמנטלים־
$TS1$פונדמנטליםטיות$TS1$
״אתה צודק ,יש קבוצות
מאוריסיובלטר .״הבאנו את המסר של
$DN2$פונדמנטליםטיות $DN2$שישלהן תפיסותכאלו .גםלנו יש
טיות
מהצד השני היו
התמונות שראינו גם
ושלום ,השנאה הורסת חברות״.
התחברות
שסובלת שם"
את יעקב ועשו ,הם רבים ,יעקב בורח,

אבל

קין

מה קורה אחרי

עשרים שנה? נפ־
$TS1$נפגשים$TS1$

תמונות מאוד

קשות .איר אפשרלישון

האורתודוכסית ,זה הרפורמים והמסור־
$TS1$והמסורתיים$TS1$,

בעולם היהודי .אנחנו
$DN2$והמסורתיים $DN2$,אנחנו הרוב
תיים,
עלינוטילים ואנשים
שמשגרים

בשקט

בעוטף עזה לאיכוליםלחיות

מחשש

צריכים

לתת לארם

החופש לבחור

את

מרגיש שזה נוחלהיותיהודי.

לטילים
האוכלוסייה שסובלת
את
לא בידיים של האורתודוכסיה ,ולא
אתה מפרסם מאמרימ שהדרך לפת־
$TS1$לפתרון$TS1$
של האורתודוכסיה המתונה ,אז צרי־
$TS1$צריכים$TS1$
ודיאלוג.
$DN2$לפתרון $DN2$סכסוכים היא הידברות
רון
$DN2$צריכים $DN2$לקבל כל ארם שרוצה
כים
להתגייר.
לטעמך ,אתה מצליחלשכנע?
אנחנו צריכים להקלעליהם לתת להם
פוליטיקאי ,אני רב ,אז אני
״אני לא
ולעזור להםלעבורתהליר רציני
כן מצליח לדבר עם אנשים שמחזיקים
יד
לימודי היהדות ,אבל לאלד־
$TS1$לדחוף$TS1$
עמוק של
בדעות שונות ממני .זהכוללמוסלמים
$DN2$לדחוף $DN2$אותם כל פעם החוצה .הדמוגרפיה
חוף
וערבים שיש להם תפיסות שונות ,אבל
היהודית במדינת ישראל דורשת שינוי
אני משתדל בכלליבי לדבר איתם,
משרתים
בנושא .אריק שרון אמר ,׳הם
להבין אותם ושיבינו אותי .מה שאני
הגורל ,ואנ־
$TS1$ואנחנו$TS1$
משתפים את
איתנו בצבא,
שיקשיבו למה שאני
בדיאלוג,
דורש
חנו
$DN2$ואנחנו $DN2$לא רוצים לקבל אותםכיהודים?׳
אומר,אפילו כדי לאלהסכים .אם אני
איזה מבחן יש יותר חזק מארם שמוכן
לא יודע מה אתה צריך ומה אתה חושב,
למות בערהגורל של עמנו ,ואנחנו לא
איד אנייכוללהגיע להסכמיםולפ־
$TS1$ולפשרות$TS1$
לו״.
מוכנים לחבק אותו
$DN2$ולפשרות $DN2$איתר,בלידיאלוג אף פעם לא
שרות
ולעזור
ציבורית
תחבורה
משותפת״.
נקודה
לשום
להתקדם
נוכל
מה
דעתך על
ומנהרות .ומצד שני ,אני רואה

שם״.

איפה הוא

היום הגיור חרדי והנישואים חרדיים,

בשבת?

״אני לא נוסע בשבת ואני מלמד לא
דתית
כפייה
נגד
לנסוע בשבת ,אני חושב שצריךלהיות
חופש לכל אדם .אין תחבורה ציבורית
הרב מאוריסיו בלטר מתייחם בראיון
בשבת ,מה שגורם בסופו של דבר ,זה
לנושאים הקשורים לאזרח מול המדי־
$TS1$המדינה$TS1$,
נשא־
$TS1$נשארים$TS1$
נה,
$DN2$המדינה$DN2$,
שאנשים שאין להם אמצעים
לעניינים שבמחלוקת ,ומביע דעה
$DN2$נשארים $DN2$בבית .מי שיש לו רכב ורוצהלנ־
$TS1$לנסוע$TS1$
רים
לדעתו ,הסו־
$TS1$הסוגיות$TS1$
נחרצת נגד כפייה דתית.
הוא עולה על הרכבונוסע ,אז
גיות
סוע
$DN2$לנסוע$DN2$
$DN2$הסוגיות$DN2$הללו צריכותלהיות מוכרעות על
בשכבות החלשות בחב־
$TS1$בחברה$TS1$
אנחנו
שמי־
$TS1$שמישהו$TS1$
ולא
האזרחים
של
בחירה
חופש
פי
פוגעים
אני
שוויון
נותנים
אורח
את
שהו
$DN2$שמישהו$DN2$
לכולם.
ולא
רה
$DN2$בחברה$DN2$
של
חייו
יודע
מלמעלה יקבע
״האזרח הקטן״ .מהסיבההזו ,הוא מאמין
את ההשלכות של העניין ואני יודע
במדינת
שאנשים יתקוממו על הדיבור הזה ,וזה
כיליהודי שרוצה להתחתן
לאמעניין אותי .אני שקט עם המצפון
ישראל צריכות להיותאלטרנטיבות
שלי ,אני נגד כל כפייה ,אני לאיכול
לאמונתו.
שיתאימו
להחליט בשביל אדם אחר איר תיראה
״שלושת הזרמים :רפורמים ,קונםר־
$TS1$קונםרבטיבים$TS1$
השבתשלו״.
$DN2$קונםרבטיבים $DN2$ואורתודוכםים,כולנו דתיים,
בטיבים
בפתיחת
תומך
ואתה
בדת,
מאמינים
שלא
אנשים
גם
ויש
עסקים
בשבת?
זכותם המלאה לאלהאמין .מי אני
מה

שאקבע

הוא צרירלעשות

בחיים

שלו ,זו בחירה אישית של
מאמיניםבאלטרנטיבותמקבילות של
נישואיםולא בדרך אחת״.

״זה

דבר

הרבה יותר מורכב מתחבו־
$TS1$מתחבורה$TS1$

תחבורה ציבורית זה דבר

$DN2$מתחבורה $DN2$ציבורית.
רה
האדם .אנחנו

ומהי עמדתךבעניין הגיור?
היהודי מלמד אותנו ,שהת־
$TS1$שהתנועה$TS1$

״העולם
$DN2$שהתנועה$DN2$הגדולהבעולם
נועה

"אחד הדגלים
איתו

מסתובבים

בעולם

היחידה

ביום היחיד החופשי

הוא

במזרח

שיש בשבוע במדי־
$TS1$במדינת$TS1$

עסקים זה דבר

של

מסחר ,זה

כבר דבר יותר מסובך ,לא הייתי ממליץ
שעסקים יהיו פתוחים בשבת כדי שחלק
מהרוח של השבת תישמר״.
שאפשרלחולל
לסיום ,אתה מאמין
שינויולחיות בדו־קיומ?
״קורם כל אני אדם אופטימי ועם כל
הדאגה ,אני

הדמוקרטיה

שאנחנו

את

בנאדם רוצה

$DN2$במדינת$DN2$ישראל.
נת
לא התנועה

היא

שאנחנו

חיוני ,בנאדם רוצה לבקר
שלו ואין לו אתהיכולת.
לטייל עםהילדים שלו והוא לאיכול
המשפחה

מאמין

מאמין בבני אדם .אז אני

שבאיזשהו רגע אנשים ,גם במ־
$TS1$במנהיגות$TS1$

$DN2$במנהיגות$DN2$שלנו,ולא
נהיגות

חשובההמפלגה כאן,

יבינו שאנחנו צריכים לשנותכיוונים.

התיכון.
את

נניף
הזה

איך

הדגל

אחרי

הלאום?
פוגע

אנחנו

בתפיסה

הדמוקרטית

של

ערכית.

חוק

חוק

המדינה״

זוהי

תפיסה

לאפוליטית אלא

הדרך

לחיות בשלום

היחידה

תפיסה

שאנחנו נוכל

$TS1$דקהדוקיום$TS1$.
דק־
עם שכנינו כאן זה

הדו־קיום.
$DN2$דקהדוקיום $DN2$.אםנשלול אותם זה לאיעזור

הלאום

לנו ,ישלנו
זכות קיום.כולנו
לחיות ביחד .אני רוצה שהנכד היקר
שלי לא ישרת כבר בצבא ,זהחלום ,זה
חזון ,אנחנו צריכים לשאוף
לזה״.
זכות קיום כמו
כאן

שלהם

יש

צריכים לדעת

