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עמוד 1



IJהכנסת,בביתיו־שלמנגינותעם
ודיוןאלטרנטיבית"יזכור״תפילת

הרבההצליחהחברתיותבסוגיות

לעקוףבראוס,שרוןהקונסרבטיבית

ולהעפילאמריקהיהדותרבניכלאת

הרבניםברשימתהראשוןלמקום

המגזיןשלבארה״בביותרהמשפיעים

מספרתהיאמיוחדבראיוןניוזוויק.

כשהתפללהשחוותההאלימותעל

לבעלמפרגנתהכותל,נשותעם

לחברתד״שושולחתההוליוודי

קלדרוןרותעליה,האהובההכנסת
Hi

HH^^^^■^^^^קלייןצביקה

עמוד 2



עמוד 3



קזיייוצביקה

רבהיאאח26

ברוםשרוןהקונסרבטיביתבשהרבה

בעלההבנמת,בביתשיעורמעבירה

הילדימעלששומרהרעבעצןהוא

קזיייוצביקה

המור

אום״.

עתק

משפחתבביתהטלפוןמוקדמת.בוקרעת

שרוןהקונסרבטיביתהרבהמצלצל.בראום

המגזיןאנשיהקועללענות.רצהבראוס

ברשי־הראשוןלמקום״נבחרת״ניוזוויק״:

מת

$TS1$ברשימת$TS1$

$DN2$ברשימת$DN2$בארה״ב״,ביותרהמשפיעיםהרבנים

האמינהלאבראוסבחגיגיות.להבישרו

משח־היאבשוק״,״הייתיאוזניה.למשמע

זרת.

$TS1$.משחזרת$TS1$

$DN2$.משחזרת$DN2$ליל־לספרמידניגשהנרגשבעלה

דים:

$TS1$:לילדים$TS1$

$DN2$:לילדים$DN2$אחתמספרהרבהלהיותנבחרה״אמא

״בואלב.וטובשמחלהםהודיעבארה״ב",

מהשאלורקהתלהבו,כךכללאשהםנאמר

וצוחקת.בראוסנזכרתבוקר״,לארוחתיש

רשי־אתהחשובהמגזיןבוחרשנהמדי

מת

$TS1$רשימת$TS1$

$DN2$רשימת$DN2$50בארה״ב.ביותרהמשפיעיםהרבנים

העומ־קונסרבטיביתרבה(,39בראוס

דת

$TS1$העומדת$TS1$

$DN2$העומדת$DN2$צעירהקהילה״עיקר״,קהילתבראש

רב־לעקוףהשנההצליחהאנג׳לס,בלום

נים

$TS1$רבנים$TS1$

$DN2$רבנים$DN2$אורתודוק־חסידויותואנשירפורמים

סים.

$TS1$.אורתודוקסים$TS1$

$DN2$.אורתודוקסים$DN2$שמספרכנסתבתיהרבהכךכל״עם

עו־הרשימהבראשיורד,בהםהמתפללים

מדת

$TS1$עומדת$TS1$

$DN2$עומדת$DN2$חד־אנרגיותשמכניסהרבההשנה

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$במגזין.נכתבולקהילה״,לתפילות

כע־לפנירקשהוקמה׳עיקר׳,"קהילת

שור,

$TS1$,כעשור$TS1$

$DN2$,כעשור$DN2$׳לאצעיריםליהודיםלמגנטהפכה

המגזין.הסביראנג׳לס״,מלוסמזוהים׳

עשורלפניביתהבסלוןהקימהבראוס

כיוםהמונהשלה,הכנסתביתאתכמעט

מתכ־היאאלהובימיםמשפחות,500כ־

ננת

$TS1$מתכננת$TS1$

$DN2$מתכננת$DN2$המתפת־קהילתהעבורבנייןלרכוש

חת.

$TS1$.המתפתחת$TS1$

$DN2$.המתפתחת$DN2$בראוסאומרתמחמיא״,שזהספק"אין

באמתאותימרגשת״אבלהבחירה.על

הכרהמקבלתשלנושהקהילההעובדה

האופטי־אתמחזקתביהבחירהוהערכה.

מיות

$TS1$האופטימיות$TS1$

$DN2$האופטימיות$DN2$אניהיהודי.העםעתירכלפילישיש

לראותשמחהאניאופטימית.מאודאישה

סיכוניםשלוקחיםכמוני,אנשיםעורשיש

אףשמופיעיםיצירתיות,קהילותויוצרים

שם״.אותםלראותמדהיםברשימה.הם

הראשון?במקוםבשנבחרתהופתעת

שהרשי־ברורתראה,מאוד.״הופתעתי

מה

$TS1$שהרשימה$TS1$

$DN2$שהרשימה$DN2$נחמדההכרהזואבלמדעית,לאהזאת

כאלהשרשימותהיאהבעיהשלי.לעבודה

החשוביםמהנושאיםהדעתאתמסיחות

מודליםיצירתעללדברחשובליבאמת.

קהילתיחבריואילוהכנסת,בביתחדשים

נכנסהוא׳איךהרשימה:עלמדבריםרק

העיקר״.לאממשזהלדעתילא׳.והוא

אתלהעניקבניוזוויקהחליטולמהאז

קהי־בראששעומדתלרבההראשוןהמקום

לה

$TS1$קהילה$TS1$

$DN2$קהילה$DN2$האר־מרבנילאחרולאיחסית,קטנה

גונים

$TS1$הארגונים$TS1$

$DN2$הארגונים$DN2$?תשו־מספקיםניוזוויקהגדולים

בה

$TS1$תשובה$TS1$

$DN2$תשובה$DN2$:מגיעה׳עיקר׳של״ההשפעהמנומקת

קהילותולמשפחות.ליחידיםמעברהרבה

אתלחקותמנסותארה״בברחבייהודיות

בר־שלבסיועהלעתיםהייחודי,המודל

אום״.

$TS1$.בראום״$TS1$

$DN2$.בראום״$DN2$,מו־״עיקר״קהילתמודללדבריהם

עתק

$TS1$מועתק$TS1$

$DN2$מועתק$DN2$בארה״ב.כנסתבתילעשרותכיום

בראוסשללפופולריותנוספתעדות

אובמה,ברקשלמכיוונודווקאהגיעה

תפילהלשאתהוזמנההצעירהכשהרבה

לקדנציהארה״בנשיאשלהשבעתובטקס

האחרון.בינוארשנייה

כאחתהלבן,הביתידיעל״הוזמנתי

לשאתכדיזרם,מכלאחדרבנים,משלושה

ביידן״,הנשיאולסגןאובמהלנשיאברכה

מוסל־דתנציגיגם״היובראוס.מספרת

מים

$TS1$מוסלמים$TS1$

$DN2$מוסלמים$DN2$.הלאומית,בקתדרלהנאמנוונוצרים

אוב־ומישלברקואשתוהנשיאשםוהיו

מה,

$TS1$,אובמה$TS1$

$DN2$,אובמה$DN2$אנשיהקונגרס.חבריורובהסנאטורים

שנא־שביקשוטקסטלנוכתבוהלבןהבית

מר

$TS1$שנאמר$TS1$

$DN2$שנאמר$DN2$,יהו־שיהיהקצת,אותוושיניתיבטקס

די

$TS1$יהודי$TS1$

$DN2$יהודי$DN2$עבורי״.יותר

אמרת?מה

הארץלמנהיגילתתמאלוהים״ביקשתי

הקשו־ההחלטותבקבלתובהירותחכמה

רות

$TS1$הקשורות$TS1$

$DN2$הקשורות$DN2$,אחדכלעלישפיעושגםלמדינה

ברכהגםלונתתיובעולם.שלנובאומה

לבמה״.שעלינולפניאישית

אמרתמההנשיא,עםהמפגשחיהאיך

לו?

שמדבררבה׳,מ׳בראשיתמדרש״הבאתי

בירהבעירומבחיןבדרכיםשהולךארםעל

בהאיןהאםתוההומידבוערת,כשהיא

אבי־לאברהםממשיליםההלךאתמנהיג.

נו.

$TS1$.אבינו$TS1$

$DN2$.אבינו$DN2$הבע־אתראהבעולם,התהלךאברהם

יות

$TS1$הבעיות$TS1$

$DN2$הבעיות$DN2$לתיקו־במנהיגצורךשישוהביןשבו

נו.

$TS1$.לתיקונו$TS1$

$DN2$.לתיקונו$DN2$תפקידאתעצמועלאברהםלקחכך

שהמסורתלנשיאהסברתיהעולם.תיקון

שיראהאמיתי,מנהיגמיהושואלתשלנו

אותו;לתקןצורךוישבאשעולהשהעולם

לראותגםאבלהעולם,אתלתקןשינסה

ולסגנולנשיאאמרתישבו.הטובכלאת

הסבלאתלהכיריצטרכוהםשבתפקירם

והפו־היופיאתגםאבלבו,נמצאשהעולם

טנציאל

$TS1$והפוטנציאל$TS1$

$DN2$והפוטנציאל$DN2$אומץ.עםלהוביליבשות.החוצה

יפהפה״.רגעהיהזה

לך?ענההנשיא

היהתודה׳.יפה,כךכל׳זהאמר:״הנשיא

אבלשתיים,אודקהרקביחד.יפהרגעלנו

תורה״.קצתאותושלימדתישמחהאני

אליהאובמהשלשפנייתוספק״אין

מעידהבהשבעתותפילהשתישאכדי

מר־קהלדעתמובילתאכןשהיאכךעל

כזית״,

$TS1$,מרכזית״$TS1$

$DN2$,מרכזית״$DN2$שנהלפניבהשבחרהמגזין,סיכם

שמו־המכובדתהרשימההחמישי.במקום

בילה

$TS1$שמובילה$TS1$

$DN2$שמובילה$DN2$שלשווהמספרכך:התפלגהבראוס

מכל15ורפורמיםאורתודוקסיםרבנים

ביותרהגדולהזרםהקונסרבטיביםזרם(;

ושי־14ל־הגיעוארה״ביהדותבקרב

שה

$TS1$ושישה$TS1$

$DN2$ושישה$DN2$יותר.קטניםלזרמיםהשתייכואחרים

המכ־האורתודוקסיםמהרבניםשניים

כבים

$TS1$המככבים$TS1$

$DN2$המככבים$DN2$המכונהשנייר,מארקהםברשימה

־אאצלנונשים.הןהרבותששלושיצאובמקרהגבר,במקרההואהחזןשוויוני,שלנו״המניין

אתשואליםבקהילהאצלנושגדלוילדיםרבה.בתוראלאהרבה/'האישהבתוראותירואים

להם״מוזר־אממשזהאזמכירים,שהםמהזהרבה.להיותיכוליםגבריםגםאםהוריהם

שעושות"מה

הופמןענת

הואוחברותיה

לשינוימאבק

ישראלוהפיכת

לדמוקרטיה

פלורליסטית".

הופמןענת

במרכז()למעלה

הכותלונשות

90פלאשצילום:
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מיכאליח״כמשמעותי.נאום

קלדרנןח״כמרגשת.

שמוליוהרב(,31)מקוםהסלבס״של״הרב

עםקשריובשלשמוכר(,36)מקוםבוטח

מייקלשלכשותפוהשארביןהזוהר,עולם

מסגרת(.)ראושוניםבפרויקטיםג׳קסון

אינטרנטיתקהילה

וסיי־כרבהלשמששהוסמכהלאחר

מה

$TS1$וסיימה$TS1$

$DN2$וסיימה$DN2$החלי־קולומביהבאוניברסיטתתואר

טה

$TS1$החליטה$TS1$

$DN2$החליטה$DN2$ללוסדיווידבעלהעםלעבורבראום

אזלישראל,עלוואחותי״אחיאנג׳לס.

מתגו־שםאנג׳לס,ללוסלעבורהחלטנו

רר

$TS1$מתגורר$TS1$

$DN2$מתגורר$DN2$בראיוןמסבירההיאבעלי״,שלאחיו

הזוהרלעירלמעברסיבהעודלסופשבוע.

כותב״הואתסריטאי.שבעלההעובדההיא

לריס־טלוויזיהלסדרתתסריטאלהבימים

ני,

$TS1$,לריסני$TS1$

$DN2$,לריסני$DN2$יתקבל״.שזהמאודמקווהואני

כמרעבדה(,ו־,4לשלושהאםבראוס,

החלי־וחצישנהואחרייהודיספרבביתרה

טה

$TS1$החליטה$TS1$

$DN2$החליטה$DN2$קהילההקמתלטובתהמקצועאתלעזוב

הרבהכךכל״זיהיתישגרתית.לאיהודית

מנותקיםשהיוויצירתייםצעיריםיהודים

יציר־אנשיםיהודית,וזהותיהודייםמחיים

תיים

$TS1$יצירתיים$TS1$

$DN2$יצירתיים$DN2$להםאיןאבללשיח,לתרוםשיכולים

נזכרת.היאמקהילה״,חלקלהיותרצוןשום

לב־צריכיםפשוט׳אנחנולי,אמר״בעלי

נות

$TS1$לבנות$TS1$

$DN2$לבנות$DN2$מיהודיאחוז75בעצמנו׳.הקהילהאת

מזוהיםאוליהדותקשוריםלאקליפורניה

מאודברורליוהיהבשיח,אבודיםהםאיתה,

כברהבאהדורדחוף,משהונעשהלאשאם

לגמרי״.מיהדותמנותקיהיה

החזוןעלאנשיםלכמהסיפרהבראוס

לכו־פתוחשיהיהכנסתביתהקמתשלה:

לם,

$TS1$,לכולם$TS1$

$DN2$,לכולם$DN2$אינטלקטוא־טקסטיםלימודישיכלול

ליים

$TS1$אינטלקטואליים$TS1$

$DN2$אינטלקטואליים$DN2$הרבהשואבת״אנימועצמת.ורוחניות

״בשי־במפתיע.מגלההיאמהחסידות״,

עור

$TS1$״בשיעור$TS1$

$DN2$״בשיעור$DN2$טקסט,למשתתפיםהקראתיהראשון

התר־כךכלרעדו.שליוהידייםמדרש,

גשתי

$TS1$התרגשתי$TS1$

$DN2$התרגשתי$DN2$מהזהוכנראהומהמעמד,מהטקסט

ביקשוהשיעורלאחרזה״.אתלהםשעשה

עלעמדהניירשתכתובהמשתתפיםממנה

ושטחהישבההלילהבאותווכברהנושא,

מפורט.מסמךגביעלהשקפתהאת

לקייםובעלהבראוסהחליטובהמשך

הפי־הםביתם.בסלוןשבתקבלתתפילת

צו

$TS1$הפיצו$TS1$

$DN2$הפיצו$DN2$אושלנו,הרגעש״זהנכתבשבועלון

שבתבערבבואולהתנתק.אולהתחבר

בימיםזההיהלעשות״.אפשרמהונראה

בעיראק.והמלחמההתאומיםאסוןשאחרי

135הגיעובסוףאיש,20שיגיעו״חשבנו
,"

עב־ידעולא"הםבהתרגשות.מספרתהיא

רית

$TS1$עברית$TS1$

$DN2$עברית$DN2$הםאבללישראל,קשרלהםהיהולא

ערבבאותומשמעותי.משהופהשישהבינו

לאחריומייםהקהילה״.אתרשמיתהשקנו

הספר:מביתהתפטרותהאתהגישהמכן

שזההבנתיאבלסיכון,שלקחתיספק״אין

לי״.המתאיםהדבר

שלך?הקהילהשלהייחודיותמה

פרופסוריםשבת,שומרישל״עירוב

יהודיםעםשמתפלליםורבנים,לתלמוד

הריהיגיון,פהאיןעובד.וזהמזוהים.לא

עצמההקהילהאבלקונסרבטיבית,אני

ידענטולמרקעבאיםרובםכזו,אינה

ששופטיםמרגישלאאחדאףיהודי־דתי.

אתמורידיםלאאנחנואבלאותו,

מע־אנחנולהפך,בשבילם,הרמה

לים

$TS1$מעלים$TS1$

$DN2$מעלים$DN2$ישאחרשלכלכךהרמהאת

ורוחני״.אינטלקטואליאתגר

עצמהשהקהילהמציינתבראום

הקונסר־התנועהעםמזוההאינה

בטיבית.

$TS1$.הקונסרבטיבית$TS1$

$DN2$.הקונסרבטיבית$DN2$אצלנוהמתפללים״רוב

גםלנוישקונסרבטיבים,אינם

ואפי־שמשתתפים,אורתודוקסים

ועומדלעתמעתשמגיעחרדילו

^£אנימבחינתיהכנסת.ביתבסוף
c^nישמרושאנשיםכמובןמעדיפה

■־שלאמבינהגםאניאבלכשרות,

כולם

$TS1$כולם■$TS1$

$DN2$כולם■$DN2$,1זמןלוקחאחדשלכלשםJ■:
לא״.ומהלומתאיםמהלהחליט

500כ־מונהבראוסשלהקהילה

מרגישההגאההרבהאולםאב,בתי

חבריםשאינםמתפלליםהרבהעודשיש

לאהםזמן,להם״לוקחבקהילה.רשמית

צריכיםשהםמשהווזהלקהילתיות,רגילים

בנו־להצטרף.מחליטיםשהםלפנילהבין

סף,

$TS1$,בנוסף$TS1$

$DN2$,בנוסף$DN2$בשבת,רקלהגיעיכוללאקהילהחבר

שכלעולם׳׳תיקוןשלפרויקטיםלנויש

בהם״.שותףלהיותחייבמהחבריםאחד

הווי־״עיקר״קהילתגםהתפתחהבבדבד

רטואלית.

$TS1$.הווירטואלית$TS1$

$DN2$.הווירטואלית$DN2$לשיעו־מקשיביםאנשים״אלפי

רי

$TS1$לשיעורי$TS1$

$DN2$לשיעורי$DN2$דרךמתעדכניםאובפורקאסטים,תורה

ביתחברישהםאנשיםגםישהאינטרנט.

ממדינהלביקורומגיעים׳מרחוק׳,הכנסת

הכ־ביתבראשבשנה״.פעמיםכמהאחרת

נסת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$סגניתהבראוס,רבות:שלושעומדות

מתלמדת.ורבה

אוליחשבתנשית.קהילהשזונשמע

התפקידים?באחדגברגםלהעמיד

הואהחזןלגמרי.שוויונישלנו״המניין

ששלושיצאגםבמקרהאבלגבר,במקרה

האחר־החינוךמנהלתגםנשים.הןהרבות

אית

$TS1$האחראית$TS1$

$DN2$האחראית$DN2$אישה״.היאשלנוהספרביתעל

ולניהוללתפילותנשיתגישהישאז

הכנסת?בית

אותירואיםלאאצלנוחושבת.לא"אני

ישרבה.בתוראלאהרבה׳,׳האישהבתור

אצלנושגדלוילדיםמצחיק:קטעאצלנו

גבריםגםאםהוריהםאתשואליםבקהילה

מכירים,שהםמהזהרבנה.להיותיכולים

להם״.מוזרלאממשזהאז

עיראקיתקליט

בקהי־גםהאורתודוקסי,לזרםבדומה

לת

$TS1$בקהילת$TS1$

$DN2$בקהילת$DN2$בשנהפעמיםכמהמתקיימת"עיקר״

משפחהקרובינשמתלעילוייזכורתפילת

זאתלקחתהחליטהשבראוסאלאשנפטרו.

שכלמנהגיש״באמריקהקדימה:אחרצעד

ספרומוציאים)ח״י(דולר18משלםחבר

אצלנואבלמאוד.אמריקנימנהגזהזיכרון.

ערךאורגששוםהזהבמנהגשאיןהחלטנו

עללהעלותאחדמכללבקשהחלטנומוסף.

האהוביםמשפחתנובנישלזיכרוןהכתב

ההתמוד־עללנולספרכיום,איתנושאינם

דות

$TS1$ההתמודדות$TS1$

$DN2$ההתמודדות$DN2$יצ־שלהם.הסיפוריםואתהאובדןעם

רנו

$TS1$יצרנו$TS1$

$DN2$יצרנו$DN2$בקהילהאנשיםומרגש,יפהפהספרון

פתאוםהתחברולשניאחדקשוריםהיושלא

כיפורביוםחוו.שהםדומותטרגדיותבגלל

וקר־הספרעםהתפילהלאחרישבוכולם

או

$TS1$וקראו$TS1$

$DN2$וקראו$DN2$באותוהתאחדההקהילהבשקיקה.אותו

משמעותנטולאמריקנימנהגלקחנוהרגע.

קהילה".שבונהלמשהואותווהפכנו

חבריהחליטוצוםשלשלםיוםלאחר

למרותובשירה,בריקודיםלפתוחהקהילה

חסי־להיותממש״זהשתו.אואכלושטרם

דים,

$TS1$,חסידים$TS1$

$DN2$,חסידים$DN2$ומס־צוחקת,בראוסחסידים״,בליאבל

בירה

$TS1$ומסבירה$TS1$

$DN2$ומסבירה$DN2$החסידותמתורתהרבהשואבתשהיא

המיו־והאנרגיותהניגוניםבתחומיבעיקר

חדות.

$TS1$.המיוחדות$TS1$

$DN2$.המיוחדות$DN2$שהםשלמרותלחבריםאומרת״אני

שבוע,כלהכנסתלביתמגיעיםבהכרחלא

השנהמראשבתפילהרצינייםיהיוהםאם

הח־אתלהםשתשנהחוויהזוכיפור,יוםעד

יים״.

$TS1$.החיים״$TS1$

$DN2$.החיים״$DN2$הכ־ביתחברייורדיםהתפילהלאחר

נסת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$,ארו־שנהמדימתקיימתשםלאולם

חה

$TS1$ארוחה$TS1$

$DN2$ארוחה$DN2$,מוזיקההמנגןדי־ג׳יישלוהרקדהגדולה

שגרתי.לאבהחלטוישראלית.יהודית

תפילותעלהרבהדיברת

מהשלך.המיוחדתהשבתקבלת

בהן?מיוחד

שלשילובישוהשירה.״המוזיקה

מסור־מנגינותאחדמצרניגונים,

תיות

$TS1$מסורתיות$TS1$

$DN2$מסורתיות$DN2$שלמהרבישירישניומצד

בש־מודרניות.ומנגינותקרליבך

בתות

$TS1$בשבתות$TS1$

$DN2$בשבתות$DN2$אבלנגינה,כליאצלנואין

החזןאתשמלווהתפילה׳׳צוותיש

הת־אתמוביללאשהואכךשלנו,

פילה

$TS1$התפילה$TS1$

$DN2$התפילה$DN2$.בשנה19בתכשהייתילבד

ההסמכהלקראתלמדתישבה

מתפל־הייתיבישראל,לרבנות

לת

$TS1$מתפללת$TS1$

$DN2$מתפללת$DN2$בירושלים.׳יקר׳כנסתבבית

מס־עוצמתית.שבתקבלתיששם

^^^

$TS1$^^^מס$TS1$

$DN2$^^^מס$DN2$שהיוגבריםשישההיולחזןביב

התחברתיחזנים׳.׳תומכימעין

הוא״דיוויד

מדהים.פרטנר

הילדים,עםהוא

הרעבעצן".הוא

בראוסמשפחת

קיםצילום:

סילברשטיין

להיותרצוןשוםלהםאיןאבליהודיים,מחייםמנותקיםשהיוצעיריםיהודיםהרבה״זיהיתי

אבודיםהםאיתה,מזוהיםאוליהדותקשוריםלאקליפורניהמיהודיאחוז75מקהילה.חלק

מיהדות״מנותקיהיהכברהבאהדורדחוף,משהונעשהלאשאםברורליהיהבשיח.
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המודלהרעיון.אתשאבתיומשםמאוד,לזה

אותי״.ריגש

שלההתפילה״״צוותעםנפגשתכשבראום

לשירלנסותמהםמבקשתהיאשבוע,מדי

שירשומעיםהייתםאםשריםשהייתם״כמו

בני־מהעבודה״.חזרהבדרךברדיונוסטלגי

גוד

$TS1$בניגוד$TS1$

$DN2$בניגוד$DN2$במנגינותהמתגאיםאחרים,כנסתלבתי

שבוע,מדיעצמןעלהחוזרותמסורתיות

כדילגוון,משתדליםהכנסתבביתאצלה

כותבהכנסתביתוחזןמשעמם״,יהיהש״לא

״שילובמהתפילות.לחלקמקוריתמוזיקה

היאועיראקיות״,ספרדיותמנגינותשל

שאנשיםכדידיסקהוציאאפילו״הואמגלה.

בראוסשבת״.לקראתהמנגינותאתיכירו

ל״הללויה״,מקורילחןלהםשישמספרת

מהתפילותבחלקלשלבמפחדיםלאושהם

האמריק־מהמיינסטריםזמריםשלמנגינות

ני:

$TS1$:האמריקני$TS1$

$DN2$:האמריקני$DN2$כלבסוףשרהיהשהואבונושלשיר״יש

גדלוהכנסתביתחברירובירשלהופעה

בחוויהנמצאיםהםופתאוםהזה,השירעל

זואבלמכירים,לאשהםבשפהתפילהשל

בשבילם״.משמעותיתמנגינה

םג־אתלהתאיםמשתדליםב״עיקר״

נון

$TS1$םגנון$TS1$

$DN2$םגנון$DN2$שהצי־למצבהמנגינותואתהתפילה

בור

$TS1$שהציבור$TS1$

$DN2$שהציבור$DN2$לקהי־הקשוריםלאירועיםאובו,נמצא

לה

$TS1$לקהילה$TS1$

$DN2$לקהילה$DN2$״כשישהעולמית.אוהמקומיתהיהודית

יהיושהמנגינותלכךנדאגאסוןאופיגוע

מצרוהנאומים.התורהדבריגםוכךבהתאם,

חתונות,שלושבולנושיששבועזהאםשני,

זאתיותר.חגיגיתותהיהתשתנה,התפילה

הטקסט״.אותוהואשהטקסטלמרות

סטנרר־הקהילהלחברימציבהבראוס

טים

$TS1$סטנררטים$TS1$

$DN2$סטנררטים$DN2$.׳מנייןשנקראפרויקטלנו״ישגבוהים

אלאמניין,צריךבתפילהרקלאהריצדק׳.

קבו־לנוישעולם.תיקוןשלבעבודהגם

צות

$TS1$קבוצות$TS1$

$DN2$קבוצות$DN2$עלמדבריםלמשלשםועשייה,דיון

אפשר׳מהעלדיבוריםאולגר,ההתייחסות

החברתיהמצבעללהשפיעכדילעשות

כדיפהאנחנובישראל׳.אואנג׳לסבלוס

בהג־למשלכעיר,אנג׳לסלוסאתלשנות

בלת

$TS1$בהגבלת$TS1$

$DN2$בהגבלת$DN2$הנשק״.רכישת

לישראל?הקהילהשלהקשרמה

לבנותהואהקהילהשלמהתפקיד"חלק

מרגישיםפהאנשיםהרבהישראל.עםקשר

כדימישראלחלקלהרגישצריךמנותקים.

דרךזאתעושיםאנחנויהודית.זהותלבנות

לנוחשובושותפויות.הרצאותשיעורים,

במזרחהיחידהכדמוקרטיהבישראללתמוך

שגדללמידורי:שינויישלצעריהתיכון.

מלחמותעםאוהשואה,שלהזיכרוןעם

ישראל,למדינתאחרקשריש1973ו־1967

אלאכזה,בסיסאיןכךאחרשנולדלמיאבל

בכלל״.אםישראל,שלאחרתהבנה

החבריהעםשמוזינג

הקונ־הקהילהשלשמהנקשרבישראל

סרבטיבית

$TS1$הקונסרבטיבית$TS1$

$DN2$הקונסרבטיבית$DN2$שלמאבקןעםהאחרונותבשנים

חודש.מדילכותרותהזוכההכותל״,״נשות

נלהבתותומכתמעורה״עיקר״קהילתראש

הכרהלקבלהמבקשותהנשיםשלבמאבק

הכותלברחבתשוויוניותתפילותלקיום

וחברו־הופמןענתשעושות״מההמערבי.

תיה

$TS1$וחברותיה$TS1$

$DN2$וחברותיה$DN2$הואבישראלהמסורתיתהתנועהדרך

לדמו־ישראלוהפיכתשינוילקראתמאבק

קרטיה

$TS1$לדמוקרטיה$TS1$

$DN2$לדמוקרטיה$DN2$,בראוס.סבורהפלורליסטית״

הכותל?לנשותשלךהיחסמה

הייתהשליהראשונההדתית״החוויה

שמתפללותהנשיםלצעריאבלבכותל,

אותידחפוכיסאות.עלייזורקותלרובשם

חיתולים.עלינווזרקוהשבועותחגבמהלך

אור־כנסתכביתמנוהלשהמקוםליכואב

תודוקסי,

$TS1$,אורתודוקסי$TS1$

$DN2$,אורתודוקסי$DN2$היהודים.לכללאומיכאתרולא

פוטנצי־יששרנםקישלמתווהחושבתאני

אל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$היהודיםרובסוף־סוף.לפתרונותלהביא

מקו־מקוםוזהאורתודוקסים,אינםבעולם

דש

$TS1$מקודש$TS1$

$DN2$מקודש$DN2$,קי־לאאבלודתית,היסטוריתלכולנו

בלו

$TS1$קיבלו$TS1$

$DN2$קיבלו$DN2$.שנ־הכותל,שנשותיודעתאניאותנו

לחמו

$TS1$שנלחמו$TS1$

$DN2$שנלחמו$DN2$שלהחשובהעיקרוןעלרבותשנים

ההצ־אתקיבלובכותל,שוויוניתתפילה

עה

$TS1$ההצעה$TS1$

$DN2$ההצעה$DN2$להגיעדרךשזוומרגישותשרנסקי,של

שהגיעהשחוויתי,האלימותמסוים.לפתרון

לנוקוראיםשנישמצדדתייםאנשיםמצד

שמחהאניבעייתי.סטטוס־קווהיאנאצים,

לבתשומתהישראליתבתקשורתהיוםשיש

הרגישולאהישראליםרובלנושא.חיובית

רו־הםועכשיושלהם,הבעיהשזאתכהער

אים

$TS1$רואים$TS1$

$DN2$רואים$DN2$עלבמרינהיותרגדולמשיחחלקשזהו

פלורליסטית״.ודמוקרטיהדתיחופש

הקונ־לקהילההיחסאתרואהאתאיך

סרבטיבית

$TS1$הקונסרבטיבית$TS1$

$DN2$הקונסרבטיבית$DN2$?מעמדךבארץהריבישראל

לארה״ב.ביחסנמוךהיה

יהוד־קולותעודשומעיםשלא״חבל

יים

$TS1$יהודיים$TS1$

$DN2$יהודיים$DN2$.שלהאינטרסלהיותצריךזהבישראל

לקולותאפשרותשתהיהישראל,מדינת

משמעותוחיפושרעבישנוספים.יהודיים

יהודיםנאבדזאתיאפשרולאואםיהודית,

אתמאורמעריכהאנימאוד.חבלוזהרבים,

אניבישראל.הקונסרבטיביםשלהעבודה

שעו־אנשיםשישיודעתאניכיאופטימית

שים

$TS1$שעושים$TS1$

$DN2$שעושים$DN2$עליוםכלשנלחמיםמדהימה,עבודה

לרע־שהםויהדות,זכויותשוויוןארם,חיי

תי

$TS1$לרעתי$TS1$

$DN2$לרעתי$DN2$לישראלסיועבמתןמאודמשמעותיים

השינויים״.עםלהתמודד

מתחדשת,ביהדותשמעורבתכמי

בהשב-קלדרוןרותשלנאומהאתשמעת

לכנסת?עתה

היהזהשלה,הנאוםאתשמעתי״כן!

הטיעו־אחדשזההרגשתימדהים.פשוט

נים

$TS1$הטיעונים$TS1$

$DN2$הטיעונים$DN2$לראותהציונות.בזכותהמדהימים

מאחו־הישראליהדגלעםעומדתאותה

ריה,

$TS1$,מאחוריה$TS1$

$DN2$,מאחוריה$DN2$מה־מיליםעםבכנסת,ככהמדברת

גמרא

$TS1$מהגמרא$TS1$

$DN2$מהגמרא$DN2$אופטימיתאניעוצמתי.דברזה

לכנסת.חבריהושלשלההכניסהבעקבות

היהודיםיתרכמומאוד,ממנההתרשמתי

ביו־שלהשהםרטוןלהביןצריךבארה״ב.

טיוב

$TS1$ביוטיוב$TS1$

$DN2$ביוטיוב$DN2$היהודיותבקהילותמקוםבכלנצפה

שול־מאודבהרבהזהעלדיברובעולם,

חנות

$TS1$שולחנות$TS1$

$DN2$שולחנות$DN2$לצייןחייבתגםאניבעולם.שבת

משמעותיהיהמיכאלימרבשלשהנאום

הרוחותעלדיבורהרבהשםהיהבעיניי,

הנשיםששתיהעובדהבישראל.המשתנות

מאוד״.בעיניימשמעותיתבכנסתהאלה

וב־רבנית,ישהאורתודוקסיתבקהילה

עלה

$TS1$ובעלה$TS1$

$DN2$ובעלה$DN2$בעזרתכבודשלבמקוםיושבהרב

הכנסת?בביתבעלךיושבאיפההגברים.

די־הרעבעצן.הואהילדים,עם״הוא

וויד

$TS1$דיוויד$TS1$

$DN2$דיוויד$DN2$הואהקהילה,שלאספקטבכלמעורב

לשבתיכולהואאחרמצדמדהים.פרטנר

הכ־בביתאחריהםלרדוףאוהילדיםעם

נסת,

$TS1$,הכנסת$TS1$

$DN2$,הכנסת$DN2$הכנסתביתבקצהלעמודשניומצד

עם׳שמוזינג׳ולעשותמאחורה
^^

הבורר״.חברי

לאואםיהודית,משמעותוחיפושרעב״ישבישראל:הקונסרבטיביתלקהילההיחס

מדהימה,עבודהשעושיםאנשיםישכיאופטימיתאנירבים.יהודיםנאבדזאתיאפשרו

השינויים״עםלהתמודדלישראללסייעכדיויהדות,זכויותשוויוןאדם,חייעלשנלחמים

המתפללים"רוב

אינםאצלנו

קונסרבטיבים,

אפילולנויש

שעומדחרדי

ביתבסוף

הכנסת"

ידברא11ם:דו\יל
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הוליוודשלהבאבות
סקסטלמדבריםהחדשיםהאורתודוקסיםהרבנים

הרכילותבמדוריומככבים

מצ־נירזוויקשלרשימה

^^^^^^
$TS1$^^^^^^מצ$TS1$

$DN2$^^^^^^מצ$DN2$התפתחותועלגםביעה

$1$1STועב$$1STבעו־חדשתת־זרםשל

$2ND$1$2ועבND$רבניהאורתודוקסי:לם

להדההקרםהאליטה,

אליהםשמושכיםקרם,

בארה״ב.והטייקוניםהסלבריטאיםכלאת

שהםשיגידוישהגלגלאתהמציאולאהם

הישראלי.ל״בבא״האמריקניתהגרסה

בכנסנפגשתיהרשימהמכוכבישנייםעם

בפרי־לאחרונהשהתקייםfsu״לימוד

נםטון

$TS1$בפרינםטון$TS1$

$DN2$בפרינםטון$DN2$שנבחרשנייר,מרקהרבג׳רזי:בניו

שהוצבבוטח,שמוליוהרבranלמקום

הכנסחדריאתשמילאהקהל36ה־במקום

שביקשויהודים־אמריקניםממאותהורכב

לסלבריטאיםשמייעציםלרבניםלהאזין

הוליווד.שלהגדולים

מהופעותיומוכר46בוטחשמוליהרב

בעו־הגדוליםהפופמכוכביאחדעםהרבות

לם,

$TS1$,בעולם$TS1$

$DN2$,בעולם$DN2$לאחראותוהספידואףג׳קסון,מייקל

ספריםפרסםחב״ד,חסידהואפטירתו.

ו״ישוכשר״״סקסכגוןבמחלוקתשנויים

מצויןשלוהאישיהאינטרנטובאתרהכשר״,

פחות.לאאמריקה״של"הרבהואכי

שניירמרקהרבעםלשיחהמתיישבבוטח

הםלבס״.של״הרבבאמריקההמכונה(,54

המת־מושבעיםאויביםשהםבאוזניילחשו

חרים

$TS1$המתחרים$TS1$

$DN2$המתחרים$DN2$ביני־במפגשאךמשבצת,אותהעל

הם

$TS1$ביניהם$TS1$

$DN2$ביניהם$DN2$אחד״כללזה.זהלהחמיאהפסיקולאהם

כמהשלגםבוטח,אומרממנו״,ללמודצריך

כוסות
יין

שתוי.מעטונראהמעריציועם

המודרני־אורתודוקסי,מהזרםמגיעשנייר

שבניובהמפטונסהכנסתביתבראשועומד

ארה״ב(.עשירישלקיץבבתי)המלאהיורק

דו־המקדםשנייר,ארתורהרבשלבנוהוא

שיח

$TS1$דושיח$TS1$

$DN2$דושיח$DN2$אתממשיךמארקנוצריים.מנהיגיםעם

שלברשימההואאף)המככבאביושלדרכו

גזעית״,להבנה״הקרןאתוהקיםניוזוויק(

ומוס־יהודיםמנהיגיםביןלרו־שיחארגון

למים.

$TS1$.ומוסלמים$TS1$

$DN2$.ומוסלמים$DN2$עסקיםאישכמויותרנראהשנייר

המעצבים,בגדיבמיטבלבושרב.מאשר

במהודק.אחורהמשוךשיערו

שלהרבניםברשימתמככביםשניכם

שנה.מדיניוזוויק

גםשהואברשימההיחידהרב״אנישנייר:

קהילה״.שלוגםארגוןשלרב

מיני״.רבוגםארגון,שלרב״אניבוטח:

שלהציניההומורחושאתלהכירצריך

וחכם.חדשנון,הואאותו.להביןכריבוטח

מופעשלסוגהןוהרצאותיובחסר,נואםהוא

אךמיני,תוכןבעלותבריחותעםסטנראפ

בשבתהכנסבמהלךהשורות.ביןמסריםעם

בקרוב,לצאתשצפויהחדשספרואתקידם

Kosher Lustnpitpn.כשרה״

המסיבותבכלמתחרים״אנחנושנייר:

ות־השבת,במהלךבהמפטונםשמתקיימות

מיד

$TS1$ותמיד$TS1$

$DN2$ותמיד$DN2$אצלנו״.מלא

שנ־נאוםהיטבזוכראני״מסכים.בוטח:

שאת

$TS1$שנשאת$TS1$

$DN2$שנשאת$DN2$בק־אצלנוכשהתארחת1999בשנת

הילה.

$TS1$.בקהילה$TS1$

$DN2$.בקהילה$DN2$אתהפךשלנוהכנסתש׳ביתאמרת

חזק״.משפטלשבת׳.סאטרדיי

הכנ־בביתשהתפילות״חשובשנייר:

סת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$שקוראיםישבעיר.טובהכיהשואויהיו

שואו׳״.שניירה׳מרקאצלנולתפילות

בוטיקקידושי

שבו־כמהשפורסמהכתבהמזכירבוטח

עות

$TS1$שבועות$TS1$

$DN2$שבועות$DN2$שהתמק־בוטיק״,״קידושיעלכןלפני

דה

$TS1$שהתמקדה$TS1$

$DN2$שהתמקדה$DN2$שנייר,הרבשלהיוקרתייםבקידושים

דולרים.אלפיעשרותשמחירם

הסי־שאניליאמרהאחת״אישהשנייר:

בה

$TS1$הסיבה$TS1$

$DN2$הסיבה$DN2$עלכתבותבגללאנטישמיות,שישלכך

שלי״.הקהילהשלהעושר

כךסתםלאכנראההכוכבים׳של׳הרב

שהתקייםהאוסקרבטקסהכינוי:אתקיבל

שלבאורחושניירהגיעבהוליוודלאחרונה

ההיפ־מסצנתסימונס)ראסלהכוכביםאחד

הופ(.

$TS1$.)ההיפהופ$TS1$

$DN2$.)ההיפהופ$DN2$ובנשיקהבחיבוקמעמיתונפרדבוטח

חב״דשליחמכליותרמשפיע״הואומסכם,

ואתריממנו,מתנעריםבחב״ראגב,בעולם״.

פעילותו.אתמגניםבעולםהתנועה

אורתודוקסייםוגופיםרבניםהרבה

פעילותך.ואתאותךמבקרים

הזמןכלצריךלאכבראני46בן״אני

והגדו־תשוקות,הרבהליישעצמי.עללהגן

לה

$TS1$והגדולה$TS1$

$DN2$והגדולה$DN2$,זהיהדות.היאמסקי,יותראפילושבהן

אוהב״.שאנימהוזהבחיי,עושהשאנימה

הרבשאתהאמרתשלךהראיונותבאחד

הגויים.שלהכללית,הקהילהשל

ליהודים.רקלאהיאשיהדותחושב״אני

כמובהם,נוגעתשהיהדותתחומיםהרבהיש

שה־למהלכולם.שמתאימיםסקס,אועבודה

גויים

$TS1$שהגויים$TS1$

$DN2$שהגויים$DN2$שיושפעו״.שלנו?מהיהדותישאבולא

למייקלבוטחהרבהתחבר90ה־בשנות

משו־פרויקטיםקידמואףוהשנייםג׳קסון,

תפים.

$TS1$.משותפים$TS1$

$DN2$.משותפים$DN2$אתבוטחפרסםמתשג׳קסוןלאחר

הו־ובוג׳קסון״,מייקלשל״הקלטותהספר

ציא

$TS1$הוציא$TS1$

$DN2$הוציא$DN2$אניהמוקלטות.משיחותיהםחלקלאור"

לה־צריךהיההואלמייקל,מאודמתגעגע

יות

$TS1$להיות$TS1$

$DN2$להיות$DN2$.איתיועבדהיהדותאתאהבהואבחיים

יפ־שהואלואמרושלושהמנהליםלמרות

סיד

$TS1$יפסיד$TS1$

$DN2$יפסיד$DN2$היה״הואאומר.הואכסף״,הרבהזהעל

אליומתגעגעאנימדהימה.נשמהעםארם

בסטארבאקםקפהכוסקונהכשאנייום.בכל

בוכה״.אנישלו,שירושומע

הרכי־במדוריקבעשלחברהואשנייר

לות.

$TS1$.הרכילות$TS1$

$DN2$.הרכילות$DN2$,אוס־מסיבתעלמספרהואלמשל,כך

קר

$TS1$אוסקר$TS1$

$DN2$אוסקר$DN2$ההוליוודיהמפיקשלבביתושהתקיימה

אחריישר״הגעתיבפורים.וינשטייןהארי

לאקז׳ואל.לבושוהייתימגילה,קריאת

אותיאספווכברבגריםלהחליףהספקתי

יו־באירועשמדוברליסיפרולאלמסיבה.

קרתי,

$TS1$,יוקרתי$TS1$

$DN2$,יוקרתי$DN2$רכילאיתבטוקסידו.בושמתלבשים

ואמרתיבאירוע,הייתהפוסטיורקהניושל

"אחריצוחק.הואלפורים״,תחפושתשזולה

אתביקרהובהכתבהפרסמההיאהאוסקר

ג׳ורג׳שללמשלהמשתתפים,שלהלבוש

בסגנון:משהוכתבההיאשלי.וגםקלוני,

זהקרוע׳.וג׳ינסבחוץבחולצהשנייר׳הרב

מעולה".קאמבקהיה

sofash@maariv.co.il

יותראפילושבהן,והגדולהתשוקות,הרבהרי"ישאמריקה״:של״הרבבוטח,שמוליהרב

תחומיםהרבהישליהודים.רקלאהיאיהדותבחיי.עושהשאנימהזהיהדות.היאמסקי,

ממנה?״ישאבולאשהגוייםלמהלבולים.שמתאימיםסקס,אועבודהכמובהם,נוגעתשהיא

להדההקרם

הרבניםשלקרם

למטהבארה״ב.

הרבמימין:

עםבוטחשמולי

גיקסון,מייקל

שניירמרקהרב

ראסלעם
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פי,אפ.איי.צילומים:
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היהודים100

המשפיעים

בעולם?

65ה־העצמאותיוםלקראת

הכרהומתוךישראל,מדינתשל

תפוצותביןהקשריםבחשיבות

מעריבקבוצתיוזמתהיהודי,העם

J100את
״,

ומיוחדמהודרגיליון

המשפי־היהודים100אתהמדרג

עים

$TS1$המשפיעים$TS1$

$DN2$המשפיעים$DN2$.בעולם

והקהי־היהודיתהתפוצהסיקור

לות

$TS1$והקהילות$TS1$

$DN2$והקהילות$DN2$חלקמהווהבעולםהיהודיות

העיתונאיתמהשגרהנפרדבלתי

מכיווןשנים,מזהמעריבבקבוצת

וע־היהודיהעםגורלהכלשלדעת

תיר

$TS1$ועתיר$TS1$

$DN2$ועתיר$DN2$בזהזהכרוכיםישראלמדינת

עי־מערכתלהפרדה.ניתניםואינם

תונאית

$TS1$עיתונאית$TS1$

$DN2$עיתונאית$DN2$לוותריכולהאינהבישראל

היהודיהעםבבניהתעניינותעל

למרינה.שמחוץ

היהודים100ידורגו1100ב־

עמ־התופסיםבעולם,המשפיעים

דות

$TS1$עמדות$TS1$

$DN2$עמדות$DN2$מג־בתחומיםבעולםמפתח

וונים:

$TS1$:מגוונים$TS1$

$DN2$:מגוונים$DN2$,כלכלה,פוליטיקה,תרבות

יסקורהגיליוןועור.מחשבהמדע,

חותמםאתשנתנוויוזמותארגונים

האישיםמאההעולם.יהדותעל

בלתיועדהבידיייבחרוהמשפיעים

מוערכיםמאישיםהמורכבתתלויה

במי־המייצגיםומהעולם,מישראל

דת

$TS1$במידת$TS1$

$DN2$במידת$DN2$והת־הדעותמגווןאתהאפשר

פיסות

$TS1$והתפיסות$TS1$

$DN2$והתפיסות$DN2$היהודי.בעם

היאהפרויקטשלהעלמטרת

והמודעותהמעורבותהעמקת

ושלהעולםיהדותשלההדדית

בנוסף,אלה.בחייאלההישראלים

הדמויותמאהמבחירתיוצאכפועל

הישגיותיטפחהגיליוןהמובילות,

והןבישראלהןלמצוינותוחתירה

היהודית.בתפוצה
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