
כל שנבקש 
לו יהי?  

עם העלאת חוק הגיור, ועם אמירות לא קלות של חלק 
מחברי הכנסת. אתגרים והתמודדויות אלו ימשיכו 

להעסיק אותנו בשנה הקרובה ועם זאת את שנת תשע"ח 
אנו פותחים בבשורות טובות ומשמחות. הן בבג"ץ 

הכשרות שמאפשר למסעדות לבחור השגחת כשרות 
אלטרנטיבית לרבנות, והן בפסיקה שמחיבת את המדינה 

לחוקק חוק שיאפשר לזוגות גאים לאמץ. 

המסע לקראת מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית באמת, 
הוא מסע שדורש נשימה ארוכה, והליכה עקב בצד 

אגודל. כפי שנאמר לנו במסכת אבות 
"לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להיבטל 

ממנה". מסכת אבות ב' טז'

החיים שיש לך
הם החיים שחיית

הבט אחורה בהבנה
מצא את נקודת 

הבראשית
הבריאה

ברא את עצמך
זה העולם הטוב ביותר

היחיד שתוכל לברוא
כל זה מצוי

בתוכך
גלה אותו

התחל מהתחלה
הבט על חייך

כעל שיעור רע
על מה שהיה

כעל עונש
הרחקה

עמידה בפינה
נוקאאוט בסיבוב 

הראשון
תקן כאחד שהבריא

כאחד שחלה. 

החיים שיש לך
יונה וולך

מחשבות, חלומות, תקוות והרהורים. התנועה הרפורמית בישראל 
מביטה קדימה לקראת השנה החדשה. 

"דע מאין באת ולאן אתה הולך"
ראש השנה ויום הכיפורים מעניקים לנו הזדמנות נהדרת 

להתבונן בשנה שחלפה, ולחלום את השנה שתבוא. 
במסורת היהודית, ראש השנה נקרא גם "יום הרת עולם", 

היום בו נברא העולם ובו אנו חוגגים את הבריאה, היצירה, 
השינוי ואת התיקון. היכולת לברוא ולעצב את העולם, הם 

חלק מהותי מהיותנו בני אדם הנבראים בצלם אלוהים. 
כיחידים וכתנועה אנו בוראים במשך השנה את עולמנו, 

ובראש השנה אנו עוצרים מתבוננים, מכוונים. 

השנה החולפת, הייתה שנה מאתגרת וסוערת עבור 
התנועה הרפורמית. לצד הישגים מרשימים, התפתחות 

של קהילות, גדילה של נוער תל"ם, הרחבת הקהלים 
המודעים לתנועה ומזדהים עם ערכיה, התמודדנו עם 

מציאות פוליטית מורכבת, עם ביטול מתווה הכותל, 



לא בשמים היא
ברכת י"ור התנועה הרפורמית בישראל, ראובן מרקו, לשנה שבפתח

משימת תיקון העולם, היא המשימה המרכזית שמוטלת 
בפתחה של תנועתנו. היא מוטלת עלינו לנוכח אותם 

אתגרים שבוודאי נתמודד עמם גם בשנת תשע"ח, 
כפי שהיה בשנים שקדמו לה. אין מדובר בראייה 

פסימיסטית; לא ולא. ההסתכלות היא ריאליסטית 
לחלוטין; אנחנו יודעים שנצליח ואנחנו יודעים שנכשל, 

והמטרה שלנו היא להצליח יותר מאשר שנכשל. 

בתחילת דרכה של ההנהלה הנוכחית הצעתי מתווה 
של עשייה שהגדרתי אותו כ-צמ"ה שלנו. "צ" עבור 

"צמיחה"; "מ" עבור "מימון"; "ה" עבור "הכרה".

ה"צמיחה" שלנו, במישורים שונים, היא הכרחית על 
מנת לאפשר את שינוי השיח הציבורי בכל מה שקשור 
ליהדות הציבורית של מדינת ישראל. יהדות שתשבור 

מחיצות ותסלק אותן מחיינו. יהדות שתדע לקבל 
ולכבד את השוני בין בני אדם ובין הזרמים השונים. 
יהדות שתדע גם לשתף פעולה בנושאים המשותפים 

הרבים כל כך וחשובים כל כך. אנו עוסקים בצמיחה 
במישור הקהילתי על ידי בנייה של קהילות חדשות, 

במישור הציבורי והמשפטי, על ידי חינוך, נוער תל"ם 
מכינה ועוד. בחלק מן המאבקים אנו מצליחים תוך זמן 
קצר, באחרים נדרש אורך רוח ומאבק עיקש ומתמיד. 
הצמיחה שלנו היא חשובה כי היא נוגעת ביותר ויותר 

אנשים במרחב הישראלי, חושפת אותם לתנועה 
הרפורמית בישראל, ומביאה לכלל הכרה שהיהדות 

בנוסח שלנו היא בעצם היהדות שהם מחפשים. 
נושא ה"מימון" כמובן הוא נושא המדיר שינה מעיני כל 

העומדים בראש התנועה על ידי שיפור מתמיד בכל נושא 
הניהול של המערך הכספי של התנועה, והגדלת התמיכה 

בתנועה הן על ידי המדינה והן על ידי תרומות.

לנושא ה"הכרה" יש שתי פנים. האחת היא הכרה של 
פעילות התנועה הרפורמית בישראל, ברבות והרבנים 

שלה, בכל הנושאים הדתיים שבהם אנו מטפלים או 
צריכים לטפל ובהם, גיורים, נישואין, גירושין, חתונות 

ובתי עלמין - מעגל החיים היהודי כולו. המצב שבישראל 
ישנם יהודים שמופלים לרעה עקב ההשתייכות שלהם 

לזרם כזה או אחר ביהדות, שאינו חלק מן המערך 
הפוליטי-מפלגתי, לא יוכל להימשך לזמן רב. חלק 
מן המחיר של הסלידה מן הרבנות הראשית לישראל 

היא נטישה מוחלטת של הצביון היהודי באירועי מעגל 
החיים. אנחנו מעדיפים שלכל אחת ואחד תהיה אפשרות 

לנהל את מעגל החיים שלו כרצונו וכרצונה. להכרה 
יש עוד היבט שאנו לא מרבים לדבר בו והיבט זה הוא 
ההיבט התנועתי. פניה של התנועה ליהדות מתקדמת 
בישראל עתה שונה מאוד מראשיתה. התנועה הכתה 

שורשים, הצמיחה ענפים ופארות ומוציאה פרי מאכל. 
האתגרים שלה עדיין רבים אך מדובר בתנועה ישראלית-
שורשית. ההכרה שמדובר בתנועה חזקה שיכולה לסייע 

בניווט של התנועה הרפורמית בעולם מתחילה לחלחל 
אף היא בקרב חברינו בעולם. כדי לקבל את ההכרה הזו 
עלינו לקבל על עצמנו תפקידים גדלים והולכים. בעתיד 

הרחוק יותר נצטרך גם לקחת בחשבון סיוע במימון 
לקהילות וארגונים מעבר לים כדי להבטיח את עתידה של 
התנועה הרפורמית בכל מקום שבו יש יהודים המעוניינים 

בשירותים של יהדות מתקדמת, מקרבת ומקבלת.

הזמן שלנו אולי קצר והמלאכה שלנו בוודאי מרובה, 
אבל העשייה שלנו מאפשרת את המעבר מדור לדור, 
השיפור מדור לדור. זה גם תיקון העולם בדרכי שלי. 
כיו"ר התנועה אני מזמין את כולכם לצעדה הארוכה, 

צעדת הדורות, שאת חלקה נצעד כפי שצעדו לפנינו, את 
המשכה יצעדו אחרים. אנו נהנה רק מחלק מפירותיה 

אבל נדע שתרמנו תרומה משמעותית לתיקון.

שנה טובה לכם, 
לבני ובנות ביתכם, לכל התנועה הרפורמית 

ולכל באי עולם.



פיוט ליום כיפור 
מחבר לא ידוע 

ַיד ַהּיֹוֵצר ֹחֶמר ּבְ כי הנה ּכַ
ר ְרצֹותֹו ַמְרִחיב ּוִבְרצֹותֹו ְמַקּצֵ ּבִ

ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ֶחֶסד נֹוֵצר ּכֵ
ֶפן ַלּיֵֶצר ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ

 
ת ַיד ַהְמַסּתֵ ֶאֶבן ּבְ י ִהּנֵה ּכָ ּכִ

ת ְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותֹו ְמַכּתֵ ּבִ
ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ְמַחּיֶה ּוְממֹוֵתת ּכֵ

ֶפן ַלּיֵֶצר ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ
 

ַיד ֶהָחָרׁש ְרֶזן ּבְ ּגַ י ִהּנֵה ּכַ ּכִ
ַרׁש ק ָלאּור ּוִבְרצֹותֹו ּפֵ ּבֵ ְרצֹותֹו ּדִ ּבִ

ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ּתֹוֵמְך ָעִני ָוָרׁש ּכֵ
ֶפן ַלּיֵֶצר ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ

 
ּלָח ַיד ַהּמַ ֶהֶגה ּבְ י ִהּנֵה ּכַ ּכִ

ּלַח ְרצֹותֹו אֹוֵחז ּוִבְרצֹותֹו ׁשִ ּבִ
ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ֵאל טֹוב ְוַסּלָח ּכֵ

ֶפן ַלּיֵֶצר ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ
 

ג ַיד ַהְמַזּגֵ ְזכּוִכית ּבְ י ִהּנֵה ּכִ ּכִ
ְרצֹותֹו חֹוֵגג ּוִבְרצֹותֹו ְממֹוֵגג ּבִ

ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ַמֲעִביר ָזדֹון ְוׁשֹוֵגג ּכֵ
ֶפן ַלּיֵֶצר ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ

ַיד ָהרֹוֵקם ְיִריָעה ּבְ י ִהּנֵה ּכַ  ּכִ
ם ר ּוִבְרצֹותֹו ְמַעּקֵ ֵ ְרצֹותֹו ְמַיּשׁ ּבִ

ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ֵאל ַקּנֹא ְונֹוֵקם ּכֵ
ֶפן ַלּיֵֶצר ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ

 
ַיד ַהּצֹוֵרף ֶסף ּבְ ּכֶ י ִהּנֵה ּכַ ּכִ

ְרצֹותֹו ְמַסְגֵסג ּוִבְרצֹותֹו ְמָצֵרף ּבִ
ֶרף ן ֲאַנְחנּו ְבָיְדָך ַמְמִציא ְלָמזֹור ּתֶ ּכֵ

ֶפן ַלּיֵֶצר.   ט ְוַאל ּתֵ ִרית ַהּבֵ ַלּבְ

 
מי באש?

מי במים?
מי לאור השמש?
מי בחשכת ליל?

מי בבית דין של מטה?
מי בישיבה של מעלה?

מי בפריחה החייכנית הזאת?
מי בדעיכה איטית מאד?

מי במעידה קלה?
מי בסמי שינה?

מי בשלטון הלב?
מי במכשיר קהה?
מי במפולת שלג?

מי באבקה נשפכת?
מי בשל בצע כסף?

מי ברעב בלי שובע?
מי בזמן טיפוס?

מי בתוך אוטובוס?
מי ברוב בדידות?

מי בראי ממול?
מי במצוות גבירתו?

מי על חרבו שלו?
מי ייקשר עד מוות?

מי ייכנע לכוח?
ומי, מי קורא בשמנו?

שיר שכתב לאונרד כהן ז"ל לאחר 
ביקורו בארץ בזמן מלחמת יום כיפור, 

השיר נכתב בהשראת תפילת נתנה 
תוקף הנאמרת ביום הכיפורים

ֵאׁש.  ִמי ּבָ
לאונרד כהן. תרגום: קובי מידן



התרופה היהודית ליאוש ואדישות
הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל 

הישראלית לבין עצמה; ועלינו להודות בצער שישראלים 
רבים מדי מגיבים אליהם באדישות או בייאוש.

הדור הנוכחי של הישראלים אינו נופל מדור המייסדים 
של הארץ הזו. לא בחוכמה, לא ביוזמה ולא בחריצות. 

אם ישנו דבר אחד בו כן ניכרת "ירידת הדורות" הרי 
הוא אותה מחויבות אישית לטובת הכלל, והדרישה 

מהיחיד שלא להיות אדיש לצרכיה ואתגריה של 
החברה. ישראלים רבים מדי הפכו את ההישגיות 
האישית )החשובה מאד לכשעצמה( לחזות הכול, 

ומרשים לעצמם להיוותר אדישים לנעשה ברחובה של 
העיר. לא פחות מסוכנת היא העובדה שישראלים רבים 

אחרים, שכן רואים בדאגה את המתרחש, מאבדים 
בשנים האחרונות את האמונה כי ניתן לתקן את הדברים 

ולעשותם טובים יותר.

בפרקי הכוונה שבפתח מחזור התפילה שלנו מופיע 
הסיפור על רבי ישראל מסלנט, שיצא לרחובות העיר 

באחד מלילות ימי התשובה וראה אור קלוש בוקע 
מדירה רעועה. נכנס הרב וראה סנדלר קשיש, יושב ליד 

שולחן ועליו נר דועך, ומכה בחיפזון בפטיש על נעל. 
שאל הרב: מה לך לתקן נעלים בשעה כה מאוחרת. ענה 
הסנדלר: רבי, כל עוד הנר דולק - אפשר לתקן. יצא הרב 

לרחוב וקרא בקול גדול: אנשים שמעו - כל עוד הנר 
דולק אפשר לתקן!

סדר הסליחות והווידוי הנאמרים בכל אחת מחמש 
התפילות של יום הכיפורים מכוונים נגד שני האויבים, 
העוקדים אותנו למעשה העבירה ולמציאות הקיימת. 

האגרוף הקמוץ המכה על החזה בסדר הווידוי נועד 
להעיר אותנו מאדישותנו וכמוהו כפטישו של הסנדלר. 

שלוש עשרה מידותיו של הקדוש ברוך הוא - מידות של 
תשובה ותיקון - נועדו לחזק אותנו במלחמתנו בייאוש, 

לבל תיפול רוחנו, כיחידים וכציבור. הן כנר הדולק - 
שלאורו תמיד ניתן לתקן. 

מסורת חז"ל מציעה כי ביום הכיפורים פיסל משה את 
לוחות הברית השניים וטפס עמם לראש ההר, שם 

נכתבו עליהן מחדש עשר הדברות. הבה נשכיל לנצל 
את יום הכיפורים ותפילותיו, על מנת להיטען כוח 

ואמונה להמשיך ולפסל את לוחות הברית של החברה 
הישראלית, ולכתוב עליהן את דברות חיינו; למענינו 

ולמען ילדינו ונכדינו. 

המסורת העממית העניקה כידוע לתפילת "כל נדרי" את 
הבכורה מבין תפילותיו של יום הכיפורים, אך האמת 

היא שסדר הסליחות והווידוי, הנאמר בכל אחת מחמש 
תפילותיו של היום, הוא לב ליבו של תפילות היום 

הקדוש - והתמצית של מהותו הרוחנית, התרבותית 
והחברתית. במרכזו של סדר הסליחות עומדים שני 

מרכיבים: הראשון - שלוש עשרה מידות הרחמים של 
הקב"ה המופיעות בחומש שמות ובחומש במדבר: "יי' 
אל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת, נוצר חסד 
לאלפים נושא עוון ופשע". המרכיב השני הוא החזרה 

המשותפת על הווידוי הפותחת במלים המוכרות: 
"אשמנו, בגדנו גזלנו...".

המסורת היהודית מציעה שלתשובה וליכולת התיקון 
העצמית שני אויבים רבי עוצמה. האחד - האדישות; 

השני - הייאוש. כל אחד משני אויבים אלו פועל נגד 
מרכיב חשוב במערכת החיסון המוסרית שלנו – האישית 

והקולקטיבית. האדישות מוציאה מכלל פעולה את 
המנגנון האמור לזהות את הפגיעה שאנו גורמים לעצמנו 
ולזולת. הייאוש - מוציא מכלל פעולה את אותו המנגנון, 

האמור להחדיר בנו את התקווה ואת האמונה שניתן 
לשפר את עצמנו ואת שדורש תיקון בחברה שלנו. אדם 

שאדיש לעבירותיו, וציבור שאדיש לדברים הדורשים 
שינוי, דומים לחולה במחלה מדבקת המתכחש למחלתו. 

אדם המיואש מעבירותיו, וציבור המיואש מהיכולת 
לחולל את השינוי הנדרש, דומים לחולה שאין בו את רוח 

הלחימה הדרושה להחלמה ולריפוי.

לחברה הישראלית סיבות רבות לגאווה, אבל לא פחות 
מכך, גם סיבות לחשבון נפש ולתהליך של תשובה 

ותיקון. הפערים החברתיים המתרחבים, חרפת העוני 
בקרב ילדים וזקנים; הדרתם המתמשכת של ישראלים 

עם צרכים מיוחדים, חוסר ההתקדמות בחיפוש אחר 
מתווה לסיום הסכסוך עם העם הפלסטיני ולהגעה 

לשלום; המשך הפגיעה בחופש הדת והמצפון של אזרחי 
ישראל; המשך האפליה וההדרה על רקע מגדרי; השיח 

הציבורי שמדרדר בקלות כה רבה ובתכיפות מטרידה 
להסתה, לאלימות ולשנאת חינם; חוסר הסובלנות 

בכביש )ובעצם בכל זירה של חיינו(; עיגול הפינות, חוסר 
הקפדנות והרשלנות שעולה לא אחת בחיי אדם; היחס 

לשונה מאתנו, ולזר ולגר שבשערינו; השחיתות, שנחזית 
כנגע הפושה בכל מקום - כל אלה הם בגדר חטאים 

בין אדם לחברו, בין הציבור לבין היחיד, ובין החברה 



יתֹו,  ם ֵבּ י-ָשׁ ָבתֹו ָהָרָמָתה ִכּ ְתֻשׁ
ם  ֶבן-ָשׁ ָרֵאל; ַוִיּ ָפט ֶאת-ִיְשׂ ם ָשׁ ְוָשׁ

ַח, ַליהָוה. שמואל א: ז' יז'   ִמְזֵבּ
הרב אופק מאיר - ראש התוכנית הישראלית לרבנות

התשובה מגלמת בתוכה את רעיון הבחירה החופשית.
למרות שאנו מרגישים כי במרבית חיינו אנו לא בוחרים 

מה לעשות, כיצד לפעול ואפילו כיצד לחשוב, ובכל זאת 
בכל שנה ביום כפור אנו נדרשים להאמין שיש בכוחנו 

לבחור לחיות אחרת, יש בכוחנו את היכולת להשתנות, 
יש בכוחנו לקיים את דברי הנביא שמואל ולבחור בבית, 

ליצור אפשרות של תשובה בתוך חיינו ולא מחוצה 
להם. במדרש ויקרא רבה, עולה הטענה כי האדם נברא 

בראש השנה. יש משהו תמוה, מוזר ומרגש בתפיסה 
שמיד עם היבראו, צריך האדם לצאת למסע של עשרת 

ימי תשובה ולעמוד לפני בוראו ולעשות חשבון נפש, 
לבקש סליחה, ולקחת אחריות על חייו.

האדם הראשון אינו יכול מן הסתם לבקש סליחה על 
מאורעות העבר. תהליך התשובה נועד על מנת לעצב את 
העתיד שלו, לקבוע את ייעודינו בעולם ולקחת אחריות. 

האדם כמו שמואל עושה מסע ובסוף חוזר לביתו ובוחר 
בחייו מחדש כל פעם מחדש - "ותשובתו הרמתה". 

ובכל זאת קשה לשנות וקשה להשתנות.
מה שמעכב אותנו מלהשתנות הם אותם הרווחים 
המיידים בחיים המפתים אותנו, אלו שנותנים לנו 

תחושה טובה לכמה רגעים אך למעשה מעכבים אותנו 
מלהשתנות ומלהתפתח: הרצון להיות צודק, הצורך 
להצדקה עצמית ולסביבה על אי קבלת החלטה או 

עשייה מסוימת. 
אבל המחירים ארוכי הטווח שאנחנו משלמים עבור 

הרווחים קצרי הטווח הללו הם כבדים מנשוא: האהבה, 
החיוניות, האושר והחרות והמימוש העצמי. תהליך 

השתנות ותשובה אמיתית מחייבים יכולת אישית לגבור 
על הרווחים המיידים קצרי הטווח ולהבין את המחירים 

הגבוהים שאנחנו משלמים עבור הישארותנו מי שאנחנו.
ברגע שאנחנו מתפתים לרווחים קצרי הטווח אנו יוצרים 

באופן וודאי ומיידי את העתיד שלנו וקובעים שהעתיד 
יראה בדיוק כמו העבר בלי שום יכולת להשתנות 

ולהתפתח. 
האם ניתן לחנך לחיים של בחירה, של השתנות ושינוי?

כתנועה שחרטה על דגלה ובשמה את ערך השינוי 
התשובה היא בוודאי שכן! אבל איך?

השורש ח.נ.ך מופיע במקרא בבניין קל פעל.
לרוב בהקשר של בניינים וחנוכת הבית ופעם אחת 

במשלי כ"ב ו' בהקשר של בני אדם: 
ה.   ָנּ י ַיְזִקין לֹא ָיסוּר ִמֶמּ ם ִכּ י ַדְרּכֹו ַגּ ַער ַעל ִפּ ֲחֹנְך ַלַנּ

חינוך במקרא הוא חניכה, מתן משמעות, ייעוד, לחנוך 
דבר, רעיון או אדם המשמעות היא להקדיש אותו לייחד 

אותו לייעד אותו - הקדש.
רק במשנה ובהשפעה יוונית מופיעה המילה חינוך 

בבניין פיעל - לחנך.

 
ינֹוקֹות, ֵאין  במסכת יומא פרק ח' משנה ד' נאמר: "ַהִתּ

ָנה  ִכין אֹוָתם ֹקֶדם ָשׁ ּפּוִרים, ֲאָבל ְמַחְנּ יֹום ַהִכּ ין אֹוָתם ְבּ ְמַעִנּ
ְצֹות"  ְיּהּו ְרִגיִלים ַלִמּ ִביל ֶשׁ ְשׁ ִים, ִבּ ַתּ ְוֹקֶדם ְשׁ

לחנך בחינת אימון, אילוף, חזרה ויצירת הרגל. תפקיד 
החינוך הוא לייצר הרגל ותפקיד החניכה הוא לשחרר 

את האדם מהרגליו ולקדש את השינוי. החינוך הוא 
המשמעת, החניכה היא המשמעות. החינוך הוא חול, 

החניכה היא הקדש. "לבל יהיה יומי היום כתמול 
שלשום לבל יהיה עלי יומי הרגל" אומרת המשוררת 

ל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך )שמות  והמדרש החסידי מוסיף: ׁשַ
ג' ה'( , של מנעוליך מעל הרגליך. 



על מה אתם נאבקים בכלל? 
הרבה מירה רגב מראיינת את הרב נועה סתת - מנהלת המרכז הרפורמי לדת ומדינה

בצהרי היום נפגשתי עם הרב נעה סתת המנהלת את 
המרכז הרפורמי לדת ומדינה, לשוחח מעט על השנה 

הסוערת שחלפה. נעה וצוות המרכז עומלים לילות כימים 
להיאבק במרחב המשפטי והציבורי למען ישראל יהודית 

ודמוקרטית, ולמען חברה שמתקיימים בה ערכים של 
חרות שוויון וצדק. העבודה היא לא קלה בלשון המעטה, 

ושמחנו לשוחח עם נעה באופן אישי ולקבל את זווית 
מבטה הייחודית מאוד. 

מה זה בשבילך לנהל את המרכז הרפורמי לדת ומדינה?
לנהל את המרכז הרפורמי לדת ומדינה, זו זכות גדולה 

בשבילי, היא הייעוד שלי, היא מאפשרת לי להביא 
לעולם הרבה מאוד צדדים משמעותיים בזהות שלי: 

שוויון לקהילה הגאה, ערכים של כבוד וחרות, וגם את 
הזהות היהודית והאישית שלי. ויותר מזה היא מאפשרת 

לי לעבוד בתוך תנועה שאני מאמינה בה ולקדם חזון 
שאני מאמינה בו.

 

בואי נדבר רגע על חזון. למתבונן מבחוץ לפעמים נראה 
כאילו המרכז אוהב לעשות רעש, באלגן - אבל מה 

באמת אתם רוצים?  
אנחנו לא סתם אוהבים לעשות באלגן. מאוד חשוב 

בעיני בעולם שלנו להיות קול מעורר. ולגבי מה שאנחנו 
באמת רוצים? אנחנו רוצים חברה צודקת ושוויונית שיש 

בה שוויון, פלורליזם וחופש דת אמתיים.
המאמץ שלנו להגשים את הרצון הזה מתפצל לכמה 

רבדים: כמובן שאנחנו דואגים לקהילות ולרבנים שלנו. 
אנו נאבקים לאפשר שוויון לזרמים הפלורליסטיים 

בישראל, עם זאת הרבה מהעבודה שלנו היא לאו דווקא 

בזירה הרפורמית. המונופול האורתודוקסי משפיע על 
כלל החברה, ואנחנו נאבקים לאפשר חופש דת וגם 

חופש מדת. למעשה אנחנו נאבקים במבנה שלטוני שגוי, 
שמייצר שחיתות ועוולות הקשורים בחיבור בין כוח, 

כסף, ודת. אז אם את שואלת אותי על חזון, על מה בעצם 
אנחנו עושים - אנחנו עסוקים בלפרק את המונפול, ולא 

בלתקן אותו או להחליף אותו במונפול אחר.

וואו. זאת אמירה חזקה מאוד. אבל המאבק הגדול הזה 
מורכב ממאבקים בהרבה זירות שונות, מהו המאבק 

הכי משמעותי עבורך?
אם אני צריכה לבחור מאבק אחד אז המאבק הכי 

משמעותי עבורי הוא המאבק בגזענות. אני משקיעה 
בו הכי הרבה זמן, והוא גם הכי מורכב. זה מאבק ארוך, 

שקשה לראות את סופו, זה ממש לנדוד במדבר בלי מפה. 
המילה גזענות היא מילה רחבה מידי, שלא באמת 

מתארת או תופסת את מגוון הפגיעות והבעיות שאנשים 
מתמודדים איתן. בעצם עוד לא נוצרה שפה שמתארת 

היטב את בעיית הגזענות, ולכן גם אין לבעיה הזו 
מספיק מודעות ציבורית וגם לא קטגוריות משפטיות. 
בעקבות זאת רשויות האכיפה עומדות מול התופעות 

הללו חסרות אונים.
הרעיון שלנו הוא לעשות לגזענות את מה שמרכזי הסיוע 

עשו לאלימות מינית בארבעים השנים האחרונות. 
במשך שנים נשים חוו חוויות שלא היה להן לא שם 

ולא כתובת. רק כשצמחו מרכזי הסיוע לשמוע את 
הסיפורים של נשים, נוצר המונח "הטרדה מינית" ואז 

אפשר היה לטפל בו - משפטית וציבורית.
אותו דבר היה עם הדרת נשים. התופעות היו קיימות 

אבל המושג: "הדרת נשים", לא היה קיים לפני שאנחנו 
טבענו אותו. רק אחרי שיש את המושג אפשר להתחיל 

לייצר לובי ותכנית עבודה משפטית וחברתית. זה 
מאוד מאוד חשוב לייצר שפה שתוכל לתאר את 

החוויות של אנשים.

אז איך מצליחים לתת שם לתופעה שהיא בעצם 
שקופה לכולם?

הדבר הכי חשוב הוא לנסות כל הזמן להתקרב 
לבעיה הכי קרוב שאפשר. לשמוע את האנשים ואת 
החוויות שלהם, ואחרי ששומעים סיפור ועוד סיפור, 

הדפוס מתחיל להתבהר. למשל כשנאבקנו על ההפרדה 
באוטובוסים, הייתי נוסעת בקווים האלו בעצמי פעם 
בשבוע, ומתוך המפגש עם הנשים והאנשים התחדדו 



עריכה: הרבה מירה רגב ונעם גבע, צוות אגף תוכן ותרבות
עיצוב גרפי: סטודיו ענת ועידית

לי מאוד מה בעצם הבעיות. ועכשיו הקמנו את המרכז 
לנפגעי גזענות בדיוק בשביל זה, לשמוע את האנשים 

ולהתקרב לבעיה.

בואי נדבר על המאבק בכותל. האם זה באמת כל כך 
חשוב שהתנועה הרפורמית תשקיע בזה כל כך הרבה?  
אז קודם כל המרכז לא משקיע בזה כל כך הרבה, זה 

רק החלק של העבודה שלנו שמקבל חשיפה ציבורית 
שגורמת לו להיראות כאילו זה כל מה שאנחנו עושים.

לגבי החשיבות של הכותל זה משהו שאני בעצמי למדתי 
עם הזמן. אני רב, אני בן אדם של טקסטים במהותי, 

והעבודה עם ענת )הופמן( לימדה אותי את החשיבות של 
סמלים. הכותל הוא סמל עוצמתי ואיך שהוא נראה, ככה 

נראית היהדות. ולכן זה המקום שבו אנחנו אומרים בצורה 
הכי ברורה: היהדות היא גם שלנו. ובגלל שהכותל הוא 

סמל כל כך חזק הוא מעורר התנגדות חזקה. המאבק עליו 
הוא לא נעים, ואפילו מאוד מסוכן, אבל זה בדיוק העניין. 
אומרים על הרפורמים שאנחנו עושים רק מה שנוח לנו, 

והנה דווקא המאבק על הכותל משקף את הדבקות שלנו. 
כי איפה שאת באמת שמה את הגוף שלך, שאת חושפת 

את עצמך ומוכנה לשלם מחירים - זה המקום שבו השינוי 
קורה. את זה למדתי מענת ובהקשר הזה )ובאחרים( היא 

באמת הגיבורה שלי.
 

את מוכנה לדבר קצת על המחירים?  
 בוודאי - לכל מאבק יש מחירים, גם מחירים אישיים, 

עברנו תקופה מאוד קשה במרכז לאור החשיפה הבלתי 
פוסקת שלנו לאלימות: גם אלימות מילולית, וגם אלימות 

פיזית, בכותל ומול להב"ה. אפילו עשינו טיפול בטראומה. 
וברור לי שיש גם ציבור שזה מרתיע אותו. בעיני זה לגמרי 
לגיטימי להרגיש פחד, מתח, וחוסר נוחות. אבל, אין שינוי 

בלי מאבק. אפשר להגיד שאם לא היינו הולכים לכותל 
אז היה שקט אבל אני מאמינה ששקט הוא לא פיתרון, 

שקט הוא הדחקה - הרי המציאות של הכותל קיימת 
בהמון מקומות אחרים. והמאבק הוא מאוד לא נעים אבל 

אין ריפוי בלי להתמודד עם השנאה,הכאב והכעס…

מה היית רוצה לראות השנה?
הממשלה החדשה הביאה אותנו למצב בו היכולת 

שלנו לעשות לעשות שינוי משמעותי היא מאוד לא 
פשוטה. אבל יש תקופות שבהם עצם המאבק הוא 

הצלחה. אנחנו נמצאים בתקופה אנטי דמוקרטית, שבה 
אם נפסיק להשמיע את קולנו נאבד את האפשרות 

להשמיע אותו, אם נפסיק ללכת לבית המשפט נאבד את 
היכולת ללכת לבית המשפט, אז אם להיות ריאלית לגבי 

השנה אני פשוט רוצה לראות את המאבק ממשיך.

עם תחילת השנה
הרב יעקב רימר / תרגום הרב יהורם מזור 

ֹמַע ֶאת  ֹכֶלת ִלׁשְ ן ָלנּו ַהּיְ ֹמַע. ּתֵ ק ָנא ה' ֱאלֵֹהינּו, ֶאת ּכֵֹחנּו ִלׁשְ ה, ַחּזֵ ָנה ַהֲחָדׁשָ ָ ת ַהּשׁ ִחּלַ ִעם ּתְ
ל ַהּבֹוֵדד ְוקֹול  ַמע ֶאת ְקִריַאת ָהֶעְזָרה ׁשֶ ֶלד ְוַאְנַחת ָהאֹוֵהב. ְוִנׁשְ ִכי ַהּיֶ ֵבל ְוֶאת ּבְ ינֹות ַהּתֵ ַמְנּגִ

בֹוֵתיֶהם  ם ֶאת ַמְחׁשְ ְבֵרי ֵרֵעינּו , ַאְך ּגַ ֹמַע ֶאת ּדִ ן ָלנּו ִלׁשְ יגֹונֹו. ּתֵ ה ּבִ ּכֶ ל ַהּמֻ ִביַרת ְלָבבֹו ׁשֶ ׁשְ
ַמע אֹוְתָך ֵיׁש ָלנּו  י ַרק ִאם ִנׁשְ ם אֹוְתָך ה' ֱאלֵֹהינּו, ּכִ ַמע ּגַ קֹול. ְוִנׁשְ ּלֹא ֶנֶאְמרּו ּבְ ַוֲחלֹומֹוֵתיֶהם ׁשֶ

יֹום ֶזה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי  ָאנּו נֹוְדִרים ְלָך ּבְ ַמע ֶאת ׁשֶ ה אֹוָתנּו. ׁשְ ם ַאּתָ ַמע ּגַ ׁשְ י ּתִ כּות ְלַקּוֹות ּכִ ַהּזְ
ַמע ְנָדִרים ֵאּלּו. ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו ּוְלַואי ְוַגם ָאנּו ִנׁשְ



הפירסום מתאפשר בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל 

 להתגייר בלי שקר 
גיור רפורמי מוכר במשרד הפנים  

חפשו בגוגל - גיור רפורמי

 בטבעת זוג
בחתונה לא מתפשרים על טקס שוויוני שמבטא את מי שאתם 

חפשו בגוגל - בטבעת זוג
או בטלפון: 02-6203642

 אתר החגים של התנועה
לכל התכנים והארועים של חגי תשרי

 www.hagim.org.il 

טקסי בני ובנות מצווה
בואו לחגוג את טקס בר בת מצווה באופן שווה באמת 

לכל הפרטים:

www.reform.org.il או בטלפון: 02-6203642

עוד יש מפרש לבן באופק 
מול ענן שחור כבד 
כל שנבקש לו יהי. 

ואם בחלונות הערב 
אור נרות החג רועד 

כל שנבקש לו יהי. 

לו יהי, לו יהי 
אנא - לו יהי 

כל שנבקש לו יהי. 

אם המבשר עומד בדלת 
תן מילה טובה בפיו 

כל שנבקש לו יהי 
אם נפשך למות שואלת 

מפריחה ומאסיף 
כל שנבקש לו יהי 

לו יהי, לו יהי... 

מה קול ענות אני שומע 
קול שופר וקול תופים 

כל שנבקש לו יהי 
לו תישמע בתוך כל אלה 

גם תפילה אחת מפי 
כל שנבקש לו יהי 

לו יהי לו יהי..... 

בתוך שכונה קטנה 
מוצלת 

בית קט עם גג אדום 
כל שנבקש לו יהי. 

זה סוף הקיץ סוף הדרך 

תן להם לשוב הלום 
כל שנבקש לו יהי. 

לו יהי, לו יהי... 
ואם פתאום יזרח מאופל 

על ראשנו אור כוכב 
כל שנבקש לו יהי. 

אז תן שלווה ותן גם כוח 
לכל אלה שנאהב 

כל שנבקש לו יהי. 

לו יהי
מילים ולחן נעמי שמר


