
14

"
יום הכיפורים הוא יום חשוב מאוד עבורי. 
הנוראים  הימים  מבחינתי, של  הקריאה, 
היא  בפרט  הכיפורים  יום  ושל  בכלל 
השבוע  אומר  האמיתי",  הפנימי  לאני  לשוב 

־הרב המסורתי אהוד בנדל, בראיון מיוחד ל"
כל העיר" לרגל יום הכיפורים. "המטרה היא 
למצוא את השילוב הפרטי המתאים שבו איש 

־התרבות והעולם הגדול בא לידי ביטוי. זו הק
ריאה שהיום הזה מציב בפני כולנו - לשאול 
את עצמנו מאין אנו באים ולאן אנחנו הולכים 

ולפני מי אנחנו עתידים לתת דין וחשבון".
הרב בנדל הוא אחד מבין אותם רבנים הכי 

־לא שגרתיים, שחיים ופעילים בירושלים. בנ
חבר  הוא  בן 58, תושב ארנונה הצעירה,  דל, 
ובין  בירושלים  מרצ  מפלגת  בסניף  פעיל 
העמים  לשני  העיר  חלוקת  בעד  הוא  השאר 

־וקורא לסיום הכיבוש. בנדל כיהן כנשיא הת
נועה המסורתית בישראל במשך שמונה שנים, 
טקסי  שעורך  קונסרבטיבי  רב  משמש  וכיום 

השאר  בין  וקידושים,  חופה  מצוות,  ובת  בר 
גם לזוגות חד מיניים. בנדל מתייצב דרך קבע 

־במצעדי הגאווה בעיר מתוך אמונה בפלורלי
זם ובשוויוניות אמיתית.  

בקהילת  בנדל  ישהה  הכיפורים  ביום 
במלבורן  הקונסרבטיבית  הקהילה  ניצן, 
הראשון  הרב  להיות  "זכיתי  שבאוסטרליה. 
שכיהן בקהילה הזו, שגדלה והתפתחה. היום 
יש בקהילה כ־300 משפחות וכשהגעתי לשם 
ב־2005 היו 120 כאלו. אני חוזר אליהם בחגים 
כדי להיות שליח ציבור", הוא מספר בגאווה. 

מהי המשמעות של יום הכיפורים?
שמת מסע  הוא  מבחינתי  הכיפורים  ־"יום 
והסלי הרחמים  חודש  דרך  באלול  בא'  ־חיל 

חות עד לשיא הזה, ליום הזה", מסביר בנדל. 
־"האתגר הגדול נמצא בסיומו של הצום, בר

צון להתחיל מחדש בצורה טובה יותר. כמו כן, 
תמיד ניצבת הידיעה שבסופו של דבר נחזור 
לשקוע בתהומות של שגרה וחטא עד לפעם 

הבאה. ביום הכיפורים חלים חמישה איסורים: 
סנדל  נעילת  רחיצה,  סיכה,  ושתייה,  אכילה 

־מעור ותשמיש המיטה. כולם נועדו כדי לי
צור אווירת התעלות. ש"י עגנון אמר שהוא 
של  מצום  גדול  עניין  עושים  למה  מבין  לא 
תשעה באב ויום הכיפורים, כי בתשעה באב 
איך אפשר לצום מול האסון הגדול של חורבן 
הבית, וביום הכיפורים מי בכלל צריך לאכול. 

־בנוסף, בגדי הלבן שלובשים מסמלים מלא
כיות, רוחניות וניתוק מהחיים הארציים.

חגי  ובכל  הכיפורים  ביום  היפה  "הדבר 
חגים  יחיד,  חגי  אחד  מצד  שהם  הוא  תשרי 

־שאינם לאומיים והיסטוריים כמו שאר הח
גים. ראש השנה ויום הכיפורים הם חגים של 
הפרט, של היחיד מול בוראו. יחד עם זאת, 

־היחיד מוצא את עצמו בהם דווקא בתוך הכ
לל. זה גם אחד הפרדוקסים שהחגים הדתיים 

־מציבים בפני היחיד, כי המסר העליון והח
שוב שלהם הוא חשיבות החברה, הציבור, לא 
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"האתגר הגדול 
נמצא בסיומו 
של הצום, ברצון 
להתחיל מחדש 
בצורה טובה יותר"
הרב הקונסרבטיבי אהוד בנדל, תושב ארנונה, מדבר על צום יום 
הכיפורים, על הצורך בחשבון נפש, על החשש מהתחרדות העיר וגם 
על עריכת טקסי נישואים. מיוחד   מאת אלון סין משה | צילומים אורן בן־חקון 

מצב העיר <<  חדשות

להיות לבד - לא להתבודדות ולהתבדלות.
יום  של  המשמעותיים  הטקסטים  "אחד 
בבית  שנאמרת  'ההפטרה',  הוא  הכיפורים 
זה  'הלוא  נ"ח, ככתוב:  הכנסת מתוך ישעיהו 

־צום אבחרהו. פתח חרצובות רשע, התר אגו
דות מוטה, ושלח רצוצים חופשים, וכל־מוטה 
ומבשרך  וכיסיתו,  עירום  כי־תראה  תנתקו... 
הן  שהתפילות  היא  המשמעות  תתעלם'.  לא 
הוא  הכיפורים  ביום  המרכזי  והדבר  שוליות, 
הצדק החברתי. אלו דרישות שהאל דורש, לא 

־העם. האל דורש צדק חברתי. המסע הזה, שמ
תחיל בראש השנה ומסתיים ביום הכיפורים, 

־הוא מסע בין שני קטבים. הדין והרחמים. בסו
פו של דבר מידת הרחמים, הכיפורים, גוברת 
על מידת הדין. המשמעות היא שאסור לדגול 

־בקנאות ולא בקשיחות, אלא בפתיחות ובנינו
חות. יש להבין שהטקסטים של יום הכיפורים 

־באים להזכיר לנו שבסופו של דבר היסוד המ
רכזי הוא לחזור לתיקון העולם החברתי, אחרת 

אין לתפילה עצמה שום ערך ושווי.

    

לעשות  צריכים  כולנו  כי  מדגיש  בנדל 
ליום  קשר  ובלי  קשר  עם  נפש,  חשבון  השנה 

־הכיפורים, בעיקר בעקבות יחס החברה הירו
־שלמית בקיץ האחרון כלפי האוכלוסייה הע

שאנחנו  ספק  "אין  בעיר.  שמתגוררת  רבית, 
־עדים להקצנה בעולם כולו, בין עמים, בין מג

זרים ובין תרבויות", אומר בנדל. "עברנו שנה 
קשה מאוד מהבחינה הזאת. אבל יש דינמיקה 
מעגל  מעין  להקצנה,  שמובילה  הקצנה  של 
קסמים, שחייבים לשבור אותו. אני פעיל מאוד 

־בנושאים הבין דתיים בעיר, עומד בראש הפו
רום האברהמי הבינלאומי - לקידום הבנה בין 
יהודים, נוצרים ומוסלמים. מחבריי המוסלמים 
בפורום - מוסלמים אדוקים - אני יודע שהם 

הראשונים שנחרדים מפני סילוף האיסלאם".
־כיצד ניתן לסלק את נגע הגזענות מהח

ברה הירושלמית?
"אף אחד לא מחוסן מפני תורות גזעניות. 
ולזכך  ולטהר  מאמץ  לעשות  צריכים  כולנו 
כוחות,  ולאחד  האלו  מהתורות  עצמנו  את 
מוסלמים, נוצרים ויהודים יחד. חשוב לזכור 
שאש לא מכבים באש, אלא צריכים למצוא 
את המים שיכבו אותה. זו גם המהות שמסמל 
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