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מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ממורשת החברה להגנת הטבע

פלורליזם זה 
לראות את 
היופי במגוון. 
אין לי רצון 
להיות חלק 
ממונופול 
דתי, חברתי 
או תרבותי. 
מצד שני, 
אני נלחם 
כנגד אחרים 
שתובעים 
לעצמם את 
המונופול 
הזה. יופייה 
של ירושלים 
הוא בעושר 
הפנים היהודי 
והבין דתי 
שבתוכה"

יום הכיפורים. שוב, החזרה לחמלה ולכפרה. 
להם  ניתן  אל  שוליים,  הם  הקנאות  גורמי 
לגאות. המטרה היא לדאוג שהמוסלמים הם 
אלו שיגאלו את האיסלאם מפני הפיכתו לבן 
ערובה בידי הקיצוניים הללו, אבל קודם כל 
לבקר  צריך  כל אדם  בתוכנו.  נמצא  השינוי 
קודם כל את עצמו, כאמור בתפילה 'על חטא 
החזה  על  להכות  צריכים  אנחנו  שחטאנו'. 

שלנו ולא על זה של האחר.
־"יום הכיפורים הוא יום עוצמתי של חש

בון נפש, של וידוי, של הכאה על חטא. להגיד 
־לעצמנו בהכרה מלאה 'חטאנו, עווינו, פשע
ביקו ־נו'. מי שחושב שאנחנו חסינים מפני 

רת עצמית, לשם מה הוא מתפלל? האם הוא 
מהפה  מוציא  שהוא  למילים  מתכוון  באמת 
מילים  סתם  פולט  או שהוא  בשעת תפילה, 

ללא משמעות?.
ולמרצ?'",  לכיפה  'מה  שואלים  "אנשים 

היא מפלגה שח "בשבילי מרצ  בנדל.  ־אומר 
מנסה  שאני  נאצלים  ערכים  דגלה  על  רתה 
להדגיש בחיי, כמו רדיפת שלום, בקשת צדק 
'כי   - האדם  בני  בין  שוויון  וסביבתי,  חברתי 
ולא  יהודי  האדם',  את  ברא  אלוקים  בצלם 
המינים,  בין  השוויון  חשוב  פחות  ולא  יהודי. 
לכל המינים. לכן, בין השאר, אני הולך בכל 

שנה למצעד הגאווה, בשם הפלורליזם".

    

־בנדל, נשוי לאביטל, אב לנעמה, להדס ול
מוותיקי  "אנחנו  ולישי.  לעמליה  וסבא  רועי, 

פלורלי שכונה  זו  הצעירה.  ארנונה  ־שכונת 
סטית ומגוונת, שכיף לחיות בה", הוא מתאר 
לילידי  שני  דור  ירושלים,  יליד  "אני  ומספר. 
העיר. אמא שלי עזגד בנדל והוריה היו ממקימי 
אמירה  בנימין  פרופ'  סבי  הכרם.  בית  שכונת 
מתמטיקאים,  היו  אמירה  דיבשה  ד"ר  וסבתי 
סבתי לימדה בתיכון שליד האוניברסיטה. אני 
כמובן לא ירשתי את הצד הזה, הלכתי על הצד 
שואה  ניצול  הוא  בנדל  מנחם  אבי  ההומאני. 
והיחידי  מעפילים,  באוניית  ב־1947  שהגיע 
מכל משפחתו ששרד את השואה. הנושא היה 
בכל פינות הבית, במיוחד בכל הנוגע לשתיקה. 
היה טאבו מוחלט על הנושא ואין ספק שהדבר 
השפיע עלי. בקיץ האחרון חגגנו לו 90, אז הוא 
נפתח, ובשנה שעברה הוא כתב את קורות חייו 
בספר לנכדים. זו היתה הפעם הראשונה שבה 

קיבלנו מידע על מה שעבר עליו בשואה.
לא  בבית  גדלתי  בירושלים.  "התחנכתי 

־שומר מצוות, אך כבר מילדות נמשכתי למ
"זה  בנדל.  ומספר  ממשיך  וליהדות",  סורת 
הכנסת  בית  של  במקהלה  משירה  התחיל 

־הגדול במקהלת היכל שלמה, ומתוך כך נכ
נסתי לעולם הזה. שמרתי מצוות בבית ספר 
לא דתי ובחברה לא דתית מתוך אהבת הדת. 
למדתי בהנרייטה סולד ואז עברתי לגימנסיה 

העולמות.  שני  בין  לגשר  ניסיתי  ברחביה. 
הלב החולצה  עם  יוצא  הייתי  בבוקר  ־בשבת 

נה, הולך לבית הכנסת ושר במקהלה, ואחרי 
ועו הלבן  בגדי  את  פושט  הייתי  ־הצהריים 

ליצור בשבילי  ולצופים. הצלחתי  בר לחאקי 
איזון נכון, בחברה שלא קיבלה דפוסים מעין 
או שאתה  או שאתה פה  היתה  אלו. התפיסה 
פה, מיזוגים לא הולכים יחד. זה יצר לחץ גדול 
עלי כילד ובסופו של דבר זנחתי את הדת. רק 
לקראת סוף התיכון גיליתי את הדת מחדש, 

ברח הרפורמית  התנועה  שדרך  היא  ־האמת 
ביה. הבנתי ששילובים יכולים ללכת יחד, הכל 

תלוי בנו, וגיליתי שיש 50 גוונים של יהדות".

    

־בנדל מספר כי ההשתייכות לקהילה הקו
בהתנ כרוכה  לעתים  בירושלים  ־נסרבטיבית 

כלויות. "ההתנכלות לקהילה הקונסרבטיבית 
־היא עניין מתמשך", מציין בנדל. "הטענה הת

מידית של המגזר החרדי היא שאנחנו צבועים, 
אלינו  מתייחסים  ביותר.  הגרועה  הטענה  וזו 

־כאל יודעי ספר, שמעוותים את המידע שמו
שכללה  התנכלות  בעבר  היתה  ולכן  בו,  פיע 
הצתות של בתי כנסת בשכונת רמות. היום אני 
חושב שאנחנו נמצאים במצב אחר, חלק גדול 

מזה בזכות מרצ".
־בנדל, כאמור, מתפרנס מעריכת חופות וט

קסי בר ובת מצוות. "מגיעים אלי הרבה מאוד 
זוגות", הוא אומר. "רוב הזוגות באים אלי משום 
שהם בוחרים ברב קונסרבטיבי, כי הטקס שאני 
עושה שוויוני והדדי. גם כלות נותנות טבעות 
בעברית  כתובה  לזוגות  מציע  שאני  והכתובה 
ולא בארמית, לא קניין אלא ביטוי משותף של 
רצון הזוגות להקים בית על יסודות של רעות, 
עם  אחד  בקנה  שעולים  דברים  ושלום,  אחווה 
שבאים  הזוגות  של  והעקרונות  הערכים  סולם 

־להתחתן אצלי. יש כאלה שמבקשים ממני לה
שהחופה  ומבקשים  אורתודוקסי  בסגנון  תחתן 
תהיה זהה לזאת שנעשית על ידי רב מהרבנות 

־הראשית. מבחינתי אין עם זה בעיה. הדרך הבל
עדית היא לא רק של היהדות הקונסרבטיבית.

התחרדות  של  לנושא  חרד  מאוד  "אני 
העיר, ויחד עם זאת אני רוצה לקחת בחשבון 
"איני  בנדל,  מסכם  הפלורליזם",  עניין  את 
רוצה להצר את צעדי החרדים, אך אני רוצה 
המגזרים.  כל  בין  ההדדי  הכבוד  את  לבנות 
את  לסלול  הדרך  את  למצוא  חייבים  אנחנו 
חשבון  על  לא  אבל  החרדי,  למגזר  הגשרים 
ויתור על הזהות ומתן מונופול למישהו על 
דת היהדות. אין לי בעיה עם אף גישה, להפך, 
מכל  מקנה  שהוא  והעושר  המגוון  בעד  אני 

־הבחינות. פלורליזם זה לראות את היופי במ
גוון. אין לי רצון להיות חלק ממונופול דתי, 

־חברתי או תרבותי. מצד שני, אני נלחם כנ
המונופול  את  לעצמם  אחרים שתובעים  גד 
הזה. יופייה של ירושלים הוא בעושר הפנים 

 ."היהודי והבין דתי שבתוכה
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