
 

חברים יקרים שלומות,
        ”

      

 “        

“
חברי  של  שולחנם  על  קורס.  במדינה  הדת  שירותי  מערך 

הכנסת מונחת עדיין הצעת ועדת המומחים של ”נאמני תורה 

הדר  הוועדה,  יו“ר  הדת.  שירותי  במערך  לרפורמה  ועבודה“ 

ליפשיץ, וחבר ההנהלה יאיר פרץ עוסקים במרץ בניסיון לקדם 

ומתגלים  החוזרים  הליקויים  לתיקון  ולהביא  ההמלצות  את 

בכל דו“ח מבקר שדן בנושאים אלו. 

דברים אלה מצטרפים כמובן לפארסה של מינוי הדיניים לבתי 

הדין הרבניים. לאחר דיונים חוזרים ונשנים החליטה הנהלת 

של  המשפטי  במסלול  לבחור  שלא  ועבודה“  תורה  ”נאמני 

גם  היא  פרוצדורלית;  אינה  הבעיה  להבנתנו,  לבג“צ.  עתירה 

אינה מצטמצמת בהעדפת רבנים ציונים על פני רבנים חרדים; 

לפעול  הדין  בתי  הנכונות של  לחוסר  נוגעת  היסודית  הבעיה 

מתוך גישה הלכתית אמיצה ותפיסת עולם שוויונית. ”נאמני 

”מתיר  בכנס  שנתיים,  לפני  כבר  המליצה  ועבודה“  תורה 

הרעיון  אלטרנטיביים.  דין  בתי  להקמת  לפעול  אסורות“, 

הולך וחודר למרכז הזירה הציבורית. אנו מצויים בעיצומו של 

הנישואים  יסודי של מערך  כלל-ארצי הקורא לפתרון  קמפיין 

והעגונות, על  ושל בעיית מסורבות הגט  והגירושים בישראל 

ובמשפט“ של ”מרכז צדק  לנישואין בצדק  ידי אימוץ ”שטר 

לנשים“ ועל ידי הקמת הרכבי דיינים אמיצים שיפעלו באופן 

הלכתי מחוץ למערך בתי הדין הרבניים הממוסדים. מגמה זו 

עמדה במרכז הערב שהתקיים במסגרת ”כנס שדרות“ במוזיאון 

ישראל בשיתוף ”מבוי סתום“ ו“קולך“.  

פעילותה,  את  מאוד  הרחיבה  התנועה  האחרונים  בחודשיים 

והיא פרושה כעת בתל אביב, בגליל העליון, בכפר סבא וכמובן 

הגדול“, שעסקה  יחד את ”שבת  בילינו  כמנהגנו,  בירושלים. 

בנושא המנהיגות. פרופ‘ חנה ספראי העניקה לנו השראה מדרך 

הנהגתו הדתית של הלל הזקן, והרב שמואל ריינר קירב אותנו 

לדרכם המנהיגותית של ראשי תנועת החסידות. לקראת סוף 

השבת ניהלנו דיון משותף עם החברים, שהאיצו בנו להמשיך 

להוביל קו פעיל להתמודדות עם ליקויי החברה והמנהיגות.

על  ולחתום  התנועה  לאתר  להיכנס  לכם  גם  קוראים  אנו 

העצומה לפתרון בעיית מסורבות הגט והעגונות. אנו קוראים 

לכם להפיץ את גיליון ”דעות“ הקודם ואת ה“שטר לנישואין 

בצדק ובמשפט“, בעיקר בקרב זוגות העומדים להינשא. 

בי“ב באייר עלינו להר גריזים ונכחנו בטקס זבח השומרונים. 

כל המשתתפים התרשמו מאוד. רביב פיינר צילם את האירוע, 

והמעוניינים בצילומים מוזמנים לפנות למשרד.

 אנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל באירועי התנועה. בערב 

שבועות נקיים ”תיקון ליל שבועות“ בשיתוף המניין השוויוני 

רחבי  בכל  דוכנים  מפעילים  אנו  בירושלים.  בקעה  בשכונת 

התנועה,  צעירי  אותם.  שיאיישו  למתנדבים  וזקוקים  הארץ 

במלאת  חגיגי  ערב  להפקת  פועלים  ברום,  יותם  בראשות 

שנה להפצת גיליון פרשת השבוע ”עת לדרוש“, ואנו זקוקים 

לתומכים, כלכלית וארגונית.

חילופי גברי ונשי

לאחר שנים ארוכות של פעילות מבורכת למען ”נאמני תורה 

ועבודה“ עוזב ידידנו היקר  את הנהלת התנועה. 

מיכאל דאג לייצג הן את החברים הוותיקים ואת אופייה החברתי 

של התנועה והן את הדורות הבאים ביוזמותיו הצעירות. מיכאל 

ריכז את עבודת המועצה בנאמנות, ואנו מקווים שיימצא לו 

מחליף בקרוב. מיכאל יקר, המשך בחברות פעילה! אנו מאחלים 

לך הצלחה בכתיבת ספרך ובכל פעולותיך.

רבקי   .  ידי  על  שנערך  האחרון  ”דעות“  גיליון  זהו 

ובמקצועיות.  בהשקעה  יותר משנתיים,  ”דעות“  את  הובילה 

את  להביא  והצלחנו  רצוף,  קשר  על  אתכם  שמרנו  בזכותה 

הרחב  והקוראים  המנויים  לקהל  התנועה  של  הייחודי  קולה 

בגיליונות המודפסים ובאינטרנט. אנו תקווה שמעתה נזכה גם 

לה  שולחים  ואנו  המצוינים,  ממאמריה  זו  במה  מעל  לקרוא 

תודות רבות וברכות הצלחה.

                                          




