
  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        י"ז אייר תשע"ה    בס"ד

  

  4483300,  אלון מורה  .   02-9973905 (38 )שלוחה     02-9709594   . 2k o mo t @g ma i l .c o m    

                                   שליט"א אליקים לבנון הרב
 רב השומרון

 ראש הישיבה ורב היישוב אלון מורה.
 

 בית הדין לדיני ממונות וחברה
 
 

 

 לכבוד

 קהילת צופים

    שלום וברכה

 " בצופים.הסולםהנידון: שאלת השתלבות קהילת "

 

מזה כשבוע שהננו יושבים על המדוכה בבקשה לחוות דעתנו בשאלת היחס לקהילת  .א

 , המבקשת להתערות בצופים.הסולם

 

 נפגשנו עם הרב אדם סיני ואשתו, ולמדנו מפיהם על התנהלות הקהילה. .ב

 
של הקהילה שונה מדרך החיים של קהילת צופים, כמו גם מרוב או כל ברור שסדר החיים  .ג

 הקהילות בשומרון.

 חברי הקהילה נפגשים ללימוד מידי לילה, ועד הבוקר.

 כמו כן, הם נפגשים מידי יום בשעות אחה"צ ללימוד משותף.

 

מבחינת ההתנהלות, הקהילה מתנהלת כקהילה סגורה שכל חבריה מחוייבים, ברמה  .ד

 לסדר החיים של הקהילה. ,גבוהה

 

 הקהילה אינה פתוחה להשפעה מבחוץ, וכל חבריה נאמנים למנהיג הקהילה, הרב אדם. .ה

איננו יכולים להסתיר את העובדה, שאותו מידע אשר הגיע לקהילת צופים מגורמים, 

המחשיבים עצמם כמקצועיים, הגיע גם לידיעתנו. ברור לנו שיש הרואים בהתנהלות 

ולהדליק נורת אזהרה בפני מי שאינו  , מצב שיש בו כדי להרתיעהסולם קהילתית כקהילת

 מכיר את התנהלותה של קהילה מסוג זה.

 

ברור לכל, שציבור רשאי לקבוע לעצמו את סדר יומו, מתוך בחירה חופשית. אין לנו יכולת  .ו

 ולא ענין לבקר את הקהילה, וממילא לא להתערב בחיי הקהילה.

 

 השאלה אשר הושמה לפיתחנו, היא: .ז

תמשיך להתנהל כקהילה סגורה, האם האם היישוב צופים יכול לקלוט קהילה, אשר 

קליטה כזאת יכולה להועיל לצופים, או שמא, התנהלות של קהילה בתוך קהילה, הינה 

 בלתי אפשרית, ואף מזיקה.
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 ראשי הקהל בצופים, מחווים את דעתם בסוגיא, ומביעים חשש כבד מקליטה של קהילה .ח

ק ממשי למרקם העדין בתוך קהילה. לפי חוות דעתם של נציגי הקהל, עלול להגרם נז

 הקיים בצופים: בין דתיים ללא דתיים, בין ותיקים לחדשים, בין מבוגרים לצעירים.

לאחר שנים של זעזועים, זכתה קהילת צופים לבניית מערכת יחסים של אמון ואהבה בין 

 המרכיבים השונים של הקהילה.

חברתי, והם הם המבקשים את חוות כאמור, ראשי הקהל, חרדים מאד מפגיעה באיזון ה

 דעתנו בנושא.

 

 למיטב הבנתנו, אכן יש רגליים לחששות הללו. .ט

 לכן המלצתנו היא:

 :הסולםלקהילת  .1

 אינה דומה השתלבות של קהילה בתוך יישוב, להקמת קהילה בעיר.

עיר היא מקום פתוח, אשר ניתן להקים קהילה ללא כל חשש של פגיעה במירקם 

 , לבנות לעצמם מקום בתוך ישוב עירוני.הסולםילת הממליצים לק חברתי. על כן, אנו

לחלופין, יכולים חברי הקהילה לבנות לעצמם יישוב עצמאי, כדוגמת אור הגנוז בצפון, 

 או מעלה עמוס בדרום ירושלים.

 

 לקהילת צופים: .2

, ולעמוד על כך שלא תקום קהילה בתוך בצופים להיות ערים לחששות של ראשי הקהל

 קהילה.

 

הסולם, המלצתנו תתקבל בהבנה והסכמה אנו מקוים שלטובת הישוב צופים וקהילת 

 כדי למנוע מתח ומחלוקת ולהרבות שלום טובה וברכה בעולם.

 

 באנו עה"חוע"ז 

 

 

 הרב מנשה יששכר

 פדואל

 הרב אליקים לבנון
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