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האלה.ההלכותנגדאלאההלכהנגדיצאהשלא

הילודה.בגללשובוזה

ההלכתיתבספרותבלוף.בתוךבלוףבתוךבלוףזה

ההלכתיתהעקרותשנים.מאותמופיעההזאתהבעיה

להביאחברתילחץישאםרקקיימתהיאכיבלוףהיא

עיכובוכלמהרשיותרוכמהילדיםשיותרכמהלעולם

משמעותית.בעיההוא

מורדיםשבוהשניהנושאמה

במשפטמגדרישוויוןובכלללצבאבנותגיוס

איילתעלאבינרשלמההרבדבריראהובפוליטיקה

הרבניםשלהטענהלהנהיג.צריכהלאשאישהשקד

דוגמההואצבאמבחינתםצרות.מייצרשערבובהיא

לנשים.מתאיםשאינוגברימקצועזהכיקלאסית

אחרמשהואומרתוההלכה

מגדריתהפרדהאינהצניעותשלשהמשמעות

אתבצדלשיםיחדדבריםלעשותוצריךושאפשר

אימוןשלענייןזההמינית.והזהותהמיניתהמשיכה

בליהדדיתבאינטראקציהלהיותחברתיתונורמה

לחשושבלימיןעלהזמןכללחשובבליבשניאחדגוע

בדזהירותעללהקפידיכולאתהמתקלות.הזמן

שלאלהגידיכולואתהתאונותשישפיעלאףרכים

הכביש.עלעולים

הטרדות.שיתרחשומהחששרקנובעתלאהפרדה

האחרהמסרהפרדה.עםצניעותמזהיםהשמרנים

במיוחדשרלוונטיתמיומנותהיאשצניעותהוא

פעולהשיתוףהמאפשרהכליהיאמעורבתעילות

הקמבחינתצניעות.היאמנשיםהרחקהושוויון.

משלווסמלתפקידישמגדרלכלשמרניתהיותרבוצה

אלוהית.קוסמיתסמליםמערכתלייצגצריכיםוכולם

לאונאמרתבמטבח"האישהשל"מקומהכמואמירה

שהןמכיווןאובמטבחנשיםשלצורךישכידווקא

בביתמסוגרתלהיותצריכההיאכיאלאשםמוגנות

אתהמנגדשלה".הייחודייםהרוחניים"הכוחותבגלל

אבלהנוצריתבחברהדומיננטייםשנעשוקולותשומע

יכולותשנשיםשאומריםישראלובמסורתבתלמודגם

ובעבודה.החברתייםבמעגליםולהשתתףתורהללמוד

במשפחהלאישההגברביןההפרדהלגביומה

הפרישטיפחהמהנצרותהושפעההיהדות

היהודיאתהפכומסוימתובמידההכמריםאצלשות

אבלכן.ושבועייםלאשבועייםכומרלחציהדתי

ומתנהליםיחדוישניםיחדשחייםואישהשבעלעובדה

לאוזהיחסיםלקייםבלייותראושבועבאינטימיות

באוננותהעיסוקהממוצעהחילוניבעיניאותם.רודף

איךלומדיםאנשיםאבלומדכאלחשוךנחשבבדת

לאהיום.כלהמיניהענייןתחתלהיותבלילתפקד

גלילפעמיםמציג.שסמוטריץ'כמוחרמניםכולם

הזמןכללהיותבליאדםכבנילחיותאפשראבלשות

ראויה.בלתימיניתהתנהגותשלהזההפחדתחת

הצבאיהשירותבענייןסמוטריץ'שלהטענותאחת

לנשים.מתאימיםשלאמקצועותשישהיא

להריםיכולותלאשריוןשלוחמותזהעלמדברים

יותר.סוחבותחוליםבבתיאחיותהזוי.זהפגז.

נשי.מקצועדווקאנחשבאחותולהיות

קשהיותרהרבהאותםולהריםחוליםולנקות

לוחמותנגדהואהחרדילאומיהימיןבטנק.מלהיות

לאזהמבחינתםאזנשימקצועזהאחיות.ובעדטנק

הואשלהןהאורתופדיותהפציעותשיעוראבלבעיה

אינטימי.באופןבחוליםמטפלותגםאחיותעצום.

מעוררבדיוקלאדמנטיקשישהואהמטופל

בתנועההאישהמעמדצעירים.מטופליםגםישאבל

ההצבעה.זכותקיבלוונשיםקריטיהיההציונות

בזה.נאבקוהרבניםאבל

הגדולהכישלוןנכשלו.הרבניםשבהןסוגיותיש

כיוםלנשים.בחירהזכותנגדבמאבקםהיהביותר

בהרבהנכשלוהםאבלהדתלכיווןסחףשיששבים

לבןלחכותלאאומריםחרדיםהיותרהרבניםדברים.

האידיאלמתחתנים.הזדמנותכשישהמושלםהזוג

טובהכיהחברזההאירוטיהזוגשבןשאומרהרומנטי

שליוהמצוינותהאישיותאתאפתחובזכותו

שנה42אשתואתראהלאעקיבארבימאוחר.פתח

תורה.ללמודכדי

כומר.כמו

בלישנהשחיושהרבניםשאומריםחוקריםיש

שיכולאומראנילזונות.הולכיםהיושלהםהאישה

בכללשלנווהחברההאלהשהחוקריםגםאבללהיות

יוםכלחייביםשלאאנשיםישסקס.עליתרדגששמים

עםחוליםאמיניים.שהםמפניחודשכל

האחרונהבפעםמתיעצמיאתשואלואניקשותמחלות

אתלבטאדרכיםמיניכלישלאנשיםסקס.עשוהם

לאשזהסקסחייביםשלאלומרסקסילאזהעצמם.

לאוכלוסיותבאכשאתהכימלכודגםכאןישהעיקר.

הכילאשזהלהםאומרואתהלהט"בכמומוחלשות

בניגודגםוזהאותם.משתיקאתהכאילואזחשוב

ריבויגםכמוילדיםלהביאאובססיהישששםלתנ"ך

אחתאםוכוח.סיפוקנשיםכמהצריךגברלמהנשים.

זמינה.אחרתזמינהלא

המלך.שלמה

בהגםהקטינותנישואיהפסיקהתלמודבדיוק.

קיבלההנצרותבהשפעתגםההלכההנצרות.שפעת

חלוץהיההעבריהחוקבהסכמה.אלאנישואיםשאין

בלימיןיחסילקייםשאסורכשגרסהבינייםבימי

בניאונסהמערביהמשפטלפיהאישה.ההסכמה

ה02.המאהאמצעעדפליליתעבירהנחשבלאשואים

לאבנישואיםאונסשבהןבארה"במדינותישהיוםעד

מאודההלכהזאתמבחינהפלילית.עבירהנחשב

כשישאפילוהדדיורצוןהסכמהאיןקדמת.

הביוץאתנפספסואפילוילדיםלעשותצורך

רבנימגדוליעראמהיצחקרבייחסים.לקייםאסור

דגשמדייותרלשיםהיאשהטעותאמרספרדגירוש

מדיגדולחברתידגשזהעלששמיםברגעכימיןעל

אואירוטייםולמשחקיםלפורנונסחףשאתהאואז

צניעות.חוסרזהרפואיים.לפתרונות

מניעהאמצעיעםמה

ההלכהבעייתי.דתיאתוסהתפתחהזהבעניין

מכירהוהיאשכיחיםבמצביםמניעהבאמצעימכירה

חששכשישלמשלהריון.הפסקתשלבאפשרות

הנפשיתהבריאותהאישהלבריאותאפילו

מביהרבניםהריוןמולבמצוקהאישהכאשרשלה.

שנקלעה61בתבריאהצעירההיאאםאפילוזהאתנים

ביןעצוםפעריששבהןהנקודותאחתזאתלסיטואציה.

לביןאחדמצדעצמםאתהדתייםשלהעממיתהתפישה

שני.מצדההלכה

דתיים.ממעגליםבאבהפלותהמאבקאבל

טאבו.היאהריוןהפסקתמתנגדיםאותםאצל

שמבןקשישחייעלנלחמיםשהםמתגאיםנים

מההלכה.ולאמ"דתיות"באזההנשמה.למכונתחובר

חייועללהילחםצריךלאכי

לאהחייםקדושתשלהמונחתוחלת.לזהאיןלא

51לפניהחיים.אתלמתוחאסורלהפךבהלכהקיים

הפסקתעלשבתבעלוןמאמרהרבניםאחדכתבשנה

בתסלוקההעוברשאםלנשיםפנההריון.

הפלה.לעשותמותרדאוןמונת

לאחריג

חוששותשרבותליהסבירוהואאליוהתקשרתי

הגבוהההשכיחותבגלל04גילאחרילהריוןלהיכנס

שייכנסולהןלומר"רציתידאון.לתסמונתיותר

לי.הסבירהואאותו"להפסיקאפשרומקסימוםריון

לכניסהתורםהריוןלהפסקתהפוטנציאלכלומר

לילודה.ובפועלריון

קתוליתבארץזהאתקוראהיהמישהואםאבלנכון.

אבלזהאתמקבלשאתהמילאמאמין.היהלאהוא

שסובללאדםנתפש.בלתיזהעובריםלהרוגלהמליץ

הפוסקיםמגדולינבנצאלהרבכתבקשיםמייסורים

בנפשו.ידלשלוחמותרהחרדים

להתאבד

כיגדולפוליטיפונטציאלעםהלכתיתאמירהזאת

ההלכהכלליםאחדאחרתחושביםהפוסקיםרובאם

דעתעםללכתאפשראנושיתמצוקהשבעתקובעתיים

להתאבדשמותרמיעוטדעתשיששברגעכךמיעוט.

לכולם.זהאתפותחיםאנושיתמצוקהעלומדברים

ההלכהשלפתיחותעלמלמדוזה

לחייםמהותייםבנושאיםפרדוקסליבאופןכן.

עלחוקיםבהשאיןהנצרותמאוד.פתוחהההלכה

שרימפסכולללךשבאתאכלואומרתפיפס

בנצרותהמהותיים.בתחומיםומחמירהדווקאיתמאוד

טיפוליעושיםלאהנשמהממכונותלנתקאפשראי

ארוכה.עודוהרשימההריוןמפסיקיםפוריות

ראולאהרבניםשנה001לפני"עד
חברתיתבעיהבהומוסקסואליות
עמיםבקרבמוזרהתופעהאלא
פיעלהבסיסיהרעיוןאקזוטיים.
גבריםעםשיחסיםהואהמקורות
שהיהכפישליטהאמצעיזה
שלוחמיםרבותבתרבויותמקובל
המנוצחים"אתבועליםמנצחים

הרבניםאחדכתבשנה51"לפני
דאוןבתסמונתלוקההעוברשאם

הסבירהואהפלה.לעשותמותר
להיכנסחוששותרבותשנשיםלי
השכיחותבגלל04גילאחרילהריון
דאון.לתסמונתיותרהגבוהה
להריוןשייכנסולהןלומר'רציתי
אותו'"להפסיקאפשרומקסימום

טואגאיילצילומים
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