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 "פורום שווה"לבעקבות תגובתו  מכתב פתוח למר אלי סדן הנידון:

 

אנו  להט"ב.-"פורום שווה" הינו ארגון ספוראדי של בוגרי ובוגרות מכינות להט"ב ופרו .1

המכתב  מייצגים את קהילת בוגרי המכינות הליברלית ולא את קהילת הלהט"ב הארצית.

להגיב להפרת  – ברורהאחת אותו העברנו אליכם ראשי המכינות, נוגע אך ורק לדרישה 

 אמנת "נס הרים".

הועלו נושאים רבים ביניהם: ערך המשפחה, פונדקאות, התבוללות ואף  ,סדן הרבך במכתב .2

אמנם נושאי דגל בקרב קהילת מהווים  הגירה מוסלמית לאירופה. חלק מן הנושאים

)ואף יש לציין שגם בקרב  לנוימכיה, אך אין הם נוגעים לסוגיה אותה העהלהט"ב ותו

 במסכת דיסאינפורמציהמדובר כאן . הקהילה נותרים נושאים אלו שנויים במחלוקת(

תנו את הדין על הפרת האמנה. תנו את הדין על  –שמטרתה לברוח מן הנושא שעל הפרק 

 רעיון.כנגד , ולא אדם-בני התבטאויות כנגדעל  ,לוינשטייןהרב של החוזרים ונשנים דבריו 

סדן לא הפתיעו אותנו. נבהיר, הרב באשר לחזון מכינת עלי, אנו מכירים את עיקריו ודבריך  .3

אנחנו בסגל הרבנים והמרצים. או \דוד ו-לבצע שינויים בתוכנה של בני מתיימריםאיננו 

 .צבאיות-עולם המכינות הקדם – עקביות בבית הערכי שלנוו יושרה לראות מבקשים

מוכן לכנות  ,פעם אחת ולו ,ה עמודים החתומים "בברכת שלום ואמת", לא הייתישבמשך ש .4

"הקבוצה השנייה", "נטיות הפוכות", "אלו  –כמו  במונחיםאותנו בשמנו. השתמשת 

המכנים את עצמם 'הפורום השווה'". אנו מצפים ממך לשיח מכבד, הן מתוקף היותך דמות 

 אדם בדיוק כמוך.-וכית, והן מתוקף היותנו בניחינ

פעמים רבות במכתבך, היא איננה נחלתנו. אנו  וההשתקה, שעל טענות בענייןבאשר ל .5

 .בוגרות ובוגרי המכינות, מכבדים את דעתו של כל אדם, במידה ואיננה פוגענית ומסיתה

. התאריך, המקום השווה"בהתאם לכך, אנו מזמינים אותך לפגוש אותנו, נציגי "הפורום  .6

תפיסת החיים בה אנו  לשיטתך, לשמוע ממך כיצד נרצהלבחירתך. נתונים וההרכב 

 להסביר לנו כיצד ממוסדךמאידך נדרוש ממך  .מחזיקים מסכנת את הציבור הישראלי

 מועצתשל  דרישתהביטויים פוגעניים כנגדנו, וחרף  2016 קיץ י מאזעקבבאופן  צאיםוי

 ששת לאורךחרף חתימתך על האמנה,  וכן, כיצד ממנהגכם. פוסקיםם כהמכינות, אינ

 לנושא. אחת העמודים לא הבעת ולו התייחסות עניינית

 

 \" האהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה"

 קקואברהם יצחק הכהן הרב 


