
27

מישל פרידמן

      
    

    


    
     
     
      
  
     





     

     
    
     
      
      
  


    
    
 
     
    
    
     
     



    
    

     
     

      
     
     
     


     
     
      
    
     

 
     
     




     

   


      
      




      
   
    
     
     
   
    
     

    
     







     

     




ד"ר מישל פרידמן (MD) מנהלת את מרכז הייעוץ 
הרבני בישיבת "חובבי תורה" בניו יורק.

הוא  פלברג;  דויד  בידי  מאנגלית  תורגם  המאמר 
מתפרסם בדעות בעקבות מפגש של ד"ר פרידמן 
יהודי  פלורליזם  לקידום  "גוונים"  תוכנית  חברי  עם 

בישראל.

חוצים את הקווים
קונפליקטים מיניים וחציית גבולות בעולם הרבנות

ביחסיו של הרב עם חברי קהילתו מעורבים רגשות חזקים ואמון אנושי - אלה מזמנים סיטואציות 

שעלולות להיות בלתי צפויות ובלתי יציבות. כדי להתמודד עם אתגר זה על רבנים וחברי קהילה 

להפנים את היסודות הפסיכולוגיים הבסיסיים הנוגעים לכוח, כריזמה ושימוש לרעה בשררה. 

מודעות הרב לרגשותיו שלו עצמו היא הצעד הראשון בבניית כלים להתנהגות נאותה 
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       מאוריצי גוטליב, יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים
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רבנים מוצפים בציפיות: לנחם 

ולהוכיח, לקרב ולשמור על 

מרחק, לשבח ולגעור, ועוד. 

כדי לשמור על איזון פסיכולוגי 

ורוחני על הרב להיות מודע 

לכוחות הפסיכולוגיים 

המנוגדים הפועלים במקביל 

בכל סיטואציה נתונה

הרב של נערה ב' עשוי להיות 

נתון בלחץ עצום בעקבות לידת 

תינוק חדש במשפחתו, והוא 

פתאום מוצא את עצמו מחכה 

בקוצר רוח למפגשים ולשיחות 

עם הנערה אשר גורמת לו 

להרגיש צעיר, חופשי ונאה יותר

אנו מוצאים ליבה של 

נרקיסיסטיות אצל מנהיגים 

מוצלחים אשר השתמשו 

בכריזמה שלהם כדי להתמודד 

עם מטלות מורכבות. אולם 

נרקיסיסטיות עלולה לגלוש 

לפתולוגיה כאשר הצורך 

בהאדרה אישית חוסם את כושר 

השיפוט ואת יכולת האמפתיה
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גם רב בריא ויציב שחווה 

תקופה אישית קשה עלול 

ליפול למצב של אינטימיות 

אסורה עם חבר או חברת 

קהילה. התקווה היא שהן 

רבנים, הן חברי קהילה יהיו 

ערניים דיים כדי לראות את 

הכתובת על הקיר ולהפנות 

את הרב לטיפול כדי למנוע 

הפרת גבולות
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