
–יסכה הרני 



.אבן הפינה לדיאלוג תאולוגי -1947

"ועידת חרום נגד האנטישמיות"-מדינות נפגשו ל19חברי ארגונים יהודים ונוצרים  מ 

:עשר נקודות להכוונה מחודשת של ההוראה וההטפה הנוצרית

-על בסיס ההבנות 

זהותו היהודית של ישוע צריכה לקבל הכרה. 1

יש לדחות כל פרשנות אנטי יהודית של ספורי ייסוריו וצליבתו של ישוע. 2

דחיית התאוריה של ההחלפה. 3

אנטישמיות היא חטא כנגד אלוהים והאנושות  . 4

.נוצרי-לשיתוף פעולה יהודי, בגרמניה , ייסוד האגודות הראשונות–1948

Deutscher-תחת ארגון גג  Koordinierungstrat–המועצה המתאמת הגרמנית:

כנס ראשון למורים ואנשי כמורה תחת הכותרת1950

"  שגיאות נפוצות אודות העם של הברית הראשונה"

:הרחבת הנקודות של סליסברג
יהודי–שפה תאולוגית חדשה ופרשנות מקראית נטולת בוז אנטי -

כשלונם של נוצרים רבים לעזור ליהודים תחת הנאציזם  -

אחריות הנוצרים להילחם באנטישמיות  -



:המועצה הבינלאומית ליהודים ונוצרים–2009

( :שנים לפרוץ המלחמה70)הנקודות של ברלין 12

"אבל אנו כן מתכוונים לבנות יחד עתיד טוב יותר, איננו מתכוונים לשכוח דבר"

פניה ליהודים וקהילות יהודיות להכנס לתחום הדיאלוג

מדברים יחד בקריאה חדשה זו כיורשיהן הנאמנים של מסורותינו בעלות  "

...איבה וסכסוך, היסטוריה ארוכה של מאות שנות ניכור

.  שנאה וחוסר אמון הדדי, עמלנו יחד להתגבר על הירושה של דעה קדומה 

בחינת מקורותינו ומסורותינו תוך ביקורת  , באמצעות מחויבות רצינית לדיאלוג 

אנו מקבלים איש את רעהו במלוא  ... עצמית ולימוד ופעילות משותפת למען צדק

אנו מבינים כי יחסי יהודים  . ההבדלים שביננו ומאשרים את אנושיותנו המשותפת

..."ועידון אלא תהליך ממושך של לימוד " להיפתר"העומדת " בעיה"נוצרים אינם 



המאה לפני סליסברג

קומץ יהודים ונוצרים התעניינו ברצינות בדת איש של רעהו

רב רפורמי מגרמניה( .1874d)אברהם גייגר  1.

פילוסוף ופרופסור גרמני  (  .1918d)הרמן כהן  2.

(שוויון ושותפות ליהדות ולנצרות)פילוסוף ומחנך גרמני ( .1926d)פרנץ רוזנצוויג 3.

פילוסוף ומחנך אוסטרי( .1965d)מרטין בובר 4.

מלומד ומנהיג ליברלי אנגלי( .1938d)קלוד מונטיפיורי 5.

(ח"השפעה היהדות על הב, סובלנות ודיאלוג)רב רפורמי ומלומד ( .1956d)ליאו בק 6.

פרופסור להיסטוריה  .d)1956)יוסף קלאוזנר 7.

(                 .1953d)הרבט דנבי ( .1958d)וזף בונסירוון 'ג, (.1917d)ליאון בלוי : נוצרים

(.1973d)אק מריטיין 'ז( .1975d)ורנה 'שארל ז( .1950d)רוברט טרוורס הרפורד 

המאתגר נוצרים להוקיר את הספרות  , לימוד מקיף על התלמוד המדרש והמשנה-

.מתוך כך גישה תאולוגית חיובית ליהדות. הרבנית ולסלק את הקריקטורות של הפרושים



התפתחות בלימודי המקרא

,  לאור כתבים בני זמנם)חוקרים הקדישו עצמם ללימוד ביקורתי היסטורי של המקרא 

וכתוצאה לשחזור ההיסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה  ( מחקר פילולוגי ועוד

בטאו תורת בוז נוצרית נגד (  .1918d)יוליוס וולהאוזן חוקרים בעלי השפעה כגון 

קטעים של הברית הישנה משקפים רוחניות אמיתית לעומת  : היהודים

,  אופק וקשוחים–קטעים צרי 

שקיעה מהרמה הרוחנית של נביאי ישראל

.  שלט ביהדות שלאחר גלות בבל( שכביכול)או לגליזם עקר 

תנועת ישוע הייתה לפיכך חזרה למקורות העבריים האוטנטיים ופירשה אותם במובנם  

(.Spätjudentum" = היהדות המאוחרת)"י היהדות הלגליסטית "טרם סילופם ע, המקורי 

.  יהדות זו היא כישלון דתי שעליו חותם של רוחניות חסרת נשמה-בראיה זו 

.לפיכך אין ליהדות בת זמננו סיבה לשרוד



(.2008d)קריסטר סטנדהל

נטל האשמה בצליבתו של ישוע הועתק מפונטיוס  , ככל שהסיפור גדל והתפתח

.  והלאה אל היהודים, מהכוהנים הגדולים לפרושים, לכוהנים הגדולים, פילאטוס



(theology of replacement / substitution-supersession theology)

ברצח האלהים= יהודים אשמים באופן קולקטיבי בצליבתו של ישו •

יהודים דחויים על ידי אלוהים•

יהודים נעים ונדים בעולם כחלק מעונשם•

.  המקרא אינו שייך יותר ליהודים בגלל סירובם לפרשו ולהבינו כראוי•

. בלבד" כריכת הספר"היהודים הינם 

כעת                ( הכנסייה)אין קשר בין ישראל והכנסייה אשר היא •

.וירשה את הזכויות של עם הבחירה במקום היהודים" ישראל האמיתי"



, (325)ועידת ניקיאה 

.  גינוי האריאנים, השילוש הקדוש , הקרדו הראשון

(381)ועידת קונסטנטינופוליס הראשונה 

שינוי הקרדו הניקיאני   

(431)ועידת אפסוס 

.  גינוי הנסטוריאנים,  (תיאוטוקוס" )אם האל"מריה 

(   451)ועידת כלקדון 

.  הנמצאים יחד בלי התאחדות, אלוהי ואנושי, גינוי המונופיזיטיות  לישוע שני טבעים

(553)ועידת קונסטנטינופוליס השנייה 

.נסטוריאניים ומונופיזיטיים חדשים, אישור  להחלטות קודמות וגינוי כתבים אריאניים

(680-681)ועידת קונסטנטינופוליס השלישית 

.אלוהי ואנושי, לישוע היו שני רצונות נפרדים. גינוי המונותלטיזם

(787)ועידת ניקיאה השנייה 

כיבוד האיקונין   

-------------------------------------

(869-870)ועידת קונסטנטינופוליס הרביעית  

הדחת פוטיוס הקדוש מתפקידו כפטריארך קונסטנטינופוליס  



(  1046)ועידת סוטרי 

.הסדרת ויכוח על כס האפיפיורות

(1123)ועידת לטראנו הראשונה 

.סיום  מאבק האינווסטיטורה

(1139)ועידת לטראנו השנייה 

.איסור נישואי כמרים, קוד הלבוש של הכמורה

(1179)ועידת לטראנו השלישית 

.כללי בחירת האפיפיור והגבלת גיל של שלושים שנה למינוי לבישופות

(1215)ועידת לטראנו הרביעית 

.עקרון עליונות האפיפיור

.לבוש מיוחד ליהודים ומוסלמים החיים במדינות נוצריות



(1245)ועידת ליון הראשונה 

מס מיוחד לטובת ארץ הקודש                                   , הכובע האדום לחשמנים 

.והקיסרות הלטינית של קונסטנטינופוליס

(1274)ועידת ליון השנייה 

.אישור המסדרים הפרנציסקני והדומיניקני וסדרי בחירת האפיפיור

(1311-1312)ועידת ויין 

.אשר פיזרה את מסדר הטמפלרים

(1409)ועידת פיזה 

.נסיון לפתור את הקרע המערבי

(1414-1418)ועידת קונסטנץ 

.פתרון הקרע המערבי

(  1423-1424)ועידת סיינה 

(1431-1445)ועידת בזל 
כנסיות הקתוליות המזרחיות   . נסיון איחוד עם הכנסייה האורתודוקסית



(1512-1517)ועידת לטראנו החמישית 

.נסיון לרפורמה בכנסייה

(1545-1563)ועידת טרנטו 

,  קתולי-קנון המקרא הנוצרי, גינוי הלותרנים והקלוויניסטים

.קביעת סדרי הפולחן

(1870)ועידת הוותיקן הראשונה 
infallibilità)דוגמת צדקת האפיפיור  pontificia);     )

(1962-1965)ועידת הוותיקן השנייה 
.מודרניזציה של הכנסייה והתפייסות עם הכנסיות האחרות



XIפיוס  
1922-1939

XIIפיוס  
1939-1958

VIפאולוס  
1963-1978

IIיוחנן פאולוס  
1978-2004

XVIבנדיקטוס 
2004-2013

XVבנדיקטוס 
1914-1922

XXIIIיוחנן 
1958-1963

Xפיוס  
1914-1904

Iפרנציסקוס 



אין אנו יכולים למנוע בעד היהודים ללכת  ... אין ביכולתנו לתמוך בתנועה זו"

.                                     אך לעולם לא נוכל לתת את הסכמתנו–לירושלים

היהודים לא הכירו  . אין בידי לתת לך תשובה אחרת, כראש הכנסייה

אם תבוא  , ולפיכך. באדוננו לכן אין אנו יכולים להכיר בעם היהודי

נהיה מוכנים ומזומנים עם כנסיות וכמרים  , לפלסטינה ותיישב שם את עמך

25.1.1904" להטביל את כולכם

25.1.1904

הוא ... אתמול נתקבלתי אצל האפיפיור"

אשר לא  , קבלני בעמידה והושיט לי את ידו

כי בזה קלקלתי את  , נדמה לי... נשקתיה

שכן כל הבא אליו כורע ונושק לפחות  , יחסו

.  הרציתי בקצרה על מבוקשי... את היד

פיוס העשירי



נונציו בתורכיה ויוון  –1935
נונציו בצרפת–1944
קרדינל–1953
אפיפיור–1958
הכרזה על ועידה אקומנית-1959

הכרזתו למבורך  –2000
הכרזתו לקדוש  –2014





SECOND VATICAN COUNCIL     The 16 Documents 

1.  Sacrosanctum concilium, Constitution on the Sacred Liturgy, 1963.  

2.  Inter Mirifica, Decree On the Means of Social Communication, 1963.  

3.  Lumen Gentium, Dogmatic Constitution On the Church, 1964.   

4.  Orientalium Ecclesiarum, Decree On the Catholic Churches of the 
Eastern Rite, 1964.

5.  Unitatis Redintegratio, Decree on Ecumenism, 1964.





11.  Dei Verbum, Dogmatic Constitution On Divine Revelation, 

12. Apostolicam Actuositatem, Decree On the Apostolate of the Laity

13. Dignitatis Humanae, Declaration On Religious Freedom.

14. Ad Gentes, Decree On the Mission Activity of the Church.

15. Presbyterorum Ordinis, Decree On the Ministry and Life of  

Priests.  

16.Gaudium et Spes, Pastoral Constitution On the Church In the 

Modern World.



הועדה לארכיטקטורה קדושה



Novus Ordo Missae.1948
(הועדה לרפורמה בליטרוגיה–בוגניני ואנטונלי )

II .הרפורמה של הליטורגיה הקדושה:

,  כדי שהעם הנוצרי יזכה בשפע של חסד מהליטורגיה הקדושה. 21

שואפת בזהירות יתרה לחידוש כללי של הליטורגיה  ' אמא כנסייה'

... עצמה

גם הטקסטים וגם הפולחנים ינוסחו כדי שיבטאו , בהתחדשות זו

.  יותר בבהירות את הדברים הקדושים אותם הם מבטאים

הקהילה הנוצרית צריכה עד כמה שאפשר להבינם ביתר קלות  

...באופן פעיל, ולהשתתף בהם במלואם





6.  Christus Dominus, Decree Concerning the Pastoral Office of Bishops In the 
Church 

7.  Perfectae Caritatis, Decree On Renewal of Religious Life .

8.  Optatam Totius, Decree On Priestly Training .

9.  Gravissimum Educationis, Declaration On Christian Education .

10.  Nostra Aetate, Declaration On the Relation Of the Church to                       

Non- Christian Religions .   



II  הכרונולוגיה של ועידת ותיקן

לו רונקלי'וזפה אנג'בחירתו של ג: 1958אוקטובר 28

XXIIIלאפיפיור בשם יוחנן 

בפני הקרדינלים על הקמתה  XXIIIהכרזת יוחנן : 1959ינואר 25

(  עולמית)של ועידה אקומנית 

מושב ראשון של הועידה: 1962דצמבר 8–אוקטובר 11

מושב שני של הועידה: 1963דצמבר  4–ספטמבר 29

מושב שלישי של הועידה: 1964נובמבר 14–ספטמבר 14
מושב רביעי של הועידה: 1965דצמבר   8–ספטמבר 14



Oremus et pro perfidis Judaeis : Ut Deus et Dominus 
noster auferat velamen de cordibus eorum ut et ipsi 
agnoscent Jesum Christum Dominum nostrum. (Non respondetur 

Amen, nec dicitur Oremus aut Flectamus genua, aut Levate, sed statim dicitur :) Omnipotens 
sempiterne Deus qui etiam judaicam perfidiam a tua 
misericordia non repellis; exaudi preces nostras quas pro 
illius populi obcaecatione deferimus, ut agnita veritatis 
tuae luce quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per 
eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti 
Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen



2)

“Oremus et pro Iudaeis"
."הבה נתפלל למען היהודים  = “

למען  , הבה נתפלל למען היהודים"
,  יסיר האל הכל יכול את המחסום מליבם

"...ולמען יוכלו גם הם להכיר בישו אדוננו

1) 

Oremus et pro perfidis Judaeis"

הבה נתפלל למען היהודים  , =
"חסרי האמונה/הבוגדנים

3)

למען העם היהודיהבה נתפלל "
"הראשון לשמוע את דבר האל



ול איזאק  'ז
-

תורת הבוז
1962



Vatican II opened the church..... and the people got out



Cardinal                                Bea         





Workshop 





1965נוסטרה אטאטה 
בבואה לבחון את עומק המסתורין שהוא  

ועידה קדושה זאת זוכרת את  , הכנסייה
הקשרים הרוחניים המקשרים את הברית  

...החדשה אל גזע אברהם



על כן הכנסייה איננה יכולה לשכוח     שהיא  

אשר אלוהים  ,    קבלה את ההתגלות באמצעות אותו עם
.                                                       ברחמיו הרבים כרת עמו את הברית הקדומה

כן גם לא תשכח שהיא ניזונה
מאותו עץ הזית הטוב  

שעליו הורכבו ענפי זית הבר של הגויים           
(.  24–1117אל הרומיים )

עשה  , שהוא שלומנו, הכנסייה מאמינה שישוע המשיח
–והפכם לאיש , שלום בין יהודים לגויים באמצעות צלבו

אחד בבשרו ובנפשו
(.16–14: 2אל האפסיים , השווה)



הכנסייה מציבה לעד לנגד עיניה את דברי  , בדומה לכך
אשר הם בני: "השליח פאולוס על שאריו

ישראל ולהם משפט הבנים והכבוד והבריתות
:מתן התורה עבודת הקודש ודברי ההבטחות

האבות להם הם 
, (5–4: 9אל הרומיים )" והמשיח על פי בשרו מהם יצא

 ...
,  היא נוצרת בליבה שהשליחים, יתר על כן

,  עמודי התווך עליהם מכוננת הכנסייה
כמו רבים מאותם תלמידים ראשונים שהביאו

יצאו מקרב העם, את בשורת ישוע המשיח לעולם

(.16. היהודי



ירושלים לא הכירה בהזדמנות  , כפי שמעידים כתבי הקודש
רוב היהודים לא קבלו . ( 19:42השווה לוקאס )האלוהית כאשר זו הגיעה 

(.28: 11השווה אל הרומיים )רבים התנגדו להפצתה , אדרבה: את הבשורה

למרות זאת השליח פאולוס טוען שהיהודים נשארו יקרים  
כיוון שאלוהים אינו ניחם על , בזכות האבות, מאוד לאלוהים

57, 1965, 20)השווה , 29–28: 11השווה אל הרומיים ]המתנות שהעניק או על בחירתו 

AAS) Dogm. Const. Lumen Gentium]. 

,  יחד עם הנביאים ועם אותו שליח
,הידוע לאלוהים לבדו, הכנסייה מצפה ליום

שבו כל העמים כולם יקראו בשם אדוני  
"בקול אחד לעבדו שכם אחד

(32–11: 11אל הרומיים 4: 65תהילים , 23: 66השווה ישעיהו ,9: 3צפניה )



למרות שרשויות היהודים ואלה שהלכו בעקבותיהן 
,  (19:6השווה יוחנן )דחקו להביא למותו של ישוע 

אין להאשים ללא הבחנה את כל היהודים של אותו 
בפשעים שבוצעו  , או את היהודים כיום, הזמן

.במהלך ייסורי המשיח
,  נכון הדבר שהכנסייה היא עמו החדש של האלוהים

לא ניתן לדבר על היהודים כדחויים , אף על פי כן
לכן . כאילו הדבר נובע מכתבי הקודש, או מקוללים

על הכול להיזהר שמא בשעת ההוראה או הטפה של  
דבר אלוהים יורו על משהו שאיננו תואם את האמת  

.של מסר הבשורה או את רוחו של ישוע המשיח



הואיל ולנוצרים וליהודים מסורת רוחנית  
ועידה קדושה זאת מבקשת לעודד  ,  משותפת

ניתן להשיג . ולקדם הבנה והוקרה הדדיים
זאת בעיקר באמצעות

,חקר המקרא ותאולוגיה
.  בדיונים ידידותיים



אכן הכנסייה מגנה כל צורה של רדיפה המכוונת נגד 
,  בזכרה את מורשתה המשותפת עם היהודים. כל אדם

ובהיותה מונעת לא על ידי שיקול פוליטי אלא אך ורק  
על ידי שיקול דתי של חסד  

,נוצרי

הכנסייה מצטערת
,  על כל השנאות

והרדיפות  
וגילויי האנטישמיות  

שכוונו בזמן כל שהוא  
או ממקור כלשהו

.כלפי יהודים



הכנסייה גרסה תמיד וממשיכה לגרוס שישוע  

,מתוך אמונה שאין לה שעור, המשיח

קיבל על עצמו מרצונו החופשי סבל ומוות

,  בשל חטאי כל בני האדם

.  כדי שהכול יוכלו לזכות בישועה

על כן חובתה של הכנסייה  

להכריז בהטפתה על צלבו של ישוע כאות לאהבתו

.וכמקור כל חסדהאוניברסאלית של האלוהים 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/F%C3%BCrstenportal,_Synagoge_mit_Baldachin_2006-04-07.JPG


Reconciliation, encounter



1985אנציקליקה 

הערות לדרך הנכונה שבה יש להציג את  "•
היהודים והיהדות בהטפה ובהוראת עיקרי  

". האמונה הקתולית

הוראת היהדות לציבור המאמינים בדרך •

"קפדנית ומדויקת, אובייקטיבית, נכונה"

"להרחיקם מסכנת האנטישמיות"וכדי 



COMMISSION FOR RELIGIOUS RELATIONS 
WITH THE JEWS

NOTES
on the correct way to present the Jews and 
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COMMISSION FOR RELIGIOUS RELATIONS WITH THE JEWS
WE REMEMBER: A REFLECTION ON THE SHOAH

I. The tragedy of the Shoah and the duty of 
remembrance

The twentieth century is fast coming to a close and a 
new Millennium of the Christian era is about to dawn. 

The 2000th anniversary of the Birth of Jesus Christ calls 
all Christians, and indeed invites all men and women, 

to seek to discern … the ways in which the image of the 
Creator in man has been offended and disfigured.
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COMMISSION FOR RELIGIOUS 

RELATIONS WITH THE JEWS

GUIDELINES AND SUGGESTIONS

FOR IMPLEMENTING THE CONCILIAR

DECLARATION "NOSTRA AETATE" (n. 4)

Introductory Note

The document is published over the signature of 

Cardinal Willebrands, in his capacity as 

President of the new Commission for the 

Catholic Church's religious relations with the 

This deliberately practical nature of the text is 

קרדינל וילברנד

Jews, instituted by Paul VI on 22 October 1974
It comes out a short time after the ninth 

anniversary of the promulgation of Nostra 
Aetate, the Second Vatican Council's 

Declaration on the Church's relations with non
Christian religious.

While it is true that a widespread air of suspicion, 
inspired by an unfortunate past, is still dominant in 
this particular area, Christians, for their part, will be 
able to see to what extent the responsibility is theirs 

and deduce practical conclusions for the future.



30 December 1993
Formal establishment of diplomatic relations
between the Holy See and the State of Israel 

Monsignor Claudio Celli
representant of the Holy See

Yossi Beilin representant of the
foreign ministry of Israel

Jerusalem, 30 December 1993



1994ינואר , הארכיבישוף מונטזמולו לנשיא המדינה, הגשת כתב האמנה של הנונציו



ותיקן-ישראל :   הסכם הכרה הדדי1993





The Holy See and the State of 
Israel 



Repentance
God of our fathers,

you chose Abraham and his 
descendants

to bring your Name to the Nations:
we are deeply saddened by the 

behaviour of those
who in the course of history

have caused these children of yours 
to suffer,

and asking your forgiveness we wish 
to commit ourselves

to genuine brotherhood
with the people of the Covenant

26 march 2000









Friendship and dialogue 





1957–
דוקטור לתאולוגיה

1958–
פרופסור ותאולוג באוניברסיטאות גרמניות

1973–
לארכיבישוף  בואריה  -VIמינוי מידי פאולוס 

ופרייזינג ומינוי לקרדינל
1981–

ראש הועדה לענייני אמונה
1998–

עוזר דיקן הקולגיה של הקרדינלים
2002–

דיקן הקולגיהשל הקרדינלים בדרגת קרדינל  
בישוף-



לימודי תאולוגיה ופילוסופיה–1946-1951

.יוזף וגאורג רצינגר מוסמכים לכמורה-1951

.לתאולוגיהדוקטור –1953

תחום העוסק במתן  )פונדמנטלית לתאולוגיההסמכה –1957

תשובות לשאלות אמונה לאור התפתחות המדע והמחשבה  

(.הרציונלית

ולתאולוגיה פונדמנטלית בבית הספר  לדוגמהפרופסור  -1958

.(  ורגנסבורגטיבינגן, מינסטר,ומרצה במינכן)פרייזיג תאולוגי ב-הפילוסופי

ולמהומות הסטודנטים הייתה  60-לרוחות הליברליות של שנות ה* 

נוקשות  הוא גיבש עמדות שמרניות : בכיוון ההפוךהשפעה חזקה 



שימש כיועצו של IIבועידת ותיקן -1963-5
,  פרינגסיוזףהקרדינל , של קלןהארכיבישוף

.  ויכולותיו משכו את תשומת הלב

של  לארכיבישוף VIפאולוס מונה בידי–1977

.לקרדינלולאחר שלושה חודשים , ופרייזינגמינכן 

IIמונה בידי יוחנן פאולוס -1978

".    של דוקטרינת האמונההקונגרגציה"לראש 



לדיקן חבר החשמנים  מונה -2002

.אוסטיהוקיבל את תואר הכבוד של הבישוף של 

את טקסי הלוויה של יוחנן ניהל-8-4-2005

כינס את הקונקלווה, פאולוס השני

.וניהל את בחירת האפיפיור החדש

בשם  265-לאפיפיור הנבחר 19-4-2005

.   השישה עשרבנדיקטוס



Memory and Hope





Ecclesia and Synagoga

Strasbourg Cathedral

“Synagoga and Ecclesia in Our Time” 
Joshua Koffman, Saint Joseph University 

Philadelphia



Conclusion
Religious teaching, catechesis and preaching should be a 
preparation not only for objectivity, justice, tolerance but also for 
understanding and dialogue. Our two traditions are so related 
that they cannot ignore each other. Mutual knowledge must be 
encouraged at every level. There is evident in particular a painful 
ignorance of the history and traditions of Judaism, of which only 
negative aspects and often caricature seem to form part of the 
stock ideas of many Christians.
That is what these notes aim to remedy. This would mean that 
the Council text and "Guidelines and Suggestions" would be 
more easily and faithfully put into practice. 



–יסכה הרני 


