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 גדולה הנאה ״זו
 עולה כשאני עבורי,
אשתי.״ עם לתורה

 מעניקה מה יודעות היהודיות הנשים כל
 שלא בטוחה אני הרפורמית, הגישה להן

האורתו בדת אחת אפילו נשארת היתד,
 את לי ״כשנשאתי היא. אומרת דוקסית,״

 שאלתי לאשה, לו אותי נשא והוא בעלי
 ,מה הזה: האדוק הדתי היהודי את אותו,
 זה חתמת שעליה הזאת בכתובה כתוב

 התקשרנו לי. לענות ידע לא הוא עכשיו?׳
 מילה הבנו לא ששנינו — חוזה בסיס על

ממנו.״

★ ★ ★
 בראשו מהנהן חיים, שרה, של עלה ך*

 ממשיכה עידוד, שואבת שרה בהדגשה. .4
 חייבים יהודים מיליונים ״מדוע בשטף:
 כמו מתה שפה ,20ה־ במאה כיום, ללמוד

החוקי הבסיס מה לדעת כדי — הארמית

ה כל עם כזאת? נשמע איפה לנישואיהם?
 לבוא מוחמד חייב לדעתי הרי לארמית, כבוד

הנו את לתרגם יש להיפך. ולא ההר, אל
לעברית. מארמית סחים

מאפ היא אבל קטנה, דוגמה אולי ״זוהי
 בגלל הרי האורתודוקסית. הדת את יינת

 כמה יודע מי נרתעים שבהבנתה הקושי
 דת מין איזו ליהדות. מלהתקרב בני־נוער

 במקום — מעליה צעירים שמרחיקה זו,
לקרבם?״
 שרה הרגישה דתי, בבית שגדלה כנערה

 האשד, של הנחות מעמדה טעם את יפה
רו שהאורתודוקסים כפי — אלוהים לפני
 עוד אין הרפורמיים הדת ״בחוקי זאת. אים

 אומרת אשה,״ עשאני שלא ברון הפסוק
 לי ש,נשאתי קודם התבטאתי ״לכן היא.
 אין לאשה.׳ נשאני שהוא כמו לגבר אותו

 — מצווה בת אצלנו יש עליונות. אצלנו
בר־מצווה.״ כמו בדיוק

★ ★ ★
 נחת מקור הוא המינים כין שוויץ ך*

 גם שהוא חיים, אומר לגברים. גם ) ן
 בר־ באוניברסיטת סטודנט להיותו נוסף חזן,

 כאשר בשבילי, גדולה הנאה ״זוהי אילן:
בחירת־לבי. עם יחד לתורה עולה אני

□תל־אביב קורה ה1

גדו אחת הנאה היא התפילה כל ״בכלל,
 השירה, מדכאה. לא מעודדת, האווירה לה.

 מעניינת. הרצאה אחר־כך הנעימות, המנגינות
יפה.״ — בקיצור

 חורה שרה כמו דתייה לאשר, רק לא
 ברוריה, האורתודוקסית. בדת האשד, אפליית

 לא משפחתה, בשם לזהותה לא שביקשה
השבת ביום לתפילה נחותה. מימיה היתר,

 נוהגת כשהיא לבית־הכנסת הגיעה האחרון
 אחת — קונטיננטל לינקולן מדגם במכוניתה
 רק יש כמותה בעולם, המפוארות המכוניות

 — מעמדה למרות בישראל. שלוש שתיים
ב ברוריה קובעת — דווקא? בגללו ואולי

 שלא ברון זו, תפילה מין ״איזו חריפות:
ה בפי מתואר השירים שיר אשה? עשאני

מש־ אך לתורה. כשיר־הלל אורתודוקסים

 הם ולשדיים, לתורה מה אותם שואלים
 שיר הוא השירים שיר עובדה: אבל רוגזים.

 לתורה מה עצמך את שאל אך לאשה. הלל
ולאשר,?״

* * ¥
אנג ילידת נש, כחנה רפורמיות גם ■*יש

ל־ שנים עשר לפני עברה אשר ליה, ן
)18 בעמוד (המשך

תפילת-שנת בשעת נת-מיצווה מברך וכיפה בטלית רב

מבש לבושה השבת לתפילת באה הלןשבת לחכירת בממנית
 ארצה עלתה היא מפוארת. מקסי לת

הרפורמי,מסורתי. דתי מבית בא אברהם, בעלה

מרקו
מספרי
שנמסר

 אחד בידו מחזיק בנדה
 בית־הכנסת של התורה

ממשרד־הדתות. לקהילה
באוני סטודנט יעקב, עזראהניצול

לע יצא תל־אביב, ברסיטת
בהפגזה. נפצע חברו הירדן. בביקעת בוד


