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 שבת, שומות .אני
 חשמל, מדליקה לא

 לא מבשלת, לא
 מנגנת אבל נוהגת,

בגיטאוהד
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 שאני יפים הל
 אשה ראשו מנירה,
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 לביתי באה שריון כנרת הרבנית כבוד
 ובשיער קצוצת״שרוולים בחולצה לבושה

בהי שכחה, לא אך כיסוי־ראש, ללא גלוי,
ה כבוד למזוזה. לנשק לדלת, מבעד כנסה

 נשואה ואינה רבצען אינה שריון כנרת רבנית
 רבנית עצמה, בזכות רבנית היא הרב. לכבוד

 לה יש ברמת-אביב. הרפורמית הקהילה
 בנווה- באמצע, טוב באזור משלה בית״כנסת

 ברי- בין היוקרתיים, נווה בתי מול אביבים,
 וליד השכונתי ומועדון־הספורט כת״השחיה
בע שהיה בבית־הכנסת, ארזים. בית״הספר

כנרת הרבנית כבוד מנהלת גן־ילדים, בר

 של והחגים ליל״השבת תפילות את שריון
בני-קהילתה.

 כדי גברים למניין מצפה הרבנית כבוד אין
 גם כולל מניין אצלה בתפילה. להתחיל

 נולדה לא לדעת, יש זאת שריון, כנרת נשים.
 עם נולדה היא הזה. היפה העברי השם עם
 כשעלתה אך למהדרין, כשר אמריקאי שם

 כרב״ שהוסמכה אחרי שנתיים, לפני ארצה,
המת הרבנים מועצת על-ידי באבוהה, נית,

 כשם לה בחרה בארצות״הברית, קדמים
 סיפק שריון המישפחה שם את כנרת. פרטי

צבר, ישראליים, יורדים של בן הבעל,

בישראל. ולהתגורר לחזור שהחליט
 ברוח התנהלה שריון כנרת עם השיחה

 פתוח ראש עם מראש באתי הרי אני טובה.
 המנסה הרפורמית לתנועה אהדה והרבה
 המסורתית שהיהדות היכן ולעדכן לחדש

שנה. אלפיים מזה השמרים על קופאת
 שכבוד התיאוריות כל עם כמעט הסכמתי

 כי לחלוטין שוכנעתי באוזניי, קבעה הרבנית
 במנהגים לי לבחור זכותי נוחיותי לצורך

 הסכמתי אותם, לקיים לי שנוח ובמצוות
 שמה לא שהרבנית העובדה עם לב אל מלב

ימי- לחשכת השייכים דיני־טהרה על

 ציטטה שהרבנית הפסוקים עם הביניים,
 הממזרות שעניין לי להוכיח כדי באוזניי

 אחרים יפים דברים עוד ועם תופס אינו
 זה כל לחבריה. מציעה הרפורמית שהתנועה

 ואני, הצלם ציון שנסענו, עד ויפה טוב היה
 אחר. סיפור היה כבר זה שם לבית״הכנסת.

 מבנה בית״הכנסת, דלת את פתחה הרבנית
 גדול אחד וחדר אולם־אירועים חלקו מיושן,

 נראה בית־הכנסת כבית״התפילה. המשמש
 שולחן ארון־הקודש, דבר: לכל כבית״כנסת

 של שמות ובו לוח״זיכרון לתורה, העליה
מיל״ ואפילו יוס״הכיפורים מילחמת חללי
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