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איתי. והזדהו שלי בקהילה היו הם לא.
 שתשיאי שיתעקש זוג יימצא אם •

זאת? תעשי אותם,
 בכך, הכרוכות הבעיות כל את יבינו הם אם

שהני מסבירה אני כלל בדרך אבל לא? למה
 אלא כאשה, אני רק לא עורכים, שאנחנו שואין

בארץ. מוכרים לא גבר, רפורמי רב כל גם
 דיני■ על מקסידה את כרכנית •

טהרה?
מתכוונת? את למה דיני־טהרה?

דיני־טהרה? זה מה יודעת לא את •
המת... של טהרה יש דיני־טהרה, מיני כל יש
 של לדיני־טהרה מתכוונת אני •

 וטכילה נקיים ימים שכעה האשה:
כמקווה.
 לא אנחנו לזה. מתייחס לא המתקדם היהודי

 האלה החוקים את להמשיך צורך שום רואים
 עברו בימים חוקקו האלה החוקים לדעתי, היום.

 גברים חודשי. מחזור זה מה הבינו שלא מכיוון
 להיות שהופך דבר שזה ידעו הם מהדם. פחדו
מורא. וחשו חיים
 מדוע ברור באופן מסבירה הדת •

 ולטבול. ימים שבעה לחכות האשה על
 ה־ של החודשי שהמחזור אומרת הדת
 שיכלו ביציות של הפרשה הוא אשה

 הן הפכו שלא ומכיוון לחיים להפוך
 בדת שהמת ומכיוון מתות בבחינת
 זמן כל האשה, גם טמא, הוא היהודית

 החודשי מחזורה בתקופת שהיא
 את תופסת לא את האם טמאה, בבחינת

כך? זה
 את פיסית. לא רוחנית, היא הטומאה בעיניי

שנמצאת שאשה לאבסורד מגיע שזה יודעת

 בשבת אותך מבדיל מה כך, אם •
האורתודוכסי? מהיהודי

בשבת. בגיטארה מנגנים אנחנו
בשבת? לנגן אסור •
 מנגנת ואת במידה סייג. שנקרא מושג יש
 לתקן, אותו. לתקן נוטה את פוקע, מיתר ואיזה

 מיתר אם אנחנו, אז בשבת. אסור וזה לעבוד זה
 רפורמים יש הגיטארה. את מניחים פשוט פוקע,

 מפעילה לא אני מתקליטים. מוסיקה ששומעים
הפטיפון. את

ביום־כיפורים? נוהגת את כיצד •

 צמה, מדליקה, לא נוסעת, לא יהורי. כל כמו
בבית־הכנסת. מבלה
נדרי״? ״כל את קורא מי •
 אחת כל רוצה. את אם יכולה, את גם אחד. כל
 מהתורה, לקרוא שליחת־ציבור, להיות יכולה

ממניין. חלק להיות לתורה, לעלות
הרפור הקהילה קיימת שנים כמה •
רמת־אביב? של מית

בנווה־אביבים שלה בית־הכנבת בפתח שיריון רבנית
לתורה!״ לעלות יכולה אשה ..גם

 או בבית בכלים לגעת יכולה לא חודשי במחזור
 במחזור, כשהן סימן להן שיש נשים. יש בבעלה.

בהן. יגע לא שהבעל סיכה. עונדות הן
 אני הרי כזה? דבר עם אזדהה שאני רוצה את
 טמא דבר שום רואה ולא התהליך. את מבינה
 האורתודוכסים חודשי. מחזור לה שיש באשה

 לא זה נכון. לא זה לשנות. שאי־אפשר טוענים
 אלא להלכה, שקשור מה כל את זורקת שאני
 ויש המודרניים לחיים שמתאימים דברים שיש

שלא. דברים

 ליל־השבת לתפילת מגיעה כשאת •
נוס את בנווה־אביבים, בבית־הכנבת

באוטו? עת
 מדליקה לא שומרת־שבת, אני וחלילה. חס

 בגלל לא אבל נוהגת. לא מבשלת, לא חשמל,
 רוצה שאני בגלל אלא עליי, ציווה שאלוהים

 בשבוע אחד יום ולכן כיהודיה. עצמי את לבטא
 על נלחמת לא לחצים, בלי מתח, בלי חיה אני

 לי שובר וזה העצבנים, הישראלים בכל הכביש
 הופך זה היומיומיים, המשוגעים החיים רצף את
היום. את מקדש זה לאחר, היום את

 נרות, מדליקים חשמל, מדליקים לא אנחנו אז
מרגי פתאום הטבע. למחזוריות בהתאם לחיים

 לא אני מיוחד, זמן שזה בין־השמשות, זה מה שים
 ובפנס־ בנרות מסתפקת אני אור, להדליק רוצה

השמן.
 ולא טלוויזיה רואה לא גם את •

בשבת? רדיו שומעת
לשבת. מתאים לא זה לא. בהחלט לא,
32

 קיימת היא הוותיקות, הקהילות אחת זוהי
שנים. ו 3 כבר
 צפון־ מיוצאי ברובה מורכבת היא •

אמריקה?
בקהי לשבור. רוצה שאני סטריאוטיפ זה לא.

 ספרדים, יש ווזווזים. רק ולא צברים, שליש לה
 שהוא בזה גאה מאד שהוא אחד ויש מזרח עדות

 שבדים של מיעוט לנו ויש שביעי דור טברייני
 מצפון־אמריקה. וכמובן, מדרום־אמריקה ועולים

רשומות. משפחות 70 הכל סך
 שחרית, יום כל מתפללים אתם •

וערבית? מנחה
 כשחוגגים או ובחגים, בלילות־שבת רק לא.

 גם בת־מצווה, כשיש אצלנו, בת־מצווה. או בר
 ביוד לנו שיש יודעת את לתורה. עולות הבנות

בחיפה. בק ליאו התנועה, של תיכון ספר

בשרות? על שומרת את •

 בעולם נוח לא הרי זה למה? •
המודרני.

קשה. זה בחו״ל מאוד. נוח זה בארץ
 חשופת-שרווליס הולכת את •

באדיקות. כשרות על ושומרת
מקיימת. אני אז לי, מתאים זה קשור? זה מה
 מתאימים לא דיני-טהרה למה •

מתאימים? ודיני־כשרות
 שגם בתנאי אותי מפחיד לא המקווה תראי,

של ענייו זה מקווה, זה מה משתתף. היה בן־זוגי

 להיות יכול מקלחת. של עניין לא רוחנית, טהרה
 דרך באיזור רוצה שאני למסקנה אגיע אחד שיום

 חוקי־הטהרה את אכתוב אז במקווה, לטבול
 לי שיש שבגלל עכשיו, שזה כמו כרגע, מחדש.
 לא זה בן־זוגי עם יחסי־מין לי שיהיו אסור מחזור
 בעיניי חן מוצא לא בהחלט זה בעיניי, חן מוצא

 הכשרות, לגבי טמאה. שאני חושב שמישהו
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וה חיים אוכלת שאני לזה רגישות לי נותנת
 שהכשרות מזה חוץ לי. חשובה הזו רגישות
יהדו את לשמור לי עוזרת לשונה, אותי הופכת

 מבזה לא וזה בושה לא זה כשרות על לשמור תי.
במקווה. טבילה כמו

וחלב? לבשר כלים לך יש •
 מוצא וזה משמעת מכניס וזה כלים לי יש כן.

 נאלצת סוכר, מבעיות סובלת אני בעיניי. חן
שומ שאני בגלל ורק קפדנית דיאטה על לשמור

 על לשמור בעיה ל.י היתה לא כשרות על רת
הסו את להוריד צעד עוד כאילו זה כי הדיאטה,

 הכשרות משמעת בגלל רק מהאוכל. כר
הצלחתי.

 זו בשבילי נוצרית. אוכלוסייה בתוך גדלתי
כיהו אותי לייחד כדי בסיסית מאוד דרך היתה
כשרות. על ששמרתי זה דיה,

הדרך? כל לאורך איתך הולך בעלך •
אני רכושי. לא הוא בעלי. לו קוראת לא אני
בן־זוגי. לו קוראת

■ ■ ■
 כוהן בנישואי נוהגים אתם כיצד •

וגרושה?
 זה באמריקה אבל לחתן, לנו אסור בארץ

 גם יש וגרושות, כוהנים מחתנים אחר: סיפור
ללא־יהודיה. יהודי שמשיא מיעוט
 להתנגדות שגורם מה זה אולי •

מר שאתם זה כלפיכם, האורתודוכסים
השני. לכוון חיקים

 אדם אם לקרב. נקרא זה להרחיק? נקרא זה
 ילדיו את לגדל מוכן אבל להתגייר, מוכן לא

לעזור? לא למה אותם? לקרב לא למה כיהודים.
 לא כשהאם היהודית, הדת לפי •

יהודים. לא הילדים יהודיה,
 לא אני זה. את מחשיב שלא אצלנו מיעוט יש

 מעורב. זוג מחתנת הייתי ולא זה עם מסכימה
 צריך אחד כל היהודי. לטקס לעג זה בשבילי

 לא מעורבים זוגות אליי כשבאו גבול. לו שיהיה
 יעצתי. הסברתי, קורם החלטי, לא להם אמרתי

 נישאו שוכנעו, איתי השיחה שאחרי אנשים יש
 בטקס ונישאו התגיירו ואחר־כך אזרחי בטקס
מסכימים שלא רפורמים רבנים יש אבל יהודי,

 כאלה יהודים יש אבל טבעי. לא זה לא. טבעי,
 מהקהילה חלק הם מהם. להתעלם צריך ולא

לס אי־אפשר קיימים. אינם כאילו לנהוג ואסור
 שאי־אפשר צרכים להם יש הדלת. את להם גור

 הטרוסכסואלית. בקהילה למצוא
 בתופעה? נתקלת בארץ •

 לכל פתוחים אנחנו אבל לא, עדיין בארץ
לקהילתנו. אותו נקבל ותמיד הומוסכסואל

שא ברית-המילה ביז ההבדל מה •

מסורתית? לברית־ימילה עורכים תם
 זורקים לא משתתפות, האמהות גם אצלנו

 ברית־ טקס מנהלת כשאני השני. בחדר אותן
 סבתות, סבים, המישפחה, עם יושבת אני מילה,

המסורתי. הטקס על עוברים
מוהלות? נשים אצלכם יש •

 מכירה אני יש. בלוס־אנג׳לס אבל לא, בארץ
 אסור, מה מוהלת, להיות שלומדת אחת רופאה

 מוצא זה ת״יו. עד מאל״ף הכל טכניקה, מותר, מה
 בוחרים והסבתות הסבים הטקס, לגבי בעיניי. חן

 את לסמל בעצמם משהו כותבים או פסוקים
 התינוק אצלנו סנדק, יש המסורתי בטקס היום.
 כלל ובדרך להורים והסבתות מהסבים עובר
 כדי גיבורה מספיק לא אשה אף כי סנדק, הסבא

 רק לא משתתפת, האמא הזה. בטקס לצפות
 עשינו אנחנו שותפה. היא גם הכל אחרי האבא.
לבתנו. ברית
לבת? ברית •

 זה את לציין רצינו אבל דבר, שום חתכנו לא
 בכורה בת לנו ויש אלוהים ובין בינינו ברית שיש

 והיא טקס והיה בחיינו חשוב מאוד משהו וזה
בשבילה. מיוחד גר והדלקנו יין שתתה
מתיכם? את קוברים אתם כיצד •

לא בנושא, התעמקתי לא מומחית, לא אני
כמו נהוג שבארץ חושבת אני הלוויות. ניהלתי

ארון־הקודש ליד שיריון רבנית
שלא דברים ויש המודרניים לחיים שמתאימים דברים -יש

לקהי לא־יהודי זוג לקרב שצריך ואומרים איתי
 הגישה לא וזו שלי הגישה לא זו מקום, מכל לה.
 נישה נגד רובם המתקדמים. הרבנים מועצת של

 פלוראליזם יש שלנו בתנועה אבל אי־תערובת
קיים. זה וגם

רפור שרבנים פלוראליזם כזה יש •
הומוסכסואלים? זוגות משיאים גם מים

 אבל כאלה, רבנים אישי באופן מכירה לא אני
 טקס־נישואין שרוצים הומוסכסואלים זוגות יש

 קטן מיעוט ויש השני כלפי אחד ומחוייבות
 שניים־שלו־ להומוסכסואלים יש אותם. שמשיא

היהו הקהילות לאיגוד ששייכים בתי־כנסת שה
 שהיא בלוס־אנג׳לס רבנית ויש המתקדמות דיות

 ההומוסכסואלית, היהודית הקהילה של רבנית
הומוסכסואלית. לא היא אבל

 זוג להשיא טבעי לך נראה זה •
הומוסכסואלי?

הגו את שורפים לעיתים, בחו״ל, האורתודוכסים.
פה.

לממזרות? יחבכם ומה •
 לא שבנים שאומר אחד פסוק בתנ״ך יש
 את בעיניי מבטל וזה הוריהם חטאי על ייענשו

הממזרות. עניין
 פוקד נאמר הדיברות בעשרת •

בנים... על עוון־אבות
 המשפט שבסוף ותראי הפסוק את שוב תקראי

 עוון־ אלוהים פוקד שונאיו על רק לשונאי. כתוב
 כ״ר, פרק בדברים זאת, לעומת בנים. על אבות
 ובנים בנים על אבות יומתו ״לא כתוב: ט״ו, פסוק

 יומת". בחטאו איש אבותיהם. על יומתו לא
 הוא ה' שרצון הבסיסי, הרעיון את לוקחים ■אנחנו
 בימינו המוסרית הגישה ולכן החברה את לשפר

 להעניש אין אך מוסריות סטיות לגנות שיש היא
 צאצאיו ואת אותו ולהוציא הוריו חטאי על ילד

ישראל. מכלל


