
 קיבוצים שני גם הקימה התנועה
 בתי״הכנסת ולוטן. יהל - בערבה

 כמרכזים גם משמשים התנועה של
 גם פועלים ובחלקם קהילתיים,
 פוסק אינו הקהילה רב גגי״ילדים.

 לקהילה כיועץ משמש אך הלכה,
 ולמצוא עת בכל לבוא אפשר ואליו
רוחני. וסעד קשבת אוזן

 ומן הפעילות מן גדול חלק
בהת מושקע התנועה של האנרגיה יי

 השבות חוק לשינוי נמרצת נגדות
 מיהו ״חוק בשמו יותר (הידוע

 עבור סמל משמש החוק יהודי״).
 שנים 10מ״ יותר וכבר התנועה,

 בכל בכנסת להצבעה חוזר שהוא
שנה. חצי

 יעבור שהוא חושב אתה •
בסון!?
 אבל ראשונה, בקריאה יעבור הוא

ושלי שניה לקריאה הלאה ימשיך לא
 מבינים שהפוליטיקאים מניח אני שית.

 כנתק בחוק התיקון של המשמעות את
 מיספר העולם. ליהדות המדינה בין

 על עומד והקונסרבטיבים הרפורמים
 בארצות־ איש. וחצי מיליון משני יותר

מה שהאורתודוכסים אומרים הברית
אחוזים. מ־סו פחות ווים

 לשנות צריך זה למה אבל •
למדינת־ישראל?

 זו המדינה. של לדמותה משנה זה
 יהדות לכל פתוחה מדינה להיות צריכה

ברורה הכרזה הוא החוק פירוש העולם.

 ושימות חמש
 מתחומו דתיות

 אווס בבחיוות,
 לא הזום־הומומ׳

משלו. ושימת הציג
סרגוסטי ענת

מווע מגלה
העולם. יהדות מכל ניתוק על

 מדי מגיירת הרפורמית התנועה
 יש ולאלה איש, 10,000מ־ יותר שנה

הר גדול המיספר שבפועל כך ילדים,
 מיסג־ את להרחיב היא הנטיה יותר. בה
 למדינה, חזון יש אם היהודי. העם רת

 מדינת־ תהיה שזו אותו. לחיות צריך
 לקיע־ מאבק לנו יש ליהודים. מיקלט

האורתודוכסי. המימסד קוע
■ ■ ■

 במימסד מילחמתם מיסגרת ף*
 התנועה אנשי ערכו האורתודוכסי

 מעט לא וגילו תחקירים הרפורמית
מן כספים שקיבלו פיקטיביות עמותות

 שאגודת־יש־ טוענים גם הם המדינה.
 את השוללות רשימות הן וש״ס ראל

 וב־ המדינה, של הדמוקרטי העיקרון
 את לפסול בקשה הגישו זו מיסגרת

והש הימין סיעות אך הרשימות, שתי
למ הפסילה, נגד התאחדו בכנסת מאל
 עב־כרס תיק סיפקו שהרפורמים רות

 רשימות שתי של כוונתן את המוכיח
 על התורה שילטון את להשליט אלה

המדינה.
 נשים איך מבין לא אני היום ״עד
 בית־הדין סמכות את לקבל מוכנות
 לשבת יכולות לא הן שבו הרבני,

 לא אני להעיד. יכולות ולא כדייניות
 לכל מסכים החילוני הציבור איר מכין

 לעצור שצריך תהליך זה הזה. הטירוף
שמ פיתרונות הרבה בהלכה יש אותו.

אחרים." חיים אפשרים
של הכוח נובע ממה אז •
הם?

 הם הפוליטית. במערכת שולטים הם
 טעה בן־גוריון דויד המימסד. מן חלק

 הדת את כשהפקיד גדולה טעות בזמנו
אור יהודים קבוצת ביד־ היהודית

 אלפי של מערכת זו חרדים. תודוכסים
הני נושא כל משגיחי־כשרות, אנשים:
נו כל האישות, דיני נושא כל שואין,

הקבורה. שא
 המיסל־ לדעתך, ומדוע, •
להם? נכנעות גות

תמי את בן־גוריון צריך היה בזמנו
 מדינת־ הקמת בנושא החרדים כת

 בארץ בזה. להילחם קשה היום ישראל.
מיספ־ מבחינה מאיתנו גדולים החרדים
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נחש. בצורת מסוגננת תעלה תוך אל היורד קטן, מפל־מים ובו הקסום
אותנו. להשמיץ דואגים והם רית

 היהודים מוצגים איך מחקר עשיתי
 במדינת־ הלימוד בסיפרי הרפורמים

כמתבו מוצגים שהם וגיליתי ישראל
התנו ישראל, בקודשי כפוגעים ללים,

 רבים לא־ציונית. כתנועה מוצגת עה
 סיל־ הילל שאבא למשל, יודעים, אינם

 הרפורמית, היהדות מנהיג היה בר
רפורמי. רב היה מגנס לב שיהודה

הר התנועה באמת היתה בראשיתה
מחש מתוך לא־ציונית, תנועה פורמית

 של מסר להפיץ כדי גלה שהיהודי בה
 זה ואת יותר, טוב יותר, שווה עולם
 יש היום אבל בגלות. להפיץ צריך

 הרבה תנועה וזאת מאחר הפוך, תהליך
ציונית. יותר

 מיסל־ לגייס מנסים אתם •
בכם? שיתמכו גות

 אבל בכנסת, לובי מפעילים אנחנו
ל מעדיפים הישראלים הפוליטיקאים

 על מדברים אנחנו בפשרות. התעסק
יו פלורליסטית חברה על אידיאלים,

 יכול חבר־כנסת נאיבי. זה ואולי תר,
 להעביר שאסור מאמין שהוא לי לומר

 ואחר־כך, השבות, לחוק התיקון את
ב ולתמוך רעתו את לשנות בהצבעה,

מר מחברי 20ש־£י גילה הוא כי תיקון,
 והקולות דתיים הם שלו המיפלגה כז

 מחדש לבחירתו יותר לו חשובים שלהם
העיקרון. מאשר
לגיטי מחפשים אתם ממי •

מציה?
 של לגיטימציה מחפשים לא אנחנו

 הציבור של אלא האורתודוכסי, הציבור
 או־ לנהל שלנו בזכות שיכיר החילוני,
 אני הכרתנו. על־פי דתי יהודי רח־חיים

 לעזוב הנוטים חילונים שיהודים מצפה
 שלישית, דרך שיש יבינו היהדות את

ליברלית. יהודית אלטרנטיבה
אש היא שלכם התנועה •

ברובה? כנזית
ביהו ראשיתו התנועה של הבסיס

 והוא ',30ה־ בשנות מגרמניה שעלו דים
 מארצות־ שבאו יהודים על־ידי התרחב
 גם שלנו הפעילים בין יש היום הברית.

לכך. דוגמה ואני ישראל ילידי
הוא שלנו שהפוטנציאל היא האמת

ליבר היא שבמקורה הספרדית היהדות
■ ■ ■לית.
 אזרי הגיע הרפורמית התנועה ל ^

 בבית גדל הוא במיקרה. לגמרי
 שלו היחידי והקשר לחלוטין חילוני

 מתפלל שהיה שלו, הסבא היה למסורת
 לא בבית בשכונה. ספרדי בבית״כנסת

 שלחו הוריו והמסורת. המיצוות נשמרו
ש בחיפה, בק ליאו לבית־הספר אותו
 הרפורמית, התנועה של בית־ספר הוא
עקרונותיה. את הכיר ושם

חייך? את שינה זה במה •
החשיבה צורת את ששינה תהליך זה
 נקודת־ ערכית. יותר היא שהיום שלי,

 ודרך יהודית היא החשיבה של המוצא
 למסקנות להגיע אפשר המקורות הבנת

פוליטיות. חברתיות
 שישי בימי בדרו־כלל מתפלל אני
 מרגיש כשאני אחרות ובפעמים ושבת,
צורך.
 בבית־כנ־ מתסלל אתה •
פת?

 זמן מקדיש ואני בבית. בררך־כלל
 לעבודה קשורים שאינם דברים ללימוד

 תפילין, מניח לא אני שלי. היום־יומית
תפי מניח אצלנו בר־מיצווה ילד אבל
 לעם כניסתו את שמסמל כמשהו לין

 ימשיך לא שהוא להניח סביר היהודי.
 מתקשה אני יום־יום. תפילין להניח
 מזוזה כמו בדברים או בתפילין לראות

 בבית. מזוזה לי שיש למרות יהודי, סמל
 לא אבל כשרות, על בבית שומר אני

 מערבבים איננו האורתודוכסי. במובן
 נפרדים כיורים לנו אין אך ובשר, חלב

נפרדות. סכו״ם מערכות או
 סי־ אבל נשמר, היהודי לוח־השנה
 לגמרי, אחר הוא שלנו דור־התפילה

 ולמקום. לזמן הדוק קשר קשור והוא
 אבל כיפה, חובש אני מתפלל כשאני
 נהגו בארצות־הברית מהקהילות בחלק

 בבתי־הכנסת כיפה. ללא להתפלל
ביחד. וגברים נשים יושבים שלנו
שבת? שומרים אתם •

צו־ אש, מדליק במכונית, נוסע אני
■ סדגיסטי עגת עיימת:

)32 בעמזד (המשך


