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זאת דוגמה מאוד בולטת, 
כי אנחנו מבינים שזה 
שינוי, כי מאות שנים 
נשים לא עלו לתורה. 
אבל האמת היא שעל פי 
ההלכה זה בגלל 'כבוד 
הציבור', והציבור הוא 
ריבון על כבודו ויכול 
למחול על כבודו"
הרב גוסטבו סורסקי

רק ב־150 השנים האחרונות. עד אז היהדות היתה דבר שונה, מחבק 
יותר ומסורתי יותר", הוא מסביר.

איך בעצם מאשרים  אז  להלכה,  כפוף  הקונסרבטיבי  הזרם  אם 
לנשים לקרוא בתורה?

"זאת דוגמה מאוד בולטת, כי אנחנו מבינים שזה שינוי, כי מאות שנים 
נשים לא עלו לתורה. אבל האמת היא שעל פי ההלכה זה בגלל 'כבוד 
הציבור', והציבור הוא ריבון על כבודו ויכול למחול על כבודו. אני רואה 
את הדברים ככה - אם החיים משולים למסילת רכבת ובית הכנסת לת־

חנת רכבת, אסור שהתחנה תהיה רחוקה מהמסילה. אנחנו חיים במציאות 
שבה נשים לוקחות חלק פעיל שווה עם הגברים בכל תחום אפשרי. נשים 
יכולות להיות נשיאות בבית המשפט העליון או שרת משפטים, וקשה 
להגיד לנשים שמגיעות לקהילה, מחוץ לכותלי בית הכנסת, 'את שווה 

לכולם אבל כאן את פוגעת בכבודו של גבר אם את עולה לתורה'".
איך היחסים עם החרדים? יש לפעמים התנגשויות?

וכנים איתם. למשל, חברה  יש לנו קשרים מאוד טובים  "ממש לא. 
אותנו  מקבלים  הם  לדעתי,  בארץ  מהטובות  שהיא  באשקלון,  קדישא 
ומכבדים אותנו. אני תמיד מרגיש מאוד בנוח איתם כשאני צריך לקיים 
טקסים שם. לדוגמה, בחברה קדישא מבקשים מהציבור שמגיע ללוויה 
לשמור על הפרדה - נשים בצד אחד וגברים בצד אחר. אם אנחנו מנה־

לים לוויה, אף אחד לא יבקש את זה, כי יודעים שזו לא דרכנו".
האם תחתן יהודי וגויה?

"אני לא אערוך טקס כזה אלא אם כן היא תעבור גיור. אין לי שום 
עניין של אפליה, אבל אי אפשר למסד קשר בין בני זוג בעלי מסורות 
דתיות שונות תחת מסורת אחת. אתה רוצה למסד את הקשר הזה בק־

רב מסורת שאתה לא מכיר בה ולא חלק ממנה. אם אתה רוצה שהקשר 
 ."שלך ימוסד דרך היהדות, אתה צריך לעבור גיור
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המשך מהעמוד הקודם

מאחורי וילון? יש לי בעיה 
אישית עם זה, כי אני באמת 

מרגישה ניתוק ממה שקורה. אני 
מרגישה את זה דווקא כשזה 
אירוע משפחתי - אז, בדרך 
כלל, אני מגיעה לבתי כנסת 

אורתודוקסיים, ואני מרגישה 
שאני לא משתתפת בשמחה"
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