ספרי

עם

על

גמרא

המדף ,תפילין על הןרוע,

ובבטן בן

ראשון

אחךו  W1*7Wבנות ,הרבה חיה רואן״בלןר רגילה להפתיע.
הכנסת שלה
עקיבא נוביק
ממנה
עשה
ושמע
שבת בבית
על היחסים עם הבעל איתי(״הוא רבנית משהרמשהו") ,על
התמיכה בנישואי גייז ועל
ממש אוסועו,
התקדים הצפוי
הראשון שיוצא לחופשת לידה
כשתהפוך לרב
־+

קיבא
j*/71

Jg&k

צילום:

נוביק

' nK 1p ■iליל הסדר נפל דבר בבית
הכנסת "רמות ציון"בירושלים.
״הרבבהריון״ ,לחשורכלני השו־
$TS1$השורות$TS1$
$DN2$השורות $DN2$האחרונות בין פרק־ התפילה
רות

רואן־בקר חתומה על עתירה טר״ה הדורשתלממן
את רבניהקהילות האורתודוקסים.ולאור
טובלנצח .״אוכולם או אף אחד״ ,היא אומרת.״אני משרתת לא
שלנו ,אלא את כל השכונה .כל אחד כאן
רק את משפחותהקהילה
יודע שאם הוא צריך משהו ,הואיכול
לבוא״.

בכל קהילה מכה־
$TS1$מכהנת$TS1$

השבתות האחרונות,

והשמועה

להבין
נת
$DN2$מכהנת$DN2$

//

m$2ND$תה$2ND$

is

את
אישה

v^k

קןלןמויסקי

ההתרגשות:
בתפקיד

פשטה במהירות.

אחרי הכל ,לא

הרב.למעשה,

חיה

רואךבקר

אפשר
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היא

גם אותה ,כמו

התקדים,

אז הנה ,באתי .עם שקיעת
אני עובר בשערי בית

השמש

באחת

יש לה

סיכוי

הכנסת ״רמותציון״ שבלב הגבעה הצרפ־
$TS1$הצרפתית$TS1$.

תית.
האישה היחידה בישראל שעושה את זה במשרה מלאה.
$DN2$הצרפתית $DN2$.כבר מהרחוב שומעים את השירה ,בעיקרבקולות
m$1ST$תה $1ST$הת־
בפנים ,על הספסל הראשון ,יושבת רואן־בקר בשמלהכחולה נטו־
$TS1$נטולת$TS1$
בחמש השנים האחרונות היא מכהנת כרבה מטעס
גדולה.
שרוולים ובכיפה בוכרית
לת
$DN2$נטולת$DN2$
אולי ,יהיה
(הקונסרבטיבית) .בקרוב,
המסורתית
נועה
דיני רב בהריון.
צורך בכתיבת ספר הלכות חדש
מיד בכניסה מבחין הראש האורתודוקסי שלי בבעיה :כ־ 30
מתפללותומתפללים יש בבית הכנסת ,אבל מניין של גברים
במבט ראשון ,המראה שלהמבלבל .היאלבושה כמו
אין .אפעס ,נראה שלאף אחרמלבדי זה לא מפריע .איתי ,בן
להיראות ,מכנסיים
שאישה אורתודוקסית עשויה
רחבים וכיסוי ראש אופנתי,ועל מדף הספרים שלה
שהטקסט
זוגה של רואן־בקר ,עוברלפני התיבה ומנהיגתפילה

נשיים.

מככבים ספרי גמרא ,תנ״ך ומוסר.לכאורה
למהדרין.
רב אורתודוקסי
שהגישה לבג״ץ נגר
עד שהיא פותחת את הפה .מהעתירה
המרינה ,דרךהתפילין שהיא מניחה בכל בוקר ,ועד תמיכה
אין ספק ,לא מדובר פה
נלהבת בקבלת הומואים כרבנים
אף חובשות כיפה.
בחומרהרגיל .״בכלללא״ ,היא
בתוםהתפילה חלק מהמתפללים יוצאים החוצה ,מציצים בס־
$TS1$בסלולדי$TS1$
מאשרת .״ישהבדלים מחש־
$TS1$מחשבתיים$TS1$
לולדי
$DN2$מחשבתיים $DN2$עקרוניים .אנחנו אמנם מחשיבים את עצמנו מחויבים
בתיים
$DN2$בסלולדי $DN2$לראות מי התקשר .רואן־בקר היא אחת הנשים היחידות
לחוק ,אבל נבדוק ונפתח כל חוקשבעולם ואם יש תקדים ,שינוי
שנשארת עם כיסיי ראש" ,אבל לא כאמירה״ ,היא קוראת את
מהותי במציאות אואפילו רעת מיעוט ,נשנה .למשל הנושא של
מחשבותיי .״נורא מטריד אותי שהכיפה נראית כמו כיסוי ראש.
חשמל בשבת :אנחנו פותחים את המקורות ורואים שכל הנושא
לפעמים אניאפילו לא חובשת אותה ,שלא יחשבוחלילה שאני
מאודמבולבל .האיסור נובע מזה שכתוב׳לא תבעירו אש בכל
מכסה את השיער .זה כיסוי ראש בקטעשוויוני .כמו שגבר מכסה
מושבותיכם׳״.
את הראש ,גםאני״ .הגברשלה ,אגב ,דווקא לא מכסה את ראשו
לנטוע ברכב?
אז מותר
לזה״ ,כדב־
$TS1$כדבריו$TS1$.
להימנע מהשיוך שמתלווה
מחוץלבית הכנסת ,״כדי
שקו־
$TS1$שקובע$TS1$
קונסרבטיבי
יש
ללא
אש,
זה
יחבוש
שייוולד
הבן
האם
ריו.
$DN2$כדבריו$DN2$.
פסק
אבל
ספק.
"לא.
מה,
״אתה
שואל.
אני
כיפה,
לנסוע
עד
יורע
פלואורוסנט כי זה לא אש .אני אישית
$DN2$שקובע $DN2$שמותרלהדליק נורת
עכשיו לא חשבתי עלזה" ,היא מחייכת".התרגלתי לגדלבנות״.
בע
פחות עושה את זה
בשם רוח
הןהולכות עם גופייה?
השבת עדיף עם כמה שפחות
שימוש בחשמל .רק אם נניחהילדים שלי רוצים ללכתלישון
״כן .גם אני הולכת עם גופייה .צניעות זה משהו יחסי למקום
הדליקו את האור ,אני אכבה כרי שיהיה להם חושך בחדר .כי
והם
שאתה נמצא בו .אני לא אלך בבית הכנסת עם בגד ים ,אבל כן
יש כאן

והמנגינות שלה זהים לתפילה האורתודוקסית ,למעט
להגיע,חלקן
שהקהל מעורב .משפחות שלמות ממשיכות
ומתיישבות יחד .למחרת ,בתפילת היוקר מתחדדיםההבדלים
בטליתות ,קוראות בתורהוחלקן
עוד יותר :נשים רבות עטופות
העובדה
ברכב,

בחוףהים".
לי״.
אני יודעת שמותר
היאנולדה למשפחה
מית,
יי
$DN2$רפורמית" $DN2$,אבל לא הבנתי שאני אמורה מתישהולבחור מי אני ,עד
הרבנית
בו71
שהתקבלתי לבית ספר שדה
כמורה־חיילת והייתי צריכהלהחליט
ליום כיפור הזה חיה רואן־בקר נכנסת בתחושה שלתיקון .אחרי
אם ללכת למסלול של תרבות תורנית או לא כלומרלבחור
 64שנים שבהן מדינת ישראל שילמה את שכרם של רבנים אור־
$TS1$אורתודוקסים$TS1$
אםלהדריךטיולים
ולנסוע בשבת" ,אומרת רואן־בקר.״זו הייתה
תודוקסים
$DN2$אורתודוקסים$DN2$בלבד ,קבע השנה בג״ץ שישלהכיר גם ברבני ורבות
תקופה מעצבת ,שבה שאלתי שאלותולמדתי דברים על עצמי.
בסוף בחרתי לא לחלל שבת״.
מועצות אזוריות שאינם אורתודוקסים ולשלם את שכרם .עכשיו

מעורבת,

אבא אורתודוקם ,אמא רפור־
$TS1$רפורמית$TS1$,

"הרבה

מלווית

נרת

שנים

תפילין.
שלי בחלון

הייתי

׳מה

זה

הרבה

בזמן

תי

רואה

את

התפילה

ההשתקפות
ואומרת

הדבר הזה"׳.
חיה

רואן־בקר

בפטולה

ללימודי
קרה,
$DN2$במקרה$DN2$,

רבנות במכון

שכטר

הקונסרבטיבי הגיעה כמעט במ־
$TS1$במקרה$TS1$,

כשחיפשה מהללמודלתואר שני .תוך

חמש שנים יצאה

משם

לרבנות .איתי ,שלו נישאהבגיל
עם תואר ועם הסמכה
בקריירה שלה כאשת דת מהרגע הראשון .ביןלבין הם גם הביאו
ובראש השנה נכנסה
לעולם שלוש בנות עריה ,קשתוכליל
רואן־בקר לחורש התשיעי .בתחזית :הפתעה ,כלומר בן ראשון,
קהילה.
וגם חופשתלידה נדירה כראש
שלושה חודשיםבלי רב? את יודעת איזהבלגןילךבקהילה?
לתורה ,אני מזהיר ,ורואן־בקר צוחקת ,״האמת היא
יעלו
נשים עוד
שאני מאריכהלשמונה חודשים,ותחליף אותי רבה אחרת״.
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מאוחר יותר היא מודה :״זה
חה,
$DN2$משפחה $DN2$,אבל

לדעתי,

דברים

באמת

מאתגר מבחינת חיי משפ־
$TS1$משפחה$TS1$,

השתנו,כולל תפיסות על
שאיןלו

דווקא רב

הורות וקריירה .היום,

יתקשהלהבין חלק

משפחה

תמך

מהצרכים

הקהילה״.
של
הדמית?

רגע ,אז אפ את הרב ,איתי הוא
״הוא רבנית

מתמודדים יחד עם העבודה

משהרמשהו ,ואנחנו

הקהילתיתהתובענית .כשאני יושבת עם זוגותלפני
מכין קפה ,עובר בשקט ומעיר הערות ,וביום שישי הואהולךלסו־
$TS1$לסופר$TS1$
$DN2$לסופר $DN2$ומדבר עם כל השכונה ,ואז חוזר הביתה ומדווח לי מה קורה
פר
בקהילה״.
בקיצור ,הפכת אותולאישה.
חתונה הוא

״הוא אוהב את זה והוא מקסים״.

במסגרתחילופי
בבית הכנסת,

התפקידים ,אני מוצא אותה

קושרתתפילין
לזרועה.

באחד

הבקרים

״הרבה שנים נרתעתי

״אפילו בבת המצווה שלי לא התעטפתיבטלית.
מזה״ ,היא מודה.
תפילין״.
כסטודנטיתלרבנות כבר הייתי חייבת ,אז קניתילי
זה לא הרגישלד קצת משונה?
״מאוד .והרבה שנים הייתי רואה את ההשתקפות שליבחלון
בתפילה ואומרת ׳מה זה הדברהזה?׳ אבל היום עברלי .באיזשהו
מקום אני מרגישה שככהמתלבשיםלתפילה ,שאלההמרים״.

<ענ11

חייבים

בקצב

הזרם הקונסרבטיבינולד באמצע

המאה ה־  19בגרמניה ,כדרך

אמצע בין הזרם הרפורמי ,שדגל
לבין האורתודוקסים ,ששללו
שהפכה מרכזית
המדרשלרבני התנועה הקונסרבטיבית,
בית
ממיליון יהודים ברחבי
מאוד בארה״ב ,והיום היא מונהלמעלה
באי

מחויבות להלכה

היהודית,

כל שינוי .ב־  1886נוסד בניו־יורק

העולם.
המקבילההישראלית שלה ,התנועה

שקמה בסוף

המסורתית

שנות ה־  70קצת יותר קטנה :היום משתייכותאליה 63קהילות
פוליטיות ,כי הממסדבישראל
ברחבי הארץ .״זה בעיקר מסיבות
רואה באורתודוקסיה ברירתמחדל״ ,מסבירה רואן־בקר .״אגב,
בשטח המצב אחר .כמעט כל מי שתשאל פה בשכונה מי הרב
השכונתי ,יגיד לך שזואני״.
אלייך עפ שאלותהלכתיות ואת פוסקת?
אשכרה באיפ
״באים עם בעיות אישיות,

משפחתיותומקצועיות ,ואם מב־
$TS1$מבקשים$TS1$

קשה לי

$DN2$מבקשים$DN2$לשמוע מה עמדתההלכה,
קשים
לנסוע לבית הכנסת בשבת ,כי התשובה
כששואלים אם מותר
היאלא ,אבל אני לא רוצה לתת אותה כי חשוב לי שהם יבואו
לבית הכנסת ,ואני יודעת שאחרת הם ייסעולים .אז אני לא
אגידלמישהו שמותרלנסוע בשבת ,אבל כן אומר שאני חו־
$TS1$חושבת$TS1$
$DN2$חושבת $DN2$שצריךלבוא לבית הכנסת ,ואם צריךלנסוע בשביל זה,
שבת
אני גם פוסקת .הכי

תיסע״.
אבללפי אחד העקרונות המרכזיימ
בתיאולוגיה היהודית ,עמ

ישראל
יותר מאל
הרבנים שלכם.
שרד

בזכות השמירה הקנאיתעל
שנים לא קמ בית דין שהעזלשנות ,עדלוועדת
המנהגימ העתיקים.

״זה שאין מי שהעז,זו לא הוכחה שלא צריך ,וקשהלהשוות
 200השנים האחרונותל־  800שקדמולהן ,כיהעולם השתנה כל
כך הרבה .אנחנו מאמינים שאם הדברים האלה לא יהיו דינמיים,
רלוונטי״.
הם יקפאו .אתה חייבלעמוד בקצב כדי להישאר
ובכל זאת ,גפ אצלכם ישמחלוקותהלכתיות ,למשל בשאלת
הקבלה של רבנים ורבות מהקהילהההומו-לסבית .בישראל
הוחלט רק השנהלהכיר בהם .את תומכת?
״לגמרי״.
את

במשכב זכר?!

"הם לא עושים

משכב זכר.

הפסיקה

שמתירה את זה מתב־
$TS1$מתבססת$TS1$

$DN2$מתבססת $DN2$על כללשלפיו כבוד האדם דוחה איסורים מדרבנן (תקנות
ססת

חכמים ,בניגודלאיסורים מדאורייתא ,כלומר
במקרה של זוג הומואים ,יש איסור יחיד
הומוסקסואליים .כל השאר איסורים מדרבנן.בעיניי,לחייב
מין
ולכן כשא־
$TS1$כשאדם$TS1$
ובלי אינטימיות זו פגיעה בכבודו,
אדםלחיות בשקר
$DN2$כשאדם $DN2$אומר:׳אני חי עם גבר ,אנחנו לא מקיימים משכב זכר אבל
דם
אנחנו כן אינטימיים בדרכיםשונות׳ ,הואיכוללהיות רב והם
להתחתן״.
יכולים
מהתורה

מהתורה ,על

יש מי שיגיד שהתנועה

המסורתית

ע״נ).

קיום יחסי

היא קוריוזשייעלם

תוך

דור או שניים.לדעתך אתם כאן כדי להישאר?
״בארה״ב זה כל כך נפוץ ,ששאלה כזו בכלל לא הייתה
עולה.
ניעלם ,אלא אוטוטו יהיו בישראל גם רבות
לדעתי לא רק שלא
אורתודוקסיות .מתי? אני מעזה לומראפילו עשר שנים .הנה,
תרשום :ב־  2022אני

לחלוטין״.

מאמינה

שתהיה פה

רבה

אורתודוקסית

