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הדתבחייעכשוויותוטוניותםנםות

אמייקהיהודישל
במאהשרקדומניימינו.שלאמריקהביהדותהזרמיםעלנייןקצרההערהאדקים

עםאמריקהיהודיהשלימוהאחרונים,בעשוריםרקמסוימיםובחוניםהעשרים,

היובלותשלושתבמרוצתהזאתבארץשהתפתחכפיבחייהם,הדתיהפלורליזם

כיווןאובדןהיהודיםבקרבהדתיותהתנועותבריבויראוקודמיםדורותהאחרונים.

ייכללוייז,מאיריצחקשלאמריקה"יימנהנעליה.להתנברשצרידחולהרעהחולף,

 I1ליירקונססרוקציוניזםהראשונהוהגירסהשכסרלסולומון ) Catholic Israel (ישראל"

יהודיחזוןסביבאמריקהיהודיליכודהיתההסופיתמסרתםקפלן,מרדכינוסח

שוואדמיונותכיוםנםמספחיםאורתודוקסיםמנהיגיםאלהאישלהם.-אחד

ןהדתיהתרבותיהפל~רליזםדברנושאיבהשפעתבאחרונה,אבלדומים.נצחןניים

יתרונותאתלהעריךהכתר-מלחמתיתבתקופהאמריקהיהודילמדובכללה,באומה

שלהגניוסאתאיתרוהםלסגולה,ממגרעתערכובשינויהדתיים.בחייהםהפלורליזם

נסעןכךהדתיות,האופציותריבויצורותיה.בריבויהאמריקניתהיהודיתההוויה

יחידהמונוליתיתהשקפהששוםבאופןבאמריקההיהודייםהחייםאתחיזקעכשיו,

הואכןהאמריקנית,הפרוסססנסיותאתהזרמיםלמבחרשישכפילעשותו.יכלהלא

זכהכןעלאשרהיהודיים.החייםאתגם-זהמשכנעסיעוןעל-פי-חישל

ולהערכה.להתקבלותהיהודיהדתיהפלורליזםבאחרונה

סףעלהיהודיותהדתיותהתנועותכלאתהמאתנרותבעיותלחמשאפנהמכאן

היהודייםבחייםומנמותייבעיותנושאעלבכיניסדברייעלמבוססכאוסרנהרפיפ'שלמאמר
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בירתרהנודערתהמחלוקותולא-יהודים!יהודיםביןהמבדילהגבולמהוהאחת,כאן:

ליהדות,אותםניירוסמרימיםשרבניםאדם,בנירבברתבניור.מתמקדרתהזהמהסרג

הגברלות.בבעייתקשררןתאחררתסוגירתגםביהדרתם.מכיריםאינםאחריםרבנים

כלל(בדרדהלא-מגריריםהלא-יהןדיםבבעייתמתחבסרתרבותרפורמיותקהילרת

להסבותמצפיםובתמורהלבתי-כנסתשמצסרפיםיהודים/יות)שלזוגבני/ות

מנהיגותתפקידילמלאכאלהלא-יהודיםיכוליםהאםמלאים.לחבריםהשמורות

לשמשאוסקסי-הדתועדתראשלהיותלא-יהרדייכולהאםבית-הכנסת?במסגרת

שניחוקיבאורחליצררבית-כנסתיכרלהאםלא,ואםבבית-כנסת!ראש-קהל

המעשיםמההשאלה,עומדתולבסוףיהרדים?ולאיהודיםשל-מתפלליםמעמדרת

היהודית.לקהילהמחוץאליהודילהוציאהעלולים

דיןמהלקר?"יימעבראלאדםדרחקתבישראמרנההאם

ברדהיססיים?בפרלחניםעסירקארנשיתאלרהותעבודת

כלבלתי-חוקית!אןבלתי-מוסריתהתנהגותדיןמה

קשות,גבולשאליתמעורריםהזהמסוגהמקרים

ימינושלבאמריקההיהודייםהדתייםשהזרמים

עמהן.מתמרדדים

לקןריםנרגעתהגברלותסוגייתשלאחרתצורה

יהודימזן.זןהדתיןתתנרעןתינןאתהמבדילים

מישהואלאאינוהאם-רקונססריקציןניססיאירפירמיקןנסרןוסיב,ואורתודוקסי,

אמת,גבןלותקיימיםשמאאןשלו?לזרםהמסןנףלבית-כנסתמס-חבריםשמשלם

האםהאררתןדוקסיה?גברלרתלמשל,מהם,לקיימם.שחרבהרפולחניים,אידיאולוגיים

האםאןרתרדרקסי!יהודיולהיחשבלהוסיףההלכהחוקיאתשמפריהודייכול

שהינםססודנסיםעםלהשליםהאורתודוקסיתיוניברסיסיייה"ישיבהיכןלה

שאיןהןמניססי,קהליכןלהאם-הרפןרמיתובתנןעהבגלוי?הומוסקסואלים

הרפורמיותהקהילותמ"איחודלחלקלהיחשבשלר,הדתיבפולחןאלןהים

הדתיןתהתנוערתכלאתמסרידותוזהותגבולשלדרמותבעיותבאמריקה?"

התעקשוהיהודיס

בךטוךיקהלהדגיש

והיהדותשהאמךיקניות

בידירבששוזצוערות

בארצות-הברית.היהודיות

היהודייםבחייםביןתרהעתיקההבעיהאוליאמריקה.ששמההבעיה . 3

עםיהדרתליישבניתןהאםהשאלה-עצמהאמריקהשלזוהיאבאמריקה

בסביבהלשרודכרחהיהדותתאזורלאשמאאותההמלוןהןהפחדאמריקניות,

שאלוהנרצריםגםלהיאמר:האמתניתנהאבלןהחןפשית.הפתוחההאמריקנית

ותרבות"יינצרותביןהנודעבמתחכמשתקףאמריקה,עםדתםמתיישבתאםעצמם,

שזיעזעההאמריקניזםעלבמחלוקתאולתארו,הפליא ) Niebuhr (ניבורשריינהןלד

התייחסןתשניםבמשדהיתהלאהיהודיהצדמןאןלםהקתולית.הכנסייהאתבעבר

האתגר,עםבגלןילהתמודדתחתהכחשה.שלבאססרסגיהנתקלהזןלבעיה.פומבית

בששוןצועדותןהיהדותשהאמריקניותובפולחןברסןריקהלהדגישהיהודיםהתעקשי

דברארתוהו<ייבמהיתן")השתייםכילסעוןכדיעדשהרחיקימיאףוהיובי.דיד

נפרץ.חיזייונהיןןיהרדייםאמריקנייםסמליםעירובשתיארורציורים
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מאהבמשדבארמיקההיהודייסבחייסחשובתפקידשמילאזה,סינתיזה"ייפולחו

השישיםלשנותשנלווהנרחבוהניכורהאשליותהתנפצותעם-התחלףויותר,שניס

בכיווניסמושכותוהאמריקניותשהיהדותבתחושהמתיחות,שלברסוריקה-

המקרהאחרות.מפזורותכללשונהאמריקהאיושמאחשש,בלווייתמנוגדיס,

דודג'רס",אנג'לסה"לוסמו ) Koufax (קופקססנדיהבייזבולכוכבשלהמפורסס

קדושתשמירתלביוסיריז"ה"וורלדבאליפותהפתיחהזריקתביו-1965בשהתחבס

חג-המולדאשוחיהצבתעלהוויכוחיםהבעיה.אתלסמלהיסיבהכיפורים,יום

שלהיתהלאשהבעיההוכיחו,הציבורייםבבתי-הספרהדתלימודיועלבכיכרות

איבדוובמקביליהודיים,יומייםבתי-ספרבמספרהמדהיםהגידוללבדו.קופקס

אתמדגישיםבאמריקההציבורייםבתי-הספרבמערכתרביםיהודיםשלאמונם

יהודייםיומייסבתי-ספרנחשבוהקודםהיהודיהדורבעינישחלה.התמורהעומק

מצביעותבבתי-הכנסתהנערכותהממשללשלוםהתפילותנםלייבלתי-אמריקניים".

השוואתהיהודיים.הדתייםהזרמיםכלאתהחוצהאמריקה,כלפיחדשהגישהעל

העכשוויותשהתפילותמגלהקודמיםבדורותשנאמרואלועםהנוכחיותהתפילות

להפתיעכדיעדרבותאורתודוקסיותקהילותואילוממוקדות,ופחותקצרותיותר

האםאירופה.מלכילשליםבמקורהשחוברההמסורתיתהתפילהלאמירתחזרו

ביומתחקייסהאםמקלס!בהומצאושיהודיםאחריתמפזירותאמריקהשונה

מהשאליתחלקאלהלמדינה!היהדותשלהראוייחסהמהולאמריקניות?יהדות

כיום.עמהומתמודדבאמריקההיהודישהקיוםהמרכזיות

בפניעימדתבארמיקה,האחרותהדתותככלהיהדות,זמננו.תרבותלשהבעיה • 4

ביהדות.רבותמקודשותאמונותישירותהנוגדתזמננו,תרבותשמציבההאתגר

ו"ערכיםחדשיםמשפחהדפוסיולסביות,הומוסקסואליםזכויותהמינית,החרות

האםהשאלה,עםולהתעמתלשובאמריקהיהדותאתמאלציםאחריםמודרניים"

הרפורמיתשהיהדותמפתיעזהאיולה.להתנגדאוהזמולתרבותלהסתגל

התנועהואילוזובשאלההליברליתהגישהאתאימצהוהרקונססריקציונית

אינוהזרמיםמואחדאףדברשללאמיתואבלשמרנות.יתרגילתההאורתודוקסית

לקבליכולאינןמהםאחדואףזמננותרבותשמציבההאתגרמולהימלסיכול

כלאתהחוצההשאלהןהאי-מוסריים.הנהנתנייםהפאגאנייס,מתכוניהאתבמלואם

הסתגלותביוהקואתלהתוותהיכוזו:היאבאמריקההיהודיותהדתיותהתנועות

היהוידים?הדתחייאתמחלישותואילומחזקותפשריתאילולהתנגדות?

S • האחרונותהשנים 35תקופתשלהמרשימיםמסימניהאחדהקיטוב.בעיית

לעמודלפניםשנחשב ,) mainstream (החיוני"ייהמרכזשקיעתהיאבארצות-הברית

מאיימותכדאחרשהתחיללוהתרבות""מלחמיתהאמריקנית.החברהשלהתווד

אירעהמקבילההתפתחותמעיואידיאולוגיים,קוויםלאורדהאומהאתלפלג

הקונסרווסיביהזרם-שלניהחיוני"המרכז IIהאמריקנית,ביהדותגםבאחרונה

אומה II ,ורסהיימרגיקכהגדרתנעשים,אנוויותריותרבירידה,היאגםנמצא-

היהודיים,הדתייםהזרמיםביוהיחסיםאתרקלאכיוםמאפייוהקיסובחצויה",
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ביהדןתבאןרתןדןקסיה,-נפנהאשרבכלזרם.כלבתןככיהיחסיםאתנםאלא

ימיןביןהקרע-הרקןנסטרןקציןניןבזרםהרפןרמיתביהדןתהקןנסרןןטיבית,

עולההמרכז,ונעלםהרטוריקהשמסלימהככלנשיר,ופחותפחןתנראהושמאל

היהודייםהחייםשלהנוכחיהמבנהאתולקווםלהוסיףניתןהאםהשאלה

ברהששמאאוהשווהעמקאתולשקםפשרותלממשניתןהאםבאמריקה?

בלתי-נמנע!

יהדרתאתהמבדיליםהיכרתוריחמישהעלואצביענריםולאתלבעירתאניחכאו

שלהלןהחמישהאבלנוספים,תוויםלמנותנתןרשוב:שנים,לפנישהיכרנומזוימינו

במיוח.דחשוביםלינראיםולפיכךבאמריקההיהרדייםהחייםזרמיכלאתחוצים

רישומהאתהטביעהבאמריקההפמיניסטיתהתנועההנשים.בתפקידהשינויא.

לובביץ'בחסידרתשאפילולהוכיחניתןהאורתרדוקסיה,לרברתזרמיה,כלעלביהדות

זותנועהשלנשיםאספתמבעבר,משמעותייותרהרבהתפקידנשיםכיוםממלאות

שםתפסוקלהולשעההלובביצ'יםמרכזשלהראשיבבית-הכנסתבמופנן,התכנסה,

היהודייםבחייםשחלרהתמררותמכלכימשער,אניהגברים,מקוםאתהנשים

מכרלן.המשמעךתיתזותימצאהאחרונים,בעשוריםבאמריקה

מובחנתבאמריקההיהודייםהזרמיםקשתררחבלכלהפורמליןת.שקיעתב.

הבימהאתהפאר,אתשהדגישההעברשלהפורמליותזניחתהאחררנותבשנים

רשמיות,להיעדרותזוזה-ההודמשריהגדוליםבתי-הכנסתאתגבהת,המרהקדמית

האנטי-אסתטיותוחום,רעותשלאקליםבהשרייתמונברולענייןהפארלאי-דהנשת

תרבות-הנגדהשפעתאתמשקפת ,) Prel(נפרלריב-אלןאותהשמכנהכפיהזאת,

היאהאמריקנית.החברהרחביל <Zבהפורמליותמןלהינתקיתומקבילההאמריקנית

ואתאמריקהוחניכיאמריקהילידירבניםשלהשפעתםהתחזקיתאתמציינתאף

ועםאירופהחניכירבניםעםבהשקפותיהםהמזוהיםממנהניםלהשתחררמאבקם

אניות,ויקטורימידות

בנושאיםאמריקניםיהודיםשמגליםהחדשלענייןהרוחניות.שלמחדשגילויהג.

דתיתשלרישימןבחסידות,ההתחדשותרבים,שורשיםברוחניות,הקשורים

אתאחתלאעמהםשמביאיםגריםשללחצםסהמים,תרבותמורשתסאיאניית,

כל-יתבביניותבמדעהאמוןוהתערערותהקידמת,אמונתםשלהרוחניותהמצוקות

בחייםהזרמים,חוצההרוחנ,יהלהטהתגברותמאחורינמצאיםואחריםאלה

ידייםשיליבועדמסורתשומריאצלארכנישבירך"יימילמןריפויטקסיהיהודיים.

אתכולםמשקפיםמרוכזת,ודומייהמחולנגינה,וכןרפורמיותחברותותבאי-אלה

גילוייהאבלונשים,צעיריםבקרבבמיוחדניכרתהמגמההחדשה.הרוחניתהמודעות

נפרץ.חיזיוןהם

שלוהולכתגוברתהפרטהמולידההפרבריםאלהכרךמוהתנועהההפרטה.ד.

הרחובבנוףבגאווההתנשאושבעברבתי-כנסת,באמריקה.היהודייםהדתחיי

חשובותנהיווהאינטימיותהמשפחהבפרברים.חורשותבלבכיוםנחבאיםהראש,י
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ויותריותרהנערכיםמחזור-חיים,בטקסיבמיוחדבולטתזומגמההקהילה.מןיותר

בקהליםכולה.הקהילהבמסגרתעודולאקרוביםוידידיםמשפחהבמחיצת

מיועדיםבמהותם,פרטייםוהבת-מצווההבר-מצווהטקסיכלנהיוהרפורמיים

הקידושנערכיםואורתודוקסייםקונסרווטיבייםבקהליםולידידים.משפחהלקרובי

קטניםקהלי-מתפלליםוריבויחבורותהיווצרותדומה.במתכונתוקבלת-הפנים

בפועלהריהקהילתי,הענייןאתמדגישיםעודםאלהכיואףזו.מגמהמחזקים

המורחבתלמשפחהייתחליףשולווייס)הרולדשלהקולעהסברוולפיהםמשמשים

הסחופה".

לאמונתבני-האדםהשתייכוהזאת,בארץלפנים,להסכמה.ממוצאהמעברה.

שלענייןיותרהיאהדתיתהזיקהכיוםמוצאם.קבעהדתיתזהותםאתהוריהם.

בחרגאלופ)גיורגיועל-פירביעיאמריקניכלבחירה.

בה.שגודלמזושונהבעדהאובדתאחתפעםלפחות

יהודיםביהדות.גםשכיחההיאכזאתעדה"ייהחלפת סטטית.אינהאמונתנו

בהתמדהלענותעליה

חדשים,אתנריםעל

נאחדופנימייםחיצוניים

הדתיתבזיקתםבעצמםיבחרוכימצפיםבזמננו

הוריהם.מבחירתמאודשונהרביםבמקריםובחירתם

מענייורישוםהותירלהסכמהממוצאהזההמעבר

בשניםהאורתודוקסית.ביהדותמעטאךומובחןבמיוחד

בחוגיםשחלהעצומהלשחיקהעדיםהיינוהאחרונות

למהודומהדיןהואכאילובמנהגלדבוקיששלפיהזואבותינו",יימנהגבתפיסתאלה

לבחוראורתודןקסיםצעיריםבנכונותלעלייהלכךובמקביליימוצא"),לושקראנו

הוריהם.ממנהגייותרומחמיריםשוניםרביםבמקרים(ייהסכמה"),חדשיםבמנהגים

(ישגיורעלבדיוניםתכופותניכרלהסכמהממוצאהמעברהלא-אורתודוקסיםבקרב

שליותרנרחבתרטוריתלהדגשהשגלשובחירהיי)מתוךיייהודיםלביטוילבשלים

בחירה'!מתוךיהודיםייכולנוברעיוןומתמצההחובהרטוריקתלעומתהבחירה

יהודיהיותספורות:דוגמאותרקאצייןבחשיבותן.מפליגותהשלכותהזאתלתמורה

הדםסוגלקבוצתכמולצמיתותליהדותשייךכזהיהודיבר-השבה;אינומוצאעל-פי

בחירהשלענייןלגמרי,בר-השבההואהסכמהעל-פייהודיהיותזהלעומתשלו.

יהודיאליהודיייחוסיוחסי,ןשלדימוימעוררמוצאעל-פייהודיהיותגרידא.

מחויבותנישואים:שלדימוימעלההסכמהמתוךיהידיהיותדם.קשריבאמצעות

היהדותעתידאתתולהמוצאעל-פייהודיהיותגירושים.אולימחראבלהיום,

הסכמהעל-פייהודיהיותלעולם.יהודיםשמביאיםהילדיםבמספרבהולדה,בעיקר

בהם.ולהחזיקחסידיםלמשוךביכילתובדביקות,בגיורהיהדותעתידאתקושר

הזאתהתזוזהמשמעויותעלדעתןאתלתתעתהרקמתחילותהדתיותתנועותינו

כבירות.הןהאפשריותההשלכותלדעת,ילהסכמה.ממוצא

מחדשלהעריךהדבריםלנומאפשריםמקווה,אניכךלפחות,לנו?אומרזהכלמה *
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לענותעליהסססית.אינהאמונתנובאמריקה.היהודייםהחייםשלהדינמיסיבםאת

שהחייםהוא,הדברמשמעכאחד.ופנימייםחיצונייםחדשים,אתגריםעלבהתמדה

הגניןסאתמבליסגםזהדבראבלגבוהה,מתחברמתמתנהליםבאמריקההיהודיים

אותםעםלהתמודדשונותובדרכיםבמהירותנחלץשתמידהאמריקניתהיהדותשל

אמריקהשלוהתחרותיהפתוחהדתותבשוקעמהםאי-התמודדותכיאתגרים;

קץ,תחזיותאין-ספורולנוכחהסיכוייםכלשכנגדהעובדה,אסון.להמיסעלולה

תנועותינוכלשליכולתןבשבחמדברתחדשים,נוהיםלמצואהיהדותמוסיפה

מועיליםלקחיםולהפיקזולתן,ושלשלהןהעבר,משגיאותללמודלהתחדש,הדתיות

תנועתשלרישומההחייאתכמו:זולתן,ושלשלהןהיותר-יצירתיותההצלחותמן

מחנות-הקיץמפעלהצלחתהאורתודוקסית;היהדותשלמסיודהיום,שלבתי-הספר

היהדותתפיסתאתהרקונססרוקציוניססיםהדגשתהקונסרווסיבית;התנועהשל

הנשים.שוויוןואתהחברתיהצדקאתהרפורמיתהתנועההדגשתאוכוללת;כתרבות

שלבשעהאבלורבים.כאלה,גםהיו-כשלונותשלבמשמעותםממעיסאינני

יותרשחשובסבורניבאמריקה,היהודיתבקהילהעצמייםוספקותניכרתפסימיות

אמריקה,יהדותשליכולתהאתנסעלולהעלותהעברהצלחותאתלבאללשים

בנסיבותשינויכלעםעצמה,אתולהמציאולשובלהתחדשהיססוריים,במונחים

הנאבקתהאמריקנית,ליהדותוהכוונההשראהלשמשזהניתוחעשויואוליקיומה.

לה.מעברואףואחתהעשריםהמאהאלקדימהוצופהאתגריםשלחדשהמסכתעם
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מאהבמשךבאמריקההיהודייםבחייםחשובתפקידשמילאזה,סינתיזה"ייפולחן

השישיםלשנותשנלווהנרחבוהניכורהאשליותהתנפצותעם-התחלףויותר,שנים

בכיווניםמושכותוהאמריקניותשהיהדותבתחושהמתיחות,שלברטוריקה-

המקרהאחרות.מפזורותכללשונהאמריקהאיןשמאחשש,בלווייתמנוגדים,

דודג'רס",אנג'לסה"לוסמן ) Koufax (קופקססנדיהבייזבולכוכבשלהמפורסם

קדושתשמירתלביןסיריז"ה"וורלדבאליפותהפתיחהזריקתבין-1965בשהתחבט

חג-המולדאשוחיהצבתעלהוויכוחיםהבעיה.אתלסמלהיטיבהכיפורים,יום

שלהיתהלאשהבעיההוכיחו,הציבורייםבבתי-הספרהדתלימודיועלבכיכרות

אובדןובמקביליהודיים,יומייםבתי-ספרבמספרהמדהיםהגידוללבדו.קופקס

אתמדגישיםבאמריקההציבורייםבתי-הסרפבמערכתרביםיהודיםשלאומנם

יהודייםיומייםבתי-ספרנחשבוהקודםהיהודיהדורבעינישחלה.התמורהעומק

מצביעותבבתי-הכנסתהנערכותהממשללשלוםהתפילותגםלייבלתי-אמריקניים".

השוואתהיהודיים.הדתייםהזרמיםכלאתהחוצהאמריקה,כלפיחדשהגישהעל

העכשוויותשהתפילותמגלהקודמיםבדורותשנאמרואלועםהנוכחיותהתפילות

להפתיעכדיעדרבותאורתודוקסיותקהילותואילוממוקדות,ופחותקצרותיותר

האםאירופה.מלכילשלוםבמקורהשחוברההמסורתיתהתפילהלאמירתחזרו

ביןמתחקייםהאםמקלט?בהןמצאושיהודיםאחרותמפזורותאמריקהשונה

מהשאלותחלקאלהלמדינה?היהדותשלהראוייחסהמהולאמריקניות?יהדות

כיום.עמהןמתמודדבאמריקההיהודישהקיוםהמרכזיות

בפניעומדתבאמריקה,האחרותות mהככלהיהדות,זמננו.תרבותלשהבעיה . 4

ביהדות.רבותמקודשותאמונותישירותהנוגדתזמננו,תרבותשמציבההאתגר

ו"ערכיםחדשיםמשפחהדפוסיולסביות,הומוסקסואליםזכויותהמינית,החרות

האםהשאלה,עםולהתעמתלשובאמריקהיהדותאתמאלציםאחריםומדרניים"

הרפורמיתשהיהדותמפתיעזהאיןלה.להתנגדאוהזמןלתרבותלהסתגל

התנועהואילוזובשאלההליברליתהגישהאתאימצהוהרקונסטרוקציונית

אינוהזרמיםמןאחדאףדברשללאמיתואבלשמרנות.יתרגילתההאורתודוקסית

לקבליכולאינומהםאחדואףזמננותרבותשמציבההאתגרמןלהימלטיכול

כלאתהחוצההשאלהוהאי-מוסריים.הנהתננייםהפאגאניים,מתכוניהאתבמלואם

הסתגלותביוהקואתלהתוותהיכןזו:היאבאמריקההיהודיותהדתיותהתנועות

היהודיים?הדתחייאתמחלישותואילומחזקותפשרותאילולהתנגדות?

S . האחרונותהשנים 35תקופתשלהמרשימיםמסימניהאחדקהיטוב.בעיית

לעמודלפניםשנחשב ,) mainstream (החיוניייייהמרכזשקיעתהיאבארצות-הברית

מאיימותכךאחרשהתחוללוהתרבות"יימלחמותהאמריקנית.החברהשלהתווך

אירעהמקבילההתפתחותמעיואידיאולוגיים.קוויםלאורךהאומהאתלפלג

הקונסרווטיביהזרם-שלנוהחיוניייייהמרכזהאמריקנית.ביהדותגםבאחרונה

ייאומהורטהיימר,גיקכהגדרתנעשים,אנוויותריותרבירידה.הואגםנמצא-

היהודיים,הדתייםהזרמיםבי(היחסיםאתרקלאכיוםמאפייןהקיטובחצויה."
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כיהדותכאורתודוקסיה,-נפנהאשרככלזרם,כלכתוככיהיחסיםאתגםאלא

ימיוכיוהקרע-הרקונסטרוקציוניובזרםהרפורמיתביהדותהקונסרווטיבית,

עולההמרכז,ונעלםהרטוריקהשמסלימהככלגשיר,ופחותפחותנראהושמאל

היהודייםהחייםשלהנוכחיהמבנהאתולקייםלהוסיףניתוהאםהשאלה

השברשמאאוהשווהעמקאתולשקםפשרותלממשניתוהאםבאמריקה!

בלתי"נמנע!

יהדותאתהמבדיליםהיכרתוויחמישהעלואצביעולאתגריםלבעיותאניחכאך

שלהלוהחמישהאבלנוספים,תוויםלמנותנתוושוב:שנים,לפנישהיכרנומזוימינו

במיוחד,חשוביםלינראיםולפיכךבאמריקההיהודייםהחייםזרמיכלאתחוצים

רישומהאתהטביעהבאמריקההפמיניססיתהתנועההנשים.בתפקידהשינויא.

לובביץ'בחסידותשאפילולהוכיחניתךהאורתודוקסיה,לרמתזרמיה,כלעלביהדות

זותנועהשלנשיםאספתמכעבר,משמעותייותרהרבהתפקידנשיםכיוםממלאות

שםתפסוקלהולשעההלובביצ'יםמרכזשלהראשיבבית-הכנסתבמופגו,התכנסה,

היהודייםבחייםשחלוהתמורותמכלכימשער,אניהגכרים,מקוםאתהנשים

מכולך,המשמעותיתזותימצאהאחרונים,בעשוריםבאמריקה

מוכחנתבאמריקההיהודייםהזרמיםקשתרוחבלכלהפורמליות.שקיעתב.

הבימהאתהפאר,אתשהדגישההעברשלהפורמליותזניחתהאחרונותבשנים

רשמיות,להיעדרותזוזה-ההודמשריהגדוליםבתי-הכנסתאתהמוגבהת,הקדמית

האנטי-אסתסיותוחום.רעותשלאקליםבהשרייתמוגכרולענייךהפארלאי-הדגשת

תרבות-הנגדהשפעתאתמשקפת ,) Prell (פרלריב-אלךאותהשמכנהכפיהזאת,

היאהאמריקנית.החברהרחביל ZJבהפורמליותמךלהינתקותומקבילההאמריקנית

ואתאמריקהוחניכיאמריקהילידירבניםשלהשפעתםהתחזקותאתמציינתאף

ועםאירופהחניכירכניםעםבהשקפותיהםהמזוהיםממנהגיםלהשתחררמאבקם

אניות.ויקטורימידות

בנושאיםאמריקניםיהודיםשמגליםהחדשלענייוהרוחניות.שלמחדשגילויהג.

דתותשלרישומךבחסידות,ההתחדשותרבים:שורשיםברוחניות,הקשורים

אתאחתלאעמהםשמביאיםגריםשללחצםהסמים,תרבותמורשתאסיאניות,

כל-ובתבוניותבמדעהאמוךוהתערערותהקודמת,אמונתםשלהרוחניותהמצוקות

בחייםהזרמים,חוצההרוחני,הלהטהתגברותמאחורינמצאיםואחריםאלה

ידייםשילובועדמסורתשומריאצלארכנישבירך"יימילמוריפויסקסיהיהודיים.

אתכולםמשקפיםמרוכזת,ודומייהמחולנגינה,וכךרפורמייתחברותותבאי-אלה

גילוייהאבלונשים,צעיריםבקרבבמיוחדניכרתהמגמההחדשה.הרוחניתהמודעות

נפרץ.חיזיוךהם

שלוהולכתגוברתהפרטהמולידההפרבריםאלהכרךמךהתנועהההפרטה.ד.

הרחובבנוףבגאווההתנשאושבעברבתי"כנסת,באמריקה.היהודייםהדתחיי

חשובותנהיווהאינסימיותהמשפחהבפרברים.חורשותבלבכיוםנחבאיםהראשי,
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ויותריותרהנערכיםמחזור-חיים,בסקסיבמיוחדבולסתזומגמההקהילה.מןיותר

בקהליםכולה.הקהילהבמסגרתעודולאקרוביםוידידיםמשפחהבמחיצת

מיועדיםבמהותם,פרסייםוהבת-מצווההבר-מצווהסקסיכלנהיוהרפורמיים

הקידושנערכיםואורתודוקסייםקןנסרןןסיבייםבקהליםןלידידים.משפחהלקרובי

קסניםקהלי-מתפלליםוריבויחבורותהיןוצרותדןמה.במתכונתוקבלת-הפנים

בפועלהריהקהילתי,הענייןאתמדגישיםעודםאלהכיואףזו.מגמהמחזקים

המורחבתלמשפחהייתחליףשןלווייס)הרולדשלהקןלעהסברו(לפיהםמשמשים

הסחופה."

סטטית.אינהאמונתנו

בהתמדהלענותעליה

חדשים,אתנריםעל

לאמונתבני-האדםהשתייכוהזאת,בארץלפנים,להסכמה.ממוצאהמעברה.

שלענייןיותרהיאהדתיתהזיקהכיוםמוצאם.קבעהדתיתזהותםאתהוריהם.

בחרגאלופ)ג'ורגי(על-פירביעיאמריקניכלבחירה.

בה.שגודלמזןשונהבעדהאובדתאחתפעםלפחות

יהןדיםביהדןת.גםשכיחההיאכזאתעדה"ייהחלפת

הדתיתבזיקתםבעצמםיבחרןכימצפיםבזמננן

הוריהם.מבחירתמאודשונהרביםבמקריםןבחירתם

נאחדופנימייםחיצוניים
מענייורישוםהןתירלהסכמהממןצאהזההמעבר

בשניםהאןרתןדןקסית.ביהדותמעסאךומןבחןבמיוחד

בחוגיםשחלהעצומהלשחיקהעדיםהיינוהאחרונות

למה(דומהדיוהואכאילובמנהגלדבוקיששלפיהזוינן",אבותיימנהגבתפיסתאלה

לבחןראןרתודןקסיםצעיריםבנכונותלעלייהלכךובמקביל ,)"אציימןלושקראנו

הוריהם.ממנהגייותרומחמיריםשוניםרביםבמקרים(ייהסכמה")/חדשיםבמנהגים

(ישגיורעלבדיוניםתכופותניכרלהסכמהממוצאהמעברהלא-אורתודוסקיםבקרב

שליותרנרחבתרסוריתלהדגשהשגלשובחירה")מתוךיייהודיםלביסרילבלשים

בחירהי.'מתוךיהודיםייכולנוכרעיווומתמצההחובהרסוריקתלעומתהבחירה

יהןדיהיותספורות:דוגמאותרקאצייןכחשיבותן.מפליגותהשלכותהזאתלתמורה

הדםסוגלקבוצתכמולצמיתותליהדותשייךכזהיהודיבר-השבה;אינומוצאעל-פי

בחירהשלענייולגמרי,כר-השבההואהסכמהעל-פייהודיהיותזהלעומתשלו.

יהודיאליהודיייחוסיוחסין,שלדימוימעוררמוצאעל-פייהודיהיותגרידא.

מחויכותנישואים:שלדימוימעלההסכמהמתוךיהודיהיותדם.קשריבאמצעות

היהדותעתידאתתולהמוצאעל-פייהודיהיותגירןשים.אולימחראכלהיום,

הסכמהעל-פייהודיהיותלעולם.יהודיםשמביאיםהילדיםכמספרכהולדה,כעיקר

כהם.ןלהחזיקחסידיםלמשןךביכולתוכדביקות,כגיורהיהדותעתידאתקושר

הזאתהתזוזהמשמעויותעלדעתןאתלתתעתהרקמתחילותהדתיןתתנועותינו

כבירות.הןהאפשריןתההשלכותלדעתי,להסכמה.ממוצא

מחדשלהעריךהדבריםלנומאפשריםמקןוה,אניכךלפחות,לנוואומרזהכלמה *
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לענותעליהסססית.אינהאמונתנובאמריקה.היהודייםהחייםשלהדינמיסיבםאת

שהחייםהוא,הדברמשמעכאחד.ופנימייםחיצונייםחדשים,אתגריםעלבהתמדה

הגניוסאתמבליסגםזהדבראבלגבוהה,מתחברמתמתנהליםבאמריקההיהודיים

אותםעםלהתמודדשונותודברכיםבמהירותנחלץשתמידהאמריקניתהיהדותשל

אמריקהשלוהתחרותיהפתוחהדתותבשוקעמהםאי-התמודדותכיאתגרים;

קץ,תחזיותאיך-ספורולנוכחהסיכוייםכלשכנגדהעובדה,אסון.להמיסעלולה

תנועותינוכלשליכולתןבשבחמדברתחדשים,נוהיםלמצואהיהדותמוסיפה

מועיליםלקחיםולהפיקזולתן,ושלשלהןהעבר,משגיאותללמודלהתחדש,הדתיות

תנועתשלרישומההחייאתכמו:זולתו,ושלשלהןהיותר-יצירתיותההצלחותמן

מחנות-הקיץמפעלהצלחתהאורתודוקסית;היהדותשלמיסודהיום,שלבתי-הספר

היהדותתפיסתאתהרקונססרוקציוניססיםהדגשת iהתנועההקונסרווסיביתשל

הנשים.שןויןןואתהחברתיהצדקאתהרפורמיתהתנועההדגשתאוכוללת;כתרבות

שלבשעהאבלורבים.כאלה,גםהיו-כשלונותשלבמשמעותםממעיסאינני

יותרשחשןבסבורניבאמריקה,היהודיתבקהילהעצמייםוספקותניכרתפסימיות

אמריקה,יהדותשליכולתהאתנסעלולהעלותהעברהצלחותאתלבאללשים

בנסיבותשינויכלעםעצמה,אתולהמציאולשובלהתחדשהיססוריים,במונחים

הנאבקתהאמריקנית,ליהדותוהכוונההשראהלשמשזהניתוחעשויואוליקיומה.

לה.מעברואףואחתהעשריםהמאהאלקדימהוצופהאתגריםשלחדשהמסכתעם
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