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'לא ידעתי שאני רוצה להיות רָּבה, לא היה ֵׁשם למה שרציתי להיות':

סיפורי חיים של רבות בישראל

ג'קלין לאזנוב

וחדשה  בעולם  חלוצית  היא  התופעה  ביהדות.  חדשה  תופעה  היא  לרבנות  נשים  הסמכת 

אף יותר בישראל. מסיפורי החיים של מספר נשים חלוצות שהוסמכו לרבנות ניתן לנסות 

ללמוד על התופעה ולשפוך אור על מקומה של האישה הרבה בחברה הישראלית. בחינת 

של  הבשלתה  בהבנת  לסייע  עשויה  קונקרטי  והיסטורי  תרבותי  בהקשר  החיים  סיפורי 

התופעה רק במאה העשרים. נוסף על כך, המבט הפרשני בכלים מתחום חקר הפולקלור על 

תופעת האישה המוסמכת לרבנות, תוך כדי ניסיון לשקף את זהותה על פי מה שהמרואיינות 

בחרו לספר, מאפשר ניתוח הבוחן את מקום האישה הן במרחב הציבורי היהודי והן בחברה 

הישראלית.

והן  הרפורמית  בתנועה  הן  בישראל  לרבנות  שהוסמכו  נשים  ראיינתי  המחקר  לצורך 

הקורא  את  לוקחות  הסיפוריים  מהמגבשים  העולות  הֵתמות  הקונסרבטיבית.  בתנועה 

דרך  בתודעתה,  נקשרים  שהללו  כפי  ילדותה  מזיכרונות  המרואיינת,  חיי  מסלול  לאורך 

פנייתה ללימודי הסמכה לרבנות וטקס הסמכתה, ועד לאינטראקציה של הרבה עם החברה 

שהוסמכו  נשים  ידי  על  גבר–אישה  התרבות  קטגוריות  לשבירת  המּודעות  הישראלית. 

מעגלים  עם  שלה  באינטראקציה  הרבה  מחיי  שונים  בהיבטים  ביטוי  לידי  באה  לרבנות 

חברתיים שונים.

בחינת קורפוס סיפורי החיים מגלה כי עצם הסמכת אישה לרבנות בהקשר של המסורת 

היהודית, מהווה מעין סיפור מעשייה. על כן, במרכז המאמר אבחן את מבנה סיפוֵרי החיים 

הרוסי  החוקר  של  הפלאים  מעשיות  סיפורי  תבנית  פי  על  לרבנות  שהוסמכו  הנשים  של 

הפלאים  מעשיות  מבנה  עם  עלילתי  דמיון  והמציג  בסיפוריהן,  המשותף  פרוּפ.  ולדימיר 

אליבא דפרוּפ, מאפשר בחינה ופירוק של הבניות תרבות במסורת היהודית, וכמו כן בחינה 

הנשים  ולפיה  תמונה  מצטיירת  החיים  מסיפורי  אוניברסליֹות.  מגדר  הבניות  של  ופירוק 

שהוסמכו לרבנות מבקשות לעצב מחדש את מקום האישה ביהדות והן ממשיכות להיאבק 

בפולקלור.  שונות  בסוגות  ביטוי  לידי  הבאים  עמוקים,  שורשים  בעלי  בסטריאוטיפים 

עם  דיאכרוני  דיאלוג  הן  המקיימת  נשית  תופעה  מהווה  והוא  מאליו,  מובן  אינו  סיפורן 

בין־דתי  בין־מגדרי,  פנים־מגדרי,  סינכרוני  דיאלוג  והן  לתקופותיה,  היהודית  התרבות 

יהודית חדשה המבקשת  זרמים שונים ביהדות. כך אנו עדים להתהוותה של מסורת  ובין 

להתמסד.
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