
לנילהניעה

תאסוהפרנשים׳תפילתשספרהאחרי

עליזה״והחליטההיסטרי,לוב־מנו

הנרחצווה.םותעללהסתערלביא

היהודי;התרמילהיאהתוצאה

המאורעאתשחוקרספראלבום

nil14»>ומגוונותרבותמזוויות

nci auna
עליזהדרהחליטההיסטרי,לרב־מכרהפןנשים׳׳תפילתשספרהאחרי

ספר־היהודי;׳התרמילהיאהתוצאההבר־מצווה.חרתעללהסתערלביא

אלבום

$TS1$ספראלבום$TS1$

$DN2$ספראלבום$DN2$שמתישהלמיוממונות.רבותמזוויותהמאורעאתומאירשחוקר

מצווהלבנותדומהפרויקטעלעובדתכברלביאמקופחת,

בר־אוןיעקב

jjשריפתהחלהא׳שביוםשעה

קיצה,אללדעוךהכרמלעלהענק

46לביא,עליזהד״רשלתשומת-לבה

בר-אילןבאוניברסיטתלתקשורתמרצה

מופניתהייתהלוחמנית,ציבורופעילת

שםשעלהאורדימץהחינוכילמוסד

לבני-נתונההייתהדאגתהבלהבות.

העמים,מחברעוליםבו,הלומדיםנוער

לביאבמקרה.ולאגיור.בפניהעומדים

שהוגשהבג״צמאחוריבנחרצותעומדת

גרים.רישוםסרבנירשמי-נישואין,נגד

לביאנחרדהזו,פעילותהמתוקף

הש־צוערתשלהטרגדיהעללשמוע

ב״ס,

$TS1$,השב״ס$TS1$

$DN2$,השב״ס$DN2$אסוןמקרבנותלנסקי,טניהמישר

למנוחת־עולמיםשהובאההאוטובוס,

בא־העלמיןבבית־יהודיםהלאבחלקת

שקלון.

$TS1$.באשקלון$TS1$

$DN2$.באשקלון$DN2$לבקשרוצהאנייהודייה,״כאשה

נכ־״כאןלביא.מצהירהסליחה״,ממנה

שלנו

$TS1$נכשלנו$TS1$

$DN2$נכשלנו$DN2$סיפורזהישראלית.כחברהכולנו

הייתיבזמן,לינודעהיהאםלב.קורע

למניעתו״.פועלת

שב־לביא,מוסיפהטניה״,רק״לא

היותה

$TS1$שבהיותה$TS1$

$DN2$שבהיותה$DN2$אמי־גישהמפגינהמצוותשומרת

צה.

$TS1$.אמיצה$TS1$

$DN2$.אמיצה$DN2$מחברהעלייהאתשהפקדנו״מחריד

כמיטבעשינוהרבנות.לציפורניהעמים

למעטהזאת,העלייהלקליטתיכולתנו

לדאוגמספיקלאהיהודי.לעםהכניסה

מחדלהואהגיורנושאכלהקליטה.לסל

לכולנו״.ובושהגדולאחד

אקבליחסאיזהלהשוות״מיותר

היחסלעומתותיקהכישראליתברבנות

עודאומרתמרוסיה׳׳,עולהשםשתקבל

הראשית,הרבנותהזה,״המקוםלביא.

מאודחדשים,לעוליםקשהמאודהוא

שבועלפנירקנעים.לאמאודנוח,לא

ושובחדשיםדייניםשלבחירההייתה

בדיוקמהאזהציוני.מהציבורלאהם

מהם?״מצפיםכבר

דתית.כאישהאומרתאתזהכלואת

סו־אלאדתית,סוגיהאינוהגיור״כי

גיה

$TS1$סוגיה$TS1$

$DN2$סוגיה$DN2$.לימציקכל־כךהואלכןחברתית

ליכואבשיותרמההאחרונות.בשנים

החילוני.הציבוראתמענייןלאשהנושא

שלאקולגותאליולגייסמצליחהלאאני

ממונים־מהלשםהדתי.למחנהשייכים

כלעלששולטיםציונים,לאדיינים

נעשההדברהאםהישראלית?החברה

פוליטי?״באתנן

הנוערשלהיפיםפני

מהמאבקבזיכרוןשייחקקנוסףשם

ריבן,אלעדשלשמוהואהכרמלבלהבות

בחייוששילםהמתנדבהכבאי16בןהנער

מהמ־ללמודמציעהאתמההתנדבותו.על

קרה

$TS1$מהמקרה$TS1$

$DN2$מהמקרה$DN2$הזה?הנערשל

הנוערעלמדהימהמראהנתן״אלעד

שמהנראהאוליכאן.שישנוהמקסים

הא־הקטטותכלהןהכותרותאתשיוצר

לימות

$TS1$האלימות$TS1$

$DN2$האלימות$DN2$מקומותמיניובכלבפאביםהאלה

מעבראבללנוער.משעמםשבהםבילוי

שעו־נפלאנוערשישמתבררלכותרות,

שה

$TS1$שעושה$TS1$

$DN2$שעושה$DN2$מענייןשונות.בהתנדבויותגדולות

להיותהרצוןואילמקורותשהחשיפה

ללאקוריםאליהם,הנוגעבכלבורים

לבי־בצאתםדתייםלאבני־נוערמעט

קור

$TS1$לביקור$TS1$

$DN2$לביקור$DN2$אנומליה,זאתגםבפולין.במחנות

אתלגלותכדילשםעדלנסועשצריך

משםשחוזריםמהםישהיהודית.הזהות

הוריהם,עלכוללכעסים,מעטלאעם

ודעת.ידעמהםמנעושלטענתם

דומהתכופות.איתםנפגשת״אני

הופעתמאזהאחרונות,השניםשבחמש

בארץמקוםאיןנשים׳,׳תפילתספרי

ועדממאה־שעריםהחלהייתי,לאשבו

הנערבעינייהצעיר.השומרקיבוצי

בשריפהלהילחםשיצאמחיפה,הזה

גילו,מבנילרביםדוגמההואהנוראית,

כך.עליודעיםואיננולהתנדבשיוצאים

אתלהסירצריךורק־יוםיוםקורהוזה

אתשואלתאניאחדערבבפניהם.הכובע

שהלךלימספרוהואהואאיפהשליהבן

לאחרבחתונתם.גריםלשמחחבריועם

שירקודמישאיןאולםמבעלששמעו

ובאו״.נענושם,

חילונים?מבני־נוערגםלכךמצפההיית

אםפחות.לאמתנדביםהם״בוודאי.

שמ־צעיריםחברהנפגושלטבע,נצא

נקים

$TS1$שמנקים$TS1$

$DN2$שמנקים$DN2$בסיירת־שפועליםואחריםנחלים

חופים.

$TS1$.בסיירתחופים$TS1$

$DN2$.בסיירתחופים$DN2$מגן־לתחנתהיוםבאמצעתיכנס

דוד־אדום

$TS1$מגןדודאדום$TS1$

$DN2$מגןדודאדום$DN2$אלהשם.מתנדבמיותראה

דתיים״.בהכרחאינם

אינםשאלהיודעיםאנחנוזאת,ככל

היהו־׳התרמילהחדש,מפרךהאםרבים.

די/

$TS1$/היהודי$TS1$

$DN2$/היהודי$DN2$עורכתאתובו׳מגיד׳בהוצאתשהופיע

עשויישראל,בקהילותבר־מצווהמסע

הנוערבמפרשיחדשמשב־רוחלהפיח

הה־כוללכאלה,לתוכנותהגיעלאשעוד

תנדכויות

$TS1$ההתנדכויות$TS1$

$DN2$ההתנדכויות$DN2$?שהזכרנו

שליהרצוןמימוששכן.מקווה״אני

ולה־השולחןעלהזההספראתלשים

נגיש

$TS1$ולהנגיש$TS1$

$DN2$ולהנגיש$DN2$כרוךהיההישראליתלחברהאותו

הנה,החומרים.באיסוףבעבודת־פרך

שוט,עםעומדלאאחדשאףלמרות

עלובת־מצווהברהארץברחביחוגגים

עליותכמהותראהלךשמאל.ועלימין

דווקאולאוהמערבי,בכותלישלתורה

שמוכרחיםאמרומידתיות.משפחות

אולמשל,במצדה,שחוגגיםישבכותל?

גמור״.בסדרוזהישראלבשביל

מצדאמבושיםשלהפוכותתופעותיש

קניונים.בפתחיחב״דניקים

כמישני,מצדצודק.אתהאחד״מצד

להצביעחשובבעולם,הרבהשמסתובבת

פעילויותאחרישראליםשלהנהייהעל

להיכנסתנסהאםמקום.בכלחב״ד

תצליחלאבנפאל,שלהםפסחלסדר

מקום״.שםלהשיג

כיזהבחו״ל.

מתעוררהיהודיתבזהותמשהו״אבל

מכאן״.הרחק

lamנגדem■ urn

שב־לךנראה

קריאתעקבות

יי־חברהספרך,

כנסו

$TS1$ייכנסו$TS1$

$DN2$ייכנסו$DN2$מצוות,לעול

משמע?תרתי

מצפהלא״אני

בתשו־שיחזרו

בה,

$TS1$,בתשובה$TS1$

$DN2$,בתשובה$DN2$מצפהכןאבל

שלאכאלהשיהיו

עודמוכניםיהיו

בתר־נכיםלהיות

בות

$TS1$בתרבות$TS1$

$DN2$בתרבות$DN2$.רקלאשלהם

במורשתגםאלאבה,

לשמועיצאתישלהם.

נציבשלהרצאתואתהבסיסיםבאחד

בריק,יצחקבמיל׳אלוףהחיילים,קבילות

הכיפו־יוםממלחמתהעוזעיטורבעל

רים,

$TS1$,הכיפורים$TS1$

$DN2$,הכיפורים$DN2$.חוכ־לאשזאתלואמרתיונחנקתי

מה

$TS1$חוכמה$TS1$

$DN2$חוכמה$DN2$מנהיגותבקורסכזאתהרצאהלשאת

שבהבתל־אביב,להרצותשיבואבצבא.

פחותלצבאמתגייסיםעםמחזוריםיש

אמרצודקת׳,את׳עליזה,ברהט.מאשר

אבוא״.אותי,שיזמינו׳לאןבריק.

ביתריתוודעובני־נוערשאםסבורהאת

ההשתמ־תופעתהמצווה,ברלנושארצינות

טות

$TS1$ההשתמטות$TS1$

$DN2$ההשתמטות$DN2$הבנות?השתמטותכוללתיבלם,מצה״ל

צאלבנות,ובאשרכן.״חד־משמעית

הלאומי.בשירותעושותהןמהוראה

קורהלאזהבנות,שלהשתמטותישאם

ישהמשתמטותביןהדתי.בציבורכמעט

בתקשורת.עמדותשתופסותכאלהגם

עבורנו?״.תסקרנההןאיךאז

והמסקנה?

עורריןשאיןחוקלהיותצריך״כאן

שלאמילעבודהמקבליםלאולפיועליו

ושאותוהלאומי,בשירותאובצבאהיה

לקבלהשנייהבעדיפותיהיהגםאחד

באוניברסיטה״.

שהועםתחושהרווחהספרךהופעתעד

ובמק־המצווה,ברטקסשלמזוהרומשהו

רים

$TS1$ובמקרים$TS1$

$DN2$ובמקרים$DN2$מגי־הכנסת,לביתלהגיעבמקוםרבים

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$.ליורודיםני

אחדכלאחד.אףשופטתלא״אני

אבלמבין.שהואואיךלושנכוןמהעושה

אםביןמשהו,השולחןעללשיםמצפהאני

למצדה,עלייהאםביןהכנסת,בביתדרשה

דרךבאיזושהילהתחברהעיקרבסדר.הכל

אנחנומאיפהלדעתלמורשת,שלנו,לעבר

שלתופעהישהולכים.אנחנוולאןבאים

למשל,תימן,ממשפחותבני־נועררטרו.

סבא,שלבסגנוןלתורהלעלותבוחרים

בתימנית.להתחזןהתבייששאביהםלאחר

אתלהשמיעלו,ואפשרנורצה,שליהבן

שלו׳׳.סבאכמוהספרדי־ירושלמיהנוסח

בנו־לאחרשבאדרור־דוד,בנךוהוא,

תייך

$TS1$בנותייך$TS1$

$DN2$בנותייך$DN2$לספרד.הגורםוארבל,ירדן

בת־זקונים,לייש״אחריו

בנו־ספרמכינהאנישלכבודהעמית־חנה,

שא

$TS1$בנושא$TS1$

$DN2$בנושא$DN2$נכתבהיהודי׳׳התרמילהמצווה.בת

לרב־מכרהפךנשים׳ש׳תפילתלאחר

כשחיפשתילדרךיצאתיובתפוצות.בארץ

מצאתי.ולאבנישלהמצווהלברחומרים

לעבודה״.יוצאים׳יאללה,אמרתי

סוכריות?זורקיםלחהאז

לפניהרבההעברתרמילאיתכשאת,

שכמךעלהעמסתהיום,שלמוצ׳ילרים

ספרך,לעברלמסעויצאתהתרמילאת

התחלת?היכן

דרורשלסביולשניפניתי״תחילה

הבוכ־בשכונתבר־מצווהשחגגאבי

רים

$TS1$הבוכרים$TS1$

$DN2$הבוכרים$DN2$ואביוהמדינהקוםלפניבירושלים

בט־במלאח׳שחגגבעלי,צוריאל,של

ריפולי.

$TS1$.בטריפולי$TS1$

$DN2$.בטריפולי$DN2$הגי־המרחקשלמרותהתברר

אוגרפי

$TS1$הגיאוגרפי$TS1$

$DN2$הגיאוגרפי$DN2$מהםריטואל.באותוחגגוהם

למשךואחר־כךאחריםלשמועעברתי

הלאומיתבספרייהגרתיכמעטתקופה

לספר.חומריםחיפשתישםבירושלים,

והופתעתילחו״להגעתישליבחיפושים

בבר־מצווהתפיליןהנחתשאיןלגלות

לש־אותיעודדושםבארצות־הברית.

קוד

$TS1$לשקוד$TS1$

$DN2$לשקוד$DN2$׳ישלספר.האנגליתהמהדורהעל

ובעז־הנער,אתלתפוסאחתשנהלנו

רתו

$TS1$ובעזרתו$TS1$

$DN2$ובעזרתו$DN2$שייסחפולפניהמשפחה,שאראת

היהזאת,לעומתלי.אמרובהתבוללות׳,

גויים,שילדיםבלונדוןלשמועמענייןלי

שהו־בגלליהודייםבבתי־ספרהלומדים

ריהם

$TS1$שהוריהם$TS1$

$DN2$שהוריהם$DN2$טובחינוךלהםלהקנותמבקשים

בר־מצווה״.הםגםמבקשיםיותר,

יוק.ובתנ״ך

יותר.מאוחרהמצווהברמנהג״אכן,

במסכתהואלכךביותרהקדוםהמקור

שלוש׳בןנאמרשםבמשנה,אבות,

למצוות״.עשרה

בכותלהמצווהברטקסישלוהמנהג

המערבי?

הדו־געגועמתוךשנוצרמנהג״זהו

רות

$TS1$הדורות$TS1$

$DN2$הדורות$DN2$שהגיעוהמבקריםכלהחורבן.לאחר

מברטנורא,עובדיהר׳כמולארץ־ישראל,

כשלאובכותל.רחלבקברלבקרהקפידו

המדינה,קוםלאחרלכותללהגיעיכלו

עלמשםמשקיפיםבעודםציון,בהרחגגו

זזההשכינהאיןלעולםבבחינתהכותל,

רבה.בשמותכנאמרהמערבי,מהכותל

למקוםהפךהכותלהמדינה,קוםלאחר

בתי־שלטקסיםכוללהמרכזי,האזרחי

ספר

$TS1$בתיספר$TS1$

$DN2$בתיספר$DN2$הצבא״.ושל

הסוכריותזריקתשלהמנהגהתחילאיך

הכנסת?בביתהמצווהברחתןעל

הדבריםאחדהיאהסוכריות״זריקת

כשבדקתיהמצווה.ברבחגיגותהמרגשים

השערותכל־מינישמעתיזורקים,מדוע

המייל־שכאשרגיליתירבנים.שלהזויות

דות

$TS1$המיילדות$TS1$

$DN2$המיילדות$DN2$הלי־אתמסיימותהיואפריקהבצפון

דה,

$TS1$,הלידה$TS1$

$DN2$,הלידה$DN2$למראשותסוכרגרגרמניחותהיוהן

הילד,שלהמצווהלברכשהגיעוהיילוד.

שגרגרמכךהתפעמותןאתביטאוהן

עלסוכריותבזריקתוהצליחתפחהסוכר

מחכיםשילדיםמהזההסוכריות,הילד.

הכנסת.ביתהתורהקריאתבמעמדלו

המצווהברעללספרהמספריםביןאגב,

לדבריו,הלפרין.עמנואלגםנמצאשלהם

בפריזהכנסתבביתסוכריותעליוזרקולא

טראומה״.בגדראצלונשארוזה

בשירדווקאספרדאתחותמתאת

בר־חגגלאלוודאיקרובגפן,אביבשל

מצווה

$TS1$ברמצווה$TS1$

$DN2$ברמצווה$DN2$.כהלכתו

הזאתהבחירהעםהסכימושלא״היו

נעמישלהבןהורוביץ,אריאלכוללשלי,

לטענתו,הבחירה.אתאהבשלאשמר,

לבחורהיהנכוןולאזמריםמספיקיש

הרגש־אניאבלכדבריו.הזה,ב״משתמט״

תי

$TS1$הרגשתי$TS1$

$DN2$הרגשתי$DN2$למע־״מביטיםהבית)עםהזהשהשיר

לה

$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$שוכחיםכשבינתייםתפילותונושאים

אתלשאולהיאלחיותשהמשמעות

הספר.אתלסכםייטיבולענות״(השאלות

כוללזה,כלפיזהפתוחיםנהיהאםלדעתי,

טובים״.יותרהרבהנהיהאביב,


