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יוסי גמזו

צַ הֲ"לולִ ים
הרבנות הראשית טוענת כי לבָ נוֹת דתיות קשה עד בלתי אפשרי לקיים אורח-חיים דתי
במסגרת צבאית .אך מחקר חדש ומפתיע מגלה כי חיילות דתיות בצה"ל דווקא מתחזקות בקיום
ִמצווֹת הדת במהלך שירותן הצבאי יותר מהצעירות הדתיות שבחרו בשירות הלאומי .נתונים
אלה מתפרסמים בַ ספר "הכיּפה והּכומתה" שיצא מטעם המכללה האקדמית לחינוך "מאורות
יׂשראל" באלקנה.
(מן העיתונות)
בְּ ֶד ֶרְך ּכְּ לָל רוֹמֶ זֶת הַ ִמלָה "צַ הֲלולִ ים"
עַ ל יִלְּ לוֹתִׂ -ש ְּמחָ ה ִמזְּ ָר ִחטוֹת
שֶ ּשום ִק ְּרקור ֵלגָט ֹו הָ ע ֹולֶה ִמן הַ לולִ ים
שֶ ל חֶ בֶ ר ֲא ָוזִ ים א ֹו ּפַ ְּרגִ טוֹת
אֵ ינֶּנו ְּמ ֺסגָל לְּ ִה ְּתחָ רוֹת בְּ עָ צְּ מָ ת ֹו
וְּ ֹלא בְּ חֶ ְּדוָת ֹו הַ ּק ֹולָנִית
וְּ אֵ ין עוֹד בִ ְּמסִ בָ ה א ֹו חַ אפְּ לָה צְּ לִ יל ּכְּ דֺ גְּ מָ ת ֹו
לְּ גִ יל ַועֲלִ יצות צָ ֳהלָנִית.
אֲבָ ל הַ טוֹם לַצַ הֲלול שֶ לִ י יֵש מֵ ְּרכָאוֹת
מַ מָ ש ּכְּ מ ֹו בַ ּשֵ ם צַ הַ "ל – וְּ שָ קֵ ט
הַ סָ אונְּד הַ מַ ְּרנִין שֶ ל ֹו עַ ל ַאף ּכָל ְּמחָ אוֹת
צִ בור הָ ַרבָ נִים ,וְּ הוא נוֹקֵ ט
צְּ נִיעות מֺ פְּ ֶלגֶת ִמסִ בוֹת ִ -אּפוק ִמ ָד ִתטוֹת
ל ְַּמרוֹת שֶ ִש ְּמחָ ת ֹו הַ ֹּלא מֺ סְּ וֵית
ִהיא שֶ בַ ח לְּ ִרבוי ִמ ְּניַן בְּ נוֹת -חַ יִל ָד ִתטוֹת
מורה הַ ִמ ְּתהַ וֵית
הַ מַ ְּמ ִחישוֹת ְּת ָ
בְּ קֶ ֶרב נְּעָ רות שו ְֹּמרוֹתִ -מצְּ ווֹת שֶ גִ טוסָ ן
גוֹבֵ ר י ֹום-יוֹם ,שֶ ֹּלא ּכְּ ִפי שֶ ּנ ְִּדמָ ה
ּכִ י הַ צִ בור הָ או ְֹּרתוֹדוֹּכְּ ִסי ּכְּ לָל ֹלא ְּמחֺ סָ ן
מֵ ִאלוצֵ י הַ זְּ מַ ן וְּ הַ ִּק ְּדמָ ה.
בודה בַ ת-מֶ לְֶך ּפְּ נִימָ ה"
"ת ִהלִ ים" "ּכְּ ָ
וְּ ִאם ּכָתוב בִ ְּ
זֶה ֹלא אוֹמֵ ר שֶ צַ הַ "ל הוא בַ חוץ
ּכְּ מ ֹו בַ ּשָ נִים בָ הֶ ן ע ֹוד שום בַ ת-מֶ לְֶך ֹלא ִהפְּ נִימָ ה
אֶ ת הָ עֺבְּ ָדה שֶ חוֹב וְּ שֶ ּנָחוץ
שֶ צְּ בָ א הָ עָ ם יֺּכַר ּכִ צְּ בָ א ּכָל ִמגְּ ז ָָריו גַם יַחַ ד
יִתרֹם לְּ פִ י ּכוֹח ֹו
וְּ כָל ִמגְּ זָר ְּ
לְּ בִ ְּטח ֹונָה שֶ ל אֶ ֶרץ שֶ גַם ּכְָך ִהיא ְּמ ֺפלַחַ ת
בֵ ין סֶ ְּקטו ִֹרים שוֹנִים בֵ ין ּכֹה וָכֹ ה.
ובִ פְּ ָרט
שֶ טֵש ַאסְּ מַ כְּ תָ א בַ תַ לְּ מוד ובַ ִמ ְּשנָה
שֶ ּכָתוב בָ ה בְּ שָ חֹ ר עַ ל גַב לָבָ ן
ּכִ י ּכָל ּפַ עַ ם שֶ לָעָ ם הַ זֶה ְּשעַ ת-חֵ רום י ְֶּשנָה

ָאז חוֹבַ ת-גִ יוס מֺ חֶ לֶת ּכַמובָ ן
עַ ל ֺּכלָם ,ובְּ נִדוֹן זֶה שום תֵ רוץ אֵ ינָם מוֹצְּ ִאים
גַם גְּ ד ֹולֵי הַ חַ כְּ מוֹלוֹגים ,שֶ ּכַטוֹם
תו ָֹרתָ ם ִהיא ּפְּ טו ָֹרתָ ם – ּכִ י בֶ עָ בָ ר הָ יו יוֹצְּ ִאים
(בְּ לִ י לִ ְּראוֹת בְּ כְָך שום ִדין -גְּ ז ֵָרה ָאיֹם)
ָָארץ בְּ ִמלְּ חֶ מֶ ת הַ ִמצְּ וָה
לְּ הָ גֵן עַ ל עַ ם ו ֶ
ַּכּנָהוג ְּבאֶ ֶרץ ז ֹו ִמּקַ ְּדמותָ ה
שֶ חָ תָ ן ִמתוְֹך חַ ְּדר ֹו יָצָ א ולְּ צִ ד ֹו נִצְּ בָ ה
גַם ַּכלָה מַ מָ ש ִמתַ חַ ת חֺ ּפָ תָ ה)*(.
וְּ ָלכֵן בְּ לֵב ׂשָ מֵ חַ  ,בְּ לִ י ְּסיָגִ ים וְּ עַ ּכָבוֹת
יֵש לוֹמַ ר ל ִַמ ְּתגַטְּ סוֹת שו ְֹּמרוֹת הַ ָדת
הָ עוֹׂשוֹת אֶ ת חוֹבָ תָ ן הַ לְּ אֺ ִמיתּ :כָל הַ ּכָבוֹד!
ולְּ וַאי שֶ עוֹד ִת ְּרבֶ ינָה בַ ע ֲַדת
הַ בָ נוֹת הָ אֱמונוֹת עַ ל ִמ ְּטעָ נָן הָ אֱמונִ י
ִמ ְּתנ ְַּדבוֹת אוֹתָ ן שֵ רות זֶה ֹלא מַ ְּט ִריד
ּכִ י ּכְּ כָל שֶ טִ ְּתלַּכְּ דו ּכַטוֹם ָד ִתי וְּ ִחלוֹנִ י
סְּ בִ יב ּכָל מָ ה שֶ ְּמַאחֵ דֹ ,לא שֶ מַ ְּפ ִריד
יצים ִמבַ יִת
ּכְָך נָבִ ין ּכִ י מול א ֹויְּבִ ים ִמחוץ ומַ ְּש ִמ ִ
ִחטונִי הוא שֶ בְּ יַחַ ד ובְּ לִ י חַ ת
ּכָאן נ ְַּחתֹ ר בְּ אוֹתָ ה רוחַ ומַ מָ ש בְּ אוֹת ֹו שַ ִיט
ּכִ י סוֹף-סוֹף ֺּכלָנו בְּ סִ ָירה ַאחַ ת.
______
(*) מסכת "סוטה" ח .ז.

