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 יוסי גמזו

 ַצֲה"לוִלים

  

חיים דתי -הרבנות הראשית טוענת כי לָבנֹות דתיות קשה עד בלתי אפשרי לקיים אורח
דתיות בצה"ל דווקא מתחזקות בקיום  במסגרת צבאית. אך מחקר חדש ומפתיע מגלה כי חיילות

במהלך שירותן הצבאי יותר מהצעירות הדתיות שבחרו בשירות הלאומי. נתונים  ִמצוֹות הדת
אלה מתפרסמים ַבספר "הכיּפה והּכומתה" שיצא מטעם המכללה האקדמית לחינוך "מאורות 

 יׂשראל" באלקנה.

 )מן העיתונות(

  

ָלל רֹוֶמֶזת ַהִמָלה "ַצֲהלוִלים" ֶדֶרְך ּכְּ  בְּ

לֹות ַעל ָרִחטֹות-ִילְּ ָחה ִמזְּ  ִׂשמְּ

קור ֵלָגטוֹ   ָהעֹוֶלה ִמן ַהלוִלים ֶשּשום ִקרְּ

ִגטֹות  ֶשל ֶחֶבר ֲאָוִזים אֹו ַּפרְּ

ָמתוֹ  ָעצְּ ָחרֹות בְּ ִהתְּ ֺסָגל לְּ  ֵאיֶנּנו מְּ

ָותֹו ַהּקֹוָלִנית ֶחדְּ ֹלא בְּ  וְּ

ָמתוֹ  ֺדגְּ ִליל ּכְּ ָלה צְּ ִסָבה אֹו ַחאפְּ ֵאין עֹוד ִבמְּ  וְּ

ִגיל ַוֲעִליצות ָצֳהָלִנית.  לְּ

  

ָכאֹות  ֲאָבל ַהטֹום ַלַצֲהלול ֶשִלי ֵיש ֵמרְּ

מֹו ַבֵּשם ַצַה"ל  ָשֵקט  –ַמָמש ּכְּ  וְּ

ָחאֹות ִנין ֶשלֹו ַעל ַאף ָּכל מְּ ד ַהַמרְּ  ַהָסאונְּ

ה  וא נֹוֵקטִצבור ָהַרָבִנים, וְּ

ֶלֶגת ִמִסבֹות ִניעות ֺמפְּ  ִאּפוק ִמָדִתטֹות-צְּ

ֵוית ָחתֹו ַהֹּלא ֺמסְּ רֹות ֶשִשמְּ  ַלמְּ

נֹות ַין בְּ ִרבוי ִמנְּ  ַחִיל ָדִתטֹות-ִהיא ֶשַבח לְּ

ַהֵוית מוָרה ַהִמתְּ ִחישֹות תְּ  ַהַממְּ

רֹות ָערות שֹומְּ ֶקֶרב נְּ וֹות ֶשִגטוָסן-בְּ  ִמצְּ

ָמה-םגֹוֵבר יוֹ  ִפי ֶשִּנדְּ  יֹום, ֶשֹּלא ּכְּ

ֺחָסן ָלל ֹלא מְּ ִסי ּכְּ תֹודֹוּכְּ  ִּכי ַהִצבור ָהאֹורְּ

ָמה. ַהִּקדְּ ַמן וְּ  ֵמִאלוֵצי ַהזְּ

  

בוָדה ִהִלים" "ּכְּ ִאם ָּכתוב ִב"תְּ ִניָמה"-ַבת וְּ  ֶמֶלְך ּפְּ

 ֶזה ֹלא אֹוֵמר ֶשַצַה"ל הוא ַבחוץ

מֹו ַבָּשִנים ָבֶהן עוֹ  ִניָמה-ד שום ַבתּכְּ  ֶמֶלְך ֹלא ִהפְּ

ֶשָּנחוץ ָדה ֶשחֹוב וְּ  ֶאת ָהֺעבְּ

ָבא ָבא ָהָעם יַֺּכר ִּכצְּ ָזָריו ַגם ַיַחד ָּכל ֶשצְּ  ִמגְּ

ִפי ּכֹוחוֹ  ֹרם לְּ ָזר ִיתְּ ָכל ִמגְּ  וְּ

ֺפַלַחת חֹוָנה ֶשל ֶאֶרץ ֶשַגם ָּכְך ִהיא מְּ ִבטְּ  לְּ

טֹוִרים שֹוִנים ֵבין ֹּכה ָוכֹ   ה.ֵבין ֶסקְּ

  

ָרט  וִבפְּ

ָנה מוד וַבִמשְּ ָתא ַבַתלְּ ַמכְּ  ֶשֵטש ַאסְּ

ָשֹחר ַעל ַגב ָלָבן  ֶשָּכתוב ָבה בְּ

ַעת ָנה-ִּכי ָּכל ַּפַעם ֶשָלָעם ַהֶזה שְּ  ֵחרום ֶישְּ



 ִגיוס ֺמֶחֶלת ַּכמוָבן-ָאז חֹוַבת

ִאים ִנדֹון ֶזה שום ֵתרוץ ֵאיָנם מֹוצְּ  ַעל ֺּכָלם, ובְּ

מֹולֹוגים, ֶשַּכטֹום דֹוֵלי ַהַחכְּ                   ַגם גְּ

טֹוָרָתם  תֹוָרָתם ִהיא ִאים –ּפְּ  ִּכי ֶבָעָבר ָהיו יֹוצְּ

ָכְך שום ִדין אֹות בְּ ִלי ִלרְּ ֵזָרה ָאֹים(-)בְּ  גְּ

ָוה ֶחֶמת ַהִמצְּ ִמלְּ ָהֵגן ַעל ַעם ָוָאֶרץ בְּ  לְּ

מוָתה ֶאֶרץ זֹו ִמַּקדְּ  ַּכָּנהוג בְּ

ָבה ִצדֹו ִנצְּ רֹו ָיָצא ולְּ  ֶשָחָתן ִמתֹוְך ַחדְּ

 ַגם ַּכָלה ַמָמש ִמַתַחת ֺחָּפָתה.)*(

  

ַעָּכבֹות ָיִגים וְּ ִלי סְּ ֵלב ָׂשֵמַח, בְּ ָלֵכן בְּ  וְּ

רֹות ַהָדת סֹות שֹומְּ ַגטְּ  ֵיש לֹוַמר ַלִמתְּ

ֺאִמית: ָּכל ַהָּכבֹוד!  ָהעֹוׂשֹות ֶאת חֹוָבָתן ַהלְּ

ַוא ֶביָנה ַבֲעַדתולְּ  י ֶשעֹוד ִתרְּ

ָעָנן ָהֱאמוִני  ַהָבנֹות ָהֱאמונֹות ַעל ִמטְּ

ִריד בֹות אֹוָתן ֵשרות ֶזה ֹלא ַמטְּ ַנדְּ  ִמתְּ

ִחלֹוִני דו ַּכטֹום ָדִתי וְּ ַלּכְּ ָכל ֶשִטתְּ  ִּכי ּכְּ

ִריד ַאֵחד, ֹלא ֶשַמפְּ ִביב ָּכל ָמה ֶשמְּ  סְּ

ִבים  ִמיִצים ִמַבִיתָּכְך ָנִבין ִּכי מול אֹויְּ  ִמחוץ וַמשְּ

ִלי ַחת ַיַחד ובְּ  ִחטוִני הוא ֶשבְּ

אֹותֹו ַשִיט אֹוָתה רוַח וַמָמש בְּ ֹתר בְּ  ָּכאן ַנחְּ

ִסיָרה ַאַחת.-ִּכי סֹוף  סֹוף ֺּכָלנו בְּ

  

______ 

 )*( מסכת "סוטה" ח. ז.

 


