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שלזינגריהודה

דרכןאתעושותהאחרון,העצמאותיוםרב

ומירושליםאביבמתלמכוניותעשרות

התעופהלנמלהסמוךיהודהטירתליישוב

השלו,היישובשלבתיומאחוריבן־גוריון.

סו־חוותהאחוריתשביציאתוצפוףבהאנגר

סים,

$TS1$,סוסים$TS1$

$DN2$,סוסים$DN2$זורמותשבהחג,מסיבתעודנערכת

אתבהמקפיץתזזית'ודי.ג׳־יכמיםהבירות

במסיבהשונהזאתבכלשמשהואלאהקהל.

עלהמתנועעיםהצעיריםכלכמעטהזאת

והבנותסרוגותכיפותחובשיהםהרחבה

המסיבהעלבחצאיות.לבושותהרוקדות

sckלומדיםהםשבהבאוניברסיטהשמעוהם

בר־אילן.הדתיתהאוניברסיטה

מהמגזרסטודנטיםשלההמוניתהנהירה

האחרונותבשניםסימפטום.רקהיאהדתייםלמסיבותהדתי

מעוזשנחשבתבר־אילן,שקט.מהפךהאוניברסיטהעוברת

ראששלרוצחועמיר,יגאללמדשבוהמקוםהדת־,הימין

הסטודנטיםשרובלאוניברסיטהאטאטהופכתהממשלה,

אנשישמסרושוניםאומדניםפיעלחילונים.הםשלה

בבר־כיוםישהסטודנטיםוארגוניההנהלההאוניברסיטה,

אילן

$TS1$בבראילן$TS1$

$DN2$בבראילן$DN2$מדברותההערכותמדת״ם.חילוניםסטודנטיםיותר

ישהחילונים.שללטובתםאחוזים04-06שלפערעל

אחוזים.70בןחילונירובעלאפילוהמצביעיםכאלה

שעוברתהשקטהלמהפכההבולטותהדוגמאותאחת

האחת־הבחירותמערכתהיאהאחרונותבשניםבר־אילן

נה

$TS1$האחתנה$TS1$

$DN2$האחתנה$DN2$שבועותלפנישהסתיימההסטודנטיםאגודתלראשות

עלהאוניברסיטהאסרהרבץרצחשמאזפיעלאףספורים.

האוניברסי־בבחירותפוליטיותמפלגותשלהשתתפותן

טא־ות,

$TS1$,האוניברסיטאות$TS1$

$DN2$,האוניברסיטאות$DN2$תככים,ומלאתסוערתשהיתר,הנוכחית,במערכה

מפלגתעםהמזוההפעילבכור,שיזהמולזההתמודדו

שנחשבמיהקודם,האגודהיו״רבר־גיל,וגלעדקדימה,

הביתשלהיוצרמביתהדתיתהציונותשלהעולהלכוכב

הלאומי.והאיחודהיהודי

לשיוכםקשרללאאישי,היההמאבקהצדדיםשנילטענת

דווקאהבחירותמערכתסביבההתרחשויותאךהפוליטי,

בשלהבחירותמערכתבמהלךלמשל,כך,אחרת.מצביעה

בראשוהעומדבכור,ניסהבאוניברסיטההדתייםשלכוחם

הפוליטי.שיוכואתלהצניעאמיתי,שינויהתאשל

באתרלבביותלברכותבכורזכהניצחונולאחררק

תחתקדימה".״־אללהקדימהמפלגתצעירישלהאינטרנט

העצמאילתאבר־אילןבאוניברסיטת״ניצחוןהכותרת

כיבאתרנכתבעודקדימאי״.ראשושיושבאמיתישינוי

קדימה,מפלגתעםהקשרמוצנעהאוניברסיטהכותליבין

רעיונותיהאתלקדםנועדלאבכורשלבראשותוושהתא

״הת־הסטודנטים.ציבורבקרבהמפלגהשלותפישותיה

מיכה

$TS1$״התמיכה$TS1$

$DN2$״התמיכה$DN2$כךוארגונית״,דקלרטיביתבעיקרהבתאהקדימאית

קדימאיצעירהואבראשושהעומדמכך״נובעתנכתב,

בכור״.ש־בשם

הבחי־חשיבותאתהפוליטיקאיםהבינוהדתיבצדגם

רות

$TS1$הבחירות$TS1$

$DN2$הבחירות$DN2$אתלבססכדיהאוניברסיטה.שלהסטודנטיםלאגודת

הבחירותלפנייוםבאוניברסיטההתייצבובמוסרשליטתם

ניסןלשעברוהח״ככ״ץ)כצל׳ה(יעקבהלאומיהאיחוריו״ר

ולתמוךבר־גילאתלחזקשבאומהמפד״לסלומיאנסקי

הדתיתהציונותבמחוזותנרשמהאףהבחירותלקראתבו.

באתרלדוגמה,כך,בר־גיל.שלאפשרימהפסדרבהדאגה

כותרתהבחירותלפנייוםעלתהערוץשלהאינטרנט

אגודתראשותקדימה:שלהחדש״היעדעלהמצהירה

״לראשונהכינכתבאףבכתבהבבר־אילן״.הסטודנטים

מועמדלהריץהמרכז־שמאלמפלגתהחליטהכתולדותיה

המ־בבר־אילןהסטודנטיםאגודתיו״רלתפקידמטעמה

זוהה

$TS1$המזוהה$TS1$

$DN2$המזוהה$DN2$הדתי״.הימיןעם

פעיליםעשרותסוער.הואגםהיהעצמוהבחירותיום

בעיה״ישהקמפוס.ברחביהתייצבוהשוניםהתאיםשל

תאשלמהפעיליםאחדסיפרהחילונים",הסטודנטיםעם

לפחותחילוני,שהואבאוניברסיטהרוב״ישאמיתי,שינוי

חיילים.הםהדתייםאבלהחילונים.לטובתאחוזים04-06

לה־בשבילרקדקות45החום,בשיאבשמש,עמדוהם

צביע.

$TS1$.להצביע$TS1$

$DN2$.להצביע$DN2$במהמעורביםלאהםאכפת,כךכללאלחילונים

מרשיםהישגהחילוניםרשמוהדבריםלמרותשקורה״.

בבחירות.וניצחו

בבריאתוללמודגאים

נרשםהאוניברסיטהמגלהשהחלהלפתיחותנוסףניצן

גאה,תאלראשונהבבר-אילןכשהוקםהשניםשלושלפני

הומואים,)לסביות,הלהט״בקהילתעםנמניםשחבריו

הוע־המהלךשלמהפכנותווביסקסואלים(.טרנסג׳נררים

צמה

$TS1$הועצמה$TS1$

$DN2$הועצמה$DN2$שמייסדיהאוניברסיטהבר־אילןשלהיותהרקעעל
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imnיוםמאירועיבאחדהיהדות.עקרונותאתדגלםעל

התאמחבריחלקהסתובבואףבמוסדשנערכוהסטודנט

שע־הגאווהדגלבצבעיחולצותעםהאוניברסיטהברחבי

ליהן

$TS1$שעליהן$TS1$

$DN2$שעליהן$DN2$:בבר־אילן״.ללמוד״גאהנכתב

28נאורסיווןמספרתפעילים״,15שלחבורה״היינו

האוני־הנהלת'מבחינתהגאה,התאממקימיגן,מרמת

ברסיטה

$TS1$האוניברסיטה$TS1$

$DN2$האוניברסיטה$DN2$הקצוגםמסויםובשלבהסףעלאותנודחולא

תאלהקיםאפשרשאילנולהסבירדאגואבלחדר,לנו

היוכלפינושהתגובותלומראפשרבחירות.בתקופתשלא

תאשישטובשזהלנואמרודתייםהרבהפיפטי־פיפטי.

לאזהשלהםשאמרוכאלהוהיוהולראיךוהתעניינוכזה

לדוןצרירשלאשאמרוכאלהגםשנימצדוהיומפריע.

הורידומודעותלתלותוכשניסינולרצונםבניגודבנושא

ביום.פעמיםכמהאותןלנו

שזואובבר־אילןשחלשינויזהאםיודעתלא״אני

בחשבוןלקחתישםללמודכשהלכתישם.שישהתדמית

וכ־לשם,הולכיםדתייםרקכיקשה,לילהיותשהולך

שהגעתי

$TS1$וכשהגעתי$TS1$

$DN2$וכשהגעתי$DN2$יותרשרדלאהגאההתאבכללי.ככההיהלאזה

אומ־היאהתפוגג״,זההיוםהרב"לצערישנים.משלוש

רת,

$TS1$,אומרת$TS1$

$DN2$,אומרת$DN2$שניםשםנשארלאאחדאףזמני,דברהם"סטודנטים

וחבל״.נגמרזהוכרארוכות,

הכיפהאתכובשותהמסיבות

האוניברסי־שמגלהוהפתיחותהבחירותרקלאכאמור,

טה

$TS1$האוניברסיטה$TS1$

$DN2$האוניברסיטה$DN2$עוברת.שהיאלשינויהמרכזיהסמןהןהגאהלמיעוט

Jf;?
ומתמזמזים.הדשאעליושביםשהיוזוגותהיושפעםחושבלאאני

אםייבהללאאחדאףכיוםאבליום,כלזהאתרואיםלאאמנם

טבעי״להיותהופךזההדשא.עלמתנשקזוגיראה

חילוניסטודנטא/

האחרונותבשניםהפכוחילונישאופייןהדתייםמסיבות

בערבלדתייםהמסיבהשכןהכיפות,חובשיבקרבללהיט

הראשונה.היתד.לאהאחרוןהעצמאותיום

רפאלמספרשנים״,חמשכבררצותהאלה״המסיבות

בכלקורה"זההמסיבות,ממארגניברק,מבני26אדלר

מסבירהמסיבותלאופיבנוגעלמסיבה".סיבהאוחגאירוע,

מתחםלוקחים"אנחנופרטיות:במסיבותשמדובראדלר

׳החבריהשרקמבטיחיםשאנחנוכראותווסוגריםכלשהו

במסיבותשמשתתפתהאוכלוסייהעיקרייכנסו.הטובים׳

שםמבר־אילן,מגיעיםשרובםסטודנטים,שלהיאהללו

המסיבות״.מתפרסמותגם

הדתי?גמגזרהאלההמסיבותמתקבלותאיד

בהש־ריקודיםמסיבותגבותהרימואנשים"בהתחלה

תתפות

$TS1$בהשתתפות$TS1$

$DN2$בהשתתפות$DN2$ואלכוהול,טראנסמוסיקתלצלילייחד,ובנותבנים

המוחלט,ההפךאלאההלכה,בכלליעומדבדיוקלאזה

והיומוזרעוףהיהעודזהבהתחלהוביקוש.רצוןישאבל

מגי־היוםאבלדתיים,שלבדיוקלאשזההשמצותהרבה

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$׳דתיים־הדתיבציבורשמוגדריםכיפותחובשיהמון

לייט׳

$TS1$׳דתייםלייט׳$TS1$

$DN2$׳דתייםלייט׳$DN2$תפילותכיפה,שבת,מבחינתהדתאתשומרים

כיוםשלנו.במסיבותלבלותלעצמםמרשיםגםאבלוהכל,

לארקלאזהכאלובמסיבותמבר־אילןסטודנטיםלראות

מאוד״.מקובלאפילואלאחריגדבר

כירווחלמטרותנעשותלאשהמסיבותמדגישאדלר

הכנסהשמייצרתבכמותאלכוהולשותיםלאהדתיבמגזר

חוסרבגללמבחינתי,לפחותהתחילו,״המסיבותגבוהה.

אפ־גםכאן"ישמוסיף,הואדתי',לקהלבילויבמקומות

שרות

$TS1$אפשרות$TS1$

$DN2$אפשרות$DN2$הכירוזוגות18מ־יותרבנות.להכירהביישןלקהל

הראשונה'.בשנהוהתחתנואצלנו

קרי־ישהאוניברסיטהשמארגנתהרשמיותבמסיבותגם

צה

$TS1$קריצה$TS1$

$DN2$קריצה$DN2$הס־ביוםאחרונותבשניםלמשלכךהחילוני.למגזר

טודנט,

$TS1$,הסטודנט$TS1$

$DN2$,הסטודנט$DN2$ההופ־עיקרהסטודנטים,לטובתהשנתיההפנינג

עות

$TS1$ההופעות$TS1$

$DN2$ההופעות$DN2$ארצי,שלמהכמולמהדריןחילוניםבזמריםמתרכזות

נחש.והדגרביץיהודית

תמידלאכיטועןהיוצא,הסטודנטיםאגודתירו־בר־גיל,

חרדי־זמרכוכביכאןמופיעיםהיו"פעםכך:היוהדברים

דתי

$TS1$חרדידתי$TS1$

$DN2$חרדידתי$DN2$שהלכהמגמהזאתדוד.בןומרדכיפרידאברהםכמו
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שמביאיםברורכברכיוםהשנים.במשךוהשתנתה

שיריםבאמתהואהכיווןכאשרישראלים,אמנים

ומוסיקה

בפרופורציות.הדבריםאתלקחתממליציםהחילוניבצד

הולךוכשאניבהרצליההבינתחומיבמרכזחבריםלי"יש

וב־בריכותעםדוכניםמיניכליששלהםהסטודנטליום

חורות

$TS1$ובחורות$TS1$

$DN2$ובחורות$DN2$.תמצאשלאדבריםמינית,יותראווירהישבביקיני

בר־שלהסטודנטשביוםלהגידאפשראיבבר־אילן.כאן

אילן

$TS1$בראילן$TS1$

$DN2$בראילן$DN2$בניחציאירועשלאווירהישבבית.מרגישחילוני

חילוני.סטודנטג',אומרכזה״,עקיבא

במסיבות,רקשלאטועניםרביםסטודנטיםדבריולמרות

נוטהשאליוהחילוניבכיווןלהבחיןניתןביומיוםגםאלא

לצדדיםקצתומסתכליםעיניים״כשפותחיםהאוניברסיטה.

חי־סטודנטא׳,מספרמחצאיות",גופיותיותרהרבהרואים

לוני

$TS1$חילוני$TS1$

$DN2$חילוני$DN2$,חצאית,כיפה,כייותררואיםהדתייםאת'אמנםנוסף

אבלוגופייה,מכנסייםמעודיותרבולטיםוהריוןראשכיסוי

שפעםחושבלאאניחילוני.רובישכיוםכינראהבפועל

לאאמנםומתמזמזים.הדשאעליושביםשהיוזוגותהיו

יותרשישלחושאפשראבלדקה,וכליוםכלזהאתרואים

יראהאםייבהללאאחדאףכיוםכאלה.למקריםפתיחות

טבעי".להיותהופךזההדשא.עלמתנשקזוג

בציציותבודקיםלא

שמ־מיישהאוניברסיטהשלהבכירהסגלחבריביןגם

כירים

$TS1$שמכירים$TS1$

$DN2$שמכירים$DN2$ואףהוותיקהמוסדעלשעוברתהחילוןבמגמת

המשנהזילברשץ,יפהפרופ׳מאחוריה.עומדמהמסבירים

להתגברותבנוגעשהתחושותטוענתהאוניברסיטה,לנשיא

״מאזלדבריה,נכונות.באוניברסיטההחילוניתהנוכחות

סקטוריאלית,מאודהאוניברסיטההיתההקמתהראשית

חו־היוהרובהסגל,אנשיבקרבוגםהסטודנטיםבקרבגם

בשי

$TS1$חובשי$TS1$

$DN2$חובשי$DN2$.שלתהליךהמקוםעברהאחרונותהשנים15ב־כיפות

ותו־שוניםתחומיםחדשות,מחלקותנפתחוהתפתחות.

כניות

$TS1$ותוכניות$TS1$

$DN2$ותוכניות$DN2$.אפשרותשאיןהבינוהזמןבמהלךבין־מחלקתיות

נשארתהאוניברסיטהאםהישראליתבאקדמיהלהתחרות

לת־שעריהאתהאוניברסיטהפתחהכןועלסקטוריאלית,

למידים

$TS1$לתלמידים$TS1$

$DN2$לתלמידים$DN2$דתי.מרקעמגיעיםדווקאשלאוסגלולחברי

האוני־שלהדתיבצביונהאוליפגעההשערים"פתיחת

ברסיטה,

$TS1$,האוניברסיטה$TS1$

$DN2$,האוניברסיטה$DN2$משאביםלהקצותממשיכההיאכיוםגםאבל

ייחשףבשעריההבאשכלומקפידההיהדותלחקררבים

באושלארבים,בוגריםהיהדות.שלהעשיריםלעולמות

ולאהללוהתכניםעםלראשונהכאןנפגשיםדתי,מרקע

הלימודיםפסגתהיהזהשדווקאואומריםבאיםהםפעם

שלהם".האקדמיים

רשמיבלתילשינויאפילוהביאווהליברליותהפתיחות

והסטודנטיםהמרציםהתבקשובעברהאוניברסיטה.בנוהלי

וביןדתייםשהםביןהתנ״ך,שיעוריבמהלךכיפהלחבוש

נמצאיםהתנ״רובשיעורינאכףלאכברהנוהלכיוםשלא.

ראש.כיסויללאמרצים,גםחריגיםובמקריםהסטודנטים,

מסכי־אךבנושא,דעתהאתמחווהאינהזילברשץפרופ׳

מה

$TS1$מסכימה$TS1$

$DN2$מסכימה$DN2$החייםאורחעלבמשהולהעידיכולהזועובדהגםכי

באוניברסיטה.שהתפתח

שהשי־רושםעושההחילון,תהליךלמרותזאת,ובכל

נוי

$TS1$שהשינוי$TS1$

$DN2$שהשינוי$DN2$יותר.שמאלניתלאוניברסיטהבר־אילןאתהפךלא

עלמלמדדתייםשאינםרביםסגלחברישלקיומם״עצם

ייצאולאשמפהלהניחסבירזאתלמרותאבלהפתיחות.

ומסייגתזילברשץפרופ׳אומרתאנטי־ציוניות״,קריאות

שלבציציותבודקיםשאנחנואומרלאממשזה״אבלמיד:

דעתו".מהמרצהכל

שאלותאחתלאעולותהסטודנטיםשליומםבסדרגם

הצי־שביןדקחבלעלבהליכהמדובראצלםוגםפוליטיות

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$הרגישיםהנושאיםאחדבאוניברסיטה.לדתיהחילוני

ראששלרוצחוכיוהעובדהרביןרצחהואבמוסדביותר

בבר־אילן.למדהמנוחהממשלה

האגו־כיו״רבר־גילשנשאבנאוםהאחרוןהזיכרוןביום

דה

$TS1$האגודה$TS1$

$DN2$האגודה$DN2$שנים14״היום,אמר:רביןשללזכרוממלכתיבטקס

מאיתנו.יצאלאהשפלהרוצחדי,לומרהזמןהגיעאחרי,

שדוגלהזה,הביתכותליביןזמנואתהעביראמנםהוא

האוכ־שכבותמכלהסטודנטיםלכלשווההזדמנותבמתן

לוסייה,

$TS1$,האוכלוסייה$TS1$

$DN2$,האוכלוסייה$DN2$למידה,לקויותלבעליעזרהומתןהמגזריםלכל

מסביבתולאהמטורפיםרעיונותיואתשאבלאהרוצחאבל

שנוטליםכמילהתנצל,לנואלהכיפה.חובשיממכריוולא

BB

mmלהתחרותאפשרותשאץהבינוהאחרונותהשניםב־

והיאסקטוריאלית,נשארתבר־אילןאםאחרות^באוניברסיטאות

דתי״מרקעמגיעיםדווקאשלאוולסגללתלמידיםשעריהאתפתחה

האוניברסיטהלנשיאהמשנהויזיברשץ,יפהפרזפ'

במערכתבצה״ל,הישראלית,החברהבהובלתנכבדחלק

הטענותמולאיתןנעמודובאקדמיה,בכלכלההמשפט,

הזה״.הדםאתשפכהלאידינומלאבפהונאמר

בלב!:לדתייםמעונות

החילוניםשליומםסדרעלהבועריםהדבריםאחד

בקמפוסהסטודנטיםמעונותהואבר־אילןבאוניברסיטת

הס־אגודתאמנםבלבד.לדתייםהמיועריםהאוניברסיטה,

טודנטים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$,המיועדיםמעונותלאוניברסיטה,מחוץמציעה

יקריםבהםהמגוריםהסטודנטיםלטענתאךלחילונים,

שקורה"מהמהקמפוס.מרחקםבשלפחותונוחיםיותר

המגדירסטודנטא׳,אומראבסורד״,זההמעונותמבחינת

בק־המעונותאבלחילונירוב"ישחילוני־מסורתי,עצמו

מפוס

$TS1$בקמפוס$TS1$

$DN2$בקמפוס$DN2$ביקשתיכאןללמודכשהתחלתילדתיים.רקשייכים

והשאלההאלהבמעונותלמגוריםבאשרזכויותייעללברר

כשאמ־חילוני.אודתיאניאםהיתהשנשאלתיהראשונה

רתי

$TS1$כשאמרתי$TS1$

$DN2$כשאמרתי$DN2$במעונותלהתגורראוכלשלאליאמרוחילוני,שאני

פחותלימגיעלמהאותי.קומםשמאודדברזהכך.בשל

דתי?!״.מלםטודנט

במעונותלהתגוררשרוצהמיהאוניברסיטהתקנוןפיעל

הסטודנ־מתחייביםלמשלכךהדת.כלליעללשמורחייב

טים

$TS1$הסטודנטים$TS1$

$DN2$הסטודנטים$DN2$לתפילתולקוםכיפהעםללכתבמתחם,שבתלשמור

התקנוןפיועלהמינים,ביןהפרדהישבמגוריםשחרית.

להםמיועדשאינובמתחםלהימצאהשניהמיןלבניאסור

00:32השעהלאחר

האגודהמיו״רחיזוקמקבליםאףהחילוניםהסטודנטים

לכולם.קשוביםלהיות״צריךהכיפה:חובשבר־גילהיוצא,

מהמעונותנהניםהדתייםשהסטודנטיםזהעםבעיהישאכן

צריךמנגדאבלוהיגיון,צדקבזהישהאוניברסיטה.במתחם

סיבהשאיןהחילוניםהסטודנטיםעבורפתרונותלמצואגם

הדתיים״.כמוהטבותלאותןיזכוולאיותרשישלמו

במעונות״השיבוץבתגובה:נמסרהאוניברסיטהמדוברות

לאפשרכדיהסטודנטיםשלחייהםאורחותפיעלנקבע

לאורחותהפרעהובלאבנוחותלחיותחילונילסטודנט

לה־הוחלטכןעלהדתיים.הסטודנטיםכלפיגםכךחייו,

פריד

$TS1$להפריד$TS1$

$DN2$להפריד$DN2$המעונות".בין

חילוניםשישולמרותהמעונותבנושאהטענותלמרות

שהיאהחושביםודתייםמדידתיתשהאוניברסיטההסבורים

"זהנשמרת.האידיליהכימסכימיםרביםמדי,חילונית

)המכוןבכוללהלומד24קיש,בנימיןאומרבבנאדם",תלוי

גםזה,אתרואהשאני״כמובר־אילן,שללתורה(הגבוה

למסורתזיקהבעלייותרהםלבר־אילןשבאיםהחילונים

מתענייניםשיותראנשיםאלואחרים.ממקומותוליהדות

שצריךשחושבאדםכלשכמונכוןזהדתי.חייםבאורח

דומיננטיתתהיהשהיהדותשמחהייתישלובדרךללכת

הח־אבלהצניעות,ברמתלמשלכמוהתלמידים,ביןיותר

שיבות

$TS1$החשיבות$TS1$

$DN2$החשיבות$DN2$היאהזההמוסדורוחהמוסדברוחכלקודםטמונה

להקצותאפשרויות:שתיבפנימעמידיםהיואםיהודית.רוח

שמירהללימודישעותעשראויהדותללימודישעותעשר

הראשונה״.באפשרותבוחרהייתיצניעותעל

עםמסכיםבכור,שיהנכנס,הסטודנטיםאגדותיו״רגם

כימצהיראךחילוני,לכיווןהולכתשהאוניברסיטהכך

צביוןיש"לאוניברסיטהבקנאות:עדייןנשמרקווהסטטוס

איןקוו.הסטטוסעלשמירהשליפה,משהוכאןישדתי.

והרצאותמשותפותתפילותוישבשבתדווקאפעילויות

שהיאהתל־אביבית,האווירהכלאתאיןבבר־אילןדת.על

לאווירהבדיוקהמקוםזהחילונית.יותרמתירנית,יותר

והחילונים״.הדתייםביןמשותפתאידיליהשל

הקבי־עםזילברשץפרופ׳מסכימהמהכל״,הכלפה"יש $1ST$3$1יבקהST$

$2ND$3$2יבקהND$שנחשביםדתייםתראהוהכוללהמדרשהלידתלך"אם

אתתראהבשיעוריםתשבאםיותר.מקפידיםאולבדלנים

כברהםכיפותחובשישאינםהמרציםוגםמעורבבים.כולם

מערבבאבלשנשמרמסויםצביוןישחריגה.תופעהלא

יחד",הזאתהתרבותכלאת

judashO@walla.com
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