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עמוד 1



את מחדשים
המסורת

is יזל■

למסורתיות ירושלים בכנס המושבים אחד עצמית". למודעות להגיע המונים חוכמת לאותה "לעזור

 מזהות המסורתיות את להפוך אפעזר כיצד
 נמה עד מודעת, עולם לתפיסת טבעית

 היא ומה בלבד, מסוימת עדה נחלת היא
 המקוסבת. הישראלית לחברה להציע יבולה
 למסורתיות" ירושלים מ״ננס ורשמים קולות

שעבר בשבוע שהתקיים
ר״ננר/ /אלישיב
90 פלאש זינדל, יונתן צילומים:

K ירוש־ כנם ממשתתפות פנחסי, חנה כשד״ר
^—I שפור המודעה את קראה למסורתיות, לים
 צרימה חשה היא הכנס, לקראת בעיתונים סמה

 שלכולם ומגלה השמות על עוברת "אני מסוימת.
 מאב אשכנזי אף מזרחיים. שורשים ביולוגית, יש,
טרופר, חילי השר, (למעט במודעה מופיע לא ואם

פנ כתבה המסר", הוא שהמדיום בהנחה מובן)... זה
 למי בשיחה: להתחיל כבר "אפשר בפייסבוק. ,חס

 עד שייכת? שתהיה נרצה למי המסורתיות? שייכת
 צריך או אפשר האם לה? רלוונטי ההורים מוצא כמה

על לשמור גם בעת ובה מטרייתה את להרחיב

6
מחוזות זהות

עסק למסורתיות ■רועולי□ כנס
 לתופעה הקשורים נושאים במגוון
 מקום בה יש האם בשאלה ונגע

לאשכנזים גם

 - כמה ועד מזרחיות? ואיזו המזרחיות? עם זיהויה
 לזלוג עלול זה מהלך - הפוך על הפוך על בהפוך

 וישראלית הכלל־יהודית הסולידריות לנטישת
טהרנית?" זהויות פוליטיקת של חיזוקה לטובת

 רבות. תגובות עוררו פנחסי של הדברים כצפוי,
 הזהב" "תור בתנועת הנהלה חברת דרעי, ללי

 "אני כך: הגיבה הכנס, לארגון שותפה שהייתה
מסו על כנס יש לנושא. רגישה מדי יותר כנראה
מז או ספרדים הדוברים של המוחלט הרוב רתיות,
 המקום על ומלינה הנה באה ואז טבעי. באופן רחים.

 לי בא וואלה הזה. בכנס והאשכנזים הליברלים של
 ותחכי־ תלמדו תקשיבו, בקהל, תשבו אחת שפעם

 תור תנועת יו״ר טובול, אופיר אחת...". פעם מו.
 היווצרות של המרתקות התופעות "אחת כתב: הזהב,
 היא האחרונות השנים 20ב־ המזרחי הביניים מעמד

 אם תוהה ואני אלינו. להידמות רצון יש שפתאום
כשהד גם מסורתיים להיקרא אמיתי רצון יש אכן
 לגזול צורך רק או משפיל, תיוג עם יחד מגיע בר

שהצל התרבותי ההון את הרש, כבשת את מאיתנו
לאחרונה". רק כבודו את לו להשיב חנו

"תי תנועת יו״ר בוזגלו, מאיר פרופסור ואילו
 חשובה "השאלה לפנחסי: כתב הכנס, את שיזמה קון"

 למסורתיות. מזרחיות בין היחס מה רבים. ומעניינת
המ האם השאלה מן חלק והיא בעניין, עמדה לי יש

 שיש סבור אני בגדול זרם׳. ׳על או זרם היא סורתיות
 לחברה והיא ללמוד, מה הישראלית לממלכתיות

ניסה שמישהו חושב לא אני היא. באשר ישראלית

 למזרחים יש למזרחים. עניין שזה אמירה כאן להוציא
 מחנאות הייתה ולא שכמעט בגלל במסורתיות, ׳פור׳

 היהודי לעם שייכת היא אבל והמזרח. ספרד במורשת
עצמו". בכנס ידונו הדברים כמובן, כולו.

הפתוח הבית
 למסורתיות המזרחיות בין הזיקה שאלת ואכן,

 הייחודי הכנס דן שבהן החמות הסוגיות אחת הייתה
בירוש צבי בן יד במכון שעבר בשבוע שהתקיים

שלו שנמשך הכנס, בהמשך. אליה נשוב עוד לים.
 משותף וקיום חינוך תרבות, בנושאי ודן ימים שה

 בין פעולה שיתוף מתוך נולד הישראלית, בחברה
מסו ארגוני בו והשתתפו בן־צבי, ויד תיקון תנועת
 תחריד, כולנא, חברים, ישראל כל כמו רבים רתיות

ועוד. מיתרים מורשה,
 מסורתיות המושג הפך האחרונות השנים "בעשר

בי היהודים של התוססות הזהויות אחת את למגדיר
 "רצף הכנס. בחוברת בוזגלו פרופסור כתב שראל",

 הנכתבים והספרים המאמרים הארץ, ברחבי האירועים
 ומאתגר. מחשבה מעורר לעניין הזהות את הופכים
 בלבד בהצהרה שהסתכמה דורש, לה היה שלא מזהות

 מוצאת האידיאולוגיות, לאנשי הבמה את והשאירה
 האידיאולוגים טובי ידי על מחוזרת עצמה את זו זהות

 הציבור של האחוזים שעשרות דומה הישראלית. בחברה
קולם". את להשמיע החליטו המסורתיים עם הנמנים

 הכנס, לקראת שנה כחצי פעלה מחקר קבוצת
בקבוצה המסורתיות. מהי להגדיר ניסתה השאר ובין
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בן־יצחקהרבד"רליאון,ניסיםפרופסורהשתתפו

דוד,

$TS1$,בןדוד$TS1$

$DN2$,בןדוד$DN2$בניהיפהביטון,דודד"רתורג׳מן,לילךד"ר

קוויםעשרהגיבשההקבוצהשוהם.חזקיופרופסור
שנ־במסורתערךראייתובהםהמסורתיותלהגדרת

מסרה

$TS1$שנמסרה$TS1$

$DN2$שנמסרה$DN2$מדירוגיםוהסתייגותהקודמים,הדורותידיעל

עלהיהדותאתלהעמידומניסיוןקשיחיםהיררכיים
עלהחוקריםכתבוהחברתיבהקשרבלבד.ההלכה
והכלה,שילובבהקשבה,דוגלתשהיאהמסורתיות
אויחידיםשלהדרהאומסילוקלהימנעמשתדלת

זהויותביןמשותףמצעלהניחומבקשתקבוצות,

חי־אודתיחרדי,להיותאדם"יכולרווחות.יהודיות

לוני

$TS1$חילוני$TS1$

$DN2$חילוני$DN2$המסורתיות".בערךלהכירזאתעםויחד

מניפסטמספר,התחיללאמסורתיות"המונח

הפתיחהבמושבבוזגלופרופסוראמרחוזה",או

המונים,חוכמתזותצמח.מארץאמת"זוהכנס.של
חוב־לאותהולעזורלנסותבאנומלמטה.באזה

מת

$TS1$חובמת$TS1$

$DN2$חובמת$DN2$יותרלאאבלעצמית,למודעותלהגיעהמונים

במסרהיחדערךעלהשארביןדיברבוזגלומזה".

ואחדותי,מכילבולע,יחדלאהוא"היחדרתיות.
סובלנות,שליחדלאזהמקום.שנותןיחדאלא
אחדבכלשמחהשליחדאלאלחיות,ותןחיהשל

קר־קצההואיהודישכלהבנהזופה.שאיתנוואחד

חון

$TS1$קרחון$TS1$

$DN2$קרחון$DN2$אבותינומדברים,שכשאנחנוומלואו.עולםשל

אבלחשובהמשפחהערךמסתכלים.אבותינוואבות

מימונהשלבמובןאלאמבצרי,ביתישלבמובןלא

טלוויזיהשלבמובןמשפחהלאהבית.אתשפותחת

יש־עםשכלבמובןאלאסקטור,אוסגור,במעגל

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$אחת".משפחה

המסו־"האיחודממובילידוד,בןיצחקד"רהרב

רתי",

$TS1$,"המסורתי$TS1$

$DN2$,"המסורתי$DN2$המסורתיים,הארגוניםאתהמאגדחדשפורום
במבטאותהאפייןהואמסורתית.מנהיגותעלדיבר

המחויבותלצדוהחברה,העםשלהמציאותעל

למדעיהספרביתראשביטון,דודד"רלתורה.
כול־ארגוןוראשאונוהאקדמיתבקריההיהדות

נא,

$TS1$,כולנא$TS1$

$DN2$,כולנא$DN2$לדבריו,המסורתי.הרבשללדמותוקוויםמתח
אורתודוק־אינהשתגובתולכךמודעמסורתירב

סית;

$TS1$;אורתודוקסית$TS1$

$DN2$;אורתודוקסית$DN2$אחדותאתמחשיבמסורתי,ציבורשלרבהוא

כשיקולהיהודיהרוחניהקיוםוהמשכיותהקהילה
מסו־פסיקהבכלימשתמשהלכה,בפסיקתמכריע

רתיים,

$TS1$,מסורתיים$TS1$

$DN2$,מסורתיים$DN2$ההלכה.שלדינמיתתפיסהובעל

שקולאחיקו?
החינוך.לתחוםהוקדשהכנסשלהשניהיום

הרבשלבדבריונפתחהמסורתיבחינוךשעסקמושב

לאורשיצאהשלישית","ישראלשבספרופירוז,שי

ול־לממלכתיותחדשההגדרהמציעהואלאחרונה,

מסורתיות

$TS1$ולמסורתיות$TS1$

$DN2$ולמסורתיות$DN2$אתהגדירפירוןשתיהן.ביןשילובתוך

הקבלה.אתולאהמסירהאתשמדגישכמיהמסורתי
המח־שלהעיקריהתפקידהאורתודוקסי"בעולם

נך

$TS1$המחנך$TS1$

$DN2$המחנך$DN2$היאשליסבתאאצלקיבל.הילדמהלבחוןהוא

למסור".היהוהדגשעצמה,אתבעיקרבחנה

אנ־הםשמסורתייםהמחשבהנגדיצאפירון

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$היא"המסורתיותהסעיפים.שניעלשפוסחים

נקודתולאהתחילהכולשממנההנקודההמקור,
ככזוהמסורתיותאתואפייןהוסיףהואהמפגש".

פיעלולאחיקוייםפיעלנקבעיםהדבריםשבה

ויותרבישיבה,שלךהרבאמרמהמשנה"פחותחוק.

הייתהלאאישהחזוןעדאמר.שלךהסבאמהמשנה

במש־עברוהדבריםכיכזית,שיעורזהכמהשאלה

פחה.

$TS1$.במשפחה$TS1$

$DN2$.במשפחה$DN2$הת־האשכנזיבצדהחיקויעולםהשואהבגלל

נתק,

$TS1$,התנתק$TS1$

$DN2$,התנתק$DN2$הרבניםצמחולחקותמיאתהיהשלאומכיוון

הלאהלשמרשכדיאומרתהמסורתיותוהפסיקה.

לחוק".לפעמיםולהניחלחיקוילחזורצריכים
נגדלשעבר,החינוךשרפירוז,יצאדבריובהמשך

הקמתשל"המשמעותבחינוך.מסורתיזרםהקמת
שלרובישישראל.ילדיכללהפקרתתהיהכזהזרם

הדיכוטומיה,אתלקבלמוכניםשאינםצעיריםהורים

עליית
המסורתיות

שהמציאצעקנילמיעוטהשטחאתמפקיריםואנחנו

המסו־התנועהלמוביליקראהואהרתה".המושגאת

רתית

$TS1$המסורתית$TS1$

$DN2$המסורתית$DN2$ממנהללמודכדיהדתיתהציונותעללהסתכל

בשנותהמזרחיוהפועל"המזרחילהתנהל.לאאיך

מד־שאנחנומהדבריםגדולחלקעלדיברוהחמישים

ברים

$TS1$מדברים$TS1$

$DN2$מדברים$DN2$מבחןכמקרהאותםללמודצריכיםכאן.עליהם

מתחיליםלאומתארגנים,כשמתמסדיםכך,אחראיך

ולסנן".להתפצל
השלישיביוםבושנכחתיבמיוחדמענייןמושב

במרחבשונותמסורתיותבגישותעסקהכנסשל

לאשרובופאנלהבמהעלוהושיבהיהודי־ישראלי,

הז־טובולאופירהמושבמנחההמזרחי.מהעולםבא

כיר

$TS1$הזכיר$TS1$

$DN2$הזכיר$DN2$מת־לאהיותההואמהמסורתיותמהותישחלק

בדלת

$TS1$מתבדלת$TS1$

$DN2$מתבדלת$DN2$,יכו־מזרחיםשאינםמיהאםושאלומגזרית

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$המסורתיות,לתופעתמלאיםשותפיםלהיות
כאורחים.אליהיוזמנורקשהםאו

כמסרעצמםאתשהגדירומאלורבים"בעבר,

צייןאירופה",מזרחיוצאייהודיםדווקאהיורתיים
המ־אתלשמורענייןישאולישני"מצדטובול.

סורתיות

$TS1$המסורתיות$TS1$

$DN2$המסורתיות$DN2$,ההדוקהקשרלהתרתולהתנגדכספרדית
המסורתיותרגעלפנישעדהמזרחיםאוליביניהם.

להתירלניסיוןלהתנגדצריכיםללעג,הייתהשלהם

אותישלחכשאביהמסורתיות.לביןבינםהקשראת

לי־נשלחואחריםוספרדיםעקיבא,בנילישיבת

שיבות

$TS1$לישיבות$TS1$

$DN2$לישיבות$DN2$מודעיםהיינוברסלב,לישיבותאוליטאיות

שלצדלמהאזבאירופה.שמוצאןתנועותשאלולכך

מהרבספרדית?תנועהגםתהיהלאהללוהתנועות

שהמסורתיותלמדנו׳מניטו׳,אשכנזי,ליאוןיהודה

המסור־התהוותבפועלאבלישראל,לכללשייכת

תיות

$TS1$המסורתיות$TS1$

$DN2$המסורתיות$DN2$והמסור־הספרדית,החשיבהשלתוצאההיא

תיות

$TS1$והמסורתיות$TS1$

$DN2$והמסורתיות$DN2$אפרי־בצפוןהרבניתההנהגהידיעלגובתה

קה

$TS1$אפריקה$TS1$

$DN2$אפריקה$DN2$טובול,תההלעתיד",במבטאוליבאירופה.ולא
עצמךאתלהגדירוהאפשרותהמסורתיות"פריחת
יובילוגבוה,תרבותיהוןעםבזהותשמחזיקכמסורת,

המסורתיות".אתלאמץאנשיםועודעוד

מסו־ביןלהבחיןטובולהציעדבריובהמשך

רתיות

$TS1$מסורתיות$TS1$

$DN2$מסורתיות$DN2$מדבריםאנחנוהצר"במובןלרחבה.צרה

מה־כמחציתספרדית.בעיקרהשהיאתופעהעל

ספרדים

$TS1$מהספרדים$TS1$

$DN2$מהספרדים$DN2$כמסורתיים.עצמםאתמגדיריםבישראל

ובעיירותלמרכזהפריפריהביןשחיבציבורמדובר

מאודמשפחתיציבורוימין.מרכזמצביעיהפיתוח,

לפ־בעיקרזהנוסעוכשהואבשבת,קידוששעושה

גוש

$TS1$לפגוש$TS1$

$DN2$לפגוש$DN2$שמ־מאלומעטלאהרחב,במובןהמשפחה.את

גדירים

$TS1$שמגדירים$TS1$

$DN2$שמגדירים$DN2$מסורתיים,בפועלהםכחילוניםעצמםאת
העי־׳המנהכינהמשאששהרבמהאתשמיישמים
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 קורה קדימה. מקום עוד שלי היהדות את לקחו שלי »
 שהילדים לנו אומרים במסורתיות. מעניין משהו
 במישור נכון". לא וזה כלום, על ישמרו לא שלנו

 כיהדות המסורתיות את קלדרון הגדירה הפוליטי
 במפלגת לדבריה שמצאה לזה בדומה מרכז, של
 דרך היא "מרכז הנוכחית. בממשלה וגם עתיד יש

 למקומות בה ללכת שאפשר הרמב״ם, של האמצע
וב במרכז, ללכת אותי לימדה המסורתיות טובים.

 שונים אנשים של אמיץ ניסיון יש הזאת ממשלה
 הזאת הדרך את למדתי אחרת. בדרך מחלוקת לנהל

בתלמוד". וגם לאבא, אימא בין בבית, גם
 אמר בר־אילן מאוניברסיטת שוהם חזקי פרופ׳
 שנים הרבה כבר שלראשו, הסרוגה הכיפה שלמרות

 למה עצמי את "שאלתי .,כמסורת עצמו רואה הוא
 במסגרת לחיות לי שנוח והבנתי בשאלה, יצאתי לא

 לי ונוח שמרן קצת אני שבת, לשמור לי נוח הדתית.
 הדתיות החינוך למסגרות הילדים את לשלוח מאוד
 שיש והגזענות השוביניזם נגד נוגדנים להם ולתת
 באשר רצינית". בצורה מזה נפגעים לא הם בהן.

 שהזיקה שוהם טען למזרחיות המסורתיות לשיוך
לע והשלישי השני בדור להתעמעם אמורה הזו

 הסבים ארץ מאיזו להיות צריכה לא "השאלה ליות.
 דת של המושגים את לקחנו הגיעו. שלי והסבתות
 לעולם שלהם והתרגום הנוצרי, מהעולם וחילוניות

 בכלל האם לשאול צריכים בעייתי. מאוד היהודי
וחילון. דת של הציר על המסורתיות את להעמיד

מסורתי". וחילוני מסורתי דתי להיות אפשר
מסו כתנועה הציונות על שוהם דיבר בהמשך

 הזאת המילה חילונית. הייתה לא "הציונות רתית.
 לזה קראו נולדה. כשהציונות קיימת הייתה לא

 המושג את אחרת. משמעות לזה והייתה חופשיים,
 19ה־ המאה בסוף אקדמאים יצרו מסורתית׳ ׳חברה
החמי שנות של האקדמי בשיח פרוגרסיבי. כמושג

המהגרים, של הקליטה קשיי את להסביר ניסו שים
שמת מסורתית חברה שהם בכך המזרחים, בעיקר
 ערכים ולאמץ שלהם ההרגלים את לשנות קשים

 שהיה מה אבל העולם, בכל קרה זה דמוקרטיים.
והש השני בדור שהמהגרים הוא לישראל ייחודי
הש הסטריאוטיפים את אימצו המהגרים של לישי

 חברה המושג מסורתיים. אנחנו כן, ואמרו ליליים
 הפך באקדמיה, שלילי כמשהו שהתחיל מסורתית,

המזר התנועות תרבותי. ולהון חיובי לתיוג אצלם
 יוקרה תרבותי, סמלי הון לנו ׳יש היום אומרות חיות

ולה לקחת יכולים שאנחנו עצמי ערך של ותחושה
וסגרגציה". הדרה של מנגנונים מול פעיל

 המסורת על דיבר שלום שרון ד״ר הרב
 נגד ויצא הישראלית, המסורתיות בתוך האתיופית

 "ההנחה דתי. כמגדיר מסורתי במושג השימוש
 אתה כי מוסרי לא דבר היא אדם להגדיר שאפשר

הבנ לישראל כשהגעתי רק לאובייקט. אותו הופך
אנ להכניס צריכים פה כולם כי אתיופי, שאני תי

 לא ׳אתה לי אמר שגיא אבי פרופ׳ לקטגוריות. שים
 יהודי אנחנו ובאמת, מסורת׳. של איש אלא מסורתי

 מסורתי כי מסורתיים, ולא מסורת אנשי אתיופיה
חודש, בראש חג היה באתיופיה סוציולוגי. מושג זה

 כמו לבן בצבע תפילין מניח חודש ראש בכל ואני
 אמרו זאת, כשעשיתי באתיופיה. הניח שלי שסבא

שלי, המסורת את שומר כשאני אפיקורס. שאני לי
אפיקורס?" אני

 אשכנזית קהילה של כרב שמכהן שלום, הרב
 ש״ס עם המזוהה מרוקאי רב על סיפר בקריית־גת,

 שבהדלקת גת בקריית המרוקאיות הנשים את שלימד
להד הברכה את להקדים עליהן שבת בכניסת הנרות
 ממרוקו שעלתה שאימה סיפרה הנשים כשאחת לקה.
"כשאמר־ שטות׳. ׳מנהג זאת כינה הוא הפוך, נהגה

רות

שורק יואב

פנחס׳ חנה

שוהם חזקי

ב__׳ י ^ פרשיצק׳ אנה

 הוא שטות, מנהג שזה להגיד יכול לא שהוא לו תי
 אמרתי כך. פוסק לא עובדיה הרב תשתוק, לי אמר

 מעבר אבל עובדיה. הרב על חולק משאש שהרב לו
 שלו סבתא של במנהג החזיק פיינשטיין הרב אם לכך,

 עזיזה סבתא של המנהג למה אז ביצים, סלט בהכנת
שטות?" מנהג הוא מאתיופיה סבתא של או ממרוקו

רוסית דוברי של התמזרחות
 גליל האקדמית מהמכללה פרשיצקי אנה ד״ר
 והת־ מבריה״ט שנה שלושים לפני עלתה מערבי,

 אף שעלה זוגה, בן דתיים־לאומיים. במוסדות חנכה
 המשפחה ואת חברון, בישיבת למד מבריה״ט, הוא

 שומרת מסורתית כמשפחה מגדירה היא שהקימו
דו של המורכב היחס על דיברה פרשיצקי שבת.

 היהדות בירור סוגיית "בגלל למסורת. הרוסית ברי
 בין ואיבה עוינות של יחסים נוצרו החיתון, ופסולי

 וכואב. חבל וזה ולדת, ליהדות לשעבר ברה״ט יהודי
 דרכי דרכיה שלנו התורה כך. להיות אמור לא זה

כת המסורתיות ואולי שלום, נתיבותיה וכל נעם
 מדוברי קטן מיעוט רק הפתרון. היא מכילה פיסה

 בפועל אבל כמסורתיים, עצמם את יגדירו הרוסית
שונה". היא המציאות

 גילתה ובו שערכה מחקר על סיפרה פרשיצקי
 שרבים וטענה ליהדות, בריה״ט יוצאי בין התקרבות

 הת־ "יש מסורתיים. בהגדרה להיכלל יכולים מהם
 בעיירות שגדלו צעירים רוסית דוברי של מזרחות
מסו מזרחי חיים אורח מאמצים מהם רבים הפיתוח.

 שפגשו. מסורתיות משפחות עם קשר בעקבות רתי,
 בין גשר מהווים בפריפריה המזרחים הישראלים

היהודי". לעולם הרוסי העולם
הג שלא במושב מהבודדים היה שורק יואב ד״ר

 סוציולוגית, הגדרה זו "מסורתי כמסורתי. עצמו דיר
 אפילו דתי, אני עולמי בתפיסת שם. לא לגמרי ואני
ההת על ביקורת לי יש דתית. בחברה חי אני חזק.

 מסוים. מאוד לפורמט הדתיות של המסוימת גבשות
יש יהדות פה ליצור אמורים היינו לארץ כשחזרנו
 יש לקצוות. נזרקו אנשים נכתבה. לא והיא ראלית,
 יש חילון, לבלום שנועדה באורתודוקסיה שנאחזו
שמת מסורתיות שאימצו ויש לחילוניות, שהלכו

 נורמה של מידה אמת עם עצמה את להגדיר קשה
 מסו־ ליותר אותה שתהפוך הלכה ושל מקובלת

 היא אבל מצוין, מודל היא המסורתיות ציולוגיה.
 אכן היא ישראלית. יהדות שאין לכך הפתרון לא

קשו והיא באופייה, ספרדית מזרחית קטגוריה
 ובמזרח אפריקה בצפון היהודית שהחברה לכך רה
 של הגדולים האתגרים עם להתמודד הספיקה לא

אפרי בצפון באירופה. איתם שהתמודדו המודרנה
 יכולים הם ולכן האתגרים, עם התמודדו פחות קה

וסבתא". סבא על להתרפק
למסור שמרנות בין הקשר על גם דיבר שורק

 חיובי יחס הוא השמרנות של מהסט "חלק תיות.
 בכנס פה עליה שמדברים כמו המסורתיות למסורת.

 וחשוב לטפח, שטוב הזהויות אחת להיות צריכה
 הדברים אחד אחרת. במנגינה אם גם לה דומות שיהיו

 וריכוך, עמימות הוא בהם מתאפיינת שהמסורתיות
 להתווכח רוצים יהודים לכולם. מתאים לא זה אבל

שכו נוח לכולם ולא מובחנות בעמדות גם ולאחוז
 המשפחתיות השבת. שולחן סביב בסוף נפגשים לם

אח משמעויות מוחקת לא למשל היא אבל חשובה,
 יהרות של מחדש בנייה לנו חסרה השבת. של רות
 שלנו למקום שמתאימה ברורה הלכתית מחויבות עם

 פה שבעל התורה את שמחייה יהדות תהיה זו היום.
למסור דומה תהיה בהכרח והיא למציאות, כמגיבה

 ממה בשונה ומגוונת, מכילה יותר תהיה היא כי תיות
• האחרונים״. בדורות ההלכתית ליהדות שקרה
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