י גס גדודי החילוניים עושים זאת

גד יעקוכי ,ייגאל הורכיץ וגירעון פת
סינהג חדש שהשתרש

במי להתחשב ,כשהמנוח היה חי
לוני ,כופר וגלוי־ראש בחייו.
דתיים וחילוניים ,שנשאלו על
הכיפה ,אמרו להעולם הזה שלפיסת
הבד הקטנה אין משמעות.

אריאד שרון ויצחק נבון
כיפה סרוגה — גוש־אמוניס

• פרופסור לייכוכיץ ,שהוא
יהודי דתי אמר ,שאין לשאול־
״למה?״ על מינהגים המשתרשים
והמתפשטים בחברות מסויימות.

• ח ״כ ויקטור שם־ טוב
ממפ״ם אמר ,שבדרך־כלל אינו
חובש כיפה בבתי־קברות ,אלא אס
זו הלווייה של בן מישפחה דתית,
והוא רוצה לכבד את האבלים.
הוא עצמו חילוני ואינו מקיים
מיצוות.

• הרם שמואל אכידור

•ץ הדתי הראשון ,יבנה ,באו מגרמניה.
יא רצו לחבוש כיפה בחוץ .גם לא רצו
 1גלויי־ראש ,לכן חבשו כובעי קסקט
אולם אחרי זמן קצר מאוד הבינו
כאלה אינם מתאימים לאקלים
לכן ״המציאו״ את הכיפה הסרוגה.
מאפיינת הכיפה הסרוגה הקטנה

את הדתיים הלאומיים .בבני עקי
בא ,תנועת־הנוער של המסד״ל.

נוהגות הנערות לסרוג כיפה ל
חברן הראשון .בדרך־כלל רקום
עליה שמו של החבר ,והדבר מע
ניק רישמיות לקשר ביניהם.
גם אנשי גוש־אמונים אימצו את
הכיפה הסרוגה .אלא שכיפה זו,
מסבירים המבינים היא גדולה יותר
מהכיפה של בני עקיבא.

הכהן סיפר ,שהוא מסיר את הכי
פה כשהוא הולך לקולנוע או ל
תיאטרון .על בגין ,שהפך את הכי
פה סמל מיסחרי ,אמר אבידור
הכהן :״הוא מוכיח בורות בשטח
היהדות .אין לו מושג מה זה ,ו
הוא מחקה את הנורמות הנמוכות
ביותר.״
בבתי־הקברות הפכה הכיפה ל
אביזר הכרחי .גם החילוניים ביותר
טורחים לחבוש כיפה באירועים
הקשורים במתים .המצב הגיע לאב
סורד כזה ,שגם גויים מוצהרים
)נציגים דיפלומטיים ,למשל( ,מוצ
אים את עצמם חבושי־כיפות ,כש
איש ,בעצם ,אינו מבין מדוע.

עגת סרגדסטי י■

מנחם בגין
בורות בשטח היהדות

היהודים החרדים נוהגים לחבוש
כיפות שחורות גדולות .לפעמים
הן רקומות ,בעלות מיבנה של
חרוט ומזכירות כובע טירולי.
כשמנסים לברר את העניין שמ
תחת לכיפה ,ברור כמעט לכולם
שאין שם דבר ,שאין לה כל מש
מעות .על־פי ההלכה ,אין כל חו
בה לחבוש אותה ,שלא בזמן הת
פילה.

נוהג
חדש

יד מורתדא
ע ללא יהודים

1

ף* רוע מקפידים הרבה חילו-
■יו ניים לחבוש כיפות בהלוויות?
ההסבר הרווח הוא  :התחשבות.
אבל בעצם אין במי ובמה להת
חשב ,מכיוון שכל העניין הוא נוהג,
נוהג חדש־יחסית .בוודאי ,שאין

אליהו קדר

שלמה הילל

כובע עם נוצת — להלוויות

לכסות את הראש במה שיש

