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ם1א פסטיבל. נערך סביבם בתשובה. החוזרים על מדברים הכל  יש ל
ר1י הרבה שהיא התופעה סביב קשר־שתיקה ־ וחשובה נרחבת ת

ביפה! דר,
בתשובה, החזרה נועת ףין

נתמ ממוסדת, מאורגנת, תנועה 4 1
בעז פועלת ענק, תקציבי על־ידי כת
 והרבה מיקצועיים שוטפי־מוח רת

 תנועה ניצבת מולה ורעש. יחסי־ציבור
 המירו הפוכה; דרך שעשו אנשים של
 באורח־חיים הדתית החיים דרך את

 פחות לא מונה זו תנועה חילוני.
 שומאים אין עליהם אבל אנשים,

 בשקט צעדם את עשו הם בתיקשורת.
 לבד, החדשה לדרכם והגיעו ובצינעה

הסביבה. עם מאבק תור
 עם בתכלית שונות תנועות שתי

מש מחפש האדם אחד; משותף מכנה
מעות.

 המגדיר מדוייק מינוח למצוא קשה
 יקראו הדתיים הדת. את שעזבו אנשים

 פורקי־עול מלשון ״מתפקדים״, להם
 הישר. דרך את שעזבו מופקרים, או

 הרווחת, ההגדרה היא בשאלה״ ״חוזרים
 שעוזבי־ משום יסודה. בטעות זו גם אך

 שהיא לתשובה, מהשאלה חזרו הדת
 (לכן החילונית דרך־החיים לדידם

 גם תתאים בתשובה חוזרים ההגדרה
 בפשטות לעצמם יקראו הם ואילו לה);

 הסימ־ המחווה שם על כיפה״, ״מורידי
שבדבר. ביותר לית

 עזיבת־הדת תופעת את לאמוד קשה
הדתי בציבור מדוייקים. במיספרים

 התלרויס מיסנו
ו נ חס ־ י ת ג  ג

 הנועו ■ווד. הות״פ
 בהמוניו שנו הדת■

החילוני למהנה
הנושא, סביב שתיקה של קשר קיים

 שחינוך מהעובדה להתעלם אין אר
הק במשבר: נמצא הסרוגות הכיפות

מאידך. הדת ועזיבת מחד דתית צנה
 לקבל אפשר התופעה על עדות

האח בבחירות המפד״ל. של ממצבה
לנפילה, סיבות הרבה על דיברו רונות

 לא המרכזיות מהסיבות אחת את אך
חוב של היחסית ההתמעטות הזכירו;

הסרוגות. הכיפות שי
טוע בני־עקיבא בישיבות המחנכים

מח מכל אחוזים שני עד ש״אחוז נים,
עצ־ הבוגרים הכיפה.״ את מורידים זור
 כמה לפחות. 20̂־ על מדברים .מם

 תמונות את לפרסם הציעו מהבוגרים
ה את שהוריד אחד כל ולסמן המחזור

הגבוה. האחוז את להראות כדי כיפה,
 עם נער תיכונית בישיבה כשמגלים

האמו התרופפות כלומר, דתית, בעיה
 גורם הדבר מהישיבה. מסולק הוא נה,

ה על ההורים בקרב רבה להתמרמרות
הי ההתמודדות. במקום הידיים, רמת

 החוזה בטיעון עונות מציוץ שיבות
ה כל את מקלקל אחד רקוב ״תפוח
 אחד תלמיד להעיף עדיף — ארגז״
השאר. כל את שיקלקל מאשר

 ערך התופעה, את לאמוד בנסיון
אב הרב עם קצרה שיחה הזה העולם

 כפר ישיבת מנהל שהוא צוקרמן, רהם
 הראשונה התיכונית הישיבה הראייה,

בני־עקי־ ישיבות ויושב־ראש בארץ,
שלו הפתיחה במישפט כבר בארץ. בא
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