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הד הבנות מחקירות דו״חים של שורה
תיות.

מ דוה פרחה של חקירתה על דוגמה׳
 ועדת בפני שהופיעה רחובות, מעבדת

: שבועיים לפני הבירורים
ז עובדת את : שאלה

עבו לי שיש מתי תמיד׳ לא : תשובה
בשבוע. יומיים או יום דה,

הע אחרי בערב עושה את מה : שאלה
בודה.

ומטיי סורגת, בבית, נשארת : תשובה
אמא עם לת

? לקולנוע הולכת את : שאלה
כן. : תשובה
? הולכת את מי עם : שאלה

אחותי. או אחי אמי, עם : תשובה
? בחורים עם הולכת את : שאלה

לא. : תשובה
לצבא? ללכת רוצה לא את למה : שאלה

 פעם אוכלים' שבכלים היות : תשובה
 ביחד ובחורות ובחורים חלב ופעם בשר
 בחורות על אוסרת התורה דעת וגם

לצבא. ללכת
לי והראי התורה את קחי : שאלה

 יוד איני : תשובה
כתוב, שוד, איפה ןת

 הר מפי שמעתי אבל
 שזה וההורים 'בנים
 שאסו בתורה כתוב

 ללכת הבנות על ר
לצבא.

המודיע, מודיע
 פרחה : בהתמרמרות

גיוס. צו קבלה
(ב. אחרת דוגמה

:מנחלת-יהודה) ו.
 את למה : שאלה

לצ ללכת רוצה לא
? בא

ש מפני : תשובה
דתית. אני

 זאת בכל : שאלה
 רוצה לא את למה

? לצבא ללכת
ש מפני : תשובה

מקומה לא בחורה
בטח ובצבא בצבא

 צבאי למחנה אותך נשלח טוב, : שאלה
רק. בחורות של

ללכת. לי אסור זאת בכל : תשובה
? לך אסר מי : שאלה

 לעלות שאסור אומרת הדת : תשובה
אשה. על גבר כלי

גיוס. צו קבלה
קשה לגט. תגרומגה בחורות

של במחאותיהם הכנות מידת מה לדעת
 יכול לא אולם הדתיים. הדוברים מן כמה

 מאה־שערים. בני כנות לגבי ספק להיות
 פוליטית הפגנה היתה לא הפגנתם כי

 גברים במדינה. המקובלית מן תכסיסית,
 את שיכלו כאילו בדמעות פרצו חסונים

 קו־ בבכי מררו עקרות־בית בכורם, בנם
הלוח מפלגה זאת היתר, לא רע־לבבות.

 גטו זה היה בכנסת. כסא עוד על מת
 והמוכן קיומו, עצם על הלוחם יהודי

השם. קידוש על נפשו את למסור
 ב־ תוכרע לא הסופית שהתוצאה אלא

 הכנסת במסדרונות אם כי מאה,־שערים,
 בן־גוריון דוד ד,בטחון. משרד ובחדרי
 הדתיים עם הקואליציה את כה עד העדיף

 וגיוס החינוך הכשרות׳ בשטח (שמחירה
 הציונים עם קואליציה על בלבד) הבנות

ב אולם כלכלי. מחיר שידרשו הכלליים,
ב מתקרבים מפא״י מראשי שכמה שעה
 הכלליים, הציונים לדעות הכלכלי שטח
הש הגיוס בגיל האדם כוח מצב ואילו

 ג׳י שבי ייתכן העלייה, ירידת עם תנה
 שותפיו עם ביחסיו יותר קשה־עורף יהיה

הדתיים.
 מאד,־שערים, שבנות להיות יוכל ואז

תג וחיוורות־העור, הכותנה גרבי בעלות
רחביה. בשכונת לגט רומנה

כתוב. זה איפה
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בתוך שופר: וקול אידיש שפת
 נאמו (למעלה). יעקב ישועות בית־הכנסת

 דושינסקי הרב קבר ליד באידיש, רבנים
מימין), (תמונה שופרות בעשריס תקעו
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