
מנהל התרבות
במשרד המדע

התרבות והספורט
כן סייעו:

פרופ' ירמיהו יובֵל - עורך ראשי
יאיר צבן - יוזם, מנהל ועורך

דוד שחם - עורך כללי

מבצע מיוחד:
5 הכרכים ב-290 ₪

תוספת משלוח )עם שליח(:
בגוש דן - 15 ₪; בכל הארץ - 25 ₪;

ניתן לקבל את הכרכים ללא תשלום נוסף במשרד "למדא"
רח' שפירא 10, רמת-גן. לתיאום הגעה: 03-6735160

)כיצד מזמינים? ראו בעמוד האחרון(

מחפשים מענה לשאלת זהותכם היהודית?
רוצים לדעת במה אתם יהודים גם אם אינכם שומרי מצוות?
היש עתיד לתרבות היהודית שמעבר לכתלי בית-הכנסת?

מה קרה לתרבות היהודית ב-200 השנים האחרונות?

על כך ועל שאלות נוספות משיבים ב–360 ערכים ומאמרים
240 עורכים וכותבים, מהארץ ומהתפוצות

)ביניהם 13 חתני וכלות פרס ישראל -  העורכים: ירמיהו יובל, מנחם ברינקר, יוסף דן, דן מירון;  הכותבים: שלמה אבינרי,
שולמית אלוני, אסא כשר, ששון סומך, עמוס עוז, זיוה עמישי-מייזלש, אביעזר רביצקי, אניטה שפירא, נתן שרון(

יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, פרופ' ענת זוהר, ממליצה

36 חוקרים, הוגים ויוצרים, חילוניים, מסורתיים ודתיים ממליצים
)וביניהם: אריה לובה אליאב: "מפעל הגותי ייחודי ורב-חשיבות"; יהודה באואר: "עושר רב בערכים כתובים היטב"; יוכי ברנדס: "אני 
משה הלברטל: "חיבור גדול וחשוב";  אליהו הכהן: "מפעל חלוצי, מרתק ומרחיב דעת";  יהודית";  בולעת בשקיקה ערכים על תרבות 
מיכאל הרסגור: "מפעל מפואר"; א"ב יהושע: "ממליץ בכל לב"; דן מרידור: "יריעה רחבה של התרבות היהודית המודרנית"; אלי עמיר: 
זהר שביט: "תמונה  נסים קלדרון: "ספר יסוד על מדף הספרים היהודי";  דינה פורת: "תענוג לקחת ליד";  "מפעל רב-רושם ואיכות"; 

רחבת היקף וייחודית";  יוסי שריד: "הקורא יידע להשיב לעצמו ולזולתו – מיהו יהודי, חילוני".

הנכם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט של  זמן יהודי חדש
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מי ומי בין הממליצים על זמן יהודי חדש?בעמוד האחרון  -  עשרת המדורים ועורכיהם
)ראו בעמ' 3-2(



* חתן פרס ישראל

המדורים ועורכיהם:

כרך ראשון
ההגות היהודית 

 המודרנית
פרופ' מנחם ברינקר* 

זיכרון, מיתוס 
 והיסטוריה

פרופ' ירמיהו יובֵל*
תמורות באורחות 

 החיים
פרופ' ישראל ברטל

כרך שני
תנועות לאומיות 

 וחברתיות
פרופ' ֶדֶרק יונתן פנסלר

החברה הדתית מול 
 החילון והמודרנה 

פרופ' יוסף דן*
העברית ולשונות 

 היהודים
רוביק רוזנטל

כרך שלישי
 ספרויות ואמנויות

 פרופ' דן מירון*
ופרופ' חנן חבר

כרך רביעי
 יהודים ולא יהודים

 בזמן החדש
פרופ' שולמית וולקוב
חיים יהודיים מודרניים 

 בתפוצות
פרופ' מורטון ויינפלד
מדינת ישראל כמפעל 

 יהודי מודרני 
יאיר צבן

כרך חמישי 
 מפתחות מפורטים
ותוכן עניינים מלא

יועץ המערכת:
פרופ' מישל אביטבול

כך אפשר להזמין את זמן יהודי חדש:
 תשלום בהמחאה: לשלוח בדואר אל: למדא, ת.ד. 4212, רמת גן 52141 ולציין שם, טלפון וכתובת פרטית למשלוח.

תשלום בכרטיס אשראי: להתקשר אל למדא, טל: 03-6735160, ולמסור את כל הפרטים. 

זמן יהודי חדש הוא מפעל חלוצי חסר תקדים. בארבעה כרכים 

הראשונה  השורה  מן  כותבים  מאות  סוקרים  מדורים  ובעשרה 

והחילון שפקדו את התרבות היהודית  את תהליכי המודרניזציה 

במאתיים השנים האחרונות ומדגימים את העושר והגיוון שהולידו 

בה תהליכים אלה. לארבעת הכרכים מצורף כרך חמישי, הכולל 

מפתחות מפורטים ותוכן עניינים מלא, ומאפשר לקוראים שימוש 

יעיל בטקסטים שבכל הערכים.

וההוגים  החוקרים  טובי  עם  נמנים  וכותביהם  המדורים  עורכי 

ודתיים,  חילוניים  כותבים,  כ-240  ובתפוצות.  בארץ  בתחומיהם, 

גברים ונשים, בעלי השקפות שונות ורקע ומוצא שונים, מרכיבים 

שונות  ומחקריות  הגותיות  גישות  של  מרתק  פסיפס  בצוותא 

חדש  יהודי  זמן  החדשה.  בעת  היהודים  חיי  של  יסוד  לבעיות 

חילונית- גישה  ומתוך  ביקורתית  ראות אקדמית  מנקודת  נערך 

פלורליסטית. 

יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, פרופ' ענת זהר, המליצה 

מינהל  חדש;  יהודי  זמן  את  לספריותיהם  לרכוש  לבתי-הספר 

התרבות רכש 150 מארזים עבור הספריות הציבוריות החשובות 

ברחבי הארץ; מפקדת קצין חינוך ראשי של צה"ל רכשה לצרכי 

ארגוני  שני  גם  כך  עורכי-הדין,  לשכת  כמו  מארזים;   50 הצבא 

חדש,  יהודי  זמן  של  לשיווקו  מיוחד  מבצע  על  החליטו  המורים 

ומתנהלים מגעים גם עם ארגונים אחרים. אלפי קוראים רכשו עד 

כה את האנציקלופדיה.

בסדר  ולא  מדורים  של  בתבנית  ערוכים  חדש  יהודי  זמן  כרכי 

אלפא-ביתי. כל מדור מציג היבט אחר של תהליך המודרניזציה 

שעברה התרבות היהודית בעת החדשה. האנציקלופדיה נפתחת 

במבוא כולל ומקיף, וכל מדור בתוכה ניתן לקריאה גם בפני עצמו. 

הכרך החמישי כולל תוכן עניינים שלם, מפתחות מפורטים, ומידע 

על העורכים, הכותבים והמקורות לתמונות.

מנהל  צבן,  יאיר  של  משותפת  יוזמה  פרי  הוא  חדש  יהודי  זמן 

המיזם, ופרופ' ירמיהו יֹובֵל, העורך הראשי. העורך הכללי הוא דוד 

שחם. הופק על-ידי למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית, 

פוזן  קרן  של  במימונה  בירושלים,  שפינוזה  מכון  בשיתוף 

ובתמיכתה. כן סייעו: קרן קשת; מינהל התרבות במשרד המדע, 

התרבות והספורט; מועצת הפיס לתרבות ולאמנות; קרן רבינוביץ 

לאמנויות - תל-אביב. יצא לאור בהוצאת כתר.

אנגלית  מהדורה  הפקת  על  בעבודה  למדא  החלה  לאחרונה 

ומהדורה רוסית של האנציקלופדיה.
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הפילוסוף פרופ' )אמריטוס( יוסף אגסי, אונ' תל-אביב
אנציקלופדיה זו תשמח קוראים ללא הבדל דת, פילוסופיה, שמירת-

מצוות, מין ולאום. המסורת היהודית איחדה שייכות דתית, קהילתית, 
אדם  האמנציפציה...  השרישה  ביניהן  הבחנה  ותרבותית.  מסורתית 

מודרני יכיר בהבחנה זו גם אם הוא מסורתי ביותר...

פרופ' )אמריטוס( ירון אזרחי, החוג למדע המדינה, 
האוניברסיטה העברית

..."זמן יהודי חדש" הוא אוצר בלום של תובנות... חושף את היצירתיות 
המופלגת של תרבות המתמודדת עם המתח בין מקורותיה הדתיים 
למחלוקות  עומק  המקנה  מאתגר  טקסט  המודרניזציה...  ואתגרי 

האידיאולוגיות המסעירות את הציבור בארץ ובתפוצות.

הרב מאיר אזרי, רב הקהילה ליהדות מתקדמת בתל אביב 
- בית דניאל

האסופה "זמן יהודי חדש", שבאה לסכם מפעלם של דורות חולמים 
במסע  להמשיך  המעוניינים  לאלו  מתנה  בבחינת  היא  ויוצרים, 
לתובנה  צוהר  פותח  הזה  הייחודי  המפעל  דורנו.  של  ההתחדשות 

שקול יהודי ייחודי תוסס ומרענן עולה, ונשמע מזה דורות...

פרופ' בנימין איש-שלום, רקטור בית מורשה בירושלים
את  ולתאר  ניכר  חסר  להשלים  בא  בהיקפו....  המרשים  החיבור 
של  משקלו  הדגשת  תוך  המודרני,  בעידן  ביהדות  שחלו  התמורות 
זהו  חדשה...  יהודית  תודעה  של  ובעיצובה  היהודית  ביצירה  החילון 

חיבור חשוב העשוי להועיל לכל אדם משכיל...

אריה לובה אליאב, חתן פרס ישראל על מפעל חיים
מפעל הגותי, ספרותי ותרבותי ייחודי ורב-חשיבות... רבים מהכותבים 
בו הם מגדולי ודגולי החוקרים וההוגים בנושאי המודרניזציה של חיי 
המפנה  יופיו  בכל  מתגלה  הערכים  של  המרשים  במיגוון  היהודים... 

הגדול שהתחולל בחיי הרוח היהודיים.

פרופ' )אמריטוס( יהודה באואר, האונ' העברית, חתן פרס 
ישראל לחקר ההיסטוריה 

...הדת היא... מרכיב חשוב מאוד בהיסטוריה היהודית, והחילוניות היא 
כתובים  בערכים  הרב  עושרה  על  האנציקלופדיה,  שלה...  אנטיתיזה 
היטב, מהווה תרומה חשובה ביותר לויכוח זה ומבטאה למעשה את 

ההוויה של מרבית האנשים המזדהים כיום כיהודים.

הסופרת יוכי ברנדיס
לשבלונה  ובצדק,  נחשבות,  בית"  בכל  "חובה  שהמילים  יודעת  אני 
שחוקה, אך לא מצאתי טובות מהן כדי לתאר את האנציקלופדיה... אני 

בולעת בשקיקה ערכים ומאמרים על תרבות יהודית בעת החדשה.

פרופ' אהרן דותן, ראש מרכז צימבליסטה למורשת היהודית 
באונ' תל-אביב, חתן פרס ישראל לחקר הלשון העברית

סיפורה  את  לספר  ...מבקש  המרשים  האנציקלופדי  המפעל 
בידי  מתוארת  שהיא  כפי  החילוני,  מצדה  המודרנית  היהדות  של 
פותח  שלפנינו  והחיבור  חשובים...  מלומדים  של  מכובדת  חבורה 
היהודית. בתרבות  כזאת  בהתבוננות  עניין  שמוצא  למי  רחב   פתח 

ד"ר דורית הופ, חוקרת ספרות, אונ' תל-אביב
המבט האנציקלופדי... מאפשר לקורא גם מבט רחב יריעה על מרבית 
אוצרותיה של התרבות היהודית בזמננו, וגם מבט מעמיק... בסקירות 
עדכניות, בהירות, ומאוזנות... חמשת הכרכים מזמנים אתגר מחשבתי 

בנושאים שבמוקד הווייתה של היהדות כתרבות.

אליהו הכהן, חוקר הזמר העברי
בפעם  דעת...  ומרחיב  מרתק  קריאה  חומר  חלוצי.  ספרותי  ...מפעל 
הראשונה מגיעה אל ארון הספרים העברי אסופה מרוכזת בת מאות 
מאמרים הפורשים יריעה פנורמית של תהליכי ההתחדשות והחילון 

שעבר העם היהודי בדורות האחרונים...

פרופ' משה הלברטל, פרופסור למחשבת ישראל ופילוסופיה 
באונ' העברית ובמכון שלום הרטמן

היצירה  התמורה,  של  העצום  ההיקף  את  לפרוש...  מרשים  ...ניסיון 
והשבר, שחוללה העת החדשה בחיי העם היהודי. הערכים המגוונים 
ומבוא  מפתח  לקוראים  מספקים  הזה  והחשוב  הגדול  החיבור  של 

לתקופה סוערת ומפעימה ומנתחים את ביטוייה...

 מיכאל הרסגור, פרופסור )אמריטוס( להיסטוריה, 
אונ' תל-אביב

...אני מקווה שהמפעל המפואר הזה יעזור לציבור להשתחרר מכבלי 
להגיד  יוכל  והחדש  הצעיר  שהדור  לקוות  ויש  הראשית,  הרבנות 
בשמחה ובגאווה: הגעתי להכרתי אחרי הופעתה של האנציקלופדיה 

החדשה, שיחד אתה נכנסנו לעידן חדש.

המוזיקולוגית מיכל זמורה-כהן
זה למעלה מחמישים שנה שאני מתחקה אחר מהלכיה של התרבות 
ובעיקר של האמנות והמוסיקה של העם היהודי, ומאז אני מייחלת 
לקיומו של מאגר מידע מעין זה. אני מעיינת בכרכים אלה וחשה כיצד 

גדלה יריעת ידיעותי ודעותי...

ד"ר גדי טאוב, האוניברסיטה העברית, עיתונאי וסופר
...הזהות היהודית צלחה את המעבר למודרניות ולחילוניות, ונשארה 
איתנה ויציבה גם מעבר לבסיס מוצאה ביהדות כדת. החיבור... מציע 
חשובה  תרומה  לכן  תורם  הזה...  המעבר  על  מקיף  מבט  לראשונה 

לתופעה שאותה הוא מבקש לתאר.

הסופר א"ב יהושע
אף שיכולה להתעורר מחלוקת לגיטימית על קו התיחום בין חילוניות 
האנציקלופדיה  על  לב  בכל  ממליץ  אני  היהודית,  בתרבות  לדתיות 
החדשה... שבה תוכלו למצוא מספר רב של ערכים שכתובים בידע רב 

ובראייה מקורית וחדשנית...

אליאב כהן, מוציא לאור
אינם  אך  באל  המאמינים  ולאלה  באל  מאמינים  שאינם  ...לאלה 
חופשיים  אך  לו,  ובעבודה  באל  שמאמינים  לו...  בעבודה  מאמינים 
מהדוגמות שמטילים כוהני הדת... כל אלה, ואלה שביניהם, מוצאים 

באנציקלופדיה עולם-תרבות מלא, רב-גוני, מעמיק ומאתגר.

 ד"ר אשר כהן, מרצה בכיר במחלקה למדעי המדינה 
באונ' בר-אילן

'זהויות יהודיות בעידן רב- ...כמרצה באוניברסיטה... שמלמד בנושא 
באנציקלופדיה  שמדובר  היא  ביותר...  הגדולה  המחמאה  תרבותי', 
מועילה, יעילה ומאוד שימושית. משיחות עם סטודנטים רבים עולה 

שגם עבורם "זמן יהודי חדש" היטיב 'לעשות סדר'...

פרופ' אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
עיינתי ונפעמתי! ...ה'מבט האנציקלופדי של התרבות היהודית בעידן 
לשם  נחוץ  הכה  למבנה  התשתיות  את  ומניח  חלל  סוגר  החילוני' 
טיפוח תודעת הצורך בעיסוק חילוני בתרבות יהודית. הוא גם מספק 

כלי מוחשי להפרכת טענת "העגלה הריקה" לאורך זמן...
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 יצחק לבני, לשעבר מנכ"ל רשות השידור 
ויו"ר חברת החדשות של ערוץ 2

...חשובה לכל מי שסקרן, ורוצה להבין יותר את היהדות שלו וכך גם 
פלוראליסטית,  ביהדות  ובהיר  מעמיק  מעודכן,  מסע  זהו  עצמו.  את 
אבל  הערכים,  כל מאות  את  כמובן  לא קראתי  לב.  ומושכת  עשירה 

הייתי מרותק לחמשת הכרכים שעות רבות.

פרופ' אורה לימור, סגנית נשיא האונ' הפתוחה 
האנציקלופדיה אוצרת ידע רב, עדכני ומעניין ועוסקת בנושאים רבים 
ומגוונים בתחומים שונים של חיי החברה והתרבות של העם היהודי 
בארץ ובתפוצות. ברכות רבות לכל העושים במלאכה, ולקרן פוזן על 

שאיפשרה את המפעל החשוב הזה...

יוסף טומי לפיד, שר לשעבר, עיתונאי
אף שקיימת כבר מאתיים שנה תרבות יהודית חילונית, היא לא זכתה 
עד היום לכינוס תחת גג אחד. עכשיו זה נעשה... אנציקלופדיה זו היא 
מקור לא אכזב של דעת בלי דת... היא גם הגשר הלא צר שדרכו יכול 

יהודי חילוני בגולה ליצור קשר עם מורשתו הרוחנית...

פרופ' גבי מוצקין, ראש מכון ון-ליר, בעבר דיקן הפקולטה 
למדעי-הרוח באונ' העברית

של  הערכים  על  פולמוס  להצית  הצליחה  זו  אנציקלופדיה  ...אם 
בדומה  רבה  במידה  מטרתה,  את  השיגה  כבר  שהיא  הרי  תרבותנו, 
מסייעת  זאת  אנציקלופדיה  המקורית.  הגדולה"  ל"אנציקלופדיה 

ליצירת אותה תרבות חילונית שאותה היא אמורה לשקף...

 אבישי מרגלית, פרופסור )אמריטוס( לפילוסופיה 
באונ' העברית, חתן פרס א.מ.ת. 

טיבה וטבעה של האנציקלופדיה מביאים אותי לחשוב שאולי אין זו 
משאלה הזויה לקוות שהאנציקלופדיה תהיה בעלת חשיבות פוליטית 

ותרבותית מן הסוג שהיה לאנציקלופדיה הצרפתית הגדולה...

דן מרידור, ח"כ ושר לשעבר, עורך-דין
...פורש יריעה רחבה של ההוויה והיצירה היהודית בעידן המודרני. זו 
יהודית עשירה,  תקופה מהפכנית בתולדותינו, בה התפתחה תרבות 
המעיין... הדתית...  והמצווה  האמונה  בעולם  ורק  אך  נטועה  שאינה 

ילמד עד כמה מלאה ומרתקת היא עגלת התרבות היהודית.

 פרופ' יונתן סרנה, חוקר ההיסטוריה של יהודי ארה"ב, 
אונ' ברנדיס

והתרשמתי עמוקות. רבים  יהודי חדש"  "זמן  קראתי בעיון את כרכי 
מקרים,  בכמה  ומחקר.  לימוד  של  שנים  מסכמים  מהמאמרים... 
המאמרים מכסים נושאים שעד כה לא נדונו בשום ספר רלבנטי. אני 

יודע, כי אעשה שימוש בהם לעתים קרובות...

הסופר אלי עמיר
...מפעל רב רושם ואיכות שמעשיר את עולמו של המעיין בו בערכי 
היהדות והתרבות. הוא ממלא חסר שהורגש זמן רב. ערכיו מושכים 
היהודית  התרבות  של  ומעמיקה  רחבה  תמונה  ופורשים  ומרתקים 

בעידן המודרני...

 פרופ' דינה פורת, ראש בית הספר למדעי היהדות 
באונ' תל-אביב

ואינה  ובהירה,  קולחת  ושפתה  נאה  צורתה  ליד...  לקחת  תענוג 
מתנשאת... חיזוק עשיר ומשכנע לעקרון לפיו אדם חילוני בכלל ויהודי 
בפרט חי לפי ערכי מוסר ואחריות ציבורית לא פחות מן המאמין, ויוצר 

תרבות יהודית וישראלית בעלת הקף, עומק וייחוד.

יוחנן פרס, פרופסור )אמריטוס( לסוציולוגיה, אונ' תל-אביב
הרוח  אנשי  מיטב  את  לשתף  הצליחה  שהאנציקלופדיה  ...נראה 
שלל  על  המודרנית  היהודית  התרבות  את  ולהעלות  הישראליים, 

גווניה באיכות ששום מנוע חיפוש לא יגיע אליה...

ד"ר צבי צמרת, מנכ"ל יד בן-צבי
גם מי שיש לו, כמו לכותב שורות אלה, הסתייגות מהשימוש בתואר 
"חילוני" כמו-גם מאי-אלה ערכים... אינו יכול שלא להביע את הערכתו 
האינסופיים  והאוצרות  הגדושים  הספרים  הזה...  המדהים  לקוקטייל 

המצויים בהם, הם מאתגרים לא פשוטים.

פרופ' נסים קלדרון, המחלקה לספרות באונ' בן-גוריון
תמציתיות,  מעמיקות,  אחראיות,  תשובות  משיב  חדש"  יהודי  "זמן 
וכתובות בשפה בהירה, לשאלות המציקות אודות התמורות שעברה 
שאיננו,  היהודי,  הספרים  מדף  על  יסוד  ספר  זה  היהודית.   התרבות 

ומעולם לא היה, מדף דתי בלבד.

איתמר רבינוביץ, פרופ' )אמריטוס( להיסטוריה של המזרח 
התיכון, נשיאה לשעבר של אונ' תל-אביב ושגריר ישראל 

לשעבר בארצות הברית
יוצא דופן המגלם בחובו שני מפעלים: 5 כרכים של  מדובר במפעל 
מסות ופרקים הניתנים לקריאה ברצף, או פרק-פרק, ובמקביל - מעין 
בתחום  תובנות  או  ידע  שמחפש  מי  לרשות  העומדת  אנציקלופדיה 

מסוים.

פרופ' פרנסס רדאי, יו"ר האגודה לחופש מדע, דת ותרבות, 
יו"ר קונקורד, מרכז מחקר לקליטת המשפט הבינלאומי 

בישראל, המכללה למנהל המסלול האקדמי
האורתודוקסיה  על-ידי  היהדות  מושג  של  לסיפוחו  תגובה  ...מציגה 
וחושפת את עושר ההישגים של היהדות החילונית בפוליטיקה, בחיי 
יום-יום, במדע ובאמנות... מעניקה את הרקע האמפירי לאימוצם של 

ערכים אוניברסאליים בחוקתה העתידית של ישראל...

פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי בהרצליה
הזה  האנציקלופדי  החיבור  שאין  בכך  חדש"  יהודי  "זמן  ...עוצמת 
מתיימר להיות מורה נבוכים חילוני... עומק הדילמות, רוחב המניפה 
ההוגים  של  הגדולים  והכשרונות  ההשקפות  של  הפלורליסטית 

שתרמו לחיבור עושים את כרכי "זמן יהודי חדש" לנכס של דור.

פרופ' עדה רפפורט-אלברט, ראש המחלקה ללימודי היהדות 
University College London -ב

... אני מודה: הופתעתי; האנציקלופדיה עברה את טווח ציפיותיי, הן 
והן מבחינת הפרשנות היצירתית לתרבות היהודית  מבחינת ההיקף 
בכוחה לחולל  בכנות שיהיה  אני מאמינה  החילונית שהיא מציעה... 

תמורה עמוקה בגישה למדעי היהדות בכל מקום...

פרופ' זהר שביט, היחידה למחקר התרבות באונ' תל-אביב
היקף,  רחבת  היסטורית  תמונה  לקורא  מציעים  הכרכים...  ארבעת 
ייחודית וראשונית... ייחודית בגלל היקף הנושאים הנדונים בה, ובשל 
רוחב היריעה המציע פסיפס מלא ועשיר של עולמם התרבותי, הרוחני 

והחברתי של היהודים בעת החדשה...

יוסי שריד, ח"כ ושר לשעבר, עיתונאי
החילוני  האדם  את  והכותבים  העורכים  מוציאים  כרכים  בחמישה 
מהארון, מארון של תרבות יהודית שנתכווצה במחוך האורתודוקסי. 
הוא יוצא, גוו זקוף, עיניו גלויות, מכיר בערך מורשתו ובערכו שלו.... 

והוא יודע להשיב לזולתו ולעצמו - מיהו יהודי, חילוני...
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