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היהשלומשוכנעיםהם

חוזרהיהימיםמאריך

אוגנדהושסיפורבתשובה,

קבוצתגדול.אחדבלוףהוא
לקברושעוליםהרבנים

צדקלעשותכדיהרצלשל
סליחהולבקשהיססורי
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משיח
משכמו
ומעלה

שלמותואחרישנה411
לפניויוםהמדינה,חוזה
לכבודו,הממלכתיהטקס
אזכרההרצלבהרהתכנסה
תלמידים,רבנים,קטנה.

זכרו,ומוקיריחוקרים
הדתי־לאומימהמגזר

קדיששםלומרבאווהחרדי,
קברועלתהיליםולקרוא

שראהלדתמחובריהודישל
בשרשרתחוליהבעצמו

נתפסאולםהדורות,
שהיהכמתבוללבטעות
כמיואףלהתנצר,מוכן

ישראלארץעלשוויתר
מובילאוגנדה.לטובת

בן־שושן:יוסףהרבהאזכרה
הסנגורלהיותמבקש"אני
להאמיןקשההרצל.של

דמותו"סולפהכמה
פרידמןישי

לע"מ

דיאמונד
סאם
צילום:



פרידמן
ישי
צילום:

מישיבותאברג'ילנהוראישלבריו

לאמונתו.חוששיםוחברוןמיר

לשירותיצאשהואיודעיםהם

לומדהואושהיוםלאומי־אזרחי

ללכתאבלהעברית,באוניברסיטה

עםהרצלזאבבנימיןשלהאלטרנטיביתלאזכרה

מדייותרקצתכברזההדתית?מהציונותרבנים

בנימירתלמידישלהוואטסאפבקבוצתציוני.

נרשמהובעקבותיומהאזכרה,סרטוןעלהמחזורו

ללמודיכולתזמן"באותוהחברים:מאחדעקיצה

אומר'".'יביע

הרצלשללדמותונתפס,32בןאברג'יל,אבל

21או11בגילעצמיאתזוכר"אנימילדותו.עוד

המתבולל־העיתונאיואיךדרייפוס,פרשתעלקורא

מביןהואחייו.כלאתבעקבותיהמשנהלכאורה

עיתונאי.מדיווחגדוליותרהרבהמשהופהשיש

היסטורי".אירועכאןשיש

מיר?מישיבתלחברעניתומה

הרגילותהטענותשםעלולהתווכח."שמיותר

וכיוצאואוגנדהלהתנצרותקראכביכולשהרצל

איתםיחדללמודשאשמחלחברייאמרתיבזה.

אינפורמציהיותרישליהרצל.שלכתביומתוך

אותו".נפרשואזיחדנלמדמדיסאינפורמציה:

המדינה?חוזהשללאזכרהללכתבאמתלמהאבל

לך?חשובזהמדוע

כלבמדינה,פהשישמהכלהטוב.הכרת"מתוך

בזכותזהישראל,בארץהיהודילעםהיוםשישמה

הרצל".ושמוופעל,שחלםאחדאדם

השליליתההשקפהנפוצההחרדיבמגזררקלא

המלמדבן־שושן,יוסףהרבהרצל.שלפועלועל

"עוזבקהילתכרבומכהןהדתיתהציונותבישיבות

במגזרגםדומיםדבריםשמעבירושלים,ישראל"

פטירתויוםבתמוז,לכ'אורשעברבשבועשלו.

אזכרהבן־שושןהרבלוערךהמדינהחוזהשל

זונחוש.מסרבעלתאבלשקטה,קטנה,דתית:

הבלתיהאירועאתמקייםשהואהשביעיתהשנה

מוכריםרבניםהממלכתית.האזכרהלפנייוםרשמי,

ישיבתוראששרקיאוריהרבכמוהדתית,מהציונות

השנה.אליההגיעוגרינברג,מרדכיהרבביבנהכרם

כהניםעטרתישיבתראשבאירועהשתתפובעבר

והרבמחיפהזיניאליהוהרבוגםאבינר,שלמההרב

בעלייהמורנו.עמנואלשלאחיומורנו,שמואל

עלסליחהבקשתמשוםישהרצלשללקברושלהם

החרדיתהדתית,בחברהרביםמצדלושזכההיחס

והחילונית.

הקרובהבסביבתורעותכוונותהצער,"למרבה

בן־הרבכתבהאמיתי",פרצופואתזייפווהרחוקה

באופןאותו"ציירוהאזכרה.לטקסבהזמנהשושן

הטובבמקרהאוובוז,סלידהכלפיושעוררשקרי

הרגשתיבמלכודת.אותיגםוהפילווניכור,ריחוק

לקברועליתימהרצל,מחילהלבקשעמוקצורך

עלבתשובהלחזורהחלטתיסליחה.ממנווביקשתי

מחוללשלהאמיתיפרצופושלכוללעיניהפצהידי

חבריםעםיחדהתחלתימאזשלנו.הלאומיתהתחייה

קברו".לידסבאכמסורתדתיתאזכרהלקיים

יזוזלאכיסא
חוזהשלהמיוחדתשדמותואישכעשרים

המחשבתיעולמםעלוהשפיעהבהםנגעההמדינה

ערבלפנותשעברשניביוםהתכנסווהאידיאולוגי

מנעלאהמכשולהסגורים.הרצלהרשערימול

העקיפיןדרךאתולמצואלחפשמהקבוצה

המדינה.חוזהשללקברויותרהארוכה

צהוביםבווסטיםנערותשתי

בנחלתפניהםאתקיבלו

לקראתהוכנהשכברהקבר,

הןהממלכתי:האזכרהטקס

הסדר,עללהשגיחשםהוצבו

כיסאחלילהיזיזלאשאיש

אחדלבןפלסטיק

שתיממקומו.

דיווחוהבנות

עללאחראים
אסופתאודות

הכיפהחובשי

שהסתננו

ולאחרלשטח,

הודיעומכן

אישורשיש

מנחה,לתפילת

שאראתאבל

תצטרךהטקס

לקייםהקבוצה

כמהשלבמרחק

בידיושאחזבן־שושן,הרבמהמצבה.מטריםמאות

רבניהספדיעלנחמנימשהשלהחדשספרואת

גדולכחולקלסרמתוךחילקהמדינה,לחוזההעולם

ויעקבחנהבןזאבבנימיןנשמתלעילויתהיליםדפי

הרצל.

ד"רהואמהאזכרהלהיעדרלצערושנאלץמי

עלשחתוםשואה,וניצולשינייםרופאוייס,יצחק

ספרים(.)ידיעותחדשה"קריאה"הרצלהספר

לראשונהופורסםבצרפתיתבמקורשנכתבבמחקר

הרצלהרווחת,לעמדהבניגודכיוייסקבעב־6002,

למסורתשמחובריהודיאלאמתבוללהיהלא

האחרונההאזכרהמבאירביםישראל.ולרוחאבותיו

וייס,ד"רשלהמרתקמחקרובעקבותאליההגיעו

שלבאישיותועצמםשלהםהחדשההקריאהואחרי

המדינה.חוזה

מבר־אילןסטודנטחדד,יואללמשלהואכזה

כוכב־בישיבתבן־שושןהרבשלתלמידובעבר

וייס,ד"רשלספרואתקראהואא'בשיעוריעקב.

שניהםומאזמהספר,התפעםרבושגםגילה

להכירופועליםלאזכרהשנהמדימגיעים

הרצל.שלהאמיתיתדמותואתלציבור

התיעודמלאכתעלשהופקדחדד,

קבוצתאתגםמנהלבאירוע,והצילום

"הרצלהפייסבוקועמודהוואטסאפ

מפרסמיםשחבריוחדשה",קריאה

המדינהחוזהעלמבוססותעובדות

ועיוותים.שקריםלהפריךונאבקים

במורשתחוליהבעצמוראה"הרצל

שומט"זהחדד.אומרישראל",

חרדיםרגלימתחתהקרקעאת

כאנטי־דתי,אותולציירשמעוניינים

כמנוכראותולתארשמנסיםוחילונים

למסורת".

אלשובהרצלאתלחברהרצון

שלקיומהמאחוריעומדהיהודייםהמקורות

שוניםהזהבאירועהדגשיםהדתית.האזכרה

בן־הרבלדברישעוסקהממלכתי,הטקסשלמאלו

דתי.ממדבווחסרההרצליאני,בפולקלורשושן

קוראיםלאבאופייה:חילוניתהממלכתית"האזכרה

קדיששגםאזכרותשהיולינדמהתהילים,פרקי

עליושנגידלהרצלמגיעלאהאםעליו.נאמרלא

אנימזה,יותרחובתנו.שזוסבוראניקדיש?

שעברשבועהרצל,בהרהדתיתהאזכרהסליחתו.אתלבקשכדילקברועולים

בן־שושן:יוסףהרב
ולומר,מישהולבוא"יכול
שכומרעדיףכזהרשע'על

שעושיםמהאזכרה'.יעשה
מוכןאניייאמן.לאפשוטלהרצל
טענה,כלמולולהתמודדלהילחם

טמאותפרותהרבהולשחוט
בישיבותתלמידיםבעניינו.
שנאהעםאלייבאיםהסדר
גםעוברזהלפעמיםאליו.

נגדישיוצאיםלרבנים,
הפעולות"ונגד

בתשובה"חוזרהיהימיםמאריךהיהשאםלהניח"יש

המחשבתיעולמםעלוהשפיעהבהםנגעההמדינה

ערבלפנותשעברשניביוםהתכנסווהאידיאולוגי

מנעלאהמכשולהסגורים.הרצלהרשערימול

העקיפיןדרךאתולמצואלחפשמהקבוצה

המדינה.חוזהשללקברויותרהארוכה

צהוביםבווסטיםנערותשתי

בנחלתפניהםאתקיבלו

לקראתהוכנהשכברהקבר,

הןהממלכתי:האזכרהטקס

הסדר,עללהשגיחשםהוצבו

כיסאחלילהיזיזלאשאיש

אחדלבןפלסטיק

ולאחרלשטח,

מנחה,לתפילת

לקייםהקבוצה

כמהשלבמרחק

ולומר,מישהולבוא"יכול
שכומרעדיףכזהרשע'על

שעושיםמהאזכרה'.יעשה
מוכןאניייאמן.לאפשוטלהרצל
טענה,כלמולולהתמודדלהילחם

טמאותפרותהרבהולשחוט
בישיבותתלמידיםבעניינו.
שנאהעםאלייבאיםהסדר
גםעוברזהלפעמיםאליו.

נגדישיוצאיםלרבנים,

לע"מ

זולטן
קלוגר
צילום:

פרידמןישיצילום:
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צריךישראלבמדינתכנסתביתשבכלחושב

אתלוחביםשכולנוהאישזהאזכרה.לולעשות

וביזויהתעלמותישבכךלהכירובמקוםהמדינה,

עליו".מדברכשאנילילועגיםדמותו.של

לועגים?

ולומר:מישהולבוא"יכול

יעשהשכומרעדיףכזה'לרשע

להרצלשעושיםמהאזכרה'.

אניאבלייאמן,לאפשוט

מולולהתמודדלהילחםמוכן

שהנושאפעםבכלטענה.כל

מבקשאניעולה,הזה

הרצל.שלהסנגורלהיות

פרותהרבהלשחוטחייבאני

להאמיןקשהבעניינו.טמאות

שתלמידיםעדדמותו,סולפהכמה

כזושנאהעםאלייבאיםהסדרבישיבות

לרבנים,גםעוברזהלפעמיםאליו.

הפעולותונגדנגדישיוצאים

נשמתולעילויעושיםשאנחנו

הרצל".של

לפנייהדות
ציונות
בציונותהחרדיהמאבק

מסויםבמובןהשתמש

חוזהשלדמותובהכפשת

ושובשובוחזרהמדינה,

בכללדגלשהרצלהטענהעל

מדינהלהקיםוביקשהמוניתבהתנצרות

ובנוחולוןשלרבהיוסף,אברהםהרבבאוגנדה.

שמיפסקאףיוסף,עובדיההרבלציוןהראשוןשל

הרצל"דוגמתרשעיםאנשיםשלשםמהוריושקיבל

שמו.אתלהחליףלומותרונמרוד",

שייךהרצלנגדביותרהתוקפניהחרדיהקמפיין

כמהשפרסםיצחק,אמנוןהרבבתשובהלמחזיר

של"בסרטיםהמדינה.חוזהעלארסייםסרטונים

כתבאואמרשהרצלמשפטיםלוקחיםיצחקאמנון

מיאותםושואליםבקניוןלאנשיםפוניםביומניו,

הרצל",אוהיטלרהאלההדבריםמאחוריעומד

הסגנון'היטלר'.אומרים"כולםבן־שושן.הרבמתאר

בציונותגםאחיזהוקנההתפשטהזהוהזולהגס

הדתית".

מניפולציות?והכול

פעלשהרצלמביןאני"היום

אתלקדםמלאהבמודעות

אומרהואישראל.גאולת

מחוללשהואעצמועל

הואמצרים,יציאתאת

מוחלטתהזדהותמרגיש

דמותזורבנו,משהעם

לויששלו.החיקוי

וכלהקודש,לארץיחס

בלוףהואאוגנדהעלהסיפור

חשבלאמעולםהואגדול.אחד

שבנוהמיתוסיםכלאוגנדה.על

אחרבזהמתפרקיםהזההאישעל

הצדדים.מכלתיקיםלותפרוזה.

טוטאליתלהתנגדכדיהחרדים

להראותכדיהחילוניםלציונות.

אלמחוברהיהלאהמדינהשחוזה

היהיהבווכללגאולה,ולאהקודש

ואלואלוליהודים.בטוחמקלט

מתים.זבחידברי

שלהספראת"קראתי

אחת,בנשימהוייסד"ר

עדמעינייזלגוודמעות

הרגשתיהקריאהשבסוף

קברועללעלותמוסריחוב

הרגשתימחילה.ולבקש

אתחיללתיבאיש,שפגעתי

שותףהייתיאניגםכיזכרו,

דמותו.עיוותשללפשע

ישראלגאולתעלכשלמדתי

מבחינתיקייםהיהלאהרצל

הואהמחולל,הואלמעשהאבל

בןמשיחהואהאלוקי,השליח

קידםשבפועלהאישהואיוסף.

גאולתאת

בגלות,תקועיםכולנוהיינוהרצלבליישראל.

היוישראל,בארץהיושביםהיהודיםמאיתנו,ורבים

אלףמאהבתשובההחזירמלובביץ'הרביגויים.

מיליונים".שישהליהדותחיברהרצלאיש?

המעוות,לתיקוןבקשההיאהאזכרהאז

לתפיסתך?

שאנשיםכן.לתיקון.רצון"זה

אדם.לבןברצינותלהתייחסיתחילו

הכנסתבביתשעברבשבועהייתי

למהזעזוע.והרגשתיבתמוז,בכ'

באמצע,התפילהאתעוצריםלא

צה"ל?לחלליבאזכרהשעושיםכמו

ביתבכלאזכרהלעשותלאמדוע

אתלוחביםשכולנולאישכנסת

הואעפר.עדנרמסכבודוהמדינה?

הדתי־לאומי".בציבוראפילוקייםלא

המקובלת,שהתפיסהטועןאתה

מיהדות,ומנותקמתבוללהיהשהרצל
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