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הומנונ"ליםנל1983עדלאופטימיות:סיבותיש

מזרחיםהםמהםחציומאזאשכנזים.היו
עמיעשהאל,אמ1ץ

אברבנאל:שלהגורליתוהטעותהגדוללמרדהיציאהויהודה,ישראלביןהפילוג

ונוקבארוךמסעהיהודי",האיוולתאת"מצעדמפרסםעשהאלאמ1ץהעיתונאי

,נביאים,מנהיגי?כלפימאשימהאצבעהיהודיתשמפנהההיסטוריהבעקבות

חשבוןרקכאןאיןמדועלהביןניסההספר,עורךה1ר1ביץ,אריאלורבנים.מלכי?
הישראליתלחברהקריאתהשכמה,אלאהיסטורי

צחימיריצילום:

כתבלערוךהתבקשתיחודשיםעשרהלפני

amp;Iהיהודי".האיוולת"מצעדבשםספרשליד

עשהאל,אמוץהמחבר,עםוהפגישהאותי,סקרןהשם
הידכתבאתלקרואהתחלתיהסקרנות.אתהעצימה

עשירותתובנותיוקולח,סגנונולתוכוונסחפתי

במהלךמטריד:ספקללאוהואמחשבה,ומעוררות
שהואהטיעוניםעםמתווכחעצמיאתמצאתיהעבודה

לפנייצאהספרשאלה.סימנימציבבהם,מהרהרמעלה,

ההצעהעלתהמכןלאחרקצרוזמןאחדים,שבועות

הזדמנותעלשמחלה,נעניתיעשהאל;אתלראיין

במהלךעודמסוימת,ברמהשהתחילה,שיחהלהמשיך
השנייה,בפעםעשהאלעםנפגשתיהספר.עלהעבודה

הקולותאתמזהההספר,טיעוניאתמכירכשאניוכעת,
מבקשאניהפנימיים,במהלכיוובקיאבושעולים

עללתהותגםאךלהקשיב,להקשות;גםאךלהבין,
תחנותיועלבספר,מציגשעשהאלההיסטוריהמבנה

מכתירהואשאותומבנההמעניינים,ופיתוליוהמרובות

היהודי.האיוולתכמצעד

הקלאסיספרהבעקבותצועדכמובן,הספר,שם

האיוולת";"מצעדטוכמן,ברברהההיסטוריוניתשל

שלוםבמכוןוחוקרפובליציסטעיתונאי,עשהאל,

כלפיונוקבארוךאישוםכתבבומגוללהרטמן,

כברתאתהולךהואאגודלבצדעקבאבותינו:אבות

העשריםהמאהשללישראלועדהתנ"ךמימיהדרך

מצוידכבדים,תותחיםמפעילהואאורכהולכלואחת,

אמןובידהמחקריתהספרותומןהמקורותמןבציטוטים
רבניםמלכים,נביאים,מנהיגים,מולאלכותב,של

נקי.יוצאלאכמעטאישאשמים,כולםופוסקים
שבובמקוםוהסתכסכו,התפלגואבותינוהאשמה:

עלהביאוהםזרועות;ולשלבלהתאחדאמוריםהיו
ארצם;עלמחירבכללשמורבמקוםגלות,עצמם

בארצםלהישארבמקוםהעולם,אומותביןנפוצוהם

מדיני,פוליטי,ראותבקוצרניחנוהםובמולדתם;
עשהאל,עשו.האפשריותהטעויותכלאתצבאי
בהתחשבנותרקמעונייןלאבהמשך,שיתבררכפי

סבורהואהעבר.מחדליעלבהלקאההיסטורית,

שאותןשלוהדאגהשלבכנותהספקלהטילקשה
עדייןוגלותחורבןעלינושהביאוהרסניותתכונות

ספרואתמתארהואהשכמה","קריאתכאן.נמצאות

הדבר.בפתח

ואנרכיזםפלגנות

כנקודתהראשוןהביתחורבןאתמזההעשהאל
החורבןשלמחרת"ביוםהיהודית.ההיסטוריהשלהאפס
לידתושמרגעהיהודי,לעםמקומואתישראלעםמפנה

לשיההנפגשיםכשאנואומרהואעולם",עםהוא

התקופהעלמדבריםאנחנוכן"לפניבירושלים.בביתו

וזאתהאיוולת,מצעדנפתחשבההתנ"כית,הישראלית,

שלפוליטי,וממרפלגנות,שללאומי,ממדממדים:בשני

לארץ,הכניסהלפנידקהמתחילההפלגנותאנרכיזם.
עודכללמזרח,ללכתשבטיםוחצילשנייםמתירכשמשה

הופךמשהלמעשה,השבטים.שארלצדלהילחםיבואוהם
הישראלית,בהיסטוריהניצבהיהאזשעדהשבט,את
ואילך,מכאןהפלגנות.זרעיאתזרעובכךפוליטי,לשחקן
כישויותמתנהגיםהשבטיםשופטים,בספרשמתוארכפי

שללמלחמהלהצטרףאםיחליטראובןשבטעצמאיות.

פלגנותזולבדו.פועלאחרכללא.אונפתלישבט

אנרכיזם.זהמדינה.עם,לנהלמאפשרותשלאובדלנות

ועדההתנחלותתקופתאורךלכלמופיע"האנרכיזם

אלמלאיהודה.ממלכתשלחורבנהראשון,ביתחורבן

מתפתחהיהבהכרחהחורבןוישראל,יהודההתפלגו

היריבותהממלכותששתילכךגרםהפילוגאחרת.

פילוג,היהלאאםתושמדנה.וישראל,יהודההללו,
ולישראלאחרת,מתגלגלתהייתהספקבליההיסטוריה

למהזהאתתשווההפולשים.מוללעמודהיכולתהייתה

היוהיווניםגםהחורבןאחרידורותכמהביוון,שקרה

הרודוטוסהיווניההיסטוריוןאךשבטים,ביןמפולגים

ישראלבניהתלכדו.הםחיצוני,פולששכשבאמתאר

התלכדו.לא



הםלפלגנותאלטרנטיבהשהציבו"היחידים

שכרתויהודה,ומלךישראלמלךויהושפט,אחאב

מספרשהתנ"ךכפישבשיאהברית,ביניהם

שלהםהילדיםאחאב.אצליהושפטביקרלנו

במלחמות.יחדנלחמווהםזהעםזההתחתנו

לתאררקואפשרשנה,כשלושיםשרדההזוהברית

במקוםמעמד.מחזיקההייתהלוקורההיהמה

שלההשמדהשאתיודעיםאנחנוההפך.קרהזה,

ושאתהנביא,אלישעוהובילהגהאחאבבית

יהוידעוהובילהגהביהודהעתליהביתהשמדת

הדתייםשהמנהיגיםלחשוביסודלנוישהכהן.

היולאהאלההמקבילותההפיכותשתיאתשהגו

לפלגנות".חזרנווכךבחיבור.מעוניינים

בחיבור?מעונייניםחיולאחםלמה

למשהרגענחזוראםלנחש.רקיכול"אני

כנסיךגדלהואאנרכיסט.היהלאמשה

הכוחמסדרונותאתהכירפרעה,ארמוןבתוך

מורשתעםמהםויצאמבפניםהאימפריאליים

חלש.מוגבל,שלטוןלבנותשגיסתהפוליטית

הפרדתשלמודלשיצרעלאותומעריץאני

אלההמלך.מעלהשופטאתוהעמידרשויות,

הכוהניםשגםמתרשםאנינשגבים.דברים

אתשמוטטובצפון,הנביאיםוגםבירושלים

עיניהםלנגדראווישראל,יהודהביןהאחדות

שהםדיקטטוריתאימפריהעלתהשםאשור,את

חיובית,הייתההמוטיבציהלה.להידמותרצולא

היההאמבטיה.מיעםהתינוקאתזרקוהםאבל

המצבאתשיביןיהושפט,כמומדינאיצריך

הייתהלאלאבותינוהאחדות.עלוישמורלאשורו

הזו".התבונה

חובהנאום

הראשונותלמאותעשהאלעוברמשם

בשולישנותרנרגש,נאוםעלומתעכבלספירה,

ערבהשני.אגריפםשלמפיוההיסטוריוגרפיה,

העםבפניהמלךנואם,66בשנתהגדול,המרד

עמדושאליהההרפתקהמןאותםלהניאומבקש

אךדבר,לכליהודיהיההשני"אגריפסלצאת.
ברומא",והתחנךשגדלהרומאיתהאצולהבןגם
זכורהראשון,אגריפם"אביו,עשהאל.אומר

הטיללאאישהז"ל,אצלובנוסטלגיהבהערצה

יהודהאתוביצרהמסורתאתקיבלהוארבב,בו

בביתרומא.מולבפטריוטיותהתנהלבעתובה

המרדאירועיכשהתחילוהשני.אגריפסגדלהזה

היהודיםאתופוגשלירושליםמגיעהואהגדול,

חללמתוךלאלמרדלצאתשעמדוהמקומיים,

השאלהבהם.התגרושהרומאיםאחריאלאריק

הללו.להתגרויותלהגיבכיצדהייתה

לצאתעומדיםשהדבריםהבין"אגריפס

חשמונאי,ארמוןלגגטיפסהואשליטה.מכלל

והנאוםימינו,שלהחורבהכנסתביתבסביבות

נאוםהואמתתיהו,בןיוסףאצלשמצוטטשלו,

הםמיבפנילמתקוממיםשמודיעמדויק,אזהרה

איןשבהבתקופהשמדוברלזכורצריךעומדים.

האנשיםורובאטלס,ואיןעיתוןאיןחדשות,

הארץמןיצאולאהסתםמןאליהםדיברשהוא

ומסביררומאאתבפניהםמשרטטהואמעולם.

הגייסותאיפהושואל:יוצאים,הםמינגדלהם

המלחמהמכונותאיפהשלכם?הציאיפהשלכם?

שלכם?".

שאתם?לכםנראהמיבעצם,

שעומדמישלבסיסיותהכיהשאלות"כן.

שהנאוםמספרמתתיהובןיוסףלמלחמה.לצאת

המידית,ברמהאפקטלווהיהעז,רישוםהותיר

לאהציבורוהידרדרו.הלכוהדבריםמשםאבל

הייתיהזההנאוםאתאגריפס.שללאזהרותנשמע

כמוחובה,כחומרישראלייםספרבבתימלמד

נאוםאתפהבעללמדתייורק,בניוכילדשאני,

מלחמותשנותומאתייםכאלףבמשךגטיסברג.

שני,ביתסוףועדשופטיםספרמתחילתאזרחים,

שיגיד:לינקולןאברהםשוםהיהודילעםקםלא

הקשותהתוצאותאתיעמוד׳.לאמפולג׳בית

בשרנו".עלחווינו

תוצאות?אילו

שאלושוכחיםכולםלמשל.הבית,"חורבן

הכולבסךהיולרומאיםהתבוסהאתשנחלו

אחריאםימים.אותםשלהיהודימהעםהמישית

לכאן,חוזרהיההיהודיהעםרובכורשהצהרת
הפנההזההעםאבלאחרת.מתפתחהיההכול

לספירה,השלישיתבמאהשלו.לארץעורף
לארץמבבלהעולהשכלפוסקיהודהרבבבבל,
שנאמרתמופלגת,אמירהזובעשה.עוברישראל

אחוזשמוניםההיסטוריונים,לפישבה,בשעה

לאלהםאומרוהואבבבל.גרוהיהודימהעם

יהודה,רבשלמותואחרישנהארבעיםלעלות.

לאאניישראל.ארץעלהשתלטההנצרות

שנהארבעיםיקרהמהלדעתאדםמאףדורש

שאם,ולומרלבואהיוםתפקידיאךמותו,אחרי

שאסורפוסקהיהלאיהודהרבהשלישית,במאה

שהארץמביןלהפך,אלאישראל,לארץלעלות

לחזהו,צמודאותולשמורצריךשהעםנכסהיא
אחרת.נראההיההכולבעתיד,משהויקרהשמא

זהשלו,בארץלגורלאשלולעםאומרכשהוא

היארומא,עלהשתלטהשהנצרותואחריאסון.

היהודיםאתורדפהישראלארץעלהשתלטה

אנחנואיךכנסת.בתישלהחרבהכוללכאן,שחיו

ביןהזיקהמההיוםעצמנואתלשאוליכוליםלא

שלההשתלטותלביןבבבליהודהרבשלהאמירה

ישראל?ארץעלהנצרות

זיקהשישהיאהזוהקשהלשאלה"התשובה

כוכבא,ברתבוסתשלמחרתובבוקרהדברים.בין

בפטליזםמנהיגיו,באמצעותבחר,הזההעם

ההרפתקנותשלהמושלםההיפוךשהואמדיני,

התגובותאתלמשלראההקנאים.שלהמסוכנת

אתעשינואנחנולאהבית:לחורבןחז"לשל

קמצאשלהסיפורמלבדעשה.אלוהיםאלאזה,
סוציולוגית,אשמהמעיןעלשמרמזקמצא,ובר
והצבאייםהפוליטייםבכשליםדניםלאהז"ל

הפוליטיתברמההזה.החורבןאתשהביאו

מןלסגתהזדמנויותוהחמיצומפולגים,היוהם



ברומאיםזינבולאהםהצבאית,ברמהברומאים.המרד

תוחלת.חמרהיהזהלעשות.היהשצריךכמובדרכים,

להודותבמקוםנדרשו.לאאבותינוהזהלניתוחאבל

באשהחורבןאומריםהםעשו,שהםהקשותבטעויות

לאחור".בראייהפטליזםזהמאלוהים.

לעתיד?ובראייה
קחלגאולה.הציפייההואלעתידבראייה"הפטליזם

הטרגדיה.שיאאתבעיניישמייצגאברבנאל,אתלמשל

מישהוומעלה,משכמוענק,מדינאיהיהאברבנאל

מנהליםאיךשראהמיקיסינג׳ר,הנרישלקומהבשיעור

ובפורטוגל.בספרדשלוהאישיותמהחוויותאימפריה

שלוהעםשלהמצבעםלהתמודדנדרשכשהואאבל

ורואהממולדתומסולקכשהואספרד,גירושבתקופת

כמומתנהגלאאברבנאלמושפלת,שלוהקהילהאת

מתחילהואפטליסט.כמואלאהיה,שהואהמדינאי

חישוביגימטריות,דניאל,בספרנומרולוגיהלעשות

המצבעלמעשיבאופןלחשובמאשרחוץהכולקיצין

בימיו,לעשותאפשרהיהמהיודעלאאנישלו.העםשל
אפשרכן,פיעלואףהתקופה,בןהיהשהואמביןואני

עדהרצל.כמוקצתשיחשובמעשי,קצתשיהיהלצפות

עלשהסתכלמישהוקםלאהציונות,ראשיושארהרצל
טראגי".זהמדיניות.בעינייםהיהודיתהמציאות

ניצחההציונותדבר,שלבסופוהרצל.מגיעואז

שמצעדאומרלאזההאםיהודית.מדינהוקמה

הסתיים?האיוולת

בהבחנהנתחילהציונות.ראשיתעלנדבר"בוא

כלכמעטהמנהיגים,בקרבהעם.לביןהמנהיגיםבין

כלמתנגדים.ועדמחסידיםלציונות,התנגדההרבנות

תקיפותבאותהלציונותהתנגדההרפורמיתהתנועה

העם,מבחינתהחרדי.הציבורשלהשכנועובאותו

אחריםואילולמנהיגות,הקשיבומהעםגדוליםחלקים

עלייתאחריגםלחגוגהמשיךהפטליזםלאמריקה.הלכו
יגרמוכךאחרשבאושהאירועיםמצפההייתהציונות.

לאחור:במבטבטעותלהודותליורשיהםאולמנהיגים

הםב־8391כן.הרפורמיםאבלזאת,עשולאהחרדים

עדהםוכאלההציונות,בעדשהםוהחליטוהתכנסו

אניגדולה.וזובטעותה,הודתההרפורמיתהתנועההיום.

היהשהפטליזםבכךלהודותהחרדימהציבורגםמצפה

פטליסטיםלהיותממשיכיםלאהםהאםולשאולהרסני,

פטליסט".להיותרשותעודאיןיהודילאףשבובמקום

האנגליםםז1
בתרחישקורההיהמהלרגעלדמייןשננסהרוצהאני

לאמתפלג,לאישראלשעםנניחמבחינתךהאידיאלי

מכיריםשאנחנוכמוהיהדותבארצו.ונשארלגלותיוצא

ספרותהביניים,ימישלההגותהתלמוד,היוםאותה

הייתהלאוהחסידותהשו"תיםוהאחרונים,הראשונים

לחלוטין.אחרעםהיינולעולם.באה
נשאריםהיינואםלגלות,יוצאהיהלאישראלעם"אם

ומגןתרבותואתמטפחאדמתו,עלשיושבעםהיינוכאן,

התרבותייםשהאוצרותלהיותיכולואכן,גבולותיו,על

היאשהפזורהליברורקיימים.היולאמתארשאתה

ביקוםהחייםהאלה.התרבותייםהנכסיםאתשיצרהזו
והפכובין־תרבותית,בין־יבשתית,ניידותעודדוהיהודי

אפשראיתרבותית,רבחוויהשללתוצרהיהודיםאת

ננ°ו"סנוג!זתו

אתנמחה

עדאזלעולם?יוצאיםהיינולאואםזה.עםלהתווכח

כמואדמה,עובדיהיומאיתנואחוז99שנה,מאהלפני

גמור".בסדרהצרפתים.וכמוהאנגלים

התלמוד,אתרקלאהביאההיהודיתהפזורהאבל
תורתמרקם.ואתפרוידאתאיינשטיין,אתגבאלא

העולםברחביוהופצונוצרוהפסיכואנליזהאוהיחסות
ישראל.מארץגלואבותיהםשאבותיהודיםידיעל

הפיצהעולםעםהואהיהודישהעםהעובדהנכון."זה

אניאגב,הזה,הגניוסאתהעולם.בכלהיהודיהגניוסאת

ליהודים,ללימוד.היהודיםביןהזיקהשלכתוצאהמסביר
שלומציאותלימודשלערךהיואחר,עםכללפניהרבה

בהצטיינותמכריעתפקידמילאושאלהוברורלימוד,

בחירהאוסגולהשלתולדהאיננהההצטיינותהיהודית.

וברורבלימוד.שלנוהבחירהשלתוצאהאלאאלוהית,

מןהתרחקושהיהודיםככלהפזורה,שלשבתנאיםגם
מקצועותרכשוהםעירונייםלחייםוהתקרבוהאדמה
כשהיהודיםשרקבכךמכירבהחלטאנילימוד.שהצריכו

עםמזוהיםלהיותהתחילוהםהגדולהעולםאליצאו

לאהיהודיםהראשון,הביתבדמדומיכן,לפניגאונות.

חשוביםלאדריכליםאוגדוליםלמדעניםנחשבו

נכון.זהמתפזר.היהודיכשהעםמתחילההגאונות

המדינה,הקמתאחרישנהשבעיםהיום,זה,כל"ועם
היהודי.הגניוסמבחינתמרשיםדיבמקוםנמצאיםאנחנו

ולטפחלהמשיךואפשרלמולדת,החזרהאתשרדהגניוס

שרובלזכורגםצריךבגולה.טופחשהואכפיכאןאותו

ומרקסאיינשטייןהיולאהפזורהבתקופתהיהודים

גםבהםוהיובורים,גםפעמיםוהרבהיום,קשיהיוהם

הפזורהשרקנניחזאתכללצדאבלוגנבים.פושעים

שווהזההאםהיהודית.הגאונותאתשיוצרותהןוהגלות

להיותמעדיףאניאחת.דםעלילתשווהלאזהשואה?

הואתוקףעליוקםואםבבטחה,שהיושוליצנועעם

להיותמאשרלנס,לחכותולאלהילחםצריךשהואמבין

תמידונמצאהעמיםביןשחיומוצלח,גאוןעולם,עם

איום".תחת

היאהיהודיתשהפזורההטענהלגבימה

הרבהקלהיהודים?שלהישרדותםאתשהבטיחה

אוליאדמתו.עלנמצאשבולועםלהשמידיותר

היהודישהעםלבךהביאהאומותביןהפיזורדווקא

שרד?

האומות,ביןמתפזריםהיולאהיהודיםאם"להפך.
להשמידהרעיוןלהשמידם.אהדאףעליהםקםהיהלא

בפעםבתנ"ךעולהזקן,ועדמנערהיהודים,את

ביןמפוזרעםהםשהיהודיםלכךבזיקההראשונה

עולם,עםלאאתהעודכלהמן.שאומרכפיהעמים,
לאאתהמטרד,לאאתהבארצךיושבאתהעודכל

לשחררהשאיפהאחד.אףעלמאייםלאאתהצרימה.

עולמימפגששלתוצאההיאהיהודיםמןהעולםאת

עולמית,נוכחותלהםהייתהלאאםהיהודים.עם
מתעוררת".הייתהלאהזוהשאיפה

זעםנביאלא

בישיבתלמדלשלושה,ואבנשוי,(60)עשהאל

נולדהואכמסורתי.היוםעצמואתומגדירמאירנתיב

בעקבותיורק,בניועשהילדותושנותאתאךבירושלים,

בעיקרכותבעשהאלהיהודית,בסוכנותאביושלעבודתו
גםשימששםפוסט,בג׳רוזלםבכירפרשןהואבאנגלית:

ובעלבפועל,וכעורךהחדשותכעורךכלכלי,כעורך
העברית,האוניברסיטהבוגרריפורט;בג׳רוזלםקבועטור
שבהןברנדייס,ואוניברסיטתקולומביהאוניברסיטת
בשנההתיכון.המזרחולימודיהיסטוריהתקשורת,למד

לעיתונות.ברית""בניבפרסזכהשעברה
לחברההשכמהקריאתהואשהספרכותבאתה

למה?הישראלית.
דלה־סרג׳ופרופ׳הדמוגרףאתבספרמצטט"אני

פרגולה,
$TS1$,דלהפרגולה$TS1$

$DN2$,דלהפרגולה$DN2$,שאנחנושבידו,הנתוניםפיעלשטוען

מעשורפחותבעודהיסטורי.רגעשלספועלנמצאים

מאזלראשונהישראל,במדינתיחיההיהודיהעםרוב

ועבורבחשיבותו,להפריזשקשהרגעזהירמיהו.ימי

משהתמוטטותיותרחשובהואהיהודיתההיסטוריה

שהתפלגותאוהרוסיתלהיסטוריהחשובההקומוניזם

היאוהשאלההנוצרית.להיסטוריהחשובההכנסייה

למחרת.בבוקריקרהמההזה.הרגעאתנחגוגכיצד

שהואשנגידאולסיומו,הגיעהאיוולתשמצערנגידהאם

אחריםבממדיםאבלאחד,בממדרקלסיומוהגיע

וישממשיך,המצעדוהפטליזםהשבטיותהאנרכיזם,

הואלומרמנסהשאנימהשלו.ההתמדהעלששוקדיםמי

הנטיותמספיק.לאאךהכרחי,תנאיהיאשהדמוגרפיה

קיימות".עדייןההיסטוריהלאורךשםשהיוהמסוכנות
כלומר?

אנרכיזםשבטיות,מזההאניאיפהבעצםהיא"השאלה

ופטליזם".

בשכמיות.נתחיל

בחברהובראשונהבראשמזההאניהשבטיות"את

החברהשארכלפירקלאשבטיתשהיאהחרדית,

מסודריםהחרדיםתוכה.בתוךגםאלאהישראלית,

שכונותבוניםהםוספרדים,אשכנזיםלפיבכנסת

ישהזו.בבעיהלוקותמההתנחלויותחלקגםנפרדות.

המצב,אתלתקןומנסותלכךשמודעותהתנחלויות

כמקומותבנויותשמלכתחילההתנחלויותישולצדן

וכךדבר,אותוונראיםדבראותוחושביםכולםשבהם

זיכרונותעםללאוםשלו.השבטעםרקחיאדםכל

יכוליםלאשאנחנומותרותאלהשלנו,כמווחוויות

לעצמנו.להרשות
קרהמהתראהלאופטימיות.סיבותגםיש"אבל

כנגדנוא?בגיןמנח?

בהפגנההשילומיםהסכם

אביב,בתלמוגרביבכיכר

1952

לע"ספין,חיי?הנסצילום:



שלהמכריעשהרובהואהטבעיהמצב"לשאלתך

תפקידישלפזורהמכאן.ענייניואתוינהלכאןיחיההעם

ותשמשכאןשחיהיהודיהמרכזאתלאתגרתמשיךהיא

זהולאיהודים.יהודיםביןבהרמוניהחייםשלמופת

בימיןבעיקרמהישראליםגדוללחלקברורשלאדבר

משפטישכון'לבדד'עםאתמוצאכהנחתשמקבלים

שלאוודאיגזירהלאזוישכון'לבדד'עםבלעם.שאמר

החייםהסבלני.העולםיהודיזהאתויוכיחואידיאל

הלאיהודיםעםוהיחסיםהאנגלוסקסיבעולםהיהודיים

ואתתקדיםמיוחדים

אתולטפח.להמשיךעלינוזה

העולםמבחינתגםהזה.המודל

ביהדותמודל.להיותתמשיך

יהדותלאבישראלהאורתודוקסית

לקרותכךעלמברךאניארה"ב.

תתכווץמקווהשאניכאשר

כאן".יחיההיהודיהעםורוב

המדינה.שנותשבעיםלאורךהעדתיתברמה

אשכנזיםהיוהרמטכ"לים3891שנת

קרהזהמזרחים.היומהרמטכ"ליםחציומאז

ספרביתבכלא'לכיתהתיכנסלב.ששמנובלי

לפיהילדיםאתלזהותותנסההגדולותבערים

מאשריותרקשהלךיהיהשנהבכלמוצא

הרבההצלחנוהאלההמובניםבכלהקודמת.בשנה

הנישואיןשיעורהיוםכבראחרות.לחברותמעבר

יותרגבוהותיקיםישראליםלביןאתיופיםבין

בארה"ב.ולבניםשחוריםביןהנישואיןמשיעור

זעםנביאלאאניהמגזריתהשבטיתברמהולכן

רבה".מלאכהעודישאבל

אנרכיזםהיוםמזההאתהאיפה

בדימוסישראליםדיפלומטיםשל"כשקבוצה

מינויואתלהכשילבניסיוןברזיללממשלתפונה

כשהרצי"האנרכיזם.זהלשגרירדייןדנישל

עתידעלמשאלעםלקייםשאסוראומרקוק

היאהתורהודעתתורהדעתרקישכיהשטחים

שךהרבהדורגדולישרובלמרותדעתו

עליוחלקוסולוביצ'יקוהרביוסףעובדיההרב

הםדיפלומטים.אותםשלהשניהצדאנרכיזםזה

תרימואדרבהממקומה.הגדראתלעקורמנסים

תפקידכם.זהתשכנעותפגינוהגדרנגדשלט

עצמה.המדינהשלהיסודותאתתערערואלאבל

לצבאפקודהלסרבשעליהםלחייליםפוסקכשרב

רקמנסהלאהואהנבחרתישראלממשלתשל

אתמערערהואבודדאירועעללהשפיע

המדינה".יסודות

נגדמדבראתהאחדמצדכימענייןזה

יסודותאתלערערשאסורואומראנרכיה

היהודיהאיוולתמצעדשניומצדהמדינה

מנהיגים.שלשגויותמהחלטותכתוצאהנגרם

מובילהלאהנוכחיתשההנהגהלךערבמי

אנרכיזםצריךאוליבדיוקמקוםלאותואותנו

ממצעדלמנועכדימשמאלאומימין

להמשיךהאיוולת

ישהמדינהשנותשבעיםשלאורךמזהה"אני

הזה.המקוםעלשומרמהםאחדשכלמנהיגיםלנו

החשמונאייםלנסיכיםאנטיתזהעצוםהישג

שבולמצבלהגיעהצליחושלאויהודהיוחנן

ביותרהגדולהמנהיגמושל.והשנימנצחהאחד

היהכךעלמסכימיםמתנגדיווגםהזהבמובן

היהבגיןשנהשלושיםכמעטבמשךבגין.מנחם

כמעטהזוהעמדהחוק.ושומרלויאליאופוזיציונר

מעמד.החזיקההיאאךהשילומיםבפרשתנסדקה

ידיעלמכובדהבוחרשלהדיןפסקואילךמבגין

באלאאישהאחרונות.בבחירותכוללהמפסידים

גדולדברזהיריבו.שלהניצחוןעצםעלומערער

משמר".מכלעליולשמורוצריך

אתהאיךמהואזיתמתןהמגזריהאיום

החברהאתאוהחרדיתהחברהאתמדמיין

סכנהשלךבדבריםאיןהאםבכללהישראלית

אזרחישכללציפייהההיתוךלכורחזרהשל

הבדליםבליאחדאתוססביביתכנסוהמדינה

ואידיאולוגייםתרבותיים

בעדלאשאניבוודאישם.לאממשאני"לא.

גדולהכישהלקחצודקאתהפשיזם.זהאחידות

לטפחהואמפא"ימתקופתהישראליתהחברהשל

יכוללאזהאבלעדתית.ומורשתרבתרבותיות

המקוםזההלאומי.האינטרסחשבוןעללהיעשות

רקמקבללבנותכשסמינרכאן.עדאומראנישבו

להיפסק.צריךוזהאסוןזהאשכנזיותתלמידות

מוכניםלאהחרדיםלכךומעבר

הפטליזםשלמהאימוץשחלקלהודותחיצונית

להודותמוכניםלאגםוהםלאסונותמוביל

שהםלמחלותמהתרופותשחלקהרעיוניתברמה

שנגיעמצפהלאאניעבדו.בקיומןהכירולא

עלתיאולוגיתמבחינהויודויקומוהםשבולרגע

ברמתהפוליטיתהחברתיתברמהאבלטעויות

ישקורה.וזהמהםזהאתמצפהכןאניהשטח

שהרבניםשמביניםאנשיםמלמטהתסיסהשם

ללאלדרךהובילומסוימיםבהיבטיםשלהם

רואהאניובהםחתחתיםדרךאפילואולימוצא

תיווצראלאתתבטללאהחרדיותגדולה.הבטחה

ישראלית".חרדיות

הפזורהשלתפקידה
היהודיהעםרובשבוהרגעעלקודםדיברנו

כזהבמצביקרהישראל.בארץיחיה

ליהודיםעתידבעיניךישהיהודיתלפזורה

תהיהשלאשואףשאתהאובחו"לשחיים

הכללמןיוצאבליהיהודיםושכליהודיתפזורה

כאןיחיו

החרדיתשהחברהאידיאללישאין"כשם

היהודיתשהפזורהאידיאלליאיןכךתיעלם

שלמכריעשרוברוצהכןאנילהתקיים.תפסיק

מרכזיהיהושבישראלבארצויחיההיהודיהעם

מאליוברורלצעריהיוםהעם.הכובד

ישראל.במדינתהואהיהודיהעםשלשהמרכז

עלשמדברתגישהישלמשלארה"בביהדות

בשאלהביניהםמתווכחיםהדמוגרפיםחציחצי.

תערובת.מנישואישנולדוהנכדיםאתלספוראיך

יהודיחינוךשקיבלובאנשיםמדוברלפעמים

יהודיםהוריםלשנישנולדוילדיםמאשריותר

הדמוגרפיםמןחלקשלהטענהההלכה.פיעל

התערובתנישואינכדיאתסופריםשכאשרהיא

איןוכךיותרגדוללמעשההיהודיהעםכיהודים
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