
3?פלאפוצילומים:

בשהילר.?0
־׳21

תעונג"איזעגוון

ranmra,הקועלהובילצטילנ/הואששמקוי
החילונית?דמועההחוויהציסוביןומתוחבהה1לו

Wf'

mm?
*,•?"'־?;•pma4;•־

פלדמןצחק



השבועשנפתחוהתורהתלמודי
אתהסעירוהחרדיותבערים

אתשהאשימההתקשורת
אוטונומית.בהתנהלותהחרדים
מגלהלעומקשבדיקהאלא

החרדיהחינוךשעצמאות
קווהסטטוסביסודותעומדת
המדינההוקמהגביושעל
מאודרחוקההחרדיתשהחברה
ושאוטונומיהאוטונומימניהול
דווקאעשויהתקוםאםכזו

החרדילציבורמאודלהועיל

ישראללמדינתהחרדיהמגזרשליחסו

ממספרפחותלאוהשקפותדעותועמוסמורכב

קולמצואקשהכמעטבמגזר.המצוייםהגוונים

וגםישראלאגודתשלבשיטתהגםהעובראחד

ובכלהחרדית.והעדההישןהיישובאנשיבקרב

הישראליתהציבוריותדברנפלהשבועזאת

שאחריבעצמוהחרדיהמגזרעםיחדלהביןלמדה

סטטוסלכלהפנימייםהוויכוחיםוככלותהכול

אונפרץהואכאשרמשלו.אדוםקוישקוו

שערמולעצמךמוצאאתהנרמסאחריםלשיטת

הבאים"ברוכיםעינייםמאירשלטועליוגדול

החרדית".לאוטונומיה

קנייבסקיחייםרביהגאוןמרןשלהוראתו

אתמחדשהציפההתורהתלמודיאתלפתוח

והגדרותחרדיםחילוניםומדינהיחסישאלת

שנעלמוהיהנדמהשכברסוגיותאחרות.מאבק

עברולאכאילושובצצוהארציישראלימהנוף

בעתכאןהרוחותסערומאזויותרשנהשבעים

הקמתה.

שללקיומהטענוהכלליתבתקשורתרבים

הסוכותחגעברבטרםעודחרדיתאוטונומיה

לתלמודיחייםרבישלהוראתולפניהרבהועוד

שקודםלימיםהזרקוראתמכווניםאלוהתורה.

פרופ'שלבעצתוהממשלהכאשרהשניהסגר

הרמזורבשיטתסגריםלהטילביקשהגמזו

החרדיותהעריםאתפקטודההופךשהיהמה

המפלגותידיעלבתוקףוסורבהלנצורות

החרדיות.
מאמרכתבחורבליאורהתקשורתיועץ

שכותרתואנטישמישיאמרואוליישחריף

אתמנציחההממשלההקורונה"בחסות

בגוףישראל".לצדשקמההחרדיתהאוטונומיה

הרעותבכלהחרדיםאתחורבהאשיםהמאמר

בסגרמצויה"ישראלישראלמדינתשלהחולות

יותרעםמרוסקהישראליהמשקתקדים.חסר

המעמדותעסוקה.עבודהמחוסריאישממיליון

עצמאייםאלףוכ07קיומיבמשברמצויהבינוני

ישראלשוב.לבלישלהםהחייםמפעלאתסגרו

מזבחעלבתולדותיההגבוההמחיראתמשלמת

כולושכלסגרזהוהקואליציונית.הפוליטיקה

הרמזורמדיניותאתליישםהממלכהשלכישלון

אדומותעריםהנקודתייםהסגריםוהטלת

הגבוההקואליציוניהמחירזהוחרדיות.ברובן

החרדיות".למפלגותפעםאיששולםביותר

מוכרתבתקשורתוחבריוחורבשלההאשמה

רבות.שניםמזהליהודיםכןלפניועודלחרדים

מואשמיםהדתששומריהראשונההפעםלאזו

המסגרתשהפעםאלאהחברה.שלבתחלואיה

לאקבוצתית.אםכיפרטיתאיננהלהאשמה

אםכיבאסוןאשםהחרדיהאינדיבידואל

החדשישןבמונחכולה.החרדיתהחברה

האוטונומיה.

שורשים
אוטונומיהשלתולדותיה

שמשמעותהביווניתמילההיאאוטונומיה

בהקשריםרבשימושבהנעשהבחוק.עצמיות

לידייםהחוקלקיחתעצמיתפעולהכמושונים

להוציאשיכולההתייחסותוכלעצמישלטון

יותררחבהיחידהמכללמעשהאדםפרט

לעצמו.דיןועשיית

אוטונומיהמשמעותההחרדיתהאוטונומיה

לאוטונומיהזההמסויםבמובןמדינית.

החלבשטחיהםהפלסטיניםמחזיקיםבה

רביםהבדליםשישנםמובןאוסלו.מהסכמי
אלאלמעשההלכהרקלאהאוטונומיותבין

מכוונתלשםזאתובכלהעולם.בראייתגם

בשבועותדוחקתהיאכאשרהתקשורת

מגבולותהחוצההחרדיםרגליאתהאחרונים



משלהם.עצמאיתאוטונומיהאלישראלמדינת

החרדיתהחברהשלמטרתהאינהזוהאםאך

האנטישמיהערפלאתמסיריםואנובהינתןהאם

השקפתבדיוקזואיןהללוהאשמותאתהמכסה

החייםלצורתביחסישראלגדולישלעולם

הקמתהמאזישראלבמדינת

חידדההאחרונההתקופהדווקאשיאמרויהיו

שנוצרורבותעטיפותוקילפההאמיתיהמסראת

ומנעמיו.השלטוןמשמנימאכילתכתוצאה

טועניםהישןוליישובלסאטמרהקרוביםבחוגים

כוונההקורונהשמימיבאופןמעט

התווהשהואהדרךמןשסטההחרדיהמגזראל

לחזורישכךלשםשנים.עשרותלפנילעצמו

ישראלגדוליהתייחסותאתלבחוןבזמןאחורה

החרדיהמגזרמתחנךוהשקפתםתורתםשעל

המכריע.ברובו
נטועחרדיםחילוניםיחסישלראשיתם

אתלגייסבניסיוןהציונות.שלימיהבראשית

נקבעשורותיהאלהאורתודוקסיתהיהדות

פניםפשרות"למצואיפעלהציוניהמפעלכי

הציונותהצליחהכךולאום".דתבנושאייהודיות

ובשלבהמזרחיחוגיאתחיקהתחתלהכניס

אגודתמולפרקטישיחדולנהלאףיותרמאוחר

החרדית.ישראל

מהיהדותמאודרחוקשהיהעצמוהרצל

במאמררבנים.אליולקרברביםמאמציםעשה

שבהתאגדותהחשיבותעלכתבשפרסםמיוחד

יהודיביניהםהאפשרככלומגווניםרביםחוגים

החרדיים.אירופהמזרח

גורדוןכתבוהציונותשלהשניבדורגם

היהודיבמעגל"שותפותחשיבותעלוכצנלסון

הגדילדתיים".יסודותהרוויוהפרטיקולרי

ביטאובמעשיושבהגותוגוריוןבןדודלעשות

עםפעולהבשיתוףעליוןערךשראתהגישה

המדינה.הקמתלקראתדתייםגורמים

המזרחילחוגיבניגודמצידההחרדיתהיהדות

התעניינות.מעטבלאאךבקרירותהגיבה

ההולכתוהארצישראליתהעולמיתהמציאות

ברורה.השקפתיתהתייחסותחייבהונרקמת

דרךברובוהשיחהתנהלהמדינהלהקמתעד

בקיוםצורךהיהולאכמעטהמנדט.שלטונות

עצמםהיואשרהציונותראשימולישירשיח

המנדטורית.פלסטיןגבולותביןאוטונומיהכמו

חשובותסוגיותלבחוןמהעולםנציגיםבאוכאשר

החרדיםעמםשוחחווערביםיהודיםביחסי

עצמאי.באופן

האפשרותהצטמצמההמדינההקמתלקראת

ענייןאיבדושהבריטיםמשוםשכזהשיחלקיים

קווסטטוסאואוטונומיה

ששומריהראשונההפעםלאזו
שלבתחלואיהמואשמיםהדת

המסגרתשהפעםאלאהחברה.

אםכיפרטיתאיננהלהאשמה

האינדיבידואללאקבוצתית.
אםכיבאסוןאשםהחרדי

במונחאוכולה.החרדיתהחברה

האוטונומיההחדשישן



שהלכהככלישראל.בארץבנעשהויותריותר

החרדיםנאלצובשלטוןהציוניםשלידםוגברה

בנקודהיותר.מדויקותוהגדרהפעולהדרכילגבש

החרדיתוהיהדותהדעותלהתפצלהחלוזורחבה

ההשקפהאתהמאפיינתהמחלוקתכיגילתה

אנשיזו.לשאלהגםרלוונטיתהיהודיתוההלכה

כלשיחלקייםתוקףבכלסירבוהישןהיישוב

הציבוררובמנגדהציונית.ההנהגהעםשהוא

שכפאוכמיאםגםדיאלוגלנהלשישסברהחרדי

שד.

גוריוןבןשלחוהמדינההקמתלפניכשנה

ליו"רמכתבהיהודיתבסוכנותנוספיםואישים

במכתבלוין.מאיריצחקהרבישראלאגודת

לצדהישראלאגודתאתלגייסגוריוןבןמבקש

תכניתבעדבמאבקההציונותההסתדרותשל

ריבונותלהחילאמורההייתהזותכניתהחלוקה.

בקרברבהדאגהעוררהוהיאישראלבארץיהודית

העקרוניותהשאלותמלבדהחרדית.היהדות

שלושעלומבוססותיותרמאוחרבעיקרשנידונו

המדינהשללצביונההחרדיםחרדושבועות

מובהקים.חילונייםיסודותעלשתקוםהיהודית

התורכיהשלטוןבחסותבעודכיהיההחשש

דתחיילנהלהחרדיםהיהודיםיכלווהבריטי
מפא"ישלטוןתחתשדווקאהריעצמאיים

הללוהחששותאתזאת.לעשותיתקשוהחילוני

אתלראשונהוניסחלהסירגוריוןבןביקש

המפורסם.קווהסטטוס

ומספרדתחופשגוריוןבןהציעבמכתב

המדינהשלזהותהאתשיאפיינויהודייםעקרונות

וחינוך.משפחהכשרותשבתבראשםשבדרך.

אףעליתירהבהקפדהנחשדלאעצמוגוריוןבן

נמצאואףנחשדכןהואהללו.מהעקרונותאחד

עלכיהביןהואחדה.פוליטיתבהבנהאשם

מולהאפשרככלרחבפעולהשיתוףלהשיגמנת

לצדו.החרדיםאתלגייסעליוהבריטים

ויכוח
מגרשיםשניבין

והיסטוריוניםפרשניםיטענויותרמאוחר

הלכההנהגתוובהמשךזהבמכתבוכירבים

גוריוןבןביקשוהמדינההדתיחסישללמעשה

יתרעצמאותמפניחששהואנוסף.דברלהרוויח

והרבניההלכתיהממסדהחרדיתהחברה

הניתןככלאותםיכפיףאםיעשהמוטבכיוהבין

העדיניםהגבולותאתשרטטבכךהמדינה.אל

ממדינתהחרדיהמגזראתשמבדיליםורגישים

מאוימיםרגישיםגבולותישראל.

אוטונומיהמאחוריהםנחשפתהשבועשקרהכפי

החרדית.

היהלאלמדינההדתביןשנעשההחיבור

לאעמדוהשנימהצדלבדו.גוריוןבןשלשאיפתו

זהותבהשרשתצורךשראוחרדייםמנהיגיםמעט

קוושהסטטוסקרהכךהצעירה.למדינהיהודית

מצדקצותיו.משניהנמתחחבלכמוהיהשנוסח

ההלכהשנימצדהחילוניתהמדינהמושכתאחד

אחדואףהחרדיםידיעלהמיוצגתהיהודית

אינטרסמתוךאותולקרוערוצהאינומהצדדים

קרעכישיודעהחילוניהשלטוןלחלוטין.שונה

אוטונומיהוליצוראלחזורלהיותעלולכזה

זהותלהשאירהמבקשהחרדיוהציבורחרדית

הדדיתאחריותמתוךבמדינהיהודיתערכית

קווסטטוסאואוטונומיה

בחסותבעודכיהיההחשש
יכלווהבריטיהתורכיהשלטון

דתחיילנהלהחרדייםהיהודים

שלטוןתחתשדווקאהריעצמאיים

לעשותיתקשוהחילונימפא"י
ביקשהללוהחששותאתזאת.

לראשונהוניסחלהסירגוריוןבן

המפורסםקווהסטטוסאת



עיליתבמודיעיןביתבגגללימודהשבועמתכנסיםחיידרתלמידי הכל.מעלהחינוךעצמאות

מסודרבאופןלחיותרוצהואףהרחוקיםלאחיהם
הנובעתהמשמעותכלעלמסודרתחוקבמדינת

וכו'.בריאותכלכלהרווחהביטחון

שלמנוחתואתשטרדוהגדוליםהמשברים

והגיוס.השבתשמירתבעיקרהיוקווהסטטוס

בהןהזירותביןגדולהבדלישנולבנשיםאם

שמירתעלהוויכוחהללו.הוויכוחיםנערכים

במדינתאישהחילוני.במגרשמתקייםשבת

בבנישבתחילולילכפותהיוםמבקשלאישראל

בניגיוסעלהוויכוחמנגדשערים.במאהאוברק

חרדיאףשהריהחרדי.במגרשמתקייםהישיבות

לצה"ל.הכלליהגיוסשלביטולואתדורשאינו

משניפחותסועריםהאחריםהוויכוחיםגם

בזירהאחדכלמצוייםהמרכזייםהוויכוחים

החילוניתבזירהוהנישואיןהכשרותספציפית.

החרדית.בזירההחינוךואילו

שניעלהשלכותישויכוחשלכלמאליומובן

שהפטורלטעוןהחילונייכוללמשלכךהמגזרים.

אותומחייבחרדיישיבהבחורשמקבלמגיוס

זוהפער.אתלהשליםמנתעלנוסףחודשבגיוס

אזרחייםלעותריםאפשרשבג"ץהסיבהגםאגב

ענייןכבעליאותםוהגדירהגיוסחוקנגדלעתור

ואינםעקיפיםהקשריםבוודאיאלואךבעתירה.

החילוני.באדםישירבאופןכנוגעיםנחשבים

שחילולילטעוןהחרדייכולדומהבמידהשהרי

מנוחתואתטורדיםהחילוניתבפרהסיהשבת

ועלחייועלישירותומשפיעיםנפשיתאופיזית

י.פ.שלו.המגרש

במגרשפעםכלהמתקיימיםהללוהמתחים

שלמותועלומאיימיםסערהמעורריםאחר

בבתמתקיימיםהםכאשראךקוו.הסטטוסשל

שלנפץחומרמהוויםהםהמגרשיםבשניאחת

התורהתלמודיפתיחתעםהשבועקרהכךממש.

החרדיים.

שניעלהמבוססהעצמאיהחרדיהחינוך

ברוחהילדיםאתלחנךהרצוןא.עקרונות

הלכהלקיוםליהדותליידישקייטסבאישראל

ידיהםלהסירב.החילוני.מהעולםולהתנזרות

לאישראל.מילדיהחילוניהשלטוןראשישל

המדינהאםגםכיישראלגדוליידיעלנאמרפעם

מסכתלימודשלההליבהבלימודמחייבתהייתה

עיקרוןזהומסרבים.היינואזגםקמאבבא

שמן'פךמלאהחינוכיתעצמאותהמעניק

פעם.לאמכונהשהואכפיהטהור'

הת"תיםלפתיחתהמאבקהואלגמרישונה

החבלאתשאוחזמאבקזהוהאחרון.בשבוע

המגרשיםבשניהמתקייםמאבקקצותיו.בשני

זמנית.בווהחילוניהחרדי

כיהטועןהחילוניהאדםעומדאחדמצד

אתמגבירההיאבו.פוגעתהת"תיםפתיחת

שנדבקמישהוידיעללהידבקעצמושלוהסיכון

הת"תמפתיחתכתוצאההדבקהבשרשרת

מספראתלהעלותעלולהיותרישירובאופן

לסגר.אותוולהכניסהנדבקים

כךעלמבוססתהחרדיתהטענההשנימהצד

מוחלטתעצמאותלהמאפשרקוושהסטטוס

שנימתקיימיםהזהבמקרהגםלחינוך.בנוגע

לחינוךהדרישהבבסיסהעומדיםהנימוקים

ארוכהבחופשההילדיםכאשרראשיתעצמאי.

שספגוהחינוךאתמפסידיםהםסוףלהשאין

מקולקללנוערמתחבריםהדרךועללכןקודם

שרובגםמהנפסדים.מנהגיםורוכשיםברחובות

לכוללאוהעבודהלמקומותשבוכברההורים

חינוכית.משענתללאעצמומוצאוהילד

כפיבדיוקזועקהעקרוניהענייןגםשנית

ולאעצמאיתנקבעיםהזמניםביןשהחופשים

הקורונה.בימיגםכךהמדינהלהוראותכפופים

גדוליאלוללמודואיךללמודמתישיקבעומי

הוראותאתהסיכוניםאתשמכיריםישראל

שלוהערכיהשנילצדוגםמודעיםאךהבריאות

המטבע.

קווסטטוסאואוטונומיה

השבועהציגההתקשורת

בפתיחתהחרדיהניצחוןאת

למדינהכהפסדהתורהתלמודי

שאלתבגלללאהחילונית.
לשובהעלוליםוהסגרההדבקה

החיידריםמפתיחתכתוצאה

חידודאוהיווצרותהבגללאלא
האוטונומיהשלקיומהעובדת



מלחמה
הפסדאוניצחון

החרדית"ההנהגהב'הארץ'פפראנשילמודההיסטורית""מבחינה

והישיבותהתורהתלמודיייפתחומתילקבועבהתעקשותהצודקת

מחויבותשוםלחרדיםאיןהחינוךמערכתלניהולהנוגעבכלהקטנות.

לחוק".אפילואוהממשלהלהוראותלהיענות

שחתםקווהסטטוס"במכתבגוריוןבןשלמכתבואלמפנהפפר

כלשל'אוטונומיהלהםהובטחההמדינהקוםלפניגוריוןבןדודעליו

אבלשבדרךבמדינההחינוךזרמילהפרדתהתנגדגוריוןבןינוך'.החזרם

היהשלאהחרדיהציבורשמנהיגילהבטיחכדילוותרהסכים7491בקיץ

לדרישההמאוחדותהאומותנציגיבפנייתנגדולאהיישובממסדחלק

יהודית".מדינהלהקמת

להסכיםנאלץאךהחרדיתבהחלטהתומךאינושפפרמאליומובן

טענותלמישהוישאםהחרדי.הציבורשלמצדולגמרילגיטימיתשהיא

"המניעימיה.בראשיתהמדינהמנהיגיאלאותןלהפנותישפפרסבור

בהמשךחדמשמעיתבחירהרוחניתהכרעהאמנםהואהאידאולוגי

ידעואילולאלפועליוצאתהייתהלאההכרעהאבלברבים...תורהלימוד

זאת".לעשותיכוליםשהםהפוליטיקאיםושלוחיהםהרבנים

מאמרואתפתחהעקרוניתהאמיתיתמהסוגיהסוטה

סגירתאתלאכוףהמשטרהשלבאפשרותההאםהטכנילדיוןועובר

שהתייחסהממשלהראששלדבריואתמצטטהואכךלשםהת"תים.

אתלפתוחשלאהחרדימהמגזרוביקשחייםרבישללהוראתובפומבי

התורה.תלמודי

שלמוגבלמספרשוטריםשלמוגבלמספרלנו"ישאמרנתניהו

סמטה".לכלרחובפינתלכלשוטרלשלוחאפשרותלךאיןפקחים...

שניסיוןהואאמרלאשנתניהו"מההפוליטיהענייןאתהוסיףאףפפר

פוליטית.התאבדותמבחינתויהיההחרדיהחינוךעלהחוקאתלהשליט

אחדיוםלשבתממשיכותהיולאש"סגםוכנראההתורהיהדות

רגע".בןנעלםהיהלהישרדותווהיסודבממשלתו

ברמהנכונותהןאםגםוהפוליטיקההאכיפההללוהנקודותשתי

העולםבראייתדברשלבסופוהדיון.מליבתמאודרחוקותמסוימת

לממשיכוליםאכןאנוהאמתברגעהאםעקרוניתהיאהשאלההחרדית

שמההתחלההרילאאםלעצמאות.המדינההתחייבהבוהשטראת

למשלספרדיםרביםשחרדיםהסיבהגםטעות.במקחמדובר



שלאאחריםתורהגדולילהוראתהנשמעים

למלחמהיצאוהתורהתלמודיאתלפתוחהורו

התורה.תלמודיעלהכפייהניסיונותנגדבלהט

נוגעאינוהוויכוחהזהבמקרהאםשגםמשום

במערכהאםשווה.עצמוהעיקרוןישירותאליהם

החינוךלעצמאותגבולשישיוכחהנוכחית

הםבהםבמקריםעליהםגםישליךזההחרדי

אשכנזיחרדיביןהבדלשוםאיןעצמאות.ידרשו

ספרדי.לחרדי

השבועהציגההתקשורת

בפתיחתהחרדיהניצחוןאת

כהפסדהתורהתלמודי

בגלללאהחילונית.למדינה

והסגרההדבקהשאלת

כתוצאהלשובהעלולים

אלאהחיידריםמפתיחת

אוהיווצרותהבגלל

קיומהעובדתחידוד

האוטונומיה.של

שבטווחסבורפפר

מכךשייפגעומיהרחוק

שלהטקטי"הניצחוןהחרדיים.דווקאהםאלו

עלולישראלמדינתעלהחרדיתהאוטונומיה

"הםכותב.הואאסטרטגית"כתבוסהלהתברר

אחדיוםאבלבבלפורהמתבצראתהכניעואולי

להתנתקשלהםוהבחירהשם.יהיהלאכברהוא

מצבשלבעיצומובוטהכהבאופןהמדינהמשאר

אחריגםתישכחלאובינלאומילאומיחירום

לקורונה.זמיןחיסוןשיהיה

קוובסטטוסהחרדיםשללרעה"השימוש

כישניםכברשטועניםאלהאתמאודיחזק

בישראלמתהאותרלוונטילאבמסמךמדובר

אתהורגתהקורונהואחת.העשריםהמאהשל

קליהיהלמנוחותשתובאומהרגעקווהסטטוס

הימיןכוללהישראלילמיינסטריםיותרהרבה

לנישואיםהזכותכמובסיסיותזכויותלקדם

זכותםוגםבשבתציבוריתלתחבורהאזרחיים

ולחייםראוילחינוךחרדיםוצעירותצעיריםשל

הישראלית".בחברהמשותפים

תרחיש
חרדיתאוטונומיהתקוםהאם

כותליעלתלוילהיותצריךפפרשלמאמרו

מברך.ונמצאלקללבאהואהחרדיים.הבתים

אךהעתידיההפסדסיפוראתלספרמתכוון

המדינהשלשאיפותיהאתחושףהדרךעל

לגנוזרואים.אחריםורביםשהואכפיהחילונית

חילוניתמדינהקברועלולייסדקווהסטטוסאת

למהדרין.

כיוםקווהסטטוספפרפיעללשפוט

לאדםבלבד.חרדיאינטרסהואלעברבניגוד

איןיהודיתבזהותמעונייןשלאזההחילוני

המדינה.לחוקידתייםאלמנטיםבהכנסתעניין

בשווהכולםשיתחנכוכולםשיתגייסומבחינתו

להיכןבשבתוייסעשירצהמהיאכלאחדשכל

ולהציגאיתולהתווכחאפשרליבו.שיחפוץ

הרואיםחילוניםמעטלאשישהמוכיחיםנתונים

הללומהעקרונותמעטולאכמסורתייםעצמם

שהואלהודותמוכרחיםועדייןעבורםחשובים

מטועה.צודקיותר

הופךקווהסטטוסכאשרכזהבמקרה

נולדתחרדילאינטרסצדדילחדצדדימדו

שניביןההבדלבדיוקשזהומשוםהאוטונומיה.

ביניהםמקיימיםצדדיםשניכאשרהמונחים.

אחדצדכאשרקוו.סטטוסזהומוסכמיםיחסים

אוטונומיה.זולידייםהמושכותאתלוקח

פפר.שלמאמרונקטעבדיוקזובנקודה

שפכורביםדעותוהוגיעיתונאיםשלו.רקולא

הקוראיםאתלצמררוהאריכומללהרריהשבוע

לנגדהנרקמתהאוטונומיהאודותהחילונים

אתמטשטששהואכזהמאמרבכלהכשלעיניהם.

לאוטונומיה.קווהסטטוסביןהברוריםההבדלים

מזה.זההפכיםלכמעטאותםשהופכיםהבדלים

האםהחילוניהאדםאתשואלאינוהואבנוסף

באוטונומיהמעונייןהנךהאםבכךרוצהאתה

קווסטטוסבמסגרתיחסיםבקיוםאוחרדית

הישראלישהאזרחהיאהתשובהשאםמשום

ההדדייםהיחסיםשגרתעללשמורלהמשיךרוצה

הלימודיםפתיחתאתלאפשרשהאינטרסהרי

פחותלאשלואינטרסהואהשבועהחרדיים

שמותלומרכברנכוןלאהחרדי.האדםמשל

ד'בסעיףגוריון.בןדודשלקווהסטטוסמסך מכונן.מסמך

החרדיהחינוךעצמאותעלההתחייבותמופיעה



כזהשמוותמשוםבלבד.חרדיהפסדהואפפרשכותבכפיקווהסטטוס

משוםפחות.לאחילוניכהפסדלהתבררועשויממששלאוטונומיהיוליד

אוטונומיהשלהקמתהאתלמנועהחילוניגוריוןבןחיפשבדיוקזהשאת

חרדית.

הכעסולפידבנטהאחיםבריתשלטוןבימיתשע"דבשנתאחת

חריףמאמרהמודיעעיתוןפרסםהימיםבאחדעצום.היההחרדיברחוב

ישראל.מדינתבתחומיחרדיתאוטונומיהלהקיםקראבו

לאומיהדתיהציבורראשיהתנהגותאתאתתקףהמאמרכותב

פגעשלטענתולמרותלפידויאירעתידישעםפעולהלשתףשבחרו

והשקפותיהם.בעקרונותיהם

התקשורת"בהובלתהמהפכניהרעיוןאתהעיתוןהציעזהבשלב

להתכחשבוחריםהםאנטישמיבמימוןשמאלמארגוניהמוזניםוהבג"ץ

אישורכגוןהמוסכמותכלאתולשבוררבבעמלשהושגקוולסטטוס

הציבורבחייוהתערבותפגיעהאזרחייםנישואיןפיקטיבייםגיורים

עליהלחשובשצריךאופציהישלטובתנותפניתתהיהולאבמידההחרדי.

ישראל".בארץיהודיתאוטונומיהלהקיםברירהבליתכפתרון

ומונחיםמיליםמאחורימסתתרלאלהודותישהחריגהמאמרכותב

פירושו"אוטונומיהמתכווןהואלמההיטבמסבירוהואפשרחסרי

עםמדיניריבונימעמדללאפניםבעניינישלטוניתניהוליתעצמאות

חוץ".ומדיניותצבאוללאומשטרהכלכליתחוקתיתעצמאות

שכן'המודיע'לפועללצאתממשיסיכויכזולתוכניתהאם

מציוןועזרלניאדועיליתמודיעיןאלעדברקבניאתלהקיםהצלחנו

נכתב.הנדרש"ושארכבישיםחשמלחברתלהקיםנצליח

כלכלית.גםתהיההחדשהמהאוטונומיההתועלתהמודיעלפי

תאריםשלמחסוםללאבכבודולהתפרנסלעבודיוכלוהחרדיםשכן

ספורטעלעתקתקציביבבזבוזצורךיהיהלאצניעות.ובעיותאקדמאיים

גמילה.ומכוניכלאבתיהזויה""תרבות

מוסדותכלאתאחוזבמאהלתקצבנצליחונבוןמושכל"בניהול

ונדאגמכובדתמלגהויקבלוהציבוריקירייהיוהכולליםאברכיהחינוך

ישראלאגודתשלהרשמיבביטאונהנכתבשפויים"במחיריםלדיור

האוטונומיהאתשמנעקווהסטטוסכתיבתלאחרשנהושששישים

החרדית.

ואזרחיהממשלההתפרקהנזעםתרחישאותופרסוםלאחרקצרזמן

שבאואלוכמובחירותמערכתבאותהגםלבחירות.שוביצאוישראל

במיליםהחרדים.עםקואליציהבעדישראלאזרחיהכריעוואחריהלפניה

חרדית.אוטונומיהנגדקוו.סטטוסבעדאחרות

צפויותהןמהלפתח.מעברהנראהככלניצבותהבאותהבחירות

בכנפיהןלהביא


