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הערה




איילת
הבחירותמתוצאותמתבשמתשקד

מספרתהיאושובשובהאחרונות.

המפהמהילהשנקריתמצלמהלכל

אומרתלימין,כאן.שנוצרההפוליטית

.30לשמאלמנדטים.מ־07יותרישלשעבר,המחשביםמהנדסת

למרותהממשלהכראשבנטנפתליאתמוכרתהיאפתאוםמה
המדינה?אתפהינהיגשהשמאלשלהםהמנדטיםשבעת

עקרוני.ענייןזהזה.אתיודעתהיאפוליטי.דיוןלאזה
המתנגדיםגוששבהקונסטלציהאיזושהינוצרתאםגםרעיוני.

שנציגלדעתה,הראוי,מןהממשלה,אתמרכיבלנתניהו

כמובןזההעם.שלהאמיתיהרצוןשזהמפנייוביל,הימין
שבובאופןעידניםזהכאןמתנהלהפרלמנטריהמשחקהבל.

צודקתהיאאםגםאבלמשקל.מאודמעטישהעםלרצון
13אתשםכוללתהיאאיךשמאל־ימין,לפיהמפלגותבמיון

התורה?ויהדותש"סהחרדיות,המפלגותשתישלהמנדטים

כמחציתרקבישראל.היוםחייםחרדיםורבעמיליוןכמעט

מביניהםבוגריםאלף140עובדים.הזובחברהמהגברים

המדינה.מקצבאותרבהבמידהחייםלהםקוראיםאברכים

האוכלוסייהממחציתיותרהם18לגילמתחתהילדיםחשבון:
החילונים,שלמזהשלושהפישלקרובבקצבשמתרבההזאת,
החרדיםאתגם)הכוללבמדינההכללימהממוצעשנייםופי

הערבי(.המגזראתוגם
נותרנונשים.הןמהםמחציתמבוגרים.אלףמ־006יותריש

לעבודלצאת,טורחיםמהם52%שרקגברים,אלף300עם
לאלקרואצריךלשארמשפחותיהם.ואתעצמםאתולפרנס
כלאתהברכייםעלשמורידיםאלהמבריכים.אלאאברכים,
בישראל.הציבורכלאתובעצם,המפלגות,כלאתהממשלות,

החובהשירותצבאבצה"ל,משרתמהחרדיםזעירקומץ

אינםשבההציוניתהמדינהשללכנסתמאידך,המדינה.של

מצביעים.כולםחלקי,באופןמקבליםהםחוקיהואתמאמינים

שראינוהתופעותגםבחייל.קבעדרךשגריםמאלהרביםגם

מדיומדגימיםהמצוותמכלנפטרושכבראלהשלבעבר,

זמנית,מתיםותחייתמצבותתזוזתשלמדהיםמופעבחירות
הרמאים.קולותספירתאחריעד

ציונים.אינםהםשמאל.ואינםימיןאינםבהכללה,החרדים,

בלבאחריהההולכיםרובםגםוכךמתנגדת,הרוחניתמנהיגותם
מדינתי,למבנהבכללמתנגדיםהםבארץ.יהודיתלמדינהשלם,
במשחק,הםההלכה.חוקיפיעלמתנהלתהמדינהכןאםאלא
הטהורה,יהדותםבפניראשמרכיןהציבורששארמפנירק
שמחסלהעצוםהגידולאתכאןולתחזקלממןומסכיםהמלאה,
מבפנים.בחזונו,המייסדיםדורראהשאותההמדינהאת

סבאבאנטישמיות.נתפסותהחרדיםעלמדיחריפותהתקפות

סבא.שלאבאאוכמותם.נראהכמעטכולםשל

עיירותשלמקומייםפראגידוליהןכאןהחרדיםמושבות

לכאורההכלל,חשבוןעלמחדשמשגשגותהןכאןהגלות.
שמעולםוברווחהבעוצמהלמעשהאבלכמובן(,)יחסית,בדלות
הדלותובעיירותהגדולותבעריםבגטאותבגלות,שם,ידעו.לא

בפישכונהלמההחממהדורותבמשךהיוהםהגויים,כפריבין

היהודית"."הבעיהכולם(כמעט)שהיוהאנטישמים

בהגדרההשתמשההלא-יהודיתהאוכלוסייהרקלא

הלא־יהודיתהאוכלוסייהרקלא

"בעיההנוראהבהגדרההשתמשה

שהתעוררועצמם,היהודיםגםיהודית".

והמדע,הנאורותתקופתאלה־91במאה

החדשות,והאידיאולוגיותהלאומיותאל

זהאתלפתוראומרגמרו

'הארץ,צויננבוג,אוהדצי7וס:

ה־91במאהשהתעוררועצמם,היהודיםגםהזאת.הנוראה

והאידיאולוגיותהלאומיותאלוהמדע,הנאורותתקופתאל
בעיהשישאמרוהםגםזה.אתלפתוראומרגמרוהחדשות,

בורחותקפואות,מאובנות,קהילותענייה,אוכלוסייהיהודית.

שבויותלהגניות,פטפטניות,פסיביות,כפיים,מעבודת

הבןהבריאה,נזרשהןמשוכנעותהעתוכלעתיקים;במנהגים
כךבשלבנומתקנאיםמסביבהגוייםשכלהאלשלהנבחר
הזמן.כלעלינווקמים

הפתרון.עלוהתווכחוהבעיה,אתזיהוהאלההיהודים
לפתורנועדהעצומים,בממדיםשהתרחשהלארה"ב,הגירה
בארץולהתפתחלחיותשרצהזההבודד;היהודיבעייתאת
זהלכאורה.דתם.פיעלהמהגריםאתמתייגתשלאחופשית,

העבריתהמדינהבו.בחרושהמוניםכזהאבלפרטני,פתרוןהיה

הפתרוןלהיותאמורההייתהזאת,לעומתישראל,בארץ
שכונהמהאתבאמתתפתוראמרו,ריבונית,מדינהרקהכולל.

היהודית.הבעיהאז

חזרה.שלנוהבעיה.2021בחירותהנה,אבל

יהודי?אוישראלי

הזהותמרכיביאתמסדריםהםאיךנשאליםיהודיםפעםלא

למה.קודםמהההיררכיה.מהאחר.מקוםבכלאוכאן,שלהם.
שהואמידיאמרחרדילאיהודיבגולה,יהודי?אוישראלי

שישכשםיהודי,כךאחרורקאנגלי,אוצרפתי,אואמריקאי,

שיחשדומייהיותמידממילאדתות.מינימכלאזרחיםהרבה

כאשרזר.קצתבורואיםתמידממילאכפולה.בנאמנותבו

אתומחזקמגביררקהואלעלות,ליהודיםקוראישראלינציג

יסתובבלאאיטלקיאוגרמניאירי,פוליטיקאישוםהזה.החשד

הביתהביתה.לשובהישנה""הארץמיוצאיויבקשבארה"ב

זה.עלמערערלאואישהיגרו,שאליההארץהוא

רקלאלדת.שלוהזיקהלפייענהבישראלשחיהיהודי
יאחזוכאן,שגריםכיהודיםרקעצמםאתשיגדירוחרדים,

מסורתיים,אורתודוקסיים,דתייםסתםגםהיהודית.בזהות

הערה




יאמרוהרבניםאתומכבדיםקידוששעורכיםהאנשיםוהמוני

יהודים.כלקודםשהם

כאן,ומצביעיםשחייםאזרחיםהמוןבעיניטהור,ישראלי

אוקראינהאומרוסיהלא־יהודימהגראוערביזר,בעצםהוא

נוכחתכאן,נמצאתהיהדותהשבות.חוקבגללהנהשהתפלח

והמסורתהדתכמהלחילוניםשמראהטלוויזיהאולפןבכל

׳יומניכמומראש,מוקלטותשישייוםשלהחדשותחשובים.

אחדהטלוויזיה.שלפניבעידןהקולנועבבתישהוקרנוכרמלי

השידורהגדולים,לערוציםשנותרוהאחרוניםהנשקמכלי

אתשנראהכדיהמסך.עלהגיווןעקרוןלטובתמוקרבהישיר,

ולצלםלהתחשבמוכרחיםהכיפה,חובשיוהפרשניםהכתבים

כבדוהערוצים,שלושתיחדלנואומריםהנה,מרנן.הסברילפני

עושים.שאנחנוכמוהדתאת

במעטלכםכואבמהכאן.לומראוהביםיהדות,בקצתרעמה

בוהקיםחריימהסיריאולדינו,שיריאוביידישקייט,מסורת.

ומתוקנעיםעברבניחוחפסולמהמבפנים.ואדומיםמבחוץ

גרוע.והכלרע,לאדברשוםכפולה.התשובהעליו.להתרפק

טווחמהתלוימסתכל.אתהלאןתלוירוצה.אתהמהתלוי

לאשאישמכיווןאבלברשותך.שנמצאתהעתידמשקפת

להסיטהואלנושנותרמהכלמהעתיד,שהגיעלהוכיחהצליח

משהו.ללמודניתןאוליהעבר.אלהמבטאת

היהודיםמדהים.פליק־פלאקלבצעניסההציוניהרעיון

מהזהותמתפשטיםהםוכאןהחדשה־ישנה,לארץבאים

בארץדווקאכאן,הזה.למסעאותםשחיברההיהודית

מדינהעלחולמיםהםעברים.לעצמםקוראיםהםיהודה,

העיראתהעברית.הגימנסיהאתמקימיםהםעברית.

שלהחקלאיםנגדהפגנותעושיםהםהראשונה.העברית

ערביםפועליםשהעסיקוהראשונה,העלייהמושבות

עב־עבו-דהעב-רית,׳עבו-דהבקולוקוראיםזולה,בעלות

רית!׳.

$TS1$.עברית!׳$TS1$

$DN2$.עברית!׳$DN2$היידיש,הגלות,משפתבכוחעצמםאתמנתקיםהם

עברית.רקילדיהםאתומלמדים

הסוציאליסטיםלאמהיהדות.עצמםאתניתקולאהםאבל

העתיק,העםחגיאתולחגוגאתבניהםלמולשהמשיכובקיבוצים,

שגרוהלא־סוציאליסטים,פעם.כמוחקלאי,שונה,בלבושכיאם

ואינםימיןאינםבהכללה,החרדים,

מנהיגותםציונים.אינםהםשמאל.

ההולכיםרובםגםוכךמתנגדת,הרוחנית

בארץ.יהודיתלמדינהשלם,בלבאחריה

מדינתילמבנהבכללמתנגדיםהם

חיבקולאגםאבלהדת,אתהחרימולאהגדולות,בעריםבעיקר

עלמיוחדבאופןהתרעמושלאחילונים,היוסתםהםאותה.

שעשוהקיבוצניקיםעלוכעסובשבת,והעסקיםהחנויותסגירת

כיפור.ביוםהענקייםהקומזיציםעםדווקא

המהגריםכיחשוויוצרים,סופריםרוח,אנשימעטרק

אומהמעצמםלהקיםכדילארץבהתלהבותשהגיעוהציונים

רדום,הואאםגםהבעיה.נגיףאתבנפשםנושאיםחדשה,

הבינו,מהדת,סתםלאמהיהדות,ניתוקבלייתעורר.הואידעו,

ועודקינןעמוסרטוש,יונתןאמיר,אהרןתקומה.כאןתהיהלא

מיזההכנענים׳.׳תנועתאתהקימוחכמים,רומנטיקניםכמה

בגולה.שהיואלהזהיהודיםאמרו,שאנחנו,

מדברים.הםמהעלהתנגדות.בעיקראבלעניין,עוררוהם

היהודית.הבעיהאתתפתורהרישתקוםהריבוניתהמדינה

הדיכוי,האפליה,המשפיל,היחסהיאשהבעיהחשבובהתחלה

היהודי.שלמהשוניונובעתליהודימראהשהגויוהזלזולהבוז

אחרת,ויחיהאחרתיאכלאחרת,ידבראחרת,יתלבשאם

בדיוקשעשההרצל,תיפתר.הבעיהסביבו,הגוייםכמובדיוק

הציונותרקעוזר.לאזהדרייפוס.משפטבזמןהתפכחזה,את

יחזירריבוניתבמדינההיהודיםריכוזרקאמר.הפתרון,תהיה

מעמדלהםייתןוביטחון,חירותלהםיעניקהכבוד,אתלהם

להפוךנועדההעצמאיתהמדינההאומות.שארכשל

העמים.ככללעםהיהודיםאת

יאלעבוד.יכוללאזהאבלמצוין.נשמעזה

הערה




הבעיה?מה

׳הארץסלמן,אמילצילום://דרעי

׳הארץ׳צויננבת,אוהדצילום:גפני//

היהדות.עםנוצרההיהודיתהבעיה

היאההגדרה.בתוךמגולמתהיא

כלעםהיהודי.הצופןלפיצוחהמפתח

עםלחרדים,החילוניםביןההבדלים

הרצףעלשמתקיימיםהניואנסיםכל

יסודימשהוישלאלה,אלהשבין

האורגןשלותאתאבכלשנמצא
הגדול.היהודי

שקרויממהבעיקררבים,ישראלים

השמאל־"מחנההפוליטיתבחלוקה

מרכז",

$TS1$,"השמאלמרכז$TS1$

$DN2$,"השמאלמרכז$DN2$זהותםאתכמובןמקדימים

ישראלי,אניהדתית.לזוהאזרחית
החרדי,יהודי.כךאחראומרים,הם

הציונית,במדינהרוצהלאשבכללזה

מקשקש,אתהמההאמת.אתאומר
גםעם.הםהיהודיםבזעף,יפלוטהוא

מקיימיםואינםבינקותםשנשבואלה
יוםיחזרוהשם,בעזרתהם,גםמצוות.

בתשובה.אחד

עמדתזוהיו.תמידעם.הםהיהודיםהחרדים.צודקים,הם

"והתהלכתיהיהודית.הדתשלהמכונןהטקסטשלהמוצא
כו,)ויקראלעם"ליתהיוואתםלאלוהיםלכםוהייתיבתוככם,

הטובותאתמפרטהואבו.שבחרלעםהאלאומרככהיב(.

אםעליושינחתוהצרותואתבחוקותיו,ההולךלעםשיקרו

רקזותאכלו".בנותיכםובשרבניכםבשר"ואכלתםיזייף.
הסוררהעםאתשיפקדוהזוועותמרשימתקטנהטעימה

אתשבראהאלההסכם.זההברית.זוהאלוהים.בחוקישמאס

ביקום,שישמהכלואתהמאורותאתהארץ,ואתהשמיים
ושליחוכנציגוממצריםשהוציאהקטןהעבדיםעםאתמכתיר
האנושות.שארבקרבהאלוהיתהבשורהנושאהאדמה.פניעל

בהתאם.להתנהגחייבוהוא

ועורכיה,התורהכותביהדת,יוצריקולקטיבי.חוזהזהו
שבנהבמדברהמסעבימיעודבהתחלה,כברזהאתמבהירים

בגללהעםכלאתלהשמידרוצהאלוהיםכאשרהאומה.את

הכוהניםמרותאתלקבלומסרביםתחתשתפסוועדתו,קורח

העדהכלועליחטאהאחדהאישמתחנן.משההחדשים,

טוב.תביטוזה.עלחתמתםבטח.כן,היאהתשובהתקצוף?

נבלעיםקורחאנשי250ורקהפעם,ניחםקצתאלוהיםאמנם
בלעם,שלעצומהאתוןאיזהכמופיהאתשפערהבאדמה,
העם.עלהןהמצוותהתנ"ך.כללאורךמתגלגלהזההמסראבל

היהדות.זוחשבון.באיםהעםועםנכונה,בהתנהגותחייבהעם

היהודי.הצופןזההעניין.לבזה

אחר,מקוםבשוםמעולםנחתםלאלעם,אלביןכזה,חוזה

במפורשאומרתהיהדותזמן.באיזשהו

בחטאואישהימיםבאחריתרקכי

העםגורלאתחתםהאלככהיומת.

ליתהיו"ואתםלדורות:הזההאומלל

ו(.יט,)שמותקדוש"וגויכוהניםממלכת
זריםמכניסיםשלאהדרוזים,כמו

בגיור.עסקולאהיהודיםגםלעדה,

התנ"כיתההיסטוריהבמהלךאמנם

שלמותקהילותוגםפרטיםגםיש

מקריםאלהאבלגוירו,אושהתגיירו
האנושותכלאתלהביאכדימעטים.

בדתצורךהיההאללכנפימתחתכולה

היהדות,שלמרוככתבמהדורהחדשה.
וביןהאלביןפרטיחוזהשמקיימתכזו
הנוצרים.ארץאיןהנצרות.אדם.כל

העםשאיןכשםהנוצרי,העםאין

חוטא,צרפתיאםהמוסלמי.

הא עצמהצרפתגיהינום,יירש

הקתוליים,בחייהתמשיך

חוזהזהוהיו.תמידעם.הםהיהודים

עלהןהמצוותלאל.עםביןקולקטיבי

ועםנכונה,בהתנהגותחייבהעםהעם.

לבזההיהדות.זוחשבון.באיםהעם

היהודיהצופןזההעניין.

שהואמידיאמרחרדילאיהודיבגולה,

אחרורקאנגלי,אוצרפתי,אואמריקאי,

לפייענהבישראלשחיהיהודייהודי.כך

"ישראלי"כךאחררקלדת.שלוהזיקה

הערה
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'הארץמילרוד,מוטיצילום://השלישיהסגרבמהלךבדקבבניהפגנה

הכוחובעיקרהיהדות,לערכיהכלליתהחיבה

מונעיםצברו,והדתייםשהחרדיםהפוליטי

רקלאלהצילשיכולההכרחיהתיקוןאת

הקיוםעצםאתאלאהדמוקרטיה,את

כאןהאזרחיהקיוםהדמוקרטי־מערבי,

־הארץ׳סלמן,אמילצילום://וליצנוןנתניהו

י־מכישלייאעו

לרע.אולטוב

מקולקטיב.חלקכלקודםאתהיהודי,אתהאםזאת,לעומת
היהודית.הבעיהזומהכלל.להתנתקאפשרותשוםלךאין

ההתחלהוקלקוליהבטחות

מהדת,להתנתקרצוהםהמלכודת.אתהבינוהציונותאבות

יעילשימושבעזרתהלאומיתהתחייהתנועתאתבנואבל

שהפרטיםידעווהםאחריהם,ילךשהעםרצוהםהיהודי.בצופן

שהיומהבדיוקזהגדול.גוףשלכתאיםלהגיבמותניםבעם

הואהיהודיהעםהפעלה.הוראותבשלושמסתכםזהצריכים.

כולו.העםשלובמעשיםבפעולותתלויפרטיוגורלאחת.יחידה

הקוד:שלוהכרחיתנוספתפעולההגדרתנובעתזהמעיקרון
אותו.שמרכיבופרטפרטמכלחשובהקולקטיב,הכלל,

היהכולה,הפעולהומגדירהראשוןהמעשיהציוניהרצל,

לברוחרצההואהיהודי.הצופןבסודלהשתמשהראשון

שמוטמעהקודאתהיטבניצלהואיקרה,שזהעדאבלמהדת,

הסביבהבידיאזהוריו,בידילאאםהיוולדו.מיוםיהודיילדבכל

בואונינצל,שכולנוכדיכזר.כאחר,אותושמסמנתהלא־יהודית

שלנו.העצמאיתהמדינהאתיחדונקיםנתגייס

מעשיעורףלההפנורביםלקריאה.נענוהיהודיםכללא

בעמיבהשתלבותשדגלוהבונדיסטים,הקומוניסטים,ורעיוני.

הפוליטיקה.עלהשתלטהיהודיהקוד
שיטתשינויההכרחי,המתבקשהדבר

מתבצעלאחוקה,ויצירתהבחירות

שלאאלהחרדים,ורבעמיליוןבגלל

מחזיקיהםעברית.במדינהבכללרוצים

הגדוליםהמומחיםהצופן,אוחזיהקוד,

השארכלאתבעזרתושמתמרנים

הערה
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חרדים׳'בחדרילדר,שוקיצילום://zdzdאוגוסטלחוק,בניגודנובעלז,האדסורעולנכדוחתונת

לשערשהפליגולאוניותעלושפשוטיהודיםוהמוניהעולס,

מיליוניביןשםלחיותכדייורק,שבניואיילנדבאליםההגירה

הגלובוס.קצוותמכלאחריםמהגרים

שביניהםהסוציאליסטיםהציוני.לחזוןנתפסורביםועדיין,

הגדולבחלקםתיעבוהםבקוד.בשימושביותרהטוביםהיו

רב,בצדקבעיניהם,שסימלההיהודית,הדתאורחותאת

שלהעבודהדתאחרת.בדתאותההחליפווהםהגלות.את

פחותלאותובעניתקשוחההייתההסוציאליסטיםהציונים

לצופן,שמגיבהדנ"אעםמלידה,ליהודיהישיבות.קנאישלמזו
ברורהלהעדפהאישי,לקורבןנדרשוהמאמיניםמזה.קלאין

אםאפילולרעיון,ולציותהפרט,שלאלועלהכללצורכישל

רעיונית.קולקטיביותלזהקראוהםלך.מתאיםלגמרילאהוא

הכלל.טובתבשםהפקפוקורמיסתהמחשבהשורותסגירת

הכורחאתהיהודי.מהקודהסוציאליסטיםלקחודברועוד

העדהכלחוטאאחדיהודיאםהאחר.עלשלךהדעהבכפיית

לאהמדינההשורהאתמקלקלאחדציוניואםחוטפת,

אחיםמלחמותהיוהשמאלבשורותהרעיונייםהקרבותתקום.

בתפיסהקליםגווןהבדליבשלנקרעומשפחותאמיתיות.

עללהביןיתקשוהמיומניםההיסטוריהנברניגםהאידיאית.

לרמתעדקיבוציםשפילגההסוציאליסטים,ארץרגשהמה

רצחני.גבולבקוהמשפחתיהחדרחציית

יותרחילוניהיההציונות,שלהשנימהעברדבוטינסקי,זאב

עםאהבהפרשיותוניהלבהנאהשרציםאכלבן־גוריון.מדוד

למותבקוד.השתמשהואגםאבלהדת,אתתיעבהואגויות.

לטובתחייואתשהקריבטרומפלדור,יוסףההר.אתלכבושאו

בציונותלחמוזאת,לעומתהדתיים,והדגל.הסמלהיההכלל,

זיהוהםבצופן.מומחיםהםהקוד.אתמכיריםהםקצף.בשצף

שלהם.החורבןתהיהידעו,שלה,ההצלחהמתחרה.דתבציונות

אתוזוכרבינינושחימיכלתשאלודת.הייתההצ}ונות

ישמזמן.כךכלהיהלאזהכאן.שלטוהבריטיםשבהםהימים

אלאבזיכרונות,מסתפקיםרקשלא80בניאנשיםמעטלא

גבורות.עכשיוחוגגלמשל,צרפתי,צדיויוצרים.עובדיםעדיין

יורםהמדינה.עלהכריזבן־גוריוןכאשרשמונהבןהיההוא

החייליםשלהפשיטהאתמצויןזוכריגור,מקיבוץטהרלב,

שם.שהיההעצוםהסליקמציאתואתהקיבוץעלהבריטים

מאוהבשהיההיקהאביועלסיפראיתנו,לאשכברעוז,עמוס

בארץ.הקשורדברבכל

בחגיגיותכאןשהונפקהלאום,חוק

והקריטיהמשליםהפרקהיהכאילו

משמעותימהלךהיההעצמאות,להכרזת

ובחלוםבציונותהיהדותשלבמלחמתה

העבריתהמדינה

אמרושתמידסביהם,אוהוריהם,אתזוכריםבינינוהמונים

אומימיןבאוהםאםחשובלאדת.הייתההציונותעבורםכי

שהכירוהיחידהבדרךאותהעבדווהםדת,הייתהזומשמאל.

אחר.אלרקקוד,אותוצופן,אותושעזבו.מהדת

לספרטהאביבתלבין

מלכודתאתהיטבשתפסוהיחידיםהיולאהכנענים

כאלההיוהצופן.בגללהציוניהמפעלאלהמתגנבתהיהדות,

שלהחשובההוגהכצנלסון,ברלשקלטו.העבודהבתנועתגם

בהקמתצידד'דברי,עיתוןאתוערךשהקיםהעבודה,תנועת

הבהחשב,דת,בלינוכללאאםהמסורת.ובטיפוחכנסתבתי

שמתחילמיהיהדות.אתלאלףתמימות.איזואותה.נאלף

עלמא,שלהגמראבשיעורישביהדותהיופיעלבהתרפקות
שמח.אורבישיבתרביםבמקריםמסיים

התנועותשלהחניתחודוהמושבים,הקיבוצים

אתכאןעשוהגבולות,אתעיצבובאמתהסוציאליסטיות,

הכוחאתבנוגםהםעובדים.איךהיהודיםאתולימדוהחקלאות

הםהעבודה.לדתוקנאיםלרעיון,קנאיםהיוהםוהלוחם.המגן

ספרטה.היוהםמההורים.בנפרדהילדיםאתגידלו

העיראביב.בתלקרהזהאתונה.נוצרההספרטנים,ומול

בנתההיהודית,למסורתגבהאתהפנתהלאאמנםהעברית

חילוניהייתהאבלבשבתות,עצמהאתוסגרהכנסתבתי

50כאןהיוכנסתביתכלעלהראשון.מיומהוחוגגת

והתיאטראות,הם,הטון.אתנתנוהםקפה.בתי

הערה
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הפסטיבלים,העיתונים,מערכותהתזמורות,המוזיאונים,

הרומנטיקה,השתייה,הריקודים,הלילה,מועדוניהקרנבלים,
עלקומזיציםעשולאהדת,עםרבולאאביביםהתלהגנים.הים,

פשוטהםצעירים.קיבוצניקיםאותםכמנהגכיפור,ביוםהדשא

יהודים.היולאהםמעשי,באופןממנה.התעלמו

אביבתלאנשיבליהזה.היוםעדכאלהנשארוהם

תלבליעוזרים.היולאשבעולםהקיבוציםכלומוסדותיה

שלה,החופשיתהרוחבלימשורריה,ועליזמיהעלאביב
כאןהותרהשתמידהפרטיתהיוזמהבליהפרטי,הכסףבלי
דווקאנוסדההיאבמקרהלאקמה.הייתהלאישראלמדינת

המלכודת.אתהבינוהציונותאבות

אתבנואבלמהדת,להתנתקרצוהם

שימושבעזרתהלאומיתהתחייהתנועת

ילךשהעםרצוהםהיהודי.בצופןיעיל
בעםשהפרטיםידעווהםאחריהם,

גדולגוףשלכתאיםלהגיבמותנים

היהודית.לאהעברית,הראשונה.העבריתבעיר

הידוע,הנדיבשםעלבשדרותבמבנההתרחשהההכרזה

ההכרזה.ביוםבצבץהעבררקלארוטשילד.דהאדמונד

מדינימנהיגלהיותחדלזהשברגעבן־גוריון,העתיד.גם

בארץיהודית"מדינהבמיליםהשתמשלפוליטיקאי,והפך
חציבאריםשהחליטומהזהכייהודית,עברית.לאישראל".

שם.בדקויותהתעמקולאהם.1947בנובמברכן,לפנישנה

"המדינהמדינה.להםמגיעהבאירופהנרצחוהיהודים

חוקאלעצמהאתגלגלההעצמאותמהכרזתהיהודית"
בטלאיאותםומסמןהלא־יהודיםכלאתשמדירהלאום,

נחותים.שלנראהבלתי

הסכנהמהירם,בקולזאתלומרבליגםמבינה,אביבתל

צעיריםשלשנחיליםלפניהבינה,לפחותאוביהדות.שטמונה

תלאותה.ומילאובאוהפריפריהמעיירותמסורתחובביוצעירות

בתילידהתפיליןמניחיאתרוצהלאההיסטורית,במהותהאביב,

שפתייםבמתקלהתנחלשמנסיםחב"דמרכזיאתמתעבתהספר,

מהטרנזיטיםנרתעתשכונה,בכלההמנוןאתישירולאשלעולם

ברמזורים.לפזזכדימהםשקופציםוהנח־נח־נחיםהרמקוליםעם

בשבת,שפתוחיםוהסופריםהבילויבמרכזישמחההיאאבל

בינתייםבשבוע.ימיםשבעהטובהציבוריתלתחבורהוכמהה

מעמד.תחזיקהיאזמןכמהבטוחלאמתושביה.חזקההעיר

1A
לעייםפין,הנסצילום://הנהןלייביהזדההרבעםבךגוריון

דמוקרטיתאויהודית,או

הפרקהיהכאילובחגיגיותכאןשהונפקהלאום,חוק
משמעותימהלךהיההעצמאות,להכרזתוהקריטיהמשלים

העברית.המדינהובחלוםבציונותהיהדותשלבמלחמתה

שלתוצרהכלבסךהואחוקפורמלי.אקטרקזהאבל

הציונות,שלהשנימהעברז׳בוטינסקי,זאב

אכלבן־גוריון.מדודיותרחילוניהיה

עםאהבהפרשיותוניהלבהנאהשרצים

הואגםאבלהדת,אתתיעבהואגויות.

ההראתלכבושאולמותבקוד.השתמש

הערה
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בארץבטחחוקים,לשנותקלנתון.בזמןפוליטיתקוניונקטורה
חוקה.לכונןלאמאודשהתאמצההזאת

גםלעקור.מאודקשהבציבורשהשתרשהתפיסהמנגד,

יביאה"אניאתלעקורנצליחלאשננסה,כמהדיבור.אופןלא

ודמוקרטית׳יהודית’מדינההנוסחהשקל".השלושאתלן
דשאעלכמועליהמשתרעיםוכולםיבלית,כמוכאןמשגשגת

עלמשמר.מכלנשמורזהעלאומרים,יופי,איזהמשובח.

טבעוני.סטייקיםמטבחעלמשולש.עגולמרובע

עוסקהלאוםחוקכיבלהטאומרשטייניץיובלהפילוסוף

האומנם,הפרט.לזכויותקשרשוםואיןלאומיות,בזלויותרק

באזרוח.האפליהמילאהשבות?חוקעםלמשל,ומה,דוקטור?

היהודיכאן?נמצאשכברמישלהזוגבתאובןעםכלהאבל

האישהאתלכאןלהביאיכולהשבותחוקבגללהנהשנכנס

האזרחשם.איתהוהתחתןבחו"לבטיולשפגשהנוצרייה

איתהלהיפגשיכולמגיניןלפטמהונישאפהשנולדהערבי

כולםברמאללה,עכשיונחמדאצלה.אותהלבקראובמחסום

להם.ישלילהחייאיזהתראואומרים,

מחלקיואחדכלכזב.מונחהואדמוקרטית׳יהודית'מדינה
מהמיליםשתייםכללחבראפילואפשרומוצק,הגיונינשמע

הןיחדהשלושכלאבלמשמעות,בעללמושגאותושמרכיבות

יהודיתגםלהיותיכולהלאשמדינהמפנירקלאלוגי.קשקוש

יכולהדמוקרטית,לאאפילויהודית,מדינהדמוקרטית.וגם

עוץ.בארץרקלהתקיים
לאהשלטוןשםשולטים.הרבניםשםגלות.מעדיפההדת

לתחמן,ורצוישצריךזרשלטוןזההחרדים,מבחינתכאן,גםשלנו.
להסגיראסורהעברייניםאתשאפשר.מהכלממנוולקחתלקמבן

שמוסרקאפו,כמול"מויסר",נחשבזאתשעושהמילמשטרה.

מתבלטים,הזהבהקשרבתלםהולכיםשלאאלההגוי.בידייהודים

יחסית.מאודמעטיםעדייןהםאבלרבים,במקרים

יהדותליהדות.מדינהביןרקלאמובניתסתירהיש

ביןשנכרתהקולקטיביהחוזהושמן.מיםבכללזהודמוקרטיה

הפרט.לפניהכללאתועקרונירעיוניבאופןמעמידלעמוהאל

אחרילרגלצריכיםכולםולכןחוטפים,כולםחוטאאחדאם

דמוקרטיה,אותו.וליישרדרכיואתלתקןלו,להעירהפרט,

הזכויותואתאותובראש.הפרטאתמציבהושלם,מלאבהיפוך

המודרנית.הדמוקרטיהבנויהשעליוהבסיסיהרעיוןזהשלו.

להפך.לאועבורך.בשבילךקיימתהמדינה
ומבעבעמפעפעהפרט,עלהכללעליונותשלהיהדותעקרון

ביןהרצחבמלחמותבפוליטיקה.האימיםבקרבותמקום.בכל

באולפנים.הלא־נגמרותבצעקותוהמצדדים.חיסוניםמתנגדי

זהבניצחון.האגושלצורךסתםאיננוהזולתאתלשכנעהצורך

שלהקודככהנחטוף.שצריך,מהיעשולאכולםאםקיומי.עניין

עצמו.אתמבטאהיהודיהצופן

מהיהדות.עצמםאתניתקולאהחלוצים

שהמשיכובקיבוצים,הסוציאליסטיםלא

העםחגיאתולחגוגבניהםאתלמול

שגרוהלא־סוציאליסטים,העתיק.

אתהחרימולאהגדולות,בעריםבעיקר

אותהחיבקולאגםאבלהדת,

שלישירהתוצאההואחוויםשאנחנוהפוליטיהמשבר

בבוקר,מחרנוכל,לאיהודית.בעיהאותהשורשית,בעיהאותה

עלקופציםמאודמעטישכרגע,מהיהדות.עצמנואתלנתק

הדתאתמאודשריככההרפורמיתהתנועהאפילוהרעיון.

כאן.נבלמתלעם,האלביןחדשהבריתאיזולהציעוניסתה

הפוליטיהכוחובעיקרהיהדות,לערכיהכלליתהחיבה

שיכולההכרחיהתיקוןאתמונעיםצברו,והדתייםשהחרדים

הדמוקרטי־הקיוםעצםאתאלאהדמוקרטיה,אתרקלאלהציל

מערבי,

$TS1$,הדמוקרטימערבי$TS1$

$DN2$,הדמוקרטימערבי$DN2$לשנותשמוכרחיםמביןאחדכלכאן.האזרחיהקיום

בואיאחוזים,רציתחוקה.שצריךיודעאחדכלהשיטה.את

הדתבהפרדתרוציםמהעם70%שקד.איילתבאחוזים,נדבר

מפלסטינים.בהתנתקותלזה,קרובאחוזוהמדינה.

עלהשתלטהיהודיהקודאבלרוצה,שהעםמהזה

הבחירותשיטתשינויההכרחי,המתבקשהדברהפוליטיקה.

אלהחרדים,ורבעמיליוןבגללכאןמתבצעלאחוקהויצירת

הצופן,אוחזיהקוד,מחזיקיהםעברית.במדינהבכללרוציםשלא

השאר.כלאתבעזרתושמתמרניםהגדוליםהמומחים

להרוסלהםנותניםואתםשלכם,במדינהרוציםלאהם

מיאיןותפארתה.עוזהבמלואכאן,היהודיתהבעיהאותה.

היהודי.הצופןשלהקודאתשינטרל

חבלהקורבנות.עלחבלונפצעו.שנפלואלהעלחבלניסינו.

כאן.שבוזבזוהחייםעל

הערה



