
הדשות?
אוסלומהסכמיהעצומההאכדבההדתיהקיבוץקריסת

והתחרד"לותיו"שיישוביסביבהקונצנזוסהתחזקות

העלימורביםתהליכיםבמגזרמשמעותייםחלקים

מהזירההדתיהשמאלאנשישלקולםאתלחלוסיןכמעס

בעקבותלמסעיצאהטאוזינגררונהבישראלהפוליטית
נעלםנוףבגדרהןוכיוםמיעוט,היושתמידהדמויות

טאוזינגררונה

עפוהןלאןהדתיות,היוניםבקינילמסעצאתי

ימים,בשישהחציתידמויותששלגלות.ביקשתי

אינטלק־רבנים,שונות:יבשותששכמעטשהן
טואלים,

$TS1$,אינטלקטואלים$TS1$
$DN2$,אינטלקטואלים$DN2$,חי־אנשיאקטיביסטיות,נשיםאקדמאים

נוך,

$TS1$,חינוך$TS1$

$DN2$,חינוך$DN2$דרךשבצפון,לביאמקיבוץפוליטיים.פעילים
לי־ודרומההארץמרכזבעריעבורופזורותיה,ירושלים

רוחם.

$TS1$.לירוחם$TS1$

$DN2$.לירוחם$DN2$דמויותוקהילות,קולותשללמשרעתהשתדלתי

היונות.רוחאתבכנפיהן,נושאותעדייןאושנשאו,

וק־סבוכה,התשובההדתיות?ליוניםקרהבאמתמה
שורה

$TS1$וקשורה$TS1$
$DN2$וקשורה$DN2$אינההדתיהשמאלתמונתאוניברסליים.לזרמים

שבעשרותוהעולמי,הארצימהשמאלזהבמובןנבדלת

לע־מתקשההואאףוהידלדל.הלךהאחרונותהשנים
מוד

$TS1$לעמוד$TS1$
$DN2$לעמוד$DN2$לאומיים,כיווניםהתחזקותשלכוללתמגמהבפני
פרטיקולריים.ימניים,

השלוםביןלמתחביחסבשיחותמתגלעמבניפרדוקס

העל־היס־האידיאליהשלוםההיסטורי.לשלוםהאוטופי
טורי

$TS1$העלהיסטורי$TS1$
$DN2$העלהיסטורי$DN2$הר־יסודהואהאלוהות.ואףהתורהכגילוםנתפס

מוני

$TS1$הרמוני$TS1$

$DN2$הרמוני$DN2$כעצםנתפסאכןהשלוםהמרואיינים,כללאצלרצוי

רביצקי,אביפרופ׳בעברשטעןכפיייתכן,השלמות.

הרחקאותושילחהקוסמייםלגבהיםהשלוםשלהגבהתו

השלוםכיואפשרהממשות;שלהריאליתלהוויהמעבר

לשלמו.מוכןהציבורשאיןמחירתובעהפוליטיהריאלי

חבריםישזולכתבהשראיינתיאדםלכלכמעט

חוקרתזיוון,גיליד"רבהתנחלויות.משפחהבניאו

דווקאכימבחינהבה,פעליםורבתהדתיתהציונות

אנרג־תנועהניכרתהמדינימהמהלךהייאושכשעולה

טית

$TS1$אנרגטית$TS1$

$DN2$אנרגטית$DN2$ותנועותבין־דתילשיחארגוניםמהשטח;הצומחת

"תג"שורשים",כגוןשלום,שלהדדייםחייםהמבקשות

ואחרים.שלום"עושות"נשיםמאיר",

"חדל1שגיא:אבי

א1ו1ילהזמין

שללסמינריעים
מנע!עקיבא.בני

1מחניכייממני

ק1לנ1אתלהשמיע
צי1נ1תייצגתכי

ע1מקנע1לתמתונה,
נמחק!כךמטפיזי
הציעי־דתיהשמאל

נדחהונעלם,

החיננך"ממערכות

השבדי־המרחביםאתלשרטטהזההמסעשלבכוחו

ריים

$TS1$השבדיריים$TS1$

$DN2$השבדיריים$DN2$מסעזהומסע,ככלמקצתו,הציוני־דתי;השמאלשל

שנקרוהאדםבניעבראלמסעזהוברובוהאני;שלפנימי

שהמתי־ישעמוקה,היכרותשהכרתיביניהםישבדרכי,

נו

$TS1$שהמתינו$TS1$

$DN2$שהמתינו$DN2$הלבנה?היונהזקנההאומנםרחוקה.הדשהכארץלי

נעלמה?והיאימיההכלוהאדמה?פנימעלהמיםהקלו

שגיאא3י

הקדוש"השילוש"מהפך
האחרוניםהשרידיםאחדעצמורואהשגיאאביפרופ׳

העקבותמסמןהואסיפורוהקלאסית.הדתיתהציוניתשל

פילוסופיהמלמד,66שגיא,הדתי.השמאלאחרבמסע

פרש־ללימודיהתוכניתמייסדבר־אילן,באוניברסיטת

נות

$TS1$פרשנות$TS1$

$DN2$פרשנות$DN2$,בירושלים,הרטמןבמכוןבכירמחקרעמיתותרבות
צה"ל"."רוחמסמךממנסחי

ישיבתבוגרדתית,ציוניתאצולהלמשפחתבןהוא

בגרעיןחברמאיר","נתיבהדתיתהציונותשלהדגל
הוריי,שלעולמםאתכונןהציוני־דתי"השיחנח"ל.

יש־מדינתבחייושותפותאחריותשלפרספקטיבה

ראל",
$TS1$,"ישראל$TS1$

$DN2$,"ישראל$DN2$כתבהמלחמה,לפנישעלה"סבי,מסביר,הוא

נהרותומכלהדנובהמןהירקוןלי'טובלמשפחתו:

איןאבלמצוות.שומראדםגםאניציוני.אניאירופה׳.

איניהדתיות.לעמדותייהציוניותעמדותייביןזיקה

ידיעלישראלגאולתשלהכרחיביטויבציונותרואה

הממשיתההיסטוריהבתוךמטפיזיקהמזההואיניהאל,

האל".תוכניותעלמאוםיודעאיניכפילוסוף,הריאלית.

עקידתנהפכההמתנהלים"בהנהגתשגיא,לדברי

צריךאדםשלפיההדתיים,החייםשללפרדיגמהיצחק

בלבדהאלמוסרית,דילמהשאיןמשוםהאלבצולבחור

ההימצאותכיסבוראניזאת,לעומתהמוסר.אתקובע

אתומעצבתאדם,בחיייסודרכיבהיאדילמהבמצבי

למוסרוהןהאללצוהןכמחויבותהדילמהכמאמין.עולמו

מעוצבתההלכהרציונליים.יצוריםהיותנואתמבטאת

ומתמודדת".מתלבטתדינמית,היאהזו,הדרמהידיעל

הפוליטיות?עמדותיךנגזרותממה

להןאיןדברותרבותי.ערכימוסרי,דעת"משיקול
העמוקהבזיקהמכירשאנימפנידווקאמטפיזיקה.עם
היסטורית־דתית,כזיקהישראללארץהיהודיהעםשל

האוהבלאדםובעלות.ריבונותלביןזיקהביןמבחיןאני

בעלותלואיןאדאליהם,חזקהזיקהישבתואובנואת
בגרסאותיההציונית־דתית־ימניתהפוליטיקהעליהם.

כריבוןוהעמידהלריבונות,זיקהיחסיתרגמההקיצוניות
והאדם".המדינהאתאלאהאל,אתלא

שאחריה?לזו׳67לפנישלהדתיתהציונותביןמה

הציונותעלשעונההיתהההיסטוריתהדתית"הציונות

בבדבדפריפריאלית.היתההיאדברשלבסופוהכללית.

השתוקקהמשלה,מיתוסיםמשלה,קוללהביקשההיא

היתההקלאסיתהדתיתהציונותשלה.ולתל־חילחניתה

ריינס.בנוסחהארץ׳לפני׳עםשטענהפרגמטית,תנועה

הדתי.במישורגםוסובלנותפשרהעמדתגילתההיא

השואה".שלהשברלאחרבמיוחדזאת

השתנה?ומה

בלוםמתחנוצריותרחילוניתהפכהשהמדינה"ככל

׳מדינתחלוםכלשהושבשלבציפייההיתהפנימה.

ישראלנעשתהזותחתוגידים,עוריקרוםהתורה׳

מתחחילוני.שלההציבורישהמרחבליברליתלמדינה

של־החדשה,המטפיזיקהעלייתידיעלהתפוגגזה

פיה

$TS1$שלפיה$TS1$

$DN2$שלפיה$DN2$דתיתמשמעותהמעניקייחודימרחבהיאהארץ

המציאות.למכלול

הללוהמתחיםאתשחררההימיםששת"מלחמת

מרכזאתלהעתיקאפשרהארץכיבושחרב.באבחת

שלציונותהיאהציונותעתהלארץ.מהמדינההכובד

ל"76'סמוךבעולם.האל'׳קולאתהמגלמתגאולה,

הערה




סביבשצמחההדתיתבציוניתחדשההגמוניהעלתה

שתיארתישהמתחדתייםצעיריםהרבמרכזישיבת

יהודהצביהרבאתהופכיםהםמבפנים.אותםקרעלעיל

מדבריםהםבישיבהשהתקייםלוחמיםבשיחלרבםקוק

שומעים".הםשאותוהאלוהיםקולעל

לרבאזעדלהישמע.רבניםקולותהחלוההוא"בעידן

ההנהגההדתית.ובציונותבחברהמרכזימעמדהיהלא

האינטלקהשיחההפוליטיים.לשחקניםשמורההיתה

האינהעומקרזהיחסיתהיתההדתיתבציונותטואלית

שעליהםהטקסטיםהעבודהבתנועתהיהטלקטואלי

כצנלסוןגורדוןא"דהיועקיבאבבניגדלנו

במטפיזיקה.ולאהאנושיתבבשורהשעיקרםטקסטים

'פרקיםספרואתב8591הוציאישראלישאולהרב

אחדמחשבהשלפוליפוניהשהיהישראל'במחשבת

מטמורפוזהמתחוללתבהדרגהדובנוב.ביאליקהעם

בשילושומסתגרתמתכנסתיהודיתמחשבהרדיקלית.

המהר"ל.הלוייהודהרביקוקהרבהקדוש

ההללמסורתהדתיתהציונותביןפערנוצר"בנוסף

פרגמטיותמתינותשלמסורתשהיתההספרדיתכתית

דודחייםיוסףעובדיההרבעוזיאלהרבוהכלה

בנוקשותוהתבצרוהלכוציוניםדתייםרבניםהלוי.

הריאלית.ישראלכלפידחייהסימניגילוחלקםדתית

המדילחוקיהציותחובתלגבישאלותעולותעתה

השמיטה".היתרכגוןוהקלותהיתריםעלערעורנה

הציונידתי.השמאלשלמחיקהתהליךמתארשגיא

דגלהשפיראחייםמשהבהנהגתההיסטורית"מפד"ל

האחרונה"ההחלטהמזכירפוליטית"במתינות

שותפהתהיהלאכיהיא'76ערבהמפד"לועידתבלה

ערבמדינותעםהשלוםחוזהאתתציבשלאלממשלה

המפד"למנהיגיהימיםאחרימעייניה.בראש

ליסודהעלייהבטקסהרב.מרכזלישיבתלקנוסהראו

הדתיתההגמוניהוהותקף.כמעטשפיראחייםשבותאלון

השמאלליבתהדתיהקיבוץאתהחוצהדחקההחדשה

בורגהשמאליהזרםעל'למפנה'סיעתהציוניהדתי.

לציונותשויךשעדייןמיכלנמחקה.ואחריםאונא

לשוליים".נדחקאנוכיהיתרביןהקלאסיתהדתית

ביטוילידיהדברבאכיצד

מנעועקיבא.בנישללסמינריוניםאותילהזמין"חדלו

מתונהציונותייצגנוכיקולנולהשמיעומחניכייממני

הציונידתיהשמאלנמחקמטפיזי.עומקנטולת

כליל".הוקעהשלוהמורשתהחינוךממערכותנדחהלם

מציבהדתיתבציונותהמיניהשיחשלהדרמהאת

ומי"גוףובספרוהאלוהיתהמטפיזיקהכמימוששגיא

בסובהרחבהמטפלהואאנגלנדריקירניות"

טרגדיההדתיתלציונותקרתהקטיףגוש"בפינויגיה.

חלהופתאוםליניאריבקומתקדמתשהגאולההניחו

יתחוללכזבההנבואהשאםשיערנולאחור.נסיגה

אתהעצימהההתנתקותאבלמחודשתחשיבהשלליך

קוגניטיבי'.'דיסוננסשלאופייניתכתגובההחרד"ליות

הגאולההאדםבניאלאכשלההאידיאהלאכביכול

דתי".מספיקאינוהציבורכיצירהעלסבה

מתלאמוניםגוש"אנשיסימניםבכךנותןהוא

המרכזיהאתוסחרדיים.נוהגיםנוקטיםאחרתבשים

ומתפרק.הולךמעורבתחברההדתיתהציונותשל

ילמעורבת.עקיבאבבניגדלנואמיגםכמו

הפרדהבהשנוהגתאחרתעקיבאלבניכברהגיעודיי

רמתבעייתי.שלההמיניותששיחהמיניםביןמוחלטת

החייםסגנוןביןעמוקניגודיוצרתהחדשההאיסורים

הציונידתי.המרחבלביןאדםבנישלהריאלי

הדהתפניתמלואמבטאהחדשהמיניות"שיח

הבאתנושאהגוףעתההדתית.הציונותרמטית

מוגשמתשדרכוהגוףהואהקדושהגוףהאלוהית.שורה

העמוהמהפכותאחתהאלוהית.ההוראהומתגלמת

השוביניסטילמודלבשיבהמתממשתבחרד"ליותקות

וייעואחרתפקידמהמיניםאחדשלפיוהקלאסי

המהואהגוףם.ואזוגבתהיותהואהאישהשל

כדיוקדושטהורלהיותעליומתווההכלשדרכודיום

החרד"ליתבציונותולבשורה.לשפעקיבולכלילשמש

מימוששלהדרמהלמרחבהפכההמקודשתהמיניות

בעםייעודממלאההיאוככזוהאלוהיתהמטפיזיקה

המיני".הסובייקטשלמשטורומזמנתישראל

הללומהעמדותחלקכיוםכימבהירשגיאזאתעם

למשלהפמיניסטית"המהפכהמבפנים.מכורסמות

הלהט"בית.המהפכהגםכמוההרבניתהסמכותאתררה

נוטליםאנשיומגווניםחייוהקשריהציונידתיהציבור

סינכרוניבאופןפרקטיקותשלאחתמרשתביותרחלק

מימוששעיקריההרבתרבותיתהחברהבתוךנמסוהוא

טקטוניים".שבריםבונוצריםולכןעצמי

גלעדיהודה

מוסר"לשאלות"אטימות

רבגלעדיהודההרבאלמובילותרבותנתיבות

במועצתפעילביתהללארגוןמרבנילביאקיבוץ

ראששונותבמסגרותמלמד"ניגון"ממקימיצהר

ופלוליברליבכיווןהמאופיינתגלבועמעלהישיבת

והאנוהמוסרייםההיבטיםלהדגשתופועלתרליסטי

התורה.שלשיים

עמיטליהודההרבשלחתנוהוא46גלעד

שבאלוןעציוןהרישיבתמייסדשהיה4291-0102

פליטשהיהעמיטל"הרבמימד.מפלגתומייסדשבות

גלעדעולמי"תפיסתמאודהשפיעשואה

מוסריתרגישהאנושיתיהודיתתפיסההנחיל"הוא

לאחיים.אוהבתשהיאזהבמובןבריאהמאודוגם

ישראלמדינתשעלברוחואומרואניעצבנית.יהדות

מוסרי".מופתמאושוויץההפךשהואמהכללהיות

דתיתליונהאותךהפךשלךבביוגרפיהמה

היומורייעציוןבהרכךואחרהרבבמרכז"למדתי

אתעשיתישםליכטנשטייןאהרןוהרבעמיטלהרב

כרבשירתיהגלילשלוםבמלחמתשריון.כחיילההסדר

מכך".המשתמעוכלחלליםבפינויעסקתיצבאי

מוסרי.קושיאותוליווהבמלחמהכימעידגלעד

בעהנוצריםבידישנעשהושתילהבסברה"הטבח

שיכרוןתחושתמזעזע.בעינייהיהצה"לשלעיןצימת

החמירהבעיותלפתוראפשרכביכולשבאמצעותוהכוח

מים".פרשתקואתעבוריהיוואלוכללבנון.מלחמתעם

בפעילותחלקנטלוליכטנשטייןוהרבעמיטלהרב

לאירועיבתגובהב2891שהוקמהלשלום""נתיבות

אריאלפרופ'הבולטיםמקימיהביןושתילהסברה

סימוןאוריאלפרופ'הלברטלמשהפרופ'רוזןצבי

עםבהמשךהתלכדההתנועהרביצקי.אביעזרופרופ'

דרכושהחלדתיתלציונותרעיוניחוגושלום""עוז

אמונים.לגושכתגובההשבעיםשנותבשלהיעוד

לשאלותאטימותקיימתהדתיתשבציונות"הרגשתי

"עליגלעד.אומרהפלשתינים"לגורלהנוגעותמוסריות

ליישהדתיתמהציונותחלקעצמירואהאנילהבהיר

מדהימיםדבריםבושקוריםהזהלציבוררבהאהבה

והמכינותההסדרישיבותמפעלירוחניתתסיסה

ליישזאתעםהפמיניסטי.המהפךהתורנייםרעינים

הפוליטי".בתחוםפשוטיםלאויכוחיםהזההציבורעם

עיקרםמה

ההלפיעלאסורמדיניהסדרשלפיה"התפיסה

הגאולהתהליךהסגתהיאישראלמארץנסיגהוכיכה

נכונה.אינהתיאולוגיתואףבעיניישגויהלאחור

צמיחתראשיתלהיותצריכהשהמדינהמאמיןאניגם

שללעמדהמובילהשהגאולההתפיסהאךגאולתנו.

הוויכוחאתומעמיקהבעייתיתהיאכיבושועודעוד

כולהאתמאשיםאיניהדתית.מהציונותחלקעםשלי

ודורסני".קשהמיעוטבקרבהישאך

ושומרוןביהודהעתידיהסדרלגביומה

סיכוישישבמקומותההתיישבותבגושיתומך"אני

עםבעיהליישישראל.ממדינתחלקבעתידשיהיו

מביןשאתהברגעחוקיים.לאומקומותקטניםיישובים

'מנכר'אינךגםהריהלכתיתשאלהאינהשהנסיגה

איןלתורההתורה''עמדתאיןהתורה.מןמהעםחצי

ההתנלגיטימיתשמאלנית.ימניתפוליטיתדעה

לגזוראבלביטחוניות.מסיבותשטחיםלהחזרתגדות

ומעוות".בעייתימצבזהוהלכתיאיסורמתוקףזאת

מדינהיהודיתמדינהשלתיבותראשימימדמפלגת

גלעדיהודה
מאמיןאני"גם

צריכהשהמדינה
ראשיתלהיות

אךגאולתנו.צמיחת

שהגאולההתפיסה
שללעמדהמובילה

היאכיבושעוד

ומעמיקהבעייתית
שליהוויכוחאת
מהציונותחלקעם

הדתית"

גוילירותאיור

הערה




התפיסהניתוקאתנקטהב־8891,שהוקמהדמוקרטית(,

נוסדהשעליהם"הדגליםהפוליטית.התפיסהמןהדתית

דתית",ואנטי־כפייהמדינילהסדרלגיטימציההםמימה
אינוכברכיוםהדתיהציבוררוב"אכןגלעד.מבהיר

שאיןמביניםמהחרדיםחלקאףדתית,בכפייהמאמין

המ־בהיבטאבלמכפייה.הנובעלמעשהדתיתמשמעות

דיני,

$TS1$,המדיני$TS1$

$DN2$,המדיני$DN2$בבדידותלהיותהפכההשמאליתשהעמדהספקאין

שם".לאכבראניוגםמזהרת.

מדוע?
המציאותאבלהשתנתהלאשליהערכית"התפיסה

לצערינוכחתיהישראלית,החברהכרובאני,השתנתה.
אתלקבלשמוכנהרציניתמנהיגותאיןהשנישבצד

כלכינראהודמוקרטית.יהודיתכמדינהכאןהיותנו

לקבלהבא,למהלךלהגיעניסיוןלמעשההואהסדר
חושבאניהיוםלכןולוהרמלהאתואזושכםחברוןאת

כישלונותאוסלו,כישלוןההיסטוריהכישלונותשכל

לצע־מוכיחים,ההתנתקותכישלוןואולמרט,ברק
רי,

$TS1$,לצערי$TS1$
$DN2$,לצערי$DN2$מדיני".להסדרלהגיעבשלותאיןשמנגדשבצד

כיונה?עודעצמךרואהאינךכך,אם

שמאל.כאישעצמירואהלאכבראניהפרקטית"ברמה

ברמהאךלהסדר.להגיעאפשרותאיןריאליתמבחינה

תהאשאםחושבעדייןאניוהערכיתהאידיאולוגית

מחירלשלםמוכןאהיהמדיני,להסדרלהגיעהזרמנות

מוכןשאדםכפיהסכסוך.לסוףלהגיעכדיטריטוריאלי
גופו".אתלהצילכדיידואתלכרות

"הואגלעד,מבהירטווח,ארוךכסידורהקיים,המצב

ורמוקר־יהוריתלהיותצריכהישראל"מדינתמסוכן".

טית,

$TS1$,ורמוקרטית$TS1$

$DN2$,ורמוקרטית$DN2$השלמה.ישראלארץעםכזולהיותתוכללאוהיא

אפרטהייד.לתוכהתקבלשיהדותלהיותיכוללאבעיניי,

להםלתתבליפלשתיניםמיליון2.5להחזיקיכולאינך

גםבעינייולכןמוסרי,לאדמוקרטי,לאזהבחירה.זכות

ולכןמוסרית,רעלנועושהמלחמהשלמצביהורי.לא
לשלום".נמשכתשאיפהלהיותחייבת

והרבמלכיאורמיכאלשהרבהדתי,השלוםעקרון

עיקרוןגלעדלדבריהואבועסקוז"לפרומןמנחם

עםבין־דתייםמפגשיםשללמסגרותקשור"אנינכון.

חוסרלצערימרגישאנישםגםאךוקאדים.אימאמים

שבעאניעצמית.ביקרותוחוסרמורכבותלראותבשלות

האחר.בעדשלוהדתכמהמספרצדכלשבהןמהשיחות

ככלהרואותעיניכםאלו,בפגישותאומראניתכלס,

אצלנוכךבעמדותיו,יותרקיצוניהואיותרדתישאדם

היוניםעפולאןשואלתאתאםהמוסלמים.אצלוכך

שמאל־דתית,לתנועתמקוםהיוםאיןלצעריהדתיות,
מחרש".תתעוררנההיוניםרלוונטיהדבריהיהכאשר

גויגאברהם

האמונה"לא"האדם,

)אב־אברהםכינדמהרוץ!"לעוףיכולאינך"אם

רום(

$TS1$)אברום($TS1$

$DN2$)אברום($DN2$וזההלהקה,עםלעופףומעולםמאזהתקשהבורג

ירושלים,גבעותעלומהר.לרוץ,מעדיףשהואשנים
בוושינגטון.בפארקוינה,ברחובותאביב,תלשלבים

מוזר.עוףהוארץ,שהואוהיכן

מהגשטלטחלקחשתילאדעתיעלשעמדתי"מיום

הנח"ל",התיכונית,הישיבהעקיבא,בניהציוני־רתי
מפלגתתמידמפד"ל,הצבעתילא"מעולםבורג.מסביר

הכנסתכיו"רכיהן,1955ילידהואושמאלה".העבורה

בנוומאמרים,ספריםחיברהיהודית,הסוכנותוכיו"ר

המפד"ל.יו"רשהיהבורג,יוסףד"רשל

שמאלרכיבישלושהעלהמיוסרלבית"נולדתי

בקפיטליזםיותרמאוחרשהומרסוציאליסטי,שמאל
במובןדתי,שמאלמיצגיו:הםופייגליןשבנטאכזרי,
שהומרואקסטטימשיחיולאופרגמטיפוליטישהיה

הומניסטי.ושמאלקוקיסטית;דתיתבציונות

מזרחכיבושנגד"הצביעבורג,מספרשלי","אבא

הראשונה,לבנוןמלחמתדחייתבעדב־76',ירושלים

השריםמשניאחדהיהגרמניה,ילידאבי,מרתקוגילוי

כלומר,אייכמן.תלייתנגדשהצביעובממשלההיחידים
שד־היאהפוליטיתישראלהוריי.לביתקרובנמצאאני

חקה

$TS1$שדחקה$TS1$

$DN2$שדחקה$DN2$מקום".באותוכמעטאניוהשתגעה.ימינהוהלכה
ההשת־טלטלה,עברהציוני־דתי"השיחבורג,לדברי

לטות

$TS1$ההשתלטות$TS1$

$DN2$ההשתלטות$DN2$השלמהישראלארץומרכזיותהמשיחיהרעיוןשל

אחרמקוםכמעטנותרשלאוקתולי,טוטליכהלדברהיו

הקוקיסטי.בצונאמיטבענוהציוני־דתי.המדרשבבית

ישראל".תורתפרויקטהחלהארץ,כיבושוכשנגמר

בידישהוקםירושליםבהרייישובבנטף,מתגוררבורג

בביתלחגוגרצוהבנותמסוים"בשלבוחילונים.דתיים

פשוטלאשיחהתפתחהבנים.כמובת־מצווה,הכנסת

ועזרתגבריםנשים,עזרות:שלושנוצרושבסופובנושא,

הארכיטקטו־עםסיימנואוקיי,מהרהר,ואנימשפחות.

רה

$TS1$הארכיטקטורה$TS1$

$DN2$הארכיטקטורה$DN2$התפילהשלהטקסטיםלגביומההכנסת.ביתשל

הלואכהונה?שלגנטימעמדקורבנות,המקדשבית

לאאישית,שלי.הקיומייםהיסודותלכלמנוגדיםאלו

הארכיטקטורההללו.הטקסטיםמוללשבתעודיכולתי

חמשזהלא.כברהפנימיתזואבלהתאימההחיצונית

יהודי".ריטואלבכללמעטהכיפה,בלישאנישנים

ליבו־ישעיהושלהסוקראטיתדמותועולהבכדילא

ביץ׳

$TS1$ליבוביץ׳$TS1$

$DN2$ליבוביץ׳$DN2$הדמותהוא"ליבוביץ׳בורג.שלדרכועלכמשפיע

שתיממנוקיבלתימהוריי.לבדבחייביותרהחשובה

שילובילכלעזההתנגדותתוקפן:פגשלאאמיתות

ולעוולותיו.לכיבושמוחלטתוהתנגדותוהמדינה:הדת
למרכזיותןנוגעתעימושליהיחידהאי־ההסכמהנקודת
הל־אדםולאמאמיןאדםלאאניוהאמונה.ההלכהשל

כתי.

$TS1$.הלכתי$TS1$

$DN2$.הלכתי$DN2$באדםכי׳שחקיאחד:דברכתוביהאמצבתיעל

והערכיהתרבותיההוויהמרכז)טשרניחובסקי(.אאמין׳

שואף".הכלואליונובעהכלממנוהאדם,הואשלי

במציאותקייםלאהואאלוהים?עםמדבראינך

שלך?
היהדותשלי.מטריצהבאףנמצאלאהואלא."לגמרי

שלה,בהווהנוכחיםהעבריםכלרבודה.ציביליזציההיא
אסתטי,אתי,דתי,תרבותי,רכיבים:המוןישהווהובכל

להאמין.חובהביהדותאיןאחדדברפילוסופי.פוליטי,
מוזיקתשלי,השפהשלי,התרבותלקיים.חובהרקיש
סובייקטיביותמנסרותכולןאותישמפעילההנשמה

מאמיןאינימקרי,יהודיאניאבלהיהודי.היוצרמבית
עליון".ממקורבאהשלישהנשמהאולכך,שנבחרתי

בציוני?עצמךאתמגדירלאגםאתה

להע־הכרחיתהיתהבעינייהציונותציוני.לא"אני
ביר

$TS1$להעביר$TS1$
$DN2$להעביר$DN2$ריבוני,למבנהדיאספוריממבנההיהודיהעםאת

ההבניהב־8491הכרחי.פיגוםהיהזהלריכוז.מפזורה

סיימההציונותתש"הבאיירה׳הסתיימה.המחודשת

אתלהסיראפשרהושלם,החדשהמבנהתפקידה.את

אזרחיה.לכלששייכתישראליותישומאזהפיגומים.

המגדיריםשלושתאתישלאדםשבה"בחברה

רביעי?מרכיבצריךמהלשםויהודי,ישראליהומניסט,

לאפליה,להבחנה,ככלילציונותזקוקהואכןאםאלא
נגדלפידיאירהזרים;העובדיםנגדישיאלילהדרה:

בהגדרהצורךבהאיןהערבים.נגדנתניהוהחרדים;

ושםושלילית.מתנשאתמפלה,להיותהפכההיאזו,

מ־84׳".ישראליאנינמצא.לאבוודאיאני

כישראל?חייםשאינםהיהודיםמחציתלגביומה

ולאבה,היושבהעםשלה,לריבוןשייכת"ריבונות

מדינהשבומצבייתכןלאולהוגים.להוזיםלחולמים,

אזרחיה.שאינםענייןלבעלי׳, לבעל׳stake hstake hholders^שייכת

יכולבהגרשלאמיכללאזרחיה.רקשייכתישראל

יש־לו.שייכתלאהיאאבלמעריץ,חובב,אוהב,להיות

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$ישראליה".כלמדינתאלאהיהודי,העםמדינתאינה

הדתיות?היוניםשרידיהיכן

עלמשברבנקודתהיוםנמצאהציוני־דתי"הציבור
גישותשבתוכהנוקשהחרד"ליותמוצאאתהמחדאופיו.

ומנגדוכדומה;המקדשביתמשוגעיחולניות,מיניות

העי־כלאבלללהט"בים.פתיחותמפעים,תורניפמיניזם

סוק

$TS1$העיסוק$TS1$

$DN2$העיסוק$DN2$כיתרמתעלם,2020דתיותשלהתורנייםבדגשים

כלפיהעיוורוןוהואשבחדר,העצוםמהפילהישראליות,

העו־וכלומתעלמים,החייםהמתנחליםבתוכנו.הגרהגר

מדים

$TS1$העומדים$TS1$

$DN2$העומדים$DN2$זהומרושעת.דתיותכאןלקייםמאפשריםמנגד

השוויוןאםכללי.שוויוןלתבועבליהדתיתבביצהדיון

בכלהכללי,לטובמחויבואינךלדשטובבמהרקנעצר

מזויפת".דתיתיונהאתהבעינייאזיאחריותך,תהומי

שקדיאללאה

בעלות"לא"שייכות,

למשפחה1951בשנתבירושליםנולדהשקדיאללאה

בראשיתהמזרחי.מחלוצימפד"לניקית,ציונית־דתית,

ההיס־במתעלעלהאמוניםכשגושלחייה,ה־02שנות

טוריה,

$TS1$,ההיסטוריה$TS1$

$DN2$,ההיסטוריה$DN2$דופן.יוצאבאקטשמאליתלדרךפנתההיא

לאמגשימה,ציוניתממשפחהבאהשאני"כיוון

בורגואברהםגזיוודיהודהשגיא,אבישקדיאץ,לאהסימון,אוריאז?הזייוגר,משהלשח*ל:מימין

-rtf?׳*-;

*4.

atkj

"Sy*

אלטרנטיבהחיפשתיובעצומותבהפגנותהסתפקתי

היאחברתי",ובצדקהפיתוחבעריציוניתהכשרהשל

דתיים,שלקטנהקבוצהשלגרעין"הקמתימספרת.

ני־בירוחם.ב־7791והתיישבנושלום׳,משמיע׳גרעין

שאתי

$TS1$נישאתי$TS1$

$DN2$נישאתי$DN2$היהזהכאן.חייםאנוהיוםועדמהקבוצה,לחבר

במקבילכיום,הדתית.בציונותדופןיוצאמאודמהלך
שלתורנייםגרעיניםגםקמיםבשטחיםלהתיישבות

מיוחד".היההדבראזאךהירוק,בקוהתיישבות

בתחוםופעילהושלום",ב"עוזחברהנותרהשקדיאל

לפלשתיניםלנשים,וכלכלי,חברתיצדקהאדם,זכויות

והקהילההחברההחינוך,בתחומיפעילההיאולבדואים.
אזר־חלוציתמשמעותלהםשישבתהליכיםבירוחם,

חית,

$TS1$,אזרחית$TS1$

$DN2$,אזרחית$DN2$הדתיתלמועצהשנבחרההראשונהלאישהוהיתה

המפורסם.שקדיאל""בג"ץאתשגררבמהירוחם,של

במועצהלחברותנבחרהשקדיאלב־6891.קרהזה

ביטלהמר,זבולוןדאז,הדתותשרירוחם.שלהדתית

בתפ־לכהןיכולותאינןשנשיםבתואנהבחירתהאת

קיד.

$TS1$.בתפקיד$TS1$

$DN2$.בתפקיד$DN2$פח־אחדשפסקהעליון,שללפתחוהגיעהעניין

בישראל.תפניתוחוללשקדיאל,לטובת

שקדיאלבעינימוגדרתהירוקלקומעברההתיישבות
והםהזובארץאנשיםעוד"ישקשה":היסטורית"שגיאה

אותנומחייבתישראלתורתייעלמו.ולאלעם,הפכו

הבעלותמימוששלהמורכבבמצבזהירותמשנהלנהוג
שלאמירתואתמאמצתאניזהבענייןהארץ.עלשלנו

עללדברבעלות,עללדברבמקוםפרומן,מנחםהרב
לע־וישהזו,לארץששייכיםעמיםשניקיימיםשייכות.
בוד

$TS1$לעבוד$TS1$
$DN2$לעבוד$DN2$עם".עודעםהארץאתלחלוקהאפשרותלקראת

פוסט־הואהזההאתגראתשמוחקמי"כלבעיניה,

ציוני.

$TS1$.פוסטציוני$TS1$

$DN2$.פוסטציוני$DN2$במסגרתהריבונותניתנההיהודישלעםכשם

להכירעלינוכךכשווים,בזכותנושמכיריםהעמים

יהודיתמדינההאחר.העםשלוהאזרחהאדםבזכויות

בפ־שמפליגמיאזרחיה.כלמדינתגםהיאדמוקרטית

נטזיות

$TS1$בפנטזיות$TS1$

$DN2$בפנטזיות$DN2$אתהורסאבסולוטייהודיכוחעלבן־נוןיהושע

יושבים.אנושעליוהענףאתכורתמבפנים,הציונות

יהדותתהיהאםורקאךיהודיתלהיותיכולההמדינה

וההומניזם".הדמוקרטיהמטיפוס

הלינגרמשה

ימני"אינךאם"פגום

מדיניתבמחשבהמתמחה,(60)הלינגרמשהד"ר

אתניהלהואהדתית.הציוניתההגותובחקריהודית

"מישקדיאל:לאה

בפנטזיותשמפליג

עלבן־מןיהושע
אבסולוטייהודיכוח

הציונותאתהורס

כורתמבפנים,

המדינההענף.את

יהודיתלהיותיכולה

תהיהאםורקאך

מטיפוסיהדות

הדמוקרטיה
וההומניזם"

"כלבורג:אברהם

בדגשיםהעיסוק

דתיותשלהתורניים

מתעלם2020
הגרכלפימהעיוורון

דיוןזהובתוכנו.הגר
בליהדתיתבביצה
כללי.שוויוןלתבוע
נעצרהשוויוןואם

לךשטובבמהרק
יונהאתהבעיניי

מזויפת"דתית

הערה




והקיםבבראילןוחילוניםדתייםביןההידברותתוכנית

אורראהלאחרונהיהודיתערבית.הידברותפרויקטבה

החוקרמאגנסבהוצאתלאן"ישראל"מדינתספרו

מדישלוהדמוקרטיתהיהודיתלזהותההאתגרים

ישראל.נת

הגיוביתאביבבחיקשלוהייחודיתהביוגרפיה

הלינגרמסוגמיוחדמסוגטיפוסיצרוצמחשבו

שואהניצוליהורייהישנה.אביבתלבצפון"גרנו

אתשאהבביתזההיהחרדים.היומצ'כוסלובקיה

כברלביתנונכנסההטלוויזיהעימה.והזדהההמדינה

סתיהיתהבטלוויזיה.וצפינוגמראלמדנו0791

מודרנייםחיינומעורבלחוףהלכנורה.

המושתלאביבית.חרדיותחרדיותשל

חסידי.מאידךישיבתיליטאיחרדיהיהשינקתיגים

העולםבתוספתאלוהומניסטי.חינוךספגתיומאמי

שבי".המורכבותאתיצרוהתלאביבי

בדרכךהמכונניםההיסטורייםהאירועיםמהם

שאצביעהחלטתילבחירותרץכשרבין"ב2991

עלעצמיראיתיאוסלו.בהסכמיתמכתיאףעבורו.

אתקיבלתילציונידתיהחרדיהעולםביןהתפר

תורהביןחיבורשלהבסיסיתהציוניתהדתיתהדרך

הזלאזרהרגשתיפוליטיתלעבודהארץ

סביביאמונים.גושעםההתנחלותמפעלעםדהיתי

יוניתמדיניתבמתינותדגלתיואניימניםהיוכולם

רבין.נרצחואזרביצקי.ופרופ'עמיטלהרבברוח

שרביןהרגשתיהרצחלפניחיי.אתשינהזהמאורע

ברלידשהיוההפגנותאתראיתייירצחו.פרסאו

רצחאחריהנוראים.והשנאההזעםאתחשתיאילן

יהדותשביןבצירבמחקריילהתמקדהחלטתירבין

לדמוקרטיה".

הציונותשעברההשינויתהליכיאתמשרטטהלינגר

הדהציונותאתו37''76בין"החיבורהדתית.

הציבוראתהחזירההימיםששתלסופרימנית.תית

הציבההכיפוריםיוםומלחמתהארץלמרחביהזה

הרבמרכזשלההשתלטותהפוליטי.במרחבאותו

אלוכלאמוניםגוששלהעצומהההשפעהגםכמו

בציונותמיןלשינוי'ניתוחלוקוראשאנימהיצרו

הדתית'".

ביותרהחשובההציוניתדתית"הזהותהלינגרלדברי

פוליטיתימנית.דתיתעודאינה

אחוז03בערךוישדתל"ששנהיהאדםלכןרגיה.

מיעוטהימין.אתלאאבלהמצוותאתעוזבכאלו

ישראלארץתפיסתשמאלי.הואהדתיתבציונותקטן

פטהימניותזיהויהקודשיםקודשהפכההשלמה

פגוםכביכולאתהימניאינךאםישראלית.ריוטיות

ישראלית".מבחינההןדתיתמבחינההן

מגכיוםדתי.לשמאלפוליטישמאלביןלהבחין

הדתיתבציונותמודרניאורתודוקסהלינגרעצמודיר

מרכזשמאל.שלפוליטיותעמדותעםליברלדמוקרט

ההלהאורתודוקסיתהתפיסהביןדיאלוגמנהל"אני

הקולאסכולהמשתייךאניהמודרנה.לביןכתית

האתנוהפןללאקהילתניהיינוהרכהמיוניטרית

מהמודרנינוטלשליהליברליהקווהלאומני.צנטרי

הלכתימשיחלצאתרוצהאיניאבלומהאוניברסלי

לזהותהמשמעותיהעוגןהיאבעינייההלכהבאשר

מההלכה".לבדהעולםמןעוברהכליהודית.

ברטומובהקגמראתלמידשאתהמרגישים

הדהוד.בחוסרתמידהניגוןשלךריקה

הלכהבעולםעולמותבכמה"אני

אנילציונותביקורתיוגםציוניאנילהלכהביקורתי

היוםביקורתי.אנישםוגםמרכזשמאללמחנהשייך

דתית".יונהעצמירואהאיניכברמרכזה.זזתי

להתמרכזלךגרםמה

משיחסלדתיאוסלו.שלהכבדהמחיראת"ראיתי

בעירביןעבדשערפאתהבנתיהשלום'.'קורבנות

טענהקיימתמדי.רחוקהלךשהשמאלהבנתיניים.

גמרלארביןרצחהשמאל.אתגמררביןשרצחשגויה

תקומהאיןמאזאלאקצא.אינתיפאדתאלאהשמאלאת

כמונירביםהשני.בצדלדברמיעםשאיןהבינולשמאל.

שגיאותנעשואםשגםבכךהכירוהמדינימהשמאל

מסוימיםבהיבטיםאלא7691אינוהסכסוךשורשהרי

הציוניתהתנועההואהסכסוךושורשצדקהימין

השטחיםעלאינוהמאבקבארץ.הראשונהההתיישבות

בארץ".הקיוםעלאלא

השני"בצדלדברמיעם"איןלדעתךמדוע

ישראשמנהיגותשהמקסימוםפשוטה"מסיבה

המינימוםלאזהלפלשתיניםלתתמסוגלתמתונהלית

שוםאיןלנולקבל.יכולהמתונהפלשתיניתשמנהיגות

עצמאית.פלשתיניתמדינהלתתביטחוניתאפשרות

מרכזיותאתהעימותשורשיאתלעומקהיוםמביןאני

שלבקיומומכיראינוהפלשתיניהנרטיבהשיבה.סוגיית

להיכוליםהערביםיהודית.דתבקיוםרקיהודי

הפלשתינים".לאאבליכולותהמפרציותבמדינהכיר

שמאלהחזרהשתזוזכדילהשתנותיצטרךמה

איןובעיניימיוחדת.מנהיגותפלשתיני."סאדאת

יקרה".שזהסיכוי

סימוןאוריאל

המלחמה"מניעת"אינטרס

ככלותהיונים.בכירעםלפתוחשקלתיהכתבהאת

הוא9291ילידסימוןאוריאלאמריטוספרופ'הכל

דווקאסימוןנטבעלבסוףבשובך.הוותיקההיונהכיום

המסע.סיוםבסימן

החייםכלאךהגילמפאתפעילאיניכבר"היום

אומרעמדתי"אתולהסבירלתרוםתמידהשתדלתי

נתיבותושלום"עוזממייסדימקראחוקרסימון

הוגהשלבנומימדתנועתמראשישהיהומישלום"

סימון.ארנסטעקיבאהדעות

אביבמתללעלותעליסימוןפרופ'אללהגיעכדי

משםקומות51ובהגיעיירושליםגבעות

בחוםידיאתלוחץהואקומתו.בשיעורלהתבונןאוכל

האינטלקטואלי.וגודלוגילוממרוםאלימאיריםפניו

מצווה"אלאטובהעצהאינהורדיפתוהשלום"בקשת

לעביקשבספרורדפהו".שלוםב"בקשסימוןכותב

תפיסההצגתידיעלהארץעלהדתיותאחיזתאתרער

מהמקרא.כמשתקפיםישראלאמונתלערכיחלופית

תוקףבעלכיעדהארץשלמותהגדרתאתדוחהסימון

טריטופשרהכלשלפסילהאבסולוטי

ההיסטוריהשינויאתקיבלההדתית"הציונותריאלית.

הציפייהובהפסקתלאומיתעצמיתבהשתדלותהמכריע

רודפתהדתיתהציונותוכעתמשיחית.לגאולההפסיבית

העולהפניםהקושידומהבמכשולנתקלתהשלום

מחייבההיסטוריוהשינויתםהקולוניאלישהעידןבדה

ועם".עםכלשלהעצמיתההגדרהעקרוןאתלאמץ

השלוםרודפתהדתיתלציונותקרהמה

מציאותוהיאבהלהכירחובהמשקליש"למציאות

התמחייבכאוסלוכךגורליאירועלכןמשתנה

יציבות.שליהערכיותהעמדותאבלעמוקהחשבות

שנפצערביצקיאביעזרפרופ'לאבישאירעההתאונה

שלוםפעילהיהודיתהמחשבהחוקרדרכיםבתאונת

היאגםהשפיעהבוודאיר"טהדתיתבציונותמרכזי

לשלום".בחתירהמאודדומיננטיתדמותהיההואכי

שלהשניהצדאתמביןאניהגיל"עםמודהסימון

לאהפוליטיותהשקפותייעמוקבאופןאךסוגיהכל

ימנישהואהציונידתימהציבורמאוכזבאניהשתנו.

ישבקונפליקטגםכיהרואהלהשקפהומתנגדכךכל

לימיןנמשכיםציוניםדתייםהיוםהשני.לצדזכויות

שאניליכואבפשרה.כופהולאפשרהשוללקיצוני

חושבאניכימוגבלהשפעתנוושכוחמיעוטבקבוצת

לעמי".יותרטובהשלנושהדעה

גבוהאינטרסהיאמלחמה"מניעתכיסבורהוא

סופוהעמיםשניביןההסכםמלחמות.דילנוהיומאוד.

אודמיםשפיכותאחרייבואאםהיאהשאלהלבוא

לעצמואחדלשניהםטוביבינוהעמיםששני

ואפשרי".סבירפתרוןלמצוא

"לפמהפלשתינים.שבטוחוסךאינוהואאחר

לצידם.שההיסטוריהחיוביתתחושהאיןלשתינים

שגיאהזוסימטריבהכרחהואשקונפליקטלחשובטייה

עמדותומציבלהתפשרמאודקשההערביהצדגדולה.

הערביבציבורמכיריםלאלמשלאנחנומקסימליסטיות.

איננוהציוניםדתיים.השלוםלשוחרימקבילהכקבוצה

בודדיםאנשיםכתובתה.אתולאשמהאתלאיודעים

קיים.לאהדברציבוריבאופןאבלאותםפוגשואניכן

אוהישגבפשרהרואהאתההאםתרבותשלענייןזה

כלפיקבלהמגלההמכוננתוהדיאלקטיקהתבוסה.

עמדותיו".עםתמידמשליםשאיניפיעלאףהאחר

"חשובמרגשת.בנימהאליפונההואהשיחהבסיום

חומתוךלאעמדותייאתשיניתילאאנילהדגיש

נותרתיאלאפסיביותבגללולאזקנהמתוךולא

שבסיטואציהליביבכלמאמיןעדייןאניכיבעמדותיי

חייביםמוסרייםודתייםדתייםאנשיםבמיוחדהזו

הפערים".אתולאהגשריםאתלחפש

באברההיאמדדהממקורהשונהמעטהיונהאכן

פעםאדירה.להקהלההייתהלאבעברהגםאךשבורה

רביצקיאביפרופ'ידיעלשגיאאביפרופ'נשאל

שלום"נתיבותלארגוןמצטרףאינך"מדוע

השיבאידיאולוגית"תנועהלשוםמצטרףלא"אני

מניין"."צריךרביצקיבוהפצירתבוא""אבלשגיא.

קרוגמןאנדראהאליהו/ג'יניגילמרקוביץגדעוןגרינשפןדודוחקוןבןאורןזליגרצילומים

סימוןאוריאל
ציוניםדתיים"היום

לימיןנמשכים

פשרהשוללקיצוני
פשרה.כופהולא
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השמאלאתגמר
אינתיפאדתאלא

אלאקצא"

הערה



