עת
לדרוש

2

נאמני תו

רה ועבודה

3
כי הגיעה עת לדרוש,
שהיהדות תישאר
של כולנו

החברההיהודיתבמדינתישראלאיבדהאת הטוענים כי המצאת הלאומיות היהודית אינה
זהותהבתהליךארוךומסובך.תפיסתהיהדותאך אלא מניפולציה של הציונות שנועדה להצדיק
ורקכדת,לצדחינוךלנאמנותלמדינהאזרחית אתנישולהערביםמהארץ.
תוךהתעלמותמהלאוםהיהודישהקיםאותה,
השכיחויותרויותראתהזהותהלאומית–יהודית הבלבול חוגג
כאמורלעיל,תפיסההרואהביהדותדתולאלאום
שלאזרחיהארץ.
למרותכלההבדליםביןהזרמיםהשוניםשהרכיבו היאתפיסהמנוגדתלעמדההציונית;אלאשבתוך
אותה,התנועההציוניתהייתהועודנהתנועהשל הציבור בישראל רווחת לא פעם תפיסה המזהה
יהודיםשראואתהפתרוןלבעייתהעםהיהודיבקיום במובלעאובמודעביןלאוםלדת-דברהמחליש
ריבונותיהודית)בארץישראל(.האופציההציונית עודיותראתהיכולתלחנךלזהותיהודית–לאומית
עמדה ועומדת עד היום מול אלטרנטיבה אחרת בבתיהספרהחילוניים.התוצאההיאחינוךמסורס
 האמנציפציה .זו לבשה כמה צורות בתקופות וחסרביטחוןעצמי,שלאמוכןלעמודמאחוריערכיםובסביבות שונות - מהמהפכה הצרפתית ,דרך לאומיים,ומתכנסמסביבלמכניםמשותפיםנמוכים
ההשכלה הגרמנית וחלומות הסוציאליזם הרוסי ,וניטרלייםכמואיכותהסביבהאוזהירותבדרכים.
ועד הדמוקרטיה האמריקאית ,שהיא האופציה
בעייתהזהותהיהודיתהלאומיתאינהרקעודבעיה
האחרונה בזמן והמוצלחת מכולן .המשותף לכל חינוכיתאחתמכללהבעיותהחינוכיות-היאבעיית
התפיסותשאינןציוניותהואהדגשתהיהדותכדת; היסודבמדינתישראל.מדינתישראלהיאתוצרשל
הזיהויהלאומימוענקלמדינתהחסות"-גרמניבןדת תנועהלאומיתיהודיתשרצתהלקייםריבונותיהודית
משה"או"אמריקןג'ו".
בארץ ישראל ,ולפיכך ברגע שמשתנה התפיסה
רובהדתותבעולםאינןלאומיות)אסלאם,נצרות ,הלאומית של תושבי המדינה ,הרי שמתערער
הינדואיזם(,ורביםמהלאומיםאינםמונו–רליגיוזיים הבסיסשעליוהיאבנויה.קיומהשלמדינתישראל
)ערבים,סינים,גרמניםוכו'(.ביהדותקיימתזיקה כמדינהיהודיתדמוקרטיתאינומובןמאליו.חוסנה
ייחודית דו–כיוונית :אין עוד לאום שמחזיק בדת הלאומיוהחברתישלמדינתישראלנגזרמקיומה
היהודית,ומצדשני,איןעודדתשמתקיימתבקרב שלשכבתמנהיגותערכיתהמובילהבתחומיהחינוך,
הלאום היהודי .הזיקה הדו–כיוונית הייחודית הזו התרבות ,הכלכלה ,המדע ,התקשורת ,המשפט,
יוצרתלאמעטבלבול,עדכדייצירתזהותביןהלאום הצבא,השירותהציבוריוהפוליטיקה.עוצמתהשל
היהודילדתהיהודית.
שכבתמנהיגותערכיתנגזרתמבהירותהשלהזהות
אכן,תפיסתהיהדותכדתוערעורעלמהותה הלאומיתשלחבריה,ממחויבותםלמורשתהערכית
כלאוםהיוועודםאחדמשורשיהמחלוקתבין הלאומיתומבחירתםבחייםשלשליחות,מסירות
הציוניםלביןאלושאינםציוניים,משמאלומימין; ואחריותהיסטורית–לאומיתוחברתית.
אצל חרדים שאינם ציוניים מודגשת היהדות
להערכתיהאתגרשאנועומדיםבפניוהואלהקים
כדת ,ולכן בעיניהם מי שלא שומר על הדת מוסדות חינוכיים שבהם ילובנו שאלות הערכים
וחוקיהאינוראוילהיקראיהודי,ומדינהשאינה והזהות של היהדות ,הציונות והישראליות ,כדי
שומרת על חוקי הדת ודאי שאינה יהודית .להצמיחדורמנהיגיםשיובילאתעתידםשלהעם
בשנים האחרונות מתחזק והולך הערעור על היהודישלהחברהבישראל.
יובל כאהן
היהדותכלאוםגםמצדהשמאלהא–ציוניבארץ,
ובראשותםהאנטי–ציוניםכמושלמהזנדוחבריו,
ראש מכינת ”בני ציון" בתל אביב

כששואלים מה שיעור הדתיים ביישובים
כמוירוחםאודימונה,אנימחייך.חוץמהעולים
החדשים מברית המועצות ,קשה להגדיר
תושבים מעיירת פיתוח כחילונים .אמנם רבים
מהםלאעומדיםבמבחןהכיפה,אבלמצדשני
קשהלהגדיראנשיםשמתפלליםשלושתפילות
ביוםבמנייןכלאדתיים,רקבגללשביןהתפילות
הםמסתובביםגלוייראש.
לטובולרע,הדתיותהמזרחיתסלחניתהרבה
יותר מאחותה האשכנזית .היא אינה ממהרת
להצמיד תגיות לאלו מתוכה שלא מקפידים
על קלה כחמורה .יכולת ההכלה של הדתיות
המזרחיתמאפשרתליותראנשיםמתוכהלהרגיש
נוחבביתהכנסתובאירועיםדתיים.אוליבגללזה
'החילון'המזרחיהואכמעטתמידזמני.בשלב
מסוים תגיע' ההתחזקות' והיא בדרך כלל לא
תפילאףאחדמהכיסאבביתהכנסת,כיכליהודי
מעדותהמזרחהואדתיאדוקבפוטנציאל.
הציבורהדתילאומינוהגלהחשיבאתהדתיים–לייט
האשכנזיםכחלקממנו.לעומתזאת,אתהמסורתיים
המזרחיםהואלאכלכךסופר.המסורתייםלומדים
בחינוךהממלכתידתי,רביםמהםהיובבניעקיבא,
והכיפה שיש להם בכיס היא סרוגה ,ובכל זאת,
הםלאזוכיםלהיחשבכחלקמהציונותהדתית.זו
התעלמות מסורתית מהמגזר המזרחי והיא באה
לידי ביטוי בכלי התקשורת הדתיים ,בפרסומות
המגזריותובדפיפרשתהשבוע,שהכותביםבהםלא
תמידזוכריםשהםנכנסיםגםלבתיהכנסתבאופקים
ובביתשאן.

מספרים שלא סופרים
קרוב לעין אך רחוק מהלב ,פועלים עשרות
מוסדותתיכונייםדתייםשבהםלומדיםאלפיבני
נוערמעדותהמזרחהרואיםאתעצמםכחניכי
החינוך הדתי .קצת מספרים שקיבלתי פעם
מארגון'מעגלים'הפועלבקרבהמקיפיםהדתיים:
בניהתיכוניםהדתייםמהווים55אחוזיםמתלמידי
החינוך הממלכתי–דתי .אם בכל שנה מסיימים

כשלושה עשר אלף בנים ובנות את לימודיהם
במסגרות החינוך הדתי ,כשבעת אלפים מהם
הםבוגריהמקיפיםלמיניהם,רובםכאמוריוצאי
עדות המזרח .המקיפיסטים הבנים כמעט לא
נקלטיםבמסגרותההמשךשלהחינוךהדתי.רק
שבעהאחוזיםמהםממשיכיםבמסגרותהמשך
כמוישיבותהסדר,מכינותקדםצבאיותוישיבות
גבוהות.כלהשארמתגייסים.סבירלהניחשאם
היויותרמחנכיםבוגריישיבותבאותםמקיפים,
שיעור הממשיכים למסגרות המשך תורניות
היהגבוהיותר,ותחושתהשייכותשלהםלציבור
הדתילאומיהייתהמתחזקת.
השתלבותםשלבוגריישיבותבמערכותהחינוך
המסורתיותהיאצוהשעה,והקריאהצריכהלבוא
גםמראשיהישיבות:הטוביםלמקיפים.נכון,מדובר
בציבורשהבני"שיםפחותמכירים.זאתלאהחממה
שבה הם למדו .ובכל זאת ,מי שמאמין בדרכה
שלהציונותהדתיתצריךלגלותאחריותגםכלפי
מערכותהחינוךשלהציבורהמזרחי.
בציבורהמסורתי–מזרחימתרחשיםכיוםשני
תהליכים מנוגדים .מצד אחד מתרחש תהליך
התחרדות של האוכלוסייה) ע"ע ש"ס( .מנגד,
מתרחשבמקבילגםתהליךמואץבכיווןהנגדי-
תהליךשלחילון,אויותרמדויקלומר:היחלשות
המסורת.הטרגדיהבסיפורהזההיאאובדנהשל
הדרך השלישית - דרכה של הציונות הדתית.
הדרךהזאת,שמאפשרתהתחזקותדתיתאבל
עםשירותבצבא;לימודתורה,אבלגםרכישת
מקצוע ועצמאות כלכלית ,איבדה את זוהרה
בציבורהמסורתיבעשוריםהאחרונים.
אחתהמשימותשלהציונותהדתיתהיאלהרים
מחדשאתקרנהשלהאופציההדתיתלאומיתבקרב
עדות המזרח .הדרך לעשות זאת היא באמצעות
חיזוקהחינוךהממלכתידתי,חיזוקסניפיבניעקיבא,
והשארתם של אותם צעירים שהתחנכו בחינוך
הדתילאומיובחרובוכדרךחייםכמודליםלחיקוי
במקומותשבהםגדלו.

אלישיב רייכנר
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וישבו בני—ישראל את נשי מדיין] ...במדבר ל“א,ט[

עלפניהדבריםנראהכיגםלאחרשקיבלאתעצת
חותנונותרמשהבודדויחידבהנהגתבניישראל;
הפעםהיחידהשבהמזכירמשהאתקיומםשלשרי
האלפים והמאות מופיעה בפרשת השבוע שלנו,
בשובם של הלוחמים ממלחמתם במדייןÛ›ˆO∆œ ÈÃÂ¢ ,
›ÌÈœ‡a� ‰Ã ˙«‡Õn‰Ã ÈVÀ˘ŸÂ ÌÈœÙÀÏ‡⁄ ‰À ÈVÀ˘ Ïœ ÈÁÀ ‰Œ ÈB»˜Ÿt ÏÃÚ ‰Œ˘Ó
°ø‰À·LŸ  ÏÀk ÌŒ˙Èœ ÈÁœ ‰Ã ∫‰Œ˘Ó› ÌŒ‰ÈÕÏ‡⁄ ¯ŒÓ‡›ÈÃÂ Æ‰ÀÓÁÀ ŸÏnœ ‰Ã ‡À·vŸ Óœ
ÏÃÚ ß‰Ãa ÏÃÚÓÃ ¯ÀÒÓŸ œÏ ÌÀÚŸÏœa ¯Ã·Eœa ÏÕ‡TŸ˘œÈ ÈÕ Ÿ·œÏ »ÈÀ‰ ‰À p‰Õ ÔÕ‰
.¢ß‰ ˙A⁄ÚÃa ‰ÀÙÕ‚nÃ ‰Ã Èœ‰zŸ Ã Â ¨¯«ÚŸÙ ¯Ã·E
באומנויות לחימה שמקורן במזרח הרחוק
רווחעיקרוןשעלפיולאתוכללהביסאתיריבך
באמצעות הפעלת כוחך ,אלא רק באמצעות
הפנייתכוחושלהיריבכנגדעצמו.כפישראינו
לעיל,התיאורהיחידשלמימושעצתיתרוכהן
מדיין מופיע במהלך תיאור מלחמת ישראל
במדיין .משה ניצח את מדיין בעזרת חכמה
מדיניתשאותההעתיקממדיין.נראהכיבניגוד
לאינטואיציההרווחתלפיההדרךלהתמודדותעם
מכל מלמדי השכלתי
יריבתרבותיעוברתדרךהיבדלותמוחלטתממנו,
מערכת המשפט היהודית אמורה הייתה מציבבפנינומשהמודלאחר,מאתגר;משהניצח
להיבנותלאורהמודלהמדייני,אשרבלבומבנה אתמדייןדווקאמשוםשהשכילללמודמהם.
היררכי של האצלת סמכויות ופיזור הכוח בין
ד"ר מיכה גודמן
מוקדיםושריםשונים.כאשרהמדייניםיוצאים
www.bogrim.org
ail.com
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בין ה
יוגפורלתרים נכונה
ספר

הפעם עימנו חידה של מט רגיל בשני מסעים מאת 'מלך החידה השחמטית' ,
סמואל לויד ).(1859
זוהי חידה המדגימה את נושא 'גרימשואו' ,בו רץ וצריח חוסמים האחד את
השני.
כל שעליכם לעשות הוא לרשום את מסעו הראשון של הלבן שיוביל למט
במסע הבא ולשלחו אלינו עד ליום שני בשעה  .16:00בהצלחה!
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עריכה :יותם ברום ורני חזון–וייס .נשמח לקבל הערות ותגובות למייל etlidrosh@gmail.com

המצרים סירבו לאכול לחם עם
העברים במצרים«cÃ·ŸÏ «Ï »ÓÈœ˘ÀÈÃÂ” - 
«zœ‡ ÌÈœÏŸÎ‡› ‰À ÌÈXŸˆÓœ ÃÏŸÂ ÌÀ„Ã·ŸÏ ÌŒ‰ÀÏŸÂ
˙Œ‡ Ï›Î‡¤ ŒÏ ÌÈXŸˆÓœ ‰Ã Ô»ÏŸÎ»È ‡¿ Èœk ¨ÌÀ„Ã·ŸÏ
-¢ÌŒÁŒÏ ÌÈXŸ·Úœ ‰Àשכןאכילהמשותפת
היאאחדמסימניההיכרהמובהקים
לפריצתםשלעכבותומחסומיםחברתיים.במצרים
שמרועלהיררכיהבאמצעותטכניקהסוציולוגית-
אכילהבנפרדמאנשיםזרים.
המדייניםמייצגיםאתהיפוכםשלהמצרים.
יתרו ,ששומע מבנותיו על הזר שהושיע אותן
מידיהרועים,ממהרלצוותעלבנותיו«Ï ÔŒ‡YN¢:
;¢ÌŒÁÀÏ ÏÃÎ‡›ÈŸÂכאשריוצאיםבניישראלממצרים,
ממהר כהן מדיין לצאת ולבוא אליהםÁ∆KœÈÃÂ¢ ,
Ô]⁄‰‡Ã ‡›·ÀÈÃÂ ¨ÌÈœ‰¿‡ÕÏ ÌÈœÁÀ·ŸÊ» ‰ÀÏÚ› ‰Œ˘Ó› ÔÕ˙Á› «¯Ÿ˙œÈ
ÈÕ ÙŸ œÏ ‰Œ˘Ó› ÔÕ˙Á› ÌœÚ ÌŒÁŒÏ ÏÀÎ‡¤ ŒÏ ÏÕ‡TŸ˘œÈ ÈÕ Oœ Ê Ï›ÎŸÂ
 ;¢ÌÈœ‰¿¤‡‰Àואף המערכת הבירוקרטית שלהם
נבניתלאורעצתיתרו.מופעיקרבהוידידותאלו
מתפתחים עוד ומגיעים לשיא נורא בפרשיית
בעל פעור ,כאשר בני ישראל באים על בנות
מדיין במהלך טקס פגאני סוחף של סגידה
לפעור .קרבת יחסים זו ,אשר החלה בפריצת
המסגרותהחברתיותובאכילהמשותפת,הובילה
לבסוףלטשטושהבחנותאתניותולעבודהזרה.
ואמנם ,המדיינים הינם היפוכם של המצרים:
אםהעבריםהיוקרבנותשלהאלימותוהשנאה
המצרית,עתההםקרבנותשלהקרבהוהאהבה
שלמדיין;האלימותהמצריתהובילהאתהעם
אלסףהשמדה,והקרבההמדייניתטשטשהאת
הגבולותוהובילהלהיטמעותולהתבוללות.
הביוגרפיה של משה עצמו קרוצה משני
העולמות הללו גם יחד :משה רבנו גדל כנסיך
מצרי ,והמשיך את חייו במשפחת האצולה
המדיינית.כיצדיתמודדמשהעםהאיוםהרוחני
הגלום בהצעת הקרבה המדיינית? האם ידחה
אותהעלהסף,אושמאיסתכןוינסהלקבלה?

למלחמהאנונוכחיםלדעתכיאכןהכוחהפוליטי
שלהםמפוזרביןכמהדמויותÔÀ ÈEœÓ ÈÕÎŸÏÓÃ ˙Œ‡ŸÂ¢,
¯»Á ˙Œ‡ŸÂ ¯»ˆ ˙Œ‡ŸÂ ÌMW ˙Œ‡ŸÂ Èœ Â‡¤ ˙Œ‡ ∫ÌŒ‰ÈÕÏŸÏÁÃ ÏÃÚ »‚YÀ‰
Æ¢ÔÀ ÈEœÓ ÈÕÎŸÏÓÃ ˙Œ÷ÓÕ Á⁄ ≠ ÚÃ·W ˙Œ‡ŸÂלעומתם,בתיאור
דרכי ההתנהלות של עם ישראל ,היכן מצינו
אזכורלפעולתהשלמערכתשריהמאותושרי
האלפים?

ציור שמן על בד – אהובה קליין

יהדותמסורסת

לקבלת גיליון 'דעות' חינם036072739 :

מבט מקורÈ

ביןהמצריםלמדיינים
הטוביםלמקיפים

עלזהותלאומיתבמדינתישראל
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