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שלליצירתהתנאיהואאלועקרונותשנישליישומםכיהמערביותבדמוקרטיות
.וחיוניתליברלית,שוויוניתלאומיתסולידריות
בדרישהשניהםאתולהחליףאלועקרונותמשניכליללהתעלםנהוגבישראל
העקרונותלשניזההנראיתזודרישה.מהמדינההדתלהפרדתהמעורפלת
כדוגמתנורמליתלאוםלמדינתישראללהפיכתכדרישהנראיתוממילא,האמורים

הגוררים,עצומיםבלבוליםהגוררקטןבלבוליוצרהדבר.המערביותהדמוקרטיות
.הסברמילותכמהנדרשותכינראהלפיכך.כבדיםאסונות

,לאומהשייכותלבין,מזה,לדתאולקהילהשייכותביןההבחנהעקרון.1

אתזומחייבותאינן,נבדלותאלוהשתייכויותשתיכיההבחנהעלעומד,מזה
,אומהאותהבניהםשונותקהילותחברילפעמים.זואתזושוללותואינןזו

קהילותחבריהמשייךהדבר.שונותאומותבניהםקהילהאותהחבריולפעמים

גם,ממילא,הואהנדוןההבחנהעקרוןכןשעל,אזרחותםהואאחתלאומהשונות

המדינהמצדההכרהרעיוןגםזהוממילא.האזרחותעלהלאומיותהעמדתעקרון
.אומהלאותההמדינהושיוך,אזרחיהכלשלבאומה

הפרדתעקרוןשלחשובפרטימקרההואלמדינהכנסייהביןההפרדהעקרון.2
,המחוקקת,השונותהמדיניותהרשויותבענייןביישומויותרהמוכר)הרשויות
.המדיניתזולביןדתית-הקהילתיתהרשותביןהפרדהזו.(והשופטתהמבצעת
שנויותדתבשאלותדןהמחוקקיםביתאין,נהוגזהעיקרוןשבהםבמקומות
איןכימוסכםאך,מדיניותכשאלותלדוןמותראמנםהכנסייהלראשי.במחליקת
.לפסיקותיהםמדיניתסמכות

בשוםמוכראינוהמדינהמןהדתהפרדתרעיון,לעילהאמורלכלחדבניגוד.3
הדוגלים:זוהפרדהלתוכןבאשרבהירותאיןבישראל.ישראלזולתבעולםמקום
ביןההפרדהעקרוןואתההשתייכויותביןההבחנהעקרוןאתדורשיםאינםבה

העקרונותחשיבות.להםמתנגדיםאףהםרובפיועל,לעילהמתואריםהרשויות
,היפוכיהםעלומכוננת,שניהםאתדוחהשישראלבכךהיאלענייננוהאמורים
היהודיתהקהילהבניבישראל,היינו)והקהילההאומהזיהויעקרוןעל,כלומר

והמדיניהדתיהשלטוןעירובעקרוןועל;(הלאוםבניגם-לבדםוהם-הם
משכורתיהםאתמשלמת,רבניםממנה,הלכהפוסקתהמדינהבישראל,היינו)

.("האמיתיתהיהדות"אתמהוויםביהדותזרמיםאילוומכריעה
מן,היהדותמןנימוקיםבאמצעותמוצדקבישראלזהומסוכןנורמלילאמצב
הםכיונראהאלונימוקיםנסקורבהמשך.הדמוקרטיהקונצנזוסמןואפילו,הציונות
מכלהמתעלםבחוקהדיוןכינדגישכעת.כמוהםמאיןומסוכניםהאמתשלהיפוכה

שהיאדמה-חוקתשלוביןחוקההיעדרשלבין,כישלוןיביאבהכרח,דלעילהאמור

עלביקורתאלא,ואורגדרובינשטייןדבריעלמחלוקתאינהזו.יותרחמורכישלון
.4"המדינהמןהדתהפרדת"רעיוןאתבאהדהמזכיריםהם,כנהוג.זהבענייןשתיקתם

.לההנלווהוהטקסט29שולייםהערת41'בע,שם4
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הם?במערבכנהוגוההפרדהההבחנהעקרונותאתלאמץישכיכוונתםבכךהאם

,למשל.כללכוונתםזואיןכילספקמקוםמשאיריםאינםאך,זאתאומריםאינם
מביעיםהםובכך,בישראל5ערבי-הלאומיהמיעוטאתלכבדישכיטועניםהם

להשתייךיכוליםיהודיםרקשבו,זהמצבלשמרההמלצהאתברורותאךבעקיפין
,האזרחותעלהלאומיותהעמדתעקרוןאתבפועלדוחיםהםבכך.הישראליתלאומה
היאישראלכימסכימיםשהםאפואעולה.ללאוםדתביןההבחנהעקרוןאתוממילא
,כנסייה-מדינההיאשישראל,כלומר,היהודיתדת-קהילה-האומהשלהעליוןהמוסד

כזהדיוןכלסוגריםהםאך,ופתוחרציניודיוןעיוןדורשהדבר.רבנות-מדינהאו
היאתקוותנו.חשובותמסוגיותלהתעלם,בישראלהרווחהנוהגזה,ואכן.אומרללא

ורצוי,לאומימיעוטשללמצבשונותחלופותיששכן,בסוגיהציבורידיוןשיתפתח
לחלופהיביאלאשהדיוןייתכן.לישראלביותרהמתאימהמהןאיזובשאלהלדון
אמיץדיוןשללאאלא:הימנהטובהאףאולי,לאחרתאלא,עליהממליציםשאנו

.תקווהאיןכינראהוגלוי

רחבהלהסכמהשוויוןבין.ב

חיוניתלאומיתבסולידריותהצורךאתואורגדרובינשטייןמדגישיםבצדק,כאמור
חוקהתעזורוכיצד?לטפחהניתןוכיצדזוסולידריותמהי:השאלהעולה.ובריאה

הםכימצעראולם,אלובענייניםעוסקיםואורגדרובינשטייןכימשמח?בכך
היאטובהסולידריותכימקובלהליברליותבדמוקרטיות.בהיחבאזאתעושים

עלהעומדתמשווניתלאומיותנדרשתזוסולידריותשלכינונהלצורךוכישוויונית
אתמקיימותהמערביותשהדמוקרטיותלכךהמרכזיתהסיבהאוליזוהי.אזרחות

,ליברליתהיאטובהסולידריותכישםמקובלכן.לעילהמצויניםהעקרונותשני
נהוגבישראל.בהןחפץשאינומיעללאומיותאואזרחותלכפותאיןכןעלוכי

התלכדותתיתכןלאכאילו,מהותיערךכבעלתבסולידריותולראותמכךלהתעלם
תוךלאחדותהריטואליתבהטפהביטוילידיבאהזוהשקפה.נלוזותלמטרות

נוהג?הנדרשתהאהדותשלהרצויאופייהמהו,השאלהעלמהמחלוקתהתעלמות
אוהסכמהישנהשבאמתהיכןהסכמהאומחלוקתישנהכיהרושםאתיוצרזה

:הדבריםעקריאתנדגישכןעל.עצוםבלבוליוצרובכך,מחלוקת

סולידריותזוהי:במערבהמקובלתהתשובה?הטובההסולידריותמהי.1
רוצהשאינומי)ליברלית,(בהשוויםשותפיםנחשביםהמדינהאזרחיכל)משוונית
להסכיםהאזרחחובתאין)ודמוקרטית(כןלעשותרשאילעזובויכולאזרחלהיות

היא"טובה"ההסולידריות:בישראלהמקובלתהתשובה.(הלאומיהקונצנזוסעם
.עורריןללאכציוניהמוצגהקונצנזוסקבלתשלזו

ניתן:במערבהמקובלתהתשובה?משווניתסולידריותלטפחניתןכיצד.2
התשובה.ללאוםדתביןהבחנהתוך,האזרחותעלהלאומיותבהעמדתזאתלעשות

.52'בע,שם5
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,ומגווניםשוניםבענייניםההפליהבהפחתתואתלעשותניתן:בישראלהמקובלת

ללאוםהשייכיםהאזרחיםביןשבהבחנההבסיסיתבהפליהפוגעיםשאיןובלבד
.שייכיםשאינםלאלו
ניתן:במערבהמקובלתהתשובה?ליברליתסולידריותלטפחניתןכיצד.3

השייכיםהאזרחיםביןהפליהמניעת,הרתחופשעלהגנהבאמצעותזאתלעשות
להתערבמהמדינההמונעחוקבעזרתוכן,שונותאתניותאודתיותלקבוצות
זאתלעשותניתן:בישראלהמקובלתהתשובה.קהילהשלהפנימייםבענייניה
."המדינהמןהדתהפרדת"למעןבמאבק

בכינוןתעזורחוקה:במערבהמקובלתהתשובה?בכךחוקהתעזורכיצד.4
תעזורחוקה:בישראלהמקובלתהתשובה.למדיניתהדתיתהרשותביןההפרדה

הסכמהשישזהמסוגהכרזותובעיקר,והחירותהשוויוןבזכותהכרזותשתכילבכך
.היהודייםהפלגיםכלביןעליהן
בדמוקרטיות:אלהבשאלותדיוןאיןהמערביותבדמוקרטיותוהןבישראלהן

,בישראלואילו,מאליהןכמובנותשםמקובלותלהןשהתשובותמשום,המערביות
כדגלםבישראלהמוצג,"המדינהמןהדתהפרדת"עקרון.טאבועליהןשישמשום
היות,הטאבומופעלשבאמצעותההססמהלמעשההריהו,בפתיחותהתומכיםשל

ביןלהבחנהמתכווניםאינםבוהתומכיםכיהעובדהאתלהסוותמסייעשהוא
לזיהוילאגםוממילא,המדיניתמןהדתיתהרשותלהפרדתלאוגם,ללאוםדת

בעיהישכאן.בישראלהקונצנזוסאתמקבליםהםממילא.אזרחותעםלאומיות
.האמוריםוההפרדהההבחנהעקרוןאתמיישמתדמוקרטיתחוקה,מחד:מהותית
מתנגדהקונצנזוסכאשרעושיםמה,היאהבעיה.הקונצנזוסעלעומדתהיא,מאידך

קונצנזוסעלדמוקרטיתחוקהלבססניתןכיצר,אחרותבמילים?האמוריםלעקרונות
ישראל"להדרישהביןליישבניתןכיצדהיאאחרתיסודשאלת?דמוקרטי-אנטי

רובינשטייןגם,הכותביםמרביתכמו?"דמוקרטיתישראל"להדרישהלבין=יהודית
להפחיתמנסיםהם,הכותביםמרביתכמו.אלולבעיותמודעותמבטאיםואורגד
.לאותוטכנייםבקשייםמדוברכאילו,האמורההבעייתיותשלובחשיבותהבעומקה
אחריםבמקומותמדוע?מתנגשותוהדמוקרטיההיהדותכינראהבישראלמדוע

נדרשמה?המדינהשלהדמוקרטיהאופיעםמתנגשהחברהשלהדתיהאופיאין

לאופיהדרישהלביןהדתילאופיהדרישהביןהדדיוחיזוקכבודיחסילהשכיןכדי
ישירותהמתענייןאתלהביאכדיאלובשאלותוראשונישטחיבעיוןדי?דמוקרטי

-הקהילתיתההשתייכותביןההבחנהעקרון-לעילהמוזכריםהעקרונותשניאלשוב
.המדינית6מןהדתיתהרשותהפרדתבעקרוןומיסודו,הלאומיתלהשתייכותדתית

סולידריותליצוראלהעקרונותצמדשליכולתםעלמעידותספורלאיןדוגמאות
האמורהההתנגשותבבעייתהמתדיינים.לדמוקרטיהדתביןשלוםולהשכיןטובה

'י;110-151(1993,שנייהמהדורה)ישראליתלאומיתזהותלקראת:ולאוםדתביןאגסי'י6
.21-24(א"תשנ)ישראלימיהוברנט'ומאגסיכובר'י,אגסי
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יהודיתמדינההיאשישראלבהכרזהדיכאילו,לחלוטץאלהמכלמתעלמים,בישראל
.ההדוריםליישבכדי,לרעההמופליםשללפיוסםהטבותהצעתבתוספת,ודמוקרטית
השוויון-אישורשגםשהוא,בישראללדמוקרטיההדתביןההתנגשותשורש
רבנות-כמדינהישראלוכינוןוהמדיניתהדתיתהרשויותעירובהנו,בישראל

אזרחישלהנחותמעמדםאתמכתיבהישראלבכך.היהודיתדת-האומהשל
כלמונעתוממילא,המדינהבידידתיתכפייהומחייבתיהודיםשאינםישראל

,קלמעשהאינהכךעלהתגברות.בריאהלאומיתסולידריותשלאפשרות
,היאהיהודיםהאזרחיםביןההסכמהובישראל,הסכמהדורשתוסולידריותהיות

כיצד:הרףללאמציקההשאלהכןעל.ליברלית-ואנטימשוונית-אנטי,כאמור
הציבוררובכאשר,וליברליתמשווניתלאומיתהשתייכותעלרחבהלהסכמהנגיע

?לכךמתנגד,עצמםלרעההמופליםרובלרבות,בישראל

הצגתידיעלהאמורההבעיהאתמדחיקיםלישראלהחוקהבשאלתהמתדיינים
סולידריותכירמיזהידיעל;(אמתשאינומה)סולידריותהמבטיחכדברההסכמה

הקשייםהצגתידיועל;(אמתאינוהואשאףמה)וטובהמשווניתבהכרחהיא
הישראליםשרובמכךובהתעלם,בעמדותהגיווןמןכנובעיםלהסכמהבדרך

אסטרטגיותבשתימתבצעתזוהתעלמות.מיסודהמשווניתלאומיותשוללים

כאילוהלאומיתהסולידריותהצגתהיאהאחתהאסטרטגיה.ומשלימותמנוגדות
לפתרוןהניתנותטכניותבבעיותאלא,הלאומיתהשייכותבבעייתכללתלויהאינה

לכבותקירובעלממליציםזואסטרטגיההנוקטיםאנשים,למשל.הומניאוטכני
לשיפורממששלפעולותעלאףאו,יהודיםהלאלביןהיהודיםישראלאזרחיבין

שביןהעקרוניתההתנגשותמןהדעתאתמסיחיםהםבכך.יהודיםהלאשלמצבם
זכותכבעליביהוריםרקהכרהעלהתעקשותםלביןבשוויוןוהנאצלהכןרצונם

.לושייכתשישראלללאוםהשתייכות
עלכמוכרעתהלאומיתהשייכותבעייתאתלהציגהיאהשנייההאסטרטגיה

הדיוןאתהופכתהיאובכך,("האומהנפש"כגון)לשליטתנושמחוץגורמיםידי
-היאהאמתאך,הדתיתכדעהזודעהמוצגתבישראל.לגמרימיותרוובשאלה

.היהודיתולמסורתלדתחדבאופןמנוגדתשהיא-בהמשךשיוסברכפי
מבטאיםהםשכןהראשונההאסטרטגיהאתנוקטיםנראיםואורגדרובינשטיין

.דיוןללאבלבדבחטףהלאומיתהסולידריותלבעייתמודעותםאתמאמרםבסוף
ממגילתחלקיםלהפוךשבהצעתםלבעייתיותמודעותהבעתידיעלזאתעושיםהם

:לחלוטיןטכנימציעיםשהםהפתרון.לחוקהלמבואלבסיסישראלשלהעצמאות

יוכלויהודיםשאינםישראלשאזרחיחלקלחוקהלמבואלהוסיףיש,להצעתם
חלקיםלאותםהסכמתואתנותןמגזרכלאשרחוקהלנותהיהכך.7לולהסכים

.8להםמתנגדשאינושבה

.52'בע,1הערהלעיל,ואורגדרובינשטיין7
בראייתהקשורותבבעיותבהרחבהדנההיאשבו,גביזוןרותפרופסורשלבספרהגםראו8

695ז"תשסןא"יהמשפט



אגסיויוסףיחזקאליחן

הדתיתהעמדה.ג

לחוקההדרךמשאלתואורגדרובינשטייןמתעלמים,רחבהבהסכמההצורךבשם
מתעלמיםהם,ובליברליותבשוויוןהצורךבשם,בזמןובו;וליברליתמשוונית

ויתור.ומכאןמכאןקרחיםנשאריםהםכך.רחבהלהסכמההדרךמשאלתגם
לאזה.מסוימיםאדיאולוגייםפלגיםהסכמתעלויתורפירושורחבההסכמהעל

הודאההיעדראך.עקרונייםפעריםמשום,נמנעבלתיאףואולי,פסולבהכרח
לוותרישפלגיםאילוהסכמתעלידועלאשכן,פסולזובעובדהגלויודיון
מוטבמישלהסכמתועל,בשאלהלדוןהסירוב.לקונצנזוסמחוץלהשאירםובכך
שהשתקתאלא.אחיםוממלחמתמקרעמחששנובעהואכי,מובןהריהו,לוותר
עלאפילו,דיוןכלהופךוכך,גלוידיוןלכללחלחלהמושתקלדיוןגורמתהדיון
נוקבציבורילדיוןהשאלההבאת.הקונצנזוסעלחורמהלמלחמת,פעוטעניין

,למשל,לוותרמוכנותנועלבקלותלהודותאזנוכל.המצבשיפוראתתאפשר

מצדצפויהקושי.מכךירעשושלא,סאטמרוחסידיהחומותשומריהסכמתעל
,קרקעותקנייתכגוןבענייניםלטובהיהודיםהמפלהבחקיקההתומכיםהפלגים
הסכמתםעלנוותרהאם.עדתיים-ביןאזרחייםנישואיםעלואיסורלאומישירות
כיצד,לאאם?שייוותרההסכמהבסיסרוחביהיהמה,כןאם?אלופלגיםשל

?ליברליתמשווניתחוקהתתאפשר

,עדתיתובהפרדהדתיתבהפליההתומכיםשלהסכמתםעללוותריש,לדעתנו
.וליברליתמשווניתחוקהעבוררחבהדיהסכמהתישארבלעדיהםגםכיבתקווה
וכי,בעיקרוןכזובחוקהתומכיםהישראליםרובכיבהסברנעוצהזותקווה

ולאעקיפהתמיכההגוררבלבולשלתוצאהאלאאינהבפועללההתנגדותם
המוטעיתהדעהנפוצהבעיקר.משווניים-ואנטיליברליים-אנטיבעקרונותמודעת

פתוחדיוןכןעל.יהודיתלישראלהסבירההדרישהאתסותריםושוויוןליברליזםכי
נעוץהבלבולשורשכינראה.הבלבולאתלפתוריוכלשכזהדיוןרקשכן,חיוני
השתייכותובזיהוי,והלאומיתהדתיתהרשויותבאיחודבישראלשהתומכיםבכך

עקרונותבשניתומכיםאכןשהםלכךמודעיםאינם,דתיתהשתייכותעםלאומית
הרווחהבלבולהיאהראשונההסיבה:סיבותמשתיוזאת,דמוקרטיים-אנטיכה
."יהודיתמדינההיאישראל"כיהרעיוןשלמנוגדיםואףנבדליםפירושיםשניבין

דתהפרדת"להקוראהמעורפללרעיוןבנוגעהרווחהבלבולהיאהשנייההסיבה
."ממדינה

מדינההיאישראל"כיהרעיוןשלהפירושיםשניביןהבלבולעםנתחיל
יהודילאומיאופיבעלתהיאשישראללכךהיאהכוונהאחדפירושלפי."יהודית

ובנכונותבאנטישמיותלמלחמהבאשרבעיקר,התפוצותיהודיכלפיומחויבות
הבעיותכי)בעייתיאינוזהפירוש.יהדותםבשללנרדפיםמקלטלשמשישראל

שהןמשוםרקמהותינופךהמקבלותטכניותבעיותהןכאילודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראל
.(1999)וסיכוייםמתחים:ודמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלגביזון'ר.עזיםרגשותמעוררות
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הרשותבעירובתמיכהבוואין,(עקרוניותולאטכניותאכןהןמעלהשהוא
מתנגשאינוממילאהוא.והלאומיתהדתיתהשייכותובזיהויוהמדיניתהדתית

הכוונה,האחרהפירושלפי.ולשוויוןלליברליזםהדרישהועם,הדמוקרטיהעם
,אומההואמדינהבעלשעםכיוון.היהודיהעםמדינתהיאשישראללכךהיא
הופך,היהודיתלדתהשתייכותגםהיאהיהודיתלאומהשההשתייכותוכיוון
רבנות-מדינהישראלמדינתנעשיתבכך.דת-קהילה-לאומהישראלאתזהפירוש
ומחייב,ליברליתללאומיותהאפשרותאתשוללזהרעיון.דת-קהילה-אומהשל

הישראליםרוב.השלכותיהןכלעל,משיחיתומדיניותדתיתכפייה,דתיתהפליה
אמנם-דוגליםשהםלכךמודעיםאינםאך,האמורותההשלכותמרובמסתייגים
להפרידהיכולתבהיעדרהואהגדולהקושי.אותןהמחייבברעיון-במעורפל

הרווחתהסברהמןנובעזהקושי.ישראלשליהדותהרעיוןשלהפירושיםשניבין
בעלתלהיותיכולהישראלאין,לאמור:השניללאעומדהראשוןהפירושאיןכי

זוסברה.היהודילעםשייכתהיאכןאםאלאהעולםליהודיומחויבותיהודיצביון
:להלן)1950-י"תש,השבותחוקנוסחלשינויבהצעהלדיוןבהתנגדותמתבטאת

הגירהמחייבהלאומיהאינטרסכיהטענהעלהביקורתובהיעדר("השבותחוק"
אלא,ישרשכלשלמעמדהשניםעםקיבלהזוסברה.לישראליהודיםשלהמונית
באופייהפוגעדת-קהילה-אומהשלרבנות-כמדינהישראלכינון.מופרכתשהיא

שלהמובהקיםבאינטרסיםוכן,היהודיתובמסורתבהלכה,היהדותבערכי,היהודי
?לכךנימוקיםעשר-אחדלהלן.התפוצותיהודי

ההלכהמפסקיאחדנוגדדת-קהילה-אומהשלרבנות-כמדינהישראלכינון.1
דהיינו,הקץאתלדחוקניסיוןכלעלהאוסר,התלמודיתהיהדותשלהמכוננים
,כוכבא-ברמרדבכישלוןמקורו.תפארתנוימישלדתי-המדיניהמצבאתלהשיב
.9"בחומהעליה"עלבאיסורהמדובר.בקפידהנשמרהואומאז
ישראלכינון.לשררהרבנותביןהפרדהעלתמידהקפידההמסורת.2

.זהנוהגשלבוטההפרהמהווהרבנות-כמדינה
להלכהזריםשחבריהםמדינהבמוסדותנקבעותהלכותכאשרמתבזההדת.3

.בגלוילהעויניםוחלקם
הדתבשםלשקרותמריץאינטרסיםניגודמהווהשררהעםרבנותעירוב.4

.כביכול
,דתיתבכפייהלעסוקהמדינהאתמחייבוהמדיניתהדתיתהרשותעירוב.5
.כביכולוהתורההיהדותריחאתלהבאישובכך
"?יהודימיהו"בשאלהמריםמאבקיםכופהוהמדיניתהדתיתהרשותעירוב.6

?"האמיתית"היהדותאתמייצגמי,היינו,ממייהודייותרמי-פירוטוביתר

.אחיםלשנאתתמריץוזה

במיוחד,(1976)יהודיתתיאוקרטיהויילרגרשוןשלספרוראוכןכמו.א"ע,קיא,כתובות9
.211-216'בע
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הדתחופשאתמונעהזהויותואיחודוהמדיניתהדתיתהרשותעירוב.7
.לווקוקהכהשהיהדות

להשתייךהתפוצותיהודיזכותאתשוללרבנות-כמדינהישראלכינון.8
שכן,לעצמםמתכחשיםהתפוצותיהודיכימצהיריםישראלנציגי:לאומותיהם

.התפוצותיהודיעםמסתכסכתישראלבכך.עצמועםביושריהודיחיבישראלרק
שלוםבהסכמישכן,שלוםליזמתמכשולהוארבנות-כמדינהישראלכינון.9
בטרם("ויתוריםלעשותמנדטלהנהגהאין")אסוריםואלו,קבעלהסכמימעבריש

מלכותסביביתלכדהעםכאשררק,זותפיסהלפי.הגלויותקיבוץפרויקטהושלם
-ביהדותהמרכזיהציוויעלעברההיאזותפיסה.זורשותלישראלתהיה,אחת
.נפשותולהצילשלוםלרדוף
ביצועומאפשר,מדיניתלהידרדרותתורםישראליתשלוםיזמתהיעדר.10

היהדותבשםזומדיניתהתנהגותהצדקת.האדםזכויותוהפרותמלחמהפשעי
.השואהזכרואתהיהדותאתמבזההשואהוזכר

העוינותאתהופכתהיהודיתדת-האומהשלרבנות-כמדינהישראלהזדהות.11
.האנטישמיותאתבכךומחזקתבכללהיהודיםכלפילעוינותנגדה

כןעל.היהודיאופייהעםמתנגשרבנות-כמדינהישראלכינון,דברשלקיצורו
ישראלכיהקביעהשלהפירושיםשניביןהבלבוללהפגתמהדברלעשותיש

,העולםליהודיומחויבותיהודיצביוןלישראל,אכן:לאמור,יהודיתמדינההיא
.היהודיהעםמדינתהיאאיןאך

בישראלהנוהג.לבלבולמקורהוא"המדינהמןהדתהפרדת"הביטויגם,כזכור
,להזכיר,שהםבמערבהמקובליםלעקרונותעממימקומיכביטוילראותוהוא

זוהי.המדיניתמןהדתיתהרשותלהפרדתוהדרישה,ללאוםדתביןההבחנה
ובעירובההשתייכויותבזיהויתומכיםזהבביטויהדוגליםרובבפועלשכן,טעות

כךועל,הדתיתהכפייהואתהדתיתההפליהאתלבטלקוראיםהםאמנם.הרשויות
שמעוללתבהפליהאובכפייהאינההבעיהכירואיםהםשאיןאלא,להעריכםיש

עצםמתוך,המדינהשמעוללתבזואלא,דתייםהמכוניםאלהשמעולליםאו,הדת
.סייגללאבותומכיםעצמםהםאשרכינון,דת-אומהשלרבנות-כמדינהכינונה

כולל,רבותהמושמעתהטענההיאהאמורלבלבולהרווחותהדוגמאותאחת
הדתהפרדת"אתמעגנתהברית-ארצותחוקתכי,ואורגדרובינשטייןידיעל
אתמעגנתהברית-ארצותשחוקתהיאהאמת.אופייניתטעותזו.0ן"המדינהמן

ללאוםדתבין(ההפרדהלא)ההבחנהואת,המדינהמן(הדתלא)הכנסייההפרדת
כלכיהדעה.האזרחותעםהלאומיותזיהויאתמחייבתוממילא,(למדינהולא)

בלבולשלתוצאההיא"המדינהמןהדתהפרדת"בססמההמובעלרעיוןזההזה
לסבורואורגדרובינשטייןאתלמשלמביאזהבלבול.רבביוקרהעוליםובורות

מיעוטיםבהשישהיאהאמתאולם.11לאומייםמיעוטיםישנםהברית-בארצותכי

.לההנלווהוהטקסט29שולייםהערת41'בע,1הערהלעיל,ואורגדרובינשטיין10
היומרהנגדכראיההאמריקניותהרשויותשלהמרוביםהדתייםהסממניםנחשביםבישראל11
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היא,בלבוללאותונוספתדוגמה.לאומייםלאאך,דתייםאוקהילתיים,אתניים
בענייןיותרליברליותהחלטותלקבלהמחוקקיםביתאתלהביאשהניסיוןהדעה

,היאהאמת.מתוקנתליברליתבדמוקרטיהלרצוןביטויהוא"יהודימיהו"השאלה

המחוקקיםמביתלדרושהדעתעליעלהלאמתקדמתליברליתשבדמוקרטיה,כמובן
בניסיונותהתומכים.קהילתיותפניםבמחלוקותולהכריעדתבשאלותהלכהלפסוק
כיאפואעולה.כללדתאינההיהדות"עבורם"שבטענהעמדתםאתמצדיקיםאלו
מבקשיםשהםוכןדתהיאהיהדותשעבורומיעלעמדתםאתלכפותמנסיםהם

.אנטישמית,דהיינו,יהודיתאנטידתיתכפייהלהנהיג
ודמוקרטיהדתכיהדעההואבישראלהיהדותכלפילעוינותמרכזימניע
באמריקה.חותכותהפרכותגםלהישאך,אישושיםישזולדעה.בהכרחמתנגשות
חילוניתהמדינהגםשם;הישראליתמהחברהדתיתיותרבוודאי,דתיתהחברה

שהיאזהבמובןלא-הישראליתמהמדינהחילוניתיותרובוודאי,מובהקבאופן
ונמנעת,החולתחוםעלמופקדתשהיאזהבמובןאלא,לדתמנוגדתאועוינת

ובוודאי,במובהקדמוקרטיתהיאהברית-ארצותכןעל.הקודשבתחוםמלפסוק
אתזולאהודואףלסבוליכולותוהדמוקרטיההדתוכך.מישראלדמוקרטיתיותר
.דתחופשהמבטיחהיחידיהמשטרהיאהדמוקרטיהשהרי,זו

היאהגלויההישראליתהתשובה?בשלוםוהדמוקרטיההדתחייםתנאיםבאילו

התשובה.("הקיצוניים"בגללהםהקשייםכלוכי)ביניהןשלוםישתנאיבכלכי
ידגלושהכולבתנאיבשלוםיחיווהדמוקרטיההדתכיהיא,זאתלעומת,המוצנעת

דיוןבפניהדרךנחסמתבכך.שליבזוכלומר,הנכונההדתיתבהשקפהאו,בדת
האמתוכי,שגויותהתשובותשתיכילהראותעשויכזהדיון.בבעיהפתוחציבורי

ביןההבחנהעקרוןנהוגיםכאשרורקתמידבשלוםחיותודמוקרטיהשדתהיא
עלהלאומיתהזהותהעמדתאתהכולל,והדתיתהלאומיתההשתייכותאוהזהות

.מזה,הדתיתהרשותביןהפרדהידיעלזוהבחנההממסדוהעיקרון,מזה,האזרחות

הציוניתהעמדה.ד

באמיתותהאמונהמןיותרעמוקהכאןהנדוניםהעקרונותלצמדבישראלההתנגדות
הדתרקלאכביכול,הציונותמןהואנוסףנימוק.היהדותמן(הכוזב)הנימוק
.כךהציונותאףאלא,היפוכיהםאתותובעתאלולעקרונותמתנגדתהיהודית
הדרישהדווקאאלא,האמוריםהעקרונותלשניההתנגדותלא:הפוכההאמת
ברורותתמכהאשר,המסורתיתהציוניתהפרוגרמהשלהפינהאבןהיאלקיימם

ביןלהפרידהיהודיםמדינתעלהיהזופרוגרמהלפי.לאומית-מדיניתבנורמליות
שרובברורהיהאמנם.אזרחיהכלשללאומהולהשתייךוהדתיתהמדיניתהרשות

אינההברית-ארצותשכן,האמורלבלבולדוגמהזוהי:למדינהדתביןלהפרדההאמריקנית
.למדינהכנסייהביןאלא,למדינהדתביןמפרידההיאכיטוענת
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משום,דת-קהילה-אומההיאכיהדברפירושאיןאך,יהודיםיהיוזואומהבני
עלהיה,זותכניתלפי.בהשנולדואואליהלהגרשבחרויהודיםלהששייכים
ועל.החדשהלאומהלהשתייךשלאלבחוריהודיכלבזכותמראשלהכירישראל

ליהנותיוכלו,מושבםבארצותלהישארשיעדיפואלוגםכיואמרהרצלהוסיףכך
הםאףאמוריםיהודיםהלאהאזרחיםהיוזותכניתלפי.יהודיתמדינהמקיום

אלויהיושכפרטים,בוטינסקי'זאמרכךועל.(בכךירצואם)לאומהלהשתייך

לשלולהתכווןלאבכך.זכויותשוםלהםתהיינהלאככללאך,מלאותזכויותבעלי
אולאומימעמד-!קהילהמכל-הקהילהמןלשלולאלא,אתניתייחודיות

הוא.הלאוםלבין,הלאוםאתהמרכיבותהקהילותכלביןלהבחין,היינו,מדיני
יהודייהיוהמדינהנשיאיכיהציעהואזאתובכל,הפלורליזםהתפתחותלפניחי

עלבתוקףעמדוהראשוניםהציוניםהדתייםהמנהיגיםאפילו!לחלופיןומוסלמי
כלומר)חילוניתהייתהשהיאמשום,הציוניתלתנועהוהצטרפוהנורמליותרעיון
היהודיםאתלהצילמדינההקמתהייתהומטרתה,משיחיתיומרהכלחסרת

מסוכנתסטייהראוהםבכךגם.כזושתישארמפורשובתנאי(הגוייםבהסכמת
.12העתיםלצוקבהתייחסותאותההצדיקווהם,מהמסורת
והןהיהדותשהןהרעיוןמושרשבמקומם.בישראלמוצנעיםאלהדברים
רעיון.היפוכיהםואימוץהנדוניםהעקרונותשנישלדחייתםאתמחייבותהציונות

,העצמאותהכרזתלאחרקצרומןנולדזהמיתוס.החדשהציוניהמיתוסהואזה
המעורפלתכמסמהעיקרו.!המקורית3הציוניתהתכניתנגדראקציהמהווהוהוא

היאשישראל,כזכור,הואהמדויקשפירושו,היהודיהעםמדינתהיאישראלכי
ומרכזיחיוניבינייםשלבהיאישראל,היינו,היהודיתדת-האומהשלרבנות-המדינה
מלכותחידוש,מלאגלויותבקיבוץהואששיאה,לאומית-הדתיתהגאולהאלבדרך
מסתייגיםהחדשהציוניבמיתוסהדוגליםמןרביםאמנם.המקדשוהקמתדוד

בוהדוגליםוכאשראםגםאותהמחייבהאמורהמיתוסאך,זומתכניתנחרצות
.ומאודם14נפשםבכללהמתנגדים

."המזרחי"מייסד,ריינסיעקביצחקוהרבמוהליברשמואלהרבהםהעיקרייםהמנהיגים12
'ר,ט"תשנ)הישראליתבדמוקרטיהיסודסוגיות"ולאוםדת,דמוקרטיה"אברמובז"שראו
.11(עורךאלמגור-כהן

'בע,6הערהלעיל,וברנטאגסיבוכר,אגסי;106,187-189'בע,6הערהלעיל,אגסיראו13
13-14,18-19,136.

,השכינהושלהעםשל,הגלויותשתילגאולנועדוהמדינהוהקמתציוןשיבת":למשלראו14
.17(ח"תשנ)ומדינהדת,לישראלחוקהורהפטיג'ז."הרוחגלותושלהגוףגלותשל
כפי,מהיהדותאנשיהלהקאתעילהשמהווהמהסוג,היהודיתבדתמשמעותיתרפורמהזו

במחלוקתמדוברכיבטענהבהתמךגורןשלמההרב.והשבתאיםהנוצריםעםשנעשה
מיועד-הגאולהושלבהגלותלשלבבנוסףכיהואנימוקו.מסורתיתבמסגרתפנימית
היסטוריהלכתימחקר:המדינהתורתספרגרן'שראו.בינייםלשלבגםמקוםבמסורת
מדינת"פרק)465-475(ו"תשנ)תקומתהמאזישראלמדינתשלברומההעומדיםבנושאים
הבינייםשלברעיוןשכן,אמתאינוזהנימוקכיגםנציין.("וההלכההנבואהחזוןלפיישראל
.גמורחידושהוא
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נוגד,דת-קהילה-אומה-רבנות-מדינההיאישראלשלפיו,החדשהציוניהמיתוס

במובן."אומה"המושגושלהלאומיותרעיוןשלהמודרניהמדיניהמובןאתאף
מה,לכךמודעתהייתההיהודיתהלאומיתוהתנועהאומהאינוהיהודיהעםזה

היוישראלבניאמנם.חדשהיהודיתאומההקמתדרשהשהיאבכךשהתבטא

שלטהתפוצותיהודיבקרבואמנם;אזנהוגשהיהבמובן,הקדומהבתקופהאומה
לקולקטיבהשייכיםשל,היוםעדהקייםחזקסולידריותרגשהדורותכלבמשך
אומהישראלכנסתעללהכריזכדידינראהובכך;ישראלכנסתבתורהידוע

למובןאלא,המסורתילמובןלאמתייחסהמדיניהדיוןאך.המסורתיבמובן
מדינהאזרחיהםאחתאומהבנישלפיו,האומהמושגשל,המדיני,המודרני
להיותמשותףרצוןמתוך,מדינהשלהקמתהלמעןלתנועהשותפיםאו,משותפת
עצמםאתרואיםואינםאומהאינםהעולםיהודיזהמובןלפי.לכשתקוםאזרחיה
יהודיתאומהליצורובניסיוןהזאתהעובדהבהכרתהחלההציוניתהתנועה.כאומה

עלמבוססת,אומהמהוויםהעולםיהודיכי,בישראלהרווחתהטענה.נורמלית

ממילא.המדיני,המודרניוזה,"אומה"שלהמסורתיהמובןביןהשיטתיהבלבול
הרעיוןעלגםוממילא,נורמליתלאומיותעלגמורויתורזובטענההדגילהמהווה

.המקוריתהציוני
העצוםבכוחהמהכרהנובעאחדבלאוםהמדינהאזרחיכלאתלכלולהצורך

בידיכמכשירהמודרניתהמדינהשלהעצוםבכוחה,הלאומיתהסולידריותשל
כיגםמוסכם.מדיניתבאחריותהנובעהחיוניבצורךוממילא,המודרניהלאום

,לאמור,הנורמליתהלאום-מדינתבמסגרתרקסבירהבדרגהזהצורךלספקניתן
אתניתהשתייכותעםולאהדתעםולא,אזרחותעםלאומיותהמזהותבמדינותרק

התעלמות.סבירהמדיניתאחריותבכללאפשריתכאלהבתנאיםרק.כלשהיאחרת
,למשל,כך.המודרניתהלאוםמדינתשלמסולפתבהצגהמתבטאתמכךישראל

עםלאומית-רבכמדינההברית-ארצותאתמציגיםבישראלהאזרחותלימודספרי
ואת(אתנייםמיעוטיםבהשיש,כזכור,היאכשהאמת)רביםלאומייםמיעוטים

.נורמליתלאום-כמדינתישראל
שהואבכךגםהמסורתיתהציוניתהתכניתאתנוגדהחדשהציוניהמיתוס

שלוםוכינוןהיהודיתהבעיהפתרוןשהיא,מטרתהאתלהגשיםאפשרותמונע

מאפשראינוהחדשהציוניהמיתוס,למשל.העולםאומותלביןהיהודיםבין
את,כזכור,גוררהוא,ראשית.דרכיםבשתישלוםיזמתלנקוטישראללמנהיגות
,שנית.הגלויותלקיבוץעדקבעבהסכםלדון"מנדטהמדינהלראשיאין"שהרעיון
באותו,מוסלמית-הערביתדת-שפה-האומהשלבקיומהדוגלזהמיתוס,ובנוסף
מתכחשהואממילא.היהודיתדת-קהילה-האומהשלבקיומהדוגלהואשבואופן

ישראל":למשל.מאודכישראלרווחתאחתובעונהבעתואומהדתהםהיהודיםכיהטענה15
ודתעםהואקיומושנותאלפיםכארבעתבמשך.במינומיוחדעם,ישכוןלבדדעםהוא

.17'בע,14הערהלעיל,ורהפטיג."כאחד
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ממילא.הישראליתלאומהמתכחשהואשבואופןבאותוהפלסטיניתלאומה
,אומותשתיביןכסכסוךפלסטיני-הישראליבסכסוךלהכירמישראלהמיתוסמונע
פתירבלתישהוא,לאיסלאםהיהדותביןגדולמסכסוךחלקבסכסוךרואהאלא

המסורתיתהציונותשלמרכזיותמטרותגםהםושלוםאחראיתמדיניות.בעיקרון
אחד,כזכור,היאיסודערכיעלההגנה.אומהכלשלבחייהיסודערכיוגם

חוקהכןעל.בנדוןהמתבטאיםכלשמסכימיםכפי,בחוקההמרכזייםהצרכים
ולחירותלשוויוןהסיכויאתרקלאתשלולהחדשהציוניהמיתוסעלהמבוססת

התקווהעצםאתגםתשלולאלא,היהודיתלדתהכבודאתרקולא,ופוליטיתדתית
.ולשלוםמדיניתלאחריות

לפופוליזםדמוקרטיהבין.ה

בנימוקים,בעדובנימוקים,החדשהציוניבמיתוסבישראלביקורתידיוןהיעדר
.החוקהסביבהדיוניםכלאתגםמאפייןזהדבר.טוטליהוא,לוובחלופות,נגדו

עליהכימסכימיםלישראלחוקהעלבדיוןהתומכים:ומדאיגהמוזרההתוצאה
רוגמתעצמןאלובשאלותמדיוןבקפידהנמנעיםהםאך,יסודשאלותעללהשיב
שבהןהצדקותבאותןמוצדקתמדיוןהגורפתההימנעות.16זהבמאמרשהוזכרואלו

כי,סמכותיאתלקבלשחובתךהטענהכמו,סגורמעגלזהו.עצמוהמיתוסמוצדק

.פחותלא,הקונצנזוסבשםבישראלמושמעתזוטענה.כןלעשותלךאומראני
ניצבהקונצנזוסבלב:זוהיאהביקורתיהדיוןאתלאסורהקונצנזוסמןההצדקה

ללאדמוקרטיהואיןהיות.היהודיהעםכמדינתישראלמדינתשלכינונהעקרון
זהלטיעון.הדמוקרטיהתחתחותרבקונצנזוסביקורתידיוןכינראה,קונצנזוס

המספרעלהמקובלותהדעותאוסףהואהקונצנזוסכיהטיעוןכגון,נוסחיםכמה
כלומר,זורעיםשותפותעלעומדתהדמוקרטיהכי;הלאוםבנישלביותרהרב
וכי;אותהומעודדתהסכמה-אימבטאת(מחלוקתגםכמו)ביקורתכי;הסכמהעל

נוסח.קיומהאתומסכנתאושיותיהתחתחותרתבדמוקרטיההקונצנזוסביקורת

.בדמוקרטיהלזלזולביטויהיאהקונצנזוסביקורתכיהטענההואנוסף
להפגיןשישהכבודבסיסעליסודובשאלותבבעיותדיוןהשוללהנימוק

מוטעההוא,זאתעם.קונצנזוסואף,ישרשכלשלממעמדנהנההקונצנזוסכלפי
דמוקרטיהכיהנלוויתשההנחהאלא,קונצנזוסללאדמוקרטיהאיןאמנם.ומסוכן
שנהוגכפי,או)מחלוקתעלמבוססתוהיאהיות,אמתאינההסכמהעלמבוססת

הדעותאוסףהואהקונצנזוסכי,הנלוויתההנחהגם.'7(לחלוקההסכמהעל,לומר
כלשאיןמשום,ראשית.מפוקפקת,בומאמיניםאנשיםשלביותרהרבהמספראשר

.להלןראו,הנוכחיבמאמרהצבענושעליהןהיסודשאלותלסיכום16
Watkins,נ.17 "Epistemology and Politics" Rationalit

~

the Critical

~

ew (Dordrecht.7.י,.א
154-153,151(1987,.Jarvie eds.].1!נAgassi.
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לדעתאפשרותאיןעליהלחלוקאסורעודשכלמשום,שנית;אמתהיאכיהכרח
אינווהקונצנזוסהיות,רלוונטיתאינהשהיאמשוםושלישית;הבריותמאמיניםבמה
(חברתייםמוסדותשלכדרכם)הבנוי,חברתימוסדהואאלארביםשלאישיתדעה

חברתייםמוסדותלהחזיקשישהואבדמוקרטיהיסודעקרון.פשרהעלכללבדרך
כדוגמתחשוביםחברתייםמוסדותשכןכללא,לביקורתמזמיניםואףתמידפתוחים

.הקונצנזוס
ביותרקרובההיא.דמוקרטית-אנטיהיאהקונצנזוסאתמלבקרלהימנעהדרישה
לבקרשאיןשהעיקרון,זההואהגדולהקושי.עריצותשלסוגשהואלפופוליזם

.טאבו,מקודשנעשההואוכךהקונצנזוסמןחלקנעשהבעצמוהקונצנזוסאת
לעריץזקוקהשאינהלעריצותונהפך,הפופוליזםמתמסדשבההדרךבדיוקזוהי
כןעל.מופלגתדמוקרטיהואף,דמוקרטיהעםאותולבלבלמאפשרוזה-

.5ן"טוטאליטאריתדמוקרטיה"נקראהפופוליזם
,דמוקרטיבאורח,להחליטהיינו,דמוקרטיבאופןלהתאבדיכולהדמוקרטיה

קבלתתוךהיאקורהזהדברשבהביותרהנפוצההדרך.לעריצותלהיהפך
במיוחדגדולההיאזוסכנה.הקונצנזוסאתלקדשישכיהפופוליסטיהעיקרון
גםכמו,לפופוליזםהנגדתרופת.מופלגתכדמוקרטיהנראהשפופוליזםמהסיבה

שכולנוהרעיוןהיא,מביקורתלחסיןוהפיכתוכלשהורעיוןקידוששלסוגכלנגד
מוסדשלבצורה,האמריקניתבחוקהיסודכעקרוןמעוגןזהרעיון.לטעותמועדים

כמהעד:השאלהאפואעולה.(שלההאריחלקאתהתופסים)בחוקההתיקונים

כימוסכם?ולשינוילתיקון,מכךויותר,לביקורתפתוחהלהיותהחוקהצריכה
מעיןאףאו,עצמההחוקהמןחלקלהיותזולשאלההמקובלתהתשובהעל

החוקהעלכימוסכם.נחרצתתשובהעליהאין,כידוע.המבואאולי,על-חוקת
בהלעשותכדימיוחדרובנדרש,למשל)רגיליםמחוקיםיותרנוקשהלהיות

שהואהיכןהיאהאמתכןעל.הרמטיתלסוגרהנבוןזהאיןגםכינראהאך,(שינוי
,טעותבניבהיותנוהןלהכרתנוביטויהיאפתיחותה.פתוחהוהשאלה,באמצע

.עצמהבחוקהכולל,טעויותתיקוןשלבדרךלהתקדםשיכולתנווהן
סכנהמהוויםלדמוקרטיהפופוליזםביןוהבלבוללפופוליזםהרווחתהנטייה

כלפיהציבורבקרבעמוקהסלידהעםביחדבאיםהםכאשרבמיוחדחמורה
ביטויזהו.מאודעמוקיםפוליטיקהכלפיוהבוזהסלידהבישראל.המדיניהעיסוק
לידילהגיעניתןכיהתקווהכגוןשוואתקוותלטפחסכנהישזהבמצב.לייאוש
שקוף,פתוחבאופןלדוןמבלי,וליברליתמשוונית,רחבהלהסכמהשתזכהחוקה
ניתןדיוןללאכי,לרמוזאףאו,לומרמסוכןבמיוחד.היסודבשאלותואמיץ
בחוקהמעונייניםאנושבגללוהחיוניהצורךאתלשרתשתוכלחוקהלכלללהגיע

בהלהגן,דמוקרטיתיהודיתכמדינהישראלאתלכונןהצורךוהוא,מלכתחילה

.(ה"תשנ)הטוטאליטאריההדמוקרטיהשלראשותהטלמון'י18
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אגסיויוסףיחזקאליחן

היוניתלאומיתלסולידריותלחנךהצורךכןוכמו,האדםוזכויותהדתחופשעל

.הייאושאתמחזקותשוואתקוות.בריאה
אתיזמיןכילומציעיםאנו?הענייןלקידוםלתרוםהמבקשהקוראיעשהמה
:לישראלחוקהלגבשבניסיונותהיסודבבעיותופתוחכןלדיוןוחברותיוחבריו

מה?בישראלהלאומיתהשייכותאתלהעמידישמהעל?הטובההסולידריותמהי
הלאוםבןמיהו,כלומר,ישראלימיהו?למדינההרבנותביןהיחסיםלהיותצריכים

מה?הישראליבלאוםיהודיםשאינםישראליםמעמדלהיותצריךמה?הישראלי
ישראלשליחסהלהיותצריךמה?בוישראליםשאינםיהודיםמעמדלהיותצריך

מה?יושביםהםבהםהלאומיםבניעצמםאתהרואיםיהודיםשלללאומיותם
הואהאם?ישראלילאוםישהאם?הישראליללאוםישראלשליחסהלהיותצריך
בישראללהפרידניתןכיצד?אותולגבשישכיצד,רצויהואואם,איןאם?רצוי
היהודיצביונהאתלחזקבזמןובו,ללאוםדתביןולהבחין,למדינהכנסייהבין
שלהיהודיצביונהלהיותצריךמה?העולםליהודימחויבותהואתישראלשל

השבותחוקאתלתקןישכיצד,למשל?העולםליהודימחויבותהמהי?ישראל
?לשררהרבנותביןלהפרדהמכשולייראהולאיהיהשלאמנתעל

שתיוולדחוקה.יסודמבעיותלהתעלםלהפסיקבנכונותנותלויישראלעתיד
המלךדרךעלאנוכיהאשליהאתשתזיןדמהחוקתתהיהזובהתעלמות
המורשתאתהמכבדת,שלוםושוחרתשוויונית,ליברלית,בריאהללאומיות
אתמסיחהשהיאתוך,העולםיהדותשלהחיוניהאינטרסאתוהמשרתתהיהודית
.לעילהאמורלכלההפוךבכיווןבדיוקצועדתישראלשבהממציאותהדעת
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