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 .וחיוניתלירבלית ,שוויוניתלאומיתסוליזריות
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שייכותלבין ,מזה ,לזתאולקהילהשייכותביןההבחנהעקרון . 1

אינן ,נבזלותאלוהשתייכויותשתיכיההבחנהעלעומזמזה, ,לאומה

הסשונותקהילותחברילפעמיסזו.אתזושוללותואינןזואתזומחייבות

הזברשונות.אומותבניהסקהילהאותהחבריסיולפעמאומה,אותהבני

עקרוןכןשעל ,אזרחותסהואאחתלאומהשונותקהילותחבריהמשייך

האזרחות.עלהלאומיותהעמזתעקרוןגס ,ממילא ,הואהנזוןההבחנה

ושיוך ,אזרחיהכלשלבאומההמזינהמצזההכרהרעיוןגסזהוממילא

 .אומהלאותההמזינה

עקרוןשלחשובפרטימקרההואלמזינהכנסייהביןההפרזהעקרון . 2

 ,השונותהמזיניותהרשויותןייבענביישומויותרוהמוכרהרשויותהפרזת

הקהילתית-זתיתהרשותביןהפרזהזווהשופטת).המבצעת ,המחוקקת

זןהמחוקקיסביתאין ,נהוגזהעיקרוןשבהסבמקומות .המזיניתזולבין

בשאלותלזוןמותראמנסהכנסייהלראשיבמחלוקת.שנויותזתבשאלות

 .לפסיקותיהסמזיניתסמכותאיןכימוסכסאך ,מזיניות

אינוהמזינהמןהזתהפרזתרעיון ,לעילהאמורלכלחזבניגוז . 3

לתוכןבאשרבהירותאיןבישראלישראל.זולתבעולסמקוסבשוסמוכר

ההשתייכויותביןההבחנהעקרוןאתזורשיסאינסבההזוגליסזו:הפרזה

אףהסרובפיועל ,לעילהמתואריסהרשויותביןההפרזהעקרוןואת

 .להסמתנגזיס

אתזוחהשישראלבכךהיאלענייננוהאמוריסהעקרונותחשיבות

והקהילההאומהזיהויעקרוןעל ,כלומר ,היפוכיהסעלומכוננת ,שניהס

 ;הלאוס)בניגס-לבזסוהס-הסהיהוזיתהקהילהבניבישראל ,והיינו
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זרמיסאילוומכריעהמשכורתיהסאתמשלמת ,רבניסממנה ,הלכה

 .)"האמיתיתהיהזותייאתמהוויסביהזות

מןנימוקיסבאמצעותמוצזקבישראלזהומסוכןנורמלילאמצב

נסקורבהמשךהזמוקרטי.הקונצנזוסמןואפילוהציונות,מן ,היהזות

כעתכמוהס.מאיןומסוכניסהאמתשלהיפוכההסכיונראהאלונימוקיס

 ,כישלוןיביאבהכרח ,זלעילהאמורמכלהמתעלסבחוקהזיוןכינזגיש

אינהזויותר.חמורכישלוןשהיאחוקת-זמהשלוביןחוקההיעזרשלבין

זה.בענייןשתיקתסעלביקורתאלא ,ואורגזרובינשטייןזבריעלמחלוקת
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האם , 4 "המזינהמןהזתהפרזתיירעיוןאתבאהזהמזכיריםהם ,כנהוג

 ?במערבכנהוגוההפרזהההבחנהעקרונותאתלאמץישכיכוונתםבכן

כוונתםזואיןכילספקמקוםמשאיריםאינםאןזאת,אומריםאינםהם

 , 5בישראלהלאומי-ערביהמיעוטאתלכבזישכיטועניםהם ,למשל ,כלל

שבו ,זהמצבלשמרההמלצהאתברורותאןבעקיפיןמביעיםהםובכן

בפועלזוחיםהםבכןהישראלית,לאומהלהשתייןיכוליםיהוזיםרק

ההבחנהעקרוןאתוממילא ,האזרחותעלהלאומיותהעמזתעקרוןאת

העליוןהמוסזהיאישראלכימסכימיםשהםאפואעולה ,ללאוםזתבין

או ,מזינה-כנסייההיאשישראל ,כלומר ,היהוזיתהאומה-קהילה-זתשל

זיוןכלסוגריםהםאן ,ופתוחרציניוזיוןעיוןזורשהזמ ,מזינה-רבנות

חשובות,מסוגיותלהתעלם ,בישראלהרווחהנוהגזהואכן,אומר,ללאכזה

למצבשונותחלופותיששכן ,בסוגיהציבוריזיוןשיתפתחהיאתקוותנו

לישראל,ביותרהמתאימהמהןאיזובשאלהלזוןורצוי ,לאומימיעוטשל

אולי ,לאחרתאלא ,עליהממליציםשאנולחלופהיביאלאשהזיוןייתכן

תקווה,איןכינראהוגלויאמיץזיוןשללאאלאהימנה:טובהאף

רחבהלהסכמהשוויוןביןב.
לאומיתבסוליזריותהצורןאתואורגזרובינשטייןמזגישיםבצזקכאמור,

לטפחה?ניתןוכיצזזוסוליזריותמהיהשאלה:עולה ,ובריאהחיונית

בענייניםעוסקיםואורגזרובינשטייןכימשמחבכן?חוקהתעזורוכיצז

הלימליותבזמוקרטיות ,בהיחבאזאתעושיםהםכימצעראולם ,אלו

סוליזריותשלכינונהלצורןוכישוויוניתהיאטובהסוליזריותכימקובל

הסיבהאוליזוהיאזרחות,עלהעומזתמשווניתלאומיותנזרשתזו

העקרונותשניאתמקיימותהמערביותשהזמוקרטיותלכןהמרכזית

עלוכי ,ליברליתהיאטובהסוליזריותכישםמקובלכןלעיל,המצוינים

נהוגבישראלבהן,חפץשאינומיעללאומיותאואזרחותלכפותאיןכן

תיתכןלאכאילו ,מהותיערןכבעלתבסוליזריותולראותמכןלהתעלם

הריטואליתבהטפהביטויליזיבאהזוהשקפהנלוזות,למטרותהתלכזות

שלהרצויאופייהמהו ,השאלהעלמהמחלוקתהתעלמותתוןלאחזות

הסכמהאומחלוקתישנהכיהרושםאתיוצרזהנוהגהנזרשת?האחזות

כןעלעצום,בלבוליוצרובכן ,מחלוקתאוהסכמהישנהשבאמתהיכן

הזמים:עקריאתנזגיש

זוהי :במערבהמקובלתהתשובההטובה!הסוליךריותמהי . 1

 ,בה)שוויסשותפיםנחשביםהמזינהאזרחי(כלמשווניתסוליזריות

כן)לעשותרשאילעזובויכולאזרחלהיותרוצהשאינו(מיליברלית

התשובההלאומי),הקונצנזוסעםלהסכיםהאזרחחובת(איןוזמוקרטית

הקונצנזוסקבלתשלזוהיא "טובה"ההסוליזריות :בישראלהמקובלת

עוררין,ללאכציוניהמוצג

 :במערבהמקובלתהתשובהמשוונית!סוליךריותלטפחניתן.כיצך 2

זתביןהבחנהתון ,האזרחותעלהלאומיותבהעמזתזאתלעשותניתן

ההפליהבהפחתתזאתלעשותניתןבישראל:המקובלתהתשובה ,ללאום

שבהבחנההבסיסיתבהפליהפוגעיםשאיןובלבז ,ומגווניםשוניםבעניינים

 ,שייכיםשאינםלאלוללאוםהשייכיםהאזרחיםבין

המקובלתהתשובהליברלית!סוליךריותלטפחניתןכיצך . 3

הפליהמניעת ,הזתחופשעלהגנהבאמצעותזאתלעשותניתןבמערב:

בעזרתוכן ,שונותאתניותאוזתיותלקבוצותהשייכיםהאזרחיםבין
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התשובה .קהילהשלהפנימייםבענייניהלהתערבמהמדינההמונעחוק

מןהדתייהפרדתלמעןבמאבקזאתלעשותניתןבישראל:המקובלת

 ."המדינה

תעזורחוקהבמערב:המקובלתהתשובהבכן?חוקהתעזורכיצד . 4

 :בישראלהמקובלתהתשובהלמדינית.הדתיתהרשותביןההפרדהבכינון

הכרזותובעיקר ,והחירותהשוויוןבזכותהכרזותשתכילבכןתעזורחוקה

היהודיים.הפלגיםכלביןעליהןהסכמהשישזהמסוג

אלה:בשאלותדיוןאיןהמערביותבדמוקרטיותוהןבישראלהן

כמובנותשםמקובלותלהןשהתשובותמשום ,המערביותבדמוקרטיות

מןהדתהפרדתייעקרוןטאבו.עליהןשישמשום ,בישראלואילו ,מאליהן

למעשההריהו ,בפתיחותהתומכיםשלכדגלםבישראלהמוצג ,"המדינה

אתלהסוותמסייעשהואהיות ,הטאבומופעלשבאמצעותההססמה

וגם ,ללאוםדתביןלהבחנהמתכווניםאינםבוהתומכיםכיהעובדה

לאומיותלזיהוילאגםוממילא ,המדיניתמןהדתיתהרשותלהפרדתלא

בעיהישכאןבישראל.הקונצנזוסאתמקבליםהםממילאאזרחות.עם

וההפרדהההבחנהעקרוןאתמיישמתדמוקרטיתחוקה ,מחד :מהותית

עושיםמה ,היאהבעיההקונצנזוס.עלעומדתהיא ,מאידןהאמורים.

כיצד ,אחרותבמיליםהאמורים?לעקרונותמתנגדהקונצנזוסכאשר

יסודשאלתאנטי-דמוקרטי?קונצנזוסעלדמוקרטיתחוקהלבססניתן

הדרישהלבין "יהודיתישראליילהדרישהביןליישבניתןכיצדהיאאחרת

ואורגדרובינשטייןגם ,הכותביםמרביתכמו ?"דמוקרטיתלייישראל

להפחיתמנסיםהםהכותבים,מרביתכמו .אלולבעיותמודעותמבטאים

בקשייםמדורבכאילו ,האמורההבעייתיותשלובחשיבותהבעומקה

 .לאותוטכניים

במקומותמדועמתנגשותיוהדמוקרטיההיהדותכינראהבישראלמדוע

שלהדמוקרטיהאופיעםמתנגשהחרבהשלהדתיהאופיאיןאחרים

לאופיהדרישהביןהדדיוחיזוקכבודיחסילהשכיןכדינדרשמההמדינה?

בשאלותוראשונישטחיבעיוןדידמוקרטי?לאופיהדרישהלביןהדתי

המוזכריםהעקרונותשניאלשובישירותהמתענייןאתלהביאכדיאלו

להשתייכותהקהילתית-דתיתההשתייכותביןההבחנהעקרון-לעיל

דוגמאות . 6המדיניתמןהדתיתהרשותהפרדתבעקרוןומיסודו ,הלאומית

סולידריותליצוראלהעקרונותצמדשליכולתםעלמעידותספורלאין

ההתנגשותבבעייתהמתדיינים .לדמוקרטיהדתביןשלוםולהשכיןטובה

כיבהכרזהדיכאילו ,לחלוטיןאלהמכלמתעלמים ,בישראלהאמורה

לפיוסםהטבותהצעתבתוספת ,ודמוקרטיתיהודיתמדינההיאישראל

ההדורים.ליישבכדי ,לרעההמופליםשל

שורשגםשהוא ,בישראללדמוקרטיההדתביןההתנגשותשורש

ישראלוכינוןוהמדיניתהדתיתהרשויותעירובהנו ,בישראלאי-השוויון

מעמדםאתמכתיבהישראלבכן .היהודיתהאומה-דתשלכמדינה-רבנות

 ,המדינהבידידתיתכפייהומחייבתיהודיםשאינםישראלאזרחישלהנחות

עלהתגברותבריאה.לאומיתסולידריותשלאפשרותכלמונעתוממילא

ההסכמהובישראל ,הסכמהדורשתוסולידריותהיות ,קלמעשהאינהכן

כןעלואנטי-ליברלית.אנטי-משוונית ,כאמור ,היאהיהודיםהאזרחיםבין

לאומיתהשתייכותעלרחבהלהסכמהנגיעכיצדהרף:ללאמציקההשאלה

לרעההמופליםרובלרבותבישראל,הציבוררובכאשר ,ולירבליתמשוונית

לכן?מתנגד ,עצמם

האמורההבעיהאתמדחיקיםלישראלהחוקהבשאלתהמתדיינים

על ;אמת)שאינו(מהסולידריותהמבטיחכדרבההסכמההצגתידיעל

הואשאף(מהוטובהמשווניתבהכרחהיאסולידריותכירמיזהידי

הגיווןמןכנובעיםלהסכמהבדרןהקשייםהצגתידיועלאמת);אינו

משווניתלאומיותשולליםהישראליםשרובמכןובהתעלם ,בעמדות

ומשלימות.מנוגדותאסטרטגיותבשתימתבצעתזוהתעלמותמיסודה.

תלויהאינהכאילוהלאומיתהסולידריותהצגתהיאהאחתהאסטרטגיה

לפתרוןהניתנותטכניותבבעיותאלא ,הלאומיתהשייכותבבעייתכלל

קירובעלממליציםזואסטרטגיההנוקטיםאנשים ,למשלהומני.אוטכני

פעולותעלאףאו ,יהודיםהלאלביןהיהודיםישראלאזרחיביןלבבות

מןהדעתאתמסיחיםהםבכןיהודים.הלאשלמצבםלשיפורממששל

התעקשותםלביןבשוויוןוהנאצלהכןרצונםשביןהעקרוניתההתנגשות

 .לושייכתשישראלללאוםהשתייכותזכותכבעליביהודיםרקהכרהעל

הלאומיתהשייכותבעייתאתלהציגהיאהשנייההאסטרטגיה

היאובכן ,)"האומהנפשיי(כגוןלשליטתנושמחוץגורמיםידיעלכמוכרעת

כדעהזודעהמוצגתבישראל .לגמרימיותרזובשאלההדיוןאתהופכת

חדבאופןמנוגדתשהיא-בהמשןשיוסברכפי-היאהאמתאן ,הדתית

 .היהודיתולמסורתלדת

שכןהראשונההאסטרטגיהאתנוקטיםנראיםואורגדרובינשטיין

הלאומיתהסולידריותלבעייתמודעותםאתמאמרםבסוףמבטאיםהם

לבעייתיותמודעותהבעתידיעלזאתעושיםהםדיון.ללאבלבדבחטף

למבואלבסיסישראלשלהעצמאותממגילתחלקיםלהפוןשבהצעתם

למבואלהוסיףיש ,להצעתםלחלוטין:טכנימציעיםשהםהפתרוןלחוקה.

תהיהכן .ןלולהסכיםיוכלויהודיםשאינםישראלשאזרחיחלקלחוקה

שאינושבהחלקיםלאותםהסכמתואתנותןמגזרכלאשרחוקהלנו

 . 8להםמתנגד

הדתותהעמדהג.

הדרןמשאלתואורגדרובינשטייןמתעלמים ,רחבהבהסכמההצורןבשם

 ,ובליברליותבשוויוןהצורןבשם ,בזמןובו ;וליברליתמשווניתלחוקה

קרחיםנשאריםהםכןרחבה.להסכמההדרןמשאלתגםמתעלמיםהם

פלגיםהסכמתעלויתורפירושורחבההסכמהעלויתורומכאן.מכאן

משום ,נמנעבלתיאףואולי ,פסולבהכרחלאזה .מסוימיםאדיאולוגיים

לאשכן ,פסולזובעובדהגלויודיוןהודאההיעדראן .עקרונייםפערים

לה.הנלווהוהטקסט 29שולייסהערת 41בע'שס, 4

 . 52בע'שס, 5

 ; 115-110 ) 1993שנייה,(מהזורהישראליתלאומיתזהותלקראתולאוס:זתביואגסיי'

 . 24-21(תשנ"א)ישראלימיהוברנטומ'אגסיבודבי' ,אגסיי'

 . 52בע' , 1הערהלעילואורג,ןרובינשטיין

בראייתהקשורותבבעיותבהרחבהזנההיאשטגביזון,רותפרופסורשלבספרהגסראו

רקמהותינופךהמקבלותטכניותבעיותהןכאילוטיתקרזמויהוזיתכמזינהישראל

מתחיסוזמוקרטית:יהוזיתכמזינהישראלגביזוןר'עזיס.רגשותמעוררותשהןמשוס

 .) 1999 (וסיכוייס
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לקונצנזוס,מחוץלהשאירםובכךלוותרישפלגיםאילוהסכמתעליזוע

הואכי ,מובןהריהו ,לוותרמוטבמישלהסכמתועלבשאלה,לזוןהסירוב

לזיוןגורמתהזיוןשהשתקתאלאאחים,וממלחמתמקרעמחששנובע

 ,פעוטענייןעלאפילו ,זיוןכלהופךוכךגלוי,זיוןלכללחלחלהמושתק

תאפשרנוקבציבורילזיוןהשאלההבאתהקונצנזוס,עלחורמהלמלחמת

על ,למשל ,לוותרמוכנותנועלבקלותלהוזותאזנוכלהמצב,שיפוראת

צפויהקושימכך,ירעשושלאסאטמר,וחסיזיהחומותשומריהסכמת

כגוןבענייניםלטובהיהוזיםהמפלהבחקיקההתומכיםהפלגיםמצז

בין-עזתיים,אזרחייםנישואיםעלואיסורלאומישירות ,קרקעותקניית

בסיסרוחביהיהמה ,כןאםאלו?פלגיםשלהסכמתםעלנוותרהאם

ליברלית?משווניתחוקהתתאפשרכיצז ,לאאםשייוותר?ההסכמה

שהואבישרא'נ,טיהר pמו 7'נת 7הביןההתכגשותשורש

הרשויותעירובהכובישרא'נ,אי-השוויוןשורשגם

ש'ניכה-רבכות 7כמישרא'נוכיכוןיכית 7והמתית 7ה

ית 7היהות-7האומה

ובהפרזהזתיתבהפליההתומכיםשלהסכמתםעללוותרישלזעתנו,

חוקהעבוררחבהזיהסכמהתישארבלעזיהםגםכיבתקווה ,עזתית

תומכיםהישראליםרובכיבהסברנעוצהזותקווה ,וליברליתמשוונית

שלתוצאהאלאאינהבפועללההתנגזותםוכי ,בעיקרוןכזובחוקה

ואנטי-אנטי-לירבלייםבעקרונותמוזעתולאעקיפהתמיכההגוררבלבול

אתסותריםושוויוןליברליזםכיהמוטעיתהזעהנפוצהבעיקרמשווניים,

זיוןרקשכן ,חיוניפתוחזיוןכןעליהוזית,לישראלהסבירההזרישה

הבלבול,אתלהתיריוכלשכזה

הרשויותבאיחוזבישראלשהתומכיםבכךנעוץהבלבולשורשכינראה

אינםזתית,השתייכותעםלאומיתהשתייכותובזיהוי ,והלאומיתהזתית

 ,טייםקראנטי-זמוכהעקרונותבשניתומכיםאכןשהםלכךמוזעים

פירושיםשניביןהרווחהבלבולהיאהראשונההסיבהסיבות:משתיוזאת

הסיבה , IIיהוזיתמזינההיאישראל IIכיהרעיוןשלמנוגזיםואףנבזלים

זתהפרזת IIלהקוראהמעורפללרעיוןבנוגעהרווחהבלבולהיאהשנייה

 , IIממזינה

היאישראל IIכיהרעיוןשלהפירושיםשניביןהבלבולעםנתחיל

בעלתהיאשישראללכךהיאהכוונהאחזפירושלפי , IIיהוזיתמזינה

באשרבעיקרהתפוצות,יהוזיכלפיומחויבותיהוזילאומיאופי

בשללנרזפיםמקלטלשמשישראלובנכונותבאנטישמיותלמלחמה

טכניותאכןהןמעלהשהואהבעיות(כיבעייתיאינוזהפירושיהזותם,

ובזיהויוהמזיניתהזתיתהרשותבעירובתמיכהבוואיןעקרוניות),ולא

 ,הזמוקרטיהעםמתנגשאינוממילאהואוהלאומית,הזתיתהשייכות

לכךהיאהכוונה ,האחרהפירושלפיולשוויון,לליברליזםהזרישהועם

 ,אומההואמזינהבעלשעםכיווןהיהוזי,העםמזינתהיאשישראל

וזית,היהלזתהשתייכותגםהיאהיהוזיתלאומהשההשתייכותוכיוון

ישראלמזינתנעשיתבכך ,לאומה-קהילה-זתישראלאתזהפירושהופך

האפשרותאתשוללזהרעיוןאומה-קהילה-זת,שלמזינה-רבנות

 ,משיחיתומזיניותזתיתכפייהזתית,הפליהומחייבליברלית,ללאומיות

 ,האמורותההשלכותמרובמסתייגיםהישראליםרובהשלכותיהן,כלעל

המחייבברעיון-במעורפלאמנם-זוגליםשהםלכךמוזעיםאינםאך

אותן,

רעיוןשלהפירושיםשניביןלהפריזהיכולתבהיעזרהואהגזולהקושי

הראשוןהפירושאיןכיהרווחתהסרבהמןנובעזהקושיישראל,שליהזותה

ומחויבותיהוזיצביוןבעלתלהיותיכולהישראלאין ,לאמורהשני:ללאעומז

מתבטאתזוסרבההיהוזי,לעםשייכתהיאכןאםאלאהעולםליהוזי

חוק"(להלן:-1950י IIתש ,השבותחוקנוסחלשינויבהצעהלזיוןבהתנגזות

הגירהמחייבהלאומיהאינטרסכיהטענהעלהביקורתובהיעזר ) IIהשבות

 ,ישרשכלשלמעמזהשניםעםקיבלהזוסרבהלישראל,יהוזיםשלהמונית

פוגעאומה-קהילה-זתשלכמזינה-רבנותישראלכינוןמופרכת,שהיאאלא

באינטרסיםוכןהיהוזית,ובמסורתבהלכההיהזות,בערכי ,היהוזיבאופייה

לכך:נימוקיםאחז-עשרלהלןהתפוצות,יהוזישלהמובהקים

מפסקיאחזנוגזאומה-קהילה-זתשלכמזינה-רבנותישראלכינון , 1

לזחוקניסיוןכלעלהאוסרהתלמוזית,היהזותשלהמכונניםההלכה

מקורותפארתנו,ימישלהמזיני-זתיהמצבאתלהשיבזהיינו ,הקץאת

עלבאיסורהמזוברבקפיזה,נשמרהואומאזבר-כוכבא,מרזבכישלון

II 911בחומהעליה , 

ישראלכינוןלשררה,רבנותביןהפרזהעלתמיזהקפיזההמסורת , 2

זה,נוהגשלבוטההפרהמהווהכמזינה-רבנות

זריםשחרביהםמזינהבמוסזותנקבעותהלכותכאשרמתבזההזת , 3

בגלוי,להעויניםוחלקםלהלכה

בשםלשקרותמריץאינטרסיםניגוזמהווהשררהעםרבנותעירוב , 4

כביכול,הזת

בכפייהלעסוקהמזינהאתמחייבוהמזיניתהזתיתהרשותעירוב , 5

כביכול,והתורההיהזותריחאתלהבאישובכך ,זתית

מיהו IIבשאלהמריםמאבקיםכופהוהמזיניתהזתיתהרשותעירוב , 6

היהזותאתמייצגמיהיינו, ,ממייהוזייותרמי-פירוטוביתר "יהוזי?

אחים,לשנאתתמריץוזה "'האמיתית"

חופשאתמונעהזהויותואיחוזוהמזיניתהזתיתהרשותעירוב , 7

לו,זקוקהכהשהיהזותהזת

להשתייךהתפוצותיהוזיזכותאתשוללכמזינה-רבנותישראלכינון , 8

 ,לעצמםמתכחשיםהתפוצותיהוזיכימצהיריםישראלנציגילאומותיהם:

עםמסתכסכתישראלבכךעצמו,עםביושריהוזיחיבישראלרקשכן

התפוצות,יהוזי

בהסכמישכןשלום,ליזמתמכשולהואכמזינה-רבנותישראלכינון , 9

לעשותמנזטלהנהגהאין II (אסוריםואלו ,קבעלהסכמימעבריששלום

כאשררק ,זותפיסהלפיהגלויות,קיבוץפרויקטהושלםבטרם ) IIויתורים

היאזותפיסהזו,רשותלישראלתהיה ,אחתמלכותסביביתלכזהעם

נפשות,ולהצילשלוםלרזוף-ביהזותהמרכזיהציוויעלעברה

המשפט 78



ומאפשרמזינית,להיזרזרותתורסישראליתשלוסיזמתהיעזר , 10

זומזיניתהתנהגותהצזקתהאזס,זכויותוהפרותמלחמהפשעיביצוע

השואה,זכרואתהיהזותאתמבזההשואהוזכרהיהזותבשס

הופכתהיהוזיתהאומה-זתשלכמזינה-רבנותישראלהזזהות , 11

אתבכךומחזקתבכללהיהוזיסכלפילעוינותנגזההעוינותאת

האנטישמיות,

אופייהעסמתנגשכמזינה-רבנותישראלכינון ,זברשלקיצורו

שליסהפירוששניביןהבלבוללהפגתמהזברלעשותישכןעל ,היהוזי

יהוזיצביוןלישראל ,אכןלאמור: ,יהוזיתמזינההיאישראלכיהקביעה

היהוזי,העסמזינתהיאאיואך ,העולסליהוזיומחויבות

הנוהגלבלבול,מקורהוא "המזינהמןהזתהפרזתייהביטויגס ,כזכור

במערבהמקובליסלעקרונותעממימקומיכביטוילראותוהואבישראל

הזתיתהרשותלהפרזתוהזרישה ,ללאוסזתביןההבחנה ,להזכירשהס,

תומכיסזהבביטויהזוגליסרובבפועלשכן ,טעותזוהי ,המזיניתמן

אתלבטלקוראיסהסאמנסהרשויות,ובעירובההשתייכויותבזיהוי

הסשאיןאלא ,להעריכסישכךועל ,הזתיתהכפייהואתהזתיתההפליה

שמעולליסאו ,הזתשמעוללתבהפליהאובכפייהאינההבעיהכירואיס

כינונהעצסמתוך ,המזינהשמעוללתבזואלא ,זתייסהמכוניסאלה

טייג,ללאבותומכיסעצמסהסאשרכינון ,אומה-זתשלכמזינה-רבנות

המושמעתהטענההיאהאמורלבלבולהרווחותהזוגמאותאחת

מעגנתארצות-הבריתחוקתכי ,ואורגזרובינשטייןיזיעלכולל ,רבות

שחוקתהיאהאמת ,אופייניתטעותזו , l"סהמזינהמןהזתהפרזתייאת

ואת ,המזינהמןהזת)(לאהכנטייההפרזתאתמעגנתהרביתארצות-

אתמחייבתוממילא ,למזינה)(ולאללאוסזתביןההפרזה)(לאההבחנה

בטטמההמובעלרעיוןזההזהכלכיהזעההאזרחות,עסהלאומיותזיהוי

ביוקרהעוליסובורותבלבולשלתוצאההיא "המזינהמןהזתהפרזתיי

בארצות-כילטבורואורגזרובינשטייןאתלמשלמביאזהבלבולרב,

מיעוטיסבהשישהיאהאמתאולס , llלאומייסמיעוטיסישנסהברית

לאותונוטפתזוגמהלאומייס,לאאך ,זתייסאוקהילתייס ,אתנייס

החלטותלקבלהמחוקקיסביתאתלהביאשהניטיוןהזעההיא ,בלבול

בזמוקרטיהלרצוןביטויהוא "יהוזימיהוייהשאלהבענייןיותרלירבליות

מתקזמתליברליתשבזמוקרטיהכמובן,היא,האמת ,מתוקנתליברלית

זתבשאלותהלכהלפטוקקיסהמחוקמביתלזרושהזעתעליעלהלא

מצזיקיסאלובניטיונותהתומכיסקהילתיות,פניסבמחלוקותולהכריע

כיאפואעולהכלל,זתאינההיהזות "עבורס"שבטענהעמזתסאת

שהסוכןזתהיאהיהזותשעבורומיעלעמזתסאתלכפותמנטיסהס

 ,אנטישמיתזהיינו, ,יהוזיתאנטיזתיתכפייהלהנהיגמבקשיס

זתכיהזעההואבישראלהיהזותכלפילעוינותמרכזימניע

גסלהישאך ,יסאישושישזולזעה ,בהכרחמתנגשותוזמוקרטיה

מהחברהזתיתיותרבווזאי ,זתיתהחברהבאמריקהחותכות,הפרכות

חילוניתיותרובווזאימובהק,באופןחילוניתהמזינהגסשס ;הישראלית

אלא ,לזתמנוגזתאועוינתשהיאזהבמובןלא-הישראליתמהמזינה

הקוזש,בתחוסמלפטוקונמנעת ,החולתחוסעלמופקזתשהיאזהבמובן

טיתקרזמויותרובווזאי ,במובהקטיתקרזמוהיאארצות-הבריתכןעל

שהרי ,זואתזולאהוזואףלטבוליכולותקרטיהוהזמוהזתוכךמישראל,

זת,חופשהמבטיחהיחיזיהמשטרהיאקרטיההזמו

הישראליתהתשובהבשלוס?והזמוקרטיההזתחייסתנאיסבאילו

בגללהסהקשייסכל(וכיביניהןשלוסישתנאיבכלכיהיאהגלויה

קרטיהוהזמוהזתכיהיא ,זאתלעומת ,המוצנעתהתשובה ,)"הקיצונייסיי

כלומר ,הנכונההזתיתבהשקפהאו ,בזתיזגלושהכולבתנאיבשלוסיחיו

עשויכזהזיון ,בבעיהפתוחציבוריזיוןבפניהזרךנחטמתבכך ,שליבזו

חיותוזמוקרטיהשזתהיאהאמתוכי ,שגויותהתשובותשתיכילהראות

ההשתייכותאוהזהותביןההבחנהעקרוןנהוגיסכאשרורקתמיזבשלוס

 ,מזה ,האזרחותעלהלאומיתהזהותהעמזתאתהכולל ,והזתיתהלאומית

מזה,הזתית,הרשותביןהפרזהיזיעלזוהבחנההממטזוהעיקרון

הציוניתהעמדה .ד

האמונהמןיותרעמוקהכאןהנזוניסהעקרונותלצמזבישראלההתנגזות

כביכול ,הציונותמןהואנוטףנימוק ,היהזותמן(הכוזב)הנימוקבאמיתות

אלא ,הסהיפוכיאתותובעתאלולעקרונותמתנגזתהיהוזיתהזתרקלא

 ,האמוריסהעקרונותלשניההתנגזותלא :הפוכההאמת ,כךהציונותאף

הציוניתהפרוגרמהשלהפינהאבןהיאלקיימסהזרישהזווקאאלא

פרוגרמהלפימזינית-לאומית,בנורמליותברורותתמכהאשרהמטורתית,

ולהשתייךוהזתיתהמזיניתהרשותביןלהפריזהיהוזיסמזינתעלהיהזו

 ,יהוזיסיהיוזואומהבנישרוברבורהיהאמנסאזרחיה,כלשללאומה

יהוזיסלהששייכיסמשוס ,אומה-קהילה-זתהיאכיהזברפירושאיןאך

להכירישראלעלהיה ,זותכניתלפי ,בהשנולזואואליהלהגרשבחרו

א,"ע ,קיאכתוטת,

לה,הנלווהוהטקסט 29שולייםהערת 41בעי , 1הערהלעילואורג,דרובינשטיין 10

היומרהנגזכראיההאמריקניותהרשויותשלהמרוביםהזתייםהסממניםנחשביםבישראל 11

אינהארצות-הרביתשכןהאמור,לבלבולזוגמהזוהילמזינה,זתביןלהפרזההאמריקנית

למזינה,כנסייהביןאלא ,למזינהזתביןמפריזהאיהכיטוענת
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ועלהחדשה.לאומהלהשתייךשלאלבחוריהודיכלבזכותמראש

 ,מושבםבארצותלהישארשיעדיפואלוגםכיואמרהרצלהוטיףכך

הלאהאזרחיםהיוזותכניתלפייהודית.מדינהמקיוםליהנותיוכלו

אמרכךועל .בכך)ירצו(אםלאומהלהשתייךהםאףאמוריםיהודים

תהיינהלאככללאךמלאות,זכויותבעליאלויהיושכפרטים ,בוטינטקי'ז

לשלולאלא ,אתניתייחודיותלשלולהתכווןלאבכךזכויות.שוםלהם

ביןלהבחיןהיינו, ,מדיניאולאומימעמד-קהילה!מכל-הקהילהמן

התפתחותלפניחיהואהלאום.לבין ,הלאוםאתהמרכיבותהקהילותכל

ומוטלמייהודייהיוהמדינהנשיאיכיהציעהואזאתובכלהפלורליזם,

עלבתוקףעמדוהראשוניםהציוניםהדתייםהמנהיגיםאפילולחלופין!

חילוניתהייתהשהיאמשוםהציונית,לתנועהוהצטרפוהנורמליותרעיון

להצילמדינההקמתהייתהומטרתהמשיחית,יומרהכלחטרת(כלומר

הםבכךגםכזו.שתישארמפורשובתנאיהגויים)בהטכמתהיהודיםאת

לצוקבהתייחטותאותההצדיקווהם ,מהמטורתמטוכנתטטייהראו

 .! 2העתים

היהדותשהןהרעיוןמושרשבמקומם .בישראלמוצנעיםאלהדברים

ואימוץהנדוניםהעקרונותשנישלדחייתםאתמחייבותהציונותוהן

זמןנולדזהמיתוטהחדש.הציוניהמיתוטהואזהרעיוןהיפוכיהם.

הציוניתהתכניתנגדראקציהמהווהוהואהעצמאות,הכרזתלאחרקצר

 ,היהודיהעםמדינתהיאישראלכיהמעורפלתבטטמהעיקרו .! 3המקורית

האומה-דתשלהמדינה-רבנותהיאשישראל ,כזכור ,הואהמדויקשפירושו

הגאולהאלבדרךומרכזיחיוניבינייםשלבהיאישראל ,היינוהיהודית,

דודמלכותחידושמלא,גלויותבקיבוץהואששיאה ,הדתית-לאומית

מטתייגיםהחדשהציוניבמיתוטהדוגליםמןרביםאמנםהמקדש.והקמת

וכאשראםגםאותהמחייבהאמורהמיתוטאךזו,מתכניתנחרצות

 .! 4ומאודםנפשםבכללהמתנגדיםבוהדוגלים

מדינה-רבנות-אומה-קהילה-היאישראלשלפיו ,החדשהציוניהמיתוט

המושגושלהלאומיותרעיוןשלהמודרניהמדיניהמובןאתאףנוגד ,דת

היהודיתהלאומיתוהתנועהאומהאינוהיהודיהעםזהבמובןאומה"."

יהודיתאומההקמתדרשהשהיאבכךשהתבטאמהלכ,ךמודעתהייתה

נהוגשהיהבמובןהקדומה,בתקופהאומההיוישראלבניאמנםחדשה.

טולידריותרגשהדורותכלבמשךשלטהתפוצותיהודיבקרבואמנםאז;

ישראל;כנטתבתורהידועלקולקטיבהשייכיםשלהיום,עדהקייםחזק

אךהמטורתי.במובןאומהישראלכנטתעללהכריזכדידינראהובכך

 ,המדיני ,המודרנילמובןאלאהמטורתי,למובןלאמתייחטהמדיניהדיון

או ,משותפתמדינהאזרחיהםאחתאומהבנישלפיוהאומה,מושגשל

להיותמשותףרצוןמתוך ,מדינהשלהקמתהלמעןלתנועהשותפים

רואיםואינםאומהאינםהעולםיהודיזהמובןלפילכשתקום.אזרחיה

ובניטיוןהזאתהעובדהבהכרתהחלההציוניתהתנועהכאומה.עצמםאת

העולםיהודיכי ,בישראלהרווחתהטענהנורמלית.יהודיתאומהליצור

שלהמטורתיהמובןביןהשיטתיהבלבולעלמבוטטתאומה,מהווים

ויתורזובטענההדגילהמהווהממילאהמדיני.המודרני,וזה ,אומה""

 .! 5המקוריהציוניהרעיוןעלגםוממילא ,נורמליתלאומיותעלגמור

בכוחהמהכרהנובעאחדבלאוםהמדינהאזרחיכלאתלכלולהצורך

המודרניתהמדינהשלהעצוםבכוחההלאומית,הטולידריותשלהעצום

באחריותהנובעהחיוניבצורךוממילא ,המודרניהלאוםבידיכמכשיר

במטגרתרקטבירהבדרגהזהצורךלטפקניתןכיגםמוטכםמדינית.

עםלאומיותהמזהותבמדינותרקלאמור,הנורמלית,מדינת-הלאום

רקכלשהי.אחרתאתניתהשתייכותעםולאהדתעםולאאזרחות,

ישראלהתעלמותטבירה.מדיניתאחריותבכללאפשריתכאלהבתנאים

 ,למשלכך,המודרנית.הלאוםמדינתשלמטולפתבהצגהמתבטאתמכך

רב-כמדינהארצות-הבריתאתמציגיםבישראלהאזרחותלימודטפרי

בהשיש ,כזכורהיא,(כשהאמתרביםלאומייםמיעוטיםעםלאומית

נורמלית.כמדינת-לאוםישראלואתאתניים)מיעוטים

בכךגםהמטורתיתהציוניתהתכניתאתנוגדהחדשהציוניהמיתוט

היהודיתהבעיהפתרוןשהיאמטרתה,אתלהגשיםאפשרותמונעשהוא

הציוניהמיתוט ,למשלהעולם.אומותלביןהיהודיםביןשלוםוכינון

דרכים.בשתישלוםיזמתלנקוטישראללמנהיגותמאפשראינוהחדש

לדון IIמנדטהמדינהלראשיאין IIשהרעיוןאת ,כזכורגורר,הוא ,ראשית

בקיומהדוגלזהמיתוט ,ובנוטףשנית, .הגלויותלקיבוץעדקבעבהטכם

בקיומהדוגלהואשבואופןבאותו ,הערבית-מוטלמיתהאומה-שפה-דתשל

הפלטטיניתלאומהמתכחשהואממילאהיהודית.האומה-קהילה-דתשל

המיתוטמונעממילאהישראלית.לאומהמתכחשהואשבואופןבאותו

אלאאומות,שתיביןכטכטוךהישראלי-פלטטיניבטכטוךלהכירמישראל

פתירבלתישהוא ,לאיטלאםהיהדותביןגדולמטכטוךחלקבטכטוךרואה

הציונותשלמרכזיותמטרותגםהםושלוםאחראיתמדיניותבעיקרון.

 ,היאיטודערכיעלההגנהאומה.כלשלבחייהיטודערכיוגםהמטורתית

המתבטאיםכלשמטכימיםכפי ,בחוקההמרכזייםהצרכיםאחדכזכור,

אתרקלאתשלולהחדשהציוניהמיתוטעלהמבוטטתחוקהכןעלבנדון·

 ,היהודיתלדתהכבודאתרקולא ,ופוליטיתדתיתולחירותלשוויוןהטיכוי

ולשלום.מדיניתלאחריותהתקווהעצםאתגםתשלולאלא

לפופוליזםרטיה Pדמוביןה.
 ,בעדובנימוקיםהחדש,הציוניבמיתוטבישראלביקורתידיוןהיעדר

הדיוניםכלאתגםמאפייןזהדבר .טוטליהואלו,ובחלופות ,נגדובנימוקים

לישראלחוקהעלבדיוןהתומכיםומדאיגה:מוזרההתוצאההחוקה.טביב

מדיוןבקפידהנמנעיםהםאךיטו,דשאלותעללהשיבעליהכימטכימים

הגורפתההימנעות .! 6זהבמאמרשהוזכרואלודוגמתעצמןאלובשאלות

מעגלזהועצמו.המיתוטמוצדקשבהןהצדקותבאותןמוצדקתמדיון

כן.לעשותלךאומראניכי ,טמכותיאתלקבלשחובתךהטענהכמוטגור,

פחות.לאהקונצנזוט,בשםבישראלמושמעתזוטענה

בלבזו:היאהביקורתיהדיוןאתלאטורהקונצנזוטמןההצדקה

היותהיהודי.העםכמדינתישראלמדינתשלכינונהעקרוןניצבהקונצנזוט

חותרבקונצנזוטביקורתידיוןכינראה ,קונצנזוטללאדמוקרטיהואין

הקונצנזוטכיהטיעוןכגון ,נוטחיםכמהזהלטיעון .הדמוקרטיהתחת

כיהלאום;בנישלביותרהרבהמטפרעלהמקובלותהדעותאוטףהוא

ביקורתכי ;הטכמהעלכלומרזו,דעיםשותפותעלעומדתהדמוקרטיה

ביקורתוכי ;אותהומעודדתאי-הטכמהמבטאתמחלוקת)גם(כמו
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נוסחקיומה.אתומסכנתאושיותיהתחתחותרתבדמוקרטיההקונצנזוס

בדמוקרטיה.לזלזולביטויהיאהקונצנזוסביקורתכיהטענההואנוסף

שישהכבודבסיסעליסודובשאלותבבעיותדיוןהשוללהנימוק

 ,זאתעסקונצנזוס.ואףישר,שכלשלממעמדנהנההקונצנזוסכלפילהפגין

שההנחהאלא ,קונצנזוסללאדמוקרטיהאיןאמנסומסוכן.מוטעההוא

והיאהיות ,אמתאינההסכמהעלמבוססתדמוקרטיהכיהנלווית

גס . 17לחלוק)ההסכמהעל ,לומרשנהוגכפי ,(אומחלוקתעלמבוססת

ביותרהרבהמספראשרהדעותאוסףהואהקונצנזוסכיהנלווית,ההנחה

היאכיהכרחכלשאיןמשוס ,ראשיתמפוקפקת. ,בומאמיניסאנשיסשל

במהלדעתאפשרותאיןעליהלחלוקאסורעודשכלמשוס ,שניתאמת;

והקונצנזוסהיות ,רלוונטיתאינהשהיאמשוסושלישיתהבריות;מאמיניס

של(כדרכסהבנוי ,חמתימוסדהואאלארביסשלאישיתדעהאינו

שישהואבדמוקרטיהיסודעקרוןפשרה.עלכללבדרךחברתייס)מוסדות

כללא ,לביקורתמזמיניסואףתמידפתוחיסחברתייסמוסדותלהחזיק

הקונצנזוס.כדוגמתחשוביסחברתייסמוסדותשכן

היא .אנטי-דמוקרטיתהיאהקונצנזוסאתמלבקרלהימנעהדרישה

 ,זההואהגדולהקושיעריצות.שלסוגשהואלפופוליזסביותרקרובה

הקונצנזוסמןחלקנעשהבעצמוהקונצנזוסאתלבקרשאיןשהעיקרון

 ,הפופוליזסמתמסדשבההדרךבדיוקזוהיטאבו. ,מקודשנעשההואוכך

עסאותולבלבלמאפשרוזה-לעריץזקוקהשאינהלעריצותונהפך

יידמוקרטיהנקראהפופוליזסכןעלמופלגת.דמוקרטיהואף ,דמוקרטיה

 . 18 "טוטליטארית

באורח ,להחליטהיינו ,דמוקרטיבאופןלהתאבדיכולהדמוקרטיה

היאקורהזהדברשבהביותרהנפוצההדרךלעריצות.להיהפך ,דמוקרטי

זוסכנההקונצנזוס.אתלקדשישכיהפופוליסטיהעיקרוןקבלתתוך

תרופת .מופלגתכדמוקרטיהנראהשפופוליזסמהסיבהבמיוחדגדולההיא

והפיכתוכלשהורעיוןקידוששלסוגכלנגדגסכמו ,לפופוליזסהנגד

מעוגןזהרעיוןלטעות.מועדיסשכולנוהרעיוןהיא ,מביקורתלחסין

בחוקההתיקוניסמוסדשלבצורה ,האמריקניתבחוקהיסודכעקרון

צריכהכמהעד :השאלהאפואעולהשלה).האריחלקאתיס(התופס

כימוסכסולשינוי?לתיקוןמכ,ךויותר ,לביקורתפתוחהלהיותהחוקה

אףאו ,עצמההחוקהמןחלקלהיותזולשאלההמקובלתהתשובהעל
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