
מסה

סבירסקישלמה

ודפוסי-חשיבהדימוייםישראליםאצלכיוםמוצאיםשאנומפליאזהיןא
ולדפוסי-לדימויים .העברשלהיהודיתהקהילתיתבמסורתשמקורם
עלמדברהואכאשרערדעמוסהסופרהנראה,כפימתכוון'אלהחשיבה
הרריהביןמבחיןערדכיום.ישראלאתלדעתוהמאפיינתהשבט""הוויית

מורשתבעליבני-חוריןחבר-אנשיםהוא"עם :כךשבטשלהרריהלביןעםשל
כלעלוהתרבותיתהלשוניתמורשתםבמסגרתבמשותףלחיותהבוחריםמשותפת,

רדת,דםקשריביניהםהמקושריםאנשיםשלמהודקגרשמעיןהואשבט .גווניה
עמ' ,ו 979פועלים,ספריתת"א,התכלת,באור(ערד,ומיתוס"גורלפולחן,לידה,

מתמדתאינטימיתחמימותיוצרתהזאתהשבטיתהתחרשה ... " :מוסיףוהוא .) 140

התחרשההיא :ומבחילהומטרידהמיודעתהיאולעתיםומנחמת,נחרצההיאשלעתים
ההוויהשלמורשהכמרבןהיאדרשבטית).הרריה 153(שם,לזה'זהערבים'כולנושל

לדבררןלהפוךערד,לדבריחיתה.אמורהדרמורשה .המסורתיתהגלותיתהקהילהשל
קרה,כךשלאאלאהעצמאית,היהודיתהמדינהשלהקמתהעםהעברמןרחוק

דבריםאמר(ערדהיהודיתהררית-השבטשלחדרהבארץלדבריומתרחשתולמעשה
 :הערבים)כלפימדיניותהבגללי-שראלשלהבינלאומיבידודהעלדירןבמסגרתאלה
 ).ס.ש-שליליבעיקרדבר-מה,עלחדרה(הישנות.רצדיבמעיןמתרחשעינינולנגד
המיתוסיםחיקאליהודיים,רפלכסיםאללשרבחדקהמגמהיש ...עמרםשבטי

מחנות-הנרדפים(ואתאחרות-הנרדפיםאלישכון:לבדד'עםשלהחמימים-עמומים
והמזיגההעצמייםוהרחמיםהצדקנותאלזאבים:שבעיםביןכבשה'שלהחשאית)
 . ) 14 7(שם, " ...התנשאותעםבכיינותשלוההיסטוריתהנושנההיהודית

המאמץמןונסיגהבעבר,קייםשהיהחברתידפוסאלחדרהאלהבכלרואהערדעמוס
בשבירכאןנופלערד .שם)(שם,העמיםככללעםאותנולהפוךהציוניתהתנועהשל
במרבן"עם"להיותך.בכהופךמדינהלוש"ררכש"מיכלשעל-פירהמיתוסשל

היא"עם"שלהמערביתההגדרהשעל-פירהמיתוסתרצו,אם(אר,המלהשלהמערבי
חדרהאיננהערדמדברעליההשבטיתההוויהלמעשה, .היחידה)ה"נכרנה"ההגדרה
היהודיתהמסורתיתבקהילהשהתגבשהמרשרשתמסורתשלהמשכהאלאאחורנית
 .בגולה
למכבירמצרירתאלהמסורתייםדפוסי-חשיבהשללהמשכיותםנוספותראיות

אללהתייחסכדי"מדינה"במושגהשימושעצם .שלנרהסטודנטיםעםבראיונות
המדינהעם"הבעייהאררעה",כל-כךלאמדינה"אנחנובנוסחהישראלי,הקולקטיב

"המדינה :המסורתיתהיהודיתהקהילהשלמורשתלדעתי,הוא, " ...שהיאהזאת
המאורגנתהיהודיתהחברהחיתההקהילה .שלנר""הקהילהבמקרםבאשלנר"
שלהמבודחיםכדבריו(אר,היוםשלהמאורגנתהיהודיתהחברההיאהמדינה ;בעבר

הקהילהקטנה,[עיירה'שטעטל'ליהודיםהיה"פעםבארץ'שהתארחאנגליסוציולוג
שלאידישאית[צררה'סטייטל'להםישוהיוםאירופה]מזרחשלהטיפוסיתהיהודית
באנגלית]).מדינה'סטייט:המלהשלהקטנה
בראיונותהמרבעתלתפיסההמקררהנראה,ככלגם,היאהיהודיתהקהילתיתהמסורת

הכלכלה,מעלהחברה,מעלעומדתבישראלהמדינהכאילושלנרהסטודנטיםעם
הכללשלהארגוןחיתההמסורתיתהקהילה .השוניםהקבוצתייםהאינטרסיםמעל

 .היהודיםכללשלהאינטרסיםאתולממשלייצגהיהוייעודהנתרן'ביישובהיהודי
במקרם,היהודיםשלהישיבהזכרתלהבטחתשדאגהדרהיאהיהודיתהקהילה
שלהרוחנייםהצרכיםלמילויהשלטונות,בפנילייצוגהכלכלי,הקיוםמקררלהבטחת

חיתהלאפנימיתמעמדיתחלוקהבהיעדר .רווחתםולהבטחתהקהילהחבריכל
הקהילהמנהיגות ;הכללשלנציגהאלאמסרים,מעמדשלנציגההקהילהמנהיגות

אשרדרקהילתיתתפיסה .הכלליהקולקטיביהאינטרסשלהארגוניתההתגלמותחיתה
חושביםשלנרשהסטודנטיםלכך'הגורמתהיאהיהודיהקולקטיביכרוןבדהשתמרה

היא ;בחברההפועלותהשונותולקבוצותלמעמדותמעלהעומדגרףכעלהמדינהעל
המעמדותשללהיווצרותםהאחראיתדרהיאהמדינהכאילושלהםלתפיסההגורמת
שללהזדהותולארל"טערירת",ל"לחצים"הסטודנטיםמייחסיםאותר(תהליךבארץ

בחברהאחרארזהמעמדארקבוצהשלהאינטרסיםעםהמדינתיהמנגנון
יחסלאשרהגרףגםהיאהמדינהכאילושלהםלתפיסההגורמתדרוהיא ;הישראלית)

כאמור,בעיניהם,מהורההיא(שכן,בישראלהמעמדיתהחלוקהואתאי-השוויוןאת
שהיאהדעתעלמתקבלזהאיןרעל-כןהכללי,הקולקטיביהאינטרסהתגלמותאת

יהודים).ביןמעמדיאי-שוויוןשלקיומועםתשלים

הגורמיםאחדגםהיאהיהודיתהקהילתיתהמסורתכילהוסיף'ניתןהקשרבאותו
כאלבישראלוהעדתיהמעמדיאי-השוויוןאלשלנרהמרואייניםשללהתייחסותם

הדימויהואשלנרהסטודנטיםשלדרלתחושההמיידיהמקרראמנם"חידוש".
הגבוהההמידהכיספקאיןאולםטרום-המדינה.שלהיישרביתהחברהשלהשוויוני

לתחושתהםגםתורמיםהמסורתיתבקהילהששררושוויוניותושלאחידותשל
מאבקים-אחריםעמיםאצלכמר-היולאהמסורתיתבקהילהה"חידרש".
שלוסמליםדימוייםמושגים,גםנוצרולארעל-כןבין-עדתיים,חיכוכיםארמעמדיים

אתהמנתחומדינה,חברהקמפוס,הספרמתוךלקוחלהלןהמובאהפרק *
שערךראיונותעל-פיבתוכה'הכוחותויחסי-הישראליתהחברהמבנה

 , 1972173בשניםהחיפאיבקמפוסשפעלהקבוצת-סטודנטיםעםהמחבר
קבוצתזכתהממנהשכתוצאההסטודנטים,לאגודתהבחירותמערכתבעת

הקולות.במרביתהשמאליותהנטיותבעלת"יש"
ירושלים."מפרש",בהוצאתבקרוביופיעהספר

46 

בחברהכאלהמצביםשלובניתוחבתיאורלשמשיכוליםהיואשראי-שוויון
ימינו.שלהישראלית

שלנרהסטודנטיםשלתפיסתםאתלהסבירגםעודרתהיהודיתהקהילתיתהמס:,רת
שנתנוהתשובהבנוסחהמדינה,שללטיפולהנושאהיאחברתיתבעייהכלכאילו
המדינתיהמנגנוןהוקםבהןבארצות ." ...המדינהשרב"אחה, :השאלותמןלרבות
במאבקיםפעילותולוותהמסריימים,תפקידיםמילויולצורךמסרייםמעמדעל-ידי
התנגדואשראלהעםארבענייניהם,המדינהלמעורבותהתנגדואשראלהעםחריפים
המסורתעלנשעניםאנובהבישראל' .חדשיםלתחומי-פעולההמדינהלחדירת

כאלהמדינהאלמתייחסיםאנורבה ,"לזהזהערביםישראל"כלשלהקהילתית
נראיתספציפיים,קבוצתייםאינטרסיםהמקדםמנגנוןכאלולאהקולקטיבהתגלמות
מעברמתבררכאשרגםוזאתמאליה,מובנתחברתינושאבכלהמדינהשלמעורבותה

הכוונותאתנוגדואףיעיל,לאכושל,הואהמדינהשלטיפולהכיספק,לכל
המוצהרות.

האישיותיתההתייחסותאתלהביןלנרעודרתהיהודיתהקהילתיתהמסורתלבסוף'
המררייאניםנטרבישראלהמדינהאלבהתייחסםהמדינה.אלהסטודנטיםשל

אלההיוהראיונותבעת-בראשההעומדיםאישיםשלקטןמספראללהתייחס
.כאשרבגיןאתבעיקרמזכיריםהיוכיוםכילהניחיש ;כללבדרךוספיר,דייןגרלדה,
עלובעיקרהעבודה,במפלגת"הגרש"עלהתמקדוהםבמדינהכוחמרקדיעלדיברו
הםזאת,לערמת .ספירכגרןהמדינה,מראשיגםשהיובגושמרכזייםאישיםאותם
המשרדיםשלהפקידות-המדינהשלהגדולהביצועיהמנגנוןאללהתייחסמיעטו

רכיר"ב.המורות,השופטים,המשטרתית,הקצונההצבאית,הקצונההממשלתיים,
אינטרסהמגלמותהקבוצותכאחתעל-ידםהוזכרהלאהממשלתיתהביררקרטיה

השלטון.שלממשיכחלקהוזכרהלאגםוהיאבארץ'האזרחייםבחייםעצמםמשל
משהןיותרהיהודית,הקהילתיתהמסורתמןנובעותאלותפיסותכילי,נראה

הקהילהכמנהיגינתפסיםהמדינהראשיכיום.בישראללאשררוהמצבאתמשקפות
מנגנוןשלכראשיוולא-ערדעמוסשלבדימויולהשתמשאםהשבט","ראשי-
w כפיואינטימי.כישירנתפסכולההקהילהלביןבינםהקשר .ומנוכררחוקלטרני

הקהילה.מחבריאחדכלשלישיריםכנציגיםנתפסיםהם ;המסורתיתבקהילהשהיה
עלדיברולו :הביצרעי-ביררקרטיהמנגנוןאלההתייחסותהיעדרגםמכאן

כפיהשיפוטית","הרשותעלאוהמבצעת","הזרועעלאו"הביורוקרטיה",
ביןהחוצץגוףשלבקיומוהודרכאילוזההיהבארצות-המערב,אנשיםשמדברים

קירםמישורבעלשלטונימנגנוןשלבקיומוהודרכאילוזההיה ;ראשיהרביןהקהילה
יודעיםאינםשלנושהסטודנטיםאומרזהאין .משלעצמואינטרסיםובעלעצמומשל
בלתי-הואזהדבר ;קיומואתמכחישיםשהםארממשלתי,מנגנוןל_שקיומו_על

שהתפקידיםאלאזה.ממנגנוןחלקהואחמישיארעיהרבמועסקכלבהבארץאפשרי
ולאקהילתייםכתפקידיםהנראה,ככלנתפסים,השלטוניהמנגנוןבמסגרתהשונים

צה"לשלהקצונהעלבארץלדברקשהייתכן .ומרוחקמנוכרמנגנוןשלכמרכיבים
יותרנתפסיםהקציניםשכןהלטינית,אמריקהבנוסחכתכעלאוקבוצת-אינטרסכעל

עללדברקשה ;השבט")כ"לרחמיערד'שלדימויועל-פי(אר,יהודים"כ"קצינים
עצמה,משלפוליטיות-חברתיותמגמרתבעלתשכבהכעלהבכירה""הפקידות

במשרדיםהבכיריםהפקידיםשכןשונות,בתקופותגרמניהאוצרפתבנוסח

קשה ;הכללענייניעלהממוניםהקהילהכפקידיהנראה,ככל ,נתפסיםהממשלתיים
בעולם,רבותארצותבנוסחהשלטונות,בידימכשיר-דיכויכעלהמשטרהעללדבר
הנורמותמןחריגותמניעתעלהממוניםיהודים""שוטריםהריהםהשוטריםשכן

 .הקהילתיות

 :בהורהשלנרהחשיבהדרכישלמחודשתבחינהנערוךהבה
והאחדותהסולידריותלתחושותתורמתהקהילתיתשהמורשתספקאיןאחד,מצד
שלעתיםמתמדתאינטימית"חמימותערד'עמוסכדבריויוצרת,בארץ'היהודיםבקרב
בעתובמיוחדקולקטיבי,גיוסבעתותעודרותאלותחושות ;ומנחמת"נחרצההיא

 .מלחמה

במסורתהמעוגניםבמושגיםבישראלהמדינהעלחושביםשאנוהעובדהשני,מצד
אתהופכתאינהבאירופה,שניםמאותבמשךשהתפתחהכפיהיהודיתהקהילתית

להנהגהבישראלהמדינהאתאוהגיטר,בנוסחיהודית"ל"חברההישראליתהחברה
קטנותקהילותשלאוסףאיננההישראליתהחברה .הגיטרבנוסחקהילתית

בכלהעוסקתשלמהחברתיתיחידהאלאהרן'באמצעותעסקי-תיורךעלהמתקיימות
שלגבוההמידהבעלתקהילהאיננההיא ;הקפיטליסטיהעידןשלהפעילויותמגורן

עלהשליטהבהמעמדיתחברהקפיטליסטית,יחידהככלאלא,ושוויוניות,אחידות
כמרשלא .בלתי-שוויוניתהיאהתגמוליםרעלוהייצורהפיתוחתהליכיעלההון'
שכןאחיד,כלליאינטרסמגלמתאיננהבישראלהמדינההמסורתית,הקהילההנהגת
עוסק,המדינתיהמנגנון-רעודזאת ;הביטחוןבתחוםאלאקייםלאכדהאינטרס

הקפיטליסטיהפיתוחשלובוויסותבפיקוחבהכוונה,ימינו.שלהארצותבכלכמר
ודורדורבכלוכייצורו-מחדשבגיבושומרכזיתפקידהמדינהממלאתכדי-כךותרן
השימושיכולהדברים'פניהםאלהכאשר .הבלתי-שוויוניהחברתיהמבנהשל

ניתוחמלעררךבעדנולמנועהעבר)(-מןשרנהחברתיתבהרריההמעוגניםבמושגים

השימוש-מכךגרוע .משתתפיםאנובהםהחברתייםהתהליכיםשלמציאותי
אלהאתמשרתשהואתוךנחרצים.שינוייםלמעןפעילותלמנועיכולאלהבמושגים
 .הקייםהמצבמןביותרהנהנים

לאלהמנוגדיםארשוניםשלהןהאינטרסיםאשרקבוצותכאשרבמיוחדבולטזהדבר
ארזכויותיהןלמעןלמאבקיוצאות .כמנגנרןהמדינתיהשולטותהקבוצותשל

העם".את"מפלגותארהמדינה"את"מחלישותשהןבכךומואשמותשאיפותיהן,
עללשמורהחייבתהיהודיתהקהילהשלהדימויאתהעברמנבכימעלהדרהאשמה
שלבהקשרמועליתהיאכאשר ;ולהתקייםלהשירכדירסרלידר:רתפנימיתאחדות
זכריות-נגדהנלחמותכקבוצותלאלשינויהשואפותהקבוצותאתמציגההיאימינו,
הקהילה.אחדותעלהמאיימותכקבוצותאלא ,ספציפיותשולטותקבוצות_שלהיתר

 .וקיומהשלמרתה
 :רביםבמקריםלמצואיכוליםאנוהקהילתיתבמורשתזהמעיןשמרנישימוש
פורשים','"ארגוניכרנורהלח"יהאצ"ל-(לדוגמהפוליטיותתנועותן_בימאבקים
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שהיוהיישובמוסדותעל-ידיגונוהם ;הקהילהמןפורשיםשלדימוייםשהעלהכינוי
דהיינו,המאורגן","היישובשלמותעלשמאיימיםכמיהעכורה,תנועתכשליטת
המפלגהעםכהתמודדויותגםשונותכתקופותהועלודומיםדימויים ;הקהילה

(צורתיותרטוביםושכרמעמדלמעןעוכריםארגונישלמאבקים ;הקומוניסטית)
"המדינה"את :לכ;נשיםכגרונה"המדינהאתמחזיקים"הם :היאכיותרנפוצהגינוי

וחילונייםדתייםכיןמאבקים ;הספציפי!)המעסיקאתולא-הקהילהאתדהיינו,
כאיוםקרובותלעתיםמוצגקוו"ה"סטטוסאתלשנותהצדדיםמןאחדכלשל(בסיון

והמדינה").העם"שלמותעל
כל-אימתנעשהוהמדינה"העם"שלמותכמוטיבציני,ואףכמיוחד,שמרנישימוש

שלבסיוןשכלמכיוון-ציניעצמית.כמסגרתלהתארגןמנסיםכישראלשמדוחים
המדינתיהמנגנוןעםכהתמודדותלמעשהכרוךמצבםאתכעצמםלשנותמדוחים
חברתייםאינטרסיםמערכתעםאורגאניכקשרוקשוראשכנזים,שלכשליטהשהוא

 :זונקודהנבהירהכה .אשכנזיםשלכשליטהכרוכם,הם,גםהמצויים
הקמתהעםלהתגבשהחלהוא .-1948ככידוע,נולד,לאכישראלהמדינתיהמנגנון

תגובהמתוךיהודי-אירופהעל-ידיכעיקרההוקמהזותנועה .הציוניתהתנועהשל
מדינתיכמנגנוןמלכתחילהעצמהאתבנתההציוניתהתנועהשלהם.הקיוםלמצוקת
הציונית,ההנהלה(תחילה"ממשלה" :הקפיטליסטיהמערבארצותשלאלהכנוסח

(בנקמרכזי""בנקהציוניות),(הקרנותאוצר""משרדהסוכנות)!הנהלתיותרומאוחר
הסוכנות),יותרומאוחרהארץ-ישראלי,(המשרדמבצעת""רשותאנגלו-פלשתינה),

על-ידיהתנועות-מפלגות,על-ידיגםהוקמומדינתימנגנוןשלמרכיביםוכיו"כ.
פיתחוהדתיותגרתוהמפלהעכורהתנועת :כארץ-ישראלופעלוציוני-אירופה

 ;צבאייםגופיםהקימוהרויזיוניסטיתוהתנועההעכורהתנועת ;מערכות-חינוך
וכיו."כ. ;לשכות-עכורהקיימושונותתנועות

המפלגותמנהיגי :אחדמרכזימדינתילמנגנוןאלהכלאוחדוהעצמאותהכרזתעם
האצ"להפלמ"ח,ההגנה,אנשי ;ושרי-ממשלהחכרי-כנסתלהיותהפכוהקיימות
 ;האוצרשרלהיותהפךהסוכנותגזבר ;וצה"להביטחוןמשרדלהיותהפכווהלח"י
מנגנון .הלאהוכן ;המדינתיתהחינוךמערכתלהיותהפכוהתנועתיהחינוךמערכות
הוא-היישובכתקופתשהתגבשהאינטרסיםממארגאורגאניחלקהיהזהמדינתי

הקבוצתייםהאינטרסיםלכלהעניקהמדינתיהמנגנוןאותו.הזינו .והםאותם,הזין
עיגוןהשונות)המפלגותכיןכמוכן,כמותיים,הבדלים(תוךכתוכומיוצגיםשהיו
למנגנוןהעניקוהשונותקכוצות-האינטרסי_םואילווכיו"כ.מידע,תקציבים,חוקי,

וכיו"כ.כוח-אדם,מסים,לגיטימציה,תמיכה,המדינתי
להתארגןניסווכאשרהללו,ההתפתחויותכשוליעמדומארצות-המזרחהיהודים

הציונייםהארגוניםנאמר,כךשהרי,-העם"את"מפלגיםשהםכטיעוןנתקל
היהודים.כלשלהםהקיימים

היהכארצות-המזרחהיהודיהקהילתיהמכנהשלהיסודייםהמאפייניםכילזכורראוי
מזרחייםעוליםארצהלהגיעהחלוכאשרמכך,כתוצאהאירופה.שללזהדומה

גדולהיהודיתקהילהכקרבלהתקבלעומדיםהםכילהניח,יסודלהםהיהכהמוניהם,
אואורחיםיהודיםקהילותיהםאלקיכוזועצמםשהםכפידבר,לכלככני-קהילה

עקרונותעל-פיהחדשיםהעוליםפניאתקיבלומצידם,האשכנזים,גםפליטים.
שלהצרכיםלכלדאגהעצמועלקיבלהמדינתיהמנגנון :הקהילתיתהמורשת

כפרנסה.וכלהכשיכוןהחלהאחים-העולים,
זההיההמסורתית.הקהילתיתההנהגהמןמאודשונהמדינתימנגנוןזהשהיהאלא

ממארגאורגאניחלקהיווהוהואאשכנזים,שלכשליטהקפיטליסטימדינתימנגנון
המנגנוןשהושיטהעזרהכרוכם.אשכנזיםשלהםגםשהיוקבוצתיים,אינטרסים
כמושלאאלא-הקהילתיתהמסורתכרוחעזרההיתההמזרחייםלעוליםהמדינתי
אףואוליראשוניסיועמחסה,כמתןכאןמדוברהיהלאהעכרמןטיפוסיתכקהילה
חכרהשלמדינתימנגנוןשלסיועאלאלעסקים",להיכנס"על-מנתהלוואה

לחברות-תקציביתהזרמההיהלעוליםשיכוןמתןשלהמעשיהפירוש :קפיטליסטית
גםאלאהעולים,לשיכוןרקלאשהביאההזרמהוציבוריות,פרטיותשיכון

לתושביעכורהמתןשלהמעשיהפירוש ;חברותאותןשלוהתרחבותלהתעשרות
לאשהביאההזרמהוציבוריים,פרטייםלמשקיעיםהוןהזרמתהיהעיירות-הפיתוח

קונצרניםשלוהתרחבותםלהתעשרותםגםאלאלעולים,פרנסהלאספקתרק
רקלאהיההחדשיםלעוליםוסעדחינוךמתןשלהמעשיהפירוש ;תעשייתיים

רכיםאשכנזיםוגבריםנשיםשלכניסתםגםאלאלילדי-עולים,כתי-ספרשלהקמתם
השקיעכישראלהמדינתינגנון pהאחרות,כמליםלכן"."צווארוןשללעיסוקים

התעצםהואזהמסיועכתוצאהאךהמזרחיים,העוליםכקליטתרכיםמאמציםאמנם
הסיועהושטתעצםאיתר.קשוריםשהיוהאינטרסיםכלגםהתעצמוואיתרמאוד,

למזרחים,אשר .כארץהאשכנזיםשלהחכרתימעמדםשלולחיזוקולביסוסוגרמה
כענפילפרולטריוןמרביתםאתשהפכהעזרהזוהיתהאךעזרה,אמנםקיבלוהםהרי

השונים.המשק

כיןהשוויוןואתהאחידותאתמדגישהעכרמןהקהילתייםוהדימוייםהמושגיםעולם

יםומזרחאשכנזיםכיןאי-השוויוןכמימדילהמעיטנוטיםאנומכך'כתוצאה .יהודים
איתםשהביאול"נחשלות"אותםלייחסאוחולף","שלככהםלראותאוכארץ'

כיוםהינהישראללמעשה,.כארץלהםשהוגשהסיועלטיבולא-מוצאםמארצות
בומצבדהיינו'יהודים,כיןמעמדיאי-שוויוןקייםשכההיחידההיהודיתהקהילה

כשהםיהודים,עוכריםשלעבודתםשלהעודףהערךאתמקבליםיהודיםכעלי-הון
עוזרכוח-העכורה,אתמווסתועכורה,רכושחוקיהאוכףמדינתיכמנגנוןנעזרים

אי-כמיתוסנעזריםכשהםוכיר":נ,כלתי-שוויונית,חינוךמערכתעל-ידיאותולחדש
היהודים,מןחלקשלהגבוהמעמדםאתלהצדיקעל-מנתהמזרחיםשלהמודרניות

אחר.חלקשלהנמוךמעמדםואת
ודואגתהכללאתמייצגתהקהילהמנהיגותשעל-פיההיהודיתהקהילתיתהמסורת
העדתית.לכעייהפתרוןשתמצאכישראלהמדינהמןלצפותלנוגורמתלכלל,

כמערכתמרחיק-לכתשינויביצעהמדינתיהמנגנוןכהםמקריםידועיםלאלמעשה,
כתוצאההתרחשלנוהידועמשמעותישינויכל :כלשהיכארץהמעמדייםהיחסים
כרוכהכזאתהתארגנותכלהנמוכים.המעמדותכנישלהתארגנותיתמיוזמה

מערךכלעםאורגאניקשרכאמור,הקשור,המדינתי,המנגנוןעםכהתמודדות

כהתמודדותמזרחיתהתארגנותכלכרוכהכארץגם .בחכרההשליטיםהאינטרסים

חשובתפקירממלאכישראלהמדינתיהמנגנוןס~כותומאותן ,המדינתיהמנגנוןעם
 .יםהמזרחשלהחכרתימעמדםכקביעת

מואשמיםהקיים,המצבלשינויהחותרתמזרחיתהתארגנותעלשנורעכל-אימתאך.
ציניתהיאזרהאשמהכיאמרתיהמרינה".שלמרתעלרכ"אירםהעם"כ"פילוגחבריה
עלייתםושלהציוניתהתנועההתהוותשלהמיוחדותהנסיכותכגלל .שכן .כמיוחד

"עדתית"להיותמדוחיםשלהתארגנותכללמעשה,חייכת,ארצההמזרחיהודישל
עצמיותהתארגנויותיהודי-המזרחהקימולאלעיל.שתיארתיכפי"לאומית".ולא

 .מלאהארגוניתמערכתהקימולעומתם.האשכנזים,אכלכארץ'פעילותלצורך
שלהמאבקנסאתנושאותאחרותכארצותאשרמסגרותאותןגםכוללתזומערכת

(תנועתפועליםומפלגות(ההסתדרות)מקצועייםאיגודים :הנמוכיםהמעמדות

השלטתכמערכת-האינטרסיםהיטבמשולבות .כארץאלהשמסגרותאלאהעכורה).
התארגנותכללכן.חצוי.כלברקלהיעשותיכולההמזרחיםלמעןשלהןוהפעולה
-"עדתי"לכיווןכהכרחתפנהכארץהחכרהפנילשינוילגרוםשתרצהמזרחית
מדוחים,הםהעוכריםמרכיםכהםכענפיםעצמאימקצועיאיגודמזרחית.מפלגה

המזרחיים,המושכיםשלעצמאיתתנועהעיירות-פיתוח,שלארציתהתאחדות
וכיו"כ.

"כשלמותפוגעותאוהעם"את"מפלגותשהןכטענהכאלוהתארגנויותשלגינוייך
האינטרסיםכלועלהקייםהמדינתיהמנגנוןעלציניחיפוילמעשהמהורההמדינה",
פנילשינוימאבקהיהודית.הקהילתיתכמסורתשמרנישימושתוךכר,השלובים
החברתית-לאומית-היחידהנגראוהעם,נגדאוהקהילה,נגדמאבקאיננוהחכרה

קבוצותשלאינטרסיםנגדמאבקאלא-ישראל""מדינתהקרויהטריטוריאלית
 .המדינתי.כמנגנוןמשלטונןהנאת-יתרהנהנותספציפיות

מונעתהקהילתיתהמסורתשכהםנוספיםתחומיםשלושהעלכקצרהלעמודכרצוני
 .כישראלהמדינהמשמעותשלמציאותיתהכנהמאתנו

מאוחדתאחידה,יהודית""חכרהשראינו,כפיהיוותה,המסורתיתהיהודיתהקהילה
שלכת-זמננוכהתגלמותישראלמדינתאתראוהציוניתהתנועהמנהיגיוייחודית.

והעםהציונית"התנועה :כן-גוריוןכרכרי ;והייחודיהמאוחרהאחיד'היהודיהקיום

שלשחיוכה .רוטנשטרייךוכרכרי ;מלוכדת"אחדותמהוויםישראלומרינתהיהודי
מעמדוכעלעוצמהכעלקיבוצייהודיקיוםשייתכןההנחהשל"שלילההואישראל

כיעולה,אלהמדבריםארץ-ישראל".יהדותשלהיהדותעל-פיקיוםשאינוהיסטורי
בעלת-קולקטיביתכישותהיהודיהעםשלקיומועםמזוההישראלמדינתשלקיומה
ייחוד.

היהודיםלכיןכישראלהיהודיםכיןהיחסיםמערכתעלרכותמשפיעהזותפיסה
כמצוייםעצמםאתרואיםישראליהודיהעם.שלרוכואתעדייןהמהוויםכתפוצות,

היהודיהעםכעניינייותרחשובמקוםוכתופסיםימינו,שלהיהודיתההוויהכמרכז
עזרה-כתפוצותהיהודיותמהקהילותלעזרההצפייהנובעתמכאןכתפוצות.
ישראלשלחיזוקהאתרואיםהםשכןלהגישה,שמחיםמצידם. ,אלהשיהודים
הקהילתיהכללשליפהיישרםכמוכןהיאזועזרהכארצותיהם.מעמדםכחיזוק

הישראליםשלהנטייהשכגללהיא,הכעייהלזה".זהערכיםישראל"כלהמסורתי
הערכותאתהופכתהיהודיהעםשלהקיוםעצםעםישראלשלקיומהאתלזהות

נתוניםכגולהיהודיםהיוכהםמקריםידועים :לחד-סיטריתלעתים,הזו,ההדדית

להיותצריךומהסיועלהםלהגישאםישראלמדינתשלההחלטהכאשרכקשיים,
שללחיזוקתורםזהסיועהאםהשיקולמןכיותרמושפעתהיתההסיוע,שלטיבו

המגיעיםכרית-המועצותיהודיכישהתבררמרגעלדוגמה, .כך .לאאוהמדינה
המרינהמהםמנעהלישראל,ולאלארצות-הכריתלנסועכרוכםמעדיפיםלאוסטריה

הםגםשיפסיקוכארצות-הכריתיהודייםארגוני-סיועאצלהשתדלהואףסיועה,את

לאחראיראןיהדותשלכמקרהלאחרונה,גם,היתהדומההתיחסותעזרתם.את
כעיניהמגלמתשישראל,הנראה,ככלהוא,זוהתנהגותשלההגיון .השאהשלנפילתו
להשתתףהמוכניםלאלהרקסיועלהושיטיכולהכזמננו,היהודיהקיוםאתעצמה

כפועל' .כישראלגורלהמוכניםלאלהרקדהיינו'-כזמננוהיהודיהקיוםכמימוש
צמם.. vמשלמדינתימנגנוןליהודיםקםשכאשרהיאזוהתנהגותשלהמשמעות

הנתוניםליהודיםממשיסיועלהושיטוהמסוגלעצמיתטריטוריהעלהשולט
שלושיקולי-עוצמהעל-פיאלאלאומיים.שיקוליםעל-פילאפועלהואכקשיים,

ישראל.יהודיזה,כמקרה-ממשיאורגאניכקשראיתרהקשוריםאלהושלעצמו
"כלאלאלזה",זהערכיםיזשאל"כללומראיןכימינוכימסתבראחרות,כמלים

לעצמה".ערכהוישראללישראל,ערכיםהיהודים
והןהפנימיתוהאחידותהאחדותכגללהןייחודיתהיתההמסורתיתהיהודיתהקהילה

חכרהזוהיתהההלכה.עלמכוססהיהוארגונהמצוותשומריהיושחבריהכגלל
הקהילהשלכהמשךישראלמרינתשלהזיהוי .עצמהמשלייחודי"תוכן"בעלת

מופנותהאלוהציפיות .כיוםגםייחודיל"תוכן"ציפיותכעקבותיומעלההמסורתית
שככרכפינתפס,הואכאשרהמדינתי,המנגנוןאלכישראל.המדינהאלכדרך-כלל

שלנו,המדינתישהמנגנוןהיאהכעייההקולקטיב.שלהקונקרטיתכהתגלמותאמרנו,
אתאלאלהציעלואיןאחרות,קפיטליסטיותכחברותמדינתייםמנגנוניםכמו

עוצמתה"הגברתהחכרתי",הקונצנזוסעל"שמירההמשק","חיזוק :שלוה"תוכן"
והפלסטיניםככלל,הערכיםוכיןניננוהמתמשךהסכסוךכגללרכיו"כ.המדינה",של

על"שמירההכטחרני",למאמץ"תרומהכגון"תוכן"גםלהציעהמדינהיכולהכפרט,
"התנחלות".-הלאומית"האחדות
לחיי"תוכן"לצקתציפיותהמדינתיהמנגנוןאלמפניםאיןארצות-תבלכמרבית
המדינתיוהמנגנוןקיימות,כאלוציפיותהקהילתית,המסורתעקבאצלנו,החכרה.

ראשיושלהתוכניותואתעצמו,אתמעמירשהואכךעל-ידיאל,·לציפיותנענה
שלומיסטיפיקציההאדרההיאהתוצאההקולקטיב.חייכ"תוכן"השונות,כתקופות
ישעיהואמרזהכנדון .מאודמסריימותאחרותמארצותהמוכריםכמיזפדיםהמדינה

ולאספציפיתרבותי-רוחניתוכןלושאין-עוכשרקיומוהעמדת"כי ,ליכוכיץ'
תמציתזוהיהשלטון,מנגנוןעלז"אהמרינה,על-ספציפיאורח-חיים

 .הפאשיסטית"האידיאולוגיה
 ~כישראלהמדינהשלוהמיסטיפיקציהההאדרהשלכיותרהחשוכותהתוצאותאחת
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(המשך)ומדינהקהילה
ספציפיותקבוצות-אינטרסיםוכיןהמדינתיהמנגנוןכיןהקשריםטישטרשהוא

הזה.המנגנוןשלפעולתומאופןהנהנות
המתמשכתלהתמודדותרכיםוסמליםדימוייםתרמההיהודיתהקהילתיתהמסורת

שהערכיםכטיעוןרכלה "נגדנותמידהעולםכל"שמהטיעוןהחל'הערכיםוכיןכינינו
ארכיכולתםהיהשלאכגיטריהודיםכאותםעצמנואתרואיםאנו ."אנטישמים"הם

על-פ.יולחיותלהתקייםלהםשיתנוהיהרצונםרכללגויים,רעכללעשרתככוונתם
אתשנאתםכגללאשררשעיםגוייםכאותםרואיםאנוהערכיםאתואילו ,אמונתם
 .שלרות-קיומםאתולהפרלהםהציקלהעתכלושחיפהיהודים
 :דבריםשנימלראותכעדנומונעיםאלהדימויים

לנרהמאפשרמדינתימנגנוןכיוםכרשותנוישהגיטריהודיכמרלאש ,ית,,zזירא
על-גםאלאהגיטר,כתרךוהתחבאותהסתגרותעל-ידירקלאהתקפותעםלהתמודד

הגיטרמןאלויציאותגרמוהשניםכמהלך ."ה"גרייםותקיפתהגיטרמתוךאהייצייד
נרדד ,חסר-מולדתלעםולהפיכתםמאדמותיהםפלסטינאיםאלפימאותשללנישולם

כדי .לנרגרמושהמלחמותולאבירותלנזקיםכמקביל ,ןכמוכ ,זאתכל-ונרדף

הדימוייםמןלהשתחררעלינוכעתידצעדינואתמחדשולשקולזרעובדהלעכל
בטוחיםתנאי-קירםליצירתהאחריותכלאתהמטיליםהמסורתייםהקהילתיים

 .גריים""העלוהוגנים

כיןכהתמודדותהיהודי-ערכיהסכסוךאתהמציגיםהמסורתייםהדימויים ,שנית

כסכסוךמדוברשהפעםהעובדה,אתמטשטשיםלגיטר,שמחוץהעולםוכיןהקהילה
עםאררגאניכקשרהקשורמדינתימנגנוןאלא- ""שתדלןלאהואשלנרהנציגכר

כלשלאהואזהדברשלהמעשיהפירוש .הישראליתכחברהספציפייםאינטרסים
מןנהנוהיהודיםכללא:מידהכאותההסכסוךשלמתוצאות-הבינייםנהניתהקהילה
פלסטיניםשלמהפיכתםנהניםהיהודיםכלולאפלסטינאים,נושלושמהןהאדמות

ענייןשלמידהארתהישהיהודיםלכללאשכך,כירון .כיותרזוללכוח-עבודהרכים
כיןהאינטרסלהבדליהמודעותהגברתאלו.לתוצאותהגורמתהמדיניותכהמשך
שינוילקראתראשוןצעדחינההפלסטיניםעםשלנרליחסיםהנרגעככלשוניםיהודים

לא-מתאימיםמדימוייםראשית-כללהשתחררישכךלשםאךהנוכחית.המדיניות
 • .היהודיתהקהילתיתכמסורתשמקורםומטשטשים

חברהבשגורלשאלות
ותרבות

לשנות,כיצדהחושבלמיעוטנועדבשער
לעשותכדיהדבריםפנימהםלדעתהמבקש
 .יותרטוביםאותם

העובדיםזרםעלמאמריםסדרת 6מס'ב"בשער"
התנועהובמפעליבכללעצמיניהולעל ;בחינוך

הפוליטיקה"גבולות"על :ונגדבעד ;בפרטהקיבוצית
בהקמתהשוניםהיבטיםעלמקיףמאמר ;וגנומאת
מאמרו ;ז"לפלסקובאבימאתפלשתיניתמדינהשל

-דאלס ;קולנועיתאסטטיקהעללוקאץ'שלהיחיד
בסדרתהדןהמאמרשלהשניחלקו

בכתביוישאמנםהאם-קאנט ;הפופולריתהטלויזיה
 .ועוד ;השלישילרייךשרשים
זיובילצקי, .ח.ילסקלי,חזילאור,יצחק :מאתשירים
 .שלושושמעוןקופר

דיר!ג'וןשל-40הסדרתחדש,

 !~~;~~~ר~:~~~גם
 3140דגםחדשדירגירןטרקטור

 :"בשער"עלחתום
ושלחגזור

 pמפידירג'וןכיצד
שלמטרקטוריותר

 S.A.E .סכ" 103
תראהגורלהומשימה-לעבורהכ"ס 103רתום
ממסרותכמרחושותתכונותלכךהוסףקטנה.

קרמיתהנעה .עצירהלל.אהילוכיםלהחלפת
כריתוךלהפעלההניתנתהידררסטטית)אר(מכנית
זמןאיךותראההידרארליברחתוספתתנועה,
 ...לספרהרבהערדישמתקצר.העבורה

 !מיידיתהספקהנוחים,תשלוםתנאי
ארתנר:שאל

למכונותהמחלקההטכני.האגףי rהמשבירהמרכ •
 139955טל. , 76•שואלג•בןו•וחיתל·אב•ב,-
 662161טל. , Zפלמרשעוח•םה, ••

"בשער"מערכתלכב'
 1777ת"ד

 61016תל-אביב

 . 6מס'מחוברתלשנהמנוישקל 120בסךצ'קבזהמצורף

 . , s-1ממס'חוברותגםלרכושוניתן

פרטישם

-----------------משפחהשם
כתובת

---------------מיקוד
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