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חטא האב
פרשת יעקב אלפרון ובנו דרור
(„ידיעות אחרונות” 18.1) מזכירה
לכאורה את הפתגם „אבות אכלו בוסר
ושיני בנים תקהינה”. במחשבה שנייה,
הנער, שנקלע בעל כורחו לסיטואציה
האלימה, עשה מה שכל הורה היה מצפה
שבנו יעשה: הוא ראה את אביו מותקף
ַײוחש לעזרתו. האם מישהו היה רוצה שב

מצב דומה בנו שלו יישב בחיבוק ידיים?
האשם הוא אלפרון, שלקח את בנו
ל„פגישת העבודה” ההיא. גם אם לא חשב
שהיא תתפתח לאירוע אלים — ב„מקצוע”
שלו לא לוקחים את הילדים לעבודה של
ַײאבא. צודק בוקי נאה, אכן מדובר בטרג

פתחַײתקווהמיכאל דורון, דיה.

ה„דיל” שלי
אם משהו יהרוג פעם את מפלגת
ַײהעבודה, יהיו אלה דברי הזדון וההשמ

צות של אנשים שלא יודעים להפסיד
בכבוד. יום אחרי הפריימריס נשמעים
ַײמכל כיוון דיבורים על „השתלטות המ

נגנון", „רשימות חיסולים", „דילים
כמו בליכוד” וכד'. הייתי צוחקת אם זה

לא היה עצוב.
אני מתפקדת מן השורה. כמוני יש
עוד עשרות אלפים. מי יכול להכתיב
לנו מה לעשות? המועמדים פנו, כל
אחד הציג את עצמו וניסה לשכנע —

אבל חיסולים, השתלטות, דילים?.
ַײנכון, באתי להצביע עם רשימה מו

כנה, אלא שהרכבתי אותה לבד, בבית,
ַײאחרי לימוד יסודי של הרשימה הכ

ללית. לשמחתי, כל אלה שהצבעתי
עבורם נמצאים בעשירייה הפותחת.
זהו הדיל שלי, הדיל עם מצפוני, ואין

בתַײיםרבקה פלד,נקי ממנו.

אפס באזרחות
צ', נערה בת 15.5, מדברת בלהט
על מה ש„עוללו” לה „לובשי המדים”
ַײ(„ידיעות אחרונות” 17.1). בגלל שפי
ַײנו את משפחתה מגושַײקטיף, היא מס

בירה, היא שונאת אותם.
הייתי רוצה לדעת היכן הוריה של
הנערה הזו? האם הם טרחו להסביר לה
ַײשהיא חיה הודות ל„לובשי מדים”, שבע

בודתם המאומצת, יום ולילה, דאגו שלא
יפגעו בה ובמשפחתה? איפה אחריותם
של מוריה של אותה נערה וחברותיה,
שנתנו להן אישור להשתמט מלימודים

ולהגיע לחברון כדי לפגוע בחיילים.
הגיע הזמן שיתחילו ללמד אזרחות
במגזר הדתי בצורה יסודית וטובה יותר.
אולי בעקבות כך יפסיקו הורים לשלוח
ילדים להילחם את מלחמתם ובמקום
לחנך אותם לשנאת חינם ילמדו אותם

חולוןאילה אלט,מהי דמוקרטיה.

מחזור ותרומה
ַײיוזמה יפה נקטו תאגיד הל”ה והמ

שרד לאיכות הסביבה, המעודדים
ַײפרויקטים של איסוף מכלי משקה בב
ַײתיַײהספר — כשהתמורה משמשת לרוו

חת התלמידים.
ַײבתיַײהספר משתמשים בכסף שנא
ַײסף תמורת המכלים למימון שעות לי
ַײמוד נוספות לתלמידים מתקשים, לה
ַײפקת מסיבות סיום, לרכישת ציוד מח

שוב ומשחקים וכד'. אלא שאת כל אלה
בתיַײהספר אמורים לממן מהתקציב
שניתן להם ממשרד החינוך והרשות

המקומית, בתוספת תשלומי ההורים.
מוסרי וצודק יותר היה שבכסף הזה
ַײישתמשו כדי לתרום לקהילה. הרי היל

דים לא הרוויחו את הכסף בעבודה, אלא
ַײבאיסוף בקבוקים שאנשים אחרים שיל

הרצליהנתי מור, מו עליהם פיקדון.

מכתבים

השד העדתי≈בלט שלמה פפיר

שאלה של טעם
בפוליטיקה אין ואקום. רגעים אחדים לאחר
התפרקותו האפשרית של החיבור שינויַײלפיד,
אשר עיקר כוחו נשאב מדגדוגו המאסיבי של רגש
השנאה אצל חלק מן הציבור למה שייצגה תנועת
ש”ס, נשאב בכוח ממלא מקום אל המשבצת

הפנויה.
כמובן. מי מתאים יותר לתפקיד התוקף מאשר
מותקף האתמול, אלי ישי, מנהיגם של חסידי הרב
עובדיה יוסף. אתמול, בבוקר שלמחרת הבחירות
הפנימיות במפלגת העבודה, צוטטה מפיו האמירה:
„נבחרה רשימת גפילטעַײפיש”, המתייחסת למוצא

העדתי האשכנזי של חלק גדול מהנכנסים למקומות
הראשונים ברשימה.

דבריו של ישי לא שוגרו לעבר איכותם האישית
ַײשל המועמדים, אשר הפריימריס של מפלגת העבו
ַײדה הציפו כלפי מעלה. השר לשעבר לא מתח ביקו

רת על עמדותיהם בנושאי חברה או ביטחון. לא רמז
לגבי אי יושר מסוג כלשהו המיוחס להם בעברם. את
החץ הזה מאשפתו הוא כיוון אך ורק אל מוצאם
העדתי. יש דרך לתאר את המעשה באופן קולע,

במילה אחת. נוותר עליה כאן.
פוליטית, יעריכו הפרשנים לענייני מפלגות

כמה חוכמה ורווח יש בהצהרה הזאת. קולינרית,
ַײמעלה חיוך הבחירה במנת הדג המתקתקהַײמפולפ

לת בנוסח יהודי מזרח אירופה, הנמצאת כבר זמן רב
בסכנת הכחדה מן היוםַײיום של המטבח המשפחתי
הישראלי. חברתית, מפזרות המילים של מנהיג ש”ס
ניחוח חמצמץ, דוחה ומעציב. על סף שנת הַײ60 של
המדינה, כור ההיתוך המקומי טרם הצליח להמס
תופעות כאלה. לא בקרב בני דורו של לפיד ולא

בדורו של ישי.
מחשבה שיש בה כדי לפגוע בתיאבון לקראת

|■|מערכת הבחירות המתעוררת.

לא ספורטיבי≈גדעון עשת 

זרים שווים יותר

גרמניה≈אלדד בק 

אחריות ועיוות
ַײבשיח הפוליטי הגרמני תופסת לאחרוברלין. 

ַײנה אחיזה עמדה בעייתית ומדאיגה: בשמאל ובי
מין, בממשלה ובאופוזיציה, מתפשט הרעיון
שלפיו גרמניה נושאת באחריות כפולה כלפי
הסכסוך הישראליַײפלשתיני. הראשונה, ליהודים
קורבנות השואה, למדינתם ולבטחונה; השנייה,
כלפי הפלשתינים, שנאלצו „לשלם" את המחיר
עבור ה„פיצוי" שניתן ליהודים בגין השואה, קרי
ַײ— הקמת ישראל. מאחריות כפולה זו נגזרת מחוי

בות מיוחדת של גרמניה לתרום לפתרון הסכסוך
באזורנו. כך מעניקים לעצמם גרמנים שונים
ַײתפקיד של מתווכים, ופועלים באופן נמרץ (ולע

תים קרובות לא בהגינות) לקידום פיוס וירטואלי
במזה"ת.

ייתכן שבגישת „האחריות הכפולה" טמונים
ַײזרעים של רצון טוב לסייע לישראלים ולפלשתי

נים להשתחרר מהעימות ביניהם. אולם בעיקרה
מעודדת תפיסה זו הענקת פרשנות מעוותת
ַײביותר לעבר הגרמני. „האחריות הכפולה" מולי
ַײכה היישר לרלטיביזציה של פשעי הנאצים ומע

ניקה לפלשתינים מעמד שהם אינם זכאים לו.
שכן, אין סיבה להקל באחריותם לסכסוך ולסבלם

הם.
ַײככלות הכל, נציגה הבכיר של התנועה הלאו
ַײמית הפלשתינית בימי הנאצים, המופתי של ירו

שלים, חאג' אמין אלחוסייני, עמד לצדם של
הנאצים, קיבל מקלט בברלין, גייס מוסלמים
להילחם לצד הגרמנים, ביקר במחנות הריכוז
וההשמדה והאיץ במדינות אירופיות שונות

לשלוח למחנות את אזרחיהן היהודים.
בימים אלה עורכים גורמים פלשתיניים וגופי
שמאל שונים מאמץ מכוון לטהר את שמו של
אלחוסייני, כדי למחוק את הכתם הנורא הזה
מההיסטוריה הפלשתינית. המופתי מוצג כמנהיג
נרדף, ש„רק" ביקש לנצל את המלחמה כדי לקדם
את האינטרסים הלאומיים עבורם נאבק. תמיכתו
ַײהאידאולוגית בהשמדת היהודים נדחקת לשו

ליים כעניין חסר חשיבות.
הפלשתינים ממאנים להתמודד עם פרק זה
בעברם ועם השלכותיו על ההווה. ראייתם את
עצמם כקורבנות של קורבנות השואה הזויה
לחלוטין ועולה ממנה השוואה בין מעשיה של
ישראל בשטחים לבין רדיפת והשמדת היהודים
עלַײידי הנאצים. הרעיון הזה עולה בקנה אחד עם
הכחשות השואה של נשיא איראן, אחמדינג'ד.
בעולמו הסכיזופרני היהודים כלל לא נרדפו, אך
הפלשתינים משלמים את מחיר הרדיפות שלא

היו.
ממשלת גרמניה הגיבה בגינוייםה חריפים
להצהרותיו של אחמדינג'ד. ביקורה הקרוב של
הקנצלרית מרקל בישראל הוא מפגן הזדהות,
שאין להמעיט בערכו. הקנצלר הקודם, שרדר, לא
היה מעלה בדעתו לנקוט מהלך כזה ולסכן את
העסקים המלבלבים בין ארצו לבין איראן. עם
זאת, על מעצבי המדיניות בגרמניה להשתחרר
מרעיון „האחריות הכפולה" ולהבהיר שהם
ַײנושאים באחריות אחת ויחידה — ליהודים וליש
ַײראל. אחריות זו צריכה להניע אותם לנקוט מדי

ניות תקיפה נגד ההסתה האנטישמית ברחבי
העולם המוסלמי ולהבהיר שגרמניה תומכת ללא
סייג בקיומה של ישראל. רק כך תוכל גרמניה

|■|לסייע לקידום השלום במזה"ת.

ַײ„ההצגה של הפועל ירושלים חתמה את אחד הש
בועות הגדולים בתולדות הכדורסל הישראלי: מכבי
ַײתלַײאביב מפרקת את ציבונה בקרואטיה, רמתַײהש

רון את פארמה באיטליה, ועכשיו ירושלים”. כך כתב
אחד מטובי פרשני הספורט בארץ — וטעה.

הטעות היא בשתי מילים: „הכדורסל הישראלי”.
ַײכי בין הנצחונות לבין כדורסל ישראלי יש קשר רו
ַײפף למדי. בכדורסל משתתפים חמישה במשחק. שח

קני הפועל ירושלים שהרבו לשחק (מבחינת הזמן)
ולקלוע (נקודות) השבוע הם: ג'נקינס, סליי, אוסטין
ומייסון. המצב זהה במכבי תלַײאביב וברמתַײהשרון.
והעובדה ש„רק” ארבעה מהשחקנים אינם ישראלים
אינה נובעת מרצונה של הנהלת הקבוצה או המאמן.
אם היה בידם — וזה נכון לגבי כל הקבוצות — מספר
ַײהשחקנים הלאַײישראלים היה חמישה. רק הנהלת אי

גוד הכדורסל מונעת מונופול של שחקנים שאינם
ַײישראלים. אבל עם 80% כאלה — הניסיון לקרוא לק

בוצות „ישראליות” נראה מגוחך. במיוחד כשהשקר
כל כך בוטה.

אם היה מדובר בעסקים פרטיים גם אז היה ראוי
ַײלתהות. מדוע יש יבוא חופשי של שחקני ספורט ואי

לו קשיש שמבקש סיוע של עובד זר נזקק לאישורים
ַײולביורוקרטיה? סתם משפחה עובדת שמבקשת לה
ַײעסיק עובד זר במשק בית — חשופה לתביעה משפ
ַײטית. לעומת זאת מר ארקדי גאידמק מהפועל ירוש
ַײלים ומר שמעון מזרחי ממכבי תלַײאביב לא רק שפו

עלים באופן חוקי, הם נהנים מסיוע ציבורי להעסקת
לאַײישראלים.

ַײהסיוע הציבורי לעובדים זרים בכדורסל בא מש
ַײני כיוונים: מקצת מתקציבי הספורט הציבוריים מו
ַײזרמים לקבוצות. אך העיקר נובע מהגדרת הספור

טאי הזר לצורכי מס הכנסה. בהבדלי ענק, מר
ַײוויצ'יץ' ממכבי תלַײאביב משלם עבור אותה משכו

ַײרת מס מוקטן ממר בורשטיין. וכרגיל נמצא כי הז
רים מקבלים שכר גבוה יותר.

אחת הסיבות לפערי השכר היא בפערי המיסוי.
ַײמכיוון שמעסיק מתעניין בברוטו שהוא משלם ואי
ַײלו העובד בנטו שהוא מקבל — עבור אותו ברוטו מק
ַײבל ישראלי (בהשוואה לזר) נטו מצומק יותר. ובצו
ַײרה אחרת: עבור אותו נטו כדאי למעסיק לרכוש שי

רותיו של זר, כי הברוטו הנדרש קטן יותר.
ַײכך יוצא שמדינת ישראל, ובמיוחד הכנסת והממ
ַײשלה, מעודדת את האיַײישראליות של הספורט היש

ראלי. פעם אפשר היה לדעת שקבוצה פלונית היא
ישראלית לפי האותיות העבריות על הגופיות. היום
גם השמות כתובים בלטינית. אז מה בדיוק ישראלי
בהישגי הספורט האלה? מה בדיוק תלַײאביבי במכבי
תלַײאביב? התשובה היא שהם משחקים את משחקי
הבית שלהם ביישובים ישראליים, ולעיתים משתחל

איזה ישראלי להרכב.
ַײבמסחר בינלאומי יש הגדרות מקור למוצרים. מו

צר ישראלי יכול להימכר ללא מכס במדינות האיחוד
ַײהאירופי רק אם הוא „מכיל” לפחות 35% תוצרת יש

ראלית. כאשר האיחוד האירופי מצא כי השליש הזה
ַײמקורו בהתנחלויות — הוא איים על ישראל בסנק

ציות. בהגדרה הכלכלית הזו — לפחות שליש
„כחולַײלבן” — הספורט הלכאורה ישראלי לא עומד.
ַײבכדורסל אנחנו מקום תעסוקה למובטלי כדורסל אמ
ַײריקנים. בכל ספורט אנחנו פוגעים בספורטאים מקו
מיים ומעדיפים במוצהר יבוא על פני ייצור מקומי.

ַײשלי יחימוביץ', עם מעט אנכרוניזם כלכלי, הצי
עה לא מכבר להטיל מכסי מגן על תעשיות מסוימות
שנפגעות כתוצאה מיבוא חופשי. עדיפה, כך אמרה,
תעסוקה ישראלית. בספורט לא נדרשים למהלך כל
ַײכך קיצוני: פשוט צריך לבטל העדפות שנותנים לי

|■|בוא על פני הייצור המקומי.
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נא לציין שם מלא, כתובת ומספר טלפון

54% מעדיפים שהמדינה תטפל בעוני במקום לדאוג
לצמיחה כלכלית. 33% מעדיפים צמיחה על פני טיפול בעוני

מקור: סקר מכון „ברנדמן”
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מר עבאס, אני רוצה
לדבר אתך על הסדר
קבע... מר עבאס?
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השוק היהודי בחברון
השוק הערבי ביפו

אלימותם של היהודים תושבי חברון
ובניַײהנוער הפוחזים המסייעים להם, מעוררת
ַײכעס בציבור הרחב ומביכה את מתוני המתייש

בים ביו"ש. האחרונים חוששים כי ההתפרעויות
יגדילו את שיעור הסבורים שיש להיחלץ מן
ַײהשטחים הכבושים, וכך ייקל על הממשלה לה

תנתק מהם. אהוד אולמרט, באחת מהצהרותיו
הראשונות, חישק את שפתיו והבטיח כי פורעי
החוק לא יינקו. לאחר שעות אחדות הוכרז כי
האיזור הוא שטח צבאי סגור. לרגע נדמה היה
ַײכי השלטונות מתעשתים, כי מצוקתם המתמש
ַײכת של ערביי חברון נוגעת ללב החברה היש

ראלית וכי גוברת ההכרה בכך שיש לוותר על
ישיבתם של יהודים בתוככי עיר האבות. זה
ַײמצב רוח חולף. הסערה תחלוף והממשלה תע

ביר את השליטה בשוק היהודי בחברון לידי
הקהילה היהודית. החיזוי נשען על נסיון העבר,
המוכיח כי כמעט בכל מקרה גוברים הקנאים
על הממשלה ועל מצבו המשפטי של הנכס הזה.
הסבר: יהודי חברון אינם תובעים לעצמם
ַײזכויות שמדינת ישראל אינה מעניקה לר
ַײבבות יהודים היושבים במקומות אחרים בש
ַײטחים הכבושים. אדרבא, הנימוקים המשפ

טיים העומדים לזכותם מוצקים יותר מאשר
הנימוקים למען זכותם של אנשי אריאל או

מעלהַײאדומים לנחול את מקומות מושבם.
ַײהאתר השנוי במחלוקת נקנה עלַײידי יהו

דים בתחילת המאה הַײ19, והיה בחזקתם של
אנשי הקהילה הספרדית עד לטבח שעשו בהם
ַײשכניהם בשנת תרפ"ט (1929). כאשר התרו

קנה העיר מיהודיה והשוק שמם, השכירה
העירייה את חנויותיו לסוחרים ערבים.
בַײ1949 הפכה הגדה המערבית לחלק מן
הממלכה ההאשמית, והרכוש עבר לאחריותו

של האפוטרופוס הירדני על נכסי נפקדים.
ַײבעקבות כיבוש השטחים ירש המינהל האז
ַײרחי את סמכויותיו ומאז נוהגת ישראל ברכו

שם הפרטי הנטוש של היהודים ממש כפי שהיא
נוהגת בקרקעות הציבוריות: כל נכס שאינו
רשום על שם בעלים ערבים, מאליו מובן שהוא
רכושה של ישראל, העושה בו כבתוך שלה. היא
עוקרת הרים, מכסחת מטעים, סוללת כבישים

ובונה ערים וכפרים למענם של יהודים.
ַײהלכה למעשה, אין הבדל בין הנכסים שה

שתייכו לממשלת ירדן לבין נכסים דוגמת
ַײקרקעות גושַײעציון, עטרות ומבנים רבים בי
ַײרושלים המזרחית, שהיו בבעלותם של יהו

דים לפני 1948. עד עצם היום הזה רשום
ַײהשוק בחברון כמקנתה של הקהילה הספר

דית, מפני שהירדנים לא עשו מה שעשתה
ישראל בנכסי הנפקדים הערבים, ולא התירו
ַײלרשום את הרכוש הזה על שמם של מי שע

שו בו שימוש בשלושת הדורות האחרונים.
הקוץ הפוליטי באליה המשפטית הוא זה:
הטענה שלפי מידת הצדק צריך רכוש היהודים
ַײשהותרנו בשטח שכבשה ירדן לחזור לידי בע
ַײליו הקודמים מקבילה לטענה שרכושם של הפ

ליטים הערבים צריך לשוב לידיהם. זו עסקה
נוראה. אחרי מלחמת השחרור השתלטנו על
רכוש ערבי עצום, גדול לאין שיעור מהרכוש
היהודי שהותרנו מאחורינו בשטחים שכבשה
ירדן. רבעים שלמים בגדולות שבערי ישראל
ַײומאות כפרים ועיירות הם רכוש ערבי, שהופ

קע ועבר לידי המדינה ומידיה עבר לפרטים.
ַײהבעלים הקודמים יושבים לא רק במחנות הפ

ליטים בארצות ערב השכנות, אלא גם בתוכנו.
ַײמוטב לנו להשריש את הקביעה ההיסטו

רית כי במלחמת הקוממיות התחילה ספירה
חדשה, וממנה ואילך כל מה שנמצא מערבה
לקוַײהירוק הוא רכושם של אזרחי ישראל, וכל
ַײמה שנמצא ממזרח לו הוא רכושם של פלש

תינים. המסקנה היא שהשוק היהודי בחברון
הוא פלשתיני, בדיוק כשם ששוק הפשפשים
ַײביפו הוא ישראלי. הרוגי תרפ"ט, שנעיר מק

בריהם בחברון, יעוררו את המתים הערבים,
שטבחנו במלחמת השחרור, ואלה לא יספרו
את הסיפור שאנחנו אוהבים לספר לעצמנו.

ירון לונדון

אבי שמואל, 46, אלמן, אב לשלושה, עובד בחברת חשמל, מחוז דן, כבר 20 שנה, עובד על רשת עילית. בחורף, בנוסף על העבודהת”א, עיר באפור (4). 
השוטפת, נאלץ להתמודד עם חוטים קרועים ועמודים שקרסו. התקלות הקשות מתרחשות בדרך כלל בזמנים של גשם כבד ורוחות, והתיקון אורך לעתים

שעות ארוכות. אבי: „חשוב לי שתהיה יותר הבנה, סבלנות וסובלנות בין האנשים אצלנו בארץ”

תומריקוישראלים ∂∞∞≥   ˇˇˇ   

מוצאי עשרה בטבת≈אריאל רובינשטיין 

לרתום את שתי העגלות
היכל שלמה מסמל את הממסד הדתי ציוני, זה
שתמך במפעל ההתנחלויות והמאיס עלינו את
הדת. מראה תוככי המקום מתכנס עם הזמן לזה של
שטיבל רוחש פעילות אך מוזנח. אוניברסיטת
ַײתלַײאביב, בה אני עובד, מסמלת את הנאורות והלי
ַײברליות הישראלית. הקמפוס אומר אסתטיקה והד

שאים נוטפים הורמונים. אבל דווקא בהיכל שלמה,
במוצאי עשרה בטבת, הזדמנה לי חוויה מעוררת

השתאות של התנגשות בין דימויים ומציאויות.
את ההתכנסות יזמה חבורה, עדיין עלומה,
בשם „במעגלי צדק”. מדובר בקבוצת בנים ובנות
של הציונות הדתית, מלאה מרץ וברוכת עיניים
בורקות, המבקשת „לצרף לשיח הדתי את העיסוק
בסוגיות חברתיותַײכלכליות מן הזווית היהודית
ַײהלכתית”. הקבוצה מארגנת פעולות חינוכיות בב
ַײתיַײספר ובתנועות נוער, מפעילה בית מדרש חב

רתי ועורכת כנסים המוניים בסמוך לימי תענית.
הכנס בעשרה בטבת היה מיועד „לשבור שתיקה
ולחשוף את פניהם של האנשים השקופים, מאות
אלפי עובדי הקבלן, מנקות, מאבטחים ופועלים,

נעשקים ומנוצלים”.
בשמונה השנים האחרונות אני עוסק במסגרת
קבוצת אנשי סגל באוניברסיטת תלַײאביב בניסיון
ַײמתסכל להביא את האוניברסיטאות להבטיח לעו

בדי הקבלן המועסקים בקמפוסים מעמד, כבוד
ושכר הוגן. ערכנו באוניברסיטה מספר כנסים

ַײשתכליתם הפעלת לחץ על הנהלה אטומה. במק
ַײרה הטוב, וגם זה בפיתוי של סרט, הבאנו כמה עש
ַײרות סטודנטים. והנה בליל חורף ירושלמי מתאס

פים יותר מאלפיים צעירים וצעירות, וקוראים
לציבור הדתי ציוני לעשות מעשה ולהתחיל אותו
בישיבות ובמוסדות שהציבור הזה מחובר אליהם.
ראשית הערב במקבץ של עשרות שיעורים
ַײשניתנו בפינות הבית על ידי רבנים, משכילים ופ

עילים חברתיים. הצטרפתי לשיעורו של הרב יואל
ַײבןַײנון שנקרא „לכן, בגללכם...” (רומז להמשך הפ

סוק: „ציון שדה תחרש”). באוזני 200 לומדים לא
היסס הרב לתת פירוש עכשווי לנבואה הנוראה של
ַײהנביא מיכה: תפילותיהם של אלו שביקשו בתפי

לתם הזכה למנוע את ההתנתקות לא נענו, כי הם
עצמם החרישו כאשר מדיניות נתניהו „פשטה את

עורם ופיצחה את עצמותיהם” של רבבות עניים.
ַײהדוברים בכנס, גברים ונשים, דתיים וחילו

נים, רבנים, לרבות ראש ישיבת „עטרת כוהנים”,
ַײבצד אנשי תרבות שמאלנים. מעשה נסים, ח”כ אי

תם התייצב והודה שהנורמות הנהוגות בשטחים
חלחלו לתוך החברה הישראלית. במילים אחרות:
„הכיבוש משחית”. רבים מהנוכחים בילו את הקיץ
בגוש קטיף, ולמרות זאת קריאה לציבור הדתי
ַײציוני להסיר את קדושת הארץ מראש סולם הע
ַײדיפויות לא מנעה מהדובר מחיאות כפיים. באירו

עי שמאל היתה אמירה מקבילה מתקבלת במטר

קריאות ביניים היסטריות.
ַײבעודו טרוד ביישוב ארץ ישראל ופלשתין הפ

סיד הציבור הדתי את יכולת ההתקשרות עם כלל
החברה הישראלית. רוב תושבי ישראל שמעו על
ַײקבר יוסף אבל לא הבחינו שעשרה בטבת חל בש
ַײבוע שעבר, ואין להם מושג על משמעות היום. אנ

חנו החילונים, מבועתים מהחשש להשתלטות
דתית, עצמנו עינינו מלראות שהכוחות לתיקון
ַײבחברה הישראלית מצויים במרחב הדתי יותר מש

באוניברסיטה ברמת אביב.
העסקת עובדים באמצעות קבלנים היא תוצר
חמדנות והיעדר סולידריות. מזור לעובדי הקבלן
יבוא רק עם איסור מוחלט על צורת העסקה זו.
אבל הנושא אינו רק משפטי כלכלי ופתרונו דורש
שינוי שבלב. כיהודי חילוני אני מאמין שעגלתנו
ַײלא ריקה אבל גם לא מלאה דיה כדי לתמוך בשי

נוי הערכי הנדרש. כשלון המאבק בהתנתקות
צריך לשכנע את הציבור הדתי ציוני שבכוחות
עצמו לא יחולל תמורות שורשיות. צריך לרתום
ַײאת שתי העגלות למטרת בניית חברה צודקת יו
ַײתר. אלא שהרתימה המשותפת הזו דורשת שני וי

תורים: הדתיות הישראלית צריכה לשלול את
רעיון השליטה בעם אחר ולהכיר בעומק הסלידה
מהכיבוש. החילוניות הישראלית צריכה להצניע
את הנהנתנות ולהוקיע את גילויי השנאה כלפי

|■|ערכי המסורת היהודיים. הלוואי.




