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הן בפני עצמה והן על רקע מאסרו של , ס"יעסוק הפעם בתנועת ש" שולחן עגול"  :ר"יו, מר ישראל סגל

, מנדטים בכנסת -17כלומר הגדלה ל, ס בבחירות האחרונות"מאז הצלחתה המטאורית של ש. אריה דרעי

הרחשים , מאסרו של דרעי, ההתבטאויות של הרב עובדיה יוסף, המשברים בקואליציה -מה שקרה כל 

, ס"רק מעמיק את החידה של  ש –לרבות הדיבורים על ימות המשיח , בשטח בחזית  כלא מעשיהו

והופכת את מה שנכתב על התנועה רק לפני זמן קצר , מעניינים ומרתקים, שמקבלת כל העת גוונים חדשים

  . ס"החידה של ש: של יואב פלד, המרתק בעיני, לרבות ספרו, בלתי אקטואליל
ובין , ס לבין תנועת המהפכה האיראנית באיראן"סמי שלום שטרית עשה במאמרו השוואה בין ש, למשל  

בולט בהיעדרו בעיקר מוטיב המנהיג הקרבן שהופך לקדוש ומזרים דלק רגשי למנוע "ס "השאר כתב כי בש

הרב אריה דרעי הוא ההפך הגמור מטיפוס המנהיג . ס משדרים נינוחות ונהנתנות"יגי שמנה. המהפכה

  . אני בטוח שבימים אלה הוא  היה מנסח זאת קצת אחרת." המהפכני בעל תודעת הקרבן

ס מהפטרונות של הרב "היא מה שכתב על ההתנתקות הסופית של ש, דוגמה נוספת מהמאמר של שטרית  

והנה . נתקות שיצרה אפקט רדיקלי משמעותי ביותר על הפוליטיקה המזרחיתהת, שך והמחנה הליטאי

  . פונה ומבקש תמיכה מהרב שך, דקות ספורות לפני שנכנס לכלא, עכשיו שמענו איך הרב אריה דרעי

ס  "השאלה המרכזית שהייתי מבקש לעסוק בה היום היא מה משמעותם של האירועים הקשורים בש  

שיקרע את , בין עניים לעשירים, עדתי וחברתי, לא מדובר בעצם במשבר  דתי האם. לחברה כולה בישראל

או שאנחנו צפויים להקצנה , לדבר על גישור בין שני חלקי החברה, בכלל, האם אפשר?  החברה לשניים

מצבים של  , או פרוצדורלית, אשר כהן מדבר במאמרו על דמוקרטיה שמנסה לפתור הסדרית. הולכת וגדלה

ישראל , מהי דמותה של ישראל היום : במילים אחרות? אפשרות כזאת עדיין תקפה היום האם. משבר

  . שנמצאת בכף הקלע של המשבר הזה המתהווה לנגד עינינו

. ס היא כאל חלק ממבנה כולל"והתייחסותי לש, נקודת המבט שלי היא מהצד המערכתי: ר אשר כהן"ד

שבה בכל , לאחרונה הוא מעבר מדמוקרטיה הסדריתמה שמתרחש בדמוקרטיה הישראלית , מהזווית הזאת

. לדמוקרטיה משברית -ל  "י ומפד"למשל יחסי הכוח בעבר בין מפא   -מחנה שלטו הכוחות הפרגמטיים 

ומה , הפוליטיקה של ההסדרה כמעט ונעלמה, רוב ההסדרים בענייני דת ומדינה מתמוטטים: במילים אחרות

הקיצוניים מטילים , גם אם הייתה התחלה של הסכמה. לא  פתרוןרובם ל, שיש לנו זה משבר רודף משבר

הרפורמים : פשרה היסטורית, לכאורה  -קחו למשל את מסקנות ועדת נאמן בנושא הגיור . וטו

, והנה באים החרדים ומטילים וטו. ועם זאת הגיור נשאר אורתודוכסי, והקונסרבטיבים זוכים במעמד מוכר

  .ל מסקנות ועדת טל"כנ. הציונים הדתיים לשעבר -' ל"רבני צד'קראתי  אחריהם מה שאני, ס"אחריהם ש

להחזיר : "המהפכה של הרב עובדיה יוסף היא קודם כול מהפכה דתית הלכתית -ס "אשר למתרחש בש

הרב . משמע להחזיר את העטרה ההלכתית הספרדית ליושנה בנוסח רבי יוסף קארו, "עטרה ליושנה

ההישג הפוליטי התרחש בקצב מהיר יותר , כלומר. מנדטים 17עם  -1999בפתאום ' נתקע'עובדיה יוסף 

הרוב המכריע של , יתר על כן. כי הוא היה תוצר של מחאה, מהמהפכה שהיא מטבעה הדרגתית יותר

ההצלחה של המהפכה ההלכתית שהרב עובדיה -מה שמעיד דווקא על אי, המצביעים אינם חובשי כיפה

  . יוסף חותר אליה



  

הוא הסמן שעליו , ס הוא המחנה החרדי האשכנזי"גורם התייחסות חשוב נוסף של ש                    

ס בבחירות "ועל כן משמעות נסיקתה של ש, הוא שקובע את המדיניות החרדית, מסתכלים כל הזמן

. עם סדר יום חרדי, עם מדיניות חרדית, מנדטים חרדיים 17שלכנסת נכנסו , בעצם, האחרונות היא

כות של העובדה הזאת הן שהקרע בענייני דת ומדינה יקדים בהרבה את הקונפליקטים בנושא העדתי ההשל

  .  כלכלי-והחברתי

אלה הם בדיוק האנשים שליוו את דרעי אחרי  –אלף שהתייצבו בפתח כלא מעשיהו  15במה שנוגע לאותם   

הם בעצם לא  –ם כזה ולמרות שהם מנסים להעמיד רוש. פסיקת בית המשפט המחוזי ואחרי הערעור

  .ס את המנדטים בבחירות האחרונות"אלף המצביעים שנתנו לש 400מייצגים את כל 

דווקא הנושא  הכלכלי  –לפי מה שעולה מהדברים שכתבו סמי שלום שטרית ויואב פלד : ר"יו, ישראל סגל

  . ס ולא התמורה הדתית הלכתית"היסודות של ש-הוא יסוד

ההקשר ההיסטורי של  -אבל יש לראות את הדברים אפילו בהקשר רחב יותר  .נכון: ר סמי שלום שטרית"ד

מרד הולך   -חריף ורדיקלי , ס עוד מהלך"ומזווית זו אני רואה בש. מפגש המזרחים עם הציונות ועם המדינה

בשנה . 'מרד הקלפיות'במה שאני נוהג לכנות , -1977תחילתו ב. וגובר של קולקטיב מזרחי פוליטי מתגבש

י "הם ניתנו כמרד במפא, ר"בוטינסקי או לבית'הם לא ניתנו לז; מנדטים מזרחיים ניתנו לליכוד 32 זו 

מנדטים שנתנו  3ולזה תוסיפו , -36ומספר המנדטים גדל ל, המצב החריף' -81ב. י"ובמדינה שבהנהגת מפא

לא ', 99ת של לאור תוצאות הבחירו, ולדעתי, משם ואילך התחילה גם היציאה מהליכוד החוצה. י"לתמ

ומצד שני גם תימשך התגבשותו של הקולקטיב , ס למפלגות אחרות"תהיה חזרה מסיבית של תומכי ש

  . הפוליטי המזרחי

', הראקציה החילונית האשכנזית'ס היא מה שאני מכנה "התפתחות נוספת בזיקה להתרחבותה של ש

. של שינוי בהנהגתו של  טומי לפיד וכמובן פרצופה, שמתאפיינת בין השאר בממדים של היסטריה ושל פחד

איך הוא מוביל את הכיוון , איך הוא מכריז מלחמה, לאחרונה גם ראינו איך ברק לוקח את הדגל מלפיד

דווקא המחנה החילוני השפוי הנאור הכריז . ס עוד יותר בכיוון החרדי"אלא שבכך הוא דוחף את ש. החילוני

  .ה אחראיתבמקום לשבת ולחשוב מתוך גיש, היום מלחמה

בבלבול שמתבטא יותר , ס"אני הייתי רוצה להתייחס לבלבול העצום בגישה כיום אל ש  :ר יואב פלד"ד

ס היא רק "בעוד שש, ס כאילו היא שורש הבעיה"ושמקורו בעובדה שמתנהגים אל ש, מכל בתקשורת

  . ס היא העונש והשאלה היא מהו החטא"ש, כלומר. סימפטום

  . האפליה, לדעתך, א הואהחט: ר"יו, מר ישראל סגל

שתחילתו אופן קליטת העולים המזרחיים בשנות החמישים  -וזהו חטא גדול וכבד , בדיוק  :ר יואב פלד"ד

לאו דווקא במה שנוגע למספר חברי  -שרק גדל בעניינים החשובים באמת  , והשישים והמשכו הפער העדתי

בוגרי אוניברסיטה אשכנזים ומזרחיים  אלא פער השכר בין  -מספר הגנרלים בצבא וכדומה , הכנסת

ס הוא  "במה שנוגע לש, לדעתי, לכן העיקר. -1975ב, למשל, שלא היה קיים) אחוזים -22של כ( -1995ב

אלף מסוגלים לבטא  -400העניין הדתי הוא רק המכשיר או הדגל שבאמצעותו כל אותם ה; לא העניין הדתי

שתכניס אותם למרכז ולא שתבדיל , ה אינטגרטיביתאלף רוצים הוא מחא 400מה שאותם .  את עצמם

  .אותם עוד יותר מהמרכז



  

אתה אומר את הדברים האלה גם אחרי ההכרזות האחרונות על הסכין שסובבו   :ר"יו, מר ישראל סגל

ס כיום רק תגובה קיצונית לדברים אד "אתה רואה בהתנהגותה של ש? על יום הבסטיליה, שנה 52במשך 

  ?של קריעה מהחברה הישראלית, לת תהליכים יותר עמוקיםאו שהיא מסמ,  הוק

, היא התרחשה לפני חמישים שנה, הקריעה בחברה הישראלית לא מתרחשת היום: ר סמי שלום שטרית"ד

ס בבחירות האחרונות "כל אותם מצביעים שהתנקזו אל ש. והיום הקרעים פשוט מתבלטים על פני השטח

אלא זו הייתה דרכם  להביע , יוסף והיא גם לא מעניינת אותם לא יודעים על המהפכה של הרב עובדיה

ס דווקא סבורים "ומרבית מצביעי ש, הם אינם רוצים להתעמת. על מה שעוללו להם,  מחאה מתונה, מחאה

  .ס הוא לגשר בין מזרחיים ואשכנזים"שהאפקט של ש

ס על ידי כך שירדוף את "חם בשומי שיצר אותו הוא זה שהחליט להיל, כאן נכנס לתמונה הסיפור של דרעי  

כי דווקא רדיפתו של דרעי היא . הוא לא חכם, לא רק שהוא לא צודק, המהלך הזה. דרעי  עד חרמה

בין אנשי , כי מי היה דרעי אם לא מלך התמרון בין האשכנזים למזרחיים. שמחדדת את היסוד העדתי

כי הוא היה מנהיג התנועה והוא שהקים והיום רודפים אותו ? ס שכולם מאוד ימניים"השלום למצביעי ש

  .אותה

  ?לדעתך מדובר כאן ברדיפה פוליטית  :ר"יו, מר ישראל סגל

ועל ידי , רדיפה פוליטית שיטתית שהצליחה לדחוק את דרעי לפינה -בלי שום ספק : ר סמי שלום שטרית"ד

  . גם את הרדיקל הדתי -ואם תרצו , כך דחקה לפינה את הרדיקל המזרחי

זוהי תוצאת התגובה ההיסטרית לתופעה של , פונה היום יותר ויותר בכיוון של זהות עדתית בוטהס "אם ש  

  . ס לא איימה בעצם על  האינטרסים של אף אחד"בעוד שש, ס"ש

לא לעולים  -לחברה הישראלית אין חלום . אני עומד להגיד משהו שאולי יישמע מוזר  :מר אלי עמיר

  .אלא שחברת מהגרים זקוקה לחלום. א למרבית עולי שנות החמישיםלא לוותיקים ובוודאי ל, החדשים

מה יעשה ? מה יעשה אז הליכוד; אבל תארו לעצמכם שנגיע לשלום. מזל שעדיין יש לנו ימין ושמאל  

, אין כיום  מנהיגות ואין אנשי רוח שאפשר להזדהות אתם. מתו להם האידאולוגיות ומתו האלים? השמאל

אז מה נותנים היום לאנשים  . פעם אדם היה בא למפלגה כמו לשטיבל להתפלל בו –גם לא מפלגות גדולות 

אני . אני אחד מהם. מחצית האוכלוסיה הישראלית הם אנשים מארצות האיסלאם. את העניין המזרחי -

כמה שנים '? דפקו'ורק את המזרחיים ? בשמם של איזה מזרחיים? הם יכולים לדבר בשם המזרחיים? ס"ש

אבל אף , כולם מקופחים. חברה של מקופחים, יש לנו כאן חברה מטורפת? ך להחזיק במיתוס הזהעוד נמשי

  .גם אותי קיפחו –אני פולני , אני רומני: אחד לא מוכן לבוא ולאמר

עם מסורת ,  אנשים דתיים,  בעיקר מצפון אפריקה, באו יהודים? ס"מהי החידה של ש, עכשיו                   

 -באו אנשים שהאמינו גם בקמעות וגם בברכות וגם בהשבעות , עם אמונה ברב כמנהיג, ונהעמוקה של אמ

וזה גורם , ויש גם אויב משותף, חום ושייכות  -והם מוצאים בה עוד שני דברים . ס"ומצאו את הדבר הזה בש

  . מלכד מאוד

גרועה , זוהי מפלגה חרדית כי, אבל בחיים לא אצביע בשבילה, ס לרחובות על אבטלה"אני מוכן לצאת עם ש  

  . מהליטאים

אם הממשלה תביא תכנית חומש חברתית אִמתית . ס תרד"ש -ס תהיה באופוזיציה ולא תקבל כסף "אם ש  

ולא ,  שהוא שמאל פוליטי פלשתינאי -אם השמאל המיופייף במדינת ישראל . ס תרד"ש -לאנשים האלה 

אם שועי ; נות המצוקה ולערי הפיתוח ויתנדב לעשות משהויוכיח  כי הוא שמאל חברתי ויבוא לשכו  -חברתי 



  

ימצאו לילדים , ימצאו להם עבודה,  המדינה הגדולים והעשירים יבואו אל האנשים האלה ויראו שאכפת להם

  ? אז למה שהם ילכו אחרי מישהו אחר –שלהם חינוך 

משמיטים את הקרקע מתחת  בכך הם? למה בעצם שיעשו גישור –במה שנוגע לסיכויי גישור בין  העדות   

  .למיתוס הוצאה לשמד וכדומה, למיתוס פילוג,  ואז אין עוד מקום למיתוס קיפוח, לרגליהם

הוא לא היה מקבל , אם משיח בן דוד היה בא: ס"עניין אחרון הוא תפקיד העיתונות בבנייה ובהעצמה של ש  

 17ס יש רק "לש, ותפים לפסטיבל הזהכולנו ש. ס ולדרעי"קאֵדר כמו שהטלוויזיה והעיתונות הקדישו לש

צריך . ס"הולכים לישון עם ש,  ס"קמים בבוקר עם ש  -ס היא כל המדינה "מנדטים ואנחנו מתנהגים כאילו ש

  .כדי שגם לה תהיה מנוחה מעצמה, ס"קצת מנוחה מש

. ס"שאלא על האופן שבו  מסתכלים על , ס עצמה"ההערה הראשונה שלי היא לא על ש: מר נרי הורוביץ

ס וחושבים שזוהי "החוקרים רואים צללים של תופעת ש -ס נכון "האקדמיה בישראל לא מרגישה את ש

את כל החוקרים , ס לא רואים את האקדמיה"כי בכל אירועי השטח של ש, וזה לא מפתיע.  התופעה עצמה

בר הגישה הזאת היא חלק ממש. שעושים אבסטרקציות, ס"האלה שמלהגים ומדברים גבוהה על ש

משבר פנימי שיש לו השלכות במפגש בין אינטלקטואלים לפוליטיקה , דיסציפלינרי של מדעי החברה

  . וביצירת ההיסטריה החילונית

, וזה נוגע בעיקר לשמאל המזרחי. ס שהזכרתי קודם"הערה שנייה נוגעת  לעניין הצללים של תופעת ש  

ס בעצם קיימות כבר בשנות השלושים "לות של ששאיננו יודע ואיננו טורח להביט אחורנית ולראות כי התח

לופו , ס כתופעה ותיקה הם דווקא חוקרים אשכנזים כמו ירון צור"מי שכן רואים את ש. והארבעים במרוקו

שאפילו מתקיים כיום בדיוק אצל , סניקי"את האתוס  הש, החברתית והדתית, רואים את ההמשכיות, ואנוכי

ודי אם נסתכל , ס היא תופעה עולמית"ולא זו בלבד אלא שש. ן ואחרותלמשל טולדנו בן דנ, אותן משפחות

ואיך בצרפת הקלטות של הרב , איך בתי הכנסת הספרדיים והישיבות הולכים ומתמלאים באמריקה הלטינית

ס מופיעה בהרבה מקומות ויש "אם ש, במילים אחרות. י הרב סיטרוק ועוד תופעות ברוח זו"אלבז מופצות ע

ס היא התגובה המעוכבת והמאוחרת "ש. צריך להסתכל עליה בפרספקטיבה יותר רחבה, טורילה עומק היס

ס יש רבדים "לש. והיא מופיעה בתפאורה של מדינת ישראל, של יהודי המזרח למודרנה בתוך מדינת ישראל

: ולההאחד הוא הג. הוא בשני מוקדים, העוגן ההיסטורי העמוק ביותר, הרובד העמוק ביותר. ארכאולוגיים

רבנים שעוד , או טולדנו, למשל משפחות עזרן, שהבנים שלהם מנהיגים את התנועה היום, בקרב רבנים

המוקד השני . אם בצפפון אפריקה או בבגדד, בגולה התחילו לנהל את המאבק של השמרנים נגד המודרנה

  . וגם באירופהבאירן , שהייתה קיימת בהיקף גדול במרוקו, ספרדית-חרדית-הוא הסימביוזה הליטאית

  ?יש לזה משמעות פוליטית: ר אריק כרמון"ד

-ס היא בעצם תנועה מאוד"ש. יש לכל זה הסבר היסטורי שמתיישב עם ההיבט הפוליטי:  מר נרי הורוביץ

וזה הסתבר לי במלוא עצמתו כשעמדתי ביום חמישי ליד כלא מעשיהו ושמעתי את הסליחות , מאוד דתית

ס היא גם תופעה "ש –וזוהי בדיוק המשמעות . שמצויה פה, האקסטזה הדתית, וראיתי את האנרגיה הדתית

וללא קשר לגודלה הפוליטי היא תישאר תופעה דתית בהיסטוריה של , דתית ועם שורשים עמוקים ביותר

  . יהודי המזרח

עשרות שנים הייתה לנו . ס מבטאת גם את משבר הזהות בחברה הישראלית"תופעת ש, בהקשר הפוליטי  

החילוניות הישראלית מצויה במשבר עקב ביטויים  . וטרם התפתחה לנו חילוניות ליברלית, חילוניות לאומית

  ".דור שלום"תנועת , למשל, מה שעושה –או שלילת הזהות החרדית ', ארון הספרים היהודי'וולגריים כמו 



  

ואם נביא בחשבון ', שתיקת הרבנים'מה שאחד מעמיתי כינה , המשבר השני הוא זה של הציונות הדתית  

ס "הופעתה של תנועה נמרצת כמו ש –כלכלי -תיאולוגי וחברתי, שהחברה הליטאית מצויה במשבר כפול

  .מעוררת חרדות

ס נוצרים רגשי תסכול כי ביטויי "ואילו אצל ש, ס מעוררת היסטריה"אצל החילונים והרפורמים תופעת ש  

  .הכוח והתנופה של התנועה אינם מלווים באפקט פוליטי

-כתוצאה מקוצר, ראות-שגם לגביהן אנחנו מגלים קוצר, ס"הערה שלישית נוגעת לסתירות הפנימיות של ש  

עממית לדת הלכתית  ס יש  סתירה עמוקה בין דת"בש. הראות שלנו לגבי הממדים ההיסטוריים של התנועה

אלא הדבר קיים גם ברמה של , ולא מדובר רק ברב כדורי; ויש מניפולציה פוליטית של הדת העממית

, כמעט יומיומי, גם קיים מתח פנימי דתי. למשל הרב בצרי, של  מיני  קדושים מקומיים, הרשויות המקומיות

. יוסף ליצור קאנון  תפילה אחד לא עלה יפה וניסיונו של הרב, בין הנוסח הצפון אפריקאי לכל שאר הנוסחים

כאשר , יש מתח בין היסודות של מחאה וסולידיות, קיים בתנועה מתח בין פוליטיקאים לבין מנהיגים דתיים

המעגל סביב משפחת יוסף חותר לתנועה סולידית שנמצאת במרכז ויודעת איך לנתב ולתרגם משם את 

  .תנועת מחאה ישראליתס כ"ואילו אריה דרעי רואה את ש, המחאה

אך זה  לא סותר את , ס"דתיים של ש-הרבניים, קיימים השורשים ההיסטוריים: ר סמי שלום שטרית"ד

אחרת , התנועה קמה מתי שקמה בגלל תנאים מסוימים כלכליים ופוליטיים. הממדים הפוליטיים של התנועה

  .היא הייתה קמה מוקדם יותר

ויש לנו עניין עם הצבעת , אלא פוליטית, שמולנו היא לחלוטין לא דתיתהתופעה , לדעתי: צביה גרונפלד' גב

זה , ס"מי שצריך לתת את הדעת על מה שקרה בש, יותר מכל קבוצה אחרת. מחאה בקנה מידה עצום

בעיקר הליכוד . כי בעצם התרחשה כאן העתקה של גוף מצביעים עצום מהליכוד למקום אחר, כמובן הליכוד

הקדיש במשך עשרים שנים את כל משאביה של   -ו חטאו בכך במידה זו או אחרת גם הממשלות שלפני -

בזמן שהמגזרים שבשוליים היו ונשארו בתוך ביצה כלכלית ממאירה -בו, מדינת ישראל לטובת השטחים

לעצם המחאה יש להוסיף גם את הרצון לראות אישים מזרחיים ועמדות . ובשלים לגמרי להצבעת מחאה

ס הוא שאנשים פשוט ראו שיש פה מפלגה "וגורם שלישי לעלייתה של ש, ידי ביטוימזרחיות באים ל

  .והרי כידוע הצלחה מעודדת הצלחה, שמצליחה להשיג את מטרותיה

היא גם יכולה להתכווץ משמעותית אם יסתבר שגורמים עברייניים אכן משתלטים על , ס גדלה"אבל כמו שש  

  .מפיו של שחר אילן וכאן אני מצטטת, הפעילות הציבורית שלה

  .זה החלק הרדיקלי של אגף התשובה עם ניחוח ברסלב. אלה לא  גורמים עברייניים: מר נרי הורוביץ

ס היא חלק מציבור שאיננו מסכים עם הנחות היסוד הבסיסיות "מה שחשוב יותר הוא שש: צביה גרינפלד' גב

ם על המשמעות של ההיסטוריה זה ציבור שנמצא בוויכוח עצו. שהביאו להקמתה של מדינת ישראל

מדינת ישראל , מבחינתו. על היעדים של העם היהודי בדורנו ועל הצורך במדינת ישראל בכלל, היהודית

בצורה זו או , וכיום הוא רואה סיכויים טובים להצלחת תכניתו, והפרויקט הציוני כולו נכפו עליו הר כגיגית

מבחינה . לא מדובר פה על קונספירציה; בתהליך הדרגתי, כמובן. לבטל את הישגי המדינה הציונית,  אחרת

  .ציונית-וגם חלקים נכבדים מהציבוריות הדתית, ס והחרדים האשכנזים משתייכים לאותו המארג"ש, זו

. ס לבין הנציגות שלהם"אני מבקש להתייחס בעיקר למתח בין ציבור המצביעים של ש: כ חיים אורון"חה

ובמודע ומתוך , מנדטים -4-3נדטים שזכתה בהם לאינטרסים של כהמ 17ס משעבדת את "ש, לדעתי

את . חולשה איננה מבקשת  למצוא מתאם בין ציבור המצביעים שלה ובין האינטרסים שהיא מייצגת



  

ס דברים חמורים "שאומרים על ש, ציבור מרוקאים מן השטח-הקביעה הזו יכולים בלי קושי לאשר פעילי

  .ביותר

כל העולם צפה בטלוויזיה , כשרבין נקבר. קשר מאוד מעניין בעיני בין דרעי לרבין יש: ירון אזרחי' פרופ

כשדרעי הלך . והרגע שהוא נקבר היה כמו הרגע שבו צלבו את ישו, נוגנה מוזיקה של באך, הישראלית

. שמקריב עצמו למענם, זה שוב היה הצלוב שכאילו נושא על שכמו את אשמתם של כל הספרדים, לכלא

  .ביותר איך המודל הנוצרי הזה מוחדר לתוך התרבות הפוליטית והתרבות הדתית שלנו ועל ידי מימעניין 

ס כגרסה ישראלית "גם אני רואה את ש.  עניין נוסף שרציתי להדגיש הוא ברוח דבריו של נרי הורוביץ

הליך כנגד תוצאות ת, עכשווי, כנגד מודרניזם קפיטליסטי ליברלי, עממית של מודרניזם ראקציוני

  . י או הליכוד"ולא משנה  אם  התופעה נוצרה באשמת מפא,  הגלובליזציה

בין שתי אורינטציות קיומיות , וגם באחרות, יש כאן קונפליקט שקיים בכל המדינות המערביות היום, לדעתי

 עם כל, אמותיו של הפרט' זו הנוטעת את מקור המשמעות ואת סיפור החיים בד -שכמעט ואין ביניהן גשר 

רואה את הפרט כנגזר של , וזו שקובעת את מקור המשמעות בקהילה; למשפחה וללאום, הנגיעות לקהילה

, קונספציה משפחתית ספציפית, ונותנת לפרט ערכה קיומית שיש בה קונספציה חינוכית ספציפית, הקהילה

  .הפונדמנטליזם המודרני, התפיסה השנייה היא הפונדמנטליזם של זמננו. קלנדר וכדומה

  ? ל"ל ולהתפלגות במפד"איך זה נוגע למפד: ר אריק כרמון"ד

כי היא הייתה הרבה יותר מחוברת למודרניזם של , ל היא דבר אחר"המפד  :אבי רביצקי' פרופ

היא גרסה אחרת של אותו ; אם כי כיום אפשר לכלול גם אותה בקונספציה הרחבה הזאת, הציונות הלאומית

ת היום בכלל היא בעיקרה ראקציה לפחד הנורא מפני קיום חסר משמעות הדתיו. אבל פחות עממית, העניין

  . שהאינדיבידואליזם המודרני  לוחם כנגדו בעזרת מושג החופש

, בישראל חיות שתי אוכלוסיות שכל אחת נוקטת בעניין הזה אוריינטציה קיומית שונה לגמרי                    

שקבוצה אחת סבורה שהמסגרת , ה שנכון ומה שראוישלכל אחת קונספציה שונה בתכלית בקשר למ

  . דמוקרטית היא אוניברסלית ואימפולסיבית והשנייה רואה אותה כמשהו שבא מהמחנה היריב-הליברלית

 -, אחת התופעות המסוכנות ביותר שמסתמנת לאחרונה היא להציג עמדה שקושרת את החוקה עם אנטי

החיבור בין , ליסטיים ואולי לא רק יהודים פנדמנטליסטייםעם נגד אוכלוסיה שלמה של יהודים פונדמנט

לכן אני מתנגד לניסוח . ס"ולא התופעה של ש, הוא –דמוקרטיה וחילוניות הוא מרשם לפיצוץ ,  חוקה

  -אני גם מתנגד למגמה שמצטיירת בדיון היום , ס היא העונש על איזשהו חטא קדמון"שש,  שפתחנו בו היום

לא מן הנמנע שבאחד הימים תעמוד לזכותנו העובדה . ס תיעלם"יך לגרום לכך ששא, ס"איך לכווץ את ש

  .ס לצמוח בתוכה"שהדמוקרטיה הישראלית אפשרה לתנועה כמו ש

אלא איך יש לנהוג , ס קמה בחברה הישראלית"לכן לא צריך לעסוק כל כך בשאלה איך  קרה שתנועת ש

  .הלאה בקשר אליה

? שהיא תסתלק: ס"היא מה אנחנו בעצם רוצים מש, שובות שעלו כאןאחת השאלות הח: אלי יסיף' פרופ

? מה כל כך מפריע לנו? שאנשיה יפסיקו לחשוב בדרך שהם חושבים או יפסיקו לנהוג בדרך שהם נוהגים

  . את חיי היומיום שלנו, שחורך מדי יום את החשיבה, ס לתפוח אדמה לוהט"מה הופך את הנושא הזה של ש

ולעניין זה , תחום התרבות העממית, התבונן בשאלה הזאת מצד התחום שאני עוסק בואני הייתי רוצה ל  

החשוב בהקשר זה הוא שכל הקהל שנאסף שם . האחת היא סיפור הדיבוק מדימונה: אביא שתי דוגמאות

הוא ראה בכך חיזוק של הערכים שהיו כל כך חשובים  –ויותר מכך ,  אלא דבר אִמתי, לא ראה בכך הונאה



  

ציבור המחונך על ערכים מערביים הזדעזע אז לראות איך הטיפול באישה היה . הזה מאות שניםלקהל 

אנחנו איננו תופשים שהמדובר הוא בגיוס . המוני אדם צובאים על הבית, הכול מתועד ומצולם, טיפול פומבי

נה פגיעה זו אינ. כדי לעזור לאותה אישה, בערכי הקהילה, בגיוס המסורת הקהילתית, כוחות הקהילה

להחזיר את . להחזיר עטרה ליושנה: ס"שהוא הססמה של ש, נעשה שם צעד ברור לחלוטין. בפרטיות

  .הקהילה כמי שתומכת בפרטים

גם עניין זה זעזע את הקהל שלנו . הדוגמה השנייה היא בתו של דרעי העומדת על הבמה ומגוננת על אביה

נישאו כדי לתמוך  10-12ילדות בנות , ה ויצאו לעבודששכח כי בעבר ילדים וילדות התגייסו לעזרת המשפח

: גם כאן אנחנו חוזרים לאותו העניין. והדבר לא נתפש במסורת היהודית כפגיעה בנפשן הרכה, במשפחה

  .  להחזיר עטרה ליושנה

, זוהי תנועה דתית מובהקת. ס כתנועה חברתית"את ש, לדעתי, לכך שאין לראות? לאן כל זה מוביל אותנו

השנים -100-50ההיסטוריונים ב. היא תנועת החסידות, לוגיה הטובה ביותר שלא הוזכרה כאןוהאנ

פשוטי העם של יהדות מזרח   -האחרונות התייחסו לתנועת החסידות כאילו הייתה מהפכה מרכסיסטית 

פשוטו , היום ברור לחלוטין  שהחסידות הייתה מהפכה דתית. 'אירופה קמו ומרדו בבעלי הבתים וכו

  . שמעוכמ

זה מפריע מפני שזוהי קבוצה ? למה זה מפריע לנו, ס היא תנועה דתית"אם אכן ש: נשאלת השאלה

משמעות , ולא אחרת, כי זוהי; חברתית בתוך מדינה מודרנית שמבקשת להתבסס על ערכים ראקציוניים

  ".להחזיר עטרה ליושנה"הביטוי 

ס חידשה בפוליטיקה ובחברה "ידוש המבני ששהדבר שהייתי מבקש להצביע עליו הוא הח: מר שלמה פישר

, הדת משחקת בזירה הפוליטית הישראלית מאז ומתמיד. כלומר יצירת דפוס של דת ציבורית, הישראלית

ס בראה "ש. או כתשליל של הציונות כמו האגודה והחרדים האשכנזים, ל"אם כחלק מהציונות כמו המפד

ובכך היא מצטרפת ,  ללא ויכוח פרונטלי עם הציונות, ונותנוכחות ציבורית דתית בלי זיקה ישירה אל הצי

מה , אפוא, השאלה איננה. דת ציבורית בנוסח מודרני -לתופעה שקיימת גם במדינות אחרות של העולם 

האם  תשתף פעולה עם התרבות : אלא מה יהיה תפקידה, להיעלם, ס להצטמצם"יגרום לש

דין "זכיר בהקשר זה כי הרב עובדיה בכבדו ובעצמו פסק ויש לה -הקונסיטוטציונית של מדינת ישראל  

ס לנקודה שבה היא לא תוכל עוד לשתף פעולה "או שהציבוריות הישראלית תדחק את ש; "דמלכותא דינא

  . ולא תוכל להיות פרטנר קונסטרוקטיבי

תי של מהו  המצע האמִ : אני מבקשת  להתייחס לשאלה שעלתה כאן שוב ושוב בדיון: ר ליאורה ביסקי"ד

, מה מקורו, זו איננה השאלה הנכונה כי מה שמעניין כאן הוא דווקא השילוב, לדעתי? חברתי או דתי, ס"ש

  .על איזה צורך הוא עונה

היה חסר בה הממד  –לא התמידה " הפנתרים השחורים"השילוב הזה מסביר מדוע תנועת                     

צד אחד משחק לפי הכללים של מדינת חוק ובוחר בהגנה שמ, הוא גם מאיר את משפטו של דרעי. הדתי

  .וההמונים מזהים את זה כמשפט פוליטי, פרוצדורלית ומצד שני משחק את תפקיד המנהיג הקרבן

כמו . עניין נוסף שהייתי מבקשת להעלות הוא הדברים שהרב עובדיה יוסף אמר בנוגע לשואה                    

והרב השתמש בה כדי להדגים , גם בפעם זו השואה תפקדה ככלי פוליטי, בפעמים רבות קודמות בישראל

  .פעם נוספת את בחירתו בהלכה על פני כל הדברים האחרים



  

אין מנהיגות . ס מנהיגות פוליטית אינטלקטואלית הוגה"אנחנו נוטים יותר מדי לייחס לש, לדעתי: הרב עזרן

היהדות . לא עדתיים, אנחנו דתיים: אמר בעצמו הלוא הרב עובדיה יוסף. יש הנהגה רוחנית, פוליטית

ולדעתי גם לא תהיה בישראל תנועה , ס איננה תנועה חברתית"ש. הספרדית היא יהדות אמונתית ביסודה

  .חברתי וידחו זמנית את רוע הגזרה-מפני שתמיד ימצאו איזה פתרון דחוק למשבר כלכלי, חברתית

תחילת 'זו שחייתה במושבים במה שנקרא , וכלוסיה הספרדיתאני מכיר היטב את הא                    

יש איפה לשים את , בעזרת השם יש מה לאכול –כולם אנשים צנועים ומסתפקים במועט . 'ההתפתחות

ל ולא "אחרי יום עבודה בשמש בקק' טמבל'באים עם כובע , אנשים שהיו סוחרים עשירים בעירנו. הראש

באמונתה , באמונתה בקדושת הארץ, זו הייתה הציונות במיטבה. אלשותלים עצים בארץ ישר, מתלוננים

  .בעם

. גנבו לנו את הילדים, אין לנו סמכות –הטענות היו . הבעיה שלהם הייתה בעניינים של חינוך                    

, גת כשפתחתי את בית הספר הדתי הראשון בקריית. לא קיבל עבודה, מי שלא כיוון את ילדיו לחינוך מסוים

הוא , את שפת הדור, את דרך החיים, לא מכיר את המנטליות, בן אדם בא לכאן. לי את הראש' פתחו'כמעט 

, את ההורים שללו. לקחו את הילדים שלהם והרחיקו אותם מהעבודה. הוא לא יודע איך, לא יכול להתגונן

אנחנו הרי יודעים , רק חלק אבל, לא שווים כלום נכון שחלק מהילדים התקדמו', פרימיטיבסקי'קראו להם 

  .איזה אחוז מצליח בבגרות

  .היה משטח מאד תוסס, כבר הייתה תרבית, ס הגיעה"אז כשש  

מה . לא בקנה מידה של חשיבה אינטלקטואלית ושל הגות, ליהדות הזאת אין אידאולוגיה                    

אנשים . שמצביעים איך שאומרים להם ,שיש  זה אנשים מצוינים ומסורים שעושים בדיוק מה שמצפים מהם

כשאריה דרעי היה ; הם לא מסוגלים לקבל החלטות לבד. ותמיד ימשיכו להיות כאלה, אמינים ונאמנים

  . והדברים מתבצעים כפסקי הלכה,  יש מועצת החכמים -כשנטרלו אותו . הוא קבע בשביל כולם, בשטח

. שנשארו עומדים סתם בחלל ריק, שלא נתנו לילדיםס החזירה את הגאווה והכבוד שלקחו מדור ההורים ו"ש

תהיו  כמו שהייתם ; הבטיחה להחזיר עטרה ליושנה. היא ניצלה את המצב הזה  ניצול מוחלט ולגיטימי

  .  אלא מהותי חברתי ואנושי מאוד, לא פילוסופי, חד וחלק,  מסר פשוט. עם מעמד, עם כבוד, במרוקו

הם , הם לא חושבים -מה הם חושבים , ס"וק  האובססיבי הזה בשלכן צריך קודם כול להפסיק את העיס

ועל ידי כך אתם מנטרלים את כל הָעצמות של , תבטיחו להם את החינוך ואת המוסדות, רוצים רק דבר אחד

למתן את ההתעסקות הזאת ולא להאשים אותם בדברים ', להוריד את הפרופיל'חייבים בהחלט .  המחאה

פשוט נאפשר לספרדים ? איך. עם מועצת החכמים? ם מי חייבים להסתדר היוםע. שהם אינם אשמים בהם

  .כל הדברים יסתדרו מאליהם". ובא לציון גואל"נחזיר את כבוד המשפחה ,  להיות מאמינים כפי שהיו

  

    

   

  

  

  


