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שנות היובל הראשון נעשתה מדינת ישראל למציאות בשלה, שלא ניתן היהב
לחזותה בימיה הראשונים הקשים. תולדות היהודים נשתנו באופן דרמטי

ובלתי הפיך, אחרי 1,900 שנים שבהן התבסס קיומם על מיתוס השיבה לארץ

 דלה, שבירה, ולעתים טרגית ובלתי—יומית בתפוצות –האבות ועל מציאות יום
נסבלת.

במשך היובל הראשון מדינת ישראל קלטה בגדול 2.7 מיליוני עולים מבחינה

דמוגרפית, כלכלית ופוליטית, מהגל ההמוני עם קום המדינה ועד לגלים המאוחרים
מחבר העמים ומאתיופיה. ההבדלים העדתיים שנותרו אינם עולים על הפערים

 בין אם— ואף קטנים מהם —הקיימים במדינות אחרות, ותיקות ומבוססות 

בהשוואה למדינות שיסודותיהן התרבותיים אחידים, קל וחומר בהשוואה למדינות
תרבותי. כלכלתה של מדינת ישראל עברה תמורה–בעלות מבנה חברתי מגוון ורב

מהפכנית, וממגדלת של פרי הדר ומלטשת אבני יהלומים היא הייתה לממציאה

ויצואנית של מוצרי תעשייה ושירותים בעלי מקדם טכנולוגי גבוה. רמת ההכנסה
הממוצעת בה הגיעה לזו של קבוצת עשרים וחמש המדינות המפותחות בעולם,

והפערים הפנימיים ברמת החיים של אזרחיה אינם חריגים ביחס למדינות אלה.

המשטר הדמוקרטי התחשל במהלך חילופי שלטון חוזרים, שנעו בין קוטבי
הקשת הפוליטית.

מבחנה של ישראל ביובל השני יהיה ביכולתה להציע דבר מה מלהיב ומרתק

כלפי פנים וכלפי חוץ: לעזור לעולם היהודי לבחור את מרכיבי התוכן והקונצנזוס
לטפח בזהות הקולקטיבית ובמוסדות המייצגים אותה, ולהביאם לידי הבשלה;

קשרים של כבוד הדדי עם אומות תבל; ולכונן בסבלנות עיקשת קשרים כאלה

— ועימה כלל העם היהודי —עם כל עמי המזרח התיכון. ובפועל, מדינת ישראל 
יצטרכו להתמודד עם חמשת האתגרים הקיומיים הבאים:

±Æ ÚÏÈÈ‰ Â‰ˆÏ‰Æאף על פי שקהילות במצוקה הן היום מיעוט זעיר ביותר 

בקרב האוכלוסייה היהודית בעולם, כל עוד אלה קיימות, חובתה של ישראל
להצילן. אין זו משימה מרכזית, כפי שהייתה ביובל הראשון, אולם תידרש שמירה
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יציבות המאפיינת את המערכת העולמית,–על רמה של מוכנות מתמדת לנוכח האי
שניכר כי קטן בה המרחק המפריד בין אזורים ועתות של שקט ושגשוג למצבי

הידרדרות כלכלית וביטחונית, שיש בהם סכנה פוטנציאלית לציבור היהודי.

≤Æ ‰Ó˘ÎÈÂ˙ È‰Â„È˙Æבעידן המעבר לשנות האלפיים, כאשר הדופק הגיאו –
פוליטי, הכלכלי והתרבותי העולמי נהיה יותר חזק ומהיר והמציאות נעשתה

–גדושת סתירות, ישראל תשחק את גורלה העתידי במגרש התוסס והדהוי בו

בזמן של הזהויות. בהמשך למגמות הדמוגרפיות הקיימות, ישראל תהפוך למרכז
עשר מיליון היהודים החיים בעולם.–הכובד ולמקום מושבם העיקרי של שלושה

תרבותית המתמשכת בקרב יהודי–אחת הסיבות לכך היא השחיקה הפיסית

התפוצות. אולם האתגר הגדול יהיה ביכולתה של ישראל להציב את עצמה אחת
עצמה של חוויות–ולתמיד כמרכז הסמלי, כמקור של השראה וחיקוי וכמנוע רב

ורעיונות לעולם היהודי כולו.

בעתיד, עוד יותר מאשר כיום, יהודי יהיה בעיקר מי שירצה להיות כזה.
אולם יהיה צורך לדאוג שהמושג הזה לא יהפוך לריק מתוכן. החברה הישראלית

תצטרך לפתח מאפיינים מושכים ורלוונטיים להיותה חברה יהודית. בהעדר קו

אופי זה, עלולה מדינת ישראל לאבד את יסודות הלגיטימיות הקיומית שלה.
ישראל תידרש להציע מסרים תרבותיים יהודיים בעלי משמעות, וכדי להשיג

יעד זה, תצטרך המדינה היהודית להיות צעירה, למדנית, חדשנית, תחרותית

ופתוחה למגוון של רעיונות ואנשים.
≥Æ ‡Á„Â˙ ÂÒÂÏÈ„¯ÈÂ˙Æ םידחואמ .יתילונומ היה אל םלועמ ידוהיה םעה

דע ,ןסורמ אל ימינפ חיש שפוח לש תותעב םיתעל ונמצעל ונישרה ,תונוסאב

חצר רחאל ןייד תוקומע הבושתו הטרח ויה אל ,טרפב( תומילאו תוסג ידכ
לש ףא אלא ,השעמל םיארחאהו םייטילופה ויבירי לש קר אל ,ןיבר קחצי

קלח םה םייגולואידיאה םיחתמהו םירעפה ,רבד לש ודוסיב .)וכרדל םיפתושה

יסופד םינייפאמ ונימיב ידוהיה םלועה תא .תילארשיהו תידוהיה תואיצמהמ
רשפל ןתינ אלש הארנ םיתעלש ,הזב הז םישגנתמו םירחתמה םינוש תוהז

לש תיבקע תכרעמ לע תנעשנ רשא ,תיתרוסמה תוהזה :םהילע רשגלו םהיניב

תוהזה ;תיטמזירכ תוגיהנמ לש תויצקנסלו םירסמל תויצ לעו םייתד םיכרע
םירידתו םיקודה םייתוברתו םייתרבח םירשק לע תססובמה ,תימואל–תינתאה

תידוהי תיתוברת תיראש ןיעכ לע תכמתסמה תוהז ;תוכיישה תליהק ךותב

;תיטנלוויבמא םיתעלו ,תפפור ,השלח תישיא תוכייש תשוחתב יוטיב ידיל האבהו
תויתוברת–תוימואל–תויתד תויוהז ןיב תמלענה ,לילכ תעלבומ תוהז וליפא וא
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יוריגמ האצותכ ,דחא ריהב םוי םולכ–אלהמ עיצפהל היושע תאז לכבו ,תורחא
תוהזה לש םייסיסבה םינכתהו הרדגהה לע יפוס–ןיאה חוכיווה חכונל .והשלכ

קוחו תובשה קוח לע ,תוללובתהה הביצמש רגתאה לע ,תילארשיהו תידוהיה

לש םהיניינעב קוסיעה הבש ,תלצופמ תימואל תוגיהנמ לש הזחמה ,הרמהה
ללכה תבוט לש הפיקמ הייאר לע םילוע הסרתה לש ןונגסו םיידוחיי םירזגמ

לארשיל הל לא ,הזה בצמב חילצהל ידכ .הקומע הגאד ררועמ ,םיפתושמה ויניינעו

תרימשלו ידוהיה הייפוא תרדגהל םיקזחו םיקהבומ םינוירטירק לע רתוול
יפלכ תונלבוסו תונלבס תולגל הילע תאז םעו ,םייתוברתהו םייכרעה היתולובג

האלמ הרכה ריכהלו ,וננמז תב תידוהיה תואיצמב םייקה דואמ ברה ןווגמה

די ןתמ השוריפ ןיא וז תימינפ תוינוג–ברב הרכה .םידוהי–אלה היחרזא תויוכזב
שבגל ידכ ןוילע ץמאמ בייחת איה ;ידוהיה ביטקלוקה תוררופתהלו לוציפל

.בורל הבחר תועמשמ ילעבו םידחאמ םירסמ

¥Æ ‰˙ÓÂ„„Â˙ ÚÌ ‰ÚÂÏÌ ‰ÁÈˆÂÔÆ אמנם איננו חיים עוד בעולם שבו שולטת
אנטישמיות תוקפנית ואף מזוינת, אולם עדיין ארוכה הדרך להבנה של החוויה

היהודית בידי העולם הרחב ולהשלמה אוניברסלית עם זכות הקיום של מדינה

יהודית. צעדים משמעותיים מאוד שנעשו בשנים האחרונות, לרבות מצדה של
הכנסייה הקתולית, מצביעים על תהליך חיובי המצוי בעיצומו, ויש לעודד את

המשך התקדמותו.

לנוכח מערך הנוגדנים הניזון לא מעט מאינטרסים כלכליים ופוליטיים אשר
היקף שיתרום–ממוקדים במזרח התיכון, עדיין דרוש מאמץ חינוכי והסברתי רב

לשיפור תדמיתם של היהודים ומדינתם בעולם.

µ. ¯È·ÂÂ ̇È‰Â„È˙Æ,תהליך השלום התחיל בזיק של תקווה ונמשך בהילוך מהסס 
שלּווה בקשיים רבים. ולמרות הכל, התהליך עודנו חי ומתקדם. מאז התחיל

 כצפוי, בקצב רפה ובנתיבי היגיון מפותל המתאימים למציאות—הנרמול המדיני 

 התעצמה החתירה—המזרח תיכונית וטורפים את ציפיותיהם של מיטב המומחים 
לשלום בקרב רוב הישראלים. תושבי ישראל יודעים היטב שאינתיפאדה מתמדת,

על חוויותיה המפוקפקות, תגבה מחיר בלתי נסבל מהחברה הישראלית, לא כל

ביטחוני אלא יותר בתחום ההשלכות החינוכיות השליליות–כך במישור הצבאי
על דורות שלמים של צעירים. לטווח הארוך, הנטל המצטבר על החברה כולה

עלול להיות כבד ביותר.

משימתה האמיתית של ישראל ביובלּה השני איננה טריומפליזם שיספק בכל
מחיר את מאווייו של מיעוט משיחי, אלא הישרדות שתשקף את האינטרס
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הקיומי הבלתי מעורער של הרוב. זאת יש להשיג תוך היצמדות לערכי יסוד של
התרבות היהודית. המבחן האמיתי של הריבונות היהודית הוא ביכולתה של

מדינת ישראל לשלב בין הגנה עיקשת על אינטרסים מדיניים וביטחוניים חיוניים

לבין שמירה על רמה גבוהה של מוסריות יהודית בכל שדרות הממשל שלה.

Ù¯ÂÙß Ò¯‚ßÈÂ „Ï‰–Ù¯‚ÂÏ‰ ‰Â‡ ¯‡˘ ‰Ó„Â¯ Ï„ÓÂ‚¯ÙÈ‰ ÂÏÒËËÈÒËÈ˜‰ ˘Ï ‰È‰Â„ÈÌ ·ÓÎÂÔ

ÏÈ‰„Â˙ ÊÓÂ ÚÏ ˘Ì ‡·¯‰Ì ‰¯ÓÔ ˘Ï ‰‡ÂÈ·¯ÒÈË‰ ‰Ú·¯È˙ ·È¯Â˘ÏÈÌÆ

ÈÂÒÛ „Ô

שהוקמה מדינת ישראל, שלטו בציבור היהודי במדינה הצעירה שלוש תפישותכ
שונות של היחסים הרצויים בין המורשת והלאומיות היהודית לבין המבנה

המדיני החדש, ושלושתן היו המשך רציף של תפישות אידיאולוגיות ששגשגו

ציונית, טענה שיש סתירה בין–בתקופה שקדמה לשנת 1948. הראשונה, הלא
יהדות לבין מדינה, ושללה את קיומה של המדינה היהודית מכל וכל. השנייה,

הציונות הדתית, סברה שיש להעניק למדינה המתהווה מאפיינים יהודיים שילכו

ויגברו, ילכו ויעמיקו, עד כי בסופו של דבר מדינת ישראל תהיה מדינה יהודית
בכל תחומי חייה. התפישה השלישית, שהייתה דומיננטית אז, ראתה במדינה

ביטוי לחברה דמוקרטית המקיימת חופש דת לכל אזרחיה, אך מבוססת על

יסודות יהודיים מוצקים ומובהקים בתחום השפה (העברית), האזרחות (חוק
מסורתי המהווה תשתית אשר משלבת–השבות), ודיני האישות, ועל מטען תרבותי

ליברלית המערבית ובין הספרות,–שילוב הרמוני בין התרבות ההומניסטית

הפילוסופיה, המוסר והערכים האנושיים שבמסורת היהודית. בשנותיה הראשונות
ציונית, דחויה לקרן זווית, ובמרכז–של המדינה הייתה התפישה הראשונה, האנטי

 בין הציונות החילונית לבין הציונות— חריף לעתים —הבמה התנהל מאבק 

הדתית. למרות מאבק זה, שררה הסכמה רחבה ביחס למרכיבים היהודיים
העיקריים שהם היסודות ההכרחיים לקיומה של המדינה.


