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ÓÈ ‰Â‡ ÁÈÏÂÈø

כל הנוגע ליהדות, ישראל היא מדינה שמרנית אדוקה. בניגוד לסברה הרווחת,ב

המקובלת על רבים משועי הדור, אנשי אקדמיה ואנשי תרבות, שלפיה
ניתן לחלק את הציבור היהודי בישראל לרוב "חילוני" גדול (כשמונים אחוזים

מהאוכלוסייה), ולמיעוט "דתי" (לבטח לא יותר מעשרים אחוזים), המעורר

מחלוקת ונהנה מעצמה יתרה, הרי שלמעשה רוב הישראלים נוטים לכבד את
 כפי שהוכיחו—המסורת היהודית, ואפילו לקיים חלק לא מבוטל ממנהגי היהדות 

פעם נוספת בחודשים האחרונים תופעות אחדות, שהמחישו עד כמה מסורת
 זרה ליהודי ישראל ה"חילונים".‰È‡ישראל 

, למשל, את ההחלטה שקיבלה מרצ בינואר השנה, להתנער מתדמיתהטלו

דתית ולאמץ סגנון חדש, שיקסום יותר למצביעים המסורתיים.–העוינת והאנטי
עשר מושבים בכנסת–בשנת 1996, שאחריהן הצטמקה מרצ משנים מאז הבחירות

עשר מושבים לעשרים–לתשעה בלבד, בעוד המפלגות הדתיות תפחו מחמישה

ושלושה, לא מצאו אנשי מרצ מנוח לנפשם. "איך זה לא הבנתי את החברה
הישראלית?" קונן חבר הכנסת דדי צוקר, שהגיע למסקנה כי החילוניות הקיצונית

המסע של מפלגתו הייתה גורם מהותי בקביעת גורלה בבחירות, והתייצב בראש

לעיצוב מחודש של תדמית המפלגה. מאמציו נשאו פרי, ובינואר אימצה מרצ את
יזמתו של צוקר באופן רשמי: "למרצ יהיה קשה להצליח לפנות לציבור מזרחי,

שבעיקרו שומר מסורת, אם תצטייר כקיצונית ביחס למסורת ולמורשת", נאמר

החותמים עליו, לצד דמויות מרכזיות במסמך של המפלגה שצוקר נמנה עם
אחרות במרצ, כשולמית אלוני ואמנון רובינשטיין. "מוכרחים להציג את הגישה

החיובית של המפלגה לדת", נכתב במסמך בהמשך. "מרצ יכולה לראות במורשת

מקור השראה".



•   4   ˙ÎÏ˙

–שזמן רב הייתה שופרם של גורמים המזוהים עם גישה אנטי למפלגה
מסורתית, השינוי בדימוי העצמי הוא מהלך עוצר נשימה (ככלות הכל, אם מרצ

יעשה זאת?). ובכל זאת, המחווה לא תגלה עוד איבה כלפי היהדות המסורתית, מי

של מרצ למצביעים המסורתיים אינה אלא אחד מציוני הדרך בתהליך האטי
והמתמשך של הגילוי מחדש של המקורות והמסורת היהודית, שזכה לאחרונה

האחרונות עלו כפורחים בנוף לכינוי "חזרה אל ארון הספרים היהודי". בשנים

קבוצות לימוד לא פורמליות, תכניות רדיו, תכניות לימודים התרבותי עשרות
בנושאים יהודיים מובהקים. מפגשים אלו פתחו בפני האדם וריאיונות, העוסקים

 צוהר אל מקורות המסורת היהודית.—וללא הבטחות   ללא לחצים—דתי –הלא

השבועיות, "בית מדרש לילי", ששודרה עד לאחרונה באחת מתכניות הרדיו
שיא, מומחים שנבחרו מתוך כוונה להציג מגוון של–ברשת ב' בשעות של האזנת

ומחלוקות קיימות ניתחו בלשון עדכנית מבחר של סוגיות דעות, חשיבה מקורית

מהתלמוד ומהמשנה. בימה אחרת, הנקראת "שחרית", מכנסת יחד עיתונאים,
מבקרי תרבות ואנשי אקדמיה ידועים, ולצדם רבנים והוגי דעות דתיים, הדנים

המשותף לכל בענייני דת, חברה ותרבות ברוח של כבוד כלפי המסורת היהודית.

אלה הוא ההערכה שמגלים חלק מאנשי האליטה התרבותית החילונית למסורת
התרסה בוטה כלפי הנורמות המקובלות היהודית ולמחשבה היהודית, מתוך

באליטה זו.

תא םילותה שי :עפשב םירבסה ךכל אוצמל רשפא ?םצעב ,ןאכ הרוק המ
–תבוגת לע םיעיבצמ םירחא ;ןיבר חצר רחאלש יללכה יתוברתה עוזעזב רבסהה

יתוברתה דסממה ברקב ינויצ–טסופה לאמשה לש עירכמה ונוחצינל דגנ

לארשי תרות תא הרזח לוטיל ןויסינ רבדב םיאורה שיו ;ץראב ילאוטקלטניאהו
הב זחאנו הילע לופונומל ,הרואכל ,ןעוט רשא יסקודותרואה דסממה ידימ

.אוה ויכרצל

כל הגורמים הללו תורמים את חלקם. אבל אפשר שמגמת הפנייה אל ארון
הספרים היהודי מייצגת גם דבר מה מעניין הרבה יותר: תשובה חדשה לאתוס

–ןב תמגוד םישנא ,תינויצה הדובעה תעונת יבצעמ .ינויצה לעופה לש ררופתמה

הגוהנ התייהש תובישיה םלוע לש ךוניחה תטישב ודרמ ,ןוסלנצכ לרבו ןוירוג
התארשה תא בואשל םנמא הלדח אל תינויצה הדובעה תעונת .הפוריא חרזמב

תוינרמש דוסי תוחנהב הקבדו ,תוידוהיה תוימואלהמו הירוטסיההמ ,ך"נתהמ

ךא ,)7391 תנשב ליפ תדעו ינפב ןוירוג–ןב ירבד ויה ,"ונלש טדנמה אוה ך"נתה"(
םגו ,תינברה תורפסב המלגתהש ,"תיתולגה" תודהיה ןמ הגייתסה תאז םע

קוסעל תידוהיה הייטנהו שידייה ומכ ,תולגה לש םיפסונ םיקהבומ רכיה ינמיסמ
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.אפייסהו ארפסה שיא ,"שדח ידוהי" רוציל ץמאמ ךותמ לכה ,חורבש תועוצקמב
םיאבה תורודהו ,םלועל אב אל בצעל ןוירוג–ןב שקיבש "שדחה ידוהיה" םלוא

דועב ,ךכו .םהירוה בל תניגמל ,"ידוהי"ה ןמ בר היה םהב "שדח"ה ,וחמצש

תעונתב תודהיה לש יתוהמה ביכרהמ םיגייתסמ ונימי לש תוברתה–ירלדנס בורש
לא הרזחה תמגמש ירה ,תיאנקו הרואנ תוינוליחב םירחובו ,תינויצה הדובעה

לע רתוי תנעשנה ,רבד לכל תינרמש ,תרחא הבוגת העיצמ ידוהיה םירפסה ןורא

קלח יכ הארנ ,ףוס לכ ףוס ."יפוסוליפ" חותינ לע רשאמ תודהיל תישגר הקיז
היוחדה תרוסמה לא הרזח וכרד תא ששגל לחה תיתוברתה הטילאהמ לטובמ–אל

.אבס–תיב לש

הלהוטים כצפוי, השבים אל המסורת נתקלים במטחי ביקורת מצד אלה
להוכיח כי שוחרי הארון היהודי אינם אלא סקרנים שבאו "רק לדפדף", ושאפנה

פופולריות אחרות זו עתידה לחלוף מן העולם במהרה. ואולם, שלא כמו מגמות

סיכויים מצוינים להאריך בתרבות הישראלית, לפנייה אל ארון הספרים היהודי יש
לעצמם הלכי רוח יהודיים גם לנוכח ימים. שכן אנשי תרבות, המתעקשים לאמץ

—אוהד מצד כלל הציבור  קריאות הלגלוג של חבריהם, עתידים לזכות ביחס

שנדמה. ציבור שהנו הרבה יותר יהודי מכפי
"קרן אבי חי" בשנת 1993, נמצא במחקר שערך מכון גוטמן הירושלמי עבור

78%–מ כי בערך 80% מהיהודים בארץ שומרים על כשרות בביתם; לא פחות

קובעים מזוזה בפתח 98%–משתתפים בסדר פסח; 71% צמים בכל יום כיפור, ו
לזהות היהודית הרחבה יותר מפתיעים לא פחות: 68% ביתם. נתונים הנוגעים

מאמינים כי התורה והמצוות ניתנו מאמינים כי היהודים הם העם הנבחר; 63%

96% חשים שיש להם–על ידי אלוהים; 94% רואים את יהדותם כמקור לגאווה ו
בחלוקה המקובלת, של קשר ליהודי התפוצות. במילים אחרות, אכן יש אמת

שהיחס בין שני חלקי הציבור הפוך ממה 80-20, בין "דתיים" ל"חילונים", אלא

מצהירים על שמירת כשרות שמקובל לחשוב. אם ארבע חמישיות מהיהודים
מתברר שהיחס 80-20 בביתם וחשים שיש להם קשר ליהודי התפוצות, אזי

נוטה לטובת אלה הרוצים שלילדיהם ולארצם יהיה אופי שאינו רק חילוני, אלא

גם, ואולי בעיקר, יהודי.
אנשי ציבור ידועים ש"יצאו מהארון" למען יהדותם אינם משתעשעים סתם

הספרים במסורת פופולרית ששעתה תחלוף מהר. נהפוך הוא: החזרה אל ארון

ואל היהודי היא גם חזרתם של אנשים מן האליטה התרבותית אל עם ישראל
זהותו המסורתית; צעדים ראשונים לגישור על הפער בין האליטה המשכילה

הציבור הרחב, ציבור שיחס הכבוד שלו למסורת לא התערער מעולם, ככל לבין
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אלא שהשקפותיו זכו רק לעתים נדירות ליחס רציני מצד האוליגרכיה הנראה,
השלטת בחברה הישראלית.

הנוטלים חלק בתהליך השיבה אל הארון ראויים לעידוד ולהערכה, ולא רק

לגיטימציה מחודשת למסורת היהודית בעיני בזכות אומץ לבם. כשהם מעניקים
לכמיהה הרוחנית של אומה שלמה. מבחינה זו, הם הציבור, הם נותנים ביטוי

לבנייתה של מדינה יהודית. מרימים תרומה בל תשוער

דוד חזוני

סיון התשנ"ח / יוני 1998


