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 חלחל לבסוףÓÈÎ‡Ï ˘ÏÈציונות, ושתרחיש משאלת המוות המתואר ב–נביא הפוסט
לתוך המציאות הפוליטית של המדינה, כשם שהתרחיש של גראק חלחל לתוך

המציאות הפוליטית של המערב, לפני שלושים שנה בערך? חוששני שכן.

–הזיות הרסניות, של קבוצות או של יחידים, אינן אלא תסמינים. הפוסט
יהודית, או לכך שלא תהיה ישראל–ציונית, לא–ציונים, אשר כמהים לישראל לא

ציונית לא תישמר, היא–כלל, רק ממחישים את הרעיון שאם הגחלת היהודית

תדעך בהדרגה, יהיו אשר יהיו הברק והזוהר שהיו לה בתחילה. החילונים ואנשי
השמאל הציוני היו יהודים טובים בכל המובנים, כדבריו של "אמרי אמת", אבל

לא היה לאל ידם להוריש לילדיהם ולנכדיהם את יהדותם בשלמותה. שומה

אפוא על היהודים המאמינים ביהדות ובציונות לגאול את אחיהם וקרוביהם
הנידחים בדרכי נועם ושלום.
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לא אבחנה מדויקת של הסיבות שהביאו להתנוונותה של הציונות, יקשהל

למצוא לה המשך או תחליף שיבטיח את אופייה היהודי של מדינת ישראל.

ימלוע ךילהת תרגסמב תיתרבח העונתכ הנוונתהו היגולואידיאכ העווג תונויצה
ויגוסל םזילאיצוסה ומכ ,תויטסיביטקלוקה תויגולואידיאה תוטטומתה לש

הלכלכה תפפכה תא םוקמ לכב הבייח םזילאיצוסה תמשגה .םזיטטאהו

,ולדלדיהו וכלהש םיבאשמה תקולח לע תושק תוקולחמ התביל ,הקיטילופל
.דחי םג הלכלכה לשו הקיטילופה לש התחשהלו הנצקהל ,תונגלפל המרגו

ןוהה יקוש תא סרהו הדובעל םיצירמת אלב םידבועה תא ריתוה םזילאיצוסה

תא — תוירוביצה תוכרעמה לכ תא ןווינ םג אוה .תלעיימה תורחתה תאו
.םהלש היצזיטילופ ידי לע — דעסהו ךוניחה ,תואירבה ,טפשמה תוכרעמ
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— החפשמהמ וללש גיהנה אוהש ילסרבינואה דעסה רטשמו םזילאיצוסה
,היבאשממו םיינויחה הידיקפתמ םיבר — הובג יוסימו תובר תונקת תועצמאב

תודגאתהה םג הסרהנ ךכ .חוכ תופדורו תורכונמ תויטרקורויב ידיל ורסמנ רשא

םייחה תמקרל סיסבה איהש ,)םיבוט םישעמו הקדצ לש תוליעפ( תיתובדנתהה
תופדעהה תכרעמ ןיבל תינויוושה הקירוטרה ןיב חרכהב רעפנש רעפה .םייתרבחה

קדצל הרואכל הפיאשה ןיב הריתסהו ,ולש תוטילאה תא ןוטלשה למגת הבש

שוכר תא ןוטלשה סכינ הבש תילטורבה תוינחוכה ןיבו חרזאה תויוכז תרימשלו
וכפהו ,םנכותמ "חורה יכרע" תא ונקור הלא לכ — ויכרצל ותוריח תאו חרזאה

הכורח המדא הירחא הריאשה םייחה לש היצזיטילופה .תואכרמב תונויצל םתוא

םעטמ–תוברת לש םיטוש םיבשע קר החימצהש ,תיתוברתו תירסומ הניחבמ
.ינרתח םזיליהינ וא

ראשית ההשחתה של הציונות הייתה עוד בשנות העשרים, עת השתלטו

–עליה ועל משאביה מהפכנים סוציאליסטים רדיקליים בראשותו של דוד בן
גוריון ועמיתיו. באמצעות התרומות שאספה ההסתדרות הציונית (ובעזרת בעל

בריתם, חיים וייצמן, שהיה שותף לתפישה של "שלילת הגלות", כלומר שלילת

המסורת היהודית בניסיון ליצור יהודי חדש, חלוץ ציוני חילוני) הם ניסו לבסס
את המשק היהודי על חקלאות קולקטיביסטית, ולשלוט בתעשייה ובמסחר. הם

גם פתחו במלחמת מעמדות פרועה נגד "הבורגנות", ובשביתות אלימות שהנהיגו

 לפי ממדי—הרסו סיכויים לשגשוג כלכלי והניסו בעלי הון. היישוב היהודי היה 
 למשק הקולקטיביסטי ביותר שבנמצא,—ההלאמה של הקרקע, המים, ומה לא 

בוודאי בעולם המערבי.

אמצעים רבים בוזבזו על ניסיונות נפל אוטופיים של הקיבוצים והמושבים,
שפשטו רגל מדי עשור (על אף המסירות הרבה של תושביהם), ושל חברת

חברתית השגויה היו קשות. כלכלת היישוב–העובדים. השלכות המדיניּות הכלכלית

לא יכלה להגשים את הפוטנציאל הכביר של ההון האנושי שלה, כיוון שנמנעו
ממנה עיור ותיעוש מהירים, שהם גם תנאי לקליטת עלייה רבתי ולצבירת

כוח פוליטי. שגשוג כלכלי היה יכול למתן את הסכסוך עם הערבים, ולא

ללבותו במאבק על משאבים מצומצמים של קרקע ומים. החולשה הכלכלית
וחוסר המשאבים פגעו אפילו ביכולתו של היישוב להציל יהודים מכליה. הם

גם הגבילו את כוח המגן שלו ואת בניית עצמתו לקראת מלחמת העצמאות,

שהוא יצא ממנה בשן ועין ובמחיר גבוה של אבידות רבות, חרף נחיתותם של
הערבים.
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תהליכי ההשתלטות הריכוזית על הכלכלה גברו לאחר הקמת המדינה, כשכל
עצמת השלטון עמדה לרשות הפוליטיקאים (תהליך שהמנדט הבריטי הגביל

אותו, במידת מה). ההסתדרות הושלטה על המשק ובייחוד על שוק העבודה;

הבנקים ושוקי ההון הולאמו הלכה למעשה זמן רב לפני הלאמתם הפורמלית;
הסקטור הפרטי חוסל כגוף עצמאי, ונשארו ממנו רק עושי דברו של השלטון

ואוכלי לחם חסדו, שהיה להם חלק בעוגת המשאבים שהולאמה. גם לאחר

שהסוציאליזם בעולם הוצג כמשענת קנה רצוץ, הוא המשיך להתקיים בישראל
בלבוש של אטטיזם, בעזרת סיוע חוץ מסיבי. ולאחר שהסקטורים הממשלתי

וההסתדרותי פשטו כמצופה את הרגל, השתלטו כמה משפחות, שהיו שותפות

לממסד הפוליטי ולאוליגרכיה הביורוקרטית, על רוב הנכסים ש"הופרטו" בעזרת
אשראי ציבורי. וכך יש לישראל עד היום משק ריכוזי שאין כדוגמתו בכל מדינה

מערבית אחרת.

ריכוז המשאבים בידי הממסד הפוליטי השחית, כאמור, את המפלגות, שאיבדו
כל אידיאולוגיה והפכו לקואליציות לא יציבות של גופים אינטרסנטיים.

הפוליטיקאים יצרו ברית עם קבוצות שאפשר לשחד אותן בעזרת גזל של משלם

המסים, וזכו בתמיכתן הפוליטית והכספית. גם הדת והתרבות נעשו לכר המאבק
הפוליטי של "עסקונות". פעילות התנדבותית שבתה, ונוצר תהליך של ברירה

 אלה שזמנם קודש לא ללימוד—שלילית שבו בעלי הקשרים ומקבלי המענקים 

 דחקו הצדה את בעלי הדעה—וליצירה אלא לבחישות, לתככים ולגימיקים 
העצמאית והכשרון. "דלות החומר" הייתה לדלות הרוח, זו שהעניקה לגיטימציה

לשלטון המושחת והמשחית, ובעטה בכל "הערכים המקודשים" בשם חירות

הרוח לכאורה.
הידרדרות הציונות בעקבות מפלת הסוציאליזם שהיא נקשרה עימו הייתה

מהירה, בייחוד בקרב הנוער. באין חזון ואתגר הלך הדור הצעיר ואיבד כיוון, ונדד

לחפש את עצמו באשרמים ובמסיבות סמים. את הסוציאליזם הספרטני והשיתופי
ירש שמאל חדש, אינדיבידואליסטי לכאורה (אך למעשה מתהדר תמיד בתלבושת

מצוחצחת אחידה), נהנתני ומתוקשר.–זרוקה

מהתנועה האמריקנית נגד מלחמת וייטנם הושאלו הסיסמאות נגד כל
המלחמות (חוץ מה"כשרות" שבהן, כמו מלחמות "השחרור הלאומי", רק לא של

יהודים) ובעד "שלום עכשיו", כמעט בכל מחיר. ועם התקינות הפוליטית באו גם

הרביזיוניזם ההיסטורי, הזלזול בערכי התרבות המערבית "הפטריארכלית
והמדכאה" והמאמץ החתרני להרוס אותה ואת כל מה שנחשב למיתוסים
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המייסדים שלה. רוק כבד, מין מופקר, שימוש בסמים והתמכרות לכיתות נעשו
אפנה מקובלת ונפוצה. על הניהיליזם והציניות שהיו נחלתם ניסו לחפות בעזרת

לוחמנות (הצהרתית) למען החלשים (העניים) והמדוכאים (פלשתינאים,

הומוסקסואלים ולסביות, וכן הלאה). השמאל, השליט בתקשורת, אסר גם מלחמת
חרמה קנאית נגד הדת ונגד הימין, בייחוד לאחר שאלה כבשו את השלטון והחלו

להתחרות עם האליטות המבוססות על מנעמיו הרבים.

יצירה יהודית או עברית (שאין ביניהן ניגוד מובנה, ויכול דווקא להיות מתח
 יצירה שתנסה להגדיר מחדש את יחסה—מפרה) מקורית ועמוקת שורשים 

 תפרח רק אם נצליח להירפא מן—לעבר, ובייחוד לדת שהעניקה לה חיות 

הניהיליזם והציניות שדבקו בנו, מהזלזול בחוק (שהוא במידה רבה תוצאה של
השימוש לרעה שהשלטון עושה בו, והזלזול שהשלטון עצמו מפגין כלפיו)

ובמסורת, שבלעדיה אין לחוק תוקף פנימי מחייב.

אך כל זה לא יקרה לפני שניצור מערכת כלכלית שתאפשר להתפרנס ביושר
ובכבוד, ומערכת חינוך שתגשר על פני התהום של הבורות והשטחיות שהיא

מנחילה כיום.

היצירה, יהיה תוכנה אשר יהיה, תפרח רק אחרי שמערכת הכפייה הפוליטית,
החונקת יזמות בכל תחום, תפנה את מקומה ליזמת בנייה התנדבותית וספונטנית,

כמו זו אשר בה חזינו בראשיתה של הציונות, בטרם זנתה אחרי אלילי השקר של

חזון השווא הסוציאליסטי, והפכה את המדינה לערך עליון בפני עצמו במקום
לראות בה מכשיר, חיוני ככל שיהיה, להבטחת הקיום היהודי.
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