מאה שנות ציונות
הציונות היתה זרם של מיעוט ביהדות ,ששלל הן א ת ההתבוללות והן א ת הדתיות הגלותית.
אחרי השואה נעשתה היהדות לזרם של הציונות ,שאיבדה את קוטב השלילה הדיאלקטי שלה
ב מ ס ג ר ת היהודית ו ה ת פ ת ח ה כשלילה קיומית ומהותית של הנוכחות הפלסטינית בארץ .היום
עזמי בשארה

נישא דגל הארץ מעל דגל המדינה ופשיזם יהודי בא במקום הציונות של ת נ ו ע ת העבודה.

בשולי המאבק באירופה בין הנאורות הרומנטית לרומנטיקה הנאורה,

היהודים ,שגם לתפיסתה ,הן אשר הביאו ליצירת ״מחלת האנטישמיות״.

ובתוככי הסתירה בין הלאומיות הלוקאלית של הנאורות לקוסמופוליטיות

מחלה זו קיבלה אמנם סימפטומים שונים לאורך ההיסטוריה ,אך היא

האוניברסלית שלה ,צמחה הציונות  -כתגובה לתגובתן של מרכז אירופה

ביטאה תמיד את הווירוס הנצחי של שנאת היהודים.

ומזרחה לנאורות .היא צמחה במדינות אשר אליהן בוששה הנאורות

מאבקה של הציונות עם אירופה הוא מאבק חיצוני נטול סתירות.

להגיע ,וכשהגיעה  -כבר היתה מותשת ומדממת מפצעי המהפכה הצרפ-

הציונות הפנתה את גבה לאירופה כדי שתוכל לייצג את אירופה כלפי

תית ,מכיבושי נפוליאון ומהברוטליות של המודרנה המוקדמת ,אשר

המזרח ,ורק מחוץ לאירופה מוצאת הציונות את אוות נפשה  -ההזדמנות

הצמיחה את הקפיטליזם כשם שהצמיחה את התשובה הסוציאליסטית.

להיות אירופה ,קרי :מתן הזדמנות ליהודים להפוך לאירופים ,כלומר

כיוון שהציונות היא תגובה לתגובה לנאורות ,היא כללה בתוכה הן את

ל״נורמלים״ .מצב הגולה היהודית מופיע כסתירה ישירה לרעיון הציוני

הרומנטיקה הלאומית והן את הרציונליות של הנאורות .בין הלאומיות

בהווייתו המופשטת :הוא יוצר קיטוב בין קיום הקהילה הדתית הקדושה

של הרומנטיקה המאוחרת לאוניברסליות של הנאורות המוקדמת הופיעה

לבין התפוררות הקהילה והיטמעות של חילונים ,הן בקרב הלאומים

הציונות כאידיאולוגיה של לאומיות אוניברסלית .המודרניות המוקדמת

האירופיים הקיימים והן בתנועות הרדיקליות הסוציאליסטיות והאנר־

וסתירותיה המוזכרות כאן על קצה המזלג הולידו גם את האנטישמיות

כיסטיות המתנגדות לקפיטליזם המאורגן שבמדינות הלאום .כשהציונות

המודרנית ,שנבנתה אמנם על בסיס המורשת ה ד ת י ת האנטישמית

שוללת את קיומה של הקהילה הדתית ,היא מוצאת עצמה שוללת גם את

העתיקה אך נבדלה ממנה מהותית .מצד אחד ,מנקודת המבט של

חילוניותם של היחידים היהודים ,אשר מובלים על ידי חילוניותם להיטמ-

הנאורות ,עצם קיומה של יהדות אירופה היווה מכשול בפני האינטגרציה

עות .הציונות היא לפיכך שלילה של הדתיות והחילוניות בעת ובעונה

של היחידים במרקם חברתי מלוכד במסגרתו של חוזה חברתי אחד .מצד

אחת .ומכיוון שהיא שלילה של שני קטבים סותרים ,הרעיון המופשט שלה

אחר ,מנקודת המבט של הרומנטיקה ,עצם נוכחותה של יהדות אירופה,

נושא את הסתירה בתוכו :כאשר הוא סותר את החילוניות ,הוא נהפך

שהצביע על בך שישנה אופציה לקיום לא־לאומי ,היווה סתירה לתהליך

לדת או לעדה• ,כאשר הוא סותר את הדתיות ,הוא נהפך לחילוני .הציונות

גיבוש האומה האורגנית.

היא אם כן דת חילונית או חילוניות דתית )ולכן גם משיחית(.

הציונות צמחה כניסיון לפתור את הקונפליקט .היא הציעה אינטגר-

הרעיון הציוני עומד ,במודעות מלאה ,על בסיס הזהויות היהודיות

ציה של היחידים היהודים האירופים ,אך במסגרת חוזה חברתי של אומה

שהוא התכוון לשעתק ,תוך הפיכתן לזהות יהודית אחת שאינה דת אלא

ליהודים בלבד .הציונות היתה ניסיון לעקוף את האנטישמיות מבלי

לאום .ולכן ,הסתירה הראשונית שלו עם בסיס הקהילות היהודיות

להתעמת אתה .כך ,התכלית שהעמידה לנגד עיניה לא היתה לשנות את

המאורגנות היא סתירה קיומית ,משום שבאמצעות שלילת קיומן מתאפ-

האנטישמים ,אלא א ת היהודים ,ולהפוך אותם מעדה דתית ללאום

יינת הציונות כרעיון לאומי.

ומקהילה קדושה לאומה מודרנית .נקודת המוצא של הציונות היא

הסתירה המופשטת של הרעיון ,לעומת זאת ,אינה רפלקסיבית .היא

ההפנמה של תדמית היהודי באירופה של המאה ה־ .19המשימה היא

אינה מודעת לעצמה ,ולכן הרעיון אינו תופס כי שלילתו את הקהילה

שינוי המציאות היהודית אשר השתקפה בתדמית זו ,ולא שינוי המציאות

היהודית מתבצעת תוך תיחומה והצבת גבולותיה .כלומר ,הוא שותפה

האירופית אשר יצרה אותה .נקודת המוצא הציונית רואה את קיומן של

של הקהילה בהתנגדות להיטמעות ,אבל מנסח התנגדות זו ,המושתתת על

האומות האירופיות כ״טבעי״ .ה״לא־טבעי״ הוא נסיבות חייהם של

בסיס גבולותיה הקיימים של הקהילה ,בשפה לאומית חילונית .בשלב
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לטבח .למחרת יכתוב יצחק לאור במעיר :הגנרלים המופיעים בטלוויזיה "א־לה שוורצקופף" היו ״עומדים •לדין בהקשר
אחר )נאמר סרבי( לפני בית הדין הבינלאומי בהאג" <21 .גדעון לוי מבקר בהארץ את תג1בת השמאל למתרחש בלבנון:
"עכשיו ירד האלם על מה שקרוי מחנה השלום הישראלי ,ואתו ירד המסך על התקווה לישראל אחרת"" <22 .יש גבול"
מצהירה שתתמ1ן־ "בכל ת1תחן שיימנע מלבצע נית1ח כירורגי בכפר לבנוני ובכל טייס שיימנע מלהרים אמבולנס
באוויר" <28 .בהגרלת בחינות הבגרות נקבע שלא יתקיימו בחיננת בתנ״ך ,בהיסטוריה ובספרות .נתן יננתן בידיעות
אחרונות" :אוויר הנשימה של חינוך לאומי ואוושי הופקר לשרירות גלגל המזל" .מפלגות הימין והמפלגות הדתיות
קובלות על אובדן ערכים <29 .בהשפעת המלחמה בלבנון קוראת הבלשנית טניה ריינהרט בידיעות אחרונות להטיל פתק
לבן בבחירות לראש1ת הממשלה" :המאבק הפ1ליטי בין שתי אידיא1ל1גי1ת ה1מר בבחירה מדומה בין שוי מימושים של
אותה אידיאולוגיה".

׳ ר ש ו ת ה י ח י ד ]ב[ ,ה ל י ק ו ן  ,ס ד ר ה

 +רואה אור שלנם עכשיו  -ממכתב הקצינים ועד השלנם עכשיו ,ספרו של צלי רשף ,ממנהיגי התנועה" < .חור במרכז
העולם" ,פסל סביבתי בדמות גבר ערום ,שיצר אנתוני גורמלי במיוחד להצבה בירושלים במסגרת התערוכה סיממם
ובעקבות פיגועי הטרור בעיר ,נפסל בידי ועדה עירונית בוימוק "שאין להציב פסלי אדם במרחב הציבורי בעיר ובמיוחד
לא דמות אדם בעירום".
מאי  <2מת הסופר אמיל חביבי .על פי צוואתו ,תיחרט על מצבתו הכתובת "נשאר בחיפה" .ממשלת ישראל מתירה
למשורר מחמוד דרוויש להשתתף בהלווייתו בנצרת ולשהות כמה ימים בתחומי הקו הירוק" <4 .דור שלום" מקיימת
עצרת במלאת חצי שנה לרצח רבין .גדעון סאמט מבקר את הא־פוליטיות של התנועה ומומקה בכך ש״לדור
הפוסטמודרני הזה אין ראייה היסטורית" <5 .שמעון פרם מודיע על דחיית הפריסה מחדש בחברון עד לאחר הבחירות.
 <8הפגנות נשים מול בתי משפט ברחבי הארץ ,במחאה על קולת העונשים לגברים מכים < 17 .פמיניסטיות מזרחיות
עורכות כינוס פמיניסטי נפרד ,בטענה שאינן משתלבות בכינוסים שמארגנות האשכנזיות .תקוה לוי" :מה תעשה אשה
שלא גומרת את החודש בדיון על 'איך להקים עסק חדשי?"  <29בראשווה ,בחירות אישיות לראשות הממשלה ,בצמוד
לבחיתת לכנסת .נתניהו גובר על פרס בהפרש של  29,457קולות .מפלגת העבודה זוכה ב־ 34מנדטים ,הליכוד ־ ,32
שיים  ,10 -המפד״ל  ,9 -מרצ  ,9 -ישראל בעלייה  ,7 -רק״ח  ,5 -הדרך השלישית ,אגודת ישראל והרשימה הערבית
הדמ1קרטית1 ,מ1לדת .2 -
 +במסגרת מערכת הבחירות מפיצה ש״ס עשרות אלפי ערכות של קמיעות 1נר1ת בקרב מצביעים פנטנציאליים < .מרכז
ההדרכה לספריות משנה את תיוג הספרים על הומוסקסואלים מ״עבירות פליליות" ל״קבוצות בהברה" < .רואים אור:
וארשתיך לי לעולם :דמותו הדתית של האדם מישראל בעת התחייה במשנת הרב קוק ,מאת הרב יובל שרלו; זהבם של
היהודים ,מאת עדית זרטל .הספר מערער על מיתוס ההעפלה" :ניצולי השואה מנוכסים עוד לפני הקמת המדינה,
!לצורך הקמתה" < רואה אור בערבית :פרקי ינמן מחדרי החקירה ,ספרו של אחמד קטאמש ,פעיל בחזית העממית
1עציר מינהלי כבר ינתר משנתיים.

יוני <7

אמנון לוי טוען במעריב שתוצאות הבחירות הן תוצר של ההתנשא1ת האשכנזית ,הגזרמת למזרחים לח1ש לא

שייכים" :בוזגלו ומסעודה הם שניצחו בבחירות האלה" < 13 .מטען מתפוצץ בעיריית טירה ,תגובה להגפת דגל שחור
אחרי ניצחון נתניהו < 18 .נתניהו מציג את ממשלתו :קואליציה של הליכוד ,המפד״ל ,ש״ס ,אגודת ישראל ,ישראל בעלייה
והדרך השלישית .איוש התיקים לא הושלם עקב התנגדות שרון לתיק שהוצע לו .מודעה מטעם דוד מושביץ מצטטת
מפרשת כרם נבות ,ומסתיימת בשאלה" :הרצחת וגם ירשת?"  < 21תעיר מפרסם תחקיר על בנימין נתניהו ,המגלה
שתחת מספר הביטוח הלאומי שלו בארה״ב מופיעים ארבעה שמות שווים .הכתבות בנושא יימשכו כמה שבועות.
 <28תושבי עומר מפגינים וגד החלטת ראש המועצה ,פיני בדש ,למנוע את הופעת אביב גפן ביישוב .בג״ץ יחייב את בדש
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המופשט שלה ,הציונות היא זרם ביהדות אשר קורא לניסוחה מחדש.
באשר תנצח הציונות ,תהפוך היהדות לזרם בתוך הציונות.
בדי שהיהדות תהפוך לאומה ,זקוק הרעיון למדינה .ולהבדיל
מהדעה הרווחת ,הציונות כתנועה לאומית לא צמחה מתוך אומה יהודית

באוטופיה ,בתוך השיטה האידיאולוגית של המטריאליזם ההיסטורי
הדיאלקטי; ואילו השני ,על ידי עירוב בין הקהילה הדתית לאומה המודר-
נית .ה ק ו מ ו נ י ז ם ו ה צ י ו נ ו ת  ,ש נ י ר ע י ו נ ו ת ש נ ו ס ח ו ב ג ר מ נ י ת
ובוצעו ברוסית.

קיימת ,ואפילו לא מאמונה בקיומה של אומה כזו ,אלא מתוך השכנוע

המדינה היהודית המופשטת היא מדינתו של הרצל ,החף מכל שפה

המלא ואמונתם השלמה של משבילי המעמד הבינוני  -אלה שגילו את

דתית ,מהאגדות ומהמיתוסים הדתיים .הרצל היה אירופי שהאמין בכל

יהדותם בתקופות של גלי האנטישמיות ומשברי המודרניות  -בצורך

לבו בי הצלחת הפרויקט הציוני קשורה בהכללתו בתוך הפרויקט הקולו-

להפוך את היהודים לבני ״אומה ככל האומות״ ,אשר יוכלו לעבד את

ניאלי האירופי .הוא שאף להיות קולוניאלי ,מאחר שהקולוניאליזם הופיע

אדמתם ולשאת נשק .פעילותה של הלאומיות הציונית היתה מכוונת ,אם

בפסגתה של פעילות הציוויליזציה האירופית .אך למרות שהרצל מייצג

כן ,ליצירתה של אומה יהודית.

א ת רעיון המדינה המופשטת ,ולמרות המופשטות והנאיביות של ניסוחיו,

חלק מנושאי הרעיון בשלביו הראשונים ,האמינו שקיום האומה

אנו מגלים במדינתו )אלטנוילנד( גם אזרח ערבי־טורקי .זה מאושר

כאומה תרבותית אפשרי גם ללא מדינת־לאום .הם חשבו על בניית אומה

מהאופקים החדשים שפותח בפניו הקולוניאליזם היהודי שהרצל מדמיין

יהורית־תרבותית שתתגבש בישיבות חקלאיות בפלסטין .אבל במו

ומקבל בברכה את השליחות הציוויליזטורית שלו .הרצל היה אירופי גם

בחשיבה האירופית בכללותה ,כך גם בציונות רעיון האומה נקשר בסופו

בגישתו לתושבי המקום.

של דבר לרעיון הריבונות במדינה .הוגיה הראשונים של הציונות לא

מדינתו של הרצל ,כמדינתו של פינסקר ,לא היתה ממוקמת בהכרח,

ביקשו הוכחות תיאורטיות או לאומיות ללאומיותם של היהודים ,ואף לא

קרי :ברעיון מופשט ,בפלסטין .האירוניה ההיסטורית היא שהמעבר משלב

דנו כלל בהגדרות של לאומיות .הם התחילו מיד לממש את בניית האומה

הרעיון המופשט לביצוע ממשי החל רק לאחר מות הרצל ,כשהוכרע הווי-

באופן מעשי והציבו תוכנית להקמת מדינה :המדינה תוכיח את קיומה של

כוח בוועידה הציונית סביב שאלת אוגנדה) .(1904המדינה כרעיון מופשט

האומה ,והתנועה למען הקמת המדינה תייצר את הלאום היהודי ותחשל

אינה אם כן קולוניאלית בהכרח ,והפעילות להקמתה אינה פעילות קולו-

אותו .המדינה היא מדינה חילונית שתיתן קורת גג לקהילה דתית ,והיא

ניאלית ״נורמלית״ .הכתובת היא פלסטין ,אך הרעיון הציוני מסרב

מדינה אירופית מחוץ לאירופה  -שתי סתירות שימשיכו לקבוע את כיוון

להתקיים כרעיון קולוניאלי בלבד .מבצעי הרעיון מתחילים לייצר את

התפתחותה של המדינה גם בשנת היובל שלה.

תודעתו העצמית כתנועת שחרור ,להבדיל מתנועה קולוניאלית :הזכות

בשלב הראשון של התפתחות הרעיון הציוני ,האורתודוקסיה היהו-

ההיסטורית :הניסוח מחדש של היסטוריית היהודים כהיסטוריה לאומית

דית היא בהכרח סתירתה של הציונות ,והציונות היא בהכרח תנועת

רציפה מאז הבית הראשון :הקמת מדינת היהודים בבנייתה מחדש של

מיעוט בקרב קהילות המנוסחות ומתוחמות על ידי הדת .סתירתה השנייה

מדינת היהודים :קיבוץ גלויות :בניית מלכות ישראל השלישית וביריב.

של הציונות היא התגובה בת־זמנה על הפראיות של הקפיטליזם המוקדם,

בשלב הרעיון ,קפיצת הרעיון הציוני מעבר לאלפיים שנות גלות ,אל

קרי :תגובת הסוציאליזם והקומוניזם האירופיים .המאבק הראשון מתנהל

הטקסט התנ״בי הכתוב ,היא קפיצה פרוטסטנטית כמעט )משה הם( .אבל

בתוך הזירה היהודית ,עם הממסד הדתי היהודי ,שהציונות מאיימת על

בשלב קיום קונקרטי זה של הציונות היא מהווה את שלילתן של אלפיים

קיומו כמיעוט .היא גם מאיימת להרוס את ההגמוניה התרבותית שלו,

שנות ההיסטוריה של פלסטין ושל אלפיים שנים של גלויות יהודיות.

היוצאת מנקודת הנחה שהגאולה אינה מצויה בהיסטוריה אלא באירוע

ההיסטוריה הערבית האיסלאמית ,האומה הערבית המתגבשת ,העם

חוץ־היםטורי ,בהתערבות אלוהית או בביאת המשיח .במסגרת תפיסה

הפלסטיני ,כולם נהפכים לאירוע חולף בהיסטוריה האמיתית היחידה של

תרבותית זו ,היהדות היא מצב של ציפייה בגלות  -ואינה מצב של גאולה

ארץ זו ,שהיא היסטוריה יהודית רציפה ,גם על דרך השלילה  -כאשר

 -ו״השיבה״ שהיא מדברת בה אינה מכוונת למדינה חילונית אלא

היתה הארץ ללא יהודים .הפרגמטיות של התנועה הציונית מביאה אותה

למדינת המשיח ,לירושלים של מעלה ולא לירושלים של מטה.

לייצר כלים מיסטיים ולהשתמש בהם.

המאבק השני מתנהל בין שני רעיונות גאולה המחפשים את הגאולה

ההגירה הציונית הראשונה לא ידעה להבין את המעבר מרעיון

בהיסטוריה ,ולא מחוצה לה .הראשון ממקם את גאולת היהודים בתהליך

לביצוע .לבן היא נראתה בפעילות קולוניאלית אירופית ללא פרויקט

הגאולה של אירופה בכללותה )לפי מרקס ,היהודים ייגאלו כאשר תיגאל

פוליטי עצמאי ,כמו זו שהתקיימה בניו־זילנד ,באוסטרליה או במקומות

אירופה מיהדותה .כוונתו של מרקם היתה ,במובן ,להון ולחלוקה

אחרים .היא השתמשה גם ברעיונות קומונליים אירופיים ,שהתלוו

המעמדית היוצרת אנטישמיות( .הרעיון השני מבקש את גאולת היהודים

לרומנטיקה של הדבקות באדמה ושל הפיכת היהודי לאיבר .בשלב זה,

מהגולה .שני הרעיונות מתנסחים בצורה רציונלית ומחפשים כלים ארגו-

המדינה היתה אובייקט של הרעיון ולא של ביצועו במציאות  -הפעילות

ניים ,אבל עם זאת ,כל אחד מהם נושא בתוכו גם את גרעיני הפיכתו לדת.

ההתיישבותית .המתיישבים הבדילו את עצמם מהילידים הפרימיטיביים

הראשון ,על ידי עירוב השיפוט התבוני בשיפוט המוסרי ועירוב המדע

ומהבורגנות האירופית הדקדנטית ,באשר הם ביקשו למעשה את גאולתם

509

1996

לקיימה <30 .ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטת חיפה מפגין במחאה על העמדתם לדין משמעתי של סטודנטים,

תכלת

שהפגינו בעקבות הטבח בכפר כנא ללא אישור שלטונות האוניברסיטה.
 +רואה אור :מלחמות הנבול של ישראל  ,1956-1949מאת בני מוריס < .מוקרן יסמין ,סרט תיעודי של נזאר חסן העוסק
ברצח המבוצע בתואנת כבוד המשפחה < .מנחם פליקס ויוסי פלאי בנקודה על תוצאות הבחירות" :היתה כאן הכרעה

C M O

בשאלת הזהות היהודית ובשאלת הזהות הלאומית ...בדבר הקשר בין הציונות והדת ...הבוחר העדיף את ערכי העבר על

נעשה ונשמע

חזון העתיד המזהיר״.

י ו ל י 10

אופיר העברי

< מכתבו של העציר המינהלי עמאד סבע מתפרסם בהארץ" :המשכו של המצב הקיים ,שבו ניתן לעצור בני אדם

לפרקי זמן בלתי מוגבלים אך ורק על יסוד ׳מידע מודיעיני סודי' ,הוא פשע שאין לו צידוק וכפרה" <26 .אהוד יתום ,איש

עוז ל פ ו ר ע נ ו ת ב ט ר ם ת מ ו ר ה
י יירס הזיל*
מ כ ת ב מ ב י ת ־ ה כ ל א העירוני
ש ל ברמינגהם

שב"כ לשעבר ,מודה בראיון לידיעות אחרווות שהרג במו ידיו את חוטפי קו  300על ידי ריצוץ גולגלותיהם באבן" :טעינו
שהרגנו אותם ,משום שהמבצע היה מתוקשר ...רק הידיים הנקיות והמוסריות ביותר בשב״כ יכולות לבצע את הנדרש

מדטין ליותר קינג הנן
וגם :יתרונות הכאב ,חזרה כשאליה ,ועוד

במדינה דמוקרטית" <31 .האסירה הפלסטינית ,עטאף עליאן ,שנתונה על ידי הנשיא ,מסרבת לצאת מהכלא ,לאות
הזדהות עם האסירות האחרות.

'תכלת :נתב־עת למחשבה ישראלית',

 +הפגנות סוערות של חרדים מדי שבת בכביש בר־אילן בירושלים ,במחאה על החלטת בג״ץ לעכב את סגירתו
בשבתות .מתעורר דיון בין חילונים על נחיצות המאבק נגד סגירת הכביש < .טניה ריינהרט במצד שני" :החייל שכתב
בפתק ההצבעה שלו ׳פרס ונתניהו שניהם רעים לקטמונים' הוא העתיד של השמאל הישראלי".

אוגוסט

 < 1העצירים המינהליים בכלא מגידו מודיעים שיפסיקו לערער על צווי המעצר נגדם" :זו מלחמה ברוחות רפאים,

שאין אנו יכולים לנצח בה" <6 .עובדות משרד החינוך מפגינות בעקבות התנכלויות של חרדים משכונת מאה שערים
הסמוכה < 7 .זקני העדה החרדית מפגינים מול מגרש הרוסים ,במחאה על מעצרו עד תום ההליכים של קטין חרדי
המואשם ביידוי אבנים בכביש בר־אילן <8 .שר המשפטים ,יעקב נאמן ,מתפטר עקב פתיחת חקירה פלילית נגדו בחשד
לשיבוש הליכי משפט <9 .התוכנית "יומן" של הערוץ הראשון חושפת תופעה של הערצה ליגאל עמיר בקרב תלמידות
תיכון ממלכתי־דתי בקרית גת < 15 .קצינים במילואים מוחים על הטלת אחריות משפטית על מפקדים בצה״ל ,בעקבות
הרשעת אל"מ עמוס בן־אברהם בפרשת התייבשות חיילי סיירת מטכ״ל < 18 .הרמטכ״ל אמנון ליפקין־שחק:
"ההשתמטות ממילואים הידרדרה לממדי מגפה" < 19 .השדרן יוסי סיאס מארגן כינוס של אנשי המוסיקה המזרחית
למען השמעת מוסיקה מזרחית ברדיו הממלכתי ולהקמת"רדיו חברתי" <27 .אנשי רוח ישראלים ופלסטינים מגנים את
החלטת הרשות הפלסטינית למנוע בשטח שיפוטה את הפצת שני ספריו של אדוארד סעיד ,אוסלו ושלום בלי אדמה.
 +בנימין נתניהו מודיע בראיון לאל קודט ,כי החליט ללמוד ערבית < .מופיע תכלת ,כתביעת ימני למחשבה ישראלית.
< ביישוב החרדי קרית ספר לא מקבלים ילדים ספרדים לתלמודי תורה אשכנזים < .שר החינוך ,זבולון המר ,מודיע על
הקמת "מינהל לחינוך ערכי" לשם העמקת החינוך היהודי־ציוני .אורית שוחט בהארץ" :סולם הערכים של הציונות
הדתית ,שהמר מבקש ליישם ,הוא מפלצתי" < .עיתונים חרדיים קוראים למלחמה בנשיא בית המשפט העליון ,אהרן
ברק" ,אויבה של היהדות" .המודוע" :אם בג״ץ מתכוון לעצב את הדפוסים האידיאולוגיים והערכיים של החברה
הישראלית ...אזי מלחמה לנו בבג׳׳ץ" < .אריאלה אזולאי מציגה בטטנדוו את "המוזיאון שלא היה" ,תוכניותיה שלא
מומשו להקמת מוזיאון אלטרנטיבי במוזיאון לאמנות ישראלית ברמת־גן.

ספטמבר

<2

ילד בן  11ממושב יתד מתאבד .במכתב שמשאיר אחריו כותב כי התאבד משום שלהוריו אין כסף לקניית

ספרי לימוד < 12 .בית המשפט העליון מתיר בר1ב דע1ת לר1תי נחמני להר1ת מהביציות המ1פר1ת מזרע! של בעלה
בנפרד ,דני ,למרות התנגדותו <24 .ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,מאשר לפרוץ פתח ממנהרת הכותל לר1בע המוסלמי.
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העצמית ולא את גאולת האומה .לכן הם גם לא היוו תנועה לאומית ולא

לאומית .בן־גוריון ביטא תהליך זה ,גם באמצעות הביוגרפיה שלו ,במעבר

ייצגו עם .עם זאת ,מושגים חדשים ,שלא התקיימו בלקסיקון הפוליטי של

שביצע מן האמביציה הנאיבית לייהד את הפלאחים הערבים  -אל הובלת

הרצל ,צפו על פני השטח של שפת ההגירה הראשונה :שיבה ,גאולה,

המאבק למען מונופול יהודי על השמירה ,מאבק שפרסם אותו כציוני .בך

חידוש ימינו כקדם.

גוריון הפך את הציונות מ ר ע י ו ן ל ב י צ ו ע ל ר ע י ו ן ש ל ה ב י צ ו ע .

ההגירה השנייה היתה ציונית לא רק בהווייתה ,כי אם גם בתודע-

בדורו ,פיתח המימוש ההתיישבותי של הרעיון את רעיונותיו שלו.

תה .לבן ,היא גם זו שגילתה את ניגודה המשמעותי במציאות ,זה אשר

א.ד .גורדון הדתי היה זה שקידש את עבודת האדמה ,את שפת

יהפוך גם לניגודה המשמעותי ברעיון ,ואשר יצבע הכל בצבעו :הערבי

הקיום הקונקרטית של הציונות או ״הקיום כאן״ .הוא העניק למימוש

הקיים על האדמה ,אשר החל כבר להפוך א ת יחסו לאדמה ליחס לאומי,

החילוני של הרעיון  -החלוצי  -משמעות דתית והפך אותו לערך עליון.

פעם באמצעות האומה הערבית ,ופעם באמצעות העם הפלסטיני .בשלב

הקיום הקונקרטי של הציונות מימש את הרעיון הציוני ,תוך קיום יחם

זה ,הלאומיות הערבית המתהווה עדיין לא כללה התייחסות לציונות:

דיאלקטי בין הרעיון לבין הגשמתו ,אבל את הדיאלקטיקה בין הרעיון

הצהרת בלפור עדיין לא יצאה לאוויר העולם ,והציונות עדיין לא הגיעה

למציאות האירופית  -קרי :המציאות שהצמיחה אותו  -הוא השאיר

לדרגה שבה היא ייצגה סתירה קיומית בשביל הערבים .יוצאים מן הכלל

מאחוריו .הרעיון הצמיח את מציאותו כקיום קונקרטי ,ונכנס לדיאלקטיקה

היו המשכילים ה ע ר ב י ם המעטים ,אשר חיו או למדו באירופה והכירו

עם המציאות שלו ,כלומר :עם עצמו כקיום קונקרטי .האנטישמיות לא

את הרעיונות הציוניים באמצעות קריאת הטקסטים ה צ י ו נ י י ם או

העסיקה אותו עוד .המושא החדש שלו היה בניית המיתוס הלאומי

שמיעה עליהם.

והקיום הלאומי.

במשאלת לבה של ההגירה הציונית השנייה ,הערבי היה היהודי

אבל המיתוס לא נושא בתוכו את התנאים הדרושים להגשמתו,

האותנטי או לפחות משהו דומה לו .כך ,אחד הפרויקטים הראשונים -

ונטייתו לאוטונומיה הופכת אותו לסתם אגדה מנותקת מהמציאות.

והנאיביים  -של דוד בן־גוריון היה ייהוד הערבים ,או לפחות ,הנכונות

הציונות לא נשאה בתוכה את תנאי הצלחת הפרויקט שלה  -אוטו־

לעזור להם לגלות את יהדותם .אבל הציונות ,במהותה ,אינה שליחות

אמנסיפציה ובניית לאומיות יהודית במאמץ עצמאי .ומחוץ לדיאלקטיקה

מיסיונרית ,והיא לא התמהמהה זמן רב בשלב זה .הקולוניאליזם נשא עמו

של הציונות עם האנטישמיות מצד אחד ,ועם הפרויקט הקולוניאלי

את דגל הנצרות לאמריקה וראה באינדיאנים את טוהר הנוצרים הראשו-

האירופי מצד אחר ,לא היו כיבוש האדמה ,העבודה והשמירה ,ולא היתה

נים ,ואת הנאיביות של האדם הראשון בטרם טעם מעץ הדעת .לכן,

ההתיישבות ,אלא הרפתקה .ואכן ,בך גם ראתה מרבית יהדות אירופה

לפעולת השמדתם של האינדיאנים על ידי המגפות והאלכוהול מצד אחד,

את ההתיישבות הציונית .טענתה של הציונות בדיעבד כי ההרפתקה של

ולהשמדתם על ידי החרב ואבק השריפה מצד אחר ,התלווה המאמץ

המיעוט צדקה ,כי האגדה התממשה ,ובי הספקנות של הרוב היתה

להביא את ניצולי הג׳נוסייד אל חיק הנצרות .להבדיל מהפרויקט הקולו-

מוטעית ,היא שכתוב ההיסטוריה מנקודת ראותה של האגדה .בלי

ניאלי בכללותו ,הציונות לא נשאה בחובה דת מטיפה אלא פרויקט לאומי.

הפרויקטים הקולוניאליים של המעצמות ובלי האנטישמיות ,אם תרצו או

הצורה הראשונה של שלילת הערבי היתה חיקויו ,ועל ידי כך הפקעת

לא תרצו ,הציונות היתה נשארת רק אגדה.

יחסו לאדמה ולטבע של הארץ .הציוני הראשון ,בהגירה השנייה ,רוכב על
סוס ועוטה באפייה.

והאמת היא שההרפתקה נכשלה .לא היתה לכך הוכחה ניצחת מזו
שהציגה המציאות ההיסטורית עצמה ,כאשר רוב מתיישבי ההגירה

ההוויה הקונקרטית של הציונות ,עצם קיומה כאן ,היא הוויה של

השנייה עזבו את פלסטין ללא שוב .הם אמנם הותירו מאחוריהם את

כיבוש .בשלב שבו הציונות היא רעיון ליישום ,הכיבוש  -כאחד משלביו

שפתה החדשה של הציונות ,שפת בניית האומה במיתוס ובעבודה .אבל,

הראשונים של היישום  -נבדל מסתם קולוניזציה או אפילו התיישבות.

אפילו שפה פופוליסטית זו אינה ניתנת להבנה במנותק ממקורותיה

הכיבוש הוא תהליך של ייהוד :ייהוד האדמה ,הנוף והשמות ,וייהוד

המזרח אירופיים ,במנותק מהפופוליזם הרוסי הנרודניקי ומהסוציאליזם
הרומנטי ,ובמנותק מהלאומנות הפולנית הייחודית ,הממורמרת והמלאה

העבודה והשמירה.
ההתיישבות היהודית הראשונה ,האירופית במהותה ובהווייתה,

חמלה עצמית בעמידתה אל מול שתי המעצמות ,רוסיה וגרמניה .שפתה

העסיקה את הערבים בחקלאות ובשמירה .אבל הציונות בכללותה,

הפופוליסטית של הציונות אינה ניתנת להבנה גם במנותק מהיחס חסר

ביישומו של פרויקט אידיאולוגי ,לא חיפשה כוח עבודה זול שישרת את

המנוח של הרוסים אל המודרניות ,ובמנותק מהמתח שנוצר בין הסוצי־

ההון היהודי .הציונות אינה תנועת הבורגנות היהודית הגדולה ,כפי

ליזם הרוסי העממי־עד־משיחי ,לבין הסוציאליזם הדמוקרטי.

שהשמאל השלה את עצמו ,או בפי שהגדיר אותה הקומינטרן .הציונות

הרעיון הציוני חזר אל עצמו לאחר כישלון ההגירה השנייה )-1904

ביקשה להקים כלכלה יהודית עצמאית בפלסטין ,מעסיק יהודי ופועל

 .(1914הרעיון המופשט נשלל בקיום הקונקרטי הראשוני ,והקיום הקונ-

יהודי ,והחשוב מכל ,שמירה יהודית  -גם על ידי דחיקת כוח האדם

קרטי החלוצי הראשוני נשלל בעצם החזרה אל הרעיון .אבל הרעיון

הערבי .הציונות ניסתה להפוך את ה״יישוב״ לעם על ידי בניית כלכלה

עכשיו איננו רעיון כשלעצמו ) (an sichאלא בשביל־עצמו ) .(fur sichכך
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פריצת המנהרה מציתה מהומות בשטחים .נתניהו יסרב לחסום את הפתח ויטען שהמנהרה היא"סלע קיומנו"1 < .דחה
ערעור הרב עידו אלבה על הרשעתנ בהסתה לגזענות ובעידוד אלימות ,בעקבות פרסום מאמר על "הלכות הריגת גוי".

Si
 SMSזה בדוק!
ההבדל בשרות

 <26ביום קרבות בשטחים ,שמשתתפים בהם גם שוטרים פלסטינים ,נהרגים אחד־עשר חיילי צה״ל ושישים ותשעה

2

פלסטינים .הקרב העיקרי מתחולל מסביב לישיבה באתר המכונה קבר יוסף ליד שכם <27 .אנשי רוח חילונים ודתיים,

על מה נהוגים נאן

המשתתפים בחוג "שחרית" ,מפרסמים מצע הקורא להתקרבות תרבותית למורשת היהודית "מתוך פתיחות
לפירושיה השונים״ .עדית זרטל בהארץ :רוב החילונים "אינם יודעים את חילוניותם ,אינם מסוגלים להגדיר אותה ...ועל

2

5

£

aims

כן גם אינם יודעים להגן עליה" < .שביתה כללית של הפלסטינים בתחומי הקו הירוק ,בתגובה להתלקחות בשטחים.
 +יוצא לאקרוים קלרה הקדושה ,סרטם של אורי סיון וארי פולמן < .אוסף האמנות של ההסתדרות מוצע למכירה

מ! אם מליל  m iireeחקוג

פומבית < .הבובש את יצרו ,תערוכה של גיל נאדר ,בגלריה בורוכוב ,עוסקת בזהות מיוית־הומוסקסואלית .התערוכה
מלווה בחילון אחר למונחים הקשורים בזהות מינית ומוגדרים מנקודת מבט הומוסקסואלית ,שערך נאדר עם מיכאל
גלוזמן < .פסטיבל לילות עזה בעזה; צה״ל מונע מהזמרת רים בנא ,שאמורה להשתתף בו ,להיכנס לרצועה.

א ו ק ט ו ב ר <3

מוקם המרכז לזכויות המיעוט הערבי"עדאלה״ ]צדק[ < .אהוד ברק בראיון להארץ" :אין מובן לזהות שלנו בלי

הקשר לשילה ולתקוע ,לבית־אל ולאפרתה .אלו מחוזות הילדות של התרבות שלנו" <6 .עצומה של "יש גבול" ,שבה
מצהירים קצינים וחיילי מילואים שלא ישרתו בשטחים ,זוכה ,לטענת המארגנים ,להיענות יוצאת דופן < 22 .ישראל
לדרמן שופך תה רותח על פניה של ח"כ יעל דיין ,המבקרת בחברון <24 .בתום טקס האזכרה ליצחק רבין ,במלאת שנה
להירצחו ,אומר מאיר שלו" :לא אהבתי לראות את בנימין נתניהו ,האיש שצעד בהפגנה לפני ארון שחור הנושא את שמו
של רבין ,מניח זר על קברו" <27 .חילמי שאוושה ,ילד בן 0ו מחנסאן ,נרצח במכות .החשוד הוא רכז הביטחון של
ההתנחלות הדר בית״ר ,הטוען שהילד זרק לעבת אבנים <29 .שנים־עשר פלסטינים מגישים תביעות לפיצויים על
עינויים במתקני השב״כ.
 +עאדל סמארה במצד שגי על אירועי המנהרה" :אמנם נשקו של השוטר הפלסטיני אינו מכוון ,על פי הסכם אוסלו ,נגד
הכיבוש ,אך זיכרונו אינו מכוון אלא וגד הכיבוש .לפוי היותו שוטר הרי הוא פליט ,מגורש" < .התארגנויות מחאה של
נשים בעקבות אירועי המנהרה .קבוצת "נשים דתיות למען קדושת החיים" כותבת לבנימין נתניהו" :מוטב לבכות
מרחוק על קברי האבות מאשר לבכות על קברי הבנים" < .נרות זיכרנן ליצחק רבין נמכרים ברשתות השיווק < .אבנר
ארליך מוחה על קיום תערוכתו של ארנון בן־דוד בביתן הלנה רובינשטיין ,בטענה שכינה את רבין "רוצח" ביצירת
אמנות מ־990ו < .בית משפט צבאי מגדיר כ״עודף מוטיביציה" התעללות של קצין צנחנים בפלסטינים בעת שירותו
בשכם וגוזר עליו שלושה חודשי עבודות שירות < .ח"כ דדי צוקר ,מציע להכריז על מרי אזרחי בלתי אלים נגד מדיניות
הממשלה < .אלה שוחט מצדדת במצד שני בקידום פמיניזם רב־תרבותי" :רק ניתוח מעמיק של טיבו הלא־הומוגני של
הפרויקט הפמיניסטי יכול להביא לשיתוף הפעולה החיוני בין נשים שונות"" < .בית העם" מציג עבודות של עאבד אל
תמאם ,בן כפר קאסם ,המצייר זה שנים את הטבח בכפר ,לציון  40שנה לטבח" < .נרתיק״ ,פסל של טניה פרמינגר ובו
שילוב של נרתיק נשי עם איבר מין גברי ,שהיה אמור להיות מוצג בתערוכת אמנים עולים בכנסת ,מוסר בהוראת יו״ר
הכנסת ,דן תיכון.

נ ו ב מ ב ר <4

מרצים באוניברסיטת תל־אביב מקיימים "יום לימודים אלטרנטיביים" ביום השנה לרצח רבין .הנושאים :רצח

פוליטי ,מצב הכיבוש והידרדרות החברה הישראלית < 8 .איתמר גרינולד ,במאמר בהארץ ,קושר בין כישלונה של
אוניברסיטת בר־אילן בהקניית חיננך לספקנות לבין ביטחונו המוחלט של יגאל עמיר בצדקת דרכו < .על רקע הדיווים
על הפריסה מחדש בחברון קובע זאב גרוסמן ביתד נאמן ,ש״אין היתר לסכן אפילו יהודי אחד כדי להתפלל במערת
המכפלה" < 14 .בג״ץ מתיר לענות את מוחמד חמדאן בחקירתו ,בהסתמך על מבחן"הפצצה המתקתקת"; השופט חשין
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" ע ל מה נהרגים כאן" ,ש ע ר ' ה ע י ר ' ו כ ת ב ה
ע ל מ ה ו מ ו ת מ נ ה ר ת הכנתל.4.10.96 ,

התפייס הרעיון הציוני עם המימד הקולוניאלי שבו ,זה שהגה הרצל ,אבל

הרב קוק אשר צמח כאיש דת ברוסיה ,קרי :כאנטי ציוני ,ואשר גילה

רק לאחר שהוא יצר לעצמו שפה ומיתוס ,שחסרו אצל הרצל ואפשרו

בבואו לפלסטין את המימד הרוחני של שפת ההגשמה הציונית בארץ־

להציג את הקולינאליזם כשחרור לאומי ואת המכשירים העיקריים שלו -

ישראל ואת מימד הגאולה שבהתיישבות .בתהליך הציוניזציה של הדת

כיבוש האדמה ובניית הכוח הצבאי  -כאמצעים במאבק לחירות .הצהרת

היהודית הצטלבה הגותו של הרב קוק עם זו של א.ד .גוררון ,אשר הפך

בלפור ביטאה את המפגש ,החזירה את ההתיישבות למסגרת הפעילות

את הציונות לדת.

הקולוניאלית הקלאסית ,והוכיחה את חוסר התוחלת של ההפרדה בין

בעיני הרב קוק ,ההתיישבות נהפכת לתהליך של גאולה ,וביאת

הפרויקט הציוני לבין הפרויקטים של המעצמות במזרח .שלילת הרצל

המשיח נהפכת משלילה של ההיסטוריה האנושית לדיאלקטיקה של

נשללה .הוא נמצא צודק ,בדיעבד ומלכתחילה.

ההיסטוריה האנושית עצמה ,המתבצעת מאחורי גבם של סוכניה ,ואף

הרצל לא האריך ימים כדי לראות כיצד האימפריה הבריטית

ללא ידיעתם .הציונים מקדמים גאולה מבלי שיתכוונו לכך ,ואף מבלי

מקימה את התשתית הכלכלית והמינהלית למדינת היהודים בפלסטין.

שיידעו על כך ,והם דתיים בפוטנציה .בדיעבד צדק הרב קוק :בשלב הדיא-

אבל השפה ההתיישבותית המשיחית שהותיר המשיכה לחיות .שפת

לקטיקה של המהות צריכה הציונות רק להתוודע אל עצמה ,בדי לגלות

ההגירה השנייה ה י ת ה מובנה לקליטת ״הנסים והנפלאות״ הללו,

שהיא הדת עצמה וכדי להפוך לציונות דתית .ואילו האורתודוקסיה

ולהפיכת הכוחות החיצוניים העצומים של הפוליטיקה הבינלאומית

היהודית האנטי ציונית  -בשלב הדיאלקטיקה של הקיום  -צריבה רק

לסתם גורמים שוליים ביחס למאמצים ולכוחות הפנימיים ,שדחפו לכיוון

לגלות את מצוות יישוב הארץ הדתית ולחיות במציאות הישראלית ,בדי

האוטו־אמנסיפציה .שפה זו גם היתה מוכנה ,בעיתוי הנכון ,להפוך את

שתגלה אף היא שהציונות היא תהליך גאולה .הרעיון מתוודע אל עצמו

הכוחות החיצוניים ,ובראש ובראשונה את שלטון המנדט הבריטי ,ליריב

רק בשלב הדיאלקטיקה של המהות .משום כך ,הציונות התוודעה אל הרב

ולמכשול בפני ההתפתחות הציונית :זאת ,כאשר גילתה שלעוצמת

קוק רק בשנות השבעים.

המעצמות יש היגיון משלה ,המצריך לפעמים גם גילוי הבנה כלפי

בתקופת הקיום הקונקרטי הדת והציונות נפגשו באופן מודע רק

הערבים ,וכאשר גילתה כי המעצמות מסרבות לאמץ את ההיגיון הציוני

בזרם אחד ,הוא זרם המזרחי ,אשר בלל דתיים שהיו גם ציונים .זאת ,מבלי

כהגיונן הבלעדי.

שציונותם היתה דתית או שדתם היתה ציונית .הם צירפו את הדת היהו-

בשלב זה של הקיום הקונקרטי של הציונות גבר קיומה בפלסטין על

דית לציונות אך ראו בהן שני עולמות מקבילים ,שנפגשו רק ביחידים

קיומה בגולה ,גם כרעיון וגם כתנועה .במאבקה נגד הנהגת הגולה ,על

שנשאו אותם ,וניסו להוכיח שאין סתירה בין השניים .הם לא ניסו

הנהגת הציונות בכלל ,הכריעה הנהגת היישוב .בשלב ההגשמה אין

להוכיח שיש חפיפה בין העולמות ,ואף לא ליצור חפיפה כזו .הלך מחשבה

להפריד בין הנהגה להגשמה .וההגשמה שוללת את הרעיון גם במישור

זה לא היה קשור ברב קוק ,אבל אלה שביטאו ונשאו אותו)הסוכנים שלו(

של מגלמיו ,כלומר ,במישור של ההגות וההוגים .בשלב הקמת היישוב,

הם לבדם היו מוכשרים לייצג מאוחר יותר את הגותו ולהיאבק על

לאחר מלחמת העולם הראשונה ,נעלמו ההוגים .את מקומם תפסו מגיני

מימושה .וזאת ,לאחר שהחפיפה בין מדינת ישראל לארץ־ישראל טענה

הרעיון האפולוגטיים ,הנואמים וכותבי המסות מכל הסוגים .המשקל

א ת ההתיישבות בזרם מיסטי ,אשר עבר בשני הקווים המקבילים  -הדת

המוסרי עבר מן ההוגים אל הסופרים.

והציונות  -והעביר ביניהם ברק משיחי שגרם להם לפעול זה על זה

ברל כצנלסון ,עורך דבר ,היה הביטוי הנאמן ביותר של התקופה.

אהדדי :ציונות דתית ודת ציונית.

כתיבתו היתה הגות שטחית שהפנימה את האלמנטים הדתיים המחולנים

בשלב הקיום הקונקרטי של הציונות ,האורתודוקסיה הדתית שללה

בשיח הפוליטי הקולוניאלי בכל הנוגע ל״אחר״ הערבי ,ואת האלמנטים

את הציונות מבחוץ .הסוציאליזם ,אשר הגיע לשלב האנטי ציוני במסגרת

המרקסיסטיים בכל הנוגע ל״עצמי״ היישובי .שיח זה הצמיח את ניגודו

היישוב עצמו ,נפל אמנם אל מחוץ לציונות ,אבל המציאות הערבית

בתוך הפרויקט הקולוניאלי ,קרי :במישור הפנימי הארגוני של הפרויקט,

שהקיפה אותו לא אימצה אותו ,למרות התעקשותו לחפש שותפות עמלים

בצורת השיח הליברלי .הדיאלוגים הפנימיים של התקופה התקיימו בין

ערבית־יהודית בשלב המאבק בין הפלסטינים להתיישבות הציונית.

דבר להארץ .התנצחות זו לא התרוממה מדרגת השוני או ההבדל ,לדרגת

למרות זאת ,סוג זה של אנטי ציונות המשיך להתקיים בכיסים אשר כוחות

הניגוד או הסתירה :כך הוא הדבר בתקופת הדיאלקטיקה של הקיום.

חיצוניים )ברית־המועצות והבלוק הסוציאליסטי( אפשרו  -פעם בתוך

השוני הופך לסתירה לאחר שהציונות עוברת מהדיאלקטיקה של הקיום

הפרויקט הציוני עצמו ,ופעם בפרויקט הלאומי הערבי.

לדיאלקטיקה של המהות ,שמתפתחת רק לאחר שהתופעה החברתית

השלילה הדתית האורתודוקסית של הציונות היא גם השלילה

משאירה מאחוריה את מאבק הקיום ביחס דיאלקטי עם האחר אשר קובע

בגולה ,אך גם שלילה של הסוציאליזם האירופי בתוך היישוב עצמו.
השלילה ששלל הסוציאליזם את הציונות הגיעה לשיא קיצוניותה בהבעת

ומכריע את הסתירות הפנימיות.
ההוגים המעטים במסגרת הפרויקט הציוני ,בשלב זה ,היו דווקא

סולידריות עם העם הפלסטיני .אבל היא לא היתה יכולה להפוך לשלילה

אלה אשר נשאו את רעיונות השלב הבא .כך ,רק רטרואקטיבית התגלה

של הציונות בזירתה היא ,אלא עם התפתחות הדיאלקטיקה של המהות.
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טוען שעמדת הסנגור היא עמדה אנטי מוסרית קיצונית < 19 .סרט ,שצילם צילם חובב ,המתעד שוטרי מג״ב המתעללים
בפועלים פלסטינים ,מוקרן במבט של הערוץ הראשון .המשטרה תפתח בחקירה <20 .שר החינוך ,זבולון המר ,מורה
לבטל את שידור תוכנית הטלוויזיה החינוכית קלפים פתנחים ,העוסקת בנוער הומוסקסואלי .בג״ץ יבטל את הביטול.

עמיוה הס
לשתות מהים של עזה

 <26ראש לשכת עורכי הדין ,דרור חוטר־ישי ,מבקר בראיון ליתד גאמן את בית המשפט העליון" :צריך שבית המשפט
יתחיל לעשות משפט ויפסיק לעסוק בתחומים שהוא אינו מתאים להם והם אינם מתאימים לו" <28 .יורם קניוק קורא
בהארץ לחלוקת הארץ בין דתיים לחילונים" :ישראל אינה פעולת תגמול על אלפיים שנות היסטוריה יהודית ,והיא אינה
אפיזודה בדרך לגאולה״ <30 .יותן הי/ולחות ,סרטו של סלמאן מוקרן בנצרת < .האסירים הפלסטינים פותחים בשביתת
רעב.
 +אנשי חינוך ואקדמיה תובעים אוטונומיה לחינוך החילוני < .סגן שר החינוך ,משה פלד ,מציע להתנות מתן מלגות
לסטודנטים בשירותם הצבאי .ההצעה מעוררת התנגדות ונדחית < .נפתחים שידורי תחנות רדיו מגזריות במסגרת
הרדיו האזורי" :רדיו  "2000הערבית ו״רדיו קול חי" הדתית < .רואה אור בערבית :אחרי חידנתי אני מחפש ,קובץ שירים
של מישל חדאד מנצרת < .בעת עבודות פיתוח בנתניה מחולל בית הקברות המוסלמי של הכפר אום ח׳אלד ,הנטוש מאז
948ו ,ושבחלק משטחו בנוי כבר בית הספר הדתי בר־אילן < .פינתו של גיל קופטש על פרשת השבוע בתוכנית
הטלוויזיה "סוגרים שבוע" בערוץ הראשון מעוררת זעם בחוגים דתיים ,התובעים לבטלה .קופטש הופך לשעה לגיבור

' ל ש ת ו ת מ ה י ם ש ל עזה' ,מ ח ק ר ו ע ד ו ת
א י ש י ת ע ל ה כ י ב ו ש ב ר צ ו ע ת עזה ,מ א ת

תרבות חילונית.

ע מ י ר ה הס ,ה ס פ ר י ה ה ח ד ש ה  ,ס פ ר י ס י מ ן
קריאה ,הקיבוץ המאוחד ,תל־אביב.

דצמבר

<4

אגודת ישראל מקיימת עצרת נגד חילול שבת במרכז הירידים בתל־אביב .בעקבותיה יכתוב ישראל קצובר

בהעיד" :תל־אביב ,בבל של ימינו ,לא תעמוד למול מתקפת הדתיים ...מפני שהחברה החילונית מפוצלת ,ואין בה מלט
מלכד .היא חסרת מטרה וייעוד בחיים״ < 11 .בפיגוע ירי על יד בית־אל נהרגים איטה ואפרים צור .אבי המשפחה ,יואל
צור ,אומר" :אם כך עלה ברצונו ,שארץ־ישראל תיבנה בייסורים כאלה ,אנו מקבלים אותם באהבה" < 13 .הענב חושף
עדויות תלמידים על הכאות שיטתיות בבתי ספר ערביים ביפו < .מתקיים "כנס השוויון" בנצרת ,ביוזמת ועדת המעקב
העליון והוועד הארצי של ראשי המועצות המקומיות הערביות < 26 .האלוף אורן שחור ,מתאם פעולות הממשלה
בשטחים ,מתפטר בעקבות ביקורת שהוטחה בו על פגישותיו עם פוליטיקאים מהשמאל <27 .יהודה שנהב מבקר
בהארץ את התעלמות ההיסטוריונים החדשים מסוגיית דיכוי המזרחים <28 .אוניברסיטת חברון נפתחת מחדש לאחר
עשרה חודשים <29 .נציגי"דור שלום" נפגשים עם רבנים בחברון וחותמים על אמנה הקוראת להגברת האחדות בעם.
 +המשטרה ומשרד הפנים מתחילים בגירוש עובדים זרים השוהים בארץ ללא רשיון .הזרים נתפסים בפשיטות על אזורי
מגוריהם ומקומות עבודתם ונכלאים ללא משפט עד לגירושם < .דו״ח "בצלם" מגלה שכוחות הביטחון הכריחו נשים
וילדים פלסטינים להתפשט ,בעת חיפוש בבתים בחברון < .תיאוריה וביקורת עוסק בפולמוס ההיסטוריונים החדשים
ובסוציולוגיה הביקורתית < .קולנוע מזרחי בסינמטקים :סמיך ,סרטם התיעודי של דוד בן־שטרית וסיני בר־דוד על
הסופר סמי מיכאל; מקבץ מסרטי ימין מסיקה < .מועלה מופע המחול חקירה של ליאת דרור וניר בן־גל < .המוגן מאליו,
הצגת תיאטרון פרינג׳ של יוסף אל־דרור < .רואה אור לשתות מהים של עזה ,מאת עמירה הם :תיעוד חיי היומיום בעזה.
•< עבודה של אילנה סדומי ,בובות ברבי כפופות עם שערות ערווה באברי המין וכרית ממעטפות נעמ״ת על צלחת
מצופה מודעות מין מהעיתונות ,מוסרת מתערוכת מחווה לנעמ״ת בבית אריאלה בתל־אביב.

1997

ינואר

 < 1שבעה פלסטינים נפצעים בחברון מירי החייל הדתי נעם פרידמן <7.אנשי שלום עכשיו מפגינים מול אחוזת קבר

גולדשטיין ,בדרישה להרום אותה .אנשי"חזית הרעיון" מבקשים להפגין מול קבר רבין <9 .שביתת הרשויות המקומיות
ובתי הספר במגזר הערבי והפגנת ראשי המועצות מול משרד ראש הממשלה מסתיימות ,בעקבות השגת הסכם חלקי
עם הממשלה < 12 .נוסדת הרשת לחינוך ממלכתי־הומניסטי המבקשת להחדיר תכנים הומניסטיים למערכת החינוך.
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עד שהגיע שלב זה ,הסוציאליזם כבר נפח את נשמתו .את מקומו כבשו

להציג את שאלת היישות הלאומית הפלסטינית ולהפוך את המאבק

כוחות אחרים שנשענו על אותה מסורת .אבל כבר לא ייצגו מאבקים

למאבק על יישות פלסטינית כיישות לאומית .בכל שלב פיתחה הציונות

אירופיים ,כי אם מאבקים מסוג אחר בתוך החברה הישראלית.

את הכלים הדרושים לעימות עם האויב שהיא עצמה ״גילתה״ ,ושהיא

גם האורתודוקסיה הדתית היתה שלילה שבגולה ,והיא לא נהפכה

עצמה יצרה את תדמיתו לפי צורכי המאבק נגדו.

לשלילתה של הציונות בזירתה היא .ברבות הימים היא אף עברה תהליך

במישור הפנימי ,הדיאלקטיקה הפנימית של הציונות מטמיעה את

של ישראליזציה במסגרת המציאות הישראלית .תהליך זה שינה אותה,

ניגודה בדיאלקטיקה של המהות .גם אז נחלקת הסתירה לשני מישורים:

כעת היא כבר אינה אנטי ציונית ,ועם השתנותה היא משנה עמה את

המישור הראשון נקשר מבפנים אל הקונפליקט החיצוני ,והוא לא מאבד

הציונות .מדינת ישראל ,שקולטת אותה ,משנה אותה ומשתנה דרכה

את הקשר שלו לדיאלקטיקה של הקיום .במישור זה ,המאבק הוא על

בעצמה .האורתודוקסיה הדתית מבטאת בשלב הדיאלקטיקה של המהות

הגדרת היחס לערבים בין שלום למלחמה :והוא מקבל צורה של מאבק בין

כוחות חדשים ,הנכנסים לקונפליקט מסוג חדש ,שאינו מצוי מחוץ למאבק

חיפוש אחר פשרות בגוונים שונים תמורת הכרה ערבית בישראל ,לבין

על העוצמה בישראל פנימה.

קבלת מצב המלחמה עם הערבים כמצב נצחי אשר לא יסתיים אלא

הקיום הקונקרטי של הציונות לא התגשם אלא תוך שלילת קיומו

בכניעה ערבית ,ללא תנאים ,לקיום הישראלי .המישור השני מטמיע

הקונקרטי של ״האחר״ ,כשהתברר שיחסו הלאומי לארץ הוא מכשול בפני

לחלוטין את הסתירה החיצונית והופך אותה לקונפליקט פנים־ישראלי,

התגשמות הקיום והתפתחותו בדרך לדיאלקטיקה של המהות .הניגוד של

בתוך היישות הציונית עצמה ,שמתבטא בדיונים על היחס למיעוט הערבי

הקיום הקונקרטי נמצא בהכרח מחוצה לו ,והוא הניגוד הערבי־פלסטיני.

בישראל ,על זהות המדינה ,על אופי החברה ,על חשיבות חיי האדם

בשלב זה נעשתה הציונות אובססיבית במשימת חיסול הגבול שהאחר

וקדושתם אל מול קדושת האדמה וכדומה.

הערבי שם בפני הפרויקט שלה .היא הפכה את הגבול למחסום ,שאותו

עם המעבר מהדיאלקטיקה של הקיום לדיאלקטיקה של המהות
מאבדת למעשה הציונות את קיומה ,כרעיון ובפרויקט ,אבל לא לטובת

צריך ואפשר לעבור.
הציונות לא ה י ת ה יכולה לקיים משימה זו בכוחותיה שלה בלבד.

הערבים כי אם לטובת מהותה החדשה .המהות של הפרויקט הציוני

היא הצליחה לבנות רק את הגרעין לכך בצורת ״היישוב״ .לאחר מכן,

עצמו ,אשר נפטר מהמאבק על הקיום .מאבק זה נותר רק במישור

כאשר היא ניצחה ,היא הצליחה גם לכתוב את ההיסטוריה שלה כהיסטו-

אפולוגטי־אידיאולוגי ,באמצעות מונופוליזציה של תפקיד הקורבן

ריה של היישוב הנפרדת מההיסטוריה של הסכסוך ,כך שהצלחת

והנצחה אידיאולוגית של האיום הקיומי .גם זוהי צורה של הכפפת

הפרויקט הציוני נתפסה בהצלחת היישוב .וזאת ,למרות שהיישוב עצמו

הסתירה החיצונית לכוחות הפנימיים ולצורכיהם האידיאולוגיים.

לא היה אלא גורם אחד בסכסוך ,וגם הפעם לא התבצע ולו צעד אחד

המהות החדשה רק החלה לפתח את הדינמיקה הפנימית שלה ,וכבר

במימוש הפרויקט הציוני בלי עזרתה של אירופה .בשלב זה ,הלגיטימציה

היא מגלה בתוכה את כל הסתירות החיצוניות שהתגברה עליהן .שלילת

הבינלאומית לציונות כפרויקט אירופי באה לאחר)וכתוצאה של( השמדת

הגולה וקיבוץ הגלויות מופיעים בשלב זה כמשימתה של המדינה ,ולא

יהדות אירופה.

כמשימה של תנועה או רעיון .תהליך בניית האומה הוא תהליך היתוך

הציונות השלתה את עצמה באמונה שהצליחה לחסל את המחסום.

היוצר אומה חדשה ,היא האומה הישראלית־יהודית  -האומה העברית.

הביטוי השכיח לכך היה :״אין עם פלסטיני״ .אבל מחסום זה נהפך מיד

אבל אומה עברית חדשה זו אינה זוכה להכרתה של הציונות ,למרות

לגבולות עם העולם הערבי ,והצליח ,כמובן ,להפוך גם לגבול פנימי בתוך

שהיא עצמה יצרה אותה .הציונות הנאבקת על קיומה שלה ,לאחר

החברה הישראלית שנכנסה לתקופת הדיאלקטיקה הפנימית  -היא

שיצרה את האומה )או את התהליכים שהביאו ליצירתה( ,מטילה על

הדיאלקטיקה של המהות .אבל הסתירה נשארה בשני מישורים .במישור

האומה את קללת סיזיפוס המותירה אותה בתהליך נצחי של התהוות ,כל

החיצוני של הפרויקט הציוני ,נותרה הסתירה בצורת מלחמה עם האומה

עוד יוותר ולו יהודי אחד בגולה .בפועל ,האומה העברית נוצרה בכור

הערבית .הציונות גילתה שהאומה הערבית אינה בת בריתה ,שכן היא

ההיתוך של השפה ,הצבא ,הקניית התרבות האחידה והישראליזציה,

סירבה ליצור זהות שתוכל לקלוט את הזהות הפלסטינית בתוכה ותחסל

אבל הציונות ,שהיא כעת אידיאולוגיה של מדינה ,ממשיכה להתעקש על

את הצורך במדינה ערבית נוספת .כך נהפכה גם האומה הערבית עצמה

הגדרת האומה סביב הקושייה התיאולוגית ״מיהו יהודי״.

ליריב ,והתבצע מעבר מהאויב הראשוני  -דהיינו ההנהגה הפלסטינית

המהות החדשה מתקשה לפתח את הדינמיקה הפנימית שלה משום

המקומית ש״הסיתה״ ,על פי הציונות ,את הפלאחים הפלסטינים בהתאם

שגבולותיה הפנימיים אינם ברורים  -גם דמוגרפית וגם גיאוגרפית .וגם

לאינטרסים האגואיסטיים שלה  -לאויב החדש ,ההנהגות הערביות ,אשר

כאשר המציאות מציבה את הגבולות ממשיך הרעיון לחיות לו בעולם

הקריבו את העם הפלסטיני על מזבח האינטרסים שלהן והמשיכו להשאיר

משלו .הסכסוך על גבולות הארץ אינו מוצא לעצמו ביטוי רעיוני והוא

את השאלה הפלסטינית חיה על ידי הימנעותן מיישוב הפליטים .בשלב

תועה בחלל השיח הציוני :ואילו השיח הציוני ,אשר אינו מוצא שיח

השלישי האויב היה תנועת השחרור הלאומי הפלסטיני ,אשר השכילה

מנוגד לו ,מעצב מחדש את הקונפליקט על גבולות הארץ לפי הצרכים של
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 < 17העציר פאיז קמציה מת בעינויים בבית המעצר של המשטרה הפלסטינית בבית לחם .עציר נוסף ,אסמאעיל אל
באבא ,ימות בסוף החנדש בעינויים בבית המעצר בשכם < 18 .בעקבות הפריסה מחדש בחברון עורכים רבנים טקס
קריעה <20 .פרקליטות המדינה מסרבת לאמץ את דו״ח קרפ ולקיים משפט חוזר לחמישה שהורשעו ברצח הילד דני כץ.
 <22משרד ראש הממשלה מציג תוכנית להפרטת  3ו חברות ממשלתיות במהלך השנה < .העיתונאית איילה חסון
חושפת בערוץ הראשון חשדות ,כי אריה דרעי יזם ורקח את מינוי עו״ד בר־און ליועץ המשפטי לממשלה ,לאחר שזה
האחרון התחייב לעסקת טיעון במשפטו ,וכי דרעי קנה את הסכמת ראש הממשלה למינוי ,בהתחייבות ש״ס לתמוך
בהסכם חברון .תיפתח חקירת משטרה ,שתבחן בין השאר את התנהגות שר המשפטים ,ראש הממשלה ומנהל לשכתו.
 <23נתניהו מגיב על פרשת בר־און :לערוץ הראשון"קשה להתרגל לתוצאות הבחירות" <26 .חברי הכוסת ,דייר יוסי
ביילין) ,עבודה( ומיכאל איתן )ליכוד( מציגים עקרונות מוסכמים להסדר הקבע ,שגובשו על ידי חברי כנסת מימין
ומשמאל :רוב ההתנחלויות יישארו בריבונות ישראלית ,ויישנת פלסטינית ,שמעמדה אינו מוסכם ,תוקם בשטחי הגדה
והרצועה <28 .היועץ המשפטי לממשלה החדש ,אליקים רובינשטיין ,מסרב לעבור בדיקת פוליגרף ,שהשב״כ מחייב בה
בעלי תפקידים הנחשפים לחומר מסווג .לטענתו ,יש בבדיקה כזו משום פגיעה בכבוד האדם.
 +ויכוח על וחיצות השידור הציבורי על רקע הצהרות הממשלה על הפרטת רשות השידור ועל רקע פרשת בר־און.
< ח״כ דייר עזמי בשארה מודיע שיתמודד בבחירות לראשות הממשלה בשנת  < .2000בעקבות לחץ חרדי מורה ראש
עיריית רמת־גן להסיר את עבודתו של מיכה קירשנר" ,תפילין" ,מתערוכה על יונה וולך המוצגת במוזיאון העירוני.
במחאה מסירים כל הצלמים את עבודותיהם < .בתערנכתנ של רם קציר בתנך תק ,1במוזיאון ישראל ,מוצגות חוברות
צביעה שהציורים בהן מתגלים ,לאחר הצביעה ,כדימויים מכרזות נאציות .אנשי ציבנר מגנים .ח"כ ענת מאור )מרצ(:
לאמנות צריכים להיות גבולות מוסריים < .רואה אור בערבית :נהר שוחה באגם ,רומן של יחיא יחילו ,סופר פלסטיני
מהגדה.

פברואר

<3

קטע מרחוב אל שוהדא בחברון שהיה סגנר לתנועה פלסטינית נפתח בעקבות הסכם חברון לתנועת כלי רכב

ציבוריים פלסטיניים <4 .בהתנגשות בין שני מסוקי יסעור ,שהיו בדרכם ללבנון ,נהרגים שבעים ושלושה חיילים .זעזוע
ואבל כבד בציבור היהודי <7 .מאיר שלו בידיעות אחרונות" :השעה המרה הזאת שבה וחשפה את השסע העמוק מכל -
הוא השסע שבין המשרתים והמשתמטים"; ח"כ דייר עזמי בשארה בהארץ :ערבים נמנעים מלהזדהות עם האבל על
אסון המסוקים בגלל ההלאמה והפוליטיזציה של האבל ) <12 .(26.4כמה עשרות אסירות פלסטיניות משתחררות לפי
הסכם חברון" < 14 .תשע מתוך ארבע מאות" :עבודה של מאיר גל בהאדץ מתייחסת למספר העמודים המוקדשים ליהודי
המזרח בספר לימוד תולדות עם ישראל <25 .יחידת מסתערבים הורגת את תושב הכפר חזמה שעל יד ירושלים ,לאחר
שנחשפה בעת פעילנת בכפר <26 .ועדת השרים לענייני ירושלים מאשרת את תוכנית הבנייה בהר חומה ,בדרום השטח
המוניציפאלי של ירנשלים < 27 .מנכ״ל משרד ראש הממשלה ,אביגדור ליברמן ,בראיון לעיתון ווסטי בשפה הרוסית:
"בתקשורת הישראלית יש בלי ספק קבוצה שלמה של עיתונאים שצריך להעיף".
 +בעקבות אסון המסוקים מתארגנת תנועת "ארבע אמהות" ,הקוראת ליציאת צה״ל מלבנון < .מוצא צו פינוי לבני שבט
הגיהלין המתגוררים באזור מעלה אדומים ,לשם הגיעו אחרי פינוי קודם .במקום אמורה לקום שכוות קוטגיים < .אורי
אליצור מעורר מחלוקת בחוגי המתנחלים ,כשהוא קובע בנקודה שהמאבק העקרוני נגד הנסיגה הוא עקר ,ועל
המתנחלים לעבור לעסוק בפרטיה < .ההחלטה להקים בית כנסת אורתודוקסי באוניברסיטת תל־אביב מעוררת
מחלוקת ,הנוגעת לעצם הכללתו של מרכז דתי בקמפוס ולאפליית דתות שונות חרמים אחרים ביהדות .סנאט
האוניברסיטה עתיד להחליט שבית הכנסת ישקף את כל זרמי היהדות < .רואים אור :הצבר :דיוקן ,מאת עוז אלמוג;
מסע אל תום האלף ,מאת א.ב .יהושע < .ספר השירים של אלה בת־ציון ,מאת אלה בת־ציון < .הוצתה עבודה של האמן
הפלסטיני ח׳ליל רבאח במוזיאנן תל־אביב ,יצירה פלסטינית ראשונה המוצגת במוזיאון.
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מאזני הכוח המתהווים .סתירת הציונות נותרת סתירה שאינה פוליטית

כך שלא יכלה לייתר את שומרי גבולות העדה ,קרי ,אנשי האורתודוקסיה

ואינה רעיונית .היא נותרת רק סתירה בין הרעיון למציאות הגשמית,

הדתית המסמנים את הסף בתהליכי ההמרה ,בחתונות ובגירושין .מדינת

לפני שזו יוצרת רעיון חדש .ואילו הרעיון האנטי ציוני ,שמקורותיו

היהודים נצרכת לשירותיהם של אנשי הדת היהודית .מצדה ,האורתו-

במציאות נבדלת ,מאבד את משמעותו במציאות החדשה ונותר רק כמצב

דוקסיה היהודית לא יכלה לייתר את השירותים שהמדינה נותנת ,למרות

קריקטורי או נוסטלגי שולי המתקיים בבתי הקפה של תל־אביב ובשכונת

שלפחות בשלבים הראשונים היא התייחסה אליה כאל מדינת גלות,

מאה שערים שבירושלים .גם הביטוי המוחשי היחיד שלו  -קרי ,הסוליד-

ואפילו גלות כפולה מאחר שהיא גם מדינה יהודית ,אשר עצם קיומה נוגד

ריות עם הפלסטינים שהיתה מקלט לביטוי מציאותי של אנטי ציונות -

את היהדות ,וגם מדינה חילונית .תהליך הישראליזציה שעוברת האורתו-

מתעמעם לאחר יצירתם של הסכמי אוסלו .ועד שסתירה הציונות במצי-

דוקסיה מסיר מהמדינה את תכונת הגלות ,והיא נותרת מדינה יהודית

אות הישראלית עצמה תיצור את רעיונה שלה ,הוא כבר לא יהיה רעיון

חילונית ,ולכן לאורתודוקסיה יש לא רק זכות אלא חובה לחייבה לכבד

אנטי ציוני ,שכן עד אז הציונות עצמה כבר תאבד את משמעותה.

את ההלכה היהודית .גם מאבק זה נופל במסגרת הישראליות ולא מחוצה

כור ההיתוך הצבאי והעברי לא איחד את תרבויות הגולה .הוא

לה ,ולכן מדגישים סוכניו ,בהדרגה ,ולו באופן עקיף ,את ציוניותם .הם

הבפיף אותן לתרבות המזרח אירופית ,אשר יצרה את כור ההיתוך

אפילו טוענים שהם־הם נושאי הציונות האמיתית ,לעומת הציונות

ועיצבה אותו .אבל אף תרבות זו השתנתה ,תוך כדי תהליך הכפפתו של

שהקימה את המדינה.

ה׳׳אחר״ המזרחי .כור ההיתוך התרבותי אינו ניטרלי לתהליך ההיתוך.

אט־אט נבנים גדודים הולכים ומתרחבים של לומדי תורה ,התלויים

כאשר התרבויות המזרחיות שעברו תהליך ישראליזציה עוברות מעין

לגמרי למחייתם במדינה הציונית .מאבקם נגד הגיוס לצבא ולמען קבלת

תחייה מחדש ,הן משלות עצמן בהתחלה שהן מזרחיות ,אבל עד מהרה הן

לגיטימציה עובר מעמדה אנטי ציונית לעמדה המציגה את לימוד התורה

מגלות שהן מזרחיות־ישראליות .הן לא מצליחות ,ולא מעוניינות ,לדלג

כ״ציונות האמיתית״  -״שירות לאומי״ לעם בישראל ,שאינו נופל בערכו

על המציאות הישראלית ,ולכן הן שואפות להשגת סטטוס בתוכה ,לאחר

מהשירות בצבא .התלמוד עובר תהליך הלאמה והשיח הדתי האורתו-

שנדחקו מהתרבות ההגמוניה .לרגע לא עולה בדעתן שהן למעשה

דוקסי עובר תהליך ציוניזציה ,שלבסוף יוביל אותו גם לקבל את השירות

ערביות ,ושבעולם הסובב אותנו אין תרבות מזרחית .בעולם הסובב אותנו

בצבא .החילונים ,שהפכו את גיוס תלמידי הישיבות לדגל מאבקם לחילון

יש תרבות ערבית־איסלאמית ,תרבות כורדית ,תרבות פרסית ,אבל אין

המדינה ,יופתעו לגלות שהצלחת מאבק זה לא תהפוך את מדינת ישראל

תרבות ״מזרחית״ .התרבות המזרחית הישראלית ,שעוברת תהליך של

ליהודית פחות כי אם ליהודית יותר ,ולא לחילונית יותר כי אם לחילונית

הכלאה מחדש ,לא מתנגדת לציונות כתרבות מזרח אירופית אלא דורשת

פחות .האורתודוקסיה היהודית הצמיחה מפלגות ישראליות המגינות על

לשכתב את ההיסטוריה בצורה ״תקינה פוליטית״ ,כך שהיא תכלול גם את

האינטרסים הישראליים החדשים ,שאותם הן מבטאות כעת תחת ההגמו-

ההיסטוריה שלה ,והכוונה היא לא להיסטוריה הערבית שלה אלא להיס-

ניה הציונית .המפלגות נהפכו בעצמן לחלק מהממסד הציוני ועל ידי כך

טוריה הציונית שלה ,המדומיינת ברובה .היא מתנגדת לכור ההיתוך

שינו גם אותו .וכאשר האורתודוקסיה היהודית עוברת תהליך ציוניזציה,

בהווה ,אך דורשת כור היתוך לעבר .כך למשל ,נדרשים בדיעבד תושבי

היא נופלת ישירות לקוטב הציוני הלאומני ,שנהפך בתוך כך לזרם דתי־

המעברות להפוך לחלוצים ,כדי שגם המעברה תהפוך להון סימבולי

ציוני.

במאבק הכוחות שכל כולו ישראלי.

בעבר ,ה ד ת י ו ת הציונית גילתה א ת משיחיותה של הציונות

כור ההיתוך היה כנראה רק תהליך אינטגרציה מכני ,שבו הוכפפה

הסוציאליסטית ,בתהליך הגאולה הלא־מודע שזו מימשה .לאחר מלחמת

תרבות אחת לצרכיה של תרבות אחרת :אבל ,הקונפליקט הפנים־ישראלי,

יוני  ,1967כאשר נוצרה חפיפה בין מדינת ישראל לארץ־ישראל ,ולאחר

שבו מנסים הצדדים לבסס לעצמם זהות ייחודית במסגרת המציאות

שהציונות צעדה צעד מכריע במאבק על קיומה ,איבדה תנועת העבודה

הישראלית ,הוא תהליך היתוך דיאלקטי ולא תהליך התפוררות כפי שיש

הציונית שהקימה את ישראל את יסוד קיומה העיקרי :ההתיישבות החלו-

הרוצים לראותו .כאשר תהליך זה ייצור קונסטרוקציה חדשה ,זו כבר לא

צית אשר ממזגת בתוכה חקלאות וצבא .הזרמים הדתיים הציוניים קיבלו

תתבסס על שלילת הגלות אלא תתרום לשלילת שלילת הגלות .רק אז

על עצמם את השליחות וראו את משימתם ביצירת המשכיות לציונות של

ייווצרו הכוחות אשר יחפשו רעיון חדש .עד אז ייאבקו הצדדים השונים

תנועת העבודה .התנועה הציונית הנמצאת בשלב הקיום בשביל־עצמו,

זה בזה על ידי הדגשת הפטריוטיזם והציונות שלהם ,ויאריכו את חיי

קרי :שלב הקיום המודע לעצמו ,היא תנועה ציונית דתית המודעת

הציונות כאידיאולוגיה המקנה לגיטימציה.

למשיחיות שלה.

האורתודוקסיה היהודית נשללה כחלק משלילת הגלות ,אבל במצי-

בזמן שבו עברה הדת היהודית תהליך ציוניזציה ,עבר גם הימין

אות הישראלית היא עברה בהדרגה תהליך של ישראליזציה ,למרות

הישראלי תהליך ייהוד .נקודות המגע של שני התהליכים הם ״שלמות

התנגדותם העיקשת ,המוצהרת לפחות ,של מייסדיה .הציונות לא

הארץ״ ויישובה .גם הימין הישראלי החילוני דבק בגבולות ארץ־ישראל

הצליחה לייתר את יהדותה ,לפחות במה שנוגע לגבולות העדה הדתית,

השלמה ,מתייחם לאומת ישראל השלמה)״עם ישראל״( ,כששתיהן ,הארץ
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מארס  < 3חברת"אפריקה ישראל" מחליטה שקניון רמת־אביב שבבעלותה יהיה סגור בשבתות <4 .יאסר ערפאת מכריז:
תהיה לנו אמנה חדשה כאשר תהיה לישראל חוקה < 13 .חייל ירדני רוצח ביריות שבע תלמידות מבית שמש המסיירות
במובלעת נהריים .המלך חוסיין יגיע לביקור תנחומים אצל המשפחות השכולות <21 .שלוש הרוגות בפיגוע בקפה
אפרופו בתל־אביב .דורון רוזנבלום' :״ירושלים' הורגת את ׳תל־אביב׳ .ייסוד קיומנו׳ הורג את ה׳אפרופו' של חיינו".

)די טאוב

המרד השפוף
על חרבות צעיוה נישואל

 <28מוקמת "המועצה הארצית למען החינוך הממלכתי" ,שמטרתה "עצירת הקולוניזציה של החינוך הממלכתי על ידי
הממסד הדתי" <31 .קצין צה״ל ננזף לאחר שמנע מחייל אתיופי כניסה למרפאה באמירה" :אין כניסה לכושים".
 +משפחות שכולות מאסון המסוקים מתנגדות לכיתוב האחיד על מצבות הנספים שמציג משרד הביטחון < .תיכון
דנמרק בירושלים מחליט לא לקיים טקס במצדה "לאחר בחינה מחודשת של פרשת ההתבצרות וההתאבדות
ההמונית" < .משרד הביטחון יוזם הקמה מחודשת של הנח״ל החרדי .יום השישי" :צהייל מתכוון להיכנס לתוך
הישיבות" < .השב״כ והמוסד דוחים את הצעת הארץ לפתוח את ארכיוניהם בשנת החמישים למדינה ולחשוף מסמכים
הנוגעים לראשית הקמתם < .נשים ערביות פורשות ממרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בחיפה ומקימות מרכז נפרד:
"משימתנו היא לחזור למסגרות נפרדות ,בהן ניתן לשמר ולפתח את זהותנו הערבית־פלסטינית" < .איך הפסקתי לפתד
והתחלתי לאהוב את אריק שרון ,סרטו של אבי מוגרבי מוקרן בטלוויזיה :חיבוטי נפש של שמאלני המגלה צדדים
אנושיים באיש האחראי למלחמת לבנון < .האגודה לזכויות האזרח תובעת לכלול נציגים ערבים בדירקטוריון מינהל
מקרקעי ישראל .אמיר מחיול כותב באל סינארה על עמדתה הפטרונית של האגודה בענייני הציבור הערבי < .רואה אור
בערבית :השירה העממית בחתונה הפלסטינית ,ספרו של יוסף סעדה.

אפריל 1

< "חוק ההמרה" ,שאינו מאפשר לרבנים רפורמים וקונסרבטיבים לגייר בישראל ,עובר בכנסת בקריאה ראשונה;

מתחדד המאבק הרפורמי־אורתודוקסי .בהמתנה התרדי מאשים ישראל אייכלר את הרפורמים שבזמן השואה "עמדו
על דם אחיהם ולא נקפו אצבע להצלתם" ,ואחריה "גלגלו מאות מיליוני דולרים בסחר ההולוקוסט" < 2 .סטודנטים
מהשמאל מונעים השתתפות קהל בהרצאתו של בני המיש על "מעורבות השב״כ ברצח רביו" ,באוניברסיטה העברית
בירושלים < 13 .בג״ץ מבטל את החלטת שר התחבורה לסגור את כביש בר־אילן לתנועה בשבתות ,בטענה שחסרים
הסדרי תנועה חלופיים לציבור החילוני .השר יצחק לוי מודיע ,שהכביש ייסגר לתנועה לאחר שיגובשו הסדרים כאלה.
 <20פרקליטת המדינה והיועץ המשפטי לממשלה מחליטים שבפרשת בר־און יוגש כתב אישום רק נגד אריה דרעי .נגד
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,לא יוגש כתב אישום מחוסר ראיות ,אך נקבע שהתנהגותו ,וכן התנהגות שר המשפטים,
"מעוררת תמיהות" .בפנייה ישירה לצופי שני ערוצי הטלוויזיה ,ללא מראיינים ,תוקף נתניהו את מבקריו ומציג את
המסקנות כזיכוי מוחלט <22 .התארגנות ציבורית להקמת ועדת חקירה ממלכתית בפרשת בר־און <23 .בעצרת תמיכה
של ש״ס מאשים דרעי את הציונות בניסיון לחסל את התורה ,הדת ותרבות ספרד" :הציונים האמיתיים זה אנחנו -
ציבור שומרי המצוות הספרדיים .התייחסו אלינו כאל עב״מים ,אבל ככל שהשפילו אותנו ,כך הלך כוחנו וגדל".
 +עולים מאתיופיה דורשים לבטל את ההחלטה להעניק את פרס ישראל לעיתונות לעיתונאי שמואל שניצר ,בעקבות
מאמר שבו כינה את העלאתם "ייבוא של מוות" .בסופו של דבר יפסול בג״ץ את ההחלטה < .סמי שלום שטרית מתאר
במאזניים את דחיקת הסיפור המזרחי מלימודי ההיסטוריה הציונית כ״מחיקון ציוני אשכנזי" < .יאיר שפירא כותב
בנקודה בשבח הפוסט־ציונות ,שאותה הוא תופס כהמשך דרכו של הרב קוק" :הסיכוי היחיד של עם ישראל בארצו הוא
להרגיש זר בה ...חלילה לא להוציא את הגלות מהיהודים" < .רידינג ,כתב־עת לאמנות ולתרבות ,בעריכת חיים לוסקי
וגליה יהב ,מוקדש לטבח בכפר כנא .בעמוד הראשון שמות ההרוגים תחת הכותרת "יזכור" .מוזיאון הרצליה מסתלק
ברגע האחרון מהכוונה להעלות במקביל תערוכה שהיתה אמורה ללוות את הגיליון < .רואה אור :המרד השפוף ,מאת
גדי טאוב :קובץ מאמרי ביקורת על תרבות ותיאוריה פוסטמודרנית בישראל < .תערוכה מציורי עיסא דבי מחיפה,
מוצגת בנצרת; עבודות של סעיד אבו שקרא מאום אל פחם ,בתערוכה ברעננה.
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והאומה ,הן יישויות יהודיות .שפת הרב קוק מנצחת לא רק אצל צאצאי

ואילו הימין מסרב לשלום עם הערבים אלא לאחר כניעה בלתי מותנית.

הרב ריינם )תנועת המזרחי( אלא גם בקרב צאצאי ז׳בוטיגסקי .הציונות

כעת הימין מבקש לראותם כטפשים וכמנוולים.

ההתיישבותית ה״אותנטית״ או ה״אמיתית״ נהפכת לפעילותו של קוטב
אחד במציאות הישראלית ,הקוטב הלאומי־דתי.
מלחמת  1967הרחיבה לא רק את הגבולות הגיאוגרפיים של

הימין הציוני נהפך למפלגת שלטון ,ובשלטון  -עליו להמשיך א ת
דרכה של תנועת העבודה הציונית אשר השלימה את משימת הקיום .אבל
במצעד של הציונות כדרך הימין הציוני־דתי מתנוססים דגליהם של

הפרויקט הציוני ,אלא גם את אלה הדמוגרפיים .עד מלחמת  1967היתה

״ארץ־ישראל״ מעל מדינת ישראל ,של ״עם ישראל״ מעל העם בישראל,

הציונות תנועת מיעוט של הקהילות היהודיות באירופה ובאמריקה׳,

ושל האומה מעל למדינה .וכך ,על חורבות תנועת העבודה הציונית יוצא

לאחר  1967נהפכה ההרפתקה הציונית לתוכנית פוליטית מציאותית

הפשיזם היהודי לדרך.

ולפרויקט מנצח ,לא רק בעיני ההון המערבי ומדינותיו אשר ביטאו זאת

הניגוד לפשיזם היהודי הוא הניגוד של המציאות המורכבת לשטח־

בהפניית השקעות וסיוע לישראל ,אלא גם בעיני הקהילות היהודיות

יותו של הרעיון הפשיסטי ,הניגוד של המציאות הפלורליסטית לאחידותו,

בעולם כולו .קהילות יהודיות אלה עברו תהליך ציוניזציה לאחר ,1967

של המציאות הציוויליזטורית לדתיותו ,של המציאות הביורוקרטית

וגילו ״זהות לאומית״ משותפת .הציונות נהפכה לבסוף לתנועת רוב של

לפראיותו ,ושל המציאות החברתית־אינדיווידואליסטית לקומונליות

היהודים ,אבל היא נהפכה לתנועת רוב רק לאחר שבישראל כבר

האורגנית של הרעיון .אבל המציאות הישראלית החדשה היא אילמת,

התגבשה אומה עברית .כאשר האומה העברית החדשה יוצרת א ת

נטולת רעיון המאלץ אותה לדבר .והגיבורים שלה ממשיכים לתעות

מודעותה העצמית כישראלית ,הניצחון בקרב הקהילות היהודיות בגולה

במסגרות הציוניות הנוסטלגיות ,מנסים ליצור מחדש את השיח הציוני

נהפך למעשה לתבוסה בישראל ,ובשביל הישראלים ,בכך שהוא הופך את

הישן ,מתוך געגועים אליו ,מבלי לתת את דעתם על כך שהפשיזם היהודי

האינטרסים של העם בישראל למשניים ביחס לאינטרס שבהנצחת רעיון

הוא ממשיך דרכו של שיח זה .במציאות החדשה הוא גם טוען למונופול

״עם ישראל״.

על ייצוגו של השיח הישן  -לא רק כאידיאולוגיה כי אם גם כמעשה.

הציונות החילונית של תנועת העבודה מתייצבת מול אלה שגילו בה

הפשיזם היהודי מניח את היסודות להפיכת המדינה הריבונית

מהות משיחית ,ולכן היא חייבת לעבור למגננה .היא חייבת לטעון

לגיטו יהודי חדש ,נופח בו את רוח האומה האורגנית ,ויוצר משפחה

שמהותה אינה מהותה ונאלצת לאמץ רסיסים בלבד לפי צורכי המציאות

יהודית השוללת לא רק את האחר היהודי אלא גם את האזרחות ואת

החדשה :שלום עם הערבים המובסים ,בתנאים ישראליים ,חברה אזרחית

האוטונומיה של הפרט בחברה .בחום המשפחה היהודית נמס גם הקרח

ישראלית ,צורכי העיר המפותחת מול היישוב החקלאי  -ועוד יותר ,מול

של שלטון החוק ,כאשר הוא נוגע ליהודי בן המשפחה.

ההתנחלות .אבל גם תנועת העבודה אינה יכולה לייצג את המציאות

הציונות היתה זרם של מיעוט ביהדות ,אך היהדות נהפכה לזרם של

החדשה בכללותה מול הרעיון הציוני ,מכיוון שהיא אינה יכולה לשלול

הציונות .וכשאיבדה הציונות את הדיאלקטיקה עם היישויות שמחוצה לה

את עצמה .מה שנותר לה הוא לכתוב מחדש את ההיסטוריה שלה ולפרש

במסגרת היהודית ,היא גם איבדה את ייחודה .בעקבותיה ,פרט לביטויה

אותה לפי הצרכים החדשים  -לא רק אלה של המאבק בפלסטינים כמו

כאידיאולוגיה אפולוגטית הנאבקת באידיאולוגיה אפולוגטית אחרת,

בעבר ,אלא גם לפי הצרכים הנוגעים למאבק עם היריב הישראלי שלה.

איבדה גם האנטי ציונות את משמעותה .אבל ,אפילו מאבק זה אינו יכול

לכן היא כותבת אותה כהיסטוריה חילונית של אוטו־אמנסיפציה ורצית־

להתנהל אלא תוך ראיית המציאות החדשה ,המציאות שהציונות יצרה.

ליזם פוליטי .לכן היא גם מוכנה להעריך כטעויות חריגות פעולות

האידיאולוגיה האנטי ציונית נמשכת במשמעותה הקודמת ,רק במסגרת

שביצעה בעבר נגד הערבים ,פעולות דומות לאלה שהימין מבצע נגדם

המאבק על כתיבת ההיסטוריה .במציאות חייב המאבק להתנהל נגד

היום .המאבק בימין הוא שמשנה אותה.

הפשיזם היהודי ,אשר מתוך הדיאלקטיקה של המהות כבש את מקומה של

נקודת המוצא של הימין הציוני היא הקריאה להסתמכות על הכוח
העצמי של הפרויקט הציוני ויציאה נגד ההישענות על כוחות זרים.

ציונות המייסדים .שלילת הקיום אינה אפשרית עוד :מה שאפשרי הוא
שלילת המהות ותחילתו של מאבק למען קיום מסוג אחר.

כלומר ,הימין חוזר לנקודת המוצא של האגדה ,ולא של המציאות .אבל
להבדיל מתנועת העבודה ,הימין הציוני עושה זאת תוך הכרה בלאומיות

ע ז מ י ב ש א ר ה  -הכנסת ,י ר ו ש ל י ם

הערבית שאינה מוכנה לקבל את כיבוש אדמתה ,ולכן אין גם תוחלת
בניסיון לרצותה .בעיני הימין ,הערבים אינם טפשים כפי שתנועת
העבודה רוצה להניח ,וגם אינם נבזים עד כדי כך שיהיה אפשר לקנות
אותם .מסקנתו של הימין היא ,לפיכך ,כי אין מנוס ממלחמה ממושכת

נוסח קודם פורסם באל ברמל ) 53סתו(  .1997תרגם מערבית אברהס

אתם .אך לאחר הניצחון במאבק עם הערבים מתהפכות היוצרות :תנועת

רובינזון.

העבודה הציונית מבקשת שלום עם הערבים המובסים מכיוון שהם לאום,
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מאי  < 1מירון בנבושתי מציע בהארץ להעביר חלק מרווחי הפשרת קרקעות הקיבוצים והמושבים לקרן פיצויים לפליטי
 < 12.1948בטקס העוקת פרסי ישראל קובל פרופ' יוסף דן על הפקרת היהדות בידי האורתודוקסיה < 13 .מפגיני ש״ס
פורצים לבית המשפט העליון .דוד יוסף טוען שהציבור יצטרך לבחור "בין חצי מיליון המסוממים שלהם לחצי מיליון
בעלי תשובה שלנו" < .סרט תיעודי של מיכאל קרפין על ההסתה שקדמה לרצח רבין בערוץ הראשון; אנשי ימין רואים

בשלי א ל-חגי י-ר-
ט כ תבים לעץ ה ל י מ ו ן

בסרט עצמנ "הסתה" נגד חצי העם" <27 .הקשת הדמוקרטית המזרחית" ,ארמן חדש של אינטלקטואלים מזרחים,
קוראת להעביר את הבעלות על הדירות בשיכוני הדיור הציבורי המוגן מידי המדיוה לדיירים ,ולהעניק להם תמיכה
שווה לאלה שזכו לה חברי קיבוצים ומושבים .הצעות חוק ברוח זו יוגשו לכנסת בשנה הבאה.
 +המועצה להנצחת החייל מחליטה שלא לכלול את נפגעי הטרור ביום הזיכרון לחללי צה״ל .ועדת שרים מחליטה לציין
את זיכרם באודרטה שתוקם בבית הקברות הצבאי בהר הרצל < .נערים חרדים שורפים את דגלי המדינה במדורות ל״ג
בעומר .נער שנעצר אומר" :זו לא המדינה שלי" < .איש העסקים ,צבי בן־ארי ,נחשד כאיש "המאפיה הרוסית" המעורב
במרמה וברצח .בפרסומים העיתננאיים על החקירה נגדו יופיע עד מהרה בשמו הרוסי ,גרגורי לרור < .מרצים
מהאוניברסיטה העברית בירושלים מוחים על הזמנת נתניהנ להשתתף בטקס הענקת דוקטור לשם כבוד < .משפחת ב ך
גוריון מודיעה שתחרים את כינוס הנאמנים של אוניברסיטת בן־גוריון ,במחאה על מינויו של ההיסטוריון בני מורים,
מחבר הספר לידתה של בעיית הפליטים ,לחבר סגל < .רואה אור בתרגום עברי מכתבים לעץ הלימון ,ספרו של בשיר אל
תיירי :חליפת מכתבים בין פלסטיני ,המבקר בביתו ברמלה אחרי מלחמת  ,1967לאשה שגרה בביתו מאז מלחמת 1948
ועזבה את הבית אחרי שהתוודעה לדייריו המקנריים.

יוני  < 3אהוד ברק נבחר ליו״ר מפלגת העבודה <• 10 .תנועת מרצ מקיימת "תיקון ליל שבועות״ ,במטרה לקרב בדרכה את
הציבור החילוני ל״ארון הספרים היהודי" < 11 .חרדים תוקפים מתפללים קונסרבטיביים בכותל < 13 .מחוסרי דיור
פולשים אל מרכז קליטה במבשרת ציון < 18 .הרב הרפורמי ,דוד אריאל־יואל ,משיא זוג נשים בטקס דתי .כשיתקיפו
אותו ,יסביר" :כאשר ההלכה דוחה מגזר חברתי שלם ,יש פשוט לשנותה ,כפי שנהגו רבנים מאז ומעולם״ <23 .הפגנה
באזור משגב בגליל התחתון נגד הריסת בתי ערבים באזור; כעבור שבוע תיערך הפגנה נגד הקמת יישוב יהודי חדש על
אדמות צפורייה )ציפורי( הסמנכה <28 .הפגנת חילונים ,בכותרת" :לעצור את החרדים" .מרדכי גרליץ טוען בהמודיע
שכותרת זו גזענית ,ומכנה אותה "סיסמת הרייך הרביעי".
 +כרוז מאויר ,שבו נראה חזיר מעל ספר קוראן ,מופץ בחברון .יוצרת הכרוז ,טטיאנה סוסקין ,סטודנטית לאמנות
בבצלאל ,תועמד לדין באשמת הסתה .בנצרת יפגינו נגדה < .גובר הפולמוס סביב השיבה ל״ארון הספרים היהודי" :האם
מדובר בהתבטלות חילונית בפני החרדים ,בהעשרה רנחנית ,בחזרה לשורשים או ב״דע את האויב״ < .תערוכת שלושים
שנות כיבוש ,בגלריה מרי פאוזי < .אתה חברה שלי ,מופע של ערן צור המבנסס על שירי יונה וולך < .שייניד אויקונור
מבטלת הופעה באירוע שיזמו ארגוני שלום בירושלים ,עקב איומים על חייה מצד אושי ימין < .ירושלים לאורך
הציביליזציה והמורשת מזה ש ש ת אלפים שנה ,ספרו של אברהים אל עיני ,בהוצאת משרד התקשורת הפלסטיוי.

יולי

 < 7קצין המילואים ,יובל לוטם ,וידון ל־ 28ימי מחבוש ,בשל סירובו לשרת בכלא מגידו כסוהר של עצירים פלסטינים

הכלואים במעצר מינהלי ללא משפט <9 .בית המשפט העליון מזכה את סולימאן אל עביד מרצח חנית קיקוס ,אך מרשיע
אותו באונס < .ארגון"רבנים למען זכויות האדם" מעניק ספר קוראן לבית ספר בחברון ,בעקבות פגיעת חיילים בספרי
קוראן < 14 .פעילים מזרחים קובלים על התעלמות מהתרבות המזרחית באירועי היובל למדינה .אביהו מדינה" :להקת
ענבל תרמה לתרבות הישראלית יותר מתיאטרון גשר" < .בקריסת גשר מעל נחל הירקון ,בפתיחת משחקי המכבייה,
נהרגים שלושה מחברי המשלחת האוסטרלית ורבים נפצעים .טקס הפתיחה נמשך כמתנכנן .זיהום מי הנחל מחמיר
מאוד את מצב הנפגעים < 15 .מתקבל חוק הדגל והסמל ,שיחייב את בתי הספר להניף את דגל המדינה .חרדים וערבים
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טוענים שמדובר בכפייה אידיאולוגית < 18 .מופיע מקור ראשון ,שבועון אקטואליה בעל גוון ימני <25 .מוסלמים מקיימים
תפילת יום שישי במסגד של באר־שבע ,הזנוח מ־ .1948התפילה מעוררת התנגדות של עוברי אורח ואישי ציבור.
 <30פיגוע התאבדות בשוק מחנה יהודה; שלושה־עשר הרוגים ועשרות פצועים.
 +הסוכנות פותחת במבצע השבת דרכונים שנלקחו מעולי שנות החמישים < .יצירתו של אבי עילם־אמזלג ,רפסודיה של
לחנים של יהנדי מרוקו ,נבחרת על ידי קהל המנויים של התזמורת הקאמרית לזוכה בתחרות יצירות ישראליות.

אוגוסט 1

< צה״ל מבקש לשבש את שידורי "קול פלסטין" בגלל שידורי "תעמולה אנטי ישראלית".

<5

בג״ץ מורה למנות

נציגה רפורמית למועצה הדתית בנתניה <9 .חיילים הכלואים בכלא  6משתלטים על סוהרים ומאיימים להתאבד אם לא
ישופרו תנאי מאסרם .לאחר כניעתם מודיע צה״ל ,שלא יעמוד בהסכם שהביא לסיום המרד <11 .מקומות הבילוי בתל־
אביב פתוחים לראשונה בערב תשעה באב ,לאחר שבית משפט ביטל את חוק העזר העירוני < 11 .העור מתחיל לפרסם
מדי שבוע את מכתביו של העציר המינהלי עימאד סבע; בסוף החודש הוא ישתחרר תמורת התחייבותו לנסוע מיד

Bt-vMRC

ללימודים בהולנד ,ולא לשוב ארבע שנים לפחות < 11 .הרשות הפלסטינית מחליטה להחרים מוצרים ישראליים ,במחאה
על הסגר <28 .ארבעה חיילים נשרפים למוות בדרום לבנון בשריפה שנגרמה מירי פגז צה״לי" .ארבע אמהות"" :רצועת
הביטחון הולכת ומתהדקת על צוואר הבנים" <31 .אזרח ערבי ישראלי ,עזאם עזאם ,מואשם במצרים בריגול לטובת
ישראל; ממשלת י

שרא7
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עורכים ד ב י ר א י נ ט ר ט ו ר וארז שוייצר,
גיליון ו ,ס ת י ו 997ו.

 +משלחת של ערביי ישראל מבקרת בסוריה ומותקפת בעיתונות העברית בעקבות התבטאויות קיצוניות על הסכמי
אוסלו < .משרד העבודה והרווחה קונם חנויות קיבוצים הפתוחות בשבת < .הורים מדרום תל־אביב מגישים עתירה
לבג״ץ נגד הנהגת מבחני מיון בבית הספר לאמנויות"המפלים לרעה ילדים מרקע חברתי־כלכלי נמוך" < .ספרות נשים
דתיות :אל תכה בקיר ,מאת מירה מגן :שם סירות הדיג ,מאת חנה בת שחר < .המחזה רצח ,מאת חנוך לוין ,מוצג
בקאמרי.
ס פ ט מ ב ר <4

׳המעורר ,כ ת ב ־ ע ת ל ס פ ר ו ת ואמנות׳,

ארבעה הרוגים ועשרות פצועים בפיגוע התאבדות במדרחוב בן־יהודה בירושלים .רמי אלחנן ,שבתו סמדר

נהרגה בפיגוע ,יאמר בראיון להארץ" :אין שום הבדל בין המחבל שרצח את הבת שלי לבין החייל שלא נותן ליולדת
לעבור במחסום" < .מחוסרי דיור ,שפונו ממרכז הקליטה במבשרת ציון ,מבקשים מקלט מדיני ביריחו; במכתב למלך
חסן הם מבקשים לחזור למרוקו ,אם לא יימצא פתרון לבעייתם < .מוצגת ״תוכנית האב 2020״ ,שהוכנה על ידי צוות
מתכננים ,בראשות אד• מזור .לפי התוכנית עתידה ישראל להיות מהמדינות הצפופות העולם .התוכנית ממליצה
למנוע את התפשטות הערים לשטחים הפתוחים <5 .בפשיטה בלבנון נהרגים אחד־עשר חיילי הקומנדו הימי על ידי כוח
של חיזבאללה < .הורי חיילים שנהרגו בתאונות צבאיות תובעים להפקיע מהמערכת הצבאית את חקירת האסונות.
 <7ארגון כהניסטי בשם חג״י מודיע על אחריותו להנחת ראש חזיר על אחד הקברים בבית הקברות המוסלמי בנשר ,שבו
קבור עז אל דין אל קסאם < 14 .מתנחלים נכנסים למבנה בשכונת ראס אל עמוד במזרח ירושלים ,הנמצא בבעלות
המיליונר היהודי־אמריקני ארווין מוסקוביץ׳ .יהודים ופלסטינים מפגינים במחאה <- 19 .מודעות אנונימיות בעיתונים
קוראות למחאה אישית נגד סרבנות הממשלה במשא ומתן לשלום" :אני חייב/ת לעשות משהו בשביל השלום  -אבל
מה?" .המודעה מפרטת "הצעות מעשיות ,קלות למימוש חולות למלחמת גרילה חוקית" <24 .שביתה כללית במגזר
הערבי ,במחאה על מדיניות הממשלה <28 .אהוד ברק מבקש ,בפומבי ,סליחה מהמזרחים בשם מפלגת העבודה" .לא
תמיד ידענו לכבד ולהוקיר את התפקיד החלוצי האדיר שהיה לדור המעברות ,המושבים ועיירות הפיתוח בבניית
המדינה" .המחווה מעוררת אהדה ,לגלוג ומחלוקת .אל איתיחאד קורא לברק לבקש סליחה גם מערביי ישראל < .בציבור
הדתי מציינים חגיגות לסיום המחזור העשירי של "הדף היומי" ,קריאה יומית בתלמוד הבבלי.
 +חברי נוער מרצ משחיתים מזוזות במרכז מסחרי בקרית גת .במרצ מתעורר ויכוח פנימי על היחס לענייני דת ומדינה,
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