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 עם חופשי בארצו – אתגרי הציונות במאה ה-21
/ ד"ר עינת ווילף ]תקציר[

יולי 1, 2009

כמעט  ולמעשה  מסחררת  הצלחה  היא  היהודית  לריבונות  התשתית  הקמת 
שהושלמה... לא נותרו ביצות לייבש, הארץ הולבשה שלמת בטון ומלט, צה"ל 
הוא מהצבאות המתקדמים בעולם, יישובים מנקדים את מפת הארץ מצפון ועד 
דרום והקהילה הגדולה ביותר של יהודים בעולם היא מדינת ישראל.... הקמת 
משימות  קץ  את  מהווה  אינה  ישראל  בארץ  היהודי  העם  לריבונות  התשתית 

הציונות – היא מסמנת את תחילתו של שלב המהות.... 

שיתאימו  כך  ומוסדותיה  היהדות  חידוש  את  דורש  התודעתי  המהפך  השלמת 
לחיים של עם יהודי ריבון. ... יצירת סינתזה ציונית ייחודית מחייב חידוש רעיוני 
היהודים  כלל  על-ידי  היהדות  של  מחדש  וניכוס  היהודי  העולם  בתוך  מעמיק 
אזרחי המדינה, ואף על-ידי אלה שאינם יהודים, לא רק כפולקלור לחגים, אלא 
מודרנית  מדינה  עליהם  ולבסס  מהם  לינוק  שאפשר  רעיונות  של  נובע  כמעיין 
שערכיה מתאימים לערכים של אנשים המבקשים לחיות במאה ה-21 וליהנות 
המעדיפים  אלה  של  המחשבתית  לעצלנות  קץ  לשים  יש  כך,  לשם  מקדמתה. 
להשאיר את היהדות לפעילותם של קבלני משנה הסגורים בגטו של פסקי הלכה 
בנושאי כשרות ושמירת שבת. היהדות היא כחומר ביד היוצר בידי היהודים ובידי 
הוגי דעות אמיצים והיא יכולה להוות מדריך להתחדשות ריבונית מלאה של העם 
היהודי. ...המהפכה הציונית מחייבת שבגבולות הריבונות היהודית לא יוכל יהודי 

להוציא עצמו מן הכלל הריבוני ולהימלט מאחריות לציבור בשם היהדות.

...במשך אלפיים התפתחה היהדות ותורת המוסר היהודית בתנאים בהם יהודים 
כוח מצידם, מה שבהכרח הפך את השאלות  נדרשו להתמודד עם הפעלת  לא 
היהודי  העולם  ויתר  ישראל,  מדינת  הקמת  ...עם  יותר.  לפשוטות  המוסריות 
הכנסת  בג"ץ  צה"ל,  את  הפך  ובכך  הכוח  הפעלת  עם  ההתמודדות  שאלת  על 
וממשל ישראל לפוסקי ההלכה היחידים בכל הנוגע לשאלות של הפעלת כוח 
ומוסר בתנאים של ריבונות לעם היהודי. ניכר כי העולם היהודי "הדתי" העדיף 
של  הלכתיות  בשאלות  ולהתמקד  ומוסר  כוח  ריבונות,  משאלות  רגליו  להדיר 
כשרות המטבחים בצה"ל וזכותנו על הארץ. יש גם מי שהפכו את הבריחה הזו 
מההתמודדות לאידיאולוגיה, מעדיפים את הגלותיות היהודית שבה אין שאלות 
מוסריות קשות, על-פני ההכרה שריבונות יהודית בהכרח "מלכלכת" את הניקיון 
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המוסרי של העם היהודי. במדינתו של העם היהודי יש ליצור תורת מוסר היונקת 
מן היהדות, אך אינה נרתעת מן ההתמודדות שיש לעם החולש על מקורות כוח 

אדירים.

השלמת המעבר לחיים ריבוניים דורשת גם התייחסות מעמיקה ורצינית לחוק 
ישראל  מדינת  האזרחים.  מצד  והן  האכיפה  מוסדות  מצד  הן  ישראל  במדינת 
ידועה כמדינה שיש חוקים רבים ואכיפה מועטה. ... גם אזרחי המדינה נדרשים 
לשינוי תודעתי שבו חתירה תחת חוקי המדינה אינה דבר להתפאר בו, דוגמא 

לתושייה וחוסר "פראייריות" אלא פגיעה בהם עצמם.

ציבוריים.  לעיסוקים  המיוחסים  בערכים  שינוי  מחייב  ריבוניים  לחיים  המעבר 
יסוד  כאבן  הלמדנות  את  במיוחד  העריכה  הלא-ריבונית  היהודית  הקהילה 
המבטיחה את המשכיות החיים היהודים מדור לדור, הציונות שנדרשה להקמת 
מדינה  ולוחמים.  למתיישבים  במיוחד  גבוה  ערך  העניקה  לריבונות  התשתית 
את  להעמיד  נדרשת  ריבוניים  לחיים  ממעבר  הנגזר  תודעתי  לשינוי  המחויבת 
החיים הפוליטיים בראש סולם הערכים ולא בתחתיתו. ... תפקידם של אזרחים 
זו  אחריות  ולדרוש  כאזרחים  חייהם  על  אחריות  לקבל  היא  ריבונית  במדינה 

ממנהיגיהם.

...השלמת המהפך התודעתי הציוני ידרוש התמודדות מלאה עם האתגר הרעיוני 
האם  השאלה  ישראל...נשאלת  מדינת  גבולות  בתוך  ציונים  לא  של  שבקיומם 
אפשר ]שהם[ יכולים למצוא את מקומם, לא רק אזרחית אלא גם אידיאולוגית, 
...מדינת ישראל מחויבת לשוויון  במדינה שכל מטרתה יישום ריבונות יהודית? 
ייעודה.  ובכך  ייחודית  למטרה  קמה  גם  היא  אך  אזרחיה,  כל  בין  מלא  זכויות 
לשמו  הייעוד  שבמימוש  מהאתגר  להתעלם  להמשיך  יכולה  אינה  ...הציונות 
קמה מדינת ישראל יחד עם התמודדות אמיתית עם קיומם השווה של מי שאינם 

מאמינים בייעוד זה.

תוכן  במתן  הוא  וייעודה  היהודית  בריבונות  הוא  ישראל  מדינת  של  ייחודה 
היהודים  והטקסטים  התרבות  מההיסטוריה,  יניקה  תוך  זו,  לריבונות  מתחדש 
בה  שהיהודים  בכך  ורק  אך  נמדדת  אינה  ישראל  מדינת  מקורית.  יצירה  לכדי 
מהווים רוב. ייעודה וייחודה בכך שכל מהותה, מערכותיה ותרבותה יונקים מכך 
שהיא המדינה הריבונית היחידה של העם היהודי. הגיע העת לעבור מן התשתית 

– אנשים ואדמה – אל המהות. זהו האתגר הציוני הבא.

שכבר 	  חושבת  היא  מה  כלומר,  וילף?  עינת  ד״ר  של  ההנחה  נקודות  מהם 
אתם/ן  האם  הבאים?  לשלבים  להתקדם  יכולים  שאנחנו  כך  לנו,   יש 

מסכימים/ות עם אותן נקודות הנחה?
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האם אתן מסכימות ומסכימים עם אתגרי הריבונות שעינת וילף מפרטת? 	 

השלב השני שברל כצנלסון מציין בטקסט הקודם הוא שאיפה לעתיד. האם 	 
לדעתכם/ן ד״ר עינת וילף מצליחה לפרוט בצורה טובה את "שאלות גורלנו 
התרבותי" שברל מאמין שעוד יבואו? האם דבריה יכולים לכלול את רועי 

חסן כמו שהוא מביע את עצמו ב- "כל הערסים יבואו"?

משימה לסיום:

נסו לחבר המשך לפיוט "דיינו" על בניית הארץ. אילו שלבים תבחרו להכניס? 
היינו  "תודה,  לומר  ומסוגלים  מסוגלות  אנחנו  הארץ  בבניית  שלבים  אילו  על 

מסתפקים בזה."?

איזה אתגר אתם.ן צופים.ות לצאצאיכם כאן בארץ הזו בעוד 82 שנים? על אילו 
אתגרים אתן ואתם צופים וצופות שנתגבר עד אז? באילו אתגרים הייתם רוצות 

ורוצים שצאצאיכם/ן יעסקו? 


