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^ לבור ר ו א  בין נ
 דעת אמת מובילה

 אמז״ שמבקשת לעשות מהפכה מחשבתית בקרב
 המהפכה נועדה לגרום לחילונים להבחין בין

 הודית ואילו בקהילה התרדית מבקשת העמותה
 האמת המוחלטת״.

 עם לוגו דמוי מגן דוד הצבוע בחלקו שחור ובחלקו האחר כחול

 עוברי אורח רוויי חיזורים של המפלגות השונות התעניינו במצע

 של אלו, ״אנחנו לא םפלגה, אבל יש לנו אג׳נדה פוליטית,

 אנחנו נאבקים למען זהות חילונית יהודית."

 חברי התנועה ניסו לפתח שיחות בעייתיות בתוכנן, כאלו

 שאינן נידונות בכלי התקשורת כל עוד הדיון על סוגיית ״מיהו

 הודי?״ אינו עולה על סדר היום הציבורי מזה שנים רבות

 אחת מן השיחות שניהל ידיר העמותה ירון ידען באותו היום,

 הייתה עם חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר. לאחר שקליינו

 דחה את החוברת שאל ידען ״אתה נגד הליברליות?״ קליינר

 ״אני בעד הדת״ השיב בהדגשה ״אבל הדת אומרת שגברים

 ונשים...״ (משיב ידען ודבריו נקטעים) קליינר ״אני לא מבין

 בדת, אני חילוני, בעד הדת. אני בעד הלאום היהודי בזכותו

 אנחנו קיימים.״ ידען בהשתוממות ״אני לא מדבר על הלאום,

 אלא על הדת. ואתה לא מבין בדת, אבל בעד הדת, זה לא

 מוזר?״ קליינר ״אני לא יודע מה הדת אומרת." ידען ״הדת

 אומרת שמותר להרוג חילוניים, לא אכפת לך?״ קליינר ״אנ

 לא מקבל את זה. זו פרשנות שלך.״

 לדברי ידען זוהי דוגמה קלאסית לשיחה עם החילוני המצוי

 הפרופיל של היהודי החילוני מלמד על דו־ערכיות פנימית כלפי

 הדת והדתיים: מחד החילונים ׳למהדרין׳ מפגינים אטימות

 תרבותית ביחס לקהילות החרדיות, ובה בעת התנהגותם

 נכנעת למרותם. בסופו של יום חשים החילונים כי הצביון

 היהודי נשמר בזכות ׳חברת הלומדים׳, והריטואלים הדתיים

ם מקיימים. לדברי ידען האינטראקציה היומיומיח החרדי  ו

 כין חברי העמותה לבין החילונים, בנושאי דת־מדינה, מעלה

 את הדברים האלה ״כולם מדברים על יספר הספרים׳ או יספר

 הקודש׳ כשמדברים על התורה, אבל אף אחד לא באמת למד אח

 הכתובים. למעשה החילוני שבוי במיתוס שאנחנו עם סגולה,

 אור לגויים אבל לא בוחן ממש את ערכיו. תשאלי חילוני מה

 האידאולוגיה החילונית, הוא ישאל ימה זאת אומרת?׳ רבים לא

 המאמר עוסק בעמותת "דעת
 שני הציבורים: החרדי והחילו{
 התרבות היהודית לבין הדת ה
 לקדם חשיבה ביקורתית על ״

 אורנה שני

 במשך ההיסטוריה לבשו המהפכות צורות שונות והשפעת
 ניכרת על תחומי ידע שונים וביניהם התחום הפסיכולוגי

 המדעי, ההגותי, הטכנולוגי, הכלכלי והחברתי. מבט דיאכרונ

 על ההיסטוריה של מדינות המערב מלמד בעיקר על גלים של

 חיבור לאמונה וקבלת הסמכות הדתית ולאחר מכן גלים ש{

 השכלה, חילון ולקיחת אחריות אישית על אירועים בחיים

 אותם גלים, על אף הקונוטציה הנינוחה משהו, מורכבינ

 ממהפכות של ממש. מהפכות ושינוי דפוסים חברתיים שגב

 הרבה מאוד קורבנות. בהגדרה, המהפכה היא תמיד תוצאה שין

 אירוע בהיסטוריה שבעקבותיו קמה קבוצת אנשים מסוימת, א

, שנושאת דגל לשינוי פני החברה. זוהי בשורו 1  ״תנועת החיאה״

 על שינוי אקטיבי למען סדר חדש. מאמר זה עוסק בתנועו

 שמכוונת למהפכה אידאולוגית־תפיםתית בקרב האוכלוםייו

 החילונית וגם החרדית־דתית. תנועה המגדירה עצמה ״תנועו;

 לשינוי חברתי, נאורות והשכלה״, והיושב בראשה דוהר לחזיו.

 המהפכה בקול תרועה.

 בכיכר רבין בהפנינג הענק לכבוד יום הבחירות ה־17(מארס

 2006) התנוססו ססמאות תדמית רבות של המפלגות השונות

 צלמי הערוצים השונים התגודדו סביב מספר נבחרי ציבור

 תיעדו את האירוע והחוויות, את במת המתופפים, הבלונים

 הכובעים, הליצנים, הדוכנים ומאות המבקרים. ביניהם, לל^

 ססגוניות ותחפושות אבל עם תכנים מהפכניים, התמזגו מספר

 חברי עמותת ״דעת אמת״. הם חילקו חוברות מדינה־הלכו

 1 תנועת החיאה מוגדרת כמאמץ מודע ומנוון של מספר אנשים בחברה

 לבנות תרבות מספקת יותר. ישנה השתלשלות קבועה בנל תהליך
 ההחיאה: בשלב הראשון אדם מפתח תבנית אידאולוגית. בשלב השני
 מעביר הוא את האידאולוגיה שלו לאנשים נוספים. לאחר מנן ההוגה

 וחסידיו יוצאים לרחבי הארץ להפיץ את האידאולוגיה במטרה לצרף
 לתנועה חברים נוספים. בשלב הבא - ישלב האימוץ׳ - התנועה תיצור

 התנודות מסוימת, ועליה להתאים עצמה לתנאי המצטרפים. השלב
 האחרון הוא ׳המהפך׳ השינוי החברתי, שבו החברה רובה ככולה מקבלת

 את הדוקטורינה, ותבנה את אורח חייה בהתאם.



 nniN :m שני

 היהודים-ישראלים מאמינים בלב שלם שהתורה והמצוות הנ

 ציווי אלוהי; 50% מאמינים בלב שלם שהעם היהודי הוא העב

 הנבחר; 40% מאמינים בלב שלם בעולם הבא. חברי העמותו

 עוקבים ביסודיות אחרי נתונים סטטיסטיים אלו ואחריב

 ולומדים מהי הדרך היעילה ביותר להכשיר ציבור זה להשכלו

 ולחשיבה ביקורתית, שבסופו של תהליך יביא להבנה עד כמו

 חשובה הפרדת מוסדות הדת מהמדינה.

 ״בעיית״ הוהות החילונית־יהודית נחשפה במלואה כאשו

 ערכה העמותה דיאלוג עם תלמידים מבתי ספר חילוניים

 שאלתי תלמידים מה וה חילוני ומה וה דתי חילקתי את הלוו

 לשני טורים ותשובותיהם היו ״דתי זה מוסרי״ ״דתי וה מקיינ

 מצווח״ ״מניח תפילין״, ״מאמין באלוהים״, ״שומר שבת״

 כשעברתי לטבלת החילוני אז הוא ״לא שומר שבת״ ״לןי

 מאמין באלוהים״ ״לא מניח תפילין״. ערכי החילוניות ׳ננטשו

 כליל לנוכח הדתיות וסמליה. מכל עולם החוכן הנאור, ההומני

 המודרני נותר ״לא״. הוחלט אפוא, שפרויקטים חינוכיינ

 במוסדות החינוך החילוני יועלו לראש סדר העדיפויות.

 דעת אמת עוסקת בימים אלו בגיבוש תוכנית נקודתיה

 ומערכתית. חברי העמותה מודעים לכך שכניסה לתוכניר

 הלימודים של משרד החינוך היא אוטופית משהו, אם כ

 הכרחית. המציאות, לפיהם, תכפה על מערכת החינוך לקייב

 תוכנית כזאת ״אם לא במוקדם אז במאוחר״. הכוונה לתוכניר

 מבינים כלל שיש לנו אידאול1גיה.־דעת אמת מבקשת להחיוח

 את מהפכת ההשכלה שנתמוססה אט אט מאז קום המדינה,

 ומתריעה הלכה למעשה מפני הכניעה לבורות. יום אחד הגעת

 לבית הספר של אחד מילדיי. היה זה ׳יום גישור׳ בין הדת

 לחילוני, אז המנהלת שמה בתצוגה בובה עם כיפה, לידה חלד

 שבת, מפה, נרות, ספר תורה, ציציות. למולה היא הציבה בובו

 בלי כיפה עם אוזניות ווקמן וממנו יוצאת מעין בועה שכתע

 בה ׳איזה דיסק אתה רוצה לשמוע?׳ זו החילוניות? בבית ספו

 חילוני? המנהלת לא שמעה על הפילוסופים, על המדע, ע7

 תקופת ההשכלה, על המהפכה, על פיתוחי הטכנולוגיה ע7

 כלום. החילוני הוא רק ׳איזה דיסק אתה רוצה לשמוע?״

 בעקבות אותו אירוע ׳היסטורי׳ החליט ידען לצאת למלחמו

 בנבערות החילונית הכפולה: הכרת ה׳עגלה המלאה׳ ש7

 החילוניות ההומניסטית, למול זו הדתית.

 החברה החילונית
 שנת 2002 הייתה ראשיתה של תקופה שבה החלה העמותו

 לגבש תוכנית עבודה למהפכה תודעתית בחברה החילוניוז

 שמטרתה מובאת כאן בלשונו של ידען, ״רק אחרי שיבינו

 וידעו מהי בדיוק הדת היהודית וערכיה אז ישכילו להבין, שכד

 לשמור על התרבות היהודית מבלי לפגוע בערכים הדמוקרטיים

 צריך להוקיע את הדת.״ לשם כך יצאה העמותה למסע הרצאור

 ברחבי הארן: במתנ״םים, בבית הלוחם, בבתי תרבות ואפיל

 באוניברסיטאות. ההרצאוח עוררו בקרב רבים מן הנוכחינ

 תחושות דו־ערכיות, מחד הם חשים זיקה רגשית ליהדור

 הדתית, מאידך - תסכול לנוכח הכפייה הדתית. ספרות רבו

 מתחום הפילוסופיה היהודית עוסקת בבעיה הייחודית למדינה

 ישראל, הכוונה לפסיפס החברתי, שבו יהודים אורתודוקסינ

 חיים במדינת דת־לאום יהודית, שייסדו חילונים שהחזיקו

ם וכבשרביט שלטון. על כן בהכרר ת ו ה  ועדיין אוחזים בדת מ

 נוצר מצב שבו יהודי חילוני המבטל את הדת, חש כלימו

 עצמית כבן הלאום (אגסי, 1984). באחת ההרצאות םגניח

 מנהלת בית ספר ממלכתי הבהירה בפשטות את מהות הבעיו

 ״כשאני מתנגדת לחרדים, אני מרגישה בעיה עם זה, כי כאילו

 אני אנטי יהודית, ואני הרי יהודייה.״ מכאן שהאסטרטגיה ש7

 העמותה כלפי הציבור החילוני מסועפת יותר מזו הננקטח

 בקהילה החרדית.

 ׳משוכה׳ נוספת שמקשה על אימון הדרך הראויה לחדוו

 לחברה היא היותה הטרוגנית בהשקפותיה. סולם מידה

 הדתיות של הישראלי (שאינו מגדיר עצמו דחי או חרדי) נ11

 מחילוניות מוחלטת ועד מסורתיות על גוניה הרבים. במחקו

 עומק שנערך ב׳׳מכון הישראלי לדמוקרטיה״ במטרה לבחו

 את מידת דתיוחו של האזרח הישראלי נמצא כי: 51% מקר!



 איור: nnm שעי

 החברה החרדית
 ״הדגש בקהילה החרדית,״ אומר ידען, ״מושם על יצירר

 חשיבה ביקורתית. היות שהתרבות החרדית, כפי שמתאו

 החוקר וההוגה שביד, ׳נוצרת מחוך תודעה שהיא כולה תוצו

 של התגלות אלוהית׳ זרע המהפכה חייב לבוא מתוכה, קרי

 מאוהלה של תורה.״׳ וכך ״אם יבינו״ סובר ידען ״כי הכו7

 יצירה אנושית אז אין צורך להיצמד לחוקים שאינם תואמינ

 את המציאות ואינם מוסריים בימינו.״ אם שינוי חשיבתי מעי

 זה יצליח, הוא ללא ספק יוזכר בספרי ההיסטוריה כמהפכה.

 אנשי שלומו של ידען סבורים כי הוא ״לייבובין קטן" (כזכור

 פרופסור ישעיהו ליבובין׳ היה חרדי, מדען ומחשובי הוג

 הדעות בישראל שפסק חד משמעית התורה כולה היא יצירו

 אנושית).

 הסופר חיים באר כינה אותו ״המשכיל האחרון״. מתנגדי

 החרדים מכנים אותו ״בנו של בלעם הרשע״ או ״עוכו

 ישראל״, אבל כולם יסכימו כי משנתו סדורה והוא מיסיונר ש7

L998 האידאולוגיה שלו. דעת אמת היא עמותה שהוקמה בשנת 

, אשר שמה לה למטרו 2  על ידי ידען, ראש כולל שיצא לשאלה

ן טקסטים (קונטרסים) תורניים ביקורתיים בתוך ישיבות  להפי

 בתי כנסת ובתי אב חרדים. ייתודם של המאמרים הביקורתיינ

 בכך שהם חושפים, לפי חברי העמותה, את הסתירות ואר

 השגיאות המדעיות בטקסטים, שאינן מתיישבות עם המציאור

 האמפירית ולכן אינן יכולות להיות ׳אלוהיות׳. המישור השנ

 שהמאמרים מתמקדים בו הוא נושא המוסריות. יושב ראע

ת חוסר המוסריות ש7  העמותה סבור ש״כשאתה מבליט א

 י יוצא לשאלה ולא בשאלה מכיוון שהשאלה אינה אספקט אישי. האדם
 יוצא לעולם תרבותי אתר שבו הספק קיים תמיד. זהו עולם שבו שואלים

 שאלות.

 שבמסגרתה תילמד הדת מהאספקט האקדמי הביקורתי, ול<־

 האמוני. ראשית מבעד לתכניה, ושנית כחלק מהדיסיפלינו

 האנתרופולוגית וההיסטורית היהודית. בנוסף, תתמקד התכניר

 באידאולוגיה החילונית במשמעותה המודרנית, והתפתחויותיו

 במהלך ההיסטוריה. להמחשה אומר ידען ״במערכת השיעורינ

 יש ללמוד את הדתות בנפרד מלימוד היהדות״. ״גיבוש הצווו

 המוביל״ מסביר ידען ״כולל אנשי תינוך, יועצות חינוכיות

 פסיכולוגים ואנשי אקדמיה, שיש ביכולתם להשפיע על שרו

 התינוך ומשרדה וכל הגופים העוסקים בדבר לקבל את תוכניח

 הלימודים הזאת.״ לפי שעה ידען יושב עם צוות יועצים

 בםיעור מוחין, להכין תוכנית לסדנאות והרצאות בפני מורים,

 סטודנטים ותנועות הנוער למיניהן. ידען ממלא את המשימו

 מתוך תחושת שליחות תברתית ותרומה לדמוקרטיה ומקדיע

 לה זמן רב ככל האפשר. יום עבודה שלו מתחיל ב-7.00 בבוקר

 כאשר הוא עונה לשאלות בנושאי מוסר, דמוקרטיה, סוגיור

 תלמודיות, חילוניות, פלורליזם, הלכה ופסיקות דת באתו

 האינטרנט של התנועה. אתר כך הוא מתפנה לכתיבת מאמרינ

 שמתפרסמים באתר, או בספריות האוניברסיטאיות. תוך כד

 הפעילויות האלה הוא משוחח בטלפון עם הורים שילדיהנ

 חוזרים בתשובה, נפגש עם אנשים שיכולים לקדם את רעיונוו

 העמותה, מעדכן את הדוברת המקושרת לעיתונות בדבו

 הגישה הפרו־הדתית של שופט בית משפט, מרצה בערבינ

 בבתי תרבות וחוגי בית וגם אב לשמוגה ילדים.

 טרם גובשה תוכנית לימודית מפורטת לתלמידים, כד

 שאלו יבססו את השקפתם בדבר הדת והדתיים, הדמוקרטיה.

 החילוניות והישראליות מתוך ידע ולא מתוך בורות, אב7

 לדברי ידען תלמידי מערכת החינוך צריכים לצאת מבית הספו

 עם תובנה ברורה שתהום פעורה בין התפיסה החילוניר

 לוו הדתית. בעוד שהראשונה מתנהלת לפי מערכת ערכינ

 הומניסטיים, בהתאם לחוק האזרחי, ומתוך אתריות תברתיר

 כוללת, ומעמידה במרכז את ערך האדם ואושרו, האחרונו

 דוגלת ״בעבדות לאלוהים על חשבון אושרו של האדם״. לידע

 תוכניות רבות, שתלקן מתממשות כבר בימים אלו. אנש

 אקדמיה, בדומה לפרופ׳ מיכאל הרסגור, פרופ׳ עוזי אורנן

 פרופ׳ אליה ליבובין׳ ורבים אחרים סבורים כי ״דעת אמו

 לקחה על עצמה תפקיד נכבד בו נכשלת כיום מערכת החינוך

 הממלכתית לעתים קרובות, החינוך לחשיבה רציונלית אל מה

 הגל הגואה של פונדמנטליזם דתי יהודי. הוויכות המנומק ש7

 דעת אמת עם האמונה הדתית כמקור הסמכות תשוב להפצו

 בעח שבו נחפסת החילוניות ככלי ריק״ כפי שתיוותה או

 דעתה פרופ׳ יעל אמתי.



 תשובה ־לאמירות ולשאלות הקשות שהציבה להם דעת אמת

 ראש ישיבה מוכר הביע מחאה על עצם ניסוח ״קונטרס תשובוח

 לחוברת״ ״שכן אם אמרנו: קונטרס תשובות, משמע שהיו שאלוה

 ועליהן באו התשובות..״ ״שתי אסכולות צמחו מהתופעה החדשר

 שנקראת ידעת אמתי״ נכתב בעיתונות החרדית ״האחת אומרח

 להמעיט מגודלה של החופעה הנוראה, גם במחיר התחמקותנ

 של כמה מחברי כת הכופרים שהתגלתה בישיבות, ולו רק כד

 לכסות על הבושה הגדולה... השנייה אומרת: לחשוף ולגלות אח

 האמת..."

 אשנב נוסף שדרכו מחלחלים דברי הביקורת של העמותה הי*!

 מבעד לאתר האינטרנט. בשנים האחרונות הוקמו פורומים דתיינ

 וחרדיים באתרי האינטרנט כמו ״יוצאים בשאלה״, ״שואלים אח

 הרב״, ״עצור כאן חושבים״ ו״חרדי בן תורה״. לטענת ברזילי־נהון

 אתרים אלו נועדו לחזק ולשמר את ההיררכיה הקהילתית ונמצאיכ

 חחת פיקוח קפדני של המנהיגות הרוחנית. האתרים עובריכ

 שינויים חברתיים ותהליכי לוקאליזציה באמצעות משמעת, סיקור

 ובקרה. אולם רבים מהאתרים נוגעים גם בכתבים ביקורתיים, אם

 לשלילה, אם לשם התפלפלות ואם לשם מתן תשובות לטעמה

 שמעלים המאמרים. עקב כך ההסתגרות הקהילתית רשתיח

 נשחקת וחודרים אלמנטים ביקורתיים, כולל דברי העמותה.

 ניתן לומר אם כן, כי דעת אמת חדרה וחודרת לקהילות החרדיוח

 ואט אט יוצרת סימני שאלה במקום שסימן הקריאה המוחלט הו*

 מהות קיומם. ולמעשה היא הוסיפה קול אלטרנטיבי על הקוק

 היחיד־אחיד בקהילה החרדית, בהקשר ההלכתי. בכך הפכה אח

 ״לימוד הקודש״ לנושא שאפשר וצריך לדון בו. זו תחילתה ש7

 מהפכה.
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 התורה, משתמע מכך שהדברים לא נכתבו על ידי אלוהים, כ׳

 המאמין תופס את אלוהים כסמל לטוהר והמוסריות.״

 תיאור המקרה הבא, אחד מיני רבים, מייצג את אחת מדרכי

 הפעולה של חברי העמותה בקרב הקהילה החרדית: פעילי דעח

 אמת נכנסים באישון לילה לישיבוח ומכניסים קונטרסים לתוך

 ספרי הגמרא ובין המדפים. למחרת בבוקר כשבאים הבחורים

 לתפילת שחרית מתגלים הקונטרסים ומיד נאספים ונקרעים לפי

 הוראת ראש הישיבה או הר״ם ונשלחים לפח הזבל. במקביל, על

 לוח המודעות של הישיבה תיתלה מודעה המזהירה מפני קריאח

 ״עלוני הכפירה״ ודורשת להשמידם. עקב ״אירועים״ חוזרים

 ונשנים התלוננו גורמים חרדיים במשטרה, ולאחרונה פסק ביח

 משפט השלום כי פעולה זו היא השגת גבול ואינה מותרת. משום

 כך פעילות זאת נעשית כיום בעיקר באמצעות משלוחי דואר או

 בחלוקה מאורגנח ברחוב החרדי.

 ישראל(יוצא לשאלה שלימים היה לחבר עמותה) מביא בלשונו

 את שרבים אחרים תיארו:

 ״הייתי בישיבה ויום אחד בבוקר מצאו קונטרסים בתוך

 ספרי התלמוד לקחו אותם וביקשו שישמידו. קראתי קצת לפני

 שהשמידו, רציתי לבדוק במה הם (חז״ל) טעו. בישיבה אתר כן

 אסרו על כל הבחורים לצאת משטח הישיבה ויידעו את ההורים

 לעקוב אחרי השיחוח בפלאפונים.״

 המעקב הטלפוני נובע מהחשש שמא יהא בחור שיטלפן לעמוחה

 ויתפקר, כי זו העמותה ״צדה״ לפיהם את הנבוכים ומוציאה

 אותם לשאלה. בחורים שלא חוו מקרה כזה ידעו על מקרה דומה

 שאירע בישיבתם או בישיבות אחרות. בין אם כך ובין אם כך,

 יוצאים הבחורים מוטרדים מעניין איסור הקריאה. ״האם ייתכן

 שהם פוחדים ממשהו? הקונטרסים גרמו לי להבין שמעלימים

 ממני משהו בסתימת פיות, אין טעם שאתמר משום דבר בגלל

 שכך אנשים חושבים״ מסביר חיים (יוצא לשאלה). חיים וחרדים

 נוספים, שבסופו של חהליך ״חשיבה מחודשת״ יצאו לשאלה טעמ

 כי העובדה שהקהילה מעלה עיקרי אמונה בדרך הקונפורמיסטית,

 אינה בהכרח ערובה לכך שזו הדרך הראויה.

 הקהילות החרדיות כולן התוודעו לעמותה, מכיוון שהכפירה

 בקונטרסים יונקת מדברי חכמים, מההלכות, מאוהלה של תורה.

 התעלמות עלולה להתפרש כתבוםה אידאולוגית. צביה גרינפילד,

 חרדית שהקימה מכון לסובלנות ולדמוקרטיה כותבת שהקהילה

 החרדית צריכה להכחיש ספקות בדת שעלולים ״להציק ללבם

 ולתבונתם של המאמינים... כאילו אמונתם הדתיח השלמה והבריאה

 פתרה כבר כל יסוד מורכב ומטריד של אי-ודאות או אי-הסכמה

 בחייהם.״ היות שרובם ככולם של הקונטרסים מהולים בתכנים

 תורניים, יצאו רבנים והעיתונים החרדיים להתקפה תקשורתית,

 כאמצעי להגנה על האמח היחידה. הכול יצאו בכחבות וחוברוח
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