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בטקס הסיום קיבלתם מהמכינה את ספרו החשוב של שרנסקי 'יתרון הדמוקרטיה'. בטקס, אמרתי דברים 
כללים באשר לחשיבות הרעיונות ששרנסקי מקדם בספרו זה, לחברה בישראל, ליחסינו האזוריים עם 

רוצה לרדת לרזולוציה יותר צרה, אל תפקיד המכינה ואל  שכנינו, ולעתיד העולם כולו. בדבריי כאן אני
וזאת לאור נאומו של הנשיא ריבלין בכנס הרצליה האחרון, וגם לאור הדיון  תפקידנו כאזרחים בישראל.

     המעניין שעלה בסיכום השנה של צוות גיוס.

כי היא  ל רבלין המרכזית ש א באתר של בית הנשיא במלואו. הטענהאני ממליץ לקרא את הנאום שנמצ
הרוב החילוני הציוני בישראל צריך להתחיל לחשוב על בנייה אחרת של תפיסת העולם שלו, בגלל השינויים 

החילוני  -פילוח המשתתפים בזרמי החינוך בישראל . את הניתוח הוא מבסס על המתרחשים הדמוגרפיים
( וכל השאר היו 52%לחילוניים )היה רוב ברור  90בשנות הממלכתי, הממלכתי דתי, החרדי, והערבי. 

חילוניים. זאת אומרת  38%)המגזר הערבי(. לעומת זאת היום בכיתות א רק  23%מיעוטים בגודל של עד 
אין כבר רוב ברור ומכריע אלא רק מיעוט אחד שהוא יותר גדול מהאחרים. ריבלין קורא לחברה להתחיל 

די להצליח ליצור את מה שילכד את "ארבעת לחשוב בדפוסים אחרים על עתידה של החברה בישראל, כ
 השבטים" כדבריו, בישראל בעתיד. 

 שלושאני רוצה לחלוק על הניתוח של הנשיא, ולאחר מכן לחזור לתפקידה של המכינה ולמבנה שלה. יש 
 נקודות מרכזיות שאני חולק בהן על הניתוח של הנשיא. 

או מה שנקרא בחינוך הזרם  הציוניים דתיים,לוניים לבין הראשונה היא ההפרדה שהוא עושה בין החי
ה'ממלכתי דתי'. הפרדה זו נכונה בכל מיני מובנים, אבל לא נכונה במובנים מהותיים. בסוף, שני הציבורים 
האלו שותפים כל השנים בשירות בצבא, במעורבות בשירות הציבורי בכל מימדיו, והם גם חולקים חזון 

כמדינה דמוקרטית, בעלת כלכלה מודרנית, מדע מפותח, מוסדות  משותף לגבי עתידה של מדינת ישראל
שלטון בסטנדרט מערבי, תרבות ואמנות ליברליים, ועוד. כדי לבסס את התזה שלו על ארבעה שבטים 
הפריד ריבלין הפרדה שאינה הכרחית בכלל. והמשמעות שלה היא גם מספרית. נכון שהציבור החילוני 

( והוא עכשיו רק ברוב יחסי, אבל ביחד עם הציבור הציוני דתי עדיין יש 52%איבד את הרוב המחלט שלו )
. זה גם הסבר העומק לאופיה של המכינה. אנחנו קוראים לה מכינה מעורבת, אבל 53%רוב מוחלט של 

ואין בה חרדים, ובכך היא  )למעט מקרים בודדים( באמת היא לא לגמרי מעורבת, הרי אין במכינה ערבים
קפת את כלל הציבור בישראל. אלא שמעולם לא זה היה היעוד של המכינה. אנחנו בהחלט לא מכינה המש

רוצים לפגוש ולהכיר את כלל הציבור בישראל ועושים מאמצים גדולים בשביל זה במהלך השנה ובשנה ב, 
ול אבל המכינה מיועדת לציבור הציוני בלבד. לציבור זה תפקיד עצום בחברה בישראל, יעוד משותף מאד גד

וכבד, לשאת על כתפיו את עתידה של המדינה, ולכן האופי של הקשר בין דתיים וחילוניים במכינה אינו 
כמו בסמינר גשר. הנושא הזה לא לוקח מקום מרכזי במהלך השנה ואין במהלך השנה 'שיח בין דתיים 

לו. אין בינהם לחילוניים'. אנחנו לא פועלים מתוך תפיסה של צורך אמיתי בשיח בין שני ציבורים א
הבדלים מהותיים ואנו חייבים לחיות ביחד ולפעול ביחד בתוך החברה הישראלית בה יש צורך אמיתי 
בשיח עם הציבורים שאינם ציוניים. נאומו של הנשיא ריבלין והניתוח הדמוגרפי רק מחדדים את החשיבות 

ן צריכה להיות כי תם זמנן של והיעוד של המכינות המעורבות. בעצם המסקנה הראשונה מנאומו של ריבלי
המכינות החילוניות והדתיות. אם הציבור הציוני ימשיך לחיות ולהתחנך במערכות נפרדות הוא באמת 
יאבד את הרוב בתוך שנים מעטות. החילוניים והדתיים שממשיכים לחיות בנפרד לא מבינים, כפי שריבלין 

עולים גלי צונאמי מסוכנים מאד שעתידים  מציין, שהם חיים באשליה של רוב, אך מתחת לפני השטח
 לשטוף את ישראל בעתיד הלא רחוק. 

המחלוקת השניה שלי על הניתוח של הנשיא היא בכך שלדעתי הוא לא שם את האצבע על המרכיב האמיתי 
שהשתנה. למעשה הציבור הממלכתי דתי, והציבור הערבי כמעט לא השתנו במספרים. הבדל של אחוז עד 

נות התשעים לימינו. הציבור האמיתי שגדל במדינת ישראל בצורה דראמטית הוא הציבור שני אחוז מש
שאין לו אח ורע דמוגרפי. הציבור הזה יותר מהכפיל את משקלו ! זה גידול מדהים 22%ל 9%החרדי. מ

 באוכלוסיה בתוך שני עשורים! 

י הציבור הערבי, שאסור שתהיה וכאן אני רוצה להיות פחות סבלני מריבלין. אני מסכים איתו לגמרי לגב
לנו כל כוונה לשנות אותו או את זהותו, דתו שפתו וכו'. אבל לגבי הציבור החרדי לא כך הם פני הדברים. 
אנו בהחלט יכולים ומחוייבים להתווכח עם תפיסות העולם של הציבור הזה ועלינו להשתדל לשנותן. 

ין לנו שום סיבה או סיכוי לשנותם. לעומתם לאום אחר, בני דת אחרת ואחלק מהציבור הערבי הוא 
יסת עולם ותו לא. הגדילה של זרם החינוך הציבור החרדי הוא ציבור שמה שמבדיל ביננו לבינם הוא תפ

מאמצים ארוכי שנים של הציבור הזה להכניס כמה שיותר מילודה אלא גם מגידול ברק  החרדי לא נובעת
מהתפיסה הפוסט מודרנית הרלטיביסטית השולטת היום כל לבתי הספר שלו. קשה לנו להתנער משפחות 

כך חזק בתשתית תפיסת העולם שלנו, שאנחנו לא מסוגלים כמעט לחשוב במושגים של ויכוח או שגיאה. 
זה נשמע הזוי להגיד שציבור מסויים טועה. אבל זה בדיוק מה שאנחנו חייבים להגיד, וקודם כל לעצמינו. 

ועים ביחסם למדינה, הם טועים ביחסם לצורת השלטון הרצויה, הם טועים הם טועים ביחסם למדע, הם ט
ביחסם לנשים בפרט ולמבנה המשפחה בכלל, הם טועים ביחסם ליהדות ולמצוותיה, הם טועים ביחסם 
לבני אדם שאינם יהודים או שאינם דתיים, הם טועים ביחסם לתרבות, הם טועים ביחסם לשאלות היסוד 

 יד וכחברה, הם טועים ביחסם לשאלות כלכליות ועוד ועוד טעויות קשות ומהותיות. באשר לחיי האדם כיח



מיעוט נתון שלא יישתנה באופן מהותי, ויש לשלבו לראות בהם להבדיל מיחסינו אל הערבים שחייב להיות 
 במקסימום האפשרי, וליצור שיח ודיאלוג וקשר ושיתוף מקסימלי שלו במדינת ישראל, הרי שכלפי הציבור

אין לנו ויכוח עם הערבים, אבל חייב להיות לנו ויכוח עם החרדי חייב להתקיים ויכוח תרבותי ואידאולוגי. 
החרדים. וזאת הסיבה השניה שאני לא מקבל את דבריו של ריבלין שמקבל את 'ארבעת השבטים' כנתון 

תיות לקיום משותף. לנסות לבנות את ההסכמות החברשצריך להימנע מלנסות לשנותו, ובמקום זה קיים, 
דמוקרטיה הליברלית בישראל. הלוותר על יסודות הוא ידרוש אני לא רואה קיום משותף עם חרדים אם 

ריבונות מלאה של הכנסת לחוקק חוקים ושל הממשלה להחליט החלטות שלא בהתאם להלכה,  -למשל 
ועוד.  בחוף הים, ברחוב ,זכות של כל אדם להתלבש, ולהתנהג בדרך שהוא רוצה בחייו הפרטיים -למשל 

ואם כך יקרה, אראה את תפקידנו המרכזי להלחם בכל הכלים האפשריים כדי לשנות את זה.  יש מסביבנו 
מדינות רבות שהשתלטו עליהן גורמים דתיים חשוכים, שכשהם לקחו את מושכות השלטון לידיים הם 

ות כדרך חיים קהילתית וקל וחומר הפכו גם לאלימים ולמסוכנים ביותר. אנחנו חייבים להבין שהחרדי
מדינית אינה לגיטימית. מנוגדת לתפיסות היסוד של המדינה הדמוקרטית, ולכן לא יכולה להשתלב בה בלי 

 לקבל את העקרונות המהותיים שלה. 

המחלוקת השלישית שלי על הניתוח של ריבלין היא באשר לסקטוריאליות. אני מסרב לקבל את התיאור 
בישראל כסקטור. סקטור הוא ציבור שדואג לאינטרסים שלו ולא )חילוני ודתי( כתי של הציבור הממל

מחובר לאינטרס הציבורי הכללי במדינה. נכון שישנם גם מאפיינים סקטוריאליים מסויימים לציבור 
לציבור  תרבותשלכל אחד מהם גם אינטרסים צרים כמו למשל ההחילוני ולציבור הציוני דתי. ברור 

, אבל באופן מהותי אלו שני ציבורים שאינם לציבור הדתי התנחלויותהישיבות ההסדר ואו , החילוני
סקטוריאליים, הם הקימו כאן את המדינה, ולא הערבים ולא החרדים שהתנגדו אליה כל אחד מסיבותיו 

תשלום נה תוך את בטחוכתפינו נושאים על הם, אנו נכון יותר אנו, את המדינה ועד היום  הם,  הקימוהוא. 
שאפשר לשלם, ובנוסף הם גם מנהלים את המגזר הציבורי בישראל ולמרות כל פרשות של המחיר הכי גבוה 

 השחיתות שהצטברו בשנים האחרונות, בהגינות מקסימלית ותוך דאגה אמיתית לכלל הציבורים במדינה. 

חים בישראל. בשנים דברים אלו מחדדים בעייני באופן מאד ברור את תפקיד המכינה ואת תפקידנו כאזר
אסור לנו להתבלבל באשר הקרובות הציבור הציוני בישראל יעמוד מול אתגרים הולכים ומתעצמים. 

ואנו ממשיכים אותו. מדובר במדינה דמוקרטית ליברלית  מייסדי המדינהלמפעל המדיני אותו הקימו כאן 
 המפעל הזה לחזקו ולהעצימו. מודרנית. עלינו, הציבור הציוני בישראל, מוטלת האחריות להמשיך את 

אני רוצה לצטט לסיכום את הפתיחה לתיק הפורמאלי של המכינה, שקראנו ביחד על הארגזים אצל דודו 
 בחווה בתחילת השנה, ולאור הדברים שכתבתי כאן מקבלת משנה תוקף.  

של העם היהודי מזה  תקומתו הריבונית, יחד עם קיבוץ הגלויות והחייאת השפה העברית, היא ההשג הגדול ביותר

אלפי שנים, השג שאין לו אח ורע בתולדות העמים. קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אינו 

בראש ובראשונה מקיומו ועצמתו  מובטח או מובן מאליו. העמידה באתגרי הפנים, החוץ, הביטחון והכלכלה נגזרת

מובילה את תחומי החינוך, התרבות, הכלכלה, המדע, של ציבור משמעותי המהווה שכבת מנהיגות ערכית ה

התקשורת, המשפט, הצבא, המשטרה, השרות הציבורי, והפוליטיקה. עוצמתה של שכבת מנהיגות ערכית נגזרת 

מבהירותה של הזהות של חבריה, ממחויבותם למורשת הערכית הלאומית, ומבחירתם בחיים של שליחות מתוך 

 תפיסה של אחריות חברתית. 

ו הציבור אליו משתייכות ואותו מחזקות המכינות הקדם צבאיות המעורבות. אין היום ציבור אחר בארץ שגדל זה

באופן שיטתי ורחב, שהוא ציוני מאד ולא משיחי או לאומני; הומאניסטי, ליבראלי ודמוקראטי ללא פשרות ולא חסר 

והב ומאמין וגם ביקורתי ומפוקח; קהילתי אבל זהות ושייכות היסטורית; אידיאליסטי וערכי ולא נאיבי ואוטופי; א

לא סקטוראילי; מחוייב באופן עמוק למורשת ישראל וערכיה אבל לא דוגמאטי, צר אופק וקיצוני; פועל בצניעות, 

הגינות, יושר ושמירת חוק, ולא באנוכיות כוחניות מניפולטיביות ואינטרסנטיות; נכון להתגייס לפקד ולהלחם אבל 

 ; בטוח בזכותנו וצדקת דרכנו ולא פחות מזה רודף צדק ושלום.  לא שש אלי קרב

צירופים אלו אינם חדשים, אלא היו ליבה של הציונות מאז ומעולם. בתוך ים סוער של הקצנה מימין ומשמאל מחד, 

ושל בורות ואדישות מאידך, חובתנו ושליחותנו בישראל הולכת ומתחזקת. את הנטל היום יומי של קיומה של 

ה בישראל, כלכלת ישראל, המשטר בישראל, וברגעים הקשים גם מערכות ישראל, נוטל ציבור זה על כתפיו. החבר

 אליו אנו מרגישים שייכים, ובחיזוקו והעצמתו אנו רואים את השליחות החינוכית של המכינה. 

ם שיהיו להם הרצון, הערכי אנשיםיעוד המדרשה לחנך אנשים שיחיו ויפעלו להגשמת חזון זה. 

הראויים והיכולת לקחת חלק בציבור הנושא על כתפיו את עול העשייה במדינת ישראל. בוגרי המכינה 

ישרתו בצה"ל בסדיר ובמילואים כלוחמים, כמפקדים וכקצינים, וישתלבו בכל תחומי העשייה החברתית 

 והלאומית מתוך תפיסה של שליחות.  

 בשירותכם בצה"ל.  -נת ישראל בהצלחה בתחנה הראשונה שלכם כאזרחים תורמים למדי

 אוהב מאד, יובל. 


