
תומרפרסיקו פרסיקותומרהחדשהמתנחליםדור

הצעיריםהגבעותנעריייסורי

אינהאותנטיותאחרומחפשבהוריוהמורדנוערשלהתופעה

מהמאההחלצעיריםצעדושבהבדרךהולכיםהגבעותנעריחדשה.

״נכונים״להיותהצורךאתכאידיאל.האותנטיותעלתהאז18ה-

בצדבחירהידיעללאלממשמבקשיםהםהקודםמהדוריותר

עלהמקובלותהעמדותשלחריפההקצנהבאמצעותאלאהנגדי,

ואלימותלפונדמנטליסטיותוהפיכתןסביבתם

לכל,עמוקבוזבו״היה

קרה;לקרותיכולהיהאשרביותרהרעכאילו

נושם,עולםבלבכזרעמד

נפלה...אחרשמעולםתועהנפש

מעל,נסקכףכל

מתחתשקעגםאו

לנשום״נידוןהרגישאיתםהאחריםהאנשים

ף־׳

$f$1STאל״$$1ST״לא־הטרגיתבפואמהאורשראוהללו,שורות

$2ND$אל״f$2ND$מבטאות1814ב-ביירוןגורדוןג׳ורג׳שלרה״

המיוסר.הרומנטיהגאוןשלרוחוהלךאתהיטב

יראהאשרלכלבזהואקפואצוקעללבדועומד

הקרתניתהנורמליותעלהבורגניתהחברהתחתיו:

קצתלנתחיום־יוםנאבקיםאשרההמוניםשלה,

מש־עלכולוהמתורבתהעולםמהעוגה,גדוליותר

חקיו,

$TS1$,משחקיו$TS1$

$DN2$,משחקיו$DN2$הואזה.לכלזרהגאון,הוא,וזיופיו.כלליו

האוויראותואתלנשוםונידוןאחר,מעולםנפל

הפלבאים.שנושמים

ערים.אווירלנשוםלושראויחשבלאביירוןלורד

מר־גלותאחרילחלוטין.שונותלמעלותנועדהוא

צון

$TS1$מרצון$TS1$

$DN2$מרצון$DN2$,שלשניםוכמהאירופהברחבינדודיםמאנגליה

למאבקה35בגיללהצטרף,החליטבאיטליהחיים

הערהאימפריהנגדהצעירההיווניתהלאומיותשל

חשבונו,עלהיווניהציאתשציידלאחרתמאנית.

אתהעמידצבאי,ניסיוןכללוהיהשלאפיעלואף

נפפקטוםמבצראתלכבוששהתכונןכוחבראשעצמו

נמ־הקרבבשדהההירואיהמוותקורינתום.שבמצרי

נע

$TS1$נמנע$TS1$

$DN2$נמנע$DN2$למותו.שהביאשפעתסיבוךבשלרקממנו

והונו.כישרונומכוחרקדופןיוצאהיהביירון

שלחייםלעצמםביקשווצעירותצעיריםסביבו

ושלגדותיועלהעולהרגששלוהרפתקה,תעוזה

שלתפיסתםפיעלמעניין,באופןעצמי.חיפוש

לשלבמחויביםשכאלהחייםרומנטיקנים,אותם

אינהמורדתשאינהאמתכאילוואמת,מרדיחדיו

באמתאינוהאמתאתמבקששאינוומרדתקפה,

כללית.אירופיתתופעהאפואביטאביירוןמרד.

הוציא״לארה״אתביירוןשכתבלפנישנה40בדיוק

היהבלבד24בןהצעיר״.ורתר״ייסוריאתלאורגתה

לקולאותושהפךהמכתביםרומןאתגתהחיברכאשר

מספרהמיוסר,האמןורתר,המפורסםברומןדורו.של

הבלתי־אפשריתאהבתועלוילהלםלחברובמכתביו

זוואיומהעצומהאהבהלאחר.המאורסתלשרלוט,

לפנילאלהתאבד,דברשלבסופוורתראתמביאה

החיים.עלתובנותיואתחברועםחולקשהוא

לנפשוהמזוראתבטבעמוצאהצעירורתר

עלינוורתר,פיעלבאמת.וליצורלחיותהמבקשת

דיו,אינסופילבדוהואבלבד.בטבעלהבא״לדבוק

הרבהלומראפשרהגדול.האמןאתבונהלבדווהוא

בש־לומרשאפשרמהבערךשבכללים,היתרוןעל

בחה

$TS1$בשבחה$TS1$

$DN2$בשבחה$DN2$לעו־לאורםהמתחנךאדםהאזרחית.החברהשל

לם

$TS1$לעולם$TS1$

$DN2$לעולם$DN2$בדומהוגרוע,טעםסרדברידיותחתיוציאלא

כל־ורווחהחוקיםידיעלמתעצבתשאישיותולאדם

כלית,

$TS1$,כלכלית$TS1$

$DN2$,כלכלית$DN2$יוצארשענסבל,בלתישכןיהיהלאשלעולם

הורסיםכולםהכלליםשיגידו,מהיגידומנגד,דופן.

האמיתי!״ביטויואתהאמיתית,הטבעתחושתאת

גוטשלק(.יעקבתרגום:כרמל,)הוצאת

האנשיםעולםוהחוקים,הכלליםעולם

מפניעלינוושומרבהחלטסבירהואהמיושבים,

הואחולשתו.היאסבירותואולםדופן.יוצארשע

נסיקה.יכולתחסרהואהגיוני.מיושב,ממוצע,

עםהאמיתיהמגעאתאצלנוהורסהואכךמשום

הואשבנו.האמתנקודתאתהורסכלומר,הטבע,

למסלולאותנוומכניסשלנוהיצירתיותאתמכניע

בו.למרודישכןעלמראש.ומוכתבקבוע

נוערממעגליהיוצאיםלקולותהמקשיבכל

המצו־לדבריםמובהקותהקבלותיזהההגבעות

טטים

$TS1$המצוטטים$TS1$

$DN2$המצוטטים$DN2$.לט־להתקרבהרצוןהעצמי,החיפושלעיל

בע,

$TS1$,לטבע$TS1$

$DN2$,לטבע$DN2$שמתפרשהמרדפרשו,שממנהלחברההבוז

ולאחדשזהאיןהמוות.עםהצמודוהמשחקכאמת

לשמועכדידוואבשהמשפחתלרצחזקוקיםהיינו

ההתנח־עלוןשל2007אוגוסטבגיליוןכברזאת.

לויות

$TS1$ההתנחלויות$TS1$

$DN2$ההתנחלויות$DN2$גרינפלדשושישלכתבהפורסמה״נקודה״

מדריךאלון,אוריטעןבכתבההגבעות.נוערעל

ב״נוערשמדוברצעירים,אותםעבורחם״ב״בית

עו־שלהאמתאתולאפשרות,בליאמתשמחפש

לם

$TS1$עולם$TS1$

$DN2$עולם$DN2$והפושר״.המתפשרהמבוגרים

שלאנונימיתעדותהתפרסמהינוארבתחילת

6102.1.1ראשון״,)״מקורלשעברגבעותנער

״גדלתילאחור:שנה15חוויותיועלהמספר

ול־להבזתיאבלהדתית,הציונותשלבערוגות

דמויות

$TS1$ולדמויות$TS1$

$DN2$ולדמויות$DN2$בע־מיושנים,לינראוהםשלה.המפתח

לי

$TS1$בעלי$TS1$

$DN2$בעלי$DN2$מההוויהמנותקיםפורתית׳,׳חנןתמימות

חי־צאן,ורעייתאדמהעבודתשכללההחדשה

בור

$TS1$חיבור$TS1$

$DN2$חיבור$DN2$יחי־וגאוותבמועטהסתפקותלקרקע,עמוק

דה...

$TS1$...יחידה$TS1$

$DN2$...יחידה$DN2$פשרותחסרתהתנתקותשלהחרדיהמודל

היש־ההפקרותבתוךאטומהאוטונומיהויצירת

ראלית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$ליד״.כפפהכמולנוהתאים

למדי:קבועיםומאפייניהחדשהאינההתופעה

חוסרהאמת,בקשתוהחברה,ההוריםבסמכותהמרד

אלדדקרניפירםמהכחודשלפנילהתפשר.הנכונות

(,5102.21.11)״מעריב״,שלוםהראלישובעםראיון

שה־אלו]היו[״תמידכישהסביר26בןגבעותתושב

קריבו

$TS1$שהקריבו$TS1$

$DN2$שהקריבו$DN2$אתלשלםמוכניםהאמת,מזבחעלעצמםאת



פרטימקרהמגלמיםמקרבו,טיצאוהטרוריסטיםזהובכללהגבעות,נוער

עצמימימושובמסגרתה״ניארחסידות״,טטמההכלליתהתופעהשל

אלאהלאומי,לקולקטיבבחיבורכמותנהנתפסאינוכברהדתיתבציונות

עצמיביטויאחראיטיתבקטהעלמתבססלהפך,

אותם,שלימדוברבניםמורדיםההבעותנערי2010ליריחו,משכםבצעידהמרקדהגבעותנוער

בר־און/אי־אף־דניאלצילום:בתורותיהםלאאולם

אבלהמחיר.אתלשלםמוכניםהאלהוהחכר׳ההמחיר,

אנחנוחברה.בתוראותנושםזהאיפההיאהשאלה

גידלתםאתםפרי.עציאנחנושוטים׳׳עשביםלא

אנח־פתאוםמאיתנו?מתנעריםאתםפתאוםאותנו.

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$הביטחוןאתלנולקחוציונות?...מהימשלכם?לא

שמ־האלההחבר׳האתמביןאני׳ציוני׳.שלבהגדרה

תנערים

$TS1$שמתנערים$TS1$

$DN2$שמתנערים$DN2$,אניו׳כאילו׳.׳ליד׳להיותהפךזהכימהמושג

ושלביצותייבוששלפעם,שלציונותזהמהיודע

עצםעללהתנצלזהציוניאםאבלבחברון.הדסהבית

אנח־היוםציוני.אניאםשאלהישאזשלךהקיום

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$לאאמיתייםציוניםהציונות.שלבפרצוףיורקים

הזהות״.בתעודתלכוכביתהלאוםאתהופכיםהיו

הנאמנותהיאהפריטות

בכלהחוזריםליסודותלבלשיםשובכדאי

פשרהדחייתהקיימת,לחברהבוזהללו:הציטוטים

מהכ־פרישהידיעלאמתחיפושכזיוף,ופירושה

לל,

$TS1$,מהכלל$TS1$

$DN2$,מהכלל$DN2$עצמיתותפיסהכאידיאללטבעהקירבהראיית

הדתיתהציונותשלהאותנטייםכממשיכים

הגבעות,נוערשלשורשיובכלל.הציוניתוהתנועה

האירופיתהרומנטיקהבזרמינטועיםאפוא,

שליהודיתרגוםאלאאינומבטאשהואוהאתוס

אותנטיות.אחריהרומנטיהחיפוש

הגב־נערישוניםבמהזאת,עםלהבחין,עלינו

עות

$TS1$הגבעות$TS1$

$DN2$הגבעות$DN2$חבההיאשגםהקלאסית,הדתיתמהציונות

לאמעולםהרומנטיתהתנועהלרומנטיקה.רבות

עלייתהלמןוכללהוברורה,מסודרתתופעההיתה

הוגיםאמנים,שלרבערב18ה-המאהבסוף

לו־אפשרפשטניבאופןזאת,עםויצירות.רעיונות

מר

$TS1$לומר$TS1$

$DN2$לומר$DN2$ורא־התבונהאתשביכרהלנאורותשכתגובה

תה

$TS1$וראתה$TS1$

$DN2$וראתה$DN2$והחשובהאוניברסליהנצחי,היסודאתבה

הר־אתלהעלותהרומנטיקהביקשהבאדם,ביותר

גש,

$TS1$,הרגש$TS1$

$DN2$,הרגש$DN2$ורא־העליונה,למעלהוהייחודיותהיצירתיות

תה

$TS1$וראתה$TS1$

$DN2$וראתה$DN2$מסעובמסגרתלחקוריששאותןמהויותבאלה

עצמי.למימושהעםאוהפרטשל

בחייהםשביטאווגתה,כביירוןיוצריםלצד

אח־היוורגשני,אישיעצמיחיפושוביצירותיהם

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$אותושלהיסודיחידתאתבפרטלאשראו

כהרדרהוגיםהלאומי.בקולקטיבאלאחיפוש,

נג־ביחידראו2671-4181ופיכטה4471-2081

זרת

$TS1$נגזרת$TS1$

$DN2$נגזרת$DN2$וגרסוקורץ,הואשמהםוהעםהתרבותשל

כתאמהותואתהפרטשלבהכרתושרק

בצו־עצמואתלממשיוכלהואהלאומיבאורגניזם

רה

$TS1$בצורה$TS1$

$DN2$בצורה$DN2$.שהיולפניאחדותהיועבורםהחייםמלאה

מנוכרת.עמידהולאמתערבלתזרימהריבוי,

אףיכול,ואינוהכלל,אלנימיובכלקשורהיחיד

החייםלבדו.חייואתולחיותלהתנתקירצה,אם

לאאםבנאמנותוביטוילידיבאיםהמלאים

בקולקטיב.היחידשלהתמזגותוממש

5681-5391קוקהכהןיצחקאברהםהרב

המ־עבורוגםהרומנטית.מהחשיבהמאודהושפע

ציאות

$TS1$המציאות$TS1$

$DN2$המציאות$DN2$חי־עבורווגםאדירהרוחניתאחדותהיא

פושו

$TS1$חיפושו$TS1$

$DN2$חיפושו$DN2$אתלחיפושושקולעצמיותואתהפרטשל

ובאלוהיישראלבתורתמתגליםושניהםהאמת,

המס־אתהןבכתביומשלבקוקהראי״הישראל.

לול

$TS1$המסלול$TS1$

$DN2$המסלול$DN2$התמז־ידיעלעצמי)מימושהאינדיווידואלי

גות

$TS1$התמזגות$TS1$

$DN2$התמזגות$DN2$הלאומיזהאתוהןהאלוהית(האחדותעם

אולםהאומה(,עםהתמזגותידיעלעצמי)מימוש

תלמידיובכתבילדגששזכההואהשניזה

צביהרביחידו,בנושלבתורתוובעיקרוממשיכיו,

העמ־כיצדהראוכברשוניםמחקריםקוק.יהודה

דה

$TS1$העמדה$TS1$

$DN2$העמדה$DN2$צביהרבבכתביהובלטההלאוםאתהמקדשת

ומכווני-אישייםהיותרהכתביםחשבוןעליהודה,

קוק.הרבשליחיד

70ה-משנותהחלשאימצההדתית,הציונות

מר־כמטא־נראטיבקוקהרבשלתפיסותיואת

כזי,

$TS1$,מרכזי$TS1$

$DN2$,מרכזי$DN2$בתפיסותיהאלהלאומייםכיווניםביטאה

ואףעליונהחשיבות)המייחסותה״ממלכתיות״

שלאתוסבאימוץהמדינה(,למוסדותקדושה

ובתפיסתההכלללמעןופעולהעצמיתהקרבה

כלהציונית.לתנועההאותנטיכהמשךהעצמית

חש־עלהקולקטיבעלדגששמוכמובן,אלה,

בון

$TS1$חשבון$TS1$

$DN2$חשבון$DN2$.הפרט

הת־80ה-שנותשלהשנייהמהמחציתהחלוהנה,

עוררה

$TS1$התעוררה$TS1$

$DN2$התעוררה$DN2$רו־חיפוששלתופעההדתיתהציונותבתוככי

חני

$TS1$רוחני$TS1$

$DN2$רוחני$DN2$יצירתיות,ביטוילידילהביאהמבקשאישי

האלוהות.עםבמהותו,פרטיאינטימי,וקשרייחודיות

המהלךמוביליהשתמשוורעיוניטקסטואליכמצע

המ־פרומןומנחםשג״רהרבניםתקופהבאותההזה

נוחים,

$TS1$,המנוחים$TS1$

$DN2$,המנוחים$DN2$אתוכןהמנוחעולמיעמיגםאחריהםומעט

כןועלחסידיים,בחומריםזינגרודובקלמנזוןבני

הזאתהתופעה״ניאו־חםידות״.כולההתופעהמכונה

לדכאה.שוניםניסיונותהביסהואףמאז,מאודגדלה

הסרוגותהכיפותבקרבהאישיהרוחניהחיפושכיום

נפרץ.חזוןהוא

שיצאוהטרוריסטיםזהובכללהגבעות,נוער

הכ־התופעהשלפרטימקרהמגלמיםמקרבו,

ללית

$TS1$הכללית$TS1$

$DN2$הכללית$DN2$,בציונותעצמימימוששבמסגרתההזאת

לקול־בחיבורכמותנהנתפסאינוכברהדתית

קטיב

$TS1$לקולקטיב$TS1$

$DN2$לקולקטיב$DN2$,בקשהעלמתבססלהפך,אלאהלאומי

הניאו־לתופעותבניגודעצמי.ביטויאחראישית

חסידיות

$TS1$הניאוחסידיות$TS1$

$DN2$הניאוחסידיות$DN2$,מסתפקיםלאהגבעותתושביבכללן

הכ־בחברהלחייםהמקבילאישירוחניבמסע

ללית,

$TS1$,הכללית$TS1$

$DN2$,הכללית$DN2$דווקאאותנטיותלמצואמבקשיםאלא

הקי־המרדמהכלל.חד־משמעיתפרישהידיעל

צוני

$TS1$הקיצוני$TS1$

$DN2$הקיצוני$DN2$מא־הואודווקאהכלליתבחברהשלהם

פשר

$TS1$מאפשר$TS1$

$DN2$מאפשר$DN2$היחידיםלנאמניםעצמםאתלהחשיבלהם

ולאלוהים.לתורההאמיתיים



מזמינהאידיאולוגית,חברהכלמטותפים,לאידיאליםהמחויבתחברהכל

מהבכך.מיוחדלאהציוני־דתיוהמגזראלימים,לעתיםקיצוניים,חוליים

טעליהםהערכיםאלאקיצוניותו,אינוהגבעותלנוערבנוגעלבחוןשרש

יהודיתלאותנטיותפרטנותואתבונההוא

Nationalצילום:האותנטיותאחרהתמידיוהחיפושהרומנטיקהגלגוליקוק.והרבפרומןהרבלורדביירון,לשמאל:מימין portraitcaiieryמלני¥באיליה

ההקצנההואהמרד

האותנטיות,שלהאתוסעובדכךמקריות:כאןאין

הרומנטי־שלמרכזיומאפייןמודרניאידיאלשמהווה

קה.

$TS1$.הרומנטיקה$TS1$

$DN2$.הרומנטיקה$DN2$בספרוטיילורצ׳רלסהקנדיההוגהשמסבירכפי

לאותנטיתתיחשבשפעולהכדיהמודרניות״,״מועקת

כעורךאניאםחריגה.להיותוביהמניהחייבתהיא

שהת־ואכריזועניבהבחליפהלבושלמשרדאגיעדין

לבשתי

$TS1$שהתלבשתי$TS1$

$DN2$שהתלבשתי$DN2$עבו־האותנטיהדברשזהשהרגשתימשוםכך

רי

$TS1$עבורי$TS1$

$DN2$עבורי$DN2$אותנטימהשהרימשועשעות,גבהלהרמותאזכה

קרועבג׳ינסיחף,אגיעאםשני,מצדועניבה?בחליפה

אותנטיכביטויזאתיקבלועמיתיצילינדר,בכובעאו

והייחודית.המקוריתלאישיותי

יצירתיות,דורשתטיילור,קובעאותנטיות,

מייצריםכךהשגורים.בכלליםומרדמקוריות

לנומובןנוצרתהיאכךאכןאםאולםאותה.

כלליםאותםעםאמיץבקשרקשורהשהאותנטיות

אומקורינחשבשלנושבחברהמעשהרקשגורים.

בקונסנזוסמרדוכלאותנטי,להיחשביכוליצירתי

אחרהחיפושהעצמית.להגדרתובקונסנזוסתלוי

מקוריותאלאישילמסעיתחזהאםגםאותנטיות,

החב־עםמתמשךדיאלוגבמהותוהואמקסימלית,

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$שהפקתלקבועאבקשלמעשהיצא.שממנה

בנור־במרדרקלאכרוכהתהיהתמיד״אותנטיות״

מות

$TS1$בנורמות$TS1$

$DN2$בנורמות$DN2$בהקצ־גםאלאהחברה,שלמסוימיםובערכים

נת

$TS1$בהקצנת$TS1$

$DN2$בהקצנת$DN2$עצמה.חברהאותהשלאחריםוערכיםנורמות

ספק,ללאהגבעות.נעריאתגםלראותישכך

בזיםהםשסביבם.בחברהמורדיםצעיריםאותם

עובריםוכמובןרבניתלסמכותמתכחשיםלהוריהם,

מחויביםהםאותנטיותאחרבחיפושםהמדינה.חוקיעל

לבלשיםישאולםבאו.שממנהלחברהעורףלהפנות

אינםובמהצעיריםאותםמורדיםבדיוקבמההיטב

לע־בהתנדבותלביטויבאלאשלהםהמרדמורדים.

מותת

$TS1$לעמותת$TS1$

$DN2$לעמותת$DN2$עכשיו.לשלוםבהתפקדותאושתיקהשוברים

ולאאופנועקוניםלאמצוות,עולפורקיםלאגםהם

תמידשהכללכיווןמיני.שחרורשלבחגיגותמתבסמים

רוציםאנחנואםשאותנטי,מהגםעבורנומגדיר

למ־אפשרותלנואיןשלנובחברהאותנטייםלהיחשב

רוד

$TS1$למרוד$TS1$

$DN2$למרוד$DN2$של־מהמרדמרכזיחלקכאמור,מוסכמותיה.בכל

נו

$TS1$שלנו$TS1$

$DN2$שלנו$DN2$הקצנתם.אלאהכללים,שבירתיהיהלא

בכךבסביבתומורדהואביירון.ללורדנחזור

כוונהללאמולדתואנגליהאתעוזבשהוא

ולמוסכמותיה.הבורגניתלחברהבזהואלשוב.

מצאשבהזוביותר,הגדולההרפתקתואולם

בע־הקיצוניתדבקותועלמושתתתמותו,את

רכים

$TS1$בערכים$TS1$

$DN2$בערכים$DN2$נא־הואבתקופתו:מאודמקובליםשהיו

בק

$TS1$נאבק$TS1$

$DN2$נאבק$DN2$הצעירורתראצלוחירות.לאומיותלמען

מהחב־פורשהואדומה.דפוסנמצאגתהשל

רה

$TS1$מהחברה$TS1$

$DN2$מהחברה$DN2$לט־הקרוביםפשוטיםחייםלחיותומנסה

בע.

$TS1$.לטבע$TS1$

$DN2$.לטבע$DN2$הכללית״.וב״רווחהב״חוקים״מזלזלהוא

נאמןהיותושלכתוצאהמגיעסופואולם

האהבה,שלהמחייבתלקריאהמוותעדנאמן

ומקובל.מוכראידיאל

שממנהבחברההואהגבעותנערישלהמרד

לאפשרנית,אופי,חלשתבעיניהםשנחשבתבאו,

ברבניםמורדיםהםאמיתית.ולאאותנטית

מורדיםהםאיןאולםסיבות.מאותןהציונים־דתיים

שמ־ערכיםמקציניםאדרבה,אלאשקיבלו,בחינוך

קובלים

$TS1$שמקובלים$TS1$

$DN2$שמקובלים$DN2$:ושומ־יהודהבשטחיהתיישבותבסביבתם

רון,

$TS1$,ושומרון$TS1$

$DN2$,ושומרון$DN2$מבטלתוהתייחסותהלכתיתהקפדה

הגבעות,נוערשלנציגעודשכתבכפילפלסטינים.

״מי5102.21.12ב-שלופייסבוקבדףסוכות,צבי

חו־הואכיזהאתעשהלאבדומאהביתאתששרף

שב

$TS1$חושב$TS1$

$DN2$חושב$DN2$אלאהביטחון,משריותרבביטחוןמביןשהוא

הביטחון.משריותרמבינהשהתורהחושבהואכי

כמייצגעצמואתרואההואנקמה.ישובתורה

כשה־אותו.חינכתםאתםולזהאדמות.עליהתורה

תנגדתם

$TS1$כשהתנגדתם$TS1$

$DN2$כשהתנגדתם$DN2$אישו־בליוכשבניתםערבים,עםלשלום

רים,

$TS1$,אישורים$TS1$

$DN2$,אישורים$DN2$כספים,בהלבנתהקומבינותלאלופיוהפכתם

בצה״ל,נשיםשירתעליעבורובלייהרגאמרתם

פושעים.שלבמונחיםובג״ץהמדינהעלודיברתם

התורה!!״בשםעשיתםוהכל

אותם,שלימדוברבניםמורדיםהגבעותנערי

אלאזונחיםלאהםאותןבתורותיהם.לאאולם

כךאותושילחצושככלכקפיץבהןמשתמשים

אלה,תורותשלההקצנהדווקאכוחו.יתגבר

המייצרותהןהפונדמנטליסטית,תפיסתןדווקא

אותנטי.יהודיקיוםבעיניהם

משותפים,לאידיאליםהמחויבתחברהכל

קיצו־שולייםמזמינהאידיאולוגית,חברהכל

ניים,

$TS1$,קיצוניים$TS1$

$DN2$,קיצוניים$DN2$אינוהציוני־דתיוהמגזראלימים,לעתים

הגב־לנוערבנוגעלבחוןשישמהבכך.מיוחד

עות

$TS1$הגבעות$TS1$

$DN2$הגבעות$DN2$הואשעליהםהערכיםאלאקיצוניותו,אינו

התבניתיהודית.לאותנטיותפרשנותואתבונה

רומנטית,היאניצוקיםאלהערכיםשלתוכה

במסורתמצויעשוייםהםשממנוהחומראולם

שהוארקלאשלעתיםהרושםועולההיהודית,

במצבנס.עלמועלהשהואאלאמנוטרל,אינו

באופןתפיסתוביןאחדצעדרקמפרידכזה

למציאות,האידיאלשביןלפערשמודעמבוקר,

לאלימות.וממנההקנאית,פרשנותולבין


