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 2015שלהי מנחם אב תשע"ה, אוגוסט 

 

 תכנית בארי  םשותפיהמנהלים לשלום למנהלות ו

ובנו  עברה החברה הישראלית זעזוע עמוק. שירה בנקי, סעד דוואבשה 2015ביממה לוהטת אחת של קיץ תשע"ה 

 התינוק עלי, נרצחו בדם קר על ידי יהודים ובשם היהדות. פשעי השנאה הללו פגעו בשלושה מימדים של הקיום שלנו.

 גם פגע הוא, והרגו באדם פגע הרוצח. אחר אדם של חייו את ליטול הזכות את לעצמו קחל הרוצח -הראשון 

יָת  "ֶמה .מיותמים נותרו ואוהביו קרוביו, וחבריו ידידיו, במשפחתו ֵמי קֹול; ָעש ִׂ יךָ  ד ְּ ים, ָאחִׂ ן ֵאַלי צֲֹעקִׂ אנו  .ָהֲאָדָמה"-מִׂ

ָצח לֹא" צווינו בסיני רְּ י "!ת ִׂ ֶצֶלם אנו למדנו "כ ִׂ ים ב ְּ ה ֱאלֹהִׂ  ָהָאָדם"! ֶאת ָעש ָ

הם סכנה לקיומה  ,אזרחים הנוטלים את החוק לידיהם ופוגעים באחרים מתוך השקפת עולמם האידיאולוגית –השני 

 הסכמה ביננו תהיה לא מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, כמדינת חוק המעניקה בטחון לתושביה ואזרחיה. אםשל 

אדם שיש בידו סכין אקדח  כל אם. כאן להתקיים נוכל לא, החוק תחת נתאחד לא אם, הדמוקרטי המשחק כללי על

 השני וחורבן כפי שקרה בשלהי הבית אסון עלינו ימיטו אזרחים ומלחמת אנרכיה, לידיו החוק את יטול או להבת אש

 ממלחמת אחים. כתוצאה שחרב

 דרישות את ממלאים שהם, מצוה בכך מקיימים שהם מעוותת מחשבה מתוך הרוצחים עשו את מעשיהם –השלישי 

  שנאמר, חיים סם לו נעשית תורתו לשמה בתורה העוסק "כל :ל"חז אמרו כבר. ביהדות שלנופגעו  הם, בכך. ההלכה

ים-ֵעץ ים ַחי ִׂ יקִׂ ֲחזִׂ ַ יא ַלמ  ' הִׂ ה  ָטר 'ַיֲערֹף שנאמר, המות סם לו נעשית לשמה שלא בתורה העוסק וכל. ב ָ ָ מ  י' ואין כ ַ חִׂ קְּ  לִׂ

פו   שנאמר, הריגה אלא עריפה ָערְּ ם-'וְּ ָלה-ֶאת ש ָ ַחל', ָהֶעגְּ נ ָ  עלולה חיים סם שהיא . התורה(א"ע ז דף תענית"  ) ב ַ

 .המוות לסם בידיהם נהפכה התורה. דבר בה הבינו לא אך תורה למדו הרוצחים. המוות ולהביא להריגה סם גם להיות

שנגרם למרקם החברתי  העצום הנזק את ולתקן לנסות בידנו אולי אך. לחיים את אלו שנרצחו להשיב בכוחנו אין

קיומה של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטי שלנו ולחיינו כיהודים בארץ. כשותפים בתכנית בארי אנו רואים את 

והדמוקרטית כערך מרכזי בעבודתנו החינוכית. עלינו להוסיף ולהעמיק עוד ועוד בשאלות הזהות והשייכות שלנו 

במעגל האנושי, היהודי והישראלי. עלינו להמשיך ולהיאבק בתופעות של גזענות ושנאה בתוכנו. הערכים עליהם אנו 

אלטרנטיבה יהודית, אנושית ומוסרית לתפיסה המעוותת ומלאת  יםנו מציבמחנכים בבתי הספר ובקהילות של

 השנים האחרונות.  הלךהשנאה שהביאה למעשי הרצח הללו ולפגיעות במסגדים ובכנסיות במ

בשנת תשע"ו נציין עשרים שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין על ידי יהודי ובשם היהדות. באופן מפתיע דווקא 

את השיבה לארון הספרים  הוזירז ההרצח עוררטראומת ישראלית. -את ההתחדשות היהודית אירוע מחריד זה עודד

היהודי וליצירת פרשנויות ובתי מדרש חדשים הקיימים עד היום הזה. ישראלים רבים בקשו לשוב ולתבוע את 

על הזהות היהודית שלהם והבינו שיהיה זה חוסר אחריות להשאיר אותה בידיהם של אלו השייכות והבעלות 

מתיימרים לייצג אותה באופן בלעדי. במשך השנים שעברו אנו שבים ומקבלים תזכורת לתובנה זו. מעשים נתעבים ה

 בשם היהדות מחייבים אותנו לכינונה של יהדות רבת פנים וגוונים, יהדות של צדק ומשפט, אמת ושלום.

ה ֶ ים "ֵאל  ָברִׂ ר ַהד ְּ ֶ ו   ֲאש  ֲעש  ַ רו   ת  ב ְּ יש   ֱאֶמת ד ַ ט ֱאֶמת הו  ֵרעֵ  ֶאת אִׂ ַ פ  ש ְּ לֹום ו מִׂ טו   ש ָ פְּ ֲעֵריֶכם" )זכריה, ח( ש ִׂ ַ ש   ב ְּ

 

 בארי צוות כל בשם טובה שנה בברכת

 הרטמן שלום מכון, בארי תכנית חינוכי מנהל, פיקאר אריאל ר"ד
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