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מדריך זה נועד לסייע למורה בחטיבת הביניים בהוראת הספר "ערכים במועדם  -בעקבות לוח השנה
.העברי" .הוא מבוסס על המהדורה האחרונה  והמתוקנת של הספר ,וכולל את התוספות והשינויים
שהוכנסו בה.
המדריך שלפניכם נכתב לפי מבנה החוברת לתלמיד ,ובעקבותיה הוא כולל ארבעה  עשר פרקים .כיוון
שניתוח התכנים וביאורם תואמים את המבנה המקורי של הספר המיועד לתלמיד ,המורה יוכל למצוא
במדריך בקלות את הפרק או את הכותרת הרלבנטיים ,לפי סדרם בחוברת לתלמיד.
במדריך תמצאו התייחסות לכל טקסט המופיע בחוברת ,והוא כולל הרחבות ,הארות ,משימות וכו' .בביאור
הסוגיות השונות השתדלנו להשיב על כל השאלות ולהציג את כל הטבלאות שבחוברת לתלמיד.
אנו מאחלים לכם הצלחה ולימוד פורה ומהנה.

						

יוחאי עדן ואירית חפץ

©«¥

 .1מטרות הספר

 .אבתחום הלימודי





הפגשת התלמידים עם תכנים ,מושגים וערכים מרכזיים בתרבות ישראל.
הפגשת התלמידים עם הספרות היהודית הקלאסית לתקופותיה ,רבדיה וגווניה מימי המקרא ועד ימינו.
חשיפת התלמידים לתכני החגים והמועדים בלוח העברי המסורתי והמתחדש.
עידוד דו–שיח בין מקורות ישראל והתלמידים.

 .בבתחום הערכי





חינוך לערכים ולמשמעות.
חשיפת האפשרות למצוא במקורות היהודיים כלי להבנת עולמם של התלמידים וערכי החברה שבה הם
חיים.
יצירת דיון בנושאים ערכיים אקטואליים ורלבנטיים מחיי התלמידים.
עידוד נקיטת עמדה ערכית ,אישית ,מבוססת ומנומקת.

 .גבתחום החברתי
 הנעת תהליכי שינוי אישיים וקבוצתיים.
 יצירת בסיס לבניית מודל יישומי בכיתה ,בבית הספר או במשפחה.
 יצירת מכנה תרבותי וערכי משותף ,המושתת על ערכי היהדות והספרות העברית לדורותיה.

 .2עקרונות הספר






תפיסת מועדי ישראל וחגיו כגורם מזמן לדיון בערכים.
התוכנית מושתתת על בסיס תרבותי וערכי משותף לכלל האוכלוסייה היהודית בישראל.
העשרת השפה היהודית של התלמידים ותרגול השימוש בה בדיון בתכנים ערכיים.
 גישה רב–תחומית בהוראת מורשת תרבות ישראל.
גיוון אמצעי ההוראה  -תוך שילוב למידה טקסטואלית ,חוויה ,דיונים פתוחים ויישום תובנות בפעילות
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יצירתית.
למידה משותפת ודיאלוגית ('חברותות').
הנושאים שאובים מעולמם של התלמידים.
פיתוח ראייה ביקורתית.
התוכנית מודולארית ,כל יחידה בה עומדת בפני עצמה .אף שתכני היחידות שונים זה מזה ,קיים דמיון
בין התהליך המוצג בהן והמבנה שלהן.
תכני התכנית ודרכי הלימוד מתאימים לכיתה הטרוגנית.
התכנים ודרכי ההוראה מותאמים לתוכנית החינוך החברתי בבית הספר.

 .3מבנה הספר
'ערכים במועדם' עוסק במועדים שמתחילת השנה ועד ט"ו באב .כל פרק מפרקי הספר מוקדש לחג או ליום
ייחודי לפי מיקומם בלוח השנה העברי .במוקד כל פרק ערך או ערכים הקשורים לתכני המועד החג .להלן
פירוט תוכן הפרקים:

פרק ראשון  -תחילת שנת הלימודים
בין מורים לתלמידים
'ראש השנה' הראשון אתו נפגשים התלמידים הוא האחד בספטמבר  -תחילת שנת הלימודים .התחלה זו
כרוכה לעתים תכופות בשינויים משמעותיים ,בדילמות ,בהתרגשות ,במבוכה ,בחרדה ועוד .בנוסף על כך ,זוהי
הזדמנות טובה לדון ביחסי מורים ותלמידים במוסד ,ולבחון כיצד הם מבינים את מקומם בבית הספר.

פרק שני  -ראש השנה ויום הכיפורים
סליחה ושינוי
בפרק זה יילמדו טקסטים העוסקים באפשרות הסליחה והשינוי בחיי הפרט וביחסים שבין אדם לזולת.
כמובן ,לנושא זה זיקה מיידית לחגי תשרי  -ראש השנה ויום הכיפורים ,אולם כאן נחרוג מן הדיון המיידי
בחגים אלו לעבר דיון עקרוני ויסודי באפשרות התיקון ,הסליחה והשינוי בעולמם של היחיד והחברה .בין
היתר נדון בשאלות מהי משמעות הסליחה; מהי חשיבותה במסגרת היחסים שבין אדם לזולתו; מהו שינוי;
האם הוא אפשרי; ומדוע הוא חשוב.

פרק שלישי  -יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
תרבות המחלוקת
יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל ,שמועדו יב בחשוון ,הולך ומתעצב כיום של חשבון נפש
לאומי הנוגע לתרבות המחלוקת במדינת ישראל .הפרק עוסק בנושא המחלוקת ותרבות המחלוקת מתוך
טקסטים מספרות חז"ל וממקורות קלאסיים אחרים .בין היתר נבחן שאלות כמו מהי מחלוקת חיובית ,ומהי
מחלוקת שאינה ראויה? מה חשיבותה של המחלוקת במסגרת חיים דמוקרטיים? מהו היחס הרצוי כלפי
סמכות? מהם גבולות הציות?

פרק רביעי  -חנוכה
גבורה
אחד הערכים הבולטים בחנוכה הוא התגברות המעטים על הרבים  -קומץ לוחמים בראשותם של מתתיהו
ובניו הצליחו לגבור על הצבא הסלווקי החזק והמיומן .החלשים ניצחו את החזקים; המעטים  -את הרבים.
בחינוכו של הדור הציוני הצעיר הפכה גבורת המכבים לסמל ראשון במעלה לערך הגבורה .זוהי ההזדמנות
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לבחון מהי גבורה ,ומי נחשב לגיבור .נברר כיצד מושג הגבורה משתנה במשך השנים ,כיצד באה הגבורה לידי
ביטוי ,ומהו ההבדל שבין גבורה פיזית לגבורה נפשית.

פרק חמישי  -עשרה בטבת ,יום הקדיש הכללי
חורבן ואבלות ,קדיש יתום
חורבן בית המקדש הראשון וחורבן בית המקדש השני הותירו רושם בַּל יימחה בהיסטוריה היהודית .החורבן,
שגרם לשבר דתי–רוחני עמוק בעם ,היה גם אסון לאומי ,שבעקבותיו נותקה האומה מארצה ויצאה לגלות
ארוכה .האירועים הללו הונצחו בזיכרון העממי בימי צום ,כמו עשרה בטבת ,שבעה עשר בתמוז ותשעה באב.
בימינו קיבל התאריך עשרה בטבת משמעות נוספת הקשורה לשואה :בתקופת השואה נרצחו בידי הנאצים
ושותפיהם שישה מיליונים מיהודי אירופה ,ובהם כמיליון וחצי ילדים .תאריך מותם של רבים מהם אינו
ידוע ,ועל כן נקבע יום עשרה בטבת ,שהוא יום צום ותענית שנקבע במקורו לזכר הטלת המצור על ירושלים,
גם כיום הקדיש הכללי  -יום שבו נאמרת תפילת קדיש לזכרם של הילדים ,הנשים והגברים שנרצחו בשואה,
אשר יום מותם אינו ידוע.
.הפרק יוקדש לעיסוק הן בנושא החורבן ובשאלת הרלבנטיות של האבלות על חורבן המקדש לימינו,
הן בנושא תפילת הקדיש  -תוכנה ורקעה.

פרק שישי  -יום זכויות האדם הבינלאומי
כבוד האדם
במסורת היהודית מגולמים ערכי זכויות האדם בביטויים 'כבוד האדם' או 'כבוד הבריות' [הנבראים] .הפגיעה
בכבוד האדם נתפסת בעולמה של היהדות בחומרה ,שכן המקור לזכויותיו נעוץ ברעיון היסוד של בריאת
האדם בצלם אלוהים.
יום זכויות האדם מצוין בעולם ב– 10בדצמבר ,לזכר היום שבו התקבלה באסיפה הכללית של האומות
המאוחדות בשנת ' 1948ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם'.
ביום זה מציינים את זכויות היסוד המגיעות לכל אדם .האמונה בזכויות האדם מבוססת על ערך כבוד האדם.
זכויות האדם אינן נובעות מבחירתה של חברה מסוימת להעניק לו אותן ,אלא מעצם כבודו האנושי.
מהו "כבודו של האדם"? מהן הזכויות הבסיסיות שלהן זכאים כל איש ואישה ,ילד וילדה מתוקף החובה לשמור
על כבוד האדם? מה מחייב אותנו ערך השמירה על צלם האדם וכבודו? בשאלות אלו ואחרות עוסק פרק זה.

פרק שביעי  -ט"ו בשבט
איכות הסביבה ,שימור לעומת פיתוח
מעבר לתכנים המסורתיים של ט"ו בשבט ,הקשורים להלכות התלויות בארץ ושצוינו באכילת פירות ארץ
ישראל ,ומעבר למנהג הנטיעות ,שחידשה התנועה הציונית במועד זה ,נוצק בשנים האחרונות תוכן חדש
בט"ו בשבט ,ערך הקשור בטיפוח התודעה הסביבתית.
פיתוחם המואץ של אזורים עירוניים וכפריים ושל כבישי הארץ מעורר שאלות רבות בדבר היחס בין ניצול
הטבע והסביבה לצורכי האדם לבין שימור ערכי הטבע והנוף .הפרק יוקדש לשאלה האם החברה צריכה
לוותר על נוחיותה בטווח הזמן המיידי כדי להגן על ערכי טבע שונים למען הדורות הבאים.

פרק שמיני  -יום המשפחה
בין הורים לילדים
במדינת ישראל חל יום המשפחה בל בשבט ,יום הולדתה של הנרייטה סֹאלד ,אֵם עליית הנוער.
יום זה שכונה בעבר 'יום האם' ,נקרא היום 'יום המשפחה'.
סביב מועד זה בחרנו להתמקד בנושא יחסי הורים וילדים .זהו נושא מורכב :מצד אחד ,נושאים ההורים
באחריות לגידול ילדיהם ולחינוכם ,ואך טבעי הדבר שיצפו מילדיהם לכבוד ולמשמעת .מצד שני ,מבקשים
הילדים שהגיעו לגיל הבגרות לפרוש כנפיים ולהיות עצמאים .כיצד ניתן לאזן בין ציפיות ההורים לבין
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הצרכים של ילדיהם? מהו היחס בין החובה לכבד את ההורים ובין זכויות הילד לביטוי עצמי? בשאלות אלו
ואחרות עוסק פרק זה.

פרק תשיעי  -פורים
גורלות ,מזלות ובחירה חופשית
חג הפורים נקרא על–שם הפור .לפי הגורל שהפיל המן ,נקבע יום י"ג באדר לביצוע מזימתו .אחת השאלות
המרכזיות של חג הפורים היא כיצד נקבע גורלנו  -בין שאנו עולים או יורדים ,בריאים או חולים ,חיים או
מתים ,ומהי מידת ההשפעה שלנו על המאורעות.
בפרק זה נברר מהו המזל או הגורל; מי ומה שולטים בגורלנו; והאמנם הגורל קבוע וגזור מראש או שהוא
נקבע על–פי מעשינו ורצוננו.

פרק עשירי  -פסח
חירות
בחג הפסח אנו מציינים את יציאתם של בני ישראל מעבדותם במצרים לחירות .רעיון זה מיוצג באחד
משמות החג  -חג החירות .רעיון החירות בא לידי ביטוי באופנים שונים ,בעיקר בליל הסדר .בלילה זה אנו
נזכרים בימי העבדות והשעבוד המרים במצרים ומעלים על נס את חשיבותה וערכה של החירות .בפרק
נעמוד על הזיקה שבין ליל הסדר ורעיון החירות ,על משמעותם של מושגי העבדות והחירות בימינו ועל
דרכים אפשריות לצאת מעבדות לחירות.

פרק אחד עשר  -ימי הזיכרון :יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום הזיכרון
לחללי מלחמות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
זיכרון השואה ,מזיכרון לעצמאות
מדי שנה מתייחדת מדינת ישראל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה עם זיכרון הנספים בה ,וביום הזיכרון לחללי
מלחמות ישראל עם הנופלים במערכות ישראל .לפרק זה שני חלקים :חלקו הראשון עוסק במשמעות הזיכרון
בכלל ובדרכי עיצובו ביום השואה בפרט :מדוע קיימים ימי זיכרון? מה משמעותו של זיכרון הנספים והנופלים
עבורנו? מה בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי?
החלק השני דן ביום הזיכרון לזכר חללי מערכות ישראל וביחס שבינו ליום העצמאות הסמוך לו .בפרק דיון
בשאלות שונות הנוגעות לשני הנושאים :מדוע חשוב שהקולקטיב יזכור בו–זמנית את הנופלים במערכות
ישראל ,ואין מסתפקים ביום זיכרון אישי–משפחתי לכל חלל וחלל? מדוע סמוכים העצב והזיכרון לשמחת
העצמאות?
העיסוק בשאלות הנוגעות לשני חלקי הפרק ייעשה בעזרת מקורות שונים המשמשים בטקסי הזיכרון לשואה
ולחללי צה"ל ,שיתוף הכיתה בזיכרונות האישיים ושילובם בזיכרון הכללי.

פרק שנים עשר  -יום העצמאות
הזיקה לארץ ישראל
יום העצמאות הוא החג הלאומי של מדינת ישראל ,והוא מציין את ההכרזה על הקמת המדינה.
במגילת העצמאות שקרא דוד בן–גוריון בטקס ההכרזה על מדינת ישראל  מוקדש חלק לקשר האמיץ שבין
עם ישראל לארצו .הזיקה בין העם היהודי לארץ ישראל עוברת כחוט השני בהיסטוריה היהודית .במאות
האחרונות הזין קשר עמוק זה את המעשה החלוצי של התנועה הציונית ,ששיאו בהקמת המדינה  .
עד כמה  מרכזית ארץ ישראל בתודעה ובמעשה של העם היהודי?  כיצד השפיעה תודעה זו על אופייה של
המדינה? בשאלות אלו ואחרות ידון פרק זה.
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פרק שלושה עשר  -שבועות
חסד
לפי המסורת היהודית נקשר חג השבועות עם מגילת רות ,שיש המכנים אותה גם 'מגילת החסד' .החסד הוא
אחד הערכים המרכזיים בעולם היהודי .בחרנו אפוא לעסוק בפרק זה בגמילות חסדים.
בין היתר ידונו בפרק השאלות :מהי מידת החסד? מדוע נחשב ערך זה מרכזי כל כך במסורת היהודית? כיצד
באה לביטוי מידת החסד בחברה של ימינו?

פרק ארבעה עשר  -ט"ו באב
אהבה ונאמנות
באמצע הקיץ ,ביום ט"ו באב ,נהגו יהודים בעבר לקיים חגיגת מחולות ושידוכין .הבנות היו לובשות שמלות
לבנות פשוטות ויוצאות לרקוד בכרמים .בזמן הגלות ,נזנח ונשכח מעמדו של החג .לאחר כינון המדינה חודש
מעמדו של יום זה כ'חג האהבה' ,והוא מצוין בדרכים שונות.
נושא האהבה יעמוד אפוא במרכזו של הפרק :מהי אהבה אמיתית ,ומהי אהבה כוזבת? מה ההבדל בין אהבה
לתשוקה? כיצד משמרים ומחזקים את רגש האהבה? ולבסוף ,האם תיתכן אהבה ללא נאמנות?

 .4תיאור חלקי יחידת הלימוד
לכל אחד מפרקי הספר מבנה דומה ,המכיל פתיחה לחג ,פתיחה לערך ,סיפור מרכזי והרחבה מזווית שונה.
בנוסף לכך ,משולבים במהלך היחידות השונות חלונות מידע המרחיבים ומסייעים בהבנת התכנים.

 .אפתיחה לחג
כל פרק נפתח בעמוד שער המציג את תמצית תוכנו של היום הנידון בו .בסקירה זו מודגש החיבור שבין
הערך הנלמד לתוכן החג ,סמליו וטקסיו.

 .בפתיחה לערך
הפתיחה השנייה נוגעת ישירות לערך הנלמד ,והיא מהווה הזדמנות להעלות נקודות ושאלות מרכזיות
הנוגעות לנושא הנדון בפרק גופו .לפתיחה אופי חווייתי ויצירתי (שיר ,תמונות ולעתים סיפור) ,המהווה מצע
נוח ואטרקטיבי ללימוד הטקסטים שבפרק.

 .גסיפור
במרכז הפרק מובא סיפור מרכזי ,מתוך עולם האגדה של חז"ל או מעולמה של החסידות ,המתייחס לערך
שבו ממוקד הפרק .בחרנו בז'אנר הסיפורי ,מאחר שהוא מעורר עניין גדול יותר מטקסטים הגותיים ,וכן
מכיוון שהוא פתוח לפרשנויות שונות ומאפשר התפתחות רעיוניות בכיוונים שונים .כל הסיפורים עברו
עיבוד והותאמו בלשונם להבנת התלמידים תוך ניסיון לשמר את אופיה של שפת המקור.

 .דמזווית אחרת
חלק זה משמש הרחבה לנושא ,ובו מובא מגוון מקורות ספרותיים המתמודדים עם אותו ערך מזוויות
אחרות .מקורות אלו כוללים ציטוטים נוספים מהמקרא ,מספרות חז"ל ,מספרות העיון והפסיקה ,סיפורי
חסידים וכן קטעי שירה וספרות מודרניים .חלק זה מביא זוויות ראיה רבות מעבר לזווית הראיה המשתקפת
מן הסיפור המרכזי.
בסופה של כל הרחבה משימת סיכום יצירתית ,המזמנת חזרה ואינטגרציה של כל החומר הנלמד.
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 .החלונות מידע
לכל אורכו של הספר פזורים חלונות מידע ,בהם תמצאו מידע על האישים ועל המושגים השונים המוזכרים
בו( .כדי להקל על ההתמצאות ,הוספנו בסוף הספר אינדקס הכולל את ההרחבות) .אנו מאמינים שהמפגש
עם אישים ומושגים אלו בהקשרם של הסיפורים והרעיונות המובאים משמם או המתייחסים אליהם,
יאפשר הטמעה טבעית שלהם בעולמם התרבותי של התלמידים .בנוסף לכך ,במדריך למורה תוכלו למצוא גם
הרחבות שלא נכנסו לספר.

 .ושאלות הבנה ומשימות
לצד המקורות שאלות מסוגים שונים :שאלות הבנה המסייעות לתלמיד בהבנת התוכן או הרעיון שבטקסט
ושאלות שמטרתן לעודד נקיטת עמדה עצמאית של התלמיד כלפי הטקסט או כלפי הערך שעולה ממנו.
בחלק הסיפורי מוצגות שאלות ההבנה לצד הטקסט בסמוך למשפט או הפיסקה שאליהם הן מתייחסות.
בחלק ההרחבה מובאות השאלות לאחר המקורות.
בנוסף לשאלות ההבנה ,פזורות בחלקיה השונים של התוכנית משימות .כאשר מופיעות משימות אלו
בתחילת הפרק ,הן מיועדות לגרות את המחשבה ולעורר אותה לקראת לימוד התכנים; כשהן מופיעות
בהמשכו  -יהיה בהן כדי להעמיק את הבנת הסיפור או ליצור אינטגרציה בין המקורות והנושאים השונים
שנלמדו .השתדלנו לגוון את אופי המשימות ,כך שיותאמו לתלמידים בעלי אינטליגנציות שונות.

 .5דרכי ההוראה והלמידה
הלימוד בספר זה מזמן סוגים שונים ומגוונים של דרכי הוראה ואופני התערבות שונים של המורה.
הספר מיועד לתלמידים ,אך כמובן נותר למורים תפקיד מרכזי בתהליך הלמידה .היכן להתערב וכיצד -
הדבר נתון לשיקול דעתו של כל מורה .ניתן לשלב בין הוראה פרונטלית ללימוד עצמי או לבחור באחת
מהאפשרויות בלבד.
 -כל הסיפורים מאפשרים למידה בחברותות על בסיס השאלות שלצדם.

 .איצירת זיקה בין החג והערך
לפתיחתו של כל פרק ,העוסקת בתכני החג וסמליו מספר מטרות:
 רענון תכני החג
 לימוד מקורות החג
 העמקה בזיקה שבין מקורות החג וסמליו לבין הרעיונות והערכים שמאחוריהם.
חשוב לציין שאין החוברת עוסקת בתכנים הספציפיים של החגים ,אלא היא מתמקדת בערך מסוים שיש לו
זיקה פנימית חזקה לחג.
מומלץ מאוד להתמקד בזיקה שבין המשמעות הסמלית של החג לבין הערך הנלמד בחוברת .ואולם ,מידת
ההעמקה ומשך הזמן שיש להקדיש לחלק זה נתונה לשיקול דעתו של המורה בהתאם לרמת הידע של
הכיתה באשר לתכני החג.
על מנת להקל על המורים צירפנו במדריך למורה (בחלק מהפרקים) דף עבודה לתלמיד ,המקשר
בין המבוא העוסק בחג לבין הערך הנלמד בפרק .דף עבודה זה מבוסס על דף הפתיחה העוסק בחג,
ובמידת הצורך הוספנו פסוקים או מקורות המסבירים את הקשר בין החג לבין הערך שבחרנו לעסוק
בו .מומלץ להשתמש בדף כשיעורי בית שיכינו את התלמידים לקראת לימוד הפרק .אין צורך להקדיש
לכך יותר ממחצית השיעור.
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 .בהשימוש בשאלות ובמשימות
השאלות והמשימות מטרתן להרחיב את זווית הראיה של התלמידים ואת הדיון בינם לבין עצמם ובינם לבין
הטקסטים.
השאלות מיועדות לחידוד הבנת הנקרא והבנת המשמעות ,ומאפשרות לתלמידים לפגוש במשמעויות
נוספות ,תוך כדי השלמת הפערים המצויים בסיפורים עצמם ,תוך כדי עימות הסיפורים עם המציאות
העכשווית ומתוך ההשוואה בין הטקסטים השונים.
המשימות מגוונות את דרכי ההוראה .ניתן למלא אותן בהרכבים שונים :בעבודה אישית ,בקבוצת תלמידים
או במליאת הכיתה.
במשימות אחדות שותפה גם הקהילה .השאלונים מופנים אל ההורים ,המשפחה המורחבת ,ואף אל מוסדות
כלל–ארציים .משימות אלו מכוונות להרחבת מעגל התודעה של התלמיד ,ואף להנעתו למעשה.
הרחבה של חלק מהמשימות מאפשרת למידה מרוכזת ,פעילה וחווייתית בערבי חגים ,טרם היציאה
לחופשות.

 .געבודה שיתופית ('חברותות')
חברותא היא צורת לימוד מסורתית ,שנהגה בבתי המדרש לדורותיהם .הספר מאפשר להתאים מחדש
כלי זה לכיתה של ימינו .ניתן ללמוד כל סיפור מרכזי בחברותות תוך שימוש בשאלות המלוות את הסיפור.
השאלות מסייעות לתלמיד להתמודד עם הבנת הטקסט ,ובאמצעותן תוכל הלמידה השיתופית להרחיב
את זוויות הראיה של כלל הקבוצה .כדאי להמליץ לתלמידים הלומדים בחברותות לאסוף תחילה את מירב
התשובות לכל שאלה ,ולאחר מכן לבדוק אם יגיעו להסכמה לגבי התשובה הטובה ביותר בעיניהם .צורת
לימוד זו מרחיבה את עולמם של התלמידים ומאפשרת שיח פתוח בינם לבין עצמם ובינם לבין המקורות
שלפניהם.

 .דיצירת קישורים על–ידי המורה
למורה מקום מרכזי בהורא .המורה מציג את הדילמות ויוצר את ההקשרים בין הרקע למועד והמקורות
שבפרק לבין הסיפור המרכזי למקורות שבחר ללמד מתוך הפרק ,וכמובן את החיבור בין המקורות לבין
עולמו של התלמיד ,הווי הכיתה והאווירה בבית הספר .אין ספק שרק קישור טוב בין המקורות של הספר
לבין עולמו של התלמיד יאפשר הפנמה משמעותית של ערכים.

 .השיחות ודיונים
הספר מזמן דיונים רבים על דילמות הנוצרות מתוך התנגשות בין ערכים .חשוב לנהל דיונים אלו בכיתה.
כדאי לזכור שכל דיון בשאלות הרלבנטיות לחיי התלמידים עשוי לעורר סערה בכיתה .אין לוותר על הדיון
בשאלות אלו מתוך החשש מכך; כדאי לתת את הדעת כיצד לנווט אותו .כך למשל:
מומלץ לנהל את הדיונים קודם בחברותות ואחר כך במליאת הכיתה.
מומלץ שהתלמידים ירשמו את המסקנות שעלו בחברותות ויקריאו אותן במליאת הכיתה.
מומלץ לבקש מהתלמידים להציג עמדות מנוגדות.
שימו לב! מרבית משימות הסיכום מחייבות דיון כיתתי .לאחר שהמשימה תסתיים יקשר הדיון בכיתה בין
משימת הסיכום ושאר חלקי הפרק.

 .ושימוש בתמונות ואיורים
בספר תמונות ואיורים רבים .אנו ממליצים לכם לשלב במסגרת לימוד הפרקים גם מדרשי תמונה .כדאי
לפתוח כל מדרש תמונה בשאלה אם התמונה מתאימה למקור ובמה ,ולאחר מכן לברר את יתרונו של
הביטוי הוויזואלי שבתמונה על הביטוי המילולי בטקסט.
אפשר לבקש מהתלמידים להציע כותרת משלהם לתמונה או לאיור ,וכך לחבר אותם לערך הנלמד .לחלק
מהתמונות מצורפות שאלות .שאלות אלו נוגעות לצד התוכני בלבד ואינן עוסקות בצד האמנותי של התמונה.
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מומלץ להשמיע את השיר או לשיר את מילותיו יחד עם התלמידים.
לאחר השמעת השיר ניתן לדון בשאלות:
 מה ,לדעתכם ,ביקשו אנשי כפר טודרא לנטוע בלב התלמיד החדש?
 כיצד הייתם רוצים שייראה יומכם הראשון בבית הספר?
 מהן הציפיות של המחנכים והמורים מהתלמידים בפתח שנת הלימודים?
 מהן הציפיות של התלמידים מהמורים ומבית הספר לקראת שנת הלימודים הקרובה?
 אילו חששות מקננים בקרב המורים והתלמידים בפתח שנת הלימודים?
 מה צריכים לעשות כלל השותפים בתהליך החינוכי  -מורים ,תלמידים וצוות בית הספר כדי להפוך את
השהות והלמידה בבית הספר לחוויה חיובית ומשמעותית?
בשיר 'אצלנו בכפר טודרא' מתואר טקס חניכה של הילד הצעיר בכניסתו אל עולם הלימוד .המנהג ללקק את
הדבש מעל גבי האותיות ,יוצר קשר בין הלימוד לבין מתיקות ושמחה בתודעתו של הילד.
אף–על–פי שהשיר עוסק בילד המתחיל את לימודיו בבית הספר ,ניתן להשתמש בו כמנוף לדיון בשאלות
ובחששות המטרידים גם ילדים גדולים יותר .למידה כרוכה במשמעת ,בעבודה מאומצת ובהתמודדות עם
מסגרת המחייבת עמידה במטלות .ילדים נוטים לזהות לעתים קרובות את הלמידה בכלל ואת מוסד בית
הספר בפרט כגורמים שליליים שנכפו עליהם ,ושמהם הם מבקשים להתנער.
אחד האתגרים הגדולים הניצבים בפני מחנכים ומורים הוא מציאת הדרכים להפיכת התהליך החינוכי
והלימודי לחוויה משמעותית ופיתוח מוטיבציה פנימית אצל התלמיד לשם מימוש הכוחות והכשרונות
החבויים בו.
בפרק שלפניכם נלבן באמצעות מקורות מגוונים את השאלות הרבות שהתעוררו בדיון הפתיחה.
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כוחו של רצון
פתיחה
ר' עקיבא לא זכה לחינוך פורמאלי מסודר בילדותו .בגיל ארבעים עדיין לא רכש השכלה בסיסית :הוא לא
ידע קרוא וכתוב ,ובוודאי היה חסר ידע מינימאלי במקרא ,במשנה ובתלמוד .המשפט "בן ארבעים שנה היה
ולא שנה [למד] כלום" ,הפותח את הסיפור ,מעורר שאלות שונות:
 כמו בשיר "חמש שנים על מיכאל" ,גם בסיפור שלנו מובלעת ההנחה כאילו מחוץ לבית הספר לא
לומדים דבר .האם עמדה זו מוצדקת?
 מה ניתן ללמוד מחוץ לבית הספר  -בחיק המשפחה ,בחברה ,באמצעות חברים וכדומה?
 אילו תכנים ומיומנויות לומדים דווקא בבית הספר?
 מהם התפקידים העיקריים של בית הספר בתחום החינוכי ,הערכי ,הלימודי והחברתי?
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תמונה שנייה  -להתחיל מאל"ף בי"ת
כדי להתחיל במשימה שקבע לעצמו  -לימוד של פרשה אחת מן התורה ,נכנס ר' עקיבא לבית ספר של
ילדים קטנים ,והוא מתחיל ללמוד קרוא וכתוב .כמו המים השוחקים אט אט את האבן ,לומד ר' עקיבא
קריאה וכתיבה ,לאחר מכן את ספר הקריאה הראשון  -חומש 'ויקרא' ,ולבסוף את כל התורה כולה.
באחת התמונות המרגשות בסיפור זה מתואר ר' עקיבא הלומד מבנו את תורת הקריאה והכתיבה .דומה
.שהיה על ר' עקיבא לגייס את כל כוחות הנפש כדי להתגבר על הקשיים הנפשיים והשכליים הדרושים
לאדם מבוגר  -אב לילדים  -לשבת בין תינוקות של בית רבן וללמוד עמהם ומהם תורה.
מאמציו הכבירים של ר' עקיבא עשו את שלהם ,ובזמן קצר הוא הצליח ללמוד את כל התורה.
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תמונה ראשונה ' -אבנים שחקו מים'
בגיל ארבעים עומד עקיבא ַהּבּור מול באר המים ותוהה מהו הכוח הכביר שהצליח לשחוק את אבני הבאר
הקשות? תשובה הוא מקבל מהאנשים שעמדו בקרבת מקום :אי אתה קורא (אינך יודע את הכתוב)" :אבנים
שחקו מים" (איוב יד ,יט)  -המים הם ששחקו את האבן .המים מסמלים בתמונה זו את המאמץ העקבי,
האטי ,הסבלני והמתמשך .לעומתם מסמל הסלע הקשה את הקשיים העצומים שבדרך .התבוננות בתהליך
שחיקת הסלע על–ידי המים מסייעת לר' עקיבא להגיע למסקנה ,שלפיה ,כשם שהמים יכלו לסלע ,כך יגברו
מאמציו הפנימיים על הקשיים והחששות הכרוכים בלימוד בגיל מבוגר כשלו .כמו המים ששחקו סלע ,גם ר'
עקיבא מחליט להתחיל את דרכו הלימודית בצעד קטן " -אלך ואלמד פרשה אחת".
שאלות למחשבה:
 מה ,לדעתכם ,מנע מר' עקיבא את האפשרות ללמוד עד לגיל ארבעים?
 מה ניתן ללמוד על אישיותו של ר' עקיבא מדרך התבוננותו על המים ששחקו אבן? (סקרן ,ערני ,תאב ידע וכדומה)

שאלות למחשבה:
 אילו קשיים עומדים בפני אדם מבוגר המבקש להתחיל ללמוד אל"ף בי"ת?
 אילו תכונות נדרשו לר' עקיבא כדי להתגבר על המכשולים שבדרך?
 ר' עקיבא למד מבנו קרוא וכתוב .מה ,לדעתכם ,למד בנו של ר' עקיבא מאביו?
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תמונה שלישית  -התלמיד שלימד את מוריו
לאחר שהשלים ר' עקיבא את השכלתו הבסיסית בבית הספר למתחילים ולמד את כל התורה ,הגיע לשלב
ה'לימודים המתקדמים' אצל שני החכמים הגדולים שבדור  -ר' אליעזר ור' יהושע.
כמו בתמונה הראשונה ,גם כאן אין ר' עקיבא מפסיק לשאול ,להטיל ספק ולגלות סקרנות לגבי כל פרט
ופרט  -גדול כקטן .שום הלכה שנלמדה איננה מתקבלת על דעתו כמובנת מאליה .כל פרט נתון בספק ,פתוח
לשאלה וטעון ליבון ובירור יסודיים .בתוך כך ,הוא מצליח לגלות שגיאות בשיעור שלמד מרבותיו ומצליח
לתקן את שגיאותיהם.
שאלות למחשבה:
 אילו תכונות שגילה ר' עקיבא בתחילת דרכו ,סייעו לו להפוך לאחד מגדולי החכמים בדורו?
 לכל דור ולכל גיל קשיים ואתגרים משלו .מה יכולים תלמידים צעירים בימינו ללמוד מסיפורו של ר' עקיבא?
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מש י מ ה
במשימה ,מתבקשים התלמידים 'להיכנס לנעליהם' של מוריו של ר' עקיבא ,ולהעריך את הישגי התלמיד
עקיבא ,כפי שהם משתקפים לאורך הסיפור .המשימה באה לחדד את התובנות העולות מן הסיפור ביחס
לתכונות של התלמיד ,למאמצים שהוא משקיע ולאחריותו כלפי הצלחתו והישגיו הלימודיים.
פרק ראשון :תחילת שנת הלימודים

ע מ ו ד

17

מזווית אחרת  -לומדים ומלמדים
מתי כדאי ללמוד
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בניגוד לר' עקיבא ,אלישע בן אבויה אינו ממליץ להתחיל לימודים בגיל מבוגר .לדבריו ,דומה ההבדל בין הלומד
בגיל צעיר לבין הלומד בגיל מבוגר להבדל שבין כתיבה על נייר חדש לבין כתיבה על נייר מחוק .הלומד צעיר
דומה לדיו כתובה על נייר חדש הנספגת היטב ,עד שלא ניתן למחוק אותה .לעומת זאת ,הלומד מבוגר דומה
לדיו הכתובה על נייר מחוק ואינה ניכרת היטב .לימודים בגיל צעיר נחקקים היטב בזיכרון ואינם נשכחים
במהירות ,ואילו בגיל מבוגר מתעמעמים כושר הזיכרון וחריפות השכל ,ויש בכך כדי לפגום באיכות הלמידה.

ארבעה תלמידים
המשנה מתארת ארבע תכונות של תלמידים המשולים לארבעה מאביזרי המטבח :ספוג ,נפה ,משפך ומשמרת
(מסננת המפרידה בין היין והשמרים) .תכונותיהם של שני סוגי התלמידים הראשונים  -חיוביות :התלמיד
הנמשל לספוג זוכר את כל מה שלמד ואינו מאבד דבר ,כמו הספוג הסופג הכול ללא אבחנה .התלמיד הנמשל
לנפה יודע לברור את הדברים שראוי לזכור ואינו משמר בתודעתו את הפסולת שלמד ממוריו.
לפי הסדר שבו מובאים שני התלמידים ,אפשר שהתלמיד הדומה לספוג עדיף בעיני המשנה על פני זה
הדומה לנפה .אולם ניתן לערער על אפשרות זו ולטעון שתלמיד בעל ביקורת עצמית ,המסוגל להבחין בין
עיקר וטפל עדיף על פני זה שאינו מפעיל שיקול דעת וקולט הכול.
לעומת שני הטיפוסים הראשונים ,נחשבים התלמידים הדומים למשפך ולמשמרת כתלמידים גרועים:
התלמיד הדומה למשפך אינו זוכר דבר ,ואילו חברו ,הדומה למשמרת גרוע ממנו  -הוא זוכר רק את הדברים
הרעים ששמע ממוריו.
המשנה נוקטת בדימויים סטריאוטיפיים של תלמידים .בימינו ,בעידן ה'אינטליגנציות המרובות' אנו
מתייחסים אל ציבור התלמידים בצורה מורכבת יותר .כך למשל ,תלמיד מסויים עשוי להתאים לדימוי
המשפך במתמטיקה ,אולם כישוריו בתחום הציור יתאימו לדימוי הנפה ,וכך הלאה.
ניתן לבחון באמצעות ארבעת הדימויים שבמשנה את הכישורים והיכולות החזקים והחלשים של כל תלמיד
במקצועות השונים .ניתן לעשות זאת באמצעות הטבלה הבאה:
המקצוע

ספוג

נפה

משפך

משמרת

ספרות
מתמטיקה
אנגלית
מדעים
חינוך גופני
מקרא
גיאוגרפיה
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באמצעות הפתגמים אנו מבקשים לעודד את התלמידים להשתתף בתהליך החינוכי והלימודי .חמשת
הפתגמים מייצגים גישות שונות להוראה ,המטילות את האחריות על התלמיד ,על המורה או על שניהם גם
יחד:
"אין אדם לומד אלא ממקום שלבו חפץ" - .למידה אמיתית ומשמעותית תיתכן רק כאשר המוטיבציה
ללימוד באה מתוכו .התלמיד יתפתח בצורה הטובה ביותר בתחום שאליו הוא נמשך.
"לא הביישן למד ,ולא הקפדן מלמד" - .הפתגם פונה אל שני השותפים בתהליך הלימודי  -התלמיד והמורה.
תלמיד הביישן לא יתאמץ; הוא יישאר פסיבי ולא יגלה נכונות להתקדם ולהתפתח.וגם מורה קפדן ומחמיר,
שאינו מגלה רגישות כלפי תלמידיו ואינו מתאמץ לקרב ולעניין אותם לא ישיג תוצאות חינוכיות ולימודיות
בנות קיימא.
"אשרי תלמיד שרבו מודה לו" - .הפתגם משבח מורה המודה בטעותו ,והמקשיב לתלמידו מתוך פתיחות.
תלמיד שיש לו מורה מסוג זה  -הריהו מאושר!
"איזהו חכם?  -הלומד מכל אדם" - .המפתח לחוכמה אמיתית הוא ההיפתחות אל כל אדם  -גדול כקטן.
"חנוך לנער על פי דרכו" - .הנחייה למורה להתאים את שיטת הלמידה לנטיות הטבעיות של כל אחד
מתלמידיו.
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אחד המפתחות להתפתחות אישית ולימודית טמון בחשיבה עצמית וביקורתית .כמו בסיפור על ר' עקיבא,
ממליץ ר' חיים מוולוז'ין בפני תלמידו שלא יקבל את דברי הרב כמובנים מאליהם ,ולקבל את האמת ממי
שאמרה .עם זאת הוא מדגיש שיש להבחין בין ביקורת לחוצפה .על התלמיד הצעיר לדעת שלפניו עומד אדם
המבוגר ממנו בשנים ,בידע ובניסיון ,ועל כן עליו להפוך בדבריו היטב לפני שהוא מבטלם.

בית ספר לחיות
הסיפור המשעשע על בית הספר לחיות הוא משל המתייחס לבית הספר של בני האדם .כמו בבית הספר
לחיות ,גם בבתי הספר האנושיים מלמדים את כל המקצועות לכל התלמידים .וכמו החיות ,גם אצל בני
האדם הצעירים יש המיטיבים לרוץ אך גרועים בחשבון ,המצטיינים באנגלית אך מתקשים בתנ"ך ,המכורים
למוסיקה אך שונאים גיאוגרפיה ,וכך הלאה .ניתן לבחון באמצעות הקטע מה יכולים בני האדם ללמוד
מהצלחתו של הצלופח  -האם הצלחתו פירושה בינוניות? האם כדאי לוותר על אחד התחומים ,כדי להשיג
תוצאות טובות יותר בתחום אחר?

«¡ª«« ª©¨©¥

מורה פעמון
בתקופתנו רווחת הסיסמה הפופוליסטית "אין תלמיד גרוע .יש רק מורים גרועים" .למרות האמת שבמשפט זה
אין להסיר את האחריות לתהליך הלימודי גם מהתלמיד ,כפי שמובלט בסיפור האחרון שבפרק .משל הפעמון
ממחיש זאת היטב :מורה הזן מציע לתלמידו להתייחס אליו כמו פעמון .ככל שיתאמץ הנוקש ויקיש חזק יותר,
יפיק הפעמון צליל חזק יותר .והנמשל ברור :ככל שהתלמיד ידרוש מהמורה יותר  -כן יפיק לעצמו יותר.
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משימת הסיכום מציעה לקיים מפגשים דמיוניים בין הדמויות השונות שפגשנו בפרק :הילד מכפר טודרא ,ר'
עקיבא ,התלמיד הצעיר והמבוגר ,שהוזכרו בדברי אלישע בן אבויה ,ארבעה סוגי התלמידים שנמשלו לספוג,
נפה ,משפך ומשמרת ,שהוזכרו באבות דר' נתן ,התלמיד הביקורתי בקטע מאת ר' חיים מוולוז'ין ,החיות
השונות מבית הספר לחיות ותלמיד הזן.
באמצעות המשימה יוכלו התלמידים ליצור אינטגרציה בין תובנות שונות מתוך המקורות שהובאו בפרק,
הנוגעות למקומו של התלמיד בתהליך הלימודי.
מומלץ לאפשר מגוון רחב של דרכי הבעה :ציור ,כתיבה או אפילו דרמה על–מנת להביא לידי ביטוי את
הכישורים והיכולות המגוונים של התלמידים בכיתה .ניתן לחשוף את התוצרים במסגרת תערוכה כיתתית או
בדיון .ניתן להציע לתלמידים לבצע את המשימות בקבוצות עבודה ,לפי אמצעי ההבעה השונים.

«¡ª«« ª©¨©¥

פרק ראשון :תחילת שנת הלימודים
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פרק שני

ראש השנה ויום הכיפורים
סליחה ושינוי
הפרק שלפניכם שונה במתכונתו מיתר פרקי הספר ,והוא מתייחס לשני נושאים  -סליחה ושינוי .בשל
מרכזיותם של הימים הנוראים בלוח השנה העברי החלטנו שהפרק העוסק בהם יכיל יותר מערך אחד.
בפרק פתיחה אחת ,סיפור אחד ושתי הרחבות .עניינה של הפתיחה שלפניכם ממוקד בערך הסליחה ,אולם
הוא נוגע בהחלט גם בערך השני שנדון בפרק  -שינוי.
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(סיפור ללא שם)
כדאי להקריא את הסיפור בכיתה ולאחר מכן לדון בנקודות הבאות:
 מה חשיבותה של הנכונות להשתנות?
 האם אנו יכולים לראות את טעויותינו לבד או שאנחנו זקוקים לעצה מִבוגר  -אב ,מורה או מדריך?
 מהן מגבלותיה של בקשת הסליחה?
 האם למרות המגבלות ראוי לבקש סליחה?

 l©¥¢ª«£§«ª¡¥



T¢ª«ªTw
T¢«Tw
`©«§««©¡£
«©`¡¨«©«`
`¡`«ª¡ª©ª©¢



«¡¡ª¨©£¡ª qª«^¡ª«ª£©§ª©¡«q©©_££¥
 `«ª«¡««¡«¡ª¢«ª¨^ª¥¡ ª«ª£
q¢ª¨¡ª¨£¥£l¡ª¢«£¡«¡ª«ª£«¢¡¡¡¡¥ª¨©¥
§©q««¡«ª¡q§¢

cj

סליחה

©¥¡ªª©¡ª¨©¥

הסיפור דן בנער הפוגע בכל חבריו .האב ,שנתבקש על–ידי הנער לעזור לו ,אינו שולף עצות מן השרוול .בדרך
שמציע לו אביו יוכל הבן להשתנות ,להבין את המציאות ולראות את מגבלות השינוי והסליחה.
קשה מאד לחולל שינוי בעצמנו .רובנו זקוקים למדריך שיפתח בפנינו זוויות ראייה חדשות ,שיאפשרו לנו
להבין את תהליך השינוי ואת משמעותו .האב מסייע לבנו לא רק לתקן את דרכיו ,אלא גם להגיע לתובנה
שאין אפשרות למחוק את העבר ,שהחרטה והסליחה לא יביאו לשינוי מוחלט ,שהצלקת מהעבר תמשיך
להתקיים ,ולכן חשוב כל כך לחשוב לפני מעשה .ברם ,אין ספק שטובה צלקת של פצע שנרפא ,מפצע שותת
דם .על כן ראוי להשתדל להימנע מראש מפגיעה בזולת ,ורק אם שגינו במעשינו ופגענו בזולת  -נבקש
סליחה מתוך הידיעה שהדברים לא יחזרו לקדמותם.
גם בסיפור חז"ל על המכוער  -הסיפור המרכזי בפרק  -נידונות מגבלותיה של הסליחה.
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בפתיחת האגדה ובסיומה נאמר הפתגם" :לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז" .אפשר לדון
במשמעות הפתגם בפתיחת ההוראה או בסיומה.
את הדיון בפתגם כדאי לפתוח בקונוטציה שיש לארז ולקנה במקרא :לארז קונוטציה חיובית במקרא ,כפי
שניתן לראות בפסוקים הללוֶ " :אּתֵן ּבַּמְִדּבָר ֶארֶז ִׁשּטָה וַהֲַדס וְעֵץ ָׁשמֶן ָאׂשִים ּבָ ֲערָבָה ְּברֹוׁש ּתְִדהָר ּו ְת ַאּׁשּור
י ַ ְחּדָו" (ישעיהו פרק מא ,פסוק יט) ,וכן " ַצּדִיק ּכַ ָּתמָר י ִ ְפרָח ּכְ ֶארֶז ּבַּלְבָנֹון י ִ ְׂשּג ֶה" (תהלים פרק צב ,פסוק יג).
לעומת זאת ,לקנה קונוטציה שלילית" :וְיְָדעּו ּכָל י ֹ ְׁשבֵי ִמ ְצרַי ִם ּכִי ֲאנ ִי ה' יַעַן ֱהיֹותָם ִמ ְׁש ֶענ ֶת ָקנ ֶה לְבֵית י ִ ְׂשרָאֵל"
(יחזקאל פרק כט ,פסוק ו) ,וכן " ִהּנ ֵה בָ ַט ְח ָּת עַל ִמ ְׁש ֶענ ֶת ַה ָּקנ ֶה ָהרָצּוץ ַהּז ֶה עַל ִמ ְצרַי ִם ֲאׁשֶר י ִ ָּס ֵמךְ אִיׁש ָעלָיו
ּובָא ְבכַּפֹו ּונ ְָקבָּה ּכֵן ַּפרְעֹה ֶמלֶךְ ִמ ְצרַי ִם לְכָל הַּב ֹ ְטחִים ָעלָיו" (ישעיהו פרק לו ,פסוק ו).
הפתגם שמופיע בסיפורנו ,משקף היפוך משמעות .הקנה הוא החיובי ,שכן מעיד על גמישות וסובלנות,
ולעומת זאת ,הארז מייצג נוקשות ועקשנות.
לאחר הבנת הפתגם ,רצוי לדון בשאלות אם אמנם לעולם ראוי שאדם יהיה "רך כקנה"? מתי ראוי שיעמוד
אדם על דעתו?
כאמור ,ניתן לפתוח בדיון זה את העיסוק באגדה ,ואפשר גם לסיים בו.
לשם הנוחיות ננתח את הסיפור לאחר שנחלקו לשלושה חלקים:
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חלק א  -הפגיעה העלבון ובקשת סליחה
הפתיחה ארוכה יחסית לאגדות חז"ל ,יש בה מידע רב על ר' שמעון בן ר' אלעזר :הוא מגיע מבית–המדרש
כשהוא רוכב על החמור להנאתו; הנוף סביב יפה ,מצב רוחו טוב ,והסיבה  -מפני שלמד תורה .בוודאי
הצליחו ענייניו באותו יום בבית–המדרש ,והוא הציג קושייה כראוי או פירק סוגייה באופן מרשים .אפשר
להשוות את מצב רוחו לקבלת ציון גבוה מאוד במבחן החשוב לתלמיד.
ר' שמעון פוגש באדם שהיה "מכוער ביותר"; בני אדם נוטים לעצום עיניהם ,או להסיט את המבט לכיוון
אחר ,כאשר לעולמם המסודר נכנס מראה דוחה .יש בכיעור כדי להטריד ולעורר אי–שקט בעינינו .יש במכוער
כדי לערער את עולמו השלו והשמח של החכם
ר' שמעון בן ר' אלעזר אינו מחזיר לו שלום ,ועולב באיש שלושה עלבונות נוספים :א .הוא מציין את מראהו
החיצוני .ב .הוא מקשר בין מראהו החיצוני לבין פנימיותו באמצעות הקבלה ביניהם באמצעות הביטוי 'ריקה'.
ג .הוא רואה בו נציג של כל בני עירו ,ובהכללה זו הוא מעליב גם אותם.
תשובתו של המכוער מפתיעה ,משום שאחרי ׁשֶּכונה 'ריקה' ,הקורא אינו מצפה לתשובה חריפה מצדו .הוא
מניח כי בהיותו פגוע ישפיל את רוחו וישתוק או ימלמל דבר מה .בניגוד לציפיית הקורא מעמיד האיש
הפגוע על לא עוול בכפו ,את הפוגע על סבלו .הוא שולח את ר' שמעון אל ה'אומן' שיצר אותו ,כלומר אל
ההקדוש ברוך הוא .ר' שמעון יוצא מבית–המדרש ,מקום לימוד תורת האל ,ונשלח על ידי האיש המכוער
להתלונן לפני אותו אל.
החכם מבין מיד את חטאו ,ומיד לאחר מכן הוא מתחרט ופועל באופן מוחשי לפיוס הנפגע .הוא אינו
מסתפק בעמידה מולו ,אלא משפיל עצמו ורק אז ,מבקש ממנו מחילה .תחילה הוא יורד מן החמור ,משום
שאיננו יכול לבקש מחילה ,כשהוא גבוה מהנעלב .בשלב הבא הוא משתטח על פני האדמה לפני האיש; כאן
המקום לאפשר לתלמידים לספר על הקושי בבקשת סליחה .הם יכולים לספר מניסיונם או מנסיונם של
אחרים.
המכוער נעלב מאוד ,ואינו מוחל לו .האם אתם מצדיקים אותו? ניתן לפתח שיחה על עלבונות שקשה לסלוח
להם ,ועל ההרגשה שלעתים ביטויי הסליחה אינם אלא מס שפתיים .זה המקום לחדד את משמעותו של
הסירוב לסלוח ,תוך שימוש בדברי הרמב"ם המובאים בהרחבה שאחרי הסיפור (צו פיוס).
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חלק ב  -ה'מכוער' מתקשה לסלוח
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בשלב זה יכול המורה לספר כי ר' שמעון הלך אחרי האיש המכוער ,עד שהגיעו לעירו של האחרון.
ר' שמעון בן אלעזר "מטייל אחריו" .החכם מבין שהפגיעה כאן עמוקה ביותר ,הוא אינו מרגיש שמילא את
חובתו בכך שהתנצל ,ולכן ממשיך ללכת אחריו .לא ידוע אם דיבר איתו ,אם ביקש שוב ושוב את סליחתו;
מסופר רק שהוא מטייל ,כלומר הוא לא חזר לרכב על חמורו.
אפשר לתת לתלמידים משימות :לכתוב את מחשבותיו של ר' שמעון בן אלעזר בהולכו אחריו; לכתוב את
מחשבותיו של המכוער; לכתוב שיר הפותח במלים "לא סלחתי…"; לצייר את המעמד וכדומה.
על מה מעידות הקריאות הכפולות "'רבי רבי מורי מורי"? האם על כך שר' שמעון בן אלעזר היה מפורסם או
שמא היה חביב?
המכוער כביכול אינו מודע להולך אחריו ,ושואל בהיתממות למי קוראים בני העיר 'רבי' ומוסיף" :אל ירבו
כמותו בישראל" .מדוע? האם מכיוון שהעליב אותו? חשוב להוביל את הדיון לחשיבות שמייחס המכוער,
ועמו גם המספר ,לערכי האדם .לא די בחוכמה הנרכשת במוסד לימודי .עם זאת ,ראוי לציין שהמכוער אינו
מספר לבני עירו של המכוער על בקשת המחילה של החכם אלא על הפגיעה בלבד .זוהי נקודת חולשה
עמוקה בהתנהגותו של המכוער ,שכן הוא גומל לר' שמעון באותו אופן שנהג החכם עמו :הוא מעליב אותו
בפומבי באמצעות סיפור מעשה ההעלבה.
שמא תגובה זו מעידה על המגבלות הרגשיות של הפגוע? שמא הפגיעה העמוקה חוסמת בפניו את
האפשרות לסלוח מיד ,והוא זקוק לזמן לשם הפנמת בקשת הסליחה; ועל אחת כמה וכמה  -כאשר מדובר
באדם המתמודד עם פגם גופני ועם לעג הבריות שוב ושוב.
דמויותיהם של ר' שמעון בן אלעזר ושל האיש המכוער עוברות שינוי במהלך הסיפור .הטבלה הבאה מציגה
כיצד מצטייר כל אחד מהם בחלק א' של האגדה ,וכיצד בחלק ב' ,והיא ממחישה את השינוי שעוברות
הדמויות במהלך הסיפור:

		 חלק א'						

חלק ב'

מעשה שבא ר' שמעון בן ר' אלעזר
ממגדל גדור מבית רבו ,והיה רכוב
על חמור ומטייל על שפת נהר,
ושמח שמחה גדולה ,והייתה דעתו
גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה.

בשני החלקים הוא 'מטייל' ,אך
מצב רוחו שונה לחלוטין.

היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו.

נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער
ביותר.
אמר לו [האיש המכוער] :שלום עליך
רבי!

מקבלים את פניו ,מברכים אותו
לשלום.

יצאו בני עירו לקראתו,
והיו אומרים לו :שלום עליך רבי
רבי ,מורי מורי!

בחלק א' מתקיים דו–שיח בין ר'
שמעון בן אלעזר לבין המכוער,
ואילו בחלק ב' השיחה מתקיימת
בין המכוער ובין בני עירו .שתי
השיחות נסובות על נושא זהה.

אמר להם [האיש המכוער] :למי
אתם קורין רבי רבי?
אמרו לו :לזה שמטייל אחריך.
אמר להם :אם זה רבי  -אל ירבו
כמותו בישראל.
אמרו לו :מפני מה?
אמר להם :כך וכך עשה לי.

בקשת המחילה .בחלק א' מבקש
המעליב מחילה ,ואילו בחלק ב'
מציעים אנשי העיר לנעלב למחול.

אמרו לו :אף על פי כן ,מחול לו,
שאדם גדול בתורה הוא.

ולא החזיר לו [ר' שמעון בן ר'
אלעזר] .אמר לו :ריקה ,כמה מכוער
אותו האיש! שמא כל בני עירך
מכוערין כמותך?
אמר לו [האיש המכוער] :איני יודע,
אלא לך ואמור לאומן שעשאני
כמה מכוער כלי זה שעשית.
כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן
החמור ונשתטח לפניו ,ואמר לו:
נעניתי לך ,מחול לי!

'המחילה' ,שלמעשה אינה מחילה
אמר לו [האיש המכוער] :איני מוחל של ממש.
לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור
לו כמה מכוער כלי זה שעשית.
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אמר להם [האיש המכוער]:
בשבילכם הריני מוחל לו ,ובלבד
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מדרש תמונה

ארז הלבנון

ניתן להתייחס לתמונות בתחילת הסיפור או בסופו .למשל :לבקש מהתלמידים להתבונן בשתי התמונות
ולשאול את עצמם מה הם היו רוצים להיות  -ארז או קנה .לאור תשובותיהם נסו לברר מדוע נבחר הקנה
כצמח המסמל ערכים חיוביים באגדה זו.
הארז הוא סוג עץ מחטני ממשפחת האורניים .הוא קרוב לעץ האשוח ,ובעל מבנה קונוס דומה .עצי ארז
נפוצים במערב הרי ההימלאיה (בגבהים של  1,500עד  3,200מטר) ובאזור המזרח התיכון (בגבהים של 1,000
עד  2,200מטר) .גובהם של עצי ארז  50–40מטר (ולעתים אף יותר ,עד  60מ') .סוג מוכר במיוחד של ארזים
הוא ארז הלבנון ,הנחשב לעץ בנייה חזק ומעולה .כבר בשיר השירים (ה ,טו) הוא מהווה דימוי לבחור חזק
ויציב בפסוק "ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ׁשֵׁש ְמיֻּסִָדים עַל אְַדנ ֵי פָז ַמרְאֵהּו ּכַּלְבָנֹון ּבָחּור ּכָ ֲארָז ִים".
קנה הוא שם קיבוצי לצמח הגדל בקרבת מקווי מים ,המאופיין בגבעול חלק וארוך ושיבולת בעלת פרחים
רבים .בישראל נוהגים לקרוא בשם זה לקנה המצוי ,צמח רב־שנתי הנפוץ ביותר בארץ ,שגובהו  5-3מטר.

בתמונה בולטים עוצמתו וחוזקו של הארז לעומת גמישותו וחולשתו של הקנה .תכונות אלו הפכו ,כפי שראינו,
לסמלים .לעומת זה ,ביטויי החולשה של הקנה עשויים במצבים מסוימים  -כמו בסיפור שלנו  -להפוך לגילויי
עצמה ונחישות .כך למשל ,זחיחות הדעת והיהירות של החכם בתחילת הסיפור מסומלות על–ידי הארז,
ולהפך :הדמות המושפלת של המכוער מאופיינת בסמל הקנה .ואולם ,בחלקו השני של הסיפור מסומלת
עקשנותו של המכוער בארז ,ואילו גמישותו ונכונותו של החכם להשפיל עצמו מסומלות בתכונת הקנה.
הרעיון שטמון במשל הארז והקנה בסיפור שלנו מצא את ביטויו גם בתרבויות אחרות ,למשל בשיטת
הלחימה היפנית ג'ו–ג'יטסו שפירושה 'אומנות הכניעה' .מקורה של תורת הלחימה היפנית הזאת באגדה
העממית ,על ענפי האורן הקשים והחזקים הנשברים תחת נטל השלג היורד בחורף ,ועל ענפי השיטה
הרכים ,הכנועים והמרכינים את ראשיהם ,עד שהשלג נושר מהם ארצה ,ולאחר מכן הם שבים וזוקפים את
ראשיהם.
קנה מצוי
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הפעילות מזמינה את התלמידים להיכנס לעורן של שתי הדמויות המרכזיות בסיפור ולדמיין את רגשותיהן במהלך
העלילה ולאחריה .הפעלה זו מיועדת ליצירת הזדהות התלמידים עם הדמויות ולהבנה מעמיקה של הסיפור.
ייתכן שנותרו משקעים נפשיים עמוקים בלבותיהם של המכוער ושל ר' שמעון בעקבות אירועים אלו.
שניהם נותרו פגועים מאוד .האם ישמרו את טינתם זה לזה לנצח? האם יסלחו זה לזה? מה הלקח שלהם
מהעלבונות ההדדיים?
בהקשר זה ניתן לחזור אל סיפור הפתיחה ,ולברר אם גם לנפגע מחוייבות לסלוח .האם לא מוטלת על הנפגע
שביקשו ממנו סליחה ,החובה לאחות את החור שנפער בנפשו כתוצאה מהפגיעה?
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מזווית אחרת  -סליחה
בסיפור על ר' שמעון והמכוער מופיע מרכיב הכרחי ביחסי אנוש  -הסליחה; המכוער מתבקש על–ידי אנשי
העיר למחול לר' שמעון שעלב בו .למחילה פנים רבות :היא חיונית בהשבת השלום על כנו ומאפשרת המשך
יחסים בין הצדדים ,אולם לעתים היא קשה לביצוע ,ובמקרים מסוימים ,שבהם אין הצד הפוגע מצטער
בכנות על העוול שגרם ,בקשת המחילה בעייתית מבחינה מוסרית.
המקורות שלפנינו דנים בפנים השונות של הדרישה ההלכתית לסלוח ומציגים זוויות שונות שלה.

סליחה קודמת למחילה
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על–פי המסורת היהודית ,כל אדם זכאי לסליחה ולמחילה  -בתנאי שהביע חרטה מלאה ,וקיבל על עצמו
לשנות את דרכיו ואת התנהגותו .תפיסה זו חלה הן על היחסים שבין אדם לאלוהיו והן על היחסים שבין
אדם לחברו ,אלא שביחסים שבין אדם לחברו  -בשונה מן היחסים שבין אדם לאֵל  -הסליחה מותנית בכך
שהאדם הנפגע אכן התפייס .היחסים שבין האדם למקום הם עניין אישי שבין אדם לאלוהיו  .
המחילה על עברות אלו תלויה אפוא בתהליכי תשובה  של האדם מול קונו  ,ולאחר החרטה הכנה נמחלים לו
עוונותיו .לעומת זאת ,בעברות שבין אדם לחברו לא יכול האדם להסתפק בתהליך תשובה אישי בלבד ,מאחר
שהעבֵרה פגעה בזולת .התנאי העיקרי לתיקון היחסים מחייב אפוא לבקש ממנו מחילה ולפייסו .רק לאחר
שהנפגע מחל לפוגע ,ניתן לבקש מחילה גם מהאל.

צו פיוס
בהלכות תשובה מתאר הרמב"ם את תהליך התשובה בהרחבה .בפרק ב ,הלכה ט ,ההלכה המופיעה בסמוך
למקור המצוטט בחוברת ,הוא מתאר את תהליך הפיוס והריצוי שמבקש הסליחה מחויב בו ,ביחס לרעהו.
תהליך זה כולל פנייה אליו באמצעות שליחים לשם בקשת מחילה .אם שליחים אלו אינם נענים ,יש לשנות
ולשלש במשלוח שליחים נוספים .ואולם יש לתהליך זה גבול ,שממנו והלאה המסרב לסלוח הופך להיות
החוטא.
בכיתה ניתן לבקר את הסטנדרטים האלה ולשאול :עד כמה יש להתאמץ לפייס את מי שפגענו בו ,אלו
דרכים אנו מכירים על מנת לפייס ,ומאלו דרכים אנו נמנעים.
בהלכה י (המובאת בחלקה בחוברת) דן הרמב"ם בתהליך המחילה מנקודת הראייה של הפגוע המתבקש
למחול .שם הוא תובע מחילה אפילו על פגיעות קשות ,וטוען שמחילה היא מאפיין התנהגותי יהודי .מי
שנפגע ומסרב לסלוח נקרא בפי הרמב"ם 'אכזרי' .בביטוי כה שלילי יש כדי להעיד על חשיבות הסליחה מצד
הפוגע.
הסלחנות היא אחת ממידותיו של האל .סליחה ופיוס מהווים תנאי הכרחי ליחסים תקינים בין אדם לחברו,
בין איש לאישתו ,בין הורה לילדיו ,בחברה ,במדינה ואפילו ביחסים הבין–לאומיים .לפי אמות המידה של
הרמב"ם ,היה המכוער מן האגדה נחשב אכזרי ,משום שהתעקש שלא לסלוח למרות בקשות המחילה
החוזרות ונשנות של החכם.
ניתן להמשיך את הדיון ולשאול :האם גם אנו מעריכים שראוי וניתן למחול על כל פגיעה ,או שיש פגיעות
שעליהן אסור או לא ניתן למחול? האם סלחנות ,מניסיוננו ,היא אכן מאפיין תרבותי לאומי שלנו או אולי גם
של לאום אחר? היכן עובר הגבול בין מחילה להתבטלות בפני האחר וויתור על הכבוד האנושי?

פרק שני :ראש השנה ויום הכיפורים
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לסלוח לאלוהים
לפי המסורת ,יום הכיפורים מוקדש לתשובה ,חרטה וסליחה על עברות שבין אדם למקום ועל עברות שבין
אדם לחברו .הסיפור החסידי מוסיף מוטיב מפתיע נוסף ליום הכיפורים .יום הכיפורים משמש בו גם כיום
שבו נסלחות העברות שאלוהים חטא כנגדנו .אם נתרגם את המסר של הסיפור לימינו ,הרי שסליחה לאחר
מותנית בסליחה לעצמנו.
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בשיר מבוטאות תחושותיו של גבר שפגע באהובתו ,והוא חש תסכול עמוק לנוכח כאבה של האהובה
ומול המחשבה על כך שאין להחזיר את הגלגל לאחור .האמנם "העיקר נותר ללא מילים"? האם נגזר עלינו
להסתגר בשתיקתנו ובתסכולנו לנוכח סבלו של הזולת ,שנגרם על–ידינו? האם הסליחה אינה אפשרית?
נקודת המבט של הצד הנפגע כמעט שאינה באה בשיר לידי ביטוי ,אולם כדאי מאוד לנסות ולדמיין כיצד
מרגישה הנפגעת :האם היא מוכנה לסלוח? האם משמעותית עבורה בקשת הסליחה מצד הפוגע? כדאי
לכתוב את תשובתה של הבחורה ,אחרי ששמעה את השיר .באמצעות התשובות ניתן להביע את רגשות
הנפגעת ולברר אם היא מסכימה לסלוח.
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אני מוכן
שירו של אטלס כתוב מנקודת מבט של ילד קטן ,אך הוא מבטא את הקושי שיש גם למבוגרים להתנצל
ולבקש סליחה .הקושי בבקשת הסליחה נעוץ בביטול העצמי הכרוך בה .אדם אינו אוהב להרגיש אשם,
לחוש שעליו לבקש סליחה ,להתנצל .אנחנו אוהבים להיות צודקים ,גאים ולא חייבים דבר לאיש .האם נוכל
להתגבר על תחושת המבוכה ופחיתות הכבוד הכרוכים בבקשת הסליחה?
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אריאל מורי ז"ל נדרס למוות לפני כארבע שנים בידי ויקטור זרגריאן,
שהתבקש לעצור לאחר שנסע במהירות מופרזת .היום ביקשה
אלמנתו של מורי לחוס על הנאשם שהורשע בהריגת בעלה
מורי פנתה במכתב לשופטת וביקשה
ממנו לחוּ ס על ילדיו של זרגריאן .היא אף
הביעה את הסכמתה לקבל פיצויים
כספיים ממשפחת הנאשם .זאת ,בעוד
הוריו ואחיו של אריאל מורי ז"ל סירבו
בתוקף לקבל פיצויים ממשפחת הנאשם,
בנימוק כי אינם מעוניינים שתכפר באופן
כלשהו על האסון.
לפני כשלוש וחצי שנים דרס הנאשם,
ויקטור זרגריאן ,את הקרבן ,אריאל מורי
ז"ל .הוא נסע במהירות גבוהה בכביש
החוף ,ולא ציית להוראתו של השוטר
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אריאל מורי לעצור בצד הדרך .זרגריאן
הגביר את המהירות ודרס למוות את
השוטר ,ולאחר מכן ברח מהזירה .הוא
הורשע בהריגה .התביעה ביקשה היום
לגזור עליו מאסר ממושך ,לשלול את
רישיון הנהיגה שלו לצמיתות ולהטיל
עליו תשלום קנס ופיצויים.
הסנגור ביקש להקל בעונשו ובשלב
הטיעונים לעונש הציג ,להפתעת הנוכחים
באולם ,את בקשת האלמנה.

©¥¡ªª©¡ª¨©¥

"מעריב"28.7.2002 ,

מש י מת ס י כ ו ם:
לסלו ח או לא לסלו ח  -זאת השאלה!
הסיפור על מחילתה של אשת השוטר לנהג שפגע בבעלה מאפשר לנו לבחון שוב את עמדתנו ביחס לערך
הסליחה ,כפי שנלמד עד כה( .ראו את נוסח הכתבה במלואה בסוף הפרק) התלמידים מתבקשים לבחון
את עמדותיהם בדילמה :לסלוח או לא לסלוח ,ולנמקן בהסתמך על התובנות שעלו במהלך לימוד המקורות
שבפרק.
להעמקת הדיון במקרה ניתן להעלות נקודות למחשה:
 מה התועלת ומה הנזק שבסליחה?
 האם יש להקל בעונשו של זרגריאן בעקבות הסליחה?
 מי יכול לסלוח?
 כאשר הסליחה פוגעת באדם אחר ,למשל ביתר בני משפחתו של השוטר ההרוג ,האם מותר לסלוח?
 האם הסליחה מעודדת אחרים לחזור על מעשהו הנפשע של הנהג ההורג?
פרק שני :ראש השנה ויום הכיפורים
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מבנה דף התלמוד
מאחר שכל המקורות המובאים בחוברת מעובדים ,בחרנו להביא בה
.דוגמה אותנטית מצולמת של דף תלמוד מקורי .כוונתנו כפולה:
א .התלמיד ייחשף לאגדה התלמודית הנלמדת ,כפי שהיא מופיעה
במקור .ב .זוהי הזדמנות לערוך היכרות עם דף התלמוד המקורי ,על
מבנהו המיוחד ושלל הפרשנים הנלווים אליו.

המקור לסיפור "זה הזמן לסלוח" מן התלמוד הבבלי ,מסכת תענית ,דף כ

הדפסת התלמוד
חלקים מן התלמוד הבבלי נדפסו לראשונה בשנת  1482בספרד
ובפורטוגל .רק בשנים  ,1530-1520הודפס התלמוד בשלמותו בידי
המדפיס הנוצרי דניאל בומבירגי מוונציה .במהדורה זו נקבעה תבנית
דף התלמוד .בש"ס ונציה נחלקה הגמרא לפי המשניות (שלא כמו ברוב
כתבי היד ,שבהם מופיעה המשנה הרצופה שעליה מבוסס כל פרק
בתחילתו) .במהדורה זו נקבעה גם החלוקה לדפים ולעמודים ,והתלמוד
לווה בה בפירושי רש"י ותוספות.
המהדורה הטובה ביותר של התלמוד הבבלי נדפסה בוילנה בידי
האלמנה והאחים ראם בשנים  .1886-1880בספר צולם עמוד מתוך
מהדורה זו .במהדורת וילנה נוספו לתבנית פירושים וכלי עזר שונים
שהובאו הן בשולי הדף והן בסוף כל מסכת ומסכת .ש"ס וילנה הפך
למהדורת אם לכל המהדורות שנדפסו מאז ,שאינן אלא העתקות
ותצלומים שלו.
בסוף שנות השישים של המאה הקודמת הוחל בהוצאה לאור של
"תלמוד שטיינזלץ"  -מהדורה של התלמוד הבבלי בעריכת הרב עדין
אבן ישראל (שטיינזלץ) .התלמוד במהדורה זו מנוקד ,מפוסק ,מחולק
לפסקאות ,ובנוסף לפירושים המקובלים (רש"י ותוספות) נכללים בו
תרגום של התלמוד מארמית לעברית בתוספת מבואות ,הסברים קלים,
סיכומים ,ביוגרפיות של חכמי התלמוד ,תרשימים ,תמונות ועוד  .כל
אלה מקלים על הלומד בן זמננו בגישתו לתלמוד.
הדפים במהדורה זו  ,מתבססים על החלוקה המקובלת של התלמוד,
אך המקום הנדרש לניקוד ולפירוש הנוסף הביאו לפיצולו של כל
עמוד לשני עמודים .בנוסף לכך ,פירוש התוספות מופיע  בגופן רגיל,
ולא בכתב רש"י .לאחרונה יצאה לאור מהדורת שטיינזלץ–וילנא,
שבה מופיע עמוד של ש"ס וילנא ולצדו עמוד עם הפירוש של הרב
שטיינזלץ.
מסכת ברכות של תלמוד שטיינזלץ נכללה בתחילת  ,2008כנציגה של
התלמוד הבבלי ,בסדרת "עם הספר" של הוצאת ידיעות אחרונות.

ע מ ו ד

28

פירושים
רש"י :הפירוש המרכזי והמקובל ביותר לתלמוד הוא פירושו של רש"י,
ר' שלמה יצחקי ,שחי בצרפת בין השנים  .1105-1040פירושו מודפס
תמיד בצד הפנימי של הדף .בשנת  ,1483כאשר הודפס התלמוד
לראשונה ,חיפשו גופן שונה מן הגופן המרובע הרווח ,לשם הדפסת
פירושיו של רש"י ,כדי שהלומד יבחין בקלות בין דברי הגמרא לבין
הפרשנות .כך אומצו הגופנים הדומים לכתב הספרדי הרהוט למחצה
להדפסת פירוש רש"י .הם נקראו 'כתב רש"י' ,אך כמו בשיבושים
אחרים ,רש"י ,פרשן התורה והתלמוד שחי בימי הביניים ,לא הכיר את
הכתב שנקרא על שמו...
תוספות :יצירה קיבוצית של תלמידיו ותלמידי תלמידיו של רש"י,
שחיו בעיקר באשכנז ובצרפת במאות ה– .14-12פירושיהם מודפסים
תמיד בצדו החיצוני של העמוד.
רבנו חננאל :במסכתות רבות מופיע פירושו של רבנו חננאל בן
חושיאל ,שחי בצפון אפריקה במאה ה– .11זהו אחד הפירושים
הראשונים לתלמוד .שלא כרש"י ,רבנו חננאל אינו עוסק בפרטים והוא
מפרש קטעים או סוגיות שלמות ומבאר את עיקר תוכנם.
רבנו נסים :בחלק מן המסכתות מודפס על הדף פירושו של רבנו
נסים ,שפעל במאה ה– 10בצפון אפריקה .בפירושו הוא מבאר סוגיות
מסוימות בלבד.

פרק שני :ראש השנה ויום הכיפורים
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הגהות והערות
המקור לסיפור "זה הזמן לסלוח" מן התלמוד הבבלי ,מסכת תענית ,דף כ

הגהות הב"ח (בית חדש) :הגהותיו של ר' יואל סירקיס ,שחי בפולין
במאה ה– ,16כוללות הצעות לתיקוני גרסה ונוסח לגמרא ולרש"י.
הגהות הגר"א :בחלק מן המסכתות הודפסו הגהותיו של ר' אליהו ,הגאון
מווילנה ,שחי במאה ה– .18הגהותיו כוללות תיקוני נוסח ,ולעתים גם
הערות לבירורה של הסוגיה או של ההלכה.
גיליון הש"ס :הערות של ר' עקיבא איגר ,שחי באשכנז–פרוסיה במאה
ה– .19כאן מצוינים מראי מקומות או מקורות מקבילים ,ואף הערות על
קשיים בתלמוד או במפרשים .יש שר' עקיבא איגר מיישב קושיות אלו,
אך במקרים רבים דבריו נשארים פתוחים ,והוא מסיים בביטוי 'צ"ע',
כלומר צריך עיון.

מראי מקומות
תורה אור :מראי מקומות לפסוקי המקרא.
מסורת הש"ס :מראי מקומות למקבילות בספרות התלמודית (משנה,
תוספתא ,גמרא וכדומה).

ע מ ו ד

עין משפט ונר מצווה :רשומים בקצהו העליון של צדו החיצוני של
העמוד ,וכוללים הפניה למראי מקומות בארבעה ספרי פסיקה:
א .משנה תורה לרמב"ם ,המצוין בקיצור מיי' (קיצור של מימוני).
ב .סמ"ג (ספר מצוות גדול) ,לר' משה מקוצי ,מבעלי התוספות ,שחי
במאה ה–.13
ג .ה'טור' ,חיבורו של ר' יעקב בעל ארבעת הטורים ,בן הרא"ש ,שחי
במאות ה–.14-13
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ד .שולחן ערוך ,חיבורו של ר' יוסף קארו ,שחי בספרד ובארץ ישראל
במאה ה–( .16השלחן ערוך נסדר לפי הסדר של הטור) כל מראי המקומות
הללו נערכו בידי ר' יהושע בועז ,שחי באיטליה במאה ה– ,16והושלמו
בידי חכמים אחרים ,ביניהם ר' יוסף שמואל אנגל ור' ישעיהו פיק ברלין.
השלמות אלו באות בתוך סוגריים מרובעים.

נוסח התלמוד
בסוגיות התלמוד מצויים חילופי גרסאות רבים .רבים מהם אינם
משפיעים על הבנת הסוגיה ,אולם יש גרסאות שפירוש הסוגיה תלוי
בהן .כך למשל ,בסיפור שלנו שימו לב להבדל בשמו של החכם :בנוסח
התלמוד הבבלי המודפס מופיע ר' אלעזר בר' שמעון .לעומת זאת,
בנוסח המובא בספר "ערכים במועדם"  המבוסס על–פי כתב יד החכם
הוא שמעון בן ר' אלעזר .המפרשים חלוקים לעתים בפירוש הסוגיה
בגלל גרסה שונה שעמדה לפני כל אחד מהם .פעמים רבות הגרסאות
שעמדו בפני רש"י לא היו זהות לאלו שעמדו בפני תוספות .ש"ס וילנא,
התלמוד הנפוץ בימינו ,אימץ בדרך כלל את הגרסאות של רש"י ,שצוינו
בפירושו במלים "הכי גרסינן" (כך גורסים אנו).
אלו הם הגורמים לריבוי הנוסחאות:
פרק שני :ראש השנה ויום הכיפורים

 .אעד להמצאת הדפוס בסוף המאה ה– 15העתיקו את התלמוד
בכתב יד ,דבר שהיה כרוך בטעויות רבות ובהבדלים בין כתב יד
אחד למשנהו.
 .בנראה שהתלמוד לא עבר עריכה רשמית ומחייבת ,ועל כן לא נקבע
נוסח אחד .אין אנו יודעים מתי הועלה התלמוד לראשונה על הכתב.
יש בידינו ידיעות על כתבי יד של התלמוד מאמצע המאה השמינית.
 .גחלק מן ההגהות נבעו מקשיים שבהם נתקלו מעתיקים ומפרשים .כדי
להיחלץ מן הקשיים הגיהו לעתים את נוסח התלמוד.
 .דחלק מן המעתיקים והמפרשים כתבו פירושים בשולי כתב היד
('גיליון') ,כאשר העתיקו את כתב היד ,הכניסו לעתים את הפירוש לתוך
הטקסט ,מתוך הנחה מוטעית שהפירוש הוא חלק מהנוסח המקורי של
התלמוד ,שהושלם ב'גיליון' ,משום שדילגו עליו בטעות בזמן ההעתקה.
ע מ ו ד
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מאז ימי הדפוס נתקבל הנוסח על–פי כתבי היד שעמדו לפני עיני המדפיסים .בעיקר נתפשט נוסח הדפוס
הראשון השלם של התלמוד (ונציה ,רפ"ג ,)1520/3 ,שרובו אומץ על–ידי ש"ס וילנא.
על בעיית הנוסח ניתן ללמוד מתוך התבוננות בדף הגמרא המודפס .כמעט בכל דף גמרא מוצאים בסוגריים עגולים
ובסוגריים מרובעים שינויי נוסח .סוגריים עגולים מציינים קטע או מילה ,שלפי נוסחים אחרים יש להשמיטם או
להחליפם .בדרך כלל מצוי לצד השורה הסבר בדבר הנוסח האחר או המקור שעל פיו נעשתה ההגהה.
סוגריים מרובעים מסמנים הוספה מעבר לנוסח הדפוס הראשון ,על–פי כתבי יד או מקורות אחרים .לעתים
מופיע לצד העמוד באותה שורה הסבר בדבר מקורה של ההוספה.
לעתים מופיעים סוגריים עגולים ומרובעים בזה אחר זה ,כדי לבטל גרסה אחת ולהחליפה באחרת.

נספ ח לפעי לות הס י כ ו ם -
"לסלו ח או לא לסלו ח -
זאת השאלה!"
1

סליחות
דורית גבאי

חגית מורי ,אלמנתו של השוטר אריאל מורי ז"ל ,ביקשה
מבית–המשפט להקל בעונשו של הורג בעלה
בגיל  23התאלמנה ,כאשר בעלה ,שוטר תנועה ,נדרס למוות .בגיל  27ביקשה לרחם על הנהג הדורס ,שהפקיר
את בעלה הגוסס בשטח .היא לא קיבלה בתמורה כסף ,לא איבדה את שפיותה ,וגם לא התנכרה לזכר בעלה
המנוח .חגית מורי בסך הכל מבקשת להסיר מעליה את כבלי הייסורים ,לשוב להיות צעירה אנונימית ,שחווה
כל מה שקורה לאישה צעירה בגילה  -אהבה ,מימוש עצמי ובעיקר שלוות נפש" .מחילה היא תכונה נעלה",
היא אומרת" .אם לא הייתי מוחלת לו (לנהג הדורס ד"ג) ,לא הייתי יכולה לשוב לחיות בשלווה .אני יודעת
שיש אנשים שחושבים שעשיתי דבר נורא ,אבל זו צביעות מצידם .כל אדם ,אילו הוא היה הנהג הדורס ,היה
שמח לו הייתי מוחלת לו ומבקשת להקל בעונשו" .לפני שלוש וחצי שנים נהרג אריאל מורי ז"ל ,בן  ,28בעת
.מילוי תפקידו כשוטר תנועה .הוא כיוון את מכשיר הלייזר לעבר מכוניות שחלפו בכביש
תל–אביב  -חיפה .קצת אחרי השעה אחת בלילה ,כיוון את המכשיר לעבר מכונית 'קדילק' שחורה ,שנסעה
במהירות  126קמ"ש .הוא אותת לנהג לעצור .הנהג ,ויקטור זרגריאן ,בן  ,28מקיסריה ,המשיך ללחוץ על
דוושת הגז .אריאל ניתר לכביש ונופף לעברו בידיו .זרגריאן סטה שמאלה ,ימינה ,והשוטר בעקבותיו .המכונית
דהרה לעברו ,פגעה בו באופן קטלני ,והמשיכה בדרכה" .לא יכולתי לבלום במהירות נסיעה כזו ,כי המכונית
הייתה מתהפכת" ,הסביר זרגריאן במשפטו .באמצעות עורכי–הדין ששי גז וגיל דחוח" .חבר שהיה איתי
באוטו צעק לי' :ויקו תברח' ,ואני לא הפעלתי שיקול דעת .הייתי בלחץ" .בסיום משפטו הורשע בהריגה,
הפקרה לאחר פגיעה ושיבוש חקירה.

"התחלתי לבכות .אמרתי לה:
'הבן של האישה הזאת הוא זה שרצח את בעלי'"
 5באוקטובר  ,'98חמש לפנות בוקר .שוטרים התדפקו על דלת בית משפחת מורי בחדרה .חגית ,שלנה אותו
לילה בביתם ,פתחה את הדלת .הם בישרו לה על מותו" .רוצח" כך כינתה את זרגריאן בראשית משפטו,
אבל כעבור שלוש וחצי שנים ביקשה מהשופטת לחוס עליו ,להקל בעונשו" :הוא אדם רגיש ופגיע ,שלא
יכול לפגוע באף אחד" .השבוע ,בביתה שביישוב בת חפר ,לשם עברה כשנה אחרי שהתאלמנה ,סיפרה חגית
מורי על קורותיה מיום התאונה ועד היום" :ביום אחד נהרסו לי החיים .הפכתי לאלמנה .אריאל היה בשבילי
אבא ,חבר טוב ובעל .אני מאמינה גדולה בגורל .לא משנה מה תעשה ,הגורל כתוב והוא רודף אחריך .אותו
לילה אריאל לא היה אמור לצאת למשמרת .הוא הסכים להחליף חבר .בדרך הוא גילה שמכשיר הלייזר לא
פועל ,חזר לתחנה והחליף אותו .שעה וחצי לפני התאונה שוחחנו בטלפון .היו לי נדודי שינה וכל הגוף כאב
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לי .כל הזמן חשבתי' :מתי הוא כבר יחזור' .בחמש לפנות בוקר היו דפיקות בדלת .ראיתי ניידת משטרה
למטה ,וחשבתי' :איזה יופי ,אריאל חזר .נגמר הסיוט' .אבל כשפתחתי את הדלת היו שם שלושה–ארבעה
שוטרים ,שאמרו שלאריאל קרתה תאונה .צעקתי' :אריאל מת' .אבל מיד תפסתי את עצמי .הבנתי שאסור
לי להתמוטט .מעכשיו אני צריכה להיות חזקה .עוד מעט ההורים שלו ידעו ,וצריך להרגיע אותם .הם אנשים
מבוגרים ".אחרי שהערתי אותם ,והשוטרים בישרו להם את הבשורה הקשה ,התחילו בבית זעקות שבר,
בכי עצום .נכנסתי לחדר שלי ושל אריאל ולא רציתי לראות אף אחד .פתחתי את המגירות ,כי רציתי להיות
איתו ,להרגיש אותו ,וכתבתי את ההספד .כל הזמן אמרתי לעצמי' :אסור לך להתמוטט']...[ .בשנה הראשונה
עליתי המון לקבר שלו .מספר חודשים המשכתי לגור בבית הוריו ,שנתנו לי המון חום ,אהבה ,עידוד ,נחמה.
הם היו לי כמו הורים .אותה תקופה למדתי לתואר ראשון ,ובמקביל התנדבתי למשטרה .רציתי להמשיך
את דרכו של אריאל .כך הבטחתי לו בלווייה .וכל הזמן היו בי יסורים ,כאבים ,מרירות .שנאתי את הנהג
שדרס אותו .בשלב מסוים הרגשתי שאני חסומה ,לא מצליחה להתקדם הלאה .פניתי לרבנים .הם אמרו לי
שאני חייבת למחול .לסלוח .שהכעסים והמרירות עוצרים אותי בחיים" .כשנה לאחר התאונה יצאה חגית
עם חברה לקניון השרון .החברה פגשה חברה אחרת ,חלי חדד ,בת  ,27מנתניה ,וערכה היכרות בין השתיים.
שלוש הנשים שתו יחדיו קפה ,והפגישה האקראית הובילה למפנה בחייה של חגית מורי" .חלי הזמינה אותי
ואת החברה המשותפת אליה הביתה .כשהגענו היא הוציאה את אלבום החתונה שלה .הבטתי בתמונות בלי
להתעמק בהן יותר מדי ,אבל פתאום זיהיתי באחת מהן את מגי (אמו של ויקטור זרגריאן ד"ג) .שאלתי את
חלי' :מה האישה הזו בשבילך?' והיא ענתה 'דודה שלי' .התחלתי לבכות .אמרתי' :הבן שלה הוא זה שרצח
את בעלי' .חלי והחברה השלישית התחילו לבכות וניסו להרגיע אותי ,אבל לא יכולתי להירגע .אמרתי לחלי:
'הוא דרס את בעלי וברח' ".כמה ימים אחר–כך ביקשה חגית להיפגש שוב עם חלי ,בת דודתו של הנהג
הדורס .חלי חששה" .חשבתי ,אולי היא רוצה להתנקם בי ,במשפחה שלי ,בויקטור" ,סיפרה השבוע" .הבנתי
את הכעסים שלה ,אבל לא הבנתי למה היא רוצה להיפגש איתי שוב .סירבתי .כשסיפרתי למשפחה שהיא
הייתה אצלי בבית ,הם נבהלו וחששו שהיא תנקום בהם ".חגית" :היה לי חשוב לפגוש שוב את חלי .הייתי
מלאה בכעסים ,היו לי הרבה שאלות ,חיפשתי תשובות .רציתי לפגוש את ויקו .הרגשתי שאני רוצה להתרכך.
חלי אמרה לי שהם משפחה מקסימה ,ושלא כל האמת בסיפור ידועה לי .והיה לי חשוב לדעת את כל האמת.
"ואז החלטנו ,חלי ואני ,לבקר יחד את משפחת זרגריאן .המחשבה על פגישה עם ויקו תמיד הייתה לי בראש.
רציתי לשמוע ממקור ראשון מה היה שם באמת ,להסתכל לו בעיניים ולקבל תשובות .הבנתי גם שהמשפחה
חושבת שאני שונאת אותה ,והיה לי חשוב להבהיר שאני אדם שמעולם לא שנא ".לפני המפגש הייתי
מתוחה :מה להגיד ,מי יתחיל לדבר ראשון ,האם לתת להם לדבר ,או לפרוק את הכעסים שלי ראשונה? לדבר
בעמידה או לשבת? כמו שנכנסתי לבית שלהם ,מגי ,האמא ,התחילה לבכות .עמדתי קפואה במקום .ואז,
בבת אחת ,כולם רצו לדבר .מגי ומשה ,ההורים של ויקו ,ליאורה ,אחותו ,אסי ,אחיו ואני" .ויקו לא היה שם
בהתחלה .כשחזר מהעבודה וראה אותי בסלון ,הוא היה המום .אמרתי לו שאני לא שונאת אותו והוספתי:
'עד עכשיו שמעתי רק משוטרים ,מחברים ,מה קרה שם .אני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד .אתה היית שם'".
כשיצאתי מהבית שלהם ,הרגשתי הקלה .קיבלתי את התשובות .כולם פרקו את המתח והמפגש הסתיים
בצורה חיובית .ויקו והמשפחה שלו ביקשו ממני סליחה ,ואני אדם חזק מאוד .היה בי הכוח לסלוח".

"הרבנים אמרו לי:
'יש לך אבן בנשמה .יש תאומים שאת חייבת להציל'"
יחסי החברות בין חלי חדד לחגית מורי הלכו והתהדקו ,ובעקבותיהם הקשר בין חגית למשפחת זרגריאן .היא
ביקרה בבית המשפחה בקיסריה כמה פעמים ,לרגל אירועים משפחתיים" .משהו באישיות של מגי ,אמא של
ויקו ,כבש אותי מיד .היא הייתה בשבילי כמו אמא .רציתי לעשות לה טוב .היא אישה חמה ,אוהבת ,כנה,
אמיתית .האמנתי למשפחה הזו שלא הייתה כוונת זדון בתאונה" .כל אותה תקופה נמנעה חגית מלחשוף
בפני משפחת בעלה המנוח את קשריה עם משפחת זרגריאן ("לא רציתי לפגוע בהם .ידעתי שהם לא
יקבלו את זה .בכלל ,שמרתי את זה כמו סוד גדול ,ולא סיפרתי לאף אחד") .לפני יותר משנה ,בעוד המשפט
מתנהל ,נולדו לויקטור זרגריאן תאומים ,וחגית הוזמנה לברית .המשפחה קיבלה אותה בכבוד רב ,ולבקשתה
אף נשאה את התאומים בזרועותיה ומסרה אותם לרב ,לפני המילה .בהזדמנויות אחרות הצטרפה לסעודות
השבת בבית" .אותה תקופה הרבנים אמרו לי' :יש לך אבן בנשמה .יש תאומים שאת חייבת להציל ,אחרת
לא תצליחי במערכות יחסים בחייך' .בהתחלה לא קישרתי את זה לילדים של ויקו .רק מאוחר יותר הבנתי
שהרבנים מדברים עליהם ,שאותם אני צריכה להציל ,כדי שאוכל לשוב לחיות בשלווה נפשית .הרגשתי
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שמשפחת זרגריאן ראויה למחילה שלי .כשהסתכלתי על התאומים של ויקו ,נכנסתי לחרדות שהילדים
הקטנים האלה יישארו בלי אבא לכמה שנים .הבנתי שהמחילה שלי תציל אותם .אני עובדת עם ילדים עם
קשיי למידה שהוריהם נטשו אותם ,ואני יודעת כמה ילד זקוק להורים .אין בי שנאה או טינה ,ולכן ביקשתי
השבוע להקל בעונשו של ויקו .איזה אינטרס יש לציבור אם ויקו ייכנס לכלא על חשבון משלם המיסים?
לציבור יש אינטרס גדול יותר שהוא יתחייב לסייע למשפחות נפגעי תאונות דרכים בבית לוינשטיין בהתנדבות
במשך שנתיים .ויקו ונהגים שכמותו ,לא צריכים להיכנס לכלא כדי ללמוד לקח .הם יפנימו את המסר בצורה
עמוקה יותר במקום הזה ,לשם מגיעות משפחות רבות מדי יום כדי לבקר את בניהן שנפגעו קשה בתאונות,
וחלקם נותרו צמח .ויקו יכול לסייע להן בהתמודדות היומיומית עם המציאות הקשה .זה עונש הרבה יותר
חינוכי ממאסר .אני לא מעוניינת בנקמה ,אלא בתרומה לחברה הישראלית .זה בהחלט יספק אותי".
" []...האחריות של ויקו הייתה רק למה שקרה אחרי התאונה .הוא היה אמור לעצור ,לא להמשיך בנסיעה.
אמרתי לו לא פעם' :אני לא מקבלת את זה שהמשכת לנסוע .הכל היה נראה אחרת אילו היית עוצר מיד,
ונשאר שם אחרי שפגעת באריאל .מה עבר לך בראש?' ויקו הסכים איתי .אבל כבר שלושה ימי כיפור חלפו
מאז התאונה ,והוא ביקש כל כך הרבה פעמים מחילה .מישהו חייב למחול לו .זה לא תפקידי לשפוט אותו.
בשביל זה יש בית–משפט" .עם הזמן נוצר נתק בין חגית למשפחת בעלה המנוח .הרצון שלה לשקם את
עצמה וחייה ,אל מול השכול של ההורים ,יצר מתח ביניהם .הקרע קיבל ביטוי פומבי השבוע ,לאחר שחגית
הגישה לבית–המשפט את המכתב בו ביקשה להקל בעונשו של זרגריאן".אני מבינה ומכבדת את הצורך של
ההורים של אריאל לפקוד את הקבר מדי יום ,כי כך הם מתמודדים עם השכול .מבחינתם ,הם הולכים לבקר
את אריאל .אבל ההתמודדות שלי עם השכול חייבה אותי להפסיק את הביקורים בקבר .הם הורים שאיבדו
בן .אני בחורה צעירה שחייבת להמשיך לחיות .לו היו נשארים בי הכעסים ,הטינה ,השנאה ,לא הייתי יכולה
לחיות .אני מוכנה להיפגש עם משפחת מורי ולהסביר להם למה ביקשתי להקל בעונש של ויקו .אני יודעת
שהם יכעסו ,ואני מוכנה להקשיב לכעסים שלהם .אני רק רוצה להגיד להם שהייתי חייבת להמשיך הלאה".
במכתבה לבית–המשפט כתבה חגית ,בין היתר" :התרשמתי שהעונש שויקטור יקבל יעשה רע למשפחה
מקסימה ,ויותר מכך לילדיו .את חיי שיקמתי .ויקטור מביע כל הזמן את חרטתו וסליחתו ,על מה שגרם
לי ולחיי ,ואני מקבלת את החום והרגישות שלו .חבל לי שמשפחתו של בעלי לא רוצה לשמוע את דבריו
של ויקטור ,ולקבל את סליחתו ,כי אז גם הם ירגישו הרבה יותר טוב" .לאחר שפורסם מכתבה באמצעי
התקשורת ,זכתה חגית לתמיכה רבה ותגובות אוהדות ברחוב .עם זאת ,הוריה ,שעד אז לא ידעו דבר אודות
הקשר עם משפחת זרגריאן ,כעסו עליה ("הם מבינים את המחילה ,אבל התנגדו למכתב ,לפרסום") .חגית
אף נאלצה להדוף טענות של גורמים שונים ,בדבר תמורה כספית שכביכול קיבלה ממשפחת זרגריאן" .לא
קיבלתי שום כסף ,וזה לא היה המניע שלי .פירסמו בתקשורת שביקשתי פיצויים ממשפחת זרגריאן ,בעוד
משפחת מורי סירבה לקבל פיצויים .אני רוצה להדגיש :לפני הדיון לגבי העונש התובעת התקשרה אלי
הביתה ,ואמרה לי שלפי החוק אני זכאית לדרוש פיצויים כספיים .בהתחלה סירבתי ,אחר–כך חשבתי לעצמי
'למה לא'? הרי בכסף הזה אני יכולה להקים אנדרטה לזכרו של אריאל ,או לתרום לבית לוינשטיין .בשום
אופן לא אכניס את הכסף הזה לכיס שלי .אין כאן תאוות בצע ,וצר לי שאנשים נוטים לחשוב כך ,מתוך
צרות עין ,שטחיות ,או רוע .אני רוצה לנצל את הריאיון הזה כדי לפנות לאנשים ולומר :בימים קשים של
טרור ופיגועים ,בעולם כלכך רע ,אנשים צריכים לחשוב באופן חיובי .למעשה ,מרגע שהחלטתי להפסיק
להיות קורבן של נסיבות חיי ,אנשים האשימו אותי שנטשתי את אריאל .ציפו ממני להמשיך להיות אלמנה
מיוסרת ,במקום לעודד אותי לצאת לחיים ,לצעוד קדימה .היום אני רוצה לפצות את עצמי על כל מה שקרה
לי" .בלילות פוקד אותה אותו חלום ,שוב ושוב :בעלה המנוח ,אריאל ,מחייך כתמיד ,ופונה אליה" :אני אוהב
אותך ,בואי אלי ,אני מתגעגע אליך ,אני רוצה שנהיה ביחד" .אבל חגית מסרבת" .בחלומות האלה ברור לי
שאסור לי להצטרף לאריאל .יש תחושה כזו שאסור לנו ליצור קשר .אסור לנו לדבר ,אסור לי ללכת איתו,
אחרת אני כאילו מצטרפת אליו ,למוות".
***
[]...
לפני שבוע פקדה חגית את קברו של בעלה המנוח .למרגלות המצבה דלקו נרות נשמה ,עדות לביקורם
היומיומי של ההורים" .אריאל ,בבקשה ,תניח לי" ,מלמלה חגית" .בבקשה ,תעזוב אותי .אני רוצה להמשיך
הלאה ,לפתוח דרך חדשה" .השבוע הסבירה" :למעשה ,אריאל ואני מעולם לא נפרדנו .הוא נהרג ,והאהבה
שלנו נקטעה .כשעליתי לקבר שלו ,בעצם רציתי לומר :אריאל ,בחרתי בחיים".
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משפחתו של אריאל מורי ז"ל:
"פתאום ,בלילה ארור אחד ,איבדנו את קרן האור"
דותן מורי ,אחיו של אריאל" :אני מאמין שההיכרות של חגית עם משפחת זרגריאן החלה מתוך רצון שלה
לקבל תשובות ,לחפש מענה לשאלות קשות ,מתוך יסורים .מעבר לזה אני לא רואה שום הצדקה לכך שהיא
תסלח על מה שקרה לאח שלי .אני לא מבין איך היא יכולה להסתכל לו בעיניים" .בדיון שהתקיים השבוע
בבית–המשפט ,בשלב הטיעונים לעונש ,ביקשה התובעת ,עו"ד מעיין בן ארי ,לגזור על זרגריאן מאסר ממושך,
לשלול את רישיון הנהיגה שלו לצמיתות ,ולהטיל עליו קנס ופיצויים .הסניגורים ,עורכי–הדין ששי גז וגיל
דחוח ,ביקשו להסתפק בעונש קל .הדרמה התעצמה לאחר שאבי הקורבן ,אבשלום ,עשה דרכו אל דוכן
העדים ,נתמך בידי בנו ,דותן .הייסורים ניכרו על פניו .כשראשו לפות בין ידיו ,גופו רועד ועיניו כבויות ,נשא
את דבריו מן הכתב" :אריאל ,מי יתן מותי תחתיך .ביום בו אריאל נרצח ,כבה לנו האור וחרב עולמנו .לא
יכולתי לייחל ולבקש מאלוהים ילדים טובים יותר מאלה שבהם התברכתי ".פתאום ,בלילה ארור אחד ,איבדנו
קרן אור בחיינו ,את בננו בכורנו ,אריאל .נותרנו בלעדיו ,כל כך בודדים ,וכך מתנהלים חיינו ,בבוקר מחכים
לערב ,ובערב מחכים לבוקר .הכאב אינו מרפה ,ומדיר שינה מעינינו .חיינו התרוקנו מתוכן .הפכנו לאנשים
חיים–מתים .בריאותנו הידרדרה בשנים האחרונות ,ואין בי שום רצון לקבל סיוע רפואי .אני מייחל ליום שבו
אגאל מהיגון והייסורים .היום אנו מחפשים דרכים לבקש סליחה מבננו האהוב ,על שלא החזקנו אותו בדלת
שתי שניות נוספות ,לפני צאתו למשימתו האחרונה" .כשסיים את דבריו ,יצא האב מהאולם .ויקטור זרגריאן
נשא אליו את עיניו ושתק" .רציתי להגיד לו סליחה" ,אמר השבוע ל'מעריב'" .רציתי שההורים של אריאל
ידעו שאני מתייסר יום–יום ,שעה–שעה ,שואל את עצמי למה המשכתי לנסוע .פעלתי מתוך חולשה ,חוסר
שיקול דעת ,בהשפעת החברים שצעקו לי' :סע ,ויקו ,תברח' .אני אסבול כמה שנים בכלא ,אבל משפחת מורי
איבדה בן ,ואין להם נחמה ".המחילה של חגית הייתה קרן אור בטרגדיה הזו .אני לעולם לא אוכל להודות לה
על אומץ לבה ,התעוזה ,על כך שנתנה לי הזדמנות לדבר ,להסביר ,ולבסוף מחלה לי .אני בר–מזל .הייתי עושה
הכל כדי להחזיר את גלגל הזמן לאחור ,ולשנות את מה שקרה" .מגי ומשה זרגריאן ,הוריו של ויקטור" :אנחנו
מתפללים כל הזמן שלחגית יהיה טוב .שאלוהים יברך אותה .היא ראויה רק לטוב .אנחנו מעריצים אותה על
החוכמה שלה ,על העיקרון שלפיו אדם צריך למחול]...[ .
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מזווית אחרת  -שינוי
לאחר שדנו בנושא הסליחה  -בקשתה והמחילה שבעקבותיה ,נעסוק במחציתו השנייה של הפרק בשינוי.
חרטה ,בקשת סליחה וכן הנכונות לסלוח דורשים מן האדם מאמץ רב לשינוי עצמי .ביכולת להשתנות ובצורך
לחולל שינוי בחיים עוסקים המקורות הבאים.
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בקטע שלפנינו מתוך 'ספר החינוך' מופיע אחד העקרונות החשובים ביותר במחשבה היהודית של
ימי–הביניים" :אחרי הפעולות נמשכים הלבבות" .כלומר ,פעולות גופניות מעוררת את מחשבת הלב של מי
שעושה אותן ומשפיעות על פנימיותו ונפשו.
'ספר החינוך' מציע שכדי לשנות תכונות שליליות (למשל :התמכרויות שונות ,אכלנות–יתר ,נטייה
להתפרצויות וכדומה) יש לעצב באופן מלאכותי התנהגות הפוכה .כך למשל ,אכלן–היתר יתאפק מאכילה
גסה ,הקנאי יפרגן ויפגין רוחב לב שאינו אופייני לו ,וכך הלאה .הפעולות החיצוניות והמכאניות ,יחלחלו
בסופו של דבר פנימה ויהפכו בהדרגה לתכונה נפשית קבועה.
התלמידים מוזמנים להיזכר ולשתף את הכיתה בשינויים שונים שעברו בחייהם בשני הכיוונים המוצגים כאן.
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הרמב"ם ,שהיה פילוסוף ומנהיג דתי ,ראה ערך חשוב בתיקון המוסרי .הוא קבע שעל האדם להגיע לאיזון
בין תכונות נפשו ולהתרחק מן הקיצוניות אל האמצע .לפי המיפוי שלו ,מצויה כל תכונה מתכונות האדם
על סקאלה בין שני קצוות ,ששניהם רעים ומזיקים לאדם .בקצה האחד קיים עודף של התכונה ,ואילו בקצה
האחר יש בה חיסרון .מי ששואף להגיע לנקודת האיזון בכל מידה ותכונה נקרא בפיו חכם .בעיני הרמב"ם,
הדרך הבינונית והממוצעת היא הדרך הטובה והישרה .זוהי גם הדרך המאפיינת את אלוהים בהנהגתו את
העולם ,וההולך בה מידמה לאלוהיו.
עוד קבע הרמב"ם שמי שמידותיו אינן ממוצעות ,אף תפיסותיו הרוחניות פגומות .אדם כזה לא יוכל להיות
מואר באור התבונה הבהירה ולהגיע אל האמת ,מפני שהתכונות הקיצוניות עשויות להוות חיץ בינו לבין
תפיסתה .כך ,למשל ,אדם גאוותן יישאר בקיבעון מחשבתי ולא יתקדם ,מאחר שלא יודה בטעויותיו ,ואדם
פחדן יפחד ממסקנות נועזות ומרחיקות לכת.
הרמב"ם קבע שכדי שהאדם ישנה את תכונתו ,אל לא להסתפק במחשבה שעליו להשתנות ,ואף לא די
שילמד על מעלת התכונה הטובה; עליו לשנות את התנהגותו בפועל .הרמב"ם ממליץ על עשייה מתקנת.
כדי לחולל שינוי נפשי בעצמו ,על האדם לעשות מעשים הקשורים לתכונה שאותה הוא רוצה לרכוש ,והם
שיטביעו על נפשו את חותמם.
כך האדם הקמצן המבקש להפוך לנדיב ,צריך לעשות מעשים המשקפים נדיבות לב ,ולחזור עליהם מספר
פעמים ,עד שיופנמו בו .באותו אופן יהפוך הפחדן שיתרגל אימוני אומץ לעז–רוח ,הביישן  -לאסרטיבי,
והאכזר  -לרחמן.
הרמב"ם טען גם שכדי לשנות תכונה קיצונית ,על האדם להטות עצמו לקיצוניות השנייה זמן מה ,כדי למצוא
את איזונו ,כברזל המעוקם שיש לכופפו לצד השני על מנת שיתיישר .מי שנקודת המוצא שלו קיצונית ,והוא
יסתפק בהרגלת עצמו במעשים מאוזנים ,יישאר קבוע במידתו ,ולא יגיע אל שביל הזהב הממוצע.
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דוגמאות לעניין בתכונות נפש
ביחס ל...

קיצוניות אחת

דרך האמצע

קיצוניות שניה

גישה לחיים

הרפתקנות

גבורה ואומץ

חרדה ופחדנות

רכוש

קמצנות

נדיבות

פזרנות

יחס לזולת

חטטנות

אכפתיות

התעלמות והסתגרות

הופעה

חוצפה

עבודה

התמכרות לעבודה

תפיסה עצמית

יהירות וגאווה

אסרטיביות
שמחתו של העובד
בחלקו
ענווה

ביישנות

מעמד חברתי

רדיפת כבוד והתפארות צניעות

בטלה/בטלנות
שפלות וחוסר ערך
ביטול וביזוי עצמי

מצב רוח

הוללות וליצנות

שמחה

דיכאון ועצבות

הנאות החיים

נהנתנות

הנאה במידה

סגפנות ונזירות

קפדנות

רגזנות ועצבנות

כעס במידה

אדישות

דיבור

פטפטנות

דיבור במידה

שתקנות

הנעה לעשייה

פזיזות

פעלתנות

עצלות

תפיסת עולם

אופטימיות יתר,
שקיעה בפנטזיות לגבי
המציאות ולגבי היכולת
האישית

אמונה במציאות
וביכולות האישית

יאוש

באותו אופן ,אפשר לראות קצוות גם בתפיסות עולם ,כגון מיליטריזם ,מצד אחד ,ופציפיזם ,מצד שני;
אגואיזם ,מצד אחד ,ואלטרואיזם מצד השני .הטבלה נועדה רק להדגים את שיטתו של הרמב"ם ,ונעשתה
כפרשנות לדבריו.
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הכוח לשנות את עצמי
בסוף ימיו מבין האיש הזקן מהסיפור שהעניין המשמעותי ביותר בחייו הוא השינוי העצמי .כל ימיו היה
עסוק בתיקון המין האנושי ,ולאחר מכן  -בתיקון סביבתו הקרובה .רק בסוף ימיו הגיע אל התובנה שהשינוי
המשמעותי ביותר הוא שינוי עצמו .ההשפעה על הזולת ,והשינויים שניתן לחולל בחוץ מותנים בשינוי
הפנימי ,שהוא אולי גם הקשה ביותר לביצוע.
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מטרת המשימה לחזור וללבן את הבנת המקורות באמצעות יישומם .כמו כן במשימה אנו מבקשים להעמיק
את הבנת התלמידים במשמעותו ובחשיבותו של השינוי בחיים באמצעות סיפורי חיים אקטואליים על
דמויות מוכרות וגם על דמויות מוכרות פחות .ניתן ,לחילופין ,לבקש מהתלמידים לספר על דוגמאות מחייהם
או מסביבתם הקרובה .במשימה לקשר בין הסיפור לבין אחד המקורות שבפרק ,ולנסות למצוא דמיון בין
הדוגמה שמצאו לבין דרך השינוי המוצעת שבמקור.
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פרק שלישי

יום הזיכרון לראש הממשלה
יצחק רבין ז"ל
תרבות המחלוקת
משימת פתיחה  -דו"ח רצח
רצח ראש הממשלה יצחק רבין על–ידי רוצח בכיכר העיר ,כשמילות 'שיר השלום' ,אותו שר דקות אחדות
לפני הרצח ,נספגות בדמו ,השאיר את מדינת ישראל במבוכה קשה.
המאה העשרים ידעה רציחות פוליטיות רבות .המפורסמות ביניהן הן רצח גנדי בהודו ,רצח מרטין לותר
קינג ,רצח הנשיא קנדי בארצות הברית ורציחתו של הנשיא סאדת במצרים .מעשים אלו גרמו לבלבול
ולחוסר אונים ונשארו חרותות בזיכרון הקולקטיבי.
שאלות למחשבה:
 מה יש ברצח פוליטי המשאיר אותנו חרדים ומבולבלים?
 מדוע הוא נחרת בחוויה הקולקטיבית?
 מהי החומרה המיוחדת שיש ברצח על רקע פוליטי?
GD294;1 G2.EG
9HJ975
Èˆ¯‡ ‰ÓÏ˘ ∫ÔÁÏÂ ÌÈÏÈÓ

·¨˘ÂÏ˘Â ÌÈ˘È˘ ¯·Ó·Â ÌÈÈ˘Â ÌÈ¯˘Ú ¨ÒÒ˜Ë Ò‡Ï‡„· È˘È˘ ÌÂÈ
¨˘‡¯· ÌÈÈ˙˘Â ¯‡ÂÂˆ· ˙Á‡ ‰ÈÈ¯È ¨¢Ò‡≠‚È·¢ ÂÏ Â‡¯˜˘ È„˜ ÔÂß‚ Áˆ¯
¨‰·ÈÒ ÂÊÈ‡Ó Â· ‰¯È „ÏÂÂÒÂ‡ ÈÂÂ¯‰ ¨¯·Ó·Â ÛÂÒ· ‰Î¯Ú Â˙ÈÈÂÂÏ‰
Æ‰·‰‡ ˙ÏÈÓ ÈÏ· ÏÈÁ˙Ó Áˆ¯ ÁÂ„ ¨Ï‚¯Â„Î Â˜ÁÈ˘ ¨ÌÈÙÂˆ· ÂÈÈ‰
·¨˘ÓÁÂ ÌÈÚ˘˙ ¯·Ó·Â· ‰Ú·¯‡ ¨ÌÈÓ˘ ÈÏ· ¯ÈÚ ¨·È·‡ Ï˙· ˙·˘ ÌÂÈ
Æ˘˜˙Ó Ï˘ Á„˜‡Ó ˙ÂÈ¯È È˙˘ ¨ÌÈÈÓÚÙ ‰‡¯Î ≠ Áˆ¯
¨¯ˆ˜ ÁÂÂËÓ Â· ‰¯È „Á‡ Û¯ÂËÓ ¨ÍÎ ¯Á‡ ÌÈÈÓÂÈ ‰Î¯Ú Â˙ÈÈÂÂÏ‰
Æ¯ÎÈÎ· ˙ÂÎ·Ï ÂÎÏ‰ ÍÎ ¯Á‡ ¨‰ÎÎ Ì˙Ò Â·˘È ¨˙È·· ÂÈÈ‰
ø˙Â¯ ‰ÓÎ ¨˙ÂÚÓ„ ‰ÓÎ
ø˙Â‰ÊÏ ¯˘Ù‡ „ÂÚ ÔÂÚ‚È˘ ‰ÓÎ
‰Î˘Á ‰ÓÎ ¨ÌÈÓÈ ‰ÓÎ
ÆÆÆ˘ „Ú Â¯·ÚÈ
øÁÎ˘ÈÈ ÏÂÎ‰
·¨˘ÓÁÂ ÌÈÚ˘˙ ¯·Ó·Â· ‰Ú·¯‡ ¨ÚÂ„È ‡Ï ÌÂ˜Ó· ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ
‡ø˘˜·‡ ‰ÓÂ ÂÈ˘ÎÚ ÚÒ‡ Ô‡Ï ¨ÚÂ‚Ú‚ ÍÂ˙Ó ¯È˘‰ ˙‡ ·˙ÂÎ È
¨ÂÈ˘ÎÚ ÈÓÈ ÌÚ ÌÚÙ ÈÓÈ ÌÈÓÈ‰ ¨‰ÎÎ ‰Ê˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È ¨ÌÚÊ ÈÓÈ ÌÈÓÈ‰
‡øÁˆ¯ÈÈ „ÂÚ ÈÓ ‰Ï‡˘‰ ˜¯Â ¨„ÁÙ‰ ı¯‡ ÏÚ ‰ÁÂÓ ‡Â·˙ ÍÈ
ÆÆÆ˙ÂÚÓ„ ‰ÓÎ
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השמיעו את שירו של שלמה ארצי 'דו"ח רצח'.
כדאי להפסיק את השמעת השיר באמצע הבית הראשון ,ולשאול את התלמידים מדוע פותח השיר על רצח
רבין ברצח פוליטי שהתרחש מעבר לים לפני שנים רבות?
כדאי לציין בפני התלמידים את העובדה שרצח מרוחק כל כך ,שהתרחש בתקופה שבה לא הייתה טלוויזיה
בישראל ,זכור עדיין לכותב ,ושהשנים לא הקהו את רגשותיו.
לאחר מכן כדאי להמשיך בהשמעת שירו של ארצי ולדון עם התלמידים ברגשות שהרצח עורר :רגשות זעם על
הרוצח ,על נסיבות הרצח ,על כך שחלום נגדע ביריות; זעם על כך שלא הצליחו לעצור את הרוצח וכדומה.
הביטוי "הימים ימי זעם" ,המופיע בסוף השיר ,מבטא פחד אישי ופחד לאומי .הפחד יכול לנבוע מן החשש
שמעתה עלולה כל הכרעה קשה ושנויה במחלוקת לגרום לרצח כדי למנוע את ישום ההכרעה.
האם יכולה הדמוקרטיה ,שבמהותה היא משטר של פשרה ,של מכנה משותף רחב ,של ויתור על מימוש רעיונותיי
וחלומותיי כל זמן שבשלטון משמשים בעלי דעות שונות משלי ,להתקיים בצלו של רצח ראש ממשלה?
האם חברה יכולה להתקיים יחד כאשר היא בין חבריה מחלוקות קשות ,בלי לפגוע בבסיס הקיום המשותף?
כיצד מטפחים חברה סובלנית שבבסיסה קבלת השונה תוך ויתור ופשרה על חלק מעקרונותינו על מנת
לחיות ביחד ,במקום להתקיים תוך מאבק כוח העלול להגיע לידי מלחמת אזרחים?
שאלות קשות אלו עולות מתוך השיר .איתן ננסה להתמודד בפרק שלפניכם.
פרק שלישי יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
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אלו ואלו דברי אלוהים חיים
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הסיפור הראשון
כדאי לקרוא את הסיפור תוך כדי העמדת הארועים בסדר כרונולוגי:
 .אהתכנסות החכמים.
.
.
.
.

בהתפרצות המחלוקת.
גההחלטה להכריע במחלוקת על–פי רוב.
דאנשי בית שמאי יוצרים רוב באמצעות רצח אנשי בית הלל.
האותו היום היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל.
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בכוחה של יצירת תרבות המאפשרת לחיות יחד אף במצבים של מחלוקת כדי למנוע רצח פוליטי.
בחרנו בשני סיפורים העוסקים במחלוקת בין בית הלל ובית שמאי והם עשויים להוות מקור השראה לדיונים
אקטואליים בשאלת תרבות המחלוקת .הסיפור האחד מוכר מן התלמוד הבבלי ,והוא חובר לאחר ההכרעה
בין בית הלל ובית שמאי  .בחרנו להקדים למקור הבבלי סיפור המתחבא בין דפי התלמוד הירושלמי ,ובו
הדים לתקופה שבה התקיימה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל.
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בסיפור מתוך הירושלמי מתוארת מחלוקת חריפה בין בית שמאי ובית הלל שעמדה לפני הכרעה .בסיפור
מתואר מחטף שמבצעים תלמידי בית שמאי .כך מחליטים על שמונה עשרה הלכות שינהגו לפי שיטתם
('גז ֵרת י"ח דבר') .לפי דעת רבים מהחוקרים ,מטרת הגז ֵרות הייתה לחזק את ההיבדלות מהנוכרים .ישנם
חוקרים הקושרים בין גזרת י"ח דבר לבין הפסקת הקרבת קורבן הקיסר ,שהחריפה את המחלוקת עם
הרומאים וקירבה את נפילת ירושלים.
התלמוד הירושלמי מוסיף ואומר ש"יום זה היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל" .בעיני חכמי התלמוד,
מעבר לפגיעה בקדושת החיים ,ההכרעה שאינה על–פי רוב נתפסת כעבודה זרה של ממש.
מומלץ לקרוא עם התלמידים את חלקו זה של הסיפור ,ולחשוב על הנקודות הבאות:
 האם רוב שהושג על–ידי פשע מחייב את הכול?
 האם מי שהיה במיעוט יוכל לקבל הכרעה שנפלה כך ,או שתיפתח מלחמה?  זה ייאמר אח"כ סביב
המקור מדברי רבין.
 מתי מאיימים מחטפים כאלה?  -בזמנים שבהם נחצית החברה על–ידי חילוקי דעות קיצוניים ,וכאשר
נשקפות לה סכנות גם מן החוץ.
אחרי שניסחתם עם התלמידים את הקשיים ,הפכו לממשלה שעליה להכריע כיצד להתמודד עם הנעשה.
כדאי לחלק תפקידים של קואליציה ואופוזיציה ,להכין נאומים של שרים מבית שמאי ,שרים מבית הלל
ושרים ניטרליים המשתייכים למפלגות אחרות .לאחר שמיעת הנאומים יש לקבל הכרעה כיצד לנהוג
בנקודות הבאות:
 .אהאם ההכרעה בי"ח דבר ,שהתקבלה באלימות ,תקפה?
.
.
.
.

באיך תתקבל הכרעה חדשה?
גאיך תג ֵנו על בית הלל?
דכיצד יש לנהוג בבית שמאי?
הכיצד אפשר למנוע מעשים דומים בעתיד?

כממשלה עליכם לקבל הכרעות בנושא .איך יתקבלו ההכרעות? ברוב רגיל? ברוב מיוחד?
בגלל הנושא הטעון רצוי למנות בכיתה צופים שיצפו בתהליך וירשמו חריגות מנוהל תקין ,שימוש בביטויים
אלימים וכדומה .לאחר הדיון התוכני כדאי לערוך בכיתה גם דיון גם על התהליך .בדיון זה בדקו מתי קשה לנו
לקיים דיון ענייני ,ומתי אנו גולשים לפגיעות בזולת ולאלימות מילולית.

פרק שלישי יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
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הסיפור השני
לאחר הדיונים הללו כדאי לקרוא את חלקו השני של הסיפור ,שבו מראה התלמוד הבבלי את הפתרון
המאפשר לשני הבתים לחיות זה לצד זה.
כפי הנראה ,בין הסיפור שהובא בתלמוד הירושלמי לבין הסיפור שהובא בתלמוד בבבלי התרחשו מאורעות
הרי גורל  -המרד הגדול ברומאים וחורבן בית המקדש.
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בין בית שמאי ובית הלל מחלוקות בשאלות הלכתיות רבות ואף בשאלת הדרך כיצד ניתן להגיע להכרעה
הלכתית .שלוש שנים ומחצה נמשך הוויכוח ,ולא הייתה דרך לגשר בין שתי התפיסות או לקבל הכרעה
משותפת לגבי העדפת שיטה אחת על פני רעותה .כדי להכריע הכרעה כזאת היה צורך בהתערבות עליונה
בדמות בת–קול.
בת–הקול אומרת כי שתי השיטות נכונות .כל אחת מהן הגיונית על–פי דרכה; ואולם מאחר שיש להכריע
הכרעה משותפת ואחידה ,תתקבל דעתו של בית הלל.
לתלמוד הבבלי חשוב להסביר מדוע ההלכה נקבעה כבית הלל ,אף שהיא שווה בערכה להלכה של בית שמאי.
לא בגלל טיב הפסיקה הוכרעה כך ההלכה ,אלא בגלל התנהגותם וראיית עולמם של בית הלל ,שהיו נוחים
וצנועים ,שהיו לומדים גם את דברי מתנגדיהם ,ויתר על כן ,הם היו מקדימים ללמוד את דברי המתנגדים
כדי להבינם ,ורק אחר כך את דבריהם הם .ניתן לומר שכיוון שבית הלל אהבו את השלום ועל כן הגיעו אף
לשלמות ,שכן בתהליך הבירור הם בחנו את כל זוויותיו של העניין הנדון ,כולל ההבטים שלא היו מקובלים
עליהם.
התלמוד מרחיב בתיאור ערכה של הצניעות ,תכונתם של בית הלל ,המשפילים עצמם ,הבורחים מפני הגדולה
ושאינם דוחקים את השעה.
יש לזכור שהתלמוד עצמו ,נכתב כדרך בית הלל .בהביאו את הדעות השונות ,אף את אלו שנדחו מן ההכרעה
ההלכתית ,הוא מקיף נושאים ממגוון רחב של נקודות מבט ,ובכך פורש תמונה שלמה.
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פעי לות ס י כ ו ם

לאחר קריאת החלק השני של הסיפור ניתן לדון בשאלות הבאות:
•האם החלטות הממשלה שהגעתם אליהן מוצלחות כמו ההצעות של התלמוד?
•האם הדיון בכיתה התקיים על–פי אמות המידה של בית הלל או של בית שמאי? האם הוא נעשה
מתוך צניעות ורצון כן להכיל את הזולת ולהגיע לשלום ,או שמא מתוך רצון שקולנו יישמע והכרעתנו
תתקבל?

פרק שלישי יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
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מזווית אחרת  -תרבות המחלוקת
מחלוקת לשם שמים
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התרבות היהודית היא תרבות של מחלוקת .אין סוגיה תלמודית שאין בה מחלוקת .אחד המקורות התנאיים
המפורסמים אודות תופעת המחלוקת הוא המשנה במסכת אבות (פרק ה ,משנה יז) .משנה זו מגדירה שני
סוגים של מחלוקות" :מחלוקת לשם שמים" ,שהיא מחלוקת ראויה ועל כן "סופה להתקיים" ,ואילו "מחלוקת
שאינה לשם שמים" ,שלילית היא ו"אין סופה להתקיים" .כדוגמה למחלוקת החיובית מציינת המשנה את
מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל ,ולעומת זאת ,מחלוקת קורח ועדתו עם משה (במדבר טז) ,מהווה דוגמה
למחלוקת פסולה.
מהי משמעות צמד הביטויים 'מחלוקת לשם שמים' ו'שאינה לשם שמים' ,ומדוע הראשונה ראויה
והאחרונה פסולה?
פרשן המשנה ,ר' עובדיה מברטנורה ,מסביר כי מחלוקת לשם שמים היא מחלוקת שנעשית מתוך הרצון
לחשוף את האמת .כאשר מניעי הפולמוס טהורים ,וכל צד מבקש בתמימות את האמת ,אכן מתבררת
האמת מתוך הוויכוח והמחלוקת .לעומת זאת ,מניעיה של מחלוקת שאינה לשם שמים פסולים .זוהי
מחלוקת לשם מחלוקת  -לשם השגת שליטה ,לשם העצמת הסמכות ,מטעמים כוחניים או מתוך רצון
לפגוע בזולת.
במחלוקות בין בית שמאי ובית הלל ביקשו השניים בכנות לברר את האמת ההלכתית או הרעיונית ,ולכן
מחלוקתם נחשבת כמחלוקת לשם שמים ,שסופה להתקיים ,כלומר שהתכלית שאותה סימנו החולקים -
בירור האמת  -התקיימה והתממשה .כך למשל ,הצליחו להכריע שההלכה תיפסק כבית הלל .לעומת זאת,
במחלוקת של קורח ועדתו עם משה התברר למפרע שהחולקים לא ביקשו את טובת העם ,ומניעיהם לא היו
טהורים; שקורח ועדתו ביקשו סמכות ושררה לעצמם באמתלה של פולמוס סביב עיקרון ,ועל כן מחלוקתם
לא "התקיימה" ,כלומר לא היה לה קיום ,והיא לא הניבה פרי.
את הביטוי "סופה להתקיים" ניתן לבאר בדרך נוספת :מחלוקת חיובית כמו זו של בית שמאי ובית הלל
תתקיים לעולם ,כיוון שהיא ביטוי למתח עקרוני ואמיתי בין שתי תפיסות עולם לגיטימיות .מחלוקת
אמיתית חושפת גישות יסוד שונות אל החיים .במחלוקות בין בית שמאי ובית הלל המניעים של שני
הבתים אינם קנטרניים ,דווקאיים או אישיים ,אלא הם חלוקים ביחס להירארכיה בין הערכים ועקרונות
מרכזיים בתפיסה החברתית והדתית שלהם .לפיכך ,זוהי מחלוקת לשם שמים ,וסופה להתקיים ,שכן לעולם
תתקיימנה השקפות יסוד עקרוניות בנושאים מהותיים .מסקנת המשנה מעניקה לגיטימציה עקרונית לקיומו
של פלורליזם ערכי ופילוסופי בחברה היהודית ,ומבליטה את חוסר הטעם בהכרעה לצד זה או אחר.
אחדות היא כוח
המקור שלפנינו משבח את האחדות ,וטוען שהעוצמה הטמונה באחדות היא המאפשרת להתקיים.
כדאי להדגיש את ההבדל שבין אחדות לאחידות :אחידות היא רמיסה של זהויות תרבותיות; אחדות היא
שותפות בין זהויות שונות ,למען יצירת גוף חברתי שכוחו גדול מסכום מרכיביו .במובן זה האחדות היא
השלמות הנוצרת בין ניגודים רבים ,המהווים ביטוי להבדלים פרטיים רבים ,הטמונים בתוכה.
אין ספק שבחברה אחידה בדעותיה אין המחשבה מתאתגרת ,והיא משתקת פיתוח של יצירה חדשה .האחדות
עלולה לדחוק קולות שוליים ,ולהעלים את הסתירות וההתנגשויות .היא מחניקה ויכוח ,וביכולתה לשרת רודנות.
מן הצד השני קוטביות גדולה מדי מכבידה על האפשרות לסולידאריות ,שאף היא ערך חשוב בכל חברה.
הערה לאיור :המילה "פאשיזם" מקורה בפאסקס ( )fascesהרומאיים :אגודות זרדים שנישאו לפני פקידי
המדינה הרומאית .המילה כיוונה לסיפור הידוע ,שלפיו אפשר לשבור כל זרד לבדו ,אבל לא אגודת זרדים.
הפשיזם מושתת על האמונה באחדות האומה ,בייחודה ובעליונותה .הוא מבוסס על הצורך במדינה חזקה
ומאורגנת ,אשר תיתן ביטוי הולם לרוח העם או הגזע .הפשיזם מחייב את האזרחים לציית ללא ערעור
לרצונו של מנהיג העם  -המגלם את רוח העם  -ולהשלים עם שליטתה של המפלגה הפשיסטית .הדגש על
הייחוד הלאומי מביא גם לידי טיפוחה של אידיאולוגיה לאומנית מיליטאנטית ,שביטויה הם רדיפת מיעוטים
לאומיים ונקיטת מדיניות חוץ אקטיביסטית ואף מלחמתית.
 לסיכום ,כדאי לעמוד על ההבדלים בין אחדות לאחידות :אחדות מובנה חיובי  והיא מבקשת לעצב
ולטפח  מכנה משותף וסולידריות .אחידות לעומת זאת כפי שהיא באה לידי ביטוי בהקשר הפשיסטי
היא גורם מדכא ופסול.
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לצמוח מתוך מחלוקת
בפנינו זווית נוספת לנושא המחלוקת .ר' נחמן רואה את פוריותה של המחלוקת .אם האחדות מהדקת את
השורות ,הרי שהמחלוקת מותירה פתחים וחללים ,שבהם יכולים האדם והקבוצה החברתית לצמוח ,ללבלב
ולפרוח .מתוך מחלוקות כאלה עשויים לנבוט רעיונות חדשים.
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דמוקרטיה מנוגדת לאלימות
בקטע זה מעלה רבין את הסוגיה הבעייתית ביותר לגבי אלימות ודמוקרטיה .המשטר הדמוקרטי מבוסס
על כך שהמשתתפים בו בחרו לפתור את הסכסוכים ביניהם בדרכי שלום ופשרה .לשם מימושה של בחירה
זו מתקיימים המנגנונים הדמוקרטיים .המשטר הדמוקרטי מושתת על פשרה ,שכן מי שמוותר בתקופה
מסוימת על חלומותיו ,יוכל לנסות לשכנע אנשים בעתיד ולשנות את עמדתם ,כך שחלומותיו יוכלו אולי
להתגשם בעתיד .כאשר משתמשים בדרכים אלימות לפתרון סכסוכים ,משתנים כללי המשחק ,והחזק מנצח.
תחת כללים אלו יתחמש כל צד ,ויצא למלחמה .אלימות הננקטת כדרך לפתרון סכסוכים עלולה לגרום
למלחמת אזרחים.
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התנאי לחיים משותפים
ריבלין מבהיר בדבריו על מה צריך לשמור כדי לקיים דעות ואמונות שונות בצוותא .חשוב ללמד את הקטע
בצמוד לדברי רבין ,שכן הוא מרחיב את דבריו .לדעת ריבלין ,אין למנוע מאנשים להביע עמדה ,ולו הקיצונית
ביותר ,כל עוד מקובלים על הכול כללי המשחק הדמוקרטי ,הקובעים שההכרעות מתבצעות בכנסת בלבד.
חשוב ביותר להבדיל בין דעה ובין קריאה לעשיית מעשה בלתי חוקי .מותר לכל אחד להביע דעה ,כלומר
לתאר את דמותו של העולם הרצוי בעיניו .אף מותר לו לנסות ולשכנע אנשים כדי להשיג רוב עבור עמדתו.
לעומת זאת ,קריאה לעשיית מעשה שאינו חוקי היא ראשיתה של כל אלימות.
לפנינו מספר דוגמאות להחלטות דמוקרטיות ולניסיונות לשנותן בדרכים דמוקרטיות ובלתי דמוקרטיות.
 .אמלחמת לבנון ,שהייתה מלחמה שרויה במחלוקת ,ההחלטה על היציאה למלחמה זו התקבלה בהכרעה
דמוקרטית בכנסת .היא לֻוותה בהפגנות רבות של השמאל ,שבחלקן הופעלה אלימות מילולית רבה.
הפגנות אלו השפיעו על הממשלה להקים ועדת חקירה ממשלתית ,שבעקבותיה הועבר אריאל שרון
מתפקידו כשר הביטחון .למרות האלימות המילולית היו ההפגנות חלק מקבלת הכרעות דמוקרטיות,
והן צליחו להשפיע על המדיניות.
 .בבמהלך ההפגנות נזרק רימון על הפגנה שקיימה תנועת 'שלום עכשיו' על–ידי יונה אברושמי .רימון זה
פגע באמיל גרינצוויג ,פעיל שמאל ,ונפצעו מרסיסיו שלושה פעילים נוספים .באמצעים אלימים ביקש
.אברושמי להפסיק את מחאת השמאל .אין צורך להסביר שפעילותו הייתה אנטי דמוקרטית.
הכור הגרעיני בדימונה הוקם בהחלטה דמוקרטית של ממשלות ישראל ,אף על פי שהחלטות אלו
התקבלו באופן חסוי .וענונו ,שעבד בכור התנגד למדיניות הגרעין של ישראל ,ניסה לחבל בפעילות
הסודית על–ידי מסירת הידע שלו לאויב ,בניגוד לחוקי המדינה ולמדיניות הסודיות של הכור הגרעיני
בדימונה .פעילותו לא הייתה דמוקרטית.
 .גמאבק החרדים בירושלים על סגירת רחוב בר אילן בשבת לֻווה בהפגנות אלימות' שכללו זריקת אבנים
ופגיעה בשוטרים .הפגנות בלתי דמוקרטיות אלו ,שנעשו ללא רישיון ,נשאו פרי וגרמו לסגירת הכביש
בשבתות.
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ברוב של  70נגד  25ו14-
נמנעים הוחלט על ביטול חוק השבות.
המשמעות :מדינת ישראל
אינה עוד מדינת היהודים אלא
מדינת כל אזרחיה.
חבר
הכנסת
נג'יב
טובאס מהמפלגה
הערבית המאוחדת" :נולדתי
מחדש .מהיום מדינת ישראל
היא גם המדינה שלי" .חבר
הכנסת ישראל נחתומי מסיעת
ציון" :יום שחור למדינה ולעם
היהודי זהו גזר דין מוות על העם
היהודי,
ותחילת הסוף של הבית השלישי!"
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לפניכם משחק תפקידים סביב מספר מחלוקות בחברה הישראלית .משורטטות בו מספר דמויות ,שאותן
רצוי ,כמובן ,לעבות לפני המשחק.
אפשר להוסיף מחלוקות המתאימות במיוחד לכיתתכם או למתרחש במציאות הישראלית בזמן לימוד הפרק.
לאחר התנסות במחלוקת אחת יוכלו התלמידים להציע מחלוקות בעצמם.
חילוניים לא יסעו כאן בשבת  -כאן מתנגשים הערכים של חופש דת מול חופש מדת ,וכן חופש דת מול
הזכות למעבר חופשי.
המחלוקת על ביטול חוק השבות  -באים בה לביטוי שני היבטים מרכזיים בהגדרת מדינת ישראל  -מדינה
יהודית ומדינה דמוקרטית או במלים אחרות  -מדינת לאום ומדינת כל אזרחיה .האם היבטים אלו מתנגשים
זה בזה או משלימים זה את זה?
חג מולד כחול לבן  -גם כאן עולה השאלה אם המדינה היא מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה .לחילופין
ניתן לבחון אופציות נוספות  המכילות את שני הערכים .למשל ,מתן חופש לאזרחים נוצרים לקחת חופשה
מן העבודה בחגם מתנגש בערך של מדינה יהודית.
הוויכוח על השפה הרוסית  -כאן מתגוששים הערך של מדינת ישראל ככור היתוך והערך של מדינת
ישראל כמדינה רב–תרבותית ,או במלים אחרות :בין זכויות הפרט לבין צרכי הקולקטיב.
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במסגרת פעילות זו חשוב שהתלמידים יבינו את התנגשות הערכים העומדת מאחורי המחלוקות וינסו
למצוא פשרה .לאחר מעשה כדאי לבדוק אם היה ניסיון כן למצוא פשרה ,או שהתלמידים נסחפו לעמדות
כוחניות ,והוויכוח הפך למחלוקת שאינה לשם שמים.

¡lª
l¥ª
¨©¡
¨l
©£ª
¨©l
©
«l©¥¢
« ©

@N=E9L9L57=4
למידים של בית הספר .ההחלטה
ך החליטה מועצת הת
מושכת של מתיחות בין תלמידים
באה לאחר תקופה מ
בבית הספר .נאוה )תלמידה
עולים לתלמידים ותיקים
צודקת .אנחנו בארץ ישראל וצריך
ותיקה(" :זוהי החלטה
צריכים להבין שהם כבר לא
לדבר עברית .דוברי הרוסית
אותם בתוך גטו תרבותי
ברוסיה .הרוסית משאירה
השתלב בחברה הישראלית".
משלהם ומקשה עליהם ל
רוסיה(" :זוהי דיקטטורה של
ולדימיר )תלמיד עולה מ
משטר קומוניסטי והגענו לשלטון
הרוב! חשבנו שעזבנו
לא ניתן להחלטה זו לעבור.
דמוקרטי ,ומסתבר שטעינו.
נמשיך לדבר רוסית בגאווה".
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פרק שלישי יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
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פרק רביעי

חנוכה
גבורה
משימת פתיחה :גבורה
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במשימה זו נבחנות תפיסות שונות של גבורה באמצעות סדרת תמונות .באמצעות התמונות  -דוד מול
גוליית ,ספורטאית נכה ,תחרות משיכה בחבל והסתערות חיילים בקרב  -יאפיינו התלמידים סוגים שונים
של גבורה .הם מתבקשים להוסיף תמונות משלהם בנושא זה.
רצוי שתמונות אלו ירחיבו את המושג המקובל של גבורה ,המצמצם אותה לגבורה פיזית או צבאית
ולכוחניות .בעזרתן ובאמצעות הדיון יבחינו התלמידים בגבורתו היומיומית של הנכה המתאמץ להגיע
להישגים ספורטיביים ,גבורת טייס הניסוי הבודק את בטיחות כלי הטייס ,גבורת האדם הנכון לתרום את
אברי אהובו שנפטר ועוד כיד הדמיון הטובה.
תוך לימוד הפרק תוכלו להוסיף כותרות ותמונות נוספות למושג הגבורה .לאחר לימוד הפרק תוכלו להתאימן
למקורות השונים שבפרק.
בנוסף לכך ,מתבקשים התלמידים לנסח בעצמם ערך מילוני למושג הגבורה .ערך זה יבטא את התובנות
והמשמעויות השונות שלמדו התלמידים ממשימת התמונות שבפתיחה.
חשוב מאוד לבצע מטלה זו ,שכן נתייחס אליה מספר פעמים במהלך הפרק.
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הדג ששחה נגד הזרם
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גבורה מסוגים שונים הפכה במשך השנים לסמלם של עמים .הנער ההולנדי ,שסתם את הסכר ומנע ממי
הים להציף את עירו ,הפך לגיבור האומה ההולנדית ולסמלה .רץ המרתון הקדום הפך לא רק לסמל יווני ,אלא
לסמל כלל עולמי .בשונה ממיתוסים נפוצים של גבורה צבאית או פיזית ,משרטטים חז"ל דמות חדשה של
גיבור ,שגבורתו היא גבורה נפשית.
בסיפור שלפנינו נאבק ר' עקיבא על זכותו ללמוד וללמד תורה בימים שבהם אסרו הרומאים ללמוד תורה.
ברקע הסיפור גז ֵרות הרומאים נגד היהודים בתקופת מרד בר–כוכבא .בעקבות המרד הגדול חששו הרומאים
ממרד יהודי נוסף ולכן גזרו גזר דין מוות על מי שלימד ומי שלמד תורה .כאשר ר' עקיבא קיבץ סביבו
תלמידים ולימד אותם תורה הוא סיכן את עצמו ,את תלמידיו ואף את תושבי הכפרים שבהם הוא לימד.
ר' עקיבא ראה בלימוד התורה את האפשרות היחידה להמשך קיומו של עם ישראל .לכן העדיף את לימוד
התורה ולּו במחיר סיכון חיי אדם .בעיני פפוס  -ונראה שלא בכדי בחר מספר הסיפור ביהודי בעל שם יווני
 ההישרדות היא המטרה החשובה בחיים ,גם במחיר של ויתור על ערכים נעלים כלימוד התורה וכזהותהיהודית .לכן לא ראה פפוס גבורה במעשיו של ר' עקיבא .דומה שכך יש להבין את השאלה שהפנה אל ר'
עקיבא אם אינו חושש מן הרומאים.
במשל התשובה של ר' עקיבא הוא ממשיל את היהודים לדגים הבורחים בשעת מצוקה מרשתות הדייגים,
הם הרומאים .השועל מציע לדגים לעלות ליבשה כדי להינצל .ייתכן שהשועל מייצג את פפוס .אם כך הוא
הדבר ,מאשים ר' עקיבא את פפוס בשיתוף פעולה עם הרומאים .הדגים מחליטים ,כמובן ,להישאר במקום
מחיתם הטבעי ,ואינם עולים למות על היבשה.
בעיני ר' עקיבא לימוד התורה הוא מקור נשמתם ונשימתם של היהודים ,ולכן הוא ממשיל את הפסקת
לימוד התורה כיציאת דג אל היבשה ,או כטביעתו של שועל בלב הים .יש לשים לב שהתורה נמשלת לחיים
עצמם ,שכן היא מקור החיים והדבק המחבר את בני האומה זה לזה.

שאלות נוספות למחשבה ולדיון
הדיון בשאלה אם היה ר' עקיבא דיון כרוך בשאלות שונות ,כגון -
 האם אתם מקבלים את הכרעתו של ר' עקיבא?
 האם קיים רעיון שיכול להיות חשוב יותר מחיי אדם?
 מתי ובאילו תנאים הסתכנות עצמית וסיכון הזולת למען רעיון ראויים להיחשב כגבורה?
 האם אתם רואים במעשהו של ר' עקיבא מעשה של גבורה למען שימור העם וערכיו המקודשים או
מעשה קנאות פזיז?
כמובן ,אין לשאלות אלו תשובה נכונה אחת.
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מדרש תמונה :לימוד עברית במחתרת בברית המועצות
בתמונה קבוצת מבוגרים לומדים עברית ויהדות למרות האיסור שהטילו השלטונות הסובייטיים על לימודי
דתות בכלל ולימודי יהדות בפרט.
לאורך ההיסטוריה היהודית  -מגזרות השמד שלאחר מרד בר כוכבא ,דרך מסעי הצלב והאנוסים בספרד
ופורטוגל וכלה בימינו בתקופת השלטון הסובייטי  -נאסר לימוד התורה במקומות שונים.
הוויתור על לימוד תורה נתפס כוויתור על הזהות הדתית והלאומית ,ולכן יהודים בכל הדורות סיכנו את
עצמם והמשיכו ללמוד.
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¡£©¨©¥

מש י מ ה

אפשר לערוך ממש משפט כיתתי או דיון בוועדה המזמינה עדים על מנת להעריך את גבורתו של ר' עקיבא,
ולשקול אם להעניק לו את אות הגבורה היהודי..
חשוב לציין בפני התלמידים שר' עקיבא ועשרת הרוגי מלכות נחשבו כגיבורים לאורך כל ההיסטוריה
היהודית .אפשר לשקול אם יש בנימוק זה כדי לתמוך בהענקת הפרס לר' עקיבא ,או שמא השתנו ערכינו עם
השנים ,ובימינו היה נמנע ממנו אות זה.
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מזווית אחרת  -גבורה
בפעילות הפתיחה ובסיפור על ר' עקיבא הצגנו כמה זוויות לערך הגבורה .במקורות הבאים נכיר תפיסות
ודגמים נוספים של גבורה.
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בתמונה אנו רואים דמויות סטריאוטיפיות מעולמנו ,כמו סופרמן ,באטמן ופופאי .נחשוב עם התלמידים
אלו סוגי גבורה מייצגות הדמויות השונות .ראוי לשוחח עם התלמידים על כך שלדמויות אלה יש לצד הכוח
והגבורה הפיזית גם תכונות נוספות ,כגון אומץ ,התחשבות בזולת וכבוד.
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במקור זה מוצגים שני טיפוסים של גיבורים :על סמך הפסוק ממשלי ,המעדיף את המושל ברוחו על פני
גיבור מלחמה הכובש עיר ,מוצגת כאן זירת הגבורה כמתחוללת בתוך האדם עצמו .הגיבור הוא הבוחר לדבוק
בטוב .כיוון שבמשך החיים כולם נאבק אדם ברע הטמון בו ,מתבטאת הגבורה בתהליך מתמיד.
כדאי להביא דוגמאות רבות ככל האפשר למושג הגבורה מחיי היומיום של התלמידים ומהחיים הפוליטיים.
ככל שהדוגמאות יתפרסו על פני מגוון רחב יותר של תחומי חיים  -תורחב הבנת המושג.

43

הגיבור השני הנדון בקטע הוא מי שהופך את שונאו לאוהבו .זו כבר אינה גבורה פנימית ,אלא גבורה
המופנית כלפי הזולת .מה מחייבת גבורה זו? בין היתר היא מחייבת אמפתיה כלפי האויב ,הידברות ושכנוע
ואף יכולת לוותר מתוך ההכרה שהשלום חשוב מן הניצחון.
בשפת הגישור היינו מכנים תפיסה זו  .win–win -כלומר זהו ניסיון להגיע להסכמה המירבית ,כך ששום צד
לא יפסיד ,והקרב יימנע.
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אות הגבורה של קהלני
לפניכם המכתב שצורף לעיטור הגבורה של קהלני ,שקיבל בעקבות מלחמת יום הכיפורים( .על עיטור הגבורה
ועל עיטורים נוספים תוכלו לקרוא עוד באתרי משרד הביטחון ובאתר צה"ל).
כדאי לספר לתלמידים במספר מילים על מלחמת יום הכיפורים .לאחר מכן מומלץ לקרוא איתם את
המכתב ,ולסמן בו משפטים המראים שגבורתו של קהלני איננה גבורה פיזית בלבד .מומלץ לערוך דיון
בשאלה אם תיתכן גבורה פיזית שלא נלווית לה גבורת הנפש ,או שבכל מקרה שבו אדם בוחר בסכנה על
מנת להציל אחרים הוא נסמך על ערכים נוספים.
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גבורה מן השמים
המקור שלפנינו מתאר את גבורת המאמין .על–פי יהודה ,שני שותפים בגבורה :השמים מעל מסייעים
ללוחמים על פני הארץ ,מצד אחד ,ואמונתם של הלוחמים בצדקת המלחמה ובערכים שלמענם יצאו לקרב,
מצד שני .שילובם של שני הגורמים הללו יביאו לניצחון במלחמה.
גבורה היא תכונה אלוהית .כך עולה מן הפסוקים" :מִי ז ֶה ֶמלֶךְ ַהּכָבֹוד ה' עִּזּוז וְגִּבֹור ה' ּגִּבֹור ִמלְ ָחמָה ְׂשאּו
ְׁש ָערִים רָאׁשֵיכֶם ּו ְׂשאּו ִּפ ְתחֵי עֹולָם וְי ָבֹא ֶמלֶךְ ַהּכָבֹוד .מִי הּוא ז ֶה ֶמלֶךְ ַהּכָבֹוד ה' ְצבָאֹות הּוא ֶמלֶךְ ַהּכָבֹוד ֶסלָה"
(תהלים פרק כד ,פסוקים ז-ח).
אלוהים עצמו הוא עיזוז וגיבור מלחמה .כאשר מאמינים בו " -מן השמים גבורה" .חלק מגבורתו של ה'
צבאות עוברת גם לצבא מאמיניו .כדאי לנסות ולחשוב עם התלמידים מה משמעות ייחוס גבורת המלחמה
לאלוהים ,והאם אלוהים כובש את יצרו.
כמובן שההגדרה המילונית איננה מספקת עבור מקור זה ,ויש להרחיבה.
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יצחק שדה רואה כל מאמץ אנושי המקדם את החברה ,כל הקרבה של הפרט לטובת החברה ,כגבורה .בקטע
מביא שדה כדוגמא את המדען החוקר באזור חשכה ושלגים ,את הרופא המסתכן במחקרו ,את החלוץ
המתיישב לשם כינון המדינה ,את איש הרוח המקריב אינטרסים שונים עבור הרעיון שאותו הוא בא להפיץ.
יצחק שדה מגדיר את הגיבור כמי שמקריב עבור החברה ולא עבור עצמו .לפי הגדרתו ,עשוי אדם להיות
אמיץ ולא גיבור ,אם יסתכן למען אינטרס אישי.
יצחק שדה מעמיד את האנוכיות כהיפוכה של הגבורה .מעשיהם של השודדים בשיקגו ,או מעשים כוחניים
של אנשים גזענים ,הנובעים ממה שהם תופסים כטובת עצמם ,ולא מתוך ראיית טובתה של החברה -
בהיותם נובעים מרשעות ,אינם מוסריים ,ולפי הגדרתו של יצחק שדה ,אין בהם מן הגבורה.
כדאי להרחיב את הדיון סביב השאלה אם החברה שלנו מתייחסת בשלילה לאלו שפוגעים בה כדי לקדם את
עצמם ,או שמא היא מריעה להם.
ניתן להטיל על התלמידים משימת כתיבה המתייחסת לאירוע ,שבו משתקפת גבורה בהקשר של אהבת
הזולת ,או לאסוף כותרות עיתונים המספרות על אירועים כאלה ועל אירועים הפוכים ,ומתוכם להכין
פלקטים לתלייה בכיתה.

45

פרק רביעי חנוכה

ע מ ו ד

43

מש י מת ס י כ ו ם :בלה בל י ס י מ ה
@6J734 ?7=;CL@;K
6@;C;>36>3
ËÈ¯ËÒ Ô‡˘Â ˘Á ‚„‰ ∫ÌÈÏÈÓ
˘Á ‚„‰ ∫ÔÁÏ

ÍÁÏ ÌÈ„ÏÈ ÈÂ‡¯ Â˙‡ ¯ÂÙÈÒ ‰Ê
ÍÁÏ ÌÈ„ÏÈ ÈÂ‡¯ Â˙‡ ¯ÂÙÈÒ ‰Ê
ÍÁÏ ÌÈ„ÏÈ ÈÂ‡¯ Â˙‡ ¯ÂÙÈÒ ‰Ê
ÆÈÂ‡¯ ¯ÂÙÈÒ ‰Ê
¨±ππ≤ È‡Ó· ±≤ ¨È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ
ÆÌÈÏ˘Â¯È· ‰˙È·Ó ‰˘È‡ ˙‡ˆÂÈ
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‡ÆÂ‰˘Ó Â‡ ¯ËÂ˘ ‡ÂˆÓÏ ˙ÂÒÏ ÌÂÓÈÒ˜Ó Ê
‡·Æ»˘˙ ‰È˙ÂÁÂÎ˘ „Ú Ì˘ ‰·Î˘ ‡È‰ Ï
˙ÂËÈÚ· Ì˘ ‰ÙËÁ ‡È‰ ˙Â˜„ ÌÈ¯˘Ú
Æ˙ÂÎ·Ï Â˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ Â‡¯ ‰Ï˘ ÌÈ„ÏÈ‰
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‰ÎÙ‰ ‡Ï ÏÓÒÏ ˙¯·‚‰
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‡¨‰Ï˘ ÏÂ· ÔÈ
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¯Â·È‚ ‰˜ÈÁÏ ıÓ‡Ï
˘‚·¯Â·È‚ ¨˙È˙ÓÁÏÓ ‡Ï Â˙¯Â
˘‚·¯Â·È‚ ¨˙È‡·ˆ ‡Ï ‡È‰ Â˙¯Â
˘‚·¨˙È¯ÒÂÓ ˜¯ Â˙¯Â
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„ÆÈ˙ÁÎ˘ ‡Ï˘ ¨‰¯˜È ‰˘È‡ ¨ÍÏ ÈÚ
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רקע לשיר
בלה פרוינד היא אישה חרדית ,שהתפרסמה כאשר הגנה בגופה על מחבל.
ב– 12במאי  1992דקר עדנאן אלאפנדי ,מחבל פלסטיני ממחנה הפליטים דהיישה ,שני נערים יהודים
ישראלים ליד שוק מחנה יהודה .לאחר האירוע דלק המון זועם אחר המחבל .לבסוף נתפס המחבל בחניון,
וההמון החל להכות אותו .בלה פרוינד ,אישה חרדית שעברה במקום במקרה ,ראתה את המתרחש והחלה
מגוננת בגופה על המחבל במשך למעלה מעשרים דקות ,תוך שההמון מכה גם אותה ,עד שהגיעה למקום
המשטרה.
ב– 2001איבדה פרוינד חבר קרוב בפיגוע בעטרות .בעקבות הפיגוע ,היא אמרה בראיון ל– ,ynetשהיא אינה
מצטערת שהגנה על המחבל שמונה שנים לפני כן ,מפני ש"אנחנו לא כמותם".

·ÆÆÆ‰ÓÈÒÈÏ· ‰Ï· ‰ÓÈÒÈÏ· ‰Ï
·ÆÆÆ‰ÓÈÒÈÏ· ‰Ï· ‰ÓÈÒÈÏ· ‰Ï

2

האלבום 'לזוז' של להקת הדג נחש מכיל שיר בשם 'בלה בליסימה' ,שנכתב בעקבות האירוע.
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משימת הסיכום מבוססת על השיר 'בלה בליסימה' של להקת הדג נחש .כדאי להשמיע את השיר בכיתה תוך
האזנה למילים .ואחריה לערוך דיון סביב השאלות הבאות:
 מה היה המעשה שעשתה בלה פרוינד ,שעליו מסופר בשיר?
 כיצד מתייחס השיר אל מעשה האישה? מדוע?
 במה שונה גבורתה מצורות אחרות של מעשי גבורה המוכרות לכם?
 האם אתם מסכימים להגדרת המעשה שעשתה כמעשה גבורה? הסבירו.
דווקא מכיוון שהשיר והמעשה שעליו הוא נכתב טעונים מאוד ,חשוב לנהל על אודותיו ויכוח .כדי לצנן את
הוויכוח ,כדאי להכין עם התלמידים רשימת טיעונים בעד גבורת האישה ,ולשאול אם אפשר לערער על
כך שהאישה גיבורה .חשוב מאוד לציין שהשיר אינו תומך ולו ברמז במעשה הנפשע של המחבל ,אלא
בנכונותה של האישה לגונן עליו (כשבוי) לאחר ניסיון הרצח .מומלץ להסביר זאת לתלמידים ולנהל את
הוויכוח על ההכרזה שבשיר "זה סיפור אתו ראוי ילדים לחנך".
לשם כך ,ניתן לחלק את הכיתה לשתי קבוצות ,התומכים במעשה והמתנגדים לו ,ולבקש מנציג של כל אחת
מהקבוצות להשמיע את טיעוני הקבוצה בנאום בן שלוש דקות .רצוי שהטוענים משני הצדדים יחזקו את
דבריהם בעזרת ציטוטים מהשיר.
לאחר מכן כדאי לבדוק מהו ערך הגבורה שכדאי להעמיד כמוקד חינוכי.
אפשר להביא כאן דוגמאות רבות ,כמו למשל:
 האם נציב את גבורת אויבינו כמופת חינוכי?
 האם נציב גבורה המביאה בסופה לאסון  -כמו למשל גבורת בר כוכבא  -כגבורה ראויה?
 האם נציב את גבורתם של עבריינים הנאבקים במשטרה כגבורה ראויה?
אף על פי שהנושא טעון ,הוא רלבנטי ,ועל כן כדאי להתמודד איתו בדיון מסודר בכיתה.
חשוב מאוד להביא דוגמאות מהפרק.

 	2מתוך ויקיפדיה ,האנציקלופדיה החופשית.
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פרק חמישי

עשרה בטבת ,יום הקדיש הכללי

חורבן ואבלות ,
קדיש יתום
משימת פתיחה :חורבן ואבלות
G29.-2 <.E24
©¡«©^«¡¨¦^dbbb

התבונננו בתצלום ונסו להשיב על השאלות:
 מהו המנהג המופיע בתצלום?
 מדוע מקיימים מנהג זה?
 האם הוא מבטא ,לדעתכם ,עצב או שמחה?
ייתכן שהתלמידים יופתעו כאשר ישמעו שמנהג שבירת הכוס צריך לבטא תחושה של עצב .מכל מקום ,זה
הזמן לערוך היכרות קצרה עם הרקע למנהג הזה ,בפרט ,ועם יתר המנהגים המזכירים את החורבן ,בכלל .ניתן
לערוך דיון סביב השאלות הבאות:
 אילו מנהגי אבלות נוספים אתם מכירים כזכר לחורבן וכזכר לאסונות לאומיים?
 מדוע ,לדעתכם ,חשוב להתאבל היום על אירועים שהתרחשו לפני שנים רבות?
 מהי משמעות האבלות הלאומית בימינו?
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שבירת כוס בחתונה יהודית היא מנהג עתיק יומין .המנהג השתלב בטקס החתונה ,ויש הרואים בו את שיאו
של הטקס .למנהג זה ולסיבותיו היו גלגולים אחדים במהלך הדורות .שבירת כוס בחתונה נזכרת לראשונה
בתלמוד הבבלי ,מסכת ברכות דף ל ,ע"ב  -דף לא ,ע"א .שם מסופר על בנו של רבינא אשר השיא את בנו;
ראה את החכמים ,שדעתם מבודחת עליהם ביותר ,הביא כוס של זכוכית יקרה ושברה לפניהם ,ונעצבו אל
לבם .בעלי התוספות הבינו כי זהו המקור למנהג שבירת הכוס בשעת הנישואין .יש שהסבירו את הסיבה
למנהג שהוא  משקף את ערבובם הבלתי–נמנע של המצער והמשמח בכל אירוע בחיים.
לראשונה נזכרת ההנמקה לשבירת הכוס בחתונה כזכר לחורבן בית המקדש במאה הי"ג במחזור 'כל בו'.
בחיבור זה המכיל דינים ומנהגים ,בהקשר של מנהגי אבלות במסגרת הלכות תשעה באב כתוב" :ועל זה פשט
המנהג לשבור הכוס אחרי שבע ברכות" .בעקבות דבריו כתב המאירי" :ומכל מקום אחרי החורבן צריך שלא
להרבות בשמחה אף לדבר מצווה".
במקורות אחרים מוזכרים  מנהגי אבלות נוספים בשעת החופה ,כגון המנהג לשים אפר או מפה שחורה
בראש החתן כדי להזכיר את האבל על חורבן ירושלים.
ייתכן שהרעיון להתאבל על ירושלים דווקא בשעת השמחה נובע מהפסוק "אִם ֶא ְׁשּכָ ֵחךְ יְרּו ָׁשלִָם ִּת ְׁשּכַח
יְמִינִיּ .תְִדּבַק לְׁשֹונ ִי לְ ִחּכִי אִם ֹלא ֶאזְּכְרֵכִי אִם ֹלא ַא ֲעלֶה אֶת יְרּו ָׁשלִַם עַל רֹאׁש ִׂש ְמ ָחתִי"( .תהלים פרק קלז,
פסוקים ה-ו) .המשורר נשבע להעלות את זכר ירושלים דווקא בשיא שמחתו ,וכמוהו נוהגים אף אנו להיזכר
דווקא בשעת השמחה הגדולה שבית המקדש עדיין עומד בחורבנו.
אבלות היא תגובה אנושית טבעית לאסון .כאשר אנו מתאבלים ,אנו מכירים באובדן שאין לו תחליף,
ומחזקים את הקשר בינינו לבין העבר מתוך תקווה לגאולה ולעתיד טוב יותר.
בפרק נדון בשאלות השונות שהועלו בפתיחה באמצעות מקורות ישנים וחדשים.

להתאבל ,אבל במידה
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חורבן בית המקדש השני וחורבן ירושלים במרד הגדול ברומאים בשנים  73-66לספירה מסמלים את אבדן
העצמאות הלאומית של עם ישראל בארצו ואת ראשיתה של הגלות הארוכה.
חורבן הבית השני הכה במהלומה עזה את המערכת הדתית והרוחנית שבתוכה חי ופעל העם היהודי .בית
המקדש נתפס בתודעת העם כמקום שבו מתכפרים עוונותיהם של ישראל .כאשר נחרב הבית ,חש העם
שהקשר החי בינו לבין אלוהיו ניתק .בנוסף לכך ,ליכד בית המקדש את עם ישראל בתקופה זו.
לא פלא אפוא ,שחורבנו של הבית השני גרם לתחושת דיכאון וייאוש קשים בקרב חלקים נכבדים של העם.
מנהיגי העם עמדו בפני אתגר קשה של שיקום העם מבחינה רוחנית ודתית ומבחינה ארגונית .הסיפור
שלפנינו מעיד על המשבר החמור שפקד חלקים בעם לאחר החורבן ועל הדרך שבה נאבק אחד ממנהיגי
הציבור בתחושות הדיכאון ,הייאוש והאבל ששררו לאחר החורבן.
במקור מסופר על הפרושים ,שהיו אנשים שפרשו מחיי העולם הזה וחיו בסגפנות ובאבל מתמיד בעקבות
החורבן .הם נמנעו מאכילת בשר ויין ,שכן הבשר והיין מסמלים שמחה (כך למשל מופיע בתהלים פרק קד,
פסוק טו "וְיַי ִן י ְ ַׂשּמַח לְבַב ֱאנֹוׁש").
בין ר' יהושע לבין הפרושים מתפתח ויכוח על הלגיטימיות של חיי שגרה של פרישות ואבל בצל החורבן.
לשאלתו של ר' יהושע ,מדוע אין הפרושים אוכלים בשר ויין ,הם עונים" :נאכל בשר ,שממנו מקריבים
על–גבי המזבח ,ועכשיו בטל?! נשתה יין ,שממנו מנסכים על–גבי המזבח ועכשיו בטל?!" היין והבשר מזכירים
לפרושים את עבודת המקדש ,ולפיכך אין הם מסוגלים עוד ליהנות מהם .ר' יהושע מקשה עליהם ואומר
להם שלפי אותו היגיון עליהם להימנע גם מאכילת פירות ולחם ומשתיית מים ,שכן גם הללו שימשו בעבודת
המקדש .הפרושים משתתקים ,מאחר שהם מבינים שלפי דרכם ,לא ייתכנו חיים לאחר החורבן.
בקושיותיו על מנהגי האבלות הקיצוניים של הפרושים אין ר' יהושע טוען שאין טעם באבלות על החורבן.
גם הוא רואה בחורבן הבית טראומה קשה; אלא שבניגוד לפרושים ,סבור ר' יהושע שיש טעם בחיים גם
ללא מקדש .ייתכן שהוא וחבריו למנהיגות הבינו גם שהחורבן יימשך זמן לא קצר ,ועל כן חובה לשקם
את העם ולבנות מסגרת רוחנית דתית וארגונית שתעמיד את העם אף בהיעדר מקדש .לפיכך הוא מציע
מעין נוסחת פשרה ,שתאפשר המשך חיים נורמליים ללא בית מקדש מחד גיסא ,ומאידך גיסא תשמר את
האבלות על חורבנו .מקור זה הוא הבסיס להלכות שונות שנקבעו כזכר לחורבן :השארת קטע מקיר הבית
שאינו מסויד ,השארת מקום ריק על שולחן האוכל והסרה של אחד התכשיטים .לכל ההלכות הללו משותפת
הפגימה בשלם ,בין אם זה הבית ,שולחן האוכל או המראה המקושט של האישה .מנהגים אלו מזכירים כי
פרק חמישי עשרה בטבת ,יום הקדיש הכללי

ע מ ו ד

46

חיינו אינם שלמים ללא בית המקדש.
הגישה שמציע ר' יהושע נתמכת בפסוקים .התלמוד מצטט פסוק מספר תהלים ,שבו נשבע המשורר לזכור
את ירושלים ולהעלותה על ראש שמחתו .מפסוק זה הוא לומד שזיכרון ירושלים אינו עומד בסתירה לעצם
השמחה ,ושניתן לכרוך את הצער על חורבנה עם שמחת ההווה .מפסוק אחר שמביא התלמוד מדברי הנביא
ישעיהו נלמד ערך האבלות והזיכרון .דווקא המתאבל על ירושלים יזכה לראות בבניינה .דומה שניתן להסביר
פסוק זה בכך שהזיכרון הוא תנאי להתחדשות אישית ולאומית .האבל מבטא את מעמקי הכאב הטמונים
בזיכרון ,ועל כן הוא גם התנאי לגאולה.
לכאן מתאימים דברי הביקורת שהטיח ברל כצנלסון ,ממנהיגי תנועת העבודה ,בחניכים שיצאו למחנה נוער
בליל תשעה באב ,שהובאו במאמרו "חורבן ותלישות" .לפניכם קטעים נבחרים מהמאמר:
מה ערכה ומה פריה של תנועת שחרור שאין עמה שורשיות ויש עמה שכחה ,אשר תחת לטפח
ולהעמיק בקרב נושאיה את הרגשת המקור ואת ידיעת המקורות ,היא מטשטשת את זיכרון נקודת
המוצא ומקצצת ּבַנימין אשר דרכן יונקת התנועה את לשדה.
כלום היינו עוד מסוגלים כיום הזה לתנועת תקומה ,לולא היה עם ישראל שומר בלבו בקשיות עורף
קדושה את זכר החורבן? ולא היה מייחד בזכרונו ובהרגשתו ובהליכות חייו את יום החורבן מכל
הימים? זהו כוחו של הסמל החיוני המגובש והמפרה בקורות העם.
אלמלא ידע עם ישראל להתאבל במשך דורות רבים על חורבנו ביום הזיכרון ,בכל חריפות ההרגשה
של מי שמתו מוטל לפניו ,של מי שאך זה עתה אבדו לו חירותו ומולדתו ,לא היו קמים לנו לא הס
ולא פינסקר ,לא הרצל ולא נורדוי ,לא סירקין ולא בורכוב ,לא א"ד גורדון ולא י"ח ברנר .יהודה הלוי לא
יכול היה ליצור את "ציון הלא תשאלי" וביאליק לא היה יכול לכתוב את "מגילת האש".
[]...
האמנם תש כוחנו לחיות ולהחיות את סמלינו ,להעמיק בתוכנם ,למלא אותם רוח הדור וצורכי הדור?
[ ]...האמנם אין אנו עוד מסוגלים אלא לחיים תלושים ,לתרבות תלושה ולסמלים תלושים?
ברל כצנלסון" ,חורבן ותלישות" ,שנות המחנות העולים א' ,ת"א :הוצאת הקבה"מ,1975 ,
עמ'  426-425והמשכה "מקורות לא אכזב" ,עמ' .429-426
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מילוי משימה זו יעמיק את הידע של התלמידים סביב המשבר שחולל חורבן הבית וסביב התגובות
האפשריות עליו .התלמידים מוזמנים ללמוד מתוך אתרי אינטרנט ומתוך ספרות היסטורית על מאורעות
החורבן ועל התגובות עליהם .ניתן להציג דפוסי תגובה פוליטיים ,רוחניים ודתיים שונים למשבר החורבן,
בפרט ,ולמשברים לאומיים ,בכלל .לדוגמא:
 כניעה והשלמה עם השלטון הרומי בארץ ישראל.
 הקשחת העמדה נגד השלטון; התקוממות ומרידה בו.
 נטישת היהדות תוך דיכאון וייאוש.
 התקרבות לתרבות ההלניסטית או לזרמים דתיים אחרים (למשל ,לנצרות).
 פנייה לאמונות ותנועות מיסטיות.
 סגפנות והינזרות מחיי העולם הזה.
 פנייה לרעיונות משיחיים.
 עזיבת הארץ.
 השלמה עם החורבן כמצב זמני תוך בניית חלופות רוחניות וארגוניות.

http://212.199.43.120/e-learning/history/index.html
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ניתן לייצג עמדות אלו דרך דמויותיהם של ר' יהושע והפרושים או דרך דמויות אחרות .מומלץ לקבץ את
הכתבות שיכתבו תלמידי הכיתה לעיתון שיתפרסם בבית הספר או לאינטרנט.

פרק חמישי עשרה בטבת ,יום הקדיש הכללי
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מזווית אחרת  -חורבן ואבלות
© «

«
©«

¡§¨£ª©¡«^¡©¨ª©¥¢
 ¡««¡§©ªªª©¢
£«£ª` © ©«©ª
©«¦¨©^¡qª¨«ª
«¨«¡«q«££ª©ª
`¡¥ª«©¨«£§ ¡^«©«ª£

©§¨©§Y
[Zcjcb_cifb
§¨ªª
¡£^«¢
¡`Y©ªª© ¡¢Y
§¡`Y§©©£©¥
«©§«¢«©¥¢
«««
`©«««£
¡¨©««©«
«¨§©m©ª
§ª©£§©£
««ª©ª
l«©`©ªª
£©ª©ª T
¨©^£©©ª©ª
`T«£

¯¦§¬¨®¯¦§¯¤
q £ªµ ¡´®² o«¡§¬ ¦´ ¡  ¢¥j²¥´ª³£²¥¥¡¨¥´¨¡¨¡¨µ
q £ªµ¥¬¥ª¥¬µ¡´®²º¥¡¸¥¬¥ª¥¬µµ¥}¥µ
o ´¢®ªµ¥¥¶ª¡ ¬¥°?¡³¡ ¡¡®°µ«¡¨®º´®¤²ª¸´ ²ª ©µ ®µ
´®¡¥ © ¨µº¥¡´ ¸´µ¥ ´®² ¡ ¥¬µ «¥ª ºqqq¸ ¥¡²´¥¶¨  ¡¶ ¡¢¥
q¡¨´£µ ª
¡¯  ³¥´ ¡¶¡¡£¦¡¶¡¬¡´£µ¥´ª¡¬¥¡¡¶¡ ª¡ ´£µ¥ªq¦§ £ªµ
¡¡¶¥¯´µ¬µ¥ª¨ ª¡¡ ¥´ ¶ª¶£ªµ£ªµ ¨q¨¥¡¡ ¢¥´ o¡¡¬¥
¡ ¡µµ¡¨¡µ£¶¥¶¡¬¨¨¥£¶ª¡ ¦§´£¨o¡µ°¬¦¡¶¡¶´²¶µ£
¸q«¥¬º©¥£¥¬ªµ¸©¥®³µªµ«¨§¨®º£ªµ
© ©^ª©£§^T¡©T

cjjd^©£§©£©¢

 ©ª©§©£§¡¡ª`k
§¨qª¡¡ªq
 ¡¡ª©£§¡¡ª¨`cb
qª
 «£ª©£§«¨§©©§`cc
q©ª£ª©ª

ge

ע מ ו ד

«©ª£ª¨©¥

53

?;>3267A7;>7FB
©`£ª««¢¡«¢¡ ¡l ¥¡©¢¨£©¥¢©¥¢
©¡^¨£©£§«¢ªª`©©¥§©£ªªª
T^¡ª¥¡¥T`©¢¨ª^Tq©©¨«T`ª© ©£
`©¢¨ª^Tªyª¡ª¥ª§©«©~£T`ª
£©¥¢

 q¡¨¢ ¥¡£«££`cd

««¨ §¡«ª
¨ª©¢ª
©§¡«©¥¢jc«¡ª
©¡§ £

@%?;>K7J;7B>LJFC@6
¡¡ª^ §ª^§© ¡ª«©§¨©¡©ª^£
§¡««ª«©§©ª`Tªª©ª£ª
©««¡§`ª©£ «ª««ª
`«§¥£ª©ª
^«¨«£¡ ª¨¢£¡©£«©¨ª£¥
§§ £«©¥¢ª©`¡ª¥£ ª§£
`©£¡«ª£©«ª©ªª«£¨ª`ª©ª
©©Y¥©¥

 qª©£ª«ª¨¥«`ce

gf

ע מ ו ד

©
_ckec
©^«`¡«£
©ªª^¨Y§¢©ª
¡©^¨¡`_¦©£
¥¢¥§© ckic
«¡©«©£¢
© ª©¨`ª
¡«`«
¨©©ª¨ ©ª
«§ª¢«ª
©««©ªª«¥
`£

«©ª£ª¨©¥

54

65;JF7L7>32
§«©¨¥§`©«¢```¬©ª
££ª£«`ª^ªª¨£^«¢¡£ª
 ¨«£ª«ª©¨````¬ª¨«ª©©¨^©¥
`ª««¡©¨£ª«¢§©¡ªª«¡ª
««©¡©¡Y©^T £T¢©¨©««^www.oranim.ac.il/shner^©¡ªªª



 q«ª£¥«ª©£ª«««££`cf
 ©ª«£`ª© ©£«z
 «ª£¨©«£`cg
q £©£ ©© ¥¡^£ª

@?7=;CL@;K
7B;@;3L;@72>L7>32
«« «§¨`«§¨«ª««¨`«£«ª¡¥
q«£ £©«`«£«§« ©^ «£

265@D
ÍÈ˘Ó‰Ï ˘È
‚ÂÈÓÈ· Ì
¨Ï·‡‰ ÈÓÈ ÏÎ
˙‡ ÔÈÈˆÏÂ
È„Â‰È‰ ÌÚ‰
˘ˆÔÈÈ
È‰ÂÊ Æ˙Â¯Â„‰
·Í˘Ó
ÌÚÏ ‰·Â˘Á
˙¯ÂÒÓ
‰˜ÈÚÓ‰ ¨ÂÏÂ
Î
È„Â‰È‰ ÌÂÈ˜Ï
˘˙ÂÚÓ
Ï‡¯˘È ˙È„Ó· Ó
Æ˙ÂˆÂÙ˙·Â

·365@DÓÈ

¯Á‡Ï ¨ÂÈ
˘‰Ó˜Â‰
¯˘È ˙È„Ó
‡„ÂÚ ÔÈ‡ ¨Ï
ˆ‰Ï Í¯Â
˙‡·ÏÚ Ï
‰˘ Ô·¯ÂÁ
˙¯
˘Á
ÈÙÏ
‡
ÆÌÈ˘ ÈÙÏ

^¢©¨£«£«¢¢«`«©¨¡£«£ª
«¢«^ `§ª«ª«©¨£
`¥¢¡©¥¢«©¨«©£

gg

ע מ ו ד

55

שני סוגי צער ושני סוגי שמחה
שני סוגי צער מתאר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב :צער המבטא ייאוש ,דיכאון וחוסר תקווה .צער זה מוביל
לחוסר אונים ולמבוי סתום .לעומתו קיים צער הנובע מהכרה באבדן או בחסר הריאלי .בהכרה זו יש כדי
להעניק משמעות וכוח לבנייה ולהתפתחות במישור האישי והלאומי .רבי לוי יצחק מתאר גם שני סוגי
שמחה :האחת נחווית כהתפרקות ,והיא נובעת מריקנות ואבדן משמעות ,מניהליזם ,שכחה או אסקפיזם.
כנגדה השמחה המשמעותית והראויה באה מתוך מלאּות ,בנייה והתפתחות העשויות להעניק לאבדן ולחסר
משמעות חדשה.
אילו היה ר' לוי צריך לבחור בין ר' יהושע לבין הפרושים ,דומה שדרכו של ר' יהושע קרובה הייתה ללבו
יותר .אבלם של הפרושים בא מתוך דיכאון חסר מוצא וייאוש .לעומתם ,מבין ר' יהושע שהחיים הלאומיים
והאישיים לא הסתיימו עם החורבן .לכן ,למרות תחושת האבל הכן שחש בחורבן ,הבין ר' יהושע שיש לבנות
ולהמשיך להתפתח .שמחת הבנייה שלו מהולה בעצב האבל ,בדומה לשמחת האדם שנשרף ביתו ,לפי רבי לוי
יצחק מברדיצ'ב.

נפוליון והאבלים
ניתן לראות בסיפור עממי זה מעין וריאציה על הפתגם שדנו בו לעיל "כל המתאבל על ירושלים  -זוכה
ורואה בבניינה" (בבלי ,מסכת תענית דף ל ,ע"ב) .כמו כן מהדהד הסיפור גם בדבריו של ברל .מנקודת
מבטו הניטראלית החיצונית נדהם נפוליון לראות קהילה שלמה מתאבלת בכנות וברגשות עזים על חורבן
שהתרחש לפני אלפי שנים .מכך הוא הסיק כי עם כזה ,המסוגל לשמור בחובו זכרונות עזים בכוח חיוני
ובהתמדה רבת שנים ,יזכה גם לשוב אל הארץ ואל העיר ,שעליהם הוא מתאבל.
מה מספרת לנו ירושלים?
הקטע מדבריו של הרב פרופסור דוד הרטמן מעניק זווית ראיה נוספת לפרק .ירושלים היא חלום בן אלפיים
שנה ,שנטווה בנפשותיהם של מיליוני יהודים במשך הדורות .בזכות החלום ובזכות הקשר העמוק שטיפחו
יהודים בכל הדורות לציון ,קמה הציונות והפכה למציאות.
החיבור לירושלים נוצר במהלך אלפי שנים של חלומות וגעגועים ,והוא מעניק מימד עמוק יותר לקיום היהודי
בהווה" :ירושלים מספרת לעם היהודי היכן מצויים שורשיו".

אבלות ופרידה
זהו קטע ממאמרו של משה שנר על משמעות האבל בתשעה באב והרלבנטיות שלו לימינו .שנר מציג עמדה
מנוגדת בתכלית למקורות האחרים .לדעתו ,המשך האבל על חורבן המקדש אינו רלבנטי עוד .הנה קטע נוסף
מדבריו:
תשעה באב מבטא את ההתכחשות להתרחשות ההיסטורית מאז ימי החורבן .לפי היהדות הרבנית
לא מתרחש ולא יתרחש שום דבר חשוב בין החורבן לגאולה .ההתרחשות ההיסטורית הלא נגאלת
אינה חשובה  -היא חסרת כל טעם ואוי לאדם היהודי שנפתה לראות בה משהו חשוב .לעומת זאת,
התפיסה הציונית גורסת שיבה אל ההיסטוריה  -ההווה ההיסטורי כן חשוב .מצבו ההיסטורי הלא
נגאל של עם ישראל חשוב לה מאוד .בעוד שהיהדות המשיחית עובדת את העבר הקדום והעתיד
הרחוק הרי הציונות קיבלה עליה את עול עבודת ההווה .העתיד הקרוב הוא מושא התייחסותה.
לכן ,ציונות ,חגיגת ההווה ההיסטורי והעתיד הנראה לעין ותשעה באב ,הם תרתי דסתרי.
עמדתו עשויה להעמיק את הדיון במקורות הקודמים ומסייעת לבחון מחדש את הרלבנטיות של ימי האבלות
על חורבן המקדש וירושלים .ניתן להציב מול דבריו את השאלה אם אכן קיימת סתירה בין זיכרון החורבן
ובין התפתחות הבניין לאומי.
על גישות שונות לתשעה באב וימי האבל במדינת ישראל הריבונית תוכלו למצוא מקורות נוספים באתר
שיטים  http://www.chagim.org.il/9av1.htmlובספר על תשעה באב ,שיצא בהוצאת מכון החגים
הקיבוצי .עמדות אלו יוכלו לסייע לכם ולתלמידים במשימת הסיכום.
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יתגַדַל וית ַקדַש ְשׁמֵה ַרבָּא.
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¨

אמן.

 `



בעַלמא די ְברָא כִרעוּתֵה ,וימליך
מלכוּתֵה ויצמח ֻפ ְר ָקנ ֵה ו ִיקָרב משיחֵה.
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אמן.
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בחי ֵיכוֹן וביומֵיכוֹן ובחיי דְכָל בית
ישראל ,בעגלא ובִזמן קָריב,
ואמרו אמן.

«
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¨

אמן ,יהֵא שמֵה ַרבָּא מְברך לְ ָעלַם
ולעָלמֵי עלמַיא.

 ^£^©ª
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יתברַך וישתבַח ויתפאַר ויתרומַם
ויתנשֵא ויתהדָר ויתעלֶה ויתהלָל
שמֵה דקֻדשָא ְבּרִיך הוּא.
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ל ֵעלָא מן כל ִבּ ְרכָתָא
ושי ָרתָא תֻשׁ ְב ָחתָא ונ ֶ ֱח ָמתָא
דַאמירָן בעַלמא ,ואמרו אמן.
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¨

אמן.



לפי נוסח אשכנז:
יהֵא שלָמָא ַרבָּא מִן ְשמַיא,
וחיים ]טובים[ עלינו ועל כל ישראל
ואמרו אמן.
לפי נוסח עדות המזרח:
יהֵא שלָמָא ַרבָּא מִן ְשמַיא,
חיים ו ְ ָשׂבָע וישועה ונחמה
וְשֵׁיזָבָא ורפואה וגאולה וסליחה
וכפרה וְרֵיו ַח והצלה ,לנו ולכל
עמו ישראל ואמרו אמן.

¨

אמן.


¨

אמן.
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עֹשׂה שלום במרומיו ,הוא יעשה
שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
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עמדה לדוגמא:
יש לקיים את ימי האבל על החורבן כמקובל במסורת היהודית מזה דורות.
המסורת היהודית תולה את חורבן הבית השני בשנאת אחים .ישראל של שנות האלפיים שקועה עד צוואר
במחלוקות ,המאיימות לקרוע אותה לגזרים .סביב ימי האבל על החורבן ראוי להגדיר מחדש את המכנה
המשותף ולבחון כיצד ניתן לשמור על המרקם היהודי–הישראלי בשלמותו ,ובאילו מנגנוני הכרעה אפשר
להשתמש כדי שלא ניקלע שוב לאירועים משבריים כמו רצח רבין ,רצח אמיל גרינצוויג או אלטלנה.
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בשנים האחרונות מציינים את ימי האבל על חורבן המקדש פחות ופחות .ההתעלמות מעשרה בטבת ,מי"ז
בתמוז ומתשעה באב הופכת לנחלת רבים ,התוהים מה להם  -החיים במדינה יהודית ריבונית  -ולאבל על
חורבן ירושלים והמקדש .במשימה הבאה אנו מבקשים לברר את עמדת התלמידים בסוגיה זו .נזמין אותם לגבש
דעה עצמאית תוך התבססות על המקורות שנלמדו .ניתן להיעזר בדוגמאות שבספר או להוסיף עמדות אחרות.

«©ª£ª¨©¥

הקדיש היא תפילה עתיקה ,הנאמרת מספר פעמים ביום במסגרת התפילה .המנהג ,שלפיו האבל אומר
קדיש על הנפטר בשנה הראשונה לאחר הפטירה ובימי זיכרון מדי שנה בשנה ,קיים מימי הביניים .יותר מכל
תפילה אחרת התקבלה תפילת הקדיש ,והיא נאמרת גם על–ידי אנשים שלא קיבלו על עצמם עול מצוות .בין
אומריה נמנים גם רבים שאינם יודעים את מובנה.
תרגום הקדיש לעברית יגלה לעינינו תפילה שכל כולה עוסקת באלוהים .התפילה הנאמרת על–ידי האבל
מקבלת משמעות של הבנה וקבלה כי האל הוא אדון הכול .אף אם אין אנו מבינים את סיבת האבל  -את
נוכחותו של המוות בחיינו  -לאל הוא מובן ,ועל כן אנו מצדיקים את הדין.
קדיש יתום היא תפילתו של האבל ,אבל גם הקהל לוקח בה חלק פעיל .היא בנויה כדו–שיח בין האבל לבין
הקהל המסייע לו לעמוד מול אבלו.
נוכח מילות הקדיש מתעוררת השאלה אם תפילה זו מתאימה לנסיבות של אבל ,ושמא בשעה קשה זו
יתאים יותר שהאבל יעסוק במצוקתו האישית? ברם ,דומה שדווקא השיחה בין האבל הפונה אל האל ,לבין
מענה הקהל ,מעניק למעמד את משמעותו  :גם כאשר הוא שרוי בחוויה האישית הקיצונית של האבל ,עדיין
הוא חלק ממה שמעבר לו ,ובכך משתתף עמו גם הקהל.
אין פלא שתפילת קדיש היתום ,המיוחדת לשעת האבל והמצוקה ,נאמרת על–ידי מרבית היהודים .אף מי
שאינם מקיימים מצוות מחפשים בשעה המערערת של האבל דפוסים מוכרים וחיבור לדורות הקודמים,
ולמרות שאין הם מבינים את מלותיה ואת לשונה הזרה ,היא מספקת להם משען.
תפילת הקדיש מסתיימת במשפט העברי "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל,
ואמרו אמן" .בשעה שעולמו של האדם חרב עליו ,הוא זקוק ביותר לתפילה על השלום או על השלמות.
כדאי לשאול את התלמידים אם הם רואים בתפילה המהללת את שם האל ,ובעקיפין מצדיקה את האל,
מעשה ההולם את העמידה נוכח המוות .שמא בשעה זו מתעוררים אפילו בלב המאמין ספקות ,וביותר,
כאשר מדובר במות ילדים או אנשים צעירים .כמובן ,אין לשאלה זו תשובה נכונה אחת.
כאן המקום לשלב מדרש תמונה .האבל הבודד נושא את אבלו לבדו וסבלו ניכר היטב .מן התמונה עולה
בדידותו הקשה .קשה לדעת מה כבד יותר  -משא הבדידות או משא האבל .תפילת קדיש יתום מעמידה את
האבל במרכז .הקהל העונה לתפילתו מהדהד כנגדו" :אנחנו איתך ,אנחנו איתך".
בשני המקרים עומד האבל במרכז ,אך בדידותו של מי שנושא את אבלו לבדו מופגת כאשר הוא מוקף
בציבור העונה לו.
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ניתן לקרוא את הסיפור במליאת הכיתה או שהתלמידים ימחיזו אותו בפני הכיתה .לאחר מכן קיימו עליו
דיון כיתתי:
הצעה לשאלות לדיון לאחר קריאת הסיפור או המחזתו:
 האם הייתם קרבנות או עדים למעשה של פגיעה בכבודכם או בכבוד חברכם? כיצד באה לידי ביטוי
פגיעה זו?
 מה ,לדעתכם ,ניתן לעשות בחברה ,בכיתה או בבית הספר כדי לצמצם מקרים מסוג זה?
קרוסי היה ילד חלש ,נכה ובן למעמד חברתי וכלכלי נמוך - .טיפוס שקל להתעמר בו ,להציק לו וללעוג
לחולשותיו .בסיטואציה המתוארת בקטע מנצלים כמה מתלמידי הכיתה את מצבו כדי להכות ,ללעוג
ולהשפיל את קרוסי .התנהגותם המקוממת של הנערים מהווה פגיעה חמורה בכבודו האנושי ובמעמדו
החברתי של קרוסי .כפי שהמורה אומר ,זהו מעשה נבלה שלא יכופר .אין לאיש רשות לחלל את כבודו של כל
הנברא בצלם אלהים .זכות יסוד המעוגנת במסורת היהודית והאוניברסאלית איננה מבחינה במוצאו ,מעמדו,
מצבו החברתי ,השכלתו ומצבו הפיזי והבריאותי של האדם .לפיכך ,חמורה היא הפגיעה בכבודו של כל אדם,
גם בכבודו של מי שיש לו כוח ,השפעה ויוקרה ,ואולם ,חמורה שבעתיים הפגיעה באדם חלש ,כמו קרוסי,
שאין לו יכולת להגן על עצמו.
ניתן לבקש מהתלמידים הצעות ורעיונות מעשיים לשיפור האקלים הבית–ספרי ,שיושתתו על ערך כבוד האדם.

על 'הלב' לאדמונדו דה אמיצ'יס
"הלב" הוא ספר מאת אדמונדו דה אמיצ'יס ,שנכתב ב– 1886ופורסם ב– .1888הספר נחל הצלחה מסחררת
(משנת פרסומו ועד לשנת  1900נמכרו ממנו כמיליון עותקים) והפך את דה אמיצ'יס לסופר הנקרא ביותר
באותה תקופה באיטליה .הספר נכתב כמחנך את הנוער לערכים מסורתיים :פטריוטיות ,דרך ארץ ,הירואיות,
כבוד למדינה ולמשפחה.
הספר כתוב כיומן של ילד איטלקי בשם אנריקו בוטיני ,המתעד שנת לימודים אחת בבית ספר יסודי .בנוסף
לכתיבה היומנית כולל הספר גם סיפורים ,המתוארים כסיפורים שמורהו של אנריקו גולל באוזני תלמידיו
מדי חודש .סיפוריו של המורה הם חינוכיים ונסובים על מעשיהם של ילדים המקריבים את עצמם (או
לפחות את בריאותם) למען משפחתם (או למען מולדתם או למען ערכים נאצלים אחרים).
אחד מסיפורים אלו הוא "מהאפנינים עד האנדים" ,וגיבורו הוא מרקו ,ילד איטלקי קטן ,שיוצא לחפש את
אמו בארגנטינה ,אליה נסעה לחפש פרנסה .לפי סיפור זה נוצרה סדרת הטלוויזיה "הלב".
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אדם נשך כלב
ר' ינאי מעריך את ההלך לפי חיצוניותו; נדמה לו כי אדם הלבוש בהידור רב יהיה מן הסתם גם תלמיד חכם,
ולכן הוא מרשה לעצמו לכנותו רב ,אף על פי שלא הכירו כלל .בעיני ר' ינאי ,ראוי להתכבד בחברתו של רב,
ועל כן הוא מכבד אותו ומציע לו להתארח בביתו.
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לאחר הארוחה מבקש המארח  ליהנות מחברת האורח בעיסוק משותף בתורה .אולם האורח אינו משתף
עמו פעולה .כל ניסיונותיו של ר' ינאי ללמוד את מקצועותיה השונים של התורה עם האורח  -עולים בתוהו.
האורח אינו מבין מאומה מן התלמוד ,המשנה ,האגדה ואפילו לא מן המקרא .סביר להניח שההרגשה
הנעימה שהייתה לאורח בשעה שהוזמן אחר כבוד לביתו של הרב המכובד ,התחלפה בבושה ,כאשר התגלה
ככלי ריק בעיני ר' ינאי.
בסיומה של הארוחה מתבקש האורח ליטול ידיו ולברך ברכת המזון .מתברר שאפילו עניין פעוט כברכת
המזון לא ידע האורח .ר' ינאי המאוכזב מחליט לגמול לאיש ַהּבּור על שכביכול הוליך אותו שולל ,ובמקום
ברכת המזון הוא מבקש מאורחו לומר את המשפט "אכל כלב מסעודתו של ינאי" .בעיני המארח ,אדם
שאינו נמנה עם מעמד החכמים הוא כלב ,ואינו ראוי להיקרא אדם .מותר להשפילו תוך ניצול תמימותו
ונימוסיו בבית המארח.
אולם האורח אינו נשאר חייב .הוא תופס את ר' ינאי וטוען כלפיו שהוא חייב לו דבר מה .ר' ינאי המופתע
תוהה מן הסתם איזה חפץ מוחזק ברשותו השייך להלך הזר .מתברר לו ,שאף שהאורח אינו גדול בתורה ,הוא
יודע דבר אחד :התורה איננה נמצאת בבעלותו הבלעדית של ר' ינאי.
בכך אולי תובע האורח את עלבונו ,אבל הוא תובע גם את עלבונה של התורה .בעיניו של ר' ינאי ,שייכת
התורה לקבוצה אליטיסטית של חכמים ,ומתוך כך נוצרת אפליה ערכית בין המעמדות .לפי תפיסתו של ר'
ינאי ,מי שאיננו שייך למעמד חכמי התורה הוא אדם נחות ,ומותר להשפילו ולפגוע בכבודו האנושי.
תגובתו האסרטיבית של האורח מרככת קמעה את ר' ינאי ,והוא מנסה לברר עם האורח במה זכה
להיכנס לביתו של הרב .תשובתו של האורח מפתיעה ובעיקר מאלפת :בחלקו נפלה הזכות להתארח
בבית הרב הגדול ,מפני שניחן בדרך ארץ ,כלומר ברגישות חברתית ומוסרית גבוהה  -מעולם לא ריכל
ולא שמע רכילות ,ותמיד הקפיד להשכין שלום בין איש לרעהו .מעלותיו המוסריות של האורח אינן
נופלות מגדלותו בתורה של המארח.
בסיום הסיפור מביע ר' ינאי חרטה על התנהגותו כלפי האורח" :כל כך הרבה דרך ארץ יש בך,
וקראתיך כלב!"
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 .אבאמצעות קריאה חוזרת בסיפור ועיון בדמויותיו ,תחודד בתודעת התלמיד הנחת היסוד של ערך כבוד
האדם ,המשתקפת בהצהרת העצמאות של ארצות הברית .לפי ההצהרה האמריקאית",כל בני האדם
נבראו שווים ובוראם העניק להם זכויות מסוימות שאין להעביר מהם" .התנהגותו של ר' ינאי מנוגדת
אפוא לרוח ההצהרה שכן ,לדעתו ,לא כל בני האדם נבראו שווים .בעוד שלומדי התורה והחכמים
ראויים לכבוד ולהערכה ,בכבודם של עמי הארצות והבורים מותר לפגוע .דרכו של האורח הפוכה:
אין הוא מבחין בין אדם לאדם; הוא רגיש לפגיעה בכבוד הבריות ,אינו הולך רכיל ומשתדל בכל כוחו
להשכין שלום ולמנוע מריבות.

 .בבמשימה זו מתבקשים התלמידים לעצב מחדש את הסיפור כך שר' ינאי יתנהג עם האורח על–פי אמות המידה
של ערך כבוד האדם.
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מזווית אחרת  -כבוד האדם
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כלל גדול בתורה
מקור זה הוא פרי עריכתם של ביאליק ורבניצקי ,מחברי 'ספר האגדה' ,של דברי חכמים מן התלמוד
הירושלמי וממדרש בראשית רבה.
ר' עקיבא ושמעון בן עזאי חלוקים בשאלה מהו הערך המרכזי בתורה? שניהם מסכימים שהעיקרון היסודי
של התורה קשור ליחסים שבין אדם לחברו; ואולם ר' עקיבא למד זאת מן הפסוק "ו ְ ָא ַה ְב ָּת לְרֵ ֲעךָ ּכָמֹוךָ",
ובן עזאי  -מהפסוק "ז ֶה ֵספֶר ּתֹולְֹדת ָאדָם [ ְּביֹום ּבְרֹא אֱֹלהִים ָאדָם ּבְִדמּות אֱֹלהִים ָעׂשָה אֹתֹו]" .אליבא
דר' עקיבא ,הערך העליון ביחסי אנוש הוא אהבת הבריות; ואליבא דבן עזאי  -הערך העליון והעדיף הוא
השוויון ,באשר כל אדם נברא בצלם אלהים.
בן עזאי מעדיף את העיקרון הנלמד מהפסוק שבבראשית ,מכיוון שערך זה אינו מאפשר ביטול כבודו של
אדם .לפי שיטת ר' עקיבא ,על האדם לאהוב את זולתו ,כפי שהוא אוהב את עצמו .אולם ,מה יהיה במקרה
שאדם מסוים סובל השפלה וביזיון או אפילו מסכים לסבול השפלה וביזיון  -האם יש בכך כדי להתיר לו
להשפיל את זולתו? דרכו של בן עזאי שוללת אפשרות זו ,שכן העיקרון שהוא מציע מוחלט ובלתי מותנה:
"שלא תאמר :הואיל ונתבזיתי  -יתבזה חברי עמי ,הואיל ונתקללתי  -יתקלל חברי עמי".
ר' תנחומא מחזק את העיקרון של בן עזאי ואומר שמי שמרשה לעצמו לפגוע בכבוד חברו ,גם במקרה שהוא
עצמו נפגע ,מערער את העיקרון המקודש של בריאת האדם בצלם" :אם עשית כן ,דע למי אתה מבזה -
בדמות אלהים עשה אותו" .בשום תנאי אין לפגוע בכבוד האדם ,מכיוון שהוא נברא בצלם אלהים.
אף לעמדתו של ר' עקיבא יתרון :יחסי אדם וזולתו ,לפי דרכו של ר' עקיבא ,אינם נמדדים על–פי עיקרון
מופשט אלא מתוך הרגשות האנושיים הקונקרטיים .את האהבה הטבעית של האדם אל עצמו הוא צריך
להחיל גם על זולתו.
מצד שני ,חסרונה של שיטת בן עזאי הוא גם יתרונה :העיקרון המופשט והאובייקטיבי ,לפיו כל אדם נברא
בדמות אלהים מעניקה לו תוקף אוניברסאלי ,המתייחס לכל אדם ,בכל זמן ובכל מצב.
ואכן ,כפי שכותב השופט מנחם אלון ,מהווים שני הערכים  -אהבת האדם ושיוויון הערך שלו  -יסוד
היסודות של היהדות ,לדורותיה ולתקופותיה.
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מדוע נברא האדם יחידי
קטע זה לקוח מתוך המשנה במסכת סנהדרין (פרק ד ,משנה ה) ,הדנה בערך חיי האדם .נקודת המוצא של
המשנה היא בריאת האדם הראשון כיחיד ,כפי שמתואר בתחילת ספר בראשית .על כך היא תוהה :מדוע
האל בחר לברוא אדם אחד ולא גברים ,נשים וילדים רבים? המשנה לומדת מתוך כך על ערכם המוחלט של
חיי האדם" :ללמדך ,שכל המאבד נפש אחת  -כאילו איבד עולם מלא ,וכל המקיים נפש אחת  -כאילו קיים
עולם מלא" .מאחר שהאנושות נוצרה מאדם אחד ,יש למדוד את ערכם של חיי אנוש על–פי קנה המידה של
האדם הבודד .הצלה או הריגה של נפש אחת כמוה כהצלה או כהשמדה של האנושות כולה!
אגב דרשה זו ,מביאה המשנה משמעויות נוספות הנלמדות מבריאתו של אדם הראשון:
א .שוויון הערך של כל בני האדם  -מאחר שכל בני האדם יצאו מאדם הראשון ,אין מקום לטענה בדבר
עליונותם של אנשים מסוימים ובדבר נחיתותם של אחרים.
ב .אינדיבידואליזם  -גדולתו של האל מתבטאת בכך שברא בחותם אחד אנשים שונים .בניגוד לחותם או
לשבלונה שבשימושם של בני האדם ,המעצבת חפצים זהים ,האל יצר מחותם אחד  -אדם הראשון  -בני
אדם רבים בעלי זהויות אישיות נבדלות וייחודיות .אף שכל אדם נוצר לפי דפוסו של אדם הראשון ,יש לכל
פרט זהות עצמית מוגדרת ונפרדת מזו של זולתו.
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ניתן לסכם באמצעות טבלה את הדעות השונות שבמשנה:

לשון המשנה

בלשונכם

א

ללמדך שכל המאבד נפש אחת  -מעלה
עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא ,וכל
המקיים נפש אחת  -מעלה עליו הכתוב
כאילו קיים עולם מלא.

האל ברא את האנושות כולה כצאצאים
של אדם בודד כדי ללמד על ערכם העצום
של חיי האדם .הריגת אדם אחד שקולה
להשמדה של כל האנושות ,ולהפך  -הצלת
חיים של אדם בודד ,כמוה כהצלה של כל
האנושות כולה.

ב

מפני שלום הבריות ,שלא יאמר אדם
לחברו :אבא גדול מאביך.

מכיוון שכל בני האדם הם צאצאיו של אדם
הראשון ,אין הצדקה לשום טענה שאדם
אחד נעלה על אדם אחר.

ג

ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא :שאדם ללמד על גדולתו של האל ,שברא בחותם
טובע כמה מטבעות בחותם אחד ,וכולן
אחד אנשים שונים .בניגוד לטבעו של
דומין זה לזה ,ומלך מלכי המלכים הקדוש
חותם (שבלונה) רגיל ,המעצב דמויות זהות,
ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם
יצר האל מחותם אחד ,אדם הראשון ,בני
הראשון ,ואין אחד מהן דומה לחברו.
אדם רבים ,שלכל אחד מהם זהות אישית
נבדלת וייחודית.

הערות על הטבלה:
כל אחת משלוש התשובות לשאלה בדבר יחידותו של אדם הראשון מוסיפה פן אחר הנוגע בערך של כבוד
האדם:
 .אערכם המוחלט של חיי אדם והחובה המוסרית הנובעת מממנו להצלת החיים.
 .בשוויון הערך של כל הבריות.
 .גזהותם הייחודית של הנבראים.
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שלושת הערכים המגולמים במשנה דומים לנאמר בסעיף ג מתוך ההכרזה לכל באי העולם על זכויות האזרח,
שלפיו יש לכל אדם הזכות לחיים ,לחירות ולביטחון אישי .ואולם ההצהרה הבינלאומית נוקטת את המונח
זכויות ,ואילו המשנה מתייחסת לחובות האדם כלפי זולתו .בנוסף לכך ,ערך חירות האדם ,הנאמר במפורש
כערך מרכזי באמנת זכויות האדם ,משתמע מן המשנה ,ואינו נאמר בה מפורשות.

מהו אדם?
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בשני המקורות הקודמים עסקנו בשאלות שונות הנוגעות לשורש הדתי והמוסרי של כבוד האדם ,כפי שהוא
בא לידי ביטוי במסורת היהודית .הקטע מאת אלוף הראבן דן בהיבטים אחרים הנוגעים לכבוד האדם :ממה
מורכב הכבוד האנושי? מהן ההשלכות של מרכיבי הכבוד על זכויות האדם?
האדם הוא יצור בוחר ,מרגיש וחש ,יוצר ,מאמין ,פועל ,משתייך ושואף .ההכרה בערך הכבוד האנושי ,משמעה
לאפשר לכל אחד ואחת לממש את כל המרכיבים הללו ,למשל להכיר בזכות הזולת להגשים את שאיפותיו
לאהבה ,לבחירת זהות מינית ,להשתייכות לאומית ולבחירת מקצוע .לפיכך ,מניעה או הגבלה מצד מדינות
או ממסדים כלשהם המוטלת על הכרתו או על פעולתו של הפרט בהתאם לאמונותיו ולבחירותיו האישיות
מהווה פגיעה בכבוד האדם.
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למי יש יותר כבוד
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בשונה מהמקורות שהוצגו עד כה ,המתייחסים לזכות לכבוד ולחובה לכבד ,הסיפור שלפנינו מבקש להציג
גישה שונה .המסר של הסיפור פונה דווקא אל הצד הנפגע ולא אל הפוגע ,ואומר כי ההחלטה להיפגע תלויה
גם בצד שאליו מופנית הפגיעה .אם מתייחסים אל השפלה ,ביזוי וכדומה כמתנה ,הרי שהמקבל יכול לדחות
אותה ,וממילא היא תישאר בידיו של הנותן.

מש ימת ס יכום :חוק יסוד כבוד האדם וחרותו
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 .1ערך כבוד האדם קיבל במדינת ישראל משנה תוקף ,כאשר נחקק חוק יסוד 'כבוד האדם וחירותו' בשנת
תשנ"ב .החוק מביא לידי ביטוי מעשי את הרעיון שלפיו מושתתות זכויות היסוד של האדם בישראל על ההכרה
בערך האדם ,בקדושת חייו ובהיותו בן–חורין ,והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
במשימת הסיכום מתבקשים התלמידים לקבוע באילו אירועים יש עבֵרה על חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו.
מילוי המשימה יחדד בתודעת התלמידים את המשמעויות המעשיות של פגיעה בעקרון כבוד האדם וחירותו,
ואף את שאלת גבולותיו של עיקרון זה.
במשימה מתוארים תשעה אירועים שונים .על התלמידים להחליט אם יש באירועים אלו עבֵרה על החוק,
ואם כן  -לפי איזה סעיף:
 .אהשוטר הטיל קנס על החייל שחצה את הכביש באור אדום.
הטלת קנס על על–פי החוק אינה מהווה עבֵרה ,שכן סעיף  8של החוק קובע" :אין פוגעים בזכויות שלפי
חוק–יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל ,שנועד לתכלית ראויה ,ובמידה שאינה עולה
על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו ".הטלת קנס על אדם שביצע עבֵרה ,הולמת בהחלט
את ערכיה של המדינה ונועדה לתכלית ראויה.
 .בהרשויות המקומיות לא שילמו שכר לעובדיהן מספר חודשים.

במקרה זה ניתן לטעון שהרשויות פגעו בכבודם ,בחירותם ובזכות הקניין של העובדים ,לפי סעיפים  2ו–.3
 .גהמשטרה פרצה את הדלת בביתם של העובדים הזרים .השוטרים התנהגו כלפי העובדים בתוקפנות ,ואף
שברו חפצים בביתם ,על מנת לבדוק אישורי עבודה .לכל העובדים היו אישורי עבודה.

באירוע זה עברו השוטרים על סעיף  7שבו נאמר בין היתר( :א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו( .ג) אין
עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם על גופו ,בגופו או בכליו.
©¨ckhg¥^©¡£l£

 .דבדרום הארץ נמצאו ילדים קטנים המועסקים בעבודות ַסּבָלות בשוק תמורת שכר של שישה ש"ח לשעה.

עבודת ילדים ואי מתן שכר ראוי היא פגיעה בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר הוא אדם ,לפי סעיף .2
 .ההקצין העניש את החיילים שאיחרו ,והשאיר אותם בשבת בבסיס במקום לשחרר אותם לבתיהם.
hi
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אין כאן עבֵרה על החוק .ראו סעיף א לעיל.
 .ומעסיקיהם של הפועלים הסינים לקחו מהם את הדרכונים ,כדי שלא יברחו מאתר הבנייה שבו עבדו.

פגיעה בסעיפים  3ו–6א.
 .זלא השכירו בעיר דירה לְיּוסּוף בעיר בגלל מוצאו הערבי.

פגיעה בסעיף .3
 .חהמשטרה עצרה זוג שהחזיק נשים בכוח ובניגוד לרצונם ,כדי להעסיקן בזנות.

במקרה זה פעלה המשטרה ברשות ובסמכות .ראו סעיף א לעיל.
 .ט הנערים הציקו וקראו בשמות לחסר הבית שישן על הספסל בשכונה.

הנערים עברו במקרה זה על סעיף  2הקובע :אין פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
 .2במשימה זאת מתבקשים התלמידים ליישם את הידע שצברו ולהראות כיצד חוק כבוד האדם וחרותו
מיצג הן ערכים יהודיים והן ערכים דמוקרטיים.
הערכים הדמוקרטיים מעוגנים בסעיפיו השונים של החוק שכל תכליתם  שמירת חייו ,גופו וכבודו של כל אדם.
מבחינת הערכים היהודיים ניתן למצוא בפרק ציטוטים רבים המעגנים  את תפיסת כבוד האדם במסורת
היהודית .לדוגמא" :בדמות אלוהים עשה אותו" ו"כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד
עולם מלא" .ציטטות אלו מציבים את עקרון כבוד האדם כעקרון יהודי מרכזי ואת חוק כבוד האדם וחירותו
כמבסס את התפיסה היהודית דמוקרטית בין חוקי היסוד של מדינת ישראל.
פרק שישי יום זכויות האדם הבינלאומי
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פרק שביעי

ט"ו בשבט
איכות הסביבה,
שימור לעומת פיתוח
משימת פתיחה :אני לא אוהב שאומרים לי
1.6.>1 G286JI73J;K
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לאחר שמיעת השיר ניתן לערוך דיון סביב הנקודות הבאות:
 כיצד מתבטאת האהבה למולדת בשיר?
 "נלבישך שמלת בטון ומלט"; חשבו ,באילו מקרים ביטוי אהבה כזה למולדת עלולה לגרום לה נזק?
 השיר הוא ביטוי לאידיאלים הציוניים של תחילת המאה שעברה .אילו מהם אינם מתאימים לימינו?
הסבירו?
 ערכו רשימת פעולות המבטאות בשיר אהבת מולדת ,ומיינו אותם למעשים הנחוצים בימינו ולכאלה
שפג תוקפם.
 אילו כתבתם אתם את השיר ,אילו פעולות המבטאות אהבת מולדת הייתם מציינים?
 האם לערך השמירה על איכות הסביבה צורות שונות ,התלויות בנסיבות הזמן?
ב'שיר בוקר' מתבטאת אהבתו של המשורר למולדת בדימויים של פיתוח ובנייה מואצים .נתן אלתרמן
מבקש להלביש את הארץ ב"שלמת בטון ומלט" ,לטעת בה ,לבנותה ,לייבש את ביצותיה ועוד .אכן ,זה היה
חזון התנועה הציונית בראשיתה .אולם מאז ועד ימינו השתנו דברים רבים בארץ ,וממקום נידח ושומם
נעשתה מדינת ישראל לאחת המדינות הצפופות בעולם .עם זאת ,גם כיום יש צורך בסלילת כבישים ,בבניית
בתים ובהקמת מפעלי תעשייה לרווחתם של אזרחי המדינה.
שאלת יחסנו לסביבה תופסת מקום חשוב יותר ויותר בחיינו בשנים האחרונות .הפיתוח המואץ באזורים
העירוניים והכפריים ובכבישי הארץ מעורר שאלות רבות בדבר היחס שבין ניצול ושינוי הטבע והסביבה
לצורך האדם לעומת שימור ערכי טבע ונוף .האם צריכה החברה לוותר על נוחיות בטווח המיידי למען שימור
והגנה על ערכי טבע? ואם כן  -באלו תנאים? כיצד ניתן ליישב את ההתנגשות בין ערכי הבניין ופיתוח
הארץ ,מחד גיסא ,ובין שמירה על איכות הסביבה והטבע בארצנו ,מאידך גיסא?
נושא דיוננו מעורר גם שאלה עקרונית :כיצד יש לראות את מערכת היחסים שבין האדם לטבע; האמנם ניצב
האדם במרכז הבריאה ,ואין הטבע בא אלא לשרת את צרכיו ,או שמא לטבע ערך וקיום משל עצמו?
בפרק שלפניכם נתמודד עם שאלות אלו ואחרות דרך מקורות חז"ל וטקסטים אחרים.
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האגדה על שנתו של חוני המעגל מצויה במקורותינו בשני נוסחים :בתלמוד הירושלמי ,תענית ג ,ט ובתלמוד
הבבלי ,תענית כג ,ע"א .נוסחים אלו שונים זה מזה בפרטים רבים .אף על פי שהגרסה הבבלית היא ככל
הנראה עיבוד מאוחר של הגרסה הארץ–ישראלית ,בחרנו בה (בשינויים קלים מתרגומו של 'ספר האגדה')
בשל התאמתה לנושא דיוננו.
הסיפור עוסק במפגש בין שתי דמויות שיחסן אל העולם הסובב אותן שונה בתכלית :הזקן הנוטע עצים
למען בני בניו ,ומולו  -חוני ,שאינו רואה טעם במעשה שאינו מניב גמול ופרי מיידי.
המפגש בין חוני לבין הזקן הנוטע והשיחה המתפתחת ביניהם חושפים שני מצבי נפש מנוגדים; לעומת
הזקן ,שמעייניו מופנים לדורות הבאים  -שהרי הוא לא ייהנה מפרי העץ ,הרי שחוני מניח שאדם משקיע רק
במה שיספק את צרכיו באופן מיידי .אין הוא מבין את האדם העמל שלא על מנת ליהנות מפרי עמלו.
האגדה איננה מספרת כיצד הגיב חוני לדבריו הנוקבים של הזקן .האם שתק ,או אולי ניסה לשכנע את הזקן
בחוסר התועלת של מעשה הנטיעה? ושמא הצליח הזקן להכניס ספק בלבו של חוני.
חוני נרדם למשך שבעים שנה .במשך תקופה ארוכה זו השתנתה המציאות לחלוטין .חוני מתעורר בדור
האוכל את פירות נטיעותיהם של בני הדור הקודם .חוני מצליח לחוות חוויה נדירה  -לחיות בפרק זמן של
שלושה דורות ולחזות במו עיניו כיצד מתממשת תורתו של הזקן הנוטע; בן בנו מלקט חרובים מהעץ שנטע!
חיזוק נוסף לפרק הזמן הממושך שעבר מתואר בסיפור באמצעות אתונו של חוני שילדה בינתיים בנים ובני
בנים .עובדה זו היא רמז מטרים לפגישתו של חוני עם צאצאיו.
התמונה הבאה היא מהתמונות הטראגיות ביותר בסיפורי האגדה; חוני מגיע לביתו ומגלה שבני משפחתו
 אישתו וילדיו  -מתו מכבר ,וכעת חי בביתו נכדו .מפגשו של חוני עם צאצאיו מקביל בסיפור למפגשו עםנכדו של הזקן ,האוכל מפרי העץ שנטע זקנו.
כיצד מגיב חוני לסיטואציה? האם השינה הארוכה והחוויות שעבר בעקבותיה חוללו שינוי בתפיסתו? דומה
שהתשובה לשאלות אלו שלילית .כל מאמציו של חוני לשכנע את בני משפחתו ואת חכמי הדור כי הוא חוני
המעגל עולים בתוהו .הוא חווה תחושת תסכול קשה ,בראותו את פרי עמלו המשפחתי פורח ומלבלב ,כאשר
הוא עצמו אינו זוכה להכרה!
בתמונה הבאה מקבל חוני הזדמנות נוספת לחוות את ערכה של נטיעה שנטע הוא עצמו .בבית המדרש הוא
שומע חכמים המתפעלים מהבנת סוגיה מסוימת ,ומשווים את בהירות ההבנה לבהירות שהייתה בימי חוני.
לּו הִפנים חוני את המסר שעלה מדברי הזקן ,היה חש סיפוק רב מהשכר היוצא מהעמל שעמל בעבר .אך
חוני בשלו :שוב הוא מתעקש לשכנע את הנוכחים שהוא הוא חוני ,ושעליו הם מדברים .לאחר שנוכח לדעת,
שאין לו סיכוי לשכנע את חכמי בית המדרש בדבר זהותו ,הוא נשבר ומבקש מהאל שימית אותו.
נוקשותו של חוני ,ואטימותו בפני הבנת ערכם של המעשים הנושאים פירות לאחר זמן ,גורמת לו לכרוע
תחת המעמסה הנפשית ,ולהעדיף מות על פני חיים במציאות חברתית מנוכרת.

q«ª ¬¢¤¢ `f
ª¬« ¢`g
«ª ¬ ¬¤
¬` ¬¤¤
¥¤¬ª«¦ª
 ¬q

¨¦¨oµ´ª ¶¥
¡¢º ¥¡¸ ®¡ªµ¡¬¨ ´¡´}©¥´ª¡©¥ª§£ ®ªµ
§q¨®ª ¥¬¡£¨µ¡¥ª¥
§¨§oº©¥¥£ ¥ µ§¸µ´ª ¶¥¨¬§¬ ¥ µ
 µ¥¥ªº¥¬¡£¸ ¥ ©¥ª§£¨© ¨ ¶¥¥ µ ¥µ¡³
¸qº ¶¡´¶¡°
d¥¬¡£¥¬}© ¨´ª
¡¨ q¡¨¥¡´§¡§¡¡ ¬¨¡o¡¨¡¬¥ª
¨¨°¶ ¸©¥ª£´µ³¥¡º¡ª®°¬¸¡¶® µ¨£
¨¨¡ q¶ª¡º¡¶¡¶¥ª¥µ©¥
£^¤«¡£««¢^«¥_£

£¡ª¡ ©ª`h
¡ª¢¡`«ª«ª
«`ªª

_«¤
§T£^©¡ªl

¡«©ª££¡ª£
¡«©ª«§ª©©£«T©¡T©¥¢£¡ª£
©ª«¥ ¡««£¡¡ª`«©ª£««ª
`©ª«¡£§« ¡«¨©¥©£
_©¨¡ª©©§©cbb©T¨ebb©ª«¢¨©¥
©©`«¡£« £¡^¡««¨«¡«`£ª
««©ª«§¨¡ª«©£
¡«£¡«§¡¡ª«¢«`¨©¥
¡«¡`©¥¢£
`£¡ª«¡«¡«£¡ª«¡«©£

מש י מ ה

במשימה ,אנו מבקשים להיעזר בשני הטיפוסים (כמייצגים שתי השקפות עולם) בהקשר לדילמה אקטואלית
של פיתוח לעומת שימור.
אפשר לחלק את הכיתה לשתי קבוצות :קבוצה א ,קבוצתו של חוני  -בעד פיתוח הכביש ,וקבוצה ב ,קבוצתו
של הזקן הנוטע נגדו.
מובן שהוויכוח בשאלות של פיתוח לעומת שימור מורכבות יותר ,אך נראה לנו שניתן להכליל ולראות את
האינטרסים של הגורמים המפתחים כמקבילים לדמותו של חוני ,ואת האינטרסים של הגורמים המשמרים
כמקבילים לדמותו של הזקן ,החושב על טובת הדורות הבאים.
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מזווית אחרת  -פיתוח מול שימור
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אפשר להיעזר במקור כדי לפתח ולהעמיק את הדיון שבו התחלנו באמצעות הסיפור על חוני.
לאחר תיאור הבריאה בתחילת ספר בראשית ,מתוארים היחסים שבין האדם לבריאה .משם עולה באופן
ברור ,כי בורא העולם מנחה את האדם הראשון "לעבדה"  -לפתח את האדמה ואת הסביבה שבה הונח,
מצד אחד ,ומצד שני "לשמרה" ולא לרדות בה רדיית יתר .לפי הצעה פרשנית זו ,אין הטבע והאדם שווים
בערכם .האדם הוא נזר הבריאה ,ולפיכך ,זכותו ,ולעתים גם חובתו ,לעבוד ,לפתח וליצור בתוך העולם .פיתוח
הבריאה הוא תנאי הכרחי לחיים אנושיים ראויים על פני כדור הארץ .יחד עם זאת ,התורה מציגה ערך מאזן
 "ולשמרה" .כלומר ,אין לראות בעמדה המעודדת פיתוח היתר גורף לפגיעה ולהשחתה של ערכי הטבע.כשם שהאדם מצֻווה לבנות ולסגל את הטבע לצרכיו ,כך הוא מצֻווה גם לשמור עליו .מה משמעותם של שני
הציווים הללו ,הסותרים לכאורה זה את זה? אולי ניתן לראות בהם כמאזנים ומשלימים זה את זה :מותר,
ואולי אף רצוי ,לפתח את העולם באמצעים טכנולוגיים ואחרים ,ועם זאת יש לעשות זאת בזהירות ,מתוך
רגישות לערכי הטבע ולשמירה על העולם למען הדורות הבאים.

 qªª `k
q ª©ª¨ `cb
q££©ªª¨¨¡ `cc

ie
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במובנים רבים מהווה מדרש זה השלמה לפרשנות המוצעת לפסוקים שהופיעו במקור הקודם .גם כאן
מוצב האדם כנזר הבריאה ,והעולם נתפס כבריאה המשרתת את צרכיו .ואולם ,מכך לא משתמע היתר גורף
שהאנושות תעשה בעולם ככל העולה על רוחה .הבורא מזהיר באופן חד–משמעי כי האדם הוא שיישא
בתוצאות מעשיו ,לא כגמול מלאכותי ,אלא כתוצאה מתבקשת והגיונית ממעשיו "שאם תקלקל אין מי
שיתקן אחריך" .במושגים המודרניים היינו אומרים כי הבורא הנחה את ברואיו להתייחס לעולם בדרך של
פיתוח בר קיימא ( .)Sustainable Developmentהתייחסות זו כלפי הסביבה מאפשרת פיתוח תוך כדי
שימוש במשאבי הטבע ,ועם זאת שימורם של משאבי הטבע.
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המדרש הוא פירוש יצירתי לפתיחת הציווי שמקורו בספר ויקרא:
וְכִי תָבֹאּו אֶל ָה ָארֶץ ּונ ְ ַט ְעּתֶם ּכָל עֵץ ַמ ֲאכָל
ו ַ ֲערַלְּתֶם ָערְלָתֹו אֶת ִּפרְיֹו ׁשָֹלׁש ָׁשנ ִים י ִ ְהי ֶה לָכֶם ֲערֵלִים ֹלא י ֵ ָאכֵל.
ּובַ ָּׁשנ ָה ָהרְבִיעִת י ִ ְהי ֶה ּכָל ִּפרְיֹו קֶֹדׁש ִהּלּולִים לַה'
ּובַ ָּׁשנ ָה ַה ֲחמִיׁשִת ּתֹאכְלּו אֶת ִּפרְיֹו לְהֹוסִיף לָכֶם ְּתבּו ָאתֹו
ֲאנ ִי ה' אֱֹלהֵיכֶם.
ויקרא פרק יט ,פסוקים כג-כה
באופן פשוט אומרת פתיחת הפיסקה המקראית" :כאשר תבואו אל הארץ ותטעו עצי מאכל ,תעשו כך וכך"...
ואולם ,כדרכם במקומות רבים ,מנתקים חז"ל את ההקשרה ומבינים אותה כאילו היא אומרת :כאשר תבואו
אל הארץ ,עליכם לטעת עצי מאכל .כך הם דורשים ממנה את הציווי לטעת .כך הופך המדרש את הנטיעה
למצווה המוטלת אולי עדיף :לצו המוטל ,שכן אין זו אלא דרשה שלא נפסקה אי פעם להלכה (עד קום
הקק"ל) על היושבים בארץ.
הנימוק שמביא המדרש לציווי זה הוא שההימנעות מנטיעה נובעת מאנוכיות ,ומהיעדר החזקת טובה למי
שהותיר את העולם נטוע לפנינו..
את דברי המדרש ניתן להבין בהקשר של פרקנו בכמה אופנים:
ראשית ,דברי המדרש כביכול מתכתבים עם תפיסתו של חוני .בניגוד לחוני ,המדרש מעריך את היחס ואת
הדאגה לדורות הבאים.
שנית ,מן המדרש נוכל לצאת אל השאלה בדבר משמעותו של הציווי לטעת למען הדורות הבאים בהקשר
שלנו .כשם שהדאגה לדורות הבאים מתבטאת בנטיעה ,היא עשויה להתבטא גם בפעולות של שימור
ובהגבלה של נזקי הפיתוח מאותה סיבה .ושוב זה מגרה לחשוב שהיא עשויה להתבטא גם בפעולות תשתית
של בטון ומלט ...כשם שבאנו אל העולם ומצאנו אותו ראוי לחיות בו ,כך עלינו לשמור אותו למען הדורות
הבאים.
פרק שביעי ט"ו בשבט
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התנ"ך אחראי לפגיעה באיכות הסביבה
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ניתן להצביע על שתי תפיסות מנוגדות בקרב פעילים לאיכות הסביבה לגבי שאלת מקומו של האדם בעולם:
התפיסה האנתרופוצנטרית ,המעמידה את האדם במרכז ,לעומת התפיסה הביוצנטרית ,המעמידה את הטבע
במרכז .הגישה האנתרופוצנטרית רואה באדם מעין מנהל משק של משאבי העולם ,שעליו לנהל בתבונה,
בחסכנות ,באהבה ובאחריות ,בעיקר למענו הוא .לעומתה ,התפיסה הביוצנטרית שוללת את הצבת האדם
במרכז .היא רואה בו מין נוסף ,שחשיבותו אינה עולה על זו של מינים אחרים .גישה זו מדגישה כי זכות
הקיום של הנהר ,העץ ,דוב הפנדה וכו' אינה נובעת מהתועלת שהם מסבים לאדם ,אלא מעצם קיומם.
משתתפי הכנס שבו מדובר בכתבה שלפניכם יוצאים מנקודת ההנחה האחרונה ,לפיה האדם והטבע שווים
בערכם .תפיסה זו מנוגדת לעמדות שהוצגו במקורות הקודמים ,והיא מהווה הזדמנות לבירור עמדות בשאלות
אקולוגיות ערכיות:
 האמנם ,פירושם של התיאולוגים והחוקרים לצו המקראי "ומלאו את הארץ וכבשוה" הוא הפירוש
היחיד של דברי המקרא?
 האם אתם מקבלים את ההנחה ,שלפיה ערכו של האדם שווה לערך הטבע?
3

בהקשר זה ראוי לציטוט קטע ממאמר תגובה לכנס התיאולוגי הנזכר:
באוזני וועדה שהתכנסה לדון בנושאי איכות הסביבה הושמעה הטענה ,שבקיום בעיית האקולוגיה
אשמה "המסורת היהודית–נוצרית" אשר הנחילה לאנושות את הפסוקים מבראשית ,שבהם בירך
הקדוש ברוך הוא את האדם ואחר כך את נח" ...פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ...ורדו בדגת הים...
ובכל רומש על הארץ "...בהענקת שלטון זו ,נטען ,חבויה בעיית האקולוגיה.
אין ברצוני להכחיש את ה"אשמה" .הפסוקים גלויים לעין בשבעים לשון ...הרעיון שקיים מאזן שלם
בין האדם לסביבתו ,ושיש לראות את האדם כחלק מאותה סביבה  -מנוגד בהחלט לתפיסת המוסר
האנתרופולוגית ,שעליה מבוססת היהודת כולה .אבן פינתנו היא שבשלב יסודי אין מאזן ושבורא
שמים וארץ העניק בעלות לאדם .בעלות פירושה חוסר שוויון בין סובייקט לאובייקט ובין אדם
לסביבתו .גישתנו אנתרופוצנטרית לחלוטין ,ואין להתבייש בדבר.
גישה זו אינה שוללת את האפשרות שטוב לו לאדם אם יקיים איזון בזיקתו לבריאה  -למענו,
למענה ,למען החברה כולה.
להרחבה נוספת ראו עמוס עוז" ,נגד שמירת טבע"; יעל שמש" ,יהדות ואקולוגיה" להלן בנספחים לפרק.
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כשם שעל כוכבו של הנסיך הקטן מצויות נטיעות חיוביות ונטיעות מזיקות כעצי הבאובב ,גם בעולמנו
ניתן למצוא נטיעות משני הסוגים .במשימה מתבקשים התלמידים לאפיין את הנטיעות המזיקות .מדובר
במעשים שונים שעושים בני האדם ,הפוגעים בטבע ובסביבה בטווח המיידי ובטווח הרחוק .ניתן להיעזר
ברשימה האלפביתית של המפגעים ,וכל המרבה הרי זה משובח!
לאחר מכן מומלץ לנהל דיון סביב מפגעים נבחרים ולבחון אותם מנקודות מבט שונות:
 מדוע הם קיימים?
 מי אחראי להם?
 מה התועלת שבהם ומהו הנזק?
 האם ניתן לוותר עליהם כליל?
 דרכים מעשיות להיאבק בהם.
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נספ ח י ם
נספח  :1ט"ו בשבט ,נטע רבעי וערלה
חמישה עשר בשבט הוא ראש השנה לאילנות ,משום שבתקופה זו מלבלבים רוב פירות האילן בארץ ישראל,
וכבר נראים  ניצני הפרי  שחנטו.
משמעותו ההלכתית של ט"ו בשבט נוגעת להלכות ערלה ,נטע רבעי ,תרומות ,מעשרות וכלל המצוות
התלויות בארץ .איסור ערלה קובע כי אין לאכול את הפרי בשלוש השנים הראשונות שלו ,בשנה הרביעית
הוא נחשב כנטע רבעי ,ויש להעלותו לירושלים ולאוכלו שם (או לחילופין לפדות אותו בכסף ולהעלות את
התמורה לירושלים) .ט"ו בשבט הוא התאריך הקובע ,לאיזו שנה משתייך הפרי ,ובאיזו מערכת דינים הוא
נכלל.
כך ,אילן שניטע לפני ט"ו באב תשל"ו ,נכנס בא' בתשרי תשל"ז לשנתו השנייה ,כי א' בתשרי נקבע כראש
השנה לנטיעה .בט"ו בשבט של שנת תשל"ט יסיים אפוא האילן את שנתו השלישית .בהיותו אילן מחשבים
את שנותיו לפי ט"ו בשבט ,ולא לפי א' בתשרי .מכאן שכל הפירות ,אשר חנטו עד ט"ו בשבט ,אסורים
באכילה בהיותם ערלה ,ולאחר ט"ו בשבט הם הופכים להיות נטע רבעי ,ומותרים באכילה בירושלים (או
בפדיונם והעברת התמורה לירושלים) .בשנה שלאחר מכן מסיים האילן את שנתו הרביעית ,וכל הפירות
שחנטו עד אז ,מותרים באכילה בכל מקום וללא הגבלה ,כדין פירות חולין.
לגבי מעשרות קובעת התורה (דברים פרק יד ,פסוק כב) " ַעּׂשֵר ְּת ַעּׂשֵר אֵת ּכָל ְּתבּואַת זַרְ ֶעךָ הַּיֹצֵא ַהּׂשֶָדה
ָׁשנ ָה ָׁשנ ָה" .מכאן דרשו חז"ל ,כי יש להפריש מעשרות של כל יבול השנה רק מפירות אותה שנה .היות שאין
"תאריך לידה" נפרד לכל אילן ואילן ,קבעו את ט"ו בשבט כתאריך "הולדת" כללי לאילנות .מצב זה דומה
למערכת המסים הנהוגה בעולם כולו :מסים נגבים לאור ההכנסות של שנה אחת ,ותאריך קבוע מציין את
סיומה של שנת מס אחת ואת ראשיתה של שנת מס חדשה.
כשם שט"ו בשבט הוא התאריך הקובע למעשרות ,הוא גם התאריך המכריע לגבי סוג המעשר שיש להפריש:
בשנה הראשונה ובשנה השנייה שלאחר שנת השמיטה יש להפריש מעשר ראשון ומעשר שני ,ואילו בשנה
השלישית מחליף המעשר לעניים את המעשר השני.
נטע רבעי
נטע רבעי  -הפירות שהניב עץ מאכל בשנה הרביעית לנטיעתו אסורים להיאכל שלא בטהרה או מחוץ
לירושלים ,אלא אם כן פדו אותם וחיללו את קדושתם על [=המרו אותם בתורה ל] מטבע כסף .כאמור לא
התייחסתם קודם לדיני מעשר שני .איסור זה נוהג בענבים  -בארץ ישראל ובחו"ל ,ובשאר אילנות  -רק
בארץ ישראל .האיסור נוהג גם בזמן הזה.
4

נספח  :2נגד שמירת הטבע
עמוס עוז

ועכשיו הגיע תורו של וידוי נורא .אני מתנגד לשמירת הטבע .עצם האידיאל של "שמירה" אינו מקובל עליי
כמעט בשום תחום מתחומי החיים .לא באנו לעולם כדי לשמור או לשמר איזה דבר :מצוות ,מעשי אבות,
טבע או מורשת תרבות .יש איזה עיוות בכל מסורת ובכל הלך נפש אשר במרכזו עומד מעשה של "שימור".
אין אנו יורשיו של מוזיאון ,ולא באנו לעולם כדי להסיר בסבלנות את האבק מעל מוצגים או כדי לצחצח את
הזגוגיות ולהוליך להקות של מבקרים הולכים על בהונותיהם משכיית חמדה לשכיית חמדה .אין אנו קיימים
אך ורק כדי לשמר מסורת אבות או פלאי טבע ,זיכרונות ילדות או חפצי קודש .פן יהיו חיינו לחיי פולחן.
העולם אינו מוזיאון .גם הטבע אינו מוזיאון .גם התרבות אינה מוזיאון ,מותר לגעת! מותר להזיז ,לקרב,
להרחיק ,לשנות ולהטביע את חותמנו אנו .גע באבן ,גע בחי ,גע בזולת .כיצד לגעת ,טיב הנגיעה יכול לשמש
נושא לספרים גדולים .אתרכז בשאלת הנגיעה בטבע .אם הייתי צריך לסכם זאת על רגל אחת ובמילה אחת,
הייתי אומר :באהבה .איש ואישה באהבתם נוגעים זה בזה ואף משנים זה את זה דרך אהבתם .וכן הורה
וילדו .אחים ואחיות .אדם וחברו .אדם ותרבותו ,מורשת אבותיו .אדם ובית מגוריו .בתנאי שהנגיעה והשינוי
יהיו הדדיים" ,דו–סטריים" :בעוד אתה משנה את הנפשות הקרובות לך או את סביבתך או את נופיך ,היה
4
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מוכן להינגע ולהשתנות על–ידם .בעוד אתה מעצב את העולם ,הנח לעולם לעצב אותך .ארץ ישראל אינה
המוזיאון של אלוהים .שום מקום אינו המוזיאון של אלוהים .שום זולת או חפץ ,חי או דומם ,אינו חפץ של
פולחן .מותר לגעת ומותר לשנות ,כל עוד אתה עצמך מוכן להינגע ולהשתנות .התנאי הוא אהבה .אני יודע:
אי–אפשר "לחנך לאהבה" .לא "לחנך לאהבת הזולת" ,לא "לחנך לאהבת המסורת" ,לא "לחנך לאהבת הארץ"
ולא "לחנך לאהבת הנוף" .באהבה אפשר להדביק את הזולת ,לפעמים .אהבה אפשר לעורר ,לפעמים ,אבל
לא ביד רמה ולא בזרוע נטויה ולא בחמת זעם ,אלא מתוך הלך נפש של הדדיות .אתה בא אל מקום כלשהו,
הר ,מדבר ,מעיין ,או  -לענייננו  -בית ,חצר ,חדר .אתה משנה אותו ומטביע עליו את חותמך .אך כדאי לך
להיפתח ולהניח לכל אלה הזדמנות להטביע עליך את חותמם הם .ולעניין זה ,דין זולת כדין עץ .אם צומחת
תאנה זקנה בחצרך ,ואם צל התאנה הזאת אהוב עליך ,מותר לך לקום ולגזום מענפיה .רק אל תעשה זאת
בקנאות .אפילו לא בקנאות של משמרים.

5

נספח " :3לא תשחית את עצה"  -יהדות ואקולוגיה

ד"ר יעל שמש
לקראת סיום פרשת שופטים מובא איסור כריתת עץ מאכל בזמן מלחמה ,עת מטילים מצור על עיר האויב:
"ּכִי ָתצּור אֶל עִיר יָמִים רַּבִים לְ ִהּלָחֵם ָעלֶי ָה לְ ָת ְפׂשָּה ֹלא ַת ְׁשחִית אֶת ֵעצָּה לִנְּד ֹ ַח ָעלָיו ּגַרְז ֶן ּכִי ִמ ֶּמּנּו תֹאכֵל ו ְאֹתֹו
ֹלא ִתכְרֹת ּכִי ָה ָאדָם עֵץ ַהּׂשֶָדה לָבֹא ִמ ָּפנ ֶיךָ ּבַ ָּמצֹור" (דברים פרק כ ,פסוק יט) .נחלקו הדעות באשר לדרך שבה
יש להבין ולקרוא היגד זה :האם לפנינו משפט חיווי ,המצביע על הקשר שבין האדם והעץ ]1[,או שמא זו
שאלה רטורית שתשובה שלילית בצדה ,הבאה דווקא להצביע על הניגוד שביניהם?[ ]2אולם גם בלא שנהיה
בטוחים לגבי המשמעות המדויקת של הכתוב ,ברור שלפנינו דוגמה מובהקת להוראה אקולוגית במקרא
(איסור כריתת עץ) ,שהשפיעה רבות על התפיסה האקולוגית של היהדות הבתר–מקראית ,כפי שאראה
בהמשך.
בעשרות השנים האחרונות זכתה האקולוגיה להתעניינות רבה ]3[,ובייחוד זו המוגדרת כ"אתיקה סביבתית"
( )environmental ethicsאו אקו–אתיקה ,בשל הנזקים הבלתי הפיכים שגורם המין האנושי לעולם.
בהיותו מונע על–ידי שיקולי רווח קצר מועד ,הורס האדם את העולם שעל פניו הוא חי ,וגורם במעשיו
להתחממות כדור הארץ ,הרס יערות הגשם ,זיהום מקורות המים וזיהום האוויר ,דלדול משאבים טבעיים
והכחדת זנים שונים של צמחים ובעלי חיים ]4[.האצת תהליך ההרס הזה היא מאוחרת יחסית ,מאז
המהפכה התעשייתית שראשיתה במאה הי"ח ,ולפיכך מפליא לגלות את העניין הרב שמגלים מקורותינו
הקדומים המקרא ,ויותר מכך ספרות חז"ל בנושאים אקולוגיים.

 .אאקולוגיה אנתרופוצנטרית לעומת אקולוגיה ביוצנטרית
ניתן לדבר על שתי תפיסות מנוגדות בקרב פעילים לאיכות הסביבה ,לגבי שאלת מקומו של האדם בעולם:
התפיסה האנתרופוצנטרית ,המעמידה את האדם במרכז ,לעומת התפיסה הביוצנטרית ,המעמידה את הטבע
במרכז .הגישה האנתרופוצנטרית רואה באדם מעין מנהל משק של משאבי העולם ,שצריך לנהלם בתבונה,
חסכנות ,אהבה ואחריות ,בעיקר למענו הוא .מכאן כינויה .stewardship :לעומתה ,התפיסה הביוצנטרית,
המכונה "אקולוגיה עמוקה" ( ,)deep ecologyשוללת את הצבת האדם במרכז ורואה בו מין נוסף,
שחשיבותו אינה עולה על זו של מינים אחרים .האקולוגיה העמוקה מדגישה כי זכות הקיום של הנהר ,העץ,
דוב הפנדה וכו' אינה נובעת מהתועלת שהם מסבים לאדם ,אלא מעצם קיומם.

 .בהשתקפות שתי התפיסות הללו ביהדות
כאשר אנו שואלים עצמנו ,מהי עמדת היהדות לגבי מקומו של האדם בעולם ,סביר שנענה שתפיסת היהדות
תואמת לעמדה האנתרופוצנטרית .שהרי לפי סיפור הבריאה ,האדם לבדו נברא " ְּבצֶלֶם אֱֹלהִים" (בראשית
פרק א ,פסוק כז) ,והתפקיד שניתן לו על אדמת גן עדן היה "לְ ָע ְבדָה ּולְ ָׁש ְמרָה" (שם פרק ב ,פסוק טו) .עם
זאת ,במאמר מאלף מראה פינק ,כי לצד הגישה האנתרופוצנטרית ניתן למצוא ביהדות גם את הגישה
הביוצנטרית ]5[.דוגמה מובהקת לשלילת התפיסה האנתרופוצנטרית ניתן למצוא בספר איוב ,הנראה כלועג
ליומרנותו של האדם המחשיב עצמו למרכז היקום]6[.
 	5מאמאה פורסם באתר "הגל הירוק" http://www.ecowave.org.il/mechqar1.php -
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מענהו הראשון של ה' מן הסערה מתאר את נפלאות הבריאה ,המתבטאות בין השאר בכך שה' שולח עננים
ורעמים "לְ ַה ְמטִיר עַל ֶארֶץ ֹלא אִיׁש מְִדּבָר ֹלא ָאדָם ּבֹו .לְ ַה ְׂשּבִי ַע ׁשֹאָה ּומְׁשֹאָה ּולְ ַה ְצמִי ַח מֹצָא ֶדׁשֶא" (איוב
פרק לח ,פסוקים כו–כז) .דאגתו של ה' למקומות שאינם מיושבים באדם אינה עולה בקנה אחד עם תפיסת
האדם את עצמו כתכלית הבריאה .בהמשך מתאר ה' מינים שונים של בעלי חיים שדאגתו פרושה עליהם,
והמשותף לכולם הוא שאין לאדם כל הנאה מהם ,כגון הפרא (=חמור הבר) והראם (שם ,פרק לט ,פסוקים
ה–יב) ,וכן בהמות ולויתן ,המתוארים בנאום ה' השני (שם ,פרק מ ,פסוקים טו–לב) .לגבי כולם מובהר ומודגש,
שהאדם אינו יכול לגבור עליהם ולשעבדם לצרכיו .כלומר ,יש להם טעם קיום עצמאי משלהם ,ללא כל זיקה
לאדם .כמה שונים הדברים הללו מהתפיסות המושרשות בנו לגבי מקומנו ביקום.
גם בדברי הרמב"ם ניתן למצוא שלילה של הגישה האנתרופוצנטרית ,באמרו "שאין לסבור בכל הנמצאים
שהם בגלל מציאות האדם ,אלא יהיו גם שאר כל הנמצאים מטרה לעצמם לא בגלל דבר אחר" ]7[.הוא
מצטט פסוקים מן המקרא המביעים את אפסותו של המין האנושי ,כמו " ָאדָם לַ ֶהבֶל ּדָמָה" (תהלים פרק
קמד ,פסוק ד) או " ֱאנֹוׁש רִּמָה ּובֶן ָאדָם ּתולֵעָה" (איוב פרק כה ,פסוק ו) ,כדי להוציא מלבו של האדם את
האשליה ש"המציאות בגלל אישיותו בלבד"]8[.
כדוגמה למתח בין שתי האסכולות האקולוגיות השונות ,מביא פינק את דברי התלמוד הבבלי במסכת
סנהדרין דף לח ,ע"א ,המתמודדים עם השאלה מדוע נברא אדם בסיום הבריאה .לפי דעה אחת" ,כדי
שייכנס לסעודה מיד .משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושכללן ,והתקין סעודה ,ואחר כך הכניס אורחין";
כלומר ,האדם הוא נזר הבריאה ,אורח הכבוד בעולמו של הקב"ה ,עולם שנברא להנאתו ולשימושו של המין
האנושי .אולם לצד דעה זו מובאת דעה הפוכה" :שאם תזוח דעתו עליו ,אומַר לו :יתוש קדמך במעשה
בראשית" .פינק מסכם ואומר שהמתח שבין האמונה בכוחנו להשפיע על הבריאה ( )stewardshipובין
הכרה באפסותנו (אקולוגיה עמוקה) ,מתח שבא לידי ביטוי גם במקורות היהדות ,יוצר את האיזון שבין
קריאה לפעולה ובין שמירה על מידת הענווה]9[.

קריאה לפעולה  -מצוות מקראיות בעלות טעם אקולוגי
במקרא אנו מוצאים כמה מצוות ,שניתן לייחס להן טעם אקולוגי ,מרכזי או נלווה .כך ,למשל ,אחד הטעמים
שנותן הרמב"ם למצוות שמיטת הקרקעות בשנה השביעית (ויקרא פרק כה ,פסוקים א-ה) הוא "כדי שירבה
יבול האדמה ותתחזק בהברתה [=בלא זריעתה]" ]10[,כלומר ,הקרקע תחדש כוחותיה ותושבח בעקבות
המנוחה הזמנית שתינתן לה.
הסבר אקולוגי מעניין מעניק רש"ר הירש גם למצוות שביתה ביום השביעי .לדבריו ,ליום השבת חשיבות
חינוכית :לאחר שישה ימים של מעשה ,שבהם נוהג האדם כ"סוכן על תבל" ,ומשתמש באדמה ,בצמחים
ובבעלי החיים לחפצו ולרצונו ,בא יום השבת ,שנועד להזכיר לו כי "לא לך המה הדברים הנמצאים מסביב
לך" ,אלא "קנין ה' הנהו" .ולפיכך "בכל שבת ושבת השיבה לה' את התבל שלו ,דע את ה' אלקיך והשיבה
ללבך תמיד ,כי התבל הזאת 'שאולה' לך מאת ה' ...וזכור מי הוא אדון לה וכי התבל 'השאולה' לה' היא ,אשר
הוא המושל בכל ולא אתה" ]11[.פרשת כי תצא כוללת מספר מצוות שיש להן טעם אקולוגי ,או למצער,
השלכה אקולוגית:
 מצוות שילוח הקן (דברים פרק כב ,פסוקים ו–ז) ,שלצד טעם חינוכי (הרחקה מאכזריות) ,מציע לגביה
רמב"ן גם טעם אקולוגי" :שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין"]12[.
 איסור כלאיים (דברים פרק כב ,פסוק ט; וכן ויקרא פרק יט ,פסוק יט) ,המהווה אזהרה "לשמור כל מין,
שלא יתערב מין עם מין" (פירוש ראב"ע לויקרא פרק יט ,פסוק יט) ,שהרי "המרכיב שני מינין ,משנה
ומכחיש במעשה בראשית ,כאילו יחשוב שלא השלים הקב"ה בעולמו כל הצורך ויחפוץ הוא לעזור
בבריאתו של עולם להוסיף בו בריות" (פירוש רמב"ן לויקרא פרק יט ,פסוק יט).
 ההוראה ,שהדרכה בצדה ,לשמור על היגיינה במחנה הצבאי (דברים פרק כג ,פסוקים יג-יד).
 איסור הלנת המת (דברים פרק כא ,פסוקים כב-כג) ,שלדעת רלב"ג נועד למנוע זיהום אוויר" :ולא
תטמא את אדמתך  -מפני העיפוש שיתחדש אז במקום ההוא ,אם תשאר שם הנבלה"]13[.
 איסור כריתת עץ פרי (דברים פרק כ ,פסוק יט) ,שבו פתחנו את הדיון .הכתוב אמנם מדבר על כריתת
עץ פרי בזמן הטלת מצור ,אולם נראית הטענה ,שאם נאסרה הכריתה בעתות מלחמה ,המתאפיינות
בהתרופפות המוסר ,בהרס ובהשחתה ,על אחת כמה נכונים הדברים לגבי עתות שלום]140[.
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 .גפיתוח ההיבט האקולוגי–הלכתי בספרות חז"ל
איסור קציצת אילנות טובים
האיסור המקראי לכרות עצי פרי זכה להתייחסות רבה ולפיתוח ניכר בספרות חז"ל .נאמר בגמרא ,כי קוצץ
אילנות טובים" ,אינו רואה סימן ברכה לעולם" (בבלי ,מסכת פסחים דף נ ,ע"ב) ,וכן הסביר ר' חנינא את
מותו בטרם עת של בנו כעונש על שקצץ עץ תאנה טרם זמנה (בבלי ,מסכת בבא קמא דף צא ,ע"ב) .קוצצי
אילנות טובים נמנים על אלה שבעטיים "מאורות לוקין" (תוספתא סוכה [ליברמן] ,ב ,ה) .לפי מדרש פרקי דר'
אליעזר פרק לג (מהד' מ' היגר ,חורב י [תש"ח] ,עמ' " )202בשעה שכורתין את האילן שהוא עושה פרי ,הקול
יוצא מסוף העולם ועד סופו ,ואין הקול נשמע".
"בל תשחית"
חז"ל הרחיבו את האיסור המקראי להשחית עץ מאכל ,לשיטה אקולוגית שלמה " -בל תשחית" ,האוסרת
השחתת כל מה שיש בו שימוש ותועלת לאדם ,כפי שסיכם את הדברים הרמב"ם" :ולא האילנות בלבד ,אלא
כל המשבר כלים ,וקורע בגדים ,והורס בנין ,וסותם מעין ,ומאבד מאכלות דרך השחתה ,עובר בלא תשחית,
ואינו לוקה אלא מכת מרדות מדבריהם" (הלכות מלכים ו ,י).
הרחקת תעשיות מזהמות
חז"ל הקדישו תשומת לב רבה להרחקת התעשיות המזהמות ממקומות יישוב ,כדי לצמצם את נזקן לאדם.
כך ,למשל ,מורה המשנה להרחיק את הגורן מן העיר ,בשל המוץ (בבא בתרא פרק ב ,משנה ח) ,ולהרחיק את
תעשיית העורות המזהמת חמישים אמה מן העיר (שם ,משנה ט) .ואילו בתוספתא מובאת הוראת ר' נתן:
"מרחיקין את הכבשונות (=משרפות סיד לתעשיית קדירות) מן העיר חמשים אמה" (תוספתא בבא בתרא
[ליברמן] ,א,י)]15[.
איסור זיהום מקורות מים
חז"ל נתנו דעתם גם לצלילותם וניקיונם של מקורות המים ,כפי שאנו למדים מההוראה הבאה" :העושה
מערות לרבים ,מרחץ בהן פניו ידיו ורגליו ,היו ידיו ורגליו מלוכלכות בטיט ,או בצואה ,אסו' .ובבור ובשיח ,בין
כך ובין כך אסור" (תוספתא בבא מציעא [ליברמן] ,יא ,לא)]16[.

ה .דברי שירה והגות על הטבע
מן המקרא ועד הראי"ה קוק יפי הטבע מהלך קסם על האדם ומרחיב את לבו .ההנאה האסתטית מעולמו
של הקב"ה מלווה לא פעם בחוויה דתית .כך ,למשל ,גורמת ההתבוננות בבריאה למשורר תהלים להכרה בכוחו
ובתבונתו של ה'" :מָה רַּבּו ַמ ֲעׂשֶיךָ ה' ֻּכּלָם ְּב ָחכְמָה ָעׂשִי ָת ָמלְאָה ָה ָארֶץ ִקנְיָנֶךָ" (תהלים פרק קד ,פסוק כד).
לפי הספר 'פרקי שירה' ]17[,הבריאה כולה  -על כל הצמחים ובעלי החיים שבה  -מהללת את הבורא]18[.
תפיסה זו היטיב לבטא גם ר' נחמן מברסלב" :דע ,כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד ,לפי העשבים ולפי
המקום שהוא רועה שם .כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד ,שהיא צריכה לאוכלו ולפי העשבים והמקום
שרועה שם ,כן יש לו ניגון .כי כל עשב ועשב יש שירה שאומר ,שזה בחי' פרק שירה .ומשירת העשבים נעשה
ניגון של הרועה"]19[.
ר' נחמן מברסלב המליץ להתפלל בטבע" ,בין עשבים ואילנות" ,משום ש"כשהאדם מתפלל ומפרש שיחתו
בשדה אזי כל העשבים וכל שיח השדה כולם באים בתוך תפילתו ומסייעים לו ונותנים לו כוח בתפילתו ושיחו".
במיוחד נכונים הדברים בתקופת האביב ,שבה "כל שיחי השדה המתחילים לחיות ולצמוח כולם נכספים
ונכללים בתוך השיחה והתפילה" .בשירת העשבים הוא מוצא יופי ,טוהר וכנות מיוחדים במינם" :אם היית זוכה
לשמוע את קול השירות והתשבחות של העשבים ,איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך בלי פנייה ובלי
מחשבות זרות ,ואינם מצפים לשום תשלום–גמול! כמה יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם"]20[.
ראי"ה קוק האמין ,שאם יתאים האדם את חייו לחיי הטבע יחזיר לעצמו את תחושת האושר הטבעי,
מידותיו הטובות ותחושת התרוממות הנפש ,שאבדו לו בשל התרחקותו מהטבע .וכך הוא כותב בהתייחסו
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למאמר התלמוד" :שלושה משיבין דעתו של אדם ,אלו הן :קול ומראה וריח" (בבלי ,מסכת ברכות דף נז,
ע"ב)" :ובשוב דעתו אל מקור הטבע מעשי ידי יוצר ,ישובו אליו כל חמדת הנפש הטבעיות ,רגשי קודש
והתרוממות נפש אל אלהים .וכל מדות טובות הטבעיות אשר לאדם הישר ,אשר לא השחית דרכו ע"י
עזיבתו אורח ישרים הסלולה"]21[.
הרב קוק עצמו הקפיד ביותר שלא להשחית את מעשי הבורא ,שלא לצורך .הרב אריה לוין מספר בזיכרונותיו,
כיצד למד את מידת החמלה מהרב קוק ,כאשר התלווה אליו באחד הימים לשוח בשדה" :בדרך קטפתי איזה
עשב או פרח .הזדעזע רבנו ,ואמר לי בנחת :האמן תאמין לי שמימי נזהרתי לבלתי קטוף בלי תועלת עשב או
פרח ,שיכול לגדול או לצמוח ,כי אין עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה ,ואומר לו גדל! כל ציץ עשב אומר
דבר ,כל אבן לוחשת איזה סוד ,כל בריה אומרת שירה .הדברים שיצאו מלב טהור וקדוש ,נחקקו עמוק בלבי
ומאז התחלתי להרגיש ביותר את מידת החמלה על כל דבר"]22[.
יחס הכבוד של ראי"ה קוק כלפי כל עשב ופרח ,בעל חיים ואדם ,נובע מכך שכולם הם ברואי הא–ל ,ויש
להם חשיבות ומקום בעולם שברא .גישה זו מזכירה את דבריו היפים של רש"ר הירש ]23[:משום מה כאן
אין המספר יוצר קישור" .לא לך היא הארץ ,אלא אתה נתון לה .עליך להוקירה כאדמת קודש לראות בכל
יצור יצור ד' ואח לך ,לאהוב אותו ולעזור לו במלוי יעודו לפי רצון ד' .על כן משתקף כל נברא בעיני רוחך ,על
כן מתרגשים מיתרי לבבך עם כל צעקת שבר ,ועם כל קריאת גיל בעולם; על כן ישמח לבך עת הנצנים נראו
בארץ ,ותתאבל עם כל פרח נובל ...כולם שאולים הם לך ,וכולם יופיעו פעם לפני כסא ד' כדי להעיד לטובתך
או נגדך ,אם הזנחתם או השתמשת בהם ,לקללה או לברכה".
ואסיים בדבריו המאלפים של המדרש לגבי ההשלכות של הרס העולם ,ואזהרתו למין האנושי  -אזהרה שכה
רלבנטית לחיינו כיום (קהלת רבה [וילנא] ,ז ,א [יג])'" :ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר
עותו' (קהלת ז ,יג) .בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו :ראה
מעשי כמה נאים ומשובחין הן ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי ,תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,
שאם קלקלת ,אין מי שיתקן אחריך".
[ ]1ראו ספרי דברים פיסקה רג (מהד' פינקלשטין ,עמ' '" :)239כי האדם עץ השדה' ,מלמד שחייו של אדם אינם אלא מן האילן" .וכן פירוש ראב"ע ורמב"ן
על אתר .פירוש מרחיק לכת יותר טוען לדמיון (ולא תלות) בין האדם לעץ השדה'":כי האדם עץ השדה' (דברים פרק כ ,פסוק יט) ,מה אדם נותן דין וחשבון
אף עצים נותנין דין וחשבון" (בראשית רבה [תיאודור–אלבק] כו ו [ג]) .גם מילות שירו המפורסם של נתן זך יוצרות זהות בין האדם ובין עץ השדה" :כי האדם
עץ השדה :כמו העץ הוא שואף למעלה."...
[ ]2כך ,למשל ,מפרש רש"י.
[ ]3מיוונית oikos :בית ,משכן  logos +לימוד .האקולוגיה ,לפי הגדרת מילון אבן–שושן ,היא "תורת הסביבה ,ענף בביולוגיה העוסק בחקר השפעת תנאי
הסביבה על מחזור חייהם של צמחים ,בעלי–חיים ומיקרו–אורגניזמים" .אולם היום מתכוונים במונח "אקולוגיה" בעיקר לביקורת מדעית על ההשפעות
השליליות של האדם והחברה על הטבע ,כפי שמציין זאב לוי במאמרו "אקולוגיה ,אתיקה ויהדות" ,גשר ( 140תש"ס) ,עמ' .)15( 25-15
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האוויר" ,עמ'  ;71-65איכות הסביבה (הערה  14לעיל) ,פרק שני":זיהום אויר נזקי עשן וריח" ,עמ' .63-37
 Barry Freundel, "Judaism's Environmental Laws",in Ecology and the Jewish Spirit, pp. 214-224לסדר את האנגלית.
[ ]16ליתר הרחבה ראו רקובר (הערה  15לעיל) ,פרק חמישי" :זיהום המים" ,עמ' .76-73
[ ]17פרקי שירה הם שירות ברואי מעלה ומטה ,בעריכת חנניה ממונציליסי וגמליאל בן חנניה ,מנטובה תכ"א .הספר נכתב בין המאה החמישית למאה
השביעית לספירה.
[ ]18דוגמאות :שירת הנחש "סומך ה' לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים" (תהלים פרק קמה ,עמ' יד); שירת העכבר "ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת אויבי
לי" (תהלים פרק ל ,פסוק ב); ולעומתה שירת החתול "ארדוף אויבי ואשיגם" (תהלים פרק יח ,פסוק לח).
[ ]19ליקוטי מוהר"ן ,ירושלים תשל"ז ,מוהר"ן תנינא ,דף כ"ט ,ע"ב .זה השתבש .נ"ל שצ"ל :ליקוטי מוהר"ן תנינא ,וכאן יש לכתוב את אות התורה הזאת.
(חפשו במפתח) .לא מקובל לציין את לקוטי מוהר"ן לפי דף ועמוד! תודתי לעמיתי ,ד"ר אברהם גוטליב ,שמצא בעבורי את מראה המקום.
[ ]20כתבי ר' נחמן מברסלב ,מהד' א' שטיינמן ,ת"א תשי"א ,שיחות קכ"ח" :בין דשאים" ,עמ' .243
[ ]21אברהם יצחק הכהן קוק ,עין איה  -ברכות ,כרך ב ,ירושלים תש"ן ,עמ'  .297על יחסו של הרב קוק לטבע ראו מאמרו של נ' רקובר" ,יחסו של האדם
לסביבה במשנת הרב קוק" ,מים מדליו (1תשנ"ד) ,עמ' .8-1
[ ]22שמחה רז ,איש צדיק היה מסכת–חייו של ר' אריה לוין ,ירושלים תשל"ג ,עמ' .74
[ ]23ר' שמשון רפאל הירש ,אגרות צפון י"ט מכתבים על היהדות ,בני ברק תשכ"ז ,מכתב רביעי ,עמ' מו-מח.
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יום המשפחה

בין הורים לילדים
משימת פתיחה :אני לא אוהב שאומרים לי
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בפעילות הפותחת לפרק זה העוסק במערכת היחסים שבין הורים וילדים אנחנו מעוניינים לפתח דיאלוג בין
תלמידים להוריהם  .
השיר הפותח "דברים שאני לא אוהב שאומרים לי" מבליט את הפער שבין הורים לילדים בתחילת גיל
ההתבגרות .תלמידים שומעים מהוריהם לא אחת משפטים כמו "למה אתה אף פעם לא "..או "איך אתה
נראה" .מובן ,שאינם מזמינים  דיאלוג חיובי בין ההורים לבין ילדיהם  .
כל משפטי השיר מסתיימים בשלוש נקודות כך שהם מזמנים את המשך המשפט כיד הדמיון הטובה על
המשלים  .
בעזרת השלמת המשפטים והשוואתם למשפטים שההורים השלימו נוכל לפתוח דיון והדברות בין הורים
וילדים על הפערים והקשיים בתקשורת שבין הורים ונערים.
בפרק שלפניכם תמצאו מקורות מגוונים המעלים את הדילמות והקשיים ביחסי הורים וילדים מזוויות
שונות.
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כאשר אנו מציצים "לסלון ביתם של ההורקנוסים" ,אנו רואים מערכת יחסים בריאה :האב דואג לבנו ,כאשר
הוא רואה אותו בוכה ,הוא מנסה לסייע בידו ולעזור לו .רק כאשר הבכי נמשך למרות עזרתו של האב .האב
מבין שיש מניע אחר לבכי .סיטואציה זו מוכרת מהווי כל משפחה .בני המשפחה אינם שואלים כדי לברר
מהם מניעיו של הבן ,אלא פועלים על–פי המוכר להם .דווקא במשפחה ,שבה קיימים יחסים קרובים מאד,
נמצא פעמים רבות ניחושים וטעויות ביחסים הבין–אישיים.
רצוי לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות ממשפחתם.
כאשר האב מקשיב לבנו ,מתברר לו שתהום פעורה ביניהם :הבן חשקה נפשו בתורה ,ואילו האב סובר
שמוטלות על בנו המבוגר חובות אחרות  -פרנסה ,נישואין וגידול ילדים.
הסיפור יוצר הנגדה בין עבודה לבין לימוד תורה .הנגדה זו אינה מאפיינת בהכרח את תפיסת העולם של
חז"ל ,אבל היא ללא ספק תפיסה מקובלת.
משברח אליעזר מביתו ,מחליטים אביו ואחיו לנדותו מן הירושה .בני המשפחה נוקטים מעשה קיצוני זה,
כיוון שמצד אחד ,הם רואים את ר' אליעזר נוטש את העבודה ואת חובותיו ,הנותרות מוטלות עליהם ,ומצד
שני ,אין הם מכירים בערכה של פנייתו של אליעזר לתלמוד תורה.
ר' אליעזר ממשיך לכבד את אביו גם לאחר שעזב אותו ,והמיר את דמותו בדמות רבו ,ר' יוחנן בן זכאי .הוא
נמנע מפגיעה באביו ,ומסרב לדרוש בתורה כאשר הוא רואה את אביו עומד .כאשר האב רואה כי בנו הצליח
להגיע למעמד בזכות תורתו הוא מנדה את בניו האחרים ומעניק את ירושתו כולה לר' אליעזר.
ר' אליעזר הדורש בתורה פורש בפני אביו את מערכת ערכיו :הוא חושק בתורה ,ומעדיף אותה על פני כסף
ורכוש ,ואילו אביו אינו רואה את חשיבות הלימוד כי אם את חשיבות המעמד.
כיום הלימודים נתפסים כקרש קפיצה לעבר ההשתלבות בעולם החומרי .כדאי לשוחח עם התלמידים על כך,
ולראות כיצד שינוי זה משפיע על חינוך הילדים ועל הקשר בין הורים וילדיהם.
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עבודת הסיכום לפרק מוצעת כשיעור משותף להורים וילדים .התלמידים והוריהם ידונו ביניהם על
הקונפליקט שבבית משפחת הורקנוס ,וממנו יעברו לדון במתרחש בבתיהם.
שימו לב ,על מנת להפוך את הדיון לרלבנטי ,וכדי שיתאפשר מפגש כן בין ההורים וילדיהם ,חשוב להפריד
בין תשובות ההורים לתשובות הילדים ולהשוות ביניהם ,גם לגבי משפחת הורקנוס וגם לגבי הקונפליקטים
במשפחותיהם.
כדאי לקיים דיון משותף בשאלה מאין נובעים הפערים בין גישות ההורים לבין גישות התלמידים.
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הסיפור אודות תחילתו של ר' אליעזר בן הורקנוס הוא מן המפורסמים שבסיפורי האגדה ,והוא מופיע
בגרסאות רבות .בחרנו להסתמך בעיקר על הגרסה המופיעה במדרש פרקי דר' אליעזר משום שזו גרסה
מורחבת עלילתית ובהירה של הסיפור ובשל כך מותאמת יותר להוראה בחטיבת הביניים  .
הסיפור עוסק בקונפליקט שבין אב ובנו על רקע ציפיותיהם המנוגדות; האב מצפה שבנו ישתלב ,כמו יתר
אחיו ,בפעילות הכלכלית של המשפחה .לעומתו ,הבן ,אליעזר ,משתוקק להמיר את עבודת הכפים בלימוד
תורה.
כדאי לשים לב לכך שהקונפליקט בסיפור הפוך מהקונפליקט המוכר לתלמידים ,המתעורר כאשר ההורים
מציעים ,מפתים או אפילו מכריחים את התלמידים ללמוד ,ואילו התלמידים רוצים לעסוק בשלהם.
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מזווית אחרת  -בין הורים לילדים
כבוד להורים ומורא מפניהם
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כיבוד אב ואם נחשבת למצוות יסוד ביהדות .היא אחת מעשרת הדיברות.
מצווה זו מתחלקת לשני חלקים:
החלק החיובי–עשייתי של כיבוד ההורים  -מצוות עשה:
ַּכ ֵּבד ֶאת ָאבִ יךָ ו ְֶאת ִא ֶּמךָ
ַּכ ֲאׁ ֶשר צִ ְוּךָ ה' ֱאלֹהֶ יךָ
לְ ַמעַ ן י ֲַארִ יכֻ ן י ֶָמיךָ וּלְ ַמעַ ן י ִַיטב לָ ךְ
עַ ל הָ ֲאדָ ָמהֲ ,אׁ ֶשר ה’ ֱאלֹהֶ יךָ ,נ ֵֹתן לָ ךְ.
(דברים פרק ה ,פסוק טז)
וה"לאו" ,החלק המורה להתייחס אליהם ביראת כבוד ולא לעבור על דברם,
ִא ׁיש ִא ּמ ֹו ו ְָאבִ יו ִּתירָ אוּ,
ו ְֶאת ׁ ַש ְּבת ַֹתי ִּתׁ ְשמֹר ּו
ֲאנִי ה' ֱאלֹהֵ יכֶ ם.

¥ª¡ª¨©¥

(ויקרא פרק יט ,פסוק ג)

את המצווה החיובית ,מצוות הכיבוד ,משלימות מצוות מורא ההורים .החוק המקראי הטיל עונש מוות על בן
המקלל את הוריו (ויקרא פרק כ ,פסוק ט) או המכה אותם (שמות פרק כא ,פסוק טו) .כמו כן ,מתואר בספר
דברים בן סורר ומורה ,כלומר צעיר פורק עול ,זולל וסובא (דברים פרק כא ,פסוקים יח-כא) .בן זה משמש
כדגם קיצוני של מי שעובר על המצווה הבסיסית של כיבוד אב ואם ,ולפי החוק המקראי ,עונשו היה מוות.
חז"ל הסמיכו את  /קשרו בין חובת כיבוד ההורים לבין חובת כיבוד האלוהים " -הוקש כבוד אב לכבוד
המקום [האל]" .המצווה מטילה חובה על הילד לכבד את הוריו; לא לבזות אותם ,לא לזלזל בהם ,לא לסתור
את דבריהם בפומבי ולא לגרום להם צער ,כמו גם לטפל בהם לעת זקנה  -לזון אותם ,לדאוג לרווחתם,
לסעוד אותם במידת הצורך ולאחר פטירתם להביא אותם לקבר ישראל .במקרה של התנגשות בין כבוד האב
לכבוד האם ,על–פי ההלכה גובר כבוד האב ,שכן אף האם חייבת בכבודו .לפי דעת רוב הפוסקים ,אין כיבוד
ההורים מחייב את הבן לציית להם בעניינים שאינם קשורים לכבודם ,ואין מוטלת עליו חובה לנהוג בענייניו
הפרטיים לפי הוראתם.
כיבוד הורים הוא אחת המצוות היחידות ששכרן כתוב בתורה  -אריכות ימים .עם זאת ,התלמוד משנה את
פשטו של הכתוב ודורש'" :לְ ַמעַן י ַ ֲארִיכֻן יָמֶיךָ'  -בעולם שכולו ארוך" ,דהיינו בעולם הבא.
לפי הרמב"ם ,שורשי מצוות כיבוד הורים נעוצים בהכרת התודה שכל ילד צריך לחוש כלפי הוריו על הבאתו
לעולם ועל גידולו.
בדברי הרמב"ם המובאים בספר הלימוד מצוינות דוגמאות שונות לאופן שבו יש לכבד ולירוא מן ההורים.
בעיני הקורא בן זמננו עלולות להיראות מחוות אלו כארכאיות וכבלתי רלבנטיות .כיום לא נהוג לקרוא לאב
"אדוני" או לקום מפניו .עם זאת ,ניתן לבחון מה מטרתן של המחוות ,ולהעמידן מול הנורמות המקובלות
כיום .כדאי לשוחח על השאלות אם ההורים הם חברים של ילדיהם ,איזה סוג של מרחק ' -דיסטאנס' -
צריך להתקיים בין ההורים והילדים? כיצד מכבדים ילדים את הוריהם ,ועד כמה צריכים ההורים לכבד את
ילדיהם .ניתן לשאול גם אם כיבוד ההורים מותנה בכיבוד הילדים.
כמה שאלות עכשויות למחשבה:
•בימינו ,כאשר מעמדו של הילד עלה ,מחד גיסא ,ומאידך גיסא ,גדלים ילדים רבים כילדי מפתח,
שהוריהם עסוקים בפיתוח הקרירה שלהם  -האם הערך של כיבוד אב ואם עומד במקומו ,או שחל
שינוי ביחסים הרצויים בין הורים לילדים?
•היום ,כאשר הילדות מתארכת עד לגיל העשרים ואף מעבר לו  -מה חובת ההורים כלפי ילדיהם ומה
חובת הילדים כלפי הוריהם בגילים השונים?
•היום ,כאשר הורים וילדים חולקים ידע משותף דרך האינטרנט והטלוויזיה  -כיצד משפיע הדבר על
יחסי הורים וילדים?
להרחבה נוספת ראו את מאמרו של אמנון דנקנר 'הפדופילים האמיתיים' בנספח לפרק.
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הילד שברח לבית הספר
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הסיפור שלפנינו מתאר מקרה דומה לסיפורו של אליעזר בן הורקנוס .גם בו מתנגשים רצון הילד ורצון אביו.
גם כאן יהפוך הילד ברבות הימים לאחד מחשובי הרבנים ,הרב עובדיה יוסף .בסיפור זה מסרב עובדיה לציית
לסמכות האב ,המעוניין שבנו יוותר על שאיפתו ללימודים ויעבוד בחנות .בסופו של דבר ,מתערב ראש
הישיבה לטובת הבן ,והאב מתרצה לשחרר את בנו מהעבודה בחנות.
יחסי הורים וילדים מזמנים התנגשויות .ההורים הם בעלי הכוח והסמכות ,והילדים
חייבים בכבודם .סמכות ההורים ,ככל סמכות אחרת ,חייבת להיות מוגבלת מכוחה של ההלכה.
לא כל דרישה של ההורים מוצדקת; לא כל דרישה שלהם תעמוד בקנה המידה ההלכתי .כיצד
שמרה ההלכה על איזון בין כיבוד ההורים ,לבין הגבלת סמכותם?
דוגמאות:
 הורים מתערבים בבחירת בן זוג; כאשר ההתערבות היא על רקע של העדפה אישית,ולא בגלל בעיות אובייקטיביות שהצעירים אינם מבינים אותן  -האם יש לשמוע להורים?
 הורים דורשים מילדיהם לחיות במסגרת שאינה מאפשרת לשמור מצוות; האם יש לשמועבקול ההורים? באופן חד–משמעי קובעת ההלכה שאין הילדים חייבים לציית להוריהם במקרה זה.
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סיפורו של הרב עובדיה יוסף מרוחק בעולמו מעולמם של תלמידינו ,שאינם עובדים ושהוריהם שואפים
שילמדו ומפצירים בהם להשקיע בלימודיהם...
כדאי לבקש מהילדים שיביאו דוגמאות מעולמם לקונפליקטים עם הורים ,שבהם ,לדעתם ,צודקים הילדים,
ולדמיין מה היה אומר עליהם הרב עובדיה.
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הבן החקיין
הסיפור החסידי מתייחס למתח הקיים בין השאיפה של ההורים שילדיהם יהיו דומים להם .ייתכן שהוא אף
נוגע בשאיפתם של הילדים להידמות להוריהם .האידיאל הדתי ,שלפיו חייב הבן להמשיך ללכת בדרכי אביו,
מעומת עם שאיפתו של הילד לסלול לעצמו דרך אישית .בסיפור זה ,באופן פרדוקסלי ,מתבטאת ההליכה
בדרכי האב בהליכה בדרך עצמאית ומקורית!
בעקבות המקור ניתן לדון בשאלה מה אנחנו מאמצים מהורינו ,ומה לא? כיצד מקיימים איזון ראוי בין
שמירה על מסורת המשפחה ובין תכונותיהם הטובות של ההורים ,לבין פיתוח אישיות עצמאית? כדאי
לערוך רשימה של תכונות ומעשים שבהם הילדים רוצים לדמות להוריהם ,ורשימה של דברים שהיו רוצים
לשנות.
מעניין יהיה לשאול את ההורים במה הם רצו להמשיך את הוריהם ,ומה רצו לשנות ,ולהשוות בין תשובות
ההורים לתשובות ילדיהם.

מעשה באם ובנה
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בשונה מהמקור הקודם ,הסיפור שכתב אמנון שמוש אוהד את נקודת המבט של האם .כאן מתוארת
התנגשות ערכית חריפה בין עולמו של הבן לבין עולמה של האם .האם ,אישה שומרת מצוות ,מגלה
שמוגשת לה בקיבוץ סעודה שבה מעורבבים זה בזה בשר וחלב.
באמצעות היתממות מעושה נמנעת האם מעימות עם בנה .היא מתייחסת למראה עיניה כאילו "נפלה
בטעות חתיכה של בשר על הגבינה" .האם מעריכה את השלום ואת כבוד הזולת לא פחות מאשר את
השמירה על מצוות הכשרות .היא ערה לאי הנעימות של בנה ושל אישתו ,ומיטיבה לדעת מה לשאול ומה
לא לשאול .בשל הערך החשוב של אחדות המשפחה ,היא מקבלת את אורח חייו של הבן ,אף על פי שהוא
מנוגד לדרך החיים שלה .זוהי גישה מסורתית ,המעדיפה את המצוות שבין אדם לחברו על המצוות שבין
אדם למקום.
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מש י מת ס י כ ו ם:
מ גי לת זכ ו י ות ה י לד בי שראל

גם משימת הסיכום מוטלת במשותף על התלמידים והוריהם .כדאי שתיעשה בבית ותובא לדיון בכיתה.
כדאי לדון עם התלמידים על הנקודות הבאות:
 האם לצד הזכויות מוטלות תמיד גם חובות?
 האם הזכויות המפורטות במגילה הן הזכויות החשובות ביותר?
 מדוע זקוקים למגילת זכויות מיוחדת לילדים ,ואין להסתפק במגילת זכויות האדם הכללית?
 האם גם להורים יש זכויות כהורים ,או שעל ההורים מוטלות חובות בלבד?
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מדברים הרבה בימים האחרונים על פדופילים ,משום שנלכדו כמה מהם ,ובטלוויזיה רואים הורים מזועזעים
מתראיינים בצלליות ,כדי שלא לחשוף את זהותם ,ומספרים סיפורים קשים על הנזק לילדיהם .אבל
הפדופיליה איננה רק תופעה ,שלמרבה השמחה מבודדת למספר לא גדול של חולים ,הגורמים נזקים נפשיים
וגופניים קשים לילדים .הנזקים החמורים יותר ,הנוגעים לא בעשרות או במאות ילדים בשנה ,אלא כמעט
במאות אלפי ילדים כל יום ולאורך זמן ,נגרמים על–ידי הפדופיליה של החברה כולה.
פדופיליה היא מילה שמובנה אהבת ילדים .במובן המיני זו תופעה חולנית ,אבל במובן החברתי והתרבותי
היא חולנית לא פחות ונזקיה עצומים ,ויש לה השלכות קשות על ההווה וגם על העתיד של החברה הנגועה
בתופעה הזאת .אהבת ילדים במובנה הנורמלי היא עניין מבורך וטבעי ,אבל כשחברה שלמה מקיימת הוויה
של פולחן הילדות והנעורים זה כבר עניין שונה .לפולחן הזה שותפים ,בעיקר בשני העשורים האחרונים,
ההורים ,מערכת החינוך ,תקשורת ההמונים והחברות המכוונות את תוצרתן לשוק של הילדים והנוער.
ההורים ,בני הדורות הראשונים של המדינה ,חוו ברובם ילדות ונעורים בעייתיים ביחסיהם עם הורים,
שבחלקם הגדול באו מהגולה ,עם תרבויות ,מסורות ודרכי חינוך שהתנגשו חריפות עם הרוח המשוחררת
שהחלה מהלכת בארץ ,ונשבעו כי הדפוסים הנוקשים שאפיינו את יחסיהם עם ההורים לא יחזרו על עצמם.
בד בבד הם היו חלק מגלי תרבות משוחררת ומשחררת שהציפו את העולם המערבי כולו וגם את ישראל.
במרכזם עמד פולחן הנוער ,ילדי הפרחים ,שחרור ממסורות שנראו עבשות ,ומרידה בסמכות המבוגרים כדי
לקרוא דרור ליצירתיות ,להתנהגות חופשית ולסולידריות גדולה בין בני שכבות הגיל הצעירות ,תוך נטישה
של הסולידריות המשפחתית .מכאן יצא זרם חזק ומשפיע של אובדן סמכות ההורים ,כרסום גרעין המשפחה
וראייה הולכת וגוברת של הילד כישות בלתי תלויה יחסית ,שמתבגרת כביכול במהירות רבה ,מאבדת
את צביון הילדות בגיל מוקדם ,ושיש לתת לה מרחב משלה ולהתייחס אליה לאו דווקא באורח סמכותי
ומחנך ,אלא ביחס של חבר לחבר יותר מאשר של הורה לילד או לנער .משמעת ,כמו הקפדה על חינוך ,הפכו
למושגים בעלי צלצול שלילי וכל זה השפיע עמוקות גם על מערכת החינוך .גם היא העדיפה אווירה טובה על
דרישות קפדניות'' ,הבנה'' על לימוד ושינון ,ויחסי רעות בין מורים לתלמידים על משמעת.
לתוך ההוויה הזאת חדרו בכוח רב כלי תקשורת ,כגון מגזינים לבני הנעורים ותוכניות טלוויזיה המכוונות
לקהל הזה ,מגובים בעוצמה הגדולה של המפרסמים .אלה הפכו את הילדים ובני הנוער לקהל צרכני רעב,
שהווייתו נעה בין פרסומים פורנוגרפיים כמעט בגלוי לבין פרסומות בוטות הגורמות להטלת מצור על
כיסיהם של הורים מפנקים ,עבדי פולחן אהבת הילדים כביכול.
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כשם שהפגיעה האנושה והמצמיתה של הפדופיליה המינית היא בקיפוח הילדים ,משיתבגרו ,מהחוויה
האמיתית של אהבה ,כך הפדופיליה במובנה החברתי הרחב מקפחת את הילדים מחוויית הילדות האמיתית
ומהמפגש עם תרבותם האמיתית .פינוק היתר במשפחה ,הבערות בבתי הספר ושטיפת המוח המסחרית
המגונה בתקשורת שוללים מהילדים את החוויה הגדולה של ההתערות האיטית בתוך תרבות מושרשת,
יציבה ומעשירה .כבר יותר מדי שנים שמהבתים ומבתי הספר יוצאים דורות של צעירים ,שחלקם הגדול
נבערים ,חלולים ,חסרי מרכז כובד תרבותי ,רעשנים ,אלימים ומסוכנים לעצמם ולסביבתם.
זו אינה תופעה ייחודית לישראל ,אולם אצלנו היא חריפה יותר בעיקר משום שהתהליך הזה לווה אצלנו
בתהליך מקביל של זניחה כמעט כוללת בחברה החילונית של גרעין הזהות ,התרבות והנימוסים היהודי,
שבהיעדרו משאיר אחריו חלל ריק שאי אפשר למלאו בייבוא .לכך ראוי להוסיף גם את ההוויה הישראלית
של חוסר ביטחון ואף סכנת מוות המלווה אותנו ברחובותינו כבר שנים רבות מדי ,ובוודאי מחלחלת אל
נפשות הילדים ובני הנוער ואת האופק הכלכלי הקודר העומד בפני הצעירים .מחברה שבעצם הבטיחה
בשנות השבעים דיור לצעירים על–ידי משכנתאות לא צמודות ותעסוקה כמעט לכל דורש צעיר ,הפכנו
לחברה שבה צעירים נסמכים לאורך שנים אל שולחן הוריהם ,אינם מוצאים תעסוקה ומביטים אל עתיד לא
בטוח.
כל זה יצר שכבת גיל חדשה ,של מי שלכאורה התבגרו בגיל מוקדם עם אובדן ילדותם בטרם עת .אך כאשר
הם מגיעים לאמצע שנות העשרים עד אמצע שנות השלושים לחייהם הם אינם מצליחים להתבסס ולהתבגר
באמת ,מסיבות תרבותיות וכלכליות .אנחנו עשינו להם את זה עם הפדופיליה החברתית–תרבותית שלנו.

פרק שמיני יום המשפחה
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פרק תשיעי

פורים
גורלות ,מזלות
ובחירה חופשית
משימת פתיחה :טיפת מזל ,אני ואתה
טיפת מזל; אני ואתה
G6FA24 1E64.2 G293; G29E2/
>8@LF;:
È˜¯ÂË ÈÓÓÚ ∫ÔÁÏ Ø Ô˘Â˘ È„ ∫ÌÈÏÈÓ
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ניתן להשמיע את אחד השירים 'טיפת מזל' או 'אני ואתה' ,ולאחר מכן לערוך דיון .לחילופין ניתן להשתעשע
במשחק שבו שני תלמידים שרים יחד את שני השירים השונים (כל תלמיד ישיר את אחד השירים ,לפי
בחירתו) .כל משתתף ינסה לבלבל את חברו ולגרום לו להפסיק לשיר.

·ÂÏ‡È¯·‚ È˜ÈÓ ∫ÔÁÏ Ø ÔÈÈË˘ÈÈ‡ ˜È¯‡ ∫ÌÈÏÈÓ
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שאלות לדיון:
 מה יחסו של הדוברת בשיר 'טיפת מזל' לגורל ולמזל?
 באיזו מידה האמונה בגורל ממלאת תפקיד בעולמו של הדובר בשיר 'אני ואתה'?
 דמיינו מפגש בין הדוברים בשני השירים :מה הם מייעצים זה לזה בנושאים הבאים:
 .אהדרך למציאת בן זוג הולם.
 .בהדרך לבחירת מגמת לימוד.
 .גשיפור המצב הכלכלי ,האישי או המשפחתי.
 .דשינוי האווירה החברתית והלימודית בבית הספר.
 .ההדרך להיבחר למועצת תלמידים.

©¥£ª«¨©¥

לעתים קרובות אנו עדים לקונפליקטים רבים בקרב צעירים ומבוגרים ,אם אנו חופשיים לבחור את
בחירותינו ,או שמא הכול ידוע מראש ואיננו יכולים להשפיע על המציאות .האם האמונה שיש בידינו בחירה
חופשית ,תורמת באופן ישיר לאחריותנו כלפי חיינו וכלפי המציאות שבה אנו חיים?
השיר 'טיפת מזל' מבטא את תחושת המוגבלות הנפשית והטכנית להשפיע על המציאות .תחושה זו עולה
לא אחת לנוכח מציאות של סבל חסר פשר או מול כישלון .זהו מעין שיר תפילה ,שבו מבקשת הדוברת
מהאל שגורלה המר ישתנה לטובה על–ידי טיפת מזל .הדוברת פסיבית ואפילו מעוררת רחמים .על השיר
נסוכה עצבות .לעומת זאת ,בשיר 'אני ואתה' בולטת התקווה והאמונה הגדולה בכוח לשנות את פני
המציאות ולסחוף אף אחרים למען משימה זו .השירים מייצגים שני ניגודים :מצד אחד האמונה כי כוחות
גדולים מאתנו מכוונים את דרכינו ,וכי הגורל נתון מראש ואינו ניתן לשינוי  -אלא בידי האל   -ומצד שני  ,
גישה מהפכנית ומלאת תקווה ואמונה ביכולתו של האדם לחולל שינוי בעצמו ובסביבתו.
'שיחה' בין הדוברים בשני השירים יכולה לעורר שאלות ונקודות מחשבה ,הנוגעות לשתי השקפות העולם
המנוגדות שהשירים מייצגים:
פרק תשיעי פורים
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האם אנו נולדים לתוך גורל או לתוך מקריות? מאוד לא ברור לי למה זו הדיכוטומיה .מדוע אינכם
מציגים כאן מול המקריות את המושג 'ייעוד'' .גורל' נשמעת פטליסטית לא פחות ממקריות ...כל
ההתמקדות במושג הגורל כאן ,שהוא מושג עמום מאוד ,נראית לי בעייתית בתור נקודת מוצא ,בשל
הערפול הכרוך בו.
אם קיים גורל ,האם האדם מעצב את גורלו או צריך לגלות אותו?
האם גורלו של אדם אינו תלוי כלל בבחירותיו?
האם הגורל הוא תסריט מוגמר ,או שאינו אלא ראשי פרקים ,שניתן לאלתר על גביהם?
האם האדם בחייו הרגילים יכול להגיע למימוש עצמי?  -לא מספיק ברור איך השאלה הזאת קשורה
לדיון .אולי כדאי לנסחה אחרת.
האם לכל אדם קבוע מסלול חיים ייחודי?
אם יממש אדם את עצמו ,האם יהיה בכך כדי להוביל אותו בהכרח עם גורלו?
האם הגורל הוא אפשרות או מגבלה?

במקורות המגוונים שבפרק ,נציג תפיסות שונות על היחס בין גורל לבחירה חופשית .באמצעות המקורות
ננסה ללבן את השאלות המורכבות העומדות ביסוד המתח שבין שתי הגישות ,ולהגיע להבנה טובה יותר של
הנושא ושל בחירותינו האישיות.
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הסיפור שלפנינו מזכיר מעשיות עם רבות המיוסדות על הרעיון ,שאת גז ֵרת הגורל אין לשנות.
המצג (האקספוזיציה) חושף את הקורא בפני מספר פרטים ,שיהוו את לבו של הסיפור:
א .לשלמה בת יפהפיה אין כמותה בכל ישראל.
ב .לפי הכוכבים ,הייתה בת המלך עתידה להינשא לעני מרוד.
ג .שלמה מחליט להגן על בתו מפני מזלה באמצעות כליאתה במגדל מבודד.
מטרתו המוצהרת של שלמה היא 'לראות פועל ה' ומעשהו' ,כלומר ,לבחון אם ניתן לעקוף את גז ֵרת הגורל,
שצפו הכוכבים לבתו .זוהי גם מטרתו של מספר הסיפור.
.
כצפוי ,לא הצליח ניסיונו של המלך להתנגד לתכתיב הגורל ,ובסופו של דבר הכריעה יד הגורל ,והחתן המיועד
מגיע אל הארמון המבודד בדרך האוויר .שלמה מגלה שאין דבר העומד בפני מה שנקבע מראש על–ידי האל
באמצעות המזלות אינו ניתן לשינוי .משמשלים המלך עם תכתיבים אלו הוא שמח ,ומשתחרר מהמתח
שהיה כרוך במאבק נגד רצון האל.
מצד שני ,קריאה זהירה של הסיפור מראה שלא בכל מרכיבי העלילה שלטה יד הגורל .בנקודה מסוימת
הופיעה הכרעה מתוך בחירה חופשית :הנערה בחרה כיצד להתייחס אל האורח הבלתי קרוא .היא יכלה,
כמובן ,לפעול אחרת :למשל ,לדווח לסריסים על פלישת הזר הבלתי רצוי ולסלקו מהארמון המבודד .הסיפור
מצייר אפוא תמונה מורכבת יותר .לפי פירוש זה ,הגורל הוא סך הגורמים החיצוניים והפנימיים המשפיעים
שלא מדעת על מעשינו .ואולם ,בתוך סבך הכוחות שאינם בשליטתנו אנו מוזמנים לנתב את דרכינו בצמתי
הכרעה מקומיים ,מתוך חירות ובחירה חופשית.
©¥¢
¨¡ª©¤¢
«©^ª
«©«©£
`ª¡¥©£
«¡ª©£¡©¥¢
©©ª£ckcc
¡ ¨
`¨§¡2¡£ª

משימה
המשימה מכוונת את התלמידים לעמת בין תפיסת הגורל לבין האמונה  בחופש הבחירה של האדם.
באמצעות ההתערבות במהלך העלילה ,מאותרים הצמתים העלילתיים שבהם יד הגורל אינה מעורבת,
ושבהם גיבורי הסיפור חופשיים לבחור.
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מזווית אחרת  -גורל ובחירה חופשית
הכל צפוי והרשות נתונה
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לסיכום ,מתבקשים התלמידים למיין את עשרת הפתגמים ,על פי העמדות המוצגות במשנה ,לפי הדוגמא
הבאה:

`««©«¡`©£¢©¥ª¡ª«©©ª£¡¥

§¥

לפנינו קטע מתוך משנה ידועה במסכת אבות המיוחסת לר' עקיבא .במהלך הדורות התקבלה פרשנותו
של הרמב"ם למשנה ,שלפיה המשנה דנה במתח שבין ידיעת האל את העתיד לבין בחירתו החופשית של
האדם .מצד אחד ,מניחה האמונה בכל–יכולתו של האל שהאל יודע את העתיד ,כלומר "הכל צפוי" .מצד שני,
"הרשות נתונה" ,כלומר בידי האדם נתונה היכולת לבחור בין טוב לרע .אף על פי ששתי הקביעות סותרות
לכאורה זו את זו ,שתיהן נחשבות ליסודות האמונה ביהדות.
המשכה של המשנה ,התפרש אף הוא כקשור לשתי הקביעות שבתחילתה .מצד אחד "ובטוב העולם נדון"
 האל דן את העולם במידת הרחמים ,ואולם עם זאת "הכל לפי רב המעשה" ,כלומר הגמול יתבסס על רובמעשי האדם ,הנובעים מבחירתו .השאלה אם רוב מעשיו טובים או רעים היא שתכריע לגבי הגמול.
במתח שבין העמדה המצדדת בחירותו המוחלטת של האדם לפעול ,לבין הגישה הרואה את הגורל כשליט
וכמכוון של מעשיו ,בוחרת המשנה בעמדת ביניים פרדוקסאלית ,ולפיה ,שתי התפיסות מתקיימות זו לצד
זו; אף שהעתיד נקבע מראש ,אין בכך כדי לבטל את יכולתו של האדם לבחור בין טוב ורע .האמונה בגורל -
כלומר בידיעת האל את העתיד  -אינה מתעלמת מאחריותו של האדם למילוי המוטל עליו מבחינה דתית
ומוסרית.
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הרשות נתונה

אחר
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"אנו יוצרים את עתידנו,
וקוראים לזה גורל"( .בנימין
ֶד'יזרָעאֵלי)

¡¢©y¨L_T©«£©«£«©§©ª£
¡y¢y§} ¡_T£¡¡¡¥ª«§©T
¨«£«¥_T¦©§^££¡«£ªªT

"ּכְׁשֵם שהעגלה לא תנוע על
גלגל אחד ,כך לא יצליח הגורל
בלי מאמץ האדם"( .פתגם הודי
עתיק)
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¢yyy©_T©ª©T
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¨©¨¡® ¶¡ª¡¥°¤©¥´ª¡µ ¢´ºqqq¨£¥¥¶¶¨¸¦¶µ£ª´¡®¥
¡´¡¡¨ ¶¥¥AJ¶¨¥£¶ª© ¨®´¢¡¡ ¦¡´µ¡³ µo¨´µ¥¥¬¥ª
¸q®µ´¡³¥²¶¡¥ ¨º¡¶¥¨¶®µª
©®´¥§®µ´¡¡¬¥J´ µª§³¥²¶¡¥ ¨¡¨¥¡´©¨§¨o«§´ «¥
¸¡«ª£´¡ºµ°¥¤¸¨§ ¡©§£¡oº®µ´§´³ª®¡¬µ¨´µ¥¦¨ª
§¡¨«¥¡oº¶¡¬¡§¶ ¸¶¡®+ ¨§´µ«§¡qº¥¬¸® ¡º«²ª³¸¥¨¥T¡o¥´¢
¸¨©¥¬µª£¨¡§µ¡ªµ¥ª¨¡º¡¶¡±¨ª¸¡¥¨®´¢¡¨¡ \§¥µ¥ªº
´§…  ²´ ¥µ¦´¡¢¥¨ ¤¡¬¡¶®ª¡¡ª²®ª¡ ¨o©¥

"להימלט מפני הגורל הנועד
לאדם לא יוכל גם האל".
(האֹורֶָקל מֶדלפי)

"אמונה בכוחו הבלעדי של הגורל "מ ַׁשּנ ֶה מקום  -מ ַׁשּנ ֶה מזל".
(.מסכת ראש השנה,
היא צורת העבדות הגרועה
דף טז עמוד ב)
ביותר"( .אֶּפיקֹורוס)

©_«^ª««^©«¡ª^T

 q £©ª¡«^¢q© £©£T©© «¡`ce
`©¢q«££¢«`cf
q©T©^« >«ªT©£ª¦£«`cg
kb

ע מ ו ד

©¥£ª«¨©¥

"הגורל שולט באדם ,ולא האדם
בגורלו"ֶ ( .הרֹודֹוטֹוס)
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פרק תשיעי פורים

"גורל הוא המצאתם של
הפחדנים והנכנעים"( .איגְנ ָא ְציֹו
סילֹונה)

"מתדפק המזל הטוב על הדלת,
מהר להכניסו פנימה ו ָׁש ְמרֵהּו
בביתך מכל משמר"ֶ ( .סרְו ַונְטֶס)

ע מ ו ד
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מדרש תמונה  :הכל צפוי והרשות נתונה
לפניכם תמונה של תיאטרון מריונטות ,בו לכאורה נקבע הכול על–ידי המושכים בחוטים .האמנם כך הדבר?
ושמא לא כל הבובות מחוברות לחוטים? ושמא לא כל חלקי הגוף שלהן מחוברים לחוטים? בדקו אם
הכותרת מתאימה  -הרי אם הכול תלוי במושכי החוטים ,בידי מי נתונה הרשות?
אולי בעלילת המחזה שיכתוב כל תלמיד על–פי הציור שלפניו ,טמונה הרשות הנתונה.
בציור שלפנינו הדמויות אינן נראות כלל כבובות ,ובכל זאת יש מי שמושך בחוטיהן .העיסוק בתמונה יסייע
לתלמידים עתירי דמיון לחוות ולהפנים את הנושא של גורל ,מזל ובחירה.
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דברי הרמב"ם המובאים כאן לקוחים מהלכות התשובה שכתב .הם מובאים שם בקשר לחובתו הדתית
של האדם לתקן את מעשיו ולשפר את דרכו המוסרית .השקפתו של הרמב"ם מבוססת על הנחת היסוד
הפילוסופית/אולי :הרציונליסטית ,שלפיה האדם בן חורין ויכול לעצב את דרכו כרצונו .לאדם חירות ויכולת
מוחלטים לעצב את דרכו ,ולפיכך הוא עתיד לתת את הדין על הכרעותיו לטוב ולרע .הרמב"ם הוא נציגה
המובהק של ההשקפה היהודית הכופרת בגורל ובפטליזם ,והמאמינה שבשל בחירתו החופשית של האדם,
הוא יקבל בצדק את עונשו או את שכרו בהתאם למעשיו.
מעניין לעמת בין השקפתו של הרמב"ם לבין התנהגותו של שלמה בסיפור .התלמידים מוזמנים לעשות
זאת באמצעות השאלה :לו התייעץ שלמה המלך עם הרמב"ם אם לבודד את בתו במגדל  -כיצד היה עונה
לו הרמב"ם .התשובה על כך ברורה מאליה :מאחר שהרמב"ם מתנגד עקרונית לתפיסה שמזלו של האדם
נקבע מראש ,הוא היה מייעץ למלך לנהוג על–פי שיקול דעת רציונאלי ומוסרי  -להתעלם מחוות הדעת
האסטטרולוגית ולהכריע על–פי שיקול דעתו ומצפונו בשאלה אם להתיר לבתו לשאת את בחיר לבה .ושמא
היה מייעץ לשלמה לסמוך על שיקול דעתה של בתו...
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הסיפור על אדיפוס המלך משקף זווית ראיה חשובה נוספת על הגורל ותפקידו בחיי האדם.
ככל הנראה ,תחושת הגורל היא אחת התחושות האנושיות העתיקות ביותר .הלך מחשבה בסיסי זה ,עולה
באופן מובהק מסיפורי המיתולוגיה היוונית ,דוגמת הסיפור שלפנינו .בסיפור אודות אדיפוס חוזר המוטיב,
שלמרות מאמציו הרבים של הגיבור ,אין ביכולתו לשנות את גורלו הגזור מראש.
הטרגדיה היוונית רואה בגורל סדר אירועים טבעי ביקום שנקבע מראש .תחת כורח זה נכנעים אפילו האלים.
כמו בסיפורים אחרים מתוך המיתולוגיה היוונית ,גם באדיפוס אי אפשר לעמוד בפני כוחו של גורל ,והוא
הקובע את עתידו של הגיבור ,ללא חמלה וללא הבחנה בין טוב ורע .מן הסיפור עולה מוסר ההשכל ,שאין
טעם לנסות להתל בגורל הבלתי נמנע.
תפיסת הגורל הרווחת במיתולוגיה היוונית יונקת מהתפיסה האלילית ,והיא מנוגדת למקורות היהודיים
שראינו המצדדים  בחופש הבחירה ובתורת הגמול.
לשם השוואה וחידוד ההבדלים בין שתי תפיסות העולם ,ניתן להתערב בסיפור ,ולעצב את הגיבור כך
שישפיע על גורלו באמצעות שינוי התנהגותו .מעניין ,למשל ,לבדוק מה היה קורה ,לּו לאיוס היה נוהג אחרת
בבנו ,או אילו התעלם אדיפוס מנבואת האוראקל .האם גם אז היו מסתיימים חייו בטרגדיה נוראה?
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בהקשר זה ניתן לערוך השוואה בין הסיפור 'מזל טוב' ואדיפוס .בשני הסיפורים מוכתב הגורל מראש;
בשניהם מנסים הגיבורים לשווא להתנגד לגורלם; ואולם למרות הדמיון הרב ביניהם מבחין ביניהם הבדל
מהותי ועמוק :כטרגדיה  -מסתיים 'אדיפוס' באסון ,ואילו הסיפור על שלמה המלך מסתיים באופן חיובי.
מובלעת בו ההשקפה ש"העולם נדון בטוב" .אף על פי שאין בידי שלמה לשנות את גורל בתו ,הגורל שהוכתב
לה מאת האל חיובי הוא .אל לו למלך להתנגד לגורלו ,שהרי הבחירה האלוהית היא בחירה חיובית ונועדה
לטובת האדם.
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הכל כפי שתבחר
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הקטע מאת דלה מירנדולה מייצג נאמנה את ההשקפה ההומניסטית של הרנסאנס ,לפיה יש להעמיד במרכז
את תכונות האדם הפיזיות והרוחניות ואת הערכים המנחים את פעולותיו ומחשבותיו .כהומניסטים אחרים,
גם מירנדולה האמין שהאדם מתייחד משאר היצורים במצפונו ,המאפשר לו להבחין בין טוב לרע .המצפון
ואפשרות הבחירה של האדם היא הייעוד המרכזי של הבריאה .לפי גישה זו ,בני האדם טובים מטבעם ,ואם
אין הם משבשים את מצפונם ,הם יבחרו בטוב.
בדרך כלל אין ההומניזם מקבל את הגישה של שכר ועונש ממקורות עליונים ,ובוודאי לא את התפיסה
של הגמול שבו יזכה האדם בעולם הבא .חיי האדם מתרכזים בעולם הזה ,ביחסים בינו לבין בני אדם
אחרים וביחסים בינו לבין הטבע .דין וחשבון ייתן האדם רק למצפונו ולאנשים הסובבים אותו .לפי הגישה
ההומניסטית ,החטאים הקשים ביותר הם הריגת אדם ,פגיעה בחירותו של הזולת או בכבודו ,פגיעה ביצירות
אנושיות ובתרבויות אנושיות ,ויש הגורסים  -גם פגיעה בטבע .לפי גישה זו רשעים הם אלו המתכחשים
למצפונם ,שאין כל דרך ,זולת אלימות ,לעצור בעדם.
לּו ביקשנו ממירנדולה לבחור בין השירים 'טיפת מזל' ו'אני ואתה' ,היה בוחר ללא ספק בשיר האחרון,
המבטא נאמנה את האמונה האופטימית בחירות האדם ,וביכולתו לשנות את עצמו ואת עולמו.
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מש י מת ס י כ ו ם :ה התלבט ות של נ ו עה
הדילמה של נועה אופיינית לסיטואציות רבות בחיי נערות ונערים ,העומדים בפני הכרעה דרמטית לגבי
סוגיה הרת גורל בחייהם .הפיתוי במקרים כאלה לפנות לפתרון האסטרולוגי הקל ,המהיר והזול גדול מאוד.
סיפורה של נועה מציע דרך לבחון את יחסם של התלמידים אל הגורל לעומת האמונה בבחירה חופשית.
בנוסף לכך ,מאפשרת משימת הסיכום לתלמידים לבצע אינטגרציה של המקורות שנלמדו בפרק ,באמצעות
גיוס גיבורי המקורות השונים לדילמה של נועה .מה היו מייעצים שלמה המלך ,הרמב"ם ,אדיפוס ופיקו דלה
מירנדולה לנועה? האם היום ממליצים לה להיענות לייעוץ האסטרולוגי? להכריע באופן רציונאלי? ואולי
להטיל גורל ,ובכך להכריע אם תפתח את כישורי המחול שלה או תמשיך במסלול הלימודים הרגיל עם שאר
חבריה?
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פרק עשירי

פסח
חירות
משימת פתיחה :פרסומת
עיינו בפרסומת של חברת הנופש 'טיולית' ,וערכו דיון סביב השאלות הבאות:
 אם "חירות זה חופש ,וחופש זה נופש"  -מהו ההפך מחירות?
 אילו קשיים עולים מתפיסת החירות שבפרסומת?
 נסו לנסח הגדרות הולמות יותר למושגים 'חירות' ו'עבדות'.
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לסיכום חלק זה ניתן להציע לתלמידים לעצב פרסומת אלטרנטיבית ,העושה שימוש אחר במושג חירות.
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הפירוש שניתן בפרסומת למושג 'חירות' מזהה אותה עם מנוחה ,חופשה וטיול .לפי זה ,חיי השגרה שיש
בהם מחויבות לעבודה ,משפחה ,לימודים וכדומה הם בעצם סוג של שיעבוד.
חירות ,לפי הפרסומת ,איננה ערך חיובי אלא שחרור ממטלות וממחויבויות שונות .יתרה מכך ,מהזיהוי
של חירות עם הרפיה ומנוחה בלבד עולה כאילו די לנוח כדי להיות חופשי .כמובן שעמדה זו מעלה קשיים
רבים :למשל ,יכול אדם לנפוש ,ועם זאת להיות כבול לשעבוד נפשי אחר ,כמו התמכרוית לסמים ,לעישון או
לעבודה (וורקוהוליזם) .דוגמא נוספת :אדם הנופש במדינה טוטאליטרית  -האם הוא חופשי באמת?
'חירות' איננה מילה נרדפת ל'נופש' או ל'חופשה' - .לא יבטיחו אותה לא רגיעה שנוטלים לעצמם אנשים
בודדים ,משפחה או חברה המבלים בארץ או בחוץ–לארץ ,לא חופשה מבית–ספר ,חופשה מעבודה ,חופשת
מחלה וגם לא חופשת שחרור מצה"ל .חירות במובנה העמוק היא חופש רוחני ופיזי ,המאפשר לאדם לבחור
בין חלופות שונות בחייו האישיים ,התרבותיים ,הרוחניים ,הרעיוניים ,החברתיים והלאומיים.
בפרק שלפניכם נלבן את המשמעויות השונות של מושג החירות באמצעות מקורות שונים ומגוונים.

סדר בלי כוונה

£¡¥^Szydlow, Poland
^©£ª
eb_«¡ª¤¢

בסיפור שלפנינו מודגם רעיון הרווח בעולמו של הסיפור החסידי :הקדוש–ברוך–הוא מעדיף את לב האדם
על–פני הידע שלו .לא הלמדנות ולא המוסכמות הממסדיות הן הקובעות את ערך המעשה הדתי ,כי אם
הרצון הטוב והכן ,הכוונה הפנימית ורגשות והלב .מתח זה מיוצג בסיפורנו באמצעות הדרכים השונות ,שבהן
מציינים שני גיבוריו את ליל הסדר.
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בתחילת הסיפור מתוודע הקורא לליל הסדר של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב :הטקס נחוג במלוא הרצינות ,תוך
הקפדה על כל פרט ופרט בכוונה ובדבקות מרובים .והנה ,להפתעת הרבי ,ולהפתעת קוראי הסיפור ,שומע
הרבי קול אלוהי המבשר לו שאל לו להתגאות בסדר שלו ,שכן הסדר של חיים שואב המים חביב לפני האל
יותר.
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המפגש
רבי לוי יצחק המסוקרן מצווה על תלמידיו לאתר את שואב המים כדי ללמוד ממנו .מה מעסיק את
מחשבותיו של רבי לוי יצחק ,בזמן ההמתנה למפגש המעניין? ייתכן שהוא מדמיין דמות של צדיק מסתורי
בעל כוחות וסגולות רוחניות כבירות .מן הסתם ישער כי ליל הסדר של אותו צדיק יצטיין בהכנות קפדניות
לפני החג ,בהקפדה יתרה על מנהגיו ובכוונה ובדביקות רוחניים במהלך ליל הסדר עצמו .כשנמצא סוף סוף
שואב המים ,מנסה רבי לוי יצחק לדובב אותו כדי לדלות ממנו סודות נסתרים וכוונות רוחניות שנעלמו
מעיניו .להפתעתו ,מתברר לו כי לפניו אדם פשוט באמת ,שואב מים בור ועני ,שאינו מקפיד על עניינים
בסיסיים ביותר בהלכות החג.
סקרנותם של הרבי ותלמידיו  -כמו גם של קוראי הסיפור  -גוברת :כיצד יתכן שבשמים מחשיבים את
הסדר של אדם גס ,בור ופשוט שכזה?! שמא בכל–זאת מסתיר שואב המים דבר–מה?

ליל הסדר של ר' חיים שואב המים
בניגוד למצופה ,מסתבר שאין שום דבר מיוחד בליל הסדר של שואב המים .מדבריו של רבי חיים עולה שליל
הסדר שלו הכיל את המרכיבים הבאים:
 .א'ההכנות לסדר'  -שתיה מרובה של יין שרף (חמץ) לפני החג.
 .בשינה.
 .גהזכרת סיפור שיעבוד האבות והאמהות בידי ה'צוענים' (המצרים! אכן ,הצוענים נקראו כך משום שראו
את מוצאם בצוען מצרים!) והבעת תקווה לגאולה מידי ה'שובים' (הגויים של זמנו).
 .דאכילת מצות וביצים ושתיית יין ושאר מאכלים.
 .הכיבוד האישה במאכל ומשתה.
 .והרמת כוס לחיי האל וגאולה לעתיד.
 .זשינה מתוך עייפות.
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מה מיוחד בליל הסדר של היהודי הפשוט ,ומדוע הוא עדיף לפני האל על–פני ליל הסדר המכובד והרציני של
הרבי? מהו המסר של הסיפור אלינו?
אף–על–פי שתשובה ברורה לשאלות אלו אינה מפורשת בסיפור ,דומה שמגמתו ללמדנו מה עיקר ומה
טפל בליל הסדר .חג הפסח בכלל ,וליל הסדר בפרט ,מבטאים את כמיהת עם ישראל לחירות בכל דור ודור.
באמצעות הסיפור החוזר ונשנה של יציאת מצרים וחווית השעבוד והיציאה לחירות הנחווית מדי שנה,
נוכח בחיינו ערך החירות והשאיפה הנצחית לגאולה .הסיפור מזכיר שלפעמים דווקא בשל ההכנות הרבות
והעיסוק בפרטים הקטנים מוחמץ עיקרו של ליל הסדר .באמצעות הנגדה בין ליל הסדר של הרבי לבין ליל
הסדר של יהודי פשוט מתגלה מטרתו המרכזית של הסדר  -ההיזכרות בסיפור היציאה לחירות מן העבר,
והמחשתה בהווה.
אף שגם הרבי אכל מצות ושתה יין ,ובוודאי סיפר ביציאת מצרים ,שם הוחמץ העיקר .הכוונות הרבות
והמתוחכמות השכיחו את הרעיון הבסיסי הטמון בליל הסדר  -חוויה כנה ביותר של עבדות וכמיהה לחירות
 תחושות שהיטיב לבטא בלשונו הפשוטה ובסגנונו הגס שואב המים.בכיתות חזקות במיוחד כדאי להעלות שאלה נוספת המתעוררת סביב הסיפור :מי חופשי יותר  -מגאוותו
ומציוויים חיצוניים  -הרבי או שואב המים? נקודה זאת מורכבת ביותר .הסיפור מדגיש שהרבי שבוי בגאוותו.
הוא שבע רצון ממעשיו הטובים ,ואילו שואב המים רואה את העולם מנקודת ראות אותנטית ,ומוותר על
המסורת המקובלת.
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משימה
מילוי המשימה יעמיק את הבנת הסיפור באמצעות כניסה לתודעתו של אחד מגיבוריו  .הסיפור מה למד
הרבי מהמפגש עם שואב המים? האם חל אצלו שינוי בתפיסת ליל הסדר? האם יוותר הרבי על הכוונות
הטמירות ועל מנהגי הסדר שכל כך הקפיד בהם עד כה? כתיבת יומן אישי עשויה לחשוף כיוונים ותשובות
שונות העולים מתוך הסיפור.
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חור באֹוזן

.קובץ החוקים הראשון בתורה מיד לאחר עשרת הדיברות (שמות פרק כא ,פסוקים ב-ו) פותח בחוק
העבד העברי:
ּכִי תְִקנ ֶה ֶעבֶד ִע ְברִי,
ׁשֵׁש ָׁשנ ִים יַעֲבֹד
ּובַ ְּׁש ִבעִת יֵצֵא לַ ָח ְפׁשִי ִחּנ ָם.
אִם ְּבגַּפֹו י ָבֹא ְּ -בגַּפֹו יֵצֵא
אִם ּבַעַל ִאּׁשָה הּוא  -וְי ָ ְצאָה ִא ְׁשּתֹו ִעּמֹו.
אִם אֲֹדנ ָיו יִּתֶן לֹו ִאּׁשָה וְיָלְדָה לֹו בָנ ִים אֹו בָנֹות ָ -ה ִאּׁשָה ו ִילֶָדי ָה ִּת ְהי ֶה לַאֹדנ ֶי ָה ו ְהּוא יֵצֵא ְבגַּפֹו.
וְאִם אָמֹר יֹאמַר ָה ֶעבֶדָ :א ַה ְבּתִי אֶת אֲֹדנ ִי אֶת ִא ְׁשּתִי וְאֶת ּבָנ ָי ֹלא ֵאצֵא ָח ְפׁשִי –
ו ְ ִהּג ִיׁשֹו אֲֹדנ ָיו אֶל ָהאֱֹלהִים
ו ְ ִהּג ִיׁשֹו אֶל ַהּדֶלֶת אֹו אֶל ַה ְּמזּוז ָה
וְרָצַע אֲֹדנ ָיו אֶת ָאזְנֹו ּבַ ַּמרְצֵ ַע
ו ַ ֲעבָדֹו לְעֹלָם.
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רבים עמדו על זיקתו של חוק זה לדיבר הראשון בעשרת הדיברות" :אָנֹכִי ה' אֱֹלהֶיךָ ֲאׁשֶר הֹוצֵאתִיךָ ֵמ ֶארֶץ
ִמ ְצרַי ִם ִמּבֵית ֲעבִָדים"( .שמות פרק כ ,פסוק ב) .האל המציג עצמו ,בראשית דבריו ,כמשחרר את עמו
מעבדותם קובע בכך את התשתית ליחסיו עם עמו.
הצגה זו מתבהרת יותר על–פי הכתוב "ּכִי ֲעבַָדי הֵם ֲאׁשֶר הֹוצֵאתִי אֹתָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצרָי ִם ֹלא י ִ ָּמכְרּו ִמ ְמּכֶרֶת
ָעבֶד" (ויקרא בפרק כה ,פסוק מב) .על–פי תפיסה זו ,האדם מישראל הוא עבד לה' ,ועל כן ,שעבודו לאדם
אחר הופך אותו לעבד של עבד; מי שהופך את זולתו לעבד ,יוצר חיץ בינו לבין אדוניו האמיתיים.
פרשנות זו מחדדת את שאלת מקומו ותוכנו של חוק העבד ,ואולי אף את עצם קיומו; שהרי על–פי תפיסה
זו ,היה על המקרא להתייצב באומץ ולהכריז על ביטול העבדות לחלוטין ,והנה דווקא חוקי העבד נבחרו
לעמוד בראש פרשת משפטים ,ובמבט ראשון נוקשותם רבה  -עבד האוהב את אדוניו ,את אישתו ואת ילדיו
חייב להירצע ולהפוך לעבד עולם!
אולם עיון בחוק יגלה כי השם 'חוק העבד' איננו הולם אותו .בניגוד למקבילותיו במזרח הקדום ,אין הוא
עוסק ברכישת עבד ,בסימונו לצורך שיוכו ,בהענשתו במקרה של בריחה ,בשאלת זכויות הרכישה של העבד,
בפיצוי אדוניו במקרה של היפגעותו וכו' .הפסוקים שצוטטו כאן מתוך ספר שמות מתייחסים לנסיבות
השחרור של העבד העברי .חוק זה עוסק אפוא לא בעבדות אלא בשאלות מתי וכיצד יצא העבד לחופשי.
הזיקה שבין חוק העבד העברי לבין ערך החירות קיבלה ביטוי חריף בדרשת חז"ל לפסוק האחרון שצוטט.
רבן יוחנן בן זכאי ורבי שמעון בן רבי ראו בטקס רציעת האוזן ביטוי סמלי לביקורת נוקבת על מי שוויתר
על חירותו .לפי רבן יוחנן ,רציעת אוזנו של העבד מסמלת את התעלמותו מדברי האל ,ששחרר את ישראל
ממצרים כך שיהיו עבדיו בלבד ,ולא עבדים לבני אדםּ" :כִי לִי ְבנ ֵי י ִ ְׂשרָאֵל ֲעבִָדים ֲעבַָדי הֵם( "...ויקרא כה ,נה) -
האוזן ששמעה ציווי זה ,ולמרות זאת וויתרה על חירותה  -תירצע.
לעומת רבן יוחנן ,מדגיש רבי שמעון את מיקומו של טקס רציעת האוזן בסמוך למזוזת הבית .המזוזה
מזכירה לעבד שבחר לוותר על חירותו את נס הפסיחה על הבתים בזמן יציאת מצרים (שמות יב ,ג–יג,
כא-כז) .הדלת והמזוזה שהיו נוכחים בזמן שחרור העם מעבדות על–ידי האל מזכירים לעבד את הציווי
הנצחי "כי לי בני ישראל עבדים  -ולא עבדים לעבדים".
מעניין לציין שהתורה אינה מגבילה בחוק את האפשרות להפוך לעבד עולם .ניתן להסביר זאת כביטוי
פרדוקסלי של חירות  -האדם חופשי לבחור בעבדות.
המציאות המקראית נראית רחוקה מאוד מהמוכר לנו ,אך למעשה מתקיימים סוגים שונים של עבדות גם
בימינו ובארצנו .כך למשל ,בארצות רבות ,וביניהן גם אצלנו ,מתנהלים סחר בנשים ועבדות ילדים ,ובארצות
מסוימות  -אפילו עבדות כמו זו שנהגה בעבר.
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הדברים שלהלן הם על פי המאמר "חוקי העבד בתורה" ,המופיע בנספח הראשון שבסוף פרק זה .ראו הרחבת היריעה שם.
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חירות על הלוחות
®°¢¢¨°

השורש ח,ר,ת במשמעות של חריטה וכתיבה מופיע רק בספר שמות פרק לב ,פסוק טז .חז"ל ,הרגישו
בחריגות הפועל והשתמשו בו למדרש עמוק על היחס שבין רעיון החירות והחוק .המדרש משחק במילה
יחידאית זו תוך שהם שומעים בה הדהוד למילה 'חירות' :לפי פשוטו ,הכתוב מתאר את פלא הכתב האלוהי
ַה ָחרּות על הלחות .אולם ,לפי מדרשו ,על הלוחות ָחרּות ֵערֶך ה ֵחרּות .מה משמעותו של הביטוי הפרדוכסלי?
כיצד עשרת הדיברות ,חוקים שביסודם החובה שיש לציית לה ,מבטאים חירות וחופש?
ביציאת מצרים פרקו ישראל את עול השעבוד מעל צווארם .היציאה מבית עבדים הסירה מן העם את
החובות שהטילו עליהם המצרים ואת הקשיים של עבודת פרך בארץ זרה .אולם ,בעצם היציאה עדיין אינה
מובטחת חירות .הסרת כבלי העבדות עלולה להביא גם לידי הפקרות ואנרכיה.
כשאדם או אומה משועבדים ,אין הם עושים מה שלבם חפץ ,אלא עליהם להיענות לתכתיבים ולצווים
המונחתים עליהם מפי אחרים .השחרור מן העבדות הוא השלב הראשון ,אך אין בו כדי להבטיח חירות .כדי
שאדם או חברה יוכלו לממש את התוכן החיובי של החירות ,ולחיות את חייהם שלהם ,חייבים הם שיהיו
להם תוכני חיים ,רצונות ושאיפות משל עצמם.
חירות אמיתית נשענת על קיומה של מערכת חובות שהאדם נוטל על עצמו .חובות אלה עשויות להיות
מופנות כלפי עצמו וכלפי החברה והסביבה .עשרת הדיברות הן מערכת חובות בסיסית  ,המהווה תשתית
ערכית שלמענה יצא עם ישראל לחופשי .יציאת מצרים הייתה רק השלב הראשון ביציאה לחירות .שיאה של
החירות התגשם עם קבלת הדיברות בהר סיני.
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מי חופשי באמת
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להלן הגדרת העבדות בערך 'עבדות' ,באנציקלופדיה העברית:
עבדות היא מצב חברתי שבו משועבדים אדם או קבוצות בני אדם כקניין אישי לאדם אחר ...העבד הוא אדם
הנמצא בבעלותו הקניינית של אדם אחר ...אופייני לעבדות בכל הדורות היה צמצום הזכויות החוקיות של
העבד או ביטולן המוחלט ,שכן חוקים מעין אלו היו עשויים להגביל את השימוש בעבד כאובייקט לניצול.
הרב קוק מרחיב ומעמיק את משמעות המושגים 'עבדות' ו'חירות' מעבר למובן הקנייני והמעמדי .עבד
אינו רק מי שמשועבד לאחר אלא מי שנעדר זהות עצמית משלו ,מי שפועל על–פי אמות מידה חיצוניות
ומוחצנות; צו האופנה ,שיקולים של "מה יגידו?" או "כך מקובל" וכדומה .בן חורין הוא מי שחי את חייו
האותנטיים ,מי שפועל על–פי האמונות והערכים הפנימיים שלו ,ואינו מובל על–ידי לחצים ודחפים חברתיים
המנוגדים לתודעתו ולערכיו .דוגמא מאלפת לרעיון זה ניתן למצוא בדברי אנטולי שצ'רנסקי ,שהיה אסיר
8
ציון ,בתום המשפט שבו נגזר עליו להישלח לסיביר:
"אתה אדוני השופט חושב שהנך חופשי! אתה חושב כך ,כיוון שלאחר שייגמר המשפט תלך לביתך ,ואילו
אני אהיה המשועבד ,כיוון שאלך לכלא לזמן רב .אך דע לך ,שמבין שנינו ,אני הוא בן החורין האמיתי! אמנם,
גופי יהיה משועבד ,אבל רוחי ,היא תישאר חופשית ,כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגז ֵרותיכם ונשארתי נאמן
לאמונתי .אך לך השופט קבעו מראש מה לומר! גופך אמנם משוחרר ,אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך.
רוחך משועבדת וזה חמור פי כמה!"
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עבדים
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q©ª¥£©¡~`Z¡¢^¢
`©ª¥«ª««©¢`£¡^£ªª©©ª `dk
q««£©©«ª«ª£©ª¥ `eb

'עבדים' הוא שמו של שיר העוסק בנימה ביקורתית בתרבות הצריכה ,בהתמכרות ,בניכור ובדחף לעונג שאינו
יודע שובעה .מה משותף לכל הרשימה המפוקפקת הזו? מדוע בעיני המשורר זוהי עבדות?
בסולם הערכים שבתשתיתו תרבות הצריכה נמדד האדם על–פי רכושו וקנייניו ,ולא על–פי מעשיו או
רעיונותיו .הכסף הוא האידיאל ,ולשם השגתו מותר הכול .התרבות הזאת מכּונה בשמות רבים כמו
'אמריקניזאציה'' ,עגל הזהב' ,חומרנות ,תרבות הפרסומות או תרבות הרייטינג ,והיא תובעת מחיר כבד,
שלרוב נותר סמוי מן העין.
כבני–אדם יש לנו צרכים חומריים ,כמו מזון ,מים ,מחסה וביגוד ,וצרכים רוחניים ,כמו חום ,שייכות ,אהבה
או משמעות לחיינו .תרבות הצריכה מנסה לשכנע אותנו לספק צרכים רוחניים במוצרים חומריים .היא
יוצרת ציפיות מוגזמות ותקוות לאושר ,הנכרכות בהשגת המוצר הבא .למעשה ,את הדבר האמיתי אי אפשר
לקנות בכסף ,וככל שנתאמץ ,תגדל תחושת הריקנות והסתמיות .בני האדם הפכו לצרכנים בודדים ,נואשים
ומפוחדים ,לכודים בתוך מרוץ–עכברים אינסופי.

¢¥©ª£¨©¥ cbd
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אנטולי שרנסקי ,לא אירא רע.
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מש י מת ס י כ ו ם:
" י שנ ו משהו ב נשמ ה הזו עק לחו פש"
בקטע מתוך נאומו משתמש מרטין לותר קינג בסיפור יציאת מצרים כסמל לשיעבוד ולשחרור בן זמננו.
התלמידים מוזמנים לצעוד בדרכו של המנהיג הגדול ולהיזכר בדוגמאות למצבי עבדות וחירות בני זמננו.
הדוגמאות יכולות להיות לאומיות ,חברתיות ואישיות .למשל שחרור של קבוצה או עם מידי שליט עריץ,
סיפור השתחררות משיעבוד אישי ,כגון התמכרות לטלוויזיה ,לעישון או לחברה רעה.
בנוסף לכך ,כדאי לחזור אל המקורות השונים שהופיעו בפרק ,ולבחון באיזה סוג של שיעבוד עוסק כל מקור,
וכיצד ניתן ,לדעת התלמידים ,לצאת ממנו לחופשי.
תלמידים בעלי מוטיבציה יצירתית מוזמנים לאייר קומיקס או לצייר בסגנון שונה ,כדי להמחיש סיטואציה
של עבדות ויציאה ממנה לחירות ,באופן שיהלום כל אחד מן המקורות שהופיעו בפרק.

נספ ח י ם
הנספח הראשון ירחיב את היריעה בענייני חוקי העבד בתורה ,ואילו הנספחים שאחריו יעסקו בצורות של
עבדות הקיימות היום.
9

נספח  :1חוקי העבד בתורה
רוני מגידוב ומיכל שמחון

פרק כא בספר שמות פותח את פרשת משפטים או בלשון חוקרי המקרא ,את ספר הברית .חוקים רבים
בקובץ זה אינם אלא פרשנות והרחבה של עשרת הדיברות :דיני רצח (פרק כא ,פסוקים יב-יד) ,כיבוד אב
ואם (פרק כא ,פסוק טו) ,דיני גנ ֵבה (פרק כא ,פסוק לז; פרק כב ,פסוקים א-ג) וכדומה .חוקי העבד והאמה
הם הראשונים באוסף חוקים זה .מדוע? במה חשיבותם? ומהי זיקתם לעשרת הדיברות?
הדיבר הראשון בשמות פרק כ ,פסוק ב הוא "אָנֹכִי ה' אֱֹלהֶיךָ ֲאׁשֶר הֹוצֵאתִיךָ ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצרַי ִם ִמּבֵית ֲעבִָדים"
(שמות פרק כ ,פסוק ב) 10.האל מציג עצמו בראשית דבריו ,כמשחרר את עמו מעבדותם .הצגה זו אינה
אינפורמטיבית בלבד ,היא קובעת את התשתית ליחסים בין האל לעם ישראל.
הצגה זו מתבהרת בספר ויקרא פרק כה ,פסוק מבּ" :כִי ֲעבַָדי הֵם ֲאׁשֶר הֹוצֵאתִי אֹתָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצרָי ִם ֹלא י ִ ָּמכְרּו
ִמ ְמּכֶרֶת ָעבֶד" .על–פי תפיסה זו ,האדם מישראל הוא עבד לה' ,ומכאן ששיעבודו לאדם אחר הופך אותו לעבד
של עבד; אדם ההופך אדם אחר לעבד ,יוצר חיץ בינו לבין אדוניו האמיתיים.
פרשנות זו מחדדת את שאלת מקומו ותוכנו של חוק העבד ,ואולי אף את עצם קיומו של חוק זה שהרי
על–פי תפיסה זו היה על המקרא להתייצב באומץ ולהכריז על ביטול העבדות לחלוטין ,והנה דווקא חוקי
העבד נבחרו לעמוד בראש פרשת משפטים ,ובמבט ראשון נוקשותם רבה  -עבד האוהב את אדוניו ,את
אישתו ואת ילדיו חייב להירצע ולהפוך לעבד עולם!
אולם עיון ראשוני בחוק יגלה כי השם "חוק העבד" איננו נכון ,שכן אין הוא עוסק במקבילותיו במזרח
הקדום ברכישת עבד ,בסימונו לצורך שיוכו ,בהענשתו במקרה של בריחה ,בשאלת זכותו של עבד לרכוש,
בפיצוי אדוניו במקרה של פגיעת אדם אחר בו וכו' .נושאם של הפסוקים בשמות פרק כא ,פסוקים ב-יא,
הוא מתי וכיצד העבד משתחרר ועל כן הכותרת המתאימה להם היא :חוק שחרור העבד .חוק זה עוסק,
אפוא ,לא בעבדות אלא ביציאה לחופשי.
מדוע ,אם כן ,לא ביטלה התורה את העבדות כליל?
במהלך דיוננו נראה כי אכן מגמה של הגבלת העבדות וצמצומה קיימת בקבצי החוק השונים ,אולם היעדרו
של צו מוחלט המורה" :לא יהיה לך עבד" מוסבר בהשקפת העולם העקבית של המקרא ,לפיה הוא מתחשב
בנתוני המציאות החברתית והכלכלית של ימיו ומנסה לעצבה מחדש בהתאם לערכיו ולהשקפותיו.
 9מתוך החוק המקראי :בין חזון למימוש ,חוקי העבד בתורה ,כרם  -מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי ,ירושלים ,להוסיף שנת
הוצאה .האם זה ספר? באילו עמודים מופיע הציטוט?
 	10ועל פי שיטה אחרת פסוק זה מהווה הקדמה לדיבר הראשון.
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אריסטו ,בן המאה הרביעית ,כותב בספרו 'פוליטיקה' 11,כי העבד הוא "מכשיר" ,קניין חי .ההסדר ,טוען
אריסטו ,לפיו יש שולטים ויש נשלטים ,הוא לא רק הכרחי אלא גם מועיל .יש אנשים אשר מבטן ומלידה
נועדו להיות משועבדים ,ויש שנועדו לשלוט באחרים .המקרא לא יכול היה לקעקע נורמות כה מושרשות
והנסיון לבטלן לחלוטין היה נכשל ,שכן לא תתואר חברה בתקופה ההיא ללא עבדים .זאת ועוד  -בחברה
הקדומה הייתה העבדות פתרון למצוקה כלכלית קשה.
12
בכמה מקומות אנו מוצאים כי מכירת אדם לעבד או מכירת משפחתו היו האפשרות האחרונה להישרד.
גם גנב שלא יכול היה לשלם תשלומי כפל ,ארבעה או חמישה ,נמכר לעבדות כתחליף לקנס .כבר בחוק זה,
המקובל על רוב הפרשנים לקדום שבין קבצי החוקים העוסקים בעבד ,ניטלת מהותה של העבדות באמצעות
הגבלתה לשש שנים.
יתירה מכך  -ערך החופש כה גדול ,שהוא עומד במקומנו מעל ערך המשפחה .עבד שאישתו ניתנה לו
מאדוניו במהלך שנות השעבוד לא יכול להשתחרר עמה ועם ילדיהם המשותפים .אם יבחר בנאמנות
למשפחתו ,יוותר על זכותו לצאת לחופשי בשנה השביעית ויישאר אצל אדוניו .יהיה עליו לעבור טקס פומבי
של רציעת אוזנו .רציעת האוזן שאיננה גורמת נזק אך נעשית במקום גלוי לעין ,נועדה להבטיח את זכותו של
13
האדון על העבד ואת היותו חלק מרכושו.
מעניין לציין שגם בחוקת חמורבי ( )282יש חוק דומה" :אם אמור יאמר עבד אל אדוניו 'לא אדוני אתה',
והוכיח עליו כי עבדו הוא ,אדוניו את אוזנו יקצץ" .הדמיון החיצוני בולט על רקע ייחודו של החוק המקראי
 שם העבד נענש כשהוא מורד ומבקש להשתחרר .בחוק המקראי תירצע אוזנו של עבד המסרב להשתחררמעבדותו (אפילו לטובת ערכים חשובים אחרים).
חז"ל ראו בטקס זה הרתעה ,תוכחה ואולי אף השפלה .רש"י הולך בעקבות המדרש ומפרש בשמות פרק
כא ,פסוק ו "מה ראה אוזן לירצע מכל שאר אברים שבגוף?  -אמר רבן יוחנן בן זכאי :אוזן זו ששמעה על
הר סיני ' -לא תגנוב' ,הלך וגנב  -תירצע .ואם מכר עצמו  -אוזן זו ששמעה על הר סיני 'כי לי בני ישראל
עבדים' ,הלך וקנה לעצמו אדון  -תירצע".
על רקע השקפה זו ,מעוררים חוקי האמה תמיהה ,ואולי אף התקוממות .חוקי האמה פותחים בהכרזה
חד–משמעיתֹ" :לא ֵתצֵא ּכְצֵאת ָה ֲעבִָדים" (שמות פרק כא ,פסוק ז) .ניגודם לערך החופש בולט גם מתוך
השוואת המבנה המשותף של פסוקים א-ו לפסוקים ז-יא .גם חוקי העבד וגם חוקי האמה דומים במבנם:
לשניהם סעיף מרכזי אחד ,שלושה סעיפי משנה העולים בקנה אחד עם המרכזי וסעיף משנה (האחרון)
14
שהוא היפוכו של החוק העיקרי.
עבד
ּ...ובַ ְּׁש ִבעִת יֵצֵא לַ ָח ְפ ִׁשי...
אִם ְּבגַּפֹו י ָבֹא...
אִם ּבַעַל ִאּׁשָה הּוא...
אִם אֲֹדנ ָיו יִּתֶן לֹו ִאּׁשָה...
וְאִם אָמֹר יֹא ַמרֹ ...לא ֵאצֵא ָח ְפ ִׁשי...
אמה
ֹלא ֵתצֵא ּכְצֵאת ָה ֲעבִָדים.
אִם רָעָה ְּבעֵינ ֵי אֲֹדנ ֶיהָ...
וְאִם לִ ְבנֹו י ִי ָעֶדּנ ָה...
אִם ַא ֶחרֶת יִּקַח לֹו...
וְאִםֹ ...לא י ַ ֲעׂשֶה לָּה וְי ָ ְצאָה ִחּנ ָם אֵין ּכָ ֶסף.
חוקי שחרור העבדים שבספר דברים קובעיםּ" :כִי י ִ ָּמכֵר לְךָ ָאחִיךָ ָה ִע ְברִי אֹו ָה ִע ְברִּי ָה ו ַ ֲעבְָדךָ ׁשֵׁש ָׁשנ ִים ּובַ ָּׁשנ ָה
ַה ְּׁשבִיעִת ְּת ַׁשּלְ ֶחּנּו ָח ְפׁשִי ֵמ ִע ָּמךְ" (דברים פרק טו ,פסוק יב) .בספר דברים ,אם כן ,משתחררים גם העבד וגם
האמה בשנה השביעית .מהו ,אם כן ,דינה של האמה  -האם דינה הוא כדין העבד שבספר דברים ,או שאין
היא יוצאת כצאת העבדים כבספר שמות?
 	11אריסטו ,פוליטיקה א' ,עמ'  ;34-33 ,20-12עמ'  ,83הוצאת מגנס ירושלים ,תשל"ה.
 	12ויקרא פרק כה ,פסוקים לה-לט; מלכים ב פרק ד ,פסוק א; נחמיה פרקים ה ופרק ו עד פסוק ה.
 	13ראו ש' יפת ,פירוש על ספר שמות ,עולם התנ"ך ,תל אביב  ,1993עמ' .31
 	14על מבנה זה למדנו מפי פרופ' י' זקוביץ בהרצאה שנתן בביה"ס לחינוך באוניברסיטה העברית ב– ,27.6.89ועוד ראו ש' יפת ,פירוש לספר
שמות ,עולם התנ"ך ,עמ' .130-129
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נראה כי האמה שבספר שמות נרכשה לא רק כדי לעבוד אלא גם לשם הולדת ילדים שיהיו לעבדים בבית
אדוניהם .לעתים הופכת האמה לפילגש ויולדת צאצאים לאדונה 15.מה היה מעמדה של האמה ובמה הוא
נופל מקשר נישואין  -איננו יודעים .אולם ברור כי דין השחרור בשנה השביעית איננו יכול לחול על אמה
שנקנתה לשם קיום יחסי אישות והולדת ילדים.
אם נחזור לחוק העבד נראה ,כי קיימים הבדלים נוספים בין קובץ חוקי העבד שבשמות לבין הקובץ
שבדברים :החידוש הגדול של ספר דברים הוא במצוות ההענקה" :וְכִי ְת ַׁשּלְ ֶחּנּו ָח ְפׁשִי ֵמ ִע ָּמךְ ֹלא ְת ַׁשּלְ ֶחּנּו
רֵיָקםַ .ה ֲענ ֵיק ַּת ֲענ ִיק לֹו מִּצֹאנְךָ ּו ִמּגָרְנְךָ ּו ִמּי ְִקבֶךָ( "...דברים פרק טו ,פסוקים יג-יד) גם הסגנון של ספר דברים
שונה לגמרי מזה של שמות  -לשון החוק העניינית והיבשה של ספר שמות ,מתעשרת בדברי עידוד לאדון
שלא יימנע משחרור העבד ,בהזכרת שעבוד מצרים כיסוד שיתוף הגורל שבין העבד לאדון וכבסיס לרגישות
כלפי סבלו ומעמדו של העבד ,בצירוף הבטחת ברכה למי שיקיים את החוק .ניתן לומר ש"העבד" בשמות
הופך ל"אחיך" בדברים .סגנון זה אופייני לספר דברים כולו הפונה גם אל רגשות האדם; דואג ,מצד אחד,
לרווחת המסכנים ,ובו בזמן רואה לנגד עיניו גם את דמותו של המעביד ומבקש לשמור על שלמותו הנפשית
בטיפוח רגישותו כלפי עבדו.
16
זאת ועוד  -ספר דברים מבקש לראות בעבד שכיר  -לא את עצמו מוכר העבד ,כי אם את עבודתו בלבד.
גם בכך מתאפיין ספר דברים כולו ,הפונה אל רגשות האדם ,דואג גם לרווחת העבד וגם מבקש לשמור על
שלמותו הנפשית של האדון.
תפיסה דומה מצויה גם בויקרא פרק כה ,פסוקים לט-מב .פסוקים אלה מבחינים בין עבד עברי שהוא שכיר
העובד עם אחיו ומשתחרר בשנת היובל ,לבין עבד כנעני שהוא עבד עולם ומותר לרדות בו בפרך .ספר ויקרא
נותן טעם דתי להשקפתו .על פיו נגזר עקרון דין העבד מדיני קדושת הארץ  -הארץ נתפסת כקניינו של ה':
"ּכִי לִי ָה ָארֶץ ּכִי גֵרִים וְתֹו ָׁשבִים ַאּתֶם ִעּמִָדי" (ויקרא פרק כה ,פסוק כג) ,ואף חוקי העבד נובעים מן העקרון
הדתי "ּכִי לִי ְבנ ֵי י ִ ְׂשרָאֵל ֲעבִָדים( "...ויקרא פרק כה ,פסוק נה)  -לכל בני ישראל מעמד שווה בפני האל ,ועל
כן נאסר עליהם להפוך את אחיהם לעבדים 17.מתוקף תפיסה זו האדם מישראל לא נחשב כעבד אלא רק
כשכיר.
בספר ויקרא לא עולה כלל האפשרות של רצון העבד להמשיך בעבדותו  -שכן שחרור בשנת היובל ,משמעו
חזרת העבד לנחלתו ולאחוזתו שהיו בבעלותו ,לפני שהוכרח למוכרם.
לפנינו ,אפוא ,שלושה קבצי חוק העוסקים בשחרור עבדים ,והנבדלים זה מזה בשני עניינים מרכזיים:
בתפיסת האמה ובזמן השחרור.
הפרשנות היהודית הקדומה תפסה את כל חוקי שחרור העבדים כמערכת אחת ועשתה נסיון שיטתי לגשר
ביניהם ולהתאימם זה לזה .זאת בהתאם להשקפתה ההרמוניח ,הרואה את הקבצים כולם כתורה משמים.
את חוקי העבד שבשמות פרק כא ,פסוקים כ ,כו ,כז ולב ,ייחסו לעבד כנעני בהתאם למשתקף בספר ויקרא.
הסתירה הבולטת ביותר היא באשר לזמן השחרור :בשמות ובדברים  -בשנה השביעית ,ובויקרא  -בנתון
שאינו קשור ליום המכירה  -בשנת היובל.
חז"ל הסבירו שעבדות עולם של העבד המבקש להישאר בבית אדוניו (" ָא ַה ְבּתִי אֶת אֲֹדנ ִי אֶת ִא ְׁשּתִי וְאֶת ּבָנ ָי
ֹלא ֵאצֵא ָח ְפׁשִי" ,שמות פרק כא ,פסוק כה) ,היא עד שנת היובל בלבד .ובלשונם " -עולם זה יובל" 18.זאת
ועוד ,על–פי פרשנותם ,נועדו חוקי ספר ויקרא להוסיף ולקבוע כי אם בתוך שש שנות העבדות חל יובל -
ישתחרר העבד בשנה זו גם לפני תום שש השנים.
לגבי האמה פורשו החוקים השונים כמתייחסים לשני מקרים נפרדים :קטינה הנמכרת בידי אביה למטרות
אישות  -בשמות ,וישראלית המוכרת עצמה לעבדות  -בדברים.
למחקר המקרא הביקורתי מספר הצעות לפתרון בעיית הניגודים בין דיני העבד העברי בשמות ובדברים לבין
דיני העבד בויקרא .היו שהציעו לראות בשתי המערכות ביטוי לחוזים אזוריים או שבטיים שהתקיימו בעת
ובעונה אחת זו לצד זו.
המבקשים לראות בספרי התורה פרי תהליך התפתחותי ,נחלקים מאז ימי וולהאוזן בשאלת זמנו של ספר
ויקרא .יש המקדימים אותו לספר דברים ,ויש המאחרים אותו לימי בית שני .בהתאם להשקפתם על זמנו
 	15ראו י' מנדלסון ,ש' אחיטוב" ,עבד ,עבדות" ,האנצקלופדיה המקראית .,כרך ו ,ירושלים  1971עמ' .7
 	16ראו ישעיהו פרק טז ,פסוק יד; מגילת ישעיהו על פרק כא ,פסוק טז; חוק חמורבי  711וכן חנוך רביב" ,שכיר" ,האנצקלופדיה המקראית,
כרך ח ,ירושלים  ,1982עמ' .286-285
 	17ראו מ' קוכמן ,ויקרא ,עולם המקרא ,רמת גן 1987 ,עמ' .195
 	18וכן ראו רש"י ,ראב"ע ורמב"ן לשמות פרק כא ,פסוק ו.
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של ספר זה מסבירים חוקרים שונים את ההתפתחות שחלה בחוק שחרור העבד בספרים השונים.
המשותף לכל קובצי החוק המקראיים הוא בתפיסתם את העבד כאדם המשתעבד לתקופת זמן מוגבלת ולא
כרכוש אדוניו .לשיא כמעט אבסורדי ,לכאורה ,מגיע ביטויה של תפיסה זו בחוק הסגרת העבד בדברים פרק
כג ,פסוקים ו-יז .כל קובצי החוק של המזרח הקדום מכירים בחובה להסגיר עבד בורח אל אדוניו ומענישים
את העובר עליה .העבד נחשב רכושו של האדון ,והיחס אל עבד נמלט הוא כאל בעל חיים שברח מן העדר
20
או אבד  -מוצאו חייב להשיבו לבעליו.
בניגוד לכל חוקי המזרח הקדום ,אוסרת חוקת ספר דברים להסגיר עבד נמלט אל אדוניוֹ" :לא ַת ְסּג ִיר ֶעבֶד אֶל
אֲֹדנ ָיו ֲאׁשֶר יִּנָצֵל ֵאלֶיךָ ֵמעִם אֲֹדנ ָיוִ .ע ְּמךָ יֵׁשֵב ּבְִקרְ ְּבךָ( "...דברים פרק כג ,פסוקים טז-יז) .יש הסבורים שאיסור
ההסגרה מכוון רק אל עבד עברי שנמלט מעבדות אצל נוכרים; לעומתם ,יש מפרשים שהתייחסו לדמיון
שבין לשונו של פסוק יזִ " :ע ְּמךָ יֵׁשֵב ּבְִקרְ ְּבךָ ּבַּמָקֹום ֲאׁשֶר י ִ ְבחַר ְּב ַאחַד ְׁש ָערֶיךָ ּבַּטֹוב לֹו ֹלא ּתֹונֶּנּו" ,לבין שאר
הפסוקים המדברים בגרים .מדמיון זה הם לומדים שהכתוב עוסק בעבד נוכרי ,וייתכן שמדובר בעבד שברח
מארץ נוכרית לארץ ישראל ובשבתו בה יזכה למעמד של גר.
בניגוד לתפיסה המשפטית לפיה עבד הוא רכוש אדונו ,רכוש שיש להחזירו ,עומדת התפיסה ההומאנית של
21
ספר דברים ,לפיה פוקעת זכות האדון להחזיק בעבדו במקרה שהתאכזר אליו עד כי נאלץ לברוח מפניו.
חוקי הכאת העבד שבשמות פרק כא ,פסוקים כ-כא ,כו-כז ,מעוררים תמיהה .עצם העלאת אפשרות הכאת
העבד שונה מאד מן התפיסה ,לפיה העבד הוא "אחיך העברי" (כלשון ספר דברים) אשר כ"שכיר כתושב
יהיה עמך" (כתפיסת ספר ויקרא) ואין לרדות בו בפרך .זאת ועוד ,פס' כא קובע כי העבד כספו של האדון
הוא .ופסוק לב מדגים זאת בקבעו כי בעליו של שור מועד ,שנגח עבד והמיתו ,ישלם את מחיר העבד לאדוניו.
זהו דין שונה משור מועד שנגח אדם חופשי (פסוקים כט-לא).
כיצד נסביר את השוני הבולט שבשתי תפיסות העבד?
לדעת ביקורת המקרא ,השינויים אינם מהווים בעיה ,הם משקפים מקורות שונים.
חז"ל ייחסו את החוקים שבשמות פרק כא ,פסוקים כ-כא ,כו-כז ,לעבד כנעני ,וזאת מתוך דיוק בפסוקים
אלה שלא מצוין בהם הכינוי" :עבד עברי" (המופיע בשמות פרק כא ,פסוק ב) המוזכר בשאר הקבצים.
בעיוננו בפסוקים ,מן הראוי לתת את הדעה להשקעה הרבה שמשקיע המחוקק להרתעת הבעלים מהכאת
עבדו .עלינו לשים לב לאזהרותיו החוזרות של המחוקק מפני הכאת העבד .לפי החוק המסופוטמי אין לאדון
22
שום מחויבות כלפי עבדו והוא רשאי לעשות בו כחפצו.
לא כך הדין במקומנו:
על מות העבד בעת ההכאה " -יינקם" אדוניו .אמנם אין כאן ניסוח חד–משמעי כמו בפסוק יבַ " :מּכֵה אִיׁש
וָמֵת מֹות יּומָת" 23,אך בכל זאת יש כאן חידוש חשוב שחידשה התורה  -גם העבד הוא אדם ,גם הוא נברא
בצלם ,ומי שפגע בקדושת חייו יתן על כך את הדין.
במקרה של "יום או יומיים יעמוד" יש התחשבות באדון  -הוא לא הרג ממש את עבדו ,וככל הנראה גם לא
התכוון לכך .הוא גרם רק בעקיפין למותו ולכן החוק מגן עליו מפני דין מוות.
הרתעה משמעותית מצויה בחוק ,המחייב שחרור עבד אם פגע האדון ,לא רק באבר חשוב כמו עינו של
העבד אלא אף בשנו (שמות פרק כא ,פסוקים כו-כז).
בסעיף  199של חמורבי נאמר שאם ישחית אדם את עין עבדו של איש אחר  -ישלם המשחית לבעל העבד
מחצית ערכו .חוק דומה נמצא בחוקי החִתים לגבי מי שמכה את עבדו של אחר .אין כל התייחסות לאדון
המכה את עבדו שלו .דמו של העבד מותר כי הוא רכוש אדוניו .די לו לאדון שנענש בכך שהפחית את ערכו
הכלכלי של עבדו.
החוק המקראי מתייחס לפגיעות העבד כשלעצמן .אמנם הוא מפלה עדיין בין העבד לבין בן–חורין ,אך יחד
עם זאת ,הוא מאפשר לעבד להשתחרר אפילו במקרה של פגיעה קלה כפגיעה בשן! יש להניח שחוק זה ימנע
התעמרות של אדונים בעבדיהם .אולי ניתן לומר כי דינים אלה משקפים שלב מעבר בין תפיסה הרואה בעבד
24
רכוש ,לבין תפיסה הרואה אותו כאדם.

 	19ראו מאמרה של ש' יפת .וכן מ' קוכמן ,ויקרא ,עולם התנ"ך ,רמת גן  ,1987עמ' .196
 	20י' מנדלסון ,ש' אחיטוב" ,עבד" ,אנצקלופדיה מקראית ,כרך ו ,עמ' .10
 	21ולכן אולי נוקט המחוקק את הפועל "יִּנָצֵל".
 	22י' מנדלסון ,ש' אחיטוב" ,עבד ,עבדות" ,האנצקלופדיה המקראית .,כרך ו ,עמ' .10
 	23בנוסח השומרוני לפסוק כ נאמר "מות יומת" במקום "נ ָקֹם יִּנ ֵָקם".
 	24קאסוטו ,פירוש על ספר שמות ,ירושלים תשל"ה ,עמ' .193
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ראינו ,אם כן ,שיש מתח בכתובים בין רעיון החופש למוסד העבדות .התורה אמנם מאפשרת את העבדות,
.אך בעצם היא מרוקנת אותה מתוכנה הממשי (עד כי אמרו חז"ל  -כל הקונה עבדי קונה אדון לעצמו).
זוהי מגמה נועזת ומהפכנית ,בעיקר לאור העובדה כי בארצות הברית ,נושאת דגל הדמוקרטיה ,חופש הפרט
.והשוויון ,העבדות  -על כל גילוייה הזוועתיים  -הייתה קיימת עד למחצית השנייה של המאה
25
התשע–עשרה!
אם כן ,על רקע תקופת המקרא תפיסת התורה היא מיוחדת ,אמיצה ומתקדמת ,ובזכותה בטלה העבדות
בישראל ,והונח היסוד לביטול העבדות בעולם כולו.

26

נספח  :2העובדים הזרים [בישראל] חיים כמו עבדים

כך קובע דו"ח שפרסמה פדרציית הגג של ארגוני זכויות האדם; בדו"ח נכתב בין היתר :לעובדים הזרים אין
ימי חופשה ,שכרם נמוך ,תנאי עבודתם ירודים ,ודרכוניהם מוחרמים.
הדו"ח קובע שהמצב בישראל ייחודי וחמור במיוחד :כ– 300אלף העובדים הזרים בארץ ,שרובם אינם
חוקיים ,נתונים בחשש יומיומי מפני גירוש ומעצר .בגלל מצבם הבסיסי הקשה בארץ זכויותיהם נשללות
מהם :אין להם ימי חופשה ,שכרם נמוך (שליש משכרו של עובד פלשתיני) ,תנאי עבודתם ירודים ,דרכוניהם
מוחרמים ועוד.
העובדים החוקיים נמצאים בשליטתם המלאה של מעסיקיהם הישראלים .מרבית המעסיקים מחרימים את
דרכוניהם .אם העובדים מתלוננים על כך ,הם מפוטרים והופכים ללא חוקיים ומגורשים.
גיוס עובדים זרים הוא עסק רווחי בישראל .עובדים זרים סיניים ,לדוגמה ,שמרביתם מועסקים בבניין ,צריכים
לשלם בין  6,000ל– 10,000דולר כדי להגיע שישראל .הסכום ,שהוא רווח נקי לכיסי המתווכים ,עובר לסוכנות
הסינית ,לסוכנות הישראלית וגם לממשלת ישראל ,עבור מתן ויזה.
הפדרציה קוראת לממשלת ישראל לפעול על–פי הכללים שנקבעו באו"ם ובאמנות זכויות אדם ,לאפשר
לעובדים הזרים זכויות בסיסיות ולמנוע את גזילת כספם.
27

נספח  :3עבדות ילדים בעולם ,שגב ג'סטיציה

יותר מ  5,000 -ילדים אינדונזים בני  10עד  17חיים על סירות דיג עשויות עץ .הילדים עובדים  20שעות
ביממה .הם עובדים בדיג ובניקיון הדגים .הם עובדים תמורת תשלום זעום .הם סובלים מעייפות ,הם סובלים
מתת–תזונה ,הם סובלים מהתעללות מצד מעבידיהם ,והם נאלצים לחיות בבידוד ממשפחותיהם זמן רב.
הילדים האינדונזים המצולמים בתמונות אינם הולכים לבית ספר ,אינם נחים או משחקים אחרי הצהרים,
ואינם מבלים בחיק משפחתם בסוף השבוע .זכויותיהם הבסיסיות כבני אדם מופרות.

נספח  :4עם תחילת המאה ה– 21ניז'ר עדיין לא מצליחה לנצח את
28
העבדות
אסיביט הייתה שפחתו של אחד ממנהיגי שבט נוודים .היום שלה התחיל ב– 5:30בבוקר ,בטחינת דוחן
ובחליבת גמלים .היא ניזונה רק משאריות האוכל שהכינה לאדוניה .היא לא קיבלה כל שכר ,ולעתים רחוקות
בלבד הותר לה לפגוש את בעלה ,גם הוא עבד" .לא קיבלנו כסף ,אוכל או בגדים .קיבלתי רק עשירית מהחלב
שחלבתי" ,לפי דבריה .לבסוף ,החליטה אסיביט להימלט.
.הסיפור הזה אינו לקוח מהמאה ה– ,19אלא מהמדינה האפריקאית ניז'ר של שנת  .2005על–פי ההערכות,
 43אלף בני אדם בניז'ר  -כ– 8%מהאוכלוסייה  -חיים בתנאי עבדות ,וזו אינה המדינה היחידה שבה העבדות
מתקיימת באופן נרחב :גם במדינות אחרות במדבר סהרה כמאוריטניה ,מאלי ,צ'אד וסודאן ,ואף בחלקים
 	25עדות ספרותית מאלפת ונוגעת עד מאוד לזוועות של העבדות ,מצויה בספרה של טוני מוריסון ,חמדת. ,
 	26ידיעות אחרונות.31.8.03 ,
 	27מתוךhttp://www.zafit.kefar–menahem.k12.il/yeled.doc:
 	28מאת שירות הארץ.7.3.05 ,
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הצפוניים של ניגריה ,קיימות עדיין צורות של עבדות.
ממשלת ניז'ר עושה צעדים להילחם בעבדות בשנים האחרונות ,תחת לחץ גובר של ארגונים הומניטריים.
ב– 1991התקבל תיקון בחוקה נגד העבדות ,ונקבע קנס של  30שנות מאסר למי שיחזיק בעבדים  -ואולם,
עד היום לא נאכף החוק ביסודיות .אתמול ,אחרי לחץ ממשלתי נגד בעלי עבדים במערב המדינה ,אמור היה
להיערך טקס בעיר אטס שבגבול מאלי לשחרור  7,000עבדים מהאזור; אלא שהטקס בוטל במפתיע שעות
ספורות לפני מועד קיומו .לא נמסר נימוק לביטול.
פרשנים טוענים שהעבדות הפכה לחלק מושרש היטב בחברה בניז'ר ובמדינות האחרות שבסהרה ,דבר
שמקשה על הממשלה להילחם בה ביעילות  -גם לו רצתה בכך" .הממשלה לא מיהרה לפעול בנושא רגיש
וקשה כזה" ,אומר דיוויד אולד ,סגן ראש הארגון הבינלאומי נגד העבדות" .העבדות מושרשת מאוד בחברה
הזו ,ודרוש זמן כדי לעקור אותה מהשורש".
רוב העבדים בניז'ר נולדו לעבדות ולמעמד חברתי של עבדים .הם עובדים כמשרתים ,רועי צאן או סבלים.
מהנשים מצופה לקיים יחסי מין עם האדונים שלהן בכל עת שיחפצו בכך .אם הן נכנסות להריון ,ילדיהן
הופכים אף הם ,באופן אוטומטי ,לרכושו של האדון .העבדות בניז'ר ,כמו במדינות אחרות במערב אפריקה,
התפתחה לפני מאות שנים מיריבויות בין קבוצות אתניות שונות שערכו פשיטות זו על זו ,ובנוסף להחרמת
היבול ובעלי החיים של הקבוצה היריבה ,לקחו בשבי גם את אנשי הקבוצה ,שהפכו משועבדים.
בתקופת הכיבוש הצרפתי בניז'ר במאה ה– ,19בוטלו על–ידי השלטונות רוב מוסדות העבדות הגלויים ,כמו
שוק העבדים .ואולם ,עבדים המשיכו לעבוד בגלוי או בהיחבא ברחבי המדינה.
פטימה ,גם היא שפחה שעובדת עבור מנהיג שבט נוודים ,אומרת כי היא עובדת בשביל אדונה מאז שהיא
זוכרת את עצמה" .מה אני יכולה לעשות?" היא שואלת במבוכה" .אין לי כסף ,אני זקוקה למזון .עכשיו אני
עובדת בשביל מישהו שלפחות נותן לי אוכל .יש לי שני ילדים ואני חייבת לדאוג להם" .עם זאת ,ילדיה של
פטימה לא יישארו עימה לזמן רב :בגיל שנתיים ,נהוג להפריד את ילדי העבדים מהוריהם ,כדי שהקשר החזק
ביותר של הילד יהיה עם האדון .בנוסף ,העבדים בניז'ר אינם יכולים לבחור למי להינשא  -האדון בוחר את
בן הזוג בשבילם ,ואף קובע בשבילם מתי יותר להם להיות ביחד.
אסיביט ,השפחה שנמלטה מאדונה ,ברחה אחרי שבניה לא יכלו לסבול עוד את חיי העבדות ,ושיכנעו אותה
לעזוב .אחרי שצעדה כ– 30קילומטרים במדבר ,היא הגיעה לעיר הקרובה ,שם סייעו לה פעילי ארגון זכויות
האדם "טימידרה" .כשהם שאלו איך זה מרגיש להיות חופשיה ,התעכבה אסיביט לרגע ואז אמרה" :מה זה
חופש?".
ואולם עתה ,כמה חודשים אחרי שחרורה ,לאסיביט אין יותר חרטות" .מעולם לא ידעתי מהו האושר עד
עכשיו .האושר  -זה החופש".
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פרק אחד עשר

ימי הזיכרון:
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה
EF? 04- DEA
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זיכרון השואה,
מזיכרון לעצמאות
פרק זה שונה מהפרקים הרגילים בספר ,בכך שהוא מתייחס לשני מועדים שונים בלוח העברי :יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ,ויום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל וזיקתו ליום העצמאות .לכן מופיע בו פעמיים
המדור 'מזווית אחרת'  -ליום השואה וליום הזיכרון.
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משימת פתיחה
<2E8631 6;6
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ארבע תמונות המייצגות דרכי זיכרון שונות
בתמונות שבראשית הפרק מוצגות לפנינו דרכי זיכרון והנצחה שונות .דונו עם התלמידים בדרכי הנצחה אלו.
 נרות נשמה יכולים לציין זיכרון אישי ,כאשר הם מודלקים בבית או על קברו של בן משפחה אהוב ,והם
יכולים לציין זיכרון קולקטיבי ,כאשר הם דולקים בכיכר לזכר ראש ממשלה שנרצח.
 ספרי זיכרון מנסים להפוך את הזיכרון הפרטי לנחלתו של קהל גדול יותר.
 אנדרטאות :לפנינו שתי אנדרטאות בסגנון שונה .האנדרטה המנציחה את זיכרון השואה תוך הצגת
דמויות אישיות,מדגישה את הצד הפרטי שבאבל הכללי ,ואילו האורינטציה של האנדרטה המנציחה את
חללי ישראל כללית יותר.
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ערכו רשימה עם התלמידים של דרכי זיכרון נוספות ,ומיינו אותן לדרכים אישיות ודרכים לאומיות.
דוגמאות לדרכי זיכרון אפשריות :עמידה בצפירה ,תפילה בבית הכנסת ,נטיעת עץ או יער ,הקרנת סרט
זיכרון ,כתיבת סיפור ,הלחנת שיר ,הקמת פרויקט חסד  -קרן מלגות או תרומות וכדומה.
דרכי זיכרון של אבל אישי :אזכרה ביום השנה בבית הקברות או באירוע אחר ,קריאת על שם הנפטר או
הנופל ,הדלקת נר נשמה ,הקמת פינת זיכרון בבית המשפחה ועוד.
משפחה שאחד מבניה נפטר ,או ילדים שנשארו ללא אחד מהוריהם ,מעצבים לעצמם אירועי זיכרון אישיים,
כדי להתגבר על הכאב הכרוך באבדן וגם על מנת לשמר את הזיכרון ,כך שיעמוד כנגד תהליכי השכחה
המתחוללים באופן טבעי עם חלוף השנים ,וכך שיוכל להתקיים בתודעתם של בני משפחה חדשים.
הזיכרון הלאומי נוגע לכלל האומה .השואה לא הייתה רק טרגדיה אישית של הנספים או הניצולים ,אלא
אירוע כלל–יהודי ,מאחר שהנספים בה נרצחו בשל מוצאם .אף החובה לזכור את החיילים שנהרגו במלחמות
ישראל מוטלת על כלל האומה ,מכיוון שמתו בהגנה על מולדתנו המשותפת.
הזיכרון מקיים הן את המתים והן את החיים :את המתים  -משום שבכך שנזכור אותם נעניק להם חיים
וקיום; ואת החיים  -משום שאנו חלק מקולקטיב .באמצעות הזיכרון  ,אנחנו מקיימים את חובתנו כלפי
הנופלים למען הארץ ואף מעצימים את הסולידיריות המתקיימת בה .כך הדבר הן באשר לנופלים ,שאת
חיינו אנו חבים להם ,הן באשר לנספים בשל מוצאם היהודי והן באשר למי שנהרגו בפעולות של איבה כלפי
יושבי הארץ .הזיכרון הלאומי והמשפחתי שלנו הוא חלק מנפשנו ,והוא מנחה אותנו בבחירותינו ובמעשינו.

המדורה ביער
לסיפור החסידי שלפנינו  -כמו לסיפורים חסידיים רבים אחרים ,משמעויות רבות .בכיתה נעסוק בו תוך
התמקדות בשאלת חשיבותו של הסיפור המשותף לכולנו.
בקריאתנו בו נוכל לצעוד בשני הצירים  -האישי והלאומי ,ולבחון עד כמה ההתנהגותנו האישית דומה
להתנהגותנו כקבוצה.
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הבעל–שם–טוב ,הדמות הראשונה המופיעה בסיפור החליט לערוך בשעת צרה חשבון נפש ,כדי לראות שמא
דבר מה ממעשיו גרם לצרה .אולי ,אם ישנה את מעשיו יוכל לשנות את רוע הגז ֵרה.
כאשר הבעל–שם–טוב עורך חשבון נפש ,הרי זה חשבון נפש אישי; אך כמנהיג העדה  -חשבון הנפש שלו
הוא גם חשבון נפש קולקטיבי.
כדאי לעמוד עם התלמידים על כל פרטי מעשיו של הבעל–שם–טוב ולברר מדוע דווקא פרטים אלו הובאו
בפנינו .הבעל שם טוב מתרחק מעדתו על מנת לפתוח שערי שמים ולבטל את רוע הגז ֵרה .כצדיק חסידי ,הוא
אחראי על עדתו ,אך עליו להתרחק ממנה ולהתבודד כדי שיוכל להתרכז בחשבון הנפש ובתפילה.
כדאי לחשוב עם התלמידים על סיטואציות אישיות ,שבהן עוצרים ועורכים חשבון נפש .האם חשבון נפש
נערך בציבור או באופן פרטי.
בהמשך הסיפור מתוארות דרכים שונות של צדיקים בדורות שונים לחשבון נפש ותפילה .כדאי לערוך את
רשימת המעשים המדויקת של כל אחד ואחד מהם ,ולראות מה ניתן ללמוד מהדרכים השונות לביטול
הגזרה.
אם הבעל–שם–טוב צנוע בלבושו ,והוא עוטה פרוות כבשים גסה ,הרי שממשיכיו מהדרים בלבושם יותר
ויותר .המגיד ממזריץ' התכסה כבר גלימה שחורה ,הרבי מססוב התכסה בחלוק משי חגיגי ,ולעומת כל
שלושתם ,שיצאו אל היער ,ישב הרבי מרוז'ין בארמונו( .אגב ,רבי זה היה ידוע בגינוני ההדר שלו) .ככל
שמצטמצמת הצניעות ,נשכחים פרטים הקשורים לעצם הפעילות הדתית :המדורה ,התפילה ,הכוונה והמקום
ביער .לאחר שנשכחים הפרטים הללו ,נותר רק הסיפור המשותף .הסיפור המשותף הוא הזיכרון המחבר את
ההווה אל הדורות הקודמים והוא המאפשר לבן ההווה לשאוב כוח מתפילתם מכוונותיהם ומחום המדורה
של גדולי העבר .הסיפור מקרב בין הדורות ומאפשר חיבור.
פרטיהם השונים של מעשי הבעל–שם–טוב לביטול הגז ֵרה  -היציאה אל היער ,הבערת המדורה ,התפילה
והכוונה  -הופכים לסמלים בזיכרון הדורות הבאים .נוכל רק לשער שהיער מסמל את הצרה ואת החרדה
מפניה ,המדורה מסמלת את האור שבו ניתן להשתמש כדי להפיג את אפלת החרדה ,התפילה מסמלת את
האפשרות שהייתה לצדיקים בני הדורות הקודמים לפתוח שערי שמים ולהסיר את אימת הצרות ,והכוונה
פרק אחד עשר ימי הזיכרון :יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,זיכרון השואה ,מזיכרון לעצמאות
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מסמלת את המאמץ להשפיע על עולמות עליונים ולסלק את הרעה .והסיפור ,כאמור ,הוא המאפשר לבני
ההווה להתקשר ולהתחבר עם הדורות הקודמים ולשאוב השראה מכוחם.
זאת כמובן אפשרות אחת; כמו רוב הסמלים ,אף הסמלים שבסיפור זה יכולים להתפרש בדרכים רבות ,וככל
שיציעו התלמידים תובנות רבות ומגוונות יותר לפשרם  -תועשר הבנת הסיפור.
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הזיכרון מאפשר לנו להתקיים ,לגדול ולהתקדם .כל למידה כרוכה בתוספת לזיכרון האישי שלנו .ללא זיכרון
לא היינו יכולים לדבר ,לקרוא ,להכיר את אהובינו ועוד .על מנת להתקיים עלינו לזכור את העבר .הזיכרון
המשותף הוא אחד הגורמים החשובים ביותר המאחדים ציבור .הוא המחבר את הפרטים לקבוצה .על אחת
כמה וכמה נכון הדבר באשר לעם היהודי ,שלא הייתה לו שפת דיבור יומיומית משותפת ,לא טריטוריה
משותפת ואפילו לא קשר שוטף בין קהילותיו השונות .אין ספק שהסיפור המשותף ,הזיכרון הקולקטיבי ,הוא
המעניק לעם היהודי את כוחו.
חשיבותו של הזיכרון המשותף בולטת כאשר נפגשים אנשים שצמחו בסביבות וברקעים שונים ,שאינם
מכירים זה את זה ,והם מצליחים לקיים לימוד משותף אודות עברם או לקבל אחריות משותפת על ההווה.
הזיכרון הוא החוט המקשר ביניהם .הזיכרון יוצר סולידריות ,מחזק את הקבוצה ומלכד אותה סביב מטרות
משותפות.
לסיכום הסיפור ,מוצע להכין אלבום כיתתי של סיפוריהם האישיים של בני משפחה ,המתחברים לסיפור
הלאומי הכולל .חשוב שהתלמידים לא יסתפקו בידע האישי שלהם ויערכו ראיונות עם בני משפחתם.
ראוי לכוון את התלמידים להביא סיפורים מגוונים ,כמו סיפורי עלייה ,השתתפות באירועים ובמפעלים
חשובים בחיי המדינה או בהקמתה ,כמו זכרונות מיום ההכרזה על הקמת המדינה; השתתפות בהקמת
נמלים ,המוביל הארצי ,שדות תעופה ,מפעלי תעשייה ,מוסדות השכלה וכדומה; השתתפות בפרויקטים
לאומיים כמו קליטת עולים; ייצוג המדינה בספורט ,באמנות ,במדע ועוד ועוד.
אפשר להכין אלבום רגיל או וירטואלי  -באתר בית הספר באינטרנט.
ניתן להפוך פעילות זו לפעילות משותפת שבה יטלו חלק הורים וילדים :ההורים יכינו סיפור משפחתי
ויספרו בכיתה ,ואת האלבום הכיתתי יכינו במשותף עם ילדיהם.
בדיון הכיתתי על זיכרון ישראלי משותף חשוב שלא להיצמד רק אל זיכרון מלחמתי משותף .בהקשרים
כאלה נוטים להרבות בסיפורי מלחמה ,בגלל עוצמתם .אירועים כגן ההכרזה באו"ם על מתן עצמאות
למדינה ,הקמת המדינה ,הסכם השלום עם מצרים קבלת פרס נובל לספרות או למדע על–ידי מדענים
ישראלים יכולים להיות חשובים לא פחות ממלחמות .רצוי שלא להצטמצם בזיכרון הכואב של המלחמות,
אלא להרחיב ולגוון את היריעה .לשם כך ,כדאי להקדים דיון על הקריטריונים לבחירת זיכרון.
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מזווית אחרת  -זיכרון השואה
יזכור ליום הזיכרון לשואה ולמרד
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קטע זה שכתב אבא קובנר נקרא בטקסים רבים ,עד שהפך כמעט לקטע רשמי ,לציון יום השואה .הקטע
נכתב על–ידי ניצול שואה וממנהיגי המרד והלחימה הפרטיזנית ביערות וילנה .זהו קטע טקסי ,בעל טון נמלץ.
בכיתה נבקש לקרוא אותו מתוך מבט אישי יותר ולקרב אותו אל התלמידים.
אבא קובנר מנסה לפרק את הזיכרון הקולקטיבי של המיליונים שדבר לא שרד מהם ,שלא ידוע מקום
קבורתם ,שאין אחריהם מצבה ,שלא שרד איש שהכיר אותם ,ושאפילו שמם לא ידוע .הוא מדגיש את
היותם אנשים פרטיים ,בין היתר משום שרצח מליונים אינו נתפס בתודעתנו .כדי לקלוט את המספר הזה,
ניתן דעתנו על כך שכלל אזרחי ישראל מונים היום קצת יותר משישה מליון.
קובנר מבקש להזכיר אותם כפרטים .בזיכרון כזה יושב אליהם כבודם .הוא מציג לפנינו את הישיש ,את
האם ,את הנערה ,את התינוק .מקום של כבוד הוא מעניק ללוחמים ,שקצרה ידם מלהושיע .שימו לב :אל
הלוחמים מתייחס קובנר כקבוצה ולא כפרטים ,אולי דווקא משום שהם מוכרים לקובנר אישית ,ואולי משום
שהוא רואה בהם קבוצה ייחודית .אם תיחקק השואה כזיכרון קבוצתי כללי בלא המימד האישי ,יש חשש
שיהיה בעצם מחיקת הפנים הפרטיות משום מתן ניצחון לנאצים.
"השמים שעמדו גבוהים ומחרישים" עשויים לייצג את השתיקה של כל מי שידעו את המתרחש ולא עשו דבר;
התושבים במדינות הכיבוש הנאצי או אומות העולם האחרות שלא סייעו .אפשרות פרשנית אחרת תראה את
השמים השותקים כשתיקת האל  -היכן היה האלוהים בשואה? כיצד ייתכן הסתר פנים אלוהי כזה?
החיים נתבעים לזכור .זיכרון מה שאירע חיוני לקיום עמנו .בכוח הזיכרון נוכל לעמוד על נפשנו .זיכרון מה
שאירע חשוב גם כדי שלא נניח לרוע לב האדם לשלוט לא במקומנו ולא במקומות זרים ורחוקים .אם נשכח
את שהיה  -ניתן בכך יד לרוע לנצח שנית.
תפילת "אל מלא רחמים"
בנוסח הרגיל שלה ,נאמרת תפילת 'אל מלא רחמים' בהלוויות ובהזכרות .לפנינו נוסח מיוחד לזכר הנספים
בשואה .מחבר התפילה   -הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל  29מזכיר את הנספים כקבוצה ,ובתוכה מצוינת
תת–קבוצה מיוחדת של תלמידי חכמים ואדירי התורה .כמו קובנר ,המזכיר את הלוחמים ,מייחד מחבר
התפילה את הקבוצה המוכרת לו .בתפילה זו ממוקד הזיכרון ּבָרֶׁשֶע שפגע בהמוני היהודים ,והיא מתייחסת
אליהם כנעקדים .השוואת הרצח לעקדה מעלה את הנרצחים לדרגת האבות התמימים באמונתם ,.אברהם
.ויצחק .מחבר התפילה מבקש מהארץ שלא תכסה את דמם .הוא מקווה שזכרונם יפעפע בתודעת העולם,
כך שדמם ימשיך לזעוק את אשר אירע.
לקראת סוף התפילה מבקש הכותב  מהאל ,שאף הוא יזכור תמיד את ההרוגים .זכרם בתודעת האל יגן על
החיים ביום הדין ,ובזכותו ישובו נדחי ישראל לציון.
תפילת רבי קולונימוס קלמן שפירא
תפילה מיוחדת זו נתחברה בגטו ורשה בזמן המלחמה ונאמרה יום יום לפני התפילה.
כותבה ביקש לשאוב כוח מהזיכרון ההיסטורי .בתפילה נזכרים אירועים קשים מתולדות עמנו ,שמהם
נחלצנו .תפילה זו מיוסדת על פיוטי סליחות קדומים בסגנון הבנויים במתכונת הבאה:
מִי ֶׁש ָענ ָה לְ ַא ְברָהָם ָאבִינּו ְּבהַר ַהּמֹורִּי ָה הּוא י ַ ֲענֵנּו.
מִי ֶׁש ָענ ָה לְי ִ ְצחָק ְּבנֹו ּכְ ֶׁשּנֶעֱַקד עַל ּגַּבֵי ַה ִּמזְּבֵ ַח הּוא י ַ ֲענֵנּו.
מִי ֶׁש ָענ ָה לְיַעֲקֹב ְּבבֵית אֵל הּוא י ַ ֲענֵנּו...
מִי ֶׁש ָענ ָה לְמֹׁשֶה ְּבחֹורֵב הּוא י ַ ֲענֵנּו...
מִי ֶׁש ָענ ָה לְדָו ִד ּוׁשְֹלמֹה ְבנֹו ּבִירּו ָׁשלָי ִם הּוא י ַ ֲענֵנּו...
מִי ֶׁש ָענ ָה לַ ֲחנַנְי ָה מִי ָׁשאֵל ו ַ ֲעזַרְי ָה ְּבתֹוךְ ּכִ ְבׁשַן ָהאֵׁש הּוא י ַ ֲענֵנּו.
מִי ֶׁש ָענ ָה לְדָנ ִיאֵל ְּבגֹוב ָה ֲארָיֹות הּוא י ַ ֲענֵנּו.
מִי ֶׁש ָענ ָה לְ ָמרְּדְכַי ו ְ ֶא ְסּתֵר ְּבׁשּוׁשַן ַהּבִירָה הּוא י ַ ֲענֵנּו.
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 29הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל (י"ג בסיוון ה'תר"ם  - 1880כ"ד באלול ה'תשי"ג  .)1953הרב הראשי הספרדי (הראשון לציון) הראשון של
מדינת ישראל ,היה אחד הרבנים הספרדים הבולטים במחצית הראשונה של המאה העשרים.
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גרעינים קדומים ביותר של פנייה זו מופיעים כבר במשנה תענית (פרק ב ,משנה ד) .רבי קלונימוס קלמן
שפירא מפיאסצנה המשיך ביידיש את המסורת המופיעה שם ,שבשעת צרה הפוקדת את הציבור ,היו
מוסיפים לתפילת הציבור את התחינה ,שכשם שה' ענה לתפילות של הנתונים במצוקה בעבר הרחוק ,יתן
ה' גם לסובלים בהווה רווח והצלה .זיכרון ישועות העבר ,וכוח התפילות שנשאו הסובלים מן העבר,מחזק את
המתייסרים בהווה.
כמו בסיפור על המדורה שביער ,מנסים הסובלים בהווה לשאוב כוח מהזיכרון ומהסיפור.
כדאי לשאול את התלמידים מה המחשבות והרגשות שעלו בראשו של המתפלל בגטו  -הרגעה עצמית,
אמונה ,נקמה או רגשות אחרים.

אף ששני המקורות שונים זה מזה במסקנתם ,משניהם עולה חשיבותו של הזיכרון עבור קורבנות השואה,
עוד בימים שבהם סבלו.
גינה אטלס רוצה שיבטאו את זכרה בנקמה .הכותבת לא היתה בטוחה שבעלה יראה את הכתובת
שהשאירה; כתובת זו מופנית ,למעשה ,לכל הקורא אותה .לאחר השואה קמו קבוצות של יהודים  -שאבא
קובנר היה חבר באחת מהן  -שתכננו נקמה בגרמנים .שליחי היישוב מן הארץ מנעו מהניצולים לקיים
רשתות נקם אלו .אפשר לקיים דיון על ערכה של הנקמה  -האם הזיכרון מוביל בהכרח לרגשות נקם ,והאם
הנקמה רצויה.
דוניה רוזן רוצה שזכר המתים יגרום לחיים להתרחק מעשיית רע .היא מאמינה שמי שיזכור לאן יכול הרוע
להגיע יעשה מעשים טובים ,שיבטיחו עתיד טוב יותר.

אסור לשכוח
עופר פנינגר ז"ל אינו נאיבי כדוניה רוזן ,אך גם אינו דורש נקם כגינה אטלס .כמי שגדל בארץ ,מביא אותו
הזיכרון לאמונה בכוחו ,ובכוח הישראלי הצומח כאן  .מכתבו של עופר פנינגר ז"ל הוא החוליה המחברת את
הדיון בזיכרון ליום הזיכרון ללוחמי מערכות ישראל .אפשר לדון בשאלה אם הידיעה שכותב המכתב נפל
במלחמת ששת הימים משנה את משמעותו של המכתב.
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מש י מת ס י כ ו ם:
עיצו ב כ רזת ז י כ רו ן לש ואה ולמ רד
כדרכנו בשאר פרקי הספר ,גם משימת הסיכום של זיכרון השואה מחזירה את התלמידים אל המקורות
שנלמדו בדרך יצירתית ואינטגרטיבית .הכנת הכרזה והמחשבה הכרוכה בבחירת הדמות יתחברו אל השאלה
האחרונה שבפרק :מהו הלקח שלומדים התלמידים מהשואה?
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מזווית אחרת  -מזיכרון לעצמאות
באמצאת המקורות הבאים נבדוק את הזיכרון האישי מול הזיכרון הלאומי.
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מלכות דוד מהווה גם סמל בתולדות עמנו .היא גילמה ממלכה שלמה ומאוחדת ,הפורשת תקוותיה לעתיד.
בימי דוד המקדש טרם נבנה ,ואף בכך נוצרת הקבלה לתקופתנו ,בה מצויה המדינה בראשית דרכה ,במצב של
אי ביטחון ותחת תביעה של קרבנות רבים.

החיילים הצעירים שמתו
30

המקאמה של חיים חפר נכתבה בעקבות שיר בשם זה של ארצ'יבלד מקליש .השיר מסתיים במילים:
הם אומרים:
הנה ציוינו לכם את מיתותינו,
תנו להן את משמען:
תנו להן ,למלחמה ושלום אמת,
תנו להן נצחון הגומר מלחמות
ועושה שלום.
תנו להן את משמען.
כי צעירים היינו,
אומרים הם:
מתנו -
זכרונו ,אתם החיים.

אל הנירים האפורים
אל הנירים האפורים הוא שיר ילדים אישי .רצוי להשמיע אותו בכיתה ,ולאחר מכן לציין בפני התלמידים
שבנו של נתן יונתן נהרג שנים רבות לאחר כתיבת השיר.
תלמידים רבים חוו אבל ,אובדן ,פגיעה בקרוב להם או במוכר להם .חרדה ,עצב ,בלבול ואובדן מוכרים לכולנו,
וביותר  -בשנים האחרונות ,כשהמלחמה התקרבה לעורף ,פלשה לאוטובוסים ולמסעדות .השיר מאפשר דיון
באבל ,בחרדה ובשכול מזווית אישית .יש בשיתוף ברגשות ובשיחה כדי להרגיע.

«¡©ff££¥«©¥¢ «¡ «¡^©¥
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קינת דוד הפכה ברבות השנים לטקסט קנוני בטקסי זיכרון .זוהי קינה אישית שקונן דוד על שאול ויהונתן,
אך כמו כל קינה על מנהיגים שנפלו במלחמת עמם ,מעורבבים בה האישי עם הציבורי .אף על פי שהקינה
הזאת מכילה את שני הצדדים הללו ,הפסוקים האישיים של דוד הנפרד מיהונתן הם המשמעותיים ביותר,
והם גם הזכורים ביותר מכל פסוקי הקינה.אף ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעים מפעולות הטרור
משתלבים הציבורי והפרטי :הנופלים הם של כולנו ,אך כל אחד מהם חסר לסביבתו הקרובה ,המבכה אותו
באופן אישי .אין ספק שבשל השילוב בין האישי והלאומי אנו מרבים להשתמש בקינת דוד בטקסי יום
הזיכרון .אבלו של דוד התנ"כי משתלב באבלנו שלנו על מי שנפלו ונופלים בשמירה על מדינת ישראל.

המחבר מזכיר את הסרטים ,הספרים והאהבה שלא יזכו לה .בעיקר חשוב לו שנזכור למען מה מסרו
החיילים הללו את חייהם .בשיר המקורי מטיל המחבר על אלו שנשארו לסיים את המלאכה ולהגיע לשלום,
כי רק בכך תימצא משמעות למוות.
שני הקטעים מבהירים בסופם שעלינו לזכור את הנופלים ,ושהאחריות על העצמאות מוטלת עלינו.

ד 116
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קינת דוד

עודדו את התלמידים לשתף בסיפור ,בכתיבה ,בהבאת תמונה ובביטוי רגשות .אפשר לשאול אותם גם על
מה שהם זוכרים ממה שחשו מול הטלוויזיה בזמן פיגוע.
 	30מאנגלית :חיים חפר .ארצ'יבלד מקליש (1892 - 1982) , ,Archibald MacLeish,משורר אמריקאי דגול ,מגדולי המשוררים של מלחמת
העולם הראשונה והספרן הראשי של ספריית הקונגרס.
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לפנינו שני קטעים המהווים חוליה מקשרת בין זיכרון ועצמאות .בשניהם מדובר בזיכרון הכללי בלבד ,והוא
הופך לדבק המלכד את הישראלים  .הנופלים נפלו לשם הקמתה של מדינת ישראל ולמען ההגנה עליה .יש
מן ההקלה בידיעה שמותם לא היה סתמי ,ושהייתה לו משמעות .שונה נפילה בקרב ממוות שנבע מרשלנות,
כמו המוות בתאונות הדרכים.
טקסים ,ספרים ,מוזיאונים ,תוכניות לימודים ,טיולים בעקבות לוחמים ,כיתוב על מצבות ,הקמת אתר
אינטרנט ,סיפורי משפחה הם אמצעים לשיתוף כלל הציבור באבלו של היחיד.
ציירו על הלוח ציר ,שבקוטבו האחד תכתבו 'אבל פרטי' ,ובקוטב השני ' -אבל ציבורי' .מקמו את דרכי
ההנצחה על הציר המתוח ביניהם.
אם בשיר "אל הנירים האפורים" ביקשנו מהתלמידים שישתפו אותנו בחוויה אישית ,כאן נבקש
מהתלמידים שהכירו דמויות שנפלו ,שיספרו עליהן .כך נהפוך את הזיכרון הציבורי של הנופלים לזיכרון פרטי.
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גם המגילה המכוננת את הריבונות העברית במדינת ישראל נשענת על הזיכרון ההיסטורי.
המגילה רואה את הריבונות בארץ ישראל כצומחת באופן אורגני מתוך הזיכרון ההיסטורי שלנו  -הזיכרון
הארצישראלי הקדום שלנו וזיכרון הגלות הארוכה שעברנו .גם יסודות החירות והצדק המופיעים בה
מושתתים על הזיכרון שנחלנו מחזון הנביאים.
המגילה מנסחת את המטרות שלשמן מסרו את נפשם החיילים הצעירים שנפלו במלחמות ישראל  -הקמת
מדינה ריבונית יהודית המבוססת על ערכי חירות ,צדק ושוויון וקיבוץ גלויות.
במגילה מופיעה גם הקריאה למדינות ערב לשכנות טובה ולשיתוף פעולה .בכך מתבטא בה הרצון העז
בשלום .כמו כן נזכר בה הערך העתיק של זכירת יציאת מצרים .הזיכרון ההיסטורי משפיע באופן ממשי על
יעדי המדינה ועל הפעולות הנעשות בה.
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‰
˙ÈÊ ÌÚ ˙Â„ÁÈÈ
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˘˙ÂÁÙ˘Ó‰ Ï
Æ˙ÂÏÂÎ˘‰
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·‚ÌÂÈÏ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ ÔÈ· ˙ÂÎÈÓÒ‰ ÏÏ
¯ÙÒ‰ È˙·· ÌÈ˜ÈÙÒÓ ˙Â‡ÓˆÚ‰
Ï·‡·Â ÔÂ¯ÎÈÊ· ˜¯ ÔÂ„ÏÂ „ÂÓÏÏ
‡˘Â ÆÔÂ¯ÎÈÊ ÈÒ˜Ë ÍÂ¯ÚÏÂ
ÆÏÏÎ „ÓÏ ‡Ï ˙ÂÂ·È¯‰Â ˙Â‡ÓˆÚ‰
‡‰˙ÈÈ‰ ¨ÌÈÓÈ‰ ÔÈ· ÌÈ„È¯ÙÓ ÂÈ‰ Ì
‡˙‡ Ì‚ ÔÈÈˆÏÂ „ÂÓÏÏ ˙Â¯˘Ù
Æ˙Â‡ÓˆÚ‰
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מש י מת ס י כ ו ם:
האם י ש להפ ר י ד בי ן י ו ם הז י כ רו ן לחלל י
מלח מ ות י שראל לבי ן י ו ם העצמאות?
סוגית החיבור בין יום הזיכרון ליום העצמאות והמתח המיוחד המתלווה לזיקה זו מלווה אותנו כבר שנים
רבות  .
במשימת הסיכום אנו מבקשים לקיים דיון כתתי בנוגע לסמיכות של יום העצמאות ליום הזיכרון ולשתף
בדיון מעגלים רחבים יותר של אישי ציבור שונים כדי לתת לדיון אופי רחב הורג מגבולות הכיתה.
מטבע הדברים ,קיימים נימוקים שונים בעד ונגד הקרבה ההדוקה בין שני הימים.
כך למשל ,ניתן לטעון בעד החיבור שבין שני הימים שהוא מחזק את זיכרון הנופלים ואת קרבנם שבזכותם
יכולים אנו לחגוג את עצמאותנו .נימוק נוסף בעד הזיקה בין שני הימים מצוי במסורת ישראל :כמו שזיכרון
יציאת מצרים קשור בתורה למחויבות ואחריות כלפי החלש והזר בחברה  -כך זיכרון העצמאות מתחבר
למחוייבות שלנו למורשת המוסרית של הנופלים וערכי המדינה  .
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מאידך ,יהיו כאלו שיאמרו כי חגיגות העצמאות המתחילות מייד עם סיומו של יום הזיכרון סמוכות מדי
לאבל על הנופלים .כשתחושת התוגה והעצב עדיין טריים קשה לעבור לשמחה וצהלת העצמאות  .
בנוסף ,הסמיכות של הזיכרון לעצמאות מעניקה ליום העצמאות  תוכן  צבאי ולאומי בעוד שהפרדה בין
הימים הייתה עשויה להדגיש את המימד הריבוני והדמוקרטי של יום העצמאות  ותכנים נוספים אחרים  .
כדי שהדיון יהיה פורה כדאי לשלב בו מה שיותר משתתפים הן מהכיתה והן מחוצה לה ובכלל זה  הורים,
מורים ונבחרי ציבור שונים.
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ÔÓËÈÁ ÈÊÂÚ

לאחר השמעת השיר מומלץ לדון עם התלמידים על הנקודות הבאות:
 מהם החוויות האישיות המחברות אותנו אל המולדת?  
 אלו חוויות לאומיות מחברות אותנו אל הבית?
 ממה נובע ההבדל בינינו לבין עמים אחרים לגבי תחושת הבית במולדת?
בשיר 'כאן ביתי' שוזר עוזי חיטמן את עולמו וזהותו האישית עם הזהות הלאומית .מתוך שתי הזהויות נוצר
הקשר הישיר שלו עם מולדתו ,ישראל.
בשיר שלושה רבדים:
הרובד הראשון הוא הרובד האישי" :כאן ביתי ,פה אני נולדתי...כאן נולדתי ,כאן נולדו לי ילדיי ,כאן בניתי את
ביתי בשתי ידיי".
הרובד השני הוא הרובד של הקשר הפיזי לארץ ישראל ושל ההווי המשותף לכלל הישראלים" :בשפלה אשר
על גב ההר"; "...והלכתי במסע לילי .כאן בנעוריי אני הגנתי על חלקת האלוהים שלי" .הנוף ,הצבא והמסע
הלילי משותפים לכל מי שלוקח חלק בהוויה הישראלית.
הרובד השלישי הוא החיבור לעבר ולהיסטוריה היהודית לדורותיה" :ואחרי שנים אלפיים סוף לנדודיי".
זהותנו הישראלית ותחושת המולדת שלנו מבוסס על כל שלושת הרבדים הללו.
נוכל לבדוק עם התלמידים מה מייחד את הזיקה של כל אחד מהם למולדת באופן אישי (הרובד הראשון),
מה משותף לכלל תלמידי הכיתה הן בחיבור הפיזי לארץ והן בחיבור להווי הישראלי (הרובד השני)ּ ,ולְמה כל
אחד ואחד מהם מתחבר מתוך ההיסטוריה היהודית (הרובד השלישי).
מכאן נעבור אל הנושא העיקרי של הפרק  -הקשר לארץ ישראל .הקשר האמיץ בין העם למולדתו הוא
שאפשר לו לחדש את עצמאותו בארץ .נברר מה טיבו של הקשר המיוחד בין העם היהודי לבין ארץ ישראל,
כיצד עם ללא מולדת ממשית ממשיך להתגעגע למולדת ,וכיצד חיבור זה סייע לעם לחזור ולהקים את
המדינה היהודית.
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קשיי פרידה
בשני הסיפורים שנלמד נפגוש תלמידי חכמים המתייחסים לארץ ישראל באופן שונה.
הסיפורים מתרחשים בתקופת קשה מאוד לעם היהודי  -תקופת ה ְׁשמָד שאחרי מרד בר כוכבא .לאחר מרד
בר כוכבא ,ניסו הרומאים לדכא את ההתנגדות היהודית באמצעות גז ֵרות שונות המכוונות כנגד אורח החיים
היהודי וקיום המצוות ,ובראשן  -האיסור ללמוד וללמד תורה.
חכמים נאבקו בגז ֵרות אלו באמצעות המשך לימוד התורה והצמחה של דור חכמים נוסף .בעקבות מאבקים
אלו הוצאו רבים מהחכמים להורג בצורה אכזרית על–ידי החכמים.
כאשר עול הגז ֵרות גבר ,ונבצר מהחכמים ללמוד תורה בארץ ישראל ,בחרו אחדים מתלמידי החכמים לצאת
מן הארץ ,ולעבור בעיקר לבבל ולסוריה (– לבנון של ימינו) ,כדי להמשיך ולקיים משם את עולם התורה
והיהדות.
מובן שעבור החלטה זו שילם היישוב היהודי בארץ ישראל מחיר של החלשה ודלדול .לכן היו חכמים
שהתאמצו  -למרות הקושי  -לדבוק בארץ ישראל ,ללמוד וללמד בה תורה.
כחלק ממגמה זו ,נוצרו מדרשים המראים את חשיבותה של ארץ ישראל ,כמו המדרש על הפסוקים
"ו ִירִ ְׁשּתֶם אֹתָּה ו ִי ַׁש ְבּתֶם ּבָּהּ .ו ְׁש ַמרְּתֶם לַ ֲעׂשֹות [אֵת ּכָל ַה ֻחּקִים וְאֶת ַה ִּמ ְׁש ָּפטִים ֲאׁשֶר אָנֹכִי נֹתֵן לִ ְפנ ֵיכֶם הַּיֹום]"
(דברים פרק יא ,פסוקים לא–לב) .מסמיכותם של הציוויים לרשת את הארץ ולקיים בה את החוקים ,למדו
חכמים שרק באמצעות ישיבה בארץ ניתן לקיים את כל המצוות .לפיכך כל שאר המצוות מותנות בקיום
מצוות יישוב ארץ ישראל.
למרות הדרשות הללו ועל אף חשיבותה ומרכזיותה של מצוות ישוב ארץ ישראל ,בוחרים מרבית החכמים
המוזכרים בסיפור הראשון  -מלבד ר' יונתן  -לרדת מהארץ .יש לשער שנגד עיניהם עמד הערך המרכזי של
לימוד התורה ,שהתאפשר באופן חופשי וגלוי רק מחוץ לארץ ישראל .מאחר שהמספר בחר להדגיש את
מעשיו של ר' יונתן ,אנחנו מבינים ששאר החכמים לא נהגו כמותו.
בסיפור השני מתוארים חכמים שביקשו לִגלות למקום תורה .בעת שהיו בדרכם ללימוד תורה מחוץ לארץ
ישראל ,קראו החכמים אותם פסוקי מקרא ,והכריעו להעדיף את קיום מצוות יישוב הארץ על פני קיום
מצוות תלמוד תורה .כיוון שהסיקו שמצוות יישוב הארץ שקולה כנגד כל המצוות ,הם בוחרים להישאר
בארץ ולא לגלות למקום תורה.
בשני הסיפורים ארץ ישראל חשובה לחכמים; בשניהם היא מעוררת רגשות .צער הפרידה מתבטא בבכי.
בשני הסיפורים החכמים מנסים לפתור את מצוקתם הרגשית בלימוד הסוגיה ,ובשניהם הם מכריעים
שמצוות יישוב הארץ עומדת כנגד כל המצוות.
השוני בין החכמים השונים הוא בהכרעה .כאשר עליהם להכריע בין הישיבה בארץ ישראל לבין תלמוד תורה
יש המעמידים את ארץ ישראל כערך מרכזי ,ויש המעדיפים את ערך תלמוד התורה.
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התלמידים מתבקשים להצביע על הנימוקים המרכזיים לחשיבותה של ארץ ישראל .יש לציין שכמו בתקופת
ראשית הציונות ,גם בתקופת המשנה היו הנימוקים בעד ישיבה בארץ ישראל נימוקים אידאולוגיים ורגשיים:
הטענה שרק בארץ ישראל אפשר לקיים את כל המצוות ,הטענה שרק בארץ ישראל יהיו היהודים עצמאיים
וכמובן הגעגועים והכיסופים לנופי ארץ ישראל ,לריחה ולמקומות הקדושים.
באותה תקופה לא השתמשו בנימוקים מעשיים לישיבה בארץ ,כמו שיפור רמת חיים ,אפשרות לחיים
יהודיים מלאים יותר וכדומה ,שכן אלו התקיימו בסוריה בצורה טובה הרבה יותר מאשר בארץ ישראל.
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בעקבות החלום
במקור זה מחבר בנימין זאב הרצל בין הגעגועים והכיסופים לארץ ישראל לבין רעיון הלאומיות המודרנית,
המכונה בפי הרצל 'רעיון המדינה' ,שהיה רעיון חדש באירופה בעת החדשה.
הרצל יוצק לתוך הביטוי הישן "לשנה הבאה בירושלים" והגעגוע העתיק ,רעיון חדש  -כל עם זכאי
לריבונות ועצמאות במולדתו .ריבונות ועצמאות אלו יושגו עם הקמת מדינה .רעיון המדינה הציונית הופך
את הגעגועים והכיסופים לציון למנוף לריכוז העם היהודי ,להכרת העמים בזכותו למדינה ולהקמת מדינה
דמוקרטית לעם היהודי.
הרצל קרא לעם היהודי להתאסף מכל קצות תבל ולשוב למולדתו .לשם הקמת המדינה היהודית יחברו זה
לזה הכיסופים העתיקים המפעמים בעם עם הרוח הלאומית המודרנית .הקשר הרגשי יאפשר לקיים את
רעיון המדינה החדש ,ויאפשר לעם היהודי לממש את הקשר שלו עם מולדתו ,ולהקים בה מדינה כשאר
מדינות אירופה.

מגילת העצמאות
מייסדי המדינה בחרו לשלב במגילת העצמאות ,המסמך המכונן של מדינת ישראל ,רקע היסטורי נרחב.
מייסדי המדינה היו ערים להבדל בין הקמת המדינה היהודית לבין הקמת מדינות אחרות ,שהרי כאן מדובר
באירוע מכונן ,הנשען על תהליך היסטורי בן אלפי שנים.
תיאור התהליך ההיסטורי במסגרת מגילת העצמאות כולל שלושה חלקים:
חלק א' :הקשר ההיסטורי בין העם וארצו" :בארץ ישראל קם העם היהודי [ ]...בה חי חיי קוממיות
ממלכתית ,בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל–אנושיים"...
חלק ב' :הגעגועים אל ארץ ישראל לאורך תקופת הגלות" :לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע ,שמר לה
אמונים בכל ארצות פזוריו ,ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית...
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה"...
חלק ג' :מעשי החלוצים קודם שקמה המדינה" :ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים ,וחלוצים ,מעפילים
ומג ִנים הפריחו נשמות ,החיו שפתם העברית ,בנו כפרים וערים ,והקימו יישוב גדל והולך"...
הזיקה לארץ ישראל מהווה אפוא נדבך מרכזי בהנמקת זכותנו על הארץ והקמת המדינה.

משימה
התלמידים מתבקשים לציין את הקשר בין העם וארצו ,כפי שהוא בא לידי ביטוי במאורעות שונים .נציין
בקצרה כיצד מתבטא הקשר בכל אחד מהאירועים:
 .אהקרבות לפתיחת הדרך לירושלים במלחמת השחרור  -נכונות להקרבת חיים בעקבות הצורך להגן על
ירושלים ,בירת ישראל.
 .ב הקמת המוביל הארצי שהעביר מים מהּכִנרת ואִפשר התיישבות בדרום ובנגב  -הקמת מפעל
ענק שלא עמד בקריטריוניים כלכליים ,ושהוקם כדי ליישב את הדרום והנגב המערבי וכדי לטפח את
החקלאות בארץ .המדינה השקיעה רבות בצורכי ההתיישבות.
 .גקליטת העלייה ההמונית בשנים הראשונות של המדינה  -יישוב קטן ,שמנה  600,000אלף איש,
(ושאחוז אחד מתוכו נהרג במלחמה  -כמעט כל בית נותר פגוע מן המלחמה!) הצליח לקלוט בתקופה
קצרה מעל ל– 1,500,000איש במחיר כלכלי וחברתי כבד ,מתוך הכרה בחשיבותה של שיבת העם לארצו
מגלויותיו.
 .דלכידת הפושע הנאצי אדולף אייכמן והבאתו למשפט במדינת ישראל  -עם ריבוני ועצמאי שופט
את רוצחיו .מדינת ישראל תבעה את איכמן כמדינת העם היהודי ,ובשמו  -ולא רק בשם אזרחיה -
היא הביאה את איכמן למשפט.
 .התמיכת יהודי ארצות–הברית בישראל ,הן בכסף והן בלחץ על הממשל האמריקני בתקופת מלחמת
יום הכיפורים  -יש בנכונות יהודי התפוצות לקום ולסייע למדינה בשעת מצוקה כדי להעיד שמדינת
ישראל חשובה לא רק לאזרחיה ,אלא לעם היהודי כולו.
 .ו מאבקם של 'אסירי ציון'  -יהודים מברית–המועצות שלא הורשו לעלות לישראל בתקופת
המשטר הקומוניסטי  -המאבק מצביע על הקשר בין העם היהודי כולו לבין מדינת ישראל .מדינת
ישראל נתפסת כמקום שבו אפשר לממש עצמאות יהודית.
פרק שנים עשר יום העצמאות
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 .זכיבוש ירושלים והכותל המערבי במלחמת ששת הימים  -כיבוש הכותל במלחמת ששת הימים עורר
מחדש את הקשר הרגשי בין העם למולדתו .קשר זה בא לידי ביטוי בבכי הצנחנים ליד הכותל.
 .חמבצע משה ומבצע שלמה להעלאת יהודי אתיופיה לארץ ישראל  -התגייסות מדינת ישראל ,תוך
שימוש בצבאה ,לצורך הגנה על יהודים בעולם ולהבאתם של יהודים נרדפים ארצה.
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במלחמת השחרור נלחמו ניצולי שואה רבים ,שעברו את שנות התופת של מלחמת העולם השניה בגטאות,
מחנות הריכוז והמות ,ביערות ,במנזרים ובדרכי האש של אירופה .ניצולים אלו ששהו במחנות עקורים
ושהבריחו גבולות בדרכם לארץ ,הפכו מיד בבואם לארץ לחיילים .בחלקם היו החיילים הללו נצר אחרון
למשפחתם ,ובכל זאת הצטרפו כאן למחתרות ולאחר הקמת המדינה לצה"ל ,ונלחמו בשורותיו .רבים
מהחיילים ששרדו מן השואה נהרגו בקרבות מלחמת השחרור בארץ .אין הקרבה גדולה מזו למען המולדת.
השיר מתאר חיל מן הגח"ל (גיוס חוץ לארץ) או המח"ל (מתנדבי חוץ לארץ) שאנשי ההגנה סייעו להם
לעבור גבולות ולהגיע לארץ או במילות השיר "כי רק את חייו ,פליטי חרב ,הוא קיבל על החוף מּי ָדה ".חייל
הגח"ל לא הספיק לממש את החלום לחיות כיהודי חופשי בארץ ישראל ,והקריב את חייו בעבור המולדת.
סיפורם גבורתם של פליטים אלו ,שעברו את הנורא מכול באירופה ,והיו נכונים להקריב את חייהם למען
עצמאות העם ,לא זכה בהתייחסות מספקת בספרי הלימוד .משום כך ביקשנו לאפשר לתלמידים להתידד
עם גיבורים אלו .בחרנו במספר ניצולי שואה שנהרגו ביום הראשון להקמת המדינה ,ב– 15במאי  .1948דרך
סיפור חייהם ,המופיע באתר 'יזכור' של משרד הביטחון אפשר להכיר את סיפוריהם ,וכך גם לבנות דמות
מאפיינת ,שתורכב ממאפייני מספר דמויות.

מולדת
א.ב .יהושע הוא סופר ישראלי בן זמננו .הוא מתייחס למושג הישראליות ,ובודק מה מייחד את היהודי
הישראלי מיהודים החיים בכל העולם .לדעתו ,רק במדינת ישראל יכול יהודי לחיות חיים יהודיים שלמים,
משום שבמדינה זאת כל מעשה הוא מעשה יהודי .אפילו העשייה היומיומית הופכת במדינת ישראל להיות
עשייה יהודית ,ויש בה חלק בביטוי וביצירה של זהותנו כיהודים ישראליים.
בארץ ישראל הערכים היהודיים אינם מיוצגים בחגים ,מועדים או מצוות .כלל החיים הם יהודיים ,והם
כוללים התמודדות יומיומית עם החיים במדינה ריבונית.
יהדותו של מי שאינו חי במדינת ישראל מוגבלת בכך שאין הוא משרת בצבא יהודי ,אין הוא מנהל פוליטיקה
בין יהודים ,ואף אין הוא מנהל כלכלה הנקבעת כולה על–ידי יהודים .על כן קובע א.ב .יהושע כי רק בארץ
ישראל אפשר לחיות חיים יהודיים מלאים.
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ניתן לפתוח את הוראת השיר בשירה או שמיעה של אחד מלחניו הרבים של השיר( .תוכלו למצוא כמה
מלחנים אלו באתר 'הזמנה לפיוט').
'יפה נוף' הוא אחד השירים הידועים ביותר של ר' יהודה הלוי ,ואחד משירי ירושלים היפים והמפורסמים
ביותר .בפיוט זה מביע המשורר את געגועיו לירושלים ,הנתפסת בעיניו ככלילת השלימות ,ואת רצונו לעלות
אליה ,גם כאשר היא עומדת בחורבנה .התחלת הסוגר של הבית הראשון" ,לך נכספה נפשי" ,שאובה מתהלים
פרק פד ,פסוק ג "נִכְ ְספָה וְג ַם ּכָלְתָה נ ַ ְפׁשִי לְ ַח ְצרֹות ה' לִּבִי ּו ְב ָׂשרִי יְרַּנְנּו אֶל אֵל חָי" .באמצעות שיבוץ זה רומז
המשורר למרכזיות הדתית של ציון .גם הצירוף הבא אחריו" ,מפאתי מערב" ,אינו מציין מיקום גיאוגרפי
בלבד ,אלא מדגיש כי הדובר חש עצמו כנתון בסוף העולם .כמו כן באמצעותו עומד ה'מזרח' הנכסף ,המסמל
בין השאר את העבר המפואר ,מול ה'מערב' ,המאוס ,המסמל את ההווה ואת השעבוד .המילים הפותחות את
הטור הבא" ,המון רחמי נכמר" מבטאות קרבה ממשית ,כקרבת אם אל בנה (ראו בראשית פרק מג ,פסוק
ל "וַי ְ ַמהֵר יֹוסֵף ּכִי נִכְ ְמרּו רַ ֲחמָיו אֶל ָאחִיו וַיְבַּקֵׁש לִ ְבּכֹות וַּי ָבֹא ַהחְַדרָה וַּי ֵ ְבּךְ ָׁשּמָה" ,או במשפט שלמה המופיע
במלכים א פרק ג ,פסוק כו "ו ַּתֹאמֶר ָה ִאּׁשָה ֲאׁשֶר ְּבנ ָּה ַהחַי אֶל ַה ֶּמלֶךְ ּכִי נִכְ ְמרּו רַ ֲחמֶי ָה עַל ְּבנ ָּה.)"...
רגשותיו של הדובר מתעצמים כאשר הוא נזכר בשלושה דברים" :כי אזכרה קדם ,כבודך אשר גלה ונוך
אשר חרב" .הביטוי "כי אזכרה קדם" מייצג לא רק את עברּה המפואר של ירושלים ,אלא גם את עברּה של
האומה כולה בארץ ישראל (כמו בתהלים פרק קמג ,פסוק ה "זָכַרְּתִי יָמִים ִמּקֶֶדם" .ייתכן גם שהביטוי מהדהד
לתהלים פרק עז ,פסוק יב " ֶאזְּכֹור ַמ ַעלְלֵי י ָּה ּכִי ֶאזְּכְרָה ִמּקֶֶדם ִּפלְ ֶאךָ").
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ולאחר ימות קדם המפוארים ,התרחשו שני מאורעות קשים :גלות העם וחורבן המקדש .הזכרת שני
המאורעות מצביעה על השקפת עולמו של המשורר ,ר' יהודה הלוי .בבית המקדש תלויה איכות הקיום של
31
האומה היהודית .כך כותב ריה"ל בספרו 'הכוזרי':
ואנחנו ,כשימצא פגע את לבנו ,אשר הוא בית מקדשנו  -אבדנו ,וכאשר ירפא נרפא אנחנו .בין
שנהיה רב את המועט ,ועל איזה עניין שיהיה ,כי מנהיגנו מלכנו והמושל בנו המחזיק אותנו בעניין
הזה שאנחנו בו מהפזור והגלות  -אל חי.
הזכרת הגלות וחורבן המקדש מדגישים את חומרת מצבו של הדובר ואת חומרת מצבם של העם והארץ,
ובכך יש כדי להגביר את רצונו להיגאל .ואולם ,הגאולה לא תתרחש בדרך של נס בלבד .הדובר מהרהר
באפשרות הפנטסטית ,שמי שהעלה את ישראל ממצרים על כנפי נשרים ,יעלה אף אותו מפאתי מערב -
"ומי יתנני על כנפי נשרים" .הוא משבץ כאן את דברי ה' המובאים בספר שמות פרק יט ,פסוק ד " ַאּתֶם
רְאִיתֶם ֲאׁשֶר ָעׂשִיתִי לְ ִמ ְצרָי ִם ו ָ ֶאּׂשָא ֶא ְתכֶם עַל ּכַנְפֵי נ ְ ָׁשרִים ו ָ ָאבִא ֶא ְתכֶם ֵאלָי" .המשורר חולם לרוות
בדמעותיו את עפרה של ירושלים ,להפריח בהן את שוממותה .ירושלים של זמנו עזובה ושוממה .הוא מכנה
אותה מקום "נחש ,שרף וגם עקרב" .שיבוץ זה לקוח מתיאור המדבר שבו הלכו ישראל בדרכם אל הארץ,
בספר דברים פרק ח ,פסוק טו " ַהּמֹולִיכֲךָ ּבַּמְִדּבָר ַהּג ָֹדל ו ְ ַהּנֹורָא נָחָׁש ָׂשרָף וְעְַקרָב ו ְ ִצ ָּמאֹון ֲאׁשֶר אֵין ָמי ִם"...
הדובר אינו מתאר בזה רק את מצבה הירוד של ציון; במלים אלו הוא גם מדגיש שאף אם הארץ עזובה
ושוממה ,יש לדרוש בשלומה ,להתעניין בה ולדאוג לה .עלינו אף לעלות אליה ,להתרפק על אבניה ולחונן את
שרידי העבר המפואר של ירושלים ושל האומה.
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בעיני רבים מבטא השיר את תמצית הקשר לירושלים בפרט ,ולארץ ישראל בכלל .הגעגועים לירושלים,
והקשר ההיסטורי העמוק אל לבו הפועם של העם היהודי ,משוקעים בתמצית החזון הציוני לארץ ישראל,
כפי שנוסח במגילת העצמאות( .השוו את שלושת החלקים הנוגעים לזיקה זו שהוזכרו בהקשר למגילת
העצמאות לעיל) .גם הרצל היה עשוי להזדהות מן הסתם עם הרעיונות המופיעים בשיר ,שהרי לדעתו רק
בכוחו של חלום הגעגועים יש כדי לעורר עם שלם לצאת מהגלות ולבנות את מדינתו הריבונית בארץ ישראל.
במובנים מסויימים יכול השיר להוות הנצחה לחייל הגח"ל שנפל שכן  -כמו ר' יהודה הלוי   -רבים מחיילי
הגח"ל הגיעו  לארץ מתוך תחושת געגוע ושייכות עמוקים  וגם הוא ,כמו ר' יהודה הלוי ,מצא את מותו
בטרם הצליח לחיות בארץ ישראל חיים מליאים ושלווים.

טבור העולם
ירושלים או ארץ ישראל חשובות לא רק לעם ישראל .ירושלים וארץ ישראל קדושות גם עבור הנוצרים
והמוסלמים .ירושלים הייתה הבסיס לאמונה המונותאיסטית והבסיס לדתות המערב המוכרות לנו ,ולכן היא
חשובה לחלק גדול מאוכלוסיית העולם.
גם בחזון אחרית הימים היהודי עומדת ירושלים כמוקד משיכה כלפי העמים כולם .לעתיד ,נאמר בנבואות
אלה ,יכירו כל האומות באמונת ישראל ויבואו להר ה' .אף חזון השלום העולמי של אחרית הימים יתגשם
בארץ הזאת.
ירושלים נתפסת כמרכז וכטבור לעולם כולו .במפות שונות מימי הביניים משקפות תפיסה זו ,המעמידה את
ירושלים במרכז העולם כולו .על–פי המדרש ,הנקודה המרכזית ביותר היא אבן השתייה ,שהייתה לפני ההיכל  
אשר במקדש .מנקודת יסוד זו התרחב העולם כולו .אבן השתיה היא אפוא הלב או הטבור הגאוגרפי והערכי
של העולם.
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כאן ייווצר החיבור בין המקורות שבפרק לבין התלמיד .התלמיד ייתן את דעתו על עולמותיהם הרוחניים של
כותבי המקורות בפרק ועל טיב הקשרים שלהם לארץ ישראל.
נזכיר שכל בחירה היא נכונה .ייתכן שתלמיד יקשר אותה תמונה לכל הדמויות .העיקר טמון בהסבר שייתן
התלמיד לבחירותיו.
כמו כן ,מעמידה משימה זאת את התלמיד בתוך הרצף היהודי .הוא בוחן את ייחודו של רצף זה ,ובכך
מתבססת זהותו סביב יחסו למולדתו.
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פרק שלושה עשר

שבועות
חסד

משימת פתיחה :כולנו זקוקים לחסד
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השיר מסתייים  בשורות "בואי ואראה לך מקום  /שבו עוד אפשר לנשום ".אפשר לבקש מהתלמידים לדמיין
מקום זה ולכתוב עליו או לצייר אותו .חשוב שהם ידמיינו לא רק איך נראה המקום ,אלא גם מהם יחסי
האנוש במקום הזה .לחילופין אפשר לדון בשאלה איך גומלים חסד בלי לפגוע בזולת ,וכיצד משאירים לו
מרחב נשימה .רק כך יתקיים עולם של חסד ,בו יש מקום לכולנו.
הפתיחה מכינה לקראת ההתמודדות עם השאלה שתעמוד במרכז הפרק :האם/כיצד נוכל לבסס את עולמנו
יותר ויותר על חסד?
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מעבר להרי החושך
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לפנינו סיפור ארצישראלי ,הנחשב לאחד מסיפורי החסידים הראשונים .בסיפורים אלו מודגשת ההקפדה על
יחסי אנוש ומסופר בהם על חשיבותו של המעשה הטוב בתחום חיי הציבור.
רצוי לספר לתלמידים את הסיפור לפני הלימוד .אפשר לעצור את מהלך הסיפור לפני פסק דינו של מלך
קציא ,ולבקש מן התלמידים שינחשו מה יהיה גזר דינו .המשך הקריאה ייקטע שנית ,לפני השמעת גזר דינו
של אלכסנדר .גם כאן אפשרו לתלמידים להעריך מה יהיה גזר הדין .בדרך זו נבליט את נקודת ההפתעה
בסיפור ,ואף את הפער בין שני הקטבים שהוא מכיל.
זהו חלק מסיפורי מסעותיו של אלכסנדר מוקדון  .על מנת להעצים את המימד הדמיוני של הסיפור הוא
מתרחש מעבר להרי החושך .איזור זה נחשב למקום שמחוץ לציוויליזציה המוכרת .אלכסנדר מוקדון ,ששלט
על כל העולם התרבותי שהיה מוכר בתקופתו ,אינו מכיר את התרבות השלטת מעבר להרי החושך .בלשון
עולמנו הגלובלי ,יהיה 'מעבר להרי החושך' מקום שלשם לא הגיעו למשל מקדונלד וקוקה–קולה ,שלא חדרו
אליו הטכנולוגיה ,תקשורת ההמונים ,תרבות הצריכה וכדומה.
כאשר אלכסנדר מוקדון מתקרב ,חוששים תושבי הממלכה מהשליט הגדול ,ומנסים לרצותו באמצעות השפה
המוכרת לו  -הם שולחים לו כסף וזהב .אלכסנדר אינו מתרשם מהכסף ,שכמותו יש לו בשפע ,והוא מבקש
להתוודע דווקא אל אופי המשפט במדינה .מדרכי השיפוט ניתן ללמוד על משמעות החוק והצדק ועל נורמות
החיים ומערכת הערכים של המדינה.
כאן ניתן לעמוד על הזיקה שבין אופי המשפט במדינה לבין מצבה החברתי–מוסרי באמצעות דוגמאות
שונות .למשל:
 מדינה שבה נהוג לקיים משפט באמצעות מושבעים מול מדינה שבה מנוהל המשפט על–ידי שופטים
בלבד .חלקם של המושבעים עשוי לבטא את הכוח הניתן לתפיסות העולם וחוש הצדק של האזרחים
להשפיע ,ואילו היעדר מושבעים יכול להעיד על הניסיון להגיע לחוק הפורמלי והטהור ,בלא משוא פנים.
 ריבוי שופטים ,בהשוואה לדיין יחיד ,עשוי להצביע על רצון להגיע לצדק מוחלט יותר ופחות לשרירות
ולטעות אנוש.
 הפרדה בין הרשות המבצעת והמחוקקת לבין הרשות השופטת ,מאפיינת חברה דמוקרטית שבה
שואפים להגיע לשיפוט אוביקטיבי יותר .לעומת ערבוב הרשויות ,המשקפת דיקטטורה .טובת השליט,
ולא הצדק והחוק ,יאפשרו לו להיות הן התובע ,הן השופט והן המוציא אל הפועל.
אלכסנדר מוקדון פוגש במדינה הזרה דרכי משפט משונות ביותר .דרכים אלו מתמיהות את הקוראים לא
פחות מכפי שהתמיהו את אלכסנדר מוקדון .מדוע?
זהו משפט של חסד ,שכן הפונים לבית המשפט מביאים לדיון עניין שהוא מעל ומעבר לחובתם .בחברה
רגילה פונים אזרחים למשפט באשר לפגיעה בזכויותיהם ,ואילו במדינה זו האזרחים דואגים לזולתם ולא
לעצמם .אין אנו מכירים במקומותינו נורמה כזאת ,וכפי הנראה היא גם לא הייתה מוכרת גם לכותבי הסיפור.
זוהי נורמה שיש בה כדי לעצב את הרצוי .ואולי משום כך בחרו חז"ל למקם את הסיפור מעבר להרי החושך,
ולא ביהודה ,למשל.
כאשר אלכסנדר הגדול מספר על המשפט הנהוג במדינתו ,מחריף הפער הגדול בין שתי הגישות :גישתו
של אלכסנדר ,המתירה לשליט בעל הכוח והשררה לשלוט ללא מצרים תוך פגיעה בכל מוסר אנושי; ומנגד
תפיסת החסד האידאלית ,התובעת מכל אדם אחריות מתמדת למוסר וליחסי אנוש .הוא אחראי להתאמת
העולם לתמונת העולם המוסרית הרצויה ,אף מעבר לתביעות החוק.
אלכסנדר אינו יכול להבין את השקפת עולמו של מלך קציא ,ומלך קציא אינו יכול להבין כלל את תפיסת
עולמו של אלכסנדר .בעיני מלך קציא ,דומה משפטו של אלכסנדר למשפטן של סדום ועמורה .לכן הוא
משוכנע ,שרק בזכות בעלי החיים הטהורים ,שלא חטאו ,ממשיכה ממלכת אלכסנדר להתקיים ,ושרק בזכותם
יורדים הגשמים ,ומערכות הטבע פועל כתקנן .בלי זכויותיהן של הבהמות הדקות היתה ממלכת מוקדון
נהפכת כסדום.
התלמידים יעלו בוודאי את העמדה הרואה בתושבי ממלכת קציא 'פריירים' .כדי להתמודד עם תפיסה זו,
אפשר לשרטט קו דמיוני ,שבקצהו האחד משפטו של אלכסנדר ובקצהו השני משפטה של ממלכת קציא,
ולמקם עליו את מערכת המשפט המוכר מן החברה שלנו ,מחד גיסא ,ואת מערכת המשפט ,שבה היינו
רוצים ,מאידך גיסא .נבדוק מה עדיף בעינינו ,ומה אנו יכולים ללמוד מכך על מערכת הערכים שלנו.
בממלכת קציא המבוססת על חסד ועל רצונם של התושבים בטובת זולתם ,לא צפויים עוני ,מלחמות
ותופעות חברתיות שליליות אחרות ,הנגרמות לרוב מן האינטרסנטיות האנושית ,ומן החשדנות כלפי הזולת.
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ארבעה סוגים של בני אדם
המשנה מונה ארבעה סוגי אנשים:
המידה המכונה במשנה מידה בינונית מציינת אדם שאינו מעוניין לתת משלו לאחרים ,מצד אחד ,ומצד שני
גם אינו מצפה לקבל טובות הנאה מאחרים .מידה זו נקראת בינונית ,מפני שהיא מצביעה על יחס שווה של
אדם זה כלפי רכושו כמו כלפי רכושם של אחרים .כשנשווה מידה זו לתכונת הרשע והחסיד ,נראה שהיא
ממצעת ביניהם.
יש מן החכמים החושבים מידה זו למידת רשע ,מפני שהיא מבטאת אגוצנטריות וניכור כלפי הזולת,
המזכירה את מידתם של אנשי סדום ,שהקפידו שלא לתת דבר משל עצמם לזרים.
מידת עם הארץ  -עם הארץ הוא אדם שאין לו מערכת ערכים ברורה ,ואינו מפריד כראוי בין השייך לו לבין
השייך לזולתו .יש הרואים מידה זו בחיוב ,שכן היא מצביעה על שיתוף הרכוש והדדיות בין אדם לחברו -
מידה המתאימה לרוב בני האדם ,ומכאן הכינוי עם הארץ כלומר רוב העם.
אדם המוותר על רכושו לטובת הזולת והחברה  -הוא החסיד.
הגרוע מכולם הוא מי שחושב שהחזק יכול להשתלט על רכוש זולתו ולהפוך אותו לרכושו .זהו הרשע.
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אלכסנדר מוקדון מייצג בסיפור את מידת הרשע ,ואילו אנשי קציא נוהגים בו מנהג חסידים.
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מה בין צדקה לגמילות חסדים?
התוספתא עוסקת בהבדל שבין צדקה לחסד .צדקה נעשית בכסף בלבד ,ואילו היקפה של מצוות גמילות
חסדים רחב הרבה יותר.
כך ניתנת הצדקה רק לאנשים חיים ,ואילו חסד ניתן לעשות גם עם המתים ,למשל במעשה הלווית המת;
צדקה ניתנת לעניים בלבד ,ואילו חסד ניתן לגמול גם עם בני כל המעמדות הכלכליים והחברתיים ,למשל כאשר
מבקרים חולים או מנחמים אבלים; צדקה היא מתת של כסף או שווה כסף ,כגון תרומת מזון ,חפצים וכדומה,
ואילו גומל החסדים עשוי לתת גם את נפשו ,כאשר הוא תומך נפשית בזולתו ,וכאשר הוא מעודד אותו.
הן הצדקה הן גמילות חסדים עשויות להתבטא באופנים שונים:
 .אתרומה כספית לאיל"ן (אגודה ישראלית לילדים נכים)  -צדקה.
 .בהשתתפות בלוויה  -חסד.
 .גאיסוף מזון ובגדים לנזקקים  -צדקה.
 .דעזרה לחבר/ה בהכנה למבחן  -חסד.
 .ההתנדבות בארגון ער"ן (עזרה רפואית נפשית)  -חסד.
 .וביקור אצל אדם המאושפז בבית חולים  -חסד.
 .זרכישת כרטיס הגרלה ,שהכנסותיה קודש לסיוע למשפחות חד–הוריות  -צדקה.
 .חנתינת דמי הכיס השבועיים לפושט יד ברחוב  -צדקה.
 .טהדרכת חניכים בתנועת נוער  -חסד.
.לאחר שהבחינו הבחנה זו ,רצוי לערוך עם התלמידים רשימה של מעשי צדקה ושל מעשי חסד
המוכרים להם.
במעשה החסד מעורב הנותן באופן נפשי ,והוא מתייחס אישית למי שזקוק לחסד .כדאי להזכיר כאן את
מילות השיר "כולנו זקוקים לחסד"  -כל בני האדם ,עשירים כעניים ,גדולים כקטנים ,זקוקים לתשומת לב
ולתמיכה נפשית בנסיבות חיים שונות.

מדרש תמונה
.לפנינו תמונה של ליצן שבו צופה ילד נכה על קביים .הילד שבתמונה נראה שמח ,כאילו שכח את
מחלתו ונכותו.
האם מעשהו של הליצן הוא מעשה של חסד? אולי זאת היא פרנסתו?
אין ספק שישנם עיסוקים שהם עיסוקים של חסד .הליצן שבתמונה פונה אל הילד ישירות .הקשר הבין–אישי
הממשי הזה אינו מוגדר כחובתו של הליצן .ולכן ניתן לראות בו מעשה חסד.
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הרמב"ם מגדיר חסד כתכונה שבה אדם נותן לזולת יותר ממה שהוא חייב לתת ,ומיטיב עם הראויים לכך
מעבר למה שהחוק מחייב.
 .אהדוגמאות:האב שילם לבית הספר עבור לימודי בנו  -אין כאן מעשה חסד זאת חובתו החוקית של האב
לדאוג לחינוך ילדיו( .אולי בהערת שוליים כדאי להאיר את עיניו של המורה המשכיל והמתעניין ,כי לפי
ההלכה יש במעשה זה כדי לצאת ידי חובת מצוות צדקה ,שכן בעבר לא היה מובן מאליו שאדם צריך
לשכור שירותי חינוך לבנו).
 .ביוסי נסע מבית שמש עד אילת ,כדי לנחם חבר שאחיו נפטר  -יוסי עושה מעשה חסד ,הכרוך במאמץ
רב; יוסי אינו חייב לעשות זאת ,והוא מונע על ידי הרגש כלפי חברו.
 .גרמי ועדינה נתנו לגנן העובד בגינתם ּבֹונּוס (תוספת לשכר המוסכם) על חריצותו היתרה  -זהו מעשה
חסד; רמי ועדינה מיטיבים עם הגנן מעבר לחובתם כלפיו.
 .דהמורה פונ ָה בנימוס אל כל תלמידיה  -זאת חובתה של המורה.
 .הדני נוהג לבוא ולבקר את סבתו בבית האבות .בביקורו הוא מסייע גם לשכנתה לחדר  -דני גומל חסד
הן עם סבתו הן עם שכנתה לחדר.
 .ורפי ודליה החליטו ל ַאּמֵץ חייל בודד ,כך שיהיה לו בית חם בצאתו לחופשה  -רפי ודליה עושים מעשה
חסד ,שאינם חייבים בו.

דברים שאין להם שיעור
המשנה מונה מצוות שונות ,שהמיוחד בהן הוא שאין להן שיעור :פאה היא אחת מסדרה של מתנות (מעין
מיסים) שיש לתת לפי התורה לעניים .לפי ההלכה ,יש להשאיר בזמן הקציר ,בקצה השדה (פאת השדה =
קצה השדה) מעט מהיבול עבור העניים .התורה אינה קובעת את האחוז שיש להשאיר מן היבול לעניים ,וכל
אדם רשאי לקבוע לעצמו את הכמות המוקדשת לעניים.
כמו באשר למצוות פאה ,החוק אינו מגדיר את השיעור של מצוות גמילות חסדים ושל מצוות תלמוד תורה.
החוק קובע רק את החובה הכללית לקיים מצוות אלו.
בנוסף לכך ,מציינת המשנה רשימה של מצוות שאדם נהנה מפירותיהן ,כלומר מתוצאותיהן ,בעודו בחיים,
וזוכה בגללן לשכר גם בעולם הבא.
כל אדם חייב לכבד את אביו ואמו ,ולכן אין במצווה זו משום החסד .הבאת שלום בין אדם לחברו אינה
מצווה מהתורה ,אך היא משפרת את עולמנו ומאפשרת את קיומו ,ולכן יש בה ממידת החסד.
מידת החסד היא המידה המקרבת אותנו אל עולם מוסרי ואידיאי יותר .כאשר אנו פועלים למען הזולת
מעבר לנדרש ,אנו מתקרבים לממלכת קציא ומתרחקים מעולמו האכזרי של אלכסנדר מוקדון.
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עיקר התורה
מקור זה מביא זווית ראיה ייחודית בנושא החסד .לכן כדאי להשקיע מאמץ וללמד אותו למרות הקושי
שבהבנתו .מומלץ לקרוא אותו ולהסבירו לפרטיו ,לפני שמפנים את התלמידים אל השאלות.
לפי מקור זה ,הערך היסודי בעולם הוא החסד  -רצונו של האדם להיטיב .החוק והציות לו הופכים ,לפי
ראִייה זו ,לאמצעים שיאפשרו לאדם להגיע להטבה עם זולתו ועם העולם .אם לא קיים הרצון הבסיסי
להיטיב ,גם הציות לחוק יישאר חיצוני ולא משמעותי .לכן הבסיס ההכרחי לקיום החברה הוא הרצון להיטיב.
על–פי הטענה שבקטע ,מידת החסד מאפשרת כינון עולם שכולו טוב; אדם הגדל בעולם של חסד ושלא
נחשף לעוני ,לעוולות ,לאכזריות ולאלימות ,לא ייהפך לעבריין .לכן בחברה המבוססת על חסד לא יהיה צורך
בבתי סוהר.
מחקרים מלמדים כי אחוז נכבד מהאסירים היושבים בבתי הסוהר חוו אלימות והתעללות בהיותם ילדים.
חלק נכבד מההורים המכים את ילדיהם ,היו ילדים מוכים בילדותם .ילדים הגדלים בעולם של חסד ושל רצון
להיטיב לא יזדקקו לבתי סוהר.
התלמידים בוודאי יעלו את הטענה האומרת שלא ייתכן עולם כזה .ראוי לנהל על כך דיון ,שיוביל אל
השאלה כיצד ניתן לקרב את עולמנו לכך.
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מעשהו של הילד הוא מעשה של חסד .גם אם לא יוכל להפוך את העולם כולו לעולם אידיאלי ,הוא מנסה להיטיב.
ייתכן שגם הילד וגם איש העסקים היו בוחרים לגור בממלכת קציא ,אלא שאיש העסקים כבר התייאש מן
היכולת להיטיב.
חשבו עם התלמידים אם הילדים בעולמנו אופטימיים יותר מן המבוגרים ,או שמא זוהי ראייתם של
מבוגרים בלבד.
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נאסר א–דין עושה את מעשהו מתוך המחשבה שעליו לנסות ולהקל על הזולת ,גם אם מדובר בבעל חיים.
ההתייחסות לסבלו ולקשייו של הזולת כאשר אין חובה לכך ,גם אם אינו אלא חמור ,היא מעשה של חסד.
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באמצעות האמרות שבסוף הפרק ייצרו התלמידים אינטגרציה של הנלמד .אפשר להתאים ביטויים שונים
למקורות שונים .גם כאן החשוב הוא הנימוק שאותו מביא התלמיד.
למשל את המשפט "בשביל חסד העולם מתקיים" אפשר לחבר גם לסיפור 'מעבר להרי החושך וגם לקטע
'עיקר התורה' ,גם ל'דברים שאין להם שיעור' וגם ל'חובה האנושית'.
את חיבורו של המשפט "בשביל חסד העולם מתקיים" למקור על החובה האנושית ,למשל ,אפשר לנמק בכך
שהעולם מתקיים בשביל חסד ,גם אם חסד זה נעשה עם בעל חיים .אין הכרח שהחסד ייעשה בין בני אדם.
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רקע
היהודים ,כמו שאר העמים בימי העולם העתיק ,התרשמו באופן ניכר מאישיותו של אלכסנדר מוקדון
והישגיו ,ויצרו סביבו וסביב מגעו איתם אגדות רבות ,שנשתמרו בעיקר בתלמוד .למעשה הקשר בין אלכסנדר
לבין תושבי יהודה היה כמעט אפסי .סביר להניח שלאחר נפילת צור ,שלחו היהודים ,עם השומרונים,
הנבטים ושאר העמים הקטנים ששכנו בארץ ישראל וסביבותיה לצור נציגים כדי להראות שהם מכירים
בו ומקבלים את ריבונותו .אלכסנדר עבר את הארץ בדרכו למצרים ובחזרתו ממנה דרך מישור החוף ,ולא
התערב כמעט בענייני הארץ .ישנם מקורות המציינים שאלכסנדר לקח חלק פעיל בדיכוי ההתקוממות
השומרונית ,אך הם נתונים במחלוקת.

אלכסנדר הגדול באגדות ובמסורת היהודית
בניגוד למציאות ההיסטורית ,מתאר התלמוד בהרחבה את המפגש של אלכסנדר עם ראשי היהודים בשורה
של אגדות ,שביקשו להדגיש את חכמתם של חכמי ישראל ,את כוחם לעורר את אלכסנדר (ובהכללה מכאן
 כל שליט חזק) לכבד את הדת היהודית ואת הצלחתם לבטל את ניסיונות שונאי ישראל ,ובעיקר אתנסיונותיהם של השומרונים ,להביאו לפגוע בהם.
התיאור האגדתי של המפגש בין אלכסנדר לראש היהודים מתואר בתלמוד הבבלי ,מסכת יומא דף סט ע"א:
בעשרים וחמישה [בטבת] יום הר גריזים דלא למספד ,יום שביקשו כותים [שומרונים] את בית
אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנו להם .באו והודיעו את שמעון הצדיק .מה עשה?
לבש בגדי–כהונה ונתעטף בבגדי–כהונה ,ומיקרי ישראל עמו ,ואבוקות של אור בידיהן ,וכל הלילה
הללו הולכים מצד זה ,והללו הולכים מצד זה ,עד שעלה עמוד השחר .כיוון שעלה עמוד השחר
אמר [אלכסנדר] להם :מי הללו? אמרו לו :יהודים שמרדו בכך .כיוון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה
ופגעו זה בזה .כיוון שראה לשמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו .אמרו לו :מלך גדול
 	32על–פי ויקיפדיה ,האנציקלופיה החופשית.
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כמותך ישתחווה ליהודי זה? אמר להם :דמות דויקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי .אמר להם
[ליהודים] :למה באתם? אמרו :אפשר בית ,שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תיחרב ,יתעוך
עובדי–כוכבים להחריבו? אמר להם :מי הללו? אמרו לו :כותיים הללו שעומדים לפניך .אמר להם  :הרי
הם מסורין בידכם .מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם ,והיו מגררין אותן על הקוצים ועל
הברקנים ,עד שהגיעו להר גריזים .כיוון שהגיעו להר גריזים ,חרשוהו וזרעוהו כרשינין כדרך שביקשו
לעשות לבית–אלוהינו .באותו יום עשאוהו יום טוב.
גרסא דומה מאוד של סיפור זה אצל יוספוס פלביוס בספר יא של 'קדמוניות היהודים' מתארת את
השתלשלות המאורעות כדלקמן :בזמן המצור על צור שלחו השומרונים נציגים לאלכסנדר בבקשה להקים
מקדש על הר גריזים ,בקשה שנענתה על–ידי מוקדון .לאחר מכן דרש מוקדון מהכהן הגדול ידוע שימסור את
כניעתה של ירושלים ואת כניעת היהודים .ידוע סירב ,בטענה שנשבע לדריוויש מלך פרס ,ומוקדון בתגובה
עלה עם צבאו לעבר ירושלים.
הכהן הגדול חיכה עם נכבדי העם למוקדון בצופים שמצפון לירושלים .כשראה אלכסנדר את הכהן הגדול,
השתחווה לפניו וסיפר לאנשיו שראה את ידוע בחלום .וידוע ניבא לו את נצחונו על מלך פרס .מוקדון ,לפי
האגדה ,עלה לבית המקדש ,הקריב שם קורבן ,והעניק ליהודים זכויות רבות .מאוחר יותר ניסו השומרונים
להזמין את אלכסנדר למקדשם בהר גריזים ,אך ללא הצלחה.
שתי הגרסאות של האגדה אינן הגיוניות בעיקרן ,ואף אינן מתאימות למהלכים ההיסטוריים של מוקדון.
למוקדון לא היה זמן או סיבה להתעסק ביהודים .הוא רק עבר דרך מישור החוף הישראלי על מנת להגיע
למצרים .ביקורו של אלכסנדר בבית המקדש מתואר רק אצל פלביוס ,וסביר להניח שאילו באמת ביקר
בבית המקדש ,היו נמצאים לכך רמזים בתלמוד .התיאור התלמודי של שמעון הצדיק ככהן הגדול בתקופה
זו אף הוא אינו אפשרי ,כיוון שהוא כיהן ככהן גדול בזמנם של יורשי אלכסנדר .גם תיאור מקום המפגש בין
היהודים לאלכסנדר באנטיפטרס אינו יכול להיות נכון ,שכן המקום לא היה קיים בתקופתו של אלכסנדר.
הרס המקדש השומרוני המתואר בסוף האגדה התלמודית לקוח כנראה מהרס שומרון על–ידי היהודים בימי
יוחנן הורקנוס הראשון.
יחד עם זאת ,האגדות משקפות מספר עובדות ,שניתן ליחס להן חשיבות היסטורית .ידוע שהייתה מרידה
של השומרונים נגד מוקדון בערך בשנת  331לפנה"ס .סביר להניח שהיהודים ,שלא רצו שייחסו אותם אל
השומרונים ולמרידתם שלחו נציגים למוקדון או לבאי כוחו ,שהבטיחו לו את נאמנותם לשליט .סביר להניח
שבראש המשלחת עמדו ראשי היהודים ,ושבראשם עמד הכהן הגדול (כנראה הכהן הגדול ידוע) .סביר
גם להניח שהשליחים היהודים נשלחו עוד לפני שאלכסנדר עבר בחזרה דרך ארץ ישראל .הם גם הצליחו
בשליחותם ,שהרי שום כוח לא הופנה כנגד היהודים וירושלים.
יש לציין ,שמרידת השומרונים ,לפי הסופר הרומאי קורטיוס רופיוס ,דוכאה אישית על–ידי אלכסנדר ביד
קשה בדרכו בחזרה ממצרים .באותה הזדמנות הוא גם ביקר בבית המקדש שלהם על הר גריזים .התלמוד
מציין מפגשים בין אלכסנדר ובין היהודים במספר מקומות נוספים .במסכת תמיד דף לא ,ע"ב  -דף לב ,ע"א,
מוצג סיפור שבו נשאלים עשרה מחכמי ישראל שאלות על–ידי אלכסנדר ,והם עונים לא בחכמה .במסכת
סנהדרין דף צא ,ע"א ,מוצגים כמה סיפורים על גביהא בן פזיזה ,שהגן על היהודים בפני אלכסנדר.
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דמותו של אלכסנדר בתלמוד
בתלמוד מובאות גם מספר אגדות על אלכסנדר ,שאינן קשורות ליהודים .רוב האגדות הללו מבקשות ללעוג
לתאוותו של מוקדון לכסף ושלטון .דוגמאות טובות לכך מופיעות בתלמוד הבבלי ,מסכת תמיד דף לב ,ע"א.
שם מתואר ביקורו של אלכסנדר בממלכת האמזונות ,שבו אכל כיכרות לחם עשויות זהב .סיפור אחר ,המציג
את חמדנותו של אלכסנדר ,נמצא גם הוא במסכת תמיד בסמוך ,ומתוארת בו הגעתו של אלכסנדר לשערי
גן עדן .הוצגה בפניו גולגולת ,שבה העין היתה כבדה יותר מכול רכושו של מוקדון .ברגע שכיסו אותה בעפר
מועט ,הפכה הגולגולת לקלה.
נראה כי הדוגמא המשקפת ביותר את הדרך שבה רואה התלמוד את אלכסנדר מצויה בירושלמי ,מסכת
בבא מציעא פ"ב ה"ו ,ובמדרש בראשית רבה לג .הסיפור מציג את משפט המלך קציא הדן את דינם של שני
אנשים שרבים על אוצר שנמצא בשדה שמכר אחד מהם לחברו .אלכסנדר ,לפי הסיפור ,מעיר למלך שבארצו
היו הורגים את שני האנשים ומחרימים את האוצר למלך .מלך קציא ,לפי המילים ששמו בפיו מחברי
התלמוד ,משיב לו "אם יורד הגשם וזורחת השמש בממלכתך הרי זה בזכות הבהמות שיש בה ולא בזכות בני
האדם ,שאינם יודעים לשפוט משפט צדק"...
באגדות נוספות בתלמוד חוזרות האגדות הדמיוניות הנפוצות על אלכסנדר ,כגון המעשה בעלייתו לשמים
במרכבת נשרים וכדומה.

אלכסנדר הגדול בספרות יהודית מאוחרת
התייחסויות מאוחרות יותר לאלכסנדר מוקדון בספרות היהודית מופיעות למעשה בעיבודים של סופרים
מהשפה הלטינית .יוצא דופן הוא הספר 'יוסיפון' מן המאה התשיעית לספירה הנוצרית ,שההתייחסות
לאלכסנדר המופיעה בו יונקת מיוספוס פלביוס ומהתלמוד.
העיבוד היהודי הראשון המוכר לנו של חיי אלכסנדר' ,ספר תולדות אלכסנדר' ,מקורו במאה ה– ,12והוא
מיוחס או לשמואל אבן תיבון או לאלחריזי.
הגרסא השנייה היא 'תולדות אלכסנדרוס' ,שנכתבה ביד עמנואל בונפילס בערך בשנת  ,1350והיא למעשה
עיבוד התרגום הערבי של היצירה הלטינית על אלכסנדר .ישנו עיבוד שלישי מאוחר יותר ,שמקורו אינו ידוע.
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פרק ארבעה עשר

ט"ו באב
אהבה ונאמנות
משימת פתיחה :כל נדרי
השמיעו את השיר בפני הכיתה .תוכלו ,כמובן ,גם להצטרף לשירה!
קיימו דיון סביב השאלות הבאות:
 הגבר שבשיר מקונן על מצבו .מדוע?
 כיצד אפשר להבין את המשפט "האהבה היא נדר"; מהי אהבה בעיני הדובר בשיר?
 מה מרגיש הדובר בשיר כלפי אהובתו?
 האם ,לדעתכם ,ביטא הדובר את תחושותיו באוזני אהובתו?
G2=;-=2 1.1=>;J5B
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הדובר פגוע ומאוכזב .יתכן והוא  מרגיש שהאהבה היא נדר שנדרו שנים לחיות זה עם זה תמיד ,אך צד אחד
הפר את הנדר והשאיר את השני מוכה וחבול באהבתו .בעיני הדובר ,האהבה מבוססת על אמון ,מחויבות
ונאמנות לא סייג .הפרת הנדר הופכת את האהבה לחסרת משמעות ,והוא נותר בודד ועצוב.
מן השיר לא ברור אם הדובר משתף את אהובתו במחשבותיו וברגשותיו ,משום שהדובר אומר" :יצרתי
מילים כתובות בתוכי" .לא ידוע אם המלים גם נשמעו באוזניה או הוצגו מול עיניה.
כמו כן אין השיר מבהיר אם נשבעה אף האהובה שבועת האמונים .נראה כי הנדרים והשבועות היו
חד–צדדיות ,שכן הדובר אומר" :זו את שהפרת את כל ְשבּועֹותַיי" אילו השבועות היו משותפות ,היה אומר:
"הפרת את שבועתנו" .כדי להדגיש את אי הבהירות אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב את תשובת הנערה
האהובה ,לאחר ששמעה את השיר.
אפשר להציג לתלמידים את השאלה :מדוע נבחר שיר זה כפתיחה לנושא האהבה ,ולשאול גם אילו נושאים
נוספים כלולים ,בעיניהם ,בערך האהבה.
מתוך כלל הנושאים הקשורים באהבה בחרנו לטפל בפרק בזיקה שבין אהבה ונאמנות ,ומכאן הבחירה בשיר
'כל נדרי'.
באמצעות מקורות שונים דן הפרק ביחס שבין שני ערכים אלו ,בערכם של האמון והמחויבות ההדדית
בהקשר הזוגי ,ובחשיבות הוויתור וההשקעה בזוגיות ,שיאפשרו קיום עמוק ויציב לחיי האהבה.
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סיפור זה עוסק בערך של שמירת אמונים בזוגיות .בתלמוד הוא מוזכר רק ברמז ,אך ּפּותח בהרחבה אצל
כמה מפרשניו :רש"י ,תוספות וספר הערוך .זוהי הזדמנות מצוינות לערוך היכרות קצרה עם פרשנים חשובים
אלו .הסיפור שלפניכם מבוסס על גרסאות שונות של הסיפור ,שנערכו על ידי מחברי 'ספר האגדה'.

הצעת פרשנות לסיפור
גיבורת הסיפור היא נערה יפת תואר .ייתכן שעובדה זו נמסרת כדי להדגיש את עקשותה לשמור אמונים
לגבר שאליו התחייבה ,אף על פי שהייתה מן הסתם מבוקשת מאוד.
הנערה נפלה לבאר ,ובחור שעבר ושמע את צעקותיה מסכים להצילה בתנאי שתינשא לו  .בפני הנערה
לא עומדות אפשרויות רבות .היא כמובן מעדיפה להינשא ולהישאר בחיים .לאחר שהבחור מעלה אותה
מהבור ,מתברר ,שהוא רצה לשכב איתה מיד .הנערה מצליחה לשכנע אותו לדחות את סיפוקו ולחכות ליום
נישואיהם .בזכות רכושם וייחוסם של הוריה ,היא מצליחה לשכנע אותו שימתין.
השניים נשבעו זה לזה אמונים .שבועה זו גובה מהנערה יפת התואר מחיר כבד .היא מסרבת לכל מחזריה,
ואף מתנהגת כמשוגעת על מנת שיתרחקו ממנה.
גם הבחור שב לביתו ,אך הוא אינו שומר לה אמונים .הוא נושא אישה ,ונולדים לו שני בנים .ואולם ,גם הוא
נתבע לשלם מחיר .בניו נפטרים במיתות משונות.
יש לשים לב לכך שאף אישתו של הבחור ,שהיא דמות משנית בסיפור ,נפגעת קשות מכך שבעלה לא שמר
אמונים לנערה יפת התואר .מחיר הבגידה אפוא רחב יותר וכולל אנשים נוספים.
מתוך המסופר לא ניתן לדעת  אם הבחור הבין כי חטא לנערה והתחרט על כך באופן עמוק ,או שהצרות
הובילו אותו לחפש את הנערה ,בלי ששב אליה באופן עמוק; מצד אחד ,הוא מקבל על עצמו להתחייב אליה,
גם כאשר אומרים לו שהיא חולת רוח .מן הצד השני ,הוא אינו מגלה לה את דבר נישואיו וילדיו ,אלא משקר
ואומר לה כי שמר לה אמונים.
האב מנסה לשמור על בתו ,ומעמיד עדים שיבחנו את הבחור ,קודם שהוא מאפשר לו להיפגש עם בתו .סופו
של הסיפור ,כדרך המעשייה העממית ,טוב  -בני הזוג המיועדים חיו בעושר ואושר...
הסיפור מצביע על הקושי שבשמירת אמונים .כיוון שהמעילה באמון גובה מחירים כבדים מכל הצדדים ,יש
להשקיע מאמץ רב בנאמנות לברית הזוגית.
כך ניתן להסביר את פשר בחירתם של העדים המוזרים ,החולדה והבור .החולדה היא רמש טמא המביא
מחלות ,ואילו הבור מהווה אבן נגף בדרך .ייתכן שיש בכך כדי להראות כי הדרך לבניית מערכת יחסים רצופה
מכשולים ,שעל בני הזוג להתגבר עליהם .אין להימלט מאבני נגף אלו אלא באמצעות מאמץ מתמשך.

שאלות והפעלה לסיכום
בהפעלה שבסוף הסיפור מתבקשים התלמידים לערוך השוואה בין נאמנותה של הנערה לבחור לבין נאמנותו
של הבחור לנערה .בסיפור מפורטת נאמנות הבחורה כלפי הבחור שהציל אותה ,ואילו נאמנותו כלפיה באה
לידי ביטוי רק בסוף הסיפור ,בנכונותו לשאתה לאישה למרות שיגעונה .הביטוי החריף לכך מופיע בהצהרתו
לאביה "אני מקבל כל מום שבה".
אפשרויות רבות עומדות לבחירת התלמידים הנשאלים על הקטע החשוב ביותר בסיפור עבורם .כדאי לבקש
מהם לבסס את בחירתם.
אם הפעילות הזאת נעשית בקבוצות ,יכולה כל קבוצה להציג את טיעוניה ולנסות לשכנע את כלל הכיתה
בצדקת בחירתה.
כאשר התלמידים ממחיזים את הקטע שבחרו ,חשוב שלא יסתפקו בנאמר בסיפור ,אלא ירחיבו את הקטע
שבחרו ,ויערבו בכך את מחשבותיהם ורגשותיהם.
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מזווית אחרת  -אהבה ונאמנות
המקורות המרחיבים דנים בזוויות שונות של זוגיות ,נאמנות ,אהבה ומה שביניהם.
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מקור זה מתבסס על הפסוק "וַּי ִ ְברָא אֱֹלהִים אֶת ָה ָאדָם ְּב ַצלְמֹו ְּבצֶלֶם אֱֹלהִים ּבָרָא אֹתֹו זָכָר ּונ ְֵקבָה ּבָרָא אֹתָם"
(בראשית א ,כז) .הדרשן קרא את הפסוק כמתייחס לישות אחת המורכבת מזכר ומנקבה ששמה אדם ,ודרש
את תהליך בריאת האדם בשני השלבים הבאים :תחילה ברא האל יצור אחד דו–מיני ,שצדו האחד גברי ,וצדו
האחר נשי .לאחר מכן ,ניסר הבורא את שני החלקים זה מזה ,והפריד בין הזכר והנקבה .יש בסיפור זה כדי
להסביר את משיכתם של שני המינים זה לזה .הזכר והנקבה מתגעגעים לשלב הקמאי ,שבו היו מאוחדים.
האהבה משיבה אותם זה לזה ומאפשרת להם להתאחד מחדש.
קיים דמיון בין המקור החז"לי לבין המיתוס היווני המופיע בדיאלוג 'המשתה' לאפלטון המסביר את סיבת
המשיכה המינית בין הגבר לאישה ,למרות ההבדלים המעניינים ביניהם.

«£¤¡«¢

הצלע החסרה

 qª©©©£^~«¢y@©¥ `ck
 }`T
 Tª©«ª©©¨««¥¢¡£¥©+`db
T©ª££©¨©¥ cfk

ע מ ו

בניגוד למדרש שהובא לעיל ,דברי ר' דוסתאי ברבי ינאי מבוססים על סיפור הבריאה השני שבבראשית .לפי
סיפור זה תחילה נברא האדם ,הזכר ,ולאחר מכן נבראה מצלעו האישה :וַּיַּפֵל ה' אֱֹלהִים ַּתרְּדֵמָה עַל ָה ָאדָם
וַּי ִיׁשָן וַּיִּקַח ַאחַת ִמ ַּצלְעֹתָיו וַּיִסְּגֹר ּבָׂשָר ַּת ְח ֶּתּנ ָה .וַּיִבֶן ה' אֱֹלהִים אֶת ַהּצֵלָע ֲאׁשֶר לַָקח מִן ָה ָאדָם לְ ִאּׁשָה וַי ְ ִב ֶא ָה
אֶל ָה ָאדָם (בראשית ב ,כא–כב) .לצורך בריאת האישה איבד האדם אחת מצלעותיו ,ומכאן ההסבר לתחושת
החסך הקיימת בו והחיפוש אחרי הצלע החסרה  -האישה .כחיזוק להסבר זה משתמש רבי דוסתאי במשל
האבדה .לפי משל זה ,כשם שברור שאבדה אינה מחפשת אחר בעליה ,כך הגבר מחפש אחר אבדתו ,האישה.
כדאי מאוד לעמת בין שתי תפיסות הזוגיות העולות מן המקורות הללו ,ולבחון איזו מהן משקפת בצורה
קרובה יותר גישות לזוגיות בימינו.
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אהבה התלויה בדבר אינה בת קיימא ,מפני שהיא מבוססת על תועלתיות .אהבת גבר לאישה ,הנובעת
רק מיופיה ,או מערכת יחסים בין חברים ,המבוססת על הנאה כספית ,יבואו לקצן כאשר יאבדו היופי או
העושר.
לעומת זאת ,אהבה שאינה תלויה בהפקת תועלת והנאה מהזולת אלא מבוססת על קירבה נפשית או על
מידותיו הטובות של הזולת עומדת לעד.

¡ª^¨©¥^««¢¡ª

 `ª«©¥¢¡¥ `dc
   ««©¡ `
  `««¡¨`
  ` `©£«¢¡¥ª¥¡¤©¡£
  `¡«£ª¥ ©ª©ª¨©£
  «`
  `¡§`«©¡ ¥¨^££
  `¢§©ª©ª«©©¥©¢¤¢
  `«¨£
  `¨¡¡ª¨©ª««ª
  `¢¡£

L27;B2
«@~^« @~>¨L
  ~ ª
>«} }>yª¥~¡«~z
>~ «Tq }HTl
~ <y«y¨£~ª
 ~  F
¡ `T
 Tl £
 ~~ ~ F
T`z¡ ¡ª
« 
 }
>~ « 
~ ~©~~ ©~§TlyN
@ «`
~ }P
 ¥
   ¡r
^« ¡£
« 
«~ z} x¥
 >}ªy>«F~ 1}>"I
 ~~ y} F
«@~^¨L
>~ « ~  
~ }ª} ¡O
 }
~ £y z
Tq }HTlyªy¨£~ª
 ~  F
T`P
~ Tl £
 ~~ ~ F
@ «`
~ }P
 ¥
}¡  
«©©¡^z© _Y

©ckbi^ ¢¢

 ^©««¡ª©£¥`dd
¡«©©©ª
«©``¨¡q«£¡¡¡£
T©ª££©¨©¥ cgb

ע מ ו

ד 150

אהבה חולפת ואהבה נצחית
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מכאן ש...
 אהבת אם לתינוקה אינה תלויה בדבר
 אהבת האב לבנו אינה תלויה בדבר.
 הנער שנפגש עם "מלכת הכתה" אהבתו תלויה בדבר.
 דנה שיוצאת עם קפטן הנבחרת זוהי אהבה התלויה בדבר.
 יוסף המסרב להיפרד מחברתו ומותר על מולדתו בעבורה זוהי אהבתו אינה תלויה בדבר
 מוטי המבקש מאישתו להתהדר בתכשיטים גם אהבתו תלויה בדבר.

אני ואת
שירו של המשורר המוסלמי מעלה זווית ראייה נוספת לגבי יחסי האוהבים .כאשר האוהב רואה ושומע את
עצמו ,הרי שעדיין אין הוא בשל לאהבה .אהבתו עדיין תלויה בדבר .נדודיו ותפילתו סייעו לו לפנות אליה,
ולשמוט את העיסוק האובססיבי בעצמו .אז אהבתו כבר שלמה ואינה תלויה בדבר .על כן דלתה פתוחה
בפניו ,שכן נוצר המקום להכיל את שניהם.

פרק ארבעה עשר  -ט"ו באב

ע מ ו ד
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ים של אהבה
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סיפור מהחיים על נאמנותם של בני זוג עד מוות הבולטת על רקעה של חברה שכל אחד מחבריה דאג
להצלת עצמו ,ולא שררו בה נאמנות ויושר .אהבתה של לנה שטראוס אינה תלויה בדבר ,שכן היתה נכונה
לוותר על חייה כדי להישאר עם בן זוגה אף במותה.
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נאמנים פצעי אוהב
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«Tª«©¥¢
[Z«ª««ª

כדאי ללמד סיפור זה מיד לאחר סיפור הבור והחולדה .זהו סיפור תשליל לסיפור הבור והחולדה ,הנזכר אף
הוא בסיפורנו .אם בסיפור הבור והחולדה הבחור לא שמר אמונים ,כאן משקיעים שני בני הזוג באופן שווה
באהוביהם .שניהם סועדים את אהוביהם במחלתם ,ושניהם שומרים אמונים זה לזה .העלמה מגיעה אף
לעימות עם בני משפחתה ,ולוויתור על רכוש האב ,ובלבד שלא תפר את שבועת האמונים.
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 .אבמשימה זו מתבקשים התלמידים לחזור אל המקורות שנלמדו בפרק ,ולבחון באמצעותם את האהבה,
כפי שהיא נתפסת בראיית עולמם .כך יוכלו התלמידים לרענן את זיכרון החומר הנלמד ,ועם זאת ליצור
אינטראקציה בין מקומה של האהבה בעולמם לבין תפיסת האהבה במקורות שנלמדו.
 .בהפעלה זו מציעה לערוך סקר ,פעילות האהובה על ידי התלמידים .יש לעזור להם לבנות שאלון המשווה
בין נערים ומבוגרים בראיית האהבה .השאלון מרחיב את המושג אהבה ומאפשר מגוון התייחסויות
כלפיו.
שאלות לדוגמא לשאלון.
האם ,לדעתך ,חובת הבנים והבנות שווה בנקודות הבאות:
 לא לצאת עם בן זוג אחר.
 להיות דיסקרטי ביחסים.
 להזמין את בן הזוג או את בת הזוג לפגישה.
 לשלם לכרטיסי הסרט או הבילוי במסעדה.
 להמשיך בידידות עם ידידים נוספים.
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`«¡©¨¢¡«¡«¥¢

 .גבהפעלה השלישית התלמידים מתבקשים לעצב את דמותו של החג החדש–ישן ט"ו באב .זוהי הזדמנות לבחון
אם ועד כמה מבטא החג ,כפי שהוא מעוצב כיום ,את תפיסתנו לגבי ערכה של האהבה.
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דף הכנה לראש השנה
ויום הכיפורים

קראו את המבוא לפרק שבעמוד  17וענו על השאלות הבאות:

 .אראש השנה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1על אילו פסוקים מהמקרא אנו מתבססים כאשר אנו חוגגים את ראש השנה? צטטו
_________________________________________________________________________________________________
2הסבירו את הביטויים :א .בחודש השביעי ב .מקרא קדש ג .יום תרועה.
_________________________________________________________________________________________________
3מהם הרעיונות והטכסים העומדים במרכזו של החג?
_________________________________________________________________________________________________
4מה תפקידו של דימוי האל לרועה שבני האדם עוברים לפניו כצאן בהקשר לראש השנה?
_________________________________________________________________________________________________
5ציינו מנהגי חג המוכרים לכם ומה הם מסמלים.
_________________________________________________________________________________________________
6ראש השנה נחשב במסורת היהודית כ'יום הדין' מהם הביטויים המעשיים של רעיון זה?
_________________________________________________________________________________________________
7אנו בחרנו ללמוד את ערכי הסליחה והשינוי בחג זה ,האם תוכלו להסביר מדוע?
_________________________________________________________________________________________________

ב .יום הכיפורים
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1מתי חל יום הכיפורים ?
_________________________________________________________________________________________________
2צטטו את הפסוק המקראי שעליו מבוסס יום הכיפורים.
_________________________________________________________________________________________________
3מה הם ציווי החג על פי פסוק זה?
_________________________________________________________________________________________________
4הסבירו (אפשר להיעזר במילון) מה זאת כפרה?
_________________________________________________________________________________________________
5מהיכן נובע רעיון הכפרה ביהדות?
_________________________________________________________________________________________________
6מה הם התנאים לכפרה?
_________________________________________________________________________________________________

7 .7מדוע בקשת הסליחה היא תנאי לכפרה?
_________________________________________________________________________________________________
8 .8מדוע היחסים בין אדם לחברו חשובים כל כך ביום הכיפורים?
_________________________________________________________________________________________________
9 .9יום הכיפורים הוא היום החשוב והקדוש ביותר ביהדות ,נסו לשער מדוע.
_________________________________________________________________________________________________
1010בחרנו ללמוד את ערכי הסליחה והשינוי מאחר והם מרכזיים ביותר בין ערכי יום הכיפורים .חזקו טענה זו בעזרת
ציטוטים מהמקורות.
_________________________________________________________________________________________________
ע מ ו ד
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ע מ ו ד

39

««¥ ª©¨©¥

דף הכנה לחנוכה

קראו את המבוא לפרק שבעמוד  39והשיבו על השאלות הבאות:
1 .1לפניכם שני משפטים:
 חנוכה הוא חג שנקבע בתקופת חז"ל ('מדרבנן'  -משל החכמים) ואינו מוזכר בתנ"ך.
 חנוכה הוא חג שמקורו בתנ"ך ('מדאורייתא'  -מן התורה).
1 .1מחקו את המשפט השגוי .ב .הסבירו מדוע המשפט שבחרתם הוא הנכון.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2 .2ציינו את מנהגי החג המוכרים לכם .האם ידועות לכם הסיבות למנהגי החג?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3 .3מהם האירועים ההיסטוריים שאותם מציינים ימי החנוכה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4 .4איזו משפחה עומדת במרכז אירועי החג ,ומה מאפיין משפחה זו?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5 .5מה היה שיאו של המאבק החשמונאי?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6 .6מהיכן ידועות לנו עלילות החשמונאים?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7 .7מה היו הסיבות הערכיות למרד החשמונאים בסלווקים?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
8 .8איך מסביר התלמוד הבבלי את הסיבות לחג החנוכה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
9 .9במה שונה ההסבר של התלמוד מהסברי ספרי החשמונאים? איזה הסבר אתם נוטים לקבל? נמקו.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1010למי דומה יותר תפיסת החג הציונית :לתפיסת ספרי החשמונאים או לתפיסת התלמוד?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1111האם תוכלו להסביר את ההבדל בין התפיסה הציונית לתפיסה התלמודית.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1212בפרק שלפניכם בחרנו לעסוק בערך הגבורה בהקשר לחנוכה .מהו הקשר בין הערך לבין חג החנוכה?
הסבירו את תשובתכם ,והיעזרו בציטוטים מתוך המבוא לפרק.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ע מ ו ד
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««¥ ª©¨©¥

דף הכנה לעשרה בטבת

קראו את ההסבר בפתיחה לפרק שבעמוד  ,49והשיבו על השאלות הבאות:
מהם ארבעת ימי הצום והאבל שנקבעו בהיסטוריה היהודית ,לציון החורבן והיציאה לגלות? סדרו אותם על–פי לוח השנה ,והסבירו את הסיבה לציון כל מועד.
מועד א :

מועד ב':

מועד ג':

מועד ד':
1 .1מהו הפסוק המקראי ,שעליו מבוסס צום עשירי בטבת?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2 .2הסבירו את המושג 'יום הקדיש הכללי'.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3 .3מדוע נקבע יום הקדיש הכללי?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4 .4איזה מספרי התנ"ך הוא מגילת קינה על חורבן ירושלים?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5 .5מהם ימי בין המצָרים?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6 .6אלו מנהגי אבלות מוכרים לכם? אלו מנהגי זיכרון ידועים לכם? האם חלק ממנהגי הזיכרון הם גם מנהגי אבלות?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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69

««¥ ª©¨©¥

דף הכנה לט"ו בשבט

קראו את ההסבר שבעמוד  ,69והשיבו על השאלות הבאות:
1 .1מה ציין תאריך ט"ו בשבט במקורו?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2 .2על מה הייתה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3 .3הסבירו מהו מעשר.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4 .4מדוע אין נותנים מעשר בגולה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5 .5מהם שבעת המינים?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6 .6כיצד צוין ט"ו בשבט בגולה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7 .7מהי המשמעות שקיבל יום ט"ו בשבט על–ידי מקובלי צפת?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
8 .8מהי המשמעות הציונית של היום?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
9 .9מהי המשמעות החדשה של ט"ו בשבט?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1010מה יכולות להיות הסיבות לשינויי המשמעות הרבים כל כך במועד?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1111אנו בחרנו לעסוק סביב ט"ו בשבט בשימור הסביבה .מדוע לדעתכם בחרנו בערך זה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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««¥ ª©¨©¥

דף הכנה לפורים

קראו את ההסבר שבעמוד  85והשיבו על השאלות הבאות:
1 .1מהו התאריך שבו חוגגים את /מצוין פורים ,ומדוע? הצעה זו היא ברוח דבריי לעיל לגבי הטעות שבכינוי 'חג' לימים טובים
כאלה .לא אמשיך לנדנד עוד בעניין זה ,ואשאיר בינתיים את המלה חג .אם תקבלו את המלצתי  -אפשר להמירה ב'מועד'
לפחות במדריך למורה.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2 .2מהן מצוות החג?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3 .3מהם מנהגי החג?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4 .4האם מוכרים לכם מביתכם מנהגי חג נוספים?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5 .5מהו מקור שם החג ,לפי המגילה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6 .6בידי מי מסור גורל העם במגילת אסתר  -בידי העם או בידי האל?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7 .7האל אינו מופיע במגילה כלל .האם יש קשר בין היעדרו לבין הדיון?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
8 .8בגורל ובמזל?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
9 .9המושג גורל מצוי בסיפור המגילה מספר פעמים .ציינו אותן.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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דף הכנה לפסח

קראו את ההסבר שבעמוד  95והשיבו על השאלות הבאות:
1 .1ציינו את שמות החג השונים.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2 .2צטטו את הפסוק המקראי המתאים לשמו המרכזי של החג.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3 .3הסבירו אלו רעיונות מבוטאים בכל אחד משמות החג.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4 .4מהן ארבע המצוות העיקריות של חג הפסח?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5 .5ציין מספר מנהגים הנהוגים בליל הסדר במשפחתך.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6 .6מה מסמלים המנהגים הבאים :א .ביעור חמץ ב .אכילת מרור ג .אכילת חרוסת ד .ביצה ו .אכילת מצות.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
"7 .7בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"  -בכל דור ודור אנו מצווים לחוש את חווית העבדות
והיציאה ממנה לחירות .נסו להסביר מדוע.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
8 .8האם אפשר ,לדעתכם ,לשחזר את חווית העבדות ואת תחושת החירות? הסבירו.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
9 .9מכל שמותיו של חג הפסח מהו השם בעל המשמעות הרבה ביותר? נמקו את תשובתכם.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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דף הכנה לשבועות

קראו את ההסבר שבעמוד  ,135והשיבו על השאלות הבאות:
1 .1מהם שלושת הרגלים? מה נהגו לעשות בשלושת הרגלים בתקופת המקדש?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2 .2מהם שמותיו של חג השבועות? מהו המקור לכל אחד מהם ,ומה משמעותו של כל שם?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3 .3חג השבועות עבר שינויים רבים מימי קדם ועד לימינו .ציינו את הגלגולים השונים של החג .מהי משמעותו של החג
עבורכם כיום?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
4 .4איזו מגילה קוראים בחג?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
5 .5ספרו בקיצור (עד חמש שורות) את סיפור המגילה.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
6 .6כיצד בא לידי ביטוי ערך החסד במגילת רות? בתשובתכם השתמשו בציטוטים מתוך המגילה.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
7 .7מדוע נקראת ביום מתן תורה מגילה העוסקת בחסד?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
8 .8האם ניתן למצוא במגילת רות ובחוקי הקציר במקרא רמזים לדמות המדינה הרצויה?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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