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דבר העורך
“עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן: פי הארץ ופי 

הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות”

)אבות ה, ו(

ההוא  המופלא  המאמר  אל  לפעם  מפעם  לשוב  טוב  יצירה,  של  מעשה  הדעת  על  כשמעלים 
ממסכת אבות, המזכיר לנו שכור מחצבתן של לא מעט יצירות חשובות אינו משוקע במקום או 
בזמן מסוימים, אלא דווקא במעין מרחב לימינלי שבין המקומות ובין הזמנים – "בין השמשות". 
במקרה הזה המדובר ברשימה מסתורית של נסים, קרי אירועים מופלאים או יצירות אלוהיות 
שפרצו את גבולות המציאות ברגע מכריע. ה"פה", שתמיד נותר סגור, נפתח לפתע ואומר את 
דברו! כלים חדשים נוצרים מתוך הבריאה, דרכם ימצא האדם תקווה וחזון חדשים, ולבסוף – 

תורה המתווכת בין רצון השמים ויכולת הארץ נכתבת ויוצאת אל העולם.
כדי להתחבר לכוחות היוצרים הללו צריך להיות מסוגל להרגיש את זמן הביניים המיוחד 
קבועה,  אחת  "שמש"  אל  "ממוסמר"  להיות  שלא  מסוגל  להיות  כלומר  "בין השמשות".  הקרוי 
אל עוגן הוויה קיים ועומד, שבכוחו לספק תחושה של ביטחון ושפע קיומי, אבל לא פעם עלול 

לשמש כמעצור לתהליכים של יצירה ופריצת דרך.
תכנית  של  כוחה  בארי".  ב"תכנית  ההנחיה  מעשה  את  לדעתי  מלווה  כזה  לימינלי  מקום 
חינוכית כ"תכנית בארי" להיות גורם אפקטיבי בתוך מערכת החינוך תלוי לא מעט ביכולתו של 
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המנחה להימצא תדיר בין שתי "שמשות" גדולות – הדעת והחינוך – ולהיות כוח יוצר המתווך 
ביניהן.

דרך  יהודיים  מקורות  לפרש  היכולת  הדעת  תהא  לענייננו,  ה"דעת".  היא  אחת  שמש 
פרספקטיבות היסטוריות, פילוסופיות, חברתיות ופסיכולוגיות. מנחה "בארי" הוא איש )או אישה( 
אוהב תורה ואוהב לימוד של חכמה ודעת מהסוג הזה. טקסט עתיק נפתח לפרספקטיבות חדשות 
והתודעה מתרחבת, וכעין מעשה של התגלות, הוא מוצא סימני דרך רעננים מתוך משקעי תרבות 

ישנים ועבשים המתחדשים תדיר.
איש "בארי" אוהב הדעת, אינו משוקע כל כולו בעולם הלימוד, אינו מקדיש את כל כולו 
לאהבתו זו, שכן דאגה נוספת יש לו, שמש שנייה המאירה את יומו, היא שמש ה"חינוך". לענייננו, 
החיים  כאחד,  ילדים  ועל  בוגרים  על  תלמידים,  על  הרעיונית  ההשפעה  יכולת  יהא  ה"חינוך" 
במרחב החיים הישראלי, על כל נגזרותיו ושלוחותיו, בבתי הספר ומחוצה להם. שם רבה העבודה 
מנחה  קיימא.  ובנות  יותר  מוסריות  יותר,  בריאות  יותר,  עשירות  תרבותיות  תפיסות  בהקניית 
"בארי" הוא איש )או אישה( שלבו ועיקר דאגתו בעולם החינוך, שם ייעודו ושם הוא מוצא את 

סיפוקו האמיתי.
מצד שני, גם למחויבותו העמוקה לחנך אין הוא יכול להתמסר לחלוטין. לא את כל זמנו 
ומרצו יבלה בחזית המאמץ החינוכי אל מול תלמידי ישראל השוקקים והמגוונים. מדוע? האם 
שהתשובה  לי  נדמה  יותר?  "נוחים"  חיים  לעצמו  שבחר  כיוון  האם  אותנטי?  אדם  שאינו  כיוון 
לכל אלו תהיה לרוב שלילית. הסיבה האמיתית נעוצה דווקא בכך שהלה מרגיש את עצמו נתון 
"בין השמשות". שמש הדעת מאירה לו מכאן, והוא נמשך כולו במיטב כישרונו ומרצו לעסוק 
בלימוד; שמש החינוך מאירה לו מכאן, והוא נמשך כולו במיטב כישרונו ומרצו להשפעה ולעשייה 
החינוכיות. זהו ייצור ביניים, שיכול להשפיע וליצור דווקא בהיותו כזה, המופרה והמוטרד משתי 

השמשות כאחת.
אסופת הכתבים המוגשת כאן מבטאת במידה רבה את מרחב הביניים המיוחד הזה: במאמרים 
מאת אריאל פיקאר ואנוכי ישנו ניסיון לעצב ולנסח את התפיסה התרבותית והפדגוגית שצריכה 
בין המתודה  ליחס  ליבנה מתייחס  יעקב  ישראל. מאמרו של  לעמוד מאחורי העיסוק בתרבות 
יגר, עמית אלון ושולמית  הבית מדרשית לבין מושג ה"משמעת" הכיתתית. מאמריהם של רני 
קיציס עוסקים במקורות ההשראה הרוחניים: 'הלכה ואגדה' של ביאליק, הגותו של א"ד גורדון, 
דמותו של הרב שג"ר כמורה וכאב. חלק אחר של האסופה מוקדש ליצירות וטקסטים מדרשיים 
בן הורקנוס  ר' אליעזר  פרי עטם של מנחים: סיפור מדרשי מאת אסף קרסיק על דמותם של 
ויהושע בן חנניה, פרשנות מדרשית על סיפור תנורו של עכנאי מאת שי בן-טל, הקושרת סיפור 
זה לתיאוריות חדשות של ניהול וייעוץ ארגוני, ושירים מאת סמדר פייל, ניר אשכול, איתי יבין 

ואנוכי, אשר כל אחד מהם מבטא דיאלוג אישי וחי עם המקורות.
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ברצוני להודות לדני אלעזר, מנהל התכנית החינוכית של "בארי", על שאפשר במה ייחודית 
זו; לאריאל פיקאר, מנהל התכנית החינוכית של "בארי", על השותפות המלאה ביוזמה ובמעשה 
העריכה; וכמובן לעמיתיי וחבריי המנחים, על הכתיבה, העידוד והמעורבות. כולי תקווה שאסופה 
זו הנה פתח לאסופות נוספות שבדרך, ומובטחני כי תוכנה יעורר הדים של הפריה רעיונית בקרב 
באבות,  המשנה  ברוח  החינוכיים.  ולאתגריו  ישראל  תרבות  תחום  של  לפיתוחו  השותפים  כל 
אסיים ואומר כי כפי שבארה של מרים, שנבראה בין השמשות, "פתחה את פיה" והרוותה את 
בני ישראל בדרכם במדבר, כך נבקש שמעיינות היצירה הגנוזים באנשי "בארי" יוסיפו לשפוע 

ולהעניק דברים של טעם בעולמה של תרבות ישראל.
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