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דברי מבוא
מושג ה"ברית" של דוד הרטמן ותכנית "בארי"

מושג ה"ברית" הוא מושג מכונן במשנתו של הרב פרופ' דוד הרטמן, מייסד מכון שלום הרטמן, 
שהלך לעולמו בשנה שעברה. הרטמן הרבה לעסוק, בין היתר, בדמותו של אברהם סביב שני 

אירועים – עקדת יצחק והוויכוח של אברהם עם אלוהים בנושא סדום ועמורה.
בלתי  קשה,  אלוהי  צו  יש  מתווכח.  שאינו  פסיבי,  כמאמין  אברהם  מתואר  יצחק  בעקדת 
נתפס, שאותו עליו לקבל, בלא פקפוק. אברהם, לא ניתן להניח אחרת, חשב שאותו צו שהוטל 
עליו – שאב יתבקש לרצוח את בנו הוא - אכן קשה ולא מוסרי, אך הוא מקבל את מרות האל, 

אינו מערער עליה ואינו מתווכח.
לעומת זאת כאשר אלוהים משתף אותו בתכניתו להשמיד את סדום ועמורה, אנחנו מגלים 
ואף  האל  מול  פנים  שמעז  דעתן,  לדיון,  האוניברסליים  המוסריים  ערכיו  את  שמביא  אברהם 
ְך  ע ]...[ ָחִלָלה ָלּ יק ִעם ָרָשׁ ה ַצִדּ ְספֶּ מאתגר את מוסריותו של האל אל מול המעשה: "]...[ ַהַאף ִתּ

ט" )בראשית יח, כג–כה(. ָפּ ל ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעֶשׂה ִמְשׁ ֵפט ָכּ ֲהשֹׁ
בניגוד לפרשנות המסורתית, הרטמן רואה בדיון בין אברהם לאל סביב סדום ועמורה את 
מהות הברית, ולא בקבלה המוחלטת של מרות האל בעקדת יצחק. לטענת הרטמן, ברית באה 
לידי ביטוי בין שני צדדים אשר לשניהם יש אחריות ושניהם יכולים לקיים ביניהם דיון ולאתגר זה 
את זה. רק כאשר אברהם כאדם לוקח אחריות ומעז, והאלוהים מוכן לקבל את האחריות שלוקח 

האדם ומנהל את הדיון על בסיס זה, רק אז נוצרת ומתקיימת הברית.
אני רוצה להמשיל את הדיון הזה למעשה הגדול שאנחנו עושים בתכנית "בארי".

אין ספק שהציבור החילוני ומערכת החינוך הממלכתית ראו ורואים את עצמם לאורך השנים 
כחלק מהעם היהודי והתרבות היהודית, אבל לאורך שנים רבות זו הייתה מערכת יחסים שבה 
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החינוך הממלכתי היה פסיבי. הוא קיבל את המרות של הִממסד הדתי ורכש את 'שירותי היהדות' 
ממנו, וממנו בלבד. התרבות היהודית הייתה עבורו משהו גדול מאוד ומרוחק, ולנו, בוגרי החינוך 
הממלכתי, לא היה שיח משמעותי ִאתה, אלא נותר לנו אך לתת בה מבט משתאה, לעתים אוהד 
ולעתים עוין. כשהיה לנו שיח ִאתה הוא היה בדרך כלל רדוד והתבטא רבות במייצגיה, מבחינתנו 

– 'הדתיים'. לא קיימנו שיח עם הטקסטים, ועם המקורות התרבותיים עצמם.
בשנים האחרונות מתחילים לראות את השינוי, ואנחנו, חברי "תכנית בארי", יחד עם שותפים 
רבים אחרים, מובילים את השינוי. אנחנו מחדשים את הברית בינינו לבין התרבות שלנו. אנחנו 
הופכים להיות אברהם האקטיבי של סיפור סדום ועמורה. אנחנו חוזרים להיות בני דעת ובני בית 
בתרבות שלנו, ולוקחים אחריות על המשמעות שלה בחיינו. אנחנו מוקירים את התרבות אבל גם 
מפתחים עמה דיון, ולעתים דיון נוקב. אנחנו מביאים את העולם שלנו פנימה, כל אחד ועולמו, 
ועומדים מלאי כבוד למולה אבל לא עוד נחותים ממנה. אנחנו מביאים ערכים מוסריים פנימיים 
שלנו לתוך הדיון ומוכנים להתווכח, לשכנע, להשתכנע, לשנות ולהשתנות. הטקסטים היהודיים 
לדורותיהם הם בני השיח שלנו, יחד עם כל מי שמוכן ללמוד אותם יחד אתנו. אנחנו עושים זאת 

בעצמנו עם תלמידינו ועם הקהילות שאנחנו שותפים להן. זו מציאות חדשה!
היום כבר אי אפשר להטיח בציבור את הטענה שיש רק דרך אחת לקיים את השבת, רק דרך 
אחת להתחתן, רק דרך אחת לחגוג בר מצווה ובת מצווה. יש לנו הרבה מה לומר על איך צריכה 
להיראות השבת, ועל כך שיש דרכים רבות לחגוג ולקדש את השבת על בסיס הערכים היהודיים. 
יש דרכים שונות לחגוג ולציין אירועים שונים במעגל החיים היהודיים, על בסיס מסורות, ערכים 

יהודיים וגם חידושים.
"תכנית בארי" במכון הרטמן מובילה מהלך להתחדשות יהודית במערכת החינוך הממלכתית 
ובציבור כולו, דרך עבודה עם צוותים חינוכיים בהכשרות, בכתיבת ספרי לימוד וחומרי למידה, 
בהנחיה בבתי הספר ובשיתופי פעולה עם רשויות מקומיות. אנחנו שמחים להציג את אסופת 
המאמרים הראשונה שהיא פרי עטם של חברי צוות "בארי" המוביל את המהלך, והיא משקפת 

את החשיבה העומדת מאחורי מהלך חשוב זה – "בין השמשות". 

דני אלעזר,
סגן נשיא מכון הרטמן ומנהל "תכנית בארי"


