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דבר העורך
ִמְשנה: סוכה המדובללת, ושִצילתה מרובה מחמתה – כשרה.

גמרא: מאי “מדובללת”? )...( רב תני חדא: סוכה מדובללת, מאי 
מדובללת – מדולדלת )...( ושמואל תני תְרתי: מאי מדובללת – 

מבולבלת.
)סוכה כב ע”א(

א פעם אני שואל את עצמי: האם מפעל ההתחדשות היהודית־ישראלית, ל
ובכללו מפעל תחייתה של הוראת תרבות ישראל בבתי הספר, שכולנו 
עמלים עליו, עומד על קרקע יציבה דיה? האם המבנים החדשים שנוצרו 
יהודית  למחויבות  דיו  רציני  מרחב  מספקים  שנעשות  החדשות  והפעולות 
אותי בדרך  נוגים כאלה מביאים  ולהתחדשות תרבותית בת־קיימא? הרהורים 
כלל לשוב ולהתבונן בעולמם של החכמים, יוצרי מפעל התורה שבעל־פה. מעין 
רמז דרשני לעניין זה ניתן למצוא במשנה מסוימת הנוגעת לחג הסוכות. המשנה 
דנה במעמדה ההלכתי של “סוכה המדובללת, ושצילתה מרובה מחמתה”. על פי 
פשטם של דברים, נראה שכוונת המשנה היא לסוכה שהסכך שלה עושה צל רב 
מדי על ראשם של יושבי הסוכה; מעין הגנת יתר שגורמת לכך שהסוכה תהיה 

דומה מדי לבית.1 המשנה קובעת כי אף על פי כן סוכה זו כשרה.
ומה  דבל”ל,  המרובע:  השורש  משנה  חכמי  ללשון  בא  מנין  יודע  אינני 
רב  ובראשם  גם חכמי הגמרא,  כי  ואולם, דבר אחד בטוח,  הוא מציין.  בדיוק 
ושמואל, לא היו בטוחים בכך. שכן מסיבות שונות, הקשורות במארג ההלכתי 
הנוגע להגדרתה של הסוכה הכשרה, פירש רב כי מדובר כאן דווקא ב”סוכה 
ענייה” ו”מדולדלת”, ההפך ממה שנראה מפשטה של משנה. ואילו שמואל פירש 
כי דברים אמורים בסוכה “מבולבלת” שהסכך שלה אינו אחיד ומסודר דיו, ובו 
האמורה  הסוכה  ושמואל,  רב  שניהם,  לדעת  כלומר,  יורד”.  וקנה  עולה  “קנה 

רחוקה מלהידמות לבית, ואף על פי כן כשרה היא.
אינני מעוניין לברר כאן לפרטיהם ולדקדוקיהם את ההיבטים ההלכתיים 
בסוגיה זו, אלא לנסות ולזהות בה איזה דפוס רעיוני. נראה כי המשנה מאפשרת 

1  על כך אמנם מדבר המשכה של משנה זו: “המעובה כמין בית, אף על פי שאין הכוכבים נראין 
מתוכה – כשרה” )משנה, סוכה ב, ב(.
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כאן גמישות הלכתית לצד אחד )של דמיון הסוכה לבית(, ואילו חכמי הגמרא 
מאפשרים גמישות הלכתית לצד אחר )של אי־דמיון הסוכה לבית(.  

‘בית’ מייצג יציבות בת־קיימא, מבנה, סדר, הגדרת מרחב מדויקת ונוקשה. 
איננה  ומשמעותי,  בה מרחב מקודש  ארעי, התוחמת  דירת  הסוכה, המסמלת 
כדי  בית,  דמוי  להיות  צריך  שלה  המבנה  מנגד,  אך  בית,  כמו  להיות  צריכה 
מסודר  מוגדר,  מרחב  תחושת  של  מסוימת  מידה  לייצג  תוכל  בה  שהשהות 
ובטוח. הכרעת החכמים להכשיר את הסוכה המדובללת, אם מצד פשט המשנה 
ואם מצד דרש הגמרא, מבטאת את האמון בכך שעל אף אי־השלמות של אותה 

הסוכה, תהא אשר תהא, עדיין נוצר בה מרחב המאפשר קדושה ומשמעות.  
זה על מעשה ההוראה שלנו בתרבות ישראל,  ננסה לחשוב בהקשר  אם 
נוכל לומר כי יש בו לא מעט מן החלקיּות. מצד אחד, התכנים שלנו “מדובללים”, 
ישראליים,  דמוקרטיים,  יהודיים,  שונים:  וז’אנרים  שפות  בהקשרים,  עמוסים 
אוניברסליים, דתיים, חילוניים ומסורתיים. האם אין כאן העמסת יתר המבקשת 
לסוכך יתר על המידה על קהל התלמידים שלנו מכל כיווני הרוח? מצד שני, 
לעתים התכנים הללו “מדולדלים”, אינם מעמיקים ועקביים מספיק, בשל הרצון 
וליידד כלפי הכול את התכנים התרבותיים ואת  שלנו להגיע לקהלים רחבים 
באקלקטיות  מאופיינים  “מבולבלים”,  יוצאים  התכנים  לעתים  הלימוד.  חוויית 

רבה ועירוב לא מסודר של תחומים, המייצר תחושה של אי־בהירות. 
והגמרא  צירוף ההכרעה של המשנה  לנו  אומר  ואלו  אלו  על  זאת,  ובכל 

בסוגיה שלנו – כשר!  
ולשיפור  עצמית  לביקורת  בהחלט  וראוי  מושלם,  אינו  שהמעשה  אף 
יהודית  לתרבות  וחשוב  משמעותי  מרחב  לייצר  ביכולתו  להכיר  יש  מתמיד, 
ישראלית בעת הזאת. במיוחד, יש להוקיר את שליחותו המיוחדת להנעת תהליך 
ההתפתחות וההתהוות של המסורת התרבותית שלנו. כלומר, זוהי מעין “דירת 
ארעי” שאינה מושלמת, פעמים מגוננת מדי ופעמים חסרת צורה מובהקת, אך 

את שליחותה היא עושה למען העת הזאת ולמען העתיד.

דבר העורךבין השמשות  
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מכיוונים  ונוגעת  עוסקת  השמשות”  “בין  של  השלישית  הכתבים  אסופת 
שונים בנקודות הללו: במאמר הפותח, איתן כהן פורס אופציה חדשנית להוראת 
תרבות ישראל, ובה קהילת הלומדים יוצרת בשיתוף את הידע התרבותי תוך 
כדי הלימוד. חנה פנחסי מנסה לפענח את המסרים החבויים במשנה הראשונה 
ממסכת ברכות, הצרובה במתח שבין הזיכרון הטראומתי לעיצוב תרבות ההווה. 
אסף קרסיק, חבר להקת ה”ִגמזו בלוז בנד”, מעניק ראיון מיוחד ל’בין השמשות’, 
על הבלוז כמדרש ועל הימצאות בתוך ומעבר ל”קו העירוב” המבדיל בין שייך 
עם  המתמודדים  שונים  “טיפוסים”  ארבעה  מאופיינים  משלי  במאמר  ל’אחר’. 
של  האפשרות  ונבחנת  חופשית,  וחשיבה  דתי  מיתוס  שבין  המודרני  המתח 
אינטגרציה ביניהם. שולמית קיציס, חוקרת במאמרה את המתח הקיים בנו בין 
הישארות בבית ליציאה למסע, מתח שיש בו היבטים פסיכולוגיים ופואטיים. 
יורם גלילי, סמדר פייל וחיה סדן, מביאים משירתם האישית והפרשנית. ולבסוף, 
שירן זהרוני, מתאר תמונה חיה של מקרה הוראה, שבו מתערבבים לחלוטין ‘עד 

דלא ידע’ תוכני הלימוד וההווה האקטואלי.             

אנו תקווה כי תגלו עניין ומשמעות בכתבים המוגשים לכם בזאת. ובעיקר, 
שיהוו הם חומר מפרה למאגרי המחשבה הרוחשים תחת מעשה ההתחדשות 

היהודי־ישראלי, בעולם החינוך ובמרחב הציבורי והפרטי.

אילון אידלשטיין
קיץ תשע”ו 
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