
ודברת בם
www.gesher-mazkeret-batya.org.il

גיליון מס’   152     י”ד בחשון תשע”א    22 באוקטובר 2010

  וירא  בראשית יח, א-כב, כדפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

פרשת וירא כוללת סיפורים רבים הקשורים 
מתאר  הראשון  הסיפור  אבינו.  לאברהם 
את אברהם מכניס האורחים המתבשר על 
הולדת בנו. בסיפור השני מסופר על הערים 
בזכות  לוט  של  והצלתו  ועמורה  סדום 
שרה  יורדים  הפרשה  בהמשך  אברהם. 
בנם  נולד  מכן  ולאחר  למצרים  ואברהם 
יצחק. ישמעאל בנו של אברהם מגורש עם 
הקורבן  את  מהווה  יצחק  השני  ובנו  אמו, 
בסיפור  נעסוק  הפעם  העקדה.  בסיפור 

קצת מורכב – הפיכת סדום ועמורה.

המלאכים  מגיעים  לוט  של  עירו  לסדום 
בתחילת  אברהם  אצל  שביקרו  לאחר 
הפרשה. לוט, בדומה לאברהם מכניס את 
למד  שאולי  כפי  אדיבה,  בצורה  האורחים 
של  לנורמה  בניגוד  אך  דודו,  מאברהם 
מעשהו  על  השומעים  העיר  בני  עירו.  בני 
מנת  על  ביתו  סביב  מתקבצים  החריג 
לפגוע באורחים. לוט מנסה להגן על אורחיו 
ניצלות  הן  אך   בבנותיו,  פגיעה  במחיר 
שמכים  המלאכים  של  התערבות  בזכות 
בסנוורים את כל בני העיר מקטן ועד גדול 
)גם כאן יש דמיון מסוים לאברהם ולסיפור 
התערבות  ידי  על  הנמנעת  בנו  עקדת 

אלוהית ברגע האחרון(. 
דיברנו על  ב-2  במפגש עם תלמידי כתה 
"ֶחְברת  של  המשמעות  על  ועמורה,  סדום 
חברה  בתוך  הפרט  של  מקומו  ועל  רשע" 

כזו. 

של  קבוצה  הופך  מה  לברר:  ניסינו 
אנשים לקבוצה רעה?

ניצן: למשל שמישהו מעצבן ואז כולם, כל 

הקבוצה רעה לילד שמעצבן אותם. 
טוב  לא  משהו  עושה  הקבוצה  שכל  יעל: 

למורה או למי שארגן את הקבוצה. 
השולחן  באמצע  משהו  שם  מישהו  רותם: 

ומתווכחים למי זה שייך. 
שגיב: יש גם מקרה שמתנהגים רע למישהו 

שעושה טוב. 

הסברנו שניתן להצביע על מדרג של רוע: 
לא  שמתנהג  אדם  כלפי  שנעשה  רע  יש 
אבל  שווים  בין  שנעשה  עוול  יש  כשורה, 
עוול  עשיית  של  מאוד  נמוכה  דרגה  יש 
דרכם  זוהי   – שצריך  כמו  המתנהג  לאדם 
להעניש  שמנסה  חברה  סדום,  אנשי  של 
האורחים(  מכניס  )לוט  טוב  העושים  את 
ונמנעת מלהוקיע מקרבה את העושה רע. 
מאפיין נוסף של סדום כ"חברה רעה", הוא 
קיום רשע לא רק באופן פרטי אלא רשע 
ההתקבצות  מעידה  כך  על  ומאורגן,  כולל 
ביתו של  המפורטת של אנשי העיר סביב 
ַעל  ָנַסּבּו  ְסֹדם  ַאְנֵׁשי  ָהִעיר  "...ְוַאְנֵׁשי  לוט:  
ַהַּבִית ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ָּכל ָהָעם ִמָּקֶצה " )יט 4(

שאלנו: איך אמור להתנהג אדם בתוך 
חברה שמבצעת עוולות-רוע?

לשחק  רוצה  לא  שאני  להגיד  נגה: אפשר 
איתם ורק אם הם יתנהגו יפה אני אשתתף. 

להתעקש וללכת לחפש חברים אחרים. 
חבר  אהיה  לא  שאני  אומר  אני  ליאור: 
אני  אחרים שאיתם  לחברים  והולך  שלהם 

יכול לשחק. אני מוצא חברה יותר טובה.
אביב: אני בחברה כזו לא הייתי מתייחסת 

לאנשים הרעים.
עומרי: אני הייתי מתעלם והולך, ואז אחרי 

כמה זמן הם מתחננים שתהיה חבר שלהם. 
ואם  באלימות,  ולא  יפה  אתנהג  אני  יואב: 

מישהו יעשה משהו רע אני אקרא למורה. 

כלפי  הפרט  של  האישית  באחריות  דנו 
לטובתו  דואג  רק  לא  הוא  כיצד  החברה, 
האישית, אלא מגלה אחריות כלפי החלשים 
ראינו  בתיקונה.  מאמץ  ומשקיע  בחברה 
שלוט פעל בשונה מבני עירו וניצל, גם נח 
אלוהים  בעיני  חן  מצא  פרשות  שתי  לפני 
וניצל מהמבול. בשני המקרים ההצלה היא 
הקרובה,  ומשפחתו  אדם  של  נקודתית, 
בִהּבדלות  כרוכה  וכליון של הכלל. ההצלה 
כפי שמובא בפרשתנו: "... ִהָּמֵלט ַעל ַנְפֶׁשָך, 
נדרש  לוט   .)17 )יט  ַאֲחֶריך"  ַּתִּביט  ַאל 
להתנתק מעירו לא רק בממד הפיזי אלא 
גם בחיבור הרגשי והחברתי. חשבו – האם 
ההשמדה  את  למנוע  יכול  היה  הפרט 
הכוללת )האם יש גבול לאחריות האישית(? 
מה  כזו?  השמדה  נדרשת  מקרים  באיזו 
מלמדת השמדה כזו על החברה, אך גם על 

המנהיג? 

אלוהים  שבו  מקרה  על  למדנו  בסיפורנו 
ובוחר  הכלים"  את  "לשבור  מחליט 
בהשמדה כללית. עם זאת אנו רואים הצלה 
עלינו  שונה.  בדרך  שהתנהגו  פרטים  של 
כלפי  שלנו  האחריות  מהי  ולבחון  לנסות 
דואגים  אנו  וכיצד  חיים  אנו  שבה  החברה 
לא רק להצלתנו הפרטית אלא גם לתיקון 

החברה. 

שרי דרור

"קנאות פירושה להכפיל את מאמציך כאשר שכחת את מטרתך" ג'ורג' סנטיאנה
1995 < בי"ב חשוון תשנ"ה נרצח ראש הממשלה יצחק רבין. 

מה אירע לנו כחברה ב-16 השנים האחרונות? דווקא נבואות הזעם על מלחמת אחים התבדו. נראה כאילו עם ישראל ובפרט הימין הדתי הבין 
שעליו להיזהר. ההתנתקות הטראומתית מגוש קטיף עברה ללא שפיכות דמים. להיפך, גורמים מסוימים בחברה הישראלית נענו לאתגר והחלו 

בפעילות לגישור על הפערים. הקמת העמותה שלנו היא חלק מאותה תגובה.
אולם ישנה תופעה אחרת, שאותה אני מייחס לרצח ולשורת הטראומות שניחתו על החברה הישראלית, ושבעקבותיהם מגיבה החברה כנפגע פוסט 
טראומה אמיתי. אווירת אדישות אופפת את החברה הישראלית, בעיקר החילונית. שוב אי אפשר להוציא המונים לרחובות, בוודאי לא למען מטרה 
פוליטית. בהפגנה מול הכנסת בעקבות דו"ח ועדת וינוגרד נכחו מאות בודדות של אנשים – וזאת לעומת עשרות אלפים בעצרת לפני 16 שנה. אין 
כבר שום מחאה אמיתית, הכל מתנהל רק בתקשורת באמצעות יחצנים. בעיניי זו סכנה אמיתית לדמוקרטיה, יותר אפילו מרצח ראש ממשלה. ואולי 

בעקיפין, זו הייתה מטרתו של יגאל עמיר – לגרום לכך שקיצוניים נחושים יוכלו להשפיע ולכוון אירועים הרבה יותר מאשר רוב דומם ואדיש.
ישי להמן



מדרש וירא

מעקדת יצחק לרצח יצחק - הקוטביות של המוסר היהודי

היהודית  לאורך ההיסטוריה 
וקבוצות  בודדים  קמו 
קיצוניים  למעשים  שקראו 
והביאו  דתית  קנאות  מתוך 
על העם היהודי רק אסונות. 

שיום  נהר  אנדרה  פרופ'  ורבי  מורי  )לזכר 
רוה"מ  של  הרצחו  ביום  חל  שלו  הזיכרון 

יצחק רבין ז"ל(
ריתקה  תמיד  אבינו  אברהם  של  דמותו 
אותו  הסובבים  והסיפורים  דמותו  אותי. 
עבור  רק  לא  מיוחדת  משמעות  בעלי  הם 
האמונות  שלוש  עבור  אלא  היהדות, 
המסרים  מזאת,  יתרה  המונותאיסטיות. 
משמעות  בעלי  הם  אברהם  מסיפורי 
מלמד  אברהם  אוניברסלית.  הומניסטית 
אותנו ערכים של סובלנות, רחמנות, הכנסת 
אורחים, עזרה לזולת ועוד. הוא מהווה סמל 
של  האב-טיפוס  הוא  חברתי.  לאקטיביזם 
סיפור  של  מקומו  מה  הפעיל.  ההומניסט 
עקדת יצחק באתוס זה? איך הוא משתלב 
עם הערכים הנעלים המיוחסים לאברהם? 

מה סיפור זה בא ללמד אותנו?
על אברהם  הסיפורים  כל הפרשה,  לאורך 
הפרשה  בתחילת  לשיא.  משיא  מתקדמים 
שלו.  האורחים  מהכנסת  מתרשמים  אנו 
מברית  כואב  אוהלו,  בפתח  יושב  אברהם 
מחכה  רק  המופלג,  בגילו  שעבר  המילה 
דבר  שאין  ברור  אורחים.  לו  שיזדמנו 
שלושת  את  מראות  יותר  אותו  שמשמח 
יודע  אינו  הוא  ממרחק.  אפילו  האנשים 
"מלאכים".  שהם  לא  בוודאי  דבר,  עליהם 
ישמחו  אלו  אורח  שעוברי  משוכנע  הוא 
לעצור, להתרענן ולשתות או לאכול משהו. 
לקראתם  ורץ  קם  אברהם  מצבו,  למרות 
ללא  וטורח  הוא מתרוצץ  לביתו.  להזמינם 
והולכים  קמים  שהם  עד  בשבילם.  הפסק 
אותם  מלווה  כשאברהם  סדום  לכיוון 

לדרכם.
בין  לדיאלוג  עובר  המקראי  המספר  מיד 
באנתרופומורפיה  אברהם.  לבין  האל 
המקראי  המספר  מיחס  ברורה  )האנשה( 
ֲאִני  "ַהְמַכֶּסה   – עצמו  עם  מונולוג  לאל 
ומחליט   – ֹעֶׂשה?"  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ֵמַאְבָרָהם, 
סדום  את  למחוק  בתכניותיו  אותו  לשתף 
ועמורה מעל פני האדמה. גם כאן אברהם 
כוונת  את  מבין  הוא  בשקט,  יושב  אינו 
לו במפורש  נאמרת  עוד לפני שהיא  האל 
ַאְבָרָהם,  "ַוִּיַּגׁש   – לאל  פונה  מיוזמתו  והוא 
בין  נפלא  דיאלוג  מתפתח  כאן  ַוֹּיאַמר..." 
יכול לקבל את  אדם לבוראו. אברהם אינו 
יעשה מעשה כה  האפשרות שבורא עולם 
קיצוני. הוא מתווכח ומנמק, הוא אינו מרפה 
משמיע  החוצפה  גבול  על  לפעמים  ואף 
דברי תוכחה כלפי האל. "ָחִלָלה ָּלְך ֲהֹׁשֵפט 
כאשר  רק  ִמְׁשָּפט".  ַיֲעֶׂשה  ֹלא  ָּכל-ָהָאֶרץ, 
נגמרים לו הטיעונים שב אברהם למקומו. 
האל ממתין לסיום טיעונים אלו ואינו מסיים 
ִּכָּלה,  ַּכֲאֶׁשר  ה'  "ַוֵּיֶלְך  כן.  לפני  הדיון  את 

ְלַדֵּבר ֶאל-ַאְבָרָהם..." 
בכל הסיפורים האלו אברהם הוא המוביל. 
הוא  אותו.  להוביל  לאירועים  נותן  לא  הוא 

הוא   – להשפיע  להזדמנויות  מחכה  אינו 
יוצר אותם ונכנס בהם במלוא כוחו ומרצו. 
כך גם האל מתייחס אליו – "התהלך לפני 
והיה תמים". נח לעומתו נראה פסיבי ומובל 

– " את האלוקים התהלך נח".
במערכת  השיא  בא  העקדה  סיפור  עם 
אברהם  אברהם.  לבין  האל  בין  היחסים 
מקבל את הצו הנורא. אך האם התנהגותו 
עדיין מתאפיינת באותה אקטיביות ויוזמה? 
 – יחידך  את   – בנך  את  "קח  שלא.  נדמה 
כאילו  אברהם  יצחק..."  את   – אהבת  אשר 
ולפרט  לדייק  מהאל  ודורש  מבין  אינו 
אינו  מצדו  האל  דרישתו.  את  במלואו 
ליוזמה.  או  לפרשנות  מקום  שום  משאיר 

של  התנהגותו 
לאורך  אברהם 
הסיפור  כל 
היא  מתחילתו, 
התנהגות פסיבית. 
של  התנהלותו 
אברהם לעבר הר 
מסופרת  המוריה 
איטי.  כתהליך 
 – הולך  אברהם 

– שלושה  לו  קופצת  איננה  הדרך  רץ.  לא 
והדו- ימים עד הר המוריה. גם התנהלותו 
שיח עם יצחק לקראת העקדה היא איטית, 
השאלה  עם  התמודדות  נטולת  פסיבית. 
יתכן?!  איך   – באוויר  המרחפת  האמיתית 
הנורא  את  לעכב  כביכול  מנסה  אברהם 
אוהב,  כך  כל  שהוא  לאל  לתת  מכול, 
אך  להתחרט  הזדמנות  אחרי  הזדמנות 
הצו  את  לשנות  אקטיבי  דבר  עושה  אינו 
האלוקי. אין אנו יכולים לתאר לעצמנו מה 
הוא מרים  הנורא שבו  עובר בראשו ברגע 
את המאכלת מעל בנו ואין שינוי בצו האל... 
הזמן ודאי עצר מלכת באותו הרגע. וברגע 
נורא זה המלאך עוצר את ידו של אברהם. 
אברהם מבין שאכן צדק, והאל אינו מסוגל 
לדרוש דרישה כזאת מהאדם. כאן, בנקודה 
איל  ומחפש  פעיל  להיות  חוזר  אברהם  זו 

להקריב במקום בנו, לאות תודה. 
המסר של אברהם הוא – צדקתי, אין האל 
אדם  על  לצוות  מסוגל  בו  מאמין  שאני 
לפגוע באדם אחר מתוך קנאות דתית. אין 
הדת היהודית הנוסדת דרך אברהם העברי 
דתית  שקנאות  הרעיון  את  לסבול  יכולה 
תדרוש פגיעה בזולת, זה אינו רצון האל. אך 
המסר הכללי הוא גם שאין מקום לפסיביות 
חובה  ואף  יכולת  לאדם  האל.  רצון  מול 
להרהר על דברי האל אם הוא מרגיש שהם 
)האוניברסליים  המוסר  ערכי  את  סותרים 
או שלו(. אלוקים אולי אפילו מצפה לזאת 
)והרהורים(  עוררין  ללא  פסיביות  מאיתנו. 
מול דברי האל מובילה רק למעשי קנאות 
אנוש  בבני  כשמדובר  שכן  כל  לא  דתית. 

בן  מפיהם.  יוצאים  האל  דברי  כי  הטוענים 
קם  רבין  יצחק  רוה"מ  את  שרצח  הבליעל 
מתוך הפסיביות שהפגנו כולנו מול "נושאי 

דבר האל" לכאורה.
בודדים  קמו  היהודית  ההיסטוריה  לאורך 
מתוך  קיצוניים  למעשים  שקראו  וקבוצות 
אמונה שהאל  מתוך  זה  אם  דתית.  קנאות 
אשר  רבנים  דרך  או  ישירות  אליהם  דיבר 
אלו   – פיהם  דרך  מדבר  האל  כי  חשבו 
הביאו על העם היהודי רק אסונות. אברהם 
אומר לנו – הייתי שם, עמדתי בניסיון כדי 
ואנו  בכך.  ספק  עוד  יהיה  לא  שלעולם 
הקטבים  שני  בין  ננוע  לעולם  היהודים 
והמוסר  אחד  מצד  האל  דברי  הללו, 
האוניברסאלי  ההומניסטי 
לחיות  לדעת  האחר.  מהצד 
אחת  בכפיפה  שניהם  עם 
מבלי להתפשר ביניהם – זהו 

המוסר היהודי.
אלי רבל

י"ב  בפורום  חבר  רבל  אלי 
בחשוון, שהוקם ב-2007 על ידי 
אישים  ציונים-דתיים,  ארגונים 
לעודד  כדי  הפוליטית,  הקשת  מכלל  ופעילים 
הארץ שקדמה  ודרך  הפתיחות  הסובלנות,  את 

http://www.12heshvan.org/ .לתורה

היום".  כחום  האוהל  פתח  יושב  "והוא 
בלא  ימים  שני  אברהם  ששהה  כיוון 
סבורים  שמא  אמר:  אורחים  הכנסת 
האורחים שהם מצערים אותי? מיד יצא 

וישב על הפתח. )מדרש הגדול(
 

אברהם אבינו נחרת בזיכרון הקולקטיבי 
הכנסת  של  המובהקת  כדוגמה  היהודי 
הסוד:  טמון  זה  ובמדרש  אורחים, 
לקנון  נכנסו  התנ”כיות  הדמויות 
בעיני  מצטיירות  שהן  כפי  היהודי 
שהן  כפי  מאשר  יותר  המדרש  בעלי 
כאילו  בתנ”ך.  מקריאה  מצטיירות 
אברהם  של  הממשי-היסטורי  שהקיום 
המדרשית,  מדמותו  פחות  הרבה  חשוב 
על  גם  עת,  בכל  האורחים  מכניסת 
תכונת  האישית. הדגשת  נוחיותו  חשבון 
היא  אם  בין  בתורה,  דמות  של  אופי 
תלווה  לאו,  אם  ובין  מפורשות  כתובה 
עשויה  היא  המדרש;  לאורך  אותנו 
היהודי  היחס  הבנת  את  להעמיק 

לאישיּויֹות של האבות המייסדים.

בן לנדאו

Administrator
Pencil



קצת תרבות
סדום ועמורה - כאן ועכשיו

או  האל,  יזכור  אז 
כוחות הטבע, המדע 
הלא- עבור  והאדם, 

שבינינו,  מאמינים 
תקויים הברית וכדור 

הארץ יתקרר...

כולנו "לוחמים ירוקים"
מעל  מרחפת  איומה  השמדה  סכנת 
ומעטים המודעים לכך ופועלים לסכל את 
של  חזיונות  עולות,  הטמפרטורות  הגזרה. 

אש וגופרית, של תוהו ובוהו 
כדור  על  לנחות  העומדים 
הארץ... ומתחיל משא ומתן:  
את  לצמצם  נתחייב  ...ואם 
הוצאותינו, נפסיק את אורח 
 – והבזבזני  הצרכני  חיינו 
הגזרה?  תדחה  אז  האם 
למחזר  שנתחייב  נגיד  או 
תמיד, כל פריט ופריט יופרד 
המיחזור  למעגל  ויוכנס 

בהנחה  הקץ?  לדחיית  יספיק  זה  האם   –
שחלק מאוכלוסיית העולם לא יהיה מסוגל 
לשנות את אורח חייו ומטעמי נוחות יעדיף 
יתחייבו  אלה  אולי  לפח",  לזרוק  "סתם 
לנטוש את רכביהם זוללי הדלק, כל המיני-
וואנים יושמדו וניסע רק ברכבים חשמליים, 
קטנים, "ידידותיים לסביבה"... האם זה יציל 
את העולם? ואם, ואם... ואם רוב רובם של 
יתכחש  יישמע,  לא  הארץ  כדור  תושבי 
ולא  חושיו  כל  דרך  לו  המוצגות  לעובדות 
יחד  יושמדו  מדוע  חייו,  באורח  דבר  ישנה 
עימם המעטים הגיבורים, "לוחמי הסביבה", 
"נביאי האפוקליפסה האקולוגית"? לא חבל 
ועשו  מתניים  ששינסו  שהתריעו,  אלה  על 

הכחולה- הפלנטה  את  להציל  כדי  הכול 
נטשו  הוצאות,  מיחזרו, צמצמו  ירוקה? הם 
לעבוד  כדי  מרוחקים  עבודה  מקומות 
אופניים  על  רכיבה  או  הליכה  במרחק 
הצביעו  מגוריהם,  ממקום 
לפוליטיקאים  רק  בבחירות 
"הירוקה".  לאג'נדה  המחוייבים 
של  חיים  אורח  ניהלו  לסיכום, 
סביבתית  מודעות  עם  קיימות 
מקסימלית.  לא חבל עליהם?! 
כל  עם  יחד  יושמדו  מדוע 

השאר?

בעבור  אשחית  לא  "...ויאמר 
העשרה!"  )בראשית יח, לב(

ענן"  "ענני  שבין  זה  יקרה,  שבאמת  מה 
נראתה  הארץ  "על  המתקרבת,  הסופה 
כוחות  )או  האל  יזכור  ואז  בענן"  הקשת 
הטבע, המדע והאדם, עבור הלא-מאמינים 
שבינינו( – ותקויים הברית שבין הנשגב לבין 
"כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים 
ט(.  )בראשית  בשר..."  כל  לשחת  למבול 
באורח נס כלשהו )או במילים אחרות, כולנו 
כדור  האסון(  במניעת  ונשתתף  נשתפר 
או  דור  בעוד  חזרה  יתחיל להתקרר  הארץ 
פחות ויישאר לילדינו, לנכדינו ולנינינו היכן 

.HAPPY END .לחיות
ירון נשר

המלצה לספר
עשה לבך חדרי חדרים 

מאת דוד הרטמן, הוצאת עם עובד.

ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  הדת, 
מצוירת  אינה  התקשורת,  באמצעי 
בצבעים עדינים. המונופול של הממסד 
לנשים,  היחס  בישראל,  האורתודוקסי 
ביהדות,  אחרים  לזרמים  ללא-יהודים, 
זה  כל   – ארוכה(  עוד  )והרשימה  לגרים 
בתור  נעימות.  לא  תחושות  בי  מותיר 
יכול  לא  אני  לשעבר(,  )חילוני  חל"ש 
הדתיות  ולתרץ את  דפנה  זרי  על  לנוח 
דתית.  למשפחה  שנולדתי  בכך  שלי, 
דתיים  חיים  לחיות  שלי  המוטיבציה 
דורש  שכאלה,  לחיים  ילדיי  את  ולחנך 
באמצעי  שמשודר  מזה  שונה  מודל 
המרכזיות  הדמויות  אחת  התקשורת. 
האחרונות  בשנים  עליי  שהשפיעו 
לקשת,  בדומה  הרטמן.  דוד  הרב  הוא 
או  בחילוניות  רואה  איננו  הרטמן 
כי  מבין  הוא  ריקה".  "עגלה  במודרנה 
בתוכן  מכילות  והחילוניות  המודרנה 
איתנות.  ואמונות  עמוקים  ערכים 
יהודים  של  שהמשיכה  מבין  גם  הוא 
איננה  חילוניים  ולערכים  למודרנה 
מפיתויים.  או  מחולשה  בהכרח  נובעת 
את  מפנה  שאיננה  דתיות  מייצג  הוא 
ולסביבה החילונית, אלא  גבה למודרנה 
מנסה להתמודד עם האתגר של להיות 
יהודי שהוא חלק מעולם מודרני-חילוני. 
הרטמן טוען כי השאלה היסודית איננה 
של  קיומה  "מדוע  אלא  יהודי?"  "מיהו 
אורתודוקסית,  רשמית  ראשית  רבנות 
כרוחניות  נחשב  מה  ומגדירה  השולטת 
דתית  גישה  היא  לגיטימית,  יהודית 
היהודי?"  העם  עבור  כל-כך  מוטעית 
הוא  חדרים  חדרי  לבך  עשה  הספר 
המאמרים  ושמות  מאמרים,  אסופת 
הרטמן:  את  שמעסיק  מה  על  מעידים 
"זיכרון  פרשנית",  כמסורת  "היהדות 
למשבר  מסורתית  תגובה  וערכים: 
המשפחה המודרנית", "תורה וחילוניות", 
פתוח  "מכתב  הדתי",  הגיוון  את  "לחוג 
והמשכיות  "ציונות  רפורמי",  לרב 
בשלהי  סיני  או  "אושוויץ  היהדות", 
של  האתגר  ועוד...  לבנון"  מלחמת 
הבאה:  בציטטה  היטב  מובא  זה  ספר 
באחריות  נושאים  שאנחנו  יודעים  "אנו 
להפיכת  דרכים  גילוי  של  ובאתגר 
חילוני."  בעולם  חיה  לאופציה  היהדות 

הספר מומלץ בחום. 

אביאור ביירון

חברים  של  קבוצה  תש”ע,  שעברה,  בשנה 
מזכרת  תושבי  כמה  ועוד  קשת  מקהילת 
שנקרא  בקורס  השתתפו  נוספים  בתיה 
אותם  להכשיר  שנועד  קורס   – ליב”ה 
כלים  להם  ולתת  מדרש  בתי  של  כמנחים 
להתחיל “להריץ” מסלולים של בתי מדרש, 
מקום  בכל  או  בעבודה  אם  בקהילה,  אם 
שמעתם,  לא  עוד  אם  שראוי.   שיחשבו 
על  בם,  ודברת  של  זה  גיליון  פרסום  עד 
המסלולים של בתי מדרש שיועברו בשנה 
הקרובה, בוודאי תשמעו בקרוב. הראשונים 

הם: 
שירה – מנחה גלית כספי-כהן החל מסוף 
4 מפגשים,  )סה”כ  הנוכחי  אוקטובר  חודש 
בהפרש של שבועיים, בבית משפחת כספי(  
ושגיא  ליאת  שינחו   – ואתיקה  רפואה 
נובמבר  חודש  מאמצע  ויתחיל  יוספסברג 

)אחת לחודש בבית ספר קשת(
מחדש  יתחילו  נוספים  מסלולים  שני 

בחודשים דצמבר וינואר – 
מוסיקה  של  נגינה  סגנונות  ניתוח 

קלאסית בהנחייתו של אביאור ביירון 
הקולנוע  בראי  קונפליקטים  ופתרון 

בהנחייתו של טל גנוסר. 
קריאה  מסלול  יתחדש  מאוד  בקרוב 

ידין,  אריאל  של  בהנחייתו  בתנ”ך  יחפה 
ספר  של  רציפה  בקריאה  לשבוע  אחת 

מהתנ”ך, ללא פרשנים. 
חד-פעמיים  מפגשים  יהיו  השנה  במהלך 
של בית מדרש ציונות לציון ימים מיוחדים 
ההכרה  יום  בנובמבר,  כ”ט  למשל  בשנה, 

במדינה מטעם האו”ם.
אלה  הקהילה,  חברי  כל  את  מזמינים  אנו 
שהשתתפו במסלולים בשנים עברו, כאלה 
מטעמים  בעבר  להשתתף  הצליחו  שלא 
לקהילה  חדשים שהצטרפו  וחברים  שונים 
– בואו לבתי המדרש. מובטח לכם שתיהנו 
כפי שעולמנו המנחים  יתעשר  ושעולמכם 
הפעילה.  השתתפותכם  בזכות  יתעשר, 
המדרש  לכך שבתי  לדאוג  אנו משתדלים 
יהיה קל  כך  ג’ בשבוע,  בימי  יועברו תמיד 
לזכור במהלך השנה מתי מתקיים ערב בית 

המדרש שלכם. 
חלק  לפתוח  רוצים  אנו  השנה  כמו-כן, 
מהמסלולים לתושבי מזכרת בתיה שאינם 
יש לכם חברים  – אז אם  חברים בקהילה 
אחר  עקבו  שמתעניינים,  המקום  תושבי 
הפרסומים על בתי המדרש במייל, באתר 

הקהילה וברחבי המועצה.
ירון נשר

מסלולי בית מדרש לשנת תשע”א – ראו הוזמנתם



פרשה בבועה

1234

5678

ה”א, תלמידת בית ספר קשת

בכנס  "מרקם",  נושא הפאנל של  היה  זה 
המועד  בחול  שהתרחש  ה-14  הקהל 
סוכות במכללת ספיר. אם להיות דמגוגיים, 

נחמ...  נח...  נ...  בשיטת 
יורד,  בסדר  אבל  נחמן... 
האם   – לשאול  ניתן 
אותנו?  רוצה  אלוקים 
רוצה?  אלוקים  האם 

האם אלוקים?... 
שאלת  את  לנטרל  כדי 
הייתי  אלוקים...?"  "האם 
האם  לשאול:  מציע 
העם היהודי רוצה אותנו 

מעורבים? על שאלה כזו לא מערערים. 
יותר  שאלה  הוצבה  הפאנל  חברי  בפני 
זקוקה  מעורבת  קהילה  האם   – ארצית 

להנהגה רוחנית?
מהי  לשאלה  הדוברים  התייחסו  תחילה 
)רב  יהי-שלום  אורן  הרב  רוחנית.  הנהגה 
חילוני( דיבר על תהליך של "חילון" שעובר 
העולם המודרני. האדם עומד במרכזו ולא 

דמות "אלוקית" חיצונית, ולצד השכלתנות 
בין  פער  התהליך  ִעמו  מביא  והקדמה 
בבירור  הצורך  לבין  החילונית  השגרה 
כבסיס  התרבות  גיבוש  עמדות, 
לקהילה ויצירת מערכת סמלים 
וטקסים המבוססים על אמונות, 
של  מקומה  תרבותי.  כבסיס 
בהובלת  הוא  הרוחנית  ההנהגה 
התהליך הנ"ל. הרב דני סגל )רב 
אחריות  על  דיבר  אלון(  הישוב 
הלכתית לצד אחריות חברתית-
להכריע,  הצורך  ועל  קהילתית 
כמו גם לייצר מפגשים וטקסים 

בעלי תוכן רלוונטי לקהילה.
של  מקומו  שאלת  עלתה  זו  נקודה  מתוך 
כאן  מעורבת.  בקהילה  רוחני  מנהיג  רב/ 
של  קשת  הפאנל,  חברי  בקרב  עלתה, 
שיוכל  באדם  מהצורך  החל  התייחסויות. 
רוחנית  מבחינה  חילונית  קהילה  להעצים 
של  מקומו  ועד  יהי-שלום(,  אורן  )הרב 
בנושאים  בקהילה  מרכזית  כדמות  הרב 

)אבלות,  לכולם  הנוגעים  הלכתיים 
נישואין...( וגם בנושאים חברתיים )הרב דני 
כגורם  נתפס  הרב  גיסא  מחד  אלון(.  סגל, 
של  בפרקטיקות  קטנוני  עיסוק  המוביל 
קהילתיים-טקסיים-הלכתיים  חיים  ניהול 
ובאופן  מהותיות  משאלות  התרחקות  תוך 
מציאות  אפשרות  מכלל  לחלוטין  המוציא 
יחד- קהילת  )אלון,  רוחנית  הנהגה  של 
הקיים  במצב  גיסא  ומאידך  מודיעין(. 
לנהל  יותר  וקל  יותר  נכון  כי  היא  התפיסה 
מנהיגות  עם  אלא  אחד,  רועה  ללא  עדר 
הצוותים  וועדים.  או  בוועדות  משותפת 
הללו לומדים לקבל החלטות ביחד, ומובילי 
החיים  על  אחריות  לוקחים  הצוותים 
הפסקנות  של  הלוקסוס  ללא  המשותפים 
ההחלטית של מנהיג רוחני )אפרת רוזנברג-

שפירא, מזכרת בתיה(.
מעורבים?  אותנו  רוצה  אלוקים  האם  אז, 
לעניות דעתי, במציאות היהודית-ישראלית 
כיום, אין מקום לאופציה אחרת. קיומן של 
יסוד  קהילות מעורבות באשר הן, היא אבן 
בבניין היהודי בדורנו, ממש כפי שהקיבוצים 
היו אבן יסוד במימוש החזון הציוני בדורות 

הקודמים. לחלוצים הידד!
תומר בן שוהם

האם אלוקים רוצה אותנו מעורבים?

מעורבות  קהילות 
בבניין  יסוד  אבן  הן 
ממש  בדורנו,  היהודי 
היו  שהקיבוצים  כפי 
במימוש  יסוד  אבן 

החזון הציוני.


