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 תצווה  שמות כז,כ-ל,יפרשת השבוע למשפחה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

בימים ההם בשבוע הזה
פרשות שעשו היסטוריה

15-13 בפברואר 1945 < בתאריכים אלה כתשו מפציצי בעלות הברית את העיר הגרמנית דרזדן. 85% משטח מרכז העיר על מבניה 
ההיסטוריים נחרב, ובין 25,000 ל-50,000 איש נהרגו. במשך השנים הפכה ההפצצה על דרזדן לסוגיה מוסרית. אין ספק שהמלחמה נגד 
הנאצים הייתה מוצדקת ומוסרית, אך האם הרס עיר ותושביה )כנראה ללא צידוק צבאי ממשי( מוצדק? גם אם אזרחי אותה ארץ שותפים 
למעשי פשע נוראיים? שאלות אלה רלבנטיות גם לגבינו: “הקם להורגך השכם להורגו”, אין ספק. אבל האם מוצדק להרוג מאה חיילי אויב 

כדי להציל חייל אחד שלנו? ומאה אזרחים? האם מוצדק להרוג אפילו אזרח תם אחד בשביל להציל חייל שלנו? 

ומעניין לעניין באותו עניין: 
ב-12 בפברואר 1942 < נרצח מפקד הלח”י אברהם )“יאיר”( שטרן על ידי מפקד בריטי. ידועה הִאמרה “לוחם חירות בעיני האחד הוא 
טרוריסט בעיני האחר”. לח”י הוגדר על ידי הבריטים כארגון טרור. האם היום היו עיתוני בריטניה מגדירים את רציחתו של שטרן כ”חיסול 
ממוקד”? )למען הסר ספק – עובדתית, פעולותיהם של חברי ארגון לח”י בהנהגת יאיר אינם דומים כלל למעשיהם של ארגוני טרור כמו 

החמאס(.
ליקט: ישי להמן

שעבר  בשבוע  תרומה  לפרשת  בהמשך 
המשכן.  בענייני  פרשתנו  גם  עוסקת 
התמיד  נר  בהדלקת  דנה  הפרשה 
מאוד  ומרחיבה  התמיד,  קורבן  ובהעלאת 
בנושא הכהונה ובגדי הכוהנים. הבגדים הם 
נוספת אלא  לא רק כיסוי ושכבה חיצונית 
ֹקֶדׁש  ִבְגֵדי  “ְוָעִׂשיָת  משמעות:  נושאי  הם 
הבגדים  ּוְלִתְפָאֶרת”.  ְלָכבֹוד  ָאִחיָך  ְלַאֲהֹרן 
מכונים בגדי קודש: הם אינם בגדים רגילים 
- בגדי חול - אלא בגד שהוסיפו עליו דבר 

מה שמעניק לו ממד של קדושה.

לכוהנים המשרתים במקדש )אלה המכונים 
שכלל  מיוחד,  לבוש  היה  הדיוט”(  “כוהן 
אבנט  כתונת,  מגבעת,  פריטים:  ארבעה 
תפקידו  מתוקף  הגדול,  לכוהן  ומכנסיים. 
המיוחד, נוספו עוד ארבעה פריטי לבוש. מי 
בעבודתו  בסוף(.  )התשובה  הם?  מה  זוכר 
זהב, אך  במקדש לבש הכוהן הגדול בגדי 
ביום הכיפורים היה מחליף את בגדיו לִבְגֵדי 

ָלָבן. 

אינה  ואופנה  ביגוד  בענייני  שֲהָבָנִתי  כיוון 
לפנות לתלמידים מכיתה  גדולה, החלטתי 

ד’ לדיון בנושא זה: 
מהפרשה  רחבה  יריעה  שהזכרנו,  כפי 
למה  והכנתו.  הלבוש  לפירוט  מוקדשת 

לדעתכם יש פירוט כל כך כל כך רחב?
עם  הולך  היה  הגדול  הכוהן  אם  יפעת: 
חולצה כמו שלנו לא הייתה לזה משמעות. 
לכל בגד ולכל צבע של הכוהן הגדול הייתה 
מתאים  הבד  משלו.  מיוחדת  משמעות 

לפעולה שמבצעים.
לתפקיד  המשמעות  את  נותן  הבגד  אלה: 

של הכוהן. כמו בגדים של מלכה. 
רוני: זה כמו אגדת “בגדי המלך החדשים” 
וגם  מלך,  שהוא  שיידעו  רוצה  המלך   –
צריך בגדים שונים להחלפה בשביל שיהיה 
את  עבורי  בוחרת  שלי  כשאימא  מעניין. 
הבגדים - כל מיני בגדים בשילובים מוזרים 

של צהוב ושחור - אני לא אוהבת את זה. 
אוהד: אם אתה לובש בגדים מכובדים זה 

כמו לכבד את אלוהים. 
הילדים ייחסו את הכבוד והתפארת לא רק 
אותו, אלא הרחיבו  ללובש  או  לבגד עצמו 
כלפי  הבגדים  שנושאים  למשמעות  גם 

אלוהים וכלפי תפקיד הכוהנים. 

הבגד  בין  הקשר  את  לברר  ביחד  ניסינו 
לאדם ולקבוצת ההשתייכות שלו:

עידו: בטח שיש קשר! תחשבי מה יקרה אם 
אוהד של בית”ר יבוא עם מדים של מכבי 
אני  לאן  אומר  הבגד  למשחק.  תל-אביב 

שייך. 
אותנו  מייצג  שלנו  הספר  בית  סמל  רוני: 
אני  שייכים.  אנחנו  לאן  לקבוע  ועוזר 
שיש  אחרים  על  וסומכת  שייכת  מרגישה 

להם את הסמל, שהם חלק ממני. 
עידו: הבעיה בזה שכולם לובשים אותו דבר 

היא שאתה לא יכול להיות יוצא דופן.
מה  את  להראות  יכול  לא  אתה  יפעת: 
בבית  אבל  שלך.  הייחודיות  את  שאתה, 
שאר  אך  דומה,  החולצה  רק  עדיין  הספר 

הבגדים והפרצופים שלנו שונים. 

לבוש,  של  שונות  דוגמאות  הציגו  )הילדים 
התייחסות  כל  הייתה  שלא  מעניין  אך 

להבדלי לבוש בין דתיים לחילונים(. 

ניסינו לברר עם הילדים אילו בגדים הם 
מרגישים שמייצגים אותם: 

עידו: ברור ברור – “הפועל” “הפועל”. 
של  לחליפות  אהבה  יש  שלי  לאח  אוהד: 
שלו  הבגד  מותגים.  אוהב  הוא   – “פומה” 
)ואולי  מייצג את החשיבות שיש לו למותג 

לכסף...(.
עידו: גם לי למשל יש נעליים של “אדידס”, 

אבל זה לא באמת משנה. 
יפעת: מה, באמת? אני אף פעם לא בדקתי 
)מציצה  שלי  הנעליים  חברה  איזו  של 

ומנסה לפענח(.
אלה: העיקר שזה יהיה נוח.

האדם  אם  בשאלה  לדון  ניסינו  לבסוף 
את  עושה  הבגד  או  הבגד  את  עושה 

האדם.
יכול  הבגד  האדם;  את  עושה  הבגד  אלה: 

לגרום לאדם להיראות יותר גזעי או יפה. 
עידו: אני חושב שקורה יותר שהאדם עושה 

את הבגד.
לא  למשל  לי  ששניהם.  חושב  אני  אוהד: 
אכפת מה אני לובש, אבל לאח שלי חשוב 
שזה יהיה מותג – הוא חושב שהבגד עושה 

את האדם. 
בגד  שלובש  מכוער  מישהו  יש  אם  יפעת: 
יפה – הוא עדיין יישאר מכוער והבגד עדיין 
יהיה יפה. הבגד לא ישנה את האדם, אבל 



לפעמים קפה הוא לא רק קפה...

“מדוע יש את השמות דתי, חילוני ומסורתי?”

לפעמים בגד מסוים שאדם לובש גורם לו 
להיראות שונה. 

מעבר  תפקיד  יש  שלבגד  להבין  התחלנו 
באשר  משמעות  נושא  הוא  לכיסוי, 
ואולי  להשתייכותו,  אדם,  של  לתפקידו 

אפילו לאופיו. עם זאת, עלינו לזכור שזהו 
עדיין גורם חיצוני, ושגם אם ביכולתו לייצג 
דברים, אין הוא בהכרח מייצג את מה שאני 
להיזהר  עלינו  כן  ועל  מייצג,  שהוא  חושב 
וחד- מחמירה  שיפוטית  עמדה  מנקיטת 
של  ההתלבשות  דרכי  כלפי  משמעית 

האחר. 

הכוהן  בגדי  מההתחלה:  לחידה  והתשובה 
הגדול כללו בנוסף לבגדי הכוהן ההדיוט גם 

מעיל, אפוד, חושן וציץ. 
שרי דרור

סבתא שלי מספרת שבעיראק נהגו להגיש 
זו. כוס קפה  לאורחים כוסות תה בזו אחר 
שהגיע  לאותת  כדי  הביקור  בסוף  הוגשה 
הזמן לסיים אותו. ואני, במרחק שני דורות 
לאורחיי  מגישה קפה  קילומטרים,  וכך  וכך 
כדי לאותת להם שנעים לי, ולמרות השעה 

המאוחרת הייתי שמחה שיישארו.
מלאה  קפה  כוס  הגשת  הבדואים  אצל 
ובוטה לומר  עד גדותיה היא דרך מעליבה 
האורחים  הכנסת  את  ניצל  כי  לאורח 
לעזוב.  מתבקש  הוא  וכי  המידה  על  יתר 
האחרון  המאכל  לקיחת  באוזבקיסטאן 
ועל  רוח,  לגסות  נחשב  מרכזית  מצלחת 
אפשר  היפנית  בחברה  החברתיים  הקודים 

לכתוב ספר עב-כרס.

מוסכמות  של  אוסף  הם  חברתיים  קודים 
נורמות  החברה,  כלל  על  המקובלות 
עוזרים  הם  וכו’.  לבוש  דיבור,  התנהגות, 
לנו להבין אחרים ללא מלים, והם גם אחד 
פרטים  של  אוסף  שהופכים  הגורמים 

לחברה.

מובהק.  חברתי  קוד  הם  למשל,  בגדים, 
ועל  ייחוס  על  היתר,  בין  מעידים,  בגדים 
שיוך למגזר. וכך, למרות שאני מאוד אוהבת 
חצאיות ארוכות ורחבות נמנעתי מהן במשך 
דווקא   - היום  דוסי”.  נראה  “זה  כי  רב  זמן 
בגלל שאני חברה ב”קשת” - אני מרגישה 

חילונית מספיק ללבוש חצאית.

מתרבויות  אנשים  כאשר  מתחילה  הבעיה 
שונות עם קודים חברתיים שונים נפגשים. 
נחשב  אחת  בחברה  מנומס  שנחשב  מה 
קורה  מה  אחרת.  בחברה  וגס  מעליב 
כשהקפדנות היקית פוגשת את מנטאליות 
למחר  לדחות  שאפשר  )מה  ה”מאניאנה” 
נדֶחה למחרתיים( שמאפיינת את הארצות 
הישראלית  הישירות  כאשר  או  החמות? 
ומהו  הבריטית?  הדיפלומטיות  את  פוגשת 
בין שני אנשים המשוחחים  המרחק הרצוי 
ביניהם? לישראל הגיעו יוצאי ארצות רבות 
נאמרו  כבר  בארץ  התרבויות  מפגש  ועל 

ונכתבו מלים רבות. 

חיפוש הערך “קודים חברתיים” באינטרנט 
מאמרים  של  עצומה  רשימה  מעלה 
העוסקים בקשיים בהבנת קודים חברתיים. 
ילד לקוי אספרגר או כל קושי אחר בהבנת 
אותם  ללמוד  צריך  חברתיים,  קודים 
לקוי  כך למשל  מודעת.  למידה  באמצעות 
שהגיע  רמיזה  להבין  שלא  יכול  אספרגר 
הזמן ללכת הביתה. עם הדרכה טובה הוא 
ילמד להסביר בתחילת הפגישה את הקושי 
אלא  לו  לרמוז  לא  ממארחו  ויבקש  שלו 

פשוט להגיד.

 “הכול משל הכול סודות בלי פשר. 
 מה הנמשל? 
 ומה הקשר?

 למה אני עדיין
לא תופסת?” )רמז, חווה אלברשטיין(

יש  ישראל,  גם אצלנו בקהילה, כמו בכלל 
סוג של מפגש תרבויות. בהכללה גסה ניתן 
והדתית  לטעון שאצלנו התרבות החילונית 
מכילה  הישראלית  החברה  אבל  נפגשות, 
ולא רק במובן הדתי,  גוונים,  כל כך הרבה 
הוא  אנשים  שני  בין  מפגש  כל  שבעצם 
במידה מסוימת מפגש בין תרבויות. יעברו 
חברתי  קוד  שייווצר  עד  רבות  שנים  עוד 
בכלל.  אם  הקהילה,  בכלל  ורחב  יציב 
להשתמש  אלא  ברירה  לנו  אין  ובינתיים 
בתכונה הישראלית הכל כך יפה: הישירות. 
יתרון שאנחנו  יש  ב”קשת”  לנו  זו  מבחינה 
מתורגלים גם בפלורליזם וגם בשיח מילולי, 
אוכלים  “אנחנו  להגיד:  פשוט  ואפשר 
מאוחר ביום שישי בערב, האם זה מתאים 
ברכב,  בשבת  אליכם  נגיע  “אנחנו  לכם?” 
היינו רוצים להביא את היין מראש”. “נשמח 
לחלב,  רגיש  שלי  הילד  אצלכם,  להתארח 
“היה  ואפילו  בזה?”  להתחשב  תוכלו  האם 
לנוח  רוצים  היינו  עכשיו  נעים,  מאוד  לנו 
בהזדמנות  שוב  להיפגש  נשמח  צהריים. 

אחרת”.
חגית קראוס

ללכת  נהנה  כך  כל  שאני  הסיבות  אחת 
בגלל השיחות שלי עם  היא  לבית הכנסת 
בתי דניאלה בדרך. התפלאתי איך המונחים 
דתי, חילוני ומסורתי כבר כל כך מושרשים 
התפיסה  את  לאתגר  ניסיתי  במחשבתה. 
שמאמין  מי  שלדעתי,  לה  ואמרתי  הזו 
באלוהים הוא כבר דתי. והרי הרבה חילונים 
דוגמה של אבא  נתתי  מאמינים באלוהים. 
של תלמידה מהכיתה שלה, שאלוהים נוכח 
שאני  הדתיים  רוב  בחיי  יותר מאשר  בחייו 
מקיום  רחוק  די  למרות שהוא  וזאת  מכיר, 
מצוות. ואז דניאלה שאלה אותי: “מדוע יש 
את השמות דתי, חילוני ומסורתי?” השאלה 
לי  הייתה  לא  כי  לרגע...  לחשוב  לי  גרמה 
ממש תשובה טובה, וזה היה אחד מהרגעים 
גאונה  מגדל  שאני  בחיים, שהבנתי  היפים 

קטנה בבית. 

לפני מספר חודשים כתבתי על הבעייתיות 
ועל  וחילונים  דתיים  בין  החלוקה  של 
להציב  נהוג  בו  לפורענות  המּוָעד  המקום 
איננה  החלוקה  כאמור,  המסורתיים.  את 
מדינות  יוצאי  יהודים  אצל  במקור  קיימת 
כזאת  בעוצמה  קיימת  ואיננה  מוסלמיות, 
קווים  לשרטט  אנסה  זה  בחיבור  בחו”ל. 
כלליים לחלק מן המוטיבציות שיש לחלוקה 

השרירותית הזו בישראל.
את  בוודאי  יראה  החיצון  מהחלל  יצור 
החילונים  של  הישראליים  הסטריאוטיפים 
אלא  מושלמים.  כניגודים  והדתיים 
הללו  הפוליטיות  לקבוצות  יש  שבפועל 
מדינה  ליצור  הרצון  המשותף.  מן  הרבה 

ציונית חילונית אשר מנותקת מכבלי הדת 
למועילה  וחילוני  לדתי  החלוקה  את  הופך 
במיוחד. אם נסמן את הדתיים כגוף נפרד, 
“הפרימיטיבים”  בין  להפריד  קל  יהיה  אז 
את  שמקבלים  אלה  בין  ל”נאורים”, 
להישאר  שמתעקשים  לאלה  ה”ִקדמה” 
רואים  החילונים  כל  לא  אמנם  “מאחור”. 
והחילונים  בוטה,  כה  בצורה  הדברים  את 
בתכלית  שונים  המוקדמת  הציונות  של 
האחרונות,  השנים  של  מאלה  השינוי 
“חופשי”  לאומי  יהודי  ליצור  הרצון  אך 
לישראל  שמחוץ  )בעוד  זו  חלוקה  עודד 
לרוב  היא  בדת  בעיטה  של  המשמעות 

התבוללות והיעלמות מהנוף היהודי(. 
גם הממסד הדתי בישראל עושה לחלוקה 
שרירותית זו שירות מצוין. על ידי החלוקה 

האשליה, מקורה ומחירה 



קצת תרבות
הופכים את האידיאולוגיה המונופוליסטית 
כביכול  לאותנטית  האורתודוקסיה  של 
כפי  האפשרית.  היחידה  ה”אמת”  ובעלת 
שהתבטא בביטחון מופרז הרב ישראל וייס 

בספרו “בדם ליבי”: 
“אם אתה מדליק אור בשבת אז אתה לא 
דתי”. תפיסות דתיות אחרות - מסורתיות, 
על  נדחות   - ורפורמיות  קונסרבטיביות 
“חפיפניקיות”  אותנטיות”,  כ”בלתי  הסף 
ו”בעייתיות”. חילונים רבים בישראל תומכים 
מאמין  לא  “אני  אומרים:  שהם  בזה  בכך, 
ומצוות. אך אם  אני לא מקיים תורה  ולכן 
הייתי מאמין אז הייתי חרדי או לפחות דתי 
גם  אחרות,  במילים  )אורתודוקסי(”.  לאומי 
אחת  באמת  תומכים  החילוני  וגם  הדתי 
שהבחירה  ליבם  בכל  ומקווים  ויחידה 
טען  הירשפלד  אסף  הנכונה.  היא  שלהם 
לאחרונה ב”ודיברת בם”: “הרבה יותר קשה 
לדתיים לקבל את הדתי ‘האחר’ מאשר את 
רבים  אצל  קיימת  בעיה  אותה  החילוני”. 

מהחילונים.
מורכבת,  יותר  הרבה  כמובן,  המציאות, 
את  לקבל  אך  חילוני,  או  דתי  להיות  וניתן 
התובנה שהדרך שלך איננה הדרך היחידה 
דתי  להיות  ניתן  כי  ההבנה  האפשרית. 
ושלרבות  אחת,  מדרך  ביותר  חילוני  או 
איננה  ואמת,  לגיטימיות  יש  אלה  מדרכים 
פוגעת באותנטיות של בעל האידיאולוגיה 

המסוימת.  
מאוד  ייתכן  אך  לשוטים,  ניתנה  הנבואה 
התפילה  לקבוצת  השרירותית  שהחלוקה 
יותר  אף  בעתיד  צורמים  יהיו  והמפגש 

כמו  צצים  לחילונים  מדרש  בתי  מהיום. 
מהתובנה  כתוצאה  הגשם  אחרי  פטריות 
החדשים”  מה”חילונים  הרבה  של  הכפולה 
בלעדית  שייכים  אינם  והדת  שהיהדות 
היהודית  הדת  את  לפרש  ושניתן  לדתיים 
הסידור  הענקת  אחת.  מדרך  ביותר 
המשנה  ולימוד  המפגש  קבוצת  לתלמידי 
וההלכה בקבוצה זו משקפים תובנה פוסט-

מודרנית. 
בשימוש  הוא  לדעתי,  “קשת”,  של  הכוח 
הדיאלקטי במושגים דתי וחילוני, תוך הבנה 
דעות  של  קשת  יש  השונות  שבקבוצות 
שיקוף  בהכרח  איננה  החלוקה  ואמונות. 
מוצא  נקודת  אלא  המציאות  של  נאמן 
לאתגור שונה של התלמידים עם המסורת 
שונות  גישות  שיש  ולהבנה  היהודית, 
לימוד.  כיתת  כל  ובתוך  היהודי  העם  בתוך 
העוצמה של “קשת” היא ביצירת שיח על 
לפרשנות  התלמידים  ובעידוד  זו  חלוקה 

משלהם. 

נחזור לשאלה “מדוע יש את השמות דתי, 
עושה  זה  כי  והתשובה:  ומסורתי?”  חילוני 
לנו טוב, גם אם מדובר בשקר לא קטן. וזה 
עוזר לנו לשמר מבנים פוליטיים שמדירים 
בארץ  ויהודים  ישראלים  אלפי  מאות 
בישראל,  להתחתן  מהאפשרות  ובעולם 
להיקבר בחלקה יהודית בישראל, ולהיחשב 
שנקרא  המשוקץ  הגוף  בעיני  יהודים 
“משרד הדתות”. מן הראוי שנעשה חשבון 

נפש נוקב אם אשליה זו שווה את המחיר.
אביאור ביירון

על תוכניות ריאליטי
את  מציפות  ריאליטי  תוכניות  שלל 
לחלוטין  מחרימים  חלקנו  המסכים. 
בהן  צופים  חלקנו  אלה,  תוכניות 

בהן  צופים  וחלקנו  התנצלות,  בנימת 
)עוד  אמיתי  עניין  ומציאת  קבלה  מתוך 
מסמס(.  שבאמת  מישהו  פגשתי  לא 
אני  ובמשחק  בתיאטרון  שעוסקת  כמי 
המיוחדים  בטיפוסים  עניין  מוצאת 
דמויות  הריאליטי,  בתוכניות  שנראים 
מגוון  כל  את  מהן  ללמוד  שאפשר 
ההבעה  יכולות  האנושיות,  התכונות 
והחצנת הרגשות. “המציאות עולה על כל 
דמיון”, ואכן אף סדרת טלוויזיה מבוימת 
לדיאלוגים  המשחק  ברמת  תגיע  לא 
במציאות.  שמתרחשות  ולסיטואציות 
כדי  קונפליקטים  ליצור  דואגת  ההפקה 
הדם  מוצצי  ואנו,  הקיים.  את  להעצים 
מציצנות  יצר  ובעלי  הרכילות  אוהבי 
בכל  בדריכות  נצפה  מאיתנו,  שחזק 
להשוות  מה  אין  אותנו.  שיאכילו  מה 
או  ִסדרה  באיזו  רומנטית  נשיקה  בין 
שמתרחשת  הרומנטית  לנשיקה  סרט, 
“במציאות” לנגד עינינו. “זה אמיתי”, “זה 

אותנטי”. 

שנקראת  בהצגה  צפיתי  מזמן  לא 
בשם  צעיר  בחור  אותה  כתב  “ריאליטי”. 
כמה  לעוד  חזון  מציג  והוא  לחמי,  סער 
במזרח  שורר  השלום  שנים:  עשרות 
התיכון ואנו לא עסוקים במצב הביטחוני, 
אלא שקועים עמוק בתוכניות הריאליטי. 
כמו השירות הצבאי של היום כך הנוער 
וישרת  הריאליטי  לתוכניות  מגויס  יהיה 
והצלחה.  פרסום  לעושר,  הוריו  רצון  את 
שמותר  למה  גבול  יהיה  לא  בעתיד 
הקצה:  עד  הולך  הוא  בהצגה  להראות. 
והמנחה,  הסט  על  מתה  המתמודדת 
הנוראה  מהטרגדיה  מזועזע  שלכאורה 
ועיני  עיניו  לנגד  עתה  זה  שהתרחשה 
מהרייטינג  הגג  עד  מבסוט  הצופים, 
בשנייה  השיגה  שהתוכנית  המטורף 

שהמצלמה נסגרת. 

חושבת  אני  כי  מגזימה,  כמובן  ההצגה 
לאנשים  יגרמו  לא  הריאליטי  שתוכניות 
מה  אך  אנושיים.  להיות  להפסיק  כמונו 
מה  הוא  מזה  לקחת  וחשוב  צריך  שכן 
יקרה לילדינו ולנוער שלנו שגדלים לתוך 
שנולדו  העובדה  עצם  האם  כזה.  עולם 
בו הכול מותר, הגבולות לא  לתוך עולם 
ברורים וסף הריגוש עולה ועולה, תגרום 

להם לאבד חלק מרגישותם האנושית?

אסנת פרל

 מדרש תצווה
מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית )שם 
שישים  שם  וכיבש  שבמדבר  מקום(  של 
שמחה  שמח  היה  ובחזרתו  כרכים, 
 ]...[ ישראל.  חכמי  לכל  וקרא  גדולה, 
ּוְבִליַיַעל  והיה שם אחד איש לץ לב רע 
אלעזר  ויאמר  שמו.  בן-פועירה  ואלעזר 
בן-פועירה לינאי המלך: ינאי המלך ליבם 
אותך[  שונאים  ]הם  עליך!  ְּפרּושים  של 
לו:[  ]השיב  אעשה?  ומה  ינאי:[  ]שאל 
]כלומר,  עיניך  שבין  ַּבציץ  להם  הקם 
הקים  גדול[.  כוהן  שאתה  להם  הראה 
להם בציץ שבין עיניו. היה שם זקן אחד, 
יהודה  ויאמר  שמו.  בן-גדידיה  ויהודה 
רב  ינאי המלך,  לינאי המלך:  בן-גדידיה 
לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו 
ישראל  חכמי  וייבדלו   ]...[ אהרון!  של 
לינאי  בן-פועירה  אלעזר  ויאמר  בזעם. 
שבישראל  הדיוט  המלך,  ינאי  המלך: 
כך הוא דינו, ואתה מלך וכוהן גדול כך 
ומה  המלך:[  אותו  ]שאל  דינך?  הוא 
אעשה? ]ענה לו אלעזר[ אם אתה שומע 
ותורה  ינאי:[  ]שאל  רומסם!  לעצתי, 
מה תהא עליה? ]השיב לו:[ הרי כרוכה 
ללמוד  הרוצה  כל  זווית.  בקרן  ומונחת 
בר-יצחק  נחמן  רב  אמר  וילמוד.  יבוא 

ויהרגו   ]...[ אפיקורסות  בו  נזרקה  מיד 
כל חכמי ישראל והיה העולם משתומם, 
את  והחזיר  בן-שטח  שמעון  שבא  עד 

התורה ליושנה 
]תלמוד בבלי, קידושין, ס”ו, א[

זקוק  ממש  ושלא  מרתק  מדרש 
שמדברת  פרשה  רקע  על  לפרשנות: 
את  חז”ל  מזכירים  הכהונה,  בגדי  על 
אלכסנדר  הוא  הלא  ינאי,  של  מאבקם 
ינאי )שעל שמו נקרא המושב בית ינאי( 
לְּפרּושים  אחד,  מצד  הְצדֹוקים  ושל 
)שהם חז”ל עצמם( מהצד האחר; מאבק 
שהתנהל סביב ריכוז הרשויות בידי המלך 
“כתר  גם  בידיו  ליטול  ורשותו  פיצולן,  או 
מלכות” וגם “כתר כהונה”. ומכאן הקשר, 
הרופף משהו, בין מדרש זה לבין הפרשה. 
בספרי  לקרוא  אפשר  הזה  המאבק  על 
את  לגלות  גם  מעניין  אך  היסטוריה, 
נקודת מבטם של חז”ל בהנהגת שמעון 
בן-שטח, שהיה לא אחר מאשר גיסו של 

אלכסנדר ינאי.
בן לנדאו



ה”א, תלמידת בית ספר קשתפרשה בבועה

מעורב קהילתי
יחסינו לאן? - על מערכת היחסים בין דתיים לחילונים ב”קשת”

מערכת  של  המׂשגה  מציע  שגיא  אבי 
היחסים האפשרית בין תרבויות שונות.

האמונה  בעל  הסובלן   – לסוֶגיָה  סובלנות 
ותפיסת  ויחידה  אחת  אמת  של  בקיומה 
הסובלן  כשקריות.  האחרות  העמדות 
שמנוגדות  עמדות  לסבול  הנכונות  בעל 
לעמדותיו ולאפשר את קיומן על אף שהוא 
הבוחר  הסובלן  אמת.  כטיעוני  אותן  דוחה 
על  בידו  המצויה  את האמת  לכפות  שלא 
הסובלן המרסן את עצמו, שכן היה  זולתו. 
תתקיים  לא  הנסבלת  שהעמדה  מעדיף 
כלל. מערכת היחסים הינה של שיח זכויות 
בין התרבויות השונות, כלומר כיצד נשמרים 

האינטרסים של כל קבוצה. 

מכירה  זו  עמדה   – רב-תרבותית  תפיסה 
בערכה הפנימי של כל אחת מן התרבויות 
מקנה  ואף  ביניהן,  הדיאלוג  ובחשיבות 
ל”אחר המשמעותי” תפקיד מרכזי בעיצוב 
של  בערכו  הכרה  מחייב  דיאלוג  האני. 
בכך  הכרה  עולמו,  אל  והיפתחות  האחר 
משמעות.  בעל  הוא  האחר  של  שעולמו 
לבחינה  היחיד  את  מחייבת  זו  היפתחות 
את  המרכיבים  החומרים  של  מחודשת 
זהותו האישית. במהלך ההיפתחות נקלטים 
הקשרי  לתוך  החדשים  מהחומרים  חלק 

עצם  נדחים.  וחלקם  קודמים  משמעות 
קיומו של דיאלוג, גם אם אינו גורר קבלה 
כדי  בו  יש  האחר,  של  עמדותיו  אימוץ  או 
השותפים  הקיימת.  הזהות  את  לסכן 
נכנסים אליו, אך  יודעים איך הם  לדיאלוג 
ייצאו  איך  יודעים  הם  אין  הוא אמיתי,  אם 
לנוכח  עצמו  את  בוחן  היחיד  שכן  ממנו, 
האחר. חומרי הזהות האישית שלו הופכים 
כלומר,  ואישור.  בחירה  של  למושא  מנתון 
מה שהיה קודם נתון מובן מאליו ניצב עתה 
ניצבות  עתה  שונה.  אפשרות  עמדה/  מול 
האם  אחת.  מעמדה  יותר  היחיד  בפני 
יאשר  האם  החדשה?  העמדה  את  יאמץ 
את עמדתו הקיימת? או אולי יגבש חלופה 

מורכבת המושפעת משתיהן?

בהכללה  לומר  ניתן  שגיא,  של  לטענתו 
מקבלים  אינם  החילונים  והן  הדתיים  שהן 
שכן  רב-תרבותית,  זהות  של  תפיסה 
“האחר  את  בזולתו  רואה  אינו  צד  שום 
מתעצבת  עמו  שבדיאלוג  המשמעותי”, 
דוחים את האחר החילוני.  הזהות. הדתיים 
גם אם החילוני איננו “עגלה ריקה” בוודאי 
שאין הוא “עגלה יהודית” מלאה. לשיטתם 
ללא  ההיסטורי  היהודי  לקיום  מובן  אין 
לפרקטיקות,  משמעות  שאין  ומכאן  הדת, 

החילוניים  היהודיים  ולמיתוסים  לאתוסים 
בקהילה,  דתיים  שיש  הסיבה  שזו  )ייתכן 
כפי שכתבה נעמה מרקוביץ, שאינם חשים 
אתגר  ורואים  מעורבת  בקהילה  קושי  כל 
חרדל”ים(.  או  חרדים  עם  דווקא  בחיים 
“אחר  בדתי  רואים  אינם  החילונים  גם 
החילוניות  היסטורי  באופן  משמעותי”. 
של  שלילתה  ידי  על  נבנתה  היהודית 
שזוהה  מה  המסורתית.  הדתית  היהדות 
כדת יהודית נתפס כגלותי, חסר משמעות, 
את  תואם  כבלתי  כטעות,  רבים  ובמקרים 
החושבים  עדיין  יש  המודרניים.  החיים 
שהדתיות נחותה מן החילוניות במובנים של 

רציונאליּות, ליבראליּות וכדומה. 

במדינה  דתיים  חילונים  יחסי  לצערנו, 
הדדית,  פנים”  “בהסתרת  מאופיינים 
הזולת.  של  המלאות  של  שקטה  בשלילה 
חברי  האם  שונה?  “קשת”  קהילת  האם 
רואים  או  זה  כלפי  זה  סובלניים  הקהילה 
באחר “אחר משמעותי”? האם בית הספר 
מחנך לסובלנות או לרב-תרבותיות? האם 
בחילוני אדם  רואים  קבוצת התפילה  מורי 
המפגש  מורי  האם  יהודית?  מלאות  בעל 
שלו  שהאלטרנטיבה  אדם  בדתי  רואים 

שווה בערכה לתפיסת העולם החילונית?

אסף הירשפלד
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