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שמונה-עשרה שנים לרצח רבין 

לפני יותר מאלפיים וחמש מאות שנה נפל דבר בעם 
היהודי.

יהודי  קם  ראשון,  בית  חורבן  תקופת  של  בעיצומה 
הרצח  בעקבות  בארץ.  היהודי  הנציב  את  ורוצח 
שמונים  למשך  ישראל  בארץ  ההתיישבות  קופאת 

שנה.
יום זה נחקק בלוח השנה היהודי ועד היום אנחנו צמים 
ב-ג’ בתשרי, כדי לזכור ולהזכיר את גדליה בן אחיקם, 

את הירצחו ואת תוצאות המעשה.
לפני שמונה-עשרה נפל דבר במדינת ישראל. 

שלום  הסכמי  מלאה  סוערת,  תקופה  של  בעיצומה 
הממשלה  ראש  את  ורוצח  יהודי  קם  תופת,  ופיגועי 
צום,  של  יום  הוכרז  לא  הרצח  בעקבות  הנבחר. 
ולעצרת  ומיטשטש,  הולך  הממלכתי  הזיכרון  יום 

המרכזית מגיעים כל שנה פחות ופחות אנשים. 
השאלה היא מה נזכור מהרצח ומה יהיו מסקנותינו? 

נשקו  הזיכרון.  “אכן,  שֵלו:  מאיר  כתב  הרצח,  שלאחר  בשבוע 
נקמתו.  את  ניקח  בזיכרון,  וכך,  חבריו.  וֶחֶרב  המת  של  האחרון 
בנשק  אלא  מפולגים,  שבטים  בשני  לא  אחים,  במלחמת  לא 
הישן, הנשק הבדוק של היהודים, בזיכרון ארוך מאוד וחד. אנחנו 
שזוכרים את כל הכלבים השוטים של תולדותינו, נזכור גם את 

הרצח הזה, נזכור מי נרצח, נזכור מי רצח, לא נשכח”. 
אז מה באמת זוכרים?

זוכרים את הרצח? את האווירה  מי בעצם נרצח? מי הוא זה שרצח? האם אנו 
והגופים  האנשים  שמות  את  לציין  אנו  היודעים  לרצח?  שקדמה  הציבורית 
שאיימו,  נגרש”?  רבין  את  באש,  “בדם,  שקראו:  ֶאס.ֶאס?  במדי  שהלבישוהו 
שהתפרעו ושהסיתו? הזוכרים אנו את אנשי הציבור והרבנים שעודדו את הרוצח 

ותמכו בו, ושללא דחיפתם הוא לא היה מבצע את הרצח )לפי עדותו שלו(?
מי עוד נרצח? האם חוץ מרבין האיש, הפלמ”חניק, רמטכ”ל מלחמת ששת 
הימים, “הלוחם למען השלום”, אנו זוכרים שמי שנרצחה היא יכולתנו לחיות 

פה ביחד? 
הרוצח, בעודו מכוון אקדח לעבר גבו של ראש הממשלה, פגע בחיבור בינינו 
לבין יסודות החיים בארץ. אם לא נשכיל לשים גבולות ברורים - מה נמצא 
מותר  מה  בסיסית  להסכמה  נגיע  לא  אם  לו;  מחוצה  ומה  ה”משחק”  בתוך 
ומה אסור, מה לגיטימי ומה לא - לא תוכל חברה רבגונית ומקוטבת כשלנו 
להתקיים. עד שלא נייצר הסכמה שכזו, ובעיקר עד שלא נעמוד מול הקמים 
להרוס את הדמוקרטיה ונדע להוקיע את מעשיהם, לא נלמד ולא נפנים את 

המסקנות מרצח רבין.
מסקנות?

2009 כתבו מספר רבנים ספר שכותרתו “תורת המלך – הלכות בין  בשנת 
ישראל והעמים”. הספר מתאר ומפרט מתי מותר להרוג חפים מפשע, ילדים 

ואפילו תינוקות של עם אחר.
התרחשו כ-788 אירועי “תג מחיר”, אירועי טרור יהודי נגד מוסלמים, נוצרים 
ואף יהודים, ביהודה ושומרון ובשאר חלקי הארץ. למרות שהוגשו כתבי אישום 

בכל האירועים הנ”ל, הם הניבו 0 הרשעות ומאסרים.

תנועתנו אימצה לעצמה את הסיסמה “לא נשכח ולא נסלח”. התנועה פועלת 
זכור”  “אוהל  בפרויקט  הספר,  בבתי  בסמינרים  השונים,  ביישובים  בִקֶּניָה 
שעברה,  ובשנה  הארץ,  ברחבי  מוקדים  בכשלושים  הרחב  לקהל  הפתוחים 
כמו גם בשנה זו, סייעה תנועתנו ומסייעת בהפקת עצרת הזיכרון המרכזית 

בכיכר רבין. 
הפעילות המגוונת נועדה לחזק את הזיכרון בחברה שהולכת ושוכחת ולדאוג 
שהדמוקרטיה - הבסיס המאפשר את קיומנו כאן - תהיה נחלת כל אזרחי 

מדינת ישראל. 
אנשים,  של  מעשים  להוקיע  וברורים,  חדים  גבולות  להציב  נדע  שלא  עד 
קבוצות וארגונים המתנגדים לדמוקרטיה, נמשיך לחיות בצל הרצח הפוליטי 

הבא, בחברה ההולכת ומתרחקת מחזון מייסדיה.
אני מזמין את כל קהילת “קשת” להגיע ל”אוהל זכור” ברחובות )ניתן להגיע 
מנת  על  ה-12/10,  בשבת  אביב  בתל  המרכזית  ולעצרת  ב-14,15,16/10( 
הגזעניים  בכוחות  במאבק  ולהשתתף  בדמוקרטיה  האמונה  את  לחזק 

החשוכים בחברה הישראלית.

לעבודה להגנה ולשלום
יובל הוד
רכז קן מזכרת בתיה
הנוער העובד והלומד

יוסי רוט

יצחק רבין 1995-1922



פרשת “לך לך”פרשת השבוע למשפחה

בהתבגרות  הנעורים,  באובדן  יתרון  יש  אם 
נמצא  הוא  המחשבה,  בחדות  ובירידה  הגוף 
ביכולת  בחיים,  שעשיתי  בקילומטראז’ 
כי  זמן.  של  בפרספקטיבה  אירועים  לבחון 
סרוגה  אלא  אמורפית,  אינה  ההיסטוריה 

בעברי הפרטי.
ב-5 באוקטובר 1995 נסעתי להפגנה בכיכר 
רצה   - בהווה  ובעלי  דאז  חברי   - רונן  ציון. 
מפגיני  בקרב  האווירה  את  מקרוב  להרגיש 
שנאה  רוּוַית  מדכאת,  הייתה  ההפגנה  הימין. 
רוב  היה  המפגינים  בקרב  כי  ניַּכר  ואלימות. 
שחשב שאורוול צדק: “מלחמה היא שלום” או 

בסדר ההפוך: “שלום הוא מלחמה”.
לכולם,  ידוע  שסופה  ההיא,  בהפגנה  גם 
לפני  נחת,  של  רגע  חווינו  השתתפנו. 
האירוע  עבר  ואילך  זה  משלב  הטרגדיה. 
הפרטית  בתודעה  גלגול  רבין”  “רצח  שנקרא 
האבל  בעיבוד  הראשון  השלב  והציבורית. 
מצביעי  ציבור  על  בכעס  מלווה  הלם  היה 
הממשלה  מדיניות  עם  השלים  שלא  הימין 
את  לשנות  כדי  הכול  לעשות  מוכן  והיה 
הקרע  את  העמיקה  זו  תחושה  ההיסטוריה. 

הימני  הציבור  אצל  ויצרה  המחנות  שני  בין 
בכפם,  עוול  לא  על  נאשמים  שהם  תחושה 
כל  ולא  באקדח  אחז  עמיר  יגאל  רק  הרי 
מי  לכל  ברור  היה  מנגד  הדתי-ימני.  הציבור 
לא  עמיר  שיגאל  התקופה,  אירועי  את  שחי 
את  שרצח  למשוגע  בדומה  ריק,  בחלל  פעל 
שהעמיק  ככל  זאת,  למרות  קנדי.  הנשיא 
הקרע, גברה בקרב מצביעי השמאל ההבנה 
כי האשמת ציבור שלם ברצח, דוחקת קבוצה 
ישמש  רבין”  “רצח  שזיכרון  בכדי  לפינה.  זו 
חלק,  לקחת  יכולים  כולם  בו  אזהרה  תמרור 
יש להפוך אותו לפחות פוליטי ויותר ממלכתי. 

אפוא  היה  הזיכרון  בעיצוב  הבא  השלב 
עברי,  בתאריך  לאומי  זיכרון  כיום  להנחילו 
ועל  ידונו בבתי הספר על סובלנות  בו  אירוע 
אבסורד:  לידי  הגיע  הדבר  אלימות.  מניעת 
השתתפתי  שנים,  כמה  לפני  אחד,  יום 
ביום  הספר  בבית  הורים-ילדים  בפעילות 
הזיכרון לרצח. בפעילות דנו הילדים באלימות 
או  רבין  נאמרה על  בהפסקות, אף מילה לא 

על ההקשר של אירועי אותה שנה.
במקביל לחיפוש אחר הסכמה רחבה, קידמה 
המשפחה  משלה.  אג’נדה  רבין  משפחת 

אם  כי  בזיכרוננו,  יישמר  שהרצח  רצתה  לא 
הרצח  בעת  שהיה  האיש,  של  פועלו  מכלול 
כבר בן שבעים ושתיים. לזכרו של רבין הוקם 
מוזיאון במיליוני שקלים, בו הושם דגש מיוחד 
לוחם,  היותו  על  הצבאי,  שירותו  תקופת  על 
לביטחון  רבות  שתרם  הארץ,  מלח  צבר, 
רחבי  מכל  תלמידים  לשם  הובאו  המדינה. 
הכול,  לחזות  רבין  מורשת  הפיכת  הארץ. 
שימשה בין השאר גם את מצביעי הימין. היא 
אמנם הפכה את רבין לסוג של קדוש, אך בו 
זמנית אפשרה לטשטש את המאבק הערכי 

בגינו נרצח רבין. 
הרצח,  לאחר  שנה  שמונה-עשרה  היום, 
 - עמיר  יגאל  כביכול  שמנבא  מה  קרה 
 - הקאמרית”  “החמישייה  של  במערכון 
הרצח  זיכרון  שנה:  עשרים  בעוד  שיקרה 
היה  שלא  לומר  אפשר  לחלוטין.  טושטש 
הִׁשְכָחה.  עיצוב  אלא  הזיכרון,  עיצוב  פה 
אפילו  כי  בכלא,  יישאר  אמנם  עמיר  יגאל 
את הקיצונים של הימין הוא לא מעניין, אבל 
לעתיד  רבין  ממשלת  שהעניקה  התקווה 

מוסרי וטוב יותר פה בארץ נגוזה.   
גלית כספי כהן

היה  )זה  לאברם  בציווי  מתחילה  הפרשה 
כנען,  לארץ  ללכת  הפרשה(  סוף  עד  שמו 
עם  אברם  של  המפגש  במורכבות  ועוסקת 
המנוחה  אל  מגיע  לא  אברם  ישראל.  ארץ 
מחרן.  המפרך  המסע  לאחר  הנחלה  ואל 
האל  אליו  נגלה  שוב  הגיעו  עם  מיד  אמנם 
ַהֹּזאת”  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  “ְלַזְרֲעָך  לו:  ומבטיח 
מגיעים  כך  אחר  מיד  אבל  יב(.  ז  )בראשית 
הקשיים  ארוך.  ברצף  זה  אחר  בזה  הקשיים 
לא נעלמו מעיני חז”ל, שתיארו את הסיפורים 
על אברהם כאוסף ארוך של עשרה ניסיונות. 
כולנו זוכרים, בדרך כלל, את הניסיון האחרון 
יצחק,  עקדת  הוא  הלוא  ביותר,  והמפורסם 
אבל אברהם נתקל בלא מעט מכשולים כבר 

הרבה לפני כן.
לאחר  מיד  בפרשתנו,  הדרך  בתחילת  כבר 
יש  הארץ,  את  יקבלו  שממשיכיו  ההבטחה 
רעב בארץ והוא נאלץ לרדת מצרימה )נו טוב, 
הארץ הובטחה לזרעו ולא לו(. תארו לעצמכם 
זאת אחרי המסע הארוך  גדולה  איזו אכזבה 
לארץ וההבטחה לרשת אותה. בארץ יש רעב 
וחייבים לעבור לארץ אחרת, ובמצרים החיים 
וכלל: הוא חושש לאשתו  אינם פשוטים כלל 
מפני  סכנה  ובתחושת  בשקר  לחיות  ונאלץ 

פרעה מלך מצרים.
והקשיים ממשיכים: סכסוך עם לוט שמהווה 
חלק ממשפחתו שליוותה אותו במסע לארץ 
ששבו  המלכים  בארבעת  המלחמה  ישראל; 
את לוט; עקרותה של שרה; המתח בין שרה 
לילדים  ישמעאל; הציפייה  בנו  לבין הגר, אם 
את  לרשת  ההבטחה  את  שיממשו  מׂשרה 

הארץ; ברית מילה בגיל תשעים ותשע.
המסע  והוא  הראשון,  בניסיון  דווקא  נתמקד 
לקום  ההחלטה  קשה  כמה  כנען.  לארץ 
מהעיר  אביך,  מבית  וללכת  החיים  באמצע 
לא  התבשילים,  מריחות  להתנתק  שהכרת, 
לראות  לא  הילדות,  מנגינות  את  עוד  לשמוע 
ולעבור  סביבך  שאספת  החברים  את  יותר 
למקום אחר. כמה קשה לעשות זאת כשאתה 
שאומר  מה  רכוש,  לך  אגרת  כבר  נשוי,  כבר 
בנויים  כבר  שלך  המקצועיים  החיים  שכל 
משפחה  מבני  להתנתק  כואב  כמה  בחרן. 
רחוקה  לארץ  ולעבור  אותך  שסבבו  רבים 

שלא ברור מה טיבה.
הפרשה משתמשת פעמים הרבה בשורשים 
“ה ל כ” ו-”י ש ב”. אברהם כל הזמן מתהלך לו 
בארץ. היא חדשה לו ולכן הוא בתנועה - לא 
מפסיק ללכת. הוא רוצה להכיר אותה, להבין 
לאן הגיע, מה הוא אוהב בה ומה ירצה לתקן. 
ולשבת,  יתד  לתקוע  גם  במקביל  רוצה  הוא 
לחוש שייכות למקום. הרי פה יבנה את ביתו 

החדש שיחליף את בית אבא.
הוא  לגמרי.  ממשפחתו  מתנתק  לא  אברהם 
מניח  אני  לוט.  את  כנען  לארץ  איתו  לוקח 
שקשה היה לו להתנתק מכל המשפחה. אבל 
מכילה  לא  הארץ  מצליח.  לא  הזה  החיבור 
את שניהם בקלות ולאחר מריבה בין הרועים 
שכמו  סדום,  את  מושבו  כמקום  לוט  בוחר 
ְמֹאד”  ַלה’  ְוַחָּטִאים  “ָרִעים  אנשיה  שכתוב, 
)בראשית יג יג(, מה שמעיד על אופיו של לוט. 
והפרידה  מלוט  הניתוק  לאחר  שמיד  מעניין 
הסופית מהמשפחה המורחבת, אברהם שוב 

הארץ  מובטחת  שוב  מהשם.  ברכה  מקבל 
הבטחה  מקבל  עצמו  הוא  גם  שהפעם  אלא 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶאת  “ִּכי  זרעו:  רק  ולא  לגביה 
עֹוָלם”  ַעד  ּוְלַזְרֲעָך  ֶאְּתֶנָּנה  ְלָך  ֹרֶאה  ַאָּתה 

)בראשית יג טו(.  
אחרת,  או  כזו  בצורה  בחייו,  עובר  אדם  כל 
ההורים  מבית  בדרך  קשיים  רצוף  מסע 
שאליו  מהמקום  מסע  זהו  עצמאיים.  לחיים 
הורגל, מדרך החיים שחי בה מקטנותו לחיים 
רק  לא  שונים  פעמים  שהרבה  עצמאיים, 
בסגנונם אלא גם בערכים שבהם הוא מאמין 

כאדם בוגר. 
קהילת  לגבי  שבעתיים  נכונים  הדברים 
“קשת”. כולנו גדלנו במערכות חינוך נפרדות 
שהכרנו.  היחיד  הדגם  זה  וחילונים.  לדתיים 
)“בית  המוכר  מהמקום  ללכת  בחרו  אנשים 
שאצל  בטוח  אני  חדשה”.  “ארץ  אל  אבא”( 
מרימה  הקודמת  הסביבה  מאיתנו  רבים 
ובפרט  משותפת,  קהילה  השינוי.  נוכח  גבות 
חינוך בית ספרי משותף, זהו ללא ספק מסע 
גם  לבטח  אבל  חשוב  חזון  עם  חדש  למקום 
עם קשיים רבים. גם אנחנו כאברהם סוחבים 
מהעבר,  החלק  את  שלנו,  “לֹוט”  את  איתנו 
מדרך החיים שאליה הורגלנו. כמו השינוי בחיי 
משמעותי.  הוא  הקהילה  שינוי  גם  אברהם 
משותפים  לחיים  מעבר  רק  לא  הוא  המסע 
שבהמשך  מסע  גם  אלא  וחילונים  לדתיים 
יגרום ליצירה חדשה ולחיבור חדש של יהדות 

וישראליות.
יהודה חסין

גלגולה של מציאות לתוך הזיכרון 



קצת תרבות
“אתה ראשון, יא ַקָזה!”

כלים  בגדים,  אוכל,  צרכני  צרכנים:  כולנו 
גם  זאת  עם  ויחד  נופשים,  משחקים,  יפים, 
די  צרך  מאיתנו  אחד  כל  תרבות.  צרכני 

בספרים,  מדובר  אם  בין  חייו,  במהלך  תרבות  הרבה 
משהו  או  תערוכות  הצגות,  שונים,  מופעים  סרטים, 
אחר. אך יש לכל אחד מאיתנו את אותם רגעים בחיינו 
כלומר,  תרבות”.  “תחנות  להם  לקרוא  יכולים  שאנחנו 
ספר או סרט שהשפיע עליי חזק, או שבעקבות הקריאה 
או הצפייה בסרט או בהצגה עשיתי בחירות, או פעלתי 
או  הקריאה  בעת  שחוויתי  חזק  רגש  מסוימת;  בצורה 

הצפייה שהזכיר לי משהו על חיי.
השנה ברצוננו לשדרג את המדור ולבקש מכם לכתוב 
להמלצותיכם  בנוסף  שלכם,  התרבות  תחנות  על  גם 
על דברים שראיתם וקראתם. אשמח לקבל את כל אלו 

Perel.osnat@gmail.com  :למייל
צפיתי  השבוע  בכותרת.  שהופיעה  להבטחה  וכעת 
במחזמר “קזבלן” בתיאטרון הקאמרי. באתי בלי הרבה 
ציפיות, שכן אני לא חובבת במיוחד מחזות זמר )אפילו 
לא בלונדון(. אבל הופתעתי, ואשתף אתכם במה. דבר 
וכהכנה  שלנו  מהתיכון  תלמידיי  את  לקחתי  ראשון, 
לצפייה דיברנו קצת על השסע העדתי. קודם כול, הייתי 
צריכה להסביר להם מה זה שסע )כשזה לא בחצאית 
זה לא מובן(. גם למילה “עדתי” הם לא ממש התחברו 
סורי,  רבע  שרובם  להזכירכם,  תיכון  בתלמידי  )מדובר 
היה.  לא  קיפוח  על  פורה  שדיון  כך  רבע...(,  פולני,  רבע 
לוי  אמנון  הציג  שבועות  כמה  לפני  שכן  מאוד,  שמחתי 
ִסדרה דוקומנטרית החושפת שסע עדתי עמוק ותסכול 
לנו לדבר על הנושא פה  יצא  רב בקרב עדות המזרח. 
ושם בגלל התוכנית והמסקנה הייתה שאולי זה קיים אך 

זה דועך לאט לאט. 
שלי  סבתא  ישר  חדש,  בחור  עם  כשיצאתי  בצעירותי, 
זה  “למה  שלו?  המשפחה  שם  מה  שואלת:  הייתה 
חשוב לך?” הייתי עונה בהתרסה. “הוא משלנו?” הייתה 
שואלת, ואני הייתי מתרגזת. לדעתי, היום גם שאלה זו 
כבר פחות ופחות מופיעה ובהדרגה תיעלם לגמרי, וטוב 

שכך.
הוא  גאון.  יהורם  את  זוכרים  כולנו  ל”קזבלן”.  נחזור 
הקזבלן המפורסם, האחד והיחיד. אז זהו, שיש לו יורש - 
עמוס תמם מפליא בביצועים מעולים ומרגשים, בסצנות 
לזה  בנוסף  והאהובים.  המוכרים  השירים  בין  דרמטיות 
חיה  והמוזיקה  ומדהימה  מושקעת  בהצגה  התפאורה 
המקורי  המחזה  העת.  כל  הקלעים  מאחורי  ומנוגנת 
נכתב ב-1954, וברוח התקופה קובל ַקָזה )קזבלן( בפני 
שבגלל  כך  על  המשטרה,  למפקד  שהפך  לגדוד  חברו 
מפקד  גנב.  של  שם  ישר  לו  מדביקים  המרוקאי  מוצאו 
המשטרה עונה לו: “אל תשכח שהמדינה שלנו צעירה, 
שלושים-ארבעים  בעוד  שנים,  עשר  לה  מלאו  לא  עוד 
שנה כבר לא תהיה אפליה, ולא תהיה גזענות...” בתגובה 

צוחק הקהל ופורץ במחיאות כפיים סוערות. 
מהשירים,  תיהנו  ההצגה,  את  לראות  רוצו  מסקנה: 
תמם,  בעמוס  תתאהבו  מהתפאורה,  מהשחקנים, 

ותחפשו את השד, אולי הוא מחכה בבקבוק. מי יודע?
אסנת פרל

משולחן בית מדרש משנה
הקדמה למשנה

אחת הטעויות הנפוצות ביותר בהקשר ליהדות היא שהיהדות היא דת התנ”ך. הדבר 
נובע מאי הידיעה שספר היסוד של הדת היהודית אינו התנ”ך אלא המשנה. יסודות 
השני  המקדש  בית  ימי  בשלהי  רק  התהווו  פלגיה,  כל  על  ימינו,  של  היהודית  הדת 

ולאחר חורבנו, פחות או יותר מהמאה ה-3 לפנה”ס ועד למאה ה-3 לאחר הספירה.
ממש במעבר בין המאה ה-4 למאה ה-3 לפנה”ס כבש אלכסנדר מוקדון את ה”עולם”: 
וכל  בבל,  פרס,  סוריה,  הגליל,  יהודה,  מצרים,  ועד  ימינו  של  וטורקיה  איטליה,  מיוון, 
המזרח התיכון. יתר על כן – התרבות היוונית התפשטה בכל האימפריה של אלכסנדר. 
המזיגה של התרבות היוונית עם התרבויות המקומיות נקראת התרבות ההלניסטית, 
וזו שלטה בעולם המערבי במשך מאות שנים. ביהודה והגליל ניכרו מאוד השפעותיה, 
והתרבות המקומית הפכה להיות הלניסטית לחלוטין. דור אחד אחרי אלכסנדר, קראו 
למנהיג הדתי והמדיני של היהודים אנטיגונוס! במהלך 500 שנה התפתחה היהדות 

תחת השפעה תרבותית זו.
וחוקי הדת  בירושלים,  נמצא בבית המקדש  בראשית התקופה מוקד הדת היהודית 
ידי אותה משפחת כוהנים שהורשתה  יותר, על  נכון  ידי הכוהנים.  ונלמדו על  נשמרו 
לעבוד בבית המקדש, להבדיל מכוהנים אחרים. המשפחה ששלטה בעבודת המקדש 
נקראה משפחת צדוק. הפולחן העיקרי בתקופה זו נעשה במקדש וסביבו, והמנהגים 

העממיים התפתחו במקביל לנהלים הכתובים של הכוהנים המלומדים מבית צדוק. 
ובמיוחד לאחר הכיבוש הרומי,   - - 167-73 לפנה”ס  בתקופת המדינה החשמונאית 
על רקע סיאוב ושחיתות בקרב בכירי הכהונה, התחילו חכמים שאינם כוהנים לערער 
יש  שלהם  טענו  “פרושים”,  המכונים  אלה  חכמים  המקדש.  כוהני  של  ההגמוניה  על 
מסורת אמיתית שנמסרה ממורה לתלמיד עד למשה בהר סיני מפי הגבורה. הרבה 
“עם  ידי  על  מקובלים  שהיו  המנהגים  את  הצדיקו  הפרושים  של  מההלכות  מאוד 
הארץ”, שהיו שונים מההלכות של הצדוקים. הפרושים אף הפליאו לעגן את דבריהם 
בכתובים, בעיקר בחומשי התורה, כדי להתאים את הכתובים להלכה המקובלת בעם. 
כך למשל הפך הציווי “ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר, ַּכֹּפת ְּתָמִרים, ַוֲעַנף ֵעץ 
ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל” )ויקרא כג מ( למצווה לנענע אתרוג, לולב, שני ענפי ערבה ושלושה 

ענפי הדס בחג סוכות. 
שיש  בכך  וכפרו  הנכון,  אינו  שלהם  הדתי  שהחוק  בטענה  נלחמו  כמובן  הצדוקים 
לפרושים מסורת מֹמשה. אבל ההיסטוריה שייכת למנצחים, ובמהלך השנים עברה 
“חכמינו  בשם  יותר  מוכרים  היום  אשר  הפרושים,  אל  מהצדוקים  הדתית  השליטה 

זיכרונם לברכה” – חז”ל.
ההלכה של חז”ל גם היא לא הייתה אחידה ומגובשת. המרחקים הגיאוגרפיים ולחץ 
בהנהגתם  שונים  במקומות  התפתחו  שונות  שמסורות  לכך  גרמו  הרומאי  השלטון 
חוקים שונים,  קובצי  היו  ישראל  של חכמים שונים. בבתי מדרש שונים ברחבי ארץ 
שנקראו הלכות, ומאוחר יותר משניות, מלשון שינון. לאחר חורבן בית המקדש בשנת 
07 לספירה ורצח העם הגדול שבא בעקבותיו, היה המצב ביהודה בכי רע. רבי יוחנן בן 
זכאי פעל בעיר החוף יבנה לשיקום התרבות והרוח של היהודים, על ידי כינוס שארית 
מדרש  בית  הקמת  גמליאל;  רבן  הנשיאות,  למשפחת  נצר  לרבות  ליבנה,  החכמים 

וטיפוח דור חדש של תלמידים.
אבל המשנה עדיין לא התגבשה סופית, ובעקבות מרד בר כוכבא )136-132 לספירה( 
הביאו הרומאים כליה גדולה כל כך על יהודה, עד שכל מרכז התרבות והדת היהודית 
עבר לגליל, אותו גליל שעד אז התייחסו אליו תושבי יהודה בזלזול כאל ארץ של בורים 
התחילה  החלקית  היהודית  והאוטונומיה  הרומאי,  הלחץ  פחת  לאט  לאט  וברברים. 

לגלות ניצני פריחה. שיא תקופת המשנה היה בעצם בתקופתו של רבי יהודה הנשיא.
רבי יהודה הנשיא, או “רבי”, נצר לשושלת הנשיאות, חי בסוף המאה ה-2 ותחילת ה-3 
בגליל. בתקופתו הייתה הקלה יחסית בלחץ השלטון הרומאי, עד כדי כך שתקופה זו 
נקראה “תקופת שלום” ונעשו בה פעולות לביטול הצומות לזכר חורבן בית המקדש, 
פעולות שלא צלחו בסופו של דבר. “רבי” ראה עצמו כמנהיג הדתי, הרוחני והמדיני 
וההלכות  המשניות  איסוף  של  עצום  בפרויקט  התחיל  כך,  בתוקף  היהודים.  של 
השונות שהסתובבו בבתי המדרש, ובהמשך ריכז הלכות, הכריע במחלוקות, וחשוב 
ביותר – תיעד הכול בכתב בצורה מסודרת. פרויקט זה הניב שישה כרכים הנקראים 
“שישה סדרי משנה”: סדר זרעים - העוסק בחקלאות ובכלכלה; סדר מועד - העוסק 
נזקים  – העוסק בהלכות  נזיקין  – העוסק בדיני משפחה; סדר  במועדים; סדר נשים 
העוסק   – טהרות  וסדר  והקרבנות;  המקדש  בדיני  העוסק   – קודשים  סדר  ומשפט; 

דברים שאין להם שיעור



בהלכות טומאה וטהרה.
כל  מעוגנת  ימינו,  ועד  המשנה  מגיבוש 
ההלכה היהודית בספר זה יותר מאשר בכל 
ספר אחר, ואפשר לומר שרבי יהודה הנשיא 
הצליח במטרתו לכתוב חוקה ליהודים. מובן 
את  עשו  ופזורה  גלות  של  שנה  ש-1800 
הְנָהִגים  לבין  היום  הדת  בין  והמרחק  שלהן, 
מאוד.  גדול  חז”ל  בתקופת  מקובלים  שהיו 
התפילות  לנוסחי  הבסיס  גיסא,  מאידך 
מתקופת  במובהק  הוא  היום  של  והברכות 

חז”ל, כמו הלכות ומנהגים רבים אחרים.
שונות  משניות  כאן  נביא  השנה  במהלך 
בית המדרש  עוסקים בהן במסגרת  שאנחנו 
משניות  להביא  בכוונתי  בעיקר  הקהילתי. 
שלנו,  לקהילה  רלוונטיות  איזושהי  להן  שיש 
חז”ל,  או כאלה שמאירות משהו על תקופת 
שהיא ערש היהדות כפי שאנו מכירים אותה 

היום.
שם המדור: “דברים שאין להם שיעור”, יוסבר 

בטור הבא.
אריאל ידין

בית מדרש משנה
פועל אחת לשבועיים בימי שלישי 
קריאה “יחפה” במשנה מתוך זווית 

חברתית והיסטורית 
אין צורך בידע מוקדם כלל 

לפרטים:
 ariel.yadin@gmail.com

להיפך,  או  חילונית,  והיא  דתי  הוא 
מגדרי.  ולא  מגזרי  יהיה  הבא  הדיון 
בהלת  והלבטים,  החששות  כל  אחרי 
והרמת  הצדדים  משני  המשפחות 
לגבי  ההסכמים  החברים,  של  הגבה 
החינוך  ומוסדות  וכשרות  שבת 
לילדים... האהבה ניצחה והם החליטו 

להתחתן.
להם  שיש  מסתבר  נשואים.  הם  עכשיו 
השקפת עולם שונה לגבי הכלים בכיור. הוא 
היא חושבת שלא  כיור מלא,  יכול לסבול  לא 
שונא  הוא  הבוקר.  עד  יחכו  הכלים  אם  נורא 
היא  בזמן.  מגיעה  לא  פעם  אף  היא  לאחר, 
אוהבת כלבים והוא לא, מקסימום דגים. הוא 
אומרת  היא  מתערבת,  שלה  שאימא  חושב 
שזה “כיבוד הורים”, הוא פזרן והיא מחושבת, 
היא  אשפה,  והפרדת  קומפוסטר  רוצה  הוא 
לקפל  ושונאת  בטוסטר  להשקיע  מעדיפה 

כביסה. 
נולדים הילדים, היא בעד לתת לתינוק לבכות 
לשמוע  יכול  לא  הוא  לבד,  לישון  שילמד  עד 
בערב  לאסוף  מעדיפה  היא  בוכה.  תינוק 
הוא  ישנים,  שהילדים  אחרי  הצעצועים,  את 
לא  הוא  עקרונית.  יאספו,  שהילדים  מתעקש 
היא  הגדול”,  ב”האח  יצפו  שהילדים  מסכים 
חושבת שאי צפייה תפגע בהם חברתית. הוא 
חושבת  היא  הבית,  שיעורי  את  להם  בודק 
למידה  הרגלי  לפתח  להם  לתת  שצריך 
“ידברו  שהם  מסכימה  לא  היא  עצמאיים. 
אליה ככה”, הוא חושב שזה לא נורא. היא לא 
לפולין,  למשלחת  תיסע  שהילדה  מסכימה 
עקרונית! הוא חושב שזה יפגע בה, חברתית. 
לקורס  הבן  את  לדחוף  שצריך  חושב  הוא 

שצריך  חושבת  היא  קצינים, 
להניח לו...

רבות  החלטות  שיש  מסתבר 
ובסדרי  בערכים  הנוגעות 
זוג  יחד  לקבל  שצריך  עדיפויות, 
חילוני-דתי כמו אצל כל זוג אחר. 
לשוני  אלו  בין הכרעות  ההלימה 

במגזר אינה ברורה מאליה.
פותח  “קשת”  הספר  בית 
השישית  שנתו  את  אלו  בימים 
)בשנתיים  עצמאי  ספר  כבית 
הראשונות, למי שלא יודע, הייתה רק “כיתת 
הזוג  כמו  גוריון”(.  “בן  הספר  בבית  קשת” 
שתיארנו, הקדישו ההורים המייסדים והצוות 
החינוכי מחשבה רבה לחזון הייחודי של בית 
הספר כמשותף לדתיים וחילונים. אולם חזון 
רבות  לסוגיות  מענה  נותן  בהכרח  לא  זה 
ואת  הספר  בית  של  אופיו  את  המגדירות 
מדיניות  למשל:  שלו.  החינוכי  מאמין”  ה”אני 
ודרכי הערכה, משמעת ואכיפתה, דמוקרטיה 
לעומת הירארכיה, מצוינות לעומת שוויוניות 
ועוד נושאים רבים, המבטאים עמדה ערכית 

ומכתיבים מדיניות וסדרי עדיפויות.
בית  במהלך השנה הראשונה שלי כמנהלת 
אלו  סוגיות  כי  ההבנה  בי  התבהרה  הספר, 
ועמה  והכרעה,  ליבון  דורשות  אחרות  ורבות 
הייחודי  החזון  לבין  בינן  הזיקה  מה  השאלה, 

של בית הספר כמשותף לדתיים ולחילונים.
מקרית,  בשיחה  אתכם  אשתף  זה  בעניין 
הלימודים  בשנת  במשרדי  שהתקיימה 
לפגישה  אליי  הגיעו  אבות  שני  הקודמת. 
כיפה,  חובש  האחד  לחלוטין.  פרוזאי  בנושא 
גלוי  והשני  התפילה,  לקבוצת  כשייך  מוגדר 
עזבו  כניסתם  עם  מפגש”.  מ”קבוצת  ראש 
ההורים  מוכרות.  לא  נשים  כמה  החדר  את 
שיתפתי  ואני  מדובר  במי  לדעת  התעניינו 
לחינוך  הסדנה  מדריכות  הן  שאלו  אותם, 
סיפרתי  “החטיבה”.  לתלמידי  שקיימנו  מיני 
ועל הנושאים שהעלו  להם קצת על הסדנה 
נוחות  בחוסר  נע  ההורים  אחד  התלמידים. 
והדיון  הפתיחות  מעצם  הסתייגות  והביע 
זה  הספר.  בית  במסגרת  אלו  בנושאים 
חובש  השני,  המפגש.  מקבוצת  ההורה  היה 
הכיפה, הביע דעות שהיו נחשבות לליברליות 
בנושא  הקצר  הדיון  פורום.  בכל  ביותר 

הסתיים ועברנו לנושא המקורי של הפגישה, 
אבל אני נותרתי עם המחשבה על משמעות 
ההשלכות  ועל  הזהּות  קבוצות  בין  ההבחנה 
הערכיות והחינוכיות שיש לכך על סדר היום 

של בית הספר.
שבה  לבמה  בהתייחסות  דברי  את  אסיים 
מתפרסמים הדברים. בשלהי שנת הלימודים 
דברי  אלו  דפים  מעל  התפרסמו  הקודמת 
הלימודים  תכנית  על  נוקבים  ביקורת 
מחברי  אחד  ידי  על  שנכתבו  הספר,  בבית 
גלוי  רואה חשיבות רבה בשיח  אני  הקהילה. 
וביקורתי על התנהלות בית הספר בנושאים 
את  בברכה  מקדמת  אני  בבד  בד  עקרוניים. 
קבוע  מדור  להקדיש  העיתון  עורכי  החלטת 
של  החינוכי  הצוות  וחברי  חברות  יוכלו  שבו 
בסוגיות  אקטיבית  עמדה  להביע  הספר  בית 
שונות העולות מסדר היום החינוכי–ֶערִּכי של 
התכבדתי  הספר  בית  כמנהלת  הספר.  בית 
בגיליונות  אולם  הפותח,  הטור  בכתיבת 
תפקידים  בעלי  גם  ביטוי  לידי  יבואו  הבאים 
קולו  את  איש  איש  עימם  המביאים  נוספים, 

הייחודי. 
אם נחזור לזוג מן המשל הפותח, יש לזכור כי 
סוגיות  מחלוקות,  רצופה  המשותפת  הדרך 
שיש  פשרות  בהם,  להכריע  שיש  ערכיות 
לקבל וסדרי עדיפויות שיש לקבוע. אולם בל 
ואהבה  ושכבוד  נשכח ש”הילדים מקשיבים” 

הם הבסיס לניהול כל דיון באשר הוא . 

שלומית יחיא
מנהלת בית ספר

שקט, המורה 
מדברת!

ילדים מציירים

תהל אפרתי, גן רימון


