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יוסי ביילין: "פעילות הקרן, להבנתי, אינה רק לשמר תרבות דועכת או משהו דומה. אתם 
מנסים לתת תשובה למשהו. חשוב לי להבין מה אתם מנסים לפתור".

דניאל פוזן: "ראשית, התרבות היהודית אינה תרבות דועכת. בכל יום נוצרות בה יצירות 
חדשות. השאלה היא - מה מבינים במונח תרבות יהודית. אנשים עשויים לומר, 'תרבות 
יהודית? כן, בדיוק אתמול הלכתי לסרט של וודי אלן'. אכן, גם זה חלק מהתרבות היהודית, אבל ישנם גם 
חלקים נוספים: אינטלקטואליים, היסטוריים ורגשיים. אנשים רוצים להשתייך לתרבות שלהם באופן 
שבו הם רוצים להשתייך, לא באופן שמישהו בחר בשבילם. כל אחד יבחר לעצמו את האופן שבו הוא 
תופס את התרבות היהודית, ואת זהותו היהודית יעצב לפי רצונו, משום שאין רק תרבות יהודית אחת, 
יש הרבה תרבויות, אין רק ביטוי אחד לתרבות היהודית, יש הרבה ביטויים, והשאלה היא, איך מביאים 

אנשים להבין את זה".

זכות הבחירה, לאפשר לבני האדם לבחור מתרבות עשירה  ביילין: "אתה בעצם מנסה להרחיב את 
הרבה יותר מאשר זו שהתרגלו להאמין כי היא היהדות".

אפשרות  שתהיה  כך  שלנו,  התרבות  של  העושר  את  לעולם  להציג  כיצד  היא  השאלה  "נכון.  פוזן: 
לאנשים להכיר עושר זה. לא אכפת לנו מה אנשים יעשו באפשרות זו, כל עוד ניתנת להם האפשרות".

ביילין: "הנקודה היא, שכאשר אתה מדבר על הדברים הללו ואתה יוצר את הספרייה היהודית הלא 
קטן מאוד של  מיעוט  אל  דבר  בסופו של  יהודי חדש', אתה מדבר  'זמן  או את האנציקלופדיה  דתית, 
והם סקרנים דיים כדי להקדיש את הזמן ואת האנרגיה שלהם  - אנשים אשר טורחים לקרוא  אנשים 
לדברים כאלה. זה החשש שלי, שיש רעיון, מאוד נחמד, מאוד חכם, אבל אין לו תשובה לבעיה, שאם 
יותר לי להגדיר אותה, הייתי אומר כי היהדות איננה בית כנסת. או שהיא איננה רק בית כנסת. גם אדם 
לא דתי יכול להיות יהודי טוב, אפילו טוב מאוד. יש לך כלים להיות יהודי ולזהות את עצמך כיהודי, 
ולא רק לומר כי אתה ממוצא יהודי. תוכל לומר לכל אדם, שפינוזה, למשל, זאת התרבות שלי, והיא 

יוסי ביילין )איש עסקים ויו"ר יוזמת 
ז'נבה בישראל( ודניאל פוזן )איש 
עסקים ומנכ"ל קרן פוזן( בשיחת 
רעים על פעילותה של קרן פוזן 
בישראל ובארה"ב והשאיפות 
לעתיד. מיוחד לגיליון זה

יהדות, תרבות
ומה שביניהן

התרבות היהודית אינה תרבות "צילום: חיים טרגן
דועכת. בכל יום נוצרות בה יצירות 

חדשות. הבעיה היא מה מבינים במונח 
תרבות יהודית. אנשים עשויים לומר, 

'תרבות יהודית? כן, בדיוק אתמול 
הלכתי לסרט של וודי אלן'"

שונה מהתרבות של שבטים אחרים. אחת הבעיות היא שלמרות תחושת חוסר האונים, הנטייה הטבעית 
לבורות ועצלות, יוצרת חלופה בדמות טקסים יהודיים חילוניים, השונים מאלו הדתיים רק בהשמטת 
האל. אני לא רוצה ללכת לבית כנסת המשמיט את שם האל, אבל עושה את אותם דברים, עם אותם 
שירים, עם אותם טקסים ואותן תפילות, ללא האל. אני מאמין שזו תוצאה של תסכול מהקושי לתת 
לאנשים אופציות חילוניות אחרות. מה שהם אומרים, למעשה, הוא: אתם לא רוצים לקרוא את הספרים 
האלה, אתם לא רוצים להשתמש במילונים האלה, או מה שלא יהיה? אז בואו אלינו, שירו אתנו, נשיר על 

השבת, נשכח את אלוהים".
פוזן: "אני לא חושב שיש בינינו מחלוקת. ללא ספק קיימות קבוצות, יותר בישראל מאשר בארצות 
הברית, שעושות בדיוק את מה שאתה אומר. הן רוצות בדיוק מה שיש לדתיים. יש כאן חיקוי, בשינוי 
מילים. אני לא חושב שזה משהו שתופס. יש לזה היקף קטן, נדמה לי שזה אפילו התכווץ במידה מסוימת. 
השאלה היא מה אתה עושה עם יהודים חילוניים שמגלים עניין מסוים ביהדות? אתה צודק שלא כולם 
אינטלקטואלים, מרביתם אינם. אבל אם אתה לא מתעניין אינטלקטואלית ואתה לא מעוניין בקהילה, מה 
נשאר? וזו השאלה הגדולה. אני לא חושב שיש תשובה אחת, ולכן הקרן מנסה לתת לכך מענה בדרכים 

שונות ומגוונות". 

ביילין: "אז הבה נדבר על הפעילויות של הקרן. על הפעילויות בישראל ובחו"ל ועל ההבדלים ביניהן. 
כיצד היית מתאר אותן? מהן הפעילויות העיקריות?"

פוזן: "אנו מתמקדים בפעילויות חינוכיות פורמאליות ובלתי פורמאליות. בעבר, היה עיקר הפעילות 
באוניברסיטאות - מקבץ קורסים של בחירה בנושא 'יהדות כתרבות'. יש לנו את תכנית 'אופקים', תכנית 
גדולה להכשרת מורים, באוניברסיטת תל אביב. במסגרת העבודה עם מורים נחשף בפנינו הצורך לעבוד 
גם עם המנהלים, מאחר שבסופו של דבר, הם נותני הרוח הגבית לפעילות של בתי הספר. לשם כך יש לנו 
- בשיתוף פעולה עם סמינר הקיבוצים - תכניות להכשרת מנהלים. אנו אף פועלים, בשיתוף עם ה'מרכז 
לטכנולוגיה חינוכית', 'קרן אבי חי' ו'מכון הרטמן', להקמת אתר אינטרנט שנושאו 'תרבות ישראל'. זה 
יהיה אתר ליהדות כתרבות, המיועד בעיקר להעשרת מורים, ללימוד, לשמירה על קשר בין מורים מכל 
חלקי הארץ למחשבת ישראל ולתרבות ישראל. האתר יופעל על ידי מורים למען מורים. אנו שואפים 

לכלול בו גם את תלמידי 'אופקים' שלנו, כי הם דור העתיד של הוראת 'יהדות כתרבות'". 

ביילין: "ספר קצת על אופקים".
פוזן: "התחלנו השנה את המחזור השמיני של תכנית זו. זוהי תכנית יוקרתית, שמטרתה למשוך את 
המצטיינים שבסטודנטים ללמוד הוראת מחשבת ישראל. התכנית ייחודית במבנה שלה, והיא מאפשרת 
העמקה, הן בתיאוריה ופרקטיקה פדגוגית והן בתכנים הגותיים יהודיים. זו גם הסיבה שהתכנית יקרה 
מאוד, ייתכן אפילו שיקרה מדי, בעיקר בהתחשב בעובדה שהיא ממומנת רק על ידנו. ייתכן שבעתיד 
נצטרך לשקול דרך אחרת להכשרת מורים. נוסף לכך, אנחנו עובדים עם עיריות כפר סבא וראשון לציון, 
בתמיכת משרד החינוך, בתכנית חינוכית המיועדת לגילאי חטיבת הביניים וכיתות י'. התכנית כוללת הן 
הוראה פורמאלית בכיתה והן סיורים ובתי מדרש להורים ולילדים. אנו מבינים גם שצה"ל מהווה נקודת 
מפגש למרבית החברה הישראלית ולוקח על עצמו אחריות גם כגורם מעצב ומחנך. לכן אחד הפרויקטים 
הגדולים ביותר שלנו נעשה עכשיו בשיתוף עם צה"ל, גם בהרצאות וגם בשבתות-עיון שהיחידות חייבות 
אני   - דתיות  לשבתות  שילכו  או  דתיים,  ללימודים  דוד  לעיר  גם  ילכו  האלה  החיילים  בהן.  להשתתף 

תומך בכך באופן מלא. הם זקוקים לכך, זה חלק מהתרבות שלנו. אבל מה בנוגע לאפשרות 
לראות את זה באור שונה, מדוע זה פסול? אני חושב שלמען זה אנו נלחמים. אנו לא נלחמים 
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אין רק תרבות יהודית אחת, יש הרבה תרבויות, אין "
רק ביטוי אחד לתרבות היהודית, יש הרבה ביטויים. 

והשאלה היא איך מביאים אנשים להבין את זה"

ממנו מסיבות ברורות, אבל אני רואה את הקשר 
וההמשכיות". 

ביילין: "היית אומר שהקו שלך יהיה קו הדוגל 
בשיתוף פעולה, הושטת ידיים לקבוצות אחרות 

בעולם היהודי, בהשוואה לעבר?" 
פוזן: "כן".

ביילין: "זה יהיה השינוי העיקרי?".
אבל  הקבוצה.  את  מחדשים  אנחנו  "כן,  פוזן: 
הבא  שלדור  חושב  אני  שלנו.  בליבה  לבגוד  בלי 
יש  שבתוכה,  לאנשים  אלא  לי,  רק  לא  בקרן, 
רגשות עזים בעד בניית בסיס תרבותי אדיב ועדין 

יותר בגישתו".

ביילין: "האם יש לפניך אבני דרך כלשהן? אני 
מתכוון, משהו שאתה חושב שהוא מאוד חשוב" 

פוזן: "נדיר שאני חולם, אבל אם הייתי חולם, 
המרגש  באופן  יהדות  שהוראת  אומר  הייתי 
את  למצוא  להם  העוזרים  מורים  בידי  צעירים, 
היהדות האישית שלהם, היא מה שעלינו להשיג. 
זו תהיה הצלחה מספקת בשבילי, ואני מניח שזה 
רלוונטית  דרך  שתהיה   - לי  שיש  היחיד  החלום 
להוראה במדינה הזו, ואולי נצליח אף לממש את 
דו"ח שנהר. אני מאמין שזה חלום גדול אבל ניתן 

להשגה". 

אנחנו עומדים "
להוציא אנתולוגיה 

מונומנטאלית בעלת 
10 כרכים, ספריית פוזן 
לתרבות ולציוויליזציה 

היהודית, שתכנס את 
היצירות התרבותיות 

המשמעותיות שנוצרו 
במשך 2200 שנים של 

היסטוריה יהודית"

לפנינו
פליקס פוזן

המטרה עדיין

בה  הוזכרה  לא  כמעט  יודאיקה,  האנציקלופדיה  לראשונה  הופיעה  כאשר 
ב"עידן  אולי  חיים  אנחנו  זו.  להשמטה  משמעות  הייתה  חילוני.  המילה 
חילוני" )כביטוי שטבע הפילוסוף צ'ארלס טיילור(, אבל על החילוניות מרחף 

עדיין כתם, ויש המתעלמים מקיומם של יהודים חילוניים, אף שהם הרוב.

 מצב זה כמעט אינו חדש. אבל גם אין הוא תמידי. בשנים שעברו מאז נוסדה "קרן פוזן", 
היא,  הפילוסופיה שלי  ברחבי העולם.  היהודי החילוני  בחינוך  ענק בתמיכה  צעדנו צעדי 
אלה  יהודים  החילוני.  הרוב  של  בחינוכו  תלוי  היהודיים  החיים  של  שעתידם  בפשטות, 
עשויים להיות אנשים מבריקים - רבים בהם מקבלי פרס נובל - אבל מבחינה יהודית הם 

חסרי ידיעה. הם יודעים מעט מאוד על תרבותם ועל ההיסטוריה שלהם.

לפני עשרים וחמש שנים, היה בכך כדי לתאר גם אותי. במשך עשורים שלמים היו בחינוך 
היהודי שלי, למרבה הצער, פרצות רבות וחללים ריקים. כשאני מסתכל לאחור, אני רואה 
מה מעט ידעתי על ההיבטים התרבותיים הרחבים יותר של היהדות, וגם על הגוף הנרחב 

של הספרויות היהודיות שנכתבו בעברית, ביידיש, בלאדינו ובאנגלית.

ספורות  שנים  בתוך  מעסקיי.  שפרשתי  אחרי  רק  החל  שלי  האמיתי  היהודי  החינוך 
גיליתי את חדוות הלימוד על היהדות: לשמוע הרצאות, לקרוא ספרים ברעבתנות, להאזין 
לדיונים אקדמיים בין מלומדים בעלי מעמד. וכאשר התרחבו אופקי היהודיים. גיליתי את 
היהדות החילונית, יהדות שמעולם לא ידעתי אפילו שהיא קיימת. נשביתי ברעיון "היהדות 
כתרבות", מושג הכולל את כל צורות היהדות, גם הדתית וגם החילונית. והחלטתי לעזור 
לקדם את החינוך היהודי של התלמידים שלנו, העשויים להאמין - בטעות - שליהדות יש 

מעט להציע מלבד ציוויים, תפילות, לימוד תורה וקיום מצוות הדת. 

בשנים שעברו מאז, ידעתי כפילנתרופ הצלחות וכישלונות, מכשולים והתנגדויות. היו 
קתדרא  במימון  יסתפק  ולא  הצעות  יציע  מלומד.  שאינו  החוץ,  מן  שאדם  לכך  שהתנגדו 
בלבד. אחרים השתמשו בתואנות שונות כדי להסביר מדוע לא ניתן ללמד יהדות כתרבות, 

או שטענו כי כבר מלמדים זאת כך או אחרת.

של  מערכת  הקמת  לקראת  פוזן  קרן  התקדמה  אופן,  בכל  האחרון,  העשור  במרוצת 
בהפעלת  שהתחלנו  בכך  גאים  אנחנו  בתפוצות.  וגם  בישראל  גם  כתרבות  יהדות  הוראת 
בישראל.  החינוך  במערכת  כתרבות  יהדות  שילמדו  מורים  להכשרת  שאפתניות  תכניות 
אוניברסיטות  ובהן  הברית,  בארצות  אוניברסיטאות  בשלושים  מיוחדים  קורסים  ייסדנו 
הרווארד ובראון, שבהם יכולים הסטודנטים ללמוד בפעם הראשונה על החילוניות היהודית 
הקמנו  אינטרדיסציפלינארית.  מבט  מנקודת  והסוציולוגיות,  ההיסטוריות  מהבחינות 
עומדים  אנחנו  ובתרבות.  בחברה  החילוניות  להוראת  מכון  בקונטיקט  קולג'  בטריניטי 
ולציוויליזציה  לתרבות  פוזן  ספריית  כרכים,   10 בעלת  מונומנטאלית  אנתולוגיה  להוציא 

היצירות התרבותיות המשמעותיות שנוצרו במשך 2200 שנים של  היהודית, שתכנס את 
יהודית. סייענו בהוצאה לאור של מחקרים פורצי דרך, כספרו של פרופ' דוד  היסטוריה 
ביאל המתאר את ההיסטוריה האינטלקטואלית של החילוניות היהודית, ספרו של פרופ' 
שמואל פיינר על ההיסטוריה של החילון היהודי במאה ה-18 וספר המלמד כיצד מלמדים 

יהדות כתרבות באוניברסיטאות, שיצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

היותר  כמה ממטרותינו   - - מכל מקום  אבל  דרך מהמעלה הראשונה.  פריצות  הן  אלו 
שאפתניות טרם הושגו. אני רואה בחזוני בתי ספר מקיפים לילדים יהודים כדוגמת אלה 
החילוניים  היהודים  רוב  יהודית.  תרבות  בהם  שילמדו  ובמקסיקו,  בארגנטינה  הקיימים 
אינם מכירים עדיין את תרבותם שלהם, ומאמינים כי חוץ מאשר פולחן דתי אין ליהדות מה 

להציע להם.

שום דבר, כמובן, אינו רחוק כל כך מן האמת. וכך ממשיכה קרן פוזן להתמסר לתמיכה 
הוא  שנותר  מה  כל  העולם.  ברחבי  כך  כל  דרוש  זה  בזמן שחינוך  החילוני  היהודי  בחינוך 
שפילנתרופים יהודים ישקיעו מכספם למטרה זו ושיהודים המגדירים את עצמם כחילונים, 
שהם הרוב, יקחו את העניינים לידיהם. וכשם שהדבר היה נכון לפני כמה עשורים, כאשר 
התחלתי את החיפוש שלי, כך גם נכון שהמטרה החשובה של החינוך היהודי עדיין נמצאת 

לפנינו.

פליקס פוזן הוא מייסד ונשיא קרן פוזן

נגד. אנו נלחמים כדי שיכללו אותנו - זה כל מה 
אתם  ממה  לבחור,  לאנשים  תנו  מבקשים.  שאנו 
לדרכים  להיחשף  לאנשים  אפשרו  פוחדים?  כה 
הפעילות  את  שלהם.  היהדות  את  לבטא  שונות 
עושים  אנו  אחרות  רבות  ופעילויות  בצה"ל 
שאנשיו  חילוני,  חינוכי  ארגון   - בינה  באמצעות 
האופציה  על  המאבק  בחזית  העומדים  הם 
החילונית לציבור כולו. למדנו גם שעלינו לצאת 
חיים  בטקסי  מתעניינים  אנחנו  למשל,  לקהילה. 
הפעילות  לא  זו  'הויה',  באמצעות  חילוניים 
שדרושה  חשים  אנו  אבל  שלנו,  ביותר  הגדולה 
בלי  האינטלקטואלי.  עם  הפרקטי  של  תערובת 
ההיבט הפרקטי אני חושב שאתה מאבד קצת את 

היכולת לתת מענה לצרכי הקהילה".

ביילין: "ספר על הפרויקטים שלכם בחו"ל".
במסגרת  הוא  כרגע  הפעילות  "עיקר  פוזן: 
חושבים  אנו  באוניברסיטאות.  וכנסים  קורסים 
עדיין  אך  מורים,  להכשרת  המיקוד  העברת  על 
מנסים להתגבר על כל מיני קשיים. פרויקט גדול 
המכיל  היהודית,  האנתולוגיה  פרויקט  הוא  נוסף 
עשרה כרכים המתארים נקודות ציון משמעותיות 
בחייו של העם היהודי. הכרך הראשון ייצא לאור 

באמצע שנת 2012".

החלה  הקרן  והיום.  אז   - פוזן  "קרן  ביילין: 
ועם  עמו  המזוהה  קרן  פוזן,  פליקס  של  כ'בייבי' 
את  להנכיח  ומאבקו  החילונית  עולמו  השקפת 

החילוניות בשיח היהודי".
שנים  לפני  כבר  נאבק  פליקס  "נכון,  פוזן: 
רבות 'להוציא מהארון' את הפן החילוני בתרבות 
זו הייתה המטרה הראשונית של הקרן  היהודית. 
ואני חושב שהוא השיג אותה. כעת, הקרן צריכה 
עלינו  היהודי.  בתחום  קדימה  לנוע  להמשיך 
רוצים  ואיננו  יכולים  איננו  כי  בריתות,  לכרות 
את להשמיע  רוצים  אנו  לבדנו.  זאת   לעשות 

פלורליסטי  מעושר  כחלק  שלנו,  הייחודי  הקול 

של קולות יהודיים".

ביילין: "ישנם ארגונים דתיים רבים הפועלים 
בשדה היהודי. יש מתחרים?" 

פוזן: "אני לא חושב שיש לנו מתחרים, ובוודאי 
שלא אויבים. יש מקום ויש וצורך הן בפעילות של 
והן בפעילות שלנו. בהיבטים  הארגונים הדתיים 
מסוימים אנחנו אף מקנאים בהם: הם מאורגנים, 
כסף  להם  יש  קרובות  לעיתים  כסף.  להם  יש 
משימה,  להם  יש  חילוניים.  מיהודים  גם  שמגיע 
ליהודים  הכול.  להם  יש   - והכשרה  מוקד  כיוון, 
החילוניים אין את מי להאשים מלבד את עצמם. 
מעולם לא היה לנו רב ראשי של החילוניים, אין 
מי שרוצה בזה, כולנו היינו דוחים מי שהיה מציג 
את עצמו ככזה, אבל, אנו, החילונים, מהווים כיום 
את הקבוצה הגדולה ביותר בעולם היהודי. יש לזה 
משמעות. זאת לא שיפוטיות. זה לא טוב יותר או 
פחות. אנחנו מי שאנו. אז השאלה היחידה היא, 
אתה  האם  החילונים,  את  לאגד  יכול  אתה  האם 
המעניין  משהו  ולעשות  מהם  חלק  לרתום  יכול 
אותם בדרכם שלהם. זה האתגר. אגב, אנו רואים 
כאן גם את המסורתיים. העובדה שיש להם בבית 
טקסים משלהם אינה שוללת מהם את האפשרות 
היהדות  של  בהיבטים  אינטלקטואלית  להתעניין 

כתרבות. הם בהחלט קהל היעד שלנו".

המשכיות  על  מדברים  אנחנו  "אם  ביילין: 
בעולם,  לנעשה  היא  אז הדאגה  יהודית כמטרה, 
היהדות  האם  היא,  והשאלה  בישראל.  לא 
החילונית יכולה להוות התשובה, לפחות תשובה 

חלקית, לאתגר הזה". 
פוזן: "אני חושב שהתשובה היא כן!". 

ביילין: "מה בנוגע לך? האם תקדיש יותר ויותר 
זמן לקרן? כיצד אתה רואה את עצמך כאן?".

"הייתי מאחורי הקלעים של הפעילויות  פוזן: 
למצוא  צריך  אני  כעת  שנים.   12 או   10 במשך 
מורכב,  מאוד  ממקום  מגיע  אני  כאן.  מקומי  את 
גדלתי ביפן, והמשפחה הייתה בקשר עם רב יפני 
בטוקיו. יש לי רקע מעורב מאוד, ובאופן מסוים 
מהם,  אחד  אני  יהודית.  מבחינה  עני  מאוד   -
שיש  מרגיש  אני  הקרן.  פעילות  של  מהנמענים 
קדימה.  לנוע  שלי  הדרך  ושזו  אמיתי  עניין  כאן 
אני אקדיש את  לא בהכרח במשרה מלאה, אבל 
השעות והזמן הדרושים ועדיין אמשיך עם שאר 
הפעילויות העסקיות שלי. אני זקוק לאיזון שלי. 
חש  אני  אבל  לפרנסתי,  לעבוד  עדיין  צריך  אני 
שהחלפת הדורות הייתה חלקה מאוד. אני חושב 
אותי  לשחד  בניסיון  טובה  תובנה  הייתה  שלאבי 
לשחד  ניתן  שבה  היחידה  הדרך  שזו  זמן,  לאורך 
את הילדים שלך ללא ערובות כלשהן. אני שונה 
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תכנית אופקים,
אוניברסיטת תל אביב

אנשים שלא שייכים ליהדות ההלכתית "
לגווניה ולסוגיה שואלים את עצמם: מה 

לנו וליהדותנו? מה לחברה הישראלית 
בכלל וליהדות? האם יש דגם אחד של 

היהדות, רק הדגם ההלכתי-הרבני?"

מורים אידיאליסטים
פותחים לתלמידים

הראשאת
רון מרגולין, פרופסור להגות יהודית מודרנית, לחקר 
"אופקים"  תכנית  ראש  דתות,  ולחקר  החסידות 
יהדות  להוראת  מצטיינים  סטודנטים  להכשרת 
תל  באוניברסיטת  התיכוניים  הספר  בבתי  כתרבות 

אביב. מה זו תכנית "אופקים"?
רון מרגולין: תכנית "אופקים" מכוונת לסטודנטים בעלי נתונים 
גבוהים, מצטיינים, הלומדים אצלנו בפקולטה למדעי הרוח במדור 
לפילוסופיה יהודית שבחוג ללימודי התרבות העברית, בצד תואר 
ראשון נוסף שהם עושים באחד החוגים של הפקולטה. בתום שלוש 
במקצוע  הוראה  תעודת  כולל  ראשון,  תואר  מסיימים  הם  שנים 
"מחשבת ישראל". מקצוע זה נועד להפגיש את תלמידי בתי הספר 
אלא  המקראית,  מהזווית  רק  לא  היהדות,  מקורות  עם  התיכוניים 
מתוך תפיסה רחבה, פתוחה, שמפגישה אותם עם מקורות התרבות 

היהודית לאורך כל שנות קיומה.

איזה סוג אנשים צעירים היית מגדיר כבעלי הפרופיל המתאים 
זה  "וואלה,  לעצמם  שיאמרו  האנשים  מיהם  הזאת?  לתכנית 

בשבילי"?
אני חושב שחבר'ה צעירים אחרי צבא הממשיכים להיות מוטרדים 
משאלת הקשר בין החיים שלנו כאן לבין היהדות, מוטרדים באופן 
ספציפי מכך שבחברה הישראלית הזיהוי העיקרי של יהדות הוא עם 
הדגם האורתודוקסי המוכר. אנשים שלא שייכים ליהדות ההלכתית 
לגווניה ולסוגיה שואלים את עצמם: מה לנו וליהדותנו? מה לחברה 
הישראלית בכלל וליהדות? האם יש דגם אחד של היהדות, רק הדגם 
ההלכתי-הרבני? אלה השואלים שאלה זו ורוצים גם להתמודד עם 
עתידה של החברה הישראלית מבחינה זו במסגרת הוראה בבתי ספר 

תיכוניים הם קהל היעד של התכנית.

כמורים  עצמם  את  רואים  היו  שבעיקרון  אנשים  אלה  האם 
לעתיד?

ספר  בבתי  עבודה  או  שהוראה  החושבים  באנשים  מדובר  כן. 
תיכוניים מהווה אתגר ממדרגה ראשונה. צעירים המבינים שבמסגרת 
זו ניתן להתמודד עם שאלות התשתית של החברה הישראלית. הם 
לחברה  ישראלית-יהודית  זהות  של  בבנייתה  חלק  לקחת  רוצים 
הכללית המכונה לרוב חילונית או מסורתית, שלא על בסיס מחויבות 
היהדות  של  החיים  ואורחות  העולם  לתפישות  ביקורתית  בלתי 
הדתית-הלכתית, אנשי חינוך. מורים יש רבים אבל מחנכים זה כבר 

סיפור אחר המחייב התכוונות מיוחדת והכשרה מתאימה.

שדה  על  בעצם  מדבר  אתה  אחרת,  או  כזו  דיסציפלינה  במקום 
שהוא אחד משדות הקרב הכי עכשוויים ורלוונטיים. באמת בתחום 
החינוך יש כאן איזה קרב שמתרחש בשנים האחרונות: ניסוח מחדש 

של שאלת הזהות. אתם באים ואומרים: אנחנו רוצים להיכנס לזירה 
הזו של ניסוח הזהות הישראלית-יהודית באופן חדש, אנחנו שמנו 
לב שבישראליות החילונית יש איזה היעדר, חסך, חלל או חור גדול 
בא  שלא  מי  בכל  שנוגע  היהודיים",  "המקורות  לזה  נקרא  לגבי, 

מרקע דתי.

נוכח אתגרי המודרנה
אנחנו ממשיכים בעצם משהו שלא נולד היום ולא נולד אתמול. 
את  שראה  מנהיג,  ולדעתי  חשוב,  מחנה  היה  הציונות  מראשית 
או  אירופה  בארצות  הסובלים  ליהודים  כמקלט  רק  לא  הציונות 
היהודי  העם  להתחדשות  כהזדמנות  גם  אלא  האיסלאם,  בארצות 
לנוכח אתגרי המודרנה. יש שכינו מחנה זה מחנה הציונות הרוחנית 
אישים.  של  שלמה  שורה  בראשו  עמדו  התרבותית.  הציונות  או 
הדמויות הידועות הן אחד העם, ביאליק, מרדכי מרטין בובר, ושורה 
שלמה של סופרים, אמנים, מורים ומחנכים שראו בציונות גם את 
ההזדמנות הגדולה ליצור התחדשות, התחיות של היהדות שתתאים 

לאנשים החיים בעידן המודרני או בעידן המחולן.

כמה זמן פועלת תכנית אופקים? 
ובו  שמיני  מחזור  נפתח  השנה  שנים.  שבע  קיימת  התכנית 
בוגרים שכבר מלמדים בבתי ספר  לנו  יש  חמישה עשר תלמידים. 
ארבע שנים, שלוש או שנתיים, ועבודתם זוכה לשבחים רבים מפי 

תלמידים ומנהלים.

איך אתה מודד הצלחה?
למדוד הצלחה בחינוך זה כלל וכלל לא פשוט, אבל יש כל מיני 
אינדיקציות. למשל, הפידבקים ששומעים מתלמידים של הבוגרים 
שלנו. יש תלמידי תיכון שמדברים על המורים האלה כעל "מורים 
הראש,  את  לתלמידיהם  הפותחים  אידיאליסטים  מורים  לחיים", 
ביניימים  ימי  מדרשיים,  יהודיים,  מקורות  להכיר  להם  מאפשרים 
או מודרניים מתוך עמדה חדשה שהתלמידים כלל לא הכירו קודם 
בבתי  מלמדים  שלנו  התלמידים  עצומה.  הצלחה  זו  בעיניי  לכן. 
נעשים לדמויות מרכזיות  רבים מהם  ספר תיכוניים ברחבי הארץ, 
חינוכיים  תהליכים  גם  ומובילים  מלמדים  הם  שבהם  הספר  בבתי 
המחשבה  המדרש,  מן  יהודיים  טקסטים  הוראת  ספריים.  בית 
לדיונים  כבסיס  והמאוחרת  ביניימית  הימי  היהודית  הפילוסופית 
תרבות  עם  מפגש  רק  לא  היא  החיים  של  יסוד  בשאלות  פתוחים 

העבר, אלא מקור השראה לעיצובה של תרבות ההווה.

האם התכנית הזו נמצאת בכל תיכון בארץ? האם משרד החינוך 
מכתיב? האם בית הספר דורש את זה? שיטת בחינות שהרסה את 

מערכת החינוך.

ראיון עם פרופ' רון מרגולין | ראיין: דורון נשר | צילומים: יורם רשף
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ישראל  תרבות  הוראת  מיסוד  של  תהליך  האחרון  בעשור  יש 
בחטיבות הביניים. זו התחלה חיובית, אך אנחנו חושבים שהאתגר 
משום  י"ב,  עד  י'  בכיתות  העליונה,  בחטיבה  טמון  יותר  הגדול 
שבשלב זה התלמידים מגיעים לבשלות אינטלקטואלית, שרק היא 
התרחבות  חלה  האחרונות  בשנים  יותר.  מעמיק  לימוד  מאפשרת 
בסיס  על  התיכוניים  הספר  בבתי  ישראל  מחשבת  לימודי  בהיקף 
בחירה ולפעמים חיוב בית ספרי ללימוד התחום בכתות י'. השאלה 
הגדולה עתה היא האם מגמה זו, הרואה בביה"ס התיכון הזדמנות פז 
להרחבת אופקיהם של התלמידים, תימשך או תיגדע בגלל מגמות 
סותרות השואפות לצמצם את מספר המקצועות הנלמדים בביה"ס 
השבעים.  שנות  עד  שהיה  לזה  הדומה  למבנה  ולהחזירו  התיכון 
אפשרויות הבחירה היו מוגבלות לבחירה במגמות הומניסטיות או 
מגוונים  לימוד  תחומי  והרכבת  האישית  הבחירה  ויכולת  ריאליות 
הייתה בלתי אפשרית. התחושה במערכת החינוך ובאוניברסיטאות 
אפשרויות  עשרות  יש  מופרזות,  כיום  הבחירה  שאפשרויות  היא 
שזו  היא  ההנחה  לימוד.  של  מאש  יותר  תחביב  של  אופי  שלחלקן 
התיכון  מסיימי  של  הלימודים  ברמת  לירידה  המרכזית  הסיבה 
הבגרות  בחינות  שיטת  הוא  הבעיה  שלב  היא  האמת  בישראל. 
בישראל שהרסה את מערכת החינוך, אך בפרות קדושות מפחדים 
לגעת ומחפשים פתרונות קלים. יש צורך אמיתי בשינוי, אך אסור 
שהוא יפגע בעקרון הבחירה והרחבת אפשרויות הלימוד שהוחל בו 
בשנות השבעים כדי לשמר את ההישגים בתחומים כלימודי מחשבת 

ישראל, או מקצועות חשובים אחרים.

לפני שניכנס למרכיבים של התכנית, אני רוצה לשאול אותך: האם 
למערכת  ישראליים  תכנים  בהחדרת  שעוסקת  מקבילה  תכנית  יש 
החינוך הדתית, בדגש על ציונות ועל אותם הוגים יהודיים לא דתיים 

לקחת חלק בבנייתה של זהות "כאחד העם וביאליק, שבעיני מערכת זו נחשבים ל"עגלה ריקה"?
ישראלית-יהודית לחברה 

הכללית המכונה לרוב חילונית 
או מסורתית, שלא על בסיס 

מחויבות בלתי ביקורתית 
לתפישות העולם ואורחות החיים 

של היהדות הדתית-הלכתית"

שלא  הציונית,  בתרבות  מרכזי  שנעשה  המקרא,  של  זו  היא  ביותר 
כמקומו השולי יותר בתרבות היהודית הדתית בגולה. הבעיה טמונה 
חיוני אך פשטני מדי,  היה מהלך  זה  זה,  בקיצוניות שבשינוי ערכי 
יותר מדי סלקטיווי. הפנייה הבלעדית למקרא לא אפשרה להכיר 
את התרבות היהודית שנוצרה לאחר המקרא, אף שהיא זו שעיצבה 
היו  ימינו.  ימי המקרא עד  היהדות באלפי השנים שעברו מאז  את 
נסיונות חשובים ביותר למלא את החסר. ספר האגדה של ביאליק 
ורבניצקי נכתב בראשית המאה העשרים על רקע הקריאה האחד-

העמית לציונות רוחנית. גם שירת ימי הביניים הוצגה באותן שנים 
כשירת מופת של התרבות היהודית שנוצרה בהשראת המקרא בימי 
הביניים. תלמוד למדו בכל בתי הספר התיכוניים עד שנות השישים. 
אבל היו תהליכים של הזנחה, תהליכים של חוסר הבנה עמוקה של 
הבעייתיות שבמהלכים צרים מדי. במערכת החינוך הכללית הגיעו 
תהליכים אלה לשיאם בשנות השבעים עד ראשית שנות התשעים 

ואנחנו משלמים על זה מחיר, מחיר די כבד. 

אבל השאלה שלי היא, האם, כדי ללמוד את המקורות היהודיים, 
אתה צריך להיות אדם מאמין?

בתפיסה שאנחנו מייצגים אותה, נקודת המוצא היא שייכות. אני 
פילוסופי  דיון  או  תלמודית,  סוגיה  מדרש,  מקרא,  מלמד  או  לומד 
או רעיון קבלי וכיוצא באלה, משום שהם חלק מהתרבות היהודית 
על  רבה  במידה  המושתתת  תרבות  זו  היהודי.  העם  את  שכוננה 
אלה  שלנו.  האם  שפת  מאיתנו  ולרבים  המדינה,  שפת  העברית, 
נשענת  שעליו  התרבותי-היסטורי  הרצף  את  שיצרו  המקורות 
טענתנו לקיום לאומי. הרצף היהודי לא נוצר על ידי ישיבה קבועה 
סביב  היהודי  העם  בני  של  ההתלכדות  ידי  על  אלא  ישראל  בארץ 
אותם מקורות שעיצבו את אורחות חייו והשקפות העולם של בניו 
היהודים  ההיסטוריונים  של  החדשנית  טענתם  הייתה  זו  ובנותיו. 

את  השורש  מן  מעקרים  אינכם  אופקים  בתכנית  האם  אבל 
האלוהות בכל מקרה?

כשאתה מלמד את המקורות האלה, אתה חייב קודם כל לעמוד 
אתה  כך  אחר  האל.  מושג  של  במובנו  ההיסטורית  הדינמיות  על 
מתמודד באופן טבעי גם עם השאלה מה לך ולתפיסתך עם המובנים 
השונים הללו של מושג האל במקורות היהדות. כל היצירה היהודית 
בימי הביניים נעה במידה רבה סביב שאלת האלוהים וכל המבנים 
אנחנו  מורכבות.  תשובות  להשיב  מנסים  והקבליים  הפילוסופיים 
יותר  הרבה  המעלה שאלות  השואה  אחרי  שנה  ושש  חיים שישים 
סוף  של  החילון  תהליכי  את  שעברו  מי  שהעלו  מאלה  חריפות 
של  הצעירים  ובנותיו  בניו  רוב  את  אז  כבר  שסחפו  ה-19  המאה 
העם היהודי. איך אפשר לדבר על אלוהים והשגחה פרטית או על 
השגחה על עם ישראל בפשטנות כזו? לא פחות חשובה האפשרות 
מחשבה  מתוך  למסקנה  יגיע  המובנים,  לשלל  שנחשף  שהתלמיד, 
עצמית שאין הוא יכול למצוא לעצמו מובן למושגי האל המסורתיים 
המקורות.  עם  שיח  ודו  היכרות  על  תתבסס  האתאיסטית  ועמדתו 
התמודדות  בעקבות  פנימי  ויושר  כנות  מבטא  מוחלט  כשאתאיזם 
שיש  עמוקה  ענווה  לבטא  יכול  הוא  המסורת,  אמונות  עם  רצינית 
דתית  לאמונה  מאשר  יותר  גבוה  דתי  ערך  פרדוקסאלי  באופן  לה 
המשקפת אינדוקטרינציה, בורות וחוסר כנות. לאנשים אלה אלוהים 

הוא האמת.

יש יהדות בלי אלוהים? יש בפירוש גם יהדות בלי אלוהים
יש יהודים! יהדות זה מושג מאוד מודרני, ומשמעותו, למעשה, 
מה שיהודים מאמינים בו מתוקף היותם יהודים והדרך שבה יהודים 
חיים מתוקף יהדותם. הטענה שיהדות היא שמירת מצוות ההלכה 
אורתודוקסיים,  חוגים  בידי  שקודשה  רדוקציה  כאמור,  זו,  בלבד 
אבל ברור שלאמונה באלוהים יש מקום מרכזי ביהדות ההיסטורית 
שעיצבו חז"ל. במאתיים השנים האחרונות היהדות קיבלה מובנים 
שהם  ומה  עושים  שיהודים  מה  זה  יהדות  אם  ומגוונים.  חדשים 
יהדות  גם  בפירוש  שיש  הרי  יהודים,  היותם  מתוקף  בו  מאמינים 
בלי אלוהים. הציונות היא הדוגמא הטובה ביותר לכך. רוב מנהיגיה 
תפישתם  שכל  חילונים  יהודים  היו  הציונית  התנועה  של  והוגיה 
הציונית משקפת מערך של אמונות ומעשים הנובעים מעצם יהדותם 
ואין הם תלויים באמונה באלוהים. לפיכך הציונות, להוציא הציונות 
שכזו.  יהדות  משקפת  בובר,  כמרטין  דופן  יוצאי  ואישים  הדתית 
השאלה הגדולה היא לא אם יש או אין יהדות בלי אלוהים. יש, אלא 

מהם התכנים המעצבים יהדות כזו. 

כשאתה בא ואומר: "אני רוצה לעצב יהודי שיש לו פרספקטיבה 
יהודית רחבה", מהן האבנים ההכרחיות שאין בלתן?

שהמקורות  קודם,  כאן  שהזכרתי  התפיסה  להיכלל  חייבת 
הספרותיים ההיסטוריים של העם היהודי שייכים גם ליהודי החילוני 

והם יכולים להיות רלוונטיים גם לגביו כמו לגבי יהודי שומר מצוות, 
אבל בצורה אחרת. העמדה של היהודי החילוני היא עמדה פתוחה, 
מתבוננת, ובראש ובראשונה עמדה דיאלוגית: עמדה המנהלת דו-
שיח עם המקורות. מה אני יכול לקחת מכאן? מה אינו מתקבל על 
דעתי? מהם הדברים המעוררים בי מחשבות חדשות, מכיוון שהם 
מן  אלה המשתקפים  מבין  ערכים  אלו  עם  התנגדות?  בי  מעוררים 
המקורות אני מזדהה? כשם שאנחנו מדברים על ערכים הקשורים 
אורח  של  להיבט  גם  להתייחס  יש  האמונות,  של  לממד  למעשה 
החיים. מה בריטואלים היהודיים אני מקיים? באיזה אופן? הציונות 
מן החגים המסורתיים.  יצרה מערכת שלמה של התייחסות לחלק 
ט"ו  ביכורים,  כחג  שבועות  פסח,  חנוכה,  כגון  שנתחזקו  חגים  יש 
בשבט, ויש חגים שנחלשו. חלק מן המשמעויות האלו איבדו מקסמן 
בעקבות שינויים בישראליות, כגון ירידת מרכזיותה של החקלאות, 
הדגשים  לשנות  לחגים?  חדשות  משמעויות  לתת  רוצה  אני  האם 
ללימוד  יש  האל  סוגיית  לגבי  גם  שנדחו?  להיבטים  ולהתחבר 
מושכל של מקורות היהדות מה להציע. כחוקר חסידות אני מוצא 
הרבה טעם במובנים החסידיים למושג האל, מפני שהם הרבה יותר 

רלוונטיים לאדם בימינו, כגון למשל תפיסת האל כחיות. 

מה זו "חיות"?
חיות זה הביטוי שבו משתמשים במקורות החסידיים עצמם לציון 
מסוג  מפרשנויות  נותקנו  שאנחנו  היא  הטרגדיות  אחת  ויטאליות. 
זה, שהן הרבה יותר מעניינות מהפרשנויות הבנאליות ומשמעותיות 
לאדם  גשר  לשמש  יכולה  כחיות  האל  תפיסת  לתקופתנו.  יותר 

החילוני במקום שהוא נפגש במושג האל בטקסים הדתיים.

שהשתחררו  סטודנטים  אופקים  במסגרת  מלמד  אתה  כאשר 
תפיסת  עם  למשל,  מתמודדים,  הם  איך  יהדות,  ולומדים  מהצבא 
אבינו,  אברהם  בברית  ביטוי  לידי  שבאה  אלוהים,  עם  הברית 
נותנים לזה משמעות מעודכנת או לא? האם  בברית המילה. האם 

מתמודדים בכלל עם הסוגיה הזו, או משאירים אותה בצד?
אקדמית.  תכנית  אנחנו  באינדוקטרינציה,  עוסקים  לא  אנחנו 
בתכנית אקדמית אתה מפגיש את התלמידים עם תיאוריות ודרכי 
לומד  אתה  והבנה.  הסבר  של  שונים  אופנים  עם  שונות,  חשיבה 
לבין  מסוימות  היסטוריות  תקופות  בין  הבדל  יש  שבעצם  להבין 
תקופות אחרות, אתה מגלה את המורכבות של המסורת והתרבות 
לתלמידים  כלים  דבר  של  בסופו  מעניק  כמורה,  ואתה,  היהודית, 
לעצב את הבנתם האישית, דרכם האישית ותפיסת עולמם, בתקווה 
שגם הם ינהגו בדרך דומה בתלמידיהם. זה ההבדל בין תפיסת עולם 
אורתודוקסית לבין תפיסת עולם חופשית, בין חינוך ממלכתי לחינוך 
הסטודנטים  את  להפגיש  שואפים  אנחנו  חרדי.  או  ממלכתי-דתי 

ִאירִים וְכַף ָעבָיו  רָָקיו ַהְמּ דְיֹו ְמָטרָיו ּובִרְבִיבָיו / ּובְֵעט בְּ ַתב ְסָתיו בִּ כָּ
ַמְחשָׁבָיו / לָכֵן  נּו כֵָהם לְחֵֹשב בְּ ָָּמן / לֹא נְִתכְּ כֵלֶת וְַארְג ב ֲעלֵי גַן ִמְתּ / כְָתּ

כֹוכָבָיו. י ֲערּוגֹות כְּ נֵי שַַׁחק / רְָקָמה ֲעלֵי בַדֵּ ֵעת ָחְמדָה ֲאדָָמה פְּ בְּ

אבן גבירול הוא אחד המשוררים הדתיים הגדולים ביותר שהיו 
לנו. הוא כתב את "כתר מלכות" שאומרים בבתי הכנסת ביום כיפור, 
חילונית  הבנה  היום  אותה  מכנים  שהיינו  הבנה  גם  לו  הייתה  אבל 
עמוקה. הוא מתבונן בעולם ומעביר במילים חוויה לא מילולית וזה 
סוד גדולתו כמשורר. יש לו יכולת לתרגם את הממד הדתי לשפה 
יצירה  הוא  הזה  השיר  הביניים.  ימי  של  בספרד  זה  וכל  חילונית, 
בגשם  הסתכלות  באמצעות  בטבע  התבוננות  בין  שילוב  מדהימה, 
גם  שמובנת  דתיות  של  ביטוי  בעת  ובה  הסתיו,  בראשית  שיורד 
לאדם החילוני. על פי אבן גבירול האדמה כשהיא סופגת את המים, 
היא חומדת את השמיים המכונים כאן "פני שחק". יש כאן התבוננות 
בטבע.  להתבוננות  מבעד  ורוח,  חומר  ושמיים,  ארץ  של  בזיווג 
תהליך  גם  אלו  במלים  נרמז  לכך  שמעבר  כך  על  עומדים  חוקרים 
הכתיבה, שהרי הכתיבה עצמה משולה כאן לירידת הגשם בראשית 

החורף. זו דוגמא אחת מיני רבות.

מה  הישראלית,  הזהות  על  המאבק  מבחינת  דבר,  של  לסיכומו 
העיקר מבחינתך?

משמעות  לתת  תשכיל  לא  הישראלית  החברה  שאם  חושב  אני 
לכאן  שבאנו  לטענה  מעבר  בישראל,  שלנו  לקיום  יותר  עמוקה 
כאל מקלט מפני שנאת העמים כלפינו, אם לא ניתן למאמץ הקיום 

שלנו באזור זה טעם חיובי יותר, ולא רק הסברים על דרך השלילה, 
הדתיים  ההסברים  היום.  כבר  בו  מצויים  שאנו  סתום  למבוי  נגיע 
חיק  אל  שונות  ברמות  החוזר  החילוני  מהציבור  חלק  שמרשימים 
הדת, מבוססים על מחויבות לאמונות דתיות של תורה מן השמיים 
רוב  לגבי  רלוונטיים  להיות  יכולים  אינם  ואלה  ההלכה,  וקבלת 
האנשים החיים בישראל. אני חש בבעיה זו מימיני ומשמאלי בכל יום 
והיא משתקפת בדיבורים, בהתנהגויות וביצירה בישראל של היום. 
אני מאמין שהאתגר הגדול ביותר הניצב מולנו בישראל כיום הוא 
לכונן כאן תרבות יהודית מחולנת שתיצור רצף טבעי עם מקורות 
סינתיזה  מתוך  אלא  פונדמנטליסטית  תפיסה  מתוך  שלא  העבר, 
עמוקה עם החיים המודרניים, עם המדע והטכנולוגיה ועם תהליכי 
הגלובליזציה שישראל היא חלק מהם. זו גם הסיבה שאני מחשיב כל 
כך את העיסוק בהכשרת מורים-מחנכים המבינים את הבעיות הללו 
וכוחות להתמודדות עמן בשדה המחשבה והחינוך.  זמן  ומקדישים 
אחד  מצוי  כאן  עדיין,  זאת  מבינים  לא  אולי  בישראל  שרבים  אף 

המפתחות להמשך קיומנו בארץ הזאת.

ועל  גרץ,  צבי  היה  זה  לעניין  בהם  שהחשוב  התשע-עשרה,  במאה 
בסיס טענה זו יכלו אישים שונים בסוף המאה התשע-עשרה לנסח 
מדינה  להקמת  בתביעות  היה  ששיאן  יהודיות  לאומיות  דרישות 
הייתה  הטענה  פשוטות,  במילים  ישראל.  בארץ  היהודי  העם  לבני 
שגם לנו יש היסטוריה, אף שלא ישבנו באותה טריטוריה והתפזרנו 
בכל העולם. ההיסטוריה היוצרת את טענת הרצף במקרה שלנו היא 
היסטוריה תרבותית שיצרו המקורות הספרותיים של העם היהודי. 
הטענה האורתודוקסית שעיקר ההיסטוריה הזו היא שמירת מצוות 
ההלכה היא כמובן רדוקציה של התרבות לאורח חיים דתי, אף שברור 
זו עד מאתיים השנים  לו חלק מרכזי בהיסטוריה תרבותית  כי היה 
האחרונות. מי שמתעלם מהבנה זו יתקשה להסביר את טענתנו לקיום 
רצף לאומי. אין זה סוד שאלוהים נמצא במרכזם של רוב הטקסטים 
הללו, אולם רק פשטנים חושבים שלמושג האל היהודי יש מובן אחד 
יכול  לא  המקראי  האיש  של  שהאלוהים  מאליו  מובן  די  זה  וברור. 
שינו  חז"ל  כפי שגם   .2011 בשנת  האדם שחי  האלוהים של  להיות 
במדרש משמעויות רבות העולות מן המקרא בסוגיה זו, שלא לדבר 

על אלוהיהם של הרמב"ם, של המקובלים או של החסידים.

עם  אותם  מפגיש  אתה  כל,  קודם  שונות.  עמדות  שיותר  כמה  עם 
כך עם האפשרויות השונות להבין אותם.  ואחר  הטקסטים עצמם, 
קונטקסטים  ועם  ההיסטורי  הקונטקסט  עם  אותם  מפגיש  אתה 
רעיוניים, עם מערכות שלמות של מחשבה רעיונית המאפשרת להם 
לגלות את המגוון, ורק לאחר מכן הם ינסו לגבש את העמדה האישית 
שלהם. אנחנו משתדלים לא לבוא מתוך עמדה מוכתבת מראש. זה 
בלתי אפשרי בחינוך ממלכתי. ברגע שחינוך ממלכתי יהיה מוכתב 
מראש בסוגיות אלו הוא כבר לא יהיה חינוך ממלכתי אלא ממלכתי-

דתי.
 תרבות היא דבר דינמי ובני אדם יוצרים אותה. אתה בוחר אותם 
בני תקופתך, המוטיבים  רוחם של  מוטיבים שיכולים להעצים את 
שיכולים להיות רלוונטיים לתקופתך. למשל, חידוש הענין בשירת 
ונמשך בחינוך הציוני, היה  ימי הביניים, שהחל בתקופת ההשכלה 
מעשה נכון, וגם אופנת החזרה אל הפיוט כיום היא דבר חיובי מאד, 
זו הבנה אינטואיטיבית, ולפעמים גם מאוד מושכלת, שהשירה הזו 
יכולה להוות בשבילנו היום, כאן ועכשיו, סוג של גשר אל היהדות. 

ראה, למשל, את שירו של אבן גבירול "כתב סתיו" :

ריקה",  "עגלה  של  העניין  על  חולקת  שלנו  התכנית  כל  תראה, 
ומבוססת על כך שלמערכת החינוך הכללית יש עגלה מלאה שצריך 
להכיר אותה ולהתחנך על פיה. השאלה הזאת מאוד מעניינת. אני 
החרדי.  לציבור  הדתי-לאומי  הציבור  בין  להפריד  שצריך  חושב 
הציבור הדתי-לאומי, יש לו אג'נדה לאומית משלו, וילדיו נחשפים 
התרבותית-יהודית-ציונית-ישראלית,  ההוויה  של  למורכבותה 
אולם לדעתי לרוב בצורה חד ממדית ולא מספקת. הבעיה הגדולה 
של  העולם  בתפיסת  זו  מבחינה  החי  החרדי,  הציבור  היא  כמובן 
ענק  ציבור  לחלוטין,  גלותית  במנטליות  אירופית,  המזרח  העיירה 
שחי כאן, אבל בארץ אחרת בוודאי בכל הקשור לתרבות הישראלית. 

האם נכון שאנחנו חיים באיזושהי הרגשה של כישלון? בהרגשה 
ששפכנו את המים עם התינוק. שבשם המהפכה הציונית שעיצבה 
"יהודי חדש", אנטי גלותי, זנחנו את המקורות הישנים היהודיים, 
ועכשיו נעשה איזה ניסיון לחזור או לחבור לאותם מקורות שאולי 

נזנחו?
הציונות לא שפכה מעולם את כל המים אלא רק חלק מהם. היו 
הידועה  הדוגמא  במרכז.  הושמו  שאף  היהדות  במקורות  מרכיבים 

תכנית אופקים,
אוניברסיטת תל אביב

תכנית אופקים,
אוניברסיטת תל אביב

תכנית אופקים,
אוניברסיטת תל אביב
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זאת,  לעומת  האל.  לצו  היענות  משמעה  דתית 
בתפיסה תרבותית לאומית, האומה היא המעצבת 
הלאומית  התרבותית  התפיסה  תרבותה.  את 
נובעת מהשקפת העולם המודרנית הרואה באדם 
ריבון לחייו. אולם שלא כתפיסות מודרניסטיות 
בן  כאינדיבידואל  האדם  את  הרואות  מסוימות 
מודעת  היא  בעצמו,  עולמו  את  המעצב  חורין 
והוא  מסוימת  תרבות  לתוך  נולד  שהאדם  לכך 
אינו יוצר את עצמו יש מאין. אין זה אומר שאנו 
חייבים לקבל  ואנו  נולדנו  כבולים לתרבות שבה 
אותה כפי שהיא, אנו יכולים להשפיע על התרבות 

שבה אנו חיים, לעצב אותה, לשנות אותה. 
היהודית  כתרבות  מאוד  עתיקות  בתרבויות   
שנוצרו  שינוים  הדורות,  במהלך  שינוים  חלו 
בעקבות  או  אחרות  לתרבויות  זיקה  בעקבות 
בעת  התעצבה  כך  החיים.  במציאות  תמורות 
החדשה תרבות יהודית לאומית מודרנית שצמחה 
המסורתית  היהודית  התרבות  של  המפגש  מתוך 
של  תרבותית  תפיסה  המערבית.  המודרניות  עם 
ודינאמית,  אקטיביסטית  תפיסה  היא  היהדות 
העתיקה  במורשת  עמוק  נטועים  שורשיה  אשר 
והיא מבקשת להמשיך ולעצב את תרבותה בתוך 

ההווה.

התרבות היהודית-ישראלית 
במרחב הציבורי

היהודית-ישראלית  התרבות  של  ייחודיותה 
המרחב  של  המרכזית  התרבות  בהיותה  הוא 

מרים קיני

החילוניות ואני

להתבונן  עלינו  זאת  להבין  כדי 
הרווחת  בשפה  תרבות.  במושג 
מעוררת  תרבות  המילה 
לאמנות,  הקשורות  אסוציאציות 
של  התרבות  למוסף  באשר  כך  לפנאי,  לבידור, 
בטלוויזיה.  או  ברדיו  התרבות  לפינת  או  העיתון 
המושג  אך  מהתרבות,  חלק  בוודאי  הם  אלה  כל 
תרבות הוא רחב ועמוק הרבה יותר. התרבות היא 
המימד שבו מתרחשים החיים האנושיים. התרבות 
בין  הטבע,  לבין  האדם  בין  המתווך  הגורם  היא 
החברה.  לבין  האדם  בין  העולם,  לבין  האדם 
והכתיבה, את  הדיבור  כוללת את שפת  התרבות 
נוהגי  הלבוש,  קוד  והטקסים,  הסמלים  מערכת 
אמונות  וגם  והרגשות,  הדימויים  עולם  האכילה, 
דתיות ופולחן דתי ושאר ההתנהגויות האנושיות. 
הקודים  הוא  חברתית  קבוצה  שמאפיין  מה 
צורך  אדם  לבני  שלה.  הייחודיים  התרבותיים 
חברתית-תרבותית  לקבוצה  בהשתייכות  עמוק 
משפת  בהשאלה  זהותם.  מתעצבת  שבמסגרתה 
הקבלה, ניתן לומר על התרבות כי "לית אתר פנוי 
מיניה". אין מציאות אנושית שהיא טבעית בלבד, 

שאינה תרבותית. 

בין דת לתרבות
אולם יש הבדל משמעותי בין תפיסת היהדות 
לאומית.  כתרבות  הבנתה  לבין  דתית  כתרבות 
הוא  מקור הסמכות  היהדות,  דתית של  בתפיסה 
מחויבות  אדמות.  עלי  ושליחיו-פרשניו  האל 

למה מתכוונים האומרים כי 
תפיסתם את היהדות היא 

תרבותית? מה ההבדל בין 
תפיסת היהדות כתרבות 

לאומית לתפיסתה כדת? 

יהדות
כתרבות

אריאל פיקאר

הציבורי בישראל. קהילות יהודיות בעולם חיות 
המרחב  של  התרבות  בין  פער  קיים  שבו  במצב 
והקהילתי.  הפרטי  המרחב  של  זו  לבין  הציבורי 
המרחב הציבורי מתנהל על פי התרבות המקומית 
היהודים,  גם  כלל  בדרך  משתלבים  זה  ובמרחב 
התרבות  קוד  לפי  גם  מתפקדים  הם  אולם 
הם  שלהם  היהודיים"  "החיים  את  המקומי. 
מנהלים בבתיהם ובמרחבים קהילתיים מתוחמים. 
בישראל קיים רצף בין אופני הקיום של הקהילות 
המרחב  לבין  השונות  היהודיות  והקבוצות 
הציבורי. על אף היותה של התרבות הישראלית 
ביטויים  בישראל  יש  המערבית,  מהתרבות  חלק 
רבים לתרבות היהודית. השפה העברית החדשה 
העתיקה.  העברית  של  השונים  רבדיה  על  בנויה 
בתרבות  הנוכחת  הציונית  האידיאולוגיה 
הישראלית גדושה במושגים יהודיים מסורתיים. 
לוח השנה הישראלי מכיל בתוכו את הלוח העברי 
ימים אלה  והזיכרון הישראלים.  ימי המועד  ואת 
הם הקובעים את ימי העבודה והמנוחה של המשק 
התרבותיות  הפעילויות  שלל  ואת  הישראלי 
ולספרות  למוזיקה  לאמנות,  להם.  הנלווית 
המורשת  עם  ויצירתי  מתמשך  דיאלוג  בישראל 
כך  זאת  תיאר  ביאליק  נחמן  חיים  היהודית. 
ב"תחיית התרבות בארץ ישראל", שנכתב בשנת 
ארץ- שחידשה  חידוש,  אותו  "לפיכך   :1930
ישראל במקצוע זה, אין לו באמת שם אחר, אלא 
לארץ- עולה  שהיהודי  שעה,  אותה  "מהפכה". 
רחב  "תרבות"  המושג  אצלו  נעשה  מיד  ישראל, 
אצלו  מקבל  שעה  אותה  שעור.  אין  עד  ומקיף 

ציור של מנשה קדישמן
צילום: גיא רייביץ

תרבות,  של  לקיומה  הבסיס  שהוא  הקהילתי, 
ולקבוע את הנחלת התרבות היהודית-ישראלית 

כחלק מרכזי מליבת החינוך בישראל.
במשך  הותירה  היהודית-ישראלית  החברה   
שנים רבות את הגדרת הזהות היהודית שלה ואת 
בידי הממסד  ובסמלים  בטקסים  בחיים  מימושה 
הרבני האורתודוקסי. בכך היא הסירה מעליה את 
האחריות לגיבוש התרבות היהודית. ישנן כמובן 
סיבות פוליטיות לכך, אך בעומק העניין נמצאת 
מבוכה ותחושת חוסר אונים למול הגדרת היהדות 
זה שבו  והמוצקה. מצב  האורתודוקסית הברורה 
משמעותית  יהודית  אלטרנטיבה  מוצעת  לא 
בין  וגובר  הולך  לניכור  גורם  לאורתודוקסיה 
ולניכור  הישראלית  בחברה  היהודיות  הקבוצות 
מן היהדות בכלל. תפיסת היהדות כמרכיב מרכזי 
של התרבות הישראלית מחייבת לקיחת אחריות 

ויצירתיות בשלל המרכיבים של התרבות.

מאגדה להלכה 
רק  להתקיים  יכולה  אינה  תרבותית  זהות 
המעשה,  בעולם  קיומה  הרעיונות,  בעולם 

המושג הזה אותו תוכן, שיש לו אצל כל העמים 
ריבונית  כמדינה  ישראל  האחרים".  הנורמאלים 
היהודית- התרבות  של  פריחתה  את  מאפשרת 

ישראלית בכל מרחבי החיים.

 חולשתה של היהדות
התרבותית בישראל

משמעותי  באופן  תתפקד  שתרבות  כדי 
למקומה  מודעות  דרושה  והחברה  הפרט  בחיי 
תרבות,  לדפוסי  ומחויבות  התרבות  של 
הבחירה  תרבותית.  ולעשייה  לחינוך  ללימוד, 
מרכזי  כמרכיב  היהודית-ישראלית  בתרבות 
שהשפה  כדי  ונאמנות  השקעה  מחייבת  בחיינו 
לתפקד  יוכלו  היהודית  התרבות  של  והסמלים 
העידן  של  המאפיינים  אחד  משמעות.  ולהעניק 
המהירה,  התקשורת  בזכות  הפוסט-מודרני, 
של  התחושה  הוא  האישית,  והחירות  התחבורה 
קוסמופוליטיות וחוסר עוגן תרבותי יציב. יהודים 
פתוחה  תרבותית  בתפיסה  המאמינים  ישראלים 
ולמאמץ  מעמיק  ללימוד  נדרשים  ודיאלוגית 
היהודית  הזהות  ליבת  את  לעגן  כדי  משמעותי 
טמיעתה  את  ולמנוע  חייהם  ובאורח  בתודעתם 
והרב-תרבותי.  החופשי  באוויר  דילולה  או 
של  פריחתן  את  לאפשר  האמור  הפלורליזם, 
תרבויות, עשוי להיות מתכון לדלדולה של הרוח 
במצב  דווקא  כך  התרבות. משום  ולשיטוחה של 
הפוסט-מודרני נדרשת השקעה רבה ויצירה של 
המימד  את  לחזק  יש  לפיכך  לתרבות.  מחויבות 

רק כאשר יש לה בסיס קיומי איתן במציאות. גם 
בסיס זה נתון לשינוי ולגיוון ברבות הימים, ובכל 
ויציבות.  קביעות  של  מימד  בו  שיהא  צריך  זאת 
המסורת  מן  השראה  לשאוב  עלינו  כך  לשם 

התרבותית ולהתאימה לקיום האנושי המודרני. 
אמנם  עבר  המסורתי  היהודי  החיים  אורח   
שינויים רבים במהלך הדורות, אך תמיד נשא עמו 
יהודים רבים  כיום,  את תודעת המצווה, החובה. 
עוד עם מושג החובה ההטרונומי.  מזדהים  אינם 
גישה  מתאימה  בימינו  היהודית  התרבות  לבן 
היהודית.  לפרקטיקה  ביחס  גם  דיאלוגית 
פרקטיקות  אינם  המנהגים,  המצוות,  הטקסים, 
מדויקות.  הוראות  לפי  לבצען  שיש  קפואות 
כך  מחדש  לעצבם  כדי  ליצירתיות  זקוקים  אנו 
רגשותינו.  ואת  צרכינו  את  חיינו,  את  שישקפו 
הישראלית  בתרבות  דוגמאות  מעט  לא  כבר  יש 
המנהלים  יהודיים  לטקסים  ביחס  ליצירתיות 
ביטוי  ומהווים  היהודית  המסורת  עם  דיאלוג 
ההווה  לבין  המסורת  בין  הפורה  למפגש  מוצלח 
ברל  ומגוון.  יצירתי  לפיתוח  נרחב  כר  ומהווים 
ויוצר אינו  "דור מחדש  יפה:  זאת  ניסח  כצנלסון 

כדי שתרבות תתפקד באופן משמעותי 
בחיי הפרט והחברה דרושה מודעות 

למקומה של התרבות ומחויבות לדפוסי 
תרבות, ללימוד, לחינוך ולעשייה תרבותית

מספר  על  ולענות  דקות  כמה  להקדיש  רבה,  באדיבות  מתבקשת,  שאני  פעם  בכל 
יודעת מה תהיינה ארבע השאלות האחרונות  אני  כלשהו,  מכון  לסקר שעורך  שאלות 
- גיל, השכלה, ארץ מוצא ו - - ואחרונה אחרונה ומאוד לא חביבה - - "את חרדית, 
דתית, מסורתית או - - חילונית?" לא משנה אם הסקר מבקש לבדוק את הפופולאריות 
של אבקת כביסה, פוליטיקאי, צדק חברתי או טונה - ארבע השאלות האחרונות תמיד 

חוזרות על עצמן. 

מנסה   - הסוקר  עם  לוויכוחים  נכנסת  הייתי  הארץ,  על  ירדה  אך  הסקרים  כשמכת 
להסביר לו שהניסוח "חילונית" אינו לעניין ואותי אישית הוא מקומם. כשבסופו של דבר 
קלטתי שלסוקר אין כל השפעה על השאלות, החלפתי שיטה. לפני השאלה הראשונה - 
חקרתי את הסוקר אם השאלון מכיל גם אם השאלה הזאת. אם התשובה הייתה חיובית, 
ניתקתי מגע. קיוויתי שהתנגדותי לשאלה תגיע איכשהו לעורכי הסקר והם ישנו אותה 
- תקוות שווא. מאחר שלדעתי יש משמעות לסקרים, בעיקר הפוליטיים והחברתיים, 
החלטתי לא לענות על השאלה. זה עבד. מפעם לפעם אני נשאלת - "למה?" - אם יש לי 

קצת זמן, אני טוחנת לשואל את המוח, לפעמים אפילו מתפתחת שיחה מעניינת.  

בעשורים  זיכרוני,  למיטב  העברית.  בשפה  ה"חילוניות"  נחתה  מתי  מושג  לי  אין 
הראשונים של המדינה היא כלל לא הייתה בשימוש. אם הייתה קיימת, היא לא מופיעה 
בספרות או בעיתונות של אותן שנים. היא התגנבה לשפת הדיבור ומשם פשטה למרחב 
הקיומי-מחשבתי שלנו, בולעת כל דרך הגדרה אחרת לאדם שאינו חרדי/דתי/מסורתי.  

לחסוך  ניסיתי  החתונה.  שלפני  הדרכה"  ל"קבלת  הרבנית  אצל  ישבתי   1967 בשנת 
ממנה את הפטפטת המיותרת, אני זוכרת בוודאות שאמרתי לה "אני חופשייה". 

"את לא מאמינה בשום דבר?" 

"שום כלום". השבתי.

היא הייתה די מזועזעת וניסתה לשכנע אותי לשמור לפחות "נידה", אחרת יוולדו לי 
ילדים פגומים. איבדתי את הסבלנות וקמתי ללכת. אמרתי לה שאני יכולה לחיות בלי 
חופה וקידושין, חוץ מזה - היהדות מכירה "בנישואי ביאה". היא חתמה על איזה טופס 
ואישרה לי את תאריך החתונה שביקשתי. אני מניחה שכיום הייתה אישה מהססת לנהוג 

כפי שנהגתי. לא רק השפה השתנתה, גם ההתנהלות החברתית. 

המילה חילוניות נגזרת מ"חול" - "חולין" - "המבדיל בין קודש לחול". מילה אחת - 
כאילו חסרת משמעות - אומרת שחיי הם "חולין" ועומדים בניגוד לעיסוקי "הקודש" 
הלא  האנשים   - שלנו  הריקה"  ל"עגלה  מצטרף  וזה  חכמים.  תלמידי  עוסקים  שבהם 
מענה  מבקשים  שאינם  אלה  כל   - הביקורתיים   - הספקנים   - החופשיים   - מאמינים 
מ"השם היושב במרומים". השימוש במילה "חילוני" כהגדרה לאדם לא מאמין הוא חלק 

מהמהפך החשיבתי שעבר על המדינה. 

המגמה הזאת מתוחזקת ומתחזקת על-ידי תכניות דת בטלוויזיה, המכונות בטעות - 
יידישקייט - הבית היהודי - וקבלות שבת למיניהן. אין שום דיון רציני במהות היהדות, 
אין ניסיון לפתוח את התנ"ך, המשנה, התלמוד, הרמב"ם ואחרים לשיח ביקורתי. כל מה 
שמקבל הציבור הוא פירוש מסורתי, אגדות חביבות וזמירות - שיש להן מעט מאוד קשר 

ליהדות.

חיי אינם חולין. זאת אומרת יש בחיי גם חולין, אבל עיקרם, מהותם - קריאה ולימוד 
ויצירה. ניסיון להבין את החיים שלנו על הפלנטה הזאת ואת ההתפתחות וההתנהלות 

האנושית לדורותיה. 

 פעם הייתה תנועה נגד כפייה דתית - היא פחות או יותר נעלמה. הממסד הדתי על 
כל גווניו ומוסדותיו ניצח ואנחנו מקבלים זאת בכניעה. אין לי כל כוונה לצאת למלחמה, 
חופשייה,  אני   - חשוב  לא  אפילו  אולי  קטן,  אחד,  קרב  רק  אבודה.  כרגע  שנראית 
אתיאיסטית, ספקנית או/ו ביקורתית, כל אחד לחוד וכולם יחד. ושלא ידביקו לי שום 

כינוי אחר.

חיי אינם חולין - מעולם לא היו. 

מרים קיני היא סופרת ומחזאית

חיוניותה  את  לה  המעניק  הוא  החיים,  במציאות 
השל  יהושע  אברהם  הקיומית.  משמעותה  ואת 
"ממד  האדם":  את  מבקש  ב"אלוהים  כתב 
מן  במנותק  מתקיים  אינו  לעולם  הפנימיות 
כרוכים  ומחשבה  מעשה  החיצונית.  הפעילות 
של  הפנימי  חזונו  האם   ]...[ אחת  במקשה  ביחד 
האמן הוא המוליד את הפסל, או שמא מאבקו עם 
האבן? החיים הנכונים כמוהם כיצירת אמנות גם 
במצבים  מאבק  של  כתוצר  וגם  חזון  של  כתוצר 
דומים  תרבותית  במערכת  החיים  קונקרטיים". 
באבן"  "המאבק  היא  האמנות  אמנות.  ליצירת 
גם  כך  המעשה.  לבין  החזון  בין  המפגש  כלומר, 
ביחס לזהות התרבותית היהודית, היא אינה יכולה 
קיומה  והלימוד,  הרעיונות  בעולם  רק  להתקיים 
בעולם המעשה במציאות החיים הוא זה המעניק 
כפי  הקיומית.  משמעותה  ואת  חיוניותה  את  לה 
לידי  שמביאה   - אגדה  "גדולה  ביאליק:  שכתב 
הלכה ]...[ והאומר אין לי אלא אגדה - בודקין את 

אגדתו שמא פרח סרק הוא". 
וערכים,  לנורמות  לריטואל,  זקוקה  תרבות 
למערכת של סמלים, טקסים, וחוויות, המעניקים 
לקיום  השנה,  ולמעגל  החיים  למעגל  משמעות 
לקביעות  חשיבות  יש  האישי.  ולקיום  החברתי 
שאחרת  מפני  החוזר,  הפעולה  לדפוס  ולנאמנות 
משמעות.  תיווצר  ולא  התרבות  תתקיים  לא 
התרבות פועלת את פעולתה ומעניקה משמעות 

זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן 
ובודק, מרחיק ומקרב. ויש שהוא נאחז במסורת 
לגלי  יורד  שהוא  ויש  עליה.  ומוסיף  קיימת 
גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, 
מחזיר לתחייה מסורת קדומה שיש בה כדי להזין 

את נפש הדור המחדש".

קהילתיות ופלורליזם
להיות  צריכה  מודרנית  תרבותית  תפיסה 
לתתי הקבוצות  ביחס  הן  במהותה,  פלורליסטית 
מיעוט  לקבוצות  ביחס  והן  הרוב  חברת  של 
תרבותיות. תפיסת היהדות כתרבות צריכה לבוא 
ובמרחב  והציבורי  הלאומי  במרחב  ביטוי  לידי 
תרבותי  קיום  ויפרח  יתאפשר  שבו  הקהילתי, 
ולגיבוש  הזהות  לעיצוב  חיוני  כה  שהוא  ייחודי 
ממנה  גדולים  שחלקים  בתרבות  תרבות.  דפוסי 
מתקיימים במרחב ציבורי משותף צריכה להיות 
צריכות  הן  אך  נורמות,  על  הכלל  של  הסכמה 
החברה  זאת,  לעומת  ועקרוניות.  כלליות  להיות 
אדם  בני  בין  בשונות  להכיר  צריכה  הרחבה 
מאפיינים  בעלות  וחברות  קהילות  של  ובקיומן 
מחייבת  רב-ממדית  תרבותית  תפיסה  ייחודיים. 
שונות  תרבותיות  קהילות  בין  דיאלוג  של  קיומו 

על בסיס של שותפות וכבוד הדדי. 

בארי  תכנית  של  חינוכי  מנהל  הוא  פיקאר  אריאל  ד"ר 
וחוקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים



תרבות יהודית חילונית | 20.12.11 |    37| תרבות יהודית חילונית | 3620.12.11 

גלי  מאזיני  התבשרו  האחרון  אוקטובר  חודש  בסוף 
הערב  בשעות  המשודרות  התכניות  אחת  כי  צה"ל 
"חיים של אחרים", בהגשת ערן סבאג, עורכת ערב, 
לכבוד אהרון דוד גורדון במועדון בארבי בתל אביב. 
יש לקוות כי הניסיון להוציא את א.ד. גורדון מתהום הנשייה ולהפוך 
לפקוד  הנוהג  הפוטנציאלי  הקהל  למען  חדש  תרבות  לגיבור  אותו 
את מועדון בארבי יצליח. היוזמה, להקדיש ערב לגורדון לא ביום 
הולדתו או ביום פטירתו, לא בצוותא ולא בחסות התנועה הקיבוצית 
או גוף דומה אחר, ראויה לציון. יש לקוות כי מנהג זה ייהפך לציון 
רק  ישמש  זה  אירוע  אם  גם  החילוני.  היהודי  לציבור  חשוב  דרך 
שיכולות  דמויות  עוד  יש  הישראלי,  ב"בוידם"  כי  תזכורת  כמעין 
תרומתם  בגלל  להערכה  הראויים  עכשוויים  תרבות  גיבורי  להיות 
לתרבות הישראלית החדשה, גם זאת יכולה להיות תרומה חשובה 

ומשמעותית לציבור היהודי החילוני במדינת ישראל. 

 רבות כבר נכתב על אותה פגישה מכוננת בבני ברק בשנת 1952 
כ"חזון איש",  גם  הידוע  ישעיה קרליץ,  ואברהם  גוריון  בן  דוד  בין 
פגישה שהביאה לעולם את ההבחנה המלווה אותנו מאז בין העגלה 
היהדות  של  הריקה  העגלה  לבין  המסורתית  היהדות  של  המלאה 
של  החמישי  נשיאה  לימים  נבון,  מיצחק  שחוץ  מכיוון  החילונית. 
מדינת ישראל ואז המזכיר האישי של ראש הממשלה, שאר הנוכחים 
בפגישה זאת אינם עוד עמנו, לא נותר לנו אלא לקבל את עדותו של 
נבון כי הפגישה הייתה לבבית וידידותית. אך על אף הזמן שחלף, 

נשארו כמה תהיות והרהורים בכל הנוגע לפגישה הזאת. 

האם בן גוריון, האיש שנאה דרש ונאה קיים, שאת שם משפחתו 
להחליף  בחר  פעם,  כאן  לומר  שנהגו  כפי  ה"גלותי"  הישן,  גרין, 
בתרבות  היוצרים  מגדולי  אחד  של  העברי  שמו  את  המזכיר  בשם 
קיבל  אכן  גריון,  בן  )ברדיצ'בסקי(  יוסף  מיכה  החדשה,  העברית 

זהות

אלה באואר

קוראי  פתחו  בתגובה  לחודש.  פרנקים  מאה  של  בסכום  בעיתון, 
הארצישראלים,  הפועלים  חוגי  עם  מזוהים  שהיו  הצעיר,  הפועל 
תמיכה  הצעיר  הפועל  למערכת  להעניק  הייתה  שמטרתה  במגבית 

כספית במקום התמיכה שהופסקה. 

רבות נכתב על הפולמוס, הדעות השונות שהושמעו בו והמאבק 
על חופש הביטוי שגולם בו. אך חשוב שהציבור הישראלי החילוני 
יזכור את תגובת ציבור קוראי הפועל הצעיר. גם אם מדובר ברוב 
דומם, זה רוב שאינו נמצא בעמדה של התגוננות ונחיתות אל מול 
ככל  גוריון,  בן  היהודית.  החברה  את  המרכיבים  אחרים  סקטורים 
בדבר  הקביעה  עם  להתעמת  לא  בחר  פוליטיים,  מטעמים  הנראה 
לנו,  לגרום  כדי  בכך  אין  אולם  המלאה,  והעגלה  הריקה  העגלה 
הרוב הדומם החילוני, לאמץ את המדרג שקבע החזון איש. תהליכי 
התפתחותה והתגבשותה של היהדות המודרנית הותירו לנו תכנים 
נפלאים, שהעשירו את עולמנו וסיפקו לנו התחבטויות לצד תשובות 
שתכנים  נזכור  ובעיקר  מהם,  לשאוב  ונלמד  שנדע  חשוב  חדשות. 
נופלים בערכם מהתכנים הדתיים המסורתיים. סיפורם  אינם  אלה 
בלי  יהודי  חיים  אורח  לקיים  שביקשו  שונים  אישים  של  ופועלם 
המתחדשת.  הישראלית  מהמורשת  חלק  להיות  צריך  דתי  פיקוח 
נחותה  כמורשת  לראותה  לא  ובוודאי  בה  להתגאות  שיש  מורשת 

הצריכה להתגונן אל מול המורשת הדתית. 

ד"ר אלה באואר היא ראש החוג לתקשורת וקולנוע בסמינר הקיבוצים ורכזת 
אקדמית ב"פורום פוזן" באוני' חיפה

אלו התמודדויות, התלבטויות והתחבטויות של מי שביקשו לשלב 
שהיום  חדש,  חיים  אורח  המסורתית,  היהודית  בהוויה  מודרניות 
אולי היה מזכה אותם בתואר יהודי חילוני, או כפי שהוגדר במאה 
התשע-עשרה: יהודי חופשי. חיפושי הדרך אחרי תכנים והגדרות 
או  אפיקורסית  לכפירה  בהכרח  התייחסו  לא  ליהדות  חדשות 
שיאפשרו  חדשות  דרכים  אחרי  לחיפוש  אלא  היהדות,  לנטישת 

לאותם אישים להישאר בתוך החברה היהודית. 

הוגנת את  ולא  בוטה  בצורה  לעיתים  העברים החדשים, שהדפו 
לשורה  העשרים  המאה  בתחילת  הצטרפו  והמסורתיות,  הגלותיות 
ארוכה ומרשימה של אישים שקדמו להם והחלו, במקומות שונים 
היהודית  העגלה  תוך  אל  חדשים  תכנים  לצקת  אירופה,  ברחבי 
המודרנית  התקופה  במהלך  נוצרו  לפועלם  הודות  המודרנית. 
להגדיר  הזדמנויות  ישראל  ארץ  לגבולות  מחוץ  שונים  במקומות 
הדתיים  הכלים  באמצעות  רק  לא  היהודית,  הזהות  את  מחדש 
דגש שימת  ומתוך  חדשים  כלים  בעזרת  אלא   המסורתיים, 
אישים,  של  מגוונת  שורה  זו  הייתה  המודרנית.  ובספרות  בתרבות 
שרבים מהם נעשו במהלך השנים שמות של רחובות ברחבי מדינת 
מאותם רבים  חדשים.  תכנים  ליהדות  נוצרו  בזכותם   ישראל. 
להיות  יכול  החדשה  הדרך  שחיפוש  מכך  התעלמו  לא  אישים 
שהציע מי  כל  את  כאן  להזכיר  אפשר  אי  ומורכב.  כואב   תהליך 
דרכי התמודדות חדשות עם היהדות הישנה. נסתפק בהזכרת שניים 

בלבד.

האחד, שכבר הוזכר, הוא מיכה יוסף ברדיצ'בסקי. אחד הראשונים 
יצירת  כי  שהבין  העברים,  לבין  היהודים  בין  ההבחנה  את  ליצור 
שבלב  בקרע  תמיד  מלווה  תהיה  חדשים  יסודות  על  יהודי  קיום 
שפולמוס  ברנר,  חיים  יוסף  והאחר,  קיומו.  עם  להשלים  שצריך 
אחד שהיה מעורב בו בשנת 1911 צריך להיזכר ולהאיר את הדרך 
הצעיר"  "הפועל  העת  בכתב  שפורסם  במאמר  היום.  לישראלים 
יוצאות דופן על  במדורו "בעיתונות ובספרות" הביע ברנר עמדות 
"שאלת  בדעותיו  חופשי  עברי  כאיש  כי  וטען  הדת  המרת  רעיון 
חיינו היהודית היא לא שאלת הדת היהודית, ]...[  אנחנו, היהודים 
החיים, בין אם אנחנו מתענים ביום-כיפור ובין אם אנו אוכלים בו 
בין  הישנה,  הברית  במּוסרה של  מחזיקים  אנו  אם  בין  בחלב,  בשר 
אם אנו בהשקפת עולמנו תלמידים נאמנים לאפיקֹור - אנחנו איננו 
היהודים,  חיינו  לחיות  יהודים,  בתור  עצמנו  את  להרגיש  חדלים 
היהודית,  בשפתנו  לדבר  יהודים,  של  עבודה  ָאפני  ולברוא  לעבוד 
מזוננו הרוחני מספרותנו, לעמול בשביל תרבותנו הלאומית  לקבל 
קיומנו".  מלחמת  את  וללחום  הלאומי  כבודנו  על  להגן  החפשית, 
עמדתו זו של ברנר פתחה ויכוח ציבורי חוצה גבולות. בוויכוח זה 
עמדתו  ומגוונות.  רבות  דעות  בו  והושמעו  רבים  אישים  השתתפו 
של ברנר עוררה צעד מבחוץ מצד ההנהגה של חובבי ציון ברוסיה 
ועובדי  מלאכה  בעלי  היהודים  לתמיכת  "החברה  המלא  )בשמה 
הצעיר  הפועל  למערכת  שהודיעה  ישראל"(,  וארץ  בסוריה  אדמה 
הכספית  תמיכתו  את  הוועד  מפסיק  ברנר  של  מאמרו  בעקבות  כי 

כבר קרוב לשלוש מאות שנים מרחפות במרחב היהודי 
שאלות על מהות היהדות. דילמות והתחבטויות 

הקשורות בסוגיה זו העסיקו יהודים רבים במקומות 
שונים. ניסיון להשיב על שאלות אלו

את דרישתו של חזון איש שעגלתה "הריקה" של היצירה העברית 
החדשה תפנה את הדרך לעגלה "המלאה" של היהדות הישנה? או 
שמא, כפוליטיקאי שידע כי מטרת הפגישה בבני ברק היא להגיע 
לא  בחר  האזרחי,  הישראלי  לחוק  היהודית  ההלכה  בין  קיום  לדו 
להתעמת ולא להתווכח עם עמדתו של החזון איש? שהרי במהלך 
ריקה.  תהיה  לא  החדשה  הישראלית  שהעגלה  גוריון  בן  דאג  חייו 
העשרים,  המאה  בתחילת  לכאן  שהגיעו  אחרים  ובזכות  בזכותו, 
בדרך שונה מהדרך  הישראלים החדשים להתחבר אל התנ"ך  יכלו 
היהודית המסורתית המקובלת עד היום בישיבות ובמוסדות לימוד 
התנ"ך  ללימודי  והחוג  העצמאות  יום  בבוקר  התנ"ך  חידון  דתיים. 
מנהלת  שבזכותם  חשובים  דרך  ציוני  נעשו  הממשלה  ראש  בבית 
בין השאר  דיאלוג אחר עם התנ"ך.  הישראלית העכשווית  החברה 
כמאיר  החילונית,  בגישתם  הידועים  סופרים  זה  לדיאלוג  שותפים 
שלו ואפרים סידון. דיאלוג זה נעשה באהבה רבה, הוא מבוסס על 
ידע ובקיאות והוא נעשה בגישה שאינה מתבטלת מול הטקסט, אלא 
זוכרת שגיבורי התנ"ך הם בשר ודם ולא קדושים  בוחנת, מבקרת, 
וצדיקים ללא פגם. יכולתם של שלו וסידון לנהל דיאלוג זה, שבו מה 
שאולי חשוב מכל יכול להיות גם מצחיק וסאטירי, היא תוצאה של 
דרך שנבחרה על ידי מי שחינך ולימד את מי שהוטל עליהם להיות 
לאו  והתוודעו אל התנ"ך  ילידי הארץ, שהכירו  העברים החדשים: 
דווקא באוהלה המסורתי של תורה. הדיאלוג השוויוני והלא מסורתי 
צריך להזכיר לכל אחד ואחת מאתנו כי הזכות להגות בתנ"ך שמורה 
לכולנו ולא רק למי ששייך לסקטור מסוים. יחד עם זאת, דיאלוג זה 

צריך להזכיר גם דברים נוספים. 

שנים  מאות  לשלוש  קרוב  כבר  מרחפות  לכך,  לב  שנשים  מבלי 
והתחבטויות  דילמות  היהדות.  מהות  על  שאלות  היהודי  במרחב 
היו  שונים.  במקומות  רבים  יהודים  העסיקו  זו  בסוגיה  הקשורות 

שאינה
מתגוננת

דוד בן גוריון
ap :צילום

הוויכוח הארוך, העגלה של מי מלאה ושל מי ריקה?
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צביה ולדן

מה שכתוב במחירון קדוש! - על חילון העברית
חילון, או המעבר משימוש במילה בהקשרים של קודש להקשרים 

יומיומיים "של חולין", הוא תופעה לשונית מוכרת, שאיננה 
ייחודית לעברית

לסבתא שלך יש מחזור?
את צוחקת עלי? 

יש בבית הכנסת שלכם 
 מעריב? לא,
רק ידיעות...

לאבא שלך יש סידור? 
מה, הוא לא יכול 

להסתדר לבד?"

" הסתכלתי על המודעה שהייתה מרוחה על העמוד האחורי של המוסף השבועי בעיתון 
מכובד, הפונה לאנשים רציניים - כאלה שיכולים לקנות סובארו: 

"מבצע הטרייד-אין הגדול בסובארו / מה שכתוב במחירון קדוש!" הכול בגופן מסורתי 
גדול, כך שלא צריך להרכיב משקפיים כדי לקרוא, כש"קדוש" כתובה בגופן גדול במיוחד, 
לאור  בחוץ,  נאמרת  הירח  התחדשות  על  הברכה  לבנה...  קידוש  של  באותיות  כלומר, 

הלבנה, ולכן נוהגים לכתוב אותה באותיות גדולות במיוחד כדי שכולם יוכלו לקרוא... 

חשבתי בליבי על הצירוף העברי "מקח וממסר" כחלופה ל"טרייד אין" האמריקאית. 

בלבי.  אמרתי  קדוש!  קדוש!  קדוש!  קדוש.  שמחירו  רכב  לי  ולקנות  למהר  רציתי 
ופתאום התחלחלתי... צבאות של מילים עטו עלי מכל עבר. נזכרתי כיצד מתאר הנביא 
ישעיהו את מקהלת השרפים המקיפים את כסא הכבוד: "וְָקרא זֶה ֶאל-זֶה וְָאַמר, קדֹוׁש 

קדֹוׁש קדֹוׁש יְהוָה צְבָאֹות; ְמֹלא כָל-ָהָארץ, כְבֹודֹו." 

למילים.  ולא  לאלוהים  לא   - חשבון  עושים  לא  העברית  דוברי  נרגעתי.  מייד  אבל 
כשמנצחים במשחק כדורגל - יש אלוהים, וגם זאת דרך להנכיח אותו. כשמשהו חשוב 
עד כדי כך שלא נזוז ממנו - הוא זוכה להיקרא קדוש. אין כמו אנשי הפרסום היודעים 

לחבר בין בני האדם לאלוהים מכל הסוגים.  

'קדוש' ידעה מספר גלגולים: בלשון מקרא שימשה לציון נבדל, פרוש, נשגב, מתרחק 
מטומאה ואיננו מתערב בה. בעברית החדשה היא מתארת גם דבר שאין לגעת בו. קל 
לנו לומר שההפך מקדּושה הוא חול, אבל מה ההפך מקדוש? אם פעם מילים כמוקדש 
או מקודש התקשרו לאלוהים או לעבודת בית המקדש, היום אנחנו מקדישים את זמננו 
לעבודת קודש, למשל, למאבק למען נשים מוכות. אנחנו מקדשים בשעת הקידוש בערב 

שבת ומקדשים ערכים חילוניים אזרחיים. 

לדוברים הילידים העברית היא שפה מובנת מאליה
"של  יומיומיים  להקשרים  קודש  של  בהקשרים  במילה  משימוש  המעבר  או  חילון, 
חולין", הוא תופעה לשונית מוכרת, שאיננה ייחודית לעברית. כך אנחנו אוכלים ארוחת 
בוקר, אבל, למעשה, שוברים את הצום - break-fast; אנחנו נהנים מיום "חופש", ליתר 
דיוק מ"חופשה", שאיננו אלא גלגול של יום קדוש, קרי יום חג, ואולי פשוט שבתון... 

holy-day. אבל לדובר העברית תמיד נדמה שאצלנו זה אחרת... 

ייתכן שהיחס המורכב לעברית נובע מן העובדה שבה כתוב התנ"ך, ולכן יש עיסוק 
רב יותר בקודש ובחול. אבל יתכן גם שהיחס, שחלקו חרדה וחלקו תחושה חזקה של 
ייחודיות, נובע מתולדותיה. שהרי לא כל שפה מחדשת עלומיה ונעוריה, כמו העברית 

שהייתה לה עדנה והיא חזרה להיות שפת אם. 

העברית והציונות אחוזות זו בזו, ולכן אין תמה שמקומה של השפה בזהות הלאומית 
קום  לפני  הקודמת,  המאה  בראשית  ישראל  במחשבת  המרכזיים  ההוגים  את  הטריד 
רוזנצווייג,  לפרנץ  מכתב  )בגרמנית(  שלום  גרשם  כתב   ,1926 תרפ"ז,  בשנת  המדינה. 
המוכר בשם "הצהרת אמונים לשפה שלנו", בו הוא מסכם את פחדיו מ"ִעכשוו" העברית. 
"האם לא תפער את פיה התהום של השפה הקדושה, אשר שיקענו אותה בקרב ילדינו?... 
האנשים פה... סבורים שהפכו את העברית לשפה חילונית... חילון של שפה אינו אלא 

דיבור בעלמא..."

החרדה הנחשפת בדברי גרשם שלום מתגלה באופן בלתי מודע אצל דוברי עברית 
רבים, ואולי מסבירה, לפחות בחלקו, יחס מגונן כלפי השפה. כשהעברית חזרה להיות 
שפת אם, רק מעטים מדובריה נולדו לתוכה. הם נהגו בה זהירות מרובה, לא היו בטוחים 
בעצמם, ונאחזו בעיקר בדקדוק שבא מן הספרים. לדוברים הילידיים היום היא מובנת 
מאליה. הם לא בהכרח מתרגשים מן החיים החדשים שלה ועושים בה הכול - אוכלים 
היה  שבעבר  היחס  ומעצבנים.  עוגבים  ושונאים,  אוהבים  ומקללים,  מברכים  ושותים, 
מהול בהרבה חרדת קודש, נעשה יותר בריא, יותר טבעי. יש שיגידו - מתירני ומזלזל, 

ואחרים יאמרו - משוחרר ובלתי אמצעי.

גוונים  להן  מוסיף  או  ממשמעויותיהן  מילים  מרוקן  החילון  אם  השאלה  ונשאלת 
חדשים. חילון בא לידי ביטוי, למשל, במקרים שבהם המשמע הדתי נדחק לקרן זווית 

ודווקא השימוש היומיומי צף ראשון כאפשרות: 

לסבתא שלך יש מחזור? את צוחקת עלי? 

יש בבית הכנסת שלכם מעריב? לא, רק ידיעות...

לאבא שלך יש סידור? מה, הוא לא יכול להסתדר לבד?

ומעצימה את  כביכול מתווספת  רבים, שבהם המשמעות החילונית  יש מקרים  אבל 
המשמעות המקורית. ברוח זאת, מוסף הוא תוספת לעיתון ולא רק לתפילה, ושחרית 
של שבת מציינת מועד של קונצרט או מפגש תרבותי ולא רק של תפילה. כל מי שקורא 
בהגדה של פסח שואל בקול רם - מה העבודה הזאת לכם? באיזו עבודה מדובר? עבודת 
הקודש במשכן? מפלגת העבודה המתנערת מרבצה? מלאכה חשובה? העבודה של אבא 
- המקום שאליו הוא הולך מדי יום כדי להרוויח את שכרו? עבודה בעיניים שעושים 

עלינו כל הזמן? 

ואולי מדובר בתורה ועבודה? על איזו תורה אנחנו מדברים? על תורת היחסות? על 
תורת המשחקים? ואולי, חלילה, על תורת הגזע? 

ואולי אנחנו מדברים בכלל על שלושה דברים: תורה, עבודה וגמילות חסדים, שהרי 
עליהם העולם קורס.  

והמושגים   המילים  מן  כלל  בדרך  נלקחות  לחילון  להביא  שנוהגים  הדוגמאות 
המוכרים יותר לקהל. נוטים להביא כדוגמא את השינוי שחל במילים כמשכן, סליחה, 
קרבן, תרומה. מיכל אפרת מביאה צמד דוגמאות לא צפוי ומאלף. המילה שופר, למשל, 
מופיעה בהקשר של מלחמה ולא של פולחן. כך בדברי הנביא ירמיהו: "ַהגִידּו בִיהּודָה, 
וְנָבֹוָאה  ֵהָאְספּו  וְִאְמרּו,  ַמלְאּו  קראּו  בָארץ;  ׁשֹוָפר  ותקעּו  וְִאְמרּו,  ַהְׁשִמיעּו,  ּובִירּוָׁשלִַם 
ֶאל-ָערי ַהמבְצָר." אולם את המעתק  )השינוי, או הנדידה במשמעות משדה סמנטי אחד 
לאחר( שחל בשופר, שנהפך מקרן של בעל חיים לשם כללי לאמצעי להשמעת דעה, 
בשמואל  מופיעה  לעומתה  מזלג  המילה  לחול.  מקודש  במעבר  מדובר  כאילו  מציגים 
א' בהקשר מובהק של פולחן - "ּוִמְׁשפט ַהכהֲנִים ֶאת-ָהָעם-כל-ִאיׁש ֹזבֵַח זֶבַח, ּובָא נַַער 
ַהכֵהן כבַשל ַהבָׂשר, וְַהמזְלֵג ְׁשֹלׁש ַהִׁשניִם ביָדֹו" - אך את המעבר שלה לשולחן האוכל לא 

נוהגים לצטט כדוגמא לחילון.

חילון הוא בעצם מושג לא מוצלח. כתופעה לשונית הוא מתאר חלק מתהליך לשוני 
רחב  שביאליק הפליא לתאר במסה שלו "גילוי וכיסוי בלשון" - על עלייתן ונפילתן של 
מילים. כתופעה תרבותית הוא עדות לצמיחה ויצירה ששמו איננו מרמז עליהן. יופייה 
מסוגלות  שלה  שהמילים  המשמעויות  מריבוי  השאר,  בין  באים,  השפה  של  ועושרה 
ולא פחות מכך מן המעברים וההקשרים שהיא מייצרת בין התחומים השונים  להכיל, 
- למשל, בין קודש לחול. התרבות העברית צומחת ממפגש משולש בין כתבי הקודש 
היהודים, תרבות כללית אוניברסאלית ומציאות חברתית מתפתחת בקצב מואץ, והשפה 
וגם הכלי המחזיק אותה. צדק גרשם שלום כשאמר על  זמנית גם המצע שלה  היא בו 
דורנו, באותו מכתב, שירשנו "את הפורייה שבכל המסורות הקדושות שלנו, את שפתנו". 
אלא שלדעתו דור זה "אינו יכול - ואף אם ירצה בכך אלף מונים - לחיות ללא מסורת". 
דור זה מדבר בשפה שבה "כל מלה שלא נוצרה סתם ככה מחדש, אלא נלקחה מן האוצר 

'הישן והטוב', מלאה עד גדותיה בחומר-נפץ." האמנם העברית היא פצצה מתקתקת? 

ָעלַיִך  יְהוָה  ּוכְבֹוד  בָא אֹורך;  כִי  אֹורי,  "קּוִמי  לירושלים באמרו:  פונה  ישעיהו  הנביא 
נגלה...  עלייך  המילים  וכבוד  יומך,  בא  כי  עורי  קומי   - העברית  אל  פונה  ואני  זָרח." 
לעתים  חדשים,  כוחות  המילים  צברו  איך  ותגלי  התנ"ך  בארץ  אהובה  שפה  התעוררי 
את  לאמץ  מציעה  אני  נוספים.  שימושים  ספחו  ולעתים  ישנות  ממשמעויות  התנערו 
חדשים.  צְהרים  ופתיחת  העולם  אל  חלונות  קריעת  לחילון:  אילון  ארי  של  הפרשנות 
במקרה כזה נוכל ליהנות גם מן הרוח שבחוץ וגם מאור השמש. פירוש כזה יביא אותנו 
לברך על השעה היפה של העברית שבפינו, להמשיך ולגלגל אותה, וכל זאת אם לא נוותר 
על החיבור עם טקסטים קדומים ונסתכל אל העולם שבחוץ מתוך עולם פנימי עשיר, 

מזמין ומחבק.    

ד"ר צביה ולדן, אוצרת בהקמה - "מרחב העברית" בראשון לציון
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שירת נשים -
שפתיה נעות
וקולה לא ישמע?!

אלי ברקת

ירדנה ארזי
צילום: דניאל צ'צ'יק

גליה עוז

על צניעות, מתירנות
ושתיקת החילונים

)ועוד כל מיני איברים(,  נותנים שיכסו לנו את העיניים  אנחנו מפקירים את השפה, 
ואחר כך מתפלאים שזה נגמר באלימות. 

ונרמסו כאן בשנים האחרונות, הצניעות במובנה  והמושגים שהותקפו  מכל המילים 
החילוני נדרסה באופן נוגע ללב במיוחד, והיא עדיין מוטלת, מדממת, בשטח הציבורי. 
רק  לא  אתכם  שיאתגר  הבא,  הטקסט  את  השאר  בין  ותגלו  בגוגל  "צניעות"  חפשו 
דקדוקית ותחבירית: "נשים שירצו להתעמל במקום סגור, מותר יהיה להם ללבוש מכנסי 
טרנינג. וכן מותר לנשים שרוצות ללבוש בחורף מכנסיים תחת לשמלה, כדי לחמם את 

 )yeshiva.org.il ,רגליהן". )הרב אליעזר מלמד
איך קרה שיספסנו את כוונתו של משלי, שכתב "וְֶאת צְנּוִעים ָחכְָמה", וחשבנו בטעות 
שצניעות  להניח  יכולנו  ואיך  בטרנינג!  תלויה  היא  והרי  בצניעות?  תלויה  שהחכמה 
קשורה איכשהו לענווה, להכרה במגבלות, להבנה שיש יותר מאמת אחת בעולם? מעתה 

אימרו: צניעות היא העיסוק הפולשני, הרבני, בגופו של הזולת.
גם המתירנות המינית הפכה לקורבן של קמפיין שיטתי שקושר אותה למחלות, לחוסר 
זכותו של האדם  נגדה תוקפים, בפועל, את עצם  ולאלימות. המטיפים  לאונס  ערכים, 
לאוטונומיה על גופו. מהצד החילוני נשמעת שתיקה רועמת, ניאו-שמרנית. אין כמעט 
ביותר,  המתירניות  בחברות  נשים  של  שמצבן  הממוצע  העיתונים  לקורא  שיזכיר  מי 
מתירנות  בין  סטטיסטי  קשר  שום  ושאין  בעולם,  והבטוח  הטוב  הוא  סקנדינביה,  כמו 
לריבוי מעשי אונס. ואין מי שיספר לתלמידי התיכון שנשים במכנסי בלון קצרצרים )ודי 
מי שיחשוף אותם לאפשרות  ואין  נלחמו על הקמת המדינה בכל החזיתות.  מגוחכים( 
שהמתירנות המינית היא דווקא צורה של אינדיבידואליזם, ושהמיניות ואופי הלבוש של 
האדם יכולים להיות ביטוי אישי, כמו באמנות: פתוח או סגור, פרובוקטיבי או מתריס 
או מופנם. ושמתירנות אין משמעה כולם עם כולם, כמו בפנטזיה שמפחידה וכנראה גם 

מדליקה אנשים מסוימים, אלא היא מכילה את כל האפשרויות. 
ובוודאי אין מי שיראה לתלמידי התיכון ציורים של פרנצ'סקו גויה, כי מי שמתבונן 
הֶארוס,  ואת  איננו מחסל את המיסתורין  עוד עלול להבין שעירום  גויה  ב"מאיה" של 
 - ישמור  השם   - לחשוב  עלול  גם  הוא  שלנו.  הדת  חכמי  לנו  שמספרים  למה  בניגוד 

שהדבר שמצמצם אשה למדרגה של חפץ הוא דווקא הצורך הכפייתי של גברים חסרי 
הומור לכסות אותה בכל עת. 

להשתקת  חוצות,  משלטי  נשים  למחיקת  אמנות,  על  לצנזורה  הדרך  קצרה  ומכאן 
נשים שרות - לפסטיבל הפונדמנטליסטי האווילי והמרושע הזה שרובנו משתתפים בו 
בשתיקה ובעצימת עיניים. כי אנחנו, החילונים, בפירוש לא לוקים בחוסר צניעות, כפי 
שטוענים נגדנו. המצב הוא הפוך: אנחנו צנועים מדי )שלא לומר פאסיביים, או נבערים(. 
מרוב צניעות, אנחנו שותקים כשמפקיעים מאיתנו מילים ורעיונות וערכים, ואחר כך 
גם את הפנים שלנו, את הגוף, את הזכות להשמיע קול. נשים הן יעד מרכזי למתקפה 
הזאת. אבל הפנאטים שמאיימים על זהבה גלאון ממרצ ועל חגית עופרן מ"שלום עכשיו" 
שואפים בעיקר להפיל אימה על הרוב הדומם, כדי שלא יעז להזדהות איתן. לא צריך 
להיות אשה או חילוני או שמאלני - מספיק להיות אדם הגון כדי לצאת לרחוב ולמחות 

נגד הטרור הזה. 
אז איפה מאות אלפי האנשים הטובים שמילאו את הכיכרות בקיץ? כשזה לא נוגע 
עופרן,  חגית  היא  מי  לדעת  רוצים  לא  הם  בבית.  יושבים  הם  והדיור,  הקוטג'  למחירי 
נגד  המערכה  הבא.  הפוליטי  הרצח  אחרי  גם  בבית  לשבת  ימשיכו  כנראה  ומרביתם 
הדמוקרטיה ונגד החברה האזרחית היא מורכבת, וכוללת מלחמת תרבות וחקיקה בכנסת 
ואלימות רחוב. מפעל בקנה מידה כזה יכול להתקיים רק כשהאנשים ההגונים שותקים. 

ואנחנו שותקים. אולי מרוב צניעות.

גליה עוז היא סופרת ילדים ובמאית סרטי תעודה

ציור של גויה השאלה האמיתית שהם "
מעמידים לפתחנו היא 

האם זכותם לשמירה על 
אמונתם גוברת על זכותן 

של נשים להשתתף 
באופן מלא במרחב 
נשים הציבורי המשותף" של  הדרה  מול  החרד"לים  השתלבות 

מהמרחב הציבורי. האם הרצון שלנו להכליל את 
הציבור הדתי, ההולך ומתחרד"ל, צריך לבוא על 
חשבון השתלבותן השוויונית של נשים? לשאלה 
המחיר,  זה  אם  לא.   - ברורה  מאוד  התשובה  זו 

יתכבדו החרד"לים וישבו בביתם.

סיפוח זוחל בכל שטחי החיים
יש  הדתי  הציבור  שלהתחרד"לות  אלא 
זוחל בכל שטחי החיים שלנו.  אפקט של סיפוח 
התנועה  מנכ"ל  הס,  יזהר  זה  בעניין  אמר  וכבר 
אירוע  לערוך  רוצים  "אם  בישראל:  המסורתית 
ל'כלל הציבור', ואם חלק לא קטן מהציבור הדתי-
לאומי רואה בשירת נשים דבר פסול, הרי שכדי 
לקיים אירוע המוני שימשוך ציבור מגוון -צריך 
כך  מאוד.  פשוט  הבמה.  על  יופיעו  לא  שנשים 

מודרות אט אט נשים מהבמות הציבוריות שלנו."
הוראה  ניתנה  וכבר  בא",  וזה  מדבר  זה  "ועוד 
בבתי קברות, שלא לאפשר לנשים לצעוד אחרי 
כשיצאו  רק  הקבורה,  תום  לאחר  עד  המת, 

הגברים, תבואנה הנשים - "ואני, אנא אני בא?!"
דה-יורה  הרי  הזכויות.  בשיח  לנו  די  לא  לכן 
זכות החרד"לים  ודה-פקטו  גוברת,  זכות הנשים 
בלשון  להשיב  מה  גם  לדעת  צריך  לכן  גוברת. 
יהודית. מה עניין "קול באישה ערווה"? מה החיוב 

למי שמחויב?

לפני למעלה מעשור, בראשית המסע להחזרת עולם הפיוט לתרבות הישראלית, התכנסו 
עשרות סטודנטים, חילוניים, מסורתיים ודתיים, להתנסות ראשונית בפיוט, בשבת אחת 
ביקש  בעין חרוד. להפתעתנו, אחד הפייטנים, שהגיע בלבוש חרדי מלא,  בית הלל,  של 
שנשים לא ישירו בזמן הסדנא שלו. התגובה שלנו כמארגנים הייתה, שכך דרכו של בית 
הלל בכל מקום, ששומעים גם אל קול הנערה באשר היא שרה, ואין מביישים אדם באשר הוא שם. הוא 
כשלעצמו, גם הופתע - הוא לא תיאר שהוזמן לשבת פיוט שמכילה גם צעירים בלי כיפות וגם צעירות 
בגופיות, אבל מכיוון שהסכים ובא, ומכיוון ש"כבוד הציבור" ו"גדול השלום", ו"שיהא שם שמיים מתאהב 

על ידך", נשאר, ורק ביקש שנשים לא ישירו בזמן הסדנא שלו. 

ראש: "ואין הרהור ברגיל, וכל אדם מבשרו יחזה, 
שרואה אלפי נשים עוברות לפניו יום ויום בראש 
מגולה, ואינו שם ליבו להן, והמהרהר, לא מחמת 

שיער גלוי מהרהר." 
עלה  הציבורי  במרחב  נשים  שירת  על  הדיון 
בקורס  דתיים  צוערים  כמה  בשל  מחדש  כעת 
הציבור,  מן  ופרשו  לעצמם,  דין  שעשו  קצינים, 
מורשת  בטקס  נשים  שירת  בזמן  בחוץ"  ו"יצאו 
לטענתם,  מפקדיהם.  לפקודת  בניגוד  קרב 
אמונתם אוסרת עליהם שמיעת שירת נשים, ולכן 
הנוגדות  אותם ממשימות  לשחרר  על מפקדיהם 
של  הנכונה  ההעמדה  זו  לא  אך  אמונתם.  את 
הדברים. הרי המסורת היהודית מספקת די הרבה 
"טריקים" עוקפי התנגשויות המאפשרים לרוצים 
רוח  נחת  לעשות  וגם  אמונתם,  על  לשמור  בכך 

ליוצרם בלי לעשות רוח וצלצולים. 
ב"אגרות  פיינשטיין  משה  הרב  שכתב  כמו 
ציבורית  בתחבורה  נסיעה  להתיר  שיש  משה" 
מעורבת ש"הנה, מצד נגיעה ודחיפה בנשים, אין 
וחיבה.  תאווה  דרך  זה  שאין  משום  איסור,  שום 
הבאי  מדברי  לבו  יסיע  הרהור,  לו  יבוא  ...אם 

לדברי תורה, שהיא "אילת אהבים ויעלת חן'". 
לפתחנו  מעמידים  שהם  האמיתית  השאלה   
היא האם זכותם לשמירה על אמונתם גוברת על 
במרחב  מלא  באופן  להשתתף  נשים  של  זכותן 
ההצהרתית  הימנעותם  הרי  המשותף.  הציבורי 
של  משוואה  בתוכה  מקפלת  נשים  משירת 

מייסדת  קהת,  חנה  השיבה  חשובה  תשובה 
נאמר  בו  ההקשר  כי  שהסבירה  "קולך",  ומנכ"ל 
שמתייחס  "איסור  הוא  ערווה"  באישה  "קול 
לאופן ההסתכלות, כאשר הסתכלות מינית, היינו 
מבט חודר שמוגדר היום כ'מבט מחפיץ' המתייחס 
כך  להתבונן  אסור...  מיני,  כאובייקט  לאישה 
אפילו באצבע של האישה." האיסור הוא על הגבר 
להקשיב  או  מיני  אובייקט  כעל  באישה  להביט 
לאישה כאל אובייקט מיני. שלא הקול בעצמו הוא 
כתבנו:  וכבר  הערווה.  הוא  ההרהור  אלא  ערווה, 

"והמהרהר, לא מחמת שיער גלוי הוא מהרהר."
הקצרה  תשובתו  היא  מעניינת  נוספת  תשובה 
מבוכה  יש  כי  בני  "דע  משאש:  יוסף  הרב  של 
גדולה בזה. ...והעיקר בזה הוא כי דבר זה לדעת 
רוב הפוסקים הוא רק מדרבנן, ודווקא קול שיר, 
ודווקא אשת איש, וברדיו מותר אם אינו מכירה, 
ואם כבר מתה מותר אפילו במכירה, ועתה קשה 
להיזהר בזה, ומי שיוכל ליזהר תבוא עליו ברכה." 

המכתבים"  ב"אוצר  לנו  אומר  משאש  הרב 
יש  "כי   - סגור  נושא  לא  הוא  באישה"  ש"קול 
מבוכה גדולה בזה", וגם הוא אינו אחד מאיסורי 
רק  זה  וגם  מדרבנן  אזהרה  רק  הוא  וגם  תורה, 
בזה".  להיזהר  קשה  "ועתה   - מיוחדים  בתנאים 
מכאן שהקושיא חוזרת לצוערים ש"יצאו בחוץ" 

או לכל מי שנוהג כך בהפגנתיות.
קושיא ראשונה היא על חטא שחטאנו ביוהרא. 
שאין  זהירות  או  חסידות  מעשה  כל  היא  יוהרא 
הכלל נוהג בו, שאין לעשותו בגלוי אלא בצנעה. 
חייב  צניעותו  על  לשמור  שרוצה  שמי  משמע, 
שהציבור  מבלי  בצנעה.  זאת  לעשות  להקפיד 
ישים לב, שכך הוא נוהג. בהמשך לביטוי "אתה לא 
מספיק גדול להצטנע." - אתה לא מספיק צדיק 

כדי להודיע לעולם שאתה נזהר בשירת נשים.
קושיא שנייה היא - אם כבר החלטת להקפיד 
ולהחמיר, ולהיכנס למסלול ישיר לצדיקות, למה 
חסרים  האם  נשים".  "שירת  על  תיפול  דווקא 
אנו חומרות חשובות יותר. לא ראינו אותך יוצא 
דיבר  כשהמפקד  מחלקה  משיחת  בהפגנתיות 
יותר משירת  ומזיק  חמור  הרע  לשון  הרע.  לשון 
כנגד  שקול  הרע  לשון  תורה.  איסור  זה  נשים. 
אחד  דמים.  ושפיכות  עריות  גילוי  זרה,  עבודה 
כן, למה דווקא שירת  ואחד השומע. אם  האומר 

נשים?
 ומעבר לשאלות המגדריות, החשובות לנושא 
זה: ומה ראית דמך סמוק מדם חברך?! שקל יותר 
נשים,  חשבון  על  וצדיק  חלשים  על  חכם  להיות 
האחרונים  הדורות  של  הדתיות  כי  להבין  חשוב 
של  הליבה  בנושאי  מעיסוק  היהדות  את  משכה 
היהדות, מה שאנו קוראים היום יהדות-חברתית, 
ומה  בחוץ.  מי  בפנים  מי   - גבולות  של  ליהדות 
לעצמם  הקוראים  ה"בפנים",  את  שמייחד 
"דתיים" או "חרדים", על סתם יהודים אלו שלוש 

מצוות עיקריות - שבת, כשרות, צניעות. 
כולה  התורה  כי  דומה  האחרונים  בדורות 
אנשי  של  ההתחפרות  לכן  שלושתן.  על  עומדת 
לייחד  תפקידה  הנשים,  שירת  בעניין  ה"בפנים" 
הגבולות  את  ולחזק  נבדלת,  כקבוצה  אותם 
המפרידים בינם לבין עם ישראל. ככל שהציבור 
הדתי הולך ומתחרד"ל, כך גם הצורך שלו להגביה 
את החומות בינו לבין עם ישראל הולך וגובר. עם 

מגמה זו אסור להסכים. 
שמחזיק  מי  בין  היהודים  את  לחלק  אסור 
בתורה לבין מי שהיא נעדרת ממנו. אסור לצמצם 
אסור  צניעות.  כשרות,  לשבת,  היהדות  את 
מושתקת.  מרים  שירת  שבה  למציאות  להסכים 

אסור להסכים שקול רחל לא ישמע ברמה. 

הכותב הוא מנכ"ל ממזרח שמש: בית המדרש למנהיגות 
חברתית, ומעורכי הספר א-מיתיות: צדק-חברתי, מגדר 

ומדרש

יותר  הרבה  הייתה  הסטודנטים  של  התגובה 
חלקן  שהשתתקו:  סטודנטיות  היו  מורכבת. 
שתקו מתוך אמפתיה למצוקה שלו - כרב שנקלע 
למקום; חלקן שתקו מתוך כבוד לרב - וזה קורה 
אנו  ואין  בידינו,  רופפת  כשהלכה  בעיקר  לנו, 
ומה  חומרא  ומה  בידיון,  ומה  אמת,  מה  יודעים 
שרו  חלקן  בקולן:  ששרו  סטודנטיות  היו  ביזיון. 
כי לא רצו לתת לרב לקלקל להן את המפגש עם 
המרגש  המסר  את  הכירו  כי  שרו  חלקן  הפיוט; 
תפילת  את  הפותח  בפיוטו  גאון  האי  הרב  של 
יום הכיפורים: "שמע קולי אשר ישמע בקולות." 
-שקולך נשמע רק כשהוא עטוף בשאר הקולות. 
איתו,  שבאה  הקטנה,  בתו  על  אותו  ששאלו  היו 
בכאב,  ענה  והוא  הערב.  בקולה  מפייטת  והיא 
שצער גדול יהיה לו, כשתגדל וקולה ידום, שבנים 

אין לו, והיא כל כך מוכשרת.
למגדר  החוג  ראש  גם  הייתה  האורחות  בין 
ביקשה  היא  החשובות.  האוניברסיטאות  באחת 
 - שלו  לסדנא  להגיע  דווקא  מהסטודנטיות 
ההשתקה.  חווית  את  לחוות  כדי  ולשתוק, 
למגדר,  החוג  ראש  של  הרועמת  שתיקתה 
ברב:  הטיחה  שם  שלישית,  בסעודה  התנפצה 
היא  הערווה   - ערווה"  באישה  "קול  שאומר  מי 
בראשו ולא בקולה של האישה. ו"הוא פרש ובכה 
יש  וגם  בשלה,  המשיכה  והיא  שחשדוהו",  על 
יוסף משאש  הרב  כתב  מי לסמוך, שכבר  על  לה 
בכיסוי  נשים  לחייב  שלא  המכתבים"  ב"אוצר 


