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צירי הוועידה היקרים,
ה' עימכם!

תנועה המקיימת ועידה, תנועה החורתת על דגלה 'מובילים בדרך תורה ועבודה', היא תנועה 
שמקבלת עליה להוביל מדינה ואומה שלמה. תנועתנו נדרשת להגביה מבט, לעסוק בהחלטות 

הנוגעות לעתיד מדינת ישראל והעם היהודי, ללמוד אותן ולקבל אחריות בהן. 
ציר בוועידת התנועה הוא שליח המייצג את חברי התנועה. היותך ציר בוועידה היא הימצאותך 
בליבת הדיון האידאולוגי ובליבת קבלת ההחלטות התנועתית, המשפיעה לא רק על התנועה 

אלא על עתיד החברה הישראלית והיהודית.
ויסודיים כל כך למדינתנו ולעמנו, בראש  כדי לקבל החלטות משמעותיות בנושאים רחבים 
להיות  ראויים  להיות  כדי  וענווה  עוצמה  ולהתמלא  אחראים  להיות  נקראים  אנו  ובראשונה 
בנושאים  ולהעמיק  ללמוד  נדרשים  אנו  זו  אחריות  ומתוך  זאת.  חשובה  במשימה  שותפים 
שעליהם אנו רוצים לדון ובהם אנו רוצים להחליט. לימוד זה צריך להיות מבוסס על העקרונות 

שעליהם התנועה מחנכת ובהם היא פועלת ומגשימה זה 90 שנה כמעט.
צירים יקרים, 

בחוברת זו, המבוססת על דברי חברי מליאת ההנהלה הארצית, מצויים תמצית הידע ובסיס 
צווינו מפי  ושמרתם לעשותם"  "ולמדתם אותם  לוועידה.  לבוא  צריכים  אנו  הגישה שאיתם 
קודם  שהתלמוד  מקום,  בכל  מוצא  אתה  "וכן  הרמב"ם:  אמר  כך  ועל  דברים,  בספר  הקב"ה 
לקבל  שנגיע  לפני  ד(.  א,  תורה  תלמוד  )הלכות  מעשה"  לידי  מביא  שהתלמוד  מפני  למעשה, 
החלטות אנו מצווים לעמול, ללמוד ולברר מהם העקרונות שלנו, מה היו בעבר ומהם בהווה, 
עתיד  הכרעת  של  התפקיד  את  עלינו  לקבל  ובענווה  בגבורה  וברצינות,  באחריות  נוכל  ואז 

תנועתנו. 
ללא מורא וללא חשש, ללא גאווה וללא גבהות לב נפעל כחוליה בשרשרת דורות המקבלת 
אחריות ללימוד התורה של כלל ישראל, מקבלת אחריות לכל חלקי האומה החיים בכל חלקי 

תבל ולכל מרחבי ארצנו הקדושה והרחבה.
צירי הועידה הכ"ד,  יחד,  ונוכל  נוספים,  ומקורות  זו  לִמדו חוברת  ואמצו בבירור הדרך.  חזקו 
נציגי תנועה שכבר כמעט 90 שנה קיבלה עליה לחנך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, 

להוביל אומה שלמה ומדינה שלמה בדרך של תורה ועבודה.

בברכת חברים לתורה ולעבודה,
יאיר  שחל

מזכ"ל התנועה.
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חברים יקרים,

אנחנו עומדים לקראת הוועידה הכ"ד, שנושאה 'מובילים בדרך תורה ועבודה'. זו ועידה מיוחדת 
וחשובה, המבקשת לעורר את חברי התנועה לדון השנה בעניין ההובלה ודרכיה בסוגיות 

ציבוריות ואקטואליות, מתוך הבנה שתנועה גדולה ומשמעותית כבני עקיבא צריכה לקחת 
אחריות למעורבותה ולשותפותה במרחב הציבורי. 

הוועידה קוראת לנו להרים מבט, לראות אומה ומדינה, לשאול שאלות קשות, להתעסק 
בנושאים שאולי מעולם לא התעסקנו בהם, להציע הצעות ולהחליט החלטות שיהיו קריאת 

כיוון לתנועה בשנים הקרובות. 

למילוי משימה חשובה כל כך דרושים עוז וענווה, עוצמה וגם יכולת עצירה, למידה, העמקה 
והכנה. 

הספר שבידכם הוא החלק השני של 'דרכה של תנועה' ומטרתו לעורר את חברי התנועה ואת 
בוגריה ללמוד את דרכה של התנועה וללקיחת אחריות להובלה בחברה, בעם ובמדינה על פי 

דרך תורה ועבודה. נבין כיצד חזון התנועה נעשה רלוונטי ומשימתי במציאות של ימינו וכן 
נלמד את הסוגיות המרכזיות העומדות לפתחה של הוועידה.

בחוברת זו שבעה פרקים, בהתאם לשבעת הוועדות בוועידה:

חברה וכלכלהא. 

השבת בחברה הישראליתב. 

תרבות ויצירהג. 

ארץ ישראל והתיישבותד. 

יהדות התפוצות וקליטת עלייהה. 

תורה וזהות יהודיתו. 

מגדילים את התנועהז. 

כל פרק מחולק לשלושה חלקים:

מבוא: ובו תמצאו מידע ונתונים על אודות הנושא. קראו חלק זה בעיון, למדו את . 1
הדברים והכירו את המושגים הבסיסיים בכל נושא.

לימוד קצר: תובא לפניכם פסקה בעניין מכתבי הרב קוק, ולצידה ביאור ושאלות . 2
לדיון. זה המקום לעצור, להתעמק ולפתוח צוהר לנושא מתוך עולמנו הרוחני. 
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מאמרים: בכל נושא יש שניים-שלושה מאמרים שכתבו חברי מליאת התנועה. במאמרים . 3
אלה נכתבו ממגוון נקודות מבט דעות וקריאות כיוון על דרך ההובלה והעשייה המתחדשת 

בתחומים שאנו מתעסקים בהם ובתחומים שאנו נקראים אליהם. בעזרת השאלות 
המצורפות תוכלו להשתמש במאמרים גם לצורך פיתוח דיון קבוצתי. המאמרים אין 

מטרתם לתת מסקנה סופית אלא לעורר לדיון ולחשיבה.

המאמרים והדעות בחוברת מגוונים ורחבים ומשקפים את הגודל ואת ריבוי הדעות בתנועתנו, 
ועם זאת כולם מבוססים על דרך התנועה, דרך תורה ועבודה. 

אנחנו נקראים להוביל, להביט הרחק, לקרוא לעצמנו ולחברה כולה לפעול ולעשות במגוון 
התחומים הנדרשים בציבוריות הישראלית. 

 עצרו. שבו עם הצוות, עם השבט, עם הקומונרית או עם המדריכים. למדו לעומק, 
אל תפחדו לערער ולהתלבט ולפתוח מקורות נוספים. 

אנו מקווים שספר זה יפתח תהליך של בירור שיביא לעשייה נרחבת, משמעותית ורלוונטית 
שלנו, חברי התנועה הגדולה בני עקיבא, במדינת ישראל. 

ה' עימכם!

מדרשת בני עקיבא

 אתם מוזמנים לשלוח לנו כל הערה או שאלה לכתובת זו:  
או בדף הפייסבוק של מדרשת בני עקיבא

p.tochen@bna.org.il

mailto:p.tochen@bna.org.il
mailto:p.tochen@bna.org.il
mailto:p.tochen@bna.org.il
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פרק מבוא

 קידוש השם שבתקומת מדינת ישראל1
הרב חיים דרוקמן

מדינת ישראל נתפשת כמציאות טבעית בעיני רוב הציבור שנולד בה או עלה אליה בגיל ילדות, 
כאילו הייתה קיימת מאז ומעולם. כשמתבוננים בנעשה במדינה ונפגשים עם הבעיות המרובות 
הקיימות בה בתחומים השונים, בעיקר בתחום הרוח והמוסר, קיימת סכנה שנראה את הפגמים 
ראוי להשתדל  כיום  דווקא  כן,  על  המדינה.  קיומה של  שבעצם  הגדול  באור  להכיר  מבלי  בלבד 
להדגיש את ערכה של המדינה, את האור שבעצם קיומה ומתוך כך להסיק מסקנות ביחס לנדרש 

מאתנו בעת הזו.

תחיית המתים הלאומית

מהווה  עצמה  היא  אולם  הפרטית,  המתים  לתחיית  הבסיס  את  מהווה  אמנם  ישראל  גאולת   ]...[
את תחיית המתים הלאומית. בחזון העצמות היבשות אומר יחזקאל: "וַיֹּאֶמר ֵאלַי ּבֶן ָאָדם ָהעֲצָמֹות 
וֵתנוּ נִגְַזְרנוּ לָנוּ; לָכֵן ִהנָּבֵא וְָאַמְרּתָ  ְִֹרים יָבְׁשוּ עַצְמֹוֵתינוּ וְָאבְָדה ִתְקָ ָרֵאל ֵהּמָה ִהנֵּה אמ ָהֵאלֶּה ּכָל ּבֵית יִׂשְ
בְרֹוֵתיכֶם עַּמִי וְֵהבֵאִתי  ֲאלֵיֶהם ּכֹה ָאַמר ה' א-להים ִהנֵּה ֲאנִי פֵֹתַח ֶאת ִקבְרֹוֵתיכֶם וְהַעֲלֵיִתי ֶאְתכֶם ִמִקּ

ָרֵאל)ל"ז, יא–יב(. ֶאְתכֶם ֶאל ַאְדמַת יִשְ

קברות  בית  היא  הגלות  הקבר?!  מן  הוצאה  היא  הארץ  אל  הגעה  כי  מפורשים  דברים  אלו  האין 
והגאולה היא התחייה!

ואכן, כך מסביר רש"י את חזון העצמות היבשות: כאדם מת שחוזר וחי כן ישובו ישראל מן הגלות. 
את  תופשים  אנו  האם  הגלויות.  קיבוץ  את  לראות  יש  כזה  באור  "משל"(  ד"ה  ע"ב  צב  )סנהדרין 
משמעותה האמתית של מציאות זו שהתרגלנו אליה בשנות קיומה של המדינה? האם אנו מבינים 
שאין זה כי אם תופעה מופלאה של תחיית מתים לאומית? אולם, הגלות איננה אסון רק מהבחינה 
עֶָריָה ִאבַּד וְִשבַּר בְִּריֶחיָה ַמלְכָּּה  הפיסית, אלא גם מהבחינה הרוחנית. נאמר באיכה: "ָטבְעוּ בָָאֶרץ ׁשְ
זה אנו  יט(. כשאנו מתבוננים בפסוק  )ב,  ֵמד'"  ָחזֹון  ָמצְאוּ  לֹא  נְבִיֶאיָה  גַּם  ּתֹוָרה  ֵאין  בַגֹּוִים  ׂריָה  וְָשֶ
פוגשים תיאור נורא של חורבן, פיזי ורוחני גם יחד. עקב פסוק זה, למדו חז"ל על הקשר הקיים בין 
החורבן הפיסי לחורבן הרוחני: "מלכה ושריה בגוים – אין תורה! – מכאן שהתורה בארץ-ישראל" 
"כיוון שגלו ישראל ממקומם אין לך ביטול תורה  )ספרי עקב, לז(, ובמקום אחר מדגישים חז"ל: 
גדול מזה" )חגיגה ה ע"ב(. כלומר, עצם מציאותם של ישראל בגלות והעובדה שלא קיימת מלכות 
ישראל, יש בה ביטול תורה שאין גדול ממנו. הגאון מווילנה מתאר בצורה מחרידה את מצבו של 
עם ישראל בגלות: "כי מעת שחרב הבית יצאה רוחנו עטרת ראשנו ונשארנו רק אנחנו, הוא גוף 

1 המכון התורני אור עציון וידיעות ספרים תשע"ב )מתוך עריכה של "להיות תנועה של עם" בהוצאת בני עקיבא(. 

פרק מבוא
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שלה בלא נפש. ויציאה לחו"ל הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו ואין בידינו להציל, הם הגויים 
נפזרו  והעצמות  הבשר  שנרקב  עד  גדולות,  וישיבות  חבורות  היו  מקום  ומכל  בשרנו.  האוכלים 
פיזור אחר פיזור. ומכל מקום היו עדיין העצמות קיימות, שהן תלמידי חכמים שבישראל מעמידי 
הגוף, עד שנרקבו העצמות ולא נשאר אלא תרווד רקב מאתנו, ונעשה עפר, שחה לעפר נפשנו. 
ספרא  סוף  )ליקוטים,  ירושלים'"  קומי  מעפר  'התנערי   – המתים  לתחיית  עתה  מקווים  ואנחנו 
דצניעותא.( בימי הגר"א הייתה הרבה תורה בישראל היו ישיבות, היו תלמידי חכמים. ובכל זאת, 
ראה הגר"א את מציאות הגלות כקבר רקוב. כאשר הגר"א מציין בסוף דבריו "ואנחנו מקווים עתה 
לתחיית המתים" – לאיזו תחיית המתים הוא מתכוון? הדבר ברור. "התנערי מעפר קומי ירושלים". 
הוא איננו מתכוון כאן לתחיית המתים הפרטית שאנו כולנו מאמינים בה, אלא לתחיית המתים 

הלאומית. שיבה לארץ, קיבוץ גלויות וגאולה, הם תחיית המתים מבחינה לאומית!

למשמעות קידוש השם

'קידוש  במושג  השימוש  כדוגמתו.  שאין  השם  קידוש  הוא  ישראל  מדינת  של  תקומתה  עצם 
השם' בהקשר זה, איננו סתם כמליצה נטולת תוכן. 'השם' – פירושו התגלות ד' בעולם. לקב"ה 

שמות שונים כאשר כל שם מבטא צורה מסוימת של התגלות בעולם]...[. 

קידוש השם פירושו מציאות או מעשה המגדילים את התגלות ד' בעולם. לעומתו, חילול השם, 
חס ושלום, פירושו מציאות או מעשה הממעטים את התגלות ד' בעולם. התגלות ד' בעולם במלוא 
גודלה ושלמותה יכולה להיות רק על ידי כלל ישראל כאשר הוא יושב על אדמתו כעם ריבוני. 

לכן, גלות היא מיעוט הופעת ד' בעולם ומהווה חילול השם ]...[.

קומה על גבי קומה

אם כן, מדינת ישראל היא הבסיס לקידוש השם בכל מלוא העולם. היא המאפשרת את זקיפות 
הקומה שלנו. יש בה משום סלילת הדרך להערכת העולם אותנו, ומכאן הדרך פתוחה למימוש 
לִָם"  ִמירוּׁשָ ה'  וְּדבַר  תֹוָרה  ּתֵצֵא  ִמצִּיֹּון  י  "כִּ  – כולו  צריכים למלא בעולם  התפקיד המרכזי שאנו 
גאולתם של  אין  היא תהליך.  מן ההכרח להדגיש שהגאולה  ב(. אמנם,  ד,  ג; מיכה  ב,  )ישעיהו 
ישראל באה אלא קמעא קמעא )ירושלמי ברכות א, א(. למעשה, הדברים מפורשים באותו פרק 
וְִקּבַצְּתִי  ַהגֹּויִם  ִמן  ֶאְתכֶם  "וְלַָקְחּתִי  גלויות:  בקיבוץ  מתחיל  התהליך  לעיל.  שציטטנו  ביחזקאל 
ֶאְתכֶם ִמּכָל ָהֲאָרצֹות וְֵהבֵאִתי ֶאְתכֶם ֶאל ַאְדַמְתכֶם" )פסוק כד(. לאחר מכן מגיע השלב שבו מטהר 
ֹּל ֻטְמאֹוֵתיכֶם וִּמּכָל גִּלּוּלֵיכֶם ֲאַטֵהר  הקב"ה את ישראל: "וְזַָרְקּתִי עֲלֵיכֶם ַמיִם ְטהֹוִרים וְּטַהְרּתֶם ִמכ
ה ֶאּתֵן בְִּקְרבְּכֶם  ֶאְתכֶם" )פסוק כה(. בהמשך מגיע שלב שלישי: "וְנַָתּתִי לָכֶם לֵב ָחָדׁש וְרוַּח ֲחָדׁשָ
ר" )פסוק כו(, ולבסוף שלב רביעי: "וְֶאת רוִּחי  וֲַהִסרִֹתי ֶאת לֵב ָהֶאבֶן ִמבְַּשְׂרכֶם וְנַָתּתִי לָכֶם לֵב ּבָׂשָ

ְמרוּ וַעֲִשׂיֶתם" )פסוק כז(. ּפַָטי ּתִׁשְ י ּתֵלֵכוּ וִּמׁשְ ר בְֻּחַקּ ֶאּתֵן בְִּקְרבְּכֶם וְעִָשׂיִתי ֵאת ֲאׁשֶ

הראשון.  השלב  רק  היא  הגלויות  קיבוץ  בדמות  הפיסית  שהגאולה  במפורש  לראות  אפשר 
ּתְִשְמרוּ  ּפַָטי  וִּמׁשְ ּתֵלֵכוּ  י  בְֻּחַקּ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  "וְעִָשׂיִתי   – הרוחנית  הגאולה  מגיעה  גבה  ועל  לאחריה 
וַעֲִשׂיֶתם". למעשה, כך היה גם בגאולה הראשונה: תחילה התרחשה הגאולה הפיסית שהתגלמה 

ביציאת מצרים, ורק לאחריה אירע מתן תורה ]...[.

זהו הערך הגדול בקיום המדינה, למרות הצללים המרובים הקיימים בה. אין שום ספק שהקמת 
המדינה היא תחילתו של תהליך, שמשעה שהחל בוודאי יימשך. בסופו של דבר, כך אנו מאמינים, 

ינוסו הצללים ונגיע בעז"ה לגאולה השלמה.
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מהלכה למעשה

אולם  הצללים.  להנסת  לפעול  הוא  תפקידנו  זה.  בתהליך  אנו  ענייננו  מה  להדגיש  רצוני 
יהודים הרואים את  ישנם  אור.  ריבוי  ידי  על  צל אלא  דרך אחרת לסלק  אין  כי  יש לדעת, 
הצללים והדבר מכאיב להם, אך הם חושבים שהתגובה המספקת היא הקטרוג על קיומם 
של הצללים. אנשים אלו רואים את הצללים מבלי להבחין באור הגדול העומד מאחוריהם, 
ומבלי לדעת כיצד להתמודד עם הצללים ולהתגבר עליהם. לעומתם, מרן הרב קוק זצ"ל לימד 
אותנו דרך שונה: "הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם 
קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה" 
)ערפלי טהר, עמ' לט(. להתגבר על השלילה ולנצח אותה אפשר אך ורק על ידי ריבוי חיוב. 
דווקא בעת הזו שבה מתרבים הצללים, יש צורך להוסיף במדינה הרבה חכמה, צדק, ובראש 
ובראשונה אמונה: אמונה בד', בתורתו ובנסים המתרחשים בכל יום לעינינו. עלינו להאמין 
שכל מה שהתרחש בדורות האחרונים איננו מקרי, אלא מפעולותיה של יד ד' המכוונת את 
ההיסטוריה לקראת גאולת ישראל. אנו חיים בתקופה גדולה ויש צורך להכיר בכך. אנו חיים 
בתקופה שבה מתגשם ראשיתו של החזון המשיחי שלו התפללנו במשך אלפי שנות גלות. 

בסוף ספר עמוס נאמר:

ֶאת יֵינָם וְעָׂשוּ  וְנְָטעוּ כְָרִמים וְָשתוּ  ׂרֵאל וּבָנוּ עִָרים נְַשּמֹות וְיָָשבוּ  יְִשָ בוּת עַּמִי  "וְַשבְּתִי ֶאת ׁשְ
ר נַָתּתִי לֶָהם  גַנֹּות וְָאכְלוּ ֶאת ּפְִריֶהם; וּנְַטעְּתִים עַל ַאְדָמָתם וְלֹא יִנְָּתׁשוּ עֹוד ֵמעַל ַאְדָמתם ֲאׁשֶ

ֶֹיךָ" )ט, יד–טו(. ָאַמר ה' ֱא-לה

נבואה זו מתייחסת לימינו ומתגשמת לעינינו!

א-להים  ה'  נְֻאם  ּבִָאים  יִָמים  "ִהנֵּה  בימינו:  היא  אף  מתגשמת  עמוס  בספר  נוספת  נבואה 
מעַֹ ֵאת ִדּבְֵרי ה'" )ח, יא(. לְַחּתִי ָרעָב ּבָָאֶרץ לאֹ ָרעָב לַלֶֶּחם וְלאֹ צָָמא לַּמַיִם ּכִי ִאם לִׁשְ וְִהׁשְ

כל אדם בעל עיניים לראות ואוזניים לשמוע מבחין כי למרות הצללים המופיעים במדינה 
ולמרות כל השלילה, ישנה מציאות ברורה וחד-משמעית של צימאון לדבר ד'. שמא מותר 
להוסיף, שגם השלילה – לפחות בחלקה – נובעת מסוג של צימאון רוחני פנימי שלא בא 
לידי רוויה, ומאכזבה מערכים חלקיים שהאמין בהם הדור הקודם ופשטו את הרגל. כתוצאה 
מריקנות, מלא כלום, באה ההידרדרות. מי רווה את הצימאון הזה? מי יביא את דבר ד' אל 
כולו  היהודי  לעם  האמת  את  להראות  צריכים  שאנו  נכיר  תפקידנו.  זה   – בישראל?  העם 
יהיה, אזי שם ד'  ידינו. אם אכן כך  ובגולה. צריך ששם שמים יתאהב על  במדינת ישראל 
יתקדש על ידינו. להאהיב שם שמים פירושו להיות מופת בהתנהגותנו, במצוות שבין אדם 
למקום, במצוות שבין אדם לחברו ובמצוות שבין אדם לעמו, לארצו ולמדינתו. אם אכן נדע 
בתוך  להשפעה  ומעבר  מעל  גדולה,  כללית  חשיבות  יש  אלו  בתחומים  שלמים  שלהיותנו 
תחומי המסגרת שלנו – ודאי וודאי שנוכל לתרום תרומה אדירה בהבאת דבר ד' לאלו שכל 
להתרומם  עלינו  האמתי.  בכיוון  והמדינה  העם  לקידום  מרכזי  גורם  ולהיות  לו,  צמאים  כך 
לידי  הבא  השם  בקידוש  להכיר  עמה.  ולהזדהות  בה  חיים  שאנו  הגדולה  בתקופה  ולהכיר 
התפקיד  את  לתפוס  עלינו  כך,  מתוך  קיומה.  עלינו  שמטיל  ובעול  המדינה  בייסוד  ביטוי 
המיוחד שיועד לנו – להאיר באור האמתי, אור תורה ומצוותיה, את עם ישראל כולו. עלינו 

למלא את המדינה, שביסודה היא קודש, בתוכן של קדושה לקראת ייעודה השלם.

לָיִם". "ּכִי ִמּצִיֹּון ּתֵצֵא תֹוָרה וְּדבַר ה' ִמירוּׁשָ
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 די לצייר חלומות על קירות
דוד שמחון, ראש אגף חינוך

זה סיפור על אוטובוס. קו 947 כזה. עוצר בכל תחנה, מעלה את כולם, נכנס לכל עיירה, יישוב 
ומושב, מחכה בסבלנות לזקנה שנגררת לאיטה אל מדרגות האוטובוס, מסכים להעלות נוסע 
עם מזוודות ענק, מאיר פנים אל קבוצת הנערים הבלגניסטים שעלתה אל הספסל האחורי. 
לא פעם הנהג גם קצת מעגל פינות ומסכים להעלות נוסעים שמתברר שאין להם כסף וגם 
להעלות נוסעים ברמזור ובמקום שהוא ממש לא תחנה רשמית. בקיצור, אחלה גבר הנהג הזה. 
שם לחבר’ה איזו מוזיקה שהם רוצים, צועקים לו מאחורה “שרית חדד” – ישים שרית חדד. 
מבקשים ממנו להגביר את המזגן – מגביר את המזגן, להנמיך – מנמיך. לא אכפת לו שיאכלו 
באוטובוס והוא לא מתחרפן מלכלוכים. הוא גם יסכים לעצור את כל האוטובוס אם איזו נוסעת 

מבקשת ממש שיעצור לשירותים. אווירה נהדרת ונעימה. אוטובוס של כולם.

ולא  כולם  רבות, מכניסה את  זה שנים  כולם  גדול. היא מעלה את  בני עקיבא היא אוטובוס 
גיוון אדיר  בבני עקיבא  יש  ופותחת סניף בכל מקום.  חניך  דורשת הרבה, מאירה פנים לכל 
של חניכים ואפילו קצת גיוון של מדריכים, קומונריות ורכזים. אין לי ספק שבני עקיבא היא 
כיום תנועת הנוער ההטרוגנית ביותר בכל תנועות הנוער, הדתיות והחילוניות. עשירים ועניים, 
מזרחים ומערבים, מרכז ופריפריה, דתיים תורניים ודתיים ליברלים, חרד”ל ודתיים לייט, בכיפה 
ובלי כיפה, ימנים ושמאלנים, מתנחלים וקיבוצניקים, צברים ועולים חדשים, צרפתים ורוסים – 
באמת גיוון מופלא. יש בהחלט עוד על מה לעבוד ויש בהחלט קהלים שלא מרגישים מספיק 
בנוח בבני עקיבא, אבל בתחום הזה אין ספק שצריך להוריד את הכובע לפני בני עקיבא, זה 
מרשים. אין היום גוף מגוון כמו בני עקיבא, לא במוסדות החינוך, לא ביישובים ובשכונות ולא 

בפוליטיקה.

מתחנה  לעבור  ממשיך  הוא  נוסע.  הזה  האוטובוס  לאן  שידוע  בטוח  שלא  היא  האמת  אבל 
לתחנה, להעלות נוסעים ולהוריד אותם, להיות באמת על הכיפאק, אבל יעד הנסיעה עמום. 
כאשר אחד הנוסעים קם ושואל את הנהג לאן נוסעים )וזה קורה מדי פעם בפעם( הוא מקבל 
תשובה של כיוון כללי, אבל הכיוון מעורפל ורחב כל כך שהוא כבר לא ממש כיוון אלא יותר 
תקווה נינוחה שלא תתממש. ממילא ברור שהנהג לא יוכל לומר מתי מגיעים וכמה עוד נשאר 

לנסיעה.

האוטובוס הזה עבר ועובר במקומות נפלאים והגיע להישגים חשובים ומיוחדים במינם. התנועה 
עשתה ועושה דברים גדולים, אבל התחושה היא שחלק מהדברים פשוט קורים מאליהם, ללא 
הכוונה. וכשאין יעד ברור ומוגדר, העקביות, ההתמדה והיכולת לחולל שינוי ממילא מוגבלות 

וחסרות. 

יותר מזה, כשאפשר לדבר על יעדים בכלליות ובחוסר דיוק וכשאפשר לדבר על יעדים שלא 
ממש מתעקשים להגיע אליהם הדיבור על היעד יכול להיות תלוש מהמציאות, קיצוני ומלא 
ובין  לשם,  יגיע  באמת  שהאוטובוס  מתכוונים  לא  אנחנו  כך  ובין  כך  בין  ילדותיות.  פנטזיות 
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אז אפשר לספר  לעין,  נראה  בזמן  יקרה  לוודא שזה באמת  לא מתכוונים  כך אנחנו  ובין  כך 
לכולם שהאוטובוס שלנו בעצם נוסע למאדים דרך שבתאי ואורנוס ואולי אפילו נעצור לקפה 
באוורסט. נכון שזה קצת לא רלוונטי ונכון שזה קצת חסר אחריות, אבל זה נשמע נהדר ועושה 
אווירה טובה באוטובוס. שרים כמה שירים על הציפייה למאדים ומרגישים שיש כאן איזשהו 
ומרגישים  האוורסט  של  וילדותית  ארכאית  תמונה  האוטובוס  קירות  על  מציירים  ברור.  יעד 
ממש טוב עם עצמנו. זה יעד בכאילו ולכן הוא לא יעד שאנחנו מכוונים אליו. כיוון הנסיעה 
הקונקרטי לנסיעה הנוכחית שלנו עם הנוסעים הספציפיים שלנו לא באמת ידוע ולא באמת 

משנה.

אפשר להחליט שזה בסדר, לשמוח בהישגים שקורים לתנועה ולומר שהמטרה העיקרית שלנו 
היא שכמה שיותר אנשים יעלו מהאוטובוס הזה וירדו ממנו ושהשהייה שלהם בו היא מוקד 
העניין. כלומר, עצם העובדה שחניך היה בבני עקיבא במשך מונה שנים )במקרה הטוב מכיתה 
לקב”ה  ואפילו  לתורה  לארץ,  לעם,  שלו  החיבור  החינוכי,  התהליך  אותנו.  מספקת  ד’–י”א( 

שנבנים בשנים אלו הם המטרה. סבבה. רוצים להיות מחנכים? תהיו מחנכים. 

אבל גם זה לא קורה מספיק. יש מקומות מספר שמספקים לבני עקיבא סיפורים מרגשים 
של מהפך בחיים של חניכים מסוימים. פה ושם יש עוד הצלחות, אבל בסך הכול אין בסניפים 
מספיק חינוך, אין מספיק פעולות משמעותיות ואין מספיק שיח עמוק ומשנה חיים בסניפים. 
אפשר וצריך להשקיע יותר בתחום הזה. בני עקיבא בגלל היותה תנועת נוער המאפשרת לנוער 
ונצורות בתחום החינוכי  גדולות  יכולה לעשות  וחירות  ומחיה של עצמאות  נדיר  היום מרחב 

ולהיות בהחלט מרחב שמשנה חיים של אנשים.

אבל חבל להסתפק בזה. החברה הישראלית, מדינת ישראל והעם היהודי יכולים לקבל מבני 
לנסוע.  רוצה  שלה  האוטובוס  לאן  להחליט  יכולה  עקיבא  בני  בהרבה.  דרמטי  משהו  עקיבא 
לאן היא רוצה לקחת את עצמה ואת החברה בכלל ומה לחולל בה. להכריע הכרעות ממשיות 
וישירות עם משמעות לזמן הקרוב והמיידי. ייתכן שיהיו לזה מעט מחירים: ברגע שהאוטובוס 
יגיע לצומת ויפנה לכיוון אחד ולא לכיוון אחר חלק מהנוסעים עלולים להתרעם וחלקם ירדו 
בתחנה האפשרית הראשונה. ייתכן שהדרך תהיה קשה או ארוכה מדי לחברים אחרים, וגם הם 
יפרשו. זה לא יהיה נעים אבל זה יהיה מופלא. לפתע האוטובוס יתמלא חיים. יתעוררו ויכוחים, 
יתחדדו טיעונים וגם תהיינה מעט פרדות. מליאת ההנהלה הארצית תתעורר, הוועידה תהפוך 
לאירוע קריטי, ולהיות חניך, מדריך או בעל תפקיד בתנועה תהיה זכות של ממש, זכות תובענית 
ומשמעותית. אתה לא סתם אחד שיושב עם חבר’ה באוטובוס, אתה מסוגל להחליט לאן הוא 

נוסע. זה דורש אומץ, חוכמה ולהט. זה דורש אחריות, הקשבה ולמידה. 

בני עקיבא בנויה להוביל לכיוון ברור. היא תיפגע מזה מעט ותרוויח מזה הרבה יותר, התנועה 
ואת  העולים  את  ולסנן  הפתח  שומר  את  להחזיר  אסור  בכלל.  הישראלית  והחברה  עצמה 
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החברים, צריך רק לבחור כיוון ולצאת לדרך. היות בני עקיבא תנועה גדולה ומגוונת היא נקודת 
כוח עמוקה שמאפשרת לתנועה לחולל שינוי רחב ולפעול באחריות. אין ספק שבחירת הכיוון 
ערנות,  יתמלא  החינוך  לחנך.  יצטרכו  שאליו  משהו  יהיה  החינוך:  בתחום  גם  פלאות  תחולל 

דחיפות ותשוקה.

עלינו להיות מעורבים בכל שאלה ציבורית, להכריע בה ולהוביל למימוש ההכרעה – בפוליטיקה, 
בתוכניות  בשחיתויות,  פוליטיים,  במינויים  השבת,  בחוקי  הנכים,  במחאת  המינימום,  בשכר 
הלימודים, ביהדות התפוצות ועוד ועוד. ארגון גדול שיודע מה הוא רוצה זה כוח אדיר. בואו לא 
נפחד להיות ממוקדים, משמעותיים ועם חזון בהיר ונחרץ. בואו נוביל. יש לנו דרך. אולי אפילו 

נגיע ככה באמת לאוורסט או לירח.

  מה היתרון שנרוויח מהגדרת יעדים ממשיים?

   האם ישנם מחירים שאנחנו מוכנים לשלם על מנת להגיע ליעד מסויים, מהם?

   הציעו מטרות/ החלטות שהנכם חושבים שראויים להיות חלק מהגדרת מטרותיה של בני עקיבא?

   האם אתם מזדהים התחושה שאין לבני עקיבא יעד ברור? באיזה הקשר נתקלתם במחשבה הזו?

שאלות
 לדיון

?
?
?
?
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פרק ראשון ח חברה וכלכלה

 קפיטליזם –
הקפיטליזם הוא שיטה כלכלית וחברתית שבה הכלכלה מנוהלת באופן 

 חופשי על ידי גורמים פרטיים ולא ביוזמת הממשלה וגורמיה.
השוק הקפיטליסטי הוא שוק חופשי )ללא פיקוח(, ועל כן הוא מתנהל על 

 פי היצע וביקוש ולא בהשפעת חוקים ותקנות ממשלתיות.
 שיטה זו התפתחה בעקבות המהפכה התעשייתית.

אם מניחים למערכת זו להתפתח בצורתה הטהורה עלולות להיווצר 
השלכות לא רצויות )ריכוז ההון בידי מעטים ועוד(, ולכן רוב המדינות 

 הדוגלות בשיטה זו מגבילות אותה במגוון דרכים.

 סוציאליזם –
קרל מקס ושותפו אנגלס הם שעיצבו רעיון זה, פיתחו אותו והפיצו אותו 

בעולם ב'מניפסט הקומוניסטי'. מבחינתם הסוציאליזם הוא רק מדרגה 
 בדרך אל הקומוניזם )חיי שותפות ושוויון מלאים בין האזרחים(.

מטרתה של שיטה זו היא להביא לחברה שוויונית, ויסודה הוא העדפת 
 השיתופיות על פני התחרותיות.

על פי שיטה זו השוק אינו חופשי אלא מבוסס על בעלות חברתית ופיקוח 
 חברתי )ישירות בידי העם( או ממשלתי )בשם העם על ידי הממשלה(.

 צדק – 
תחילתו של המושג קשורה במושגים כמו אמת ומשפט, אולם בזמן 

 האחרון הוא נקשר יותר ויותר עם המושג 'צדק החברתי'.
צדק חברתי הוא הרעיון שמאפשר ליחידים ולקבוצות קיום הוגן, צודק 

 וראוי. עקרונותיו נשענים על מוסר, על כבוד האדם ועל שוויון.
בחברה מאפייניו הם ניסיון לתיקון עוולות חברתיות ולהתמודדות עם 

 מקרים של אי-צדק.

צדקה – 
צדקה היא מעשה של גמילות חסדים עם אדם הנזקק לכך בממון או בגוף 

)ביקור חולים, עזרה ועוד(. לצדקה יכולים להיות כל מיני מניעים, בין 
 שרגשות חמלה בסיסיים בין ששורשים דתיים. 

הצדקה במסורת היהודית מתחילה בדיני התורה )לקט, שכחה, פאה וכו'( 
ונמשכת בדברי הכתובים )מתנות לאביונים( ובחז"ל )עזרה לפני פסח, סיוע 

פרק ראשון
חברה וכלכלה

מבוא
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 בנדוניה ומימון לימוד תורה לילדי עניים(.
הרמב"ם מחלק את הצדקה לשמונה מעלות: המעלה הנחותה היא נתינה 

שלא בסבר פנים יפות והעליונה היא נתינת אפשרות לפרנסה עצמית 
 )רמב"ם מתנות עניים פרק י(.

 א. בורסה – 
בורסה היא מעין שוק לעסקים גדולים ובמיוחד לניירות ערך. ניירות ערך 

 הן מניות ואיגרות חוב שוות כסף. 
הבורסה פתוחה לכולם ומאפשרת לציבור להשקיע את כספו ואת 

חסכונותיו בחברות מסחריות. ככל ששווי החברה עולה כך עולה שווי 
המניות. אם בעלי המניות ירצו למכור את מניותיהם הם יוכלו להרוויח 

 כסף, ומובן שהשווי המניות יכול גם לרדת והם עלולים להפסיד.
הסחר בבורסה נעשה על ידי חברי בורסה, ברוקרים, שקונים ומוכרים 

ניירות ערך בשביל הלקוחות שהם מייצגים. הברוקרים מתפרנסים 
 מהעמלה שהם גובים.

 ב. מניות – 
מניה היא תעודת שותפות של אדם בהונה של חברה מסחרית בעירבון 

מוגבל. בעל המניה זכאי לקבל דיווידנדים )רווחים( לפי אחוז מסוים מערך 
 המניה.

מניות מונפקות כאשר בעל חברה מחליט לגייס כסף מהציבור כדי להגדיל 
את החברה שלו. הוא פונה לבורסה ומאפשר לאנשים להיות שותפים 

 בחברה שלו על ידי קניית מניות שהוא מנפיק.
בעלי המניות הם בעלי שליטה בחברה וכוח ההשפעה שלהם תלוי באחוזי 

 המניות שברשותם.

 עוני – 
עוני הוא מצב שבו לאדם, למשפחה או לכל קבוצה המרכיבה יחידה 
כלכלית אין די אמצעים על מנת לקיים את עצמם )עוני מוחלט(, או 

שמעמדם הכלכלי נחות ביחס לסביבתם ועליהם לחיות ברמת חיים נמוכה 
 ביחס לסביבה )עוני יחסי(.

נראה שההלכה מתייחסת לשני סוגי העוני: המשניות בעדויות עוסקות 
בהגדרות מצוות צדקה לעניים מוחלטים, אולם מהגמרא בכתובות נראה 
שההלכה מכירה גם במצוות צדקה בעוני יחסי )משנה, עדויות ח; בבלי, 

 כתובות סז(.
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פרק ראשון ח חברה וכלכלה

 אבטלה – 
אבטלה היא מצב שבו אדם המסוגל לעבוד אינו מצליח למצוא עבודה 

 שיוכל להתפרנס ממנה.
האבטלה פוגעת לא רק במצב הכלכלי של המובטל אלא אף ברגשותיו 

ובכבודו בעיני משפחתו וסביבתו. ממשלות רבות שואפות לשיעור אבטלה 
נמוך ככל האפשר כדי לאפשר לאנשים ליהנות מפרי עבודתם ולחיות חיים 

 בריאים וטובים.
אבטלה כתופעה חברתית נגרמת כאשר כלכלת המדינה אינה צומחת וכוח 

האדם עולה על מקומות העבודה. במצב כזה לא נדרשים עובדים, והאבטלה 
 גדלה.

בשנים האחרונות אפשר לשמוע על אבטלה עקב החלפת האדם במכונה. 
 המכונה מייתרת את העובד ומשאירה אותו מחוץ למעגל העבודה.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני סקר כוח האדם לדצמבר 
2016. מהנתונים עולה כי שיעור האבטלה בשנת 2016 היה נמוך במשנים 

שקדמו לו ועמד על רמה של 4.3%, לעומת 5.3% בשנת 2015, 5.9% בשנת 
 2014 ו-6.2% בשנת 2013.

 קצבאות – 
קצבה היא סכום כסף המשולם בתדירות קבועה לאדם פרטי מידי גוף פרטי 

 או ציבורי )לרוב ממשלתי(.
הקצבה ניתנת לזקוקים לה ונקבעת על פי קריטריונים מסוימים. לרוב 

 מטרתה לסייע לאוכלוסיות מסוימות או לפצותן.
 בישראל הקצבאות משולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

על פי דיווח של המוסד לביטוח לאומי, בסוף שנת 2015 הגיע מספר 
המקבלים קצבת נכות כללית ל-231,165 אלף אנשים, כלומר כ-4.7% 

 מהאוכלוסייה. היקף התשלומים הכולל עומד על כ-8.7 מיליארד בשנה.

 *המושגים מעובדים מאנציקלופדיית אאוריקה, כרתא סופר לקסיקון ומילון אבן שושן.
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"העז הגדול הפנימי שלנו, לכשיתעורר ויתברר, לא יירא כלל 
משום כפירה והתיאשות. הוא לוקח יפה מכל דבר את התוך 
כ"א  הטוב שלו, לא מפני שהוא מחדש אותו בקרבו משם, 
מפני שכל הטוב וכל האמת כבר נטוע הוא בכנסת ישראל 
פנימה, זאת היא נצחיותנו וחיי עולם הנטועים בתוכנו מתורת 

אמת...
אנחנו, אין אנחנו מכירים את ד' מן העולם וע"י העולם, כ"א 
מתוך נפשנו פנימה, מתוך תכונתנו האלהית, הננו מתחילים 
והננו הולכים בה לתכונה הכללית של האומה כולה, ומצרפים 
אנו  וכשכבר  שלה,  והתולדתית  ההיסתורית  האורה  את 
חמושים בכל הננו יוצאים עם זה לההכרה העולמית הרחבה. 
חברותי  צדק  של  תכונה  איזו  תוכל  אם  מצטערים  אנו  אין 
שאנחנו  מפני  אלהית,  הזכרה  של  ניצוץ  שום  בלא  להבנות 
היא  שתהיה,  צורה  באיזו  הצדק,  שאיפת  שעצם  יודעים 
תרצה  ואם  מאירה.  היותר  האלהית  ההשפעה  בעצמה 
ללב  ומנוחה  בחיים  משקל  שווי  של  מצב  לכונן  האנושיות 
אפילו  בה,  מוצאים  הרינו  כלל,  רוחנית  השפעה  שום  בלא 
אם לא תרצה להכיר את מהות הצדק המוסכם, אם רק יעלה 
בידה, את ההשפעה הרוחנית היותר אדירה. "ואמר לא נביא 
אנכי, איש עובד אדמה אנכי, כי אדם הקנני מנעורי" )זכריה(. 
ואם יחפץ אדם לבנות ג"כ את הבנין הקוסמולוגי הכללי בלא 
שום הצטרפות השפעה רוחנית, כ"א בחשבונות של הכרחים 
מטריליסטיים, הננו עומדים במנוחת לבב ומסתכלים על בנין 
ילדים זה, שהוא בונה את קליפת החיים בשעה שאינו יודע 
לבנות את החיים בעצמם, והננו מתקרבים ומתאמצים עי"ז 
יותר בקשר האורה והקדושה הפנימית, "אנכי ד' אלהיך אשר 
העולם",  את  בראתי  "אשר  ולא  מצרים",  מארץ  הוצאתיך 
האדירים  החיים  ודאיות  ורום  העליונה  ההכרה  ומתוך 
מצרים,  מארץ  אלהיך  ד'  "ואנכי  עצמם,  והצחים  המסודרים 
ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי, אני ידעתיך במדבר 

בארץ תלאובות...״
)אגרות הראי"ה חלק א' אגרת מ"ד(

שאלות לדיון
"צדק חברתי" שאינו קשור  להתקיים  יכול  האם 
של  הפנימית  לאמת  שמחובר  התורה?  ברוח 

העולם? 
מה תפקידנו בעת הזו, שצדק חברתי הינו נושא 
שעולה לסדר היום רבות במדינה?  מאיזה מקום 

עלינו לגשת לנושא זה?
כיצד רוחניות קשורה לניהול כלכלת החברה?

הסבר

שמואל  לרב  נשלחה  האיגרת 
אלכסנדרוב. 

עם  של  הרוחנית  העוצמה 
בשלמותה,  כשתתגלה  ישראל, 
ומייאוש.  מכפירה  תפחד  לא 
את  דבר  מכל  לוקחת  היהדות 
דבר  שהוא  מפני  לא  שבו  הטוב 
חדש. את הקב"ה אנחנו מכירים 
מתוך  שלנו,  הפנימיות  מתוך 
שמושרשת  האלוקית  התכונה 

בנו. 
שיקראו  אנשים  יהיו  אם  גם 
נצטער  לא  ד'  שם  ללא  לצדק 
על תפיסתם, מפני שכל דרישה 
להתגלות  ד'  מרצון  נובעת  לצדק 

הצדק ולפיתוחו להשלמתו.
עֹבֵד  ִאיׁש  ָאנֹכִי  נָבִיא  לֹא  "וְָאַמר 
ִהְקנַנִי  ָאָדם  ּכִי  ָאנֹכִי  ֲאָדָמה 
הרב  ה(:  יג,  )זכריה  ִמנְּעוּרי" 
זצ"ל מפרש את הפסוק כנבואת 
הפנייה  דווקא  שלפיה  נחמה 
היא  המעשיים  לאידיאלים 
מימוש התגלות הצדק בשלמותו. 
תפיסת  לבנות  ירצה  אדם  אם 
את  רק  הרואה  כלכלית  עולם 
בו  נתבונן  רוח,  ללא  החומר, 
בחיצוניות  דברים  הרואה  כילד 
את  בונים  כך  לא  כי  ובשטחיות, 
הרוחנית  תפיסתנו  לכן  החיים. 
מצרים,  ביציאת  מתחילה 
והיציאה  הצדק  על  מהמאבק 
מבריאת  ולא  אמיתית,  לחירות 
יכולה  לכאורה  אשר  העולם, 
הקב"ה  בין  הקשר  את  לנתק 
אותנו  ד'  גאולת  לעולמו.  
ממצרים הטביעה בנו חותם שד' 
נוכח בחיינו גם היום, וממילא גם 
הצדק  את  נחפש  הצדק  בתחום 

על פי תורתנו.

לימוד
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מאמרים

 צדקה או צדק חברתי?
אביטל שר שלום

מהי אחריות האזרחים ומהי אחריות המדינה על הצדק והצדקה במדינה? כיצד אנו מתמודדים למשל 
עם מצב הקשישים והנכים, ומה היתרונות והחסרונות של חינוך ממלכתי לעומת חינוך פרטי?

תנועת תורה ועבודה – קצת היסטוריה: . 1

'המזרחי'  נקראה  הרצל  שהקים  הציונית  ההסתדרות  בתוך  הדתית  הציונות  של  התנועה 
והוקמה בשנת תרס''ב )1902 לסה''נ(, בימי העלייה השנייה. כעבור 20 שנה, בימי העלייה 
תנועת  שעם  דתיים,  ציונים  פועלים  תנועת  המזרחי',  'הפועל  תנועת  הוקמה  השלישית, 
הצעירים שלהם הקימו את 'תנועת תורה ועבודה העולמית' )לימים התאחדו שתי תנועות 
'הבית היהודי'(. תנועות הנוער  כיום  ובגלגולה  ]מפלגה דתית-לאומית[,  'המזרחי' למפד''ל 
של תנועה זאת בחו''ל היו 'ברית חלוצים דתיים' ו'השומר הדתי'. מטרתן הייתה להידמות 
'תורה ועבודה'.  וקיבוצים דתיים ברוח  לחלוצי העלייה השלישית ולהקים בארץ מושבים 
בשנת תרפ''ט )1929 לסה''נ(, לקראת סוף ימי העלייה השנייה, הוקמה בארץ תנועת בני 
עקיבא, והיא אימצה את ערכי 'תנועת תורה ועבודה'. גם בוגריה הקימו קיבוצים ומושבים, 

והם השתייכו כולם לתנועת 'הפועל המזרחי'.  

ערכי תורה ועבודה. 2

בצד הפירוש המסורתי של המשנה בראשון מפרקי אבות: ''על שלשה דברים העולם עומד 
על התורה ועל העבודה'' )עבודת הקורבנות או התפילה(, נתפרשה מילת 'עבודה' בסיסמה זו 
כפשוטה: עמל כפיים, עבודה יצרנית, התיישבות חקלאית, 'הצנע לכת' )פשטות(, הסתפקות 
במועט ומוסר עבודה )ברוח התנועה הקיבוצית של העלייה השלישית(. כל הערכים הללו 

התבססו על התורה ועל מאמרי חז''ל, והדברים הועלו על הכתב על ידי מנהיגי התנועה.

ההתיישבות החקלאית החלוצית . 3

הנוער  ותנועת  המזרחי'  'הפועל  תנועת  ראתה  ועבודה  תורה  רעיון  להגשמת  המלך  כדרך 
בדרך  הקיבוצית.  ובעיקר  המושבית  החקלאית  ההתיישבות  את  עקיבא,  בני  בארץ,  שלה 
חיים זו אפשר להגשים באופן המלא והבריא ביותר את ערכי התנועה. להתיישבות בכל 
חלקי ארץ ישראל יש ערך שכבר ביסס הרמב''ן )בפירושו לפרשת מסעי לפסוק ''והורשתם 
את הארץ וישבתם בה'' ]במדבר ל'ג, נג[ ועוד(, ולעבודת אדמתה ולחקלאות בכלל – ערך 
מיוחד. מצוות רבות התלויות בארץ ניתנות לקיום אך ורק בחברה חקלאית! יש ערך גדול 
עד מאוד בהקמת יישובים בכל מלוא רוחב ארצנו, אולם יש להדגיש את ההכרח בהקמת 
למען  ללחום  כתנועה  ועלינו  והעירוניים,  הקהילתיים  היישובים  בצד  חקלאיים  יישובים 
עידוד החקלאות על ידי מוסדות המדינה והתנועה הציונית )גם אם אינה 'משתלמת'(. אגב, 
תנועת 'השומר החדש' חרתה על דגלה ערך זה מתוך הבנה שעם שאינו נאחז בכל רגבי 

אדמתו לא יוכל להחזיק מעמד בארצו.
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הסוציאליזם הדתי. 4

כערך נלווה לערכי 'תורה ועבודה' הנ''ל כתבו הוגי הדעות של התנועה הבוגרת ושל תנועת 
הנוער דברים ברוח תנועות הפועלים החלוציות )הסוציאליסטיות( שקמו בתנועה הציונית 
המדינה  הקמת  ערב  היישוב  מנהיגי  היו  שחבריהן  והשלישית,  השנייה  העלייה  במהלך 
ובשנותיה הראשונות )אנשי תנועות העבודה למיניהן, שהתאחדו לימים ל'מפלגת העבודה'(. 
דוגלת בכלכלה שאינה כלכלת שוק חופשי )קפיטליסטית( דוגמת  הסוציאל דמוקרטיה 
המקובל, למשל בארצות הברית, אלא בממשלה האחראית לערכי שוויון בסיסיים בקרב 
יש  אירופה(.  מדינות מערב  רוב  )דוגמת  לחלשים  ובעיקר  לצורכי הפרט  לדאגה  הציבור, 
להיזהר מדבקות קיצונית בתורה כלכלית זו או אחרת ולא לקדש אמירות כלכליות בשום 
כיוון. כתנועה, בעיקר כתנועת 'תורה ועבודה', עלינו להתקומם נגד הקיצוניות שמנהיגי 

המדינה צועדים בה בכיוון כלכלת שוק חופשי אגב רמיסת החלשים! 

תחומים רבים שהיו בידי הממשלה או חברות ציבוריות ללא מטרת רווח מופרטים והופכים 
שרירותיים בידי אנשי עסקים שמטרתם להרוויח על חשבון היזקקות הציבור לשירותיהם. 
מדובר  מאליו.  מובן  זה   – וליתומים  לאלמנות  לנכים,  לקשישים,  בדאגה  רק  מדובר  לא 
במציאות הבלתי נסבלת של הון המרוכז בידי כאלף משפחות השולטות בכל תחומי המשק: 
תעשייה, בנקים, תקשורת ושוק ההון, ועל כן גם משפיעות על כל צעד כלכלי )ומדיני?( של 
הממשלה ועל מערכת המשפט. זו שחיתות. ולא די באמירה 'הוא לא גנב את הכסף שלו 
מאיש'! עצם האפשרות להתעשר עד בלי די כשבה בעת משפחות חיות משכר נמוך 
וקשישים צריכים להחליט אם להשתמש בקצבתם הדלה לאוכל, לתרופות או לחימום 
הבית בחורף – מציאות זו אינה מוסרית! לכן כשם שיש אצלנו – שריד מימי השלטון 
הסוציאליסטי )השמאל הכלכלי( – 'שכר מינימום' כדי שכל אדם יתפרנס בכבוד, כך צריך 
להיות גם 'שכר מקסימום' כדי שהפער לא יהיה אין-סופי. יש לשאוף להגבלת היכולת של 
אדם, משפחה או חברה לרכוש שליטה על גופים רבים המשפיעים על מוסדות השלטון 
והמשפט וגם על כלכלת המדינה. התעשרות בלתי מוגבלת אינה מוסרית )''כסף וזהב לא 
ירבה לו מאד'', פרשת שופטים, דברים יז, יז, נאמרה על המלך בכבודו ובעצמו!(. גם הנוהל 
של מסירת כל טיפול בחוב לידי עורכי דין המרוויחים מתפיחת החוב ולכן אינם מגיעים 
עושק ועוול הזועקים  וכן בנוגע ל'הוצאה לפועל' – כל זה גורם  עם החייבים להסכם – 
לשמיים. ''דמעת העשוקים'' )קהלת ד, א( של החלשים בחברה הישראלית זועקת לשמיים!

מה אנחנו יכולים לעשות?. 5

ראשית, השקפת עולם הנאמרת בכל הזדמנות, הנלמדת בסניפים, יש לה השפעה לטווח 
הרחוק. גם הקרוב. 

שנית, נאה דורש נאה מקיים: כבר היו בעבר דיונים והחלטות בוועידות על הגבלת הפאר 
וגובה הוצאות באירועי בר מצווה ובת מצווה. קשה מאוד לעמוד בזה כשההורים לוחצים, 
אבל יש להחליט החלטות סבירות שאפשר לעמוד בהן. ליצור אווירה אחרת. כמו כן אפשר 
להחליט החלטות באשר לציוד שמביאים למחנות ולמסעות, באשר לנורמה של מותגים 
שהחבר'ה דורשים מהוריהם לקנות כדי להיות 'כמו כולם' ואולי אפילו באשר להצטרפות 
לחופשות יוקרתיות של המשפחה )גם בכך קשה לעמוד(. עצם הדיון עם ההורים גם אם 
המדריכים  הצירים,  לפחות  ואולי  האווירה.  את  בהדרגה  ישנה  החלטתם  את  משנה  אינו 
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ואפילו החניכים ישנו את הנורמות כשיתבגרו. 

־נוסף על כך יש למצב כיום השפעה על מיעוט הנרשמים ללמוד מקצועות שאינם 'משת
למים', כגון מתמטיקה, פיזיקה ומדעי הרוח, ו'עם הספר' הולך והופך ל'עם ההיי-טק'. אין 
רע בכך, וגם בתחום זה אנו צועדים בראש בכל העולם, ב''ה, אבל צריך לעודד גם לימודים 

שאינם מעשירים את לומדיהם בכסף אלא בחוכמה, בינה ודעת...

כדי לסייע לחלשים שבקרבנו על הקומונריות והמדריכים לסייע לחניכים למצוא עבודה 
־בקיץ )ובמשך השנה( ולעודדם לממן לפחות חלק מהוצאות ההורים בחידוש חברות ובמפ

עלים, וכן להיות רגישים למצבם הכלכלי של בתי החניכים המתביישים להודות בקשייהם, 
ועוד היד נטויה ברעיונות...

בהצלחה בוועידה!

בב''ח לתו''ע,

 אביטל שר-שלום, 
מושב אלוני הבשן, רמת הגולן

  על אילו עבודות/משימות אתם מוכנים להתמסר גם אם הן לא ‘משתלמות’? 

  איזה מבנה כלכלי חברתי יכול להתאים ביותר לערכי תו”ע תוך דאגה לכלל חלקי
 החברה?

כיצד נוכל להוביל חברה שאינה מאפשרת ‘התעשרות יתר’ שאינה מוסרית?

שאלות
 לדיון

?
?

?
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 רעיון תורה ועבודה – מה משמעותו ומה תוכנו
יוחנן בן יעקב, כפר עציון

'המזרחי',  ציוניות-דתיות:  פוליטיות  תנועות  שתי  בארץ  פעלו   )1954( תשי"ד  שנת  עד  רקע: 
שסיסמתה 'ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל', ו'הפועל המזרחי', שסיסמתה 'תורה 
ועבודה'. באותה שנה הוחלט לאחד אותן למפלגה אחת, המפלגה הדתית-לאומית = המפד"ל. 
ועבודה'.  'תורה  תנועת  בו סתירה לדרכה של  וראו  בני עקיבא התנגדו לאיחוד  תנועת  ראשי 
במאמר שהתפרסם מעל דפי זרעים, ביטאון בני עקיבא, הבהיר הרב חיים דרוקמן, שגם אז 
היה פעיל מרכזי בהנהלה הארצית של בני עקיבא, את ההתנגדות לאיחוד, ולהלן נבהיר את 

הנימוקים שהעלה הרב דרוקמן במאמרו.
הרב דרוקמן לא חידש דבר במאמרו זה אלא ביסס את מחשבת 'תורה ועבודה' על מאמרים 
שכתבו הוגי הרעיון ומעצבי דרכה של התנועה. עיקר מאמרו נועד ליישום הרעיון גם בשדה 

הפוליטי.

בפתח הדברים שואל הרב: 
מדוע בכלל קם 'הפועל 

המזרחי', מדוע נפרד 
מ'המזרחי' ויצר תנועה 

ִמתחרה? מדוע לא הסתפק 
הפועל המזרחי בסיסמת 

המזרחי ויצא בסיסמה 
נפרדת?

בתשובתו טען כי עקב חיי 
הגלות צומצמה תורת 

ישראל והועמדה על מספר 
קטן של מצוות: שבת, 

כשרות, תפילה וכדומה. 
בגלות נחלקה התורה לשני 
חלקים: מצוות שבין אדם 
למקום ומצוות שבין אדם 

לחברו – פיצול לשניים.
בא הפועל המזרחי 

והתקומם נגד סילוף 
משמעותה של תורה: הרב 

מאשים את יהדות הגולה וגם 
את 'המזרחי', הציונות הדתית, 

שנקטה את אותה הדרך, 
בסילוף משמעות התורה! לא 

יהדות שלמה איננה מצטמצמת 
רק במצוות הכתובות בתורה. 

כי אם גם לנהוג בהתאם לרוח 
התורה וכוונתה. רוח זו באה 
לביטוי בשני פסוקים בתורה: 

"קדושים תהיו" )ויקרא יט(, 
"ועשית הישר והטוב בעיני ה'" 
)דברים ו(. בכך כיוון הרב דרוקמן 

למאמרו של האדמו"ר החלוץ, 
הרב ישעיהו שפירא, 'ועשית 

הישר והטוב' )פורסם בילקוט 
מאמרים לרעיון תו"ע, ירושלים, 

תרצ"א(, המאמר המכונן והיסודי 
לבירור רעיון 'תורה ועבודה'. 

שני פסוקים אלו חוסמים את 
האפשרות לקיים את כל המצוות 
ולהיות 'נבל ברשות התורה' )ראו 
פירוש הרמב"ן(. הם מחייבים כל 
אחד מאיתנו תמיד ובכל מקום, 

בכל שטח ובכל עניין. 
מציווי זה מסיק הרב דרוקמן על 

יסוד רעיון תו"ע: ניצול הזולת, 
שיעבודו ודיכויו - ודאי אינם 

"הישר והטוב בעיני ה'". על פי 

המיזוג בעיני הנוער / חיים דרוקמן
זרעים, ניסן תשי"ד, 1954

המזרחי  הפועל  קם  בכלל  מדוע   -  -  -
בנפרד  המזרחי  הפועל  צעד  מדוע   ]...[
לא  מדוע  מטרה?  אותה  להגשמת 
בסיסמת  המזרחי  הפועל  הסתפק 
על  ישראל  לעם  ישראל  "ארץ  המזרחי 
בסיסמה  יצא  אלא  ישראל",  תורת  פי 

עצמאית נפרדת: "תורה ועבודה"? ]...[

עקב חיי גלות ותנאי גולה צומצמה תורת 
ישראל, הרחבה והמקיפה, והועמדה על 
מספר מצומצם של מצוות, כגון: שבת, 
אותן  המקיים  וכדומה.  תפילה  כשרות, 
בלבד - ליהודי שומר תורה נחשב. תורת 
נחלקה,  החיים,  תורת  השלמה,  ישראל 
כאילו לשניים. מחד - מצוות שבין אדם 
מצוות   - ומאידך  שמרו,  אותן  למקום, 
הקפידו,  לא  עליהן  לחברו,  אדם  שבין 
אותן  כוללת  אחת  תורה  לא  כאילו 

וצוותה עליהן ]...[

בא הפועל המזרחי והתקומם נגד סילוף 
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פחות, משום שלא הציבה 
במקום הראוי את המצוות 

שבין אדם לחברו והתמקדה 
במצוות שבין אדם למקום, 

תרתי משמע: לקב"ה, מקומו 
של עולם, ולארץ ישראל. 
הפועל המזרחי תיקן פגם 
זה והעמיד את התורה על 

שלמותה ואחדותה. מצוות 
שבין אדם למקום ומצוות 

שבין אדם לחברו - חד הם. 
'תורה ועבודה' מציבה תורה 
שלמה הכוללת מצוות שבין 

אדם למקום ומצוות שבין 
אדם לחברו. ולא עוד, אלא 

שאין להסתפק בקיום 
המצוות.

מכיוון שזהו הרעיון המרכזי 
והמכונן את תנועת 'תורה 
ועבודה', הפועל המזרחי 

אינו יכול כלל להתמזג עם 
המזרחי. 'הפועל המזרחי', 

תנועת תו"ע, קם כאנטיתזה 
לתפיסת העולם היהודית של 
המזרחי. שח"ל )שמואל חיים 

לנדוי, מראשי תנועת תו"ע 
ומהוגי הרעיון(, הגדיר את 

תנועת תו"ע 'מרד קדוש' נגד 
המזרחי. ש"ז שרגאי )עמד 

בראש תנועת תו"ע העולמית( 
במאמרו 'למחשבת תורה 

ועבודה' )נתיבה, ניסן תרצ"ה( 
קבע: "המזרחי אינו רוצה 
להודות כי העבודה היא 
חלק מן היהדות", ואילו 

תנועת תו"ע רואה בעבודה 
צדק חברתי, יסוד תורני 

מהותי ועמוק. לפי מחשבת 
תו"ע, במדינה התורה חיים 
כולם מיגיע כפיהם, מבלי 

שינצלו את זולתם. ואין 
להסתפק רק בשמירת שבת 
ובקיום המצוות שאפיינו את 

עם ישראל בגולה. 
 

ישראל  תורת  תורה.  של  משמעותה 
ניתנת לחצאין. מצוות שבין אדם  אינה 
חד   - לחברו  אדם  שבין  ומצוות  למקום 
להסתפק  שאין  אלא  עוד,  ולא  הם. 
לנהוג  גם  אם  כי  בלבד,  המצוות  בקיום 
 ]...[ וכוונתה  התורה  לרוח  בהתאם 
מקום.  ובכל  תמיד   - תהיו"  "קדושים 
בכל   - ה'"  בעיני  והטוב  הישר  "ועשית 

שטח ובכל עניין.

ודאי   - ודיכויו  שיעבודו  הזולת,  ניצול 
יש  ה'".  בעיני  והטוב  "הישר  אינם 
איפוא, לשאוף לחיי צדק ויושר, לֶחבְרה 
באדם  האדם  שלטון  אין  בה  מתוקנת, 
לרע לו, מכאן - תורה ועבודה. עבודה - 
להדגיש את המצוות שבין אדם לחברו, 
יגיע   - ועבודה  הוזנחו.  לצערנו  אשר 
תורה  חיי  מבטיח  הוא  רק  אשר  כפיים, 

שלמים ]...[

ועבודה,  בתורה  הדוגל  המזרחי,  הפועל 
אינו יכול כלל להתמזג עם המזרחי ]...[ 
בשל כך הוקם הפועל המזרחי במסגרת 
נפרדת ועצמאית ]...[ מדינת התורה לגבי 
הפועל המזרחי אין פירושה רק מדינה 
בה שומרים כולם שבת, אלא גם מדינה, 
מבלי  כפיהם,  מיגיע  כולם  חיים  בה 
מאוד  שטחית   ]...[ זולתם  את  שינצלו 
ורחוקה ממחשבת תורה ועבודה הטענה 
אנחנו  נדאג  דואגים,  יש  "לסוציאליזם 
לעניינים הדתיים". אין לדידנו "עניינים 
דתיים". תורתנו הקדושה מקיפה את כל 
וגישתנו הסוציאלית  וכל עניינינו  חיינו 

נובעים ממנה ]...[

מתנגדת  הנוער  תנועת  ברורות:  יאמר 
למיזוג ]...[ נוער איננו אוהב טשטושים 
כיוון  ברורה,  דרך  רוצה  הוא  ופשרות. 
לקיבוץ  חינוכנו  מכאן  עקבי.  קו  ישר, 
רעיון  את  בעקביות  המגשים  הדתי, 
תורה ועבודה ]...[ אנחנו רוצים להמשיך 
חלוצי  דתי  נוער  ]בני[  אלפי  לחנך 
לקראת תנועת פועלים דתית, הנושאת 
חרותות  עליו  הברור,  דגלה  את  ברמה 

שתי המילים: תורה ועבודה.

התורה אנו מצווים: לשאוף 
לחיי צדק ויושר, לֶחבְרה 

מתוקנת, בה אין שלטון האדם 
באדם לרע לו. בימינו ננסח 

זאת: ֶחבְרה ומדינה המיוסדות 
על אדני הצדק החברתי. מכאן 

- תורה ועבודה, זוהי מהות 
רעיון 'תורה ועבודה'! המושג 

'עבודה' בסיסמת התנועה נועד 
לבטא שתי משמעויות:

1( להדגיש את המצוות שבין 
אדם לחברו.

2( יגיע כפיים, אשר רק הוא 
מבטיח חיי תורה שלמים. יגיע 

כפיים בהקשר זה הוא ערך 
משרת, שנועד לאפשר קיום 

ֶחבְרה צודקת וִשוויונית. משמע, 
חיים המיוסדים על צדק חברתי.

הרב דרוקמן מגדיר כשטחית 
את הטענה: "לסוציאליזם יש 

דואגים, נדאג אנחנו לעניינים 
הדתיים". )על הסוציאליזם ראו 

הבהרות בשולי הדברים(. כל 
עניינינו וגישתנו הסוציאלית 
נובעים מהתורה, והוא החידוש 

של רעיון תו"ע, 'סוציאליזם דתי' 
)י' ברנשטיין, האוהלה, ב–ג, 

תרפ"ה(. הוגי הרעיון העמידו 
את היהדות כולה על השילוש: 

דת–לאומיות–סוציאליזם, 
ומכאן מסיק הרב דרוקמן כי בני 

עקיבא מתנגדת למיזוג. 
הנוער דורש דרך ברורה, כיוון 
ישר, קו עקבי. מכאן חינוכנו 

לקיבוץ הדתי, המגשים 
בעקביות את רעיון תורה 

ועבודה. בני עקיבא חותרת 
להמשיך לחנך אלפי בני נוער 

דתי חלוצי הנושאת ברמה את 
דגלה הברור, עליו חרותות 

שתי המילים: תורה ועבודה. 
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'המזרחי' קם בווילנה בשנת תרס"ב )1902( כסיעה ציונית-דתית בתנועה הציונית, שסיסמתה 'ארץ 
ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל'. 'הפועל המזרחי' קם בארץ בשנת תרפ"ב )1922( כארגון 
פועלים ציוניים-דתיים, שסיסמתו 'תורה ועבודה'. תנועת 'תורה ועבודה' קמה בפולין ובארץ בשנת 
תרפ"ה )1925( כארגון גג של צעירי 'המזרחי', 'ברוריה', 'החלוץ המזרחי' ותנועות הנוער בני עקיבא 

והשומר הדתי.

תורת ישראל. היא אימצה את גישת החסידות שלפיה תורתנו היא  הציונות הדתית קמה על יסוד 
גביה הוסיפה את  ועל  והחול ומקיפה את מלוא ההוויה האנושית,  תורת חיים הכוללת את הקודש 
השקפת העולם של תנועת תורה עִם דרך ארץ: חתירה לשילוב התורה עִם העולם המודרני, התרבות, 
הציונות  הוסיפה  אלו  רעיונות  בסיס  על  סותרים את ההלכה.  אינם  עוד  כל  ועוד,  האומנות  המדע, 
הדתית את הציונות ואת השיבה לארץ ישראל ובניינה על פי התורה. תנועת 'תורה ועבודה' קמה על 
בסיס ארבע קומות אלו, ואת רעיונותיהן היא אימצה ופיתחה, והקימה מעליהן את הקומה החמישית.

ה-19  המאה  בשלהי  שפרחה  תנועה  ֶחבְָרתנוּת,  הסוציאליזם,  בהשפעת  צמח  ועבודה'  'תורה  רעיון 
ברכוש  הציבור  כלל  של  וִשוויון  שיתוף  בו  שיתקיים  ומדיני  חברתי  למשטר  וחותרת  ה20  ובמאה 
ובאמצעי הייצור ומניעת פערים בין עשירים לעניים. בצידה מוכרת מראשית המאה ה-20 השיטה 
הקפיטליסטית, הדוגלת בחופש הפרט, באינדיווידואליזם, בזכות האישית לקניין ולבעלות על ההון 
ובשוק חופשי. שתי השיטות נוגעות למשטר המדיני-כלכלי, למודרנה, לליברליזם, לדמוקרטיה ועוד. 
מההגות הסוציאליסטית נטלו הוגי רעיון תו"ע מושגים כגון ניצול, שעבוד, דיכוי ועוד. כל הוגי רעיון 
תו"ע דחו דחייה מוחלטת את רעיון מלחמת המעמדות, שהיה חלק מהשיטה הסוציאליסטית, וכן את 

יחס הסוציאליזם לדת וללאומיות.

'תורה  שרעיון  הוא  התנועה  ומנהיגי  תו"ע  רעיון  הוגי  של  וממאמריהם  דרוקמן  הרב  מדברי  העולה 
ועבודה' פירושו אחד: צדק חברתי. רעיון תו"ע איננו צירוף מכני של שתי מילים, 'תורה' ו'עבודה', 
אלא תרכובת המעניקה לסיסמה זו מובן חדש, חד וברור. רעיון זה שנוי במחלוקת בציבור הדתי-
את  לעוות  הרעיון,  מהות  את  לשנות  זכות  לאיש  אין  דעתי,  לעניות  אותו.  שדוחים  מי  ויש  לאומי 

הפרשנות שניתנה לו על ידי הוגיו ולהציע פרשנות חדשה העוקרת את הרעיון משורשו.

הבהרות ומסקנות

האם אנו מתייחסים ללימוד תורה ומצוות שבין אדם למקום ולצדק חברתי ומצוות שבין אדם לחברו 
באותה יראת שמיים?

באילו תחומים ניתן לקדם את הצדק החברתי במדינה?

מה הם ערכי תורה ועבודה? וכיצד ניתן לחדש בתפיסות החברתיות-כלכליות על מנת שיתאימו 
ביותר לערכים אלו?

שאלות
 לדיון

?

?
?
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 חברה וכלכלה או: כלכלה מוסרית
אמנון שפירא

לפני יובל שנים קראנו לזה בבני עקיבא, בעקבות אנשי 'תורה ועבודה', 'הפועל המזרחי' והקיבוץ 
הדתי: "סוציאליזם דתי" או "סוציאליזם דתי-נבואי", והתכוונו לסוציאליזם של התורה, שציוותה 
על חלוקת הפרי לעניים בשנת השביעית, שנת השמיטה )"וָהיְָתה ַשׁבַּת ָהָאֶרץ לָכֶם לְָאכְלָה, לְךָ 
'שבת  גם את מאמר  וקראנו  ו(,  כה,  ויקרא  ךְ";  עִָמּ ַהגִָּרים  וּלְתֹוָשׁבְךָ  וְלְִשׂכִיְרךָ  וְלֲַאָמֶתךָ  וּלְעַבְְדּךָ 
שכל  חברתי  פתרון  כול  קודם  היא  השמיטה  עמדתו,  לפי  קוק.  הראי"ה  שכתב  הידוע,  הארץ' 
הניח  זה  חשיבה  כיוון  לחברו.  אדם  בין  החברתיים  פערים  צמצום  והוא  בו,  מתלבט  העולם 
שמקורם של רעיונות שוויון וצדק סוציאלי הוא בתורה, בעקבות מגמה ניכרת בתורה של צמצום 
פערים סוציאליים )שמיטה, יובל, איסור ריבית, שחרור עבדים וכדומה(, והדרישה של התורה, 
"וְעִָשׂיָת ַהיָָּשׁר וְַהּטֹוב" )דברים ו, יח(, מתפרשת גם כדרישה לעשות לפנים משורת הדין לפי רוח 

התורה.

ובגלל קריסת ברית המועצות והמשטר הקומוניסטי המרושע שהיה  בינתיים עברו שנות דור, 
נשאר...  גם  נשאר  הדתי  הרעיון  אבל  דתי',  'סוציאליזם  במושג  להשתמש  הפסקנו  שם  נהוג 
יכול  כסף  האם  כלומר:  מוסרית',  'כלכלה  היה:  החדש  השם  אחר.  בשם  לזה  לקרוא  התחלנו 

להבחין בין טוב לרע? 
תלוי מי מפעיל אותו! כלכלה מוסרית מפורשת גם ככלכלה אשר מבוססת על ערכים כמו טוב 
לב, הגינות וצדק. כלכלה שכזאת הייתה יציבה בקהילות קטנות ומאוחדות שנהוג בהן עקרון 

השיתופיות )ידוע גם כ'יד לוחצת יד'(, כי היה קשה לקיים כלכלה מוסרית בקהילות גדולות. 

הכלכלה התרבותית

תומס סדלצ'ק, יליד צ'כוסלובקיה לשעבר, הוא כלכלן בולט שספרו אינו מנסה לצאת נגד הזרם 
המרכזי, לדבריו, הוא פשוט מנסה להחזיר למיינסטרים של החשיבה הכלכלית את מה שהיה בו 

מאז ומתמיד ונעלם רק באחרונה: מוסר, אתיקה ומושגי טוב ורע, מותר ואסור.

כלכליים  בדיונים  ספוג  "התנ"ך  אומר.  הוא  מחוברים",  היו  תמיד  והומניות  מוסר  "כלכלה, 
קבלת  ממערכת  נפרד  בלתי  חלק  הן  והאנושיות  ושהאתיקה  כלכלי,  שעיקרם  ובסיפורים 
ההחלטות בהם. 'חוב' ו'חטא' הן מילים נרדפות בארמית, ביוונית ובלטינית". בספרו הוא מבקש 
אינה  ההפרדה  היום  גם  למעשה  המודרנית.  הכלכלה  ואת  ההומניות  את  שוב  ולאחד  לנסות 
טבעית ואינה מוחלטת; בספרו סדלצ'ק עומד על האירוניה שבכך שאת השאלות של טוב ורע 

שבעבר הופנו לכוהנים ופילוסופים, מפנים היום לכלכלנים.

מה ידע פרעה על תמ"ג )תוצר מקומי גולמי(

בעידן  ונשכחו  בתנ"ך  שנזכרו  כלכליות  תובנות  לחילוץ  יוחד  סדלצ'ק  של  מספרו  נרחב  חלק 
מדבר  שאחיו  ומספר  פעמים  כמה  בישראל  ביקר  אבל  יהודי,  אינו  הוא  המודרנית.  הכלכלה 
שהחברה  לקחים  המלאה  הדרכה  חוברת  אלא  דתי  טקסט  איננו  התנ"ך  לעיניו  מבעד  עברית. 
לכנות  נוהג  שהוא  פרעה,  חלום  על  בסיפור  נמצא  עליו  החביבים  אחד  מדחיקה.  המערבית 
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"המחזור הכלכלי הראשון". "במונחים של היום יוסף אומר לפרעה: 'מזל טוב, הייתה לך בחלומך 
תחזית מקרו־כלכלית ל־14 השנים הקרובות. חזית שיהיו שבע שנים טובות של תמ"ג חיובי )תוצר 
אחת(,  בשנה  נתון,  בזמן  במדינה,  שיוצרו  ושירותים  סחורות  של  מדידה  המציין  גולמי,  מקומי 
ויוסף משיב לו: 'בשנים הטובות אל  ואחריהן שבע שנות מיתון'. ואז פרעה שואל, 'מה לעשות?' 
תאכל כל מה שגדל. צור עודף במיסים'. וכך פרעה עושה. פרעה, שחי לפני אלפי שנים, היה חכם 
מאיתנו, כי אנחנו בשבע השנים הטובות שהיו לנו מ־2001 עד 2008 לא ייצרנו שום עודף תקציבי. 
להפך, הרצנו גירעונות תקציביים. הבעיה שלנו אינה ניהול גירעון בזמן משבר אלא יצירת עודף 
בשנים טובות. בסיפור הפרימיטיבי הזה שאנחנו מספרים לילדים בני שבע יש יותר חוכמה משיש 
לאסטרטגים של הכלכלה שאנחנו חיים בה היום. מאות אלפי כלכלנים מלומדים, עם סוגים שונים 

של מודלים זוכי פרסים, הצליחו להתעלם מהחוכמה הבסיסית הזאת.

חוק שלא  לדוגמה, לקבוע  היא,  "דרך אחת להחזיר את התובנה הפשוטה הזאת למציאות שלנו 
מאפשר למדינה להיכנס לגירעון בשנים טובות. כלכלה היא קצת פסיכית, כי היא מעצימה את 
מצבי הרוח הטובים ומעודדת בזבוז משוגע, ואז הופכת את מצבי הרוח הרעים לדיכאונות ולקריסות 

פנימיות".

מה עוד התנ"ך מלמד אותנו על כלכלה?

"את הרעיון של השבת, למשל. השבת היא הדיבר שמופר הכי הרבה בחברה שלנו. אנחנו עובדים 
את עצמנו לדעת, אנחנו חושבים שנמות ברעב אם לא נעבוד כל הזמן. אבל בני ישראל, שהיו הרבה 
יותר עניים מאיתנו, חשבו שזה בסדר לא לעשות כלום יום אחד. אנחנו חושבים על סוף השבוע 
בצורה תועלתנית: אנחנו חושבים שאם ננוח נוכל לעבוד יותר טוב אחר כך, ולכן חופשה הופכת 
'נוח כי  'נוח כדי לחדש אנרגיה' אלא  להיות כלי בשירות העבודה. אבל לא; ציווי השבת הוא לא 
עשית משהו טוב'. אלוהים לא נח בשבת כדי שיוכל לברוא עולם חדש, הוא נח כי ראה את העבודה 

שלו והיא הייתה טובה. 

"זו עוד בעיה איתנו: אנחנו לא אסירי תודה. השבת אומרת: שישה ימים בשבוע התלונן ונסה לשנות 
את המציאות סביבך, אבל יום אחד היה מרוצה מהעבודה שלך. אני חושב שגם הכלכלה צריכה 
ונהנה  נפיץ את הטוב  נצמח כל הזמן אלא  בוא לא  ולהגיד: אוקיי,  שבת, הכלכלה צריכה לעצור 

ממנו".

גם לסיפור גן העדן יש לו פרשנות כלכלית: "כולם חושבים מייד על הפרשנות המינית, אבל האם 
זה לא היה חטא של צריכת יתר? הם לא אכלו את התפוח בגלל רעב, הם לא התלבשו כי היה להם 
קר, זה היה איזה ערך עודף שאיש משניהם לא באמת היה צריך, והעונש שניתן להם הוא מכיוון 
שכל מה שנתתי לכם לא היה מספיק, שום דבר לא יספיק לכם. הקללה של חוה הייתה 'את תרצי, 
קולל  ואדם  אין-סופי  בביקוש  קוללה  חוה  והיצע'.  ביקוש  של  במונחים  מסופקת  תהיי  לא  אבל 

ב'אתה תעבוד ותעבוד, אבל לא תהיה מסופק'.

"אנחנו עשירים מכל  "חוסר הסיפוק הוא מנוע ההתקדמות של הקפיטליזם", הוא כותב בספרו, 
ומסיפוק.  'מספיק'  מהמילה  מידה  באותה  רחוקים  אנחנו  אבל  פעם,  אי  שהתקיימה  ציוויליזציה 
אם לא היינו צריכים להגדיל כל הזמן ובכל מחיר את התמ"ג והפרודוקטיביות, גם לא היינו צריכים 

לעבוד את עצמנו לדעת כל הזמן 'בזיעת אפינו'".

איך הופכים את חלוקת ההון להוגנת יותר?

"אם נחזור לתנ"ך, הם הגו את שנת היובל: מדי 49 שנה הרכוש הוחזר לשבטים המקוריים. גם הם 
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פרק ראשון ח חברה וכלכלה

ידעו שלזירה הכלכלית יש נטייה להפוך את העשירים לעשירים יותר ואת העניים לעניים יותר. 
זו אחת הסיבות שיש לנו מיסים: כדי לחלק מחדש את ההון הזה. הלוואי שהייתה לנו מערכת 
כלכלית שתוכל לעשות את מה שהממשלה אמורה לעשות דרך המיסים, אבל זה מאוד מסובך. 
בינתיים, במשבר האחרון עשינו סוג של 'שנת יובל' אבל במהופך: הבנקים זכו לשנת יובל, לא 

האנשים".

אחר,  מצד  הפרטי  הקניין  בהגבלת  אך  אחד  מצד  חופש  על  בנויה  מוסרית  כלכלה  לסיכום, 
לטובת האדם והחברה.

בעולם העתיק, עד סוף ימי הביניים, נתקבעו הבדלים בין מעמדות חברתיים וכלכליים בחברה 
הייררכית. מנגד ניכרת בתנ"ך מגמה מנוגדת: טשטוש הבדלים אלה לשם תמיכה בחלש. איסור 
העניים  התרוששות  את  ומנע  מכאן  העשירים  של  ההון  צבירת  את  הגביל  בריבית  ההלוואה 
בקהילה מכאן; גם שמיטת החובות בשביעית והחזרת הקרקעות לבעליהן ביובל. בהכללה, חוקי 
של  ויתרונותיהם  חסרונותיהם  בין  ביניים  דרך  או  ממוצעת,  דרך  מחפשים  במקרא  הכלכלה 
ובין סוציאליזם  ]וזה רע[(  ]וזה טוב[, אך מעודד פערים כלכליים  קפיטליזם )הבנוי על חופש 

)הבנוי על סולידריות ]וזה טוב[, אך מקטין את אחריות האדם לגורלו ]וזה רע[(.

וְֶאת  ּבָנָיו  ֶאת  יְצַוֶּה  ר  ֲאׁשֶ לְַמעַן  יְַדעְּתִיו  "ּכִי  בתורה:  מנומקת  בחירתו של אלוהים את אברהם 
ּפָט' הוא מערכת  ּפָט" )בראשית יח, יט(. ה'ִמׁשְ וִּמׁשְ ה' לַעֲׂשֹות צְָדָקה  ֶרךְ  ּדֶ ְמרוּ  וְׁשָ ַאֲחָריו,  ּבֵיתֹו 
החוק, אבל קודמת לו ה'צְָדָקה', שהיא ביטוי של צדק חלוקתי, גם לשם מניעת עוני ואבטלה. 
ִמּטָה... לֹא ְתַאּמֵץ ֶאת לְבָבְךָ וְלֹא ִתְקּפֹץ ֶאת יְָדךָ  ה ׁשְ נִים ּתַעֲׂשֶ בַע ׁשָ ץ ׁשֶ לכן ציוותה התורה: "ִמּקֵ

ֵמָאִחיךָ הֶָאבְיֹון ... ּפָתַֹח ּתְִפּתָךָ לְָאִחיךָ לַעֲנִיֶּךָ וּלְֶאבְיֹנְךָ ּבְַאְרצֶךָ" )דברים טו, א(.

הֶחבְָרה הקהילתית-לאומית  זו לפתחה של  בהטילה פעולה  הוא  היהדות  הגדול של  חידושה 
וביצירת גרסה מוקדמת של מדינת רווחה המוכרת בעולם, אם כי בשונה מהמקובל היום היא 
לא הייתה תלויה במלך ולא ב'מדינה' אלא בֶחבְָרה הישראלית: בשבט ובבית האב – תוצאה של 
סולידריות חברתית ושל אחריות מוסרית ולא של כוח מדיני או של מנגנון ממשלתי. העמדה 

הזאת צריכה להיות אבן בוחן בכל שאלה כלכלית - חברתית העומדת על הפרק. 
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איך מאפשרים חופש לפעולתם של בני האדם, אך גם מגבילים חופש זה 
לטובת החלש והנזקק?

עתה נסו לסכם את הנאמר עד כה בכמה נקודות עיקריות בעזרת השאלות 
שלהלן:

מה התורה מלמדת אותנו על כלכלה ומהיכן אנו לומדים זאת?

מהי הדרך שבה זה צריך לבוא בפועל?

נסו להדגים זאת בשאלות האלה: 

איך עוזרים לנכים ולנזקקים? 

איך מחלקים תרופות יקרות לזקוקים להן? 

איך מחלקים את תשלום המיסים בין כלל התושבים? 

מה הקשר בין חוקי התורה )כמו ריבית, שמיטה ויובל(, לחיים המודרניים 
היום במדינת ישראל?

מהם היתרונות והחסרונות של חינוך ממלכתי לעומת חינוך פרטי?

שאלות
 לדיון

?

?

?

?

?

?

?

?
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פרק שני ח השבת בחברה הישראלית פרק שני
השבת בחברה הישראלית

מבוא

מתי התחילה השבת להיות שאלה לאומית מורכבת?

שאלת השבת ואופן שמירתה העסיקה את החברה הלאומית המתגבשת כבר בזמן המנדט הבריטי. 
בתקופה זו התפתחו הסדרים מספר, והם שימשו בסיס לעקרון הסטטוס קוו )שמירת המצב הקיים(. 
במסגרת ההסדר הוסכם שהשבת תישמר בכל המוסדות הלאומיים, שהתחבורה הציבורית תושבת 
בכל היישובים וכן הותקנו תקנות שהבטיחו את השבתת המסחר והמלאכה. בשנת 1951 נחקק 'חוק 

שעות עבודה ומנוחה', האוסר על העסקת יהודים בשבת. 

הציבור  לחילונים.  דתיים  שבין  העמוקים  הניגודים  את  מבטאת  במחלוקת  השנויה  השבת  סוגיית 
ציבורית  תחבורה  ובהפעלת  בילוי  מקומות  בפתיחת  הפחות  לכל  שתומכים  מי  עם  מסווג  החילוני 
בשבת, ולעומתו מרבית הדתיים סבורים כי חילול שבת בפרהסיה פוגע בצביון היהודי של המדינה. 
בתחום השבת נקבע בסטטוס קוו: "יום המנוחה החוקי במדינה היהודית יהיה יום השבת, כמובן 

מתוך מתן רשות לנוצרים ובעלי דת אחרת לשבות ביום החג השבועי שלהם". 

בצורה  השבת  בנושא  חוקים  להגדיר  שעניינם  הפוליטית  במערכת  מהלכים  נעשו  השנים  עם 
דמוקרטית. בעיקר המפלגות הדתיות ניסו לחוקק חוק שבת ארצי כדי לשמור על מעמדה של השבת 

כמו שהיה בסטטוס קוו.

היסטוריה חוקתית

1932 – דרישת אספת הנבחרים מהרשויות המקומיות היהודיות לכבד את השבת בתחומי 
העבודה והמסחר. 

1935 – החלטת הקונגרס הציוני כי יש להימנע מחילול שבת בכל המוסדות הלאומיים. 

המנוחה  ימי  יהיו  ישראל  מועדי  ושאר  השבת  כי  הוחלט  העצמאות  הכרזת  לאחר   –  1948
הקבועים במדינת ישראל.

יום  הוא  ה' באייר  יום  כי  יום העצמאות משנת תש"ט הכריזה הכנסת  – בחוק   1950–1949
העצמאות של מדינת ישראל. בשנת תש"י תוקן החוק, מפני שה' באייר עמד לחול בשבת. 
בתיקון נקבע כי אם יום ה' באייר חל בשבת, ייחגג יום העצמאות ביום ו' באייר, שהוא יום 

ראשון.

1951 – בחוק 'שעות עבודה ומנוחה' נאסר על המעביד להעביד עובד ביום המנוחה השבועי 
שלו ונקבע שיום המנוחה ליהודי הוא יום השבת. 
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1990 – חוק ההסמכה: לעירייה יש סמכות "להסדיר את פתיחתם של חנויות ובתי מלאכה, 
עינוג  של  אחרים...  ומוסדות  קנטינות  מזנונים,  משקה,  בתי  תה,  בתי  קפה  בתי  מסעדות, 
ציבורי, או של סוג פלוני מהם, ולפקח על פתיחתם וסגירתם, ולקבוע... את שעות פתיחתם 

וסגירתם ביום פלוני לגבי ימי המנוחה, בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית".

2017 – הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה )תיקון – התחשבות במסורת ישראל(: מוצע לקבוע 
כי במסגרת שיקוליו יתחשב שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים במסורת ישראל 

ככל האפשר.

פולמוס השבת במרחב הציבורי

שמירת השבת במרחב הציבורי 
היהודי  היישוב  ימי  מאז  עוררה 
בארץ ישראל מחלוקת קשה בין 
חלקי הציבור הישראלי. פולמוס 
במדינה  השבת  מעמד  על  זה 
מעורר  המתחדשת  היהודית 
אחת בכמה שנים את המתחים 
כלל  שבין  והגלויים  הסמויים 

חלקי הציבור הישראלי.

 ארגון 'מוחות' ערך סקר )2013(
568 משיבים  בקרב מדגם של 

המייצג את האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל, ושאל על החשיבות העיקרית של יום השבת.

מתמקד  כיום  הפולמוס 
מרכזיים,  עניינים  בכמה 
ציבורית  תחבורה  ובהם 
ופתיחת  בשבת, קיום מסחר 
אירועי  קיום  מרכולים, 
תשתית  עבודות  ספורט, 
כיצד  לראות  אפשר  ועוד. 
לנושאים  מתייחס  הציבור 
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לימוד

הזכרון  ובקדושתו!  יש בשמירתו  רעננה  לאומיות  "השבת! כמה 
למעשה בראשית, הזכרון המורה כי לתעודה ולכונה של האושר 
הנמצא,  כל  את  האחד ברא  ושד'  העולם,  נברא  וההשתלמות 
מכירים  אנו  אשר  ונשגבה,  רמה  לתעודה  שהוא  מובן  וממילא 
האהבה  דרכי  ע"פ  כולו  האנושי  המין  חיי  סידור  אותה בתור 
והאחוה, וכדי להביא את תכלית נשגבה זו, נבחרה האומה האחת 
באופן  ד',  ע"פ חפץ  כולם  החיים  סדרי  בה  לקבע  המסוגלת 
שישתדל רוחה לחיי האהבה והחסד להיות למופת לכל העולם....

תפעל  ישראל כולה  עדת  שכל  הפעולות  אל  נא  הבט  ובאמת 
השיווי  כח  רב  מה  הסעודות  הקידוש,  התפלה,  השבת:  ביום 
הזה.  הגדול  העם  בקרב  משפחה  אהבת  להרשים  הנפלא הזה 
אשר גדולתו הוא כחו הפנימי לאהבתו הנאמנה הרשומה בתוך 
חייו הפנימיים. כמה אהבה לאומית ורוממות הרוח יש בשמירת 

שבת כהלכתו! 
כמה פועלת השמירה הזאת לרומם את יקרת ערך האומה בלבב 
את  הנושא  העם  הוא  לאומנו  בינינו, כי  חי  הזכרון  בהיות  בניה, 

התעודה הזאת של שכלול רוח האדם ועלומו האמיתי. 
...האידיאל הנשגב הזה שהוא טבעי וקרוב אל הלב, הוא בעצמו 
מכונן את מצב המוסרי שבאדם על יסוד נכון, ובמה תמצא את 
עצמך מחזיק באמת במשאת הנפש הגדולה הזאת? רק בהיותך 
כלל  עם  בהשתתפך  היינו  מחלקך,  המגיע  המס  את  משלם 

ישראל, בהנהגה השוה של שמירת קדושת יום השבת. 
הנשגב  רוחנו הלאומי  את  לכונן  חובתך,  ידי  יוצא  הנך  אז 
הכללי  בהתכלית  חלקי,  פועל  ד',  עובד  באמת  הנך  ובזה  מצדך 
שהנך חלק מחלקיו, כי רק על ידי ההנהגה השוה של כל הכלל 

כולו יוצאת התכלית. 
על כן חלילה לך, אחי, לשחת את נפשך, להוציא את עצמך מן 
הכלל, גם בדבר קטן המסתעף לקדושת יום השבת, שהוא האות 
בין ד' ובין בני ישראל, אות על התעודה הכללית, שאינה נגמרת 

כי אם על ידי ההנהגה המתאימה של כל האומה בכללה...
מצבך  בשביל  השבת  קדושת  את  לחלל  לך  חלילה  אחי,  ע"כ, 
החיים.  על  החפשיות  השקפותיך  בשביל  שכן  ופרנסתך, ומכל 
ד' אשר  רוח  והלא תוכל להכיר מחומר הדין של התורה, שהיא 

על האומה 
בכללה, מה גדול ההפסד הלאומי המגיע משליחות יד בקדושת 

שבת. 
ומשום זה, אחי, תהיה זאת ראשית מעשיך, לכונן אורחות חייך 

בתור בן נאמן לעמך, ע"פ האופן המתאים לרוחו הנשגב. 
שמור את נפשך, מתוך הכרה לאומית מכל חילול שבת, ע"פ כל 
התכנית המתבארת בתורת ד', מתורה שבכתב ובעל פה, וע"פ כל 

התכנית שכבר קנה זכות אזרח בקרב עמנו. 

הסבר

שמירת השבת בעם ישראל איננה 
מעשה  אלא  לבדו  אישי  מעשה 
את  לעולם  להזכיר  שבא  לאומי 
להביא  נברא:  מה  לשם  מטרתו, 
האושר  את  האנושות  לכל 
והאחווה.  האהבה  את  האמיתי, 
ולשם כך נבחר עם ישראל להיות 
יום-יומית  חיים  דרך  שיסדר  העם 

שתהיה השראה לכל האנושות. 
שמירת השבת מזכירה לנו גם עד 
חשוב  ערך  היא  המשפחה  כמה 
חשובים  כמה  עד  בחיינו,  ביותר 
הפנימי  והמפגש  שלנו  הפנימיות 
כפרטים  עצמנו  לבין  בינינו 

וכמשפחה.
את  לנו  מזכירה  השבת  שמירת 
הנושאת  כאומה  שלנו  החיבור 
אנחנו  בשבוע  אחד  יום  ייעוד; 
מזכירים לנו את הייעוד שלנו כעם 

כלפי העולם. 
האידאל  את  לממש  תוכל  איך 
כחלק  ייעודך  של  הזה  הנשגב 
שלך  המוכנות  ידי  על  מעמך? 
עם  ושותפותך  מחיר  לשלם 
מתוך  השבת.  בשמירת  האומה 
חילול  מדוע  היקר,  אחי  תבין,  זה 
שבת הוא ניתוק של עצמך מעמך, 

משליחותך ומייעודך בעולם. 
בשבת,  חשוב  ייעוד  עוד  יש 
חירות  של  לחיים  הקריאה  והוא 
מעשה  כל  וממילא  אמיתית, 
יואר  השבוע  במשך  שתעשה 
האלה,  המרכזיים  המסרים  משני 
של מפגש עם ייעודך כחלק מעם 
להאיר את  הרוצה  וכאדם  ישראל 

אור החירות בעולם.
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כולו במה  הגוי  נעל על הסכמת  לך להשליך  חלילה 
הפנימי,  ברוחו וכחו  האמתית  לההכרה  שמגיע 
ודקדוקיו,  פרטיו  בכל  כהלכתו  השבת  את  ושמור 
כי  זכור  שהורגלת,  עליך, טרם  יכבד  מעט  ואם 
לכל  הראש  שהיא  הלאומית  החבה  בזה  קונה  הנך 
נפש  בעל  כל  על  החביבים  ההרגלים המוסריים, 

עדינה. 
המושגים  את  תקנה  אז  רק  חייך,  ודרכי  מעשיך 
ד'  ואור  הטהורה,  לאור האמונה  ההולכים  הטהורים 

יאיר עליך, לשמוח בפקודי ד' הישרים. 
רק אז תשכיל ותבין כי דבר ד' הוא היסוד לכל האושר 
אליו בהיותו  לכסוף  הרוח  יוכל  אשר  והשלמות 

במרום מעלת התפתחותו... 
השבת תתן לך מושג נאמן מה היא עבודת ד', שהיא 

באמת מטרת החיים. 
מהמון  הרעיון  את  ותזכך  הדעת  את  היא תצליל 
אדם בדבר  בני  להם  שרכשו  המוטעים  המושגים 
לעשות  שעליך  העבודה  היא  ד',  עבודת  ד'.  עבודת 
בעתיד  וגם  בהוה  מכלל המציאות,  אחד  חלק  בתור 

לתכלית השלמתו. 
אולם בתור איש יהודי עוד לא יספיק לך גם הביאור 
בן לעמך, שעליך  הזה. ע"כ אתה צריך להבינו בתור 
להביאו  כדי  עמך  בעבודת  לקחת חלק  החובה 
לכלל  ד'  התוה  אשר  בדרך  ללכת  כדי  להגשמתו, 
עמך, אשר בהיות כל הפרטים מתאמצים לצאת ידי 

חובתם, רק אז יוציא הכלל כחו הנשגב אל הפועל. 
טהורה  לא  מחשבה  לבבך  על  תעלה  חלילה  ואם 
אחרי  אמלא  לא  מצדי  יהלך אם  מני  "ומה  לאמור: 
זה  ידי  על  האם  אותם?  מקדש  שעמי  הפרטים,  כל 

תבטל התעודה הישראלית"? 
דע, אחי, כי טענה זו יכול לטעון גם הגנב אשר יגנוב 
שקל כסף, מאיש שאיננו עני: "האם בזה יהרס מצב 
ינקה  ובכ"ז הלא תודה, אחי, כי לא  האיש העשיר"? 
המוסרית,  נפשו  את  משחית  הוא  וכי  הזה  הגנב  גם 
רשעתו  כדי  אותו  לענוש  תפקידו  תובע את  והצדק 
יסודו של  הוא  בבנין הצדק אשר בכללו  יד  כי שלח 

עולם. 
האנשים  בין  נמנה  בהיותך  אחי,  תאמר,  ומה 

הזוהר  בהנהגתם יועם  כמותם  ירבו  אם  אשר 
הלאומי,  הרוח  את  המחיה  הוא  השבת  כי  הלאומי, 
הלכותיו,  פרטי  מכל  קדושתו הניכרת  ברוממות 
דקדוקיהם  מכל  שעליהם,  הלימודים  המוני  מכל 
של  הנוגה  אור  יאיר  אלה  שמכל  ועומק כוונותיהם 
גודל ערך הרוח הלאומי, ובסתירת אבן אחת מהבנין 
הגדול הזה, אם כי לא יפול הבנין בכללו, אבל הסותרו 
הלא הוא נותן יד למהרסי אושר האומה, ואיה איפוא 
חובתך בתור בן נאמן לעמך לכבדו ולעשות כל אשר 
בצדק,  דע  ע"כ  ושלומו?  אשרו  לרומם  ידך  לאל  יש 
השבת,  מקדושת  אחד  גם סעיף  מחלל  בהיותך  כי 
המטרה  להיות  הנוגע  בדבר  ד',  פי  את  ממרה  הנך 

של תעודת עמך. 
ויחד עם כל אלה הנה השבת הוא העמוד ההיסתורי 
היותר נאמן להבטיח לנו את נצחיותנו הלאומית, כי 
הוא זכר ליציאת מצרים: "וזכרת כי עבד היית בארץ 

מצרים ויוצאך ד' אלהיך". 
חק  ששם  הטבע,  אביר  המעשים,  כל  אדון  הנה 
גם לרוח האדם,  ובתוכו  ההתפתחות בהטבע הכללי, 
צוה ויעמוד,  הוא  כי  לתעודתו,  יבוא  בהכרה  אשר 
עבדים  מבית  מצרים  מארץ  הוציאך  אשר  הוא  הוא 
והוא הראה לך לדעת כי אין תעודתך להיות עבד, וכי 

־תמלא את תעודתך רק בהיותך לעם החי חיים של חי
רות... 

הזאת,  הידיעה  לתכלית  השבת  את  מקדש  בהיותך 
תמצא  אשר  מצוא  ובכל עת  הלאומי  רוחך  תרומם 
ד'  רוח  תמלא  ואשרו  עמך  לטובת  לעבוד  מקום 
ערך  את  המכיר  שמח  בלב  נכון,  בזה ברוח  לעסוק 
פעולתו. והנה יסוד התורה היא עצת ד' לכונן את רוח 
"ואשם  שאמר הנביא:  כמו  למטרתו,  בכללו  ישראל 
דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ 

ולאמר לציון עמי אתה" . 
ע"כ אחי בתור בן נאמן לעמך שמור נא מכל משמר את 
והמשפטים;  החוקים  את קדושת  הלאומיות,  אוצר 
בשמירתה  כולה  התורה  כלל  ערך  גודל  וכפי 
תגדל קדושת השבת שהוא מרכז חיי הרוח של עמנו 
ידו  ושומר  שבת מחללו  שומר  כל  תעודתו  ומקדש 

מעשות כל רע". )מאמרי הראי"ה, "השבת"(

שאלות לדיון

 ישנם סיבות רבות לשמירת השבת. נסו למנות את הדברים שהרב מתייחס אליהם. 
למה מהדברים הכי התחברתם? מהי השבת בשבילכם?

מה יכול להפוך שבת פשוטה לשבת משמעותית שמממשת את יעדיה?
איזו 'סיבה' לשמירת שבת הייתם בוחרים כדי לחבר יהודי שאינו שומר שבת?
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הרב יובל שרלו

מאמר זה הוא תשובה לשאלה שענה הרב שרלו לשאלה בעקבות פולמוס השבת במרחב 
הציבורי הנידונה בימים אלו במדינה.

אכתוב לך את עמדתי בקיצור, ואם תרצה להרחיב אשמח:

עלינו א.  שמוטל  וסובר  כהלכתו,  שבת  ישמור  ישראל  עם  שכל  ומשתוקק  כוסף  אני 
לעשות הרבה כדי שזה יקרה.

הנושא העומד על הפרק אינו מה מותר לעשות ומה אסור לעשות בשבת. הנושא ב. 
־העומד על הפרק הוא באיזה מן התחומים השונים המדינה תתערב – האם על המדי

נה לכפות על היהודים שבה לשמור את כל מצוות התורה? חלק? ומבחינה זו השבת 
היא אחת המצוות, עם ייחוד גדול משלה, אבל זו שאלה כללית הרבה יותר.

עמדתי היא שיש לחלק בין שלושה תחומים: תחום אחד הוא פעולותיה של המדינה ג. 
עצמה, וכאן אנחנו צריכים לחתור לכך שהמדינה לא תעשה שום פעולה האסורה 
כי החקיקה מעצבת את דמות המדינה.  זה להשיג באמצעות חקיקה,  ואת  בשבת, 
מובן שלצורך כך יש לדון בשאלה מה מותר למדינה לעשות בשבת, מה אסור לה 
לעשות בשבת ובאילו תחומים גויים העושים בשמה דברים הם פתרון טוב )אני סובר 
שיש למעט בו מאוד, ולמעלה מכך: אם נצרף יחד את כל הנושאים שאנשים שונים 

מציעים שגויים יעשו בשבת, הדבר גם בלתי אפשרי במישור התאורטי(.

עוד תחום, קיצוני לצד השני, הוא חיי הפרט. על אף רצוני שכל פרט ישמור את כל ד. 
דיני השבת, מכל מיני סיבות איני רוצה שהמדינה תהיה הכלי שיכפה את הדבר, למן 
ועד  לא מכוח הקב״ה אלא מכוח אחר(,  קיום מצווה  יהיה  )זה  הסיבות ההלכתיות 

הסיבות הדמוקרטיות, שכן איני מכיר בזכותה של מדינה לכפות דת על אזרחיה.

תחום הביניים, שהוא הבעייתי ביותר, הוא עניינים הקשורים לחיי הפרט אך יש להם ה. 
במ אולם  האישי,  המעמד  היא  ביותר  הבולטת  הדוגמה  רחבה.  לאומית  ־משמעות 

ביותר בתחום השבת היא המרכולים  דנים בשבת. הדוגמה הטובה  זו אנחנו  סגרת 
בתל אביב, שמצד אחד יש בניסיונות לסגירתם כפייה אישית, אך יש בפתיחתם גם 
כפייה )למעשה( על מי שהיה מעדיף שלא לעבוד בשבת ובעיקר על אופי השבת. זה 
התחום שבו אני באופן עקבי ושיטתי סובר שיש להגיע להסכמות ולפשרות, ויכול 
ומבין שאכן מדובר בסוג של פשרה( שבתל  )אני לא בקיא ממש בפרטים,  להיות 
על  אינן  והפשרות  שההסכמות  שוב  אדגיש  הסכמות.  של  מסוים  סוג  עוצב  אביב 
ההלכה, חס ושלום, ומבחינה הלכתית כל המרכולים צריכים להיות סגורים בשבת 

־ולפנות את המוכרים ואת הקונים לקדש את יום השבת, אלא על השאלה אם המ
דינה או השלטון המקומי יתערבו בכוח כדי להכריח אנשים לנהוג באופן מסוים.

־עיקר העיקרים: אנחנו עושים לעצמנו חיים קלים בכך שאנחנו מרכזים את כל העיו. 
סוק שלנו בחקיקה בכנסת במה שיהיה אסור לעשות בשבת. כל עוד לא תהיה לנו 

מאמרים
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משנה פוזיטיבית של יום השבת הנוגעת למי שאינם שומרים הלכה, וכל עוד לא 
נשקיע השקעה גדולה בהאהבת השבת מכוח הבחירה החופשית של בני אדם 
ולא מכוח החוק, לא נעשה דבר מה משמעותי באמת. את עיקר תרומתי הדלה 

אני מפנה לעשייה הפוזיטיבית הזו, ואני מציע לרבים רבים ללכת בדרך זו.

כל טוב ושבת שלום

מה עמדתכם לגבי אחריות המדינה על שמירת הלכה בארץ? עד איפה ראוי להתערב ואם בכלל?

האם חקיקת שביתה בשבת במוסדות ציבור היא כפייה דתית או הענקת זכות למנוחה?

כיצד אנחנו יכולים להסיר את מיתוג השבת כפולמוס חברתי ולהאהיב אותה על הציבור?

אילו ערכים מהשבת הייתם חושבים שראוי וחשוב להפיץ בציבור?

שאלות
 לדיון

?
?
?
?
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שבת – אור גדול מאיר 
הרבנית דנה סליי

"אמרינן במדרש: שלשה מעידין זה על זה – ישראל ושבת והקדוש ברוך הוא. ישראל והקדוש 
אחד,  שהוא  ב"ה  הקדוש  על  ושבת  ישראל  מנוחה,  יום  שהוא  השבת  על  מעידים  הוא  ברוך 

הקב"ה ושבת על ישראל שהם יחידים באומות".1

בבריאת העולם המתוארת בתורה, ביום השביעי, שבו שבת הקב"ה מכל מלאכתו, אנו פוגשים 
ויקדש אותו".2 כלומר,  יום השביעי  "ויברך אלקים את  לראשונה בתורה את מושג הקדושה. 
שבת היא המפגש הראשון עם הקדושה בעולם הזה. היא תובעת מאיתנו לעצור אחת בשבוע 
להזכר ולהזכיר כי יש בורא לעולם ואנחנו משתדלים להידמות לו. יש מנהיג ומשגיח למציאות 
הגואל את עמו, מוציאו ממצרים ומצווהו לגלות בחייו את הממד האלוקי – את הקדושה שבחיי 
היום-יום שלו. אחת בשבוע האדם מצווה לשבות מעשייה ומיצירה חומרית, לראות עצמו כאילו 
כל מלאכתו עשויה, כדי להתפנות למפגש שלו עם ריבונו של עולם. זהו הזמן למפגש שלו עם 
עצמו, נשמתו, תורתו, מגמותיו ומשפחתו. הזכות להתוודע אל הרצונות האמיתיים שמהם הוא 

יונק ואליהם הוא שואף.

את מתנת השבת העניק עם ישראל לעולם. הרומאים חשבו שאנחנו בטלנים, אומה ששביעית 
מחייה אינה עובדת. היום בשום מקום בעולם לא עובדים שבעה ימים, לכול ברור שיש צורך 

ביום מנוחה, אך לנו הוא "יום מנוחה וקדושה", וכך עלינו להתייחס אליו.

ודאי שמשמעויות חברתיות וסוציאליות רבות כרוכות בה, בשבת. "למען ינוח עבדך ואמתך",3 
"למען ינוח שורך וחמורך",4 אבל לא מכאן אנו מתחילים. הציווי על השבת מופיע במעמד הר 
סיני. כידוע, עשרת הדיברות מחולקים לשני לוחות. יש פרשנים שהסבירו זאת על פי ההבנה 
שהראשון עוסק במצוות שבין אדם למקום בעוד הלוח השני כולל מצוות שבין אדם לחברו. 

מצוות השבת לפני הכול היא בין אדם למקום. 

אני שומעת לאחרונה קולות הקוראים לפרוץ את שמירת השבת במרחב הציבורי בשל דאגה 
לזכויות הפרט הרוצה לבלות, לקנות וכדומה. אין אנו נכנסים אל ביתו הפרטי של אף אחד, 
אך ויתור על הפרהסיה הלאומית שלנו אינו פשוט כלל ועיקר. ודאי שגם במבט החברתי צריך 
תחייב יהודים לעבוד בשבת. הלוא מי ימכור ומי  לזעוק נגד מגמה זו. פריצת שמירת השבת 
יפעיל את כל השעשועים והקניונים? התוצאה תהיה עבדות. חס ושלום כדי שלא לאבד את 
מקום עבודתם יאלצו יהודים קשי יום לעבוד ביום המנוחה, ביום שבו ילדיהם ומשפחותיהם 
מתכנסים אל הבית. מי יהיו אלו? הקופאית, המוכר, הנהג, מי שנאבק לפרנסתו, מי שאינו יכול 
להגיד לבוס "לא!" הזוהי 'שבת חברתית'? האם כך נהיה 'אור לגויים' כפי שאנו צריכים להיות? 
זו עבדות מודרנית בשם זכויות הפרט. בעלי ממון המתנשאים ופוגעים באחיהם. לא כך תורתנו 

הקדושה, שתורת חסד היא. כולם שובתים, כולם שותפים, כולם שייכים אל קדושת השבת.

1  תוספות חגיגה ג ע"ב.
2  בראשית ב, ג.
3  דברים ה, יד.
4  שמות כג, יב.
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אנחנו תנועת נוער, אנחנו בני עקיבא! באנו לתקן את המציאות, באנו לדחוף ולהניע קדימה. בני 
עקיבא תמיד ידעה להניף את הדגל, לקרוא אל הדגל. תנועת נוער אין עניינה לעסוק בפשרות 
מכל סוג שהוא; זוהי מלאכתם של הפוליטיקאים. אנו תלמידי ר' עקיבא צריכים לשאת את דגל 
הלכתחילה. את דגל שמירת שבת של עם ישראל כולו. מוטלת עלינו החובה לחשוב, ללמוד 
ולחפש דרכים כיצד נקרב עוד ועוד מאחינו לשמירת השבת, איך נאהיב אותה, איך נאיר, נפיץ, 

נקרב.

צריך  להאהיב  כדי  גדול.  אור  היא  שבת  בעבורנו  כי  לכול  ראשית  להרגיש  צריך  להאיר  כדי 
ראשית לאהוב. לכן בואו ונתרכז בשבת כנושא. נעסוק בשבת, נעמיק בה ונלמד עליה לכלל 
ולפרט. מתוך כך נפעל כמו שאנחנו יודעים לפעול: בעוצמה, במרץ, בתנופה. נפתח את ביתנו, 
את סניפנו, לכל מי שירצה לחוות שבת. נקפיד לקנות אצל שומרי שבת על מנת לחזקם. נקיים 

קבלת שבת גדולה ופתוחה לרבים ועוד ועוד. 

נעיד לעולם כולו כי "אות היא לעולמי עד בינו וביני" )זמירת שבת, כי אשמרה שבת(.

שאלות
 לדיון

היכן עומד ערך השבת בציבור שלנו למול ערכי הדמוקרטיה?

מה מתעורר בנו למול חילול השבת בעם ישראל?

מהו הערך המוסף והקדוש שמביאה השבת, שלא ככל שאר ימות המנוחה בעולם?

?
?
?
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תרבות ויצירה

בדורנו, כדאי שנתחיל בהכרת  והיצירה היהודית  לדון במצב התרבות  כשאנחנו באים 
המצב הקיים, בהגדרת תרבות ויצירה ובמקום העולם הדתי לנוכח מושגים אלו. 

בוחר  הפנאי, שכל אחד  תרבות  כמו  מגוונים,  תחומים  נכללים  ויצירה’  ‘תרבות  בעניין 
בה על פי דרכו ואהבתו: יש שאוהבים ספרים ויש שאוהבים סרטים, וכן נכלל בו עולם 
שביכולתם  ואומנותיים  יצירתיים  כישרונות  במימוש  לרוב  קשורה  היצירה  היצירה. 
שירה,  טלוויזיה,  קולנוע,  ריקוד,  פיסול,  ציור,  למשל  לעולם,  והרמוניה  יופי  להוסיף 

ספרות, תיאטרון ועוד.

גוני תרבות התרבות  ומצוות חווה עם  המפגש השכיח ביותר שאדם דתי שומר תורה 
יעידו שבכל התחומים הללו לאדם  הללו הוא המקום שבו מתחילות השאלות. רבים 
דתי קשה מאוד למצוא את מקומו. לא רק צפייה בקולנוע, בטלוויזיה ותחום הפרסום 

בעייתיים, ונחלק את הבעייתיות לשני היבטים. 

היבט אחד הוא היבט של צריכה. למשל, כדי לראות סרט בקולנוע נדרשות כמה בדיקות 
מקדימות ואישור ‘כשרות’ של הסרט, ולא תמיד יימצא סרט כזה. גם בתאטרון לא כדאי 
‘נקי’ או של מי  ונפגשו עם תוכן  להתנסות ללא המלצות של אנשים שהתמזל מזלם 

שנפלו בפח והיום יכולים להזהיר את חבריהם מפני תכנים לא ראויים.

ומה עם הספרות? שם לכאורה הכול נראה  קצת יותר פשוט, אבל מי שמקפיד יודע 
שגם שם לא כדאי להתנסות בלי המלצות. אומנם חלקנו כבר לא מסתבכים והולכים 
לחנות האחת והיחידה שמביאה ספרות נקייה שאינה רק תורנית, אבל אם יש מודעות, 
למה בכל זאת רבים מגיעים לצריכה הלא ראויה? כי אנחנו רוצים תרבות, אבל אין די 
היצע איכותי שמתאים לערכי התורה והצניעות, לכן אנחנו מתפשרים על מה שיש או 

מוותרים על הכול.

יוצר דתי זה לא דבר פשוט. קשה למצוא  יצירה. גם להיות  עוד היבט הוא היבט של 
מוסדות לימוד ומסגרות שמאפשרים לציבור הדתי להתמקצע בתחומים אלו בחוגים, 

בבתי ספר מקצועיים לנוער ובאוניברסיטאות או מכללות. 

אכן, כבר קמו מוסדות שהתחילו לחולל שינוי בעולם התרבות והיצירה היהודית, כמו 
בית ספר ‘מעלה’ לקולנוע, סטודיו ‘שבע’ לריקוד מקצועי לנשים בלבד, מכללת פרד”ס 
לא  ודאי  זה  אבל  היצירה,  תחום  את  שמדגישות  וישיבות  ואולפנות  אומנות  ללימודי 
נקייה,  תרבות  המבקש  גדול  לציבור  איכותיים  תכנים  די  אין  עדיין  והראייה:  מספיק. 
פעם  אחר  פעם  עצמם  את  מוצאים  הנקיות  ממבקשי  מעט  לא  גם  דבר  של  ובסופו 

נותנים צ’אנס לתרבות המערב הדומיננטית והזמינה.

האמת היא שאולי צריך לשאול את עצמנו עוד קודם אם תרבות כזאת מותאמת גם למי 

מבוא
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שאינו דתי, אם תוכניות הריאליטי, סטודיו לריקוד חושפני או חתונה ראוותנית הם 
עניינים של דת או של עולם ערכים שמקובל גם על ציבור שאינו שומר תורה ומצוות. 

ומחקרים  סקרים  למצוא  קשה  יהיה  והיצירה  התרבות  בתחום  למחשבה:  נקודה 
שמספרים מה בנמצא במדינת ישראל; איזו תרבות החברה הישראלית רוצה? האם 
בעולם  שינויים  נדרשים  האם  אוכלוסיות?  באילו  ביקוש?  די  ויצירה  לתרבות  יש 

התרבות והיצירה במדינה?
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לימוד

"ֶאֶרץ  ַהּמְֻפּצָחֹות:  ָהעֲצָמֹות  עַל  ָקִרים  ַמיִם  זֶֶרם  "ִהנֵּה 
ִאּטִית  ִאּטִית,  ָאְמנָם  ִהיא  ַהִהְתעֹוְררוּת  ִמְתנַעֶֶרת".  ָרֵאל  יִׂשְ
ִמּכָל  ֲאבָל  גְּדֹולֹות,  וּבְַהְפָסקֹות  ֲאגוָּדל,  ּבְצַד  עֵָקב  ְמאֹד, 
ָחֵפץ  ׁשֶ לְִמי  ָקִפים  נִׁשְ ַהּתְִחיָּה  נִּצָנֵי  ִמְתנַעֶֶרת,  ִהיא  ָמקֹום 
ִהיא  ַהּמֻבְָהִקים  ַהּתְִחיָּה  ִמּסִיָמנֵי  ֶאָחד  יֶָפה.  לְִהְסּתַּכֵל 
ַהנִּכְּבָָדה:  ְתכֶם  ֵמֲאגֻּדָ לָצֵאת  הָעֹוֶמֶדת  ַהנִּכְּבָָדה  הַּפְעֻלָּה 
"ּתְִחיַּת ָהָאּמָנוּת וְַהיִֹּפי ָהעִבְִרי ּבְא"י – ארץ ישראל". ְמלַּבֵב 
גְּאֹונֵי  רֹון,  ָ ַהּכִׁשּ ַרּבֵי  ַאֵחינוּ  ֶאת  לְִראֹות  וַּמְרִהיב  ַהּמֲַחזֶה 
ַהְרָחבֹות  ֵדרֹות  ְ ּבַׂשּ ָהגוּן  ָמקֹום  ַהּמֹוצְִאים  וְָהָאּמָנוּת,  ַהיִֹּפי 
אֹוָתם  א  נָׂשָ ָמרֹום  וְרוַּח  ַהּכְלָלִיִּים,  ַהַחיִּים  ל  ׁשֶ וְַהגְּבֹוהֹות 
ִהיא  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ עִיֵרנוּ  ֶאת  לְעַּטֵר  לַיְָמה,  יְרוּׁשָ לֲַהבִיָאם 
ּבְִקְרבָּּה  לְִהיֹות  ַהנְֶּחָמִדים,  ּבְִפְרֵחיֶהם  לִּבֵנוּ,  עַל  ּכְחֹוָתם 

לְכָבֹוד וּלְִתְפֶאֶרת, גַּם לִבְָרכָה וְתֹועֶלֶת.
ֵמִחים ּבֹו, ַהּצְעִיִרים וְגַם  ַהּכֹל יְִהיוּ ׂשְ וְִסיָמן טֹוב ּכָזֶה נָכֹון ׁשֶ
יּוּם  ַהּקִ ֵאלַת  ּבִׁשְ וְהַיֹּוֵתר ְטרוִּדים  ַהּזְֵקנִים, גַּם ַהיֹּוֵתר ָקִרים 

ַהֲחמוָּרה ְמאֹד.
ַאֲחֵרי ַמֲחלָה  ׁשֶ ַהנְֶּחָמָדה,  וְָהֲאהוּבָה, הַּבַת  ַהנְּעִיָמה  ַהיַּלְּדָה 
ּפָנִים  ל  ׁשֶ ַמְרֶאה  ַאֲחֵרי  ת,  נֹוֶאׁשֶ גַּם  כֶת,  וְּמֻמּשֶׁ ֲאֻרּכָה 
ּכְַתנּוּר,  ּבֹועֵר  ַהּתְכֵלֶת, חוּם  ּכְַמְרֶאה  ָפַתיִם  ׂשְ ּכְִסיד,  ִחוְִּרים 
ָפֶתיָה  ִסּמוּר וִּפְרּפוּר צְַמִריִרי, ִהנֵּה ּפְָקָחה עֵינֶיָה וַּתְִפּתַח ׂשְ
ּבְִתנוּעָה  ִמְתנֹועֲעֹות  ַטנֹּות  ַהּקְ ַהיַָּדיִם  צַר,  חֹוָתם  ַהּסְגוּרֹות 
וָָאנָה,  ָאנֶה  וְַהּצַחֹות הֹולְכֹות  ּקֹות  ַהּדַ ָהֶאצְּבָעֹות  ַחיִּים,  ל  ׁשֶ
בֹות  ׁשָ ּכְִמעַט  נָעֹות,  ָפַתיִם  ַהּשְׂ ּתְַפִקיָדן.  ֶאת  ׁשֹות  ְמבַּקְ ֵהן 
ָמע: "ִאּמָא, ִאּמָא, הַּבֻּבָה,  ר, וְקֹול ּכָאוּב ֵמֶהן נִׁשְ לְַמְרֶאה ּבָׂשָ
ּזֶה זְַמן ּכַּבִיר לֹא ְרִאיִתיָה".  ּתְנִי לִי הַּבֻּבָה, הַּבֻּבָה ַהֲחבִיבָה ׁשֶ
ֵמִחים, הָָאב וְָהֵאם ָהַאִחים  ְמָחה, ַהּכֹל ׂשְ ׂשֹון וְקֹול ׂשִ קֹול ׂשָ
גַּם  נִים  ׁשָ ֵמרֹב  כְחוּ  ׁשָ ּכְבָר  ׁשֶ וְַהּזְֵקנָה  ַהּזֵָקן  גַּם  וְָהֲאָחיֹות, 
ת  ׁשֶ ַטנָּה ְמבַּקֶ נָּה ַהּקְ ל ּבְנֵיֶהם. "ׁשֹוׁשַ ֲחֵקי ַהיַּלְדוּת ׁשֶ ֶאת ִמׂשְ
ֶאת הַּבֻּבָה", ּבָרוּךְ ה' אֹות לְטֹובָה. וַּדַאי ּכְבָר ֲחלָצַּתָּה ַחּמָה 
הַּבַיִת  ּכְָאהוּב  רוּא  ַהּקָ ָהרֹוֵפא  גַּם  קל"ז(.  ּבָת  ׁשַ פי  )על 
ּתַּתֵף  הִׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּתַַחת  ְמָחָתּה  ּבְׂשִ ֵחלֶק  לַָקַחת  ּפָָחה  וְַהּמִׁשְ
ַריְזִיס עָבַר  ּבְצַעֲָרּה, ִהנֵּה גַּם הוּא ַמְסּכִים: "אֹות לְטֹובָה", ַהּקְ
ּתִגְּדַל  נָּה,  ׁשֹוׁשַ ּתְִחיֶה  ּכִי  ֶחֶקת  ְמׂשַ ַהּתְִקוָה  עַּתָה  לֹום.  ּבְׁשָ

וְִתיף, וְֵתהֵא 
ֵאלָה ָהִראׁשֹונָה, ֲאבָל  לִגְבֶֶרת ּבַבָּנֹות. הַּבֻּבָה ָאְמנָם ִהיא הַּשְׁ
ַאל. רוָּחּה וּגְוִיָָּתּה יֵלְכוּ ָהלֹוךְ וְָחזָק, ּתְִדרֹׁש  ַאל וְִתׁשְ עֹוד ּתִׁשְ
גַּם  לְָמה,  ׂשַ גַּם  וְלֶֶחם,  ר  ּבָׂשָ גַּם  ָמָרק,  גַּם  ַמְרּפֵא,  גַּם  עֹוד 
ֲהרֹונִים, גַּם מֹוֶרה וְעֵט, גַּם ֵסֶפר וַעֲבֹוָדה, וְעֹוד,  בִיִסים וְׂשַ ׁשְ
וְַהּזְֵקנָה  ַהּזֵָקן  ַהּכֹל.  יִצְֲהלוּ  ּכֵָאלֶּה  ּדְבִָרים  לְַמְרֵאה  וָעֹוד. 
ׂשֹון. ָהַאִחים  ַמע ׂשָ יְַחגְּרוּ גִּיל. הָָאב וְָהֵאם עֵינֵיֶהם ּדֹולְפֹות ּדֶ
וְזֶה לְזֶה  ִמּטֹוב לֵב.  וְיְִרְקדוּ  ּכַף  יְִמְחאוּ  ַהּצְעִיִרים  וְָהֲאָחיֹות 

הסבר

האיגרת נשלחה למייסדי בית הספר 
לאומנות בצלאל.

מתרדמת  מתנערת  ישראל  ארץ 
הגלות  שנות  אלפי  בכל  הגלות. 
ושוממה,  רדומה  ארצנו  הייתה 
שיבת  הוא  התחייה  מסימני  ואחד 

האומנות היהודית המקורית.
ששמה  ילדה  על  משל  מביא  הרב 
מאוד  חולה  שהייתה  שושנה, 
ולאחר מחלה ארוכה וכמעט ייאוש 
מתחילה  היא  להירפא  מיכולתה 
את  ומבקשת  חיים  סימני  להראות 
הסובבים שמחים  כל  הבובה שלה. 
אחר  בחיפוש  רואה  הרופא  וגם 
מתחיל  שהמשבר  סימן  הבובה 

לחלוף. 
כמו שושנה גם עיר הקודש ירושלים 
עתה  והינה  הגלות,  במחלת  חלתה 
יופי  ודורשת  לתחייה  שבה  היא 
את  שישיבו  מחשבת  ומלאכת 

האומנות והתרבות. 
אומנות  שלא  שיאמרו  יש 
ואסתטיקה הם הצורך החשוב כרגע, 
המחלימה  שושנה  הילדה  כמו  אך 
לחדש  הרצון  בובתה,  את  ומבקשת 
הוא  ישראלית  הארץ  האומנות  את 
לתקווה  הרצון  את  מסמל  עצמו 

ולישועה. 
הספר  בית  הקמת  של  החיים  אות 
ואת  הרגשות  את  יחיה  לאומנות 
את  שמובילים  החשובים  הערכים 

החיים שלנו.
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וְנְֶחָמָדה,  ַהיָָּפה  ְקַטנָּה,  נָּה  "ׁשֹוׁשַ ְמַמלְּלִים: 
ׁשֹוֶאלֶת ּבֻּבָה, ֶהָאח!".

ּבַת  ָהעֲָמִקים,  נַּת  ׁשֹוׁשַ ָהֲאהוּבָה,  לַיִם  יְרוּׁשָ
צִיֹּון ַהיְָקָרה, זֹאת הַּבַת ַהיְָקָרה, חֹולַת ַמֲחלַת 
ּבָנֶיָה  כָה.  ָ וְַהּמְֻמׁשּ ַהּזְעוָּמה  ַהּמָָרה,  ַהגָּלוּת 
ִמּתְִקוָה  לֵב,  ֵמִרְפיֹון  נֹוֲאׁשוּ  ַרּבִים  כֵחוָּה,  ׁשְ
וְַחיִּים עֲבוָּרה. עַּתָה זֶֶרם ַחיִּים ַמְרעִיד ּבְַרעַד 
נָעִים ֶאת ָהעֲצָמֹות ַהּמְֻדּכָאֹות וְַהחֹולֹות, ִהיא 
בֶת. אוּלַי  ת יִֹפי, ָאּמָנוּת, ְמלֶאכֶת ַמְחׁשֶ ּדֹוֶרׁשֶ
נָם  ּבֹון, יֶׁשְ ּבַעֲלֵי ֶחׁשְ ֵאין ַהּדָבָר ּבְעִּתֹו, יֹאְמרוּ 
אוּלַי  ּכֵן,  ֻמכְָרִחים.  יֹוֵתר  ְקדוִּמים,  צְָרכִים 
ִמלֵּב  הַּבָָאה  ה  ִריׁשָ ַהּדְ ֲאבָל  וְיֵׁש,  יֵׁש  וְאוּלַי, 
ה  ִריׁשָ ְפכָה עֲלֵיֶהם, ַהּדְ ר ׁשָ ּבָנֶיהָ, ֵמרוָּחּה ֲאׁשֶ
ּבְעַצְָמּה ִהיא אֹות ַחיִּים, אֹות ּתְִקוָה לִיׁשוּעָה 

וְנֶָחָמה.
אֹות ַחיִּים זֶה ֵאינֶנּוּ  וַּמה נִכְּבָד הוּא לַָדעַת, ׁשֶ
י, ּכִי ִאם יֵׁש ּבֹו  ַרק אֹות ֵריק ִמּכָל ּתֹכֶן ַמּמָׁשִ
ַהּזֶה,  ֶהָחׁשוּב  ַהּמְִקצֹועַ  וְתֹועֶלֶת.  ּפְִרי  ּכֵן  גַּם 
לְָהבִיא  ּבֱֶאֶמת  יוּכַל  ַהיָָּפה,  ָהָאּמָנוּת  ל  ׁשֶ
וְכַלְּכָלָה  ּפְַרנָָסה  עֲֵרי  ׁשַ וְלְִפּתַחׁ   ּבְָרכָה 
ַאְדַמת  עַל  ֵמַאֵחינוּ  ַרּבֹות  ּפָחֹות  לְִמׁשְ
ַהּקֶֹדׁש. "וְָהיָה ִפְריֹו לְַמֲאכָל וְעָלֵהוּ לְִתרוָּפה" 
)יחזקאל מ"ז, י"ב(. וְהוּא יְַפּתַח ג"כ – גַּם ּכֵן 
ַהיְָקִרים  צִיֹּון  ּבְנֵי  ׁשֶ וְַהּטַֹהר,  ַהיִֹּפי  ֶרגֶׁש  ֶאת   -
ַרּבֹות  נְָפׁשֹות  יְרֹוֵמם  ְמאֹד,  עַד  לֹו  ִרים  ֻמכְׁשָ
ּבְִהיָרה  ִהְסּתַּכְלוּת  לֶָהן  לֵָתת  וְּמֻדּכָאֹות 
וְּמִאיָרה, עַל ַהְדַרת ַהַחיִּים, ַהּטֶבַע וְַהּמְלָאכָה, 
ִהנָּם  ֵאלֶּה  ּכָל  וְַהֲחִריצוּת.  ָהעֲבֹוָדה  ּכְבֹוד  עַל 
ּמְַמלְִּאים  ׁשֶ ִאים,  נִּשָׂ )עְֶקרֹונֹות(  ּפְִרינְצִיּפִים 

י גִּיל וְָהָדר".  ֶאת נֶֶפׁש ּכָל ִאיׁש עִבְִרי ִרגְׁשֵ
)אגרת הראי"ה למייסדי בית ספר "בצלאל"(

שאלות לדיון:

למה תחיית האומנות הארץ ישראלית היא סימן לתחיית האומה? הסבירו את המשל 
שהרב מביא באיגרת

למה אומנות ותרבות כל כך חשובים ומרוממים? מה האומנות מוסיפה לרוח האדם?
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פרק שלישי ח תרבות ויצירה

מתרבות צריכה לתרבות בחירה 
אלחנן שטיגליץ, ראש מחלקת הדרכה.

מרבים לדבר איתנו על הסכנות שיש בתרבות המערב והדיונים על ההתמודדות עם התרבות 
שיש  מושג  ובא  צמח  הקרקע,  לפני  מתחת  בשקט-בשקט,  נושאים, אבל  למגוון  מתחלקים 

להוקיעו ולשנותו מהיסוד, וכוונתי ל'תרבות הצריכה'. 

בדרך כלל בני אדם צורכים דברים שהם צריכים. צריכה היא חיונית במוצר שבלעדיו לא נוכל 
קונים מוצרי  היו  ה'צרכנייה', המקום שבו  קיום בסיסי. הדוגמה הקלסית לכך היא  להתקיים 

בסיס כדי למלא את צרכיו הבסיסיים של האדם: לחם, ירקות, ממרחים, חלב וכדומה. 

'צורך' סמים. הסמים היו בעבורו צורך  נוהגים לומר במובן השלילי שאדם  יותר  במצב חמור 
שהוא אינו יכול להתקיים בלעדיו, לפיכך הוא צורך אותם ונעשה נרקומן. 

עולם הקניות, הבידור והפנאי שלנו מבסס את קיומו הבסיסי היום על היותנו צרכנים. אנחנו 
צריכים את המוצר שמוכרים לנו כי בלעדיו לא נוכל להתקיים; בלעדיו לא נוכל לחיות חיים 

נורמליים.

של  ההתרה  המתירנות,  הוא  האחד  בגריעותם:  משלימים  קצוות  לשני  הלכה  שלנו  התרבות 
כל דבר, ללא גבול, ללא פיקוח, הכול מותר ללא שום הגבלה. "כל אשר שאלו עיני לא אצלתי 
מהם", אמר קהלת והתווה את דרכה של התרבות המודרנית. הקצה האחר הוא ההישגיות: הכול 
צריך להשיג והכי טוב כשיש, כי אם משהו אינו הכי טוב אני חסר; אני צריך להיות מאובזר 

באביזרים המתקדמים ביותר. 

שני הקצוות ביצרו אצלנו את תודעת הצריכה, היא החובה שיהיה לנו המוצר ששזפו עינינו. 
מחיר הצריכה כבד ויש שמדמים אותו לנרקומניות, נרקומניזציה של רכוש. המכירות מרקיעות 

־שחקים והאדם צובר ממון ורכוש ללא גבול, וכאילו כדי להחמיר את המצב באה התרבות ומ
ציבה גיבורי תרבות שמשקפים את הלך הרוח הזה. גיבורי התרבות הם ההשראה המרכזית של 
הילדים והנוער, והם עצמם נקנים על ידי חברות מסחריות כדי לחבר בין הדמות למוצרי צריכה.

מהו הפתרון?

־הפתרון הבסיסי הוא ללמד אותנו לבחור. המציאות שלנו כיום מורכבת בעיקר מאפשרות בחי
רה גדולה בכל דבר שנבחר להשתמש בו, והבסיס יהיה בחירת האדם להשתמש במוצר שקנה. 
ואז עלינו לשאול: מה מוביל אותנו בקניית מוצרים? איך אני בוחר מה לקנות ומה לא לקנות? 

־האם יש שימוש נוסף לכסף מלבד להתעצם במוצרים ובאביזרים? האם צריך להשתמש במוצ
רים יקרים המנקרים את עיני הסובבים אותנו? האם נורמה חברתית של בחירת מוצרים ברמה 

בסיסית היא אפשרית?

לאחר מכן נשאל עוד: עד כמה התרבות שלנו מחברת אותנו לריבונו של עולם? האם צפייה 
ללא גבול בסרטים ובסדרות, שמיעת מוזיקה ללא הפסקה ועיסוק מתמיד בתרבות מקדמים 

את הרוחניות או מעכבים את התפתחותה?

אחרי כל אלה נאפס מחדש את ההגדרות של עיקר וטפל בניצול הזמן שלנו ונציב שלוש רמות 

מאמרים
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תרבות: פסול, מותר וטוב. התרבות הפסולה היא זו שאינה עומדת בגבולות ההלכה ומנמיכה 
את הרמה הרוחנית שלנו; התרבות המותרת היא זו שעומדת בגבולות ההלכה ותומכת ברמתנו 
הרוחנית; התרבות הטובה היא זו שמקדמת אותנו רוחנית, עומדת בגבולות ההלכה ולוקחת את 

המוסר ואת האישיות שלנו צעד אחד קדימה ברמה הרוחנית.

ועצום ששומה  נרחב  עד כאן עסקנו ברמת ההתמודדות עם המציאות, ומכאן יש עוד תחום 
־עלינו להקדיש לו מחשבה מרובה, והוא תחום היצירה של תרבות יהודית מקורית. תרבות נת

פסת בדרך כלל כמשהו שאנו צורכים כלקוחות או כקונים ומישהו מהצד האחר מוכר לנו, אך 
בתרבות האידיאלית כל אחד ואחד שותף בבניית התרבות. בתרבות היהודית כל אחד משלים 
את הפאזל שנקרא מוסר יהודי מקורי. הפאזל מבקש מכל אחד מאיתנו להעמיק בתוכו את 

תפיסת הזהות ואת התורה ולהוציא מכל אחד מאיתנו את הכישרון המיוחד לו בתרבות.

־מי מאיתנו שכישרונו בכתיבה, בציור, בפיסול, בשירה, בצילום וכן הלאה, בכל מקצוע שהכי
שרון הפנימי של האדם יכול לצאת החוצה ולתרגם את התורה ואת התפיסה הרוחנית שלה 

לציבור בשפה של שנת תשע"ח, יבורך.

־אנחנו זקוקים למיתוג מחדש של גיבורי התרבות שלנו: גיבורי תרבות שיעצימו בכולנו את הר
צון לתקן את העולם, להביא את המציאות כולה לייעודה, להביא את הקדושה לתוך המציאות 

היום-יומית.

אנחנו זקוקים גם להנגשה של התורה ולקריאה מחודשת לעמול במציאות, לעמול בכלל על 
התקדמות בעולם ולעמול בלימוד תורה כדי להטביע בנו את אורה האין-סופי. העמל הוא חלק 
בלתי נפרד מהצמיחה האישית ומההטבעה של הזהות, והיא שתוביל אחר כך ליצירת תרבות 

יהודית מקורית בדרך תורה ועבודה.

כיצד נתרגל להבחין בין צריכה שהיא מתוך צורך בסיסי קיומי לבין צריכה של מותרות?

נסו לחשוב על העולם התרבותי שלכם- מה מתוכו פסול, מה מותר ומה טוב? כיצד זה משפיע עלינו?

מה הם ערכיה של התרבות היהודית המקורית?

כיצד ניתן להגדיר מחדש את גיבורי התרבות שלנו כך שיתאימו לערכי התרבות היהודית היוצרת?

שאלות
 לדיון

?
?
?
?
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העולם המקוון  כאתגר תנועתי
הרב יונה גודמן 

לשעבר מזכ"ל התנועה, כיום מנהל חינוכי של מרכז ישיבות 
ואולפנות בני עקיבא וחבר מועצת החמ"ד

תנועת בני עקיבא יודעת להוביל מתוך ענווה, לקבל אחריות ולהציב דרך, אך בכל דור עלינו 
ועלייה,  רבות על התיישבות  דובר  כיום? בעבר  להוביל  עלינו  לשאול מחדש: באילו תחומים 
אידיאלים  יש  ה-21  במאה  האם  אך  היום,  גם  חשובים  בוודאי  אלו  לחברה.  ותרומה  ביטחון 

חדשים וחזיתות חדשות שקוראים לנו לומר "הינני"?!

לדעתי התשובה חיובית. אם בעבר נדרשנו לגלות גבורה ולתרום בתחומים ציבוריים רחבים, 
מדומני שאחת החזיתות שהתווספו בימינו טמונה במכשיר קטן שנמצא בכיס של רובנו או על 

השולחן בחדר שלנו.
ויכולת  אישית  דוגמה  ואמונה,  עוצמה  בה  לגלות  נדרשים  שאנו  המרכזיות  הזירות  אחת  כן, 
בחירה, היא הדרך שבה אנו מתמודדים עם העולם הטכנולוגי המתחדש. למרבה הפלא, קשה 
יותר לגלות גבורה ונאמנות לדרך לנוכח מכשיר קטן ביד מלהסתער בקרב נגד מחבלים חמושים 

או לייבש ביצות.
המודרני  בעולם  אויבים  רואים  אנו  שאין  מהעובדה  השאר  בין  נובעת  משימתנו  מורכבות 
בכלל ובטכנולוגיה בפרט. ייתכן שהיה קל לנו יותר אילו הכרזנו על הכול אויבים ופתחנו נגדם 
במלחמת חורמה, אך אין אנו חושבים שגישה זו נכונה. הקב"ה רוצה שנמשיך לעמול על בניין 
המדינה והעם ועל תיקון עולמו, ואלו מצריכים שימוש מושכל גם במיטב חידושי הטכנולוגיה 
והמדע. ואולם בפועל עיקרון זה קשה ליישום, ורבים פעילים ברשתות חברתיות ובמרשתת 
המעשה  במבחן  עת  באמת(,  בהם  מאמינים  )שהם  גדולים  אידיאלים  על  בהישענם  בכלל 

התנהגותם ברשתות רחוקה מאוד מהאידיאלים ההם.
כחומר למחשבה לצירי הוועידה הבה ננסה לנתח ממד מסוים באתגרי העולם המקוון. במובן 
הפשוט והראשוני, טכנולוגיות כמו אינטרנט או טלפון חכם הן כלים בלבד. אומנם הן עלולות 
להיות כלי הנושא תכנים בלתי צנועים ופסולים, אך חסם טוב עשוי לכאורה לפתור בעיות אלו 

ולהחזיר אותן להיות כלים תמימים העשויים להביא ברכה לעולם. 
ואולם מבט מעמיק יגלה: אלו אינם – והם לא יכולים להיות – כלים ניטרליים, ועצם השימוש 
המשתמשים-הגולשים.  של  החיים  תפיסות  על  משפיע  ראויות  מטרות  למען  אפילו  בהם 
נמחיש זאת באמצעות ניתוח נקודה אחת, ובאמצעותה נראה כיצד המרשתת נושאת בחוּּבה 

ערכים ותפיסות חיים ומאתגרת גם אותנו, חברי התנועה. 

פייס או בוק?

נבחן לדוגמה את פייסבוק )הניתוח תקף במידה רבה גם לאינסטגרם ולרשתות דומות(. בקרב 
רבים המיקוד בעת השימוש בתוכנה נפוצה זו הוא ב'פייס' )קרי: בתמונות ובסרטונים קצרים( 
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ולא ב'בוּק' )כלומר: מאמרים ותכנים מעמיקים(. המשתמשים בונים את הייצוג הציבורי שלהם 
למרכזיות  )מכאן  מקוריות  ב'פוזות'  לעיתים  חברים,  לצד  או  עצמם  של  תמונות  באמצעות 
האדם,  של  ערכו  הגיגים.  ומעט  ושנונות  קצרות  אמירות  בתוספת  בדורנו(,  ה'סלפי'  תמונות 
בכל הקשור לתחומי מדיום זה, נקבע על פי כמות ה'לייקים' שיקבל, ואלו מושפעים מכמות 
התמונות המקוריות שהוא מעלה לאתר. שימוש כזה מרגיל את האדם לבחון את עצמו על פי 

תמונותיו ולהסיט את מבטו מבניין המידות והאישיות, מבניין התורה והאופי ועוד. 

נעמיק בנקודה זו באמצעות פרק מתורת השיווק של מוצרים. בעוד בעבר הסתפקו בסמליל 
רב  זמן  שזה  הרי  איכויותיו(,  )ואת  המוצר  את  הפוטנציאלים  הרוכשים  עבור  שייצג  )לוגו( 
שואפים המשווקים להרחיב את שדה הראייה של הצרכנים מתוך רצון לטפח 'זהות מותגית' 
שלמה, המנסה לעורר כלפי המוצר תחושות המערבות שֹכל ורגש, תודעה והזדהות; טיפוח זה 

שם לעיתים קרובות את יהבו על האריזה ועל התדמית במקום על העצמת המהות עצמה. 

הלאה. בדורנו מיקוד המבט בקנקן במקום במה שיש בו לא נשאר בשדה המוצרים והחבַרות 
עצמי המבוסס  טיפוח  לאופן התנהלותם של אנשים פרטיים. במקום  עד  והגיע  אלא חלחל 
על מידות ואישיות, לעיתים קרובות עמל האדם על טיפוח התדמית שלו, בהתנהלות המכונה 
מיתוג עצמי. תופעה זו אינה נפוצה רק בקרב אישי ציבור המבקשים לפרסם את עצמם אלא 
גם אצל האדם הפרטי, שמתחנך לכך )גם( על ידי חלק מהכלים המקוונים. הרשתות החברתיות 
הביאו את התופעה לשיאה, והמכשירים הניידים העצימו את מרכזיותן ואת מידת השפעתן 
בתחום זה, עד שבכל רגע נתון האדם עוקב אחר חבריו ואחר דימוייהם הווירטואליים, ובמקביל 

מטפח את דמותו הוא.

צעירים ששועטים  תלמידים  מעט  לא  יגלה  המורים  חדר  מחלון  חטוף  שמבט  מקרה  זה  אין 
תמונת  עודכנה  לא  כשעתיים  במשך  הרי  ומשונות.  שונות  בפוזות  להצטלם  כדי  בהפסקה 
ה'פייס' שלהם, וכיצד ימשכו את תשומת לבו של קהל חבריהם דווקא לפרופיל שלהם? בדומה 
לכך אפשר לראות לא פעם אנשים שמזמינים אוכל בבית קפה, ועם הגעתו, טרם שיאכלו, הם 
מצטלמים עם המנה שהוזמנה... באחת, לא מדובר בצילום חמוד ואקראי אלא בהיגררות אחרי 
תרבות שלמה שבה תפקיד האדם לעסוק במיתוג עצמי מתמשך, ואילו תפקידם של ה'חברים' 

הוא להגיב בברכות קצרות אגב שימוש נרחב ברגשונים )אמוג'ים(. 

יסוד זה נותח בעבר במאמר של הכתב האמריקאי לענייני שיווק טום פיטרס, שכותרו: 'מותג 
ושמו אני' )The brand called: You(. המאמר נכתב עוד טרם המצאת הטלפונים החכמים, אך 
היסוד באמצעות  נמחיש את  וחשיבות בעידן המכשירים הללו.  דבריו מקבלים משנה תוקף 
דוגמה אקטואלית: בעבר היינו יוצאים לטייל למען הפעילות עצמה, ובשוליה גם הצטלמנו כדי 
שתישאר בידינו מזכרת. אך כיום נראה כי איננו מצטלמים כדי לזכור את הפעילות הייחודית 
התמונה  את  ולהעלות  אותה  להנציח  נוכל  למען  ורק  אך  ייחודית  בפעילות  עוסקים  אלא 
יוכלו לעמוד מקרוב על איכויותיו של המותג הנפלא  כדי שכולם  לווטסאפ,  או  לאינסטגרם 

שנקרא אני. 

אפשר להעמיק בהבנת הבעייתיות שבתופעה זו בעזרת פירושו של הראי"ה זצ"ל לאיסור בניית 
נוכל להבין את ההיגיון שבאיסור בניית פסל שיעבדו אותו כמו אל,  פסל בדמותו של אדם. 
אך מה פסול יש ביצירת פסל בדמותו של אדם? מדוע שלא אבנה פסל בדמותי ואציב אותו 
בסלון ביתי? הרב זצ"ל מבאר את האיסור באופן המאיר גם את הסוגיה החינוכית-רוחנית שאנו 

עוסקים בה. לדבריו:
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איסור עשיית פסל צורת אדם משריש )=בונה תודעה אצל בני אדם( להכיר כי 
אין צורתו של אדם והשלמתו )תיקון מידותיו ואישיותו( תלויה במה שהוא נוי 

שלו החיצון, כי אם צורתו הפנימית, דהיינו שכלו ומוסרו )פנקס יג, עמ' ה(.

דבריו של הרב זצ"ל נאמרו על פסל, אך תוכנם הולם לחלוטין גם תופעות הנלוות לפייסבוק, 
ולפיהן האדם מציג את עצמו באמצעות תמונותיו, "נוי שלו החיצון", במקום לטפח ראשית לכול 

את "צורתו הפנימית".

נועדה להדגים כיצד הטלפון החכם משפיע עלינו בדרכים רבות, עוד קודם  זו  סקירה קצרה 
לקשיים הנובעים מנגישות רציפה לתכנים לא צנועים או פסולים. עולה ממנה כי הרשתות 
החברתיות בכללן אינן רק אמצעי; הן כלי עזר שדוחף את בעליו לשקוד על הפיכת עצמו למותג 
ולסוג של 'ג'נקי' )מכור( ל'לייקים' של אחרים, המעידים לכאורה על איכותו ועל מעמדו. בידינו 

הדבר )תרתי משמע( לוותר על הבניית המותג ולתעדף את הבניית המציאות והאישיות. 

שיעורי בית לוועידה

די  לא  דעתי  לעניות  לעשות?  ויכולים  צריכים  הוועידה,  צירי  אנו,  מה  נותרה:  אחת  שאלה 
ביציאה לפעילות הסברה בציבור הרחב, אלא נדרשת תחילה החלטה במישור האישי והסניפי. 
במה נחייב את עצמנו? האם ניצור דרישות סף מכל מי שמבקש להיות בעל תפקיד בסניף? 
אין כוונתי רק לזירה המוכרת של חסמים טכניים, שהרי הם חשובים אך אינם נותנים מענה 
לשאלות התרבותיות שהצבנו לעיל. העיקר הוא ההחלטה כיצד אנו נתנהל ברשתות וכיצד נחנך 
לכך את שאר חברי הסניף. לא רק ב'סור מרע' אלא בעיקר ב'עשה טוב', בשימוש בונה ויעיל 

בכלים אלו למען חיזוק הצד הערכי-רוחני של קיומנו ולא חלילה דלדולו.

יכולתנו להגדיר לעצמנו את הדרך שבה נתנהל בעולם המקוון, בהקפדה שכלים מגוונים אלו 
יעצימו את הרוח ולא להפך, אינה רק חיונית בעבורנו אלא מסמנת זירה חדשה שבה אנו, חברי 

התנועה, יכולים וצריכים לשמש דוגמה אישית מאירה לחברה כולה.

מה הקשר בין הביטחון העצמי שלנו לבין השימוש ברשתות חברתיות?

כמה אנחנו משקיעים במיתוג עצמי לעומת בניית אישיות על ידי מידות טובות?

כיצד לדעתכם אפשר להוביל שימוש חיובי יותר במכשיר הקרוב ביותר אלינו?

מהם ה’נזקים’ שיוכל לגרום לנו הסמארטפון שבכיס?

שאלות
 לדיון

?
?
?
?
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פרק רביעי ח ארץ ישראל והתיישבות פרק רביעי
ארץ ישראל והתיישבות

מבוא

ארץ ישראל המובטחת:

הארץ המובטחת היא חבל ארץ שהבטיח ה' לשלושת האבות שצאצאיהם יקבלוהו 
לנחלה. ההבטחה ניתנה לראשונה לאברהם בברית בין הבתרים, חודשה לבנו יצחק 
בעת שה' ציווהו להימנע מעזיבת הארץ כאשר שרר בה רעב כבד וניתנה בשלישית 
לבנו יעקב כאשר נאלץ לעזוב את הארץ בעת שברח מעשיו אחיו, שרצה להורגו על 

גנבת הברכות.

־גבולות הארץ המובטחת הוגדרו בברית בין הבתרים: מנהר מצרים )הוא הנילוס( בד
גבולות ההבטחה  יותר של  הגדרה מפורטת  בצפון-מזרח.  נהר פרת  עד  רום-מערב, 
ְדבָּר עַד ַהנָָּהר"  ים וִּמִמּ לְִשִׁתּ י ֶאת גְּבֻלְךָ ִמיַּם סוּף וְעַד יָם ְפּ נמצאת בספר שמות: "וְַשִׁתּ

)שמות כג, לא(.

במשך הדורות דנו הפוסקים בפירוש הגבולות הללו ובמיקומם על המפה, והיו בהם 
מי שצמצמו את הגבולות ומי שהרחיבום, אך הכרעה למעשה לא נפסקה עד היום.

גוש אמונים:

גוש אמונים – תנועה חברתית דתית-לאומית שקמה אחרי מלחמת יום הכיפורים 
ובגולן,  עזה  בחבל  ושומרון,  ביהודה  הישראלית  ההתיישבות  לחידוש  לפעול  כדי 

ולחיזוק ההתיישבות בנגב ובגליל. 

התנועה קמה רשמית כחצי שנה לאחר מלחמת יום הכיפורים, בט"ו בשבט תשל"ד 
נכתב:  הציונית',  ההגשמה  לחידוש  תנועה  אמונים,  'גוש  הייסוד,  במסמך   .)1973(
"גוש אמונים קם מתוך מטרה ליצוק בשורה חדשה-ישנה בכלים ובדפוסים קיימים, 
כדי לשוב ולעורר מחדש להגשמה ציונית מליאה במעשה וברוח ]...[ תוך הכרה כי 
מקור החזון במורשת ישראל ובשורשי היהדות, ותכליתו – הגאולה השלמה לעם 

ישראל ולעולם כולו". 

בשנות ה-80 של המאה ה-20 חדלה התנועה להתקיים כגוף רשמי אך רבים מחבריה 
השתלבו במפלגות ימין שונות, כגון התחיה, המפד"ל ומולדת, והקימו ארגונים כמו 
מועצת יש"ע. מדי פעם בפעם עולות הצעות לחדש את גוש אמונים כגוף שיפעל 

נגד ויתורים ביהודה ובשומרון.
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הסכמי אוסלו:

לאש"ף  ישראל  מדינת  בין  בוושינגטון  שנחתם  מדיני  הסכם  הוא  אוסלו  הסכם 
לסיים  כדי   ,)1993 בספטמבר   13( ה'תשנ"ג  באלול  בכ"ז  פלסטין(  שחרור  )ארגון 
את הסכסוך בין ישראל לפלסטינים בדרך של פשרה טריטוריאלית. ההסכם כלל 
הכרה הדדית בין ישראל לאש”ף ועסק בהסדרי ביניים לקראת הקמת ממשל עצמי 

לפלסטינים בעזה ויריחו.

ישראל  בין  נוסף  ביניים  נחתם הסכם   )1995 )28 בספטמבר  ה'תשנ"ו  בד' בתשרי 
לפלסטינים לקראת הסדר קבע, והוא ידוע בשם 'אוסלו ב''. הסכם זה כלל העברת 
לפלסטינים  והעניק  הצדדים  בין  פעולה  ושיתוף  כלכלה  יחסי  ופיתוח  הסמכויות 
ממשל עצמי בשטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה באמצעות רשות פלסטינית נבחרת 

– המועצה הפלסטינית.

ושומרון: אזורים בשליטה פלסטינית  בהסכם נקבעו שלושה סוגי אזורים ביהודה 
 )B( ישראלית  ביטחונית  ושליטה  אזרחית פלסטינית  אזורים בשליטה   ,)A( מלאה 

.)C( ואזורים בשליטה ישראלית מלאה

הצהרת בלפור:

ויצמן  חיים  ד"ר  בריטניה  לממשלת  שהגיש  הצעה  בעקבות  באה  בלפור  הצהרת 
הדרישה  את  כללה  ויצמן  של  הצעתו  בבריטניה.  הציונית  ההנהגה  בשיתוף 
לעלות  יהודים  של  ובזכותם  ישראל  ארץ  על  היהודי  העם  בזכות  להכיר 
ישראל.  בארץ  הציונית  התנועה  למוסדות  מוכר  מעמד  להעניק  וכן   אליה 
כללה  זאת  ובכל  ויצמן,  שהגיש  ההצעה  לעומת  מצומצמת  הייתה  בלפור  הצהרת 
הציונית  בתנועה  והכרה  ישראל  בארץ  היהודים  של  הלאומיות  בשאיפות  הכרה 

כמייצגת שאיפות אלה. 

בריטניה את הצהרת  1917( פרסמה ממשלת  בנובמבר   2( בי"ז במרחשוון תרע"ח 
לנשיא  בלפור  ג'יימס  ארתור  הבריטי  החוץ  שר  ששלח  מכתב  באמצעות  בלפור 
בהצהרת  רוטשילד.  ג'יימס  הלורד  בבריטניה,  הציונית  ההסתדרות  של  הכבוד 
בין השאר: "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי  בלפור נאמר 
זו". ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה  ישראל,  היהודי בארץ   לעם 

 "לורד רוטשילד היקר, 
 בעונג רב הריני מוסר לך בשם ממשלת הוד מלכותו את הצהרת האהדה שלה 

 לשאיפות היהודיות הציוניות, שהוגשה לקבינט ואושרה על ידי:
 'ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל,

ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו. בתנאי ברור שלא ייעשה שום דבר העלול 
לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות בארץ ישראל או בזכויות ובמעמד 

 המדיני של יהודים בכל ארץ אחרת'.
 אכיר לך טובה אם תביא הכרזה זו לידיעתה של ההסתדרות הציונית.

 שלך בברכה, 
ארתור ג'יימס בלפור"
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הקו הירוק:

הקו הירוק הוא קו שביתת הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, ירדן, 
סוריה ולבנון כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 
ה'תש"ט, לאחר תום מלחמת העצמאות, והיו רלוונטיים עד פריצת 

מלחמת ששת הימים באייר ה'תשכ"ז. שמו ניתן לו מאחר שהוא צויר 
בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים.

גבולותיה של ישראל לפני ה'תשכ"ז )1967( שיקפו את פריסת הכוחות 
הישראליים והערביים בעקבות הסכמי שביתת הנשק לאחר מלחמת 

העצמאות. רשמית לא היה זה קו גבול אלא קו הפרדת הכוחות בין 
ישראל לשכנותיה. רוב חלקי הקו הירוק משמשים היום גבול מנהלי בין 
השטחים שעליהם חלה ריבונות ישראל ובין שטחים המנוהלים על ידה 

באמצעות ממשל צבאי או על פי הסכמים עם הרשות הפלסטינית.

עד היום השטחים שמעבר לקו הירוק שנויים במחלוקת מפני שגורמים 
בפוליטיקה ובעולם מגדירים אותם שטחים כבושים.

חומה ומגדל:

חומה ומגדל – כינוי לסדרת מבצעי הקמה של יישובים חקלאיים יהודיים 
מבוצרים בארץ ישראל בימי מאורעות תרצ"ו–תרצ"ט ומעט לאחריהם. 
מבצעים אלו באו בתגובה לפרעות שעשו הערבים ביהודים שהתגוררו 

בארץ ישראל, ונועדו לקבוע עובדות בשטח כדי להגדיל את שטחי 
ההתיישבות העברית ולהרחיב את גבולות מדינת ישראל העתידית.

היישובים הוקמו במהירות, לרוב במהלך לילה ויום אחד, וכל חומרי הגלם 
הוכנו מראש. בליל ההקמה הוקם מגדל וסביבו הוצבה גדר כבסיס ליישוב 

עתידי, ומכאן מקור השם.

יישוב חומה ומגדל בעמק יזרעאל, צילום אווירי ה'תרח"צ
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יהודה, שומרון וחבל עזה:

יהודה ושומרון וחבל עזה )יש"ע( – הכינוי הרשמי שנתנה מדינת ישראל 
לשטחים שהיו חלק מהמנדט הבריטי עד להקמת המדינה, נכבשו בידי 

ירדן ומצרים במהלך מלחמת העצמאות ואחר כך נכבשו בידי צה"ל 
במהלך מלחמת ששת הימים, למעט מזרח ירושלים, שהוחל עליה החוק 
הישראלי. שם זה מכליל שני אזורים נפרדים גאוגרפית: יהודה ושומרון 

הסמוכים במזרח הארץ לעומת רצועת עזה במערבה.

החל משנת ה'תשכ"ז )1967( הוחל על השטחים ממשל צבאי, ובשנת 
ה'תשמ"א הוא הוחלף במנהל האזרחי. במסגרת הסכמי אוסלו חולקו 

השטחים לשלוש קטגוריות )שטחי A, B, C( בהתאם לשליטה האזרחית 
והביטחונית בהם.

המעמד המשפטי והבין-לאומי של השטחים שנוי במחלוקת. ברוב 
מדינות העולם מתייחסים אל שטחי יהודה ושומרון כאל שטח פלסטיני 

כבוש, אך ממשלת ישראל רואה בהם שטחים הנתונים במצב של תפיסה 
לוחמתית, ועמדה זו התקבלה גם בבג"ץ.

כ"ט בנובמבר:

בט"ז בכסלו ה'תש"ח התקבלה החלטה באו"ם בנוגע למצב בארץ ישראל. 
בהחלטה נקבע שבארץ ישראל תוקמנה שתי מדינות: מדינה יהודית 

ומדינה ערבית. ירושלים תהיה עיר בשליטה בין-לאומית והשלטון הבריטי 
בארץ יסתיים. 

החלטה זו נתקבלה ברוב של 33 מדינות. 13 מדינות התנגדו להחלטה 
ו-10 מדינות נמנעו.

ההצעה לחלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות, יהודית וערבית, הייתה תוצאת 
 – ישראל  ארץ  לענייני  האו"ם  של  המיוחדת  הוועדה   – אונסקו"פ  ועדת 
שמינתה עצרת האו"מ באייר ה'תש"ז כדי לבדוק את המצב בארץ ישראל, 

שהייתה תחת שלטון המנדט הבריטי, ולהציע פתרונות אפשריים. 

שתי מדינות לשני עמים:

־פתרון 'שתי מדינות' הוא מונח כולל למגוון הצעות לפתרון הסכסוך היש
־ראלי-פלסטיני שבסופו תוקם מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. המ

דינה הפלסטינית תעניק לתושביה אזרחות ולפליטים הפלסטינים בפזורה 
־תעמוד הזכות להגר לשטחה. חלק מההצעות במסגרת פתרון שתי המדי
־נות אף מכיר בזכות השיבה, שבמסגרתו תותר אף הגירת פליטים פלסטי

נים לתוך תחומי מדינת ישראל. לערביי ישראל תינתן אפשרות להישאר 
בישראל או להגר למדינה הפלסטינית החדשה ולקבל את אזרחותה.

A
C
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פילוח אוכלוסין של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2016

האוכלוסיה היהודית
74.7% מכלל האוכלוסיה
)כ- 6.484 מליון תושבים(

האוכלוסיה הערבית
20.8% מכלל האוכלוסיה
)כ- 1.808 מליון תושבים(

אוכלוסיית האחרים*
4.5% מכלל האוכלוסיה.
)כ- 388 אלף תושבים(

* נוצרים לא ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת 
לפי הרישום במרשם האוכלוסין
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לימוד

"חבת ארצנו הקדושה היא יסודה של תורה, שהיא מביאה 
את כלל עם ד' וכלל העולם כולו להשלמתם ומי שיש לו יותר 
אהבה לארץ ויותר השתדלות בענין ישוב אה"ק הוא מוקדם 
הארץ  חבת  ובאשר  השלמות.  אל  יותר  קרוב  והוא  לברכה 
מחולקת היא לפי מעלה האנשים והכרתם, כי יש שמחבב 
ארה"ק בשביל סגולותיה היקרות וצמא מאד לרצות אבניה 
ובשביל  בארץ  התלויות  המצוות  לקיים  כדי  עפרה  ולחונן 
האדם  וכלל  ישראל  לכלל  בה  הנמצא  העליונה  התכלית 
במעלתם הרוחנית, ויש מי שמחבב ארה"ק ומשתדל בישיבה 
ובדירתה בשביל שמכיר בה התכלית של המנוחה החומרית 
לכלל ישראל שהוא ג"כ דבר טוב ונשגב, ובכל זאת לא בא 
העליונה  התכלית  יעוד  שמכיר  למי  הראשונה  המעלה  עד 
לפרי  הברכות  קירוב  בפסוק  רמוז  ע"כ  הארץ.  שבאהבת 
הארץ בשתי מערכות. חמשה מינים נגד ההשתוקקות לארץ 
תורה  חומשי  חמשה  נגד  מכוונים  המעולה,  העליון  באופן 
יסוד ההשלמה הישראלית וממנה נמשכת ההשלמה  שהם 
האנושית. וכל המוקדם בה וקרוב יותר לארץ מוקדם לברכה, 
כלל  של  הטבעית  בהשלמה  המכירים  נגד  השני  והחלק 
ישראל בארץ בהשלמתם הרוחנית הטבעית כראוי לכל עם 
גדול וחכם וברוח ובחומר, זית-שמן ודבש ולמדנו מכאן כמה 
גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק לישב ארה"ק אפילו 
לשם התכלית החמרית של הכלל, כי אצל הכלל יהפך תמיד 
כל ענין גשמי לרוחני. והתכלית העליונה בוא תבוא ע"י חבור 
אפילו  לארה"ק  יתירה  קורבה  לו  שיש  מי  ע"כ  ד'.  עם  עם 
לברכה  ולהקדימו  ולאמצו  לחזקו  לנו  יש  הנמוכה  במדרגה 
ממי שמתאחר ומתרחק, אעפ"י שבתוך הלב יהיה המתרחק 
בעל מדרגה יותר עליונה מ"מ ישוב הארץ וחבתה בפועל הוא 
למלכות,  שזכה  עמרי  על  חכז"ל  שאמרו  וכמו  נשגב.  דבר 
ודאי  כונתו  בשביל שהוסיף עיר אחת בא"י אעפ"י שהיתה 
החומרית  כמות  את  לחזק  שצריך  למוד  לנו  ויש  חומרית. 
הרוחנית".  להכמות  חיזוק  ג"כ  יבוא  ומזה  האומה  כלל  של 

)הראי"ה, מתוך ספר ארץ חפץ – אמרות על הארץ ובנינה(

שאלות לדיון:

איזה סוגי אהבה לארץ הרב מתאר ב'חזון הגאולה'?

נסו לחשוב מה הקשר שלכם לארץ ישראל, במה 
מתבטאת אהבתכם אליה?

אילו מעלות ניכרות יש ביישוב הארץ שאינו במטרה 
רוחנית עליונה?

לימוד

הסבר

התורה.  יסוד  היא  ישראל  ארץ  אהבת 
ארץ ישראל מביאה את עם ישראל ואת 
לו אהבה  ומי שיש  לייעוד,  כולו  העולם 
והשתדלות רבה לבניין ארץ ישראל יש 

לו ברכה מיוחדת. 
כדי  ישראל  ארץ  את  שאוהבים  מי  יש 
בארץ  התלויות  המצוות  את  בה  לממש 
האומה  מטרת  את  להגשים  ובשביל 

והאדם מהרוח אל המציאות. 
מאחר  ישראל  ארץ  את  שאוהב  מי  יש 
הפיזי  המנוחה  מקום  שזהו  מבין  שהוא 

שלנו כעם. 
כשהתורה מספרת על המעלה של ארץ 
פסוקים  בשני  מתחילה  היא  ישראל 
נוסף  כך  ואחר  ושעורה...”  חיטה  “ארץ 
 . ודבש”  שמן  זית  “ארץ  פסוק:  עוד 
מינים  חמישה  יש  הראשון  בפסוק 
התורה,  חומשי  חמשת  את  המסמלים 
המבטאים את תשוקת הרוצים בהתגלות 
בארץ  התלויות  מצוות  של  הקדושה 
ובהבאת האומה והאנושות כולה לאושר 

האמיתי. 

מסמל  מינים,  שני  שבו  השני,  הפסוק 
את מי שרוצים שנגיע לארצנו בהשלמת 
הרוח  את  מסמל  השמן  והחומר:  הרוח 

והדבש את החומר. 
למדנו מכאן את המדרגה של מי 

שמשתוקק לחיות בארץ ישראל אפילו 
לשם מטרה חומרית, כי כל דבר שבפרט 

יכול להיות גשמי, כשהוא עובר לצורך 
כללי הוא הופך מגשמי לרוחני. 

ישראל  לארץ  קרבה  לו  שיש  מי  לכן 
ולאמצו  לחזקו  ראוי  הארץ  את  ומיישב 
שחיזוק  לנו,  יש  נוסף  ולימוד  ולברכו, 
החומריות של כלל ישראל מביא לחיזוק 

הכמות הרוחנית שלנו.
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פרק רביעי ח ארץ ישראל והתיישבות

 יישוב וחשוב
אליישיב רייכנר

והרגו  בנגב  עקרבים  מעלה  בכביש  אגד  של  אוטובוס  על  מחבלים  ירו  תשי"ד  ב'  באדר  בי"ב 
11 נוסעים שהיו בדרכם חזרה מאילת. חודש לאחר מכן התקיים כינוס של חניכי בני עקיבא 
במקווה ישראל. חבר ההנהלה הארצית הרב חיים דרוקמן, שהיה אז בחור צעיר בן 21 ועדיין 

־לא היה רב, דיבר עם החניכים הצעירים על דרכה של התנועה ואמר שתפקידו המרכזי של הנו
ער במדינה הוא התיישבות חלוצית. הוא הזכיר לחניכים את הפיגוע שאירע במעלה עקרבים 
זעקה  אין מקרה מעלה עקרבים משמש  "האם  והביא אותו כהוכחה לחשיבות ההתיישבות. 
גדולה לנוער המדינה שילך לנגב ולכל המקומות השוממים בארצנו, אשר לצערנו עדיין מרובים, 

ליישבם ולהפריחם?". 

מאז חלפו יותר משישים שנה. בנגב וגם בגליל גרים היום הרבה בוגרים של תנועת בני עקיבא, 
אבל עדיין לא מספיק. בערד למשל 150 תלמידים בלבד לומדים בבית הספר הממ"ד 'טללים', 
תושבים.  אלף   25 בה  שחיים  חשובה  בעיר  היסודי  הממלכתי-דתי  החינוך  כל  מסתכם  ובכך 
בגליל עזבו את נצרת עילית בעשור האחרון כעשרת אלפים תושבים. כרבע מיליון תושבים 
ערבים מקיפים את העיר היהודית, שמתגוררים בה כ-50 אלף איש. בגרעינים הדתיים-לאומיים 

של העיר יש בסך הכול כ-110 משפחות.

הציבור הדתי-לאומי מעדיף להתרכז במרכז הארץ. בשתי האולפנות של באר שבע, בירת הנגב, 
יש ביחד כ-150 בנות בשכבה אחת. בפתח תקווה לעומת זאת יש בשכבת גיל אחת 420 בנות, 

ובגוש עציון קרוב ל-300. 

של  משטחה  אחוזים   60 ששיעורו  בנגב,  מתגוררים  ישראל  מתושבי  אחוזים  מעשרה  פחות 
מדינת ישראל. בגליל היהודים הם מיעוט. הציבור הדתי-לאומי, שהניף את הדגל החשוב של 
ההתיישבות ביהודה ושומרון, אינו נוכח מספיק בחזית ההתיישבות בפריפריה. תגידו, הרי יש 

־גרעינים תורניים בכל עיר ועיר, בצפון ובדרום. זה נכון, אבל במספרים מדובר במיעוט שבמי
עוט. הציונות הדתית מונה כ700 אלף איש. קרוב ל-150 אלף מהם מתגוררים ביהודה ושומרון, 
והשאר מתגוררים בעיקר בירושלים, בפתח תקווה, בגבעת שמואל ובערים אחרות בגוש דן. כל 
מפעל הגרעינים החברתיים מסתכם ב-15 עד 20 אלף איש בלבד. הציבור הדתי-לאומי אוהב 

־לנופף בהתיישבות החברתית שלו, אבל רק שלושה אחוזים מהדתיים הלאומיים שותפים בה
תיישבות הזאת. בזמן שבערד ובנצרת עילית ימשיכו להתרגש מכל תוספת של משפחה דתית, 

כל שכונה חדשה שתוקם בפתח תקווה או בגוש עציון תאוכלס במהירות במאות משפחות.

גם  להצטרף  אפשר  גרעינים.  במסגרת  רק  להיות  אמורה  אינה  ובגליל  בנגב  ההתיישבות 
ליישובים הקהילתיים החדשים והוותיקים או פשוט להתיישב כפרטים באחת הערים הגדולות 

ולחיות בהן כתושבים מעורבים חברתית. 

מאמרים
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את  גם  לחזק  חשוב  עדיין  מתאים;  זה  אחד  לכל  ולא  בפריפריה  להתגורר  יכול  אחד  כל  לא 
ההתיישבות ביהודה ושומרון, ובכלל, אפשר להיות משמעותיים ותורמים בכל מקום שגרים 
בו. השאלה החשובה היא אם כשאנחנו בוחרים מקום מגורים אנחנו חושבים לא רק היכן 
יהיה לנו נחמד ונעים וטוב לגור אלא גם היכן חשוב לגור. יש מקומות שחשוב לגור בהם 
מבחינה ביטחונית, יש מקומות שחשוב לגור בהם מבחינה לאומית ויש מקומות שחשוב לגור 
בהם מבחינה חברתית. יש בני אדם שמתאימים יותר לאתגרים לאומיים ויש מי שמתאימים 
יותר לאתגרים חברתיים. יש די אתגרים לכולם ויש די אנשים בשביל כל האתגרים. הבעיה היא 
שיותר מדי אנשים, בבואם לבחור את מקום מגוריהם אינם מכניסים למכלול השיקולים 

שלהם, לצד מילים כמו 'טוב', 'נעים' ו'כיף', גם את המילה 'חשוב'. 

האם בבחירת מקום מגורים אנחנו לוקחים בחשבון את חשיבות ההתיישבות?

מה הערך בדורנו של התיישבות בכל חלקי הארץ? האם יש אזור שהיום חשוב יותר מאזור אחר?

מה החשיבות לגור במקום בו אנחנו גרים? האם הייתה מחשבה על זה לפני שנבחר מקום מגורינו?

שאלות
 לדיון

?
?
?
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 ארץ ישראל – מגדירים יעדים 
גלעד לואיס

'מובילים בדרך תורה ועבודה', מכיוון שמי שיבדוק את  ביקשנו לקרוא לנושא שנת הוועידה 
הציונות הדתית מראשית דרכה ועד ימינו יראה שכמעט תמיד אנחנו נמצאים בעמדת המגיבים 
ולא בעמדת היוזמים. הדתיים נותנים מענה לבעיות שנוצרו ואינם מציעים לחדש את השלב 
הבא. זה קרה בסוגיית ההשכלה ונמשך בתנועה הציונית בהתיישבות ובתחום הצבאי, וזה קורה 
'מובילים', דוחפים קדימה.  גם כיום בתחום התרבותי והחברתי. לכן יש כאן אמירה חשובה: 
פעם טענו כלפינו שאנחנו, אנשי הציונות הדתית, הם הטרמפיסט שיושב במושב האחורי של 
העגלה הציונית. מאז עשינו צעד גדול ועברנו לכיסא הנהג, אחזנו במושכות וגילינו שיש לנו 
מה לתרום בתחומים שסללו לנו קודמינו, אולם עכשיו אנו נדרשים לשלב הבא: להגדיר את 
יעד הנסיעה ולא לנהוג רק לפי ההוראות של מי שיושב לצידנו, לסלול כבישים ונתיבים חדשים 

ולפרוץ דרכים שעדיין לא דרכו בהם לפנים. זו הובלה, הובלה בדרך תורה ועבודה.

חז"ל,  דברי  פי  ועל  הישראלית,  בחברה  שליליות  מהפכות  נעשו  כיצד  אירועים  משני  נדגים 
מאמינים  אנחנו  שאם  נבין  מאות,  חמש  פי  פורענות  ממידת  טובה  מידה  שגדולה  שקבעו 

שיכולים לקלקל, נאמין שיכולים גם לתקן.

בתחום הפוליטי-ביטחוני: היציאה החד-צדדית מלבנון. ב-1997, בעקבות אסון המסוקים ואחרי 
את  לחיילים  אימהות  שלוש  עוד  עם  דור  בן  רחל  הקימה  לבנון  במלחמת  הרוגים  של  שנים 
לשיח  העלו  הן  דרכים  ושאר  עצומות  על  החתמה  הפגנות,  ידי  ועל  אימהות',  'ארבע  הארגון 
הציבורי את שאלת הישארות צה"ל בלבנון. בשנת 2000, כשצה"ל יצא מרצועת הביטחון, הכול 
ידעו לומר שלאימהות ההן היה תפקיד חשוב בתהליך זה; ואם אתה מאמין שיכולים לקלקל, 

תאמין שיכולים לתקן!

בתחום החברתי-דתי: היחס לקהילה הלהט"בית. עד לפני שנים לא רבות מי שהיה יוצא מהארון 
ומשתף בנטייתו המינית נחשב חולה, סוטה, מסכן ומנודה, צה"ל לא היה מגייס אותו ונטייתו 
הייתה בושה גדולה למשפחה שלו. בתוך זמן קצר המצב התהפך עד כדי כך שמי שיעז לצאת 
כנגד הלהט"בים ולטעון שחד-מיניות כרוכה באיסור תורה וכי משפחה נורמלית בנויה על אב 
ולעיתים למי שעובר על  גזען  ייחשב חשוך,  ואם )שכינה שביניהם כבר מזמן הס מלהזכיר( 
החוק. שינוי דרמטי זה נוצר על ידי יצירת שיח ציבורי-תקשורתי מסיבי שיש הרבה מה לדון 

ולהעמיק בו, אך אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.

תאמין שיכולים לתקן

בתחום הפוליטי: ריבונות על ארץ ישראל. הגיע הזמן לומר זאת בקול רם ובשפה ברורה: חזרנו 
הביתה, ולא כאורחים. ארץ ישראל שלנו, ואנו רואים בחלקי יהודה, שומרון והגולן חלק בלתי 
נפרד ממדינת ישראל. אין פה אזרחים סוג ב' ואין חוקים שונים על המתיישבים. העם בשל 
לשמוע את הדברים האלה, ותפקידינו ליצור את השיח הציבורי. שנת ה-70 לעצמאותנו ו-50 
השנים לחזרה לחלקי המולדת ממלחמת ששת הימים מזמנות לנו הזדמנות להוביל את העם 

בדרך תורה ועבודה ביחס לארץ ישראל. 
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בתחום האמוני-דתי: מעמד הר הבית. כיום הקשר להר הבית נתפס כרעיון הזוי ומפחיד ששייך 
רק לקיצוניים, לפנאטים, למשיחיים ושאר מחמאות מהזן הזה. אפשר וצריך ליצור חיבור ושיח 
שמחזיר את הר הבית ללב האומה, לכיסופי כל הדורות, לפסגת השאיפה הלאומית. עין לציון 
צופייה בארץ ציון וירושלים. יש להחזיר את הגעגועים, להדליק את הנשמה היהודית מחדש, 
לנער אבק של שנות אלפיים כדי שהציבור הישראלי יבקש בלי בושה ובלי רגשי אשמה את 
הזכות היהודית הישראלית על מקום מקדשנו. הגיע הזמן למצוא שוב את הפך הקטן בחותמו 

של כהן גדול שנשאר בטהרתו ולא נטמא בידי זרים.

מרש"י הראשון על התורה למדנו: "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים": כדי שאחרים 
ישמעו אותנו קודם כול צריך שהדברים יהיו בוערים אצל בני עמנו. ברגע שאנחנו נאמין בהם 
הדברים יחלחלו ויעברו הלאה. "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכוח קולך מבשרת 
ירושלים": הנביא מבקש מאיתנו להרים את קולנו ולהשמיע את דבר ה' לא רק בבתי המדרש 

ובסניפים שלנו אלא ברשות הרבים של החברה הישראלית. 

שאלות
 לדיון

האם אנחנו, כציונות דתית, חוששים/ 'מתביישים'  להוביל בדרך תורה ועבודה במרחב הציבורי? למה? 

האם אנחנו באמת מאמינים בערכי התורה ועבודה או שמא ערכים מהשקפות אחרות מצליחים לבלבל אותנו?

 הסתכלו סביבכם על ההתיישבות הגדלה ביהודה ושומרון- האם הגיע הזמן להגיד בצורה חד משמעית. 
הגיע זמן ריבונות! מה המחירים של זה? 

מה תפקידנו כלפי הר הבית? האם מי שרוצה 'מקדש' הוא הזוי? איך יוצרים חיבור עמוק להר הבית 'כלב האומה'?

?
?
?

?
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 הרוח האחר"ת של בני עקיבא
נעם ארנון 

רב  בעניין  משמעותית  החלטה  הצעת  עומדת  התנועה  הנהגת  בפני  העומדות  ההחלטות  בין 
ארץ  שאלת  רבות:  שנים  כבר  בו  עוסקים  והעולם  שהמדינה  לנושא  כוונתי  בדורנו.  חשיבות 

ישראל. 
לפני שאכנס לדיון לגופו אציב שאלה מקדימה: האם לבני עקיבא יש דעה בעניין עתיד ארץ 
נושא  מוגדר  יהיו שיטענו שמעצם מהותו העניין  זה אכן מורכבת.  בעניין  ישראל? ההחלטה 
מדיני או אפילו 'פוליטי', ולכן אנו כתנועת נוער איננו אמורים לעסוק בו. כמו כן אפשר לטעון 
שאימוץ דעה מסוימת בעניין זה עלול לגרום לפילוג בתנועה בין בעלי השקפות שונות; ואף 
אחרות  תנועות  עם  וקשרינו  שבמגעינו  ברור  הרי  רחב,  המשותף  המכנה  התנועה  בתוך  אם 
המחלוקת הפוליטית עלולה ליצור חיץ עמוק שלא יאפשר לנו ליצור שיתופי פעולה בכל מיני 

עניינים שבהם השתדלנו לקדם תהליכי אחדות ושיתוף בחברה הישראלית.
אלו טענות שאין לזלזל בהן או להתעלם מהן, ואף על פי כן אבקש לטעון כי בעניין חשוב כמו 
עיצוב דרכנו בשאלה המרכזית הנוגעת למקומו של עם ישראל בארץ ישראל ולמקומה של 
ארץ ישראל בעתידה של מדינת ישראל איננו יכולים שלא להחליט. אומנם, כפי שנראה להלן, 
עיקרה של ההצעה שתעלה כאן אינו החלטה מדינית או פוליטית אלא החלטה ערכית, חינוכית 

ועקרונית שאמורה להתוות כיוון רעיוני לדרכה של התנועה על שלוחותיה. 
עלינו להחליט ולעצב את דרכנו וכמובן לפעול להנחלתה ולקבלתה בחיי העם היהודי והחברה 
הישראלית. יתר על כן, גם מחדל הוא מסר: בהימנעות מהחלטה יש גם מסר של התחמקות 
ולאומית.  תורנית  חינוכית,  ערכית,  מבחינה  מרכזית  שחשיבותו  בעניין  מאחריות  ובריחה 
כי  בה,  דרך שאנו מאמינים  לנו  אין  כי  מחיר של הקרנת התחושה  מחיר:  יש  זו  להתחמקות 
איננו בטוחים בדרכנו ואיננו מאמינים בה או לפחות איננו די בטוחים בהיתכנותה ובנכונותה 

המוחלטת והנצחית.
מכיוון שאנו תנועת נוער ולא מפלגה פוליטית או תנועה מדינית איננו נדרשים לקבל החלטה 
מדינית, פוליטית או משפטית אלא לקרוא קריאת כיוון ולהציב דרך רעיונית שתבטא את מכלול 
הערכים המעצבים את דרכה של התנועה, המאמינה בקדושת ארץ ישראל ובמרכזיותה בחיי 
האומה ודוגלת בקבלת אחריות לאומית בשאלות הכלל. גם אם יימצאו בעלי דעות והשקפות 
שונות נכבד אותם ונמשיך לאהוב כל אחד מישראל, ועם זאת נתווה את דרכנו באמונה וללא 
דרך התורה הגואלת במעלה תהליך  ישראל בחיבור עם  כדי לבסס את עתידו של עם  מורא 

התחייה.

ההצעה המובאת כאן שואבת השראה מהפסוק המציין את רוחו של כלב בן יפונה, את גבורתו 
נון עמד במבחן הנאמנות לארץ ישראל בשעה של אתגר  בן  יהושע  נאמנותו, אשר עם  ואת 
היסטורי המזכיר מכמה וכמה בחינות את האתגר של דורנו. למשמע טענות של "ארץ אוכלת 
'בעיה דמוגרפית' של כנענים, עמלקים, ענקים ואנשי מידות, עמד יהושע  יושביה" ומצג של 
ואיתו כלב, שהצהיר את הצהרת האמונה והעוז המהדהדת עד היום: "עלה נעלה וירשנו אותה, 
כי יכול נוכל לה!". בשכר נאמנותו זו זכה כלב לבשורה הייחודית: "ועבדי כלב עקב היתה רוח 
אחרת עמו וימלא אחרי, והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה". כזכור, כלב 
קיבל לנחלה את חברון, עיר האבות ובירת יהודה, והיה לשופט הראשון של עם ישראל בסדרת 

מעשי גבורה ומנהיגות ייחודית.
בדורנו,  כלב  של  דרכו  לממשיכי  וסימן  אות  גם  לשמש  עשוי  אחרת"  "רוח  המילים  צירוף 
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המאמינים כמוהו בחיוניותה של ארץ ישראל וגם ביכולתו של עם ישראל למלא בה את מצוותו 
ואת ייעודו ההיסטורי. 

המילה "אחר"ת" כוללת בראשי תיבות בסיס לשלושה עקרונות העומדים בבסיס ההצעה ויתוו 
את דרכנו: אחריות, ריבונות, תושבות.

וכעת לפירוט הדברים: 

בה"  וישבתם  אותה  "וירשתם  הציווי  את  כשקיבלנו  כי  ומאמינים  יודעים  אנו   – אחריות 
ומשהובטחה הארץ לאבותינו והונחלה להם ולנו, הוטמעה בנו גם המשימה וגם היכולת לקבל 
עלינו את האחריות הממשית לארץ. צו התורה וצו ההיסטוריה מגדירים לנו בבירור: האחריות 
יכולים  שאיננו  כמו  זו  מאחריות  להשתחרר  יכולים  ואיננו  רוצים  איננו  עלינו.  היא  לארץ 

להשתחרר מאחריות לעצם קיומו של העם, לביטחונו ולחייו. 
כי  מלאה  ובידיעה  באמונה  במשימה  ועמידה  נכונות  בגרות,  פירושה  אחריות  מעשי  באופן 
אנו מסוגלים לעמוד בה; בדיוק כדברי כלב: "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה". איננו 
יכולים ואיננו רשאים להעביר את האחריות לארצנו לכל גורם אחר. האחריות לארץ, על כל 
חלקיה, היא עלינו. אחריות כוללת את כל הממדים, כפי שיפורט להלן, כולל כמובן גם לכל 
תושביה ולכל רובדי חייהם. אחריות כוללת את כל ההיבטים המעשיים, הלאומיים, הפיזיים, 
כי אכן רק עם  גם הניסיון מוכיח לעינינו  וכל מה שמשתמע מהם;  האקולוגיים, הביטחוניים 
ישראל ניחן ביכולות לנהל את הארץ באופן נכון ולא להפקירה לסכנות ביטחוניות או להרס 
הסביבה; רק עם ישראל, כאשר יאמץ תפיסה ערכית נכונה, יהיה מסוגל ומחויב גם לשמירת 
הארץ, נופיה, אתריה ההיסטוריים והארכאולוגיים ועוד ועוד. מכלול זה נובע מהנדבך הראשון 

מהשלושה: העיקרון 'אחריות'.
בשיח  יותר  ונפוץ  מקובל  מובן,  ונעשה  הולך  זה  עניין  הריבונות.  מגיעה  האחריות  בעקבות 
הציבורי בשנים האחרונות )פרי מאמציהן של נשות החיל 'נשים בירוק'(. מה שנראה כשאיפה 
הזויה ובלתי אפשרית הולך כיום וכובש אט-אט את מוקדי החשיבה המדינית בחוגים רחבים 
והולכים. אומנם נכון שנראה שהדרך למימוש רעיון זה אינה קצרה, אך אנו עוסקים כאן לא 
במצע מדיני של מפלגה אלא בהתוויית דרכה הערכית של תנועת נוער הנושאת ברמה את דגל 
החינוך לערכים – ערכים שבעיקרון מוצבים ומוגדרים על ידי תורת חיים שלאורה אנו הולכים 

ובה אנו מאמינים. 
התורה, המציבה לנו את היעד "עלה רש!", מכוונת אותנו למימוש היעד "וירשתם אותה וישבתם 
בה". ירושה היא ריבונות, והיא נובעת מהעיקרון הקודם – עקרון האחריות. נחזור ונדגיש כי 
אנו עוסקים בעקרונות ערכיים וחינוכיים הנובעים מצו התורה; אופן המימוש הפוליטי והמדיני, 
כאשר יגיע זמנו, יותווה על ידי מנהיגים בתחומים אלו. מכל מקום, רק ריבונות יהודית על הארץ 
כולה היא ביטוי לצו התורה המופיע גם בהמנון התנועה: "מולדת זו ארץ אבות ארצנו הקדושה, 
מידי אביר יעקב לנו מורשה". לנו מורשה, לנו ירושה, ושאיפתנו היא החלת ריבונות מלאה על 

הארץ על כל חלקיה. 
זוהי  תושבות.  במשוואה:  השלישי  השלב  את  תציב  המוצעת  הערכים  במערכת  תי"ו  האות 
התוצאה הטבעית של שני העקרונות הקודמים, האחריות והריבונות. אנו מודעים היטב לעובדה 
תחומי  שאר  כל  כמו  להם –  האחריות  אשר  תושבים,  אנשים,  יש  ישראל  ארץ  בשטחי  כי 
באשליה  לחיות  או  מהם  להתעלם  יכולים  ואיננו  רוצים  איננו  עלינו.  היא  לארץ –  האחריות 
דמיונית של פתרון המוני ומיידי שיעלים אותם. כמובן, איננו עוסקים כאן בסוגיה הביטחונית 
הקשורה להימצאותם של אנשי טרור, מחבלים או תומכיהם, סייעניהם ומעודדיהם. הם יטופלו 
כמובן בידי מערכת הביטחון. אנו עוסקים כאן בשאלה העקרונית של הימצאות ציבור גדול של 

אנשים )לא יהודים( בשטחי ארצנו. 
יחיו  רוצים או מוכנים שהם  וציונית? האם אנו  יהודית  זו כתנועה ערכית,  מה דעתנו בסוגיה 
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פרק רביעי ח ארץ ישראל והתיישבות

בשלטון זר או בריבונות זרה בתוך ארצנו? אני מציע לענות על כך תשובה ברורה: איננו מוכנים, 
ולכן דומה שההגדרה הנכונה ביותר לעת הזאת היא 'תושבות'. לא מדובר באזרחות )בשלב זה( 
וגם לא בהעברה כפויה אלא בתושבות המעניקה לנושאיה זכויות אדם, זכות לחיים שלווים, 
זכות לבריאות, לחינוך, לתעסוקה וכו' )ושוב, כמובן, לא מדובר במחבלים או בתומכיהם; כמו כן 

לא מדובר במי שימצאו את מקומם בארצות אחרות(. 
אזרחים  והלא  יהודים  הלא  לתושבים  ביותר  והערכית  המוסרית  ההגדרה  זו  דעתי,  לעניות 
'גר תושב' )ללא כוונה להיכנס  הנמצאים בארצנו, והיא הדומה ביותר להגדרה ההלכתית של 
ההגדרה  גדולים(.  רבנים  בין  במחלוקת  הנתונה  הלכתית  בשאלה  מדוקדק  הלכתי  לדיון  כאן 
הזאת תעניק לבני האדם )הראויים לכך( זכויות אדם ותנאים אנושיים בארץ ישראל, הנתונה 
לאחריותנו ולריבונותנו. היא משלימה את הצלע השלישית ביעדים שאנו כתנועה רוצים להציב 
לנגדנו בשאיפה לממש באמצעותם את התייחסותנו הערכית לארץ ישראל, נחלת אבותינו מאז 

ולתמיד.
עקרונות אלו מוצעים לדיון כהצעת החלטה במסגרות השונות של התנועה, המליאה והוועידה, 

ובהמשך כיעד להתוויית דרכנו באחד התחומים המרכזיים בחיי עמנו וארצנו בדור זה.

שאלות
 לדיון

הסבירו לעצמכם את שלושת ההגדרות של נעם ארנון לאחריות, ריבונות והתיישבות.

באילו תחומי אחריות על ארץ ישראל אנו יכולים להיות שותפים?

כיצד אנחנו מפרשים את המושג 'ריבונות'? האם הגיע זמן לריבונות בכל מרחבי הארץ?

מהו טיב היחסים של עם ישראל עם תושבים מעמים אחרים היושבים בארצו? האם נרצה לחולל שינוי 
ביחסים אלו?

?
?
?
?
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סה"כ עולים - 11500
ת.עליה - 30.6.2017 - 01.01.2017

התפלגות לפי ארצות מוצא

7,353
63.94%

1,052
9.15%

645
5.61%

888
7.72%

1,211
10.53%

178
1.55%

173
1.50%

בריה"מ 
לשעבר

אתיופיה

צרפת

בריטניה
ארה"ב
+ קנדה

אחר

עליות מעודכן ל1/7/17 מתוך אתר משרד העליה והקליטה

2008 2011 20142009 2012 20152010 2013 2016 2017

 10,000
מספר העולים

 20,000
מספר העולים

 30,000
מספר העולים

סה"כ עולים - 11500
ת.עליה - 30.6.2017 - 01.01.2017

התפלגות לפי ארצות מוצא

7,353
63.94%

888
7.72%

1,211
10.53%

178
1.55%

173
1.50%

בריה"מ 
לשעבר

אתיופיה

צרפת

בריטניה
ארה"ב
+ קנדה

אחר

14.76%

נתוני עלייה לשנת 2017 : 

כמות יונימאיאפרילמרץפברוארינוארארץ
עולים סה"כ

665763588894426בילורוסיה

3494385902527345932956אוקראינה

5396236695136085943546רוסיה

281951192927173בריטניה

2272031971811522511211צרפת

131722112413100קנדה

99136135130134154788ארה"ב

886068603733346ברזיל

41154124274152ארגנטינה

40000174178אתיופיה

445019131313152דרא"פ

3520169199108אוסטרליה

253024224840189תורכיה

ארצות נוספות שמכל 
אחת עלות מתחת 

ל100 עולים
2132422211891221881175

 עליה ב10 שנים האחרונות

1697

11,500
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מאמרי הראי"ה "שופרות"-

מהו לאמיתו של דבר שופר של גאולה? 
להתעוררות  מתכוונים  אנו  משיח"  של  "שופר  בשם 

ולדחיפה הגורמת לתחיתו ולגאולתו של עם ישראל. 
התעוררות זו היא התקיעה המקבצת את האובדים והנדחים 
בישראל  היתה  היה  בירושלים.  הקודש  להר  והמביאתם 
בזמנים שונים וישנה גם כיום בחלקים וביחידים מישראל 
בה'  החזקה  באמונה  בקדושה  שמקורם  ורצון  התעוררות 
את  לקיים  וברצון  ותעודתו,  ישראל  בקדושת  ובתורה, 
רצון ה' שהיא גאולת ישראל השלמה. זהו השופר הגדול 
רצון עם להגאל מתוך הרצון הנעלה למלא את  והמעולה 
תעודתו הגדולה שאינה נתנת להתמלא בהיותו גולה ועלוב. 
הגדולה  ההתלהבות  אין  נחלש,  הקדוש  שהרצון  ויש 
הטבע  לפחות  נשאר  אבל  שבקדושה.  עליונים  לרעיונות 

האנושי הבריא, שגם הוא מקורו בקדושה. 
באומה  פשוט  טבעי  רצון  מחולל  זה  בריא  אנושי  וטבע 
להקים את שלטונה בארצה, לקום ולהשתחרר, לחיות חיי 

חופש פשוטים ככל העמים. 
זהו השופר  לאומית טבעית,  זה מתוך הרגשה  רצון טבעי 
כשר,  שופר  הוא  אף  מקום.  בכל  המצוי  הרגיל,  הבינוני 

אעפ"י שמצוה בראשון יותר מאשר בו. 
"בדיעבד כל השופרות כשרים". 

היא  ואף  בשופר של משיח  דרגה שלישית  גם  יש  אולם 
פסול,  קטן,  שופר  השנה:  ראש  של  לשופר  מקבילה 

שתוקעים בו בהכרח, אם אין שופר כשר בנמצא. 
אם אפסה התלהבות הקודש ורצון הגאולה הנעלה הנובע 
ורצון  וטבעית  לאומית  אנושית  הרגשה  גם  ואם  ממנה, 
של חיי לאום בכבוד גם הם אפסו, אם אי אפשר לתקוע 
בשופר כשר לגאולה באים אויבי ישראל ותוקעים באזנינו 

לגאולה. 
מתריעים  הם  שופר,  קול  לשמוע  אותנו  מכריחים  הם 
שופר  בגולה.  מנוח  לנו  נותנים  ואינם  באזנינו  ומרעישים 

של חיה מאה נהפך לשופרו של משיח. 
עמלק, פיטלורה, היטלר, וכו, מעוררים לגאולה. 

השופר  לקול  ואף  הראשון,  השופר  קול  שמע  שלא  ומי 
כי אזניו נאטמו הוא ישמע  השני הרגיל לא רצה לשמוע 

לקול השופר הטמא, הפסול, בעל כרחו ישמע. 
של  השוט,  של  זו  לאומיות  גם  חובה,  ידי  יוצא  הוא  ואף 

"צרת היהודים", גם בה יש מן הגאולה. 
אין  קללה  מין  שהוא  "כל  לברך,  אין  זה  שופר  על  אולם, 

מברכין עליו" )משנה ברכות ו, ד(. 

הסבר

בראש השנה  נישאה  הזו  הדרשה 
תרצ"ד בחורבת רבי יהודה החסיד. 
בין  להבדלים  נדרש  זצ"ל  הרב 
בתקיעה  המותרים  השופרות 
בראש השנה, ומקביל את השופר 
של  לשופר  השנה  ראש  של 
גאולה. שופר של משיח הוא קול 
ישראל  עם  לתחיית  התעוררות 
היא  עצמה  ההתעוררות  וגאולתו; 

תקיעת השופר של משיח. 
היא תקיעה  האפשרות הראשונה 
בשופר למהדרין, כשמתוך התורה 
להחיות  ארצה  עולים  אנשים 
כדי  הגאולה  את  ולקרב  עמנו  את 

לקיים את רצון ד'. 
תקיעה  היא  השנייה  האפשרות 
טבעי  רצון  מתוך  כשר,  בשופר 
מכל  ולהשתחרר  עם  להיות 
האחרים.  העמים  של  הכבלים 
ידי  בו  ויוצאים  כשר  הזה  הרצון 
של  משופרו  חלק  הוא  וגם  חובה 

משיח.
שלישית,  אפשרות  יש  אבל 
פסול:  הזאת  באפשרות  והשופר 
שאין  מאחר  בהכרח  בו  תוקעים 
רצון  אין  אם  בנמצא.  כשר  שופר 
לצאת  רצון  אין  אם  להיגאל, 
ישראל  אויבי  הגלות,  מארצות 
בגלות באים ותוקעים באוזני העם 
מכריחים  הם  לצאת.  בו  ודוחקים 
לנו  נותנים  ואינם  לשמוע  אותנו 
מנוח. וגם השופר הזה הופך להיות 

שופר של משיח. 
של  הקול  את  שמע  שלא  מי 
ולא  )המהודר(,  הראשון  השופר 
את קולו של השני )הכשר(, ישמע 
את קולו של השופר הפסול בעל 
ארצה  לשוב  ברצון  גם  כורחו. 
לארץ  בחוץ  היהודים  צרת  מתוך 

לימוד
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שאלות לדיון:

הסבירו במילים שלכם את שלושת סוגי השופרות שהרב מדבר עליהם.

האם קול השופר נשמע בימים אלו?

אמנם אנחנו כבר בארץ אך נסו לחשוב איזה סוגי שופרות אתם 'שומעים' בתקופה זו.

מה תפקידנו אל מול יהודי התפוצות שאינם 'שומעים' את קול השופר?

אנו מתפללים, שלא יביאנו הקב"ה עוד לידי שמיעת השופר 
הבינוני,  הפשוט,  לשופר  ואף  כרחנו.  בעל  והטמא  הפסול 
החילוני כמעט, אק אנו מתגעגעים ביותר. אנו תפלה: תקע 
גדול לחירותינו, שופר שבא מתוך עומק קדושתה  בשופר 
ואז תהא הגאולה  של נשמת ישראל, מתוך קדש קדשינו, 

שלמה. 
)מדברי רבנו זצ"ל בראש השנה תרצ'"ד בחורבת רבי יהודה 
החסיד, נערך ונרשם ע"י מאיר מדן. החשמונאי ר"ה תש"ה( 

השופר  על  אבל  גאולה,  משום  יש 
שהוא  מכיוון  מברכים  אין  הפסול 
מתפללים  אנחנו  מקללה.  בא 
כורחנו  בעל  לשמוע  נצטרך  שלא 
נתקע  אלא  פסול  שופר  תקיעת 
מתוך  שנובע  שופר  'גדול',  בשופר 
קישור לייעוד הגדול ולרצון הפנימי 

לגאולת ישראל השלמה.
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פרק חמישי ח יהדות התפוצות וקליטת עלייה

 יהדות התפוצות – יחסינו לאן?
הרב מתניה ידיד

אנחנו חיים בדור נפלא, כתב הרב קוק, דור שכולו תימהון, כולו חייב וגם כולו זכאי, כולו חושך 
וגם כולו אור. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. 

נפלאות  של  ערבוביה  יחדיו,  ואור  חושך  במעין  הוא  גם  מתאפיין  התפוצות  ליהדות  יחסינו 
חיים  פוגרומים,  לפרעות,  נרדף  שם  אינם  כבר  ותפוצות  גלות  שנה  אלפיים  לאחר  ותימהון. 
העולם  יהודי  של  מוחלט  רובם  הקרקע.  חסר  הנודד  היהודי  תמונת  או  הפריץ  תחת  עלובים 
שאינם חיים בארץ ישראל בוחרים בכך במודע. הם בוחרים בחיי גלות אף שיש להם מדינה, 
וחיי הגלות באזורים נרחבים על פני הגלובוס הם חיים לא רעים כלל. בארצות הברית לבדה 
דתית.  השתייכות  לפי  ביותר  הגבוה  הסוציו-אקונומי  במצב  יהודים  מיליון  כחמישה  חיים 
באירופה אומנם יש אנטישמיות מופגנת, אך גם בהשוואה לשאר האוכלוסייה מצב היהודים 

טוב מבחינה כלכלית וקהילתית ממצבם של רבים אחרים. 

כאן עולה בכל עוצמתה שאלת היחס של ישראל והתפוצות. מהי חובתנו כלפיהם? מהי חובתם 
כלפינו? האם יש צדק בציפייה האוטומטית שכל יהודי בצרה אף שאינו אזרח מדינת ישראל, 
דבר שאינו קיים בשום מדינה אחרת, יקבל את כל הסיוע הנדרש ממדינת ישראל על אנשיה 
ומשאביה והיא תפעל לחלץ אותו מאותה צרה, ולא חשוב היכן וכמה מאמצים זה ידרוש ממנה, 
כי היא מדינת העם היהודי ולא רק מדינת אזרחיה החיים בה? האם נכונה הציפייה שכאשר 
מדינת ישראל נמצאת במצב סכנה או מלחמה יתגייסו כל יהודי העולם לעזרתה הן בכסף הן 
בלחץ בין-לאומי הן בשותפת ודאגה והתעניינות מתמדת במצבה הקיומי של המדינה, כי היא 

מדינת כל היהודים? 
ושלל שאלות רבות נוספות עולות:

· האם אפשר להיות יהודי ציוני אך לבחור לחיות בגלות?	

· האם נכון לשתף את יהדות התפוצות בהחלטות אסטרטגיות של מדינת ישראל, 	
כגון זכות להצבעה בבחירות?

· האם מדינת ישראל צריכה להשקיע משאבים מכספי משלמי המיסים שלה 	
לשמירת הקשר עם יהדות התפוצות וחיזוקו, כולל השקעה בחינוך לציונות ולזהות 

יהודית בקהילות ברחבי העולם?

· האם לפעול לעידוד עלייה בקרב בני נוער בתפוצות גם כאשר הפעילות הזאת 	
יוצרת משבר וקונפליקטים עם ההורים ועם הקהילה?

יהודים  צעירים  קבוצת  הנוער,  תנועות  של  במשלחת  בהונגריה,  פגשתי  שנים  כשלוש  לפני 
ויהודיות מקומיים, והיה עלינו לשוחח במשך כשעתיים על תפיסת הזהות היהודית שלהם ועל 
הקשר למדינת ישראל. מכיוון שזה היה חודשים מספר לאחר מבצע 'צוק איתן' פתחתי בשאלה: 

מאמרים
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"האם כלי התקשורת בהונגריה עסקו במלחמה שהייתה בישראל?" לתגובתם, "באיזו מלחמה 
כלי התקשורת  עניין את  זה לא  גמורה.  כל הישראלים שהיו שם, בהפתעה  מדובר?" הגבנו, 
בהונגריה )סביר( וגם לא את היהודים החיים שם )לא סביר בעליל(. זוהי אולי הכללה גסה, 
והיא ונוגעת לשוני בין קהילות יהודיות באירופה, אבל יש לה משמעות גם לדור הצעיר בארצות 
ישראל, פחות  פי מחקרים, הדור הצעיר בארצות הברית מתעניין פחות במדינת  הברית. על 

משתייך לאחת מהקהילות היהודיות ויותר מזהה את עצמו כאמריקאי לפני יהודי. 
לאחר כל השאלות והתהיות אני מעוניין להגיד אמירה אחת שמבחינתי כתנועה צריכה להיות 
ברורה: האחריות שלנו, הרוחנית והמעשית, כלפי כל יהודי בכל מקום, הן כמדינה הן כיחידים, 

היא המצווה הגדולה של "וְָאהַבְָתּ לְֵרעֲךָ כָּמֹוךָ" )ויקרא יט, יח(. לא חשוב אם הוא צעיר 
מהונגריה או מארצות הברית, לא חשוב לאיזו קהילה הוא משתייך אם בכלל, אנחנו צריכים 

בלב אמיץ ובעזרת ה' לפעול לחבר אותו ליהדותו, לשמור איתו על גחלת של קשר יהודי, 
וכתנועה לחשוב כל הזמן כיצד אנו דואגים גם לאחינו שמעבר לים. 

שאלות
 לדיון

כיצד אפשר לרתום את העולים החיים בארץ לבירור ולדיון בנוגע ליהדות התפוצות?

האם אפשר לעצור את תהליך ההתבוללות המואץ בארצות הברית? מה אפשר לעשות לשם כך?

האם בני עקיבא כתנועה עוסקת באופן מספק ויוצרת מסגרות הגשמה לעיסוק ביהדות התפוצות 
ובעולים?

?
?
?
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פרק חמישי ח יהדות התפוצות וקליטת עלייה

 אחריות ל'כיפת האבנים' המשותפת בין ישראל לתפוצות
יפה גיסר

ךָ לְגֹוי  ר ַאְרֶאּךָ. וְֶאעֶׂשְ "וַיֹּאֶמר ה' ֶאל ַאבְָרם לֶךְ לְךָ ֵמַאְרצְךָ וִּמּמֹולְַדּתְךָ וִּמּבֵית ָאבִיךָ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ּפְחֹת  ֶמךָ וְֶהיֵה ּבְָרכָה. וֲַאבְָרכָה ְמבְָרכֶיךָ וְּמַקלֶּלְךָ ָאאֹר וְנִבְְרכוּ בְךָ ּכֹל ִמׁשְ גָּדֹול וֲַאבֶָרכְךָ וֲַאגַּדְלָה ׁשְ

ָהֲאָדָמה" )בראשית יב, א–ג(.

חיי  חי  בה  והמדינית,  הדתית  הרוחנית  דמותו  עוצבה  בה  היהודי,  העם  קם  ישראל  "בארץ 
קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר 

הספרים הנצחי".

זוהי הפתיחה החגיגית והמונומנטלית של ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. לא רבים מכירים 
"אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב  את פסקת הסיום של ההכרזה: 
לגאולת  הדורות  שאיפת  הגשמת  על  הגדולה  במערכה  לימינו  ולעמוד  ובבניין  בעליה  הישוב 

ישראל".
מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי כולו, בארץ ובתפוצות, ולכן ההכרזה נעשתה 

שלמה רק בשילוב הפתיחה והסיום יחדיו. 
כידוע, בכנסת ישראל מונחת בימים אלה לדיון ולחקיקה 'הצעת חוק יסוד: הלאום'. חוק יסוד 

זה ייפתח בקביעה המחייבת: "ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי". 
הנוסח הזה מחבר באופן פורמלי את מדינת ישאל אל העם היהודי שבתפוצות. זהו הניסוח 
הראוי הממשיך את מילותיה המפורשות ואת רוחה של הכרזת העצמאות, על כן יש לצפות 

לחקיקת חוק הלאום, אשר יחזיר עטרה ליושנה, ולפעול לחקיקתו.
העם  בטענה: מאימתי  המדינה  הכרזת  )חרדיים( שתקפו את פתיחתה של  חוגים  יש  כידוע, 
היהודי קם בארץ ישראל? הרי העם היהודי כבר קם במצרים! "הנה עם בני ישראל" )שמות א, 

ט( ובוודאי בהר סיני! "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה" )רס"ג, אמונות ודעות ג, ז(?
ואולם צדקה ההכרזה בדבריה. בארץ ישראל קם העם היהודי. למצרים גלה העם היהודי מתוך 

מצוקה ורעב, ועבר שם שעבוד ועבודת פרך מאות בשנים.
לגוי  'ואעשך  ההבטחה:  מתוך  רק  ה'  בציווי  אליה  בא  לארץ,  הראשון  העולה  אברהם,  אבינו 
גדול' – היכן? שם ורק שם, בארץ 'אשר אראך', וכך גם יצחק ויעקב. היסוד הלאומי של העם 

היהודי קיים רק בזכות ארץ ישראל. 
ואולם מהו היסוד הלאומי היהודי? במה אנו מנהיגים ומחנכים משקיעים את עיקר מאמצינו? 

במה כולנו גאים? בערבות ההדדית הלאומית והאישית.
"מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה" )בבלי, סנהדרין כז ע"ב( – אין זה משפט מליצי גרידא או 
הנחיה מוסרית הקוראת לסולידריות, זהו יסוד איתן ומוצק, בניין אב בהלכה ובמעשה וממנו 
יתד ויסוד לכמה גופי תורה. יסוד מוצק זה נוצר לראשונה בארץ ישראל: "לא ענש את הרבים 
ובהר  גריזים  ונכנסו לארץ ישראל משקיבלו עליהם את השבועה בהר  עד שעברו את הירדן 

עיבל ונעשו ערבים זה בזה" )רש"י, דברים כט, כח(.
הראשי  הרב  קרא  למדינה,  הראשון  העצמאות  יום  לכבוד  מיוחדת  בהכרזה  שנה,   70 לפני 
נהיית לעם – דבר  "היום הזה  הזו:  זצ"ל את הקריאה  עוזיאל  חי  ציון  בן  לציון הרב  הראשון 
זה ראוי לאומרו ביום זה – היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך... יום זה הוא יום טוב לישראל 
מדינת  לומר:  יש  למעשה  עולם".  ולדורות  לדורותיו  פזוריו  תפוצות  ובכל  בארצו  היושב 

ישראל והתפוצות אחד הם.
יסוד;  זכות  ואזרחותו בה היא  ומדינתו  ביתו  ונחלה בישראל, היא  יש חלק  יהודי בעולם  לכל 
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ערבותה של ישראל נתונה לכל יהודי באשר הוא ובכל מקום שהוא. השלמתה של הערבות 
ההדדית היא באכפתיות ובשותפות ואליה צריכים להתגייס כל היהודים שבתפוצות בעמידה 

לימינה של מדינת ישראל ולסייע לה בהגשמת גאולת ישראל.
כל גלות מתחילה מתוך שפע וברכה, מתוך השקט ובטח, שגשוג גשמי ורוחני גם יחד, עד שהיא 
נעשית בית עבדים. כך במצרים, שהיא יסוד הגלות, וכך בבבל, כך היה בספרד וכך בדיוק היה 

בפולין ובשכנותיה, הכול בבחינת בין המצרים. 
חז"ל ציינו זאת בסיום פרשת וישב במילים: "'וישב ישראל בארץ מצרים', א"ר יוחנן: כל מקום 
ירידתם  ימי ישראל למות'". עד  'ויקרבו  וישב אינו אלא לשון צער. מיד אחריו כתוב  שנאמר 

למצרים חסו כולם בצילו הגדול של ישראל אביהם, ועם ירידתם למצרים קרבו ימיו למות. 
נראה  הגלות  בראשית  הפסק.  כל  בלא  הם  ויחי  פרשת  ותחילת  זו  פרשה  של  סיומה  ואכן, 
עדיין שהכול תחת שליטה וכשרק נרצה נוכל לצאת ולחזור לארץ ישראל, אך לא חולף זמן 
רב והשעבוד סותם את הלב ואת העיניים ואפילו יעקב הצדיק נפטר בלא ראיית הקץ המגולה.
ומאז גלות מצרים ידע העם היהודי גלויות רבות ומשעבדים רבים, אולם זכינו בדורות האחרונים 
לנס תקומת העם היהודי בארצו ולראות בקיומה של הבטחת ה' ליעקב "כִּי לְגֹוי גָּדֹול ֲאִשׂיְמךָ 
בכל מקום: אומה  גוי  "משמעות  הנצי"ב:  פירושו של  ואף בהגשמת  ג(,  מו,  )בראשית  ָשׁם" 
שיש לה מדינה ומלוכה בפני עצמה, ובמצרים נעשו מוכשרים לזה". עתה בידינו לבנות 
קומה נוספת אל מי שעדיין לא הכריע והצטרף בפועל אל הנס הגדול המתחולל בארץ ישראל 

במאה השנים האחרונות.
בכל  במרחשוון  ז'  ביום  ישראל  במדינת  ישראל'  תפוצות  'יום  לקבוע  הצעה  עלתה  לאחרונה 
היהודית  ייחודי לאחריות  ביטוי  יש  זה  ביום  דווקא  כי  דווקא?  זה  יום  זכה  ובמה  ושנה.  שנה 
ולקשר שבין הארץ לתפוצות. מפני מה מתחילין לשאול גשמים רק בז' במרחשוון? "כדי שיגיע 
אחרון שבישראל עד נהר פרת". יושבי הארץ נמנעו לבקש גשמים גם כאשר היו כבר נצרכים 
להם מתוך דאגה כנה לאחיהם שעלו לרגל וטרם הספיקו לשוב אל בתיהם. החובה היא לדאוג 

לאחינו, אפילו 'לאחרון שבישראל', עד שישוב בבטחה לארצו ולביתו.
"תני, חבורה ומשפחה כך הן דומים לכיפת אבנים; את נוטל ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת; 

את נותן עליה אבן אחת וכולה עומדת" )בראשית רבה פרשה ק(.
בשנת ה-70 למדינת ישראל ראוי כי תנועת בני עקיבא תראה בעצמה מי שאחראית ל'כיפת 
האבנים' המשותפת לבני ארץ ישראל ובני הגולה, ליזום עשייה ולהפיץ "את האור הגדול", שבו 
יהודי  עם  בחיזוק הקשרים  ומשאבים  ביטוי בהשקעת מחשבה  לידי  תבוא הערבות ההדדית 
מתוך  מגוריהם,  במקומות  עקיבא  בני  סניפי  להקים  בתפוצות  הנוער  בני  ובעידוד  התפוצות 
מגמה לחבר בעבותות אהבה ומחויבות את בני הנוער בתפוצות אל הארץ ואת בני הנוער שלנו 

להכלת והבנת המורכבות של חייהם של אחיהם בני גילם בגולה. 
תנועת בני עקיבא תפעל בכל תפוצות ישראל מתוך ביטחון שבני הנוער בתפוצות, אף שנולדו 
בארצות הברית, בצרפת או בחבר העמים, רואים עצמם כמי שנולדו בירושלים, ומגמתם לשוב 

אליה בעתיד הקרוב.

שאלות
 לדיון

כיצד אפשר לבסס את הקשר שבין ארץ ישראל לכל יהודי באשר הוא שם )חרדים, יורדים מהארץ, 
 יהודים בגולה(?

האם אתם בעד העברת חוק הלאום או נגדה, ומדוע?

מה אפשר לחדש בתחום העשייה של חיזוק הקשר עם יהודי התפוצות?

מה לדעתכם היתרונות והחסרונות שבפיזור העם היהודי בתפוצות העולם? האם יש לאפשר את 
המצב הזה או לפעול לשינויו?

?
?
?
?
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תורה וזהות יהודית

 לימוד התורה בישראל )במספרים(

במדינת ישראל, נכון לשנת התשע"ח, פועלות 64 ישיבות דתיות-לאומיות ברחבי הארץ, מקריית 
שמונה ועד אילת, ובהן יותר מ-10,000 תלמידים. עם לימוד התורה הגברי מתייצב לימוד 

התורה הנשי במרחב הדתי-לאומי ב-44 מדרשות – בתי מדרש לבנות. נכון לשנת תשע"ו פעלו 
52 מכינות קדם-צבאיות, ובהן 23 מכינות דתיות מוכרות, שמילאו בהן תפקיד פעיל כ-2,750 

תלמידים ותלמידות בשנה א' ועוד כ-650 תלמידים ותלמידות בשנה ב'. 
בציבור החרדי פועלים כיום כ־1,400 ישיבות וכוללים, ובהם לומדים כ־35,700 בחורים ועוד 

כ־72,600 אברכים. 

לסיכום, כיום יש כ־1,550 מוסדות ללימוד תורה, ומספר לומדי התורה בהם נאמד ב־126,000 
לומדים ולומדות בני 18–67. 

לימוד תורה בציבור החילוני

בשנים האחרונות מתעצמת מגמה בקרב הציבור החילוני של לימוד מקורות יהודיים מתוך רצון 
להכיר את הכתבים של העם היהודי לדורותיו. לרוב הלומדים רואים בלימוד זה עניין תרבותי יותר 

מדתי.

בבסיס המהפכה הזו עומד ניסיון ניסוח חדש של המושג 'תלמוד תורה' בעבור הציבור החילוני. 
קלסיקה  ולצידם  העברית  הקלסיקה  מן  טקסטים  עומדים  החדש  התורה  לימוד  תהליך  במרכז 
וספרות של תרבויות אחרות. עיקר מעשה התמורה המתוארת הוא שהלימוד שאינו מתמקד רק 
במקרא, שהוא חלק מתוכנית הלימודים הממלכתית; הלימוד במוסדות החדשים כולל גם משנה 

ותלמוד, קבלה וחסידות, פיוט, שירה ודברי הגות.

במוסדות הלימוד החילונים: 

עלמא – בית לתרבות עברית – לימוד תורה מתוך פרשנות וביקורת המקרא

בית המדרש לרבנות ישראלית במכללת אורנים

קולות – בית מדרש ישראלי

בינ"ה – מפעילה ישיבות חילוניות בתל אביב, בירושלים ובבאר שבע, מכינה קדם-צבאית, 
גרעיני שנת שירות ונח"ל

תמורה – יהדות ישראלית – המכון הגבוה להכשרת מנהיגות יהודית, 'רבנות חילונית', מרכז 
ליזמות חינוכית וחברתית בתחום 'היהדות כתרבות'

מבוא
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1 המחקר נערך במרכז גוטמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה, בעבור קרן אבי-חי )2011(.

זהות יהודית – מיהו יהודי? 

הזהות  הגדרת  או  יהודי'  'מיהו  השאלה 
היהודית נמצאת על סדר היום הציבורי מאז 
זו  1950. שאלה  חוק השבות בשנת  חקיקת 
מעסיקה את כל הזרמים בעם היהודי, ואפשר 
העמוקה  המחלוקת  את  משקפת  שהיא 
בין  ביותר  החריפים  ההבדלים  ואת  ביותר 
רבות  בימינו.  היהודי  בעם  השונים  הזרמים 
לאורך  ניטשת  והמחלוקת  זה,  בעניין  הדעות 
השנים )ומקבלת ביטוי מרכזי בפסיקות בג"ץ 

למיניהן, ראו דו"ח גוטמן, 2009(.

1
איזה מבין המונחים הבאים מגדיר בצורה הטובה ביותר 

את זהותך? - לפי הגדרת דתיות
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החברה בישראל – דתיים, חילונים ומה שביניהם

ניתן הגדרה בסיסית לשלושה זרמים מרכזיים: 

הזרם האורתודוקסי – יהודי הוא אדם ירא שמיים שנולד לאם יהודייה והובא בבריתו של 
אברהם אבינו, המקיים את תרי"ג מצוות התורה.

– יהודי הוא אדם הנוהג בחמלה וחסד עם הבריות, אשר אחד מהוריו  הזרם הרפורמי 
הביולוגיים הוא יהודי )אב או אם(.

הזרם החילוני – יהודי הוא אדם בעל שייכות לעם היהודי, בעל זיקה לארץ ישראל   ובעל 
תודעה לאומית.

ביותר.  מעורפלות  הן  הישראלית  בחברה  רבים  של  ההגדרות 
קווים כלליים המסתמנים בהן מאפשרים לנו להבחין בין שלוש 
יש  ביניהם  גם  אך  וחרדים,  חילונים  דתיים,  מרכזיות:  קבוצות 
ממשק רב וחוסר בירור בנושאים מסוימים הקשורים לדת, כפי 

שנראה בסקרים שלהלן:

הסטטוס קוו – מהו?

סטטוס קוו היא צירוף בלטינית שמשמעותו 'המצב הקיים'. זהו מונח דיפלומטי-
מגיעים  ביניהם  המתווכחים  גופים  שני  שבה  מציאות  יצירת  שעניינו  פוליטי 
לכמה הבנות פשרניות המאפשרות חיים משותפים באותו מרחב. יחסים מתוחים 
המציאות  ומהכרת  נרחב  דעת  משיקול  הנובעת  רצינית  התייחסות  זוקקים  אלו 

האידיאלית והמציאות בשטח.

2

2 סקר ממגזין סוף שבוע, מאקו )2016(.
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3 מתוך סקר החלוקה הדתית בחברה הישראלית )2015(.

3
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ָהרוָּחנִי  ַהּצַד  ֶאת  לְעֹוֵרר  לַּתֹוָרה,  ַאַחת  ְמגַּמָה  יֵׁש  א. 
ְקדֹוׁשֹות,  ּכָלֹות  ּבְֻמׂשְ עָסוּק  יְִּהיֶה  ׁשֶ ּבָָאָדם,  ׁשֶ ָהעֶלְיֹון 
ּכַֹח  ֶאת  ּמְַדלְּדֵל  ׁשֶ גּוָּפנִי,  ּבֱֶהִמי  ּקוּעַ  ִמּשִׁ ָסר  וְיְִהיֶה 

עַצְִמיּוּתֹו... 

ר לְִחיֹות ַחיִּים רוָּחנִיִּים ּבְלֹא  ֶאְפׁשָ ב. ַאל יְַחׁשֹב ָאָדם ׁשֶ
ר לְִחיֹות ּבְלֹא אֹור וֲַאוִיר,  ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ אֹור ַהּתֹוָרה. ּכְׁשֵ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ִמּזֶה  וְיֹוֵתר  יֹוֵתר  עֹוד  ּתֶה,  וִּמׁשְ ָמזֹון  ּבְלֹא 

לְִחיֹות ּבְלֹא ַחיּוּת ַהּתֹוָרה. 

וְַחיִּים,  ַהּתֹוָרה  ִמן  ְרחֹוִקים  ָאָדם  ּבְנֵי  ָאנוּ  רֹוִאים  וְִאם 
ֵהם  ּבֱֶאֶמת ִמּדַת רוָּחנִיּוָּתם ִהיא ַרק לְִפי אֹותֹו ָהעֵֶרךְ ׁשֶ
ַחיֵּי  ַחיִּים  ֵהם  ׁשֶ אֹוָתם  ֶאל  אֹו  ַהּתֹוָרה,  ֶאל  ְקׁשוִּרים 
ל  ָמָתם ֵאיזֶה אֹוצָר ׁשֶ יֵּׁש ּבֶָהם ּבְֵסֶתר נִׁשְ ַהּתֹוָרה, אֹו ׁשֶ
לֶָהם  זָכוּ  ֲאבֹוֵתיֶהם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ַחיֵּי  ּפָעַת  ֵמַהׁשְ ה  יְֻרּשָׁ

ּבְדֹורֹות ְקדוִּמים... 
)הראי"ה, אורות התורה, פרק יב(

לימוד

הסבר

להעיר  לתורה:  אחת  מטרה  יש  א. 
יהיה  שלא  שבנו,  הרוחני  הצד  את 
את  שמחליש  הגשמי  בצד  שקוע 

פנימיותנו. 
חיים  לחיות  יכול  אינו  אדם  ב. 
וכשם  התורה,  אור  ללא  רוחניים 
מצרכים  בלא  לחיות  אפשר  שאי 
בלא  אפשר  אי  כך  בסיסיים 
מחיה  שהתורה  הרוחנית  העוצמה 
אנשים  שנראה  ייתכן  האדם.  את 
שמבחינה חיצונית רחוקים מהתורה 
ועדיין חיים, משום שהחיים שלהם 
לתורה  שלהם  הקשר  מתוך  יונקים 
או  תורה  חיי  שחיים  לאנשים  או 
קודמים  מדורות  ירושה  להם  שיש 
של אנשים שחיו חיי תורה והותירו 
בהם די-אן-איי רוחני פנימי שמחיה 

אותם.

שאלות לדיון:

האם כל הזמן אנחנו צריכים להיות עסוקים ב'מושכלות 
קדושות'? מה הם אותן 'מושכלות'?

מוסיף  בתורה/רוחניות  שעיסוק  מרגישים  אתם  מה 
לחיות שלכם? או שמא הנכם מרגישים יותר חיות ללא 

התעסקות ברוחניות? חשבו מדוע.

מה יחסנו לעולם 'רוחני' שאינו נובע מתוך תורה? 
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 תורה ועבודה – הבשורה שעלינו להוביל
חיה ממן, סמזכ"לית וראש אגף הגשמה

הדברים שאני כותבת אינם בגדר חידוש, אבל לעיתים יש צורך לשוב על הראשונות ולהיזכר 
ביסודות הזהות והקיום שלנו. 

חרתנו על דגלנו שני ערכים שהם אחד: תורה ועבודה, אך ראוי לחדד שוב ושוב מה פירוש צמד 
המילים הללו, מה המשמעות של התורה בעבורנו. 

אני שבה מביקור שהיה לאגף שלנו עם צילה בראלי, בתו של הרב נריה זצ"ל, בביתו, בית מזמין 
ונעים ששדר של לימוד, תפילה ותורה עולה בו מכל פינה. צילה שיתפה אותנו בהגדרה הנכונה 
לדרך תורה ועבודה על פי הרב נריה: דרך תורה ועבודתה – החיבור בין תורה לחיים, זו הבשורה 

שעלינו לשאת ולהוביל.

החיים הם עבודה, והחיים משתנים תמיד ועימם העבודה והמשימות המתחדשות בכל דור, אך 
הכוח לפעול ולעבוד במציאות נובע ויונק מתוך התורה ומגודלה, מהיותה על-זמנית ורלוונטית 

תמיד.

החידוש הגדול ביותר של התורה הוא שהיא משמיים: "משה קיבל תורה מסיני". פירושו של 
עם  השמימיים,  וההיגיון  השיקולים  מערכת  עם  השמיים,  עם  אותנו  מפגישה  שהתורה  דבר 
העלולים  מדי  אנושיים  שיקולים  מלשקול  אותנו  שגואלת  היא  התורה  האלוקיים.  הערכים 

להיות קטנוניים ואנוכיים או נגועים בכל מיני חולשות אנושיות אחרות. 

התורה היא הפגישה עם הגודל והיא הערובה לכך שנהיה גדולים, שנחיה חיים גדולים. חייו של 
עם ישראל לדורותיו ובפרט בדור המיוחד שאנו חיים בו דורשים מאיתנו להיות 'לא נורמליים'. 

הם דורשים מסירות והקרבה, דבקות במשימה, חינוך ואמונה, נתינה, חסד ועשייה.

מה גורם לנו להיות לא נורמליים במובן הטוב של המילה? מה גורם לאנשים להתעלות ולשקול 
שיקולים ערכיים וכלליים יותר? התשובה די ברורה: האמונה והשאיפה לגודל מחוללות זהות 

עמוקה והכרה בצדקת הדרך ונכונות ללכת בה על כל המשתמע מכך.

כשם שהמפגש עם גודל גורם לחיילים ללכת באש ובמים אחר מפקדים גדולים, כך הפגישה 
ונכונות להקריב. ומהי תורה אם לא המפגש עם הגודל  יוצרת הזדהות, התבטלות  עם הגודל 

בה"א הידיעה, הגודל האלוקי?

דברים ברוח זו כתב הגרי"ד סולובייצ'יק במאמרו 'זה סיני':

את  פוגשת  מוגבלת  כשבריה  שמו.  ית'  כל  על  העליון  עם  להיפגש  פירושו  תורה  "תלמוד   
הבלתי מוגבל, את בורא העולם, מובן מאליו שפגישה זו חייבת להוליד רוח ענוה. ענוה מביאה 
להכנעה, להתבטלות. כאשר הרמב"ם מבאר מהי קבלת עול מלכות שמים, כשהוא מסביר את 

מאמרים
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פרק שישי ח תורה וזהות יהודית

המשנה: 'מפני מה קדמה פרשת "שמע" לפרשת "והיה אם שמוע" שיקבל עליו עול מלכות 
שמים תחילה'. הוא מונה את יסודותיה: יחוד השם, ואהבת ד', ותלמוד תורה שהוא העיקר 
מכיוון   ]...[ עול מלכות שמים  פירושו קבלת  תורה  בו". מכאן שתלמוד  תלוי  הגדול שהכל 
שתלמוד תורה מהווה אקט של התבטלות, של קבלת מלכות שמים וקבלת עול מצוות".

ואומנם החיים המודרניים מציבים בפנינו אתגרים לא קלים, התרבות המערבית חודרת לחיינו 
מאין-ספור מקומות ואתגר החינוך מורכב. האתגר מחייב אותנו להוביל. אך דווקא בעת הזאת 
הערובה להצלחה היא המפגש, ההכרה בערכה המוחלט של תורתנו וההתבטלות כלפי שמיים 

היא הדרך להובלה בעוז ובענווה.

כפי שממשיך הרב סולובייצ'יק שם, ודבריו כאילו נכתבו לימינו אנו:

"אני ער לכך שהחיים המודרניים הם מאוד מורכבים. יודע אני את בעיותיכם, בעיות רבות 
פוליטיות,  תרבותיות,  חברתיות,   – מחרידות  בעיות  מול  עומדים  אנו  אלי.  מועברות  שלכם 
כלכליות, בעיות במשפחה, בקהילה, ובעיות של החברה בכלל. מרגישים אנו לפעמים כאילו 
שוחים אנו נגד הזרם, שהוא נע במהירות באמצעות כוח מנוגד לזה שאנו מתקדמים בו. אני 
מרגיש את זה, אני יודע את זה, אתם לא צריכים לספר לי את זה. ההמון ברובו נטש אותנו. 
אנו עומדים מול אתגר אדיר אך אם אתם חושבים שהפתרון מונח בפילוסופיה רפורמיסטית 

או בפרשנות חיצונית של ההלכה אתם טועים טעות מרה".

הרב סולובייצ'יק מכוון אותנו לזכור שהתורה נצחית, ודווקא מתוכה מוטל עלינו לחקור את 
מאמינה  אני  כך  ומתוך  ימינו...  בלשון  אותנו,  'להעיף'  אותנו,  לרומם  יכולתה  ואת  מרחביה 

שנצעד בראש הטור וניעשה מובילים בחברה.

המנון  כמאמר  להתנצל,  בלי  הסיסמה  לאור  לחיות  נשוב  התנועה  למושגי  חופשי  ובתרגום 
נעלה".  עלה  ד'  בעזרת  אמיץ  בלב  בעבודה  סוגה  דרככם  תורה  כוכב  לכם  "יזהיר   התנועה: 

שאלותחיה ממן
 לדיון

האם התורה והתבטלות 'כלפי שמיים' בעולם המודרני מהווה עבורינו עול או 
שהיא מהווה כח להנעה למוסר ועשייה?

האם התורה היא זו שמכוונת אותנו איך לפעול במורכבויות החיים?

?

?
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 הזירה האמיתית
הרב נח וז'ונסקי

נושא חדש. בתוך  עניין, עד שמצליחים להגיב כבר מתעורר  רודף  עניין  רץ, מתקדם,  העולם 
המערבולת הזאת צריך לעצור ולהתבונן: מהי הזהות שלנו כעם נבחר, עם שהביא את בשורת 

התורה לכלל האנושות?

השפעה  יש  תחום  לאיזה  נקבעים,  הדברים  היכן  היא  לפתחנו  העומדת  המרכזית  השאלה 
מכרעת על העולם. האם בתחום המעשי, בפעילות למען הכלל, בהפצת התורה, או שהשינויים 
האמיתיים נעשים בלב פנימה, בתפילה, בלימוד? מובן שאין תשובה אחת לשאלה גדולה זו. 
עבודה פנימית ללא תוצאות מעשיות לא תועיל, וברור גם שפעילות ועשייה 'טכנית', ללא תוכן 

פנימי, לא תצלח. השאלה היא היכן לשים את הדגש.

לעיתים אנו 'נסחפים' לעשייה, ויש בכך מידה רבה של צדק. אנו נתקלים בבעיות, יש תחומים 
רבים שצריך לפעול בהם, ואנו ממהרים לעשות, לפתור בעיות, לקדם דברים. אך עלינו לעצור 
ולשאול: בהנחה שפתרנו את הבעיה שטיפלנו בה, אולי הגיעה העת לחתור אל השורש, לעסוק 

במניעה, לנסות להעלות את המציאות למקום גבוה יותר, טוב יותר?

בשנת תשמ"ב פונה חבל ימית וממשלת ישראל החליטה לסגת מכל מרחבי סיני כחלק מהסכם 
השלום עם מצרים. לפינוי קדמו מאבקים רבים והפגנות, ומו"ר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל נלחם 
ברעיון הנסיגה בכל דרך. בשלב מסוים הוא שינה את סגנון המאבק ו'התמתן'. כששאלוהו מדוע 
התמתן הייתה תשובתו: "העם לא איתנו, צריך לעסוק בחינוך". חשוב מאוד ליישב את הארץ, 

אך יש חשיבות עליונה לחנך, לרומם את רוח עמנו.

ישנו רובד עמוק יותר. הנשמה שבקרבנו, חלק א-לוה ממעל )ספר התניא פרק ב(, היא הדבר 
הנצחי והאמיתי ביותר שקיים באישיותו של האדם. בנשמה הפנימית לא נופל חיסרון לעולם, 
היא שמאירה את החיים. אנו חייבים להקשיב לה, להזין אותה במזון הרוחני שהיא זקוקה לו 
כל כך, לעסוק קצת פחות בגוף ובנפש ולהיות מחוברים יותר לעומק. לעיתים זה נשמע מנותק 

ולא רואים תוצאות, אך שם נמצאת האמת המוחלטת, שם שוכנת השכינה. 

כאן מגיע מקומו של בית המדרש. לא רק לימוד מעשי, לא רק להתחזק, אלא ללמוד לשמה, 
להגדיל תורה ולהאדירה. הקדוש ברוך הוא נקרא 'מקום', והמקור לשמו זה הוא סיפור יעקב 
המגיע לבית אל. "ויפגע במקום" – מפרשים חז"ל )ילקוט שמעוני פרשת ויצא(: "למה מכנין 
שמו של הקדוש ברוך הוא וקורין אותו מקום? מפני שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו".

מבאר ר' חיים מוולוז'ין, תלמיד הגר"א )נפש החיים שער ג(: "כל המקומות שמורגשים לחוש 
במציאות, אין המקומות עצמיים אלא הוא יתברך שמו. הוא המקום של כל המקומות, שמצדו 
יתברך נחשבים כלם כאלו אינם במציאות כלל, גם עתה כקדם הבריאה". הקב"ה הוא המציאות 

האמיתית, המקום האמיתי.
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עולה מדברינו שהפעילות התנועתית והעשייה של כל אחד מאיתנו חשובה מאוד, "עתידה בת 
קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומר, כל מי שפעל עם א-ל יבוא ויטול שכרו" )ויקרא רבה 
כז(, אך אנו חייבים לשים דגש ולהשקיע רבות במרכז, במהות. זוהי הזהות האמיתית שלנו, זה 

התפקיד המיוחד שלנו. לצורך זה נבחרנו מכל האומות ולכן קיבלנו תורת אמת.

שאלות
 לדיון

מה נחשב בעינינו למהותי יותר, עשייה או התעמקות במהות, בשורש? במה אנו עסוקים יותר?

האם המפגש עם המילה 'נשמה' מעורר בנו חיבור או זרות? ולמה?

האם יש משמעות ללימוד תורה לשמה? ללא מטרה לעשיה כלשהי?

הגדירו סוגיות שלפי דעתכם נחוץ להעמיק במהות שלהן, ונמקו למה דווקא הן?

?
?
?
?



• 78



79 •

פרק שביעי ח מגדילים את התנועה

מגדילים את התנועה

תנועת בני עקיבא היא תנועה גדולה, ומשנה לשנה גדל מספר החברים המשתתפים בפעילות 
נציג  זה  בפרק  נבנים.  רבים  ומיזמים  ומפעלים  נפתחות  חדשות  תוכניות  ובמפעלים;  שגרה 

טעימה של נתונים חדשים על מיזמים ומפעלים בתנועה. 

חברי התנועה והמפעלים

בשנה האחרונה הצטרפו לתנועה כ-2,500 חניכים ונפתחו כ-15 סניפים 
חדשים.

לעומת  מסע  לכל  חניכים  כ-200  בממוצע  נוספו  למיניהם  ובמפעלים  במסעות 
השנה שעברה, ובמסע סוכות נוספו כ-2,600.

בסך הכול כ-20,000 חניכים משתתפים בכלל המפעלים!

מחלקת חב"ב

במחלקת חבריא ב' התקיימה בשנה האחרונה התוכנית החדשה להעצמת 
חבריא ב'. 

מסע בעקבות פלוגת האלוקים התקיים השנה בפעם השנייה. יצאו אליו חברי 
שבט אורות, תלמידי כיתה י', לאחר ששובצו לצוותים. השתתפו כ-2,700 חברים.

 בסמינריון צוותי נחשון בשנה שעברה השתתפו 450 חברים, והשנה – 750.
 לסמינריון צוותי ארגון יצאו בשנה שעברה 30 חברים, והשנה – 120.

 לסמינריון צוותי הדרכה יצאו השנה 3150.
באספה הישראלית השתתפו יותר מ-2,000 מחברי תנועה. אירוע זה מתרחש 

בשבוע יום הזיכרון לרצח רבין, ובו נפגשים בכל הארץ חברי תנועות הנוער 
לשיח משותף. ההשתתפות באספה היא אמירה משמעותית על היותנו שותפים 

בחברה ובדיונים הציבוריים בה.

פרק שביעי
מגדילים את התנועה

מבוא
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מעורבות חברתית

הוא מיזם חדש שדרכו התנועה מפעילה מעין סניפים בתוך  'בית ספר בתנועה' 
מבית  י'  כיתות  תלמידי  נוער.  תנועת  לשום  מגיעים  אינם  שתלמידיהם  תיכונים 
התוכנית  כרגע  ז'–ח'.  כיתות  לתלמידי  פורמלית  לא  פעילות  מעבירים  הספר 

פועלת בארבעה תיכונים, ויש צפי לגדילה.

בסניפי  חדשים  עולים  בשילוב  המסייעת  ארצית  תוכנית  היא  עמישב  תוכנית 
באמצעות  מושגים  התוכנית  יעדי  בכלל.  הישראלית  ובחברה  בפרט  עקיבא  בני 
מדריכי  את  ללוות  הוא  המגשרת  תפקיד  לקומונרית.  במקביל  העובדת  מגשרת 
הסניף ולהכשירם ליצירת קשר אישי ושילוב מוצלח ולהנגיש את פעילות התנועה 
המקומי  הסניף  ואת  בכלל  עקיבא  בני  תנועת  את  מביאה  התוכנית  להורים. 
שאליו העולים משתייכים בפרט להיות משמעותיים בחיי העולים ומשפיעים על 
המנטליות  את  להכיר  לחניכים  מסייעת  בתנועה  החברות  בחברה.  התאקלמותם 
בארץ ומקנה להם כלים להמשך דרכם בכל תחומי החיים. כמו כן התוכנית מחנכת 
לעלייה  המודעות  ומעלה את  קולטת,  כחברה  הישראלית  בחברה  תודעה  לשינוי 

בקרב החניכים הוותיקים כדי ליצור לעולים סביבה מבינה, מקרבת ומקבלת.

ובמספרים:

דוברי צרפתית: בנתניה יש 150 חניכים, ברעננה – 180 חניכים, בחיפה – 50 
חניכים ובירושלים – 80 חניכים.

דוברי אנגלית: ברעננה יש 200 חניכים, במודיעין – 300 חניכים, באפרת – 120 
חניכים, בנווה דניאל – 80 חניכים ובחשמונאים – 100 חניכים. 

בסך כל התוכנית יש כ-1,300 חניכים.

נוסף על כך פתחנו השנה תוכנית מנהיגות לנוער עולה בכיתות י'–י"א בירושלים. 
הקבוצה נפגשת אחת בשבוע לפעילות ערכית וחווייתית וכן מתנדבת ברחבי 

ירושלים.

תנועת הבוגרים

כפרי סטודנטים: גדלו בשנה האחרונה מ-6 כפרים ל-17. מספר הסטודנטים 
גדל מ-120 ל-350 לערך.

דוגמה למיזם בכפרים: במיזם 'שיפור פני השכונה' כפרי הסטודנטים של 
התנועה חוברים אל העירייה ומשפרים את מראה השכונה מתוך אמירה שכדי 

להרים את השכונה לא די להוסיף לאווירה אלא צריך גם לשפר את פני השכונה 
עצמה, וכן שכשהתושבים שותפים בתהליך הם מחוברים אליו ומשמרים אותו.

גרעיני משפחות: הוקמו 15 גרעינים, וחברות בהם כ-600 משפחות.

סך כל תנועת הבוגרים עובדת עם כ-20 רשויות.



81 •

פרק שביעי ח מגדילים את התנועה

אגף הגשמה

גרעיני שירות לאומי: נפתחו השנה במגדל העמק ובחיפה. פועלים כיום 11 
גרעינים ובהם כ-120 בנות שירות.

 גרעיני שי"ן-שי"ן: בשנה האחרונה הוקמו שני גרעינים חדשים בבני ברק וב'עלה 
נגב' שליד אופקים, וכעת פעילים כ-105 מתנדבי שי"ן-שי"ן, הפועלים ב-13 גרעינים 

ברחבי הארץ.
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המלחמה  במחנינו,  כעת  מתאבקים  כחות  "שלשה 
ביניהם נכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם 
ושרשיהם  בכלל,  האומה  מחיי  נמשכת  פעולה  היא 
רוח  במרחבי  החודרת  ההכרה  בתוך  הם  קבועים 
הללו,  הכחות  שלשת  את  אם  נהיה  אומללים  האדם. 
- שהם מוכרחים להאחד אצלנו, לסייע כ"א את חברו 
ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקצוניות שחברו 
יוכל להביא בצורה מקולקלת, כשלא יסויג דרכו, - נניח 
בפזורם, במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה 
מיוחד, העומדת כצר למחנה השניה, הקודש, האומה, 
העקריות,  התביעות  שלשת  הם  אלה   - האנושיות, 
שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, באיזו צורה שהיא, 
מורכבים מהם. איך שהן מניותיה של ההרכבה הזאת, 
אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עקרי, 
נמצא  לא  אבל  צבור,  איזה  אצל  או  יחיד  איזה  אצל 
ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים, 
הדרושה  ההתמזגות  משלשתם.  מורכבת  תהיה  שלא 
היא  מוכרחת  הללו  הגדולות  התביעות  שלשה  של 
עתידים,  חיים  של  תקוה  לה  שיש  קבוצה,  בכל  לבא 
הללו,  שהכחות  אנו,  ורואים  בחיינו  סוקרים  וכשאנו 
הננו  ונפרדים,  הם  הולכים  התמזגותם,  תעודת  למרות 
נקראים לבוא להצלה. יסודתו של הפירוד היא בצדדים 
השליליים שכל כח רואה בחברו, והצדדים השליליים 
מצד עצמם באמת אינם ראוים לשמם זה, כי בכל כח 
שליליים,  צדדים  להיות  מוכרחים  נפשי,  ביחוד  בודד, 
כחות  של  חשבונם  על  היתרה  בהתפשטותו  בפרט 
אחרים. בזה אין להפליא בין הקודש ובין החול : הכל 
רוח  "אפילו  משקל,  צריך  והכל  המדה  קו  תחת  נכנס 
הקודש ששורה על הנביאים אינה שורה אלא במשקל". 
אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד מביא לזה, שמעט 
הכח  במעמד  החיובית,  ההכרה  הרוח,  מתרוקן  מעט 
המיוחד, לפחות, לאותה האישיות או הקבוצה, הולכת 
הכח  באותו  ומתגבר  ההולך  הצימוק  מפני  ומתחסרת, 
מתאחד  להיות  הרוח  טבע  נגד  בזרוע  הבודד  המיוחד, 
רק  באה  ותחתיה  אותו,  המשלימים  יסודות  עוד  עם 
הכרה שלילית לפרנס את החיים, וכל בעל כח מיוחד 
הכח  של  לשלילתו  ביחש  אש  של  מרץ  רק  הוא  מלא 
ובאופן חיים  האחר או האחרים שאינו חפץ להכירם. 
האמת,  עמדת  מתבוקק,  הרוח  נורא,  המצב  כאלה 
והיא  מתמוטטת  אהבתה,  עם  יחד  הפנימית  הכרתה 
הולכת ונעדרת, ע"י מה שנעשית עדרים עדרים. שלשת 
האחת  אצלנו:  האומה  בחיי  רשמיות  היותר  הסיעות 
הנושאת את  כמו שרגילים לקראתה,  האורתודוכסית, 
בעד  ובמרירות,  בקנאה  באמץ,  טוענת  הקודש,  דגל 
השניה  בישראל:  קודש  וכל  האמונה  והמצוה,  התורה 
היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד כל דבר שהנטיה 
הרבה  בקרבה  שכוללת  אליו,  שואפת  הלאומית 

לימוד

הסבר

ביניהם:  נאבקים  כוחות  שלושה 
והאנושיות.  האומה  הקודש, 
יהיו  אלו  שכוחות  לוודא  מחובתנו 
זה  את  זה  שישלימו  מאוחדים, 
הפירוד  חברו.  את  האחד  וישכללו 
ראיית  בגלל  קורה  הכוחות  בין 
כוח  כל  של  השליליים  הצדדים 
את  מעלים  כזה  ופירוד  בחברו, 

האמת.
יש שלוש קבוצות בחיי האומה:

דגל  את  מרימה  האורתודוקסית: 
הקודש, האמונה והמצוות.

בגלות  מואסת  החדשה:  הלאומית 
לעם  לאומיים  חיים  ליצור  ורוצה 

ישראל.
דגל  את  נושאת  הליברלית: 

ההשכלה, התרבות והמוסר.
הללו  הכוחות  כל  בריאה  במציאות 
מביאה  קבוצה  כל  יחד;  מחוברים 
את הדגשים שלה בידידות ובחיבור.
השלילי  הכוח  את  להכיר  עלינו 
מגיע  שהוא  ולדעת  קבוצה  שבכל 
הטוב  את  להרוויח  וכדי  איתה, 
גם  להכיל  צריכים  אנו  שבה  הגדול 

את הגירעון.
צריך  ציבור  וכל  מאיתנו  אחד  כל 
הכוח המרכזי שבו,  על  להגן  לדעת 
ועם זה להכניס אליו כוחות נוספים. 
לעיתים  תדרוש  הכוחות  הכנסת 
זה  צמצום  אך  שלנו,  בכוח  צמצום 
הוא קודש, כי הוא בא לשכלל את 
לבנות  נוכל  כך  ולחברו, ורק  העולם 

אומה בארצנו.
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החפצה  אומה,  נטית  של  הטהורה  מהטבעיות 
רב  זמן  שהיו  אחרי  הלאומיים,  חייה  את  לחדש 
המרה,  הגלות  של  ידה  מתגרת  בקרבה  עלומים 
והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר 
באותה  אחרים,  עמים  של  רוחם  מרושם  קלטה 
המדה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה; 
את  נושאת  שהיתה  הליברלית,  היא  השלישית 
דגל ההשכלה בעבר לא רחוק ועדיין ידה תקיפה 
בחטיבה  מתכנסת  אינה  היא  רחבים,  בחוגים 
הלאומית ודורשת את התוכן האנושי הכללי של 
מובן,  הדבר  ועוד.  והמוסר  התרבות  ההשכלה, 
שבמצב בריא יש צורך בשלשת הכחות האלה גם 
יחד, ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב 
הבריא הזה, אשר שלשת הכחות הללו יחד יהיו 
הרמוני  במצב  וטובם,  מלואם  בכל  בנו  שולטים 
הקודש,  כי  יתר,  ולא  חסר  לא  בו  שאין  מתוקן 
אצילית  באהבה  יחד  יתדבקו  והאדם,  האומה 
ומעשית, ויחד יתועדו היחידים וגם הסיעות, שכל 
מסוגלים  יותר  כשרונותיו  את  מוצא  מהם  אחד 
בידידות  הללו,  החלקים  משלשת  אחד  לחלק 
הראויה, להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד 
החיובי של חברו. אז תהיה ההכרה הזאת הולכת 
ומשתלמת, עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד 
החיובי, שיש בכל כח, לדבר הגון ומקובל וראוי 
להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מזוג הרוח 
וגם להטבה הפרטית של בסוסו של הכח המיוחד 
דגלו,  תחת  שרוי  עצמו  את  מוצא  שהוא  ההוא, 
החיובי  התוכן  שאת  עד  ילך,  הלאה  שעוד  אלא 
המדה  ע"פ  וכח,  כח  כל  של  השלילי  בצד  אשר 
הנכונה, גם כן יכיר לטוב, וידע שלטובתו של הכח 
המיוחד, שהוא יותר נוטה אליו, צריך הוא להיות 
שהכח  השולל,  מהצד  גם  מדה  באיזו  מושפע 
האחר שולל את הכח הזה החביב שלו הוא, מפני 
לו  הראויה  מדתו  על  מעמידו  הוא  שבשלילתו 
ומצילו מהגרעון המסוכן של התוספת וההפרזה, 

הקשות  מעבודות  המיוחדת  העבודה  וזוהי 
יותיר".  ושלא  יחסר  "שלא  שבמקדש, הקמיצה, 
שאנו  בתסיסות,  טוב  בשכל  כשנסתכל  וכן 
אחד  דרך  שאך  נדע  בדורנו,  כ"ב  מהן  סובלים 
יש לפנינו : שכל אחד, בין יחיד ובין קבוץ, ישים 
ויחד עם ההגנה, שכל  הזה,  לבו את המוסר  אל 
אחד קרוא להגין, על אותו הכח המיוחד שהוא 
מקושר אליו, ע"פ טבע נפשו וע"פ הרגלו וחנוכו, 
להם  מוצאים  שהם  בכחות  להשתמש  איך  ידע 
מקלטם באנשים אחרים ובסיעות אחרות, למען 
ישלים את עצמו ואת סיעתו, בין בצד החיובי של 
הצדדים  של  הטוב  בחלק  ובין  האחרים  הכחות 
באמת  מאמצים  יהיו  שהם  שלהם,  השליליים 
מקלקלת  אותו  שישמרו  במה  המיוחד  כחו  את 
צורה,  וטשטוש  כח  חלישות  הגורמת  ההפרזה, 
חיים  של  למצב  להגיע  לקוות  נוכל  זה  באופן 
מה  כי  הדבר,  מובן  בארץ.  אחד  לגוי  הראויים 
הכחות,  שלשת  בשדרת  הקודש  את  שהכנסנו 
לפעמים  עצמו  את  לצמצם  צריך  אחד  שכל 
כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד 
הטכני והמעשי של הקודש ובצדדים המחשביים 
וההרגשיים המתיחסים לזה. אמנם עצם הקודש 
הזה  הנושא הכללי, שהצמצום  הוא  הרי  העליון 
העבודות  כל  כמו  עבודתו  מכלל  הוא  אף  עצמו 
המובנים,  בכל  והחיים  העולם  לשכלול  הבאות 
נושאים.  הם  מקודש  ברכתם  את  הלא  שכולם 
על כן המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה 
האלהית, היא בעצמה באמת חפשית היא מכל 
צמצומים, והקרבה האלהית היא ממולאה תמיד 
הרחבה עליונה למעלה מכל גבולים, "לכל תכלה 
ראיתי קץ רחבה מצותך מאד". ובהתהלך האדם 
והמחשביים,  המעשיים  הצדק  בנתיבות  והגוי 
כן  גם  לעלות  שלום  יבושר  בגבולם,  הממודדים 
אל האצילות הרחבה, "מן המצר קראתי יה ענני 

במרחב יה" )אורות התחיה פרק יח(

שאלות לדיון:

איך לדעתכם שלושת הכוחות יכולים לחיות יחד?

מהו הצמצום שאנו נדרשים על מנת שכל הכוחות יהיו מחוברים יחד? האם יש מצב 
בו לא תהיו מוכנים לצמצום זה?

חשבו על התנועה שלנו, האם לכולם יש מקום בתנועה? נסו לחשוב מה עושה הריבוי 
והגיוון לתנועה.
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 “והעמידו תלמידים הרבה”1
הרב בני נכטיילר

בהכרזה זו אנו ממשיכים את דרכם של אנשי כנסת הגדולה.

המשנה הראשונה במסכת אבות מלמדת על תהליך העברת מסורת התורה מדור לדור: "משה 
לאנשי  ונביאים מסרוה  לנביאים,  וזקנים  לזקנים,  ויהושע  ליהושע,  ומסרה  תורה מסיני  קבל 
כנסת הגדולה". המשנה מסיימת בשלושה דברים שאמרו אנשי כנסת הגדולה: "הוו מתונים 

בדין העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה".

לכאורה יש להקשות: מדוע המשנה אינה מייחדת לדבריהם של אנשי כנסת הגדולה הלכה 
בתיאור שרשרת העברת  בסוף המשנה הראשונה העוסקת  אותם  לציין  בוחרת  חדשה אלא 
התורה? נראה שיש ללמוד מכך שדברי אנשי כנסת הגדולה הם חלק מדרך מסירת התורה, 
ולהסבר זה משמעות רלוונטית וחשובה. משה, הזקנים והנביאים קיבלו את התורה ולימדוה 
ומלמדים  היו חכמים הלומדים את התורה  כבר  מי שבאו בעקבותיהם  זאת  לעומת  בנבואה. 

אותה בדרך אחרת. 

גדול  שינוי  חל  הגדולה  כנסת  אנשי  ועד  הנביאים  מאז  הדורות  חילופי  במהלך  כך  על  נוסף 
בעם ישראל, מכיוון שרוב העולים לארץ בדורו של עזרא היו בעלי רמה רוחנית נמוכה מאוד. 
בעקבות שינויים אלו הייתה לאנשי כנסת הגדולה התלבטות גדולה כיצד יש להמשיך ולהעביר 
את התורה: האם יש להעביר את התורה רק לקבוצה קטנה, מעין 'סיירת חכמים' המדמה את 
קבוצת הנביאים, או שמא גם במציאות הבעייתית שחוו יש להפיץ את התורה ברבים? למרות 

ההתלבטות הקשה הכריעו אנשי כנסת הגדולה הכרעה ברורה: "העמידו תלמידים הרבה!" 

הגדולה  כנסת  אנשי  מקדימים  לכן  ראוי?  אחד  כל  האם  אפשר?  איך  השאלה:  עולה  מייד 
ואומרים: "הוו מתונים בדין!" ה'קול יהודה' מסביר כי "הוו מתונים בדין" אינה אזהרה רק לדיינים 
כי אם גם לכל אדם פשוט, שיהיה מתון קודם שיחליט בכל עניין בנוגע לחברו, לומר עליו שהוא 
צדיק או רשע. וכן "העמידו תלמידים הרבה" הוא חובה על כל אדם, שחוץ מזה שחייב להשתדל 

שבניו יעסקו בלימוד התורה, הוא מחייב להדריך גם אחרים.

בדבריו מבואר שלא מדובר במשנה רק בדיינים הצריכים לפסוק בדין אלא בכל אדם ואדם 
הרוצה לדון את חברו. לכל אחד מאיתנו אומרים חז"ל: היה מתון ותראה את הצדדים החיוביים 
שבחברך. גלה את הפוטנציאל הגלום בו. אם תצליח לעשות זאת תבין מדוע בחרנו להעביר את 

התורה לכל שכבות העם ולא רק לאליטות הרוחניות.

הגמרא בברכות מביאה סיפור מדהים העוסק בתלמיד שגורם למחלוקת בין גדולי הדור רבן 
ולא אחר. רשב"י  יוחאי, הוא  ר' שמעון בר  יהושע. במפתיע, התלמיד ההוא הוא  ור'  גמליאל 
פותח בשאלה תמימה: האם ערבית היא רשות או חובה? אולם בהמשך הדברים מגיעים לידי 

1 מתוך הספר "להיות תנועה של עם" שנת תשס"ט, בהוצאת בני עקיבא.

מאמר
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כך שרבן גמליאל מורה לר' יהושע להגיע אליו במקלו ובמעותיו ביום שבו חל יום הכיפורים 
ר'  ביישה את  זו  )עיינו ראש השנה כה ע"א(. מכיוון שהוראה  יהושע  רבי  לפי חשבונו של 

יהושע, ר' אלעזר בן עזריה החליף את רבן גמליאל בתור גדול הדור.

היום  "אותו  זה:  מינוי  לאחר  המדרש  בבית  שחלו  שינויים  על  ומספרת  ממשיכה  הגמרא 
סילקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס, שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: 
כל תלמיד שאין תוכו כברו – לא יכנס לבית המדרש. ההוא יומא אתווספו כמה ספסלי. אמר 
ורבנן: חד אמר – אתווספו ארבע מאה ספסלי;  יוסף בן דוסתאי  יוחנן, פליגי בה אבא  רבי 
וחד אמר – שבע מאה ספסלי. הוה קא חלשא דעתיה דרבן גמליאל, אמר: דלמא חס ושלום 

מנעתי תורה מישראל?" )ברכות כח ע"א(. 

על פי הפרשנים, תלמידים רבים אכן רצו בלימוד תורה, ובשל הוראתו של רבן גמליאל נמנעה 
מהם האפשרות להיכנס לבית המדרש. נראה שבגלל מצב כזה אמרו אנשי כנסת הגדולה: 
"הוו מתונים בדין" – אל תכריעו מהר מדי שאנשים הנראים בעיניכם פחותי ערך אינם ראויים 
לקבלת התורה, ומתוך כך "העמידו תלמידים הרבה" – פתחו את שערי בית הספר, את שערי 

הישיבות ובתי המדרשות כדי שיוכלו להיכנס בהם תלמידים רבים.

מכיוון שחז"ל היו ערים גם לסכנה שבשיטה זו הם סיימו את דבריהם בדרישה נוספת: "ועשו 
סייג לתורה". בית המדרש אינו הפקר ולא עושים בו מה שרוצים. יש לו כללים וסייגים. יש 
דרך ויש מסגרת, וכל הרוצה להיכנס צריך לשמור על המסגרת ועל הכללים. כך מצד אחד 

קראו חכמים לפתיחת השערים, ומצד אחר שמרו על מסגרת של תורה וקדושה.

ההתלבטויות  עם  יזדהו  רבים  בפרט  עקיבא  בני  ושל  בכלל  הדתית  הציונות  של  בעולמה 
אוכלוסיות  לשלב  לניסיון  דוגמות  חסרות  לא  בימינו  גם  בגמרא.  המובא  בסיפור  העולות 
מגוונות במסגרות חינוכיות כגון בתי ספר או תנועות נוער, על המעלות והחסרונות שבדרך זו.

הגמרא ממשיכה ומספרת: "אמר רבן גמליאל: הואיל והכי הוה, איזיל ואפייסיה לרבי יהושע. 
כי מטא לביתיה חזינהו לאשיתא דביתיה דמשחרן. אמר לו: מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי 
אתה. אמר לו: אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים במה הם 
מתפרנסים ובמה הם ניזונים. אמר לו: נעניתי לך, מחול לי. לא אשגח ביה. עשה בשביל כבוד 
אבא – פייס". ר' יהושע מטיח ברבן גמליאל אמירה חריפה: כיצד כגדול הדור הוא מנותק 
מבני דורו וממצבם? פיוסו של רבן גמליאל מתקבל רק לאחר שהוא מבקש שר' יהושע ימחל 
הזקן.  הלל  גמליאל,  רבן  של  סבו  הוא  ש'אבא'  מסביר  גאון  נסים  רב  אבא.  כבוד  משום  לו 
לפי דברי רב נסים גאון מתגלה רובד נוסף לסיפור: כידוע, גם הלל הזקן לא התקבל לבית 
שטעה  ומבין  בסבו  נזכר  גמליאל  רבן  וקר.  מושלג  ביום  גגו  על  לשכב  נאלץ  ולכן  המדרש 

כשמנע מאנשים רבים את הכניסה לבית המדרש.
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"'העמידו תלמידים הרבה' – שבית שמאי  ובית הלל:  ב'אבות דרבי נתן' נחלקו בית שמאי 
אומרים: אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר; ובית הלל אומרים: לכל 
אדם ישנה, שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים 

חסידים וישרים" )פרק ג(. 

אנו יכולים להבין את בית שמאי, הרוצים לשמור על מעמד התורה בכבוד ובתפארת, אך אנו 
בציונות הדתית נהגנו לאורך כל הדורות כדברי בית הלל, באחריות לאומית לכלל ישראל. 
לתלמוד  התקרבו  רחוקים  שהיו  רבים  כיצד  לראות  היום  עד  זוכים  אנו  זו  לבחירה  הודות 

תורה, ויצאו מהם צדיקים, חסידים וישרים.

שאלות
 לדיון

האם לבני עקיבא צריכות להיות דרישות ממי שרואים עצמם חברים בתנועה?

כיצד בני עקיבא יכולה לקבל מגוון גדול ורחב של חברים, ועם זאת לשמור על כלל ערכיה?

האם לדעתכם כיום זו עת להגדלת התנועה באיכות או במספר?

?
?
?
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