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עשינו ככל יכולתנו על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר 
שנלקח ממקורות חיצוניים. אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, 

ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות. 



שיח זהותי הוא תמיד שיח רגשי. כשהוא נפתח בכנות, הוא מעורר תחושות בצבעים עזים, תחושות 

שהן חלק מרכזי בסיפור האישי של כל אחת ואחד מאיתנו - מה מניע אותנו, מה חשוב לנו, מי 

יצירתית  בדרך  השיח  את  להעמיק  ומקווים  מקוות  אנחנו  הזה  החדש  החינוכי  בפרויקט  אנחנו. 

שמפעילה את המחשבה, הדמיון והרגש. על ידי שילוב בין כלים חזותיים, סיפורים אישיים ולימוד 

מעמיק, הפרויקט הזה מבקש להעשיר את השיח הישראלי המרתק על מגזרים, על הגדרות, על 

מושג הרצף... 

זהו שיח מורכב שמתעדכן תדיר - על קולותיו הקוראים לבהירות מגזרית, מחד, ועל אלו שמזהים 

את עצמם בנקודות חדשות ומפתיעות לאורך הרצף היהודי, מאידך. באוגדן זה ביקשנו לאפשר 

לאלו שיצטרפו למסע הלימוד להתבונן על מיקומם בשיח באמצעות העמקה במונחי יסוד, מתחים 

מכוננים והתבוננות עצמית.

האוגדן שבידכם שואב השראה מהספר ׳חזרה בלי תשובה - על חילוניות אחרת ועל דתיות אחרת' 

מדרשה   – פרת  'בית  של  יהודי'  לחינוך  המדרש  ב'בית  המעמיק  ומהלימוד  גודמן,  מיכה  מאת 

ישראלית' שיפתח בקרוב את מחזורו השלישי. תודה מקרב לב לכל השותפות והשותפים לכתיבת 

סיגל  יבנין,  )ג'ימי(  יואב  הלימוד;  לבניית סדרת  היסודות  דוד, שהניח את  בן  רגב  באוגדן:  התכנים 

שטיינברג ומיכל אסולין, שפיתחו את התכנים המובאים כאן. תודה מיוחדת ליפעת טל, שהביאה את 

מפגשי הלימוד לצורתם הסופית בחכמה רבה.

נשמח ללוות אתכם לקראת הנחיית המפגשים ובמהלכם, ונודה לכם עד מאד אם תשתפו אותנו 

בחוויות ותובנות מתוכה. 

המשוב שלכם יאפשר לנו להתקין תוכן מדויק עוד יותר, להרחיבו ולהתאימו לקהלים נוספים ומגוונים 

  bplehoraa@gmail.com  :במהדורה המעודכנת הבאה. ליצירת קשר

אנחנו מקוות ומקווים שהמפגשים יעודדו שיח פתוח ובונה, שיתמכו בבקשה להגדיר ברור יותר את 

מה שמבקש בהירות, לצד העמקת סימני השאלה שראוי שישארו עמנו לאורך המסע.

מילה על התוכן
הלימוד מותאם לצעירות וצעירים בגילאי תיכון-צבא, 

אך לטעמנו מהווה בסיס טוב לשיחה עשירה גם בגילאים מבוגרים יותר.

האוגדן מחולק לשני מסלולים:

קצר ולעניין | צפייה מודרכת באנימציה והצעות לדיון - מסלול זה מציע שאלות נלוות לכל אחד 
מארבעת סרטוני האנימציה והוא מתאים למשבצות זמן קצרות. 

www.beitprat.org ניתן לצפות בסרטונים באתר המדרשה

צלילה לעומק | סדרת לימוד ב-5 מפגשים - סדרת המפגשים נעה בין רעיונות תיאורטיים, המגובים 
ברובם במקורות טקסטואליים, להצעות לתהליכי בירור אישיים באמצעות מגוון מתודות. במערכים 

משולבים גם סרטוני אנימציה המוסיפים נופך מתודי ותוכני משמעותי ומצליחים להמחיש מונחים 

"גדולים", כמו גם לעורר את הצופה להתבוננות עצמית ולשאלות שפותחות את הדעת ומרחיבות 

את הלב. כך למשל יתבקשו משתתפי המפגש האחרון לכתוב מעין תסריט למסע הזהותי שלהם 

יותר תוכלו  עד כה. משך המפגשים המוצעים עומד על 65-70 דקות, ואם ברשותכם זמן מועט 

ללקט מתוכם חלקים נבחרים. 

בברכת הדרך! 
קיץ ה'תשפ"ב
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צלילה לעומק | סדרת לימוד ב-5 מפגשים

קצר ולעניין 
| צפייה מודרכת באנימציה והצעות לדיון

שאלות כלליות | מתאימות לכל הסרטונים

אם היית צריכ/ה לתת כותרת לסרטון, מה היא היתה?  

איזה דימוי ויזואלי משך את תשומת לבך? מה תפס אותך בו?  

אלו רגשות הסרטון עורר בך? האם חשת הזדהות או התנגדות במהלכו?  

אלו קונפליקטים מובאים בסרטון?  

 

מה/מי הם המשפיעים העיקריים על המסע הזהותי   

של הדובר/ת ועל הדחיפה לצאת ולחפש?  

לצפייה בסרטונים היכנסו לאתר    

beitprat.org  | בית פרת - מדרשה ישראלית   
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יניב: 

"אני אף פעם לא הגדרתי את עצמי גרסה דלת קלוריות של שום דבר" -      
מה מפריע ליניב בהגדרה "דתי לייט"?   

מה השתנה במעשים ובמחשבות אצל יניב ברגע שבו בחר   

להוריד את הכיפה?  

 

האם להרגשתך ההבדל בין "בחירה" ל"מחויבות"   

מקביל להבדל בין "חילוני" ל"דתי"?  

למה אבא של יניב מבקש עבורו שירגיש אשם?  

 

עדן:  

"אני לא זוכרת מתי לראשונה בדיוק ידעתי שאני מבית חילוני"    
נסה/י להיזכר באירוע בעברך המוקדם שבו הייתה לך מודעות לזהות      

היהודית שלך. רון המאיירת מדמה את הרגע הזה להליכה על גדר.   

למה היית מדמה את הרגע שלך?   

בסוף הסרטון עדן מגיעה לקצה הגדר ויורדת ממנה.   

מה הבנת מהסוף הזה? מה השתנה בזהות של עדן?  

באילו צורות באה לידי ביטוי ה'חילוניות' בסרטון, ובאילו ה'דתיות'?   

אלו דימויים אתה מתקשה לסווג לחילוניות או לדתיות,   

האם יש כאלו התואמים לשתיהן?  

"פעם היה לי ממש חשוב למלא את המונח 'חילוני' במשמעות חדשה,   
והיום אני כבר לא שם"   

מהי "חילוניות" עבור עדן - בעבר וכיום?   
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איור: רון לויןאיור: יניב טורם
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עמית:

"מה שקשה לי ביהדות זה לא היהדות, זו יהדות מסוימת"   
מה מאפיין את היהדות שקשה לעמית איתה? למה להרגשתך קשה לו?  

"אני מאוד רוצה בחיים שלי להכניס משמעות לכל הטקסים"   

מה היא המשמעות שעמית מדבר עליה? איך מכניסים משמעות       

לטקסים? ספר/י על טקסים בעלי משמעות בחיים האישיים שלך?  

"אני מרגיש פתאום חריג בהמון מסגרות"   

למה עמית מרגיש חריג? ומה מוזר לחברים של עמית?   

ומה, בעצם קשה, לחברים של עמית בזהות שלו?  

"ההפרדות האלו – בן אדם שהוא נראה ככה ועושה ככה…"   

האם יש בך מאפיין כלשהו שמשתייך לקבוצה שונה מזו שאת/ה מזוהה      

איתה? אם כן - איך את/ה מרגיש/ה כלפי המאפיין הזה ואיך   

הסביבה מגיבה אליו?  

אביה: 

מה אביה הבינה על הבית שבו גדלה כשהיא "פתחה חלון" ויצאה       

החוצה? האם זכור לך רגע כזה של "פתיחת חלון" במסע הזהותי   

האישי שלך? איך הרגשת?  

איך השפיעה הזרות שהרגישה אביה במסגרות הלימוד שבחנה,   

על התהליך הזהותי שלה? מהו הערך של הבחירה שלא להתעלם       

מדברים שאנחנו מגדירים כלא שייכים לנו?  

איך אביה מתארת את הזהות היהודית שלה היום?   

למה בחר המאייר בציפור כמייצגת את אביה ואת המסע שלה?   

באיזו חיה היית בוחר/ת כדי לספר את הסיפור שלך?   

מה מאפיין את החיה הזו?  

"אני משתדלת לעשות את מה שאמא שלי עושה,   

ואת מה שסבתא שלי עשתה"   
למה אביה משתדלת ללכת בדרכים שסללו אימותיה?   

איזה ערך תוכל להפיק מצעידה בדרכים שסללו הדורות הקודמים לך?  
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איור: עופר וינטראיור: עופר גץ
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  מפגש ראשון 
  מי אני?

 
מה נעשה היום?

עיסוק בשאלות של זהות אישית בכלל ויהודית בפרט   

חשיפה לרעיון של ריבוי זהויות   

גירוי המחשבה לגבי מתחים בהקשר לזהות יהודית   

 
אמצעים נדרשים:

הקרנה, הגברה ואינטרנט   

אפשרי: טבלאות בינגו ריקות כמספר המשתתפות והמשתתפים   

דפי מקורות )נספח( כמספר המשתתפות והמשתתפים:    

זהויות קטלניות / אמין מעלוף; מיהו יהודי / אבא קובנר   

 

היכרות )5 דק'(

למנחה: אם יש היכרות מוקדמות - כדאי להקדיש את הפתיחה לסיפור אישי בהקשר של 
זהות )כללית, לא יהודית(. אם אין היכרות מוקדמת - כדאי לעשות הצגה עצמית. הצעה לסבב 

פתיחה: כל אחד עונה על השאלה "מי אני?" במילה אחת! )להקפיד על אחת, בלי שם פרטי(.

 
פתיח )5 דק'(

נצפה בסרטון של "ניר וגלי" על טיפטיפ החזיר-ים / קביה / שרקן.
 

נשאל: לפי מה טיפטיפ מגדיר את עצמו?
 

למנחה: הסרטון חמוד ומצחיק, אבל נוגע בשאלה משמעותית: איך אנחנו מגדירים את עצמנו? 
לפי מה? לפי מה שאחרים אומרים? האם ההגדרה העצמית שלנו תלויה בכלל בנו? השאלה 

התמימה "מי אני?" פתאום מהדהדת עמוק.
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TST תרגיל

וכל אחד על  ננסה לענות על השאלה של טיפטיפ, כל אחת על עצמה  נסביר: בתרגיל הבא 
תשובות   10 של  תרגיל  למעשה  שהוא  ההיגדים',  עשרת  'מבחן   :TST נקרא  התרגיל  עצמו. 

"מי  השאלה:  על  פעמים   10 ומשיבה  כתיבה,  וכלי  דף  לוקחת  משתתפ/ת  כל  אחת.  לשאלה 

אני'.  'מי  אלא  לעשות,  אוהב  אני  מה  סתם  לכתוב  לא  חשוב  הסדר.  כרגע  משנה  לא  אני?". 

שניות.  כמה  נדרשות  ולפעמים  צצות  התשובות  לפעמים  ולחשוב,  רגע  לקחת  בסדר  זה 

 

למנחה: התרגיל לקוח מהפסיכולוגיה החברתית והוא מאפשר לפתוח את המחשבה והשיח על 
הזהות הפרטית של כל משתתפ/ת, אבל יותר מכך הוא מגרה ויוצר סקרנות אצל המשתתפים 

לקושי להגדיר את עצמינו. בנוסף, התרגיל מאמן כבר מתחילת הסדרה את היכולת של 
המשתתפים להתבונן על עצמם, להיות רפלקטיביים.

ייתכן והוא יהיה מאתגר עבור חלק מהמשתתפים, לכן כדאי להניח את זה מולם 
כבר בהתחלה. אם בכל זאת מרגישים שזה גדול על הקבוצה – אפשר לצמצם 

את מספר התשובות.

 
דיון על בסיס התרגיל

מה היתה ההרגשה בזמן ביצוע התרגיל?  
כמה זה היה קל-קשה? ומה זה אומר בעצם?   

]ככל שאנחנו מתעסקים בשאלה הזאת יותר, נוכל לענות בקלות ולהפך[  
האם זה בכלל חשוב לשאול את השאלה הזאת –   

"מי אנחנו?"? אולי זה קצת מיותר?  

 
עיבוד התרגיל

למנחה: מוצעות כאן אפשרויות רבות לעיבוד התרגיל, חלקן מתודיות יותר, 
חלקן דיוניות יותר. בחרו את זו שהכי מתאימה לקבוצה ולכם, ושימו לב לזמנים.

נבקש מהמשתתפים לסווג את התשובות שלהם לפי כותרות, למשל:      -

"משפחה" )אחות של, הבת של וכו'(, "כישורים" )כדורסלנית, צייר(. נכתוב את      

כלל הכותרות על הלוח ונשים לבנו: כמה חזרתיות יש, כמה שוני, כמה זיהו את     

עצמם עם מאפיינים מסוגים )כותרות( מגוונים וכמה עם סוג-שניים בלבד.  

נתחלק לזוגות ונבקש מכל משתף לומר לבן זוגו מי הוא )בן הזוג(.   -

נבדוק עד כמה יש התאמה בין מה שאמר כל אחד על עצמו לבין מה שאמר      

עליו בן הזוג. כמה אחרים יודעים לאפיין אותנו? )מתאים לקבוצה בעלת רמת      

פתיחות מסוימת, לאו דווקא היכרות עמוקה, אבל כן שיח מכבד שיכיל פער   

בין הדימוי העצמי לתדמית החיצונית ללא עלבונות(.  

נחלק למשתתפים טבלאות בינגו ריקות, נכניס לתוכן את התשובות האישיות      -

ונשחק בינגו: נבקש מהמשתתפים להסתובב במרחב בזמן שיר/טיימר,   

ונעצור כל כמה שניות. המשתתפים שנפגשו באותה נקודת זמן צריכים לחפש   )15 דקות(  

מאפיין זהותי אחד זהה, ובמידה ויש – לסמן אותו )במטרה ללמוד על   

מידת הדמיון/השוני בין המשתתפים(.  

דיון על בסיס התרגיל

מה מתוך מה שכתבתי ברשימה מאפיין אך ורק אותי,   
ומה מאפיין עוד א.נשים/קבוצות? מה זה אומר עלי? ]ייחודיות[  

כמה מהתשובות שלכם מתייחסות למעגלי שייכות )החוצה(,   

וכמה לתכונות אינדיבידואליות )פנימה(?  

 
       ריבוי זהויות | אמין מעלוף )15 דק'(

למנחה: בהתאם לקבוצה יש לבחור האם לקרוא את הטקסט בחברותות או במליאה.

 
נשאל )שאלות מטרימות(:

הסתכלו ברשימה שלכם וסמנו בסדר עולה את רמת החשיבות של   

המאפיינים שכתבתם. האם הצלחתם?  

אם הייתי מבקש.ת מכם לערוך את הרשימה הזאת לפני עשר שנים,   
היא הייתה זהה?  

 

נסביר: על שאלות אלו ועוד ניסה לענות אמין מעלוף בטקסט שנקרא עכשיו.
 

למנחה: הטקסט משקף את הרעיון שזהות היא לא אחידה, אלא מורכבת מחלקים שונים. אוסף 
מרכיבי הזהות מתלכדים לכדי הזהות והיא ייחודית לנו, דווקא בזכות הצטרפות המרכיבים. 

בנוסף, הטקסט עוסק ברעיון היחסיות בין מרכיבי הזהות השונים, שיכול להשתנות בהתאם לזמן, 
מקום, מצב וכו'. 

נקרא: הטקסט מצורף בדף מקורות בסוף המערך.
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דיון על בסיס הטקסט

]שאלת יישור קו:[ מה אמין מעלוף כותב? )פשט(  
מה דעתכם לגבי מה שהוא מציע? ]זה הזמן לבחון את תשובות המשתתפים     

לשאלות המטרימות בהשוואה לתגובה לטקסט[  
מעלוף טוען שלכל תקופה יש השתייכות עיקרית –   

מה ההשתייכות העיקרית היום? אצלכם, בחברה שלכם, בחברה הישראלית?  

מעלוף מציין ש"בכל תקופה ותקופה ]בהיסטוריה, וגם היום[   

היו אנשים שחשבו שקיימת השתייכות עיקרית אחת ויחידה, שיש לה עדיפות      

כה גדולה על כל ההשתייכויות האחרות... עד כי מוצדק לכנותה 'זהות'.   

לאחדים היה זה הלאום, לאחרים – הדת או המעמד". מה עמדתך לגבי      

'השתייכות עיקרית אחת ויחידה', לעומת הרעיון של זהות מרובה/מורכבת?  

 
  מיהו יהודי? | אבא קובנר )10 דק'(

למנחה: נמקד את הדיון בשאלת הזהות היהודית. שאלה גדולה, שעלתה במשך השנים 
בהרבה מחלוקת וכאב. לטובת השאלה נעשה שימוש בטקסט של אבא קובנר. לפני ש"נגלה" 
למשתתפים שלנו את ה"תשובה" לשאלה 'מיהו יהודי?', נבקש מהם לנסח אחת משלהם. יש 
להניח שבכל שלב קיימת לנו תשובה אפשרית לשאלה הזו. השיר חושף לתשובות מפתיעות 

ומהווה קרקע לדיון מורכב על ההגדרות המוכרות לנו של זהות יהודית.
 

נסביר: עוד רגע נקרא את השיר 'מיהו יהודי' של אבא קובנר, אבל לפני שנקרא ננסח בעצמנו 
תשובה לשאלה הזו - מיהו יהודי?

 

נקרא: הטקסט מצורף בדף מקורות בסוף המערך.

 

דיון על בסיס השיר

האם התשובה שניסחתם לפני קריאת השיר מתאימה לסוג התשובות שכתב      
אבא קובנר? חשבתם דומה? שונה?

שתפו בשורה "שתפסה" את תשומת ליבכם, והסבירו איזו תחושה   
היא עוררה בכם.  

מה אתם מבינים מהשיר? יש לו מסר?  
שתפו אמירה אחת של קובנר לגבי מיהו יהודי שאתם מסכימים   

איתה ואחת שפחות.  

איך הייתם מקטלגים את השיר? חילוני? דתי? ]השאלה מכווינה לחשיבה      

במסגרת ההגדרות שנעסוק בהן בהמשך[

אם ננסה להכריז על הגדרה אחת שכולנו מסכימים עליה... נצליח?  

       המסע של עמית )15 דק'(

נסביר: התעסקנו היום בהגדרות ועוד נעסוק ב"להגדיר" בהמשך הסדרה. עכשיו נצפה בסרטון 
אנימציה המבוסס על סיפורו של עמית, אותו תשמעו ברקע. כתבו לכם משפט או תמונה שתפסו 

את תשומת ליבכם במהלך הצפייה.

נצפה בסרטון

www.beitprat.org סרטוני 'תגדירו ברור' זמינים לצפייה באתר  

 
דיון על בסיס הסרטון

מישהו רוצה לשתף במשפט או תמונה שבחר/ה?  

מהי המורכבות שעמית אולמן מדבר עליה? באיזה מתח הוא חי?  

מזדהים?  

נחזור למשפט מסוף הסרטון: "ההפרדות האלו – בן אדם שהוא נראה ככה      

ועושה ככה, ויש בן אדם שלא עושה את זה...". בואו נשים את זה על ציר   

ונקרא לזה בשם.  

]נצייר על הלוח: כדי להיות יהודי מסוג מסוים צריך גם להראות בצורה   
מסוימת -------- היהדות שלי היא פנימית בלבד[  

חישבו על מתחים כאלו בעולם היהודי ותנו להם שמות.  

השאלות שיכולות לעזור לנו לחשוב על זה הן: "על מה בעצם הוויכוח?",   

"בין מה למה צריך לבחור?"  

]נצייר על הלוח צירים נוספים, אפשר גם להיעזר בכותרת לציר )כמו 'חיצוניות יהודית'(. השתדלו 
להגדיר את קצוות המתחים בצורה: א. כוללת ורחבה, ב. קיצונית. אם לא עלו רעיונות, לא נורא. 

אפשר להגיד שנגיע לזה במפגש השלישי[
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סיכום )5 דק׳(

נחזור על מה שעשינו היום: הכרנו, שאלנו 'מי אני' עם טיפטיפ ואז בתרגיל 10 התשובות, קראנו את 
אמין מעלוף עם הגישה שלו למושג 'זהות', עברנו לדבר על זהות יהודית עם השיר של אבא קובנר 

וניסינו להתחיל לענות על השאלה 'מיהו יהודי?'. סיימנו עם הסרטון של עמית אולמן שמציף מתח 

מסוים שהוא חי בו בהקשר היהודי. כל אלו במטרה להתחיל להחזיק בראש זהות כדבר מורכב – 

בעיקר בסדרה שלנו, בהקשר היהודי, נרצה לשאול ולדמות לנו מה תהיה זהות יהודית מורכבת.

 

מה נעשה בהמשך? במפגשים הבאים נעמיק את ההיכרות עם הזהות היהודית. עכשיו כשלמדנו 
על זהות כדבר מורכב, ננסה להכיל את המורכבות הזו גם על הזהות היהודית.

 

נמליץ למשתתפים לקראת המפגש הבא: להאזין לפרק 29 בפודקאסט "מפלגת המחשבות" – 

"הקשבה רדיקלית". נפתח עם זה במפגש הבא 

  מפגש ראשון 
  מי אני?

 
אמין מעלוף, זהויות קטלניות, 2010

"זהותו של כל אדם מורכבת מיסודות רבים שאינם מתמצים כמובן באלה המופיעים במרשם התושבים. 

ביניהם נמצאות, לרוב המכריע של בני האדם, השתייכויותיו למסורת דתית, ללאום ולפעמים אף לשניים, 

לקבוצה אתנית או לשונית, למשפחה מורחבת יותר או פחות, למקצוע, למוסד, לקבוצה חברתית מסוימת. ]...[

ויחידה,  אחת  עיקרית  השתייכות  שקיימת  שחשבו  אנשים  היו  ותקופה  תקופה  בכל 

האפשריות  הנסיבות  בכל  האחרות  ההשתייכויות  כל  על  גדולה  כה  עדיפות  לה  שיש 

המעמד... או  הדת   – לאחרים  הלאום,  זה  היה  לאחדים  'זהות'.  לכנותה  מוצדק  כי  עד 

לפעמים יוצא לי לעשות מה שאני מכנה 'חשבון זהות', כמו שאחרים עושים חשבון נפש. כפי שוודאי 

כבר הבנתם, מטרתי אינה למצוא בתוכי איזושהי השתייכות 'מהותית' שעל פיה אוכל להגדיר 

את עצמי. הגישה שלי היא הפוכה: אני מפשפש בזיכרוני כדי להוציא ממחבואם כמה שיותר 

]...[ יסודות מיסודות הזהות שלי. אני אוסף אותם, מונה אותם, ואינני מתכחש לאף אחד מהם. 

עד עתה טענתי בעקשנות שהזהות מורכבת מהשתייכויות מרובות, אך חובתי להתעקש גם על כך 

שהזהות היא אחת, ושאנו חווים אותה כדבר שלם. זהותו של אדם אינה ַהֲעָמָדה של השתייכויות אוטונומיות 

זו לצד זו, היא אינה מעשה טלאים. היא ציור על עור מתוח: אם נוגעים בהשתייכות אחת, רועד האדם כולו."

מיהו יהודי / אבא קובנר

יהודי הוא מי שרוצה להיות יהודי
ומי שהוא יהודי ְּבַעל ָּכרחו

יהודי הוא מי שמאמין באמונה שלֵמה
ויהודי הוא שמחזיק באמונה שסועה

יהודי הוא מי שמניח טלית ותפלין
ויהודי הוא מי שזרק טלית ותפלין

יהודי הוא מי שקשה לו להיות יהודי
ומי שמתקשה להיות דבר אחר

יהודי הוא רמאי
שהצליח להונות את עצמו

יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה
ויהודי הוא מי שאינו יודע היכן קבר אמו

יהודי הוא מי שהתיר עצמו מכבלים
ויהודי הוא מי שאסר עצמו בכבלים
יהודי הוא מי שהוריש לאנושות את 

הגעפילטע פיש במקורם

ואת ספר התנ"ך בתרגום
יהודי הוא מי שכותב מימין לשמאל

ומי שהשמאל לעולם דוחה אותו לימין
יהודי הוא שמעגל יצירתו נתגלם באותיות מֻרבעות 

ומי שקיומו עדין בבחינת ִרּבּוַע המעגל. יהודי הוא 
מי שאינו נבדל משאר בני ֻאמות העולם מלבד מה 
שהוא בדול מהם. יהודי הוא מי שהאחרים שונאים 

אותו בחשאי ויהודי הוא מי ששונא את עצמו בראש 
חוצות. יהודי הוא מי שמסר את נפשו להביא את 

העולם לביתו
ויהודי הוא מי שַחּיָב למסֹר את נפשו על ביתו הוא 

יהודי הוא מי שיודע לשאֹל
ויהודי הוא מי שאינו יודע לשאֹל

עד שפותחים לו:

19

אמין מעלוף, 'זהויות קטלניות', 2010, בהוצאת נהר ספרים, תרגום: מיכל אילן

כל שירי אבא קובנר, כרך ו, מוסד ביאליק ירושלים, 2011, "מיהו יהודי" עמ' 85-84
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  מפגש שני 
  מגזריות ומגזריות אחרת

 

מה עשינו במפגש הקודם?

עסקנו בזהות – זהות בכלל וזהות יהודית, מבט אישי ומבט כללי,   •  
זהות כדבר מורכב, מגוון ומרובה.   

מה נעשה היום?

נתבונן במגזרים היהודיים הקלאסיים )חילוני, מסורתי, דתי(   •  
במבט מעמיק ומורכב   

נחפש את ההשתייכות הפרטית שלנו ביחס למגזרים או וביניהם.  •  
 

אמצעים נדרשים:

3 פלקטים עם כותרת אחת לכל אחד: 'דתי/ה', 'חילוני/ת', 'מסורתי/ת'  •  
אפשרי: מדבקות כמספר המשתתפות והמשתתפים  •  

הקרנה והגברה ואינטרנט  •  
דפי מקורות )נספח נפרד( כמספר המשתתפות והמשתתפים:   •  

חילוניות, דתיות ומסורתיות;   

 

קירות מדברים )10 דק'(

למנחה: מטרת הפעילות היא להניח בבסיס השיחה המשותפת את ההגדרות של המגזרים 
היהודיים שנעסוק בהם: חילוני, מסורתי ודתי. נרצה שהמשתתפים יכירו בדעותיהם כלפי 

המגזרים וינסו להגדיר איפה הם ממוקמים מבחינה זהותית ביחס אליהם.
 

פורסים על שולחנות או על הרצפה / תולים על קירות 3 לוחות עם כותרת אחת לכל אחד: 'דתי', 

'חילוני', 'מסורתי'.

 

נבקש מהקבוצה להסתובב במרחב ]במידה ומספר המשתתפים גדול ניתן להכפיל את הלוחות[ 

ולכתוב או לצייר את כל המאפיינים הקשורים באותו מגזר, כפי שהם מכירים אותו )לדוגמא: דתי 

← אמונה, אלוהים, מצוות וכו'(.

למנחה: כדאי לתת זמן לכתיבה ולהתרשמות ממה שכתבו אחרים. מומלץ גם לעודד ביטוי 
ויזואלי שמוסיף רובד של קיטלוג. בהתאם לקבוצה – אפשר להכין דוגמאות על הפלקטים 

מראש )ציור של כיפה; שרשרת חי; ביגוד; או מילים מסוימות(.

לאחר מספר דקות נוסיף לוח רביעי )גדול יותר( ובו 4 עיגולים, הממוקמים ב- 4 פינות הפלקט: 

3 עם כותרות המגזרים ו- 1 ריק. נבקש מכל אחד ואחת לחתום את שמו/ה בהתאם למיקומו 

הזהותי ביחס לעיגולי המגזרים: בין עיגולים, בתוך אחד העיגולים, על התפר... מי שייבחר להתמקם 

בעיגול הריק יתבקש לנסח לו כותרת.

 

למנחה: במידה ולא מתאים לחתום בשם, ניתן להשתמש במדבקות. במקרה כזה נוכל לזהות 
מגמה משותפת של הקבוצה, אך לא נדע מיקומים אישיים.

 
עיבוד התרגיל

נתחיל מהתבוננות על הנראות של הלוחות:

איזה לוח מלא יותר ואיזה פחות? למה זה כך?  

איך ידענו מה לכתוב? ]היכרות אישית, סיפורים, תקשורת...[  

באיזו מידה אנחנו פזורים בלוח הרביעי? היכן ממוקמת רוב הקבוצה   

)מדבקות או חתימות(? מה אפשר ללמוד מתוך התבוננות בלוח הרביעי?  

נמשיך אל תוכן הלוחות:

האם אתם מזהים מאפיינים סותרים בלוחות ]למשל: רציונליות ואמונה[?   

אם כן- האם זה אומר שהמגזרים הפוכים?   

מה זה אומר על איך שאנחנו תופסים אותם?  

איך הייתה החוויה להתמקם בלוח הרביעי? פשוט או מאתגר?   

שתפו במחשבות שליוו אתכם בהחלטה.  

פתחו את רשימת עשר התשובות לשאלה 'מי אני?' מהמפגש הקודם   

]או היזכרו בה אם אינה בהישג יד[. האם ההגדרות שבלוחות מופיעות  

ברשימה שלכם? אם כן- באיזה מיקום )חשיבות(?  

נסחו בכתיבה )לא בראש ובעל פה( ובאופן עצמאי את ההגדרה של   

כל מגזר במשפט אחד.  
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הקשבה רדיקלית )5 דק׳(

נשאל )שאלה פתוחה(: האם אי פעם תהיתם למה כל כך קשה לנו להקשיב למישהו שחושב 
ההפך מאיתנו?

 

למנחה: אנחנו לא אוהבים לשמוע דעות שונות, בעיקר בנושאים שמפעילים אותנו רגשית. 
נקשיב לפודקאסט כדי להציע לקבוצה דרך להתמודד עם רגשות אי נוחות ותסיסה שעשויים 

להופיע בהמשך - כשאנחנו מגיעים לנושאים שאנחנו חולקים עליהם.

נכתוב על הלוח הגדרה: הקשבה רדיקלית = פעולה לא טבעית, יזומה ומכוונת: במקום לשאול 
למה אני חושב שהאחר טועה, לשאול למה הוא חושב שהוא צודק )מיכה גודמן(

 

נסביר: במפגש הקרוב נדון במגזרים יהודיים בחברה הישראלית. נבקש להעמיק במחשבה על כל מגזר, 
להשתחרר מהדעה המוכרת, להרחיב את המושגים, במטרה לסגל לעצמנו נקודת מבט מעמיקה יותר 

על המגזרים. אנחנו לא מתבקשים לזהות את עצמנו עם כל מגזר, ובטח שלא באותה המידה – לאחד 

נתחבר ממש, לשני פחות; עם אחד נרגיש בנוח ועם אחר פחות – אבל כן נאמץ לעצמנו את השיטה 

של ד"ר גודמן: הקשבה רדיקלית. גם כשנשוחח על קבוצת אוכלוסייה שפחות מייצגת אותנו ננסה 

להשקיט את היצר הטבעי שמחפש איפה היא טועה, וננסה לחשוב איפה היא מאמינה שהיא צודקת.

 

נאזין לשני קטעים מהפודקאסט "מפלגת המחשבות", פרק 29 - הקשבה רדיקלית:
1.   הקשבה רדיקלית – הגדרה – מדקה 14:45 עד דקה 15:22 ]דקה[

2.   מחרדה לסקרנות - מדקה 16:30 עד דקה 17:37 ]דקה[

3.   "הציונות טעתה בבחירת הספר שלה" - מדקה 27:39 עד דקה מ29:01 ]1.5 דק'[

קישורים להאזנה: 

למנחה:
- נבדוק אם מישהו הקשיב לפרק, כי המלצנו בסוף השיעור הקודם.

- הצעות לשמירה על ריכוז תוך כדי האזנה: לכתוב )מחשבות, התנגדויות, הסכמות(, לצייר, 
להקרין ברקע משהו ויזואלי )וידאו-ארט(, להקרין את המלל של הקטעים.

- את הקטע השני כדאי להסביר, בהתאם לצורך: ההבחנה בין הנביאים לחכמי התלמוד.

  איפה הם חושבים שהם צודקים? )35 דק'(

נשאל )שאלה מטרימה(: האם תמיד היו דתיים/מסורתיים/חילונים?
נצפה בסרטון של תל"י עד דקה 1:42 )עוצרים במשפט "והיהודים מגיבים לו כמו יהודים.. 

כלומר במחלוקות"(.

 
למנחה: מומלץ מאוד לצפות מראש בסרטון המלא, על מנת להבין את התוכן 

בהקשר רחב יותר.
 

נסביר: עכשיו נצלול ל"מחלוקות". בחלק הבא נעמיק בהגות מגזרית. נשמע מה יש לכל מגזר 
להציע לעולם )לא בציניות( ונעשה את זה דרך "הקשבה רדיקלית". בואו נקשיב באמת, לא נתנגד 

באופן מידי, נתמסר לרעיונות.

 

נחלק את המשתתפים/ות לשלוש קבוצות: חילוניות, מסורתיות, דתיות.
בחרו בנושא שמסקרן אתכם, שאתם מזוהים איתו או דווקא זה שפחות, זה שאתם הכי פחות 

מכירים ואולי זה שאני חושבת שאני מכירה אבל אשמח לגלות עוד לגביו.

נחלק לכל קבוצה מקבץ טקסטים לקריאה ולמידה משותפת )נספח נפרד(.
אין הכרח להספיק לעבור על כולם, אבל כדאי להגיע ל3 לפחות. המטרה היא שכל קבוצה 

תיחשף להגות המגזרית שלה, כשהשאלה ברקע היא 'מה המגזר הזה יכול להציע לעולם?'.

נכתוב על הלוח שאלות מנחות, שילוו את הקריאה בקבוצות:
מה יש למגזר הזה להציע לעולם?  

רעיון יפה שהייתם רוצים לאמץ לחייכם, ולמה?  

רעיון שאתם שוללים, ולמה?  

 

נתאסף ונבקש מכל קבוצה לספר לכולם, בקצרה )עד 3 דקות(, על המגזר עליו למדה, ע"ב 

הטקסטים והשאלות שליוו את הקריאה )ולא להביא את מה שכבר ידענו וחשבנו לפני המפגש(.
אפל מיוזיקספוטיפיי
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הגדרות חלופיות )10 דק׳(
 

נסביר: עד כה התמקדנו בשלוש הגדרות הזהות הרווחות לרוב הציבור היהודי בישראל - מסורתי; 
חילוני; ודתי - אך בשנים האחרונות ישנה נטייה גוברת לחפש להן אלטרנטיבות. נסתכל כאן 

ברשימת ההגדרות האלטרנטיביות של חניכי מכינות קדם צבאיות. החניכים נשאלו בשנת 2012 

כיצד הם מגדירים את עצמם.

 

למנחה: כדאי להקרין את הרשימה, כך שכולם יקראו אותה יחד. במידה ומתעוררת התנגדויות 
שפוסלות את המגדירים כ"מתחכמים" ו"מוזרים", אפשר להזכיר שאנחנו מתאמנים בלחשוב 

איפה הם חושבים שהם צודקים.

כיצד היית מגדיר את עצמך על פני רצף הזהות היהודית?

חילוני / מסורתי / דתי / חרדי / אחר, פרט: _____

50% הזדהו כ'חילוני', 26% 'מסורתי', 12% 'דתי' ו־11% 'אחר'.

לפני שנחשוף את המשך הטקסט, נשאל אם יש למישהו רעיונות ל'אחר'.

אלו חלק מהתשובות לאפשרות 'אחר':
לא  אני  ואנושית;  עצמית  אמונה  חדש;  אורתודוקס  שלו;  בדרכו  מאמין  אדם  חסידי;  "אגנוסטי 

מאמינה באלוהים אבל שומרת מסורת; אני לא ממש מתאימה לשום הגדרה – שילוב של הכול; 

אפיקורס; בהתלבטות / בחיפוש / בבדיקה / בתהליך / בבירור; בין דתי למסורתי; בין חילונית 

זיקה רבה לדת  לחילוני; בעלת  רפורמי  בין  – בתהליך;  לדתי  בין מסורתי  לדתייה;  למסורתית 

ולמסורת )לא אוהבת שמגדירים אותי(; בשאיפה להיות דתיה; דת=חוק קהילתי, אם איני מקיים 

את חוק הקהילה היהודית, משמע, איני יהודי. אשמח לפרט ולהסביר את החשיבה; דתי בדרכי 

דתי  למסורת;  וזיקה  קשר  עם  לשעבר  דתי  מסורתי;  לפעמים,  דתי  בתשובה;  וחוזר  דתי  שלי; 

לשעבר – שואב מכל העולמות )בא ממשפחה חרדית(; דתי־רפורמי; דתי, אורתופרקט אמוני; 

דתי/ה לשעבר; דתי/ת מודרני/ת; דתל"ש )לשעבר(; דתל"שית מחוברת לדת; היהודי החדש; 

התחלתי דתיה הלכתית, כיום אני לא הלכתית אבל לא חילונית; חוזר/ת בשאלה; חוזר/ת בתשובה; 

חופשי/ה; חידתי – אני חילונית וחשוב לי הדת היהודית בתרבות והיסטוריה של עמי; חילוני מקיים 

מסורת/תרבות." שומר  חילוני  יהודית;  עם תרבות  חילוני  מסורתיים;  ערכים  עם  חילוני  מצוות; 

]מכון היזון, "מידע על חניכים במכינות קדם-צבאיות בתמיכת קרן אבי חי תשע"ב" )דו"ח 

פנימי(, מאי 2012, עמ' 57 )בהשמטות([

דיון על בסיס הטקסט

איזו תשובה מושכת את תשומת ליבכם?  

איפה אתם מרגישים יותר נוח בשיח הזהותי: בהגדרות המוכרות או בניסיון      

להגדיר מחדש?  

מהן ההשלכות של הגדרות אישיות, כפי רצונו של כל אחד ואחת,   

על החברה הישראלית?  

 
סיכום )5 דק׳(

 
נחזור על מה שעשינו היום: אחרי השיעור הראשון שעסק בזהות, בנינו היום קומה נוספת – 
ממוקדת יותר בזהות יהודית. העמקנו בהיכרות עם המגזרים היהודיים ובעמדות שלנו ביחס 

אליהם. ניסינו במהלך השיעור ליישם את הפרקטיקה של 'הקשבה רדיקלית' ולחשוב מה כל מגזר 

מציע לעולם.

 

מה נעשה בהמשך? במפגשים הבאים נדבר על ערכים ומתחים שיאפשרו לנו להביט בצורה 
מורכבת יותר על הזהויות היהודיות. ננסה בעיקר להרחיב את מנעד האפשרויות להשתייכות 

יהודית.



  מפגש שני  
  מגזריות ומגזריות אחרת  

חילוניות

"להיות חילוני, זה להיות בעל תביעה לריבונות על חייו. בלתי מחויב מראש למצוות או לחיובים שלא 

באו מהכרעתו ומהסכמתו האוטונומית, לְַרבות חולשתו, שגיאותיו ומחיר השגיאות, שעל ראשו. 

החילוני הוא מי שמקבל עליו עמידה מתמדת במצב מהפכני. אין לו את מי להאשים ואין לו אל 

וכאב בדידותה, אבל גם האחריות  ומחירה, האחריות  מי לפנות. כל האחריות עליו. האחריות 

אם  שיימצא,  לו מה  שיימצא  עד  עליו  הכל  בה.  בעול אחריותו שבחר  }נושא{  הוא  וריבונותה. 

יימצא, ובלבד שתתיישב לו עם בחירתו וחופש רצונו – ואם לא – לא. הוא מבקש לעמוד ב'לא' 

]...[ שלווה.  או  הקלה  לו  לחפש  מדי  מהר  לרוץ  ובלי  מדי.  להתפשר  בלי  האפשר,  ככל  הזה, 

 יזהר סמילנסקי, "העוז להיות חילוני" מתוך תרבות היהדות החילונית בעריכת יעקב מלכין
 

 "]צ'ארלס[ טיילור והוגים אחרים מבחינים בין שני מושגים: חילון וחילוניות. השימוש השגור במונח "חילון" 

בהקשר היהודי מכוון בדרך כלל לחילונו של החוק הדתי, כלומר להתמעטות קיומם של ריטואלים 

ברמה האישית, להתמעטות מספר האנשים הרואים את עצמם כ"דתיים", ולהתפשטות רעיונות שונים 

של כפירה. אולם במובנו הרחב יותר, החילון הוא שורה של תהליכים ארוכים ודינמיים שהחלו בתוך 

הדתות עצמן לפני כ-500 שנה והם ממשיכים להתרחש כל העת – תהליכים שהם כאמור רב-

ממדיים וכוללים בין היתר התמעטות האמונה, שינויים בפרקטיקות ריטואליות, שינויים ביחסי השליט 

והדת וביחסי דת ומדינה, התפוגגות הקסם ויציאת המאגיה מן העולם, שוק כלכלי ומדינה שמונעים 

על ידי רציונליות מחולנת, העברת הדגש אל האדם ואל הכאן ועכשיו והאימננטי, ובעיקר בידול – 

דיפרנציאציה – של תחומי חיים שונים המתנהלים על פי הגיונות מחולנים, באופן אוטונומי ונפרד מהדת.

החילוניות נבדלת באופן קטגורי מהחילון: החילון הוא תהליך היסטורי, שלפי טיילור הוא כיום מקיף-

כול והגמוני, ואילו החילוניות היא תפיסה רעיונית-אידיאולוגית, מערך משתנה של ערכים, סגנונות חיים 

ורעיונות. החילוניות גם צעירה הרבה יותר וחמקמקה מאוד וכוללת אף היא יסודות שונים – הגותיים, 

פוליטיים ופרקטיים – שלעיתים סותרים זה את זה. אולם – וכאן נעוץ חלק מהפרדוקס ומהכאב של 

החילוניות – זוהי תפיסה שפעמים רבות, ולא במקרה, קשה היה להגדירה כפרספקטיבה חיובית 

בפני עצמה ולא רק כפרספקטיבה נגטיבית של האדם שאיננו דתי. שכן ההגדרה העצמית של 

החילוניות נוצרה כמעט תמיד בהקשר של דת מסוימת, כתנועת נגד שלה, והיא הוסיפה לפעול מולה. 

26

בכך אין הכוונה לומר שאין ערכים, רעיונות, מחשבה והתנהלות פוליטית וחברתית שמשותפים 

לצורות החילוניות הרבות שנולדו בעת המודרנית. ודאי שיש כאלה. אך הבנה של מרכיבי חילוניות 

יוצאת." פרטיקולרית צריכה להביא בחשבון את תלותה העמוקה בדת המסוימת שמתוכה היא 

יוכי פישר, "חילוניות במשבר, חילון מעמיק", הזמן הזה #3, ספטמבר 2021

כיצד צמח אפוא הלך הרוח המזהה את החילוניות עם האינדיבידואליזם המנוכר, אולי אפילו עם 

סוג של אטומיזם שעיקרו ניתוק מהשורשים, מהדת, ומארץ ישראל? הלך רוח זה הוא בחלקו 

פרי האשליה העצמית של האדם החילוני כי הוא מסוגל לברוא עצמו כל יום מחדש, בבחינת יש 

מַאין. לאלו הרואים בבריאה אישית מעין זו את לבו של המעשה החילוני, הרי העבר, ההקשר 

הקהילתי והדת הם נטל שיש להשתחרר ממנו. אבל חזון זה של בריאה אישית הוא חזון שווא. אין 

אדם מסוגל לעצב את עצמו בוקר־בוקר מחדש. אם אנו שותפים לתהליך של בריאה אישית, אנו 

עושים זאת תמיד בהדרגה ומתוך הקשר. היהדות היא ההקשר שלי ושל החילונים היהודים כולם. 

הזיהוי בין חילוניות לניתוק משורשים נסמך לא רק על אשליית הבריאה העצמית, אלא גם על ההנחה 

המוטעית כי ניתוק משורשים תרבותיים וקהילתיים הוא הסממן המובהק לחירותו של האדם. בחירה 

חופשית, על פי תפיסת עולם חילונית שגויה זו, משמעה שינוי. אי לכך הבחירה להישאר במסגרת הקהילה 

שנולדתי בה אינה בחירה חופשית, ורק הבחירה לצאת ממנה היא, ורק היא, ביטוי לחרות אנושית. 

זוהי תפיסה שגויה לחלוטין. אדם חופשי יכול להחליט להישאר במסגרת שנולד אליה, או לעזוב 

החליט  היהודי  החילוני  אחרת.  או  כך  החליט  אם  נפסדת  יוצאת  אדם  של  חירותו  אין  אותה. 

להיות חילוני, ולהיות יהודי. הוא החליט לאמץ ולשמר את לשונו, את תרבותו, את ההיסטוריה 

זו החלטה חופשית, החלטה שיש בה ביטוי מובהק ליכולתו  ואת הארץ שעמו עוצב בה.  שלו 

של האדם לשלוט על חייו. חירות אינה התנתקות, חירות אינה בהכרח חיפוש אחר החדש או 

השונה. חירות יכולה להיות השארות במקום, בארץ שנולדת בה, בבית אביך, במקום בו דוברים 

את שפת אמך, בקרקע בה צמח עמך, בארץ בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית, והמדינית. 

יולי תמיר, "מהפכה ומסורת", בתוך ד. צוקר )עורך(, אנו היהודים החילונים, 1999
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"...הגיע הזמן להחליף דיסקט ולהתחיל לדבר על ישראליות במקום על יהדות: אנחנו חיים במדינת ישראל, 

תרבותנו היא התרבות הישראלית – יורשתה של התרבות העברית – אנחנו ישראלים כולנו. ]...[ החזרת 

הישראליות למרכז הבלתי מעורער של השיח היא אפילו לא מהפכה. זו בסך הכול החזרת עטרה לישנה.

של  לקיומן  הדתית  הדרישה  עם  להתמודד  יצטרך  לא  כישראלי  עצמו  את  שיגדיר  מי 

את  שתגדיר  מדינה  יד.  כלאחר  אותן  לנפנף  יוכל  הוא  כולנו.  על  החלות  דתיות  מצוות 

לקיים  עליה  כיצד  המכשילה  השאלה  עם  להתמודד  תצטרך  לא  כישראלית  עצמה 

]...[ חילונית.  בהגדרתה  תהיה  הישראלית  הפרהסיה  דתית.  קרי  יהודית,  פרהסיה 

במצב זה נוכל לשמר בקלות את זהותנו היהודית במודל 'הדודה הרחוקה'. למעשה, המסורת 

בקונטקסט  עליה  שמכביד  הדתי  המרכיב  ולכן  שלנו,  בישראליות  למרכיב  תהפוך  היהודית 

ערך  שווה  ישראלי  מנהג  תהיה  בחנוכה  וסופגניות  לביבות  אכילת  שבו  ביום  ינוטרל.  היהודי 

היום." בלי המשקולת הדתית שכרוכה בכך  ליהנות מהן  נוכל  יום העצמאות,  ל'על האש' של 

רם פרומן, הדרך החילונית, 2019, עמ' 210–211
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דתיות

העמדתה של הדת על ההלכה היא עשיית הדת פרוזה של החיים, וזהו כוחה הגדול של ההלכה 

– כי רק דת של הפרוזה של החיים, דת של השיגרה, האפורה של מעשי יום־יום וחיי יום־יום, היא 

דת של ממש. בדברים אלה אין כל זילזול בפואזיה של החיים – בגילויים האפיזודיים של חריגת 

האדם ממסגרת השיגרה, במומנטים של התעלות נפשית ורוחנית, במעשים הנעשים מתוך דבקות 

והתלהבות; אדרבה, ייתכן וייתכן שכל חיי האדם אינם כדאים כאותן האפיזודות, אותם המעשים, 

]...[ ואעפ"כ – יסודו והתמדתו של קיום האדם אינם בגילויי שירת החיים אלא בפרוזה שלהם. 

האדם המקבל עליו תורה ומצוות, מה מעמדו כיצור אוטונומי? בידוע שרבו הטוענים ורבו הטענות, 

שהאדם המקבל עליו עול תורה ומצוות הוא משועבד, אבל גם מושג השעבוד וגם מושג החירות 

דורשים ניתוח סמאנטי. ]...[ אם יש לעולם נוהג וחוקיות - האדם הוא חלק ממנו, והוא כפוף לכל 

המערך של המציאות הטבעית, הכוללת לא רק את גופו כי אם גם את נפשו: הוא כפוף לו מבחינה 

פיסיולוגית, והוא כפוף לו מבחינה פסיכולוגית. לפי זה - מהי חירות האדם? קבלת אורח-חיים שאינו 

]...[ האדם  נובע מטבעו של האדם משמעותה - שחרור האדם משעבודו לכבלי הטבע הגולמי. 

המופעל ע"י טבע "עצמו" אינו לאמיתו של דבר אלא גולם המופעל על-ידי כוחות הטבע, ממש 

כבהמה הרועה באחו, שאף היא, לכאורה, חופשית מן התורה ומן המצוות, ז. א. מכל חוק הכפוי 

עליה מן החוץ ]...[ רק בדבר אחד יכול האדם לחרוג ממסגרת השעבוד לכוחות הטבע - בהידבקות 

באלוהים, שמשמעותה המוחשית היא עשיית רצון אלוהים ולא רצון האדם, מאחר שרצון האדם 

אף הוא גורם טבעי. בזה נפסלה כעבודה-זרה כל דת של ערכים המשקפים את מגמותיו ואת 

חזונו של האדם. ]...[ לפיכך אין שחרור מכבלי הטבע אלא על־ידי קבלת עול תורה ומצוות, עול 

שאינו נובע מן הטבע; וזהו "אין לך בן-חורין אלא מי שעוסק בתורה": הוא בן-חורין מעבדות הטבע, 

מאחר שהוא חי בפועל חיים הנוגדים את הטבע הזה, הן בגילוייו הכלליים והן בגילוייו באדם עצמו. 

לפיכך אין שום צורך - לא מבחינה דתית ולא מבחינה פילוסופית - לקרב את המצוות המעשיות 

לעולם המושגים או לעולם האינטרסים של האדם; דווקא בזרותן טמון כוחן. ניסיונות לרציונליזציה 

של המצוות וחיפושים אחרי "טעמי-מצוות" הם חסרי טעם דתי וחסרי טעם פילוסופי, ואין בהם 

אלא אינטרס תיאולוגי או פסיכולוגי בלבד. את השחרור מכבלי השעבוד לטבע מבצעת רק דת 

המצוות, ואין ביכולתו של כיבוש היצר מתוך גורמים רעיוניים או מוסריים חילוניים לעשות כדבר הזה.

ישעיהו ליבוביץ, "מצוות מעשיות" 
מתוך: יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל, שוקן, ירושלים ותל אביב, תשל"ה, עמ' 30–31
 © כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן
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שומרים  מדבר,  אני  שעליהם  אלה,  שיהודים  הוא  אצלי  המתקבל  הרושם  האחרונה  בתקופה 

תורה ומצוות לא מתוך מחויבות אלא מתוך בחירה חופשית, מתוך הכרה בעליונותם של חיים 

בתקופה  נחלשה  המחויבות  תחושת  מצוות.  משמירת  המנוערים  חיים  על־פני  התורה  פי  על 

האחרונה, אם לא נעלמה כליל. לפנינו תופעה של קבלת עול מתוך רצון לקבל את העול ולא 

מתוך הכרה שהעול כפוי עלינו. ]...[ לא מדובר על יחס של בחירה מרצון כלפי כל מצווה ומצווה 

וכלפי כל הלכה והלכה, אלא מדובר על בחירה מרצון ביחס לעצם החיים הדתיים בכללותם, 

הנעשית מתוך הכרה ברורה שקבלת אורח חיים דתי יש בה יסוד של מחויבות להלכה. יש כאן 

מחויבות. מתוך  ולא  רצון  מתוך  בהם,  בחר  שאדם  החיים  מן  כחלק  להלכה  מחויבות  קבלת 

הרב יהודה עמיטל, "בין התחברות, מחויבות ונאמנות" )שיחה בחנוכה תש"ס(

לא בהלכה פלונית, כמו שלא באגדה אלמונית, הכתוב מדבר. בעיקר הלכה אנו עסוקים כאן, הלכה 

בתור כלל גדול, בתור צורה מוחשית ומסוימת  לחיים ממשיים, חיים שאינם פורחים באויר ותלויים 

ברפיון של הרגשות ומימרות נאות בלבד, אלא שיש להם גם גוף ודמות הגוף נאים. והלכה כזו, אני 

אומר, אינה אלא המשכה המוכרח, "סיפא דקרא" של האגדה. ]...[

הנה הולך וגדל דור באויר שכולו מימרות ופזמונים, ועל מיני דברים שכולם הבל פה ורוח שפתים. 

הולכת ונבראת מין יהדות של רשות. קוראים בשם לאומיות, תחיה, ספרות, יצירה, חנוך עברי, מחשבה 

עברית, עבודה עברית – וכל הדברים הללו תלויים בשערה של איזו חבה: חבת ארץ, חבת שפה, 

חבת ספרות – מה מחירה של חבה אוירית?

חבה? – אבל החובה היכן? ומאין תבוא? ומהיכן תינק? המן האגדה? והיא בטבע אינה אלא רשות, 

הן ולאו ורפה בידה.

יהדות שכולה אגדה דומה לברזל שהכניסוהו לאּור ולא הכניסוהו לצונן. שאיפה שבלב, רצון טוב, 

התעוררות הרוח, חבה פנימית – כל הדברים הללו יפים ומועילים כשיש בסופם עשיה, עשיה קשה 

כברזל, חובה אכזרית.

]...[ בואו והעמידו עלינו מצוות!

יּוַּתן לנו דפוסים לצקת בהם את רצוננו הנִגָר והרופס למטבעות מוצקות וקיימות. 

צמאים אנו לגופי מעשים. תנו לנו הרגל עשיה מרובה מאמירה בחיים, והרגל הלכה מרובה מאגדה 

בספרות.

אנו כופפים את צוארנו: איה עול הברזל? מדוע לא תבוא היד החזקה והזרוע הנטויה?

ביאליק / הלכה ואגדה
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מסורתיות

"בגיל 16 עזבתי את מרוקו, ועליתי לישראל במסגרת עליית הנוער. נשלחתי לפנימייה חקלאית 

שכולה  מחברה  חלק  עצמי  את  מצאתי  בחיי  לראשונה  חיפה.  של  במבואותיה  ששכנה  דתית 

דתית וחובשת כיפה. סדרי החיים והלימודים עוצבו בה על-פי זמני התפילה ועל-פי צורכי הדת. 

ולהתפלל  כיפה  לחבוש  כולם,  כמו  לנהוג  הפנימייה  מנהל  של  הדרישה  פשר  את  הבנתי  לא 

ובחגים  בשבתות  להתפלל  נהגתי  שבמרוקו  מקרטעת  בעברית  הסברתי  ביום.  פעמים  שלוש 

חילוני. או  דתי  אני  אם  להחליט  שעלי  ברורה  בשפה  לי  והבהיר  אותי,  קטע  המנהל  בלבד. 

ידעתי מה פירוש 'דתי', אך לא היכרתי את הביטוי השני. שאלתי אותו למה כוונתו. 

הוא הסביר לי שחילוני הוא אדם שאינו מאמין באלוהים, ואינו רואה בתורת ישראל את המורשת 

העליונה של העם היהודי. הייתי מבולבל.

'או שאתה דתי או שאתה חילוני,' הוסיף

'אני יהודי,' גימגמתי.

'את זה אני יודע, אחרת לא היית עולה לישראל,' הסביר בסבלנות, 'אבל עליך לדעת שיש יהודי 

דתי, ויש יהודי חילוני.'

'אני חושב,' השבתי, 'שאני גם דתי וגם חילוני.'

'אין דבר כזה,' קטע אותי בחיוך רווי סלחנות, 'או שאתה דתי או שאתה חילוני.

 אין משהו באמצע.'" 

דניאל בן סימון,"  דתי או חילוני", בתוך אנו היהודים החילונים, 1999, עמ' 104–105

יחסו של המסורתי המזרחי אל הכיפה הינה סוגייה מרתקת, בין היתר משום שהיא מהווה ייצוג סמלי 

מורכב של יחס המסורתי אל עולם הדת בכלל. מראיונותינו עם המסורתיים עולה חבישת כיפה כאקט 

סמלי, המסמן עבור המסורתי את ההבחנה שבין העולם הדתי, או עולם הקדושה והדת, לעולם 

החילוני )במובן של ההבחנה בין קודש לחול(. באמצעות חבישת הכיפה המסורתי מזהה עצמו כמי 

שנכנס )באופן זמני( לתחומו של הדתי, של הקדוש. באותו אופן, הסרתה של הכיפה מסמלת את 

"חזרתו" של המסורתי אל השגרה, נטולת הילת הקדושה. באמצעות חבישת הכיפה והסרתה )או אי 

חבישתה( מסמן המסורתי לעצמו את גבולות הקדוש ואת השינויים בכללי ההתנהגות הנדרשים ממנו."

צ'ארלס ליבמן ויעקב ידגר, מעבר לדיכוטומיה 'דתי-חילוני': המסורתיים בישראל, 

מתוך הספר 'ישראל והמודרניות' בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
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בתודעתם של המסורתיים עצמם, הם אינם ממוקמים על רצף שבין שחרור ובין שיעבוד, ולא על 

רצף שבין דתיים ובין חילוניים. הם שייכים לקטגוריה אחרת. 

הקטגוריה המסורתית האחרת היא קטגוריית הנאמנות. האדם המסורתי לא מציית לעבר אלא מגלה 

כלפיו נאמנות. זאת האבחנה מאירת העיניים של מאיר בוזגלו: הנאמנות היא החלופה של המסורתי 

לצייתנות של הדתי. המסורתיים מנהלים מערכת יחסים אינטימית עם העבר מבלי להישלט על ידו. 

הם קשורים אל העבר ומחוברים למסורת מבלי להיות משועבדים לדורות הקודמים. 

היחסים אינם יחסי כוח ושליטה. אלה הם יחסי נאמנות וקירבה. 

מי שמציית למסורת מתבטל מול כל מרכיביה של המסורת; מי שנאמן למסורת לא נדרש להתבטל 

מולה. כדי להפגין נאמנות, מספיקה מחווה המביעה את הקשר של האדם לעברו. כך מבארת 

קטגוריית הנאמנות את חידת הסלקטיביות ההלכתית של המסורתיות. המסורתיות איננה ממוקמת 

על הרצף שבין החילוניות המורדת לבין האורתודוקסיה המצייתת. זאת יהדות שיש בה אינטימיות 

אך לא היררכיה. המסורת איננה המפקד הקשוח אלא המורה החכם. היא מאגר של רעיונות ושל 

הרגלי חיים ולא של פקודות נוקשות."

מיכה גודמן, חזרה בלי תשובה, 2019, עמ' 152–153

ההקשרים  מתוך  ובראשונה  בראש  להבין  צריך  מזרחים  יהודים  של  המסורתית  הזהות  את 

יהודית  כזהות  נוצרה  לא  המסורתיות  כי  יגלה  כזה  מבט  התהוותה.  שבהם  ההיסטוריים 

שהכיל  חברתי-קהילתי  כמרחב  אלא  מתחרות,  אחרות  יהודיות  מזהויות  מובחנת 

]...[ ריבוי.  של  מרחב  למסורת;  נאמנויות  של  רחב  מנעד  אחת,  מסגרת  תחת  בתוכו, 

)ה"זרם הרביעי"( – חשוב להדגיש שהמסורתיות  למרות שיש המתארים אותה בטעות כזרם 

איננה זרם. היא לא נולדה כזרם, ועד היום היא מסרבת להיכנס לסד החלוקה לזרמים, או לסד 

ה"שבטים", אם לנקוט את המושג שנעשה פופולארי מאז "נאום השבטים" של הנשיא ריבלין. ]...[

של  אחר  כארגון  אלא  ול"חילוני"  ל"דתי"  הנוספת  כקטגוריה  לא  המסורתיות  של  הבנה 

שעשוי  אחר,  ישראלי  למודל  השראה  לשמש  כדי  בה  יש   – היהודיות  הזהויות  מרחב 

זוהי  האורתודוקסית.  והשמרנות  החילוניות  שבין  הקשיחה  החלוקה  את  להחליף 

היהודית. המסורת  עם  אחרות,  שיחות  של  לריבוי  דיוק:  ליתר  או  אחרת,  לשיחה  הצעה 

מסורתיות כשדה־השיח כולו – יפה בניה, 
"הדרך המסורתית: אפשרות ליהדות כלל־ישראלית", 2019 
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  מפגש שלישי 
  מחויבות וחופש, סמכות ועצמאות

 

מה עשינו במפגש הקודם?

עסקנו בהגדרות מגזריות ובאלטרנטיבות להגדרות המגזריות המוכרות.   
ביררנו מה אנחנו יודעים על כל הגדרה, ומה כל אחת מעוררת בי.   

מיקמנו את עצמנו במפת הזהויות המגזריות.   
ניסינו להתמסר לבשורה שכל מגזר מאמין שהוא מביא לעולם.   

 

מה נעשה היום?

נעסוק במתחים שמגדירים את המגזרים בחברה היהודית.   
נעמיק במתח בין 'מחויבות' ל'חופש' ובין 'סמכות' ל'עצמאות',    

נבקש להיות על-מגזריים ביחס אליו ונברר אם הוא אכן מגדיר    

את ההבחנה בין דתיות לחילוניות.   

 אמצעים נדרשים:
הקרנה והגברה ואינטרנט   

דפי מקורות )נספח( כמספר המשתתפות והמשתתפים:    
"קריאת שמע" / ישעיהו ליבוביץ'; "הקדמת רות גביזון" / אמנת גביזון-מדן   

למנחה: שימו לב! בשני המפגשים הקרובים נשתמש במושגים מנוגדים 
)'צייתנות', 'סמכות' ו'מחויבות' מצד אחד, 'חופש', 'ספקנות' ו'עצמאות' מצד שני(  

שיש נטייה לתפוס צד אחד מהם כחיובי ואת השני כשלילי. זה הוא בדיוק אחד 

דברים שננסה להתנער ממנו.
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סרגלים )20 דק׳(

נבקש מהמשתתפים למקם את עצמם על רצפים/משולשים שונים. ניתן לבצע פיזית במרחב או 

על ידי סימון של ציר במרכז או על הלוח:

יהודי / ישראלי / אדם  

נוטה להיעזר ולהיתמך במקורות סמכות   

)מדע, אנשי מקצוע, רבנים( / נוטה לעצמאות  

חופשי.ה / מחויב.ת  

 

נשאל תוך כדי התרגיל

למה התמקמתם כמו שהתמקמתם? איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום שלכם?  

אילו מאפיינים שלכם השפיעו על הבחירות שלכם?  

 

נחזור לישיבה ונעבור לעיבוד התרגיל

חשבו על מי שהתמקם בקצוות: האם יש קשר בין זה לבין ההגדרה המגזרית      

שלו )חילוני/מסורתי/דתי/אחר(?  

האם נכון להגיד שככל שאנחנו יותר מזוהים מגזרית גם נחזיק בערכים מוחלטים     

יותר: הסתמכות מוחלטת; עצמאות מוחלטת;   

חופשיות מוחלטת; מחויבות מוחלטת?  

נסו לחשוב למה מגזר צריך שיהיה לו זיהוי ערכי מובהק? והאם כל מי שמשתייך     

למגזר מסוים חייב להזדהות עם הערכים האלו באותה מידה?  

 

למנחה: גם אם הדיון לא הולך באופן טבעי לכיוון המשוואה הנפוצה שדתי = מחויב ונסמך וחילוני 
= חופשי ועצמאי, חשוב להביא את העמדה הרווחת והאינטואיטיבית הזו בפני המשתתפים 

ולכתוב אותה על הלוח.

 

מושגים )5 דק׳(

למנחה: בחלק זה נבדוק איפה, אם בכלל, הערכים האלו מצויים ביום-יום של 
כל אחד מאיתנו.

 

נסביר: אני אקריא עכשיו התחלות של ארבעה משפטים, אחד אחרי השני. אחרי כל אחד אעצור 
ואתן לכם זמן להשלים אותם, לעצמכם, בכתיבה.

אני חייב ל...  -

אני מחוייב ל...  -

אני חופשי מ...  -

אני חופשי ל...  -

 

קראו את המשפטים שלכם.

מה אתם לומדים מהם? מה אתם מבינים על המתח שבין מחויבות לחופש בחיים שלכם? ]האם 

בהכרח סותר?[

 
  מערערים על המשוואות )20 דק'(

נסביר: נקרא עכשיו, בחברותות, שני טקסטים שמערערים על המשוואות 
דתי = מחויב ונסמך 

וחילוני = חופשי ועצמאי.

 

הטקסטים מצורפים בדף המקורות בסוף.

דיון על בסיס הטקסטים

מה היחס בין "הדתי המאמין" של ליבוביץ' ל'חופש'?  

מה היחס בין "החילוני ההומניסטי" של גביזון ל'מחויבות'?  

איך ליבוביץ' וגביזון מערערים על המשוואות שאנחנו הישראלים רגילים לייחס     

למגזרים? ]מה כל אחד מהם טוען?[  

במה השתכנעתם?  
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  המסע של יניב )20 דק'(

נצפה בסרטון אנימציה המבוסס על סיפורו של יניב, אותו תשמעו ברקע.

לאחר הצפייה נשאל: אילו דילמות זיהיתם בסרטון?

www.beitprat.org סרטוני 'תגדירו ברור' זמינים לצפייה באתר  

למנחה: נכתוב את הדילמות בצורת מתחים בין קצוות, ובאמצעות שימוש במושגים שהשתמשנו 
בהם במפגש. ניתן לכתוב דוגמה במידת הצורך, ובכל מקרה להוסיף את הדילמות שלא יעלו 

מהמשתתפים שקשורות לנושא המפגש: מחויבות מול חופש; מחויבות לרצון החופשי מול 
מחויבות להלכה; חובה הלכתית מול מחויבות מוסרית/אידאולוגית; חבישת כיפה מול הרצון 

להיות חופשי מציפייה להתנהגות מסוימת; אשמה מול חיבה.

נסביר: את הדיון הבא נעשה בשלבים – על השאלה הראשונה שאני אשאל תחשבו לבד, על 2 
השאלות הבאות תחשבו בזוגות, ועל השאלה האחרונה תחשבו ברביעיות )כל 2 זוגות יתחברו(. 

אני אתן זמן לכל חלק.

יניב מתאר שהוא הוריד את הכיפה -   

נסו לחשוב על מה הוא מוותר ומה הוא מרוויח? ]מוותר על הכיפה אבל מרוויח     

דתיות חופשית יותר – כי הוא לא מסומן כ"דתי".[  

למה אבא של יניב רוצה שיניב וילדיו ירגישו אשמים? ]בתפיסה הדתית      

שמשתקפת מאבא של יניב – תחושת אשמה קשורה לתחושת מחויבות דתית[  

האם גם יניב וגם אבא שלו מייצגים תפיסות של דתיות?   

או שהם לא נכנסים תחת אותה כותרת?  

איזו חובה או מחויבות יש לכם בחיים? אילו תחושות מתלוות לחובות או      

למחויבויות שלכם ומה הביטוי שלהן במציאות?  

 
סיכום )5 דק'(

מה עשינו היום: במהלך המפגש נענו על המתח שבין חופש למחויבות ובין סמכות לעצמאות, 
הן מנקודת מבטנו האישי הן מנקודת המבט החברתית על מגזרים יהודיים. ניסינו לפרק את 

המשוואה שמציבה את הרעיונות האלו כשייכים בלעדית רק למגזר מסוים ונוגדים את המגזר 

האחר. ביקשנו להצביע על האפשרות להחזיק במאפיינים, ערכים ורעיונות שונים, לצד הזדהות 

מגזרית כזו או אחרת )כמו שעדיף לדבר על כך שמישהו עשה מעשה מעצבן, ולא שהוא מעצבן 

בהווייתו(.

 

מה נעשה בהמשך?
במפגש הבא נעסוק במתח שבין עבר לעתיד ובין מסורת לשינוי, וננסה לערער ולהרהר על 

הדיכוטומיות האוטומטית שאנחנו מורגלים לחשוב דרכה על המתחים האלו.

   מפגש שלישי

  מחויבות וחופש, סמכות ועצמאות

 
"אני מתכוון לדבר על האמונה ולא על הדרכים לאמונה. אין דרכים לאמונה, משום שהאמונה היא 

הביטוי העליון, ואולי היחיד, לבחירתו החופשית של האדם. האדם יכול לקבל עליו עול מלכות שמים 

והחלטתו  לכוון את הכרעתו  בעולם שתוכל  ואין מתודה  לקבלם,  לסרב  ויכול  ומצוות,  תורה  ועול 

זו. אין גם דבר במציאות שיכול להביא אותו לידי אמונה, אם אין היא נובעת מהכרעתו והחלטתו. 

את  לאמונה  להביא  בכדי  היה  לא  אלה  בכל   - שכינה  גילוי  ואף  ה'  ישועת   ]...[ ומופתים  אותות 

הדור שהיה עד להם. לא מן הטבע ולא מן ההיסטוריה אפשר לדלות אמונה דתית. אילו היה דבר 

זה אפשרי, היתה האמונה חסרת משמעות ערכית; היא היתה כפויה על האדם, בדומה להכרה 

מדעית, שלגביה אין לאדם ברירה, הכרעה והחלטה, אלא היא כפויה עליו, אם הוא מבין אותה."

ישעיהו ליבוביץ', "קריאת שמע", בתוך אמונה, היסטוריה וערכים
 

 

אינני מוצאת כל סתירה בין מסגרת ערכית יסודית של הומניזם, ואף של הומניזם ליברלי, ובין רצוני 

לתת משמעות גם להשתייכותי לעם היהודי ולתרבות היהודית. להפך. חלק ממשמעות החיים של 

היחיד נתונה מתוך המסגרות בהן הוא חי ואשר אליהן הוא מחויב. משפחה, קהילה דתית, מקצועית, 

לאומית או תרבותית הן רק דוגמאות אפשריות לקהילות או השתייכויות הנותנות לחייו של האדם 

משמעות, עומק ותוכן. הומניזם או ליברליזם המניחים אדם "רזה", שמתמצה בעצמו או במשפחתו 

והמתמיד שלה. העמוק  במובן  האנושיות  את  לפרנס  יכולות  שאינן  שדופות,  גישות  הן  הגרעינית, 

"הקדמת רות גביזון", בתוך אמנת גביזון־מדן, 2003, עמ' 71, 75–76
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  מפגש רביעי
  מקור וחידוש, מסורת ושינוי

מה עשינו במפגש הקודם?

התבוננו על המתחים שבין מחויבות לחופש ובין סמכות לעצמאות       
הגדרות הזהות היהודיות. במרחב    

ערערנו על המשוואה לפיה דתי = מחויב ונסמך    
וחילוני = חופשי ועצמאי.   

מה נעשה היום?

נבחן את המשוואה לפיה דתי = ישן, מקורי ואילו חילוני = חדש, מתקדם.  

 

אמצעים נדרשים:

הקרנה והגברה ואינטרנט   
דפי מקורות )נספח( כמספר המשתתפות והמשתתפים:    

משנה אבות, ב', ח' ; אמונה אלון / "מלב חרש ללב חדש"   

פלקטים עם הגדרות מגזריות ממפגש 2   

מכירה פומבית )20 דק'(

נסביר: כל משתתף יכתוב לעצמו, על 10 פתקים, 10 ערכים משמעותיים בחייו, רצוי כאלו 
שמתממשים בפועל, אבל אפשר גם כאלו שמבטאים אידיאל כלשהו )חופש, קהילה, אהבה, 

אושר, משפחה, עושר, שוויון, ביטחון, פרטיות, עצמאות...(. אנחנו הולכים לערוך עכשיו מכירה 

פומבית, ואתם הולכים לקנות בה עם הפתקים האלו. 

הכסף שלכם בתרגיל הבא הוא הערכים שלכם. בכל פעם אציע משהו למכירה ומי שיציע את 

הערך השווה ביותר בעיני- יזכה בו ;(

 

למנחה: את.ה זו שמחליט.ה איזה מבין הערכים של המשתתפים הוא בעל הערך הגבוה ביותר. 
המהות של התרגיל היא לא ההשוואה בין הערכים. שימו לב לא לגלוש לשיח הזה! המהות היא 

להעמיד את המשתתפים בדילמה של "עסקה": על מה הם מוכנים לוותר על מנת להרוויח 

משהו שהם רוצים. הוסיפו הצעות למכירה שמתאימות למשתתפים שלכם.

 

נציע למכירה:

בית במושב עם גינה  

טיול מפנק בארה"ב  

שלום במזרח התיכון  

גלידה  

העלמת הרשתות החברתיות  

טיסה לחלל  

פתרון משבר האקלים  

הכרה בנשים למניין תפילה  

תחב"צ בשבת  

הפרדה מוחלטת בין חוקי הלכה לחוקי מדינה  

ביאת המשיח  

שיחה עם דמות מעניינת לבחירתך  

בקיאות של תלמיד ישיבה מצטיין  

נורמה מדינית שבשבת אין שימוש בסמארטפונים  

עיבוד התרגיל

נציג את ההצעה של מיכה גודמן, לפיה בחיים המודרניים יש כל מיני "עסקאות חליפין", ואנחנו 

חלק מהן בלי בהכרח להיות מודעים אליהן. טכנולוגיה, למשל, שבאה על חשבון כישורים מעשיים 

ורגשיים )סכין בא על חשבון יכולות החיתוך הידניות שלנו; אפליקציית ווייז באה על חשבון יכולות 

הניווט שלנו; וואטסאפ בא על חשבון יכולות תקשורת שלנו(. כשאנחנו מודעים לכך שאנחנו חלק 

מעסקה, אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו מוכנים להפסיד בשביל להרוויח משהו אחר.

נשאל

אם היו אומרים לכם שגם החיים היהודיים הם עסקה - מה זה מעורר בכם?  

נסו לתאר את העסקה שמבחינתכם מתרחשת בחיים שלכם בהקשר היהודי.     

על מה אתם מוותרים ומה אתם מרוויחים? לא אצל כולנו הוויתור והרווח זהים.    

]למשל – שמירת שבת – ויתור על חופש, אבל רווח של זמן   

איכות משפחתי / מנוחה[  
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שירה בציבור )15 דק'(

נאזין למיקס קאברים לשיר "מה אתה רוצה ממני" של חנן בן ארי.

למנחה: אפשר לבחור האם לשמוע את המיקס או 'קאבר' אחד. אם שומעים את המיקס אפשר 
לעצור אחרי ששמענו כמה גרסאות, לא צריך להאזין לכולו.

 
דיון על בסיס ההאזנה

מה ההגדרה ל'קאבר' לדעתכם?  

מה המניע לייצר 'קאבר'? ]לשנות, לתקן / לשמר, לתת כבוד, לעדכן[  

מה היחס בין המעמד של השיר המקורי למעמד של ה'קאבר'? ]אפשר להזכיר     

פה את "העסקה" שדיברנו עליה בתחילת השיעור[  

האם ה'קאבר 'מסכן / מעצים את השיר המקורי?  

נסו לעמוד על הקו העדין שבין 'קאבר' לשיר חדש –   

מתי 'קאבר' הופך לשיר חדש?  

אם נסתכל על היהדות במונחים של "מקור" ו"חידוש", מה הייתם מכניסים תחת     

כל כותרת - יהדות מקורית ויהדות מתחדשת?  

נסו להתבונן על היחס שלכם לכל כותרת. מה נתפס כחיובי ומה כשלילי,   

אם בכלל?  

האם בהכרח דתיות היא יהדות עתיקה ומקורית וחילוניות היא יהדות   

מתקדמת וחדשנית?  

איך נראית דתיות חדשה ואיך נראית חילוניות מקורית?  

 
  המסע של אביה )7 דק'(

נצפה בסרטון אנימציה המבוסס על סיפורה של אביה, אותה תשמעו ברקע.
ננחה: תארו את התהליך הזהותי שאביה עברה ב- 4-7 שלבים. תנו להם כותרות.

www.beitprat.org סרטוני 'תגדירו ברור' זמינים לצפייה באתר  

 

למנחה: הפנמת הזהות )בבית - "ככה גדלתי", לא נפגשת ומשווה לזהויות שונות( ← ניכור לזהות 
)מפגש עם זהויות ישראליות אחרות( ← התקרבות וקבלה של הזהות )חיבור מחדש( ← נינוחות 

בזהות )במעשים הזהות לא השתנתה(.

דיון על בסיס הסרטון

איך אביה, כמי שגדלה בבית "מסורתי-דתי", תופסת מסורת? ]מסורת היא מה     

שהנחילה המשפחה, יותר מאשר מה שכתוב בספרי ההלכה[  

האם לאביה יש "עסקה" כלשהי עם היהדות, בבחירה ללכת לפי איך שאמה      

וסבתה נוהגות? מה היא מרוויחה ועל מה היא מוותרת? ]מרוויחה חיבור, קשר     

אינטימי. מפסידה )אולי( בחירה, נורמטיביות...[  

מקמו את אביה במתח שבין 'מקור' ל'חידוש'  

 
  חברותא )20 דק'(

מצורף דף מקורות + שאלות מנחות בסוף הקובץ. נבקש מהמשתתפים להתחלק לזוגות )ולא 

יותר( וללמוד ביחד. 

 
סיכום )8 דק'(

נחזור על מה שעשינו היום:
במהלך המפגש נענו על המתח שבין מקור לחידוש ומסורת לשינוי, הן מנקודת מבטנו האישי 

הן מנקודת המבט החברתית על מגזרים יהודיים. בחנו את החדש מול הישן, ואת המסורתי 

מול המשתנה. ביקשנו להצביע על האפשרות להחזיק במאפיינים, ערכים ורעיונות שונים, לצד 

הזדהות מגזרית כזו או אחרת.

 

נסיים עם תרגיל שיכול לשקף אם עברנו תהליך עד עכשיו במפגשים – נציג לקבוצה את 
הלוחות מהשיעור השני עם הכותרות חילוני, מסורתי, דתי. נבקש מהמשתתפים להתבונן וניתן 

מקום למה שמתעורר – אולי המשתתפים יזהו את שכתבו ויזדהו, או ירגישו שמשהו השתנה, אולי 

ירגישו שמבטם רחב יותר עכשיו על כל כותרת, אולי היו רוצים להוסיף דברים או לשנות.

 

סיימנו מהלך שבו הזמנו אתכם לברר דברים אודות הזהות האישית שלכם, וגם ביחד, העמקנו 

את הפרספקטיבה שלנו על מגזריות ובין-מגזריות. המפגש הבא, והאחרון בסדרה, יוקדש לסיכום 

התהליך וניסיון לתת עוד קצת מילים וכלים לחשוב את 

"הרצף היהודי".

 



  מפגש רביעי 
  מקור וחידוש, מסורת ושינוי

 

ַרָּבן יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי ִקֵּבל ֵמִהּלֵל ּוִמַּׁשָּמאי. הּוא ָהיָה אֹוֵמר, ִאם לַָמְדָּת תֹוָרה ַהְרֵּבה,     

ַאל ַּתֲחזִיק טֹוָבה לְַעצְְמךָ, ּכִי לְָכךְ נֹוָצְרָּת. ֲחִמָּׁשה ַתלְִמיִדים ָהיּו לֹו לְַרָּבן יֹוָחנָן   

ֶּבן זַַּכאי, וְֵאּלּו ֵהן, ַרִּבי ֱאלִיֶעזֶר ֶּבן הֹוְרְקנֹוס, וְַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחנַנְיָה, וְַרִּבי יֹוֵסי ַהּכֵֹהן,     

וְַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן נְַתנְֵאל, וְַרִּבי ֶאלְָעזָר ֶּבן ֲעָרךְ. הּוא ָהיָה מֹונֶה ִׁשְבָחן.   

ַרִּבי ֱאלִיֶעזֶר ֶּבן הֹוְרְקנֹוס, ּבֹור סּוד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד ִטָּפה.   

ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחנַנְיָה, ַאְׁשֵרי יֹולְַדּתֹו. ַרִּבי יֹוֵסי ַהּכֵֹהן, ָחִסיד. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן נְַתנְֵאל,      

יְֵרא ֵחְטא. וְַרִּבי ֶאלְָעזָר ֶּבן ֲעָרךְ, ַמְעיָן ַהִּמְתּגֵַּבר. הּוא ָהיָה אֹוֵמר,   

יְִׂשָרֵאל ְּבכַף מֹאזְנַיִם, וֱֶאלִיֶעזֶר ֶּבן הֹוְרְקנֹוס ְּבכַף ְׁשנִּיָה, ַמכְִריַע    ִאם יְִהיּו ָכל ַחכְֵמי    

ֶאת ּכֻּלָם. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר ִמְּׁשמֹו, ִאם יְִהיּו ָכל ַחכְֵמי יְִׂשָרֵאל ְּבכַף מֹאזְנַיִם וְַרִּבי      

ֱאלִיֶעזֶר ֶּבן הֹוְרְקנֹוס ַאף ִעָּמֶהם, וְַרִּבי ֶאלְָעזָר ֶּבן ֲעָרךְ ְּבכַף ְׁשנִּיָה, ַמכְִריַע ֶאת ּכֻּלָם:  

משנה, אבות, ב, ח
 

הסבירו את המושגים "בור סוד שאינו מאבד טיפה" ו"מעין המתגבר".  

מהם היתרונות ומהם החסרונות של רבי אליעזר בן הורקנוס )בור סוד( ושל רבי     

אלעזר בן ערך )מעין המתגבר(?  

מה עמדתכם במחלוקת לגבי המאזניים: איזה סוג חכם אתם מעדיפים -   

בור סוד או מעין המתגבר?  

 

42

והשונה  החדש  הדבר  את  המבטאת  "שני",  המילה  אפילו  בעברית  והרי  מתחדשין?  כיצד 

שחורג  זה  הוא  "שונה"  השינון.  את  והן  השינוי  את  הן  מכילה  הראשון,  הדבר  אחרי  שבא 

לפניו. נעשה  או  שנאמר  מה  על  שנית  שחוזר  זה  גם  הוא  "שונה"  אבל  לו,  שקדם  ממה 

לכאורה יש משהו מן האוקסימורון בביטוי "שנה חדשה", שלומר אותו זה  בעצם כמו לומר "יְשנה 

חדשה". אמנם הקיץ – לשון קץ וסוף – מאחורינו, וסוף אלול הוא זמן בריאת העולם שבו הטבע מתעורר 

והכול מתחיל מחדש. עוד מעט תנשב הרוח, וגשם ירד להצמיח את הזרעים הממתינים באדמה ולזווג 

שמים וארץ כמו בראשונה. אבל כמה חדשה יכולה שנה להיות, כמה שונה מקודמותיה, אם היא 

אינה נקראת "שנה" אלא על שום שהכול חוזר ונשנה בה בדיוק כפי שחזר ונשנה בשנה הקודמת?

כדי  התהום.  עומק  אל  כן  לפני  חלחלו  מימיו  אם  אלא  נובע,  אינו  שמעיין  מסתבר 

עליו,  חוזר  להיות  אותו,  שונה  להיות  כול  קודם  השני  מוכרח  הראשון  מן  שונה  להיות 

נוספת.  קומה  גביו  על  להגביה  כך  מתוך  ורק  הראשון  שהעמיד  ביסודות  נטוע  להיות 

אין שינוי ללא שינון.

אמונה אלון, "מלב חרש ללב חדש", מוסף שבת "מקור ראשון", כ"ז אלול תשע"ב
 

קודם כל, תהנו ממשחקי המילים שאמונה אלון מציגה לנו כל-כך יפה  

מה אמונה אלון מציעה לנו באופן עמוק לגבי חדש וישן, מסורת ושינוי?  

העמדה הזו נאיבית בעיניכם, או מציאותית? משכנעת?  
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  מפגש חמישי 
  המסע שלנו

 
מה עשינו עד עכשיו?

יצאנו למסע זהות – כללית ואישית. העמקנו את מחשבת הזהות שלנו לתוך ההקשר היהודי. בחנו 

את ההגדרות הקיימות ואת עצמינו ביחס אליהן.

 

מה נעשה היום?

ניזכר במה שעברנו עד עכשיו ונסכם. נציע מושגים אחרונים שיעזרו לנו לחשוב ולממש את הזהות 

היהודית שלנו.

 

אמצעים נדרשים:

הקרנה, הגברה ואינטרנט  

דפי מקורות )נספח( כמספר המשתתפות והמשתתפים: גרף יהדות ישראלית /     

שמואל רוזנר וקמיל פוקס; זהות לימינמלית / ויקטור טרנר ויהודה גזבר;   

מרכז הפיצה / במבי שלג ואלדד וייל;  

 

יהדות ישראלית )5 דק'(

נציג את החלוקה של שמואל רוזנר וקמיל פוקס:
הם מציעים מיפוי חלופי לחברה הישראלית, 

שאינו נשען על הקטגוריות דתי / מסורתי / חילוני. זו חלוקה חדשה לארבע קבוצות, בהתבסס על 

חיתוך שני צירים: מסורת )יהודית(; ולאומיות )ציונות, מדינה(.

נדון על בסיס הגרף

האם החלוקה הזו מוצלחת יותר מחלוקה למגזרים? למה?  

איפה נוח לכם יותר להתמקם? בחלוקה כזו או בחלוקה למגזרים?  

מתוך הספר יהדות ישראלית, שמואל רוזנר וקמיל פוקס, בהוצאת כנרת זמורה דביר
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 55%
״יהודים 
ישראלים״

 17%
״יהודים״

 13%
״אוניברסלים״

 15%
״ישראלים״

פחות מסורת

פחות לאומיות יותר לאומיות
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  מושגים חדשים לשיח )15 דק'(

נסביר את המושג זהות משלבת )=היברידית(: ]כדאי להקרין על הלוח הגדרה[

זהות המצרפת יסודות מתוך עולמות ערכיים וזהותיים שונים, ולרוב מאתגרת את הקטגוריות 

החברתיות והזהויות הרווחות, הנשענות על דיכוטומיות ]התחלקות לשניים[ 'טהורות'.

דיון על בסיס ההגדרה

מי שמזהה את עצמו כבעל זהות משלבת -   

שיתאר לנו את הזהות ההיברידית שלו  

מי שלא מזהה את עצמו כבעל זהות משלבת - שינמק  

 

ננחה את המשתתפים להתחלק ל-2 קבוצות. כל קבוצה תלמד מושג אחד ותסביר אותו 

לקבוצה השנייה לאחר מכן. נחלק את דף המקורות ובו ההסברים על המושגים.

 

למנחה: על הדימוי 'מרכז הפיצה': ניתן להסביר אפשרות זו כמצב שבו כל פרט אכן מגיע 
מרקע מובחן, ובמידה מסוימת עדיין משתייך ל'משולש' שממנו בא, אלא שמבחינת הזדהותו 
הפעילה, הוא נוטה להתחבר עם 'דומים לו' מ'משולשים' אחרים. בכך נוצר מעגל חדש, אולי 
מגזר חדש, אף שהחברים בו עדיין נבדלים אלה מאלה בהיבטים שונים ביחסם אל המסורת 

והדת.

נחזור למליאה וכל קבוצה תציג את המושג שלמדה לכולם.

 
  המסע של עדן )10 דק'(

נצפה בסרטון אנימציה המבוסס על סיפורה של עדן, אותה תשמעו ברקע.

  

www.beitprat.org סרטוני 'תגדירו ברור' זמינים לצפייה באתר  

עיבוד הסרטון

בואו נדמיין עולם שבו "לא נחזיק בהגדרות האלו חזק כל כך".   

איך הוא נראה?  

איך זה ישפיע לדעתכם על החברה היהודית בישראל?  

מה אתם מרגישים לגבי הגדרות? ]למה נראה לכם שעדן אוהבת הגדרות?[  

המסע שלנו )5 דק'(

נקרין שקף ובו אוסף של מונחים מושגים, תמונות , רעיונות, שאלות וכו' 

שפגשנו במהלך סדרת המפגשים.

לאחר מספר דקות של התבוננות נסקור את השקף ונזכיר מה עברנו.

 
תרגיל כתיבה )5 דק'(

ננחה את המשתתפים לקראת תרגיל הכתיבה. בהשראת הסרטונים שראינו לאורך המפגשים, 

כיתבו את הטקסט לסרטון האנימציה על המסע היהודי שלכם – את הסיפור האישי שלכם. 

חישבו על 3 נקודות משמעותיות בזמן שחייבות להיות חלק מהסיפור ודרכן תשזרו את הסיפור 

שלכם.

 
שאלת השאלות )5 דק'(

ננחה: כתבו תובנה אחת שיצאתם איתה מסדרת המפגשים ושאלה אחת שיצאתם איתה.

 
שיתוף וסיכום )20 דק'(

נערוך סבב שיתוף: שתפו בתובנה; בשאלה;   

במשהו שעלה מכתיבת הרצף; בכל מחשבה / תחושה שיש בכם עכשיו או      

שעלו בכם במהלך סדרת המפגשים.  

נסכם: סיימנו מסע משותף של חמישה מפגשים. אני מקווה שהייתה לכם      

הזדמנות מעניינת לחשוב על היהדות שלכם, ועל היהדות בחברה הישראלית.   

ניסינו לתת כלים למחשבה ומושגים שיכולים לעזור למי שחפץ להיות   

בבעלות על היהדות שלו, לבחון את ההגדרות הרווחות בחברה הישראלית,      

ולחשוב מבפנים איפה אנחנו בתוך כל התמונה הזו.  
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  מפגש חמישי
  המסע שלנו

זהות לימינלית:

האנתרופולוג ויקטור טרנר פיתח את המושג 'לימינליּות' )ִסּפיּות, מלשון סף(,      

כמבטא שלב מעבר שבו האדם אינו שייך לאף אחת מהקטגוריות החברתיות.    

הוא 'לא־פה־ולא־שם', או 'גם־פה־וגם־שם'.

"המאפיינים של לימינליות )liminality( או של אישיויות )פרסונות( סף   

)'אנשי סף'( מעורפלים בהכרח; מצב זה ואנשים אלה חומקים דרך רשת המיון     

הממקמת בדרך כלל מצבים ומיקומים חברתיים במרחב תרבותי.   

ישויות לימינליות אינן כאן ואינן שם; הן נמצאות בין לבין..."  

ויקטור טרנר, 'לימינליות וקומיוניטס', בתוך התהליך הטקסי, 2004, עמ' 87–88

"אולי החידוש אינו בשיח בין שני הצדדים, אלא בנתינת לגיטימציה לחוסר      

הגדרה. כלומר, להיות מוגדר כ'לא מוגדר'. מרחב שהוא דינמי, אפילו לימינאלי. 

הזרם הוא מרכזי לא מפני שהוא נקודת מפגש בין שני צדדים שמעיזים לשלב     

דברים נוספים, אלא מפני שהוא מהווה בית לרבים החשים שהם חסרי בית.   

שאין להם בסיס )דתי / חילוני(, שיצאו ממנו או שהגיעו אליו.   

במילים אחרות, המדרשה והחברה סביבה היא מקום שבו לא שואלים אותך      

'האם אתה דתי' או 'חילוני', כשהאדם לא ניצב בפני שאלה הוא יכול פשוט לחיות 

את חייו. מותר לו להשאר במצב הלימינאלי, לא כאן ולא שם."  

יהודה גזבר, "על הדתיים החדשים: הערות בשולי מיכה גודמן", 17.11.2015
 

נסו להסביר במילים שלכם את 'האפשרות הזהותית הלימינלית'. מהם לדעתכם יתרונותיה? 
מהם חסרונותיה?
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מרכז הפיצה:

"החברה הישראלית היא כמו פיצה של מגזרים.   

מי שבמרכז המגש קרוב יותר לחברים מהמשולשים האחרים מאשר החבר'ה     

באותו מגזר שנמצאים בקשה שבקצה".   

במבי שלג, הציטוט לקוח מעמוד הפייסבוק של המכון לאסטרטגיה ציונית, 12.6.13

"כחלק מהיכרותי עם מערכות החינוך המשלב ועם קהילות מעורבות,   

התגבשה אצלי התובנה כי אין מדובר בזירת מפגש של המגזר   

הדתי והמגזר החילוני. ]...[ קם לו מגזר חדש...זהו מגזר לכל דבר וענין שאמנם     

בשבירת החיץ הבין-מגזרי ובגבולות הגמישים שלו, מתגאה בהכלה,    

מגזר ככל המגזרים. למעשה, הוא מגזר המכיל את כל אלה החוששים    אך הוא    

להזדהות כבני-מגזר. בתוך מגזר זה נמצא אנשים מרקעים שונים:   

מסורתיים, דתל"שים, זוגות מעורבים, דתיים ליברלים, וחילונים בוגרי בתי      

המדרש הפלורליסטים והמכינות הקדם צבאיות"  

אלדד וייל, "גם כן מגזר", מקור ראשון, מוסף שבת, ה' באדר ב', 7.3.2014
 

ציירו את ה"פיצה" שמתארת במבי שלג. 
הסבירו את האפשרות הזהותית של מרכז הפיצה. 

מהם היתרונות ומהם החסרונות?
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