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רקע ומטרת המפגש:
בשנים האחרונות גובר העיסוק בשאלות של קהילתיות 

וערבות ההדדית במעגלי שייכות השונים. מציאות 

פוליטית חברתית כלכלית וטכנולוגית הביאה לשחיקה 

בתחושת השייכות של הפרט ולפגיעה בתחושת 

המחויבות ההדדית בין חברי קהילות שונות. אנחנו 

חיים בתקופה פרדוכסלית בה כל העולם הוא “כפר 

גלובלי” ואמצעי התקשורת מעדכנים אותנו בנוגע 

לכל אסון המתרחש בכל נקודה על הגלובוס אולם 

שפע המידע והאופן הבוטה בו הוא מוצג מקהה את 

חושינו ורגשותינו ואנחנו מתקשים לחוש ועוד יותר 

לפעול בהקשר למידע הזמין. הנהירה אל הערים 

הגדולות והמנוכרות, ההתמכרות לבידור יחידני 

באמצעות אמצעים טכנולוגיים, הגירה והרס המרקם 

הקהילתי המסורתי הם מהמאפיינים של התקופה בה 

אנו חיים שמגובים בהשקפת עולם שעסוקה בזכויות 

הפרט, בצריכה, בהצלחה אישית, אינדיבידואליזם 

וכו’. הוגים חוקרים ומתקני עולם מרקעים תיאורטיים 

ואידיאולוגיים שונים חושבים שהניכור, הבידוד, ה”חיה 

ותן לחיות” וה”תפוס כפי יכולתך” פוגעים בצרכים 

הבסיסיים של האדם, אחראיים לפערים שמסוכנים 

לתחושת לכידות חברתית שבלעדיה חברה לא יכולה 

להתקיים ותורמים להרס הסביבה. 

החזון של מסע ח”י הוא יצירת קהילה לומדת 

כשהייחוד של בית המדרש נובע מהשילוב בין לימוד 

חווייתי לעשייה חברתית. בנוסף לכך מסע ח”י היא 

תכנית שנהגתה בארצות הברית ויובאה לישראל 

והקשר ישראל תפוצות הוא עוד מעגל של קשר 

ומחויבות הדדית שהתכנית שואפת לטפח. במילים 

אחרות, נושא הערבות ההדדית, הוא מהותי למשתתפי 

מסע ח”י הן כקבוצה לומדת והן כמעורבים בחיזוק 

הקשרים הפנימיים בעולם היהודי ובישוב בו הם 

פועלים. 

במפגש נעסוק בחלק קטן מההבטים של של נושא 

הערבות ההדדית מתוך חיפוש הרלוונטיות לחברי 

הקבוצה ולמטרות התכנית. 

מבנה המפגש: 

פתיחה בברור המושג “ערבות הדדית” דרך פריזמה 	 

אישית.

המשך הדיון במליאה.	 

בקבוצות קטנות. לימוד קטעי מקורות העוסקים 	 

בערבות הדדית. 

במליאה. קריאת הסיפור על הנריטה סולד ועליית 	 

הנוער.

והשיר “לא העולם ילד אותך בני “/ סמי שלום 	 

שטרית.

שאלות לדיון: מה יוצר תחושת מעורבות ואחריות 	 

קהילתית? מתחים וגבולות סביב נושא הערבות 

ההדדית. 

סיכום. הצעה לפעילות.   	 

 מהלך המפגש:

פתיחה. ברור המושג ערבות הדדית. 

כל אחד מספר על מצב בו הרגיש תחושה של ערבות 

הדדית או העדרה. 

שאלות לדיון: 

לאיזה תחומים היא שייכת? יחסים אישיים? כלכלה? 

קיימות? פיתוח סביבתי? באיזה תחומים ומצבים אתם 

מרגישים בהעדרה? מה האויב של הערבות ההדדית? 

מה פוגע באפשרות של חיי ערבות.

ומה הגבולות של ההדגש של התפיסה של הערבות 

ההדדית היא לא על חמלה וצדק כמו בנושא של 

הצדקה. הדגש הוא על רקמה אנושית אחת. על כך 

שאנחנו תמיד חלק מציבורים וקהילות. 

ערבות הדדית
מפגש זה עוסק ביחסים שבין ישראל לתפוצות מנקודת ראות תרבותית. המפגש מעלה את שאלת 

ההשפעה שיש ליהדות בתפוצות על התרבות היהודית ישראלית ולהיפך, ואת הצורך בקשר הדדי כחלק 
מהזהות המשותפת שלנו כחלק מהעם היהודי.
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שכל ישראל ערבין זה לזה
הנוסח המקורי הוא ממדרש ספרא על ויקרא )כו לז(: 

ָאִחיו - אינו אומר ‘איש באחיו’ אלא ‘איש  לּו ִאיׁש-בְּ “ְוָכשְׁ
בעוון אחיו’. מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה”. רש”י 

בפירושו לפסוק חזר על הדברים בשינוי נוסח: “ומדרשו 
וכשלו איש באחיו, בשביל אחיו, זה נכשל בעוונו של 

זה. שכל ישראל ערבין זה לזה”.
המדרש קובע “שכל ישראל ערבים זה בזה” או במילים 

של רש”י “ערבין זה לזה”, כלומר כל יהודי נושא 
באחריות על קיום המצוות של חברו. חטא של יהודי 

אחד ישפיע על גורל חברו גם אם לא חטא מפני 
שאנחנו נשפטים כקולקטיב. 

“שכל ישראל נקראו נפש אחת... ואם חטא אחד מהם - 
כולם ערבים זה בזה. למה הדבר דומה? לבני אדם שהיו 

באין בספינה, נטל אחד מקדח והתחיל קודח תחתיו. 
אמרו לו: שוטה! אתה קודח תחתיך, והמים נכנסין וכולן 

אבודין!”  )אוצר המדרשים, ילמדנו, עמ’ 522. ניסוח 
מעט שונה של המשל גם בתנא דבי אליהו רבה, פרשה 

יב.( 
שנה רבי שמעון בר-יוחאי:

“משל לבני אדם שהיו בספינה ונטל אחד מהם אקדחו 
והתחיל קודח תחתיו.אמרו לו חבריו: למה אתה עושה 

כך? אמר להם:מה איכפת לכם?אני קודח מתחת למקום 
שלי.אמרו לו:מפני שאם תמשיך לקדוח תחתיך המים 

ייכנסו ויציפו את הספינה וכולנו נטבע.” )מעובד 
מויקרא רבה פרשה ד’-מתוך”אתר הגלים”(.

בעת החדשה רווח הביטוי במשמעות שונה, שלפיה 
כל יהודי אחראי על שלומו ורווחתו של חברו. “בזמן 

שהציבור שרוי בצער אל יאמר אדם: אלך לביתי ואכל 
ואשתה ושלום עליך נפשי.” )תענית י”א.(

האם אתם מקבלים את הקביעה הזאת במובנה הראשון 
או השני?

האם אפשר לשפוט חברה/ציבור? האם יש קשר בין 
ההתנהגות של הפרטים בחברה?

לאיזה מצבים נוספים מתאים משל הנוסעים בסירה? 
לאיזה מצבים שלא קשורים לקיום מצוות המשל 

מתאים? איזה פעולות אנחנו עושים בתחום הפרט 
וברכוש הפרטי שלנו שמשפיעות על הכלל? )למשל 

הנושא האקולוגי(
אם כל פרט אחראי לקיום מצוות או ההתנהגות 

המוסרית של רעהו איזה סוג של יחס עשוי/עלול להווצר 
בין האנשים? איזה התנהגות התפיסה הזאת מזמינה?
בין “הוכח תוכיח את עמיתך” ובין “חיה ותן לחיות”? 

איפה אנחנו ואיפה אנחנו רוצים להיות?
מה דעתכם על הדגש על “ישראל” האם האחריות דווקא 
לבני עמנו פרושה בהכרח פחות מעורבות ואחריות כלפי 

בני עמים אחרים? 
האם “ישראל” היא הקבוצה הרלוונטית עבורכם בהקשר 

של ערבות הדדית? באיזה מעגלים נדרשת ערבות 
הדדית? איפה אתם חושבים שהיא חסרה? 

לימוד בקבוצות
מקורות העוסקים בהבטים שונים של ערבות הדדית. 

)ניתן לבחור מספר קטעים למפגש, לא ניתן ללמוד את 

כולם במפגש אחד(

משל ארבעת המינים
“פרי עץ הדר” אלו ישראל מה אתרוג זה יש בו טעם ויש 

בו ריח כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש 

בהם מעשים טובים “כפות תמרים” אלו ישראל מה התמרה 

הזו יש בו טעם ואין בו ריח כך הם ישראל יש בהם שיש 

בהם תורה ואין בהם מעשים טובים “וענף עץ עבות” אלו 

ישראל מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם כך ישראל יש בהם 

שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה “וערבי נחל” אלו 

ישראל מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח כך הם ישראל 

יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים 

ומה הקב”ה עושה להם לאבדן אי אפשר אלא אמר הקדוש 

ברוך הוא יוקשרו כולם אגודה אחת והן מכפרין אלו על אלו 

ואם עשיתם כך אותה שעה אני מתעלה הה”ד )עמוס ט, ו(: 

“הבונה בשמים מעלותיו” ואימתי הוא מתעלה כשהן עשויין 

אגודה אחת שנאמר “ואגודתו על ארץ יסדה” לפיכך משה 

ּיוֹם ָהִראׁשוֹן”: ם ָלֶכם בַּ מזהיר לישראל “ּוְלַקְחתֶּ

) ויקרא רבה פרשה ל’, י”ב(

למחשבה ודיון: 

במשל מובאות שתי סיבות מדוע לצרף לאגודה את בני 

העם שדומים לערבה ואין בהם לא תורה ולא מעשים 

טובים. הראשון למענם, בכדי “לא לאבדם” והשני כדי 

ש “יכפרו אלו על אלו”. המניע הראשון מתוך הכרה 

בנחיתותם ובצורך שלהם ב”אגודה המשותפת” על פי 

הסיבה השניה נראה שגם להם יש מה לתרום לאגודה, 

שגם ה”מינים” האחרים זקוקים להם למען כפרתם. מה 

תורמים החלשים לחברה? באיזה אופן?  כיצד השכבות 

“החזקות” עשויות להיתרם ממגע  עם עניים, חלכאים 

ומוכי גורל? או להבדיל עם אנשים ריקים ושליליים? 

האם תוכלו להצביע מניסיונכם האישי על מגע מפרה 

מן הסוג הזה? 

במשל הזה הם מדומה לארבעת המינים. מה הדימוי 

הזה תורם לתפיסת הערבות ההדדית?
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...

“כשמכים את היהודי במערה מצב בטחונו של היהודי העומד 

בית  חצר  להמלט  בנפשך  תדמי  “אל  נפגע.  מלכים  בחצרות 

הלבושה  המלכה  אסתר  י”ג(  ד’  )אסתר  היהודים”  מכל  המלך 

מלכות ומרדכי היהודי הלבוש שק נמצאים במלכודת אחידה 

עד  נרדפים  כלנו  ישראל”  כל  “חברים  ההיסטורי.  הארוע  של 

תודעת  מתוך  עולמים...   תשועת  נושעים  כולנו  או  צוואר 

העם  של  אחדותו  כמקור  הנוראה  והבדידות  המשותף  הגורל 

נולדת מידת החסד הקוראת ומפעילה לאחדות חיובית על ידי 

השתתפות מתמידה במאורע  במצפון ובפעולת עזרה. היהודי 

הבודד מוצא את נחמתו בהצטרפותו הפעילה אל הכלל. חובת 

האהבה לזולת נובעת מתודעת גורל העם הבודד והתוהה על 

יחודו.”
הרב דב יוסף סולובייצ’יק  “קול דודי דופק”

למחשבה ודיון:
האם אתם מסכימים עם קביעתו של סולובייצ’יק? האם 

תולדות עמנו ממחישים את עוצמת שותפות הגורל  
שהוא מציב כמעין מוסכמה? האם יכולות להיות סיבות 

נוספות למחויבות ההדדית היהודית מלבד “תודעת גורל 
העם הבודד”?

...

- אך אם לא נחצוב לנו בארות- יביא לנו הסער  ...מים רבים 

בארות - לא יהיו לנו מים חיים!

בארצנו החרבה עומדים אנו כעת ושואלים: אי דרך הטוב? ביליל 

התנים שומעים אנו את הד הצער - צער הפרט והאומה... עדיין 

להחיות  איך  בנפשנו...  גם  בארצנו  גם   - בכל  וברקנים  קוצים 

כוחות  תשאב  מאין  הנפש?  זה  כל  על  תתגבר  איך  אלה?  כל 

לה  תהיה  לא  אם  יגיעה,  ֵלאּות,  ברגעי  תתאחז  במה  חדשים? 

סביבת אור וחום תמידי, פינת-מרגוע נפשית, באר מים חיים?

המשפחה בעבר או הקבוצה בחיינו לעתיד - הוא הוא המקלט 

הבטוח האמיתי והתמידי, אשר יציל את נפש האדם במלחמתו 

הקשה נגד כוחות התוהו. 
צבי שץ, “על גבול הדממה” עמ’ 89-90

...

“כשכל אלה ראו את תנינה מיד הם שילבו את זרועם בזרועה 

כי בצפופודחוס אם היו רואים  משני הכיוונים של התהלוכה, 

מישהו מוקף אוויר בצדדיו ולא מוכר לכולם, כולם היו נבהלים 

המעשה  את  לבצע  מאיים  והוא  הגיע  העוזב  שהנה  ובטוחים 

האכזרי ולעזוב אותם. כמובן שהם צדקו שהם השתלבו בתנינה, 

בעולם  אין  כי  הצדדים,  אחד  של  דודה  היתה  באמת  היא  כי 

וסבתא  סבא  של  או  השכנים  אחד  של  דוד  לא  שהוא  מישהו 

מימי  עוד  ›הרי  שלהם,  וסבא  סבתא  של  דוד  של  או  שלהם 

התנ"ך נמשכת השלשלת,' אמרה תנינה...«

)“תנינה מציצה בצלחות של אחרים«, עמ’ 45( 

למחשבה ודיון:
מתי היחד הוא הצלה “מים חיים”? מתי היחד מעיק, 

אובססיבי, מוגזם? האם הרצון הישראלי יהודי ל”יחד” 
מקורו בחרדת נטישה? האם אתם מרגישים את היחד 

היהודי הישראלי? איפה? והאם ומתי זאת תחושה 
מבורכת? האם ומתי זה צפוף ומעיק?

...

הייתי מניקה גם ילד אחר

גם  ניצלתי  ולא  בילדים.  הטיפול  מן  מאוד  עייפתי  ואני 

מקונפליקטים נפשיים בין האם והעובדת שבי. לשאר התינוקות 

לא היה חלב אם וניזונו רק מאוכל מלאכותי. בימים ההם חשבו 

והייתי  רחמי  נכמרו  מעט  לא  הילד.  בחיי  גדול  לאסון  זאת 

מיניקה גם ילד אחר. בני אני גדל ודרש הרבה מזון להתפתחותו, 

כחוטאת.  עצמי  את  הרגתי  אחר,  לילד  שדי  מחלב  ובהפרישי 

עטרה שטורמן “כאן על פני האדמה” 

למחשבה ודיון:
האם אנחנו מרגישים את הקונפליקט בין המחויבות 
למשפחה למחויבות לאנשים מחוץ למשפחה? האם 

קורה לנו שאנחנו מרגישים אשמים על נתינת יתר 
בחוץ? האם זה קורה לנשים יותר מאשר לגברים? 

...

היו  ורגליו.  וידיו  פניו  בהם  מרחיץ   - לרבים  מערות  “העושה 

רגליו מלוכלכות בטיט או בצואה – אסור. בבור ובשיח )שהמים 

שלהם מיועדים לשתיה(, בין זה ובין זה – אסור”
)תוספתא בבא מציעא, פרק י”א(

מחשבה ודיון:
היום אנחנו יודעים יותר ומודעים יותר הן לזיהום 

ופגיעה בסביבה והן להשפעות ארוכות הטווח ולקשר 
בין אזורים גאוגרפיים שונים. למשל אפקט החממה, 

למשל החיוניות של יערות הגשם כראה ירוקה עולמית. 
ובכל זאת סגנון החיים שלנו כזה שסוחט את משאבי 
הטבע ופוגע בסביבה יותר ויותר. האם יש לנו באופן 

אישי באמת אפשרות להשפיע על הסביבה? איך ניתן 
לשנות הרגלים? בעולם העתיק הזיהום הוא ברור 

“טיט או צואה« אצלנו הדברים הרבה יותר חמקמקים. 
פסולות של בתי חרושת, דלק, דשן...
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“ואהבת את הגר”-
הרמב”ם קובע שנושא היחס לגר  מופיע יותר פעמים 

בתורה )שלשים ושש פעמים!(מכל מצווה אחרת. 
מקצת מהפסוקים הרלבנטיים:

ל  ֶאֶרץ ִמְצָרִים כָּ י ֵגִרים ֱהִייֶתם, בְּ ְוֵגר לֹא תוֶֹנה, ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו:  כִּ

י ִאם ָצעֹק ִיְצַעק  ַאְלָמָנה ְוָיתוֹם, לֹא ְתַעּנּון ִאם ַענֵּה ְתַענֶּה, אֹתוֹ כִּ

ָחֶרב; ְוָהיּו  י ֶאְתֶכם בֶּ י, ְוָהַרְגתִּ ַמע ַצֲעָקתוֹ ְוָחָרה ַאפִּ מַֹע ֶאשְׁ ֵאַלי, שָׁ

יֶכם ַאְלָמנוֹת, ּוְבֵניֶכם ְיתִֹמים. ְנשֵׁ
)שמות כב כ- כג(

יק  ְרָחק; ְוָנִקי ְוַצדִּ ֶקר, תִּ ַבר שֶׁ ִריבוֹ ִמדְּ ט ֶאְביְֹנָך, בְּ פַּ ה ִמשְׁ לֹא ַתטֶּ

י ַהשַֹּׁחד ְיַעוֵּר  ח:  כִּ ע ְוׁשַֹחד, לֹא ִתקָּ יק ָרשָׁ י לֹא ַאְצדִּ ֲהרֹג, כִּ ַאל תַּ

ם ֶאת  ם, ְיַדְעתֶּ יִקים ְוֵגר, לֹא ִתְלָחץ; ְוַאתֶּ ְבֵרי ַצדִּ ף דִּ ְקִחים, ִויַסלֵּ פִּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים  י ֵגִרים ֱהִייֶתם, בְּ ר כִּ ֶנֶפׁש ַהגֵּ
)שמות כג ו-ט(  

ם ִיְהֶיה ָלֶכם  ֶאְזָרח ִמכֶּ ְוִכי ָיגּור ִאתְָּך גֵּר, ּבְַאְרְצֶכם ֹלא תֹונּו, ֹאתֹו. כְּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:  י ֵגִרים ֱהִייֶתם, בְּ מוָֹך כִּ ֶכם, ְוָאַהְבתָּ לוֹ כָּ ר ִאתְּ ר ַהגָּ ַהגֵּ

ָקל  שְׁ מִּ בַּ ה,  דָּ מִּ בַּ ט,  פָּ שְׁ מִּ בַּ ָעֶול,  ַתֲעשּׂו  לֹא  ֱאלֵֹהיֶכם.  ְיהָוה  ֲאִני, 

ִיְהֶיה  ֶצֶדק  ְוִהין  ֶצֶדק  ֵאיַפת  ֶצֶדק,  ַאְבֵני  ֶצֶדק  ּוַבמְּׂשּוָרה. מֹאְזֵני 

ִמְצָרִים.  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הוֵֹצאִתי  ר  ֲאשֶׁ ֱאלֵֹהיֶכם,  ְיהָוה  ֲאִני  ָלֶכם: 

ֲאִני,  אָֹתם:  יֶתם  ַוֲעשִׂ ַטי,  פָּ ִמשְׁ ל  כָּ ְוֶאת  ֻחּקַֹתי  ל  כָּ ֶאת  ם  ַמְרתֶּ ּושְׁ

ְיהָוה. 
)ויקרא יט לג – לו(

למחשבה ודיון: 
מיהו ה”גר” שהפסוקים האלה מתייחסים אליו? מי 
ה”גרים” בחברה הישראלית בת-זמננו?האם חובת 

הצדק החברתי והערבות ההדדית חלה גם על הלא-
יהודים החיים בתוכנו-בני המיעוטים, העובדים 

הזרים,” המסתננים” מאפריקה? האם ניתן מבחינה 
מוסרית לצמצם את תחולת הערכים לבני עמנו ולדרוש 

ש”האחר” יתארגן כדי לדאוג לצרכי קהילתו בנפרד?
הפסוקים האלה-וגם אחרים בתנ”ך-קושרים שוב ושוב 
בין מצבו של הגר,מצבם של היתום והאלמנה ותקינות 

מנגנוני הצדק בחברה. האם יש קשר בל-ינותק בין היחס 
ל”אחר” והיחס לשכבות החלשות משלנו?והאם נסיונות 

לעקוף את דרישות החק לגבי הקבוצות האלה מביאים 
בהכרח לפגיעה במערכת המשפטית כולה? האם, 

למשל, השימוש בחברות כח אדם להעסקת עובדים
זרים הוביל לשימוש הרווח בהן להורדת העלות של 

עובדים ישראליים?

...
באיטליה  ישראל  קהילות  הוסיפו  הבאות  השנים  “במאות 

כגון  אלו,  כמה מקהלות  המותרות.  נגד  התקנות  את  להפעיל 

מנטובה ורומא, נהגו להוציא ספרי תקנות “פרגמטיקה” שכללו 

הגבלות “על עסקי מלבוש ותכשיטי האנשים והנשים, ועל עסק 

הצחוקות והדורונות והמשתאות”. מתוכנן אנו למדים על הוי 

החיים ומעמדן של הקהילות בתקופות השונות. קהילת מודינה, 

למשל, התקינה בשנת תקמ”א )1781( כי בעת הכנסת ילד לבר 

הטכס,  לרגלי  שיבוא  מי  כל  לב  להטיב  נתונה  הרשות  מצוה 

לאחל ברכת מזל טוב, והכיבודים היו משקה אחד בלבד, קפה, 

של  אחד  ומין  וורד[  מעלי  ]משקה  רוזוליו  יין  תה,  שוקללה, 

“ביסקוויט”. קהילת אנקונה אף הרחיקה לכת והחליטה בשנת 

תקנ”ג )1793( כי בחגיגת בר מצוה:

]צנים  וסארוירדו  קפה  לתת  מותר  רק  סעודה  לעשות  “אסור 

פריך, עשוי סוכר וחלמון ביצה[ לכל אלה שיבואו הביתה לברך 

ברכת מז”ט”.

אף בסעודה של מצוה הוגבל מספר המוזמנים לשלושים וששה, 

ונאסרה הגשת פירות מרוקחין, יי”ש ומיני מתיקה:   

 “ולא יעלה על השולחן רק דג או בשר, לא שניהם יחד בסעודה אחת”, 

“פרפראות לסדר סביבות השולחן נאסר לגמרי”. 
)מתוך תקנות נגד המותרות מאת בצלאל לנדוי (

למחשבה ודיון:
איך משפיעים אירועים שופעי מותרות )לבוש, כיבוד, 

תפאורה, מתנות( על החברה? איך מרגישים אלה שידם 
אינה משגת לחגוג ברוב פאר? האם אתם נתקלים בחיים 

שלכם בתחושה של לחץ לחגוג, לנפוש, להתלבש, 
לקנות רכב וכו’ בסטנדרט מסויים שמקשה עלייכם? 

באיזה דרך ניתן למתן את מגמת הראותנות?

...
”המסר שהתנ”ך מציע לפוליטיקה של המערב בן זמננו הוא שאין 

זה מספיק להיות מדינה; נדרשת גם חברה – אותה השתייכות 

משותפת הנובעת מהתחושה שאיננו רק זרים, אלא גם שכנים; 

וכלפי  העבר  מורשת  כלפי  רעהו,  כלפי  איש  חובות  לנו  שיש 

תקוותנו לדורות שטרם נולדו; חברה אינה מלון שאנו מקבלים 

בו שירותים תמורת כסף, אלא בית שאנו חשים חלק ממנו ]...[ 
הרב ג’ונתן זקס  מתוך ‘לרפא עולם שבור’ )עמ’ 155( 

למחשבה ודיון:
איזה בעתיות בחברה שלנו מדגישים הדימויים של “בית 

מלון” ושל “בית”? אל מי מפנה זקס את דבריו? במה 
הוא שונה מהרבנים האחרים שדבריהם הובאו בשעור?  

באיזה אופן החובות שלנו כלפי מורשת העבר שלנו 
משפיעים על התפיסה שלנו של העולם ושל החברה 

כ”בית”? באיזה אופן לדעתכם המסר הזה אכן עולה 
מהתנ”ך? ואיך נוכל להפוך את העולם בו אנו חיים יותר 

ל”בית” ופחות ל”בית מלון”?
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חלק שלישי:
לקריאה ושיחה משותפת בקבוצה. הסיפור על הנרייטה 

סולד ועליית הנוער והשיר של סמי שלום שטרית. 
מה הם התנאים לערבות הדדית? מהי הקרקע הפורייה 

שלה? ומהם כוחות הנגד והגבולות שלה?

הנרייטה סולד הציעה לבוא אלינו ולשוחח אתנו. הזמנו אותה 

והבאנו  החדרים  באחד  נתכנסנו  דיחוי.  ללא  ובאה  לשיחה, 

לפניה את כל פקפוקינו לקבל על עצמנו את האחריות הקשה 

לחינוך אנשים צעירים בגיל של התבגרות, בתנאים המיוחדים 

של הסתגלות לחיים ולאקלים חדשים וזרים בהחלט. סיפרנו על 

האפשרות המוגבלת מאוד למצוא אנשים מתאימים לתפקיד זה 

בין חברינו, העייפים אחרי יום עבודה קשה, והחיים בצפיפות. 

ונוסף לכול, עברה עלינו אז פרשה של קליטת עליה חדשה, וגם 

בלתי-נוחים. תנאים  ויצר  מיוחדת  תבע התאמצות  זה   תפקיד 

ומתוך  ובשקט,  בתשומת-לב  דברינו  את  שמעה  סולד  מרת 

השתתפות התעניינה בכל פרט, לא הקטינה את ערך האחריות, 

היא  גם  היתה  תחתנו,  היתה  אילו  כי  בטוחה  שהיא  והדגישה 

מצב  על  וסיפרה  המשיכה  לאט-לאט  אולם  בענין.  מתקשה 

כי  והעירה  בארץ,  כאן  הנוער  ובקליטת  בגרמניה  הדברים 

“קלי- יותר  להיות  מחויבים  שאנו  ייתכן  הזה  המצב  מפני 

דעת”. סיפרה על המכתבים שהיא מקבלת מהגולה, על אלפי 

החוצה  המושלכים  עממי,  בית-ספר  גומרי  בגרמניה  ילדים 

ללא צל של תקווה להיאחז במשהו, אפילו לא בשמד... “עוד 

מכאן  מכתב  קיבלתי  אליכם,  נסעי  לפני  היום  עוד  אתמול, 

ומכאן, עוד אמש ביקרו אותי בענין זה... ואני, היודעים אתם, 

כך  כל  בנעימה  נאמרו  והדברים  זה”.  מכל  ישנה  איני  לילות 

פשוטה וכל כך רצינית... הקשבנו בדממה. כן, ברור היה לנו, 

מטלטולי- נמנעת  אינה  גילה  למרות  אשר  הזאת,  שהאשה 

אינו  ישראל  צרת  הזה של  הענין   - ומטרדת משא-ומתן,  דרך 

זאת  ידענו, שאין  לישון בלילות.  ובממשות  נותן לה בפשטות 

זאת כמוה. להגיד  גם, שמעטים מאוד רשאים  וידענו   מליצה. 

מישהו מאיתנו העיר, כי אמנם אין אנו רשאים להיות פטורים 

מהצו של הצלת נפשות, אולם הספק מתעורר, כי יודעים אנו 

שיש בארץ מקומות, אשר מסיבות שונות מוכנים הם להיענות 

תנ”ך,  מנרתיקה  הוציאה  אלה  לדברים  קלות. בתשובה  ביתר 

דפדפה וקראה בשקט את דבר מרדכי לאסתר המלכה: “כי אם 

החרש תחרישי בעת הזאת ֶרַוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום 

אחר ואת ובית אביך תאבדו«! נדמה היה לי, כאילו רעד עבר 

בכל החבורה. והאשה הישישה הזאת, אשר אינה ישנה בלילות, 

האלה,  התנ”ך  ופסוקי  ממנה;  מרפה  אינה  ישראל  צרת  כי 

מציאותנו  לתוך  ומשתלבים  כזאת  בבהירות  מפיה  היוצאים 

בחיוניות כזאת; וחבר בחורים בבגדי-עבודה, היושבים ומביטים 

ביראת-כבוד אל האשה הנהדרת בפשטותה, בדיבורה וברצינות 

פעולתה; היתה לי ההרגשה, כי הנה ניתן לנו לעמוד במחיצתה 

של  הקרובה  בשיחה  בינינו...  המתהלכת  אנושית  גדלות  של 

הקבוצה נסתיים הענין בחיוב.
 יעקב רז )כאן על פני אדמה, עמ’ 142(

איזה ביטויים שונים של ערבות הדדית, אחריות חברתית 
ולכידות תרבותית אפשר למצוא בקטע הזה?

)ראשית מדובר בחברי קיבוץ  שבחרו לחיות יחד 
בקבוצה מתוך שאיפה לקשר חזק של אחריות 

תמיכה ויצירת שפה חברתית ותרבותית משותפת, 
שנית הנרייטה סולד עצמה שעזבה את חייה הנוחים 

והמוגנים בארצות הברית שעלתה ארצה בגיל שישים 
בכדי לקבל על עצמה משימות לאומיות שונות, 

העוצמה של  התנ”ך שהוא לא סתם “עוד ספר” אלא 
טקס מכונן ומחבר שהעם כולו מכיר בעוצמתו וביכולת 

שלו לקבוע קביעה ולבוא בתביעה אל הפרט, הסיפור 
של מרדכי ואסתר ששניהם מסכנים את עצמם למען 

הצלת העם בימי אחשוורוש. רק על הבסיס של המרקם 
הצפוף הזה של מעורבות חברתית, ערבות הדדית 

והכרות אישית ורקע תרבותי משותף, רק על בסיס כל 
אלה מתאפשרת הפעולה שמנוגדת לכל היגיון ברמה 

האישית ואפילו ברמה של חברי הקבוצה עצמם. על אף 
חוסר התנאים, הצפיפות, על אף עומס העבודה וחוסר 

במחנכים ומדריכים. בחירה והחלטה כזאת לא יכולה 
להתקבל יש מאין. 

)רקע למורה בלבד(
ב-1909 הגיעה סאלד לראשונה לארץ ישראל, לאחר 
שעזבה את ניו יורק, בניסיון להתגבר על כך שחברה 
הקרוב ומושא אהבתה, חוקר התלמוד לוי גינצבורג, 

נישא לאשה אחרת. סאלד הגיעה לביקור יחד עם אמה 
והשתיים הזדעזעו מהתנאים הקשים במקום, מהעוני 
ומהזוהמה. ביקור זה הביא את סאלד להקים ב-1912 
את הסתדרות הנשים הציונית בארצות הברית הדסה 
– ארגון שנועד לסייע ליישוב היהודי ולמפעל הציוני 

בארץ ישראל. סאלד שימשה כנשיאת הארגון.
ב-1920 עלתה לארץ ישראל כדי לרכז את מחלקת 

החינוך והבריאות בהנהלה הציונית. היא הקימה את 
בית הספר הראשון לאחיות בארץ, ומרפאות ציבוריות 

של “הדסה” הוקמו בכל רחבי הארץ ויצרו את התשתית 
למערכת הרפואית בישראל. סאלד הייתה היושבת-

ראש של הסתדרות הנשים העבריות.
בשנת 1932, לאחר שהסוכנות היהודית אישרה את 

רעיון עליית הנוער שהגתה רחה פריאר, התמנתה 
סאלד לעמוד בראש מפעל זה ושימשה בתפקיד עד יום 

מותה, דבר שהקנה לה את הכינוי “אם עליית הנוער”. 
מתוקף תפקידה זה הייתה אחראית על קליטת ילדים 
ונוער שהגיעו לישראל לאחר עליית הנאצים לשלטון 

בגרמניה, ביניהם ילדי טהראן, והכוונתם למסגרות.(
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 לא העולם ילד אותך בני / סמי שלום שטרית 

 מה אתה מתנשם ככה מתנשף,

 יא בני,

 סוחב תמיד חצי עולם על הכתפים,

 תן להם שיהרגו אחד את השני ואתה

 בוא לאמא

 אתה לא ילד של העולם,

 העולם לא יכין לך כוס תה בנענע

 העולם מחרבן עליך

 יא בני,

 בוכה על אלה שלא ראתה עינך

 על המסכן והחולה, העני והאלמנה,

 וכלם מה להם ולך ומה הם חייך

 נמרח בשבילם ככה

 על פני עתונים שלמים

 כמו דמעות של דיו שחור,

 בוא, בן יקר,

 הם לא ילדו אותך

 ולא בעתונים של אתמול גידלתי אותך,

 ומה אני מבקשת

 רק שב כאן לצדי.

 וראה,

 אשה הולכת אחריך חסרת מנוחה

 וילדיך קוראים לך לבוא,

 בוא הביתה ולא העולם בית,

 לא.

 אדם צריך בית

 יא בני

 כי העולם אכזר וקר.

 מה לך ככה קופץ ומתרוצץ,

 יא בני,

 על פני הארץ כולה,

 מקצה עד קצה,

 סוחב עליך את האומללים וכאבם הדוקר,

 אני יודעת, גם ליבי לא אבן עשוי

 ולא הארץ הקשה הזאת נתנה לך חיים 

 והארץ הזאת חידה נוראה לך לפתור, 

 מה אתה? 

 אדם, לא מלאך ולא שליח. 

 תראה איך עיפות עיניך בחצי היום 

 ומה תגיד עם לילה ומה תחלום בני? 

 תחלום על ארץ טובת לב, 

 והם כבר הולכים ממך כולם. 

 מה אתה צוחק, 

 אין לי עוד כח לבכות 

 וגם אתה, מתנשם ככה מתנשף, 

 כאילו הצדק הוא אויר לנשימה. 

 צא החוצה תנשום עמוק, 

 אין צדק בעולם, 

 יא בני, 

 קנאה יש, רע יש ושינאת חינם. 

 הצדק רק לאלוהים,

 יא בני,

 ואתה אדם, לא מלאך לא שליח. 

 הקדוש ברוך הוא יעשה משפט עם כולם, 

 ותפלתך בשקט תענה, 

 אמן. 

)מתוך שירים באשדודית, סמי שלום שטרית(. 

לשיחה ולדיון:
מהי הקהילה הקובעת עבור הבן ומהי הקהילה הקובעת 

עבור האם? עם מי אתם מזדהים? האם אתם מכירים 
את הארכיטיפ התרבותי הזה של הגבר שפונה החוצה 

לצרכי הציבור והאשה שמכוונת פנימה למען הלכידות 
המשפחתית? ? האם גברים נוטים להיות יותר “מתקני 

עולם” ומזניחי הבית? )למשל כמו אברהם אבינו שדואג 
לאנשי סדום אבל מפקיר את הבנים שלו עצמו?( 

האם זה ה”קול” של האשה והאם בתרבות? להתמקד 
בשמירה על הבית, על הילדים על הקרובים?

 האם אתם מזהים את הדפוס הזה בחיים שלכם? עם מי 
אתם מזדהים, עם האם או הבן?

איך קובעים את ההררכיה, בין עצמי, הורים ילדים ובין 
החוץ? למי אני מחויבת ובאיזה מובן?

איך קובעים מתי והאם אני באמת יכולה לתת מעצמי 
החוצה מעבר למעגל המשפחתי שלי. ומה המינון 
הנכון? להנריטה סולד למשל לא היתה משפחה...

 

סבב סיכום וסיום. 
כל משתתף כותב לעצמו:

א. מה יהפוך את קבוצת הלימוד ל”בית” עבורי?
ב. מה אנחנו יכולים לעשות יחד כקבוצה בקהילה?

סיכום ובחירת פעילויות


