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מי שרואה ב"בית המדרש" 

מקום מנותק מה"עולם 

שבחוץ", אל לו להיכנס 

ל"בית המדרש".

יובל מתאר את עולם 

'ההתחדשות היהודית' 

בישראל בצורה כל–כך 

הזויה. כפיונים בלוח שחמט 

של הקרן. אני ממליץ, 

בשלב הראשון, לו ולחברי 

הקרן החדשה לישראל 

לסייר בעשרות בתי המדרש 

בישראל, לדבר עם העושים 

במלאכה ולהיווכח שמדובר 

בארגונים אותנטיים, 

שצומחים מתוך ובכל מגזרי 

החברה הישראלית.

אלי ברקת C 

רבי שמעון אומר: המהלך בדרך ושונה, ומפסיק 
ממשנתו ואומר � מה נאה אילן זה ומה נאה ניר 
זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו 

(משנה מסכת אבות פרק ג משנה ז).
רבי שמעון יוצר חיץ ברור בין "בית המדרש" 
ובין ה"עולם". גם כש"בית המדרש" נמצא 
פיזית בחוץ � אין להפסיק מהלימוד כדי 
להתבונן על ה"עולם". רבי שמעון יוצר חיץ 
ברור וגם היררכיה ברורה � ה"עולם" מתבטל 

מפני "בית המדרש". 

אמר רב יהודה: היוצא בימי ניסן ורואה אילנות 
שמוציאים פרחים אומר: ברוך שלא חיסר 
בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות 
טובות להתנאות בהן בני אדם. (תרגום תלמוד 

בבלי מסכת ברכות דף מג עמוד ב)
רב יהודה סותר, לכאורה, את רבי שמעון. רב 
יהודה רואה את "בית המדרש" יוצא אל ה"עולם" 
ומגיב אליו. לכאורה � מחלוקת חכמים. אלא 
שמילת המפתח בדבריו של רבי שמעון היא 
"ומפסיק". אין מחלוקת בין רב יהודה לרבי 
שמעון. יתר על–כן, רבי שמעון קובע כי "השונה 
ומפסיק ממשנתו" � "בית מדרש" השם חיץ 
בין הלימוד לבין ה"עולם", ואין ההתבוננות 
ב"עולם" מהווה חלק אורגני מהלימוד, הרי זה 
מתחייב בנפשו. כך גם למדתי אצל נתי בוכניק 

את דרישתו של רבן גמליאל: 
כל תלמיד שאין תוכו כברו � לא יכנס לבית 
המדרש (תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח 

עמוד א).
מי שרואה ב"בית המדרש" מקום מנותק מה"עולם 
שבחוץ", אל לו להיכנס ל"בית המדרש". מאותה 
סיבה בדיוק גם הודח רבן גמליאל ממשרתו 
כראש בית המדרש, ומשהבין זאת גם הוחזר 

למשרתו:
אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערן 
של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה 
הם ניזונים (תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח 

עמוד א). 

אי אפשר לנתק בין "בית המדרש" ל"עולם". 
ה"עולם" נמצא בתוך "בית המדרש" דרך 
הלומדים בבית המדרש ודרך מי שנמנע ממנו 
ללמוד בבית המדרש. כשמתעלמים מכך, כמו 
רבן גמליאל, ה"עולם" מפוצץ את "בית המדרש" 

מבפנים. וכבר אמר רבא:
כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו � אינו תלמיד חכם 

(תלמוד בבלי מסכת יומא דף עב עמוד ב). 
"בית מדרש" המתעלם מה"עולם" � אינו "בית 
מדרש". יתר על–כן, "בית מדרש" כזה המתגדר 
בלימודו סופו גסות הדעת, ולו לא ירבו כמותו 

בישראל. וכך היה מעשה:
שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור מבית 
רבו, והיה רכוב על חמור ומטייל על שפת נהר, 
ושמח שמחה גדולה, והיתה דעתו גסה עליו 

מפני שלמד תורה הרבה. 
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר 
לו: שלום עליך רבי! ולא החזיר לו. אמר לו: 
ריקה, כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני 
עירך מכוערין כמותך? אמר לו: איני יודע, אלא 
לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה 
שעשית. כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור 
ונשתטח לפניו, ואמר לו: נעניתי לך, מחול 
לי! � אמר לו: איני מוחל לך עד שתלך לאומן 
שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. 

בתי המדרש, צדק–חברתי 
והמאבק נגד האורתודוכסים

תגובה למאמרו של יובל יבנה (גיליון 33)

כאשר מדברים על עוני בארץ צריך לזכור שכ�40 אחוז מהעניים 
באים ממשפחות עובדות. יתרה מזו מספר זה הולך ועולה.

מדו"ח העוני והפערים בהכנסות ל�2007, עולה כי מספר העצמאים הנמצאים 
מתחת לקו העוני עלה ב�4.9% מ�2006, לפני תשלומי העברה ומיסים, לעומת 
גידול של 1.06% אצל השכירים. גם לאחר תשלומי העברה ומיסים, תחולת 
העוני בקרב עצמאים עלתה בכ�3% בעוד שתחולת העוני בקרב השכירים 

עלתה ב�1.6% בלבד. 
מזה מספר שנים תחולת העוני גבוהה יותר בקרב העצמאים מאשר אצל השכירים 
לאחר תשלומי העברה ומיסים. ניתן לראות זאת גם כשבוחנים את שיעור הירידה 
במימדי העוני: אצל השכירים עומד שיעור זה על 31.1% בעוד שבקרב העצמאים 

שיעור הירידה עומד על 16.4% בלבד, לאחר תשלומי העברה ומיסים.
על כן נוסף לדאגה המוצדקת לזכויות העובדים צריך לדאוג גם לזכויות 

העצמאיים הקטנים.

קצה 
הקרחון
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היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני 
עירו לקראתו, והיו אומרים לו: שלום עליך רבי 
רבי, מורי מורי! אמר להם: למי אתם קורין רבי 
רבי? � אמרו לו: לזה שמטייל אחריך. אמר להם: 
אם זה רבי � אל ירבו כמותו בישראל. � אמרו לו: 
מפני מה? � אמר להם: כך וכך עשה לי. � אמרו 
לו: אף על פי כן, מחול לו, שאדם גדול בתורה 
הוא. אמר להם: בשבילכם הריני מוחל לו. ובלבד 
שלא יהא רגיל לעשות כן (תלמוד בבלי מסכת 

תענית דף כ עמוד א ב). 

יובל יבנה, המרכז את תחום הפלורליזם 
היהודי בקרן החדשה לישראל במאמרו "זהות 
יהודית וצדק חברתי � הילכו שניים יחד 
בלתי אם נועדו" (הטעות במקור), שהתפרסם 
בגיליון מס' 33, קורא לארגוני 'ההתחדשות 
היהודית' להתמקד בתחום הטבעי שלהם, 
התחום של יחסי דת ומדינה, ולהימנע 
מהתעסקות בצדק–חברתי. עיסוק שכזה 
נראה לו מאולץ, לא טבעי, ומונע מהארגונים 
הללו להתפנות בצורה אפקטיבית למטרה 
שהוא מייעד להם � לשבור את המונופול 
האורתודוכסי על 'אמצעי היצור של היהדות' 
� המקורות היהודיים, הטקסים היהודיים 
וההלכה. מבחינתו של יובל יבנה, לאותם 
בתי המדרש תפקיד מרכזי ליישום מטרת 
הקרן החדשה לישראל ליצירת זהות יהודית 
חילונית גאה, שתביא לשינוי מערכתי ביחסי 
דת ומדינה בישראל, להפרדת דת ומדינה, 
והנהגת נישואין אזרחיים בישראל. יובל 
מבין שאין תמיכה ציבורית ליצירת אג'נדה 
המתבססת על מאבק נגד האורתודוכסים, 
לכן בשם הקרן החדשה הוא מעוניין להשקיע 
משאבים בפיתוח של אג'נדה חיובית � 
בתי המדרש כחיילים בשירות המאבק נגד 

האורתודוכסים.
לקרוא ולא להאמין. יובל מתאר את עולם 
'ההתחדשות היהודית' בישראל בצורה כל–כך 
הזויה. כפיונים בלוח שחמט של הקרן. אני 
ממליץ, בשלב הראשון, לו ולחברי הקרן החדשה 
לישראל לסייר בעשרות בתי המדרש בישראל, 
לדבר עם העושים במלאכה ולהיווכח שמדובר 
בארגונים אותנטיים, שצומחים מתוך ובכל 
מגזרי החברה הישראלית, מזרחים ואשכנזים, 
ותיקים ועולים חדשים, אנשי הערים הגדולות, 
ואנשי העיירות והקיבוצים, עשירים ועניים, 
צעירים ומבוגרים. פעילי ומשתתפי בתי 
המדרש אוחזים ברצף של זהות יהודית על 

כל גווניה: דתיים אורתודוכסיים, מסורתים, 
וחילונים בכל מכל כל. לכל ארגון כזה אג'נדה 
מיוחדת לו, ובכללם גם ארגונים חילוניים, 
אך המשותף לארגונים הללו הוא המחויבות 
לחיבור הזהות היהודית בחברה הישראלית 
בגישה פתוחה ושוויונית, כמצע תרבותי 
משותף העשוי להאיר את הסוגיות עימהן 

אנו מתמודדים כיחידים וכחברה.
לא � אין לעולם 'ההתחדשות היהודית' 
אג'נדה של "מאבק נגד האורתודוכסים". 
אמנם, יש חלק מהארגונים שמרכיבים את 
הפסיפס העשיר הזה, המחזיקים אג'נדה כזו. 
לא � עולם 'ההתחדשות היהודית' לא שייך 
רק לחילונים גאים, השיח הזה מזמן "פאסה". 
'התחדשות יהודית' היא עולם מורכב המהווה 

בית לכל אדם בכל מקום. 
ומה קורה עם צדק חברתי? מכיוון שבלימוד 
הבית מדרשי אין חיץ בין ה"עולם" ל"בית 
המדרש". מכיוון שבלימוד הבית מדרשי זהות 
הלומדים ב"בית המדרש" וזהות המנועים או 
נמנעים מללמוד ב"בית המדרש" אינטגרלית 
ומהותית ללימוד, נושאים כמו צדק חברתי 
וסביבתי משמעותיים וטבעיים בבתי המדרש, 
ודאי שאינם מאולצים כדברי יובל יבנה. טיעון 
זה מספיק ואין צורך לפתוח את המקורות 
היהודיים, שצדק חברתי מהווה מרכיב משמעותי 
בהם, ואין צורך להרחיב ולהציג את התפיסה 
היהודית הבסיסית כל–כך של תיקון עולם. 
מאיר בוזגלו בעדינות המאפיינת, היה אולי 

מסכם את הדיון כך:
אין זה אלא יתרון לטקסט אם הוא מצליח 
לזרוק אותך הלאה מעצמו (לבקש סליחה, 
לבקר חולה, לסדר את השולחן) (עד נכון היום, 

סעיף ס"ט).
במחלוקת בין בית הלל לבית שמאי נהגו לסיים 

במשפט: 
אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן (גם בתלמוד 

בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב). 
אבל במחלוקת הזו, שודאי היא לשם שמיים, 

אני בוחר לסיים בדברי דוד המלך: 
אילו ואילו באין מכח תורה ומעשים טובים אבל 
אני בצדק אחזה פניך (פסיקתא דרב כהנא, 

פיסקא יא).

מכיוון שבלימוד הבית מדרשי 

אין חיץ בין ה"עולם" ל"בית 

המדרש". מכיוון שבלימוד 

הבית מדרשי זהות הלומדים 

ב"בית המדרש" וזהות 

המנועים או נמנעים מללמוד 

ב"בית המדרש" אינטגרלית 

ומהותית ללימוד, נושאים 

כמו צדק חברתי וסביבתי 

משמעותיים וטבעיים בבתי 

המדרש.

אלי ברקת הוא 

יו"ר רשת בתי 

המדרש בישראל, 

המאגדת 18 ארגוני 

התחדשות יהודית, 

ומנכ"ל ממזרח 

שמש, המרכז 

למנהיגות יהודית 

חברתית


