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הריקה

החילוניתהישיבההקמתלאחרעשור

הראשונה,רקעשרותבודדותשל

הישיבותבתלאתפוקדיםצעירים

ראשיכן,פיעלואףובירושלים.אביב

כאןשמתחוללתסבוריםהישיבות

מספריםהםמהפכה.בשיחהאיתם

עלהחדשה,החילוניתהזהותעל

הפחדעלוגםבישראלהתלמודמקום

שבוליוםומייחליםבתשובה,מהחזרה

להעבירויוזמנומהמדינהלמימוןיזכו

דתיתבישיבהשיעור

הורוביץאריאל

״בינה״החילוניתהישיבהעברהשנהכחצילפני

שלמתחםהטבע״״גניאביב:בתלחדשלקמפוס£1

פסטורליתפינהכביר,אבובשכונתדונמיםעשרשישה

שלפניםהבוטניים,הצמחיםביןההומה.העירבדרוםושלווה

אוניברסיטתשללבוטניקההחוגתלמידיבהםהלכו

נושאיםוצעירות,צעיריםכעתמסתובביםאביב,תל

בחוץ״״כוכביםאובבליתלמודשלכרךלזרועםמתחת

ויםלבהשלשיריםחוברתאותנ״ךספראלתרמן,של

לתשובות,רעביםשאלות,שואליםהםשימבורסקה.

חילוניםכיהודיםזהותםלגיבושמסעשלבעיצומונתונים

2016שנתשלישראלבמדינת

עדייןהםבישראלהחילוניותהישיבותשתיתלמידי

בתלאחתהישיבותהחילונית.בחברהמיעוטקבוצת

בבארישיבהגםתקוםובקרובבירושלים,ואחתאביב

צעיריםשלבודדותעשרותרקאליהןמושכותשבע

אתמסיימיםהללוהצעיריםשלחבריהםרובשנה.מדי

הוריהםשירות.לשנתפוניםאולצבא,ומתגייסיםהתיכון

״ישיבהשנקראממוסדחוששיםגםלעתיםמשועשעים,

הילדים,שלבתשובהמחזרהמפחדיםחלקםחילונית";

לנוכחתקציבבעיותעםמתמודדותעצמןהישיבותואילו

ושמרנים.עקשניםממשלהמשרדי

הראשונההחילוניתהישיבההקמתלאחרעשורכיום,

שנמצאתבתופעהשמדוברלקבועכבראפשראביב,בתל

כיצדיותרוחשובהתופעה,היקףמהולהישאר.כדיכאן

מבקשותהחילוניותהישיבותמהאותה?לאפייןניתן

הציבורי?במרחבלהשמיעמבקשותהןקולואיזהלייצר,

לישיבותבהמוניהםנוהריםלאחילוניםצעיריםמדוע

במוסדחילוניתורהלימודשלתרבותיוצריםכיצדהללו?

איךהקלאסי?הישיבתיהמורלעםלהתכתבשמבקש

חלקעלחילונית?בחברהתורהלימורשלאתוסמכוננים

להשיב,החילוניותהישיבותראשימנסיםהללומהשאלות

נזילות.מעידיםבעצמםהםכךהללוהתשובותאך

כדיתוךתנועה,כדיתוךומתהוותמתגבשותהתשובות

חדשה.מסורתיצירת

והלכהתלמודרקלא

בחדרא.עמודסזדףכתובותמסכתבתלמוד,שיעור

וצעירותצעיריםצבא(״)בוגריבג״צים״חבורתיושבת

תלדרוםבשכונותבקומונהשמתגורריםצבאישירותאחרי

בשכונות.קהילתיתועשייהבישיבהלימודומשלביםאביב

החילוניתהישיבהראשברוידא,נירמעבירהשיעוראת

תלבררוםותיקחברתיפעילהוא38ברוידא,אביב.בתל

בקריאתנפתחהשיעורבתלמוד.ראשוןתוארבעלאביב,

ראשוניותבמחשבותהתלמידיםמשתפיםואחריההמשנה,

אתלהביןמנסיםהםברוירא.שלבהנחייתוהמשנה,על

כלטבעיתפעולהרש״י,לפירושהפנייהכפשוטה:המשנה

הזה.בשלבאופציהאיננההמסורתי,הגמראבלימודכך

אתושולחבגמראהראשונותהשורותאתמקריאברוידא

התלמידיםיחזרוהחברותותלאחרלחברותות.התלמידים

מהלימודתוכנותישתפוהםובוהסוגיה,עלשיעורלשמוע

אותם.שמעסיקותלסוגיותהלימודאתויקשרוהאישי

לדבריהאמיתית״,החברתיתהיהדותשללבה״לבהגמרא,

לענייםהיחסכמוסוגיותהתלמידיםבקרבמציפהברוידא,

כלוהקהילתית.החברתיתהאחריותמיעוטים,ולקבוצות

בעשייהיוםמדיבהןנתקליםשהתלמידיםדילמותהןאלו

בשכונות.הקהילתית

שהישיבההתוכניותמןאחתהיאצבאלבוגריהתוכנית

בניחמישיםצבאית,קדםמכינהישנהלצדהמפעילה.



שלאינטנסיביתלימודלשנתשמגיעיםתיכוןאחרינוער

אנחנוישיבה,״זווציונות.עבריתספרותמקרא,תלמוד,

בינהארגוןמנכ״לברוך,ערןאומרישיבה״,כאןעושים

אנשיםשלמקוםהיא״ישיבההחילונית.הישיבהוממייסדי

במשךתורהשלבעולמהעצמםאתשממיתיםצעירים,

חילונים,אנחנואורתודוקסית:ישיבהלאזושנים.כמה

ולארבניםמכשיריםלאאנוונשים.גבריםכאןלומדים

תורה״.לומדיםאנחנודתי.בפולחןעוסקים

נמצאהישיבהבלבשבהןדתיות,מישיבותבשונה

ועדהבוקרמשעותבתלמידיםומלאשוקקמדרשבית

הישיבותשלהיוםסדרהלילה,שלהקטנותהשעות

בכיתה״אנחנושיעורים.עלבעיקרמתבססהחילוניות

בלימודמורגליםלאכאן״התלמידיםברוך.אומרא׳״,

למדוהסדרלישיבותשמגיעיםהבחוריםרובכזה.מסוג

מורהחייבאתהכאןאבלהתיכונית,בישיבהגמרא

עםההיכרותשלהראשוניםבשלביםלפחותבכיתה,

החברותאעולםאתבהדרגהמגליםהתלמידיםהתלמוד.

מקורותדףלהםמחלקאניאלולבזמןממנו.ומוקסמים

חוזריםהםדקותעשרואחרילחברותות,אותםושולח

מחלקאניבשבטט״ואחריללמוד.סיימושהםואומרים

אומריםוהםלהםקוראאנישעהואחרימקורות,דףלהם

התחלנו׳״.לאאפילו׳רגע,לי:

בצורהקטןהיום,בסדרמסויםחלקתופסהבבליהתלמוד

חושביםלא״אנחנוהדתיות.בישיבותמאשרמשמעותית

״בישיבהברוך.אומרוהלכה״,בבליתלמודרקהיאשהיהדות

בבלי.התלמודסביבסובבהיוםמסדראחוזשמוניםדתית,

עשריםתופסהואשליבעולםאבלהתלמוד,אתמעריךאני

אנחנותחומים.לעודמקוםלתתצריךמהזמן.אחוזיםוחמישה

יששבחילוניות.העוצמהבעינייזוסכמות.לפיעובדיםלא

מרכזיתרמותרבי,כאןאיןאותו.למלאשצריךחללכאן

משמעותיותדמויותכמהכאןישמכוון.באופןאחת,

שתלמידגמורבסדרוזהומגוונים,שוניםכיווניםשמייצגות

אליו.מתחברשהואהמורהאתיבחר

שלנוהמדרשבביתשיהיורוצהאניפלורליסט,״אני

פתוח,שהכולהחילוניות:שזומאמיןאניאסכולות.כמה

שנובעתחילוניותזולפיו.רקשלומדיםנוסחשאין

מהאתמאמציםהתלמידיםמהחלל.מהפתיחות,מהחלון,

להם״.שנראה

מחפשים?הםמהלישיבה?מגיעיםצעיריםאילו

פשוטהיהלאהישיבה,אתכשהקמנומגוון.מאוד״זה

ששאלתחושבאניכאן.ללמודשיבואוחילוניםלמצוא

כאן.ללמודשבאיםאלושלמשמעותימניעהיאהזהות

הדתית־היהדותשלהדומיננטיתהעלייהלהערכתי,

לאומית

$TS1$הדתיתלאומית$TS1$

$DN2$הדתיתלאומית$DN2$ופוגשלצבאמגיעאתהנגד.תגובתיוצרת

קדם־ממבינהוהגיעואיתךשמשרתיםדתייםחיילים

צבאית,

$TS1$,קדםצבאית$TS1$

$DN2$,קדםצבאית$DN2$עםמהאיתי?ומהעצמך:אתלשאולומתחיל

צריךואניתשובותלישאיןמרגישאנישלי?היהדות

שתלךתופעההואהישיבתיהלימודלהערכתי,ללמוד.

הדתית־לאומיתשהזהותככלהחילוני.בציבורותתגבר

זההפוליטי,במישורגםדומיננטית,יותרלהיותהופכת

מחפשיםלכאןשבאיםמאלוחלקתשובות.מאנשיםידרוש

הספרים״.בארוןהללוהתשובותאת

לךמסורההתורה

בסכוםוהתלמידיםברוידאעסקוהגמראבשיעור

הערכיהמרחקבתו.לנישואיכנדוניהלתתהאבעלשמוטל

התלמידיםלביןוהאמוראיםהתנאיםשביןוהתרבותי

ואףבשיעור,הורגש2016בשנתהחילוניםהישראלים

פעררק״לאברוידא,ניראומרפער״,״ישבמרומז.הוזכר

ביןשוויוןיששלנובעולםערכי.פערגםאלאהיסטורי

במבטמתבונניםאנחנולא.בתלמודואילולנשים,גברים

להם.מנוכריםלאאנחנואךהאלה,הטקסטיםעלביקורתי

אתבחרנוהדתי־לאומי,הזרםכוללביהדות,זרםכלכמו

שחקוקיםהמשפטיםאתהולכים,אנושלאורםהטקסטים

ובאלמנה.ביתוםבגר,להתמקדבחרנושלנו.הקירותעל

עלהיפהפייםהקטעיםאתרקקוראיםשאנחנואומרלאזה

לאקטעיםהרבהגםהיהודיתבמסורתישלחלש.הסיוע

כחלקאךבביקורת,אותם,גםקוראיםואנחנויפים,כךכל

משתדליםאנחנוזאת,ועםשלנו.והמסורתמהתרבות

שלנו.לעולםנוגעהטקסטהיכןלמצוא

למילסייעצריךהאםבשאלהדנהשהסוגיה״נניח



אםהיום.עדרלוונטיתשאלהזולהתפרנס.רוצהשאינו

משמעיות,חדתשובותאמצאההלכהספריאתאפתח

אתלעודדרוצהאניזה:אתלעשותרוצהלאאניאבל

יגידושהםשלהם.לעולםקשורזהאיךלחשובהתלמידים

בעצמנואנחנואוליעצמנועלנסתכלבואולעצמם:

עליי?״.מדברתהגמראאוליכאלה?אנשים

העולםאםהללו,בטקסטיםלעמוקהטעםמהאבל

אנחנושבומהעולםכךכלרחוקמציגיםשהםהערכי

חיים?

אנומהמסורת.חלקהםכיבהםעוסקים״אנחנוברוך:

ישסמכות.כמקורלאהשראה,כמקורהמסורתאתתופסים

אביב.תלאוניברסיטתאתוישברקבבניחרדיתישיבה

היאשבתמסכתברק,בבנישבת.מסכתלומדיםבשתיהן

לאולעשות.לשמורכדיאותהלומדיםסמכות.מקור

הטקסט.אתמבקריםולאההיסטוריההקשרמהשואלים

לכתוביכולאדםאביבתלבאוניברסיטתלתלמודבחוג

מהאותוישאללאאחדואףשבתמסכתעלמאסטרעבודת

אותו.ומבקרהטקסטאתמפרקהואבשבת.בביתעושההוא

שואליםביקורתי:ממדעםהטקסטאתלומדים״אנחנו

אךמבקרים,מתקוממים,למקרא,משוויםלמה,כתב,מי

הלומדיםאתשואליםגםאנובאוניברסיטה,כמושלא

הידעבשבילמלמדיםלאאנחנובשבת.עושיםהםמה

תלמד,שלך,המסורתזויעשו.שהםרוציםאנחנוהאקדמי.

לךחשובהדוחה.אתהומהעושהאתהמהותחליטתתייחס

גמור.בסדראש?להדליקבעיהלךאיןאבלשבת,קבלת

לשאלתבתשובהולכן,כקהילה.כקבוצה,תחליטאתה

חובתיאךכמסורת,בכבודלטקסטמתייחסאניהפער,

אותו.לדחותאואותוולאמץחיימולאותולבדוק

התלמודאתכוללתהשראה,כמקורשלי,״המסורת

מסורתזוגולדברג.ולאהברנראתוגםוהמקרא

אתלהכניסמנסיםאנחנוויכוח.בהויששמתפתחת,

מסיניתורהקיבלמשההמסירה.לשרשרתהתלמידים

תחליטשלך,זהלך.זהאתנותניםועכשיוליהושע,ומסרה

השבתעםעושהאתהמהתחליטזה.עםעושהאתהמה

לך״.אומרתהיהדותומהשלך

שלממורתרקלאליצורזקוקההחילוניתהישיבה

שנהמעגלגםאלאאינטנסיבי,חילוניתורהלימוד

זה?אתעושיםאיךושבתות.חגיםשליהודי

סופגניותישפשוט:חגהואלמשל,חנוכה,״תלוי.ברוך:

אלוהים.המילהאתלהזכירבליסוףבלילדברואפשרונרות

החלטותהרבהשמזמיןפנוי,חללהואכיפוריוםאבל

בגיטרהינגנוהאםאוכל?איןאואוכלישהאםמורכבות:

אתמקבליםאנחנולא?אובמיקרופוןנשתמשהאםלא?או

ואחריובוויכוחים,בדיוניםהמדרש,בביתכמוההחלטות

קטעיםשמשלבכיפוריוםשלנוסחגיבשנולהטות.רבים

העבריתמהשירהקטעיםלצדנדריכלכמומסורתיים

וידויעושיםאנחנוכיפור.יוםמלחמתעלוטקסטיםהחדשה

צריךבשופר.ותוקעיםלאומי,ווידויקהילתיוידויאישי,

האלה.בניסיונותצנועיםמאודלהיות

אבותיכם,חגיאתיחוגואמר:ביאליקנחמן״חיים

נחמן,רבנושלתלמידיםאנחנוהרבה׳.תתחכמוואל

כאןחשובשהכימההרבה.להתחכםלאומשתדלים

אנייעבוד.לאזהאותנטי,לאאתהאםהאותנטיות.הוא

יביאדובאםהחרדי.מהעולםבאאלבויםודובקיבוצניק

נתיבשלהנוסחאתאביאואניחברוןישיבתשלהנוסחאת

החייםמתוךלהיבנותצריכההתפילהיעבוד.לאזההל״ה,

ושיריהניגון׳חוזר׳עודאתישירוהםאזהתלמידים.של

פנימה״.שלהםהעולםאתויביאובנאי,אהוד

הכרהמבקשים

ומוקיאלבויםדובעםיחדברוךערןפנהכעשורלפני

שילובישיבתלהקיםבבקשהההסדר,ישיבותלאיגודצוד

השלושהמלא.צבאישירותומשרתיםתורהלומדיםשבה

הציגוהסדר,ישיבותראשיכמהשלהרכבבפניעמדו

הישיבהנדחתה;בקשתםאךבישיבה,הלימודתוכניתאת

רוחפי״עלישיבהאיננההישיבות,ראשיקבעוהחילונית,

ישיבותלאיגודלהצטרףיכולהאיננהולכןסבא״,ישראל

עללהיאבקהחילוניתהישיבהמפסיקהלאמאזההסדר.

הישיבות.תקציבבעוגתנתחקבלתועלהממסדהכרת

מאותעלעומדבישראלהדתיותהישיבותתקצובבעוד

ובתלבירושליםהחילוניותהישיבותשקלים,מיליוני

הזה.הכסףמןנהנותלאאביב

ברוך.מספרלא״,אולבג״ץללכתהאם״התלבטנו

תהיהמהלדעתאפשרואישנים,כמהלקחתיכולזה״אבל

אףללמוד.להתחילופשוטלדרךלצאתהחלטנוהתשובה.

התייאשנו.לאלכאן.מגיעהלאהישיבותמתקציבאגורה

ובקרובבירושליםאביב,בתלישיבהיששנים,עשרעברו

ללמודרוציםחילוניםשגםיבינוובסוףשבע,בבארגם

אמונתם.רקעעלאותםלהפלותואסורתורה

רקעוברתבישיבותלהכרהשהדרךחושבלא״אני

עללאשהםדבריםגםישראלבמדינתנעשיםבבג״ץ.

לאזהצודקיםשאנחנופוסקהיהבג״ץאםוגםבג״ץ,פי

ועודעודלהקיםצריךלכןישיבה.כאןשתהיהמבטיח

מהרבניםשלחלקיודעאנייחלחל.שזהעדמוסדות,

מדוע.מביןלאאניאבלחילונית,ישיבהשתהיהמפריע

עוסקלאאנילמישהו?מפריעזהלמהתודה,לומדיםאנחנו

לומדהכולבסךאנירבנים,מכשירלאאניומדינה,בדת

נגדבבוזשמתריסיםחילוניםלאותםשייךלאאניתורה.

חשובהתורהלימודזה.אתאומרלאאניהאלה׳.׳הישיבות

ממנו״.חלקלהיותרוצהאניוגםלי,

כלבדתלמידיםעשרותכמהמגיעיםשנהמדי

שלההכרהכמהעדמדוע?החילוניות.לישיבות

נובעזהכמהועדשלכם,לגדילהתנאיהיאהממסד

אחרים?מגורמים

שלבהכרהתלוייםשאנחנולהגידיכוללא״אני

כאןישועדייןבנוהכירלאעודשהממסדמכיווןהממסד,

שישיבותיחליטוויעלוןבנטמחראםזאת,ובכלישיבה.

עשרפהיהיושניםשלושתוךלהם,חשובותחילוניות

כאן,תעזורספקללאהממסדיתההכרהישיבות.

כמוהתפתחות.כאןשתהיהמאמיןאנימקרה״בכל

אופיעםואחרותיותרחסידיאופיעםישיבותשיש

ואחרותחברתיותעלדגשששמותישיבותישליטאי,

מגווןיהיההחילוניותבישיבותגםכךלצה״ל,הכנהעל

סביבה.איכותושלספרותושלזהותשלישיבותיהיו

קורית״.היאנמנעת,בלתיהזוההתפתחות

הביתתןריחוק

בציבורבמיעוטכרגעשמדוברבגללזאת,ובכל

ניכוראוריחוקשלתחושהיוצרלאזההאםהחילוני,

האםשלהם?היומיומיתמהסביבהכאןהתלמידיםשל

מהמביניםשלהםההוריםאומהביתשלהםהחברים

זה?כלפימרגישיםהםמהבישיבה?כאןעושיםהם

כברשמופיעהשאלההיאהריחוק״שאלתברוידא:ניר

עסוקאתהאםמהמערה.שיוצאיםובנורשב״ישלבסיפור

נחותים,לךנראיםוכולםשלךהתורהובלימודבעצמך

אבלהכול.שורףאתההראשוןובשלבמהישיבהיוצאאתה

שואלואתהויכולות,כוחותלךשישמביןאתהכךאחר

עוצמה,יששבחוץלעולםתיקון.שצריךדברישהאם

שהםלחשובלאשלנוהתלמידיםאתמחנכיםואנחנו

לתקן.אפשראיךלשאולאלאהכול,יודעים

עולםביןהפעראתלצמצםמנסיםגם״אנחנו

משבעתורהכאןלומדאדםשבחוץ.לעולםהישיבה

והולךמכאןיוצאהואובצהרייםהצהריים,עדבבוקר

קשישים,עםאוספרבביתאובמועדוניתלהתנדב

חוזרכשהואולמחרת,בזה,זהמתערבביםוהדברים

בזמןשעלושאלותאיתומביאהואהמדרש,לבית

אתהלימודאלמכניסיםהתלמידיםההתנדבות.



הפער״.עללגשרעוזרוזהחווים,שהםהמציאות

מספריםהתלמידיםקיים.עדייןהפער״אבלברוך:

לשאולומתחיליםהסדרללילהביתהחוזריםשהםלמשל

ובניוהאחיםלימוד,ולהעבירהסדרבשולחןשאלות

אתגר.זהלאוכל.להגיעכברורוציםגבהמרימיםהדודים

המיינסטרים,לאהואכאןעושיםשאנחנושמהספקאין

לתתמשתדליםואנחנומשמעותית,התמודדותזואבל

שלפניכמוחילונית,ישיבהשישמאליומובןלאזהכלים.

לישיבה,הלכוהדתיתהציונותבוגריכללאשנהחמישים

חולםאנימעיירה.ושנייםמכפראחדרקהלכוובאירופה

י״בבכיתהלבתםאולבנםייגשוההוריםשבוהיוםעל

הבאה?״.בשנהבישיבהללמודתלכואולילהם:ויאמרו

מהחזרהשחוששיםלהוריםעוניםאתםמה

בתשובה?

ונפגע׳.׳הציץשישבכךמכיריםאנחנו״ראשית,ברוך:

גדולים,באחוזיםלאאמנםבתשובה,שחוזריםכאלהיש

שאנשיםהואלישחשובמהלכך,מעבראבלקורה.זהאבל

המורשתזושלהם.היהודיתהזהותכלפיאקטיבייםיהיו

בית.בניבהותרגישואותהקחולכם,נתונההיאשלכם,

לעולםיצאוכברשניםכמהלפניבישיבהשלמדאדםאם

משמעותיבטקסהשתתפותלימוד,שלוהיוםבסדרמשלב

הגזלמתווההמתנגדיםקהילתזואםביןבקהילהוחיים

משהו״.שעשינויודעאניבמוסררההאמניםקהילתאו

אתיראוכאןשהתלמידיםרוצים״אנחנוברוידא:

הייתהובחנוכהחילוני,בגןלומדשליהבןכשלהם.היהדות

ושלושיםילדיםעשרחמישהבגןישבגן.נרותהדלקת

דתי,מהםואחדחילונים,מהםותשעהעשריםהודים

שליהבעיהנרות.להדליקקוראיםהדתילהורהודווקא

עשריםעםאלאנרות,שמדליקהדתיההורהעםלאהיא

ואמרקםלאהורהאףאיךהאחרים.ההוריםותשעה

לאזהחנוכה?זהמהמביןהדתירקשלנו.חגהואחנוכה

זהותשלתודעהליצורהיאהשאיפהשלנו?מהסיפורחלק

היהדות״.עלאחריותלקיחתשלמשמעותית,יהודית

ההלכתיהאתוכהזה?בכיפורנכנסתההלכהאיפה

קיים.לאהואוכאןהישיבות,כעולםמרכזיחלקהוא

לאהיאקפאה.שההלכההיאשלי״התפיסהברוך:

מעניינתלאשהיאאומרלאזהאבלאותי,מחייבת

המיתוסונומוס.אתוסמיתוס,רמות:שלושישאותי.

הערכיםהואהאתוסמצרים;יציאתהמיתולוגיה,הוא

חוקהואאותומביןשאניכפיהחוקהחוק.הואוהנומוס

כאןהקמנולרמב״ם.תורהבמשנהההלכותלאהמדינה,

הזה,החוקאבלאחר.חוקאיןחוק.בהוישריבוניתמדינה

למקורותקשררוציםאנחנוהאתוס.עםמשוחחהישראלי,

מנסיםאנומתאימים.לאמהדבריםשחלקלמרותשלנו,

2016בשנתאורבניתבקהילההמודרנייםהחייםביןלחבר

וההלכה״.התלמודעולםלבין

החאפלהאתבראבראשית

בשבועהגעתיבירושליםהחילוניתהישיבהאל

מחזוריםשנינפתחיםשנהמדיהמדרש.ביתשלהמסכם

צבא,אחריובחורותבחוריםעשרהמהםאחדבכלבישיבה,

ארבעהשלאינטנסיביתלימודלחווייתיחדשמתכנסים

בביתשוכנתשנים,חמשלפנישהוקמההישיבה,חודשים.

הכיתובמופיעהמדרשביתבפתחכרם.עיןבשכונתאבן

אופייהעלמשהושמלמדהחאפלה״,אתה׳ברא״בראשית

ברוךשלהתל־אביביתבישיבהכמושלאכאן,הישיבה:של

מקיימתהישיבהוחוויה.תרבותעלדגשניתןוברוידא,

חוויהומשלביםהרחבלציבורהפתוחיםחאפלותערבי

ארבעתשלהאינטנסיביתוהתוכניתומסיבה,לימודשל

הלילה.שלהקטנותהשעותעדבטישנחתמתהחודשים

דןהראשוןבמערכת.שיעוריםבשנימשתתףאני

בפניישראל״רוח1939מ־בוברמרטיןשלבמאמר

ותפקידוייעודובשאלתעוסקבוברהנוכחית״.המציאות

לשולחןסביבישוביםוהתלמידים,היהודי,העםשל

שלשאלותעלביניהםומתלבטיםבמאמרדניםרחב,

הראשונים״,״החילוניםהשני,השיעוראתוחברה.מוסר

עוסקהשיעורהמדרש.ביתראשלוינסון,אריאלמעביר

מנדלסון,והחילוןההשכלהדורשלהבולטותבדמויות

וביאליק.העםאחדברנר,פרץ,י״לברדיצ׳בסקי,

בישיבה,הלימודיםתקופתסיוםלפנירגעהתלמידים,

לדיאלוגשהפךבמהשעברו,החוויהאתלסכםמתפנים

מקומהעלהישיבה,עללוינסוןלביןבינםמרתק

החינוך.מערכתועלהישראליתבציבוריות

פותחרדיקלית״,טענהלטעוןניסההזה״השיעור

מכיריםלאחילונים״צעיריםהסיכום,דבריאתלוינסון

החילונית״.היהודיתהמחשבהשלוהאמהותהאבותאת

לאשהחילוניותלהראותנועדלוינסון,מסבירהשיעור,

פריאלאריקה״,״עגלהאיננההיאריק;בחללצמחה

ההוגים19וה־18ה־במאהיהודיםהוגיםשלמחשבה

הזהותטיבלשאלתתשתיתמספקיםנשכחו,שרובםהללו,

החילונית.היהודית

החילוניתבישיבההדגלמשיעוריאחדהואהזההשיעור

העיסוקלחוסרכריאקציההיתר,ביןקיים,והואבירושלים,

הידענושאי״אתםהישראלית.החינוךבמערכתבנושא

הצצהחלון״קיבלתםלתלמידים.לוינסוןאומרוהבשורה״,

שחסרחיבורלזהות,חיבורשמציעיםמרכזייםלטקסטים

שואליםלאשלכםהחבריםרובהחינוך.במערכתהיום

המקורותאבלחילוני.יהודילהיותאומרזהמהעצמםאת

דיאלוג״.ולנהללהתווכחואפשרנגישים,

העובדהעלרקלאמתקוממיםמצידם,התלמידים,

ובברנר,בברדיצ׳בסקיעסקולאלמדושבהםשבתיכונים

למשל,כך,מצומצם.היהביהדותשהעיסוקכךעלגםאלא

לראשונהנחשפושאליוהגמרא,לימודעלמדבריםהם

זהגמראללמוד״להתחילהללו:החודשיםארבעתבמהלך

התלמידים.אחדגיא,אומרא׳״,בכיתהלקרואללמודכמו

מסוימיםקודיםלושישספרפותחאני21בגיל״פתאום

המגבלותאחתשזוחושבאניאותם.ללמודצריךשאני

אבללהבין,מצליחיםעודאנחנוהתנ״ךאתהחילונים.של

החוויההשפה.בגללבעיקרמאיתנו,רחוקכךכלהתלמוד

פתיחתשלחוויהכמועבוריהייתההתלמודשיעורישל

ולזהותהייתיאיךלראותמהילדות,שליתמונותאלבום

נראיתי.איךיודעלאשאניהיאהבעיהאבלעצמי,את

פצע״.זה

״מישהולוינסון.לועונהתמונות״,אלבוםלנו״היה

הציונותראשיאוליגוריון,בןהיהזהאוליאותו.לנולקח

שיושביםאנחנו,והתלמוד.ההלכהלעולםעודףשהפנו

העורף.הפנייתאופצייתשלוהכישלוןההצלחהכאן,

הלכהעלהשאלותאתשלכםההוריםבפנימעליםכשאתם

בתשובה.מחזרהומפחדיםמתפלציםהםלמשל,חילונית,

משוואותליצורכאןניסינוהקונספט.אתמביניםלאהם

והתגשמות״.חשיבהשלחדשות

שלהקטניםמממדיהמתוסכלתאחרת,תלמידהנטע,

רלוונטיתהחילוניתהישיבהכמהעדותוהההישיבה,

לאאנחנואנשים.עשרהכאן״יושביםהציבורי.במרחב

לכאןבאות״לאאומרת.היאדור״,שלקולמבטאים

שאנחנולנואומריםשניםהרבהכךכלגדולות.מסות

אבלמהפכה,מחולליםשאנחנוהמחנה,לפניהחלוץ

מתעכבת״.המהפכה

חילוניתבישיבהלימודשלשהאופציהמשיבלוינםון

״אנחנורבים.בקשייםנתקלתוהיאמאליה,ברורהלאעדיין

אנחנומזה״וכחלקמתעקש,הואמהפכה״,שלבעיצומהכן

שמקדשתבתרבותנלחמיםאנחנומלחמות.מיניכלנלחמים

ליצוראפשראיךהפרטיקולריות.פניעלהאוניברסליותאת

נלחמיםאנחנופייםבוק?כשישויהדותעםעלמחשבה

בנטשאםבטוחשאנילמרותבנט,שלובקיצוציםבממסד

מכפילהיההואבובר,עלהדיוןאתושומעלכאןנכנםהיה

אוונגרד.להיותקשהנכון,היהודית.ההתחדשותתקציבאת

מהחייםלחלקהמהפכהאתלהפוךגםזהאוונגרדלהיותאבל

אוליבפאב.החבריםעםההורים,עםבביתזהעללדברשלנו.

יותר״.טבעילהיותיהפוךזהככה

לחילוניותחלון

וגדלדתית־לאומיתלמשפחהנולד37לוינםון,

גלבועבמעלההדתיהקיבוץבישיבתלמדהואבירושלים.

13בעמיהמשך



/ה־״״־™״הריקההעגלהאתמנזלאים

oarnספרותללמודוהחלבמרעהעסקבשאלה,יצאמכן

הישיבהאתהקיםשניםכחמשלפניהיהדות.ומרעיעברית

כיוםעמית.ונירוולאבישיעםיחדבירושליםהחילונית

תקופתאנשישלאוטוביוגרפיותעלדוקטורטכותבהוא

הישיבה.שלהמדרשביתבראשועומדההשכלה,

״יצרנומספר,הואהחילונית״,הישיבהאת״כשבנינו

בוקר,סדרהקלאסיהישיבתימהמודלששואבמודל

פילוסופיהתנ״ך,תלמוד,לומדיםערב.וסדרצהרייםסדר

נוספיםדבריםשישהבנויותרשהתעמקנוככלוספרות.

הזהותלבנייתחשוביםפחותלאוהםללמד,רוציםשאנחנו

מחווייתלצאתגםרצינופיוט.חילונית,יהודיתהגות

להפעילנוספים,תחומיםולשלבהטקסטואליתהלימוד

אתוסשייצורהגורםאתלחפשניסינובהמשךהגוף.את

שיצליחאינטנסיבילימודולילה׳,יומםבו׳והגיתשל

שבועכללהקדישבחרנוהפנאי.בשעותלהתחרות

שבועמדיעוסקיםהתלמידיםמסוים.נושאשללחקירה

מוריכלעםכללישיעורישהשבועובסוףאחר,בנושא

הדברים״.אתשמסכםהישיבה

בישיבהללמודפונההייתהאם18בןכבחור

דתית,ישיבהכבוגרשאתה,להיותיכולחילונית?

להגיעכדידתיתבישיבהדווקאלעבורצריךהיית

לכאן?דברשלבסופו

למדתי.שבהבישיבהיוםאףעללרגעמצטערלא״אני

הייתילי.התאיםמאודזהימיםשבאותםמכיווןכולקודם

שללמקוםזקוקוהייתיהחסידות,אתוגיליתידתימאוד

נתנהשהישיבהמהוזהלימוד,שלגבוהוסטנדרטמחויבות

היוםללמדיכולאניהישיבהשבזכותחושבכןאנילי.

בושהלימודבמקוםלומדהייתיאםהחילונית.בישיבה

האלה״.היכולותלישהיובטוחלארציני,פחות

החילוניותהישיבותצמיחתאתקושרלוינסוןגם

בישראלהצעיר״הדורהחילונית.בחברההזהותלמשבר

שואליםרבים״צעיריםאומר.הואזהות״,במשברנמצא

מחברלאדברששוםיגידוחלקלכאן.אותםמחברמה

למדינהעורףמפניםלברלין,נוסעיםהםולכןלכאןאותם

אםכאן.התשובותאתלחפשירצואחריםאבלוליהדות,

יגידו:הםהם,מהאותםוישאלוהלילהבאמצעאותםיעירו

אוליהםהישראליותאתויהודי.חילוניישראלי,אני

יהודילהיותאומרזהמהאבללעצמם,להסביריכולים

אנשיםהרבההאלה?ההגדרותשתיביןהיחסומהוחילוני,

כניםכולםשלאאףהללו,השאלותאתעצמםאתשואלים

לאאניולהגיד:השאלותאתלשאולכדימספיקופתוחים

לכןואוליאומץ,דורשזהזה.אתלבררצריךאנייודע,

בודדים״.רקלכאןמגיעים

הישיבהשלבוגרתאושבוגרמרגישאתה

בוגרעםמגרש״אותועל״לשחקיכוליםהחילונית

דתית?ישיבה

ארבעהרקאורכתהזושהתוכניתלזכור״צריך

ישראלישצעירהזמןפרקשזהמשוםכךזהחודשים.

אחריחייואורחותבמסגרתללימודלהקדישיכול

חילונית,בישיבהשנהשאחריחושבאניאבלהצבא.

בוגרימולכשוויםלעמודיכוליםהתלמידיםאולי

נקודתרקהיאבישיבההתקופהכרגע,דתיות.ישיבות

שניםשחווההקלאסי,הישיבהלבחורבניגודפתיחה.

עצמם,החייםאתמתחילואזלימודשלאינטנסיביות

תהליךשפותחומרוכזקצרלימודשלתהליךישכאן

האקדמיים,בלימודיםבקהילות,כךאחרשיקרה

חומותלשבורניסיוןחלון,שלפתיחהזובעבודה.

יוכלובכללשהםכדיוהיכרות,שפהשלניכור,של

עליו״.להתחרותגםאזורקמגרש,שישלהרגיש

שלהאידיאליהבוגרלרמותמציבשלוינסוןהרגשגם

לנו״איןאביב.בתלהישיבהשלמזושונההחילוניתהישיבה

בעולםחיים״אנחנואומר.הואאידאלי״,בוגרשלאחתדמות

התקווהכיוונים.בהרבהלבחוראפשרשבוומגווןחילוני

בחברהפעיליםשינויסוכנייהיוהישיבהשבוגריהיאשלי

מוסדותמנהלילהיותילכוהםאםשמחהייתיהישראלית.

וריג׳ייאים,וגלריותומתנ״סיםקהילתייםומנהליםתרבות

התכניםאתלהכניסיוכלוהםהאלההשוניםהמדיומיםובכל

הזוהבועהאתליצוריכולהחילוניתישיבהכאן.למדושהם

הזה.המטעןאתומקבליםפנימהמתכנסיםשבה

ביתולאחילונית,ישיבהלהיותשבחרנוהסיבה״זו

p^צעיריםשלפנימההתכנסותכאןישדתי־חילוני.מדרש
^^ ^m 11 ^m ^m ^h ^- ^m^^ 11 t^v ^b ^m 11 ^m^^

רצינושלהם.החילוניתהיהודיתהזהותאתלבררשמנסים

צריךלאוהואבבית,מרגישחילוניאדםשבומקוםלייצר

אואחרותעולםתפיסותעםשלוהמרחבאתלחלוק

הישיבהביןההבדלזהופרשנות.משאביםעללהתחרות

עוסקיםלאאנחנודתיות־חילוניות:מכינותלביןהחילונית

החילונית".בזהותאלאהדתית־חילוניתבחוויה

המשחקכלליאתמשנים

קשהתחרותעםמתמודדיםהחילוניותהישיבותראשי

אםשמתלבטהתיכון,אחריהחילוניהצעירשללבועל

אוחילונית,למכינהאושירותלשנתלפנותלהתגייס,

הםכ״ישיבה״.בפניועצמואתשמציגבמוסדללמודאם

בניסיוןהביטחוןומשרדהחינוךמשרדנציגיעםנפגשים

איךיודעשלאבממסדנאבקיםותקנים,תקציביםלגייס

שעובריםשהתהליכיםמשוכנעברוךערןאותם.לאכול

להכיררביםדתיים־לאומיםיביאוהדתי־לאומיהציבורעל

בסופולגיטימי.כמוסדאותןולקבלהחילוניותבישיבות

הפוליטיתההתנגדותתתמתןמקווה,הואכךדבר,של

לתופעתהניכורויופחתהחילוניותהישיבותלתקצוב

החילוני.התורהלימוד

הם״הדתייםברוך.אומרפלורליסטים״,״אנחנו

אותנוהזמיןפעםמישהופלורליזם.בחוסרשלוקים

אחד,אףמדיריםלאאנחנודתית?בישיבהשיעורלהעביר

זהגררשםאושמדירמילכולם.פתוחותשלנוהדלתות

שמדברחילוניישראליציבורשיהיהברגעהדתי.הציבור

אחרדיאלוגכאןייווצרהחילוניות,הישיבותשלהשפהאת

חבר׳העםקציניםבקורסייפגששלנוכשתלמידלגמרי.

משהו,שלמדבחורכאןשישיראוהםבעלי,מהמכינה

שנותשלבמשחקלאכבראנחנועליו.לעבודאפשרשאי

הולכיםוהחילוניםתורהלומדיםהדתייםשבוהחמישים,

וההתמודדותאיתו,להתמודדוצריךמגווןכאןישלים.

מרתקת״.תהיה


