
סיוון תש״ף
מאי 2020

בין הרהור להשתקפות: 
עיונים בקורונה מנקודת 

מבט של מדעי-הרוח

מאת חברות וחברי סגל הפקולטה 
למדעי הרוח אוניברסיטת בר-אילן

מראה, מראה 
שעל הקיר

מגפה יש להכיר



תוכן העניינים
דבר הדקן, פרופ׳ אליעזר שלוסברג, הפקולטה למדעי הרוח 

דבר העורכת, פרופ׳ גליה ינושבסקי, המחלקה לתרבות צרפת

שער 1  מגפות בהסטוריה

בראי העת העתיקה 
סיבת האסון של סוף תקופת הברונזה לדעתו של הומרוס   .1

ד"ר חוה ברכה קורזקובה, המחלקה ללימודים קלאסיים  

מגפה כתסמין של פגם מוסרי ביוון העתיקה   .2
פרופ' דניאלה דוויק, המחלקה להיסטוריה והמחלקה ללימודים קלאסיים  

השיבה למנגנונים מוכרים בעת צרה   .3
ד"ר סטפני בינדר, המחלקה ללימודים קלאסיים  

פנדורה, סוכנת התקווה   .4
ד"ר ליסה מוריס, המחלקה ללימודים קלאסיים  

האליטה הממלוכית ודבקותה בקהיר בעת מגפות הדבר   .5
ד"ר קובי יוסף, המחלקה לערבית   

בראי העת החדשה המאוחרת

"בין האתמול להיום": עיון באגרות האחים המוסלמים בעתות מגפה   .6
ד"ר לימור לביא, המחלקה לערבית  

חברה בריאה או חברה חופשית? דיאגנוזה היסטורית של תסמיני הרפואה המודרנית   .7
ד"ר דורון אברהם, המחלקה להיסטוריה כללית  

הייתכן שמאל דתי? על ראשית השמאל הדתי הלאומי   .8
פרופ' דב שוורץ, המחלקה לפילוסופיה  

שער 2  מגפות בראי ההגות
על הרלבנטיות של מהטמה גנדהי ותורתו לימי הקורונה  .9

ד״ר איתמר תאודור, לימודי אסיה, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח  

מקום טוב באמצע: איזון ומשבר בפילוסופיה הסינית  .10
ד"ר מיכל זלצר-לביד, לימודי אסיה, ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח  

"לְַמעַן ִתזְּכֹר ֶאת יֹום צֵאְתךָ ֵמֶארֶץ ִמצְרַיִם ּכֹל יְֵמי ַחּיֶיךָ" )דבר' טז, א-ג(. למה?   .11
פרופ' אליעזר שלוסברג, המחלקה לערבית  

כוחות הנפש, עיון באמונות ודעות לרס"ג  .12
ד"ר מירב נדלר-עקירב, המחלקה לערבית  

8

10

12

14

16

19

21

6

27

29

32

25

ִ



שער 3  השפה כתמונת עולם
ספרות עברית, ישראלית ויהודית והיחסים הנטווים ביניהן דרך תרגום    .13

פרופ' רחל ויסברוד, המחלקה לתרגום וחקר התרגום  

בין הגלובלי והלוקאלי בעיתות מגפה ואחריה: תרגום כמושג מפתח בעידן    .14
הגלובליזציה  ד"ר עמרי אשר, המחלקה לתרגום וחקר התרגום  

על כתר והשטחת עקומות: הרטוריקה של הבידוד    .15
פרופ' סלביה אדלר ופרופ' גליה ינושבסקי, המחלקה לתרבות צרפת  

הנגיף והיטלר: ממים הומוריסטיים בתקופת משבר  .16
ד״ר גליה הירש, המחלקה לתרגום וחקר התרגום  

שער 4  המגפה בראי הספרות, התיאטרון, השירה והפזמונאות
"ֲהֵתדַע ֵמַאיִן נַָחלְִּתי ֶאת-ִׁשירִי?": כמה מילים על מקורות ההשראה, בימים שאינם   .17

כתיקונם ד"ר לילי גלזנר, המחלקה לספרות משווה  

"המצא לנו מרפא!": עבר, הווה, עתיד, תבי, סין, רמת-גן ...    .18
ד"ר רועי הורוביץ, המחלקה לספרות משווה  

"לחיי העם הזה": שירי א"י בעתות משבר   .19
ד"ר טלילה אלירם, המחלקה למוזיקה  

העתיד כבר כאן וזה הסוף שלנו!     .20
ד"ר דניאלה גורביץ', ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח   

בעקבות הזמן האבוד. הזמן בסיפור"מחצית היום" מאת נג'יב מחפוט'    .21
ד"ר שרון שטרית ששון, המחלקה לערבית   

על קדחת התיאטרון    .22
פרופ' יהושע אלקולומברה, המחלקה לספרות משווה   

״התקהלות מוזיקלית״: על כוחה של מוזיקה לשמר קהילתיות, גם כשקשה     .23
פרופ' אבי גלבוע, המחלקה למוזיקה  

שער 5  מגפה בראי המידע
מחשבות על מידע בזמן משבר   .24

פרופ' שפרה ברוכסון ארביב, המחלקה למדעי המידע  

אוספי מוסיקה בימים סוערים  .25
ד"ר עופר ברגמן, המחלקה למדעי המידע  

מציאת הגיון במציאות בריאותית חדשה ברשת החברתית   .26
ד"ר ג'ני ברונשטיין, המחלקה למדעי המידע  

לא על ה״לייק״ לבדו: רגשונים בימי קורונה   .27
ד"ר טלי גזית, המחלקה למדעי המידע  

קורונה בקוריאה: מבט על התמודדות אסיה עם קורונה    .28
ד"ר אלון לבקוביץ, לימודי אסיה, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח  

37

39

41

35

46

48

50

44

53

55

60

62

64

66

57

68



פרופ' גליה ינושבסקי
המחלקה לתרבות צרפת  

מדעי- וחוקרי  חוקרות  ספונים  שבשגרה,  בימים 
בעגה  כותבים  בתחומיהם,  ואישה  איש  הרוח 
מרבים  ולעמיתיהם,  להם  המוכרת  מקצועית 
בהערות שוליים מלומדות ומפרסמים בכתבי-עת 

שאך דריסת רגל מועטה יש בהם לקהל הרחב. 

שבהם  כתיקונם,  שאינם  אלה  בימים  אולם 
פעם  אפילו  הסבנו  לא  אמותינו,  בדלת  הסתגרנו 
אחת אל שולחן הישיבות שלא באופן וירטואלי, לא 
חודשים  מזה  פנים  אל  פנים  עמיתינו  את  פגשנו 
ולא הרבצנו תורה אלא ב"זום", החלטנו אנו, חברי 
לכל  שווה  הצצה  לספק  למדעי-הרוח,  הפקולטה 
נפש על המשבר העכשווי מנקודות המבט השונות 

המאפיינות את תחומי הדעת שלנו.

תחומים שונים במדעי האדם כספרות, פילוסופיה, 
המידע  ומדעי  מוסיקה  תרבות,  תרגום,  שפה, 
פני  לקריאת  צוהר  לנו  הפותחים  ידע,  גופי  הם 
דיוק  ליתר  או  שונים,  כלים  באמצעות  המציאות 
ההתרחשויות  את  המשקפות  מראות,  מעין 
משתקפת  אלה  במראות  שונים.  באופנים  בפנינו 
מורכבת.  משתנה,  מעוותת,  כשהיא  המציאות 
עוזרת  היא  שלנו:  להתבוננות  עומק  נותנת  היא 
לנו להמשיג את התהליכים שאנו חווים כיום דרך 
לנו  מספקת  היא  ההווה.  או  העבר  מן  דוגמאות 
גם נקודת מבט: של מי שהיה לפנינו )זוהי נקודת 
המבט של ההיסטוריה( או של חזיון העתיד )זוהי 
נקודת מבטה של הספרות(. היא מספקת לנו קנה 
מידה להשוואה באמצעות השתקפות של תרבויות 
גיאוגרפיים  ומרחבים  אחרות  שפות  שונות, 

רחוקים. 

והמרחב  העתיד  העבר,  במראות  התבוננות 
מנקודות המבט של תחומי הדעת השונים מלמדת 
אותנו מחד, כי  מה שהיה הוא שיהיה: הווי אומר, 
להתמודד  מנת  על  העבר  מלקחי  שנשכיל  טוב 
רק  לא  בנו  דוחקת  היא  מאידך,  ההווה.  נזקי  עם 
לתרום  גם  אלא  גנינו,  את  ולעבד  בביתנו  לשבת 
ולהקדיש  וממסקנותינו  האינטלקטואלי  ממרצנו 

את הפריחה לרווחת החברה והזולת.

דבר העורכת 
פרופ׳ גליה ינושבסקי

המחלקה לתרבות צרפת 

קוראים יקרים,

חוקרים  מאת  קצרים  מאמרים  קובץ  לפניכם 
באוניברסיטת  הרוח  למדעי  בפקולטה  וחוקרות 

בר-אילן.

של  האקדמית  עוצמתה  על  מלמד  הקובץ 
הפקולטה למדעי הרוח ועל איכותם של חוקריה. 
המאמרים מתלכדים אומנם סביב מגפת הקורונה 
מבט  מנקודות  אותה  ובוחנים  והשלכותיה 
תחומי  את  גם  מייצגים  הם  אך  ומגוונות,  שונות 
למדעי  בפקולטה  המצויים  וההוראה  המחקר 
וחדשה, שפות קדומות  הרוח: היסטוריה עתיקה 
ספרות  והגות,  פילוסופיה  תרגום,  ומודרניות, 
לימודי אסיה,  מוזיקה,  ואנגלית,  ערבית, צרפתית 

מדעי המידע וחקר הנתונים ועוד.

חוקרים,  לכם,  להעניק  נועדו  אלה  מאמרים 
אקדמיים,  בלימודים  ומתעניינים  סטודנטים 
שהפקולטה  והרוחני  התרבותי  מהעושר  טעימה 
למדעי הרוח וחוקריה מציעים לקהל הסטודנטים 

בקמפוס ולציבור הרחב.

אתם מוזמנים לטעום ולהתרשם!

אני מבקש להודות לעורכת, פרופ' גליה ינושבסקי, 
וביעילות לבקשתי לערוך את  שנרתמה במהירות 
שהעניקה  גל,  לינוי  למעצבת  המאמרים;  קובץ 
לקובץ את מראהו הנאה והמושך; לכל הכותבים 
והכותבות, המייצגים, כאמור, את המגוון העשיר 
לראשת  בפקולטה,  וההוראה  המחקר  תחומי  של 
ולמערך  שמסיאן  מיכל  גב'  הפקולטה,  מינהל 

השיווק של אוניברסיטת בר-אילן. 

בתפילה ובתקווה לחזרה מהירה 
לשגרה האקדמית המבורכת, 

דבר הדקן 
פרופ׳ אליעזר שלוסברג

הפקולטה למדעי הרוח 

פרופ' אליעזר שלוסברג
דקן הפקולטה למדעי הרוח
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שער 1
מגפות בהסטוריה



סיבת האסון של סוף תקופת 
הברונזה לדעתו של הומרוס 

ניתן למצוא באיליאדה רמז לסיבת האסון אשר גרם 
להתמוטטותן של כמה מתרבויות המפתח באיזור אגן הים 

התיכון בסוף תקופת הברונזה, הלא היא כעס אפולו
ד"ר חוה ברכה קורזקובה המחלקה ללימודים קלאסיים

ביוון מעידות לכאורה כי באותה תקופה שרשרת 
מיקניות  בערים  התפתחה  קצינים  מרידות  של 
באמצעי  המחסור  כי  להניח  סביר  חשובות. 
להיחלשות מערכות המנהל, למתח  גרם  המחייה 
נראה  לקריסה.  מכן  ולאחר  והחוץ  הפנים  ביחסי 
כי הגורמים האלה פעלו יחד, והאסון המדובר היה 

תופעה מורכבת.

גרם  אשר  האסון  סיבת  האחרון  בזמן 
להתמוטטותן של כמה מתרבויות המפתח 
תקופת  בסוף  התיכון  הים  אגן  באיזור 
בדיקות  היתר,  בין  במחקר.  רבות  נדונה  הברונזה 
כי  הראו  הכינרת  בקרקעית  הפרחים  אבקת  של 
בתקופה הנ"ל חל באיזורנו שינוי אקלים אשר גרם 
האריכאולוגי  המחקר  תוצאות  מתמשכת.  לבצורת 



גופות הנספים במגפה. מנהג של שריפת הגופות 
חדר ליוון רק אחרי סוף תקופת הברונזה, וייתכן כי 

הושאל מאסיה הקטנה.

הפואמה נגמרת בשריפת גופתו של פטרוקלוס, ידיד 
אכילס. ייתכן כי המבנה המוקפד והמתוחכם של 
הפואמה מכיל רמז לדעתו האישית של המשורר, 
או לדעת קבוצת האוכלוסיה אליה השתייך: סופם 
להידבק  היה  הקטנה  לאסיה  שפלשו  היוונים  של 
במחלה שנשלחה על ידי אפולו הכועס כעונש על 

הרס עירו האהובה טרויה. 

ביוון  לא  התפתחה  היוונית  האפית  המסורת 
האוכלוסיה  בקרב  הקטנה,  באסיה  אלא  עצמה 
תושבי  שהיו  אחרים  עמים  של  לצידם  החיה 
השפעות  מהם  וספגה  מהם  הוותיקים  האיזור 
רבות. הומרוס מתאר את הצד הטרויאני במלחמה 
באהדה יתרה, מה שלא היה קורה אילו היה מזדהה 
עם הצד היווני בלבד. המשורר מביע ב"איליאדה" 
את זהותו הכפולה ואולי אף רומז על סיבת האסון 

שפקד את יוון לאחר מלחמת טרויה. 

בצורת  בעקבות  חשובות  תרבויות  התמוטטות 
מתמשכת כבר קרתה בסוף אלף ג' – תחילת אלף 
הקדום,  המזרח  בספרות  והשתקפה  לפנה"ס  ב' 
ובמקורות החיתיים מלווה הבצורת במגפה. ייתכן 
המסורת  על  גם  השפיע  החיתי  המחשבה  קו  כי 
"איליאדה"  למחבר  גרמה  ובכך  הטרום-הומרית, 
להפנות את תשומת לב הקהל שלו לסיבת התבוסה 
שציפתה לצבא היווני המנצח לאחר המלחמה, הרי 

היא "כעס אפולו".

אליו  הקרובה  העתיקה  בעת  עליו  חשבו  ומה 
יותר? לפי המסורת היוונית, מה שגרם לסוף "עידן 
הרקלס"  צאצאי  של  "חזרתם  הייתה  הארמונות" 
אשר זוהתה במחקר עם הגל השלישי של השבטים 
היווניים, הדורים, אשר הציף את יוון מהצפון. אך 
המחקר הארכיאולוגי החדש גילה כי הדורים הגיעו 

ליוון לאחר שערים מיקניות כבר נחרבו. 

ליוונים גירסה  ייתכן שבשלב כלשהו הייתה  האם 
נוספת למה שהתרחש?

בתחילת  נמצא  אפשרית  לתשובה  רמז  לדעתי 
"איליאדה". 

הפואמה מתחילה במילה "כעס", ולכאורה מדובר 
אגממנון  היווני  הצבא  מנהיג  אכילס:  של  בכעסו 
בשם  אפולו  כהן  של  השבוייה  בתו  את  לוקח 
כריסאוס כפילגש ומסרב להחזירה גם כשכריסאוס 
האל  אל  פונה  הנעלב  הכהן  ומתחנן;  אליו  מגיע 
את  ומשלח  נענה  אפולו  נקמה;  ומבקש  אפולו 
חיציו אל חיות הבר שמהן מתחילה מגפה במחנה 
האסון,  גודל  את  מבינים  שהיוונים  לאחר  היווני; 
את  מאגממנון  נוטלים  אכילס  ובראשם  הקצינים 
פילגשו ומחזירים אותה לאביה יחד עם כופר ראוי 
וקורבן נדיב לאפולו; המגפה נפסקת, אך אגממנון 

הנעלב נוטל מאכילס את הפילגש שלו בריסאיס. 

סופם של היוונים שפלשו לאסיה הקטנה 
ידי  על  שנשלחה  במחלה  להידבק  היה 
אפולו הכועס כעונש על הרס עירו האהובה 

טרויה.

מקרבות,  בהימנעות  מתבטא  אכילס  של  כעסו 
התוצאות,  מבחינת  והרסני  נורא  אכן  כעס  זהו 
אבל ביטויו החיצוני אינו הרואי כלל. לעומת זאת, 
שנפרסות  המגפה  של  האפוקליפטיות  התמונות 
סוף  של  רושם  עושות  אכן  הפואמה  בתחילת 
העולם – או לפחות סוף הצבא היווני כולו. ושל מי 
היה הכעס הזה? של האל אפולו. ואפולו כזכור היה 
אל מגפות אסיאטי שפולחנו התפתח באיזור העיר 
טרויה ושמוזכר בתעודות אשר נשתמרו בארכיונים 

חיתיים כאל טרויאני. 

לשימוש  רומזות  אולי  הנעלב  הכהן  של  פעולותיו 
בעת  רבים  במקורות  הוזכר  אשר  ביולוגי  בנשק 
מצור.  מפני  להגנה  בקשר  במיוחד  העתיקה, 
הצבא  אל  נגועות  חיות  משלחים  היו  הנצורים 
כי  מציינים  לשגת.  לאויבים  גורמים  ובכך  העויין, 
אף בתנ"ך ניתן לראות עדויות לאמצעי לחימה זה. 

היוונים  המגפה  תחילת  שאחרי  גם  לציין  אפשר 
נוקטים באמצעי חיטוי: הם מטהרים את המחנה, 
את  ושורפים  הים  אל  הזוהמה"  "את  משליכים 
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מגפה כתסמין של פגם מוסרי 
ביוון העתיקה

בתרבות היוונית העתיקה זיהו את המקור למגפות בפגמים 
מוסריים ובהתאם לכך טיפלו במיגורן

פרופ' דניאלה דוויק המחלקה להיסטוריה והמחלקה ללימודים קלאסיים

היוונים,  במחנה  המגפה  חקירת  והדת.  המוסר 
האפוס  את  הפותחת  הסצינה  מן  חלק  שהיא 
שאפולו,  להבנה  מובילה  ה"איליאדה",  ההומרי 
נוגף את  גם על מגפות,  בין השאר  האל הממונה 
היוונים על כך שפגעו בקודשיו בכך שלקחו בשבי 
הנערה  את  ישיבו  אם  אפולו.  כהן  של  בתו  את 
סירב  שאכילס  היתה  הבעיה  המגפה.  תיפסק 
לבין  בינו  ריב  פרץ  כך  ועל  השבויה  את  לשחרר 
שמסתיים  ריב  היווניים,  הכוחות  מנהיג  אגממנון 

הכוחות  יצאו  מאז  חלפו  שנים  עשר 
טרויה,  על  למלחמה  המאוחדים  היווניים 
והנה במחנה היוונים, סמוך לחומותיה של 
היוונים  בעולמנו,  כמו  מגפה.  פורצת  טרויה,  העיר 
מבקשים לחקור מה מקור המגפה ומה גרם לה על 
מנת להבין כיצד להדוף אותה ולהתגבר עליה. אלא 
חיפשו  העתיק  בעולם  המודרני,  לעולם  שבניגוד 
או  הביולוגיה  בתחום   - במדע  לא  התשובות  את 
בתחום   - האנושית  בהתנהגות  אלא  הפיסיקה, 



ספר  הפלופונס,  מלחמת  תולדות  )תוקידידס, 
שני סעיף מ"ח, בתרגום א.א. הלוי(.

לתעד  שאף  הרציונליסט,  ההיסטוריון  תוקידידס, 
איבחוני  כלי  לספק  כדי  במדויק  הדברים  את 
לדורות הבאים. מלבד פירוט דקדקני של תסמינים 
ותופעות גופניות שונות, כלל תוקידידס גם תיאור 
להתפשטות  שתרמה  באתונה  הצפיפות  של 
המוסרית  להתדרדרות  התיחסות  וגם  המגפה 
הפשיעה,  מהתגברות  כתוצאה  הנגף  בעקבות 
מזניחת הרגלי הקבורה והטיפול המכובד בגופות 
ידבקו  שמא  בחולים  לטפל  חששו  שאנשים  ומכך 

במחלה ועל כן נטשו את קרוביהם וחבריהם.

הדיכאון  היה  הזאת  הרעה  שבכל  "...הנורא 
פקד  החולי  כי  שהרגישו  אימת  כל  שתקפם 
אותם, כי הם היו מפנים אז מיד את לבם אליו 
ומפקירים עצמם, ורוחם לא היתה עומדת בהם. 
ולא עוד, אלא שהיו מידבקים בו מתוך שטיפלו 

זה בזה והיו מתים כבני צאן" 

)תוקידידס, ספר שני, סעיף נ"א(.

אחרים  לתיאורים  הן  תשתית  שימש  זה  תיאור 
הרומיים   המשוררים  אצל  )למשל  העתיקה  בעת 
לוקרטיוס, ורגיליוס ואובידיוס( והן למחקר מודרני 
ענֵף שניסה לזהות על פי התסמינים המתוארים בו 
בפירוט את המחלה. על כל אלה בהזדמנות אחרת. 

קצף  ביום  המשחית  מחמת  נמלט  לא  "איש 
וזעם:

זה מכף מוות, רֵעֹו – מדימעה ומספד או מחולי"

שורות  שישי,  ספר  היקום,  טבע  על  )לוקרטיוס, 
1251-1250, בתרגום ש. דיקמן(.

רק לקראת סוף האפוס כאשר אכילס הגיבור נאות 
למחול על כבודו, להצטרף לכוחות ולהביא בסופו 

של דבר להכרעה במלחמה.

מאת  המלך"  "אדיפוס  המחזה  גם  דומה  באופן 
סופוקלס פותח במגפה כאשר המלך אדיפוס שומע 

בסצינת הפתיחה מכהן אפולו על הנגף הנורא:

"ַאבְלּו נבלו ציצֵי ארצי הפוריה,

אומלל בעיר שדי, גווע כל ולד

ברחם הורתו – כי אל האש נגף

בדֶבֶר את עירי, העיר חרון אפו"

)סופוקלס, אדיפוס המלך, שורות 32-29, בתרגום 
ש. דיקמן(.

או אז מתברר ששורש האסון הוא ברקב המוסרי 
הטמון בביוגרפיה הידועה של אדיפוס. רוצח המלך 
מידיעת  החף  ואדיפוס  עונשו,  על  בא  לא  לאיוס 
הנוראה  האמת  לגילוי  עד  אותו,  מקלל  האמת 
הכתם  הסרת  עם  האשם.  הוא  שהוא  והטרגית 
כעסו   ,)miasma( המיאסמה  הטומאה,  המוסרי, 

של האל ישכך ושגרת החיים תשוב למסלולה.

כמה  בידינו  יש  אלה  ספרותיות  מגפות  מלבד 
תיאורים מפורטים של מגפות היסטוריות מן העת 
העתיקה, למשל המגפה הגדולה באתונה ב-430 

לפסה"נ אצל ההיסטוריון תוקידידס. 

סימניה  את  ואפרש  מהלכה  את  "...אני אתאר 
מתוך  להכירה  אדם  כל  יוכל  פיהם  שעל 
התבוננות, אם תפרוץ שוב ביום מן הימים, שכן 
ידע עליה מראש, כי אני עצמי חליתי במחלה זו 

וגם ראיתי בעצמי אחרים שנפגעו בה" 
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החזרה למנגנונים 
ותיקים בעת צרה

התבוננות בהסטוריה של הפסיקה הדתית לדורותיה באגן 
הים התיכון מלמדת אותנו, כי רק פסיקה מתונה, המצליחה 

לגשר בין הקצוות עשויה לשרוד ולהבטיח בכך את המשך 
קיומה של הדת

ד"ר סטפני בינדר המחלקה ללימודים קלאסיים

היהדות,  הייתה  אלו  בין  חדשים.  חברים  למשוך 
שניסתה לשכנע הן את הנוצרים הטריים להצטרף 
לדת המקורית ולעזוב את החיקוי המוטעה שלה, 
הנצרות  לטובת  אותה  נטשו  אשר  אלה  את  והן 

לחזור בתשובה.  

לשמר  נדרש  טרטוליאנוס  תפקידו,  מילוי  לצורך 
תמיד איזון עדין בין רצונו העז לבצר את הנוצרים 

לספירה  השלישית  המאה  של  בקרתגו 
רוחני,  מנהיג  בתור  טרטוליאנוס,  עמד 
מאמינים  ושימור  גיוס  של  האתגר  בפני 
איימו  אחד  מצד  מבחוץ,  הנוצרית.  הדת  במסגרת 
עובדי האלילים על הדת החדשה והאסורה מבחינה 
חוקית והציקו למצטרפים אליה; מצד שני הנוצרים 
המנסות  מזרחיות  דתות  של  רחב  בהיצע  הוצפו 



במנהגים  יפגעו  שלא  עקרוניים  לא  בעניינים 
מוכנים  היו  המקומיים  ובתמורה,  המקובלים 
לקבל על עצמם פסיקות יותר מחמירות בעניינים 
הועמדה  היהודית  הזהות  שבלעדיהן  מכריעים, 

בסכנת קיום ממשית.  

לאחרונה נתקלנו במשבר רפואי בעל השפעה על 
הפרקטיקות הדתיות. אל מול הסכנה והאיום, קמו 
לתחיה המנגנונים הוותיקים והמקוריים של עיצוב 
תחומים  אציין  אך  לפרטים,  אכנס  לא  ההלכה. 
מחודשות:  להתייחסויות  במהרה  שזכו  מסוימים 
שימוש בחשמל בשבת ויום טוב )הידוע כמחלוקת 
"סדר בזּום"(; טבילת נשים; הכשרת כלים ומכירת 
חמץ בפסח; ועוד. והנה, ראו זה פלא, דווקא רבני 
מוקדמות  קביעות  על  עדות המזרח, המסתמכים 
של חכמי צפון אפריקה,  הובילו תהליך של פסיקה 
השמה בראש עדיפויותיה את בריאותם הנפשית 
של המאמינים ואת מתן האפשרות להמשיך לנהל 
הרצון  את  גם  כמו  שניתן,  ככל  נח  חיים  אורח 
להתגונן מפני סכנה של עזיבה המונית של היהדות 

בשל נוקשות חוקיה.

כך מתברר, שמסקנות דומות באופיין נולדות דור 
אחר דור מאותו ערש תרבותי וגיאוגרפי ונשענות 
על אותם העקרונות. נראה כאילו מדובר בתגובות 
או  צורך  בהן  אין  עוד  כל  רדומות,  אך  מּותנות 
כל  עם  מידי  באופן  לפעולה  שבות  אשר  שימוש, 
שכזה  מתחשב  שפתרון  טוב  מצוקה.  של  איתות 
גם  יותר  מעט  לפעול  לו  לתת  כדאי  ואולי  קיים 

בזמנים פחות קריטיים.

כדי  אותם  הסובב  העולם  עם  מקשר  ולנתקם 
לבין הצורך  בימים,  ולהגן על דתם הרכה  לחזקם 
אמונתם  למרות  להמשיך,  הציבור  של  והביקוש 
בהן.  רגילים  שהיו  שגרתיות  בפעילויות  החדשה, 
כאשר הוא בא לפסוק במגוון הנושאים שהצריכו 
את התערבותו, חישובו אמד את מידת ההצלחה 
הצפויה: פסיקה קשוחה מדי הייתה עשויה לא רק 
לפגוש התנגדות וחוסר ציות, אלא בכלל להרתיע 
לעזיבה  ולגרום  כולה  מהנצרות  קהילתו  את 
מידי  מקלה  פסיקה  המתהווה;  הדת  של  המונית 
הייתה מטשטשת את הגבולות בין מי שנוצרי לבין 
מי שאיננו, ומסכנת את הזהות הדתית המתגבשת 
אפשרות  נותרה  מבחוץ,  ולא  מבית  לא  כאשר, 
להבחין בהבדל בין נוצרי לפגאני. לכן כללי המשחק 
אשר הוכתבו מכורח הנסיבות הצביעו על הצורך 
מסוימים,  במקרים  הקצוות.  שבין  הרצף  על  לנוע 
כשהיה ברור שפסיקה מחמירה לא תצליח - ניתן 
לנוצרים  אפשר  טרטוליאנוס  למשל,  להקל.  היה 
 – הפגאניות  משפחותיהם  עם  בקשר  להישאר 
המקום  כאן  ולא  מרובים  לכך  והתנאים  הסיבות 
להאריך. הוא גם הרשה לשלוח את הילדים לבתי 
שהתנצרו  האליטות  בני  כי  הפגאנים,  של  הספר 
הייתה  טרם  וגם    – עליהם  וסמכו  אותם  הכירו 
חלופה נוצרית להציע לילדיהם. במקרים קיצוניים 
של הזמנת נוצרי למקדש להקרבת קרבן, או קבלת 
בטקסים  השתתפות  המחייבת  ציבורית  משרה 
עמדה  להביע  טרטוליאנוס  התקשה  לא  פגאניים, 
חלק.  בהם  לקחת  הנוצרים  על  ולאסור  קשוחה 
ושלחצות  הגבול  עובר  שכאן  הבין  עצמו  הציבור 
אמונתם  את  שאפיין  מה  כל  את  יסכן  אותו 
מההזדמנויות,  בחלק  זהותם.  את  ועיצב  החדשה 
התקשה  וכשטרטוליאנוס  מכריעים  לא  בעניינים 
לחזות את תגובתם, הוא פשוט נמנע מלהתייחס 
בחירה  חופש  כך  אגב  והותיר  מסוימות  לשאלות 
בידי המאמינים. בכך לא הסתכן בדחיה או עבירה 
על קביעותיו, וגם לא ראה את עצמו כמתירני מדי.   

הנצרות,  של  הראשונים  בימיה  בקרתגו, 
גיוס  של  האתגר  טרטוליאנוס  בפני  עמד 
על  שומר  שהוא  תוך  מאמינים  ושימור 
הסובב  מהעולם  לנתקם  הצורך  בין  איזון 
אותם כדי לבצר את אמונתם לבין הביקוש 
הציבורי להמשיך בפעיליותיהם השגרתיות

קהילות  להנהיג  רבנים  הגיעו  זמנו,  לאחר  שנים 
יהודיות בצפון אפריקה. הם נתקלו בהרגלים של 
המאמינים המקומיים שלא היו מקובלים במונחים 
ברוב  שרווחה  והנוקשה  המגובשת  ההלכה  של 
העולם. לצורך הבטחת המשך קיום היהדות באזור, 
עם  פשרה  ולמצוא  להתגמש  החכמים  התבקשו 
בני המקום: הרבנים יכלו לפסוק פסיקות מקילות 
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פנדורה, סוכנת התקווה
בעוד הפרשנויות המוקדמות של המיתוס של פנדורה 

נוטות לייחס לדמות נשית זו משמעות שלילית, כזו שזרעה 
צרות בעולם, הרי שפרשנויות עכשוויות רואות בה דמות 

נוסכת תקווה

ד"ר ליסה מוריס המחלקה ללימודים קלאסיים

של המיתוס היא מוצגת באופן שונה. ספורה של 
סוגות  במגוון  ומוצג  מאוד,  פופולרי  הינו  פנדורה 

ולמגוון גילאים לרבות ילדים. 

מתייחסים  החיבורים  בהם  דרכים  מספר  ישנן 
מאשימים  מהמחברים  כמה  בעוד  זאת.  לשאלה 
אשמתה,  את  מקטינים  אחרים  פנדורה,  את 
וכמה אפילו מעבירים את פעולת פתיחת התיבה 
המרחיקים  ספרים  ישנם  אולם,  אחרת.  לדמות 
לכת בטיהור שמה של פנדורה שכן, לא רק שהם 

מדוע ישנן צרות בחיינו? היוונים העתיקים 
נתנו מענה לשאלה זו באמצעות המיתוס 
ושחררה  תיבה  פתחה  אשר  פנדורה,  של 
אותן אל העולם. בתיבה נותרה רק התקווה, אשר 
את  לנו  ומעניקה  קשים,  בזמנים  עמנו  נשארת 

הכוחות להמשיך.

הראשונה,  האישה  פנדורה,  של  עתיקים  תיאורים 
כעונש  מוצג  בריאתה  עצם  שליליים.  לרוב  הם 
יותר  מאוחרות  בפרשנויות  אולם,  האדם.  לבני 



"ייתכן ושליט האלים רצה שכך יהיה, על מנת 
לתת לבני האדם את ההזדמנות לשאוף לחיים 
טובים יותר, חיים שבהם הם לא יאבדו תקווה 
אל מול קשיי החיים והצרות אשר יפקדו אותם 

במהלכו.."

משנת  פנדורה'  'תיבת  דוויק  ג'וליה  של  חיבורה 
)מציג    Julia Dweck, Pandora’s Box(  2017
את פנדורה כפינגווין, ובמקרה זה, ה'תיבה' הינה 
לעצת  בניגוד  שוברת,  קפואה שהיא  קרח  קוביית 
זאת  בכל  מסכימים  דבר  של  בסופו  אשר  חבריה, 
היא  ונפתחת,  התיבה  נשברת  כאשר  לה.  לעזור 
הזוהר  של  בצורתו  לעולם  ואור  צבע  מביאה 
הצפוני. למעשה, עם פתיחת התיבה והתנהגותה 
העצמאית, פנדורה בגרסה הנ"ל מאפשרת לחבריה 

לראות את האור.

את  מדגישות  הללו  החדשניות  הגרסאות  כל 
מאפשר  שהוא  בכך  בעולם,  הקושי  של  חשיבותו 
את  ולהעריך  הופעתו  עם  הטוב  את  לזהות  לנו 
של  הכביר  תפקידה  את  מדגישות  הן  כן  קיומו. 
עבור  קשיים.  עם  ההתמודדות  במסגרת  התקווה 
עם שנאמר לו " קוה לד' וישע לך” )משלי כ', כב( 
ואשר ההמנון הלאומי שלו הוא "התקווה", נכונה 
למסר זה, גם אם הוא אוניברסלי בטבעו, משמעות 

עזה אף יותר. 

אף  הם  אלא  מפשע,  כחפה  פנדורה  את  מציגים 
העולם  את  למעשה  שיפרו  מעשיה  כי  טוענים 
מאחר והם נסכו בו תקווה. דוגמא אחת לכך הוא 
 Pandora’s( "חיבורה של ליסל וויל "תיבת פנדורה
Box )1986(, by Lisl Weil(. בחיבור זה סקרנותה 
של פנדורה הינה תכונה אשר העניק לה זאוס על 
הערכתם  חוסר  על  האדם  בני  את  להעניש  מנת 
ואחריותם. בגרסה זאת, האשם המרכזי הוא זאוס, 
יותר מאשר פנדורה, שכן הצרות ששחררה לעולם, 
יחד עם הנרטיב ממוסגרים כהסבר לשאלה מדוע 

העולם מכיל גם טוב וגם רע:

לדעת  לנו  עוזר  הרע,  מאז.  העולם  הוא  "וכך 
מהו טוב. המר עוזר לנו להנות מהמתוק. הימים 
להיות  שמש  שטופי  לימים  גורמים  הקודרים 
כאשר  אז  תקווה.  יש  דבר  בכל  יותר.   נעימים 
כי  ולדעת  לטוב,  לקוות  יכולים  אנו  מגיע הרע, 

הרע לא יישאר לעד. "

לבני  תרמו  פנדורה  של  מעשיה  זאת,  גרסה  עפ"י 
אשר  וויל,  כי  כלל,  מקרה  זה  ואין  ייתכן  האדם. 
בשנת  בווינה  ממולדתה  ונמלטה  יהודייה  הייתה 

1939, מדגישה את נוכחות הרע בעולם. 

החיבור  של  יותר  מאוחרת  מעט  נוספת  גרסה 
'פרומתאוס – תיבת פנדורה' שנכתב ע"י אנסטסיה 
 Prometheus – Pandora’s Box( 2015-מקרי ב
by Anastasia Makri( נוקטת בגישה דומה.  היא 

מסיימת את החיבור במילים אלו:
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האליטה הממלוכית ודבקותה 
בקהיר בעת מגפות הדבר

מדיניות הדבקות בעיר בזמן מגפות הדבר בולטת בקרב 
האליטה הממלוכית ששלטה במצרים ובסוריה. יחד עם 

זאת, מתוך מדיניות שימור המשפחה, עשה הסולטאן 
הממלוכי אלאשרף קאיתבאי איפה ואיפה ומילט את בני 

משפחתו מקהיר, בעודו משאיר את יתר הממלוכים בעיר 
כדי לבצר את אחיזתו בה

ד"ר קובי יוסף המחלקה לערבית 

 the second( החל מאמצע המאה הארבע עשרה
רע"  "אויר  בשל  נגרמו   )plague pandemic
המליצו  הם  ולפיכך   ,)pestilential miasma(
כטיפול לחולים על "שינוי" או "שיפור" של האוויר. 

 ,)Michael Dols( דולס  מייקל  שציין  כפי 
בהתבסס על הרפואה היוונית, הן בעולם 
האסלאם והן באירופה רוב אנשי הרפואה 
אזוריהם  את  שפקדו  הדבר  שמגפות  סבורים  היו 



הממלוכית  הצבאית  האליטה  של  הקשר  איילון, 
לבירתם קהיר הוא מיוחד במינו, ולא ניתן למצוא 
הדוק  כה  קשר  של  בהיסטוריה  מקרים  כמעט 
של  הגיאוגרפיה  הבירה.  ועיר  צבאית  אליטה  בין 
מצרים ומרכזיותו של נהר הנילוס בארץ זו אפשרו 
באופן  לשלוט  הממלוכים  ולאמירים  לסולטאן 
)עבדים  הממלוכים  וכל  קהיר,  מבירתם  ריכוזי 
צבאיים( של הסולטאן היו מרוכזים במצודת ההר 
כוח  על  נלחמו  ממלוכים  של  פלגים  זו.  שבעיר 
רבות  עדויות  ישנן  בקהיר.  ורק  אך  כמעט  פוליטי 
עונש  לקהיר  מחוץ  בשירות  ראו  שממלוכים  לכך 
ולעיתים ניסו להתנגד להעברתם מהבירה בקהיר 
ציין  זה  הדוק  לקשר  כראיה  סוריה(.  אל  )במיוחד 
איילון שגם בעת מגפות הדבר, ואף בעת המגפה 
השחור"(,  )"המוות   1349-1348 בשנים  הקטלנית 
העיר  את  נטשו  לא  שלו  והממלוכים  הסולטאן 
מפחד שפלג אחר של ממלוכים ייקח את השלטון. 
יש לזכור, שבניגוד לווירוס הקורונה מגפות הדבר 
פגעו בעיקר בילדים וממלוכים צעירים שהובאו לא 
מכבר לקהיר )משום שהללו היו נטולי כל חסינות 
שחוו  ולמבוגרים  המקומית  לאוכלוסייה  בניגוד 
התפרצויות קודמות(, כך שבעת מגפות דבר קשות 
רבים מהממלוכים של הסולטאן מצאו את מותם. 
בעיר  מרשימה  כה  דבקות  הראו  שאם  להניח  יש 
הרי  קיומם,  עצם  את  שסיכנו  מגפות  בעת  קהיר 

שכך נהגו גם בזמני שגרה.

הדבר  למגפות  המוסלמית  התגובה 
המונית  קהילתית  בפעילות  התאפיינה 
לוויות,  תהלוכות,  תפילות,   – ומאורגנת 
לכך  עדויות  אף  וישנן  קברים  וביקורי 
שאנשים שהסתגרו בבתיהם הוחזרו בכוח 

לחיק הקהילה. 

והנה ההיסטוריון עבד אלבאסט בן ח'ליל בן שאהין 
דיווח  לנו  מספק   )1514 )מת  אלמלטי  אלט'אהרי 
מיוחד  למקרה  הצצה  לנו  שמאפשר  דופן  יוצא 
להשאיר  הסולטאנים  נהגו  תמיד  שלא  שמוכיח 
מגפות  בעת  בקהיר  שלהם  הממלוכים  כל  את 
של דבר. אלמלטי מדווח שבזמן התפרצות מגפת 
הצ'רקסי  הסולטאן   1477 בשנת  בקהיר  הדבר 
אלאשרף קאיתבאי )1496-1468( שלח מספר רב 
של ממלוכיו שהיו קרובי משפחתו למכה הרחוקה 
של  בביוגרפיה  אלמלטי  כותב  כך  צפופה.  והלא 
של  ממלוכ  שהיה  אלאשרפי  עליבאי  מנ  אקברדי 
 1474 שנת  בסביבות  למצרים  שהגיע  קאיתבאי 
משפחתו  קרוב  בעצם  שהוא  התברר  ולימים 
]אלאשרף  הסולטאן  הבין  "כאשר  קאיתבאי:  של 
קאיתבאי[ שמגפת דבר התפרצה בשנת 1477 הוא 
שלח אותו ]את אקברדי[ אל מכה ביחד עם קבוצה 
של ממלוכים מקורבים שלו וכמה מקרוביו – הם 

באירופה  והן  האסלאם  בעולם  הן  זאת,  עם  יחד 
של  האולטימטיבי  למקור  בנוגע  הרווחת  הדעה 
המגפות נבעה מתפיסות דתיות. באירופה רווחה 
שמושת  אלוהי  עונש  הן  הדבר  שמגפות  האמונה 
בשל חטאי המאמין הנוצרי ושהמגפה היא מבחן 
במסגרת  )או  זו  אמונה  למרות  אינדיבידואלי. 
זו( התקבעה התפישה שהמחלה מדבקת  אמונה 
ועוברת מאדם לאדם. לפיכך, לצד תפילות, אחת 
באירופה  הדבר  מגפות  עם  להתמודדות  הדרכים 
האזורים  אל  הצפופות  מהערים  בריחה  הייתה 
הכפריים המרווחים. לעומת זאת, בעולם האסלאם 
בימי הביניים התפישה הדתית-הלכתית הרווחת 
בנוגע למגפות הדבר נשענה על שלושה עקרונות 
של  מאורגנת  התנהגות  שהתוו  לגמרי  שונים 
הקהילה: 1. מגפות הדבר הן לא עונש אלא רחמים 
)גמול( מאת אללה שעשויות להוביל למות קדושים 
של המוסלמי המאמין. 2. הדבר אינו מדבק משום 
מאמין  מוסלמי   .3 מאללה.  ישירות  מגיע  שהוא 
לא  גם  )אבל  דבר  מוכה  ממקום  לברוח  צריך  לא 
להיכנס אל מקום מוכה דבר(. אולם, ניתן למצוא 
הסכימו  שלא  הלכה  חכמי  גם  האסלאם  בעולם 
מגפות,  מוכי  מאזורים  בריחה  על  האיסור  עם 
ואף ניתן למצוא לעיתים נדירות מלומדים שסברו 
ככופרים  הוכרזו  )האחרונים  מדבקת  שהמגפה 
היסטוריות  עדויות  ישנן  כן,  על  יתר  כך(.  בשל 
בנוגע לבריחה של התושבים המקומיים מאזורים 
מוכי דבר בעולם האסלאם ובמצרים בפרט. מרבית 
נוגעות דווקא לבריחה מאזורים כפריים  העדויות 
לערים וכנראה שלא נבעו מחשש מהדבקה )ייתכן 
שנבעו ממחסור באוכל באזורים הכפריים או בשל 
בערים  יותר  גבוה  שכר  לקבלת  הזדמנויות  ניצול 
שסבלו ממחסור בידיים עובדות(. למרות שישנן גם 
מערים  המקומיים  התושבים  של  לבריחה  עדויות 
בעת  ואפילו  ככלל,  דבר,  מגפות  בזמן  במצרים 
שהתושבים  נראה  במיוחד,  קטלניות  דבר  מגפות 
מנת  על  זה  אמצעי  לנקוט  נטו  לא  המקומיים 
הדתיות  התפישות  בשל  המגפה  מפני  להתגונן 
שנזכרו לעיל. לפיכך, התגובה המוסלמית למגפות 
המונית  קהילתית  בפעילות  התאפיינה  הדבר 
וביקורי  לוויות,  תהלוכות,  תפילות,   – ומאורגנת 
)המגפות אף הביאו לפריחה בפרקטיקות  קברים 
ואין  קדושים(;  בקברי  ביקור  של  פופולאריות 
קהילתיים  דתיים  טקסים  של  קיומם  לאי  סימנים 
של  מאורגנים  צעדים  שננקטו  לכך  או  במסגדים, 
אף  ישנן   .)social distancing( חברתי"  "ריחוק 
הוחזרו  בבתיהם  שהסתגרו  שאנשים  לכך  עדויות 

בכוח לחיק הקהילה.

אף  בולטת  מגפות  בזמן  בעיר  הדבקות  מדיניות 
יותר בקרב האליטה הממלוכית ששלטה במצרים 
ובסוריה בזמן מגפות הדבר. במקרה של האליטה 
מהתפישות  רק  נבעה  לא  זו  מדיניות  הממלוכית, 
הדתיות שרווחו בקרב המוסלמים. כפי שציין דוד 
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כן, בזמן התפרצות מגפת הדבר בשנת 1477, עת 
למכה,  משפחתו  קרובי  שהיו  ממלוכיו  את  שלח 
בעוד שאלאשרף  כל צאצאים.  היו  לא  לקאיתבאי 
קאיתבאי השאיר את רוב הממלוכים שלו בקהיר, 
שהיו  מקורבים  ממלוכים  של  שקבוצה  דאג  הוא 
אותם  להציל  כדי  למכה  יעזבו  משפחתו  קרובי 
שבתקופת  לכך  נוספת  דוגמא  זוהי  מהמגפה. 
הסולטנות הממלוכית, בעתות של מגפה שהעלו את 
במשפחה  ופגיעה  צאצאים  להיכחדות  הסיכויים 
משפחה  לקשרי  יתרה  חשיבות  ניתנה  הגרעינית, 
מורחבים )extended family ties(. אנו גם למדים 
הממלוכית,  הסולטנות  בתקופת  גם  בימינו  שכמו 
בעת מגפות היו נורמות שמצופות מהכלל אך בעלי 
הכוח הפוליטי ראו את עצמם פטורים מלנהוג על 

פי אותן הנורמות.

שפחד  משום  יותר,  או  אנשים  שלושים  בערך  היו 
החזיר  מכן,  לאחר  בהם...  תפגע  הדבר  שמגפת 
ועם  המגפה...  שהסתיימה  לאחר  ]לקהיר[  אותם 
זה  בהקשר  לציין  ניתן  לאמיר".  אותו  הפך  חזרתו 
 1469 בשנת  שארעה  קודמת  דבר  שבהתפרצות 
אלאשרף קאיתבאי איבד את בנו הראשון והיחיד עד 
אז שהיה בן שנתיים או ארבע שנים. לאחר מותו של 
בנו זה נשארה לקאיתבאי רק בת אחת בגיל ארבע 
או שש שנים שמתה זמן קצר אחר כך באותה שנה 
בשל המגפה. נראה שלקאיתבאי לא נולדו צאצאים 
נוספים עד לשנת 1482 אז נולד לו בן בשם מחמד. 
בנוסף, קאיתבאי איבד שלושה בנים צעירים מאוד, 
חלקם לפחות במגפות דבר שהתפרצו לאחר שנת 
שנת  של  הדבר  במגפת  נוספת  צעירה  ובת   ,1482
1492. במותו השאיר אחריו קאיתבאי בן אחד בלבד 
– מחמד בן הארבע עשרה שנולד בשנת 1482. אם 
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"בין האתמול להיום"
עיון באגרות האחים 

המוסלמים בעתות מגפה 
כשכולירה הכתה במצרים בשנות ה-40 של המאה 

ה-20, הציעו האחים המוסלמים לסייע למדינה 
בהתמודדות עם המגפה, עדות לכוחה הרב של התנועה. 

עיון באיגרות שכתבו מנהיגיה אז ועכשיו מלמד על 
התמורות במעמדה, במיוחד מאז שהנשיא מורסי, איש 

האחים המוסלמים, הודח מהשלטון ב-2013
ד"ר לימור לביא המחלקה לערבית

ברחבי  ההנחיות  הפצת  לשם  הסברה  מפעילות 
המדינה, המשכו בניטור מספר הנפגעים בכל אזור 
באכיפת  לחיילים  בעזרה  וכלה  בחולים,  ובטיפול 
העוצר באזורים הנגועים. אל-בנא אף נידב 1500 
סניפים של התנועה לצורך הסבתם למרכזי טיפול, 
במיוחד באזורים שבהם אין למשרד הבריאות די 
לשכות. איגרת זו נכתבה בתקופה שבה היו האחים 

על רקע מגפת הכולירה שהכתה במצרים 
המוסלמים,  האחים  מייסד  שלח  ב-1947, 
חסן אל-בנא, איגרת לשר הבריאות המצרי, 
ובה הציע לסייע במאמץ להתמודדות עם המחלה. 
הוא הביע נכונות להעמיד לרשות הממשלה עשרות 
אלפי סיירים )ג'ואלה(, בני נוער הפעילים ב"צופים" 
החל  משימה,  כל  לבצע  המוכשרים  התנועה  של 
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כי  נאמר  בין השורות  הזכירו מפורשות,  אף שלא 
העושק ממנו סובל הציבור במצרים, חמור מהסבל 
שמסבה לו הפנדמיה. לבסוף, התריס עזת, מעידה 
המגפה עד כמה זקוקה החברה האנושית לערכי 

הצדק והחמלה של האסלאם. 

מ-1947  המוסלמים  האחים  אגרות  של  העמדתן 
ומ-2020 זו לצד זו, אך מבליטה את השפל חסר 
התקדים שאליו הגיעה תנועת האחים המוסלמים 
המוסלמים,  האחים  איש  של  הדחתו  מאז  כיום. 
בהפיכה   2013 ביוני  מהשלטון  מורסי,  מחמד 
כבדים  עונשים  התנועה  מנהיגי  מרצים  צבאית, 
שנותרה  ההנהגה  קשים.  בתנאים  הכלא  בבתי 
היא  אך  מהגולה,  או  במחתרת  פועלת  בשטח 
הדרך  על  פנימיים  כוח  במאבקי  ונתונה  מפוצלת 
דרך  אם  בין  המשבר,  עם  להתמודדות  הרצויה 
המאבק האלים או דרך מפויסת. מרבית מוסדות 
ונכסיה הופקעו. כאלף  נסגרו  וביטאוניה  התנועה 
עמותות הקשורות אליה ובתי ספר פרטיים שהיו 
פיקוח המדינה. התנועה  הוכנסו תחת  בבעלותה 
המזוהים  דרשנים  ומאות  טרור  כארגון  הוכרזה 
עימה פוטרו מעבודתם. חוסר יכולתם של האחים 
בניגוד  הנוכחית,  במגפה  יד  להושיט  המוסלמים 
העמוק  הזעזוע  את  משקף  הקודמת,  למגפה 
עודה  והיא  האחרונות,  בשנים  התנועה  שחוותה 
הוא  להיום"  האתמול  "בין  פצעיה.  את  מלקקת 
באוסף  המפורסמות  האיגרות  אחת  של  כותרתה 
סמוך  נכתבה  היא  אל-בנא.  חסן  של  האיגרות 
אל- שרטט  ובה  השנייה,  העולם  מלחמת  לפרוץ 

ירידתה של המדינה האסלאמית  בנא את תהליך 
האירופית,  הציוויליזציה  של  ועלייתה  המפוארת 
ליושנה.  עטרה  להשבת  תוכניתו  את  והתווה 
חומרית  כציוויליזציה  אירופה  את  הוקיע  הוא 
תגבר  שבו  היום  רחוק  לא  כי  והעריך  ומשחיתה, 
יחפשו  והם  האנשים  בליבות  הריקנות  תחושת 
לפעול  תחזור  בטרם  אך  הקוראן.  בהוראות  מזור 
על  יהא  כקדם,  האסלאם  של  תפארתו  להשבת 
תפארתה  את  להשיב  המוסלמים  האחים  תנועת 
ממושך  שיקום  תהליך  לה  צפוי  בינתיים  תחילה. 

שקצהו לא נראה באופק. 

המוסלמים בשיא התעצמותם מאז כינון התנועה 
ב-1928. האיגרת משקפת ביטחון עצמי רב ויכולות 
גבוהות שאותן רכשה התנועה במהלך שנות ה-30 
וה-40, מיכולתה למלא חללים שהמדינה נעדרה 
דרך  בקהילה,  והסעד  הרווחה  בתחומי  מהם 
וכן גדודים פארא- הקמת מאות סניפים פעילים 
ייסודו של מנגנון  ועד  נוער  בני  צבאיים להכשרת 
סודי שהיה מעורב בפעולות נגד יעדים חיוניים של 
המשטר והבריטים. היה זה השיא שקדם לפיזורה 
אל- של  בחייו  ולהתנקשות  ב-1948  התנועה  של 
על  הממשלה  של  סוכן  בידי  ב-1949  עצמו  בנא 

רקע החשש מכוחם הגובר.

המוסלמים  האחים  אגרות  של  העמדתן 
מ-1947 ומ-2020 זו לצד זו, אך מבליטה 
הגיעה  שאליו  התקדים  חסר  השפל  את 

תנועת האחים המוסלמים כיום.

73 שנה מאוחר יותר, באיגרת שהפיץ לכבוד צום 
הרמצ'אן, התייחס מי שמנהל את תנועת האחים 
המוסלמים כיום, מחמוד עזת, למגפה המכה בעולם 
בעת הזו. חמוש בדוגמאות מחייו של הנביא מחמד 
מנהיג  של  מקומו  לממלא  הנחשב  עזת,  )חדית'(, 
את  לקיים  לציבור  קרא  בכלא,  שנמצא  התנועה 
מצוות הרמצ'אן כל אחד בביתו ולהימנע מתפילה 
בציבור. בצל הקריאה למאמינים להיות ממושמעים, 
תדיר  המופיעים  במסרים  עזת  של  אגרתו  רוויה 
 – לדורותיהם  התנועה  מנהיגי  של  באיגרותיהם 
ביקורת על הסדר הבינלאומי המערבי, על מוסדות 
אזוריים בין-ערביים ועל המשטר המצרי. לפי עזת, 
העולמי  הסדר  של  כישלונם  את  חשפה  המגפה 
בהנהגת ארצות הברית היהירה, את פשיטת הרגל 
של  ידם  אוזלת  ואת  הקפיטליסטית  הכלכלה  של 
מוסדות בינלאומיים ובראשם האו"ם. היא חשפה 
גם את חוסר התוחלת של הליגה הערבית וארגון 
שהאחים  מוסדות  האסלאמי,  הפעולה  שיתוף 
לפעול  עשורים  מזה  מהם  מצפים  המוסלמים 
ובמקום זאת,  לקידום אחדות ערבית ואסלאמית, 
אג'נדות  בשירות  אלה  ארגונים  שקעו  טוענים, 
חסך  לא  עזת  פוליטיים.  כוח  ובמאבקי  אישיות 
שבטו ממשטרו של עבד אל-פתאח אל-סיסי. על 
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חברה בריאה או חברה 
חופשית? דיאגנוזה היסטורית 
של תסמיני הרפואה המודרנית

הדיאגנוזה ההיסטורית מאז סוף המאה התשע-עשרה 
מוכיחה, כי לא ניתן לכונן חברה בריאה באמצעות שימוש 

במנגנוני כח ובקרה נוקשים. בריאותם של האדם ושל 
החברה תלויים בהכרה ובבחירה החופשית של האדם להבין 

מה יכול לשרת את בריאותו, וכתוצאה מכך את בריאות 
החברה בכללה

ד"ר דורון אברהם  המחלקה להיסטוריה כללית

יאיץ  מכך  יוצא  וכפועל  וגופניות,  שכליות  מעלות 
את הכחדתם הטבעית של אנשים שקוטלגו כבעלי 
חולשות ופגמים. ההנחה, הגנטית ביסודה, היתה 
תורשתיות  הן  הסוגים  משני  מהתכונות  שחלק 
ולכן ניתן להנדס אותן באופן שיביא לתפוצה של 
תכונות רצויות, וצמצום עד כדי ביטול מוחלט של 
של  לקיומה  השאיפה  לכאורה,  אנושיים.  פגמים 
חברה בריאה וחסונה שלאנשיה יכולות קוגנטיביות 
משופרות עשויה בסופו של דבר להוציא את כולם 

בשנת 1883 טבע הסוציולוג והאנתרופולוג 
המושג  את  גלטון  פרנסיס  האנגלי 
שיפור  שמשמעותו   )eugenic( אואגניקה 
חברה  של  לכינונה  שאף  גלטון  האנושית.  האיכות 
ניתן  זו  ומבחינה  יותר,  ובריאה  אינטליגנטית 
הגנטיקה  מהתפתחות  כחלק  תורתו  את  להסביר 
התופעות  זיהוי  התורשה.  תהליכי  חקר  שבמרכזה 
שלהם  והמופעים  הגורמים  שלל  על  התורשתיות, 
יסייע לשיטתו בהשבחה של קבוצות אנושיות בעלות 



הדעת  את  נותנים  איננו  רב  פי  שעל  למרות 
למהלכים הללו, ויש להודות שבחברה דמוקרטית-

ליברלית הם לא תמיד ננקטים באופן נוקשה המפר 
הרי  הבסיסיות,  החירויות  את  משמעותי  באופן 
שההיסטוריה מספקת לנו את הדוגמא הקיצונית 
ביותר של אוטופיית החברה הבריאה שתוריש את 
מעלותיה לפחות לאלף שנים: המודל החברתי של 
ביצעו  שהנאצים  הפשעים  הנציונאל-סוציאליזם. 
בשם אידאל טוהר הגזע, שביסודו היה מימוש בלתי 
היטב.  מוכר  הבריאה,  החברה  מודל  של  מתפשר 
וגם הנאצים, שפעלו למימוש חזון החיים הבריאים 
לגיטימציה  חסרו  לא  האיתנה,  העם״  ו״קהיליית 
״המצפון  המחלוקת  מעורר  בספרה  מוסרית. 
הנאצי״ שהופיע ב- 2003 הראתה ההיסטוריונית 
מבחינתם  שהנאצים  קונץ  קלאודיה  האמריקאית 
רפואית  אתיקה  בשם  פועלים  שהם  האמינו 
מחמירה. הרופא הנאצי וולטר גרוס, שעמד בראש 
בקמפיין   1933 ב-  יצא  גזע״  למדיניות  ״המשרד 
ציבורי ״נאור״ שנועד להסביר לציבור את חשיבות 
שמירת ״גוף העם״, ה- Volkskörper, ראשית לכל 
במובנו הפיזי והביולוגי. העידן הנוכחי, טען גרוס, 
הוא ״עידן חדש ונפלא לרופאים״. להצהרה הוסיף 
״באתיקה  מדובר  שהרי  מובהק,  אתי  מסר  גרוס 
מקצועית מהפכנית״ שמעניקה את סמכות הטיפול 
הרפואי בראש ובראשונה לתועלת העם ולא לטובת 
הפרט. היטלר, בהתאם לאתיקה החדשה, היה לא 
רק מנהיג העם, אלא קודם כל ״רופא העם״ הדואג 
ומובילי  ״רופא״  אותו  שעשו  מה  על  לבריאותו. 

מהפכת האתיקה הרפואית אין צורך לפרט. 

הרעיון של ״בריאות החברה״, לא הומצא אפוא על 
ידי הנאצים, והם לא היו הראשונים לממש אותו. 
כי  ומודרנית שהניחה  רציונאלית  מקורו בחשיבה 
שלפחות  רעיון   – לחירותו  קודמת  העם  בריאות 
שמה  אלא  מופרך.  אינו  כלל  לוגית  מבחינה 
סוף  מאז  ההיסטורית  הדיאגנוזה  לנו  שהוכיחה 
על  לכפות  ניתן  שלא  היא  התשע-עשרה  המאה 
אנשים להיות בריאים, ולא ניתן לכונן חברה בריאה 
נוקשים,  ובקרה  כח  במנגנוני  שימוש  באמצעות 
שאותם תמיד יהיו מי שינסו לעקוף בשם החירות. 
החברה,  של  מכך  וכתוצאה  האדם,  של  בריאותו 
של  החופשית  ובבחירה  בהכרה  קודם  תלויים 
האדם להבין מה יכול לשרת את בריאותו, וכתוצאה 
מכך את בריאות החברה בכללה. ההיסטוריה של 
הנאצי  שהמקרה   – המודרנית  הרפואה  תסמיני 
שכינון  מלמדת   - שלה  קיצונית  דוגמא  רק  הוא 
כפייה  לכישלון.  נועד  בכפייה  בריאות״  ״חברות 
לא תרפא את החברה. במקרה הטוב היא עשויה 
להועיל לבודדים. ללא חופש ההכרה והבחירה של 
הפרט שום מערכת כוחנית, מודרנית ויעילה ככל 
שלפחות  חולה  חברה  לרפא  תצליח  לא  שתהיה, 
לפגיעה  יתנגדו  אותה  חלק מהפרטים המרכיבים 

בחירותם גם על חשבון בריאותם.  

התשע-עשרה  המאה  בסוף  שכבר  אלא  נשכרים. 
הבריאה  העתיד  חברת  לבניית  שהדרך  ברור  היה 
תכלול פגיעה בזכויות יסוד אנושיות, שהרי מימוש 
האידיאל הגנטי היה כרוך בהכרח בשני סוגים של 
שנועדה  חיובית  אואגניקה  אואגניים:  מהלכים 
את  להגביר  ״איכותיים״  ויחידים  משפחות  לעודד 
קצב הילודה, ואואגניקה שלילית שכמובן לא כוונה 
להגבלה,  אלא  ״הפגומים״,  של  האקטיבי  לחיסולם 
עד כדי מניעה מוחלטת, של הולדת ילדים בקרבם. 
והן  ברורות,  כזה  מהלך  של  המעשיות  ההשלכות 
חייו  את  לנהל  הפרט  של  בחופש  פגיעה  כוללות 

ולהעמיד צאצאים כרצונו. 

למרות הפרת הזכויות, כמובן שגם הצידוק המוסרי 
הקבוצות  בבני  הכרוכים  והטיפול  הסיוע  נמצא: 
החלשות, שתרומתם לחברה שולית או לא קיימת 
של  והתוצרים  המשאבים  חשבון  על  נעשה  כלל, 
״המשובחים״. מה שאינו מוסרי, כך על פי הרציונל 
האואגני, הוא הפגיעה או הפחתה בשכרם ותפוקתם 
של מי שעמלים ומתאמצים, לטובת שימור היסודות 
להפחית  מדוע  בחברה.  הבלתי-פרודוקטיביים 
ויצרנית  בריאה  חברה  של  ובחוסנה  בהישגיה 
״מנציחי המחלות  לטובת המשך קיומה של חברת 
שמנגנון  מרגע  והשכליות״?  הפיזיות  והחולשות 
והתקבעה  חלקי,  באופן  אם  גם  פוצח,  התורשה 
של  פונקציה  רבה  במידה  היא  שבריאות  ההבנה 
פיקוח, או אז שאלת החירות הפכה לכאורה משנית 

ביחס לרצון ״להיות בריא״. 

הומצא  לא  החברה״,  ״בריאות  של  הרעיון 
היו  לא  והם  הנאצים,  ידי  על  אפוא 
בחשיבה  מקורו  אותו.  לממש  הראשונים 
בריאות  כי  שהניחה  ומודרנית  רציונאלית 

העם קודמת לחירותו. 

מהווה  שלעיל  הרפואית-מוסרית  ההתפתחות 
אחת מאבני היסוד של תיאוריית הביופוליטיקה של 
הפילוסוף הצרפתי מישל פוקו. בעידן המודרני, טען, 
המונים,  אוכלוסיות  בניהול  השאר  בין  המתאפיין 
קיומם  הבטחת   – האנשים  של  הביולוגיים  חייהם 
כמו גם דאגה לבריאותם – הם ממטרות העל של 
הוא  המודרנית  הפוליטיקה  של  תפקידה  המדינה. 
אפוא לעודד ולשפר את החיים. בכלל זה ניתן למנות 
תכנון דמוגרפי, חינוך להיגיינה וספורט, תקנות מזון, 
מיני  חינוך  חיסונים,  מתן  בריאה,  לתזונה  הנחיות 
והפסקתם במקרה  והמלצה למעקב אחר הריונות 
הספציפי  במקרה  כמו  עובריים.  פגמים  גילוי  של 
של האואגניקה, שמירה על חברה בריאה מחייבת 
בהכרח מהלכים של תכנון ובקרה. אלו, לכשעצמם, 
כרוכים בהפעלה של כוח, והתוצאה הבלתי-נמנעת 

היא כמובן פגיעה בחירותו של האדם. 
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הייתכן שמאל דתי? על 
ראשית השמאל הדתי הלאומי

באמצע שנות ה-70 היה השמאל הדתי זעיר בממדיו 
ולמעשה חסר השפעה. זאת, מכיוון שבתקופה זו הכפיפות 
לשלטון העבודה היה הברירה היחידה בעיני הציוני הדתי. 

הקיבוץ הדתי, שהמשיך להסתייג מתנופת ההתיישבות 
החדשה ביהודה, שומרון וחבל עזה לא הציג מרכז פוליטי 

ממשי כדי שהשמאל הדתי יוכל להתגבש ביחס אליו

פרופ' דב שוורץ  המחלקה לפילוסופיה

בשנת  שהתרחשה  במפד"ל,  הצעירים"  "מהפכת 
בן מאיר,  יהודה  זבולון המר,  היו  ושראשיה   ,1961
יצרה ברית שהיו לה היבטים  ורמוס ואחרים,  דני 
אתוס  בעלי  היו  הללו  הצעירים  אחדים.  משונים 
צבא  בוגרי  היו  הם  טיפוסי.  אוטונומי  דתי  ציוני 

זו אני מבקש לבחון בקצרה את  ברשימה 
הדתי  השמאל  של  הראשונים  הצעדים 
באמצע שנות השבעים של המאה שעברה, 
בממדיו  זעיר  היה  מדוע  השאלה  עם  ולהתמודד 

ולמעשה חסר השפעה.



שנות  של  הראשונה  והמחצית  השישים  בשנות 
השבעים היו אמנם בגדר מרכז. הם תמכו ב"ברית 
לא  אולם  אידאולוגיות.  מסיבות  גם  ההיסטורית" 
הייתה זו תדמיתם בעיני הצעירים והציבור הציוני 
ולא  אחר,  אופק  היה  שלא  מפני  כך  כל  הדתי. 
הצטייר אופק אחר. הכפיפות לשלטון העבודה היה 
הברירה היחידה בעיני הציוני הדתי. שפירא נפטר 
בשנת 1970. ד"ר יוסף בורג )1999-1901(, ד"ר זרח 
ורהפטיג )2002-1906(, ד"ר יצחק רפאל )-1999

סנהדראי  טובה   ,)1975-1913( חזני  מיכאל   ,)1914
המפד"ל  של  האחרים  והמנהיגים   )1993-1906(
אמתית.  אידאולוגית  כאלטרנטיבה  נתפסו  לא 
רבים  דתיים  ציונים  בעיני  נראה  מהם  גדול  חלק 
כמי שדבקים במשרתם הפוליטית בכל מחיר. הם 
נתפסו כעושי דברה של תנועת העבודה. מנהיגים 
הדתי  הסוציאליזם  מתוך  ברובם  צמחו  אלה 
העבודה  לתנועת  וזיקתם  המזרחי"(,  )"הפועל 
הצעירים,  את  אבדו  הם  אולם  שורשית.  הייתה 
שהערכים הסוציאליסטיים כבר לא דברו אליהם. 
תדמיתה של הציונות הדתית כתנועה נגררת גרמה 
היה  לא  מבחינתם  עמוק.  לתסכול  הצעירים  אצל 
מרכז ציוני דתי בעל חוט שדרה. למזרחיים, למשל, 
הייתה אלטרנטיבה. אם המסורתיות של המפד"ל 
לא סיפקה את הנטייה ימינה, למשל, אפשר היה 
תמיד לבחור בתנועת החירות, ולאחר מכן בגח"ל. 
מוקד  היה  לא  הלאומית  הדתית  ליהדות  אולם 
הזדהות אחר, שכן הימין הפוליטי נתפס כחציית 

הקו של נציגות חילונית. 

לבו  שת  לא  הראשוני  הדתי  השמאל 
לעובדה שהוא לא נאבק נגד ימין או נטיות 
תנועה  של  פיצוי  מנגנון  נגד  אלא  ימניות 
ממוקדי  מודרת  שחשה  דתית(  )ציונות 
נשאה  שהיא  אף  על  הלאומיים,  העשייה 

בעול החובות הלאומיות. 

מושרש  היה  שכאמור  המצומצם,  הדתי  השמאל 
השורשי  ובסוציאליזם  האינטלקטואלי  באליטיזם 
שלו  הערכים  בהעלמות  רק  לא  חש  השיתופי, 
אלא בהתערערות יסודות הזהות שלו. "הצעירים" 
התקוממו בשל היעדר ימין אמתי. במידה מסוימת 
אף הם לא יכלו לשאת את המצב של היעדר זהות. 
גם ימין נבחן ביחס למרכז. הדברים קל וחומר: אם 
הימין הדתי בשנות הראשית של המדינה היה בעל 
בעיות זהות בהעדר מרכז מובחן ואידאולוגי בוודאי 
שהשמאל הדתי התקשה להגדיר את עצמו. הופעת 
"גוש אמונים" והתרקמות מפעל ההתנחלויות היה 
והומוגנית  אחידה  תדמית  שיצר  מכונן  מאורע 
אפשר  פרדוקסלי  באופן  וכך  הדתית,  לציונות 
הצליח  סוף  סוף  עצמית.  הגדרה  הדתי  לשמאל 
לקבוע את קווי היסוד של עצם קיומו. נדמה אפוא 

ואוניברסיטה, נשותיהם לא כיסו את ראשן וכדומה. 
מדוע המליכה אותה חבורה באמצע שנות השבעים 
של המאה שעברה את הרב צבי יהודה קוק והעניקה 
לו סמכות של מנהיג רוחני בלתי מעורער? היו לכך 
שאת  מהעובדה  התסכול  ראשית  אחדות.  סיבות 
הצעירה  ישראל  במדינת  המעשית  הדת  סמכויות 
וערים,  שכונות  רבני  החרדית.  היהדות  מייצגת 
פוסקי הלכה, מורים למקצועות התלמוד, כל אלה 
היו חרדים, ועובדה זו יצרה תסכול בקרב הציונות 
הדתית. שנית לתסכול זה היו גם היבטים כלכליים. 
המשרות אוישו בידי חרדים, ואנשי הציונות הדתית 
אבדו את השוק הזה. שלישית לצעירים היו שאיפות 
פוליטיות מפליגות, וקידום הרב צבי יהודה העניק 
הללו  הצעירים  ורביעית  אידאולוגי.  גוון  למאבקם 
בכל  ותנהיג  תשפיע  הדתית  שהציונות  לכך  חתרו 
תצטמצם  ולא  ישראל,  במדינת  החיים  תחומי 
והפרהסיה הדתית; הכריזמה  ב"שמירת הכשרות" 
לאירועי  המשיחית  ופרשנותו  יהודה  צבי  הרב  של 
ומפענחי  מנהיגים  של  המעמד  את  הלמו  הדור 
ה"צעירים"  הצופן של ההשגחה האלוהית. קבוצת 
והחינוכית  לא צפתה את ההשתלטות התאולוגית 
הרבנית של הרב צבי יהודה ותלמידיו כפי שהייתה 
ב"גוש אמונים". התסיסה של "גוש אמונים" ומפעל 
ההתנחלויות התרחשו בעת ובעונה אחת עם עליית 
שהנוער  הייתה  והתוצאה  הלאומיות,  הישיבות 
הרוחנית  ההנהגה  אחר  נהה  בשלמותו  כמעט 
הסוציאליסטית  האידאולוגיה  החדשה.  והפוליטית 
הדתית, שנחשבה אליטיסטית והנחתה את המחנה 
הציוני הדתי, החלה לשקוע. במהלך שנות השבעים 
"בני עקיבא" הציבה את ישיבת ה"הסדר" כהגשמה 
והקיבוץ  הדתי,  הנח"ל  במסגרת  ההתיישבות  בצד 
הדתי איבד את הסמכות האידאולוגית שהייתה לו 

בקרב צעירי המחנה. 

ולק,  יוסף  ד"ר  כמו  מובהקים  אקדמיה  אנשי  ואז, 
ואביעזר  סימון  אוריאל  והפרופסורים  ירון  צבי 
לשעבר  הכנסת  חבר  של  ובתמיכתו  רביצקי 
הרעיוני  החוג  ושלום:  "עוז  את  הקימו  אונא  משה 
של  בעיצומו  שהופיעה  תנועה  דתית",  לציונות 
שנות  באמצע  שהחל  הגדול  ההתנחלויות  מפעל 
היו  הם  זאת  ובכל  שעברה.  המאה  של  השבעים 
שוליים. רק באירועי סברה ושתילה במלחמת לבנון 
השנייה )1982( הוקמה "נתיבות שלום". גם אז היו 
מעטים, אך לפחות קולם נשמע. הסעד הרבני של 
ראשי ישיבת "הר עציון" הפכה את השמאל הדתי 
הציוני  המחנה  בקרב  מיעוט  שהיה  אף  על  לנוכח, 
הדתי. הסמכות הרבנית הייתה בעלת משקל חשוב 
ביותר באמצע שנות השמונים בניגוד לאמצע שנות 

השבעים. מדוע היה הניסיון הראשון עקר?

מגדיר  הוא  כאשר  מובחן  נעשה  פוליטי  שמאל 
לא  הדתי  המרכז  אולם  למרכז.  ביחס  עצמו  את 
המפד"ל  של  הכנסת  חברי  כאלטרנטיבה.  נתפס 
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נשוב ונקבע: השמאל הדתי הראשוני לא שת לבו 
לעובדה שהוא לא נאבק נגד ימין או נטיות ימניות 
דתית(  )ציונות  תנועה  של  פיצוי  נגנון  נגד  אלא 
שחשה מודרת ממוקדי העשייה הלאומיים, על אף 
השמאל  הלאומיות.  החובות  בעול  נשאה  שהיא 
תנועת  נגד  הוא  האמתי  שהמרד  לב  שם  לא  אז 
דווקא  העבודה  מאנשי  שרבים  אף  על  העבודה, 
תמכו בסתר ובגלוי במפעל ההתנחלויות. התוצאה 
שטענה  עמדה  הציג  הדתי  שהשמאל  הייתה 
ויתורים  לוותר  ויש  שיש לחזר אחר הסכם שלום, 
עמדת  הסתכמה  בכך  אך  למענו.  טריטוריאליים 
השמאל הדתי. מבחינתם ברגע שהצד הערבי דחה 
הצד  של  הפתיחה  בתנאי  ומתן  המשא  דרך  את 
המוסריות.  חובת  ידי  יצא  שבכך  הרי  הישראלי, 
חזרה לקווי 1948 כלל לא הייתה אופציה באמצע 
דאז  השמאל  שעברה.  המאה  של  השבעים  שנות 
עם  בבד  שבד  סבר  אך  כערך,  בהתנחלויות  הכיר 
התנחלויות יש להציע הסכמי שלום ולהיות נכונים 
עשור  רלבנטי  שהיה  מה  טריטוריאלית.  לפשרה 
הייתה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  שהרי  קודם, 
לשוב  מוכנים  המפד"ל(  שרי  )כולל  הממשלה 
לגבולות 1948 ללא ירושלים תמורת הסכם שלום( 
הפך להיות ארכאי באמצע שנות השבעים ולא בא 
בחשבון. עמדות השמאל הדתי של אז לא החזיקו 
הדתי  הציוני  במחנה  האחידות  לנוכח  מעמד 

בתמיכה במפעל ההתנחלויות.

השמאל  מצד  ההתנחלויות  למפעל  שההתנגדות 
ומוסריים  פוליטיים  מטעמים  רק  לא  היה  הדתי 
אלא גם מהחשש לקריסת הערכים המסורתיים של 
של  היסודיים  הזהות  ולמאפייני  הדתית  הציונות 

התנועה כפי שנראו בעיניו. 

נמצאנו למדים, כי אם בשנות ראשית המדינה היה 
שבשנות  הרי  שמאל  ללא  מרכז  הדתית  בציונות 
השבעים הופיע שמאל ללא מרכז. כמובן, היו עדיין 
המזרחי"  "הפועל  אט  אט  כיצד  בדאגה  שהביטו 
נעלם  הדתי  הפועל  של  והאידאל  מכוחו,  מאבד 
מהאופק. הקיבוץ הדתי המשיך להסתייג מתנופת 
עזה  וחבל  שומרון  ביהודה,  החדשה  ההתיישבות 
שלא עוברת דרך מוסדותיו אף לא באמצעות "בני 
עקיבא". אך הוא לא הציג מרכז פוליטי ממשי כדי 
שהשמאל יוכל להתגבש ביחס אליו. לא פלא אפוא 
בכך  הודו  ושקברניטיו  זעיר,  היה  הדתי  שהשמאל 
בפה מלא. זו גם הסיבה שההתארגנות של השמאל 
הופיעה  ולמעשה  אחדות,  שנים  ארכה  הדתי 
תנופת  שהחלה  לאחר  אחדות  שנים  רשמי  באופן 

ההתיישבות. 

רק  לא  ניכרת  ושלום"  "עוז  תנועת  של  השוליות 
העשירה  בספרות  גם  אלא  מקימיה  בתודעת 
שנכתבה על "גוש אמונים" ועל מפעל ההתנחלויות. 
אנשי התנועה בזיכרונותיהם, חוקרים במחקריהם 
ועיתונאים על פי רוב מגמתיים לכאן ולכאן תיעדו 
בכולם  כמעט  אך  הראשונות,  המאבק  שנות  את 

נעדר השמאל הדתי הלאומי.
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שער 2
מגפות בראי ההגות



על הרלוונטיות של מהאטמה 
גנדהי ותורתו לימי הקורונה
בתורתו של גנדהי פוטנציאל לניסוח מחדש של תפישת 

עולם, אשר תתמודד עם משבר המגפה הנוכחי, תוך בחינה 
מחודשת של הקשר ההדוק הקיים בין בריאות, כלכלה, 

יושרה שלטונית ואיכות הסביבה ברמה הגלובלית

ד"ר איתמר תאודור  לימודי אסיה, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח

אחר תבניות חשיבה אלטרנטיביות, אשר תצענה 
חיבור מחודש ועדכני בין ארבעת המושגים האלה, 
ואיכות  שלטונית  יושרה  כלכלה,  בריאות,  כלומר 
כי בתורתו של  סביבה. המאמר הקצר הזה מציע 

גנדהי פוטנציאל לניסוח תפישת עולם שכזו.

ווהאן, סין,   נראה שמגיפת הקורונה פרצה בעיר 
כאשר על-פי העיתונות ישנן שתי סיבות אפשריות; 
בשוק  אכילה  לצורך  בר  חיות  מכירת  היא  האחת 
אשר בווהאן, והשנייה היא פיתוח נגיפים במעבדה 
האפשרויות  שתי  משליטה.  יצאו  הנגיפים  כאשר 
האלה קשורות קשר הדוק באיכות סביבה, כאשר 
רחב  ובאופן  בר,  חיות  באכילת  נוגעת  הראשונה 
קשורה  השנייה  ואילו  בכלל,  חיות  באכילת  יותר 
זן  טיפוח  זה  במקרה  זנים,  של  מלאכותי  בטיפוח 

במפתיע  לחיינו  שנכנס  הקורונה,  משבר 
הביא   ,  2020 פברואר  בחודש  שם  אי 
גלובלית  לטלטלה  ספורים  שבועות  תוך 
ששינתה סדרי עולם, ובאופן מידי שלחה מיליונים 
הנגיף הביא  רבים של אנשים אל מעגל האבטלה. 
המדינה  מושג  את  שערערה  גבולות  לפריצת 
כלכלה,  בריאות,  כי  הסתבר  אחת  בבת  המקובל; 
יושרה שלטונית ואף איכות סביבה קשורים זה בזה 
קשר הדוק ברמה הגלובלית. במקביל וכתגובת נגד, 
עצר העולם כמעט מלכת, כאשר התנועה הגלובלית 
להישאר  נאלצו  מאד  רבים  ואנשים  מאד  צומצמה 
לטייל   – ללוקאליזציה  ולהתרגל  מגוריהם  במקום 
בקרבת הבית, לשוחח עם השכנים וכיוצא בזה. מצב 
זה מביא מן הסתם לבחינה מחודשת של אמיתות 
וחיפוש  העכשווית,  הציווליזציה  בבסיס  העומדות 



גנטיות  במניפולציות  יותר  רחב  ובאופן  וירוס  של 
הנפוצות בתעשייה החקלאית למטרות מסחריות. 
נהג  הסיני  הממשל  כי  הסכמה  ישנה  בנוסף, 
ואף  העובדות  את  להסתיר  ניסה  יושרה,  בהעדר 
נזף נזיפה חמורה ברופא שהתריע על הסכנה עוד 
רופא אשר בסופו של דבר   ,2019 בחודש דצמבר 
שילם בחייו לאחר שנדבק בעצמו בנגיף. יתכן ואילו 
את  לטייח  מנסה  לא  ביושרה,  נוהג  היה  הממשל 
ההתפרצות אלא למסור נתוני אמת ולהתמודד עם 
התפרצות  נמנעת  הייתה  מתחילתו,  כבר  הנושא 
הנגיף ברמה העולמית על הנזקים הכבדים שגרמה.

בבת אחת הסתבר כי בריאות, כלכלה, יושרה 
שלטונית ואף איכות סביבה קשורים זה בזה 
קשר הדוק ברמה הגלובלית. המצב הזה מביא 
אמיתות  של  מחודשת  לבחינה  הסתם  מן 
העכשווית,  הציווליזציה  בבסיס  העומדות 

וחיפוש אחר תבניות חשיבה אלטרנטיביות. 

גנדהי,  מהאטמה  של  להולדתו  שנה   150 במלאת 
נושאים  מספר  הוצגו  בו  כנס  בבר-אילן  התקיים 
שיצירת חיבור ביניהם עשוי להצביע על פוטנציאל 
לגיבושה של תפישת עולם אלטרנטיבית ומעניינת. 
פרופ' דני רוה דיבר על מוות, וחיים לנוכח המוות 
עסק  גרינשפון  יוחנן  ד"ר  גנדהי.  של  בתפישתו 
דיברתי על  ואנוכי   גנדהי,  וכוח הקסם של  ביוגה 
גנדהי  הפוטנציאל האוניברסלי של  פרשנותו של 
לבהגווד גיטא. פרופ' חנוך בן פזי עסק בזיקה שבין 
האתיקה של עמנואל לוינס ולבין תורתו של גנדהי, 
בין- גושן-גוטשטיין עסק בתפילה  ד"ר אלון  הרב 
דתית באשראם של גנדהי, ד"ר דניאל רייזר עסק 
בהיבטים קבליים וחסידיים בהגותו של גנדהי, ריקי 
חברתי  ושוויון  סביבתי  צדק  בקיימות,  עסקה  לוי 
לאור השפעתו של  גנדהי על התנועה הסביבתית 
ההודית, דור מילר עסק ביחסו של גנדהי לתיעוש 
עזריאל תיאר את מורשתו  ואילו הלל  וטכנולוגיה 

של גנדהי בהודו של ימינו. 

 )satyagraha( גנדהי הקים תנועה בשם סטיאגרהא 
כאשר פירוש שמה בתרגום מילולי מסנסקריט הוא 
"אחיזה באמת"; סטיה – אמת ואגרהא – אחיזה. 
עיקרון היסוד של תנועתו היה עיקרון אי האלימות 
וניתן לומר כי שילוב שני העקרונות האלה, אמת 
ואי אלימות הם היסודות עליהם נבנית הגותו של 
גנדהי. הגותו של גנדהי היא חוצת גבולות ומשלבת 
אידיאולוגיה של פשטות ועבודת כפיים, סולדריות 
חברתית וצדק חברתי, קיימות ורגישות סביבתית, 

רב דתיות, צמחונות ויושרה אישית ופוליטית. 

ומרכזי  הינם מקור השראה חשוב  ומשנתו  גנדהי 
זו  עבור  ואף  בהודו  הסביבתית  התנועה  עבור 
של  נכון  ניהול  הן  המרכזיות  הסוגיות  העולמית. 

ומים,  יערות  אדמה,  כגון  בסיסיים  טבע  משאבי 
כאשר אלה זוכים לפרשנות על בסיס תפישת אי-

וייצור עצמי. ההשלכות הן  האלימות, שלטון עצמי 
קידום של לוקאליזציה בניגוד לגלובליזציה, כלומר 
שינוע  במקום  וזאת  והסביבתי  המקומי  העצמת 
נוספת  השלכה  העולם.  ברחבי  ומשאבים  מוצרים 
היא חיזוק החקלאות האורגנית המבוססת על אי-

אלימות וקיימות על חשבון החקלאות האינטנסיבית. 
הצמחונות והטבעונות מייצגות לא רק אי-אלימות 
בעלות השלכות  אף  אלא  חיים  בעלי  צער  ומניעת 
היא  הבשר  תעשיית  שכן  משמעותיות,  סביבתיות 
כריתת  משאבים,  לדילדול  מרכזי  גורם  השאר  בין 
יערות לצורך מרעה, זיהום והתחממות כדור הארץ.

 הרוחניות של גנדהי מבוססת על תרגול עקרונות 
לצמצום  קוראת  היוגה  רב-דתית.  במסגרת  היוגה 
הצרכים, לשליטה עצמית והסתפקות במועט כאשר 
כאי-אלימות,  ערכים  מקדמת  היוגה  של  האתיקה 
ליוגה  וריסון.  איפוק  גניבה,  אי  ויושרה,  אמת 
מבחינות  דומים  אשר  מופנמים  מיסטיים  היבטים 
ותחום  וקבליות  חסידיות  לחוויות  מסוימות 
ללא  הוא  היהודי-הינדואי  ההשוואתי  הלימודים 
האלה.  הנושאים  ללימוד  מתאימה  מסגרת  ספק 
ברב-דתיות,  כאמור  מעוגנת  גנדהי  של  הרוחניות 
כאשר גנדהי קיים תפילות באשרמים או במרכזיו, 
קידם את הרעיון של אחווה בין-דתית, ואת הרעיון 
לספוג  יכולים  אחת  דת  של  בדרכה  ההולכים  כי 

השראה מההולכים בדרכיה של דת אחרת. 

הציבוריים  בחיים  האמת  וערך  היושרה  רעיון 
מושג  את  גנדהי  של  בתפישתו  מעוגן  והפוליטיים 
החברתית  המוסרית,  המסגרת  שהיא  הדהרמה, 
והפוליטית ההודית הקדומה. מושג הדהרמה הוא 
החברה  כלל  את  לסדר  אף  או  לאגד  ושואף  רחב 
על-פי מגזרים מקצועיים ושלבים בחיים, ולמקם כל 
אדם בעמדה פרוגרסיבית, כלומר עמדה המגדירה 
מסגרת  ומטרותיו.  חובותיו  את  עבורה  או  עבורו 
הדהרמה ההודית היא רחבה מאד ועולה לא אחת 
אתיקה  של  עקרונות  בניסוח  העוסקים  בדיונים 
והדורשת  פוטנציאל  בעלת  כמסגרת  גלובלית, 
לאתיקה  כבסיס  למודרניות  והתאמה  פרשנות 
גלובלית. שיטה זאת רואה ביושרתם של המנהיגים 

מרכיב חשוב המשליך על המדינה כולה.

מכל מקום, עיון בכותרות ההרצאות הכנס כמו גם 
גנדהי מעלה את האפשרות, כי  בעיקרי הגותו של 
עולם  תפישת  לניסוח  פוטנציאל  אכן  יש  בהגותו 
גלובלית אשר עיקרה צדק סביבתי וקיימות, צמצום 
ורב- בין-דתי  שיח  הרוחניות,  חיזוק  התיעוש, 

ניסוח  ואף  ואישית  שלטונית  יושרה  תרבותיות, 
עקרונות אלה בזיקה להגות יהודית וישראלית.
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מקום טוב באמצע איזון 
ומשבר בפילוסופיה הסינית
בתרבות הסינית המתינות היא ששומרת על נפשו של 

האדם וגופו, ומזכירה לו בעתות מצוקה ומשבר, שהאיזון 
עתיד לשוב על מקומו בשלום

ד"ר מיכל זלצר-לביד לימודי אסיה, ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח

אנרגיית  את  ומכלים  ונפשם  גופם  את  מתישים 
הגוף שלהם כבר בגיל 50.

דיאלוג זה, המיוחס למאה ה-5 לפנה"ס מלמד על 
עקרון  הסינית:  במחשבה  מרכזיים  נדבכים  שני 
אלה  ערכים  סביב  לאיזון.  והשאיפה  המתינות 
התפתחה התרבות הסינית והם מהווים גם היום 
עומדת  לאיזון  השאיפה  משבר.  של  בעידן  מזור 
יין-יאנג  הנקראת  העתיקה  הפילוסופיה  בבסיס 
)Yin-Yang(. היין והיאנג נחשבים לשני אלמנטים 

דמות  הצהוב,  הקיסר  על  מספרים 
של  הקדום  לאב  הנחשבת  מיתולוגית 
מדוע  רופאו  את  ששאל  הסינית,  האומה 
חיו האנשים בעבר עד גיל 100 ואילו היום נותן הגיל 
הרופא  לו  ענה  שנה.   50 לאחר  כבר  אותותיו  את 
חשיבות  את  האנשים  הבינו  שבעבר  המהולל, 
השמירה על איזון. הם עסקו בפעילות גופנית, אכלו 
עם  בהרמוניה  וחיו  מדי  קשה  עבדו  לא  במתינות, 
עונות השנה והטבע. כיום, המשיך הרופא, האנשים 



כולו.  היקום  התנהלות  על  המשפיעים  קוסמיים 
ככל הנראה, מקור התפיסה הוא בחברה החקלאית 
שזיהתה את היאנג כאור, ואת היין כצל, ובהדרגה 
ייחסו להם תכונות נוספות המאפיינות את עונות 
ועוד.  רגשות  חושים,  צבעים,  הגוף,  איברי  השנה, 
יכול  לא  אחד  אלמנט  לפיה  דואלית  תפיסה  זוהי 
איזון  לשם  נחוצים  שניהם  רעהו.  בלי  להתקיים 

היקום. 

תקופת המלחמה תוביל, לפיכך, לתקופה של 
לאחר  מפציע  שהאביב  כפי  וצמיחה  שלום 
מהתפיסה  שונה  זו  יחסית  תפיסה  החורף. 

הדיכוטומית המקובלת במערב. 

הוא  היין-יאנג  של  הרעיון  להתפתחות  הרקע 
הניסיון להסביר את התקופה הקשה ששררה בסין 
באותה עת ונקראה "תקופת המדינות הלוחמות" 
אזרחים  מלחמת  זו  הייתה  לפנה"ס(.   3-5 )מאות 
ארוכה ואכזרית בין שבע מדינות הנלחמות זו בזו 
על השליטה בסין. מדינת צ'ין )Qin( ניצחה לבסוף 
וייסדה שלטון קיסרי שיימשך  221 לפנה"ס  בשנת 
כמעט ברציפות עד 1911. בתקופה זו של "המדינות 
לספק  וניסתה  הסינית  ההגות  פרחה  הלוחמות" 
היין- של  התפיסה  התושבים.  של  לסבלם  מענה 
הכלכלי,  והמשבר  המלחמה  את  הסבירה  יאנג 
במחזוריות  נע  שהיקום  בכך  והפוליטי  החברתי 
תקופת  אחר.  אלמנט  בולט  פעם  ובכל  מוחלטת 
המלחמה תוביל, לפיכך לתקופה של שלום וצמיחה, 
כפי שהאביב מפציע לאחר החורף. תפיסה יחסית 
זו שונה מהתפיסה הדיכוטומית המקובלת במערב 
כישלון.  מול  הצלחה  רע,  או  טוב  ועתיד,  עבר  של 
במחשבה הסינית לכל תופעה יש לפחות שני פנים 
והשואפים  זה  ללא  זה  להתקיים  יכולים  שאינם 

לאיזון מתמיד. 

לרופאו  הצהוב  הקיסר  בין  פתחתי  בו  בדיאלוג 
בדבר חשיבותם של חיים מאוזנים, מדגיש הרופא 
את עקרון המתינות. מחלה, לפי הרפואה הסינית 
המסורתית, היא הפרה של האיזון בגוף ולכן הושם 
משפחות  בקרב  מונעת.  רפואה  על  מיוחד  דגש 
כדי  שגרה  בדרך  לרופא  לשלם  היה  נהוג  האליטה 
שיסייע לבני המשפחה לשמור על בריאותם. דווקא 
כיוון שלתפיסתם  היו פטורים מתשלום  בעת חולי 
היו,  הרופא  של  המלצותיו  בתפקידו.  הרופא  כשל 
ותפיסת  המתינות  עקרון  קידוש  היום,  גם  ונותרו 
ההוגה  של  כדבריו  וחולי.  לסבל  כמקור  ההפרזה 
הסיני, החכם הזקן לאו דזה )Lao Zi(: "דע מתי די, 
ותמנע מקלון, דע מתי לעצור, ותמנע מסכנה ותוכל 

להאריך ימים" )מתוך "ספר הדאו"(. 

הגותו של לאו דזה דוגלת במינימליזם וחוסר רצייה. 
אם  ומאושר  מסופק  יהיה  שהאדם  מאמין  הוא 
יסתפק במועט שכן "אין פשע גדול מריבוי רצונות". 
הסינית.  בתרבות  רבים  ביטויים  זו  למתינות 
הן  רגשות  והפנמת  סבלנות  מאופקת,  התנהגות 
הגישה  מידה.  בעל  אדם  על  המעידות  מעלות 
עם  זו  מתינות  רבות  פעמים  מזהה  המערבית 
בינוניות. התעוזה והעשייה הנמרצת זוכות בתרבות 
המערבית להערצה ולעידוד. עדיף לו לאדם לנסות 
ולהיכשל מאשר להסתפק במוכר. בתרבות הסינית, 
לעומת זאת, פעמים רבות הצלחה וכישלון הם שני 
היבטים של חוסר איזון. אבדן ההצלחה הוא עמוק 
לא פחות מהכישלון ועל כן המתינות היא ששומרת 
על נפשו וגופו של האדם ומזכירה לו בעתות מצוקה 

ומשבר, שהאיזון עתיד לשוב על מקומו בשלום.
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"לְַמעַן ִתזְּכֹר ֶאת יֹום צֵאְתךָ 
ֵמֶארֶץ ִמצְרַיִם ּכֹל יְֵמי ַחּיֶיךָ" 

)דבר' טז, א-ג( למה?
זכירת יציאת מצרים היא אחת המצוות המפורסמות ביותר. 

הוגים שונים ביהדות נתנו את הדעת על הסיבה למצווה 
זו והעלו מספר טעמים: ללמדך ענוה )רמב"ם(, לחזק 

את האמונה בבורא עולם )בעל "ספר החינוך"( וכהוכחה 
לגאולה העתידה )רב סעדיה גאון(

פרופ' אליעזר שלוסברג  המחלקה לערבית

יתעלה על כל טוב שגמלנו – יהיה יותר טוב. כמו 
שאמרו, וכל המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה 

משובח״.

אולם, כאמור, זכירת יציאת מצרים נזכרת בתורה 
אין  שלכאורה  למצוות  בהקשר  גם  רבות,  פעמים 
להן קשר ישיר ליציאת מצרים. כך, למשל, בהקשר 
וְָהיִיִתי  יְִׂשרֵָאל  ּבְנֵי  ּבְתֹוךְ  "וְָׁשכַנְִּתי  המשכן:  לבניין 
לֶָהם לֵאלִֹהים. וְיָדְעּו ּכִי ֲאנִי ה' ֱאלֵֹהיֶהם ֲאֶׁשר הֹוצֵאִתי 
אָֹתם ֵמֶארֶץ ִמצְרַיִם לְָׁשכְנִי בְתֹוכָם ֲאנִי ה' ֱאלֵֹהיֶהם 
)שמות כט, מה-מו(; או בהקשר להימנעות מאכלת 
ּבְכָל  נַפְׁשֵֹתיכֶם  ֶאת  ְּתַׁשּקְצּו  "ַאל  ורמשים:  שקצים 

המצוות  אחת  היא  מצרים  יציאת  זכירת 
בה  נתקלים  שאנו  ביותר,  המפורסמות 
פעמים רבות בחיי היומיום. הרמב"ם מונה 
שלו  המצוות  ספר  של  העשה  מצוות  בחלק  אותה 

כמצוות עשה קנ"ז, וזו לשונו:

״מצות עשה קנז - לספר ביציאת מצרים בליל פסח 
- היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר 
מניסן, בתחלת הלילה, כפי צחות לשון המספר. וכל 
מה  בהגדלת  הדברים  ויאריך  במאמר  שיוסיף  מי 
מעול  המצרים  לנו  שעשו  ומה  השם,  לנו  שעשה 
לו  ולהודות  מהם,  נקמתנו  השם  לקח  ואיך  וחמס 

ִ



ַהֶּׁשרֶץ ַהּׁשֹרֵץ וְלֹא ִתַּטְּמאּו ּבֶָהם וְנְִטֵמֶתם ּבָם. ּכִי ֲאנִי 
ה' ֱאלֵֹהיכֶם וְִהְתקַּדְִׁשֶּתם וְִהיִיֶתם קְדִׁשים ּכִי קָדֹוׁש 
ָאנִי וְלֹא ְתַטְּמאּו ֶאת נַפְׁשֵֹתיכֶם ּבְכָל ַהֶּׁשרֶץ ָהרֵֹמׂש 
עַל ָהָארֶץ. ּכִי ֲאנִי ה' ַהַּמעֲלֶה ֶאְתכֶם ֵמֶארֶץ ִמצְרַיִם 
לְִהיֹת לָכֶם לֵאלִֹהים וְִהיִיֶתם קְדִׁשים ּכִי קָדֹוׁש ָאנִי״ 

)ויק' יא, מג-מה(.

כך גם, למשל, המצווה לקדש את הּבְכורים מופיעה 
ּבְכֹור  כָל  לִי  "קַּדֶׁש  מצרים:  יציאת  לאזכור  בסמוך 
לִי  ּובַּבְֵהָמה  ּבָָאדָם  יְִׂשרֵָאל  ּבִבְנֵי  רֶֶחם  ּכָל  ּפֶטֶר 
ַהּזֶה  ַהּיֹום  ֶאת  זָכֹור  ָהעָם  ֶאל  מֶׁשה  וַּיֹאֶמר  הּוא. 
יָד  ּבְחֹזֶק  ּכִי  עֲבָדִים  ִמּבֵית  ִמִּמצְרַיִם  יְצָאֶתם  ֲאֶׁשר 
יג,  )שמות  ָחֵמץ"  יֵָאכֵל  וְלֹא  ִמּזֶה  ֶאְתכֶם  ה'  הֹוצִיא 
ּבִַּמּדָה  ּבִַּמְׁשּפָט  "עָוֶל  לעשות  האיסור  אף  ב-ג(; 
ּובְַּמׂשּורָה" מנומק בכך שה' הוציא אותנו  ּבִַּמְׁשקָל 
ֵאיפַת צֶדֶק  מארץ מצרים: "מֹאזְנֵי צֶדֶק ַאבְנֵי צֶדֶק 
וְִהין צֶדֶק יְִהיֶה לָכֶם ֲאנִי ה' ֱאלֵֹהיכֶם ֲאֶׁשר הֹוצֵאִתי 

ֶאְתכֶם ֵמֶארֶץ ִמצְרָיִם" )ויק' יט, לה-לו(.

מצרים  יציאת  את  לזכור  התמידי  החיוב  וכמובן, 
קריאת  של  השלישית  בפרשה  ביום,  פעמיים 
שמע שחרית וערבית: "וְָהיָה לָכֶם לְצִיצִת ּורְִאיֶתם 
וְלֹא  וַעֲִׂשיֶתם אָֹתם  ה'  ִמצְֹות  ּכָל  ֶאת  ּוזְכַרְֶּתם  אֹתֹו 
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  עֵינֵיכֶם  וְַאֲחרֵי  לְבַבְכֶם  ַאֲחרֵי  ָתתּורּו 
זֹנִים ַאֲחרֵיֶהם. לְַמעַן ִּתזְּכְרּו וַעֲִׂשיֶתם ֶאת ּכָל ִמצְֹוָתי 
ֲאֶׁשר  ֱאלֵֹהיכֶם  ה'  ֲאנִי  לֵאלֵֹהיכֶם.  קְדִׁשים  וְִהיִיֶתם 
הֹוצֵאִתי ֶאְתכֶם ֵמֶארֶץ ִמצְרַיִם לְִהיֹות לָכֶם לֵאלִֹהים 
ֲאנִי ה' ֱאלֵֹהיכֶם" )במד' טו, לט-מא(. הרמב"ם בספר 
ה"ג(  פ"א,  שמע,  קרית  )הלכות  תורה"  "משנה 
שאין  פי  על  "אף  אותה:  ומסביר  זו  חובה  מדגיש 
בלילה,  אותה  קוראין  בלילה,  נוהגת  ציצית  מצות 
מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים. ומצוה להזכיר 
'למען תזכור  וביום, שנאמר  בלילה  יציאת מצרים 
)דבר'  חייך'  ימי  כל  מצריים  יום צאתך מארץ  את 

טז,ג(.

הפסוקים  בכל  זה  במאמר  לדון  בכוונתי  אין 
והדוגמאות שהובאו לעיל, או ברבים אחרים שלא 
בשאלה  רק  בקצרה  לדון  מבקש  אני  כאן.  הובאו 
מאמצים  להשקיע  חייבים  אנחנו  למה  הבסיסית: 

רבים כל כך כדי לזכור את יציאת מצרים?

במהלך  זו  לשאלה  נדרש   )1204-1138( הרמב"ם 
במצוות  עוסק  הוא  כאשר  המצוות,  בטעמי  דיונו 
"מקרא ביכורים" )דברים כו, ג-י(. הרמב"ם מסביר, 
האדם  את  להביא  היא  זו  מצווה  של  שתכליתה 
כתפיו,  על  הסל  את  נוטל  אשר  הוא  "כי  לענווה, 
כדי  מעניק,  שהאל  ובטּוב  בחסד  הודאה  בזה  יש 
את  שיזכיר  הוא  ה'  מעבודת  שחלק  יֵדע  שהאדם 
מצבי מצוקתו בשעה שירווח לו". ומוסיף הרמב"ם 

ומסביר: 

״מטרה זאת מודגשת הרבה בתורה: 'וזכרת כי עבד 
היית בארץ מצרים' )דבר' ה, טו(, מפני שחוששים מן 
התכונות המפורסמות אצל כל מי שחונך ברווחה, 

הדעות  והזנחת  הדעת  זחיחות  היוהרה,  כלומר, 
הנכונות: 'פן תאכל ושֹבעת... ורָם לבבך ושכחת את 
ה' אלהיך המוציאך מארץ מצרים... ואמרת בלבבך: 
כֹחי ועֹצם ידי עשֹה לי את החיִל הזה' )שם, ח, יב-

יז(... 

אתה גם יודע, שהתורה מדגישה שיש לזכור תמיד 
'למען תזכֹר את  את המכות שניחתו על המצרים: 
ג(... וכן ראוי, כי  יום צאתך כל ימי חייך' )דבר' טז, 
ואת הׂשכר  אלה סיפורים המאמתים את הנבואה 
אחד  את  לזכור  הגורמת  מצווָה  כל  לכן  והעונש. 
הנסים, או להנציח אמונה זאת - תועלתה ידועה״ 

)מו"נ ג, לט(.  

המשותף  טעמן  את  הרמב"ם  מסביר  דומה  באופן 
של מצוות חג המצות וחג הסוכות: 

״שני חגים אלה גם יחד, כלומר, סֻּכֹות ּופֶַסח, נותנים 
דעה ומידה. הדעה בפסח היא זֵכר אותות מצרים 
הנצחת  היא  בסֻּכֹות  והדעה  לדורות,  והנצחתם 
אותות ַהִמּדְּבָר לדורות. המידה היא שיזכור האדם 
כדי שתגדל  בימי הרווחה,  ימי המצוקה  תמיד את 
תודתו לאל ותוׂשגנה לו ענווה והכנעה״ )שם, שם, 

מג(.

נועדה  מצרים  יציאת  זכירת  אחרות,  במילים 
כאשר  וזאת  הענווה,  מידת  את  לאדם  להקנות 
יזכור את מצבו הקשה בתקופת השעבוד במצרים 
לנו  הניסים שעשה  ואת  במדבר  הנדודים  ובמהלך 
ה', עד שזכינו להגיע אל המנוחה ואל הנחלה. כמו 
כן, זכירת יציאת מצרים מחזקת אצלנו את האמונה 

בנבואה ובשכר ועונש. 

)סוף המאה  "החינוך"  ספר  בעל  נוקט  שונה  גישה 
"לספר  כ"א, שעניינה:  ה-13(. בהסבירו את מצווה 

ביציאת מצרים בליל פסח", הוא כותב:

ואין  הפסח.  בקרבן  שכתוב  מה  זו  מצוה  ״משרשי 
זה, מצות  על  רבות  לנו מצות  באו  מן התימה אם 
ועמוד  גדול  יסוד  הוא  כי  תעשה,  לא  ומצות  עשה 
אומרים  אנו  כן  ועל  ובאמונתנו.  בתורתנו  חזק 
'זכר ליציאת מצרים',  לעולם בברכותנו ובתפלותנו 
לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם, וכי 
יש אלוה קדמון חפץ ויכול, פועל כל הנמצאות הוא 
הזמנים,  מן  זמן  בכל  שיחפוץ  כפי  לשנותם  ובידו 
כמו שעשה במצרים, ששינה טבעי העולם בשבילנו 
ועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצומים. הלא 
זה משתק כל כופר בחידוש העולם ומקיים האמונה 
ויכֹלתו בכללים  וכי השגחתו  יתברך,  בידיעת השם 

ובפרטים כולם״.

יציאת מצרים נועדה - לשיטתו -  לסתור ולהכחיש 
האמונה  את  לחזק  העולם",  בחידוש  כופר  "כל 
על  משגיח  שהוא  ולהדגיש  יתברך,  השם  בידיעת 

הכול, "בכללים ובפרטים כולם".
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חשיבותה של יציאת מצרים וזכירתה בהיותן 
מצרים  ביציאת  העתידה.  לגאולה  הוכחה 
אולם  בלבד,  דברים  שני  הקב"ה  לנו  הבטיח 

בפועל הוא עשה לנו ניסים ונפלאות רבים. 

דעה שונה לחלוטין מבטא רב סעדיה גאון )-882
942(. בספרו הפילוסופי הגדול, "הנבחר באמונות 
מקדיש  הוא  בערבית-יהודית,  שנכתב  ובדעות", 
את  ומוכיח  העתידה,  הגאולה  לנושא  שלם  פרק 
מצוי  הנימוקים שהוא מביא  בין שלל  הכרחיותה. 

הנימוק הבא: 

מכמה  הכרחית  היא  הרי  הישועה  עיקר  ״אבל 
האלו  הייעודים  את  מקישים  שאנו  ומהם  פנים... 
לא  אשר  במצרים,  היינו  כאשר  הראשון  לייעודו 
הבטיח לנו אלא שני דברים: שידון לנו מעושקינו 
ושיתן לנו ממון רב, והוא אומרו: 'וגם את הגוי אשר 
יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' )בר' טו, 

יד(. 

וכבר ראו עינינו את אשר עשה לנו קריעת הים והמן 
והשליו ומעמד הר סיני וחזרת השמש )יהוש' י, יג( 
וכל הדומה לכך. כל שכן כאשר הבטיחנו בדברים 
גדולים ונרחבים מן הטוב והאושר והרוממות והעוז 
והכבוד, אשר עשאם פי כמה ממה שאירע לנו מן 
משנה  בשתכם  'תחת  כאומרו:  והעינוי,  הכניעה 

וכלמה ירנו חלקם לכן' )ישע' מא, ז(...

ובהיקש למה שעבר,  כי על הניסיונות הללו  נמצא 
ממה  למעלה  כפלים  כפל  לנו  לעשות  עתיד 
ולסכמו,  בקלות  למנותו  נוכל  שהבטיחנו, מה שלא 

כמו שאמר: 'והטיבך והרבך מאבותיך' )דבר' ג, ה(. 

ומן הטעם הזה חוזר הוא ומזכיר לנו יציאת מצרים 
במקומות הרבה בתורה, כדי להזכירנו מה שראינו, 
ואם נשאר איזה דבר ממה שהבטיחנו בו בתשועת 
מצרים שלא אומרו בפירוש בישועה הזו, הרי כבר 
נכלל בכלל אומרו: 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 
נפלאות'״ )מיכה ז, טו( )אמו"ד, ]מהדורת הרב יוסף 

קאפח[, עמ' רלח-רלט(.

כן,  אם  הן,  וזכירתה  מצרים  יציאת  של  חשיבותה 
מצרים  ביציאת  העתידה.  לגאולה  הוכחה  בהיותן 
הבטיח לנו הקב"ה - וקיים - שני דברים בלבד: "וגם 
את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש 
ונפלאות  ניסים  לנו  הוא עשה  בפועל  אולם  גדול". 
נדודינו  ובמהלך  ממצרים  היציאה  במהלך  רבים 

במדבר במשך ארבעים שנה.

ביחס לגאולה העתידה הקב"ה הבטיח לו הבטחות 
רבות, ומכיוון שהוא הוכיח שהוא קיים את הבטחתו 
בגאולה הראשונה, סמוכים ובטוחים אנו, שגם את 
הבטחתו בדבר הגאולה העתידה הוא עתיד לקיים 

במלואה.

יר
הכ

 ל
ש

ה י
גפ

 מ
ר,

קי
 ה

על
ש

ה 
רא

 מ
ה,

רא
 מ

   
 3

1



כוחות הנפש, עיון באמונות 
ודעות במאמר העשירי לרס"ג 

כל אדם שוקל בשכלו בימי חייו את מידת ההשקעה  
בשלשה עשר עניינים אותם מונה רס"ג , ביניהם האכילה 

והשתיה, המשגל, קבוץ הממון,  הילדים, הנקמה והמנוחה. 
קל וחומר בתקופה משברית זו, ראוי שנשקול את 

בחירותינו ומעשינו ונשתמש בכח ההבחנה כדי להבין מה 
השתנה בחיינו, באילו מן העניינים עלינו להשקיע ומאילו 

להמנע
ד"ר מירב נדלר-עקירב  המחלקה לערבית 

והתאוות  הפנימיים  היצרים  שמא  להזהר  עלינו 
האישיות שלנו, אשר לרוב אנו שולטים בהם, יגברו 

חלילה הם עלינו. 

החודשים  וכן  התש"פ  אדר-ניסן 
שאחריהם, שיבואו עלינו לטובה, מפגישים 
נפשיים  פשוטים,  לא  אתגרים  עם  אותנו 
הישרדותיים.  אתגרים  אף  חלקם  כאחד,  ופיזיים 
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3 ראויה.  מטרתו  ואם  שלום  ואחריתו  ראשיתו  אם 
וכך, אם מבחין האדם באמצעות כח ההבחנה כי 
יש בעניין שמץ של רוע או שקר, נוטש אותו. זהו, 
מסביר רס"ג, תיאורו של האדם בעל המוסר, אשר 

משליט את כח ההבחנה על תאוותיו וכעסיו.

וכח  החכמה  של  חשיבותם  מהי  רס"ג  מסביר  כך 
ההבחנה: "והעיקר בכל הענין הזה שהאדם ישלוט 
לכל  כי  ושנאותיו,  אהבותיו  על  וימשול  במידותיו, 
אחת מהן מקום שראוי להשתמש בה שם, וכאשר 
יראה את המקום שראוי בו השימוש בכך, ישחרר 
הדבר.  אותו  שישלים  עד  הראוי  בשיעור  ממנה 
כאשר יראה המקום שבו צריך לעצור אותה המידה, 
וכל  המאורע,  אותו  ממנו  יעבר  אשר  עד  יעצרנה 
זה בהבחנה ויכולת להרפות מתי שירצה ולהחזיק 

מתי שירצה."

מיד בתום המאמר העשירי מופיע "ספר הפרישות 
השלמה". בפסקה האחרונה של המאמר העשירי, 
עשר  שלשה  רס"ג  מונה  זה,  ספר  לפתיחת  קודם 
האכילה,  הפרישות,  האדם:   עוסק  בהם  עניינים 
הילדים,  הממון,  קבוץ  החשק,  המשגל,  השתיה, 
הישוב, החיים, השררה, הנקמה, החכמה, העבודה 

והמנוחה.

כל אדם ואדם באופן טבעי עוסק בחייו בכל אחד 
משלושה עשר העניינים הללו, ושוקל בשכלו באילו 
על אחת  פחות.  ובאילו  יותר  ישקיע  העניינים  מן 
כמה וכמה, בתקופה לא פשוטה זו, ראוי שנשקול 
בכח  ונשתמש  ומעשינו  בחירותינו  את  היטב 
עוד  בחיינו, מה  להבין מה השתנה  כדי  ההבחנה 
עלול להשתנות, באילו מן העניינים עלינו להשקיע 

יותר ובאילו מהם כדאי שנצמצם את מרצנו.

וראש  בבל  מגאוני   ,)942-882( גאון  סעדיה  רב 
"אמונות  בספרו  עוסק  שבבגדד,  סורא  ישיבת 
ודעות" בכוחות הנפש. רס"ג קובע במאמר העשירי, 
בעולם  האדם  שיעשה  ראוי  שיותר  "במה  העוסק 
ועל האדם לשלוט  כוחות  לנפש שלושה  כי  הזה", 

בהם. 

 - קוה̈ אלשהוה̈   – כח התאווה  הוא  הכח האחד 
המתואר כהשתוקקות של האדם לאוכל, לשתייה, 
למלבוש ולקשרים אישיים. דהיינו זהו יצר החיות 
והבהמתית  סיפוק התאווה הבסיסית  של האדם, 
תחומים:  בארבעה  ביטוי  לידי  שבאה  שלו  ביותר 
אכילה, שתיה, דאגה לגוף וסיפוק היצר. הכח השני 
של הנפש הוא כח הכעס – קוה̈ אלגצ̇ב - המביא 
את האדם לידי התגרות, התרברבות, קנאה, נקמה 

ועזות.

חייו,  את  לחיות  כיצד  בחירה  זכות  אדם  לכל 
מחיי  דוגמאות  מציג  רס"ג  השלכות.  ולבחירותיו 
של  בסופו  בהרים,  לטייל  שבוחר  אדם  היום-יום: 
באכילה  שמרבה  מי  בבדידות;  עצמו  ימצא  עניין 
לרדוף  שבוחר  מי  ברע;  שיחוש  סופו   - ובשתיה 
ממון - סופו שיתירו ליורשיו לאחר שילך לעולמו; 
בו.   יתנקם  שהדבר  סופו   - בנקמנות  שבוחר  ומי 
האדם  ושליליות  קיצוניות  מבחירות  להמנע  כדי 
ולשלוט  בחכמה  להשתמש  ביצריו,  לשלוט  צריך 

באהבותיו ובשנאותיו. 

והנעלה  השלישי  הכח  באמצעות  נעשה  הדבר 
שהוא כח ההבחנה- קוה̈ אלתמייז- השופט בצדק 
להבחין  היכולת  זוהי  האחרים.  הכוחות  שני  בין 
מתי צריך למתן כל אחד משני הכוחות האחרים על 
סוגיהם השונים. ברגע שמתעורר חלק מאפיין של 
אחד משני הכוחות הראשוניים, כח ההבחנה בודק 
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ספרות עברית, ישראלית 
ויהודית והיחסים הנטווים 

ביניהן דרך תרגום
בין הספרות היהודית, לעברית ולישראלית מתקיימים חפיפה 

חלקית ויחסים הדוקים, שבכינונם יש מקום חשוב לתרגום. 
מושג המערכת מאפשר לנו לבחון את הקשרים הללו

פרופ' רחל ויסברוד  המחלקה לתרגום וחקר התרגום

הלשון והתרבות העברית הן לשונה ותרבותה של 
אף  אומה,  אינו  היהודי  זאת, העם  לעומת  אומה. 
שחלק מבני האומה העברית קשורים אליו בקשרי 
חלק מארץ  רק  היא  ישראל  וארץ  ומשפחה;   דת 

הפרת, שהיא-היא ארצה של האומה העברית. 

רטוש ייצג אידיאולוגיה שכונתה לימים "כנענית". 
בימינו  גם  נעשה  לה,  בניגוד  ואף  בה,  תלות  בלא 
"הגניוס  למשל,  לעיל;  המונחים  בכל  שימוש 
הישראלית".  ההייטק  "אומת  לעומת  היהודי" 
בשדה הספרות, שבו מתמקד הדיון הנוכחי, וכפי 
במרשתת,  אקראית  בגלישה  להיווכח  שאפשר 

עד  השאלה,  ושוב  שוב  עולה  אלה  בימים 
כמה אנו חלק מישות אנושית גדולה יותר, 
אנשים  בין  גבולות  של  משמעותם  ומה 
יורק  ניו  יהודי  למשל, מצוקתם של  וארצות. האם, 
נושאת עבורנו, בישראל, משמעות שונה ממצוקתם 
של אנשים באשר הם? מהי הקבוצה שאנו תופסים 
ארץ,  של  מקומם  מה  ממנה?  כחלק  עצמנו  את 
על  הפרספקטיבות  אחת  מלכד?  כגורם  ושפה  דת 
יונתן  וההוגה  המשורר  של  ביקורתו  היא  הנושא 
רטוש )1981-1908( על השימוש המבלבל והמטעה, 
לדעתו, במונחים "עברי", "ישראלי" ו"יהודי". לשיטתו, 



"ספרות  בצירופים  תכופות  להיתקל  אפשר 
יהודית",  וכן "ספרות  ישראלית"  עברית", "ספרות 
או "ספרות עם ישראל". השימוש בכל אחד מהם 
אידיאולוגית  גישה  במובלע  או  במפורש  משקף 
אחרת. ועם זאת, בניגוד לאג'נדה הכנענית שחתרה 
בין  מתקיימים  והלא-עברי,  העברי  בין  להפרדה 
הדוקים,  ויחסים  חלקית  חפיפה  אלה  ספרויות 

שבכינונם יש מקום חשוב לתרגום.

לעמוד  המבקש  כאן,  מוצגת  שתמציתו  המחקר 
המערכת,  מושג  על  מתבסס  אלה,  יחסים  על 
איתמר  התרבות  חוקר  ידי  על  בייחוד  שפותח 
אבן-זהר. לשיטתו, המערכת היא רשת זיקות בין 
המציאות  על  "מוטלת"  הרשת  בתרבות.  תופעות 
הצדקה  יש  מראש.  נתונה  ואינה  החוקר,  ידי  על 
נתונה  בתרבות  ספרותית  במערכת  למשל,  לדון, 
ובזמן נתון על בסיס זיקות בין תופעות מוחשיות 
)סופרים, בתי הוצאה לאור וכד'( ומופשטות )כגון 

דגמים ספרותיים( שהחוקר מזהה. 

גם  העברית  בשפה  ספרות  נכתבת  כיום 
בארצות אחרות. מאידך,  בעשורים האחרונים, 
כור  של  האידיאולוגיה  להיחלשות  במקביל 
גוברת  בלגיטימציה  להבחין  אפשר  ההיתוך, 
זולת  בשפות  בישראל  הנכתבת  ספרות  של 

העברית. 

קשורה  אינה  עברית  ספרות  היסטורית,  מבחינה 
לארץ מסוימת. כפי שהראתה החוקרת זהר שביט, 
עבר  העשרים  המאה  של  העשרים  בשנות  רק 
כיום  וגם  ישראל,  לארץ  העברית  הספרות  מרכז 
אחרות,  בארצות  העברית  בשפה  ספרות  נכתבת 
בייחוד בארצות-הברית. עם זאת, בישראל עברית 
בה  לכתוב  בחרו  וסופרים  השלטת,  השפה  היא 
תיאורה  כאחת.  ופרקטיות  אידיאולוגיות  מסיבות 
זו הנכתבת  בימינו, לפחות  של הספרות העברית 
בארץ, כמערכת, מתבקש, מכיוון שניתן לזהות רשת 
צפופה שמרכיביה הם סופרים ומו"לים, כתבי-עת, 
פרסים ספרותיים, מחלקות באוניברסיטאות ועוד. 
אגודת הסופרים העברים היא ביטוי בולט לקיומן 
של זיקות בין סופרים ששפתם היא עברית. במחקר 
מעמיק אפשר להבחין בקשרים ברמות מופשטות 
יותר, כגון דחיקתם של דגמים ספרותיים מסוימים 
המרכז.  את  בהדרגה  שתפסו  אחרים,  לטובת 
למטרה  לו  שם  עברית  ספרות  לתרגום  המכון 
לשפות  תרגומה  ידי  על  זו  ספרות  ולהפיץ  לקדם 

העולם השונות.  

ועם זאת, בישראל נכתבת ספרות בשפות נוספות, 
האחרונים,  בעשורים  ועוד.  רוסית  ערבית,  בהן 
במקביל להיחלשות האידיאולוגיה של כור ההיתוך, 
הגדולים מברה"מ  גלי העלייה  של  כתוצאה  ואולי 

של  גוברת  בלגיטימציה  להבחין  אפשר  לשעבר, 
ביטוי  העברית.   זולת  בשפות  הנכתבת  ספרות 
של  הכללי  האיגוד  של  ייסודו  הוא  לכך  מובהק 
ללא  ישראלים  סופרים  המייצג  בישראל,  סופרים 
לדבר  אפשר  לכן  כותבים.  הם  שבה  בשפה  תלות 
ולו בהיסוס על מערכת ספרות ישראלית. החפיפה 
החלקית והקשרים בינה לבין הרשת שכונתה כאן 
רבה  במידה  תלויים  העברית  הספרות  מערכת 
דווקא  לאו  כי  אם  בולטות  דוגמאות  בתרגומים. 
ואידה  בערבית(  )שכתב  חביבי  אמיל  הן  רווחות 
לחלק  הפכו  שניהם  בפולנית(.  )שכתבה  פינק 
ממערכת הספרות העברית, ואף לדמויות מרכזיות 

בה, הודות לתרגום יצירותיהם לעברית.

ומה באשר לספרות יהודית? האם ניתן לזהות בה 
או  בשפה  קשורה  שאינה  אף  מערכתיים,  יחסים 
כאל  אליה  להתייחס  במקום מסוימים? האפשרות 
ספרותיים,  דגמים  מוסדות,  על  נשענת  מערכת 
ויחסים ייחודיים עם הספרות העברית. ביטוי מוסדי 
לראייתה כישות בפני עצמה היא המחלקה לספרות 
החוקר  לפי  בר-אילן.  באוניברסיטת  ישראל  עם 
בעיסוק  מתאפיינת  יהודית  ספרות  שקד,  גרשון 
בתמות כגון גלות, עקירה וגירוש, שניתן למצוא אף 
כמו  אוניברסליים  בנושאים  שעסקו  סופרים  אצל 
הכותבים  ישראלים,  סופרים  אצל  וכמובן  קפקא, 
על  לעמוד  יש  ושוב  אחרות.  ובשפות  בעברית 
הספרויות  בין  קשרים  בכינון  התרגום  של  מקומו 
יחסים  מתקיימים  כשלעצמה,  מהן,  אחת  שבכל 
מיטב  את  לכנס  ביקש  ביאליק  כבר  מערכתיים. 
ואף  לעברית,  תרגומן  ידי  על  היהודי  העם  יצירות 
בימינו יש בין שלל התרגומים לעברית מקום בולט 
דווקא על  יהודית, המובחנת לאו  לתרגומי ספרות 
העניין שהם  פי  על  אלא  הכותבים  של  מוצאם  פי 

מגלים בעבר ובהווה של העם היהודי. 

לסיכום, ניתן לראות בספרות העברית, הישראלית 
המציאות,  על  המוטלות  "רשתות"  מעין  והיהודית 
יחסים  ולזהות  החוקר,  של  לאינטרסים  בהתאם 
מהן  אחת  לא  אף  וביניהן.  בתוכן  מערכתיים 
את  לבסס  מסייע  ותרגום  מהאחרות,  מנותקת 
של  ההתחלה  לנקודת  נחזור  אם  ביניהן.  הקשרים 
ניווכח  ונתבונן אל מעבר לשדה הספרות,  דיון זה, 
לדעת  שהתרגום ממלא תפקיד משמעותי לא רק 
ביצירת קשר בין ספרויות, אלא גם ביצירת תרבות 
נסגרים  גיאוגרפיים  גבולות  אומנם  שבה  גלובלית, 
ותרבות  לאום  גבולות של שפה,  אך  אלו –  בימים 
נחצים ללא הרף במטרה לקדם סיוע הדדי ושיתוף 

פעולה חובק-עולם מול אתגרים משותפים.
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הנגיף והיטלר: ממים 
הומוריסטיים בתקופת משבר

לממים אינטרנטיים פונקציה חברתית הנעה בין בידור קליל 
לבין ביקורת ומחאה פוליטית. במקרה שבו נעשה שימוש 

בפסאודו-תרגום, מטרתן של הכתוביות להדגיש דווקא את 
השוני בין הסצנה המקורית לתרגום

ד״ר גליה הירש  המחלקה לתרגום וחקר התרגום

״פסואדו- כלומר,  במקור:  הגרמנית  של  תרגום 
של  תרגומו  הוא  כאילו  שנכתב  טקסט   – תרגום״ 
או  כזה  מקור  אין  למעשה  אך  זרה,  בשפה  מקור 
יחסי תרגום הגלויים לקורא )Toury, 1995(. במקרה 
זה, הכתוביות מתחזות לתרגום מטעמים פרודיים, 
ולכן מטרתן להדגיש דווקא את השוני בין הסצנה 

המקורית לתרגום. 

״היטלר מתעצבן״ ההבדל הוא בראש  בממים של 
ובראשונה בחירת הנושאים. בעוד הסרט המקורי 
ומלחמת  השואה  משקל,  כבד  באירוע  עוסק 
מתארות  הפסאודו-כתוביות  השנייה,  העולם 
לרוב נושאים טריוויאליים הרלבנטיים לחיי היום-

יום של הגולשים, ולעתים קרובות מדובר בתמות 

תרבות  יחידות  הם  אינטרנטיים  ממים 
מעבירים,  פרטיים  שגולשים  פופולרית 
חוויה  יוצרים  וכך  משנים,  או  מחקים 
תרבותית משותפת )שיפמן 2013(. למם האינטרנטי 
מופעים שונים – סרטון, מוסיקה, תמונה או טקסט 
לבין  קליל  בידור  בין  הנעה  חברתית  ופונקציה   –

ביקורת ומחאה פוליטית. 

ב"יו-טיוב"  ביותר  המפורסמים  הממים  אחד 
מ-2007 בשפות ובגרסות שונות הוא סצנה מתוך 
אוליבר  של   )Der Untergang( ״הנפילה״  סרט 
הירשביגל, המתארת כיצד היטלר משתלח בסובביו 
כשהוא מבין שהמערכה אבודה. לסצנה זו הוסיפו 
כביכול  שהן  שונות,  בשפות  כתוביות  הגולשים 



אביב,  בתל  חנייה  חיפוש  כגון:  ביותר,  לוקליות 
שעות ארוחת הבוקר ב"מקדונלד'ס" ומשחקי הגמר 
לנושא  במקביל  האלה  התכנים  הצבת  בכדורגל. 
שזה  כיוון  להומור,  הגורם  פער  יוצרת  המקורי 
מרכיבים  שני  בין  השוואה  או  איחוד  על  מתבסס 
שאינם מתאימים, דבר הנקרא בספרות המחקרית 
״אי-הלימה״. כך שהומור נובע מקיומן של ציפיות 
כלשהי,  אי-הלימה  בשל  מהפרתן  ואז  מסוימות, 
 Attardo,( לאי-ההלימה  פתרון  ממציאת  ולבסוף 

.)1997

ההומוריסטי  הפער  מתבסס  רבים  במקרים 
לרוחני  והגס  הגשמי  הארצי,  בין  הניגוד  על 
מוזכרים  קורונה״  חוטף  ב״היטלר  ולנעלה. 
השטויות  זה  ״מה  בשאלה  גשמיים  צרכים 
האלה, בידוד לכל מי שעצר להשתין בארומה 

לשתי שניות?״

ומשתכפל,  מוסיף  מתעצבן״  ״היטלר  המם 
ובעקבות משבר הבריאות הנוכחי נוספו לאחרונה 
קורונה״  חוטף  ״היטלר  חדשים:  סרטונים  שני 
ניתן למצוא  ו״היטלר מעודכן על הקורונה״. האם 
של  לבונקר  שלהם  התכנים  בין  הומוריסטי  פער 
את  מתארים  הסרטונים  אמנם  שברקע?  היטלר 
ההתמודדות של הישראלים עם המגפה, כך שלא 
ניתן לומר כי מדובר בנושא טריוויאלי, אולם בשני 
היומיומיים,  ההיבטים  על  דגש  מושם  הסרטונים 
התמודדות.  אותה  של  והמקומיים  הקטנים 
ב״היטלר חוטף קורונה״ הפיהרר מלין על כך שעליו 
בקפה  בחולה  שנתקל  משום  רק  לבידוד  להיכנס 
״ארומה״, ורוב הביקורת שלו בכלל מופנית לרשת 

בתי הקפה: ״איך הם יחטאו עכשיו את כל מכונות 
הקפה? גם ככה למקיאטו של ארומה יש טעם של 
חומר ניקוי״. ב״היטלר מעודכן על הקורונה״ מועלים 
עניינים ושמות מקומיים מאוד, ובהם: סופרמרקט 
הבריאות  משרד  מנכ״ל  השקמה״,  שיווק  לוי  ״רמי 
משה בר סימן טוב, הדיירים בתכנית ״האח הגדול״ 

ועוד.

על  ההומוריסטי  הפער  מתבסס  רבים  במקרים 
ולנעלה.  לרוחני  והגס  הגשמי  הארצי,  בין  הניגוד 
מאורע  כ"כל  הקומי  את  הגדיר  בשעתו  ברגסון 
האדם  של  גשמיותו  אל  לבנו  תשומת  את  שיפנה 
 ,1981 )ברגסון,  ברוחניותו"  עוסקים  שאנו  בשעה 
בסרטונים:  גם  למצוא  אפשר  כזה  הומור   .)36
גשמיים  צרכים  מוזכרים  קורונה״  חוטף  ב״היטלר 
מי  לכל  בידוד  האלה,  השטויות  זה  ״מה  בשאלה 
וב״היטלר  שניות?״;  לשתי  בארומה  להשתין  שעצר 
מפורשת  התייחסות  ישנה  הקורונה״  על  מעודכן 
לאי-הלימה בין הציפייה לקץ מפואר יותר לאנושות 
– ״ומילא אסטרואיד משמיד את האנושות וחייזרים 
משתלטים על הכדור״ – למציאות העלובה – ״אבל 
למות מאפצ׳י ולנצל על זה את כל ימי המחלה שלי!״

אם כן, ניתן לראות כי גם בממים החדשים אפשר 
למצוא את הפרת הציפיות והאי-הלימה המאפיינים 
ההומוריסטית  הפונקציה  אולם  ההומור.  את 
את  מאפשרת  אלא  מבטלת  אינה  הסרטונים  של 
החברתית  האמירה  בהם.   הגלומה  הביקורת 
מתחדדת אף יותר במעבר לטון רציני בסוף הסרטון 
"ואתם תוהים לעצמכם איפה אלוהים היה  השני: 
בשואה, אתם צריכים לשאול איפה אלוהים היום, 

כולנו סבונים."
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בין הגלובלי והלוקאלי 
בעיתות מגפה ואחריה 

תרגום כמושג מפתח בעידן 
הגלובליזציה

חשיבותו של התרגום נובעת לא רק מכך שהוא היבט מרכזי 
כל כך בתהליכי הגלובליזציה, אלא גם משום שהוא חושף את 

המתח שהגלובליזציה יוצרת בין הגלובלי והלוקאלי ושופך אור 
על מאפייניה התרבותיים והאידאולוגיים

ד"ר עמרי אשר  המחלקה לתרגום וחקר התרגום

התקדים  חסרת  הגלובלית  התנועה  האחרונות. 
של אנשים, סחורות, ידע ותוצרי תרבות, שניזונה 
בספרה  הטכנולוגיות  מההתפתחויות  רבות 
הדיגיטלית בעשורים האחרונים, נתקלת זה כמה 
ולאומנות,  בדלנות  של  פוליטיות  במגמות  שנים 
ולסחר  לייצור  ותאגידים  מדינות  של  ובנסיגתם 
בתוך גבולות גיאוגרפיים מצומצמים יותר. חוקרים 
נגד  כתגובת  הללו  המגמות  את  תופסים  אחדים 
בעוצמתה  מסוימת  וכהיחלשות  לגלובליזציה 

ההיסטורית.

נדמה שמאפיינים מורכבים אלה של הגלובליזציה 
בתחילת המאה העשרים-ואחת התחדדו בחודשים 
מתמודדת  זו  בתקופה  אחד,  מצד  האחרונים. 
בתוך  רק  כמעט  הקורונה  אתגרי  עם  מדינה  כל 
גבולותיה שלה, שדות התעופה שוממים והתנועה 
לעיתים  נתונה  העירוניים  הגבולות  בתוך  אפילו 

בימים  עצמם  את  שואלים  רבים  אנשים 
מגפה  שאחרי  החיים  ייראו  איך  אלה: 
ייבדלו  הם  ובמה  גלובלי,  בקנה-מידה 
הגלובלי  טיבה  מעצם  לפניה?  שידענו  מהחיים 
אותנו  שמעסיקות  מהסוגיות  אחדות  המגפה,  של 
חברה  או  מדינה  של  במאפייניה  רק  לא  נוגעות 
מסוימת אלא גם בכיוון שאליו תלך האנושות כולה. 
ככאלה, הן נוגעות למתח האינהרנטי בין הלוקאלי 
בין  המתח  העולם:  תרבויות  בין  במגע  והגלובלי 
בגבולותיהן  המעוגנות  נבדלות  אנושיות  חברות 
חברה  ובין  התרבותיים-לאומיים  הגיאוגרפיים 
הגיאוגרפי-לאומי  הממד  שבה  כללית  אנושית 

נעשה משני.

החריפו,  הקורונה  מגפת  בצל  הספורים  החודשים 
שהחל  המתח  את  זמני,  לשיא  הביאו  ואולי 
בשנים  הגלובליזציה  תהליכי  את  ממילא  לאפיין 



במגבלות קשות; מצד שני, התנועה הגלובלית של 
מעולם  וחדשותית  ציבורית  מדעית,  אינפורמציה 
יותר  ומשמעותית  יותר  אינטנסיבית  היתה  לא 

בהשלכותיה.

על  בדיונים  נשכח  שלפעמים  מרכזי  גורם 
לזכור  חשוב  ואולם  התרגום.  הוא  הגלובליזציה 
והדימויים  הידע  ותנועת  הגלובליזציה,  שתהליכי 
הדוקה  בצורה  בתרגום  תלויים  להם,  הנלווית 
ותוצרי  סחורות  ויותר  יותר  שבו  בעולם  ביותר. 
יעד הנמצא מחוץ לגבולות  תרבות מגיעים לקהל 
תנאי  הוא  התרגום  נוצרו,  שבה  והשפה  המדינה 
הכרחי בהנגשתם לקהל יעד חדש זה; כבר עיצוב 
הסחורות והיצירות בשדה הלוקאלי נעשה לעיתים 
לשווקים  והפצתן  העתידי  תרגומן  על  במחשבה 
אחרים. חרף התבססותה של האנגלית כלינגואה 
וחברות  תרבויות  מדינות,  זמננו,  של  פראנקה 
נשענות על תרגום לשפות שונות, והן עושות זאת 
בהיקף שלא נראה כמותו בהיסטוריה. שוק התרגום 
והלוקליזציה צמח במאות אחוזים בעשרים השנים 
וביצירה  במסחר  היבט  כמעט  ואין  האחרונות, 
התרגום  תהליכי  ממנו.  הושפע  שלא  התרבותית 
לנו  שקופים  קרובות  כה  שלעיתים  והלוקליזציה, 
הם  מאליהם,  כמובנים  אליהם  מתייחסים  ואנו 

אחד המאפיינים המגדירים של תקופתנו.

בעולם שבו יותר ויותר סחורות ותוצרי תרבות 
לגבולות  מחוץ  הנמצא  יעד  לקהל  מגיעים 
הוא  התרגום  נוצרו,  שבה  והשפה  המדינה 

תנאי הכרחי בהנגשתם לקהל יעד חדש זה.

שהוא  מכך  רק  לא  נובעת  התרגום  של  חשיבותו 
היבט מרכזי כל כך בגלובליזציה, אלא גם מכך שהוא 
המתח  את  מובהקת  בצורה  המגלמת  פרקטיקה 
והלוקאלי, שבו  בין הגלובלי  יוצרת  שהגלובליזציה 
פתחנו את הדברים. התרגום כולל גם את יציאתה 
ותרבותה  שפתה  מגבולות  יצירה  או  סחורה  של 
המקורית, וגם את השתלבותה בשפת יעד ותרבות 
יעד כלשהן. בין אם מדובר בתרגום של אפליקציה 
מניפסט  בטלוויזיה, של  עילית  יצירה  של  בטלפון, 
אידיאולוגי בעד הגלובליזציה או נגדה, של מתכונים 
ראש  של  נאום  של  או  רחוקה  מארץ  "אותנטיים" 
בין אם מדובר בתרגום של טקסט או של  מדינה, 
של  יותר  הרחב  במובן  בתרגום  או  סמיוטי,  שיח 
הסבה תרבותית לצרכים שונים, תמיד הוא מגלם 
והאוניברסלי,  המקומי  בין  מתח  כלשהי  במידה 
והיברידיזציה  הומוגניזציה  בין  והזר,  המוכר  בין 

תרבותית.

של  בהיצמדותו  מוכרע  הזה  המתח  לפעמים 
במקרה  כמו  המקור,  תרבות  למוסכמות  התרגום 
לקהל  מוצגת  אמריקאית  טלוויזיה  סדרת  שבו 

הצופים הישראלי מבלי שכתוביות התרגום יחליפו 
מושגים ורפרנסים שמקורם בתרבות האמריקאית. 
רבה  בהיצמדות  מוכרע  הזה  המתח  לפעמים 
כמו  היעד,  תרבות  למוסכמות  התרגום  של  יותר 
עורקי  בעלת  כחּולה  צרפתית  גבינה  שבו  במקרה 
כדבר  עובש, הנתפסת בתרבות המקור הצרפתית 
במקרר  ולהבשיל  להתבגר  להמשיך  שאמור  "חי" 
כישלון  לאחר  עוברת  שנקנה,  לאחר  שבועות  גם 
מסחרי ראשוני באמריקה תהליך של תרגום מביית 
ביותר  הבשל  במצבה  רק  אותה  לייבא  ומתחילים 
"מת"  כדבר  האמריקאים  בסופרמרקטים  ולהציגה 
שבשום אופן לא יכול להשתנות עוד לאחר הקניה. 
למּוכר,  להיצמד  נוטה  התרבותי  התרגום  לפעמים 
מעובדת  קומית  טלוויזיה  סדרת  שבו  במקרה  כמו 
למוסכמות  בהתאם  המקומית  בהפקה  ומשתנה 
נוטה  התרגום  ולפעמים  היעד.  בשפת  ההומור 
להנכיח את הזר, למשל כאשר משחקי מחשב יפניים 
אלמנטים  להם  המוסיפה  אקזוטיזציה  עוברים 
של  מתרגם  כאשר  או  היעד,  לשוק  בדרכם  יפניים 
שונה  מניע  מתוך   - בוחר  לאנגלית  איטלקי  רומן 
למדי - להשאיר מבנים תחביריים איטלקיים בגוף 
הטקסט המתורגם, חרף המוזרות הלשונית שהדבר 
גורם. לפעמים המגע הבין תרבותי מבטא תהליך של 
הומוגניזציה, כמו במקרה שבו מזללת המבורגרים 
ומביאה  אירופיות  ערים  כובשת  גנרית  אמריקאית 
לסגירתן של מסעדות מקומיות מגוונות. ולפעמים 
יותר, כמו  המגע הבין תרבותי מציע כיוון היברידי 
במקרה שבו אותה רשת מזללות אמריקאית מציעה 
למכירה המבורגר ב"טעם סיני" או בוריטוס ברוטב 
את  מבטא  התרגום  רבות  שפעמים  ומובן  קארי. 
כל הדברים האלה יחד במינונים שונים, המייצגים 
מוטיבציות שונות ואף סותרות. ואולם החשוב בכל 
מופעיו האלה של התרגום הוא, שהאופן שמתבטא 
לשפוך  עשוי  והגלובלי  הלוקאלי  בין  המתח  בו 
והאידיאולוגיים  התרבותיים  מאפייניה  על  אור 
תוצאות  ועל  הגלובליזציה,  של  הנסתרים-לעיתים 

המגע-הבין-תרבותי שהיא מתניעה.

קרונין  מייקל  כמו  תרגום  שחוקרי  שנים  כמה  זה 
מדגימים  ואחרים   ]Littau[ ליטאו  ]Cronin[, קארן 
כאמצעי  לשמש  עשויים  התרגום  תהליכי  כיצד 
של  המגוונים  מופעיה  של  ולניתוח  להבנה  מועיל 
הגלובליזציה. לאן שהחברה האנושית לא תלך בימים 
שאחרי מגפה גלובלית, ולאן שלא תיטה המטוטלת 
בין הלוקאלי והגלובלי, נוכל להניח שהתרגום ימשיך 
להיות כלי מצוין לבחון את השאלות הבוערות הללו. 
בשנים  בגלובליזציה  יחולו  שינויים  אילו  להתנבא 
כצעד  נדמה  הקורונה  מגפת  בעקבות  הקרובות 
פזיז; ואולם לא פזיז כלל להניח שמאפייני התרגום 
לעומקם של  לרדת  נהדרת  פריזמה  להיות  ימשיכו 

אחדים מהשינויים האלה, אם וכאשר יחולו.
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על כתר והשטחת עקומות 
הרטוריקה של הבידוד

החידושים הלשוניים המאפיינים את תקופת מגיפת הקורונה 
"מנרמלים" את השגרה החדשה, בנותנם שם ופנים למציאות 

משתנה. עם זאת, הם משמשים לעיתים כ"מכבסת מילים" 
עבור השלטון, המציג בפני האזרח בצורה עמומה מצבים 

שעימם אין הוא יודע כיצד להתמודד

פרופ' סלביה אדלר ופרופ' גליה ינושבסקי  המחלקה לתרבות צרפת

מסרים  להעביר  הנדרשים  כקיצורים,  או  כקודים 
באופן תמציתי ויעיל. בנוסף, אנו נדרשים להגדיר 
בימים אלה מציאות חדשה שטרם פגשנו בה וגם 
 » Whatsappéro «  – לכך נרתמת השפה. כך, ה
, שהוא הלחם )חיבור( בין מנהג חברתי של שתיה 
בצוותא הקודמת לסעודה )apéritif או בלשון העם 
לממש  לנו  המאפשר  התקשורת  וערוץ   )apéro
 .Whatsappה הוא  וירטואלי,  באופן  המנהג  את 
ה-“clapping”, מונח שאומץ בחום ע"י הצרפתית מן 
האנגלית, והוראתו היא "מחיאות כפיים", שפירושו 
כדי  המרפסות  מן  הנשמעות  היומיות  התרועות 
להודות לצוותי הרפואה על מאמציהם ותרומתם 
לבסוף,  בה.  בחולים  ולטיפול  המגפה  למיגור 
הרבו  המגפה  עידן  שלפני  שבינינו,  ל"קלאברים" 
 Tik Tok-לבלות במועדונים, מציעה אפליקציית ה

סתם  איננה  המגפה  שבהם  בימים 
מגפה  )כלומר,  פנדמיה  אלא  אפידמיה, 
שיח  מומחי  אנו,  נדרשנו  עולם(,  חובקת 
הדעת  את  לתת  צרפת,  לתרבות  במחלקה  ולשון 
של  הידועה  )כממרתו  בשפתינו  נשתנה  מה  על 
השפה(.  גבולות  הם  העולם  גבולות  ויטגנשטיין, 
העולמי  המגפה  משבר  כי  לדעת  נוכחנו  והנה, 
לשונית:  לחדשנות  הזדמנות  מהווה  אותנו  שפקד 
פוסעים  עצמנו  מצאנו  בודדים,  שבועות  תוך 
בנוחות במשעולי ז'רגון הקורונה. מונחים כ"בידוד" 
 distanciation( חברתי"  "בידוד   ,)confinement(
 )rassemblement( "לעומת "התקהלות ) sociale
ו- » gestes barrières « )כלומר, הפעולות הנדרשות 
כדי להציל חיים, כגון רחיצת ידיים וחבישת מסכה( 
הפכו למטבעות לשון רווחות בשפתנו. הללו פועלים 



המילה  את  )זוכרים   Dj's: "cloud raveה-״ את 
משנות השמונים?( המתקלטים בשידור חי היישר 
 Cloud clubbing לחווית  לביתנו,  ומכאן  לענן 
)מועדונות ענן?( מלאה. ה-télétravail, שמשמעו 
דוגמא  מהווה  מרחוק,  עבודה  או  מהבית  עבודה 
את  בעיקר  שימש  שבעבר  וותיק,  למונח  נוספת 
עובדי ההיטק ואילו כיום הפך לנחלת  הכלל. רבות 
הזה  הנוהג  על  מתבססות  העכשויות  מההלצות 
בשלט  הוראות  המחלק/ת  הבית,  עוזר/ת  )למשל, 
הבית  למשק  לדאוג  הנאלצים  הבית  לבעלי  רחוק 

בעצמם(.

וסימן  הרטוריקה של הבידוד איננה רק אות 
ליצירתיות אנושית ולשותפות גורל גלובאלית 
תקשורתית.  להתייעלות  סימן  רק  ואיננה 
New Speak מסתבר, שיש בה גם רכיבים של

נדרשים  הללו  על שום מה החידושים הלשוניים? 
כדי  לתאר מצבים שאין להם תקדים. החידושים 
החדשה,  השגרה  את  "מנרמלים"  הלשוניים 
בנותנם שם ופנים למציאות משתנה, אך בה בעת 
מסייעים  הם  משותפת.  חברתית  מציאות  מבנים 
זהות קבוצתית חדשה במרחב הציבורי,  להבניית 
איננו  אם  ועוד  זאת  לאומיים.  גבולות  החוצה 
יכולים לחלוק את אותו המרחב הפיזי עם האחר, 
מימד  אותו  את  איתו  לחלוק  לפחות  יכולים  אנו 
שפתי ותקשורתי. השימוש בעגה משותפת ברמה 
פרדוקסלי  באופן  יוצר  והעל-לאומית  הלאומית 
בהקנותו  בזמנו,  הרדיו  שיצר  זו  כמו  אינטימיות, 
תחושה כי בן השיח נמצא ממש כאן, אצלנו בסלון. 
אנו מרגישים שייכים דרך שפה משותפת וביטויים 
חדשים. במצב החדש שנוצר, הבידוד חצה גבולות 
את  מבטא  ההומור  שגם  הסיבה  גם  וזו  לשוניים 
הגלובליזציה או החידושים )ועל כך במאמר אחר...(

באים  החידושים  החידושים?  של  מקורם  ומה 
משתמשים  שהמומחים  זו  המקצועית,  העגה  מן 
 Gestes( חוסמות"  "תנועות  המונח  למשל,  בה. 
הושאל  הכלל,  נחלת  כעת  שהוא   )barrières
מהז'רגון הרפואי. האמצעים הטכנולוגיים העומדים 
טיק  )ווטסאפ,  השונות  והאפליקציות  לרשותינו 
מאפשרים  ודומותיהם(   Zoom אינסטגרם,  טוק, 
כי  נראה  גבולות....  חוצי  הומור  מינוח,  זרימה, 
לזרימה  נכנעת  כלל,  בדרך  הטהרנית  הצרפתית 
עולמית זו ושואבת מן האנגלית מונחים המיטיבים 
לתאר את ההתנהלות בשעת משבר. יוצא אם כן, 
שהשפה היא מעין כלי לאיחוד עולמי כנגד האויב 
החדש, הלא הוא וירוס COVID-19. בשמו העממי, 
מטאפורית  היא  הוירוס  של  הוראתו  קורונה, 
מלשון Couronne או "כתר". מי שחפץ להישמע 
בקיצור  או   ,COVID-19 יכנהו  יותר",  "מקצועי 
"קוביד", שהוא השם הרשמי שניתן לו על ידי ארגון 

 VI ]קורונה[,   – CO –ח)OMS( הבריאות העולמי
 –  2019  – Disease(,ב19  )מחלה   D  - )וירוס(   –
הצרפתים  לראשונה.  הוירוס  התגלה  שבה  השנה 
חובבי הקיצורים, מעדיפים מן הסתם כינוי זה. אגב, 
  confinement דוברי הצרפתית יעדיפו את הביטוי
המבוסס על המילה האנגלית כדי לומר “בידוד" ולא 
האנגלית  דוברי  בעוד   .”mise en quarantaine“
שמקורו   ,"to be quarantined" בביטוי  ישתמשו 
בכל  יעדיפו  בצרפתית...מדוע הצרפתים הטהרנים 
מכיוון  זאת,  באנגלית?  שמקורה  המילה  את  זאת 
שהמילה הצרפתית quarantaine מרמזת על משך 
הזמן – ארבעים יום - שהונהג במאה ה-17, לבידוד 
נוסעים ששהו במקומות עם מחלות מדבקות  )משך 
כמשך  היפוקרטס  ע"י  עוד  נקבע  יום,   40  – הזמן 
בן  הוא  העכשווי  הבידוד  ואילו  המחלה(,  דגירת 

שבועיים בלבד...

אולם, דומה שהרטוריקה של הבידוד איננה רק אות 
וסימן ליצירתיות אנושית ולשותפות גורל גלובאלית 
להתייעלות תקשורתית. מסתבר,  סימן  רק  ואיננה 
שיש בה גם רכיבים של New Speak )זוכרים את 
1984?(. משבר הקורונה הוליד את אחת ממכבסות 
למשל,  ההיסטוריה:   של  הגדולות  המילים 
כשקברניטי השלטון מדברים על "שיעור התמותה" 
ועל "השטחת העקומה", למה הם מתכוונים? האם 
כולם מבינים את המציאות באופן דומה? האם כל 
המדינות מייחסות למינוח זה את אותה המציאות 
אם  רבה  חשיבות  למינוח  האסטרטגיה?  ואותה 
רוצים להבין את חומרת המצב ולתכנן אסטרטגיה 
של שיבה לשגרה. באמצעי התקשורת אנו נחשפים 
חדשות לבקרים להשוואות למכביר: ישראל וצרפת 
מונות את מספר הנדבקים, החולים והמתים ביחס 
העובדה שמצבנו  עצם  אך האם  אחרות.  למדינות 
טוב  מצב  על  מעיד  אכן  בסטטיסטיקות  שפר 
במציאות? האם הסטטיסטיקות – שמציגות עצמן 
כאמת מדויקת – משקפות אל נכון את המציאות? 
לוקחת  אינה  מסוימת  שמדינה  מצב  ייתכן  שהרי 
בחשבון את המתים שלא אושפזו בבית החולים או 
שנפטרו  אף  על  הרשויות,  על-ידי  לדווח  זכו  שלא 
א-סימפטומטיים,  חולים  של  במקרה  מקורונה. 
רבות  שומעים  בחדשות  יותר.  רבה  אף  העמימות 
אך  העקומה",  את  "לשטח  הצורך  ועל  "שיא"  על 
משתנה  במציאות  השיא  את  למדוד  ניתן  כיצד 
אינם  רבים  נשאים  במציאות שבה  או  ומתפתחת, 
ה"בידוד"  של  דינם  ומה  מחלה?  תסמיני  מגלים 
ו"היציאה ההדרגתית מהסגר"? המציאות מראה, כי 
גם אלה הם מונחים נזילים, שאין לגביהם תמימות 

דעים, אפילו בדרגים המדיניים והאסטרטגיים.

כך או כך, ימי הקורונה והבידוד שבא בעקבותיהם 
יותירו עקבות רבים בשפה, בצורת ביטויים שיוטמעו 
בה ויהוו זכרון לשוני של אירוע רפואי והיסטורי בעל 

השלכות חברתיות ותודעתיות רבות.
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שער 4
המגפה בראי הספרות, 

התיאטרון, השירה 
והפזמונאות



"ֲהֵתדַע ֵמַאיִן נַָחלְִּתי ֶאת-
ִׁשירִי?" כמה מילים על 

מקורות ההשראה, בימים 
שאינם כתיקונם

החיבור בין השראה ספרותית לבין מגפה מוצא ביטוי אצל 
יוצרים רבים בספרות העולם ובספרות העברית. תמונת 

המגפה הספרותית יוצרת ריחוק אסתטי, המאפשר לקורא 
להתבונן בטקסט הקנוני מנקודת מבט מושכלת ולהפיק 

תובנות חברתיות הרלוונטיות לכאן ועכשיו
ד"ר לילי גלזנר  המחלקה לספרות משווה

של  האלמותי  בתרגומו  ההומרי,  האפוס  את 
טשרניחובסקי : "ִׁשירִי, ּבַת-ָהֱאלִֹהים, ֲחרֹון ַאף ֲאכִילֵס 
אל  מכניסה את המאזינים/הקוראים   – ּבֶן-ּפֵלֵס" 
מחנה הֲאכַּיִים הצרים על טרויה. אגממנון, הניצב 
בראש מחנה היוונים, מסרב להשיב לכריסס הכהן 

שירו  את  שפותחת  הרטורית  השאלה 
ארס- שאלה  היא  ביאליק,  של  הידוע 
פואטית ששבה ומהדהדת בהגות וביצירה 
מראשיתה,  כבר  כי  ומעניין  מראשיתה.  המערבית 
הפותחת  השורה  כך,  במגפה.  נכרכה  ההשראה 
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5 עתיד  מגפה  לבין  ספרותית  השראה  בין  החיבור 
למצוא לו ביטויים גם אצל יוצרים אחרים, דוגמה 
הקנונית  יצירתו  דקאמרון,  היא  במיוחד  ידועה 
"המגפה  בתקופת  חי  אשר  בוקאצ'ו,  ג'ובאני  של 
שחומרי  העובדה  ה-14(.  )המאה  השחורה" 
ניכרת  המגפה  בתיאור  אותו  שימשו  המציאות 
הקדום  הפייטן  של  המטפורית  לשונו  בתיאורים. 
ְטעּון-צָעַר"( מתחלפת  ֵחץ  ּבְִחּצֹו,  ּגַם-אֹוָתם  )"נָגַף 
המחלה  סימני  של  פלסטי-ריאליסטי  בתיאור  לה 
והשפעותיה החברתיות, בפתיחה ליצירה. ואולם, 
הדוגמה  על  להתעכב  בחרתי  זו  קצרה  ברשימה 
משום  דווקא  העתיק,  האפוס  מתוך  הפיוטית 
מעדנים  הארכאי  והתרגום  המטפורית  שהלשון 
)הבדיונית(  המציאות  אימת  את  ומרחיקים 

מתודעת הקוראים והקוראות. 

הקהל   - לנו  מאפשרת  אפוא,  המגפה,  תמונת 
דרך  העתיק  הטקסט  אל  להתחבר   – העכשווי 
ההרחקה  בעת,  בה  אותנטיים.  ותחושות  רגשות 
הקנוני  הטקסט  על  להתבונן  לנו  מאפשרת 
מפרספקטיבה מושכלת, ולהפיק תובנות חברתיות 
תובנות  למשל,  ועכשיו.  כאן  לנו  הרלוונטיות 
הפרט  שבו  האופן  על  הקפיטליזם  השפעת  לגבי 
... שמא מתוך השראת  יודע  ומי  זולתו.  רואה את 

הקורא/ת יצמח התיקון החברתי הבא. 

את בתו שנפלה בידיו כשלל מלחמה ומבזה אותו 
ברבים. או אז פונה כריסס אל האל אפולון ומפיל 
תחינתו לפניו. ראשית חוכמה, מזכיר הכהן לאל כי 
ברית לא כתובה נכרתה ביניהם: "ִאם-ּפַעַם ָספַנְִּתי 
עֹולָה  ּפַעַם  לְךָ  ִאם-ִהקְרַבְִּתי   / ֶחְמּדָה,  ֵהיכַל  לְךָ 
ׁשֹוקַיִם ּדְֵׁשנֹות, / ׁשֹוקֵי פָרִים וְעִּזִים, נָא-ַמּלֵא כַּיֹום 
ֶׁשֱאלִָתי" )איליאדה, שיר ראשון, שורות 39 – 41(. 
כעיקרון  הקפיטליזם  של  העתיק  הגילום  לפנינו 
"קח תן", שעל בסיסו מיוסדים יחסי הפרט וזולתו, 
ויהא זולת זה אדם או אל. אם כן, אומר הכהן, אני 
שילמתי לך מראש עבור סחורה או שירות עתידי. 
ההתחייבות  שטר  את  שתפרע  מבקש  אני  כעת, 
שלך. ניחא. אך, מהי בקשתו? האם האב שבור הלב 
מבקש שהאל ידאג להשיב את בתו אל ביתה ואל 
הלה  של  ממיטתו  אותה  שיגאל  משפחתה?  חיק 
שהפכּה לפילגשו בעל כורחה? בקשתו של כריסס 
חושפת כי לא האב הוא שפונה אל האל, אלא הכהן 
גאולת הבת היא  לא  נרמס ברבים. כעת,  שכבודו 
האב  של  כבודו  הדרת  אלא  הפרק,  על  שעומדת 
הרוחני. "נְקֹם ּבְִחּצֶיךָ ֶאת-נִקְַמת ּדְָמעַי" )שם, שורה 
42( מבקש הכהן. ואפולון, מבין את בקשת הכהן 
לאשורה. על כן הוא אינו מוציא את הבת השבויה 
ביד חזקה ובזרוע נטויה מאוהלו של אגממנון, אלא 
הוא מפיץ מגפה במחנה היווני. בתרגומו המרהיב 
של טשרניחובסקי: וַּיֵעֵָתר לֹו פֵיּבֹוס-ַאּפֹולֹון. / יָרַד 
ֵמרָמֹות אֹולִיְמּפֹוס ּובְלִּבֹו ֲחָמתֹו נִֶּתכֶת, / קְַׁשּתֹו עַל-
צִלְצְלּו   / עַל-ּכָל-עֲבָרֶיָה.  ַהְּסגּורָה  וְַאְׁשּפָתֹו  ּכְֵתפֹו 
וְָהיָה  ָהלַךְ,   / ַאּפֹו;  בֲַחרֹון  ּבְצַעֲדֹו  עַל-ּכְֵתפֹו  ִחּצָיו 
ַמרְֵאהּו ּכְַמרְֵאה לֵיל-ַהּצַלְָמוֶת. / יַָׁשב ִמּנֶגֶד לְַּספִינֹות 
ִהְתַמּלֵט  ּבַּלָהֹות  צִלְצּול   / בַַּמֲחנֶה;  יָרָה  וְֶאת-ִחּצֹו 
ּבִפְרָדִים,  ִהּכָה  ְּתִחּלָה   / ַהּדְרּוכָה.  ַהּכֶֶסף  ִמּקֶֶׁשת 
ּבִכְלָבִים ְמִהירֵי-רַגְלַיִם, / ַאַחר נָגַף ּגַם-אֹוָתם ּבְִחּצֹו, 
ַהְּׂשרֵפֹות  וְלֹא-כָבּו  ּבֶָהם,  ּפָגַע   / ְטעּון-צָעַר;  ֵחץ 
ֶׁשָּׂשרְפּו לֵַּמִתים. / ִּתְׁשעָה יִָמים ִהְתעֹופְפּו ִחּצֵי ֱאלַֹּה 

ּבַַּמֲחנֶה" )שם, שורות 43 – 53(. 



"המצא לנו מרפא!" 
עבר, הווה, עתיד, תבי, סין, 

רמת-גן...
בהומור ראוי ותוך חיקוי סוגת התיאטרון הקלאסי, חושף 

בפנינו הכותב את התהליך הנפשי שעברו הסטודנטים 
שנדרשו לקרוא את "אדיפוס המלך" לסופוקלס. 

הסטודנטים הספקנים, שלא ראו את רלבנטיות הטקסט 
לימינו, החלו שותים אותו בצמא בנסיון למצוא בו פתרונות 

קיומיים עם פרוץ מגפת הקורונה

ד"ר רועי הורוביץ  המחלקה לספרות משווה

)בתפקיד  אלה  שורות  כותב  המשתתפים: 
הקורס  תלמידי  סטודנטים,   16 ו-  "המרצה"( 
במסגרת  דרמטיים",  בטקסטים  מודרכת  "קריאה 
במחלקה  תיאטרון  ללימודי  החדשה  המגמה 

לספרות משווה.

המקום: הקמפוס הצפוני של אוניברסיטת 
בר-אילן, בנין 1005, חדר 112

הזמן: יום שני, 10 בבוקר, אי-אז בסמסטר א', טרם 
פרוץ המגפה
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7 הדיון ער מתמיד. האקטואליות העולה מן הכתוב 
יוקסטה  בין  קו  מותח  הסטודנטים  אחד  ברורה. 
הניצים  בין  ריבלין, המנסה לפשר  לנשיא  המלכה 
"על- אודות  משהו  מפטיר  המרצה  הפוליטיים. 

ואודות  )עבר-הווה-עתיד(  היצירה  של  זמניותה" 
קווי-דמיון תימטיים וסגנוניים בינה לבין טקסטים 
נוספים )"הדבר" לאלבר קאמי ו "2020" לחמוטל 
שנזרקים  השמות  מן  שניים  רק  הם  שבתאי 
אדיפוס  לתומכי  נחלקים  הסטודנטים  לאוויר(, 
ולחסידי טרסיאס, ומתווכחים ביניהם. הכל יוצאים 

לחופשת הפסח. 

שיעור   ,2020 אפריל  ואחרונה:  שלישית  תמונה 
המדינה.  ברחבי  כללי  סגר  הפסח.  לאחר  ראשון 
השיעור  בבתיהם.  הסטודנטים  בביתו,  המרצה 
גם  כמו  והמתים,  החולים  מניין  "זום".  ב  מתנהל 
"מחלות-רקע" הוא  ו  הדיבור על מכונות הנשמה 
ואילו  ומסוגרת  סגורה  בני-ברק  שבשגרה.  עניין 
שסרח  השליט  המגפה,  מוגרה  הבדיונית  בתבי 

מפנה את מקומו, היורש נראה באופק:   

"אך הנה קראון בא ברגע המתאים

 לשקול אם למלא אחר בקשתך,

 כי עם הסתלקותך הוא המושל בעיר" )-1416
.)1418

ולומר  חלק  בו  ליטול  מבקשים  הכל  סוחף.  הדיון 
דבר מה )המרצה מתחנן שישתיקו את הרמקולים 
יצביעו   ,mute-ה כפתור  על  בלחיצה  שלהם 
ויקבלו את רשות-הדיבור אחד אחד(. איזו דרמה 
קורסת  שנה   2500 בת  מחיצה  כאן!!!  התחוללה 

באחת. כאז, כן עתה. הייתכן? תבי-סין-רמת-גן?

שוב מתגלים כוחה של הספרות וכוח הדיסציפלינה 
ההשוואתית. 

יודע כמה( באיזו מידה  שוב מתחוור )בפעם המי 
יכולה יצירת-אמת להרעיד נימים נסתרים, לחולל 
שינוי, "להפיל אסימונים", לטלטל עד כלות ולהיות 
ניתן  כמה  עד  נמעניה.  בחיי  משמעותי  אירוע 

)וצריך!( להפוך בה ולהפוך בה עד אינסוף...

המרצה שבע-רצון, הסטודנטים חווים קתרזיס. 
בשבוע הבא יתחילו לדון ב "האב" של סטרינדברג.  

הכל מייחלים לבריאות, ליצירה ולחיים!

מסך

"אדיפוס  את  פותחים  הנוכחים  תמונה ראשונה: 
אהרון  של  הנפלא  )בתרגומו  לסופוקלס  המלך" 
מגפה  הפתיחה.  שורות  את  וקוראים  שבתאי( 
בכל  בה  ואוכלת  תבי  בעיר  משתוללת  מסתורית 
פה. העם תובע מן השליט פעולה נחרצת למיגורה: 

"ודאי אתה רואה: עירנו מיטלטלת 

 בסערה ואין בה כוח עוד לזקוף 

את קודקודה מעל למשברי המוות.

יבול האדמה נשדף, העדרים

 גוועים באחו, הנשים יולדות ולדות

מתים. מה גם שאל נושא אש בידו

בא והמיט על תבי חולי קטלני...

כולנו על ברכינו מבקשים ממך:

המצא לנו מרפא!" )22-41(.

הרטוריים  האמצעים  שלל  על  מצביע  המרצה 
 2500 בן  הקאנוני,  הטקסט  של  סגולותיו  ועל 
לכוחו  המאזינים  תשומת-לב  את  מפנה  השנים. 
של התיאור המילולי ולאתגר שהוא מציב בפני כל 
 From Page To""( מי שיבקש להעלותו על במה 
Stage , יחס שבין דיסקורסיבי לפרפורמטיבי, הוא 
מכנה זאת בלשון אקדמית(. אחדים מן הנוכחים 
שותפים להתלהבותו, אחרים- עדיין מריחים ריח 

נפטלין, איפה סופוקלס ואיפה טרנטינו...

תמונה שניה: אותו המקום, חודשיים לאחר מכן. 
השמועות  ב'.  בסמסטר  ללימודים  ראשון  שבוע 
מהדורות  את  פותחות  מסתורי  סיני  נגיף  על 
בחירות  סבב  בארץ-  העולם,  ברחבי  החדשות 
שבים  המשתתפים  הכרעה.  באי  מסתיים  שלישי 

אל המחזה  ומתקדמים בקריאה:   

" יוקסטה )אל אדיפוס וקראון(: 

  הו, מה קורה לכם, איזו קטטה טיפשית

 אתם מנהלים? לא תתביישו לבחוש

 בעסקיכם בעוד העיר חולה כל כך?

 חזור אל הארמון, לך, קראון, לביתך.

אל תהפכו ענין זעיר לפורענות" )שורות -634
.)638



"לחיי העם הזה"  
שירי א"י בעתות משבר

המאמר הנוכחי עוסק בסוגה "שירי ארץ-ישראל", השירים 
המזוהים בדרך כלל עם שכבת הגיל הבוגרת, מושמעים 

בתקשורת רק בימי מלחמה ואבל או לחילופין בחגי ישראל.
אולם כאשר ישראל נקלעת למצבי משבר, חוזרים שירי 

ארץ-ישראל והופכים לנחלת כולם ותופסים מקום חשוב 
בקרב צעירים ובוגרים בכל שכבות הגיל והמוצא

ד"ר טלילה אלירם  המחלקה למוזיקה

קטן  חלק  מהווים  הם  הגלובלי",  "הכפר  מתרבות 
המדיות  בכל  מושרת,  המוקלטת,  בתרבות  יותר 

החדשות )אינטרנט, סלולר וכו'(. 

אולם כאשר ישראל נקלעת למצבי משבר, חוזרים 
מקום  ותופסים  כולם,  לנחלת  הופכים  השירים, 
הגיל  שכבות  בכל  ובוגרים  צעירים  בקרב  חשוב 
סוד  על  בקצרה  לעמוד  מבקשת  אני  והמוצא. 

הקסם המלכד והמנחם של ז'אנר זה.

הקשות  הטראומות  אחת   ,)4.11.95( רבין  רצח 
בחברה הישראלית, מצא את ביטויו בעליה בולטת 
בנוכחותם של שירי א"י בביטוי האבל בכל הגילאים, 
ובמיוחד בקרב הצעירים, שנראה היה שאין להם 
כל קשר לסוגה מוזיקלית זו. בשבוע האבל שלאחר 
הרצח הפעילות התרבותית הבולטת ביותר הייתה 

בשנת 1968 נכתב השיר "לחיי העם הזה" 
כשיר סיום למחזמר "אי לייק מייק" שהופק 
נישא  והוא  שנה,  באותה  גודיק  גיורא  ע"י 
על גלי ההתלהבות שאפיינה את המדינה בעקבות 
מלחמת ששת הימים. השיר הזה מלווה אותנו כשיר 
ולא  עידוד בצמתים שונים של משבר בחיי הארץ, 
המהווים  בשירים  עוסק  הנוכחי  המאמר  הוא.  רק 
אנו משתמשים בעתות משבר  בה  עידוד  קפסולת 
אך גם בעתות שמחה. לשיר זה ולשירי ארץ ישראל 

מוקדש המאמר הזה.

התרבותית  מההיסטוריה  חלק  הם  א"י  שירי 
ה-19  המאה  מסוף  והחל  ישראל,  של   המוזיקלית 
בתרבות  חשוב  חלק  תפסו  השבעים  לשנות  עד 
פתיחת  עם  מכן,  לאחר  והמושמעת.  המשודרת 
שערי התרבות להשפעות חיצוניות עולמיות כחלק 
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9 החילוני  תחליפה  היא  האם  הישראלית?  החברה 
מלחמה  תרועת  היא  האם  תחנונים?  תפילת  של 
או תחליפה של זעקת פחדים ואורגיה של שיכחה? 

השערה: גם וגם וגם".

ביטויו,  את  מוצא  העברי  הזמר  משבר,  בתקופות 
למשל  בפרסומות.  מהרגיל,  יותר  רבה  במידה 
בתקופת מלחמת לבנון השנייה, שימש השיר "לחיי 
הסלולר  חברת  של  לפרסומת  כרקע  הזה"  העם 

"פלאפון".

אחת התופעות המיוחדות לתופעת הסגר של 
תקופת הקורונה היא השירה במרפסות, מעין 

תחליף בנוסח התקופה לשירה בציבור.

הקורונה  מגפת  תקופת  הנוכחית,  בתקופה  גם 
העברי.  לזמר  שחלה  בעדנה  חוזים  אנו  והסגר, 
העברי:  בזמר  להשתמש  החלו  הפרסומות 
אמישראגז בחרה בשיר "יחד" של שמרית אור וקובי 
בשיר  בחרו  מד"א  שלה,  לפרסומת  כרקע  אשרת 
"יש לי אהבה" של ארקדי דוכין, ותשלובת נסטלה 
בחרה בשירם של אהוד מנור ובועז שרעבי "לתת". 
ובכל  עברי,  זמר  של  בשידורים  מרבים  בטלוויזיה 
של  חיות  הופעות  משודרות  חצות  לקראת  לילה 
זמרים במועדון הזאפה, ללא קהל, ונוסח הפרסום 
"כולנו  של מופעים אלה במשדרי הטלוויזיה הוא: 

שרים ומחזקים זה את זה, ביחד ומרחוק".

של  הסגר  לתופעת  המיוחדות  התופעות  אחת 
מעין  במרפסות,  השירה  היא  הקורונה  תקופת 
אנשים  בציבור.  לשירה  התקופה  בנוסח  תחליף 
יוצאים למרפסות ושרים, אמנים מופיעים ברחוב 
ובדומה  מהמרפסות,  אליהם  מצטרפים  ואנשים 
מתקיימת שירה בציבור של מנחה וקהל הנערכת 
שירה  בהחלט  זו  ה"זום".  תוכנת  באמצעות  כולה 
את המשתתפים  המחזקת  הביחד  שירת  בציבור, 

בה. 

העצמאות.  ליום  גם  תוכננה  מרפסות  שירת 
שהשרה   y-net באתר  פורסם   18.4.20 בתאריך 
רגב ויו"ר המרכז לשלטון מקומי חיים ביבס שיגרו 
מכתב לכל ראשי הרשויות בישראל לקראת טקס 
הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-72 לישראל. 
זיקוקי דינור ענק  במכתב הם ביקשו לבצע מופע 
הטקס,  תום  "עם  הארץ.  רחבי  בכל  עת  באותה 
המונית  לשירה  נצא  התקווה,  שירת  לאחר  ומיד 
מהמרפסות בכל הארץ, עם השיר 'לחיי העם הזה', 
על רקע הזיקוקים", נכתב. וכי יש משהו יותר מחזק 
בתקופה זו של משבר מאשר שירה משותפת, גם 
 - הזה  האופטימי  השיר  של  במרפסות,  היא  אם 

"לחיי העם הזה!"

שהוקמו  זיכרון  באוהלי  התקבצו  אנשים  השירה. 
ישבו  נשמה,  נרות  הדליקו  וברחובות,  בכיכרות 
בקבוצות או בודדים, ושרו בשקט שירי א"י. השירה 
בצוותא, אחת הפעילויות הישראליות המובהקות 
בגילויי  מרכזי  תפקיד  זה  בשבוע  מילאה  ביותר, 

האבל של הציבור הרחב.

התופעה המעניינת בתקופה זו הייתה התחברותם 
של הצעירים לזמר העברי. על כך אמר יואל רקם, 
 :)14.11.1995( ב'  רשת  של  המוזיקה  מעורכי  אחד 
השירים  העברי.  לזמר  שקרה  ממה  "התפעלתי 
שנעצרה  וההמשכיות  נוספות,  משמעויות  קיבלו 
שוב החלה... הזמר העברי נסק ללבבות הצעירים. 
בעקבות הרצח התחברו הדורות. הזמר העברי היה 
ועכשיו  הזיכרון,  ביום  בשנה,  פעם  משמעות  בעל 

הוא קיבל משמעות חדשה".

בשלהי שנת 2000 החלה "האינתיפאדה השנייה" 
שהיתה מלווה במתח, בפיגועים קשים ובאובדן חיי 
"חומת  מבצע   2002 במרץ  נערכו  כתגובה  אדם. 
נחושה".  "דרך  מבצע   ,2002 ביוני  ואחריו,  מגן" 
לכך שהזמר הישראלי תפס  אירועים אלה הביאו 
חדשים,  זמר  מועדוני  קמו  ופופולריות.  תאוצה 
העברי,  לזמר  מחוברים  היו  שלא  לצעירים  רובם 
מועדונים שהנחו שרה'לה שרון, עינת שרוף, משה 
כך  ועל  עדנה.  היתה  העברי  לזמר  ואחרים.  להב 
"הם   :)25.2.2002 )מעריב,  מלמד  פז  יעל  כתבה 
אבל  אלכוהול  קצת  במשורה,  אבל  בירה  שותים 
אינם משתכרים. הם שמחים מן השירים ולא בגלל 
הוודקה או הבירות, וזה בין היתר מה שהופך את 
המקום לכל כך ישראלי...  ילדים ששמעו בבית את 
הוריהם שרים זמר עברי, ברחו כמה שיותר רחוק 
מן הסטיגמה ה'ְחנּונִית' של הזמר הזה, עד שהבינו 
תוכניות  רבו  תקופה  באותה  לברוח".  לאן  שאין 
מופעים,   – העברי  בזמר  שעסקו  הטלוויזיה 
אפי  בציבור",  שירה  "מר  זמר.  מועדוני  תחרויות, 
עמו  שנערך  בראיון  זו  לתופעה  מתיחס  נצר, 
 :)2003 )גילת,  תשס"ג  העצמאות  יום  לקראת 
שבה  הקשה  בתקופה  שדווקא  אותי  מפתיע  "לא 
אנו נמצאים יש רבים כל כך שרוצים לשיר. תמיד 
היה כך בתקופות קשות. ראשית, רוצים להתרפק 
שלשירה  היא  העיקרית  הסיבה  אבל  העבר,  על 
בציבור,  ושרים  יושבים  כשאנשים  כוח.  יש  הזו 
מרגישים את ה'ביחד', זה מחזק אותם. הם רואים 
על תופעה  בימים הקשים האלה".  לבד  לא  שהם 
כמו  "הנה   :)2002( לונדון  ירון  העיתונאי  כתב  זו 
לפתע, שבה הזמרה אל מרכז החוויה הישראלית. 
בעיר,  ושרים  בפריפריה  שרים  בטלוויזיה,  שרים 
במחוזותיהם של אניני הבירה ושואפי הגראס. איך 
שרים? בקול גדול, וכמנהגם של הישראלים מנסה 
התופעה  האם  בקולו.  זולתו  על  להתגבר  האחד 
התרבותית הזאת מבטאת התהדקות מחודשת של 



העתיד כבר כאן 
וזה הסוף שלנו!

הספרות הדיסטופית רואה את הנולד ומזהירה אותנו 
מפני העתיד, בתארה מצבי חורבן שבהם מגיעה האנושות 

אל קיצה. הנחת היסוד העוברת בה כחוט השני, קובעת 
שחורבננו אינו מידי שמיים אלא מידי אדם. עם זאת, אין 

היא דטרמיניסטית והיא מאמינה בכוחו של האדם המורד 
לבלום את תהליך ההתדרדרות

ד"ר דניאלה גורביץ'  ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח

שאמנם  היסטורי  רומן   .)1859( דיקנס  צ'ארלס 
עוסק  בזמנים אחרים, אבל מלווה באותה תחושת 
חיינו  שגרת  את  המאפיינים  וודאות  וחוסר  פחד 

החדשים. 

התפשטות  על  לעדכונים  מקשיבה  בעודי 
נגיף הקורונה בעולם הדהד בראשי משפט 
זה  שבזמנים,  הטוב  היה  "זה  הפתיחה 
מאת  ערים"  שתי  "בין  מתוך  שבזמנים",  הרע  היה 
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1 זו  ומטרידים, אבל  דיסטופיים מטלטלים  סיפורים 
רק  לא  בנו  לעורר  מבקשים  הם  מטרתם.  בדיוק 
לטעת  אלא  מסביבנו,  שמתחולל  למה  מודעות 
הדרגתית  הרעה  של  האפשרות  מפני  חרדה 
באיכות חיינו. מה צפוי לקרות לנו במידה ונמשיך 
האזהרה  מסימני  התעלמות  תוך  יומינו,  בשגרת 
מושחת  לשלטון  בטבע,  לפגיעה  אדישות  ובכללם 

ולהיעדר ערבות הדדית. 

הבקרה  בסכנות  היתר,  בין  עניינה,  דיסטופיה 
 "451 "פרנהייט   ,)1931( "מטרופוליס"  התאגידית: 
)1953(, "1984" )1949(, "הנרדף" )1987(; בסכנות 
סיפורים  אותם  את  הכוללות  הטכנולוגי  שבמרוץ 
לאחר   לקיצה  האנושות  תבוא  כיצד  שמתארים 
הציוויליזציה  על  יגברו  וסייבורגים  שמוטנטים 
של  מואץ  טכנולוגי  פיתוח  תוצאות  האנושית, 
בינה מלאכותית וביג-דאטה. "בלייד ראנר" )1968, 
קטלנית"  "שליחות   ,)1999( "המטריקס"   ,)1982
)1984(, "אני, רובוט" )2004( וגם כמובן את סדרת 
וורלד"  "ווסט   HBO של  המופלאה  הטלוויזיה 

)2016( הן דוגמאות מוכרות. 

הסכנות  את  תתאר  אחרת  סיפורים  קבוצת 
הטמונות בשלטון מפלג שחותר להפרדה מעמדית 
ולא יבחל בשום אמצעי לשמר את כוחו ולמנוע מרד, 
מלחמה  של  השלכותיה  את  המתארת  יצירה  או 
מתמשך(  חירום  מצב  תרצו,  אם  )או  ממושכת 
מופלא",  חדש  "עולם  כמו,  האנושית,  החברה  על 
)1932( "המשחק של אנדר" )1985( ו"משחקי הרעב" 
תיאוקרטי  ממשל  תיאורי  גם  וכוללת   .)2008(
כופה  אשר  אימים  שלטון  שמנהיג  והרסני  קיצוני 
על הציבור אידיאולוגיות רדיקליות בשטיפת מוח 
ו/או באלימות תוך דיכוי כל עצמאות מחשבתית. 
שיפחה"  של  "סיפורה  כמובן  הוא  שבהם  הבולט 

)1985( שעובד אף הוא לסדרת HBO מצוינת. 

שחיתות  לתאר  גם  יכולים  דיסטופיים  סיפורים 
שלטונית בגלקסיה אחרת, למשל, "בעיית שלושת 
מדובר  להתבלבל.  לא  אבל   .)2014( הגופים" 
בביטוי אמנותי המביע מחאה חריפה כנגד המצב 
מפני  יזהה  בראשו  שעיניו  מי  כל  הקיים.  המוכר 
רק  לא  דיסטופית  מה היא מתריעה, שכן ספרות 
הנכון, היא  הוא  שאינה אסקפיסטית אלא ההפך 
מתארת היפר-מציאות ומציפה באמצעות מחאה 
סמויה אך נוקבת את הבעיות הקיומיות שאמורות 

להטריד את כולנו. 

האחרונה   בתקופה  ביותר  האקטואלי  התחום 
רפואית"  "דיסטופיה  סיפורי  קבוצת  כמובן  הוא 
בהם נבחנת התחזית הפסימית הצפויה לנו נוכח 
אוכלוסין,  לפיצוץ  להוביל  שעלולה  ימים  אריכות 
)1966(,שעובד  מקום!"  פנו  מקום!  "פנו  למשל, 

צמיחה  של  בסימן  התחיל  השלישי  האלף 
דרך  פריצות  טכנולוגים,  פיתוחים  והתחדשות, 
הביטחונית,  בזירה  נחת  במעט  ואפילו  מדעיות 
נשאבנו  ולאחרונה  התהפכה  השגרה  שכל  אלא 
לתוך עידן חדש של כאוס גלובלי. ימים בהם ראשי 
כלכלנים  מבולבלות,  הצהרות  מוסרים  מדינות 
הבריאות  ארגוני  וראשי  מפולת  מפני  מתריעים 
מזהירים מפני קריסה. האם עברנו בוקר אחד מן 
הטוב שבזמנים אל הרע שבזמנים? בוודאי שלא. זו 
מלכתחילה הייתה אשליית בטחון מדומה. הכתובת 
הייתה על הקיר  ולא ניתן לטעון שהמשבר הנוכחי 

הגיע אלינו  בהפתעה.

המומחים  המדיניים,  הפרשנים  כל  לפני  עוד 
וההיסטוריונים  הדעות  הוגי  האסטרטגיים, 
ההומניסטים,  קלטו  משבר,  מפני  שהתריעו 
בחושיהם החדים, את הרעות החולות של החברה, 
החברה  אליו  השחור  החור  על  להצביע  וידעו 
ליבוביץ',  כהובס,  רוח  אנשי  בעיוורון.  צועדת 
סאראמגו, קאמי, ניטשה, קירקגור וסארטר התריעו 
מפני השתלטותם של גורמי כוח הרסניים שיפגעו 
שתי  אחרי  האם  האדם.  בחירות  אנושה  פגיעה 
מלחמות עולם  תם עידן התמימות ואנשים שינו 
את דרכיהם? נראה שלא. הלקחים לא נלמדו ועל 
כן, כך יש להניח, נאלץ לחזור על אותו פרק פעם 

נוספת. 

הייתה  יותר,  עוד  ראות  ומרחיקת  נוקבת  אמירה 
הבדיוני  המדע  סופרי  של  נחלתם  ומעולם  מאז 
אף  אלא  הנולד,  את  שראו  רק  שלא  לדורותיהם, 
השכילו להזהיר אותנו מפני אותן סכנות עתידיות 
הצפויות להגיע "יום אחד" והנה העתיד כבר כאן.

ספרותי  בסגנון  מדובר  דיסטופיה?  מהי  כך,  אם 
טובות  מבשר  שאינו  אפוקליפטי  חזון  המתאר 
דיסטופית מתארת את  לעתיד האנושות. ספרות 
הפוליטיקה של אמנות השליטה בבני אדם ומזוהה 
השלטון.  בחסות  תעמולה  שיטות  נגד  כמחאה  
יקרה  "מה  השאלה:  על  עונה  דיסטופי  סיפור 
אילו..." ולעולם יתאר את הגרוע מבין כל החלופות 
בכל  הטוב  ואת  האנשים,  רוב  עבור  האפשריות 
של  הדיסטופיה  מיעוט.  קבוצת  עבור  העולמות 

האחד לעולם תהיה האוטופיה של האחר.

יש  כן,  היא  מגיע? התשובה  סוף העולם  אז האם 
אותנו  כפי שמעודדים  לא  אולי  אך  כזו.  אפשרות 
לחשוב. רובם המכריע של הסופרים הדיסטופיים 
יגיע עלינו  שוללים את האפשרות שקץ האנושות 
בגלל נפילת אסטרואיד, תקיפת חוצנים, או אסון 
טבע דווקא, אלא טוענים שהקץ יגיע בגלל שלאדם 
הכפתור  על  ללחוץ  הרשאה  תהיה  נכון  הלא 

האדום. 



ו"מלחמת   )1973( ירוקה"  "שמש  הנפלא  לסרט 
הקטסטרופה  וכמובן,   ;)2005( הזקן"  האדם 
שתגרם כתוצאה מהתפשטות עולמית של מגפות 

ונגיפים קטלניים. 

התחום האקטואלי ביותר בתקופה האחרונה  
רפואית"  "דיסטופיה  סיפורי  קבוצת  הוא 
לנו  הצפויה  הפסימית  התחזית  נבחנת  בהם 
לפיצוץ  להוביל  שעלולה  ימים  אריכות  נוכח 
שתגרם  הקטסטרופה  וכמובן,  אוכלוסין 
מגפות  של  עולמית  מהתפשטות  כתוצאה 

ונגיפים קטלניים.

שמקורה  האפשרות  את  מעלה  אחת  חלופה 
שלטון  של  ויזומה  מכוונת  ביולוגית  במתקפה 
קונץ  דין  החשכה",  של  "העיניים  למשל,  מושחת, 
)1981( ותחזית פסימית אחרת מעלה את החשש 
תתרחש  עולמית  נגיפית  מגפה  שהתפרצות 
גאווה  מעוררת  שגם  דוגמא,  היגיינה.  חוסר  בגלל 
של   "2020" הדיסטופיה  כמובן  היא  מקומית, 
של  האינטואיטיבי  הדיוק   .)1997( שבתאי  חמוטל 
הזמנים  בדיוק  וגם  התופעה  בזיהוי  גם  שבתאי 
תולדה  הם  בעצם  שאולי  או  השתאות  מעוררי 
שבתאי,  מושכלת.  מסקנות  הסקת  יכולת  של 
רופאה פסיכיאטרית בהכשרתה, כתבה את הרומן 
בהשראת מגפה אחרת שהשתוללה בשנות ה-90, 
ניתן להניח שהרקע  לאיידס.  כפי הנראה הכוונה 
לה  סייעו  יצירתיות  בשילוב  המתאים,  המקצועי 
נגיפית  ולהניח שמתקפה  להקיש דבר מתוך דבר 

תתקוף שנית- וביתר שאת. 

הדיסטופיים,  הרומנים  כל  של  המקשר  החוט 
אינו  שחורבננו  שקובעת  היסוד  הנחת  אותה  היא 
מידי שמיים אלא מידי אדם. חוסר אחריות מוביל 
לכלי  רובוט  יהפוך  כוח  שכרון  מחלות,  להפצת 
את  האדם  מידי  תפקיע  שררה  ותאוות  משחית  
חירותו. "שלילת התבונה או שיקול הדעת של האדם 
במרחב החברתי, כותבת נגה וולף במאמרה 'מבוא 
תקווה  מותירה  אינה  האוטופיה'  של  לאנתולוגיה 
התקווה   .)2011( הכוח"  תופס  מקומה  ואת  לאדם, 

היא אכן המפתח להצלה. 

לה  יש  נורא.  עתיד  מתארת  כאמור,  הדיסטופיה, 
מכיוון  דטרמיניסטית,  איננה  היא  אבל  טרגי  ממד 
עיניו  דרך  ההתרחשויות  את  להציג  נוטה  שהיא 
של "הגיבור". האיש המורד שפועל כנגד "השיטה" 
וזועק את זעקת האנושות כולה. כל עוד נותר אדם 
אחד המוחה כנגד עוולות הסדר החדש - יש סיכוי 
את  ואשלים  אסיים  התקווה  ועם  ולהצלה.  לרווח 
הציטוט אתו פתחתי: "היה זה עידן החוכמה, היה 
זה  זה תור האמונה, היה  זה עידן הטיפשות; היה 
אלה  היו  אור,  של  ימים  אלה  היו  הספקנות;  תור 
ימים אפלים; היה זה אביב התקווה, היה זה חורפו 
של ייאוש; הכול היה אפשרי, דבר לא היה אפשרי; 
גן עדן ציפה לכולנו, או היפוכו הגמור". רוצה לומר, 
מאתנו  אחד  כל  שבו  האופן  בנו.  רק  תלוי  העתיד 
ביחד  יקבל,  מאיתנו  אחד  שכל  וההחלטות  יפעל, 
העתיד,  לנו  צופן  מה  יקבעו   הם  ורק  הם  ולחוד, 

האם גן עדן או היפוכו הגמור.     

יר
הכ

 ל
ש

ה י
גפ

 מ
ר,

קי
 ה

על
ש

ה 
רא

 מ
ה,

רא
 מ

   
 5

2



בעקבות הזמן האבוד
הזמן בסיפור "מחצית היום" 

מאת נג'יב מחפוט' 
בספרות הזמן משמש מרכיב חשוב בבניית העלילה 

ובהתוויה של ההתרחשות. סיפורו של נג'יב מחפוט' שב 
ומזכיר לנו כי הזמן הוא תחושה סובייקטיבית וההתבוננות 

במהלך חיי האדם היא מלאכה פילוסופית שחוצה את 
גבולות המרחב והזמן

ד"ר שרון שטרית ששון  המחלקה לערבית 

ובהתוויה  העלילה  בבניית  חשוב  כמרכיב  משמש 
של התרחשות האירועים. דוגמה לאופן שבו הזמן 
הקורא  את  המזמינה  סימבולית  משמעות  מקבל 
ניתן  ועל מהותו  על משמעותו  לחשיבה מעמיקה 

למצוא בסיפור "מחצית היום".

בימים אלה העיסוק בזמן מקבל משמעות 
נוספת לאור המצב החדש שחווה העולם 
חברתי  ניתוק  ושל  בידוד  של  במציאות 
ומפאת חוסר היכולת לאמוד את משך הזמן הצפוי 
ישנו  לזמן  בספרות  זה.  מצב  עם  להתמודדות 
תפקיד בולט ומרכזי בעיצוב הנראטיב ביצירה והוא 



שכתב  קצר  סיפור  הוא  היום"  "מחצית  הסיפור 
בשנת   )1911-2006( מחפוט'  נג'יב  המצרי  הסופר 
1988, השנה בה גם זכה בפרס נובל לספרות.  הוא 
מתאר באופן סימבולי את  מהלך חייו של האדם 
הזמן  גבולות  את  ומותח  זקנתו  ועד  לידתו  מרגע 
שלמה  כשרשרת  מתוארים  האדם  חיי  והמקום. 
מתחילים  אשר  ואירועים  התרחשויות  של  אחת 
הצהריים.  אחר  בשעת  ומסתיימים  אחד  בבוקר 
לחשיבה  מחפוט'  אותנו  מזמין  זה  בתיאור 
ועל האופן  פילוסופית מעמיקה על מהות החיים 
שבו אנו תופסים אותם וחווים אותם. בימים אלה 
על  מחודשת  בחשיבה  האנושות  עסוקה  שבהם 
בהתמודדות  בסבלנות  הצורך  ועל  החיים  מהות 
של  סיפורו  "הזמן",  מושג  ועם  החדש  המצב  עם 
נג'יב מחפוט' שב ומזכיר לנו כי הזמן הוא תחושה 
סובייקטיבית וההתבוננות במהלך חיי האדם היא 
המרחב  גבולות  את  שחוצה  פילוסופית  מלאכה 

והזמן. 

החיים  שמהלך  ההבנה  בעקבות  כעת,  האם 
אירועים  ישנם  וכי  מאליו  מובן  בהכרח  אינו 
שגרת  את  להסיט  שעשויים  צפויים  בלתי 
משמעות  לזמן  גם  נעניק  ממסלולה,  החיים 

אחרת ונשקיע אותו אחרת?

חגיגיים  בגדים  לבוש  ילד  בתיאור  פותח  הסיפור 
בחשש  איתו  וצועד  אביו  עם  מביתו  יוצא  אשר 
מתאר  הוא  הספר.  בבית  הראשון  יומו  לקראת 
כיצד, לדבריו, הוא "נזרק" לבית הספר, ובאמצעות 
פועל סביל מבטא את  לשונית של  בצורה  שימוש 
ניתן  בתהליך.  שלו  הפאסיביות  ואת  רוחו  מורת 
כשם  ולמעשה  כלידה,  הספר  בית  את  לפרש 
יכולת בחירה כך  ומגיע לעולם ללא  נולד  שתינוק 
יכולת  ללא  הספר  בבית  ומושם  נלקח  הילד  גם 
את  משקף  הספר  בית  כי  נראה  ואכן  בחירה. 
החיים עצמם. הילד נכנס ללא אביו אשר מבטיח 
לו לחכות בסיום יום הלימודים. הילד מתגודד עם 
תלמידים ועם תלמידות נוספים בחצר בית הספר 
אשר  מורים  חבורת  עם  המנהלת  מגיעה  לשם 
יום  את  ומתחילים  לכיתות  הילדים  את  מחלקים 
עצמם  בחיים  כמו  החיים.  את  הלימודים,כלומר 
הלימוד והחוויות שצובר הילד הם רבים, מגוונים 
במשחקי  מתחילים  החיים,  או  היום,  ועשירים. 
ילדות – נדנדה, סוס עץ ועוד, מממשיכים בלימודי 

חשבון ושפה ובלימודי דת .

בית  מחצר  יוצא  והילד  מסתיים  הלימודים  יום 
הספר וממתין לאביו אשר הבטיח לחכות לו בסוף 
זמן  ממתין  שהילד  ומאחר  מגיע  לא  האב  היום. 
הילד  הביתה.  בדרכו  לבד  לצאת  מחליט  הוא  רב 
בדרכו  בבוקר  אביו  עם  הלך  שבו  ברחוב  מתבונן 
לחלוטין.  השתנה  שהרחוב  ורואה  הספר  לבית 

במקום שדות פורחים נבנו בניינים גבוהים. ברחוב 
נוסעות מכוניות רבות וישנה צפיפות רבה. הגיבור 
משקולות  מרימי  ברחוב,  קרקס  לולייני  מתאר 
סדר  חוסר  של  תחושה  עולה  כשמתיאורו  וליצנים 
ושל דיסהרמוניה. הסיפור מסתיים בכך שהגיבור- 
הראשונה  הקריאה  לו  שזוהי  הקורא  עבור  אשר 
מול  ניצב  הראשון-  לימודיו  יום  בסיום  ילד  עדיין 
בשל  אותו  לחצות  יכול  ואינו  וסואן  ראשי  כביש 
שעובד  נער  אליו  ניגש  לפתע  המכוניות.  תנועת 
ידו  את  לו  מושיט  ברחוב,  נמצאת  אשר  במגהצה 
לי  תן  מבוגר(,  לאדם  )כינוי  חאג'  "יא  לו  ואומר 
להוביל אותך". זהו סיום מפתיע וסימבולי לסיפור.  
הקוראים סבורים שהנער מגיע להגיש עזרה לילד 
כביש  לחצות  ומבקש  הביתה  לבדו  שחוזר  צעיר 
מסייע  הנער  הפואנטה,  בסיום  למעשה,  אך  סואן, 
מבין  הקורא  ומבולבל.  זקן  לאדם  דבר  של  בסופו 
שלם  חיים  מהלך  עבר  שהילד  האחרון  מהמשפט 
במה שנראה לו רק חצי יום. המסר מועבר באמצעות 
דמות הגיבור ותיאור ה"יום" שעבר עליו, כשלמעשה 
מה שנראה כחצי יום הוא תקופת חיים שלמה.  חיי 
האדם מתוארים בסיפור כרצף אירועים אחד ארוך 
המתחיל ברגע הלידה ונמשך עד מותו. ישנה זיקה 
האירועים  וסידור  היצירה  של  המבנה  בין  עמוקה 
על פי הסדר הכרונולוגי של התרחשותם באמצעות 
טכניקה של פאבולה )סידור האירועים בעלילה על 
פי סדר התרחשותם( ובין התמה המרכזית ביצירה 
שבערוב  האדם  חיי  חולפים  שבה  המהירות  והיא 

ימיו נראה כי מרגע לידתו חלף רק חצי יום.

לפיו  בסיפור,  מחפוט'  ששוזר  הרעיון  באמצעות 
הזמן חולף במהרה, הוא מבקש לעורר בנו חשיבה 
לבחון  לנו  וגורם  אדם  של  בחייו  הזמן  מהות  על 
הסיפור  מסויים  במובן  אחרת.  מזווית  חיינו   את 
מדבר על חוויית החיים כתבניות המובנות מאליהן. 
אינו  החיים  שמהלך  ההבנה  בעקבות  כעת,  האם 
בהכרח מובן מאליו וכי ישנם אירועים בלתי צפויים 
שעשויים להסיט את שגרת החיים ממסלולה, נעניק 
אחרת?  אותו  ונשקיע  אחרת  משמעות  לזמן  גם 
שאלה נוספת שעשויה להתעורר בעקבות הסיפור 
היא מה מהות החיים: לסיים את הלימודים בבית 
את  לעבור  דווקא  אולי  או  הביתה  להגיע  הספר? 
יצטרך  תהיה, האדם  הדרך? תהיה התשובה אשר 

לנתב את הזמן בהתאם לבחירותיו. 

כולה  האנושית  החברה  שבה  בתקופה  לסיכום, 
חווה תהליך של חשיבה מחודשת על מהות החיים 
ועל מהות הזמן ניתן למצוא בסיפור "מחצית היום" 
הזמנה להתמודדות עם מושגים אלה ועם תפיסתם. 
תיאור הזמן כחוויה סובייקטיבית המתווה את מהלך 
החיים כרצף אחד של אירועים  אשר נראה לבסוף 
על  לחשיבה מעמיקה  אותנו  מזמין  יום"  כ"מחצית 
מושגים אלה של זמן בתרבות שלנו ובחברה שלנו 

ואף ליציקת משמעות חדשה למושגים אלה.
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על קדחת התיאטרון
מקורו של הקישור בין התיאטרון והשגעון קדום בעולם 

העתיק: אנו מוצאים אותו במקורות היוונים, אך גם 
במקורות היהודיים. בין אם מדובר בחיקוי ובין אם מדובר 
בשגעון הלכה למעשה, מספק התיאטרון מסגרת להקצנת 

ההתלהבות ולכניסה למצב של טראנס

פרופ' יהושע אלקולומברה  המחלקה לספרות משווה

ללוקינוס היה הסבר משלו למחלה: בקיץ  הכללי. 
התארח  ידוע-שם  שחקן  לאירועים,  קדם  אשר 
באבדרה והעלה מחזה מאת אוריפידס. בצאתם מן 
המופע בחום היום, לקו הצופים בקדחת, ודמיונם 

המשיך להציג לפניהם את המחזה אשר ראו.

דבר אחד  אך  קרה.  אכן  ראיה שהמעשה  לנו  אין 
לבין  הטרגדיה  בין  המתואר  הקישור  בטוח. 
המגפה מתאים להפליא לקורות התיאטרון ביוון. 
של  לכבודו  העם  בתהלוכות  מקורו  התיאטרון, 

הסופר היווני לוקינוס מסאמוסאטה  )-120
180 לספירה( מספר על מגפה מוזרה אשר 
במאה  אבדרה  העיר  תושבי  את   פקדה 
בתסמינים  התאפיינה  המגפה  לפנה"ס.  השלישית 
הבאים: חום קודח במשך שבעה ימים וביום השביעי 
זיעה, עד שמגיעה ההחלמה.  דימום באף או שטף 
החולים  של  דעתם  נמשכה,  שהקדחת  זמן  כל 
מתנועעים  היו  הם  משעשעת.  בצורה  השתבשה 
קטעים  בצרחות  ומדקלמים  טרגדיה  שחקני  כמו 
מתוך מחזות אוריפידס. רק החורף שם קץ לשיגעון 



בחוויה  האל התאפיין  של  פולחנו  דיוניסוס.  האל 
המוכרות  הדיבוק  או  ה"איחוז"  לתופעות  הדומה 
לנו ממקומות ומזמנים אחרים. המשתתפים )רובן 
נשים( התחברו לאל על ידי שירה וריקודים המלווים 
האל  לשיאה,  הגיעה  כשההתלהבות  נגינה.  בכלי 
לאחרים,  אותם  הפך  עליהם,  "רכב"  בהם,  אחז 
והביא אותם למעשי טירוף )mania( הפורצים כל 
גבול מוסרי ואנושי...   תופעה זו היתה מתפשטת 

בין כל הנוכחים כמו מחלה.  

והנה אמנות השחקן, הפושט זהות ומחליף זהות, 
ממנו.  יונקת  אף  וכנראה  הדיבוק  לכח  דומה 
שבו  התהליך  את    mimesis בשם  כינו  היוונים 
ידי אדם  על  מוצגים  מסוימים   דימוי  או  מציאות 
המונח  את  לתרגם  נוהגים  במעשה.  או  בדיבור 
"מימזיס"  של  המשמעות  אבל  ל"חיקוי"  "מימזיס" 
רחבה יותר: ייצוג, התגלמות וגם הזדהות. במחזה 
תיאטרון, חוויה זו מתחילה מהמחזאי, עוברת דרך 

השחקנים, ומתפשטת עד קהל הצופים.  

הוגה התיאטרון המודרני אנטונין ארטו דווקא 
שיבח את הדמיון שבין התיאטרון לבין מגפת 
את  וחושפת  מהפכות  המחוללת  הדבר, 

הצדדים המודחקים של האדם.

ביוון, מופע התיאטרון היה מעוגן בחוק ומרוסן על 
ידו. בפואטיקה של אריסטו, הטירוף הטרגי הופך 
נפשית  רפואה  של  ומדוד  מתוכנן  תהליך  להיות 
הנקראת "טיהור"  )"קתרזיס"(. אך עדיין התגלה בו 
מספיק פוטנציאל של הרס כדי להדאיג פילוסופים 
התנגדותו  אריסטו,  לפני  עוד  ותיאולוגים. 
המפורסמת של אפלטון למורשת התיאטרון נבעה 

ה"מימזיס"  מעשה  עצם  מפני  החשש  מן  בפרט 
אותו  והמביא  אחר"  הוא  "כאילו  אדם  המדובב 
להפנים תכונות שליליות )פוליטייה, ג'(. חשש דומה 
הביא את הכנסייה הקתולית להטיל חרם על שחקני 
התיאטרון. מנגד, הוגה התיאטרון המודרני אנטונין 
התיאטרון  שבין  הדמיון  את  דווקא  שיבח  ארטו 
לבין מגפת הדבר, המחוללת מהפכות וחושפת את 
הצדדים המודחקים של האדם )התיאטרון וכפילו, 

א'(. 

העולם היהודי לא הכיר את התיאטרון עד שפגש 
דומות  תופעות  זאת,  עם  היווני.   העולם  את 
נמצאות  ביוון  לתיאטרון  קדמו  אשר  לתופעות 
במקורות היהדות. בספר שמואל א' )י' ויט'( מסופר 
פעמיים כיצד שאול שפגש להקת נביאים המלווים 
בכלי נגינה, הפך "לאיש אחר" והתנבא איתם. ניתן 
היוונית.   "mania"ה של  הסימנים  את  כאן  להכיר 
לעומת זאת, כשדויד מראה סימני שיגעון )משרטט 
זאת  אין  זקנו(,  על  ריר  מזיל  השער,  דלתות  על 
לבטל  נועדה  אשר  תחבולה  משחק,  אלא  נבואה 
את חשדותיו של אכיש מלך גת ולהימלט.  תגובתו 
ֶאת־זֶה  ּכִי־ֲהבֵאֶתם  ָאנִי  ְמׁשֻּגָעִים  "ֲחַסר  אכיש:  של 
לְִהְׁשַּתּגֵעַ עָלָי?!", מלמדת שהשיגעון החל להתפשט 
אשתו  )לד'(,  תהילים  מדרש  לפי  כא'(.  )שם,  אצלו 
ומשטות  צועקות  "והיו  השתגעו,  אכיש  של  ובתו 

מבפנים, ודוד היה צועק ומשתטה בחוץ". 

המכנה המשותף בין שני הסיפורים הוא שהשיגעון 
מדבק, מכוח האל ומכח האמנות. 

היהודי  התיאטרון  יופיע  כך,  אחר  רבים  דורות 
בין  וינוע תמיד  והוא ישאב משני המקורות האלה 

האמנות המפוכחת לבין רוח הקודש. 
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"התקהלות מוזיקלית": 
על כוחה של מוזיקה לשמר 

קהילתיות, גם כשקשה 
תקופת הקורונה חידדה את הצורך ליצור ביחד. הדבר 
התבטא בהתארגנות העולמית לשירת מרפסות אך גם 

ביצירת הרכבים מוזיקליים שונים בהפקה מרחוק, והפצת 
שיריהם ויצירותיהם ברשת. הפעילויות הללו הן ביטוים 

לצורך אנושי המתורגם במחלקה למוזיקה בבר-אילן 
למגמות תרפיה במוזיקה ומוזיקה קהילתית

פרופ' אבי גלבוע  המחלקה למוזיקה

רבות  ובתקופות  בעולם  רבות  בתרבויות  נרחב 
החל  רק  אך  למדי.  עתיקות  מהן  בהיסטוריה, 
ולהפוך  בשמו  לילד  לקרוא  החלו  ה-20,  מהמאה 
לתחום  הספונטאנית,  האנושית  הפעילות  את 
התחומים  אחד  מקצוע.  בו  לרכוש  ממש  שניתן 
הללו הוא טיפול במוזיקה )music therapy( אשר 
שונות,  במדינות  ספוראדי  באופן  להתפתח  החל 
וקיבל דחיפה משמעותית  בתחילת המאה ה-20 
הגיע  לישראל  השנייה.  העולם  מלחמת  בעקבות 
כמקצוע  להילמד  והחל  ה-70  בשנות  זה  תחום 
פחות,  מוכר  אחר,  תחום  ה-80.  שנות  בתחילת 
 )community music( המוזיקה הקהילתית  הוא 
שהתפתח באופן ספוראדי בתחילת המאה ה-20 
אך הפך למקצוע רק בשנות ה-60 וה-70, וגם זאת 
– במדינות מעטות בלבד. בישראל – תחום זה החל 
להילמד במחלקות למוזיקה רק בשנים האחרונות, 
ואחת הראשונות שבהן – היא המחלקה למוזיקה 

באוניברסיטת בר-אילן.

את  עיניו  לנגד  רואה  הקהילתית  המוזיקה  תחום 
החברתי  בהקשר  למוזיקה  שיש  העצום  הכוח 
לעזור  קהילות,  לגבש  כדי  בה  להיעזר  ומעוניין 
ביטוי  ערוץ  להן  לתת  ייחודית,  זהות  לעצב  להן 
קולקטיבי, ולהעצים אותן, במיוחד אם הן מודרות. 
את  שעזבו  למוזיקה  מורים  ע"י  פותח  התחום 
הפך  שלדעתם  הבית-ספרי  המוזיקלי  החינוך 
לפחות ופחות "מחובר לעם", לטובת הנחלת חינוך 
מוזיקלי עממי ובלתי פורמלי; ע"י מוזיקאים מחוננים 
שמאסו במוזיקה המקצוענית המגביהה את החיץ 

עם  באיטליה  שהחלה  המרפסות  שירת 
פרוץ משבר הקורונה והתפשטה במהירות 
ישראל,  ובהן  אחרות  רבות  למדינות 
הבידוד.  למרות  יחד,  להיות  עמוק  צורך  הדהדה 
ולא  ושוב,  שוב  המרפסות  לשירת  מקשיבים  אנו 
השרים  של  מהנחישות  להתרגש  שלא  יכולים 
הסיכויים.  כל  כנגד  ו"להתקהל"  להתחבר  להצליח 
 20:30 בשעה  הסדר  בליל  במרפסת  עומדים  אנו 
ומצטרפים ל"מה נשתנה" שאנו שומעים מכל עבר 
ומבינים שעם רצון חזק ועם שיר נכון – נוכל לנצח 
הכל. תופעה אחרת, מרגשת לא פחות, היא הפקה 
מהירה של שירים ויצירות בהרכבים שונים, גדולים 
וחובבניים,  מקצועיים  וכליים,  קוליים  וקטנים, 
צורך  היה  לנגנים  החברתיות.  ברשתות  והפצתם 
זה  אותם  שהפרידו  למרות  ביחד  מוזיקה  לעשות 
ליצירות  קאברים  של  חדש  ז'אנר  נוצר  וכך  מזו. 
ושירים שהמשותף להם הוא אופן ההפקה: כל אחד 
בנפרד,  תפקידו  את  מקליט  ההרכב  מחברי  ואחת 
בביתו, בחדרו הפרטי, ולאחר מכן, בעבודת עריכה 
שלמה.  ליצירה  התפקידים  מאוחדים   – קפדנית 
כששומעים את היצירות האלה – אי אפשר שלא 
ובמקום  לבידוד  להתנגד  המאמץ  מעצם  להתרגש 
זאת – לעשות משהו ביחד. בשתי הדוגמאות האלו 
האמצעי  את  גם  מהווה  המוזיקלית,  הפעילות   –
 – הסופי  התוצר  את  וגם   המאמץ  מובע  דרכו 

הקלטה שמופצת ברשת ומתקבלת בהתרגשות.

לקבוצות,  יחידים  לקבץ  המוזיקה  של  כוחה 
ונמצא בשימוש  ומוכר  ידוע  וללאומים –  לקהילות 
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לו  ש"אין  לזה  ה"מוכשר"  בין  לקהלו,  אומן  שבין 
וראוי  תרבות"  "בן  זה שהוא  ובין  מוזיקלית",  אוזן 
למוזיקה לזה שאינו ראוי לה; וכן ע"י אקטיביסטים 
זכות  בבחינת  היא  שמוזיקה  שהאמינו  חברתיים 
מנחה  הקהילתיים  המוזיקאים  את  לכל.  ששייכת 
 music" לעברית:  לתרגם  מאוד  שקשה  המוטו 
 for the people, of the people, and by the

 ."people

מורה  על  מספר  שרים"  "כשהנערים  הסרט 
נערים  חבורת  לגבש  המצליח  למוזיקה 
קהילה  לכלל  צרפתי  יתומים  בבית  פרועים 
רגישה   – ובעיקר  מרגשת  מתואמת,  שרה, 

ומתחשבת.
כך קמו הרכבי חובבים רבים מספור )כגון מקהלות, 
להקות רוק, תזמורות ועוד( במטרה ליהנות מעצם 
תחרותיות  יומרות  וללא  המוזיקלית  העשייה 
כלשהן. את ההרכבים מנחה על פי רב מוזיקאי/ת 
ורצון  מפותחת  חברתית  אוריינטציה  בעל/ת 
לפתח את תחושת השייכות והיחד הכה חשובים 
לבריאות הנפשית של כל אדם. דרכה של עבודה 
קהילתית שהיא מכה גלים ויוצרת קהילות משנה, 
בתום  למשל,  כך  אחיות.  וקהילות  בת,  קהילות 
הקהילתיים  שההרכבים  אופייני  עבודה,  תקופת 
למטרת  ולעיתים  לכל,  פתוחה  הופעה,  עורכים 
להופעה  שמגיע  הקהל  לנזקקים.  כספים  גיוס 
הקהילה  נוספת,  לקהילה  הבסיס  את  מהווה  כזו 
שזקוקה לסיוע הכלכלי – תהפוך לקהילה אחות. 
מודרות  קבוצות  של  הרכבים  במיוחד  בולטים 
ממסדית  לב  תשומת  מקבלות  אינן  כלל  שבדרך 
קשישים,  של  הרכבים  כלא,  בבתי  הרכבים  כגון 
הרכבים של ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות שונות, 
בין  שמשלבים  הרכבים  רב-תרבותיים,  הרכבים 
נפלאים  סרטים  מספר  ועוד.  שונות,  אוכלוסיות 
מספרים על פעילות מוזיקלית-קהילתית מרגשת 
על  המספר  שרים"  "כשהנערים  ובהם  זו  מעין 
מורה למוזיקה שמגיע לבית יתומים צרפתי בשנים 
כנגד  ומצליח,  השנייה  העולם  מלחמת  שלאחר 
עד  הפרועים  הנערים  את  לגבש  הסיכויים,  כל 
מרגשת  מתואמת,  שרה,  לקהילה  אכזריות,  כדי 
עדן"  בגן  "כמו  את  ומתחשבת;  רגישה   – ובעיקר 
השוודי המספר על מנצח תזמורת מפורסם הלוקח 
הולדתו,  לכפר  וחוזר  הבמות  מזרקורי  זמן  פסק 
לזירה  מייסד מקהלה מקומית שהופכת  הוא  שם 
רבי  קונפליקטים  נפתרים  ואף  נחשפים  שבה 
 young at את  וכמובן  הכפר;  תושבי  בין  שנים 
heart התיעודי המתאר את פעילותה של מקהלת 
קשישים אמריקאית שמתאמנת בביצוע קטעי רוק 
מקפיצי קהל ושחבריה מסבירים כיצד ההרכב הזה 

הוא בשבילם טעם החיים.   

למוזיקה  רבים  ספונטניים  ביטויים  יש  בישראל 

ובהן  הקהילה  ולמען  הקהילה  ע"י  שמתבצעת 
מעגלי  )כולולם(,  ההמונים  שירת  בציבור,  השירה 
שונים  מוזיקליים  מיזמים  גם  קיימים  ועוד.  תיפוף 
ולשלבן  מודרות  קבוצות  להעצים  שמטרתם 
בחברה, כגון "מעבר לקול", להקת "שלווה" ו"כלים 
בדרך  הם  אלו  מיזמים  של  הדגל  נושאי  שלובים". 
חברתית  תודעה  בעלי  מחוננים  מוזיקאים  כלל 
לטובת  כשרונם  את  למנף  המעוניינים  מפותחת 
השינוי החברתי. הם פועלים בד"כ על סמך כשרון 
בזירה  ואחת  אחד  כל  ומתפתחים,  ואינטואיציה, 
מוזיקאים  זו.  את  זה  ולהפרות  להכיר  מבלי  משלו 
יתקשו  כזו,  בדרך  להתחיל  שמעוניינים  צעירים 
לאתר את קודמיהם ולהיבנות מהישגיהם, ויצטרכו, 

במידה רבה, להמציא את הגלגל מחדש.

למוזיקה  המחלקה  את  להזכיר  חשוב  זה  בהקשר 
כמה  מזה  שמקיימת  בר-אילן  באוניברסיטת 
ובכך  הקהילתית  המוזיקה  בתחום  לימודים  שנים 
מוזיקאים  של  חדש  דור  של  התפתחות  מאפשרת 
קורסים  מספר  מוצעים  במחלקה  קהילתיים. 
להשתמש  כיצד  סטודנטים  ללמד  שמטרתם 
קהילות  לפתח  כדי  המוזיקליים  בכישוריהם 
עיוניים  הם  האלו  הקורסים  מן  חלק  ולהעצימן. 
)למשל, מבוא ל"מוזיקה בקהילה"( וחלקם מעשיים 
"הדרכת  מוזיקליים-קהילתיים",  )"פרויקטים 
במחלקה  לכך,  מעבר  קהילתי"(.  בדגש  הרכבים 
רבים  מוזיקליים-קהילתיים  פרויקטים  מתקיימים 
אליהם סטודנטים יכולים להצטרף ולתרום ובכך גם 
– להיתרם ולהתפתח. כמה מן הפרויקטים הבולטים 
לימודים  תכנית  המציע  שלובים"  "כלים  הם: 
ומעלה(   21 )בני  למבוגרים  שנתיים  בת  מוזיקלית 
עם מוגבלות שכלית אשר יש להם תשוקה למוזיקה. 
העשייה  למוזיקה,  המחלקה  כתלי  בין  השילוב 
המתקיימות  ההופעות  האינטנסיבית,  המוזיקלית 
הקהילתיות,  את  מעצימים   – סמסטר  כל  בסוף 
את תחושת השייכות ואת הדימוי העצמי של חברי 
כלים שלובים; בית-ספר לדיאלוג מוזיקלי המכשיר 
קהילות  של  קבוצות  להנחות  במוזיקה  מטפלים 
שיש ביניהן קונפליקטים )למשל, דתיים-חילוניים-

חרדים, ערבים-יהודים( ולהתבסס על מוזיקה כדי 
לגשר על הפערים; סיפורי חיים מוזיקליים המיועד 
לגמלאים המעוניינים לתעד את חייהם באמצעות 

המוזיקה שליוותה אותם בכל שלב בחיים.

את  היתר,  בין  נזכור,  הקורונה  משבר  מתקופת 
אותו  לקיים  הקושי  ואת  ההתקהלות,  על  האיסור 
לקבוצה  להימשך  שלנו  האנושי  לטבע  בניגוד 
העיקשים  הניסיונות  את  גם  נזכור  ולקהילה. 
דרך  הכל:  למרות  קהילתי  יחד  ליצור  והיצירתיים 
שבת,  לקראת  הזום,  מסך  משבצות  דרך  מרפסת, 
וחברתיים.  משפחתיים  באירועים  או  הסדר  בליל 
נזכור עד כמה למוזיקה היה תפקיד חשוב, לפעמים 

מרכזי, ברבות מן ה"התקהלויות" האלה.
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שער 5
מגפה בראי המידע



מחשבות על מידע 
בזמן משבר

המגפה האחרונה מדגישה את העובדה שלא די בעצם 
קיומו של ידע ומידע וגופים בעלי רצון טוב ויכולות. יש 

לדאוג בעיתות רוגע לארגון ותזמון המידע והעברתו בין כל 
הגופים וכן לאוריינות הדיגיטלית של הציבור הרחב

פרופ' שפרה ברוכסון ארביב  המחלקה למדעי המידע

יתפלמסו על משמעותו ותוצאותיו. אך דבר אחד 
ברור, בבסיס המשבר היה צורך במידע אמין וזמין: 
מידע גולמי ומידע מעובד. שרשרת צרכני המידע 
עד  לענפיהן  השלטוניים  במוסדות  החל  ארוכה 
"מדעי  מקצוע  ולפרנסתו.  לחייו  החושש  האזרח 
המידע שם דגש רב במחקר על צורכי מידע, ערוצי 
ומודיעין  מידע  והנגשת  מידע  התנהגות  מידע, 
את  מדגיש  נקלענו  שאליו  המצב  ורפואי.  עסקי 

החיפוש אחר מידע  הוא צורך בסיסי בחיי 
היום יום של כולנו. אנשים מחפשים מידע 
אותם  הסובב  העולם  את  להבין  מנת  על 
וכדי להגשים את מטרותיהם האישיות והמקצועיות. 
זה עתה אנחנו באמצע משבר בריאותי בעולם כולו. 

וירוס בגודל מזערי תפס את העולם כולו לא מוכן.

והיסטוריונים  זה  ממשבר  נלמד  עוד  רבים  דברים 
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1 משפחות חסרות מחשב או בעלות מחשב אך הם 
אינם אורייני מידע. ולפעמים מילוי טופס דיגיטאלי 
שנראה כה פשוט עבורם זו מטלה  בלתי אפשרית 
שלא לדבר על סיוע לילד בלמידה מרחוק. התברר 
לכולנו, שיש לנו כלים דיגיטאליים אך לא די בכך: 
את  ולהכשיר  ביומו  יום  מדי  בנתונים  למלאם  יש 
הגלובליזציה  ואם  בהם.  להשתמש  האוכלוסייה 
"אם  הכתוב  כפי  לנהוג  עלינו  לנו,  עוזרת  אינה 
ככל  רב  ומידע   נתונים  ולאגור  לי"  מי  לי  אני  אין 
צרכים  לספק  שיוכלו  כדי  טובים  בזמנים  האפשר 

מידיים בזמנים קשים. 

אחריהן.  יבואו  ורבות  ראשוניות  מחשבות  אלה 
ואזרחים  ארגונים  חוקרים,  יש  טכנולוגיה,  קיימת 
ביניהם  לשלב  היא  החוכמה  טוב.  רצון  בעלי 
זקוקים  אנו  כך  לשם  שגרה.  בימי  לכך  ולהתכונן 
ל"מנהיגי מידע", אתגר העומד לפתחם של חוקרים 
והמחשב"  הנתונים  ב"מדעי  ב"מדעי-המידע", 

וב"מדעי האדם". 

הצורך בפתוח מערכות המידע למקרה של מגפה 
טבע  אסון  כל  או  ביולוגי  נשק  חלילה  או  נוספת 

אחר.

משרטטים  והיינו  מושלם  בעולם  חיים  היינו  אילו 
כאלה.  במקרים  הדרוש  המידע  מערך  כל  את 
למדי  מורכבת  הייתה  עולה  שהייתה  התמונה 
ובנויה  כמו פאזל מחלקים שונים, בתחומי מחקר 
ועשיה שונים שתפקידם להתאגד יחד, גם אם זה 
לא תמיד נוח ולא תמיד הגיוני במחשבה ראשונית. 

אנו זקוקים למאגר בינלאומי של התפרצויות 
מחלות, למאגר חוקרים המדווחים באופן תדיר 
על התקדמותם במחקר הרפואי, לדיווחים על 
מחקרים כלכליים בענין ניהול מגפות ולמאגר 

חומרי מיגון וסיוע.

למה אנו זקוקים? במעגל המרכזי הבין לאומי אנו 
ואפילו  מחלות  התפרצויות  של  למאגר  זקוקים 
ההתפרצויות הקטנות ביותר. כן אנו זקוקים למאגר 
התקדמותם  על  תדיר  באופן  המדווחים  חוקרים 
כלכליים  מחקרים  על  לדיווחים  הרפואי,  במחקר 
וסיוע.  מיגון  חומרי  ולמאגר  מגפות  ניהול  בענין 
חלק מן הנתונים הללו אומנם בנמצא, אך במשבר 
שפקד אותנו בימים אלה, האמונים על ארגון הידע 
מהוססים  היו  וחבריו  העולמי"  הבריאות  "איגוד 
למדי. המנהיגים המקומיים ניזונו ממידע חלקי והיו 
צריכים לאגור מידע בזמן תנועה. זהו תהליך לא קל 
כאשר הציבור מחכה לתשובות מדויקות ומהירות. 
הנהגות מקומיות היו זקוקות לא רק לתקשורת עם 
המאגר המרכזי אלא למאגר ידע פנימי המאחד את 
וצבאיים  אזרחיים  במשק  הרלוונטיים  הגופים  כל 
כאחד. ברור שמאגרים כגון אלה אינם נבנים כהרף 
עין, אך התשתית צריכה להיות קיימת ולהתמלא 
עד שתעמוד בפנינו האפשרות ליצור תמונה, מודל 
 Big וכל קורלציה אחרת כפי שמאפשר מאגר של
Data. גם העיריות כמרכזי הנהגה קטנים צריכים 
להיות מקושרים למאגר מרכזי מדיני ואף לתרום 
כמו  חשובה  עירונית  באינפורמציה  חלקם  את 
מוקדי רפואה מוקדי מחלות, אוכלוסיית הנזקקים, 
כמכונה  לעבוד  צריך  זה  כל  ועוד.  עזרה  ארגוני 
משומנת היטב ותפקיד החוקרים במדעי המחשב 
בעולם  הללו.  להכין את התשתיות  הוא  והמידע  
עדיין  אנחנו  ודיגיטלי  גלובאלי  להיות  המתיימר 
רחוקים ממצב  שבו ניתן יהיה להצליב מידע בין 
לכל  הרלוונטיים  התנאים  בין  ולהפריד  המדינות 
החולים  בתי  מצב  הדמוגרפי,  המצב  כמו  מדינה 

ומאפייני האקלים. 

המגפה האחרונה הדגישה גם פערים דיגיטאליים 
יש  המתקדם  בעולמינו  גם  האוכלוסיות.  בין 



אוספי מוסיקה בימים 
סוערים 

מהו אוסף מוסיקלי בימים בהם אפליקציות הזרמת מדיה 
)Streaming( מאפשרות גישה למיליוני שירים ויצירות 

מוסיקליות
ד"ר עופר ברגמן  המחלקה למדעי המידע

ללימודי מידע אנו חוקרים התנהגות מידע. אנשי 
אנשים  כיצד  השאר,  בין  בודקים  שלנו  הסגל 
רשתות  באינטרנט,  אליו  ומגיעים  מידע  מארגנים 
אישי,  מידע  ניהול  חוקר  אני  וארגונים.  חברתיות 
דוא"ל(  והודאות  קבצים  )כגון  אוספים  כלומר 
בעצמם  אליהם  להגיע  כדי  מסדרים  שאנשים 
בזמן מאוחר יותר. למרות שניהול מידע אישי היא 
פעילות מחשב בסיסית שמיליוני אנשים מבצעים 
פעמים רבות בכל יום, תחום המחקר עדיין צעיר, 
במאמר  בו.  נחקרו  שלא  כמעט  מוסיקה  ואוספי 

בימי משבר אני נוהג לחזור לאוסף השירים 
לגלות  נהנה  אני  רגילים  בימים  אם  שלי. 
חוזר  אני  קשים  בימים  חדשה,  מוסיקה 
תחושה  הנוסכת  ומוכרת  אהובה  מוסיקה  לאותה 
של רוגע ויציבות בי ובמשפחתי הקטנה. אולם מהו 
הזרמת  אפליקציות  בהם  בימים  מוסיקלי  אוסף 
למיליוני  גישה  מאפשרות   )Streaming( מדיה 
אותי  עניינה  זו  מוסיקליות? שאלה  ויצירות  שירים 
ואת גדעון  טיש סטודנט אותו אני מנחה במחלקה 
במחלקה  בר-אילן.  באוניברסיטת  המידע  למדעי 
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3 במחקר אנחנו מנסים להבין כיצד השתנתה חוויית 
באפליקציות  השימוש  בשל  המוסיקה  איסוף 
להזרמת מדיה. לצורך כך אנחנו מקיימים ראיונות 
עומק עם חובבי מוסיקה. מהראיונות שקיימנו עד 

עכשיו עולים התכנים הבאים:

זניחת האוספים: חלק מהמרואיינים עסקו במציאת 
מוסיקה חדשה בלבד ולא קיימו שום אוסף בתוך 
תוכנת הזרמת המדיה שלהם מתוך מחשבה שהם 
תמיד יוכלו למצוא מוסיקה זו מחדש. אולם בדיעבד 
הם חשו שלעיתים קרובות זיכרונם בוגד בהם והם 

מצרים על כך שאין להם יותר אוספים.

האוסף  שבעבר  ציינו  נבדקים  גבולות:  טשטוש 
העצמית  מהזהות  חלק  היה  שלהם  המוסיקלי 
מוסיקלי  אוסף  להם  כשאין  כיום  אולם  שלהם. 
שלהם  המוסיקלית  העצמית  הזהות  גם  מוגדר 

מטושטשת יותר.

ירידה בהנאה: איסוף תקליטים היה כרוך במאמץ 
אולם  זה"(  את  להשיג  בשביל  )"הזעת  ואתגר 
חלק  לדברי  מקטינה  המוסיקה  של  הזמינות 
מהמרואיינים את ההנאה שבאיסוף ולמקצתם גם 

את ההנאה שבהאזנה )"הלך הריגוש"(.

מחקר זה נמצא עדיין בתחילת דרכו. אינני יודע עד 
ייתכן  אולם  הקורונה,  ממשבר  מושפע  הוא  כמה 
להיזכר  בו  מהמשתתפים  לחלק  גורם  שהמשבר 

בגעגוע באוסף השירים הישן והטוב שלהם.

קצר זה אתאר מחקר אותו אנו עורכים בימים אלו 
לגבי אוספים מוסיקליים.

התקליטים.  היו  המוסיקה  אוספי  ימי  בראשית 
היטב  מוגדרים  גבולות  בעל  אוסף  היוו  תקליטים 
וזאת בשלושה מובנים: ראשית, היה ברור לחלוטין 
לבעלי האוספים אילו תקליטים נמצאים באוספים 
והם יכלו להאזין בקלות להם בלבד. שנית, הכנסת 
תקליט חדש לאוסף הייתה כרוכה במאמץ )להגיע 
לחנות התקליטים, לשמוע תקליטים שונים ולבחור 
ביניהם( ובתשלום, ולכן הייתה בהכרח סלקטיבית. 
היו  ובעליהם  פיזיים  היו  התקליטים  שלישית, 
יכולים ליהנות להסתכל עליהם בזמן ההאזנה וכן 
לאוספים  בדומה  חבריהם  בפני  בהם  להתגאות 

אחרים )כדוגמת תמונות(.

נבדקים ציינו שבעבר האוסף המוסיקלי שלהם 
היה חלק מהזהות העצמית שלהם. אולם כיום 
כשאין להם אוסף מוסיקלי מוגדר גם הזהות 
העצמית המוסיקלית שלהם מטושטשת יותר.

לאפליקציות  לעבור  ברורה  נטייה  יש  אלו  בימים 
ו-   Spotify,  Apple music כגון  מדיה  הזרמת 
למנויים  מאפשרות  אלו  אפליקציות   .YouTube
מבלי  לאור  שיצא  שיר  כל  כמעט  לשמוע  שלהן 
ניתן  שלהם.  המחשב  או  בטלפון  אותו  לאחסן 
ליצור בהן אוספים )למשל ע"י שימוש במועדפים 
ורשימות השמעה(, אולם האוספים אלו מטושטשים 
בשלושת המובנים שהוזכרו: ראשית אין גבול ברור 
בין השירים שבתוך האוסף ומחוצה לו וניתן לשמוע 
את כל השירים באותה מידה; שנית, הוספת שיר 
אין  שני  ומצד  ומחיר,  מאמץ  נטולת  היא  לאוסף 
הוא  האוסף  שלישית,  סלקציה;  לבצע  הכרח  כל 
דיגיטלי, אינו נמצא בבעלות המנוי, וקשה להביט 

בו או להתגאות בו. 



מציאת הגיון במציאות 
בריאותית חדשה ברשת 

החברתית
ההבניה החברתית של מידע המאפיין קהילות וירטואליות 

שמתעלות מעל פערים גיאוגרפיים, לשוניים וסוציו-
אקונומיים מחוללים מהפכה בדרכים בהן אנשים 

מתמודדים עם משברים בריאותיים על ידי בנייה של 
משמעות חברתית חדשה לאותה מחלה או משבר בסביבה 

חיובית ואכפתית
ד"ר ג'ני ברונשטיין  המחלקה למדעי המידע

הפכה  הקבוצה  חברי  ידי  על  שנבנית  המשותפת 
נושאים,  למגוון  אישית  עזרה  למתן  חשוב  למקור 

במיוחד עניינים הקשורים לבריאות. 

מחלה או מצב בריאותי חדש מביאה אנשים לחפש 
מוכרת  לא  מציאות  עם  להתמודד  מנת  על  מידע 
ומלחיצה. חיפוש מידע יכול להביא למציאת הגיון 

החברתית  ברשת  וירטואליות  קהילות 
הפכו למעין "כיכר הכפר המודרנית ", מעין 
משתמשים  בהם  ווירטואליים  מרחבים 
יכולים להביע את דעותיהם, לשתף חוויות, לבקש 
תוך  אחרים,  אנשים  של  לפוסטים  ולהגיב  עצות 
את  להבין  להם  שעוזרת  משותפת  מציאות  בניית 
האתגרים המשותפים העומדים בפניהם. המציאות 
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5 ותמיכה ריגשית

המסייעת  חדשה  במציאות  הגיון  מציאת   •
בהתמודדות עם מצב בריאותי חדש ומלחיץ

בין  ריגשית  בתמיכה  המשולב  החווייתי  המידע 
חברי הקבוצה הינו שימושי ורלוונטי מכיוון שהוא 
ניתן בשפתם שלהם ומגיע מ"מומחים חווייתיים", 
המספקים הבנה עמוקה יותר של המחלה. חוויות 
אלה מועברות פעמים רבות כסיפור אישי הטומן 

בתוכו צורך גדול באמפטיה.

מה שמייחד את אותו מידע חוויתי הוא השילוב בין 
מידע עובדתי לתמיכה חברתית וריגשית. התמיכה 

החברתית ברשת משתקפת בהיבטים הבאים:

דרכי  על  המלצה  או  עצה  של  ומתן  בקשה   •
התמודדות עם המחלה ו/או תרופות וטיפולים

השייכות  הרגשת  בטוח:  כמקום  הקבוצה   •
מאפשרות  משותפת  חברתית  מציאות  ובניית 
במידע  לצורך  כביטוי  אישי  סיפור  של  חשיפה 
בין  אמפטיה  להבעת  וככלי  ואמפטיה  עובדתי 

חברי הקבוצה.

• הפנייה למקורות מידע או עזרה ממשית הם 
שני סוגים שכיחים של אינטראקציות חברתיות 
הרגשת  את  המחזקות  הקבוצה  חברי  בין 

השייכות ובונות אמון בין חברי הקבוצה.

• שיתוף מידע עובדתי: פעמים רבות משתתפי 
על  עובדתי  מידע  ביניהם  חולקים  הקבוצה 

המחלה כחלק מהעזרה ההדדית בין החברים.

קהילות  המאפיין  מידע  של  החברתית  ההבניה 
גיאוגרפיים,  פערים  מעל  שמתעלות  וירטואליות 
מהפכה  מחוללים  וסוציו-אקונומיים  לשוניים 
משברים  עם  מתמודדים  אנשים  בהן  בדרכים 
חברתית  משמעות  של  בנייה  ידי  על  בריאותיים 
חיובית  בסביבה  משבר  או  מחלה  לאותה  חדשה 

ואכפתית.

וירטואליות  בקהילות  המידע  שיתוף  חדש.  וסדר 
חדשה  חברתית  נורמליות  של  הבניה  יוצרת 
בקבוצה של אנשים החולקים את אותה המחלה 
ונורמליות  הגיון  ומחפשים  בריאותי  אתגר  או 
היום  יש  וירטואליות  לקהילות  ביחד.   חברתית 
מקום מרכזי בניהול הבריאות שלנו. בהתבסס על 
העקרון האומר ש"ידע הוא לא משהו שיש לאנשים 
בראש, אלא משהו שאנשים עושים ביחד", אנשים 
בריאותיים,  אתגרים  עם  התמודדות  בעת  רבים 
לחפש  כדי  רק  לא   - החברתיות  לרשתות  פונים 
הגיון  למצוא  כדי  גם  אלא  ריגשית  ותמיכה  מידע 
את  שחווים  אנשים  בעזרת  החדשה  במציאות 

אותה החוויה או מתמודדים עם בעיה דומה. 

לנהל  מאפשרות  החברתיות  הפלטפורמות 
הצורך  את  ומבטלות  העצמית  החשיפה  את 
ההבדלים  ואת  פנים-אל-פנים  במפגש 
חבריהן  בין  והסוציואקונומיים  הגיאוגרפיים 
ובכך מקלות על היצירה של קשרים חברתיים 
רחוקים הנקראים "קשרים חלשים" היוצרים 

חויות שותפות ושייכות

התפתחותן של רשתות חברתיות שינתה את טבעו 
של המידע הבריאותי. משתמשי הרשת החברתית 
ברמה  הן  להם  שמונגש  בריאותי  מידע  מחפשים 
למידע  המקור  הרציונלית.  ברמה  והן  הרגשית 
הזה הינן החוויות המשותפות של חברי הקהילה 
בעת התמודדות עם אותו אתגר בריאותי. חוויות 
רלוונטיים  חברתיים  להקשרים  מתייחסות  אלה 
חווייתי  מידע  לכך,  אי  לצרכיהם.  ומותאמים 
ותמיכה רגשית הפכו את הקהילות הווירטואליות 
לגורם מרכזי בהתמודדות עם אתגרים בריאותיים.

את  לנהל  מאפשרות  החברתיות  הפלטפורמות 
במפגש  הצורך  את  ומבטלות  העצמית  החשיפה 
הגיאוגרפיים  ההבדלים  ואת  פנים-אל-פנים 
על  מקלות  ובכך  חבריהן  בין  והסוציואקונומיים 
הנקראים  רחוקים  חברתיים  קשרים  של  היצירה 
"קשרים חלשים". קשרים חלשים בין חברי קהילות 
החולקים עניין או בעיה משותפת מסייעים בבניית 
תחושת  של  וביצירה  חבריה  בין  משותפת  חוויה 

שייכות.  הרשתות החברתיות מאפשרות:

• חשיפה של מידע אישי ככלי להתמודדות עם 
סטיגמה חברתית וכמנגנון לניהול מצבי משבר

המותאמת  חווייתית  בריאותי  למידע  גישה   •
לצרכים העדכניים של אותה אוכלוסייה

• חשיפה של סיפור אישי כביטוי לצורך במידע 
אמפטיה  להבעת  וככלי  ואמפטיה  עובדתי 



לא על ה"לייק" לבדו 
רגשונים בימי קורונה

מגיפת הקורונה והכורח להישאר מרותקים לבתינו הביאו 
לפריחה ב"רגשונים"   המיטיבים לבטא תחושות ומצבים 

עכשווים. הללו מהווים דוגמא למנגנון ההגנה החיובי 
לאיום אודותיו דיבר פרויד

ד"ר טלי גזית  המחלקה למדעי המידע

את  חברתי.  לריחוק  וגורם  ריח(  או  מגע  פנים, 
יותר  חדשים  מחקרים  מיהרו  האלה  המחקרים 
אדם  כל  שבו  למצב  עדים  אמנם  אנחנו  להפריך. 
אבל  מסך,  דרך  העולם  עם  מתקשר  בביתו  לבדו 
אנחנו  עצומים:  הם  היתרונות  החסרונות,  לצד 
יכולים לאתר בקלות אחרים שיש לנו איתם תחומי 
בני  ילדים  תחביבים,  מחלות,  משותפים,  עניין 
אותו גיל ועוד. בנוסף, אנחנו מסוגלים לתקשר עם 
אחרים ללא גבולות של מרחק גיאוגרפי או זמן, מה 

כבר  איתנו  נמצאות  החברתיות  הרשתות 
הלקחים  ואיתן  שנים,  מעשרים  למעלה 
ההתנהגות  לגבי  במחקרים  שהופקו 
הנפשיים  הרווחים  יוצרות,  שהן  במרחב  האנושית 
וההפסדים שאנחנו משלמים על ההשתתפות שלנו 
בהן. בתחילת הדרך היו חוקרים שטענו שהשימוש 
ברשתות יכול ליצור בנו תחושות קשות של בדידות 
ודכאון. היעדר המפגש פנים-אל-פנים יוצר ריחוק, 
הבעות  )כמו  לא-מילולית  תקשורת  מאפשר  לא 
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7 והוסיפו סידרת  לא נשארו אדישים  וואטסאפ  גם 
ומאפשרים  התקופה  בענייני  העוסקים  סטיקרים 
הבידוד:  מצב  את  לשקף  או  זה   את  זה  לעודד 
עובד/ת מהבית, האם את/ה בסדר?, "כיף" מרחוק 

ועוד.

 
ככלל, ניכר שרבים בחרו להתמודד  עם מורכבות 
התייחס  שאליה  יצירתיות,  בעזרת  התקופה 
איום  כנגד  היחיד  החיובי  ההגנה  כמנגנון  פרויד 
הדחקה  כמו  ממנגנונים  להבדיל  )סובלימציה(, 
הפייסבוק  קהילת  היא  לכך  דוגמה  התקה.  או 
 34 כ-  המונה  אותם",  שצריך  מי  וכל  "גרפיקאים 
אלף חברים. מנהלי הקהילה הכריזו על תחרות בין 
משלהם  רגשון  של  לעיצוב  הגרפיקאים  החברים 
התוצאות  פייסבוק.  של  החדש  לרגשון  כמחווה 
מהנות ביותר: רגשון מחזיק תבנית ביצים או נייר 
טואלט )בעיצוב אופיר אסולין(, רגשון עוטה מסכת 
מגן )בעיצוב מריה קראסיק(, רגשון עצוב על כרטיס 
המועדון היוקרתי של מלונות דן שהפכו למלונות 

קורונה )בעיצוב אופיר אסולין( ועוד.

   
היא  דבר.  של  בסופו  תחלוף  הקורונה  מגיפת 
לימדה אותנו, בין השאר, לתקשר מרחוק. הרשתות 
כדי  כאן  כבר  כנראה  זאת,  לעומת  החברתיות, 
להישאר. אם כך, נחמד שנלמד איך לתקשר במגוון 
אפשר  ואם  לנו.  מאפשרות  שהן  והשפות  הכלים 
לזרות אגב כך מעט חמלה, יצירתיות והומור ייתכן 
אלא  מהקורונה,  רק  לא  מחוזקים  לצאת  שנצליח 

גם ממשברים נוספים שמזמנים לנו החיים.

שבימים אלה של מגפת הקורונה הופך למשמעותי 
במיוחד.

היוו  )אימוג'ים(  הרגשונים  הדרך,  בתחילת  כבר 
משעשע,   – חשוב  פחות  ולא  משמעותי  תחליף 
בהתחלה  פנים.  הבעות  דרך  רגשות  להבעת 
שפה  שהמציאו  הצעירים,  הבלוגרים  אלה  היו 
רגשותיהם  את  להביע  מנת  על  סימנים  מלאת 
אהבה(,  להביע  כדי   >3 )למשל:  ומחשבותיהם 
וואטסאפ  כמו  הגדולות  הרשתות  מכן  ולאחר 
ופייסבוק הכניסו לחיינו את הרגשונים הגראפיים. 
חייב  לא  משתמש  בפייסבוק,  לפוסט  להגיב  כדי 
לכתוב דבר, מספיק שיעשה "לייק" כדי לסמן שהוא 
אבל  כתוב  מטקסט  יותר  שטחי  אמנם  זה  קרא. 
יותר טוב מלא להגיב בכלל, מה שמאפיין  כנראה 

את "הצפיינים" שרק קוראים ואינם מגיבים. 

השפיעה  המקורית  במתכונתו  ה"לייק"  ספירת 
ההערכה  על  שלילי  באופן  קרובות  לעתים 
בקרב  במיוחד  הפוסטים,  מפרסמי  של  העצמית 
מעט  קיבלה  נערה  אם  הצעירים:  המשתמשים 
היא  מחברתה,  פחות  קצת  או  "לייקים"  מדי 
היתה עשויה לחוש לא רצויה וההערכה העצמית 
שלה נפגעה כתוצאה מכך. בשנת 2016 החליטה 
הרחבת  על-ידי  זו  לבעיה  מענה  לתת  פייסבוק 
את  להדגיש  כדי  האפשריות,  התגובות  מנעד 
חמשת  הכמות.  על-פני  הרגשית  התגובה  איכות 
כועס,  המום,  לב,   - שצרפה  החדשים  הרגשונים 
צוחק ובוכה – מאפשרים כעת לקבל פירגון בדמות 
לב או הבעת אמפטיה בדמותו של הרגשון העצוב, 
הלא- התקשורת  את  להעמיק  גם  שמאפשר  מה 

מילולית.

 
באפריל 2020, בשעה שתושבי רוב מדינות העולם 
מצאו את עצמם מבודדים איש איש בביתו, בשל 
מגפת הקורונה, הרימה פייסבוק שוב את הכפפה 
 ,)care( והשיקה רגשון חדש להפגנת אהבה ודאגה
מעין "חיבוקי" בתגובה לפוסטים העוסקים בנושא.

 



קורונה בקוריאה: מבט על 
התמודדות אסיה עם קורונה 

התבוננות בתמונת המצב בקוריאה ביחס לקורונה מלמדת 
אותנו כיצד מדינה בדרום מזרח אסיה, שרוב הישראלים 

אינם מכירים אותה מקרוב, מתמודדת עם נגיף זה

ד"ר אלון לבקוביץ  לימודי אסיה, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח

זיהוי  רמות:  בכמה  הנגיף  עם  להתמודד  קוריאה 
לצורך  מאפייניו  זיהוי  ותיחומם,  המחלה  מפיצי 
האזרחים,  כלפי  שקיפות  חיסון,  ומציאת  אבחון 
לציבור  והדרכה  הבריאות  מערכת  התמודדות 

כיצד להתמודד עם המציאות החדשה. 

שהגיעו  הקוריאנים  הצליינים   - ובדיקה  זיהוי 
לארץ, שאובחנו לאחר מכן כחולי קורונה, השתייכו 
קוריאה הפעילה  Shincheonji. ממשלת  לקהילה 
אלפי  כעשרת  המונה  הקהילה  חברי  על  לחץ 

קוריאה  אוכלוסיית   - מצב  תמונת 
נכון  הדרומית מונה כ-51 מיליון אזרחים. 
ל-14 במאי 2020, זוהו בקוריאה הדרומית 
10,991 מקרי קורונה ו-260 נפטרו מהמחלה. עבור 
ישראלים רבים, קוריאה נקשרה לקורונה עם גילוי 
הצליינים הקוריאנים שביקרו בארץ, ולאחר חזרתם 
הדביקו  ולא  בקורונה  שחלו  התברר  לקוריאה, 
ישראלי. הגילוי  החל את מחול השדים  בארץ אף 
כלפי  הפוביה  את  וחשף  בישראל  הקורונה  של 
האסייתים בארץ. גילוי הקורונה חייב את ממשלת 



לממשלה אחריות וחובה לעדכן את הציבור בעת 
על  מידע  גם  כוללות  ההודעות  אסון.  או  משבר 
מזג האוויר הצפוי: גשם וחום כבד, רעידות אדמה 
על  מידע  גם  ההודעות  כוללות  אלה  בימים  ועוד. 
וזמן  דיוק  ברמת  תנועתם  ומסלול  קורונה  חולי 
גבוהה )עד לרמת הדקה(. ממשלת קוריאה מנצלת 
שהיה  ומי  החולים  איכון  לטובת  הטכנולוגיה  את 
בסביבתם )גם בישראל אושר איכון זה לאחרונה(. 
לאחר זיהוי החולה, מאכנים את הטלפון הסלולרי 
שלו, בשילוב של מצלמות ה-CCTV שצילמו אותו 
אנשים  שלו.  התשלומים  ומערך  ובחנויות  ברחוב 
כך  על  יעודכנו  החולה  האזרח  בטווח  הנמצאים 
ההתמודדות  הצלחת  הטלפון.  מכשיר  באמצעות 
עם המחלקה מחייבת, כמובן, סולידריות חברתית, 
אם  זאת,  עם  בה.  ניחנה  הקוריאנית  שהחברה 
חולה קורונה מפר את הכללים ונתפס, הוא נקנס 
בקנס כבד של עשרות אלפי שקלים, מה שמגביר 

את יכולת אכיפת החוק. 

מערכת הבריאות – ישראלים שלא ביקרו בקוריאה 
מעודם, מדמים את מערכת הבריאות הקוריאנית 
טעות  אין  המתפתח.  בעולם  מסוגה  למערכות 
קוריאנית  הדרום  הבריאות  מערכת  מזו.  גדולה 
שעליהם  מרשימים,  רפואיים  להישגים  הגיעה 
התמחות  שעשו  ישראלים  רופאים  להעיד  יכולים 
המיטות  מספר  האחרונות.  בשנים  בקוריאה 
בבתי החולים בקוריאה גדול יחסית ובוודאי גבוה 
קוריאה  ממשלת  בנוסף,  בארץ.  המיטות  ממספר 
חולי  של  והאשפוז  הבדיקות  עלות  את  משלמת 

הקורונה, בניגוד למודל האמריקאי.   

הרמטית  לאטום  לא  בחרה  קוריאה  ממשלת 
בשבועות  כן,  פי  על  ואף  המדינה.  גבולות  את 
החולים,  בעקומת  התייצבות  נרשמה  האחרונים 
ובוחנים את התאמתו  עליו  נתון שכולם מדברים 
שוב  נרשמה  האחרונים  שבימים  אלא  למדינתם. 
עלייה במספר הנדבקים. השינוי עשוי להוביל את 
אפשרות  ולשקול  החלטתו  את  לשנות  הממשל 
שלא  שבחרו  מדינות  אותן  עם  הגבולות  סגירת 
את  להחמיר  ואף  התושבים  תנועת  את  להגביל 
בכל  מצייתים  שכאמור,  האזרחים,  על  המגבלות 

מקרה להנחיות הממשלה.

במטרה  בהקדם  להיבדק  מהם  ודרשה  מאמינים, 
חברי  התנגדו  בתחילה  חולים.  הם  אם  לבחון 
הקהילה לבדיקה מחשש לדעות קדומות שידבקו 
הסכמתם  את  הביעו  קל,  לחץ  לאחר  אך  בהם, 
ואפשרו למדינה למפות את חברי הקהילה במטרה 

לנסות ולבחון מי הודבק ואת מי הוא הדביק.

קוריאה  ממשלת  הגילוי,  של  מוקדמים  בשלבים 
החליטה להרחיב את מערך הבדיקות ולתגבר את 
לבדוק  יהיה  שניתן  מנת  על  המעבדות  תשתית 
ביעילות את המספר ההולך ועולה של הבדיקות. 
לבדיקת  ערכה  בקוריאה  פותחה  קצר  זמן  תוך 
מאפשרת  הערכה  המוני.  בייצור  והוחל  הקורונה 
לקבל תוצאה תוך שעות ספורות. בנוסף, כארבעים 
מעבדות הוכשרו לערוך בדיקות קורונה. במקביל, 
מספר  את  להרחיב  החלטה  פרסמה  הממשלה 
אם  בקוריאה.  הנערכות  היומיות  הבדיקות 
בתחילת המשבר נערכו פחות מ-3,000 בדיקות 
ביום. כיום נערכות בקוריאה מעל 15,000 בדיקות 
ביום. הבדיקות יעילות ומסייעות לממשלה למפות 
במהירות את מיקום הנדבקים והמאפיינים שלהם 

)גיל, מגדר וכיו"ב(.

ממשלת קוריאה גם קיבלה החלטה להרחיב 
את שיטת הבדיקות באמצעות תחנות "היבדק 
הקוריאני  המודל  את  אימצה  ישראל  וסע". 

והשיטה מופעלת כיום גם בארצנו.

את  להרחיב  החלטה  קיבלה  גם  קוריאה  ממשלת 
וסע".  "היבדק  תחנות  באמצעות  הבדיקות  שיטת 
והשיטה  הקוריאני  המודל  את  אימצה  ישראל 
עם  עוברים  הנבדקים  בישראל.  כיום  מופעלת 
את  פותחים  הבודק,  נמצא  בו  דלפק  ליד  הרכב 
התהליך  כל  בדרכם.  וממשיכים  נבדקים  החלון, 
מהרכב  שירדו  מבלי  דקות,  מעשר  פחות  נמשך 
למעט  אותם,  הסובבים  עם  מגע  שיצרו  ומבלי 

הממשק מול אותם בודקים ממוגנים.

שקיפות – ממשלת קוריאה מעדכנת בכל רגע נתון 
ברחבי  הקורונה  התפשטות  במדד  אזרחיה  את 
מאמין,  בסיאול  שהממשל  מכיוון   זאת,  המדינה. 
הפעולה  ובשיתוף  הציבור  באמון  לזכות  שכדי 
שלו, הוא מחויב בשקיפות מלאה. בנוסף, הממשל 
וכניסה  ידיים  לשטיפת  מפורטות  הנחיות  פרסם 

לבידוד עצמי.

המבקרים  התיירים   – ומעקב  הציבור  עדכון 
הודעות  פעם  מדי  מקבלים  הדרומית  בקוריאה 
שירות  הם  אלו  הודעות  שלהם.  הסלולרי  לטלפון 
המבקרים  ולתיירים  לאזרחים  המדינה  של  עדכון 
שיש  ההכרה,  מתוך  ניתן  השירות  במדינה. 
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9 לממשלה אחריות וחובה לעדכן את הציבור בעת 
על  מידע  גם  כוללות  ההודעות  אסון.  או  משבר 
מזג האוויר הצפוי: גשם וחום כבד, רעידות אדמה 
על  מידע  גם  ההודעות  כוללות  אלה  בימים  ועוד. 
וזמן  דיוק  ברמת  תנועתם  ומסלול  קורונה  חולי 
גבוהה )עד לרמת הדקה(. ממשלת קוריאה מנצלת 
שהיה  ומי  החולים  איכון  לטובת  הטכנולוגיה  את 
בסביבתם )גם בישראל אושר איכון זה לאחרונה(. 
לאחר זיהוי החולה, מאכנים את הטלפון הסלולרי 
שלו, בשילוב של מצלמות ה-CCTV שצילמו אותו 
אנשים  שלו.  התשלומים  ומערך  ובחנויות  ברחוב 
כך  על  יעודכנו  החולה  האזרח  בטווח  הנמצאים 
ההתמודדות  הצלחת  הטלפון.  מכשיר  באמצעות 
עם המחלקה מחייבת, כמובן, סולידריות חברתית, 
אם  זאת,  עם  בה.  ניחנה  הקוריאנית  שהחברה 
חולה קורונה מפר את הכללים ונתפס, הוא נקנס 
בקנס כבד של עשרות אלפי שקלים, מה שמגביר 

את יכולת אכיפת החוק. 

מערכת הבריאות – ישראלים שלא ביקרו בקוריאה 
מעודם, מדמים את מערכת הבריאות הקוריאנית 
טעות  אין  המתפתח.  בעולם  מסוגה  למערכות 
קוריאנית  הדרום  הבריאות  מערכת  מזו.  גדולה 
שעליהם  מרשימים,  רפואיים  להישגים  הגיעה 
התמחות  שעשו  ישראלים  רופאים  להעיד  יכולים 
המיטות  מספר  האחרונות.  בשנים  בקוריאה 
בבתי החולים בקוריאה גדול יחסית ובוודאי גבוה 
קוריאה  ממשלת  בנוסף,  בארץ.  המיטות  ממספר 
חולי  של  והאשפוז  הבדיקות  עלות  את  משלמת 

הקורונה, בניגוד למודל האמריקאי.   

הרמטית  לאטום  לא  בחרה  קוריאה  ממשלת 
בשבועות  כן,  פי  על  ואף  המדינה.  גבולות  את 
החולים,  בעקומת  התייצבות  נרשמה  האחרונים 
ובוחנים את התאמתו  עליו  נתון שכולם מדברים 
שוב  נרשמה  האחרונים  שבימים  אלא  למדינתם. 
עלייה במספר הנדבקים. השינוי עשוי להוביל את 
אפשרות  ולשקול  החלטתו  את  לשנות  הממשל 
שלא  שבחרו  מדינות  אותן  עם  הגבולות  סגירת 
את  להחמיר  ואף  התושבים  תנועת  את  להגביל 
בכל  מצייתים  שכאמור,  האזרחים,  על  המגבלות 

מקרה להנחיות הממשלה.

במטרה  בהקדם  להיבדק  מהם  ודרשה  מאמינים, 
חברי  התנגדו  בתחילה  חולים.  הם  אם  לבחון 
הקהילה לבדיקה מחשש לדעות קדומות שידבקו 
הסכמתם  את  הביעו  קל,  לחץ  לאחר  אך  בהם, 
ואפשרו למדינה למפות את חברי הקהילה במטרה 

לנסות ולבחון מי הודבק ואת מי הוא הדביק.

קוריאה  ממשלת  הגילוי,  של  מוקדמים  בשלבים 
החליטה להרחיב את מערך הבדיקות ולתגבר את 
לבדוק  יהיה  שניתן  מנת  על  המעבדות  תשתית 
ביעילות את המספר ההולך ועולה של הבדיקות. 
לבדיקת  ערכה  בקוריאה  פותחה  קצר  זמן  תוך 
מאפשרת  הערכה  המוני.  בייצור  והוחל  הקורונה 
לקבל תוצאה תוך שעות ספורות. בנוסף, כארבעים 
מעבדות הוכשרו לערוך בדיקות קורונה. במקביל, 
מספר  את  להרחיב  החלטה  פרסמה  הממשלה 
אם  בקוריאה.  הנערכות  היומיות  הבדיקות 
בתחילת המשבר נערכו פחות מ-3,000 בדיקות 
ביום. כיום נערכות בקוריאה מעל 15,000 בדיקות 
ביום. הבדיקות יעילות ומסייעות לממשלה למפות 
במהירות את מיקום הנדבקים והמאפיינים שלהם 

)גיל, מגדר וכיו"ב(.

ממשלת קוריאה גם קיבלה החלטה להרחיב 
את שיטת הבדיקות באמצעות תחנות "היבדק 
הקוריאני  המודל  את  אימצה  ישראל  וסע". 

והשיטה מופעלת כיום גם בארצנו.

את  להרחיב  החלטה  קיבלה  גם  קוריאה  ממשלת 
וסע".  "היבדק  תחנות  באמצעות  הבדיקות  שיטת 
והשיטה  הקוריאני  המודל  את  אימצה  ישראל 
עם  עוברים  הנבדקים  בישראל.  כיום  מופעלת 
את  פותחים  הבודק,  נמצא  בו  דלפק  ליד  הרכב 
התהליך  כל  בדרכם.  וממשיכים  נבדקים  החלון, 
מהרכב  שירדו  מבלי  דקות,  מעשר  פחות  נמשך 
למעט  אותם,  הסובבים  עם  מגע  שיצרו  ומבלי 

הממשק מול אותם בודקים ממוגנים.

שקיפות – ממשלת קוריאה מעדכנת בכל רגע נתון 
ברחבי  הקורונה  התפשטות  במדד  אזרחיה  את 
מאמין,  בסיאול  שהממשל  מכיוון   זאת,  המדינה. 
הפעולה  ובשיתוף  הציבור  באמון  לזכות  שכדי 
שלו, הוא מחויב בשקיפות מלאה. בנוסף, הממשל 
וכניסה  ידיים  לשטיפת  מפורטות  הנחיות  פרסם 

לבידוד עצמי.

המבקרים  התיירים   – ומעקב  הציבור  עדכון 
הודעות  פעם  מדי  מקבלים  הדרומית  בקוריאה 
שירות  הם  אלו  הודעות  שלהם.  הסלולרי  לטלפון 
המבקרים  ולתיירים  לאזרחים  המדינה  של  עדכון 
שיש  ההכרה,  מתוך  ניתן  השירות  במדינה. 
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