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 ומשמעותה באב' ט את החילוית היהדות תסתפי על :מכון לאירוע מקון מטקסט

  היהדות התחדשות לתופעת ביחס

  יהושע-חה אבוחצירא ועמה צבר בן

  תקציר

בשים האחרוות יכרת תופעה חדשה במרחב החילוי: יצירת מעגלי שיח ולימוד המציעים זווית 

ופעה זו יצבת במוקד המחקר הוכחי, המבקש להיח ת התבוות אחרת על ט' באב (תשעה באב).

זוויות התבוות העשויות ללבן את המשמעויות המקופלות בחיבור המתפתח ומעורר התהייה בין 

היהדות החילוית ובין תשעה באב, מאחר שהתשתית הרעיוית שביסוד מועד זה היא דתית 

  קדש וחורבה של ירושלים.ביסודה, ועיקר עייה הוא בתעית ובקיה על חורבן המ

במחקר זה עשה יתוח תוכן של הושאים הלמדים בערב תשעה באב, כפי שאלו הובאו בשת 

לוחות פרסום של ארגוים שוים באתר "פים", המאגד עשרות ארגוי התחדשות  33-תשע"ה ב

ה בין ט' יהודית הפועלים בישראל. הממצאים שעלו מסייעים להבין את הסיבות לחיבור המתהוו

באב ליהדות החילוית. לשון הכתוב בלוחות הפרסום חושפת את המגמות האקטואליות החבויות 

ואת מערכת התפיסות המעצבות תופעה זו, ההולכת  ,בתופעת התחדשות היהדות במרחב החילוי

  ומתרחבת.

  ט' באב, התחדשות יהודית, לימוד חילוי. מילות מפתח:

  

  רקע תאורטי 

  הדות החילוית כאמצעי לגיבוש תודעת הזהות היהודיתמפעלי לימוד בי

 החיים אורח בהסדרת הדת של הבלעדית סמכותה על יצחון החילון בהתפשטות לראות הוג

 התפתחות כללה 19-ה במאה באירופה החילון תופעת של צמיחתה. )Beckford, 2001( החברתי

 גם הובילה התופעה התפשטות. המהמדי הדת להפרדת להביא רבים של ושאיפה המדע של מהירה

 מפגר מוסד בכסייה ראו הליברלים. החיוך לאופי הוגע בכל הכסייה בסמכות לירידה במישרין

 רקע על צמח החילוי והחיוך, ההמוים על השפעתה ואת כוחה את להגביל מת על ופעלו ,וחשוך

  . הדתי החיוך של דעיכתו

 יצירת של ביטויים למצוא יתן הוכחית בעת הרי, בפועל ךדע הדת של מקומה כי שראה אף ,ואולם

 ברחבי ותרבותיות פוליטיות, חברתיות, אידאולוגיות קבוצות ידי על חדשים רוחיים מוקדים

 של הימצאותה את משקפים אלה. הממוסדת הדת של המוכרים הדפוסים את המחליפים, העולם

 לערער המבקשת )Davie, 2000(" שתייכותה בלא מאמיה חברה" ידי על המעוצבת חדשה תופעה

   בלבד. הדת מוסדות של לתחומם מוגבלת הרוחית החוויה ולפיה, המקובלת ההחה את

גם במרחב החילוי בישראל  היהודית ההתחדשות הולכת ומתרחבת תופעת המערבי בעולם כמו

 בהגדרת דתהממוס הדת של מעמדה בהתרופפות בשלושת העשורים האחרוים. תופעה זו יסודה

 המוכרים לדפוסים רוחיות חלופות השים במהלך שהיבה עובדה, הקולקטיבית היהודית הזהות

  ). 2005 ,וקסלר( מחייב אמוי חיים אורח של דפוסים במערכת מתגדרות שאיןחלופות , הדת של
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ת התחדשות יהודית יוצרת שי אפיקים מרכזיים המייצרים רוחיות היוקת משי מקורות סמכו

 שי, מכל מקום .)Alexander, 2001( אלוהי והאחר רוחי, ארצי סמכות מקור הוא האחד שוים.

 מבקשי" ויותר יותר יש האחרוים שבעשורים העובדה את קיומם בעצם מגלמים אלו אפיקים

  הישראלית (שם).  בחברה שוות קבוצות בקרב" יהדות

ה במוקדים שוים של סדר היום החברתי החיבור המחודש ליהדות מבטא מחד גיסא את מרכזיות

בישראל, מציאות המולידה בקרב קבוצות שוות את הצורך "לעגון" במרחבי הטריטוריה של 

את היסיון  מבטא החיבור מאידך גיסא .היהדות כדי להיות חלק מן השיח המעצב של סדר היום

מתוך ֶהקשרים  ,הדותשל קבוצות לא דתיות לחבור להיבטים הרוחיים והערכיים שמייצגת הי

ההולמת את  – לאומית יותר, חילוית יותר –אחרים, לא רק דתיים, לאתר בה קדושה אחרת 

  ). 1996תפיסת עולמן במסגרת יסוח מחודש של הזהות היהודית (אלמוג, 

 של עיצובה – חילויות תפילה קהילות עשרותשל  הבולטת הקמ האחרוים העשורים בד בבד בשי

 ארגוים בקרב המסורתיים היהדות לטקסי חילויות אלטרטיבות של ומקורית רחבת יצירה

 כהה ועוד המוזיקה בעולם ס על המסורתי הפיוט העלאת, השבוע בפרשת מחודש עיון, ויחידים

  ).2010, שלג( וכהה

אחד מביטויי היסוד של התחדשות יהודית במרחב החילוי בישראל הוא התפשטות הולכת וגוברת 

פעלי לימוד במרחב החילוי, המציעים התבוות מחודשת ביצירה היהודית לדורותיה של מ

ובמשמעותם של מועדים בחרים בלוח השה היהודי. הקמתם של מפעלי לימוד אלו הואצה לאחר 

רצח ראש הממשלה המוח יצחק רבין ז"ל, עם היווסדם של בתי מדרש חילויים רבים, אשר ביקשו 

יאלוג מאחה בין דתיים לחילויים, אשר עשוי היה לסייע בצמצום השסע להציע מרחבים של ד

אידאולוגי בישראל שלאחר הרצח (שם). בשים שלאחר מכן וספו לבתי המדרש -החברתי

החילויים מפעלי לימוד שוים הכוללים בתי מדרש פלורליסטיים וחברתיים המסייעים בהגשת 

ות גזרות בעיין מועדי ישראל, סיורים לימודיים באתרי היהדות לכל דכפין, מעגלי שיח סביב סוגי

מורשת יהודית, הרצאות וימי עיון. אלה הם חלק ממפעל הלימוד היהודי הרחב החולש על ערוצים 

  שוים של המרחב החילוי בישראל.

חילוי הוא תיקון ליל שבועות. אירוע זה הפך -אחד המפעלים הבולטים בתחום הלימוד היהודי

עלייה לרגל עבור חילוים רבים המבקשים לגבש לעצמם את טריטוריית ההשתייכות למוקד 

לתרבות היהודית באמצעות לוח השה העברי תוך העצמת ההיבטים התרבותיים המקופלים בשדה 

זה. בעיי היהדות החילוית חג השבועות הוא מועד המעוגן גם בסממים חלוציים ציויים, ומכאן 

  ).2011צבר בן יהושע ושורק, ; 2006אזולאי, הודים חילוים הוא טבעי (שהחיבור אליו מצד י

לעגיה במקורות היהודיים יש תפקיד חשוב בעיי הציבור החילוי שכן היא מחזקת את הזהות 

היהודית התרבותית הלא דתית. כך הבחירה בחג השבועות על ידי הציבור החילוי מתפרשת 

יל חג זה טמון ערך הלימוד והעיון, כלים שהציבור החילוי כבחירה טבעית, מאחר שביסודו של ל

מבקש להשתמש בהם בתהליך ליטוש הזהות היהודית התרבותית לאור מקורות היהדות. גם 

עבור החילוים  העצים את האלטרטיבה של תיקון ליל שבועות , אשרהמשבר בתועה הקיבוצית

צורך למצוא מעה , הוסיף לכורים הקיבוצייםיכבר אים יכולים למצוא מעה בחגי הבהעירויים, ש

  ).2011שוצר (צבר בן יהושע ושורק, לחלל 
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 שיח של רחבה קשת ליצור המבקש חדש לימוד מפעל החילוי במרחב מתגבשבשים האחרוות 

פלורליסטי ועיון סביב תשעה באב. מכאן עולה השאלה אם צמיחתו של מפעל לימוד חדש סביב 

כיוו של לימוד הזהה במהותו לתיקון ליל שבועות. שאלה זו מועצמת מאחר תשעה באב מלמדת על 

גרידא. מדובר בתאריך היסטורי המבליט מחד גיסא  דתיתשמהותו הבסיסית של תשעה באב היא 

ומאידך גיסא מציח את מקומו הרם של  ,את השפעת שבר החורבן על בייה הרוחי של האומה

תוך עוררות הזיקה העמוקה של עם ישראל לימי הזוהר שבהם בית המקדש בתודעת העם היהודי 

  עמד המקדש על ִּתלו.

  היהדות מקורותל החילוי הלימוד מאפייי

דיוקן הלומדים במפעלי הלימוד החילוי מצייר תמוה ברורה למדיי של אופי האוכלוסייה 

ויסיון חיים מגוון, המשתתפת בחוויית הלימוד המוצעת בהם. בדרך כלל מדובר בלומדים בעלי רקע 

מוצאו של הרוב המכריע הוא אשכזי, ורבים מהם בעלי השכלה אקדמית פורמלית (הכהן וולף 

  ).2003, ואמזלג באהר

העיקו תשתית רחבת לאופן  ,המחקרים הדים במפעל הלימוד החילוי סביב היהדות ומקורותיה

 הלימוד במפעל המשתתפים ייםהחילו הלומדיםשבו מבקשים הלומדים במרחב זה את היהדות. 

עיון איטלקטואלי  מערך פעולות אורייי שעיקרו באמצעות אליה חוברים ,היהדות של החילוי

). אופן זה של עיסוק ביהדות תורם 2010במקורות היצירה התרבותית שהיא מציעה (שלג, 

של  טקסטואלי-להתפתחותה של היהדות החילוית כמערכת זהותית וכמפעל איטלקטואלי

מכוון לזיהויים של ערכים  ,פרשות המסורת אשר חלק גדול מן הפעילות הפרשית המתקיימת בו

  ). 2012ליברליים בתוך הטקסטים, בהתאם לעקרוות בעלי אופי פלורליסטי (ידגר, -אויברסליים

העיון המשותף בטקסט והשיח על הטקסט ופרשותו מראים כיצד השימוש בשפה הוא מכשיר 

מעצים  השימוש בשפה בתהליך הלימוד. )Grant, 1997(חברתית  קהילה של הזהות רחבלסימון מ

 מוסכמים שיח אוגדן המקפל סמיאת הקשר העמוק המלכד בין שפה לחברה, בהיות הלשון 

  ואת הרעיוות המשותפים שלהם (שם).  לקהילה החברתית המשויכים של מהותם את המשקפים

ואים חשים מחויבות לפרשות  ,מקור תרבותי היסטורי טקסטרואים ב החילויים הלומדים

יש התובעים לא להסתפק בעצם הבקיאות במקורות היהודיים אלא  ,הדתית המקובלת. עם זאת

איטלקטואלי ללימוד שיש לו משמעות אישית ושיוצק תוכן חדש לזהותם הלהפוך את הלימוד 

, ערכים אמוות,, תפיסות, גורל תתחוש, היסטורי זיכרון, שייכות בתודעת קשורהההיהודית 

  ).2006 באלה (כהן, וכיוצא התהגות דפוסי, חיים אורחות

השיבה המחודשת ליהדות קשורה בקשר עמוק לזהות האתית של מבקש היהדות, מאחר שהיא 

ובעת דווקא מתוך תחושה של שייכות לרעיון היהודי ומתוך תודעת זהות יהודית על שלל 

). ממקום זה מגיעים הלומדים למסע איטלקטואלי מעמיק 2009(חמו,  בההמורכבויות הטמוות 

לברר  –כפי שעולה גם ממחקרים  –בטקסטים שמציע ארון הספרים היהודי, שתכליתו העיקרית 

משמעויות בתחום היהדות ולהטעין את מרחבי התודעה האישית שלהם בידע בתחומי היהדות 

של מסע זה יכרים בתודעת הזהות המתגבשת של  ). רשמיו2003(הכהן וולף ואמזלג באהר, 

  הלומדים ביחס ליהדות, שהיא מרכיב יסוד של זהותם האתית.
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אף שכל ההתארגויות בתחום ההתחדשות היהודית עות סביב ממדים שוים של זהות יהודית 

מערכות קולקטיבית חילוית, הרי יתן למצוא בהן מגוון עשיר של כיווי פעולה המוָעים על ידי 

ומאידך גיסא  ,מחד גיסא את אופייה האורייי והתרבותי של התופעה . הן מדגישותערכים שוות

  ).2006מבליטות את הממדים החווייתיים שלה (אזולאי, 

מכל מקום, ההבדלים בין כיווי הפעולה השוים במרחב הלימוד היהודי החילוי מלמדים על 

יותר משמלמדים על  ,להגדרת זהות יהודית חילוית היווצרות תועה חברתית שבמוקדה המאבק

  היווצרותה של תועה חברתית בעלת אידאולוגיה ברורה וקוהרטית.

  ליהדות חילויות בין

המוח "סקולריזציה" (חילון) מציין שתי משמעויות שביסוד מהותו הרעיוית של החילון: האחת 

יא העברה או תרגום של סמלים, ערכים מגלמת עזיבת הדת או שחרור מהשפעתה, ואילו האחרת ה

). בתוך כך 1982ומושגים שהתפתחו בחסות הדת והומרו להקשר חילוי ולצרכים חילויים (כ"ץ, 

תופעת ההתחדשות היהודית במרחב החילוי מגלמת לעומק את האופן שבו מושגי יסוד, ערכים 

לים משמעות חילוית מקב ,וסמלים אשר חשבים קשורים מטבעם לרעיוות בעלי אופי דתי

ומודרית. בזה היהדות החילוית מתרגמת מחדש ערכים ומושגים אשר יקו את מהותם מן ההוויה 

וכך מאצילה על היהדות צביון תרבותי בעודה מבקשת להרחיק אותה  ,של היהדות האורתודוקסית

למקורות  מן המרכיבים הדתיים שלה. תרגום זה מתבטא באופן פרשותה של היהדות החילוית

היהדות, ביכוס ערכים הטבועים בעומקה של היהדות הדתית וביציקת משמעויות מודריות 

חילויות בערכים אלו, בעריכת טקסים יהודיים אלטרטיביים הפורצים את גבולות הריטואל 

המסורתי ההוג בהם בתחומי היהדות הדתית הממוסדת ובחדשות בתחומי ההלכה (אזולאי, 

עוד מעידים על דפוס פעולה שיטתי, שהוא חלק חשוב במאבקה של היהדות החילוית ). אלו ו2006

ערעור ההגמויה האבסולוטית של על על סימון הטריטוריה שלה בתחומי היהדות ובמרחב סמליה ו

  היהדות. עלהדת הממוסדת 

ת רטיב הציוי בישראל, אשר היה עוגן המשמעות העיקרי של הזהות היהודי-התרופפות המטא

החילוית בשיח הציבורי בישראל, הותירה את ציבור היהודים החילויים בישראל כמעט ללא עוגן 

קושי  רטיבי שבכוחו לקשר בים ובין היהדות. היעדר עוגן כזה מהווה עבור הציבור היהודי החילוי

ת ). בזה תופע2006ישראלית (ידגר וליבמן, -לסח את רצוו לעסוק בזהותו היהודית של ממש

ההתחדשות היהודית מייצגת במידה יכרת את הצורך של ציבור זה בחיפוש אחר רטיב מחודש 

שיתווה את גבולות ההקשר בין היהדות לביו. פעולת התרגום מחדש של היהדות מאפשרת לציבור 

החילוי להבות את הזהות היהודית על פי תפיסת עולמו וערכיו, היוקים השראה מן המקורות 

, אך בה בעת הם משולבים בהקשר רעיוי חילוי המהווה בסיס לגיבושה של תודעת זהות היהודיים

  ).2004יהודית חדשה (גודמן ויוה, 

שאלת הרכיב היהודי בזהותם  ,)Taylor, 1971(בעידן שבו האדם דרש לבטא את האותטיות שלו 

יהודים חילויים ששל היהודים החילויים עשית שאלה דחופה בעיין הפרקטיקות הסמליות 

-כדי לעדכן את הום התרבותי וכדי לשמר את מעמדם בשדה החברתי באמצעותן דרשים להיאבק

-Liebman & Don( יחיא-ודון ליבמןתיארו , למשל ). בעיין זה,2007תרבותי (שגיב ולומסקיפדר, 

Yehiya, 1983( קיט של מצב עולםב גם ולהחלתה היהדות של להרחבתה המובילות פעולותת 

 אלמטיםשל קבוצות חברתיות מוגדרות לקשור  צורךלטעת החוקרים, מדובר ב. מתחדש
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 צומח. לדידם, צורך זה אותטי באופן מתגדרת היאאין  בהםש לתחומים גם ,ביהדות הקשורים

 ההכרח את פיתח אשר ",המיושן", הממוסד בשדה, הדימית מציאותב היהדות את לשמר מהקושי

 קיומית מצוקה של מצב על כמעה אידאולוגיה יצירת בבחית, חדשיים שוריםלמי גםאותה  לתב

)Geertz, 1973.(  ית ההתעוררותבתוך כךה ליהדות חדש ביטוי למצוא המבקשת, הרוחשאי 

מגלמת במובים רבים פיתוח של אידאולוגיה בקרב , המוכרים הממוסדים באלמטים מתגדרת

  , כתגובה לתהליכים בתחומי החברה והפוליטיקה בישראל.קבוצות חברתיות בעשורים האחרוים

  "הקדושה הציוית" של הכותל המערבי

הציוות הדתית משתמשת גם היא בשיטת התרגום מחדש בהעיקה לסמלים בעלי משמעות לאומית 

סימבוליזם של קדושה. זהו יסוד מכון בהגשמת הגותו של מורה הדרך הרוחי של זרם זה ביהדות, 

פעולת ההתיישבות החלוצית החילוית בעיי הראי"ה קוק לא הייתה פעילות קוק. למשל, הראי"ה 

אלא ביטאה פעולה אשר טמון בה גרעין של קדושה והמשמשת מכשיר לכיון  ,חומרית גרידא

  ).1997הגאולה (שוורץ, 

תרגום המשמעות האותטית היצוקה במושג או ערך למשמעות בעלת ערך אחר יכר כאסטרטגיה 

שימושית גם ביהדות החילוית, אף כי בכיווים הפוכים. הווה אומר, אם הציוות הדתית דוגלת 

בתפירת לבוש בעל משמעות רוחית למושגים שמטבעם משויכים לשדה הלאומי, הרי היהדות 

החילוית מבקשת "לתפור" לבוש בעל ערך לאומי חילוי למושגים שמטבעם משויכים לשדה 

י או תפסים כך. זהו חלק ממפעל יצירתה של "קדושה ציוית" (ספוזיק, היהדות האורתודוקס

ריטואלים, חגים ופולחים ציויים חדשים  שורה ארוכה של סמלים, שיח) המקפלת 2009

  ה של יהדות השעת על סמלים תרבותיים. עיצוב שביסוד ומחודשים

וס קדושה לתופעות, לחפצים ) כי בייחBerger, 1990( החופה הקדושהפיטר ברגר סבור בספרו 

לעולם כולו, טמון דחף ליצירת משמעות הולד מתוך חשש להידרדרות למצב  –ולסמלים, ובהשלכה 

היהדות החילוית מבקשת לייצר מרחב לכן של אומליה שהיא תוצאה של הוויה טולת משמעות. 

לויות לסמלים של משמעות בתחומי היהדות באמצעות ייחוס קדושה חדשה בעלת משמעויות חי

  סית. קולערכים הטמוים בבסיסה של היהדות האורתודו

הכותל המערבי הוא אחד מן הסמלים המובהקים של היהדות האורתודוקסית שבו יצקה היהדות 

חוגים קרב תהליך של הלאמה בהחילוית הציוית רטיבים של קדושה חדשה. היחס אל הכותל עבר 

). 1992(שפירא,  מוסלמיםל יהודים שבין המתחים ותססו כושהלככל  ציויים של היישוב העברי

בריטואלים אזרחיים ובהפגות שהופו כלפי הכותל וסף ממד חדש שהתבטא  תחויםלתפילה ול

עוצב מחדש כסמל המשלב מוטיבים של איום קיומי ועמידת גבורה, חורבן ותחייה ו ,פוליטיות

  .כאחד

 שסביבו מוקדל באב בתשעה החילוית היהדות ו בחרהשבגלל את המיע להבין היסיון במסגרת

 בעלות ומשמעויות" ציוית קדושה" יציקת באמצעות הכותל הלאמת ,לימוד של רחב מערך רקם

במהותו של תשעה  .זה מועד סביב החילוי הלימוד של מיציו אחתדמית ל במהותו חילוי ערך

ורתודוקסית משמרת אותו כיום של אבל, באב מגולמים רטיבים בעלי יסוד דתי, והיהדות הא

שעיקרו בצום ובאמירת קיות על חורבה של ירושלים. מכאן שהבחירה בו למוקד של לימוד חילוי 

ופותחת צוהר לבחית הושא מקרוב ביסיון להבין מהם כיווי הרוח הושבים מחיקה  ,מסקרת
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מצעות מערך הלימוד שהיא רוקמת של היהדות החילוית בעודה מבקשת לבור במשמעות היום בא

  סביבו.

  

  מתודולוגיה

ומבוססת על יתוח תוכן והתחקות אחר  ,פרשית דדוקטיבית-שיטת המחקר היא איכותית

 עזור. השיטה ת)Van Dijk ,2001(המוטיבים הסימבוליים והמשמעויות הסמויות הגזרות ממו 

 מערך רקם שסביבו מוקדל באב בתשעה החילוית היהדות בחירתלהבין ֵאילו משמעויות טמוות ב

  .לימוד של רחב

ראשיתו של הליך המחקר הייתה קריאה מגלה של התוכן הפרסומי הכתוב אשר הוצג בחודש אב 

האיטרט "פים" המשמש בית ארגוי ורעיוי לעשרות ארגוי התחדשות  של שת תשע"ה באתר

תחת  ,ם התקיים לימוד ליל תשעה באביהודית הפועלים בישראל. באתר רוכזו כל המוקדים שבה

ותואר ביחס לכל מוקד התוכן הכללי של הלימוד שהתקיים בו. מטרת  ,הכותרת "תשע בכיכר"

הקריאה המגלה של התוכן הפרסומי באתר הייתה לאתר דפוסים שוים החוזרים ועולים בתוכי 

 ) ,1974Barthes(' בארתהלימוד שמציעים כלל המוקדים. לשם כך שימשה מתודה שהציע רולאן 

אשר כל אחד מהם בוחן אספקט אחר של הטקסט.  לאיתור משמעויות בטקסט באמצעות קודים

הקוד  – המשמעויות בטקסט אותרו באמצעות שימוש בשי קודים מתוך המתודה של בארת'

  מאחר שיש בהם כדי לעות על תחום התוכן של המחקר. – התרבותי והקוד המסמן

 ושא להמחשת ומובאים מֻקוון או כתוב, משיח ָדבור הלקוחים מחקר תוי" טקסט להגדיר יתן

" חקרו שטרם תופעות ולפרש לתאר, לזהות לחוקר מאפשרים או מראש שהוגדר מסוים

). בהיבט זה התוכן הפרסומי הכתוב באתר 'פים' היה הליבה 15-14: 2010(קופפרברג, 

   הטקסטואלית שמתוכה דלו ממצאי המחקר הוכחי.

תרבותי -חברתי ידע אל המרפרפים פרטים לבחית משמש )The Cultural Code( התרבותי הקוד

  . שמחוץ לרטיב ומתקשר אל אוטוריטות תרבותיות וחשיבה קהילתית

אשר מסייעים  משמש לאיתור ביטויים קווטטיביים ברטיב )The Semic Codeהמסמן ( הקוד

הקוד המסמן מבקש לאתר את המוטיבים  .בביית האיכות והעומק של התחום החקר

  . הדומיטיים העולים מתוך הטקסט

הוביל ליצירת קטגוריות  ,איתור המשמעויות בתוכן המתואר בלוחות הפרסום של אתר 'פים'

מלמדות על הרטיבים, על המוטיבים ועל  הקטגוריותהמייצגות את הקשר בין התכים השוים. 

) המוטמעים בתוכן הפרסומי המוצע 2010איילון וצבר בן יהושע, המשמעויות הגלויות והסמויות (

 המוטיביםעל ו הרטיבים על המלמדות קטגוריות שלוש העלה התוכן יתוחבאתר 'פים'. 

  :הלימוד מעגלי במסגרת המוצע בתוכן המוטמעים

 .המגילה סיפורבאמצעות  ערכי שיח יצירת לשם לימוד .1

  .במועד הקשרים יסוד מושגי של טיוולור אקטואלי, מחודש תרגום לשם לימוד .2

  .גרידא וההיסטורי הספרותי בהקשרו האירוע לימוד: כפשוטו לימוד .3
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 של לגיבושה הוביל ויתוחו פירוקו, התוכן של המגלה הקריאה בעקבות תגבש אשר התוים בסיס

 חביתו שהתקבלו המשמעויות מכלול את המקפלת), Strauss, 1987( בשדה המעוגת תאוריה

  .הממצאים

מלבד פילוח התוכן כדי לאתר משמעויות בטקסט עשה גם פילוח של המקומות הגאוגרפיים שבהם 

יתן ללמוד בֵאילו אזורים גאוגרפיים התקיים לימוד  זה מפילוח .התקיים לימוד חילוי לתשעה באב

ההחה הייתה בתדירות גבוהה ובֵאילו אזורים התקיים לימוד בתדירות מוכה או לא התקיים כלל. 

שפילוח זה עשוי להוות מכשיר וסף בהארת ממצאי המחקר, והוא ִאפשר להתבון ממבט "מרחף" 

  בהתפלגות מוקדי הלימוד החילוי בט' באב, והתקבלה ממו הפריסה שלהלן:

כמות מספרית של מוקדי התפלגות לפי   לפי מחוזותהתפלגות   אזור

  במחוזות השוים הלימוד

עשרה מוקדים. חסרים המספרים של   םעשרה יישובי  צפון

  המחוזות האחרים

  ארבעה מוקדים  שלושה יישובים  דרום

  מוקדים 11  שמוה יישובים  מרכז

  מוקדים 14  ארבעה יישובים  ירושלים

  

  ממצאים

הממצאים יוצגו בהתאם לקטגוריות שפולחו בשלב יתוח התוים לאחר קריאת התוכן, והם 

מי ביחס למעגלי השיח שהוצעו במוקדי הלימוד השוים בלשון משקפים את עיקר התוכן הפרסו

ערכי, -היסוח כפי שהובאה באתר 'פים'. יש שהמיון בין הקטגוריה הראשוה לשייה איו חד

  ומוטיבים אחדים יתים לשיוך הן לקטגוריה הראשוה הן לשייה.

מוטיבים המוטמעים בתוכן כאמור, יתוח התוכן העלה שלוש קטגוריות המלמדות על הרטיבים וה

שהוצע במעגלי הלימוד. התכים המאוגדים תחת כל קטגוריה עשויים להשיב על השאלה מהי מטרת 

  הלימוד החילוי בהקשר של ט' באב.
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  : פילוח קטגוריאלי של תוכן מעגלי הלימוד1טבלה 

  קטגוריה
שם מעגל 

  הלימוד
  ארגון אחראי  פירוט ושאי הלימוד

קטגוריה 
  א':

מוד לי
לשם 

יצירת 
שיח ערכי 

דרך סיפור 
  המגילה

 זעם ביאי"
 וביאי
  "תקווה

 מצאים, באב' ט שמציין הלאומי החורבן לצד
 של מציאות המתארים הפרטים של סיפוריהם

 בחרו, זו בשה. מחדש ביה של, ומאידך מחד שבר
 והאשים השים לסיפורי באב' ט ערב את להקדיש

 לקולותיהם. ומשבר חורבן בעתות החיים הפרטיים
 המוצאים ואלה המתקוממים אלה, היחידים של

 קריאה קטעי ישולבו הערב במהלך. חמה ומציעים
  .ושיח לימוד, שירים, איכה במגילת מוטעמת

 עלמא מדרש בתי
ה"ובי  

' ט תפילת"
 שוויוית באב

  "בכותל

 שוויוית איכה מגילת לקריאת להצטרף מוזמים
  .מגילה וקריאת יבמער – באב' ט בערב בכותל

 התועה
, המסורתית

  הכותל רחבת
 אי אלה על"

  "בוכיה
. האישה של לחורבה ירושלים של חורבה בין

 אחריות ותקומה חורבן על וחברתי אישי מבט
  .אישית חוויה מול חברתית

 הכסת בית
 ברכת הרפורמי

, מודיעין( שלום
  )רמלה, רחובות

 פש חשבון"
  "חברתי

 חברתי פש חשבון על באב' ט בבער קהילתי מפגש
  '.גר של שוליה' המדרש בעקבות ושיח לימוד –

, אלול מדרש בית
  ירושלים

 אהבת"
  "חים

  
  
  

, איכה מגילת קריאת הכולל באב' ט לכבוד ערב
 השיטה בבית הרפורמית הקהילה. ושיח לימוד

  .גלבוע מעלה אשי עם בשיתוף

 ליהדות התועה
, מתקדמת

 קיבוץ קהילת
, שיטהה בית

 בית, חרוד עמק
  שאן

 "החורבן
  "הגדול

 אחו, שחרב המקדש בית על בוכים לא אחו
 כאן שלו והמדממת השסועה החברה על בוכים

 כאן, ה"תשע באב' ט ערב. 2015 שת של בישראל
, איכה במגילת לימוד של מפגש, עדה בגבעת
 עתיק לחג ועכשווי משמעותי תוכן ומזיגת יגוים

  חורבן. של

 הרפורמי מייןה
" יעקב זיכרון"

  בבימיה

קטגוריה 
  ב':

לימוד 
לשם 

תרגום 
מחודש, 

אקטואלי 
ורלווטי 

של מושגי 
יסוד 

הקשרים 
  באב ט'ב

"חלתו 
, לזרים הפכה
 בתיו

  "לכרים

. המסורתיות הקהילות עם משותפת תפילה
 סביב ושיחה פאל, וקיות איכה קריאת: בתכית
. ושי ראשון בית ורבןח לאור" בית" מהו -הושא
 המסורתית הקהילה של הכסת בבית תארח

  ."פש ידיד"

 ליהדות התועה
, מתקדמת

, ה"יזמ קהילת
 של הכסת בית

 הקהילה
 ידיד" המסורתית

, כרמיאל", פש
 הוד, מודיעין

  השרון
 תשעה מעמד"

 וסדה באב
: מעשית

 שבר"
 על –" ותיקון

  "רוחי ליווי

 מגילת וקריאת ערבית תפילת: כולל באב' ט מעמד
...: מיוחדת מעשית סדא, מכן ולאחר ...איכה

  רוחי. ליווי על -" ותיקון שבר"

 ליהדות התועה
, מתקדמת

, אל-הר קהילת
  ירושלים

 הקדיש"
  "והקדושה

 הבדלה 20:00
 הרות לאור איכה מגילת קריאה 20:10
 באב' לט יגוים 21:00
 מובו –" הקדיש" – פתוחה ושיחה לימוד 21:15

 אלטרטיבות, ועבורו הדורות לאורך ומשמעותו
  המסורתי. לטקסט ואחרות חילויות

 ליהדות התועה
, מתקדמת

, פש ידיד קהילת
  .כרמיאל
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 "החטא
  "'הט שלפי

 לסיפור –" סוי פירסט מיי" היחיד הצגת
 מקודת מבטו אביבית תל משפחה של התפוררותה

 של יבוקבד אחוז ילד, עשרה-האחת בן יותם של
 פירסט מיי" – שלו הילדים בטייפ המקליט, תיעוד

 שיח – ואז. משפחתו של קורותיה כל את –" סוי
  ."לחמה מפורעות – שלו הבית"

 -עולמות ארגון
, יהדות( יצים
, ציוות

  )ישראליות

, החלום"
 שברו

  "ותיקוו

 שברו, בחלום עוסק הערב. האזור לתושבי ערב
 של בשיח משיך, מגילה תבקריא תחיל. ווותיק

 הציוי בחלום הקשורים אישיים סיפורים שלושה
 באיחוי העוסקים שיח במעגלי וסיים. ושברו

  השברים.

 המדרשה
  באורים

 של ערב"
  "חמה

 ומגילת ערבית, הארץ על שב – לילי קהילתי מפגש
 חברי עם החמה משמעות על ושוחח. איכה

  הקהילה.

', יחד' קהילת
  מודיעין

 מחורבן"
  "לתקווה

 מחורבן" ופאל איכה מגילת קריאת, התכסות
 חברתי-הכלכלי, הפסיכולוגי בהיבט" לתקווה

  והמגדרי.

 ליהדות התועה
, מתקדמת

 מעלות קהילת
 טבעון

 יש בית "לכל
 "שם

 צא איכה מגילת וקריאת הערבית תפילת לאחר
, טלביה רחביה באזור יתמקד הסיור... לסיור
 בצמוד הסיור את סיים". שם יש תבי לכל" בושא

 למבוגרים הסיור מיועד. ירושלים לתיאטרון
  .כאחד וילדים

 התועה
, המסורתית

 הקהילה
-המסורתית
 בבית משפחתית

 הכרם
 צריך מי"

 באב תשעה
  ?"עכשיו

 ליהדות התועה  ?עכשיו באב תשעה צריך מי... שיח ערב
 מתקדמת
 קהילת, רפורמית

  עין בבת
 של אשליה"

  "להגאו
 במעבר: הישראלית בחברה זיקה לבין איטרס בין
 עם איכה מגילת את קרא באב' ט לבין השבת בין

 העוסקת סוכה ממסכת גמרא ולמד הסברים
 סופה אך טוב המשופעת אלכסדריה בקהילת

 על מהעבר ללמוד יתן מה שאל. עליה שבא בהרס
  העכשוית. המציאות

 אלול מדרש בית
 קהילות –

  לומדות

 משבר"
 לתקווה
 של בישראל

 "היום

 ותקווה אובדן על: תיוק של לבכיו האבל מבכי"
  ."באב בתשעה

 הקהילה
 הרפורמית

  בשוהם

' ט משמעות"
  "בימיו באב

 ושירי קיות שיר איכה, מגילת את קרא
 כולם. בימיו באב' ט משמעות על ודבר, ירושלים
  מוזמים

 ליהדות התועה
, מתקדמת

 אמת' קהילת
  הריה', וםושל

 החורבן"
  "הגדול

 אחו, שחרב המקדש בית על בוכים לא אחו
 כאן שלו והמדממת השסועה החברה על בוכים

 כאן, ה"תשע באב' ט ערב. 2015 שת של בישראל
, איכה במגילת לימוד של מפגש, עדה בגבעת
 עתיק לחג ועכשווי משמעותי תוכן ומזיגת יגוים

  חורבן. של

 הרפורמי המיין
  בבימיה

  
  
  

 אי אלה על"
  "בוכייה

 של לערב הרחב הציבור את מזמין הרצוג מרכז
 התקווה ועל אלוהים על, החורבן על ושיח לימוד
 לימוד מעגלי: בתכית. הזה ובזמן ההם בימים

. החורבן לאחר פשי חוסן": פש משיב: "מקבילים
!?" דהם כאיש תהיה למה... " ל"חז באגדות עיון

  חופשית. הכיסה... יסטוריהבה אלוהים

 עקב מרכז
 עין קיבוץ, הרצוג
  צורים

 חלום"
  "ושבטו

 איכה מגילת קריאת: באב לתשעה מיוחד ערב
". החדש הישראלי הסדר" על... שיחה ולאחריה

  לאגלית. סימולטי בתרגום ילווה הערב

 תיקון תועת
 פי לשיוי

 בתרבות החברה
  בישראל



  Israel Studies in Language and Society         10 (1) – 2017              עיוים בשפה וחברה

  

138 

 מחורבן"
 – להתחדשות

 וצאיםי לאן
  ?"באב' מט

 שלאחריו והאכילה הצום סיום את ישלב הארוע
 תחומי בכל להתחדשות דרכים על ושיח לימוד עם

  .החיים

 פותח עמותת
 בית – שערים
 ישראלי מדרש
  מעורב

קטגוריה 
  ג':

לימוד 
כפשוטו: 

לימוד 
האירוע 

בהקשרו 
הספרותי 
וההיסטור

  י גרידא
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 של דמותה"
 ירושלים

 במקורות
 יוויים

  "ורומיים

 ...הרצאה עם ומשיך, איכה מגילת בקריאת פתח
  ורומיים יוויים במקורות ירושלים של דמותה

 ואירועים, ופולחו המקדש בית, העיר ייסוד על
  לירושלים. הקשורים היסטוריים

 ליהדות התועה
, מתקדמת

 מבקשי קהילת
  דרך

 של חוויה"
, קריאה
 יגוים

  "מודולי

 מאת איכה מגילת על קצרים דברים: בתוכית
 יגון אשי י"ע איכה-מגילת קריאת. שפירא מיכל
 מעשה' –" ְּכַאְלָמָה ָהְיָתה ֵאיָכה" ואז. וחברים הלב

 '...בהמות בגללי וברת שהיתה אחת באלמה
. איכה למגילת קרליבך יגוי שיר הערב במהלך

  חופשית. הכיסה

 הלב יגון קהילת
 וחידוש מסורת –

  בעמק

 "היהודים
 במבוך
  "ספרדי

 ההרצאה עם משיך. איכה בקריאת פתח
 של הייחודי מקומם – ספרדי במבוך היהודים"

 הספרדית הלאומית הזהות בהביית היהודים
  ."ההיסטוריה במהלך

 ליהדות התועה
, מתקדמת

 צור קהילת
  הדסה

  
 – איכה"

 פואטרי
  "סלאם

 באב' ט אירוע. קשיב רובעיק לך, דבר, יפגש
 שבת' עם בשיתוף התעוררות תועת של המסורתי

 חברות בהובלת איכה מגילת קריאת –' בבוקר
 בקטעי משולבת" בבוקר שבת" קהילת וחברי

: הירושלמים המשוררים מיטב של סלאם פואטרי
-בייטש ל'רייצ, צפריר עמית, בלומפלד יותן

. שיח גלימע, במקביל. עבדת ושי חרש אמיר, פלדמן
  השיח. למעגל או לסיור להרשם יש

  התעוררות תועת

  
 הרות "על
  "בבל

 במעמד יחל הערב. גלות בסימן דיאל בבית באב' ט
 לאור איכה מגילת של מסורתית וקריאה תפילה

 21:30-וב. ושירה גיה קטעי בשילוב, רות
 תופעת ראשית על... במקביל שיעורים יתקיימו

 כתיבה סדת... ישראל עם של בהיסטוריה הגלות
 בשיתוף'. הגאולה וגלות הייאוש גלות' בושא

  הבית. סדאות

 ליהדות התועה
 בית, מתקדמת

  דיאל

 חורבן בשירי קריאה: בטעמים איכה קריאת  "איכה"
 משותף אירוע. אישי ושיח, וחדשים עתיקים
 וחול' המסורתית והקהילה' וחול קודש' לקהילת

  שושים. באות' ימים

 קודש קהילת
 יהדות – וחול

 מתקדמת
  )רפורמית(

 אשכחך אם"
  "ירושלים

 רות לאור באב לתשעה ושיחה לימוד ערב
. מוכים וכסאות מחצלות על, דיה בככר ועששיות

 על שוחח", ועריה ציון אלי" קית את למד
, החורבן בהקשר" ירושלים אשכחך אם" משמעות

  ובשכוה. בירושלים שימור על ...בשיחה וחתום

  אלול מדרש בית

, שלו וההיסטוריה ירמיהו על למד באב' ט לכבוד  "ירמיהו"
 של מקומו והיכן? ביא להיות רוצה במי דון

  .ירמיהו בראיית הביא

  יה-תן קהילת

 פיוטי "ערב
 לתשעה קיות

  "באב

 יהיה הערב. באב לתשעה קיות פיוטי ערב
 םואורחי הקהילה חברי של פעילה בהשתתפות

 את. השוים הפיוטים את יפרשו אשר, וספים
 -" בלב עמוק" פרויקט להקת חברי ילוו האירוע

 האויברסיטה של למוזיקה ספר בית יוצאי
  בירושלים. העברית

 בית קהילת
 התועה, שמואלי
 ליהדות

  מתקדמת

 "ממקדש
 הדממה
 לדמעת

  "המקדש

 החלופות על ולימוד איכה מגילת קריאת
  מקדשי. פוסט בעידן אמויתה לשפה העכשוויות

 שכטר ווה מכון
  היהדות למדעי
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 תגליות"
  "דוד מעיר

 ...הרצאה 21:30-וב, קיות ולימוד המגילה קריאת
 של מרכזיותה על חדשים פרטים לפיו יחשפו בה

 ומתוך, התחיל הכל שבה העיר, בעבר ירושלים
 במבט העיר של ההווה אל גם ביט אלה תגליות
  .עתיד פי הצופה

  במדבר עתיד

  

  דיון

ראוי לתת את הדעת ליסוחה של הכותרת הראשית של האתר המרכז  ,בטרם דון בממצאים בפירוט

  ".ישראליאת מעגלי הלימוד: "תשעה באב 

ראה כי כותרת זו מאגדת את עיקרי ההיבטים הרעיויים הגלומים במפעל הלימוד בחסותה של 

בכותרת כזאת מגלמת את שיועו של התאריך בעל  היהדות החילוית סביב תשעה באב. הבחירה

הרטיבים הדתיים לאפיקים בעלי אופי חילוי המעוגים לא רק ביהדות הדתית הממוסדת התפסת 

כבעלת ההגמויה על לוח השה העברי. הכותרת לכשעצמה רומזת על כיווים חדשים ביחס לתשעה 

היהדות החילוית ביחסה למקורותיה באב, המבשרים על משב הרוח החדשה הפועמת בלבה של 

  ולסמליה של היהדות.

אים גורם המזמין עיון מעמיק  ,הממצאים מלמדים כי הֵאבל, החורבן והקיה על ירושלים שחרבה

יש צורך בהתבוות בהיבטים  ,עבור היהדות החילוית. על מת שאלו יהיו רלווטיים עבורה

ית את החברה הישראלית. כך התאריך העברי הפך הגזרים מן השבר והחוברים למציאות המאפי

לתאריך ישראלי, איו מתגדר עוד בהיבטים המצומצמים של שבר וגלות, חורבן וגאולה, והשיח על 

  אודותיו מתרחב להיבטים העוטפים אותו ומעיקים לו רלווטיות.

ותיו לאפיקים ומרחיבה את גבול ,היהדות החילוית פורצת את גבולות השיח הדתי על ירושלים

וספים השאובים מן ההווי התרבותי והערכי החילוי שלה. יש בזה מעין ערעור על הראייה 

המקודשת בירושלים סמל דתי בשיח האורתודוקסי, וערעור זה ובע מן הרצון לכון עבורה שיח 

  לוי.אך מוצא בהם את קודת החיבור ליהודי החי ,חדש, חילוי, היוצא מתוך המקורות היהודיים

כפי שיתן ללמוד מן הממצאים, הלימוד החילוי על תשעה באב פתח כמעט תמיד בעיון במקור 

אולם עיון זה הוא קודת זיוק ראשיתית המשמשת מכשיר  .הראשוי (הקריאה במגילת איכה)

  לעיון רחב במקורות התרבותיים החוברים להיבטים היצוקים במגילה. 

ם התכים השוים העומדים בלבו של מעגל הלימוד החילוי בט' שלוש הקטגוריות שבהן מתגדרי

מלמדות כי סיפור החורבן המתואר במגילת איכה איו ותר במסגרת המצומצמת של זיכרון  ,באב

אלא ע בתועה חדשה תוך כיוסו בקריאה מחודשת להקשרים וספים. הקטגוריה  ,החורבן גרידא

אר במגילה מזמן עיון בהיבטים הלשויים המאפייים השלישית מלמדת כי סיפור החורבן המתו

שלה. כך המגילה פותחת צוהר להבת הכלים הספרותיים שבאמצעותם עוצבו טקסטים מכוים, 

ולהעמקה  ,להעמקה בשירה העברית הדה במשמעות של המושג "חורבן" בהיבטיו השוים

המכוסים בקטגוריה השלישית בהקשרים ההיסטוריים שחוברים אל סיפור החורבן. בזה התכים 

אמם עים מתוך הגבולות המצומצמים של זיכרון החורבן אל עבר הקשרים אחרים, אולם התועה 

  עדיין איה רחבה ופורצת. 
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ואולם התכים המכוסים בקטגוריה הראשוה והשייה פורצים בתועה רחבה יותר את תיאור 

 לטשטושמצומצם של זיכרוו. הם קוראים ולא מותירים את הלימוד בתוך ההקשר ה ,החורבן

 מתמשך תהליךל היות שותפיםל רצון, ומגולם בהם הבאב תשעה של הדתית במהותו הדיכוטומיה

 לא והשלכתם בו הגלומים המרכזיים הרעיוות שאיבת תוך עליו מחשבה שלו הטקסט פרשות של

  . ההווה

 סיאוב משקףבהיותו  היום של קשייםל רלווטי ירושלים של ההיסטורי החורבןבלימוד החילוי 

 רחבה משמעות מקבל, המקדש בית של הפיזי מובןת איכה מיוחס לשבמגיל ,"הבית". חברתי

 הערכים אתו הישראלית החברה כלל את המייצגת רחבת למטפורה הפךו ,החילוי בלימוד

ו מתקיימים הלימוד החילוי על תשעה באב הולם מערך של ערכים אשר בעת הז .שלה המכוים

סביבם מאבקים חברתיים ופוליטיים לא מעטים, למשל ערך השוויון, ערך הפלורליזם, מעמד 

האישה, היחס לאחר. אלה דלים בלימוד החילוי מתוך מגילת איכה באמצעות יצירת ֶהקשרים בין 

  העבר להווה.

 יהדותההמזוהות עם  קהילות בחסות יםמאורג כי מעגלי לימוד רבים מן הממצאים עולה

 יםידיילוב שמכאן למדים על  .חילויים מדרש בבתי פלורליסטי לימוד של יזמות לצד ,המתקדמת

גד מיסודה  חברתי-הפוליטי מאבקשל היהדות החילוית עם ארגוי היהדות המתקדמת במסגרת ה

בין  פעולה שיתוףל מזמן גורם הוא באב תשעה הגורף של היהדות בין כותלי האורתודוקסיה.

 התחדשות של להתהוותה הראשוית השהיזמהולם את העובדה הזה  . שיתוף הפעולהייםהשת

 בארצות מתקדמת ליהדות התועה בין שרקם בקשר עוצהבישראל  החילוי במרחב יהודית

 יכר ,באב תשעה). ובזיקה ל2006(אזולאי,  בארץ החילויים היהודית ההתחדשות אשי ביןו הברית

 התאריךתון זה מציב את  על תשעה באב. משותפים לימוד מעגלי של בושםבגי מתהדק זה קשר כי

 מעמד, השוויון ערך, למשל. ואידאולוגיות חברתיים מאבקים, עמדות לקידום מזמן גורםכ העברי

של חשש  ,המעלים קולות של מחאה פוליטית חשובים כערכים מתבלטים לאחר היחסו האישה

 הלימודטקסט של -של עתיד המדיה. כל אלה הם הסבוחרדה מפי עתיד החברה ובהמשך גם 

-הפוליטי בשדה שוים שיח במוקדי מרכזיים"מדוברים"  ערכים היותםב באב תשעהב החילוי

  . בישראל חברתי

 לקולקטיבית והפיכתה היהודית ההתחדשות תופעת התרחבותש עוד משום מתבלט זה ממצא

 בן( הישראלית בחברה וערכית חברתית המחא של בתופעות הראשוות בשותיה קשורה הייתה

  .השים במשך, והממצאים מעידים על שימורה של מציאות זו )1999, אליעזר

יש  ,מעבר למשמעויות הובעות מתוך תוכי הלימוד היצבים במוקד השיח החילוי על תשעה באב

 כילמדים מקום לדון גם בממצאים העולים מן התפרוסת הגאוגרפית של מעגלי הלימוד. אלו מ

 הלימוד מפעלי רובעדיין  החילוי במרחב היהודי הלימוד של וגוברת ההולכת התאוצה למרות

 הרחבים תחומיו אל פורצים ואים ,הלומדת הקהילה בתחומי מצטמצמים באב תשעה על החילוי

  .בישראל החברתי המרחב של

) על העובדה שהלימוד 2003חוקרות (הכהן וולף ואמזלג באהר, שתי עמדו  2003בדו"ח מחקר משת 

בבתי המדרש הפלורליסטיים עדיין לא חצה את גבולותיה המצומצמים של הקהילה החילוית 

הלומדת את היהדות. מסקותיהן הן תולדה של בחית השפעת הלימוד אל מחוץ לגבולות בית 

במסגרת  המדרש החילוי. בחית תחומי הגבולות הגאוגרפיים של הלימוד החילוי על תשעה באב
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הלימוד החילוי עצמו  ,שים לאחר הצגת תוי הדו"ח 16המחקר הוכחי תרמה להבה כיצד כמעט 

(ולא השפעותיו) עדיין ממשיך להתרכז הן בתוככי גבולות הקהילה החילוית הלומדת הן במחוזות 

ית של גאוגרפיים מסוימים. תופעת הלימוד החילוי עדיין לא פרצה את גבולות הפריפריה הדרומ

 של רחבה בפריסה מתהדר הצפוי המחוז( ממו וצפוה המרכז באזור רכזמת הלימוד עיקרהארץ, ו

). מעטים למדיי לימודה מוקדי, "החילויות מעוז" חשבתה, אביב תלב ודווקא ,הלימוד מעגלי

-מסורתי לימוד מעגל הוא מהם אחדו), בלבד ארבעה( לימוד מעגלי של מיעוט יכר הדרומי במחוז

  .חילוי במרחב דווקא לאו מתקייםה) צורים בעין( סיקתודוראו

את המידה המועטה של הלימוד החילוי לתשעה באב בדרום הארץ (ובכל הפריפריה) יתן למק 

 ,). מציאות זו2009בפריסה גבוהה של אוכלוסיית יהודים יוצאי ארצות המזרח באזור (מאוטר, 

הישראלי לדמוקרטיה, ולפיהם יהודים ממוצא מזרחי  מטעם המכון 2009לצד ממצאי סקר משת 

 ,)2009מדווחים על זיקה חזקה ליהדות האורתודוקסית יותר מיהודים ממוצא אשכזי (אריאן, 

עשויה להסביר מדוע במרחב הדרומי תופעת הלימוד החילוי עדיין בתפרוסת מוכה. תון זה עולה 

הרוב המכריע המשתתף דרך קבע בלימוד חילוי בקה אחד עם העובדה שזכרה לעיל, שמוצאו של 

  ).2012של היהדות הוא אשכזי (ידגר, 

 ישראלית-היהודית הזהות תפיסתוביקש לחשוף את  ,2014סקר שערך בחסות ארגון בי"ה בשת 

הראה בפילוח גאוגרפי של הממצאים שבאזור ירושלים רשמה התוצאה  ,ההמדי תושבי של

). ממצא זה הולם 2014"אי מרגיש יותר יהודי מאשר ישראלי" (גולן,  הגבוהה ביותר בקטגוריית

את העובדה כי מעגלי הלימוד של תשעה באב התקיימו רובם בירושלים ומרחבה. מעיין שהתוצאה 

המוכה ביותר בקטגוריה זו רשמה באזור הצפון. אין היא עולה בקה אחד עם ממצאי המחקר 

  תקיימו מעגלי לימוד לתשעה באב בפריסה גבוהה למדיי.הוכחי, המלמדים כי באזור זה ה

מתוך התכים המובילים במעגלי הלימוד החילוי לתשעה באב עולה כי המאבק על הלאמת הכותל, 

שעליו יצחה הציוות החילוית בראשיתה, לובש צורה חדשה של לימוד חילוי על הכותל ועל 

עיסוק ברטיבים הלאומיים של האומה, עיון ירושלים וסמליה. תשעה באב הפך למועד המזמן 

-חברתי הוא למועד החיבורבמוקדים המכוים שלה ולא רק בטקסטים המקוים שלה. בזה 

אולם מכאן גם  .לאומי-הציוי לשבר מראה הוא ,אותו מצייים שרבים החברתי והשבר ,פוליטי

קדמת ערכים הטבועים הקיה הפכת למושא של כיון. היא מזמת שיח של תקומה חדשה המ

בעומקה של היהדות החילוית. מכאן גם יתן להבין את הטרמיולוגיה היצוקה במסגרת תיאור 

התכים של מעגלי הלימוד. מתוך התכים המתוארים עולה טרמיולוגיה בעלת מבה של השוואה 

"מתכתב" בין "אז" ל"היום", כשמוטיבים מתוך מגילת איכה מאפשרים יצירה של שיח עכשווי ה

חורבה של  ,למשל ,כךתה למציאות עכשווית במובן מטפורי. ועם המציאות של העבר ומשווה א

אלא מושווה לחורבן מטפורי עכשווי  ,אירוע החרבת העיר של גבולותהירושלים איו מתגדר עוד בין 

 ,החורבה של האישה ("בין חורבה של ירושלים לחורבה של האישה"). בהלימ –ומדובר יותר 

חורבן המקדש חובר לחורבן מטפורי וסף: חורבה של החברה הישראלית המצטיירת בתוכי 

 החברה על בוכים אחו שחרב. המקדש בית על בוכים לא אחו"הלימוד כשסועה ומדממת (

  )."2015 שת של בישראל כאן שלו והמדממת השסועה

הוא מבה של היפוך  ,עגלי הלימודמבה טרמיולוגי וסף העולה מתיאור התכים הלמדים במ

לתקווה". מבה זה מלמד  –להתחדשות", "מחורבן  –לתקומה", "משבר  –מצבים, כגון "מחורבן 

כי העיון החילוי לא ותר עוד ברטיב המצומצם של זיכרון הקיה, וכי אין הוא מבקש לשמר את 
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חורבן ובשבר על מת להעלות הזיכרון על מת להעמיק במובו של החורבן. הוא מבקש להשתמש ב

על ס את חשיבותם של ערכי היסוד המכוים את האומה והדרושים לתחייתה המחודשת: לכידות 

גם להזהיר מפי הוא מבקש  ,עם זאת .חברתית, סולידריות, יחס של שוויון המושתת על כבוד האדם

  עתיד חורבי הדומה למה שאירע לפי כאלפיים שה.

שלו משמעות דתית בחברה האורתודוקסית, משה פיו בחברה החילוית  אם כן, תשעה באב,

ומקבל משמעות לאומית עם הבלטת הערכים הדרושים לתחיית הלאום ולשימור הדבק המלכד שלו. 

יש בכך חזרה לרטיבים הטבועים בהגותם של מהיגי הציוות החילוית תוך חיבורם של אלו 

ולשיח  ,ית בעת הזו, למאבקים שהיא מעלה על סלמציאות המאפיית את החברה הישראל

  חברתי האקטואלי המתקיים בה. -הפוליטי

 להתרפקות מכשיר משמש החורבן עולה "יחוח" לאומי רומטי. מצבים היפוך של ה זובטרמיולוגי

 החורבן על להתגבר ביכולת הובר שיח לייצר היסיון עולה כך ומתוך ,לו שקדמו הזוהר ימי על

 רטיב. וקידומם חילויים בערכים שימושעל ידי  ,לו שקדמה זוהרת מציאות לייצר היסיוןבמסגרת 

 של עברה על התרפקותשימוש בתכים המבטאים  :החילוית הציוית בהגות גם לראות יתןדומה 

 את ולהבליט האומה של הרומטי לעבר לחזור יכולת טמוה שביסודם ברטיבים שימוש, ירושלים

 להלאמת באב בתשעה השימוש את לראות יתן מכאן. לאומיים יסודות בו שיש מעשה זהו. קרה

  .חילויים ערכים באמצעות ביהדות ציוית קדושה יציקת קרי, היהדות

ממצאי המחקר מלמדים על הקשר העמוק המלכד בין שפה לחברה, כשהשפה היא מכשיר  –לסיכום 

. שלא כתיקון שבועות המעוגן גם בסממים )Grant, 1997(חברתית  קהילה של הזהות לסימון מרחב

ומכאן גם מובן החיבור הטבעי של היהדות החילוית אליו, הרי יתן לומר כי  ,חלוציים ציויים

אירוע מכון בהיסטוריה היהודית בעל רטיבים  –בחירת היהדות החילוית לחבור לתשעה באב 

הזהות היהודית שלה כשלוח השה העברי  משקף את יסיוה לתחום את הגדרת – ביסודם דתיים

הוא מכשיר של ממש ביסיון זה. אולם אם החיבור של היהדות החילוית לשבועות הוא מובן בשל 

היותו מאופיין בסממים חלוציים, הרי חיבורה לתשעה באב, מועד בעל רטיב דתי, עשוי להיות לא 

ות החילוית את פרשותה בתרגום מובן. ממצאי המחקר מלמדים שגם בתשעה באב יוצקת היהד

יתן לראות בחיבורה של  כיוון שכך,חילוי חדש שהיא מעיקה למועד זה שמאפיייו דתיים. 

את גבולות הגדרת הזהות היהודית שלה  לפרוץ ולהרחיבהיהדות החילוית לתשעה באב יסיון 

ם" לחבירה, כדוגמת מחבירה למועדים בלוח השה אשר עשויים מכורח מאפיייהם להיות "וחי

שבועות, לחבירה למועדים הקבועים בתודעה הקולקטיבית כאירועים בעלי משמעות דתית גרידא. 

וכך להרחיב את גבולות תודעת הזהות של  ,יש בכך יסיון "להטביע חותם" גם על מועדים אלו

על לוח היהדות החילוית וערעור התפיסה הרווחת בדבר בלעדיותה של היהדות האורתודוקסית 

  השה העברי. 

 שרשרת מגלם בעודו ציוית קדושה בו שטמוה למועד הפיכתו באמצעותכך תשעה באב משה פיו 

היהדות החילוית ממצבת את עצמה בחיבור עם  .החילוית היהדות של ביסודה העוצים ערכים

י כדי לדלות הובר במקור הראשו משותף הרטיבים של תשעה באב באמצעות לימוד, עיון ביקורתי

של החברה הישראלית ולמאבקים מציאות למתוכו היבטים רלווטיים ואקטואליים הקשורים 

  להטמעת ערכים חילויים בשיח החברתי בישראל. 
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על היעדר החלה רחבה יותר של  ,עוד מלמדים הממצאים בעיין הלימוד החילוי על תשעה באב

ם השוים של ישראל. הלימוד מתרכז בעיקר הלימוד החילוי על היהדות באזורים הגאוגרפיי

ועדיין כמעט שאיו מחלחל אל הפריפריה הדרומית. וספת לכך העובדה כי  ,באזורי המרכז והצפון

הלימוד החילוי כולל בעיקרו שיח לימודי בין משתתפים בעלי תודעת זהות יהודית זהה, ועדר ממו 

  יות בין יהודים ליהודים.זהותי העשוי לחזק את הסולידר-מרכיב של שיח רב
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