
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 םהמדרון החלקלק של תחושת הצדק אל מלחמת אחי

 (לקראת יום הזיכרון לרצח רבין )תיכון ומבוגרים דלימו
 

 פתיחה/ מבוא

  הידברות, צו פיוס, אלימות מילולית, הסתה. כלומר,  –נפתח בתזכורת מה קרה בעקבות הרצח

 אמונה שקו

 ישר מחבר בין המילה הנאמרת למעשה האלים. 

  'כיצד מכנים מעתה  –במקביל, מה קורה בתרבות המערב עם כניסת תרבות 'הפוליטיקלי קורקט

 'כושים',

אמריקאיים וכו'.-'גמדים'? פתיחת מחלקות ללימודי היספנים, יהדות, אפרו  

  המקום בו אנו צודקים/ יהודה עמיחי; בבלי, שבת, דף קי"ט  –נקיים דיון סביב שלושה טקסטים

 עמ' ב';

 מלחמת אחים/ ארי אלון בספר עלמא די. 

 

 יהמקום בו אנו צודקים/ יהודה עמיח

 םמן המקום שבו אנו צודקי

 םלא יצמחו לעול

 .פרחים באביב

 

 םהמקום שבו אנו צודקי

 סהוא קשה ורמו

 .כמו חצר

 

 םאבל ספקות ואהבות עושי

 חאת העולם לתחו

 .כמו חפרפרת, כמו חריש

 

 םולחישה תשמע במקו



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 תשבו היה הבי

 .אשר נחרב
 

 

 

 

 תשאלו

  הסרת  –האם עמיחי מסמן בשיר את גבולות השיח והוויכוח או שזו מסקנתו העקרונית

 ?עניין הצדק מחיינו

 ?האם זה ראשיתו של הדיון או מסקנתו  

  האם עלינו לנהל ויכוח ומאבק פוליטי כשהאקסיומה היא הסרת עניין הצדק כדי לשמור

  על עצמנו? כדי לוודא שנצא בשלום?

מבלי משים, עמיחי מסמן לא רק את אופן ניהול השיחה, אלא גם את הנושא שבעטיו אנו 

הן במובן של א"י והן במובן של  –מרגישים כה צודקים ומכאן, כל כך מסוכנים. 'המקום' 

אלוהים. אלו שתי הסיבות שבעטיין נהרוג זה בזה עד זוב צדק. עמיחי מגיב לשיח 

י בפאתוס של אידיאולוגיה ונוקשות ערכית, מלווה שהיה רוו 60הישראלי של שנות ה 

 .בתחושה ברורה של "צדקת דרכנו"

 האם זה עדיין רלוונטי להיום? 

 ?האם רצח רבין קורה באותו סוג שיח  

 

 'בבלי, שבת, דף קי"ט עמ' ב

היו " –אמר רבי חנינא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה שנאמר 

שריה כאילים לא מצאו מרעה" )איכה ה'(. מה איל זה ראשו של זה בצד זנבו של זה, אף 

 .הישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את ז

 כיצד מסבירים את קביעת הפתיחה? 

 )מהי ההנחה בעניין הקשר שבין הסיבה )תוכחה( לתוצאה )חורבן? 

תפקיד. לפיה, אנו מבינים בעצם, מה  מתייחסת להנהגה. יש לה –המטאפורה 

  כבישה בקרקע. אדישות, התעלמות. –האלטרנטיבה לתוכחה 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 :יוןד

 מה הוא השיח האחר, שאינו תוכחה? 

 באיזה עידן של שיח אנו נמצאים? האם מנבא חורבן? 

 

 (1990'מלחמת אחים', בתוך: עלמא די / ארי אילון )מחברת שדמות, כרך קי"ד, 

 :יהודית בין הרבנים והריבוניים –חזיתות עיקריות למלחמת התרבות הפנים  3

 .א'. חזית עם שישראל

 .ב'. חזית ארץ ישראל

 .ג'. חזית תורת ישראל

 .בחזית 'עם ישראל' התנהלו ויתנהלו הקרבות החשובים סביב שאלת "מיהו יהודי?"..

 :תשאלות עיקריו 2בחזית 'ארץ ישראל' מתנהלים הקרבות סביב 

 

 ?מה יהיו גבולותיה הסופיים של הארץ הזאת? והאם הם יהיו בטוחים או מובטחים .1

מה יהיה אופייה החברתי והמוסרי של מדינת היהודים בגבולות שייקבעו? האם היא . 2

  תהיה דמוקרטית

 ?וריבונית או מדינת הלכה רבנית

צל הרוב חזית 'תורת ישראל' היא המדאיגה ביותר. כמעט ולא מתנהלים בה קרבות. א

הדומם ש העם היהודי שוררת תחושה שיש לרבנים מונופול בלעדי על מקורותיו 

התרבותיים של עם ישראל ועל מסורתו...כל עוד תמשיך תורת ישראל להיות נחלתם 

הבלעדית של הרבנים, ימשיכו אלה לעשות בעם היהודי כבתוך שלהם כשהם מנופפים מולו 

נהגה הריבונית את תורת ישראל מידי הרבנים ידע בתורתם המאיימת. ביום שבו תפקיע הה

 .כל יהודי ויהודי ששבעים פנים לה...רק ביום הזה הוא יתחיל להיות עם חופשי בארצו
 

 

 ( 1990להסב תשומת הלב למועד כתיבת החוברת )– שנים  18שנים לפני הרצח.  5

  מהיום.

  רבני' מול 'ריבוני' –הבהרת מושגים במאמר'. 

  'שטחים –מול הערבים, הפתרון הוא חיצוני לנו  –'מלחמה. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

תרבות, הסטוריה וערכים. אין בו הכרעה  –מול הדתיים, הפתרון הוא פנימי, במובן העמוק 

של נצחון נקודתי או הסכם בין ממשלות, אלא הוא מתנהל בזמן הווה, ובעיקר בשדה 

לא  –חים תרבותית. 'תרבותית' החינוכי והיצירה התרבותית. ארי אלון קורא למלחמת א

אנו נמנעים  –נחמדה ושומרת על הכללים, אלא במובן של התוכן  –במובן של הצורה 

ממלחמה על תכניה וערכיה של המדינה והחברה. המלחמות הן בעיקר על הגבולות ובד"כ, 

 .הן מועברות לשדה המשפטני והתחוקתי
 

 :לסיום, ישנם שלושה תסריטים

פקטו בניסיון -נסיגה אל הקהילה והשבט. כלומר, הכרה דה –תוכחה המנעות מוויכוח ו .1

 .הציוני לבנות כאן חברה ולא שבט או שטייטל גולתי

הצמחת כוחות בנוסח יגאל עמיר  –משתיקה בשדה התרבותי לאלימות בשדה הפוליטי  .2

 .והגברת השנאה בשמאל

זה על מלחמת העברת הדיון לשדה הגלוי והמוכיח בתחום התרבות. הכר -האופטימי  .3

 .תרבות כדי להימנע ממלחמת אחים
 


