חנוכה

התייוונות
מטרות
הזמן הדרוש להוראת כל היחידה 5–4 :שעות.

 התלמידים יכירו מנהגים ומקורות מהמסורת היהודית
הקשורים לחג החנוכה.
 התלמידים ידונו בתולדותיו של חג החנוכה ,ובהקשר זה
יבינו את משמעות ההתייוונות ואת הסכנות שהיו טמונות בה
לתרבות היהודית.
 התלמידים ישקלו אילו נוהגים מתרבויות זרות אינם
פוגעים באורח החיים היהודי ואילו אף מעשירים אותו.
 התלמידים יפתחו מודעות לתופעת הגלובליזציה ,יבדקו
באיזו מידה היא נוגעת לחייהם הם ,ויעריכו אילו מהיבטיה
חיוביים ואילו שליליים.

ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את כל
היחידה ,אנו ממליצים ללמד קודם כול את
המדור "פותחים ספר" העוסק במקורות
הקשורים לחנוכה ולהתייוונות ,ולאחר מכן את
המדור "מבעד לחלון" העוסק בגלובליזציה.

על "אחריות ומחויבות" – ראו בעמ'  7 ,5ו־ 11בקובץ זה.
על "מסורת וחידוש" – ראו בעמ'  7בקובץ זה.

עמוד השער
עמוד השער ולוח המודעות שבמרכזו נועדו לסייע לתלמידים להיזכר במידע בסיסי על אודות חנוכה ,מידע שצברו ולמדו
בשנים הקודמות.
מתוך רצון להרגיל את התלמידים לקרוא קריאה ביקורתית וגם לחשוב בעצמם ,לא הובאו בעמוד השער פרטי מידע
מסוימים .משום כך ,רצוי לשאול אותם איזה מידע אפשר לדלות מעמוד השער וכן איזה מידע חסר בו.
המידע על החג מובא בעמוד זה לעתים בגלוי ולעתים ברמזים.
רעיונות לפעילויות שונות סביב עמוד השער מובאות במבוא הכללי (ראו עמ'  5ו־ 6במבוא הכללי לתכנית).
נ"ב בסוף מדריך זה תוכלו למצוא דף עבודה לתלמידים.

פרטי המידע שאפשר להיזכר בהם בעקבות הקריאה בעמוד השער הם:
כותרת :שם החג – חנוכה .מהי משמעות החג? מה משמעות שמו?
תת כותרת :התייוונות – האם התלמידים יודעים מה משמעות המושג? מאיזו מילה נגזר המונח? (יוון) .כדאי כבר לתת
דוגמאות לביטויי התייוונות ,כמו עבודת אלילים ,השתתפות בהצגות תאטרון יווניות ,תספורות יווניות ,עריכת תחרויות
ספורט ועוד.
תאריך החג :כ"ה בכסלו – ב' בטבת .החג נמשך שמונה ימים.
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לוח מודעות
מודעה  – 1מודעה זו מזכירה את המצווה להדליק נרות חנוכה בכל ערב במהלך החג.
מודעה  – 2המודעה רומזת לסיפור נס פך השמן ,סיפור המסופר באגדה
2
1
מאוחרת של חז"ל .האגדה מתארת כיצד ,לאחר טיהור בית המקדש ,נמצא
בו רק כד קטן של שמן ("פך שמן") להדליק את מנורת בית המקדש ,ומעט
השמן שבו הספיק לשמונה ימים .בעקבות נס זה הונהג המנהג לאכול בחנוכה
4
מאכלים מטוגנים בשמן ,כגון לביבות וסופגניות.
3
מודעה  – 3ההצגה שהמודעה מודיעה עליה מעלה את סיפור מלחמת המכבים
5
מצביאי הצבא היווני החזק רכבו על פילים (ששימשו מעין "טנקים").
ֵ
ביוונים.
בספר מכבים מסופר על מלחמה שלחמו המכבים ביוונים ,ובין היתר מתואר
כיצד הקריב אלעזר החורני ,אחיו של יהודה המקבי ,את חייו כדי להרוג פיל
שחשב שאחד המצביאים רוכב עליו .בכמה מדרשים מוזכרת חנה בת הכוהן
מתתיהו ,שהתנגדה באומץ לגזרות היוונים וחוללה מהפכה תודעתית –מכּ ניעה
ודיכוי למרד ולהתנגדות.
עוד על מדרשים אלו אפשר לקרוא באתר של ארגון "קולך" ,בכתובת:
.http://www.kipa.co.il/kolech/show.asp?id=15985
מודעה  – 4האידאולוגיה הציונית (וה"ישראלית" בעקבותיה) הדגישה את גבורת המכבים שלחמו ביוונים "מעטים מול
רבים" וגברו עליהם .בני היישוב היהודי המתחדש והקטן יחסית בארץ ישראל מצאו קווים מקבילים בינם לבין המכבים.
מורשת המכבים עודדה אותם ונתנה להם תקווה שביכולתם להתגבר על הקשיים ולנצח גם בעמדם מול אויבים רבים
וחזקים מהם.
מודעה  – 5ההרצאה והדיון עוסקים בנושא ההתייוונות שנעסוק בו בהרחבה ביחידה.

מה אינו מוזכר בעמוד השער ובלוח המודעות?
כאמור ,בעמוד השער לא הובא כל המידע על החג .על כן רצוי לשאול את התלמידים גם אילו פרטי
מידע על חנוכה אינם נזכרים בעמוד השער ,לא בגלוי ולא ברמזים.
בנקודה זו רצוי להזכיר ,למשל ,את –
• פרטים על הדלקת הנרות בחנוכה – בתעודת הזהות (בעמ' הבא) תמצאו תשובות לשאלות האלה:
מתי מדליקים את הנרות? כיצד מדליקים אותם? מי מבני המשפחה מדליק נרות? איפה מדליקים?
(בהקשר זה רצוי להזכיר את המושג "פרסום הנס") אילו ברכות ותפילות נאמרות בזמן ההדלקה?
אילו פיוטים שרים בזמן הדלקת הנרות?
• מעשה חנה ושבעת בניה – סיפור זה מופיע בספר המכבים ובכמה מדרשים .הסיפור מתאר ֵאם
ששבעת בניה נהרגו בידי חיילי אנטיוכוס אפיפנס בגלל סירובם להשתחוות לפסלי אלילים.
• דמי חנוכה – מנהג קדום בקהילות שונות היה לתת לילדים מיני מתיקה בחנוכה .כבר לפני מאות
שנים התפתח המנהג לתת לילדים מעות ,כלומר כסף .רבים סוברים שמנהג זה התפתח בהשפעת
מתנות חג המולד ,שחל סמוך מאוד לחנוכה.
• המשחק בסביבונים (בהמשך נעסוק בהרחבה במקורו של מנהג זה) בארץ ישראל כותבים על
הסביבונים "המסורתיים" את האותיות נ' ג' ה' ופ' ,ראשי תיבות של המילים "נס גדול היה פה",
ואילו בחוץ לארץ האותיות נ' ג' ה' וש' ,ראשי התיבות של המילים "נס גדול היה שם".
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מיון המידע וכתיבת מודעה
 רצוי שהתלמידים ימיינו את המידע המופיע בעמוד השער ,וכן את המידע המשלים שהוזכר בשיעור ,על פי הקטגוריות
האלה :תאריך החג /שמות החג  /מהות החג /מצוות ומנהגי החג.
 כדאי להמליץ לתלמידים לסמן ב־Vאת פרטי המידע המופיעים בעמוד השער וב־ Xאת פרטי המידע שנזכרו בהם
בעצמם ,או בעקבות השיחה בכיתה ,ולהכין מודעה המזכירה במפורש או ברמז את אחד מפרטי המידע שלא הוזכר בעמוד
השער.
 לפניכם תעודת זהות המסכמת את עיקר ענייני חג החנוכה .אפשר לבקש מהתלמידים להכין תעודה מעין זו בעצמם
על סמך מה שהוזכר בכיתה עד כה.
מטרת ההדלקה היא לפרסם את הנס – את נס הניצחון
של המכבים המעטים על היוונים הרבים ואת נס פך השמן.
לכן –
• מעמידים את החנוכייה במקום שיהיה אפשר לראותה
מבחוץ ,בדרך כלל על אדן החלון.
• מצווה להדליק את הנרות בשעה שעוד עוברים אנשים
ברחובות.
• "אין לנו רשות להשתמש בהם (בנרות חנוכה)" ,ולכן
לש ּ ָמ ׁש שני תפקידים:
מדליקים נר נוסף הנקרא ׁ ַש ָּמ ׁשַ ׁ .
האחד – להדליק את נרות החנוכה ,והשני – להאיר את
חדר ,כלומר משתמשים באורו של השמש ולא באורם של
הנרות.
תפילות וברכות מיוחדות :בעת הדלקת הנרות מברכים
שתי ברכות :ברכת להדליק נר חנוכה וברכת שעשה נסים
לאבותינו .בערב הראשון מברכים גם ברכת ׁ ֶש ֶה ֱחיָנ ּו .לאחר
ההדלקה אומרים את התפילה הנרות הללו .בכל ימי החנוכה
מוסיפים בתפילת העמידה ובברכת המזון את תפילת על
הנסים .בבתי הכנסת שרים את ה"הלל" וקוראים בתורה
בכל בוקר.

תאריך החג :חג החנוכה נמשך שמונה ימים – מכ"ה בכסלו
עד ב' בטבת.
סיפור החג ושמותיו:
חג החנוכה :לפני כאלפיים שנה שלטו היוונים בארץ ישראל.
הם גזרו על היהודים גזרות קשות והיהודים התקוממו.
בהנהגתו הצבאית של יהודה המכבי ,לחמו הלוחמים
היהודים ("המכבים") ביוונים ,ואף על פי שהיו מעטים,
ניצחו את צבא היוונים הגדול ,המאומן והחמוש היטב.
במלחמה זו הצליחו המכבים לכבוש שוב את ירושלים
ולהחזירה לשלטון יהודי .הם טיהרו את בית המקדש ,חידשו
אותו ָוחנְ כ ּו אותו מחדש (עשו מעין "חנוכת בית") ,מכאן
שמו הראשון של החג – חג החנוכה.
על פי מסורת אחרת ,השם "חנוכה" רומז לניצחון המכבים:
חנוכה = חנו+כ"ה ,כלומר ישראל חנו ,נחו מאויביהם בכ"ה
בחודש כסלו.
חג הא ּו ִרים :בספר המכבים (לעתים נכתב "המקבים")
מסופר שכאשר נכנסו המכבים לבית המקדש ,מצאו אותו
הרוס ,ולכן עשו כלי קודש חדשים .בין השאר ,הביאו מנורה
חדשה ,הדליקו את נרותיה והחזירו את האור לבית המקדש.
מכאן שמו השני של החג – חג האורים.
נס פך השמן :מאות שנים אחר כך נכתב הסיפור על חנוכת
בית המקדש בתלמוד .שם נאמר שכאשר נכנסו המכבים
למקדש הם מצאו בו רק פך אחד קטן של שמן טהור כדי
להדליק בו את המנורה .כמות קטנה זו ,שהספיקה בדרך
כלל ליום אחד בלבד ,בערה שמונה ימים עד שהשיגו עוד
שמן טהור.

מנהגי חג החנוכה
מי מדליק את נרות החנוכה? יש משפחות שבהן כל אחד
מבני הבית מדליק חנוכייה משלו ויש משפחות שבהן רק
אחד מבני הבית (בדרך כלל האב ,אך לא בהכרח) מדליק
חנוכייה בשם כל בני הבית.
מזמורים :בזמן שהנרות דולקים שרים את הפיוט מעוז צור.
זהו מנהג של עדות אשכנז שהתפשט בארץ גם למשפחות
מעדת אחרות .יש ששרים את מזמור שיר חנוכת הבית
לדוד (תהלים ,מזמור ל') ,מנהג מקובל בעדות המזרח.
משחקים בסביבון :על דפנות הסביבון מופיעות האותיות
נ' ג' ה' ופ' ,ראשי התיבות של המילים "נס גדול היה פה".
מאכלי החג :לזכר נס פך השמן נהוג לאכול מאכלים
מטוגנים בשמן ,כגון סופגניות ,לביבות ועוד.

מצוות ייחודיות לחג
הדלקת נרות חנוכה:
בכל יום משמונת ימי החג ִמ ְס ּ ָפר הנרות שמדליקים ָ ּג ֵדל:
ביום הראשון מדליקים נר אחד ,ביום השני – שני נרות וכך
הלאה .מדליקים את נרות החנוכה משיורדת החשכה.
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מה על פרק?
המדור "מה על הפרק" מציג את נושא היחידה – ההתייוונות .ההתייוונות הייתה אחד הגורמים שהובילו למרד המכבים,
וביחידה זו ננסה להבין מה היה כל כך מאיים בה.
רצוי לקרוא את השאלות המופיעות ב"פתק" שבראש עמ'  ,45הן נועדו לעזור לתלמידים להתמקד בסוגיות העולות
בהמשך היחידה בכלל ,ובדברי ליזי הנהגת בפרט.

יזי מספרת...

ל

דברי ליזי הנהגת מעלים היבט אישי של אחת הסוגיות הנחקרות ביחידה.
ליזי מספרת על המילים הלועזיות שאנו מוקפים בהן (במדור "קסם הלשון" נרחיב על
המילים הלועזיות בשפה העברית).
אולם ,מדברי ליזי עולה שהשפעות "זרות" אפשר למצוא לא רק בשפה אלא גם
בתחומים רבים אחרים :למשל מסעדות רבות מגישות אוכל שאינו אוכל מקומי.
לאחר קריאתם של דברי הנהגת אפשר לפתח שיחה בעזרת השאלות האלה:
– האם בעיניכם יש בעיה בשימוש במילים לועזיות?
– לפני כמה חודשים (באביב  )2010הציע הבלשן אבשלום קור לחייב בתי עסק
וחברות לכתוב את שמם באותיות עבריות ,ואם אפשר – גם לבחור שמות עבריים .מה
דעתכם על הצעות אלו? מהם היתרונות שבהן ,מהם החסרונות?
– האם אתם רואים בעיה באימוץ מאכלים שאינם מקומיים?
– האם אתם חושבים שיש חשש שהתרבות היהודית־ישראלית שלנו תיפגע בעקבות
השפעת תרבויות זרות ,כמו התרבות האמריקנית ,עליה? אם לא – מדוע? אם כן –
כיצד אפשר למנוע זאת?
שיחה – מחיי התלמידים:
אפשר להזמין את התלמידים לשוחח על המתרחש בחייהם:
– האם פרסומת ל"אמריקן ג'ינס" משכנעת אתכם יותר מפרסומת ל"אופנה
ישראלית"? מדוע כן? או ,מדוע לא?
– האם אתם מוכנים להחליף את המילים הלועזיות במילים עבריות? (למשל לומר
"מרשתת" במקום "אינטרנט"" ,שׂיחוּח" במקום "צ'אט" ו"להתראות" במקום "ביי")
– האם רוב מקומות הבילוי שלכם הם בעלי שמות עבריים או לועזיים? האם זה משנה
לדעתכם?
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פותחים ספר
במדור זה נביא מקורות יהודיים העוסקים בהתייוונות .על מהלך המדור ראו בחלק ה' – לסיום ולסיכום (בעמ' .)9
לפניכם כמה הערות על המקורות המובאים ביחידה ועל השאלות המופיעות לצִ דם.

חלק א :בימי ַאנְ ִטיוֹכוּ ס ֶא ִּפיפָ נֶ ס
• המונח "התייוונות":
המונח "התייוונות" מציין אימוץ של סממנים יווניים ,ולעתים גם של אמונות ותפיסות מהעולם
היווני .מקורו של המונח בתופעה שהתקיימה בקרב היהודים שחיו בארץ ישראל בתקופת השלטון
היווני ובתקופת השלטון הרומי .כיום יש המשתמשים במונח "התייוונות" כדי להתייחס לאימוץ
תפיסות עולם מערביות.

הרחבה :על ההתייוונות
כבר בתחילת התקופה ההלניסטית בארץ ישראל ,לאחר כיבושו של אלכסנדר מוקדון את הארץ
והמפגש עם התרבות היוונית ,היו יהודים שהתרבות ההלניסטית (היוונית) משכה אותם והם
החלו לאמץ את מנהגיה – לעתים הם המשיכו לאחוז גם ביהדות ולעתים התלוותה להתייוונות
המרת דת .מאפייני ההתייוונות היו מגוונים – החל בשינוי שם ,לבוש ,תספורת ובהקדשת יתר
תשומת לב למראה החיצוני ,וְ כָ לֶ ה בהשתתפות באירועים כגון תחרויות ספורט והצגות תאטרון שהיו בהן גם
יסודות של פולחן לאלים היוונים.
באופן זה או אחר השפיעה התרבות היוונית גם על אנשים רבים שלא התכוונו להתייוון .למשל ,אפשר למצוא
ציורים בסגנון יווני ברצפות בתי כנסת ,או מילים יווניות בלשון חז"ל ועוד .עם זאת ,לדעת היסטוריונים בכירים,
כמו פרופ' אוריאל רפופורט ופרופ' מנחם שטרן ,המתייוונים המומרים היו מיעוט זעום בתקופה זו ,ורוב העם
המשיך לאחוז בתורת ישראל גם בתקופת גזרות המלך אנטיוכוס היווני (המאה השלישית לפנה"ס) וגזרות הקיסר
הרומי אדריאנוס (המאה השנייה לספירה).
• על גזרות אנטיוכוס
גזרות אנטיוכוס נועדו לבטל בכוח את סממניה המרכזיים של התרבות היהודית:
ברית המילה ,שמירת השבת ,לימוד התורה והאמונה באל אחד .החמורה בגזֵ רות
הייתה הגזרה לזבוח לאלילי היוונים ,שכן מעשה זה של עבודת אלילים הוא אחד
משלוש העברות החמורות ביהדות (לצד גילוי עריות – יחסי אישות אסורים,
ושפיכות דמים – רצח) שעליהן נאמר "ייהרג ובל יעבור" – על היהודי למות ולא
לעבור על אחת מהן.
ְ
• על שאלה  :1מהמילים "וְ כָ ל ָא ׁ ֵשר ל ֹא יַ ֲע ֶשׂה ִּכ ְדבַ ר ַה ֶּמלֶ ך יו ַּמת" אפשר לשער שלא
מעטים חששו לחייהם ,ואכן הפסיקו לקיים את המצוות שנאסרו בגזרות המלך .עם
זאת ,משום חומרת האיסור לעבוד אלילים ,היו גם לא מעטים שהעדיפו למות "על
קידוש ה' " ולא לעבור על איסור זה.
• על שאלה  :2ברשימת הגזרות המובאת בספר המכבים אין גזרות שיהודי שחפץ
להמשיך לחיות על פי מסורת ישראל היה יכול לקבל.
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גם עניין של
אחריות לאומית
עומק ההתייוונות ,לצד
האיסור המוחלט לקיום כמה
מהמצוות המרכזיות ביהדות,
הביאו לחשש אמתי שהעם
היהודי בהיותו עם בעל תרבות
ודת ייחודיות ייכחד ,ולכן
דחפו את המכבים למרוד.

חלק ב :שמירה על זהות יהודית בימים של סובלנות דתית
• על המדרש "שלא שינו את שמם":
המדרש המובא מדגים את חששם של חכמים שהתרבות היוונית־רומית מסכנת את היהדות.
בר קפרא ,שמשמו מובא המדרש ,חי בתקופת השלטון הרומי בארץ,
וככל הנראה ראה סביבו יהודים רבים שנקראו בשמות זרים כמו
לוליאני ואלכסנדרי .במחאה על תופעה זו דרש בר קפרא שבני ישראל
בעבר נגאלו ממצרים בזכות שהמשיכו להיקרא בשמות העבריים
המסורתיים שלהם .מדבריו משתמע שאם בני דורו ישמרו על מסורת
זו ,אף הם יזכו לגאולה וגולי בבל ישובו לארץ ישראל.
משמעות הביטוי "לא היו פרוצים בערווה" היא שהם לא קיימו יחסים
אינטימיים אסורים ,ובהם גם יחסי אישות בין יהודים לנוכרים ,ובכך
המשיכו את הקיום היהודי ומנעו התבוללות ,שהיא אחד האיומים
הגדולים על הקיום היהודי בגולה.

הידעתם? – על גזרות אדריאנוס
גם בתקופת שלטון הרומים הייתה תקופה קצרה של קנאות דתית ותרבותית .הקיסר אדריאנוס (המאה הראשונה
לסה"נ) גזר אף הוא גזרות שמטרתן הייתה להשריש את התרבות הרומית ברחבי האימפריה ולעקור את התרבות
היהודית מהארץ .בגזרות אלו היו גם החובה לעבוד אלילים והאיסור ללמוד וללמד תורה .רבים מסרו את נפשם
על גזרות אדריאנוס ,ובהם רבי עקיבא שהוצא להורג בעינויים לאחר שנתפס מלמד תורה ברבים.

• על שאלה  :3השם "צ'אנג או" הוא בוודאי שם סיני ,אך מכיוון שאנשים נוטים לשנות את שמם במפגש עם תרבויות
זרות ,אין אנחנו יכולים לדעת עובדה זו בוודאות!
• על שאלה  :4שמירה על השפה ועל השמות סייעו לבני ישראל לשמור על תרבותם גם במצרים ,והעובדה שלא הלשינו זה
על זה לשלטון מעידה ששמרו גם על לכידות חברתית ושסייעו זה לזה.
• על שאלה  :5כל הגזרות המובאות במקור הראשון הן תשובות נכונות לשאלה .5
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חלק ג :בין מסורת ישראל לתרבות יוון
אחריות לאומית
וגבולות ההתייוונות
היכן עובר הגבול בין השמירה על צביוננו היהודי
הייחודי לבין בדלנות העלולה לנתקנו מן הטוב שיש
בתרבויות זרות ואף למנוע את קידום האיטרסים
התרבותיים והפוליטיים שלנו?
מה "טוב ליהודים"?
שאלה זו ,שהעסיקה את חכמינו ,עדיין אקטואלית,
והיא מעסיקה את מנהיגנו גם היום.


לקחת את הטוב


• על שאלה  :6לכאורה ,מכיוון שאסור ללכת למקומות של
עבודת אלילים ,אפשר היה לחשוב שאסור ללכת לכל מקום
שמוצב בו פסל של אל.
• על שאלה  :7נימוקו של רבן גמליאל היה שבתי המרחץ
נבנו לצורך רחצה ולא לצורך פולחן אלילי (להבדיל ,למשל,
מתאטראות וממקדשים שעבודת אלילים הייתה ממהותם).
לדעתו ,בבתי המרחץ הציבו פסלי אלילים לשם נוי בלבד ,ולכן
הביקור בבתי מרחץ אינו נחשב לעבודת האלילים .כלומר,
לעניין זה חשוב מהי מהות המקום ומהי מטרת הביקור בו
(רחצה או עבודת אלילים) ולא עצם קיומו של הפסל.

לנהוג כמו רומי לטובת העם היהודי

• על שאלה  : 8במדרש מוזכרים שלושה מנהגים רומיים:
• התבוננות במראה – חז"ל ראו בהתבוננות (ממושכת) במראה התנהגות נשית ואסרו על גברים יהודים לעשות זאת ,על
פי הכלל "לא יהיה כלי גבר על ִאשה" (דברים ,פרק כ"ב פסוק ה') .בתרבויות היוונית והרומית העתיקות נחשב היופי הגברי
לאידאל ואילו חז"ל ראו בו דבר טפל .נוסף על כך חששו חז"ל שעיסוק של גברים ביופיים החיצוני יסיט אותם מעולם
התורה ומעיסוק במידות ,כלומר ב"יופי הפנימי" שלהם .לעומת זאת ,חז"ל לא אסרו על נשים להתבונן במראה ,מפני
שחשבו שלמען האהבה והשלום במשפחה היהודית אישה צריכה להיות יפה בעיני בעלה.
• מספרין קומי – מסתפרים בתספורת רומית
• לימוד יוונית – היוונית הייתה שפת האדמיניסטרציה הרומית ,השפה שהרומים השתמשו בה בכל הארצות שהיו
בשליטתם .אף על פי שבעיר רומא עצמה ובחצי האי שהיום הוא מדינת איטליה השתמשו בשפה הלטינית.
על שאלה  :9להבדיל מהיתרים המיוחדים שניתנו לגברים ,רוב ההיתרים המיוחדים שניתנו לנשים היו קשורים בסיוע
לנישואיהן ולהחזקת הבית .ככל הנראה ,בתקופה ההיא השכלה רחבה ,ובכללה ידיעת היוונית ,נחשבה ליתרון והעלתה את
סיכוייהן של נערות לזכות ב"שידוך טוב" .אם כן ,היוונית נחשבה ל"תכשיט" – היא עשתה את הנערה ליפה יותר בעיני
הבריות.

מסורת וחידוש – קליטה של מנהגים זרים בתרבות ישראל
המנהג הנפוץ לשחק בסביבון בחנוכה ,הוא מנהג חדש יחסית – מן המאה ה־ .19הוא התפתח מתוך "ייהוד" של משחק
לא־יהודי .למעשה ,המשחק בסביבון היה משחק הימורים (על כסף) ששיחקו בו בארצות דוברות גרמנית :כל שחקן בתורו היה
מסובב את הסביבון ולפי האות שהראה הסביבון היה עליו לבצע אחת מהפעולות :לקחת את כל הקופה ,להחזיר את כל הסכום
שהיה לו ,לקבל חצי מהקופה או לא לקבל כלום .בארצות דוברות גרמנית היו האותיות שהיו חקוקות על הסביבון:
 ,H, G, Nו־ = Nichts( Sכלום;  = Ganzהכול;  = Halbחצי;  = Stellenלשים) .היהודים בארצות אלו כתבו על הסביבונים את
האותיות העבריות (שבהן נכתבה גם היידיש ,שפה קרובה מאוד לגרמנית ,שבה דיברו) – נ' ,ג' ,ה' וש' ,והם שיחקו במשחק בזמן
שנרות חנוכה דלקו .עם הזמן התפתח הרעיון שאלו ראשי התיבות של המילים :נס גדול היה שם"( ,שם" ,כלומר בארץ ישראל)
והמשחק היה לחלק בלתי נפרד מחג החנוכה .עם השיבה לארץ ישראל התחלף ה"שם" ב"פה" והפ' החליפה את הש'.
המנהג לשחק בסביבון בחנוכה הוא אפוא מסורת חדשה וגם אימוץ של נוהג זר ו"ייהוד" שלו .עם זאת ,יש אירוניה מסוימת בכך
שאנו מוצאים דוגמה לתופעה זו דווקא במסורת הקשורה לחנוכה – החג המזכיר את המאבק בהתייוונות!
־
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חלק ד :סיפור של ידידות
• על שאלה  :10ניכר שלרבי יהודה הנשיא היה קשר ידידות עם אנטונינוס (על פי המדרש הוא ביקר את הקיסר שלוש
פעמים בבוקר אחד ,בלי שהיה לו תפקיד מיוחד )...עוד על הקשר ביניהם ראו למטה בהרחבה.
• על שאלה  :11תחילה ענה רבי יהודה הנשיא לשאלתו של אנטונינוס בתשובה פסקנית "אסור" (להתפלל בכל שעה) אך
בכל זאת נימק את תשובתו "שלא ינהג קלות ראש בגבורה" .אולם לאחר שאנטונינוס לא השתכנע ,טרח רבי יהודה נשיא
והדגים לחברו "איך זה מרגיש" שפונים לקיסר (וגם לאלוהים) בכל שעה...
• על שאלה  :12רבי יהודה הנשיא פנה אל אנטונינוס גם בלטינית שהייתה שפת הדיבור ברומי ("אימפרטור") ,ומכך עולה
שידע כיצד פונים למלכים ברומי .אפשר לשער שרבי דיבר את שפת השלטון (כפי שראינו בחלק ג' ,הותר לו ולתלמידיו
ללמוד את שפת השלטון משום שהיה במגע עם השלטונות).

הרחבה :על הקשר
בין רבי לקיסר אנטונינוס
בתלמוד ובמדרשים אפשר למצוא סיפורים רבים על
הידידות הגדולה בין רבי לקיסר אנטונינוס .ככל הנראה
היה אנטונינוס דמות היסטורית ,אך הדעות חלוקות
בנוגע לזהותו ,שכן כל הקיסרים הרומים בתקופה שרבי
יהודה הנשיא חי בה (מאמצע המאה השנייה ועד אמצע
המאה השלישית לסה"נ) היו שייכים לשלשלת "הקיסרים
האנטונינים" ונשאו את השם "אנטונינוס" (לרוב בצירוף
שם אחר).
במדרשים מתואר קשר הידידות בין השניים :הם ביקרו
זה אצל זה (מנהרה קשרה בין בתיהם) ,וניהלו שיחות פתוחות בנושאים נרחבים – דת ופילוסופיה ,הבדלי תרבות
וחיי היום־יום.
דוגמה לשיחות בענייני דת ולקשר הקרוב מאוד ביניהם אפשר למצוא גם בסיפור הזה:

רבנו (רבי יהודה הנשיא) עשה סעודה לאנטונינוס בשבת.
הביא לפניו תבשילין של צונן (משום שלא היה יכול לחמם אותם בגלל האיסור להדליק אש בשבת),
אכל מהם אנטונינוס וערב לו.
בפעם אחרת עשה לו סעודה ב[יום] חול ,והביא לפניו תבשילין רותחין.
אמר לו אנטונינוס :אותן שאכלתי בשבת ערבו לי יותר מאלו.
אמר לו רבי :תבלין אחד הם חסרין.
אמר לו אנטונינוס :וכי יש קלרין (אוצר) של מלך חסר כלום?! מדוע לא ביקשת ממני [מה שחסר]?
אמר לו :שבת הם חסרין ,יש לך שבת בין תבליניך?!
(על פי מדרש בראשית רבה ,פרשה י"א סימן ד')
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חלק ה :לסיום ולסיכום הוראת המדור:
כדי לסכם את הנלמד עד כה אפשר לנתח עם התלמידים את המהלך במדור "פותחים ספר":
תחילה הוצגו נוהגים המתנגשים עם מצוות התורה ועם ערכי ישראל (גזֵ רותיו של אנטיוכוס).
– אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר בשלוש מגזֵ רותיו של אנטיוכוס.
לאחר מכן הוצגו דוגמאות לנוהגים זרים שלא התנגשו עם מסורת ישראל ושחכמים הסכימו להם מסיבות שונות.
– אפשר לבקש מהתלמידים להיזכר לפחות בשלושה נוהגים כאלה ובסיבות שהביאו את חכמינו להתירם.
נ"ב דוגמאות אלו הן דוגמאות להשפעה הטבעית שתרבויות שונות הבאות במגע משפיעות זו על זו ,אם כי יש לציין
שההשפעה כזאת אינה שוות עוצמה בכל המקרים .כדאי להסביר לתלמידים את המושג "תרבות שלטת" (כמו התרבות
היוונית בעת בעתיקה ,והתרבות המערבית ובעיקר התרבות האמריקנית ,בימינו).
בסוף המדור הובא סיפור ידידות בין יהודי ולא־יהודי (רבי ואנטונינוס) .בסיפור זה ההבדלים התרבותיים בין החברים
אינם פוגעים בקשר ביניהם ואולי אף מעשירים אותו.

בקיצור ...השפעה של תרבויות זו על זו
היא תופעה אנושיות "טבעית" ואוניברסלית
שאי אפשר למנוע אותה.
השאלה היא ,כמובן ,איך אנחנו מושפעים?
באיזו מידה אנו שולטים בהשפעה זאת?
ובתחומים שבשליטתנו – מה אנחנו בוחרים
לאמץ ומה לדחות? וכו'.
אלו השאלות שביסוד היחידה הזאת ,ובהן
נמשיך לעסוק עתה.
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בסימן קריאה
הסיפור ,שנכתב בידי קרול רוזנטל־עידן במיוחד
ליחידה זו ,מספר על תופעה רחבת ממדים שהתרחשה
החל משנות ה־ 60בעיקר ביהדות ארצות הברית (אך
גם בתפוצות אחרות) – החל מתקופה זו ,משפחות
יהודיות שלפני כן נטו להתבולל בחברה הלא־יהודית
הסובבת אותן ,החלו לחדש את הקשר שלהן ליהדות,
בעיקר בגלל ...חג המולד ,או ליתר דיוק ,בגלל התנגדותן
לבקשת ילדיהן לחגוג חג המולד.

• הערה פדגוגית מקדימה:
אנדרו ,הנער גיבור הסיפור ,מבקש לחגוג את חג
המולד ,לא מתוך אמונה דתית כלשהי אלא מתוך
רצון שלא להיות שונה ולהשתתף בחגיגה הכללית
של החברה הסובבת .זִ כרו שיכול להיות שגם בכיתה
שלכם יש תלמידים שחוו חוויה דומה (למשל
תלמידים עולים).

נקודות לדיון בעקבות הסיפור:

 ילד אחד עצוב וכועס
בתחילת הסיפור מובאים פרטים המתארים את אווירת חג המולד המיוחדת שניכרה בכל מקום בעיר שאנדרו גר בה
(וכן בכל רחבי ארצות הברית ואירופה) .זו נקודה חשובה להבנת המשך הסיפור .כדי להבהיר אותה אפשר להשוות אותה
לאווירה השוררת בארץ לקראת חנוכה ולבקש מהתלמידים להיזכר בפרטים היוצרים את אווירת החג במרחב הציבורי
(שירי חנוכה ברדיו ,חופשה מבתי ספר ,מכירת סופגניות בכל מקום ,מבצעים בחנויות ועוד).
• אנדרו לא היה נוצרי ולא האמין בישו ,מה גרם לו אפוא לרצות כל כך לחגוג את חג המולד?
• הוריו של אנדרו לא חיו חיים יהודים ובחייהם לא היו כל ביטויים ליהדותם (לא דתיים ,לא חברתיים ולא משפחתיים)
אם כי שניהם היו יהודים כהלכה .בהתאם לכך הם גם לא ציינו את החגים היהודיים .אם כך ,מדוע התנגדה ִאמו של אנדרו
להכנסת עץ אשוח לביתם?
לאמו של אנדרו להתגבר על רצונה לחגוג את חג המולד כשהיא הייתה ילדה?
• מה עזר ִ
• איך עזרו לה השיחות עם החברות היהודיות שלה? (בזכותן היא הרגישה שאינה בודדה ושאינה ה"שונה" היחידה ,ואולי
היא גם הרגישה שהיא שייכת לקבוצה אחרת ,לקבוצת "מי שאינם חוגגים את חג המולד מפני שהם יהודים")
שלאם היו חברות יהודיות וכך רומז שלאנדרו אין)
• האם היו לאנדרו חברים יהודים?( האב מדגיש ֵ
בדיון כדאי לעסוק בנושא הרצון להיות "כמו כולם":
כאמור ,אנדרו לא הרגיש יהודי ,הוא גם לא רצה להיות נוצרי – הוא רצה לחגוג חג המולד כדי לא להיות שונה ,כדי להרגיש
שייך לגמרי לסביבתו הקרובה.
אפשר לשאול את התלמידים:
• האם גם אתם לפעמים רוצים דברים לא בגלל שהם חשובים לכם או מעניינים אתכם במיוחד ,אלא כדי להיות "כמו
כולם"? (למשל ,לשחק כדורגל גם אם לא אוהבים את זה כל כך ,לדבר עברית בבית במשפחות של עולים חדשים וכד').
• אילו גבולות יש לרצון "להיות כמו כולם"? (לא נעשה משהו הנראה לנו לא חוקי או לא ראוי) ,האם אנדרו עבר את הגבול
הזה? (מן הסתם ,לא ,הוא לא ראה שום פסול בחגיגת חג המולד).
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 מבוי סתום
• איזה פתרון הציעו ההורים כדי לעזור לאנדרו להרגיש שייך? מה דעתכם על פתרון זה?
• מדוע חששה אמו של אנדרו לנסות לחגוג אתו את חנוכה? האם יש לכם רעיון כיצד להסיר
חשש זה?
• אילו פרטים בסיפור מגלים שהוריו של אנדרו היו מנותקים לגמרי מכל קהילה יהודית
ומאנשים השיש להם קשר חי עם יהדותם? (מועד חג החנוכה נודע להם רק במקרה ,הם
אומרים במפורש שהם אינם מכירים אנשים שחוגגים את חנוכה ובכלל זה כנראה גם הוריהם.
כלומר ,נראה שהתבוללות תרבותית התחילה במשפחותיהם לפחות בדור הקודם ,ההורים גם
לא דאגו שלאנדרו תהיה מסגרת חברתית שיוכל לפגוש בה יהודים אחרים).
• אחריות ,מחויבות ונאמנות – כלפי מה?
הוריו של אנדרו הם "יהודים מתבוללים" ,ואינם מפגינים כל מחויבות כלפי המסורת היהודית.
הם נטשו אותה .עם זאת ,שניהם חשים אחריות ומחויבות לטובת בנם.
אפשר להסב את תשומת לב התלמידים לכך שהוריו של אנדרו פוסלים את חגיגת חג המולד
מסיבות אחרות :האב מעלה סיבה מעשית "בני המשפחה לא יבואו" ,ואילו האם אינה מוכנה
להרשות לבנה לחגוג את חג המולד כלל ,גם לו היה הדבר מתאפשר ,ותגובתה משקפת נאמנות
כלשהי לעם היהודי.

 קרן אור
• הפתרון שהסיפור מעלה
מזמן שיחה על המחויבות
למסורת שחגיגת החנוכה
יוצרת (או שאינה יוצרת !)
במשפחה של אנדרו.

 סוף דבר
• על פי סוף הסיפור ,אנדרו
חוגג את חג החנוכה עם
ילדיו.

מחויבות למסורת
בכיתה אפשר לשאול:
• לדעתכם ,האם השתנתה משמעותו של חג חנוכה בשביל משפחתו של אנדרו אחרי השנה הזאת?
מכאן ,אפשר לשאול שאלה כללית יותר:
• מדוע עשויה ההשתתפות באירועים בעלי אופי יהודי להגביר את מחויבות המשתתפים ליהדות,
או לקהילה היהודית? (יש להביא את התלמידים להתייחס לכך שההשתתפות מגבירה את תחושת
השייכות ותחושת השייכות מגבירה את המחויבות).

בכיתות מתקדמות אפשר לנסות לפתח דיון עמוק יותר:
אפשר לבקש מהתלמידים לדמיין ששתי המשפחות חגגו את חנוכה יחד גם שנה נוספת ,אך לאחר
שנתיים התנתק הקשר ביניהן .לדעתכם ,האם המשיכה משפחתו של אנדרו לחגוג את חנוכה גם
בשנים שאחר כך?
כן – השתתפותן בחגיגות החנוכה הגבירה את רצונם להיות יהודים פעילים (או משום שנהנו מכך
או מתוך מחויבות למסורת היהודית ,או מתוך רצון שלא לחגוג את חג המולד גם בשנים הבאות).
לא – אנדרו גדל וסוגיית חג המולד הטרידה אותו פחות ,ומשפחתו לא יצרה קשר עם יהודים
אחרים בעיר.
נ"ב סוף הסיפור אינו מאפשר להכריע סוגיה זו .אין אנו יודעים בדיוק מדוע החליט אנדרו לחגוג
את חנוכה עם ילדיו (מתוך מחויבות למסורת ,או "רק" מתוך רצון להקל עליהם את תקופת חג
המולד).

מחיי התלמידים – מחויבות למסורת?
• חגיגת חנוכה בצוותא עשויה למלא חוסר שאנדרו חש בו.
אפשר לשאול את התלמידים :אילו דברים אתם עושים שמחברים אתכם ליהדות? (מדברים
עברית ,חיים במדינה יהודית ,לומדים תכנים יהודיים ,יש להם מזוזה בבית ,לא לומדים בשבת,
מציינים את חגי ישראל)...
על אילו מהם לא הייתם מוכנים לוותר? מדוע ,מהם תורמים לכם?
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קסם הלשון

 מדור זה עוסק בחדירה של מילים לועזיות לשפה העברית ,הן מ"לשונות היהודים" (יידיש ,לדינו ואחרות) והן משפות
שרווחו במדינות שיהודים חיו בהן או משפותיהם של עמים ששלטו בארץ (ארמית ,לטינית ,יוונית ,אנגלית ,ערבית ועוד).
הפעילות נבנתה בהתאם להישג מס'  8בתכנית הלימודים בחינוך לשוני המבקש להביא את התלמידים ל"הכרה והבנה של
המערכת הלשונית" –ובין יתר של "תופעות ותהליכים בלשון" העברית.
מטרות הפעילות הן:
• לעורר את מודעות התלמידים לחדירה של מילים זרות לשפה העברית,
• להכיר מאילו שפות הגיעו מילים אלו,
• להבין אילו תהליכים מביאים לחדירה של מילים לועזיות לשפה העברית.
תשובות לשאלה א':
יש לצפות שרוב התלמידים יכירו את המשמעות המילים הארמיות המוזכרות בשיחה של טל ודן ,מלבד אולי הביטוי
"בסייעתא דשמיא" – בסיוע השמים ,כלומר בעזרת האל.
על שאלה ג':
מילים שמקורן באנגלית :פייר ,אינטרנט ,או קיי ,ביי.
מילים שמקורן בערבית :פספס ,עלא כיפק ,דוגרי ,פדיחה.
על שאלה ד':
לעברית חדרו מילים משפות רבות .מיידיש למשל נלקחו המילים "ויש" ו"תכל'ס".
מה הן הסיבות לחדירה זו?
• העולים לארץ ישראל מהתפוצות (וכן מעט היהודים בתפוצות שידעו עברית) ,שילבו בעברית שלהם מילים משפות האם
שלהם ,בעיקר מילים שלא הייתה להן חלופה עברית מדויקת ,כמו "וִ יש" ",צ'פחה" "בלגן" וכן ,למשל ,מילים רבות בתחום
המזון ,כמו "קיגל"" ,קבב" ו"בורקס".
• גם מי שהעברית היא שפת אמם שילבו ומשלבים בשפתם מילים זרות בנסיבות שונות.
• בתקופות ששלט בארץ שלטון זר שלט בארץ חדרו לארץ מילים הקשורות לתחום השלטון (כמו אוכלוסייה ,פוליטיקה
וטיוטה ,מיוונית) ומילים שהיו קשורות לתרבות השלטת (כמו אצטדיון ותאטרון ,גם כן מיוונית).
בתקופות מסוימות נוספו לעברית מילים זרות המציינות גילויים חדשים ,תופעות חדשות וטכנולוגיות שלא הייתה להן אז
מילה עברית ,כמו "אקלים" ו"תאריך" (מערבית בימי הביניים) ,ו"טלוויזיה" ו"טלפון" (מאנגלית בעת האחרונה).
מושגים אלו השתרשו בעברית ,וגם אם נקבעו להם חלופות עבריות לא תמיד הם התקבלו .עם זאת ,במקרים מסוימים
הצליחו מילים עבריות להחליף מילים לועזיות ,כמו "מחשב" (במקום "קומפיוטר") ,אולי משום שהייתה זו מילה נחוצה
מאוד והחלופה העברית היא חלופה טובה (משמעותה ברורה ,היא קלה להגייה ואינה מתחרה עם מילה אחרת) .עם זאת,
חוקרים עדיין מתקשים לקבוע מה יבטיח שמילה עברית מסוימת תצליח להחליף מילה לועזית שגורה .ומובן שיש לזכור
שלמעט "טהרנים" בודדים ,מוסכם על רוב הבלשנים שמילים זרות הן חלק בלתי נפרד מכל שפה חיה.
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מבעד לחלון
המדור עוסק בתופעת הגלובליזציה.
כדאי להבחין בשני הצדדים של התופעה :החיובי והשלילי .בעולם יש תומכים נלהבים בתופעה ומתנגדים נלהבים לא
פחות .ננסה לדון בשני פניה של התופעה הנרחבת ולחשוב – מצד אחד ,מהם הסכנות הטמונות בה? ומצד אחר ,מה אנחנו
ותושבי הגלובוס כולו יכולים להרוויח ממנה?

שעשועון לחג
ארגון הספורט הציוני העולמי הראשון הוא כמובן מכבי .הארגון קיים גם היום ומועדוני נוער וספורט רבים נקראים בשמו
עד היום ,וכך גם אירוע הספורט היהודי העולמי הגדול ביותר – המכביה.
הארגון הוקם בתחילת המאה העשרים על ידי מקס נורדאו וכונה בשם זה על שם הלוחמים היהודים האמיצים – המכבים.
רצוי לשאול :מה רצו המייסדים להביע בבחירת השם הזה?
אפשר להציג לתלמידים את סמליל הארגון ולשאול :על פי מה אפשר לדעת שארגון זה הוא ארגון יהודי? מה בעיצוב
הגרפי של הסמליל מבטא את הדגש על הכוח הגופני?
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חנוכה






