
 

 פתיחה – סיפור אישי
או המורה. פתחתי  אישי של המנחה  בסיפור  לפתוח  אני חושבת שצריך  ומשמעותי,  עמוק  כואב,  כזה  בנושא  דווקא 
בסיפור אישי שלי וראיתי תו כדי המפגש איך זה מוסס את חומות ההגנה, איך זה איפשר למשתפות ולמשתתפים לספר 
ולשתף ולגעת עמוק בלב. אפילו שהיינו קהל גדול מאד, היתה אינטימיות מטורפת שהובילה לוידויים משמעותיים ולהרבה 
עיניים שלא נשארו יבשות. המפגש הזה הצליח לחולל תהליך שהמשיך במהלך החג כולו. עוד דבר שחשוב להדגיש זה 
שהנושא הזה מאד קשה וטעון ולכן, צריך לתת בו מקום למשתתפים ולמשתתפות, לפגיעות, לכאב, לשיח. הסיפורים 
שנמצאים במערך הם רק בשביל לחולל שיח, כי לפעמים דווקא ההרחקה עוזרת ללשון להשתחרר. אבל השיח הוא 

המטרה. 
 

משתפת כאן את הסיפור שלי בפתיחה כדי לתת כיוון... חשוב שהסיפור לא יהיה מושלם. כלומר, שתהיו כמנחים גם 
במקום של פגיעות, כך זה יאפשר גם לאחרים ולאחרות להיפתח.

“מתי תביני את זה כבר?” היא אמרה לי וכל שאר הבנות מאחוריה “אנחנו שונאות אותך, תמיד זה היה ככה גם כשעשינו 
כאילו אנחנו חברות שלך”. ואז היא הסתובבה והלכה וכל שאר הבנות אחריה. 

אחרי שבוע הם חזרו להיות חברות שלי. ואני שלהן. איזו ברירה היתה לי, היינו רק שבע בנות בכיתה. לא הרגשתי שיש 
אפשרות אחרת. שבוע אחרי זה החרם היה על מישהי אחרת ואני מתביישת לומר שלא היה לי אומץ לעצור אותו. הפעם 

אני הייתי בצד הפוגע. כל כך חששתי להיות שוב בצד הבודד.  
אבל בעצם מאותו רגע כבר לא הייתי בטוחה בחברות הזו יותר. זו היתה חברות על תנאי. ברגע שיכולתי יצאתי מהיישוב 

ומצאתי חברות אחרות. 
כשיונתן ואני חיפשנו איפה לגור, אני מיד אמרתי שזו צריכה להיות עיר ולא יישוב. אפילו ששנינו אוהבים את ההרים ואת 
הטבע. לא רציתי שלילדים שלנו יקרה מצב דומה. בעיר, ככה הרגשתי, יש הרבה יותר אפשרויות חברתיות. יש שלוש 

כיתות בשכבה ולא רק אחת. 
חרם. זו נשמעת מילה קשה, מילה של סיטואציות קיצוניות אבל הרבה מאיתנו חווינו אותה באיזושהי רמה. ואם לא חרם 

אז גם רק כמעט חרם.
 

היום, אני רוצה שנעמיק בשאלה הזו של חרם, מאיפה זה מגיע? מה בכלל משמעות המילה? מה זה משרת? למה יש 
חרם בעולם הזה? ואיך זה מרגיש בשני הצדדים. 

 
רגע לפני שנתחיל אני מזמינה כל אחד להסתובב למי שיושב או יושבת מימינו ולספר לה חוויות של חרם, או מפגש עם 
הנושא הזה בכלל. מתי ראיתם את זה קורה, מתי פגשתם את הנושא בחיים האישיים שלכם. זה גם יכול להיות חרם לא 

מוגדר, נידוי חברתי מכל סוג שראיתם סביבכם. 
 
 

 שיתוף ושאלות מהקהל 
נפתח בהסבר קצר על המילה חרם. חרם הוא ביטוי שאנחנו פוגשים כבר במקרא במתנות הכהונה, כאשר לוקחים 
תבואה או צאן ובקר ומחרימים אותו, לטובת הכהנים ועבודת המקדש. מפרידים אותו מכל השאר ואסור להשתמש בו 

כי הוא עובר לרשות הקודש. 
 

בתקופת סוף בית שני כשנחרב בית המקדש ולא נותרו בידי הסנהדרין סמכויות רבות מתחילים להשתמש בחרם ככלי 
לאכיפה והטלת מרות. כדי לקבוע את הגבולות של הקהילה ושל ההתנהגות הנורמטיבית משתמשים בחרם. כדי להכריע 

מי בפנים ומי בחוץ ולסמן את האופן שבו רוצים שאנשי ינהגו. 
 

אני חושבת שעד היום זה ככה גם אם אנחנו לא מגדירים זאת כך, לפעמים התנהגות שנראית לנו “לא נורמלית” לכאורה 
נשארת בחוץ. יש משהו בכלי הזה של חרם שהוא לכאורה מנסה להגן על מי שבפנים. ולפעמים הוא באמת נחוץ. אבל 
השאלה הגדולה היא מה קורה למי שבצד השני. וכיצד אנחנו יכולים להוריד את חומות ההגנה ולהכיל סביבנו גם את מי 

שלא נראה לנו בדיוק כמונו. 

 

 סיפורו של רבי אליעזר
כדי לנסות לגעת בנושא הכואב הזה, נרצה רגע להרחיק לסיפור תלמודי. דרך הדמויות שם נוכל גם לגעת במה שקורה 

ממש כאן. 
 

רבי אליעזר היה חכם היה מפורסם ביכולת שלו לזכור כל דבר, בור סוד שאינו מאבד טיפה. בימים שבהם אין ספרים אלא 
רק יכולת שינון. הזכרון שלו היה מתנה אדירה וחד פעמית. אבל רבי אליעזר חשב הרבה פעמים אחרת משאר החכמים. 
ובאחת המחלוקות המפורסמות הוא לא מסכים לקבל את הכרעת הרוב ומנסה לשנות את דעתם של חכמים בעזרת 
כישוף וקסמים. ואז, הם מחליטים שצריך להוציא אותו מן החבורה, שאי אפשר להכיל חכם כזה שלא מקבל את דעת 

הרוב. והם בוחרים לנדות אותו.  
 

הסיפור שלפנינו הוא לא סיפור קל, רגע לפני שרבי אליעזר נפטר בבדידות מגיעים אליו החכמים כדי להיפרד. אנחנו 
נמצאים במסכת סנהדרין ויש כאן הצצה משמעותית למה מרגיש אדם שנמצא בחרם. 

 
 

ּכְֶׁשָחלָה ַר’ ֱאלִיֶעזֶר נִכְנְסּו ַר’ ֲעִקיבָא וֲַחבֵָריו לְבְַּקרֹו.
הּוא יֹוֵׁשב ּבְִקינֹוף ֶׁשּלֹו וְֵהם יֹוְׁשבִים ּבְִטַרְקלִין ֶׁשּלֹו...

 
ּכֵוָן ֶׁשָראּו ֲחכִָמים ֶׁשַּדְעּתֹו ְמיֶֻּׁשבֶת ָעלָיו נִכְנְסּו וְיְָׁשבּו לְָפנָיו ּבְָרחֹוק ַאְרּבַע ַאּמֹות.

ָאַמר לֶָהם: לָָּמה ּבָאֶתם?
ָאְמרּו לֹו: לִלְמֹד ּתֹוָרה ּבָאנּו.

ָאַמר לֶָהם: וְַעד ַעכְָׁשו לָָּמה לֹא ּבָאֶתם?
ָאְמרּו לֹו: לֹא ָהיָה לָנּו ְּפנַאי.

ָאַמר לֶָהם: ָּתֵמַּה ֲאנִי ִאם יָמּותּו ִמיַתת ַעצְָמם.
ָאַמר לֹו ַר’ ֲעִקיבָא: ֶׁשּלִי ַמהּו?
ָאַמר לֹו: ֶׁשּלְךָ ָקֶׁשה ִמֶּׁשלֶָהם. 

 
נַָטל ַר’ ֱאלִיֶעזֶר ְׁשֵּתי זְרֹועֹוָתיו וְִהּנִיָחן ַעל לִּבֹו,

ָאַמר: אֹוי לָכֵן, ְׁשֵּתי זְרֹועֹוַתי, ֶׁשֵהן ּכְִׁשנֵי ִסְפֵרי ּתֹוָרה ֶׁשּנִגְלָלִין!
ַהְרּבֵה ּתֹוָרה לַָמְדִּתי, וְַהְרּבֵה ּתֹוָרה לִַּמְדִּתי.

ַהְרּבֵה ּתֹוָרה לַָמְדִּתי – וְלֹא ִחַּסְרִּתי ֵמַרּבֹוַתי ֲאִפּלּו ּכְכֶלֶב ַהְּמלֵַּקק ִמן ַהּיָם;
ַהְרּבֵה ּתֹוָרה לִַּמְדִּתי – וְלֹא ִחְּסרּונִי ַּתלְִמיַדי ֶאּלָא ּכְִמכְחֹול ּבְִׁשפֹוֶפֶרת,

וְלֹא עֹוד ֶאּלָא ֶׁשֲאנִי ׁשֹונֶה ְׁשלֹש ֵמאֹות ֲהלָכֹות ּבְבֶַהֶרת ַעּזָה,
וְלֹא ָהיָה ָאָדם ׁשֹוֲאלֵנִי ּבֶָהן ָּדבָר ֵמעֹולָם;

וְלֹא עֹוד ֶאּלָא ֶׁשֲאנִי ׁשֹונֶה ְׁשלֹש ֵמאֹות ֲהלָכֹות ּבִנְִטיַעת ִקּׁשּוִאים,
וְלֹא ָהיָה ָאָדם ׁשֹוֲאלֵנִי ּבֶָהן ָּדבָר ֵמעֹולָם....

 
ָהיּו ׁשֹוֲאלִים אֹותֹו ַּתלְִמיָדיו ּבְִטָהרֹות ּובְִטָמאֹות,

וְָהיָה ֵמִׁשיב ַעל ָטֵמא – ָטֵמא,
וְַעל ָטהֹור – ָטהֹור,

וְיָצְָאה נְִׁשָמתֹו ּבְָטֳהָרה.
ָעַמד ַר’ יְהֹוֻׁשַע ַעל ַרגְלָיו

וְָאַמר: ֻהַּתר ַהּנֶֶדר, ֻהַּתר ַהּנֶֶדר!
 

מסכת סנהדרין דף סח עמוד ב
 
 

 שאלות אחרי הקריאה
מה התרחש בסיפור?

מה מרגיש בעינכם רבי אליעזר?
מה הכי קשה לרבי אליעזר?

מה קורה בשיח בין רבי אליעזר לחכמים?
האם אתם יכולים לתאר סיטואציות דומות מהחיים שלנו?

מה כל כך קשה בחרם?
 

אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים בסיפור הזה הוא התחושה של רבי אליעזר שהכל נשאר בתוכו, שספר התורה 
הפנימי שלו לא נגלה אל העולם, שלא שאלו אותו, שלא היה לו עם מי לחלוק, שכל הידע שלו, שכל מי שהוא נשאר רק 

איתו ואז גם עוזב את העולם איתו.
 

בחרם, הדבר הכי קשה הוא שיש קול שמוצא מן החבורה, קול שלא נשמע, קול שהולך לנו לאיבוד ושם התחושה הכל 
כך קשה של הבדידות שהיא באמת בלתי אפשרת.

 

 נגיעת הגבינה – מתוך פלא
נקרא עכשיו מתוך הספר פלא של ר”ג פלאסיו. פלא מספר על ילד בשם אוגי שהוא חכם ונפלא ומתוק וגם – נולד עם 

עיוות בפנים, עיוות שגורם לכך שילדים מתרחקים ממנו, סולדים מקרבתו. בקטע “נגיעת הגבינה” שנמצא בעמוד 78. 
 

נקרא יחד, נבקש התייחסויות ותגובות על התחושה הזו של אוגי שהוא הגבינה עם העובש. 
 

נשאל האם אנחנו פוגשים את הנידוי והריחוק הזה גם עם ילדים עם צרכים מיוחדים? ולמה? מה אנחנו מרגישים בקשר 
הזה לפעמים?

 

 

“מעט יותר טוב לב מן הנדרש“ 

שיעור על חרם
אילה דקל 

הישיבה החילונית של בינ”ה

אחרי שאספנו התייחסויות וסיפורים מהמשתתפים. נתחיל לסכם. 
לקראת סוף הספר, עומד המנהל, מר פלוצקר, בטקס הסיום ונושא נאום. הוא מדבר עם התלמידות והתלמידים שעברו 
מסע משמעותי השנה יחד עם אוגי. הוא אומר להם שכאשר רואים אחד את השני זה יכול לעשות את כל ההבדל, חיוך 
יכולה להיות מעשה כל כך פשוט עבור האחד אבל כל כך משמעותי עבור האחר או  אחד, חיבוק אחד, שאלה אחת, 

האחרת.
התחושה הזו, שרואים אותנו, שאנחנו שווים בעיני מישהו, יכולה לפעמים לשנות את התמונה כולה.

התפקיד שלנו בסיפור הזה הוא קריטי. לפעמים אנחנו לא מבינים עד כמה.
ואנחנו, צריכים להיות שם בשביל כל ילד וכל ילדה. להיות בעיניים פקוחות ולוודא שאף אחד ואף אחת לא נשארת לבד. 


