
1 

in memory of Uri Elitzur

The Maaleh School 
of Film and Television

עידו

סרטים וערכת פעילות
סרט שיעור

שבתות וחגים



3 | ודע

in memory of Uri Elitzur

The Maaleh School 
of Film and Television

www.maale.co.ilע 02-6277366ע

באו בדת

חדמר הל מדובחדברתזדמבדסס ם|להרצאדתדסונאדתש|רכדאנש ב תהספר“מ|לה“.

הסרט ם,אשרנדצרדכסרט גמרשלסטדונט םלטלדד ז הדלקדלנד|,מצ ג םפ סת|דלם

מח  הםשלה דצר ם, הדו םד שראל םהח  םב|דלםהמדורנ דמנס םלחברב ןה|דלמדת.

א כדתםהקדלנד| תדהס פדרשהםמספר םהפכדאדתםל צ רהאמנדת תהמשמשתכל 

חדד ת לה|ברתמסר ם.

כת בה:| נתקאפחע|ר כה:| נתקאפח,רד טלשטרןע|ר כהלשדנ ת:|פרהשפט ה

2017

עידו

     עידו | גילי גולדשמידט | תיעודי | 28 דקות | 1998

תקציר
עידו, בן 21, חוזר בתשובה, היה חבר בלהקת הרוק “דיוואלט“. הוא חי בעיר ביתר עילית 
חיים המנוגדים לכל מה שהיה חשוב בחייו לפני החזרה בתשובה. איך הוא חי? כיצד 
מתייחסים בסביבתו הקרובה - משפחתו וחבריו ללהקה - לחזרתו בתשובה? הסרט 
מלווה את עידו במשך השנה שבה הוא עובר שינויים משמעותיים בחייו, ובוחן גם את 

סביבתו שמגיבה בדרכים שונות.

נושאים
תהליך של שינוי - הרווחים והמחירים.	 
אמונה, חיפוש משמעות - מעשים פיזיים שמייצגים את האמונה ואת החיפוש.	 
יחסים בתוך המשפחה - שבירת המסורת המשפחתית.	 
היחס לזר, לשונה - התמודדות מול שינוי פנימי שעובר על הזולת הבא לידי ביטוי 	 

בשינוי חיצוני שהופך אותו ל“אחר“.
חזרה בתשובה - כיצד היא משפיעה על החוזר בתשובה ועל כל הסובבים אותו.	 
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תרבותה. הוריו מתייחסים אליו כאל ילד שמנסה “כל מיני דברים“, כך כשקנה אופנוע 
וביקש מהם לשלם עליו, וכך בחזרתו בתשובה. מתוך דאגתם לעידו הם חוששים ממצב 
משברי של חזרה לאחור. מה שמרגש את אביו הוא דאגתם של החברים, הוא מרגיש 

שהם שותפים עמו בהתמודדות.

עמית האח לא מבין. הוא חושב שבחירתו של עידו נובעת מלחץ של חבר. הוא אינו 
רואה את השינוי הפנימי שעידו עובר, אינו מנסה להבין, ועידו אינו מאפשר לו להיכנס.

החברים מצטערים על השינוי, מרגישים שאבד להם שותף מוכשר ואינם שומרים 
על קשר אתו. הם מופיעים בסרט בשלוש סיטואציות שונות: פלאש-בק של הופעות 
בעבר, האזנה משותפת עם עידו לדיסק משותף שלהם שהוא נחשף אליו לראשונה, 

ויום חתונתו.

הקונפליקט הדרמטי  .2
תהליך של שינוי בתוך המשפחה מערער את השלמות המשפחתית ומאלץ את כולם 

לנקוט עמדה ולהסתגל לשינוי.

מבנה הסרט  .3
אקספוזיציה - הסרט פותח בתמונות מעברו של עידו - חילוני, חבר בלהקת רוק.

תחילת התהליך - עידו כחוזר בתשובה חרדי המעיד על הדברים הטובים שקורים לו.

מצוקת הדמויות - פירוט הקשיים של הוריו וחבריו.

העמקת התהליך - פירוט הקשיים של עידו. כל הדמויות נדרשות לנקוט עמדה, מודעות 
לבחירות ולהפסדים. עידו מעמיק בתוך התהליך ומתרחק יותר - ניתוק מעידו היוצר.

שיא - עידו מודיע על חתונתו הקרובה.

סוף - החתונה.

ניתוח תוכן 
ושפה קולנועית

תוכן
דמויות   .1

הסרט מספר את סיפורו של עידו שנמצא בתהליך של חזרה בתשובה. בשונה מסרטים 
רבים אחרים, הסרט מציג נקודות מבט שונות של השותפים בתהליך - עידו, בני 
משפחתו וחבריו. נקודת המבט של הגיבור ההופך לדתי, ונקודת המבט של מי שלא 

משתנה, החילונים שצריכים להסתגל לשינוי שנכפה עליהם.

עידו
עידו, שמעיד על עצמו שהיה הרחוק מאוד מהדת, עובר תהליך המלווה בשינוי חיצוני 
ויזואלי - כיפה, בגדים שחורים, פאות - ובשינוי פנימי הבא לידי ביטוי בנושאי השיחה, 
בשפת הדיבור, במציאת משמעות שונה לחיים, ובעיקר בפרדה מהחיים הקודמים - 
נגינה בלהקה, כתיבת שירים, בילוי משפחתי, עזיבת הבית והחברים ואי גיוס לצבא. 
הוא בוחר בחיים חדשים שעיקרם לימוד, התבודדות, טבילה במעיין, נישואין חפוזים, 

ובעיקר - מציאת משמעות חדשה.

כחלק מהמשמעות החדשה הוא בוחר במגורים בישיבה, לוקח אחריות על הניקיון 
ועל שטיפת כלים ומנסה לתקן את העבר החסר, למשל בחגיגת בר מצווה - כניסה 

מחודשת לעול מצוות.

בתוך התהליך הוא מוצא עצמו מתנגד לחייו הקודמים, לעולם הערכים של הוריו ולכל 
מה שסימל עבורו את העבר. הוא כואב את הישארותם של חבריו בחילוניות ומקווה 

כי כולם יעברו את התהליך שהוא עובר, “שיראו את האור“.

משפחתו וחבריו של עידו
ניצבים מולו ומתקשים לקבל את השינוי. עידו הופך  הוריו של עידו, אחיו וחבריו 
מבחינתם לאדם זר. הוא מכניס הביתה אביזרים חדשים ולא מוכרים - נטלה לנטילת 
ידיים, שקית תפילין )“כרית“, קוראת לזה אמו(, אוכל כשר ועוד. הם מנסים בעדינות 
ובחיוך לשמור אתו על קשר ולהבין את דרכו החדשה. האם משתתפת בשיעור תורני, 
המשפחה מארגנת לו בר מצווה כי לא חגגו לו כשהיה בן 13 )וגם לא לאביו(, ותולה 
ציורי תנ“ך של שאגאל בניסיון להתקרב אליו באמצעות אלמנטים שקרובים גם אל 
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מתודיקה

פירוט הנושאים והרחבת הדיון
תהליך של שינוי

העבר מול ההווה - הסרט פותח בסצנה מתוך מופע של להקת “דיוואלט“ שהקימו עידו 
וחבריו. הם מנגנים ושרים בשיא העוצמה, ואז במעבר חד לחייו של עידו בהווה רואים 
אותו בלבוש חרדי מחזיק סיר בידו. לאן הוא הולך? להביא אוכל לשבת? לתת צדקה? 
לבשל לו ולחבריו? לא ברור. אולם המעבר מהגיטרה לסיר ברור וחד. עידו מעיד שבעברו, 

קודם לתחילת התהליך, היה רחוק מאוד מכל זה ואף עשה להכעיס.

הדברים הטובים שבשינוי - הצעד הראשון בשבת הראשונה שנתנה משמעות אך הוסיפה 
חשש. עידו מתאר מצב רוחני מיוחד “שאתה בפיזי רואה את ההשגחה“, התוודעות לעולם 
חדש ומלא משמעות. בשלב זה הוא גם רוצה להיכנס לעול מצוות, לארגן לעצמו בר מצווה 
מאוחרת ולשכנע את כולם להצטרף למסע - “בואו תכירו את האמת“. במקביל, הסרט 
מראה בשלב זה את עידו נוטל ידיים, מדליק נרות, מתפלל. רגעים פרטיים של קיום מצוות.

הקשיים - נקודת המפנה מודגשת כשאחד החברים אומר: “אז הבנתי שזהו“. מכאן ואילך 
הסרט מדגיש את הקשיים של עידו: “כשהיה לי קשה הייתי מראה שקשה לי“, אבל הוא 
נותר להתמודד בבדידותו עם הקושי. גם הוריו, שמצביעים על השינוי בחיוך, לא מסתירים 
את הקושי שבשינוי אורח החיים. “ברכה מפה ברכה משם“, אומרת אמו, ואביו מוסיף 
לגבי הנטלה: “אביזרים שבחיים שלי לא ראיתי“. בעוד עידו נוטל את ידיו אומר אביו “אני 
לא מבין מה זה“. בשלב הזה יש ניסיון עדין להבין את השינוי ולהיות יחד עם עידו, אולם 

מאחר שהשינוי הוא גם חיצוני - עידו הופך לאדם זר מבחינה ויזואלית - הדבר מקשה.

העמקת התהליך, בחירות והפסדים - עידו מגלה בתוכו חיבור מחדש לדברים שבעבר 
לא התחבר אליהם, כמו לימוד תנ“ך, וכעת מוצא עצמו עסוק בלימוד פרטים טכניים 
בגמרא ונהנה מכך. אולם הוא מפסיק לנגן. בשלב זה כל צד מחפש את המוכר באחר כדי 
להתחבר אליו דרך המוכר. האם מצטרפת לשיעור ועידו מרגיש ש“הנה היא מתחברת“, 
אך היא מתגעגעת לעידו “שהיה נורא מצחיק“. כשהתהליך מעמיק, ניכרים ההפסדים 
וההתרחקות. בשלב זה הבמאי בוחר לעמת את עידו ועמית, שני האחים, מול תכנית 
טלוויזיה שהשתתפו בה כשהיו ילדים. מטרת התכנית אז, והסצנה היום, היא לראות עד 
כמה הם מכירים זה את זה. ברור שבעבר הכירו יותר וכיום המרחק עצום. מעידה על כך 

שפת הגוף שלהם כשהם יושבים על הספה מרוחקים זה מזה.

שפה קולנועית

הנרטיב
הסרט הוא תיעודי )דוקומנטרי( ומלווה את הדמויות בחייהם האמיתיים. הוא פותח בשלב 
שעידו כבר חרדי, אך נמצא רק בתחילת התהליך, ועוקב אחריו במהלך כשנה תוך תיעוד 
השינויים העוברים עליו ותיעוד יחסם של האחרים לשינויים אלה. הסרט אינו מציין נקודה 
מוגדרת בזמן או סיבה ברורה לשינויים המתחוללים. עידו מנסה להבין את שעובר עליו 
והאחרים מנסים להסביר את השינוי. שני הצדדים מחפשים את הדרך שבה יוכלו לחיות 
בשלום עם השינוי. מבחינה זו, זהו סרט המתאר נקודות מבט אחדות ואינו נוקט עמדה 
בשאלה מי הצודק. כולם בתוך התהליך והצופה מסוגל להזדהות עם כל הנוגעים בדבר. 
הצגה זו של הסיפור מאפשרת התבוננות במציאות מורכבת ומרובדת שאינה חד ממדית.

הז'אנר והשפה הקולנועית

עריכה א. 
בעריכת הסרט מוצבות שתי נקודות המבט זו מול זו ללא הכרעה. בסצנת ההכנות 
לחתונה למשל מדבר האב גדעון על “הספר שלנו“ ועידו מדבר על “הרב אמר“. המפגש 

בין נקודות המבט השונות יוצר חוסר הכרעה - כל אחד צודק לשיטתו.

פס הקול ב. 
המוזיקה המלווה את הסרט לקוחה כולה מתוך שירים של להקת “דיוואלט“ - להקתם 
של עידו וחבריו. המוזיקה מייצגת את העבר משום שנוצרה בהיותו חילוני, אולם המלים 

יכולות כבר לרמז על החיפוש שקינן בעידו כבר אז.

שיר הפתיחה ג. 
צילום הלהקה מנגנת ובעיקר צורחת, יחד עם משפט הפתיחה “בלהקת דיוואלט היו 
חברים", יוצרים תחושה שמדובר בתחילתו של סיפור אגדה. אולם הצרחות שברקע 
מהוות ניגוד לתמונתו של עידו בהווה, לבוש מכנסיים שחורים וחולצה לבנה ומחזיק 

סיר בידו.

המפגש עם החברים ב“צוללת הצהובה“ כשהם מקשיבים לשיר “חיים משבת לשבת" 
שאותו יצרו יחד, מדגיש את משמעות המלים שנכתבו כשעידו היה צעיר. כבר אז הוא 
ְרֲחָך  בחר לצקת משמעות לשירו והשתמש בדברי חז“ל במסכת אבות )ד׳, כ“ט(“ “ֶׁשַעל ָכּ
ה ֵמת“. אולם בשיר שכתבו בצעירותם לא  ְרֲחָך ַאָתּ ה ַחי, וְַעל ָכּ ְרֲחָך ַאָתּ ה נֹוָצר, וְַעל ָכּ ַאָתּ
ָלִכים  ין וְֶחְׁשּבֹון ִלְפנֵי ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ן ִדּ ה ָעִתיד ִלֵתּ ְרֲחָך ַאָתּ קיים המשך המשנה: “וְַעל ָכּ

רּוְך הּוא". דֹוׁש ָבּ ַהָקּ
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בסביבה המאפשרת לו להרגיש שכל מעשה הוא בעל משמעות, ואפילו הלימוד שבעבר 
היה קשה לו מתקבל כיום כדרך למציאת משמעות ולהתרכזות בתוכן. ויחד עם כל זה 

הוא עובר גם תהליך של התנכרות לעברו.

הבמאי משקף את התהליך שעידו עובר באמצעות ראיונות אתו, אולם הוא גם מצלם אותו 
בסיטואציות מעשיות המשקפות את עולם התוכן שלו ואף מאפשרות עולם כזה. התפילה 
למשל מצולמת תחילה ממרחק ואז עוברת לקלוז אפ על עידו, מנקודת המבט החיצונית 
עד כניסה אל פנימיותו כמעט. כך גם בטבילת הטהרה במים קרים ואפילו בהתבודדות 
שבה עידו נותן לצופה כלי למציאת משמעות דרך התבודדות ביער. עידו מעביר בסרט 
את אמונתו שהא-ל נמצא בכל מקום וצריך רק לגלותו. אנחנו נחשפים אל החיפוש הזה 

גם דרך השירים המופיעים בסרט.

יחסים בתוך המשפחה
מדובר במשפחה שחיה שנים רבות על פי אותם קודים ופתאום אחד הבנים מחליט לפנות 
לתרבות חדשה ושונה. החלטתו מעוררת אצל ההורים חשש ובלבול, משום שהבחירה של 
הבן מאיימת על המשפחה כולה. הוא למעשה מבקר את דרכה של משפחתו, ובתהליך 

שהוא עובר הוא אף דורש מהם להשתנות עבורו.

היחס לזר, לשונה
הסרט מצביע על הקושי בשינוי שעידו עובר, משום שלצד השינוי המהותי הוא עובר גם 
שינוי פיזי שהופך אותו לאדם זר. לבושו אחר, פאותיו ארוכות, ועידו המוכר נעלם בתוך 
בגדיו החדשים. באופן אוטומטי נוצרת חשדנות כלפיו, אולם מאחר שמדובר במשפחה 

הוריו מחפשים את הדרך לשבור את השונות ולמצוא מסילות ללבו למרות השינוי.

חזרה בתשובה
החוזר בתשובה מברר לעצמו את אמיתות חייו ובוחר בדרך חיים שונה מזו שהלך בה 
בעבר. אולם בתהליך זה הוא משקף לסובבים אותו את חייהם שלהם, את הבחירות ואת 
עולם הערכים שלהם. השוואה זו מאיימת, משום שהחוזר בתשובה מרגיש לעתים כי “גילה 
את האמת“, ועמדה זו מציבה בעמדה שיפוטית את אלה שלא עברו תהליך דומה. זו אינה 
רק בחירה באמונה אחרת, במקום מגורים אחר ובשינוי מקצוע, אלא בחירה בדרך חיים 
שונה באופן מהותי וערכי, ולכן זהו תהליך המטלטל את החוזר ואת הסובבים אותו. הסרט 
אמנם מציג בעיקר את נקודת המבט של עידו, אולם הוא מביא גם את נקודת המבט של 

מי שלא חזר בתשובה אך נאלץ להתמודד עם התהליך.

עידו ממשיך בתהליך הפנימי. כשהוא טובל במעין ומביט בבבואתו המשתקפת במים 
התמונה מיטשטשת ונשמעת צעקתו המרוחקת “אוי“. האם הוא מתרחק מעצמו? האם 

הוא מתקרב? האם הוא שואל את עצמו מי אני? מה היא בבואתי?

יש מחיר לשינוי, והסרט מדגיש גם את הניתוק מהחברים, שהוא למעשה גם ניתוק מעידו 
היוצר, איש האמנות. במפגש ב“צוללת הצהובה“, בעודם מאזינים לדיסק איש איש לעצמו, 
עולה הגעגוע לביחד של פעם שיצר אמנות, אך ההווה מדגיש את הבחירות. סצנה זו 
מזכירה את סצנת הפתיחה, שם הם צעקו יחד בגרון ניחר, עם עשן ותאורה מהבהבת, 
ואילו בהווה הם יושבים יחד בתוך חדר סגור, כמו באקווריום, מקשיבים ומביטים בהווה 

הנפרד שלהם. עידו רוצה שיתעוררו אך הם כבר לא אתו.

עברה שנה - עידו מתבגר, מעילו מתארך כך גם פאותיו והוא מדבר על נישואין. התהליך 
לא מסתיים, ומבחינת הוריו כל שלב מדגיש יותר את התרחקותו מתרבותם ומהם. המתח 
הבין תרבותי ניכר בסצנה זו, שאינה מתנהלת רק בין עידו למשפחתו, אלא כוללת את 
ארגון החתונה שבה משפחה חילונית ניצבת מול עולם דתי וחשה כי עולמה לא ראוי, 
“הספר שלנו לא נחשב". ככל שעידו הולך ומעמיק את אחיזתו בעולם החרדי כך מקומם 
של הוריו בחייו ובהחלטותיו החשובות הולך ופוחת. “תחושה שאתה אובייקט“, מסכם 
האב. בשלב זה ניכרים הכעסים, למרות שגם הם מבוטאים בעדינות רבה. ההורים דואגים 
בשל  חוסר האחריות הכלכלית של עידו, אך אותו מעסיקים דברים אחרים. הפער בין שני 
העולמות גדל, השפה והטרמינולוגיה משתנות, זה עולם חדש. כבר לא גחמה של צעיר 

אלא תהליך שמבסס את אחיזתו.

סיום - כמו כל סרט ראוי גם הדרמה הזו מסתיימת בחתונה, אולם בסרט זה היא מרירה-
מתוקה. עידו ובת זוגו מאושרים, וכך גם החרדים הרוקדים בחתונה. ההורים שייכים ולא 
שייכים. אביו רוקד, אך עם אישה, ואמו ספק מחייכת מתחת לחופה. חבריו של עידו 

יושבים כאבלים וכמי שכפאם שד.

אמונה וחיפוש משמעות
עידו עובר תהליך של חיפוש משמעות, החל מהשבת הראשונה שדרכה הוא מגלה את 
הקסם ש“הכל שם“, דרך שיעורים שהוא שומע, הפרטים הקטנים בלימוד שהוא מתלהב 
מהם, המעשים שהוא מבצע - נטילת ידיים, תפילה, טבילה ובר מצווה, ועד להפיכת חיי 
הישיבה לחייו שלו. המעשים הפיזיים שהוא עושה המבטאים חוויה רוחנית. כך הוא חש 
גם כשהוא מנקה שולחנות בישיבה ושוטף כלים. הוא מדבר על המשמעות שגילה. הוא חי 
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אמר לו: מימיך לא נכנסת לבית הספר ולא למדת קריאת שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון?
אמר לו: לאו.

עמד ולמדו שלושתן.
אמר לו: מה אתה מבקש, לקרות או לשנות?

אמר לו: לשנות.
היה מלמדו שתי הלכות כל ימות השבת, ובשבת היה חוזר עליהם ומדבקן.

עשה שמונה ימים ולא טעם כלום, עד שעלה ריח פיו לפניו וטרדו מלפניו, וישב לו והיה בוכה.
אמר לו: למה אתה בוכה?

אמר לו: שהעמדתני מלפניך כאדם שהוא מעמיד מלפניו מוכה שחין.
אמר לו: בן מי את?

אמר לו: בן הורקנוס אני.
אמר לו: הלוא את בן גדולי העולם ולא היית מודיעני? היום את סועד אצלי.

אמר לו: כבר סעדתי אצל בני אכסניא שלי.
שלח רבן יוחנן לבני אכסניא שלו. אמר להם: אצלכם סעד אליעזר היום?

אמרו לו: לאו. והרי יש לו שמונה ימים שלא טעם כלום.
רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל הלכו ואמרו לרבן יוחנן: והרי 

יש לו שמונה ימים שלא טעם כלום.
וכיוון ששמע רבי יוחנן בן זכאי עמד וקרע את בגדיו.

אמר לו: אי לך רבי אליעזר שהיית מושלך מבינותינו, ]אבל אני אומר[ לך: כשם שעלה ריח 
פיך לפניי כך תהא משנת פיך יוצאה מסוף העולם ועד סופו. ]קורא אני עליך[ ושם האחד 

אליעזר )שמות י“ח ד׳(.

מושגים שניתן להנחיל
חזרה בתשובה, יציאה בשאלה, מארק שאגאל, כיבוד הורים, התבודדות.

הצעות לשאלות
1. תהליך של שינוי מלווה פעמים רבות במעבר מקצה אחד לקצה השני. האם וכיצד 

אפשר לרכך תהליכים כאלה?
2. מהו ההבדל בין התייחסותם של ההורים לתהליך לבין התייחסותם של החברים, וממה 

נובע ההבדל?
3. כיצד מעשים חיצוניים, ריטואליים, יכולים לספק משמעות?

מקורות
“ביעור הרע או העלאתו“

השאלה אם התשובה היא המשך או הפסק, אם היא מקיימת את העבר או מבטלת אותו 
לגמרי, תלויה בטיבה של התשובה. יש תשובה של המשך, המכירה בעבר, ויש תשובה 
שתכליתה ביעור מוחלט של הרע מקרב אישיותו של האדם ... זוהי דרך אחת של תשובה. 
אבל יש גם דרך אחרת, זו הדרך של העלאת הרע ולאו דווקא ביעורו. בתשובה כזאת אין 
צורך בהפסק, בכליון של העבר ומחיקת הזיכרונות. בדרך זו ניתן לאדם להזדהות עם העבר 
ויחד עם זאת להיות בעל תשובה )“על התשובה“, הרב יוסף דב סולובייצ׳יק, עמ׳ 174-173(.

אבות דרבי נתן )נוסחא ב׳, פרק י“ג(
]אמרו עליו על רבי[ אליעזר בן הורקנוס כשביקש ללמוד תורה: חורשין הרבה היו לאביו 

והוא היה חורש בטרשין. ישב לו והיה בוכה.
אמר לו אביו: ]בני[ מפני מה אתה בוכה? שמא מצטער אתה שאתה חורש בטרשין? למחר 

בוא וחרוש על גב מענה.
ישב לו על גב מענה והיה בוכה.

אמר לו אביו: מה אתה בוכה?
אמר לו: שאני מבקש ללמוד תורה.

אמר לו: ]והרי בן כ“ח שנים אתה ואתה מבקש ללמוד תורה? אלא[ לך וקח לך אישה והוליד 
ממנה בנים והוליכן לבית הספר.

היה מצטער שלוש שבתות עד שנגלה עליו אליהו.
אמר לו: עלה לך אצל בן זכאי לירושלים.

]עלה[ ישב לו והיה בוכה.
אמר לו: בן מי אתה? ולא הגיד לו.

מה אתה בוכה? מה תבקש?
אמר לו: ללמוד תורה.
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 הרחבה 
לתחומים נוספים

מקורות נוספים להעשרה בנושאים משיקים

“מה עושים כשהילד חוזר בתשובה?“, אריאנה מלמד )ראו נספח(.
“חזרה בתשובה - משמעה והשלכותיה“, מיכאל צבי נהוראי, בתוך “הגות בחינוך היהודי“ 

ב', תש"ס, עמ' 52-47.
“חזרה בתשובה וזהויות דתיות חדשות בישראל בתחילת שנות האלפיים“, יהודה גודמן, 
בתוך “לא להאמין: מבט אחר על דתיות וחילוניות“ בעריכת אביעד קליינברג, עמ׳ 177-98.

“חזרה בתשובה ויציאה בשאלה: טקסי מעבר וטקסי הגדרה אישיים“, שלומי דורון, בתוך 
“סוגיות חברתיות בישראל“ 9, 2010, עמ׳ 90-53.

“תהילים ל“ב - דמותו של בעל תשובה“, יהודה אייזנברג, אתר דעת.
“במקום שבעלי תשובה שרים“, אורי אורבך )ראו נספח(.

 

סרטי מעלה בנושא
“לוז“, יעל קניאל

“אמא של שבת“, ענבר נמדר
“כפרות“, קרן חקק

“הכל בסדר“, דוד צפנת לוי.

סרטים נוספים בנושא
“קרוע“, רונית קרצנר, על כומר שהפך ליהודי דתי.

“חתונה בירושלים“, רנן שור, תיעוד חתונת ילדיהם של אורי זוהר ואריק איינשטיין.
“חיים בשאלה“, טלי בן עובדיה, על חוזרים בשאלה.

“לתפוס את השמים“, סדרת טלוויזיה בבימויו של רוני ניניו על אב חילוני שחוזר בתשובה.

נספח | חזרה בתשובה

 מה עושים כשהילד חוזר בתשובה, אריאנה מלמד 
)פורסם באתר ynet יהדות, 18.1.11(

 בלי להיות קואוצ׳רית או מומחית ליחסי חילונים וחוזרים בתשובה, 
 לאריאנה מלמד יש כמה עצות מה לעשות בקונפליקט הכמעט בלתי נמנע 

עם הבן ש״התחזק״

הוא זוקף כתפיים בחליפת הפינגווין הראשונה שלו, חרד לכל גרגר אבק במגבעת השחורה 
ומגדל דבלולי זקן בתוליים. אתם עומדים מול המראה, נחרדים או סופקים כפיים, תומכים 
ללא סייג או מתנגדים לגמרי - ואתם לא לבד. הוא )וגם היא, בחצאית הצנועה החדשה 
שלה וגרביים באמצע הקיץ( הם צעירים שחזרו בתשובה. אתם הוריהם החילונים, וכל 
תגובה שתעלה על דעתכם לבחירות של יוצאי חלציכם לא תסתיר את הבעיה: יש משבר.

בשנים האחרונות ליוויתי כמה וכמה מכרים וחברים בעיתות המשבר האלה. מנקודת 
מבטם של חילונים גמורים, הבשורה על שיבתו של הילד לחיק א-לוהיו לא יכולה להיות 
משמחת. הורים אכן אומרים לילדיהם השכם והערב: תעשה מה שתעשה, העיקר שתהיה 
מאושר, אבל בסתר לבם הם רוצים מאוד שהילד יאמץ את תפיסת האושר עליה התחנך.

והנה, הוא מואס בה ובעולם החילוני כולו, ובמקום לפסוע במסלול המיועד לו מקדמת 
דנא, יוצא לדרך חתחתים שאין בה עושר חומרי, אין בה הנאות מובנות לחילונים ואין בה 
יכולת להידבר. המעגלים החברתיים כבר לא משיקים, סדרי העדיפויות השתנו כליל, 

ואפילו ארוחת צהריים משותפת הופכת למבצע לוגיסטי-אמוני סבוך.

ואז, בשיא החרדה, במקום לנשום עמוק ולחשוב יצירתי, מתרחש לעתים קרובות המאבק 
המיותר הראשון: הורים מתגייסים לוויכוח עקר, חסר טעם ומכאיב עם המאמינים החדשים. 
זה מתחיל בקרב על עקרונות הפיזיקה מול סיפור הבריאה, ממשיך בדרוויניזם מול ששת 
הימים שבספר, עובר דרך הקביעה שא-לוהים אינו אלא חבר דמיוני שאנשים המציאו 
לעצמם מחמת הפחד, וחוץ מזה - אם יש א-לוהים איפה הוא היה בשואה, ומסתיים בקול 
ענות חלושה, או בהתלהמות של צעקות, הכל לפי המקובל במשפחה במשברים אחרים.

בלי השוואות
ישמרני השם מלהיות קואוצ'רית או מומחית ליחסי חילונים וחוזרים בתשובה, אבל עצה 
טובה אחת אני יכולה להשיא בחינם להורים חילונים: הימנעו מן הוויכוח הזה. הוא מוביל 
להתכתשות חסרת טעם שאין בה מנצחים. הצאצא שלכם לומד לדבר בשפה שבה יש 
תשובות לשאלות הללו. התשובות מקובלות עליו. עליכם - בכלל לא. אין עמק שווה, אין 
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ואם המתחזק עדיין טרי ונורא נלהב, צריך לזכור שאנשים שחייהם עוברים טלטלה מיסטית 
גדולה הם בדרך כלל פגיעים יותר מבחינה רגשית. כל חיבוק משפחתי שאפשר לתת להם 
במקום ריב רק יסייע לכינון הגשר עליו תפסע המשפחה הזאת מעולמה לעולמו, ועליו 
יפסע גם הוא, בבגדים המשונים הללו, בחזרה הביתה כשהוא עדיין רוצה להיות חלק מן 
הבית. כשייפרד לשלום ויחזור למחוזות החדשים של חייו, אפשר תמיד להיאנח בשקט 

ולשאול “מה יהיה אתו, מה יהיה?".

התשובה החילונית, למרבה הצער, לא כוללת “בעזרת השם יהיה בסדר“. התשובה החילונית 
היא שהורים צריכים להתאמץ כדי לשמור על הקשר עם המתחזקים שלהם - ורובם ימשיכו 

להתאמץ, כי הם לא רק מתחזקים. הם בעיקר שלהם.

 במקום שבעלי תשובה שרים, אורי אורבך 
)פורסם באתר ynet יהדות, 27.1.08(

בראיון לאחיו אביתר, נשאל מאיר בנאי: “מאיזה ז'אנר דתי אתה?", והשיב: 
 “פרילנסר, כל החלוקות האלה זה נגמר. פאסה". אורי אורבך בטור אופטימי 

על חילופי התרבויות

אני מתנצל, אבל ראיון אחד בעיתון גרם לי לכזה פרץ אופטימיות שאני ממש חרד לפגיעה 
בשמי הרע השוחר קטטות מילוליות בין דתיים לחילונים. בגיליון “7 לילות“ האחרון של 
“ידיעות אחרונות“ ראיין אביתר בנאי את אחיו הבכור מאיר בנאי לרגל צאת תקליטו 
החדש “שמוע קולי“. שניהם זמרים, שניהם חזרו בתשובה, והשיחה ביניהם כל כך מרתקת 
שממש נשאר רק להלחין אותה כדי שיקל עלינו ללמוד אותה בעל פה. הלוואי שיכולתי 

לצטט את כולה.

אביתר שואל את מאיר בעניין החזרה בתשובה: “התהליך שאתה מדבר עליו הוא עדין 
ושברירי מאוד. המונח הרשמי הוא חזרה בתשובה“. ומאיר עונה: “אין לי שום בעיה עם 
המונח הזה. פעם כשהיו אומרים ‘הוא חזר בתשובה׳ התמונה שהייתה עולה בראש זה 
מאה שערים, פאות ושטריימל. היום זה מאוד אחרת, ואני אוהב את זה. גדלתי, וגם אתה, 
בבית מסורתי מאוד. אפשר להגיד שכבר אז בעצם היינו חצי חוזרים בתשובה. המקום הזה 
של המסורת, היהדות והדת לא זר לי. הוא נכון בשבילי. אני מרגיש שם בבית. בשבילי זה 
מקום מלא תוכן וחכמה ואור, ויחד עם זאת אני רואה את עצמי ממשיך לעבוד ולעשות 

את מה שאני אוהב, שזה מוזיקה“.

אביתר שואל בהמשך: “מאיזה ז'אנר דתי אתה?“, ומאיר עונה: “אני פרילנסר, כל החלוקות 
האלה זה נגמר כבר, פאסה“.

אפשרות לפשרה, וככל שהמשבר יימשך, יצטברו הכעסים משני הצדדים, והם לא מבטיחים 
שלווה משפחתית בהמשך הדרך.

מנקודת המבט של המתחזק הטרי הוריו אכן ראויים לכיבוד אב ואם, אבל גם זקוקים 
לרחמים השמורים לאנשים שטועים טעויות גדולות. מידת הרחמים פוחתת כשהללו 
מתעקשים להנציח את הטעות שלהם ואף נלחמים בעצם ההחלטה של הצאצא לברור 
לעצמו דרך משלו בחיים. מכל הסיבות הללו, זה הזמן לחזור ולנשום עמוק ולוותר על עצם 
הניסיון למנוע מן האנשים הצעירים הללו לבחור - אם אכן אתם משוכנעים שהבחירה 

ערכית ומהותית ולא פרי היקסמות מכריזמה של מחזיר בתשובה משכנע במיוחד.

במשפחות שבהן ראיתי כי עוברים את המשבר בשלום נמנעו גם מהשוואת מופרכות כמו 
- מה עדיף, שהילד יתנדנד כל היום כמו לולב בישיבה או שייפול לסמים בהודו. האמת 
היא שאין השוואות טובות, ואין שום נחמה בהכרה בזכותו של הזולת לעיצוב דרך חייו. 
בשולי ההכרה הזאת יישארו תמיד רטינות וכעסים ופחדים מוצדקים פחות או יותר, אבל 
צריך להמשיך ממנה והלאה אם רוצים לשמור על מארג הקשרים הטובים שהיו שם פעם, 

לפני המגבעת והגרביים.

להכיר את הרב
כמה משפחות שהכרתי מצאו שאפשר לעשות שינויים לא גדולים מדי באורחות חייהם 
החילוניים. נגמרו השבתות המשותפות בכנרת עם המנגל? האגם ישמח לקבל את פניכם 
גם בימי שישי, ולא ייגרם כאב לב רציני למי שיטרח ויקנה מזון כשר לצורך התכנסויות 
משפחתיות כאלה. הילד דורש להכשיר את המטבח? אפשר בהזדמנות הזאת לבחון 
מחדש את יחסה של המשפחה כולה למזונה, ואפשר להחליט שלא מוכנים בשום אופן, 
ואפשר לפעמים לחרוג מן ההתבצרות בעמדות ידועות לטובת קייטרינג למהדרין בכלים 
חד פעמיים. הוא דורש לשמור שבת כהלכתה ועל כל דקדוקיה במחיצתו? ובכן, אפשר 

להסביר לו שזה ויתור גדול מדי, ולהזיז מפגשים משפחתיים לימים אחרים.

הורים שטרחו והלכו להכיר את סוכני התרבות החדשים של ילדיהם יצאו נשכרים פעמיים: 
ראשית, מפלס הפחד יורד במפגש בלתי אמצעי עם מקור הסמכות החדש, גם אם קוראים 
לו “כבוד הרב“. לרוב מתברר שהוא לא נושך. ושנית, קרנם של הורים כאלה עולה בקרב 
ילדיהם, מפני שעצם הנכונות להכיר בקיומו של עולמם החדש היא הבעה של כבוד 

לאישיותם הנבדלת ולבחירתם הקונטרוברסלית.

הורים שהתעניינו ברצינות בעולם הידע האזוטרי שבניהם עסוקים בלימודיו מצאו גם הם 
שהדבר תורם לשלווה: לא כי באמת אכפת להם מתנורו של עכנאי או מביצה שנולדה ביום 
טוב, אלא מפני שהשיחה על הנושאים הללו פותחת צוהר אל הלא נודע. משני עברי הצוהר 
אנשים יכולים לפחות להתבונן זה בזה: כשמקימים חומה בצורה, איש אינו רואה את זולתו.
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זמרים, כוכבי רוק ויוצרים בכלל נחשבים כמי שמבטאים את רוח התקופה. בבחירות שלהם 
הם מצליחים לבטא משהו שהוא הרבה מעבר לשיר עצמו. אם היום זמרים שרים פיוטים 
שנכתבו לפני אלף שנה, והשירים מתקבלים באהבה על ידי המאזינים, זה אומר שקורה 
משהו, שעוד נמשכת השרשרת. הדתיות והישראליות משנות את פניהן. אל החברה 
הדתית מצטרפים, תודה לא-ל, המוני פרילנסרים. הם לא עובדים בשביל הדתיים אלא 
עובדים את השם באמונה שלמה. הם שרים לו שירי תהילה, אבל לא מבלבלים את המוח 
למעריציהם בדברי תורה קלושים שאתמול הם שמעו בישיבה. גם הדתל“שים, הדתיים 
)ואין בדברים כדי להמליץ על חזרה  לשעבר, מעשירים בדרכם את החברה החילונית 

בשאלה וכל המידתל"ש עושה זאת על אחריותו הבלעדית(.

כשמאיר ואביתר בנאי מדברים על הדתיות ועל היהדות שלהם הם לא חושבים איך זה 
יסתדר עם המוזיקה שלהם. הם מבינים מה שהמוני דתיים מלידה מתקשים לפעמים 
להבין: הדתיות והמוזיקה חד הם, העולם הדתי והיצירה האמנותית לא צריכים להתחרות 
על הבכורה אלא יכולים להפוך אדם לשלם יותר. “האמונה מפרה את המוזיקה שלי“, 
אומר מאיר בנאי, “וממלאת אותה חשק וחיים, והמוזיקה מפרה את האמונה ושומרת 

אותה אמיתית ואותנטית“.

הגל הנוכחי של הדתיים הפרילנסרים הוא משובב נפש. הוא מחבר ומיידד את החילונים 
עם תכנים יהודיים, והוא מביא לשינוי משמעותי בחברה הדתית. כשדתיים מבחינים כי 
הסחורה “שלהם“ נהיית מבוקשת, זה מעורר אצלם גם את היצירה וגם התחזקות באמונה. 

הנה אפשר להיות יהודי ויוצר בלי להתנתק מכל עולמך הקודם.

אנחנו בעיצומו של תהליך חילופי תרבויות. יוצרים דתיים לומדים כבר שנים את השפה 
היצירתית המערבית וה׳חילונית׳, ויוצרים אחרים מאמצים בשמחה את מי התהום היהודיים. 
עוד נשובה אל ניגון עתיק. אם בעבר חזרה בשאלה וחזרה בתשובה היו מאבק של חילופי 
שבויים בין המחנות, היום רואים שאפשר לחזור בלי לעזוב; אם שירי קודש ממלאים ערוצי 
חול, אולי החול הוא לא כל כך חול כמו שחושבים. ובמקום שבעלי תשובה עומדים ושרים, 

צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, אבל מוזמנים להקשיב.


