"מידת" סדום – איך נוהגים בחלשים?
המשחק הבא הוא תחרות משימות בין קבוצות )מירוץ שליחים ,העברת חפצים ממקום למקום וכדומה( .בוחרים שני
ראשי קבוצות .מטילים מטבע ,והזוכה מבין ראשי הקבוצות בוחר משתתף אחד לקבוצתו ומעביר את זכות הבחירה
לראש הקבוצה השני ,וכך הלאה .כל קבוצה מקבלת משימה שעליה לבצעה כקבוצה .הקבוצה הזוכה היא זו המצליחה
לסיים את משימתה ראשונה ,כשכל חברי הקבוצה מילאו את חלקם במשימה .רגע לפני שמתחילים ,נבחרים שני
"ספורטאים" :לאחד ,קושרים את שתי ידיו ולאחר – את שתי רגליו.
איך היה המשחק? איך הרגשתם כשאחד מחברי הקבוצה עיכב אתכם?
איך הרגיש מי שעיכב? האם הייתם בוחרים בו אילו ידעתם שיעכב אתכם?

וְ ַא ְנשֵׁ י ְסדֹם ָרעִ ים וְ חַ טָּ ִאים ַלה' ְמאֹד) :בראשית יג ,יג(
אתם כִּ י כָבְ דָ ה ְמאֹד) :בראשית יח ,כ(
ַויּ ֹאמֶ ר ה' ַזע ֲַקת ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה כִּ י ָרבָּ ה וְ חַ טָּ ָ

יקה:
נוֹתיהָ וְ יַד עָ ִני וְ ֶאבְ יוֹן ל ֹא הֶ חֱ זִ ָ
חוֹת� גָּאוֹן ִשׂבְ עַ ת ֶלחֶ ם וְ שַׁ ְלוַת הַ ְשׁ ֵקט הָ יָה לָ הּ וְ לִ בְ ֶ
ִהנֵּה זֶ ה הָ יָה ע ֲוֹן ְסדֹם אֲ ֵ
)יחזקאל טז ,מט(

מלבי"ם :הנה זה היה עוון סדום אחותך – העוון שעליהם היו ראויים לעונש היה על מצוות שבין אדם לחברו ,מה שיד
עני ואביון לא החזיקה  ,וזה היה עוון סדום  ,שהעוון הוא מה שמנעוה במזיד בעצת שכלו ,כי לא עשו זה מפני הדוחק כי
היה להם גאון שבעת לחם ,ולא מפני שלא היה להם שלום  ,שאז יאצרו אוצרות בר ליום קרב ומלחמה וימי מצור ,כי
שלוות השקט היה לה ,ובכ ל זאת יד עני ואביון לא החזיקה  ,מפני שהיו להם נימוסים רעים ומשפטים בל יחיו בהם,
שהיה הנימוס אצלם שלא להטיב עם דל וחסר לחם.
מהו החטא הכבד של אנשי סדום?
איזה מין נימוס הוא לא להיטיב עם דל וחסר לחם?

כשנזדמן להם עני היה כל אחד ואחד נותן לו דינר וכותב שמו עליו ,ופת לא היו נותנים לו וכשמת העני היה בא כל
אחד ונוטל דינר שלו.

)ספר האגדה ,מעשה אבות ,עמ' כח(

אם אנשי סדום אינם רוצים לעזור לעניים ,למה הם נותנים להם כסף וזהב?
מה ה"היגיון" בנתינת כסף וזהב במקום פת לחם?

אמרו סדום" :הואיל ומזון יוצא מארצנו  ,כסף וזהב יוצא מארצנו  ,אבנים טובות ומרגליות יוצאות מארצנו ,אין אנו
צריכין שיבוא אדם אצלנו ,שאין באין אלינו אלא לחסרנו ,נעמוד ונשכח את הרגל מבינותינו") .בראשית רבה ,וירא ,מט(

"שאין באין אלינו אלא לחסרנו" – איך נוכחות של עניים מחסירה מסדום?
האם גם אנו מעדיפים לעזור לחלשים מרחוק )"לא בחצר האחורית שלי"(?
בתאריך  18/5/04שודרה כתבה בערוץ  10על החזון החדש של גימנסיה הרצליה בתל אביב ,כחלק מהתפיסה
המחודשת של בית הספר .בחזון נכתבו הדברים הבאים:

בניגוד למצב הנוכחי ,שבו מתקבל אלינו כל החפץ בכך ,עלתה ההצעה שנשדר דימוי של בית ספר שקשה להתקבל
אליו ,דימוי אליטיסטי ,שימשוך אלינו את השכבות החזקות ושיבטיח את איכותו של בית הספר ,ואולי גם את גודלו.
אין מדובר בהכרזה ישירה כי אנו רוצים בתלמידים חזקים בלבד ,כי אם ביצירת דימוי כאמור.
כדי ליצור מצב זה עלינו לנקוט מספר צעדים :ריכוז ההסברה לקראת ההרשמה בקרב הציבור החזק סוציו-אקונומית,
ושיתוף מורי שתי החטיבות בהסברה זו .הרחקה בעיקר ,בתום הלימודים בכיתה ט' ,גם של תלמידים שאנו משערים
שלא יקבלו אצלנו תעודת בגרות מלאה ו/או שאין להם מוטיבציה לימודית הדרושה למטרה זו .פירוש הדבר שעלינו
להפנות למשרד החינוך ולעיריית תל אביב דרישה בדבר הרחקתם של  30תלמידים בקירוב מידי שנה )ולא כ 10 -כפי
שעשינו בשנים האחרונות(.
לקראת שינוי זה עלינו לקחת בחשבון פתיחתן של כיתות חלשות מעטות ככל האפשר בחטיבה

העליונה ,אולי כיתת

מב"ר או כיתה בגרותית אחרת בכל שכבת גיל ,ואולי הימנעות מוחלטת מפתיחת כיתות חלשות אלה .ייתכן שהימנעות
זו תגרור ירידה במשאבים הכספיים בטווח הקצר ,אולם תמשוך

אוכלוסייה חזקה ,ולכן תביא איתה גם עלייה

במשאבים הכספיים בטווח הבינוני והארוך.

מהו השינוי שבית הספר מנסה להוביל?
כיצד הייתם מגיבים אילו בית הספר שלכם היה כותב חזון זה?
מלבי"ם – מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל ) – (1879--1809נולד בוולווצ'סק בפולין .פרשן מקרא ורב קהילה .ידוע
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