
שמירה על מסורת עתיקה, או רפורמות בהתאם לרוח הזמן? 

1וודי אלן בעקבות זהותו היהודית 

המתח הערכי בין שימור מסורת לחידוש, עומד בעשרות השנים האחרונות במרכז הבמה של 

השיח היהודי. רבנים, מחנכים ואנשי רוח רבים דנו ודנים גם היום על שילוב ואינטגרציה בין 

שמירה הדוקה על מסורת עתיקת יומין של הלכה ותרבות יהודית, לבין קידמה מערבית בכל 

הנוגע להליכים של התקרבות למצב של עולם גלובלי רב תרבותי וכניסה של תרבות מערבית 

מפותחת, המאיימת על תפיסות ודרכי חשיבה מהעבר. אנו נעמיק בדילמה זו, בעזרת במאי 

הקולנוע היהודי- וודי אלן. אמנם נתמקד בסרטו משנת 1983 "זליג", אך זהו רק האמצעי 

להעמקה בדילמה הרוחשת בתוכנו היום. 

הסרט "זליג", פורסם בשנת 1983. הוא מציג את התגלגלות חייה של דמות יהודית לא 

מציאותית בשם "ליאונרד זליג". זליג הפך למפורסם ברחבי ארצות הברית, זאת בזכות 

כישרונות להיטמע באופן מוחלט בכל סביבה אנושית אליה הוא מגיע. אותו זליג מצליח לייצר 

מציאות כזו, בה הוא מטשטש באופן מלא את זהותו הייחודית ומצליח להקנות תחושה של 

שייכות מלאה לכל קבוצה בה הוא נתקל. הימצאותו בקרב אוכלוסייה של מלוכסני עיניים, 

מבנה בגופו עיניים מלוכסנות, הימצאותו בקרב אוכלוסייה של אינטלקטואלים, מאפשרת לו 

לשוח איתם באופן מושלם בשפת המקצועית.  

אמנם אנו למדים בתחילת הסרט על חוויות ילדות אנטישמיות שחווה זליג בילדותו, אך 

דמותו של זליג מציגה תפיסה עקרונית יותר. במהלך הסרט, נפגש זליג עם פסיכיאטרית 

בשם יודורה פלטשר, אשר מנסה לשחרר את זליג מנטיה זו של חקיינות.  

פלטשר: מדוע את הופך לאדם הנמצא לידך? מדוע את מאמץ את תכונותיו? 

זליג: כי זה בטוח. 

פלטשר: למה אתה מתכוון בטוח? 

זליג: בטוח, להיות כמו כולם. 

זליג מציג את רצונו להשתייך למצב של כולם. הוא אינו רוצה להשתייך לזהות מנודה ושונה, 

הוא רוצה להרגיש חלק מזהות גלובלית-כולם. החלל הפנוי בתודעתו של זליג בין רצונו 

להתנתק מזהותו היהודית לבין אי מציאתו זהות אלטרנטיבית, מניע אותו ללבוש בכל פעם 

זהות חדשה, על פי האוכלוסייה אליה הוא הגיע. חוסר הרלוונטיות של היהדות מוצג בסרט 

גם בביקורו של זליג אצל רב כחלק מחיפוש אחר משמעות חייו. זליג מתלונן שאינו מבין את 

תשובת הרב, בשל העובדה שהיא ניתנת בעברית. זליג אינו מוכן לקבל שיח בעברית, הוא 

1 נכתב בהשראת ובעזרת ספרו של יובל ריבלין "העכבר ששאג" בהוצאת מרכז יעקב הרצוג



"מבקש" מהיהדות לוותר על זהותה ולהתקדם להיות כמו "כולם". העברית, המסורת, 

היהדות הישנה, אינה מתאימה לעולם החדש- העולם של כולם. היהדות אינה יכולה לשמש 

לו עוד עוגן, הוא מרגיש שחייב לחפש מפלט אחר.  

וודי אלן מעמיק בפנינו באומנות את הדילמה של זליג. למרות יכולותיו של זליג לטשטש את 

זהותו ולמרות רצונותיו לאבד את יהדותו למען זהות חדשה, זליג אינו מצליח לשכוח את 

עברו ומשפחתו המסורתית. לאורך הסרט שזורות דמויות יהודיות שונות המחזירות את זליג 

צעד אחורה ומונעות ממנו את הניתוק. יתר על כן, הסרט רצוף בדמויות יהודיות אשר מנסות 

בכל כוחן לא להראות ככאלה, אך ללא הצלחה. יש אלמנט חזק המוצג בסרט המדמה את 

עברו של אדם למראהו החיצוני. כמו שאותם יהודים לא הצליחו לא להראות יהודים- המראה 

רדף אותם, כך גם המסורת- העבר, לא ניתן לנתקה מזהותו של האדם. גם זליג אינו מצליח 

לטשטש לחלוטין את חיצוניותו. גם כאשר למכסן את עיניו, משוחח כמו אינטלקטואל פסיכו 

אנליסט, זהותו היהודית ומראהו היהודי יבלטו. גרוע מכך, הוא יראה כיהודי אשר עושה 

מאמצים כבירים לא להיות כזה.   

זליג כמשל: לאיזה כיוון הרוח נושבת? האם עלינו להיטמע בעולם גלובלי, לוותר ולשנות 
את המסורת היהודית העתיקה? או עלינו להילחם על עולם יהודי עתיק, אשר אינו תמיד 

עולה בקנה ערכי אחד עם סולם הערכים בעולם המערבי?  

אל תשמע בני\דוד שמעוני 

ַאל ִתְׁשַמע, ְּבִני, ֶאל מּוַסר ָאב 

ּוְלתֹוַרת ֵאם ַאל אֶֹזן ַתט, 

ִּכי מּוַסר ָאב הּוא: "ַקו ְלַקו..." 

וְתֹוַרת ֵאם: "ְלַאט, ְלַאט..." 

וְסּוַפת-ָאִביב ּדֹוְבָרה ֵכן: 

"ַהְקִׁשיָבה, ִאיׁש, ְלִׁשיר ַהֵּבן! 

ְלִׁשיר ַהֵּבן ּוְלִׁשיר ַהִּנין, 

ַהָּבא ְּבַעד ֲעָרֶפל ָעב? 



ּוְדרֹס ְלָך ְׁשִביל, וְסּוָרה ִמן 

ַהֶּדֶרְך, ָהַלְך ָּבה ָהָאב, 

ִּכי ָלָמה ֶתֱחָטא ֶאל ַהּדֹור, 

דֹור ָעִתיד ָרחֹוק מּוַצף-אֹור! 

מדוע לא ישמע הבן למוסר אב? 

האם יכול הבן לדרוס לו שביל ולסור מן הדרך ללא מוסר אב ותורת אם? 

"בחנוכה אנחנו מזכירים לעצמנו את מרד המכבים ביוונים. מרד, שיותר משהיה צבאי -  
היה מרד תרבותי. בכל רחבי יהודה אימצו היהודים את ההלניזם: שמות יווניים, לבוש 
יווני, אלים יווניים ותפישת עולם יוונית. אמנות יוונית, תענוגות יווניים ומוסר יווני. בכל 
רחבי יהודה ויתרו היהודים על יצירה תרבותית מקורית לטובת חלק באימפריה האדירה. 
אבל בתוך ההטמעות הזאת, נשמע קול אחר. קול חלוש, אבל תקיף, שהתעקש על 

אלטרנטיבה - על חיים של דרור ובחירה עצמאית ושל תרבות ויצירה יהודית מקורית" 

דותן ברום, אתר "שיטים"     

דותן משווה בין תרבות יוון לתרבות המערב אשר לדעתו מנוגדים לתרבות היהודית, האם     

אתם שותפים לתחושותיו? 

מגילת יוחסין/ בלפור חקק 

ָסִבי 

ִקֵּבל ֵמָאִביו ְמִגָּלה 

ְּתעּוַדת יּוֲחִסין ְמִגַּלת ְקָלף 

וְָאִביו ִקֵּבל ֵמָאִביווְ 

ָאִביו ִקֵּבל ֵמָאִביו 

ָאב ֵמָאב 

ַעד ִזְקֵני ַהְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. 

וְַכֲאֶשר ָעָלה ְזֵקִני ְּבׂשְלָמתֹו ַהְּכלּוָלה 



וְַכֲאֶשר ָעָלה לֶאֶרץ ֲאבֹוָתיו ַהְּגדֹוָלה 

ָעָפה ַהְּמִגָּלה ַלֲאָנחֹות 

ָעָפה ַהְּמִגָּלה ָּברּוחֹות 

ֵשמֹות ִנְׂשָרִפים וְאֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות. 

ֵמָאז 

ּתֹוֶעה ֲעַדיִן ַּבּסּוָפה ַהָּקָשה 

ְמַחֵּפׂש ַאַחר ְמִגָּלִתי ָהְרמּוָסה 

ָּבאֹור ּוָבאֹוב. 

ֵאין זֹאת ִּכי ֶאְצָטֵרְך ִלְכּתֹב 

ָהֵחל ֵמַעְכָשו 

ְמִגַּלת יּוֲחִסין ְמִגָּלה ֲחָדָשה 

ַהַּמְתִחיָלה ִּבי. 
בלפור מידד חקק, ואז בקץ היוחסין, 1987 

מדוע היה צורך למחוק והאם יתכן למחוק ולהתחיל מחדש? 

דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק 
ומקרב ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה , ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, 
חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה, שיש בה להזין את 

נפש הדור המחדש. 

ברל כצנלסון, מקורות לא אכזב (י"ד באב תרצ"ד – 1934, "דבר") 


