
 

 

 

 פקאפראנץ ק –שלטי העיר 

  

 הפעם נעיין  בסיפור מופלא ועמוק  של קפקא, 
 שהוא למעשה סוג של מדרש על סיפור מגדל בבל. 

 חומר גלם מצוין לשולחן השבת ולשיח משפחתי. 
 

סיפור קצר. דרמטי. מתומצת. אפשר לומר  סיפר דור הפלגה, מגדל בבל, מופיע בסוף פרשת נח.

 .  ס. סיפור הדורש עיוןאפילו קצת דחו

מה היה חטאם של אנשי דור הפלגה? העונש ברור וחד. אך , נעיין בזווית אחת, במדרש אחד.  כדרכנו

 מה החטא?

 אציין רק שלושה הנראים מרכזיים בעיני: כיוונים רבים עלו לאורך הדורות. 

 הכרזת מלחמה נגד רבש"ע )מדרשים רבים, וברש"י( מרידה בקב"ה, כעין 

 )אולי עצם ההתרכזות במקום אחד נוגד את תפיסת "הפרו ורבו". )אב"ע 

  נעשה לנו שם" חטא היוהרה והגאווה. הרצון להאדרה עצמית. אולי התקדמות הטכנולוגיה"

 באותה התקופה יצרה תחושה של יכולת וכוח אנושי מוגזם. 

 רוש לסיפור מגדל בבל. ינעיין הפעם בסיפור מיוחד של פראנץ קפקא, המהווה משל ופ

 

 שלטי העיר –פראנץ קפקא 

בהתחלה הצטיינו כל ההכנות לבניית מגדל בבל בסדר טוב למדי, בעצם היה אולי הסדר מושלם 
 -מדי. יותר מידי שימת לב הוקדשה למורי הדרך, למתורגמנים, למשכנות הפועלים, כבישי

גישה, כאילו עמדו מאות שנים לרשות המלאכה. למעשה הייתה הגישה הרווחת באותו הזמן כי 
לא יהיה זה איטי למדי. קורטוב מגישה זו מספיק כדי לעורר היסוסים אפילו לגבי  -ככול שיאטו

 הנחת היסודות. 

 

 



 

לשמים.  יון של בניית מגדל, אשר ראשו יגיע וכך טענו הבריות: העיקר בכל העניין הוא הרע
כל השאר הרי הוא שני במעלה. כיוון שניתפס במלוא גדלותו שוב לא יעלם  -לעומת רעיון זה

הרעיון לעולם, כל עוד חיים אנשים בארץ, תעמוד השאיפה העזה להשלים את הבניין. כיוון 
שכך, איך לחשוש מפני העתיד. נהפוך הוא, הידע האנושי הולך וגדל, אומנות הבניה התקדמה 

להתקדם. עבודה הדורשת כעת שנה, תיעשה אולי במחצית הזמן בעוד מאה שנה, ואז גם  ותוסיף
פוא  נתאמץ עכשיו עד קצה גבול היכולת? היה טעם תר טוב  ובאופן יציב יותר. למה אתיעשה יו
רק אילו ניתן להשלים את המגדל בימי דור אחד. אלא שלכך אין שום תקווה. הרבה לעשות כן 

עת שהדור בהא, עם הידע המשופר שלו, ימצא את עבודת קודמיו פסולה , יותר מתקבל על הד
 ויהרוס את מה שנבנה כדי להתחיל מחדש. 

מאשר בהקמת  פחות במגדלמחשבות כאלה שיתקו את כוחותיהם של בני האדם והם התעסקו 
עיר  לעובדים. כל עם רצה כי שלו יהיה הרובע הנאה ביותר, וזה עורר חיכוכים שהתפתחו 

חה נוספת לכך שבהעדר גרות דמים. לא היה קץ לתגרות הללו, בעיני המנהיגים הייתה זו הוכלת
עד  ה, יש לעשות את מלאכת הבנין באיטיות יתרה, או מוטב אפילו לדחותההאחדות הדרוש

בלבד. העיר קושטה  בהפסקות, ולרוע המזל  בחיכוכיםשיוכרז שלום עולמי. אבל הזמן לא עבר 
 חדשות ומריבות חדשות. עורר הדבר קנאות 

כך עברו ימיו של הדור הראשון אבל אף אחד מהדורות הבאים נהג אחרת. רק הבקיאות הטכנית 
רבתה, ועימה העילה לחיכוכים. על זאת יש להוסיף כי הדור השני או השלישי כבר הכירו בחוסר 

בעניין ,  הטעם שבבנית מגדל המגיע לשמים. אלא שבינתיים  היו הכל יותר מידי מעורבים
 מלעזוב  את העיר. 

כל האגדות והשירים שנולדו באותה עיר מלאים געגועים ליום הצפוי, בו תיחרב העיר בחמש 
 מהלומות רצופות של אגרוף ענק.

 זוהי גם הסיבה שיש לה לעיר אגרוף קמוץ על שלטיה.

 עד כאן לשון הסיפור. 

 . מגדל בבל סיפוריצד הבין קפקא את למוד כומתוך כך ל ,מרתק לעיין ולשאול שאלות על הסיפור

 : שני כיוונים מרכזייםאציע כמה 

 נקודה עמוקה בסיפור: המתח הפנימי בין המגדל לעיר. קפקא שם לב ל .א

= הרעיון הגדול, האידאה בשמה הגענו לכאן, השאיפות הגבוהות הטובות המגדל

 לכל אדם ולכל חברה. המשמעות של קיומנו.  וההכרחיות

העבודה היום יומית הסזיפית, שנדרשת על  לפרטים, צרכי הקיום הבסיסיים,= הירידה העיר

 מנת להוציא לפעל את הרעיון הגדול, את האידאה.

בניית מגדל בבל לא נשלמה משום שהפועלים נטשו בהדרגה את מלאכת המגדל, הטענה היא ש

לפתחה של כל חברה וקהילה , ולמעשה לפתחו והתמקדו בשיפור העיר ובשכלולה. זו סכנה הרובצת 

 ההשתקעות בצרכי היום־יום ובמתן מענה לצרכים הללו, החיפוש אחר חיים נוחים, של כל אדם. 

מן המגדל שראשו  –עלולים להסיט את תשומת הלב מן העשייה הגדולה   התברגנות. כל אלה

לחלוטין מהעין, ומהלב. שיכחת . שיכחת האידאה, והרעיון הגדול נהיה מטושטש או נעלם בשמיים

 משמעות החיים. 

חברה שאינה זוכרת מדוע היא כאן,  מה הביא אותה מלכתחילה להילחם ולמסור את הנפש 

את האמונה בצדקת דרכה, תסיים  את דרכה חלילה  וף למען המדינה והעם, חברה שמאבדתוהג

זמן החיים, עיסוק בטפל  באובדן דרך ומשמעות, ביזבוז והשחתת  -כפי שמתאר קפקא, בתחילה

 ולא בעיקר,  תחרותיות חיצונית, ולבסוף בהרס וחורבן.

קשה להפריז בחשיבות תובנה זו לאדם המודרני ולחברת השפע. כמובן שאין כל פגם בשפע ובשימת 

 לב לבניית העיר, כל עוד לא מתבלבלים בין עיקר וטפל. העולם המערבי מציב אתגר גדול בסוגיה זו.

  קהילתי. ולאומי.  אתגר אישי.



 

מרכזי נוסף  בסיפור, הוא האלימות. אלימות שנובעת גם מתחרותיות קיצונית, ובעיקר נושא  .ב

האלימות פשתה בעיר  קפקא מתאר חיכוכים, ותגרות דמים.  להבנתי מאיבוד המשמעות.

כל האגדות והשירים ובתרבות זה בא לידי ביטוי בשירים ובאגדות כפי שמספר קפקא: "
באותה עיר מלאים געגועים ליום הצפוי, בו תיחרב העיר בחמש מהלומות רצופות שנולדו 

ספרים וההצגות( ניתן מהשירים והאגדות, )ואנו נוסיף: מהסרטים, ה של אגרוף ענק".
 ללמוד הרבה על הרוח והתרבות של קהילה. 

חוסר משמעות? שיעמום? תחרותיות?  ממה נובעת התרבות האלימה שמתאר קפקא?
 בטפל? עיסוק 

לצערנו, גם במדינת ישראל, בחברה הישראלית אנו עדים ללא מעט אלימות. מילולית 
 ופיזית.  ממה נובעת האלימות בחברה הישראלית. 

האם ניתן לומר שככול שקהילה/חברה יש בה יותר משמעות רוחנית וערכית כך פוחתת 
 האלימות )הפיזית והמילולית(? האם זה עומד במבחן המציאות?

 במדינת ישראל.  על קהילות, מגוון האוכלוסיות  מעניין לחשוב
 גם עלינו ועל הסביבה שלנו, שהיא יותר הומוגנית אך עדיין מגוונת.  מעניין לחשוב 

 (זה תרגיל לא פשוט, אך מעניין!)
 ניתן להעלות סוגיות נוספות העולות מהסיפור, לחשיבה משפחתית. ואידך זיל גמור.

 
 
 
 
 
 

 שבת שלום                                                                                          

 וטוב אור                                     

 רב אבישיה          
 

 ובית ישיבת נוה שמואל                                                             
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