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בני משפחת פרנקל

אבינו פרופ' יונה פרנקל ז"ל
אבא נולד בעיר מינכ שבגרמניה בשנת תרפ"ח .1928 ,בילדותו זכה להכיר את
יהדות גרמניה )"אשכנז"( במיטבה ,לפני שעלה עליה הכורת .משפחתו הייתה
חלק מ הקהילה האורתודוקסית במינכ  ,והתפללה בבית הכנסת "אהל יעקב".
הרב חנו ארנטרוי ,סבו של אבא ,היה רב הקהילה במש ארבעי שנה )עד
 .(1927בילדותו הספיק אבא לטעו מאוצרות האמנות והספרות של התרבות
האירופית ,תרבות שאותה לא זנח כל חייו.
ע עלות הנאצי לשלטו חווה אבא את ההתלבטויות והפחד של היהדות
האורתודוקסית בגרמניה .לימי סיפר על אווירת הפחד של היהודי שישבו
הק ָהל" ,שנבנתה בסמו לבית הכנסת ,בחג הסוכות של שנת
לאכול ב"סוכת ָ
תרצ"ז .משפחת פרנקל יצאה את גרמניה בקי  ,1937והגיעה לחיפה באנייה
ששמה "ירושלי" .זמ לא רב אחר כ נשר בית הכנסת "אוהל יעקב" בליל
הבדולח.
במש שנתיי למד אבא בישיבת "כפר הרואה" בהדרכתו של הרב נריה
זצ"ל ,ש רכש את אהבתו ללימוד התלמוד .לדבריו ,אלה היו השני הטובות
ביותר שלו מבחינת התפתחותו בלימוד התלמוד ,א על פי שתנאי הלימוד
בישיבה לא היו קלי .לדוגמה ,סיפר לימי ,בישיבה היה רק ש"ס של אחד )!(,
ולעתי היה צרי לחכות כדי לעיי במסכתות שהיו תפוסות על ידי לומדי
אחרי .כבר בישיבה שאל אבא את עצמו שאלות של מתודולוגיה תלמודית.
בתחילת שנות השבעי כתב אבא מאמר על המונח התלמודי "הא גופא קשיא".
אבא שלח תדפיס לרב נריה ,וסיפר לו שאת השאלה העיקרית – מתי התלמוד
משתמש במונח זה ומתי לא – כבר שאל את עצמו עוד בזמ הלימודי בישיבה.
בסמינר למדריכי של עליית הנוער בבית וג בירושלי למד אבא אצל
גדולי המורי של אותו דור ,ביניה הפרופסורי עקיבא ארנסט סימו  ,יצחק
היינמ ונחמה ליבובי .בראש כול עמד המורה חנו צבי אנו ,ואליו הצטר
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אבא מאוחר יותר כשהיה למדרי בכפר הנוער כפר בתיה ,ש למדו נערי ניצולי
שואה ועולי חדשי.
בהדרכתו של אנו התעצבה דמותו של אבא כמורה ,ביחוד בהוראת
התלמוד .במש שני לימד אבא תלמוד בבית הספר "דוגמא" בירושלי ,בתיכו
ובסמינר למורי "מזרחי" ,לימי "מכללת ליפשי" .הוא חינ מאות מורי
בסמינר ובמכוני ההוראה שליד ישיבות ההסדר .עוד בשנת תשכ"ו פרס את
החוברת "אלו מציאות – הצעות לטבלאות ולתרשימי" ,שהיא אולי הניסיו
הראשו ללמד גמרא ע טבלאות ותרשימי בצורה רצופה ושיטתית ,באופ
למד אבא ג
המפתח את דרכי החשיבה התלמודית .במקביל לעבודתו בהוראה ַ
באוניברסיטה העברית ספרות ,פיוט ותלמוד .עבודת הדוקטורט שלו שילבה בי
אהבותיו :הוא חש בה את שיטותיו של רש"י ,המפרש את התלמוד כמורה
המדרי את לומד הגמרא .עבודה זו התפרסמה בשנת תשל"ה בספר "דרכו של
רש"י בפירושו לתלמוד הבבלי".
עיקר עבודתו המחקרית של אבא באוניברסיטה היה בתחו האגדה ,שאליו
פנה בהמלצת מורו פרופ' א"א אורב .נקודת המוצא לשיטתו הייתה שסיפורי
האגדה ה יצירות ספרות מעוצבות ,וכ יש ללמוד אות .מאות תלמידיו של
אבא ,חילוני ודתיי ,נשי וגברי ,צעירי ומבוגרי ,יהודי ולא יהודי,
אהבו לשמוע את ניתוחיו הספרותיי ולראות כיצד הופכי סיפורי התלמוד
העתיקי לפניני ואבני ח הדנות בבעיותיו של כל אד ,כולל האד המודרני.
הוא עיצב את התפיסה המודרנית של סיפורי האגדה ,ושיטתו העמידה תלמידי
ותלמידיתלמידי .על ספרו "דרכי האגדה והמדרש" זכה בפרס ביאליק לחכמת
ישראל בשנת תשנ"ג .את הוראת האגדה ייש ג עבור תלמידי בתי הספר .כמה
שיעורי לדוגמה שנת בהוראת סיפורי האגדה ,הוקלטו בזמנו בווידאו על ידי
סמינר ליפשי.
אחרי פטירתו של חותנו ,חוקר התפילה ד"ר דניאל גולדשמידט ז"ל ,קיבל
עליו אבא להמשי את מפעלו :הוצאת מהדורה מדעית של מחזור התפילה
למועדי לפי מנהגי אשכנז )השלמת המהדורה נעשתה בי השני תשמ"א–
תש"ס( .שתי מטרות עמדו לנגד עיניו :האחת – אישית ,להשלי את מפעלו של
חותנו האהוב; והשנייה – להעמיד מצבת זיכרו ליהדות גרמניה שנכחדה,
וששרידי תרבותה נבללי בתו כור ההיתו הישראלי .הודות לכ זכתה קהילת
יהודי אשכנז למהדורה של מחזור התפילה ההיסטורי שלה ,והיא היחידה מכל
קהילות ישראל שזכתה לכ עד היו.
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על מחקריו בתלמוד ,באגדה ובפיוטי אשכנז ,ועל תרומתו להוראת ספרות
חז"ל ולחקר המתודיקה והמתודולוגיה שלה – זכה אבא לפרס ישראל בחקר
התלמוד בשנת תש"ס.
בעשור האחרו לחייו עסק אבא במפעל ענק של הוצאה מדעית של הסידור
האשכנזי על פי כשלושמאות כתבי יד ומאות דפוסי .זהו מחקר חדשני ,שכ
סידור התפילה עדיי לא זכה לשו מהדורה מדעית ,א לא לפי אחד ממנהגי
עדות ישראל .אבא לא הספיק לסיי את מחקרו ,ואנו תקווה שתימצא האפשרות
המתאימה לסיימו.
מחקריו השוני של אבא דרשו "עבודת נמלי" .הוא היה מאות חוקרי
שנודעו בחריצות ,ויכלו לקבל על עצמ עבודות מחקר הדורשות שני של
"עבודה שחורה" .מידי פע היה מצטט את הפתג ששמע מחותנו" :אנחנו
הפילולוגי אוכלי הרבה אבק" .לאחר פטירת אמנו ע"ה ,גר אבא לבד בדירתו
במש שני רבות ,והמשי לעבוד יויו ,מבוקר עד ערב .ג בימי מחלתו עבד
כל עוד היה יכול.
אבא היה איש אמת .הוא לא עשה הנחות ,לא לאחרי ולא לעצמו .לא תמיד
היה קל לשמוע את דברי הביקורת שלו ,אבל תמיד ידענו שביסוד הביקורת
עומדי ערכי של יושר אישי ,של רמה מחקרית ,של רמת הוראה ,של תפילה
מסודרת כהלכתה או של קריאת תורה שראוי שתהיה מדויקת ונאה.
כאיש משפחה עשה אבא את כל מחקריו בבית ,לא בחדרו שבאוניברסיטה
ולא בספרייה .א פע לא הפריע לו שחמשת הילדי הסתובבו ,ניגנו ודיברו
במחיצתו .הוא ליווה את אימא בעת לימודיה ובמחקריה .אתה בחר את מתנות
יו ההולדת לילדי ולנכדי ,והביא לה מחו"ל משחקי מיוחדי שעדיי לא
היו בנמצא באר .הוא למד גמרא ע הבני והבנות ,וייסד שיעור גמרא לנשי
לזכרה של אימא אחרי פטירתה .הוא ג הקפיד להגיע לכל אירוע משפחתי ,קרוב
ורחוק ,אפילו בשנה האחרונה לחייו ,כל עוד היה הדבר בכוחו.
אבא לא היה איש של " ."small talkהוא לא אהב להשתת באירועי
חברתיי ,אבל הוא ידע לשת ולרתק לא מעט אנשי בסעודות השבת ,בבתי
הכנסת ,באירועי משפחתיי או בכינוסי מדעיי .לעתי קרובות היו מגיעי
הביתה אורחי :תלמידי ,סטודנטי ,ידידי המשפחה ,יהודי ולא יהודי.
אבא לא נרתע מאימו טכנולוגיות חדשות .מכיוו שהיה דידקטיק
ללמד בצורה שיטתית וכ ללמוד בעצמו כמעט כל דבר.
במקצועו הוא ידע ֵ

כשהגיעו מדיחי הכלי הראשוני לאר ,פנה אבא אל הרב מ ההר ז"ל ,ויחד
הלכו לחנות למכשירי חשמל וניתחו את דרכי פעולת המדיח כדי להבי א אותו

504

בני משפחת פרנקל

מכשיר יכול לשמש ה לבשר ה לחלב .נהיגה למד אבא כשהיה ב למעלה
מחמישי ,לפני שהמשפחה נסעה לשנת שבתו בארצות הברית .אז ג שיפר את
יכולתו להרצות באנגלית באמצעות קלטות וספרי לימוד .א שמחקריו
הראשוני נכתבו לפני עיד המחשב ,הוא הסתגל בשמחה לעבודה בעזרת
מחשבי  PCו Appleהראשוני ,והצליח להשתלט על מחשבי המקינטוש
המודרניי ביותר .כשהופיעה לראשונה התכנה  ,Excelלמד את המדרי
למשתמש מתחילתו ועד סופו כדי לראות א יוכל להיעזר בתכנה זו במחקריו.
בשנותיו האחרונות השתמש ברציפות במאגרי מידע ובכתבי יד סרוקי ,והסתדר
ללא בעיה ע מעט ספרי על השולח  ,אבל ע שלושה או ארבעה "חלונות"
פתוחי בוזמנית על מס המחשב.
כמי שחונ על המסורת הייקית ,אבא היה איש שבדר כלל ִהפני את
רגשותיו .הוא היה מודע לכ .למרות זאת הוא ידע לכתוב ולומר את הדברי
העדיני ביותר באירועי משפחתיי ואחרי .בטקסט המעוצב הרשה לעצמו
להביע את מה שלא נאמר בעל פה .השירי שכתב לשמחות והדברי שאמר
בימי אבל והספד ריגשו את כל שומעיו .ניתוחיו העדיני בסיפורי האגדה
משקפי ג ה את רגישותו הרבה למורכבות האנושית .אהבתו הגדולה
לטקסטי שחקר התבטאה כששוחח על מחקריו ב"מחזור נירנברג" ,ואמר
כבדר אגב" :כמה נעי לחקור דברי יפי כל כ".
לפני כמה שני ,בדברי שנשא לזכר ידידו עזרא פליישר ז"ל ,תיאר אותו
אבא כ"איש של תרבות" .למעשה שיק אותו הספד ג את דרכ של אבא ואימא
ע"ה :הבית שגדלנו בו היה בית של תרבות יהודית עשירה ,בית של לימוד גמרא,
של מדעי היהדות ומדעי הרוח בכלל ,היסטוריה ולשו  ,פיוט ותפילה ,מוסיקה
קלאסית וחזנות ,אמנות יהודית ותשמישי קדושה יפי .קיו המצוות ג הוא
צרי היה להיעשות לדעת אבא בצורה יפה ומכובדת ,לא כלאחר יד .בשני
האחרונות העדי להתפלל בבתי כנסת של עדות המזרח בגלל השקט וכבוד
התפילה שמצא בה.
את מחקריו באגדה ראה אבא ג כתרומה לחיבור מחודש של הציבור
הישראלי לטקסטי העתיקי של האגדה וסיפוריהַ %ְ .ניִ מספריו התפרסמו
בסדרת ספרי היסוד ביהדות של הקיבו המאוחד .אבא ראה את עצמו הול
בדרכו של ביאליק .בהקדמה לספרו "סיפור האגדה – אחדות של תוכ וצורה"
כתב אבא כ:
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בשנת תרנ"ג ,שעה שע ישראל צועד לקראת חייו המודרניי והוא נושא עמו
את מורשתו גדולת הרוח ורבת הסבל ,הוא שמע את קולו של ח"נ ביאליק
בשוררו אל האגדה:
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ִַ 2הי ָהָ #
ִכ'ר – ו ְ
]מתו! שירו של ביאליק "אל האגדה"[
ובזה קיבלה האגדה התלמודית משמעות חדשה :לא עוד יצירה המביכה את
משכילי הע מאז ימי רב סעדיה גאו %ומתפרשת בעזרת אלגוריסטיקה
מלאכותית; לא עוד חומר תלמודי סבו! המנביע פרשנות סבוכה ,מבית מדרש
של בעלי התוספות ותלמידיה ; לא עוד טקסט עתיק שחכמת ישראל מיסודו של
צונ 5מנתחת אותו ניתוח פילולוגימדעי ,אלא מעתה האגדה היא שירתו של ע
ישראל ומנגינתו ,שגדולי חכמיו חצבוה מלבו של הע ובשבילו ...בזכות
ביאליק היה סיכוי שהאגדה תהיה לנכס לאומי לע ישראל ,כאשר הוא בונה את
עצמאותו הלאומית המחודשת.

בשירו של ביאליק "אל האגדה" – שכמה שורות ממנו נחקקו על מצבתו של אבא
– וב"ספר האגדה" השתק חזונו של ביאליק שהאגדה תהווה חלק מתרבותו
המתחדשת של ע ישראל בארצו .מחקרי האגדה של אבא ,המכווני לכלל
הציבור על גווניו השוני ,תורמי ג ה לכ שהאגדה חוזרת ותופסת את
מקומה בתרבות היהודית לגווניה.

