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סמינר נקלטים

קולטים חברי קיבוץ חדשים?
מעונ ינים להצטרף לקיבוץ?

שיח צעירים
מפגשי חוויה ולימוד משותפים

צעירים  -קיבוצניקים  -דתיים! זה הזמן שלכם!
בואו להכיר ולהבין מהם השורשים שלנו ,מהם הערכים של התנועה
וקיבוציה ,מהן המשימות העומדות לפתחנו ולאן פנינו מועדות.
באווירה ביתית ,מפנקת ומכילה נפגש אחת לחודש בירושלים .יחד
נדון ,נתלבט ,נשאל שאלות ,נתווכח.
זאת הזדמנות להיפגש ,להתחבר לתנועה ופועלה ולהשפיע גם על
עתידה!
מבין הנושאים:
"זהירות קיבוצניק!"  -הקיבוץ הדתי בחברה הישראלית .לאן ולמה
אני שייך?
"הקיבוץ לא יממן"  -על מקום הצעיר בקיבוץ מבחינה כלכלית,
חברתית ,ערכית ובכלל
"בקיבוץ פתוחים רק לכיוון אחד  -האמנם?!"  -על סובלנות,
היחס לשונות והכלה בקיבוץ הדתי.
"רגל פה  -רגל שם"  -חרד"לי ,דתי-לייט ומה שביניהם .היכן אני,
אתה והוא על הציר?
וכל מה שמעניין אתכם.

מעונ ינים להשתתף?

פנו עוד היום ללימור  054-7775771 -או במייל kdati.institute@gmail.com

זאת ההזדמנות להכיר את משנת הקיבוץ הדתי .להבין לעומק מהו
קיבוץ ,מהם ערכיו ,מה חשיבות היותו חלק מהתנועה ועוד.

רכזי תרבות וקליטה  -הזמינו תכנית וחברו את חבריכם הצעירים
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היבטים משפטיים ומקצועיים הכרוכים בהרחבת הקיבוץ בדרכים
השונות.
בשיתוף עם המחלקה לצמיחה דמוגרפית בתנועה

להזמנת תכנית ו/או מפגשי למידה ושיח התקשרו ללימור 054-7775771
או לשרגא  050-5678946או במייל kdati.institute@gmail.com

המכון לח רק

תנ עת הקיב ץ הדתי

המכון לחקר תנועת הקיבות הדתי הוקם במטרה לשמר את הזיכרון ההיסטורי
של תנועת הקיבוץ הדתי .לחקור את קורותיה בעבר וליצור שיח פורה ,מעמיק
וביקורתי סביב רעיונות היסוד.
המכון שואף לפתח יכולת פעולה ,התחדשות ויצירה בקרב צעירי התנועה
ואחרים סביב ערכי התנועה ופועלה בהווה ובעתיד.
ליצירת קשר:
ד"ר מיכאל בן אדמון054-6640201 :
Kdati.institute@gmail.com
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תשובה ,תפילה וצדקה
תחילת שנה .זמן לשאול ולנסות להשיב ,זמן להתפלל  -על הדוכן או מן הצד .וזמן לפתוח חלון
ולראות ,ולו לרגע ,על איזה שלב בסולם הצדק עומד החבר שלידי?

שאלת חיי
מסע קצר לחיפוש אחר 'שאלת החיים' בתוך ה 'זיג-זג' החוזר של
שאלה-תשובה ,שאלה-תשובה
מרדכי גילה
כפל המשמעויות של המילה "תשובה" יכול לבלבל ,אבל
יש מכנה משותף בין שתי המשמעויות :גם אם מדובר בצמד
שאלה – תשובה ,וגם אם מדובר בצמד חטא – תשובה ,הרי
שהתשובה באה למלא חוסר או צורך שנוצר בעקבות מה שקדם
לה .בצמד שאלה – תשובה החסר הוא מידע או הנחיה ,ובצמד
חטא – תשובה החסר הוא התיקון לקלקול.
לכן תמוה המדרש המציין שהציווי לתשובה ("שובו בני אדם")
קדם לעולם .איזה חוסר היה בעולם שקדם לחטאו של האדם
הראשון? האם יש תשובה ללא שאלה וללא חטא?

כל אדם נולד עם שאלה וגם עם חטא .את
התשובה לשאלה עליו לחפש כל ימיו,
ולעולם לא ימצא אותה במלואה
המקובלים הסבירו שבעצם התהוות העולם החומרי נוצרה
"פגיעה" באלוהות האין-סופית .לכן ,קיומו של העולם יוצר
צורך אימננטי בתשובה קוסמית .כל אדם נולד עם שאלה וגם
עם חטא .החטא הוא עצם קיומו כייצור חומרי בעולם חומרי,
והשאלה היא שאלת ייעודו כבעל נפש ,רוח ונשמה .את
התשובה לשאלה עליו לחפש כל ימיו ,ולעולם לא ימצא אותה
במלואה .התשובה בעקבות החטא מוטלת עליו כמשימה בעלת
משמעות אישית ,לאומית ,עולמית וקוסמית ,שגם אותה
לעולם לא יוכל לבצע במלואה.
אבל אנחנו אנשים פרוזאיים ,ואין לנו עסק עם נסתרות.
בעקבות הכותרת של סדרת המאמרים בה אני נוטל חלק
התחלתי לחפש מה בעצם שאלת החיים שלי .האם יש לי
"שאלת חיים"? ראוי שתהיה לי? אודה :לא מצאתי .החיים
שלי ,ואולי של עוד הרבה אנשים ,מתנהלים בזיג-זג של שאלה
– תשובה – שאלה – תשובה – שאלה וכו' ,שבו משום מה
אני כמעט כל הזמן נמצא במצב של חיפוש התשובה לשאלה
האחרונה ,וגם זיג-זג של חטא-תשובה-חטא-תשובה וכו' ,וגם
כאן אני מוצא את עצמי רוב הזמן במצב של חטא.
לפעמים קל יותר להניח את הערפל האישי הלא פתיר ולעסוק
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בכלל ,כדברים האירוניים ששמעתי בשם הרב עמיטל ז"ל :אם
לא הצלחתי לחנך את עצמי ,אחנך את בני ביתי .אם לא אצליח
עם בני הבית ,אחנך את עם ישראל .אם לא אצליח לחנך גם את
עם ישראל ,אזי אחנך את העולם כולו – בזה בוודאי אצליח".
שתי אמירות של אנשים גדולים במסורת שלנו מתריעות בפני
חשבון כזה .הראשון הוא הרמב"ם הקובע בהלכות תשובה שכל
אחד נמצא בדרך כלל במצב של איזון בין עבירות וזכויות ,וכן
כל קבוצה אנושית ,וכן כל העולם כולו .מעשה אחד של מצווה
או חסד עשוי להטות את האיזון לכיוון של חיים ,עבור הפרט
ועבור כל העולם .מעשה אחד של חטא עלול להטות את האיזון
של כל העולם לצד המוות .לפי זה ,אין משמעות מוסרית לשום
קבוצה אנושית ,אלא רק לסכום המעשים של כל אחד ואחד.
הפילוסוף היהודי-צרפתי לוינס הביע רעיון דומה :לעולם האדם
הפרטי ,על רגשותיו ,מחשבותיו ומעשיו לא יכול או לא צריך
להידחק או להימחק מפני הכללים הגדולים.
לדברים של הרמב"ם ושל לוינס יש עוצמה חינוכית ומוסרית.
אבל צר לי שהיום השתרשה נטיה לשכוח לגמרי שיש כלל,
שמעשי הכלל מגיעים ליותר מסכום המעשים של כל אחד
ואחד" .איכה יניס אחד אלף ,ושניים יניסו רבבה" – לפי
החשבון ,אם אחד מנצח אלף אויבים אזי שניים ינצחו רק
אלפיים .אבל לא כך ,כי היחד מוסיף כח מעבר לסכום
הפרטים .הראי"ה קוק ז"ל כתב ב'עולת ראי"ה' כמה קטעים
שמשמעותם ,במילים שלי :האנושי ,צלם האלוהים שבנו ,לא
מתבטא באדם יחיד על אופיו הייחודי ,זכויותיו ועוונותיו ,אלא
בכלל .ככל שהכלל גדול יותר ,כך קטנה המשמעות של אופיו
של כל יחיד ,וגדל המשקל של המכנה המשותף ,קרי האנושי,
האידיאה של האדם .לכן כל מי שדואג לכלל ,ומטפח ערכים
אלטרואיסטיים למען כל אדם ,הוא תורם למימוש ייעוד בריאת
"האדם".
תשובה אל הכלל-אנושי והמוסרי ,תפילה למען הכלל ,וצדקה
וחסד – הם הם מעבירים את רוע הגזרה של היותנו אנשים
חומריים וקטנים .וזאת אולי שאלת החיים ,לא רק שלי באופן
אישי ,אלא של הדור הזה כולו.

לביא

שאלה תשובה

ללמוד מזלמן
היכן מקומה של הציונות-הדתית בין הסוכות לפירמידות?
גבי ברזלי
הביאה לדפוס :גילי זיוון
זלמן נשכב על הכורסא בסלון,
הביט על הקירות והציץ מהחלון,
"ביתי מבצרי ,הוא כמו ממלכה!"
ושוב יצתה בת קול ואמרה:
זלמן זה לא אתה!
סוכות עכשיו ,צא אל הסוכה.
נובו ריש אל תהיה לי מצוברח,
הבט לכוכבים הקורצים מהסכך.
ביתך לא אתה,
אשתך לא אתה,
מעמדך לא אתה,
גם אדמתך לא אתה,
אתה פשוט
זלמן.
(קובי אוז ,מזמורי נבוכים)
למה לצאת לסוכה ,ככה ,בתקופת מעבר? כשאי אפשר לדעת
אם יהיה חמסין או ירד גשם?
התורה אומרת" :כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי
אותם מארץ מצרים" .ביג-דיל .הלכו במדבר ,לא יכלו לבנות
בתים ,אז גרו בסוכות .האם עניין טריוויאלי כזה מצדיק חג?
ועוד כזה של שבוע שלם?
זלמן של קובי אוז ,מגלה שהסוכות אינן טריוויאליות כל כך.
למעשה ,הסוכה היא היפוכה הגמור של הפירמידה .מבני הקבר
שבנו הפרעונים לעצמם נועדו לעמוד לעד .חלקם קיימים כבר
למעלה מארבעת אלפים שנה ,ולא נראה שהם עומדים ליפול.
הפירמידות הן שיאה של הטכנולוגיה האנושית – ניצחון האדם
על כוחות הטבע ,ועל הזמן .הן סמל ההומניזם ,המעמיד את
האדם לבדו במרכז ההוויה.
מול מבני ענק אלו מעמידה התורה את הסוכה  -מבנה ארעי,
עם גג עשוי ענפים ,אשר יעופו להם אם תנשב פתאום רוח

חזקה מדיי .מי שיוצא לגור בסוכה שבוע ימים ,דווקא בעונה
שבה שינויי מזג האוויר מטרידים במיוחד ,מעיד על עצמו
שאיננו סומך על כוחו ויכולתו בלבד ,אלא מאמין בכח עליון.
מקומו של האלוהים במצוות הסוכה הוא מקום המעודד ענווה
והכרת תודה .הוא שומר על האדם ומגן עליו מפני ההיבריס –
אותו רהב עצום וכובש כל ,אשר מפיל את המצליחים ביותר.
דווקא בעונת האסיף ,כאשר שמחת האסמים המלאים כל טוב,
מביאה אותנו יותר מתמיד לתחושת "כוחי ועוצם ידי עשה
לי את החיל הזה" (דברים ח' ,י"ז) ,אומר לנו אלוהים" :תצאו
בחוץ! תגורו שבוע בסוכה ,בכדי לזכור שלא הצלחתם לבד".
"וזכרת את ה' אלוהיך ,כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" (שם,
י"ח).
אלא שרעיון מוצלח איננו מספיק .צריך להבין אותו וליישמו.
גם מי שמקפיד על כשרות הדפנות והסכך ,אוכל וישן בסוכתו,
איננו מוגן מפני ההיבריס אם לא יעמוד על המשמעות
המוסרית של המצווה.
בעשורים האחרונים ,איבדה הציונות-הדתית את הענווה
ואת הכרת התודה .במקום זה אנו שומעים יותר ויותר קולות
המדברים בשם אלוהים ,מתוך ביטחון מוחלט שהם היודעים
את דרכיו ואת רצונו .רבנים רואים בדברי עצמם 'דעת תורה'
מוחלטת ,וכל החולק מואשם בביזוי כבוד תלמידי חכמים .אלו
הם קולות הומניסטיים-מודרניסטים ,הרואים רק אמת אחת –
האמת שלהם .ציונות-דתית שזוהי גישתה איננה בונה סוכות,
היא בונה פירמידות .היא רחוקה מאוד מיסודות חשובים
שהציבו חז"ל ,כגון" :שבעים פנים לתורה" ,ו"אלו ואלו דברי
אלוהים חיים" ,ו"הצנע לכת עם אלוהיך" .הגיע הזמן ללמוד
מזלמן.

(פורסם ב'עלים',
עלון קיבוץ סעד)
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הן זה אותו הבית
האם תהליכי ההפרטה הם בהכרח סימן לפשיטת רגל מוסרית?
גילי זיוון
רבים רואים בתהליכי ההפרטה העוברים על
הקיבוצים סימן לפשיטת רגל מוסרית ,אבל כמי
שנושמת את הקיבוץ מאז ילדותה ,הגרסה העדכנית
שלו לא רק תואמת בעיניי את חזון המייסדים ,היא
אף מוסרית ויהודית יותר.
הקיבוץ ,שנחשב בעבר למגדלור מוסרי ,לבית יוצר מנהיגותי
ולפאר היצירה הציונית ,שינה פניו לבלי הכר .מעבר לרפת
ולבריכה ,סמוך למגדל המים מתרחבים הבתים ,בחדר האוכל
גובים תשלום בעבור כל ארוחה ,והכלבו הוא חנות כמו כל
חנות; הבתים יהיו בקרוב בבעלות החברים ,על עבודה משלמים
כמו בעיר – לפי מאמץ ,הכשרה ,אחריות ותפוקה – ובית
הילדים הקלאסי הוא כבר מזמן מוצג מוזיאלי.
רבים מבכים את אובדן הקיבוץ הישן והטוב .הם מגלגלים
עיניים לשמיים ואומרים" :אויש ,כמה חומרניים נהיינו",
או "פעם היו אידיאלים ,אבל עכשיו ."...גדלתי בו ,בקיבוץ
הישן והטוב ,יש לי הרבה זיכרונות נעימים מילדות מאושרת,
אבל אין בי שום רצון לשוב לשם .ככל שהתבגרתי הבנתי עד
כמה הקיבוץ ההוא היה רחוק מן האידיאל אליו שאפו האבות
המייסדים.

רבים מבכים את אובדן הקיבוץ הישן והטוב.
הם מגלגלים עיניים לשמיים ואומרים:
"אויש ,כמה חומרניים נהיינו" ,או "פעם היו
אידיאלים ,אבל עכשיו ."...גדלתי בו ,יש לי
הרבה זיכרונות נעימים מילדות מאושרת ,אבל
אין בי שום רצון לשוב לשם
היום ,כשנה וחצי לאחר שהקהילה הקיבוצית בה אני חיה עברה
בעצמה את ניתוח ההפרטה ,אני רוצה לומר שהפרטה אינה
מילה גסה .הסיסמא "תמורה לתרומה" אינה סותרת את ערכי
השותפות והצדקה .אדרבא ,הקיבוץ החדש הוא מוסרי יותר,
יהודי יותר ,ואף עשוי לשאת בשורה לעולם המחפש מחדש את
האינטימיות ואת הקהילתיות.
תהליכי ההפרטה ,שנעשו במחשבה תחילה ,באופן מבוקר,
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מתוך שמירה על קופה משותפת גדולה של כספי ערבות
הדדית וצורכי קהילה – לא רק הצילו את הקיבוץ ממוות; הם
הקימו אותו לתחייה .יש ודאי מי שתובנה זו תשמע לו תמוהה
ואולי גם מופרכת ,אני יודעת .אבל לטעמי ,השיטה הקיבוצית
הקלאסית סיימה את תפקידה ההיסטורי לאחר שהציבה
אתגרים בלתי אפשריים שהקיבוץ המתחדש מיטיב לענות
עליהם.
הקיבוץ הישן התיימר להקים חברת מופת שתושתת על
העיקרון המפורסם שלפיו החבר ייתן כפי יכולתו ויקבל לפי
צרכיו .מאחר שרכוש פרטי נתפס כאבי כל חטאת בכלל
וקפיטליזם נצלני בפרט ,החליטו מקימי הקומונות בראשית
דרכן לבטלו לחלוטין .בגרסאות רכות יותר שנוצרו עם השנים
נולד 'התקציב האישי' :משכורתה של ֲ
החברה ,1הכנסותיה
מירושות וכיוצא באלה ,הועברו לקופת הקיבוץ המשותפת,
ומנגד קיבלה כל ֲחברה בקיבוץ תקציב חודשי לפי צרכיה.
התקציב כלל סעיפים מפורטים כמו ביגוד ,הנעלה ,תספורת,
חופשה שנתית ,ילדים (סעיף זה השתנה לפי גיל הילדים
ומספרם) ו'אספקה' .כאשר החברה רצתה ,למשל ,לצאת
ללימודים אקדמיים ,או כאשר היה לה צורך בהוצאה חריגה
כמו 'עזרת קרובים' ,אישור לצרכים רפואיים מיוחדים ולשאר
סידורים אישיים – היה עליה לגשת לוועדה הממונה על הנושא
ולקבל (או לא) אישור לבקשה החריגה.

גזירות לא מציאותיות
החריגות ,אותה יציאה מן הכלל שבישראל הנוכחית היא
לגיטימית ובמקרים רבים מוערכת ואף נערצת – הייתה בקיבוץ
הקלאסי מקור לסבל ממושך ולתחושת הזדקקות מתמדת ,ואף
מושא ללעג .אסף ענברי מתאר את התקופה הזו בספרו הביתה,
המגולל את סיפורה של קבוצת אפיקים .אולם זיכרונותיו
תקפים בצורה כזו או אחרת לגבי כל הקיבוצים דאז .מתברר
שמחציתו הראשונה של המשפט "כל אחד נותן כפי יכולתו"
נתבעה השכם והערב מחברי הקיבוץ ,אולם מחציתו השנייה,
דהיינו הקבלה על פי הצרכים ,מעולם לא יושמה.
כבר בגמרא תמהו חכמים אם באמת אפשר לתת לעשיר שירד
 1בשל הסרבול שבכתיבת כל משפט זכר ונקבה ,בחרתי לכתוב בלשון יחידה,
אך כוונתי היא גם ליחיד – לחבר.

צילום :אריק חרמוני ,לע"מ

מנכסיו "די מחסורו אשר יחסר לו" ,ואפילו "סוס לרכוב עליו
ועבד לרוץ לפניו" (בבלי כתובות סז ,ע"ב) ,כדעת הלל .הוכח
באופן אמפירי כי את האידיאל שהחברה הקיבוצית שאפה
אליו ,נתינה לכל סובייקט על פי צרכיו ,אי אפשר להגשים
 אם בגלל מגבלות כלכליות ,אם בגלל חסמים בירוקרטיםואם מפני שבני אדם הם רק בני אדם ולא מלאכים ,והקנאה
תקלקל אצלם את השורה .הגמרא מתארת אדם שבא לפני
רבי נחמיה ,וכששאלו רבי נחמיה "במה אתה סועד?" ,ענה לו:
"בבשר שמן ויין ישן"" .רצונך שתגלגל עמי בעדשים?" ,שואל
אותו רבי נחמיה ,תוך שהוא מתעלם מהרגליו הקודמים ,ואז,
בעודו אוכל את תבשיל העדשים הפשוט – מת העני .התגובות
לסיפור קוטביות .יש המאשימים את העני ויש שמאשימים
את ר' נחמיה .אך בסופה של הסוגיה מסכמת הגמרא ואומרת:
"דלא איבעי ליה לפנוקי נפשיה כולי האי" (= שלא היה צריך
[העני] לפנק עצמו כל כך) .זו גם הייתה רוח הקיבוץ בראשיתו.
בקשה מיוחדת להקלה ,תלונה על קשיים בעבודה וכיוצא
באלה ,נחשבו פינוק מיותר ,וכך ,מתוך שיפוט מחמיר של
עקרון הנתינה על פי היכולת ,נשלל על פי רוב עקרון הקבלה
על פי הצרכים.
כך גם בעניין סוגיות הבעלות .הדרישות הנוקשות שאסרו על
קיומו של רכוש פרטי בקיבוץ התאימו אולי לשנים הראשונות,
בהן החברה הקיבוצית הייתה מגויסת כל כולה למען העמדת
הקיבוץ על רגליו (גם אז היא לא הצליחה לענות על צורכי
כולם ,ורבים נחסמו פיזית ונפשית על ידי המערכת ,כפי שאסף
ענברי מיטיב לספר) – אולם ברבות הימים התברר שהיו אלו
גזירות שהציבור אינו עומד בהן.
עם חלוף הזמן רוככו הנוסחאות הנוקשות בכל אחד
מהקיבוצים .יותר ויותר תחומים עברו לאחריות החבר ,התקציב
הלך ונעשה כללי ולא ירד עוד לרזולוציות של "תספורת,
הנעלה ,הלבשה" ,אך עדיין נשמר עקרון השיתוף הכספי,
שלפיו נוקזו ההכנסות מעבודת החברים לקופה המשותפת,

אני קובעת שההפרטה החזירה לחברי
הקיבוצים את האחריות האישית על
חייהם  -ברמה החומרית ,ברמה ההישגית
וברמה הערכית .החברים והחברות החלו
לחשוב על העבודה כעל התפרנסות ,ולא רק
כעל מילוי חובה כלפי 'סדרן העבודה'
והחלוקה של תקציבי החברים דבר אין לה עם מספר שעות
העבודה של כל חבר וחברה ,עם סוג התפקיד שממלאים
החברים ,עם האחריות המוטלת על כתפיהם ,ועם ההכשרה
שדרש תפקיד מסוים.
מציאות זו יצרה כמובן עיוותים רבים .החברות והחברים הוכנסו
למיטות סדום ששיקפו הנחה לפיה לכולם צרכים שווים וטעם
זהה – בלבוש ,באוכל ,בחינוך ,בפנאי ובמה לא .אך ייחודם
של בני אדם הוא בשונותם ,כמאמר המשנה היפה הדנה בדיני
נפשות" :לפיכך נברא אדם יחידי ...להגיד גדולתו של הקב"ה,
שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה
ומלך מלכי המלכים הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של אדם
הראשון ואין אחד מהן דומה לחברו" (משנה סנהדרין ד' ,ה').
הניסיון להחליט באמצעות ועדה עליונה מהם צורכיהם של כל
חברה וחברְ ,למה כל אחד ואחת מהם זקוקים בכל תחום ,למה
מותר להם לשאוף ולמה לא – יצר תחושת מחנק .התוצאה
הייתה הצבעה ברגליים; רבים נטשו את הקיבוץ ,חלקם הגדול
היו פגועים ומתוסכלים.

בגובה הדשא
המציאות השוויונית והשיתופית הזו (שהייתה תמיד טהורה
על נייר ההחלטות ,אך בפועל לא קוימה ככתבה כמעט אף
פעם) הביאה גם לתסמונת "גובה הדשא" :חברי הקיבוץ
התרגלו שלא לטפס גבוה מדיי כדי לא להיות ,רחמנא ליצלן,
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הדמוגראפי של הקיבוץ החל לעמוד בספק .עם זאת ,התמונה
לא הייתה מונוליתית; היו הבדלים באדיקות השיתופית בין
הקיבוצים ,בין משקים גדולים לקטנים ,בין משקים מתועשים
יותר למתועשים פחות ,בין קיבוצים מרכזיים למרוחקים,
ובין הקיבוצים החילוניים לקיבוצים הדתיים .אלה ,מחד גיסא
הועידו למשפחה מקום מרכזי יותר ,ובכך איזנו מראש בין
היחיד ומשפחתו ובין הקולקטיב ,ומאידך גיסא היוו חממה
לשמרנים שהתקשו להסתגל לזמנים המשתנים .כך קרה
שקיבוצי הקיבוץ הדתי המתינו שנים ארוכות עד שהצטרפו (לא
כולם!) לתנועת ההפרטה שצברה תנופה בקיבוצים החילוניים,
וגם אז נדרשו לשינויים בצורה אטית ומבוקרת.
מכל מקום ,גם משהתבססה ההכרה בצורך לשנות את הקיבוץ
מן היסוד ,היו שעמדו על סכנת אובדן הרסן .כדי לא להשליך
את התינוק עם המים המלוכלכים הם חיפשו דרכים יצירתיות
לאזן בין ערכי השיתוף והערבות ההדדית ובין חירות הפרט.
כך צמחו רעיונות מבניים חדשים ,מתוך מטרה להרחיב את
מרחב ההחלטה של הפרט ,ובתוך כך לשמור ואף להרחיב את
הסולידריות החברתית ואת העזרה ההדדית .וכך ,דווקא כאשר
באליטה הישראלית גברה הלגיטימציה לחופש כלכלי גמור
הכרוך במינימום סולידריות חברתית ,קראו הקיבוצניקים האלה
לחבריהם לשוב לרעיונות חברת המופת ולהוכיח שאפשר
להתאים אותם למציאות המשתנה.

צילום :אליקים איטלי ,קבוצת יבנה
חריגים .הקיבוצניקים התרגלו לכך שתמיד יש מישהו שיודע
טוב יותר מהם צורכיהם ורצונותיהם ,שיש "מטפלת" שתסדיר
את העניינים .חברי הקיבוץ לא ידעו איך לבחור ,כי הבחירה
האישית נגזלה מהם כדבר שבשגרה .שאלות כלכליות ,שאלות
של השקעות משפחתיות ,בחירת גודל ביתם ,שאלת חינוך
ילדיהם ,ושאר דילמות בסיסיות שכל בן עיר מתמודד איתן –
הוכרעו בוועדות שעיצבו את חייו של כל פרט בקבוצה.
בשטח נפער בינתיים פער בין העקרונות המקודשים למציאות.
לא כל החברים שמרו על העקרונות ,לאט-לאט הותר החבל
בתחום אחר תחום ,והיכן שלא שונה התקנון – נפרצו פרצות
מכוח מעשיהם של החברים .תחושת ה"מגיע לי" והקיפוח
הביאה ל"קיטורים" רבים ,ואלה יצרו ממילא אווירה שהאיצה
את מגמת העזיבה לעיר .השוויון הומר בחטטנות ,והחטטנות
כוסתה בצדקנות .השוויון האמיתי ,כפי שניסח זאת חבר ותיק
בקיבוצי ,הוא שוויון הנפש כלפי מה שיש לחבר שלי .אבל
מה לעשות ,לא כולם היו בעלי נפש אצילית כמו אותו חבר
שצניעותו הייתה אמיתית ,הן מבחינה פנימית הן מבחינה
חיצונית.
רבים מבני הקיבוץ בדור השני ובעיקר בדור השלישי חשו
תסכול .השיטה ניצחה את אנשיה .רבים עזבו ,ובעצם עתידו
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בראשית הקיבוץ ,כשלאף חבר לא היה רכוש ורמת החיים
הכללית הייתה נמוכה ,לא היה קשה להגשים את האידיאל
הקיבוצי של הסתפקות במועט ,אבל משהפכה ישראל לחברת
שפע משגשגת ,לא היה עוד אפשר להפטיר כדאשתקד .לכן
ביקשנו לעצב צורת חיים רכה יותר ,אנושית יותר ,ולפי הבנתי
– גם יהודית יותר .כך הגענו למודל המשולב ,המבקש מראש
להחזיק בשני קצות החבל :מחד גיסא להעניק ַלפרט יותר
עצמאות ולתבוע ממנו יותר אחריות על חייו ,ומאידך גיסא
לשמר את הערבות ההדדית ולצמצם את הפערים הכלכליים.
איך פועל אפוא "הקיבוץ המתחדש"? ובכן ,לכל משפחה יש
יותר אחריות על התנהלותה הכלכלית והתעסוקתית ,יותר
פרטיות ,פחות מציצנות ,יותר צנעת הפרט ,ופחות פיקוח-על
שמסרס כל יוזמה ויצירתיות .ועם זאת ,גם לאחר כל תהליכי
ההפרטה אינני מכירה ֶחברה שיש בה קופה משותפת גדולה
כל כך ,תומכת כל כך .מי שנופל – לא נשאר לבד .בקיבוצים
רבים מופעלת שיטת 'רשת הביטחון' ,המבטיחה למשפחה כי
גם בעת מצוקה – פיטורים ,תאונה ,פטירת מפרנס – הקהילה
הקיבוצית תתמוך ותשלים את ההכנסה לגובה השכר המינימלי
שנקבע למשפחה .נוסף ל'מס קהילה' סטנדרטי ,כל משפחה
בקיבוץ מעבירה עשרות אחוזים ממשכורתה למען הערבות
ההדדית ,בריאות חברי הקהילה ותמיכה בשעת משבר .למותר
לציין שמדובר במס פרוגרסיבי ,המכונה 'מס איזון' ומשתנה לפי
גובה משכורתם של בני המשפחה.
כעת ,ממרחק של שנה וחצי ,אני קובעת שההפרטה החזירה

הפרטה  -פשיטת רגל מוסרית?

לחברי הקיבוצים את האחריות האישית על חייהם – ברמה
החומרית ,ברמה ההישגית וברמה הערכית .החברים והחברות
החלו לחשוב על העבודה כעל התפרנסות ,ולא רק כעל מילוי
חובה כלפי 'סדרן העבודה' .ככל שההתמקצעות הלכה ונעשתה
משמעותית בעולם המערבי שאנחנו נמנים עמו ,כך הלך
ונעלם רעיון 'סידור העבודה' שמתעלם במפגיע מכישרונותיו
ומיכולותיו של הפרט .אנשים רצו לממש את המתנות שהעניק
להם הטבע או הבורא ולמצות את הפוטנציאל הייחודי להם.
'עבודת חוץ' הפכה ממילה גסה למקובלת ורצויה יותר.

החדש מתקדש
הקיבוץ המתחדש הוא לא רק צודק יותר ויעיל יותר ,אלא גם
יהודי יותר מן הקיבוץ המקורי .לא זו בלבד שהוא אינו מתפשר
עם העקרונות המוסריים שהיו נר לרגליהם של מקימיו ,אלא
הוא שכלול מוסרי שלהם.
לטעמי ,דווקא בקיבוץ המתחדש מתממשים ערכי הערבות
ההדדית ,הצדקה והשאיפה לצדק חברתי .הרמב"ם סימן את
השותפות כגבוהה בין שמונה מעלות הצדקה" :מעלה גדולה
שמך ונותן לו
שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל ָ
מתנה ,או הלוואה ,או עושה עמו שותפות ,או ממציא לו
מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול ,ועל
זה נאמר והחזקת בו עד שלא יפול ויצטרך" (רמב"ם ,משנה
תורה ,הלכות מתנות עניים י' ,ז').
הדרגה השמינית משמונה דרגות הצדקה של הרמב"ם היא
הקיבוץ המתחדש ,זה שמושתת על אחריות פרטית ובצדה
"שמך" ו"עושה עמו שותפות" כדי
מנגנון שתומך בכל מי ָ
"שלא יפול" .בקיבוץ הישן בנתה המערכת מערך חברתי
תומך ,אבל לחברים במערכת לא ניתנה הזדמנות לתמוך באופן
אישי ,יזום ובלתי אמצעי בחברים הנתמכים .בקיבוץ הישן
לא הרגיש היחיד כי הוא נותן מכספו לחברו .הוא פעל בתוך
שיטה .השיטה שאפה לצדק ,אבל היחיד לא הרגיש שהוא נותן
צדקה לזולת מחשבון הבנק הפרטי שלו .המערכת תמכה ,אבל
האנשים בתוכה לא למדו חמלה ונתינה מה הן .לעומת זאת
בשיטת הקיבוץ המתחדש כל חבר יודע בדיוק מהי משכורתו,
וממנה הוא מפריש אחוזים ניכרים לקופת הערבות ההדדית,
לבריאותם של חבריו וחברותיו ולתמיכה במי שנקלע למצוקה.
בצד הפרטת המזון ,התעסוקה ,השכר ,התחבורה ,החינוך ושאר
סעיפי ההכנסה וההוצאה של משפחה בקיבוץ ,הופרט גם
החסד .חברי הקיבוץ המתחדש יודעים כי העלאת המשכורת
שלהם לא מיטיבה רק איתם אלא גם עם חבריהם .בקיבוץ
המתחדש השתקמו צנעת הפרט (אם כי עדיין יש מקום
להעצים אותה) ואחריות המשפחה על החינוך .ההסתתרות
מאחורי המערכת החינוכית ,המשקית או החברתית ,שהייתה
חלק בלתי נפרד מההוויה הקיבוצית המקורית – איננה עוד.
אם קודם התמקדה הציפייה למוסריות בשיטה ,עכשיו האנשים
הם שצריכים להיות מוסריים.

אני יודעת ,יש קיבוצים שיחד עם הפרטת המשכורות הפריטו
גם את ההתחשבות בזולת ואת היחס הבין-אישי ,אבל
שגיאותיהם של תאבי ההפרטה הקיצונית והטוטאלית אינן
מבטלות את כוחה המבריא של ההפרטה המוגבלת והשקולה.
כל שיטה שעומדת רק על רגל אחת (הפרטה קיצונית או
קולקטיביות קיצונית) עלולה להתגלות כמעוותת ,לקום על
יוצריה ולבלוע חיים את היחידים החיים בה .הקיבוץ הישן היה
טוטאלי .כמו בכל טוטאליות היה בו עיוות .היחיד והיחידה
הלכו לאיבוד במדבר ה"אנחנו" .הקולקטיביות הרעיונית סתמה
כל פרצה יצירתית של מחשבה והסוררים נקראו לסדר .אולם
בקיבוץ המתחדש הפלורליזם שוכן באופן טבעי גם בתחום
הדעות ומאפשר למגוון רחב יותר של אנשים לחיות יחד
בקהילה אחת שיש בה אכפתיות של האחד כלפי האחר ,בלא
השתקה של השונה.

אני יודעת ,יש קיבוצים שיחד עם הפרטת
המשכורות הפריטו גם את ההתחשבות בזולת
ואת היחס הבין-אישי ,אבל שגיאותיהם של
תאבי ההפרטה הקיצונית והטוטאלית אינן
מבטלות את כוחה המבריא של ההפרטה
המוגבלת והשקולה
בשנים האחרונות ,יחד עם החיפוש אחר קהילתיות בעולם
המערבי כולו ואף בישראל ,חוזר הקיבוץ לשמש אתגר חי
ותוסס לחיים בחברה הישראלית .ההפרטה מאפשרת ליותר
ויותר זוגות צעירים להצטרף לקיבוץ בלי לוותר לחלוטין על
רכושם ,על מקצועותיהם ועל העדפותיהם האישיות .הם שבעו
מהניכור העירוני והם מחפשים חברה שיש בה דאגה לשכן,
אך בלי התערבות והשתלטות על חייו .הם מחפשים קהילה
ולא קולחוז .הם מחפשים חברה שיש בה ערבות הדדית ולא
אדישות לזולת והתכנסות בד' אמותיו של ה"אני".
האם יצליחו הקיבוצים המתחדשים להתנער מאבק התהילה
של נפילי החלוצים חולמי הקיבוץ והקבוצה מלפני מאה שנה,
ולבנות קהילה שיתופית שמתאימה לבני אדם? קהילה שהחזון
שלה מתגשם כרוחו? האם נצליח להתרומם מן השבר הגדול
שאחז בתנועה הקיבוצית ולהציע חלופה אטרקטיבית למחפשי
הקהילה החדשה? אני מאמינה שיש בידינו לחולל את השינוי
הזה.
המאמר התפרסם לראשונה ב'דרשני'  -כתב עת להגות ותרבות יהודית
בהוצאת מכון שלום הרטמן ,גיליון מס'  ,3עמ' .51-55

ד"ר גילי זיוון ,חברת סעד ,מנהלת שותפה ב'מרכז יעקב
הרצוג ללימודי יהדות' שבקיבוץ עין צורים ומרכזת את
הגרעין המשימתי בסעד.
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שאלה תשובה

כשהאמונה והדמוקרטיה נפגשו
מהם התנאים ההכרחיים לצמיחת דמוקרטיה ,מהן חולשותיה
וכיצד היא עומדת מול חובת הציות לחוקי התורה?
יואב איתן
הקדמה

מהעת החדשה מלמדות על יכולת השתלטות כזו.

מקובל כיום לראות בשיטת השלטון הדמוקרטית את הגורם
ליתרון מדינות העולם החופשי מהבחינה הכלכלית ,המדעית
וחירות האזרח .דרך שלטון זו המוגדרת כ"שלטון העם"
מאופיינת בבחירת העם את נציגיו בבחירות חופשיות אחת
למספר שנים .מאפיין נוסף למדינות מוצלחות אלו הוא
ההסכמה כי ציות לחוקי המדינה קודם לחובת ציות לכל
סמכות אחרת (דתית או חילונית) אשר איננה נבחרת בבחירות
החופשיות.

בתחילת המאה ה ,20-לאחר משבר כלכלי חריף ,נבחר בבחירות
דמוקרטיות נציג הנאצים לנשיא גרמניה ,ובתוך זמן קצר
השתלט על כל מוסדות השלטון .מיותר לציין כי לנאצים היה
סולם ערכים לא דמוקרטי והערך "לא תרצח" נדחק לשולים.
אחרי השתלטות זו הדמוקרטיה קרסה ,ומובן שלא נערכו
בחירות חופשיות ולא התאפשר חופש הביטוי .הדמוקרטיה
שוקמה רק בהתערבות כח חיצוני.

ננסה לבדוק את התאמת דרך התורה למשטר הדמוקרטי.

התנאים ההכרחיים לצמיחת דמוקרטיה
מרכיב הכרחי בצמיחת דמוקרטיה בחברה הוא חופש הביטוי.
כאשר האזרחים מפחדים להביע את דעתם באופן גלוי לא תוכל
להתקיים הצבעה חופשית והבחירות תהיינה מוטות מראש.
חופש ביטוי יכול להתקיים רק בחברה אשר שומרת על ערך
חירות האדם ,ותנאי הכרחי למימושה הוא ערבות החברה
לביטחון אזרחיה מפני אלימות ובעיקר מרצח ,הן מצד גורמי
שלטון והן מצד קבוצות אלימות.
בדיקת מאפייני החברות האנושיות בהן לא מתקיימים תנאי
היסוד לצמיחת דמוקרטיה מגלה כי הן מתאפיינות בכך שהדיבר
"לא תרצח" אינו מקבל חשיבות מספקת בסולם הערכים שלהן.
מתברר כי כאשר חברה מעניקה לערך ארצי אחר (כמו לדוגמא
לערך 'כבוד' או לערך 'לאום') חשיבות גדולה מהערך המרכזי
של חיי האדם שנברא "בצלם אלוקים" ,יתרבו בה מקרי הרצח
וכתוצאה ישירה תפגע ההתבטאות החופשית .במצב כזה גם
כאשר נערכות בחירות הן למעשה הצגה של דמוקרטיה ,כמו
לדוגמא ב"מדינות הדמוקרטיות" הקומוניסטיות במאה ה.20-

חולשת הדמוקרטיה
ההיסטוריה המודרנית מלמדת כי לשיטת השלטון הדמוקרטית
יש מגבלות .חולשתן העיקרית היא בהתגוננות כנגד השתלטות
"מבפנים" על ידי קבוצות אזרחים אשר להן סולם ערכים שאינו
דמוקרטי ,תוך שימוש בחוקי הדמוקרטיה .שתי דוגמאות
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דוגמא נוספת מהשנים האחרונות היא ניסיונן של מדינות
במערב לכפות דמוקרטיה על אוכלוסיית חבל עזה ,אשר כידוע
דוגלת בסולם ערכים הנוגד את ערכי היסוד של הדמוקרטיה.
לאחר סדרת לחצים מתמשכת על ממשלת ישראל נערכו
בחירות והוקמה בעזה מדינה פלשתינית ,אך בתוך זמן קצר
ותוך שימוש באלימות ורצח השתלט עליה ה'חמאס' .בכך
הסתיים עידן הבחירה החופשית וגם חופש הביטוי בחברה זו.
דוגמאות אלו ממחישות כי התנאי לצמיחת דמוקרטיה הוא
בהסכמה לאומית על שמירת ערכי היסוד של הדמוקרטיה;
דבקות בסולם ערכים אחר אינו מאפשר קיום דמוקרטיה.
מגבלה נוספת של הדמוקרטיה קשורה לחובת הציות לחוקי
המדינה .כידוע ,לאחר הבחירות שהעלו את הנאצים לשלטון
בגרמניה אישר הפרלמנט חוקים הנוגדים את ערכי היסוד של
הדמוקרטיה ,ובהסתמך על חוקים אלו נרצחו מיליוני בני אדם.
הבעייתיות של חובת ציות לחוקי המדינה התגלתה במלא
חומרתה ,והדגישה את הצורך בקביעת גבול ברור גם לחובת
הציות.

חירות האדם בעם ישראל
יתרונה של דרך החיים התורנית בקיום תנאי היסוד לדמוקרטיה
בולט מאוד .חופש הביטוי מושרש בעם ישראל כבר מיציאת
העם ממצרים והתורה מלמדת על התבטאויות קשות מאוד
של בני ישראל אפילו כנגד משה רבנו .חירות המחשבה
וחופש הביטוי מאפיינים את עם ישראל מאז ועד היום .נראה
כי בגיבוש הסכמה לאומית על חשיבות ערך חיי האדם בגלל
היותו נברא "בצלם אלוקים" (ולא "בצלם") יחד עם מצוות

כשהאמונה והדמוקרטיה נפגשו

רבות אשר נועדו למנוע רצח ומשמשות כסייג לאיסור "לא
תרצח" – הצליחה התורה להשריש בחברה היהודית (דווקא!)
את התנאים הנחוצים לצמיחת דמוקרטיה .מבחינה זו הקדימה
התורה את חוקי כל העמים.
ואכן ,בדיקה מראה כי למרות שניצני דמוקרטיה התפתחו כבר
בעיר אתונה לפני יותר מאלפיים שנה ,מדינות דמוקרטיות
התפתחו מאוחר ורק בעמים אשר אימצו את בסיס סולם
הערכים התורני (עשרת הדברות) כערכי היסוד של חוקיהם.
מנגד ,באותן חברות שסירבו לקבל את דירוג הערכים
האנושיים על פי סולם הערכים התורני ,אין דמוקרטיה גם כיום
והתקדמותן הכלכלית והמדעית נפגעת.

חובת הציות בישראל ובדמוקרטיה
המערבית
הטענה המרכזית בנושא השלטון כנגד את אורח החיים התורני
היא כי לכאורה דרך חיים זו אינה מתאימה למדינה דמוקרטית,
מכיוון שהיא איננה מעניקה להצבעת הרוב את הקביעה
המוחלטת בכל המצבים ,ואינה מקבלת את חובת הציות לחוקי
המדינה בכל המקרים (יש לשים לב כי טענה כזו אינה מושמעת
כלפי הנוצרים שבדמוקרטיות המערביות).
אך לימוד נושא הכרעת הרוב וחובת הציות בעם ישראל מראה
על הבנה שונה ,פשטנית פחות .מתברר כי אמנם התורה אינה
מקבלת תמיד החלטות רוב ,אך התנגדותה קיימת רק בהחלטות
אשר מנוגדות לערכי היסוד של סולם הערכים התורני .בכל
שאר תחומי ההחלטות הפוליטיות ,הכלכליות והחברתיות,
התורה מתבססת על החלטות הרוב .נשמע מורכב ,אך יתכן
ודווקא בדרך מיוחדת זו נמצאות התשובות לחולשות המשטר
הדמוקרטי.

אבחנה זו מבארת מדוע על פי מסורת רבותינו קבלת התורה
נעשתה בכפייה ,כפי שמלמד המדרש (תנחומא נ"ח ,ג')" :ולא
קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקב"ה את ההר
כגיגית שנאמר 'ויתיצבו בתחתית ההר' (שמות י"ט ,י"ז) .ואמר
רב דימי בר חמא א"ל הקב"ה לישראל אם מקבלים אתם את
התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם" .הכפייה הייתה
נחוצה באופן חד פעמי בהיסטוריה האנושית ,כדי למנוע את
הסיכון שעל פי החלטת רוב העם יסרבו ישראל לקבל עליהם
את התורה .על פי הבנת חכמי ישראל אסור היה להגיע
למציאות בה לא יימצא אפילו עם אחד שיסכים לקבל עליו את
עול התורה ומצוותיה מכיוון שדחיית סולם הערכים התורני על
ידי כל האנושות כמוה כחורבן העולם (שבת פ"ח ע"א)" :דאמר
ריש לקיש מאי דכתיב 'ויהי ערב ויהי בקר יום הששי' (בראשית
א') ה"א יתירה למה לי ,מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם
מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם
מתקיימין ,ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו".
והנה על אף שקבלת סולם הערכים התורני מחייבת ציות,
"תרגום" התורה לחיי המעשה ופסיקת "הלכה" עבר בהדרגה
לידי החלטות הרוב.
שלב ראשון החל מיד לאחר קבלת התורה עם בואו של יתרו
חותן משה לביקור במחנה ישראל (שמות י"ח) ,כאשר על פי
עצתו מינה משה רבנו שופטים שיישאו איתו בעול .בחלוקת
התפקידים החדשה עסק משה ב"אזהרת החוקים והתורות"
וגם ב"הודעת הדרך אשר ילכו בה" ,אך השופטים פסקו בענייני
המעשה ורק את "הדבר הקשה" הביאו להכרעת משה.
שינוי נוסף נעשה ערב מותו של משה ,כאשר על פי הוראת
הקב"ה אסף שבעים איש מזקני העם ושוטריו ועליהם האציל
הקב"ה מרוחו (במדבר י"א) .מאז ,גם ההנהגה הרוחנית כבר

הצבעה בקלפי ,עין הנצי"ב .צילום :הינדא גלסנר
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שאלה תשובה

לא התמקדה באדם יחידי .בדברי משה לעם ישראל קודם
מותו ,בולט השינוי גם בהנהגת עולם המשפט ,עולם ההלכה
(דברים י"ז) ,ולפיו כאשר יתעוררו מחלוקות הלכתיות בארץ
כנען אשר יביאו לידי "דברי ריבות" ,יש לקבל את פסק ההלכה
ממקור אחד ,מהסנהדרין היושבת "במקום אשר יבחר".
הכרעת רוב חכמי הסנהדרין תחייב מעתה את כולם ,גם את מי
שגדול בהלכה וגם את אלו שגדולים במניין .הלכה אחת בגליל
וביהודה.

לימוד נושא הכרעת הרוב וחובת הציות
בעם ישראל מראה על הבנה שונה ,פשטנית
פחות .מתברר כי אמנם התורה אינה מקבלת
תמיד החלטות רוב ,אך התנגדותה קיימת רק
בהחלטות אשר מנוגדות לערכי היסוד של
סולם הערכים התורני
שינוי מהותי נוסף נעשה עם ביטול הסנהדרין לאחר המרד
ברומאים ויציאת עם ישראל לגלות .פסיקת ההלכה בקהילות
נעשתה בהתייעצות בכתב עם גדולי הדור .בתחילה הופנו
השאלות לגאוני בבל ולאחריהם לגדולי התורה שבכל פזורות
ישראל .עם התארכות הגלות ,קבלה 'חובת הציות' לגדולי
ההלכה צורה שונה מכיוון שלא תמיד ברור היה אל מי להפנות
את השאלות ולמי לציית .התלבטות זו בהתייעצות ההלכתית
קיימת גם כיום במדינת ישראל ,ולכן לא מוצדק לדבר על
פגיעה בדמוקרטיה מצד האזרחים שומרי המצוות בגלל חובתם
לציית .לכל אדם פוסק משלו ,לכל קהילה יש את "הגדול
בתורה" שלה ,וקבלת הציות ההלכתי מתקבלת בהחלטה
אישית וללא כפיה.

חובת הציות בנושא ארץ ישראל
בנושא יישוב ארץ ישראל ,חובת הציות מצומצמת עוד יותר
מאשר בנושא ההלכתי.
מחד ,התורה מלמדת כי שייכותה של ארץ ישראל לעם ישראל,
היא נושא שאינו נתון להכרעת הרוב ,ובפרשת המרגלים
(במדבר י"ג-י"ד ,דברים א') מובהר כי הכניסה לארץ כנען אינה
עומדת לדיון .לאחר שנעתר הקב"ה לבקשת בני ישראל לשלוח
מרגלים לתור את ארץ כנען ,טעו העם לחשוב כי לא רק פרטי
הכניסה המחודשת לארץ כנען הם בתחום החלטתם ,אלא אף
עצם הכניסה לארץ מותנית בהחלטת רוב העם .לאחר ששמעו
מרוב נשיאי השבטים שבמשלחת כי חזרתם לארץ כנען איננה
ריאלית ,החליט רוב העם שלא לעלות לארץ .העונש הקשה
שגזר הקב"ה הבהיר מה נתון להחלטת רוב ומה לא .מכיוון
שזכות כל אדם להחליט על דרכו ואתם אינכם רוצים לעלות -
לכן לא תעלו ,אתם גזרתם את גורלכם ,לכן "במדבר הזה יפלו
פגריכם" .אך הקשר של עם ישראל עם ארצו אינו בידכם ,וגם
אין בכח החלטתכם להעניש את בניכם ולמנוע את עלייתם .לכן

בניכם שיגדלו במדבר ולא יטעמו טעם עול בית עבדים ,יזכו
להיכנס לארץ אותה הבטיח הקב"ה לאבות האומה.
מאידך ,התורה מבהירה כי גם בנושא ארץ כנען ההתחייבות
היא רק לעצם המצווה ולא אל פרטי יישומה ,ומלמדת כי
ההתנחלות תעשה בדרך מתונה של "מעט מעט אגרשנו מפניך
עד אשר תפרה ונחלת את הארץ" (שמות כ"ג ,ל) .יהושע אימץ
דרך זו וכאשר באו אפרים בני שבטו להתלונן על מרכבות
הברזל ושלטון הפלשתים בעמקים ,הוא אינו מתנדב להלחם
שוב ומייעץ להם לגור בינתיים על ההר .ההתיישבות בארץ
תלויה במציאות הצבאית ,הכלכלית והמדינית ובחוזק הנפשי
של היושבים עליה.
גישה מעשית ומתונה זו ניתן למצוא כיום ברוב הציבור אשר
משלב מחויבות לתורה ולארץ ישראל .מתינות זו אפיינה את
התלבטויות מנהיגי ה'מזרחי' בימים שקדמו להכרזת המדינה
וכן את דרך קבלת ההכרעות המתונות של המפד"ל ערב
מלחמת ששת הימים והיא בולטת מאוד כיום בפסקי ההלכה
של רבני 'צהר' .התמיכה בשלטון הדמוקרטי נשארה יציבה
בציבור דתי זה גם בעת פינוי חבל ימית והודגשה בזמן הגירוש
והריסת יישובי גוש קטיף .לתלונות על חוסר דמוקרטיה ברוב
הציבור הדתי ,אין בסיס עובדתי.

דברי סיכום
החששות מפגיעה בדמוקרטיה מצד מיעוט דתי ,בגלל טענת
חובת הציות לרבנים ,נכונות כמו החשש מפגיעה בדמוקרטיה
מצד מיעוט קיצוני בשמאל אשר תומך בקבוצות שמטרתן הרס
המדינה היהודית היחידה בתבל .שתי קבוצות קיצוניות אלו
יכולות להתקיים רק במשטר דמוקרטי ,ולכן לא נצליח למצוא
כמותן אצל העמים שסביבנו .דווקא הן מעידות על חוזקה של
הדמוקרטיה במדינה היהודית.
על פי ניתוח העובדות ,נראה כי דווקא סולם הערכים התורני
בו ערך האדם שנברא "בצלם אלוקים" הוא הראשון אחרי ערך
ייחוד האלוקים עצמו ,ואשר מוגן על ידי האיסור המוחלט של
"לא תרצח" ומגובה במצוות רבות שנועדו להגן כנגד רצח –
יתכן ודווקא הוא שעמד מאחרי צמיחת הדמוקרטיה המודרנית.
ובנושא פגיעותו וחולשתו של המשטר הדמוקרטי; יתכן
והגישה הדתית אשר מציבה את קבלת עיקרי סולם הערכים
התורני מעל להחלטות הרוב ,היא דווקא תשובה ראויה
לחולשות שהתגלו בשיטת הממשל הדמוקרטי .יתכן וגישה זו
מאבחנת כבר בשלב מוקדם את אויבי סולם הערכים הדמוקרטי
ודווקא היא יכולה לתת מענה לחולשת התגוננות הדמוקרטיה
מפני השתלטות "חוקית" מבפנים על ידי אזרחים התומכים
בערכים המנוגדים לדמוקרטיה.
נמצא כי האתראות על פגיעה בשלטון הדמוקרטי מצד
הציבור שומר המצוות ,ראוי להן שתהיינה יותר מתונות ,יותר
מבוססות ובעיקר יותר מאוזנות.

קבוצת יבנה
10
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דין וחשבון

דין וחשבון
האמנם ההכרזה על מדינתנו כ"יהודית ודמוקרטית" היא הכרזה כנה?
יוסקה אחיטוב
'דרשני' של מכון הרטמן פרסם ישי רוזן-צבי
ֵ
בכתב העת
מאמר בו הוא מצביע על החיבור שנעשה בין קביעות בשם
ההלכה המפלות את אזרחי ישראל הערבים בתחומים שונים
(ששיאן בא לידי ביטוי באיסור "ההלכתי" של הרב שמואל
אליהו להשכיר דירות לסטודנטים ערבים בצפת) ,ובין עמדות
לאומיות שבשם הבעיה הדמוגראפית מצדיקות אפליות כנגד
אזרחי מדינת ישראל הערבים .מציאות זו נוגדת את ההכרזה
של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ואני רואה
במאמרו זה קריאה מאתגרת לדין וחשבון פנימי וכנה .לפיכך
מצאתי לנכון להביא בפני קוראי 'עמודים' תקציר שערכתי
למאמר:

בין מכתב הרבנים לחוק השבות
מאת :ישי רוזן-צבי
האפליה על בסיס לאומי בישראל מזוהה לעתים קרובות עם
הדת בכלל ועם הציבור הדתי בפרט .המציאות אחרת .האפליה,
ההתנשאות והפחד מפני האחר רווחים בכלל הציבור היהודי
בישראל ,שמחלק באופן כמעט מובן מאליו בין יהודים למי
שאינם יהודים בכל תחומי החיים .חלוקות אלו אף מעוגנות
בפרקטיקות ,רשמיות יותר או פחות ,של רשויות המדינה
עצמן.
כיצד על כן עלינו להבין את האיסור למכור או להשכיר דירות
לנכרים עליו חתמו בחורף האחרון חמישים רבנים – האם זו
פרשה הלכתית? דתית? אתנית? לאומית? מחד ,הרב שמואל
אליהו ,יוזם המכתב ,שב וטוען שהוא ממשיך את העמדה
הרשמית של ממשלות ישראל שעסקו ב'יהוד הגליל' .מאידך,
הקבוצה החתומה עליו מורכבת בסופו של יום מרבנים בלבד,
ודומה שקשה למצוא אליטה אחרת בחברה הישראלית המזדהה
באופן כה גורף עם עמדות גזעניות מובהקות.
הזדהותו של רוב הציבור הדתי עם הימין הפוליטי ,והזלזול
הרווח בקרבו כלפי ערכי זכויות אדם אוניברסליים ,הם סוד
גלוי בציבוריות הישראלית .כך למשל סקר של מכון 'גשר'
בשיתוף עם  ynetשפורסם אך כמה חודשים לפני מכתב
הרבנים הצביע על מתאם מבהק בין רמת הקפדה הלכתית לבין
תמיכה בשלילת זכויות מלא-יהודים .באותו סקר לא דובר
כלל בפלסטינים ,אלא בגירושם של ילדי עובדים זרים (כלומר,

ילדים שנולדו כאן ,לשונם ותרבותם עברית מובהקת ,ואין להם
שפה מלבד העברית ,תרבות מלבד הישראלית ,ובדרך כלל אף
אזרחות מלבד זו הישראלית ,אך איתרע מזלם להיוולד למהגרי
עבודה ולא למהגרים מכח חוק השבות) ,ואף על פי כן נמצא
מתאם מובהק בין ההגדרה העצמית של המשיבים – חילוני,
מסורתי ,דתי ,חרדי – לבין תמיכתם בגירוש.
ממילא נשאלת השאלה :מה לקיום מצוות ולגירוש ילדים? הרי
המדינה היהודית היא יצירה ציונית ולא דתית .יתרה מזאת,
זיקה דתית עשויה להתבטא דווקא ביתר רגישות אנושית ,כפי
שקורה בארה"ב ,שם רווחת תרבות יהודית של צדקה דווקא
לרחוקים מתוך העקרון של תיקון עולם ,שבארצות הים הוא
מפורסם אך בארץ נותר אלמוני למדיי.
אכן ,יש להודות כי ההתנשאות והאפליה כלפי הגוי נטועות
עמוק בתודעה היהודית הדתית וההיסטורית ובחינוך הדתי
בארץ .תודעת "אתה בחרתנו מכל העמים" היא אחד מבסיסי
הזהות הדתית והשלכותיה מרחיקות לכת .אין בכך כל חדש.

מה לקיום מצוות ולגירוש ילדים? זיקה דתית
עשויה להתבטא דווקא ביתר רגישות אנושית,
כפי שקורה בארה"ב ,שם רווחת תרבות יהודית
של צדקה דווקא לרחוקים מתוך העקרון של
תיקון עולם
היהדות הבתר-מקראית יצרה חיבור שאינו ניתן לניתוק בין
הדת ללאום" :עמך עמי ואלוהיך אלוהי" .ספרות חז"ל עיצבה
אתוס שבמוקדו לא היחיד ולא האנושות אלא עם ישראל.
במרכז האתוס הזה ,כפי שהוא מתגלה בהלכה ,באגדה ובתפילה
– ניצבת הדיכוטומיה שבין היהודי והגוי.
אמנם ,הממד המכריע באתוס ההבדלה אינו היחס המפלה
כלפי הגוי ,אלא עצם הקטגוריזציה 'גוי' ,שבה כל מי שאינו
יהודי מקבל שם אחד ,כולל ,וממילא נוצר מבנה לעומתי :יהודי
מול גוי .יש לזכור שאין בכך שום דבר 'טבעי' או מובן מאליו.
לצרפתי ,לבריטי או לאמריקאי אין שם אחד ,כולל ,לכל מי
שאינו בן הלאום שלהם.
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שאלה תשובה

מגמה הפוכה להתבדלות היהודית ההיסטורית מסתמנת כעת
בחלקים שונים של יהדות ארה"ב ,שם מתחוללים שינויים
בעצם הגדרת היהדות ,המולידים בין השאר נכונות לקבלת מי
שאינם יהודים לקהילות יהודיות.
הבחנת היסוד בין יהודי לגוי נפוצה לא רק בהגות ובליטורגיה
היהודית אלא גם בהלכה ובאורח החיים ,שהם הם האחראים
יותר מכל לכינון ותחזוק האתוס הדתי .הדברים ידועים :החל
בהלכות הרחקה מגויים באמצעות איסורים כגון שתיית
"יינם" ,או אכילת "פת של נכרי" וכלה בהגבלת כל ההלכות
שבין אדם לחברו ל"אחיך" בלבד .הדברים נוקבים ויורדים עד
דיני נפשות ממש .אין בהלכה הקלאסית ,הן בספרות חז"ל והן
בספרות הראשונים בימי הביניים ,ולו עמדה אחת הגורסת כי
מותר – שלא לומר חובה – לחלל שבת על מנת להציל חייו
של גוי .גם בפסיקה החדשה ,אשר גילתה יותר גמישות בנושא
זה ,הנימוקים הם תועלתניים בלבד – "משום איבה" או "דרכי
שלום" – אך אין למצוא ולו פוסק אורתודוכסי אחד המתיר
לדחות שבת משום ערך חייו של האדם באשר הוא אדם .מבט
על סוגיה זו אפשר לקבל מהפולמוס בין אבי רונצקי ,הרב
הראשי לשעבר של צה"ל ,ובין יוסף אחיטוב ,שפורסם בכתב
העת 'מימד' ובספרו של רונצקי .אחיטוב תוקף את רונצקי על
פסק שנתן שיש להעדיף הימנעות מהצלת גוי בשבת אם הדבר
לא יגרור "איבה" כלפי ישראל ,ואילו רונצקי משיב שאין בין
הפוסקים "ולו אחד שמביא נימוק שמתיר לדחות שבת בגלל
ערך חייו של אינו יהודי".

המדינה הפכה את הממסד הדתי לבעל
הסמכות דווקא באותם נושאים בהם הוא
משרת את האינטרסים המדינתיים .הדבר
מתבטא בייחוד בנושאי הנישואין והגיור ,שעל
ידיהם הפכה המדינה את הדת לשומרת הסף
של גבולות הלאום
ראוי לציין שישנן וישנן גישות הלכתיות אחרות ביחס להשכרת
דירות לגויים בארץ ישראל ,כפי שהיטיב להראות הרב אהרן
ליכטנשטיין בתגובתו למכתב הרבנים .אני מבקש לבחון כאן
את ההלכה שעליה התבססו הרבנים בפסקם לא כחוק מחייב,
אלא כמערכת תרבותית שיש לה תפקיד מרכזי בכינון האתוס
של הקהילות היהודיות מקדמת דנא .בבסיסה של מערכת
זו עומדת איתן ההבחנה הבינארית בין יהודים ובין גויים.
הבחנה זו ,שאין תחום מתחומי החיים שאין היא באה בו לידי
ביטוי ,אינה יכולה שלא להשפיע על מי שמחונכים על ברכיה,
בעבר ובהווה .הרצון הכן לראות אפשרויות אחרות ,הומניות
ואוניברסליות ,הגלומות בשפה ובשיח ההלכתיים ,אינו
יכול להתעלם מהשלכותיה החברתיות של ההלכה כתופעה
היסטורית ריאלית.
על כן ,אף על פי שאי אפשר שלא לחוש הזדהות עם המנשרים
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שיצאו מכיוון מחנכים שונים בציבור הדתי על כך ש"לא זו
דרכה של היהדות" ,התמודדות אמיצה עם התופעה אינה יכולה
להסתפק בכך .העובדה שההלכה גמישה ורחבה יותר מכפי
שהיא נתפסת על ידי הממסד הרבני ,אינה פוטרת אותנו מדין
וחשבון אמיץ על האתוס ההלכתי ביחס לגויים ,על יציבותו
הבסיסית לאורך הדורות ועל השלכותיו העמוקות על עיצוב
תודעתן של קהילות דתיות עד היום הזה.
בהקשר זה אין די בשימוש באמצעים שמספקת ההלכה
לעקיפת הלכות הגויים ,כדוגמת "משום איבה" או "מפני דרכי
שלום" .הפגם בדרכים עוקפות כמו אלו אינו רק בנזק החינוכי
הנגרם מכך שהן פועלות בדרכים עקלקלות ואינן מבטאות בקול
רם וצלול את המסר ההומאני הנדרש .הנזק הוא קודם כל בכך
שהן לעולם לא יביאו אותנו אל השוויון המיוחל .לכל היותר
נגיע לעולם שבו הגוי נסבל בתוכנו ,אך אל אחווה אנושית
ושוויון אזרחי לא נגיע באמצעות השפה ההלכתית הרווחת.
אמנם ,כאן יש לעצור ולסייג את הדברים .שכן מן האמור לעיל
ניתן להתרשם שבעיית היחס ללא יהודים במדינת ישראל
נעוצה מבחינה עיונית במקורות היהדות ודווקא בהן ,ועל כן
מוגבלת לציבור שומרי המצוות .אלא שהמציאות כאמור שונה
לחלוטין.
קל ונוח להאשים את אנשי הדת החשוכים ,ולהיתפס לאשליה
לפיה היהודים הנאורים מצויים מחוץ לתחומי העוינות
הישראלית כלפי הנכרי .אלא שאבחנה זו היא למרבה הצער
מופרכת .בצדק טען יוזם מכתב הרבנים הקורא שלא להשכיר
דירות לנכרים כי עמדתו מייצגת את דעת רוב הציבור בארץ.
הסקר עליו הוא הסתמך" ,מדד הדמוקרטיה הישראלית "2010
שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה ונמצא נגיש ברשת ,אכן
הצביע על גזענות חשופה וגלויה אשר בשום פנים ואופן אינה
מוגבלת לתחומיו של הציבור הדתי .כך למשל רוב היהודים
בישראל תומכים בהגבלת זכות ההצבעה רק למצהירים על
נאמנות למדינה יהודית ,וכן סבורים שצריך להקצות ליהודים
משאבים רבים יותר מלערבים .כשליש מן היהודים אף תומכים
בהכנסתם של פלסטינים אזרחי ישראל למחנות הסגר בשעת
מלחמה.
לא רק במשאלי דעת קהל נתלה הרב אלא גם בחוק ובמדיניות
ממשלתית' .פסק הלכה זה תואם את החוק' ,קבע הרב אליהו,
והזכיר כי גם קק"ל ומנהל מקרקעי ישראל מוכרים ליהודים
בלבד ,וכי הממשלה יזמה תכנית ליהוד הגליל.
בהקשר זה ראוי לחזור שוב לפרשת גירוש ילדי העובדים
הזרים שהוזכרה בקצרה קודם לכן .גם כאן אי אפשר לפטור
עצמנו בהאשמת הציבור הדתי ושליחיו הפוליטיים .ההחלטה
על גירוש הילדים התקבלה על ידי ממשלה חילונית בניצוחו
של ראש ממשלה חילוני ובהנמקה חילונית ,דהיינו המאבק
הדמוגראפי לשמירת הרוב היהודי במדינת ישראל .זהו גם
הנימוק שבשמו רוב הנשאלים ,כולל החילוניים ,סברו שאכן יש
לגרש את הילדים.

הפגנת ילדי עובדים זרים .צילום ,Roi Boshi :ויקיפדיה

ממילא ,ההנחה הרווחת כאילו הדת והציונות החילונית נמצאות
כאן משני עברי המתרס מופרכת .אדרבא ,המדינה הפכה את
הממסד הדתי לבעל הסמכות דווקא באותם נושאים בהם הוא
משרת את האינטרסים המדינתיים .הדבר מתבטא בייחוד
בנושאי הנישואין והגיור ,שעל ידיהם הפכה המדינה את
הדת לשומרת הסף של גבולות הלאום .אבל גבולות הלאום
עצמם ,כמו גם הפריווילגיות הנגזרות מהן ,נקבעים על ידי
המדינה היהודית ,וזו מצדה מודרכת לא על ידי הדת אלא על
ידי האינטרס הלאומי .לא הדתיים טבעו את המונח "בעיה
דמוגראפית" ,לא הם חוקקו את חוק השבות ,לא הם ייסדו
את קק"ל ,לא הם הגו את מדיניות יהוד הנגב והגליל ולא הם
שהעלו על שולחן הכנסת הנוכחית שורה של הצעות חוק
שניחוח עז של גזענות עולה מהם ,מההצעות לחוקי נאמנות
ומניעת נישואין של אזרחים פלסטינים עם בני זוג מהשטחים,
ועד חוק ועדות קבלה ביישובים קהילתיים.
יש על כן להבחין בבהירות בין רגישות ותקינות פוליטית לבין
מדיניות .אותם חילוניים המזדעזעים מגירוש הילדים ,חיים
בשלום ושלוה (ובדרך כלל בהזדהות גמורה) עם מדיניות
המדירה באופן שיטתי אזרחים לא יהודים ,ובשם אותו הגיון
עצמו :הדמוגראפיה .בשם עקרון זה מפלה המדינה את אזרחיה
הערבים בכל שטחי החיים ,מחלוקת קרקעות ותקציבים ,דרך
הזכות להינשא ועד שלילת זכויות קולקטיביות .בשם הגיון זה
למדינה אין כלל חוקי אזרוח ,אלא חוקי שבות אתניים בלבד.
והרי זהו עצם העניין :גירוש ילדי מהגרי העבודה אינו אלא
סניף של מדיניות ההגירה הישראלית בכללה ,שכל עניינה הוא
המאבק הדמוגראפי .על כן קל ופשוט מדיי לראות את העץ
הבודד ולעצום עיניים למול היער האתנוצנטרי שבתוכו אנו
מתנהלים כמובן מאליו.
תופעה זו של טשטוש מובנה ניכרה היטב גם בשלל התגובות
הליברליות למכתב הרבנים .הרבה רצון טוב ומניעים הומאניים
נמצאו שם ,לצד שיקולים תועלתניים יותר כגון סיכון יהודי
התפוצות וחשש מן השם הרע שההדרה לה הטיפו הרבנים
תוציא לציבור הדתי ולתורת ישראל .אלא שגם מאותו שיח
ליברלי נעדרה שפה אזרחית שוויונית .במקומה הרבו הליברלים
לצטט פסוקי תנ"ך כגון "ואהבת את הגר" ,כאילו יחס אוהד מן

אותם חילוניים המזדעזעים מגירוש הילדים,
חיים בשלום ושלוה (ובדרך כלל בהזדהות
גמורה) עם מדיניות המדירה באופן שיטתי
אזרחים לא יהודים ,ובשם אותו הגיון עצמו:
הדמוגראפיה
הסוג עליו ציוותה התורה כלפי הגר המקראי (שהוא זר שחי
בארץ כנען ,להבדיל מן הגר החז"לי ,שהוא מי שהצטרף לעם
היהודי) יכול להוות תחליף לשוויון אזרחי של ממש .שפה
אזרחית היא תנאי מוקדם להתמודדות תכליתית עם הסתירות
שבין מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית ,עם יחסי רוב ומיעוט
במדינה ,ועם זכויותיהן של קהילות של מי שאינם "גרים"
ואינם מהגרים ,ובכל זאת הארץ הזו היא גם מולדתם .אמפתיה
ורצון טוב ,אף אם הם נובעים מרגישות אנושית כנה ולא רק
"משום איבה" ,אינם מספיקים כדי להתמודד עם שאלות אלה;
רק שפה אזרחית עקבית מסוגלת לכך.
שיח ההדרה הלאומית בישראל מפגיש את השפה ההלכתית
עם השפה הלאומית ,ויוצר ביניהן סימביוזה .לצד האיסור
ההלכתי הגורף לתת לגויים חניה בקרקע ("לא תחֹנם")
שילבו הרבנים במכתבם טענות כנגד השכרת הבתים שנועדו
לסבר אוזניים חילוניות – מן המאבק הדמוגראפי והחשש
מ"השתלטות הערבים" ועד הורדת ערך הבתים ואף הטרדת
בנות ישראל הצנועות .טענות אלו אינן יונקות מן המסורת
ההלכתית (שהגוי בשלביה המכוננים לא היה כלל ערבי) אלא
מן האתוס הלאומי העכשווי .המעבר החלק בין שתי השפות
לא היה מתאפשר אילולי נוכחותה של שפת ההדרה בכל חלקי
החברה היהודית .כך קורה שהשפה הלאומית נזקקת לשפה
הדתית כביסוס ,ואילו השפה הדתית רוכבת על גלי הלאומיות
החילונית.
חסרה לנו שפה אזרחית וסדר יום אזרחי .העדרן מותיר אותנו
לכודים במיטת הסדום שבין השפות הדתית והלאומית,
הקובעות ,ביחד ולחוד ,את עתידנו.

עין צורים
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שאלה תשובה

ישיבת ההסדר של הקיבוץ הדתי
מדוע ישיבות ההסדר הצליחו במקום בו כשלו ישיבות הקיבוץ הדתי ,ובמה
יתרונה של חליבת בוקר על סדר בוקר?
אריאל שנקולבסקי
לא ,לא מדובר בטעות סופר .זו אכן כותרת המאמר.
כל המעיין בגליונות 'עמודים' ,יכול לזהות בנקל עיסוק בשני
נושאים עיקריים:
1 .1סוגיות בחינוך ,הן בתנועה והן מחוצה לה.
2 .2מקומה של תנועת הקיבוץ הדתי בחברה הישראלית בכלל
ובציונות הדתית בפרט.
טבעם של דיונים אלה ,שהם יכולים להתקיים עד אין סוף .יחד
עם זאת ,רצוי להעביר אותם גם לפסים מעשיים.
יש יותר מדרך אחת לחולל שינוי בחברה .אחת מהן היא גיבושו
של מעגל מצומצם יחסית של אנשים ,אשר יוצרים סביבם
מעגלים הולכים ומתרחבים של קבוצות השפעה.
אחת המהפכות הגדולות שעברו על הציונות-הדתית הייתה
שחרורה מעול הרמי"ם והמחנכים "השחורים" בישיבות
התיכוניות .עד תחילת שנות השמונים ,רוב המחנכים בישיבות
התיכוניות ,כולל ישיבות בני עקיבא ,היו אנשים בעלי השקפת
עולם ואורח חיים חרדי .הסיבה לכך הייתה פשוטה מאוד  -לא
היו בנמצא מספיק מחנכים בני הציונות-הדתית שידעו ללמוד
וללמד דף גמרא.

מהפכה דוגמת זו שאירעה בישיבות התיכוניות בתחילת שנות
השמונים ,התחוללה אחר כך גם בהנהגת קהילות עם יצירת
קאדרים של רבני שכונות ,יישובים וערים .בשנים האחרונות
הגענו ברוך ה' לכך שבוגרי ישיבות הסדר נלחמים על מקומם
בבתי הדין הרבניים .אמנם נכון הדבר שהם נתקלים בקשיים

בפרק הזמן בו קמו עוד ועוד ישיבות הסדר,
בחרה תנועת הקיבוץ הדתי ללכת בדרך
אחרת והקימה את ישיבות הקיבוץ הדתי.
לאחר למעלה מחצי יובל של פעילות ניתן
היה לצפות להשפעה רבה יותר על הציונות-
הדתית והחברה הישראלית בכלל .מדוע
ישיבות ההסדר הצליחו במקום בו ישיבות
הקיבוץ הדתי כשלו?

לתופעה לא בריאה זו היו מספר השלכות .ברצוני למנות שתיים
מהן:

רבים ,אולם עד לפני מספר לא רב של שנים כלל לא היה
פוטנציאל לדיינות מקרב בני הציונות-הדתית.

1 .1ניכור גדול בין התלמידים למחנכים ,דווקא בתקופה בה
מתעצבת דמותו של התלמיד.

ברבות השנים ,ישיבות ההסדר הקימו מתוכן גם את הגרעינים
התורניים ,אשר אפשרו להם להגדיל ולהרחיב את יכולת
ההשפעה שלהם על סביבתם מבחינה תורנית ,חינוכית,
חברתית ואף כלכלית .קל מאוד לזהות את השינוי המתחולל
בעיר או בעיירת פיתוח זמן קצר לאחר התבססותו של גרעין
תורני במקום.

2 .2מאמץ גדול מצד הר"מים ,שנשא לא פעם פרי ,להשפיע
דווקא על התלמידים בעלי הכשרונות ללכת לישיבות
"שחורות".
השינוי הגדול ,אותו חוויתי כתלמיד באופן אישי ,החל עם
כניסת רמ"ים בוגרי ישיבת 'מרכז הרב' ובוגרי ישיבות ההסדר
השונות לישיבות התיכוניות .פתאום עמדה מול התלמיד דמות
חינוכית שהוא יכול להזדהות איתה ,המדברת את שפתו ואשר
סולם הערכים שלה דומה או אולי אף זהה לסולם הערכים
שהתלמיד מביא מהבית .כל מי ששהה באותן שנים בישיבות

14

תיכוניות יכול לספר על הפער העצום בין יחס התלמידים
לרמ"ים "שחורים" לעומת יחסם לרמ"ים "לבנים".

ע מ ו ד י ם | ת ש ר י ת ש ע " ב | )1 ( 7 5 1

כל מי שעיניו בראשו ,יכול לראות לא רק את השפעת ישיבות
ההסדר על החברה בישראל ,אלא גם את אופי ההשפעה
הייחודי של כל ישיבה וישיבה ,כל אחת על פי דרכה ,כאשר
לאישיותו ולדרכו של ראש הישיבה יש השפעה מכרעת.
בפרק הזמן בו קמו עוד ועוד ישיבות הסדר ,בחרה תנועת

ישיבת ההסדר של הקיבוץ הדתי

הקיבוץ הדתי ללכת בדרך אחרת והקימה את ישיבות הקיבוץ
הדתי ,שחרטו על דגלן את ערך השירות הצבאי המלא.
לא ערכתי סקר מדעי ,אולם לאחר למעלה מחצי יובל של
פעילות ישיבות הקיבוץ הדתי ,ניתן היה לצפות לכך שאחוז
ניכר מרבני הקיבוצים הדתיים יהיו בוגרי ישיבות הקיבוץ הדתי,
ולהשפעה רבה יותר של ישיבות הקיבוץ הדתי על הציונות-
הדתית והחברה הישראלית בכלל.
מדוע ישיבות ההסדר הצליחו במקום בו ישיבות הקיבוץ הדתי
כשלו?
מסתבר ,שהשנים הטובות ביותר להכשרתו ועיצובו של חייל,
הן גם השנים הטובות ביותר להתפתחותו של תלמיד ישיבה,
ואין מנוס מלהגיע לסוג של הסדר בין שני ערכים חשובים
המתנגשים על ציר הזמן.
במבחן הזמן ,ניתן לומר שההסדר הצליח .ישיבות ההסדר
הצליחו לשלב בין גידול תלמידים שהישיבה הפכה לביתם
הרוחני ואשר אחוז ניכר מהם בחר לפתח "קריירה" תורנית,
להכשרת חיילים המשרתים פרק זמן משמעותי ,בסדיר
ובמילואים .לעומתן ,ישיבות הקיבוץ הדתי לא הצליחו לגרום
לכך שמספר משמעותי מבין בוגריהן יבחר ב"קריירה" תורנית.
האם השונות נובעת מאופי המסלולים? או שמא מאופי
התלמידים? אין בכוונתי לנתח את הגורמים לשונות ,אולם
במבחן התוצאה ,תנועת הקיבוץ הדתי אשר בחרה שלא להגיע
להסדר כזה או אחר ,משלמת על כך מחיר כבד מאוד בהיעדר

2 .2כל מחזור מונה כ 30-תלמידים.
3 .3בסיום מסלול ההסדר מונה כל מחזור כ 25-תלמידים.
4 .4כ 8-תלמידים מתוך כל מחזור בוחרים להישאר בישיבה
למספר שנים נוספות ,ולפתח "קריירה" תורנית – הוראה
 /רבנות  /מחקר תורני  /דיינות.
5 .5לאחר  15שנה מיום הקמת הישיבה ,היא מעמידה מקרבה
כ 80-בוגרים שבחרו ב"קריירה" תורנית.
6 .6לאחר  20שנה מיום הקמת הישיבה:
•ניתן למנות  5מוסדות חינוך חדשים שהוקמו על ידי
בוגרי הישיבה ,ברוח הישיבה.
• 5גרעינים תורניים (או שמא מדובר בקיבוצים
עירוניים?) הוקמו על ידי בוגרי הישיבה בעיירות פיתוח
או בשכונות מצוקה.
• 50%מרבני הקיבוץ הדתי הם בוגרי ישיבת ההסדר של
הקיבוץ הדתי.
•בראש ועדת השמיטה שעל יד הרבנות הראשית עומד
ראש ישיבת הקיבוץ הדתי.
•שניים מבוגרי הישיבה מתמנים לדיינים.
•גם אם הדבר לא מוגדר באופן פורמאלי ,תפקיד מזכ"ל
בני עקיבא שמור לבוגרי ישיבת ההסדר של הקיבוץ
הדתי.

במבחן התוצאה ,תנועת הקיבוץ הדתי אשר בחרה שלא להגיע להסדר כזה או אחר ,משלמת על
כך מחיר כבד מאוד בהיעדר הנהגה רוחנית ותורנית מתוצרת בית והיא נאלצת לייבא רבנים
מישיבות הקרובות לתנועה בדרכן ובהשקפת עולמן
הנהגה רוחנית ותורנית מתוצרת בית ,בעלת יכולת השפעה
הן בבית והן מחוצה לו ,והיא נאלצת לייבא רבנים מישיבות
הקרובות לתנועה בדרכן ובהשקפת עולמן ,דוגמת ישיבת 'הר
עציון'.
כאן המקום לתהות ,מדוע ערך השירות הצבאי המלא אינו
תופס ולא תפס בעבר לגבי בני גרעיני הנח"ל? במה גדול כוחה
של חליבת בוקר לעומת סדר בוקר?
אם תנועת הקיבוץ הדתי רוצה באמת ובתמים לקדם את
ערכיה בבית ומחוצה לו ולא רק לדבר על רצונה בכך ,היא לא
יכולה לוותר על אחד הכלים המשפיעים ביותר שנוצרו בחברה
הציונית-דתית – ישיבת ההסדר.
אם נבחן את התפתחותן של ישיבות ההסדר ,ניתן ללא כל קושי
לתאר את התרחיש הבא:
1 .1מוקמת ישיבת הסדר של הקיבוץ הדתי במבנה הישיבה
הקיים בעין צורים.

כל מי שבוחן את התפתחותן של ישיבות הסדר ,יודע שמדובר
בתרחיש אפשרי בהחלט.
קשה להפריז בהשפעת התממשות תרחיש מעין זה על מעמד
תנועת הקיבוץ הדתי בציונות-הדתית ,ובחברה הישראלית
בכלל.
מכיוון שהתשתית הפיזית של הישיבה קיימת ,כל שנותר הוא
למצוא את הדמות התורנית אשר תגבש סביבה את מעגלי
ההשפעה ההולכים ומתרחבים .בכל הנוגע לתלמידים ,אני
סמוך ובטוח שיש מספיק נערים ,כולל בתנועת הקיבוץ הדתי,
שחשקה נפשם בתורה ,ואשר מזדהים עם ערכי התנועה.
לתנועה מספר רב של מפעלים תורניים ,חינוכיים וחברתיים.
בחלקם היא אף פורצת דרך .לצד מפעלים חשובים אלה ,יש
מקום לעוד מפעל – ישיבת ההסדר של הקיבוץ הדתי ,ויפה
שעה אחת קודם.

מגדל עוז
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תפילה

עשו תפילות מהסיפורים
נחמיה רפל
(מתוך דברים שנאמרו בטקס קבלת הפנים לגרעיני 'צבר')
רבי נחמן מברסלב היה מספר סיפורים ,ומבקש :עשו תפילות
מהסיפורים שלי.
ברשותכם ,גם אני רוצה לספר סיפורים ולעשות מהם אגדות,
אך לפני כן אברך את מאות העולים החדשים ,ובתוכם ארבע
יטי ּכ ֵֹהןֶּ ,ב ִקי
בוגרות שלנו ממדרשת עין הנצי"בֶ ,א ָמה ַרנְ ד וְ ְּב ִר ִ
וִ ינֶ ר ונאווה רוזן ,שלאחר שנת לימודים בארץ עשו השבוע
עלייה ,והן כאן לקראת גיוסן לצה"ל במסגרת תכנית 'צבר';
בהתרגשות עצומה אני מברך את ההורים ,הסבים והסבתות,
הזוכים להגשים חלום של שנים ,ולראות את ילדיהם ונכדיהם

בסוף הטקס ,כאשר כל המסיימים והמוסמכים
קיבלו כומתה ,כומתה חדשה ,לא הבין האב
מדוע לא הכינו מספיק כומתות חדשות ,והבת
שלו מקבלת כומתה משומשת שהמ"פ שלה
מורידה מהראש .כשהסבירו לגנרל שאת
כומתת המ"פ מקבלת החניכה המצטיינת -
זלגו מעיניו דמעות
עולים ו"עולים על מדים"; אשלח ברכה לקיבוצים :גבע ,דגניה
א' ,דן ,הזורע ,חניתה ,יפתח ,מגן ,שער הגולן ,למושב השיתופי
רגבה ,ואחרונים חביבים קיבוצי תנועתי סעד ולביא ,שפתחו
את לבם וביתם ,שביקשו ,השקיעו ,התכוננו וזכו לקלוט השנה
את גרעיני 'צבר'; אברך בקצרה את כל השותפים לעשייה
המדהימה בראשות תנועת 'הצופים' ,ואלך בדרכו של רבי נחמן
מברסלב ,ואספר שני סיפורים קצרים מגרעין 'צבר' שנמצא
עכשיו בקיבוץ בארות יצחק:
אורית הגיעה לארץ מגואטמלה במסגרת תוכנית 'תגלית' .מיד
עם שובה לגואטמלה אמרה להוריה :אני רו ָֹצה לעלות לארץ
ישראל .פשוטו כמשמעו :רו ָֹצה להגשים את החלום הציוני עליו
שמעתי כל-כך הרבה במשך השבועיים שבמהלכם "חרשתי"
את "ארץ חמדת אבות" ונפגשתי עם אנשיה המקסימים.
אורית חזרה לארץ ,למדה באולפן ,המשיכה ללמוד כסטודנטית
באוניברסיטה העברית ,ומהר מאוד הבינה שבכדי להיקלט
בארץ עליה לשרת בצבא ,והדרך המתאימה לכך היא עם
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קבוצת השווים לה בגרעין 'צבר' .לאחר הטירונות והמבדקים,
עברה אורית את הקורסים המתאימים לתפקיד מדריכת שריון,
ולטקס הסיום בלטרון הגיעו הוריה מגואטמלה .אביה ,גנרל,
לשעבר מפקד חיל התותחנים בצבא גואטמלה ,התייצב במגרש
המסדרים כשהוא לבוש במדיו ,עונד בגאווה את דרגותיו
הבכירות .בסוף הטקס ,כאשר כל המסיימים והמוסמכים קיבלו
כומתה ,כומתה חדשה ,לא הבין האב מדוע לא הכינו מספיק
כומתות חדשות ,והבת שלו מקבלת כומתה משומשת שהמ"פ
שלה מורידה מהראש .כשהסבירו לגנרל שאת כומתת המ"פ
מקבלת החניכה המצטיינת – זלגו מעיניו דמעות .לא עברו
ימים רבים ,והתבשרנו שהוריה של אורית ,הגנרל ורעייתו –
שמקור מחצבתם הוא חאלב שבסוריה – הולכים בעקבות בתם,
והם נמצאים בשלבי עלייה ארצה.
ועוד סיפור :זאב (מייקי) עלה ארצה מניו יורק .סבו היה המזכיר
האישי של זאב ז'בוטינסקי בארה"ב ,והוא – הנכד זאב שנמצא
עמנו – נקרא כמובן על שם המנהיג הדגול זאב ז'בוטינסקי.
הסבא ניהל את תנועת בית"ר בארה"ב ,יחד עם הפרופסורים
הידועים משה ארנס ובן-ציון נתניהו ,אך הם עלו ארצה והוא
קיבל את דין התנועה ,ונשאר בארה"ב כדי להמשיך ולנהל
אותה .לפני שהצליח להגשים את חלומו ולעלות ארצה ,הוא
– הסבא – נהרג בתאונת דרכים .זאב שלנו – מייקי ,החליט
להגשים את חלום סבו ,עלה ארצה ,התגייס לצבא במסגרת
גרעין 'צבר' ,והוא משרת כיום ביחידת ַה ַּד ּבוּ ִרים של חיל הים.
כאשר נשאל מייקי מדוע בחר לשרת דווקא בחיל הים ,השיב:
אני מגשים את החלום של סבא! הסבא שלי היה מיועד להיות
מפקד האוניה 'אלטלנה'.
רבי נחמן מברסלב היה אומר :עשו תפילות מהסיפורים שלי,
ואנחנו אומרים כאן ,מול הקהל ֶהעצום ,לאוזני ראשי 'הצופים'
– אלי ורותם ,לעיני הבחורים הנפלאים גרי ועידו העובדים
עמנו במסירות כל יום ויום ,ובפני כל משפחת 'הצופים':
המשיכו במעשיכם הנפלאים שמייצרים סיפורים ,שמגשימים
חלומות ,ואנחנו בקיבוצים מבטיחים שניתן להם בית ,ונסייע
		
לכם לעשות מהם אגדות.
עלו והצליחו ,ויהי ה' עמכם!

תפילה

מהרהורי בעל תפילה
גדליה גינזבורג
כמה נעים היה לפגוש את שותפיי לתפילה ,אלו המתפללים,
בערב החג ,שואלים ומתעניינים במה שיקרה בתפילה
העתידית .ניחא" ,מעורב בדעת עם הבריות" יש כאן" .קולו
נעים" – זו הרי מתנת שמים ,ומי יבין לעומק חרדתם של בעלי
התפילה בימי אלול ותשרי לבל יצטננו מחילופי מזג האוויר
ופעולת המזגנים ,ועד הרגע האחרון אינם בטוחים בתקינותם
של "כלי הנגינה" שלהם ,אלו מיתרי הקול הקטנים והנפלאים
מאוד.
ואף אם עשה הש"ץ תפקידו ,למד מחדש מילות התפילה
וניסה לצקת בתוך הישן משהו מחודש לפי צרכי אותה שנה,
עדיין מכרסם הספק בלבו ,אם יצליח לכוון דעתו לדעת רוב
המתפללים והמתפללות.
לעתים הייתי מדמה את עצמי לסוס המושך את העגלה במעלה
הר .דווקא לסוס ,בעל חיים ,שמאמציו ניכרים ומשתנים ,ולא
לטרקטור שפעולתו מכנית וקבועה ,קולו מונוטוני ,כחו אחיד
ויציב (כן ,אני זוכר את עבודתי עם הפורדסון ,אחיו הקטן
הפרגוסון ויתר בני מינם)...
שליח הציבור איננו זמר ,שחקן או סטנדאפיסט .עבודתו-
תפקידו איננו "הופעה" ובוודאי לא הופעת יחיד .זהו אתגר
קשה לסייע לכל אחד מהמתפללים להתפלל קצת יותר טוב.
זאת על ידי הטעמה מדויקת של המילים ,פיסוק נכון של
המשפטים (למשל "ונתנה :תוקף קדושת היום" ולא "ונתנה
תוקף") ,קצב משתנה דהיינו מהירות או מתינות באמירת
משפט או קטע מסוים ,וכאן נכנסת גם המוסיקה.
עם ישראל הוא עם זקן .ה'נוסח' עתיק ונקרא 'נוסח מסיני' .דא
עקא שלכל עדה הנוסח העתיק שלה ובכל נוסח גוונים וגוני
גוונים ,בכולם יש ריח טוב של יין ישן .בתוך התלם העמוק
הוותיק הזה יש מקום ,וצריך אפילו ,לחדש משהו .זו איננה רק

רעננות ,חידוש לשם חידוש ,זו אידיאולוגיה הגורסת שתפילת
היום איננה חזרה מדויקת ,רפליקה ,של תפילת האתמול.
בכל תפילה כמו בכל יום יש משהו חד פעמי ,חידוש מעשה
בראשית .בעל התפילה מחפש את האיזון המתאים בין חלק
הארי ,העיקרי ,נוסח אבותינו בחינת "אל תיטוש תורת אמך",
לחלק הקטן ,מעין תבלין ,של היום המיוחד הזה ,שלא היה ולא
יהיה כמוהו.
אשריי ואשרי חלקי .דומני שאני מצליח בסייעתא דשמיא
ליצור עניין בתפילה ,לרכז את רוב המתפללים מתוך ענייניהם
הפרטיים לעניין הכללי ,התפילה ,בשעה זו.
הש"ץ שומע זאת .הוא שומע את השקט ,הוא שומע את
השירה ,את ניגוני הביניים ,הוא מקבל כח מהקהל להמשיך עוד
ועוד במעלה התפילה.
ועוד דבר .כל אחד מבעלי התפילה הוא "זושא" .הוא הוא .הוא
לא משה קוסוביצקי וגם לא שמחה פרידמן ,עליהם השלום .בל
נטעה ,קודמינו הגדולים מתווים דרך ,אבל כל בעל תפילה הוא
קודם כל הוא עצמו.
זו ההזדמנות לציין לשבח את העושים במלאכה במקדש
המעט כל השנה ובמיוחד בחגי ירח האיתנים ,גבאים וטכנאים,
ואחרונים חביבים עמיתיי בעלי התפילה :קרם דה-לה קרם.

יהי רצון שתתקבלנה תפילותינו
ונעשה שליחותנו למען עמו ישראל ,באהבה.

טירת צבי
פורסם ב'בטירה'
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צדקה  -המחאה ואני
כשם שפרצופיהם שונים  -כך דעותיהם שונות (ברכות נח ע"ב)
חברים רבים ,מכל גוני הקשת ,נתבקשו להביע את דעתם האישית בנושא המחאה החברתית

הרב מאיר נהוראי
מחאה ציבורית היא חשובה ומבורכת ,קל וחומר כשהתוכן
המרכזי של המחאה הוא תביעה לצדק .שכבת הביניים נושאת
בנטל גדול ועל שכמה משא כבד של מיסים וימי מילואים מחד
ויוקר מחיה בלתי סביר של מצרכי אוכל ,חינוך ועוד מאידך.
בזכות המחאה הוקמה ועדה ,שתפקידה לבחון את הדברים
ולעשות סדר.
במהלך המחאה נשמעו דעות הקוראות לנו ,אנשי הציונות-
הדתית ,לצאת ולהיות שותפים .נפתח חלון הזדמנויות של
מציאת מכנה משותף עם ציבור כללי ורחב לצאת ולזעוק
יחדיו בלב תל אביב לצדק חברתי .על אף שיש צדק בקריאות
הללו ,הפעם נשארתי במקומי .לא פחד וצמרמורת אחזוני,
לא התפלפלתי וניסיתי למצוא תירוצים אלא נמנעתי מסיבות
מצפוניות; הקול המרכזי של המחאה הוא על הזכות לרכישת
בית במדינת ישראל ,במיוחד באזור המרכז .בו בזמן ,מעבר
לכביש לידו אני מתגורר יושבות משפחות מפוני גוש קטיף

הקול המרכזי של המחאה הוא על הזכות
לרכישת בית במדינת ישראל ,במיוחד באזור
המרכז .בו בזמן ,מעבר לכביש לידו אני
מתגורר יושבות משפחות מפוני גוש קטיף
שעד היום לא נמצא הפתרון עבורן .האם
נכון הדבר לקפוץ לעגלת המחאה הנוכחית
ולהשאיר אותן מאחור?
שעד היום לא נמצא הפתרון עבורן ,משפחות שבנו את ביתן
בגוש קטיף ואנחנו הוצאנו אותן משם והשארנו אותן ללא קורת

גג .האם נכון הדבר לקפוץ לעגלת המחאה הנוכחית ולהשאיר
אותן מאחור? לתחושתי ,ההתעלמות מבעייתן הופכת את
המחאה לעניין אינטרסנטי צר.
בתחילתה ,תפסה המחאה כיוון פוליטי מובהק המנסה לפגוע
בממשלה .בהמשך ,הולך ודועך הצבע הפוליטי (אם כי לא
לגמרי) ,אך התביעה לשינוי מהותי בעוגת התקציבים נעדרת
אמירה אודות קיצוץ בצריכה היומית .לטעמי ,לא תיתכן אמירה
של 'מגיע לי' בלבד ללא חשבון נפש פנימי ועמוק בתרבות
הצריכה.
אומרים חז"ל" :שלוחו של אדם כמותו" .חלק משמעותי
מהעם אינו יכול להגיע ולמחות בשל התמסרותו למשמרות
עבודה במפעלים בחקלאות או בתעשייה .אין להם זמן לשבת
באוהלים והם רצים מהבית למשמרת עבודתם ובקושי נושמים.
אנו מכירים אותם היטב ,הם עובדים אצלנו במפעלי התעשייה
והחקלאות .אסור שמחאה זו תהיה רק מחאה של שכבות
הביניים (שאגב ,איני יודע מי כלול בתוכן) וזעקתם של העניים
והדלים תישאר מאחורי הפרגוד .איני מרגיש במחאה זו זעקה
של הכלל אלא זעקה של אוכלוסיה (חשובה ,תורמת ונותנת)
המשמיעה את זעקתה שלה .הואיל וקולה שונה מקולי והואיל
ויש סימני שאלה משמעותיים אודות זיקתי האישית למחאה
העדפתי לשמוע את הקולות מרחוק.
אני מאמין שהמחאה הזו תוביל למחאות נוספות ,שם נוכל
להיות בין היוזמים ולא בין הנגררים .לשם כך מוטלת עלינו
חובה לבנות אג'נדה חברתית צודקת היונקת מתוך התורה
וערכיה .חשוב לציין שיש לכבד את ההולכים למחאה ,ובד בבד
יזהרו המשתתפים לבל יטיפו מוסר לחבריהם אנשי הציונות-
הדתית שנמנעים ולא מגיעים .רבים נושאים את דגל הצדק
החברתי ויוצאים מהעיר אל הכפרים הנידחים על מנת לעזור
ולסייע לאוכלוסיות חלשות .הם לא מארגנים מחאות אלא
עושים את עבודתם בצניעות ובשקט .עלינו להתכונן להפגנה
נוספת שתקום ,מן הסתם ,בעת שתדעך ההפגנה הנוכחית,
תכלול ציבור רחב ומגוון יותר ותדבר בשפה המטיבה עם צרכי
הכלל ולא רק עם צרכי אוכלוסייה מסוימת; אמירתה תהיה
צרופה וטהורה ללא ריח פוליטי ,אמירה שתובעת שינוי בסדרי
העדיפויות ובצידה נכונות לצריכה מוגבלת.

משואות יצחק

קראווילות בניצן ,צילום :עמוס בן גרשום ,לע"מ
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צדקה  -המחאה ואני

טובה אילן
תודה למערכת 'עמודים' על הדרבון להביע את דעתנו -
התנועה הקיבוצית כולה והקיבוץ הדתי בראש  -בסוגיית
המחאה לצדק חברתי .לדעתי ,כבר מזמן היינו צריכים להשמיע
את קולנו.
והרי מי כמונו ,שהמונח 'צדק חברתי' עומד בבסיס קיומו?
אנחנו ,שהתורה נר לרגלינו ,מצווים ל"צדק צדק תרדוף",
"ועשית הישר והטוב" ו"קדושים תהיו".
ככאלו ש'תורה ועבודה' נר לרגלינו ושביקשנו להגשים את
תפישותיהם של שח"ל – שמואל חיים לנדוי ,של האדמו"ר
החלוץ  -ר' ישעיה שפירא ,וכו' – היינו צריכים להיות בין

יהורם שי
ישנה ברכה לא מבוטלת בגל "הצדק החברתי" השוטף את
ישראל .אפשר בהחלט כי מדינת ישראל תצא חזקה יותר
ובריאה יותר מקיץ תשע"א ,אולם אי אפשר להתעלם מכמה
פרדוקסים וכמה כשלים ונקודות המצריכות תיקון גם בתיקון
עצמו...
1 .1לא מספיק לדרוש מאחרים (ומהממשלה) צדק חברתי.
צריך לדרוש מעצמך ראשית לכל; לדרוש מעצמך צניעות,
לדרוש מעצמך הסתפקות במועט ,לדרוש מעצמך עזרה
לזולת ,לדרוש מעצמך הליכה לפריפריות הגיאוגרפיות
והחברתיות על מנת להגשים את הצדק החברתי .לא רק
לדבר עליו.
2 .2חשוב להעלות את נושא תרבות הצריכה .אם אנשים
יתגברו על יצרם וילמדו להגיד לעצמם "לא" כשהמחיר
גבוה – המחיר ירד מעצמו .הורים יכולים לקנות לילד
עגלה מיד שנייה במקום להשקיע אלפי שקלים בעגלה
(לילד אחד או שניים בקושי – )...או אז אולי לא יאלצו
להפגין על מחסור.
3 .3אי אפשר לנהוג בילדותיות ולהימנע מלהציג דרך /
דרישות  /כיוון .נוצר רושם כי כל דבר שהממשלה אומרת
 /תגיד יגרום להתייחסות שלילית.
4 .4נוצרה אוירה של אלימות והתלהמות כלפי כל מי שמעז
להטיל דופי במחאה ומנהיגיה .זה מאוד לא בריא ומאוד
לא דמוקרטי.

הראשונים המצטרפים לקולות המחאה .הכרזנו על סוציאליזם
תורני והתנגדנו בעיקרון ל'קפיטליזם החזירי' ,שאינו מטה אוזן
לזעקתם של חסרי דיור וחסרי מזון וכיו"ב ,ואנו מתנגדים ליוקר
המחיה ,למתנכלים לחקלאות ולקיום הרפתות וכיו"ב .היכן
אנחנו?!
אנחנו מבינים שלא ניתן לפתור כיום באחת את כל הבעיות
והעיוותים ,במיוחד לאור הבעיות הכלכליות העולמיות ,אך
ניתן לשנות סדרי עדיפויות ולקדם מדינת רווחה.
לדעתי – "העם דורש צדק חברתי"  -ואנחנו אתו!

עין צורים

5 .5התנהגות התקשורת בסוגיה מבזה את מקצוע העיתונות.
כזה קמפיין למען משהו לא נראה כאן מעולם .העיתונות
הפכה מגורם מדווח לגורם דוחף ,מניע ומייצר חדשות
(שלא לדבר על התוקפנות כלפי כל מי שאינו מיישר קו
עם הזרם השוצף).
בסופו של דבר ,על כולנו לקוות כי נצא טובים יותר ,חזקים
יותר ו"צודקים" יותר מאירועי קיץ תשע"א ועל כל אחד
מאיתנו לנסות ולהביא "צדק חברתי" בעצמו.
תנועת תיקון אמיתית אינה פועלת מתוך "מגיע לי" אלא
מתוך דאגה לאחר .על כל אחד לבדוק עם עצמו היכן הוא יכול
לסייע ,היכן הוא יכול לחסוך לכלל ובאיזה מובן הוא מוכן לוותר

לא מספיק לדרוש מאחרים (ומהממשלה) צדק
חברתי .צריך לדרוש מעצמך ,ראשית לכל,
צניעות ,הסתפקות במועט ועזרה לזולת ,על
מנת להגשים את הצדק החברתי ,ולא רק לדבר
עליו
משל עצמו לטובת האחר .הכלל של "חיים ממה שיש" גם
הוא כלל חשוב מאוד בהקשר המחאה .כשהתרבות היא חיים
באוברדרפט בהקשר האישי והמשפחתי ,החיים באמת נראים
קשים יותר .כשמנסים לחיות ברמת חיים גבוהה יותר ממה
שמאפשרת ההכנסה נכנסים לסחרור מתיש ומסוכן .כשחיים
בחוסר אחריות כלכלית ברמה האישית נוטים לדרוש גישה
דומה גם מהממשלה .זה רע במובן האישי והחברתי אך מסוכן
פי כמה ברמת המדינה.

שדה אליהו
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צילום :יואב לרמןFlickr ,

גולן רייז
מאז המחאה ,אני מוצא עצמי קם כל בוקר מוטרד .אני מונה
 5סיבות למה המחאה שפקדה אותנו היא הדבר הטוב ביותר
שקרה לנו מאז "זכייתה של נינט" בכוכב נולד ,ואז חושש
שמא זהו "טרנד" ישראלי מצוי וחולף .ויותר מכך ,מטרידה
אותי העובדה שלמרות הספקות ,אני נשארתי בדיוק על אותו
כר חמים ונח בספה הלבנבנה בסלון ביתי .המצפון התחיל
לעבוד ביתר שאת ,לאור התרבות המפגינים והכניסה ההרואית
של ארגונים חברתיים ,זרמים דתיים וקבוצות מסחריות לגל
המחאה .כולם הרימו את דגל המחאה ,אבל אני ,איפה אני?!
הדור שלי ,כן כן ,הדור הסובל מדיכוי הערך הקולקטיבי
והאדרת ה"אני" ,הדור שייסד את המפגשים הוירטואליים,

בכולנו יש יצר ,לא קטן ,מגלומני ,שרוצה
להשאיר את חותמו בעולם אבל נאלץ להשלים
עם העובדות והממצאים :נולדנו מאוחר
מדיי .סבי ז"ל וסבתי שתיבדל לחיים ארוכים
וכל חבריהם החלוצים הם דור הנפילים
האחרון ,אלו שזכינו ,אני ובני דורי ,להיות
במחיצתם מתוך ידיעה כי הם הם האחרונים
שחיפש עצמו בהודו תחת מטר של סמים מעוררי אסקפיזם,
שאצבעותיו נטבעו בחותם המקלדת במקום בחתימה על
מניפסט אידאולוגי – הוא הוא ,כן הוא ,מוביל את המחאה הזו.
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האמת ,מרגש להיות שייך (גם אם פאסיבית ,)...לדור הזה .זה
בהחלט מציף בתוכך את משק כנפי ההיסטוריה .העניין הוא
שלמרות כל זאת אני סקפטי .אני תוהה אם צמיחת האדישות
המרגיזה הזו טמונה ב"טיפול שורש" תחת הרדמה של הגל
ה"פוסט מודרני" ששחק את עצבי הרגישות החברתית" .גל"
שהפך תחתיו את כל המושגים של אידאולוגיה ,סולידריות
ואמת (ירחם ה') ,או שמא זו פשוט עצלנות שהלכה והתפתחה
עם תעשיית הרכב ,המחשב ומכונת האספרסו.
אבל רגע!! אני לא ממש עצלן אם אני עובד בשתי עבודות
ומגדל  3ילדים? לא?! ואני לא ממש אדיש שמדובר בכניסה
לרגליים של "מסי" ב 'סופר קלאסיקו' האחרון?! ההפך ,במקרה
זה אני יכול להיות המקרה ההפוך והקצוני לאדישות ולהפגין
מעורבות יתר עד כדי גידוף השחקן היריב וחריטת ציפורניים
על מסך ה.LCD-
אם כן ,מה הסיפור?!
אני נזכר שבהיותי בהודו עם אשתי שתחיה ,מצאנו עצמנו
במרכז דראמסלה הציורית ,נכנסים לסרט קולנוע (סרט קולנוע
בהודו זה דיסק  DVDעל מסך בגודל של טלוויזה קיבוצית,
תוך כדי ישיבה על ספסלי עץ שוברי אגן) ונפלנו על לא אחר
מאשר" :דרום אמריקה על אופנוע" המונומנטאלי .הסרט עורר
בנו רגשות עזים .צ'ה הוא מהפכן אמיתי ,אבל יותר מהיותו
מהפכן ,הוא איש אמונה ,אמיץ ,מעורר השראה ונביא .הקנאה
בו חזקה ממני עדי כדי כמיהה להימצא בזמנו ולהיות שותף
למהפכתו .ומדוע אני מביא בפניכם את הזיכרון העמום הזה?
כיוון שהאדישות שלי אינה נובעת רק מ"עצמי" ,מאופיי או
החברות ששתלו בי הורי ,אלא גם ובעיקר ,מהתקופה
מתהליכי ִ
בה הקב"ה בחר להביאני לעולם.

צדקה  -המחאה ואני

זה אולי נשמע מופרך ,אבל די מתסכל להיוולד בעידן "קץ
ההיסטוריה" .המהפכות הגדולות הסתיימו ,הקפיטליזם

אני אופטימיסט ,ומבקש לתור אחר פרצה
שתמלא אותי במשמעות ,ואם יש כזו ,הרי
היא נעוצה במישור הדתי ,זה ,שמכל הפערים
שקיימים במדינתנו ,הוא המסוכן מכולם
והדמוקרטיה הם סופו של תהליך אנושי עקוב מדם .הם הסוף!!
"מה לנו כי נלין?" יש לנו את זכות הבחירה ,יש לנו את המנדט
לחוות חירות אמיתית על פי אמונתנו ורצוננו ,לפרנס בכבוד
ובבטחה את ילדינו ובמחי יד להשפיע על גורלנו .נכון ,יוקר
המחייה מכביד ,הנדל"ן הפך להיות חלום רחוק והגנים ,מחירם
כגובה עזריאלי "הקדוש" .אבל מה שאנחנו באמת רוצים זו
מהפכה ,שינוי תודעתי אמיתי ,בשורה חדשה לעולם ,לעצמנו,
כן כן ,בדיוק כמו במצרים ,בסוריה ובעירק.
העניין הוא שאנחנו לא באמת יכולים .כמה שנאדיר ונקווה
כי הדור שלנו "עשה מעשה" זה לעולם לא ימלא את החלל
שמותירה תשוקת המהפכנות שטמונה בכולנו .בואו נודה
באמת ,בכולנו יש יצר בדיוק כזה ,לא קטן ,מגלומני ,שרוצה
להשאיר את חותמו בעולם אבל נאלץ להשלים עם העובדות
והממצאים :נולדנו מאוחר מדיי.
דור המהפכנים האחרון ,הוא דור המייסדים המרשים כל כך.
אלו שהרימו במו ידיהם את גגות הרפת ,דלתות הצריפים
וארגזי חדר האוכל .אלו שבילו ימים כלילות בדיונים סביב
המניפסט הקיבוצי ,וסיכנו את נפשם במגדלי השמירה תחת

חוה כהן
"אז מה את חושבת על המחאה החברתית?" ,אני נשאלת.
ובכן ,האמת שהכל נראה לי כמו קייטנת קיץ אחת גדולה
ומאושרת .כולם מבלים יחד באוהלים ובסתלבט ,יש אקשן
במוצאי שבתות עם זמרים מהטובים בארץ ,בקיצור – הפנינג
נהדר...
אך בעצם אין ספק שצדק חברתי הוא מטרה נעלה!
אני חושבת שאין כמו הקיבוץ השיתופי ליישום עיקרון זה ,אך
אני לא רואה את תושבי האוהלים ב'רוטשילד' נוהרים לקיבוץ
השיתופי או מוותרים במשהו על רמת חייהם ,כדי שמשפחה
אחרת תוכל לזכות באותה רמת חיים...

מתקפות הפדאיונים .סבי ז"ל וסבתי שתיבדל לחיים ארוכים
וכל חבריהם החלוצים הם דור הנפילים האחרון ,אלו שזכינו,
אני ובני דורי ,להיות במחיצתם מתוך ידיעה כי הם הם
האחרונים.
דור ההמשך נשא את הלפיד אבל לא חידש בו דבר ,ואנחנו?
אנחנו נושאים אותו בלבנו ,במורשתנו ובקינאתנו .לו רק הייתה
לנו הזכות לחיות בתקופת זמן אחרת ,נכון  -פחות בטוחה,
פחות ודאית ,פחות נוחה ,אבל עם דרך ,חזון ,אמונה.
המחאה היא לא יותר ממחאה .מוחים! גם מוכר המכולת
השכונתית מוחה ,ואני מוחה על אורך הפקקים ,בני מוחה
על שיטת החינוך שלי ,והמרצה שלי לתואר שני מוחה על
האיחורים הכרוניים .כולנו מוחים כך או אחרת אבל אף אחד
מאתנו כבר לא יהיה מהפכן .תשוקת ההפיכה יכולה לנסות
ולחפש דרכים לממש את הפוטנציאל האנושי שלה אבל בודאי
שהיא לא תמצא נחמה במסדרונות רוטשילד.
ובכל זאת ,אני אופטימיסט ,ומבקש לתור אחר פרצה שתמלא
אותי במשמעות ,ואם יש כזו ,הרי היא נעוצה במישור הדתי.
זה שקרס לנו מול העיניים באובדן גוש קטיף ,זה שמוסדותיו
ובנייניו ממלאים אותי ואת בני דורי בתחושת ריק ,זה שניתן
לנו על ידי הורינו וסבינו אך אנו חשים בו יתומים .זה ,שמכל
הפערים שקיימים במדינתנו ,הוא המסוכן מכולם.
אם יש מקום בו אנחנו נוכל להיות דור המייסדים ,החלוצים
והמהפכנים של נכדינו ,הרי הוא טמון ביכולת להוביל מהלך
דתי-ישראלי-לאומי חסר תקדים בהיסטוריה היהודית הפרטית
שלנו.

עין צורים

כמובן שעדיף היה שבמדינת ישראל יהיה חינוך חינם עד גיל
( 25כולל אוניברסיטה) ובריאות חינם ,וכן אפשרות לקנות
דירה במחיר סביר .אך מה לעשות ,אנו חיים במדינה עם
הוצאות ביטחון עצומות ,אוכלוסייה מורכבת (ערבים ,חרדים)
ובעלת אחוז ילודה גבוה ,ואין לנו הרבה משאבי טבע למימון
כל ההוצאות הנצרכות .לכן ,כאמור ולצערי ,לא נוכל להגיע
למדיניות הרווחה שיש במדינות סקנדינביה...
אבל אם יש משהו שבכל זאת אני מקווה שנתניהו הבין
מהמחאה ,זה את המסר שכדאי להגביל מאוד את עוצמת
הטייקונים בארץ והשפעתם! זה גורם לפערים עצומים וזה
שורש לרעות רבות!

שדה אליהו
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יהודה בן-מאיר
בעקבות תנועת המחאה הגדולה שקמה בארץ ,הציבור חשוף
לעשרות שעות של דיבורים ומאות מאמרים על ההיבטים
הכלכליים של "צדק חברתי" ,ועל היתרונות והחסרונות של
"סוציאליזם" מול "קפיטליזם" .אולם לאמיתו של דבר ,מה
שעומד ביסוד המחאה ,מה שבוקע מעומק לבם של מאות
האלפים ,מה שהוציא אותם לרחובות ,זה לא הכלכלה כי אם
ערכים ומוסר.
צדק חברתי הוא לא מושג כלכלי .הוא בעיקרו מושג ערכי.
חברה צודקת אינה חברה שבה כולם שווים ,אבל היא חברה
הפועלת על פי מערכת ערכים ואמות מידה מוסריות העולים
בקנה אחד עם חוש הצדק הטבעי של כל אדם .הציבור בישראל
מוכן לשאת בכל עול כלכלי ובלבד שיהיה משוכנע שהשלטון
פועל על פי עקרונות של צדק וערכי מוסר .אולם לצערנו
מדינת ישראל נהפכה ,בתחום החברתי-כלכלי ,לחברה ללא
ערכים ,לחברה נטולת מצפן מוסרי ,ובעיקר לחברה שאיבדה
לחלוטין את חוש הבושה .גולדה מאיר סיפרה לי פעם שאמא
שלה הייתה אומרת לה ,שכאשר הקב"ה רוצה לאמלל אדם הוא
נוטל ממנו את חוש הבושה.
הציבור בישראל לא שונא עשירים .הוא שונא התעשרות קלה,
התעשרות שבאה בעיקרה על חשבון הציבור ,והיא תוצאה של

הציבור בישראל לא שונא עשירים .הוא שונא
התעשרות קלה ,התעשרות שבאה בעיקרה על
חשבון הציבור ,והיא תוצאה של קומבינות
ותרגילים ,של קשרי הון-שלטון .איש לא שונא
את סטף ואיתן ורטהיימר או את גיל שוויד ,או
את אלי הורוביץ .אלה אנשים שבנו במו ידיהם
ובעבודה קשה מפעלים לתפארת
בלוק בבאר שבע .צילום :דידי זילברמןFlickr ,
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קומבינות ותרגילים ,של קשרי הון-שלטון .איש לא שונא את
סטף ואיתן ורטהיימר או את גיל שוויד ,או את אלי הורוביץ.
אלה אנשים שבנו במו ידיהם ובעבודה קשה מפעלים לתפארת,
ומייצגים את החלוציות במיטבה ,את היצירתיות הישראלית
ואת המוח היהודי .כולנו גאים בהם .לאנשים אלו אין צבא של
יחצ"נים ולוביסטים ,והם לא עורכים חתונות בחמישה מיליון
דולר  -דבר שכשלעצמו הוא בגדר הסתאבות והידרדרות
מוסרית וערכית ממדרגה ראשונה ,שלא לדבר על הסתאבותם
של אנשי הציבור שמרשים לעצמם להשתתף בחינגות
ובאירועי הפאר מנקרי העיניים ואטומי הלב הללו.
שורש הרע הוא במערכת שכר ומערכת מיסוי מנוונות,
מסואבות ,מעוותות ובלתי מוסריות .אם מלגזן בנמל אשדוד,
עובד בחברת חשמל ,ספרנית בבנק ישראל ויועץ משפטי
במשרד ממשלתי קטן ונידח מרוויחים  50אלף שקל (יותר
מהרמטכ"ל) בחודש ,בעוד שוטר ועובדת סוציאלית משתכרים
 7,000שקל ורופא מומחה  25אלף שקל ,משהו רקוב בממלכת
ישראל .אם מנהל בנק או חברה ציבורית אחרת מרוויח פי
מאתיים מעובד מהשורה ,משהו מושחת בחברה הישראלית.
אם אדם המרוויח מיליון שקל בחודש משלם פחות מס שולי
(כולל ביטוח לאומי) מאשר אדם המשתכר  35אלף שקל ,ואם
המס על רווחי הון של אלפי שקלים שווה למס על רווחי הון
של מיליארד שקלים  -משהו מאוד עקום ומעוות במדינה
הזאת .ניתן להתגבר על כל התרגילים ותכנוני-תחמוני המס
של בעלי הון ,שכל מטרתם היא התחמקות מתשלום מס אמת,
במעשה חקיקה אחד .אבל אנשי האוצר מונעים זאת ,כי הם
יודעים שבבוא היום הם יהנו מאותם תחמונים.
מדינת ישראל לא זקוקה לוועדות מומחים ,גם אם מדובר
באנשים רציניים .היא זקוקה למנהיג בדמותו של הנשיא
פרנקלין דלנו רוזוולט ,שקם נגד המעמד שממנו הוא בא ונתן
לעם האמריקאי  - a new dealסדר חדש וחברה חדשה.
פחות מזה לא ילך.

פורסם ב'הארץ'

צדקה  -המחאה ואני

יוסקה אחיטוב
עגמת נפש נגרמה לי על שנעדרה נוכחותו של הקיבוץ הדתי
במחאה המבורכת האחרונה .פניתי זה מכבר בשאלה בעניין זה
ונעניתי בתשובה שאינה מספקת אך איני רוצה כאן לפרטה.
ברור לי ששותפות של הקיבוץ הדתי בהפגנות צריכה ויכולה
להיות "נקיה" משיקולים ומאינטרסים פוליטיים כלשהם ,ויש
ביכולתה לשדר נקיוּ ת דעת זו.
סוגיית ה"צדק חברתי" ,מעבר לאספקטים הכלכליים ,היא
בעיקרה סוגיה ערכית ,ויש כידוע להבדיל הבדלה ברורה בין
"צדקה" לבין "צדק חברתי" .צדקה היא מצווה המוטלת על
היחיד ובנויה על החובה הדתית והמוסרית לתמוך בזולת העני
והמך ,ובתחום זה החברה הציונית-דתית בכללה עושה רבות,
בעוד שבתחום הצדק החברתי הנוגע בסוגיות ציבוריות ומטיל
על הציבור ,קרי על המדינה בימינו ,אחריות לחברה כולה,
הציונות-הדתית פחות דומיננטית.
המחאות הרבות להן אנו עדים הן זעקה אמיתית כנגד המדיניות
הממשלתית ,שפעלה בשנים האחרונות על פי המיתווה של
הקפיטליזם האכזרי ועל פי האידיאולוגיה או האמונה ב"יד
הנעלמה"  -התפיסה המאפשרת לכוחות השוק "להסדיר"
מעצמם בצורה אופטימלית את כל הצרכים הקיומיים של
החברה ,תוך מגמת צמצום השתתפותה ומעורבותה של
הממשלה בכוחות השוק על ידי הפרטה מאסיבית של השוק
כולל הפרטה של כל השירותים החברתיים .לכאורה ,ברור
מאליו שראוי היה שהקיבוץ הדתי ,שצדק חברתי הוא מנשמת
אפו ,יצטרף בפומבי למאבק.

האם קיפוח בוטה של נשים בסוגיות האישות
השונות מכח ההלכה ,כביכול ,איננו מצדיק
הפגנה רבתי? האם אפליה בין יהודים לשאינם
יהודים איננה מצדיקה זעקות מחאה? האם
היחס המשפיל שזוכים בו לעיתים מתגיירים
רטרואקטיבית איננו מצדיק מחאה?
אולם למחאה שלנו על עיוותים חברתיים יש גם כתובת נוספת
 הממסד הרבני השואב את סמכותו לא רק מן התורה אלא מןהכנסת והממשלה שהעניקו לו אותה .צריך להודות בפה מלא,
שהמסורת הדתית שלנו איננה עולה בקנה אחד עם תפיסות
של ימינו באשר לצדק חברתי .מציאות זו מטילה על המאמינים
חובה להתמודד עם בעיות אלה ,להודות באומץ וביושר לבב
בעיוותים המוּ ְבנים במסורת ההלכתית שלנו בשאלות של
צדק חברתי ,ולהציע פתרונות אפשריים לשינויי דרך באותן
תתי-סוגיות של צדק חברתי שהעיוותים בהן זועקים לשמיים.

האם קיפוח בוטה של נשים בסוגיות האישות השונות מכח
ההלכה ,כביכול ,איננו מצדיק הפגנה רבתי? האם אפליה בין
יהודים לשאינם יהודים איננה מצדיקה זעקות מחאה? האם
היחס המשפיל שזוכים בו לעיתים מתגיירים רטרואקטיבית
איננו מצדיק מחאה? כיהודים שומרי תורה ומצוות אנו אמונים
על צייתנות לסמכותם של רבנים .אבל כאשר הדיסונאנס בין
תחושת הצדק הבסיסית לבין ההתנהלות ההלכתית לכאורה של
המוסדות הדתיים במדינתנו הוא כמעט בלתי נסבל ,האם איננו
חייבים למחות בכל כוחנו? ההלכה של רבני הממסד הדתי איננה
נקייה לעיתים מדעות קדומות ,שאילולא הן היה אפשר למצוא
פתרונות במסגרת ההלכה לעיוותים הללו! בעבר הייתה מסורת
של מחאה הקרויה "עיכוב קריאה" ,על פיה מי שחש שנעשה לו
עוול היה בכוחו למנוע בבית הכנסת את המשך הקריאה בתורה.
כיום צריכים למצוא אפיקים אחרים של מחאה .ידוע לכל
שניתן למצוא פתרונות הלכתיים לעיוותים אלה ,כפי שנמצאו
במהלך תולדותינו ואין מקום לטעון "אין עצה ואין תבונה נגד
ה'".

עין צורים
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יוחנן בן-יעקב

זו היא הפגם העמוק והמשמעותי ביותר בימינו בדמותה
היהודית של מדינת ישראל!

בימי בין המצרים תשע"א שוב סוערים הרחובות בישראל,
הרקמה
הפעם על רקע מתח חברתי קשה המאיים לפורר את ִ
האנושית המחברת אותנו ,אזרחי מדינת ישראל .המפגינים
קוראים" :העם דורש צדק חברתי" וזועקים לכונן מדיניות
כלכלית-חברתית צודקת ושוויונית יותר .ביקרתי במאהל
בשדרות רוטשילד ,התרשמתי כמו רבים שדבר מה אמיתי
מתחולל כאן ,שלפנינו התעוררות ציבורית כנה ,מוּ נעת על ידי
צעירים שחשפו באומץ ובצדק בעיה עמוקה שמלווה את מדינת
ישראל קרוב לשלושה עשורים.

"המרד הקדוש" שעמד ביסוד תנועת 'תורה-ועבודה' לפני
כמאה שנה ,היה מרד במנהיגות ה'מזרחי' הציונית-דתית ,על
שלא הציבה את הצדק החברתי ,את המצוות שבין אדם לחברו,
בראש הערכים התורניים-ציוניים (ראו מאמרי' ,הערפל חותר
תחת היסודות' ,בתוך :זכר דבר לעבדך ,לזכר דב רפל ,עורך
ש' גליק ,ירושלים ,תשס"ז) .רעיון 'תורה-ועבודה' שמכוחו
קמה תנועת הקיבוץ הדתי היה הנפת דגל "הצדק החברתי",
בלשון הימים ההם " -סוציאליזם דתי"" :אנו רוצים ביהדות של
תורה ועבודה ...המיוסדת על הצדק ,היושר והמוסר" ,הכריזו
מייסדי 'הפועל המזרחי' ,הזרוע של תנועת 'תורה-ועבודה'
בארץ ,בוועידתם הראשונה בירושלים (ניסן תרפ"ב.)1920 ,
"הרי זה מה שקוראים סוציאליזם?  - ...אמנם כן ,רק בהוספה
קטנה :סוציאליזם יהודי דתי-מוסרי" ,טען ישעיהו ברנשטיין
(נתיבה ,ניסן תרצ"ד) ,מהוגי הדעות של התנועה .חברנו
משה אונא כתב" :מהו ,אפוא ,הרעיון שהבדיל ומייחד  ...את
הקיבוץ הדתי?  ...ההכרה שהבעיה הסוציאלית היא הבעיה,
בה"א הידיעה ,של העולם האנושי בתקופתנו ...שתי פנים
לסיסמה ...האחד ,ייעודי הנביאים; השני ,סוציאליזם דתי' .תורה
ועבודה' יכולה להיות ביטוי לשני פנים אלה" (ייעודי הנביאים
וסוציאליזם דתי ,הצופה ,תשרי תשי"א; שותפות של אמת,
תשכ"ה).

רבנים ואישי ציבור "חובשי כיפות סרוגות" ,חוזרים ומסבירים
לנו למה "אין הם מתחברים" לגל מחאה זה .כל ההנמקות
הללו נראות בעיניי תירוצים קלושים מול האמת הבוקעת
מהאוהלים הפזורים ברחבי הארץ .ואף אם אמת זו עטויה
מעטפת המקרינה דחייה וריחוק מאתנו ,אף אם עולים משם גם
קולות צורמים ואף אם מניעים אותה גם שיקולים מגמות זרים
לנו נוכח הגילויים האחרונים ,חייבת הייתה הציונות-הדתית
להתגבר על דחייה זו ,להוביל את גל המחאה ולמצער ,להצטרף
אליו ,לפחות מדין" :שמע האמת ממי שאמרה" (רמב"ם).
למרבה הצער ,בשורש התירוצים הללו ניצבת אמת כואבת:
הציונות-הדתית בהופעתה הציבורית מתמקדת בעשרות

בחרנו לחיות בקהילות סגורות ,בין גדרות
הקיבוץ .המאבקים האלימים שהתחוללו
בחוצות הערים לא נגעו ישירות לקיבוצים
שלנו .אף על פי כן ,חשנו כי הנעשה במדינה
נוגע לנו באופן ישיר ,אין לנו זכות להסתגר
בד' אמות הקיבוץ ,ככת מתבדלת
השנים האחרונות ב"מצוות שבין אדם למקום" ,תרתי משמע;
בין אדם לקב"ה " -מקומו של עולם" ,ובין עם למקומו ,אדמתו.
בכל הקשור להופעה הציבורית ,המצוות ש"בין אדם לחברו" –
נזנחו ,אף כי בפועל בני ובנות הציונות-הדתית פעילים מאוד
במעשי צדקה וחסד!
האם הבעיה שהציתה את ההפגנות נוגעת לנו  -חברי הקיבוץ
הדתי ,אנשי 'תורה ועבודה'? בוודאי ובוודאי שכן! תנועת
הקיבוץ הדתי השתתפה ב'מחאת הקוטג'' נגד יוזמה ממשלתית
לפגיעה ביצרני החלב ,בעלי הרפתות .מהלך אופייני שמשקף
את המדיניות הרשמית והעקבית של ממשלות ישראל -
העדפה וטיפוח בעלי הון על חשבון מעמד הביניים והמעמד
הנמוך .גם אנשים כמוני ,שאינם מבינים בכלכלה דבר ,עדים
למדיניות מכוונת להזרים את העושר הלאומי מלמטה למעלה,
אל העשירון ,המאיון והאלפיון העליון .מדיניות זו היא שורש
המחאה החברתית ,ועומדת למיטב הכרתי בסתירה עמוקה
ליהדות ,על פי כל פרשנות אפשרית .מדיניות כלכלית-חברתית
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במאמר 'ועשית הישר והטוב' קבע הרב ישעיהו שפירא,
"האדמו"ר החלוץ"" :היהדות בשום פנים ואופן אינה בעד
הרכוש כי אם נגדו ...המידה האידיאלית של היהדות היא' ,שלי-
שלך ושלך-שלך' (אבות ,פ"ה) שהיא כפירה ביסודות הרכוש...
על פי היהדות הקניין היחידי שיש לאדם בעולם הוא העבודה...
גם מצוות שמיטת כספים היא סתירה לרכוש ...אין האדם
בעלים על הרכוש שלו ...מצוות השמיטה היא הביטוי הכי נשגב
של היושר והצדק" (נתיבה ,ניסן תרפ"ט; ילקוט ,עמ' .)38-43
נפנה מבט קצר לסוגיה ציבורית אחרת בה היינו מעורבים;
בחודש שבט תשמ"ז התכנסה בקב' סעד המועצה העשרים של
הקיבוץ הדתי .המאבקים והעימותים האלימים על צביון החיים
היהודיים בישראל ,שנסובו סביב סוגיות מסעירות בנושא 'דת
ומדינה' ,עמדו ברקע המועצה .ההחלטות נבעו מהרגישות
להידרדרות מסוכנת במסכת היחסים בין "גלויי" ל"כסויי"
הראש .הקיבוץ הדתי קבע כי הוא שולל את רעיון 'הפרדת הדת
מהמדינה' וכי" :דרושה אמנה יהודית-חברתית חדשה כתחליף
לסטטוס-קוו שמיצה את עצמו".
בחרנו לחיות בקהילות סגורות ,בין גדרות הקיבוץ .המאבקים
האלימים שהתחוללו בחוצות הערים לא נגעו ישירות לקיבוצים
שלנו .אף על פי כן ,חשנו כי הנעשה במדינה נוגע לנו באופן
ישיר ,אין לנו זכות להסתגר בד' אמות הקיבוץ ,ככת מתבדלת.
בהתמודדות על דמות המדינה והחברה ,ראינו עצמנו שותפים
מלאים וחותרים להשפיע .עשינו זאת במידה רבה בהשפעת

נוער יבנה באריזת מצרכי מזון .צילום :אליקים איטלי

כתנועת התיישבות חלוצית ,אין דרכנו
בהפגנות ובמחאות ,אלא במקרים נדירים
ביותר .האתגר העומד לפנינו :כיצד לפעול
כתנועה במציאות זו ,באופן שישפיע
חיובית ומשמעותית על ההוויה הישראלית?
דבריו של חברנו משה אונא ,שכתב" :הקיבוץ הדתי ...רוצה
להיות גורם בעיצוב דמות היישוב והמדינה ...אין הוא יכול
להסיח את הדעת או להיות אדיש כלפי ההתרחשויות בשדה
המדיניות ובמיוחד בשדה המדיניות הפנימית ...הינזרות מענייני
מדיניות הייתה הופכת אותו לכת" (שם).
על פי החלטת המועצה קם "צוות האמנה" ,שהיה לי הכבוד
לעמוד בראשו .גיבשנו 'הצעת טיוטה לאמנה יהודית' (חשוון
תשמ"ט) ,ו'הצעת עקרונות לאמנה יהודית' (טבת תש"ן) .היה
זה הניסיון הראשון מאז הקמת המדינה להתמודד עם הסוגיה
בראייה מקיפה וכוללת .הצעתנו עמדה ביסוד שורה של
יוזמות שבאו בעקבותינו ,לנסח אמנה יהודית; בהן ,בין השאר,
'אמנת מימד' ,אמנת הרב יעקב מידן ופרופ' רות גביזון .כולם
ופתחו אותה .התרומה
התבססו ונשענו על הצעתנוִ ,שכללו ִ
של תנועת הקיבוץ הדתי לתהליך זה הייתה חלוצית ,כפי שציין
הפרופ' אשר כהן במאמר מסכם" :חלוצת התופעה היא האמנה
היהודית-חברתית של הקיבוץ הדתי" (בשוליים ,היו מי שניסו
להתעלם ממנה ,ראו :שבת אחים ,אורי דרומי ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה.)2005 ,
על רקע זה עלינו לבחון את תגובתנו לגל המחאה החברתית
הפוקד את ישראל .האם כל אלה עדיין מדברים אלינו? האם הם
נותרו רלוונטיים לחיינו? כתנועת התיישבות חלוצית ,אין דרכנו
בהפגנות ובמחאות ,אלא במקרים נדירים ביותר .האתגר העומד
לפנינו :כיצד לפעול כתנועה במציאות זו ,באופן שישפיע
חיובית ומשמעותית על ההוויה הישראלית?
אני מציע שהקיבוץ הדתי ייזום ויקדם 'אמנה חברתית-

כלכלית' .נגייס אנשי כלכלה בכירים ומוערכים  -שחלק נכבד
מהם שותפים לעקרונות היסוד הערכיים שלנו ,בעלי רגישות
חברתית ואחריות ממלכתית  -נצרף אליהם חברים מתאימים,
אנשי כלכלה ורוח מהקיבוץ הדתי .צוות זה ינסה לגבש 'אמנה
חברתית-כלכלית' .מזכירות הקיבוץ הדתי תעמיד לרשותו
מסגרת ארגונית ,מעטפת מנהלתית ,דחיפה והמרצה לקידום
האמנה .הקיבוץ הדתי יתחייב מראש לפעול ,לאחר שהאמנה
תגובש ,לאימוצה על ידי גורמי ציבור ,לתת לה פרסום ויחסי
ציבור ,ולנסות להביא לידי חקיקה מתאימה בכנסת (לא מכבר
ראיתי שעדי ארבל העלה רעיון דומה מעל דפי 'מקור ראשון',
ויפה עשה!).
הזמן בשל לכך וכן החברה בישראל .הפגנות המחאה ידעכו,
האוהלים יפורקו ,המפגינים ישובו להתכנס בקונכיות .הבעיה
העמוקה בה נתונה המדינה לא תימוג ולא תיעלם .פתרונות
פוליטיים מהירים לגל המחאה ,לא יביאו ככל הנראה מרפא
ומזור שורשיים לתחלואינו .דרוש פתרון עומק יסודי ,שמגלם
בתוכו אחריות ממלכתית בצד רגישות חברתית .אין כמו
הקיבוץ הדתי גורם שיש בכוחו ליזום ולקדם זאת ,מתוך ערכי
היסוד ואורח החיים שלנו.
אם נדע ליזום ,להוביל ולמנף תהליך זה ,הפעילות סביב גיבוש
האמנה החברתית-כלכלית תתרום לכולנו .יש בתהליך זה כח;
לעורר התעניינות ,לטפח רגישות ,לעודד תהליך חינוכי בין
חברי הקיבוץ הדתי ואף בקרב בני הדור הצעיר .גיבוש אמנה
חברתית-כלכלית עשוי לקדם עיון ובירור פנימיים באשר לדרך
המשותפת ,שהיא תשתית חיינו הקיבוציים-דתיים .מהלך כזה
יכול להחזיר לנו את תחושת השליחות ,האחריות ,הרלוונטיות
לחברה ולמדינה .פעילות זו עשויה להזריק למחזור הדם
התנועתי שלנו מתח ותסיסה רעיוניים-ערכיים.
כפי שהיינו חלוצים בגיבוש 'אמנה יהודית' ,כך נהיה חלוצים
בגיבוש 'אמנה חברתית-כלכלית'.

כפר עציון
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צילום :יואב לרמןFlickr ,

גדי דור
"המאבק החברתי" כפי שכונה בתקשורת נסב על יוקר הדיור
בארץ שאיננו מאפשר למעמד הביניים לרכוש דירה בכבוד.
אומר כבר בתחילה כי יש שני גורמים במשק שנהנו הנאה
מרובה מעלייה מטורפת במחירי הנדל"ן:
א .כרישי הנדל"ן של אזור המרכז ששלשלו לכיסם מליארדים
בשנים האחרונות.
ב .פקידי האוצר שנדרשו לבעיית הביקוש הגואה לדיור
בשנתיים האחרונות .הם גילו שהביקוש הגואה לדירות בא
דווקא מצד אלו שלהם זו לא הדירה הראשונה; חלקם הגדול
שייך למעמד הביניים .האוצר מצא דרכים להקשות על רכישת
הדירות דרך חסמים בירוקרטים כאלו ואחרים .עליית מחירי
הדיור הקלה עליו את המלאכה.
הלחץ על דיור באזור המרכז נובע ממספר גורמים ,אותם אמנה
אחד לאחד:
1 .1בעקבות מלחמת לבנון ב 2006-ברחו תושבים מהצפון
למרכז (כמות הקולחין שהגיעה למרכז טיהור שופכין של
חיפה והקריות נפלה ולא שבה גם אחרי הרבה זמן לרמתה
הקודמת ,למרות תחזית גידול השופכין לאותו קיץ .את
המט"ש אי אפשר לרמות בכזבים).
2 .2בעקבות גירוש היהודים מגוש קטיף החלה מלחמת הדרום
שנמשכת עד היום עם הפוגות קצרות .המלחמה הזאת
גבתה מחיר דמים לא קטן אך יותר מזה שלחה כמה אלפי
פליטים שעזבו את ביתם "מרצון" והשתכנו באזור המרכז.
3 .3בשנים האחרונות הוקמו ערי לווין חרדיות סביב ירושלים
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והמרכז .ברובן נפסקה הבנייה בשנים האחרונות בהוראת
הממשלות (ביתר עלית ,תל ציון ,קריית ספר ,מודיעין
עלית) .ה"פיצוי" שהיה אמור להינתן בחריש-קציר
מתעכב.

למובילי המאבק בשדרות רוטשילד לא חשוב
כלל הצדק החברתי .כוונתם הייתה ועודנה
ליצור אנרכיה ולהפיל את ביבי .אל יהי חלקי
עימם
4 .4הבניה היהודית בירושלים המזרחית והמערבית כאחת
הופסקה כמעט לחלוטין מזה כ 8-שנים .מעט הבנייה בה
מנופפים כל מסמאי העיניים רק מוכיחה זאת.
5 .5הבנייה ביש"ע מוקפאת מזה שנים .לאחרונה פרסם
העיתון 'גלובס' תחקיר ובו קבע שכל עוד הייתה בניה
ביש"ע בסדר גודל של  5%מהיקף הבנייה הארצי ,נשמרו
מחירי הדירות במרכז .לסיכום התחקיר נאמר שם מה
שאולי לחלק מאיתנו לא ינעם לשמוע  -חזרה לבנייה
בקצב של  5%כמו בעבר ,תוריד את מחירי הדיור.
6 .6ביש"ע ,מרחק  20-40דקות מהמרכז ,מוכנות 75,000
דירות לבנייה מידית .חסרה רק חתימה של שר הביטחון.
להערכת המומחים המחסור בדירות עומד היום על
 150,000דירות .זמינות  75,000הדירות ביש"ע היא
מיידית ,בניגוד לכל הפתרונות האחרים שייקח לפחות עוד
שנתיים ליישם אותם.
ב 20-השנים האחרונות הובאו והוכנסו לארץ קרוב למיליון
גויים (כולל צאצאים) ,חלקם בצורה חוקית ,אחרים בצורה

צדקה  -המחאה ואני

חצי חוקית או לא חוקית (ראו מאמריו של הפרופסור ארנון
סופר בנדון) .בנוסף ,נכנסו  350,000ערבים לתחומי הקו הירוק
וקבלו תעודות זהות כחולות 400-500 .אלף גויים הוחדרו
לארץ בעשרות שיטות ,כשמכבסת המילים של התקשורת
קוראת להם "עובדים זרים" .לאחרונה הצטרפו גם עשרות
אלפי סודנים ואתיופים שפלשו מהדרום .האלפים שהתיישבו
לאחרונה בדרום תל אביב הקפיצו אפילו שם את מחירי הדיור.
התופעה איננה מקרית .שותפים לה גורמי שמאל רבים ,החל
בנשיא בית המשפט העליון אהרון ברק שטבע את הביטוי
"מדינת כל אזרחיה" ,ביטוי שכוונתו האחת היא :לא מדינה
יהודית ,ואחריו צועדים עשרות ארגונים ממומנים היטב,
שדואגים בכל דרך שהיא להשארתם של כל אלו בארץ.
אלו עיקר הגורמים שלוחצים את מחירי הדירות כלפי מעלה
באזור המרכז.
מובילי המאבק הנוכחי תמכו ועודדו לפחות  5מהגורמים
המנויים לעיל.
יציאתם כעת למאבק שקולה לאותו נאשם ברצח אביו המבקש
רחמים מהשופט כי הוא יתום...

מי שרוצה דירה ברבע מחיר ואף פחות מזה וברמה גבוהה ייסע
לאשקלון ,אופקים ושדרות ,ומובטח לו שימצא .עכשיו ,בעידן
הפייסבוק וערוצי התקשורת הרבים ,ניתן לראות את הפער
העצום בין המציאות לכיסוי התקשורתי השערורייתי  -את
המאבק מובילים אנשי המעמד הגבוה .המאבק כולו ממומן על
ידי גופי שמאל קיצוני .האנשים מקבלים אימון והדרכה מגופים
אנרכיסטיים בין-לאומיים שמושבם ביוגוסלביה לשעבר .גופים
אלו אימנו ומימנו גם את ההפיכות בתוניסיה ובמצרים ועוד ,אך
בהבדל קטן  -מדינות אלה היו ויהיו דיקטטורות וכאן מתנהלת
אחת הדמוקרטיות היציבות בעולם.
למובילי המאבק בשדרות רוטשילד לא חשוב כלל הצדק
החברתי .כוונתם הייתה ועודנה ליצור אנרכיה ולהפיל את ביבי.
אל יהי חלקי עימם.
התקהלויות מהסוג הזה מזמנות הזדמנויות למפגשים מרתקים
ובלתי אמצעיים עם קהלים רבים ומגוונים .חסידויות כמו חב"ד
וברסלב המזהות זאת מייד ,שולחות ניידות עם חומר ואנשים.
לדעתי אפשר ללמוד מהם .יש לנו מה למכור משלנו במפגשים
כאלה.

שדה אליהו

ערן בן-דב
לא מזמן הייתי בתל אביב וחגגתי עם רעייתי הילית את ט"ו
באב (שזה אומר  -טו"ב שהאב בא מוקדם מהעבודה) .נסענו
לאורך שדרות רוטשילד וזה לקח אותי שנים רבות אחורה
למחנות בני עקיבא :אוהלים ,סיסמאות ואיזה חניך שלא ישן
בלילה ,רק שהמחנה של בני עקיבא היה מסתיים אחרי כמה
ימים וכאן המחאה נמשכת כבר זמן רב.
ניסיתי להבין על מה המחאה .בין נחלת בנימין לאלנבי מחו
האבות החד הוריים ,בין אלנבי ליבנה מחו חברים מ'תנו לחיות
לחיות' ואל תתנו להם קוטג' כי זה יקר .בשד"ל (שיווק דירות
לצעירים) מחו מחוסרי הדיור או כאלו שחוסכים דלק על
שכירות זולה יותר בפריפריה ,וברמח"ל (רוצים מדינה חופשית
ליברלית) מחו נגד הכפייה הדתית .בבלפור מחו נגד הצהרות
ובחשמונאים נגד מלחמות.
יותר משהמחאה הזו מוצדקת היא לא ממוקדת ולכן לדעתי היא
איבדה מהיכולת שלה להשפיע באמת .כל מי שהדלק יקר לו
תפס טרמפ על המחאה והוסיף לה אוהל משלו.
לעומתה ,מחאת הקוטג' התמקדה בקוטג' ואכן הצליחה ,כך אני
מקווה ,להוזיל את עלויות הצריכה שלנו.
מי הקים את מחאת הדיור? צעירים שמשום מה כבר לא יכולים
לשלם  4,000ש"ח ומעלה על דירה של חדר וחצי ברוטשילד

והעדיפו אוהל בשדרה .מתי מישהו מהם ניסה לשכור דירה
זולה יותר בערי הלויין (פריפריה בלעז)? או כמו שאמרה אחת
ממובילות המאבק לכתב שהעז לשאול משהו נגד המחאה
(ולדעתי פוטר למחרת) " -תלך אתה לגור בלוד".
צבעוני ברוטשילד ,גם בהרבה צביעות ופוליטיקה .איני
מחסידיו של נתניהו וממשלתו אך יש כאן הזנחה רבת שנים של
נושאים חברתיים ולא זכור לי שנתניהו מכהן כראש ממשלה
משנת ( 1948ואם זכרוני אינו מטעני רוב השנים הנהיגה את
המדינה הנהגת השמאל ,אותו שמאל שמוביל היום את המחאה
במסווה חברתי כזה או אחר) .זו הייתה צריכה להיות מחאה
טהורה נטולת כל סממן פוליטי.
ומה רוצים מהטייקונים? הם גנבו כסף ממישהו? לולא הם ,היו
במדינה עוד מאות אלפי מובטלים והתל"ג היה יורד פלאים.
יש מקום לבחון את השפעת הריכוזיות על המשק הישראלי,
אך בין זה לבין השתלחות כזו בטייקונים רב המרחק כמרחק
שבין רחוב הרצל לשדרות בן ציון ,עיר האוהלים הטרנדית של
המדינה.
לסיכום ,יש מקום לתיקון עוולות חברתיות ,אך לדעתי לא זו
הדרך (ובלי מילה על התקשורת שבשנת  ,2005במחאות הימין
על פינוי גוש קטיף ,הייתה מאוד עסוקה במחאות חברתיות
ולא היה לה זמן לסיקור אמיתי והוגן).
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אחד המדריכים עם הצעירים ,במגדל דוד.

מ"יבנה" לירושלים
הסיפור שמאחורי התערוכה
אורה פיקל-צברי
אוצרת מוזיאון 'חצר הישוב הישן' ע"ש קפלן
תקופת המנדט לא היטיבה עם הרובע היהודי בירושלים.
הפרעות והמצב הסניטרי הקשה גרמו לאוכלוסיה המבוססת
יותר לעזוב אותו .מרבית הנשארים היו מרקע סוציו-אקונומי
קשה.
 15.4%מהילדים בגילאי  7-13היו בורים .קרוב ל 90%-מתוכם
לא למדו אף שנה אחת בבית ספר.
גם מצבם הכלכלי של הסטודנטים באוניברסיטה העברית
בשנות ה ,30-ובעיקר לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה,
הורע .העלאת שכר הלימוד באופן משמעותי מחד והפסקת
התמיכה לה זכו הסטודנטים מהוריהם באירופה מאידך ,גרמו
לרבים מהם להגיע לפת לחם.
הנהלת האוניברסיטה ,מבחינתה ,ניסתה למצוא פתרונות
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לבעיה ,ונרתמה לסייע לסטודנטים במתן מלגות ,תמיכה
במפעלי ההזנה של הסתדרות הסטודנטים ובמעונות ובתיווך
להשגת מקומות עבודה.
בחודש כסלו ת"ש הופיעה על לוח המודעות של האוניברסיטה
העברית הודעה קצרה ותוכנה היה בערך כך" :ד"ר מאגנס
מחפש  5-6סטודנטים שיהיו מוכנים להתיישב בעיר העתיקה
ולטפל בנוער שם .תינתן להם דירה .המעוניינים יפנו למזכירתו
של ד"ר מאגנס ,גב' לילי ירוזלם."...
הצעתו של ד"ר מגנס נפלה על אוזניים קשובות .הסטודנטים,
חברי ברית הסטודנטים 'יבנה' ,ראו בהצעתו מטרה כפולה :הן
חינוך נוער יהודי מאוכלוסיות קשות יום והן עידוד היישוב
היהודי בעיר העתיקה.

מ"יבנה" לירושלים

במילים אלו מתאר מרדכי חיות את ראשית הפעילות החינוכית
של 'קבוצת הסטודנטים יבנה בעיר העתיקה' בשנים 1940-
" :1948חשבתי שמן הראוי לקחת את הפרויקט הזה על ברית
סטודנטים דתיים 'יבנה' ,התייעצתי עם כמה חברים .אחד אמר
לי :כן ,אבל אני לא יכול וכו' וכו' .הגעתי לדב רפל שהיה חברי
ואמרתי לו :דב ,אתה מוכן ללכת לזה? הוא אמר לי :כן .הלכתי
ואמרתי :קבוצת ברית סטודנטים דתיים 'יבנה' מוכנה לקבל את
הדבר הזה כפרויקט קבוצתי".
קבלת הפנים שציפתה לסטודנטים לא הייתה מרנינת לב;
"משלחת מ'בתי מחסה' וה'יישוב הישן' ומחסידי ברסלב  -באה
להקביל את פנינו ב...יריקה על הרצפה!".
"ניסינו להסביר להם שאנו מתכוונים להפעיל את ילדי
הספרדים ,שאינם לומדים ב'חדר' ורק מסתובבים ברחובות",
מספר מרדכי" ,אך תשובתם הייתה ' -חדש אסור מן התורה'".
את דעתם על הסטודנטים תלו המתנגדים על כתלי הרובע
היהודי בפשקווילים החתומים על ידי רבני הספרדים,
האשכנזים ,הפרושים והחסידים:

"לקראת ימי חג השבועות ,יצאנו החוצה" ,נזכר מרדכי חיות,
"ויצרנו מגע עם הילדים .חקרנו כל ילד אם הוא לומד והיכן,
ומה על אחיו ואחותו המבוגרים ,ואם אלה רוצים לבוא לשיעורי
ערב .כך התחלנו לרכז את התלמידים הראשונים לשיעורי
הערב ,ונוצרו הקשרים הראשונים".
הישועה הגיעה עם היוזמה לקיים בעיר העתיקה קייטנות.
"לנו היה עניין לא רק להיטיב עם מספר ילדים ,אלא גם
לשקם את העיר העתיקה ולהכניס רוח חיים לתוכה ...ועדת
הקייטנות הקציבה סכום כסף למועדון (לא קייטנה מלאה),
אשר כלל ארוחה אחת בלבד  -ארוחת צהרים לכלל ילדי העיר
העתיקה .כך נפתח מועדון אחד לכ 50-בנים בעיר העתיקה
עצמה ,בתלמוד תורה של הספרדים ,ומועדון קייטנה לבנות
בימין משה ,אשר במידה מסוימת נחשבה כפרבר של העיר
העתיקה ...הפעילות של המועדון בעיר העתיקה הפכה למוקד
פעילותנו באותו קיץ ת"ש ונתנה את התנופה להמשך50 .
הילדים שהגיעו למועדון זה ,מן הבוקר ועד הצהרים ,פתחו
בפנינו את השערים וגם את הלבבות של ציבור רחב מיהודי
העיר העתיקה ,ובעיקר ילדים ובני נוער".

בחודש כסלו ת"ש הופיעה על לוח המודעות של האוניברסיטה העברית הודעה קצרה ותוכנה
היה בערך כך" :ד"ר מאגנס מחפש  5-6סטודנטים שיהיו מוכנים להתיישב בעיר העתיקה ולטפל
בנוער שם .קבלת הפנים שציפתה לסטודנטים לא הייתה מרנינת לב; משלחת מ'בתי מחסה'
וה'יישוב הישן' ומחסידי ברסלב  -באה להקביל את פניהם ב...יריקה על הרצפה!"
הסכת ושמע ישראל!
שמוע שמענו ותרגז בטנינו ,וחרדה גדולה נפלה עלינו
איך כי אנשים זרים לרוח היהדות הנאמנה חדשים
מקרוב באו לפרוץ פרץ בחומת קדושת עיר תפארתנו
ואומרים לקבוע בתוכה מועדון להרציא הרצאות ע"י
חניכי האוניברסיטה .אשר ממש סמר מפחד בשרינו...
כי ימצאו אנשים כאלה שירהבו עוז בנפשם לנטוע
זמורת זר בקרב מחנינו קודש – ולחלל קדושת היישוב
בעיר קדוש משכני עליון ,ולהרבות מחלוקת בתוכה,
וכידוע התוצאות של מועדונים כאלו ,כי מועדין הם
ליגח בקדשי ישראל ולהניא לב הנוער מתורה ויראת
שמיים ולכן הננו פונים לאחב"י [אחינו בני ישראל]
מי לה' אלינו ,למחות נגד בכל אשר תמצא ידם ,להפר
מחשבות און והננו מזהירים בכל לשון של זהורית
ששום בר ישראל לא יסייע להם בשום סיוע ,באיזו
צורה ואופן הוא יכול להביא לידי קביעת המועדון הזה,
ובטוחים אנו שהשי"ת יהיה בעזרנו...
"עשינו הערכת מצב והבנו שאין לנו סיכוי רב לפעילות בקרב
היישוב האשכנזי ,ועלינו לחפש מסילות לציבור הספרדי ,כולל
המנהיגות שלהם .קבענו לכן תכנית פעולה ,שהתבססה על
ביקורים אצל מנהיגי הציבור הספרדי ,כדי להכשיר את הקרקע
לפעילות בקרב הנוער".

ההתחלה לא הייתה קלה .סיפר דב רפל בראיון" :כפי שאומרים
ביידיש :על הזקן של תלמידי למדתי לגלח" .המדריכים
השלימו בכישרונותיהם המגוונים זה את זה ,לתועלתם של
הילדים והנוער בקהילה" .אם אני אומר שבעיר העתיקה העניין
הצליח" ,נזכר דב" ,אני חושב שזה הצליח על בסיס של קשר
אישי .בדבר הזה הצטיין באופן מיוחד יהושע מרקוביץ' .יהושע
היה יכול ליצור קשר אישי עם חרש ,אילם ועיוור .הוא ידע
תמיד למצוא את הדרך והילדים כל כך דבקו בו ...פעם אמרה
לנו הגב' הנרייטה סאלד על יהושע' :הוא מדריך הנוער הכי
טוב שפגשתי בחיי' .הוא באמת ידע ליצור קשר אישי ואמיתי.
הילדים הרגישו שהוא אינו מדובב אותם כמו שמדובב חוקר
במשטרה ,אלא הוא מדובב אותם ומשוחח איתם מפני שהם
חברים שלו .הוא ידע מלאכה ויכול היה לאסוף את כולם מסביב
לנגרות ,הוא ידע נגרות וגם התברר שהוא ידע כריכה .כל
דבר הוא היה יכול לעשות עם הילדים בצורה טובה ,הם ממש
העריצו אותו".
ישראל גיגי נזכר בפגישתו הראשונה עם יהושע מרקוביץ':
"סטודנט צעיר וממושקף שלבש חולצה לבנה ,מכנסי חאקי
רחבים וקסקט .מן השיחה שניהלנו התרשמתי שלפניי עומד
אדם טוב לב שאוכל לתת בו אמון" .יהושע היה הרוח החיה
במועדון החדש שנפתח אז ברחוב המידן ושאליו התקבצו ילדים
שהיו מסתובבים בעיר העתיקה באפס מעשה" .מועדון זה יצק
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תוכן חדש לחיים העלובים שלנו באותו הזמן" ,מספר ישראל,
"מצאנו משחקים וחוגים למלאכה .היינו מפסלים מאבן גיר
תבניות של קבר רחל ,הכותל המערבי וקבר זכריה ומקשטים
בקישוטים המתאימים למאורע שחגגנו ...יצאנו לטיולים
מחוץ לעיר ,לאוניברסיטה על הר הצופים ,לעטרות וכו' .דומני
שהטיולים היו המלהיבים ביותר בין פעולותינו ,וגרוננו ניחר
ממש מן השירים שלמדנו."...
בנוסף ,תולה רפל את ההצלחה ב"מרדכי ,מפני שהוא התייחס
בכובד ראש ,ואת כולנו  -מפני שגרנו איתם".
הפעילות המוצלחת ביססה את מעמדם של הסטודנטים בקרב
הקהילה .לקראת שנת תש"א חל שינוי ביחסם של הורי הילדים
לסטודנטים" :גם ההורים החלו להתעניין" ,נזכר חיות" ,אמנם
באיפוק מה ...אלה חשו ,כי טוב לילדים אצלנו ושאין אנחנו כה
"נוראים ומסוכנים" ,כפי שתואר בעיר העתיקה בכרוזים על
הקירות .הרגשנו כי החל תהליך של לגיטימציה שלנו בקרב
הציבור היהודי ושהגיע הזמן לפעול ביתר הרחבה".
לקראת שנת תש"א נפתחו ברובע היהודי שני מועדונים נפרדים
לבנות ולבנים שפעלו בימות החול בקביעות .מלבד המועדונים
הרחיבו הסטודנטים את שיעורי הערב שניתנו לנערות עובדות
(מפעל שהחל בקיץ ת"ש) ,והחלה פעילות בקרב המבוגרים.
הסטודנטים כינסו "שיחת הורים" שהפכה לאמצעי לגיבוש
ההורים .במהלך השיחה נבחר ועד הורים ,שהיווה ראשית של
התארגנות ציבורית של הציבור הספרדי בעיר העתיקה.

יהושע מרקוביץ היה יכול ליצור קשר אישי עם
חרש ,אילם ועיוור .הילדים כל כך דבקו בו...
פעם אמרה לנו הגב' הנרייטה סאלד' :הוא
מדריך הנוער הכי טוב שפגשתי בחיי' .הילדים
הרגישו שהוא אינו מדובב אותם כמו שמדובב
חוקר במשטרה ,אלא הוא מדובב אותם
ומשוחח איתם מפני שהם חברים שלו
בכדי להיטיב עם מצבם הכלכלי של התושבים הקימו
הסטודנטים קופת מלווה קטנה" .קבענו בתור יסוד עקרון אחד:
אין נדבות אלא רק הלוואות שתוחזרנה ...דומני שההלוואה
הבסיסית הייתה עשרים גרוש ,שהוחזרה בשמונה תשלומים
שווים של חצי שילינג לשבוע .במיוחד היה בכך עזר לאותם
יהודים שהתפרנסו מתיקון נעליים או פחחות אשר נזקקו
להלוואה כדי לקנות חתיכת עור או חתיכת פח ,ולכן הדבר קבע
אם יעבוד באותו שבוע או ישב באפס מעשה .גם סעד כלכלי
זעום זה עזר לנו לרכוש את אמון התושבים ולשכנעם שהן
כוונותינו והן מעשינו רצויים".
שנת תש"א הסתיימה בתחושת סיפוק של הסטודנטים" :יש
לנו עורף ציבורי בקרב הורי הילדים .הפכנו לגורם מוכר ,מקובל
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ואף אהוד על ציבור הולך וגדל בתוך העיר העתיקה" ,כמאמר
חיות.
הקבוצה גדלה ל 8-חברים ,נוספו שתי סטודנטיות להדרכת
הבנות ,הצטרפו מדריכים מתנדבים מהעיר החדשה ,ומספר
הילדים המבקר במועדונים  -גדל.
אחת המדריכות בגרעין ,דינה שטרן ,מסבירה" :עבודתנו
הייתה בבחינת שרשרת של ניסיונות חינוכיים ,שכוונו על ידי
התחושות והרגשות .הלמידה במועדון הייתה אקראית ועקיפה.
היא התרכזה בשיחות על חגים ועל אירועים מרכזיים מחיי
היישוב והאומה ,וכך הקנינו לחניכינו תכנים מתחום הדת,
הלאום ,ידע העם וכדומה."...
בדו"ח שכתב יהושע מרקוביץ' על העבודה עם הילדים מתגלה
השפעתה של תורת יאנוש קורצ'ק .לדבריו ,המעבר לקייטנה
"היה מעבר טבעי ,מפני שכמעט כל ילדי המועדון נכנסו
לקייטנה ,והם קבעו וקובעים את אופייה מהיום הראשון...
בקייטנה קיימת מועצת ילדים שנבחרה על ידי הילדים
והמורכבת מבעלי התפקידים הראשיים בקייטנה".
מלכה טרגן ,שהגיעה לעיר העתיקה בעקבות יהושע מרקוביץ'
הפכה בעקבות עזיבת חלק מהמדריכים הוותיקים למרכזת
מועדון הבנים בעיר העתיקה.
גולת הכותרת של המועדון באותה שנה הייתה חידוש מועצת
הילדים .הילדים קבעו את חוקת המועדון ואת הוועדות
השונות .בדיונים השתתפו גם נציגת הממסד – הגברת אלוף,
צוות המדריכים הבוגרים (ארגון סטודנטים 'יבנה' ,מדריכים
שכירים ומתנדבים) וכן המדריכים הצעירים ,שהיוו מעין
עתודה .ב"יומן המועצות של המועדון לבנים בעיר העתיקה
בשנת תש"ד" מציינת מלכה" :ישיבות המועצה אצלנו עמדו על
הגובה והראו עד כמה ילדים אלה יודעים לנצל את האפשרויות
שבמועצת ילדים".
מפורטות הישיבות ,נושאי הדיונים ,המשתתפים וההחלטות
שהתקבלו .חלק מהישיבות של מועצת הילדים היו משותפות
לבנים ולבנות.
תכנית ההעשרה לילדים הייתה מתוכננת להפליא ונבנתה
מתוך מחשבה מעמיקה כדי לעורר סקרנות ולהרחיב את אופקי
הילדים .התכנית כללה קריאת עיתון יומית ("משפיעה בהרבה
על התרחבות אופק המחשבה של הילדים ועל התפתחותם
בכלל" ,מתוך היומן) ,שיחות שנסובו על "העולם ומלואו (מהו
הגודל והצורה של הארץ ,הארץ בעולם ,על האטום ,גופות
חיים ומתים ,התרבות הצמחים) ,התפתחות התרבות ,על האדם
הקדמון" .ביקור במוזיאון הארכיאולוגי ועוד .הסטודנטים לא
חסכו במאמצים כדי להקנות את הערכים החשובים של אהבת
הארץ בחניכיהם.
הסטודנטים פעלו בשני מישורים במקביל בכדי לסייע ליישוב
היהודי בעיר העתיקה; במישור האחד ,פעלו לחיזוק היישוב
היהודי בעיר העתיקה באמצעות מגוון פעילויות שהוזכרו לעיל
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ובשני ,פעלו ללא לאות לחיזוק הנוער.
הקשר עם היישוב בעיר העתיקה לא פסק גם לאחר גיוסם
לצבא הבריטי בסתיו  .1941מספר מרדכי חיות" :כבר אז העלינו
את השאלה :מה יהיה עם הנוער שאנחנו מחנכים אותו .אנחנו
נעזוב בשלב מסוים ,או הם יעזבו אותנו ,יצאו לעבודה ,יעזרו
להורים ,יכנסו לחברה .אמרנו :הדרך היא קיבוץ ,חברת נוער
בקיבוץ ...בדיון היו כאלה שאמרו :מה אנחנו באים לעשות,
להוציא את הנוער מהעיר העתיקה? אנחנו באנו לחזק את
העיר העתיקה .זו הייתה גם כוונתו של ד"ר מאגנס בעצם.
אחרי שהכרנו את העיר העתיקה ותושביה ,ראינו כי האנשים
הצעירים יוצאים החוצה ...אנחנו יכולים להציל את הנוער ולא
את העיר העתיקה".
במסמכים שנמצאו כתבו הסטודנטים" :אנחנו רוצים להוציא
את הילדים מן העיר העתיקה לחיי קיבוץ ...להעניק השכלה
יהודית וכללית ,לעצב את הדמות הרוחנית של הצעיר ולכוון
אותו למקצוע ...גם בראשונה (לפני זמני) נכתב תזכיר שאנחנו
רוצים להוציא את הילדים מן העיר העתיקה לחיי קיבוץ .גם
שם הופיעו מטרות כלליות :להעניק השכלה ,יש לחנך לחיי
עבודה פרודוקטיביים ,להקנות ערכים חלוציים ,לתת חינוך דתי
שלם ,וכו'".
בראיון מאוחר לאברהם שיף ,נזכר דוד הישראלי:
"ראינו בפעולתנו גם אפשרות רבה מאוד להוציא ילדים
מן העיר העתיקה להכשרה במסגרת ההתיישבות ...חשבנו
שאנחנו נעמיק את החינוך שלהם ,נעמיק את ההשכלה שלהם,
נעמיק את הקשר שלהם לחברה בארץ על ידי כך שנוציא
אותם להתיישבות" .חניכתו ,שולה דבורקין (אהרוני) הייתה
בגרעין שהגיע לרודגס ,כיום כפר אברהם ,בפאתי פתח תקוה.
שולה הייתה מבאי המועדונית של הסטודנטים ,ובעידוד אמה
הצטרפה לגרעין שהגיע לימים לקבוצת יבנה .היא נזכרת
בערגה בימים ההם.
בספרון 'מרודגס ועד יבנה' משנת תש"ד ,מתואר בפאתוס:
"ממש בימי ההעברה ליבנה הסכימה קבוצת רודגס ליטול על
עצמה עול חינוכי נוסף .היא קלטה עשרים וארבעה ילדים חסרי
חינוך מבין ילידי הארץ ועדות המזרח בירושלים בייחוד .ילדים
אלו מתגלגלים למאות בסמטאותיה של ירושלים העתיקה
באין להם חינוך מתאים .לרבים מהם אורבת סכנת החינוך
המיסיונרי ...קבוצת רודגס היא הראשונה שעשתה זאת והריהי
אף כאן אם למפעל חלוצי נועז" .לאחר שהייה של למעלה
משנה ברודגס הגיעו הילדים לקבוצת יבנה .רפל ,הישראלי
ומרקוביץ' ,המדריכים המסורים שליוו אותם מהעיר העתיקה
לרודגס ,המשיכו ללוותם גם בקבוצת יבנה.
לימים ,סיפר ישראל גיגי" :בקבוצת רודגס למדנו חצי יום
וחצי יום עבדנו .עד שיום אחד בשנת  1944נתבשרנו שאנו
הולכים לקבוצת יבנה ,התיישבות חדשה ליד גדרה .בתחילה
שיכנו אותנו בלול .המגורים באותה תקופה בקיבוץ היו בתי
בלוקים מטויחים עם רעפים וליפטים שהביאו החברים מחו"ל

חברי הגרעין

אנחנו ראינו את עצמנו אז קיבוץ עירוני .קראנו
לזה 'קיבוץ אירוני' ,כי לא היינו קיבוץ ממש
בכל במובנים ,אבל חיינו חיי קיבוץ בתחום
התקציב .בכל היתר היינו אנשים פרטיים...
כשעלו ארצה .מסביב למשק אני זוכר את השדות הירוקים ,את
התרנגולות בלולים ,את הפרות ברפת ,ריחות החציר ,גן הירק
והפרחים בשדה .שנתיים נפלאות בקיבוץ עם תמיכה צמודה
של החברים החלוצים גרמו לי להרגיש אהוב ושייך ,ונטעו בי
עד עצם היום הזה את האהבה למולדת."...
עם עזיבת הנוער ל'מקוה ישראל' נכתב בעלון קבוצת 'יבנה'
על הספקות שהיו בראשית הדרך בקשר לקליטת ילדי
העיר העתיקה" .נעזרנו בהרבה על ידי העבודה המסורה של
המדריכים שטפלו בילדים אלה עוד בהיותם בירושלים וליוו
אותם בהתפתחותם במשך כל התקופה .בסיכום נוכל לקבוע
שהניסיון היה כדאי ...הפרידה קשה לנו ולהם".
לקבוצת הילדים קדמה קבוצת נערות מהעיר העתיקה
שהסטודנטים עודדו אותן להגשמה חקלאית ,והן פנו
להתיישבות בשדה אליהו .ציונה סגל (לבית מליח) הייתה
הנערה הראשונה שהגיעה מהעיר העתיקה לקיבוץ שדה אליהו.
היא ספרה בראיון ל'שיבולת':
"אמרתי לאבא שלי שאני רוצה ללכת לקיבוץ .הוא כמובן לא
הסכים והזמין את כל המתפללים בבית הכנסת שלנו אלינו
הביתה להתייעצות ,ואז אמר לי :אם את רוצה תעזבי עכשיו,
אבל את כבר לא הבת שלי .הוא החרים אותי וישב עליי
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מ"יבנה" לירושלים

רציתי להיות כמו החלוצים .אמא מבקשת
מאבא שיסכים לנסיעתי ,אך אבא עומד
בסירובו :כבר ראינו בנות שעזבו את הבית
ויצאו לתרבות רעה .אל תעשי לנו זאת

הדתי :על ידי שליחת הילדים מהעיר העתיקה לשדה אליהו
וליבנה .על ידי המדריכים אשר עזבו אותנו ונכנסו לפעילות
חינוכית במסגרתכם .אנו תקווה שקשרים אלה ימשכו גם
להבא ,אך לא רק בכיוון מהעיר העתיקה לקיבוץ ,אלא גם
בכיוון ההפוך ,שאנשים מהקיבוץ הדתי הבאים ירושלימה ואשר
מוכשרים לעבודה חינוכית ישתפו פעולה איתנו בעבודתנו בעיר
העתיקה ובשאר שכונות העוני של ירושלים" .תוחלתו נכזבה.

בראיון ל'שיבולת' מספרת אסתר גולדשמיד (לבית פנסו):
"קבוצת סטודנטים שהגיעה מהאוניברסיטה העברית לעיר
העתיקה לימדה את הצעירים מקצועות שונים ,ולסיום ארגנה
לנו טיול לקיבוץ .להורים סיפרנו שהטיול הוא במסגרת לימודי
ידיעת הארץ .בבית פחדו מקיבוצים ,לא רצו לשמוע על כך.
לאמא ולאחים סיפרתי על הטיול לקיבוץ .הסברתי להם שאם
הקיבוץ ימצא חן בעיניי אולי אשאר שם קצת .אמרתי להם
שאני רוצה להיות בין החלוצים ולעזור להם ...לפני היציאה אני
נפרדת מהצמות העבות והארוכות שהיו לי אז ...רציתי להיות
כמו החלוצים .אמא מבקשת מאבא שיסכים לנסיעתי ,אך אבא
עומד בסירובו :כבר ראינו בנות שעזבו את הבית ויצאו לתרבות
רעה .אל תעשי לנו זאת ...בעיניו בת לא עוזבת את הבית לפני
חתונתה ...אבא נידה אותי מהמשפחה ...אבא לא האמין שיש
קיבוץ דתי .לקיבוצים אז יצא שם לא טוב ...רק לאחר יותר
משנה ,אבא קיבל אותי שוב לביתו  -זה היה כאשר הבאתי את
יוסף כחתן."...

במכתב נרגן משהו הממוען למזכירות הסטודנטים 'יבנה'
בעיר העתיקה מיום  30.7.43מבקש הקיבוץ לדעת על תכניות
הסטודנטים לפעילות מבעוד מועד היות ו"מזכירות הקיבוץ
קבלה גם אחריות ידועה לגבי מפעלכם בעיר העתיקה" ואכן,
בתום חמש שנים וחצי לעבודתם שולח שלמה בירנבוים מזכיר
הסטודנטים למזכירות הקיבוץ הדתי "דו"ח פעילות קבוצתנו
לעבודתה בקרב תושבי העיר העתיקה" .בירנבוים הנמרץ
לא חסך במאמצים וסקר את המפעל מראשיתו .הוא תאר
בתמציתיות את מצב הנוער והסביר את חשיבות ההתמקדות
בו – "אנו רואים בצורת השיכון של נוער למען נוער  -מדריכים
בשכונות ,את הדרך היעילה ביותר בטיפול" והוא מבקש לפעול
להכשרה מקצועית של הנוער (קורסי בישול ,תפירה ,נגרות,
וכו').

שבעה ...הייתי בת  17כשהגעתי לכאן".

בראיון לאלי ברמן נזכר חיות בחיוך" :אנחנו ראינו את עצמנו
אז קיבוץ עירוני .קראנו לזה 'קיבוץ אירוני' ,כי לא היינו קיבוץ
ממש בכל במובנים ,אבל חיינו חיי קיבוץ בתחומים אלה -
קבלנו תקציב מדוקטור מאגנס שהוא תשלום שכר דירה,
ולירה בחודש עבור כל אחד ואחד ...מזה אנחנו החלטנו לספק
את צרכי הדירה ,חומרי ניקוי וכו' וארוחת בוקר וארוחת ערב.
בכל היתר היינו אנשים פרטיים ...לא באנו לעיר העתיקה כדי
להיות קיבוץ ,כדי לחיות חיי שיתוף כפי המקובל אז בתנועה
הקיבוצית .לא הסתנפנו רשמית לתנועה הקיבוצית ,גם לא
נשלחנו על ידה .אבל הפכנו להיות קיבוץ חלקי בגלל המשימה
שקבלנו על עצמנו .המשימה שקבלנו על עצמנו הובילה
לקיבוץ ...היא הובילה אותנו למחשבה שעתיד חינוכם של
ילדים אלה הוא בקיבוץ".
מפרוטוקול פגישת חוג הסטודנטים של העיר העתיקה עם
אנשי קבוצת 'יבנה' בכ"א אייר תש"ג עולה החלטתם של
הסטודנטים להצטרף לקיבוץ הדתי .נציגיהם  -דוד הישראלי,
דב אברון ,יוסף דמסט ואליעזר שטרן" ,באו להחלטתם להצטרף
לקיבוץ מתוך הכרה ברורה ברעיונות הקיבוץ הדתי ."...עם
זאת ,דרשו שהקיבוץ הדתי "יחשב את ההדרכה בעיר העתיקה
לעניינו הוא" .ניכר בדבריהם החשש שהצטרפותם לקבוצת
יבנה תפגע בהדרכה בעיר העתיקה .חשש זה מתעצם במכתבו
של שלמה בירנבוים ב 28.11.44-למועצת הקיבוץ הדתי בשדה
אליהו" :זה זמן רב שקיימים קשרים הדוקים בינינו ובין הקיבוץ
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בשלהי תקופת המנדט נמשכה פעילות 'חברי ברית סטודנטים
יבנה' בעיר העתיקה למרות הקשיים .עם נפילת הרובע בתש"ח
נסתם הגולל על פעילות מבורכת זו .בשנות הארבעים פעלו
בארץ מועדוניות נוער רבות .הצלחתה וייחודה של פעילות
ברית הסטודנטים 'יבנה' היא בהקמת דגם חדש וייחודי :חיים
בתוך הקהילה .עם פרוץ מלחמת העצמאות ,גויסו חניכי
המועדוניות בעיר העתיקה ללחימה כגדנ"עים וקשרים בהגנת
הרובע .היו ביניהם שנהרגו ,נפצעו ונפלו בשבי הלגיון .הערכים
אותם הקנו להם במרוצת השנים מדריכיהם ,חברי ברית
הסטודנטים 'יבנה' ,עמדו להם בעת פקודה.

בחורף  1940הגיעה לרובע היהודי בירושלים קבוצת
סטודנטים צעירה בתמיכתו של ד"ר מאגנס .הם
התיישבו ברובע היהודי במעין קיבוץ עירוני ,
והתחילו בפעילות קהילתית לרווחת הקהילה :הקמת
מועדוניות לנוער ,שעורי עזר לנוער עובד ,קורסי
תפירה ובישול ,קופת מלווה ,ועוד .פעילותם פסקה
עם נפילת הרובע בתש"ח.
במוזיאון 'חצר הישוב הישן' מוצגות תמונות
מהפעילות שצולמו ע"י אחד הסטודנטים-יהושע
מרקוביץ .עוד במוזיאון  -פנס קסם ,משחקי ילדים,
עיתונים וספרים משנות הארבעים.
לתאום ביקורים052-4002478 ,02-6276319 :

מה קורה

?

פתיחת אשנב
ראיון פרידה ממיכל אחיטוב
ראיינה :ריבה פריד
מיכל אחיטוב (סעד) סיימה בימים אלה לרכז את
מחלקת החינוך בקיבוץ הדתי .מיכל ,בת סעד ובתו
של אריה קרול ז"ל ,ממנהיגי הקיבוץ הדתי ,בראיון
מסכם
ספרי על הכניסה לתפקיד
"הכניסה לתפקיד הייתה עבורי כמו לצעוד בשביל מוכר .הייתה
לי תחושה של המשכיות בעבודת השליחות התנועתית .לשבת
בחדר סמוך לחדר שאבי ישב בו ,ליד הקופסה שהיה בה את כל
'החומר הסודי' שלו ,ליד האשנב הפתוח בין שני החדרים ,שלי
ושל אבא ז"ל ,עוררה בי לא פעם את הרצון לפתוח את האשנב
ולהגיד" :אבא ,אני פה" .המפגש שלי עם אלי סומר ,שהיה
אחד הפעילים שסימל בשבילי את הזיכרון של אבא – היה עוד
חוליה חיה של המשכיות .מה עוד שנכנסתי לתפקיד ממש עם
פטירתו של אבא ,וימי ההיערכות הראשונים שלי התקיימו
יום לאחר הקימה מן השבעה .אני זוכרת שהצגתי את עצמי
במזמו"ר עוד כשאבא היה בחיים אך שכב בקומה ,ואמרתי
שאני מצטערת שאני לא יכולה להתייעץ ולספר לו על הבחירה
בתפקיד אך יודעת שהוא היה סומך את שתי ידיו על הבחירה".

במהלך התפקיד התחושות הללו הדהדו?
"לא כל הזמן .אני זוכרת שמצאתי את עצמי משוחחת באיזשהו
שלב בתפקיד עם אחותי .היא אמרה לי" :את עושה את
הדברים בשקט ,לא עם המסר החזק של – 'לכו אחרי'! אך
המוטו המשפחתי של אבא ,הנכונות לפעול למען עם ישראל
– הוא אותו מוטו" .הרגשתי שהלכתי באותו השביל של אבא
שהיה זהה ,שלם וגאה בתנועה .הפעמים בהן זה הדהד חזק היו
במפגשים עם ותיקי הקיבוץ הדתי שידעו מאיפה באתי".

היה בזה גם מכשול כלשהו?
"לא היה מכשול אך היה איזשהו חסר .בניגוד לאבא לקח לי
הרבה זמן עד שאמרתי את דעתי בקול רם ובנחרצות .מצאתי
את עצמי יותר בעמדת המקשיבה .עדיין יש מצבים רבים בהם
כל צד נראה לי צודק ואין לי החלטות נחרצות כמו אבא שהיה
מיד יודע ואומר – כך וכך נכון לעשות! יתכן והייתה ציפייה

שהבת של אריה קרול תדע להגיד את הדברים חזק וברור אבל
אני מקבלת את השוני בינינו .זאת אני".

האם ראית שינוי במיכל של לפני התפקיד למיכל של
היום?
"כן .יש בתפקיד עצמו סוג של הנעת תהליכים ,הובלה של
הדברים .זה דורש להגיד דברים באופן ברור .אם לא – לא יקרה
כלום .בתור בת בכורה הייתי זו שעושה כל מה שמבקשים
ממנה .גם אם לא הסכמתי עם הדברים התגייסתי והייתי שם כי
"ככה צריך" .התפקיד אימן אותי להיות יותר ברורה ונחרצת.
יחד עם זאת לקחתי גם מאמא את היכולת להתפשר – ולהגיד
"לא נורא" כשמשהו לא מצליח .לקחת דברים יותר בקלות .אני
מרגישה שהבחירה בתפקיד עשתה טוב לא רק לי .התחושה
שיש המשכיות לאבא השפיעה לטובה גם על אחיותיי".

וכעת ספרי קצת על מערכת החינוך הבלתי פורמאלי
שהובלת בשלוש השנים האחרונות
"אני רוצה קודם כל לדבר על המקום חשוב שלה ,על
המשמעות של מערכת חינוך בלתי פורמאלי בקיבוצים ובמיוחד
בקיבוצים המשתנים .החינוך הבלתי פורמאלי לקח נתח גדול
מהתפקיד שלי .יותר מ 50-אחוז מזמני עסקתי בזה .ברמה
האישית – זה השטח שממנו אני באה ולכן טבעי שאתמקד בו,
אך גם משום שאני רואה את החשיבות הגדולה של המערכת
הזו במהלך שנות חינוכו של הנער/ה .מעצם שמו – בלתי
פורמאלי ,ניתן לטעות ולחשוב שזו מערכת שולית שאפשר
לוותר עליה .למה להשקיע כל כך הרבה כשלפעמים מדובר
בנתח של שעתיים-שלוש בשבוע? מה כל כך חשוב בה?"

באמת מה כל כך חשוב?
"החשיבות היא בכמה מישורים .ישנה חשיבות אישית  -לילד
הבודד  -בכך שזו מסגרת קטנה יותר ומוגנת יותר בעלת
מרכיבי הזדהות ומקום לביטוי עצמי שאינם קיימים בדרך כלל
בחינוך הפורמאלי .ילדים יכולים לבטא בה כישורים חברתיים
ויצירתיים והיתרון הגדול הוא שזה נעשה בתיווך של מבוגר
שנמצא שם ומאפשר לו את ההתפתחות בכיוון ובקצב המתאים
לו .בגילאים הבוגרים יותר זו הזדמנות לפגוש תכנים אקולוגיים
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– תכנים של המקום ,סביבת הבית והיישוב ,ותכנים תנועתיים,
במתודות אחרות מאלה שהוא פוגש בחינוך הפורמאלי.
התשובה למקשים על שאלת נחיצותה של מערכת החינוך
הבלתי פורמאלית בגילאים הצעירים נחלקת לשניים –
ברמה הפרקטית כיוון שרוב ההורים מגיעים הביתה אחרי
השעה ארבע ,האפשרות לייצר "ערך מוסף" בזמן הפרווה
הזה ,מערכת שיכולה לספק לילדים ,בשונה מכלל ילדי ישראל,
מקום ומרחב בטוח וערכי ,בדגש על השילוב ביניהם ,היא חלק
אחד של התשובה.
החלק השני והקשה יותר למדידה הוא תחושת הלכידות,
השייכות לקבוצה ,לעשייה ערכית .קשה להתווכח מול מקומה
של תנועת הנוער המייצרת דברים דומים אך לדעתי יש משהו
בצורה בה הקיבוצניק זוכה לערכים הללו שמובילה אותו
הלאה ,רחוק יותר .החוויה הזו של חברת הילדים טבועה בבני
הקיבוצים ולרובם היא זכורה כחוויה מכוננת ומשמעותית.
כאן יבואו ויאמרו האפיקורסים – ומה עם הילדים הדחויים?
ואני אומרת – זו תופעה אוניברסאלית הקיימת בכל חברה
וצריך להמשיך להתמודד איתה בצורה מקצועית וערכית ,אך
לא לוותר בגללה על היתרונות הגדולים של המערכת הבלתי
פורמאלית .ולסיכום – נכון וחשוב בעיניי להשקיע משאבים
בחינוך הבלתי פורמאלי כיוון שהאפשרות שלנו לתת מענה נכון
ילדי גן גלבוע ,עין הנצי"ב .צילום :הינדא גלסנר
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לילדים הופכת את הקהילה למקום שמור ומוגן עבור הילדים
שבה .זה משפיע על האווירה ,על חיי קהילה איכותיים ,מונע
תופעות של נוער משוטט שמחפש מה לעשות כשההורים אינם
זמינים ובמיוחד מפגיש את הילדים עם תכנים ערכיים הנובעים
ממעגלי ההשתייכות של הילד ,מעגל קבוצת השווים בחברת
הילדים ,מעגל הקיבוץ ,מעגל התנועה והחברה הישראלית.
יחד עם כל האידיאליזציה של תחום החינוך הבלתי פורמאלי
אני חייבת לציין שההתמודדות עם נושא כח האדם שצריך
להיות מקצועי ,מיומן ומזוהה עם ערכי התנועה ,היא קשה
ולפעמים בלתי אפשרית .אחת התשובות הטובות לכך היא
הפעילות התנועתית שרזי מוביל ובמציאות בה בקיבוצים רבים
יש פיזור גדול של הילדים במוסדות חינוך שונים (במיוחד
בגילאי ביה"ס העל יסודי) היא זו ששומרת על המכנה המשותף
שחשוב לנו לחנך אליו".

האם את יכולה לומר שחל שינוי במערכת החינוך הבלתי
פורמאלי בשנים האחרונות?
"בעבר ,כשיום הלימודים היה קצר ומקומו של בית הילדים היה
מאוד ברור הושקעו במערכת החינוך הבלתי פורמאלי משאבים
בהתאם והיום ,בעידן ההפרטות ובמיוחד בקיבוצים המופרטים,
כאשר עלויות החינוך הבלתי פורמאלי מושתתות על ההורים,
יש מאבק הישרדות וצורך להוכיח נחיצות (שבדרך כלל ברורה

מה קורה?

יותר בגילאים הצעירים) .השינוי אם כן הוא הצורך לשרוד.
ישנן מערכות שנמצאות או-טו-טו במצב של סגירה .ישנם כמה
קיבוצים שבמהלך השבוע כמעט ולא מתקיימת בהם פעילות
בלתי פורמאלית אך בחלק ניכר מהקיבוצים המופרטים נמצאה
הדרך והפעילות מתקיימת גם אם זה בשעות אחר הצהרים.
יחד עם זאת ,ודווקא בשל חרב ההישרדות המונחת על צווארה,
בחלק מהקיבוצים מושקעים היום יותר מאמץ ומחשבה איך
להפוך את השעות המועטות לאיכותיות יותר .זה כמובן לא
תמיד קורה ,אך בחלק מהקיבוצים ניכר שיותר ויותר ילדים
בוחרים להגיע למערכת .כאשר המוקד במערכת הוא הקיץ
המשמעות של הרצף היא גם בהרגלים הנרכשים ולכן חשוב
מאוד לקיים את המערכת במהלך השנה".

האם יש הבדלים ניכרים במבנה מערכות החינוך
בקיבוצים המסורתיים מול המופרטים?
"בקיבוצים המסורתיים יש לרוב תכנית עבודה מסודרת ויציבה
יותר .בקיבוצים המופרטים קולם של ההורים יותר נוכח ,מעורב
ולפעמים גם מתערב .כשההורים משלמים ומגלים שהמערכת
יקרה ,עולה על כף המאזניים השאלה האם ליצור מערכת
אטרקטיבית יותר או להוריד בשעות הפעילות .במעלה גלבוע
למשל ,נדרשה הקהילה לייצר מערכת שתתן מענה שיצדיק את
עלותה ולאחר חשיבה ושדרוג כח האדם היא הפכה למערכת
יעילה יותר אך גם אטרקטיבית .הדרישה כיום היא לעבודה
יותר "מקצועית" ,שתהיה הבנה לנפש הילד ,הכרת הגיל
ההתפתחותי ,ניהול עצמי ולקיחת אחריות רבה יותר במתרחש
בחברת הילדים (כמובן בתיווך של מדריך בוגר) ,קיום חוגי
העשרה .ישנם בתי ילדים בהם מתקיים חוג ספורט שמועבר על
ידי ילד מכיתה ז' וגם אם ההורים דורשים מאמן מקצועי יותר,
המענה שלנו הוא שלדינאמיקה בין ילד בכיתה ז' לילד מכיתה
ג' – יש ערך מוסף ערכי – חברתי".

ממה הכי נהנית בתפקיד?
"החלק המשמעותי עבורי הוא הקשר עם מערכות הגיל הרך.
הרגשתי שיש שם קרקע צמאה לשייכות תנועתית ולקידום
מקצועי לוקאלי – שלנו ,למאפייני התנועה :קיבוץ  +דתי .אני
חושבת ששווה לנו להשקיע בחיזוק תעודת הזהות של הקיבוץ
הדתי דווקא לאוכלוסיית התושבים .שם יש לנו מה לתת .רוב
התושבים שרוצים להצטרף לקהילה לא באים רק בגלל הנוחות,
וזו הדרך לשתף אותם .זו גם מערכת שמעט מהאנשים שלנו
בוחרים לעבוד בה ולכן יש בה הרבה עובדות שכירות ,ודווקא
בשל כך נדרשת עבודה תנועתית שתחזק את המקצועיות
שלהן ותחדד את הדרך המיוחדת שלנו ,של הקיבוץ הדתי.
כמה שלתחושתי הצד הזה נוכח ,עדיין זה לא במינון המספיק.
במהלך כהונתי בתפקיד נדרשתי לדברים שלא הצלחתי להגיע
אליהם כמו פגישות אזוריות נוספות .יש ממש כמיהה מהשטח
למפגשים וחשוב לי להעביר את הכמיהה הזו הלאה ,לבא אחרי.

בו הקביעות אך הצד המרענן והמרתק הוא במפגשים עצמם
שנגעו לא רק ברכז החינוך אלא גם במעגלים הערכיים של
התנועה ,במקום של המערכת מול ההורים ,הקהילה ,ההנהגה.
בפורום המצומצם (שלצערי לא הצלחנו לעבותו) אנשים
התחברו ונוצרה קבוצה שהעצימה את משתתפיה ונעשתה בה
למידת עמיתים משמעותית".

ילדי גן ,טירת צבי.
תמונת ארכיון
מתוך אתר הקיבוץ

לסיום אני "מעניקה" למיכל מטה קסם ומאפשרת לה
שלוש משאלות בתחום החינוך .
מיכל בוחרת:
* פורום רכזי חינוך גדול שמוביל תכניות חינוכיות  -תנועתיות
ובכך רותם את צוותי ההדרכה לעבודה מקצועית וערכית.
* מציאת נוסחה נכונה בין תנועת בני עקיבא לקיבוץ הדתי
ועבודה מתוך שיתוף ושילוב פעילות סניפית עם תנועת בני
עקיבא הארצית כשהאג'נדה שלנו – הקול התנועתי ,נוכחת
ומשפיעה.
* שילוב התכנית הרעיונית של 'בית מדרש תורה ועבודה' בתוך
תכניות בתי הספר ומעורבות גדולה יותר של התנועה בבתי
הספר.
יישר כח למיכל על פועלה הרב ובהצלחה בתפקידים החדשים
בהם היא כבר מכהנת – ריכוז התכנית החינוכית וצוות ההדרכה
בחברת הנוער וריכוז ועדת הקליטה בקיבוצה ,קיבוץ סעד,
ושלוחה ברכת הצלחה רבה לאמיתי פורת (כפר עציון) שזה
עתה נכנס לתפקיד מרכז החינוך בתנועה במקום מיכל.

סוג של "בייבי" נוסף הוא פורום רכזי חינוך ,שמצד אחד ישנה
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הייתי ב"גיא צלמוות"
רשמים והרהורים בעקבות 'מסע בין-דורי' לפולין
יענקל'ה הלפרט
שלוש תמונות
הראשונה :אנו יושבים בתוך הצריף המחריד שבמיידנק,
"צריף החיטוי" ,בו נותרו בתום התהליך המזוויע רק גופות
שנשלחו לשריפה .הרב יוסי כהנא אומר שבקבוצה בה הוא
משמש כמדריך נוהגים לקרוא את הפרק האחרון ממגילת
'איכה' ,ולומר בקול את פסוקי ההתחזקות הנאמרים בתפילת
'נעילה' ,עם צאת יום הכיפורים .הקריאה ב'איכה' ,נאמרת ואנו
מאזינים לה קפואים ,נסערים ושותקים .שותקים כמו הקירות
הללו שלפני שבעים שנה שמעו צרחות וצעקות מקפיאות דם,
ועודם דוממים .לאמירת הפסוקים מהתפילה כולנו מצטרפים,
אך עם ההגעה לאמירת "ה' הוא האלוהים" ,אני חש כי לשוני
משותקת .אין אני מצליח לומר פסוק זה .גם לא בפעם
השביעית.

לאמירת הפסוקים מהתפילה כולנו מצטרפים,
אך עם ההגעה לאמירת "ה' הוא האלוהים"
אני חש כי לשוני משותקת .אין אני מצליח
לומר פסוק זה .גם לא בפעם השביעית

תמונה שנייה :נכנסנו בשעריו של המקום הארור עלי אדמות,
אושוויץ – בירקנאו .לקראת סוף הסיור אנו פונים לעבר
המקום בו היו המשרפות .אנו ,קבוצה של ישראלים ,פוסעים
לשם בשירה חרישית ממזמור כ"ג בתהילים" :גם כי אלך בגיא
צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי" .אני שר עם כולם ,ובשלוש
המילים האחרונות שוב קפאה הלשון .אני מרגיש שהמילים
הללו מסרבות לצאת.

יכולה הייתה להפריע לאשמדאי במלאכתו השטנית .להציץ
מחרכי הקרון המוצב ,באתר בו שולחו יהודי לודז' לדרך שאין
חזרה ממנה ,להריח את העץ ממנו בנוי הקרון ,לראות את גודל
הקרון ,ולהתחיל לחשב איך מאה(!) אנשים נכנסו למקום כזה
ושרדו בו אלפי קילומטרים וימים רבים .אלו ומראות וריחות
רבים באים וממחישים את שאנו יודעים הרבה זמן " -אינה
דומה שמיעה לראיה"  -ואפשר להוסיף :ואין תחליף לריח.

תמונה שלישית :יום שלישי ,שבנו אתמול לארץ ,ועתה אנו
ישובים על הרצפה וקוראים ב'קינות' של תשעה באב .הקריאה
עתה היא במזמור 'בצאתי ממצרים – בצאתי מירושלים'.
מגיעים לפסקה הבאה..." :נערוך מלחמה ,וה' שמה  -בצאתי
ממצרים .רחק ממנו ,והנה איננו  -בצאתי מירושלים" .והרוגע
משתלט עליי .אכן מותר לשאול ,מותר להרהר ואין בזאת
"מרידה" בבורא העולם .לעולם לא נבין ,לעולם נתמה ,נשאל,
נחקור ואפילו נתריס ,אך נשאר אנשי אמונה.

יצאנו לפולין בר"ח אב למסע שכותרתו' :לא קל לי להלך
בארץ הזאת' – מסע בין-דורי של חברי הקיבוץ הדתי לפולין
(מכיוון שנרשמו מעט קיבוצניקים נוספה אלינו קבוצה של
חברים משכונת 'חן הצפון' שבפתח תקוה ובראשם הרב יוסי
כהנא) .בראש המסע עמד יהודה חן מחברת הטיולים 'שי בר
אילן' שבפתח תקוה ,שדחף בכל כחו לקיומו למרות מיעוט
המשתתפים .לצידו עמדו צוות המדריכים המדהים  -נילי בן-
ארי מטירת צבי שאינה מתעייפת לעולם (מהיכן הכוחות?!),
הרב יוסי כהנא מ'חן הצפון' שהעניק מימד רוחני למסע בחן
רב ,איש הלוגיסטיקה (שתיפקד גם כמדריך שלישי) לוי גבעון,
גם הוא מטירת צבי ("אל תשאלו אותי בשלילה אם אין קפה,
תשאלו בצורה חיובית ,יש קפה?") .שוב הוכח שהדרכה נאותה,
בהירה ואוהדת ומתן פתרונות מושלמים לכל הצרכים הפיזיים
(לוי  ,)Give onהם הערובה לכך שהמסע יעניק את הערכים
הגבוהים ביותר ,כפי שמתבקש מסיור שכזה.

כשערכנו את טקס ההתייחדות שם ,ליד המשרפות בבירקנאו,
אמרתי לחברי המשלחת שאני חש במקום הזה כילד שהולך
עם אביו בדרך יד ביד ,ויש מקומות בהם הידיים נפרדות ,והילד
הולך כמה צעדים בכוחות עצמו ,עד למקום בו האבא שולח את
ידו ושוב השניים ביחד .כאן ,בשנים האיומות הללו לפני שבעים
שנה ,ידו של אבא רחקה מאיתנו.
במשך שנים רבות לא חשתי צורך לבקר במקומות הקשים
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הללו .חשבתי שהסיפורים ,הסרטים ,הטלוויזיה ,משפט
אייכמן ,דמיניוק וכו' העצימו אצלי את האירועים עד שכאילו
והייתי שם .כשקיבלנו את ההחלטה לצאת למסע לפולין הייתי
די "שווה נפש" לכך .יצאנו שרה אשתי ואני ,והכל השתנה!
אין תחליף לשהות במקום; לשבת בצריף ההוא שכבר כתבתי
עליו ,ולהבחין בכתמים הירוקים על הקיר .לראות את רשת פסי
הרכבות הפרושה בכניסה למחנות ,ולחשוב כיצד פצצה אחת
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מה קורה?

כבר עשרות סיורים כאלו ,היא עודה מתרגשת עד דמעות
בכל פעם שהיא מתארת רגשות אנושיים שחוו אנשים באותם
זמנים או כשהיא מזכירה מפגשים עם ניצולי הזוועה הזאת ,ליד
חלק מאתרים אלו .זו כנראה עוד אחת מהסיבות שהסיור איתה
הותיר בנו רגשות כה עזים .פשוט ,קשה לתאר במילים רגשות
אלו.
היום ,אחרי אותם "תשעת הימים" אותם קיימנו כהלכתם ,אני
טוען שעל רמ"ח מצוות העשה יש להוסיף גם את ה"עשה"
של דורנו והדורות הבאים  -סיור בשאול של דנטה ,בתוככי
"אירופה הנאורה" .אם תרצו ,פן אחר של "זכור את אשר עשה
לך."...
אני מכיר את הטענה כי אל לנו לתת לגויים להתפרנס
מ"השואה שלנו" ,הרי "יש להם חלק מרכזי במה שקרה".
הטענה כשלעצמה נכונה ,אולם אני יודע שפעמים רבות עדיף
לוותר על עקרון אחד כדי שנוכל ליישם עקרון חשוב ממנו,
ואם הבחירה היא בין "פרנסת" הגויים ,לבין העמקת הידיעה
וההזדהות שלנו עם זיכרון השואה ,ברור לאן נוטה המטוטלת.
איננו רוצים שבעוד מאה-מאתיים שנה כל מה שיישאר יהיה
פיוט אחד או שניים בקינות של תשעה באב שנת תתק"ח (אם
ח"ו עדיין לא תגיע שעת הגאולה).
שומה עלינו לעודד ,לתמוך ולסייע בידי כל מי שרוצה
שהדורות הבאים גם יראו ,גם יחושו וגם יריחו את הזוועות .את
מי שחושב שאני מגזים ,אני מזמין לבחון מה אנו זוכרים בפועל
מהשחיטות הגדולות של 'מסעי הצלב' ,מגזירות חמלניצקי,
מגירוש ספרד ועוד אסונות רבים שפקדו את עמנו לאורך
הדורות .הרי חוץ מ'ברוך ממגנצה' מאת שאול טשרניחובסקי
שלמדנו בתיכון וקינות בודדות הנאמרות בתשעה באב לזכר
האסונות האחרים שפקדו את עמנו לאורך כל השנים ,הכל
נעלם ונאלם בתהום הנשייה .אפילו את תפילת 'אב הרחמים'
שלפני תפילת מוסף בשבת אנו מחפשים סיבות שלא לומר...
ההוכחה המובהקת לטענתי היא העובדה שלולי היה חורבן
הבית השני מתרחש בעת שעוצבה ההלכה ,מי יודע אם בכלל
היינו מכירים את צום גדליה ,עשרה בטבת ,שבעה עשר בתמוז
ותשעה באב .שלא לדבר על אותם "ימי הספירה" בהם אנו
נוהגים עד היום ,כמה מנהגי אבלות על עשרים וארבעה אלף
תלמידי רבי עקיבא ,שמתו בימים אלו ,לפני  1900שנים .ורק
לחשוב ,שבדיוק בימים אלו ,בשנת תש"ד –  ,1944השטן
הנאצי ,חיסל עשרים וארבעה אלף יהודים ביומיים! ואיך אנו
מציינים זאת?!
באשר לפרנסה חשוב לזכור שבנושא זה אין להפנות את כל
החצים לכיוון פולין .צריך לזכור ,כי שם היה רוב מניינו ובניינו
של העם היהודי .אותם מתכננים שטניים שבחנו את הבעיות
הלוגיסטיות בביצוע 'הפתרון הסופי' הבינו שהפשוט ביותר
יהיה לארגן את כל המבצע קרוב לריכוז האוכלוסייה המיועדת,
על אדמת פולין .נכון שהאוכלוסייה המקומית לא הפריעה
את מלאכת ההשמדה .אבל בסך הכל ,אם נסתכל בעיניים

נסתכל בעיניים אובייקטיביות ונשאל בהגינות
כמה מאיתנו ,לו היינו פולנים ,היו מוכנים
באמת לשים את נפשם בכפם כדי להציל אז
את אותם אומללים
אובייקטיביות ונשאל בהגינות כמה מאיתנו ,לו היינו פולנים,
היו מוכנים באמת לשים את נפשם בכפם כדי להציל אז את
אותם אומללים?.
אם להחרים או לא לפרנס ,אז דווקא את אלו שהתנדבו לסייע
מרצונם החופשי לשלטון הרשע .כדוגמא ,אני מעיד על עצמי
של'איקאה' אני לא נכנס ,כי השוודי שייסד את הרשת הזאת
התנדב מרצונו החופשי לסייע לנאצים ברוע לבו .כמה מאיתנו
הכניסו לרשימת הכעסים את בריטניה הגדולה ,זו שמנעה
מהיהודים תוך כדי המלחמה ולאחריה להגיע לארצנו? ומה על
הגדולה במדינות העולם ,ארצות הברית ,שהפציצה מתקנים
גרמניים במרחק של קילומטרים בודדים מאושוויץ ,אך לא
נגעה לא במחנה עצמו ולא בדרכים המוליכות אליו ,וכפי
שהתבטא הנשיא האמריקאי בימים ההם ,פרנקלין דלאנו
רוזוולט" :היכן נוכל לשכן עוד מליון יהודים?!"
אני לא חושב שהאנטישמיות הייתה רחוקה מפולין ,היא
בהחלט "הרגישה בבית" בוורשה ובלודז' ,אך אני טוען שאת
התחושה הביתית הזאת היא חשה כמעט בכל מדינות אירופה.
אשר על כן ,יהיה זה משגה לוותר על הזכות שיש לנו לשמור
ולשמר .שר ההיסטוריה ישמח מאוד אם ברבות השנים ,תקופה
זאת תמחה מהזיכרון האנושי .אנו צריכים ,ויש ביכולתנו למנוע
זאת.

עין צורים
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לך אלי תשוקתי
מבוע של יצירה במרכז הרצוג
שריתָ צימבליסטה
בכל פגישה הוקדש זמן ללימוד וזמן ליצירה .כל אחד
מהמשתתפים היה גם למורה וגם לתלמיד בשלבים השונים
של השיעור .כך למשל ,כבעלת הניסיון בלימוד תנ"ך מצאתי
את עצמי לעיתים בתפקיד המורה בשלב קריאת המקורות
בתנ"ך ,אך מיד כשהועבר הדגש ליצירה בתיאטרון הפכה
שותפתי מקיבוץ ארז למורה המקצועית ,כי היא הבמאית ,ואני,
השחקנית המתלמדת ,שמחתי לקבל הוראות .ובפגישה הבאה
 שותף חדש ללימוד ,ומשימה מסוג אחר ,ושוב הזדמנותיצירתית ללמוד וללמד.
היה פער מובנה בין אלה שהכירו את הטקסטים היסודיים של
ארון הספרים היהודי ,ואלה שנפגשו איתם בפעם הראשונה.
מסתבר כי גם עבור אלה המצויים בתנ"ך ובמדרשים הייתה זו
חוויה מרעננת של מפגש עם הטקסט המקורי ללא פרשנים
ומסייעים ,ולא פעם התגלו רעיונות ודגשים חדשים ,מתוך
הבדיקה של הפסוקים המוכרים בכלים חדשים של דרמה או
ציור.
ציור :חנה ברוכי

בשנת תשע"א הייתה לי הזכות לקחת חלק בתכנית חדשה
במרכז הרצוג – 'מבוע יצירה'  -תכנית בית מדרש ליצירה
אישית בעקבות ארון הספרים היהודי ,המיועדת לאנשים
יוצרים מכל סוג ועמדה.
התכנית ,שנקראה "לך אלי תשוקתי" ועסקה בתשוקות שונות
מזוויות מורכבות ,עמדה על שלושה מנחים שחלקו את השנה
ביניהם .בחלקה הראשון לימדה גילי זיוון קריאה מקראית
יוצרת ,ובשיעוריה ניתחנו את סיפורי המקרא ונתנו להם
פרשנות ומשמעות בצבע ובסמלים פלסטיים .בחלק השני
לימד שמוליק פאוסט מדרשים ,בהם השתמשנו כמסד רעיוני
לכתיבה יוצרת ,ובחלק השלישי לימדה אילנית סוויסה תיאטרון
יוצר סביב נושאים שונים מתוך ארון הספרים היהודי.
התכנית הייתה מרתקת ומרשימה בזכות החומרים והדרישות
שהציגו המנחים ,אך לא פחות בזכות קבוצת הלומדים
שהתאספה בבית המדרש של 'מבוע'.
היינו חמישה עשר ,ובינינו דתיים מסוגים שונים ,מסורתיים
וחילוניים ,כולם אנשים ָחלוניים -חושבים ויוצרים ,בתחומים
שונים :שחקנית ,במאית ,ציירת ,צלמת ,רקדנית ,סופרת,
משורר  -שחקן ...כולם מוכנים להתנסות ביצירה גם בתחומים
שלא הכירו ולא התמחו בהם.
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היופי המיוחד של בית מדרש 'מבוע' היה בכך שהביא כל
אחד ואחת מאיתנו להתמודד ולהכיר תחומי יצירה ועיון שלא
היה קרוב אליהם .לצד הפגישות שעסקו בתחום היצירה
שהמשתתף הרגיש מומחה בו ,מצא כל אחד את עצמו בחלק
מהפגישות בצד החלש והמפקפק ביכולותיו .בכל מקרה זכו
המפקפקים בעידוד ובתמיכת הקבוצה כולה ,תמיכה רחבת
לב ומלאת הבטחה שגרמה לכל אחד בתורו להעז ,ולפגוש את
עצמו במקום שלא חשב שיגיע אליו .העידוד וההעצמה היו
מוחשיים ביותר בפגישת הסיום .הרקדנית שלנו ,אשה שכל
השנה התבטאה ואפילו התפללה בתנועה ,בחרה לשבת ולהציג
סדרת ציורים שציירה כמדרש על מות משה .הכותבת העזה
לפסל זוג ידיים ,והציירת לעמוד ולהקריא שיר שכתבה.
המחזור הראשון של 'מבוע' סיים ,אך לא נפרד .מרבית חברי
הקבוצה בקשו להמשיך להפגש .מחזור חדש יצא לדרך ב'מבוע
יצירה' שיעסוק בשנה הבאה בנושא "נפלאתה אהבתך לי".
אז אם אתם יצירתיים ,סקרניים ,רוצים ללמוד ולחוות ,עוד יש
אפשרות להצטרף לסיבוב השני ברכבת ההרים הנפלאה של
הלימוד והיצירה.

סעד

על המדף

הכלכליים ,החברתיים והתרבותיים על ידי שני העמים
במשותף .בין חבריה הבולטים היו גם אישים דתיים כמו ר'
בנימין וארנסט סימון .לאחר מאורעות תרפ"ט ,ספגה התנועה
התקפות קשות מצד רוב הזרמים ביישוב ,דבר שהחליש את
כוחה ואת השפעתה.

שלום כולם רוצים!
בן גיסו של הרב שפירא ,שמואל בורנשטיין ,כותב על תמיכתו
ב'ברית שלום'" :ייתכן שהצטרף ל'ברית שלום' בגלל שפנו
והציעו לו ובגלל יחסיו עם פלדמן (ר' בנימין – ד"מ) .אין זאת
אומרת שרצה למכור את ארץ ישראל .להיפך ,שלום כולם
רוצים .ביחס לערבים הוא לא היה קיצוני .אני חושב שהוא היה
בעד שלום עם הערבים ...אני חושב שדעתו זו של דודי נובעת
למעשה מן ההלכה' :ואהבתם את הגר' .אין ספק שמשאלתו
הייתה למדינה משלנו ,אבל הוא טען שיש צורך לתת לגר
את המעמד הראוי לו" .בורנשטיין מספר עוד" :הוא היה חבר

כולם היו אוהביה
מאת :דוד מלמד
הוצאת :גוונים2010 ,
(מתוך הספר)

אדמו"ר-חלוץ ומקורב ל'ברית שלום'

"השלום בארץ נחוץ לנו ,ראשית כל ,מתוך
התועלת של עניינינו אנו ...סוף-סוף הוטל
עלינו לחיות כאן ביחד עם שאר תושבי הארץ
ובין הארצות השכנות ...עלינו לדאוג מעתה
למנוע השרשת ההכרה ,כי תנועתנו אויבת
וצוררת לשכנים" (הרב שפירא)

הרב ישעיהו שפירא ,המכונה "הרב החלוץ" ו"האדמו"ר
החלוץ" ,נולד בפולין בשנת  1891לאדמו"ר ר' אלימלך שפירא
מגרודזיסק .לאחר שהתייתם מאביו בגיל צעיר גדל אצל סבו,
אבי אמו ,האדמו"ר ר' חיים-שמואל מחאנטשין ,שהיה גם הוא
מחובבי ארץ ישראל .בשנת  1914עלה לארץ לבדו ,אך כיוון
שהיה בעל נתינות רוסית גורש חזרה לפולין .ב 1917-היה
ממייסדי 'המזרחי' בפולין ,ופעל בקרב הציבור החסידי למען
עלייה לארץ ישראל .בשנת  1920עלה שוב לארץ לבדו ,היה
ממייסדי תנועת 'הפועל המזרחי' ,ועמד בראשה מספר שנים.
בגיל  51החליט להגשים את מאווייו – לעבוד את האדמה.
הוא מכר את נכסיו ,עזב את עבודתו כמנהל בנק ואת תפקידיו
הציבוריים ,ובשנת  1943התיישב בכפר פינס והחל לעסוק
בחקלאות .בכפר פינס היה עורך "שולחן" כמנהג האדמורי"ם
ומלהיב את שומעיו בניגונים חסידיים ,שאת חלקם הלחין
בעצמו .עם קבלת הידיעות על היקף השואה ועל רצח חלק
מבני משפחתו הידרדר מצב בריאותו ,ובערב שבועות 1945
נפטר בירושלים.

בספר 'אדמו"ר-חלוץ ,עלייתו של ר' ישעיהו שפירא' (ש .דון
יחיא ,הוצאת הספרייה הציונית ו'מורשת' ,תשכ"א) ,כותב
המחבר" :במאמריו על היחסים בינינו לבין הערבים הטיף
למדיניות מתונה בעלת סיכוי לשלום ,ועם זה הדגיש תמיד,
שבאין ברירה מוכרחים להישען גם על הכידון( "...עמ' .)261

שמו של הרב ישעיהו שפירא מוזכר כאחד מחברי 'ברית שלום'
או ,ליתר דיוק ,כ"ידיד" של 'ברית שלום' ,תנועה שהוקמה
בירושלים בשנת  1925כדי לחפש דרכים לשיתוף פעולה עם
האוכלוסייה הערבית בארץ .התנועה תמכה בארץ ישראל
שלמה ובלתי מחולקת ,בה ינוהלו העניינים הפוליטיים,

על פי הרב שפירא "השלום בארץ נחוץ לנו ,ראשית כל ,מתוך
התועלת של עניינינו אנו ...סוף-סוף הוטל עלינו לחיות כאן
ביחד עם שאר תושבי הארץ ובין הארצות השכנות ...עלינו
לדאוג מעתה למנוע השרשת ההכרה ,כי תנועתנו אויבת
וצוררת לשכנים .להיפך ,עלינו לפתח ולהעמיק את ההכרה,

ההגנה .אני יודע שהיה מאלה שהתרימו בשביל ההגנה בקרב
הציבור הדתי והחרדי ...הייתה מחלקה בקרן הקיימת ,קראו לה
המחלקה החרדית או הדתית ,ובה פעל" .בהזדמנות זו מעיר
בורנשטיין ש"מאיר יערי והרב ישעיהו שפירא היו שניהם נכדים
של בית ליז'נסק (צאצאים של ר' אלימלך מליז'נסק ,מאבות
תנועת החסידות – ד"מ) .אמרו על יערי שהיה יושב בקיבוץ,
ובשבת אחר הצהריים שר זמירות".

באין ברירה ,מוכרחים להישען גם על
הכידון
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להתקדם ולהצליח אפשר רק מתוך שקט
וביטחון

קבר יוסף בשכם ,דיוויד רוברטס1839 ,
כי אנו חוזרים הנה כעם המזרח שגורש מכאן בחוזק יד,
ושברצוננו לחיות שוב חיי אחווה עם העמים השכנים ...אבל
גם הערך המוסרי של תנועתנו מטיל עלינו כחובה את הדאגה
לשלום .שלום העמים הוא חלק בלתי נפרד מיעודי הגאולה...
משום כך ברור כי עלינו לשאוף לכך שההוצאה אל הפועל של
שאיפותינו תעבור בדרך השלום ...היש באמת מקום לחשוש
שבשאיפותינו יש אבק של כיבוש ועושק לגבי אחרים? בהחלט
לא" (עמ' .)270
וכאן עובר הרב שפירא לטיעונים הנשמעים גם היום" :אם
לאומה אחת ישנם מרחבים ללא גבול ,פי עשרות מצרכם
ויכולת הניצול שלהם ,ולאומה אחרת אין כל ומשום כך נעה
ונדה בעולם ,למה לא נבין שמידת הצדק דורשת שחלק מן
העודף הגדול הזה יימסר לאומה חברתה?...ארץ ישראל
משמשת מולדת רק לאומה הישראלית בלבד .האומה הערבית,
ברשותה נמצאות כמה ארצות ומדינות המשמשות לה למטרה
זו ...האומה הישראלית היא היחידה שרואה בארץ ישראל את
מולדתה היחידה ושגורל חייה קשור בה קשר נצחי".
הצעתו לפתרון הבעיה נראית היום תמימה" :ישנה דרך אחרת
והיא ארוכה וקצרה :הכוונה לא מלמעלה למטה כי אם מלמטה
למעלה .ראשיתה בשכבות הכי נמוכות .יש לפתח הסברה בין
השכבות הערביות הרחבות ,שמצפונן עדיין לא נשחת ,ולמצוא
את הדרך לשתפן במפעל הבניין שלנו .אף אנשי התרבות שלנו
יכולים למלא תפקיד חשוב בעבודת השלום .עליהם לסול
מסילה אל אנשי התרבות הערביים בארץ ובחוץ לארץ וגם אל
אנשי המוסר שבעולם המושלימי בכללו .כשם שיש לנו באי-
כח בארצות אירופה ,כשם שאנו מעוניינים בתיירים מאירופה
ומאמריקה ומשתדלים להסביר להם את עניינינו ,כך עלינו
לעשות זאת גם בנוגע לעולם הערבי והמושלימי .עלינו לברר
השכם וברר את רצוננו הטוב ואת שאיפותינו הצודקות עד
שנמצא אוזניים קשובות".
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בספר אחר על 'האדמו"ר החלוץ' – 'ועלינו המלאכה לגמור'
(עורך :יצחק ש' רקנטי ,ספריית בית-אל ,תשנ"ב :מאמריו
וסיפוריו של ר' ישעיהו שפירא ,האדמו"ר החלוץ ,בתוספת
פרקים מתולדות חייו) ,מציין המחבר ש"ברשימה שפרסם
שפירא בביטאון 'נתיבה' חרג כנראה מן הקו המוצהר של
'הפועל המזרחי' וראשיה" ,ומערכת הביטאון הוסיפה בשולי
מאמרו את ההערה" :מפרסמים אנו את המאמר כדעת יחיד".
במאמר המובא בספר כותב הרב שפירא בין השאר" :בחוברת
ג' של 'שאיפותינו' (ביטאון 'ברית שלום' – ד"מ) ,נזכר שמי
בתור ידיד של 'ברית שלום' ,ולפיכך הרגשתי חובה להגיד גם
אי אלו מלים של בקורת על כיוון התנועה בזמן האחרון ,בבחינת
'תוכחת מגולה' .אולם בגלל הצורה הבלתי הוגנת שחלק מן
הפוליטיקה מסביב לשאלה זו לבשה (וגם ה'נתיבה' לא נוקתה
ממנה) נמנעתי מזה וחיכיתי עד יעבור זעם ,עד שישכך קצף
הוויכוח ,ואפשר יהיה לדון בדבר מתוך דעה מיושבת .כיום,
אחרי שהרוחות שקטו במקצת ,אני מנסה לברר את דעתי
בשאלה זו .ראשית דבר :ידידותי ל'ברית שלום' לא פקעה
גם כיום .גם עתה אני חושב שהכרחי לעשות את כל אשר
בידינו ,כדי ליצור יחסי שלום עם שאר תושבי הארץ והארצות

"נהיה רוב בארץ ואז יוקם השלום עם הערבים
ויבוא לידי הסכם .יהיה לנו מה להציע להם,
גם מה לוותר להם"(הרב שפירא)
השכנות .כמו-כן לא פג אמוני בעסקני 'ברית שלום' ,אף על
פי שבכמה נקודות אין אני תמים דעה אתם ...כי אין לך דבר
המזיק יותר לעבודת היצירה שלנו מאשר זעזועים בביטחון
ושלום הארץ .עבודתנו יכולה להתקדם ולהצליח רק מתוך שקט
וביטחון שלם".
הרב שפירא מביא כאן גם ביקורת הדומה לביקורת על מיעוט
ההסברה בשפה הערבית היום" :לא ניהלנו כל פעולת הסברה
בין השכנים שבארץ ושבארצות השכנות .גם כיום עוד אין לנו
אפילו כלי מבטא בערבית שיתן לפחות אינפורמציה נכונה
על מעשינו ושאיפותינו ...גם כיום אין תשומת לב לעבודה
פוליטית בארצות הערביות והמושלמיות בכלל ...אני חושב
ללא נכון את מעשי אחדים מחברי 'ברית שלום' ,שבמקום
לפנות בדבריהם אלינו ,אל המחנה היהודי ,פנו לעיתוני אומות
העולם".

ברית אחים ולא חוזה שלום שישמש כסות
עיניים
לעניין ההכרה בזכויות ,דעתו של הרב שפירא פשוטה" :אנו
מכירים בזכויות הערביים שהתיישבו כאן בימי גלותנו .אבל רק
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ביחס לאותם השטחים שעליהם התיישבו והדרושים לקיומם.
אבל אותם השטחים הגדולים ששמרו את בריתם לישראל
ושנשארו בשוממותם ולא נבלעו על ידי אחרים עד היום הזה
נשארה זכותם של ישראל הקדומה בעינה ובתוקפה".
והוא מציג את השאלה העיקרית" :ומה אפוא לעשות להשגת
השלום וההסכם עם היישוב הערבי? אצלי אין זאת שאלה
של הסכם .השאלה רחבה יותר :כיצד להשיג את הידידות של
היישוב הערבי למפעלנו? כיצד להביאו לידי כך שיבין אותנו
ואת צדקת דרישתנו? כי הסכם חיצוני שאינו נובע מתוך הכרה
פנימית אינו מוסיף כלום .אם לשלום ,הרי לברית שלום אמת,
לברית אחים עינינו נשואות ,לא למין חוזה שלום שישמש
כסות עיניים לחתירות והתנגשויות תמידיות .ואם רק יהיה
הרצון לשום אמת ויכירו בצדקתנו ובזכותנו להקים שממות
ארצנו ,הרי אין ערך לסעיף פלוני ואלמוני .מתוך רצון טוב הדדי
אפשר יהיה למצוא את הניסוח המתאים להבטחת הזכויות
הצודקות של שני הצדדים .אבל האפשר היום לקוות לשלום
כזה? מסופקני".
לדעתו של הרב שפירא" :שלום כזה דורש מדרגה מרובה
של מוסר ,וכיום עמוד זה חסר מן הספר .ודאי שלא נעים
להישען על כידונים .אבל לאמיתו של דבר ,משנתנו היא
הצדק והכידונים באים רק להגן על הצדק ...הדרך להסכם על
ידי ויתורים היא קצרה וארוכה .אולי לא תביאנו אל השלום
לעולם".
מבט מעניין על הנושא ניתן למצוא במאמר אחר שכתב הרב
שפירא ב'נתיבה' ,בעקבות פולמוס החלוקה בשנת תרצ"ז,
אחרי פרסום תכנית ועדת הלורד פיל" :עומדים (אנו) שוב בפני
חורבן של חלק מארצנו שרוצים לגזול מאיתנו ב'חסד לאומים'
ולמוסרה לערבים כדי לעשותה מדינה ערבית .ויחד עם מדינת
ערבים שעומדים להקים בחלק מארצנו ,זוממים לגזול מאיתנו
המקוּ וֶ ה ,ולשלול מאיתנו
את ירושלים ,סמל אמונתנו ליום ְ
את האפשרות לבנותה ,ועל ידי כך לשים לאל את כל מאמצינו
לקיבוץ גלויות" .אך למרות זאת הוא מאמין ש"נהיה רוב בארץ
ואז יוקם השלום עם הערבים ויבוא לידי הסכם .יהיה לנו מה
להציע להם ,גם מה לוותר להם".

נץ חמוש בכלי טרף של יונה או יונה חמושה
בכלי רך של נץ?
בחוברת 'ועלינו המלאכה לגמור' (תשנ"ד) ,מובאים דבריו של
יוחנן בן-יעקב ,מי שהיה מזכ"ל בני עקיבא ,בהתייחסותו לרב
שפירא בטקס הענקת פרס ע"ש הרב ריינס" :מצאנו אפוא
בדבריו איזון עדין וחשוב בין עמדה תקיפה ובלתי מתפשרת
למען הקמת הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל ,נחלת אבות,
ובצידה יחס הוגן ומוסרי ,מאופק ומרוסן ביותר כלפי הערבים.
חתירה לשלום ודחייה של כל פגיעה בהם ובזכויותיהם .אף
נכונות רמוזה להכיר בזכויות לאומיות שלהם ובצורך להגיע
עימם לפשרות מתוך תוקף וחוסן יהודי-ציוני .האם אין בכל

אלה כדי לפרנס מחשבות ומהלכים ציוניים דתיים בימינו אלה,
בהם שוב סוער וגועש הדיון בנושא ארץ ישראל?" ,שואל בן-
יעקב ,ומביא קטע מכרוז שפורסם בירושלים ב13.4.1926-
(בחתימת י"ל מגנס ,ר' בנימין ,הוגו ברגמן ,ר' ישעיהו שפירא,
הנס כהן ומרדכי אבי-שאול) ,שכותרתו "שאיפתנו – לשרש
את הרוח הצבאית" .תוכנו של הכרוז הוא פציפיסטי עד
להדהים" :הכרתנו בהתאם למשאת נפשם של נביאי ישראל
היא ,שכל שאיפותינו צריכות להיות מכוונות לשרש מתוכנו
את הרוח הצבאית ואת התעתועים הנעשים על חשבון
המושגים של גבורה וכבוד לאומי ...אנו מתנגדים ליצירת גדוד
עברי מאיזה נימוקים שיהיו!" .בן-יעקב מדגיש כי "עמדה
מפתיעה זו נקט הרב בשנת  1926תרפ"ז ,עוד קודם פרעות
תרפ"ט והמרד הערבי בתרצ"ו-צ"ט .סביר שאירועים אלימים

"ניסיון למקם את הרב שפירא על פני מפת
'העופות המדיניים' מעלה כי הוא היה נץ
חמוש בכלי טרף של יונה .עמדתו 'ניצית'
בשאלות זכותנו על הארץ ,הוא מסתייג
עמוקות משימוש בכח ,מהפעלת נשק ,אלא
להגנה עצמית .הכח הפיזי הצבאי מעורר בו
רתיעה וחשש" (יוחנן בן-יעקב).
אלה שהתרחשו בארץ ,והמאמצים הרבים להגיע להסדרי שלום
עם הערבים אשר נדחו כולם על ידי הערבים – הם שהביאו
לתמורה בעמדתו של הרב בנושא זה" .סיכומו של בן-יעקב:
"ניסיון למקם את הרב שפירא על פני מפת העופות המדיניים
בטרמינולוגיה של ימינו ,מעלה לדעתי כי הוא היה נץ חמוש
בכלי טרף של יונה .עמדתו 'ניצית' בשאלות זכותנו על הארץ,
הוא מסתייג עמוקות משימוש בכח ,מהפעלת נשק ,אלא אם כן
הוא נדרש להגנה עצמית ומופעל באורח מבוקר ומושכל .הכח
הפיזי הצבאי מעורר בו רתיעה וחשש".
ניתן להסכים עם תיאורו של הרב שפירא כ"נץ חמוש בכלי
טרף של יונה" ,אם כי אחרים אולי יגדירו אותו כ"יונה חמושה
בכלי רך של נץ" .נראה שדייק בן-יעקב כשהגדיר את תמצית
חזונו של הרב שפירא בנושא זה" :חברה חלוצית הדבקה בארץ
מולדתה ,תוך התייחסות אנושית לערבים החיים עמנו".

דוד מלמד ,יליד פתח תקוה ,עוסק בכתיבה ספרותית
והיסטורית ,עובד במערכת 'מאזניים'  -ביטאון אגודת הסופרים,
ועורך את מדור הספרים החדשים בביטאון .פרסם שבעה ספרים:
סיפורים קצרים ומאמרים בתולדות א"י .המאמר לקוח מתוך ספרו
'כולם היו אוהביה' שיצא לאור באחרונה בהוצאת 'גוונים'.
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הדרך אנשי ביקורת המקרא ,שאינם דווקא מאנשי שלומנו
ובני עמנו .מאוחר יותר ,וייס' :המקרא כדמותו' ,בובר מנחיל
עקרונות ספרותיים כמו 'המילה המנחה' ותבניות ספרותיות
הכוללות בחינת אמצעים פואטיים כמו הקבלות ,ניגודים
ותבניות כיאסטיות מופיעות במאמרים ובספרים הבוחנים את
הנאמר בקריטריונים ספרותיים .גם בני המאה העשרים  -פולק,
שטרנברג ,אלטר ורבים נוספים מוסיפים נדבך על נדבך על
הבנתנו בנקודות מבט חדשות ומפתיעות .והנה עוד פרי חדש
הצומח בעץ הדעת הזה ,והוא הספר המונח לפניי .עיקר ייחודו
בעיניי הוא השימוש בכל הכלים הנ"ל כדי לבדוק לאורך המקרא
כולו מורכבות של תופעה אחת לכל צדדיה; הידיעה ,הידיעה
האנושית ובצידה הידיעה האלוהית.

ביודעין ובלא יודעין
מאת :רחל רייך
הוצאת' :תבונות' ,תשע"א
אבישג איילי-וינברג
לעץ שחזר לפרוח,
לגן שעיטרוהו ורדים
ציוה הבורא לשמוח
כי הם אינם יודעים( ...לאה גולדברג)
אבל אנחנו ,אכלנו מעץ הדעת...
ומה בעצם אנחנו יודעים?
ד"ר רחל רייך מעין הנצי"ב מזכה אותנו בספרה השני
(',)¹ביודעין ובלא יודעין' .כשמו המעיד עליו ,עוסק הספר
בהופעת מרכיב הידע וחוסר הידע בסיפור המקראי .זו הגדרה
פשטנית למדיי ,כפי שאסביר בהמשך ,אך יש לציין כמה דברים
לפני הסקירה על הספר עצמו.
המקרא זכה לפרשנויות רבות מזה אלפי שנים .תחילת
הפרשנות בצורך להעביר באמצעות התורה שבעל-פה את
הכתוב לפרשנות מעשית הלכתית בנתיב המשנה ,התלמוד,
מדרשי האגדה ומדרשי ההלכה .ארון הספרים היהודי ממשיך
להתעשר בפרשנות תקופת הגאונים וימי הביניים – רש"י,
הרמב"ן ,אב"ע ,ואחריהם ספורנו והחזקוני ועוד רבים וטובים.
בדורות האחרונים זכינו להתפתחות חדשה ומרתקת של
ההתבוננות במקרא באמצעות כלים ספרותיים .סללו את
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הספר בנוי בשיטתיות .המחברת לא בחרה בדרך הקלה ,ולא
עקבה אחר הפסוקים על פי סדר הכתובים; היא אספה את כל
המידע בי.ד.ע .המקראי וחילקה אותו על פי שלוש אמות מידה
עיקריות .אכן ,בכל פרק היא מסתייעת בסדר הפרשיות ובסדר
פרקי המקרא ,אך כל פרק בספר בודק את הנושא מנקודת מבט
שונה .יש כאן מיון לא רק לצורך בירור ,אלא ככלי עזר להפקת
משמעות.
החלק הראשון של הספר עוסק בטרגדיה של אי-הידיעה .כאן,
נקודת המבט המחקרית היא בסקר מקיף של פרשיות בהן אנו
מתוודעים לקוצר הידיעה האנושית הכרוך בטרגדיה של "מצבו
של האדם" .כבר בפתיחה אנו פוגשים סקירה קצרה וחכמה
של הטרגדיה המפורסמת בין אומות העולם ,ה"טרגדיה של
אדיפוס" .הכותבת מובילה אותנו משם אל המיודעים אשר
הנימה הטרגית שורה עליהם :לוט ובנותיו ,סיפורו העצוב של
יעקב הבורח ואינו יודע על גניבת התרפים ,יהודה העומד מול
כלתו ואינו יודע לאורך כל הדרך על הגילוי המזעזע" :לאיש
אשר אלה לו ,אנכי הרה" ,יוסף ואחיו ,משה בסנה ,שמואל,
שאול ואלישע והסיום ה"קליל" ולכאורה קומי של מגילת
אסתר ,אשר יסודה באי-ידיעה שהיא הקוטב הנגדי לבורות
הטראגית.
כפי שמלמדת אותנו רחל ,לא רק האדם אינו יודע...
הפרק השני ,הדן ב"הצהרת הידיעה" או "אי-ידיעה" מפי
אחת הדמויות ,מכניס אותנו אל סוד העלם הדעת אפילו אצל
האל בכבודו ובעצמו .בכובד ראש ,אך עם זאת בלשון פשוטה
ובהירה ,אנו עומדים מול הבעיה התיאולוגית – "האם אפשר
לייחס לאלוהים אי-ידיעה?" .בעזרתה של רחל אנו עורכים
מסע ספרותי לאורך תורה ,נביאים וכתובים כדי לנסות להבין
את דברי ה' לאברהם אחר העקידה" :עתה ידעתי כי ירא
אלוהים אתה".
רחל מגייסת לעזרתה את כל התיאוריות הספרותיות החדשות
של המאה ה ,20-ומשתמשת במיומנות רבה בארון הפרשנות
הרב-גוני .ספרים רבים ומאמרים מאירי עיניים מופיעים
בשילוב ובשיבוץ דבריה ,אך לעולם מה שמנחה את המובאות

על המדף

הרבות הוא הגילוי האישי-פרטי של הכותבת .זו הנקודה
היצירתית ,המעלה את הספר ממישור של סקר מקורות
למישור פילוסופי המעלה הרהורים מעבר ומעל לסיפור עצמו.
כמו למשל ,הציון המפליא על דמותו של יצחק (עמ' )122
השואל שאלות כה רבות כגישושים באפילה של אי-ידיעה.
יצחק השואל הוא יצחק העיוור ,אשר דמעות המלאכים נשרו
על עיניו וגרמו לעיוורונו המטאפיסי .מסתבר כי האבחנה
הספרותית היא רבת משמעות בכל תמונה הנחקרת בנקודת
מבט זו.
בסיפור יעקב החולם ,אשר נחקר על ידי רבים בגישה ספרותית
(בר-אשר ,פוקלמן) מצטטת רחל את דבריהם ועורכת השוואה
מרתקת בין ההתגלות הראשונה בבריחה ,להתגלות האחרונה
בשובו אל ארצו .כאן מחברת אותנו הכותבת אל חווית
ההתפעמות של יעקב אבינו " -אכן יש אלוהים במקום הזה,
ואנכי לא ידעתי" (.)123-124

הידע יצחק שהוא מובל לעקידה?
הידעה רבקה מיהו החתן המיועד לה?
הידע פוטיפר שאשתו משקרת?
הידע פרעה שמשה הוא מבני ישראל?
הידע שאול בן מי זה הנער?
הידע אוריה החיתי על מעשה אשתו?

הוא הקורא ,הוא השואל והוא המשיב.
השירים הרבים המשובצים בראשי הפרקים מהווים דוגמא חיה
להבנה מחודשת בת דורנו לשאלות של "ידע או לא ידע?":
הידע יצחק שהוא מובל לעקידה?
הידעה רבקה מיהו החתן המיועד לה?
הידע פוטיפר שאשתו משקרת?
הידע פרעה שמשה הוא מבני ישראל?
הידע שאול בן מי זה הנער?
הידע אוריה החיתי על מעשה אשתו?
לא אגלה לכם את כל השאלות העולות לדיון בפרק זה ,אך די
בשאלות אלה ,שהן רק חלק מפרקיו ,כדי לעורר את סקרנותנו.
אלה הם פניו של הספר המעניין והמרתק הזה.
"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים"  -בעניין זה תורם הספר את
חלקו.
קראו ותהנו.

יש לציין כי בתחום חקר התנ"ך ,נבצר מעמנו לקרוא מאמרים
רבים ועשירים שנכתבו בשפות זרות .אולם בספר שלפנינו,
"יפת אלוהים ליפת וישכון באהלי שם" .רחל מביאה משדות
מחקר רחוקים ונעלמים בלשון לעז.
בעמוד אחד של הספר ניתן למצוא זה בצד זה שיר של נתן
יונתן ,ציטוט מאמר ספרותי של פרי ושטרנברג ,דברי תלמוד
וקבלת חכמים ,חוקי חמורבי ,שו"ת של רבי אברהם בן
הרמב"ם ,ספרים חיצוניים ודברי הרמב"ן (עמ'  ...)256–257לא
בטוחה שראיתי הכל!!
החלק השלישי ,והוא המרתק ביותר בעיניי ,עוסק בשאלה:
"ידע או לא ידע?" .כותבת רחל במבוא:
"תפקידו של הקורא מתעצם במיוחד כשהמספר נמנע במתכוון
מלמסור חלק מהנתונים הידועים לו ויוצר פער שאין לו לקורא
ברירה ,אלא לסתום אותו כמיטב יכולתו .מטבע הדברים,
קוראים שונים קוראים קריאות שונות והאופן בו יסתמו את
הפערים בטקסט יהיה תלוי אופי ותלוי תרבות אצל כל אחד"
(עמ' .)147

ציור :חנה ברוכי

גישה זו מוגדרת היום כ'פוסט מודרנית' ,פורצת תחומים
ומאפשרת הבנות רבות ושונות של הטקסט בעת ובעונה אחת.
בהמשך מסבירה רחל ,כי כאן תפקידו של הקורא גדול במיוחד.
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נעים להכיר

משפחת צוויג
טירת צבי
אבי  -בן  ,42מהנדס מערכות בתעשייה אווירית
אביגיל  -בת  , 40מנהלת בית הילדים בקיבוץ
תמה  -בת  16ונעם  -בת  ,14.5לומדות בתיכון בקיבוץ יבנה
שפר  -בן  10ושגב  -בן  ,8בבית ספר האזורי בנחלים
שלף (קיבוצניק מלידה .היחיד במשפחה)  -בן  3.5עולה לגן
(המכוּ נה סיירת) חרוב...

מהיכן הגעתם?
באנו מפתח תקוה ,משכונת הדר גנים ,אבל זו הייתה רק תחנה
אחרונה במסע שהתחיל בבית-אל ב' ,נוקדים וכפר הנוער
אמי"ת פתח תקוה .וכל זה מבלי לציין את בני ברק ,צפת
וירושלים  -ערי ילדותנו.

מה הביא אתכם לקיבוץ?
לפני כ 6-שנים עברנו לקיבוץ על מנת להיקלט כחברים.
חיפשנו קהילה פעילה ,מקום שטוב לגדל בו את הילדים ופיסה
קטנה של טבע .בארות יצחק הייתה ממש קרובה והמחשבה
שנוכל להישאר בעבודתנו נתנה את התחושה שהמעבר
המשמעותי באורח החיים יהיה די חלק.
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אבי :אני זוכר שבאנו להתראיין ולבקר ,ומיד הרגשתי שפה אני
רוצה להיות .האנשים נראו ערכיים ,חמים ופתוחים לקבל ,ואני
זוכר את עצמי מתפלל שהמעבר אכן יקרה.

מה משאיר אתכם בקיבוץ?
היום איננו יכולים לדמיין את עצמנו במקום אחר (האמת ,לא
נסרב לשנתיים שליחות בחו"ל במקום אטרקטיבי ...וברור
שנחזור) .הסיבות שבגללן באנו לקיבוץ אכן מתקיימות .הקיבוץ
מספק הזדמנויות להיפגש עם תחומים שונים ומעניינים  -גם
אם זו תורנות רפת ...הילדים גדלים באווירה קיבוצית  -ערכית,
על כל המשתמע מכך .אבי חבר במזכירות הכלכלית ומרגיש
סיפוק ועניין רב בחשיפה ובהשפעה על ענייני ליבה בכלכלת
הקיבוץ .אביגיל חברה בוועדת קליטה" .מעירוניים הפכנו
לחלק מהתנועה הקיבוצית הוותיקה ...תחושה ממש רומנטית
בעינינו."...

איך היו הימים הראשונים?
בהתחלה הכל היה ורוד לגמרי .שטנו על העננים .רק שגב,
שהיה אז בן שנתיים פלוס ,התעקש כל ערב שהוא רוצה לחזור
הביתה ולא הבין את המעבר .הכל היה נראה טוב ,התקציב

נעים להכיר

האישי נראה כמו הון שאפשר לקנות בו מותרות שמעולם
לא ידענו ,בטלנים בקיבוץ נראו כאנשים שנחים מעמל יומם,
האוכל בשבת בחדר האוכל המצטיין בפשטותו נראה כמיטב
מטעמי יהודי אירופה ,רעש המטוסים מחממי המנועים לפני
המראה משדה התעופה הסמוך ,הרגיש כמו קפיצה קטנה
לחו"ל ,יקיות קיבוצית הייתה יעילות ,חריצות ומבטא מקסים,
שמרנות הייתה שמירה על הגחלת והשיתופיות נראתה
שוויונית מתמיד ...כמובן שעם השנים כל הטוב הזה נהפך
לפסיפס מורכב של מרקם החיים שלנו כחברי קיבוץ .ועדיין
טעמם של הימים הראשונים לא פג לגמרי...

מה המאפיין ביותר את המקום בעיניכם?
וואוו .זו שאלה קשה! יש כל כך הרבה דברים ,יש מאפיינים
שמשותפים לכל קיבוץ ,יש שמשותפים לקיבוצים דתיים ,יש
משותפים לשיתופיים ויש מאפיינים שבאמת ייחודיים לבארות
יצחק .מהם? נראה שהמיקום הגיאוגרפי של קיבוץ ליד כרך
עירוני מסביב ,משפיע על האווירה .גם ההיסטוריה של מלחמת
הגבורה בנגב ולאחריה שינוי המיקום מהדהדת עדיין בתודעת
החברים.

החיים הטובים .היום היא מודה לי וזה נחשב שאני עוזר בבית.
אספת חברים  -ההופעה הכי טובה בעיר ,בתנאי שלא צריך
להחליט החלטות שוליות על מיליוני שקלים ,זה מרדים את
כולם.
בית הכנסת  -השירים בתפילה נשמעים תמיד יפה ,במיוחד
ממקהלת הגברים בשבת שירה .אבל פלורליזם בנוסח התפילה?
לא בבית ספרנו.
תקנון  -חתונות ולוויות ...ומה לא? לפעמים בא לך שידחפו
אותו ל( ...ע"ע מבצע סבתא)
שינויים והפרטה  -אנחנו ממש זקוקים לקצת מנוחה ,תוחזר
הלינה המשותפת לאלתר!

"והם עמודים ואדנים
המהוים קיומו של העולם"
(הזֹהר ,פר' ויצא)

מה רוצים לשנות?
מעבר לכל מיני שיפורים מתבקשים וטבעיים פה ושם ,אנחנו
בעיקר מצפים לשינוי דמוגראפי .חברי הקיבוץ מתבגרים אט
אט ,ודם צעיר ורענן עוד לא ממש בנמצא .כשבאנו לקיבוץ
חשבנו שאנחנו מהסנוניות הראשונות המבשרות את בוא
הנקלטים הרבים .בפועל לא כך היה ,באופן טבעי ,נקלטים
(בעיקר אלו שבאו מחוץ לקיבוץ) מרגישים הזדהות והבנה
לרצונות ייחודיים להם (למשל ,ותק כקריטריון יחיד  -איננו
אחד מהדגלים אותם אנו נושאים .)...לנו זה חסר.

רגעים שמחברים אתכם למקום...
בכל שמחה או חלילה צרה ,אתה מרגיש שחברי הקיבוץ
מזדהים איתך בכל לב ,מתעניינים ,שואלים ,נכונים לעזור.
ברגעים כאלו הלב מתחמם.

עיתון
כתב העת של תנועת הקיבוץ הדתי
מזה כשישים שנה
מופץ בכ 2,300 -עותקים

ניתן להצטרף לרשימת המנויים:
לחברים ותושבים  -חינם
(הרשמה במזכירות הקיבוץ)
למנויים חיצוניים  ₪ 100 -לשנה
( 50%הנחה לאנשי ההתיישבות העובדת
ולבני הקיבוץ הדתי)

משפטים קצרים על...
(מאת אבי)
סעודות שבת בחד"א  -מה כיף? שאפילו את שירי שבת יש מי
שישיר בשבילך.
חדר אוכל  -גם מי שאוכל בשבת בבית ,לוקח כלים וסכו"ם
מהחד"א ,ואחר כך מחזיר אותם למכונת שטיפה! החיים
הטובים! רק מה? אני ונעם תורני שטיפה במוצ"ש...
סידור רכב  -את האוטו שלי בחיים לא ראיתי במוסך! רק מה,
שכחתי להזמין אותו ועכשיו אני תקוע.

את התשלום יש לשלוח
ל':עמודים' (לידי דנה)
הקיבוץ הדתי ,דובנוב  ,7תל אביב
המעוניינים בכריכת גליונות 'עמודים' תשע"א
מוזמנים לשלוח את הגיליונות לכתובת זו

לשליחת כתבות ומכתבים יש לפנות
למערכת עמודים בכתובת
amudim@kdati.or.g.il

מכבסה  -שנים עד ששכנעתי את אביגיל ליהנות משירותי

ע מ ו ד י ם | ת ש ר י ת ש ע " ב | )1 ( 7 5 1

4545

קו המשווה
חטאים שנוחתים ב"פלאטש" רעשני לתוך המים
ריכולים קטנים ליד הנקבה רגע לפני שהם מושלכים למים
ילדה מלאת געגועים ל"תשליך" האמיתי של בית אבא ועוד...
אוסף סיפורי תשליך מקומיים ואישיים

שדה אליהו
החטאים לאן?
כמדי שנה ,מאז ילדותי ועד עתה
אני הולכת ל'תשליך' ,כמצוות אנשים
מלומדה.
ולא יעזרו כל העקיצות והבדיחות
"עלה המפלס"" ,עכשיו אפשר להתחיל
מחדש" ,ועוד ועוד
המצווה הזו יקרה לי מהרבה סיבות.
כשהייתי ילדה נשאתי את אימת ה"ימים
נוראים" בכל כובד משקלה,
וה'תשליך' היה התרעננות מאוירת
הקודש הכבדה:
צועדת לה יחד כל המשפחה אל "הטבע"
 המזרקה בגן העירממלמלים מה שממלמלים,
את הכיסים חזק חזק מנערים,
מתפנים למפגשים חברתיים,
הנה מה טוב ומה נעים עד ...ששוב
למחרת לרצינות חוזרים.
כשהייתי נערה ,ה'תשליך' כבר הפך
לחוויה ממש מסעירה:
במרץ ושמחה היינו צועדים ל– 7טחנות
שעל גדות נחל הירקון
שם נערים ונערות נאספים בהמון.
שכחנו את היבלות שעלו מהצעידה
בנעלי החג החדשות,
גם את חום הקיץ שלטובת החגים שכח
להתפנות,
לפעמים ,מרב פטפוטים ומפגשים,
ובלי שעון קיץ שמשאיר את השמש
במרומים,
ירדה החשיכה עוד בטרם הספקנו לומר
את כל הפרקים הנדרשים ...אבוי לא
נעים!
משחזרים מה שמצליחים והעיקר ,לנער
את הכיסים חזק חזק גם בחושך אין
בעיה
כך שבכל זאת ,הביתה חוזרים בהרגשה
שמחה וקלילה.

וכך עברו להן השנים והיום חטאי שוחים
להם בבריכות הדגים
אני רואה אותם עפים לי מהכיסים
ונוחתים על פני המים החלקים,
הקלים שבהם שטים לאט לאט
ומתרחקים
מפנים מקום לממלאי מקומם החדשים:
אלה שקורים בהיסח הדעת ,מקוצר רוח,
קוצר דעת
או איזה "קוצר" אחר שגורם איזה קצר
מיותר וחבל....
ויש אחרים ,חלקם ממש כבדים ,שיש
להם שמות ופנים
כשהם לתוך המים ב"פלאטש" רעשני
נוחתים.
אני מקווה שהם שוקעים בקרקעית
הבוצית ונעלמים,
מייחלת שיעברו שם פירוק ליסודות
שמהם ניתן משהו טוב לבנות,
מתפללת שיבוא דג רעבתן ויבלע אותם
בלי להשאיר פירור ,כך בשלמותם,
העיקר שיימחו מדפי ספר חובותיי
ובעיקר ממצפוני וזיכרונותיי.

ציור :חנה ברוכי
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בדבקות אני אומרת "ותשליך במצולות
ים כל חטאתם"
מקווה שגם לאלו שלי יש מקום שם,
כדי שאוכל לשוב לאותה הרגשת
קלילות נהדרת
שאיתה מ'תשליך' ,בצעירותי ,הייתי
חוזרת.
ובזכות התפילות ,הבקשות וקדושת
החג המיוחדת
נקווה שלכל עם ישראל תהיה שנה טובה
ונהדרת
שבה ,יוכל כל אחד ,כדברי זלדה
המשוררת:
"ל ֶל ֶכת ְמפֻ ָּיס ְּב ִלי ַּפ ַחד,
ָ
לוהים,
ְּב ִלי ׁ ֶשׁ ְּשמוּ ָרה ַּב ֵּלב ִטינָ ה ַעל ֱא ִ
ְּב ִלי ּבוּ ׁ ָשה נו ֶֹק ֶבת ְּכ ַל ֵּפי ַהׁ ֶּש ֶמׁש,
ְּב ִלי ְמ ִרירוּ ת ְּפ ָתנִ ים ְּכ ַל ֵּפי ְקרו ִֹבים
ׁ ֶש ִּב ְקרו ִֹבים" ...
שנה טובה

אורה הס

קו המשווה

סעד
"ותשליך במצולות ים כל חטאתם"...
בסעד ,משימה זו קשה במקצת .הים,
הנראה ממרחק של כ 10-ק"מ וחצי,
משמש את תושבי הקיבוץ-קהילה כבר
הרבה שנים ,שנים בהן מנסים כולם
להשליך אל הים את החטאים שהביאו
עמם בכיסיהם התפוחים .אך אין הדבר
פשוט כלל וכלל .היות והמנהג הוא
להשליך את החטאים בשעות אחר
הצהרים ,עושים החטאים דרך לא
קלה עד הגיעם ,אם בכלל ,אל הים
הגדול .עליהם להלחם ברוח הנגדית
הבאה ממערב; עליהם להתרומם מעל
חורשת העצים (המכונה "יער" שמחוני)
המסתירה חלק מהנוף; יש על חטאים
אלו להמריא מעל גורדי השחקים שצצו
בשנים האחרונות ברצועה "הענייה
הנמצאת תחת מצור תמידי".
וכך ,בערבו של היום הקדוש בו נאמר
ה'תשליך' ,זורמים לנקודה זו אנשים
בלבן ובצבע משלשה כיוונים שונים,
כשכל אחד מביא עימו כיסים מלאים או
מלאים למחצה ,כדי להשליכם על העיר
הלא חברותית שממול ,בתקווה ,שאם
חטאים אלו לא יגיעו אל הים ,שלפחות
ינחתו על העיר הזו ועל יושביה.

מעלה גלבוע
אצל יהודי צפון אפריקה (תוניס ולוב)
הורגשה תכונה רבה של עשייה לקראת
ראש השנה החל מראש חודש אלול
עד להושענא רבה .ההכנות כללו קניית
מצרכים לחג ,נקיונות רבים והכנת
מלבושים לבנים לחג .הבגדים הלבנים
מסתמכים על הפסוק בספר ישעיהו:
"אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו"
(א' ,י"ח)
אירוע ה'תשליך' אצל יהודי תוניס
ולוב התבצע הלכה למעשה .יהודי תוניס
ובהם אבי ז"ל נהגו ללכת אל שפת הים,
לעמוד על החוף ,להכניס את ידיהם
לכיסים ולזרוק את "החטאים" .יהודי

ומובן שאין אנו תמימים לחשוב שרק
לשם כך מגיעים כולם אל נקודה זו,
אלא שרבים מחפשים גם את המפגש
החברתי ,לפגוש את אלו שהגיעו לחג
וטרם הספקנו לברך אותם לשנה טובה
ומתוקה .גם ליצני הדור המקומיים
תורמים את שלהם בבדיחות הדעת
ומזהירים את כל מי שמתקרב שהם
בעצמם כבר מילאו את הים בחטאיהם
הרבים ,וכי הים אינו יכול לקלוט יותר
עד אשר יחליפו את המים או את הדגים.
מהנקודה זו ,שהיא הגבוהה ביותר
ביישוב ,ניתן לראות את אשקלון בצפון
ואת העיר עזה (זֵ ל) בדרום .נקודה זו

מהווה מוקד משיכה בחול ובמועד.
בימים של חול משמש המקום תצפית
בעיקר בימים ובלילות בהם פועלים
כוחותינו מעבר לקווי האויב ,כשלשיאה
הגיעה גבעה זו בימי 'עופרת יצוקה' .עת
שימשה את הצוותים הרבים של רשתות
השידור והטלוויזיה להעברת המידע על
הנעשה ברצועה לארצנו ולחו"ל.
מי ייתן וגבעה זו תשמש את יושבי
המקום רק להביט אל המערב בימים
של חורף ,ולראות את הגשם המתקרב
והחשוב כל כך לנגב בכלל ולסעד בפרט.
שנה טובה.

א .שלמה
לוב (אמי ז"ל) נהגו אחרי תפילת מנחה
לקרוא סדר 'תשליך' מעל באר מים
חיים .הם נהגו כך גם אם החג חל בשבת.
מנהג ה'תשליך' אצל יהודי צפון אפריקה
הוא מנהג קדמון .יש חוקרים הסבורים
שהמנהג הוא שריד לתפילת הקדמונים
לכבוד הנילוס.
המנהג נרמז בספר נחמיה – "ויאספו
כל העם מאיש אחד אל הרחוב אשר
לפני שער המים" (ה' ,א') .מנהג זה
נזכר עוד במאה ה 14-על ידי המהר"ל
בספר המנהגים ויש המניחים שטקס זה
התפשט במזרח ובמערב.
אנחנו ,הילדים לבית משפחת חדד,
נהגנו לנסוע ערב ראש השנה לחוף

ימה של קיסריה .מילאנו את כסינו
באבנים ועשינו תחרות מי משליך
את האבן הכי רחוק שאפשר .זה זכרון
הילדות שלי מטקס ה'תשליך' .אבי ז"ל
היה עומד ,ממלמל פסוקים ,משליך
אבנים ומזכה אותנו בתפילת ה'תשליך'.
כשעברנו לקיבוץ מעלה גלבוע ,לפני 20
שנה ,ראיתי איך מגיעים כולם לנקודת
תצפית המשקיפה על בריכות הדגים
שבעמק ,אומרים מה שאומרים...
והולכים...
בפעם הראשונה כשראיתי איך מתבצע
פה ה'תשליך' ,חטפתי שוק מנטאלי.
מאז ועד היום לא התחברתי ל'תשליך'
הקיבוצי...

ציפי פרחי
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ת ַֹש ְל ִיך ְ

ג.

אליעז כהן

ָּבאנוּ ַל ִּנ ְק ָּבה
ִּכ ְמ ַעט ׁ ֶש ָּבאנוּ ָּב ּה
וְ ַא ְּת ָא ַמ ְר ְּת
ּבוֹא נְ ַר ֵכל ְמ ַעט
ַא ַחר ָּכ ְך
נוּ ַכל ְל ִה ָּפ ֵטר ֵמ ֵח ְטא
ִמ ֵּמ ָילא
ְמלֻ ְכ ָל ְך ּפֹה ָּכל ָּכ ְך

א.
ְּכמ ֹו ַה ֲח ָצ ִבים
ֵהם ָע ְמדוּ ׁ ָשם
ּבו ְֹק ִעים ַּב ֲהמוֹן ַע ּמוּ ֵדי ִּת ְפ ַר ַחת
ְּבגֵ י ֶּבן ִהנּ וֹם
ַּבח ֶֹרף ֵהם ְּפ ַק ַעת ַא ַחת
ְּבגֵ י ִהנּ וֹם
ַּפ ַעם
ֵהם ֵלב ֶא ָחד
ְּפ ָר ִחים ְצ ִע ִירים ֻמ ְק ָר ִבים ֱא ֵלי ֵאׁש
נֶ ֱע ָק ִדים
ב.
ָּבאנוּ ַּד ְר ָּכם
ִמ ְתוַ ִּדים
ּכו ְֹפ ִפים ַע ּמוּ ֵדי ִּת ְפ ַר ַחת ֵּג ִאים
ַעל נִ ֵּצנוּ
ַעל ֲעווֹנו ֵֹתינוּ
ש ֲערו ַֹתי
ֲעווֹנו ַֹתי ַר ּבוּ ִמ ַּ ׂ
יסים נִ ְד ִמים ְּכ ֵב ִדים ִּפ ְתאֹם
ַה ִּכ ִ
ָּבאנוּ ֵא ֶל ָיה

ה'תשליך'
בעין צורים
נתחיל בהבהרה  -בקיבוץ עין צורים ,אין
'תשליך' מאורגן.
בעת שהייתי בישיבה התיכונית ,נקבעה
שעה ל'תשליך' ,במהלכה דיבר ראש
הישיבה בענייני דיומא .בפתח תקוה
עירי ,ההליכה ל'תשליך' ,השהייה
במקום והחזרה ,היו שעות הכיף של
החג ,בהן נפגשים עם מכרים ישנים
וחדשים ,וגם באלו שלא פגשנו בהם
מה'תשליך' של השנה שעברה.
ואצלנו ,בעין צורים ,כפי שנכתב
בתחילה ,אין משהו מסודר והכל מתנהל
בצורה פרטית .הייתי מאוד מאוכזב
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ד.
וְ ִהׁ ְש ַל ְכנוּ או ָֹתם
חו ְֹצ ִבים ְמנַ ְּק ִבים ָּב ּה
ַּב ִּנ ְק ָּבה
ישי ְּפׁ ָש ֵעינוּ
ְּב ַה ְלמוּ ת ַּפ ִּט ׁ ֵ
ׁ ָש ַמ ְענוּ ָאז
ַּגם ִמן ָה ֵע ֶבר ַהׁ ֵּשנִ י
חו ְֹצ ִבים
ְּפׁ ָש ִעים נו ְֹקׁ ִשים
ֲע ֵר ִבים זֶ ה ָּבזֶ ה
וְ יָ ַד ְענוּ
ִּכי ַּתם ֲע ָמ ֵלנוּ .

בשנים הראשונות להיותי בקיבוץ על
כך שה"טקס" הזה לא מתקיים .המעניין
הוא ,שמשנה לשנה ניתן לראות יותר
ויותר אנשים ומשפחות המצטרפים
למנהג המקומי –מגיעים לבריכה,
מתבוננים במי הבריכה הצלולים,
מהנהנים ואומרים שכנראה לפי
צלילות המים ,טרם הגיעו ל'תשליך'
אלו עם העברות הכבדות .זהו ,פחות
או יותר ,הנוסח שיישמע כאן ,פעמים
רבות .חלק מהבאים אומר את הנוסח
הארוך ,שבנוסף לאורכו ישנם חלקים
ממנו הנאמרים שלוש או שבע
פעמים כדי לקיים" :מרבה דיבורים
ממעיט חטאים ,"...אחרים מסתפקים
ב"ברית מילה"  -קיצורו של דבר .ויש
שמתבוננים במים ושותקים כדגים
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ה.
ַמ ְִע ִּפ ִילים

		
ַא ְּת וַ ֲאנִ י וְ ַה ַּנ ַער
ְּבנֵ י יִ ׁ ְש ַמ ְע ֵאל ַמׁ ְש ִחיזִ ים ׁ ַש ְּב ִריּ וֹת
ְמעֻ ָּקלוֹת ַּכ ֲח ִצי ַס ַהר
		
ָמ ָחר יֵ ָע ֵקד ְּבנֵ נוּ
ֲאנַ ְחנוּ ׁ ְשנֵ ינוּ
נו ִֹביל אוֹת ֹו ֶאל ַהר
וְ ׁ ָשם יֵ ָר ֶאה
		

(שאינם בבריכה).
בעבר ,דור המייסדים ,הקפיד לקיים
חלק מהמנהגים שנהגו ב"חצרו"
של הגר"א ,לכן ,לא הונהג אז מנהג
ה'תשליך' ,והתקבע שאין עושים זאת
באופן מאורגן .ראוי לציין ,שבשנים
האחרונות כבר נוהגים לכתוב בלוח
הזמנים של החג אודות ה'תשליך' .מי
יודע ,אולי עם "התמעטות" הדורות,
זה ייעשה כבר בצורה יותר קיבוצית.
העיקר והחשוב הוא שיתקיים בנו
ובכולנו ,את שנאמר בסוף ה'תשליך':
"כי מלאה הארץ דעה את ה' ,כמים לים
מכסים".
שנה טובה ומבורכת.

יענקלה הלפרט

קו המשווה

לביא
תשליך באומן
האיש שעמד לידי בתור הארוך לדלפק
'אל-על' בבן-גוריון נראה כמו רבים
אחרים סביבנו .חרדי ,אוחז בידו ילד או
שניים ותיקים ,הרבה תיקים .הדלפק
נראה רחוק ,ההמתנה מורטת ,והשיחה
בלתי נמנעת כמעט מצידי .רק מצידי.
פעם ראשונה שלך? אני שואל .לא ,הוא
עונה ,ושלך? שלי פעם ראשונה ,אני
עונה בחזרה .תשמע ,הוא ממשיך אחר
שהות קצרה ,תצלם את עצמך עכשיו
ואחרי ,ותחפש את ההבדלים .והיו
הבדלים? אני שואל בחצי ספקנות וחצי
חדווה .הוא מחייך ,בטח שהיו ,תסתכל
סביבך על כל האנשים ,על הנחשול
האנושי הזה קדימה ,הם סתם נוסעים
נראה לך? הם מחפשים שינויים ,הם
מחפשים ניצוצות שידליקו להם שוב
את החיים ,את אניצי הפשתן של חייהם,
הם הולכים בעקבות הקול המושך אותם
לשם ,לרבנו .אני מחייך אליו במין סוג
של הבנה מהולה בדגדוג קטן של שמחה
שעולה לי מהסרעפת ,ואולי הגעתי
למקום הנכון ,אולי גם אני שמעתי את

הקריאה? אני אומר לעצמי בשקט ,בלי
שאף אחד ישמע  -אולי גם אני מחפש
ניצוצות ולא ממש מודה בזה?
וזה התחיל אצלי כשנה לפני זה גם
בדגדוג קל בתוכי שהלך וצבר עקצוצים
מזרזים ,שגאו והרעידו את קרביי,
וכיווצו והרפו בו זמנית ,והייתי חייב
לבדוק את זה .כי ידעתי ,ברגע שזה
מתחיל בדגדוג קל הצונאמי בדרך ,והוא
רק עוצר מדי פעם בתחנות המאסף
של חיי להנפש קמעה כדי לאסוף
עוד דגדוגים מרעידים .ונסעתי לבד,
והשארתי מאחור אשה וילדים רכים
לשבוע ימים ,והגעגועים החלו לנבוט
בתוכי מייד ,והלכו ונצברו ולא שקטו
למרות מרק נופלר עם הסולו גיטרה
המדהים באוזניים.
ביום הראשון של ראש השנה אחר
המנחה ,החילותי לגלוש עם עוד רבים
במורד המוביל לנהר שמתחת לעיר.
תפסתי לי נקודה גבוהה הצופה אל
הסביבה ומעל המים ,ומבין העצים
צפיתי לכל עבר ,והרגשתי בנכר הכי
גלותי שיש אבל גם יודע שרגע השיא
מתקרב .במרכז מקווה המים הגדול
עמדה סירת משוטים קטנה עם שני

שוטרים אוקראיניים ,מחכים שמא
ייפול יהודי למים כדי למשות אותו
ובטח לא יודעים שהם משמשים בעצמם
כמטרת איפוס לעוונותינו ,והסירה ,חוץ
מלהתערסל קלות על המים ,עדיין לא
טובעת למרבה הפלא .ואט אט בזרם
שלא נגמר ,בנחיל תמידי ,מתאספים
מסביב לנהר יהודים מכל העדות
והזרמים והכשרויות וההקפדות ,וכאלה
שאין להם לא את זה ולא את זה ,וזה
אשכרה לא חלום ,ומלמעלה מתחילים
לראות סוף-סוף את המסה הגדולה
שנחתה כאן ,והכול מנוקד להפליא
בקיטלים ו...עוד קיטלים ורק כשאני
מתקרב יותר אני רואה שיש גם צבעים
אחרים .וכמעט שכחתי מה אני עושה
כאן ,וחיפשתי מניין ספרדי של בית
אבא לתשליך עד שנזכרתי שבאומן ,כמו
באומן ,החוקים גמישים יותר ,ואפשר
להרפות מעט ,ואפשר גם לבד.
אמרו שהיו הרבה אנשים שם ,וחיכיתי
לרגע הזה ,איך אפשר לראות בעיניים
עשרים או יותר אלף איש יהודים
אומרים "ותשליך במצולות ים כל
חטאתם" .והייתי חלק מהם.

משה ועקנין

פארק סופיה ,אומן
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תנועה בתנועה

נחמיה רפל
מזכ"ל
mazkal@kdati.org.il
הקיבוץ הדתי והמחאה החברתית
בשבועות האחרונים ,מאז החלה "מחאת הקוטג'" ובעקבותיה
"מחאת הדיור" ,נשאלנו פעמים רבות :היכן תנועת הקיבוץ
הדתי? מדוע אינכם מצטרפים למחאה החברתית?
בעלוני הקיבוצים ,וגם בגיליון 'עמודים' הנוכחי ,מביעים חברים
רבים את דעתם על פנים שונות של גל המחאה ,ודבריהם אינם
צריכים חיזוק ממני :יש שהאריכו על חשיבות ההתעוררות
הציבורית; יש שהצדיקו את המאבק בתחומים אותם מובילים
יוזמי המחאה והאירו תחומים נוספים המצריכים תיקון; יש
שהאירו את פניה של תורת ישראל בהקשר החברתי; יש
שהצביעו על המחויבויות העולות מהפגנות ההמונים לגבי
ההתנהלות היומיומית שלנו ושל כלל אזרחי המדינה; יש
שביקשו לצרף למחאה את השכבות שמתחת ומעל שכבת
"כ ָּלם ֲאהוּ ִבים,
הביניים ,ועוד .כל הדברים כולם הינם בחזקת ּ ֻ
כֻּלָּם בְּרוּ רִיםֻ ּ ,כ ָּלם ִּג ּב ִורים".
אם כן ,הדרא קושיה לדוכתא :היכן הקיבוץ הדתי?
שני נימוקים מעכבים בעדי מהצטרפות תנועתית להפגנות
המחאה ,והם מכיוונים שונים לחלוטין ,אך לפני שאציג אותם
ברצוני לחזק את התביעה שעל תנועת הקיבוץ הדתי להשתתף
במחאה החברתית ,ואף להוביל אותה .ממאמרו המיתולוגי של
האדמו"ר החלוץ "ועשית הישר והטוב" ,ועד למאמריו של יוחנן
בן-יעקב שיבל"א ,חוזרת ומוצגת תפיסת העולם המהווה בסיס
רעיוני לקיבוץ הדתי :אנחנו תנועה חברתית! הורינו יצרו דרך
חיים המשלבת תורה ועבודה ,הדורשת הגשמה אישית ,עלייה
לארץ והתיישבות חלוצית ,והמתייחסת לאורח החיים של
הפרט בעת תחיית העם על אדמתו ,אך בראש ובראשונה משנת
'תורה ועבודה' מהווה אמירה נגד המקדשים את המצוות שבין
אדם למקום ומייחסים מקום ִמ ְשנִ י למצוות שבין אדם לחברו.
ר' ישעיהו שפירא חתם את מאמרו במילים" :כשאנו זוכים
לשוב לארצנו ,עלינו לשאוף לכך להתאים את דינא דארעא אל
'ועשית הישר והטוב' .כשאנו מתחילים לשוב אל המנוחה ואל
הנחלה עלינו לעשות לא איש ככל הישר בעיניו כי אם 'הישר
והטוב בעיני ה'' .משה אונא כתב" :מהו אפוא הרעיון שהבדיל
ומבדיל במידה ניכרת גם כיום את הקיבוץ הדתי בקרב הציבור
הדתי בכלל  ...זוהי ההכרה שהבעיה הסוציאלית היא הבעיה
בה"א הידיעה של העולם האנושי בתקופתנו ,לא רק של העולם
החילוני ,כי אם גם – ואולי במידה יתירה – של העולם הדתי
 ,"...ויוחנן בן-יעקב חתם את מאמרו בספר הזיכרון לאמו"ר
ז"ל במילים..." :עיקר מהותו של רעיון 'תורה ועבודה' גלום
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בתפיסת הצדק החברתי היונקת ממקורות ישראל ומושפעת
מהרעיונות הסוציאליסטיים שפרחו בעולמנו."...
אם כן ,מתחזקת השאלה :היכן תנועת הקיבוץ הדתי במחאה
הציבורית?
התשובה מתחלקת לשניים :בשלב הראשון נמנענו מלהיכנס
לתמונה בגלל האופי הפוליטי הבולט בו הייתה צבועה.
בשלטים שנשאו המפגינים בלט הצבע האדום; בקריאות
שצעקו ההמונים שמענו את הקריאה להתפטרות ראש
הממשלה; בין הפעילים והיוזמים היו לא מעט אנשי שמאל
מובהקים ומקצוענים ,וד"ל .דוגמא :כאשר בדרכי לעין צורים
עברתי ליד מאהל המחאה שבכניסה לקריית-מלאכי ,הבנתי
ש'מישהו' דוחף את המפגינים ומארגן אותם מלמעלה:
אוהלי המחאה היו אוהלים אחידים ,חדשים ,שניתנו למוחים
במתנה על מנת שיֵ צאו להפגין .הרושם שהתקבל היה שאין
זו התעוררות מלמטה ,שאליה כל אחד מגיע עם שק השינה
שלו מהבית ,אלא דחיפה מלמעלה שכוונתה הלא תמימה
היא החלפת השלטון .כתנועה ,איננו יכולים להצטרף לכיוון
הפוליטי הזה.
בהפגנת החקלאים והרפתנים ברחובות תל אביב חווינו זאת
הלכה למעשה :אנחנו הצטרפנו למוחים נגד הכוונה להפחית
את מחיר הקוטג' והחלב על ידי הורדת 'מחיר המטרה'
(דהיינו ,המחיר אותו מקבל הרפתן עבור החלב שהוא משווק
למחלבות) ,והצטרפנו בהמונינו להפגנה שצעדה מהיכל
התרבות ועד מוזיאון ישראל .מיד עם תחילת הצעידה התברר
לנו שמעורבים בהליכה שני קולות :אנחנו הצטרפנו לקול
המוחה על "השיטה" ,לפיה – במקרה של החלב – לא נוגעים
בבעלי ההון שהם בעלי המחלבות ורשתות השיווק ,לא
מורידים את המס שגובה הממשלה ,לא מדברים עם החקלאים,
מתעלמים מ'חוק החלב' שהתקבל  3-4חודשים לפני פרוץ
"מחאת הקוטג'" ובו נקבע מנגנון ממלכתי לקביעת 'מחיר
המטרה' ,ולעומת זאת ניגשים בעזות מצח לכיסו של החקלאי,
בידיעה ברורה שהוא הגורם החלש בכל שרשרת הייצור .אבל
לידינו צעדו נושאי שלטים אדומים שהשמיעו קול אחר :הם
תבעו את התפטרות הממשלה ,ובקול רם הם צעקו" :ביבי
תתפטר" .חלק מהמפגינים עמנו לא באו למחות עניינית על
התנהלות הממשלה ב"מאבק הקוטג'" ,אלא לגרום לנפילת
הממשלה באמצעות "מאבק הקוטג'" .לכיוון הפוליטי הזה
תנועת הקיבוץ הדתי איננה יכולה להצטרף.
בימים בהם נכתבות שורות אלה מתחילים להתפרסם תחקירים
עיתונאיים על מחוללי המחאה ,מקורותיהם התקציביים ו"בתי
הספר" המכוונים אותם בהובלת ההמונים .עוד לפני שאנחנו
יודעים את כל מה שנעשה אחורי הקלעים ,אנחנו מרגישים
שאיננו יכולים להצטרף למפגינים שזעקתם אינה טהורה ,כפי
שמתברר למשל מהעובדה שאינם מוכנים להיפגש עם פרופ'
מנו טרכטנברג העומד בראש הוועדה שמינתה הממשלה לטפל
בעניינם.

תנועה בתנועה

החלק השני של התשובה לשאלה מדוע לא הצטרפנו כתנועה
למחאת ההמונים נובע מכיוון אחר לחלוטין :במהלך ימי
המחאה התאספו בשדרות רוטשילד חבורות חבורות של דורשי
"מגיע לי" ,ולענ"ד לא נמצא האיזון הנכון בינם לבין הנוהגים
על פי מאמר חז"ל" :קשוט עצמך תחילה" .אין בידי את הכלים
לבדוק עד כמה צודקים מובילי "מחאת העגלות"" ,מחאת
הדיור"" ,מחאת יוקר המחיה" ,ו"מחאת הסטודנטים" ,אך אני
יכול להעיד שלא שמעתי אף לא אחד מהם המכריז על מה
שהוא מוכן לתרום ולעשות כדי לפתור את הבעיה שהוא מציג.
חונכתי על ברכי ההגשמה העצמית והדוגמא האישית ,ואני
שומע כל הזמן קולות האומרים לשר החינוך ,לשר התקשורת,
לשר האוצר ולחבריהם בממשלה מה הם צריכים לעשות,
אך איני שומע מה מתכוונים המפגינים לעשות .היכן נעלמה
אחריותו של האזרח? אינני יכול להצטרף לתובעים שיתנו להם
יותר בשעה שהם אינם מכריזים מה הם מוכנים לתת.
בשורה האחרונה :לענ"ד ,המחאה ההמונית והדרישה לצדק
חברתי הינן במקומן ,ויפה יעשה כל מי שיתמוך בהן ,אך
כתנועה לא יכולנו להצטרף אליהן.

"שירת חיינו"  -הכנס השיתופי השנתי
שורות אלה נכתבות בימים שלפני "שירת חיינו" ,הכנס השנתי
של המטה השיתופי ,שמתארח הפעם בקיבוץ לביא .במהלך
ההכנות לכנס ניסחנו כותרת המביעה שמחה ושיר ,והוספנו
הרבה צבע לכרזות ולהזמנות ,והכל מתוך מגמה ברורה לשנות
את השיח האידיאולוגי בתנועות הקיבוציות :תם עידן המאבק
הפנימי ,ואנו בשלב של חילופי דעות ,בבחינת "אלו ואלו דברי

א-לוקים חיים".
איני יכול ְּבשוּ רוֹת אלה ,הנכתבות לפני פתיחת הכנס ,לנבא את
מידת הצלחתו ,ואין לי מושג כמה יגיעו אליו וישתתפו במגוון
הרחב של חוגים ,סדנאות ,תערוכות ופעילויות יצירה ואמנות
המוצעים בו ,אך יש לי תחושה עמוקה שכתיבתי ב'עמודים'
לקראת הכנס השיתופי קשורה באופן ישיר לכתיבתי בפסקה
הקודמת על המחאה החברתית במדינת ישראל .שורשה של
המחאה ההמונית הוא בפערים העצומים הקיימים בחברה,
לא רק בתחום הישיר של כסף ומשכורת ,אלא גם בנגישות
לשירותי בריאות ,בתנאים להענקת חינוך טוב ,ביכולת לרכוש
דירה ועוד .השותפות בקיבוץ ,ביחד עם השוויון ,שאפה לבטל
את האפשרות שיווצרו פערים המהווים איום על שלמותה
של החברה ,וגם אם מתברר כי היו כשלים בביצוע ובהורדת
האידיאלים למישור היומיומי ,עדיין מהדהדים באוזנינו במלוא
עוצמתם דברי הרמב"ם על השותפות כמעלה השמינית של
מצוות הצדקה .לא השתנתה עמדתנו בדבר 'שוויון ערך האדם'
ואף 'שוויון ערך העבודה' ,ודומני שכיום כולנו יודעים שצריך
לחדש ולהתחדש ,והחיים המשותפים בקיבוץ יכולים להוות
ערובה לאורך ימים לחברה בה קיים צדק חברתי.
ב 100-שנות קיבוץ וב 80-שנות הקיבוץ הדתי ,חלו שינויים
גדולים ב"איך" ,אך לא השתנה הערך העומד בבסיס התשובה
לשאלת ה"מה" .ערכי השיתוף אינם נחלת הקיבוצים
השיתופיים בלבד ,אלא הם נר לרגלי כל הקיבוצים ,והמשימה
של כולנו ביחד היא למצוא את הדרכים המתאימות לבניית חיי
קהילה אנושית בכלל ויהודית בפרט במציאות הנוכחית.

מה מקבל לידי?

מחלקת בטחון ויג"ל
זיו כרמל
bitachon@kdati.org.il

פותחים דלת  -פעיל חדש בתנועה
שם :זיו כרמל ,חבר טירת צבי מזה  12שנה .נשוי ללילך בת
הקיבוץ ,אב לשבעה  -הצעיר ,טל ,בן  9חודשים והגדול ,שקד,
סיים י"ב.
השכלה :בתחומי ידיעת הארץ ולימודי ארץ ישראל .עוסק
ב 20-השנה האחרונות בחינוך ,בהדרכת טיולים ,הנחיית
מדריכים ופיתוח הדרכה .כור ההיתוך בתחומים שונים הוא בית
ספר שדה 'שדה בוקר'  .שימשתי כרכז חינוך במשך כמעט 6
שנים.

מחלקת בטחון שהורחבה מאוד בשנים האחרונות על ידי עדי
ומהווה כתובת לחיילים ולהורים.
מה מביא איתי לתפקיד?
הרבה סבלנות ,רצון לדחוף ולהשפיע גם על מגמות ותהליכים
ערכיים ,חיבור חזק לצבא ואמונה שכל אחד מאיתנו צריך
לתרום ולעשות את המקסימום מבחינתו.
כיווני פעולה :להמשיך את המגמה של עדי  -להיות אוזן קשבת
וקשר ישיר לכל מי שצריך סיוע ,לנסות להשפיע על הבחירה
בשירות משמעותי בצה"ל והליכה למסלולי קצונה ,להמשיך
לדחוף את הנוער של הקיבוץ הדתי להיות כח משמעותי מעבר
לחלקו באוכלוסיה בתוך הצבא .לא מתכוון להיות כתובת
לפרוטקציות ולקיצורי דרך ליחידות השונות.
הציפיות שלי מהציבור :לראות בתפקיד כתובת משמעותית
לפניות ,להבין את היכולת והאילוצים (יומיים בשבוע.)...
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תנועה בתנועה

רזי בן–יעקב
מחלקת נוער וצעירים
Dor–tzair@kdati.org.il
נוער
דו"ח ביצוע תשע"א
•הכשרת צוותי חינוך –
פורום מדריכי הנוער בצפון התקיים כבעבר ולדברי
המדריכים תרם תרומה משמעותית לקשר שבין המדריכים
לתנועה ולערכיה .התבקשנו להרחיב את מסגרת הפורום.
הפורום הדרומי המשיך לדשדש גם השנה ולא השיג
את מטרותיו – הדבר בא לידי ביטוי בשטח .אנו נמשיך
במאמצים לקיים מסגרת הכשרת מדריכים תנועתית כלשהי
בקיבוצי הדרום.
כנס המחנכים התנועתי שהתקיים בחורף היווה הצלחה

מסקנות והתלבטויות  -סיכום הקיץ התנועתי
 .1בני נוער שהשתתפו בפעילות התנועה:
•מפונקים קצת פחות.
•מתנהגים קצת יותר בבגרות ואחריות.
•סגורים קצת פחות לעולמות אחרים ולהתרחשויות
הסובבות אותנו.
•יודעים קצת יותר "מהיכן באו" ואולי גם קצת "לאן
נלך".
•מרגישים מעט יותר כי הם שייכים לתנועה וכי התנועה
שייכת אליהם.
•אוהבים קצת יותר את הבית ואת הדרך.
•מזוהים מעט יותר עם ערכי התנועה.
•מכירים קצת יותר חברים ושותפים לדרך מקיבוצים
מקבילים.
 .2נוצרו בפעילות גם כמה שידוכים ,דבר לא מבוטל בימינו...
 .3סעיף  1ובמידה מסויימת גם סעיף  2חל בעוצמה כפולה
ומכופלת על מדריכים שהדריכו בפעילות הקיץ ,בין אם
הם בוגרי צבא ובין אם בני נוער בוגרים שהדריכו צעירים
מהם .לכן יש לנו עניין להרחיב את שורות המדריכים כמה
שיותר.
 .4אין לנו מערך לוגיסטי מספק לפעילות בסדרי גודל כאלו.
לקראת השנים הבאות ,אם נחליט להמשיך בכך ,נצטרך
להתארגן טוב יותר.
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עצומה בפני עצמו ותרם לנו כמה מסקנות חשובות לשנים
הבאות.
•פעילות תנועתית לנוער – הפעילות לאורך כל השנה הייתה
מוצלחת למדיי .כל שכבה השתתפה בשתי פעילויות:
עיונית בחורף וחווייתית בקיץ .השנה הרחבנו את מסגרת
הפעילות ,במיוחד בקיץ ,והמהלך התברר כמוצלח (ראה
מסגרת).
•מפאסיביות לאקטיביות  -שינוי דפוס חשיבה ופעולה בקרב
בני נוער – טיפוח מנהיגות ויכולות הדרכה בקרב בני נוער
בא לידי ביטוי בעיקר סביב סניפי תנועת הנוער .מעבר
לסמינר הדרכה לא עשינו די ונשפר זאת .מאמצינו לקיים
מועצת נוער תנועתית נחלו כישלון ,ככל הנראה בשל הפיזור
הגיאוגרפי אך גם כי לבני הנוער לא היה מספיק ברור מה
התועלת שבמועצה .המסקנה ככל הנראה תהיה לחזק את
התחום ברמה המקומית ואולי גם האזורית.
•מדרשת תורה ועבודה – המדרשה הוקמה מחדש בהובלת
עמרי עמירם מקיבוץ לביא .קיימה בעיקר פעילות פנים
תנועתית ואנו נערכים השנה ,כיעד מרכזי ,לקראת פריצה
מחוץ לגבולות התנועה.

 .5יש בני נוער שחלק מהפעילות לא מתאימה להם ,מסיבות
שונות .למרות זאת ,אנו נמשיך להותיר את מלאכת הסינון
למדריכי הנוער המקומיים ומבחינתנו כל מי שרוצה ליטול
חלק ולהיות פעיל – מוזמן ,כמובן בכפוף לכללי המקום
והזמן.
 .6שוב ושוב עולים קולות הקוראים לנו לפתוח את הפעילות
גם לכאלו שאינם מתגוררים בקיבוצים .הנושא לפתחנו.
נשמח לשמוע דעות בנדון.
 7העלויות של פעילות הנוער אינן זולות .התנועה מסבסדת
את הפעילות לכל המשתתפים מבלי להבחין בין חברי
קיבוץ הנושאים במיסוי השוטף ,לבין בני ובנות התושבים,
שהיקפם עולה משנה לשנה ,והם אינם נושאים בנטל
קיומה של התנועה .המזכירות נדרשת לנושא.
 .8בחלק מהפעילויות לא הצלחנו להעמיד ספר תורה לקריאה
בימי ב' ו-ה' ,זאת כיוון שיש בעיה הלכתית להוציא ס"ת
לקריאה אחת בלבד .הנושא יועלה גם בפורום של הרבנים
המכהנים בקיבוצים.
 .9צניעות :בלבוש – הנושא דורש טיפול ויישור קו תנועתי,
ויפה שעה אחת קודם .אך באורחות חיים – מרבית
החבריא נוהגים בהתאם לנורמות מרשימות והדבר עדות
להצלחת ההורים והמחנכים .פה ושם נתקלנו במיליטריזם
והתנשאות  -ביטויים להיעדר צניעות – אך רק בשוליים.
 .10עדיין יש קושי רב בגיוס כוחות חינוך ומנהיגות צעירה
שישאו על שכמם את הפעילות .נמשיך לעבוד על כך.

תנועה בתנועה

עיקרי תכנית העבודה לתשע"ב
•הכשרת צוותי חינוך – במסגרת פעילות מחלקת החינוך
יתרחבו השנה הכשרות המדריכים גם למדריכי כיתות
א'-ו' .הפורומים (א'-ו' ,ז'-י"ב) יתקיימו הן במשותף ,כדי
להרוויח את הראייה הכוללת של מערכת החינוך ,והן בנפרד,
כדי להרוויח את קבוצת השווים .השנה נקיים גם שני ימי
הכשרה בסיסיים בתחילת השנה לכל צוותי החינוך ,וכמובן
גם את כנס המחנכים שיעסוק הפעם בחינוך לערכי התנועה.
•פעילות לנוער – תהיה דומה פחות או יותר לנעשה בשנה
שעברה .אנו מקווים שהשנה נחדש את הפזמונסניף
המסורתי שלא התקיים בשנתיים האחרונות בשל קושי
למצוא מועד מתאים.
•הפקת חומרי הדרכה – אנו מקווים מאוד להפיק השנה יותר
חומרי הדרכה תנועתיים ,הן למדריכי הנוער והן לבני נוער
המדריכים בסניפי תנועת הנוער.
•שינוי דפוס חשיבה ופעולה בקרב בני נוער (מפאסיביות
לאקטיביות) – מלבד סמינר ההדרכה מתוכננים שלושה
מפגשים למדריכים בסניפים ,ואנו מקווים שנצליח להשיג
תעודות מד"צים למתמידים .ייתכן שייפתחו קורסי מד"צים
מסודרים לבני כיתות ט' ,כהכנה לקראת כניסתם להדרכה
בסניף.
•מדרשת תורה ועבודה – ידווח בגיליון הבא.

צעירים

מכירים יותר חברים לדרך
משתתפי מחנה צופי ,בוגרי ט'

עיקרי דו"ח ביצוע תשע"א
•ועדות צעירים – מאמצינו טרם נשאו פרי .מרבית הוועדות
עסוקות הרבה יותר בניהול מסלולי הצעירים וליוויים והרבה
הרבה פחות בהכוונת הצעירים להצטרף לקיבוצים כחברי
התנועה ומגשימי דרכה .האתגר העומד בפני הוועדות קשה
מאוד וגם אלו מהן שמנסות – דרכן אינה סוגה בשושנים.
•פעילות לצעירים – הפעילויות שהתקיימו היו מוצלחות
למדיי אך מספר המשתתפים בהן עדיין אינו משביע רצון.
תקוותנו לקיים פעילות חינוכית ללימוד דרכה של התנועה
וערכיה לתלמידי ולתלמידות המוסדות החינוכיים העל-
תיכוניים בתנועה טרם התממשה – בעיקר באשמתנו ובשל
העובדה שביממה יש רק  24שעות.
•פעילות לנקלטים ולקולטים – כמעט לא התקיימה ,בעיקר
בשל חוסר היענות מצד ועדות צעירים .ייתכן שמאמצים
אלו חייבים להיעשות ברמה המקומית.
•המכון לחקר הקיבוץ הדתי – עדיין לא הצלחנו להעמיד
קבוצת סטודנטים למחקר כי התחלנו מאוחר מדיי.
בחודשים האחרונים מרכזי המכון (מיכאל בן אדמון ולימור
ספראי) נכנסו לתנופת עבודה ואנו תקווה שהמכון יפרוץ
בשלושה תחומים בשנה הקרובה.
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עיקרי תכנית עבודה תשע"ב
•ועדות צעירים – אנו מתלבטים האם לקיים פעילות
לוועדות ,ואם כן ,מהם הצרכים וכיווני העבודה בהם צריך
להשקיע .נשמח למשוב.
•פעילות לצעירים – נעשה מאמץ השנה להגדיל את היקף
המשתתפים ,אך הדבר תלוי הרבה בקבוצות מנהיגות
שבקרב הצעירים ובנכונותן ליטול חלק .מכון המחקר מקווה
לפתוח קבוצות צעירים שייפגשו באוניברסיטאות לשיח

•קולטים ונקלטים – גם פה המכון נכנס לעובי הקורה
בשיתוף פעולה עם שרגא וילק מהמחלקה לצמיחה
דמוגראפית .אנו מקווים לקיים פעילויות מגוונות בנושא
ברמה המקומית .כמובן שאם תהיה דרישה למשהו תנועתי
אנו יותר מנשמח לכך.
•המכון לחקר הקיבוץ הדתי – מיכאל ולימור ירחיבו בגיליון
הבא.

בתוך הזרם ונגדו

מה הפעילות עשתה לי ומה למדתי?

הדס עברון ,חניכה במחנה

המחנה עזר לי להבין את עצמי מנקודת מבט קצת אחרת.
אחרי המחנה אני מרגישה שאני יותר מחוברת לחברה ולתנועה
ופחות שקועה בעצמי .אני מרגישה שהתחלתי לפתח יכולות
להתגבר על פחדים ,לסמוך על עצמי ועל אחרים ולקחת
אחריות.
אחת הפעילויות המשמעותיות שעזרו לי לפתח את היכולות
האלה הייתה בניית בית מסנדות :היינו צריכים להשקיע
מאמצים פיזיים ונפשיים ,לשתף פעולה ולסמוך זה על זה כדי
שיהיה לנו בית יציב שנוכל לישון בו.

אולי זה מעבר למה שאפשר להעביר בכתיבה ,ובכל זאת אני
מנסה להעביר את החוויה האישית שלי ממחנה 'בתוך הזרם
ונגדו'.
יום ראשון .השעה שש לפנות בוקר .עלינו על האוטובוס
מסעד ,עשרה בוגרי ט' מנומנמים .בשבילי ,הנסיעה הייתה
נוראית .התעצבנתי ,אני אפילו לא זוכרת על מה ,ואיכשהו
זה המשיך גם אחרי שהגענו .כשהלכנו לכיוון המחנה התחיל
להיות בסדר.
למה שאני ארצה להישאר חמישה ימים במחנה שהוא רק
"בסדר" וגם לכתוב על זה?
זה מה שגם אני שאלתי את עצמי בהתחלה ,אבל די מהר הכרתי
חבר'ה מקיבוצים אחרים ונוצרו קשרים שממשיכים גם אחרי
המחנה; קיבלתי תפקיד בקבוצה ,ועד הערב השלישי לא שמתי
לב כמה זמן עבר.
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וחלומות משותפים .נקווה גם לפריצה בפעילות בקרב
המוסדות העל תיכוניים שבקיבוצים.
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אני מסכמת את המחנה כבסיס ואבן יסוד לצמיחה אישית
ולפעילות תנועתית ,ואני מצפה שיתווספו לה בהמשך עוד
נדבכים .אני מתכוונת לבוא לפעילות הבאה כדי להמשיך
בפעילות התנועתית שהתחילה במחנה ,וגם בשביל לפגוש את
החברים מהמחנה.

סעד

תנועה בתנועה

משלו ,ומתמודדים בדרכם.

חינוך
אמיתי פורת
chinuch@kdati.org.il
פותחים דלת  -פעיל חדש בתפקיד
שם :אמיתי פורת
קיבוץ :כפר עציון
כמה מילים על עצמי :חבר קיבוץ כפר עציון ,נשוי למיקי ואב
לארבעה ילדים :איל ,עפרי ,נעם ויותם .מסיים תואר שני
במקרא.
תפקידים קודמים  -מחנך ומורה במשך כ 10-שנים (עד ,)2005
מנהל קהילה בקיבוץ כפר עציון במשך כ 5-שנים (עד .)2010
מקבל לידי :מחלקה תנועתית שגיבשה מסגרות פעילות
מרשימות ורלוונטיות למערכות החינוך השונות מהרכזים,
דרך המדריכים ורכזי הנוער ועד לנוער ולילדים .ככלל,
מערכות החינוך בקיבוצים הינן בעלות משמעות גדולה לכל
חיי הקהילה ומתמודדות עם האתגרים החינוכיים בצורה יפה.
חלק ממערכות החינוך המשלים נמצאות בצומת שדורש
מהם התאמה לשינויים שחלו בקיבוץ או בסביבה .בתי הספר
הקיבוציים בצפון ובדרום נמצאים כל אחד בפרשת דרכים

אתר הקיבוץ הדתי
ג'רמי מייזל
www.kdati.org.il
בתקופת חשבון הנפש והפשפוש במעשי העבר ,זו הזדמנות
ללמוד ולעיין במעשינו כתנועת הקיבוץ הדתי בעבר .באתר
הקיבוץ הדתי יש קישורים לכמה מפעלים שמאפשרים מחקר
והפצה של רעיון 'תורה ועבודה' בכלל ושל הגות הקיבוץ הדתי
בפרט.

מה מביא איתי לתפקיד :הבנה של הקשרים בין מערך החינוך
בקיבוצים לבין המערכות השונות של הקהילה .תשומת
לב להיבטים של החינוך הפורמאלי ,הבנה לצורך בהתאמת
מערכות החינוך לשינויים שעוברים חלק מהקיבוצים.
התפיסה שלי לגבי כיווני פעולה בתחום :אני מצוי כעת בשלב
המיפוי ,איתור הצרכים והגדרת המטרות .ובכל זאת כמה
כיוונים לחשיבה ואולי גם לפעולה :סוגית הרלוונטיות של
התנועה תעמוד לבירור גם בפעילות המחלקה .מבחינה זו
נשאף לסייע ולחזק את הפעילות שהחל רזי בעבודה שיטתית
על ערכי הקיבוץ הדתי והחיבור לתנועה .ננסה להגדיר יותר
את תעודת הזהות החינוכית שלנו כחלק מהתנועה .נפעל לחזק
את החיבור בין מערכות החינוך הלא פורמאלי לכלל המערכות
בקהילה ,ואת ההבנה של אחריות הקהילה לחינוך .נשאף לסייע
למערכות החינוך המשלים בקיבוצים שזקוקות להתאמה
עקב שינויים בקיבוץ או בסביבה .נשתדל לסייע לבתי הספר
בצמתים בהם הם מצויים.
הציפיות  /בקשות שלי מהציבור :נשמח לקבל רעיונות וכיווני
פעולה מהציבור .חשוב לנו לקבל משוב מההורים והחברים
בקיבוץ בכלל על הפעילות שבוצעה וכן על הפעילויות בעתיד.
מי שזקוק לסיוע בתחומים השונים הקשורים לחינוך ,מוזמן
לפנות אלינו .מבחינתי ,כמישהו חדש בתפקיד ,הציבור מתבקש
לגלות הבנה לצורך בלמידה ומיפוי כשלב מקדים לתכנון
ולפעילות.

בעת כתיבת שורות אלו בעיצומן של ההכנות לקראת שנת
הלימודים תשע"ב.
למעוניינים לקרוא מחקרים ועבודות בנושא הקיבוץ הדתי
ישנה באתר רשימה כוללת של עבודות שנעשו בנושא ,מתוך
המאגר העצום הנמצא בארכיון הקיבוץ הדתי שבקבוצת יבנה.
חלקן של העבודות נעשו כמחקר פרטי של ארכיונאים מהקיבוץ
הדתי ,וכמו כן ישנם מחקרים שנעשו במוסדות העל-תיכוניים
של התנועה ומחקרים המבוססים על מקורות ראשוניים.
הרשימה כוללת עבודות שנשלחו לארכיון בשל אחת מהסיבות
הבאות:
•מחבריהן נעזרו בחומר ארכיוני
•הן עוסקות בקיבוץ הדתי במובן הרחב
•מחבריהן הם חברי הקיבוץ הדתי

בעמוד מחלקת נוער ודור צעיר יש קישור למכון לחקר
הקיבוץ הדתי ובו תכניות לשנת תשע"ב לסטודנטים ,לצעירים
לקולטים ולנקלטים (להקליק בתפריט עליון על מחלקות
התנועה ואז לבחור נוער ודור צעיר).

ניתן למצוא את המאמרים באתר על פי שם מחבר או על פי
הנושא (בתפריט עליון מקליקים על ארכיון ,שם מופיע קישור
לרשימת עבודות המחקר).

בנוסף יש קישור למדרשת תורה ועבודה ששמה לה למטרה
את הנחלת 'משנת תורה ועבודה' ברוח הקיבוץ הדתי ושנמצאת

בין הקישורים מופיעה גם רשימת עבודות שנתיות של תלמידי
בית ספר וכן רשימת חוברות זיכרון הנמצאות בארכיון.
עיון פורה!
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תנועה בתנועה
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משבר החלב ומחאת האוהלים
נניח לרגע שהממשלה מצליחה להוביל את המהלך  -מפחיתה
את מחיר המטרה של החלב וממשיכה לייבא חלב זול יותר .מה
כל כך נורא בזה?
שאלה טובה .בכדי לענות נלך מהסוף להתחלה וננסה לחבר בין
האוהל לספל החלב (ואין הכוונה כמובן ליעל אשת חבר הקיני,
שם נגמר הסיפור בהלמות מקבת):
מחאת הקוטג' ומחאת האוהלים חשפה הבדלי גישות
משמעותיים בתפיסה הכלכלית בין מצדדי הקפיטליזם הניאו-
ליברלי לבין התפיסה החברתית .בשנים האחרונות התנהלה
המדינה בכיוון הניאו-ליברלי ,תמכה ביזמים הגדולים ובמקביל
קידמה תהליכים של הפחתת מיסים ישירים (מס הכנסה) מחד
אך הגדלת המיסים העקיפים מאידך ,על ידי העלאת מחירי
המס על המים ,החשמל ומוצרים נוספים .הרווחים שהמדינה
צברה ממיסים אלו הועברו להשקעות משמעותיות בתשתיות -
בכבישים ,ברכבות ובהרחבת התקציבים החברתיים ,כמו למשל
תקציבי החינוך.
המדינה התקדמה ,חלה צמיחה במשק וירידה משמעותית
באבטלה  -הישג משמעותי ביותר אפילו בקנה מידה עולמי.
דע עקא ,האזרח הפשוט לא חש בתהליכים האלה .הוא אמנם
רואה ושומע בתקשורת על ההצלחה הכלכלית ,אבל מרגיש
שבמקום ליהנות מפירות ההצלחה ,מצבו הורע על ידי הכבדה
משמעותית ביוקר המחיה ובמיסים העקיפים .אם נוסיף לכך
את מחירי הדיור שעלו ,הרי לך מתכון לתסיסה חברתית .הדבר
דומה במקצת לקיבוץ שמרוויח יפה מדי שנה ומשתמש בכספי
הרווחים להשקעות יצרניות וציבוריות אבל התקציב האישי
של החבר נשאר על עמדו ,והבניה  /השיפוץ לחברים מתעכבת.
החבר מן השורה שלא מרגיש בצמיחה אבל מרגיש במצוקה
בא ,בצדק ,בטענות.
מחאתם של "השכוני באהלים" (שופטים ח' ,י"א) מביעה אם
כן מצוקה אמיתית ,וכאן אנו מגיעים לקשר למשבר החלב.
המחאה ההמונית יצרה לחץ גדול על הממשלה ,וזו ,פתחה
בהצהרות מיידיות ,שלא לומר מבוהלות ,על שינוי בכיוון
הספינה הכלכלית ,מתוך רצון להרגיע את המחאה ולהגיע
להישגים מהירים בתחום הוזלת מחירי הצריכה .כיוון שמחאת
הקוטג' הייתה אז בעיצומה וענף החלב היה בעין הסערה ,היא
נפנתה בראשונה לטפל בהוזלת מוצרי החלב .כיוון שהדרך
היחידה ,כמעט ,לטפל במחלבות וברשתות השיווק הייתה על
ידי חזרה לפיקוח מוצרים ,דבר שנוגד את תפיסתו העקרונית,
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העדיף האוצר ללכת למקור המוצרים ,היינו ישירות לחקלאים.
המשימה הוטלה על מנכ"ל משרד התמ"ת ,דורון קדמי,
שבמהלך מטאורי הכין מסמך המלצות לאישור הממשלה.
משמעותו ,בתמצות ,היא הפחתה משמעותית במחיר המטרה
(תוך פגיעה בחוק החלב שנחקק זה עתה) ,וכן בפתיחת שוק
החלב לייבוא מאסיבי ,על ידי הגדלת מכסות יבוא .באותה
הזדמנות שאושיסקין מת ,הושחל להמלצות סעיף נוסף -
ביטול הפטור מהסדר כובל למשווק תוצרת חקלאית ,שלא כאן
המקום לתאר את מהותו ואת חומרתו .וכיוון שניתנה הרשות
למשחית ,הגדיל האוצר לעשות ופתח במתקפה נוספת על
ידי תהליכים מזורזים של הורדת מכסי המגן (הטלת מכס על
מוצרים מיובאים על מנת להגן על התוצרת המקומית) על כלל
המוצרים החקלאיים ,עד כדי ביטולם של מכסי המגן באופן
מוחלט.

המחאה ההמונית יצרה לחץ גדול על
הממשלה ,וזו ,פתחה בהצהרות מיידיות,
שלא לומר מבוהלות ,על שינוי בכיוון הספינה
הכלכלית ,מתוך רצון להרגיע את המחאה
חשוב לדעת :שיטת מכסי מגן אינה המצאה ישראלית .ברוב
מדינות העולם המפותח יש תמיכה בחקלאות מתוך הבנה
בחשיבות הערכים הנלווים לייצור החקלאי המקומי – אספקת
מוצרים חקלאיים טריים ,נוף ,תרבות ,תיירות ,אקולוגיה,
איכות הסביבה ועוד .מסיבות אלה וגם משום הרצון להגן
על פרנסת התושבים בפריפריה מסבסדים בכל העולם את
החקלאות ומאפשרים את קיומה באופן מוסדר לאורך זמן.
ואצלנו?
אצלנו התמיכה בענף החלב נעשית באמצעות מחיר המטרה
שמבטיח שכר הוגן לחקלאים ,ממנו מנוכה אחוז התייעלות
קבוע ,וכן על ידי מכסי מגן .בשתי התמיכות הללו מבקשים
האוצר והתמ"ת לפגוע באופן בלתי מידתי ,הרבה מעבר לנדרש
על פי ההסכמי הסחר הבין-לאומיים.
חשוב להבין שהמשמעות של הבהילות הזו שבה נעשים
הדברים יכולה להיות הרסנית לחקלאות על שלל ענפיה -
דגים ,מטעים ,גד"ש וכמובן חלב .תוצאותיה יהיו מידיות ,כי
חקלאי שירגיש שהגידול איננו רווחי יפסיק להשקיע בשלב
ראשון ,ובשלב הבא ינטוש את הגידול ,ולעיתים המהלך יהיה
בבחינת אל-חזור.
המתסכל הוא שלמקבלי ההחלטות אצה הדרך ובמרוצתם הם
אינם מודעים דיים למשמעות ההרסנית הזו שיכולה להיות
למעשיהם .ההוכחה הטובה ביותר לכך שאין מדובר פה רק
במאבק אינטרסנטי של החקלאים אלא במדיניות לאומית
היא בכך שבמדינות ה OCD-יש כיום תמיכה של  23אחוז
בחקלאות (בעוד במדינת ישראל רק  17אחוזים שבהם ,כאמור,
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מבקשים עתה לפגוע באופן דרמטי) .אם מדינות אלה רואות
את חשיבותה של החקלאות למדינה על אחת כמה וכמה צריכה
ישראל לטפח ולשמור על שטחי החקלאות שלה ועל החקלאים
המתפרנסים ממנה ,לאור מצבה הלאומי והביטחוני המיוחד,
וד"ל.
מחד ,לגיטימי לדון בהפחתה מדודה של מיסי מגן ובהתייעלות
אך מאידך ,המהלך הבהול הרואה רק לטווח קצר ומבקש לכבות
את מדורת המחאה מבלי לקחת אחריות גם על ההשלכות
לטווח ארוך ,הוא מעשה של חוסר אחריות ברמה הלאומית.
ניקח דוגמא נוספת מעבר לענף החלב .החקלאים בעמק
המעיינות בדקו ומצאו שגידול זיתים לשמן במחירי השמן
הנוכחיים ,המגובים במכס מגן לשמן מיובא ,מהווה תחליף
ראוי לחלק מגידולי השדה ,תוך חסכון מים משמעותי לדונם.
וכך ,בהשקעות נכרות ותוך עידוד ממשלתי ניטעו באזור אלפי
דונם .ידוע היה מכבר כי ניתן לייבא מספרד שמן במחיר זול
יותר ,אלא שהחקלאים ומשרד החקלאות סמכו על יציבות
מכסי המגן כחלק ממדיניות ארוכת טווח של הממשלה.
אכן ,דבר חשוב הוא להעמיד את הצרכן בסדר עדיפות ראשון,
אך שינוי הסדרים מבוהל ,כפי שעולה מהמנדט שקיבלה
הוועדה לבחינת המחירים בתחומי המזון והצריכה ,תוך ביטול
ההסדרים הקיימים שנבנו במשך שנים וללא טיפול ראוי בפערי
התיווך של מערכות השיווק ,יביא להרס ודאי של הייצור
המקומי ורק לתועלת קטנה לצרכן .כך ,בשביל יצרן השמן
הישראלי הפחתת מכסי המגן במספר שקלים לקילו שמן מיובא
הופך מיידית את הגידול ללא כלכלי .המשמעות היא עקירת
מטעי הזיתים שניטעו זה עתה ,בהם הושקעו מיליונים .ומה אם
כעבור זמן מה השמן האירופאי יתייקר? מישהו יחזור וייטע
זיתים? לעומת זאת ,מהלך מדוד וארוך של הקטנת (לא ביטול)
מכסי המגן ,תוך קבלת תמורה הולמת במסגרת הסכמי הסחר,
תביא להתייעלות הדרגתית של הענף החדש (אמנם עתיק),
לפיתוח זנים מתאימים ,לשיפור תהליכי הגידול ,למיתוג השמן
הישראלי וכו'  -דברים שהחקלאות הישראלית אלופה בהם -
וכתוצאה ,יכולת להתחרות בשמן המיובא .זו מדיניות הגיונית!

המהלך הבהול הרואה רק לטווח קצר ומבקש
לכבות את מדורת המחאה מבלי לקחת אחריות
גם על ההשלכות לטווח ארוך ,הוא מעשה של
חוסר אחריות ברמה הלאומית
שמעתי לא מזמן ,מכלי שני ,משפט חמור של מנכ"ל משרד
רה"מ אייל גבאי ,לאמר ":אם מדינה כלשהי תומכת בחקלאיה,
למה שהצרכן הישראלי לא ייהנה מזה?" .זו אמירה שיש בה
קוצר ראות .בעצם ,אומר מנכ"ל המדינה ,אם ספרד "טיפשה"
ומחלקת מתנות ,למה לא לקחת? לדעתי ,הספרדים אינם
טיפשים ,הם מגנים על ענף הזית שלהם מתוך חשיבה ארוכת
טווח .קבלת ה"מתנה" הזו ,שלא כולה לטובת הצרכן ,עלולה

להתברר כזמנית ,וליצור בינתיים סיכול ממוקד לענף הזית
המתחדש בארצנו .ככלות הכל ,החיים הם יותר מורכבים
מביזנס של כאן ועכשיו .בתוך החשיבה הנכונה של כלכלת שוק
חפשי חייבים לקחת גם שיקולים לאומיים ארוכי טווח ,שבסופו
של דבר יתבררו גם כנכונים כלכלית.
ככלל ,בחלק ממהלכי הרגולציה שנעשים כיום יש לא מעט
עריצות שלטונית במסגרת החוק .פקידי שלטון מקבלים
החלטות מהר – מוציאים שימוע ,קול קורא ,איזה נייר
שמתפרסם ברשומות כדי לצאת ידי חובת החוק .לא מעניין
כמה ראו את הנייר ,כמה קראו אותו .הזמן לתגובה הוא קצר.
הם יודעים מראש שיש להם רוב בוועדה ומבחינתם העסק
סגור .בפרוטוקול יהיה כתוב שהוועדה "שמעה את הציבור",
והמהלך יצא לדרך .זו לא דמוקרטיה אלא עריצות בחסות
הדמוקרטיה .הכח ניתן בידי פקידים צעירים וחריפים אך חסרי
בשלות ,שעדיין לא התעצבה אצלם תפיסת חיים שלמה והם
רואים הכל בדרך חד ממדית ,תוך נכונות מנומסת אך מזערית
להקשיב.
לסיכום ,אכן ,התחרות וההתייעלות הן הכרחיות ,אך תוך כדי
המהלכים צריך לראות שהן נעשות בשום שכל ובשיקול דעת
תוך הבנת מעמדה של החקלאות בכל העולם בכלל ובמדינת
ישראל בפרט .על כן ,אם קרבות הבלימה של נציגי החקלאים
יכשלו והמהלכים הבהולים הללו יקרמו עור וגידים ,תצטרך
ההתיישבות החקלאית כולה להיקהל ולעמוד על נפשה ,מתוך
ידיעה שבמאבק הזה אסור להפסיד לא רק משיקולים כלכליים
אלא גם  -ואולי בעיקר  -משיקולים לאומיים.
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האכלוס של שכונת ההרחבה.

המחלקה לצמיחה דמוגראפית
שרגא וילק
shraga@kdati.org.il
עם פרוש השנה החדשה ,שנת תשע"ב ,ברצוני לסכם בקצרה
את הנעשה בקרב קיבוצי התנועה בתחום הקליטה והצמיחה
הדמוגראפית ,כל קיבוץ וקיבוץ על פי המידע שהועבר
לשולחני .בסוף הדיווח אוסיף סיכום וניתוח קצר על פעילות
המחלקה ,אפרט את עיקרי התכניות לשנה הבאה ואעלה מספר
דילמות והתלבטויות ,עליהן אשמח לקבל משוב.

על הנעשה בקיבוצים
כיום חברים בתנועה  16קיבוצים ושני מושבים שיתופיים
במעמד חברים מלאים (כולל ניר עציון שאמורה להצטרף
פורמאלית לתנועה במועצה הקרובה הבאה עלינו לטובה),
ובנוסף ישנם שני מושבים שיתופיים המועמדים לקראת
הכרעה על חברות מלאה בתנועה.
לאחרונה ,בעקבות פניות ממושבים שיתופיים דתיים נוספים
ברמת הגולן ובדרום הר חברון ,התחלנו לבדוק גם כיווני שיתוף
פעולה איתם.
 12מהיישובים מתנהלים בפועל כקיבוצים  /מושבים שיתופיים
בצורה מסורתית ושמונה מתנהלים כקיבוץ מתחדש.
אצל  5מתוך  12השיתופיים מתנהלות ו/או מונחות על שולחן
הדיונים (בשלבים שונים של הכרעה) החלטות על שינוי
אורחות החיים.
בעשרה קיבוצים קיימות שכונות הרחבה קהילתית חיצוניות
המיועדות לתושבים (כולל 'שלפים' ,שכונה מעורבת
הממוקמת בין שלוחות ורשפים) ,בשני קיבוצים נמצאים
בשלבי תכנון אחרונים ולקראת תחילת ביצוע שכונות חדשות
לנקלטים לחברות בעצמאות כלכלית  /חבר-תושב.
מתוך הקיבוצים והמושבים השיתופיים בהם קיימת הרחבה
קהילתית חיצונית ,אצל רובם מתנהלים דיונים אסטרטגיים
בדבר הזמנת התושבים להתקבל לחברות מלאה בקיבוץ
ובמקביל עוסקים קיבוצים אלה בפיתוח מסלולי קליטה נוספים
לחברות מלאה בקיבוץ ,כל קיבוץ וקיבוץ על פי אורחות החיים
עליהם החליט.
להלן דיווחים קצרים כפי שהועברו אליי על ידי המשקים:
בבארות יצחק נמצאות  6משפחות בתהליכים שונים של
קליטה.
בבית רימון הצטרפו במהלך הקיץ כ 10-משפחות לתהליך
קליטה בחברות מלאה בקיבוץ ובמקביל ממשיכה תנופת
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בבני דרום נמצאות  5משפחות בתקופת "אורחות" לקראת
קליטה.
בטירת צבי הגיש צוות צמ"ד הצעה לשיוך דירות ולקליטה
לחברות חדשה מלאה בקיבוץ המתחדש .הקיץ הצטרפו 10
משפחות חדשות למסלולים השונים ,מתוכן  7משפחות של
בנים חוזרים 2 ,משפחות צעירות שהגיעו דרך האינטרנט
ומשפחה אחת של בחור ששהה בטירת צבי כחייל בודד (עולה
מחבר העמים) ,נישא לפני כחודש ומגיע עם בת זוגו לבנות
את משפחתו בטירת צבי .במסגרת קליטה זו מצטרפים
למערכת עוד  17ילדים .בשלב זה כל המשפחות מתקבלות
כמשפחות תושבים .בשנה הקרובה אי"ה יתגבשו החלטות
לגבי קליטה של חברים חדשים בקיבוץ המתחדש .בטירת
צבי מקווים שחלק גדול מהמשפחות החדשות יעברו לתהליך
קליטה לחברות .המסלול לחברות יוצע גם לשאר המשפחות
הצעירות שנמצאות בקיבוץ .ישנן עוד מספר משפחות בטירת
צבי במסלול של עצמאות כלכלית (בנים במסלול) שמחכות
להחלטה .כל המשפחות שנקלטות עוברות לדיור זמני ובמהלך
השנה-שנתיים הקרובות תצטרכנה לקבל החלטה באיזה
מסלול קליטה הן בוחרות ,תושבות או חברות .בנוסף לכל
האמור לעיל ,הקיץ התחתנו  2זוגות בני משק שגם הם החליטו
להתחיל את מסלול הצעירים בטירת צבי.
לקבוצת יבנה מגיעה הקיץ משפחה אחת ובנוסף ישנן 3
משפחות שהגיעו לקיבוץ כשכירים ומגלות כיום כוונות
לקליטה .כמו כן ישנם מספר בני משק החוזרים לקיבוץ.
בכפר עציון יתאכלסו עד תחילת שנת הלימודים הקרובה
 47הבתים בהרחבה הקהילתית ,מחציתם כבר גרים בקיבוץ
כתושבים וכמחציתם מגיעים ישירות מבחוץ .במקביל עוסקים
במרץ בגיבוש ההסכמות על ניהול הקהילה במתכונתה החדשה.
ללביא מצטרפות השנה  2משפחות לקליטה ובנוסף ,שני זוגות
חדשים שהתחתנו השנה נשארים לקליטה בלביא .בימים אלו
מתקבלות  2משפחות צעירות לחברות.
במגדל עוז נקלטות הקיץ  12משפחות כמועמדות לחברות
בקיבוץ (השיתופי) .הן מצטרפות ל 8-משפחות שנמצאות
בשלבים שונים של קליטה בקיבוץ .מספר זה משמעותי
ביותר היות והוא מהווה כמעט הכפלה של אוכלוסיית החברים
בקיבוץ.
במירב עוסקים בניסוח ה"הזמנה" לתושבים להתקבל לחברות
מלאה ,וכמו כן מתחילים לתכנן בנייה של שכונה קיבוצית אליה
יצטרפו חברים חדשים .הקיץ מצטרפות ליישוב  4משפחות,
בנוסף ל 2-משפחות שהצטרפו במהלך השנה (אחת מהן – בן
משק ומשפחתו) .למשפחות החדשות סך הכל  9ילדים .כל
הנקלטים במירב מגיעים בסטאטוס של נקלטים כלליים ורק
לאחר מכן הם מחליטים על מסלול .השנה עברו  4משפחות
לבתים חדשים שנבנו בשלב ב' של ההרחבה הקהילתית 'פסגת
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מירב' ו 8-משפחות (כולן תושבות במירב) קנו מגרשים בשלב
ג' .במקביל נפתח דיון ראשוני לבדיקת אפשרות של הקמת
שכונה קיבוצית חדשה בתוך הקיבוץ ,אליה יצטרפו חברים
במעמד חברות מלאה.
במעלה גלבוע מתחילות  5משפחות חדשות לבנות את ביתן
בהרחבה ובמקביל מתאכלסות הדירות הפנויות במשפחות
מועמדים חדשים למסלולים השונים.
במשואות יצחק יאוכלסו עד ערב ראש השנה הבתים
האחרונים של השכונה החדשה .כל הדיירים הם חברי משק
ובסה"כ מדובר על  12בתים חדשים .המשק נערך לבניית
שכונת חברים חדשה .במהלך השנה תסיימנה  5משפחות של
בני משק תהליך קליטה ותתקבלנה לחברות 6 .משפחות /
בני זוג של חברים תתחלנה אי"ה תהליך של מועמדות ו3-
משפחות צעירות מצטרפות למסלול צעירים.
בניר עציון מתנהל תהליך גיבוש ההסכמות בין היתר במטרה
לאפשר קליטה של חברים חדשים בעצמאות כלכלית.
בסעד עוסק צוות צמ"ד בניסוח ההסכם להצטרפות לקיבוץ
המשתנה לחברות מלאה 35 .משפחות מתעניינות במסלול.
בעין הנצי"ב נקלטו כבר  7משפחות למסלול של חבר–תושב,
ובמהלך השנה אמורות להיקלט עוד כ 6-משפחות למסלול.
בעלומים נקלטה השנה משפחה אחת מבחוץ ,ובתוך חודש
אמורות להיקלט עוד שתי משפחות מבחוץ ומשפחה של בת
משק .על הפרק משפחה נוספת מבחוץ שתגיע ב"ה אחרי
החגים .כמו כן השנה הגיעו שני זוגות נשואים טריים של בני
משק .כל המשפחות נכנסות למסלול לקליטה לחברות מלאה.
בעין צורים נקלטות הקיץ  5משפחות חדשות ,מתוכן משפחה
אחת החוזרת לקליטה ,משפחה אחת של תושבים חדשים ו3-

זוגות בני משק שנישאו (אחד הזוגות :בן משק  +עולה חדשה
מאקוודור שהייתה חיילת בודדת בעין צורים) .כמו כן ,תקלטנה
לחברות בעצמאות כלכלית במהלך הקיץ  6משפחות (מתוכן 4
של בני משק) .אשת חבר אחת תתקבל לחברות מלאה ובנוסף
 2משפחות תתקבלנה הקיץ למועמדות לחברות בעצמאות
כלכלית 8 .משפחות נמצאות בתהליך בניית בתי הקבע שלהן.
בראש צורים עוסק הקיבוץ בתהליך צירוף חברים חדשים
(תושבים וחיצוניים) .עד סוף הקיץ יתאכלסו כל היחידות
בהרחבה ,וכך יושלם האכלוס ויגיע לכ 180-בתי אב בקיבוץ (32
יחידות נוספות).
בשדה אליהו לא נקלטו הקיץ אנשים מבחוץ ,היות וקיימת
כרגע מצוקת דיור .ובכל זאת ,חזרו הביתה בת משק עם
בעלה ותינוק לקליטה .כמו כן מגיע זוג מארה"ב ל'בית ראשון
במולדת' .בחורף יחזרו בני זוג בני משק חברים ( 2+ילדים),
ששהו בשליחות הקיבוץ בצ'ילה ב 4-שנים האחרונות .ישנה
בת משק צעירה שסיימה לימודים ומתחילה מסלול קליטה וכן
מתנדב שמתחיל מסלול קליטה .בימים אלה מתחילים בבנייה
של  4בתים למשפחות צעירות (חברים) שכרגע גרים בבתי
מעבר ,כך שב"ה בקיץ  2012הקיבוץ יוכל לקלוט עוד משפחות
מבחוץ.
בשדמות מחולה תסתיים במהלך השנה בניה של  15בתים
חדשים מתוך שכונה מתוכננת של כ ,25-הקהילה נערכת
להמשך שיווק וקליטה ובמקביל התחילה הקהילה השיתופית
לדון ולתכנן קליטה של חברים חדשים למסלול השיתוף.
בשלוחות עוסק צוות צמ"ד בכל ההיבטים של ניסוח העקרונות
וההסכמות לחברות חדשה בעצמאות כלכלית בשילוב תהליך
השינוי ,שיוך הנכסים ושיוך פירות ההון 22 .משפחות ,רובן
בני/בנות משק ובני זוגם יצטרפו אי"ה למסלול.
השכונה בכפר עציון
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פעילות המחלקה

תכניות לשנת תשע"ב

במסגרת המחלקה אנחנו פועלים ביחד ובצמוד לקיבוצים
בליווי והכוונה של כל התהליכים; כיום אנו משתתפים כחלק
אינטגראלי בצוותי צמ"ד ב 12 -קיבוצים  /מושבים שיתופיים.
הדבר חושף אותנו ואת התנועה למעורבות אינטנסיבית
בכל התהליכים ,המידע זורם בין קיבוץ לקיבוץ ,ניתן ללמוד
מניסיונם של אחרים ולהתאים לכל קיבוץ את המודל המתאים
לו .בנוסף התרכז במחלקה חומר רב על תהליכים בכל התנועה
הקיבוצית ,נוצרו קשרים וסוכמו שת"פים עם מומחים ,יועצים
ופרויקטורים ,על מנת לסייע לקיבוצים להתמקד ולבחור את
הטוב ביותר והמתאים ביותר לכל סוג של משימה.

במסגרת התכניות לשנה הבאה אני מתכוון להמשיך ולפתח את
כל מה שתואר לעיל ,ליזום סמינרים וימי עיון לוועדות קליטה,
למובילי תהליכי צמ"ד בקיבוצים ולנקלטים .בתחום השיווק
אני מתכוון לחזק את הכלים לחיפוש אחרי אוכלוסיות יעד
ולשדרג את אתר האינטרנט שלנו כולל תרגומו לאנגלית.

במסגרת המשימות הנוספות של המחלקה אנחנו מתחזקים את
מסד הנתונים הדמוגראפיים של התנועה ככלי לניתוח העבר,
הסקת מסקנות לעתיד וכמסד לקביעת המיסוי התנועתי.
ביחד עם חברינו באגף המשק ,אנחנו פועלים לחילוץ חסמים
מול גורמי ממשל שונים כגון :ממ"י (הסכמי חכירה) ,בנקים
(ערבויות ,הלוואות ,משכנתאות) ומשרד השיכון (זכאויות,
השתתפות בתשתיות פיתוח) .חילוץ החסמים האלו הינו תנאי
הכרחי ליישם תכניות צמיחה .המחלקה לצמיחה דמוגראפית
בקיבוץ הדתי הינה חלק מאגף המשק בתנועה וככזו משתתפת
בכל ישיבות הצוות הכלכלי ובביקורים השוטפים במשקים.
בעקבות יצירת קשר עם גורמי חוץ רלוואנטיים ,אנחנו
משתתפים כיום ב'פורום העמיתים' של התק"צ ,חברים בוועדה
שבוחנת הצעה מטעם רשם האגודות השיתופיות ליצירת
מעמד של חבר בעצמאות כלכלית בקיבוץ השיתופי ,השתתפנו
כצירים בוועידה העולמית של בני עקיבא ובבוררות בחטיבה
להתיישבות הנוגעת לאחד מקיבוצינו ואנחנו חברים כנציגי
התנועה בוועדות הקבלה במועצות האזוריות.
המחלקה ריכזה ותיאמה את 'תכנית ניסן' של בני עקיבא
העולמית ופועלת לחידוש הקשר והמעורבות של בוגרי
התנועה כמנוע צמיחה לקליטת חברים בקיבוצים.
ביחד עם המזכ"ל ,אנחנו פועלים בימים אלו להפיכת תושבי
הקבע בקיבוצים לחברים בתנועה ובוחנים גם פניות של
מושבים שיתופיים נוספים להצטרפות לתנועה .לצורך כך
אנחנו בוחנים מחדש את הגדרות החברות ועובדים כרגע
על הגדרה נוספת של "חבר עמית" שתובא לדיון ולהכרעה
בפורומים של התנועה.
בתחום השיווק ויחסי הציבור אנחנו משתדלים לדווח ולפרסם
כל פעילות שנעשית בתחום ,שידרגנו את אתר האינטרנט
(עדיין יש הרבה מה לעשות) ,והשתתפנו ביריד קליטה לגליל.
לבסוף ,במסגרת תפקידי אני מטפל גם בפניות שוטפות של
מתעניינים לקליטה או למגורים כיחידים או כקבוצות ,ונותן
מענה גם למתנדבים ,המופנים לקיבוצים לאחר מיון ראשוני
להמשך טיפול.
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דילמות
כפי שפתחתי בראשית דבריי ,ברצוני לשתף את הציבור בשתי
דילמות וכאמור אשמח לשיח ותגובות.
הדילמה הראשונה היא עד כמה להיות מעורב בדיונים פנימיים
בתוך הקיבוצים בנושא 'אורחות החיים' ,כאשר המניע ברוב
המקומות בא דווקא מתוך המשבר הדמוגראפי ,דהיינו בנים לא
חוזרים ,חוסר אטרקטיביות ,חוסר קליטה בשנים האחרונות,
הזדקנות היישוב וכו' .יש קיבוצים שדווקא שינוי והתאמת
אורחות חיים יכולים להוציא אותם מהמשבר ,ויש קיבוצים
שדווקא השמרנות ,האמונה בצדקת הדרך וההיאחזות בקיים הן
מקור חוזק וצמיחה.
מתי צריך להתערב? מה צריכה להיות מידת המעורבות? מתי
רצוי להמליץ על התאמה השרדותית (טאקטית) ומתי להוביל
אסטרטגיה? אכן ,שאלות קשות .אשמח לתגובות !!!
הדילמה השנייה נוגעת לטיפול בפניות השוטפות של
מתעניינים .כשהתחלתי את התפקיד ,כתבתי שברצוני ליצור
נוהל מסודר ואחיד לטיפול בפניות ,מיון ראשוני ,סינון והפנייה
לקיבוצים ,נוהל שיאפשר גם לערוך מעקב ובקרה .בפועל ,רוב
הקיבוצים מטפלים בפניות ישירות .לכל קיבוץ יש את תנאי
הסף שלו וכמספר הקיבוצים כך השוני בתהליכים ובדרישות.
הפניות שמגיעות לשולחני ברובן לא רלוואנטיות או לא
מתאימות ,ונובעות בעיקר ממצוקה של אנשים הרואים את
הקיבוץ כמקור לפיתרון מצוקות אלו .אני מוצא שהעיסוק
והניסיון לגבש "תורת הפעלה" אחידה לא רלוואנטית .אשמח
לקבל תגובות גם בנושא זה.
לסיכום ,ומן הפן האישי ,כשנכנסתי לתפקיד לא ידעתי עד
כמה הוא יהיה מעניין ומאתגר ,אני מוצא את עצמי מרותק
לתהליכים ומגויס באופן טוטאלי .השנה הראשונה בתפקיד
עברה עליי כהרף עין .אמנם אני מבלה הרבה בכבישים (כ6000-
ק"מ בחודש) בעיקר בשעות הלילה המאוחרות ,ויש הרבה
זמן למחשבות והרהורים ,אבל כאמור המפגש עם האנשים
הפעילים בקיבוצים ובתנועה הינו מדהים ומעבר למה שאני
יכול לתרום וללמד ,אני מוצא את עצמי לא פעם נתרם ולומד.
אני מאחל לכל חברי התנועה במובן הרחב של המילה –
בקיבוצים ,במושבים השיתופיים ,לחברים ולתושבים ,לכל מי
שמזדהה עם רעיונות התנועה ולכל עם ישראל  -שנה טובה,
שנת שגשוג צמיחה ושלום .שנזכה לראות בקרוב את כל
שבויינו ונעדרינו ובתוכם את גלעד שליט ,בחיק משפחותיהם.

תנועה בתנועה

אגף חברה
יהושע מוזט
chevra@kdati.org.il

תכנית עבודה תשע"ב :בימים האחרונים עמלה המזכירות
הפעילה על בניית תכנית עבודה לשנת תשע"ב ,כל אחד בתחום
עיסוקו .בניית תכנית עבודה הינה תהליך מאתגר שדורש
עבודה אישית וקבוצתית ,בהתחשב בפעילות הכוללת של
מזכירות התנועה .תכנית העבודה לשנת תשע"ב של חברי
המזכירות הפעילה תציג חידושים ,רעננות וכיווני התפתחות
בתחומי פעילות שלא היו בעבר .התכנית נבנית בעזרת תמי
לס – פסיכולוגית תעסוקתית ,במסגרת יום היערכות של
המזכירות הפעילה.
אתמקד כאן במספר נקודות עיקריות הנגזרות מתכנית אגף
חברה שאני מופקד עליה:
•שמירת קשר קבוע ורצוף עם מזכירויות הקיבוצים ותכנית
ביקורים של מזכירות הקיבוץ הדתי מעת לעת ,לשם הידוק
הקשרים עם החברים והמוסדות.
•שמירה על קשר שוטף עם מזכירי הפנים ,שימוש כתובת
רלוונטית ועזרה פרטנית לפי הצורך.
•כתובת לפתרון בעיות חברתיות שלא מצאו את פתרונן
במסגרת הקיבוץ עצמו ,ובמידת הצורך מעורבות בתהליכי
גישור.
•עדכון תקנונים ונהלים בהתאם לצורכי הקיבוצים והתנועה.
•קידום פורומים שונים קבועים של הקיבוץ הדתי ,כגון:
פורום מזכירים הדנים בצוותא בשאלות חברתיות וקיבוציות
שונות בליווי מקצועי ,פורום רבני התנועה למפגשים
רבעוניים סביב נושאים שונים ,פורום למניעת הטרדה
מינית ,ועוד...
•קיום קורסים מקצועיים להעצמה אישית של חברי התנועה,
כגון :מנהיגות ,גישור ,ניהול וכד'.
•יוזמה וקידום ימי עיון בנושאים רלוונטיים לקיבוצים במגוון
תחומים.

התנועה בשעת חירום .מספר אירועים שקרו בשנים האחרונות
לימדו אותנו שקיים צורך ממשי לקדם את הנושא באופן
אקטיבי .לבניית התיק נבקש את שיתוף הפעולה מכל קיבוצינו
 /יישובינו.
קורסים להעצמה אישית :אנו רואים בקורסים המקצועיים
הזדמנות להעצים את חברי התנועה ולתת בידיהם כלים
מקצועיים .בראיה קדימה נראה שניתן יהיה לקיים קורסי
המשך לבוגרי קורסי מנהיגות וגישור במטרה לבנות עתודה
ניהולית ומנהיגותית בקיבוצים .פרסום ראשוני לקורסים
השונים מופיע בגליון זה ובאתר התנועה בכתובת
 www. kdati.org.ilוכמובן גם דרך מזכירי הקיבוצים.
ביקורים בקיבוצים :הקשר עם ציבור החברים בקיבוצים הוא
אחד היעדים של אגף החברה .הקשר מתקיים במספר רבדים.
הפעילות המרכזית היא ביקורים של המזכירות הפעילה
במשקים .לשמחתנו לפני חודשים אחדים סיימנו סבב מלא של
ביקורים בהם פגשנו מאות רבות של חברים וחברות מהתנועה.
כעת החל סבב נוסף של ביקורים .הביקורים מתחילים בשעות
הבוקר במפגש עם העובדים בענפים ,בצהריים מתקיימת
פגישה עם הנהלות הקיבוץ ,ואחר הצהריים נפגשת המזכירות
הפעילה עם הציבור הרחב .לקראת הערב מתקיים סיכום
הביקור עם הנהלת הקיבוץ .ביקורים אלה משמעותיים עבור
המזכירות הפעילה אך גם עבור הקיבוץ .לשנה הקרובה נבנתה
תכנית בה תבקר המזכירות הפעילה בכ 15-יישובים.
משימות :באגף חברה ישנן משימות רבות ומגוונות  -אולפן
עברית ,גיור ,בנות שירות ,חיילים בודדים ,קבוצות תנועת
נוער שונות ועוד ...לשמחתנו הגיע לארץ לפני מספר שבועות

עקרונות הללו הן הקו המנחה של פעילות האגף המוציא מהכוח
אל הפועל את תכנית העבודה ברמת השטח .תכנית העבודה
לתשע"ב של המזכירות הפעילה תוצג ותובא לאישור המזמו"ר.
חירום יישובי :בשנה הקרובה יעסוק אגף חברה בבניית תיק
חירום יישובי  /תנועתי .אנו נקיים יום עיון בנושא צח"י ביום
שלישי כ"ה בכסלו ( .)22.11.2011יום העיון מיועד לעוסקים
במלאכה בקיבוצים .במקביל ,אגף חברה מתכנן לבנות בעזרת
אנשי מקצוע תיק חירום יישובי  /תנועתי למתן סיוע לקיבוצי
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מחזור נוסף של גרעין 'צבר' והתמקם בקיבוצים .השנה הצטרפו
לתכנית הקיבוצים סעד ולביא והם קולטים יותר מ 50-חניכים.
ניכר שהקיבוצים המארחים התכוננו לקליטת הגרעינים באופן
מושלם! תכנית 'צבר' הולכת וגדלה משנה לשנה .השנה הגיעו
לארץ כ 350-חניכים מכל העולם (מספר שיא) ,הם יעברו
תקופת קליטה בקיבוץ וישתתפו בסמינרים שונים ובחודש
נובמבר יתחילו להתגייס לצה"ל ,כל אחד במקומו .חשוב לציין
שעל פי נתונים רשמיים ,אחרי השירות הצבאי נשארים כ70%-
מבוגרי 'צבר' בארץ .בטקס קבלת פנים מרגש שהתקיים בתל
אביב הודיע מזכיר הממשלה כי הממשלה עומדת להכריז על
גרעיני 'צבר' כפרויקט לאומי ,והיא מבקשת להציב יעד של
כ 1000-חניכים בשנה .הקיבוץ הדתי הודיע כבר בעבר שימצא
מקום לכל יהודי דתי המבקש להצטרף לתכנית ולהגשים
את החלום לשרת בצבא במטרה לעלות לארץ .כיום חמישה

ג'ודי פורת
נציגת הקיבוץ הדתי
בארגון 'אמונה'
רוקדות באמונה
לפני מספר שבועות יצאנו ,שתי נשים מבארות יצחק,
לפסטיבל המחול הראשון לנשים בחסות ארגון 'אמונה' .קיום
הפסטיבל נבע מהחלטת 'אמונה' להעצים את כחן של נשים
ולקדם את התפתחותן בתחומי האמנות בכלל ,ובמקרה זה
במחול – דווקא ביום האשה הבין-לאומי .בכנס שהתקיים
בקיבוץ צרעה השתתפו כ 800-נשים בכל הגילאים ומכל רחבי
הארץ .המנהלת האמנותית של הפסטיבל ,טליה פרלשטיין,
ראש המסלול למחול ותנועה במכללת 'אורות' כותבת כך:
"מזה כ 13-שנים המסלול למחול ותנועה במכללת 'אורות'
עמל לחיבור בין אמנות המחול ועולם האמונה ,עבודה קשה
של זיכוך תנועתי רוחני ונפשי שהולידה אט-אט עולם מחולי
מופלא ...המשתדל בנקיות להביע את המתרחש במעמקי
נפשות מאמינות".
על הבמה המרכזית התקיימו מופעים ,וכן התקיימו סדנאות
התנסות בתחומים שונים מעולם התנועה .לקראת סוף היום
התקיים טקס הענקת אות אשת השנה של 'אמונה' לד"ר חנה
קטן .ד"ר קטן ,תושבת מבוא חורון ,בת  ,52היא רופאת נשים

62

ע מ ו ד י ם | ת ש ר י ת ש ע " ב | )1 ( 7 5 1

מקיבוצנו מעורבים בתכנית ואנו מוכנים לשתף קיבוצים
נוספים בעתיד .בשנה הבאה ,תשע"ג ,אנו מצפים לפתוח עוד
שלושה גרעינים ונערכים לקליטת של כ 80-חניכים .נאחל
לחניכים החדשים ,למדריכים ,לצוותים ,למשפחות המאמצות,
לקיבוצים ולכל המעורבים בפרויקט המדהים הצלחה רבה כל
אחד בתחומו.
ש ָר ֵאל ,יִ ְפ ַרח ַּכׁ ּשוׁ ַֹש ָּנה;
"א ְהיֶ ה ַכ ַּטל ְליִ ְ ׂ
ֶ
וְ יַ ְך ׁ ָש ָרׁ ָשיוַּ ,כ ְּל ָבנוֹן.
יֵ ְלכוּ  ,יֹונְ קו ָֹתיו,
יח לוַֹּ ,כ ְּל ָבנוֹן.
וִ ִיהי ַכ ַּזיִ ת ,הוֹדוֹ; וְ ֵר ַ
יָ ׁ ֻשבוּ יׁ ְֹש ֵבי ְב ִצ ּלוֹ ,יְ ַחיּ וּ ָדגָ ן וְ יִ ְפ ְרחוּ ַכ ָּג ֶפן"...
(הושע ,י"ד ,ו'-ח')
שנה טובה ומבורכת ,כתיבה וחתימה טובה ,תזכו לשנים רבות
נעימות וטובות

בכירה ובעלת שם במרכז הרפואי 'שערי צדק' בירושלים אך
לצד עבודתה זו היא מנהלת מרפאות ומרכזים לבריאות האשה
והמשפחה ,תוך התמקדות בתחומי פריון וייעוץ גניקולוגי על
פי ההלכה .היא נחשבת למרצה מבוקשת ומפרסמת טורים
קבועים ומאמרים רבים בענייני רפואה והלכה.
נהניתי מאוד להשתתף באירוע מרשים זה .אני גאה לייצג את
הקיבוץ הדתי ב'אמונה' ,והייתי רוצה להעביר את התרשמותי
מהארגון העצום הזה חזרה לתוך ד' אמותינו ולהזכיר בהזדמנות
זו את זכייתה של 'אמונה' בפרס ישראל על עבודתה המתמדת
לקידום האשה הדתית ,תוך תרומה לכלל ישראל בתחומים
רבים:
ל'אמונה'  26סניפים ברחבי הארץ 135 ,מעונות יום ומעונות
רב-תכליתיים 4 ,אולפנות תיכוניות ,מכללה אקדמית להכשרת
עובדי הוראה בתחומי אמנות ,תיאטרון ועיצוב 5 ,בתי ילדים,
פנימיות וכפרי נוער ,מרכז חירום לנערות במצוקה ,מקלט
וקלט חירום לילדים במצבי סיכון ו 13-מרכזים לייעוץ וטיפול
במשפחה.
תחת קורתה נמצאים גם ארגון 'בת עמי' – אגודת השירות
הלאומי מטעם 'אלומה-אמונה' ('אלומה' של הקיבוץ הדתי),
המדרשה ללימודי האשה והמשפחה :הורות ,זוגיות והגיל
השלישי ,בתי מדרש לנשים – ללימודי יהדות ומחשבת
ישראל ,מרכז להב"ה – ללימודי הבית היהודי ,מועדון נשות
עסקים וקריירה ,חוגים ארציים לדוברות אנגלית ו 28-סניפי
'אמונה-עולמית' בתפוצות .בשנה הבאה העומדת בפתחינו ,אני
מאחלת לחברותנו בקיבוץ הדתי שנת שילוב והעמקת הקשר
עם תנועת אמונה.

אגף חברה

קורסים תשע"ב
ניהול חברתי ,מנהיגות ציבורית
קהל יעד :רכזי ועדות
מטרות :העשרת המשתתפים בכלים ניהוליים ,ארגוניים ובינאישיים.
תכנים :ניתוח ארגוני ,אבחון ומיפוי תחומי אחריות ,כלים לניסוח חזון ומטרות ,ועוד...
אמצעים :מפגשים סדנאיים
הנחייה :ניצן בן-זאב  -יועצת ארגונית ומנחה – מכון פירם
מסגרת הקורס :ימי שני ,13:30-17:30 ,בשדה אליהו ,למשך עשרה שבועות
מועד פתיחה :יום שני ,כ"ד בחשוון תשע"ב ()21.11.2011

מנהיגות אמצע החיים
קהל יעד :גילאי  40ומעלה מקיבוצי הדרום והגוש שממלאים או מיועדים למלא תפקיד
מטרות :טיפוח מנהיגות מקומית ,העצמה
תכנים :עיסוק במרכיבי קבוצה ,בערכים ,טיפוח חזון אישי וניהולי ועוד...
הנחייה :נתאי מלמד .M.A ,פסיכודרמטיסט ,מנחה קבוצות
מסגרת הקורס :ימי רביעי ,12:00-17:00 ,קבוצת יבנה
מועד פתיחת הקורס :ימים שלישי ורביעי ח'  -ט' בטבת תשע"ב ()3-4.1.12

גישור
קהל יעד :חברי הקיבוץ הדתי
מטרות :הטמעת תפיסת הגישור כדרך חיים
תכנים :עקרונות הגישור ,ניהול משא ומתן ,מיומנויות ביצירת קשר והקשבה ועוד...
דרישות הקורס :השתתפות פעילה ,קריאת חומר תיאורטי ,סימולציות ,נוכחות.
הנחייה :נתאי מלמד .M.A ,פסיכודרמטיסט ,מנחה קבוצות
מסגרת הקורס :ימי רביעי ,9:00-14:15 ,בבארות יצחק
מועד פתיחה :י' באייר תשע"ב ()2.5.2012
מועד סיום :י"ד בתמוז תשע"ב ()4.7.12

לכל הקורסים ניתן להירשם דרך
עדנה במזכירות הקבה"ד -
 03-6072706או

mazkira2@kdati.org.il

כל הקודם זוכה!!
נשמח לראותכם איתנו!
יהושע מוזט  -אגף חברה ומשימות

לזכרם

אסתר רון ז"ל

טובה ורזילק ז"ל

נולדה :י' אייר תרפ"ב ()8.5.1922
נפטרה :י"ח תמוז תשע"א ()20.7.2011
סעד

נולדה :י"א תשרי תר"צ ()15.10.1929
נפטרה :כ"ה תמוז תשע"א ()27.7.2011
שלוחות

שלמה המלך ,החכם מכל אדם ,אמר" :שבע יפול צדיק  -וקם".
סבתא ,משפט זה מתאר אותך יותר מכל! תמיד ידעת לקום
ולהמשיך הלאה .היית קטנה מאוד אבל הגוף הקטן הזה הכיל
לב ונפש ענקיים .נראית שברירית ,אך היית אדם חזק מאוד.
הייתה לך אמונה חזקה והתפילות ,הברכות והעזרה לזולת היו
חלק משגרת יומך .היית זכה וטהורה.
עלית ארצה בגיל צעיר ,כמעט לבדך .איבדת את רוב משפחתך
בשואה אך המשכת הלאה ,קמת מחדש .הייתם ,את וסבא
ז"ל ,ממקימיו של קיבוץ סעד והוא היה למשך כמעט  70שנה
לביתכם .לא כל אחד זוכה להקים במו ידיו מעין 'מפעל חיים'
שכזה .זכית לגדל פה את משפחתך ולראות את התפתחות
הקיבוץ ,אשר זה המקום לציין את שבחו על האופן המסור
והמקצועי בו טופלת.
הקמתם משפחה .נולדו לכם  4ילדים .היו שמחות ,ובנך הבכור
חנני הספיק אפילו להתחתן לפני שלצערנו שוב הגיע השכול
לפתח ביתך – אריק ,בנך האהוב שנקרא על שם אביך ,נפל
במלחמת ההתשה בתעלת סואץ .למרות זאת ,סבתא ,שוב
הצלחת לקום ולהמשיך הלאה .המשפחה גדלה והתרחבה
ונולדו לך  6נכדים ו 13-נינים.
היית אדם טוב לב באופן שקשה לתאר .יעידו על כך חברותיך,
המתנדבים שאימצתם  -את וסבא ,הכלות שתפרת להם את
שמלות הכלה וכל מי שהכיר אותך .מעולם לא שמענו ממך
מילה רעה על אדם אחר .לא התלוננת .תמיד היית אופטימית
ומלאת רצון טוב.
כשהיינו ילדים אהבנו לבקר אותך וגם כשבגרנו ראינו אצל
הילדים והנינים את האהבה הגדולה שלך אליהם ואת האהבה
שלהם אליך .זכינו לראותך בבת המצווה של נינתך הבכורה
איילה והתמונה שלך כאשר רקדנו מסביבך  -כשהמלים נעתקו
מפיך ובעינייך דמעות של אושר ,תשאר עם כולנו לעולמים.
נוחי בשלום ,סבתא יקרה ,מיוחדת ואהובה שלנו .למדנו ממך
המון ,הערצנו אותך ואהבנו אותך .תחסרי לכולנו.
נכדך ,ארלה רון
(מתוך ההספד)

אמא טובה,
באשמורת שנייה ,החלה נשמתך את מסעה האחרון בעולם הזה.
מסע שהחל בצ'כוסלובקיה שבאירופה שליבה קרח ואצבעותיה
טבולות בדם.
אמא ,הבת העשירית והצעירה במשפחתה ,הייתה ילדה
צחקנית ואהובה .בגיל צעיר קדרו השמיים ,ושנים אלו ,בהן
עברה במחנות הריכוז ואיבדה כמעט את כל משפחתה ,היו הענן
הכבד שהעיב על חייה.
אמא הייתה שורדת ,את ענן האפר הצליחה לפזר במשפחה
שהקימה עם אבא – ספּ .יחד הקימו בית חם ,בו גדלנו
שלושתנו :אביגיל ,אמנון וגילה .בגיל צעיר ובאופן פתאומי
מדיי – הלך מאתנו אבא ואמא הייתה צריכה להתמודד עם
הלבד .השנים עם אבא האירו לה את הדרך והיא המשיכה את
חייה במלואם – כשהיא מעניקה לילדיה ולנכדיה אהבה מלא
חופניים.
אמא ,כשמך היית ,אשה טובה ,מאירת פנים וסבלנית .רבים
מילדי הקיבוץ זוכרים אותך באהבה .לימדת אותם בסבלנות
אין קץ לקרוא ולכתוב ,לדבר באנגלית ולעשות חשבון ,ובעיקר
לימדת כי אין יאוש בעולם כלל ,ועם סבלנות ואהבה ניתן
להגיע רחוק.
אמא לא הספיקה ללמוד באופן מסודר ,אך כמבוגרת למדה
והשתלמה בספרות ,תנ"ך ,טיפול בילדים ועוד .מופלאה הדרך
בה הפכה אמא את העברית והאנגלית לשפות-אם" ,בולעת"
ספרים ואף כותבת וחורזת חרוזים בכישרון .שמחנו מאוד עם
ספר הילדים שהוציאה אמא בגיל ' ,70על מה חושב פרפר רעב'
– ספר הממצה את פילוסופית החיים שלה – "אין כמו בבית",
והפרחים היפים ביותר ,לא ישוו לפרחים של הבית.
מסעה האחרון כלל ההתמודדות קשה אך אמא המשיכה לטפח
את עצמה ,תמיד לבושה יפה ,עם לק ושרשרת וטבעת והכי
חשוב  -חיוך.
המדרש מלמד אותנו כי החולי הוא מעשה חסד שניתן לבני
האדם ,שיתכוננו לפרידה מן האהובים עליהם .זכינו לחסד ,וגם
כשדאגנו לך את המשכת לדאוג לנו ולהסתיר את מצוקותייך.
זיכית אותנו בלימוד כיבוד הורים והכרת הטוב .בלילה השבת
את נשמתך הזכה ויצאת למסע האחרון ,מסע שאין בו כאב.
נשמה זכה ,היי צרורה בצרור החיים.
אוהבים אותך מאוד
(מתוך ההספד)
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בהנהלת הקיבוץ הדתי

פות
במר חים שנה
כז הרצוג

על תשליך ,שלכת והשלכות
ערב לימוד בין כסה לעשור
כמידי שנה נתכנס ללימוד בעשרת ימי תשובה ,ימים
של חשבון נפש .והפעם נשוחח על החיים בין קמילה
להתחדשות ,בין שלכת לפריחה ,בין הרגע לבין הנצח.

יום שני ,ה' בתשרי תשע"ב3.10.11 ,
בשעה  19:45במרכז יעקב הרצוג בקיבוץ עין צורים

בתכנית∫
עשרת ימי ההתחדשות  -על משמעות הזמן בפילוסופיה היהודית

ד"ר מיכה גודמן
"לשכוח זה גם לזכור"  -זכרון ושכחה בתהליך התשובה

ד"ר רוחמה וייס
כמעיין המתייבש  -הטרגדיה של ר' אלעזר בן ערך

הרב אילעאי עופרן
שי ר ה ו ל יוו י מו ס י ק ל י

|

תמר יפרח

ערב הלימוד יתקיים בחוץ  -נא להיערך בהתאם
לפרטים והרשמה:

08-8608331

השתתפות בהוצאות₪ 40 :
www.merkazherzog.org.il

הכניסה בהרשמה מראש בלבד
ofﬁce@merkazherzog.org.il
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עושים עניין

כשתטייל
תברך על
ההבדל!

שנה
טובה

טיולי האיכות הטובים ביותר
מחיר מבצע מיוחד לחברי הקיבוץ הדתי

סין  11 -יום
מסלול מיוחד כולל האזור החקלאי
במחיר מיוחד לחברי הקבה"ד
מדריכה :ליאורה דניאלי
הרשמה :אליקים איטלי ,קבוצת יבנה

אוזבקיסטן,
הודו ונפאל

אוסטרליה וניו זילנד
 23ימים
 14בנובמבר

 18ימים
 28בנובמבר

יציאה מובטחת

מרוקו

פרו ,ברזיל וארגנטינה

דרום הודו וסרי לנקה

 11ימים
 14בנובמבר
מהרי האטלס אל דרך הקסבות

 21ימים
 21נובמבר

 20ימים
 15דצמבר
בהדרכת ריטה זילבר

דרם אפריקה

צילה -ארגנטינה וברזיל

יפן

 13ימים
 13נובמבר
נופים ,מפלים ,ג'ונגלים ובעלי
חיים

 20ימים
 11ינואר
בהדרכת שי יוגב

פריחת הדובדבן
 13ימים
 11מרץ

הודו

קיץ אינדיאני

 10ימים
 26דצמבר

השלכת במדינות ניו אינגלנד
 13ימים
 23אוקטובר

קורס מדריכים
בשיתוף
מכללת ליפשיץ
תחילת נובמבר
בשעות הערב

לפרטים נוספים והרשמה Yishai@shaibarilan.com | 03-9224410
מגוון עצום של טיולים נוספים באתר האינטרנט www.shaibarilan.com

הקיבוץ הדתי רחוב דובנוב  7תל אביב  64732טל03-6072777 :
www.kdati.org.il E-mail: amudim@kdati.org.il

