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איור :מנחם הלברשטט

תגובות תנ"כיות
להתמודדות עם אובדן
תרצה אורן
בשנים האחרונות אני מרבה לחשוב על ההתמודדות עם אובדן
ושכול .מתבוננת אל תוך עצמי ואל סביבתי הקרובה ומבחינה
בתגובות ודרכים שונות להתמודדות עם מוות של אנשים
קרובים .שאלות אלו ואחרות צפות ועולות בתוכי ,כמו – האם
לגיטימי להתמודד כך או אחרת? האם בכלל יש טוב או רע
בדרכי התמודדות? החפירה פנימה ,לעיתים יתר על המידה,

מאז ראשית האנושות הייתה ההתייחסות אל
האובדן וההתמודדות עם המוות והשכול עניין
מאוד אישי וסובייקטיבי .לעתים ,התמודד
אותו אדם באופן שונה בתקופות שונות של
חייו

2

הביאה לחיפוש החוצה ,אל ספר הספרים .איך זה בתנ"ך? האם
התנ"ך מציג דרך ,כיוון להתמודדות?
מסתבר שדווקא להיפך; מאז ראשית האנושות הייתה
ההתייחסות אל האובדן וההתמודדות עם המוות והשכול עניין
מאוד אישי וסובייקטיבי .לעתים ,התמודד אותו אדם באופן
שונה בתקופות שונות של חייו .בחרתי להקדיש לימוד קצר
להתבוננות משותפת ,שיתוף רגשי ומחשבתי ,מעין מסע בזמן
השכול.
ראשונים להתמודד עם איום המוות היו אדם וחוה .עוד בטרם
חוו אותו ,הוזהרו עליו .לא בטוח שידעו במה מדובר ,לא בטוח
שהבינו את משמעותו ,יתכן שדווקא העמימות סביב נושא זה
היא שריתקה אותם:
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תגובות תנ"כיות להתמודדות עם אובדן

(בראשית ב') "וַ ִּי ַּקח ה' ֱא-ל ִֹהים ֶאת ָה ָא ָדם וַ ַּי ִּנ ֵחהוּ ְבגַ ן ֵע ֶדן
ְל ָע ְב ָד ּה וּ ְלׁ ָש ְמ ָר ּה; וַ יְ ַצו ה' ֱא-ל ִֹהים ַעל ָה ָא ָדם ֵלאמֹר ִמ ּכֹל ֵעץ ַה ָּגן,
מנּוּ כּ ִי בּ ְיוֹם ֲא ָכ ְל ָך
אָכֹל תּ ֹאכֵל; וּמֵעֵץ הַ ַּדעַת טוֹב וָרָע לֹא תֹאכַל מִ ֶּ
ִמ ֶּמנּ וּ מוֹת ָּתמוּ ת".
(בראשית ג') "וַ ֵּת ֶרא ָה ִאׁ ָּשה ִּכי טוֹב ָה ֵעץ ְל ַמ ֲא ָכל וְ ִכי ַת ֲאוָ ה הוּ א
ֹאכל וַ ִּת ֵּתן ַּגם
ש ִּכיל וַ ִּת ַּקח ִמ ִּפ ְרי ֹו וַ ּת ַ
ָל ֵעינַ יִ ם וְ נֶ ְח ָמד ָה ֵעץ ְל ַה ְ ׂ
ֹאכל".
יש ּה ִע ָּמ ּה וַ יּ ַ
ְל ִא ׁ ָ

רק ההחלטה על נקמה עתידית משקיטה
במשהו את האש הבוערת בדוד על האובדן.
חוסר ההשלמה וחוסר הנחמה מלווים אותו עד
יומו האחרון

והבאת דור צעיר לעולם ,מספקת תעסוקה רבה ואתגר חדש,
וגם נותנת תחושה שהענף שנגדע מצמיח ענפים חדשים,
שמשיבים אליו חיות במידה מסוימת.
דמות מרכזית נוספת בחומש בראשית העסוקה במוות היא
יעקב .לאחר שנרמז לו על מות יוסף ,הוא בוחר בתגובה
קיצונית ובהחלט אופיינית לשכול הפוקד אותו .יעקב ,שהיה
מוקף בבנים ובנות וכנראה גם בנכדים ונכדות בשלב זה של
חייו ,אינו בוחר להתבונן בחצי הכוס המלא ואולי אינו מסוגל.
הוא מרוכז כולו באבל ,בצער ,בכאב האישי עד כדי רצון למות
בעצמו.
שק ְּב ָמ ְתנָ יו וַ ִּי ְת ַא ֵּבל
שם ַ ׂ
ש ְמל ָֹתיו וַ ָּי ֶ ׂ
(בראשית ל"ז) "וַ ִּי ְק ַרע יַ ֲעקֹב ִ ׂ
ל-בנ ָֹתיו ְלנַ ֲחמ ֹו וַ יְ ָמ ֵאן
ל-בנָ יו וְ ָכ ְּ
ל-בנ ֹו יָ ִמים ַר ִּבים; וַ ָּיקֻ מוּ ָכ ָּ
ַע ְּ
ל-בנִ י ָא ֵבל ׁ ְשא ָֹלה; וַ ֵּי ְב ְּך אֹת ֹו ָא ִביו".
י-א ֵרד ֶא ְּ
ֹאמרִּ ,כ ֵ
ְל ִה ְתנַ ֵחם וַ יּ ֶ

אדם וחוה מוכנים לקחת את הסיכון מתוך סקרנות רבה .הם
מוזהרים שלא לאכול מפרי עץ הדעת ועונשם ,אם יאכלו ,יהיה
מוות ,אך איש עדיין לא מת בעולם והם אינם יודעים כלל מהו
טיבו של עונש זה .סקרנות ויצר הם המובילים אותם לקחת
את הסיכוי עם הסיכון .ייתכן והמוות לא נתפש על ידם כמשהו
סופי ,כמשהו שאין ממנו חזרה ,אלא כעונש מסקרן ,הרפתקה
ששווה את הפרת החוזה עם א-להים .בסופו של דבר ,הקב"ה
לא ממצה איתם את הדין .הוא ,שיודע מהו מוות ,לא הורג
את הנידונים לענישה על חטאם ,וברחמיו ,מאפשר להם חיים
אחרים.

הגעגועים העזים והרצון להתאחד עם בנו ,מביאים את יעקב
לבכי מתמשך ולמחשבות אובדניות .דווקא הוא ,שהיה מנהיג
גדול ,לוחם אמיץ ,נביא הרואה פני א-להים ,זה שאף פעם
לא מתייאש מן הפורענות ומהמכשולים שבדרך ,נשבר באופן
קשה ביותר ,צולל למשבר שהוא מתקשה להתרומם ולהשתקם
ממנו .הוא מבקש לרדת אל השאול ובלבד שיפגוש את בנו
אהובו ,יוסף .אין נחמה ,אין ריפוי ,אלא ציפייה מתמשכת
למפגש שאחרי המוות .תגובה בהחלט מפתיעה מדמות חזקה
כיעקב .התגובות המשבריות של יעקב מבליטות את העובדה
שאין "צפוי" ואין "מתאים" במפגש עם השכול והמוות.
התמודדות עם מוות אינה דבר נרכש שניתן ללמוד או להתאמן

הראשון שממית בתנ"ך בני אדם הוא בן אדם ,ולא האל .את
ההתמודדות של קין עם הריגתו של הבל ,אפשר להגדיר
כבריחה .בריחה מעצמו בהתכחשות למעשה ,בריחה מה'
במפגש הראשוני ובשיח המוזר ביניהם ,ולאחר מכן בריחה
כחלק מעונשו ,הנדודים מהוריו וממשפחתו .בנדודיו ניתן,
במידה מסוימת ,לראות המשך של תהליך בריחתו מעצמו ,בשל
חוסר יכולת להתמודד עם הסופיות של המוות ועם רגשות
האשם הקשים המלווים אותו:

הנחמה שבהרחבת המשפחה והבאת דור צעיר
לעולם מספקת תעסוקה רבה ואתגר חדש ,וגם
נותנת תחושה שהענף שנגדע מצמיח ענפים
חדשים ,שמשיבים אליו חיות במידה מסוימת

שֹא; ֵהן ֵּג ַרׁ ְש ָּת
ֹאמר ַקיִ ן ֶאל-ה' ָּגדוֹל ֲעוֹנִ י ִמ ְּנ ׂ
( .2בראשית ד') "וַ יּ ֶ
יתי נָ ע וָ נָ ד ָּב ָא ֶרץ
א ִֹתי ַהיּ וֹם ֵמ ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה וּ ִמ ָּפנֶ ָיך ֶא ָּס ֵתר; וְ ָהיִ ִ
וְ ָהיָ ה ָכל-מ ְֹצ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י".
קין ,ראשו קודח ,לבו מנבא לו רק רע .הוא אינו מסוגל למצוא
מנוחה לנפשו ולגופו בשל רגשות האשם הכבדים .התסריטים
אינם מרפים ממנו ,ובתוך כך חוזרים אליו הרהורים  -אולי יכול
היה לעשות דברים אחרת? מכרסמת בו מחשבה על אפשרויות
שונות שלו עשה ופעל על פיהן ניתן היה למנוע את מות אחיו.
הוא מפרש את מצבו כמי שמקבל על עצמו דין נידוי חברתי.
אדם שאינו זכאי לחיות בין בני אדם .הוא מתנחם בסופו של
דבר באשתו ובמשפחה החדשה שהוא מקים בעצמו .גם הוריו
אדם וחוה מתנחמים ,בסופו של דבר ,לאחר טראומת מות הבל,
בהולדתו של שת בנם הצעיר .הנחמה שבהרחבת המשפחה

עליו .זו יכולת שבאה לידי ביטוי בפתע פתאום ,כאשר המצב
החדש נזרק אל תוך חיינו ,הולם בנו בחוזקה .עלינו להתחיל
לאסוף כוחות ,לארגן מחשבות ,לצאת למסע התמודדות לא בן
רגע ולא בן שעה .זוהי התמודדות ארוכה ,ארוכה מאוד ,בלתי
מסתיימת.
לדוד המלך ישנה התבטאות דומה לזו של יעקב אך מעט שונה.
עם הוודע לו מותו של אבשלום הוא מקונן:
ל-ע ִל ַּית ַהׁ ַּש ַער וַ ֵּי ְב ְּך; וְ כֹה
(שמואל ב' י"ט) "וַ ִּי ְר ַּגז ַה ֶּמ ֶל ְך וַ ַּי ַעל ַע ֲ
ָא ַמר ְּב ֶל ְכ ּת ֹו ְּבנִ י ַא ְבׁ ָשלוֹם ְּבנִ י ְבנִ י ַא ְבׁ ָשלוֹם ִמי-יִ ֵּתן מוּ ִתי ֲאנִ י
ַת ְח ֶּת ָיך ַא ְבׁ ָשלוֹם ְּבנִ י ְבנִ י".
בתגובתו הראשונית ,דוד רוגז וכועס .האם על עצמו? האם על
א-להים? אולי על חייליו? ושמא על הרופאים שלא הצליחו
להציל את אבשלום? מיד אחרי שלב הכעס הוא מבקש ומייחל
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להתחלף עם אבשלום .המרירות הקשה ,והמחשבה שטוב יותר
היה לו יכולנו להתחלף בתפקידים ,אינן מרפות ממי שחש
החמצה אדירה במצב החדש שנוצר .תחושות אשמה מחלחלות
בתוכו על שלא שמר מספיק על בנו מפני המבקשים רעתו
מבית .כאן צפה ועולה גם השוואה דמיונית בין הכוחות שלי
לכוחות שלו .דוד משדר בדבריו כי בכוחו של אבשלום היה
לתפקד טוב יותר ממנו .הוא מעורר אותנו להפליג בהרהורי
הדמיה  -איך הוא היה מתמודד עם המצב ואיך אני מתמודד
עם המצב? וכך ,לא רק שדוד אינו מתאושש מן השכול אלא
הוא הולך צעד אחד נוסף ומבקש נקמה .רק ההחלטה על
נקמה עתידית משקיטה במשהו את האש הבוערת בתוכו
על האובדן .חוסר ההשלמה וחוסר הנחמה מלווים אותו עד
יומו האחרון .שפת המלחמה וההתחשבנות היא שפתו ודרך
מחשבתו ופעולתו לאורך שנים רבות והיא מתורגמת אצלו גם
להתמודדות עם האובדן והשכול.

תגובתו של אהרון מאופקת כל-כך ,מן שקט
שחותך את האוויר .הלם ודומיה .מצב של
התכנסות פנימה .אולי חוסר רצון לשתף .אולי
חוסר אמונה שהסובבים יקלטו בכלל את
העובר בנפשו פנימה
התייחסות אחרת אל השכול ,מאופקת בהרבה ,שייכת לאהרון.
התורה מתארת בשתי מילים את תגובת אהרון הכהן ,עם קבלת
הבשורה על מות שני בניו.
ר-ד ֶּבר ה' ֵלאמֹר
ל-א ֲהרֹן הוּ א ֲאׁ ֶש ִּ
ֹאמר מׁ ֶֹשה ֶא ַ
(ויקרא י') "וַ יּ ֶ
ל-ה ָעם ֶא ָּכ ֵבד וַ ִּי ּדֹם ַא ֲהרֹן".
ל-פנֵ י ָכ ָ
ִּב ְקר ַֹבי ֶא ָּק ֵדׁש וְ ַע ְּ
תגובתו מאופקת כל-כך ,מן שקט שחותך את האוויר .הלם
ודומיה .מצב של התכנסות פנימה .אולי חוסר רצון לשתף,
אולי חוסר יכולת להפגין כלפי חוץ את עוצמת הכאב .אולי
חוסר אמונה שהסובבים יקלטו בכלל את העובר בנפשו פנימה.
אולי פחד להגיב בדרך לא מספיק ראויה ,לא מספיק מכבדת,
או אולי חוסר יכולת לברור את ההתנהגות ההולמת ,מחסור
במילים מתאימות שיבטאו במדויק את רחשי הלב.
אהרון ,בעקבות הטראומה ,הופך לאיש של שלום .הוא מאבד
עניין בשנאות והתפלגויות ומבקש להשכין שלום ואהבה בין
הבריות .כחו להתמודד עם האובדן נובע דווקא מן היכולת
לראות בעצמו ובסביבתו את חצי הכוס המלא .אהרון מרוכז
בשירות הציבור ובטיפוח בניו ונכדיו ,ממשיכי דרכו.
אחרונה חביבה היא נעמי ממגילת רות .נעמי עוברת תהליך
ארוך וחושפת את רגשותיה לאורך המגילה מספר פעמים.
מה שמעניין וחזק במיוחד במגילת רות זו השותפות החזקה
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והמשמעותית של נעמי עם שכנותיה .החברות הן התומכות
המרכזיות לאורך כל הדרך .היא משתפת אותן וחולקת איתן
את הכאב והמרירות ,את השמחה וההתרגשות.
ֹד-לי
תֹאמֶר נָעֳמִי שׁ ֹבְנָה ְבנ ַֹתי ָל ָּמה ֵת ַל ְכנָ ה ִע ִּמי ַהעו ִ
(רות א') "וַ ּ
ָבנִ ים ְּב ֵמ ַעי וְ ָהיוּ ָל ֶכם ַל ֲאנָ ׁ ִשים; ׁש ְֹבנָ ה ְבנ ַֹתי ֵל ְכןָ ִּכי זָ ַקנְ ִּתי ִמ ְהיוֹת
יתי ַה ַּליְ ָלה ְל ִא ׁיש ,וְ גַ ם
לי ִת ְקוָ ה ַּגם ָהיִ ְִל ִא ׁיש ִּכי ָא ַמ ְר ִּתי יֶ ׁש ִ
ש ֵּב ְרנָ ה ַעד ֲאׁ ֶשר יִ גְ ָּדלוּ ֲה ָל ֵהן ֵּת ָעגֵ נָ ה ְל ִב ְל ִּתי
יָ ַל ְד ִּתי ָבנִ ים; ֲה ָל ֵהן ְּת ַ ׂ
ר-לי ְמאֹד ִמ ֶּכם ִּכי-יָ ְצ ָאה ִבי יַ ד-ה';
י-מ ִ
ֱהיוֹת ְל ִא ׁיש ַאל ְּבנ ַֹתי ִּכ ַ
ד-בו ָֹאנָ ה ֵּבית ָל ֶחם וַ יְ ִהי ְּכבו ָֹאנָ ה ֵּבית ֶל ֶחם
וַ ֵּת ַל ְכנָ ה ׁ ְש ֵּת ֶיהם ַע ּ
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהן
ֹאמ ְרנָ ה ֲהזֹאת נָ ֳע ִמי; וַ ּת ֶ
ל-ה ִעיר ֲע ֵל ֶיהן וַ ּת ַ
וַ ֵּתהֹם ָּכ ָ
י-ה ַמר ׁש ַּדי ִלי ְמאֹד; ֲאנִ י
ל-ת ְק ֶראנָ ה ִלי נָ ֳע ִמי ְק ֶראןָ ִלי ָמ ָרא ִּכ ֵ
ַא ִּ
יקם ֱהׁ ִש ַיבנִ י ה' ָל ָּמה ִת ְק ֶראנָ ה ִלי ,נָ ֳע ִמי וַ ה' ָענָ ה
ְמ ֵל ָאה ָה ַל ְכ ִּתי וְ ֵר ָ
ִבי וְ ׁ ַש ַּדי ֵה ַרע ִלי".
נעמי אינה מסתירה ,היא חושפת בפתיחות את רגשותיה.
נעמי משדרת חוסר תקווה .היא פורשת בפנינו חשבון נוקב עם
א-להים וחוזרת עליו שוב ושוב ,אך יחד עם זאת היא שומרת
על תקשורת רציפה עם הקב"ה ומגלה אמונה בלתי פוסקת בו
ובערכי התורה .היא רואה ברות חברה טובה ובחברותיה מבית
לחם היא מוצאת כתובת קשובה .היא מתייחסת אל חברותיה
מן העבר ,מחדשת איתן את הקשר ומשתפת אותן בצרה
ובייאוש שעוטף אותה .לאחר נישואי רות ובועז שוב מהוות
השכנות מרכז תמיכה טבעי ,קרוב:
ֹאמ ְרנָ ה ַה ָּנׁ ִשים ֶאל-נָ ֳע ִמי ָּברוּ ְך ה' ֲאׁ ֶשר לֹא ִהׁ ְש ִּבית
(רות ד') "וַ ּת ַ
ש ָר ֵאל; וְ ָהיָ ה ָל ְך ְל ֵמׁ ִשיב נֶ ֶפׁש וּ ְל ַכ ְל ֵּכל
ָל ְך גּ ֵֹאל ַהיּ וֹם וְ יִ ָּק ֵרא ׁ ְשמ ֹו ְּביִ ְ ׂ
ר-היא טו ָֹבה ָל ְך
ר-א ֵה ַב ֶת ְך יְ ָל ַד ּתוּ ֲאׁ ֶש ִ
ש ָיב ֵת ְך ִּכי ַכ ָּל ֵת ְך ֲאׁ ֶש ֲ
ֶאתׂ ֵ -
יק ּה וַ ְּת ִהי-
ת-ה ֶּי ֶלד וַ ְּתׁ ִש ֵתהוּ ְב ֵח ָ
ִמׁ ִּש ְב ָעה ָּבנִ ים; וַ ִּת ַּקח נָ ֳע ִמי ֶא ַ
ד-בן ְלנָ ֳע ִמי
ל ֹו ְלא ֶֹמנֶ ת; וַ ִּת ְק ֶראנָ ה ל ֹו ַהׁ ְּש ֵכנוֹת ׁ ֵשם ֵלאמֹר י ַֻּל ֵּ
וַ ִּת ְק ֶראנָ ה ׁ ְשמ ֹו עו ֵֹבד הוּ א ֲא ִבי-יִ ׁ ַשי ֲא ִבי ָדוִ ד".
השכנות ,החברות הטובות אותן שתפה באובדן ,ברגעים הקשים
ביותר ,כשנראה היה שאין מוצא מן התהום ,הן שתומכות
ומלוות את השיקום והצמיחה .הן שמחזקות בה את האמונה
בקב"ה ,הן מאירות לה את הדרך ומברכות אותה .החברות
בזמנים הרעים היא גם החברות המחברת ברגעי האושר והחזרה
לחיים מלאים .החברות שידעו לבטא במילים "הזאת נעמי?"
את הטרגדיה כולה ,יודעות לבטא בשם הרך הנולד את העובדה
שיש תקווה ויש טעם לחיים .המר מצמצם עצמו ומפנה מקום
גם למתוק.
בתנ"ך אין שיפוט של אף אחת מן ההתמודדויות ,אין אמירה על
דרך נכונה להתמודדות עם אובדן ,אין קצב רצוי ומילים נכונות,
כל דמות ודרכה שלה ,כל סיפור והתהליכים המיוחדים לו.
ההתחזקות וההתאוששות הן אישיות מאוד ,ועל כל אחד
מאיתנו למצוא נחמה על פי מידותיו.
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סגירת מעגל
ליז זמורה
ראיינה :ריבה פריד
ניסיתם פעם לשחות בתוך סערה? כשאני פוגשת את ליז
בבוקרו של יום שלישי אני מרגישה מהר מאוד כמו בתוך סערה
לא קטנה .זו הסערה של ליז והיא מצליחה להדביק בה גם אותי.
לפני שלושה ימים חגגו ליז ואריה  50שנות נישואין .הילדים
הפתיעו אותם בחגיגה גדולה שהיו בה שירה ,חיקויים ואפילו
'כתובה' מעוצבת השזורה בתיבולי הומור .ליז עדיין ב,high-
מתקשה להאמין שזכתה לכל זה.

כשהתחילו ליז ואחותה בנסיון לדלות פרטים על עברן,
התאכזבו לגלות שאין שום מידע על מקום המסתור שלהן" :ב-
 1990נסענו אני ואחותי לצרפת .אמרו לנו שיש תיק גדול של
כל המסמכים שמתעדים את התקופה שלנו בבית הילדים אבל
כיוון שזה היה יום ראשון לא הצלחנו להגיע למסמכים .בשנת
 ,2003הארגון היהודי שדאג להסתיר אותנו ארגן כנס .חזרנו
לצרפת והפעם ניגשתי למשרדי הארגון כל יום .בכל פעם שלחו

תוך כדי השיחה בינינו אני מרגישה שליז נמצאת במקום של
הודיה גדולה המכוונת כלפי שמים .היא מבטאת תחושה של יד
מכוונת בכל המהלכים האחרונים של חייה .לשם כך אני מוזמנת
לביתה .סיפור גדול של סגירת מעגל יושב לה חזק בלב ומבקש
לפרוץ.
הרקע לדברים הוא סיפור הצלה של שתי ילדות יהודיות ,בנות
 4וחצי (ליז) ושנתיים (אחותה ג'יזל) שנאספו במלחמת העולם
השנייה על ידי ארגון יהודי והועברו למשפחה נוצרית .לקראת

לקח כמה חודשים והתיק הגיע .היו שם
תעודות בית ספר ,תיעוד של מפגשים עם
אמא .ישבתי וניסיתי לקרוא אבל מהר מאוד
הרגשתי שאני לא מסוגלת .סגרתי הכל.
פתאום כל כך הרבה מידע ...לא יכולתי
להכיל
תום המלחמה חזרו ליז ואחותה לאמא אך מהר מאוד ,בשל
הקושי לגדלן לבד ,הועברו לבית יתומים" :בהתחלה עברנו
מבית ילדים אחד לשני כי לא מצאו לנו מקום ,עד שעברנו
לבית יפה ,גדול ,עם שדרות של ורדים וזה היה בית ילדים דתי.
אני מודה עד היום למי שהחליט על המעבר לבית ילדים דתי.
זה שינה את כל החיים שלי" .בבית הילדים שהו עד גיל .18
בתקופה שלאחר המלחמה הודחקו הזכרונות היטב" :כל השנים
לא רציתי לשמוע על שואה ,רק בתקופת משפט דמיאניוק,
בשנת  ,"6891מעידה על עצמה ליז" ,נפתחתי פתאום .הייתי
דבוקה לרדיו ,שומעת כל מילה של המשפט".
בכל יום קיבלנו צלב והלכנו להתפלל בכנסיה
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שער הבית בו הוסתרו ליז ואחותה

במהלך השנים האחרונות מבקרת ליז בבתי הספר של נכדיה ומספרת את סיפורה" :בכל פעם
שסיפרתי את סיפור ההצלה שלי אמרתי שאני לא יודעת מי המשפחה שהסתתרתי אצלה ,לא
יודעת תאריכים וכתובת .כלום"
אותי בתירוץ אחר .אמרתי להם שאני לא זזה מפה עד שהם
נותנים לי את כל החומרים .ביום האחרון הציעו שיצלמו לי
חלק מהתיק .לא הסכמתי .הסברתי להם שכל מילה שם חשובה
לי ורק אז הם הבטיחו לשלוח לי את כל התיק .לקח כמה
חודשים והתיק הגיע .זה היה התיק האישי שלנו מבית הילדים.
היו שם תעודות בית ספר ,תיעוד של מפגשים עם אמא .הכל
היה מתועד .כל הסיפור שלנו .ישבתי וניסיתי לקרוא אבל מהר
מאוד הרגשתי שאני לא מסוגלת .סגרתי הכל .פתאום כל כך
הרבה מידע ...לא יכולתי להכיל."...
לפני כמה שנים ,שהתה ליז בבית אחרי ניתוח" :הרגשתי
ש'גדלתי' .הורדתי את התיק שוב והתחלתי לקרוא .קראתי
כל מילה .עברתי על הכל ,חיפשתי בתיקים ,אבל לא היה
משפט אחד שמרמז על איפה היינו במלחמה .כתוב רק שהיינו
מוסתרות".
במהלך השנים האחרונות מבקרת ליז בבתי הספר של נכדיה
ומספרת את סיפורה" :בכל פעם שסיפרתי את סיפור ההצלה
שלי אמרתי שאני לא יודעת מי המשפחה שהסתתרתי אצלה,
לא יודעת תאריכים וכתובת .כלום".
ליז מספרת שבפריז ישנה קבוצת 'ילדים' שהיו יחד איתה בבית
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הילדים" .הם שומרים על קשר ונפגשים לפעילות תרבותית".
עם אחדים מהם שומרת ליז על קשר ,וביניהם מוריס .אחד
מה"ילדים" ,קלוד ,מגיע פעם בשנתיים לבקר חבר בשדה
אליהו.
"לפני ארבעה חודשים שמעתי דפיקה על הדלת .נכנס אלי
קלוד והגיש לי דף ממוריס .זה היה דף מצולם ובו רשימת
המשפחות שהסתירו ילדים .הסתכלתי וראיתי שגם אני ואחותי
רשומות שם .ליד שמנו מופיע שם המשפחה שהסתירה אותנו
ולידה הכתובת ...לא האמנתי .בדף היו גם תאריכים ,בפעם
הראשונה .עד אז לא ידעתי אפילו כמה זמן היינו שם" ,היא
אומרת בהתרגשות.
ליז מוציאה צילום של הדף שהגיע אליה ובו מוקפים בריבוע
שמות האנשים שהסתירו אותה ,ז'אן בק ,ושם העיירה –
וינייה ( )Vigneuxומתחתיו שמותיהן של ליז ואחותה גי'זל
והתאריכים בהם הגיעו.
מסתבר שהמסמך היה שמור בארצות הברית יחד עם מסמכים
רבים אחרים שנשלחו על מנת להעלים כל ראיה למעשה
ההסתרה .מוריס הגיע אליו כשערך תחקיר על מנת להגיש
תביעה לקבלת פיצויים על סבלו במלחמה .משיחה עם מוריס
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גילתה ליז שהמסמך נמצא אצלו כבר חמש עשרה שנה אבל
כיוון שבמשפחה שהסתירה אותו הוא סבל מתנאים גרועים
ומניצול ,כמו רבים מה'ילדים' האחרים שהוסתרו אצל
משפחות ,הוא חשב שאף אחד לא מעוניין במסמך.
"כששמעתי לראשונה על הסבל שהילדים האחרים עברו הייתי
בהלם .ניסיתי להיזכר אם גם אליי התייחסו כך .לא חשבתי
שהיה לי רע .מה שחיזק את המסקנה הזו זה הזכרון היחיד
שהיה לי מהתקופה ההיא – בכל יום ראשון קיבלתי צלב והלכנו
יחד להתפלל בכנסיה .אני זוכרת את זמן התפילה הזה כמשהו
מדהים .בתנאים שהיו לנו אז ,להגיע למקום שיש בו מוזיקה,
ציורים גדולים על הקירות ,כלי נגינה ושירה של כל הקהילה
זכור לי עד היום כחוויה מאוד מיוחדת .כדי שאהיה בטוחה שזה
לא חלום בדקתי בתיק שקיבלנו וראיתי שכתוב שם שבהתחלה
עשיתי הרבה בעיות ולא רציתי להוריד את הצלב .הבנתי שאני
לא מפנטזת".
ברגע שקיבלה את שם המקום בה הוסתרו החלו ליז ואחותה
בסדרה של טלפונים לעיירה" ...היה אז חודש אוגוסט וכולם
שם היו בחופש .הייתי בקשר עם סגן ראש העיר .חשוב לי
לציין שהייתה לו הרבה סבלנות אלינו" ,היא מציינת במאמר
מוסגר" .כשגילו בכפר ,שכיום הוא עיר ,שהיו אצלם משפחות
שהחביאו ילדים ,הם מאוד התרגשו .מסתבר שהם לא ידעו על
כך".
ליז מבקשת שישלחו לה מסמכים על המשפחה" .אחרי
שבועיים קיבלתי מהעירייה מכתב ובו נמסר לנו המשפחה עזבה
מיד אחרי המלחמה ומה שיש בידם זה רק מסמך עם כל השמות
שלהם  -האבא ,האמא ,שתי הבנות וגם הבן .המסמך כלל גם
תאריכי לידה וכתובת ,אבל הוא היה משנת  .1946לאחר בירור
קצר התברר ששם המשפחה הזה מאוד נפוץ .כמה חברות
משדה אליהו ,מרים טרופר ,בריז'יט ואיזבל ,התגייסו לעזור
לי לאתר את המשפחה .בעזרתן הגיעה אליי רשימה של 20
אנשים עם שם המשפחה הזה .שלחתי מכתבים לכל המשפחות
ולאט לאט קיבלתי גם תשובות .יום אחד קיבלתי מייל מעוד
חברה משדה אליהו ,רות אביאל ,שכתבה לי שיש בעיירה הזו בן
בשם ז'אן פול (כמו השם שהופיע במסמך שקיבלתי מהעיירה)
אבל קשה היה לי להאמין שזה הוא כי בעירייה נמסר לנו שאין
אצלם ברשומות אף אחד עם שם המשפחה הזה .בכל זאת
שמרתי אצלי את הכתובת שלו".
בשלב הזה ,הציעה ליז לאחותה לצאת לצרפת לחפש את
המשפחה שהחביאה אותן" :הצעתי שנצא אחרי שכולם חוזרים
מחופשת הקיץ אבל מכיוון שבשבוע האחרון של אוגוסט אחותי
נסעה לבר-מצווה באנגליה היא העדיפה לבוא ישר משם.
סיכמנו שניפגש בצרפת".
כשנסעו האחיות ליז וג'יזל לצרפת לא היה להן ולו קצה חוט
המאפשר תקווה שאכן יימצא מישהו מהמשפחה" :במיוחד
אחרי שדיברנו עם ראש העיר וגם הוא אמר שאין אף אחד עם

שם המשפחה הזה" ,מחזקת ליז את הדברים ומוסיפה " -הנכדה
שלי רצתה להתלוות אליי ואל אחותי כדי לצלם את המפגש
ואני אמרתי לה שאני לא יכולה שתבוא כי אין שום פרט ,קצה
חוט שמעיד על כך שנמצא את המשפחה .בזמן הזה" ,מבהירה
ליז" ,כשעל האדמה לא היה שום דבר שנותן כיוון לפתרון,
א-להים כבר ישב למעלה ותכנן כל פרט"...
מדוע ,אם כן ,החליטה ליז לנסוע בכל זאת? "גיסתי אמרה לי
שתמיד יש איזה שכן או שכנה שהכירו את האדם שמחפשים".
אחרי ששמעה את המשפט הזה מעוד שניים-שלושה אנשים
קיוותה ליז שגם היא תמצא מישהו" .יצאנו ביום ראשון .סגן

"הנכדה שלי רצתה להתלוות אלינו כדי לצלם
את המפגש .אמרתי שלא תבוא כי אין קצה
חוט ...כשעל האדמה לא היה שום דבר שנותן
כיוון לפתרון ,א-להים כבר ישב למעלה ותכנן
כל פרט"...
ראש העיר ביקש שנגיע אליו רק ביום שלישי .ביום שלישי
יצאנו לבניין העירייה .ראש העיר קיבל אותנו במשרד שלו .היו
שם כמה אנשים מהקהילה היהודית שגויסו על ידי ראש העיר
לקבל את פנינו .כשהגעתי למפגש ,ניגשתי לאשה המבוגרת
ביותר מתוך תקווה שאולי היא יודעת משהו .שאלתי אותה
אם היא מכירה את המשפחה והיא אמרה שלא .הייתי מאוד
מאוכזבת .חשבתי שהיא הסיכוי שלי למצוא את המשפחה".
אחרי קבלת פנים חמה וטקס קצר שבו הוענקה לליז ולאחותה
מדליה של העיר ,ביקש ראש העיר מגבאי הקהילה ללוות
אותן לעיירה ולנסות לעזור להן למצוא מידע על המשפחה
שהסתירה אותן" .כששמעתי שכל האנשים הולכים יחד איתי
לחפש נורא נבהלתי .פחדתי שלא יהיה לי נעים אם אתרגש.
מזל שלא אמרתי כלום."...
כשהקבוצה הגיעה לכתובת ,פגשה אדם עומד ליד שער הבית.
"בהתחלה הוא נבהל מאיתנו וסגר את השער אבל אחר כך
דיברתי איתו והוא נרגע .הוא אמר שהמסמך הראשון של
הבית הזה הוא אכן של מאדם בק .ידענו באותו רגע שהגענו
למקום הנכון אבל אז פתאום שמעתי אותו אומר' :רגע ,הבת
שלה נשואה והיא גרה פה ממול!'" .ליז מתרגשת" .את מבינה
מה זה?" ,היא מסבירה לי את גודל הנס" ,איך זה שהאיש
הזה היה בבית בדיוק כשהגענו למרות שזה חודש אוגוסט
וכולם בחופש?" .העיניים של ליז מבריקות מהתרגשות
והיא ממשיכה" :ברגע ששמעתי את המשפט הזה הרגשתי
שהשמיים רעדו" .כמה שניות אחר כך ,אמרה ליז לקבוצה
שאיתה" :רגע ,יש פה גם איזה מידע שקיבלתי מחברה מהארץ
על הבן  -ז'אן פול ,ואני רוצה ללכת אל הכתובת שרשומה לי".
הקבוצה התחילה ללכת ,ואז נעמדה בחורה מקבוצת המלווים
מולה ואמרה – "מה? ז'אן פול הוא חבר שלי כבר שנים" .רגע
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ליז (במרכז) ,אחותה וז'אן פול

"שאלתי אם הוא מסכים ללכת לבית הקברות"

"פתאום שמעתי אותו אומר' :רגע ,הבת שלה
נשואה והיא גרה פה ממול!'" .ליז מתרגשת.
"את מבינה מה זה?" ,היא אומרת בעיניים
בורקות" ,ברגע ששמעתי את המשפט הזה
הרגשתי שהשמיים רעדו"
אחרי זה היא התקשרה אליו ,וסיפרה לו שבאו לחפש אותו.
היא העבירה לליז את הטלפון" .ואז אני שומעת אותו אומר –
'אני ז'אן פול בק .אמא שלי הסתירה אתכם במלחמה' ...פשוט
ככה .תוך חצי שעה אני שומעת שהבת גרה פה ליד ואני מדברת
עם הבן .זה היה לא יאומן" ,היא מסכמת" .לכן אני אומרת
שא-להים תכנן הכל .לא הייתה שום סיבה שבעל הבית יעמוד
מול השער .איך זה שהבחורה שמכירה את ז'אן פול הגיעה
למפגש?" .אחר כך גם נודע לליז שאותה בחורה הצטרפה ממש
בשנייה האחרונה לקבוצה...
ליז ממשיכה לספר את קורותיה" :מאחר והבחורה מכירה טוב
את ז'אן פול ,שהיה גם הוא באותו זמן בחופשה ,היא הציעה
לו שיחזור ביום שישי לבית שלה ושם תתרחש הפגישה .הוא
הסכים .למפגש הגיע גם עיתונאי מהעירייה ואיתו צלם".
הפגישה מרגשת .ליז וז'אן פול מנסים לגשר על הפערים.
"מהשיחה איתו אני מבינה שהאבא שלהם היה במחתרת וכיוון
שהעיירה כולה הייתה מלאה בלוחמי מחתרת הגרמנים לא כל
כך נכנסו אליה .הוא סיפר שאבא שלו חזר רק בסוף המלחמה.
כיוון שהגענו אליהם הביתה בשנת  1943והוא רק נולד ב,1944-
הוא לא זוכר כלום אבל סיפר שידע כיוון שאמו סיפרה לו
שהסתירה ילדים יהודים".
ליז מנסה לבדוק מה עם שתי האחיות הגדולות שלו – "מסתבר
שהוא לא בקשר איתן בשל סכסוכי ירושה .שאלתי אם הוא
מסכים שנלך יחד לבית הקברות לפקוד את קברם של ההורים,
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והלכנו .כשנכנסנו לבית הקברות ראינו שיש בכניסה שלט
זכרון של היהודים .זה היה בהחלט מרגש" .אחרי הביקור בבית
הקברות ,מבקשת ליז מז'אן פול להכנס לבית שלו .היא מקווה
שאולי תראה שם משהו שיצית בה איזה זכרון" .בהתחלה הוא
לא רצה אבל אחר כך הסכים .נכנסנו וראיתי על הקיר תמונה
של כל המשפחה .לא כל כך נזכרתי" ,היא מודה ,מאוכזבת
מעט.
בסיום הביקור מקבלת ליז את מספרי הטלפון של האחיות.
"ניסיתי לדבר איתן מהארץ אבל מסתבר שהן כל הזמן בחופש",
היא מסבירה בחצי חיוך .נראה שבשלב זה ליז בהחלט מוכנה
לחכות בסבלנות לקשר עם האחיות .היא עדיין מעכלת את כל
החוויות שעברו עליה ואוגרת כוחות להמשך.
על פרשת הדרכים הזו ,חגיגות  50שנות נישואין עם משפחה
גדולה ויפה – בנים ובנות ,נכדים ונכדות ,ליז מרגישה שהתמזל
מזלה" .אחרי הביקור הזה התחדד לי עוד יותר כמה אני ברת
מזל .בליל שבת כשישבתי עם כל המשפחה חשבתי על כך
שאחת כמוני ,שלא הייתה לה משפחה ,זוכה לכזה דבר .אני לא
יכולה לתאר את התודה לקב"ה .היה כל כך מרגש.
אחרי הביקור הזה בצרפת אני גם מבינה פתאום יותר את הערך
הגדול של השבת ,של היחד .את הקשר המשפחתי הזה ,החשוב
והיפה".
ליז ,כמו ליז ,לא באמת מתכוונת עכשיו לנוח" .עוד לא נחתתי
בישראל" ,היא מסבירה" .יש לי כמה משימות לסיים כדי
להעניק למשפחה אות של חסידי אומות העולם .אני רוצה גם
להכין שלט שיוצב על הקבר של ההורים.
לסיכום ,היא אומרת בחצי חיוך" :אני צריכה כל כמה שנים
לעבור ניתוח .רק אז אני מתפנה לעצור רגע וללמוד עוד על
הסיפור שלי".
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"על שבר בת עמי"
מה קורה כשאוטובוס ובו  23עובדי יד ושם ,מכונות משוכללות ומחשבים מגיע
בבוקרו של יום לטירת צבי על מנת לתעד ולאסוף זכרונות ,תמונות וחפצים
במבצע שנקרא 'לאסוף את השברים'
נילי בן-ארי
ביום ה' ,כ"ח סיוון ( ,)30.6.11התקיים בטירת צבי המבצע
'לאסוף את השברים' מטעם יד ושם .לטירת צבי הגיע אוטובוס
עם  23עובדים ,מכונות דגיטציה וסריקה משוכללות ומחשבים.
עובדי יד ושם מצוות הארכיון וממדורים אחרים התנסו באיסוף
הזכרונות ,התמונות ,הפריטים והחפצים במספר מרכזים בארץ,
והגיעו ערוכים כהלכה .הצוות כלל אנשי לוגיסטיקה ,מראיינים,
צלם וידיאו ,אנשי מחשבים ,מומחית לשימור נייר ,אשת
עדויות ,ועוד ועוד .ביניהם היו דוברי שפות רבות :גרמנית,
ספרדית ,יידיש ,רומנית ,צרפתית ,פולנית ,רוסית ואנגלית.
הוקמו  12עמדות ובכל זאת ,היו בשעות הבוקר כמה פקקים.
החברים נאזרו באורך רוח ,ובסופו של דבר כולם התקבלו.

"חשבתי ששעה אחת תספיק לי למסור
תמונות ומסמכים של משפחות הוריי.
להפתעתי התהליך לקח חמש שעות"...
(אביבה הלוי ,טירת צבי)
סך הכל הגיעו  79חברים ,ויש מהם שמסרו עדויות ופתחו תיק
על שתי משפחות.
היה מרגש לראות את הקהל הזורם לחדר האוכל ומתרכז בימי
המלחמה ובחיים בגולה לפניה ולאחריה .לפתע 'קמו לתחייה'
דודים ודודות ,סבים וסבתות ,ואת חדר האוכל איישו יהודים
מכובדים במדי הצבא הגרמני ,מגודלי שפם ואוחזים בחרב...
הגיעו זכרונות מהקינדרטרנספורט ,ממחנות העקורים ,מכתבים
אחרונים שכתבו קרובי משפחה ממחנות המוות באמצעות
הצלב האדום .תעודות שחרור מהמחנות ,תעודות עולה,
כתובות של נישואים מיד אחרי השחרור ,טפסי אריזציה –
חנויות שהחרימו הנאצים והחתימו את בעליהם בצרוף חותמת
הנשר וצלב הקרס .הגיעו גם קופסת אתרוג שאחת מרגליה
נשברה בליל הבדולח ,ספל בו שתתה חנה פלטיאל מעין הנצי"ב
את הקפה הדלוח שחולק באושוויץ ,סידור וחומש שלקחה אתה
רוזי רייפן כשקפצה מהאנייה פטריה למים ,ועוד ועוד זכרונות

מרגשים שהוצאו מהגנזכים הפרטיים .היו חברים שהגיעו עם
מזוודות וקרטונים וחלקם אף החליטו למסור את המקור ליד
ושם ולקבל תצלום של התעודה או הפריט.
אביבה הלוי מטירת צבי ישבה כמה שעות עם אורית נוימן,
ממנהלות הפרויקט ,והיא מספרת על הפגישה" :חשבתי ששעה
אחת תספיק לי למסור תמונות ומסמכים של משפחות הוריי.
להפתעתי התהליך לקח חמש שעות .היו לי פריטים אישים
רבים מאמי ,הדסה רום ,ומעט מאוד מאבי ,אשר רום .אבי לא
הספיק לקחת פריטים מבית הוריו תוך כדי הבריחה החפוזה
מגרמניה לאנגליה ,מלבד תמונה אחת של אמו .באחת התמונות
שמסרתי ליד ושם ,נראות דודתי ודודתה של אמי נפרדות
מאמי ברציף הרכבת בדרכה לשדה התעופה .על התמונה
מאחור כתבה אמי בעברית שקיבלה מאביה  16שילינג ,ואישור
לעבודה באנגליה כעוזרת בית .זה היה מה שהציל אותה...
התמונות הרבות והמסמכים שמסרתי ליד ושם במסגרת איסוף
השברים יוחזרו לי על גבי דיסק בעוד חצי שנה .אני מרגישה
שכך אני מנציחה את ההורים של הוריי ,הסבים והסבתות
שלי ,בצורה הטובה ביותר ובמקום המתאים לכך ,ביד ושם
בירושלים.
הדסה שפירא מטירת צבי הביאה ספר ' -רופא הילדים' ,ספר
ששלח סבה מביאליסטוק לאביה כנראה לרגל לידת בנו בכורו,
ובו ההקדשה הנ"ל:
"ואני ואמך וכל משפחתנו מברכים אותך וזוגתך שיקוים
בכם כל הברכות טובות ,וד' הטוב ישלח במהרה בימינו
הגואל צדק ויבנה ביהמ"ק במהרה בימינו ונשמח כולנו
יחד בירושלים בעליית הרגלים ,כברכת אביך משה דוד
אחיך ואחיותיך וכל משפחתנו
ואמך שרה לאה תח' עם ֶ
יחיו:
בעהי"ת יום ב' לסדר ראה תרצ"ב.
"תוחלתו של סבא נכזבה" ,מספרת הדסה" ,זוגתו של אבי,
חסידה ,חלתה בלדתה (ומכאן שם היילוד רפאל) .היא החזירה
את נשמתה לבורא מקץ ששה שבועות .כעבור שנה נשא אבא
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מחוז ילדות  -ציורו של מאיר אור ,ממסיידי טירת צבי
את אמי נחמה ,שכשמה כן הייתה ,נחמה לאבא וליתום רפאל,
שעד מותה לא ידע (וגם אנחנו ,אחיותיו ,לא ידענו) ,כי היא
אינה אמו יולדתו ,וזאת לפי בקשתה .סבא הי"ד עלה במוקד
בתאריך  27.7.1941יחד עם כל הגברים היהודים בביאליסטוק;
כשפלשו לשם הגרמנים ימ"שֲ ,א ָספוּ ם בבית הכנסת הגדול
ושילחו בהם אש .סבתא שרה לאה נפטרה בגטו וזכתה להיאסף
לקבר ישראל".

לארץ ,וזמן קצר אח"כ הם ארזו את מטלטלי ביתם ושלחו את
ה"ליפט" לארץ .ה"ליפט" הגיע לטירת צבי ,אבל הוריו של
אבא התעכבו בגרמניה .הם לא יכלו להשאיר את בית האבות
בלי מישהו שימלא את מקומם .ממכתבים שנותרו נראה
שאבא עשה מאמצים רבים כדי לקדם מתן רישיון עלייה עבור
הוריו .בינתיים ,הוריו חיפשו פתרון לניהול בית האבות .אישור
העלייה התקבל ,אבל איך אפשר להשאיר את הקשישים לבדם
בלי דאגה? המתנה זו חרצה את גורלם ,והם גורשו למחנה
ריכוז .כתבה שהתפרסמה בעיתון בארה"ב תיארה ביקור
במחנה טריזנשטט והוזכרו  15משפחות יהודיות ששהו במחנה,
בשמותיהן .ביניהם גם סבי וסבתי ,הוריו של אבא .אבא כתב
מכתבים לכל מי שרק יכול היה לעזור ,דרך משרד החוץ הצ'כי
וגורמים נוספים ,בניסיון לשחרר את הוריו מהמחנה בזכות
העובדה שהיה להם אישור עלייה לפלשתין .אבל משם אבדו
עקבותיהם".

גדעון גניאל מטירת צבי ,הביא חלופת מכתבים מעניינת
וכואבת על סבא וסבתא שלו ,יוסף חיים וחנה קניגסהופר
וסיפר:

גדי רייפן מעין הנצי"ב בא עם קרטון גדול ומסקרן ,ובו ,מגן דוד
מבית הכנסת בפלאואן:

"הנ"ל שלף ממקום מחבוא ויטראז' של מגן
דוד ואמר להם שזהו שריד מבית הכנסת
שנשרף בליל הבדולח .במעמד מרגש הוא נתן
את הוויטראז' לאבא שלי ,שכמובן לא ידע את
נפשו מרוב התרגשות( ...גדי רייפן ,עין הנצי"ב)

"משפחתו של סבא שלי בגרמניה הייתה משפחה ציונית דתית.
גם אבי היה פעיל בארגון וניהול והדרכת הנוער הציוני הדתי
ובח"ד בברלין .ב 1935-עלה אבא עם קבוצת עולים לארץ
להכשרה בכפר יעבץ .סבא וסבתא נשארו מאחור והמשיכו
לנהל את בית האבות בעירם .בשנת  1938הם הגיעו לארץ
לבקר את שני בניהם שחיו כאן .לטירת צבי לא יכלו להגיע,
בגלל המתיחות ששררה באזור לאחר ההתקפה על טירת
צבי .להוריי נולדה בתם הבכורה רחל בדיוק בימים אלו וכך
יכלו לבקר את אמי בבית החולים בעפולה  ,שם שהתה לאחר
לידת הבת .כנראה שאז התחזקה בלבם ההחלטה לעלות
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"בסוף המאה ה 19-החלו להגר לעיר פלאואן שבגרמניה יהודים
מפולין שהיו ברובם אורתודוקסים .הקהילה מנתה בשיאה
כ 1,000 -יהודים .מתוכם ,כ 70-איש השתייכו למשפחת רייפן
המורחבת .סבא ,הר' אלימלך רייפן שהיגר מפולין לגרמניה היה
מבית חסידי וציוני וכך חינך את צאצאיו .הקהילה הקימה בית
כנסת מפואר שהתפרסם בזכות סגננונו המודרני ,והגיעה לשיא
פריחתה בשנות ה .30-עם עליית הנאצים לשלטון העיר הייתה
מעוז של המפלגה הנאצית וכבר בשנות ה 30-ביקר בה היטלר
ימ"ש מספר פעמים .בליל הבדולח נשרף בית הכנסת.
היהודים שצפו את העתיד לקרות החלו לעזוב ,חלקם לארה"ב,
והציונים וביניהם ילדי משפחות רייפן ,עלו ארצה כשההורים
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"על שבר בת עמי"

נותרים מאחור .אבי ,אהרון ,בן הזקונים (יליד  )1920נשאר עם
הוריו" .היהודים שנשארו בעיר ושמעולם לא קיבלו אזרחות
גרמנית גורשו במסגרת גירוש ה"אוסט-יודן" לפולין .בשלב
ראשון גורשו לעיירה זבונשין ,אליה גורשו רבבות יהודים
וממנה הועברו לערים ועיירות בפולין מהן באו בני משפחתם.
"אבי ,אהרון ,והוריו  -מאיר ואיטה-רוזה ,הועברו לגטו בעיר
טארנוב .אבי הצליח להגיע משם לקיבוץ עובדיה שבסלבקוב
ולחבור לקבוצה של השומר הדתי שכבר היו שם ,הוא קיבל
סרטיפיקט בהגרלה וכך הגיע ארצה ב 1.9.1939-על סיפון
ספינת המעפילים "טייגר היל" .עקבותיהם של הוריו אבדו
בגטו טארנוב.

"כעבור שנה נשא אבא את אמי נחמה ,שכשמה
כן הייתה ,נחמה לאבא וליתום רפאל ,שעד
מותה לא ידע (וגם אנחנו ,אחיותיו ,לא ידענו),
כי היא אינה אמו יולדתו ,וזאת לפי בקשתה"...
(הדסה שפירא ,טירת צבי)

היו כמובן מסמכים נוספים ,סיפורים מרגשים ותמונות מהן
משתקפים חיים עשירים של תורה ,תרבות ,מסחר וקשרי
משפחה.

טירת צבי
לתיאום מסירה התקשרו:
| 1-800-25-77-77

collect@yadvashem.org.il

נְ ִטיעוֹת /ראובן ארצי
ַטע ֵעץ
ְלזֵ ֶכר ַה ֵּצל ׁ ֶש ֶּנ ֱע ַקר
ִעם ַה ְּס ָע ָרה
ַּב ָּמקוֹם ׁ ֶש ָהיוּ ׁ ָש ָרׁ ָשיו
רו ֲֹחׁ ִשים ׁ ְש ָר ִבים
ֲע ִת ִידיִ ים

בשנת  ,1989עוד טרם נפילת מסך הברזל ,הוריי אהרון וזלמה
רייפן ז"ל נסעו לטיול שורשים לעיירת הולדתו של אבי פלאואן
במזרח גרמניה .בטיול פגשו הוריי גוי גרמני ,סטודנט שהשתייך
לחבורה שחרתה על דגלה את נושא החרטה על מה שעוללה
גרמניה ליהודים .אותו גוי ,קאי זייפרט ,איתו אני בקשר גם
כיום ,בחר אז ללמוד על תולדות קהילת פלאואן (הוא עצמו
גר בעיר ברמן) .במהלך שנות ה 80-הוא פגש באקראי את ד"ר
יעקב צור שהרצה לסטודנטים גרמנים על תחום התמחותו,
תולדות היהדות האורתודוקסית בגרמניה .יעקב צור יצר את
הקשר בין קאי זייפרט לאבי והתחיל ביניהם קשר מכתבים
הדוק שעסק ברובו בטיפול בבית הקברות היהודי בפלאואן.
בעת הסיור בעיר הוא אמר להוריי שיש לו "הפתעה" עבורם.
הוא לקח אותם לגוי מבוגר והנ"ל שלף ממקום מחבוא ויטראז'
של מגן דוד ואמר להם שזהו שריד מבית הכנסת שנשרף בליל
הבדולח (ייתכן שהוא עצמו לקח אותו לאחר השריפה ,שיחזר
אותו כמיטב יכולתו ושמר עליו כל השנים  .)...במעמד מרגש
הוא נתן את הוויטראז' לאבא שלי ,שכמובן לא ידע את נפשו
מרוב התרגשות .עם שובו של אבי ארצה הוא ארגן ,יחד עם
אנשים נוספים שנולדו בפלאואן כנס בתל אביב .בכנס הציג אבי
את ה"מגן דוד" וסיפר לנוכחים את כל הקורות אותם בביקור
בפלאואן.
מאז ועד יום מותו התנוסס ה"מגן דוד" לתפארה במקום בולט
בביתו בקיבוץ עין הנצי"ב וכל מי שנכנס ושאל זכה לקבל הסבר
קצר ומרגש .עם פטירתו של אבי עבר ה"מגן דוד" אלי ונתלה
על הקיר במשרד שלי .גם כיום כמעט כל מי שנכנס למשרדי
שואל  -מה זה ? וזוכה להסבר שבדרך כלל משאיר את השומע
נדהם".

ַטע ח ְֹרׁ ָשה
ְל ַה ֲע ָל ַאת נִ ׁ ְש ַמת ֲא ָהבוֹת ְּת ִמימוֹת
ֲחרוּ תוֹת ַעל ְּגזָ ִעים
ׁש ִהׁ ְש ַת ֲחווּ ַא ַּפיִ ם ַא ְר ָצה
ִמ ְּפנֵ י ִציוּ ד ֶמ ָכנִ י
ָּכ ֵבד
וּ ֶבטוֹן ְמז ָֻּין
ַטע יַ ַער
ְּבׁ ֵשם ַה ּ ֻד ִּבים ׁ ֶש ּלֹא
ָהיוּ ּב ֹו
וְ ַה ְּנבוּ ָאה ׁ ֶש ֵאינֶ ָּנה
ׁ ְש ִב ָיליו יָ גֵ נוּ
ֵמ ֵעין ַה ַּק ָּנאוּ ת
ַה ּכו ֶֹר ֶתת
ַה ֶּגׁ ֶשם ַהׁ ָּש ֵקט ַה ָּבא
יח ָּכל
ְל ַה ְצ ִמ ַ
ֵא ֶּלה
יע ַה ְס ָּכ ַמת
יַ ִּב ַ
ׁ ָש ַמיִ ם
מתוך הספר 'במעלה נהר האמזונס'
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בני משק
כפרומו למפגש 'קפה תנועה' הראשון לעונה (פרטים בשער העיתון) בחרנו לשמוע על ערכים שנכנסו דרך
הידיים ומספרי כביסה שהפכו לחלק מהזהות העצמית ,על חברת הילדים מול הבית מנקודת מבט בוגרת וגם על
ההחלטה  -להשאר או לעזוב?
על כל אלה ועוד מפי 'בני המשק' ,בני ובנות הקיבוץ הדתי

בחוץ  -אבל בפנים
מפגש עם הרב איתמר חייקין' ,בן משק' שלוחות
ראיינה :ריבה פריד
הרב איתמר חייקין נולד בקיבוץ שלוחות לפני  45שנה .לאביו
ולאמו פרץ ואורה חייקין חמישה ילדים ואף לא אחד מהם בחר
להישאר בקיבוץ" .כולם טובים ,מקסימים ,בוגרי שדה אליהו
ודתיים אך הם לא בחרו להשאר בקיבוץ" ,אומר איתמר .באשר
להישארותם של כל חמשת האחים דתיים הוא מסביר" :הבית
שלנו הראה דוגמא אישית ,בלי לדבר יותר מדיי .אני לא זוכר
שהטיפו לנו אי-פעם מוסר .פשוט עשו .היום אני רואה המון
הורים ש'חופרים' לילדים שלהם והילדים ,ברגע שהם יכולים,
פורשים כנפיים ועפים".

ובכל זאת ,למי הייתה השפעה יותר גדולה  -לבית או
לסביבה?
"קשה להגיד .בסופו של דבר מה שקרב כל אחד לכיוון שבחר
הוא נקודה אישית שדיברה אליו .זה לא קרה בבית הילדים
ולא בבית הספר .במקרה הספציפי שלי זה היה 'המרד הקדוש'
פרק ב' .היינו קבוצת תיכוניסטים שהתגבשה סביב הרב בני
אלון .הוא היה אז רב צעיר בקיבוץ ואנחנו ,כמה חבר'ה משכבות
שונות ,נערים שרצו לשלב לימוד ישיבתי עם שירות צבאי
מלא .זו בעצם מהפכה שיצאה משלוחות .הרב בני הקרין
כלפינו חום והיה עבורנו מגנט רציני .אהבנו אותו .בעקבות
הפנייה שלנו הוחלט לעשות מהפכה ישיבתית בקיבוץ הדתי .זה
היה ה"טרום-שילוב" ,תחום שעד אז נראה לחלוטין לא קשור
לקיבוץ הדתי ,נגד המהות שלו .התחולל משהו חדש בתנועה,
נוצרה הבנה חדשה ובסופו של דבר היא התגלגלה הלאה לרב
אלי סדן ולרב רפי פרץ שאחר כך הקימו מכינות ברוח הזו – של
לימוד ושירות צבאי מלא .לרב בני אלון הייתה בהחלט השפעה
על כל המהלך .זה התחיל במסלול פרטי של שני חבר'ה  -שנינו
למדנו בקיבוץ עלומים .באותה תקופה אני זוכר שנדדתי בין
ישיבות .חיפשתי להתרחב ,ללמוד עוד .אחר כך חזרתי גם
לישיבת הקיבוץ הדתי".
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מה בכל זאת לקחת איתך מהתקופה בקיבוץ?
"הדבר המשמעותי ביותר שלקחתי מהקיבוץ הוא הענף –
המטע .העבודה בו היא גורם משמעותי בעיצוב שלי .עבדתי בו
מכיתה ה' .זה היה 'ענף של ילדים' .עבדנו מתוך אחריות גדולה
ומוסר עבודה גבוה .מרכז הענף שלנו ,קותי מרזל ,ראוי לציון
על האווירה שהשרה בענף – טיפוח חריצות וקשר לאדמה .עד
היום אני מרגיש שאלה ערכים שנכנסו לי דרך הידיים .היום
אני יודע שהעבודה בענפים כבר לא מה שהייתה .אנחנו עבדנו
פעמיים בשבוע ארבע שעות .בקיץ עבדנו במשך  40יום ,לא
כולל את ימי הגיוסים 8 ,שעות ביום .היינו קמים בשלוש וחצי,

הדבר המשמעותי ביותר שלקחתי מהקיבוץ
הוא הענף  -המטע .העבודה בו היא גורם
משמעותי בעיצוב שלי .עבדנו מתוך אחריות
גדולה ומוסר עבודה גבוה .עד היום אני
מרגיש שאלה ערכים שנכנסו לי דרך הידיים
עובדים עד שמונה .מתפללים ,אוכלים וחוזרים לעבוד על
הצהרים .הרגשנו חלק מעולם המבוגרים .גם בפסח ובסוכות
עבדנו .חיינו על פי עונות השנה .ידענו שאם לא מאבקים היום
את העץ ,לא יהיה פרי .זה נתן לנו גם הערכה למושג הזמן .אני
מייחס לזה חשיבות גדולה .זה מבטיח את הקשר לארץ ,לטבע,
לעונות השנה .מתקופת הגן אני זוכר בעיקר את כל מה שהיה
מחוצה לו .חצר הגרוטאות ,הטיולים בטבע .זה היה החלק
החזק".

וכעת לביקורת...
"בית הילדים הוא מוסד שאני לא זוקף לו הרבה זכויות...
שרדתי אותו אישית אך אני רואה בו שגיאה חמורה .אין שום
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ארכיון קבוצת יבנה

אני נגד צליפה בקיבוץ .היו ניסיונות חברתיים חדשים שהולידו שגיאות ,כמו כל ניסיון חברתי.
בית הילדים קם כאילוץ אבל הפך לאידיאולוגיה .היו צריכים לעצור את זה מוקדם יותר אבל
הנה ,בסוף זה הגיע
הגיון במה שהתרחש אז בבתי הילדים ,ביצירת בועה של ילדים
בלי נוכחות משמעותית של מבוגר שיודע מה קורה בתוכה .אין
לזה שום הצדקה .חלק משמעותי מההורות נלקח מההורים,
וטוב שהשתחררנו מזה .אני יודע על כמה ילדים שנפגעו
בתקופה הזו ולא הצליחו להתאושש .החזקים שרדו והחלשים
נפגעו .אני לא כועס על כך כי זה היה חלק מהתהליך ,מבניית
הקומונה ,אבל טוב שזה הסתיים .אני נגד צליפה בקיבוץ .אלה
היו ניסיונות חברתיים חדשים שהולידו שגיאות ,כמו כל ניסיון
חברתי .קם כאילוץ אבל הפך לאידאולוגיה .היו צריכים לעצור
את זה מוקדם יותר אבל הנה ,בסוף זה הגיע .אני רוצה להצביע
על עוד שגיאה חמורה של התנועה שהצבעתי עליה כבר
בהיותי נער – ההסתגרות .זוהי שגיאה שהכניסה את התנועה
והקיבוצים להתעסקות פנימית .הקיבוץ הדתי שהיה גורם
משמעותי בעבר התנתק לאט מעשייה חיצונית בציבור הכללי
וגם בציונות הדתית וזה גרם לכך שהוא הפך פחות רלוונטי.
אני זוכר שדיברו איתנו בסוף י"ב לקראת הצבא ואמרו לנו -
"אתם חוד החנית" .אני זוכר שקמתי ושאלתי – "מי פה חוד
החנית? תתעוררו!" הרגשתי שמצד אחד המשיכו לטפח את בני
הקיבוצים אבל כבר לא היה על מה.
בעיניי צריך להיפתח .אי אפשר להסתגר .הסגירות היא גזר דין
מוות .היינו יחד במחנות בני עקיבא אבל לא רצינו לדבר עם
העירונים .זו הייתה בבואה של התנועה שעסקה פנימה .היינו
באים למחנות עם הגאווה הקיבוצית אבל אני כבר אז הרגשתי

שזו גאווה שנשארה ללא סיבות.
היום אני לא מבין למה הקיבוץ הדתי לא שותף לדוגמא ברשת
אמי"ת .הקיבוץ הדתי מאוד קרוב אליה באידיאולוגיה וזו גם
הסיבה שנוח לי לעבוד בה – היא פועלת בכל השכבות בעם
ישראל ומרימה את הדגל החברתי בכל סוגי הערים .למה
הקיבוץ הדתי לא חלק מזה? למה בתי הספר של הקיבוץ
הדתי לא מסונפים לרשת? למה לא להיות חלק ממשהו
יותר גדול? אנחנו מתבדלים בשלנו ובסוף הופכים את עצמנו
ללא רלוונטיים .זה נכון לתחומים נוספים בהם אפשר לצאת
לשיתופי פעולה עם אנשים שקרובים להשקפת העולם של
התנועה .הציונות הדתית נמצאת בפרשת דרכים והולכת
לכיוונים שונים .קול הקיבוץ הדתי הוא קול מאוד חשוב ,ודאי
מבחינה היסטורית .בעבר היה לתנועה תפקיד משמעותי
בציבור .השאלה היא איך הופכים אותו שוב לקול נשמע ,לקול
חשוב?
ההצעות שלי הן פשוטות ,והשינוי צריך לקרות קודם לכל
בתחום החינוך".

אז מה בסופו של דבר היו הסיבות לעזיבתך את הקיבוץ?
"העזיבה שלי קרתה משתי סיבות .ראשית משום שלא יכולתי
לקבל שמישהו יכתיב לי מה לעשות וברגע שבו רציתי ,אחרי
חמש שנים בצבא ,לצאת ללמוד בישיבה ואמרו לי לחכות
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בני משק

ולעבוד שנה נוספת ,וגם' :נדון באספה' ,הודעתי שלא דנים
ושאף אחד לא יכתיב לי .הרגשתי שאני צריך כרגע ללמוד
בישיבה וזה הסיפור .לא יכולתי לראות שהחברים האחרים
שלי הם ציפור דרור ולא רציתי שיכתיבו לי את גורל חיי.
מכאן ואילך אני מרגיש שאני יכול להיות ,דווקא מהמקום
שלי ,יותר מחובר לציבור הישראלי .פעם בבארות יצחק
ופעם ברעננה ובמודיעין .אני רואה שהיכולת שלי כיום היא
להגיע לקהלים יותר רחבים .נראה לי שההשארות בגבולות

אחרי חמש שנים בצבא ביקשתי לצאת ללמוד
בישיבה .אמרו לי לחכות ולעבוד שנה נוספת,
וגם' :נדון באסיפה' ,הודעתי שלא דנים ושאף
אחד לא יכתיב לי .הרגשתי שאני צריך כרגע
ללמוד בישיבה
הקיבוץ לא התאימה לנטיות הלב שלי .אפשר להבין זאת דרך
שאלות פשוטות כמו שאלת גודלו הקיבוץ הדתי ,האם הוא גדל
והתפתח בשנים האחרונות והאם הפך לאבן שואבת? הדברים
מדברים בעד עצמם.
יחד עם זאת היו לי לא מעט 'רומנים' עם הקיבוץ הדתי ואישית
אני מאוד אוהב את התנועה .הכאב הוא רק על זה שלא לקחו
את הדבר היפה הזה והוציאו אותו החוצה".

בכל זאת בחרת לחזור לקיבוץ כרב בקיבוץ בארות יצחק.
איך זכורה לך התקופה הזו?
"אחרי הלימודים בישיבת הקיבוץ הדתי הגיע אליי יהודי יקר
בשם פיל לרמן ז"ל והציע לי את תפקיד רב בארות יצחק .זה
היה סוג של סגירת מעגל .באתי מתוך אהבה ושליחות גדולה.

היה לי מאוד נעים להיות חלק מעשייה של ציבור .אני מאוד
אוהב את העבודה הקהילתית הזו שלא קיימת בשום ציבור
אחר .אני אוהב את החיבור לענפי השדה .אין שום קהילה כמו
בקיבוץ; זו קהילה שהיא דבר שלם .בעבודה עם ציבור כזה
אתה לא נוגע רק בפינה אחת ,כמו רבני היישובים האחרים,
אלא נוגע בכל .רב קיבוץ הוא לא רב קהילה רגיל .יחד עם זאת
ידעתי והודעתי גם בבארות יצחק שלא אשאר שם לתמיד.
אמרתי להם – זה טוב לי וטוב לכם .אני מאמין בקדנציה של 4
שנים .גם את זה לקחתי מהקיבוץ .זה טוב לרענון גם לאדם וגם
לקהילה .חלק מהעניין הוא האפשרות להיות חלק מהתפתחות
– להחליף ,להביא אנשים חדשים ,רוחות חדשות .בעברי הייתי
גם רב שליח של בני עקיבא אנגליה .זו הייתה תקופה מאוד
יפה .הייתי הרב האחרון שכיהן כרב שליח מהקיבוץ הדתי.
גם הקשר הזה בין הקיבוץ הדתי לבני עקיבא הפסיק .זהו עוד
מעיין שהיה שותף לערכים של הקיבוץ הדתי שלא הצלחנו
להחזיק בו .צריך לנסות כל הזמן לפתוח ,ולמצוא מקורות הזנה
נוספים".

יכול להיות שחלק מהקושי שאתה מתאר נובע מבעיה
תקשורתית ,בעיה שאפיינה את בני הקיבוצים בעבר.
האם גם אתה חשת בה?
"חלק מהבעיה המשותפת לקיבוצים וליישובי יש"ע היא יצירת
שפה פנימית .מי שגדל בחברה סגורה לא נדרש להופיע כלפי
חוץ ולהסביר את עצמו .זה סוג של נכות .בני הנוער שגדלו
בחברה סגורה כזו מתקשים לתקשר ,לדבר בצורה ישירה .זה
נוצר בעיקר משום שלא היו לנו כמעט מפגשים עם אוכלוסיה
אחרת בילדות .היינו נבדלים .אותי אישית זה חייב אחר כך
לסוג של למידה .כיום אני רואה בפתיחת סניפי בני עקיבא צעד
מבורך ואני שמח שמערבים את המחנות ולא יוצרים מחנה
נפרד רק של הקיבוץ הדתי .היום זו לא אותה סגירות של אז".

צילום :מנחם לוטן ,ארכיון שלוחות
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בחוץ אבל בפנים

יש עוד אפיונים שאתה חווה מעצמך או מחבריך ,בני
הקיבוץ הדתי?

כוחנו רק הולך ויורד .הקול המתון של הציונות הדתית צריך
לעשות את החיבור בין העם ולהחזיר לעצמו את הכח כגשר.

"יש גם משהו בחינוך בבתי הספר הקיבוציים שהשפיע על בני
הקיבוצים .בתחום הלימודי היעד היה בינוני .לא פיתחו בנו רצון
להצטיין בלימודים בכלל ובלימודי התורה בפרט .זהו תחום
שלא טופח ולכן להרבה מבני הקיבוצים היה קושי להצטיין
בחוץ .היו לנו פחות כלים והיה קשה לצמצם את הפער .לעומת
זאת בצבא היה לנו יתרון .היינו מצוידים באחריות ובחריצות.
הקיבוצניק הוא 'פראייר גאה' ובקטע הזה של הצבא זה התאים.
היינו טובים בו מאוד .אני מקווה שזה עדיין קיים .אפשר לראות
זאת במספר הקצינים יוצאי הקיבוץ הדתי .יש לי כמובן גם
ביקורת על הכיוון ההפוך שקיים לא מעט בציונות הדתית –
השאיפה לעשיית כסף וקריירה אישית מחד ומאידך צמצום
האמביציוזית לתחום תורני צר.

אני חושב שהקיבוץ הדתי צריך להפסיק עם נמיכות הקומה.
יש לו היסטוריה מפוארת והרבה מה להגיד לחברה הישראלית.
צריך לחפש את המסרים לכלל ישראל .לחפש שיתופי פעולה
עם הגורמים שאפשר לשלב איתם ידיים .להעביר את המסר
שמתנגד להליכה לקצוות .אנחנו" ,הוא אומר וכולל עצמו שוב,
"אנשי הקיבוץ הדתי ,לא אנשי קצוות .אני אומר אנחנו כי אני
רואה את עצמי כחלק .צריכה להיות לתנועה אמירה שתשמע
ותשתלב בחברה הציונית דתית ,ובסוף יהיה פה זרם שיזכה
לתחייה .זה חייב לקרות  -אחרת יהיה לא טוב".

הרב איתמר חייקין גר ביקיר .שימש בעבר
כרב בארות יצחק ,כשליח תנועת בני עקיבא
באנגליה ,כמנהל בית הספר המדעי בכפר
בתיה ובימים אלה עסוק בצעדיהם הראשונים
של שני בתי ספר תיכון של רשת אמי"ת
במודיעין – תיכון לבנים ותיכון לבנות.

בהמשך לכך אני רוצה לציין שיש גם צדדים חיוביים ויפים
מאוד בחברה הקיבוצית .בקשרים היותר עמוקים ,בקשר
לטבעיות .כשאני מתבונן בו אני רואה שמשהו בעולם הישיבתי
יוצר איזה סוג של חוסר טבעיות ביחס לגוף ,ביחס לארציות.
צילום zeevveez, Flickr -
בקיבוץ היה משהו שלם .היינו מאוד ספורטיביים ,חזקים .שעור
ספורט היה נחשב ביותר .היה לנו כבוד לספורט .היום אני רואה
ְּביַ ַחד /חגית רפל
הרבה מאוד 'נעבכים' – בחורים שמנותקים מהגוף שלהם.
דווקא בנושא של בינו לבינה לא דיברו איתנו ושם היה עודף
ִצ ִּפי וְ או ָֹרה וְ רוּ ִתי,
טבעיות ,הפרזה ,הגזמה פראית .כל העניין הזה של חדר בנים
יו ִֹסי וְ ָדנִ י וְ קוּ ִתי
ליד חדר בנות ,מקלחת ליד מקלחת ,זו תערובת לא טובה .לא
ידענו אז לקרוא לזה בשם אבל אין ספק שהתערובת הזו הביאה
ֲאנִ י וְ ַא ְבנֵ ר וְ ָחנָ ן –
לתופעות לא נכונות ואפילו חמורות ,וקרו בגללה דברים לא
"קבוּ ָצה" – ָּכל ַה ְּז ַמן.
ְּבאו ָֹת ּה ְ
טובים ,בלי להיכנס לפרטים .אני רואה היום חשיבות בהפרדה
בגיל ההתבגרות .צריך לבנות זהות לפני התערבבות .כמובן
ית-תינוֹקוֹת
יַ ַחד ְּב ֵב ִּ
שמנגד יש לי גם ביקורת על החברה הציונית דתית שמן הצד
ְּכמ ֹו ַא ִחים וְ ֲא ָחיוֹת,
השני יוצרת איזה סוג של הפרת איזון .כל התפיסה של 'תורת
ַּגם ַּב ָּפעוֹטוֹן וּ ַב ַּגן
חיים' היא מציאת האיזון הנכון ,הבריא .זוהי חלק מהחזרה
ְּביַ ַחד ּ ֻכ ָּלםַּ ,כ ּמוּ ָבן,
שלנו לארץ ,לחיים ,לטבע .על זה אנחנו עמלים .החיפוש עצמו
י-כ ָּת ִתי,
וְ כֻ ָּלם ְּבנֵ ִּ
חשוב .אני מאמין במציאת איזון נכון בין חיים בסביבה מעורבת
לבין חינוך פורמאלי בסביבה נפרדת .זה הכיוון הנכון בעיניי".
ית-ס ֶפר ְּביַ ַחד ִא ִּתי.
ְּב ֵב ֵ

לסיכום ,אנחנו חוזרים לחפש את הנקודות המחברות

ָאז ֶאת ִצ ִּפי וְ או ָֹרה וְ רוּ ִתי,

"אני מזדהה עם הנסיון לבנות תורה של ארץ ישראל ,המחברות
לחיים ,בלי הרבה 'פלברות' .מזדהה עם הרעיון של הצנע לכת,
של דתיות פחות מוחצנת ,פחות 'ראוני  -שופוני' .דתיות
פנימית יותר .חסר לדתיות הזו קול .היא מזולזלת משני
הכיוונים  -התורני רואה אותה כשטחית ,אבל היא גם מזולזלת
בצד היאפי שרואה בה דתיות שמרנית ומיושנת.

וְ ֶאת יו ִֹסי וְ ָדנִ י וְ קוּ ִתי,

מה שעוד נראה לי כנכון בסופו של דבר ,אלה המסרים
הפוליטיים המאוזנים .הציונות הדתית הולכת וגדלה אבל
התוצאה של ההקצנה וההתפלגות היא שכוחנו יורד בסדר הפוך
לכוחנו הדמוגראפי .אנחנו כביכול הולכים ומתעצמים אבל

וְ גַ ם ֶאת ַא ְבנֵ ר וְ ָחנָ ן –
ֲאנִ י ַמ ִּכ ָירה ְמצֻ ָּין!
וְ ַרק ֶאת ַע ְצ ִמי לֹא ִה ַּכ ְר ִּתי,
ף-פ ַעם – ִעם ַע ְצ ִמי לֹא נִ ׁ ְש ַא ְר ִּתי –
ִּכי ַא ַּ
שוֹת?...
ַמה ַל ֲע ׂ
מתוך 'דפים מן המחברת'
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להשאר או לעזוב?
על השאלות ,המחשבות ומגוון הגורמים שמשפיעים על החלטות
בני הקיבוץ הדתי להשאר בקיבוץ או לחלופין ,לעזוב
מתוך מחקרם של ד"ר ביליג ופרופ' כץ
לטובת קוראי עמודים קיבצנו כמה וכמה מסקנות מתוך מחקר
שנעשה בשנת  2007בנושא :הישארות ועזיבה של צעירים
בקיבוצים של תנועת הקיבוץ הדתי :סיבות ומאפיינים ,מאת
ד"ר מרים ביליג מהמרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ופרופ'
יוסי כץ מאוניברסיטת בר-אילן .המחקר מתייחס לצעירים
בגילאי  24-40והשתתפו בו הן בנים שבחרו להתגורר בקיבוץ
והן כאלה שהחליטו לעזוב אותו .יש לזכור שחלפו  5שנים מאז,
ויתכן כי בחלק מהקיבוצים חלו שינויים מהותיים .על כן ,חלק
מתוצאות המחקר אינן משקפות את המצב העכשווי ,אך אין
ספק שניתן ללמוד לא מעט על ההווה והעתיד  -גם מן העבר...

למה להשאר?
המחקר מלמד כי הסיבה בעלת המשקל הגדול ביותר לבחירת
הצעירים במגורים בקיבוץ היא עובדת היות הקיבוץ "המקום
שבו גדלו" .האחוז הגבוה של המשיבים הם בני דור ההמשך,
כלומר לא בוגרי גרעיני נח"ל ,כפי שהיה בעבר .עם זאת,

רובם של הצעירים בחרו להתגורר בקיבוץ
מתוך החלטה אישית ולא "מחוסר כל ברירה
אחרת" .כמעט בכל הקיבוצים ישנה הסכמה
של הצעירים כי הקיבוץ שבו הם מתגוררים
הוא "מקום שטוב לחיות בו"
קיימים הבדלים בהערכת החשיבות שניתן לגורם זה על ידי
הצעירים בקיבוצים השונים .הסיבה השנייה בחשיבותה ,לפי
הדרוג ,היא "החינוך הטוב" שניתן לילדים בקיבוץ ,שזוכה
באופן יחסי להערכה חיובית גבוהה ברוב הקיבוצים .במקום
השלישי בדרוג נמצאה "האווירה החברתית השוררת בקיבוץ".
לסיבות המטריאליסטיות כמו" :גודל הדירה" או "הרצון לצבור
נכסים" ,לא הייתה השפעה גבוהה במיוחד על ההחלטה לגור
בקיבוץ .נראה כי מי שבחר בדרך החיים הקיבוצית ויתר מראש,
או שלא היה לו עניין בתחומים אלו .ההערכה הנמוכה במיוחד
שניתנה על ידי הצעירים "לסיוע ועידוד מוסדות התנועה"
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ראויה לתשומת לב רבה .מתברר כי התנועה אינה מהווה כיום
גורם של ממש המשפיע על הצעירים בהחלטתם לגור בקיבוץ.
ניתן ללמוד מהמחקר כי רובם של הצעירים בחרו להתגורר
בקיבוץ מתוך החלטה אישית ולא "מחוסר כל ברירה אחרת".
באופן כללי הערכת הצעירים את קיבוץ המגורים היא גבוהה
והומוגנית .כמעט בכל הקיבוצים ישנה הסכמה של הצעירים כי
הקיבוץ שבו הם מתגוררים הוא "מקום שטוב לחיות בו".

הסיבות לעזיבה
דירוג הסיבות לעזיבת הקיבוץ מלמד כי הסיבה החשובה
ביותר היא "הרצון לפיתוח אישי או מקצועי" .עולה איפה ,כי
הערכתם של הצעירים את הקיבוץ היא כמקום שלא מאפשר
פיתוח מעין זה .סיבה נוספת בעלת משקל גבוה היא "חוסר
שביעות רצון מאורח החיים הדתי בקיבוץ" לכאן או לכאן.
יחד עם זאת ,חשוב לציין כי לא עבור כל הצעירים הנושא היה
מכריע .להיבטים המטריאליים כמו" :איכות חיים"" ,תעסוקה
בטוחה"" ,רצון לצבור נכסים אישיים" ו"רצון לחיות ברמת חיים
גבוהה יותר" ,הייתה השפעה נמוכה יחסית על ההחלטה לעזוב
את הקיבוץ .ההורים לא היוו גורם שעודד את העזיבה וגם לא
הרצון להתרחק מהקיבוץ שבו גדלו הצעירים .סביב נושאים
אלו קיימת אחדות דעים.
סיבות נוספות שהועלו על ידי הצעירים כגורמים לעזיבתם את
הקיבוץ היו :אי קבלה של בן/בת הזוג ,הרגשת התנכלות מצד
הקיבוץ ,חוסר התייחסות הקיבוץ לבעיות אישיות ,רצון למצוא
בן/בת זוג ,אי התאמה לאורח החיים ,הגבלת החופש האישי,
תחושת מחנק ,חוסר פרטיות" ,עיניים צרות של אחרים"
ומספר קטן מדיי של צעירים בקיבוץ .מבחינה ארגונית מנו
הצעירים את חוסר הגמישות לסטודנטים ,העדר סובלנות של
המערכת כלפי "האחר" והעדר התאמה בין תכניות הקיבוץ
לתכניות הפרט .בין הסיבות האידיאולוגיות שעלו במחקר -
"קטנות אמונה" בדרך הקיבוצית ,חוסר נוחות מתהליכי השינוי
בקיבוץ ומבחינה כלכלית  -חוסר שביעות רצון מהתקציב
האישי ,חוסר שביעות רצון מהתעסוקה .בדומה לנשארים,
גם בקרב העוזבים הקיבוץ נתפס כמקום שטוב לחיות בו.
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הצעירים מבטאים רצון להתחזקות דתית ,ארכיון שלוחות .צילום :מנחם לוטן
מתברר שלמרות העזיבה הערכת הקיבוץ הנעזב באופן כללי
הייתה חיובית .עם זאת ,העוזבים טוענים בצורה שכיחה יותר
מהנשארים שבנים שממשיכים להתגורר בקיבוץ עושים זאת
מחוסר כל ברירה אחרת.

כלכלה
הצעירים ברוב הקיבוצים לא הביעו הזדהות גדולה במיוחד
עם ערכים שמרניים בנוגע לנושאים כלכליים ,ולא גילו רצון
לשמר ערכים מסורתיים של הקיבוץ בנושאים אלו .עם זאת,
ניכר כי קיימת הערכה כוללת של תחושת מוגנות כלכלית,
ורמה בינונית עד גבוהה של שביעות רצון מהתקציבים ומרמת
החיים .מהשאלות הפרטניות ניתן ללמוד כי ניכרת אופטימיות
בקרב כלל הנשארים לגבי העתיד הכלכלי של קיבוצם .עם זאת,
יש הבדלים גדולים בין הקיבוצים השונים בנושא .רוב העוזבים,
לעומת זאת ,לא חשבו שצפוי עתיד כלכלי טוב במיוחד לקיבוץ
שהם עזבו .רוב רובם של המשיבים אינם מעוניינים בוויתור
על שותפות בנכסים .עם זאת ,רובם המוחלט אינו מעוניין
להעביר נכסים או הכנסות פרטיות לקופה הציבורית .על פי
רוב ,הדאגה לאפשרות להוריש נכסים לילדים היא גבוהה בקרב
הנשארים והיוותה מקור לדאגה בקרב העוזבים .קרוב ל50%-
מצעירי הקיבוץ סבורים ש"מי שיש לו מספיק הכנסה מהצד
יכול להרשות לעצמו להמשיך ולחיות בקיבוץ" .ברוב הקיבוצים
העניין בהפרטה מלאה של השירותים בקיבוץ הוא בינוני ,אם
כי נמצא שוני פנימי במדגם לגבי הנושא .מבחינת העוזבים,
הפרטה לא הייתה תורמת להחלטתם להישאר בקיבוץ.

קשר רגשי
קיימת אחדות דעים בין בני המשק בתיאור קשר רגשי חזק
במיוחד לקיבוץ .מעל למחצית המשיבים ציינו שהקשר שלהם
לקיבוץ הוא חזק עד מאוד וכמעט ולא נמצאו צעירים אשר
הקשר שלהם לקיבוץ מצטייר כבעייתי .למרות גישתם החיובית
כלפי הקיבוץ ,הצעירים מעידים על עצמם שאינם נוטים
להמליץ בפני חבריהם שמחוץ לקיבוץ לבחור בדרך החיים
הקיבוצית...

קיום מצוות
שביעות הרצון ברוב הקיבוצים מאופן ההתנהלות מבחינת
שמירת המצוות היא בינונית .הצעירים מתארים רצון
להתחזקות מהבחינה הדתית ולהקפדה יתרה על אורח חיים
דתי .הדבר בא לידי ביטוי גם בהעדפותיהם להעניק לילדיהם
חינוך במוסדות תורניים יותר ,ובעמדתם שאורח חיים דתי הוא
תנאי מובהק לקבלה לקיבוץ .עם זאת ,הצעירים אינם מעוניינים
בהקצנה לכאן או לכאן בקיום המצוות.

אידיאולוגיה וערכים

מושרשים בהם מספיק .כך למשל ,ההערכה של הצעירים
לשאלה "האם קיים כעת חזון ברור לקיבוץ?" הייתה נמוכה.
נראה כי קיימים בלבול ואמביוולנטיות בנושאים האידיאולוגיים
והערכיים; מצד אחד ,אין רצון ברור של הצעירים לשמירה
על ערכי הקיבוץ המסורתיים ,ומצד שני אין להם עניין מיוחד
ברענון אבני היסוד ודגלי הקיבוץ המסורתיים .הצעירים
מתארים שאיפה שרמת החיים החומרית שלהם בקיבוצם

הצעירים מתארים רצון להתחזקות מהבחינה
הדתית ולהקפדה יתרה על אורח חיים דתי.
הדבר בא לידי ביטוי גם בהעדפותיהם להעניק
לילדיהם חינוך במוסדות תורניים יותר,
ובעמדתם שאורח חיים דתי הוא תנאי מובהק
לקבלה לקיבוץ
תהיה יחסית גבוהה ומצד שני ,הם מתארים רצון דומה
להסתפקות במועט .מצד אחד הצעירים מתארים רצון לבעלות
משותפת על הנכסים היצרניים ,ומצד שני מגלים חוסר רצון
להעברת הנכסים הפרטיים לקופה הציבורית ודאגה שלא
יהיה מה להוריש לילדים .עוד עולה במחקר כי קיימים פערים
משמעותיים בין תיאור הרצוי בקיבוץ לבין המצוי בעיניי
הצעירים בנושאים עקרוניים ,כגון :ערכי שיתוף ושוויון,
והעיקרון על פיו "כל אחד תורם כפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו".
התשובות שתיארו את המצב "הרצוי" מבחינתם של הצעירים
קיבלו ערכים גבוהים יותר מאשר כשהתייחסו למצב המצוי
בקיבוצם היום .ממצא מפתיע שעלה הוא כי העוזבים חשים כי
ערכי הקיבוץ מושרשים בהם יותר מהנשארים .ניתן להסביר
זאת בכך שאלו שעזבו את הקיבוצים בולטים כקיבוצניקים
ביחס לחבריהם העירוניים ,ואילו אלו שבקיבוץ מרגישים
עירוניים לכל דבר...

ערכי האידיאולוגיה הקיבוצית אינם ברורים לצעירים ואינם
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קריאת כיוון
מדוע קולו של הקיבוץ הדתי אינו נשמע ברמה?
אורלי פלדהיים
לחברי בארות יצחק היקרים ובאמצעותכם ,לחברי
הקיבוץ הדתי וראשיו,
עזבתי את הקיבוץ לפני שנים .אני חיה את חיי במחוזות אחרים
אבל הקיבוץ ואנשיו הם הבית שלי והקרקע ממנה צמחו ערכיי.
הוריי האהובים ,זכרונם לברכה ,חינכו אותי שבבית צריך לדבר
על הכל ,כך נהגתי איתם למרות ההשקפות השונות שהיו לנו
וכך אני נוהגת גם בביתי.
מדי שבוע אני מקבלת את ידיעון הקיבוץ במייל ואת הדיווח
מהנעשה בתנועה .אני כמובן יודעת שהידיעון הוא עיתון פנימי
אך הוא גם שיקוף מסוים של חברה .אני קוראת בו ומחפשת
את מה שאולי טעות לחפש (אבל מצעירותי אני מחפשת) -

לא הבנתי ועדיין איני מבינה את השאננות
והאדישות ,את 'הצנע הלכת' המפורסם ,את
הרצון שלא לעורר פולמוס ,ואין בהם די כדי
לרכך את התחושה המכרסמת שהקיבוץ הדתי
עסוק יותר בעצמו ובחייו מאשר ביכולתו
להשפיע
דיון ערכי ,והתייחסות הן של התנועה והן של אנשים פרטיים
לנעשה בחברה הישראלית.
אנא ,אל תראו בפנייתי אליכם על גבי הידיעון האשמה אישית,
אין זו כוונתי .כל כוונתי היא לשתף אתכם במחשבותיי ולעורר
מחשבה בלבכם ובאנשי הקיבוץ הדתי וראשיו .הדרך הטבעית
לי היא לפרסם זאת בידיעון של הקיבוץ שלי.
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לא הבנתי ועדיין איני מבינה את השאננות והאדישות ,את
'הצנע הלכת' המפורסם ,את הרצון שלא לעורר פולמוס ,ואין
בהם די כדי לרכך את התחושה המכרסמת שהקיבוץ הדתי
עסוק יותר בעצמו ובחייו מאשר ביכולתו להשפיע מערכיו
המיוחדים על ציבור רחב יותר .כמו מראש ויתרה התנועה על
אמירה והעדיפה את ההסתגרות פנימה.
שנים אחר-כך ,כשכבר עזבתי את הקיבוץ ,טבח ברוך
גולדשטיין בחפים מפשע במערת המכפלה ,כתבתי אז למזכיר
הקיבוץ הדתי והתרעמתי מדוע קולה של התנועה לא נשמע
ברבים ,מדוע אין היא מגנה בחריפות ומוקיעה ...היום בחוגים
הלאומניים הרוצח הזה הוא איש נערץ .גם רצח רבין היה יכול
להוביל את התנועה לחשבון נפש נוקב על מקומה בחברה
הישראלית ותפקידה בו אך לא כך קרה.
חונכתי כמו בני דורי על ערכי תורה ועבודה – מגיל צעיר
תרגמתי זאת לעבודה על מידות ,על חתירה להיות אדם טוב
יותר ,אדם עם מצפן .כן ,ביקשתי להיות אשה מצפונית.
במשך שנים ביקשתי ליישב בין החינוך שקיבלתי לבין יישומו
בשטח ,בין ההלכה לבין המעשה" .ואהבת לרעך כמוך" כלל
לטעמי את כולם  -יהודים ,דתיים ,חילוניים ,נוצרים ,מוסלמים
או הינדים .כל מי "שנברא בצלמו" ...דעותיו של כל אדם היו
חשובות לי לא פחות מדעותיהם של 'שומרי הגחלת' שדקדקו
בעיקר באורך החצאית והשרוול כסמן לחוזק האמונה .השאיפה
לחינוך ואפילו יהא זה חינוך אידיאולוגי אינה חטא בעיניי,
הורים רוצים שילדיהם ילכו בדרכם ,על אחת כמה וכמה אם
היא בעיניהם דרך הישר ...אלא שעם השנים ראיתי ,ובטח
גם אתם ,כיצד הסממנים החיצוניים גוברים על כל היתר ועם
היעדר הדיון נזלו החוצה גם הערכים ההומאניים המובהקים
שהונחלו :ערך חיי האדם ,החופש ,הסובלנות והכבוד שיש
לחלוק לאדם  -באשר הוא אדם.
צילום  -יהודה כהןFlickr ,

איני מתיימרת לדעת ולעסוק בעבר של התנועה ומקומה
בחברה הישראלית והאם קיימת בתנועה שותפות רעיונית כל
שהיא .אך כבר כנערה חרה לי על שהתנועה אליה השתייכתי
אינה מביעה – כגוף – עמדה בנושאים פוליטיים וחברתיים
שנויים במחלוקת ואינה מעודדת דיון ציבורי ,פנים וחוץ תנועתי
שעשוי להוביל לפעולה .אני זוכרת את עצמי משוחחת על
כך עם הוריי ועם מחנכיי .בדרך-כלל לא היה מענה לשאלתי:

מדוע קולו של הקיבוץ הדתי ,שנתפס בעיניי כגשר ,כמוביל
דרך שפויה לחיים של דת ומדע ,תורה ועבודה ,וסוג מסוים של
שוויון ,מדוע קולו של הקיבוץ הדתי אינו נשמע ברמה?

בימים קשים אלו שוב מתעוררת בי השאלה בחריפות :מדוע
כאשר פעולות "תג מחיר" משתוללות זה זמן רב – עקירת
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מטעים ,שריפת בתי-תפילה ,הכאה והשפלת אנשי פלחה
פשוטים ,אין לכך שום התייחסות .מדוע אין מתעורר דיון בתוך
הקיבוצים פנימה ועל דפי הידיעונים ומדוע הקיבוץ הדתי אינו
בראש המזדעקים כאשר פעולות אלה נעשות בשמם ,על ידי
אחיהם או בניהם.
עצימת העיניים ,אוזלת יד ,ההדחקה ,האמירה – "קומץ הם",
"עשבים שוטים" ,כל אלה תירוצים שאינם מתיישבים עם
החינוך שקיבלנו .גם כשהדרת הנשים משתוללת ברחובות בית
שמש ובצבא הקיבוץ הדתי כגוף ,כתנועה ,אינו נשמע ואינו קם
ועומד בראש המחנה המוביל את המאבק בהתחרדות על מנת
להגן על (שארית) ערכיו.
ועוד ,רבים ממייסדי הקיבוץ הדתי היו והינם ניצולי שואה,
פליטים ,עקורים ...מאלה ומבניהם מצופה היה שיתנגדו
נחרצות להצעות העוולה והאיוולת לכלוא את 'מסתנני

אז מה הייתי רוצה?
בדמיוני אני רואה את תנועת הקיבוץ הדתי וחבריו מארגנים
אוטובוסים ונוסעים בהמוניהם לבית שמש למחות על
ההתנכלות הנפשעת ,המשפילה ,לילדה בת שמונה ,מחזקים
את המתונים ,דתיים וחילונים ,ומכריזים שהתנהגות כזו אינה
תואמת את ערכי הדת היהודית.
בדמיוני אני רואה את נשות הקיבוץ הדתי המשכילות
והחופשיות בדעותיהן מארגנות ערבי שירת נשים ולימוד
ומוחות בכל תוקף על הדרת נשים.
בדמיוני הקיבוץ הדתי מתנער מהתנחלויות בלתי-חוקיות ,יוצא
בהמוניו לנטוע מטעים שנעקרו על ידי יהודים ,מוחק סיסמאות
גנאי ,מוקיע ומקיא את המקללים והיורקים ומחבק בעוז,
למשל ,את תנועת 'שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם'.

בדמיוני הקיבוץ הדתי מתנער מהתנחלויות בלתי-חוקיות ,יוצא בהמוניו לנטוע מטעים שנעקרו
על ידי יהודים ,מוחק סיסמאות גנאי ,מוקיע ומקיא את המקללים והיורקים ומחבק בעוז ,למשל,
את תנועת 'שומרי משפט  -רבנים למען זכויות אדם'
העבודה' ,פליטים אומללים ללא בית ,ושימחו בקול על
כליאתם של ילדים קטנים שכל פשעם שנולדו בארץ למטפלות
בזקנינו .דווקא מהם היה מצופה שיובילו את המאבק בשנאת
הזרים.
הקיבוץ הדתי כתנועה לא אומר ולא מדבר כבר שנים .ואין
לי אלא להסיק שהוא מפחד .חושש לאבד את הקיים ,חושש
להתמודד עם הדעות השונות ואולי גם הערכים השונים בו,
הקיבוץ הדתי חושש להביע עמדה ,חושש לחבור למחנה
אחר ולפעול .כי החשש הגדול ביותר שלו הוא" :לאבד" את
הילדים ,שאלה לא יהיו חילוניים חס וחלילה ,שיישארו חבושים
בכיפה ומה איכפת ולמי ,אם בחוץ שריפה? ההסתגרות פנימה
והחשש מההשפעה "השלילית" כביכול גורמים לאבדן הערכים
ההומאניים עליהם חונכנו .בכך ממשיכה תנועת הקיבוץ הדתי
דרך מסוכנת ולא אחראית של עמידה על הגדר ובימינו ,לדעתי,
אין לאף אחד מאיתנו את הפריווילגיה לכך ובוודאי שלא
לתנועת הקיבוץ הדתי .גם אם עד עכשיו היה אפשר לדבר
על הנעשה בענפי הרפת והגד"ש ובמצב הכלכלי ,היום אין
בעיניי ברירה אלא לדבר גם על הנעשה בשטחים ,בבית שמש
ובחברה הישראלית כי יש צורך במצב הקריטי הנוכחי לפרוץ
את ההסתגרות פנימה ,לשאול שאלות ,לחלוק דעות ולהביע
עמדה בקול גדול וברור .חשוב לי להדגיש כי אני בטוחה ויודעת
שישנם לא מעט אנשים בקיבוץ הדתי הפועלים ועושים עשייה
בתחומים אלו ,אך כוונתי כאן היא לקיבוץ הדתי כתנועה ,כגוף
שיש לו תפיסת חיים ייחודית ,ערכית ומוסרית.

בדמיוני אני רואה את צעירי הקיבוץ הדתי מאמצים את ילדי
הפליטים בפעולות ובהעשרה ואולי בקייטנות (כמו שנעשות
לילדים אקי"ם) ובכך הוא מחנך את ילדיו לאהבת זרים.
בדמיוני אני רואה מאמרים של דב הלברטל וחנה פנחסי*
ומאמרים נוספים העוסקים בבחינת הדרך מפורסמים בעלוני
וידיעוני הקיבוץ הדתי וגורמים לדיון ערכי בשולחן השבת ואחר
כך בתנועה.
בדמיוני אני רואה לפתע את תנועת הקיבוץ הדתי מתנערת
מהתרדמה ומהנוחות ותופסת את מקומה הטבעי והחשוב
ופועלת באופן נחרץ לחיזוק הערכים ההומאניים בחברה
הישראלית .כי זו שעה קריטית כמעט כמו הקמת המדינה ואם
לא נצא מהפנים החוצה בקול צלול וגורף ,נועדנו כולנו לחיות
תחת אימת החרדים ,הקיצוניים הימניים והגזענים.
תודה על הבמה .מקווה בכל לבי שכל אלו יעוררו דיון ,מחשבה
ואולי אף פעולה.

באהבה,
אורלי
מאמריהם של דוב הלברטל וחנה פנחסי בנושא מתפרסמים
באתר הקיבוץ הדתיwww.kdati.org.il :
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בני משק

בת משק  -קווים לדמותה
מיהו בן משק? מה מאפיין אותו משאר בני האדם? האם זהו שלב מתקדם באבולוציה
האנושית ,או נסיגה ,חלילה ,שאין חזרה ממנה? יתכן שלעולם לא נדע את כל התשובות
דליה ונורית יוחנן ,שתי בנות משק ,אם ובתה
מיטב הפילוסופים ,הסוציולוגים ,המטפלות בבתי הילדים,
המרצים בסמינר הקיבוצים והקוראות בקפה ניסו במשך
הדורות להגדיר :מיהו בן משק? מה מאפיין אותו משאר
בני האדם? האם זהו שלב מתקדם באבולוציה האנושית ,או
נסיגה ,חלילה ,שאין חזרה ממנה? יתכן שלעולם לא נדע את
כל התשובות .אבל מערכת עמודים גילתה אומץ לב ובצעד
מפתיע החליטה להניח את כל הקלפים על השולחן ולשאול את
השאלה קבל עם ועולם :מיהו בן משק?
ובכן ,מכיוון שאני שייכת לשבט המוזר הזה ,אנסה להעלות
מספר תובנות משלי בסוגיה נכבדה זו:
מאפיין ראשון הוא המצפון של בן המשק .בן משק תמיד יודע
שאחרים כבר עשו ואילו הוא  -עדיין לא עשה מספיק .אחרים
כבר עבדו ,תרמו ,עשו תורנות ,השתתפו בגיוס ,קמו לפני
הזריחה ,ומה הוא עשה בינתיים? לכן ,כל קריאה אל הדגל ,גם
אם היא מנוסחת בלשון רבים ומופנית אל הציבור הרחב ,לא
תבלבל אותו .בן המשק יודע ,שהקריאה מכוונת אליו באופן
ישיר .הוא גם בטוח מעל לכל ספק שכולם יודעים שהמודעה
מכוונת אליו ולכן הוא מתייצב ,נכון למשימה.

אחד המאפיינים הוא יחסים מורכבים עם
יצורים מכוכב אחר :העירוניים .כל מפגש
מתחיל בידיעה שהם יודעים שאנחנו סנובים
ואנחנו יודעים שהם יודעים שאנחנו כאלה
ולכן עלינו להתנהג בהתאם
אין ספק שבת המשק שמעליי פתחה בקלף חזק ,שנכון
ביסודו גם לעידן הפייסבוק והמגנום .למרות זאת ,היא
התעלמה מהסיבה הסוציולוגית שבגינה קלף זה הוא מרכזי
כל כך :החינוך .נדמה שכל מטרת אנשי החינוך הבלתי-
פורמאלי ,מהמטפלת עד מדריך התיכון ,היא לעורר בך
רגשות אשמה על כך שלא עשית .הדבר מוביל לעשייה
מבורכת ,אבל גם ללילות נטולי שינה שבהם אני תוהה:
למה?! למה לא הלכתי לשנת י”ג התנדבותי?!
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מאפיין שני ולא פחות חשוב ,הוא “ -מה יגידו?” .שאלה זו
נכנסת למערך השיקולים לפני ביצועה של כל פעולה .קשה
להעריך את עוצמתה של שאלה זו ,אבל אין ספק שמקורה
בחיים משותפים וצפופים ובשהות הממושכת בבתי הילדים,
כאשר כל פרט מודד את עצמו ונמדד על ידי האחרים .כל אלו
יוצרים ,מצד אחד ,מערכת של איזונים ובלמים חיוביים הגורמת
לאדם לא לעשות כל שטות העולה בדעתו אך מנגד היא חוסמת
ובולמת את הרצון הטבעי להיות יצירתי ,להיות מקורי ,או
פשוט להיות קצת אחר.
נדמה שזוהי נקודה השייכת לדור הבנים הראשון .תופעה
הפוכה הלכה ונוצרה בדור שלאחר מכן .החדרת השאלה לכל
פרט בחיים בראה דור של נון-קונפורמיסטים ששואפים
לצאת נגד ,בהכל .הם אמנם לא יעיזו לעשות שום דבר כרגע,
אבל כשיגדלו ...חכו חכו ...הם יקומו בשמונה!
מאפיין שלישי וחשוב ,לפחות בתקופת הילדות ,הוא יחסים
מורכבים עם יצורים מכוכב אחר :העירוניים .כל מפגש מתחיל
בידיעה שהם יודעים שאנחנו סנובים ואנחנו יודעים שהם
יודעים שאנחנו כאלה ולכן עלינו להתנהג בהתאם .כילדה,
תמיד אהבתי את המפגשים האלה (מחנה קיץ ,מסע חנוכה,
סמינר מדריכים של בני עקיבא) והייתי מלאת סקרנות לגלות
מיהם העירוניים ולספר להם מי אנחנו .בסתר לבי קיוויתי
להתיידד עם כמה בנות עירוניות (מדי פעם זה הצליח)
ולהתאהב באחד הבנים .מאפיין מספר חמש יוכיח אחרת (זה
לא הצליח).
ישנה שמועה ,שבמוסדות קיבוציים מסוימים שם העצם
“עירוני” נחשב לקללה שאליה משתווה רק התואר “ראש
קטן”.
מאפיין רביעי הוא השימוש המרובה בגוף ראשון רבים .בן משק
נוטה ,מבלי לשים לב כמעט ,לדבר בשם הקולקטיב .הדבר ניכר
במיוחד כשהוא מתאר את זכרונותיו .לא “אני” הייתי שם ,אלא
“אנחנו” .הדיבור גולש בקלות למשפטים שמתחילים במילים:
“כשהיינו בבית הילדים ...המטפלת אמרה לנו ש .”...ספרה של
יעל נאמן ‘היינו העתיד’ ,המתאר את חוויות ילדותה בקיבוץ
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בת משק  -קווים לדמותה

יחיעם ,עושה שימוש קיצוני במאפיין זה .הספר כולו נכתב
בגוף ראשון רבים .למי שעדיין לא קרא ,אנחנו ממליצים!

יותר פתיחות אל האחר ,מותר להיות שונה ושיקול הדעת יכול
להתבסס על פרמטרים מגוונים ולא רק על השאלות“ :מה
יחשבו הילדים?” ו”מה יגידו המבוגרים שמסביבי?”.

זה פשוט מוזר .אנחנו כבר לא משתמשים בזה היום.
הגענו למאפיין החמישי שחרץ את גורלם של ילדיי .עכשיו
תארו לעצמכם ,שבת משק כמוני ,מוצאת עצמה מאוהבת
בבן משק והם מחליטים להקים בית בישראל (בקיבוץ כמובן).
בן הזוג מביא עמו לחיי הנישואין מטען גנטי-קיבוצי משלו
וחיי הנישואין מתמלאים דילמות שאינן קיימות במקום אחר.
הדילמה הראשונה התעוררה לפני החתונה ,כאשר נאלצנו
להחליט  -מי מאיתנו יוותר על מספר הכביסה שלו לטובת תא
הבגדים המשותף במחסן הבגדים? אין ספק שמספר הכביסה
של בן משק הוא חלק מזהותו העצמאית .הוא זכה לקבל אותו
(בעבר) בגיל  ,18כשהפך מקטין לבוגר בעיני מוסדות הקיבוץ
ולא במהרה יוותר עליו .אני מכירה בני-משק שהכניסו את
מספר הכביסה לכתובת האי-מייל שלהם .האם יש זהות ברורה
מזו?
זהו המקום בו אני נאלצת להודות שאני לוקה בחסר .עוד
לא הגעתי לגיל הנישואין (לפחות לפי הקיבוץ) והדילמות
מעט מנותקות מחיי .בעניין הוויתור על המספר  -אני יכולה
להעיד שלסיפור יש סוף טוב.
והילדים ,מה יהיה עליהם? דור שני של בני-משק?! האם זה
טוב או רע? יתרון אחד ברור יש לילדים הגדלים בקיבוץ בו גדלו
הוריהם :הם מוקפים סבים וסבתות מכל צד .ילדינו זכו לגדול
לצד שני סבים ,שתי סבתות ועוד סבא וסבתא רבה ממייסדי
הקיבוץ .זוהי זכות גדולה לגדול בחמולה משפחתית ולפגוש
את סבא-סבתא לא רק מדי פעם ,אלא כמעט מדי יום בבית
הכנסת ,במרכול ,על המדרכה ובארוחת ארבע של יום חול.

כדי להמחיש את ההבדל ביני לבין הדור הקודם ,אני מכריזה
שהסיבה לכך שאני רק מגיבה נובעת מכך שהדור החדש
בקיבוץ הוא דור של פרזיטים שלא מסוגל ליצור ומעדיף
לשבת מול הטלוויזיה מאשר לעבוד בגד”ש .אם יש לכם
תלונות על רמות הציניות הגבוהות שברשימה הזו  -אתם
מוזמנים לשקול אותן שוב.
אחרי הכל ,עם כל החסרונות ,אני רואה זכות גדולה להיות בת
משק .להיוולד לתוך חברה ערכית ,זו מתנה גדולה .אמנם היא
יוצרת ציפיות שבני-המשק ימשיכו ויממשו את ערכיה ,אבל
רבים מבני-המשק שעזבו את קיבוציהם מעידים שהערכים
שזכו לגדול בתוכם ,המסירות ,החריצות והדחף הפנימי לתרום
ולעשות ,ממשיכים ללוות אותם גם בחייהם מחוץ לקיבוץ.
רוח הדברים האחרונים מחייבת אותי ולכן אסיים בכמה
מילים רציניות :עד הרגע בו יצאתי מגבולות עמק בית
שאן לתקופה ארוכה ,לא ייחסתי חשיבות לעובדה שאני
בת משק .היום ,אחרי שלושה חודשים מחוץ לבועה ,אני
יכולה לומר שזכיתי לגדול בקהילה שנושאת איתה מסרים
משמעותיים כל כך ,שרק מתחזקים בתקופה האחרונה.
תודה לכל האנשים שניסו להעיר אותי לגיוסים.
לסיום ראוי לציין (אם זה לא היה ברור עד כה) ,שנעניתי
לפנייתה של מערכת עמודים והחלטתי לכתוב את הדברים
הללו ,משום שהבנתי שהפנייה באי-מייל ששלחה העורכת
לרבים וטובים לכתוב על הנושא ,בוודאי מכוונת ישירות אליי
ולא נעים לי לסרב .אתם יודעים ,אני בת משק.

אין ספק שמספר הכביסה של בן-משק הוא
חלק מזהותו העצמאית .הוא זכה לקבל אותו
(בעבר) בגיל  ,18ולא במהרה יוותר עליו .אני
מכירה בני-משק שהכניסו את מספר הכביסה
לכתובת האי-מייל שלהם
אחרי שהתחמקתי באלגנטיות מהנושא במאפיין השלישי
והחמישי ,הכרחי לפצוח כאן במונולוג מרגש על דור שלישי
בקיבוץ .כדי לקצר ,נאמר שזה כמו להיות בן משק להורים
חלוצים ,רק עם יום קבוע לארוחה אצל סבא וסבתא.
אם חלילה נשמעת מתוך דבריי נימה שלילית ונדמה שרוב
המאפיינים שמניתי אינם חיוביים ,אני ממהרת להתנצל .זהו
מאפיין נוסף של בן משק :לא נעים לו ,הוא מתנצל ,הוא יודע
לבד שהוא לא בסדר ,אין צורך לומר לו .נדמה לי שהצדדים
הבעייתיים יותר במאפיינים שלעיל הולכים ומשתפרים ככל
שתהליכי השינוי וההפרטה בקיבוצים הולכים ומעמיקים .יש

מספר הכביסה הוא חלק מזהותו של בן המשק .צילום :מנחם לוטן ,ארכיון שלוחות
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כל אחד הוא אור קטן

לפעמים גם נורא כיף להיות ביחד .ארכיון הקיבוץ הדתי

להיות בן משק
אביטל עמית
להיות בן משק זה לגדול בחממה ,להיות תמיד אחד מהחבר'ה,
לרצות לא להתבלט" ,להיות כמו כולם" .לא להיות שונה .לא
להצטיין .בן משק הוא בן של כל ההורים המבוגרים ,כולם
מלווים אותו מהיותו תינוק ועד ...ומצפים ממנו...
בן משק גדל עם גאוות יחידה ,עם תחושה שהוא יותר טוב
מהעירוניים .עם ערכים לאהבת הארץ ,חיבור למדינה ולצה"ל.
מסוגל להוות גשר בין הדתיים לחילונים במפגשים בחוגים
במועצה האזורית ,בצבא ,בלימודים גבוהים ועוד...
בן משק לא מקבל כלים להיות עצמאי ולוקה ב"תסמונת
המטפלת".
מאוד שמרני ,מקובע ,כי כך גידלו אותו – אותו תפריט – ביום
רביעי קציצות דג מטוגנות פירה וצימס או ביום שישי בצהרים
אטריות בצורת ביסלי גריל ,פירה "אמיתי" וסינטטי ,רוטב
עגבניות ותוספות של בצל מטוגן ו"סוכר חום" (קקאו וסוכר).
לכולם אותן פיג'מות פלנל ,אותה חצאית פליסה כחולה
וחולצה לבנה לשבת .בגדי בוקר ובגדי ערב שעברו מהגדולים
לקטנים .כשאתה נועל נעלי בית סימן שאתה חולה ,כשאתה
מגיע לחד"א בלבוש ערב אתה ודאי נוסע .כולם חוגגים באותה
צורה בר  /בת מצווה ,ורק בשבת .עם שיר כיתה ,הצגה ,דרשה
ובוטנים מלוחים.
כשאתה בן משק יש לך יותר "הורים" מלאחרים ,מחליטים
עליך  /לך -המטפלת ,ועדת חינוך ,המדריך ,המורים.
לבן המשק כדאי להיות חברמן ולהסתדר עם כולם אחרת יהיו
לו חיים קשים:
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 4ילדים ישנים באותו חדר ,עם מיטה ,מדף אישי וארון בגדים
משותף.
כמובן שהמקלחת והשירותים הם של כולם.
את הכל עושים יחד עם חברת הילדים – ישנים ,קמים ,אוכלים,
משחקים וחוזר חלילה ,מלבד המפונקים שקשה להם בלילה,
ובורחים הביתה לאבא ולאמא...
לפעמים גם נורא כיף להיות יחד אבל אז לשומר/ת לילה
יש עבודה קשה .הילדים משתוללים" .עושים שמייח" .גם
בקייטנות בקיץ יש עשרה ימים של – ים ,חול ,שמש וקניות
ב –  10לירות בעיר הגדולה .כיף אמיתי!
בבית הילדים משחקים וגם ממציאים משחקים ייחודיים –
תחרויות שירים ,מחבואים ,תופסת ,סימני דרך ו"מבצעים".
כשאתה בן משק הבית בשבילך הוא בית הילדים .הבית של
ההורים הוא חדר עם פינה קטנה הקרויה מטבחון ובה מדף
לקומקום ,כיור וארון לצלחות ולכוסות ,סלון ופינת ישיבה
קטנה לארוחת ארבע שמשתמשים בה בדרך כלל רק בחורף כי
בקיץ יושבים במרפסת או בדשא ,וחדר שינה להורים .יש לזה
גם יתרונות  -מסיימים מהר לנקות את הבית לשבת.
בן משק הוא תערובת של הרבה חופש מצד אחד והרבה חוקים
וכללים שצריך לנהוג לפיהם מן הצד השני .הוא דוגרי ,מאוד
אחראי ,קצת חצוף אך מקבל את דין הקבוצה ודין התנועה.

שלוחות.
הסיפורים והחוויות נכתבו על יד בת משק שנולדה בשנות ה60-
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בן משק

בן משק
עופר שפיר
גם כיום ,בחלוף כ 20-שנים נוספות ,אני מזדהה עם מה שנכתב,
אך מנגד ,אני רחוק מלהצטרף לחגיגת ה"עליהום" כלפי חברת
הילדים והמסגרת הקיבוצית בכלל .אני חש שנטלתי חלק
בניסוי מרתק שהיה בו ,אחרי הכל ,קסם אמיתי ,למרות ואולי
בגלל טיבו ותוצאותיו האמביוולנטיים הנובעים מאופיה של
חברת ילדים (ומבוגרים) סגורה והרמטית כמעט לחלוטין.

אני ילד מוזר ומתוכנת לתפארת
כך היה ויהיה לעולם
שמצדיק ציפיות ,לא סוטה ממסגרת
ורוצה רק להיות "כמו כולם".
אסור לי לחרוג ,ואפילו כזרת,
מגבולות מוגדרים וברורים,
שקובעים איך לנהוג ,גם בבוקר ,בערב,
מבלי לשנות הסדרים.

גם כיום ,כ 30-שנה לאחר עזיבתי את הקיבוץ אני חש
סולידריות כמעט אוטומטית עם בני משק באשר הם ,בתוך
הקיבוץ או מחוצה לו ,ונדמה לי כי תחושה זו חולק אני עם בני
משק רבים ,אם לא עם רובם ,שהרי אחר הכל רובנו "שרוטים"
באופן דומה במידת חומרה כזו או אחרת.

פזמון:

תחושה זו נושאת בחובה גם צביטה בלב על כך שהקיבוץ
והעולם בו גדלתי אני ובני דורי ,אינם עוד .בביקוריי בקיבוץ
מתגלמים אמנם לעיניי מראות דומים לאלו של מחוזות נעוריי,
אך לגופו ולתוכנו ,אין בין הקיבוץ דהיום לקיבוץ אותו עזבתי
אלא שיתוף השם ומראית העין בלבד.

"בן משק" עושה בגדול
"בן משק" יודע הכל.
"בן משק זו פירמה ללא עוררין ,זה תואר לכל החיים.
"בן משק" עושה בגדול ,זה כבר מסביר את הכל.

זוהי דרך העולם ונראה שכל שארע ראוי וצפוי שיקרה ,אך קצת
סנטימנטיות במינון מבוקר ,עוד לא הרגה אף אחד!...

בתקופת בית הספר הבנתי נכון שחשוב להיות בינוני,
אחרת החבר'ה יקראו לי "סבון" ,אנה אבואה אני?
מאידך התחנכנו לעבוד בלי חשבון ,להיות ראש גדול בצבא,
זאת תכונה שרכשנו בבית הילדים ,ועל כן תזכר לטובה.

עו"ד עופר שפיר נולד בבארות יצחק למיכל ,בת משק ,ולאליעזר,
בן גרעין "מתנחלים" .למד בבית הספר המשותף בקיבוץ יבנה
ועזב את הקיבוץ בגיל  23לאחר שנת שירות בקיבוץ מגדל עוז .הוא
עורך דין במקצועו ומתגורר ביישוב שוהם ,נשוי ואב לארבעה.

פזמון" :בן משק" זו פירמה ללא עוררין...
ככל שזכור לי ,את השיר כתבתי בתחילת שנת  ,1993לקראתו
ועבורו של חג היובל לקיבוץ .באותה עת "מלא" כעשור
לעזיבתי את הקיבוץ וכבר הייתה לי פרספקטיבה מסוימת
כלפי תקופת הילדות וההתבגרות במסגרת הקיבוצית .לכן,
לצד המסר המתחייב לרגל האירוע מסר של גאווה וסולידריות
קיבוצית ,שולבה במילות השיר נימה של ביקורת עצמית ביחס
ל"כלוב הזהב" בו נולדנו ,גדלנו וחונכנו ,זה הכולל מסגרת
נוקשה של ערכים וקוד התנהגות שמי שאינו מתנהל לפיהם
מאונס או מרצון ,נתקל לא פעם בקשיים ואף נקלע למצוקות.
ברבות השנים הפכו דברי ביקורת מעין אלו ל"בון טון" של
הלקאה עצמית שלובה עם רחמים עצמיים מצידם של נציגי דור
ההורים ודור הבנים (בהתאמה) וקיבלו ביטוי בספרות ,באמצעי
התקשורת ובקולנוע.
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בני משק

הצעה לסדר
בני משק הלומדים בישיבת הקיבוץ הדתי
כשחשבנו על הקשר בין ישיבת הקיבוץ הדתי לתנועה הרגשנו
שהערכים שהישיבה מקדמת ומעריכה הם ברוח התנועה
 מודעות לאחריות חברתית ,ראש גדול ,פתיחות בלימוד,סולידאריות חברתית ועזרה לאחר .אלו ערכים שנמצאים
משותפים לשני המקומות .ועם זאת ,יש משהו באווירה בקיבוץ
שאנו מרגישים שחסר ,בעיקר ביחס ללימוד תורה וללימוד
בכלל .כמובן שהדברים שונים בין קיבוץ לקיבוץ ,לעיתים באופן
קיצוני.

אם מישהו יעבוד כל היום הוא יהיה מוערך
בחברה בקיבוץ ,אך אם ילמד כל היום  -הוא
יראה מוזר
בקיבוץ יש בדרך כלל תרבות רוחנית ענפה ,הכוללת שיעורים
רבים בנושאים מגוונים ,המועברים ברוב המקרים על ידי חברי
הקיבוץ שהם בוודאי אנשי רוח גדולים .עם זאת בהרבה מקרים,
הייתה לנו הרגשה שאותה אוירה תרבותית לא מחלחלת אל
הנוער .יתכן כי דבר זה גם מוביל לכך שמעט מאוד בוגרי תיכון
בוחרים ללכת לישיבות.
ישנם ערכים שנספגים אצל בני המשק באופן כמעט אוטומטי
כמו מוסר עבודה ,שירות צבאי משמעותי ואחריות חברתית
אך לעומתם התחושה היא שערך הלימוד הוא לא משמעותי.
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לדוגמא ,אם מישהו יעבוד כל היום הוא יהיה מוערך בחברה
בקיבוץ ,אך אם הוא ילמד כל היום – הוא יראה מוזר .אנחנו
כנוער לא הרגשנו שלימוד תורה הוא ערך חינוכי שהקיבוץ
מנסה להנחיל לנו ,וכתוצאה מכך התחושה בקרב הצעירים היא
שיש זלזול בחיי לימוד בכלל ובהשכלה תורנית בפרט.
אנו חושבים שמערכת החינוך בקיבוץ יכולה לחולל שינוי גדול
בתחום על ידי הכנסת ערך הלימוד לשיח וכן על ידי הבאת
מדריכים בעלי רקע כזה .אנו לא מתכוונים שערך זה יהיה הדבר
המרכזי ביותר בחינוך הקיבוצי ,אלא יותר נוכח במסר הבלתי-
מילולי המועבר לנוער ,כך שמי שירצה לבחור בדרך זו יוכל
לעשות זאת בקלות .דומה כי ישנה התחלה של תהליך (יש
לציין את העובדה שהתיכון ביבנה התחיל לשלוח את כיתת בית
המדרש לסמינרים בישיבה) ,כבני קיבוץ שמחנו לראות חבר'ה
רציניים בגילאי התיכון שחשוב להם ללמוד והם נהנים מזה.
אנו חושבים שלקיבוץ הדתי יש בשורה רוחנית חשובה לחברה
הישראלית .חשוב מאוד להעצים אותה!

כרם פרידמן ,טירת צבי ,למד בבית ספר שק"ד בשדה אליהו.
אור ליבר ,קבוצת יבנה ,למד בבית ספר ביבנה.
חי רוזנטל ,כפר עציון ,למד בנווה שמואל.
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דובקה טס לתיאלנד

דובק'ה טס לתאילנד
סיפור
אביעד גולדברג
בכל יום ראשון בבוקר היה דובק'ה בתורנות חליבה .שנים
ארוכות עבד במשרדי התנועה בתל אביב ,ולפני שהיה יוצא אל
העיר הרחוקה התעקש למלא את חובתו בתורנות .מאז הרבה
השתנה .דובק'ה כבר לא נוסע אל משרדי התנועה ,תורנות
החליבה בטלה ,אך דובק'ה המשיך בה כמי שדבק במנהג דתי.
יחד עמו היו בחליבת הבוקר עוד שלושה תאילנדים ובחור צעיר
שזה עתה השתחרר מן הצבא וחזר למשק על מנת לאסוף כסף
לטיול למזרח .באותו הבוקר ,בשעה שדובק'ה חזר מן החליבה,
ראה קבוצות מתגודדות לפני יציאתן אל עבודות החוץ .הוא
חש שמשהו קורה אך הלך לחדרו והמשיך בכתיבת מחקרו
הגדול על תולדות הקיבוץ .עתה היה עסוק בפרק על המקורות
הרוחניים של הקיבוץ .דובק'ה גילה שמקורה של המילה
'קיבוץ' בא מישיבות המוסר – שם היו 'קיבוצים' של אברכים,
ומחסידות ברסלב בה הכינוס הגדול בראש השנה באומן נקרא
'הקיבוץ'; שתי תנועות דתיות אלו היו מקורות היניקה לתנועה
החילונית .היו ימים בהם כאשר דובק'ה הלך בשבילים כולם
התעניינו במחקריו ,ובכל שבת אחר הצהרים היה מרצה על
מחקריו .עתה היה לבד בביתו .ילדיו כבר מזמן נפוצו לכל עבר,
ומאז שרבקהל'ה אשתו נפטרה לא היה לו עם מי לשוחח על
מחקריו .בעוד הוא עסוק במחשבותיו הבחין לפתע בהודעה
שהגיעה אליו למייל:
עקב המצב אספת חברים בשעה שמונה וחצי בחדר האוכל
באספה האחרונה לא היה אפילו מנין של חברים ,ומאז עברו
כמה שנים בהן האספה לא התכנסה כלל .דובק'ה לא ידע מהו
'המצב' אליו התייחסה ההודעה ,ולכן ,שלא כהרגלו פתח את
אתר החדשות .הידיעה הייתה כתובה באותיות ענק:
נשיא איראן הודיע שארצו הצליחה לייצר ראשי נפץ גרעיניים,
והציב אולטימאטום של חודשיים לממשלת ישראל לחזור
לגבולות החלוקה של האו"ם משנת  .1947נשיא איראן הזהיר
שאם החזרה לגבולות  '47לא תתבצע איראן תשלח טילים
גרעיניים על ישראל .נשיא ארצות הברית הודיע שארצו תמשיך
לעמוד לימין ישראל והבטיח באופן מיידי סיוע כספי .ראש
ממשלת ישראל עדיין לא הגיב למצב .במסיבת העיתונאים
שקיים שר הפנים לא ניתנה תשובה לשאלת כתב גלי צה"ל -
האם הסיוע הכספי של ממשלת ארצות הברית יכול לעצור את
הפצצה?

דובק'ה ניסה לחזור אל מחקרו אולם המחשבות לקחו אותו
לימים רחוקים .הוא היה בחור כבן שבע עשרה כשהגיע לקיבוץ,
בימים הקשים של תש"ח .דובק'ה ניסה לדמיין את אספת
החברים הצפויה הערב .הרהורים עלו בראשו ...הוא קיווה
שאולי המצוקה תחזיר את הקיבוץ לימיו הטובים והחל לדמיין
כיצד הקיבוץ חוזר לימי נעוריו.
בערב פתח את האספה מזכיר הקהילה בהודעה על המצב
והודיע שיש באפשרות הקיבוץ לקנות מסכות אב"כ טובות
יותר ממה שהמדינה עומדת לחלק לכל אזרחיה .אחד החברים
טען שגם המסכות הללו אינן מספקות וצריך מסכות יותר
טובות .המזכיר התעקש שאין תקציב .ואז לפתע ראה דובק'ה
את ציפי ,כלתו של ידידו אהרל'ה ע"ה ,האידיאולוג הגדול
של התנועה ,קמה ואומרת שיש לה ילדים וגם נכד והיא לא
מוכנה לסכן את חייהם במצב כל כך קשה ,והיא חושבת שזה

דובק'ה קם וביקש את רשות הדיבור .הוא
התחיל לספר על הימים הקשים של תש"ח
בהם איש לא חשב לברוח .הוא לא הספיק
לסיים משפט ומישהו צעק בבוז" :תישאר
עם התאילנדים ותחלוב ברפת!" .דובק'ה לא
הצליח להמשיך בדבריו...
הזמן להוציא את החסכונות ולצאת יחד לחופשה בחופי ספרד.
דובק'ה לא היה בטוח שהיא מדברת ברצינות ,אולם לפתע
קמה עוד חברה ואחריה עוד חבר ועוד חבר שטענו שההצעה
של ציפי היא הצעה הגיונית .המזכיר טען שאין תקציב ,אך
הגזבר טען שזה לא נכון ובהחלט יש רזרבות .דובק'ה קם
וביקש את רשות הדיבור .הוא התחיל לספר על הימים הקשים
של תש"ח בהם איש לא חשב לברוח .הוא לא הספיק לגמור
משפט ומישהו צעק בבוז" :תישאר עם התאילנדים ותחלוב
ברפת!" .דובק'ה לא הצליח להמשיך בדבריו .נערכה הצבעה
והוחלט שכל הקיבוץ טס לדרום ספרד .דובק'ה הודיע שהוא
נשאר .כשהעניינים המדיניים הסתבכו הוחלט שבתוך ארבעה
ימים יוצאים .כולם היו עסוקים בהכנות כשלפתע ,ממש ברגע
האחרון ,התברר שצריך להשאיר מורשה חתימה .המזכיר רץ
אל דובק'ה עם עורך דין ומינה את דובק'ה כמורשה חתימה יחיד
לכל ענייני הקיבוץ.
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בני משק

באותו שבוע ישב דובק'ה וחישב את הרווחים
של החודשיים האחרונים .הם היו גבוהים ,כפי
שלא היו כבר מספר עשורים .דובק'ה אסף את
התאילנדים לאספת חברים ובה שיבח את כל
החברים על עבודתם המאומצת בהחזקת המשק
המזכיר רתח והודיע שהוא מבטל את ייפוי הכוח שניתן
לדובק'ה .כשחיפש את עורך הדין ,גילה שהוא יצא לארצות
הברית ולכן לא נמצאה דרך לבטל את מינויו של דובק'ה
כמורשה החתימה היחיד.

דובק'ה נשאר עם עשרה תאילנדים והתחיל לנהל את העניינים.
התאילנדים היו אותם תאילנדים שמהם תמיד התעלם .עבורו,
סימלו התאילנדים את התדרדרות הקיבוץ והיו כמעין מזכרת
עוון ,על כן התרחק מהם .כשראה אותם ברפת נזכר באותם
ימים בהם הייתה גאווה ללכת אל חליבת הלילה ,ומי שלא
השתתף בתורנות חש שאין הוא ראוי לבוא בקהל .כעת נשאר
דובק'ה עם אותה חבורה ממנה התעלם שנים ארוכות.
ערב אחד חלה דובק'ה וחומו היה גבוה .התאילנדים באו מן
הקרוואן שליד הרפת וטיפלו בו כל הלילה .דובק'ה חש שיש
לו חברים .באותו שבוע ישב דובק'ה וחישב את הרווחים של
החודשיים האחרונים .הם היו גבוהים ,כפי שלא היו כבר מספר
עשורים .דובק'ה אסף את התאילנדים לאספת חברים ובה
שיבח את כל החברים על עבודתם המאומצת בהחזקת המשק.
אחר כך עבר לכמה עניינים שהיה צורך להחליט בהם וביקש
שהדברים יוכרעו ברוב קולות החברים .התאילנדים לא הבינו
מה קורה ומדוע הוא מבקש את הצבעתם ,אך הם הביטו בו
בעיניים טובות.
כעבור חודשיים תם האולטימטום של נשיא איראן ,ובנאום
ארוך בכיכר המרכזית של טהרן ,אל מול כמיליון איראנים
משולהבים ,הוא הודיע שאין הוא רוצה להגיע לעימות,
ושהוא נותן למדינת ישראל ארכה של חודשיים נוספים לפני
השמדתה .באותו היום הגיע פקס מדרום ספרד :נא לשחרר
כסף לעוד חודשיים ,בתודה ,מזכיר הקהילה .דובק'ה שלח פקס
בחזרה שרק לאחר אספת החברים הוא ייתן תשובה .טלפונים
בהולים הגיעו מדרום ספרד :מה זה אספת חברים ,ומה בדיוק
קורה? דובקה אמר שהתאילנדים עובדים קשה ושהוא יתחשב
בהחלטת הרוב .בדרום ספרד חשבו שדובק'ה השתגע .היו
צעקות בטלפון ,היו ניסיונות להתחנף ,אך לשווא ..דובק'ה
אסף את התאילנדים והסביר את המצב .הם אמרו פה אחד
שהוא מאוד טוב אליהם ומה שהוא יחליט זה טוב .דובק'ה
הודיע שהוא משחרר כסף לחודש ,ואם רוצים עוד כסף שישלחו
בקשה מסודרת.
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לאחר שלושה שבועות הגיע פקס מדובק'ה :אספת החברים
אינה מאשרת המשך השהות במלון יוקרה ועליהם למצוא
מקום בתקציב נמוך ,וגם זה לזמן קצוב בלבד .שוב הגיעו
טלפונים ,צעקות ואיומים ,אך דובק'ה נשאר איתן כסלע:
החלטת האספה היא החלטה ,וזו ההחלטה.
אחרי חצי שנה התקבל דו"ח הרווחים מאותה תקופה .איש לא
זכר מתי עבדו עם כח אדם קטן כל כך ועם רווחים מדהימים כל
כך .המזכיר התקשר וטען שאם יש כסף אין סיבה שלא לשחרר
אותו לדרום ספרד .דובק'ה אמר בטלפון מילים שהמזכיר לא
שמע כבר שנים ,על חזרה לערכי הקיבוץ ,אמונה בדרך ועוד
משפטים מוזרים.
העניינים המדיניים הסתבכו .במחווה של רצון טוב ,הפעילה
רוסיה לחץ על איראן לדחות בעוד חודש את האיום .ארצות
הברית המשיכה להצהיר שהיא ממשיכה במסורת המחויבות
למדינת ישראל ,אולם היא לא תסכן את חייליה ,ודובק'ה הודיע
שהוא אינו מוכן שהקיבוץ יממן את שהות החברים שעזבו את
הקיבוץ בבתי מלון בחו"ל.
החברים בדרום ספרד התחילו לעבוד על מנת לממן את שהותם
וכמה חברים עזבו את הקבוצה וניסו להסתדר בכוחות עצמם.
אחרי כשנה הופיע בפתח המשק החבר הראשון שחזר .דובק'ה
קיבל את פניו ושלח אותו לעבוד במטעים עד שיימצא לו ענף
קבוע .עוד חבר חזר ועוד חבר ,והקיבוץ החל לחזור לחיים.
התאילנדים פוטרו ועובדים מהודו הובאו תחתיהם .דובק'ה ישב
ימים בודד בחדרו ,וכשעבר בשבילים כולם הפנו את מבטם.
בכל שבוע בימי שישי לפני כניסת השבת היה אחד התאילנדים
מתקשר לדובק'ה להגיד שבת שלום .הגוף של דובק'ה החל
בוגד בו .דובק'ה לא ביקש עזרה מעולם ,אך באחד מימי
השישי ,כשהתאילנדי שאל בשיחת הטלפון אם הוא צריך עזרה,
דובק'ה פרץ בבכי וסגר את הטלפון .התאילנדים הבינו שמצבו
לא טוב .הם שלחו אחד מהם לארץ כדי לראות מה שלום ידידם.
הוא הציע לדובק'ה לבוא להיות עמם מעט בתאילנד .דובק'ה
טס לתאילנד.

*את הסיפור שלח למערכת אביעד גולדברג ,וכתב שהוא
סטודנט למשפטים המתגורר בירושלים .המחבר העיד על עצמו -
"יש לי חברים רבים בני קיבוצים".
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סיירת ש"ש

סיירת ש"ש
בני היג"ל למען הילדים
על חווית המפגש והעבודה עם בני המשק ועל העשייה בבית הילדים
יהודה כהן ,מנהל בית אלעזרקי ,ויפעת מילוא-ליכטנפלד ,סגניתו
דמיינו את עצמכם הורים לעשרה ילדים .חלקם מצוננים
וזקוקים לכוס תה ,אחרים רוצים לשתף אתכם בתחושותיהם
ובחוויותיהם מבית הספר ,הנמרצים שבהם רוצים לשחק ִאתכם
כדורגל  -ואילו הצעירים שבחבורה רוצים להתפנק בחברתכם
וליהנות מחיבוקים חמים ואוהבים.
נשמע כמו אתגר שרק הורים ותיקים ,בוגרים ובעלי ניסיון
יכולים לעמוד בו? עשרות בני  ,18יוצאי קיבוצים דתיים ברחבי
הארץ ,האליטה של בני השירות הלאומי ,עושים זאת כבר
שנים בהצלחה ,במסירות ובעיקר בהנאה מרובה .מה שהחל
כשנת התנדבות של שני צעירים בבית הילדים אמונה ע”ש
אלעזרקי הפך  -שמונה שנים לאחר מכן  -לקשר אמיץ בין
ילדי הבית לבין מיטב הבחורים והבחורות של הקיבוץ הדתי,
אשר מבקשים לעשות את שנת השירות שלהם דווקא בבית
אלעזרקי.

משנות השישים ועד שנות הש"ש  -איך
הכול התחיל?
בשנת  1969הוקם בנתניה בית ילדים ייחודי  -בית הילדים
אמונה ע”ש אלעזרקי  -במטרה להקים בית חם ואוהב לילדים
שמשפחותיהם אינן מסוגלות לספק את צרכיהם הבסיסיים .עם
השנים גדל בית הילדים והרחיב את שירותיו ואת פעילויותיו,
וכיום הוא מהווה בית חם ליותר מ 200-ילדים בסיכון,
מתינוקות בני יומם ועד לנערים בני .18

מה נחוץ לילדים למילוי צרכיהם ,הפיזיים והרגשיים  -ולפני
כשמונה שנים הוחלט כי הילדים זקוקים לנוכחותן של דמויות
גבריות בחיי היום-יום ,בעבודה החינוכית והטיפולית .אנשי
בית אלעזרקי פנו לנציגי הקיבוץ הדתי בבקשה להיעזר בבוגרי
תיכונים המתנדבים לשנת שירות ,ולשמחת כולם נענתה
בקשתם בחיוב.
כח החלוץ הגיע בדמותם של שני צעירים  -יובל רוטשילד
מקיבוץ עין צורים ואייל דרור משדה אליהו .הבחירה התגלתה
כמוצלחת ,והשינוי היה כמעט מיידי .השניים היו הדמויות
הגבריות העיקריות בצוות ההדרכה של קבוצות הבנים  -אך
הערך המוסף שלהם לא היה במגדר אלא דווקא בתחושת
השליחות שהביאו עמם .התפישה עמה הגיעו השניים " -אנחנו
כאן כדי לתת מעצמנו"  -הנחתה אותם מדי יום :הם הפגינו
נתינה ללא גבולות והיו מוכנים לעשות הכל למען הילדים,

לפני כשמונה שנים הוחלט כי הילדים זקוקים
לנוכחותן של דמויות גבריות .פנינו לנציגי
הקיבוץ הדתי ולשמחת כולם נענתה בקשתנו
בחיוב .כח החלוץ הגיע בדמותם של שני
צעירים והשינוי היה כמעט מיידי

בית אלעזרקי מספק לילדים את כל הצרכים הדרושים להם -
ממיטה חמה וארוחות מזינות ,דרך חוגי העשרה ,אירועי תרבות
ופעילויות חינוכיות ועד מתן כלים להתפתחות ולצמיחה
ופיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות .הבית הפך למשפחה
היחידה של הילדים ,והצוות המסור מתגאה בבוגרים הרבים
ששברו את מעגל המצוקה ,משתלבים בהצלחה בחברה
הישראלית ,משרתים שירות משמעותי בצה"ל (לרבות
ביחידות מובחרות) ,מבססים את מעמדם באקדמיה ובשוק
העבודה ומקמים משפחות חמות משלהם.
כמו בכל משפחה אוהבת ,גם צוות בית הילדים בוחן ללא הרף
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בני משק

שמיניסטים בני הקיבוץ הדתי נפוצה השמועה על מקום חדש
להתנדבות ,מקום שכולו נתינה הדורש רגישות רבה ,בגרות,
מסירות ובעיקר יכולות אנושיות מעולות .השירות בבית
אלעזרקי קיבל את הכינוי הלא-רשמי "הסיירת של הש"ש",
ובשנה שלאחר מכן החלו להגיע מועמדים נוספים .הודות
להצלחה המסחררת בשנה הראשונה קיבל בית אלעזרקי את
כל בני הקיבוצים שביקשו להצטרף לנבחרת ,ובמהלך השנה אף
הגיעו צעירים בעלי מוטיבציה שלא מצאו את מקומם בגופים
אחרים וביקשו להעביר את שנת השירות שלהם במקום שבו
יחושו כי עשייתם חשובה ומשמעותית.
לפני שלוש שנים החליטו קברניטי הקיבוץ הדתי על מיסודה
של שנת הי"ג והקימו את גרעין יג"ל (י"ג לקהילה) .הצעירים
שהתנדבו לגרעין יג"ל היו חבר'ה ערכיים ובעלי נכונות לתרום
לחברה הישראלית ,ובית אלעזרקי נהנה מעשייה מבורכת
של קבוצת צעירים בעלי יכולות רבות ומגוונות .הביקוש
הרב של הצעירים להגיע דווקא לבית הילדים אילץ את צוות
הבית לערוך מיונים כלליים למועמדים ולבחור מתוכם את
המתאימים ביותר  -וכתוצאה מכך הגיעו לבית לא רק בעלי
הרצון והמוטיבציה (שכן מטבע הדברים כל המועמדים היו
חדורי מוטיבציה) אלא בעיקר אותם בחורות ובחורים בעלי
התכונות הנדרשות לעבוד בתוך צוות הדרכה למען הילדים
ולספק להם מענה פיזי ורגשי וכן בעלי היכולת להיות חלק
מגרעין על כל המשתמע מכך.

בני ובנות השירות הופכים בן-רגע מתלמידי
תיכון לדמויות הבוגרות והאחראיות בחיי
הילדים .הם האבות והאמהות שלהם ,הם
האחים הגדולים שלהם  -ולפעמים הם גם
החברים הטובים שלהם ,שותפים ללבטיהם
ולחלומותיהם
באהבה ובמסירות יוצאת דופן.
יתרון נוסף שלהם היה הסתגלותם המהירה לחיים משותפים
 צורת חיים אשר הייתה מוכרת להם ,מן הסתם ,מילדותםבקיבוץ.
השנה חלפה במהירות ,והפיילוט הוכתר בהצלחה.

המיונים לסיירת הש"ש
ותיקי הקיבוץ הדתי יודעים כי בקיבוץ  -לטוב ולרע  -לא צריך
להתאמץ ו'להזיע הרבה' כדי להתפרסם או לפרסם דבר מה.
על אף ששיתוף הפעולה היה עדיין בחיתוליו ,עברו פרטים
אודותיו במהירות מפה לאוזן .יובל ואייל שיתפו את חבריהם
בחוויותיהם ,אלו הפיצו את הבשורה לכל עבר  -ובקרב
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עם הזמן הפך הקשר בין הקיבוץ הדתי לבית הילדים למקצועי,
כמעט ל'מדע מדויק' .חבלי הלידה הראשונים חלפו ,ה"טעויות
של טירונים" נבחנו והובילו להפקת לקחים ולשיפור ,ובית
אלעזרקי  -יחד עם נציגי הקיבוץ הדתי המלווים את הפרויקט,
עדי שגיא והרב דוד בן זזון  -הצליח לאפיין את ההרכב המנצח
הדרוש להובלה חינוכית וערכית של הגרעין בתוך צוות בית
הילדים  -בדומה לתהליך הנעשה ביחידות המובחרות ביותר
בצה"ל.

משפחה מכל הלב  -הצצה לחיי היום-יום
בבית אלעזרקי
בני ובנות השירות הם המשפחה של הילדים בבית אלעזרקי.
הם האבות והאמהות שלהם ,הם האחים הגדולים שלהם -
ולפעמים הם גם החברים הטובים שלהם ,שותפים ללבטיהם
ולחלומותיהם .עם חוסן נפשי רב ,הופכים בני הש"ש בן-רגע
מתלמידי תיכון לדמויות הבוגרות והאחראיות בחיי הילדים,
מלווים את צעדיהם ונמצאים לצדם מהרגע שבו הם פוקחים
את עיניהם בבוקר ועד לכתם לישון.
וללא ספק ,מדובר בעשייה יומיומית עמוסה ורגישה .לאחר
השכמת הילדים ,הדאגה ללבושם ושליחתם לגנים ולבתי
הספר ,משתתפים בני הש"ש בישיבות עם הצוות הטיפולי.
את יומם הם ממשיכים בביקורים בבתי הספר ובטיפול בילדים
החולים  -ובמשפחה של  200איש אין זה נדיר לראות  20ילדים
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סיירת ש"ש

חולים בו זמנית בשפעת...
בצהריים ,עם חזרת הילדים מבתי הספר ומהגנים ,מקבלים
אותם בני הש"ש בחום ,מסייעים להם בהכנת שיעורי הבית,
שולחים אותם לאחד מהחוגים הרבים ,משחקים בצוותא או
מקיימים עמם פעילויות שונות .עם רדת הערב דואגים בני
הש"ש לארוחת ערב ,מקלחות והתארגנות לשינה ,כשרגע לפני
השינה מקבל כל ילד זמן איכות עם המדריך שלו  -זמן לשיחה
וליחס אישי  -ויכול להירדם בשלווה ועם חיוך.
אבל לא רק שגרה :בני הש"ש מלווים את הילדים לרופאים
ולטיפולים בעת הצורך ואף משתתפים באספות הורים
ופעילויות בית ספריות  -הפעם בתפקיד ההורה.
ולנתינה ,מסתבר ,אין גבולות:
השנה החליטו חברי הגרעין  -למרות סדר יומם העמוס ולצד
העשייה החינוכית הרבה שהם ובנות השירות הלאומי נוטלים
בה חלק  -לקחת על עצמם משימה נוספת ,ללמד את ילדי בית
הילדים בכיתות י'-י"ב נתינה מהי  -ולשתף אותם בפרויקט
החסד של הכנת כריכים .חברי הגרעין ,יחד עם ילדי הבית,
מכינים מדי בוקר כריכים לילדים שיד הוריהם אינה משגת
להכין או לקנות להם אוכל ליום הלימודים .הפרויקט כולל
הכנת הכריכים ,אריזתם וחלוקתם בשעה מוקדמת מאוד בבוקר
(עוד לפני תחילת יום הלימודים ,כדי לשמור על דיסקרטיות
התלמידים הנזקקים ועל כבודם) בשישה מוסדות חינוך בנתניה
שנבחרו בקפידה ובשיתוף הנהלות בתי הספר.
עבור ילדי בית אלעזרקי ,הנהנים מארוחת בוקר מזינה מדי יום,
זו הזדמנות נפלאה לעשות מעשי חסד ולתת מעצמם למען
האחר.

מדורים
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מה קורה

30-47

אמנות

48-49

על המדף

50-52

נעים להכיר

דואר נכנס

53

54-56

בני השירות ותרומתם הגדולה לבית הילדים
ר' שלמה קרליבך אמר כי "כל מה שילד צריך הוא אדם אחד
שיאמין בו"  -ואמירה זו ,המלווה כל אחד ואחת מחברי הגרעין,
אכן באה לידי ביטוי בפועלם המסור ובהשפעתם על הילדים.
צריך לזכור :ההתנדבות לשנת שירות בבית הילדים אינה מובנת
מאליה .מדובר בעבודה יומיומית אינטנסיבית הדורשת  -לצד
היכולת לבצע מטלות רבות בו זמנית  -גם כישורים חברתיים,
רגשיים ובין-אישיים .הצורך להוות משענת איתנה לילדים
המגיעים מרקע כה קשה מציב את בני הגרעין מול אתגרים
שלא כל אחד ,ובעיקר בגיל צעיר ,מסוגל להתמודד עמם  -ועם
כל הליווי והתמיכה שצוות בית הילדים ונציגי הקיבוץ הדתי
מספקים לחברי הגרעין ,אין ספק שהיכולות האישיות והבסיס
הערכי שלהם מקנים להם את הכוחות לעשייה כה משמעותית
בבית הילדים.

קו המשווה

56-59

תנועה בתנועה

60-68

לזכרם

69-72

כיום  -ארבעה עשורים לאחר הקמת בית הילדים ,שמונה
שנים לאחר שילוב בני הקיבוץ הדתי ושלוש שנים לאחר מיסוד
הקשר לכדי יחידת עילית למתנדבים  -דבר אחד ברור :אנחנו
אף פעם לא יודעים בוודאות מה יכול לשנות את חייו של ילד -
אך בהחלט יכולים לדעת מי יכול לעשות זאת.
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"שפה אחת ודברים אחדים"
מתן ברזלי עם הרב עמית קולא

הקדמה:
בקיץ האחרון יצא ספרו של הרב עמית קולא ,רבה של עלומים,
בשם "הוויה  -או לא היה" .הספר עוסק בשאלות נוקבות
בעולמו של המאמין בן זמננו ,בוחן את האמונה ,את שפתה
ואת גבולותיה ,ומציע כיווני מחשבה מקוריים ורעננים בסוגיה
זו .מתן ברזלי ,מעורכי הספר ,פגש את הרב עמית לראיון קצר.

הרב עמית ,עושה רושם שלפעמים הספר פונה לבחורי ישיבה
ולפעמים לנטולי רקע ישיבתי ,לפעמים לאנשים דתיים ולפעמים
להפך ,דווקא לנעדרי דת .מיהו קהל היעד של הספר?
זו שאלה טובה .אמנם ,יצירה אמורה לבטא את היוצר ולא
את קהל היעד שלו ,אך הספר הזה נוצר בכור היתוך מיוחד –
באינטראקציה שבתוך חבורה לומדת שהייתה מעורבת ,אם לא
בהתוויית נתיבו ההגותי ,אז בוודאי בדופק החיים שלו ובגבולות
הגזרה .לכן אני יכול לומר שהספר מיועד לדעתי לכל מי
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שנמצא בין העולמות; מי שמצד אחד יש לו רצון להיות מחובר
למסורת היהודית על היבטיה המעשיים ,ויותר מזה  -על
היבטיה ההגותיים-אמוניים ,ומצד שני ,הוא בעולם העכשווי,
על תרבותו ,על ערכיו ועל אופק המבט וצורת החשיבה
הביקורתית שלו.
אנשים שזה ציר מרכזי בהוויית עולמם הם הקוראים
האולטימטיביים של הספר .יחד עם זאת יש עוד קהלים רחבים,
נקרא להם בלשון לא מדויקת "מסורתיים" ,שלא מוצאים דרך
לדבר בשפה דתית כיוון שהדתיים נטלו בעלות עליה .בספר

אני מציע להיות מאוזן ,קשוב .כשאדם חרדי
בא ואומר ,למשל" :אצלנו לא רגילים שאיש
יושב ליד אשה" ,אני יכול להבין את העמדה
הזאת .וכשבת התרבות העכשווית נעלבת
מ'קול באשה ערווה' אני באמת מבין זאת
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מה קורה?

נעשה ניסיון להגמיש את
המושגים ולתווך אותם
על ידי השפה ,גם עבור
מי שמושגיו היהודיים
אינם תואמים את הדתיות
המקובלת.
יחד עם זאת נדמה לי
שגם בת שירות לאומי,
המשתתפת בקורס ידיעת
הארץ ונתקלת לראשונה,
בחריפות שחודרת
לתודעתה בסתירה בין המדע למסורת – גם היא עשויה למצוא
עוגן ברעיונות שבספר.

האם אתה לא יורה כאן ליותר מדיי כיוונים? מצד אחד אתה
מעיד שהספר עשוי לעניין גם קוראים שאינם נטועים בין
העולמות ,ועבורם נשאלת השאלה האם זה לא מסוכן מדיי,
האם הספר לא יערער את אמונתם .מצד שני ,לפעמים אני
מרגיש שהרצון להישאר בתוך הקהילה ובעיקר בתוך השפה
האמונית ,שהיא נדבך מאוד מרכזי בספר ,עשוי למנוע מקוראים
מסוימים ,ואולי גם ממך ,ללכת עד הסוף ,ולומר במילים
מפורשות את אמונתם.
ראשית ,יכול להיות שזה מסוכן .צריך לא לפחד מסכנות .מי
שזה מסוכן לו שלא יקרא או שיחרים את הספר .גם הספר
'מורה נבוכים' נחשב זמן רב לספר מסוכן והחרימו אותו ,ויש
שמצאו בספר הזה את המזור לכל המצוקות שלהם :הוא הציל
את אמונתם ואת הכרתם .אני מודע לפער שבין 'מורה נבוכים'
לבין הספר הזה (ומדי פעם רוצה לומר את המילה "להבדיל"),
אבל מבחינה מתודית ,המגמה היא לבנות התמודדות דומה .לכן
אני לא חושש מנזק אצל אלה שאמונתם עלולה להתקלקל; אלו
ישמעו או יקראו בספר דף אחד או דפיים ויגידו" :לא ,זה לא
בשבילנו" .מצד שני ,להערכתי יש סיכוי ליצירת שפה משותפת
בין הקהלים השונים שהרעיון של הספר נוגע להם .מה פירוש
"ללכת עד הסוף"? זה נכון שלא פעם ,בשם הרצון ליצור
אחדות והרמוניה מיטשטשים הפערים ,נחלשות האנרגיות,
ומסתפקים באיזשהו מכנה משותף נמוך .אבל הספר הזה חותר
כנגד המגמה הזו .הוא מבקש למצוא שפה שתוכל למצות את
מלוא האנרגיות הרוחניות ,הדתיות והאמוניות של מי שמבקש
להשתמש בה.

אתן לך דוגמא למה אני מתכוון .אתה מדגיש מאוד בספר את
היתרונות ואת הרווח שיש בשימוש בשפה הדו-מסלולית ,כלומר
ביכולת לדבר ולחיות במקביל על פי החשיבה האמונית ועל פי
החשיבה המודרנית-מדעית .השאלה שלי היא האם אתה טוען
את זה בכל מחיר ,או שיש מקרים – למשל בסוגיית המעמדות
בכלל ומעמד האשה בפרט – שבהם אתה מאפשר לומר" :אני חי
היום בחברה ובמציאות שבה אני רוצה לדבר בשפה אחרת .אני
מודע לזה שהמסורת התנסחה והתעצבה מתוך עולם מסוים.

והיום אני בוחר בדרך אחת ,חד-ערכית ,ולא בשפה כפולה".
דרך שקלה היא לאחד ,קשה ובלתי אפשרית לאחר .אני מנסה
לאחות בין הקצוות .קוטב אחד טוען כדבריך :זה היה פעם ,ועל
כן המקורות המקודשים אינם רלוונטיים .הקוטב השני גורס כי
המקורות הקדושים  -בהם האמת האבסולוטית וכל מה שבחוץ
הוא יצר הרע .כל הכרעה לכיוון אחד קוטעת זרם של חיים.
ההליכה במסלול דו קוטבי מאפשרת דילוג בין שני הקצוות.
העובדה שיש לך את המסלול האלטרנטיבי מקלה עליך
לקבל כל אחד מהמסלולים .גם כשאתה קורא את המקורות
המסורתיים באהבה ובחיבה ובדבקות ,זה מחייב אותך  -אבל
לא משתלט עליך .המרווח הזה נותן לך ללמוד תורה שבכתב
ותורה שבעל פה ,להתבשם מהן ,להתחייב אליהן בעוצמה
רבה יותר מאשר אם הקוטב האחר לא היה קיים .מצד שני ,גם
הבחירה במסלול חיים מודרני-עכשווי ,אינה מחויבת לכלל
ערכיו .ההקשבה הכפולה יוצרת ריסון ומאפשרת בירור וסינון
של בר מתוך התבן .האם באמת כל כך מתחשק לחיות בעולם

אחת השאלות העולות בספר היא כשאדם
אומר 'אני מאמין' או 'אני לא מאמין'  -למה
הוא מתכוון? ישנן אמונות שגם אני מוכן
להצטרף לכופרים בהן
העכשווי על כל ערכיו? אני מציע להיות מאוזן ,קשוב ,וכשאדם
חרדי בא ואומר ,למשל" :אצלנו לא רגילים שאיש יושב ליד
אשה" ,אני יכול להבין את העמדה הזאת ואת הגישה הזאת.
מנגד ,כשבת התרבות העכשווית נעלבת מ'קול באשה ערווה'
אני באמת מבין זאת – למרות 'שזו רק הלכה פרטית ולא
גישת ההלכה לנשים' .לגישה הדו-מסלולית הזאת יש חשיבות
עצומה גם ביכולת ההקשבה ,ביכולת ההכלה ,ביכולת לקלוט
הדברים הטובים שיש אפילו בהקשרים הפוליטיים ,ממה שיש
למצע הציבורי שלנו להציע.

ומה יעשה מי שאינו נתון בין העולמות? מי שלא חי את
הקונפליקט הזה ,באופן קטגורי או ביחס לחלק מהשאלות?
האם תגיד למישהו כזה "אל תקרא את הספר ,הוא לא
בשבילך"?
מי שאינו נתון בין העולמות משמע שהוא שלם בעולמו שלו.
אני לא מטיף לאנשים ללכת בדרך מסוימת ,ואין לי ציפייה
שיחד עם החומש יקבלו את הספר שלי ...אבל אני מוכן להגיד
יותר מזה .אני משער שחלק נכבד מהציבור בחברה הישראלית
נטוע בין העולמות .אני גם משער שהסיכוי להצלחת החברה
הישראלית הוא בכך שתהיה נטועה בין העולמות .אני מציע
כיוון מחשבה שלהערכתי אמור לפנות לחוט השדרה של
החברה הישראלית ,אם זה לא מתאים להמונים מהצד הזה או
להמונים מהצד הזה – זה בסדר ,מי יכול לתת מענה לכולם?
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ומי שמצהיר שאין לו אמונה בכלל .האם הספר פונה גם אליו?
הספר מבקש לבחון את השאלה מה המשמעות של מאמין
ולא מאמין .אם אדם מנוכר לכל מה שמציעה מסורת ישראל
והוא קורא בתורה כאילו שהוא קורא באיזשהו ספר של תרבות
סינית עתיקה – יש לי מעט מאוד מה להגיד לו .מה שמטריד
אותי הוא השיח הפשטני על פיו מבחן האמונה הדתית או
הציונית הוא 'היה או לא היה' .אני רוצה לומר שיש אופציה
אחרת ,והיא לקבל את הסיפור בעומק .אז ,יש מה לומר גם
למאמינים וגם ללא מאמינים .אחת השאלות העולות בספר
היא כשאדם אומר 'אני מאמין' או 'אני לא מאמין'  -למה הוא
מתכוון? ישנן אמונות שגם אני מוכן להצטרף לכופרים בהן.

האם הנגיעה בשאלת ההיסטוריות של התורה ,שאלה נפיצה
ופורצת דרך שתופסת מקום מאוד מרכזי בספר ,נועדה רק
להדגים את השימוש בשפה ובחשיבה הדו-מסלולית ,שימוש
שכחו יפה גם לקונפליקטים אחרים כמו אמונה ומוסר ,דת
ומדינה וכדומה ,או שזו בסך הכל רק דוגמא בשביל התרגול?

נאמר ככה :הבחירה לדון בשאלת ההיסטוריות של התורה
נבעה משום היותה שאלה בוערת .שאלות של גיל העולם
והבריאה הן שאלות שהלהט בהן צונן .אני משתתף בפורום של
כמאתיים רבנים מהציונות הדתית ,ואחד הנושאים הראשונים
שעלו בפורום היה שאלת ההיסטוריות של התורה .זאת שאלה
קונקרטית שמעסיקה ,וברמה מסוימת מתחילה להטריד ,ועל
רקע זה יש לה ערך כשלעצמה .חשוב היה לי להראות שהמודל
המוצע עשוי להתמודד גם עם שאלות עכשוויות שהאבק שלהן
לא שקע לגמרי .אבל זה גם נכון ששאלת ההיסטוריות של
התורה היא רק אחת מהשאלות שאדם המצוי בין העולמות
עלול או עשוי להתחבט בהן .במובן הזה ,זו הצבת מודל .בחרתי
להציב את המודל מתוך הקשר קונקרטי ,ולא כשאלה מופשטת
ותיאורטית ,אני חושב שזה נותן יותר אחיזה ,יוצר יותר כלים
למי שמבקש להתמודד גם עם שאלות אחרות.

אך האם בהצבת המודל דרך הסוגיה הזאת אינך שופך את
התינוק עם המים? הרי יש אנשים שהם בין העולמות בתחומים

הטענה היסודית היא שהפגישה בגודל היא פגישת א-להים ,ואין זה משנה אם אתה פוגש את
הגודל בסברה של ר ֶב ּ חיים ,בציור של אמן צרפתי מהאסכולה האימפרסיוניסטית או בנוף
הנשקף ממרומי ההר
קלוד מונה" ,התרשמות ,זריחה" ()1873
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אחרים ,והשאלה ההיסטורית היא איזשהו קו אדום מבחינתם.
מי ששאלת ההיסטוריות היא קו אדום מבחינתו ,יתכן שאינו
באמת בין העולמות .לדעתי ,לגיטימי לומר כי אינך מוכן
לשקול או לדון בשאלת ההיסטוריות של התורה משום שזה
קו אדום מבחינתך .בכנות ,זה מכובד מאוד שיש לאדם אמונות
מסוימות שהוא לא מוכן להסתכל מעבר להן ימינה ושמאלה.
יחד עם זאת ,זה אומר שהוא נמצא רק בימין או רק בשמאל.

בחיים של האדם הרגיל  -אדם מכל רקע שהוא
 יש אפשרות של ממש לפגוש את א-להיםמי שנמצא בין העולמות ,בין אם הוא מקבל את הטיעונים
שנמצאים בספר ובין אם לא ,בין אם הוא מקבל אותם ביחס
למעמד הר סיני ובין אם רק ביחס לאברהם אבינו  -הבירור הזה
תקף לגביו .ההליכה לקראת המחשבה שאפשר להעמיד את
התורה על היסוד הלא היסטורי שלה ,ובכל זאת לשמור על
העוצמה והחיונית שלה  -היא דבר שניתן ,צריך וראוי להעתיק
אותו למקומות אחרים .אם לא הייתי ממצה את הבירור
מבחינתי  -אז לא היו ניתנים כלים אמיתיים להתמודדות עם
השאלה הזו ועם אחרות.

בסוף הספר אתה "עולה עוד קומה" ומדבר על מה שאתה
מכנה "דמות האל" .בפתח הדברים בחרת להביא את פירושו
הייחודי של הרב קוק לפסוק "בכל דרכיך דעהו" .הרב קוק
מסביר שהבי"ת של "בכל" היא במשמעות של "בתוך" ,כלומר,
בכל מעשה ובכל תחום שבו האדם עוסק – שם הוא ימצא
את א-להים .הרעיון הזה ממש קוסם ,אבל אני חש שיש בו
סכנה ,והסכנה היא שכל גחמה שולית של האדם תקבל כותרת
אוטומטית "לשם שמים" ,ותקבל צידוק לאחר מעשה .האם אין
גבולות לפירוש של הרב קוק?
נקודת החידוש בדברי הרב קוק ,בה ביקשתי להשתמש בספר,
היא שבכל דרך אפשר לפגוש את רבונו של עולם :כאשר אתה
ממקסם את הדרך ,כאשר אתה נוגע בנקודת הקצה ,כאשר
אתה במיצוי טוטאלי .זה ,לוקח את האדם אל המקסימום שלו
וכך יוצר את המגע אל מה שמעבר למקסימום ,ושם נמצא
א-להים .זה הדבר! במילים אחרות ,אין פה קריאה לבינוניות,
אין פה אמירה ברוח "לא משנה מה תעשה ,העיקר שבסופו
של דבר תיתן כותרת 'עשיתי את זה לשם שמים'" .הטענה
הפוכה! הדבר המופלא בהצעה הזו הוא שאדם פוגש את הקב"ה
גם אם הוא לא ממש התכוון ולא אמר "לשם ייחוד" לפני כן,
אדם פוגש את הקב"ה כשהוא עושה את המקסימום .הטענה
היסודית היא שהפגישה בגודל היא פגישת א-להים ,ואין זה
משנה אם אתה פוגש את הגודל בסברה של ֶר ּב חיים ,בציור
של אמן צרפתי מהאסכולה האימפרסיוניסטית או בנוף הנשקף
ממרומי ההר ,העיקר הוא שאדם נפגש עם הגודל .השאלה
מה יכול לשמש תשתית לחיים מוסריים ,לחיים דתיים – זו
שאלה שנייה ,וייתכן שיש עניין להמליץ על דרך כזו או אחרת,
אבל לפני כן יש לחדד את נקודת המוצא בשאלה האם א-להים

נמצא ,האם א-להים נוכח בחוויית החיים של האדם .במובן
הזה ,יכולים להיות אנשים ששומרים על אורח חיים דתי
ושמירת מצוות ועומדים בכל התנאים המוסדיים ,אבל אין להם
א-להים.
האמת היא ,אני מרגיש שהפרק הזה הוא פרק שלא רק מרחיב
את המצע ,אלא שהוא ממציא את המצע .משום ששאלת
חוויית הנוכחות של א-להים בתוך החיים של האדם אינה
עולה על הפרק ,לא לימדו אותנו בבית ספר איך פוגשים את
א-להים .בהחלט עשויות להיות דרכים אחרות ותשובות
נוספות לשאלה הזאת ,אבל מה שביקשתי למצות מתוך דבריו
של הרב קוק ומתוך מקורות נוספים ,זה את הרעיון שבחיים
של האדם הרגיל ,לא משנה מה הרקע שלו ,לא משנה מאיפה
הוא הגיע – יש אפשרות של ממש לפגוש את א-להים ,וזו לא
אפשרות זולה ולא אפשרות ש"מוכרת א-להים בגרוש" ,אלא
זאת אפשרות בעלת נגישות ,שמטילה לתוך חווית החיים של
האדם את א-להים במובן העילאי והמרומם שלו.

שאלה אחרונה ,אולי קצת אישית :איפה ומתי התגבשו אצלך
הרעיונות שבספר?
זה לא סוד  -זה הרי כתוב בספר  -שהבסיס שלו בסדרת
שיעורים שהתקיימה לפני כתשע שנים בישיבת עין צורים עם
קבוצת בוגרי הישיבה .הרעיונות בוודאי התרוצצו הרבה זמן
בראש והם קשורים לאיזושהי צורת עיכול שהתחדדה אצלי
בשנים שלפני כן ,של רעיונות רמב"מיים ,רעיונות של הרב
הקוק ,מתוך סוג של אינטראקציה עם חשיבה היסטורית .מאוד
התרשמתי – ואולי הדבר בא לידי ביטוי בתוך הספר  -מכמה
חיבורים פילוסופיים שעסקתי בהם בשנים הקודמות .יש ספר
מאוד חשוב בעיניי ,בשם 'חשיבה היסטורית' של פרופ' ויינריב,
המציע ניתוח של מדע ההיסטוריה באופן ביקורתי ומסודר,
ואת תבניות החשיבה שנמצאות שם אפשר לחקות גם בהיבטים
אחרים .מן הסתם יש עוד השפעות רבות.
אני מרגיש שאמנם הרמב"ם והרב קוק לא אמרו את מה שאני
אמרתי ,אבל אני לא אמרתי שום דבר שהם לא אמרו .הרב דוד
בן-זזון אמר לי לאחר שקרא את הספר שלא חידשתי כלום,
וכל הרעיונות בספר כבר דנו ונחלקו בהם פרשני הרמב"ם
ב'מורה נבוכים' .אני משער שבכל זאת יש בספר חידוש אחד
או שניים ביחס לפרשנויות האלה ,אבל אני חושב שינקתי את
השיטה המחשבתית ,את המתודה של ההתמודדות ,וגם את
הרוח והנכונות ללכת לקו החזית  -ממפעליהם ומכתביהם של
הרמב"ם ושל הרב קוק .וזה בלי ספק קשור גם למקום שבו
נאמרו הדברים לראשונה; הצורך לגבש תבנית חשיבה ,לתת
כיוון מחשבה לתלמידים של ישיבת עין צורים ,שחלקם הגדול
אכן היה מצוי בין העולמות .האתגר הזה והאינטראקציה של
אווירת בית המדרש התסיסו והולידו את הרעיונות שבספר.
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הקריאה הגדולה לתשובה
(תגובה למאמר בשם "אחי החרדים" ,שפורסם ב'עולם קטן' בשבת 'ויגש'
על ידי הרב יוני לביא)
צור לוי
תמונות קשות מעטרות לאחרונה את אתרי האינטרנט :ילד
קטן בבגד חרדי עם טלאי צהוב מרים ידיים .אף אחד מאיתנו
אינו יכול להישאר אדיש לנוכח תמונות אלו ,תמונות החקוקות
היטב בזכרוננו כעם .תמונות המחייבות את כולנו לחשבון נפש
עמוק מול עצמנו ,ובעיקר מול בורא עולם.
תמונות אלו אינן היחידות שצריכות להביא את כולנו לחשבון
נפש .תמונות אלו הן תוצאה של תפיסה ההולכת ומתחזקת
בכל פינה ,שאנו בעיצומה של מלחמה .מלחמה בין אחים,
שבה הורדו ,לצערי ,הכפפות .מלחמת קולמוסים הכתובה בכל
אתר ,עיתון או דף תקשורת ,ללא לקיחת אחריות ,ללא חשיבה
לעומק על השלכותיה.

לאחר תקופה ארוכה של הגברת הלהבות ,אנו
צריכים לקרוא לאנשי התקשורת בקול גדול -
החלו גם אתם לגלות אחריות .הפסיקו לדחוק
את אחיכם לפינה!
דברים אלו מכוונים בעיקר לכל העוסקים בתקשורת ,ובמיוחד
בתקשורת המונים ,שלצערי ,בתקופה האחרונה רק מעלה
את גובה הלהבות ויוצרת התפרצות רגשות .תפקידה של
התקשורת הוא לשמור על ערכי הדמוקרטיה ,אך עליה לוודא
כי היא לא פוגעת בחוסנה של החברה .אין אני חס וחלילה קורא
לה להפסיק לבצע את תפקידה .צריכים אנו לגנות כל תופעה
של אלימות ופגיעה בכבודו של הזולת ,אולם אני חש ,לאחר
תקופה ארוכה של הגברת הלהבות ,שאנו צריכים לקרוא לאנשי
התקשורת בקול גדול  -החלו גם אתם לגלות אחריות .הפסיקו
לדחוק את אחיכם לפינה.
תוך כדי הקריאה לאנשי התקשורת ,אני שואל את עצמי  -האם
רק התקשורת השמאלנית החילונית במדינת ישראל האשמה
במצב? האם דרכים אחרות של תקשורת המונים כגון כתבות
של רבנים ,דרשות שנאמרות בבתי כנסת ודברים הנאמרים
בפורומים שונים אינם פועלים בדרך זו של הגברת הלהבות
והוספת שמן למדורה?
בשבת האחרונה התפרסם בעמוד הראשי של עיתון הנוער
'עולם קטן' מאמר שכותרתו מבשרת הרבה אור וברכה " -אחיי

34

החרדים" ,אך תוכו מלא שנאה .במאמר ,כותב לנו המחבר
שהוא מבין ללבם של החרדים העומדים במתקפה מול העולם
החילוני ,בו יש תקשורת "אנטישמית" .לא מספיק שדבריו
החריפים נותנים לגיטימציה מלאה לאלימות ,הוא אף מאשים
את התקשורת שהיא זו שיוצרת את הבעיה ,היא זו שיוצרת
עלילות דם על החרדים והציבור הלאומי דתי:
"ואתה קולט שככה המערכת עובדת .האנטישמיות
ההיסטורית לא נעלמה .היא רק עשתה ריפרש .היעד
אינו עוד היהודון הגלותי המסכן ,אלא החרדי או
המתנחל" (מתוך המאמר).
מה תפקידה של האמירה הקשה  -את מי או מה היא באה
לשרת? מהו המסר החינוכי שבני הנוער הקוראים את
הכתבה מקבלים מהדברים הללו? כיצד עליהם לנהוג לאור
ה'אנטישמיות'? האם לא ברור מתוך הדברים הללו שברגע
שאנו עומדים מול אנטישמים ,יהיה נכון שנענוד גם טלאי
צהוב? האם לא ברור מתוך המאמר שברגע שעומדים מול
אנטישמים שכל מטרתם היא הכחדתנו ,משמעות הדבר
היא שכל צורת התנגדות היא לגיטימית? בעבר ראינו לאן
האנטישמיות הובילה .האם נעמוד מנגד ונשתוק?
קראתי את המאמר שוב ושוב ,ובדקתי  -האם ישנה הסתייגות?
האם יש קריאה ברורה שיוצאת נגד האלימות? מצאתי רק
הזדהות עם קובץ פורעי חוק "מסכנים" שהעולם מתנכל להם:
"הרי רק לפני שבוע זה אנחנו שהיינו ה'כוכבים' של
הסרט הזה .כמה נערים פרועים ומבולבלים שהתנכלויות
שר הביטחון לחייהם העבירה אותם על דעתם חודרים
לחטמ"ר בנימין ועושים שטויות ,וצונאמי נוראי מאיים
להטביע את כולנו .פוליטיקאים מימין ומשמאל
מסתערים אחוזי אמוק לעבר כל מיקרופון פנוי ומתחרים
ביניהם בשליפת סופרלטיבים של גינוי" (מתוך המאמר).
הנערים מוצגים במאמר כפרועים ומבולבלים! פרט אחד כנראה
שכח הכותב לציין ,והוא שנערים אלו הגיעו בצורה מאורגנת.
באוטובוס .הם לא היו נוער גבעות פורק עול .נערים אלו הם
תלמידי ישיבה מאוד מפורסמת בציונות הדתית ,שמשום
כבודה וכבוד תלמידי החכמים הגדולים שיצאו ממנה ,אני נמנע
מלחזור על שמה בהקשר זה .אותם נערים מוצגים כתלמידים
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"שעשו שטויות" – ובעזרת אבן (פשוטה ומסכנה?) פגעו
במפקד בצה"ל.
במאמר מוזכרים דבריו של הרב זצ"ל .תוהה אני ,מה היה אומר
הרב קוק על תופעות האלימות וליבויי השנאה הנזכרים .אני
בספק רב אם הוא היה רואה אותם בעין יפה.
העמדה ,לפיה מהצד השני (הסטרא אחרא?) עומד עולם חסר
ערכים המונע רק משנאה כלפי החרדים והציבור הלאומי דתי,
היא לב לבה של הבעיה .חוסר היכולת (הרצון?) שלנו ללכת
בדרך הרב ולראות של'עולם מנגד' יש עולם ערכי ,מונע מאיתנו
את קיומו של החוט המקשר והמגשר ,המביא לידי הידברות בין
הקבוצות השונות בעם.

הנערים האלו הם תלמידי ישיבה מאוד
מפורסמת בציונות הדתית .אותם נערים
מוצגים כתלמידים "שעשו שטויות"  -ובעזרת
אבן (פשוטה ומסכנה?) פגעו במפקד בצה"ל
המאמר אינו פונה באמת לעולם החרדי  -הרי 'עולם קטן'
אינו מופץ בין בתי הכנסת או הישיבות שלהם .המאמר קורא
לנוער הנפלא של הציונות הדתית לפעול כנגד אותה תקשורת
אנטישמית ומסוכנת .מה הציפייה מהנוער שיעשה לאחר
קריאת הדברים? האם הכוונה היא להוציאם לחלוקת פרחים
לכתבים ולצלמים ,או שבעצם הרסן הותר והכל מותר?
חש אני היטב את כאב הכותב והחברה החרדית והדתית בכלל.
אני חושב שבתקופה של סערת הרוחות העוברת בתוכנו צריכים
אנו ,החפצים בתורת ה' ,לצלם לעצמנו את 'מסע המחנות' של
הרב זצ"ל ,להכניס לכיס ,ולהזכיר לעצמנו מפעם לפעם את
קריאת הרב בדבריו:
ואנו נזקקים לפשפוש המעשים ולהתקרבות לאורח
התשובה המביאה גאולה ורפואה לעולם ,לפי מצבנו
בעולם בכלל ובארץ ישראל שלנו בפרט ,הננו צריכים
לציין את הגוון המיוחד הדרוש להיות מובלט אצלנו
בכיוון היסודי הזה.
דומה לנו שהננו מחולקים לשני מחנות .תמיד רגילים
לצלצל אצלנו בשני השמות המהווים את הקהל שלנו
בכללו ,והם "חרדים" ו"חופשים" .שמות חדשים אשר
מאז לא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל .ידענו

שאין בני האדם שווים במדרגותיהם ,בייחוד במה
שנוגע לתוכנם הרוחני ,שהוא יסוד החיים ,אבל שיהיה
שם מוגבל ומיוחד לכך המתאר סיעות ומפלגות ,מזה
לא ידענו .וכדומה שבזה ודאי יש לנו לומר שהימים
הראשונים היו טובים מאלה ,והלוואי שנוכל להשכיח
מאתנו ,בכלל ,את אלה שני השמות העומדים לנו לשטן
על דרך החיים האיתנים והטהורים הראויים להיות שבים
אלינו באור ד' אשר יאיר לנו.
(הרב קוק זצ"ל' ,מסע המחנות' ,מתוך 'היסוד' גיליון ס',
כ"ו אלול תרצ"ג)
בתקופתנו ישנם מחנות נוספים – 'לאומי דתי'' ,ציוני דתי',
'חרדי לאומי' ועוד .רבים ראו בדרכו זו של הרב כדרך חיים,
וחינכו את תלמידיהם וילדיהם לפעול בדרך של איחוד בין
חלקי העם .לצערי ,בתקופה האחרונה קולם של אלו קצת נדם.
פונה אני לכל אלו המשפיעים על בני הנוער  -רבנים ,אנשי
חינוך ,אנשי תקשורת ומעצבי דעת קהל ,ומבקש מהם לערוך
חשבון נפש .לזכור את הגדולה שבשמירה על הערך של אחדות
האומה .לחזור ולקרוא לנוער שאליו פונה העלון 'עולם קטן'
כדי לחזק את ייחודו .ייחוד של נוער החי ויונק מעולמה של
תורה מחד ,ומאידך שותף לעשייה בחברה הישראלית על כל
מרכיביה .רק נוער כזה ,בעל היכולת לחיות במורכבות ,יכול
להוביל ולהיות הגשר המאחד בין כל חלקי העם.
אינני מסכים עם כל הנאמר והנכתב בתקשורת ,ובטח לא עם
דרכה המתלהמת ומחרחרת המלחמה ,אך עם זאת אני סבור כי
אסור לנו לראות באנשים בעלי עמדות אחרות ,אנשי תקשורת
או כל אחד מעם ישראל כאויב ,אלא להשתדל למצוא בו אח.
יתרה מכך  -צריכים אנו מעל דפי העיתון לקרוא שוב את דברי
הרב:
וטוב מאוד לאדם שיהיה שקוע לחשב חשבון עצמו,
ולחטט במומיו הנפשיים ולהביט בעין יפה על אחרים
שיוכל באמת להיות שיש במצפונם גם אוצר טוב הסמוי
מן העין.
מקווה שכל אחד מאיתנו ,הן כפרט והן
כקבוצה ,יחשב לעצמו את חשבון הנפש
אליו קורא הרב קוק להצליח לפשפש
במעשים ולהביט בעין יפה אל אחיו.

צור לוי הוא מחנך בבית הספר התיכון
שבקבוצת יבנה.
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הקצנה דתית בהתבוננות תורנית
יואב איתן
הקדמה
באחרונה רבו התלונות על הקצנה דתית במדינת ישראל .ננסה
לברר את התייחסות התורה אל ההקצנה הדתית.
הרמב"ם מגדיר את דרך התורה כהליכה ב"שביל הזהב",
כבחירה בדרך המאזנת בשילוב מתאים את מידות האדם כדרכו
של אברהם אבינו:
לפיכך צוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותיו
תמיד ומשער אותם ומכוון אותם בדרך האמצעית כדי
שיהא שלם ...הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה,
נקראת דרך ה' ,והיא שלימדה אברהם אבינו לבניו,
שנאמר "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו
אחריו ושמרו דרך ה'" (רמב"ם הלכות דעות א' ,ד'-ז').

המנגנון המוביל להקצנה של תוספת חומרות
כדי לצאת ידי כל פוסקי ההלכה ,מובנה בנפש
האדם ומואץ בגלל התנהלות חברתית .בגלל
תהליך זה קשה דרכו של פוסק ההלכה אשר
יעז לדבוק בדרך הפחות מחמירה
על פי הבנה זו ,לאדם המאמין בבורא העולם יש שתי
אפשרויות עיקריות של הקצנה ועזיבת הדרך הבינונית
(הביניים) לטובת אחד הקצוות מבחינת קיום מצוות .האפשרות
האחת היא נטייה להחמרה במחויבויות האישיות תוך הוספת
סייגים למצוות התורה ,והשנייה  -נטייה הפוכה והתפרקות
מכל מחויבות "דתית" מעשית והסתפקות באמונה שבלב
לבדה .רבותינו מצאו בתורה התייחסות לשתי ההקצנות.

הנטייה לביטול מחויבויות מעשיות
המנגנון הרגשי המוביל לחוסר מחויבות דתית מעשית
פורט כבר על ידי משה רבנו בדבריו לעם ישראל .התהליך
יתחיל בכניסה לארץ ישראל והמשכו בהצלחה כלכלית אשר
בעקבותיה תבוא נטישת סולם הערכים התורני" :פן תאכל
ושבעת ובתים טֹבים תבנה וישבת ...וכסף וזהב ירבה לך...
ורם לבבך ושכחת את ה' א-להיך ..ואמרת בלבבך כחי ועצם
ידי עשה לי את החיל הזה" (דברים ח' .)13-17 ,ניתן להבין כי
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ההצלחה הכלכלית נובעת מאימוץ סולם הערכים התורני אך
עלולה להוביל לביטחון עצמי מופרז ,ממנו קצרה הדרך לזלזול
במצוות התורה ולנטישת המחויבות המעשית .תהליך אנושי
וטבעי זה נרמז למשה מפי הקב"ה" :הנך שכב עם אבתיך וקם
העם הזה וזנה אחרי א-להי נכר הארץ ..ועזבני והפר את בריתי
אשר כרתי אתו" (דברים ל"א .)16-17 ,נטישת דרך התורה
במצב של הצלחה כלכלית סופה אובדן ההכרה בקב"ה ואיבוד
סולם הערכים התורני.
פתרון התורה לקיצוניות זו נראה כענישה אך ניתן לראותו
כתוצאה .כאשר רוב עם ישראל לא ידבק בסולם הערכים
התורני ,יצא העם לגלות" :ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה
אשר ה' נתן לכם" (דברים י"א .)17 ,בגולה ,תרבה ההתבוללות
ורק המתעקשים על שמירת קשר עם יהדותם יישארו בעם,
"והיה אם שכח תשכח את ה' א-להיך והלכת אחרי אלהים
אחרים ועבדתם ...העדתי בכם היום כי אבד תאבדון" (דברים
ח' .)19-20 ,אך בעקבות הקשיים והצרות ודווקא בגלות תצמח
מחדש ההבנה על מעורבותו של הקב"ה בקורות עם ישראל:
"וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם...
ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין
א-להי בקרבי מצאוני הצרות האלה" (דברים ל"א .)17 ,בשלב
זה תחודש מחויבות העם לסולם הערכים התורני והוא יוכל
לשוב לארצו.

הנטייה להחמרה ולתוספת סייגים
גם המנגנון המוביל להקצנה של תוספת חומרות כדי לצאת ידי
כל פוסקי ההלכה ,מובנה בנפש האדם ומואץ בגלל התנהלות
חברתית .בגלל תהליך זה קשה דרכו של פוסק ההלכה אשר יעז
לדבוק בדרך הפחות מחמירה מבלי שייחשב כבוחר בדרך היותר
"קלה" ,מבלי שיושמץ כ"מקל בהלכה" ומבלי שיבוזה ולעיתים
אף ינודה .מנגנון ההחמרה ההלכתי ,כשהוא מגובה בתהליכים
חברתיים ,הינו קשה לעצירה מכיוון שהמחמיר נחשב ל"יותר
דתי" ,ולהיפך.
להחמרה בהלכה מספר סיבות אפשריות :
א .החמרה בגלל חוסר ידע הלכתי – הצורה הפשוטה של
החמרה הלכתית ,מקורה לעיתים בחוסר ידע בפרטי
ההלכה .בימינו ,מקרים אלו נדירים.
ב .החמרה בגלל הבנה לא נכונה של מנגנון הפסיקה
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ההלכתית .דוגמא ידועה מסוף ימי בית המקדש השני היא
מחלוקת חריפה שחצתה את עולם ההלכה כאשר העילית
החברתית דבקה בקביעת ההלכה על פי פשט דברי התורה,
בציות למילים הכתובות תוך עקיפת הסנהדרין .ההולכים
בדרך זו נקראו "צדוקים" ופסיקתם הביאה לבעיות
הלכתיות קשות ולפילוג בעם .ההלכה השתנתה רק לאחר
מינוי הלל הזקן לנשיא הסנהדרין במקום בני בתירא .הלל
ואיתו רוב העם ה"פרושי" סמכו על הבנת התורה על פי
מסורת התורה שבעל פה ,בגישה המעניקה למנהיגות
ההלכתית שבכל דור את יכולת פירוש פשט הכתובים.
דוגמא מפורסמת היא תקנתו של הלל את ה"פרוזבול"
אשר נועדה לשפר את מצבם הכלכלי של עניי ישראל תוך
ביטול למעשה של "שמיטת הכספים" בשנת השמיטה.
ג.

לעיתים החמרה ותוספת סייגים נובעים מהצורך להתמודד
עם ריבוי עבירות בעם .החמרה זו היא לעיתים תגובה
להקצנה ההפוכה וזלזול במחויבויות המעשיות .לדוגמא,
במציאות של ריבוי עבירות באיסורי עריות על המנהיגות

פוסקי ההלכה לדורותיהם פסלו החמרות
הלכתיות הגורמת לאדם להסתמך על עזרה
כספית של הצבור .הרמב"ם והשולחן ערוך
נוקטים במילים חריפות מאוד כנגד השיטה
של לקיחת כספי הציבור בנימוק תורני
ההלכתית בעם לתקן תקנות ולהעמיד סייגים למניעת
פריצות .החמרה בצניעות היא אחת מהדרכים ההלכתיות
להתמודדות עם שינוי לרעה במוסר הציבורי הנובע
משינויים חברתיים או כלכליים.
ד .סיבה נוספת לאימוץ חומרות הלכתיות מקורה בדאגה
להמשכיות דבקות הדורות בדרך התורה ,ומקורה בהרגשת
אחריות ומחויבות עמוקה להמשך קיומו של עם ישראל.
כאשר דור ההמשך נוטה מדרך הוריו בגלל פיתויים במרחב
הציבורי ,הנטייה הטבעית היא להימנע מחשיפת הנוער
לגורמים הפוגעים בסולם הערכים התורני .החמרה כזו
מטרתה בניית חיץ בפני השפעה מזיקה.

הפתרונות התורניים להחמרה דתית
בתורה מספר דרכים להתמודדות עם החמרות הלכתיות ,מכיוון
שהחמרות תחילתן בדאגה אמיתית לשמירת דרך התורה
וערכיה ,אך סופן באיבוד הדרך הנכונה .נזכיר בקצרה חלק
מהאמצעים שנועדו לשמור על הליכה בדרך הבינונית:
א .חיוב העצמאות הכלכלית – התורה מחייבת את האדם
בישראל לעבוד ולדאוג לפרנסתו ולפרנסת בני ביתו:
"ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך" (שמות כ'.)9 ,

הדרישה לעבוד ולהתפרנס נמצאת כבר בתיאור בריאת
האדם" :ויקח ה' א-להים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה
ולשמרה" (בראשית ב' .)15 ,רבותינו מדגישים כי במקביל
לציפיית האדם לעזרת הקב"ה בפרנסתו ,עליו לפעול
בעצמו לפרנסת משפחתו ומזהירים מהסתמכות על נס או
על הקופה הציבורית כדרך "לכתחילה".
לתוספת החמרות הלכתיות במצוות רבות יש בדרך כלל
השלכה על עלייה בהוצאות הכספיות וירידה ברמת החיים
של הפרט ומשפחתו ואחריהם של הקהילה .לדוגמא,
ההחמרה שלא ללמד אומנות את הבנים פוגעת ביכולת
פרנסתם בעתיד ,וחומרות בכשרות המזון מביאה לעליה
ניכרת בהוצאות לכלכלת המשפחה .ואכן ,פוסקי ההלכה
לדורותיהם פסלו החמרות הלכתיות הגורמת לאדם
להסתמך על עזרה כספית של הצבור .הרמב"ם והשולחן
ערוך נוקטים במילים חריפות מאוד כנגד השיטה של
לקיחת כספי הציבור תוך בריחה מהתמודדות כלכלית
בנימוק תורני:
כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה
ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם ובזה את
התורה וכבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן
העולם הבא ,לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם
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הזה .אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן
העולם ..ועוד צוו ואמרו "אהוב את המלאכה ושנא את
הרבנות" ו"כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה
וגוררת עוון" ,וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות
(רמב"ם תלמוד תורה ,ג' ,י').

חובה להתחשב ביכולת הציבור לעמוד בה:
שמן לא פשט איסורו ברוב ישראל ...וסמכו רבותינו
על דברי רשב"ג ועל דברי רבי אלעזר בר צדוק שהיו
אומרים "אין גוזרין גזירה על הצבור אלא א"כ רוב
צבור יכולין לעמוד בה" דאמר רב אדא בר אהבה מאי
קרא (מלאכי ג'" )9 ,במארה אתם נארים ואתי אתם
קבעים הגוי כלו" אי איכא גוי כולו אין ,אי לא לא (אם
הגזירה מתקבלת על ידי הציבור כולו ,כן ואם לא ,לא
– י.א)( ,עבודה זרה לו ע"א).

מעלה גדולה למי שמתפרנס ממעשה ידיו ,שנאמר
"יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" (תהילים קכ"ח,
 .)2וכל המשים על לבו לעסוק בתורה ולא לעשות
מלאכה להתפרנס מן הצדקה ,הרי זה מחלל השם
ומבזה התורה ,שאסור ליהנות מדברי תורה .וכל תורה
שאין עמה מלאכה ,גוררת עוון וסופו ללסטם הבריות
(שולחן ערוך יורה דעה רמו ,כ"א).

הרמב"ם מדגיש כי הנחייה זו קיימת גם לכתחילה:
בית דין שנראה להן לגזור גזירה או לתקן תקנה או
להנהיג מנהג צריכין להתיישב בדבר ולידע תחלה אם
רוב הצבור יכולין לעמוד בהן או אם אין יכולין לעמוד
ולעולם אין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב
הצבור יכולין לעמוד בה (הלכות ממרים ב ,ה').

המציאות הכלכלית יחד עם המחויבות התורנית להקמת
משפחה ,לפרנסת הילדים ולחיתונם ,פועלות למיתון
ההקצנה הדתית של הפרט בישראל.
ב .איסור סיכון מיותר של חיי אדם – לעיתים ,החמרה
הלכתית תוך פירוש מוטעה של מצוות התורה ,עלולה
לסכן חיי אדם .לדוגמא ,בעת גזירות השמד של הרומאים
נמנעו היהודים מהתגוננות ביום השבת .לאחר שנספו
יהודים שומרי שבת מבלי לעמוד על נפשם קבעו התנאים
כי חובת פיקוח נפש דוחה שבת וזאת על פי פירוש דברי
התורה" :וחי בהם" ולא שימות בהם (יומא פה ע"ב).
ג.

ה .חיוב הישיבה בארץ ישראל

הימנעות מהטלת הוצאות כספיות מוגזמות – רבותינו
מלמדים במקומות רבים כי התורה "חסה על ממונן של
ישראל" (ראש השנה כז ע"א ,יומא לט ע"א ועוד) .להבנה
זו השלכות על פסקי ההלכה בתחומים רבים ,ופוסקי
ההלכה קבלוה כהנחיה מחייבת .הרמב"ם פוסק:
לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו ,והעושה
כן עובר על דעת הכתוב שהרי הוא אומר "מכל אשר
לו" ולא כל אשר לו כמו שבארו חכמים ..אלא כל
המפזר ממונו במצוות אל יפזר יותר מחומש ,ויהיה
כמו שצוו נביאים מכלכל דבריו במשפט בין בדברי

אחד האמצעים החשובים שבתורה למניעת הקצנה דתית
ציבורית ,הוא חיוב כניסת עם ישראל לארץ כנען .נטילת
האחריות הממלכתית וקבלת החובות הקשורים בישיבת
עם ישראל על אדמתו היא מהמרכזיות בתורה .רבותינו
דנו האם זו מצווה מדאורייתא ,האם זו הנחיית התורה כמו
בציווי הכללי "והלכת בדרכיו" ,או שהיא בגדר "מורשה"
כמו התורה עצמה.
בעצם החיוב התורני ליטול את האחריות לקיומו הכלכלי,
החברתי והמדיני של עם ישראל בארצו ,לצד נשיאה
בעול האחריות על המשך קיומו הרוחני ,אפשר לראות
כמהלך המכוון את הציבור אל דרך הביניים המרוחקת
משני הקצוות .האחריות המתלווה לבניית מערכת משפט
ומערכת אכיפה ציבורית ,להקמת מערכת הגנה צבאית,
לתחזוק מערכות חינוך ורפואה ממלכתיות יחד עם
בניית מערכת כלכלית הדואגת לכלל ולפרט ,הם גורמים

אחד האמצעים החשובים שבתורה למניעת הקצנה דתית ציבורית ,הוא חיוב כניסת עם ישראל
לארץ כנען .נטילת האחריות הממלכתית וקבלת החובות הקשורים בישיבת עם ישראל על אדמתו
היא מהמרכזיות בתורה
תורה בין בדברי עולם ,אפילו בקרבנות שאדם חייב
בהן הרי חסה תורה על הממון ואמרה שיביא "כפי
מסת ידו" (הלכות ערכין וחרמין ח' ,י"ג).
ד .התחשבות ביכולת יישום פסק ההלכה
בנושא תוספת חומרות הלכתיות על כלל הציבור ,קבעו
רבותינו כי יש להתחשב בקבלת הפסק על ידי הציבור .גם
אם מבחינה הלכתית נכון היה להחמיר ולגזור את הגזירה,
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חשובים מאוד במניעת קיצוניות של תוספת חומרות
הלכתיות על הציבור.
ויותר מכך .התורה מלמדת כי חיוב ישיבת ארץ ישראל
תקף אף על פי שבהכרח יביא לנטישת דרך התורה על ידי
חלק מהעם .הקב"ה מגלה תחזית קשה זו ליהושע בן נון
כבר בעת הסמכתו לקבלת ההנהגה על עם ישראל ,ובכך
מדגיש את חשיבות ישיבת ארץ ישראל למרות ה"נפילה"
שתבוא בעקבותיה .התורה מלמדת כי אין תחליף לישיבת

מה קורה?

ארץ ישראל למטרת קיום נכון של דרך התורה.
לצערנו ,אנו עדים לניסיונות התחמקות מאחריות
ממלכתית זו בחוגים מסוימים ,למרות שיבת עם ישראל
לארצו בניסים רבים .המתחמקים נמצאים בשני הקצוות.
בקצה האחד ניתן למצוא את המתחמקים מהאחריות
למדינה היהודית בין יהודים אשר הסירו מעליהם כל חובה
מעשית תורנית ,וטוענים לתמיכתם ביהדות אוניברסאלית
שאינה מחויבת לקשר עם חלקת אדמה מסוימת .בקצה
השני ניתן למצוא את מתנגדי המדינה היהודית מבין

חזרת עם ישראל לארצו בימינו ,כשהיא מלווה בניסים רבים,
מדגימה יפה כיצד ישיבת עם ישראל בארצו משפיעה לטובה
על התחדשות תורנית והלכתית עצומה ,על פריחה כלכלית
ועל השתאות כלל עולמית מכוחו ועוצמתו של סולם הערכים
התורני ,כפי שצפתה התורה.
מאידך אנו עדים לקיומם של תהליכי הקצנה ,משני הכיוונים,
גם עליהם מתריעה התורה .אל ההצלחה הכלכלית והפריחה
המדעית מתלווה תופעת הביטחון העצמי המופרז המוביל אל
קיצוניות של "כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה" (דברים
ח' .)17 ,ציבור יהודי הולך וגדל מתנתק מכל מחויבות לשימור

דרך תיאור הניסיונות בחיי אברהם העברי מכוונת התורה לשמירה על "דרך ה'" ,דרך הבינונית
על פי הרמב"ם .התורה מפרטת את הקשיים שבשמירת הדרך הנכונה ,ומזהירה מפני נטיית
האדם והציבור אל אחד מהקצוות
המחמירים בקיום מצוות ולטענתם בריחתם מאחריות
לגורל מדינת ישראל נתמכת בנימוק דתי.
כידוע ,עד לשואה הנוראה שפקדה את עמנו אסרו פוסקי
הלכה רבים באירופה את העלייה לארץ ישראל בטענה
שעלייה זו כמוה כ"עלייה בחומה" .טענתם התבססה על
פירוש למדרש לשיר השירים ,לפיו עלייה לארץ הקודש
שלא בכוחו של מלך המשיח כמוה כמרד בקב"ה:
"השבעתי אתכם בנות ירושלים" אמר רבי יוסי בר
חנינא שלש שבועות הללו למה ,אחת שהשביע הקב"ה
את ישראל שלא יעלו בחומה ,ואחת שהשביע את
ישראל שלא ימרדו באומות העולם ,ואחת שהשביע
הקב"ה את האומות שלא ישתעבדו בישראל יותר
מדאי (ילקוט שמעוני שיר השירים).
והנה ,למרות התקבצות רוב נדחי ישראל בארץ ישראל
בימינו נמשכת ההתחמקות מנשיאה בנטל האחריות
הממלכתית .תופעה חמורה זו כבר אינה נסמכת על
המדרש .יותר מכך ,אף את התפילה לשלומה של מלכות
אשר בגולה הם מקפידים עדיין להתפלל ,לא יתפללו
לכבודה של ממשלת ישראל.

הליכה בדרכו של אברהם אבינו
התורה מכוונת אל הדרך הנכונה והמאוזנת של היחיד ושל
העם .דרך תיאור הניסיונות בחיי אברהם העברי מכוונת התורה
לשמירה על "דרך ה'" ,דרך הבינונית על פי הרמב"ם .התורה
מפרטת את הקשיים שבשמירת הדרך הנכונה ,ומזהירה מפני
נטיית האדם והציבור אל אחד מהקצוות.
על הקשיים הרבים שבהליכה בדרך המלך ניתן ללמוד מתולדות
עם ישראל ,כאשר המצב האידיאלי של ישיבת עם ישראל
בארצו נקטע פעמיים ביציאה לשנים רבות של גלות בין אומות
העולם ,לתיקון החטאים שגרמו לגלות.

הקשר עם דרך התורה ,ממשיך ליהנות מהשתייכותו ליהדות
מבלי שירגיש כל מחויבות לתרומה מצדו להמשך דרך היהדות.
ציבור זה ברובו אינו מתכחש לאחריות לקיומה של מדינת
ישראל ,אך משיל מעליו אחריות להמשך קיומה של דרך
התורה.
להצלחה של מדינת היהודים מתלווה גם הקיצוניות ההפוכה.
ציבור גדול מפרש את נבואת ישעיהו הנביא על אחרית הימים
ועל אומות העולם כאילו הוא מדבר בעולם הזה ובאחינו בית
ישראל:
"וְ ָע ְמדוּ זָ ִרים וְ ָרעוּ צֹאנְ ֶכם וּ ְבנֵ י נֵ ָכר ִא ָּכ ֵר ֶיכם וְ כ ְֹר ֵמ ֶיכם:
וְ ַא ֶּתם ּכ ֲֹהנֵ י ה' ִּת ָּק ֵראוּ ְמׁ ָש ְר ֵתי ֱא-ל ֵֹהינוּ יֵ ָא ֵמר ָל ֶכם ֵחיל
ֹאכלוּ וּ ִב ְכבו ָֹדם ִּת ְתיַ ָּמרוּ "(ישעיהו ס"א.)5-6 ,
גּ וֹיִ ם ּת ֵ
ציבור זה דוגל בניצול הכוח הדמוקרטי לכפיית הזרמת כספי
המדינה למטרת "לימוד תורה"; דרך זו גורמת לחילול שם
שמים ולכן מנוגדת לדרכה של תורה .התנגדות רוב העם
ללקיחת כספי המדינה בדרך זו מקורה בעובדה שציבור זה
אינו מזדהה עם המדינה ואינו מוכן לשאת בנטל האחריות
הביטחונית והממלכתית לקיומה של מדינת ישראל ,נטל
המתלווה למימוש זכות ההצבעה בבחירות לכנסת .אי הסכמת
נציגיהם בכנסת לשבת ליד שולחן הממשלה ,רק ממחישה
עובדה זו.
לעומת שני מחנות קיצוניים אלו ,יש ציבור חשוב המנסה
ללכת בדרך הביניים הקשה ועמוסת הסיכונים החינוכיים,
תוך שילוב האחריות להמשך קיום שתי ה"מורשות" ,מורשת
התורה (דברים ל"ג )4 ,יחד עם מורשת ארץ ישראל (שמות ו',
 .)8לעיתים נראית מלאכת השילוב כחסרת
סיכוי ולא הגיונית ,אך מה נעשה והתורה
צוותה על שמירת שתי "מורשות" אלו שהם
בסיס קיומנו בארצנו .והלוואי ונזכה.

קבוצת יבנה
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המתודלקים באהבה
מהו החומר ממנו קורצו סבא אלי וסבתא פוריה שבוחרים 'לבלות' את שנות הפנסיה
הראשונות בעשייה לא פשוטה ומאתגרת? רשמים מביקור בכפר הנוער 'הודיות'
ראיינה :ריבה פריד
את פוריה ואלי סומר אני פוגשת בערב חורפי וקר בביתם
הקטן שבכפר הנוער 'הודיות' .אלי יוצא לקבל את פניי במכנסי
חאקי קצרים ,כיאה לקיבוצניק ותיק .פוריה ממתינה בבית
כשהשולחן ערוך ומוכן .ריח המרק החם כבר מדגדג באפי ובלי
הרבה הקדמות אנחנו יושבים יחד לסעוד.
"תבואי לקראת שמונה בערב" ,הם ביקשו" ,שיהיה מה
לראות" .אחר כך הקדימו את פגישתנו לשעה שבע כדי
שנספיק גם לסעוד ולשוחח קצת לפני כן.

הם יודעים להרעיף אהבה ואי אפשר שלא
לאהוב אותם .אנחנו אוהבים אותם והם
משיבים לנו המון אהבה .זה הדלק שלנו פה
40

סיור קצר ומקדים בקרוון מעלה את השאלה – למה? למה
בגיל שבו אפשר לנוח על זרי הדפנה ,כשהבית החדש והמרווח
שזה עתה נבנה עבורם בקיבוץ כפר עציון ממתין להם ,בוחרים
אלי ופוריה סומר לעבור לדירה צרה מלהכיל את צאצאיהם
ומשפחותיהם ,לסדר יום ולמשימות שמשאירים פחות זמן
לנכדים הביולוגיים ,ולעשייה ,כך יתברר בהמשך הראיון ,לא
פשוטה בכלל?
למה?
את השאלה הזו באתי לברר.

איך נולד הרעיון לבוא לכאן?
אלי" :לפני כמה שנים השתתפתי בישיבת המזכירות המורחבת
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שאת מיקומה יזם יאיר ריינמן ,מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי
דאז ,ושמעתי לראשונה על הרעיון להביא זוג חברים ותיק
לכפר .במסגרת הסיור הגענו ל'הודיות' על מנת להתרשם
מהמקום .כך נחשפתי למקום הזה מבפנים .כשסיימתי את
תפקידי כמנהל קרן הקיבוץ הדתי ויצאתי לפנסיה הרגשתי
שעכשיו זה זמן מתאים להתגייס לפרויקט  .גם פוריה יצאה
בדיוק באותו זמן לפנסיה".
פוריה" :לא רציתי לקפל מפיות בקיבוץ .הרגשנו שיש לנו עוד
דברים לעשות .שיש לנו עוד כח .ואם יש כח למה לא להתגייס
למשימה כזו?".
אלי" :זה אקספרימנט יוצא מן הכלל .עושים כאן דברים
חשובים באמת ובסך הכל זה כיף".
פוריה" :בארוחת ערב אחת שלנו זה סוכם .ממש במקרה גם
הוחלט להרחיב לנו באותו זמן את הדירה כך שזה היה מצוין
עבורנו ,אבל גם בלי זה היינו עוברים לכאן .קיבלנו ברכת
הדרך מכל הילדים שלנו .את שיפוץ הבית בכפר-עציון ניהלנו
במיילים ובביקורים אחת לשבועיים ,וכשילדי הכפר בחופשה
גם אנחנו יוצאים לחופשה".

היו חששות לפני כן?
שניהם עונים בנחרצות" :לא!".

הצטרפו וסיפרו שגם הם מתקלחים בלי חשבון .שאלתי אותם
 על הכנרת שמעתם? חלקם שמעו אבל אמרו שזה לא מענייןאותם .הסברתי להם ש"כשהכנרת תתרוקן והמים יגמרו לא
יהיו לי מים ,אבל גם לכם לא יהיו" .ניסיתי להסביר להם מה
היא אחריות ציבורית".
אלי ממחיש את הפערים שהם פוגשים בנקודה הכלכלית (איך
לא?:)...
"הנערים מקבלים פה הכל .ובבית ,לרבים מהם שני מחשבים.
יש חלק מן ההורים שנותנים להם לא מעט דמי כיס .יש מהם
המחזיקים פלאפונים בדגמים המשוכללים ביותר .כששאלתי
אחד מהם כמה הוא מוציא על שיחות לחודש הוא ענה בלי
למצמץ  500-800 -ש"ח ...כמובן שמצב זה אינו מצוי אצל
כולם ,אבל זה כן משקף תסמונת של מהגרים ,שהרצון להיות
"אין" גובר על שיקולים כלכליים .יש הלובשים כאן מותגים
שקנו במחירים שבחיים לא ארשה לעצמי לקנות".

כשסיימו לשפץ לנו את הדירה יצאנו לשבוע
חופש כדי לסדר אותה .כשהילדים שמעו את
זה הם נכנסו אלינו הביתה עם פנים של תשעה
באב .חשבו שאנחנו עוזבים ...הסברנו להם
שזה רק לשבוע...

אלי" :חשוב לי לציין באמצעות העיתון המכובד ,שקיבוץ
לביא השכן פתח את דלתותיו לרווחה בפנינו ...אנחנו נחשבים
כחברי לביא במערכת השירות של הקיבוץ  -בטיפול הרפואי,
בקייטרינג של המלון ובמרכולית ,כולל כניסה לבריכה ,ללא
תשלום .אנו מתקבלים בלביא במאור פנים.

פוריה" :כשהסברנו להם שאנחנו כאן בהתנדבות הם לא הבינו
מה זה ולמה אנחנו עושים את זה .כמובן שמושג כמו חברי
קיבוץ זר להם לחלוטין .מבחינתנו זה לצאת מהבועה שחיינו בה
ולהכיר חלק אחר מאוכלוסיית הארץ".

לפני שהגענו היו לנו דווקא המון תכניות ותקוות .חלקן התנפץ
מול המציאות .רצינו לעבוד גם מול הצוות הצעיר של 'הודיות',
כיוון שחשבנו שגם הוא זקוק לעזרתנו .הוא אכן זקוק אבל
האנשים פה כל כך עמוסים כך שקשה לפגוש אותם .השנה
דווקא מצאתי לי נישה שבה אני יכול לנסות לסייע לכפר.
לקחתי על עצמי ,בברכת מנהל הכפר ,לבחון כמה פינות בהן
ניתן לחסוך משאבים שדווקא חסרים ,כגון בשיטות חימום
מים ,מיזוג ,אנרגיה סולארית ,מים לגינון ועוד".

אלי ופוריה ממשיכים ומזכירים סוגיות שעולות במפגשים עם
הילדים .סיפור קטן שאלי בוחר לספר מבהיר לי מהם אותם
משקפיים מיוחדים שאלי ופוריה חובשים במפגש הבינאישי
עם הילדים" :לפני שנה ישבתי בצהרי היום עם איזה בחור
מהכפר .שאלתי אותו ,מה עשה בשבת והוא ענה שהלך לעבוד
בשטיפת כלים במסעדה ,על מנת להביא את הכסף לאימא...
בעיניי ,בחור כזה הוא 'למד–ווניק' .במקום ללכת לים הוא הולך
לעזור לאמא".

אין ספק שצריך להיות פתוחים ואמיצים כדי לעשות צעד כזה.
אלי ופוריה נפגשים כאן עם נוער שבא מרקע שונה לחלוטין
ממה שפגשו בחייהם ,כך יסתבר בהמשך ...גולת הכותרת של
תפקיד סבא וסבתא של הכפר הם מפגשי הערב בביתם של
אלי ופוריה .המפגש מתקיים בסלון ביתם מדי ערב בין השעות
.20:00-22:00

ופוריה ממשיכה" :הייתה לי שיחה אתמול עם אחת הנערות
ממוצא אתיופי שהגיעה לפה השנה .היא סיפרה לי שנורא
קשה לה ,כיון שהיא מרגישה פה אחרת .כולם מסתובבים עם
אייפונים ובגדים אופנתיים ורק היא לא יכולה להרשות לעצמה.
היא הרגישה עם זה ממש לא טוב .אמרתי לה ' -זה נכון שלא
נעים להיות יוצאת דופן ואלה היום החברים שלך ,אבל אני
מקווה שכשתגדלי ,את תבחרי את החברה שבה תרצי לחיות,
ואני מקווה שתבחרי לחיות בחברה שמודדת אנשים לפי ערכים
ולא לפי מותגים וכסף' .אני מרגישה שאלה דברים שצריכים
להיאמר .בכל הזדמנות שנקרית לנו אנחנו מסבירים להם את

פוריה" :השיחות שמתקיימות פה הן לרוב לא בדברים שברומו
של עולם .יש דברים בסיסיים שאנחנו מרגישים שצריך להסביר
להם  -דרך ארץ בסיסית ,התנהלות יומיומית רגילה .אחד
הנערים סיפר בגאווה שהוא מתקלח כל יום חצי שעה .האחרים
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מקבלים המון מכל הכיוונים; השאיפה היא למצוינות' :תהיה
טוב במה שאתה טוב ולך עם זה עד הסוף' .חלק קולטים וחלק
קולטים עוד יותר .זה קשה כקריעת ים סוף .יש פה צוות
שעובד נון-סטופ ,נותן את הנשמה .זו התעלות .אני בטוח
שחלק מכל זה נספג".
מה שברור בעניין פרויקט סבא וסבתא הוא שהילדים מצביעים
ברגליים .כל ערב מתאספת כאן קבוצה גדולה של ילדים .חלקם
פותח דלת וכשרואה שמלא וצפוף מחכה ליום הבא" .לאחרונה
החלטנו לעשות סדר וקבענו שהשעה הראשונה תוקדש
לצעירים ובשנייה מוזמנים הבוגרים יותר ,כדי לתת אפשרות
לכולם ליהנות מהשהות בבית סבא וסבתא" ,מסבירה פוריה.

"כאן ,בבית זה המקום היחידי שמזכיר אווירה
של בית .סבא וסבתא הם אנשים נהדרים,
שאפשר לדבר איתם על כל דבר .כאן לא
שופטים ,לא מבקרים .רק מקשיבים ומייעצים"
הדברים הבסיסיים .לילדים האלה אין הכוונה יומיומית פשוטה.
דברים שילד שגדל בבית רגיל יונק מחלב אמו .מה נכנס מכל
זה? לא יודעת .אני מרגישה שעבור חלק מהם ,זה המקום שבו
הם פוגשים לראשונה בית נורמטיבי".
אלי" :לפני שנה ,למשל ,שמנו לב שכשהם באים לכאן הם
שותים שתייה חמה עם המון סוכר .סבתא החליטה שנעשה
מסע הסברה ,מהן ההשלכות של ריבוי בסוכרים ,למשל :מחלת
הסוכרת .הוחלט להקציב עד  2כפיות סוכר לכוס .התלוצצנו
איתם ואמרנו שיש מעל השולחן מצלמה נסתרת שמדווחת מיד
לקופ"ח על התוצאות...
פוריה" :יש פה מגוון של ילדים .אתמול למשל היה ערב
מרתק".
אלי" :אחד הילדים אמר את שם הרחוב בו הוא גר .שאלנו אותו
אם הוא יודע מי הדמות שעל שמה קרוי הרחוב .לא היה לו
מושג .סיפרנו לו עליה בקצרה .מכאן התפתח ערב שלם של
שיחה על הרחוב שבו גר כל אחד מהם ועל כל רחוב את הסיפור
שמסתתר מאחורי כל דמות או מושג .הילדים היו המומים –
'סבא ,איך אתה יודע כל כך הרבה?' ,הם שאלו .היה מרתק.
אנחנו זורעים זרעים .מה יינבט? אי אפשר לדעת .בכל מקרה",
מסביר לי אלי" ,חשוב מאוד לציין שיש פער עצום לטובה בין
ילד שבא בכיתה ז' לבין בוגר .הם סופגים פה המון".
לשאלתי הוא עונה" :סוד ההצלחה טמון בפעילויות ,בטקסים
ובמאמץ החינוכי האדיר שמושקע כאן בכל המערכות .אחד
הדברים הבולטים בכפר הוא האסתטיקה ,הנובעת מהשקפת
העולם שמקום יפה ומטופח קושר למקום .הילדים כאן
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אחר כך היא ממחישה דרך סיפור את הרגעים הקטנים שעושים
לה את ההתנדבות למשמעותית" :בתחילת השנה הגיע נער
ואמר – אני לא אוהב לקרוא .לא יכול לקרוא ספרים .הצעתי
לו שיתחיל בקטן ,בספרים קצרים עם אותיות גדולות ,ולאט
לאט יעבור לספרים יותר עבים .יום אחד הוא בא אלי ואמר -
'בזכותכם התחלתי לקרוא ספרים' .זו הייתה הרגשה נהדרת.
לא כל יום קל פה" ,היא מעדכנת" ,את צריכה לראות איך
נראה פה ב 10-בלילה אחרי שכולם הולכים .לעיתים וזה תלוי
בחבר'ה שבאים – לא ניתן להשחיל מילה ובוודאי שלא שיחה
רצינית ואת גומרת ערב כזה בתחושה של ריק .אצל רבים מהם
האלטרנטיבה לכפר עלולה להיות רחוב ,סמים ופשע".
אחר כך ממשיכה פוריה לשתף בעוד אחד מהסיפורים הנוגעים
שהם חווים פה" :כשסיימו לשפץ לנו את הדירה יצאנו לשבוע
חופש כדי להעביר אליה את הדברים ולסדר אותה .כשהילדים
שמעו את זה הם נכנסו אלינו הביתה עם פנים של תשעה באב.
חשבו שאנחנו עוזבים ...הסברנו להם שזה רק לשבוע ,לעבור
דירה ,ואחר כך אנחנו חוזרים."...
עוד דוגמא לקשר החזק שנוצר איתם ולרגישות הרבה של
הילדים אליהם קשורה בבשורת האבל על פטירתו של חנן
פורת ,חבר לכברת דרך רבת שנים.
פוריה" :ביום בו חנן נפטר לא הרגשנו שיש לנו כח לקבל קהל.
הסברנו להם שחבר טוב שלנו נפטר ואנחנו עצובים .הילדים
מיד הבינו והוסיפו ' -אנחנו משתתפים בצערכם' .זה בא אצלם
ממקום כן ,חם ואמיתי".
אלי" :בשבוע הראשון שלנו בכפר הילדים שאלו אם 'אפשר
לראות טלוויזיה' .הסברנו להם שאנחנו רוצים לשמוע אותם,
לשוחח ,להקשיב .טלוויזיה יש במועדון .לשם כך לא צריך סבא
וסבתא .הם הבינו ולא מבקשים יותר .אנחנו משוחחים איתם.
מראים להם מצגות על טבע ,נוף ,דברים ייחודיים ,שחבר שלנו,
אליעזר שפיר – שולח מדי יום! הם כבר למדו שזה כיף והיום
הם מבקשים לראות מצגות".
רגע לפני שעת האפס אני מנסה להבין את פשר החיוך והאור
בעיניים שאני רואה אצלם" :אז מה באמת מחבר אתכם לכאן?"
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פוריה מיטיבה לתאר זאת" :זו האהבה .הם יודעים להרעיף
אהבה ואי אפשר שלא לאהוב אותם .אנחנו אוהבים אותם והם
משיבים לנו המון אהבה .זה הדלק שלנו פה".

בשלשות ובכל פעם חוזרת פוריה ומסבירה בסבלנות ובכבוד
לכל נכד מי זאת הזרה שיושבת בסלון הבית ומפריעה למפגש
המשפחתי.

הארוחה הנעימה עם משפחת סומר מסתיימת .עכשיו מגיע זמן
האמת.

התמונה מקבלת צבע .כוסות השתייה ,העוגה החומה של סבתא
פוריה.

בשעה שמונה בערב זה מתחיל .דפיקה קטנה על הדלת ושני
בחורים מעט מבוישים נכנסים לסלון הקרוון .על השולחן
מונחים כל האביזרים הביתיים להכנת קפה או תה ,צלחת ועליה
כמה פרוסות עוגה ,ועוד צלוחית קטנה עם חטיף .עוד שני
ילדים מגיעים ,ואחר כך עוד שלושה ,וכך במהלך הערב מגיעים
עוד ,חלקם קמים והולכים ואחרים באים ומתיישבים .אלי
ופוריה מופתעים מהכמות הקטנה של הילדים עד שמסתבר
שהיום התחילו החוגים בפנימייה ושניים מהם נפלו בדיוק
על שעת סבא וסבתא היומית" .בדרך כלל לא כל כך שקט
פה" (כל ערב בין שלושים לארבעים חבר'ה ,)...הם מתנצלים.
פוריה מזמינה את הילדים להתכבד והם מוזגים וטועמים בנחת
ובנימוס.

אני מנסה לחוש ולהבין איך זוג פנסיונרים מוצא את הדרך
לליבם של כל כך הרבה נערים ונערות שהשיח שלהם ועולם
המושגים שלהם כל כך שונה .מה מביא אותם לכאן ערב אחר
ערב? מה הם מוצאים בשיח ששונה כל כך מהשיח המוכר
להם?

עד שזה קורה אני לא ממש מאמינה שההגדרה 'סבא וסבתא'
תופסת בכפר .כשמגיעה הקבוצה הראשונה אני קולטת שכן ,כך
הם נתפסים כאן ,וכך הם נקראים בפי כולם .סבא וסבתא .ממש
בפנייה ישירה.

אני מנצלת רגע אחד שבו אלי ופוריה עוזבים את הסלון
ושואלת את הנוכחים – "מה יש לכם לספר לי על סבא
וסבתא?" .אחד הנערים ,תלמיד כתה י"ב ,פותח ומסביר שכאן,
בבית זה המקום היחידי שמזכיר לו אווירה של בית ,ושסבא
וסבתא הם אנשים נהדרים ,שאפשר לדבר איתם על כל דבר.
שכאן לא שופטים אותם ,לא מבקרים .רק מקשיבים ומייעצים.
הוא מזכיר גם את הידע הרב והחוכמה שצברו בחייהם" .אין
לנו כאן הרבה מורים או מחנכים שיודעים ומבינים כל כך הרבה
כמו סבא וסבתא" ,הוא מסכם ,והילדים מוסיפים ומאשרים
את התחושה הזו – של מקום ביתי שיש בו אוזן קשבת ועצות
חכמות.

אלי ופוריה מונים את ילדי הכפר במניין הנכדים .לכל אורח
חדש שמגיח בדלת הם מסבירים פנים .שואלים איפה היה,
אם לא ראו אותו בימים האחרונים .הילדים נכנסים בזוגות או

אני נפרדת לשלום ממשפחת סומר ומהילדים שיושבים עדיין
בסלון הקרוון ,חוזרת הביתה ומודיעה לאיש שלי – יש לנו מה
לעשות בפנסיה!
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בשליחות התנועה
דברי פרידה לאחר  5שנים בתפקיד מרכז מחלקת בטחון בקיבוץ הדתי
עדי שגיא
לפני כחמש שנים ,בזמן מלחמת לבנון השנייה ,נכנסתי לתפקיד
מרכז מחלקת הבטחון ושנת שירות בקיבוץ הדתי .זאביק כהן
ממגדל עוז ,קודמי בתפקיד ,עשה לי חפיפה טובה ויצאתי
לדרך .המחלקה עברה הרבה שינויים לאורך השנים  -מטיפול
אך ורק בנושאי בטחון ,לטיפול אינטנסיבי יותר במתנדבים
בהווה.
בהגדרת התפקיד של המחלקה היה כתוב כך:
המטרה :ליווי והכוונת בני הקיבוץ הדתי מסיום התיכון ועד
לאחר השירות הצבאי  /לאומי.
זוהי משימה מורכבת ביותר מכמה סיבות:
הראשונה – פיזור נרחב במוסדות הלימוד השונים בתיכון.
השנייה – פיזור נרחב גם במקומות השונים אליהם הולכים
החבר'ה לאחר סיום כיתה י"ב.
השלישית  -כמות גדולה של חבר'ה (והורים) המצפה לקבל
מענה בכל רגע נתון ,מן הכתובת היחידה ששמה 'מרכז מחלקת
בטחון'.
בכניסתי לתפקיד ניסיתי למפות מהם הצרכים והכיוונים על
פיהם אוביל את המחלקה וכך פעלתי:
 .1עבדתי מול בתי הספר ביבנה ובשק"ד ,ודאגתי לקיום ערב
אזורי בגוש עציון.
 .2עבדתי מול ועדות הצעירים (לצערי ,בחלק מהיישובים לא
קיימות ועדות או שהתחלופה בהן מאוד גבוהה).
 .3קיימתי מפגשי הורים ולאחר שמצאתי את עצמי לא פעם
עם  3-5הורים שיניתי את התפיסה וכיום מתקיימים ערבי
הורים אזוריים ,אליהם מגיעה קבוצה מכובדת של הורים.
 .4קיימתי מפגשי הכנה לשירות משמעותי:
במפגשים עם שנתון י"א שמתי את הדגש בעיקר על
ההכנה לצו הראשון – המפגש הראשון ואולי המשפיע
ביותר על קביעת הנתונים ,לעיתים אף ל 30-השנים
הבאות .כמו כן הנחתה אותי הידיעה כי זיהוי ראשוני של
בעלי הפרופיל הפיזי  /רגשי נמוך חשובה על מנת ליצור
מענה הולם בעת גיוסם.
בשנתון י"ב עסקתי בעיקר בהכוונה והסברה על תהליך
המיונים לצבא וש"ל ובהליך קבלת החלטות ובחירת
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מסלול לשנת הי"ג  -ישיבות ,מכינות ,מדרשות ,שנת
שירות ,ש"ל או צבא.
 .5עסקתי בגיבוש גרעיני יג"ל ,המתחילים להבנות במהלך
י"ב.
תהליך המיונים לצבא ולמסגרות האחרות הינו מורכב ביותר
וכיום לכל יחידה יש צוותי איתור שנלחמים על כל מלש"ב
(מועמד לשרות בטחון) ,ובוודאי על החבר'ה עם הנתונים
הגבוהים .אני חייב לציין בהזדמנות זו שבעבר מסלול שנת
שירות היה במקום הראשון בקרב בני הקיבוצים אך לצערי
בשנים האחרונות הוא זוכה לעדיפות שנייה ושלישית מול
המכינות והמדרשות גם בקרב חלק נכבד מאנשי החינוך
וההורים .אין לי ספק ששנת מכינה  /מדרשה לא מתאימה
לכולם .יש חבר'ה שהיא מאוד מיטיבה איתם אך יש גם כאלו
שלא מתאימים למסלול הזה – ואכן חלקם עוזבים אחרי
חודש-חודשיים ומפסידים שנה כל כך משמעותית ...גם שנת
השירות לא מתאימה לכולם ,זו שנה מאוד מחייבת וקשה ולכן
חשוב שכל בוגר י"ב יבחר את המסלול המתאים לו.
עיקר תשומת הלב שלי הושקעה בפיתוח מסלול יג"ל (יוד
גימלים למען הקהילה) והפיכתו למסלול רציני ואטרקטיבי,
ובהמשך – פתיחתו לקהלי יעד נוספים מקרב הציונות הדתית
ומחוץ לשורות הקיבוץ הדתי .אנחנו פועלים כיום בכפרי הנוער
הודיות ,מקווה ישראל ,יפתח ,ובפנימיית בית הילד בנתניה
ובבית שמש .כמו כן ישנם יודגימלים שמסייעים לבעלי צרכים
מיוחדים וכאלה שמגויסים למשימות לאומיות כמו ב'שומר
החדש' בגליל ובנגב.
שותפים רבים וטובים עבדו איתי לאורך השנים :מור יפה ,עינב
אליאב,העדי יפה ,עופר מילר ונתנאל זיקרי .עבדתי עם אנשי
המזכירות הפעילה הקודמת והנוכחית .בשנתיים האחרונות,
עם כניסתו של הרב דוד בן-זזון לתפקיד רב הגרעינים ,הרגשנו
קפיצה משמעותית בחיבור בין החבר'ה ובעשייה הברוכה
והמשותפת לכולם ,קיבוצניקים ועירוניים ,דבר שבעבר לא
התקבל בקלות .בשנים האחרונות הוספנו לימוד יהודי תורני
במינון נכון ומתאים כשהדגש הוא על האיכות.
בתקופת כהונתי יצא לי להגיע גם לא מעט למספר מכינות
ומדרשות ולפגוש את החבר'ה ללימוד ודיון בסוגיות שונות.
לרבים מהם יש מה לומר על הדרך של הקיבוץ הדתי  -בעיקר
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שהיא "פשרנית ומוותרת" ,כיוון שהם פוגשים במכינות או
במדרשות קו מאוד שונה .חלקם הצטרף לסמינרים שהתקיימו
לאורך השנים ונוכחותם הוסיפה רבות .התמודדויות שלהם
בשנת היג"ל שונה – הם מתמודדים עם הכניסה לבית מדרש
ונדרשים להתמדה ,אך מולם החבר'ה שהולכים למסלול
ההתנדבותי נמצאים בחזית העשייה ומתמודדים עם קשיים
רגשיים ולכן לענ"ד הם זקוקים לליווי התנועתי בצורה מוגברת.
בשנים האחרונות פיתחנו את יג"ל כמסלול חינוכי-תורני
ובעיקר מקצועי-התנדבותי ,כשהמטרה הגדולה שלנו היא
"פיתוח תודעת השליחות"!
יש כיום לא מעט פניות מגופים שונים שמגיעות למחלקה.
כולם מבקשים מתנדבים ,ואנחנו בודקים היתכנות בכל מקרה
ומקרה.
גם חיזוק וביסוס הקשר עם מחלקת ההגשמה בבני עקיבא הוא
מהלך משמעותי שנעשה בתקופה האחרונה וזהו צעד בהחלט
לא מובן מאליו.

מהשנים בהן הסתובבתי בשטח זיהיתי שכיום
יש צורך גדול במסלול שמשלב בין תורה
ועבודה .לענ"ד ,ככל שנשכיל לפתח מסגרות
כאלו נרוויח
הרעיון המרכזי בשנה זו הוא התרומה לכלל .על ידי התרומה
האדם נבנה ומקבל דברים חיוביים רבים לאישיותו .מדובר על
שנה קשה ואינטנסיבית במסגרות מאתגרות במגוון רחב של
תחומים ,וכמובן ללא קיצורי דרך אלא תוך הכוונה להמשך
עיסוק בחינוך בשירות הלאומי ובצבא .בוגר או בוגרת שחוו
במשך שנה את המפגש עם החברה הישראלית מרוויחים
בגדול .כמובן שגם בצבא ובשירות הלאומי מרוויחים בגדול
חבר'ה שמגיעים בוגרים ואחראים יותר .ניתן לראות זאת
באחוזי היציאה הגבוהים לפיקוד וקצונה מקרב מתנדבי שנת
השירות והמכינות  /מדרשות.
מהשנים בהן הסתובבתי בשטח זיהיתי שכיום יש צורך גדול
במסלול שמשלב בין תורה ועבודה .יש הרבה חבר'ה שלא
מוכנים רק להתנדב או רק ללמוד תורה והם מחפשים מסגרת
שתשלב לימוד תורה והתנדבות .לענ"ד ,ככל שנשכיל לפתח
מסגרות כאלו נרוויח.
תחום נוסף בו פעלנו במסגרת המחלקה הוא מתן מענה לחבר'ה
עם בעיות וצרכים מיוחדים .יחד עם אבישי טבת טיפלנו
בעשרות  -אם לא מאות  -פניות מסוגים שונים .אמנם ,אנו
אזרחים מול מערכת צבאית ולא תמיד הפניות שלנו מתקבלות
באהדה ,אך ברוב המקרים ,בעיקר כשהפנייה הגיעה מספיק
מוקדם ,הצלחנו לסייע מרמת השיבוץ ועד הליווי המקצועי
בתוך הצבא .היו גם אכזבות .היו הורים שכעסו עלינו ,וזה
טבעי ,כשלא הצלחנו לתת מענה נקודתי .אין קיבוץ שלא
הפנה אלינו חבר'ה .זה היה תחום תובעני שדרש מאיתנו הרבה

מאוד טלפונים ,בעיקר בשעות הערב .עבדנו מול לשכות הגיוס
השונות ובעיקר מול מפקדת מיטב (בקו"ם לשעבר) ,נסענו
לביקורים בבסיסי הטירונים השונים בעיקר בזמן ובמקום בו
ידענו שישנם צמתי לחץ .בביקורים בבה"ד 1-ובימי הכנה
לצה"ל עודדנו חבר'ה להגיע לקצונה ,ואכן ניתן לראות עלייה
גבוהה באחוז היציאה לקורס קצינים.
במסגרת התפקיד הושקעו מאמצים גם בפן התנועתי ,בעיקר
בסמינרים ובימי העיון.
שיתופי פעולה עיקריים של המחלקה התבצעו מול 'אלומה'
בנושא הבנות היוצאות לשירות צבאי ,מול מחלקת הבטחון של
התנועה הקיבוצית (הרבה פחות מבעבר) ומול משרד הבטחון -
האגף הבטחוני-חברתי ,שם יש לנו מקום מיוחד ומאוד מוערך
כתנועה.
למה פחות הגעתי?
 .1לתחום השירות הלאומי
 .2לחיילים משוחררים  -בעיקר בהכוונה בתקופת המעבר
מהצבא לאזרחות ,קבוצה שצריך לשים עליה פוקוס ולדון איתה
על האתגרים הבאים ,ובעיקר לנסות להגיע אליה.
לסיום רציתי להביא קטע יפה של הרב חרל"פ:
"כל מערכת ימי החיים של האדם הם תמיד בבחינת
זריעה למה שעתיד לצמוח ,ועל כן נקרא בשם 'אדם',
על שם האדמה ,להורות על עניין זה ,שכן כל שבחה של
האדמה הוא מצד הגידול והצמיחה הבאים ממנה ,וכשם
שכל מה שצומח מן האדמה יש בתוכו זרע שזורעין אותו
ושוב מעלה צמחים וגידולים חדשים ,כן גם האדם  -כל
מה שממציא על ידי טהרת מחשבתו וכושר מעשיו
– בגדר זריעה הוא ,שממנה עתידים לצמוח ולפרוח
גידולים חדשים עד אין סוף ואין תכלית .וכשם שלזריעה
הנתונה באדמה דרוש עיבוד ועידור ,השקאה וכדומה
במלאכות השדה ,שרק על ידם מתעורר באדמה כח
הגידול ,כן אצל האדם – הנשמה העליונה – הא-להית,
מעוררת בו כח הגידול והצמיחה והעבודות הקדושות הן
הן פועלות להחיות את כח הגידול שלו".
זה בתמצית מה שניסיתי לעשות עם החבר'ה הנהדרים –
למצוא את הכוחות של הגידול והצמיחה למען עם ישראל.
ובנימה אישית( ...לסכם חמש שנים זה לא קל):
זכיתי להכיר את התנועה מקרוב ויש לנו תנועה נהדרת בעלת
כוחות ואמונה .לעבור בין הקיבוצים ,בתי הספר ,הגרעינים,
הישיבות ,המכינות ,המדרשות והחיילים שלנו ולפגוש את
העשייה והמוטיבציה לשרת ,זה מחמם את הלב!
תודה מקרב לב לצוות המשרד ,לחבריי לעבודה ולשותפים
הקרובים ביותר במחלקה  -אבישי טבת והרב דוד.
תודה לביתי הפרטי – אשתי והילדים ,וכמובן לקדוש ברוך הוא.
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גדעון ודילמת הגדוד או הסיירת
זיו כרמל
שב וְ יִ ְצ ּ ֹפר
"וְ ַע ָּתה ְק ָרא נָ א ְּב ָאזְ נֵ י ָה ָעם ֵלאמֹר ִמי יָ ֵרא וְ ָח ֵרד יָ ׁ ֹ
ֵמ ַהר ַה ִּג ְל ָעד וַ ָּיׁ ָשב ִמן ָה ָעם ֶע ְש ִׂרים וּ ׁ ְשנַ יִ ם ֶא ֶלף וַ ֲע ֶש ֶׂרת
ֲא ָל ִפים נִ ׁ ְש ָארוּ "
סיפור גדעון ומלחמתו במדיינים עניין אותי מרגע שעמדתי
על דעתי ויותר מכך ,בשנים האחרונות אני מתחבט בשאלת
המיון המפורסם במעיין חרוד ,המזכיר לנו לעיתים את המיונים
הנהוגים כיום בצה"ל .העיסוק בגדעון מפגיש אותנו למעשה
"ביום הסיירות" הקדום.
בתחילה פונה גדעון למכנה המשותף הנמוך ביותר " -מי
שמפחד שיצעד צעד קדימה ."..מי לא מכיר אמירה זו מסרטים
ואירועים דרמטיים של טרם קרב? במיון הראשוני ,כאמור
נותרים  10,000איש ,כמות נכבדה שאינה מאפשרת גיבוש כח
קטן ומיומן שיוכל למדיינים ,ולכן עורך גדעון מבחן נוסף.
מבחן הקבלה לצבא שערך גדעון לפני המלחמה עם מדיין,
מתואר ב 3-גרסאות:
(שופטים ז'" :)5 ,כל אשר ילק בלשונו מן המים כאשר ילק
הכלב תציג אותו לבד וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות"
(שם ,ז'" :)6 ,ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300
איש ,וכל יתר העם כרעו על ברכיהם לשתות מים"
(שם ,ז'" :)7 ,ויאמר ה' אל גדעון בשלש מאות האיש
המלקקים אושיע אתכם"...
רבים המפרשים שהתלבטו בפסוקים אלו ואף הסתבכו בהם
לא מעט .אכן ,קשה להבין מי עשה מה ומה היו התוצאות לאור
העשייה .הפסוקים משתמשים במילה 'ילק' ובמילה 'מלקקים',
ויש הגורסים שההבדל נעוץ בשוני בין המילים .האחד :אנשים
שהגיעו למים ,כרעו על ברכיהם ושתו תוך הושטת הלשון
למים (אלו לא נבחרו) ,ומנגד אלו שמילאו ידם במים ושתו
מתוכה ,תוך הפגנת דריכות וחיילות .המבחן נראה מוזר מעט,
אם כי יש בהחלט הגיון בבחירה באותם אנשים שנשארו דרוכים
לאחר לילה שלם ויבש על הגלבוע .ניתן להתייחס לפסוקים
כלשונם ,אך ניתן לראות רבדים נוספים ומגמות משמעותיות
בתוך הסיפור.
הסביבה בארץ ישראל בתקופתו של גדעון רוויה בעובדי
אלילים ,וחלק משמעותי ממלחמתו של גדעון הוא "לעשות
הטוב בעיני ה'" ולעקור את עבודת האלילים מקרב העם.
מבחינה זו עבודת האלילים היא אויב לא פחות מסוכן מאשר
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המדיינים ,ואולי אויב מסוכן יותר .לכן ,כל מי שכרע על ברכיו
ניכר שחטא בעבודת האלילים .מתברר שעבודה זו מחלחלת אל
תוך נפשו של האדם ומשפיעה על מחשבתו והתנהגותו ,גם אם
אינו מודע לכך בכל רגע ורגע .אלו שלא כרעו ניכר בהם טוהר
ונקיון פנימי ומערכת ערכית השואבת את מקורותיה מאמונה
בקב"ה ,והם המתאימים למלחמתו של הא-להים בפולשים
המדיינים .לאורכו של הסיפור ניכר שהמלחמה היא ראשית
לכל מלחמת קודש באותם שבטים שאיימו גם על המציאות
הפיזית של עם ישראל ,אך לא פחות מכך ,גם על המציאות
הרוחנית-אמונית.
בקפיצת הזמן מעלה הסיפור שאלות אקטואליות רבות .איזה
נוער אנו שולחים לצבא? מהו המטען הערכי איתו מתגייסים
בני הנוער של הקיבוץ הדתי לצבא? ויותר מכך  -לאור המיון
שעורך גדעון ,מה חשוב לנו היום שיהיה המטען הפנימי
של בנינו? על המוטיבציה של הנוער שלנו קשה להתווכח
והתוצאות מדברות בעד עצמן; אחוזים ניכרים רוצים להגיע
למקומות הקשים ביותר ולמעשה כמעט כל מתגייס מנסה
לעשות את המירב והמיטב במקום בו הוא נמצא ,בין אם הוא
קרבי ובין אם הוא תומך לחימה .יתרה מכך ,אחוזים ניכרים
מבנינו מקדימים לגיוס שנת שירות או מכינה ,שהיא שנה של
נתינה ובנייה אישית של מטען ערכי שבא לידי ביטוי בזמן
השירות בבגרות ,באחריות וביכולת של בני הקיבוץ הדתי .אך
מהו המטען התורני איתו מתגייסים בנינו?
רבים וטובים ,כמו אריך פרום ,ישעיה ליבוביץ' ואסא כשר כתבו
כי עבודה זרה מצמצמת את אפשרות הבחירה של האדם מכיוון
שהיא ממלאה באופן טוטאלי את הוויותו; האלילות אינה
משאירה מרחב של מחשבה והסתכלות לצדדים (והדבר נכון
הן לגבי אלילי עץ ואבן והן ביחס למדינה או סמל .)...עבודת
ה' ,להבדיל ,מאפשרת לאדם מרחב בחירה גדול ,המתאפשר לו
בכל צעד וצעד.
ראשית ,מחפש גדעון אנשים בעלי מטען פנימי אמוני .רק
לאחר מכן ,הוא מחפש את האומץ וכישורי המלחמה ,ואולי יש
זהות בין השניים  -בעלי המטען הפנימי המתאים הם בין כה
וכה בעלי הכישורים להלחם את מלחמת הא-להים במדיינים.
די לחכימא שאין זה סיפור היסטורי מרתק בלבד ,וניתן ללמוד
ממנו רבות גם בתקופתנו.
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סשה
עירית צוקר
זה מחזיר אותי אחורה....
הרבה שנים אחורה ,לשנים הראשונות של מלכישוע ומירב.
יישוב קטנטן ,מעט אנשים צעירים ,מעט ילדים ...הרבה
עוצמות.
“מתפתלת לה דרך עפר ועולה,
אל תחשוב שנסעת לשווא...
מבפנים נרקמים חוטים של חלום
לאריג של חיי מעשה”...
כך שרנו במלכישוע ,והנסיעה ההיא ,הארוכה בדרכי העפר,
היא זו שסיננה את הבאים .היית צריך מאוד לרצות להגיע בכדי
לבוא.
סשה הייתה מהרוצים ,העיקשים והמסורים .היא ליוותה אותנו
בהקמת המערכות החינוכיות השונות שהתהוו אז.
הקמת מערכת גיל הרך ( 5ילדים 7 ...ילדים ...וואו! הגענו
לעשרה!) ,הקמת מערכת בתי ילדים וחינוך ,ליווי הורים
צעירים...
עופר שמעוני מזכיר הפנים דאז אמר לי“ :את חיבת להכיר את
סשה” ,ומאז לא נפרדו דרכינו וסשה ליוותה אותי בתור אדם,
בתור אמא ובעבודתי החינוכית .איך ייתכן שכבר לא אוכל
להתייעץ איתה ולהירגע מיד נוכח עצותיה הטובות ,המדויקות
והמשמחות?
זוכרת ערבים שהיינו יורדים אליה לעין הנצי”ב .סשה קיבלה
אותנו בחליפת קטיפה ,עיניים כחולות מאירות ,כוס תה בספל
זכוכית דקה.
והעוגות ...העוגות המיוחדות...
ברקע תמיד מוזיקה קלאסית ,המון עציצים מטופחים ,תמונות
וחפצי נוי רבים ,ספרים בכל פינה...
וסשה .כל כולה שלנו .מקשיבה.
סשה ,שעברה כנערה את אימות השואה ומחנות הריכוז,
ששמרה תמיד על הומור ואמונה בלתי פוסקת ,שידעה כל כך
הרבה כאב ואף פעם לא הראתה זאת.
סשה ,שההיגיון ,האיזון והאנושיות הפשוטה שלה היו הבסיס
האיתן עליו ביססה את משנתה החינוכית והטיפולית.
סשה ,שלימדה אותי שרק האהבה תנצח.
שנים רבות עבדנו יחד  -אני ,הצעירה והבלתי מנוסה והיא,
שועלת קרבות ותיקה ומקצועית כל כך.
שנים רבות כל כך שנדמה לי כאילו מאז ומתמיד ...וכאילו מאז
ולתמיד...

הייתה שלווה בלדעת שסשה בסביבה ,שתמיד אפשר לדבר,
לשאול ,לשלוח אליה אנשים לייעוץ ולטיפול.
היה בטחון בלדעת שהיא איתנו ,שהיא יודעת ומסכימה עם
הדרך ,שהיא מההולכים והחולמים ,למרות ואולי דווקא בגלל
המעשיות הרבה שבה.
סשה השאירה חותם על כל מי שפגש בה,
חותם של אמת ,של אומץ .של אמונה עמוקה.
סשה תמיד הייתה שם עבורנו .כיישוב ,כמערכות חינוכיות,
כאנשים.
גם כשכולם אכזבו היה ברור שסשה איתנו.
בלילה של הפיגוע ,כשכל הדרכים למירב נחסמו ,וכשהמעטים
שרצו וניסו להגיע הוחזרו על ידי הצבא אחורה ,סשה הגיעה
בקלות ובפשטות למירב וניהלה את התמיכה בכולם בדרכה
הברורה ,השקטה והנחרצת .היא אפילו התראיינה לכתב עיקש
ברדיו ואמרה לי בחיוך“ :אמרתי על עליזה את כל מה שהייתה
רוצה שיגידו!”.
לאורך השנים ,מימי מלכישוע העליזים ,דרך בנייתה של מירב
והתבססות היישוב ,תמיד סשה ברקע.
רציתי שתדעו...
רציתי שמי שגר במירב של היום ,ידע .ידע שבבסיס של
היישוב ,בלב שלו ,שמור מקום של כבוד לאשה נפלאה ,אמיצה,
לוחמת ולוחמת ולוחמת...
אשה מדהימה שלא התלוננה על הקשיים אלא צמחה מתוכם.
כולנו חייבים לה הרבה.
“יש דבר אחד שכבר
ידוע לי על פה
מה שלא נולד בדמע
לא שווה הרבה...
הוא לא יקצר בזמר
ולא יביא מרפא”
(נ .שמר)
אהבתי אותה מאוד.

מירב (מתוך העלון)
סשה בן שלום (עין הנצי"ב) היתה ממקימי החינוך המיוחד בביה"ס
המשותף בשד"א ,ליותה את מערכות החינוך בקיבוצים צעירים
ועבדה שנים כפסיכולוגית בתחנת העמקים .כהוקרה על תרומתה הגדולה
זכתה סשה לאות 'יקירת העמק'
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אמנות

אמנות נשים במרחב הדתי בישראל
דוד שפרבר
מסוף ינואר  2012תוצג במשכן לאמנות בעין חרוד תערוכה
יוצאת דופן .בפעם הראשונה בתולדות המוזיאליה בישראל
יקדיש מוזיאון בארץ תערוכה נרחבת לאמנות יהודית-
פמיניסטית ,בעיקר כזאת הנוצרת בקרב נשים מהמרחב הדתי.
אוצרי התערוכה :דוד שפרבר ודבורה ליס (שלוחות)
להלן קטעים מסקירתו של דוד:שפרבר  -אחד מאוצרי
התערוכה  -מובאים כאן:
כפי שציין בעבר פרופ’ ישעיהו ליבוביץ ,הפמיניזם הוא אחת
המהפכות הגדולות של המאה העשרים ובמסגרת זו ,השפעתו
על העולם היהודי היא אחת מהרביזיות החשובות ביותר בקרב
יהדות זמננו.
אמנם את הפמיניזם כבר אי אפשר להגדיר כמגמת שוליים
והוא הופך למרכזי יותר ויותר גם בחברה הדתית ,ואף על פי
כן האמנות היהודית הפמיניסטית הנוצרת במרחב הדתי מהווה
ללא ספק מגמת שוליים מובהקת בשדה האמנות המקומי:
זוהי אמנות יהודית ,העוסקת או מתייחסת לתמות מהעולם
היהודי; אמנות של נשים יוצרות ,ובפרט של יוצרות מהעולם
הדתי.

הרבה מהאמניות הדתיות אינן רואות בגברים
מדכאים ובנשים קרבנות ,והן דוחות את
התבנית לפיה הגברים רעים ולא טהורים בעוד
הנשים טובות וטהורות
הגדרות נזילות
המושג המקובל “ניאו-אורתודוקסיה” שלכאורה מאפיין
את שיוכן החברתי של רוב רובן של האמניות הפמיניסטיות
הדתיות שמציגות בתערוכה ,מצמצם בפועל את עולמן לקבוצה
תרבותית מוגדרת ומתוחמת .למעשה ,ההגדרות הדיכוטומיות
המקובלות (אורתודוקסים ,ניאו-אורתודוקסים ,קונסרבטיבים,
רפורמים ,רה-קונסטרוקטיביים ,מזרחיים-מסורתיים
וכו’) הפכו עם השנים לנזילות מאוד ,ובפועל רוב רובן של
האמניות היוצרות במרחב הדתי והמסורתי נעות בין קבלת
ההלכה האורתודוקסית כמקור סמכות לבין תפיסת ההלכה
כמסורת ,כהשראה או כמושא נרחב יותר לעיון חברתי ביקורתי.
זאת ועוד ,עיקרן של העבודות הרדיקליות הנוצרות על ידי
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אמניות דתיות היום ,מתחברות בדרך כלל לשיח “פוסט-
חילוני” ,שבו “חילוניוּ ת” ו”דתיוּ ת” אינן נתפסים כניגודים ,אלא
כמושגים הכרוכים זה בזה בקשר שאינו ניתן להתרה.

“אמנות שולים” :אמנות פמיניסטית
במרחב היהודי-מסורתי
חוקרת האמנות גריזלדה פולוק הציגה את הפמיניזם כאוונגרד
האחרון של המאה העשרים ,ולדעת רבים ,הפמיניזם הוא
מקרה פרטי של הפוסט-מודרניזם .יש אף שהרחיקו לכת וראו
בו תחליף רדיקלי ומשופר שלו .באחרונה נשמע קולן של
נשים מקבוצות מיעוט ,שמתלבטות כיצד להטמיע בקרבן את
הרעיונות הפמיניסטיים ,והד לכך עולה גם בעולם האמנות.
תובנה רעננה היא כי לפמיניזם צורות וביטויים שונים ,בהתאם
לתרבויות השונות שבהן הוא מתפתח ,ולכן אי אפשר לצפות
שיפעל באותה צורה בכל התרבויות .בישראל ,זירת האמנות
הדתית המתחדשת מונה ברובה נשים ,ועל כן לא פלא שאחד
הנושאים המרכזיים בה הוא השיח סביב נושאים המשיקים
לתיאוריה הפמיניסטית .למרות זאת יש לציין כי העיסוק הרב
של נשים דתיות בזהות נשית מתחבר אמנם לשיח הפמיניסטי
המתחדש אבל דומה כי הוא מחפה לא פעם על המחסור
המשווע בדיבור על מיניות ועל יחסים בין המינים בעולם הדתי.
עולם האמנות הפמיניסטי שנוצר במרחב הדתי הוא עולם רחב
ומורכב שקשה לצמצמו לפרקטיקה או תפיסה אחת ויחידה.
הרבה מהאמניות הדתיות  -כפי שהציגה את הדברים דבורה
ליס “ -אינן ישירות בביקורת שלהן על המסורת הדתית
היהודית ועל ההכפפה הפטריארכאלית של הנשים .הן אינן
רואות בגברים מדכאים ובנשים קרבנות ,והן דוחות את התבנית
לפיה הגברים רעים ולא טהורים בעוד הנשים טובות וטהורות.
עבורן ,הקווים המסמנים ניגודים בינאריים נעשו דו-משמעיים,
גמישים ולא-מובחנים”.

אמנות פורצת גבולות
מעבר לכך מציינת חוקרת התיאטרון הדתי ,רינה ריינר-
רוטלינגר ,האמנות היהודית הפמיניסטית שנוצרת בחברה
הניאו-אורתודוקסית פורצת גבולות .כך למשל פעילות
ליטורגית מחוץ לבית-הכנסת משמשת “אקטיביזם דתי”,
בחברה שנוהגת ברובה עדיין להדיר נשים מעיסוק כזה.
האמנות הפמיניסטית הרבתה לעסוק בנושאים הנוגעים להדרת
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ישנו דיון סביב נושאים מקראיים ומדרשיים
(שוביניסטיים ,לא פעם) כגון סוגיית הסוטה;
נושא הנידה והטבילה; כיסוי הראש; שאלות
הלכתיות כגון בעיית העגונות והעקרות
ההלכתית; תפילת נשים ושוליותן בתחום
הפולחן
הנשים מן השיח המרכזי בחברה ,וכן למשטור של גופן ושל
מיניותן .בעשייה האמנותית בתערוכה זו חזרו ועלו נושאים
דוגמת יחסי אובייקט-סובייקט ,גוף ומיניות .עלתה שם גם
המגמה לחשוף את כלכלת הייצור של האמנות סביב הדיון
בכוחניותה של ההגמוניה הגברית .הדבר קיבל ביטוי מובהק
באקט של ניכוס מחודש של אוּ מנות  -כיור בחומר ,רקמה,
תפירה וסריגה .נושא נוסף שעלה שם הוא תפישת הגוף
הנשי בתרבות הפטריארכאלית תוך ניסיונות חדשניים לדיון
ביקורתי בייצוגים אלה .בהקשר זה טופלו בין השאר נושאים
כמו “מיתוס היופי” ומימדי הגוף המקובלים ,וגם עמדות
פטריארכאליות כלפי דם הווסת .כל אלה עומתו לא פעם עם
עולם ותרבות המתאפיינים בציוויים ,חוקים ,הבניות וטקסטים
ממשטרים מגבילים שכתבו ויצרו גברים.
האמנות הפמיניסטית הנוצרת בהקשר היהודי-מסורתי
אינה יוצאת מכלל זה .לצד עיצוב כלי פולחן חדשים ברוח
פמיניסטית ,ישנו שיח שבוחן תמות דוגמת נִ ראותן של נשים
וניכוסן מחדש של דמויות מיתולוגיות נשיות; דיון סביב
נושאים מקראיים ומדרשיים (שוביניסטיים ,לא פעם) כגון
סוגיית הסוטה; נושא הנידה והטבילה; כיסוי הראש; שאלות
הלכתיות שונות כגון בעיית העגונות והעקרות ההלכתית;
תפילת נשים ,שוליותן בתחום הפולחן והדרתן מהחיוב של
תלמוד תורה.
בנוסף ,השיח היהודי בארצות-הברית חוגג כבר זמן רב
את הקוויר (“בעלי נטיות הפוכות” בטרמינולוגיה הרבנית
העכשווית) ומציב אותו כענף בולט של הדיון בזהות יהודית
חדשה .אמנם ,ההתייחסות אליו הפכה לנוכחת מאוד בשיח
הרבני בשנים האחרונות ,אך בשיח האמנות הדתי והמסורתי
בישראל ואצל בוגרי החינוך הדתי ,אפשר להצביע רק על
ניצנים למגמה זו.
היצירה של נשים יהודיות-פמיניסטיות בהווה שונה בנקודה
אחת משמעותית מרעותה בעבר .בעוד שבעבר הפמיניזם
ניצב במרכז יצירתן של מרבית האמניות  -ולא היהדות ,כיום
היצירה משלבת את העיסוק בביקורת פמיניסטית עם הדגשים
העולים מהמרחב היהודי .אלא שהיוצרות במרחב הדתי לא
נכנעות להבניות מקובלות .יצירתן מערערת לא פעם על הקשר
האטימולוגי שבין אמנות לאמונה .על אף שנשים אלה יוצרות
מתוך עולם דתי או רוח מסורתית ,הן מציגות לא פעם אי-אמון
מתריס ביחס לעולם ההלכה והמסורת.

נחמה גולן ,ללא כותרת1999 ,
בקובץ של דברי הכנס החמישי של הארגון האורתודוקסי-
פמיניסטי קולך ( ,)2009יוחד מקום נכבד לנושא הנידה.
למעשה לא נעשה שם ניסיון לערער על עצם ההלכות ,אלא אך
רק לדון בגבולותיהן .קובצו שם כמה מאמרים המשיאים עצות
ל”הדרכת כלות” אפקטיבית ,ידידותית וראויה יותר ,ולצדם דיון
הלכתי בבעיית “העקרות ההלכתית” .כמו כן עלה שם נושא
שהפך לסמן פמיניסטי-דתי בתקופה האחרונה  -הצעה לביטול
“שבעת הנקיים” וההעמדה של הלכות נידה על “דין תורה”
(דאורייתא) בלבד .לעומת זאת כמה מהאמניות הפמיניסטיות
שעושות שימוש ביצירתן ב”בדי הבדיקה” ,מייצרות אמירה
רדיקלית בהרבה .הן מערערות על ההלכות הללו מן היסוד.
“אנחנו לא מזדעזעות מהאדום שעל הבד” ,צוטטה חגית מולגן,
שהציגה את “בדי הבדיקה” בתערוכה“ ,אלא מהבד עצמו”.

מהשפעה לפעולה
כפי שמציינת חוקרת האמנות טל דקל בספרה ,שעתיד לצאת
לאור בקרוב (טל דקל( ,מ)מוגדרות  -גוף ,אמנות והגות
פמיניסטית בארצות הברית בשנות השבעים ,הקיבוץ המאוחד /
קו אדום ,תל אביב:)2011 ,
מעטים התחומים של אוונגרד חברתי-תרבותי בעת המודרנית
שבהם השתתפה האמנות באופן כה בולט ,מוצלח ומשמעותי
בכינון וביצירת השיח כמו בתחום הפמיניזם .האמנות
הפמיניסטית הייתה לחלק משמעותי בתהליך החברתי שהניע
את הפמיניזם .האמניות ביטאו את הרעיונות הפמיניסטיים
וסייעו במימושם באמצעות כלים אמנותיים ועמדות שזעזעו
יסודות מקובלים .הן ביקשו ליצור אמנות חברתית שאינה רק
מושא אסתטי להתבוננות במוזיאון או בגלריה ,אלא פעולה
מתוך ובתוך החיים בכוונה להשפיע עליהם באופן ממשי.
התערוכה מטרוניתא :אמנות יהודית-פמיניסטית תוצג מסוף
ינואר  ,2012ותכלול לצידה קטלוג מפורט בנושא (אוצרים:
דבורה ליס ודוד שפרבר) .סביב התערוכה יתקיים כנס אקדמי
בחסות המרכז לחקר האשה ביהדות ומרכז ליבר באוניברסיטת
בר אילן.
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על המדף

יורם טהר לב שיקע בשירו ביטוי לרגש האהבה הבסיסי לארץ,
עם רמיזות דקות לממד המיתי העמוק שלה כמולדת ,המוצגת
כפרסוניפיקציה של כלה אהובה שההתמזגות עמה נושאת
אפילו אופי דתי .ועם זאת ,הזיקה אליה היא זיקה פשוטה,
'יחפה' ,בלי כותונת ,בלי כיסויי ההילות הדתיות והמטאפיזיות
השונות שאפפו את ההתייחסות אליה לאורך הדורות ממרחקי
הגלויות .יש בו אפילו בקשה עדינה וצנועה "להתקבל אל
שיריך" ,לקבל לגיטימציה גם להתייחסות ה'יחפה' אליה.

מולדת יחפה
מאת :אבי שגיא וידידיה שטרן
הוצאת :עם עובד תשע"א
יוסקה אחיטוב
הכותרת 'מולדת יחפה' שבחרו המחברים אבי שגיא וידידיה
שטרן לספרם מייצגת בתמציתיות את ספרם המשותף ויוצא
הדופן בתוכנו ,בסגנונו ובצורתו הקולעת והמתומצתת .הכותרת
לקוחה משירו הידוע היפהפה והנוגע כל כך ללב של יורם
טהר לב ,וכדאי לחזור על כמה משורותיו כדי לעמוד על חלק
מהמשמעויות של השיר ההולמות גם ספר זה.
ארצנו הקטנטונת
ארצנו היפה
מולדת בלי כותונת
מולדת יחפה
קבליני אל שיריך
כלה יפהפיה
פתחי לי שערייך
אבוא בם אודה יה.
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ואכן ,גם מחברי הספר באים לבחון ולהתבונן במולדת מעבר
לרטוריקות השונות שמעטירים עליה חוגים שונים בחברה
הישראלית .הם אינם פוסלים אותן ,שהרי הנחת היסוד
המקובלת עליהם היא שהאדם הוא "יש מפרש" ,כמורגל
בלשונו של אבי שגיא .תכונה בסיסית זו של האדם באשר הוא
אדם ,מניחה ממילא לגיטימציה למגוון כמעט בלתי מוגבל
של פרשנויות של המציאות ,ולגיטימציה זו מקבלת אישוש
גם מעקרונות המשפט שעליו אמון ידידיה שטרן .עם זאת
מכתירים המחברים את ספרם בכותרת משנית "מחשבות
ישראליות" ,כותרת המניחה את האפשרות למצות את
המשותף האפשרי בהתנהלותה הראויה של מדינת ישראל ואף
להעריך כראוי את פוטנציאל התרומה של הזרמים השונים
של התרבות היהודית להעמקת הזהות של האזרח הישראלי.
מכללא נראה שהם קוראים לאימוץ תובנות של הכלת הזרמים
השונים בחברה הישראלית היהודית ,תוך שיח דיאלוגי הקשוב
לזולת ,וזאת בניגוד למגמות חמורות של הדרה הדדית ושל
העמקת הקיטוב בחברה הישראלית שאנו עדים להם בימינו.
מגמות אלה אוטמות את האוזניים מיכולת ההקשבה לזולת
ומע ְקרות אפשרויות לקיום דיאלוג פורה .במבט-על מפתיע
ַ
טוענים המחברים שהגישה הדיכוטומית הזאת וחוסר ההקשבה
לזולת הן גלגול אקטואלי של הקולקטיביות הרעיונית משכבר
הימים.
המחברים מנסים להוביל אותנו ,הקוראים ,לראייה מפוכחת
כלפי המולדת .מפוכחת  -אבל לא זרה ולא מנוכרת ואף לא
היחפוּ ת לא באה חלילה להוריד
ביחפוּ תה היא מולדתֵ .
קרה .גם ֵ
ממנה את יחס האהבה הנפשית כלפיה ,ואת תרומתה העמוקה
לזהותם הנפשית והרוחנית של נאמניה .תובנות אלה עולות
מכמה מאמרים של המחברים ,ואולי הבולט והמפתיע ביניהם
בנקודה זו הוא מאמרו של שגיא 'על אהבה ,שליטה וריבונות',
שבו למד שגיא בעקבות סימון וייל ,מחוויית האהבה הבין-
זוגית הראויה ,לחוויית אהבת המולדת הראויה .אהבה בין-
זוגית 'מזוהמת' היא זו אשר בה האוהב/ת רואה בבן/בת זוגו
משהו שהוא בשבילו ,האמור להיות נשלט וקרוב אליו עד כדי
'אחרוּ תו' וחירותו הפנימית .אהבה 'מזוהמת'
איבוד עצמיותוֵ ,
כזאת מצויה לעיתים גם ביחסי האהבה של הורים לילדיהם,
שאינם מסוגלים לרסן את עצמם ואת שליטתם בילדיהם
ולהניח להם להתפתח ולנהוג על פי עצמיותם האחרת.
באחרוּ תו ועצמיותו
לעומתה ,אהבה ראויה היא זו הנכונה להכיר ֵ
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שורה של מאמרים בספר מציעה הכלה לא אלימה של החוגים השונים בחברה הישראלית,
מאפשרת מידה מסויימת של דיאלוג ומבטיחה קיום הדדי סביר
של בן הזוג ,ולצמצם את עצמו כדי להותיר מרחב מחיה עצמי
לבן זוגו האהוב .1להעברה מפתיעה זו נודעות מסקנות חינוכיות
ואפילו פוליטיות חדות' :אין קשר הכרחי בין אהבת המולדת
לריבונות ולשליטה עליה'! ריבונות ושליטה על חבלי מולדת
יכולות להיות מוצדקות משיקולים פרקטיים-פוליטיים אך
לאו דווקא מטעמי האהבה .שגיא מסתפק כאן בניקיון המושגי,
ומודה שאין בטחון שלהבהרה מושגית חשובה זו תהיינה בהכרח
מסקנות מעשיות.
מאידך ,בשוּ רה של מאמרים הדנים בסוגיות שונות מתריעים
המחברים בהקשרים השונים על הצורך בריסון ריבונותה של
המדינה דווקא מתוך זיקה נפשית אליה כמולדת של העם
היהודי ,המחויבת בזיקה אל הערכים היהודיים הבסיסיים.
בכמה מהמאמרים שבספר מראים המחברים כי אהבת המולדת
והנאמנות לה איננה יכולה להיות נטולת ערכי מוסר ותקינות
חברתית ,והיחס אליה מחייב גם עמדה ביקורתית מפוכחת
של משפט תקין ושל שוויון והגינות כלפי כל אזרחיה .בצדק
טוענים המחברים ,ושוב בהקשרים של סוגיות שונות ,שאין
מקום להבחנה הדיכוטומית בין מדינה לבין מולדת ,ושהזהות
האזרחית המוגדרת על ידי המדינה תהיה פגומה ושדופה אם
לא תועשר על ידי ערכים לאומיים יהודיים ראויים .מאידך,
הזהות היהודית במדינת ישראל של ימינו איננה יכולה להתנער
מערכי היסוד של מדינה דמוקרטית .מעגלי הזהות האזרחית
והזהות היהודית אינם יכולים להיות זרים לחלוטין זה לזה ,הם
חייבים לחפוף אבל רק חלקית ,ואסור לאחד מהם להשתלט על
האחר .מעגלים אלו אמורים להזין זה את זה עם כל שונותם.
עמדה זו הבאה לידי ביטוי בשורה של מאמרים בספר
שלפנינו ,מציעה הכלה לא אלימה של החוגים השונים בחברה
הישראלית ,מאפשרת מידה מסוימת של דיאלוג ומבטיחה
קיום הדדי סביר .כבר במבוא מצהירים המחברים כי 'הספר
איננו חותם את הדיון ,אלא הוא הזמנה לשיחה'.
המחברים יוצאים כנגד חד-ממדיותו של השיח הציבורי
בישראל .חד-ממדיות זו ,שהיא איננה הכרחית כלל וכלל,
עומדת בעוכרי יכולת ההכלה של הזולת ,ותורמת לנתק
ולקיטוב בין החוגים השונים בחברה הישראלית.
במאמר 'האל שהכזיב' מעמידים המחברים את הקורא מול
מחירה של האמונה המשיחית ,ומפתיעים בטענתם שהיסוד
המשיחי ,המאכזב(!) משותף למחנות המרכזיים השונים של
החברה הישראלית ,דתיים וחילונים כאחת .המחברים מאמצים
 1בנקודה זו כמעט נגע שגיא במושג הצמצום הקבלי  -שאף שאינו בנוי
במפורש על אהבה – הוא טוען שכדי לאפשר את קיומו של האחר שאינו
א-להי "צמצם" עצמו האל האינסופי ויצר חלל ריק ומרחב מחיה פנוי ועצמי
לעולם 'האחר' שברא.

את עמדתו של דוד אוחנה שזיהתה משיחיות גם בעולם
החילוני .התשתית המשיחית המשותפת לדתיים ולחילונים
כאחת היא האמונה שההיסטוריה האנושית היא בדרכה
אל עתיד טוב אידיאלי כולל שאמור להחליף את המציאות
הנוכחית הפגומה .למרות שביסודה יש באמונה משיחית כזאת
הכוח להוליד דחף חיובי חזק לשינוי ולתיקון המציאות ,הרי
הדרך לתיקון יכולה לעבור בנתיבים שונים .הנתיב האחד יפעל
להמרה של ההווה לקראת העתיד המדומיין ,ובדרכו הוא ישלול
את ההווה ויהיה אף מוכן להרסו  -בבחינת חבלי משיח  -ואילו
הנתיב האחר יפעל בתוך המציאות הריאלית ,ישאף לתקנה,
אך יהיה משוחרר מחלומות לתיקון כולל שלה .ההבדל ביניהם
הוא ברמת הפיכחון בפרשנות של המציאות ,וביכולת 'להתנער
מהיסוד המשיחי ולהתחיל במסע הסיזיפי של התמודדות עם
עוולות ורוע שבמציאות' ,כלשונם.
סוגיית הקיטוב החברתי מעסיקה הרבה את המחברים והיא
עולה שוב ושוב במאמרים שונים .כך במאמרם 'לא לאלטנוילנד
ולא למדינה יהודית' מעלים המחברים – בין השאר – את
עלייתו המאוחרת של הזרם החרד"לי בציונות הדתית .זרם זה
מוצג בספר כחותר להסתגרות תרבותית וחינוכית ,כממזער את
הערך של כללי המשחק הדמוקרטי וכשואף להתאמת ייעודה
של מדינת ישראל להיותה מכשיר לתכנית המשיחית הא-להית
בחינת "כסא ה' בעולם" ,תוך העדפת פסקי ההלכה על כללי
ההכרעה הדמוקרטיים .מערכת המשפט הישראלית מוצגת על
ידו כ"ערכאות של גויים" .המחברים מעידים על שפה ייחודית
שהולכת ונוצרת בציונות החרד"לית ,שפה החוסמת את הדרך
להבנה ולדיאלוג פורה עם האחר .סוגיה זו חוזרת ומפותחת
שוב בשורה של שבעה מאמרים הכלולים בשער שכותרתו
הקולעת היא' :ה'אחר'  -בלילה כל הפרות שחורות'.
סוגיית היחס הראוי למערכת המשפט הישראלית מנקודת מבט
ציונית-דתית והלכתית נידונה בשורה של שמונה מאמרים
בשער שכותרתו היא' :משפט  -מחכים לגודו?'.
גם בסוגיה זו מצביעים המחברים על קווי הדמיון בין המערכת
המשפטית הנוכחית ובין השיח ההלכתי .שתי המערכות
הללו מוצגות כלוקות בחריגה אל עבר סוגיות שהטיפול בהן
איננו "שייך" להן .לא הכל שפיט בדיוק כשם שלא הכל הוא
הלכה .החריגה בתחום ההלכתי בסוגיות שהן ביסודן חוץ-
הלכתיות מתאפשרת תוך הכנסת "דעת תורה" למערכת
האכיפה ההלכתית .הכרעות "הלכתיות" אלה ,כמו גם הכרעות
משפטיות בתחומים אלה פוגעות בסופו של דבר הן במרות
ההלכה והן בשלטון החוק.
ראוי לציין בהקשר זה את מאמרו התקיף של ידידיה שטרן
כנגד אוטונומיה משפטית לדתיים ,שהולכת ומתרחבת בחוגים
אלה .לכאורה ,על פי התפיסה הליברלית פלורליזם משפטי
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הוא עניין ראוי ,אך נזקו לכלל החברה הישראלית הוא חמור
ביותר .ההפרטה של המשפט ,מתריע בצדק ידידיה שטרן,
עלולה להפעיל כח מפורר ומסוכן בחברה הישראלית שעלול
לערער את האחריות המשותפת ולהגביה את חומות הניכור בין
הדתיים לחילונים ובין הדתיים למדינה.

סימפטומטיות לתפניות בציונות הדתית בכללה .לעדות אישית
מרגשת זו מתלווה ההרגשה שלמרבה הצער כבר לא ניתן לחדש
את ימיה כקדם ,והעדות הופכת להיות רקוויאם.
במאמר 'הלכה ציונית' מסכמים המחברים את ביקורתם בטענה
הכואבת הבאה:
מדינת ישראל יוצרת הזדמנות דתית ייחודית .קיומה
היה יכול לאפשר ביטוי נורמטיבי סגולי במישורים
שהיו חסומים בפני ההלכה בעבר .המדינה הייתה יכולה
להנביע מעיין של התחדשות הלכתית המשוחחת
עם המציאות הריבונית ונותנת לה פשר ייחודי .ניתן
לנו מרחב ציבורי לעצבו ולבנותו כהבנתנו .הציונות
הדתית ומנהיגיה הרוחניים מפנים לו עורף .הם חומקים
ממשימת הדור.

ניתן לנו מרחב ציבורי לעצבו ולבנותו
כהבנתנו .הציונות הדתית ומנהיגיה הרוחניים
מפנים לו עורף .הם חומקים ממשימת הדור
בשער 'על הפער שבין ההלכה והחיים' מציגים המחברים על
פני ששה מאמרים את ביקורתם על פוסקי ההלכה שבציונות
הדתית ,ועיקרה בכך שלא השכילו לפתח כלים הלכתיים
הולמים למציאות של מדינה ריבונית על מגוון האוכלוסיה
שבה ,היהודית והלא-יהודית כאחת .המחברים טוענים כי
חסרה להם ההעזה הנדרשת לחרוג מהכלים ההלכתיים הקיימים
שהלמו בעבר קהילות יהודיות הומוגניות לאורך הגלות ,וכבר
אינם מספיקים למציאות הריאלית של ימינו .כך למשל לא
השכילו עד היום לעצב מערכת הלכתית הולמת למעמדם של
חוקי הכנסת ,ואף קצרה ידם להציע חוק יום השבת שאף אם
לא יהיה הלכתי ,עדיין ניתן היה לכלול בו יסודות תרבותיים-
יהודיים שונים.
בצדק טוענים המחברים שההלכה איננה ממצה את התרבות
היהודית ,ושימוש בכלים ההלכתיים בלבד עשויה להדיר חלק
ניכר מאוד מהחברה הישראלית היהודית .דווקא בימינו חיוני
לפעול להרחבת יכולת ההכלה.
מיוחדת באופיה מכל המאמרים האחרים בהקשר זה היא
רשימתו האוטוביוגרפית של אבי שגיא 'רקוויאם לציונות
הדתית' על בני עקיבא של פעם בו הוא מספר ומצביע על
התפניות שחלו בתנועת בני עקיבא בשנים האחרונות ,שהן

זה עתה הופיע°
מהדורה חדשה של הספר

דפים מן המחברת

זכרונות ילדות בקיבוץ סעד
מאת חגית רפל
איורים∫ גילי זיוון
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הספר שלפנינו כולל מקבץ של  )!(47מאמרים קצרים שפורסמו
בעיתון 'הארץ' במשך שש שנים ,כתגובה לאירועים שונים
שהתרחשו בארצנו .רובם נכתבו במשותף .למרות אקראיותם
בתהליך כתיבתם ,הם מתקבצים לכלל שלמות מעניינת,
החורגת מכתבות ומאמרים לעת-מצוא .הם נוגעים בשאלות
קריטיות של הווייתנו הישראלית ,ונועדו לעורר את הדעת
להתבוננות מורכבת ומפוכחת במציאות החיים שלנו במולדתנו
ובאחריות המוטלת על כולנו להבטיח את ממדי ההמשכיות
והחידוש כאחת .איש מאתנו – דתיים וחילונים כאחת – איננו
רשאי לפטור את עצמו ממשימה מורכבת זו.
ל'מולדת יחפה' יש כל התכונות של חיבור מחנך ,הן בסגנון
כתיבתו והן בנקודת המוצא של הכותבים .המאמרים קצרים,
בין שלושה לחמישה עמודים כל אחד ,וכתובים בשפה פרוזאית
המובנת לכל אחד ובסגנון בהיר וקולע ,המתעלה לעיתים לרמה
של דימויים פואטיים .הוא מחנך גם מבחינה זו שהוא מציג
עמדות שקולות ומוקדי הביקורת שלו אינם מיוחדים למגזר
מסוים אחד של החברה הישראלית.

לחברי הקיבוץ הדתי
מחיר מיוחד≠ ∞≥  ₪בלבד
להשיג דרך נציג סעד בקיבוצכם
שנוסע לשבת
או לשלוח המחאה בדואר לפי
הכתובת∫
משפחת רפל¨ קיבוץ סעד ∞∏µ±¥
נייד∫ © ∞µ≤≠≥π≥¥∂±πחגית®
∑© ∞µ≤≠≥¥∞π≤µמתניה®
ותיענו ברצון°
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משפחת ליב
עין צורים
משתתפים:

הימים הראשונים

ג'ייסון ( ,)34חנה ( ,)32בצלאל ( ,)8ניתאי ( ,)6אדווה ( ,)2.5יעל
()1

כשחזרנו נוצר מצב מצחיק  -הילדים שלנו לא זכרו את הקיבוץ,
אבל ילדי הקיבוץ זכרו את הילדים שלנו ,וקיבלו אותם לחברת
הילדים באופן טבעי .הדבר אפשר להרגיש בבית די מהר.
בצלאל ,אחרי כחודש ,אמר" :אני רוצה לגור בבית הזה כל
החיים" ,ואדווה למדה מהר מהר עברית בפעוטון  -והמילים
הראשונות שלה היו "די" ,ו"זוזי".

מאיפה באתם ומתי?
הגענו לקיבוץ לראשונה לפני  7שנים מאפרת .ג'ייסון ריכז
תכנית תלמידי חו"ל בישיבת הקיבוץ הדתי וכך הגענו לקיבוץ.
לפני  3שנים יצאנו לשליחות חינוכית באוניברסיטה יוקרתית
בארה"ב (קורנל ,בצפון מדינת ניו יורק) .חזרנו בקיץ האחרון
ומיד נחתנו חזרה בעין צורים.

מה עושים?
ג'ייסון  -עורך ומתרגם את פירוש הר' שטיינזלץ לתלמוד
לאנגלית (כרגע עובד על מסכת סוטה) ,וכן מורה בהימלפרב
 גמרא ואנגלית .חנה  -עורכת דין במשרד המשפטים ביחידהלהסכמים בינ"ל ,העוסקת בכל הסכם בינלאומי שישראל
חותמת עם מדינות אחרות או עם ארגונים (כגון האו"ם
והאיחוד האירופי).

כמה מילים על...
חדר אוכל  -לא מוותרים על ארוחת צהריים של יום שישי
(אם כי חנה ,אשר גרה בילדותה בטירת צבי ,עדיין מתגעגעת
לארוחת צהריים שם).
אופניים  -אחרי כמה שנים בעיר הררית בארה"ב ,כיף לגור
במישור.
ילדים  -כיף שיש כל כך הרבה ילדים קטנים.
דף שבועי  -קראנו כל שבוע בדוא"ל גם כשהיינו בחו"ל ,כך
הרגשנו מעודכנים.
כלבים  -הלוואי והיו קשורים! אדווה שלנו ממש מפחדת מהם.
בית הכנסת  -באופן זמני מתפללים כעת בישיבה ,ואנחנו מאד
נהנים מהעניין ,אך מצפים לכניסה לבית הכנסת המחודש.

מה הביא אתכם חזרה לקיבוץ?
החלטנו לחזור לקיבוץ בגלל האנשים והאווירה.

הקיבוץ הדתי  -תנועה שאנחנו גאים להשתייך אליה.

אחד הדברים המאפיינים את עין צורים הוא החיפוש התמידי
אחר הדרך  -הרגלים נטועות בקרקע אך לא מפסיקים לרגע
לעסוק בעניינים ברומו של עולם.

בית תינוקות  -סוף סוף הבת הרביעית שלנו בבית תינוקות,
ואין תענוג גדול מזה .אפילו טענו שם שהיא הבחינה בין
אנגלית לעברית בהתחלה (בגיל  7חודשים).
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מיהו ה"אחר"
שלנו?
בגליון עמודים האחרון ,תחת הכותרת "כל אחד הוא אור קטן",
הובאו צדדים מעניינים של "אחרים" ,חברי או יוצאי הקיבוץ
הדתי .ואכן ,טוב לעסוק בנושא השונה בחברה ,במיוחד בקשר
לחנוכה ,שזהו אחד מסימני החג (כאמור" ,כל אחד הוא אור
קטן") .וטוב שהעיסוק בכך נעשה מפעם לפעם ,שהלא באדר
שעבר ,סביב חג הפורים ,הנושא היה "סיפורם של יוצאי
הדופן" .ואפשר כמובן לעסוק בכך גם סביב ט"ו בשבט ("איש
תחת גפנו") ,פסח ("אחד מי יודע") ,ושאר מועדי ישראל.
בין המאמרים (בהם כתבו האנשים על עצמם) אפשר למצוא
שתי רשימות של נשים שבחרו ללדת ללא נישואין ,וכן מאמר
של דתי לשעבר יוצא הקיבוץ הדתי .הדברים הנכתבים בגוף
ראשון חושפים אותנו לעולמם הפנימי והמורכב של אותם
"אחרים" ,ומאפשרים אכן לעמוד על כך ש"כל אחד הוא אור
קטן" .כמובן ,לא באתי לצאת נגד התופעה של חיבוק אותם

חופשה פרטית עם
העבר
לאחרונה לקחתי את אשתי ל 5-ימים חופשה פרטית
בבודפשט .לא ,אינני מתכוון לדווח על נסיעתנו לשם ,אך אני
רוצה לשתף אתכם בנושא אחד שבוער בי מאז אותה חופשה.
לא ביקרנו במוזיאון השואה שם .שבעתי ביקורים כאלה .יצאנו
לטייל בגדות הדנובה! מה יכול להיות יותר רומנטי מזה? ובכן,
מי שהולך בגדה של הנהר מגיע לאנדרטה מזעזעת :אנדרטת
הנעליים .מסתבר ,שהנאצים היו פשוט מעמידים שורה של
יהודים על גדות הנהר ,פוקדים עלים להוריד נעליים ,קושרים
את שורת היהודים אחד לשני ,ואז יורים בהם ,כדי שיפלו לתוך
הנהר .לאחרונה ,לקח מישהו שורת נעליים בלויות ,כולל נעלי
ילדים ,חיבר אותם בשורה לאדמה ,וכך הן עומדות שם כעדות
אילמת למה שפעם היה שם .עמדנו שם ,שרה ואני ,והזלנו
דמעה.
כעבור יומיים ,נסענו שנינו לשוטט בשוק הפשפשים בעיר .זה
אמנם שוק בסגנון השוק ביפו ,אך הרבה יותר גדול .הסתובבנו
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שאינם זהים לכלל ,דבר שאכן סופו להוביל ל"כולנו אור איתן".
אולם קשה לי שלא להבחין בכך שה"אחרים" שאנו אוהבים
לחבק הם בדרך כלל מסוג מסוים .ואין הכוונה לבטאון עמודים
דווקא ,אלא דומה שיש כאן שיקוף של החברה שלנו כולה.
נשׂים לב שאנו ששים ושמחים להכיל בתוכנו כאלה המתרחקים
מערכים מסוימים שלנו ,אולם מתקשים לעשות זאת לבנינו
שזנחו ערכים אחרים .כמדומתני שלא נמצא בעלונינו רשימה
בגוף ראשון של בן הקיבוץ הדתי הנשוי לגויה ,יוצאת קיבוץ
שירדה מהארץ ולא מתכננת לשוב ,נער שלא ישרת בצבא
מסיבות אידיאולוגיות ,או משפחה הנושאת בעוז אידיאולוגיה
קפיטליסטית.
הדבר מעלה כמה שאלות :האם כל "אחר" ראוי לחיבוק? האם
אפשר לחבק את השונה תוך דחייה מוחלטת של הרעיון שהוא
מייצג? האם יש רמז בהכלתנו את השונה מסוג אחד ודחייתנו
את השונה מסוג אחר ,לחלוקה בין אידיאולוגיות שעדיין
מוחלטות לבין ערכים שהם בשר מבשרנו?
בברכת "סורה חושך".

הרב בני הולצמן
מעלה גלבוע

שם משך כמה שעות ואז ,תוך כדי שוטטות ,גיליתי להפתעתי
ויטרינה ובה ,בין היתר ,חמש "ידיים" של קריאת התורה! כן,
יושב שם גוי שמוכר "ידיים" ,כולן מכסף" .ידיים" לא גדולות,
ללא מקום לחריטה ,אך ידי כסף של ממש .לאור מה שראינו
על גדות הנהר ,לא יכולתי אלא לתהות לעצמי  -מה הסיפור
של ה"ידיים" האלה? למי הן היו שייכות ,ואיך התגלגלו לשוק
הפשפשים?
מאז ,אני אכול געגועים ודחף לנסות לגאול את ה"ידיים"
האלה ,להביא אותן למדינת היהודים! עד כדי כך ,שאם יימצא
מישהו שמוכן לשלם עבורן אהיה מוכן אני ,על חשבוני כמובן,
לנסוע בחזרה לבודפשט ולהביא אותן ארצה .ברור ,שלא אוכל
מראש לדעת את מחירן אך אני מבטיח להשתדל להנמיך אותו
ככל שניתן.
כמו כן ברור לי שאחרי שאביא את ה"ידיים" ארצה ,הן יהיו של
התורם ,ואני את חלקי בסיפור סיימתי.
אני כותב שורות אלה מתוך תקווה שאולי בקשתי תגיע
לעיניים  /אזניים המתאימות ונצליח להאיר את דרכן של "ידי"
קריאת התורה האלה מגלות לגאולה.
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בין כותרת לתוכן

החמורה ביותר שתישאל היא' :האם ישיבת הסדר עולה בקנה
אחד עם ערכי הקיבוץ הדתי?'.

תגובה נוספת למאמרו של אריאל
שנקולובסקי "ישיבת ההסדר של הקיבוץ
הדתי" מגליון תשרי תשע"ב
כותב המאמר "ישיבת ההסדר של הקיבוץ הדתי" מתייחס
לבעיה כואבת שקשה להתעלם ממנה .קשה להכחיש שברמה
מספרית אחוז קטן מאוד של בוגרי ישיבות הקיבוץ הדתי בחרו
בדרך של לימוד תורה בגיל מבוגר ,לא כל שכן במסלולי רבנות
וכו'.
הבעיה במאמר היא ,לדעתי ,שהוא לא חודר ללב הבעיה אלא
נדבק לכותרות חיצוניות ,וכך ממילא ,הפיתרון שהוא מציע גם
הוא חיצוני בלבד.
מה היא כביכול המטרה שאליה חותר מחבר המאמר? יצירת
קבוצה איכותית של תלמידי חכמים שיוכלו לחנך ברוח ערכי
הקיבוץ הדתי ,ולהנהיג מהלכים ברוח ערכי התנועה שישפיעו
על החברה הישראלית בכללה .מהנ"ל ניתן להבין שבוגרי
ישיבות הקיבוץ הדתי מזדהים עם הערכים הללו ,ושהבעיה
העומדת בפנינו היא שהם לא למדו מספיק זמן על מנת להפוך
לרבנים ,ר"מים וכו' .אם רק נקים את ישיבת ההסדר של
הקיבוץ הדתי ,אותם תלמידים שמזדהים עם ערכי הקיבוץ
הדתי ילמדו הרבה תורה ויגיעו לכל התפקידים והמעמדות
הנכספים המצויינים לעיל.
כאן אני מבקש לשאול' ,מה הם ערכי תנועת הקיבוץ הדתי?,
ואולי גם אפשר לשאול' :למה נראה למישהו שאני ,או כל
בוגר מעלה גלבוע אחר ,מזדהה עם הערכים האלה?' .והשאלה

בתור עירוני קפיטליסט (במידה) אני בטח לא הכתובת
שמוסמכת לענות על השאלות הללו .הבעיה היא שחוץ
מהתייחסות אחת ,שאינה מספקת בעיניי ,גם אריאל
שנקלובסקי ,ששייך לתנועה המדוברת ,לא עונה עליהן.
מהמעט שאני כן יודע על ערכי הקיבוץ הדתי ,השוויון האזרחי,
שהוא ערך סוציאל-דמוקרטי בסיסי ביותר ,אמור להיות אחד
מהם .לא ברור לי בדיוק איך ישיבת הסדר עולה בקנה אחד עם
הערך הזה .אם הרעיון של ישיבת הסדר באמת מנוגד לערכי
הקיבוץ הדתי ,בשביל מה לטרוח מלכתחילה?
מעבר לכך שהפתרון ששנקלובסקי מציע הינו בעייתי ,נראה
לי שאנחנו אמורים לשאול שאלה נוספת  -אם במוסדות
הלימוד של הקיבוץ הדתי לא לומדים לרוב יותר משנתיים,
ורוב התלמידים הם לא קיבוצניקים ,אולי זה משקף את ערכי
הקיבוץ הדתי? ואם המצב אינו משקף את ערכי הקיבוץ הדתי,
אולי יש פה בעיה חינוכית?
ובאופן רחב יותר ,אני לא חושב שהחברה שאני והרבה
מתלמידי הישיבה באים ממנה (שאפשר לכנותה אורתודוקסיה
מודרנית לייט ,ציונות-דתית-ליברלית נוסח בקעה-קטמון ,או
מזרוחניקיות) באמת מחשיבה את לימוד התורה כערך שמצדיק
יותר משנה וקצת של לימוד בישיבה או מכינה לפני הצבא
והאוניברסיטה (שהם דווקא כן ערך) .זאת אולי הסיבה שבוגרי
הישיבה ,חריפים ואוהבי תורה ככל שיהיו ,לא נשארים פה
הרבה זמן.
הרבה פתרונות אין לי ,אבל פתרונות פשטניים הם יותר גרועים
מסימני שאלה.

דניאל קן (שילוב י"ד)
ישיבת מעלה גלבוע
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קו המשווה
אז איך זה אצלכם?
מה בני המשק שלכם זוכרים?
כמה מהם חוזרים?
ארבעה קיבוצים נענו לקריאה
ושיתפו אותנו,
כל אחד בדרכו

שלוחות
בני המשק של שלוחות אוהבים את
הבית גם אם רובם לא נשארו בו.
בני המשק של שלוחות מתעניינים,
מעורים ,מתווכחים ,מתדיינים על
הנעשה בבית כאילו הם עצמם חיים בו.
בני המשק של שלוחות מציעים עצות,
תורמים רעיונות לשיפור ,לקידום,
לשימור ולשינוי של החיים בבית בין אם
הם חיים בו ובין אם אינם.

לאירועים ,לחגים ,ולהבדיל גם לתת
כבוד אחרון לאלו מהחברים שנפרדו
מהעולם ,והיו חלק מעולמם הקיבוצי.

מההורים ויש אומרים ששלוחות מפנקת
את בניה יותר מאשר את חבריה ויותר
מכפי יכולותיה.

בני המשק של שלוחות מגוונים
בעיסוקיהם ,ברמת הכנסתם ,בדרכם
היהודית ,וכולם מרגישים בשלוחות
בבית כי הבית מאיר פנים לכולם.

בני המשק של שלוחות מתעדכנים
בנעשה בבית בעזרת דפי המידע
הנשלחים לכל המבקשים ,והם רבים.

לבני המשק של שלוחות אין לרוב
טענות ,וכעסים גלויים על הבית ואם
היו  -הם כבר נשכחו ונסלחו עם השנים.

בני המשק של שלוחות מפוזרים בכל
הארץ ומקצתם בעולם ,אך לעולם לא
נפרדו מטעם השמרים ,הביזבז והחרוסת
המקומיים.

בני המשק של שלוחות זכאים כולם
ללימודים ,לחתונה בגן האירועים הביתי
(מעטים מוותרים על זכות זו) ולמענק
פרידה (עזיבה ,בלשון גסה) והכל בגין
הוריהם העמלים והחסכנים.

בני המשק של שלוחות מגיעים

יש אומרים ,שהבנים מקבלים יותר

בני המשק היותר צעירים שכבר בגרו
ועזבו מרגישים עצמם שייכים לשכבת
הצעירים .באים לפעילויות ותורמים
מכישוריהם כאילו הם ...צעירי שלוחות
עכשוויים.
הם מתקבלים בשמחה על ידי הצעירים
בחבורה וזה מעיד על קשר ,שייכות
והמשכיות.
בני שלוחות מזה שנה יוצאים לעצמאות
כלכלית אחרי הצבא ,והם מאושרים
מחופש הבחירה .רובם בוחרים להישאר
בבית ,לפחות בתקופה הראשונה,
ומשתלבים בענפי המשק שקולטים
אותם בעדיפות ראשונה.
לאחרונה בני המשק של שלוחות
נשארים לגור בבית .לא ,לא כחברים,
אבל מה זה משנה? תושבים ,חברים
חדשים ,העיקר שהבתים הומים
מתינוקות ,במדרכות נוסעות בימבות
לצד הקלנועיות ,ויותר סבים וסבתות
נהנים מכך שנכדיהם גדלים לצידם גם
בימי החול ולא רק בביקורים בשבתות.
נקווה להמשך פורה יותר ,לעתיד צעיר
יותר ושה"עצמאות הכלכלית "ויוזמת
"החבר החדש" תוביל את בני משק
הנהדרים ,הערכיים והמוצלחים של
שלוחות לבחור להישאר בבית .שלוחות
צריכה את בניה ורוצה אותם בבית.

שרית זיסוביץ
יש אומרים ששלוחות מפנקת את בניה יותר מאשר את חבריה .צילום :מנחם לוטן ,ארכיון שלוחות
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ילדות ונעורים בלינה המשותפת .ארכיון הקיבוץ הדתי

סעד
אינם דומים בני המשק של היום לבני
המשק של פעם.
דור הולך ודור בא ,והשינויים שעברו על
הקיבוץ שינו את מהות אופיו של בן ובת
המשק.
בני המשק של היום אינם יכולים להבין
את הווי חיי חברת הילדים של פעם,
ובוודאי שלא את אורח חיי הילדים
שבילו את תקופת ילדותם ונעוריהם
בלינה המשותפת.
מעט מהווי ילדותם של "תוצר החינוך
המשותף" אנו מוצאים בשירו של יהודה
ברט ז"ל.
יהודה כתב את השיר בהשראת מעשי
השובבות של הילדים שגרו בפעוטון
אשל ,הממוקם קרוב לחדר האוכל.
השיר הולחן על ידי נחום הימן ,והושר
על ידי להקת סעד.

רחל ברזילי

פזמון בני המשק
מילים :יהודה ברט
לחן :נחום הימן
.1
אנחנו תוצר החינוך המשותף
חלום של קיבוץ והורים,
אידיאלים ינקנו בתוך החלב
שּׂמנּ ו מרוב ערכים.
ַ
הוכנסנו ביחד בנים חמישה
לחדר בבית תינוקות
נתנו מטפלת בלי עין הרע
לדחוס לנו תרי"ג מצוות
דחפה ...קצת דייסה...
ושמנת ועוד פעם דייסה ,בו!
הושיבה אותנו על סיר
וגוואלד עוד התחילה לשיר
זה היה קקה-פוניה כביר
.2
אנחנו תמיד פה בעד השוויון
שוויון זה אצלנו בדם
בגן כבר למדנו הכלל הראשון
כולם פה שווים פה כולם

השכיבו אותנו וליל מנוחה
לסרט הלכו ההורים,
שכחו ששוויון זה הכלל בקבוצה,
והופ ,הופ ,אנחנו בורחים,
חמישה ...ילדים ...בפיג'מות
בסרט צופים ,בום!
בסרט הורגים ורוצחים
אונסים שודדים וגונבים
נעלמו לנו כל הפחדים
.3
חונכנו עלי הסתפקות במועט
על צנע ועל הפשטות,
לכן זוג אופניים קיבלנו אחד
לכל הכיתה בשותפות.
אופניים אחד לא מספיק למשחק
הקומביין נראה כתחליף
התנענו אותו וקדימה צ'יק-צ'ק
נכנסנו ישר בו לצריף.
הקומביין ...יתגדל ...יתקדש
שמיה רבא הנה ז"ל ,בום!
הצריף שם לגמרי חוסל
אנחנו הועפנו אל-על
זה היה פעם קומביין ...חבל!
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מעלה גלבוע
מעלה גלבוע התברכה בבני משק
שזוכרים לה “חסד נעורים” .הבנים
קשורים למקום ,המקום אוהב אותם
והם אהובים על כולנו .באירועים
כמו חתונות כולם מוזמנים ושמחים
בשמחתם.

בשנים האחרונות ישנה “שיבה הביתה”
של בני משק עם נשותיהם וטפם.
בחרתי להתמקד בזוג ששב אלינו השנה
(מירושלים ..,איך לא?)  -טל ומיכל
(מלק) אליהו.

כמעט כל בני המשק יצאו אחרי הצבא
ללימודים גבוהים ,בעיקר לירושלים
וסביבתה (יש לציין שהקיבוץ אינו מממן
את לימודים הבנים מלבד סכום פעוט
ביותר) .מעניין לבדוק מדוע דווקא
ירושלים ,ולקשר זאת עם העובדה שרוב
בחורי הישיבה הם מירושלים .מה מושך
את שניהם?

מדוע החלטתם לבוא למעלה גלבוע?

כל השנים נשמר הקשר בין הבנים
לקיבוץ .זה מתחיל בשנת י”ג ובצבא.
אחרי “הטיול הגדול” הם הולכים ללמוד
באקדמיה ושבים לשבתות וחגים
למשפחותיהם .גם כאשר הם נישאים
וגרים מחוץ לקיבוץ נשמר הקשר
החם עם המקום .מתקיימות “שבתות
צעירים” ביוזמת הצעירים עצמם ,הן
במשק והן מחוצה לו.

מיכל עונה תשובה מהירה וברורה:
“תמיד תכננתי לחזור ...פה הבית שלי
וטל אישי זרם איתי" .טל“ :שנינו
אוהבים את המקום .למיכל יש פה אמא.
דאגנו כל הזמן לשמור על קשר עם
המקום ועם המשפחה .ישנם במקום
אנשים טובים שהתחברנו אליהם מאוד.
יש חתך גילאים מתאים לנו ,בעיקר בני
משק שחזרו הביתה”.

כולם מקושרים לדף המידע האלקטרוני,
כך שהם בעצם מעודכנים.

מיכל מוסיפה“ :אני לא ראיתי את עצמי
במקום אחר .כיף לחזור הביתה .אני
מכירה את כל האנשים שגרים פה”.

במעלה גלבוע זכאים בני המשק לגור
במקום וליהנות משכירות חינם עד גיל
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 .29אחרי גיל זה עליהם להחליט לאן
פניהם מועדות  -לחברות או לתושבות?
בני משק שהפכו לחברים זכאים לקבל
מגרש ולבנות עליו את ביתם.

לזוג  3בנים .מיכל עובדת סוציאלית
(רוב הנשים במעג”ל הן מורות או
עובדות סוציאליות) וטל הוא רופא
שיניים שסיים זה עתה את התמחותו
בתחום.

ע מ ו ד י ם | ט ב ת  -ש ב ט ת ש ע " ב | )3( 7 5 3

מהן תכניותיכם העתידיות  -בניית בית
בשכונה או בניית בית בקיבוץ?
טל“ :עדיין לא גיבשנו עמדה בנושא.
אנחנו בוחנים ולומדים אותו .אנחנו
בתהליך חיובי”.
מיכל ,איזו “שריטה” יש לך מהמקום?
מיכל מחייכת ,חושבת ועונה“ :ארוחת
צהרים ביום שישי  -איטריות ורוטב
עגבניות”.
נו ,אם זו השריטה של מיכל המצב
מצוין.
ממה אתם הכי נהנים?
“מחברת האנשים – יש פה אוסף של
אנשים טובים ,מאירי פנים; מהחינוך של
הילדים – הילדים עברו לכאן בשמחה.
הבנים קיבלו בטחון .הם רצים בשבילים
לחברים ולגן המשחקים ואין חשש
שיפגעו מכלי רכב .לילדים היה קל יותר
להשתלב היות והם מכירים את הקיבוץ
מהביקורים בשבתות אצל סבתא מדי”
מיכל ,מה גרם לך לבחור ללמוד עבודה
סוציאלית?
מיכל“ :בגלל מלכישוע” (כפר הגמילה
הסמוך לקיבוץ) .מיכל כעת בחופשת
לידה ,נהנית מכל רגע של רוגע
ומהשיבה למקום הולדתה.

ראיינה :ציפי פרחי

קו המשווה

ניר עציון
להיות "בן משק" זו זכות גדולה אך גם
אחריות ומחויבות.
כבר עם בואך לעולם כבן משק וגם
אם אינך מודע לכך ,אתה פרט קטן
בקהילה שיש לה אופי משלה ,דרישות
וציפיות ממך להליכה בתלם שהותווה
עבורך .אתה נדרש להסתגלות וליישור
קו בהליכותיך ,בהתנהגותך ובאמונתך
הדתית גם כילד וכמובן כמבוגר ,אם
ברצונך להמשיך ולהשתייך אליה.
להיוולד כבן משק ולגדול במרחבים
ירוקים ,בטוחים ושלווים בחברת בני
גילך ובקרב אנשים המאירים לך פנים
– זהו מתכון לילדות מאושרת .מוקף
בבועה ומוגן מכל רע ,מתרגל בן המשק
הצעיר לקבל את הטוב ביותר :טיפול
מעולה בגיל הרך ,פעילויות וחוגים בגיל
בית הספר ,טיפול וסיוע בשעת הצורך,
אירועים קהילתיים והכל ברוחב לב ויד.
גם כשקורה ,לפעמים ,והמשק נקלע
לקשיים כלכליים ,יהיו ילדי המשק
האחרונים להרגיש בכך .עולם המבוגרים
ימשיך לגונן עליהם ולהשפיע עליהם
מכל טוב.
להיות ילד בן משק ,זה להרגיש שאתה
גדל בעולם שיש בו הכל .המשק שלך
הוא ,בעיניך ,הטוב ביותר ואתה גאה
להשתייך לו ולהפגין גאוות יחידה
בפגישות עם ילדים ממקומות אחרים.

המילים" :אצלנו במשק הכי טוב "...או
"המשק ישלם" שגורות בפיך ביוהרה
מתוך אמונה מלאה ,שזה אכן כך!
כבן משק מנסים להחדיר לך גם את
חובת העבודה .כבר מגיל צעיר מסבירים
לך שבעבודתך (חסרת הערך בדרך כלל),
אתה גומל על כל הטוב שאתה מקבל.
וכך ,אתה נדרש להקדיש כמות נכבדה
מימי החופשות לעבודה בענפי המשק
ואם יתמזל מזלך גם תרגיש הנאה
וסיפוק .אולם גם אם תהיה העבודה
משעממת ומעייפת תשמח למלא עוד
משבצת ב"כרטיס העבודה" ולסכם
שעבר עוד יום ממכסת ימי העבודה
שנקבעו לך.

לצאת ולגלות אותו .כבן משק אתה
זכאי ללימודים גבוהים ואולי לפני כן
תרצה לטייל בכסף שחסכת בתקופת
השירות .בנערותנו ,נדרשנו להחליט
אם אנחנו חוזרים למשק מיד בתום
לימודינו ובהקימנו משפחה או לחילופין
להודיע על עזיבה .כיום קיים "הסדר
צעירים" המאפשר להאריך את תקופת
ההתלבטות ולדחות את ההחלטה עד
גיל  .28בזמן זה וגם לאחריו ,אתה יכול
לגור במשק בשכירות כרווק וגם כבעל
משפחה ולייחל לפתיחת מסלול קליטה
חדש המאפשר חברות בקהילה ולא
בשיתוף ,הנותן לך קדימות ועדיפות,
שהרי אתה בן משק.

להיות בן משק בגיל ההתבגרות  -גורם
לך לראות את הדברים אחרת לגמרי.
פתאום אתה ער לפגמים ,לעיגולי
פינות ,לחוסר צדק ולעוול המתרחשים
בסביבתך הקרובה .הבועה שהיית נתון
בה נסדקת ואת המילים הרכות על
"המשק שלנו" אתה מחליף להתרסה
ולזעם כלפי "המשק הזה"!

אבל גם אם עזבת את המשק באופן
רשמי ,המשק נשאר תמיד בלבך.
בעיתות צרה ,כששריפה משתוללת
בכרמל ,חוזרים בני המשק להציל את
הבית מבלי שאיש קרא להם .בדרכי
עפר עקלקלות המוכרות להם מילדותם,
הם חוברים ליושבי המקום ומגלים כי
נימי הלב חזקים מהכל.

בגיל הצבא או השירות הלאומי ,שוב
הופך המשק לבית ולמוקד כיסופים
וגעגועים .אתה שמח לכל מפגש או
חבילה המזכירים לך את המשק ובשובך
מהמחנה או השדה אתה מתרגש
כשנגלים לעיניך הגגות האדומים שעל
ההר.

להיות בן משק שנשאר לגור בו כחבר,
זה להכיר את עברו של המקום ולחוש
הרבה כבוד לדור המייסדים ,להרגיש
אחריות להמשכו ולביסוסו של מפעלם
ולקוות כי נמצא ביחד דרך לחזרתם של
ילדינו בני המשק לגור לצידנו ולפתיחת
המעגל מחדש.

העולם הרחב שנפתח לפניך קורא לך

פסי מאור

נוער ניר עציון בפעולה .צילום :מאיר בן-סירא

ע מ ו ד י ם | ט ב ת  -ש ב ט ת ש ע " ב | )3( 7 5 3

5959

תנועה בתנועה

נחמיה רפל
מזכ"ל

mazkal@kdati.org.il

הדרה ותגובה
האירועים שזכו לכותרת "הדרת נשים" עלו לכותרות – למען
האמת לא מעט 'בזכותנו' – לפני כשנתייםַּ ,בוויכוח הציבורי על
הופעת להקה צבאית בטקס הסיום של המסע בעקבות הל"ה.
מאז ,המחלוקת הציבורית רק מתגברת ומתעצמת ,וחדשים
לבקרים פונים אלינו חברי הקיבוץ הדתי ומבקשים שנשמיע
בקול רם וצלול את 'עמדת התנועה' .כדי להשיב על הבקשות
אני מבקש לחלק את האירועים ,בהכללה ולצורך המאמר הזה
בלבד ,לשלושה:
האחד ,ההפרדה בין גברים ונשים בתוך המגזר החרדי .זו
איננה מעניינה הישיר של תנועת הקיבוץ הדתי .ההפרדה הזו
הייתה תמיד ,היא חלק מאורח החיים החרדי ,ויש לה צידוק
– בעיניהם – הלכתי ואמוני .היחס לאשה בתוך הבית החרדי,
שבא לידי ביטוי בין השאר בתכנית הלימודים לה היא זוכה
כילדה וכנערה ,והיחס לאשה בשכונה החרדית ,שבא לידי
ביטוי בין השאר בהושבתה בחלק האחורי של האוטובוס ,איננה
מענייננו .כאשר היחס הזה מוביל לאלימות – שמקורה בחוסר
סובלנות – כלפי כל מי שאורח חייו איננו זהה לשל אותו ציבור,
כולל כלפי ילדה בת  8ההולכת ְלתוּ ָמה עם תיק על הגב לבית
הספר בבית שמש ,עלינו לגנות אותו כאזרחים ,עלינו לדרוש
מהמדינה לאכוף את החוק ,אך אין זה נושא המחייב אותנו
לפרסם את תגובתה של תנועת הקיבוץ הדתי .בנושא זה איני
רואה חשיבות מיוחדת בתגובה תקשורתית שיוצאת מבית
הקיבוץ הדתי ,ואיני מוצא טעם בהצטרפותנו לקולות הרבים –
כולל הנשיא וראש הממשלה – המגנים את התופעה.
התחום השני הוא "שירת נשים" בטקסים רשמיים או באירועים
חברתיים ,כגון בטקס חלוקת פרס ישראל ,במסדר סיום
בצה"ל ,בהפגות מוסיקליות במהלך יום עיון אקדמי וכיו"ב.
מכיוון שמטרת קיומם של אירועים אלה הוא שהם יוארו
באור הזרקורים ,ומכיוון שהתקשורת נמצאת בהם כחלק
מהותי מעבודתה ,הרי שמלכתחילה מופנית אליהם תשומת
הלב של ציבור רחב ,וכל חריגה מהמקובל עושה כותרות.
בתחום הזה דומני שעלינו לעמוד על כך שבמרחב הציבורי
תישמר הנורמה ההלכתית המאפשרת במדינת ישראל יצירה
משותפת של בעלי אמונות ודעות שונות ,כפי שכתב הרב
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יעקב אריאל" :נשמור את גבולות ההלכה הנורמטיבית על כל
מכלול פתרונותיה ,ונציע לציבור הכללי להתחשב בעקרונותיה
ולאפשר שילוב ראוי של כל חלקי הציבור בחיים המשותפים
לכולנו ,מבלי להדיר זה את זה" .ברוח דומה כתב לאחרונה
הרב יעקב מדן ..." :ההלכה הפשוטה נוטה מסיבות צניעות
לאסור על גבר האזנה לשירת אשה ,אך קיימת אפשרות למצוא
פרצות (דחוקות) בהלכה זו .כשאפשרות זו מצטרפת לעובדה
שנוכחות החייל בן התורה בעת שירת הזמרת לא נועדה להנאה
מהשירה ,אלא כדי שלא להתבדל וכדי שלא להעליב את
חבריו ואת מפקדיו ,יש מקום גדול להקל בכך  ."...בתחום הזה
פועלים רבים וכן טובים ,וכתנועת הקיבוץ הדתי עלינו לתרום
כמיטב יכולתנו ליצירת הבנות ואווירה טובה ,ולהיאבק בזרמים
שמבקשים ליצור התנגשות כדי להשליט את דעתם ואורח
חייהם על המרחב הציבורי.
עלינו להשחיז את עטינו ולהפנות את עיקר תשומת לבנו
לתחום השלישי ,והוא ההקצנה בתוך המגזר הציוני-דתי.
התהליכים הקורים בתוך החברה שלנו הם אלה שמחייבים את
תגובתנו ,מכיוון שבתוך המגזר שלנו איננו יכולים לסמוך על
כוחות חיצוניים ,ועלינו לעשות את המלאכה בעצמנו :עלינו
לצאת כנגד התופעה שאב אינו מורשה להיות נוכח במסיבת
הסיום בגן של בתו בת ה ;6-עלינו לצאת כנגד הושבה בנפרד
של אמהות בשבת הורים המתקיימת במכינה קדם-צבאית;
עלינו לצאת כנגד פסיקת ראש מכינה ישיבתית קדם-צבאית
האומרת שאין להאזין להרצאת אשה בכנסת .על כל אלה,
ועל עוד רבים כדוגמתם ,עלינו להשמיע את קולנו .לא מיותר
להזכיר כאן ,כדוגמא ,את שירת הנשים שהייתה מקובלת לאורך
שנים בוועידות בני עקיבא ,בנוכחות רבנים חשובים ,ואיש לא
יצא מן האולם ואיש לא מחה כנגד ההופעה .עלינו לפעול כנגד
תהליכי ההקצנה בתוך הציבור שלנו ,שתוצאתם היא התנתקות
מכלל החברה הישראלית .חרטנו על דגלנו את האחריות לכלל
עם ישראל ,את ההימנעות ממתן פתרונות סקטוריאליים
לבעיות לאומיות ,ועלינו לצאת כנגד מגמות ההיבדלות
מהחברה הישראלית שתוצאותיהן עלולות להיות הרות גורל
לעם ישראל .את המלאכה הזו תשתדל מזכירות הקיבוץ הדתי
להמשיך ולעשות במלוא העוצמה ,באומץ וביושר.
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מחלקת בטחון ויג"ל
זיו כרמל

bitachon@kdati.org.il

העמקת קשרים עם גורמי צבא  -בזמן האחרון העמקנו
במחלקת הבטחון את מערכת קשרי העבודה שלנו עם גורמי
צבא שונים:
נפגשנו עם ראש מדור סיירות במיטב (בקו"ם) לפגישת
תאום ציפיות .הועלה הרצון של רבים מבני הקיבוץ הדתי
להגיע לשירות משמעותי ביחידות המובחרות ונוכחנו שיש
לכך הערכה רבה בצבא בכלל ובמדור סיירות בפרט וכן רצון
לעזור ולתמוך בבקשות שלנו בשעת הצורך.
יחד עם התק"צ נפגשנו ,נחמיה ואנוכי ,עם אלוף פיקוד
העורף אייל איזנברג ,במטרה להדק את שיתופי הפעולה
בתחום היערכותנו לחירום ,תחומם של צוותי הצח"י
והמנהיגות בקיבוצים .הועלתה בפגישה החשיבות להמשך
היערכות ולהמשך שיתוף פעולה עם פיקוד העורף.
הכנת הבנות לשירות  -יחד עם הצוות החינוכי של בית הספר
ביבנה סיכמנו את יום ההכוון שנערך שם .הייתה זו הזדמנות
לנתח את תהליך הכנת הבנים והבנות לקראת גיוס ולקראת
שנת היודגימל .מסיכומי המשובים וכן מתוך תחושות הצוות,
נראה שיש לשים דגש רב יותר לנושא הכנת הבנות לשירות .על
מנת לקדם את הנושא נפגשתי עם עירית ,המרכזת את עבודת
עמותת 'אלומה' מול הקיבוץ הדתי ,בניסיון לתת מענה טוב
יותר לשאלות ולהתעניינות הבנות לקראת מסלולי השירות
בצבא ובש"ל .לקחים ונושאים לעבודה מפגישה זו ייושמו כבר
השנה בעבודה בתוך בתי הספר.
חוסן נפשי בשק"ד  -מעט לפני חנוכה נערך בבית ספר שק"ד
ביוזמה ומסורת מקומית 'ליל החוסן הנפשי' המדמה במעט את
העומס והלחץ המתקיים בימי הסיירות .לאחריו מתקיימות
שיחות לעיבוד החוויה ,ולהעלאת המודעות והמוכנות לקראת
השירות הצבאי .פעילות זו ,שכאמור מתארגנת ומבוצעת על
ידי אנשי העמק ,מהווה נדבך נוסף בהכנה לקראת הצבא ,הכנה
שיש בה הרבה נעלמים ואי ודאות ,אך ניתן לשפר אותה על ידי
סימולציות מסוג זה .יישר כוח לעוסקים במלאכה בראשותו של
יאיר אורבך ("אתם תקראו לי המפקד ואני .)"...גם בית הספר
יבנה התקיים השנה אירוע דומה.

שומרים על קשר  -במסגרת תפקידי אני מחפש כיצד יהיה
נכון ליצור רצף מפגשים וקשר עם בנינו ,כהמשך לקשר
שנוצר בתקופת החטיבה והתיכון במסגרת פעילות הנוער
של תנועת הקיבוץ הדתי .אוכלוסיית היג"ל קיבלה ומקבלת
התייחסות משמעותית מצידו של עדי שגיא והרב דוד בן-זזון,
ובעתיד בכוונתי להיות מעורב יותר גם בהכנת בני יג"ל לקראת
השירות .עם אוכלוסיית החיילים ישנו קושי גדול ליצור
מפגשים ,בעיקר בשל העובדה שבתקופה זו אין להם פנאי
מסודר ,וכמו כן פחות מוכנות (בצדק ,כמובן) לקשב ולשיח
מעמיק.
לצורך כך ,בכוונתנו לקיים בתחילת חודש שבט (ד' שבט)28/1 ,
מוצ"ש חיילים צפוני לחיילי העמק וההר .המפגש יתקיים
ב 'קפה בשדה' בקיבוץ שדה אליהו וההזמנות יישלחו לכל
חייל לביתו .זהו כאמור ניסיון ,למרות הקושי ,להיפגש עם
אוכלוסיית החיילים במפגש חברתי נעים ומפנק תוך שילוב
שיח ערכי.
דילמה  -לעיתים נשאלת השאלה מה חשוב יותר  -שנת
לימוד במכינה או שירות במסגרת יג"ל .אנו מעודדים את
שני המסלולים באותה מידה .הליכה ליג"ל היא משמעותית
ותרומתה לחברה ולמתנדב עצמו גדולה מאוד .לצדה ,ההליכה
למכינה בונה את הנוער שלנו מבחינת ערכית ונותנת לו בסיס,
והכוונה היא למכינות דתיות וגם למכינות מעורבות .חלק גדול
מהמכינות עוסק בצורה אינטנסיבית גם בנתינה בפרויקטים של
מעורבות חברתית .
ולסיום  -קשה להתעלם מהאירועים החמורים שהתרחשו לפני
זמן קצר בחטיבת אפרים ואנו שולחים את תמיכתנו לחיילים
המשרתים נאמנה את המדינה ומגינים יום-יום על תושבי
יהודה ושומרון.
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אגף חברה
יהושע מוזט

chevra@kdati.org.il

פורום למניעת הטרדה מינית
במפגש האחרון שהתקיים בקיבוץ בארות יצחק לפני כחודש
התכנסו מעל  30נציגים מרוב קיבוצי התנועה ובהם גם אסתר
שי (שד”א) המובילה את הפורום בתנועה ,ללמידה משותפת
בהנחיה מרתקת של נתאי מלמד .בחלק הראשון של הפגישה
הציג נתאי מודל המלמד הורים לשוחח עם ילדיהם בנושא
מוגנות ,ללמוד את שפת הילדים ,שפה שמזמינה הידברות
ופתיחות .להדגמה השתמש נתאי בספרו “ -מוטב להיזהר ולא
להצטער” ,ספר המותאם למגזר הדתי.
בחלקו השני של המפגש הוצג מודל עבודה קהילתי לשיתוף
כל הגורמים – ילד ,הורים ,מוסדות חינוך ,הקהילה והרבנים,
בדגש על טיפול בפגיעות מיניות .המודל שפותח על ידי נתאי,
מותאם אף הוא לעבודה עם קהילות דתיות סגורות ,והוא
מתאים וטוב יותר מהדרך המקובלת כיום ,כיוון שהוא נותן
מענה לדינאמיקה של חשיפת סוד ומאפשר שיתוף פעולה של
הורי הילד המעורב בפגיעה המינית ,מונע מגננה וניסיון כושל
של ההורים להכחשת המעשה ,הכחשה שנועדה לגונן על ילדם.
במקביל למענה האנושי והמקצועי ,מציע המודל התמודדות
עם הפגיעה בתוך הקהילה ,ומכוון להגיע להתחזקות כקהילה
בטוחה ומוגנת .המודל משלב עבודה עם כל אחד מהגורמים
המוזכרים לעיל ,גם בהיבט המניעתי וגם בהיבט הטיפולי,
ובשיתוף עם גורמי הרווחה .על פי המודל ,מומלץ לקהילה לא
לנדות את הפוגע (מלבד מקרים מיוחדים בהם הרחקה מחויבת
המציאות) ,ללמוד להכיל אותו בתוכה ולסייע לו להגיע לטיפול
נכון ויעיל .התגובות בתום המפגש היו בהחלט נלהבות ולא
מעט מהמשתתפים ציינו כי נתרמו וכי מוצאים את המודל
מתאים לעבודה בקהילתם .תודה לקיבוץ בארות יצחק על
האירוח הנפלא!

פורום מזכירים  -מה הוא?
פורום המזכירים מנוהל על ידי מרכז אגף חברה בקיבוץ הדתי
ומונחה על ידי תמי לס ,פסיכולוגית תעסוקתית מומחית,
יועצת ארגונית בכירה בעלת ניסיון רב בהנחיית קבוצות
והיכרות עם השדה הקיבוצי .נראה שעם הזמן הפורום הולך
ומתחזק לשביעות רצון כולם.
לאחרונה הגדירה תמי את הפורום במילים אלו:
“פורום מזכירי הפנים הוא פורום הנפגש מזה שנים ארוכות
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למפגשים שתכליתם למידה ,תמיכה וליווי לעבודה המורכבת
והשוטפת בקיבוצים השונים המשתייכים לתנועת הקיבוץ
הדתי.
המפגשים מתקיימים אחת לחודש ,בכל פעם בקיבוץ אחר.
המפגשים בנויים כך שבכל יום מפגש מתקיימת “היכרות” עם
הקיבוץ המארח המשתף את הפורום בסוגיות המשמעותיות
המונחות לפתחו .חלק נוסף ומרכזי ביום מוקדש לדילמה
המוצגת על ידי אחד ממשתתפי הפורום .בחלק חשוב זה
של היום ,יכולים המזכירים ללמוד ולהיעזר מניסיונם של
אחרים כמו גם לקבל תמיכה רגשית משמעותית מעמיתים
לתפקיד .המשכו של היום מוקדש ללמידה מקצועית שלעיתים
הינה הרחבה של הדילמה שהוצגה קודם לכן ולעיתים הינה
העשרה מקצועית בעלת זיקה משמעותית ויישומית לעבודה
היומיומית של מזכירי הפנים ומנהלי הקהילות .בפורום
המזכירים משתתפים כ 22-מזכירים .הקבוצה הינה “קבוצת
רכבת” במובן זה שהיא מתקיימת באופן המשכי וסדיר וכאשר
מזכירים מתחלפים בתפקידם ,המזכירים הנכנסים לתפקיד
מצטרפים לפורום .פורום זה מתקיים ,כאמור ,שנים רבות.
חוויית המשתתפים והמנחים לאורך השנים היא שמדובר
במסגרת משמעותית מאוד וחשובה ביותר ליכולת לתפקד
בצורה אפקטיבית לאורך זמן בתפקיד ניהולי מורכב בקהילות
הקיבוציות השונות .לדברי המשתתפים ,זהו ‘המקום היחידי
בו הם יכולים לחשוף את הקשיים בידיעה שיקבלו את הסיוע
הרגשי והמקצועי הנכון והמתאים ביותר מעמיתים לתפקיד
המכירים ומנוסים בהתמודדות עם הקשיים שהתפקיד כרוך
בהם’”.
קורס לרכזי ועדות ומובילי פעילות בקיבוצי הצפון מתקיים
בימים אלה בקיבוץ שדה אליהו ומונחה על ידי ניצן בן-זאב
ממכון פירם .מטרת הקורס היא העשרת המשתתפים בכלים
ניהוליים ,ארגוניים ובינאישיים הנחוצים לתפקודם .משתתפים
בקורס  18חברים וחברות מששת קיבוצי הצפון .זהו הקורס
השני מסוגו שאנו מפיקים בתנועה ונראה שיש בהחלט מקום
להעצמת בעלי תפקידים ופעילים אחרים בקיבוצים על ידי
הכשרה ו/או רענון של חומרים ניהוליים לעבודה נכונה .הקורס
אמור להסתיים בקרוב .תודה לקיבוץ שדה אליהו על האכסניה
הנהדרת.
קורס מנהיגות אמצע החיים לקיבוצי הדרום והגוש נפתח
בשעה טובה בקבוצת יבנה הפותחת פעם נוספת את דלתותיה
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לפעילות התנועה .בקורס משתתפים כ 18-חברים וחברות
מתשעת קיבוצי התנועה מהדרום והגוש .הקורס עוסק ב”מתן
כלים” בדרך אחרת בנושא מנהיגות ,למידה הדדית ותרגולים
מעשיים והוא מיועד לחברים שממלאים תפקידים בקיבוצים,
מילאו בעבר או מיועדים לעשות תפקידים בעתיד בכל תחומי
הפעילות.

קורס גישור של הקיבוץ הדתי
אגף חברה יוזם פתיחת מחזור שלישי של קורס גישור בסיסי
לקיבוצי התנועה .אנו מציעים לכל קיבוץ לשלוח מועמדים
מתאימים לקורס .הקורס מונחה על ידי ניתאי מלמד ,מנהל
‘פתרונות’ ,גישור ויישוב סכסוכים  -מרכז גישור והכשרת
מגשרים ,והוא יותאם לתכנים רלוונטיים הקשורים לחיי
הקיבוץ .הגישור מציב זווית הסתכלות חברתית ייחודית על
האופן הנכון ליישוב מחלוקות באמצעות הידברות וגישה

משתפת .המקומות לקורס ספורים וכל הקודם זוכה .ההרשמה
פתוחה לכל המעוניינים במשרדנו (לפרטים נוספים ניתן להגיע
דרך אתר התנועה או בטלפון .)03-6072700 -

סבא וסבתא בכפר הנוער הודיות
משפחת סומר (כפר עציון) ממלאה את שליחותה על הצד
הטוב ביותר בכפר הנוער הודיות זו השנה השנייה ברציפות .אנו
מדווחים שמדי ערב פוקדים עשרות בני נוער מהכפר את ביתם
של אלי ופוריה ומוצאים בו בית חם ,אוהד ואוהב .משפחת
סומר עושה ככל יכולתה לעזור ולסייע לחניכים ונראה שהם
“מצביעים ברגליים” .בימים אלה אנו עוסקים בהמשך הפרויקט
המיוחד בניסיון “לגייס” משפחות נוספות לכפרי הנוער בכלל
ולהודיות בפרט .יישר כח לאלי ופוריה סומר על תרומתם
המשמעותית לכפר!

המכון לחקר הקיבוץ הדתי
לימור ספראי

kdati.institute@gmail.com

לאחר תהליך ממושך של ניסוי ותהיה ,מחשבות ,ישיבות ,בניית
תכניות ופרסומים ,המכון לחקר הקיבוץ הדתי יצא לדרך .המכון
עדיין בחיתוליו והמהמורות בדרכנו עוד רבות .אנו מבררים את
תפקידינו ואת הדרכים להגשמת היעדים אליהם אנו חותרים
אולם נראה כי יש כיוון ויש שותפים לדרך ופעילות מבורכת
שנרקמת ומתהווה.

מטרת המכון
מטרת המכון היא לשמר את הזכרון ההיסטורי של תנועת
הקיבוץ הדתי מחד ,לחקור את קורותיה בהווה מאידך וליצור
שיח פורה ,מעמיק וביקורתי סביב רעיונות היסוד בקרב חברי
התנועה בפרט ובחברה הישראלית בכלל .המכון שואף לפתח
יכולות פעולה ,התחדשות ויצירה בקרב צעירי התנועה ואחרים,
שותפים לדרך סביב ערכי התנועה ופועלה בהווה ובעתיד.
בראשות המכון עומד כיום ד"ר מיכאל בן-אדמון ,חבר קיבוץ
שדה אליהו.
לקראת שנת תשע"ב יצאנו עם שלוש תכניות .שתיים מהן כבר
פועלות ואחת נוספת בדרך:

תכנית עמיתי מחקר
התכנית העיקרית של המכון; במסגרתה מתקיימת סדרת
מפגשים שנתית הפונה לכל מי שתחום לימודיו ו/או עבודתו
נוגע בתנועת הקיבוץ הדתי .השנה משתתפים בתכנית 8
סטודנטים מתחומי ידע מגוונים ובתארים שונים החוקרים
היבט מסוים בקיבוץ הדתי – חינוך ,היסטוריה וחקלאות (פירוט
נוסף באתר הקיבוץ הדתי .)www.kdati.org.il -
בתכנית אנו פוגשים סוגיות הנוגעות לתחום הלימוד
ונוצר שיח זהות חי ותוסס שמרחיב את המבט על התנועה,
עקרונותיה ופועלה בהווה ובעתיד .למשתתפים בתכנית
תתאפשר בעתיד קבלת במה לפרסום עבודותיהם דרך המכון.
המכון מעניק מלגות למשתתפים בתכנית.

שיח צעירים
התכנית השנייה שתפתח בקרוב היא שיח צעירים .תכנית זו
פונה לצעירי הקיבוצים הנמצאים בתקופה זו בעבודה ,לימודים
או בין הצבא לחיים הבוגרים ,ומעוניינים לשמור על חיבור
ולברר את זהותם באופן לא-רשמי ,פתוח ומהנה .זו הזדמנות
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להיפגש עם חברים ,להרגיש בבית וגם לחשוב ,להתווכח ולדון
במה שיעניין את הצעירים בכל הקשור בקיבוץ  -מהו הקיבוץ
כיום? מה מטרתו וייחודיותו בנוף הישראלי ולמה לחזור ולגור
בו? איזה משימות הוא ייטול על עצמו וכיצד אנו רוצים לראותו
בעתיד? מה השורשים שלנו ומה יהיו שורשי ילדינו? האם יש
לי מקום בקיבוץ ולמי יש מקום בקיבוץ? מה הציפיות שלנו
מהקיבוץ ומתנועה בכלל?
מטרת המפגשים היא לפתוח את הראש ,להתבונן פנימה ,לגבש
ולברר דרך וזהות אישית ביחס למקום ממנו אנו באים ואולי
להשפיע על פניו בעתיד.
התכנית פונה לכל צעיר שעצם המפגש או הרצון לשיח מדבר
אליו .המפגשים יתקיימו בדירות צעירים בירושלים במהלך
השנה ואינם מצריכים מחויבות כלשהיא.
שאיפתנו היא לקיים מפגשים כאלו במקומות ובזמנים שונים
בנוכחות משתתפים רבים ככל האפשר ,על מנת לאפשר
תחושת שייכות ,חיבור ופתיחות וגם ביקורת ,התלבטויות
ובעיקר רצון לקחת חלק בעשייה.

סמינרים וימי עיון
התכנית השלישית היא פרי שיתוף פעולה של המכון עם
המחלקה לצמיחה דמוגראפית והיא עוסקת בבנייה ובהובלת
סמינרים לקיבוצים.
בימים אלו אנו עובדים עם  5קיבוצים ,חלקם בעיצומו של
תהליך וחלקם בתחילת הדרך.
בקיבוצים רבים ישנה כיום קליטה מחודשת לחברות או
לתושבותשל בנים חוזרים ושל אנשים מבחוץ .הקליטה בכל
קיבוץ שונה ובכל קיבוץ ישנם אתגרים והזדמנויות שונות.
קיבוצים רבים לקחו על עצמם לעשות תהליך עמוק ומשמעותי
עם הנקלטים ולעשות יחד בירור ערכי ולא רק כלכלי ,טכני
או חברתי .המטרה היא לעודד שיח זהות ומתוך כך לאפשר

השתלבות בקיבוץ תוך הבנת עומק של מהות הקיבוץ ,ערכי
הליבה שלו והדרכים ליישומם בחיי היום-יום.
לכל קיבוץ הייחודיות שלו ,מרקם החיים היפה שלו והדגשים
אותם הוא בוחר להעמיד על סדר היום .אנו שואפים לעזור
לקיבוצים לבנות תכנית ייחודית ומותאמת לצרכי הקיבוץ אשר
תענה על ההיבטים השונים – מהיבטים כלכליים ומשפטיים
ועד חברתיים ותרבותיים ,כשכולם יונקים ושואבים מתוך
ראייה ערכית .תכנית זו עשויה לכלול הרצאות ,סדנאות,
פעילויות מגוונות ,דיונים ועוד ,בהתאם לצרכי הקיבוץ.
יש תחושת התחדשות באוויר ושיח מרענן סביב בניית תכניות
אלו ,הנוצרות בחלקן עבור הנקלטים בלבד ובחלקן מהוות
הזדמנות וקרקע פורייה לליבון שאלות ומחשבות גם בקרב
חברים ותיקים בקיבוץ.
נשמח לקבל פניות מקיבוצים נוספים על מנת לבנות יחד
תכניות חד-פעמיות או ארוכות טווח ,מלאות ועשירות בתוכן
ובמחשבה!
בנוסף לאלו ,המכון לוקח חלק בפרויקטים שונים בארץ ,כגון
'פרויקט שולחנות עגולים' במכון הרטמן שיתקיים בט"ו בשבט
(ראה מודעה בעמ' ,)...הרצאות מוזמנות ברחבי הארץ בנושא
התנועה ,ועוד .כחלק מהרחבת הפעילות ,אנו מקיימים בשיתוף
עם מוסדות הקיבוץ הדתי סדרת ימי עיון בנושאים בהם עסוקה
התנועה ,הפתוחים לקהל הרחב .הראשון בסדרה הוא ערב
עיון לזכר חברנו חנן פורת ז"ל ,שיתקיים אי"ה ביום חמישי
ט"ז בשבט ( )9.2בקיבוץ מעלה גלבוע .חנן היה מאנשי תנועת
הקיבוץ הדתי ברוח ובמעשה והערב יעסוק בין השאר בהגותו
ובפועלו בתחום התרבות והספרות היהודית המתחדשת.
פרטים בהמשך .נשמח לראותכם.
למכון תכניות רבות נוספות על הפרק ואנו מזמינים את
המעוניינים לקחת חלק בפרויקטים הקיימים או להציע חדשים
לפנות אלינו בהקדם.

זיו כרמל
רכז מחלקת הבטחון של הקיבוץ הדתי שמח להזמין אותך ל-

רגע לפני שחוזרים לצבא

בתוכנית:

קפה ועוגה ,פיצה ומפגש חברים
שיחה עם תא“ל איתי וירוב על צבא ,חברה ומה שביניהם
ג‘אם עם להקתו של צחי סדן המארח חברים ועושה שמח

ד‘ שבט 28.1 ,׀ בשעה  20:00׀ ׳קפה בשדה׳ שדה אליהו
מוזמנים בחום,
זיו כרמל
מחלקת בטחון הקיבוץ הדתי
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מחלקת נוער וצעירים
רזי בן–יעקב

tzair@kdati.org.il

חורף חם
במחלקת נוער וצעירים:
הפעילות המתוכננת

למי מיועד?

מיקום

ביקור בכנסת ושיחה עם ח"כ שלי יחימוביץ'
וזבולון אורלב על סוציאליזם ואפשרות מימושו
במציאות

צוות מדרשת תורה ועבודה

כנסת ישראל

מפגש בנושא "התפיסה הדתית של הקיבוץ הדתי"
ו"למה בקיבוץ הדתי נוהגים אחרת?"...

קומונריות ומרכזי סניפים
בקיבוצים

דובנוב 7

ערב שולחנות עגולים על החברה הישראלית ,עם בני
נוער מעמק הירדן

כיתות י"א  -י"ב

קיבוץ כנרת

סמינר " -על השלום ועל חובתנו הדתית לרדוף
אחריו"

כיתות ט'

קבוצת יבנה

שבת לצעירי התנועה  -על התחדשות יהודית עם חזי
כהן ויואב שורק

21-40

מלון אשל השומרון

חינוך לקיום מצוות

פורום מדריכי נוער וילדים
בקיבוצי הדרום והגוש

קבוצת יבנה

סמינר " -על דמוקרטיה ויהדות"

כיתות י"א

קיבוץ פלך וקיבוץ לביא

שולחנות עגולים לאנשי חינוך במסגרת כנס הרטמן
לצדק חברתי

כל העוסקים בחינוך  -פורמאלי
ובלתי פורמאלי

מכון הרטמן ,ירושלים

סמינר  -על כלכלה וחברה" :בין פרט לכלל"

כיתות י'

קיבוץ בארות יצחק

כנס חינוך בן יומיים על "החינוך לערכי התנועה"

צוותי חינוך בקיבוצים

מלון לביא

השתלמות בהדרכה

מדריכי סניפי בנ"ע בקיבוצים

עין צורים  /עין הנצי"ב

פזמונסניף תנועתי

סניפי בנ"ע בקיבוצים

גבעת וושינגטון

חידון ידיעת הקיבוץ הדתי *

נוער התנועה ,מבוגרים?!

בארות יצחק

*עדיין בסימן שאלה .זקוקים לפרויקטור.
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המחלקה לצמיחה דמוגראפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

בהמשך לדיווחים בגיליונות עמודים האחרונים ,ברצוני
להתמקד הפעם בעבודת המחלקה וברלוואנטיות שלה
בקיבוצים השיתופיים-מסורתיים.

הקרוי בדרך כלל 'צוות צמיחה דמוגראפית' (צוות צמ"ד).
בראשות אותו צוות עומד/ת בדרך כלל מרכז/ת בהיקף
משרה מוגדר וכפופים לו כל רכזי הוועדות המסורתיות
המלוות את בני המשק מסיום התיכון ,דרך שירותם
הצבאי  /לאומי ,מסלולי הצעירים ,הלימודים וכו' ,וכמובן
הוועדות שעוסקות בקליטה וקבלה של מועמדים מבחוץ.
אנו במחלקה מסייעים בבניית המבנה הארגוני ,בהגדרות
התפקידים ובהגדרות התחומים בהם יעסוק כל צוות,
וכן בליווי יישום הפעילות .ברצוני לציין תחת פרק זה,
שבקיבוצים רבים הוחלט להציב בראש הצוות הדמוגראפי
את מזכיר /מנהל הקהילה שמתכלל במסגרת תפקידו
את הטיפול בכל התחום ,היות והצמיחה הדמוגראפית
בקיבוצים אלה הוגדרה כיעד מועדף לטיפול בטווח
המיידי.

באופן מסורתי ,הקליטה בקיבוצים מטופלת על ידי ועדת
קליטה; היא זאת שמוציאה אל הפועל את מדיניות הקליטה של
הקיבוץ כפי שהותוותה על ידי האספה  /המזכירות ובהתאם
לתקנון  /נוהל קליטה.
במרוצת השנים ,לצד ועדת קליטה גובשו ברוב הקיבוצים
ועדות נוספות המטפלות בעיקר בבני משק במעברים השונים
של חייהם ונותנות מענה לצרכים שונים בהתאם לשלב בו הם
נמצאים .כך הוקמו במשקים ועדות חיילים ,ועדות קשר ,ועדות
צעירים ועוד .הועדות יצרו נוהלים שונים ,בעיקר בכל הקשור
במסלולי הבנים .אמנם ,כל קיבוץ וצרכיו ,אך מוסכם על כולם
שהמטרה העיקרית של כל הוועדות הינה לשמור על קשר עם
הבנים/ות ובסופו של התהליך להגיע לכך שהבנים יראו בקיבוץ
את ביתם ויקלטו לחברות.
לעיתים פעלו כל הוועדות הללו במקביל וטיפלו בסוגיות
חופפות ולא פעם הדברים נפלו בין הכיסאות .כמו כן ,נמצא
שבהרבה קיבוצים הנוהלים והתקנונים התיישנו ולא עודכנו
במרוצת השנים.
מכאן נגזרים חמישה תחומים עיקריים שהמחלקה לצמיחה
דמוגראפית בתנועה יכולה לסייע לקיבוצים:
 .1גיבוש מדיניות אסטרטגית לקליטה  -בתחום זה המחלקה
ערוכה לסייע ולכוון את הקיבוצים בניתוח הצרכים ,עריכת
סקרים דמוגראפיים אשר יגדירו בראיה רב-שנתית את
גודל היישוב הרצוי ,את פלחי האוכלוסייה שאליה יש
לכוון מבחינת גיל ,מקצוע ,גודל המשפחה וכו' ,את עיתוי
הקליטה ואת הקצב הרצוי .כמו כן ,במסגרת הצרכים ניתן
להגיע להגדרה ערכית של הקריטריונים ואופי הנקלטים
אשר יתאימו לאופי ולחיי הקהילה של הקיבוץ .הנגזרות
של עבודה זו יכולות להיות בין היתר קביעת מדיניות
הקיבוץ להתארגנות לשיכון ,תעסוקה והתאמת המערכות
השונות לקצב הצמיחה הרצוי.
 .2הגדרת מבנה ארגוני שמטפל בסוגיית הקליטה  -כיום,
מקובל גם בקיבוצים השיתופיים אשר קולטים לחברות
מסורתית ,לרכז את כל הטיפול בקליטה תחת גוף אחד,
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 .3עדכון ויצירת נוהלים  -כאמור בראשית דבריי ,תקנוני
 /נוהלי הקליטה לא עודכנו במרוצת השנים ובביקוריי
בקיבוצים אני מוצא לא פעם חוסר התאמה בין הצרכים,
המציאות והנוהל .בשנים האחרונות ,בסיוע המטה
השיתופי ,התגבש בנק נוהלים מעודכנים שכל קיבוץ
יכול ללמוד אותו ,להסתייע בו ולהתאים לקיבוצו.
בשונה מהעבר ,כיום מקובל ואפילו רצוי שכל קיבוץ
יגדיר במדויק את הזכויות ואת החובות של הנקלטים
החדשים ,בין אם הם בני משק ובין אם הם נקלטים מבחוץ,
לגבי שאלות שבעבר לא התייחסנו אליהן ,כגון :שימוש
במבדקים חיצוניים ,סוגיית דמי הקליטה ,השלמת קופות
הפנסיה ,תקופות אכשרה עד לזכאות להשתתפות הקיבוץ
בהוצאות בריאות ,ביטוחי עבר וכו' .כנ"ל לגבי זכאות
לשיכון ,זכאות לקרן חיים (במקומות שכבר נהוג) ,חלוקת
בונוסים ורווחים וכו' .אכן ,גם בקיבוצים השיתופיים
מהסוג השמרן ביותר אלו סוגיות רלוואנטיות שנמצאות
על סדר היום ואנו ערוכים במחלקה לסייע ,ליצור ולעדכן
את הנוהלים.
 .4תהליכי בינוי קהילתי  -הכוונה לתהליכי חברות
(סוציאליזציה) של הנקלטים החדשים לקיבוץ .בשיתוף
עם המכון לחקר הקיבוץ הדתי ,אנו מפתחים יחידות לימוד
שמועברות באמצעות סדנאות והרצאות ,שמטרתן לחבר
את הנקלטים לקיבוץ הן מבחינה אידיאולוגית והן מבחינה
מעשית .תהליך זה כבר מתבצע בכמה קיבוצים ,ולא רק
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תנועה בתנועה

לנקלטים .אנו מייעדים יחידות מסוימות להכנת החברים
הקולטים בקיבוץ ,לקליטה טובה וליצירת קהילה שזורה
אחת של קולטים ונקלטים .זאת ועוד,בשיתוף עם המכון
אנו עורכים ימי עיון וסדנאות לוועדות קליטה ,לוועדות
קבלה ולמובילי התהליכים בקיבוצים.
 .5שיווק ,פרסום ומציאת קהלי יעד  -כדי ליישם את כל מה
שהוזכר לעיל ניתן להיעזר במחלקה בערוצים השונים
לחיפוש מועמדים מתאימים .למחלקה קשרי עבודה עם
תנועות התיישבות ,משרדי ממשלה ,תנועות העלייה
וכו' ,מתוכם אפשר לגייס מועמדים לקליטה .כמו כן.על
שולחננו מצטברות פניות של מתעניינים שמופנות ,לאחר
בדיקת התאמה ראשונה ,להמשך טיפול בקיבוצים עצמם.
לסיום ,ברצוני להתייחס לסוגיה שמטרידה לא מעט קיבוצים
והיא סוגיית "בני/ות המשק".
קיבוצים רבים שואלים את עצמם האם לתת עדיפות לבני/ות
משק על פני מועמדים אחרים ,או במקרים אחרים  -מדוע,
למרות המאמצים החברתיים והכלכליים שמשקיע הקיבוץ,
הבנים/ות לא חוזרים?
אין "תשובות בית ספר" ובכל מקום ומקום צריך ללמוד את
הסוגיה ואת המאפיינים הייחודיים למקום ,אבל ניתן למנות
בקיצור כמה סיבות לכך שקליטת הבנים לחברות בקיבוץ
במתכונת המסורתית אינה טריוויאלית:
א) המחיר שה"חברות המסורתית" דורשת – או במילים
אחרות  -עד כמה הבנים/ות מזדהים עם ערכי המקום
וצורת ההתנהלות האישית בתוכו? מה המחיר שנדרש מן
הבן/ת על מנת להיות חבר ,והאם זה מתאים לשלב בה
הוא  /היא נמצאים בחיים?
ב) המיקום  -בדרך כלל ,בקיבוצים הנמצאים בפריפריה,
קיימת נטייה בקרב הבנים/ות שגדלו במקום לחפש
אפיקים חדשים ,להכיר אנשים אחרים ,להתפתח
מבחינה מקצועית וכו' .הריחוק מהמרכז נתפס כמצמצם
אפשרויות לפיתוח אישי ותעסוקתי.
ג) שמירת המצוות  -בשני הכיוונים; מצד אחד,
בנים/ות שתופסים את קיום המצוות בצורה יותר קפדנית
מאשר בקיבוץ (מבחינה סובייקטיבית כמובן) ,ומצד שני
תופעת החילון של הבנים/ות .חשוב לציין שעל אף שאין
קיבוץ שלא מתלבט בסוגיה ,עדיין לא קם קיבוץ בתנועה
שהחליט שהוא מקבל לשורותיו בנים/ות שאינם שומרים
מצוות בהגדרה .זוהי תופעה שאינה קיימת בתנועה
הקיבוצית הכללית (על אף שיש בה תופעה קטנה יותר
של חזרה בתשובה) ,אך היא בהחלט מורידה לצערנו
מהפוטנציאל מספר לא מבוטל של מועמדים לקליטה.

על מסלולים מיוחדים לקליטת בנים ,אחרים משקיעים הן
משאבים ערכיים והן משאבים חומריים בקירוב הבנים וביצירת
תנאים ייחודיים לקליטתם בקיבוץ .הדבר ניכר בארגון כנסי
בנים ,בשיתוף הבנים בוועדות ו/או בתהליכים המגדירים את
המתווה לקליטתם ,בהנחות שונות במרכיבי הקליטה כגון
בדרישה לאבחונים חיצוניים ,בהנחות בעלויות קליטה ועוד.
אין ספק ,שמקום שמצליח לגייס את דור ההמשך לחיי
משמעות בקיבוץ ,פותח בפני הקיבוץ צהר להמשכיות ,לפיתוח
ולצמיחה.
ברצוני לסיים ולקרוא שוב לכל העוסקים בסוגיית הקליטה
והצמיחה הדמוגראפית בקיבוצים לפנות אליי ,למחלקה
לצמיחה דמוגראפית בתנועה ,ולבדוק במשותף את הדרכים
לסיוע.

מקליטה לצמיחה
הכנס השנתי של הקיבוץ הדתי
בנושא צמיחה דמוגראפית

יתקיים ביום ג' ,י"ט אדר
תשע"ב )(13.3.12
בבית שפירא
בבארות יצחק

שריינו את התאריך
שרגא וילק
המחלקה לצמיחה דמוגראפית
תנועת הקיבוץ הדתי

מכל הסיבות שתוארו לעיל ,ולבטח ישנן עוד ,סוגיית קליטת
בני המשק מעסיקה את כל קיבוצינו .רבים מהקיבוצים החליטו
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נוטעים צדק חברתי
עוקרים פערים
שראל יהודית ודמוקרטית

כנס מכון הרטמן לי

השני
כנס מכון הרטמן לישראל יהודית ודמוקרטית

נוטעים צדק חברתי – עוקרים פערים
ט"ו בשבט תשע"ב
מכון שלום הרטמן מזמין את הציבור לדיון עומק יהודי–אזרחי בשאלת השפעתם
של ערכי הצדק החברתי על תרבותה ועל אופייה של מדינת ישראל.

שריינו את התאריך:

ט"ו בשבט ) 8בפברואר (2012
בתכנית:

 16:30–15:00קונגרס ציבורי סביב שולחנות עגולים.
 22:00–17:00מליאת פתיחה ,מושבי עיון–דיון ואירוע סיום.
כניסה חופשית

בואו בשלום

לעדכונים ולהרשמהw w w . h a r t m a n . o r g . i l / t z e d e k :

לזכרם

בתיה פורשר ז"ל

עדינה בן-דוד ז"ל

נולדה :כ"ח אב תש"ז ()1∂.8.1π¥7
נפטרה :ב' אלול תשע"א ()1.π.≤∞11
טירת צבי

נולדה :ב' אדר תרפ"ה ()≤∂.≤.1π≤5
נפטרה :כ"ט תשרי תשע"ב ()≤7.1∞.≤∞11
ניר עציון

בתיה נולדה כבת משק .בהמשך ,עזבו הוריה את טירת צבי,
אולם בתיה חזרה והקימה את ביתה כאן ,מתוך אהבה ,והביאה
איתה כלים אישיים שרכשה בקרב משפחתה ,בשנות בגרותה
בבני ברק .שמרה על שפה ייחודית ,שפת ה"יידישקייט"
מבית .כגננת מקצועית ומנוסה קיבלה את 'גן צבי' .בבית
הספר השקיעה בחינוך לערכי היהדות ,לצד ההוראה המסודרת
והמושקעת .הורי התלמידים פרגנו לה על כלים טובים שרכשו
תלמידיה ,מתוך בטחון ואמונה בדרך .חברותיה לצוות ,המורות,
נהנו מעבודת צוות פוריה ונעימה.
כאשר נבחרה בתיה לוועדת בית הכנסת ,הכניסה סדר מופתי
בחלוקת מקומות הישיבה לנשים בחגי תשרי ולא חסכה מאמץ
כדי שכל אשה ובת תוכל להתפלל בנחת ובכוונה.
כאשר נפרדה מבית הספר בשל קושי פיזי ,הצמיחה עצמה
מחדש בספריה של הקיבוץ .ללא לאות למדה את המקצוע
ושילבה את המחשב ככלי עזר בהשאלת ספרים .לבוא ביום
חמישי ולמצוא את הספרים שרצית ,מוכנים בשבילך ,זו הייתה
חגיגה אמיתית .בתיה חשבה על כל אחד ,התאימה את הספר
לטעמו ,ובנוסף כיבדה כל אחד בסוכריה ,וסיימה בשיחה נלהבת
על הספר שהחזיר ...כי היא כבר קראה אותו כמובן.
בתיה יקרה .מאז התברר ,לפני  20שנה ,שקצב הלב שלך הופר,
עברת פרק ארוך של ייסורים .אבל מאז ועד הסתלקותך ,קצב
הרוח שלך וקצב הרצון לא הופרו .את לימדת אותנו גבורה מהי;
את ,שנאנקת בכאב פיסי יומיומי כדי לשרוד ולראות את ילדייך
מתחתנים ,את נכדייך נולדים ,ואת התקדמותו האישית של כל
אחד מהם.
היית אומרת" :אני רוצה לחיות"" ,אני אוהבת לחיות" .סביבך
התקבצו למען מטרה זו אנשי רפואה ,משפחה וחברות,
ובמיוחד נתן ,אשר כשמו כן הוא :נתן את כל אשר יכול אדם
לתת לרווחת נפש אהובה ,עבורך.
יהי זכרך ברוך.
מן ההספד ,רותי בן דוד

עדינה נולדה בעיירה בסלובקיה ,בת קטנה להורים טובים
וחמים ושומרי מצוות ,שלהם ששה ילדים .כשפלשו הנאצים
לסלובקיה ברחה להונגריה ,ועברה ממקום למקום תוך שהיא
מוצאת עבודה כעוזרת בית .כשהגרמנים נכנסו להונגריה ,ברחה
עם אחותה ,מגדה ,בחזרה לסלובקיה ,והן הסתתרו בחנות
המכולת הנטושה של האבא .כעבור ימים אחדים נאלצו לברוח
לברטיסלאבה ,שם מצאה עדינה עבודה אצל משפחה נוצרית
קתולית אדוקה ,שחשבה אותה לנוצריה.
עדינה חיה באותה תקופה כפי שחיו האנוסים בדורות השמד.
פעמיים ביום היה עליה לקחת את הסבתא במשפחה לכנסייה,
אולם היא הייתה נשארת בחוץ .כשהיו עוברות ליד צלב
והסבתא הייתה מצטלבת ,עדינה הייתה עושה עצמה כמתקנת
שרוכי נעליים כדי לא להצטלב .את הבשר שקיבלה הייתה
זורקת לפח האשפה .בכל לילה הייתה מקפידה להתכסות
בשמיכה מעל הראש משום שבחדר היו צלבים והיא לא רצתה
לומר קריאת שמע מול הצלב.
עדינה ודוד נישאו בכפר עציון .זמן קצר לפני הקרב האחרון
של הגוש נאלצה עדינה להתפנות מכפר עציון לירושלים ,כיוון
שהייתה בהריון .לאחר נדודים הצטרפה אל דוד ,כדי לייסד את
ניר עציון.
כשם שהצליחה לשרוד את תקופת המלחמה ,כך הצליחה
עדינה לשרוד את השנים הראשונות בניר עציון ,בהן סבלו
הראשונים מחרפת רעב וגרו בתנאי דחק .משנפתח בית
המרגוע בשנת  - 2591ובמשך  44שנה  -שימשה דינה כמנהלת
חדר האוכל שלו .היא הייתה מכניסת אורחים במלוא מובן
המילה .הנופשים היו מגיעים בזכות מאור הפנים והדאגה
האישית בהם הייתה מקדמת את פניהם .כשם שדאגה לאורחים
כך דאגה למלצרים שעבדו תחת פיקוחה .רבים מהם גם זכו
להינשא בזכות השידוכים שלה.
מאור הפנים של עדינה היה רק ביטוי חיצוני לעולם הפנימי
שהיה עשיר ביותר באהבת הבריות כמו גם באהבת המצוות.
עדינה הייתה אשת מופת של יראת שמים אמיתית ועמוקה,
אשר באה לידי ביטוי בהידורים מיוחדים של כיבוד השבת,
ובהקפדה רבה על תפילות ואמירת תהילים.
"עתה שמעי זאת עדינה היושבת לבטח" ,אומר הנביא ישעיהו.
סמוך אני ובטוח שאת נפרדת היום מאהובך דוד בעולם הזה,
ודוד משורר תהילים מקדם את פנייך לבטח בעולם הבא .תהי
נשמתך צרורה בצרור החיים.
יהי זכרה ברוך.
מן ההספד ,הרב רונן לוביץ
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לזכרם

גרטי אורמן ז"ל

יוסי אילן ז"ל

נולדה :ט“ז ניסן תרפ“ט ()∂.¥.1π≤π
נפטרה :י“ג מרחשוון תשע“ב ()1∞.11.≤∞11
לביא

נולד :י"ט מרחשוון תרצ"ב ()3∞.1∞.1π31
נפטר :כ' מרחשוון תשע"ב ()17.11.≤∞11
סעד

גרטי יקרה ,

ויהי יוסף בן שמונים שנה...

ביום שגרתי ,בדרכך לטיפול ,מטרים ספורים מהבית ומהגינה
שטיפחת יותר מ 50-שנה ,הסתלקת מאתנו .תמו שמונה
עשורים של סקרנות ובינה ,תרבות ומנגינה ,שתחילתם בווינה
שבין מלחמות העולם ,וקיצם כאן  -בלביא.

וימת יוסף.

את אביך ,קרל וולפגנג ,שנלקח למחנה הריכוז בדכאו לאחר
ה”אנשלוס” ,לא זכית לשוב ולראות .בגיל  11נשלחת על
ידי אמך ב”קינדרטרנספורט” לאנגליה .שם גדלת ,למדת
והשתלבת בפעילות תנועת הבח”ד  .ותיקי לביא זוכרים את
יום הגעתך לגבעה החשופה והבוצית ,עמוסה בלא פחות מ17-
מזוודות ומובלת על ידי נהג המשאית – אוסי ז”ל ,שלימים היה
לאישך האהוב ואבי  3בנותיך .הייתה זו מעין הצהרה ,שהאמנת
בה ,ש”טוב ונכון לחיות בארץ ישראל” אך מותר גם לחיות
ב’סטייל’...
יחד בניתם בית מלא שירה ונגינה ,מוסיקה ותרבות והרבה
סבלנות וסובלנות .אוסי ,שנפטר לפני כ 25-שנה ,השאירך
אלמנה ,אך לא נפלת לייאוש –  LIFE MUST GO ONהיה
המוטו שלך.
התמדת כיובל שנים בעבודתך במלון .נהגת לומר ,מתוך
תפיסתך הציונית המושרשת ,שכל מפגש עם קבוצה דוברת
גרמנית הוא פיצוי על מוראות השואה והזדמנות להוכיח
שהגרמנים ימ”ש כשלו במשימתם.
אהבתך הגדולה ביותר הייתה המוזיקה ,קלאסית בעיקר .לכל
אירוע היית נוהגת להקדים להגיע ולשבת במרכז השורה
הראשונה .כשנשאלת מדוע ,ענית שכך את מרגישה שכל
התזמורת ,המקהלה או הזמרים מופיעים במיוחד בשבילך!
בחודשים האחרונים רצו חברותייך להביא לך דיסקים עם
יצירות שונות כדי להקל על מכאובייך .ענית שכל שעליך
לעשות הוא לעצום עיניים ,לחשוב על יצירה ,ואת כבר נמצאת
באולם בשורה הראשונה “זורמת” עם היצירה .בני משק רבים
שבו וציינו שחיבתם למוזיקה ,תחילתה בחוגים של גרטי!
מכל משפחתך את היחידה ששרדת וזכית להקים משפחה
נורמטיבית בארץ ישראל ולראות בהיוולדם של הדורות הבאים.
גרטי יקרה – אמא מסורה; סבתא אהובה; סבתא-רבה גאה
וחברה נאמנה – ינעמו לך רגבי אדמתה של לביא ,לצידם של
אמך וסבא אוסי  -אישך היקר ,שנותר תמיד נוכח בחייך ואת
נותרת נאמנה לזכרו.

אתמול היינו אמורים לחגוג ,היום אנו מובילים לקבורה.
אתמול רצינו לספר מקצת שבחיך בפניך,
היום נדבר עליך כמי שהיה.
נעקר מנופו של הקיבוץ אילן ארץ ישראלי מיוחד,
אילן שענפיו היו מרובים ,אילן שידע להיטיב עם כל הבאים
לידו.
יוסי הגיע לסעד עם ראשוני הגרעין השביעי ,במחזור הראשון
של הנח"ל .היה איש קיבוץ למופת .אהב את היחד ,את
העבודה ,ובמיוחד את חבריו לעבודה .את עיקר מלאכתו
עשה בהשקיה בגד"ש ,כשהוא מעביר צינורות בידיו ,עד הזמן
האחרון.
יוסי היה המתנדב האולטימטיבי לכל תפקיד ,שותף לכל
גיוס ,לכל מבצע ,לכל פעולה נדרשת ,והיה ממלא מקום קבוע
בשמירה בשער .כל אורח שהיה מגיע לקיבוץ זכה לטיפול
מיוחד ולהכוונה מדויקת.
יוסי הכיר את הארץ לאורכה ולרוחבה ,הכיר כל עמק וכל הר,
כל יישוב וכל כפר ,ואת הדרך המובילה אל כל מקום .בזמנו
הפנוי חרש את הארץ ברגליו.
כשנבחר להיות סדרן נסיעות לא נח ולא שקט עד שמצא פתרון
הולם לכל מי שנרשם לנסיעה.
יוסי היה איש משפחה מיוחד .כל יום שישי עמד בקשר טלפוני
עם בני משפחתו והיה מעודכן בכל הפרטים.
בשנים האחרונות נרתם יוסי לסייע בהתנדבות ב'בית שקמה',
הבית הסיעודי שלנו .כל יום שהה במחיצתם של הנזקקים,
כל שבת דאג לקידוש ולהבדלה ודיווח להם על הנעשה בארץ
ובקיבוץ.
ומשהו אישי :יוסי היה מקורב מאוד למשפחתנו .יחד אכלנו
בשבתות ובחגים בחדר-האוכל או בבית .תמיד התעניין
במעשיהם של ילדינו ונכדינו ,והיה שותף לכל האירועים
המשפחתיים .יוסי  -אתה תחסר לנו.
יהי זכרו ברוך.
ליפא אהרוני

ת.נ.צ.ב.ה
מתוך ההספד ,אריה שירן (חתנה)
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לזכרם

שבתי רותם ז"ל

עמוס צביאלי ז"ל

נולד :י"ז טבת תרע"ח ()1.1.1π18
נפטר :כ"ה במרחשוון ()≤≤.11.≤∞11
שדה אליהו

נולד :י"ב תמוז ת"ש (∞)18.7.1π¥
נפטר :ב' מרחשוון תשע"ב ()3∞.11.≤∞11
טירת צבי

"אֲשֶׁר שׁ ָמַעְנוּ וַ ֵּנדָעֵם וַאֲבוֹתֵינוּ סִ ּפְרוּ לָנוּ לֹא נְכַחֵד ,מִ ְּבנֵיהֶם ְלדוֹר
יעם ִל ְבנֵ ֶיהם
ַא ֲחרוֹןֲ ...אׁ ֶשר ִצ ָּוה ֶאת ֲאבו ֵֹתינוּ ְלהו ִֹד ָ
יס ְּפרוּ ִל ְבנֵ ֶיהם"...
לְמַעַן יֵ ְדעוּ ּדוֹר ַא ֲחרוֹן ָּבנִ ים יִ ָּו ֵלדוּ יָ קֻ מוּ וִ ַ
(תהילים ע"ח.)3-6 ,
פרקי תהילים היו החזקה של שבתי ,במשך שנים רבות ,בימי
זכרון ,ביום העצמאות ובאירועים רבים אחרים .צליל קולו,
ההטעמה ,הדגשים וההקפדה על עברית נכונה ומדויקת הביאו
את כולנו להתרגשות רבה.
שבתי נולד ב 1918-בעיר לודז' שבפולין .מגיל  8חי בוינה .ימים
ספורים לפני ליל הבדולח הגיע בעלייה בלתי לגאלית לחופי
נתניה .עוד בהיותו בוינה הגיע לידיו עלון בו סופר על הקיבוץ
ברודגס" .אהבתי את הרעיון" ,סיפר שבתאי .כך הגיע לשדה
אליהו.
"ע ֶקב ֲאׁ ֶשר ׁ ָש ַמע ַא ְב ָר ָהם ְּבק ִֹלי וַ ִּיׁ ְשמֹר
בפרשת תולדות כתובֵ :
ִמׁ ְש ַמ ְר ִּתי ִמ ְצו ַֹתי חֻ ּקו ַֹתי וְ ת ֹור ָֹתי" (בראשית כ"ו .)5 ,הפרשנים
הסבירו" :תורותי" – אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה
(מסכת יומא) .שבתאי היה איש שגילם בחייו ובעשייתו את
שתי התורות.
הוא היה הקצין הלוחם ,הבנאי ,והחשמלאי ,והיה איש אפיקי
מים ואחר כך הצטרף לביו-בי .בכל עשייתו ניכרת הקפדנות על
הפרטים הקטנים ,הדיוק ,האסתטיקה ,ומעל לכל אלה הסיפוק
שבעבודת כפיים ,שביצירה.
שבתי היה גם למדן ותלמיד חכם גדול .היה משכים קום ללמוד
עוד דף גמרא ולהתחיל את יומו ,כפי שהעיד פעם" :כשאני
מלא ."...המלאות של שבתאי הייתה התורה ,העבודה והאהבה
הרבה שלו למשפחתו.
שבתי היה מצאצאיו של מהר"ם מרוטנברג שפעל במאה ה13-
והיה מאחרוני בעלי התוספות .המהר"ם מת בכלאו .הוא לא
הסכים בשום אופן שיהודים ישלמו כסף בעד פדיונו .זו הייתה
קפדנות ,שהייתה שזורה באופיו ומשהו מקפדנות זו ועמידה על
ערכים עברה גם לצאצאו.
בביתם של סוזי ושבתי חנוכייה ,שנותרה כמעט השריד היחיד
מבית הוריו ,שנספו בשואה.
משפחה יקרה ,השנה תדליקו את החנוכייה ללא אביכם ,אך עם
האור המיוחד שהיה בו.
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שנותיו פעיל ,מנהיג ותורם בקיבוצנו ,בתנועת הקיבוץ הדתי,
בבני עקיבא בארץ ובחו"ל ,בוועד הגוש ,וכמנהלן בבית הספר
שק"ד .עסק בבטחון ,בחינוך ובחברה ,והיה איש משפחה
למופת.
מבין הדברים שנאמרו לזכרו:
בזמן שהותו בבית החולים ,לאחר הניתוח הראשון ,הוא קרא
לי לדגל ,והציע לי להחליף אותו בתפקיד מזכיר הפנים באופן
זמני .כבר אז התפעלתי מהיכולת שלו לצאת מכאבי הגוף
וההתבוססות במחלה ,ולהמשיך ולקחת אחריות ציבורית,
ולחשוב על הקהילה .המחשבה הראשונית הייתה כמעט לא
רלוונטית לאור הפנייה של עמוס .חשתי שאיני יכולה לסרב
לו .בתחילה שנינו קיווינו שהזמני יישאר זמני ואוכל להחזיר
לו את ה"פיקדון" .המצב הזמני נשאר כמעט שנה ,אך גם
כשהתאושש ,הבנו שכדאי שישמור כוחות להחלמה .בכל
התקופה עמוס ליווה אותי .חשתי שחשובה לו מאוד הצלחתי,
והרגשתי שאני יכולה להתייעץ אתו בכל דבר ועניין .ואכן,
תמיד הייתה לו עצה נבונה ומילת עידוד .שמחתי לשתף אותו
בלבטיי ובהתחבטותי ,בהצלחות ובכישלונות .ידעתי שתמיד
תהיה לי אוזן קשבת ,עידוד כשצריך ,ולעיתים גם נזיפה.
טירת צבי והקיבוץ הדתי היו חשובים מאוד לעמוס ,ולי היה
חשוב לערב אותו בכל מה שניתן .עמוס ניהל ביד רמה ובצורה
מעוררת התפעלות את כל ההכנות למועצת הקיבוץ הדתי .היה
שותף פעיל בצוות המוביל לשינויים ,השתתף במזמו"ר ,היה
מעורב בבית הספר וחבר בוועדת הכספים .עד לאחרונה גם
כשותף פעיל בצוות לבטחון סוציאלי .נראה היה שעמוס קיבל
החלטה שהמחלה לא תעצור לו את החיים ,ושימשיך להיות
מעורב בחיים הקהילתיים ,בקהילה אותה אהב ,שהשיבה לו
אהבה וליוותה אותו בתפילה לרפואה שלמה בשנים האחרונות.
עמוס המשיך לצאת לסיבובי הליכה ברגל או באופניים בשעות
הנעימות של היום ,פעמים הולך באיטיות ,אך לא מוותר.
ההתמודדות של עמוס עם המחלה עוררה השראה.
יהי זכרו ברוך.
אפרת פולק

יהי זכרו ברוך.
תחיה תמרי (מתוך ההספד)
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לזכרם

נחמה פולק ז"ל

אילנה טפל ז"ל

נולדה :ח' אלול תרפ"ד ()∂.π.1π≤¥
נפטרה :י"ג כסלו תשע"ב ()π.1≤.≤∞11
סעד

נולדה :ל'' ניסן תרפ"ז ()≤.5.1π≤7
נפטרה :י"ד כסלו תשע"ב ()1∞.1≤.≤∞11
קבוצת יבנה

כשיצאנו משיעורו של מוטי מטלון שהביא מדברי הרב קוק על
נפש האדם ,הלמה בראשנו כבמכת פטיש הידיעה על מותה של
נחמה ז"ל.

בעיצומו של יום השבת הלכת לעולמך בשקט ,שקט שאפיין
כשא ְּת
את כל ַח ָּייִ ְך בתוכנו .החזרת ֶאת נשמתך לבורא עולם ַ
מפויסת וּ ְש ֵל ָמה ,כפי שכתבה זלדה:

אני רואה אותה יושבת איתנו בשיעורים ביום שישי ,בלי לראות
או לשמוע היטב ,מאזינה ומשתדלת לקלוט את הנאמר ככל
יכולתה.

ָל ֶל ֶכת ְמפֻ ָּיס
ְּב ִלי ַּפ ַחד,
ְּב ִלי ׁ ֶשׁ ְשמוּ ָרה ּב ֵּלב ִטינָ ה ַעל ֱא-ל ִֹהים,
ְּב ִלי ּבוּ ׁ ָשה נו ֶֹק ֶבת ְּכ ַל ֵּפי ַהׁ ֶּש ֶמׁש,
בְּלִי ְמרִירוּת פּ ְָתנִים כּ ְַלפֵּי קְר ֹובִים שֶ ִּׁב ְקרו ִֹבים.
יקת ֵעינַ יִ ם ִמ ָּכל צוּ ָרה
ָל ֶל ֶכת ְמפֻ ָּיס ִּבנְ ׁ ִש ַ
יקת נֶ ֶפש ִמ ָּכל ֶרגֶ ש,
וּ ִבנְ ׁ ִש ַ
ַל ֲעבוֹר ְּבנַ ַחת ְמ ֵה ָיכל ְל ֵה ָיכל.

האופטימיות הייתה מעל ומעבר ליכולת חושיה .גם בתפילה
הרגשתי תמיד את הנהרה ששרתה על פניה כשהצליחה לקלוט
את השירים ששרו בבית הכנסת ,ואת הצימאון לשמוע ולהבין
את כל הנאמר בשירים ובתפילות .ההשלמה הבלתי מסויגת
עם מצבה שגבל עם האופטימיות והאמונה בבורא העולם היו
מרשימות.
הכרתי את נחמה כשהייתה עדיין ילדה קטנה .משפחתה גרה
בירושלים מול הבית בו גרתי אני .להוריה של נחמה היה בית
דפוס ועליית גג בביתם ,ואני זוכרת את אנשי החסד האלה,
שהיו אוספים אליהם הביתה מוכי גורל ומספקים להם את כל
צרכיהם ,מאכילים ומשקים אותם ומלינים אותם בעליית הגג
שלהם.
אין פלא אפוא ,שנחמה ספגה מיום לידתה תכונות אלה.
היא הגיעה לסעד עם הגרעין של רלי ז"ל ,עבדה שנים בבית
התינוקות במסירות רבה וכשהראייה התחילה לבגוד בה עבדה
במחסן הבגדים ,נעזרת בחוש המישוש שלה לתיקון בגדים .היו
לה כל מיני פטנטים כדי להתגבר על הפגמים שלה.
יותר מחמישים שנה אני גרה בשכנותם של נחמה ואדו ,וחוויתי
יומיום את הטיפול המסור והבלתי נלאה של אדו בנחמה.
מאושרת ללא גבול הייתה נחמה כשבניה ,נכדיה ובייחוד ניניה
הקטנים באו כולם לסעודה שלישית שערך אדו למענם בכל
שבתות השנה ,בקיץ ובחורף ,באביב ובסתיו.
והקטנים החזירו לה את אהבתם אליה והיו מאירים את פניה
בנגה ורוך אין קץ.
נשגב מבינתי להבין את היחסים המופלאים ביניהם .אני
מאמינה שהשכינה שרתה ביניהם.
יהי זכרה ברוך.
רחל סימון

כרחל אמנו אפיינה אותך ,אילנה ,הדאגה לכולנו ,ובראש
ובראשונה הדאגה לבעלך ,לשלושת ילדייך ,לנכדייך
ולנכדותייך ,שכולם מסורים אלייך ,אוהבים אותך ,וטובים
מאוד כלפייך.
חמש שנים עשתה אילנה בביתה ,ולכל אורך הזמן ניצב
לצידה יוסף בעלה ,שלא פסק מלסעוד אותה ביום ובליל.
כשלושה שבועות עשתה אילנה בבית החולים ,וּ ְלצידה אודי
חתנה ,שכמעט לא מש ממיטתה .זכית ,אילנה ,להיות עטופה
באוהבים ,זכית להקים פה בארץ ישראל משפחה נפלאה!
אילנה נולדה בטוניס לפני קרוב ל 85-שנה .אחיה יעקב
"מ ַּי ְלדוּ ת אני זוכר אותה ַּכילדה הטובה של המשפחה.
סיפרִ :
מצעירותה טיפלה בכל האחים ,וסייעה לאמא במשק הבית".
בגיל  30עלתה ארצה עם הוריה ואחיהַ ,ל ַּמ ֲע ָּב ָרה ְּבפאתי
המושבה גן יבנה ,וכולם יצאו יחד לעבוד ולהתפרנס מעבודות
דחק בחקלאות .לימים סיפרה אילנה כמה קשה היה לה
ְל ַע ֵּשב כל היום בשמש הקופחת ,וכמה סבלה מכאבי גב ַּב ָּי ִמים
הארוכים של קטיף הכותנה .מזכרת מאותם ימים נמצאת עד
היום אצל אודי ,בעלה של שרי ,המשתמש בעבודתו בשדה
בסכין ההרכבות שקיבל מאילנה.
כאן ביבנה בנתה אילנה את ביתה עם יוסף ,והחלה את דרכה
בטיפול בילדי הגיל הרך ,אותם אהבה מאוד ,ואחר כך במחסן
הבגדים ,שם עבדה בשקט ,בהתמדה ,בחריצות ,ובעיקר
במערכת יחסי אהבה ,הערכה וחברוּ ת עם השותפות למלאכה.
דבורה ,זאב ושרי ,יעקב ואודי וכל הנכדים והנכדות ,זכיתם
לאמא טובה ,סבתא אוהבת ודואגת ,והיא זכתה לילדים
נהדרים.
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים ,אמן.
מן ההספד ,נחמיה רפל
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ברכותינו החמות

לכפר-הנוער
'הודיות'
למנהל הכפר – אלי שטיי
לצוות ההנהלה והעובדי ובה סבא וסבתא
אלי ופוריה סומר
לבית הספר ולכל ילדי הכפר
לרגל זכיית בפרס החינו מטע המינהל
לחינו התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
לשנת הלימודי תשע"ב

י-מיִ ,
ל-פלְ ֵג ָ
וְ ָהיָ ה ְ ּכ ֵע ָשתוּל ַע ּ ַ
ֲא ֶשר ּ ִפ ְריוֹ יִ ֵּת ְ ּב ִע ּתוֹ וְ ָעלֵ ה ּו לֹא-יִ בּ וֹ ל
יח
וְ כֹל ֲא ֶשר-יַ ֲעשֶ ה יַ ְצלִ ַ
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