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השפן הקטן,
החסיד והדלת
הרב אסי בלנק

השפן הקטן שכח לסגור הדלת
הצטנן המסכן וקיבל נזלת
לה לה לה אפצ'י
לה לה לה אפצ'י
לה לה לה אפצ'י
לה לה לה לה
(בנימין כספי)1886-1946 ,

רמח"ל בספרו מסילת ישרים מציע דרך העולה בית ה' .הוא
בונה את ספרו על הברייתא המובאת בשמו של רבי פנחס בן
יאיר (למשל ,עבודה זרה כ ע"ב) "תורה מביאה לידי זהירות,
זהירות מביאה לידי זריזות ,זריזות מביאה לידי נקיות ,נקיות
מביאה לידי פרישות ,פרישות מביאה לידי טהרה ,טהרה מביאה
לידי חסידות ,חסידות מביאה לידי ענוה ,ענוה מביאה לידי
יראת חטא ,יראת חטא מביאה לידי קדושה ,קדושה מביאה
לידי רוח הקודש ,רוח הקדש מביאה לידי תחיית המתים" .זוהי
דרך ארוכה ומרובת שלבים ,ורק לאחר כמעט עשרים פרקים
של מסילת הישרים הוא מגיע לתיאורו של החסיד.
בתיאור החסיד ישנה פיסקה שמזכירה לי את מושג התחפושת
(פרק כ')" :הנה חייב האדם לשמור כל המצוות בכל דקדוקיהם
לפני מי שיהיה ולא יירא ולא יבוש  ...אמנם גם בזה צריך חילוק
והבחנה כי כל זה נאמר על גופי המצוות שחייבים אנחנו בהם
חובה גמורה שבהם ישים פניו כחלמיש ,אך יש איזה תוספות
חסידות שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם ישחקו עליו
ויתלוצצו ,ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו ,והוא היה יכול
להניח מלעשות הדברים ההם ,כי אינם חובה מוחלטת ,הנה
דבר כזה ודאי שיותר הגון הוא לחסיד שיניחהו משיעשהו,
והוא מה שאמר (מיכה ו')' :והצנע לכת עם א-להיך' .וכמה
חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידותם בהיותם בין המון
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העם ,משום דמחזי כיוהרא .כללו של דבר :כל מה שהוא עיקרי
במצווה יעשהו לפני כל מלעיג ,ומה שאינו עיקרי והוא גורם
שחוק והיתול לא יעשהו" .כמו כל אדם ,חייב החסיד לשמור
את המצוות לכל פרטיהן ודקדוקיהן אולם לעיתים יש תוספת
חסידות שהחסיד נוהג בעצמו ואם ינהג כך בציבור הדבר יראה
מוזר ,ואולי יוביל לכך שיצחקו עליו וילעגו לו ,ועל כן לגבי
דברים אלה על החסיד "להתחפש" לאחד העם ולא ינהגם,
מתוך הבנה שטובת הציבור ומה שיקרבו אל ה' הוא דווקא
התחפושת ה"פחות דתית" של החסיד.
מערכת היחסים של אדם שעבודת ה' נמצאת במרכז חייו
עם עולם תרבותי חילוני שמקיף אותו מחייבת אותו לעיתים
לעטות על עצמו מסכות .תפקידן של המסכות לגרום לכך שלא
ילעיגו עליו.
אבל אסור לו להפוך להיות השפן הקטן .מה קרה לשפן הקטן
(שנהגו לנגנו במנגינת "אני פורים")?
השפן הקטן ,כידוע ,שכח לסגור את הדלת .ומה רע בכך?
האם שפן צריך לשקוע בדל"ת אמותיו? האם אין לו שום דבר

מה קרה לשפן הקטן? השפן הקטן ,כידוע,
שכח לסגור את הדלת .ומה רע בכך? האם שפן
צריך לשקוע בדלת אמותיו? אין לו שום דבר
ללמוד מהערכים הקיימים בעולם שבחוץ?
ללמוד מהערכים הקיימים בעולם שבחוץ? ואכן יש דברים
יפים וחשובים בעולם שמחוץ לדלת .אך יש בחוץ גם רוחות,
העלולות לעיתים לגרום לנזלת .ואולי זה סיכון הכרחי למי
שפותח את דלתותיו .דומני שבעייתו של השפן הקטן טמונה
בפזמון .האם המוקד הוא בשירת "לה לה לה" או בהבנת
ה"אפצ'י"? בתחילה יש שמחה רבה על הדלת הפתוחה
המזמינה ,המכילה ,הלומדת ,זאת אף על פי שיש מחירים
מסוימים של רוחות מצננות .הפזמון מתחיל ב"לה לה לה" אבל
בסופה של כל שורה בפזמון ישנה הכרה במחיר  -אפצ'י .אבל
בשורה האחרונה יש רק "לה לה לה לה" .השפן הקטן מצונן

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

איך מתחפשים ,ומהי בכלל תחפושת?

וטוב לו .כמה שמחה ונחת יש לו בפתיחותו ובצינונו.

לעיתים על מנת שלא ילעיגו עלינו או שנוח לנו בצינון שלנו?

רמח"ל מלמד אותנו שהחסיד פתוח לכל הרוחות ,לכל האנשים
ולכל הרעיונות .הוא מכיר ,הוא מכיל ,הוא מקדש .הוא מגיע
למדרגה כזו ש"האיש המתקדש בקדושת בוראו אפילו מעשיו
הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש ...עד שיותר
יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו במה
שהוא משתמש בהם ,ממה שיורד הוא מדביקותו ומעלתו
בהשתמשו מדברים גשמיים" (פרק כ"ו).
האם בפתיחות שלנו אנחנו מתחפשים כאותו חסיד של

חיי תורה ועבודה הם אידיאל דתי נשגב ,והם מאפשרים לאדם
חיים שלמים על כל מורכבותם בהם הקב"ה נמצא במרכז חייו,
אף על פי שלא תמיד העמידה מול ה' ניכרת כלפי חוץ .פתיחות
כלפי רעיונות ומחשבות המנסרים בחללו של עולם צריכים
לקדם את עולמנו הרוחני.

דומני שבעייתו של השפן הקטן טמונה
בפזמון .האם המוקד הוא בשירת "לה לה לה"
או בהבנת ה"אפצ'י"? השפן הקטן ,כידוע,
שכח לסגור את הדלת .ומה רע בכך? האם
שפן צריך לשקוע בדל"ת אמותיו? האם אין
לו שום דבר ללמוד מהערכים הקיימים בעולם
שבחוץ?
הרמח"ל היכול להתעלות מתוך העולם החומרי המקיף אותו,
או מצטננים וטוב לנו כמו השפן הקטן של בנימין כספי? האם
הפתיחות ,הנינוחות ,קיום המצוות שכמעט לא ניכר כלפי חוץ,
הקרירות ,האם כל אלו רק תחפושת שאנחנו עוטים על עצמנו

"החסרון היותר גדול שיש בתכונתה של יראת שמים ,שאינה
מחוברת יפה באורה של תורה ,הוא מה שבמקום יראת חטא,
היא מתחלפת על יראת המחשבה ,וכיון שהאדם מתחיל להיות
מתירא לחשוב ,הרי הוא הולך וטובל בבוץ הבערות ,הנוטלת
את אור נשמתו ,מכשלת את כחו ,ומעיבה את רוחו" (הרב קוק
אורות הקודש).
נאחל לעצמנו לא להיות שפנים ולא להיות קטנים ולא להיות
מצוננים ,אלא להיות חסידים וקדושים החיים חיי קדושה
וטהרה מתוך התלהבות פנימית ואמונה בצדקת דרכנו העמוקה,
הפתוחה והמורכבת.

עין הנצי"ב
הרב אסי בלנק ,חבר-תושב בקיבוץ
עין הנצי"ב ומכהן כרב הקיבוץ .בוגר ישיבת
הר עציון ומלמד במדרשה.
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ביריה  -על שום מה?
גרשון שפט
וכי ישאלך בנך מחר ,מהי מצודת ביריה? מדוע היא
מעוררת התרגשות כאשר אנו מבקרים בה ,ומה חשיבותה
במהלך מאבקנו לעצמאות בדורות האחרונים ?
ענה לבתך או לבנך בבטחה ובגאון :ביריה זו נשמת
הציונות .ביריה זו מלחמת ההתיישבות.
שלושה עקרונות יסוד גלומים במורשת מצודת ביריה ,אותם
נוריש לדורות הבאים:
א .הנכונות ללכת למאבק עיקש ורצוף בשלטון הבריטי
ב .אחדות היישוב היהודי על כל פלגיו וזרמיו
ג .גיוס הנוער ובראשם בני עקיבא למשימות לאומיות
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א .סמל המאבק ההתיישבותי
ביריה היא סמל המאבק בשלטון הבריטי ,שלטון שהשליך
לכלא  24חברי הפלמ"ח הדתי .מאסרם של חברי המחלקה
הדתית של הפלמ"ח רק הגבירה את המאבק בשלטון הבריטי.
תחת הסיסמא 'לא מפקירים נקודת יישוב יהודית' גוייסו
כ 3,000-בני נוער מכל ההכשרות והזרמים .הנערים והנערות
התרכזו ב 4-יישובים ומשם עלו תוך הטעית הבריטים שחשבו
כי אלפי בני הנוער נוסעים כנהוג לתל חי .בני הנוער העפילו
אל ראש ההר בליל י"א אדר תש"ו והקימו את הנקודה בשנית.
בעודם נושאים על כתפיהם את החומרים הדרושים להקמתה
של ביריה ב' בגשם שוטף ובקור עז ,גורשו פעמיים על ידי
הטנקים הבריטיים ,אך בשלישית  -הצליחו להיאחז בקרקע.
השלטון הבריטי לא יכל להם .ראוי נאומו של יהודה ניצן (בלום,
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ביריה  -על שום מה?

לשעבר) בבית המשפט הצבאי הבריטי להילמד בכל בתי הספר
בארץ.

ב .אחדותו של היישוב היהודי
מי שלא ראה את היחס האוהד כלפי העולים לביריה מכל
שדרות האוכלוסיה ,את כותרות העיתונים כולם ,את העזרה
הרבה של יישובי הסביבה ומעל לכל ,את אנשי צפת הולכים
ברגליהם ומביאים אוכל לעולים לראש ההר  -לא ראה
התפרצות של חיבה ורצון לעזרה מימיו .מי שלא מבין את פסק
ההלכה המתיר לאפות לחם בשבת כדי להביאו לחברים בביריה
ב' ,לא מבין את גודל השעה והאחריות אשר נטלו על עצמם
מנהיגי הציבור .מי שלא ראה את הכבוד הגדול לו זכו אסירי
ביריה מכל שדרות העם ,ללא יוצא מן הכלל ,לא יודע אחדות
מהי .כאיש אחד בלב אחד.

ג .נוער מגויס
התכנסותם של אלפי בני נוער בארבעת קיבוצי הגליל העליון
מבלי לדעת מראש מה המטרה ,עלייתם לראש ההר בקור,
בגשם זלעפות ובתנאים קשים ביותר  -הינם עדות לרצון חזק
ולנחישות רבה של צעירים אלה לבצע את הדרוש להשגת
המטרה .כמו כן ,גיוסם של חברי גרעין ה' של בני עקיבא,
שהגיעו כעבור שבועיים מיום העלייה על מנת להחליף את

מי שלא מבין את פסק ההלכה המתיר לאפות
לחם בשבת כדי להביאו לחברים בביריה ב',
לא מבין את גודל השעה והאחריות אשר נטלו
על עצמם מנהיגי הציבור

ביריה ולבסוף נשרף על ידי הערבים .כן יש לציין את הדווידקה
המפורסמת שהועברה לצפת דרך ביריה.
ייזכרו לטובה משה בר ויצחק לב ובמיוחד יהודה ניצן ואריה
קרול ,שהשקיעו מרצם ואונם להחזקת המקום ,כולם זכרונם
לברכה .כאן המקום להזכיר גם את השר מיכאל חזני שעזר
רבות לביריה וכן את ישראל לבל שעבד בשיקום המקום ,אף
הם ז"ל.

ערכי היסוד עליהם בנויה מצודת ביריה,
תקפים גם כיום .נוכל ללמוד מפרשה זו
ולהנחיל את מסורת ביריה לדורות הבאים
ובעזרת ה' נצליח
בשנת  1951הסתיימו הדיונים מסביב לביריה ,ובמוסדות
המדינה יחד עם הקיבוץ הדתי הוחלט שלא להפוך אותה ליישוב
קבע כיוון שלא נראה סיכוי לאפשרות קיום יישוב המפרנס
את אנשיו .רוב חברי גרעין ו' עברו לעין צורים .קק"ל  -בעלת
המקום ,בניצוחה המסור של מרים מלכה ,מנהלת האתר,
עשתה הרבה לשימור המקום יחד עם המועצה לשימור אתרים
ובזכותם ניתן לראות היום את יער ביריה הגדול מכסה את כל
הרי הסביבה וכל דונם בו ירוק.

מתוך דברים שנאמרו
בכנס ותיקי ביריה

הפלוגה שעמדה בתנאי ההסגר של הצבא הבריטי ,היו תחילתו
של המאמץ ליישובה של ביריה.
פינוי המצודה על ידי הצבא הבריטי לאחר חודשיים נחשב
לניצחון הרוח והעקשנות על הכוח.
ערכי היסוד עליהם בנויה מצודת ביריה ,תקפים גם כיום .נוכל
ללמוד מפרשה זו ולהנחיל את מסורת ביריה לדורות הבאים
ובעזרת ה' נצליח.

אפילוג
גרעין ה' עבר למצודה ועיקר עבודתו היו ייעור ,בנית טרסות
והכשרת קרקע עבור הקרן הקיימת .בתשרי תש"ז ,על פי
החלטת הקיבוץ הדתי ,עלה גרעין ה' להקים את עין צורים
בגוש עציון וגרעין ו' של בני עקיבא בא להחליפו .הגרעין שהה
בביריה כ 4-שנים ועבר שם את מלחמת השחרור .לא קל היה
עם הכפרים הערבים בסביבה ,וזכור המאבק עם הפורעים
הערבים מסביב לטנדר שהביא אספקה ובגדים לאנשי
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ריבוי הפנים של היהדות הולך ותופס תאוצה בעשור האחרון  -בתי מדרש חילוניים בהם לומדים תורה,
ציונים-דתיים שבוחרים במודע ומתוך אמונה להתערות בחברה הישראלית ,דתיים לאומיים שהולכים
ומתחרד"לים .בגליון זה בחרנו להביא בפניכם מעט מחשבות ,תפיסות וסיפורים על צבעים וגוונים של יהדות.
מנעד רחב של התייחסות לעבודת ה'

נקודת מבט
אסי ברמן-דיין ושולי גל בנות אותו מחזור בבארות יצחק
מדברות על יהדות ואמונה
הן גדלו יחד ,ממש על אותו סיר .חוו אותן חוויות ילדות -
בית ילדים ,מפגשי נוער ,בית ספר.
אחרי הצבא ,ואולי קצת קודם ,נפרדו דרכיהן.
כל אחת ביססה לעצמה את השקפת החיים שלה,
האמונות שלה.
שולי גל
נולדתי וגדלתי בבית דתי בקיבוץ דתי .תמיד הייתי דתייה.
בילדותי ובנעוריי לא ממש הפנמתי את ה'דתיות' שלי ,זאת
הייתה פשוט עובדה וזהו ,בלי הרבה מחשבה .העולם היה צבוע
בשחור ולבן.
בכיתה י' ,כמיטב המסורת היבנאית הזכורה לטוב – יצאנו
לסמינר יהדות .הבנים הלכו לישיבות ולבנות היו הרצאות,
סדנאות ,סיורים ושיעורים באולפנות ומדרשות למיניהן.
בשבתות התארחנו באולפנת הרב בהר"ן ,בעפרה ועוד .למדנו
הרבה על היהדות ופגשנו אנשים דתיים שגם הם כמונו שומרים
שבת וכשרות וכו' ,ובכל זאת – היו מקפידים יותר ,רציניים
יותר ,מאמינים יותר .כך נראה לנו.
תמיד היתה לי הרגשה – שהתחזקה בסמינר ההוא  -שהחרדים
נמצאים בקצה האחד של הסקאלה (כלומר – הם "הכי בסדר"),
החילונים בקצה השני ואנחנו – באמצע .ה'אמצע' הזה הוצג
כ"שביל הזהב" ,גישור בין קצוות .אבל בעקבות הסמינר
התחלתי לחשוב שה'אמצע' הזה הוא מין בינוניות ,עושים מה
שרגילים ולא מחפשים להיות יותר טובים מזה.
כשביקרנו במסגרת הסמינר בשכונת "מאה שערים" נזפו עלינו
שאנחנו לא צנועות .היינו נבוכות .כל אחת לקחה זאת למקום
אחר .אני לא זוכרת מה הייתה תגובתי אבל זמן רב אחר כך
ליוותה אותי המחשבה שאמנם דיברו אלינו לא יפה ,אך בעצם
הם צודקים שאנחנו לא מספיק צנועות...
אני זוכרת שחזרנו מהסמינר מבולבלים .הרגשנו כאילו שלחו
אותנו לראות מה זאת יהדות אמיתית בלי כוונה באמת לחיות
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אותה .כתבנו מאמר חריף מאוד לעלון הקיבוץ בסגנון של
"איך אתם קוראים לעצמכם קיבוץ דתי?! נשים נשואות
גלויות ראש?! איך מסתדר יחד כיסוי ראש ומכנסיים?! שחיה
מעורבת ,נשים שרות לפני גברים ,נוטלים ידיים רק בשבת?!
ומי בכלל מכיר את ברכת "אשר יצר"?! ועוד ועוד" .הרגשנו
שחיים פה בצביעות .היינו חריפים מאוד וקיבלנו תגובות לא
פחות חריפות בסגנון של "אל תזרקו אבן בבאר ששתיתם
ממנה" ו"מה נהפכתם להיות צדיקים?!"" ,העולם הוא לא שחור
לבן" וכדו'.
נותרנו נבוכים .אחר כך קצת 'נרגענו' וכל אחד/ת הלכ/ה
לדרכו/ה.
ככל שגדלתי והתבגרתי הבנתי כמה העולם מורכב ובתוכו
ההגדרות של "דתיות" .המילה "דתי" על הטיותיה השונות

לא פעם חשבתי  -על מי יצביע הקב"ה ויגיד
"זה הוא היהודי האידיאלי! לזה התכוונתי!"?
איזה סגנון חיים הכי-הכי משביע את רצונו של
ריבונו של עולם?
נשמעת לי צורמת מאוד ולא מדייקת כלל.
לא פעם חשבתי  -על מי יצביע הקב"ה ויגיד "זה הוא היהודי
האידיאלי! לזה התכוונתי!"? איזה סגנון חיים הכי-הכי משביע
את רצונו של ריבונו של עולם?
המסקנה שהגעתי אליה ,היא שאין סגנון חיים או קבוצה
מסוימת שהקב"ה מעדיף.
אני חושבת שכל אחד מהמקום שלו יכול ואולי צריך לתת את
התשובה לשאלה הזאת לגביו ,ורק לגביו! יכול להיות ששני
אנשים מתלבשים דומה ומקפידים  /לא מקפידים על אותם
הדברים ,אבל מהאחד הקב"ה מבסוט ומהשני לא כל כך...
איך זה??
מה שעושה את ההבדל לדעתי זה לא מה שאנשים רואים
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הדתיות שלי

עליך וחושבים עליך ועל מה שאתה עושה  /לובש  -אלא מה
שמוליך אותך מתוך הלב ,מה שמניע אותך להתנהג כמו שאתה
מתנהג ,להתלבש כפי שאתה מתלבש ,כמו שאמר ה' לשמואל
הנביא" :כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב".
התבגרתי ,הפכתי להיות חותנת וסבתא וגיליתי עוד כל כך
הרבה גוונים של 'דתי' ...התרחב לי עולמו של הקב"ה ,נצבע
בגוונים רבים וגיליתי שיש גם חובשי כיפת השמיים...
פעם דאגתי מ"דתיותם" של אחרים ,לא קיבלתי את דרכו של
מי שלא דתי כמו שאני חושבת שצריך .היום אני מבינה שכל
אחד צריך להשתדל לעבודת ה' שלו .אז אני משתדלת...
דווקא בקיבוץ הדתי מצאתי את הצבעוניות שמאפיינת אותנו,
ה'דתיים' ,כי יש פה הכל וגם אם לפעמים חסרה הסובלנות
הנדרשת ,אנחנו חיים יחד ומאפשרים את ההרמוניה הזו.

אסי ברמן-דיין
אכן ,גדלנו בתחום הביניים ,יש יגידו האפור ,בין דתיים,
חרדים ואנשי העולם החילוני .כקיבוץ בפאתי תל אביב היו
לנו נקודות היכרות וחיכוך רבות עם העולם שבחוץ ביחס
לחברינו בקיבוצים הדתיים המרוחקים מהמרכז .בימי שישי
של נעורינו הייתי לפעמים נשאבת בדמיוני לעולם המסיבות
שתואר בספריה של דבורה עומר בסדרה "אמא עשרה" .היה
נראה לי כיף אמיתי לנסות את חיי ההוללות האלה .ובמקביל,
באמת ,בקיץ של כתה י' חזרנו לקיבוץ "שרוטים" מסמינר
היהדות ,רוצים יותר משמעות ותוכן אך מהר מאוד מבינים
שהשינוי קצת גדול עלינו ,ושהחברה ששלחה אותנו "לספוג"
יותר דת ,בעצם לא באמת התכוונה שנעשה עם זה משהו .אז
כבר ידעתי בלבי שאצלי זה די או הכל או לא כלום ,ואהבת
החיים הטובים גדולה בי יותר מהמוכנות להקריב ולוותר על
עצמאותי הרוחנית ...אז התחלתי לפסוע בדרך החוצה .ובשבת
כתה אחת בירושלים תפש התהליך שלי החוצה קצב מזורז.
אני זוכרת שנכנסנו לבית כנסת במאה שערים ,וזקנה אחת
צעקה עלינו שאנו מחללות את ספר התורה ,מכיוון ששרוולינו
היו  3ס''מ מעל המרפק ולא כיסו אותו ...וכולן נשארו שם
המומות ודוממות ,ורק אני קמתי ויצאתי ,כועסת ופגועה.
ניצני הקיצוניות שסוגרת נשים בתחומים גיאוגרפיים של אורך
שרוול וחצאית ומדירה ומשתיקה אותן נראו כבר אז באותו
אירוע מביש.

אבל לפחות קבלנו ארגז כלים של ידע בסיסי ומעשיר .כפי
שהמיתולוגיה היוונית נחשבת לערש התרבות המערבית,
כך היהדות ,התורה ,הגמרא ,ההלכה ,הן הבסיס לשפתנו
ולתרבותנו ,ופה ,מאז ומתמיד הרגשתי גבוהה בכמה דרגות של
ידע מעל חבריי שלא התחנכו בחינוך הדתי.
היהדות שלי היא יהדות מחפשת משמעות בעולם שלנו ,עולם
מאוד חומרני מצד אחד ,וגם כזה שפתוח יותר מתמיד לספוג
רוחניות .היהדות שלי שואפת להתחפש בכל יום למסכה
מפויסת ומחייכת ,לפייה קסומה משכינת שלום ,ולא למפלצת

בקיץ של כתה י' חזרנו לקיבוץ "שרוטים"
מסמינר היהדות ,רוצים יותר משמעות ותוכן
אך מהר מאוד מבינים שהשינוי קצת גדול
עלינו ,ושהחברה ששלחה אותנו "לספוג" יותר
דת ,בעצם לא באמת התכוונה שנעשה עם זה
משהו
מאיימת ,מפרידה ושופטת .היהדות שלי בהירה ומחבקת ולא
קודרת וקרה .היא לעולם בית הלל של פשרה וקבלה ולא בית
שמאי קפדן ומרתיע .זוהי יהדות של שמחה וחגיגה ולא תענית
וייסורי נפש .האפשרות שבוחרת בצרות אופקים וקטנוניות
שמתמקדת בטפל וזונחת את העיקר מותירה לנו עץ שהוא
עץ הסרק והתליה .מהצד השני מוצעת נשגבות של רעיונות
ובחירות יומיומיות להיות טובים ונבונים יותר ,ולהיאחז בעץ
שיעזור לנו לטפס ולצמוח כבני אנוש שבאמונתם הם אמיתיים,
פתוחים ורחומים יותר.
שולי גל ,ילידת  ,1963בוגרת בית ילדים "תדהר" ,בת בארות
יצחק וחברה בו .בימים אלו ממלאה מקום גננת שיצאה
לחופשת לידה .אסי (אסנת) ברמן  -דיין ,עזבה את הקיבוץ,
גרה בתל אביב ומשם טסה לניו יורק ל 5-שנים שהפכו בהינף
הזמן ל 21-שנות גלות ...בקיץ האחרון חזרה לכאן – "עודני
מפלסת למשפחתי ולי את שביל החזרה וההתאקלמות בארץ
הזאת".

במרוצת השנים התרחקתי מאוד ,גיאוגרפית ורוחנית ,מכור
ילדותנו ,אך דווקא המרחק מילא אותי בפייסנות וברצון למצוא
שביל ביניים מוזהב .יותר מתמיד אני מאמינה בכוחה ובגדלותה
של הנשמה וביופיה של המסורת .כשמסירים מהיהדות את
המגבלות "הגיאוגרפיות" של כיסוי הנשים ,כשמתעלים מעל
הפרטים הקטנים בהם א-להים בעצמו כבר לא נמצא ,אז
נגלה לנו עולם עשיר ויפהפה .קבלנו יהדות מאוד שכלתנית,
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גוף זה לא צנוע
עינת לב

אודה .בצעירותי ,התקשיתי לחוש על בשרי את כאב החורבן.
עוברים היו עליי ימי הצומות בנסיונות קריאה חוזרים ונשנים
בנביאים ובמגילת איכה ,מנסה להתחבר לתחושת החיים בצד
בית מקדש גדול ,מרכזי ,מפואר ,שחרב ואיננו .נסיונות שאכן
חיברו אותי לצער שנכח במקרה הטוב באותו יום צום ואחר
נגוז.
היו אף תקופות בהן חשתי כי הרלוונטיות של הצומות פסה מן
העולם .ככלות הכל ,אחרי אלפיים שנות זכינו ב"ה לחזור לארץ,
זכינו להגשים ,זכינו לחזור לעבודת האדמה .אז בשביל מה
להתלות כך בעבר?
עד ליום אחד ,לפני כמה שנים ,בו נפל בי איזה אסימון ,ומאז
נפילתו הוא מהדהד בקרבי ואינו נותן מנוח.
אט אט התבהרה התמונה ועמה כאב גדול ההולך ומתעצם,
מחפש מזור.
באותו יום הבנתי שאמנם גדלתי כאן ,בארץ ישראל ,בין יהודים,
במדינה משלנו ,בבית ספר דוסי למדיי ,עם הקפדה רבה בקיום
מצוות .אבל האמת היא שגדלתי בתרבות נוצרית .נצרות
מחופשת ליהדות ,מחופשת לתורה ,מחופשת ליראת שמיים.
תחפושת מתוחכמת.
הו ,כמה כאב.
בנקודת המפץ הגדול בו גלה עם מארץ ,גלתה גם הנשמה
מהגוף.
ידע עתיק ,קדום וחשוב מאין כמוהו נשכח.
בית המקדש שהיווה חוט מקשר בין שמים לארץ חרב והושחת,
ועמו החיבור הפשוט ,הטבעי ,בין ממדי האדמה ,החומר ,הנפש,
הרוח.
מפץ גדול.
נשברה לה המציאות לאלפי רסיסים קטנים ,ומי יחברנה?
פרשה הנשמה כנפיים ועפה לה ,יצרה זיווג עם הקדושה.
נצטיירה לה בצבעים בהירים ,כמעט בלתי נראים .תכלת וכרתי
ולבן .הצטללה בצלילי חליל-צד שקטים ,גבוהים ורכים .ריחה
מתוק ,עדין ,רמוז .יחפה היא .פעמוניה מתנגנים בנחת ,נוגעים
לא נוגעים הענבלים.
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כבד הגוף ,הזדווג עם אמא אדמה .הלוך הלך לו ונדבק לחומר
הגס ,הגולמי .צבעיו אדום שחור חום ,צבעי יסוד ומגמה ,ויש
בו מן הלכלוך .צליליו גסים ,נמוכים ,קולות תופי ג'מבה .אין בו
מן העידון.
הפך הגוף מאוס בעיני הנשמה .ככלי קיבול שאין לו תכלית
מלבד משרת.

הבנתי שאמנם גדלתי כאן ,בארץ ישראל,
בין יהודים ,במדינה משלנו ,בבית ספר דוסי
למדיי ,עם הקפדה רבה בקיום מצוות .אבל
האמת היא שגדלתי בתרבות נוצרית .נצרות
מחופשת ליהדות
גופנפשנשמה אחד הפך להיות גוף נפש נשמה .הפיצול הזה
יצר ביניהם סתירות ותחרות בלתי נמנעת .זה בכה וזה בכה ,ומי
יגבר?
הנה צועדים בסך אנשי הרוח .מלומדי ספר ,רודפי שלום .מה
יש להם לומר על הגוף? שבסך הכל ,הוא מן מכונה שצריך,
בלית ברירה ,לספק לה דלק כדי שתתקיים ,מכונה שאפשר
וצריך לדרוש ממנה עוד ועוד ,ולגעור בה כשאינה עומדת
בדרישה .מכונה עליה יש להשגיח ,שלא יקום הגולם על
יוצרו ,שלא ליפול חלילה לתאוות הגוף וליצריו ,לפיתויים
הנמוכים של עולם החומר .בחוגים מסוימים – מכונה שראוי
וחשוב וצריך עד מאוד לכסות ,עדיף עד הקרסול ו"תשימי לב
גם לעצמות מתחת לצוואר" ,כי אותו יצר חזק מסוכן השבוי
במכונה עלול להתפרץ מתוכך ,עלול לקחת איתו אותך ואולי
אחרים אל השאול המסוכן של המיניות .גם את הגבר ,כמובן.
ומנגד אנשי החומר .לבם גס .הגוף עבורם הוא כלי שיווקי,
פרסומי .גסים הם בו ,אך אינם מחפשים משהו אחר .אכל
ושתה כי מחר נמות ,ובינתיים אם אפשר לטבוע בתוך התאווה,
אז למה לא ...שהרי כבר אמר רבי יצחק" :מיום שחרב בית
המקדש ניטלה טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה ,שנאמר מים
גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם".1
 1בבלי סנהדרין ע"ה א
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גוף זה לא צנוע

הנה צועדים בסך אנשי הרוח .מלומדי ספר ,רודפי שלום .מה יש להם לומר על הגוף? שבסך הכל,
הוא מן מכונה שצריך ,בלית ברירה ,לספק לה דלק כדי שתתקיים ,מכונה שראוי וחשוב וצריך עד
מאוד לכסות ,עדיף עד הקרסול ו"תשימי לב גם לעצמות מתחת לצוואר"
והפיצול הולך וגובר ,וכמו בתסריט ידוע מראש כל צד מתרחק
עוד ועוד מן הצד שכנגד ,שהרי להיות רוחני משמעו להתרחק
עד מאוד משיחה עם הגוף ,ולהיות גופני משמעו לחיות לגמרי
בעולם הזה ,זהירים מלגעת בשאלות של משמעות ,חיפוש,
א-להים.
בדיוק בנקודה הזו טמון הכאב שלי על החורבן.

איך הגוף ,החומר ,החיים על צבעוניותם ומחזוריותם ,הפכו
מוקצים מחמת מיאוס ,ובמקומם ניצב אידיאל של נזירות
הפורשת מכל חיבור לחומר ,במסווה של עבודת השם.
איך נותקו יצר מיצירה ונותרו שניהם שוממים.
אך כאב גדול הימנו ,על כי יהדות זמננו המתחדשת ,השבה
לארצה ,בחרה באופן כמעט חד צדדי (ואולי לא בחרה ,אלא
המשיכה מסורת גלות?) בצד אחד בלבד; הנשמה .אותו חלק
אלוק ממעל זוכה לתהילה ,הערצה ,מועלה על נס ,וזה שכנגדו
מצטייר כמעט אוטומטית כסיטרא אחרא ,ממנו צריך להזהר
עד מאוד .והנה הצבנו לנו אידיאל של פרישות ונזירות נוצרית,
במסווה של עבודת השם.

איכה התרחקנו כך .2איכה הפך בית המקדש ,מקום מרובה
צבעים וריחות ,בעלי חיים פועים ונשחטים על המזבח ,דם
נזרק ,אנשים משתחווים ,צועקים בוכים שרים ,לויים מנגנים
בעשרות כלי נגינה (לא רק חליל צד) ,המון אנשים נשים וטף
עמוסי ביכורים כלומר פירות ירקות גדיים עגלות מזיעים
מגיעים מדרך רחוקה לדבר עם השם ,איך כל הבליל הזה של
חיים ,של יצר ,של יצירה ,הפך את עורו עם החורבן ובעיני
רוחנו מצטייר בית מקדש שדומה יותר לכנסיה.

אצל מורה שאומרת לתלמידותיה" :גוף זה לא צנוע".

איך אידיאל של עבודת אדמה ועבודת השם שהולכים שניהם
יחדיו לא יפרדו התהפך ונוצר אידיאל של לומדי בית מדרש,
ועבודת האדמה דיעבד (כי גם המכונה צריכה קצת דלק.)...

אצל נשים וזוגות המקבלים כמובנת מאליה מיניות לא מספקת
(בשביל מה להתעסק במה שלא חשוב ממילא?) שכרוכה בה
זוגיות לא מספקת.

כאילו את הגוף לא ברא א-להים.
ובכל מקום אליו אני מגיעה ,מוצאת תהודה למפץ הגדול.

 2תודה להלה יפרח על ההשראה
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יהדות בתחפושת

של פירות אהבתנו – ילדים ,רעיונות ,מעשים.
ואין לנו בית מקדש לכפר על חטאינו.

איכה התרחקנו כך .איכה הפך בית המקדש,
מקום מרובה צבעים וריחות ,אנשים
משתחווים ,צועקים בוכים שרים ,לויים מנגנים
בעשרות כלי נגינה ...איך כל הבליל הזה של
חיים ,של יצר ,של יצירה ,הפך את עורו עם
החורבן ובעיני רוחנו מצטייר בית מקדש
שדומה יותר לכנסיה
ובכל זאת ,יש לנו אפשרות אחרת.
"ויצר השם א-להים את-האדם עפר מן-האדמה ויפח באפיו
נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה".3
יש לנו האפשרות להתייחס למילוי צרכי הגוף כחלק מהעולם
הרוחני שלנו ,כפי שהבין בגדולתו הלל הזקן ,שראה ברחצה
מצווה.4
יש לנו האפשרות להפסיק ולקנות את האמירה המעוותת,
הקושרת יצריות וארוס ליצר המין בלבד ,ולהתבונן על העולם
כולו כישות בעלת איכויות זכריות ונקביות ,המשפיעות
ומקבלות זו מזו כל העת.
יש לנו האפשרות ,להתבונן פנימה ולקבל עצמנו כשלם המכיל
יותר מסך חלקיו ,שלם שיש בו גוף ויש בו נפש ויש בו רוח
ולכולם מקום אהוב ושווה לפני הבורא.

קו גולדמן ,מעיל לספר תורה ,2005 ,טכניקה מעורבת
אצל נשים המספרות בשקט כי כל מגע אינטימי בגופן מעורר
חרדה ומייצר כאב ,אך מעולם לא עלה בדעתן לגשת לטיפול.

יש לנו האפשרות לחפש ולתור בעקשנות אחר המינונים
הנכונים המביאים לידי ביטוי את חלקינו כולם .אמת" ,לא
נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית []...
וכפי הנראה מקצוע של תשובה זו תלוי הוא בקשר חזק ביתר
חלקי התשובה הרוחנית-הטבעית ,האמונית והשכלית" ,5אך
תורה היא ,וללמוד היא צריכה.

עינת לב ,חברת מעלה גלבוע ,נשואה ואם
ל ,4-מנחת קבוצות נערות ונשים ,דולה,
מנחת השיטה למודעות לפוריות ועוד...
חברה בצוות נשימה לעומק הנשיות -
תכנית לימוד לנשים העוסקת במודעות גוף
ורוח ,העתידה לקום בעמק המעיינות.
לתגובותneshima8@gmail.com :

אצל נשים שחשות מרחק גדול מהשם ,משום שהן נשים ,משום
שהן הרות ויולדות ומגדלות ומחתלות וזה כנראה לא קרוב
מספיק אליו כמו מי שזוכה לשבת בבית המדרש.
אצל גברים שוויוניים ,תומכים ,מחתלים ומבשלים אף הם,
עם קריצת האכזבה הזו בלב על בזבוז הזמן ("כמה הייתי רוצה
לשבת עכשיו בבית המדרש").
בפחד המצמית ,המשתק ,מפני עיסוק בהנאה ,בחושים,
בחושניות ,פחד שמביא איתו שיתוק ויצירה קווית ,אופקית,
שטוחה .שהרי זה לעומת זה ברא א-להים; את ההתפתחות
הפיזית במקביל לרוחנית ,את המגע בין איש לאשה כאפיק
ידיעה ,פיזית ,נפשית ,רוחנית; את ההריונות ,העוברים והלידות
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 3בראשית ב' ,ז'
 4ויקרא רבה (וילנא) פרשה לד
 5אורות התשובה פרק א'
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"עץ חיים היא"...

"עץ חיים היא"...
ליאור מרגלית (נצר)
ממרחק עשור משנת ה-י"ב שלי אני מסתכלת אחורה ומוצאת
הרבה טוב ושמחה בדברים הרבים שקיבלתי בהיותי תלמידה
בבית הספר הקיבוצי בשדה אליהו .אהבה לארץ ישראל,
לנופיה ,לשיריה ואנשיה .נתינה ברוחב לב לחברה הישראלית,
הרמת פרויקטים בתחומים שונים ועוד .בצאתי מבית הספר
חשתי שהדרך להרגיש לב שלם עוד ארוכה כי יש חוסר מאוד
גדול .הרגשתי את קיומו ולא ידעתי איזה שם לתת לו.
בעזרת ה' ובעזרת הכוונה מאוד יפה של מדריכה חברתית
שהייתה לי ופאנל יודגימלים בסמינר צבא החלטתי ללכת
למדרשה בנוב.

לאחרונה ,ביקרו בביתי בנות שהיו בתכנית
י"א .הן דיברו על הצימאון הזה שאין לו לאן
לזרום .על החיפוש שאין דלתות שנפתחות
בפניו .צער גדול מילא אותי שאותן תחושות
שחשתי כנערה  -חשות גם הן
שנת ה-י"ג יש לה איכות מכרעת לשנים שעוד יבואו .לתנועה
הקיבוצית יש חלק מאוד גדול בקביעת השנה הזו כחלק
ממסע החיים של בוגריה ,רגע לפני שהם ממשיכים בעשייה
החברתית-ישראלית בחייהם .יש בכוחה של שנה זו להציף
שאלות ,לפתוח דרכים ,להכיר תרבויות נוספות ,לגלות עולמות
ולמצוא את עצמך בתוכן .זה מה שחוויתי בעוצמות מאוד
חזקות בשנת המדרשה .מקום שהוא כל כולו "בשבילי נברא
העולם"  -את נותנת לעצמך ,מבררת לעצמך ,בונה את עצמך

כדי שתוכלי אחר כך לתת בצורה אמיתית יותר לסביבתך.
מצאתי והבנתי שהיה חוסר מאוד גדול עם נוכחותו של הקב"ה
בחיינו .ואני לא מדברת גבוה גבוה אלא על הנגיעה היומיומית,
המפגש החי עם ריבונו של עולם ותפקידנו בתוך המערך הזה.
השמחה ,האהבה ,החיות שיש בתוך זה בלי השכל והספר.
לאחרונה ,ביקרו בביתי בנות שהיו בתכנית י"א במדרשה בנוב.
הבנות דיברו על הצימאון הזה שאין לו לאן לזרום .על החיפוש
שאין דלתות שנפתחות בפניו .צער גדול מילא אותי שאותן
תחושות שחשתי כנערה  -חשות גם הן.
אני מבינה שבמהלך השנים נבנתה איזושהי מערכת המנתבת
את בוגרי בתי הספר לפנות למקומות התנדבותיים במסגרת
גרעינים שונים .גרעינים אלה הם נהדרים ויש להם עוצמה
אדירה .אך לדעתי יש כאן פספוס של המטרה .אנו רוצים לבנות
דור שיש לו דרך ,שיש לו עמוד שדרה .דור שיהיה מחנך ומוביל
בעם ישראל .איש מוביל חייב קודם כל לברר לעצמו את עולמו
שלו .אני מבינה שההליכה למדרשות וישיבות כפי שהייתה
בזמני הולכת ופוחתת וגם בית הספר מנווט אליה במידה
מועטת מאוד.
אני קוראת לאנשי החינוך והעשייה בתנועה לשבת ולחשוב
שוב על הדברים .נראה לי שאת הבסיס לבניין אנו מפוררים
כשכולו נשען על הנתינה לאחרים לפני הנתינה לעצמי.
אני מודה בכל יום על מסע זה של חיי שנפרץ בשנת המדרשה
והביא עימו הרבה אור וטוב להמשך הדרך.

ליאור מרגלית (נצר) בת עין הנצי"ב ,גרה בנוב ,נשואה ואם
לשלושה.
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אריק וייס ,עול מצוות ,2007 ,אבן

אורך החצאית ,אורך השרוול
ואורך התפילה
האם אלה קני המידה לשמירה מדוקדקת של המצוות?
שושנה קאסוטו-עברון
לא אגלה שום דבר חדש אם אומר שקני המידה לעיל ועוד כהנה
וכהנה ,הפכו בשנים האחרונות למאוד חשובים בתפיסת העולם
היהודי של הרחוב הדתי ציוני .ובוודאי לא יתפלאו קוראיי על
התנגדותי לקריטריונים האלה .הסחף הוא קשה וכל יום נולדות
חומרות חדשות .אני מעזה לומר שתמיד נשמר מרחק קבוע
בין העולם הפילוסופי  /דתי שלנו ובין עולמם של אנשי העדה
החרדית .גם עכשיו הוא נשמר אלא שגם ברחובה של העיר
החרדית נפלו חומרות חדשות :תופעות כמו "אמא טאליבן"
כלומר כיסוי הגוף עד לבלי הכר את צלליתו ,אוטובוסים
נפרדים הקרואים קווי מהדרין ,התלהמות מול כל ילדה או
נערה העוברת ברחוב בלבוש רגיל ומותקפת בשל חוסר צניעות
והרשימה עוד ארוכה ומי יודע מה ילד יום .ואנחנו במרחק קבוע
מהם מעמיסים על הציבור שלנו חומרות חדשות לבקרים.
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מתוך אמונה בבורא עולם אני בוחרת ללכת בדרך התורה והיא
מצווה עלינו לא להוסיף על עצמנו דברים שלא נצטווינו וכך
ל-ה ָּד ָבר ֲאׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶּוה ֶא ְת ֶכם וְ לֹא ִתגְ ְרעוּ
כתוב" :לֹא ת ִֹספוּ ַע ַ

התורה היא תורת חיים .היא מבקשת מאתנו
לחיות חיים מלאים ,לא להתענות תחת עולן
של מצוות שהוסיפו עלינו מורי הוראה מטעם
עצמם
ת-מ ְצ וֹת ה' ֱא-ל ֵֹה ֶיכם ֲאׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶּוה ֶא ְת ֶכם"
-לׁ ְשמֹר ֶא ִִמ ֶּמנּ וּ ִ
(דברים ד' .)2 ,ואם זה עדיין לא מספיק ,חזרה התורה וכתבה
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ל-ה ָּד ָבר ֲאׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶּוה ֶא ְת ֶכם--אֹת ֹו ִתׁ ְש ְמרוּ
"את ָּכ ַ
גם זאתֵ :
שוֹת לֹא-ת ֵֹסף ָע ָליו וְ לֹא ִתגְ ַרע ִמ ֶּמנּ וּ " (שם י"ג .)1 ,התורה
ַל ֲע ׂ
מנחה אותנו ללכת בדרך מוסרית שנוכל לחיות איתה בטוב.
היא נותנת לנו את הבחירה בטוב ,כשהטוב הוא קיום מצוות,
"ר ֵאה נָ ַת ִּתי ְל ָפנֶ ָיך ַהיּ וֹם ֶאת
כל המצוות הכתובות בתורהְ :
ַה ַח ִּיים וְ ֶאת ַה ּטוֹב וְ ֶאת ַה ָּמוֶ ת וְ ֶאת ָה ָרע" (שם ל' .)15 ,הטוב ,לפי
הכתוב בהמשך ,הוא שמירת המצוות והליכה בדרכי ה' .התורה
היא תורת חיים .היא מבקשת מאתנו לחיות חיים מלאים ,לא
להתענות תחת עולן של מצוות שהוסיפו עלינו מורי הוראה
ת-מׁ ְש ָּפ ַטיֲ ,אׁ ֶשר
מטעם עצמם" :וּ ׁ ְש ַמ ְר ֶּתם ֶאת-חֻ ּק ַֹתי וְ ֶא ִ
שה א ָֹתם ָה ָא ָדם וָ ַחי ָּב ֶהם" (ויקרא י"ח ,)5 ,וחוזר על הדברים
יַ ֲע ֶ ׂ
ת-מׁ ְש ָּפ ַטי הו ַֹד ְע ִּתי
גם הנביא" :וָ ֶא ֵּתן ָל ֶהם ֶאת-חֻ ּקו ַֹתי וְ ֶא ִ
שה או ָֹתם ָה ָא ָדם וָ ַחי ָּב ֶהם" (יחזקאל כ'.)11 ,
או ָֹתם ֲאׁ ֶשר יַ ֲע ֶ ׂ

רוב המצוות עליהם אנחנו מצווים הן מצוות
שבין אדם לחברו ,האם אנחנו מקפידים בכך
או עסוקים כל הזמן בסממנים חיצוניים ,כדי
שכולם יראו כמה אנחנו "צדיקים"?
רוב המצוות עליהם אנחנו מצווים הן מצוות שבין אדם לחברו;
התורה דואגת לדל ,לגר ,ליתום ולאלמנה .התורה מקפידה
על כבודו של האדם ,הלבנת פני אדם נחשבת לעבירה הדומה
בחומרתה לשפיכות דמים .האם אנחנו מקפידים בכך או
עסוקים כל הזמן בסממנים חיצוניים ,כדי שכולם יראו כמה
אנחנו "צדיקים"? לא אאריך ,הן כולנו יודעים מה הן המצוות
הללו  -לשון הרע ,צדקה ,דיני ממונות ועוד רבות .האם בהן
אנחנו מקפידים? קיום המצוות הוא בין אדם לבין קונו ובינו
לבין עצמו .אנו ,שבחרנו לפי התורה בדרך האמצע כפי שהורה
לנו הרמב"ם ,חשופים משני הצדדים .אנחנו נמצאים על חוד
התער ,מצד אחד נזהרים לא לפול לצד החילוני ,הקליל ואולי
המזלזל ומצד שני לא ללכת להקצנה דתית מתוך מחשבה
שזאת תציל אותנו מהאפשרות הראשונה .אדם אמור להיות
שלם עם דרכו ועם עצמו ואז העובדה שיש תהום משני הצדדים
לא תפחיד אותו.
עכשיו אנחנו מגיעים לחינוך .כולנו רוצים שילדינו ילכו בדרך
ה' והמעשה החינוכי אמור להוביל את צאצאינו לדרך הזאת.
אך דא עקא ,גם אנחנו ,כפי שצוותה התורה ,מעניקים לילדינו
בחירה חופשית ,אמנם אנו משתדלים להעניק להם את כל
הכלים הרוחניים כדי שיבחרו בדרך שלנו ,אבל לא כל מתנה
מתקבלת ,וקורה שחלק מהכלים שהענקנו נזנחו בקרן זווית.
האם אנחנו ,ההורים או המורים ,אשמים? אדם השלם עם
עצמו ועם דרכו יידע שבניו ותלמידיו ראו את הדוגמא האישית
שלו ושמעו את דבריו וזאת לא אשמתו אם בחרו בדרך אחרת.

לעניות דעתי ,ההחלטה להעמיס על עצמנו חומרות נוספות על
מנת שילדינו יבחרו "על בטוח" בדרך התורה ,מתוך תפיסה
כי "מכאן הדרך למטה יותר ארוכה" משדרת להם ,לאמתו של
דבר ,כי איננו שלמים עם עצמנו.
מי ייתן ויאיר ה' את דרכנו ללכת בדרך הישר ויזכה אותנו לגדל
דורות של צאצאים שהולכים בעקבותינו.

סעד

אבא שלי  /אפרת ביגמן
			
ַא ָּבא ׁ ֶש ִּלי
שה ִא ֵידאוֹלוֹגְ יָ ה ִמ ַּת ּפוּ זִ ים.
ע ֹו ֶ ׂ
		
ְּכׁ ֶש ְמ ַק ֵּלף או ָֹתם,
ָחג ְּב ַס ִּכינ ֹו צוּ ָרה ַהנְ ָּד ִסית ְמדֻ ֶּי ֶקת
ְּכנֶ ׁ ֶשל נָ ָחש.
יעה ַּב ְּק ִל ָּפה ַה ְמ ֻס ֶּכנֶ ת
ִל ְפנֵ י ָּכל נְ גִ ָ
ְמ ַח ֵּטא ֶאת ַה ַּס ִּכין ִּבנְ יָ ר ַר ְך,
				
ְּכמו ֵֹהל
א ֹו
ׁשו ֵֹחט.
ׁשוּ ב וָ ׁשוּ ב נִ זְ ָהר
ׁ ֶש ָּמא יַ ְכנִ יעוּ אוֹת ֹו או ָֹתן ְּכנִ ימוֹת ֲארוּ רוֹת,
וְ יַ ַה ְפכוּ זְ כֻ יו ָֹתיו א ֹו
ש ָפ ָתיו ִּב ְד ַבר ֲע ֵב ָרה.
יַ ְח ִטיאוּ ְ ׂ
יטב ְּב ַמיִ ם ָק ִרים
ָאז ֶאת ַה ַּס ִּכין ַה ַחד ׁשו ֵֹטף ֵה ֵ
וְ ׁ ָשב ִל ְמלֹק ֶאת ַה ַּת ּפוּ ז ָה ַר ֲענַ ן
		
וְ ִל ְמרֹט נוֹצו ָֹתיו ַה ְּל ָבנוֹת,
ַעד יִ ְתנו ְֹססוּ מוּ ל זוּ ג ֵעינָ יו
י-מיץ ְמ ַת ְק ַּתק,
ְּפ ָל ִחים נו ְֹט ֵפ ִ
יח ָא ִבי
או ָֹתם ַמ ְמ ִל ַ
ִּב ְלׁשוֹנוֹ.
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יהדות בתחפושת

פתוח סגור פתוח
על פתיחות וסגירות בחברה
יוחאי בשן

 אז מה  - ?...שאל אותי נהג המונית ברגע שהתיישבתילצידו ,לנסיעה חפוזה וממהרת בעיר הקודש ירושלים.
 למרכז העיר ,תשים מונה בבקשה ,עניתי. אז מה ...אני רואה שאתה לחוץ ,מה אני אגיד לך ,באמתנהיה מלחיץ פה בזמן האחרון ,הרבה רעש ,ויכוחים ,קללות,
כולם חושבים שהם צודקים ,כאילו הכביש של אבא שלהם...
אני רואה שיש לך כיפה ,דתי מה !?...מה אגיד לך כל הכבוד
לך ,לא פשוט להיות דתי בימים האלה שכל היום יורדים עליכם
בטלוויזיה ,לא יפה ככה לעשות לכם ,אפילו אם אתם לא
מתגייסים לצבא  ...לא ככה?
 אההה - ...הנהנתי בחוסר חשק. מה ,לא ככה?! ככה... מה ככה? מה שאמרת... בדיוק ,נראה לי אתה מבין עניין ,אבל מה אני אומר?! הםצודקים שמה בטלוויזיה ,אתם הדתיים כולכם אותו דבר,
סליחה שאני אומר ,אבל לא יפה מה שעשיתם לילדה הזאת
מבית שמש ...לא יפה ככה לעשות ,למה מה היא עשתה לכם
הדתיים? סך הכל רצתה לחזור הביתה בשלום .לא ככה?!
 בערך ככה -...יפה ,ידעתי שתסכים איתי .תגיד אז איפהאמרת שאתה גר?
 -לא אמרתי ,אבל אני גר בקיבוץ בצפון.
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 נראה לי שאני ארד כאן ...כמה יצא במונה?הרבה זמן לקח לי להירגע מה"סימפוזיון" המוזר הזה ,שנראה
לי מעט מופרך ו"קריקטורי" משהו ,ובכל זאת ,לא מעט
מחשבות עלו לי בעקבותיו ,בעיקר על עד כמה הוא משקף
נכוחה את המציאות הקיימת ,את התפיסות הדוגמתיות שיש
לנו בחברה והצורך הפלקאטי והאנוכי לקטלג אנשים כמו
מוצרים על מדפים ,רק כדי שיהיה נח לעיכול ולא מאיים.
תהיתי לעצמי איך הגענו למצב כזה של חוסר בהירות
מחשבתית להכיל פרטים ודקויות ,איך איבדנו את הקשב
הרגיש לניואנסים הקטנים ,המבדילים בין קודש לחול ובין אדם
לאדם על פי תפיסות חייו המורכבות ומחשבתו הדינאמית ולא
על פי לבושו החיצוני ,דיבורו ,או מקום גידולו.
הרגשתי לפתע חוסר צדק אמיתי באמונה העיוורת של כל אדם
החושב שהאמת והצדק הנם אך ורק מנת חלקו ונזכרתי לרגע
בסיפור הידוע על השניים שהיו מסוכסכים ביניהם בשאלת
הבעלות על פרה והלכו לשאול בעצת הרב.
אומר הראשון" :רבי ,לפני כמה שנים ביקש ממני חברי לשמור
לו על הפרה .אני מטפל בפרה הזאת כבר שנים  ,נותן לה אוכל,
שתייה ולינה ,ולכן היא בעצם שייכת לי".
עונה לו הרבי" :אתה בהחלט צודק".
אומר השני ":רבי יקר ,הפרה הזאת היא ירושה מאבי המנוח,
היא יקרה לי מאוד ולצערי ,כשהיה לי קשה כלכלית ,חברי עזר
לי קצת לטפל בה ,אבל היא כמו משפחה בשבילי ,ולכן היא
שייכת לי".

 אה ...קיבוץ .וואלאק אתם הקיבוצניקים ,איזה תותחיםאתם ,אתם הקמתם ת'מדינה אתם ,אין עליכם ,אם לא אתם,
גלעד שליט לא היה חוזר בחיים ,פשוט מלח הארץ אתם ,וגם
החמוצים במלח שקניתי השבוע היו מאיזה קיבוץ ודווקא היו
טעימים לאלללה .פשוט סוכר אתם .לא ככה?!

עונה לו הרבי" :גם אתה צודק".

 ככה ככה ...אתה קצת מערבב דברים ,אבל סבבה ,אני לאאתווכח איתך ,נגיד שאתה צודק.

אז אם כולם צודקים מי פה צודק למען השם? איפה נמצאת
האמת?

 -ברור שאני צודק ! מה נראה לך?!

האמת כנראה קצת יותר מורכבת וצדק זה לא רק כוכב לכת

עונה לו הרבי" :אתה בהחלט צודק".
יושב המשמש בצד ושואל את הרבי" :איך זה יכול להיות
שאמרת לשני הניצים שהם צודקים?"
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רחוק וגבוה ,אלא נמצא ממש בתוכנו ,באמת ובתמים והאמת
היא שלגמרי בצדק ...כמו שכתב יהודה עמיחי בדרכו הפשוטה
והעמוקה:

יום אחד נוטל ידיי ומנגב
ויום אחר נוטל לי פיתה וחומוס מנגב
לא סגור על עצמי ,מתקדם הלוך ושוב

מן המקום שבו אנו צודקים,

לא פתוח עם עצמי על כיוון אחד לחשוב

לא יצמחו לעולם פרחים באביב.

לא סגור על עצמי ,חי בכל העולמות

המקום שבו אנו צודקים

לא בטוח עם עצמי ,תחושותיי נעלמות

הוא רמוס וקשה כמו חצר.
אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח

יום אחד מרגיש בטוח לשמור את השבת

כמו חפרפרת ,כמו חריש.

ויום אחר מרגיש מתוח חייב לראות "מבט"

ולחישה תשמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב.

יום אחד אומר שהממון מאת השם

ומהמקום הזה בנפש נולד גם לי שיר ,המכונה "הלוך ושוב",
על האדם המחפש ומנסה להתיר את הספקות ,אך מוצא דווקא
בכל פעם את הוודאות בתוך הספק וסימני השאלה.

ויום אחר עובד המון ,כמעט ולא נושם
יום אחד נוסע במקווה לטבול
ויום אחר רק מקווה להפסיק לסבול

הלוך ושוב

יום אחד נותן לכל דורש צדקה
ויום אחר נותן לכל דורש הצדקה

יום אחד מניח כיפה על הראש
ויום אחר מניח הנחות מראש

והאמת והשלום אהבו

יום אחד שובת מכל מלאכתי

מירב

ויום אחר שובת על אובדן מלאכתי
יום אחד מתמיד ,שונה ולומד
ויום אחר מרגיש שונה ,על דעתי עומד
יום אחד עומד אומר תהילים
ויום אחר יושב ולוגם תה עלים
לא סגור על עצמי ,מתקדם הלוך ושוב
לא פתוח עם עצמי על כיוון אחד לחשוב
לא סגור על עצמי ,חי בכל העולמות
לא בטוח עם עצמי ,תחושותיי נעלמות
יום אחד רוצה לצום בתשעה באב
ויום אחר רוצה קצת "צומי" ,עם כולם אני רב
יום אחד רק מתפלל לאל עם הסידור
ויום אחר רק מתפלפל ואין לי שום חיבור
יום אחד מבדיל בין קודש לחול
ויום אחר מבדיל בין חול לים כחול

אריק וייס ,עצור  -תפילין ,2004 ,פח
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חשבון פשוט
העצמת תרבות יהודית  -כן ,על חשבון ההלכה  -לא
הרב מאיר נהוראי
מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל זיהה תופעה אידיאולוגית בקרב
בני נוער כבר לפני שני עשורים והוא הרבה לשוחח עליה
בישיבה .הוא ניתח את התופעה הקיימת ומתעצמת בבני הנוער
ואף במבוגרים יותר ,המבקשים להתחבר לתורה ולהיות פחות
מחויבים להלכה .הסמכות והמחויבות הפכו לפחות רלוונטיים.
ההתחברות היא אישית ,אינדיבידואלית וחווייתית שיש בה פחות
סממנים של כפיפות של האדם להלכה .מצד אחד ,מדובר בתופעה
מבורכת של חיפוש דרך בעבודת ה' על מנת שתהיה משמעותית
ורלוונטית  -עבודת ה' שאדניה ויסודותיה חצובים מאמת וכנות,
שדרכה היא דרך חיים נטולת זיוף .אף התורה מתארת תהליך
להיךָ וּ ָמ ָצ ָשל חיפוש" :וּ ִב ַּקׁ ְש ֶּתם ִמׁ ָּשם ֶאת ה' ֱא ֶ
את ִּכי ִתדְ רְ ׁ ֶשנּ וּ
ְּבכָ ל ְל ָב ְבךָ וּ ְבכָ ל נַ ְפׁ ֶשךָ  ".מצד שני ,ההלכה והמחויבות היא חלק
בלתי נפרד מעבודת ה' .יתכן ושורשיה של תופעה זו הם באווירה
תרבותית השוררת כיום בעולם .העמדת האינדיבידואליזם
הליברלי כיסוד מרכזי בתרבות ימינו והעמדת זכויות הפרט בראש
סולם הערכים הביאו לידי הלך רוח של חופש ממחויבות .עצם
המחויבות לערך או לאובייקט כלשהו הינו מנוגד לרעיון החופש.
מכיוון שכך ,כל מחויבות  -בין אם מדובר במחויבות לעם ,למדינה,
לחברה או למשפחה ,אין לה מקום בעידן של חופש הפרט.
במחויבות יש אלמנט של כפייה ,לכן רק עשייה מתוך בחירה
חופשית רצויה .מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל הרבה לצטט את
הגמרא מכות (כד ע"א)" :תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה ...בא
דוד והעמידן על אחת עשרה ...בא ישעיהו והעמידן על שש...
בא מיכה והעמידן על שלוש ...בא חבקוק והעמידן על אחת,
שנאמר 'וצדיק באמונתו יחיה'" ,והכוונה היא שהצדיק חי בנאמנות
מוחלטת להקב"ה .המחויבות היא היסוד של התורה כולה.
אולם לא רק על האדם הדתי משפיעה תרבות האינדיבידואליזם
אלא אף הציבור החילוני .הרצון להתחבר קרם עור וגידים והביא
להשתוקקות עצומה להתחברות אל מסורת ישראל ,כמקור מים
חיים .רבים מהציבור המכונה חילוני מבקשים להתקרב למסורת
היהודית בצורה כזו או אחרת .התקרבות למסורת היא ראיה
לתחושת שייכות ,ולדידם יהיה לגיטימי שכל אחד יבחר לעצמו
את החלקים שהוא יותר מתחבר אליהם .יתכן אף מצב קיצוני
שבו אדם כופר או שאינו מאמין יושב בליל הסדר ושר ומהלל
את הקב"ה ,שמבחינתו זו ישות שאינה קיימת .יש המבקשים
לצאת ידי חובתם עם הדת היהודית ,לכן בחרו לצום ביום

16

שנחשב לחשוב ביותר מבחינה דתית .הם רואים בזה אולי סוג
של תעודת ביטוח .ישנה נהירה ללימוד תנ"ך ,מחשבת ישראל
ואף מקורות מתוך התורה שבעל פה וזו בודאי תופעה מבורכת.
יתכן ושורשי התופעה נובעים מהחופש והאינדיבידואליזם
שקיים בתקופתנו .כך נוצרות שתי תופעות חברתיות שיונקות
מאותו שורש תרבותי; האחת מסוכנת והשניה מבורכת.

ליום העיון הוזמן אדם שמארגן בכל ליל
שבת תפילות בנמל תל אביב .הוא תיאר את
האווירה הרוחנית והייחודית השורה בין
השמשות של כניסת שבת וסיפר שהתפילה
מלווה בכלי נגינה .לאחר ההרצאה שאלו אותי
תלמידותיי מהמדרשה האם הלכתית מותר
לבוא למקום שכזה
האדם הדתי המודרני מושפע מאווירה זו גם ביחס לגישתו הדתית,
וכך הופכת הבחירה מתוך רצון ליסוד הדומיננטי בעולמו הדתי.
הבחירה עלולה להיות בכי רע כשנעדר ממנה הקול המכריע של
'נעשה ונשמע' .מצד שני ,האלמנט של ההתחברות למסורת
בחברה החילונית מבורך והוא מנגיש בפני חלקים נרחבים בעם
שאינם שומרים תורה ומצוות את מסורת ישראל .כך נוצרות שתי
מגמות שיש ביניהן יסוד משותף  -התחברות ובחירה .לבל
נשלה את עצמנו ,עידוד והפצה של יהדות חילונית מסכנת את
מעמדה של התפיסה הדתית המחייבת .אולם ,הערך הגדול
שקיים בהבאת המסורת לכל חלקי האומה כתנאי קיומי לעם
ישראל כה גדול שאל לנו להרהר ולצאת נגדה .על הציבור
הדתי-לאומי מוטלת חובה מוסרית להרחיב את מעגל היהדות
החילונית ,ליצור מגע היכרות בין האדם החילוני לבין יהדותו.
מצד שני ,זה דורש עבודה חינוכית מעמיקה ,שבמהלכה יש
לחנך למחויבות הלכתית מלאה ,כזו שיש בה מימד כפייתי ולא
כזו שתלויה כולה בבחירה האישית.
לפני כחודשיים נערכו ימי עיון בבית המדרש לנשים במגדל עוז
בנושא חילונים ויהדות .ליום העיון הוזמן אדם שמארגן בכל
ליל שבת תפילות בנמל תל אביב .הוא הציג טקסטים ותיאר
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בעד העצמת תרבות יהודית ,לא על חשבון ההלכה

את האווירה הרוחנית והייחודית השורה בנמל בבין השמשות
של כניסת שבת .הטקסטים שהציג הם קטעים מתוך התפילה
המסורתית וכן שירים ארץ ישראליים ,וסיפר שהתפילה מלווה
בכלי נגינה .לאחר ההרצאה שאלו אותי בנות האם הלכתית
מותר לבוא למקום שכזה .באותו רגע הרגשתי את עוצמת
המתח  -כשמצד אחד ,זה מעורר סקרנות ועניין לבוא ולהיות
חלק מאווירה רוחנית מרוממת ,אך מן הצד השני ,איך ניתן

אסור שהחשיבות שאנו מעניקים למסורת
ולתרבות ישראל תגרום לנו לוותר על הערך
המשמעותי של מחויבות למצוות .אמנם
לאחר יציאת מצרים קבלנו את התורה ואמרנו
"נעשה ונשמע" אולם במקביל "כפה עלינו הר
כגיגית"
להצטרף ולהרגיש התעלות רוחנית במקום שבו מחללים
שבת? או בלשון אחרת ,איך ניתן להתחבר למקום שאין בו
מחויבות? יתכן שניתן למצוא מזור לנפש באיזון נכון בין חובת
האיברים לחובת הלבבות .דהיינו שהחינוך למצוות ילווה במטען
פנימי של אהבת ה' בנפש ובלב .אסור שיווצר פער גדול בין קיום
מצוות בהידור ובדקדוק לבין ההזדהות הפנימית .לכן ,צריכים אנו
לשאוף להתקדמות בעבודת ה' גם בדבקות וגם במחויבות ,וליצור
שעטנז בין חובת האיברים ללבבות .יש החושבים שדווקא זקוקים
אנו לגישות ליבראליות של ההלכה כדי לפתור את הבעיה ,אולם
טעות היא בידם .הבעיה היא ערכית וחינוכית .אסור שהחשיבות

שאנו מעניקים למסורת ולתרבות ישראל תגרום לנו לוותר על
הערך המשמעותי של מחויבות למצוות .אנו מצויים בתקופת זמן
שבין פורים לפסח ובלשונם של חז"ל :בין גאולה (פורים) לגאולה
(פסח) .אמנם לאחר יציאת מצרים קבלנו את התורה ואמרנו
"נעשה ונשמע" אולם במקביל "כפה עלינו הר כגיגית" .כלומר ,אף
על פי שבסיסית קבלו עליהם את התורה מרצון ,נאלצו לקבלה אף
מתוך כפיה .קבלת תורה מתוך רצון מוחלט יש בה משהו פגום,
שכן במצווה יש חלק מובנה של כפייה וכפי שמסביר הריטב"א
(קדושין לד ע"א):
'גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה':
ורבינו הגדול ז"ל פירש שהמצוות אינן להנאת האל
יתברך המצווה אלא לזכותנו ,ומי שהוא מצווה קיים
גזירת המלך ולפיכך שכרו מרובה יותר מזה שלא קיים
מצוות המלך ,מכל מקום אף הוא ראוי לקבל שכר שהרי
מטוב לבב וחסידות הכניס עצמו לעשות מצות השם
יתברך.
הקו שמבדיל בין מעשה טוב לבין מצווה היא גזרתו של הקב"ה.
ובכל זאת 'בימי אחשורוש הדור קבלוה' (שבת פח ע"א) .לאחר
הנס קבלו את התורה שבעל פה .פירוש תורה שבעל פה מתחדש
לעם ישראל מדור לדור על ידי חכמיו ובתי דינם .אנו חיים בתקופה
שהתורה נמצאת ברשות הרבים ,היא נגישה יותר ונפוצה יותר,
ורבות הדרכים להגיע אליה .האחריות שלנו כהורים וכמחנכים היא
לבסס את מעמדה של ההלכה .דווקא בתקופה שיש בה הרבה פנים
לתורה דרושה זהירות מבלבול ומקומה של ההלכה הוא להדריך
אותנו במסילה העולה בית אל.
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בית מדרש בית
מהו בית מדרש יהודי מתחדש בשבילי? מחשבות על לימוד והנחיה
נדב ברמן שיפמן
בבואנו לתאר את בית המדרש היהודי המתחדש והרב-
גוֹני ,מעט קשה להפריד את הצורה והתוכן ,את ה'בית' ואת
ה'מדרש' .הא בהא תליא .אנסה בכל זאת לאפיינו בכלליות
(בלשון זכר אך בפנייה לשני המינים) .דברים אלו נכתבו
מדרשי של 'אלול'
ִ
בהשראת חוויית הנחיית לימוד בית
לקבוצות 'תגלית' בקיץ תשע"א ובאופנים רבים בהשראת
הגותו של מרדכי רוטנברג .תיאור זה של בית המדרש הוא
מזיגה של המצוי והרצוי .בתפילה שהמצוי יתרצה והרצוי
יתמצא.

בית  -מקום שרוצים לחזור אליו ולהגיע אליו
בית כמו האות בי"ת ,שיש לה פתח .הפתח הזה פונה פנימה
וקשוב לקולות שבתוך הבית .אבל גם כמו האות תי"ו ,הקשובה
לקולות שמחוץ לבית ,לתבונה שבאחרים ולחכמה שבגויים.
במסכת ברכות אמר רבי יוחנן" :אל יתפלל אדם אלא בבית שיש
שם חלונות" .אם אמנם לימוד טוב הוא גם בבחינת תפילה,
אפשר לומר על גבי המימרה של רבי יוחנן כי אין לומדים אלא
בבית שיש בו חלונות .ובין הבי"ת לתי"ו שכינה ,אם זכו.
אבל גם אין פתח בלי קירות ,בלי גבולות .גבולות הבית הם
קירותיו ,שהם מטאפורה למקומו ההיסטורי של הטקסט
הנלמד ,למיקומו במקום ובזמן ,תקופה ותרבות מסוימים .בלי
קירות אלה אין ֵהקשר ללימוד והוא מרחף לו בחלל הפנוי.
אמנם ,תתכן חוויית לימוד טובה המתעלמת מההקשרים ,אך
בודאי שמוּ דעות להם מעשירה את הלימוד.
בית מדרש הוא מקום פיזי אך גם נפשי ,רגשי וחברתי ,שהבאים
אליו מרגישים מוזמנים .הזמנה לשון זימון ,המרמז על זמן
מסוים אך גם על עדה מסוימת ,קבוצה המתקבצת כדי לזמן
לעצמה חוויה ,הרוצה להזמין ללימוד מישהו נוסף שאינו חלק
מיידי ממנה .הזימון מזמן שותפות וידידות-נפש' :שלושה
שישבו כאחד' .בית מדרש הוא אם כן מקום שבו נקבוביות הלב
נפתחות והקארמה טובה והמוזה מדברת ובקיצור :השכינה
שורה בו .שורה בו אך גם משתעשעת לה במשחקי מחבואים.
לכן זהו מקום המחפש את מקומו של מקום.
בבית הזה אין היררכיה קשיחה ,אין 'מרצה' ו'שומעים' ,אין
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'יצרן מוסמך' של ידע ביהדות ולקוחות שרק לוקחים ממנו.
נכון ,יש בו מנחה ויש גופי ידע רלוונטיים ללימוד שההיכרות
איתם בונָ ה שלבים ורגעים מסוימים בלימוד ,אך המנחה הטוב
הוא זה שמשליך עצמו מנגד אל הלומדים ,פונה אליהם ,אל
דעתם ,אל תובנותיהם ,רגשותיהם והשקפותיהם בצמא,
מעוניין בהם באמת ובתמים .שמות הלומדים ובתיהם (רוחניים,
גשמיים) הם אולי הדבר החשוב ביותר ,שלעולם לא תהא
התעכבות עליו (בתחילת הלימוד אך גם במהלכו) לבזבוז זמן.
לימוד מעמיק ככל שיהיה ,תמיד עיקרו פנייה אל הלומדים
עצמם ,כבני אדם ,כבעלי רגשות.
המנחה אינו בא ללימוד תחת האוטוריטה האינטלקטואלית
אלא מתוך מודעות קבוצתית ,שיתופית ,מאזינה .הוא נרגש
לקראת המפגש הראשון עם הקבוצה ,כיון שדינמיקה חדשה
עם קבוצה תמיד מפתיעה ומחדשת ,אך בעיקר כי הוא יודע
האתגור של זהותו
שיזכה להכיר אנשים ודעות שונות וכי עצם ִ
העצמית מרתק אותו ,מחיֵ ה אותו.

בית מדרש הוא מקום פיזי אך גם נפשי ,רגשי
וחברתי ,שהבאים אליו מרגישים מוזמנים.
הזמנה לשון זימון ,המרמז על זמן מסוים אך
גם על עדה מסוימת ,קבוצה המתקבצת כדי
לזמן לעצמה חוויה ,הרוצה להזמין ללימוד
מישהו נוסף שאינו חלק מיידי ממנה
לשמש.
ָ
משעשה זאת ,הרי שהפך את עצמו לשליח ציבור,
משמש את קהילת הלומדים ,מעביר אליה מאורו (וכמו
ֵ
הוא
נר  -אינו חסר בכך דבר) ויודע שעיקר המצווה – הוא הלומדים.
רחי'ֵ ,לית ֵליה מגרמיה [אין לו
במובן נוסף ,המנחה הוא יְ ִ
מעצמו] כלום' .מטרתו היא לשקף לקבוצה וליחידים שבה
את אורם אך גם את ֵח ְש ָּכם (באופן בונה ,כמובן) ,אם דברים
שייאמרו יראו בעיניו מוטעים; תפקידו להנכיח את הקירות
המטפוריים של הבית ,בהם עלולים להתנגש מתוך עקמומיות
מחשבה; משימתו למנוע את המחשבה (שיכולה לעלות על
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בית מדרש בית

ה-ב ָלה' ,הנובעת מלגיטימציה
דעת הלומדים) שהכל ְּ'ב ָל ְּ
מוחלטת לכל דבר שנאמר ,מחשבה שהיא פירוש מוטעה
של הפוסט-מודרנה (ויישום פשטני של עקרון התקינות
הפוליטית)ֵ .היה משתוקק בחתירתך לאמת ובאותו הלהט נסה
לאפשר קיומן של אמיתות אחרות.

המנחה הטוב הוא זה שמשליך עצמו מנגד
אל הלומדים ,פונה אליהם ,אל דעתם ,אל
תובנותיהם ,רגשותיהם והשקפותיהם בצמא,
מעוניין בהם באמת ובתמים

בבגד ,כלומר בטקסט ,במלבוש הרוחני שעל רקימתו אנו
אמוּ נים.
שוֹת ְּב ָךֵּ ,תן ָל ֶהם ֱהיֵ ה ח ְֹפ ִשי (יונה וולך) .תן
ֵּתן ַל ִּמ ִּלים ַל ֲע ׂ
שוֹת ְּב ָך" .להפוך אותך לחלק מהמעגל.
"ל ֲע ׂ
ללומדים וללימוד ַ
"תן ָל ֶהםֱ ,היֵ ה
עליך לדעת להיות מופעל ולא רק מפעילֵּ .
ח ְֹפ ִשי" .ובעת שתתן להם באמת את חלקם כשותפים-יוצרים
משמעותיים בלימוד – תהיה בן חורין .מנחים עבדי עצמם
 עבדים הם; עבדי הלימוד ,השיחה ,המחלוקת לשם שמיים –הם לבדם חופשיים.

אמנם ,כדי שללימוד תהיה משמעות ,חייב להיות מושג (ולו
ומשגה .הסכמה מעוּ ָשה של המנחה
תיאורטי) של טעות ִ
עם דברים ששמע ,הנובעת מרצון לנהל את הלימוד "על מי
מנוחות"  -אך למעשה ְמתחזקת אווירה של 'תקינות פוליטית'
חסרת ויכוח  -מביאה את הלימוד למנוחות .את הביקורת
והמחלוקת יש ,אמנם ,לקיים מתוך רחישת כבוד אמיתי לאדם
שמולך .הדהדו את הטוב וגם את הרע .אבל גם את הרע הדהדו
בטוב .השאירו את השותפים ללימוד בבית.

מדרש  -מדרס .אסקופה .פתח.
מקום שבעצם אינו בית ,אלא הוא כולו חלונות ,בית זכוכית
שכולו מביע את מה שמחוצה לו ומעבר לו .את העולם .כמו
המדבר ,בו ניתנה התורה ,מקום הפקר ,שכולו חול וכולו קודש.
כולו ערבה וכולו עננה .אולי לכן הביא רבי יוסי משמו של רבי
אליעזר" :אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל ,אלא במקום
נמוך ויתפלל ,שנאמר" :ממעמקים קראתיך ה' (תהלים קל)".
הפתיחות הזו לעולם היא ענווה .עניוּ ת מסוימת.
העלם .הוא שביר .הוא חסר .הוא
יש בו סוד ,במדרש .יש בו ֵ
דורש השלמה .דורש השתלמות .הוא תמיד-רש .אין לו
את מה שיהיה לו – אולי ,בעזרת הלומדים .וה'יהיה' הזה
תלוי בלומדים .המדרש כל כך תלוי ,שבלעדיהם הוא פשוט
לא יתרחש; הוא איננו 'יהיה אשר יהיה' .הוא לגמרי 'נודע
בשערים' ,כפי שדרש הזהר על הא-ל; באופנים בהם יחשבו
ויתפסו את המדרש והיהדות והעולם ,כך יהיו .אין בבוידעם של
בית המדרש נקודת מבט מוחלטת ,מה שמכונה בלע"ז 'תצפית
משום מקום' .לכן בבית המדרש דוקא 'מצפה שבוּ ר' הוא מצפה
שלםִּ .ב ְר ַּכת א-להים  -תלוי.
שיטת ה'סמוֹך' של המדרש היא המובן החיובי (היחיד?) של
השיטה הזו .היא עובדת ,רק אם תסמכו פסוק לרעיון ,אם
תפרשו מהראוי לפתירה.
ׁ
תדרשו את הדרוּ ש דרישה .אם לא
אם תזכרו שכל פתירה היא גם פרימה ,חיבור ואריגה של בגד
שכעת מתכתב עם בגד אחר .ושפרימה במלרע היא גם פרימה
במלעיל ,כלומר :ראשית ,התחלה .ושׂוּ מה עלינו לא לבגוד
קן גולדמן ,טוטם ,2010,עץ
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יהדות בתחפושת

במדרש ,ההקשרים נהיים רחבים מאוד .הוצאה מהקשר אחד
היא תמיד הכנסה להקשר אחר .ישנם הקשרים שהם חלק
מהלך הרוח הלימודי ,ויש הקשרים המועלים על ידי הלומדים,
שחיבורם לנושא נראה תלוש .מלאכת ההנחיה היא לנסות לא
לדחוף אסוציאציות שכאלו באמת הבנין הפדגוגית שבידך ,אלא
להשתדל להשתהות במקום שהועלה ולהבין את החיבור שנוצר
עם הטקסט ,לשרשר את הענף אל השורש .אמנם בתור מנחה
הלימוד ,מטרתך היא לאזן בין הישענות על מערכת ההקשרים
הקיימת לבין בריאת ֵהקשר חדש ומשמעותי שיאיר את החיים
מכיוון חדש ובלתי צפוי .בבית המדרש המתחדש והמגוּ ון ,אנו
משתדלים אחרי הדיאלוג והרלוונטיוּ ת להטוֹת.
1

תפקיד המנחה להנכיח את הקירות המטפוריים
של הבית ,בהם עלולים להתנגש מתוך
עקמומיות מחשבה; משימתו למנוע את
המחשבה (שיכולה לעלות על דעת הלומדים)
שהכל 'ב ְּל ָה-ב ְּל ָה' ,הנובעת מלגיטימציה
מוחלטת לכל דבר שנאמר
דר"ש הוא היפוכו של שׂר"ד,
הקרב יחוּ ָּבק .הפועל ׁ
והרש ֵ
גם של הישרדות במובן הכוחני של המילה וגם של השררה.
הגישה הבית מדרשית היא לפיכך הכלתית באופייה .מעגל
הלומדים מסמל את הנחיצות של כל אחת מ 360-זויות הראיה
לטובת השכנת הרמוניה אך גם לשם המאבק על הצדק והאמת
והשלום ,המחלוקת לשם שמים .על מבנה הזכוכית התחוּ ַח של
המדרש אי אפשר להשען בעונת השלגים ,לא יקפא עליו אדם
כהלל בארובה; הלומדים יבחינו בו ,יזמינו אותו ,ידרשו
מקור ִ
בשלומו .בית המדרש  -בית זכוכית הוא ,שאינו מונע מאדם
את הזכות להשתתף בו .זהו מעגל המכונס פנימה ופונה החוצה
בו זמנית.
"שבעים פנים לתורה"  -וגם ללומדים .הלימוד הבית מדרשי
בספרא .בית המדרש אינו מבוסס על
" 1מלמד שאין מרצים" ,אמר רבי יוסי ִ
הרצאת ידע חד-כיוונית (גם אם המנחה יכול לעשות זאת בפורום מסוג אחר),
אלא על דיאלוג רב מימדי :בין רעיון לטקסט המקראי המקודש ,בין הלומדים
לזולתם ולא-לוהיהם ,בין רעיונות למחשבות ,בין היהדות לשכנותיה .אם
תבדקו ,אגב ,תראו שרבי יוסי אמר משפט זה בהקשר שונה לגמרי ,אך
ההוצאה מההקשר המקורי היא מלאכה יהודית עתיקה :הוצאה של הלכות
ואגדות לְ אור אחר ,בו יובנו אחרת.

נדב ברמן שיפמן ,בן קיבוץ בארות-יצחק ,גר
בירושלים .נשוי לאלירז ,אב לבארי ולאחינעם.
לומד לתואר שלישי בחוג למחשבת ישראל
באוניברסיטה העברית ,מורה בתיכון תל"י בית
חינוך ומנחה בבית המדרש 'אלול'.

20

מבוסס על ראיית פניהם ולא על פניית עורף להם .הלימוד
הבית מדרשי מתרחש במעגל ,לא רק כי כך כולם רואים את
כולם הכי טוב באופן טכני .המעגל – כמו שהרגיש חוני  -הוא
התחייבות ,התחייבות לכלול את כולם ,להתייחס לדעות של
כולם ,גם כשקשה ודוקא כשקשה' :אין בעיה ,אין בעיה; יש
בעיה – יש בעיה' .כשכולם מסכימים על הכל ,אין בעיה .אולם
רגעים של מחלוקת קשה הם לא כשל בהתנהלות בית המדרש,
אלא אדרבה ,הם אתגרים והזדמנות לחוות ולראות את עוצמתו
היהודית המפרה.
שבעים הוא גם מנין כן בגימטריה ,ואף זה הוא ממאפייני
המדרש .הוא 'כן' ,כי הוא חותר לאמת של כל אחד מהלומדים
והוא נוגע בקיומם ,נוגע לקיומם' .כן' משמעותו היא גם
חיובי ,אבל לא רק במשמעות האופטימית של המילה אלא
גם במשמעות ההתחייבותית של המילה .אנו לומדים כי
אנו מאמינים שבית המדרש הוא חלק מהחיים .לכן הלימוד
מחייב אותנו לחתור לתיקון עצמנו ,לתיקון החברה ,לתיקון
העולם .הלימוד הוא קיומי לא רק כי הוא בנפשנו ,אלא כי הוא
מקיים אותנו  -משיב את נפשנו ,גורם לנו חיוניות .הוא גרסא
דינקותא ,גם כי הוא מחזיר אותנו תמיד לידע וחוויות קודמים,
אך גם כי הוא מציב אותנו במקום המבורך של הינוקא ,של
הילד :מקום בו אנו מבקשים מהעולם ליילד עבורנו הסברים,
		
פשרים וחידושים.
המדרש ניתן למשוטטים – בהליכה ,במחשבה .כמו המילה
'פדגוג' המשקפת קשר אטימולוגי וענייני בין לימוד להליכה,
שבעים הוא גם מנין נְ ִהיָ ה ,קרי :חיפוש ותהיה .בלעדיהם אין
לימוד בכלל או לימוד בית מדרשי בפרט .המדרש משוטט כי
(ועתים אף אינך
כמו ְּב ָשיִ ט ,גם בלימוד אינך יודע אם תחזור ִ
רוצה לחזור) לנקודת ההתחלה .אנו שטים בים המקורות –
הלכה ואגדה ,קבלה ופילוסופיה ,שירה ופרוזה ,אות ,תמונה
וצליל .מרגע שהרמנו עוגן אנו מקבלים על עצמנו להפליג
2
לאופקים חדשים .יהושע סובול כתב" :שוב לחזור וללכת יחף
על שברי זכוכיות" .אם תרצו ,זהו המדרש כולו ,ופירושו? אמור
לי אתה.

בית
הלימוד הוא סוף סוף גם בית .כי מהבית באת ואליו תשוב.
משפחתך ,חבריך ,קהילתך ,עמך ,עולמך.
ֵ
אישך,
ביתך ,אשתךֵ ,
ראויה היא חוויית הלימוד בבית המדרש היהודי המתחדש
לבנות את ביתך אחרת ,טוב יותר משהיית בונה אותו בלעדיה.

 2אבל ...האם 'קריאה יחפה' היא מן האפשר? ואם כן ,יחפנוּ ת ממה?
מסמכות רבנית? מסמכות השכל והנאורות? מפרשנות מסורתית? מהנחות
מוצא כלשהן? אולי רק צריך להיות מודע להן? האם נעליים פרשניות חייבות
לסנדֵ ל את הלימוד? האם סנדלינו נועלים את זרימת הלימוד? ישפוט נא כל
המדרשי המיטבי שלו.
ִ
אחד מה ההרגל
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חילוניות בלי מסכות

חילוניות בלי מסכות
מורדי שטיין
לאחרונה התפרסמו תוצאות "דו"ח גוטמן :יהודים ישראלים
דיוקן" ,אשר נערך פעם בעשור בחסות קרן אבי חי .אמנם,
הדו"ח הוא הממצה והחשוב ביותר במיפוי החברה היהודית
בישראל במפגש  -יש אומרים בפיצול זהויות ,ויחד עם זה
מהדהדים דבריו הידועים של השר יוסף בורג ז"ל" :מדבר סקר
תרחק" .אינני מציע להרחיק עד כדי כך מדברי הסקר היות
ויש בו הרבה חומר וממצאים חשובים .ובכל זאת כל סקר,
ולו המקצועי ביותר ,מוגבל ,מטבעו ,ביכולתו להציג עמדות
מהותיות.
אצטט מתוך הדו"ח רק פרט אחד המצביע על הקושי לנתח
את תוצאותיו 71% .מהנסקרים אמרו שחשוב או חשוב מאוד
ללמוד תנ"ך ,תלמוד ומקורות אחרים .רק  16%ענו שהם אכן
לומדים תנ"ך ,תלמוד ,או מקורות אחרים .אשאיר לקורא לנתח
את הדיסוננס בין שני הנתונים ,שבודאי יש לו הסברים רבים
ומגוונים .ברצוני רק להציג כמה דברים מהדו"ח הפרטי שלי,
מהשטח.

המורה מחלקת דף עם המשנה הנלמדת
בתוספת תמונות ,סמלים ופרשנים ולצידה
ציטוט מ'מדינת היהודים' של הרצל .הדיון
ער ומרענן ,עם הרבה חיבורים אקטואליים,
התלמידים מרבים להתווכח אך בטוב-טעם
ועם כבוד לדעות הנאמרות
סצנה מלפני  20שנה:
אנשים דתיים ולא דתיים שאינם מכירים בהכרח אחד את
השני מתכנסים לערב של לימוד משותף .הגילאים – לרוב
בין  ,30-50כולם ממעמד הביניים .הטקסטים ,הכוללים דברי
תלמוד ומדרש עם קטעים מהספרות העברית ,הוכנו על ידי
צמד  -דתי ולא דתי .הצעדים הראשונים מהוססים ,בודקים את
גבולות השיחה ,מביעים סקרנות ,לא רוצים להעליב .במפגש
הראשון נעשה ניסיון קצר וזהיר להקדיש מעט דקות ללימוד
בחברותות .בסיום הערב נשאר טעם של עוד ,מסכימים לקבוע
פגישות לעתים תדירות .עם הזמן הלימוד בחברותא תופס חלק
ניכר מכל מפגש .עולה רעיון לערוך סדר ט"ו בשבט משותף,
או תיקון ליל שבועות יומיים לפני החג ,מאחר ואלו פעילויות

נטולות דת וללא זיקה לבית כנסת ,להלכה או לרבנים.
לאחר מספר מפגשים ,ניתן לרשום מספר תובנות ,גם אם הן
אינן נאמרות בקול:
•העיסוק בטקסטים מאחד אותנו
•העיסוק בהלכה ואורח חיים מפלג בינינו
•אין טעם לדבר על א-להים ,השיחה התיאולוגית אינה
רלוונטית כאן
•כולנו רוצים לשמור על מדינת ישראל כיהודית
וכדמוקרטית ,אולם לעיתים אין בינינו הסכמה על דרכי
ההגשמה.
סצנה מהשטח כיום:
בכיתה ח' בבית ספר ממלכתי-קיבוצי לומדים פרקי אבות
במסגרת המקצוע החדש 'תרבות ישראל' .התלמידים ילמדו
במשך השנה כמעט את כל המסכת .על הלוח כתובים תאריך
עברי ופרשת השבוע .המורה הצעירה מגדירה את עצמה
חילונית והיא בוגרת תכנית 'אופקים' באוניברסיטת תל אביב.
בעוד שנתיים היא רוצה ללמוד לתואר שני במחשבת ישראל.
לאחר לימוד ראשוני של המשנה ,התלמידים מתחלקים באופן
אוטומטי לחברותות .המורה מחלקת להם דף עם המשנה
הנלמדת בתוספת תמונות ,סמלים ופרשנים ולצידה ציטוט
מ'מדינת היהודים' של הרצל (גם את היצירה הזאת הם לומדים
במשך השנה) .הם מתבקשים לענות על שאלות המשוות בין
קטעי הטקסט תוך דיון באפשרות לכונן בימינו חברה מתוקנת
(בהמשך השנה יעסקו בסוגיית "חברת מופת" באמצעות עיון
בהגותם של א.ד .גורדון ,ז'בוטינסקי ,הרב קוק ,וביאליק) .הדיון
המסכם ער ומרענן ,עם הרבה חיבורים אקטואליים ,התלמידים
מרבים להתווכח אך בטוב-טעם ועם כבוד לדעות הנאמרות .אם
תשאלו את התלמידים ,הם יגידו שהמחלוקת אינה פסולה אלא
חיונית ,הרי כך למדו חכמינו משך כל הדורות.
כמה תובנות הבאות ישירות מפיהם של התלמידים ,בציטוט
מדויק למדיי:
•זה שיעור כיף ,לא כמו השיעורים האחרים.
•פה מה שחשוב הוא הבעת עמדה ובניית טיעון ,ופחות
שינון.
•הנושאים הנלמדים מאוד קשורים לחיים שלנו.
•זאת הפעם הראשונה שאנחנו לומדים את הדברים האלו;
כשנגיע לצבא ,לא רק הדתיים יהיו אלו שיודעים.
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יהדות בתחפושת

דוב אברמסון ,ויגש ,2009 ,הדפס דיגיטלי על נייר
התהליך מסצנה א' לסצנה ב' הוא קודם כל כמותי .תופעת
הקהילות הלומדות ממשיכה ביתר שאת ,אם כי זה עדיין
רחוק מאוד מלהיות פעילות המונית (ואולי טוב שכך) .בתחום
הפורמאלי ,בחינוך ההתיישבותי בלבד יש  )!( 30בתי ספר על-

הייתי מציע ליהודים שומרי מצוות להוריד את
המסכה .מי שחושב שאנו עומדים בפני פרץ
של "חזרה בתשובה" המונית אינו אלא משלה
את עצמו ,וחי בתחום הבלתי רצוי אשר נע בין
פטרוניזם להתנשאות
יסודיים עם תכנית 'בית מדרש' ,המוגדרת כעיסוק התנדבותי
על בסיס ארון הספרים היהודי בשעות הפנאי ,ולא בשעות תקן.
במקרים רבים מגיעים כמה עשרות ,ולעתים מתייצב קהל רב
של תלמידים ,הורים ומורים .גולת הכותרת היא בחמישה בתי
מדרש משותפים לתלמידים דתיים ושאינם דתיים ,שם לומדים
סוגיות של אזרחות וחיים משותפים במסגרת לימודי אזרחות
(התיכון בקב' יבנה הוא אחד המשתתפים בתכנית זו).
למעשה ,כבר משנת הלימודים תשע"א הפכה 'תרבות ישראל'
למקצוע ליבה בכיתות ו'-ז'-ח' ,והשנה נוספה כיתה ה' .בשנה
הבאה ,המגמה היא לצרף את כיתות ד' ו-ט' ,כולם במסגרת
של שעתיים שבועיות לאורך השנה .בכיתות ז' ,למשל ,לומדים
בין היתר להכיר את סידור התפילה ,מבלי כמובן ללמוד כיצד
מתפללים ,בהתאם לדרישתו של אחד-העם מהגימנסיה ביפו
(" :)1912לשם הספרות העברית ולא לשם הדת" .אתגר חינוכי
לא פשוט ,אך מסתבר שהתלמידים מאוד סקרנים ונהנים
מהמפגש עם הסידור ,לעיתים לראשונה בחייהם.

כעשרים השנים האחרונות:
•הפעילות הראשונית של בתי מדרש פלורליסטיים הייתה
כמעט תמיד אליטיסטית (זוכרים את ה 16%-הנ"ל?);
כיום ,דרישה עממית רחבה (ככל הנראה מה 71%-הנ"ל)
יוצרת מציאות בכיתות החינוך הממלכתי הפורמאלי ,כך
שנוצר לראשונה מקצוע חובה בכל בתי הספר הממלכתיים
בארץ.
•העיסוק בארון הספרים היהודי עם הדגש על הלימוד
בחברותא ,כפי שגילו העמותות הפלורליסטיות לפני
עשרות שנים ,הוא כיום נחלתו של ציבור גדול ,כולל
בחינוך הפורמאלי.
•הנגיעה בתיאולוגיה נשארה לא רלוונטית בפעילות מסוג
זה.
•בעבר ,לימוד יהדות בציבור רחב או בחינוך הבלתי-
פורמאלי נתפס כמותרות ,פעילות שלא יכולה להתקיים
ללא תרומות מחו"ל .תמיד הדהדה השאלה :איפה מדינת
ישראל בסיפור הזה? כיום המדינה בסיפור ,ובגדול.
משאבים רבים מאוד מוקצבים לשעות הוראה ולהכשרת
מורים.
•ציבור רחב ביותר לומד להבחין בין יהדות לדת .פעם זה
נתפס כ'היינו הך' ,ולכן חילוניים רבים דחו את הכל .כיום,
רוצים יותר יהדות אך בלי הלכה ובלי מעורבות של ממסד
דתי.
בזמן זה ,בין פורים לפסח ,ברצוני לסכם עם המחשבה שהיהדות
הלא-דתית ,בצורה רחבה אך עדיין לא המונית ,מורידה את
המסכות .לאחר עשרות שנים בהן הונחתה על ידי תפיסות
אידיאולוגיות ששללו מרכיבים רבים מהזהות היהודית ,ניתן
לומר שהחילוניות הפונדמנטליסטית נדחקה לשוליים.
הייתי מציע ליהודים שומרי מצוות להוריד אף הם את המסכה.
מי שחושב שאנו עומדים בפני פרץ של "חזרה בתשובה"
המונית אינו אלא משלה את עצמו ,וחי בתחום הבלתי רצוי
אשר נע בין פטרוניזם להתנשאות .לענ"ד ,עדיף להכיר
במציאות שאין בישראל של היום דבר כזה 'זהות יהודית' ,אלא
זהויות יהודיות.
כאשר כולנו מורידים את המסכות ,אנו מעודדים בלאו הכי דו-
שיח בגובה העיניים.
במקום קירוב לבבות ,התקרבות הלבבות.

להלן עוד כמה נקודות אודות הדינאמיקה שהתפתחה משך
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מעלה גלבוע
מורדי שטיין הינו חבר בצוות 'מכון שיטים'
בבית השיטה ,ומרכז לימודי תרבות ישראל
במינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך.

יעמוד החבר

יעמוד החבר  /דינה ספראי
יעמוד החבר
מיכאל בן שמעון
שהגיע לגיל שישים
ותיאלם נחמה
הרווקה
שנולדה באותו יום

מדורים

?

מה קורה

24-28

באותו קיבוץ
וגמרה ללמוד את הש"ס פעמיים.

נעים להכיר

29

יעמוד החבר ראובן
(הדוד של אפרים)
ויברך את

הוא והיא

30-31

אפרים בן יוסף
חתן בר המצווה
ותיעלם אמו
אורה ,אשת יוסף ז"ל

על המדף

32-33

שגידלה את בנה לבד במשך  10שנים.
ומי שברך את אמותינו

דואר נכנס

34

הוא יברך את החולה
שלמה בן שרה
וייאלם אביו
שהתפלל אתמול תהילים

קו המשווה

35-48

ליד מיטת בנו.
ויבוא מי שהתקין

תנועה בתנועה

49-53

את הברכות הללו
ויגיד,
כך עלה בראשי
באחת המאות הקודמות,

לזכרם

54-56

לא הרחקתי ראות
אם לכם זה מפריע,
אתם יכולים לשנות.
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?

מה קורה

למה טירת צבי?
מתוך דברי הפתיחה של נילי בכנס קלישר
נילי בן-ארי

הרב קלישר מציע חידוש אורח החיים היהודי ,שעיקרו :שיבה
לארץ ,לעבודת האדמה וחידוש הקרבת הקרבנות .הספר
'דרישת ציון' ,עליו שקד יהודה עציון שנים רבות ,חותר
לבסס את טיעוניו על אדני ההלכה המסורה מדור לדור .הגותו
התורנית של הרב קלישר הייתה היסוד עליו התפתחה הציונות
 -הדתית.

במסגרת אירועי ה75-
לקיבוץ טירת צבי הקרוי
על שמו של הרב צבי
הירש קלישר התקיים כנס
ביוזמה משותפת של יד
יצחק בן-צבי ,מזכירות
הקיבוץ הדתי ומזכירות
טירת צבי .בכנס צויין
מלאת  150שנה לפרסום
ספרו של הרב קלישר
"דרישת ציון".

טירת צבי הוא הקיבוץ הראשון שעלה על הקרקע במסגרת
תנועת הקיבוץ הדתי שחרטה על דגלה חיי תורה ועבודה .או
כפי שכתב הרב נריה" :קדש חייך בתורה וטהרם בעבודה".
מייסדי טירת צבי חלמו לבנות קיבוץ המשלב בתוכו חיי תורה
ועבודה.

ביום העלייה טרחו החברים ,יחד עם האורחים
והמתנדבים הרבים שהגיעו ,לסיים את פריקת
הציוד מהמשאיות והקמת החומה..." :היה כל
כך הרבה אבק שהרופא ,ד"ר פרנק ,הלך וניגב
לנו את העיניים כדי שנוכל להמשיך ולהכין את
האוכל".
טירת צבי הוקמה ב-כ"א תמוז תרצ"ז ( )30.6.1937במסגרת
יישובי חומה ומגדל ,ובקיץ זה ימלאו אי"ה שבעים וחמש שנה
לעלותנו על הקרקע.
האם הגשמנו את חזונו של הרב צבי הירש קלישר? האם היו
מייסדי הקיבוץ מודעים לחזונו? ומי בחר לקרוא לקיבוץ על
שמו?
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אותם .הם סיפרו שהשם ניתן על ידיי אוסישקין והיה בהחלט
מקובל עליהם ,מה עוד שהוא הוצמד ל'טירה'".
ביום העלייה הגיעו לטירת צבי יוסף וייץ (מראשי קרן קיימת
לישראל( עם ידידו אברהם הרצפלד כדי לחתום על העברת
הבעלות על הקרקע ליושבי המקום .כיוון שטירת צבי הוקמה
במסגרת יישובי חומה ומגדל טרחו החברים ביום העלייה ,יחד
עם האורחים והמתנדבים הרבים שהגיעו ,לסיים את פריקת
הציוד מהמשאיות והקמת החומה.
אחת החברות סיפרה על יום העלייה..." :היה כל כך הרבה אבק
שהרופא ,ד"ר פרנק ,הלך וניגב לנו את העיניים כדי שנוכל
להמשיך ולהכין את האוכל".
לשעה קלה נפסקה העבודה ונערך טקס פנימי .כל העולים
התאספו בחצר .יוסף וייץ הכריז כי מנחם אוסישקין קבע כי שם
המקום החדש יהיה :טירת צבי ,על שם הרב צבי הירש קלישר,
מהוגי הציונות  -הדתית.

לטירת צבי יש היסטוריון פרטי משלה ,ראובן אור .מלבד זיכרון
מופלא ,התעניינות וחוש היסטורי ,ראובן הוא בנו של מאיר
אור ,ממייסדי ומנהיגי טירת צבי ,איש תורה ועבודה .פניתי
אליו בשאלה – מי בחר בשם?

משה שפירא הביא את ברכת התנועה ובין השאר אמר" :הדבר
מוטל בספק אם במקום הזה היה קיים יישוב עברי גם בעת
שישראל ישב בארצו .על כן ,זכות גדולה נפלה בחלקו של
החלוץ הדתי להיות הראשון בכובשי המקום".

ראובן" :העולים לטירת צבי ידעו שהם עולים לאדמות א-זרעא,
מקום אותו כלל לא הכירו .נושא שם המקום כנראה לא העסיק

בארכיון הקיבוץ ישנו מכתב שקבלו מייסדי טירת צבי
כשבועיים לפני העלייה וזו לשונו:
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מה קורה?

"לכבוד
קבוץ רודגס
פתח תקווה

כבר עכשיו ועדה שתדאג לתת ביטוי נאות למורשתו
הרוחנית .כי גדול היה האיש ,ומורשה גדולה דורשת
המשך ,שלא תישכח".

הנידון :קביעת שם ליישובכם על שטח אדמה של
הקהק"ל בבקעת בית שאן

אנשי עמל היו מייסדי טירת צבי ובעיות הביטחון ,הפרנסה
ותנאי המקום הקשים לא הותירו להם הרבה פנאי לעסוק
בהגותו של הרב קלישר .את הוצאת הספר במהדורה החדשה,
בעריכת יהודה עציון ,יזם יצחק אריאל ז"ל ,חבר טירת צבי,
שהגשים בחייו יום-יום את משנת תורה ועבודה .יצחק חש

נשיא הדירקטוריון של הקהק"ל וועדת-השמות על
יד הקהק"ל מר מ .אוסישקין מלא את ידי להודיעכם
כדלהלן.
הנהלת הסוכנות היהודית דורשת מטעמים מדיניים,
כי בעלותכם למקום  -התיישבותכם בימים הקרובים
– ישא קיבוצכם עליו ,וכן גם מקום התיישבותכם ,שם
עברי מקורי ,ולא את שם העיר הגרמנית "רודגס".
אנו מבררים עכשיו ,אם למקום התיישבותכם ,שטח
האדמה "זרעה" בבקעת בית שאן ,היה שם עברי
בתקופת שבת עם ישראל בארצו ,הואיל ובידוע חידוש
שם-עברי-היסטורי קודם לכל גורם אחר .את תוצאות
הבירור נודיעכם בימים הקרובים .באם יתברר ,כי אין
להניח שהיה שם עברי היסטורי למקום התיישבותכם,
כי אז אנו מציעים לקבוע למקום התיישבותכם את השם
"נחלת  -צבי" ,לזכרו של הרה"ג ר' צבי-הירש קלישר
ז"ל ,הוגה הרעיון של יישוב ארץ-ישראל עוד לפני היות
תנועת "חבת ציון".
אנו מקוים ,כי ההצעה הזאת תתקבל על-ידכם ברצון.
והרינו מחכים לתשובתכם החיובית ,בחוזר....
במוסף שבת של עיתון הצפה (כ' תמוז תשנ"ג  )9.7.93מספר
חברנו אפרים יעיר שניהל את ארכיון טירת צבי באותן שנים
סיפור על ד"ר מרק לוי ,בן חימשו של הרב צבי הירש קלישר
שהתכתב עם אפרים וביקר בטירת צבי .אפרים מספר שבאחד
מביקוריו בטירת צבי ראה ד"ר לוי את תמונת סבו על הקיר
ושאל למה נקרא הקיבוץ על שם סבו .וזו תשובתו של אפרים:
"בשעת עלייתנו היינו כ 80-חברים ,כולנו בני ,20-25
וכדרך בחורים צעירים לא רצינו להיקרא על שם מישהו,
אלא חשבנו על שם סמלי-גיאוגרפי ,למשל "גלילות
הירדן" ,או "אל זרע"" ,נחלים" ; "גאולים"" ,עד החלוץ",
ועוד כאלה .בלילה הראשון הופיע יוסף וייץ ,והביא
מכתב מידו של מנחם אוסישקין ,ובו החלטה שהנקודה
החדשה תיקרא "טירת צבי" ,על שם הרה"ג ר' צבי הירש
קלישר .אוסישקין היה אז נשיא הקהק"ל ,ואיש לא העיז
להמרות את פיו".
ומוסיף אפרים" :ייתכן ,כי אוסישקין עוד הכיר את קלישר ,כי
במותו של הרב קלישר היה אוסישקין בן ."...12
אפרים מסיים את הכתבה שלו בפנייה לציבור:
"...ר' צבי הירש היה ראש וראשון לציון ,וכדאי לבחור

אילו היה הרב צבי הירש קלישר קם מקברו
ומתהלך בין שבילי טירת צבי ,רואה את
הקיבוץ הירוק והיפה ,את השבילים ההומים
חברים ,צעירים וטף ,ואת הפסיפס של בית
הכנסת של היישוב הקדום תל קרניים שנקבע
בחזית בית הכנסת הנאה של טירת צבי ,היה
ממלמל בהשתאות" :ולך יקרא דרושה עיר לא
נעזבה"
שיש לעשות משהו כדי להביא את משנתו של הרב קלישר
לידיעת הציבור .לאחר לבטים ,ובעידודו של הרב שמואל ריינר
שהיה אז מרא דאתרא ,החליט יצחק לחפש ,בעזרת בנו אורי,
מישהו שיוציא מהדורה מחודשת ומורחבת של 'דרישת ציון'
כיוון שספרו של הרב צבי הירש קלישר 'דרישת ציון' אזל
מן השוק ,והגרסאות הישנות נמצאו לוקות בחסר .אורי ,בנו
של יצחק ,פנה אל יהודה עציון וביקש ממנו להכין מהדורה
מעודכנת עם מבואות ונספחים .אורי תמך כספית בהוצאת
הספר במהדורתו הנוכחית והמהודרת .תודה לאורי ,ותודה
ליהודה עציון שטרח רבות על התקנת המהדורה והבאתה
לדפוס .הספר יצא לאור בקיץ תשס"ב .את המהדורה המהודרת
הקדיש יצחק אריאל לזכר רעייתו האהובה ,חברתנו נעמי
אריאל ז"ל .בערה"ש תשס"ג חילקה מזכירות טירת צבי לכל
החברים שי לחג ,את המהדורה החדשה של 'דרישת ציון'.
אני מניחה שאילו היה הרב צבי הירש קלישר קם מקברו
ומתהלך בין שבילי טירת צבי ,רואה את הקיבוץ הירוק והיפה,
את השבילים ההומים חברים ,צעירים וטף ,ואת הפסיפס של
בית הכנסת של היישוב הקדום תל קרניים שנקבע בחזית בית
הכנסת הנאה של טירת צבי ,היה ממלמל בהשתאות:
"ולך יקרא דרושה עיר לא נעזבה" (ישעיהו ס"ב.)12 ,
שערו בנפשכם שאילו שאלו אותנו "היכן אתם גרים?" ,היינו
נאלצים לענות" :ברודגס" .דמיינו את הגבות המורמות ...תודה
לך מנחם אוסישקין שהשכלת לבחור לקיבוץ טירת צבי שם כל
כך הולם!

טירת צבי
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תורה ועבודה בנגב
הכנס לציון סיום שלב א' של שימור אתר בארות יצחק שבנגב ושיקומו
צביקי פורת
לפני יותר מיובל שנים במוצאי שבת הארגון עמדו נערים
ונערות נרגשים בכל סניפי בני עקיבא בארץ ושמעו את שליח
ההנהלה הארצית מכריז :ואתם שבט הרא"ה – עלומים ייקרא
לכם! שם ,תחת כתובת האש ,הוטלה על כתפיהם הצעירות
המשימה – הקמת קבוצת חדשה  /ישנה בנגב.
אפשר לספר את כל ההשתלשלות ההיסטורית שקדמה למעמד
הזה ,את משמעות השם עלומים בתולדות הקיבוץ הדתי ואת
ניסיונותיה הבלתי פוסקים של התנועה לקומם מחדש את
הריסותיו של קיבוץ בארות יצחק שבנגב ,אבל אותנו ,נערים
בני  14באותה עת ,לא עניינה ההיסטוריה אלא הידיעה שנועדנו
להגשמה.

אותנו ,נערים בני  14באותה עת ,לא עניינה
ההיסטוריה אלא הידיעה שנועדנו להגשמה.
בין לבין שרנו ורקדנו" :הוי אחים נריע עד אשר
נגיע ,לקבוצת בני עקיבא השלישית .סעד פה
ועזה שם ובתווך קבוצתנו ,ודורש כל העולם
עצמאות לעלומים"...
בין לבין שרנו ורקדנו" :הוי אחים נריע עד אשר נגיע ,לקבוצת
בני עקיבא השלישית .סעד פה ועזה שם ובתווך קבוצתנו,
ודורש כל העולם עצמאות לעלומים"...
אולי תמימות נעורים ,אבל הקב"ה צירפה למעשה וכעבור
כעשר שנים ,בחנוכה חורף תשכ"ו ,עמדנו חברי הגרעינים
אורים ועלומים לרגל הגבעה שנקראה לימים גבעת יהודה
וקראנו את מגילת היסוד של קיבוץ עלומים לקול שירתו
הבלתי נשכחת של הרצפלד" :שורו הביטו וראו".
בין משפטי הפאתוס ,כראוי למגילת יסוד ,קראנו לאמור" :באנו

להניח כאן ,על אדמת נחביר ,נדבך נוסף לגוש יישובי הקיבוץ
הדתי ,היא הקבוצה השלישית לתנועת בני עקיבא בישראל,
אחות צעירה לקבוצת סעד השכנה".
ועוד הוספנו וקראנו את המשפטים הכל-כך רלוונטיים לכנס
הזה" :במלאת ח"י שנים למערכת הגבורה של קבוצת בארות
יצחק ,כאן בשערי עזה העיר ,אנו ממשיכים היום את משאת
נפשה של תנועת הקיבוץ הדתי ליצירת שרשרת יישובים
באזור זה של ארץ אבותינו .לקריאת "בדמיך חיי" הבוקעת
מבין חרבות היישוב ההרוס והעולה מהאדמה רווית דם גיבורים
וקדושים ,אנו נחלצים להיאחז באדמה זו לעבדה ולשמרה,
ובלבנו תפילה לצור ישראל :חזקנו ואמצנו לרצוננו ובאמונתנו".
את מגילת היסוד הנמלצת הזו חילצנו באותו לילה מתוך
הבור ,ניערנו אותה משיירי הבטון שזרק עליה יעקב דרורי
ותלינו אותה במזכירות .בכך ,צריך להודות ,נסתיימה תודעתנו
ההיסטורית ,כי כאמור ,מה שעניין אותנו באותם הימים היה
איך עושים יישוב ,נקודה!
וזה אומר ,לבנות חיי חברה ומבני קבע ,לזרוע  50דונם גזר
(המכסה – מתנת קיבוץ סעד) ו 100-דונם תפוחי אדמה,
להשיג מכסת מים ולהפוך את אדמות הפלחה לאדמות שלחין
פוריות .בקיצור :לבנות וליצור – לזרוע ולקצור .או כמאמר
הפרסומת – מה צריך לעשות? לעשות!
אבל מקרוב ומעל – השקיף המגדל ,ובעיניו הקרועות בבטון
חייך ואמר לעצמו :עוד יבוא יומי להיפקד ולהיזכר ,ובמיוחד
להזכיר לעדת הנערים חסרי המנוח את מעלליו של היישוב
הגדול והמצליח שהיה ופרח באדמת הלס הזו ,מחצית היובל
לפניהם.
ואכן ,את תפילתו-שירתו של המגדל באנו לקיים ,בבחינת
"וענתה השירה הזאת לעד כי לא תישכח מפי זרעו".

מתוך הדברים שנאמרו בכנס
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מעומק הלב הגדוש
"בארות ביום חגך ,שרים בנייך לכבודך.
את גם בית ,אם ואחות ואת שלנו ,שלנו בארות"
מיכה אמיר
כשנחום ברוכי מספר על יום הקרב בבארות יצחק שבנגב ,זה
נשמע כאילו הוא מתאר זכרונות טריים שיושבים לו בראש
ומבוססים על נוכחותו שם .קשה להאמין שהוא קורא זאת
מתוך עבודת מחקר שערך .הוא מתאר בפרטי פרטים כל רגע
ורגע ,מנתח באזמל של גנרל – והוא באמת גנרל – כל אחת
מארבע ההתקפות .סוקר כל התרחשות בכל עמדה :איך שמחה
רצה לקרוא ללוחמים מהעמדות למרכז המחנה ואיך אברמ'ל
עשה טקטיקה :עלה ,ירה ,ירד ,שינה פוזיציה ,עלה ושוב ירה,
וחוזר חלילה .מה אכלו המצרים בפעוטון ומה עבר לה בראש
לזהבה הרשקוביץ ,לימים שוורץ ,כשישראל ויטקובסקי ,לימים
קוטב ,רץ איתה בתעלה ואמר לה "מיידלע ,תתכופפי ,שלא
יראו אותך" (היא חשבה לעצמה שבפעם האחרונה שמישהו
קרא לה מיידלע זאת הייתה אמא שלה .באושוויץ.)...
אמנם נחום מודה שכל מה שהוא מספר כתוב בספר (שהוא
עצמו חיבר) אבל זה נשמע כל כך חי ,כל כך משכנע ,זה נשמע
כאילו ,כמו שאומרים הגששים" ,זה היה היום בבוקר."...
וכאן בא הפרדוקס .אילו הוא עצמו היה שם ,הוא כלל לא היה
מספר ,ובודאי לא בכזה פירוט .מילכה מיור ,שאף היא דיברה
בכנס ,אמרה זאת יפה" :אנחנו גדלנו תחת צל כבד שהאפיל
על סיפורי הנגף (לימים נגב)" .אלה שהיו שם חסכו מהעולם,
או אולי חסכו מעצמם ,את הסיפורים .הדברים שמילכה קראה
בשמה של חדווה גרינברגר (לימים רייניץ) עוררו פליאה,
לפחות בשורות האחוריות של האולם ,אצל רבים ממכריה
הצעירים יותר של חדווה .מי שמע אותה מדברת? מי קרא את
כתביה? בבארות יצחק בשפלה היא הייתה הרבה יותר אשת
מעש מאשר אשת דברים .והנה דווקא היא הטיבה כל כך לתאר
את מה שקרה ,את המחשבות ואת תעצומות הנפש.

בחלק העיוני שהתקיים בעלומים וגם בביקור באתר המשתמר
בנגב .הנה ,סוף כל סוף ,אחרי  70שנה ,מתחיל הסיפור שלנו,
בהיסוס ובביישנות ,להתרווח לו טיפה יותר בנחת במקום
הראוי לו בין דפי ההיסטוריה .הסיפור מסכים להיחרט על נס
הקוממיות ולהכיר בשייכותו המפוארת אל תולדות הציונות,
אל תהליך התקומה ואל בנין הארץ המובטחת .הוא מודה,
הסיפור ,שכבר קיבל חיים משל עצמו ,שיש לו חלק ,אולי
אפילו חשוב ,בהגנה על היישוב היהודי ובקביעת גבולות הקבע.
והוא מסכים ,הסיפור שלנו ,שסופו (בינתיים )...בשפלת לוד
יכול להיות מוגדר על ידי המבקרים (ספרותיים ,תיירותיים או
אחרים) כהפי אנד (עד להודעה חדשה .סיפור ביישן ,אמרנו?).
מעומק הלב הגדוש בהתרגשות ובגאווה ,תודה רבה לכל מי
שידו בארגון האירוע הזה (בלי שמות ,כמקובל) .תודה מיוחדת
(גם זה כמקובל) לקיבוץ הדתי ולעומד בראשו (הבטחתי בלי
שמות) ולחבורה המופלאה שמובילה היום את קיבוץ עלומים.
חבורה של צעירים שחרתו על דגלם את המחויבות לשמר,
לפתח ולטפח את מה שהוריהם בנו והכינו עבורם ולהעביר את
הלפיד כשהוא בוער לפחות באותה עוצמה לדור הבא.
וכמובן – תודה לבארות יצחק על מה שהיה ,על מה שהווה ועל
מה שיהיה.

(נכתב בעקבות הכנס)

אפילו עכשיו ,כמעט  70שנה אחרי ,כשנחום עולה לבמה
ומספר משהו על יהודה פלדמן ,אורה יורה לעברו הערה צינית.
נחום אומר שהכי קשה זה לספר את הסיפור באזני מי שהיה
שם ...ורמי חרובי (איש קיבוץ בארי) אומר שיש משהו גדול
שעוד צריך לצוף ולעלות אל פני השטח .עוד לא סופר הסיפור
במלוא הדרו.
מכל מקום ,זה מה שהיה כל כך מיוחד וכל כך מרגש באירוע .גם
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מספרים על רכבת העמק...
רחל כוכבי
מסלול רכבת העמק ההיסטורית שהוקמה על ידי התורכים
התחיל בחיפה ,עבר דרך עמק יזרעאל ,עמק בית שאן ועמק
הירדן והגיע עד דמשק .את מסילת הברזל התחילו להניח בשנת
 1900וחמש שנים אחר כך החלה הרכבת לשמש כלי תחבורה
לנוסעים ולמשאות של התושבים היהודים והערבים שישבו
לאורך המסילה .הרכבת נסעה באיטיות של  25 – 50קמ"ש
(לשם השוואה ,מהירות ממוצעת של רכבת כיום היא כ160-
קמ"ש) .הובילו בה ירקות ,ביצים ,חלב בכדים ,תבואה ,פרות,
עיזים ,כבשים ואפילו גמלים(!) .עם קום המדינה פורקו פסי
הרכבת ושימשו לביצור יישובי העמק והתחנות ננטשו ונהרסו.

אני אחראי מטעם החברה הלאומית לדרכים לקדם את כל
הפרויקט הזה ולעמוד בלוחות הזמנים ובתקציב שנקבעו על ידי
הממשלה.

(מתוך 'ארץ אגדה' ,עמוס בר)

באילו קשיים מיוחדים נתקלתם במהלך התכנון?

יום אחד נפוצה בעמק שמועה  -עומדים לשחזר את רכבת
העמק .בצדי הכביש עפולה – בית שאן נתלו שלטי חוצות
ענקיים המכריזים על הפרויקט וצוין אפילו תאריך משוער
לסיומו( ...שמאז כבר השתנה מספר פעמים).

נתקלנו בכל מיני קשיים .דוגמא אחת לקושי היא מאגרי המים;
לאורך תוואי הרכבת קיימים מאגרי מים .השתדלנו לפגוע בהם
כמה שפחות .במקומות בהם נאלצנו לפגוע שילמנו לחקלאים
על מנת שירחיבו את המאגר בצידו השני.

מעבר לשמחתי האישית כתושבת העמק על התחדשותו של
ערוץ תחבורה נוסף אצלנו ,על השלטים הגדולים והמבטיחים
בצדי כביש בית שאן  -עפולה ועל המאמרים בשבועונים
המקומיים שהכריזו על שחזורה של רכבת העמק ,שמחתי
עוד יותר לגלות שהאחראי על הפרויקט הוא לא פחות מאשר
בן העמק  -בוגר בית הספר המשותף בשדה אליהו ,בן קיבוץ
שלוחות ,נשוי ,אב לשלושה וגר במרכז הארץ .מהנדס אזרחי
במקצועו ,העובד זה חמש שנים בחברה הלאומית לדרכים
ומונה לאחרונה למנהל הפרויקט  -ארז כוכבי.

האם הרכבת תיסע בתוואי ההיסטורי שלה ,במקביל לכביש?

בראיון שערכתי עם ארז התבררו לי פרטים נוספים.

מתי יחלו העבודות?
העבודות למבנה התחתון של רכבת העמק כבר בביצוע -
מחיפה עד כפר ברוך ,ו חמישה קבלנים עובדים כבר בשטח.
מחודש אפריל השנה יתחילו עבודות גם בחלק המזרחי ,מכפר
ברוך (ליד גניגר) עד בית שאן.
מה תפקידך בכוח?

בגדול כן ,אבל יש כל מיני תזוזות כאלה ואחרות .למשל
באזורים ליד עפולה ,יגור וכפר יהושע 'הזזנו' את המסילה
מהתוואי ההיסטורי.
כבן העמק ,האם יש לך יחס מיוחד לפרויקט הזה?
ברור שכן .אני יודע כמה חשוב החיבור המהיר של העמק
לחיפה ולמרכז הארץ .כל שדרוג כזה יביא לעמק תעשיות,
יזמים ,אנשים ,תושבים ,צמיחה .בנוסף ,כביש  71מבית שאן
לעפולה הוא כביש מסוכן ובשעות מסוימות גם מאוד עמוס
והגיע הזמן שהוא יהיה כביש מהיר ובטיחותי.

ספר קצת על הפרויקט הלאומי הזה להקמת קו הרכבת.

האם יש יתרון בכך שאתה מכיר את העמק?

התכנית להקמה מחדש של רכבת העמק שבה לסדר היום
של הממשלה בפברואר  2010כחלק מתכנית 'נתיבי ישראל'
שנועדה לקרב בין מרכז המדינה לפריפריה במגמה לחזק אותה.
מדובר בהשקעה כספית גדולה מאוד .החברה הלאומית לדרכים
אחראית על התכנון והביצוע של המסילה מעכו לכרמיאל
ומחיפה לבית שאן ,והסדרת דרך מהירה ללא רמזורים ממחלף
תל קשיש (מחלף עתידי של כביש  6ליד צומת התשבי) דרך
צומת גולני ועד לצומת עמיעד .בנוסף ,אנו מקדמים את תכנון
כביש  – 71מעפולה עד לגשר שיח' חוסיין דרך בית שאן,
לכביש דו-מסלולי עם מפרידנים ,ללא צמתים וללא רמזורים.

כן ,ודאי ,הפרויקט הזה הוא מעבר ל"עוד פרויקט" .בדרך כלל
אתה עושה ומשפר ויודע ש"זה עושה טוב" לסביבה ,לחברה
וכו' .אני גדלתי פה ,יש לי משפחה בעמק ,אני מכיר את
הקיבוצים וחלק מהאוכלוסייה ,וזה אחרת.
איפה רכשת את הכישורים לעבוד עם אנשים ולנהל פרויקט על
כל המשתמע?
מוסר עבודה למדתי בקיבוץ ,עבדתי במטע התמרים בשלוחות.
יכולות ניהול רכשתי בצבא.
תם ולא נשלם .וכאשר נזכה אי"ה לנסוע ברכבת העמק ,נוכל
להודות וגם להתגאות...

שלוחות
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נעים להכיר

משפחת סוברי
סעד
•שימוש ברגליים  /אופניים
•"צבע אדום" פתאומי או סתם פיצוץ ולאחריו ניחוש של מי
זה ואיפה זה נפל

משתתפים:
אסף ( )33במקור מפתח תקווה ,מוסיקאי
הדר ( )30בת הקיבוץ ,בחופשת לידה
מעין ( )3.5יליד גימזו
הלל (שנה ו )9-ילידת כרכור
שחר (חודש וחצי) צברית "סעדונית"

מי הכי נהנה מהמעבר?

מה הביא אתכם לקיבוץ?
הגענו בקיץ האחרון מכרכור.
באנו כי חיפשנו מסגרת חיים קהילתית וחינוך דתי פתוח וטוב
לילדים .כמובן שהקרבה למשפחה של הדר עזרה להחלטה
וכעת אנו נהנים מסבים ,דודים ובני דודים במרחק הליכה קצר.
בינתיים אנו מאוד מרוצים ובוחנים האם זהו המקום בו נרצה
לבנות את ביתנו .על כך התשובה עדיין איננה סופית...

הימים הראשונים
הימים הראשונים היו על ארגזים בבית של סבא וסבתא ,לאחר
כמה ימים עברנו לביתנו ה"שווה" ,אך המשכנו בבית לבשל על
אמגזית עד שאיש הגז הגיע אלינו...
לשמחתנו בילינו את סוף השבוע השני אצל סבתא וסבא
בפתח תקווה וכך חסכנו מילדינו מצב מתוח שגזרו עלינו
החמאסניקים (בכל זאת  -הם קטנים ועדיין לא מכירים את
המציאות החדשה שאליה נכנסנו).

מאפיינים עיקריים שפגשתם בסעד
•ארוחות ערב טעימות שקיבלנו אחרי הלידה
•מניין אשכנזי ,וקריאת התורה בנוסח תימן

אין ספק שכולנו נהנים מהמעבר והכי מכולם הילדים  -החברים
בהישג יד ,מרחבים ודשאים (שגם ליד ביתנו עוד מעט ויפרחו),
הירידות המזמנות "טילים" עם הטוסטוס ,כל זה ועוד דברים
מוסיפים לילדות הנינוחה והכיפית שהדר זוכרת לטובה מימי
ילדותה בקיבוץ.

כמה מושגים קיבוציים
חדר אוכל  -אופציה נוחה ,טעימה ובהישג יד שחוסכת זמן
ועבודה בבית ומזמנת מפגשים ויציאה מהבית.
אופניים  -יש כמעט לכולם אז גם אנחנו היינו חייבים להתארגן
על משהו ,וכמובן שבהזדמנות הראשונה גם מעין למד לרכוב.
הפרטה  -תהליך שעזר להדר לרצות לחזור לקיבוץ.
בית הכנסת  -הלוואי והיה גם מנין תימני לאסף...
הגיל הרך  -היינו צריכים להתרגל להגדרות החדשות -
"פעוטון" ו"גן" ,מכיוון שבמסגרת הקודמת בה היו הילדים
קראו לבתים "גנון".
תושבים  -יש הרבה כאלה בסעד בהגדרות שונות ,עדיין לא
הצלחנו להבין עד הסוף .מה שאנחנו מבינים זה שבסוף כולם
יצטרכו להחליט אם הם רוצים להיות "חברים".
שמירות  -חובתו של כל גבר הגר בסעד ,משום מה נראה לנו
שאסף שומר המון (אולי מסנג'רים את החדשים) : )...
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הוא והיא

הוא והיא  -יהדות
הדר וקרן וייס
היא:
בערך מאז שהייתי בת  8ימים וצרחתי ,טענו שאני פמיניסטית.
כמובן שכבר אז הם טעו .מה אני ,דפוקה? מילא עגיל באוזן,
אבל זה? אחרי  8ימים? לא תודה...
בכל אופן ,מאז ועד היום אני נחשבת למין יצורה מוזרה ,כזו
שמרימה קול צעקה כשרק הבנים יוצאים לקטיף (אבל נשארת
באוטו ,למה בעצם לצאת מהמזגן?) .כזו שמציעה כל פעם
שאולי היום ,בהתחשב בעובדה שהזכר היחיד בסביבה הוא
הדוד החירש בן ה ,90-אנחנו ,הנשים ,נזמן (אבל מתביישת
לזמן בעצמי) .כזו שישר כשהיא פותחת את הפה בנושא
דוגמניות יודעים מראש מה היא הולכת להגיד (דווקא רציתי
הפעם להחמיא לשמלה של בר רפאלי ,מה ,אסור?).
בקיצור ,פמיניסטית.
רק מה? לאחרונה הפסקתי לשתף פעולה עם השם הרדוד הזה.
זה שמתקשר אוטומטית לבחורה שיוצאת לסחוב גזעי עצים
במפעל ברוסיה ,או שורפת בגדים תחתונים בכיכר העיירה
בארה"ב .ואני? אני ממש לא במקום שלהן (אם היה לי כסף
לטוס לאחד המקומות הללו אולי הייתי שוקלת להצטרף).
אחת הבעיות של דורנו (לעניות דעתי) היא שיטת המגירות.
חבשת כיפה  -אתה במגירת ה"דוסים" .מכנסים עם כיסוי
ראש? את יכולה לבחור בין ה"קיבוצניקית" ל"דתייה-לייט".
אמרת כיבוש? כנראה "שמאלני" .ארץ ישראל שייכת לנו?
אתם כבר יודעים לאיזו מגירה נשליך את הפשיסט הזה .וכך
יוצא שבכל פעם שאנחנו מנסים לנסח רעיון מעט יותר מורכב
מ"הכיבוש משחית" או "שתי גדות לירדן" ,הדיון מתבלגן ,יוצא
מהקווים והמתדיינים ממהרים לסתום את מוחם לאחר שתי
המילים הראשונות ולהחליט מיד על מגירה ,לא חשוב איזו,
העיקר שיהיה לה מנעול חזק.
אותו הדבר איתנו ,הציבור המתקרא פמיניסטיות-דתיות.
ובדיונים על יהדות ,בכלל מקצים לנו שידה משל עצמנו ,העיקר
שלא נצא מהמסגרת .לא פעם אני אפילו נחשדת ברפורמיות
ובא לי לצעוק :אני לא רפורמית! אבל למה לעזאזל אין עדיין
פסיקה רבנית-נשית? אולם ברגע שהצירוף "רבנות" ו"נשיות"
נשלח לחלל האוויר אני שוב מרגישה כיצד האוויר סביבי
נהיה דליל וכמוהו הדיון .כן ,כנראה ששוב נדחפתי למגירת
הפמיניסטיות .ודי צפוף כאן.
אז תגידו ,יאללה יאללה ,שוב זאתי ,הפמיניסטית .כן ,שוב
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אני! ואני שוב לא שומעת אתכם מברכים את ברכות התורה כי
או שאתם מברכים יותר מדי בשקט או שאני מרכלת יותר מדי
בקול .ברוכים הבאים לעזרת הנשים.
אני חייבת להודות ,עזרת נשים היא מקום נורא נח .צעקה של
ילד הנשמעת מתוככי איזור השמלות נשמעת אחרת כאשר
היא מגיעה מילד בזרועות אביו הנבוך .בעזרת הנשים ,מקום
מופלא שכזה ,כל צבעי הקשת מתנוססים על הראש או על
הבגד וכשאת מסתובבת ב"בואי בשלום" ,את אמנם מקבלת
בזרועות פתוחות את המלכה ,אבל גם בוחנת בעיניים פקוחות
את השמלה החדשה של מלכה .ובדרשות? בואו נגיד בעדינות
שטוב שהדרשן לא מפנה את ראשו לכיווננו ,יש סיכוי שהיה
נעלב .ואין מצב שינזפו בך על חוסר מיקוד ,או דיבור בזמן
לא הולם (אלא אם כן דבריך באמת נשמעים מקצה אולם ועד
קצהו) ,כי אף אחד מהגברים לא יעז להיחשד בבחינה מדוקדקת
של מעשי הנשים .האמת? מתאים לי.
אבל! וזה אבל גדול .אני חיה בקהילה שבה נותנים לאשה את
הזכות לבחור .המחיצה שאצלנו מאפשרת לך להתחבר לצד
המתפלל שבך  -לראות את ספר התורה בצאתו מן הארון ,לברך
באמת בזמן ההגבהה (תמיד תמהתי למה נשים בבתי כנסת
בעלי חומת הפרדה טורחות לשלוח זרת לכיוון המשוער ,בערך
אולי ,של ההגבהה .הרי הדבר היחיד שהן רואות זו המחיצה.
מחיצה היא דבר נחמד ,אבל אין שום צורך להצביע ולברך
עליה ,באמת!) ,אפשר לשיר עם הקהל ולשמוע אותו ובכלל,
להיות חלק מעבודת ה' שמתקיימת במקום הקדוש הזה .ואם
בחרת את האופציה השנייה ,או לא בחרת ,והיום את מעט קלת
דעת ודעתך מוסחת בגלל הילדים או הבחור שאתמול אמר לך
שלום בשביל ,את יכולה סתם לשבת וליהנות מיופי הטקס ,על
פי הכללים שהותוו בפסקה הקודמת.
אני יודעת ,חלק גדול מכם עכשיו יאמר לעצמו שעשיתי
לעצמי רב ,הרב נח .אבל אני באמת מאמינה שהחופש
האמיתי של האשה בימינו הוא לבחור .בניגוד לצד הגברי
במשוואה היהודית ,אנחנו מחויבות הרבה פחות ולכן נדרשות
לעשייה מאהבה הרבה יותר .ולבחור במשהו ,כך יספר לכם
ההוא מהעמוד שלידי ,הוא אחד הסימנים המובהקים לאהבה
אמיתית.
אז אני מסרבת להיכנס למגירה .אני במקום אחר  -יותר שלמה,
יותר יהודיה ,יותר מכירה בערך עצמי וביכולתי לבחור .אני
ב"עזרת נשים".
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הוא והיא

הוא:
אני ראיתי הכל.
הייתי חסיד .אחר כך הייתי ליטאי .הספקתי גם לעשות קדנציה
מכובדת בישיבת הסדר דתית-לאומית .היום אני משתייך
לקיבוץ הדתי .לפי ההיגיון הזה ,בסוף העשור הקרוב אני אמור
לשרוף ספרים של יהודים בכיכר פריז .לא?
כבר אומרים שאנחנו רפורמים .או "ניאו-רפורמים" .אנחנו
מאוד אוהבים להגיד "ניאו" ,זה גורם לנו להרגיש אינטליגנטים.
מי שתומך בשלטון החוק הוא כבר לא "ממלכתי" ,הוא "ניאו-
ממלכתי" .אשכנזי הוא "ניאו גפילטע-פיש" ,ומי שאוהב לנסוע
ללאס וגאס הוא "ניאו-ניאון".
איך שלא יהיה ,אנחנו רפורמים .מקפידים לזלזל על חמורה
כבקלה .נשותינו הולכות עם מכנסיים ,ועם כיסוי ראש חלקי.
כתוב כיסוי ראש מלא .ואנחנו חולבים בשבת .איך אפשר
לחלוב בשבת? הרי אסור .הגרמא הזה הוא קשקוש של מכון
צומת שהם סופר-ניאו-רפורמים .הוא עצמו כמובן לא יפסיק
לשתות חלב ,מה פתאום .הוא פשוט לעולם לא יחלוב את
הפרה בעצמו .מישהו אחר יעשה את זה .קצת מזכיר את
אותו אחד שהזדעזע באוזניי לפתע על האכזריות שבשחיטת
תרנגולים .הנחת היסוד שלו כנראה הייתה שכל העופות
שמגיעים אליו לצלחת מתים מזקנה.
אני שואל את עצמי מי כאן הרפורמי.
בשבת שעברה זכיתי (באמת) לחוות חוויה חד-פעמית ,טיש
של חסידות תולדות אהרן .אתם יודעים מה זה תולדות אהרן.
אם יש גרף שיש בו מרכז ויש בו קיצוניות ,אז הם איפשהו
מחוץ למצגת ,מטיילים על האף של המרצה .יותר קיצוניים
מתגובה אלרגית של "ניאו-צליאק" אחרי מימונה .יותר
קיצוניים מאיתמר בן גביר כשהוא יושב בפינה שבה העולם
נגמר ומנופף רגליים.
וכשאתה רואה את הדבקות .את הקאפוטה .את השטריימלים.
את הניגונים ,הפאות ,התלבושות ...אתה אומר לעצמך – טוב.
מסקנה בלתי נמנעת .או אני ,או הם :אבל מישהו ,אולי זה אני,
מישהו מבינינו ממש ,אבל ממש החטיא את היהדות.
קצת על רפורמיות .מעניין אותי אם מישהו אי פעם ניגש
למשה רבנו ,קצת אחרי יציאת מצרים ,באחת העצירות לשתייה
ושירותים ,ככה ,בצומת קדש ברנע ,וביקש שיריים .שיריים,
שיריים ,קצת שיריים בשביל הסגולה .מעניין אם משה לא
הסתכל עליו ואמר לו" ,הלו ,הלו ,תוריד את העין תחת עין שלך
מהלחם עוני שלי .תחזור ,תחזור בחזרה לשבט שלך .עאלק
שיריים".
מעניין אם כשדבורה דיברה ושלהבה את העם ,כל הצדיקים
השפילו עיניים לרצפה .ודרשו לצאת החוצה .בטח זה כבר היה
בחוץ .אז הם דרשו להיכנס פנימה .ודבורה נשארה לבד עם
הנשים ועם ברק בן אבינעם ,שהיה ניאו רפורמי.

ומעניין אם יונה הנביא שלח שו"ת יונה כדי לברר אם מותר לו
לסרב לשליחות .עכשיו ברור למה הוא מיהר להחליף כתובת.
אבל הוא בטח גם שלח עוד יונה כדי לברר אם מותר לו לרדת
מהארץ (טוב .יפו .בטח הדואר היה על הפנים).
והכי מעניין ,אם מישהו העז ,ההין ,חש גיבור יותר משמשון
"הר ֶּבה ,אני מתלבט מאוד
בדורו ,וניגש אל הרמב"ם לומר לוֶ :
בקשר למקום המגורים שלי .מצד אחד אני רוצה לעבור למקום
עם יותר נוף לפירמידות ,מצד שני ...כרגע המקום יותר קרוב
לי לעבודה" .מעניין אם הרמב"ם לא תקע לו מבט מחורר ואמר:
"בואנה .תגיד לי ,מה כתוב לי על המצח ,איריס קול? סע ,סע
לי מהעיניים לפני שאני מנתח לך את האיצטומכא."...

מעניין אותי אם מישהו אי פעם ניגש למשה
רבנו ,קצת אחרי יציאת מצרים ,באחת
העצירות לשתייה ושירותים ,ככה ,בצומת
קדש ברנע ,וביקש שיריים .קצת שיריים בשביל
הסגולה
יש רפורמה ויש רפורמה .מי שינה יותר את היהדות? הקהל
ישפוט .אבל מי קובע איזה חידוש הוא טוב ואיזה חידוש הוא
רע? יש את המבחן הפשוט והרווח :מה שיותר מחמיר ,כנראה
הוא טוב .מה שמקל עליך ,כנראה הוא רע .אתם יודעים מה? מי
שמשתמש במבחן הזה הוא מי שבאמת מחפש להקל על עצמו.
ראיתי את כולם .ראיתי איך החסידים צוחקים על הליטאים,
שלא מבינים כלום ומסגפים את עצמם .ראיתי את
הליטוואקעס מלגלגים על התוועדויות ,ניגונים וברסלבים.
וכולם צוחקים על מיזרוחניקים .למזרוחניקים יש כמובן רגשות
נחיתות של מתבגרת ,אבל הם יודעים שהם צודקים ,ומה
שחשוב זה ארץ ישראל .בקיבוץ הדתי החיים הכי קשים .כל
מי שיש לו רב ששמו הפרטי הוא נח ,צריך כל הזמן להצטדק
ולהסביר שזה רק צירוף מקרים.
לאף אחד אין מושג ירוק .אין להם שמץ של מושג מה כתוב,
מה לא כתוב ומה היה צריך להיות כתוב .וכולם בטוחים שהם-
הם צודקים ,כל כך בטוחים שהם צריכים ללבוש רק חליפות
גדולות וייעודיות ,כאלה שיהיו חזקות מספיק כדי להחזיק את
משקל האמת שיש להם בכיס .כולם צודקים .מעולם לא ראיתי
כל כך הרבה צדק סותר במקום אחד .ומה אני עצמי חושב? אני
מזדהה מאוד עם פריקלס ,שלפני הוצאתו להורג ,אמר" :ההבדל
ביני לביניכם הוא שאני יודע שאני לא יודע".
רק על דבר אחד הם מסכימים .על זה שאנחנו רפורמים.
לפחות איחדנו את ישראל (גם מצווה אחת זה משהו).
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הספר פותח בסקירה אודות הקמת תנועת הקיבוץ הדתי
ויישוביה עד ערב פרוץ המלחמה ,וממשיך וסוקר את שארע
בהם ולהם במהלך המלחמה ובעטיה .כדרכו של מחקר (ושל
חוקר) ,כתוב הספר בנימה עניינית ,מרוחקת משהו ונטולת
סנטימנטים לכאורה ,ובכך מתמצה עיקר כוחו בעיניי .קריאת
הספר מולידה ומייצרת אצל הקורא סינתזה מרתקת בין זכרונות
אישיים ,כדוגמת זה שבפתיח לסקירה זו ,בין סיפורי מורשת
שעל ברכיהם גדלנו ובין אמיתות ועובדות כרונולוגיות -
היסטוריות ,באופן היוצק ומעניק לשני הראשונים פרספקטיבה
של זמן .פרספקטיבה זו מציירת וטווה בפני הקורא תצרף של
תמונות ותרחישים שלמים שדומה כי למרבית בני הדור השני
ולבטח השלישי ,אינן נהירות .דוגמא מובהקת לכך היא פרשת
הנסיונות לקימומם של כפר עציון הכבוש אחר הטבח הנוראי
שארע בתושביו במלחמת העצמאות ,ושל בארות יצחק החרב
אחר הקרב הקשה שהתרחש בו.

נקום ובנינו
מאת :נחום ברוכי
הוצאת :יד יצחק בן-צבי והקיבוץ הדתי
2011
עופר שפיר (בן בארות יצחק)
זכרון אישי; בחודש יולי  ,1981במלאת  23שנה לקרב הגדול
שהתקיים במלחמת העצמאות על הגנתו של קיבוץ בארות
יצחק במקומו הקודם בנגב ,הוענק לקיבוץ בו נולדתי וגדלתי נס
הקוממיות .באותה עת שהיתי בקיבוץ מגדל עוז במסגרת שנת
שירות ועבדתי מדי יום בשטחים החקלאיים המשותפים של
קיבוצי גוש עציון בסמוך לצומת קסטינה .לקראת יום הטקס
קבעתי מראש עם המארגנים כי המכונית המסיעה את תושבי
בארות יצחק לאתר הטקס תאסוף אותי מצומת קסטינה.
בבוא שעת האיסוף בקשתי מאחד מעמיתי לעבודה ,חבר כפר
עציון ,כי יסיעני לצומת .בדרך הוא שאל אותי ליעד נסיעתי
וכשסיפרתי לו הוא החריש לרגע ולאחר מכן "ירה" באוזניי:
"לא מגיע לכם העיטור הזה ,אתם נטשתם ומי שנטש לא זכאי
לפרס" .מילים דומות ואף חריפות יותר שמעתי לאחר זמן לא
רב מפיו של אריה קרול ז"ל ,שהטיח בפניי כי אנשי בארות
יצחק ברחו ומעלו בשליחותם והשאירו את מתיישבי סעד
לבדם .זכרון זה צף ועלה בי בקוראי את ספרו של נחום ברוכי
"נקום ובנינו".
כעולה מכותרתו המלאה ,נסב הספר על תהליך שיקומם של
יישובי הקיבוץ הדתי מתלאות מלחמת העצמאות .חלקו
המרכזי של הספר מתמקד ב 12-השנים שלאחר המלחמה,
וזאת לצד שני חלקים נוספים המטרימים אותו.
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בתמצית ,התנועה הקיבוצית ראתה לעצמה חובה להקים יד
ושם לכפר עציון הכבוש על ידי הקמת יישוב שיישא את שמו.
לחברות הקיבוץ ולמעט הניצולים ,ביקשה התנועה לצרף את
גרעין אחדות ואלו בצוותא חדא נועדו להקים את קיבוץ ניר
עציון על הר הכרמל .גרעין אחדות נועד במקור לאייש ולקומם
את קיבוץ בארות יצחק תחת חבריו המקוריים ,שתש כוחם
לאחר תלאות הנדודים ,ההתיישבות והקרב .חברי הגרעין חפצו
בכך מאוד ומשימתם זו עלתה בקנה אחד עם הקונספציה בה
דגלה התנועה להקמת גושי יישובים .חרף זאת ,בחרה התנועה
לחרוג מקו זה ,לנוכח הרגישות הרבה שנודעה לפרשת כפר
עציון .חברי הגרעין קבלו על עצמם את דין התנועה ,עזבו את
בארות יצחק בנגב ועלו להתיישב בכרמל יחד עם שרידי חברי
כפר עציון .אלא שניסיון התיישבותי זה לא עלה יפה .במישור
החברתי לא נוצר החיבור המיוחל בין שתי הקבוצות ובמישור
הכלכלי התהוו גם כן קשיים רבים .כל אלו הובילו בסופו של
יום לעזיבתם של כמעט כל תושבי כפר עציון המקוריים וחמור
מכך ,מבחינתה של התנועה – להפיכת היישוב למושב שיתופי
ולהוצאתו ,עקב כך ,ממסגרת התנועה יחד עם שני מושבים
שיתופיים נוספים – כפר דרום ומשואות יצחק.
תרחיש זה מקפל בתוכו ,כמדומני ,מידה גדושה של פרדוקס
ושל צחוק הגורל .הוא ממחיש בדרך אירונית את המרחק שבין
הכוונות לבין המציאות ולא פחות מכך ,את העדר היכולת
לפרקים של פרנסי התנועה וחבריה לראות למרחוק .אירוע זה
משקף בד בבד מחילה וויתור של התנועה על אחד מעקרונותיה
המקודשים עד לאותה עת  -חתירה לגושי התיישבות ,והרי
לנו חיבור נוסף בין התמונה ההיסטורית לבין זכרון אישי-
סובייקטיבי המתמצה בדבריו הזועפים של אריה קרול
שהושמעו באוזניי.
למקרא הספר ,מתחוור כי תופעה זו של פער בין כוונה
למציאות ולקושי לראות למרחוק ,נשנתה לה בכמה צמתים
נוספים בחיי התנועה וקבוצותיה.
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כך למשל ארע ,כמדומה ,בהתנהלות התנועה למול שלושת
היישובים "הפורשים" שבחרו להפוך את יישובם למוסד
שיתופי :כפר עציון ,כפר דרום ומשואות יצחק; הספר מתאר
בפרוטרוט את גישתה האינדוקטורינרית – האידיאולוגית
הנוקשה של התנועה למול יישובים אלו ואת התנהלותה הבלתי
מתפשרת כלפיהם חרף רצונם העז להמשיך לחסות תחת כנפי
התנועה.
גישה אידיאולוגית נוקשה זו נותרה בעינה שנים רבות והיא
עברה מן העולם רק במרוצת השנים האחרונות (יש להניח,
בהשראת הגישה המפויסת והמשלימה עם תופעת "הקיבוץ
המתחדש") .על אף התיאור היבש כביכול של מהלך העניינים
בנושא טעון זה ,אין בו בכדי להעלים את הביקורת המרומזת
שיש בפי המחבר כלפי התנהלות התנועה לגביו.
תחושה אמביוולנטית מתעוררת גם למקרא פרשת היחסים
הטעונים שנוצרו בין קבוצת יבנה לכפר דרום .גם פרשה זו
כורכת בחובה ,אלו לצד אלו ,כוונות טובות לצד שיקולים
עסקיים קרים (המומחשים בסכסוך שהתגלע בין היישובים
בנוגע לשותפות במפעל הזיפזיף) .אלה גם אלה ,טבולים ביותר
מקורטוב של פטרנליזם.
גם התנהלות התנועה לגבי מתיישבי ביריה ובכלל זאת
התנגדותה למעברם להתיישבות בקיבוץ עין צורים המתחדש,
שיקפה עקשות יתרה והעדר גמישות .גם במקרה זה ,מצאה
עצמה התנועה נגררת אחר המציאות ולא מעצבת אותה.
בכל זאת ,תיאורים אלו על התנהלות התנועה אינם מבטאים
מידה יתרה של שיפוטיות בבחינת חכמה שלאחר מעשה .הם
מיועדים לשטוח ולהציג ממרחק הזמן ניתוח היסטורי כן ,נטול
פניות וחף מסופרלטיבים ומסיפורי אגדות ומיתוסים על דרכה
של התנועה.
כיוצ"ב ,חשבון הנפש הגלום בספר לגבי תופעות ומקרים

מסוימים ,אינו גורע מהישגי התנועה ומהערכת המחבר כלפיה,
על רקע הקשיים העצומים במסגרתם היא פעלה .במובן מסוים,
דווקא תיאור טעויות התנועה מדגיש את הישגיה ובד בבד
הוא צובע בצבעים אנושיים את ראשיה וחבריה והופך אותם
ואת פרשת חייהם למציאות תחת מיתוס .דומה ,כי אולי מבלי
משים ,עוברת תחושה זו כחוט השני גם בסוגיות אחרות להן
נדרש הספר :מערכות היחסים האמביוולנטיות של התנועה עם
תנועת בני עקיבא ,עם תנועות האם  -הפועל המזרחי והמפד"ל
ועם התנועות הקיבוציות האחרות ,וזאת לצד התחבטותה
והתמודדותה עם סוגיות ודילמות ערכיות ואנושיות קשות
ומורכבות לאין שיעור דוגמת השילומים מגרמניה ,גיוס הבנות
לצבא ,סוגית השיתופיות  -הקולקטיב למול הפרט ,ואולי
יותר מכל ,היחס ,שלא לומר המתח  -בין תורה לבין עבודה.
התמונה והתחושה העולות מתוך תיאור מערכות יחסים אלו
מול הגופים הנ"ל ,הינה של תנועה המצויה במידה ידועה ,בדרך
קבע ,בין פטיש לסדן ותרה את דרכה בין קטבים .זהו תאור כן,
נוגע ללב וכמדומני שגם קולע למדיי.
סגנונו המרוחק והמדעי של הספר ,אין בו בכדי להסתיר את
זיקתו האישית ומעורבותו הרגשית של המחבר לנושאיי מחקרו
עליהן מעיד הוא עצמו בפתיח .והדברים אינם נזקפים לחובתו
כלל ועיקר .נהפוך הוא ,הספר כתוב ומנוסח בצורה קולחת,
סיפורית כמעט ,כמעין "דוקו דרמה" בסגנון המזכיר ספרות
מחקרית היסטורית דומה שפורסמה בשנים האחרונות (לדוגמא
"היטלר" של איאן קרשו ו"המגדל הגאה" של ברברה טוכמן) .אני
סבור כי גם באספקט המחקרי-עיוני עומד הספר (למיטב עניות
שיפוטי המקצועי כקורא סדרתי של ספרות עיון היסטורית)
בכבוד בסטנדרטים ראויים .אך למעלה מכל זאת ,ספר זה מהווה
חומר קריאה ומוקד עניין מרתק בעיניי לחברי התנועה ולבני
התנועה בעבר ובהווה ,כאלו שזכרונותיהם האישיים ,כזכרונותיי
אני ,נשזרים ,מטבע הדברים ,בדברי ימי התנועה.

שלוחות ,יום העליה לעמק בית שאן .1948 ,אוחז בספר התורה משמאל :יהודה לייטנר .צילום :מנחם לוטן ,ארכיון הקיבוץ הדתי
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דואר נכנס

חיכיתי שישים
שנה
כמי שנולד בגרמניה בשנות השואה וניצל מהתופת עם הוריו
אך ורק בדרך נס בשנת  ,1941השואה תמיד הייתה חלק
מהחיים שלי .היא תלויה מעליי כענן שחור תמיד .ובכל
זאת ,רק עכשיו נסענו ,אשתי ואני ,לפולין ,וסיירנו באתרי
השואה .ידעתי מה מצפה לנו שם ,ולמרות זאת חזרנו המומים
ומזועזעים.
אין לי ברירה אלא לשאול את עצמי :אם עם ישראל מציין בכל
שנה בתקופת אבלות ,את מותם המצער של  24,000תלמידי
חכמים ,שמתו מיתה בידי שמיים לפני כאלפיים שנה ,מה הוא
עושה לזכר ששה מליון יהודים שנרצחו בדור שלנו?
לא ,יום הזכרון לשואה ולגבורה ,שהוא יום אחד ,איננו מספק.
גם לא הדבקת התפקיד של "יום הקדיש הכללי" ליום צום
שממילא כבר היה קיים!
איפה הפרופורציה??
כבר  60שנה ויותר אני מחכה שיקום רב אחד  -אם לא גוף
רבנים  -עם מספיק אומץ כדי לזעוק" :גוואלד".

אני ,שהגעתי השנה לאושוויץ עם רשימה של כ 50-קרובי
משפחה שלי שנרצחו שם ,מאוכזב משתיקת המנהיגים
הרוחניים שלנו ,ובזה אני גוזר על עצמי ,כאדם פרטי (ואשמח
אם אחרים יעשו כמוני) :לא עוד אציין  33ימי אבל בתקופת
ספירת העומר על מותם הטרגי של תלמידי רבי עקיבא ,גם
אם אמשיך לזכור אותם כל שנה .במקום זה ,אני מקבל על
עצמי את כל תקופת ספירת העומר (לא כולל חול המועד ,ולא
כולל שבתות) כתקופת אבל על השואה הנוראה שפקדה את
העם שלנו .לא אסתפר בהם ,ולא אשתתף בשמחות ,בהן יש
מוסיקה .אם דבר זה יתקבל משך הזמן ,הרי שאז גם ,בדרך אגב,
ביטלנו את "האשכנזים נוהגים ככה ,והספרדים נוהגים ככה”
(לגבי ימי ספירת העומר).
אם אכן יתקבל הרעיון הזה אולי ניתן יהיה גם לקבוע יום אחד
בתקופת ספירת העומר שהוא "יום הזכרון לאסון תלמידי ר'
עקיבא" .בזה ניישר קו ,וניתן פרופורציה נכונה לאסונות שפקדו
את עמנו ,אז כמו היום.
ואם ישאל מישהו“ :מי שׂמך?” ,אענה לו שאינני מוכן לחכות
עוד  60שנה עד שיימצא מנהיג רוחני שמוכן להכניס את
האסונות לפרופורציה הנכונה .חבל שלא קם כזה עד היום ,אך
לפעמים הדרישה לשינוי צריכה לבוא מהעם .וכעת :מי מוכן
להצטרף אליי?

אף אחד לא קם .אולי כולם מפחדים מהתגובות .הרי כולנו
מכירים את השיר של טוביה החולב" :מסורת! מסורת!” .ואני
אומר :הכנות האישית כבר לא נותנת לי לשתוק יותר!

קן גולדמן ,אבני קדיש ,2004 ,חלוקי נחל ודיו
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יתרו יעקבס
עלומים

קו המשווה
איזה בית כנסת תוכנן על ידי אדריכלית ככר דיזנגוף ,מיהו "חתנון" התורה,
היכן 'נחטפים' החיילים שבאים להתפלל ,ובאילו בתי כנסת עסוקים בסוגיית המזגן?
על אלה ועוד בעמודים הבאים

פתיחה
בזוית העין כבר יכולתי לראות את
הגבאי מתקרב לעברי .עטוף בטלית
ועטור בתפילין פסעתי שלוש פסיעות
לאחורי תוך כדי מלמול ה"יהי רצון"
הנלווה לתפילת העמידה .ראוי לציין כי
מקום התפילה שנקבע לי בבית הכנסת
ניצב למקומו של הגבאי ,משיק לבמה,
ומגדיר למעשה אזור בסיכון גבוה
בכל הקשור לעליות לתורה ,הגבהות,
גלילות ונפילת סוכריות תלולות מסלול
בקרבתי .אך הפעם חיכיתי למשהו אחר.
"פתיחה – פתיחה  -פתיחה" – לחש
מוחי בקרבי" .תן לי פתיחה! בבקשה!"
– אמרו עיניי בלי קול .שבוע שלושים
ושמונה .משקל תקין .מבחינתי ,תזמון
מושלם ללידה.
נזכרתי בפתיחה הראשונה שקיבלתי
בקיבוץ .החזן כבר חיזן בקול "ויהי
בנסוע הארון ,"...ואני בכמעט ריצה,
מגיע ברגע האחרון לתיבת העץ ,ועומד
חסר אונים מול הפרוכת העדינה .אף לא
רמז דק כיצד להסיט את מסך הבד .שום
ידית ,חבל הסטה או חוט גלילה לא יצא
לעברי .קולות "נו ...נו ..אהה "...החלו
להישמע מירכתי בית הכנסת .לבסוף,
לאחר עיכוב קל ,הוסטה הפרוכת,
והספר נמסר ממני אל החזן כשעל פניי
הבעת התנצלות ומבוכה של תושב
חדש.
אני כבר לא ממש תושב חדש ,והתנסתי
זה מכבר בפתיחות סגירות ,עליות,
הגבהות וסוכריות .מה יפול בחלקי
הפעם? "פתיחה ,פתיחה "...קיויתי
בשקט.
מנהג ידוע הוא לכבד את מי שאשתו
בשלהי הריונה בפתיחת ארון הקודש -
סגולה לפתיחה טובה .איני יודע מתי
החל מנהג זה ובאילו עדות .אפילו
שמעתי פעם מהרב שמצא דיון באחד

השו"תים על מאן דהו ,בעל של מאן
דהי הרה ,שפתח את ארון הקודש וברח
מבית הכנסת ,על מנת שלא יתבקש
לסגור .לא ממש הבנתי ,שכן כל רופא
מתחיל יודע שסגירה טובה חשובה לא
פחות מפתיחה .אך על כל פנים ,למדנו
מכאן על תפוצתו הרחבה של המנהג.
הקורא הפשוט עלול בשלב זה לשער
בטעות שרודף סגולות אני .לא ולא .לא
תמצאו אותי מבקש ברכה מרב ,לא שם
יין בכיסים ,ושיני שום אינן תלויות על
מזוזות ביתי .כאן לא בסגולה עסקינן –
מדובר בחוש הומור יהודי צרוף; ובשביל
חוש הומור ,צריך לדעת להשקיע .זו
הסיבה שאני מוצא עצמי דבק באותם
מנהגים מעטים שפשוט באו להוסיף לנו
קצת צחוק לחיים.
"תוכל לפתוח את הארון?" ,פנה אלי
הגבאי" .בטח!" ,חייכתי והנהנתי.
בתחקיר מאוחר יותר שתערוך ועדת דת
יתברר שהגבאי פנה אליי לגמרי במקרה,
וכלל לא הכיר את המנהג המדובר .אך
בשלב זה ,הפתיחה מונחת הייתה בחיקי.
ריח של חיים חדשים וטריים עמד
באויר.
מספר דקות חלפו .חלפו גם נפילת
אפיים ,תחנון ו'אמן יהא שמיה רבא'.
פניתי ללכת לכיוון ארון הקודש ,אלא
שאז הכל קרה במהירות .הגבאי תפס
אותי בדרך ,התנצל ,והסביר שמישהו
ביקש ממנו לפתוח את הארון ,שכן
אשתו אמורה ללדת" .גם אשתי!"
רציתי להסביר ,אך אותו מישהו כבר
החל לעלות במעלות הבמה וידיו מוכנות
לפתיחה המיוחלת .אשתו ,כך אני
מניח ,כבר החלה באותה שעה להרגיש
אי אלו התכווצויות ,שכן לאחר פחות
מעשרים וארבע שעות ,הם כבר חבקו
בן ,בשעה טובה .אותי ,פיצה הגבאי
ב'שלישי' והתנצל בשנית ,אבל מרחוק

כבר הרגשתי איך הרחם של אשתי לא
זז בזמן הקרוב לשום מקום .ממש רצינו
לידה באותו שבוע – אבל כוחו של חוש
ההומור חזק יותר גם מרצון עז.
כאמור ,כבר למחרת בבוקר הבינה ועדת
דת שאירע דבר מה בשחרית של אמש,
והחלה לתחקר את האירוע .הוצע לי
לפתוח את הארון בחמישי הקרוב,
בשחרית של שבת וגם במנחה .אך
מסיבות שונות נאלצתי להעדר מכל
אותן תפילות בבית הכנסת בקיבוץ.
גם אשתי שתחיה גערה בי חזור וגעור
על הפקרת הפתיחה ועל המשקל הרב
שהיא נאלצת לשאת בגללי .אקצר
כאן ולא אפרט על לבטים שונים בהם
לובטתי באותם הימים כגון :האם
לפתוח את הארון בתפילה שהתפללתי
בבית אבלים? האם לשכנע את אשתי
לפתוח בעצמה את הארון במנין נשים
שהתקיים באותו שבוע וכך לפטור
אותי מאחריות? כך או כך ,חלפו להם
כשלושה שבועות מתישים עד שפקדתי
את בית הכנסת הקיבוצי ביום שני
בשבת.
אני לא אוהב לבקש "כיבודים" מהגבאי.
אלו אמורים להינתן ,ולא להידרש
ולהילקח .אבל מדובר היה בפיקוח נפש.
"אני צריך פתיחה היום" ,פניתי לגבאי
כשאני מכוון לדו משמעות ברור–" ,
שבוע ארבעים ואחת" .בתנועות חדות
הפרוכת הוסטה ,הארון נפתח ,הצירים
החלו ולאחר יממה וחצי הגיחה לאויר
העולם בתי רתם.
"למה בת?"  -ישאל הקורא.
משום שאשתי שתחיה סירבה בתוקף
לנשוך פיטם של אתרוג .אבל זה כבר
נושא לסיפור אחר...

עודד פרידמן
סעד (מתוך העלון)
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קו המשווה

שדה אליהו
בית הכנסת בשדה אליהו נבנה לפני
כיובל שנים במקום הגבוה בקיבוץ,
כנדרש .בכוונת מכוון ,בית הכנסת וחדר
האוכל צופים זה אל זה ,וביניהם נמצא
"הדשא הגדול" עם התמרים והכלניות
המתרבות מדי חורף .ובאמת אנחנו
"עולים לבית הכנסת" ו"יורדים לחדר
האוכל".
לפני כארבע שנים שופץ בית הכנסת,
אך מהות המבנה והסגנון הצנוע נשמרו,
כמו גם הרעפים המקוריים שפורקו
מ"הבית האדום" .המחיצה המינימלית
וקיר ארון הקודש עוצבו בידי האמן של
יהודה צונץ ז"ל ,וכן המבנה ָּ -במרכז
עזרת גברים ,ומשני צדיה עזרת נשים,
הפונה אליה .בשיפוץ נוספו מושבים
מרופדים ומבואה גדולה ,שחלקה סגור
ומקורה .ברוך ה' וברוכים רכזי הקליטה,
כבר מתעורר הצורך בהרחבה...
נוסח התפילה בשדה אליהו הוא נוסח
אשכנז על פי הגר"א ,שהגיע כנראה
עם הייקים ולא נכנע אפילו לאיטלקים.
עם זאת ,ברבות השנים הסתננו גם
כמה מנגינות חדישות יותר ,כולל
מנגינת "נתנה תוקף" של השכנים מבית
השיטה...
ובשבתות 'מברכין'  -הפלא ופלא :מניין
קרליבך בקבלת שבת .אמנם ,יש עדיין
מתי-מעט שמגיעים לקראת "ברכוּ ",
אבל רוב הציבור (כולל כמה כאלה
שבאים במיוחד )...מתלהב ,שר ואפילו
רוקד!
ב'ימים נוראים' מתקיים מניין ספרדי
בבית מורפורגו ,הסמוך לבית הכנסת.
מעניין ומהנה לראות את הזליגה
ההדדית בין המניינים ,ולא רק על בסיס
עדתי...
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גם במניין הרגיל יש 'נציגים' של נוסח
ספרדי :קריאות בתורה והפטרות מדי
פעם מתקבלות בשמחה ,בראש השנה
לפני התקיעות מוסיפים את הפיוט
"עת שערי רצון להיפתח" (עוקד ונעקד
והמזבח) ,ובשמיני עצרת ,לפני תפילת
הגשם האשכנזית ,מוסיפים קטע
מתפילת הגשם הספרדית .יודעי דבר
מוכנים להישבע כי השילוב הזה מוכיח
את עצמו ,והוא זה שמשיב הרוח ומוריד
הגשם...
מדי כמה שנים ,ב'שבת חתנים' (שבת
בראשית) ,אנחנו מארחים את 'מקהלת
החזנים הירושלמית' ,אשר לוקחת
פיקוד על התפילות (וקצת מאריכה
אותן ,)...מעבה את הזמירות בחדר
האוכל ומנעימה לנו בקונצרט מיוחד
במוצאי שבת.

ומה עוד מיוחד בתפילה שלנו?
כדי להיות בטוחים שיש עשרה העונים
לקדיש ,הגבאי או שליחו "נותנים" כל
קדיש-יתום למתפלל אחד ,שאומרו
בקול ,וכל השאר מצטרפים בלחש .כמו
כן מקפידים על שבעה עולים לתורה
בכל שבת ,וב"מי שבירך" נהוג להוסיף
האם.
את שם ֵ
חשוב לציין גם את הכבש המיוחד ,אשר
מותקן בכל פעם שהגבאים מתכוננים
להעלות לתורה נכה בכיסא גלגלים.
האפשרות הזו מעניקה רגעים מרגשים
לכל הציבור...

ומה עם הילדים?
אחד האירועים היפים בבית הכנסת
שלנו הוא "ברכת הבנים" בשמחת תורה.
כל הילדים והילדות עולים לתורה עם
העולה החמישי ,המכובד בעלייה זו.
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בעלי מידות מניפים מעליהם טלית
מיוחדת  -שישה מטרים אורכה וארבעה
מטרים רוחבה  -שנתרמה לזכרו של
יצחק בנישטי ז"ל ,וכל הציבור מתרגש
בברכתם ושר איתם" :המלאך הגואל
אותי."...
כמעט כל שבת מתחזן ילד או נער
בקבלת שבת .האחריות על 'אנעים
זמירות' מוטלת על הילדים ,כולל
סידור התור .יש גם ילדים האחראים
על הכנת ההבדלה ,כולל שטיפת הגביע
בסוף והחזרת האביזרים למקומם,
וכל הילדים אחראים בהתלהבות על
איסוף הסוכריות בשמחות ,כן ירבו
(הסוכריות)!
חזני התפילות ב'ימים נוראים' החלו
בשנים האחרונות לשלב בתפילתם
קבוצת ילדים סולנים .הם מתכוננים לכך
במיוחד והתוצאה מוסיפה התרוממות
רוח לתפילה.
שלמה קייזר הוא שבנה את תפקיד
ה'גבאי' בשדה אליהו ושימש בקודש
שנים רבות .כיום נושאים בעול שלושה
גבאים ,שלכל אחד מהם תפקידים
ותחומי אחריות מסוימים ,כאשר
הוותיק מביניהם הוא ה'גבאי המרכזי'.
אי אפשר מבלי להודות למנקה המסורה
שלנו ,שרית מבית שאן ,שעובדת
קשה מאוד (במיוחד בהושענא רבא).
אחרון חביב ,ובעצם ראש וראשון,
הוא אברהם אורן ,אשר בידו שמורים
וזכורים כל ענייני בית הכנסת והתפילות
 מהמנגינות ועד הכללים  -וכולנומודים לו על תרומתו ומאחלים לו עוד
שנים רבות של פעילות ,למען יתנהלו
תפילותינו כסדרן ויתקבלו ברצון.

איציק שלו

קו המשווה

מעלה גלבוע
תהליך הבניה
בית הכנסת במעלה גלבוע מצטיין
בפשטות ובנגישות .בנייתו של בית
הכנסת החלה בסוף שנות ה70-
והסתיימה בתחילת שנות ה.80-
מי שתיכנן את בית הכנסת הם בני
הזוג דוקוב ,זוג אדריכאלים מחיפה,
שתכננו גם את בית הכנסת בסעד
ובשדה אליהו .רעיון בית הכנסת הועתק
מבתי כנסת עתיקים בגליל .החידוש
הוא שבבתי הכנסת בגליל הייתה חצר
פתוחה ואצלנו סגרו את החצר והצמידו
את  2החדרים למבנה.
בתכנית ישנה הכנה לקומה שנייה
לנשים אך כרגע היא לא רלוונטית.
הנשים במעלה גלבוע לא מעוניינות
לשבת למעלה ,אלא להיות שותפות
מלאות בבית הכנסת.
קדמו להקמת בית הכנסת ויכוחים לגבי
מיקומו .היו שטענו שיש להקים את
בית הכנסת במקום הגבוה ביותר ,היו
שטענו שבית הכנסת חייב להיות נגיש
וקרוב ואכן ההצעה השנייה התקבלה -
בית הכנסת ממוקם במרכז היישוב ,הוא
קרוב ונגיש וגם ...גבוה.
בנושא המימון עלתה שאלה האם לקבל
תרומה ולקרוא לבית הכנסת על שם
התורם ,או לוותר על התרומה .בסופו
של דבר התקבלה החלטה עקרונית שלא
לקרוא לבית הכנסת על שם התורמים,
ולכן בית הכנסת מומן בכספי המדינה
ובכספים של היישוב.

אויר ואווירה
בבית הכנסת במעלה גלבוע ישנה
אווירה טובה .יש ליבראליות ,יש
שויוניות ופתיחות בין נשים לגברים.
ישנה מחיצה המפרידה בין עזרת הנשים
לגברים בזמן שנאמרים דברי תורה .ישנן
גם נשים האומרות דברי תורה בשבת,
הנשים קוראות בתורה בשמחת תורה
ובמגילה ,במניין נפרד כמובן.

סוגיה בוערת

שאלת הנוסח

נושא בית הכנסת מעסיק כיום את
הגבאים ,ועדת תכנון וועדת דת ,היות
ובשנים האחרונות נוצרה מצוקת מקום.
ברוך השם הישוב גדל וכיום חיות בו
 100משפחות ,והעתיד עוד לפנינו.
הוועדות ישבו בשבועות האחרונים ,דנו
מספר פעמים והעלו מספר רעיונות
כיצד להגדיל את מקומות הישיבה
של הגברים מבלי לפגוע במיקומן של
הנשים.

מנהג חדש הוכנס על ידי חזי כהן ,תושב
המקום .לפני הכנסת ספר תורה הילדים
שרים את "ימלוך השם א-להייך ציון
לדור ודור הללויה" וקהל המתפללים
עונה .זהו רעיון יפה שמחבר את הילדים
והופך אותם שותפים לתפילה.

הילדים
במתחם בית הכנסת ישנו חדר שהפך
בשנים האחרונות לבית מדרש
לקטנטנים .בכל שישי ושבת החדר
פתוח ,בליווי הורה תורן כדי שההורים
יוכלו להתפלל בשקט .בשבת מתקיימת
תפילת ילדים בנוסח מקוצר ושוב
בעזרת ההורים .בחדר יש משחקים
וספרי קריאה .חשוב לציין את מסירותם
של הילדים בעיקר באיסוף הסוכריות
בשבת שיש בה שמחה .כמובן שגם אם
אין שמחה ישנם בבית הכנסת מחלקים
קבועים שמביאים איתם סוכריות
והילדים יודעים בדיוק למי כדאי לפנות
כדי לצאת עם שלל ראוי.

בשאלת מנין אחד או שניים (אשכנזי
וספרדי) התקבלה לאחרונה החלטה
ניסיונית הקובעת שכל חזן שעולה
להתפלל יכול לבחור בנוסח שלו .עקב
כך נוצר מגוון גדול בסגנון התפילה -
מנוסח ספרדי כזה או אחר ,עד נוסח
ברסלב...
בחגים ישנם  2מניינים  -ספרדי
ואשכנזי.

למי תודה?
ומי דואג לנקיונו ולאחזקתו של בית
הכנסת? בראש ובראשונה – הגבאים,
שבית הכנסת הוא בנשמתם .את
הניקיון הקבוע מבצעת משפחה מן
היישוב שלקחה על עצמה לפני  5שנים
לדאוג לניקיונו ,ומאז ועד היום עומדת
בהחלטה בנחישות ובעיקר בשמחה.

ציפי פרחי
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שלוחות

מתקיימת קריאת מגילה לנשים על ידי
נשים בפורים.

"מהו המקום החשוב ביותר
בקיבוץ שלכם?"

מתקיימת קריאת תורה לנשים על ידי
נשים בשמחת תורה.

זו הייתה שאלת הפתיחה במפגשינו
עם נערים מקיבוצים חילוניים במסגרת
שנת בר-מצווה ובהזדמנויות נוספות.
התשובה בדרך כלל הייתה "חדר האוכל"
או "בית העם" .אנו הצגנו את בית
הכנסת כמקום החשוב ביותר בקיבוצנו
וזה מיקד את הדיון בשאלות של זהות
קיבוצית-דתית .כמרכז ועדת בית כנסת
אני זוכה לארח ,בעיקר לקראת החגים,
קבוצות ילדים מקיבוצי הסביבה ועדיין
פותח באותה שאלה כפתיחה לסיור
בבית הכנסת.

מתקיימות תפילות מנחה לנשים עם
קריאה בתורה בשבתות בת-מצווה ל...
מעוניינות.

הנשים
שאלה שכמעט תמיד מופנית אליי
היא – "מדוע הנשים יושבות בנפרד?",
ותשובותיי משתנות כמובן עם גיל ואופי
השואלים...
עזרת הנשים ממוקמת ב"מקום
המכובד" – היציע ,מעל החלק האחורי
של עזרת הגברים.

38

ולאחרונה אף ישנה אמירת קדיש יתום
בעזרת הנשים.
נשות שלוחות פעילות מאוד בתחום
בית הכנסת :רקימת מעילי ספרי תורה,
מפות ,פרוכות( ,תודה מיוחדת למרים
רותם וחסידה לנדאו) ,הברקת קישוטי
ספרי התורה ,שיעורים ,קידוש חתנים,
עצות טובות ועוד...
לכל הדעות ,כל זה מקנה לנו ציון גבוה
למדיי ב"האדרת" נשים.

מבנה בית הכנסת
בית הכנסת שנבנה בתחילת שנות
השישים תוכנן על ידי האדריכל יוסף
שנברגר ז"ל .המאפיינים העיקריים שלו
הם קווים מודרניים ,קירות שיש ובטון
פשוטים אבל מרשימים .חלונות ארוכים
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הנותנים תחושה של תפילה בטבע,
בקרב הדשאים ועצי התמר התמירים
שבחוץ .הריהוט המקורי הוא מתוצרת
נגריית שלוחות.
במשך השנים נוספו קישוט שבעת
המינים מחלוקי אבן משובצים בברזל
בחזית בית הכנסת ,הנצחה באבן לקדושי
השואה על הקיר המזרחי ,וקיר ירושלים
בסמוך לבית הכנסת ,כל אלו בעיצובה
של חסידה לנדאו ובביצועו של חיים
שכטר (בסיוע חברים נוספים) .מעל
ארון הקודש ,בחלונות הפונים דרומה,
ויטראז' נאה בנושא שלשת הרגלים
מעשה ידי מיקי סמסון חברת שלוחות.
בשנת השישים לשלוחות זכינו לריהוט
חדש ומרופד תוצרת קיבוץ לביא ,מתנת
בני שלוחות שעזבו.

הפרוכות
הפרוכות שלנו הן שם דבר .במשך שנים
תצוגת הפרוכות הייתה חלק מסיורי בית
הספר שק"ד לקראת הימים הנוראים.
יש לנו פרוכת ליום-יום ,לראש חודש,
לשלשת הרגלים ,ליום העצמאות ויום
ירושלים ,לימים נוראים ,לשבת חתן
ולאחרונה אף נוספה פרוכת לחנוכה.

קו המשווה

שלושה ספרי תורה בשנה
בשנה האחרונה זכינו להכניס שלשה
ספרי תורה :ממשפחת גידי נצר לזכר
אביו דב ובנו אייל ,ממשפחת לב לזכר
דוד רזיאל ,וממשפחת מרדכי לזכר יאיר
הי"ד.

ועדת בית הכנסת
הוועדה מורכבת מחמישה חברים וחברה
אחת ,הנבחרים אחת ל 3-שנים .כמובן
שיש רציפות וחברים שכיהנו חוזרים
ומקיימים את הכלל "פעם גבאי תמיד
גבאי!".

נוסחים ,מנהגים ,קריאות ,מניינים
ושאר ירקות
נוסח התפילה אשכנז בסגנון ה"יקי".
כשבא חזן מבחוץ לקבל הדרכה,
התשובה שלי היא תמיד "לא אומרים!"
והכוונה ל ..אין כא-לקינו בימי חול,
תחנון במנחה ,שיר השירים לפני קבלת
שבת ,אנא בכח ,במה מדליקין ,כגוונא,
בריך שמיה ,ברכת כהנים בשחרית וכו'.
התפילה לשלום המדינה נאמרת אצלנו
לאחר הכנסת ספר התורה כאשר ארון
הקודש פתוח.
שנים רבות נהנינו מקריאת התורה של
אבי מורי יוסף יבדל לחיים ארוכים.
בשנים האחרונות קריאת התורה
מתחלקת בין מספר מכובד של חברים
ונערים.
לפני מוסף נאמרת דרשה על ידי הרב
מיכאל ומספר חברים לסירוגין.
לאחר מוסף שיעור פרשת שבוע גם על
ידי הרב וחברים/ות.
מניינים נוספים יש במנחה וערבית; מנין
שני בשחרית בימי שישי ,חול המועד
ובחופשות; ערבית וקריאת המגילה ללא
"רעשנים" בפורים; ומניין נוסף בראש
השנה.
מנהג "מקודש" בקהילתנו הוא קישוט
בית הכנסת לשבועות :יש ציוד מיוחד
שהוכן על ידי יצחק דישון ,הכולל
מיכלים ,מעמדים שונים ,עציצים
ואלומות שיבולים .הכל מלווה בהוראות

קיר ירושלים ,חסידה לנדאו
דקדקניות ביותר שללא ספק מקנות
לנו את התואר  -בית הכנסת המקושט
ביותר (ראו תמונה).

רגעים של התרגשות
אחד מהאירועים המרגשים והבלתי
נשכחים הזכורים לי הוא חנוכת בית
הכנסת .הייתי אז כבן עשר .החברים
יצאו לתהלוכת ספרי תורה ,היו ריקודים
ומקהלת גברים .אני זוכר גם שהיה
מאוד "חשוב" לנו מי יהיה זה שיזכה
לשיר 'אנעים זמירות' בשבת הראשונה,
אך איני זוכר מי בסוף זכה לכך...
בערב ליל הושענא רבה האחרון הכנסנו
ספר תורה לזכרו של חברנו ,יאיר
מרדכי הי"ד ,תרומת רעייתו עיריה,
המשפחה וידידים .סיום כתיבת ספר
התורה בסוכה ,תהלוכת ריקודים מלווים
בתזמורת מהאנדרטה ליד מקום הירצחו
עד לבית הכנסת והנאומים המרגשים
יצרו אירוע מכובד ומשמעותי מאוד
לקהילתנו.

ואחרונים חביבים הילדים  -דור
העתיד
בכל שבת בבוקר מתקיימת אצלנו
תפילת ילדי הגיל הרך בבית המדרש
הסמוך לבית הכנסת .יש גם ממתק...
הילדים עוברים לפני התיבה ,בקבלת

שבת ובשיר הכבוד ,ופותחים את ההיכל
לשיר הכבוד.
רובם ככולם קוראים את הפרשה
וההפטרה בבר-המצווה וחלקם
ממשיכים גם בפרשות נוספות
ומצטרפים לבעלי הקריאה והתפילה.

שלב התודות
תודה מיוחדת לפרידה שדואגת
בנאמנות לנקיון בית הכנסת ,לנורה
דיגורקר ,יהודה ורקר ,עמנואל צייגר,
שלמה שרגא ואוהד בן זאב  -חברי
הוועדה ,לנריה בני  -האחראי על חזני
קבלת שבת ושיר הכבוד ,ולכל קהילת
שלוחות .הקב"ה ישלם שכרכם.

שמואל ברלוביץ,
מרכז ועדת בית כנסת
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טירת צבי

תקנון נרחב לנוסח ומנהגי התפילה.
לדוגמא :בסעיף "סדר ומשטר" נאמר:

המבנה

 .1אין לשוחח בשעת התפילה וקריאת
התורה.

בית הכנסת שלנו עבר גלגולים
ושיפוצים רבים במהלך השנים .לאחר
העלייה ב 1937-שימש אחד החדרים
בטירה גם כבית כנסת .בהמשך ,כשנבנה
חדר האוכל ,השתמשו בו גם כבית
כנסת .הצורך היה גדול וברור ולכן בשנת
תש"א ( )1941התקיים "טקס הנחת
אבן הפינה" לבית הכנסת .לצערם של
החברים לא היו אמצעי מימון להמשך
הבניה והיא נדחתה למשך שנים רבות.
בשנים אלו היו יוצאים בשמחת תורה
מחדר האוכל ,לקיים את ההקפה
השביעית סביב היסודות הבלתי גמורים
של בית הכנסת בשירת "יבנה המקדש,
עיר ציון תמלא" .בשנת תשי"ז ()1957
במסגרת שנת ה 20-לעלייה לקרקע,
נחנך בית הכנסת הנוכחי ברוב עם.

מאז הקמתו משמש בית הכנסת
כמרכז החיים של טירת צבי .התפילות
מתחילות בדיוק בזמן שנקבע ,ויש
ניסיון לשתף כשליחי ציבור גם את
צעירי היישוב .פעמים רבות שומעים בו
לראשונה על תינוקות שנולדו ,וכל חתן
בשבת שבע ברכות עולה לתורה בהזמנת
מקהלת "יעמוד" המורכבת ממתפללי
בית הכנסת .בימים הנוראים באים רבים
מבני טירת צבי להשתתף ולהתבשם
מהמנגינות שהשתרשו בתפילות.

התקנון

עדכון מהשטח

כהכנה לחנוכת בית הכנסת התקבל

ואם תשאלו על התקנון ,נאמר שהסעיף

 .2אין לעשן בבית הכנסת.
 .3אין להביא לבית הכנסת  -כולל עזרת
נשים  -ילדים עד גיל ארבע.

מהווי המקום
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השני אכן מתקיים לחלוטין...
קיומו של הסעיף הראשון תלוי מאוד
במקום הישיבה ...ולגבי הסעיף
השלישי – ניתן לומר בוודאות כי הוא
התמסמס במשך השנים ,ויש כיום גם
כמה הורים המשתדלים להשקיט את
ילדיהם...

סיפור על הנוסח
נוסח אשכנז הוא הנוסח היחיד שבו
מתפללים החזנים .על כך יש אגדה:
פעם ניגש הגבאי הוותיק אריה וולפרמן
ז"ל לאורח שהיה בשנת אבל והציע
שיעבור לפני התיבה .האורח סירב
ונימק שהוא אומר "ויצמח פורקניה"
בקדיש" .לא נורא" ,השיב אריה" ,אחר
כך נסייד את בית הכנסת".

משה יורב

קו המשווה

בארות יצחק
כולו אומר שירה
שבת שירה היא חג בית הכנסת שלנו.
ההיכל מלא מפה לפה ,כולם אומרים
שירה ובראשם מקהלת הגברים הגדולה
שמדי שנה מרחיבה את שורותיה.
ניגונים מוכרים לצד מנגינות חדשות,
קטעים בהם המקהלה מובילה וכל הקהל
שר כאיש אחד ,ופסוקים שהם שירה
חדשה .לאחר תפילת מוסף התרוממות
הרוח בשיאה ,והציבור נמשך לקידושא
רבה שבו אנו זוכים להאזין להדרן סביב
שולחנות עמוסים כל טוב.

המבנה
בית הכנסת בקיבוץ בארות יצחק נבנה
בתשל"ג ( )1972במקום הגבוה ביותר
בקיבוץ .החזית העליונה היא חיתוך
ברזל של פרק כ"ד מתהילים" :לדוד
מזמור לה' הארץ ומלאה ."...ארון
הקודש הוא תבליט לבן גדול של מנורה,
שופר ורימון ,שגרעיניו הם דלתות
הארון ,והכול מוקף בויטראז' המורכב
מסמלים יהודיים .הריהוט  -מתוצרת

קיבוץ לביא .ה"שטיבל"  -מרפסת
שנסגרה כתוספת לעזרת הנשים,
ומשמשת גם לשיעורים ומניינים
קטנים.

אתה בחרתנו
צוות בית הכנסת מורכב מחברי קיבוץ
שקיבלו על עצמם לעסוק בצרכי ציבור.
הם עושים זאת באמונה כבר שנים רבות
מתוך מחויבות של 'אתה בחרתנו':
לאחראית המסורה ,המנקה לבדה
מדי שבוע ,תלונה יחידה על מפצחי
הגרעינים הבוררים מפיהם את הקליפות
בכניסה; הש.ג - .שמש-גבאי ,עוסק
בכך כבר למעלה מחצי יובל שנים.
הוא האחראי על התחזוקה השוטפת
והתפעול הרוחני .שיבוץ שליחי ציבור
הוא על דעת המקום ועל דעת הקהל:
לתפילת קבלת שבת נקרא בעיקר דור
העתיד ,לפסוקי דזמרא ולשחרית –
משכימי קום ,ולמוסף  -בעלי התפילה
הוותיקים והמנוסים .בשבת שבה אין
חתן בר-מצווה בהווה או בעבר ,סדרן
הקריאה בתורה נעזר רבות בקוראי
ה'סטודיו' – בעלי יכולת צילום חזותי

מהיר יחסית של "תיקון סופרים" .אחת
לשנה מנקה חברה את כלי הכסף הרבים.

נוסחים ומנהגים
נוסח התפילה הוא אשכנז ובסיס
המנגינות  -אירופאי ,אבל משתנה ברוח
הזמן.
התפילות מתחילות בדיוק בזמן (גרסא
דינקותא ממייסדי הקיבוץ הייקים) ,אין
כניסת עגלות ,ותינוקות וילדים רועשים
רצויים ברמה סבירה.

האדוקים
כיאה לקיבוץ דתי ותיק ,קהל
המתפללים שומר באדיקות על מנהגיו:
אלו הדרוכים וקופצים עם כל סטייה
של שליח הציבור או בעל הקורא;
המאחרים המתמידים להיכנס בדיוק
באיחור הקבוע; קוראי העלונים ואוהבי
 /סולדי המזגנים  -אלה שתמיד קר להם
מול אלה שתמיד חם להם (בקיץ וגם
בחורף) .איש איש ואדיקותו...

עירית הלוי

בגליון הבא של 'עמודים' נרצה לעסוק בנושא

הסכסוך המזרח תיכוני
והשפעותיו אז והיום
נבקש לגעת בין השאר ,בפן ההסטורי ובסיפורי יישובים מול
סכנות ,בפן האנושי של הסכסוך משני צדדיו ,ובהתמודדות
היומיומית של יישובי הדרום בימים אלה
הצעות לנושאים ,לכתיבה ,לראיון ולכותבים יתקבלו בברכה
כמו כן עבודות אמנות ושירה בנושא שיגיעו למערכת ויימצאו מתאימים יזכו לקבל במה מכובדת
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת ‘עמודים’
לא יאוחר מ-כ"ו ניסן ()18.4
לכתובת amudim@kdati.org.il
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סעד
בית כנסת  -מקדש מעט
אין כמו יישוב צעיר – קיבוץ בהתהוותו
– הממחיש יותר את המשמעות
העמוקה של השם – בית כנסת .שכן
מקדמת דנא היה זה מקום ההתכנסות
הראשוני והמרכזי של הציבור למטרות
רבות ושונות.
וכאז כן עתה ,הפך גם הקיבוץ הקטן
בראשיתו את הבית המרכזי היחיד
והגדול – למטרת הכל .מקום כינוס.
התכנסויות למטרות תפילות היום,
ארוחות היום ,חגים ומועדים ,חתונות
שמחות ,ולהבדיל  -התכנסויות אבל,
מקום צל בימות החמה ויובש בעת
הגשם .פעולות תרבות שירה בציבור
וריקודים .סידור עבודה ,מפגשי ועדות,
אסיפות חברים ,כוס תה ולחם בריבה
לארוחת ארבע ,ומה לא?
בניית היכל בית הכנסת בשנת תשכ"ג
– ספריה תורנית ובית מדרש מיוחדים
למטרתם ,היווה שינוי בתפיסת מקום
ההתכנסות של הציבור ,ולהסבת בית

הכנסת כמקום תפילה ולימוד לייחוד
קודשא בריך הוא .נראה לי שלאורך
השנים נבנה ,עוצב וגדל בית הכנסת
בקיבוץ סעד בהנהגתה של "הוועדה
לתכנון בית הכנסת" ,בהתחשב במנהגים
וברוחות השונות המנשבות בקרב
הציבור מחד ,ומאידך מוזנות גם מן
הייחוד של מה שקורין בית כנסת של
"קיבוץ"" ,בדרך של שקלא וטריא
לשם שמיים ,בכינוסי חשיבה מיוחדים
ובאספות חברים.
בית הכנסת בסעד תוכנן צורנית בסגנון
הבזיליקה היוונית-רומית ,שהיה מקובל
ונפוץ בארץ ישראל במבני ציבור ובתי
כנסת בתקופת בית שני ,למן הצפון ועד
לדרום.
בית הכנסת בנוי מאולם תווך מרכזי רחב
וגבוה ,ומצידיו שני סטווים המשמשים
כיום עזרות נשים .חלל בית הכנסת
עשוי בסגנון הדו–קוטבי ,שבו בחזית
"המזרח" ניצב ארון הקודש ,וכן עמוד
ה"שליח ציבור" ,ובמרכז עומדת במת
קריאת התורה.
תשומת לב מרובה הושקעה בנושאים

העיצוביים והאסטטיים של בית הכנסת
ברוח הלימוד התלמודי המאייר את
הפסוק" :זה אלי ואנווהו" – שומא עלינו
להדר במצוות.
לאורך בית הכנסת מתנוססים קירות
פסיפס צבעוניים העוסקים בסיפורי
ראשית ואחרית ,למן ששת ימי הבריאה
בפרשת בראשית וכלה בסיפור הפיכת
מדבר יהודה ועמק ים המלח לערבה
פורחת וימת דיג כשנחל איתן מחייה
ומפרה את כל גדותיו ,כי מימיו מן
המקדש המה יוצאים ,כפי שמתארם
הנביא יחזקאל בפרק מ"ז.
ארון הקודש עשוי תיבת עץ המונח
כמו ארעית על כעין מזבח אבן ,ברוח
ארון הברית הנישא על כתפיים במדבר,
ופניו מכוסים בפרוכות מתחלפות,
המותאמות לעיתות ולמועדי השנה.
הנשיאה המשותפת באחריות ובעול
העשייה במגזרי החברה ,העבודה
והתפקידים הנחו את החברים והחברות
בסעד ליצור בבית הכנסת חלל תפילה
רם נישא המשותף לכל המתפללים
והמתפללות מחד ,תוך שמירה

צילום :איתן הימן
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קפדנית על הפרדת הישיבה בין גברים
ונשים .כל זאת לאחר התייעצות עם
רב היישוב בשעתו ,הרב אלימלך בר
שאול זצ"ל ,רבה של רחובות ,שהנחה
אותנו בהתלבטויותינו בנושא המחיצה.
מחוץ למידות המפורסמות של גובה
המחיצה וכיוצא בזה ,פסק הרב לגבי
אופי ומראה המחיצה  -שתהא סיתרת
המחיצה כגילויה ,או כגילויה כן סיתרה.
הרעיון הכללי של המחיצה הוא 'אותיות
פורחות באוויר' – כמאמרו של ר'
עקיבא .האותיות ממלאות את שטח
המחיצה" ,פורחות" בה ישרות והפוכות,
מלגו ומלבר ,ונקראות בשווה משני
צידיה .מאמר חז"ל ממסכת פסחים

עין צורים

מאחד את כל מרכיבי המחיצה" :בעשרה
מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים –
בניצוח ,בניגון ,במשכיל ,במזמור ,בשיר,
באשרי ,בתהילה ,בתפילה ,בהודאה,
בהללויה .גדול מכולן הללויה ,שה'
והשבח כלולין בו".

מחשבה ונוהגים שונים ומשונים ,והייתי
מסכם ואומר :רבים הפולמוסים עשו
חיל – ועצת ה' היא תקום.

יוסף ברנהרד (הנזי)
נ.ב

אין כאן המקום להמשיך ולפרט יתר על
המידה ,לגבי התכנים והקווים המנחים
שמשפיעים על דמות ונוהלי בית כנסת,
ותמיד טוב מראה עיניים ממשמע
השמועה ,והרי כולם מוזמנים.

הסיבה שאין בכתוב כאן שום מלה על
התפקיד המרכזי של בית הכנסת כאבן
שואבת בנושאי לימוד תורה ,שעורים
קבועים ומזומנים ,לימוד משותף
של הורים וילדים ועוד ,איננה כיוון
שנושאים אלה אינם בנמצא ר"ל ,אלא
מכיוון שיריעתם רחבה כל כך ,שצריך
להם מאמר נוסף ומיוחד.

נוסח התפילה

אחר) וכמה ממנגינות הימים הנוראים.
המקהלה המקומית מתאגדת מדי שנה
לתפילות הימים הנוראים .בליל שני
של ראש השנה מתקיימת חזרה פתוחה
לקהל לזכר הדמויות המרכזיות במקהלה
בעבר ,שאולי ברוכי ומשה רייז ז"ל.

עם חלוף השנים שונו חיינו רבות
בתחומי הדת והרוח ,ובודאי שגם
בתחומי העשייה החומרית ,לכיווני

במשך השנים עזרת הנשים הייתה
במרפסת ,אך בשנים האחרונות
התקיימה עזרת נשים נוספת בחלק
האחורי של קומת הקרקע .אחת
ממטרות ההרחבה הנוכחית היא קיומה
של עזרת נשים מכובדת בקומת
הקרקע (במקביל לגברים) ,נוסף על זו
שלמעלה .בשיפוץ ניתן דגש על הנגשת
בית הכנסת לבעלי מוגבלויות ,לרבות
הנמכת הבימה.

נוסח התפילה בעין צורים הינו נוסח
אשכנז ,אולם ההחלטות מאפשרות
לשליח הציבור לומר קדיש ,קדושה,
חזרת הש"ץ וכו' בנוסח שלו .כך
שבפועל ,המשמעות של נוסח אשכנז
הינה בעיקר בסדר התפילה ובקביעה
מה אומרים ומה לא .יש כמה מאפיינים
מיוחדים לנוסח עין צורים :י"ג מידות
בתחנון כל יום ,אין תחנון במנחה ,ברכת
כהנים בשבתות בלבד ,לא אומרים
'במה מדליקים' (וגם לא 'כגוונא')
ועוד .לקראת החזרה לבית הכנסת
המשופץ אנו דנים מחדש בכל שאלת
הנוסח ,שכן ישנם חברים שאינם חשים
בנוח עם המצב הקיים .דיון זה אמור
לעסוק גם בשאלות נוספות :מעורבות
ילדים בתפילה (תרתי משמע) ,אווירת
התפילה ועוד.

בראש השנה ויום כיפור מתקיים מנין
ספרדי רב משתתפים .שנים רבות
היו חברים שהתפללו באופן קבוע
בישיבה ,בשבתות ולאחר מכן בעיקר
בימים הנוראים .מאז סגירת הישיבה
ממשיכים בוגרי הישיבה לקיים כאן
את תפילות יום הכיפורים וכמובן שיש
חברים החוזרים להתפלל עמם .בשנים
האחרונות ישנה קריאה בתורה של נשים
בשמחת תורה וקריאת מגילה של נשים
בפורים.

המנגינות

העוסקים במלאכה

לאחר התמקמות במקומה הנוכחי
בבקעת שפיר ,תוכננה עין צורים בצורת
מנורה (על ידי האדריכל מאיר בן-אורי),
כאשר בית הכנסת אמור היה להיות
בקודקוד הנר האמצעי .עם השנים נזנח
מודל המנורה ,אך בית הכנסת נותר
בסמוך לצומת השבילים המרכזי של
הקיבוץ ,מול חדר האוכל.

בתחום המנגינות ישנה חירות גדולה.
תפילות קרליבך לפי החלטת החזן (ולא
בשבתות קבועות ,כפי שקיים במספר
קהילות) ,קריאת התורה בטעמים
ספרדיים בהחלט אפשרית ועוד .יש
כמה מנגינות קלאסיות של עין צורים
שמהן לא זזים' :המעביר בניו' בליל יום
טוב (הוזכר במדור זה לאחרונה בהקשר

צוות הגבאים ('ועדת תפילה') מנהל
את כל ענייני בית הכנסת ,שבנגלה
ושבנסתר .לאחרונה נבחרה ועדה חדשה,
לראשונה בראשות חברה(!) ,כאשר
הגבאי הראשי הוותיק ,שוכי ,ממשיך
לנצח על המלאכה.

המבנה
בית הכנסת בעין צורים נבנה בשנות
השישים ,לאחר כעשור של תפילה
במבנה המכונה היום 'בית המדרש
הישן' .בימים אלו מסתיימת הרחבת
בית הכנסת באגף נוסף ושיפוץ יסודי
של המבנה כולו .אי"ה בעתיד נבנה אגף
נוסף בצדו השני.

חגים ומועדים

יואל קרצ'מר-רזיאל
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כפר עציון
מבנה בית הכנסת

צילומים :שמעון קרניאל

בית הכנסת של הקיבוץ תוכנן בשנת
תשכ"ט על ידי משרד האדריכלים
שיינברגר ,שהתמחו בתכנון בתי כנסת
ובין היתר תכננו גם את בית החולים
שערי צדק .המתכנן בפועל היה טוביה
קץ .המייחד את מבנה בית הכנסת
הוא הוויטראז' הגדול הקבוע בחזיתו
מעל לארון הקודש .הוויטראז' מבטא
רעיון של צמיחה ,מהצבע החום הבולט
בתחתיתו דרך הצבע הירוק מעליו
ועד הכחול הנוגע בשמיים .עם קבלת
ההצעה ביקש חנן פורת ז"ל לשלב
בוויטראז' את סלעי המקום בכדי לבטא
שכאן ,על ההר הטוב הזה ,הצמיחה
היא מהסלע .הרעיון התקבל על דעת
החברים .הרעיון המקורי היה לשלב 5
סלעים בוויטראז' ,אולם האמן התייאש
ושניים מהם נשארו למטה .לאחר
מלחמת יוה"כ הושלמו החללים שיועדו
לסלעים שלא הועלו על ידי זכוכיות
צבעוניות.

מנהגי המקום
בין המנהגים המיוחדים הנהוגים בבית
הכנסת ניתן למנות את אמירת אב
הרחמים הנאמרת בכל שבת (כמנהג
הרצי"ה) ולעיתים אל מול פרצופיהם
הנדהמים של אורחים מבחוץ שבאו
לרגל שמחה .לאחרונה הונהגה בבית
הכנסת שירת 'ימלוך ה' לעולם וגו'' על
ידי זאטוטי הקיבוץ בשעת הכנסת ספר
התורה כמנהג עדות המזרח .מנהג ייחודי
נוסף בכפר עציון הוא לא להתחיל את
התפילה בזמן ,שכן ידוע שכפר עציון
הוא קיבוץ 'חסידי' המתנהל מעל הזמן
(ולא רק בעניינים של קדושה אלא גם
בענייני תרבות ואספות) ,לבד מתפילה
אחת – ערבית של מוצאי שבת ששם
מחמירים להתחיל דקה שתיים לפני
הזמן.

הנשים
עזרת הנשים נקבעה בקומה השנייה
של בית הכנסת ובשנים האחרונות,
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לאחר דיונים מדיונים שונים ,נקבע אזור
לתפילת נשים גם בקומת התפילה של
הגברים .הגדרת אזור לתפילת נשים
בקומת הקרקע ('הרמפה'  -כפי שהיא
מכונה בעגה המקומית) באה הן מצד
יצירת נגישות לעגלות והן מצד חברות
שביקשו זווית תפילה שווה לחברים.

שיעורים
לפני כשנה הורחב בית המדרש השוכן
בקומה התחתונה של בית הכנסת ועתה
אפשר להכיל בו את כל באי השיעורים
הניתנים בו .בין השיעורים רבי
המשתתפים ניתן למנות את השיעור
בפרשת שבוע המועבר לאחר תפילת
מוסף בשבת ,על ידי מספר חברים
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ותושבים שהחליפו את השיעור הקבוע
של חנן ז"ל וכן את שיעורי התנ"ך
הניתנים בשבת אחר הצהריים על ידי
הרב אלחנן סמט יבדל"א.

עם הפנים לעתיד
לאור תחילת אכלוס השכונה הקהילתית
בכפר עציון והגדלת המשתמשים בבית
הכנסת יידרשו החברים והתושבים
לסוגיית הרחבת בית הכנסת בעתיד
הקרוב ('עתיד קרוב' זה לא מחייב.)...

מיכאל,
מרכז ועדת דת

קו המשווה

משואות יצחק

משנים את הטמפ' וכך ללא הפסק...
בכל שבת קיץ או חורף ה"מלחמה"
לא נגמרת.

•ועדת בית כנסת מורכבת מ5 -
חברים ,כולל חבר'ה צעירים( .וזה
המקום לקרוא גם לנשים להצטרף).

בית הכנסת במשואות יצחק נבנה
בשנת  1961ומוקדש לזכר ראש הרבנים
לישראל ,מרן הרב יצחק אייזיק הלוי
הרצוג זצ"ל .במעמד חנוכת בית הכנסת
השתתפו רבים מצירי הקונגרס הציוני
ה-כ"ה.

•מכירת ציציות ואביזרי יהדות נוספים
מתקיימת בעזרת נשים ,לוקחים
ורושמים ,אחר כך מחייבים.

•חיילים מהבסיס השכן מגיעים באופן
קבוע לתפילות בשבת "ונחטפים" על
ידי המשפחות לארוחות.

ההתחלה

בית הכנסת נתרם על ידי סר אייזיק
וולפסון.

ובתוך בית הכנסת
•בבית הכנסת קיימת ספרית קודש
עשירה מאוד וספריה לילדים (לא
להשאלה) בנושאים יהודיים ,התורמת
רבות להעשרה והעסקת הילדים בזמן
התפילה.
•בוגרי הישיבות השונות מעשירים את
הגיוון הרחב שיש בתפילות.
•הקריאה בתורה על ידי הצעירים (20
ומטה) נעשית ברמת דיוק גבוהה
מאוד.
•בית הכנסת הוא גם מקום מפגש
חברתי .בעבר סדרן העבודה היה
מסיים את ענייניו בין מנחה למעריב.
כיום מתקיים שיעור הדף היומי בין
מנחה למעריב.
•מלחמת המזגנים – לאחד קר ולשני
חם .פותחים חלון ,סוגרים בצד השני,

ביום חול ושבת
בית הכנסת פעיל כל השבוע בשיעורי
יהדות וקודש.
בשחרית וערבית מתקיימים  2מניינים
בבית הכנסת ,ובמנחה יש  2מניינים
נוספים במוסך ובמפעל על-בד.
בשבתות ובחגים מקפידים שכולם
יתפללו יחד במניין אחד (פרט לראש
השנה ויום כיפור בהם יש מניין נוסף,
ספרדי).

תפילת ילדים
בכל שבת בבוקר במקביל לתפילת
מוסף מתקיימת בבית המדרש תפילה
לילדים בגילאי  .3-8התפילה נאמרת
מתוך סידורים שנקנו במיוחד לתפילה,
וכמובן שבסוף התפילה יש ממתק לכל
המתפללים הצעירים.

שונות
•מעורבותו החיובית של הרב נהוראי
מורגשת בכל .בפינות הלכה קצרות,
בשיעורים ודרשות ובתשובות
נקודתיות.

•אנחנו משתדלים לכבד בעלייה את
האורחים הרבים שמגיעים ,וברי
מצווה מהיישובים באזור מקיימים
אצלנו את מצוות עלייה לתורה.

אירועים מיוחדים
בית הכנסת הוא מקום מרכזי בשמחות
ובאבל .בריתות נעשות לרוב בבית
הכנסת ולוויות יוצאות מרחבת בית
הכנסת .בעבר גם החופות נערכו בדשא
הצמוד לבית הכנסת.

אנקדוטות
•בבית הכנסת נמצא ספר תורה שהיה
עם חברי משואות בשבי הירדני.
•ישנו חושן אחד שנגנב פעמיים.
•בבית הכנסת יש שתי פרוכות זהות
לחלוטין (לשלושת הרגלים) השוני
הוא רק בהקדשה שלמטה.
•מזה כ 5-שנים עובדים במרץ על
תכנית ההרחבה של בית הכנסת.

דוד כהן
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צילומים :גד שפרר

עלומים

התכנית והאדריכלים פנו להכין תכנון
חדש.

תכנית בית הכנסת

כקיבוץ צעיר נעזרנו מאוד במוטל
הרשברג ז"ל מטירת צבי שהנחה והדריך
אותנו בשלבי הביצוע .עקב אילוצים
תקציביים לא נבנו בהתחלה שירותים
והחברים השתמשו בחדר האוכל (אז
היינו צעירים יותר) .התוספת הראשונה
לבית הכנסת הייתה תוספת שירותים
ב .1990-תוספת לעזרת נשים בקומה
עליונה בוצעה ב .1997-אחד הגורמים
החשובים בתכנון ובביצוע היה מקום
הנשים בבית הכנסת והחשיבות והצורך
שתרגשנה את שייכותן וחלקן בתפילה.
בביצוע אחד הגגות התברר שלא כל
הנשים תצלחנה לראות את הבמה לכן
שונה שיפוע הגג .כיום ,בית הכנסת
בעלומים נחשב בעולם האדריכלות
בארץ כתפארת יצירה ומופיע רבות
בספרות המקצועית.

אדריכלי בית הכנסת בעלומים הינם
שלושה :יוסף שנברגר ז"ל ,טוביה קץ
וזלמן דויטש .הרעיון לצורת המבנה
נועד לשקף את גיל הציבור ,את המבנה
הטופוגרפי של הסביבה ואת הקשר
בין העם והארץ .האדריכלים התחילו
את עבודתם ב ,1968-שנתיים לאחר
הקמת קיבוץ עלומים ,כאשר החברים
המבוגרים היו כבני  23שנה.
סביבת בית הכנסת מתאפיינת במרחבים
פתוחים וגבעות נמוכות ומתעגלות
במעט .על מנת שניתן יהיה לראות
את השדות המתחלפים בעונות השנה
תוכננו חלונות גדולים לכיוון השדות
שמסביב לקיבוץ ,המהווים את הקשר
בין המתפלל ,מעשי ה' ומעשי האדם.
התכנית הראשונה כללה רחבה ,במת
חתונות ובית מדרש .לבית הכנסת תוכנן
גג "פרבולי" (עקומה פרבולית בשני
כיוונים) .עלות הגג המיוחד דחתה את
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את היופי הפנימי של בית הכנסת תכננו
ואף יצרו חברי עלומים .את המנורה
הגדולה בנו חיים פרידמן ודוד מש.
את המחיצה יזמה ותכננה ג'ודי הנדלר
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ז"ל ,את החנוכייה ונר התמיד תכנן
וביצע נפתלי שפרר .עדיין חסרים בו
כמה מרכיבים כמו מבואה ,מלתחה
ומקום מסודר יותר לנטילת ידיים.
עקב מיקומנו מול שערי עזה וכיוון
שאין מקלט בקרבת מקום ,אנו נמצאים
בשלבים ראשוניים של תכנון בית מדרש
מוגן (קסאמים ,פצמ"ר וכו').

מהלכים  /שינויים.
בתקופה האחרונה נעשה שיפוץ מוגבר
 בשנה שעברה נעשה שיפוץ חיצוני,השנה משפצים את החלונות נגד השמש
ונגד הקסאמים (לא עלינו) ,הוספנו
מקום לסידורים ,ספרים ,קינות ,סידורי
יום העצמאות וספרי חגים ,ובאופק
תכנית לשיפוץ ולצביעת כל בית הכנסת
והריהוט שבו.

מקומם של הילדים
צוות ועדת דת דואג להפעיל את
הילדים בבית הכנסת ,בנוסף על "אנעים
זמירות" – בליל שבת "לכו נרננה",
"פסוקי דזמרה" ,הנחת הרימונים על
ספר התורה וכן בהבדלה .בשמחת תורה

קו המשווה

עולים הילדים לבמה בברכת הבנים יחד
עם הסבים ,והשנה זכינו לחופה גדולה
וחדשה שנתרמה על ידי משפחת מרום
לזכר אביהם.
בשבת לאחר ארוחת צהריים מתקיים
שיעור 'מבראשית' בבית המדרש
בשיתוף הורים וילדים .לאחר השיעור
הילדים מציגים עם הורה או מדריך
הצגה הקשורה לפרשה .התיכון נפגש
לשיעור בנושא שבת ,אקטואליה וכו'
ובצהריים מקיימים חברים ומדריכים
שיעורים לפי כתות.

נהלי בית הכנסת
בנושא נוסח התפילה יש התנגדות
לנוסח ולניגון אשכנזי לכן אנו מתפללים
רק נוסח ספרד ,אך קוראים בספרי תורה
בנוסח אשכנז ,תימן וספרד .הקוראים
את פרשת השבוע קוראים לסירוגין
בנוסח אנגלי ,נוסח ספרדי ותימני.

ולסיום – מנהג יפה לחג הפורים
שהשתרש בעלומים " -טיש" עם הרב
עמית לחברים ולילדים שהוא כעין
"מסיבה הלכתית הומוריסטית".

נוויל קינג ויוסי גאון
ראיינה :חנה הונוולד

בשמחת תורה השנה חידשנו רעיון יפה
הנקרא "חתנון תורה" ,רעיון של הגבאי
יוסי גאון עם הרב עמית קולא .השנה
כבר עלה בן צעיר טרם "בר מצווה"
והרעיון התקבל בברכה .כמו כן ישנו בן
צעיר המגולל את ספר התורה.

הנשים
בשמחת תורה קיימת מסורת ארוכת
שנים של קריאה בתורה לנשים בבית
המדרש .הוצאת ספר התורה ,העלייה
לתורה והקריאה מתבצעות כולן על
ידי נשים ומשתתפות בכך גם ילדות
ובחורות צעירות.

מגוון השעורים
סביב בית הכנסת מתקיימים שיעורים
רבים במשך השבוע ,עם מרצים מכל
קשת המורים/ות והרבנים בארץ .כמו
ששרנו בעשור" :קול תורה מהדהד
בתוכה דור חדש מזמר בברכה".

ועדת דת
ישנה חלוקה ברורה  -האחד ממנה
חזנים ,השני גבאי וקובע מי יקרא את
הפרשה .על הנקיון אחראיות עובדות
חדר האוכל שעושות זאת במסירות
ובחריצות וזו הזדמנות להודות להן.
בחגי תשרי ישנה חברה שמסדרת את
מקומות הישיבה לבנות ולנשים ,וחברנו
היקר יונה הופמן אחראי כבר שנים על
פרסום זמני התפילות ,על המזגנים
והאור בבית הכנסת ובבית המדרש
ונאחל לו אריכות ימים ושנים ובריאות
טובה בעבודת הקודש.
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עין הנצי"ב
בית הכנסת שלנו מהווה מעל לכל ספק
את נקודת הזהות של המקום ,וקושר
אליו את הציבור בעבותות של אהבה,
ממש אהבה ללא תנאי ,אהבה אינטימית
למבנה ,שלא במקרה איננו מפואר ,איננו
מונומנטאלי ,אלא כוחו בפשטותו ,כוחו
בהיותו משקף את חן המקום ויושביו.
כוחו בהיותו מסוגל לדבר איתנו בגובה
העיניים.
כבר ארבעים וחמש שנה אנחנו איתו
והוא איתנו ,והוא מוכיח לנו מדי יום
ביומו כי יש יצירות בנות אלמוות ,ועל
אף שסגנונו אינו בטרנד העכשווי ,הרי
שהוא עדיין מדבר בקול צעיר וצלול של
פשטות ,פתיחות ,ומידתיות.
נטוע בתוך מרחב עצום של דשא המקיף
אותו בנדיבות מכל העברים ,כשהוא
משובץ בשורות דקלים רמים ,עצי נוי
מצלים ושורות של זיתים .במרכזה של
אותה הוויה ירוקה  -תמצאו אותו.
והמבנה  -אופקי לחלוטין ,איננו מחפש
את הגובה אלא את המרחב ,ואת רוחב
הלב והנפש.

מחצית מהיקפו ,הקירות הפונים אל
עבר ירושלים ,קירות מזוגגים לחלוטין,
כך שהתחושה היא של תפילה בטבע,
על כר הדשא ,מתחת לכיפת השמיים
של העמק .והמבנה רק מפריד באופן
כמעט מופשט ,בין הטכס הדתי לטבע
הסובב ,שאף הוא ביטוי עליון למציאות
הבורא.
דרך הקירות השקופים המתפלל חשוף
לטבע שבחוץ ולחילופי העונות ,ועיניו
תרות אחר מצב העננים תוך כדי תפילת
הגשם .הכיפה הרחבה והכמעט שטוחה,
המרחפת מעליך ,היא ביטוי אדריכלי
נאות לכיפת השמיים ,ורק ארבעה
עמודים מעוגלים תומכים בה.
זה המקום אליו הולכים כולנו ,לשפוך
את ליבנו לפני בורא עולם.
כאן נשמע קולנו הקיבוצי ,כקהילה
מתפללת ,וגם קולנו האישי .כל אחד
ואחת מאיתנו ,מול בורא עולם.

תכנון בית הכנסת והבניה אירעו בין
השנים  .1959-1966את המבנה תכננה
ג'ניה אוורבוך ,אדריכלית מחוננת,
השייכת לדור אדריכלי הבאוהאוס.
היא תכננה בין השאר את ככר דיזנגוף
ואת קפה "גלינה" במתחם יריד המזרח
בתל אביב .ביצירותיה שלמות צורנית
וקו זורם להפליא ,ומקומה בהחלט בין
האדריכלים הנחשבים בתקופתה.
המבנה נראה כפי שהוא בזכותם של
כמה מחברי עין הנצי"ב  ,שרובם כבר
אינם איתנו .הם הובילו את התכנון
בדעתנות ובמידת אכפתיות שאינה
מצויה כיום ,חשבו על כל פרט ולא
התפשרו על איכויות ,למרות מיעוט
האמצעים שעמד לרשותם.
וכך הופך המבנה ,שהוא קן התפילות
המקומי ,גם ליד לזכרם המבורך.

בוצי רינות

זה המקום בו אנו מציינים את מעגל
השנה ,את לוח האירועים של הקהילה,
ואת הארועים האישיים  -מלידה,
בגרות ,הקמת משפחה ,ועד לתחנה
הסופית ולפרידה.

צילום :הינדא גלסנר
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אגף חברה
יהושע מוזט

chevra@kdati.org.il

הסתיים קורס ניהול

'קפה תנועה' בקיבוץ שדה אליהו

לאחרונה הסתיים בקיבוץ שדה אליהו הקורס 'ניהול חברתי
– מנהיגות ציבורית' בו נטלו חלק פעיל  16חברים משישה
קיבוצי הצפון .הקורס ,שהונחה על ידי ניצן בן-זאב (יועצת
ארגונית ממכון פירם) ,יועד לרכזי ועדות חברתיות בקיבוצים
ועסק בין השאר בעיצוב חזון ,הגדרת מטרות ויעדים מדידים,
עקרונות בפיתוח עבודת צוות ,פיתוח מנהיגות חברתית ,טיפול
בעימותים ועוד .הקורס הסתיים במשובים מלאי הערכה,
בחלוקת תעודות" ,תמונת מחזור" ופרידה מרגשת .שוב נוכחנו
שמפגש חברי התנועה בקורסים תנועתיים נותן ערך מוסף
עצום הרבה מעבר לכלים שמקבלים משתתפי הקורסים' .ניהול
חברתי – מנהיגות ציבורית' הוא קורס המשך לסדרת קורסים
המתקיימים כיום בתנועת הקיבוץ הדתי במטרה להעצים את
חברי התנועה מול סוגיות להן אנו נדרשים וליצור עתודה
ניהולית ומנהיגותית בקיבוצים ובתנועה .בימים אלה מקיים
אגף חברה מקיים קורס 'מנהיגות אמצע החיים' בקבוצת יבנה,
ואחרי הפסח ייפתח קורס גישור בסיס ( 60שעות) לכלל חברי
התנועה ,זו השנה השלישית ברציפות .נותרו מקומות בודדים
בלבד.

כ 130-חברים התכנסו בבית התרבות של שדה אליהו במסגרת
'קפה תנועה' .לאחר מפגש על כוס קפה ועוגה התקיים
האירוע המרכזי .רני אלון (טירת צבי) שוחח עם הסופר אסף
ענברי ,מחבר הספר 'הביתה' .במשך כשעתיים שוחחו השניים
בהשתתפות הקהל הרב ובאווירה נעימה על החלומות שחלמו
עבורנו ,על הניסיונות של הדורות שקדמו לעצב עולם טוב
יותר ,ועם מה אפשר להמשיך הלאה ...תודתנו לקיבוץ שדה
אליהו על האירוח המצוין ועל הכנסת אורחים כיד המלך.

ביקור המזכירות הפעילה בקיבוץ בארות יצחק
זו הפעם השנייה שהמזכירות הפעילה מבקרת בקיבוץ בארות
יצחק במסגרת 'מטה מול מטה' .הביקור הראשון התקיים
בקיבוץ לפני כשנתיים ולאחר סבב מלא בין כל הקיבוצים חזרה
המזכירות הפעילה לסבב שני של ביקורים ,אך הפעם במתכונת
מעט שונה :משעות הבוקר התקיימו מפגשים בקבוצות קטנות
המחולקות לפי ענפים ותפקידים ,כך שלאורך כל היום נפגשה
המזכירות הפעילה עם כ 120-חברים במעגלים השונים.
שוחחנו על הנושאים המעסיקים את חברי הקיבוץ ועל מקומה
של התנועה ,שמחנו לשמוע סקירה מלאה מנציגי המזכירות
בתחום הכלכלי והחברתי ,בה הוצגו בפנינו האתגרים השונים
העומדים בפני קיבוץ בארות יצחק .בשיחה עם חברי הקיבוץ
שמענו דעות שונות במגוון נושאים ,ובכולם בלטה גאוות
היחידה של חברי הקיבוץ והציפייה לקיים שיח .התרשמנו
שקיבוץ בארות יצחק מתמודד עם אתגרים רבים ,ואנו תקווה
שהביקור והשיחה יובילו להעמקת הקשר והתקשורת בין
החברים לתנועה ,ויחזקו את היכולת של כולנו לפעול למען
ערכינו המשותפים.

אנו רואים במפגשי 'קפה תנועה' של תנועת הקיבוץ הדתי
פעילות חברתית חשובה ובימים אלה עמל אגף החברה על
מפגש 'קפה תנועה' נוסף בשיתוף מערכת עמודים.

פורום מזכירים בתנועה
שני מפגשי פורום המזכירים הבאים  -והאחרונים לשנה זו,
יתקיימו בקבוצת יבנה ובמגדל עוז .כנהוג בשנה אחרונה
הפורום מתחיל את היום בסיור בקיבוץ המארח ,בו הוא לומד
סוגיות שונות של הקיבוץ ולאחר מכן מתכנס לדיונים פנימיים
המונחים על ידי תמי כ"ץ-לס .בימים אלה עמל אגף חברה על
סדנא מיוחדת בת יומיים למזכירים  /מנהלי קהילה ,במטרה
לחזק ולגבש את הפורום ובתוך כך לעסוק בעומק עבודת
המזכירים  /מנהלי קהילה .הסדנה תתקיים בחודש אייר ביד
השמונה ותונחה על ידי נתאי מלמד בליווי תמי כ"ץ-לס ואגף
החברה.

סבא וסבתא בכפר הנוער הודיות
בסוף שנת הלימודים הקרובה תסיים משפחת סומר (כפר
עציון) את שליחותה בכפר הנוער הודיות ,לאחר שנתיים
של נוכחות משמעותית מאוד ותרומה גדולה לילדי הכפר.
אנו שמחים לבשר כי משפחת יוסי וברכה סילברמן משדה
אליהו הסכימה להחליף את משפחת סומר החל מתחילת שנת
לימודים תשע"ג ולמלא במקומם את תפקיד "סבא וסבתא" של
הכפר .דברי פרידה ,תודה והצלחה עוד ייכתבו אך בינתיים נודה
להנהלת הקהילה של שדה אליהו על שתמכו ואישרו את יציאת
המשפחה לשליחות חשובה זו.
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המחלקה לצמיחה דמוגראפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

הפעם מצאתי לנכון להביא בפניכם ,קוראי עמודים ,קטעים
מתוך מאמר שנכתב על ידי אורי הייטנר ,חבר קיבוץ אור-טל,
בתגובה לכתבה שפורסמה בעיתון הארץ ואשר תקפה באופן
בוטה ביותר את זכות הקיבוצים והיישובים הקהילתיים לבחון
התאמה של נקלטים להרחבות הקהילתיות באמצעות ועדות
קבלה.
אורי משרטט בבהירות תזה המעלה אפשרות שתוקפנות זו
יכולה להתגלגל מבלי שנשים לב גם לתקיפת זכות הקיבוץ
לבחור את חבריו.
הוא קורא לנו ,חברי הקיבוצים ,לגייס את כל האמצעים
העומדים לרשותנו על מנת לנהל מאבק ציבורי וחקיקתי
להגנת ההתיישבות ,ובתוך זה להאיץ את תהליכי הצמיחה
הדמוגראפית.

שיתופי  -חדשני  /שעון חול דמוגראפי
אורי הייטנר
פורסם באתר 'שווים' של המטה השיתופי ב15.2.12-
האינתיפאדה המשפטית נגד ועדות הקבלה לא תיעצר
בהרחבות הקהילתיות ועלולה להכות גם בקיבוצים ולבטל את
זכותם לבחור את חבריהם
הכתבה המרכזית בעיתון 'הארץ' ב 12.2-הייתה" :הפעיל
החברתי 'לא מתאים לקהילה' .הכתבה סיפרה את סיפורה
של משפחת כלפה משדרות ,שנדחתה בידי ועדת הקבלה של
ההרחבה הקהילתית בגבים ,בטענת "אי התאמה חברתית",
למרות שאבי המשפחה ,אופיר ,הוא בעל תואר שני והינו
פעיל קהילתי מנוסה .הסיפור הזה היה הנושא המרכזי בתכנית
"עושים צהרים" עם יעל דן בגל"צ ולמחרת הוקדש לו מאמר
המערכת של 'הארץ'.
בכתבה בעיתון ובעיקר בראיון עם אופיר כליפה אצל יעל דן,
האיש עשה עליי רושם חיובי ביותר .מניסיוני הרב כמרכז
קליטה ,עתיר ראיונות קליטה וכן ראיונות עבודה רבים
במקומות עבודתי ,הרושם שלי היה שמדובר באדם ובמשפחה
איכותיים מאוד ומתאימים מאוד לחיי קהילה; בדיוק סוג
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האנשים שאנו מחפשים .אולם מניסיוני העשיר אני יודע,
שלעתים הרושם הראשוני עלול להטעות ויש מרכיבים רבים
ושונים להכרת התאמתה של משפחה לקהילה בכלל ,ולקהילה
ספציפית בפרט .אני גם יודע ,שבעוד האיש יכול להשמיע
בחופשיות מלאה את גרסתו ,הקיבוץ כבול במגבלות אתיות
כצנעת הפרט ואינו יכול לחשוף את המניעים להחלטתו שלא
לקלוט משפחה.
איני מכיר את המקרה הספציפי ואיני יודע מה מניעי הקיבוץ.
אולי פשוט היה ביקוש גבוה והמשפחה נראתה מתאימה פחות
ממשפחות מועמדות אחרות? דבר אחד איני מעלה על דעתי,
והוא שהמשפחה נדחתה מסיבות עדתיות ,כפי שיעל דן כמעט
אנסה את אופיר כליפה לומר .יתכן בהחלט ,שההחלטה לא
לקלוט את המשפחה היא החלטה שגויה.
אולם גם אם ההחלטה שגויה ,ברור שהסיפור האמיתי אינו
המקרה הספציפי של משפ' כליפה .לא הדאגה לקליטתה של
המשפחה בגבים גרמה למתקפה התקשורתית ,אלא היה זה
טרמפ על המקרה הספציפי ,במלחמה נגד חוק ועדות הקבלה,
שעתירות נגדו נידונות בימים אלה בבית המשפט העליון.

מתקפה פוסט-ציונית
את המתקפה מובילים גורמים פוסט ואנטי-ציוניים ,שמתנגדים
לעצם הרעיון של התיישבות יהודית וציונית ,ומציגים אותה
כ"גזענות" .גורמים אלה יצאו ,למשל ,נגד יישובים קהילתיים
בגליל ,שבחזונם הגדירו את עצמם כיישוב ציוני ,רחמנא לצלן.
יש גורמים הרואים הגדרה כזאת כבלתי לגיטימית .הגולם -
המדינה ,קם על יוצרו  -הציונות.
אותם גורמים טענו שמטרת ועדות הקבלה היא למנוע קליטת
ערבים ביישובים .כל מי שמכיר ולו במעט את ההתיישבות
הכפרית הקהילתית לגווניה ,יודע שאין שחר לטענה הזאת.
מספר הבקשות של ערבים להתקבל ליישובים קהילתיים
יהודיים זניח .הטענה שהחוק נועד לשנות את המצב הקיים
כדי לחסום ערבים סותרת את העובדה שתהליכי מיון וקבלה
קיימים בהתיישבות מקדמת דנא ,והעובדה שלא היה חוק
ועדות קבלה ,נבעה מכך שאיש לא ערער על כך ולכן לא נדרש
חוק כזה .החוק נועד להגן על ההתיישבות מפני המתקפה
עליה .קיים צורך אקוטי בוועדות קבלה לעצם קיומה של
התיישבות קהילתית ,מאחר וקשה מאוד עד בלתי אפשרי
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לקיים קהילה קטנה ,בוודאי קהילה מקפת כמו יישוב קהילתי,
ללא יכולת של הקהילה לבחור את חבריה ,ובלי שהשיקול של
התאמה חברתית יהיה מרכיב מרכזי בקבלת חברים לקהילה.
הגורמים האנטי-ציוניים הללו חברו לאידיאולוגיה
האינדיבידואליסטית הליברלית הקיצונית ,הרואה בזכויות
הפרט את חזות הכל ,ובכל מקרה של התנגשות בין זכות הפרט
לאינטרס הכלל ,תעדיף את הפרט .אידיאולוגיה זו אינה שוללת
עקרונית לא את הקהילתיות ולא את הלאומיות ,אבל בפועל,
בהעדפתה את הפרט על הכלל ,היא פוגעת קשות בערכים
חברתיים ,קהילתיים ולאומיים .למרבה הצער ,האידיאולוגיה
הזאת שלטת בבית המשפט העליון ,והגורמים האנטי-ציוניים
מנצלים עובדה זאת שוב ושוב ,כדי לקדם את האג'נדה שלהם.
המאבק נגד ועדות הקבלה רווי דמגוגיה .לדוגמה ,מי שטענו
שוועדות הקבלה נועדו למנוע קליטת ערבים ,צריכים להתמודד
עם העובדה שוועדות הקבלה כמעט ואינן נדרשות לטפל
בבקשות קליטה של ערבים ,וכמעט  100%מהפניות שנדחות הן
של יהודים .איך מתמודדים עם הטענה? טוענים שאנשים לא
התקבלו כיוון שהם ממוצא מזרחי ,למשל .וכך נכתב במאמר
המערכת של 'הארץ' ,העיתון המוביל את המתקפה הפוסט-
ציונית על ההתיישבות היהודית בכלל ,ועל ועדות הקבלה
בפרט" :זהו פרצופו האמיתי של חוק ועדות הקבלה .הוגיו
ויוזמיו התכוונו ,אמנם ,להרחיק מהיישובים הקהילתיים בעיקר
את אזרחי ישראל הערבים  ...מי שנועד להדיר קבוצה אחת,
ישמש להדרת קבוצות אחרות ,למעשה לניפוי בוטה של כל
מי שחורג מאיזו נורמה מעורפלת שאת אופייה תנסח חדשות
לבקרים כל קהילה שמרנית ומסתגרת לעצמה".
דוגמא נוספת לדמגוגיה של מתקיפי ההתיישבות ,היא דבריה
של אחת העותרות לבג"ץ נגד החוק שהתראיינה אצל יעל
דן .בהכנת החוק ,עמדו היוזמים ,ובראשם ח"כ שי חרמש
('קדימה') ,בפני מתקפה קשה ואיומים מפני החוק שהינו
כביכול "בלתי חוקתי" .על מנת שהחוק לא יפסל ,הם התפשרו
והתפשרו; מיתנו ,סרסו ועיקרו את החוק .בין השאר ,הם
הכניסו סעיף על פיו החוק יחול רק על יישובים קטנים מ400-
משפחות ,בגליל ובנגב בלבד .אמרה העותרת" :איך הם טוענים
שוועדת הקבלה חיונית לקיומו של יישוב קהילתי ,כאשר הם
עצמם אינם טוענים זאת לגבי כל היישובים שאינם בגליל
ובנגב?"...

מתקפה מבית
והנה ,מסתבר שהמתקפה הגיעה אלינו ,לתנועה הקיבוצית.
אני לא מופתע מכך ,הזהרתי על כך כבר לפני שנים .ואם
מישהו חושב שהמתקפה היא רק על ועדות הקבלה להרחבות
הקהילתיות ,כדאי שיאזין לתכניתה של יעל דן או יקרא את
מאמר המערכת של 'הארץ' .אלה יצאו חוצץ נגד התנועה
הקיבוצית .ומה הפלא? מי שעוין את הציונות ובז למגשימיה,
חזקה עליו שהקיבוץ יהיה יעד למתקפתו .לכל ניסיונותינו

הפתטיים לעמוד בתנאי ועדת הקבלה של 'הארץ' למחנה
"הנאור" ,אין סיכוי .אנו ציונים מדיי.
וכך ,בפרץ של שנאה להתיישבות הציונית בכלל ולתנועה
הקיבוצית בפרט ,כותב 'הארץ'" :הסינון הזה אינו אלא
התגלגלותה הבוטה של האפליה המתנשאת שהפגינה החברה
הקיבוצית כלפי שכניה בערי הפיתוח" ,מתגולל העיתון על
התנועה" .בנימוקים לא ברורים ,ולאחר תשאולים ,חקירות
חטטניות ושיחות מעיקות ,קבעה ועדה שהיא איננה מעוניינת
בקבלתם של חברים חדשים שאינם 'משלנו' – נימוק טוב מזה
לא סופק במקרה של כלפה או במקרים אחרים – ובכך חיזקה
את מגמת הבדלנות של קבוצות מסוימות ,והסתגרותם בפני
החברה .תהליך הקבלה לחברות בקיבוץ בעבר לקה באותם
מאפיינים מגונים .אז הוסברה הדחייה בנימוקים מתחום
ההתאמה לחיי חקלאות או לעבודה קשה .כיום ועדות הקבלה
בתכניות ההרחבה בקיבוצים אמורות לפתוח את שערם בפני
כל מי שידו משגת לשלם בעבור הקרקע ולבנות עליה בית ...
אך קיבוץ גבים ,כמו יישובים קהילתיים אחרים ,בחר להמציא
אמות מידה שרירותיות משלו".

האם הקיבוצים הם הבאים בתור?
מי שחושב שההסתה נגד הקיבוצים תסתכם בדיבורים בלבד
משלה את עצמו .לכאורה ,לקיבוצים ,בוודאי לקיבוצים
השיתופיים ,יש חסינות .השותפות הכלכלית הופכת את חברי
הקיבוץ למעין משפחה מורחבת ,וכפי שבית המשפט לא יחליט
בעבורי עם מי להתחתן ,כך הוא לא יקבע לי מי יהיו שותפיי
לחיים הקיבוציים .זאת אשליה .הטענה שאדמות הקיבוץ הן
נכס של כלל האזרחים ואין לקיבוץ זכות למנוע מאזרח לבנות
את ביתו על הקרקע הזאת ,כבר נשמעת ,והטענות הדמגוגיות
של מערכת 'הארץ' הן עדות לכך.
הופתעתי מאוד לטובה כאשר בית המשפט העליון לא פסל
את התיקון לחוק האזרחות ,ואף על פי כן ,אני מעריך שבית
המשפט ירשה לעצמו ,בצעד אנטי-דמוקרטי ,לפסול את חוק
הכנסת בנושא ועדות הקבלה ,כיוון שבדמוקרטיה המעוותת
שהוא מייצג ,הזכות הדמוקרטית לחיי קהילה אינה נחשבת.
הלוואי ואתבדה.
היישובים הקהילתיים והמושבים כבר איבדו ,למעשה ,את
היכולת שלהם לבחור את המצטרפים אליהם ,מה שעלול
להפוך אותם מקהילות לסתם שיכונים .המציאות הזאת ניצבת
גם לפתחנו .היום ,יש לנו עדיין שליטה על הקליטה בקיבוצינו,
אך כמאמר הקלישאה "שעון החול כבר מתקתק".
עלינו לנהל מאבק ציבורי וחקיקתי להגנת ההתיישבות.
במקביל ,עלינו להאיץ את התהליכים לצמיחה דמוגראפית.
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תנועה בתנועה

מחלקת נוער וצעירים
רזי בןיעקב

tzair@kdati.org.il

למה כנס חינוך? ולמה על 'שוויון בחינוך'?
בראשית אדר התכנסו כ 130-עובדי מערכות החינוך הבלתי
פורמאליות בקבוצותינו ליומיים של מרגוע לנפש ומבט
אסטרטגי על יסודות חיינו ועקרונות דרכי החינוך שלנו.
זו השנה השנייה בה מתקיים הכנס באכסניה המכובדת 'מלון
לביא' .בשנה שעברה השתתפו רק כמחצית מאלו שהשתתפו
השנה ,וזו כבר עדות טובה – לאיכותו של המלון ...אך לא רק!
ובאמת ,נשאלת השאלה :למה? למה לבזבז שני ימי עבודה
לעובדים שרבים מהם במשרות חלקיות? ולמה במלון?! ולמה
לעסוק בנושא שכולם מסכימים עליו?
נחל מהפשוט ונתקדם למורכב:
'צורך דורש סיפוק' :גם אלו העובדים במשרות חלקיות
זקוקים למרגוע ומנוחה מעבודת היומיום השוחקת והמאתגרת.
קל וחומר אם מדובר בעובדי חינוך בלתי פורמאלי שפעמים
רבות אין הכרה רחבה בחשיבות פועלם .כמו כן ,כיוון שהם
בדרך כלל לא מקבלים הכשרה מסודרת לתפקידם ,וכן ,עיקר
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עבודתם מתבצעת בחופשות ,עת כל השאר מצויים בסיאסטה
כזו או אחרת ,חשוב לכנס אותם ליומיים כאלה.
'ערך תובע מחיר' :למה במלון? כדי להעביר מסר ברור לציבור
כולו ולעובדי החינוך בדבר חשיבותה ומרכזיותה של עבודת
החינוך .לא רק לעובדי היי-טק וכלכלה ,אלא גם למחנכים ראוי
לעשות כנסים במלונות מפנקים!
ומכאן גם הדרישה :התייחסותה של התנועה לעובדי החינוך
כבעלי תפקיד ראשון במעלה גם מבטאת דרישה ותביעה
למילוי התפקיד באופן הרציני ,המקצועי והאיכותי ביותר .לא
עוד 'מטפלת' במובן השלילי ,אלא 'מדריך' ו'מדריכה' במובן
הכי חינוכי שיכול להיות :מורה דרך!
'מורכבות מצריכה עיון' :ולמה נבחר 'שוויון בחינוך' כנושא
לכנס? על כך קיבלנו תשובה בגיליון עמודים הקודם .כמה
וכמה 'בני משק' טענו שהתנועה והקיבוצים התכנסו בתוך
עצמם בשני העשורים האחרונים ועלינו 'לצאת החוצה' ולהיות
מעורבים בעם ישראל.
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[במאמר מוסגר אני חייב להודות שאני מסכים עם טענה זו אך
בשתי הסתייגויות :ראשית ,גם הקיבוצים וגם התנועה עודם
פועלים לא מעט לטובת עם ישראל בתחומים רבים ושונים,
אלא שחלק מהפעילות כבר לא ייחודית מספיק וחלקה ,ב"ה,
כבר אומץ על ידי הציבור הרחב (לימוד תורה לנשים ,קייטנות
איל"ן ,אירוח ארוך-טווח של אוכלוסיות במצוקה ,חיבור העולם
החילוני לתורה ועוד ,ואכמ"ל) ,ושנית כי מקורה של ההתכנסות
הוא קודם כל במשבר דמוגראפי עמוק שיצרו בין השאר (ולא
רק!) גם אלו הטוענים כעת מבחוץ טענות על 'הקיבוץ' .כך שזו
לא "חכמה" גדולה לבקר מבחוץ לאחר שנטשת את המערכה,
גם אם סיבותיך הטובות והמוצדקות עמך].
שאלת השוויון בחינוך מעסיקה רבות את החברה הישראלית
והנה לנו הזדמנות לעסוק בסוגיה כלל ישראלית שגם נוגעת
לנו פנימה .אך האמת היא שאת הנושא בחרנו עוד לפני שיצא
גיליון עמודים הקודם.
בכנס הראשון אשתקד עסקנו בנושא הכללי" :השליחות
בחינוך" .במשובים על הכנס עלה קול צלול מאוד :די לכרפס
(מתאבן) – הגישו את הקורבן (בשר) .התבקשנו וכך עשינו.
הבאנו לדיון את אחד מעמודי התווך עליו מושתת הרעיון
הקיבוצי ועליו צריכה להיות מושתתת כל מערכת חינוך בלתי
פורמאלית קיבוצית .כשהכנו את הכנס התבהר מהר מאוד
שכדי לדון על שאלת השוויון בחינוך צריך להקדים עיסוק
בשוויון בכלל – האם הוא ערך?! אולי רק צורך?! ואולי נקודת
מוצא?! כצפוי ,יש הרבה מה לדון וללמוד על אחת מהסוגיות
שהאדם מתמודד איתן משחר בריאתו .וזה קשה :לעסוק
בפילוסופיה ולהגדיר מהו שוויון ,מי בכלל צריך אותו ,ואם כן,
איזה סוג של שוויון ,ובאילו תחומים אנו מבקשים שוויון .אך
אין ברירה .כי מי שרוצה להבין מורכבות ,ואין הרבה דברים
מורכבים ומסובכים וסותרים ועדיין מדהימים ביופיים ונשגבים
בשאיפתם כמו הרעיון הקיבוצי ,צריך לדעת לעיין .ללמוד,
להקשיב ,לחקור ,לחפור (בשפת הנוער) ולהעמיק בעמודי
היסוד שלנו – של החברה ,ולכן גם של מערכת החינוך שלה!
אבל קשה זה לא בלתי אפשרי ,ומי שמגיע ליומיים במלון גם
יודע שמצפים ממנו ליותר.
ועוד מילה אחרונה על מעורבות בחברה הישראלית .בעבר
התנועה ידעה להוביל רעיונות ולפרוץ דרכים בתחומים
שונים .בעשורים האחרונים ,כאמור לעיל ,אנו חשים בדעיכה
שמתבטאת בין השאר גם בכך שבתחומים רבים אנו מובלים
ולא מובילים .כבר שנים רבות שמערכות החינוך בישראל
עוסקות יותר בטכניקה ,בפסיכו-פדגוגיה ,בארגזי כלים
ובהקניית יכולות .החינוך הערכי והמוסרי נעלם ונאלם ,בעיקר
הודות לרוח הרלטיביזם הדורסנית .סוף כל סוף ניתן לחוש
בשינוי המפציע באופק .כל זמן שאשמש בתפקידי ,אעשה כל
שביכולתי כדי שבמהלך הזה נמצא עצמנו בראש הצועדים אל
פסגת ההר .דרושים שותפים.
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ברוך ישראל ביאלה ז"ל

יקותיאל זלמן כ"ץ ז"ל

נולד :ג' מנחם אב תשמ"ד ()1.8.1984
נפטר :כ"ו אדר א' תשע"ב ()2.3.2011
שלוחות

נולד :כ"ד אדר תרפ"ה ()20.3.1925
נפטר :י"ח חשוון תשע"ב ()18.11.2011
סעד

"עצוב למות באמצע התמוז"
כמעט שנה עברה מאז שברוך נפטר ,ואני עדיין מתחבטת איך
להעלות על הכתב את דמותו של הבן שאיננו ,ושלמעשה
עזב אותנו כמעט עשור לפני מותו כשטבע ביום ט"ו בתמוז
תשס"א ,כשבועיים לפני יום הולדתו ה.17-
ברוך היה הילד השישי משבעת ילדי משפחת ביאלה .מוקדם
מאוד ספג את אהבת הטבע שאפיינה את משפחתנו .כילד קטן
היה מבקש מאבא אברהם – פקח מזיקים ומחלות צמחים,
להביא לו חרקים שמצא בשדות .מעבודתי בפינת החי הובאו
הביתה מיני גורים וברוך היה שותף בטיפולם .כשגדל ,עבד גם
הוא בפינת החי .ברוך פרח בטיולים .כתבה אחת מחברותיו
לכיתה" :כשישבנו להפסקה ברוך הלך לכבוש עוד כמה הרים
שלא היו מתוכננים במסלול .כולנו מותשים והוא מוסיף לעצמו
עוד הרים ,עולה ויורד אותם בלי למצמץ וכמובן בחיוך ואור
בעיניים" .לברוך היו עוד תחביבים .הוא הרבה לשחק משחקי
מחשב וגם צבר לו אוסף נכבד של טלכרטים מישראל ומהעולם.
ברוך אהב לשחות אך השחייה היה בשבילו יותר מתחביב ,הוא
ראה בביצועיו בבריכה אתגר .היה לי קשה לתהות על קנקנו
של בני הצעיר ,שלא היה איש דיבורים .שמחתי כשלקראת
סוף כיתה י"א הוא התעניין ב"שייטת" ועבר בהצלחה מבחן
קבלה לגדנ"עות ים .אני נזכרת בסיפור ששמעתי מאחת
המטפלות בגיל הרך שבאופן מצמרר היה מעין נבואה .באחד
הימים ,כשבריכת השחייה של הגן המתה זאטוטים ,ראתה
אחת המשגיחות את ברוך במים כשהוא צף ללא תנועה על
בטנו .כשניגשה אליו בבהלה הוא קם על רגליו צוחק .חלפו
שנים ושוב ראו את ברוך במים שוכב ללא תנועה על בטנו ,אבל
הפעם הוא לא קם .הוא לא קם יותר לעולם.
הוא הגבוה מכולם
עיני תכלת ושתקן

יקותיאל (קותי) גדל בפולין .בגיל ארבע החל ללמוד ב"חדר",
ולאחר מכן בבית הספר ,בו סבל מהתנכלויות אנטישמיות של
חבריו ללימודים .אמו הייתה ציונית .כאשר הגיע קותי לגיל
שבע וחצי הורע המצב הכלכלי בבית ,והמשפחה עלתה ארצה
במסע ארוך ומפרך והגיעה לחיפה .לאחר סיום שנות לימודיו
החליט קותי ללמוד בישיבת 'תפארת ישראל' בחיפה.
לסעד הגיע קותי בתקופת מלחמת השחרור וכאן פגש את
אשתו לאה ,תבל"א .עוד לפני שהגיע לקיבוץ הכשיר עצמו
קותי למקצוע המסגרות .הייתה לו תבונת ידיים מיוחדת.
הוא היה אחראי לתיקון מכונות שהיו נחוצות מאוד לעבודות
החקלאות השונות :ריתוך צינורות לקווי מים ,תיקונים לכלים
חקלאיים ועוד .עשרות שנים היה קותי איש התחזוקה של
מערך הגזר ,שם עשה כל דבר בקצב שלו ,במידת דיוק מיוחדת,
ופעמים רבות עבד דווקא בשעות הלילה .קותי היה איש
אשכולות :הוא דבק בלימוד התורה וציטט בקלות פסוקים
בע"פ ,והיה זריז במצוות .חברים מספרים ,כי בטיול לאילת
לפני מספר שנים ,כשכולם ישבו באוטובוס עם עיתון ,הוא היה
צמוד לספר הגמרא.
תמונותיו האחרונות של קותי אינן מן המסגריה אלא מבית
הכנסת ,שהיווה את הדביר הפנימי שלו ,והן מעידות ומשלימות
את המיוחדות שלו ,ואת עיקשותו ללכת בדרכו שלו עד הסוף.
בימיו האחרונים בבית הכנסת ,כשהיה קרוב לעמוד או עולה
לבימה ,היה מסתופף ומקורב בעמידה לבעלי התפילה ובעלי
הקריאה ,מטה אוזניו כדי לשמוע ולא להפסיד ולו הברה
מן התפילה ,ולהיות מסוגל להשתייך ולהשלים את ציבור
המתפללים.
ללאה היקרה ,ולילדים – אהרון ,נעימה ,אירית ,יקיר ונדיב –
קבלו את תנחומינו.

הוא לעצמו קבע אתגר

יהי זכרו ברוך.

ניסה

(מן ההספדים)

ובנסיונו נגמר
בהספדו כתב אחד מאחיו של ברוך :ברוך אחינו היקר ,במהלך
כמעט  17שנותיך הבריאות היית איש פשוט ,צנוע ,ישר ,מופנם
ושקט אבל מלא טוב.
יהי זכרו ברוך.
אמו ,מרים
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לזכרם

רולה חנה וייל ז"ל

לאה (לולו) מלר ז"ל

נולדה :י"ט תשרי תרפ"ח ()15.10.1927
נפטרה :ל' כסלו תשע"ב ()24.12.2011
שדה אליהו

נולדה :כ"ג אדר תרפ"ב ()23.3.1922
נפטרה :י"ב טבת תשע"ב ()6.1.2012
עין הנצי"ב

רולה לבית סיקסו ,נולדה במרוקו למשפחה מיוחדת ,מכובדת
ואצילת נפש .בנעוריה הצטרפה לתנועת הצופים היהודיים
בצרפת ,כך הגיעה לבית הספר למדריכים בוורסאי ,שם פגשה
את יצחק ושם נקשרו נפשותיהם .בשנת  1951עלתה לארץ
והגיעה לשדה אליהו .כשעבר הגרעין לניר עציון ,התחתנו רולה
ויצחק ,והרב צבי יהודה קוק ,שיצחק היה מתלמידיו ,הגיע
במיוחד לערוך את חופתם .אחרי כן שבו לשדה אליהו ובנו את
ביתם.
רולה עבדה בכל מקום בו הייתה נחוצה .לאחר שנים בחדר
האוכל הגיעה למחסן וקיבלה על עצמה את התיקונים
המיוחדים .ומאז ,ועד לפני זמן קצר – הייתה זו פינתה
המיוחדת :מכונת תפירה שקטה ,מוסתרת על ידי הררי בגדים
ואריגים ,ולידה רולה מתקנת .לכאורה ,תיקנה בגדים .למעשה,
זו הייתה פינת קסמים :סמרטוט הפך ליצירת אמנות ,בגד עקום
הפך ליצירה חדשה .תפירות מסובכות שבוצעו ביד אמן.
שם גם ידעה רולה – בהאזנתה הטובה ,בלבה הטוב ובחיוכה
הרך – לתקן הרבה יותר מבגדים .לשם הגיעו תיכוניסטים
שובבים ,שידעו שרולה לא תסרב למשובותיהם .הגיעו בודדים
עצובים ,מתבגרים ,מתגיירים ,נקלטים וכל הזקוקים לעצה,
לתמיכה ולתיקון כלשהו .ורולה תיקנה.
שנים רבות הייתה רולה חברה בחברא-קדישא .את כיסוי הבד
העוטף נשים בלווייתן עיצבה ותפרה .שנים רבות קישטה רולה
כלות .בידיה הטובות ובטעמה המשובח התאימה תסרוקת
לכלה והינומה לתסרוקת והפכה כל כלה ליפהפייה מאושרת,
והכל – בנעימות ובחן .לפורים – תפרה תחפושות .למסיבות
ילדים – התאימה תלבושות לריקודים.
כשיצחק לימד במשך שנים מתגיירים ,קיבלה אותם רולה
בביתה והעניקה להם תמיכה מהצד .לא רק להם העניקה –
אלא לכל מי שנזקק לעזרתה.
ובעיקר – תמכה ביצחק ,ובמשפחה .תמיד .כל הזמן .לאורך כל
הדרך ,ותמיד בעצמה ,בלי לבקש טובות.
ומה היה המוטו שלה?
"אני לא יודעת ,אבל אנסה" .וגם" :אם רואים שהתערבתי
ותיקנתי ,זה לא תיקון טוב".
רולה יקרה ,חברתנו הטובה ,הצנועה ,המתקנת ,נוחי בשלום על
משכבך.
מן ההספד ,הניה קובלינר

לולו.
אתמול ,בשבת ,התפללנו" :ומי שנותנים נר למאור ויין לקידוש
ולהבדלה ופת לאורחים וצדקה לעניים וכל מי שעוסקים בצורכי
ציבור באמונה ,הקב"ה ישלם שכרם ."...וחשבתי על לולו ,ולא
ידעתי שהיא כבר לא אתנו .לולו ,שכל כולה נתינה.
אני זוכרת אותה ,זכרון מעורפל של ילדה ,בעיר בה שתינו
נולדנו ,סטרסבורג ,עובדת סוציאלית במשרדה במרכז
הקהילתי ,שם ,בצד ימין למטה .היא כל כולה חיוכים.
והחיים לא היו לה קלים .את שנות השואה היא עברה ,בחורה
צעירה בתחילת שנות העשרים ,כפעילה ברזיסטנס ,המחתרת
היהודית ,בהדרכה במוסדות לילדים שנשארו לבד ,בהברחת
משפחות את הגבול לשווייץ.
ובחזרה לחיים הנורמליים .לולו עובדת סוציאלית בסטרסבורג.
ב 1965-היא עולה ארצה .היא מגיעה לעין הנצי"ב לבקר את
חניכותיה מימי החושך של השואה .היא שמחה לפגוש כאן
בחורות מאושרות ,נשואות ,אמהות לילדים .סמי ריין ז"ל דואג
שהיא תיפגש עם זאב ומאז היא אצלנו בעין הנצי"ב.
היא שוברת סטטוס :היא עובדת חוץ בבית שאן ויש לה רכב
צמוד ,קטן אך צמוד .בלשכת הרווחה של בית שאן ,שזה עתה
מוקמת ,היא פעילה במשך כשלושים שנה .ב 1991-היא
מקבלת פרס העובד המצטיין על מפעל חיים .מי בבית שאן
לא הכיר את לאה מלשכת הרווחה? בביקוריי אצלה בחודשים
האחרונים היא סיפרה לי הרבה על השנים האלה ,על העבודה
הרבה והקשה שהייתה אז בבית שאן .גם בעין הנצי"ב תרומתה
היא בתחומי הנתינה :שנים רבות הייתה אחראית על צוות
הנשים של חברה קדישא וריכזה את ועדת הצדקה .נתנה ,ולא
ביקשה כלום לעצמה.
כשיצאה לפנסיה ,היה ברור ללולו שיש להשתלב באחד הענפים
בבית ולא לשבת בטלה .היא השתלבה בעבודת המטבח .עוד
לפני כמה שבועות אמרה לי שמשעמם לה ושהיא מקווה לחזור
לעבודה .ודאי זקוקים לה שם .זאת הייתה לולו.
לפני שנתיים ,בחודש תשרי ,הלך זאב לעולמו .לולו הרגישה
אבודה בלעדיו .הוא היה כל עולמה כאן בעין הנצי"ב.
האחיינים והאחייניות הרבים שלה עטפו אותה בכל אהבתם.
היא שמחה על כל שיחת טלפון ,על כל ביקור שלהם .אהבה זו,
קשר זה ,היה דו-כווני .לולו ידעה על מצבו של כל אחד ואחת
מהם וניסתה לעזור לכל מי שהיה זקוק לה.
לולו – נתינה אין סופית .נפרדנו מלולו בשבת קודש ,כמו
מזאב .אך בלי זאב ,לולו נשארה לבד .יהי זכרה ברוך.
מדי איילי
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לזכרם

יעקב שיפמן ז"ל

יהודה רוזמן ז"ל

נולד :א' תשרי תרפ"א ()13.9.1920
נפטר :י"ב טבת תשע"ב ()7.1.2012
ניר עציון

נולד :י"ח אדר תרצ"ז ()1.3.1937
נפטר :כ"ג טבת תשע"ב ()18.1.2012
סעד

אבא ,בשבת קודש פרשת 'ויחי' עצמת את עיניך הכחולות.
העיניים האלה שידעו להביע כל כך הרבה גם בלי מילים ,כל
כך הרבה רוך ואהבה .העיניים שנדלקו בחיוך ,שנצצו בשובבות
ובהומור והתלחלחו בדמעות של רגש .היית איש של עקרונות.
נלחמת על מה שאתה מאמין בו ,אך עם זאת היית גמיש
מספיק כדי לקבל את החידושים.
היית כמו אהרון ,אוהב שלום ורודף שלום ולמען השלום היית
מוכן להתגמש ולהתפשר .היית אדם צנוע ,תמיד הסתפקת
במועט והשתדלת לא להעיק ,לא להטריד ולא ליפול לטורח.
עקשן גדול היית ,אבא .עקשנות שעברה כחוט השני לאורך
חייך המלאים .החל מעזיבת בית ההורים והעלייה ארצה,
כשאתה נלחם ללא לאות באין ספור תלאות; דרך הקמת יישוב
חדש באדמת הסלעים של כפר עציון ,שנפל לאחר קרב עקוב
מדם בו איבדת את רוב חבריך ובו אף נפצעת; המשך בהקמת
יישוב חדש בהר הכרמל לזכר היישוב שנפל.
שנים קשות עברו על ניר עציון עד שעמד על רגליו והחל
לפרוח ,אך אתה מעולם לא פקפקת בעתיד המקום ואף פעם
לא עלה בך הרהור של נטישה.
לאורך השנים מילאת תפקידים רבים ושמשת דמות מפתח
בחברה ,תמיד מביע את דעתך ,משתתף בכל אספה ,כותב בכל
עלון ,מברך ,או להבדיל ,מספיד בכל אירוע.
לפני שנה זכית ,ביחד עם אמא ,להכניס לבית הכנסת ספר תורה
לעילוי נשמות בני משפחותיכם שנספו בשואה .זכיתם לחבר
את העבר עם ההווה ובכך להביא את משפחותיכם אל בית
הכנסת בניר עציון.
אבא ,הלכת מאיתנו כפי שחיית – בשקט ,בצניעות ,בשלום
עם העולם .על יעקב אבינו נאמר" :ויאסוף רגליו אל המיטה
ויגווע ויאסף אל עמיו" .ואני מבינה זאת כך :לאחר שסיים את
חייו המלאים ונפרד מבניו הוא עצמו אסף רגליו אל המיטה ואז
נאסף אל עמיו .נאסף בחמלה ,ברוך ובאהבה.
וכך אתה ,אבא יקר ,לאחר שכולנו נפרדנו ממך ,בשקט,
בשלווה ,ללא כאב ,באהבה גדולה ,נאספת למקום שכולם
הולכים אליו...

אבא היקר והגיבור שלנו,
"אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו" .אשריך אבא ,שזכית
להגיע לעולם האמת כשהתלמוד בידך.
אני יושבת עכשיו בחדר העבודה שלך ,והתלמוד הבבלי של
שטינזלץ פתוח במסכת ערכים .אני חושבת שמדובר שם על
הדרך להעריך שווי כספי של אנשים .בשווי כספי אני לא מבינה
הרבה ,אבל בשווי שלך – כן .היית גיבור" ,גור אריה יהודה" זה
אתה! גיבור במלחמות ישראל ,גיבור בבית וגיבור בהתמודדות
עם הטרשת הנפוצה.
אהבתי לשמוע את אמא מספרת כיצד אתה קם מוקדם ומגיע
לבית הכנסת לפני כולם כדי להספיק להניח את התפילין .לא
ויתרת על שום פרט ,וגם דאגת ְל ַמ ְר ָאה בכדי לוודא שהתפילין
של ראש נמצאות במקום .שמעתי גם איך אחד החברים היה
עוזר לך להחזיק את קצוות טלית הצמר החדשה שלך בקריאת
שמע .אבא" ,לפום צערא אגרא" .אני יודעת שהקב"ה ראה את
המאמצים שלך.
לפני כ 15-שנה עברת ניתוח בצוואר .לחדר הניתוח לקחת את
דף הלימוד היומי ,וכשהמנתח בקש ממך לספור עד  10בחרת
לצטט לו משירת האזינו ...אשריך שזכית! פעם אמר לי מישהו
שהדף היומי הוא זה שנותן לך את הכוח להתמודדות .אני
יודעת שאם היית שומע את זה היית צוחק ומבטל את הדברים,
אבל אנחנו יודעים שהוא צדק.
זכינו שבשבת האחרונה הגעת בכדי להיפרד מאיתנו .הייתה
שבת כל כך שמחה ויפה .נתת לי מתנת פרידה ממך  -הרבה
סיפורים שלך ועליך – על גרמניה ואורוגוואי ,על הילדות
בסעד וביבנה ועל הצבא .כמה רציתי שהבן שלי יזכה כי תלמד
גם אותו את קריאת התורה ,ושתניח איתו תפילין בכותל ,כמו
שעשית עם כל הבנים והנכדים הבוגרים" .רבות מחשבות בלב
איש ועצת ה' היא תקום"...
תודה לכל החברים הטובים שעזרו לאורך השנים ,תודה וחיבוק
לאמא שטיפלה בך כל כך יפה והייתה כמעט היחידה שיכולת
לומר לה את האמת  -שקשה לך (לנו תמיד היית אומר "אני
מרגיש מצוין ,לא יכול להיות יותר טוב")...
אני תפילה שאנחנו ,הבנים והנכדים ,נעשה לך נחת רוח בעולם
האמת ,ושנשמתך תנוח במקום טוב ובשלום.

לך לדרכך ,אבא ,בשלום ,אנו משחררות אותך באהבה.

אוהבת,

בנותיך

בתך ,מרב

(מתוך ההספד)
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מאמרים וכו'

ף
א

י

צ

עושים עניין

אנו שמחים לבשר על צאתו לאור של הספר

מאמר אסתר
סוגיות חברה ומוסר במקרא ודרכי הוראתן
על פי שיעוריה של אסתר שפרעם

מרכז יעקב הרצוג בשיתוף המשפחה
ומכללת ליפשיץ הוציא ספר על פי
שיעוריה של אסתר שפרעם ז"ל,
חברת עין צורים ,מורה ומחנכת.
ביום ראשון ,ט"ז בניסן תשע"ב,
א' דחוה"מ פסח8.4.2012 ,
נקיים יום עיון לכבוד צאת הספר לאור
בין השעות13:00-09:00 :
במרכז הרצוג ,קיבוץ עין צורים
בהשתתפות :פרופ' אוריאל סימון,
הגב' טובה אילן ,ד"ר נח חיות,
ד"ר גילי זיוון ,ד"ר רחל עופר והמשפחה.

הציבור מוזמן
המשפחה ,קיבוץ עין צורים ,מרכז יעקב הרצוג

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

