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אנשים מרגישים תלויים באוויר
ללא יכולת לפעול לשינוי.
משם אנחנו מנסים להצמיח משהו חדש.
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עם אנשים כאלה,
אני מסכמת ביני לביני
יש למה לקום בבוקר!

שלכם,
ריבה.
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עמוד ראשון

כיבוש ,גאולה ובני מיעוטים
על תודעת בני מיעוטים ותפיסת "היזהרו בבני עניים"...
של בעז ,ועלינו
יהונתן שרמן
חג השבועות ,על שלל היבטיו  -מתן תורה ,קציר ,ביכורים
ועוד ,תופס אותנו שוב .מעבר למאכלי החלב (נקמת הצמחונים
שבינינו ,)...עולה תמיהה  -מה ייחוד לו ,לרגל זה ,שבניגוד
לפסח וסוכות אשר ניחנו גם בחולו של מועד ויום אחרון של
חג ,בא וכבר נגוז עד ליממה בודדת נוספת שתחול בדיוק בעוד
שנה.

אבקש להתמקד בנקודה העולה ממגילת רות ומעשה העלילה
הנקרא במהלך החג.
אמנם לכל סיפור התחלה ,אמצע וסוף ,רק שהצרה אצלנו,
שבשל העובדה כי המגילה נקראת מדי שנה ,הרי שחוויית
המתח וההפתעה ,כמו גם עקלקלות העלילה ומאפייני הפרוזה
נעדרים משהו ,ביודענו את סוף המעשה .לפיכך ,נתעסק רק
בסוף .אחריתו של סיפור היא המילה האחרונה במגילה" :דוד".
דוד האדמוני ,אותו רועה שהפגין תעוזה והשתדל להיות איש
במקום שאנשים לא היו בו ,הוכיח אומץ ויצירתיות מול גליית
(קרוב משפחתו הרחוק ,על פי המסורת ,בהיותו בנה של ערפה)
ולימים נמשח למלך ישראל .הקופירייטר שנתן למגילה דווקא
את שמה של הסבתא רבה של דוד ,יכול היה לקרוא לה דווקא
על שם צאצא מוצלח זה ,פרי ההילולים של אהבת בעז ורות.
ברם ,העובדה שהמגילה נקראת דווקא על שמה של רות,
מדגישה בפנינו את היות המגילה שטר לדורות ועדות לניצחונו
של האנדרדוג .החל בגורלם מכמיר הלב של אלימלך העשיר
ומשפחתו; משפחת האצולה ,עשירי בית לחם יהודה ,העוזבים
את הארץ הרעבה לשדי מואב ומתים בנכר .המשך במבטי
החמלה והתדהמה של נשות בית לחם ,אותן האביוניות מאי

העובדה שהמגילה נקראת דווקא על שמה של
רות ,מדגישה בפנינו את היות המגילה שטר
לדורות ועדות לניצחונו של האנדרדוג.
אז שנשכחו מאחור ועתה מבטיהן מלווים-עוקצים את נעמי
הענוגה שרק הורע לה בחלוף השנים ,וכלה במזלה הטוב של
הזרה הלא-מוכרת ,מידי בעז בעל האדמות ואיש החסד העשיר.
רות  -רות המואבייה יש לומר ,נוכח הכינוי שדבק בה (ולא
כעלבון) לאורך הדורות  -נתפסת כעיקר הסיפור .אבל סיפור
לא פחות גדול אירע דווקא במשפחתו של בעז מיודענו ,נכדו
של הגיבור המצול"ש – נחשון בן עמינדב ,סיפור שגם הוא
הוכחה לניצחון האנדרדוג .סב סבו של נחשון זה הלא הוא פרץ.
הבה ניזכר :ליהודה ,בכיר בני יעקב וראש שבטי ישראל ,סיפור
צילום :משה מילנר ,לע"מ
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כיבוש ,גאולה ובני מיעוטים

די מביך בביוגרפיה המפוארת .אותה פרשייה מוזרה אודות
הזונה על אם הדרך ,שלימים התברר כי אינה אחרת מאשר
כלתו ,אלמנת שני בניו המתים ,אשר מנע ממנה לשאת את
שלה ,בנו הצעיר ,וסופו של יום נתעברה ממנו עצמו .ברגע
נדיר של יושר מעורר התפעלות ,שנייה לפני הוצאתה של תמר
להורג ,מודה יהודה כי צדקה ממנו וחוזר בו מגזר-דין המוות
בשריפה שהטיל .מי שלפני רגע נלחש בעניינה כי "הרתה
לזנונים" יולדת תאומים לבכיר שבטי ישראל .אחד מהילודים,
פרץ ,שצריך היה להיוולד שני בסדר הלידה ,אחרי אחיו זרח
שידו כבר מחוץ לרחם ,מצליח היכן שנכשל סבו ,יעקב אבינו,
שרק נתפס בעקב אחיו ,עשיו ,ומקדים להיוולד ראשון .ניצחון
אנדרדוג קלאסי וסיומת הולמת לניצחונה של אמו השכולה
שחוותה הזנחה והתעלמות על ידי משפחת בעליה המנוחים.
חזרה לענייננו; אין הסבר משכנע בפשט הכתוב להתנהלותו
התמוהה של בעז ,בהקשרה של הצעירה הנכרית .רק הבנה כי
תודעת בני מיעוטים ותפיסת "היזהרו בבני עניים "...מושרשות
היו עמוק בלבו של בעז ,שמן הסתם הקדיש מחשבה רבה
לשורשי משפחתו ,מספקת הסבר למהלכיו .הכרה זו ,היא
היא זו שאפשרה את הפלורליזם הנדרש בעניינה של רות .לא
במקרה ,שמו של יהודה המוצלח ואבותיו המיתולוגיים נעדרים
ממגילת היוחסין המפורטת בפסוקי הסיום של הסיפור .בזכות
עיקשותה של תמר ,האלמנה המצועפת ,ופתיחותו של בעז
הגואל ,סיפק המהלך הא-להי שרשרת ניצחונות מתוקים
לחבורת האנטי-גיבורים בסאגה הנפתלת.
מתבקשת עתה השאלה :היכן אנו היום? האם גם בנו מושרשת
תודעת בני מיעוטים או שמא בשגשוג תאנה וגפן איננו
מתעסקים בכך? האם כשסוף-סוף לאחר גלות מתמשכת
כמיעוט מפוזר ומפורד ,בחרנו ליהנות מההרגשה הממכרת של
היותנו רוב על אדמתנו?
כיבוש וחמלה – הילכו שניהם יחדיו? מה בין "כיבוש"
ל"גאולה"; בין התנחלות להתיישבות ,בין הקו הירוק לקו הסגול
ומהם הקווים האדומים?

מה בין כיבוש טריטוריאלי לכיבוש היצר? מה בין בועז הגואל
לגאולת אדמות הארץ? האם מסורה לנו הזכות להרהר בקיומה
של זכותנו על רגבי אדמת-קודש או שמא חובה עלינו לבחון
את המחיר? למה "כיבוש" היא מילה גסה והאם גם כיבושי
יהושע ומלחמות דוד ,נינו של בועז ,הונעו מתאווה חזירית?
היכן אנו ,כקיבוצניקים-דתיים ,בכל העניין; האם אנו אכן סוללי
דרך המלך המאחדת בין הקצוות או שרק נח תמיד להיות גשר
המיתרים  -לשחק אותה גשר ולפרוט על כמה שיותר מיתרים?
האם לגיטימי ,לא רק כאמצעי אלא כדרך חיים ,לשבת על
הגדר? האין אנו ,באופן פרדוכסאלי ומתוך חשש להיתפס
כשוליים קיצוניים ,דווקא מקצינים באורח בלתי מתפשר
היאחזות בקרנות הפשרנות? אולי התאהבנו בפוזה של הבוגר
האחראי שלעולם לא יתלהם ואף פעם לא יסתבך עם אף אחד?
– ובעצם ,האין אנו בעצמנו מיעוט; מי צריך להכיל את מי פה?

שמא ערביי ישראל הם מיעוט? ואולי בכלל
אנו המיעוט בין ארצות ערב הסוגרות עלינו
מכל עבר
ואולי לא כך ויש להכיר כי זהו המחיר המאתגר לשילוב קצוות
טכני שעלול להיתפס ,בטעות ,כפשרה מהותית ודרך הקבלה
והקירוב היא דרכה של תורה?
מיהו ומהו מיעוט? מהו היחס הראוי ומהי נקודת ההתייחסות?
– לחלקנו תשובות נחרצות ,חלקנו מתלבט .כנראה שבליל
שבועות יש עוד מה ללמוד...
חג שבועות שמח.

בארות יצחק

שמא ערביי ישראל הם מיעוט? ואולי בכלל אנו המיעוט בין
ארצות ערב הסוגרות עלינו מכל עבר  -שרוליק בכובע טמבל -
שמשחק אותה ילד גדול כי ברוך ה' קצת הולך לו קלף עכשיו?
ואולי מיעוט זה בכלל לא עניין מתמטי?
שמא המיעוט הוא אלה המכנים עצמם "העם הפלסטיני"?
ושמא אולי ,רק אולי ,קל לנו להרגיש א-לה (כאילו) אירופאים
ליברלים ונאורים בהתענגות עלי הרהורי חמלה פטרוניים על
מי שדווקא אינם בני עמינו ותוך כדי כך להכפיש ,בכל הזדמנות
ובכל עוז את אחינו החרדים? (למה מי שחרד מהחרדים
ומהדרת נשים מקפיד להדר בהדרת חרדים?).

יהונתן שרמן ,נשוי  ,3 +בוגר ישיבת ההסדר
במעלות ושירות צבאי בחטיבת הנח"ל ,בעל
תואר ראשון במשפטים ,עו"ד פלילי ובעל משרד
עצמאי .חבר בארות יצחק .חוטא בכלל ובפרט
בכתיבת שירה.
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בין המעדר לאמונה
כיצד ומדוע חשוב להחזיר את החקלאות
לחברה הישראלית?
הרב אחיה שלמה אמיתי

את ֶאל ַה ּכ ֵֹהן
פרשת כי תבוא נפתחת בתמונה יפהפייה – "וּ ָב ָ
א-לה ָיך ִּכי
ֶ
ֲאׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ַּב ָּי ִמים ָה ֵהם וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו ִה ַּג ְד ִּתי ַהיּ וֹם ַלה'
אתי ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲאׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ה' ַל ֲאב ֵֹתינוּ ָל ֶתת ָלנוּ  :וְ ָל ַקח ַה ּכ ֵֹהן
ָב ִ
א-לה ָיך":
ֶ
ַה ֶּטנֶ א ִמ ָּי ֶד ָך וְ ִה ִּניח ֹו ִל ְפנֵ י ִמזְ ַּבח ה'
רש"י במקום משלים את התמונה – "כהן מניח ידו תחת יד
הבעלים ומניף" .תמונה זו של כפות ידי הישראל הנתמכות על
ידי כפות ידי הכהן ויחד מניפות את פרי הבכורים מביאה לשיא
התאחדות של כל ערכינו – ידי הכהן – איש הקודש והתורה,
עם ידי איש ישראל – הכביכול חולין ,נושאות יחד את פרי
הקודש של המצוות המתקיימות בארץ ישראל – תורה ,עם
וארץ – ישראל.
לתמונה זו יש הקשר; כלל לימדונו חז"ל( :ברכות כא ע"ב)
"אפילו מאן דלא דריש סמוכים בכל התורה  -במשנה תורה
דריש"  -בספר דברים יש משמעות לסמיכות הפרשיות זו לזו,
למיקומם והקשרם של דברים .נהוג לחלק את ספר דברים
לשלושה נאומים עיקריים .נאום התוכחה – המתאר את
ההיסטוריה של ישראל במדבר ,נאום המצוות ובסיום הספר –
נאום הברית .התמונה הזו מהווה סיום בנקודת השיא של נאום
א-לה ָיך
ֶ
ית וְ ָא ַמ ְר ָּת ִל ְפנֵ י ה'
המצוות .מביא הביכורים קורא" :וְ ָענִ ָ
ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ֵּי ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ...וַ ָּי ֵרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִּמ ְצ ִרים ...וַ ִּנ ְצ ַעק
א-להי ֲאב ֵֹתינוּ  ...וַ יּ ו ִֹצ ֵאנוּ ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה וּ ִבזְ ר ַֹע
ֵ
ֶאל ה'
אשית
אתי ֶאת ֵר ׁ ִ
נְ טוּ יָ ה ...וַ יְ ִב ֵאנוּ ֶאל ַה ָּמקוֹם ַה ֶּזה ...וְ ַע ָּתה ִה ֵּנה ֵה ֵב ִ
ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲאׁ ֶשר נָ ַת ָּתה ִּלי ה'" .מביא הביכורים סוקר את כל
ההיסטוריה של עם ישראל מ"ארמי אובד אבי" עד "האדמה
אשר נתת לי" – דרך חווייתו שלו ,דרך סל הביכורים הפרטי
שלו.
תמונה זו של הבאת הביכורים משתלבת גם בתמונה גדולה
יותר .התורה מציירת אותנו כעם חקלאי .מצוות רבות
מכוונות להווי של החקלאי" .המיסוי" שהתורה מטילה על
אדם מישראל הוא התרומות והמעשרות המתייחסות ליבול
החקלאי .גם עתיד עם ישראל המתועד בכתובים מתואר
מתוך אוצר המונחים החקלאי – "הנה ימים באים נאם ה' ונגש
חורש ׁבקצר ודרך ענבים במשך הזרע והטיפו ההרים עסיס וכל
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הגבעות תתמוגגנה .ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים
נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את יינם ועשו גנות ואכלו
את פריהם :ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם
אשר נתתי להם אמר ה' א-להיך" (עמוס ט') .כך גם הסימן
המובהק לגאולתם של ישראל הוא" :ואמר רבי אבא אין לך קץ
מגולה מזה שנאמר (יחזקאל ל"ו) ואתם הרי ישראל ענפכם
תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא וגו' (סנהדרין
צח ע"א).
ואמנם ,כך גם היה בפועל – הצעדים הראשונים של שיבת ציון
היו במושבות ובקיבוצים שהתבססו על חקלאות .החקלאות –
עבודת האדמה בארץ ישראל ,היא בסיסית לעמנו וממילא ערך

הצעדים הראשונים של שיבת ציון היו
במושבות ובקיבוצים שהתבססו על חקלאות.
החקלאות  -עבודת האדמה בארץ ישראל,
היא בסיסית לעמנו וממילא ערך הנוגע לכל
אחד ואחד
הנוגע לכל אחד ואחד .ניסח זאת יפה ר' משה סופר – החת"ם
סופר ,בחידושיו למסכת סוכה (שהושמטו בצנזורה חרדית)...
"בזמן שישראל שרויים על אדמתם – מצווה לאסוף דגנך".
הפעילות החקלאית קושרת בצורה פיזית וממשית את האדם
הפרטי לארץ ,וממילא גם את העם כולו אליה.
חז"ל אומרים במסכת סוטה (יד ע"א)" :דרש רבי שמלאי מפני
מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך
או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה הרבה מצוות
נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל אכנס אני לארץ
כדי שיתקיימו כולן על ידי".
אחרי אלפיים שנה בהן לא קיימנו כמעט מצוות התלויות בארץ
– עלינו לחזור אליהן .בקיבוצים ובמושבים הדתיים יש תודעת
מצוות התלויות בארץ ,מכלאיים עד ראשית הגז ועד פטר
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חמור ,אך רוב עם ישראל מסתפק בכתובת "הופרשו תרומות
ומעשרות" על התוצרת שהוא קונה...
אמת ,כיום מצוות אלו הן מדרבנן (כי רוב עם ישראל עדיין לא
התקבץ בארצו) ,הן נראות מצומקות וההערמות והתיקונים
ההלכתיים גורמים לכך שאין הן מועילות מבחינה חברתית .1אך
גם אם לא מרגישים בהן את הקשר ִעם הקודש  -עם הכהנים
והמקדש ,הרי הן כזרעים הצופנים בחובם כח צמיחה ,מלהיבים
את אהבת ארץ ישראל לא רק כ"מקלט בטוח לעם נרדף" אלא
כ"ארץ הקודש".
חז"ל (שבת לא ע"א) דרשו על הפסוק בישעיה (ל"ג" - )6 ,והיה
אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת יראת ה' היא אוצרו":

אחרי אלפיים שנה בהן לא קיימנו כמעט
מצוות התלויות בארץ  -עלינו לחזור אליהן.
בקיבוצים ובמושבים הדתיים יש תודעת
מצוות התלויות בארץ ,אך רוב עם ישראל
מסתפק בכתובת "הופרשו תרומות ומעשרות"
על התוצרת שהוא קונה...
"אמונת – זה סדר זרעים – שמאמין בחי עולמים וזורע".
לעומת התעשייה ושאר ענפי הכלכלה המבוססים על מתח
בין בני אדם וכוחניות ,החקלאי פועל מתוך שיתוף פעולה עם
האדמה ומרגיש תלוי בחסדי שמיים החקלאות מחזקת את
האמונה.
אנחנו נוכחים בזה בצורה מוחשית ביותר .בעמק בית שאן,
פשט בשנים האחרונות המנהג בקרב הגד"שניקים מהקיבוצים
הדתיים וגם מאלה הקרויים חילוניים לעלות ולהתפלל בכותל,
בקבר רחל או במערת המכפלה כאשר יורד גשם לאחר תקופת
יובש ,2שכן החקלאות מעוררת את האמונה.
החקלאות חשובה גם לנפש הפרטית והציבורית .באופייה היא
תהליכית ,איטית .אי אפשר לדלג בה על שלבים .היא היפוכו
של העולם הדיגיטלי שאין לו אלא את ה"כאן ועכשיו" על כל
השלכותיו החינוכיות ,התרבותיות והלאומיות.
אין בדברים הללו רומנטיקה גרידא ,יש להם משמעות מעשית
ממש .האמונה שלנו בתורה ובקדושת ארץ ישראל מחייבת
אותנו לעודד תמיכה בחקלאות ברמה הלאומית .זוהי חובה
 1במקום תרומה לכהן בשעור  2%מן היבול אנחנו נותנים "משהו" ,במקום
"את חלבו" – את המשובח ,אנחנו נותנים מה"בררה" ,רוב במפרישים לא
נותנים מעשר ראשון ללוי ולא מעשר עני .את האחוז המגיע לכהן כתרומת
מעשר אנחנו קוברים ומעשר שני אנחנו פודים על מטבע – אף אחד לא נהנה
ממצוות אלו ואנחנו את הקדש והמקדש לא פוגשים כלל.
 2אי אפשר שלא לציין את העובדה המצערת שלרבים זו הפעם הראשנה
לביקור במקומות האלו.

צילום :יוחנן בן יעקב
ברורה במדינות רבות .לקהל העירוני יש יכולת להתחבר ממש
למצוות החביבות התלויות בארץ; במקומות רבים בעולם
(וכן במקומות מעטים בארץ) ישנן גינות ציבוריות בהן קיימת
האפשרות לעיבוד חקלאי על ידי אזרחים .בסגנון זה יכולות
קהילות להתארגן לרכישת אדמה ובמסגרת הפעילות החברתית
לצאת בימי שישי לעבודה משותפת בחלקה .לצד יישוב
ארץ ישראל במובן הכי בסיסי והאפשרות לקיים את המצוות
התלויות בארץ מתלווה לכך גם שכר גשמי ורגשי .הפעילות
הגופנית – בריאה ,האופי התהליכי של החקלאות – משרה
רוגע ,יש אפשרות לפעילות משותפת לכל המשפחה וגם
הרגשת סיפוק בבחינת "יגיע כפך כי תאכל".
נתפלל שנזכה שתתקיים בנו התפילה "השקיפה ממעון קדשך
מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת
לנו."...

שדה אליהו
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ירושלים של מזל
סיפור אישי מתוך החומות
ראיינה :אלישבע חדד
מזל אדלר מעין צורים נולדה ברחוב חב"ד שבעיר
העתיקה בראש השנה בשנת תרצ"א (  )1931להורים
שעלו ממרוקו .אלישבע חדד פוגשת אותה על מנת
לשמוע ממנה את סיפורה האישי ומה שקרה שם,
מאחורי החומות בימים שלפני הקמת המדינה
כולנו מכירים את ירושלים ,על סמטאותיה הצרות והקסומות,
המגדלים ההולכים ונבנים ,השיפוצים הבלתי נדלים והפיח הרב
 לצד הקסם והילת הקדושה שאופפת חלק מהמקומות שבה.העיר שחוברה לה יחדיו ,אך בינינו  -נראה שהיא תמיד פצועה,
טעונה ,בעין הסערה.
החודש חגגנו  45שנה לשחרור העיר בשנת  ,'67לאחר שגורשו
ממנה היהודים במלחמת השחרור.
מזל היא הילדה השישית מתוך תשעה אחים ( 3מהם נותרו
בחיים כיום) .אל העיר העתיקה של הימים ההם לא יכלה
להיכנס אף מכונית ,לבד משני אוטובוסים מיוחדים לכך.
הסמטאות היו צרות עד מאוד ,שער ציון היה סגור ועל שער
האשפות כלל לא שמעו .כשתקפו צירי הלידה את אמה של
מזל שלח אביה את אחיה הגדול אל ויינגרטן ,ראש ועד יהודי
העיר העתיקה שכונה "המוכתר של הרובע" ,מפני שרק אצלו
היה טלפון .במקביל שלח להביא את בתו הגדולה (בת 14.5
וכבר אם לילד!) ואת המיילדת .להזמין אמבולנס כלל לא היה
אפשרי ,כיוון שככל הנראה היה רק אחד כזה בכל ירושלים .מזל
נולדה בבית ,עם כתם גדול ואדום על הפנים .המיילדת הראתה
אותה לאביה ,שהיה מקובל .הוא התבונן בה ,הניח את ידו על
ראשה ואמר :לילדה הזו יהיה מזל טוב ,לכן נקרא לה מזל! וכך
היה.
אנשי העיר העתיקה נחשבו לעניים .לילדים מעולם לא היו
צעצועים .הם אלתרו משחקים .כשקפצו בחבל היה זה חבל
עשוי מחלקי חבלים קשורים אחד לשני .כדי שיוכלו לשחק
בקלפים ,היו מזל וחברותיה אוספות חפיסות סיגריות ריקות,
גוזרות את הקרטון ומציירות עליו מספר ,מלך ,מלכה ,ג'וקר...
עד שאספו חבילה שלמה של קלפים .כשיחקו חמש אבנים הן
חפרו בתל על יד הכותל ולתדהמתן מצאו אבנים מסותתות
ויפות .בדיעבד התברר שאלה אבני מוזאיקה .מזל אומרת שעד
היום היא יכולה להתחרות בכולם ב 5-אבנים...

6

בעיר העתיקה הייתה הפרדה עדתית ברורה  -האשכנזים גרו
בבתי מחסה (מעין שיכונים) והספרדים גרו בבתים סביב חצר
משותפת .במרכז כל חצר היה בית שימוש משותף ובאר מים.
בכל יום ,לאחר שחזרה הביתה ,נאלצה מזל לשאוב  12פחי מים
עבור משפחתה! ביתה של מזל היה למעשה חדר אחד גדול
סביבו סודרו המיטות .לא היה חשמל בבתים ועם רדת החשיכה
הלכו כולם לישון (מזל חלקה מיטה עם אחותה) .פעם בשבוע
אמה קילחה את הילדים :היא מתחה סדין בפינת החדר והניחה
מאחוריה גיגית עם מים שהרתיחה וסבון ששימש גם לשטיפת
כלים ולכביסה .כיוון שמזל הייתה הגדולה מבין הילדים
הקטנים ,זכתה להתקלח ראשונה וכך קיבלה את המגבת כשעוד
הייתה יבשה.

אנשי העיר העתיקה נחשבו לעניים .לילדים
מעולם לא היו צעצועים .הם אלתרו משחקים.
כדי שיוכלו לשחק בקלפים ,היו מזל וחברותיה
אוספות חפיסות סיגריות ריקות ,גוזרות את
הקרטון ומציירות עליו מספר ,מלך ,מלכה,
ג'וקר ...עד שאספו חבילה שלמה של קלפים
"באותם ימים לא היה מזון בשפע כמו היום" ,מספרת מזל.
"בגיל  12ראיתי את התפוח הראשון בחיי .לא היה חלב זמין
וכששמענו את פעמוני העדר עובר ,נשלחתי לקנות מעט חלב".
להגיע לכותל הייתה אז משימה מסוכנת .רוחב רחבת הכותל
היה בין שניים לארבעה מטרים בלבד המוקפים בבתי ערבים.
הבריטים ,שליטי הארץ ,אפשרו ליהודים להתפלל שם רק
בשבתות ובחגים .כילדה ,מזל מעולם לא הצליחה להגיע עד
לקיר עצמו ולגעת בכותל ,בגלל הצפיפות.
"בדרך לכותל" ,מספרת מזל" ,היו הילדים רצים בין נחיל
המבוגרים ומשחקים תופסת ואף רצים על החומות עצמן
(ובאותם ימים לא הייתה גדר סביבן כמו היום .מזל מתחלחלת
כשהיא חושבת על גובהן ועל הסכנה שהייתה בזה).
"בחג שבועות אחד" ,היא מספרת" ,המתה העיר העתיקה
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במתפללים שהגיעו לכותל ובתיירים .הערבים ,שראו בכך
הזדמנות להרוויח כסף ,מתחו סדין באחד הפתחים בחומה
וטענו שמאחוריה נמצא ראש בלי גוף .על כל מי שרוצה
להיווכח בכך היה לשלם שילינג אחד (באותם ימים זה
נחשב לסכום לא מבוטל) .ילדי העיר העתיקה" ,היא נזכרת,
"נצמדו לצופים וניסו להציץ .הבריטים שראו את ההתקהלות
הגיעו לברר על מה המהומה .הם תלשו את הווילון והתברר
שמאחוריו עמד גמד .מרוב כעס הם בעטו בדלי הכסף וכל
המטבעות התגלגלו במורד" .כל האנשים רצו מסביב בניסיון
לתפוס את השטרות ומזל מספרת שהצליחה לדרוך על שילינג
 הון תועפות עבורה! כיוון שהיה חג היא וחברותיה עשותורנויות  -כל חצי שעה הגיעה חברה אחרת ונשארה לעמוד
על המטבע עד שיצאו שלושה כוכבים .מאחר שמזל דרכה עליו
ראשונה ,זכותה היתה לקחת אותו ולקנות למחרת לכל הבנות
בכיתה את הדבר שתמיד רצו לאכול ,אך יכלו רק לחלום עליו:
אסקימו ברקס! (קרטיב שוקולד.)...
מזל מספרת שאף אחד לא ידע בדיוק מתי יום ההולדת שלו
(למעט מזל שנולדה בתאריך סמלי) ולכן ימי הולדת נחגגו
באופן קצת שרירותי .כיוון שלא היה כסף למסיבות ,המציאו
החברות טקס משל עצמן – הצגת יום הולדת שנקראה 'קתרינה
הקדושה' .כל שהיה צריך להביא היה סדין ,ארגז וקרש .את

הסדין פרשו על הארגז כמפה ועל "כיסא הכבוד" ישבה כלת
יום ההולדת .כל חברה משחקת תפקיד אחר (בת ,אבא ,שרים
וחבר) וההצגה מתחילה (הכל בשירה) :הילדה מתפללת ללא
קול ,משיאה ידיים לשמים .לפתע מגיע ה"אב" ושואל :למי את
מתפללת?! עונה הבת :לא-להי ישראל.
אבא (נוצרי ,ולכן כועס) קורא לשרים :הביאו לי החרב!
שרים :למה לך החרב?
אבא :להרוג את קתרינה.
שרים :הנה לך החרב
אבא ,מכה בחרב :מכה ראשונה ,קתרינה לא מתה .מכה שנייה,
קתרינה התעלפה .מכה שלישית ,קתרינה מתה.
קתרינה יורדת מכסא הכבוד ,נשכבת על הרצפה ומתכסה
בסדין .החבר מגיע ומסתובב סביב ה "קבר" (זוכרים את
הקרש?).
קתרינה :מי דורך שם על קברי ומפריע למנוחתי?
החבר :אני דורך כאן על קברך ומפריע למנוחתך.
קתרינה :קח הטבעת שנתת לי ותן אותה לאחותי.
החבר :לא אתן לאחותך ולא לאחת ממשפחתך .אשים אותה
בקופסת זהב ואשמור אותה לזכרון.
וכשקתרינה קמה כולן שרות רוקדות ושמחות שמחה רבה
(אפשר כנראה לשמוח גם ללא ממתקים ומתנות.)...
מזל מוסיפה ומספרת סיפור שממחיש את תמימותם של
ילדי העיר העתיקה באותה תקופה  -בחג הפסח קיבלו מזל
ואחיה מטבע כסף מיל אחד לכל אחד ,ואיתו הלכו יחד לסרט
'טרזן בניו יורק' (או כפי שהם קראו לו – tarazan banav
 .)yorekבדרך עברו ליד ערבים שהסתובבו עם בייגלה למכירה
על הראש .הם עצמו עיניים וחיכו עד שהמוכרים יעברו אותם,
כי כתוב על החמץ "בל יראה"...
שאלתי את מזל אם חוותה תחושת פחד בשל המצב בו חיו.
"כן" ,היא משיבה ומסבירה " -הסכנה הייתה יומיומית .באחת
הפרעות הגיעו הבריטים וגירשו אותנו מהבית לפני שיגיעו
הפורעים" .היא נזכרת איך נאלצו לעבור בסמטאות הצרות עם
שקים על הגב ולהיצמד לקיר על מנת שלא יירו בהם .למרות
הכל ובגלל הכל ,מזל מאוד מתגעגעת לירושלים.
לסיום אני שואלת אותה" :מה תאחלי לעיר לרגל יום
שחרורה?"
תשובתה נחרצת" :שיהיה שלום".

עין צורים
(מתוך העלון)
מזל (הקטנה) ובני משפחתה בבר המצווה של אחיה
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סיפורו של ספר תורה
הרב יהודה טרופר
מהן ראשי התיבות ?D.C.C.P.C.N. :מדוע אותיות אלו
חתומות על גבו של ספר תורה ששכב שישים שנה במרתפי
ממשלת רומניה הקומוניסטית?
תעלומה זו ואחרות נקרו בדרכנו ,בעת שחיפשנו ספר תורה
לכבוד חגיגות שישים שנה לבית ספר שק"ד .אך נתחיל את
הסיפור מתחילתו.

ניגשנו בדחילו ורחימו לבחור ספר תורה...
הספר שבחרנו נמצא על ידי נציגי עמותת
'מנורה' בביקורם בעיר אורדיה שברומניה.
הם הגיעו לעיר והופנו אל חורבות בית כנסת
שנהרס בשואה .אנשי המשלחת חפרו ומצאו
את הספר קבור מתחת לעיי המפולת.

8

השנה אנו מציינים שישים לבית ספר שק"ד .בישיבה משותפת
של הנהלות שני בתי הספר (היסודי והתיכון) יחד עם קבוצת
הורים ,הוחלט לציין את הארוע המיוחד בהכנסת ספר תורה
לבית המדרש .אולם במקום לכתוב ספר חדש בחרנו לפנות
לעמותת 'מנורה' ,המחדשת ספרי תורה ששרדו את השואה.
רצינו להכניס לבית הספר ספר תורה שהיה בשימוש אי שם
באירופה בקהילה יהודית חיה ונושמת .שבעים שנה אחרי
שעלה הכורת על הקהילה יחד עם כל קהילות אירופה רצינו
לחזור לקרוא בתורה בספר זה ,במדינת ישראל.
פנינו בבקשתנו למושקו ,הלוא הוא משה מושקוביץ איש
משואות יצחק ,איש רב פעלים ובין השאר גם יו"ר עמותת
'מנורה' הפועלת לאיסוף תכולת בתי כנסת ויודאיקה מרחבי
העולם היהודי והעלאתם ארצה .מושקו נענה בשמחה .משה
יורב ,הרב ישי כהן ,יעקב נוקד ואנוכי עלינו לפגוש אותו
בירושלים.
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ישבנו עם מושקו ושמענו סיפור מרתק ומרגש:
לפני חמש שנים העלתה העמותה ארצה  192ספרי תורה
מרומניה .ספרים אלו נאספו על ידי הממשלה הרומנית בשנים
שלאחר השואה ואוחסנו במרתפים במשך כשישים שנה
בתור רכוש ממשלת רומניה .חלק מהמחסנים היו מלאי טחב,
ולחלקם זלגו מי גשמים .ספרי תורה רבים הושחתו מהמים
ונפסלו לשימוש ,לכן נגנזו בבית הקברות שבהר הזיתים לאחר
העלאתם ארצה .לשמחתנו ,ספרי תורה רבים שרדו את השואה,

אנו ממתינים בהתרגשות לקראת הקריאה
הראשונה בספר זה על אדמת הקודש
של ארץ ישראל .המחשבה שספר תורה
זה שימש יהודים לפני השואה וכעת זכה
לעלות ארצה מרגשת אותנו .הספר יקבל
חיו ּת כאשר תלמידינו הצעירים ,שנולדו
למציאות נפלאה של תקומה ומדינה
יהודית ,יקראו בו ויגאלוהו.
שרדו את התנאים הקשים של מרתפי המשטר הקומוניסטי
ברומניה ,ולאחר הגהה ותיקונים של סופרי סת"ם ניתן להחזירם
לכשרותם ולהשתמש בהם.
בעת העלאת הספרים ארצה ,כך סיפר לנו מושקו ,נערך טקס
גדול בהשתתפות שרים מממשלות רומניה וישראל; הרב
עמיטל ז"ל היה גם כן שותף בתהליך ובחגיגות.
לאחר שמיעת הסיפור ניגשנו בדחילו ורחימו לבחור ספר
תורה .ספר תורה אחד היה מרשים ,אך הדיו הישן נראה כעומד
להישבר .בספר תורה אחר המילים היו סמוכות זו לזו ולא תמיד
ניכר הרווח שבין מילה למילה עד שאחד מספרי התורה צד
את עינינו .האותיות הישנות נראו מלאות וחזקות ,הקלף היה
בהיר ,הספר לא גדול מדיי ולא כבד מדיי .בחרנו ספר זה ,וזכינו
לסיפור נוסף.
מושקו סיפר שעל רוב רובם של ספרי התורה אין מידע מניין
באו והיכן קראו בהם ,שהרי הם הועלו ארצה ממחסני הממשלה
ולא ידוע מאלו קהילות הגיעו למחסנים אלו ,אולם הספר
שבחרנו נמצא על ידי נציגי עמותת 'מנורה' בביקורם בעיר
אורדיה שברומניה בשנות התשעים .הם הגיעו לעיר והופנו
אל חורבות בית כנסת שנהרס בשואה .אנשי המשלחת חפרו
ומצאו את הספר קבור מתחת לעיי המפולת .הממשלה אסרה
להוציא את הספר מרומניה והוא ניתן לקהילה יהודית ,ורק עם
ההעלאה המרכזית של הספרים הועלה גם ספר זה.

"המחלקה לתרבות דתות והמורשת הלאומית" של רומניה.
מבירור שערכנו עולה שחפצי אמנות ועתיקות הוחתמו
בחותמת זו ,משום שהממשלה הקומוניסטית לקחה בעלות
על כל הנמצא במדינה .הרומנים התייחסו גם לספרי התורה
כאל עתיקות השייכות למדינתם ,והתעלמו לחלוטין מהיותם
תשמישי קדושה של עם ישראל.
אנו ממתינים בהתרגשות לקראת הקריאה הראשונה בספר
זה על אדמת הקודש של ארץ ישראל .המחשבה שספר
תורה זה שימש יהודים לפני השואה וכעת זכה לעלות ארצה
מרגשת אותנו .הספר יקבל חיוּ ת כאשר תלמידינו הצעירים,
שנולדו למציאות נפלאה של תקומה ומדינה יהודית ,יקראו בו
ויגאלוהו.
ליד אחת החותמות כתוב "אליעזר בן שמעון הכהן" ,איננו
יודעים מיהו ,מתי הוא כתב את שמו ומדוע .תעלומה.

הרב יהודה טרופר מכהן כרב בית הספר
היסודי שק"ד וכסגן מנהל בית הספר.

על גב הספר הוטבעה חותמת משולשת ובתוכה ראשי התיבות
 .D.C.C.P.C.N.בחיפוש בגוגל גילינו שראשי התיבות הן של
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השק"ד עולה

השק"ד עולה
ראיון לרגל קבלת פרס החינוך הדתי
ולקראת חגיגות ה 60-של בית ספר שק"ד
ראיינה :ריבה פריד
בעקבות קבלת פרס החינוך הדתי יצאתי לביקור בבית ספר
שק"ד על מנת לשמוע על ההצלחות והייחודיות של בית ספר
וגם על האתגרים העומדים לפתחו.
ראשון אני פוגשת את קינלי (משה) טור-פז ,מנהל בית הספר
העומד לסיים את תפקידו בקיץ הקרוב.
אני מבקשת מקינלי לספר לי מה עומד מאחורי קבלת הפרס.
"בשנה האחרונה החליטה הבעלות של הקיבוצים על כניסתה
של קרן רש"י (דרכא) לבעלות משותפת עם המועצה האזורית
ועם הבעלות הנוכחית על בית ספר שק"ד בשדה אליהו" ,הוא
מעדכן" .בפגישה שהתקיימה עם ראשי הקרן במסגרת העברת
השרביט ,הייתי צריך להגדיר עבורם מהו בית הספר .אחרי

בתי ספר בנויים על אתוסים יש בתי ספר רבים
שיספרו על אתוס של למידה ,של יראת שמיים.
האתוס של בית ספר שק"ד הוא נתינה צנועה.
(קינלי)
מחשבה מסויימת אמרתי שמהותו היא  -נתינה צנועה".
למה הכוונה?
"בתי ספר בנויים על אתוסים" ,הוא מסביר" ,יש בתי ספר רבים
שיספרו על אתוס של למידה ,של יראת שמיים .האתוס של
בית ספר שק"ד הוא נתינה צנועה ,אתוס שקשור לקהילות מהן
באים התלמידים .המשמעות היא לתת ,לעשות למען אחרים,
מבלי לדבר על זה ,מבלי לשווק את זה .התלמידים שלנו  -וגם
המורים  -לא יודעים לשווק את עצמם בעניין הזה" ,הוא קובע
ואחר כך מוסיף" ,והם גם לא מנסים" .על מנת להמחיש לי את
הדבר הוא נותן דוגמא" :כשסיפרתי לצוות שאנחנו זוכים בפרס
התלבטתי באלו מילים להשתמש .אנשים פה זזים באי נוחות
כשמדברים איתם על הדברים הטובים שיש בבית הספר .בסופו
של דבר לקחתי את המכתב מהמפקח ,את נוסח ההמלצה שלו
לפרס והקראתי אותו".
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איך זה בדיוק בא לידי ביטוי בתוך בית הספר?
את נושא הנתינה ניתן לראות זאת בין השאר בשאלת השארת
תלמידים בבית הספר .ההחלטה כאן היא שגם כשקשה ,כמעט
אף פעם לא מוותרים על הילד .לפעמים אנחנו מתייסרים בזה,
אבל תמיד בסוף מחליטים להשאיר .ממש נלחמים על כל ילד.
גם נושא הגיוס לצה"ל הוא חלק מה D.N.A-של בית הספר.
רוב התלמידים כאן לא שקועים רוב הזמן בעצמם .יש כאן המון
פרויקטים מיוחדים שהם חלק מתכנית הלימודים".
אחר כך הוא מחייך ונזכר " :בשנה הראשונה שלי ראיתי הופעה
של המקהלה ,בה היו לא מעט בנים .עד אז לא ראיתי מעולם
בנים בגיל הזה עומדים ושרים .זהו סוג אחר של התגייסות
שמאפיינת את בית הספר .גם ההתנדבות בטיולים שנתיים
ובכל משימה נדרשת" ,הוא מסביר ומסכם " -רוב התלמידים
יוצאים מפה בסוף י"ב עם תפיסה של נתינה .זה מתבטא
בהליכה ל-י"ג ובבחירה בשירות משמעותי ואחר כך בכל
החיים".
אחר כך הוא מחדד מעט" :הייתי אומר שהמילה צנועה – היא
היותר מהותית פה .יש עוד מקומות שנותנים ועושים למען,
אבל יש משהו מיוחד בצניעות הזאת ,בזה שהנתינה לא נראית.
יש כאן בבית הספר המון דברים שנעשים גם על ידי מורים
ומחנכים ,יוזמות מקומיות ,התנדבות ועזרה הדדית שנעשית
בלי שאפילו אני ,מנהל בית הספר ,יודע על כך".
במה הצניעות הזאת מקשה לפעמים?
"קודם כל קשה מאוד להציג כאן מועמדות לקבלת פרסים,
אפילו רק לתכנית לימודים מסוימת .ברוב המקרים אני יודע
שהפרס מגיע לבית הספר או למורה אבל אנשים לא אוהבים
לדבר על הדברים הטובים והמוצלחים שנעשים פה .לפעמים זה
אפילו גובל בנמיכות קומה.
לדוגמא ,לפני כמה זמן הגיע אליי תלמיד שעבר את שבוע
הגיבוש לשייטת ונפל רק בראיון ...לא הבנתי איך זה יכול
להיות .אף אחד לא נופל בראיון אחרי שעבר את כל השבוע
בהצלחה! שאלתי אותו ' -מה אמרת בראיון'? והוא סיפר
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הייתי גם רוצה שכל תלמיד ירגיש פה בבית .שייך .זה הקו שהוליך אותנו להחלטה להקים כאן
בית כנסת בנוסח עדות המזרח .יהיה מי שיגיד  -שיצטרפו אלינו .זו לא אמירה פשוטה בעיניי.
(שלומית ברק)
שכאשר שאלו אותו אם הוא רוצה לשרת ביחידה הוא ענה –
'שזה בסדר לו" .המראיינים לא הבינו שזה בא ממקום אמיתי
מהמסר של 'תהיה טוב בכל מקום שתהיה'...הם נופלים גם
בראיון עבודה כי להציג את הטוב ביותר שלך נחשב למה
שבשפה הקיבוצניקית נקרא (לגנאי כמובן) 'מתלהב' .אני אומר
לעצמי ולתלמידים שאדם שלא יודע במה הוא טוב ,לא ידע
להתמודד עם הדברים בהם הוא פחות טוב.
חשוב לי לציין כמובן שכשמדובר במבחן של עבודת צוות
התלמידים שלנו הם הטובים ביותר!" ,הוא מסיים .

שלומית ברק (מירב) .שלומית ,בת שדה אליהו ,היא אחת מלא
מעט מורים בבית הספר שלמדו פה וחזרו .בפתיחת המפגש אני
שואלת אותה :מהו הזכרון הכי חזק שלך מתקופת הלימודים?
"תחושת השייכות" ,היא עונה נחרצות" ,אהבתי מאוד מאוד
את החברים מהכיתה ,הרגשתי שייכת לפה ,שזה בית הספר
שלי .הרגשתי קשר הדוק בין הערכים שבית הספר שידר לבין
הערכים שהקיבוץ שידר".
מה הם הערכים האלה?

בטקס פרס החינוך הדתי אמרתי דברים על תלמידי חכמים
שצריכים להרבות שלום בעולם וציטטתי דברים בשם מורי ורבי
הרב עמיטל ז"ל .אחרי הטקס נתן לי אשר דרורי ,לשעבר מנהל
בית הספר והיום מפקד במשרד החינוך נשיקה נרגשת על הלחי
ומפקח בית הספר יוסף בר כוכבא אמר לי – "בדיוק בשביל זה
המלצנו על שק"ד לפרס החינוך הדתי ,כדי שהקול הזה שלכם
ישמע בכל הציונות הדתית!"
את המבט לעתיד ואת סיכום הקדנציה אנחנו משאירים לראיון
נפרד.
אני נפרדת לשלום מקינלי ויוצאת לחדרה של סגנית המנהל,

"ערכי ציונות ,תחושה שאנחנו חיים במקום עם היסטוריה ,עם
שורשים מאוד חזקים .ערכים של פשטות ,של דרך ארץ".
ומבחינה דתית?
"מבחינה דתית" ,היא מודה" ,הרגשתי קצת לבד" .היום זה
שונה" ,היא מציינת" ,יותר פשוט היום ללכת לכיוון דתי .מי
שבוחר בכך כבר פחות מרגיש לבד .הדור השתנה .העולם נהיה
יותר אינדיבידואלי והילדים רואים גם בזה אפשרות בחירה
לגיטימית .במקביל יצרנו כאן בבית הספר מסגרות שמאפשרות
מצוינות על בסיס דתי" ,היא אומרת ואחר כך מוסיפה –
"כמובן שעדיין יש לנו לאן להתקדם"...
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בהמשך הראיון שלומית מציגה את דעתה על התופעה של
תלמידים העוזבים את בית הספר כדי להתקדם לאווירה יותר
מאפשרת מבחינה דתית:
"עושים פה עבודה מאוד טובה ועמוקה בתחום הזה .אני באמת
חושבת שתלמידים יכולים לצמוח פה מבחינה אישית-ערכית-
דתית ,אבל אני ,אישית ,מאוד רציתי בפתיחת האולפנית בבית
הספר .אני לא חושבת שבית הספר המעורב הוא תנאי מחייב
למימוש ערכי הקיבוץ הדתי ויותר חשוב בעיניי שבית הספר
יהיה כתובת למנעד רחב יותר של הורים ותלמידים .אני מכירה
הרבה הורים שמחפשים אווירה דתית יותר ומה שמרחיק אותם
היום משדה אליהו זה רק הלימוד המעורב .זה מרחיק מאיתנו
הורים ותלמידים שאוהבים ומרגישים הזדהות עם המקום
והערכים המיוחדים שלו".

אני כל הזמן אומר לתלמידים לתרגם אנרגיות
טובות למקומות שונים .לא לחיות בפיצולים.
את האנרגיות החזקות שהם מגלים בעזרה
ההדדית צריך להעתיק לכל תחומי החיים.
זה האתגר( .יעקב נוקד)

על מה בעיניך מגיע פרס החינוך הדתי לבית הספר?
"בעיניי הדגל הדתי הכי מרכזי שבית הספר מניף והסיבה לכך
שהוא ראוי לפרס טמונה במגוון השקפות העולם הדתיות
בצוות המורים .תלמיד שלומד פה יכול למצוא לו דמויות
שונות להזדהות בין ציבור המורים ,שכולו ירא שמיים ושומר
מצוות .בעולם הכל-כך מורכב ורב-הפנים זה קריטי בעיניי
שתלמיד יוכל למצוא לו מרחב דתי בתוך אנשי החינוך שהוא
פוגש ,ואני חושבת שזו האמירה שאני הכי מזדהה ושמחה
איתה בבית הספר".
כשאני שואלת את שלומית על הקשר של בית הספר לתנועה
היא מסבירה" :גם אם כיום פחות עוסקים כאן בערכים של
שיתוף ,יש ערכים מרכזיים לתנועה שנטועים פה מאוד חזק.
האתוס של בית ספר שק"ד והיותו בית ספר של תנועת הקיבוץ
הדתי נמצא במקום מאוד מרכזי וחזק ,הרבה יותר ממה שנראה
לנו .ערכים של ממלכתיות ,של ציונות במובן הכי נקי של
המילה – הדגל ,צה"ל ,המדינה ,ערך של הצנע לכת ,של קשר
לאדמה ,לחקלאות ,לארץ ישראל ,של ערבות הדדית ושל
פתיחות דתית מלכתחילה ונכונות להתמודד עם משמעות
הפתיחות הזו .בעיניי הערכים האלה חזקים אצלנו ויש קבוצה
גדולה של תלמידים והורים שמאוד מאמינה בה".

הדגש בעולם הדתי קיבוצי שונה מהמקובל .תלמידי שק"ד ביום ירושלים
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לסיום אני נוגעת בנקודה הלא פשוטה שבית הספר מתמודד
איתה לאורך שנים  -עניין התערות התלמידים מהמושבים.
שלומית מספרת לי בכאב שבתקופת לימודיה החבר'ה
מהמושבים היו 'שקופים'" :היה ברור שאנחנו 'בעלי הבית'
והם היו האורחים .במובן הזה אני מאוד שמחה שכיום המצב
שונה לגמרי .לאורך השנים שבין כיתה ז' ל-י"ב ,בעבודה קשה
ומשמעותית ,נבנה תהליך מאוד יפה של התערות ,נטווים
חוטים ונוצרים קשרים ,עד שבכיתה י"ב הם קבוצה אחת.
אני חושבת שילד צריך לחוות בהתפתחותו מקום הומוגני
והטרוגני .שיהיה מקום אחד שבו הוא גדל עם אמירה מאוד
ברורה וחד משמעית ,ומקום נוסף שבו הוא נפגש עם מגוון
אנשים .בית ספר הוא המקום לפגוש תלמידים ממגוון יישובים
ומרקע ותרבות שונים .בעיניי ,המגוון מבורך .הייתי שמחה
אפילו להעמיק אותו מתוך תחושת בטחון במי שאנחנו וביכולת
שלנו להכיל שונות.
הייתי גם רוצה שכל תלמיד ירגיש פה בבית .שייך .זה הקו
שהוליך אותנו להחלטה להקים כאן בית כנסת בנוסח עדות

יש פה אנשים שתוכם כברם ,שפיהם ולבם
שווים .זה משהו מאוד יפה .הייתי מוסיפה לזה
רק עוד רוך ,חמלה וחום( .מיכל קופפר)
המזרח .יהיה מי שיגיד – שיצטרפו אלינו .זו לא אמירה פשוטה
בעיניי .חייבים לדעת שהאידיאולוגיה שלנו יכולה לבוא לידי
ביטוי ,וככל שהיא תהיה כתובת ותכיל מנעד יותר רחב של
סגנונות ,כך היא תהיה יותר חזקה ,אמיתית ורלוונטית".
יעקב נוקד ,רב החטיבה העליונה ומחנך י"ב נכנס לחדר,
מתיישב בחוסר נחת על הכסא ומסביר שיש לו אפשרות
להקדיש רק כמה דקות לכתבה .כשאני מסבירה לו מהר מה
מהות המפגש ועל מה אשמח לשמוע הוא מבקש לומר בצורה
פשוטה – "מאז שאני כאן בבית הספר אני מרגיש שאנחנו
כל הזמן עוברים מנקודה לנקודה ,נמצאים כל הזמן במקום
לא ברור .בית ספר שק"ד מסתבך עם עצמו ,מתלבט הרבה.
השאלה החשובה בעיניי היא האם בית הספר יכול ללכת לכיוון
משותף ,לאחד כוחות? לדעתי ,האתגר כיום הוא להירגע .אחרי
תהליך 'חושבים שק"ד' צריך להצליח להתגבש על דרך שהיא
עם הפנים קדימה .זה יעד מאוד חשוב.
אחד הדברים החזקים פה" ,הוא מסביר" ,הוא מסורת גדולה של
 60שנה .היא לא באה לידי ביטוי ,לא יודעים פה איך ליישם
אותה" .אחר כך מוסיף – " אולי זה נובע מכך שכל האזור נמצא
כיום בתהליכי הפרטה .אני מרגיש שגם התלמידים נמצאים
בשלב בו הם שואלים עצמם – "מה אני? מי אני? מהי הדרך
הטובה? האם היא תצליח? מה יהיה עם אבא שלי אם תהיה
הפרטה? זהו שלב ביניים .אני מרגיש שזה אתגר גדול שאפשר
לצאת ממנו למקום נכון .כניסתה של רשת חדשה לבעלות בית

הספר היא בעיניי הזדמנות להתקדם ,אם הרשת תדע כמובן על
מה לשים דגש.
המשך העיסוק בבירור הוא רומנטי לתקופה אבל לא מחזיק
מים" .לראייה ,הוא מצטט אמרה של פרנסיס בייקון " -התקווה
היא ארוחת בוקר טובה אבל ארוחת ערב גרועה"...
למה אתה הכי מתחבר פה בבית ספר?
"לתלמידים שרוצים לשמוע ,שמחפשים .קורים כאן דברים
טובים בכיתות האם ,בבית המדרש ,בתפילות .התלמידים
רוצים לכבד ומחפשים ללמוד .אני ממש שמח להיות חלק מזה.
באחד המפגשים הראשונים שלי חוויתי חוויה חזקה; הגעתי
לבית המדרש כשהתקיימה בו איזו הרצאה וכשהיא הסתיימה
כל התלמידים פשוט קמו ,מבלי שאף אחד ביקש ,והתחילו
לסדר את הכסאות בערימות בצד .עמדתי נדהם .זו דוגמא
למצב נדיר כיום .זה שייך לקהילות מהן באים התלמידים.
באותו רגע אמרתי לעצמי ' -במקום כזה אני רוצה להיות'.
את ההתגייסות הזו צריך לרתום לדברים אחרים ,באותו הלך
רוח .אני כל הזמן אומר לתלמידים לתרגם אנרגיות טובות
למקומות שונים .לא לחיות בפיצולים .את האנרגיות החזקות
שהם מגלים בעזרה ההדדית צריך להעתיק לכל תחומי החיים.
זה האתגר!".
בשיטת הכסא החם מתיישבת לידי מיכל קופפר ,הרכזת
החברתית.
כשאני שואלת אותה על מאפייני בית הספר שהיא פוגשת
היא פותחת בווידוי אישי" :חזרתי לפני שבועיים מהמסע עם
משלחת תלמידי י"ב לפולין בתחושה גדולה מאוד של דרך ארץ
שאין כמוה!" ,כך היא פותחת ומיד מוסיפה בחצי חיוך " -אחר
כך אדבר גם על 'קדמה לתורה' ...ראיתי כיצד הם מכבדים כל
אדם שעומד מולם" ,היא ממשיכה" ,יודעים לעשות סוויץ'
בין קושי לשמחה ונותנים תחושה טובה לכל אחד .מבחינה
מספרית היינו שם קבוצה גדולה אבל זה לא הורגש .לא היו
בעיות משמעת .כשנדרשה רצינות הם היו בה יחד ,וכשהיו
ריקודים הם רקדו יחד".
ומה באמת בעניין 'קדמה לתורה'? אני שואלת.
"התורה מגיעה" ,היא מרגיעה" ,הם מחפשים ללמוד ולהעמיק
אבל קיום הדברים לא תמיד פשוט" ,כך היא בלשון עדינה.
את מזהה מאיפה זה בא?
"הדגש בעולם הדתי הקיבוצי שונה מהמקובל בזרמים אחרים
בציונות הדתית .ולכן מי שמסתכל מהצד לעיתים זה נראה
כרמה דתית נמוכה .לי כבוגרת אולפנא לקח זמן להבין מאיפה
ההבדלים באים ,ולמדתי להכיר ביתרונות הרבים שיש לנו
בשק"ד כחינוך דתי".
שלומית מעירה" :אני חושבת שקיבוץ המסורתי-סוציאליסטי
שם דגש חזק על מצוות שבין אדם לחברו .הם חיו עם הרעיון
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של להיות דתיים ישרים על פי מצוות הצדקה הגבוהה ביותר
על פי הרמב"ם – חברות בה האנשים כולם שווים ללא
מעמדות .בסופו של דבר אתה יכול להרים גבוה רק דגל אחד
וזה תמיד בא על חשבון משהו אחר".
מיכל מסכימה וממשיכה את שלומית – "הערכים שמובילים

הציפיות שלי מבית הספר היו נמוכות .לא
זכרתי אותו לטובה ,ולכן הופתעתי .פתאום
הייתה תחושה של שייכות ,שאני מרגיש פה
בבית ,שנוח לי פה( .אברהם פלנזר)
את החבר'ה כאן הם הכלת השונה ,עזרה ונתינה ,עשייה,
פשטות וצניעות מאוד גדולה  -לא להיות שחצן במי שאתה.
יש כאן המון כנות ,המון אמת" ,היא מסבירה ואחר כך שוב
מעלה השערה" :המורכבות שבחיבור בין המצויינות של בין
אדם לחברו לחיזוק מצוות בין אדם למקום הוא לא פשוט.
לעיתים מגיעים למצב שמצוות בין אדם לחברו מאפילות על
מצוות אחרות .השילוב הוא אתגר רציני ולא הייתי רוצה שבית
הספר יוותר על המציאות העכשווית אלא יוסיף לה.
מה מחבר אותך למקום הזה?
"יש פה אנשים שתוכם כברם ,שפיהם ולבם שווים .זה משהו
מאוד יפה (הייתי מוסיפה לזה רק עוד רוך ,חמלה וחום) .אני
אוהבת גם את הרב-דוריות – שמורה מלמד במקום שלמד בו,
שסבא שולח את הנכד ללמוד באותו המקום בו הוא גדל".
איזה אתגר היית מסמנת להמשך?
"במקום הראשון  -היכולת לשלב חינוך ערכי עם למידה .אתגר
נוסף הוא להפוך את הילדים למנהיגים משמעותיים ופעילים
יותר בנוגע לעתיד בית הספר .הילדים שגדלים בקיבוצים
רגילים שיש מישהו שמוביל אותם והם סומכים עליו .אני
הייתי רוצה שהם יקחו יותר אחריות גם בתחום של חשיבה
ערכית .חשיבה על כיוון ודרך .אנשים פה מחוברים לשורשים
לקרקע ,והייתי מוסיפה לזה להיות עם הפנים קדימה למעלה
לצמרת .להתקדם בנושא השילוב של תורה עם דרך ארץ .זה
בעיני חלק מהחזון".
אברהם פלנזר הוא אחרון המתראיינים .בחור צעיר שבא לבית
הספר לפני שנה על מנת ללמד מתמטיקה .אני שואלת אותו על
המעבר החד מתלמיד למורה.

כשעושים פעילות חברתית או לימודים היא נעשית בצורה
רצינית משוקעת בחשיבה לפני ובמהלך העשייה ובהפקת
לקחים .כתלמיד לא הרגשתי את זה.
בדיעבד גיליתי שנכנסתי למקום שאני מאוד מזדהה עם רוב
הערכים שהוא מחנך אליו ,שיש לו תפיסת עולם שאני מאוד
מתחבר אליה .מקום שמעורב בו קודש וחול ביחד ,תפיסה
שמזהה את המורכבות של העולם כמשהו חיובי .בעניין זה,
פתיחת דלתות בית הספר לילדים מבחוץ מאוד תורמת -
ובעיניי הקיבוצניקים נתרמים לא פחות מאשר תורמים .ברור
שיש עדיין עבודה ,אני לא בטוח עדיין שיודעים לקלוט ,לזהות
מרכיבים תרבותיים ולשלב אותם בבית הספר .ללמוד לתת
להם מקום .לתת מקום וכבוד לתרבות ממנה הם באים.
אני מאמין שמפגש עם תרבויות שונות מפתח את האישיות של
הילד ,מעשיר אותו ומלמד אותו להיות סובלני כלפי אחרים,
פתוח .להיות מישהו שמספיק בטוח בעצמו".
את התמונה הדתית של בוגר בית הספר תולה אברהם בעיקר
בבית" .למשפחה ולבית יש השפעה עיקרית על עולמו הדתי
של הילד .אני לא אומר שאין עבודה דתית שצריכה להיעשות
בבית הספר אבל בסופו של דבר ההזדהות מגיעה מתוך הקשר
עם הדמויות בסביבת הגדילה .החוויה הדתית ספוגה בריח של
בית .זה מה שמשאיר טעם של שייכות  -שירי שבת ,יידיש
קייט".
שלומית מבקשת להוסיף כמה דברים לסיום הראיון:
"דיברנו היום הרבה על אידיאולוגיה אבל המרכיב המרכזי
ביותר בחיים בבית הספר הוא המרכיב האישי ,החיבורים
האישיים שנוצרים בין המורים לתלמידים ובין התלמידים לבין
עצמם .זה אחד התהליכים המשמעותיים שעברנו .עושים פה
הרבה עבודה ,עם כל הצוות ובפרט עם המחנכים ,על יחס אישי
ועל המורה כדמות רלוונטית לתלמידים.
בעולם כל כך אינטרנטי ומנוכר ,מה שחסר זה התקשורת
האישית והדיבור .בית הספר הוא עבור המון תלמידים אי
של שפיות ,של תקשורת טובה וחיובית בין עולם המתבגרים
לעולם המבוגרים .אני מוצאת את עצמי בנקודת התרגשות
מתמונות שאני רואה פה  -תלמידים ומורים ישובים על ספסל
יחד ,בקרבה גדולה .תלמידים שרואים בבית הספר מקום בו
הם יכולים להביא את הקשיים האישיים שלהם ולקבל מענה.
מסירות של מורים לתלמידים ואכפתיות גדולה .זה בסופו של
דבר הכי חשוב!".

"כשבאתי לכאן הציפיות שלי מבית הספר היו נמוכות .לא
זכרתי אותו לטובה ,ולכן הופתעתי .אני לא יודע אם בית הספר
השתנה או שאני הגעתי למקום אחר .פתאום הייתה תחושה
של שייכות ,שאני מרגיש פה בבית ,שנוח לי פה .משהו בהרכב
האנשים שידר טבעיות ונוחות כבר ביום הראשון שלי כמורה.
אני מעריך את ההתנהלות פה .העשייה כאן מאוד מקצועית.
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הבוקר ,בעת כתיבת שורות אלה ,בחדשות הבוקר ידיעה קצרה ולקונית משהו" :רקטת
קסאם נפלה באזור אשקלון" .מה המשמעות של ידיעה כזו? מי שוב לא ישן לילה רצוף?
האם מה שהיה הוא שיהיה ועל חרבנו נחיה לעולם? מחשבות ,תחושות ,אמונות וסיפורים
בנושא המתיחות הבטחונית ,המאבק על מקומנו והמחירים המתלווים לכך.
וכן זרקור מיוחד ' -עם הפנים לדרום' ,שבא מהרצון לשים יד על כתף ולהבין ,לחוש
ולהזדהות עם אחינו הדרומיים

"הסִכסוך המזרחי תיכוני"
שלא היה ולא נברא!
יוחנן בן-יעקב
באחד ממימי האביב ,סמוך לשיבתנו לכפר עציון והקמת בית
ספר שדה ,יצאנו המדריכים לסיור באזור הכפר צוריף הסמוך.
ישבנו בצל עץ זית ענף לסעוד פת שחרית .סביבנו התקבצה
עדת ילדים ערביים רעבים ,חשופי שת וזבי חוטם .לאחר
שכיבדנו אותם ב"מעדנים" ,התפתחה שיחה קצרה .המבוגר
שבהם ,בגיל בר-מצווה לערך ,שאל את הראשון שבינינו:
"מהיכן אתה?"  -הוא השיב" :מכפר עציון"" .ומהיכן הוריך?"
 "מפולין!" .שאל את השני שלידו" :מהיכן אתה"? " -מכפרעציון"" .ומהיכן הוריך"? " -מגרמניה" .כך את כולנו ,אסף את

מערכת 'עמודים' ,כמו חלקים בציבור היהודי
ומנהיגנו ,טוענים שאנו נתונים ב"ס ִכסוך"
בין "שני צדדים" .אין עיוות גדול מזה ,עיקום
וסילוף המציאות! כל עוד ימשיכו יהודים
לפרש כך את המציאות  -נמשיך לדמם,
להתייסר ולהציע רעיונות איוולת חסרי תוחלת
ל"פתרון הס ִכסוך".
התשובות ,והכריז כשהוא מצביע עלינו" :פולין ,גרמניה ,מרוקו,
ארה"ב ,רוסיה ,תימן ,הונגריה  -לכו הביתה! עופו מכאןִ ,חזרו
כל אחד למקומו!" .קרא כמנצח .איש מאתנו לא העלה על
דעתו להשיב" :עוף מכאן ,שוב למקומך ,לארץ מולדתך".
מחמוד דרוויש ,משורר פלשתיני שיהודים מתרפקים על שירתו
ואף שילבו משיריו בחומר לבחינת בגרות ישראלית בספרות,

כתב בימי האינתיפאדה שיר מכונן " -עוברים  ...ובטלים":
והסתלקו ִ /שלפו שעותיכם מזמנינו
"עמסו שמותיכם על שכם ִ
ִ
והסתלקו  ...לכו לכם לאשר
דמנו ִ
והסתלקו  ...גבו לכם את מנת ֵ
ִ
תאבו ובלבד שתסורו מעלינו כחרקים מעופפים  ...קחו איפוא
באדמתנו
ֵ
את העבר אם ִתרצו  ...לנו העתיד ומעשים לעשותם
והסתלקו  /לנו מה שאין
 ...לנו פה דברים שלא ִתרווּ בם נחת ִ
להסתלק  /גורו
לכם; מולדת זבה ָעם זב-דם ...באה ִעתכם ִ
להסתלק ובאשר
באשר תגורו ורק בינֵ נו לא תגורו  /באה ִעתכם ִ
תאבו תמותו ורק בינֵ נו לא תמותו  ...לנו העבר פה  ...ולנו ההווה
והעתיד  /ולנו חיי עולם הזה פה  ...ועולם הבא  /צאו איפוא
מפצענו  /מן
ֵ
ממלחנו ...
ֵ
טתנו ...
מח ֵ
מימנו ִ /
מחופנו ֵ
ֵ
מאדמתנו,
ֵ
הכל צאוִ ,מזִ ְכ ֵרי הזיכרון ,25.1.1988( "...תרגום :אהרון אמיר).
חיים גורי כתב על שיר זה" :שיר של עקירה גמורה ומוחלטת
של ההוויה הישראלית כולה ,שיר של איחולי חורבן גמור ואין
בו שום זכר 'לקיום פלשתין לצד ישראל' ,וחמור שבעתים
ששיר זה נכתב בידי אדם שכמה מבחירי סופרי ישראל רואים
בו צד ראוי ומכובד לדו-שיח אמתי ...כל קורא בלתי משוחד
 ...יבין את העיקר  ...הישראלים הם תופעה חולפת ,זרה
לארץ הזאת  ...לעברה ועתידה ,ודינם עקירה שלמה וסופית
 ...הכיבוש חל בשיר הזה על כל פלשתין ,יבשתה וימה ,שמיה
וזמניה" ('מעריב' ,מרץ  .)1988גורי מצא בשיריו של דרוויש
גם נימות אחרות ,נעימות יותר לאזנו של איש שמאל ישראלי
('הארץ'.)14.8.2008 ,
הסכסוך
מערכת 'עמודים' פרסמה הודעה" :בגליון הבא ִ ...
הסכסוך משני צדדיו"
המזרח תיכוני  ...בפן האנושי של ִ
"סכסוך" הוא" :ריב ,דין-ודברים,
(עמודים ,אדר-ניסן תשע"ב)ִ .
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"סכסוך" מעורר רושם של שני צדדים
מחלוקת" (אבן-שושן)ִ .
להם בסיס משותף .המערכת ,כמו חלקים בציבור היהודי
ב"סכסוך" בין "שני צדדים".
ומנהיגנו ,טוענים שאנו נתונים ִ
אין עיוות גדול מזה ,עיקום וסילוף המציאות! כל עוד ימשיכו
יהודים לפרש כך את המציאות  -נמשיך לדמם ,להתייסר
הסכסוך".
ולהציע רעיונות איוולת חסרי תוחלת ל"פתרון ִ
אפשר לקבל פרסי נובל ,להשתעשע בוועידות ,לייסד מפלגות,
אין באלה לקדם פתרון לשפך הדם הנורא הפוקד את הארץ
היפה והאהובה שלנו ,פ"נ שנים (כאותיות פה נקבר על גבי
מצבה).
המאבק הפלשתינאי לעקור כל נוכחות יהודית במזרח התיכון
נטחן עד דק .קומץ יהודים ,שוליים והזויים ,מבקשים לעקור
את הערבים מארץ ישראל .תורת ישראל חוגרת שק לשמע

חרף כל אלה המצב אינו אבוד חלילה ,אין מקום כלל לייאוש
ִורפיון ,אלא דווקא לעידוד ,לחוסן ולתקווה .מצבנו טוב לאין
שיעור מדורות רבים שקדמו לנו .בידינו שלנו לשפרו עוד למען
כל יושבי הארץ האהובה שלנו .בניגוד לתחזיות הדמוגרפיות
מצבנו משתפר ,תחזיות האימה התבדו פעם אחר פעם.
הדמוגרפים כושלים בהבנת הדמוגרפיה היהודית והערבית.
העם היהודי הולך ומתחזק  -חרף ההתבוללות הנוראה ,שהיא
האיום הדמוגרפי האמיתי עלינו .מדינת ישראל מתחזקת
ומתבססת ,חרף הקשיים והבעיות שאנו חווים יום-יום.
חובה קדושה ,יהודית-מוסרית ,מוטלת עלינו להציע לשכנינו
הפלשתינאים ביהודה ובשומרון הצעות הוגנות שתאפשרנה
להם חיים בכבוד וביושר ,ואולי בעתיד אף יציאה מאשליית
עקירתנו מכאן ,ובעקבותיה גם מלהט הטרור בו הם נתונים.

בניגוד לתחזיות הדמוגרפיות מצבנו משתפר ,תחזיות האימה התבדו פעם אחר פעם .הדמוגרפים
כושלים בהבנת הדמוגרפיה היהודית והערבית .העם היהודי הולך ומתחזק
דברי בלע אלו ,המנהיגות יהודית והמוני בית ישראל ,אינם
מעלים על הדעת אפשרות כזו .למעלה ממאה שנים העם
לסכסוך"" ,הסדרי
היהודי אינו חדל להציע ולקבל "פתרון ִ
שלום" .כולם כ-ו-ל-ם נדחו על ידי הפלשתינאים ,חלקם בגלוי
וחלקם בערמה ,אליה נפלו יהודים תמימים .אין מנהיג ערבי
אחד שחזר בו מהאמור ב"אמנה הפלשתינאית"" :בבטאו את
עצמותו במהפכה הפלשתינאית המזוינת ,דוחה העם הערבי
לשחרור פלשתין
הפלשתינאי את כל הפתרונות שהם תחליף ִ
בשלמותה" (סעיף  .)21כל האשליות והשקרים שמספרים לנו
בעניין זה ,אינם משנים במאומה את המצב .לכן דחו הערבים
את תכניות החלוקה ,את הצעות ברק ,אולמרט ונתניהו ,נדיבות
ככל שיהיו .אין כל סימן שבכוונת מנהיגות פלשתינית להגיע
להסכם שיכלול הכרה ביישות יהודית בחלק כל שהוא של ארץ
ישראל ההיסטורית.
אכן מציאות קשה ומרה ,עבר קודר ,הווה עגום ועתיד תובעני.
טבע אנוש מבקש מפלט מחזוּ ת נוראה .כך ביקשו בגטו ורשה
מפלט מהידיעות על הרצח בטרבלינקה ,כך מבקשים יהודים
מנוס מהמסר העולה ממגילת אסתר ,בקול רעשנים ,תחפושות
המר ָאה ,אפשר לשאוג :איננו
והשתכרות .אפשר לנפץ את ְ
רוצים חזון מאבק מתמשך ללא קץ ,לא נולדנו לחיות על חרבנו.
אפשר להמירו באשליה מתוקה כפי שנוהגים מנהיגים יהודים
לאורך שנים .כל אלה מתנפצים נגד עינינו כל פעם מחדש,
בקול רעם ובשפך דם נוסף .מותר להצטער על מציאות זו
וּ ְלבכות אותה ,אך ככל הנראה אין לנו דרך לחמוק ממנה .משחר
ילדותנו אנו קרויים "ישראל" " -כי שרית עם א-להים ואם
אנשים ותוכל" (בראשית ל"ב = )28 ,נלחמת ,נאבקת .מי שאין
לו כח למאבק זה יפרוש ,כנראה ,כפי שפרשו מאתנו המונים
לאורך הדורות.
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הצעותיי מונחות על השולחן ,הן מחייבות אותנו ליטול
סיכונים והתמודדויות לא פשוטות ,מתוך הכרה במצוקה של
הפלשתינאים ביהודה ובשומרון ,מצוקה לה אחראים בעיקר
מנהיגיהם הנואלים ,אנשי הדמים .לא נוכל לספק את כל
תאוותם  -להתנדף מהמזרח התיכון  -אך נוכל ואנו חייבים
להעניק למעוניינים ביניהם מסגרת חיים ,מעמד אזרחים
במדינת הלאום היהודית ,שתתקיים דורות רבים ,ותמשיך
להיות יהודית-ציונית-דמוקרטית ומוסרית למופת" .אם תרצו
אין זו אגדה"!

כפר עציון

יוחנן בן יעקב ,בן וחבר קיבוץ כפר-
עציון .דוקטורנט במחלקה לתולדות ישראל
באוניברסיטת בר אילן ,ממונה על תכנית
חפציב"ה (חינוך פורמאלי ציוני-יהודי בברית
המועצות לשעבר) ועל המכינות הקדם-צבאיות.
חבר גרעין בני עקיבא עלומים וממייסדי קיבוץ
עלומים לשעבר ,מזכ"ל בני-עקיבא ,יו"ר מועצת תנועות הנוער
בישראל ויועץ שר החינוך .נמנה על הצוות המייסד של בית ספר
שדה כפר-עציון ,מדריך קבוצות נוער בפולין.
yochanan@kfar-etzion.co.il
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גוש שלום

גוש שלום
ערבים ויהודים בגוש עציון
ירון רוזנטל
לפני כשנתיים הצלחנו לשכנע את בית ספר שער הנגב לערוך
את הטיול השנתי של כיתות ז' בגוש עציון .כמו בתי ספר
אחרים מהמגזר החילוני קשה היה לשכנע את ההנהלה וצוות
המורים להגיע לאזורנו לטיול שנתי שהרי הזכרונות על המצב
הבטחוני הקשה והיריות בכביש המנהרות עדיין מהדהדים
בראשם של ישראלים רבים.
בסיכומו של הטיול הביעו המורות שביעות רצון מהביקור
והשהייה בגוש עציון וביקשו לציין שהדבר המשמעותי ביותר
שהילדים למדו הוא שיש ערבים טובים.
למראה פליאתי השיבה אחת המורות" :הילדים של בית הספר
גדלו בשער הנגב בצל ירי הקסאמים המטריד ,ומרגע שהגיעו
לגוש עציון הם נתקלו בחוויות חיוביות עם הערבים המקומיים:

בבית ההארחה קיבל אותנו אחמד בסבר פנים יפות ונתן שירות
לעילא ולעילא; בדרך האבות פגשה המדריכה ידיד ערבי
שהזמין אותה ואת התלמידים לשתות כוס תה מהביל; ובעת

בסיכומו של הטיול הביעו המורות שביעות
רצון מהביקור והשהייה בגוש עציון וביקשו
לציין שהדבר המשמעותי ביותר שהילדים
למדו הוא שיש ערבים טובים.
הביקור בח'רבת זכריה סיפר להם המוכתר על היחסים הנפלאים
שמנהלים תושבי הכפר עם השכנים היהודים".

רק מפגש שמתקיים בפועל נותן תקווה .בתמונה :ירון וחבר
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הסכסוך ואנחנו

נתיב הל"ה (בתוך הקו הירוק) נאסר על העובדים הערבים
לקחת חלק בארגון הלוגיסטי של הצעדה .אנו ,חברי הצוות
היהודים בבית ספר שדה כפר עציון ,חשבנו לעצמנו שיכול
להיות שממילא מוטב שהערבים לא יבואו ,משום הם עלולים
להרגיש לא בנוח באירוע שמטרתו הנצחת לוחמים יהודיים
שנפלו במלחמת העצמאות ,אולם הם התעקשו וטענו שאם
כל צוות המתנ"ס ,המועצה ובית ספר שדה מגיעים לעבוד,
הם לא יעדרו .לאחר השתדלות אצל גורמי הצבא באזור ניתנו
האישורים .העובדים הערבים והיהודים עבדו כתף אל כתף.
מאז ועד היום ,ובמשך שנים ,הם תורמים להצלחת הצעדה
ואנו חשים כי בנו מתקיים הכתוב "וכתתו חרבותם לאתים,
וחניתותיהם למזמרות ,לא ישא גוי אל גוי חרב ,ולא ילמדו עוד
מלחמה".
כשבכל הארץ נכתשו נופים בתוליים תחת הדחפורים בעת
בניית גדר ההפרדה ,בוואדי פוכין אשר בצפון גוש עציון הובלנו
מאבק משותף – אנשי בית ספר שדה כפר עציון ,תושבי צור
הדסה והכפריים מוואדי פוקין ,והצלחנו למנוע את הריסתו של
הוואדי המיוחד בו השתמרה תרבות חקלאית מסורתית עתיקה.
ביטול בניית הגדר מנע גם פגיעה מיותרת בפלאחים הערבים
וכך ניצלה פנינה נופית מיוחדת.
מאבק משותף מנע פגיעה בואדי פוכין

מאוד מפתה להתייחס אל כל הערבים בשטחי
ישראל הריבונית וב'ישראל הגדולה' כאל
אויב ,אולם זו הדרך המהירה והבטוחה ליצירת
שתי מדינות ,משום שאם כל הערבים הם אויב,
אין סיכוי לחיות איתם יחד...
לשמע הדברים חייכתי לעצמי וחשבתי על העולם המשוגע
בו אנו חיים – תלמידי בית ספר מהתנועה הקיבוצית צריכים
להגיע לגוש עציון" ,ערש ההתנחלויות" ,על מנת ללמוד שלא
כל הערבים הם אויבינו.
הסיפור האיזוטרי על בית הספר בשער הנגב מקפל בתוכו
שינויים מפליגים בדפוסי החשיבה וביחס לדו קיום של החיים
בישראל .לפני מספר עשורים הצד השמאלי של המפה תמך
בפיוס עם הערבים ואילו הימין דגל ביד קשה כלפי הערבים.
בשנים האחרונות השמאל בנה את גדר ההפרדה ותמך ברובו
בהתנתקות ואילו בחלק גדול מההתנחלויות חיים בדו קיום עם
השכנים הערבים.

אינני נאיבי ,וכמו רבים מבני גילי גם אני צפיתי במשך שנים
רבות על הערבים דרך כוונות הרובה ,אבל ברור לי שעל מנת
לחיות בארץ ישראל בין עשרות מיליוני ערבים ,צריך לשתף
עימם פעולה ולהתייחס אליהם כאל בני אדם שווי זכויות.
מאוד מפתה להתייחס אל כל הערבים בשטחי ישראל הריבונית
וב'ישראל הגדולה' כאל אויב ,אולם זו הדרך המהירה והבטוחה
ליצירת שתי מדינות ,משום שאם כל הערבים הם אויב ,אין
סיכוי לחיות איתם יחד...
מאז ומתמיד הובלת קבוצות בגוש עציון היתה חוויה מרנינה
 הנופים החקלאיים ,הסיפורים ההיסטורים המרתקים ,ואתריהטבע והמורשת המשאירים חותם עמוק על המבקרים ,אולם
אם בעבר כשיצאנו עם קבוצות מהחיזיון האור קולי המתאר
את ההיסטוריה של גוש עציון במלחמת העצמאות ואת הקמתו
לאחר מלחמת ששת הימים ,חשו המטיילים תחושה של קשר
עמוק למקום ,הרי שבשנים האחרונות יוצאים המבקרים בחזיון
עם תחושה קשה של חוסר תקווה.
רק המפגש שמתקיים בפועל עם הערבים הרבים שעובדים
ביישובים ועם הפאלחים בכרמים נותן תקווה שאפשר גם
אחרת ,וכפי שהגדיר זאת אחד העיתונאים שהתארח אצלנו:
"זה לא גוש עציון ,זה גוש שלום".

והנה דוגמאות נוספות למערכת היחסים יהודים-ערבים באזור
גוש עציון:
בכל שנה אנו מקיימים את צעדת ה-ל"ה בתאריך נפילתה של
המחלקה  -ה' בשבט ,והאירוע מהווה שיא בפעילות של רבים
מהגופים האזוריים .מכיוון שהצעדה מתקיימת באזור קיבוץ
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כפר עציון
ירון רוזנטל ,נשוי לרחלי ואב לבן (בעת עריכת הגליון  -עדיין
ללא שם .מזל טוב!) ,מנהל את בית ספר שדה כפר עציון.
בעל תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ותואר שני
במנהל עסקים.
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כשהגשם יורד על אבו-חסן

כשהגשם יורד
על אבו-חסן
זאביק קיציס

למה אני צריך את זה? למה להפגש עם אדם שאיני מכיר?
ואולי עדיף שכך? שאלות רבות התרוצצו בי כשנסעתי לפגוש
את אבו-חסן ,שכן קרוב-רחוק מפקועה.
תופעה משונה – אתה יוצא משער הקיבוץ ,נוסע לכיוון
היצפור ,והנה לאחר עיקול ראשון או שני מגיח מעל ראשי
העצים צריח מסגד ,שהקרבה הגדולה אליו ותוואי השטח
יוצרים תופעה סוריאליסטית -שהרי לכאורה לא אמור להיות
כאן כלום ,בוודאי לא כפר ערבי.
אני נוסע לפגוש את אבו-חסן לא בשל דעות פוליטיות – כך
אני מזכיר לעצמי – אלא כדי לנסות לפתור את הסוריאליזם
הנפשי שאני חווה כאן יומיום .הסוריאליזם של שכנים ,בני
אדם ,שונאים או אוהבים ,שחיים כאן מולי ,כל כך קרוב עד
שהפער בין קרבתם הפיזית לנתק המחולט איתם יוצר תחושה
סוריאליסטית.
אני בונה בית בגלבוע .בשעה שאין הלמות פטישים או רעש
אחר באתר הבנייה ,ניתן לשמוע בקלות רדיו נדלק בבית
בג'ילבון .תרנגולים .מואזין רעשני ויבבני .הפתיע אותי לגלות
שגם פועלי הבניין הערביים מנצרת אינם מבינים מניין צץ הכפר
הדמיוני .מה זה הכפר הזה? מה שמו? הם שואלים אותי שוב
ושוב ,ומחזקים בי את התחושה המוזרה שמא כל זה אינו אלא
תעתוע ,כמו הפנטזיה של המסגד המתגלה שוב ושוב בירידה
אל היצפור.
את אבו-חסן אני פוגש במשרד המחצבה של בית אלפא.
בטלפון הוא נבהל קצת ,אולם כששמע שאני ממעלה גלבוע
נרגע מיד .בכך גם פתח את פגישתנו – מה שלום מעלה
גלבוע? יש שם אנשים טובים! מה שלום קלמן? תגיד לו שאני
מתגעגע! איפה משה (לכר? פריד?)...
אבו חסן איש נעים .בשנות החמישים לחייו ,זיפי זקן ,עובד
שנים רבות במחצבה למרגלות ההר .הוא מספר על הקושי
האיום שהוסיפה הגדר לחייו ולחיי תושבי הכפר .פעם היה
מתנהל ברכבו ומגיע תוך עשר דקות לעבודה .היום זה לקום
בשעות הקטנות של הלילה ,להמתין שעות במעבר ג'לאמה
ולחכות לאישור הכניסה .בפקועה רוב התושבים פועלי
חקלאות ובניין שעבדו בישראל ,כיום רבים מהם סובלים

מחוסר אפשרות לעבור אל מקומות עבודתם.
אני שואל מה הם חושבים עלינו ,השכנים מן הצד השני .הוא
לא מתיפייף – 'לא אומר לך מה חושב כל אחד ,אבל האווירה
הכללית היא שהבעיות הם למעלה ,ולא בין האנשים עצמם'.
זה פחות או יותר מה שגם אני מרגיש כלפיהם – אני מציין
לעצמי .אני שואל אותו היכן לומדים ילדי הכפר ,ותשובתו –
'בבתי הספר אצלנו בכפר' – מפתיעה אותי ('בתי ספר' ברבים?
אין בית ספר אזורי משותף?) .אני מוסיף ושואל בכמה תושבים
מדובר ,ואבו חסן עונה – אנחנו חמש וג'ילבון ארבע .חמש מה?
אני שואל ,והוא מתפלא על השאלה – חמשת אלפים תושבים
ועוד ארבעת אלפים בג'ילבון .בערך.

את אבו-חסן אני פוגש במשרד המחצבה של
בית אלפא .בטלפון הוא נבהל קצת ,אולם
כששמע שאני ממעלה גלבוע נרגע מיד.
בכך גם פתח את פגישתנו  -מה שלום מעלה
גלבוע? יש שם אנשים טובים! מה שלום קלמן?
שוב חוזרת התחושה הסוריאליסטית – האם ייתכן שפקועה
לבדה מכילה תושבים כמו כל קיבוצי העמק גם יחד?
יום יפה למרגלות הגלבוע .שפעת גשמי הברכה נותנת
אותותיה ,ואפילו המחצבה המאובקת מוקפת בירוק פרחוני
משכר .כשהגשם יורד הוא יורד על כולם .מפיג מתחים .נדמה
לי שאנשים נפתחים זה לזה ,מחייכים יותר .אני שואל את
אבו-חסן על ענייני המים והביוב .עדיין אין מים זורמים בכפרי
הגלבוע .שנים רבות ביקשו פקועה וג'ילבון להלחבר לרשת
המים של עמק בית שאן ושוב ושוב הדבר נכשל – גם מסיבות
פוליטיות וגם בשל בעיה פשוטה של כמות מים המקסימלית
הניתנת לשאיבה .אבו-חסן מספר לי על תשלומי המים
המופרזים שעליו לשלם עבור המיכליות המביאות מים לכפר
ממשאבות באזור ג'נין .והחקלאות – הכל על מי גשמים בלבד.
הגשם שירד על ראשי שנינו ודאי השקה גם את שדותיהם,
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אני חושב ,וודאי מילא את הבורות החצובים בחצרות הבתים.
גשם זה הוא גם אחת הסיבות למילוי היתר של מאגר השופכין
שלנו  -קיבוצי ההר  -זה האגם הקטן והיפה ,העולה על גדותיו

אני שואל מה הם חושבים עלינו ,השכנים מן
הצד השני .הוא לא מתיפייף ' -לא אומר לך
מה חושב כל אחד ,אבל האווירה הכללית
היא שהבעיות הם למעלה ,ולא בין האנשים
עצמם' .זה פחות או יותר מה שגם אני מרגיש
כלפיהם ,אני מציין לעצמי.

שהבטיח לי בטלפון איש הביוב של המועצה צביקה ורד ,אחרי
שנים של הזנחה וזיהום סביבה שייצרנו בעל כרחנו.
אבו-חסן כבר צריך ללכת ,והוא מבקש שאקח ממנו מספר
טלפון ואעמוד בקשר .איש נחמד וחייכן .אני מודה לו על זמנו,
ורק בטרמפ (תודה עדי) שלוקח אותי במעלה ההר אני מבין על
מה הודיתי לו – בפעם הבאה שישמע קולו המריר של המואזין
או קרקור התרנגולים  -עוד כמה עיקולים ,כשיתגלה המסגד
שבראשי העצים – אוכל לפחות לדמיין את פניו של איש אחד
מתוך שני הכפרים הסוריאלסטים .איש נחמד ופשוט שהגשם
שירד על ראשי השנה ירד ,ככל הנראה ,גם עליו ועל ביתו.

מעלה גלבוע
ומזרים נחל קטן ומצחין אל תוך בתי הכפר ג'ילבון .אני מוצא
לנכון להתנצל על כך .אבו-חסן מודע לבעיה – אבל זה אצל
ג'ילבון ולא אצלנו ,הוא מנסה להפיג את המתח .בתוכי אני
שואל את עצמי האם אכן יימצא פתרון תוך חצי שנה ,כפי
בתי הכפר פקועה
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זאב קיציס ,מורה לחסידות ,ועוסק בסיפור
ובניגון החסידי .מלמד בישיבת מעלה גלבוע ,גר
בקיבוץ שעל ההר ומקים בו כעת את ביתו. .

סוד החמלה

סוד החמלה
כיצד ניתן לשאוב כח ,לאמץ מבט חומל חוצה גבולות,
ולחצות את "ים האש"?
ד"ר גילי זיוון
פי הבנה זו היא פעולה רגשית ומעשית המתרחשת נוכח כאבו
של הזולת.

ל-היְ אֹר ,וְ נַ ֲער ֶֹת ָיה ה ְֹלכֹת
ת-פרְ עֹה ִלרְ חֹץ ַע ַ
וַ ֵּתרֶ ד ַּב ַּ
ת-ה ֵּת ָבה ְּבתוֹךְ ַה ּסוּ ף ,וַ ִּתׁ ְש ַלח
ַעל-יַ ד ַהיְ אֹר; וַ ֵּתרֶ א ֶא ַ
ת-ה ֶּי ֶלד
ת-א ָמ ָת ּה וַ ִּת ָּק ֶח ָה .וַ ִּת ְפ ַּתח וַ ִּתרְ ֵאהוּ ֶא ַ
ֶא ֲ
ֹאמר ִמ ַּי ְלדֵ י ָה ִע ְברִ ים
וְ ִה ֵּנה-נַ ַער ּבֹכֶ ה וַ ַּת ְחמֹל ָע ָליו וַ ּת ֶ
אתי
ת-פרְ עֹה ַה ֵא ֵלךְ וְ ָקרָ ִ
ל-ב ַּ
ֹאמר ֲאחֹת ֹו ֶא ַּ
זֶ ה .וַ ּת ֶ
ת-ה ָּי ֶלד.
ָלךְ ִאׁ ָּשה ֵמינֶ ֶקתִ ,מן ָה ִע ְברִ יּ ֹת; וְ ֵתינִ ק ָלךְ ֶ ,א ַ
ת-פרְ עֹה ֵלכִ י; וַ ֵּת ֶלךְ ָה ַע ְל ָמה וַ ִּת ְקרָ א
ר-ל ּה ַּב ַּ
ֹאמ ָ
וַ ּת ֶ
ת-פרְ עֹה ֵה ִיליכִ י ֶאת-
ֹאמר ָל ּה ַּב ַּ
ת-אם ַה ָּי ֶלד .וַ ּת ֶ
ֶא ֵ
שכָ רֵ ךְ ; וַ ִּת ַּקח
ַה ֶּי ֶלד ַה ֶּזה וְ ֵהינִ ִקהוּ ִלי וַ ֲאנִ י ֶא ֵּתן ֶאתׂ ְ -
ָה ִאׁ ָּשה ַה ֶּי ֶלד ,וַ ְּתנִ ֵיקהוּ  .וַ ִּיגְ ַּדל ַה ֶּי ֶלד ,וַ ְּת ִב ֵאהוּ ְל ַבת-
ֹאמרִּ ,כי
י-ל ּה ְל ֵבן; וַ ִּת ְקרָ א ׁ ְשמ ֹו מׁ ֶֹשה וַ ּת ֶ
ַּפרְ עֹה וַ יְ ִה ָ
יתהוּ (שמות ב'.)5-10 ,
ן-ה ַּמיִ ם ְמׁ ִש ִ
ִמ ַ

בעקבות פיפר מצביע שגיא (שם ,עמ'  )474על שלושה שלבים
של תהליך החמלה :א .הבנה אמפטית של מצבו של האחר.
ב .תחושת סבל דומה לזו שעובר הנחמל ג .שינוי בעמדתו של
החומל  -מעמידה ניטרלית להירתמות לפעולה.
הכתוב מצביע על שלושה מרכיבים אלו באישיותה של בת
פרעה:

מה הניע את בת פרעה לאסוף אל חיקה ילד זר שכבר נגזר דינו?
האם היא פעלה מיראת א-להים כפי שנאמר על המיילדות:
ת-ה ֱאל ִֹהים וְ לֹא ָעשׂוּ ַּ ,כ ֲאׁ ֶשר ִּד ֶּבר ֲא ֵל ֶיהן ֶמ ֶלךְ
"וַ ִּתירֶ אןָ ַה ְמיַ ְּלדֹת ֶא ָ
ת-היְ ָלדִ ים" (שמות א'  ?)17האם הייתה זו דרכה
ִמ ְצרָ יִ ם; וַ ְּת ַח ֶּייןָ ֶ ,א ַ
להביע את שאט הנפש שלה מהדיכוי הרצחני שגזר אביה וכך תוך
ניצול מעמדה המורם מעם כ"בת פרעה" ,בחרה הנסיכה דווקא
י-ל ּה
"מ ַּי ְלדֵ י ָה ִע ְברִ ים"? האם הייתה עקרה ולכן "וַ יְ ִה ָ
לאמץ ילד ִ
ְל ֵבן"?
אחד המפתחות להבנת התנהגותה של בת פרעה הוא הפועל
"וַ ַּת ְחמֹל" בו מתאר הכתוב את יחסה לילד הבוכה .מהי חמלה?
איזו עמדה נפשית דורשת החמלה?
בספרו "אתגר השיבה אל המסורת" מייחד פרופסור אבי שגיא
מקום נרחב לדיון במושג החמלה .1שגיא מאמץ את תפישתו
של הרמן כהן שהחמלה היא" :שותפות הסבל" ובה נעשה
"החומל שותף לסבלו של הנחמל" (שם ,עמ'  .)473החמלה על
 1אבי שגיא" ,שיח החמלה והלכות צדקה" בתוך אתגר השיבה אל המסורת,
תל-אביב; מכון שלום הרטמן ,הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן
והוצאת הקיבוץ המאוחד  ,2003עמ' .490 - 470

ראשיתה של הפעולה בהבנה אמפטית של הסיטואציה; "וַ ֵּתרֶ א
ת-ה ֵּת ָבה  ...וַ ִּתׁ ְש ַלח ֶא ֲ
ֶא ַ
ת-א ָמ ָת ּה וַ ִּת ָּק ֶח ָה :וַ ִּת ְפ ַּתח וַ ִּת ְר ֵאהוּ
ת-ה ֶּי ֶלד וְ ִה ֵּנה-נַ ַער ּב ֶֹכה" .בכיו של הנער מעורר בלבה של
ֶא ַ
בת פרעה את אותה הזדהות שבלעדיה לא מתרחשת פעולת
החמלה .היא שומעת בבכיו את בכייה שלה ,היא חשה בסבלו
את סבלה שלה ואז  " -וַ ַּת ְחמֹל ָע ָליו" .חמלה זו כה עמוקה,
עד שהיא פותחת בלבה חדר נוסף לילד הזר שהפך להיות בשר
מבשרה עד כדי כך ש"וַ יְ ִה ָ
י-ל ּה ְל ֵבן".

מה הניע את בת פרעה לאסוף אל חיקה ילד
זר שכבר נגזר דינו? האם היא פעלה מיראת
א-להים או שהייתה זו דרכה להביע את שאט
הנפש שלה מהדיכוי הרצחני שגזר אביה?
ֹאמר ִמ ַּי ְל ֵדי
היא אינה מטשטשת את ההבחנה בינה לבינו" :וַ ּת ֶ
ָה ִע ְב ִרים זֶ ה" ,אך עובדת היותה בתו של פרעה לא חוסמת את
יכולתה לחוש את ה'אחר' .זאת מכיוון שהיא קודם כל אשה,
המסוגלת להזהות עם מצוקתו של תינוק נטוש ,אשה הקשובה
לסבלו של ילד שזקוק לחום ולהגנה ,כמוה .התודעה של "שותפות
גורל אנושית" מציפה אותה ומניעה אותה לעשות מעשה שיש בו
סיכון רב .ריצ'ארד רורטי ,פילוסוף אמריקאי ,מתייחס לשאלה
כיצד ניתן לגרום לאנשים לפעול מתוך רגישות מוסרית למען
הזולת והוא מציע כמענה את רעיון הסולידריות האנושית .את
התשובה לשאלה כיצד ניתן להגיע לסולידריות אנושית מוצא
רורטי בתחום הדמיון .הוא מציע לפתח את היכולת לדמיין
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קונסטנטין פלביצקי ,בת פרעה מוצאת את התינוק משה
האחר ,לראות באדם זר חבר קרוב.
קרבה ,הזדהות עם חייו של ֵ
האחר להיות אחד מאתנו ,חלק מה"אנחנו".
בתהליך זה הופך ֵ
את השאלה" :האם אתה מאמין במה שאני מאמין?" מציע
רורטי להמיר בשאלה" :האם אתה סובל?" .שאלת סבלו של
הזולת מאפשרת ליצור סולידריות אנושית רחבה גם עם מי
שהשקפותיו שונות משלנו.

לפני שנים רבות ,אני ילדה בת שש או שבע
בקיבוץ בדרום הארץ ,המטפלת שלנו אוספת
את כל הילדים ומודיעה" :מחר יגיעו לכאן
האנשים שהחביאו אותי ואת אחותי בזמן
המלחמה בהולנד" .שנים חלפו מאז והפליאה
נוכח גבורתם של בני הזוג ההולנדים רק גוברת
ככל שחולפות השנים
סיפורה של בת פרעה החומלת הוא אם כן אב טיפוס לחמלה
נוסח הרמן כהן ,רורטי והוגים אחרים בני זמננו .חמלה הנובעת
מיכולת הזדהות עם ה'אחר' ,השונֵ ה מאיתנו בכל פרמטר
אפשרי (במגדר ,בלאום ,בגיל ובסטטוס) .בת פרעה מצליחה
לא רק לשלוח את ֲא ָמ ָת ּה לתיבה אלא גם לפתוח את לבה לסבלו
של הזר המוטל בה ,ככתוב" :וַ ִּתׁ ְש ַלח ֶא ֲ
ת-א ָמ ָת ּה וַ ִּת ָּק ֶח ָה .וַ ִּת ְפ ַּתח
ת-ה ֶּי ֶלד וְ ִה ֵּנה-נַ ַער ּבֹכֶ ה וַ ַּת ְחמֹל".
וַ ִּתרְ ֵאהוּ ֶא ַ
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קריאה זו מעניקה משמעות נוספת לתואר "בת פרעה" .מסתבר
כי התואר "בת פרעה" עובר היפוך מעניין :מ"הבת של" ,הבת
הצייתנית הנתונה למרות אביה וחסרת קול משלה עוברת בת
פרעה מהפך אישיותי כזה עד שהתואר "בת פרעה" אינו משקף
אלא עובדה ביולוגית בלבד .הנסיכה מורדת בכל מה שמסמל
שלטון אביה.
השלטון הפרעוני המסמל ניכור פועל מתוך מגמה של הזרה
ודמוניזציה של המיעוט העברי (בהשוואתם לדגים המשריצים
ללא הרף את ולדותיהם ובהעצמת האיום הדמוגרפי "וירבו
ויעצמו במאד מאד") .כך מתאפשר לפרעה ועושי דברו לראות
בעבריים זרים " -לא אנחנו"" ,לא כמונו" .וכשהאחר איננו
כמוני  -ניתן להרוג ,להטביע לעשות סלקציות שונות ומשונות
ללא רגשי אשמה ,כי הוא לא דומה לי ,ואיננו בן אנוש כמוני,
הוא לא שייך ל"אנחנו" .ההזרה מאפשרת לעם המצרי לקיים
את הדרישה "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו".
בת פרעה מייצגת את התנועה ההפוכה של הפיכת הזר לכאורה,
לקרוב .היא מנצלת את מעמדה בארמון המלך כ"בת פרעה"
ולא רק מאמצת את התינוק הזר אלא גם מכשירה אותו בלא
יודעין לתפקידו המדיני העתידי כנציג עם העבדים שיכנס ויצא
בארמון המלך וינהל מו"מ עמו.
בת פרעה היא האשה הראשונה שלימדה אותנו את סוד
החמלה .אחריה קמו בכל דור אנשים אמיצים שהצליחו לפרוץ
חומות של שנאה לאומנית מבעבעת ולראות בסובלים את
אחיהם .קראנו להם "חסידי אומות העולם".
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זכרון ילדות מטושטש מוביל אותי אל המפגש הראשון עם
החסד הזה :לפני שנים רבות ,אני ילדה בת שש או שבע בקיבוץ
בדרום הארץ ,המטפלת שלנו אוספת את כל הילדים ומודיעה:
"מחר יגיעו לכאן האנשים שהחביאו אותי ואת אחותי בזמן
המלחמה בהולנד ,כשתראו אותם תגידו להם 'דאך' שפירושו
'שלום' בהולנדית" .זהו זה ולא יותר .ואנחנו ילידי הארץ -
שזופים ,תמימים וסקרנים מתאמנים בלהגיד 'שלום' ' -דאך'
לאורחים המסתוריים שנכנסו לפתע לחיינו .שנים חלפו מאז
והפליאה נוכח גבורתם של בני הזוג ההולנדים רק גוברת ככל
שחולפות השנים ואני ,בעצמי אם ,נעשית מודעת לסיכונים
שליוו מעשה כזה...

חסידי אומות העולם אינם אנשים ונשים
מורמים מעם .הם אינם "צדיקים" בכל
דרכיהם .אלה אנשים "ממוצעים" ,כמוני
וכמוך .אז מה הופך אותם להיות ראויים
לתואר 'חסידי אומות העולם'?
השאלה (שלא שאלתי בילדותי) מאין שאבה המשפחה
ההולנדית את האומץ להחביא ולגדל שתי ילדות יהודיות
בעיצומה של מלחמה בלב לבו של אזור כבוש על ידי הנאצים
נשארת פתוחה גם עתה.
מדרשים רבים מבטאים הערכה למעשיה של בת פרעה על ידי
"ב ְתיָ ה ַבת
זיהוייה כבת-יה ,בת-האל .זיהוייה של בת פרעה עם ִּ
ַּפ ְרעֹה" הנזכרת בדברי הימים א (ד' )18 ,מבטא את הערכתם של
חז"ל למעשיה של בת פרעה שיש בהם משום שבירת גבולות
אתניים ויצירת קשר בין אישי ,על-לאומי ,על ידי בת פרעה.
זאת ועוד ,הפסוק בדברי הימים העוסק בשושלת בני כלב
שהמדרש מזהה כ"מרד" ("וְ ִאׁ ְש ּת ֹו ַהיְ הֻ ִד ָּיה יָ ְל ָדה ֶאת  ...וְ ֵא ֶּלה
ְּבנֵ י ִּב ְתיָ ה ַבת ַּפ ְרעֹה ֲאׁ ֶשר ָל ַקח ָמ ֶרד" (שם) מהווה בסיס טוב
לחכמים לעסוק גם בכוחה המרדני של בת פרעה ,ביכולתה לראות
את הזולת מעבר למסכי המוסכמות הלאומניים ,כלומר  -היכולת
להגיד "לא" לכוחו של העדר ,לכוחו של הלחץ הקבוצתי  -היא,
היא ,יכולתם המופלאה של כלב שמרד בעצת המרגלים ושל בת
פרעה שמרדה בשלטון הפרעוני.
מחקר עדכני של ד"ר לוסיאן לזר ,2מי שהיה בין הפעילים
במחתרת הצרפתית במלחמת העולם השנייה ,איש חינוך
המקדיש את זמנו בעשרות השנים האחרונות כדי להתחקות
אחר סיפוריהם של חסידי אומות העולם במלחמת העולם
השנייה ,עוסק כולו בשאלה זו.
 2תודה לדני לזר בנו של לוסיאן לזר שסיכם עבורי את עיקרי הדברים מתוך
ספרו של אביו.
Lucie'n Lazare, Le Livre des Justes, Jean-Claude Latte's,
.France, 1993

על שאלת ייחודיותו של "חסיד אומות העולם" עונה לזר
בבהירות ואומר כי חסידי אומות העולם אינם אנשים ונשים
מורמים מעם .הם אינם "צדיקים" בכל דרכיהם .אלה אנשים
"ממוצעים" ,כמוני וכמוך .אז מה הופך אותם להיות ראויים
לתואר 'חסידי אומות העולם'?
אלו אנשים שברגע מסוים ,בסיטואציה ספציפית מאוד ,מצאו
את העוז לפעול למען 'אחרים' .ברגע מיוחד זה הם הצליחו
שלא לראות ב'אחר' זר ,אלא ראו בו אח קרוב וכאבו נגע בכאבם
וכך מתוך פעולת האמפטיה הזו נולדה גם פעולת החמלה
והנכונות להקרבה עצמית.
אלי ויזל כותב על אותו רגע שבו קורה המהפך ומי שעד עתה
לא שמע את קולות הנאנקים והסובלים מתחיל לפתע לשמוע
אותם בעוצמה כזו המניעה אותו לעשות מעשה ולהכריע:
באותם ימים שלטה החשיכה בשמיים ובארץ ,ונדמה היה
כי שערי הרחמים ננעלו .השוחט שחט ,היהודים נרצחו,
והעולם שמסביב היה שותף או אדיש .רק מעטים הפגינו
אומץ והזדהו עם הסובלים .הגברים והנשים המעטים הללו
היו פגיעים ,מפוחדים וחסרי ישע  -מה הבדיל אותם מכל
השאר?  ...הבה נזכור :מה שפוגע בקורבן יותר מכל איננו
אכזריותו של הצורר ,כי אם אדישותו של העומד מהצד...
הבה נזכור ,ככלות הכל ,שתמיד ישנו רגע בו נעשית בחירה
מוסרית ....על כן ,עלינו להוקיר את האנשים הטובים
3
הללו...
בימים אלו ,כשאני קוראת שוב את סיפורה של בת פרעה הוא
מקבל משמעות מיוחדת עבורי.
קולה החומל עומד כנגד לכל אותן רוחות רעות שמנשבות
סביבנו ואני " -קטנה שבקטנות" - 4מבקשת לשאוב כח מכוחה
שלה ,לאמץ את המבט החומל חוצה הגבולות ,לתת לה יד
ולחצות אתה את "ים האש".5

ד"ר גילי זיוון ,חברת קיבוץ סעד ,פעילה
למען קידום נשים בעולם האורתודוקסי ואם
לחמישה ,מנהלת שותפה במרכז הרצוג,
מורה ומנחה במרכז הרצוג וחוקרת במכון
הרטמן .כתבה דוקטורט באוניברסיטת
בר-אילן בנושא "יהדות אורתודוקסית נוכח
עולם פוסט-מודרני" .מתמחה במקרא
ובפילוסופיה יהודית .ספרה 'דת ללא אשליה' עוסק במתח שבין
הגות יהודית אורתודוקסית לבין הלכי הרוח הפוסט-מודרניים.

 3מתוך אתר יד ושםhttp://www1.yadvashem.org :
 4מתוך שירה של אסתר ראב" ,שעשאני אשה"
 5מתוך שירה של זלדה "כל שושנה"
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הסכסוך ואנחנו

אילמות מול אלימות
מה עשינו היום כדי "להיות עם חפשי בארצנו"?
מפגש עם יואל זילברמן ,ממקימי ארגון 'השומר החדש'
ראיינה :ריבה פריד
"זה סיפור של מדינה שהיא לא ריבון .סיפור על איבוד היכולת
שלנו להתנהל כמו בעל בית" ,מסביר לי יואל זילברמן ,מייסד
'השומר החדש' בתחילת הראיון" ,על מפגש עם אנשים
שבאופן קבוע מנסים אותך ומנסים להוכיח שאתה לא בעל
הבית .זה סיפור על איש החוק שמגבה את הבריונים ואומר
להם 'אנחנו הבנו שהחקלאי מרשה לכם' ,וזה סיפור על החקלאי
הבודד שמקבל מסר ברור  -אתה לבד במערכה!".

הבדואים פולשים לשטחים ...אין חוק ואין
סדר .אין ספק שהפלישות ,הגניבות וגילויי
האלימות מול החקלאים הם רק תוצר של בעיה
קיימת גדולה בהרבה
עם יואל אני נפגשת במצפה שהוקם בשנה שעברה בקיבוץ
לביא .דרך עפר מובילה אותי אל שולי הקיבוץ ,שם מונחים
כמה קראוונים ,שם מוצב המשרד הראשי של הארגון ושם
מחכה לי יואל .אנחנו חוזרים להתחלה...
"לפני חמש שנים" ,הוא
מספר" ,מצאתי את
עצמי מול הסיפור של
אבא שלי ,בעל עדר בקר
ושטחי מרעה סמוכים
לציפורי ,אחרי שהגיש
 )!( 240תלונות למשטרה
נגד משפחה אחת של
בדואים שהביאה אותו
לסף יאוש ולהחלטה
לוותר ולעזוב את הכל.
לא חלמתי שזה יהיה
המסלול שלי" ,יואל
מודה" ,מעולם לא העסיק
אותי הסיפור הזה .היו לי
תכניות אחרות"  .אחר

כך הוא שולף את האייפון ומראה לי סרטון שצילם השבוע:
"זה השטח שלנו" ,אומר שם אחד מבני המשפחה הבדואית
שמתנכלת לאביו" ,זה נקרא בקעת עודה" ,הוא מחייך בזמן
שהעדר שלו רועה בשטח של מושב ציפורי.
"זה בן אדם שהשתולל לפני כן מול עיני המשטרה" ,מבהיר
יואל" ,כאן הוא עוד מדבר יפה" .כדי להמחיש לי את גודל
התסכול הוא מסביר" :זה כמו שתשימי בכל יום לפני היציאה
לעבודה אוכל במקרר ,וכשתחזרי תגלי שהמקרר ריק .יום אחר
יום".
"הבדואים פולשים לשטחים" ,כך הוא מספר" ,אין חוק ואין
סדר" .אחר כך יפרט – "כל עולם העדרים הלא חוקיים קשור
לרשויות נוספות שגם הן אינן פועלות נגדם  -המנהל מול בניית
מבנים לא חוקיים ,הלשכה הווטרינארית מול סכנת הדבקת
כל האזור במחלות ,מס הכנסה מול אנשים רבים שבמקביל
מקבלים דמי אבטלה ,ועוד ועוד .כל הדבר הזה הוא עולם שלם
שעוד לא הגענו לדבר עליו .כרגע אין אפשרות לנהל שיח
על הדברים האלה מול הרשויות אבל אין ספק שהפלישות,
הגניבות וגילויי האלימות מול החקלאים הם רק תוצר של בעיה
קיימת גדולה בהרבה .בסופו של דבר" ,הוא אומר ואחר כך
ממשיך בסיפורו האישי" ,עליתי לשמור על השטח של אבא
בגבעה שצופה על הכפר".
כך זה מתחיל .זהו סיפור ההתחלה של ארגון 'השומר החדש'.
"זו הייתה דריסת הרגל הראשונה שאומרת 'יש פה בעל בית
והוא לא מסכים שתעלו לשטחים שלו'.
יש לאבא שלי חוזה מול המדינה .האדמות רשומות על שמו.
אבל כשמציתים לו את השטח אנשים שרוצים לקחת ממנו
את האדמות ,הוא צריך לשלם  200ש"ח קנס על הצתה כי זה
שטח שלו ובאחריותו .המסר הוא :אם אתה לא יודע לשמור על
השטחים שלך – נקח לך אותם."...
בהמשך מתאר יואל עד כמה המצב טראגי" :האלימות מול
החקלאים יחד עם החוזה הדרקוני מול המנהל מפיל חללים .יש
קיבוצים רבים שוויתרו על שטחים של  10,000דונם .קיבוץ כמו

היו לי תכנית אחרות  -יואל זילברמן
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אילמות מול אלימות

למתנדב אין נשק .הנשק יוצר צרות יותר מפתרונות .אנחנו דוגלים בהרתעה באיפוק .המתנדבים
מקבלים הנחיות ברורות מה לא אומרים ,לאיזה סיטואציה לא נכנסים בכל מקרה" .מזה  4שנים
וחצי ,לא היה אפילו אירוע אלים אחד
משמר העמק ,קיבוץ שיש לו בעברו סיפור הרואי ,נטש את כל
השטחים שלו באזור ואדי ערה אחרי הצקות רבות".
אני תוהה .איך לא שומעים על זה בתקשורת?
"זה אחד הסיפורים הקשים שהמדינה חווה .אחד הסיפורים
שלא רוצים לדבר עליהם .בינינו ,מי רוצה היום להמשיך להית
דור שני של חקלאים? התפיסה הבסיסית היא זו שמאפשרת
לנו להתעלם מהמציאות הקשה .חשוב לזכור שכל מושב או
קיבוץ מוקף בשטחי חקלאות והם אלה היוצרים את תחושת
המוגנות .כשהמוגנות הזו נפרצת ,נחתכים צינורות השקיה,
שדות מוצתים ומופעלת אלימות כלפי החקלאים ,התגובה היא
יצירת חומות .יש לא מעט קיבוצים שמוקפים היום בגדרות
חשמליות .משקיעים היום מיליונים ביצירת אבטחה .זה גורם
לתחושת בטחון אצל התושבים אבל זה גם מבהיר שאתה לא
בעל הבית .מי שחי תחת חומות בצורות ,כמו בסיפורם של
המרגלים ,הם רכי הלבב .הערבים במדינה חיים בלי גדר .מה
המשמעות של זה? מי כאן חש שזה הבית שלו?".

יואל ,איש צעיר ,נשמע כמו מישהו שבוטח בעצמו ובצדקת
דבריו .סוג של מנהיג מזן מיוחד" :האלימות והבריונות הם
משהו עמוק יותר משפה ותרבות .המאבק הוא על הזהות .נתן
שרנסקי בספרו 'בזכות הזהות' מספר שהיחידים שהוא יכול
היה לסמוך עליהם בכלא הם בעלי הזהות החזקה ,ולאו דווקא
רק היהודים שבהם" ,הוא מסביר וממשיך" .לפני שבועיים היה
אירוע חטיפת רכב בכביש  .6אנשים עברו שם ולא עשו כלום.
אנשים גם פחות מגיבים היום לצרחות עזרה .כשאתה אילם אל
מול המציאות היא שולטת בך .האילמות מול האלימות היא
ביטוי להלך הרוח – 'זה מה שיש ונחיה עם זה' .זה קורה כשאין
תפיסה של יעוד ,אין מחשבה על כך שזה אומר לי משהו,
שצריך להגיב ולפעול .אנשים מרגישים תלויים באוויר ,ללא
יכולת לפעול לשינוי .משם אנחנו מנסים להצמיח משהו חדש.
דור 'האח הגדול' רואה על המסך אירועים שחלקם סותרים
את הערכים שלו אבל הוא צופה בזה בלי יכולת להגיב .זה בונה
אצלו תפיסה שמול עוול לא מגיבים ,זה חלק מהקומדיה של
החיים.
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גדל כאן דור שבחיים לא שתל עץ ולא נגע באבן .הנגיעה הכי קרובה שלו לחקלאות היא ב'פארם
וויל' שבפייסבוק .העשייה כאן מובילה לחידוש תחושת החלוציות ,למתן משמעות לחיים כאן
חלק מהקושי" ,כך על פי יואל" ,קשור גם לתפיסות של כאן
ועכשיו .הכל רגעי .כולם רוצים פתרון נקודתי .זו לא תפיסה
יהודית .בתנ"ך לא קיים 'כאן ועכשיו' .אחד-העם מתאר יהדות
שנלחמת נגד התפיסה הזו .מערכות שלטוניות שזו הדרך שלהן
לא שורדות".

26

על התוצאות בשטח הוא מסביר " -בסופו של דבר יצרנו ארגון
שהפעולה שלו מאוד מסוימת  -לתת מענה להשחתת הרכוש
כמו הרמת גדר הרוסה ,שיקום נזקים וסיורים בשטח – רגלית,
תצפיות ומארבים .יש לנו  4000איש שבאים להתנדב ,אנשים
מכל שכבות האוכלוסיה ובהם גם עורכי דין ואנשי עסקים.
אנשים ששולחים אדם מותש מהמלחמה על הפרנסה שלו
לנוח ,להיות לילה אחד במיטה ליד אשתו ,ומחליפים אותו
בשמירה על השטח שלו".

יואל מעביר את האחריות אלינו האזרחים ומסביר" :המדינה
היא אנחנו .היא סופגת השראה מהאזרחים ,מהסטנדרטים,
הנורמות והאיפות שלהם .לשם היא שואפת .רוב המנהיגים
משרתים את רצון העם .משם באה תרבות הכסת"ח".

איך זה עובד? איך נמנעים מתקריות אלימות?

אחר כך מחפש רגע במחברת שלו ומצטט שיחה עם בוקר
מלכיש" :אני מרגיש שהחזרתם לי את האור ...עד שהגיעו
אליי המתנדבים של 'השומר החדש' לא ידעתי מה מחכה לי
מעבר לפינה .הדבר היחיד בו הייתי בטוח זה שאני לא בטוח.
זה נעלם .זה נותן לי תחושה שזה הבית שלי" .זה בוקר שחטף
מכות פיזיות מהבדואים ברשות בה ראש המועצה מעודד אותם
לזה" ,הוא מסביר לי" .התפיסה שלי אומרת צא לשטח ,תרגיש
בטוח ,תהיה נקודת אור שיחד עם עוד אנשים יוצרות אור
בחושך הזה".

"המתנדב מגיע להכשרה ומקבל הסבר מלא על מה מותר
ומה אסור מבחינה חוקית .מעבר לכך הוא מקבל כמובן
תדרוך מדויק וברור  -באיזה סיטואציה בדיוק הוא צריך
לפנות לעזרה ולאיזה גוף לפנות  -לרשות העתיקות ,למפקד
מג"ב אזורי ,לסיירת הירוקה .המתנדב יודע מי גורם האכיפה
בכל סיטואציה .למתנדב אין נשק .הנשק יוצר צרות יותר
מפתרונות .כשאתה בעל הבית השימוש בנשק לא יקדם אותך.
אנחנו דוגלים בהרתעה באיפוק .המתנדבים מקבלים הנחיות
ברורות מה לא אומרים ,לאיזה סיטואציה לא נכנסים בכל
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מקרה .מזה  4שנים וחצי ,לא היה אפילו אירוע אלים אחד עם
מתנדבים" ,הוא מספר בגאווה.
אני מתקשה להבין איך זה עובד .מה מרתיע בהסתובבות בשטח
ללא נשק?
"כל אחד מהמתנדבים מצויד בתיק המכיל גז פלפל למקרה
חירום ,שקית שתייה ,מפות" ,מסביר לי יואל" .המתנדבים
יוצאים לשטח בזוגות או בשלישיות .לעולם לא לבד .הם

לומדים כאן תכנים של ציונות ושל יהדות .הרב
קוק לצד אחד העם .המטרה היא לתת לכל
אחד אופק עתידי שרלוונטי לגביו .את עולם
התוכן שלומדים פה לא תמצא בישיבת מרכז
הרב

שלו לחקלאות היא ב'פארם וויל' שבפייסבוק .העשייה כאן
מובילה לחידוש תחושת החלוציות ,למתן משמעות לחיים
כאן .אני מגלה כאן דור שיש לו עקרונות אדירים אבל הם לא
בכיוון הנכון .במקום לחשוב במושגים של מדינה זה דור שרבים
בו חונכו רק על מיצוי אישי .זה דור ששואל את עצמו' :למה
שאני אקריב את עצמי למען המדינה? למה שלא אסע למאצ'ו-
פיצ'ו בזמן שהמדינה הולכת לאיבוד?'".
אנחנו מגיעים לשוחח על גרעיני 'השומר החדש' שאחד מהם
יושב בקיבוץ לביא.
אני שואלת :מה קורה איתם בשנה הזו?
חלק מחברי הקיבוץ הדתי טוענים ששירות במסגרת יג"ל
בארגון 'השומר החדש' משמעו שיתוף פעולה ועידוד בנים
שעוזבים את הדת .עד כמה זה נכון?
"חברי הגרעין משתתפים בתכנית מנהיגות .התכנית לא באה
במקום ישיבה או מכינה" ,אומר יואל בתגובה לשאלתי" ,אבל

מקבלים תדריך על ההיסטוריה בגזרה ועל מה שמצופה מהם.
המטרה היא יצירת אי-ודאות ופחד אצל גנבי הבקר ,לגרום לכך
שהם ימצאו בעמדת מגננה .שיזהו שיש פה בעל בית" ,אומר
יואל ומסביר" ,כשגנב רואה מדורה מרחוק הוא לא יתקרב .עצם
התנועתיות בשטח ממחישה שזה כבר לא שטח כבוי וישן .יש
פה מגמה חדשה ושונה .הפיכת האדמות לשטח חי שהפרצופים
משתנים בו היא בעלת ערך עצום .אי אפשר להעריך את זה
אבל אני מאמין שבשורה התחתונה זה מנצח".
"לא אגיד שפתרנו את הבעיה" ,הוא מסייג מייד" ,היום יש
גם שטחים צבאיים שננטשים בגלל המאבק הזה .זה לא
נתפס .הרשויות הן אלה שצריכות בסופו של דבר לעשות את
העבודה .אבל כרגע מבחן התוצאה מצביע על כך שאין פתרון
אחר למצב .בסופו של דבר הסוגיה היא סוגיה של מדיניות.
חייבים להפנים שהחקלאי או הבוקר מחזיקים עבור המדינה
אלפי דונמים .זו העתודה שלנו כאזרחים במדינה .המתיישבים
החלוצים מצאו פה אדמה חרוכה ובמו ידיהם גרמו לשטח
לחזור למצבו הטבעי .בעלי החיים חזרו .החקלאים הם המגינים
ששומרים עלינו ולכן ממילא כל תופעת בריונות כלפיהם היא
דרמטית עבור המדינה .יכולה להצטייר תמונה שאני רשות
האכיפה .אני אזרח שתובע מהמדינה חיי בטחון".
מדובר פה בכתב אישום קשה נגד המדינה .אולי אפילו לחימה
דון-קישוטית .אבל יואל בשלו:
"מדובר במשאבים היקרים לקיום המדינה .חלק מהיסודות
האלה הוא גם המשאב האנושי .הציבור לא מודע לבעיה .צריך
לחבר אותו לתחושה שהאדמה היא חלק נכבד וחשוב בקיום
שלנו .אנחנו ב'שומר החדש' מבינים שהתפקיד שלנו הוא
מעבר להגנה על כל חקלאי .שצריך ליצור תודעה ציבורית
משמעותית לצד הערכי ,לרעיון שעומד מאחורי הדברים; גדל
כאן דור שבחיים לא שתל עץ ולא נגע באבן .הנגיעה הכי קרובה
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חלק מהבוגרים שלנו המשיכו מכאן ללימודים במכינה .האמירה
שלנו היא – 'בוא לשנה שמשקפת את הצד האידיאלי של
החיים .שנה של לימוד ועבודה .של הכשרה משמעותית להכרת
התרבות הערבית .של בירור הזהות .של הכרת הצד האחר'.
לומדים כאן תכנים של ציונות ושל יהדות .הרב קוק לצד אחד

מצאתי את עצמי מול הסיפור של אבא שלי
אחרי שהגיש  )!( 240תלונות למשטרה נגד
משפחה אחת של בדואים שהביאה אותו לסף
יאוש ולהחלטה לוותר ולעזוב את הכל .לא
חלמתי שזה יהיה המסלול שלי
העם .המטרה היא לתת לכל אחד אופק עתידי שרלוונטי לגביו.
את עולם התוכן שלומדים פה לא תמצא בישיבת מרכז הרב
ולא במכון של (?)...ארון הספרים פה מגוון .הדגש פה הוא לא
לפחד ולהפגיש את עצמנו עם הדברים שתורמים בסופו של
דבר לפיתוח זהות חזקה".
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אני מקשה בעניין גיל המגויסים למשימה הזו .האם אין כאן
שימוש בסוג של 'שאהידים' למשימות מסוכנות?
"זהו גיל איכותי ,וטוב שהנוער ייקח על עצמו את המשימות.
הכל מלווה בהקשבה ,באחריות בירידה לפרטים .אנחנו
לא באים לסכן אף אחד .זו הזדמנות להתפתחות ,להגברת
התחושה של חוזק זהותי ולהגברת תחושת הבטחון .הבוגרים
שלנו שיתקלו בסיטואציה לא נעימה בפארק או בחנייה ידעו
להתמודד איתה ממקום בנוי .יש לנו שאיפה שהחבר'ה האלה
יהיו שותפים לדרך הזו .אנחנו לא מתעסקים עם חבר'ה
שטחיים .עם מי שאין לנו שיח משותף איתו".
בסופו של הראיון יואל מסכם:
"אנחנו רואים את עצמנו כתנועה חברתית שמייצרת פתרונות
ארוכי טווח ,שמנהלת מלחמה בבריונות שכל אחד מכיר -
בצבא ,בקניון ,על שפת הים .סיפור החקלאים הוא רק שיקוף
לחוליי החברה כולה .בגלל זה האמת של זה כל כך חזקה .זה
יהפוך לדבר גדול ,ברור לי שזה יקרה".

ע מ ו ד י ם | א י י ר  -ס י ו ן ת ש ע " ב | )5( 7 5 5

תמונת מצב

תמונת מצב
יעל מילר
החינוך הבלתי פורמאלי
אני עובדת כמדריכה בפרויקט המיועד לבני נוער יהודים
וערבים .הפרויקט פונה אל בני נוער מוכשרים ומצוינים
השואפים לרכוש הכשרה טכנולוגית כשבצידה ערכים כדוגמת
מנהיגות וסובלנות כלפי האחר.
יהודים-ערבים.
הקבוצה שלי מורכבת מבנים ובנות מאזור בית שאן והסביבה,
תלמידי כיתה ט' ,דתיים וחילונים ,קיבוצניקים ועירוניסטים,
כולם חבר'ה איכותיים ואמביציונים.
כולם יהודים.
אנחנו יוצאים לשבועיים של מחנה קיץ המיועד לכלל תלמידי
כיתה ט' בפרויקט .יורדים מהאוטובוס עם תיקים גדולים
והתרגשות גדולה אף יותר .המשימה הראשונה  -חלוקה
לחדרים ,הבנים משובצים כולם בשני חדרים צמודים.
כולם יהודים.
הבנות משובצות כך שחלקן חולק את החדר עם בנות מהעיר
רמלה .שלוש בנות מהקבוצה שלי עם ארבע בנות ערביות
מרמלה .אחת החניכות פורצת בבכי ואומרת שהיא לא יכולה
בשום פנים ואופן לישון בחדר הזה .היא מפחדת .מכר שלה
נהרג בפיגוע לא מזמן והיא פשוט לא מסוגלת .השתיים
האחרות מתלוננות שהבנות בחדר לא מפסיקות לדבר בערבית
והן מרגישות שמרכלים עליהן כל הזמן.
אני מבקשת מחניכותיי לנשום הרבה אוויר ולהירגע.

להתמודדות עם קשיים תוך השלמת תעודת גמר של  12שנות
לימוד ובגרויות.
יהודים-ערבים.
נושאי הלימוד נוגעים בהווייתו של האזרח בישראל היהודית
והדמוקרטית .כבר ממגילת העצמאות נעשית ההבחנה בין
ערבים-פלשתינאים-ערביי ישראל-מוסלמים-נוצרים-
מחבלים-אנשים .כשיש לי קבוצה שמורכבת רק מנערים
יהודים ,הרסן משוחרר יותר וההערות קיצוניות ומכלילות,
מטרנספר לכל הערבים ,דרך מלחמת חורמה ועד "מוות
לערבים" .השיח בכיתה סביב הנושא הערבי-פלשתיני מוציא
הרבה אמוציות ורובן חד כיווניות.
כולם יהודים.
אני מנסה להשתמש במגוון של "טקטיקות" וכלים כדי לנסות
ולהציג תמונה שונה ,להרחיב את האופק המחשבתי  -הן דרך
ההתייחסות לערבי הפרטי שהם מכירים ("אבא שלי עובד עם
ערבי אחד ממש בסדר"" ,הרופא בקופת חולים שלי ערבי" וכו')
והן דרך שימוש בקבוצות המכלילות שלהם כמכורים ,עבריינים,
אתיופים ,רוסים ובירור ,האם "נעים" להם במקום המכליל .אני
אומרת להם שכשאני מספרת איפה אני עובדת כולם בטוחים
שזורקים עליי כסאות במקום העבודה ושהנערים פה הם מקרה
אבוד .כל מי שפה הוא עבריין? כל ערבי הוא מחבל?
לפעמים זה עובד .לפעמים קצת פחות.
אחד הנערים אמר לי השבוע שבעקבות השיעורים באזרחות
הוא מנסה לחשוב על הערבים כאנשים.

אני מבקשת מהחניכות מרמלה לנסות ולדבר בעברית.

הוא לא אוהב אותם .אבל הוא גם לא שונא את כולם .הישג?

אחרי שבועיים של שהייה בחדר משותף אף אחת מהבנות לא
ידעה את השמות של בנות העיר האחרת .אבל גם אף אחת לא
עזבה את החדר .הישג?

יהודים-ערבים.

יהודים-ערבים.

החינוך הפורמאלי
אני עובדת כמורה לאזרחות במלכישוע ,כפר שיקום וגמילה
מסמים ואלכוהול .העבודה היא בקהילת הנוער והיא מיועדת
ליהודים וערבים כאחד .הקהילה קולטת בני נוער מוכשרים
ומצוינים אשר שואפים לשקם את חייהם ולרכוש כלים

מעלה גלבוע
יעל מילר ,תושבת במעלה גלבוע ,נשואה
ואם ל ,2-עובדת כמורה בקהילת הנוער
במלכישוע  -כפר שיקום וגמילה מסמים
ואלכוהול ,סטודנטית לתואר שני בחינוך.
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איור :נפתלי ורטהיים

מסע בזמן
מפגש עם הסיפורים שמאחורי דפי ההסטוריה הבטחונית
נחום ברוכי
מלחמה ללא הפסקה
המתח השורר ביישובי עוטף עזה מלחיץ ומעורר את השאלה
הנצחית ' -מה יהיה ,כמה זמן זה יכול להימשך?' .ובכן ,זה
נמשך כבר  64שנים וכנראה אין הרבה חדש תחת שמי הים
התיכון .משה דיין אמר פעם באופטימיות 'עד שהערבים
ישלימו' .ואילו בן-גוריון קבע בפסימיות 'כשהערבים ינצחו
חלילה' .ברשימה זו אזכיר לוותיקים ואספר ל"צעירים" (גילאי
שישים ומטה) על המלחמה הנמשכת בין המלחמות.

קביעת הגבולות
גבולות מדינת ישראל שנקבעו בהסכמי שביתת הנשק ,1949
היו 'צילום המצב' של פריסת הכוחות בשטח לאור הישגיהם
במלחמת העצמאות .הקווים שסומנו במפות ,לא תמיד נראו גם
בשטח.
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קרבות תש"ח התחוללו בעמק בית שאן בחורף ובאביב ,אולם
כחום הקיץ ,כשמשקיפי האו"ם בקשו לסמן את מיקום עמדות
הצדדים ,מיהרו חברי הקיבוצים לבסס את העובדות ואז
התחדשה האש .חברי טירת צבי עלו בעצם יום השבת לבצר את
תל רדע'ה (שלם) .הצבא העירקי ששלט בשומרון הגיב בהפגזת
התל והמשק .חבר נפל .בד בבד יצאו חברי שדה אליהו ואבוקה
לפטרול הפגנת נוכחות מערבה מהמשק .בהגיעם לרגלי
הגבעות נפתחה אש מקלע מראש תל א-תום (תאומים) ועוד
חבר נפל .העירקים נסוגו לעבר טובאס והגבול נקבע דרומה
מוואדי שובש (נחל בזק) ומערבה ,אל רכסי הגלבוע.
בדרום הארץ נקבעו הגבולות בעקבות עמידת סעד ,בארות
יצחק ואחרים .בסוף קיץ תש"ח החליפה קבוצת 'אחדות'
את חברי בארות יצחק .הם התגוררו בחורבות הקיבוץ לנוכח
עמדות הצבא המצרי שחנה סביב עזה ,אולם הגבול עצמו
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טרם סומן .אברהם מלמד ,לימים חבר כנסת ,נזכר..." :היינו
שומרים בלילות כי היו באים כל לילה מסתננים ...גם אנחנו
היינו מסתננים לעזה ומביאים בקר וצאן ושוחטים ...זה סיפק
לנו פרנסה ...הם לא רק סיכנו אותנו בטחונית ,אלא גם גנבו
מכל הבא ליד .לי למשל ,גנבו את כל הארכיון האישי שהיה
שמור במזוודה ,כנראה חשבו שיש שם כסף ...מאוחר יותר
ההסתננויות היו ממש צבאיות והשמירה שלנו בטחונית .שמרנו
בכל הכוח (כחמישים בחורות ובחורים) וזה לא היה פשוט ,כי
הגדר נהרסה עוד בקרבות."...
כשקבוצת 'עלומים' (סעד) העתיקה את מקומה מהרצליה לנגב
והקימה את המחנה החדש בראש גבעת 'אבו מלוח' ,התחדש
הדיון על שם הנקודה 'סעד' .חברי הקבוצה התקשו לאמץ את
השם הסיעודי ,אולם התרצו בנימוק "ששם זה נקרא עלינו
בימים הקשים ובו נתפרסמנו כבר .וחבל להחליף שם שהפך
לנכס ...קבלנו אותו כשנודע שהוא מופיע בהסכם שביתת
הנשק כנקודת ציון בקו הגבול וכבר הפך לתיעוד היסטורי".
לימים נזכר שלמה אש (סעד) כיצד סומן הגבול .כשלושים
חברים שגויסו מקיבוצי האזור התגוררו במאהל צבאי בסעד
ויצאו לסיורים ,לתצפיות ולמארבים לבלימת ההסתננות,
שהייתה כבר למכת מדינה .יום אחד נשלח שלמה עם עוד
שלושה חיילים לאבטח את מסמני הגבול .הסימון נעשה
באמצעות טרקטור גדול ומחרשה ענקית שחרצה תלם בעומק
מטר .שני קצינים ,ישראלי ומצרי ,בידיהם מפות ומצפנים,
צעדו לפני הטרקטור והורו לו את הנתיב המדויק .מצד אחד
צעדה החוליה הישראלית ומנגד – המצרית .התלם העמוק
סימן את הגבול בין המדינות ,ללא גדר נוספת ,עד אחרי
מלחמת ששת הימים.
בשנת  1950החליט הקיבוץ הדתי להעביר את קבוצת 'אחדות'
לכרמל ,כדי לסייע בשיקום שרידי כפר עציון וחורבות בארות
יצחק ננטשו סופית .כעת נותרה סעד חשופה מול גבול עזה.
היאחזות נחל עוז נאחזה בחלל שנוצר ,אולם לא הייתה מסוגלת
לחסום את מעבר המסתננים שעשו בשדות הנגב כבתוך שלהם.

הרגיעה הולידה אתגרים..." :ישיבתנו בספר נתנה לרבים את
הטעם העיקרי להיותם כאן ומאידך גיסא ,גם לרבים (סיבה)
לעזוב ...בין כה וכה נשאר הייעוד של יצירת תאים לבניין

היינו שומרים בלילות כי היו באים כל לילה
מסתננים ...גם אנחנו היינו מסתננים לעזה
ומביאים בקר וצאן ושוחטים ...זה סיפק לנו
פרנסה ...לי למשל ,גנבו את כל הארכיון
האישי שהיה שמור במזוודה ,כנראה חשבו
שיש שם כסף...
החברה הדתית העובדת ,התפקיד המרכזי של החברה שלנו...
עלינו להדגיש את המומנט הדתי המיוחד שבצורת חיינו,
בעיקר כלפי פנים אך גם כלפי חוץ ...ביום מן הימים החייל
יסיים את תפקידו ...אנו נשאר כאן ,בעזרת ה' לעד" .חלפו רק
שלושה חודשים וצה"ל נסוג מסיני ..." .ושוב אנו משקיפים מן
הגבעה על עזה ...ושוב עלינו לחשוש לכל צינור הנותר בלילה
בשדה."...
ישראל אמנם נסוגה מרצועת עזה ,אולם חיסול גדודי הפדאיון
וההסדרים שנקבעו בחסות האו"ם ,שחררו את היישובים
מאימת המסתננים לכמה שנים .בשנת תשכ"ו ,ח"י שנים אחרי
החורבן ,עלו גרעיני 'עלומים – אורים' להתיישבות על אדמות
בארות יצחק ,גוש הנגב קם לתחייה.

כל הארץ חזית

בטחון שוטף
חבר סעד שחצה את השדה בדרכו מ'סעד תחתית' אל המחנה
החדש ,דרך על מוקש  -או שמא פגז ישן  -ונהרג .טנדר עלה
על מוקש בדרכו לישיבת מא"זים במגן .שלושה חברים נפלו,
מסעד ,מיגב (כפר עזה) ומתל רעים (רעים) .השנים הבאות
היו שנות שגשוג ובנייה בנגב .סעד צמחה וגדלה וסביבה קמו
מושבי עולים ועיירות ,הכול בצילם המאיים של עזה ומסתנניה.
אלפי ק"מ של צינורות נגנבו וכן 'סקינרים' (מכונות השקיה),
דשנים ,זרעים וציוד חקלאי .גנבת הצינורות ,הוצאתם והחזרתם
מדי יום ביומו (!) העמידו בספק את רווחיות גידולי השדה
והמטע .פעם בפעם היו גם אבדות בנפש.
בסתיו תשי"ז (אוקטובר  ,)1956כבש צה"ל את רצועת עזה

וסיני (מבצע 'קדש') ופתח פרק חדש בתולדות הנגב .עורך
'עלים' התמוגג" :טרם קלטנו את מלא המשמעות של המילים
– 'עזה בידינו' .השחרור המהיר והפתאומי ,שבא אחרי קרבות
עזים ונמהרים ,שהאזרחים כלל לא נפגעו בהם – היה בעינינו
כנס משמיים" .ואמנם חברי סעד מיהרו לחגוג באמירת הלל
בברכה.

המתח לאורך הגבולות הקיף גם את העמק .שגרה של גנבות
מהשדות ומתוך היישובים היו דבר היום ביומו .להלן רק כמה
דוגמאות :באביב  1954דווח משדה אליהו שחולית מסתננים
חדרה למשק ו"רק הודות לערנותם של השומרים ניצלנו מנזק
רציני" .המא"ז שם לב שהדבר קרה ביום הקרנת הסרט .אין
ספק ,מישהו מבפנים לוחש להם ,יש לפקוח עין על האורחים...
ושוב לאחר כמה חודשים" ,שוב פקדו אותנו מסתננים ,עלינו
לדון ולהסיק מסקנות ."...בהזדמנות אחרת נמסר על עקבות
ארבעה מסתננים שהציבו מארב בכביש .משלא עבר שום
רכב ,ירו כמה צרורות לעבר המשק והסתלקו .הרגיעה היחסית
לאורך גבולות מדינה (הקו הירוק) נמשכה כעשור ואז פרצה
מלחמת ששת הימים ואחריה ההתשה.
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הסכסוך ואנחנו

לאחר מלחמת ששת הימים
בחמישי ביוני החליט המלך חוסיין לחבור אל נשיא מצרים
נאצר ולהצטרף למלחמה ,פן יחמיץ את חלקו בפירות הניצחון.
ואמנם הצבא הירדני פתח באש מקלעים ותותחים לעבר כל
היישובים שלאורך הגבול .כמה מטחי פגזים נפלו בטירת צבי
וגרמו נזקים לבתים ולקווי החשמל .לאחר כמה שעות הודיע
רדיו קהיר שהצבא העירקי כבש את המושבה טירת צבי...

כעת הגיע תורה של שדה אליהו .תשעה מחבלים חדרו אל
לב המשק והצמידו מטעני נפץ לסילו ולבית הקירור .לשמע
הפיצוץ נזעקו למקום סקרנים ורק בדרך נס נמנע אסון
והמטענים הנוספים לא פעלו.

בתום המלחמה ניסה אש"ף ליזום "מלחמת שחרור עממית"
בשטחים שנשלטו כעת בידי צה"ל .כוחות הבטחון נקטו יד
קשה נגד המחבלים ומשתפי הפעולה ,תוך הנהגת מדיניות
"הגשרים הפתוחים" ושמירת הקשר עם ירדן" .מלחמת
השחרור" הערבית נכשלה ואז הועברו בסיסי פעילותם לבקעת
הירדן .בסתיו תשכ"ח ( )1967שבה המלחמה ליישובי עמק
בית שאן ,למודי הניסיון .הם הופגזו מתוך שטח ירדן ,יחידות
מחבלים בנעלי פלדיום וקלצ'ניקוב צלחו את הירדן הארוך
והמפותל ,תקפו יישובים ,הניחו מטענים ומוקשים ושיגרו
קטיושות מפחידות.

נסיונות צה"ל לבלום את החדירות בשיטות הישנות ("מארבי
בטן") ,לא עמדו בפני יחידות מחבלים גדולות ,מאומנות
ומצוידות ולכן שונו התפיסה ושיטות הפעולה .נבנתה
'המערכת' לחסימה הרמטית של המעבר ובה גידור ומיקוש,
מוצבי תצפית ,דרכי טשטוש וכבישי גישה ,בהם התנהלו
סיורים קבועים .הראש היהודי המציא פטנטים ואמצעים
מיוחדים .גם דרכי השדות החקלאיים נסללו באספלט .הסלמת
הלחימה הביאה לעמק גם את הטנקים.

כיצד סומן הגבול  -שני קצינים ,ישראלי
ומצרי ,בידיהם מפות ומצפנים ,צעדו לפני
הטרקטור והורו לו את הנתיב המדויק .התלם
העמוק סימן את הגבול בין המדינות ,ללא גדר
נוספת ,עד אחרי מלחמת ששת הימים.

בחנוכה כבר היה ברור שהעמק במלחמה" .שוב אנו חשים יום-
יום ולילה-לילה מחדש כי אכן יש חשיבות לישיבתנו לאורך
הגבולות ועם כל המתיחות שדבקה באנשים ובייחוד בנשים
ובטף ,יש ויש סיפוק בהרגשת האחריות .אנו גאים למלא
תפקיד חשוב כלפי המדינה .ככל שהגבול מתרחק והמגנים
נתקלים באויב בגבולות עמק בית שאן ,כן יוכלו יושבי מרכז
הארץ לשבת בבטחה".1

בסוף אלול חדרו מחבלים לקיבוץ חמדיה ופתחו באש במרכז
הקיבוץ .חבר נהרג ,והכוננות בעמק עלתה לשיא .בליל ראש
השנה הבחין כח מג"ב בחוליה נעה לכיוון טירת צבי .ההתרעה
הקפיצה את השומרים ואמנם לאחר שעתיים הבחינו שלמה
י .וחיים י .בחמש דמויות נעות בתוך המשק .חיים נצנץ בפנס
ומיד נפתחה לעברם אש מטווח קצר .שלמה השיב אש והחוליה
נסוגה .כל החברים נזעקו להגנה היקפית והגששים יצאו
בעקבות החוליה עד הירדן .למחרת נמצאו מטענים ומוקשים
שלא פעלו.
שבעה מחבלים צלחו את הירדן דרומית לכפר רופין ועשו את
דרכם דרך השדות לעבר עין הנצי"ב .בהגיעם לפאתי הקיבוץ
גזרו את התיל ,התקרבו אל בתי המגורים והספיקו להניח שני
מטעני נפץ בין בתי מגורים ולחברם בפתיל רועם ואז פצח
הכלב 'קוני' בנביחות ,השומרים חשו למקום והתפתחו חילופי
אש .המחבלים נסוגו תוך שהם מאבדים בדרכם מטענים נוספים
וחלקי ציוד.
"במשך שנים עשינו לכלבים עוול ,לא ראינו בעין כל כך טובה
שיסתובבו כלבים במחנה ובאזור המגורים בין הילדים ...עד
שבא הניסיון של הפת"ח לפרוץ אל תוך המשק ...הכרנו כי
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הכלב הוא ידידו הטוב של האדם ,הוא עוזר בשמירה .מינינו
חבר אחראי שקיבל השתלמות מקצועית במג"ב ...כעת כל
כלב חייב להוכיח את יעילותו בשמירה .ואכן ,התרבו הכלבים
והמטפלים קיבלו מעמד חוקי ...מסיבות בטחוניות לא ניתן
לפרסם את מספרם( "...עין הנצי"ב).

כל המשקים דווחו על שינויים בתכניות והפניית כל המשאבים
לבניית מקלטי בטון מחופים בשכבת בזלת (שכפ"ץ) ,שיעמדו
בפני פגזים וקטיושות .2ואמנם ,בשדה אליהו נפלה קטיושה
על אחד המקלטים והעיפה אבני בזלת ענקיות מהשכפ"ץ לכל
עבר .סלע גדול נחת על גג רעפים של בית מגורים סמוך .גם
כאן ,בדרך נס ,לא היו נפגעים" .היינו כולנו 'מומחים' [מלעיל]
באבחון בין 'יציאה' ל'נפילה' ובין סוגי הרקטות וידענו לזהות
את השריקה המיוחדת של הקטיושה שבדרך ,לתפוס את
הילדים ולרוץ אל מתחת למיטות הברזל."...
" ...באמצע היום אני יושב במקלט" ,כתב חבר טירת צבי..." ,
זה כבר הפך לחוויה רגילה ,לפעמים ביום לפעמים בלילה ,כמה
שעות ...שומעים יריות ושוב תותחים ומשק כנפי מטוס...
כל הציבור יושב במקלטים בשקט ,וממשיך את חייו הרגילים
במידת האפשר ...אני פותח את התנ"ך שהבאתי למקלט ,ספרי
יהושע ושופטים מלאים במעשי מלחמה ...עד שבא דוד וניצח
ואחריו שלמה – מלך השלום 400 .שנה של מלחמות .3"...אכן,
 1עמודים  ,262כסלו תשכ"ח ,עמ' 83
 2עמודים  ,270תמוז תשכ"ח עמ'  ,271 / 337אב תשכ"ח עמ' .383
 3עמודים  , 267ניסן תשכ"ח ,עמ' ( 208מקובל להניח שמימי יהושע עד דוד
עברו כמאתיים שנה)
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מסע בזמן

האופטימיות חוגגת...
חודשיים מאוחר יותר כתבה אבישג בעין הנצי"ב..." :מה זה?
מכונית צופרת? לא ,זה ארוך וחזק ...אזעקה!!  ...מתנערים כמו
שלמדנו בטירונות ,מתלבשים וממהרים החוצה ...במקלט בליל
קולות נשים ,נשים ,נשים .זקנים וזקנות יושבים על קרש צמוד
לקיר ...חלקם נאנחים ,ביניהם אף מחייכים חיוך של יודעי הכל.
'ראינו כבר ...הכל עובר .'...טחוב למטה ,צחוק אשה בקצה

השמיים כחולים ,רוח של קיץ באוויר ,מי יכול ללכת לישון
עכשיו.4"...
שנה לאחר פרוץ ההתשה יצאה מערכת עמודים לדווח מהשטח:
" ...האווירה מחושמלת ,מכשיר הקשר פתוח במזכירות,
אמבולנס צבאי ,רופא לשעת חירום ומקלטים מצוידים
ומוכנים ...יש ל'מצב' השפעה בלתי מבוטלת ,למרות שאנו כבר
מלומדי נסיון ולוקחים את העניינים האלה בקלות .לכל החלטה

איור :נפתלי ורטהיים

אחד ,בכי של תינוק וקול מרגיע' :האוכל בסיר בקצה המקלט...
את יכולה להחליף לו על המדף השני ...לא ,אי אפשר להכניס
לכאן עוד לול ...שמישהו יביא טרנזיסטור ...אולי את יודעת
מה קרה בדיוק?' '.לא יודעים ,אומרים ש' ... '...אולי את רוצה
לשבת?'' ...לא ,תודה ,אני יכולה לעמוד' ' ...מה שלומך? הגעת
מהמיטה עם חום גבוה' ' ...שכחתי כבר .''...מופיע רץ ,משתרר
שקט של מתיחות ואחר כך אנחת רווחה ,מותר לצאת .תינוקות
על הידיים ,זקנים קודמים' ,צריך עזרה?' 'לא ,לא'' ,דנקה'
(תודה בגרמנית) .התינוקות למיטות .המדרכות מתמלאות
ומתרוקנות חיש .עוד סיבוב במקלט' .נשאר משהו?'' .לא ,לא,
הכל כבר למעלה' .חמים ונעים בחוץ ,הדשאים ירוקים כל כך,

שלנו שותפים הצבא והמחבלים ...ההכרה הברורה שכל אמצעי
הבטחון המשוכללים שפועלים כאן לא מצליחים למנוע את
האפשרות שעלול לקרות משהו – זאת הבעיה  ...לא תשמע
מישהו מזכיר את זה ,אך מתחת לפני השטח כל אחד כפרט
והחברה כולה ככלל ,מושפעים מהמצב .ואם למרות כל זאת
ממשיכים החיים לזרום במסלולם התקין הרי יש לראות בכך
סימן מובהק לכח החיות שפועם בנו ולאמונה.
 ...יש גם השלכות מעשיות על ענפים ועל המשק .השמירה
' 4בחזרה למקלט' ,אבישג ,עין הנצי"ב .עמודים  269סיון תשכ"ח ,עמ' / 296
עמודים  272אלול תשכ"ח ,עמ' .412
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המוגברת .עיכובים הנגרמים בשל בדיקת דרכים ועוד .על
5
פגיעות ממש מקבלים פיצויים ,אך לא זו השאלה כמובן
...השטחים שלנו מגיעים כידוע עד הירדן ,עובדה זו גרמה לנו
השנה בעיות רציניות ,בעיקר בעיבוד וטיפול בחלקות הסמוכות
לירדן ואשר עליהן התנהלו מספר קרבות והיתקלויות של
כוחותינו עם החבלנים החוצים במקום זה את הירדן .שטחים
אלו נוחים גם למיקוש ואמנם היו מספר מקרים בהם עלו כלים
חקלאים שלנו על מוקשים וב"ה לא גרמו לנו פגיעות בנפש.
גם היום בגבור האמצעים הבטחוניים ,נשארות חלקות אלה
בבחינת מעבר לקו הבטוח ,כמובן שאנו ממשיכים ונמשיך גם
להבא לעבד את כל השטחים.

באביב  1954דווח משדה אליהו שחולית
מסתננים חדרה למשק ו"רק הודות לערנותם
של השומרים ניצלנו מנזק רציני" .המא"ז שם
לב שהדבר קרה ביום הקרנת הסרט .אין ספק,
מישהו מבפנים לוחש להם ,יש לפקוח עין על
האורחים...
הקציר בחלקות הקרובות לירדן בוצע בעזרת משקי האזור,
שדה אליהו ועוד ,אשר שלחו קומביינים לסייע בגמר הקציר.
בעת הקציר עבדו ארבעה קומביינים גדולים בחלקה קטנה
אחת .יש לדעת כי כל סידור העבודה של טירת צבי ,מתואם עם
אנשי הצבא...
 ...נוסף לתפקידים במסגרת העבודה הרגילה בענף ,מוטלות
על החברות משימות נוספות שהזמן גרמן .שינה בבתי ילדים,
אחזקת המקלטים (ניקוי והחלפת מים) עומס נוסף על ענפי
השירותים בשל ריבוי הזמניים בעונת הקיץ .אפשר כבר לסכם
ולומר שלמרות הכל מראות החברות (בעיקר הוותיקות) נכונות
מרבית לשאת במעמסה הכבדה .מלבד זאת אנו מאמצים כמה
משלטים בסביבה .שולחים להם עוגות לשבת שאופות החברות
והמטבח מוסיף עליהן כידו הטובה .חיילים רבים נכנסים,
מתקלחים ,אוכלים וממשיכים בדרכם .לא פעם אתה נכנס
לחדר האוכל ושואל את עצמך :מי פה חבר קיבוץ?".6 ...

הגם ששלוחות ישבה לכאורה "בעורף" ,לא הייתה פטורה
מהכוננות והשמירה המוגברת .ואמנם חברי לביא הציעו לסייע
בתגבור השמירה בשבתות ,אולם נדחו בתודה "מאחר ולא
מתקבל על דעתנו שחבריכם לא יהיו בבית כל השבת בגלל
שמירה של כמה שעות אצלנו" .אבל פטור בלא כלום אי אפשר,
לכן סייעו ב"משלוח מנות" של מצרכים חיוניים להיאחזות
החדשה מחולה" .נעים לדעת" כתבו חברי ההיאחזות "שלמעש
אין אנו מקום בודד הנמצא אי שם ,אלא מקום הנמצא במרכז
אוהד ,שמסביבו שכנים המשתפים פעולה ומסייעים".
מלחמת ההתשה בעמק נמשכה עד ספטמבר "( 1968השחור")
כשהמלך חוסיין החליט לשים קץ לחתירת פת"ח תחת כסאו
ופתח במלחמת חרמה נגדו.
בניית המקלטים ,תעלות הגישה אליהם והמעברים התת-
קרקעיים נמשכה כמה חודשים ,הגם שנעשו מאמצים
להשלימה במהירות מרבית .עוד לפני הפסקת הלחימה
החליטה הממשלה להצמיד חדרי בטחון לדירות הפרטיות.
ואמנם העבודה החלה מיד ,אך נסתיימה לאחר חודשים רבים.
כעת נעשתה אבחנה בין יישובים בהם נהוגה לינה משפחתית
(לרבות המושבים) שזכו בחדרי  16מ"ר ,בעוד שהאחרים
קיבלו חדרים בגודל תשעה מ"ר .ואמנם ,אין רע בלי טוב,
הגדלת הדירות אפשרה לקיבוצי העמק להנהיג סוף סוף לינה
משפחתית ,אליה שאפו עוד משנות החמישים.
בעוד צה"ל ממוקד בבקעת הירדן ובתעלת סואץ ,גאתה
התסיסה ברצועת עזה וגלשה לעבר יישובי הנגב .עליית
טרקטור על מוקש שהונח בשדה הייתה כמעט דבר יום ביומו.
רוב האירועים הסתיימו בפציעות ונזקים לרכוש ,אולם לא
תמיד .בוקר אחד יצא ג'יפ גד"ש מעלומים לשדות .המוקש
הוטמן בראש הגבעה הצופה אל חורבות בארות יצחק .הג'יפ
ונהגו התרסקו...
" ...שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא
מצילנו מידם".

המכתב הבא נתקבל בשלוחות" :אנו קבוצת שלושים חיילים
שהתארחה אצלכם  ...נגשנו אליכם ביודענו שלמשקכם
יש מסורת של אירוח חיילים יפה ביותר ואכן ,מחשבתנו
התאמתה .זכינו להרגיש אצלכם כחברים ...נהננו מהארוחות...
מהמקלחות ...כל זה לאחר תקופה ארוכה בשדה ...אנו
מתנצלים על עזיבתנו מבלי להודיע ולהודות  ...קבלנו פקודת
יציאה דחופה"...
 5בשדה אליהו חישבו ומצאו שבשנת  1968הוקצו  5%מימי העבודה לסעיף
בטחון .שד"א  40שנה ,עמ' .178
 6עמודים  272אלול תשכ"ח ,עמ' 412
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בארות יצחק
נחום ברוכי ,בן וחבר בארות יצחק מזה
עשרות שנים ,חוקר תולדות הקיבוץ הדתי ,בעל
תואר דוקטור מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן.

זווית אישית על העבר

זווית אישית על העבר
סיפור של התמודדות ביטחונית וחברתית מתקופת העלייה לקרקע
מוני ערמון
בראשית יצאנו שלושה לדרך,
למצוא המקום ,במדויק – בערך.
עליו יתיישבו רשפים ושלוחות,
שני ניגודים יחד ,ובלי חכמות.
הגענו לשם לחוצים כמו בסיר,
אבק בעיניים ,והשמש קרניה לא תסיר,
עכברים ,יתושים ,קרציות וזבובים,
תהינו אם נחזיק מעמד מספר ימים.
קבלת פנים קיבלנו ממרום,
בצורת מטוס שניסה בנו להלום.
בסופו של דבר ,וממש בשדה,
בכוחות משותפים הוקם המחנה.
החשוב מכל במחנה – מחניים,
כמובן הייתה בעיית המים,
את בעיית המקלחת והרחצה,
פתרנו במסילות בתוך התעלה.
תמיד יצאנו לשם בליווי מזוין,
כי פשוט רבותי ,זה היה מסוכן.
והמלווים צרפו משקפת בעלת עדשות,
כדי לשמור היטב על המתרחצות.
הקיץ היה בלתי נסבל,
ובחורף המצב היה די אומלל.
הבוץ הגיע עד לברכיים,
ובתעלות שחפרנו דשדשנו במים.
הבגרון לחפירה באותה עת,
היו המקוש ,הטורייה והאת.
תעלות עמדות ומקלטים ב"מחניים",
נחפרו כמובן רק בידיים.
השירותים היו בור חפור באדמה,
גודר היטב בשקוף של יוטה.

משם היית רואה ואינו נראה,
כך שאת המתקרב מרחוק מזהה.
מנוחת הצהרים בחום באהלים,
משכה למיטותינו עדות עכברים.
מי שישן וחלם על סיביר או גורקי,
התעורר לתדהמתו במרחץ טורקי.
המפגש בין שלוחות ורשפים אכן,
היה מכובד ,מועיל וגם מעניין,
במיוחד מעניין היה לרווקים,
איך בנים ובנות יחד לנים.
כמו כן היה מעניין לא פחות,
איך בנות רשפים מתהלכות בגופיות.
רשפים עלו עלינו בתרבות ובהון,
כל בוקר השמיעו אותו תקליט בפטפון.
על אף הניגוד בהשקפת עולם,
למדנו לחיות יחד ,האחד עם כולם.
ביום כיפור הייתה לנו תפילה וצום,
גם ברשפים עשו אז יום שבתון.
ושלוחות כמחווה מלאת אחריות,
שבתה באחד במאי לאות סולידריות.
ישנם דברים שאסור לשכוח,
שרצו להזיזנו מכאן בכוח,
עבדנו שמרנו היו גם מארבים,
שהיו מנת חלקינו בלילות ובימים.
וכך יצא שבמאבק על הגבולות,
נשארו לזכר גם מצבות.
שלוחות ורשפים כל קיבוץ במקומו,
במשך חמישים שנה שמר על כבודו,
בחלקת האדמה שהקימו לתפארת,
שיקום החושב שהיה עושה זאת אחרת.

לעמק בית שאן בהיסוס באנו לתוכו,
ועתה איננו בגן עדן ,אך אנו בפתחו.
על כן חברים אין מה לדבר,
על מה שעשינו אין להצטער.
אולם בכל זאת מורגש קצת צער,
שבקרב צעירינו ישנו פער,
מה שחשבנו לנכון וכדרך חיים,
הם יעזבו או יעשו שינויים.
שינוי הוא טוב אם יהיה לברכה,
בתנאי שהקיבוץ יישאר כמשפחה.
נאחל לכולנו שני הקיבוצים יחד
שנמשיך הלאה בבריאות ונחת,
בתקווה שדור הממשיכים,
יבנו ביתם על שורשי הראשונים.

שלוחות
נכתב ב 1998-לציון שנת ה 50-לעלייתם של
הקיבוצים שלוחות ורשפים על הקרקע

מוני ערמון ,מוותיקי
שלוחות .בוגר מקווה
ישראל.
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הסכסוך ואנחנו
מאז ועד היום ,בסימן רשע ,תם ושיודע לשאול
אמיר מטוס
"הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו"?

ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר" (בראשית כ"ה.)23 ,

אברהם אבינו ,אבי האומה ,החל את מסע נדודיו בציווי הא-להי
לנטישת מולדתו והגעה לארץ המובטחת .כבר במסע ראשוני
זה הוא אינו לבד ומצטרף אליו לוט בן אחיו.

על יעקב נאמר ":איש תם יושב אוהלים" ועל אחיו תאומו,
עשיו" :על חרבך תחיה" .על ישמעאל נאמר" :הוא יהיה פרא
אדם ידו בכל ויד כל בו".

פרידה נוספת מתרחשת שני דורות מאוחר יותר ,בין יעקב
לעשיו ,ויש המייחסים פרידות אלו לבסיסו של הסכסוך בינינו
לבין הערבים.

האם זוהי נבואה שמגשימה את עצמה? האם ישנם פערים
תרבותיים מהותיים שלא השתנו מאז ועד היום? האם ניתן
לחיות ביחד? האם ניתן לגשר על פערים מנטאליים עמוקים
כתהום?

כמדומני ,אגב ,כי הראשון בהיסטוריה שמציע את פתרון "גדר
ההפרדה" הוא כנראה אברהם במסעו עם לוט בן אחיו ,כאשר
הוא "יודע עם מי יש לו עסק" ומבין היטב שיש צורך "בהסדר"

עוד בטרם נולד הקונפליקט (תרתי משמע)
מקבלת רבקה הבטחה מאת ה'" :שני גיים
בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם
יאמץ ורב יעבד צעיר" (בראשית כ"ה.)23 ,
האם זוהי נבואה שמגשימה את עצמה? האם
ישנם פערים תרבותיים מהותיים שלא השתנו
מאז ועד היום? האם ניתן לגשר עליהם?
הכולל ניתוק פיזי" :ויאמר אברם אל-לוט אל-נא תהי מריבה
ביני ובינך ...הפרד נא מעלי אם-השמאל ואימנה ואם-הימין
ואשמאילה" (בראשית י"ב. )8-9 ,
הסכסוך נחקר ,נלמד ונותח מזוויות אין ספור .תיאוריות
נשמעות על ידי מומחים מהעולם האקדמי ,על ידי פשוטי העם
ו"ערביסטים" שחיים בשטח ולכולם פתרונות והצעות שונות.
בהנחה שאכן אברהם ויעקב מחד וישמעאל וחתנו עשיו מאידך
מייצגים את ראשית הסכסוך ובסיסו ומייצגים שני קצוות,
בחרתי לתאר שני מקרים ,ישן וחדש ,בעלי מכנה משותף ,על
מנת לנסות ולעמוד על ההבדלים (אם ישנם?) באופיים השונה
של יעקב ועשיו ,שלנו מול הפלסטינים.
עוד בטרם נולד הקונפליקט (תרתי משמע) מקבלת רבקה
הבטחה מאת ה'" :שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו
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אין בכוונתי להוכיח עובדה סוציולוגית כזו או אחרת ,ואיני
מנסה להציג גישה בעלת אופי או עמדה פוליטית כלשהי ,אלא
להישען על סיפורים ועובדות בלבד ,ולהצביע על פערי תפיסה
ותרבות.
המקרה הראשון לקוח משנות ה 30-של המאה ה ,20ראשית
תהליך רכישת הקרקעות בעמק בית שאן על ידי קק"ל
ושליחיה .דמות מעניינית ודומיננטית אשר גרה בשדות הבור
והשממה הלא מפותחת ,בלב ישימון הקדחת ,הינו מוחמד אל-
זינאתי ,עליו מספר איש הקק"ל מוסה גולדנברג:
"הוא היה השליט הכל יכול בבני שבטו והשפעתו היתה רבה
גם בעיר (בית שאן .א"מ) וגם בכפרי הבדווים .רוב האדמות
שנמכרו בגזוויה היו שלו ושל שבעת אחיו ,כולם בני חיל .הוא
עצמו היה יפה תואר ,מהדר בלבושו ובהליכותיו ,חוגר תמיד
חרב מצופה זהב והיה מכונה 'בעל החרב'".
בזכות מוחמד זינאתי זה ,נרכשו דונמים רבים אשר היוו את
הבסיס להקמת קיבוצי עמק בית שאן וראשית התנחלותנו בו.
סופו העצוב התרחש בינואר 1947כאשר הגיע לחיפה במטרה
להסתפר ,מלווה בשומר ראש ,וסיים את תספורתו ואת חייו על
ידי ירייה של מתנקש מארגון "קופת האומה" .סיבת החיסול
היתה שיתוף פעולה עם הציונים ומכירת קרקעות.
לפני שאעבור למקרה השני ,רק לשם העשרת הידיעות והצדק
ההיסטורי אציין עובדה שאינה ידועה בדרך כלל לרבים :את
אדמות טירת צבי המכונות א-זרעה ואת הטירה המפורסמת,
קנתה הקרן הקיימת לישראל מידי מוסא אל-עלמי ובעלים
נוספים ממשפחת המופתי אל-חוסייני הירושלמי ,לאחר
שהאחרונים כשלו בניהול החווה ובניצול יעיל של החקלאות
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טירת צבי ביום עלייתה על הקרקע  -מבנה ששימש כמרכז החווה הערבית שנקנתה על ידי קק"ל (ארכיון קק"ל)
הקשה באזור .גורמים לאומניים אלו אשר ישבו בירושלים,
הסיתו והטיפו כנגד מכירת קרקעות לציונים ,ואף היו שותפים
לגזירת דין לגבי עסקאות מסוג זה.

כשהחלו לבנות את גדר ההפרדה מדרום
לטירת צבי שאלתי את אורי" :האם הדבר יעיל
או הכרחי?" .הוא ענה בצורה חד משמעית:
"אין ברירה .הם שם ואנחנו פה"
המקרה השני אקטואלי ומוכר ממהדורות החדשות של
הזמן האחרון  -קניית "בית המריבה" בחברון .מבלי להיכנס
לפרטי הרכישה ומבלי לדון בחוקיותה ,אבקש להתמקד רק
בתוצאותיה הדומות והמזכירות לנו את המקרה מהמאה
הקודמת.
צו הוצאה להורג הוצא ברשות הפלסטינית כנגד הערבי מוחמד
אבו -שהלה ,שמכר ליהודים את 'בית המכפלה' בחברון .כך
חושף העיתון 'מקור ראשון'.
העיתון דיווח כי מוחמד אבו-שהלה עבר באחרונה הליך
משפטי מזורז שכלל שתי חקירות מטעם הרשות הפלסטינית.
בחקירה הראשונה הוא הצליח לעמוד ולא לחשוף את פרטי
העסקה ,כרגע הוא ממתין לאישור פסק הדין על ידי אבו
מאזן .וליד אבו אל-חלווי מהוועדה לשיקום העיר העתיקה
בחברון טוען כי על פי החוק הפלסטיני ,מכירת נדל"ן או שטח
אדמה ליהודי אסורה ומלווה בעונש חמור .אל-חלווי ציין כי
המוכר הפלסטיני שוהה כבר מספר חודשים במעצר ברשות
הפלסטינית ,בזמן שסוגיית מכירת הבית נתונה בבירור ,וצפוי
לעונש מאסר ממושך.
על פניו נראה מוזר ,בלתי נאור ולא סביר להוציא להורג אדם

אשר כביכול כל עוונו הוא כי מכר נכס ,אם כי מדובר בהפרת
חוק רשמי של הרשות הפלסטינית.
השאלות העולות מהשוואת שני המקרים הינן :האם מדובר
בשוני מנטאלי  -תרבותי עמוק? האם שני העמים אשר יצאו
כתאומים מבטן אימם יכולים לראות את העולם בצורה שונה
כל כך? איך יכול להיות שמאותו ד.נ.א צומחות גישות כה
שונות המגדירות אכזריות בפער כזה?
מורי ורבי אורי אליאב זכרונו לברכה ,ביטא והמחיש בחייו את
המושג "כבדהו וחשדהו" .מחד ,לימדנו והנחילנו את החובה
לקבל ולכבד את האחר .מאידך ,לימד אותנו אורי לא להפנות
את הגב לאחור .אורי שהיה מראשוני טירת צבי ,אדם ששלט
ברזי השפה הערבית ,בניבים ,בפתגמים ובמנהגים ,טוב יותר
אפילו מהערבים עצמם (כפי שהם העידו) ,היטיב להכיר את
הערבים מקרוב ולכבדם ,הכיר בתהום הפעורה בין העמים ,אך
ידע גם לבנות מעליה גשר.
כשהחלו לבנות את גדר ההפרדה מדרום לטירת צבי שאלתי
את אורי" :האם הדבר יעיל או הכרחי?" .הוא ענה בצורה חד
משמעית" :אין ברירה .הם שם ואנחנו פה".
כאמור ,לא התיימרתי בכתיבתי זו לתמוך או להמציא עוד זווית
לסכסוך ,אלא להעלות נקודה למחשבה ובה בעת לעמוד על
קשר מקרי בין שני אירועים היסטוריים רחוקים זה מזה.
לא-להים הפתרונים ,אין איש יודע כיצד יראה העתיד באזורנו,
ובינתיים נגזר עלינו לחיות האחד ליד השני ,עם ולמרות
השונות.

טירת צבי
אמיר מטוס הוא בן טירת צבי (דור שלישי) שחזר לטירת צבי
ובנה את ביתו עם משפחתו בהרחבה.
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מועדון  40הקילומטרים
חמוטל דברת-איתן
הפכנו להיות חלק מ 40"-הקילומטרים".
המצב הזה קיים כבר מעל ל 3-שנים ועדיין קשה להתרגל .מאז
מבצע "עופרת יצוקה" היו כבר ארבעה או חמישה "סבבים"
(מי סופר?) .ואני יודעת את זה .ואני יודעת מה לעשות כשיש
אזעקה .ואי שם באחורי הראש מקננת תמיד הידיעה שכל רגע
זה עלול להתחיל שוב .ועדיין לא מתרגלים.
בפעם האחרונה זה תפס אותי בצורה אחרת .אין לי תשובה
ברורה למה ,אבל אני יודעת שהפעם המצב היה מלחיץ יותר
עבורי.
בפעם הראשונה ,לפני שלוש שנים ,המצב היה הזוי לחלוטין.
אולי בגלל זה לא הפנמתי .אני ,אמא לשלושה זאטוטים
(הגדול בן  ,4הקטנה בת שנה וחצי) ,בחודש תשיעי ,בהריון
עם תאומים ובעלי במילואים ,בגבול עזה .די מהר מקבלת
פטור מהעבודה ובשעות היום נהנית קצת מהמנוחה של

אני משאירה חלון פתוח  -שלא לפספס אם
תהיה אזעקה .בכל מקום בו אני עוברת אני
חושבת  -אם תהיה עכשיו אזעקה ,לאן אלך?
והימים יפים ,אך לא אשאר עם ילדיי במגרש
המשחקים ,נשאר קרובים לבית
הימים הכבדים שלפני הלידה .אחר הצהרים – שלושה קטנים,
מתגעגעים לאבא ,מבוהלים קצת מהאזעקות ,צריכים להתרגל
לנוכחות של תלמידת תיכון זרה שבאה לסייע לי (תודה
לקיבוץ ולמערכת החינוך) .כולם מתקבצים סביבי .מסרבים
שאחרים יטפלו בהם ,בוכים ,רצים יחד ל"אזור המוגן" מתחת
לבוידעם ...לקראת סוף הלחימה – אני מזעיקה את בעלי
העייף מהמילואים שיבוא – והולכים ללדת .חשבנו לקרוא
לילדים "עופרת" ו"יצוקה"...
מצב כל כך הזוי ...כעת ,כשאני נזכרת בו ,אני לא מבינה איך
עברתי אותו .כנראה בשל כך שהיה חריג כל כך ,לא הפנמתי
אותו כחלק ממציאות חיי.
את הסבבים הבאים אני מתקשה לשחזר (אולי זה חלק מכל
התקופה הזו ,שאמרו לי שאתקשה לשחזר.)...
ואז ב ,29.10.11-שבת אחר הצהרים ואני מטיילת עם ילדיי.
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חלק רצים קדימה ,עוקפים בית ואני מאבדת קשר עין איתם.
אני נשארת מאחור עם הקטנה שהולכת לאט .לפתע – אזעקה!
כל כך מפתיעה .כל כך לא צפויה.
אני מרימה את הקטנה ותוהה – לרוץ למבנה הקרוב המוגן?
ומה עם שאר הילדים? אני רצה עם הקטנה לכיוון שרצו
הקטנים האחרים ומגלה שכולם מסתתרים בחדר המדרגות
של המבנה הראשון אליו היו קרובים .אנחנו מתכנסים שם,
השכנים ,בני המשפחה ,מופתעים ,מעט מבוהלים ,חלק
בפיג'מות ,כל אחד מספר איפה היה ומה עשה כשנשמעה
אזעקה .אחייניתי בת ה ,8-שהייתה עם ילדיי ,מספרת איך
התחילה לרוץ כששמעה את האזעקה ואז הבינה שסביבה
ילדים קטנים ממנה ,עליהם היא צריכה להשגיח .היא עוצרת
וקוראת לכולם לבוא בעקבותיה ורק אחר כך ממשיכה לרוץ
לעבר המבנה .אני תוהה ביני לבין עצמי אלו חוויות עוברים
הילדים שלנו וכיצד דברים אלו יעצבו אותם.
במוצאי שבת אני מבינה שגראד נפל בתוך שכונת מגורים
בגן יבנה .אני מנהלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי שם.
יש לי תפקיד .מנסה ליצור קשר עם הגורמים הרלוונטיים
ולא מצליחה .מחליטה לחכות .למחרת מתחילה העבודה.
הרבה עבודה .הערכות מצב ,עדכונים מהשטח ,נפגעי חרדה,
"קו פתוח" לתושבים מבוהלים ,ועוד אזעקות ומצב חירום
מתמשך .מתיש .כשהימים נרגעים ומתחילים לחזור לשגרה
מגיעות יותר ויותר פניות מהורים המודאגים לגבי הילדים
שלהם .אנו מתלבטים כיצד להיענות לכל הפניות .אחר כך שוב
נרגע .אמנם ה"רגיל" באזורנו הוא שילדים מפחדים לעלות
לבד לקומה השנייה .שמתקשים להירדם .יש עצבנות ,רגרסיה,
אנשים אפילו לא מייחסים את זה למצב הבטחוני .הרי זה
"עבר" .אני מוצאת את עצמי מזכירה להורים ולאנשי הצוותים
החינוכיים שאולי המצב הבטחוני משפיע על שלוות הילדים.
הם מתקשים לקבל.
והימים עוברים ,ופורים מגיע .שמחה וצהלה ,תחפושות.
אנחנו נוסעים בשבת לבית מלון .במהלך ליל שבת אני מקבלת
מסרונים .עוד ועוד מסרונים .אני מבינה שקורה משהו .מציצה
למרות האיסור .אכן – התחיל שוב מצב חירום .אני שמחה
שאנחנו רחוקים ולא מרגישים .בבוקר יום ראשון אני מספיקה
להגיד לבכור שלי ש"אין היום בית ספר כי יש שוב אזעקות"
(ואינני אומרת  -לחימה ,סכנה )...וכבר אזעקה .בקושי שש
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בבוקר .מי שער רץ מתחת לבוידעם .אבל לא כל הילדים ערים.
הדילמה הקבועה – מה עושים? מתחילים להעיר את כולם?
נספיק? זה יעזור או רק יכניס ליותר חרדה? חבל שאי אפשר
להשכיב את כולם לישון בשטח הקטן שמתחת לבוידעם.
למזלנו – מערכת החינוך בקיבוץ מאורגנת וממשיכה לקיים
שגרה למרות המצב .אמנם הגדולים לא הולכים לבית הספר,
אך בית הילדים פעיל .אני קצת חוששת להם אך יודעת
שעבורם טוב יותר לשהות בבית הילדים מאשר בבית .זה גם
מאפשר לי ללכת לעבודה בראש שקט יחסית .לפני שיוצאים
אני שואלת את בני הגדול (בן  7כבר!) מה יעשה אם ישמע
אזעקה בדרך .בטרם הוא עונה קופצת בתי בת הארבע וחצי
ומדגימה לנו איך נשכבים על האדמה ושמים ראש בין הידיים.
לבי נצבט .מסתבר שהיא מתורגלת היטב .למה היא צריכה
להיות מתורגלת היטב?
אנחנו יוצאים לגן .אני עם בת ה 3-באופניים שלי ובת ה4.5-
באופניים שלה מאחוריי .קצת לפני הפעוטון (זה שיש לו
ממ"ד ,לא הרגיל של הילדים) – אזעקה .אני תופסת את
הקטנה ,האופניים שלי נופלים ,אני צועקת לעבר הקטנה

השנייה "רוצי מהר!" .היא נעמדת .לא יודעת מה לעשות.
אני אומרת לה" :תעזבי את האופניים ובואי" .היא מיישרת
אותם ומנסה להעמיד את הרגלית .אני צועקת לה – "תעזבי
את האופניים ,תני להם ליפול כמו שלי ובואי!" .היא ממשיכה
להעמיד את האופניים .למה המשכתי לעמוד? למה לא רצתי
אליה? מרכזת הגיל הרך שנמצאת בסביבה ניגשת לבתי ,נותנת
לה יד ועוזרת לה להגיע יחד איתנו לממ"ד של הפעוטון .כל
זה ארך כנראה מספר שניות כי כשאני נכנסת לפעוטון ,עדיין
מכניסים ילדים פנימה לממ"ד .כולנו נכנסים – מטפלות,
הורים וילדים .אני רוצה לנשום עמוק ,להיאנח .להגיד "איזה
לחץ" ,אבל המטפלת בדבריה המרגיעים כלפי הילדים ,מזכירה
לי שעליי להיות כעת רגועה ,נינוחה .אני בתפקיד.
באמצע השבוע מצב דמיוני נוסף .אני בחתונה שנערכת
בקיבוץ .תחת השמיים ההולכים ומתכהים נערכת חופה יפה
ומרגשת .היא נפתחת במילות הרב ,בהן הוא מסביר לכל הקהל
להיכן לרוץ באם תשמע אזעקה ...במהלך הטקס אני מנסה
להאזין למילים ,לחוות את החוויה .החופה באמת מיוחדת.
אך מדי פעם מבליחה במוחי המחשבה – ואם תהיה עכשיו
כשבית הספר סגור ...לומדים בבית הילדים .ארכיון יבנה
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ובדרך הביתה ,שוב אזעקה ,שוב לאסוף את כולם ולרוץ .ובערב
לפני השינה – עוד אזעקה .הילדים ,שחלקם כבר במיטות,
רצים למטה .אני חוששת שלא יפלו במדרגות .עומדים ומחכים
מתחת לבוידעם .בני שואל אותי  -אם יש מישהו בשירותים –
מה יעשה? והילדים קצת יותר עצבניים ,אחד מהם חזר להרטיב
בלילה .גם אני עצבנית יותר ,מותשת .וכל ערב מקבלים מסרון
ממקום העבודה וממערכת החינוך ומתעדכנים – מה יהיה מחר.
ועוברים כמה ימים ושוב שגרה .ואני כבר יודעת שעם חלוף
הימים יגיעו יותר ויותר פניות לגבי ילדים חרדים .מבוגרים
רבים מספרים לי שהפעם היה קשה יותר .אולי נשחקנו.

אזעקה .אני תופסת את הקטנה ,האופניים
שלי נופלים ,אני צועקת לעבר הקטנה השנייה
"רוצי מהר!" .היא נעמדת .לא יודעת מה
לעשות .אני אומרת לה" :תעזבי את האופניים
ובואי" .היא מיישרת אותם ומנסה להעמיד את
הרגלית...
אולי כמות האזעקות .אולי ההצטברות .אולי דווקא הציפייה
המתוחה .מי יודע .וההבנה שהדברים יחזרו על עצמם והחשש
שאולי נמשיך להישחק כך ...ושוב סוג של שגרה.

ארכיון יבנה
אזעקה? בזמן הריקודים ,הזמר מכנס את כולם למעגל גדול
וכולם ביחד שרים שיר שכלל לא מתאים לחתונות ,אך משום
מה כולם שרים בהשתתפות רבה" :שלא אחד בלבד עמד עלינו
לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם" (במנגינה של יונתן רזאל
כמובן).
אנחנו בעיצומו של עוד "סבב" של "שגרת חירום" .הפעם
יש המון אזעקות .כל אחת מכניסה ללחץ .התחושה היא
שהאזעקות מלחיצות יותר מהמצב הבטחוני .הערכות המצב
מבלבלות .העבודה מתישה ביותר ,אף על פי שלא עושים הרבה
ורק ממתינים ,נענים לפניות ,מכילים את כל מי שחרד ונערכים
לכל מיני אפשרויות .בכל אזעקה הדופק מתחיל להשתולל.
"זה לא בשבילי" ,אני חושבת ,וממשיכה לפעול כרגיל .וכשאני
נוסעת מהבית לעבודה ובחזרה ,אני משאירה חלון פתוח –
שלא לפספס אם תהיה אזעקה .בכל מקום בו אני עוברת אני
חושבת – אם תהיה עכשיו אזעקה ,לאן אלך? והימים יפים ,אך
לא אשאר עם ילדיי במגרש המשחקים ,נשאר קרובים לבית.
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בשבוע שעבר ,בין הניקיונות לפסח וההכנות הרבות ,בדרך
לחדר האוכל – פתאום אזעקה .ככה במפתיע .כל (או רוב)
האנשים רצים למקלט שבחדר האוכל (שעדיין "מקושט"
בחיצים רבים המצביעים "לאזור המוגן") .אני רואה ילדות
לחוצות ,ילדים המתעקשים לשמור על ארשת שלווה ,הורים
ומבוגרים – כולם יחד יורדים במדרגות ,תוהים בקול – מה
פתאום עכשיו? האם זו אזעקת שווא? האם הם מנסים להראות
לנו שהם עדיין יכולים? להזכיר לנו? אחר כך אומרים ששמעו
"בומים" ואפשר להמשיך הלאה (זה הסימן אצלנו לצאת
מהמקום המוגן – סופרים כמה "בומים" ויוצאים).
עד מהרה מסתבר שהייתה תקלה בצופרים .משהו כללי בהרבה
חלקים בארץ...
למרות זאת הלב שלי ממשיך לדפוק חזק במהלך כל ארוחת
הצהריים.
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קבוצת יבנה
חמוטל דברת-איתן ,חברת קבוצת יבנה,
נשואה לאהוד ואם לחמישה .מנהלת השירות
הפסיכולוגי חינוכי בגן יבנה .בוגרת תואר שני
בפסיכולוגיה קלינית של הילד מאוניברסיטת
בר-אילן.

יפול מצדך אלף

"יפול מצדך אלף ורבבה מימינך
אליך לא יגש"
ראיון עם צפרי שלומי ,רכזת הגיל הרך בסעד
ראיינה :רחל ברזלי
את צפרי אני פוגשת לאחר חג הפסח .חג שקט ורגוע עבר
עלינו ,ואני מבקשת לשמוע מצפרי על השנים הארוכות בהן
היא מכהנת כרכזת הגיל הרך ,ועל ההתנהלות בימים של
קסאמים והתמגנות.
מתי נכנסת לתפקיד?
לפני כ 12-שנה התחלתי לרכז את מערכת הגיל הרך .בבתי
הילדים בגיל הרך היו אז כ 85-ילדים .היו בו חמש יחידות
הכוללות את טווח הגילאים מלידה עד שש.
איך התנהלתם כשהחלו נפילות הקסאמים?
המתח הבטחוני רק החל ,אבל הקסאמים הראשונים שנחתו
בתוך שטח הקיבוץ הביאו אותנו להבנה שאסור להישאר
שאננים .המקלטים הישנים נוקו ואורגנו .כל הצוותים
החינוכיים והילדים עברו תרגולים שכללו ירידה למקלטים
ושהייה בהם .בכל בית ילדים ובמקלטים ,אורגנו קלסרים
לשעת חרום שכללו הנחיות מפורטות מה לעשות בכל מצב.
גייסנו מערכת תמיכה של חברים מתנדבים המיועדים לכל
יחידה ,שהיו בהיכון לכל קריאה לעזרה .כל מקלט צויד במזון,
בשתיה ובמשחקים ,והיה ערוך לשהייה ממושכת.
מתי התחילו לדבר על מיגון בתי הילדים?
בשנת  2005נכנס פיקוד העורף לתמונה והחל שלב של תכנון
המיגון ,אשר נמשך כשנה .בשנת  2006החלו למגן את בתי
הילדים במיגון עליון ,מעל לגגות .החלה תקופה של נדודים:
בתי הילדים הועברו למבנים חלופיים בקיבוץ  -למרפאה
הישנה ,למקלט קרמיקה וכו' ...הצוותים נאלצו לתפקד
תקופה ממושכת בתנאים שאינם הולמים את צרכי הילדים,
אך השתדלו להתאימם בצורה הטובה ביותר .באחד הימים
נחת קסאם סמוך מאוד לסניף בני עקיבא שהפך לגנון ,בשעה
שהילדים שיחקו בחצר .בנס לא נפגע אף ילד.
מתי נבנו הגנים הממוגנים?
בשנת  2008נבנו שני גנים חדשים וממוגנים בסיוע משרד
החינוך ופיקוד העורף .אל הגנים החדשים עברו הילדים ימים

ספורים לפני מבצע עופרת יצוקה ובמהלכו שימשו בימים
כמקלט לילדים ,ובלילות  -מקלט למשפחות שרצו לישון בהם.
תחושת הבטחון גברה?
תחושת הבטחון לא הייתה מושלמת ,היות והפעוטונים ובית
התינוקות שהיו ממוגנים רק בכיפת בטון עליונה עדיין היו
חשופים לסכנת רסיסי הקאסמים בצידי הבתים .ואכן ,לאחר
מבצע עופרת יצוקה בוצע שוב מיגון היקפי ,בשנת .2010

בעבר כאשר נשמע ה'צבע האדום' הייתה
בהלה בקרב הילדים והצוות ,ומיד רצו כולם
למקום הממוגן ביותר בתוך בתי הילדים
(שלמעשה לא היה ממוגן .)...כיום תחושת
הבטחון גברה מאוד
שוב מגנו את כל הבתים?
כן .המערכת כולה עברה פעם נוספת טלטלה ,שוב יצאנו מבתי
הילדים ,ושוב עברנו לבתים חלופיים ,שוב נפגעו התשתיות
והנוי נהרס ...הפעם נאטמו החלונות הגדולים והמאירים שהיו
לנו ,במקומם התקינו חלונות גבוהים וקטנים ,וכל היקף הבתים
מוגן על ידי בטון ופלטות פלדה ענקיות.
מה המשמעות של 'צבע אדום' עבור הילדים בגיל הרך?
כל הילדים מהגיל הצעיר עוברים תרגולים להערכות בשעת
אזעקת צבע אדום .התרגולים מתייחסים לכל מצב ולכל מקום
אפשרי בו ימצאו הילדים ,וכניסה מהירה ורגועה למרחב מוגן.
בעבר כאשר נשמע ה'צבע האדום' הייתה בהלה בקרב הילדים
והצוות ,ומיד רצו כולם למקום הממוגן ביותר בתוך בתי
הילדים (שלמעשה לא היה ממוגן .)...כיום תחושת הבטחון
גברה מאוד.
איך עוזרים בהתמודדות עם הפחד?
ישנן מספר דרכים להתמודדות עם הפחד כאשר נשמעת
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הסכסוך ואנחנו  -עם הפנים לדרום

פעוטון לאחר מיגון .ארכיון סעד
אזעקת 'צבע אדום':
בגנים  -אמירת פרק תהילים קבוע שהילדים כבר מכירים
ואמירתו מסיחה את דעתם מהפחד ,ומקנה בטחון.
שיר מיוחד שחובר על ידי שחר בר ,הכולל תנועות גוף וידיים
ומושר בכל פעם שיש 'צבע אדום' ,גם שיר זה מסיח את דעתם
ומעניק הרגשה של שחרור.
ספר שנכתב על ידי אסתר מרכוס מעלומים ,על הצבעים ועל
ה'צבע האדום' .משה אש ,מיודענו ,היה שותף גם בהוצאתו
לאור.
בובות "חיבוקי"  -חולקו בעבר לילדים על ידי המועצה
והתקבלו באהבה רבה. .
מערכת החינוך של המועצה האזורית שדות נגב מעניקה סיוע
ותמיכה רבה.
רכז הגיל הרך של מועצת שדות נגב – פז ווסולי ,הקים מערך
תמיכה מיטבי ,הכולל סיוע לצוותים החינוכיים ,אוזן קשבת
לכל שאלה ומערך השתלמויות תומך ,שכלל השתלמות בנושא
"גשר מאח"ד" ,אשר פיתח פרופ' מולי להד בקרית שמונה
בעבר ,להתמודדות עם הפחד מפני נפילת הקטיושות .המודל
הנ"ל הועבר אצלנו לצוותים ,להורים שהיו מעוניינים ,והשנה
אף הותאם לילדים באמצעות בובות.
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חשוב לציין שהפחד והמתח השפיעו על ילדים רבים ,אשר
הגיבו בדרכים שונות :חלקם חזרו להרטיב בלילות ,ילדים
רבים עברו לישון עם הוריהם במיטתם ,חלקם חששו לצאת
מהבית לבד ...ומשפחות מסוימות פנו לקבלת סיוע פסיכולוגי
לילדיהם מגורמים מקצועיים ב'מרכז חוסן'.
מהו 'מרכז חוסן'?
את 'מרכז חוסן' במועצה שלנו הקימה ומנהלת ליאורה אלפרן,
בת קיבוץ סעד .המרכז כולל צוות פרא-רפואי ופסיכולוגים.
משפחות הזקוקות לעזרה ולייעוץ פונות באופן ישיר ודיסקרטי
למרכז ומקבלות טיפול פרטני או משפחתי ,לפי הצורך .המרכז
נותן מענה משמעותי וחשוב מאוד בשעת מתח ובהשלכות
המגיעות בעקבותיו.
איך עברתם את מבצע עופרת יצוקה?
כאמור ,עופרת יצוקה הייתה לפני ביצוע המיגון ההיקפי של
קירות בתי הילדים .כל ההיערכויות והתרחישים שתורגלו על
מנת להפעיל את המערכת בחירום לא עמדו במבחן המציאות,
כיוון שברגע שפרצה המלחמה ,אסר פיקוד העורף על פתיחת
בתי הילדים במשך שלושה ימים .בזמן זה התברר שרק שני
הגנים החדשים הממוגנים יעילים .תוך יומיים-שלושה העברנו
את כל הילדים בגילאים הצעירים למקלטים השונים ברחבי
הקיבוץ ,וילדי הגנים הממוגנים נשארו בגנים .ניהלנו שגרת
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חירום כשבמשך כחודש הילדים כמעט לא יצאו מפתח בתי
הילדים והגנים ,מיעטו מאוד לשחק בחצר ,ותקופה ארוכה
לא יצאו לטיולים .רוב חברות הצוות הקבועות מתגוררות
מחוץ לסעד ,ולכן לא הגיעו לעבודה (שכן ילדיהן נותרו בבית
ללא מיגון ,והן נאלצו להישאר איתם) ,והיה קשה מאוד לגייס
מטפלות מחליפות.

לפני כחודש עברתי ליד חצר הגן ושמעתי
ילדה מנסה לשכנע את אחד הילדים שנשאר
לבדו בחצר להיכנס לגן .היא בחרה להפעיל
את מוטיב האיום ואמרה לו" :אבל אם תישאר
בחצר יהיה עוד מעט 'צבע אדום' ואולי יהיה
קסאם"...
ובסתם ימים של מתח?
ימי מתח נפתחים בסדרת טלפונים :טלפון ראשון לרבש"צ
של הקיבוץ או למנהל הקהילה שהוא גם יו"ר צח"י ,מהם
מתקבלות הנחיות מפורטות :האם מותר לצאת מפתח הגן?
האם אפשר לצאת לחצר? לטייל? גם אם מותר לצאת לחצר,
לפעמים מותר לצאת יציאה חלקית בלבד ,רק בקבוצות
קטנות ,רק קרוב לדלת הכניסה לבית וכו' .אני מבצעת סבב
טלפונים לכל הבתים למסור את ההוראות לאותו היום ולא
פעם ,במהלך היום משתנות ההנחיות בהתאם למצב ,ואז חוזר
חלילה ...בכל מקרה אנו ממשיכים בתרגול 'צבע אדום' לעיתים
קרובות ,ליתר בטחון.
איזו חוויה זכורה לך במיוחד?
כשנפל הטיל על אוטובוס התלמידים ליד צומת סעד לפני
כשנה ורבע .אחר כך החל מטח קסאמים ומרגמות .אזעקת
'צבע אדום' פעלה כמעט ללא הפסקה .השעה היתה שלוש
וחצי אחה"צ ,וכל כבישי הדרום נחסמו .המטפלות ,שדאגו
גם לילדים הפרטיים שלהן ,לא יכלו לנסוע הביתה .הורים
שעובדים בחוץ לא יכלו להגיע לסעד .הורים שהיו בקיבוץ ירדו
לסייע בבתי הילדים .הייתה תחושה של חוסר ודאות ופחד.
חלק מהילדים נשארו בגנים עד מאוחר ,שכן הוריהם נתקעו
בכבישים ...בקיצור ,תרחיש שלא תרגלנו.
כיום ,כשכל בתי הילדים ממוגנים ובכל בתי החברים יש
ממ"דים ,אפשר לומר שהמערכת נכנסה לרגיעה מסוימת,
ופחדי הילדים פחתו .ועדיין ,לפני כחודש עברתי ליד חצר הגן
ושמעתי ילדה מנסה לשכנע את אחד הילדים שנשאר לבדו
בחצר להיכנס לגן .היא בחרה להפעיל את מוטיב האיום ואמרה
לו" :אבל אם תישאר בחצר יהיה עוד מעט 'צבע אדום' ואולי
יהיה קסאם ...אז כדאי לך להיכנס מהר"...

ואמונה בקב"ה ששומר ומגן עלינו ,להזכיר את החיילים בצבא
השומרים יום ולילה ,והעיקר – לשמור ולהקפיד על שגרת
חיים קבועה ועקבית עד כמה שניתן ,במגבלות של שעת
חרום .את הבהלה שלנו אנו משתדלים להסוות ...משפחותיהן
של רוב המטפלות והגננות גרות באזור ולרובם אין מיגון .הן
שרויות בדאגה הן לילדיהן הפרטיים והן לילדים שבאחריותן,
ולמרות זאת הן מתפקדות מאוד יפה בשעת חרום.
סיכום
המחירים ששילמנו עבור המיגון (הכפול) יקרים .פעמיים
נהרסו כל התשתיות ונבנו מחדש .ישנן בניות שלא בוצעו
כראוי ,ותיקון הנזקים ארך זמן ממושך ועלה כסף רב .במשך
שש השנים האחרונות ביצענו בסך הכל  30מעברים!!! בתי
ילדים וגנים עברו ממקום למקום הלוך וחזור על כל המשתמע
מכך! ההורים התגייסו שוב ושוב לסחוב ולהעביר ציוד ממבנה
אחד לשני בשעות אחר הצהרים והערב ...ללא קיטורים
וטרוניות ,ועל כך מגיע להם יישר כח גדול!
בסופו של דבר ,אין ספק שהמערכת הממוגנת מקנה בטחון
ורוגע.
חשוב לי מאוד לציין :אמנם ,התייחסתי הרבה למצב הבטחוני,
זהו מצב יוצא דופן ובדרך כלל הכל שקט ורגוע אצלנו.
המערכת עובדת יפה ומסודר ,נעים להיכנס לבתי הילדים
ולפגוש פעוטים צוהלים ושמחים ובשנים האחרונות גדלה
מאוד אוכלוסיית הקיבוץ וילדים רבים הצטרפו למערכת .כיום
הגיל הרך בסעד מונה כמאה ושלושים ילדים .כן ירבו.
אני מודה לקב"ה על כך שבכל השנים המתוחות שעברנו לא
היו נפגעים ,וב"ה מתפללת שגם לא יהיו לעולם!

השיר על הצבע האדום
למהר למהר למהר למקום מוגן
למהר למהר כי עכשיו קצת מסוכן.
הגוף שלי רועד – בום בום בום בום בום
הלב שלי דופק – דום דום דום דום דום
אבל אני מתגבר ,כי אני קצת אחר
נפילה – בום! אפשר – ל ק ו ם!
לנשום עמוק ,לנשוף רחוק
לנשום עמוק ,אפשר לצחוק
הכל עבר וטוב לי שנגמר
י ש!

מהו המוטיב המוביל את הצוותים?
להשתדל לשדר רוגע בפני הילדים ,לטעת בטחון בלב הילדים
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הסכסוך ואנחנו  -עם הפנים לדרום

תצפית דרומית
צביקי ,רפי וזאביק
ראיינה והביאה לדפוס :חנה הונוולד
בתחילת הדרך
קבוצת עלומים עלתה להתיישבות כמעט שנה לפני מלחמת
ששת הימים ,כשמגדל המים של בארות יצחק עדיין השקיף
למרחוק למה שהיה ...ולמה שיהיה!!! – גדר הגבול נשארה
מאז.
מסיפורי סעד השכנה שסיפר יהודה ברט ז"ל על סעד תחתית
לפני שנים ניתן ללמוד כי חייהם בגבול הדרומי היו מאוד
קשים .לא הייתה כלל מעטפת בטחונית שתגן על החברים
בימים הקשים ,אך למרות זאת הם נאחזו באדמה בעקשנות
והקימו יישוב גדול ופורח.
כשעלומים עלתה על הקרקע היה מי שנתן עצה טובה והדרכה
כיצד להקים יישוב חדש על אף המרחק הקצר לגבול עזה.
בשנים הראשונות היו מקרים עצובים וכואבים של חברים אשר
יצאו לעבוד בשדות הרחוקים ועלו על מוקש עם ג'יפ ,טרקטור
או עגלה (במקרה אחד אף נהרג חבר ,יהודה קינן ,שעל שמו
קרויה "גבעת יהודה") .באותם ימים היו מסתננים שמקישו את
השבילים ,גנבו ציוד והעקבות הובילו לרצועת עזה.

כאשר התרחש הגירוש מגוש קטיף ,ניתן היה לחשוב שתושבי
עזה יקבלו את המקומות שפונו ויוכלו בכך לשדרג את חייהם,
אך מנהיגיהם לא השכילו לעשות כך והשקיעו כל מאמץ
בהריסת הקיים .כך שימרו המנהיגים והנציחו את התנאים
הקשים של תושבי הרצועה ,כל זאת כנראה על מנת להראות

חשבנו לתומנו שיתחיל עידן חדש של שקט
ושלווה ושלום .כל המחסומים הורדו .אנשים
נסעו לת"א דרך עזה .ילדי נצרים היו באים
לפעוטון ולגן בעלומים ואנחנו בקרנו אצלם
אך השנים השקטות עברו ולאט לאט חזרה
המתיחות

"תור הזהב"
לאחר מלחמת ששת הימים נפתחו השערים והמחסומים
והחברים נסעו לעזה לקניות ,לרחוץ בים ,או סתם לטייל
באזור .גם מעזה הגיעו פועלים רבים וחלקם עבדו בעלומים
לאורך שנים .עם אחד הפועלים שעבד בעלומים כ– 25שנה
מתקיים עד היום קשר טלפוני והוא מספר על כעס רב כלפי
המנהיגים ששינו את חייהם והפכו אותם לפליטים חסרי כל.
כשעבדו בישראל התפרנסו בכבוד ,כך הוא אומר ,ועתה חייהם
הפכו לבלתי נסבלים.
"חשבנו לתומנו שיתחיל עידן חדש של שקט ,שלווה ושלום",
אומרים צביקי ,רפי וזאביק .כל המחסומים הורדו .אנשים
נסעו לת"א דרך עזה .ילדי קיבוץ נצרים שהיה ליד עזה היו
באים לפעוטון ולגן בעלומים ואנחנו בקרנו אצלם ,אך השנים
השקטות עברו ולאט לאט חזרה המתיחות ,הטרור התגבר
ופרצה האינתיפאדה .שוב הוקמו מחסומים ,נסגרו כבישים
והפועלים מעזה חדלו להגיע לעבודה .שוב נוצר ניתוק".
מארכיון עלומים
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לעולם כמה הם "מסכנים".
השלושה שולפים אמרה פוליטית" :מקורן של כל האנרגיות
השליליות שנמצאות בעזה ,באיראן" .כל האש הדולקת
ומתפרצת שם ,כך הם מסבירים ,מגיעה מאיראן המחרחרת
מלחמה .אם היו מורידים את ראש הנחש – לזנב לא היה כח
לכשכש.

בהתמודדות היומיומית של יישובי הדרום יש
מציאות שוטפת בה חיי היום יום ממשיכים
כרגיל  -חבריםØות יוצאים לעבודה ,בתי
הילדים פועלים ,כמו בכל מקום ,כמעט...
מתחת לפני השטח ,יש חשש שכל רגע
עלול להישמע ה'צבע האדום' וכל השלווה
המתוארת תופר

מדורים
נעים להכיר

46-47

קו המשווה

48-55

על המדף

56

מציאות יומיומית
בהתמודדות היומיומית של יישובי הדרום בימים אלו יש מחד
מציאות שוטפת בה חיי היום-יום ממשיכים כרגיל – חברים/
ות יוצאים לעבודה ,בתי הילדים פועלים ,חדר האוכל ,המטבח,
השבת ,החג והמועד מתפקדים כרגיל ובצורה מסודרת ,כמו
בכל מקום ,כמעט ...מאידך ,מתחת לפני השטח ,יש חשש
שבכל רגע עלול להישמע ה"צבע האדום" והשלווה המתוארת
תופר .חיים עלולים בכל רגע נתון להכנס להילוך שונה ,למתח,
חרדה ,מה היה ,היכן נפל וכמה? עלומים עומדת במבחן.
בזמן עופרת יצוקה נשארה כל אוכלוסיית עלומים בקיבוץ.
כל המערכות תפקדו כהלכה .צריך להודות שברוך ה' קיבוץ
עלומים לא נפגע ,כך שלא חווינו טראומה; בנוסף יש יתרון
לקיבוץ שיתופי בו מערכות הציבור מתפקדות באופן מלא.

תנועה בתנועה

לזכרם

57-63

64

איך זה עובדø
כשראש צוות הבטחון מקבל התראה ,הוא מיידע מיד את
האנשים אשר תפקידם להחליט כיצד להנהיג ולהדריך
את הציבור .יחד הם מחליטים האם יש צורך להפר שגרה.
המעטפת הבטחונית  -ההתראות ,הגדר וחדרי הבטחון  -משרה
בטחון לעילא ולעילא ,ומאפשרת חיים שקטים ככל שניתן.
באחת השיחות עם המח"ט האזורי נאמר לנו" :תפקידי לתת
לכם לעבד את השדה עד התלם האחרון" ,ואכן צה"ל ,יחד עם
תושבי הדרום ,עושה ככל האפשר על מנת שנוכל לקיים חיים
שקטים.
לסיכום הם מאחלים :מי ייתן ויתקיים בנו הפסוק" :וישב יהודה
וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו( "...מלכים א' ה').

עלומים
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נעים להכיר

משפחת הונוולד
עלומים
משתתפים:
רוני ()33
גלעד ()32
הלל ()5
לאל ()3.5
אורה-אסתר ()2
יהונדב (חודש)
לעיתים בשבתות ובחופשות מצטרפים לחיק המשפחה גם
אמבט ( )13ואסנקו ( )11.5אבבה.
רוני נולדה בקבוצת יבנה למשפחת סליג כנכדתו של צוריאל
אדמנית ז"ל  -מהוגי הדעות המרכזיים של תנועת הקיבוץ
הדתי .לרוני אחות ושלושה אחים (אחד מאחיה הוא 'בן
מאומץ' ,ומאחר וגם אמה גדלה במשפחה שאימצה 'ילד

46

חוץ' ,אפשר לומר כי האדם הוא תבנית נוף מולדתו) .במהלך
הצבא שירתה כמדריכת טיולים ב'ארץ מורשת' וכמורה חיילת
בטבריה ("מורחת ילד").
גלעד נולד בעלומים למנוחם וחנה הונוולד ,ממקימי ומייסדי
הקיבוץ .להוריו ,בלי עין הרע ,משפחה מורחבת במשק -
ארבעה מתוך ששת ילדיהם גרים כיום בקיבוץ ...בדומה
לשורשיה הקיבוציים של רוני ,גם ההיסטוריה של גלעד נטועה
עמוק בקיבוץ הדתי שכן חנה אמו היא בת קיבוץ טירת צבי.
לאחר שלמד בתיכון בקבוצת יבנה שירת כלוחם בפלס"ר נח"ל,
ובמסגרת המילואים הוא מעביר גיבושים לסיירות.
הפגישה והחתונה :רוני וגלעד ,שהפכו לחברים כבר בכיתה
י"א (רוני" :ישבנו על אותו ספסל" .גלעד" :וואלה?") ,החליטו
להתחתן לאחר שבע שנות זוגיות ("אז התחילו  7השנים
הטובות") .החתונה נערכה בעלומים .חתונתם הייתה שריד
אחרון לעידן החתונות אליהן הוזמנו כל אנשי עלומים ("זו
הייתה החתונה האחרונה בה ילדי המשק אכלו בחדר האוכל
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נקניקיות וצ'יפס עם המטפלות").
לאחר החתונה הם גרו בעלומים בדירת חדר וחצי ולאחר מכן
יצאו לשנת חופש וגרו בספארי של רמת גן ("בחוות סוסים
הממוקמת בתוך פארק רמת גן") .בתקופה זו רוני למדה לרכוב
ולטפל בסוסים ,וגלעד עבד כשף במסעדת גורמה בתל אביב.
לאחר תקופת מגורים בקיבוץ גברעם ,החליטו לצאת לטיול
תרמילאים בהודו .שם ,במזרח הרחוק ,החלו יחד תהליך של
חזרה לדת .בהיותם בהודו מהרהרים לאן הלאה ...הוחלט
לנסות לחזור ולחיות בקיבוץ" :המחשבה שעמדה לנגד עינינו
היא שבקיבוץ יש את כל הפוטנציאל לעשייה משותפת גם
פנימה וגם החוצה" .בפועל נוכחו לדעת שבין ענייני היום-
יום קשה להכניס הרבה" ,אבל כשיש רצון חזק זה קורה".

אור שלום:
רוני וגלעד נחשפו לפעילות החשובה של 'אור שלום' ,רשת
משפחתונים ארצית המעניקה לילדים עם מורכבות משפחתית
קרש קפיצה לחיים ,דרך שיתופי פעולה של אחדים מחברי
עלומים עם אחד המשפחתונים בשדרות .השניים שלקחו חלק
במערכת המפגשים עם ילדי המשפחתון הכירו את אמבט
ואסנקו אבבה והחליטו "לארח" אותם בשבתות וחופשות (רוני:
"הכרנו אותם בני  8ו ,9-הם היו מתוקים כדבש") .בשלוש וחצי
השנים האחרונות ,אמבט ואסנקו הפכו להיות חלק אינטגרלי
ממשפחת הונוולד הצעירה ("יש להם מיטות קבועות בחדר
הילדים שהלל ולאל חושקים לישון בהם") והשתלבו באופן
נפלא עם בני גילם בקיבוץ .על אף הצפיפות הרבה של חמישה
ילדים בחלל הביתי הקטן ,וההתמודדות המורכבת עם מגוון
גילאים (החל ממוצצים ועד מכשירי ה ,) TV, PC, PSP-נדמה
כי רוני וגלעד מצליחים להכיל את הקשיים ולעורר התפעלות

אמיתית מאור הנתינה הבוקע מביתם (רוני" :הדינמיקה בבית
משתנה כל הזמן .הבחירה במציאות מסוימת כמצב נתון –
עוזרת לנו לפרש קושי בפשטות .הילדים שלנו מתגעגעים
ומחכים לאמבט ואנסטו שיבואו .הלל מציירת אותם כאחיה
בתמונה המשפחתית") .בהזדמנות זו הם מבקשים להודות
לקיבוץ על כל התמיכה הכלכלית והחינוכית בפעילות עם 'אור
שלום'.
פרנסה ועיסוקים :גלעד ,העובד בשנה האחרונה בגד"ש ,למד
להיות שף ואי"ה יהיה גם בעל תעודת הוראה .במחשבה שנייה
יגדיר עצמו כעובד ה' ואת אשתו כעוסקת במקצוע החשוב
 אמהות .רוני ,שבהכשרתה היא מדריכה מוסמכת לרכיבתסוסים טיפולית וינגייט) ,עובדת ב 4.5-השנים האחרונות בדיר
היונקים של הרפת (כאות לדומיננטיות שלה בענף  -השם
'רוני' ניתן לאחרונה לפרה מספר .)723

כמה מילים על המצב הבטחוני
גלעד" :אין כאן שום בעיה בטחונית .בטולוז או בתל אביב יש
יותר בעיות מאשר אצלנו .תחושת הבטחון והשלווה של האדם
היא מה שנמצא בתוכנו פנימה ,וקשורה אך ורק באמונה שלנו.
חשוב להדגיש שאין פה תחושת איום או פחד יותר מאשר
במקומות אחרים .הצבע האדום הוא עבורנו צבען של הכלניות.
המסר לילדים שלנו תלוי רק בנו .כשלא משדרים היסטריה -
גם הילדים מתנהלים רגוע".

לסיכום
"ב 6-השנים בהן אנחנו בעלומים נפגשנו עם הרבה עשיית טוב
ואנשים טובים וזה הדבר שמשאיר אותנו פה".

ראיינה :שרית אוקון

בגליון הבא של 'עמודים' נרצה לעסוק בנושא

כלכלה
נבקש לשאול :האם הכסף מתווה מדיניות גם בתוך הקיבוץ? כלכלה
וערכים  -הילכו שניהם יחדיו? האם יש צדק בעולם הכלכלי? האם יש
דרך פשוטה להבין כלכלה? ומדוע רוב הנשים בורחות מהנושא?
ונרצה לשמוע על חינוך לכלכלה וכלכלת חינוך ,המעבר מעבודת יצרנית ל'עשיית
כסף' ,יחסה של היהדות לכלכלה ,יוקר המחיה והשפעותיו עלינו
הצעות לנושאים ,לכתיבה ,לראיון ולכותבים תתקבלנה בברכה
במה מכובדת תנתן לעבודות אמנות ושירה מתאימות
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת ‘עמודים’

לא יאוחר מ-ר"ח תמוז)21.6( ,
לכתובת amudim@kdati.org.il
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מה עשינו פעם ,לפני שהוקמו בקיבוצים צוותי חירום ישוביים? מי זוכר?!
לפניכם תמונת מצב עדכנית על הצוותים ועל דרכי עבודתם ,על תחומי
אחריותם ועל האתגרים שמלווים כל צוות .ושלא נצטרך

טירת צבי
צח"י ממתי?
מאז שטירת צבי עלתה על הקרקע
והתיישבה בעמק בית שאן ,לפני 75
שנה ,ידענו תקופות קשות של התנכלות
ערביי הסביבה .עברנו תקופה לא קלה
במלחמת ההתשה ,ולכן מאז ומתמיד
השגרה
היה אצלנו צוות שניהל את ִ
בתקופות קשות .בתקופת האינתיפאדה
הראשונה הוקמו ביישובי יש"ע צוותי
חירום (צח"י) ,מהם למדנו.

תחומי אחריות ותפקידים
הקמת הצוות התבססה על ניסיונם של
אחרים .הגדרת מטרתו של הצוות -
נתינת טיפול ומענה מהיר ומחושב בזמן
האירוע .הצבנו לעצמנו מספר תרחישים
עליהם יש לתת מענה ,כגון :רעידת
אדמה ,קריסת מבנים ,ירי פצמ"רים
או טילים ,פגעי טבע ,תאונות עבודה

 /דרכים ,הצפת מקלטים ,חסימת צירי
גישה ליישוב וכו'.

מי בצוות?
בראש הצוות עומד המזכיר  /מנהל
הקהילה ,ומתחתיו ראשי קבוצות
שיוכלו לתת מענה בנושאים שונים:
בטחון ,רפואה ,לוגיסטיקה ,רווחה
וקהילה ,חינוך ,גיל הרך ,דוברות ועזרה
סוציאלית.

איך זה עובד?
במקלט חדר האוכל הוקם 'חדר-מצב',
ובו מתכנס הצוות בעת התרחשות
האירוע .המקום מצויד ומאורגן .היישוב
מתרגל מצבים השונים על פי הוראות
פיקוד העורף ,וכן מתבצעים תרגילים
פנימיים נוספים מעת-לעת המדמים
תרחישים שונים .בסיום כל תרגיל,
הצוות מפיק מסקנות וניכר שיפור
מתרגיל לתרגיל.

במטה החירום ישנו תיק צח"י ובו
מרוכזות הוראות שונות ובעיקר
מסמכים עם פרטים לתקשורת עם
גורמי חוץ (מועצה אזורית ,משטרה,
מד"א ,כיבוי אש ,ציוד מכני כבד וכו').
כמו כן ,ישנו בתיק שיבוץ כוח אדם
בעזרה לקבוצות השונות.
בתיק ישנו גם ריכוז נתונים שחשבנו
שיוכלו לעזור כמו :מפת היישוב עם
ברזי כיבוי האש ,ציוד חילוץ ,כלי
עבודה ,עזרה ראשונה ,אלונקות ,מזון
ושתייה ,דלקים ,כלי פריצה ,סולמות
וחבלים וגם מפתחות לדירות ולמחסנים
השונים.
מדי פעם אנו מפרסמים תזכורת
לחברים ולכלל האוכלוסייה בנושאים
שונים הקשורים לחירום ,וכן מזכירים
את הצורך בהצטיידות בערכת חירום
ביתית-משפחתית.

שלמה אור

'שוחה'  -ילדים בכניסה למקלט .ארכיון טירת צבי
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מירב
לצוות צח"י של מירב יש ותק לא
מבוטל – הצוות הוקם בעקבות הלקחים
שהופקו בעת הפיגוע ליד שער מירב,
פיגוע בו נהרגה עליזה מלכה הי"ד,
בת  ,16בחודש אוגוסט  .2001אותו
לילה ארור הכניס את מירב למציאות
בטחונית חדשה ומורכבת ,והיה לנו
ברור שלא ניתן להמשיך בבלגאן ששרר
ביישוב באותו אירוע .ההתארגנות
הייתה מהירה ,ההיענות של החברים
מיידית ,וכך נולד צוות צח"י במירב.
חלק גדול מהתורה למדנו מאנשי קריית
שמונה ,שעד אז היו בין היחידים שפעלו
ברמה קהילתית ובצורה מאורגנת בנושא
זה.
בתחילת דרכו הצח"י נוהל על ידי מזכיר
היישוב אך בהמשך ראינו שעדיף שחבר
אחר ייקח על עצמו את הנושא ,וכבר
מספר שנים אני (שהייתי קודם אחראית
תקשורת בצוות) מרכזת את הצוות,
בתיאום מלא עם בעלי התפקידים.
ראוי לציין שהרוב המכריע של החברים
שהצטרף לצח"י בתחילת דרכו – עדיין

יושב בצוות ,מה שנותן את ההרגשה של
צוות מקצועי ומנוסה.
הצוות מתפצל למחלקות שונות –
ניהול כללי (מטה) ,בטחון ,רפואה,
לוגיסטיקה ,תקשורת ,חינוך  /גיל הרך,
רווחה ודוברות .הפעלת הצוות נעשית
על פי אופי האירוע ,ובאירועים רבים
לא מתחייבת הפעלה מלאה של כולם.
הצוות פעל באירועים בטחוניים רבים
בשנים הראשונות (בעיקר עד להשלמת
גדר ההפרדה) ,והופעל במלוא המרץ גם
במלחמת לבנון השנייה ,שבה הושמעו
אזעקות במירב במשך כשבוע ואנשים
היו חייבים למצוא מחסה (איפה,
בדיוק?) ,ושבה ראינו ושמענו נפילת
טילים .חלק מרכזי מעבודת הצוות
באותה תקופה היה לסייע למשפחות
של קציני הקבע הרבים במירב ,רובן
מבורכות בילדים קטנים ,ולמשפחות
מילואימניקים אחרים שגוייסו .הסיוע
כלל טיפול אישי ,הפעלות לילדים,
ואפילו דאגה להפעלת ערוץ 'הופ'
בחינם עד שוך הקרבות....

לביא
צוות צח"י קיים בלביא כ 5-שנים והוא
הוקם בעקבות קורס שקיימה המועצה
האזורית גליל תחתון בקיבוץ לביא
למספר יישובים בתחומה .תכני הקורס
גובשו בעקבות הצלחת עבודת הצוותים
בשומרון .הצוות הוקם בהדרגה וכיום
כל ההתארגנות לשעת חירום אזרחית
וצבאית נעשית במסגרת צח"י.

עם מה מתמודדים?

מי בצוות ומהם תחומי האחריות
והתפקידים?
כראש צח"י וכסגנו משובצים מנהל/ת
הקהילה ומרכז המשק (בראש עומד
תמיד הוותיק בתפקיד מביניהם ).

האתגר השני הוא בזיהוי הראשוני
של אירוע כאירוע צח"י ,כי לא תמיד
הדברים מובנים מאליהם .למשל – צוות
שרגיל להתמודד עם נפילת טילים
אולי יתקשה להבין שתאונת דרכים
של משפחת חברים הוא אירוע בתחום
אחריותו ,וייתכן שרק לאחר שעות
ארוכות ויקרות הדברים יתבהרו .שמירה
על השתתפות חברים מנוסים בצוות
יכולה לעזור רבות בבעיית הזיהוי.

מאז טיפל הצוות באירועים שונים
ומגוונים – שריפות ,תאונות עבודה,

ראשי צוותים – מרכזי/ות ועדות –
בריאות ,רווחה ,חינוך ,בטחון וכן בעלי
תפקיד בנושאי דוברות ולוגיסטיקה.

ממתי?

תאונות דרכים ואירועים חברתיים
שחייבו התארגנות מיוחדת ולא שגרתית
של היישוב .לדעתי לצוות צח"י יש
שני אתגרים מרכזיים ,והם לא בתחום
התפעול בחירום ,שבו כולם דרוכים
ומתמסרים טוטאלית לאירוע .האתגר
הכי גדול הוא לשמר את הצח"י בשעת
שגרה ולא לתת לצוות להתפורר
בתקופות הארוכות (והנהדרות) שבין
אירוע לאירוע .זו המשימה הכי קשה
לצוות שלנו ,ולדעתי לרוב הצוותים
ביישובים ,ואני לא יכולה להגיד שאנחנו
תמיד עומדים בה בהצלחה.

ההתמודדות העיקרית של הצוות היא
בעדכון מתמיד של בעלי התפקידים .עם
הרחבת הדירות לחברים ,נוסף גם הצורך
בעדכון מיקומן של המשפחות בקיבוץ
וכמובן הטמעת הנהלים תוך תרגול
והתכוננות ליום פקודה (החזית הרי
רחוקה מקיבוצנו).

סיפור מהחיים
ההתארגנות כצוות צח"י אכן הוכיחה
את עצמה כשאחד הילדים שלנו "הלך
לאיבוד" .לאחר שהילד לא נמצא,

ג'ודי סינגר

הביאה המשטרה חוקר ובפעילות
משותפת עם צוות צח"י נערך מבצע
חיפוש .התיכוניסטים ,כתת כוננות
וחברים מתנדבים השתתפו בחיפושים
בקיבוץ ובסביבה הקרובה .הודעה
נמסרה לחברי הקיבוץ על השתלשלות
האירוע ובמקביל התקיים קשר הדוק
עם המשפחה .בסופה של הדרמה סיור
רכוב מצא את הילד ביישוב שכן תופס
טרמפ הביתה...

לסיכום
התארגנות כצוות צח"י מאפשרת
שליטה באירועים אזרחיים  /צבאיים
בצורה יעילה ומשרה תחושת בטחון
לתושבים.

זהבה מועלם,
מנהלת קהילה
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עלומים

עין הנצי"ב

צח"י – צוות חירום  /חוסן יישובי הוקם
בעלומים לפני כ 10-שנים .

צח"י ,ממתי?

הצח"י בנוי כמטה שלצידו צוותים -
בטחון ,רפואה ,רווחה ,לוגיסטיקה,
חינוך ודוברוּת.
אבי אפלבוים (אפלה) משמש כיו"ר צחי
ובנוסף אליו עוד כ 25-חברי וחברות
עלומים.
הצח"י אינו מיועד רק למקרי חירום
בטחוניים אלא גם למקרים של בעיות
ואסונות מתחומים אחרים (לא עלינו).
לשמר את הרכב
ֵ
הקושי הגדול הוא
הצוותים ואת מקצועיותם לאורך
השנים .אנו מתחזקים את הצוות בעיקר
דרך פעילויות ותרגולים המלווים על
ידי גורמי חוץ .רוב החברים מתמידים
ולוקחים חלק פעיל על פי הצרכים.
השינויים שנעשים מדי פעם בנהלים
באים לאחר הסקת מסקנות בתרגולים
השנתיים .האירוע שהמחיש ביותר את
חשיבותו ונחיצותו של צוות צח"י היה
מבצע עופרת יצוקה.

צוות צח"י קיים בעין הנצי"ב מזה שנים
רבות .פעילותו חודשה לפני כשנתיים
עם הקמת צוות חדש.

מי בצוות?
בצוות חברים  14ראשי צוותים של
כל תחומי החיים ,בין היתר – בטחון,
רפואה ,חינוך ,קשישים ,לוגיסטיקה
ואנרגיה .מנהל הקהילה ומרכז המשק
חברים בצח"י אך לא מרכזים אותו .ראש
הצוות הוא חבר מן השורה.

מי מממן?
פעילויות צח"י מממונות על ידי כספי
הקהילה וכספי המשק בהתאמה לתחום.

תחומי אחריות ותפקידים
הצוות אחראי לכל דבר שנוגע במצב
חירום או שקשור באירועים חריגים
ביישוב:

ניהול אירועי חירום ברמת היישוב
תיאום עם כלל האוכלוסייה בעת אירוע
קשרים עם גורמי חוץ (בטחוניים
ואחרים)
הסברה לצורך הכנה למקרי חירום
הכנה ,בדיקה ועדכון רשימות
האוכלוסייה בישוב כולל ילדי חוץ,
שכירים וגופים זמניים.
אחריות על ציוד ומחסני חירום

קצת גאווה
לפני חצי שנה בוצע תרגיל חירום יישובי
מטעם פיקוד העורף והמועצה האזורית.
כל הצוותים הופעלו כולל הזזת כוחות
ותיאומים עם גורמים אזוריים .בסיכום
של יו"ר המועצה האזורית נכתב:
"התרגיל עבר בהצלחה רבה וצוות צח"י
עין הנצי"ב קצר מחמאות רבות על
הביצוע והתפקוד ביישוב".

אפרים וישניה
ראש צח"י

הפעלת כל צוותי החירום

אבי אפלבאום

קציר בחסות טנק ,רפי בביאן
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מעלה גלבוע
צח"י ממתי?
צח"י מעלה גלבוע הוקם ב ,2001-לאחר
אירוע הירי בו נרצחה עליזה הי"ד בדרך
לקיבוץ מירב .בעקבות הפיגוע התארגן
קיבוץ מירב והקים צח"י ובעקבותיו
אנחנו ,מספר חודשים לאחר מכן .היו
אלו הימים הקשים של האינתיפאדה
השנייה .מעלה גלבוע ומירב סמוכות
לקו הירוק וללא גדר הפרדה בינינו לבין
הכפרים הפלסטיניים של צפון השומרון,
כך שמטבע הדברים צח"י התרכז אז רק
באירועים בטחוניים .במהלך השנים
התכנס הצוות ותפקד גם באירועים
קשים שונים בעלי אופי חברתי או
לוגיסטי.

מי בצוות?
מבנה צח"י במעלה גלבוע כולל בראשו
מטה חירום ,והוא המתאם בין כל
הצוותים המשניים :בטחון ,רפואה,
חינוך ,הגיל הרך ,רווחת הקהילה
ודוברות .לצד הצוותים קיים צוות
רמו"ת (רשת מידע ותקשורת) וצוות
לוגיסטיקה .צדוק ליפשיץ ,מוותיקי
הקיבוץ ומזכיר הקיבוץ שנים רבות,
עומד בראש צוות המטה .עבדכם הנאמן
אחראי לארגון ולתיאומים בכל הקשור
לצח"י .במהלך השנים למדנו כיצד
להתארגן וכיצד להגיב .אנו מתכנסים,
מחליטים אילו צוותים להפעיל ,איזו
אינפורמציה להפיץ ,ובאילו פעולות
לנקוט .כמו כן נשקל הצורך ליצור קשר
עם גורמי חוץ :מועצה ,קיבוץ שכן,
צבא ,משטרה וכדומה .במהלך השנים
הוכנו מספר סד"פים ("סדר פעולות")
לכמה אירועים אפשריים (תאונת דרכים
קשה ,ירידת שלג כבד בהר) .הסד"פים
לוקחים בחשבון כמה וכמה מתארים.
אנו מאמינים שהחכמה היא להכין אותם
מראש ,כשאין לחץ ,כך שבאירוע אמת
קל יותר לפעול על פי הנחיות שקולות.

איך זה עובד?
כלל חשוב מאוד שאנו מקפידים עליו
הוא העברת מידע מהימן לציבור
במהירות האפשרית .לשם כך רכש

הקיבוץ מנוי למערכת הודעות .SMS
בכל אירוע אנו מנסחים הודעה ומפיצים
לציבור .הניסוח לוקח בחשבון שמצד
אחד אנו רוצים ליידע את הציבור כמה
שיותר מהר ,אבל מאידך אין אנו רוצים
להעביר הודעה שלא אומתה .לפעמים
ההודעה היא שלא קרה כלום; גם את
זה חשוב להודיע (זוכרים את אזעקת
השווא מלפני כמה שבועות? מיד עם
קבלת האישור שהאזעקה אכן הייתה
טעות ,הודענו" :האזעקה שהושמעה
בכל הצפון הייתה תקלה .הכל בסדר,
אפשר להמשיך בנקיונות פסח.)"...
בערב ,או באירוע מתמשך ,נפעיל את
צוות רמו"ת ,מערכת טלפניות המעבירה
הודעות וגם שואבת אינפורמציה מכל
משפחה ומשפחה ביישוב .זו הדרך שלנו
להפצת מידע וגם לקבלת אינפורמציה
מהשטח.
על פי הגדרתו ,צח"י מופעל רק באירוע
חמור שמשבש את החיים השוטפים,
ורק עד שמוסדות הקיבוץ ייכנסו
לתמונה וייקחו אחריות לטיפול .אנו
מאמינים שככל שנגיב מהר ובאחריות,
נקל על הציבור לעבור את האירוע,
שיהיה מה שיהיה.

מי משלם?
צח"י אינו מתוקצב .הציוד שנקנה נרכש
על חשבון תרומות והחזר פקדונות
בקבוקים (כל הכספים מהחזר הבקבוקים
מזכוכית ומפלסטיק ביישוב מיועדים
לצח"י .מדובר על כמה מאות שקלים
בכל חודש ,בהם רכשנו גנרטורים ניידים,
מכשירי קשר פשוטים ,ערכות חילוץ,
אפודים זוהרים וכד').

עדכונים מהשטח
לאחרונה התארגן צח"י לקראת רעידת
אדמה .במשך כשנתיים הקפדתי לשגע
לכולם את השכל בהוראות כיצד יש
להתכונן לרעידת אדמה – הכנת תיק
חירום ,הוראות להתנהגות הרעידה
בזמן הרעידה ,מיקומו של אתר
הכינוס הקהילתי למקרה של רעידת
אדמה ועוד .בשנתיים הללו הוזמנו
מרצים ,נרכש ציוד חילוץ פשוט ,נקבעו
תפקידים לכל אחד מבני הנוער ,ונקנה

ארון צח"י בו מונח תיק לכל צוות
משנה בצח"י ובו הוראות מפורטות מה
תפקידיו ומה עליו לעשות ,רשימות
מעודכנות ומפתחות חירום .הכל מוכן
לעת הצורך" .המזל מעדיף את המוכן".

קשיים ותסכולים
אפשר להגדיר את הקשיים והתסכולים
במילה אחת :השאננות .אנשים
מתהלכים בתחושה ש"לנו זה לא
יקרה ".או "אם זה יקרה ,כבר נסתדר"
ואפילו יש הבטוחים ש"לא תהיה רעידת
אדמה" .אינני נביא ואינני יודע אם
נצטרך לכל ה"סד"פים" שהכנו אבל
אני משוכנע שאם יקרה אירוע חמור –
כדוגמת רעידת אדמה – הציבור ידרוש
פתרונות ,ולכן חובה על כל הנהלה
אחראית להתכונן לאפשרות כזו מראש.

הצעת ייעול
אני רואה יתרון בשיתוף פעולה בין
יישובי הקיבוץ הדתי ,בעיקר בשני
תחומים .האחד  -שיתוף פעולה
ברכישת ציוד חירום (יש לי הצעה
טובה לרכישת  2000שמיכות צמר .אני
צריך רק  .)...200השנייה – דף באתר
האינטרנט של הקיבוץ הדתי – לצח"י.
מעבר להצעות וסרטונים בשוטף ,האתר
ישמש את הצוותים באירוע אמת.
ההצעה עלתה כשדיברנו על רעידת
אדמה .סביר להניח שרשתות הטלפון
והסלולארי יקרסו .איך ,אם כן ,נוכל
ליצור קשר עם העולם החיצון – אפילו
עם שכנינו ,כדי לבקש או להציע עזרה?
אם אהיה תקוע בדרך מבלי יכולת להגיע
הביתה ,איך אוכל להודיע למשפחה?
ייתכן מאוד שרשת האינטרנט תהיה
הרשת הראשונה שתחזור לפעול (לאחר
הרעידה ביפן ,רבים חולצו וניצלו כי
התכתבו בפייסבוק .)...אתר צח"י יכול
להוות מוקד חירום במקרה כזה.

לסיכום
ב"ה צח"י מעלה גלבוע אינו מתכנס
הרבה אך מדי פעם אנחנו מתרגלים את
עצמנו מבחינת "חכם עיניו בראשו".
ויהי רצון שלא נצטרך.

אורי לדל
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ארכיון סעד

סעד
שיר הידד  -לצח"י סעד
צח"י שלנו גדול ורחב
צח"י שלנו לא שש אלי קרב
אבל לכל אירוע מגיע ראשון
עם צח"י כזה אפשר בשקט לישון
אז מי? ומה? למה? וכמה? – נעיף מבט,
קצת היסטוריה וגבורה ,וקצת צ'יזבט.
צח"י רק בן עשר ,אך כבר לא ילד קטן,
חווה מבצעים וקאסמים – מעשה שטן.
הוא מורכב כתמנון רב זרועות -
ממש לפי הספר ,והתאמן כבר שעות.
ראשון  -יואב הרבש"ץ ,צעיר ונמרץ
עמוס מכשירי קשר ,אץ ורץ.
הוא יודע איפה הקסאם ייפול מחר,
עוד לפני שמוסטפה את הכיוון בחר.
זה רבש"ץ בעוטף עזה!! עשוי ללא חת!
מזיז כוחות ,נותן הוראות למח"ט.
וכמובן כרמל  -מפקד כיתת הכוננות
חבורת לוחמים ,בלי שום שאננות
ס.מ.ס אחד  -וכולם עם אפוד וקסדות
מסתערים על הגדרות ,או מזנקים
לשדות.
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ושמחה  -מהלוגיסטיקה,
שחולש על אימפריה
ותחתיו ,מיולים ,קטנועים ,מכל
הפריפריה
וצוות טכני ושרברב ,וסרטים לסימון,
חשמלאי ,ואנשי ביצוע  -כולם אחרי
אימון!
ומיול לכיבוי אש ,ומכשיר חדשני לצידו,
שהסופר טנקר  -נראה ממש פייפר
לידו.
כל אלה מוכנים לקריאה ועומדים דום,
לכל צפצוף ,אזעקה וצבע אדום.
ויש לנו את חגית מהמרפאה,
עם קלב-קר מקרטע
וצוות אחיות ופרמדיקים ,עם ציוד חדש
ומשגע
הם יגיעו לביתך ,יתחלקו לצוותים,
יבדקו מי נמצא בכל חדר ובשירותים,
יחבשו ,ירגיעו ,ולפני שהתאוששת מזה,
בתוך שניות ,ידחפו לך מן עירוי כזה,
יאשפזו אותך עם אלונקה ,באופן מהיר
גם אם אתה ילד ,זקן או בחור צעיר.
וגם מחלקת דוברות ,שחשיבותה
מכרעת,
באחריות בוקי ושרה -
שחמש שפות יודעת.
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עם הרבה קשרים במקומות הנכונים,
לשדרני תחנות הרדיו ,וכתבי העיתונים.
ואנשי הטלוויזיה של עופרת יצוקה,
אצל בוקי אכלו חביתות ,והדליקו נרות
חנוכה.
(מה חבל שמיקי חיימוביץ'
כבר לא בחדשות,
וגם ליעקב אילון
יש קצת בעיות ברשות).
וצוות רווחה גדול ,ברוך ה',
כמה מניינים,
והרב ,ועוס"יות,
ומרגיעות מסוגים שונים.
בתפעול של עדי ומרגלית,
והמון מתנדבים,
מנוסים ,יעילים,
עובדים בבקרים ובערבים.
וגם ליאורה מ'מרכז החוסן' של המועצה
שותפה תמיד בסיוע ,דאגה ,ולא מעט
עצה.
ואם יחליט צוות רווחה לנסוע
להשתלמות,
לרענן נהלים ,או לחדש רשימות,
לא יספיקו כסאות האוטובוס לכולם
לשבת.
נצטרך לעשות איזה דיל עם הרכבת.

קו המשווה

ויש לנו גם צוות זמניים נהדר,
הדואג לנוער ,משפחתון ,תאילנדים,
וגרעין צבר.
וכמובן  -החינוך והגיל הרך
גם הם מיוצגים
תרגלו עם הילדים ,לימדו אותם
את כל המושגים.
ומטה צח"י  -הראש החושב ,והרגוע,
מורכב גם הוא מצוות די קבוע.
והיו"ר מסתכל מהצד ,מוחא כפיים
ומריע.
וכל מה שהוא צריך -
זה פשוט לא להפריע!

והקאסם של אדו ,בחוץ ,בקיר המקלחת
החליט דווקא
את הקלנועית הישנה לקחת,
וצחוק הגורל הוא ,שלא ידע הקסאם
(ואולי כן?)
שדווקא אדו את כל קלנועיות הקיבוץ
 מתקן.והנס אצל עסיס ,לפנות בוקר אור,
קסאם שלא התפוצץ ,ורק עשה חור,
נכנס לחדר השינה ,מעל לחלון,

בקיצור ,די מעניין אצלנו
הקב"ה מלמעלה שומר עלינו,
ומי שמעוניין לצח"י שלנו להצטרף,
רק שירים טלפון ,ויבוא בכיף.
וברוח הקיבוץ המתחדש,
חשבנו שאם רק תהיה הפסקת אש,
נהפוך זאת ליזמות מקורית,
ומלאת העזה,
ונציע שירות צח"י מוזל ,גם לחבר'ה
מעזה.

עפר  -מלא גאוות יחידה
ארכיון סעד

ואתה שואל עצמך -
בעצם ,צח"י כזה ענק??
האם חברי סעד לא חשים מחנק?
היש עוד חברים ,להם צח"י דואג,
ואומר?
או שמא כולם ממילא בצח"י ,חוץ
מהשומר?!
ואיך מארגנים משרדים לכולם?
ואולי זה ממש קצת מוגזם??

נקצר ,כדי לא להוסיף עוד עמודים
לעמודים.
למשל -הקאסם הראשון שחדר לבית
של יהודה ז"ל,
נפל לארון המטבח ,ולא הזיק,
למרבה המזל.
ואת יהודה מצאנו שם עם יעה ומטאטא,
כי צריך לנקות ,לפני ששותים עוד כוס
תה.

הגיע פנימה ,ופשוט שכב לישון.
במיטה זוגית עם אמא ושלושה
קטנטנים,
שוכב לו קסאם ,נים ולא נים.
ואפילו לא שרט את קצה הציפורן,
אם זה לא נס גלוי ,אז תגידו מה זה כן?

נכון ...קצת גדול ,אבל תאמרו אתם,
עם צוות כזה אפשר שלא להירדם?!
גם בעיתות מצוקה ומתח,
הכל בסדר ,כולם בשטח.
איפה יש עוד כזה צח"י? תגידו,
מאילת ועד קיבוץ מגידו?

ארכיון סעד

סוף-סוף זה צח"י כמעט היחידי,
עם הרבה שעות אש,
וניסיון קרבי תמידי.
ולאות כבוד והוקרה,
יש מחשבות שונות,
כנראה שנעניק להם כנפיים אדומות!
חוויות  -בזמן אמת ,יש למכביר,
ממש המון
מנפילת הקסאם הראשון והשני…
ועד האחרון.
והמלחמה שהייתה בסך הכל,
לא נעים להגיד,
אירוע שמבחינתנו כמעט לא מפחיד
חווית גיבוש כמו בימי "אנו באנו" ..
הכל מתוקתק…והכל משלנו.
והאמינו לנו,
הסיפורים הם לא סיפורי בדים,
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קבוצת יבנה
צח"י  -ממתי?
צוות חירום יישובי בקבוצת יבנה ,הוקם
בעקבות מבצע עופרת יצוקה על פי
מבנה שקיבלנו מיועצים שהגיעו אלינו
דרך המועצה האזורית.

מי בצוות?
התפיסה שהנחתה אותנו ביבנה הייתה
שהמזכירות המכהנת בימי רוגע היא
גם צח"י בתוספת חברים שיתמקצעו
בנושאים שונים ויכהנו לאורך זמן .ראש
הצוות הוא מזכיר הפנים ואני ממלאה
מקום כסגנית .בצוות המתגבר את
המזכירות יש אחראי בטחון ,אחראית
על בריאות ורווחה ומרכזת הגיל הרך.
גם לדוברות שובצה חברה שמתמקצעת
בכך.

המקבלת הנחיות מפיקוד העורף.

טרי מהשטח
לצערנו השתפשפנו לא מעט בנושא
ירי טילים על אזורנו ,מצב חירום שגרר
סגירת מערכת חינוך בשל אי-הגעה
לעבודה של עובדים שכירים ,שנותרו
בבית עם ילדיהם.
במצבים אלו אנו מתלבטים האם
לשמור על שגרה ולהפעיל את בתי
הילדים ,בחלקם יש מיגון יותר טוב מזה
שקיים בבתים הפרטיים ,או לשלוח את
כולם הביתה.
בעקבות אירועי הירי על אזורנו אנו
מקדמים מיגון כל בתי הגיל הרך
ובמקביל משקיעים בתוספת מיגוניות
יבילות למרחב הקיבוצי שאין לו מיגון
ראוי.

לצד צח"י פועלת כיתת הכוננות
המסורתית ,במסגרת ההחלטה להקים
ולאמן צוותים יישוביים אנו עסוקים
כיום בהקמת צוות חילוץ שיקבל אימון
דרך פיקוד העורף .הנושא שלקחנו
על עצמנו השנה הוא מוכנות לרעידת
אדמה ובינתיים לשמחתנו חברו לכך גם
המועצה ופקע"ר.

קצת גאווה
גאוותינו היא על סגן פיקוד העורף
שהוא חבר הקיבוץ ...מדי פעם אנו
מנצלים זאת מבקשים ממנו עצה או
הנחיה.

לסיכום
שלא נדע.

מיכל רפל

המשימות
איך זה עובד?
הצוות נכנס לפעולה כשנוצר מצב
חירום .אנו מתכנסים ומקבלים החלטות
לפי ההנחיות שמתקבלות מהמועצה,

אנו משתדלים לבצע בכל שנה
השתלמות ותדרוך לצוותים כדי לשמור
על ערנותם.

ארכיון יבנה
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שלוחות
מי בצוות?
עוסקים בצורך ציבורי זה באמונה רבה
אנשים רבים – כ 60-חברים ותושבים,
כולל חברות משלפים.

ממתי?
צח"י [צוות חירום  /חוסן יישובי] נוסד
בשלוחות על ידי דבורה ליס לפני 9
שנים .בעת הקמת הצוות נכתב תיק ובו
מבנה ארגוני והוראות הפעלה שונות
המתייחסים בעיקר לפעילות חבלנית
עוינת שהייתה נפוצה ביהודה ושומרון
וגם בשלוחות באותה תקופה .לפני 5
שנים רעננה דליה תורן את העיסוק
בצח"י ,נערכו מספר ימי הערכות ונעשו
'תרגילים' על הנייר.

התארגנות מחודשת
לאחרונה החלו עוסקים גורמים שונים
(תקשורת ,הקיבוץ הדתי ,המועצה
ועוד) באיומים ובמצבי חירום נוספים
בפניהם אנו עלולים לעמוד בזמן הקרוב,
כאשר האיום המדובר ביותר הוא
רעידת אדמה .בשלוחות שבנו לעסוק
בצח"י :ארגנו ורעננו מחדש כ10-
צוותי משנה ,הקמנו רשת של מרכזות
מידע שכונתיות שלהן תפקיד מכריע
באיסוף ובהפצת מידע להבנת המתרחש
בשלוחות וביכולת השליטה במצב .לפני
חודשיים התאספנו כדי להעלות בפני
הגורמים המתאימים דרישות לצרכים
ואמצעים שיסייעו להתמודד עם מצבי
חירום השונים .אנו מחכים כעת להצגת
הדרישות על מנת שנוכל לשפר את
מוכנותנו .בעניין זה אימצנו את הכלל
אותו שמענו ביום העיון שארגן הקיבוץ
הדתי מפי הרב אילעאי עופרן ,רבה של
קבוצת יבנה ,שציטט ממסכת יומא:
אדם שנפלה עליו מפולת ביום כיפור
וקיימים לגביו שלוש ספקות " :ספק
הוא שם  -ספק אינו שם ,ספק חי -
ספק מת ,ספק כנעני  -ספק ישראל,
בכל הספקות הללו קובעת הגמרא:

כיתת הכוננות של עין הנצי"ב באימון .צילום :דוד יהב
מפקחין עליו את הגל" .ומוסיף על כך
התלמוד הירושלמי" :הזריז [לפקח
את הגל  -להסיר את האבנים ושאר
המכשולים בלי לשאול הרבה שאלות
(האם כדאי  /כמה להשקיע  /זמן  /מרץ
 /כסף)  -משובח ,והנשאל [לחכם /
רב  /בעל תפקיד  /בעל מעה] -מגונה,
והשואל  -הרי זה שופך דמים".

חששות

שכל דיירי הבית ידעו היכן מונח תיק זה
ומה הוא מכיל .תכולת תיק זה משתנה
לפי המרצה ובדרך כלל התיק כולל :מזון
ושתיה ל 24-שעות ,ביגוד חם ,פנס,
משרוקית ,צילומים של מסמכי זיהוי,
ותרופות חיוניות .השאלה" :היכן להניח
תיק זה בבית?"(באיזה חדר? בפנים
או בחוץ?) נותרת לרוב ללא מענה חד
משמעי ומכאן שיש אולי צורך ביותר
מתיק אחד...

שלוחות – כמו שאר יישובי בקעת
בית שאן ,יושבת על צומת שברים
גיאולוגים ,הסורי – אפריקאי ,ו'אחיו
הקטן'  -שבר יגור ,וכל הקרוב למפגש
השברים הרי זה מסוכן ...להבדיל
מאיומים אחרים בהם רכשנו לצערנו
ניסיון כיצד להתמודד ,רעידת אדמה
היא איום לא פשוט כיוון שישנה מגבלה
גדולה בהתארגנות לקראתו – בשלוחות
ישנם לא מעט בתים שנבנו לפני שנות
ה 80-והם אינם עומדים בתקן שימנע
התמוטטות בעת רעידת אדמה ...והרי
לנו בעיה קשה ובלתי פתירה בעת
הזאת.

אחת הבעיות ממנה אנו חוששים בעת
רעידת אדמה היא חוסר במים .להבנתנו
במידה ואכן תהיה קטסטרופה ,לא נוכל
לצפות לקבל עזרה משום גורם שמחוץ
לשלוחות ורק במה שיהיה לנו נוכל
להשתמש ,לכן בימים אלו אנו עובדים
על הכנת מאגר מים טריים לשעת
חירום שיהיה חלק ממערכת מי השתייה
למטבח  /חדר אוכל .במאגר זה יוחלפו
המים כל הזמן ,וקיומו יאפשר לנו שלא
להיות תלויים בהבאת מיכל מבחוץ
בשעת חירום.

אז מה עושים בכל זאת?

סיכום

ישנה המלצה חמה המושמעת בכל כנס
בנושא זה האומרת שטוב יעשה כל אדם
אם יכין בביתו תיק (או שניים או)..
ובו מספר פריטים חשובים אותם יוכל
לקחת עמו ברגע חירום .חשוב כמובן

נאחל לכולנו שדברים אלו יישארו רק
על הנייר ולא נעשה בהם כל שימוש
אמיתי.

חששות 2

טוביה בן-זאב
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על המדף

סיום הספר מתברר שגרטה ,אמו של אלון ,דווקא תומכת
בשינוי ,אך איש לא שאל לדעתה...
אף שהספר מכוון כולו לקראת "האסיפה האחרונה"( ,שאת
תוצאותיה כמובן לא נגלה) ,עיקרו של הספר חמישה מונולוגים
של חמש נשים ,דרכם משתקפת ההוויה הקיבוצית על אורותיה
ועל צלליה :גרטה  -אשתו של גדעון ,שהגיעה בעקבותיו
לקיבוץ; בתו – יערה ,הגרה בלונדון זה זמן רב; לאה – ידידתה
הקרובה של גרטה שהגיעה לקיבוץ לאחר השואה; עפרה –
בתה של לאה שמובילה כמנהלת קהילה את תהליכי השינוי
בקיבוץ; והילה – אשתו של אלון (בנו של גדעון).
דרכן ,חושף ישראל עוז תהליכי עומק שעברו על התנועה
הקיבוצית החל מראשית ימיה ,דרך קליטת פליטי שואת
יהודי אירופה ,החינוך המשותף וההתמודדות עם המשברים
הכלכליים והחברתיים של העשורים האחרונים.

האסיפה האחרונה
מאת :ישראל עוז
הוצאת :הקיבוץ המאוחד
נעמי בשיא
בשנים האחרונות התפתח בספרות העברית ז'אנר חדש של
ספרות :חברי או בני הקיבוץ המתארים במבט רטרוספקטיבי
את שעבר עליהם בילדותם .מטבע הדברים ,אלו ספרים שבהם
הביקורת על החינוך הקיבוצי ,על ההווי ואורחות החיים בו,
רבה.
ספרו של ישראל עוז" ,האסיפה האחרונה" ,שיצא לאור לפני
חודשים ספורים ,עוסק כולו בהוויה הקיבוצית ,אולם הוא יוצא
דופן מהספרים האחרונים – זהו סיפור דמיוני שאירע בקיבוץ
דמיוני והכותב  -ישראל עוז ,לא היה ואינו חבר קיבוץ .למרות
זאת ,חברי הקיבוצים חשים בעת קריאתו הזדהות רבה.
עלילת הספר מתרחשת בקיבוץ גלילי ,בו מתפתח ויכוח
בשאלת השינוי באורחות החיים ,שינוי שאליו מתנגד בתוקף
גדעון ,חבר ותיק שהיה מאושיות הקיבוץ .באסיפה הוא נואם
את "נאום חייו" ,נרגש מאוד ,למרות התחושה שרוב הציבור
מתנגד לדבריו .בסיומה של "האסיפה האחרונה" ,אחריה
אמורה להתקיים ההצבעה הגורלית בקלפי ,מתמוטט גדעון
בדרכו הביתה ,ומת.
הספר מתרחש כולו באותו שבוע גורלי ,שהוא גם שבוע האבל
על מותו של גדעון .במהלך השבעה מתקין אלון ,בנו של גדעון,
מסך ענק ועליו מוקרן ברצף נאומו האחרון של אביו .המסך
מוצב מעל לראשה של אמו ,כך שכל מי שבא לנחם את האם
חש בתחושות אשמה ומשנה אט-אט את דעתו .רק לקראת
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המונולוגים כתובים בעדינות רבה ,בכישרון כתיבה יוצא מן
הכלל ובצורה המביאה כל אדם ,ובעיקר את חברי הקיבוץ,
להרהר בשאלה" :מה מכל זה קיים גם אצלנו?".
ישראל עוז ,תושב מצפה בגליל ,התוודע לתנועה הקיבוצית
כששימש ראש מטה ההסדר לחובות הקיבוצים בעשור האחרון.
עובדת היותו בן לאם ניצולת שואה סייעה לו להבין אולי
טוב מאחרים את הקושי העצום שחוו ניצולי השואה בתהליך
קליטתם בקיבוצים עקב יחסם האמביוולנטי של החברים
הוותיקים לניצולי השואה.
השיחות בין יערה ,הגרה בלונדון ואשר התרחקה מאוד מההוויה
בקיבוצה לעפרה חברתה שנותרה חברת קיבוץ ומנסה לשנות
אותו מבפנים ,ולהילה שבאה בעקבות אלון מהעיר לקיבוץ,
מציגה את הדילמות של בני הדור השני ,ואף השלישי ,בין
הצורך לשמר לבין הרצון לשנות.
שיחות רבות שקיים ישראל עוז עם חברי קיבוצים במהלך
השנים ,יחד עם נפש רגישה ,הביאו אותו להבין את עומק
השבר שחוו התנועה הקיבוצית וחבריה ,שהפכו מנושאי
הדגל של הציונות החלוצית והמגשימה לגוף שעבר זמנו ואף
לנטל כלכלי על מדינת ישראל .בספר באים לידי ביטוי השבר
התנועתי  -הכללי שהביא איתו גם שבר אישי ,אובדן הבטחון
העצמי ואובדן ההכרה בצדקת הדרך.
מלכה האס תיארה פעם באוזניי את ימי הבראשית" :לכולם
היה קשה .לנשים היה קשה יותר" .הספר מראה שגם בימים
של שינוי ,לנשים קשה יותר .חברות על סף הפנסיה שעבדו
בענפי השירותים ככובסות מבשלות או מטפלות ,שלחלקן אף
לא אושרו לימודים ,נותרו עם פנסיה זעירה וחרדה אמיתית
לימי הזקנה .לחברות אלה ,השואלות את עצמן האם הקורבן
שהקריבו היה כדאי ,נותן ישראל עוז את זכות הזעקה ,את
הזכות להשמיע את קולן שאינו נשמע.
הספר אמנם מטלטל ,אך לדעתי הינו חובה לכל מי שהקיבוץ
יקר לו ,למרות המורכבות והקשיים שבו.
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תנועה בתנועה

מחלקת בטחון ויג"ל
זיו כרמל

bitachon@kdati.org.il

מדברים מהשטח...
בחודשים האחרונים הרבינו בביקורים ובמפגשים עם גורמים
שונים במערכת הצבאית .התקיימו ביקורים בבא"ח הנח"ל,
בבא"ח הצנחנים ביחידות שונות ,אצל הרב הצבאי הראשי,
במיטב-בקו"ם ובאכ"א .לצד ההנאה מההערכה הרבה לה זוכים
חיילינו במקומות השונים ,מפגשים אלו בונים מערכות אמון
וחלקם כבר סייעו בעבודה השוטפת ובהפניית חיילים שלנו
ליחידות המתאימות להם.
לאחר כחצי שנה בתפקיד אני מרגיש מספיק בטוח לבחון
בצורה מעמיקה את אופי ותדירות הקשר של המחלקה מול
חיילי הקיבוץ הדתי .בכוונתנו ליצור תכנית בה אנו פוגשים
בדרכים שונות (חבילה ,ביקור ,שיחה לקראת גיוס ,נוכחות
בטקס סיום וכו') כל חייל וחיילת במהלך שירותם הצבאי,
מעבר לפניות השוטפות .כמו כן אנו בונים גרף מפגשים עם בני
הקיבוץ הדתי ועם הוריהם שתואם את שלבי המיון השונים של
המערכת הצבאית.
לאחרונה נכנסה המחלקה לטפל בבנות מדרשת עין הנצי"ב.
אנו רואים זאת כאתגר ושמחים לתת שירות לקבוצה גדולה של
בנות הבוחרות ללמוד ולחסות בצל המדרשה ולצד הלימודים
המעמיקים לשרת שירות משמעותי בצה"ל .

סמינר סיכום שנה ליגמלים
)יג“ל( וחניכי מכינות
הסעות הלוך -יפורסמו פרטים בהמשך
הסעות חזור -תצאנה צפונה ודרומה.
יש להרשם אצל עדנה בקיבוץ הדתי 03-6072706
זיו כרמל

מח' בטחון
קיבוץ דתי

עדי שגיא

מסלולי יג"ל )שנת שירות(
בבני עקיבא והקיבוץ הדתי

מילים אלו נכתבות ימים ספורים לפני יום הזכרון לחללי צה"ל
ויום העצמאות ,אנו מחבקים את המשפחות השכולות בתנועת
הקיבוץ הדתי ומאחלים לכל קיבוצינו צמיחה וגאולה שלמה.

יטּוּרים 054-5972486
ִע ִ

מסע תנועתי לקראת גיוס

בסוף חודש מאי נקיים סמינר סיכום שנה ליג"ל ולמכינות
הקד"צ .יום העיון משותף לעדי שגיא המרכז את תחום היג"ל
ולמחלקת הבטחון .בסמינר נשלב בין פרקים לקראת הצבא
ושירות משמעותי (ביקור בבה"ד  1וסדנאות לקראת שירות
משמעותי) ,פרקים ערכיים  -בעקבות סיפור ה-ל"ה  -קיבוץ
כפר עציון אז והיום ,וכמובן במפגש חברתי נעים ומהנה שיסכם
את שנת הפעילות המתקרבת לסיומה.

ח‘ סיוון | 29.5.12

יום ג‘

חולמים ולוחמים בגוש עציון

עם כניסתי לתפקיד סימנתי כמטרה לקיים יום עיון משמעותי
בבתי הספר שלנו ,שיעסוק בנושאים ערכיים הקשורים לשירות
בצבא .נפלה לידי ההזדמנות להצטרף ליוזמה של בית ספר
שק"ד בשדה אליהו ולקיים יום עיון רחב יותר במסגרת שנת
ה 60-לבית הספר .בעת כתיבת שורות אלו ,אנו מתכננים
את יום העיון שיתקיים ב 3.5.12-במשותף על ידי בית הספר
והקיבוץ הדתי ויעסוק במתח בין החברה הישראלית לקהילת
שק"ד ובוגריה .במסגרת היום ייפגשו המשתתפים גם עם
מפקדים שונים בצה"ל ולתחושתי זהו עוד נדבך בהכנת
בנינו לשירות משמעותי ולטעינת המצברים לקראת היציאה
מהחממה הקיבוצית.

 20:00התכנסות בכפר עציון
 21:00מופע מוזיקלי-משדרות לירושלים /מיכה ביטון
לינת שטח במקום )יש להצטייד בשקי שינה(

יום ד‘

ט‘ סיוון | 30.5.12

נסיעה לבה"ד 1
סיור בבה"ד ומפגש עם מפקדים וצוערים
 20:00חזרה משוערת לכפר עציון
חזיון אור קולי  -סיפור כפר עציון

הלכתי כי קרא הקול
)חנה סנש(

י‘ סיוון | 31.5.12

יום ה‘
מסע רגלי בעקבות לוחמי הל"ה
בדרך ישולבו פרקי לימוד ושיח
ערב :מפגש סיכום יגמלים ומכינות

)אתם מתבקשים להכין קטעי סיכום קצרים לפי מקומות ההתנדבות(

יום ו‘

יא‘ סיוון | 1.6.12

 8:00-12:00סדנאות הכנה לשרות משמעותי
)חלקם יתקיימו בנים בנות(
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תנועה בתנועה

המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

האירוע המשמעותי ביותר שקרה בתחום פעילות המחלקה
לצמיחה דמוגרפית (להלן צמ"ד) מאז הדיווח הקודם היה
הכנס השנתי הראשון של המחלקה לצמיחה דמוגרפית בנושא
"מקליטה לצמיחה",שהתקיים בחודש אדר תשע"ב בבארות
יצחק .בכנס השתתפו כ 100-חברות וחברים מכל קיבוצינו
– חברי מזכירויות וחברי ועדות קליטה וצמיחה דמוגרפית.
במהלך היום נחשפו המשתתפים לנתונים הדמוגרפיים
בקיבוצים ,למגוון הרחב מאוד של אתגרים והזדמנויות
שהנושא הבוער הזה מעלה ,ולדרכים המגוונות והיצירתיות
שניתן לפעול בהן לעיבוי היישוב .את דובדבן הכנס ,הרצאתו-
הופעתו של ירין קימור' ,הבלתי אפשרי – אפשרי' ,ניתן לתאר
כלא שגרתית ,מפתיעה ,מעוררת למחשבה ואולי אף נותנת
כיווני פעולה חדשים .ירין ,שנכח בפתיחת הכנס ושמע את
דברי הפתיחה ,שיתף בהתרגשות אמיתית את המשתתפים
בייחודיות שהוא חש מהדברים ששמע – ייחודיות של קבוצה
שעוסקת בערכים ,מדברת על פתיחת לב לנקלטים חדשים,
ופועלת מתוך אמונה בדרך.

הנושא

58

האתגרים

המטרות שהוגדרו בעת תכנון הכנס הושגו – ביניהן:
חשיפת המחלקה
היכרות עם המושגים
הוקרה לעושים המלאכה
יצירת המשוואה :משימת צמ"ד = אסטרטגיה = עבודה
יצירת פרומו לימי העיון הבאים
במסגרת הכנס נערכה פעילות בה התבקשו המשתתפים
להתכנס בקבוצות ולזהות את האתגרים בסוגיית הצמ"ד
ובעקבותיהם את הדילמות שאתגרים אלו מציבים בפני
מובילי המהלכים בקיבוצים .התוצרים של פעילות זו רוכזו
בטבלה הבאה ומוינו לפי נושאים .רשימת הנושאים ,האתגרים
והדילמות יהוו עבורנו תכנית עבודה להמשך קידום הצמיחה
בקיבוצים .ברצוני לציין שרשימה זאת מצריכה טיפול
והתייחסות בכל קיבוץ ללא קשר לצורת התנהלותו ולאורחות
החיים על פיהן הוא מתנהל.

הדילמות

זהות

שמירה על הערכים בתהליכי
הקליטה
הגדרת זהות  /חזון

האם צריך שינוי באורחות החיים כדי לקלוט ולצמוח?
האם קיבוץ בדיונים על שינוי אורחות חיים קולט כל עוד לא יודע לאן פניו?
כמה הקהילה מסוגלת לשמור על אופייה בתהליכי צמיחה?
עד כמה הקהילה משמרת את עצמה ,ועד כמה היא עלולה להשתנות עקב קליטה
חדשה?
עד כמה רצוי לשמר ועד כמה כדאי לפתוח?

אורחות חיים

להמשיך להיות קיבוץ
שיתופי ולהישאר רלוונטי
קיום חברה מעורבת (גם
דתיים וחילוניים?)
שמירה על ערכי הליבה
תרומת הקהילה לעם ישראל
שמירה על חברה אחידה
בעלת סטטוס אחד
שמירה על ערבות הדדית
להוות נושאי הדגל בגישור
בין דתיים לחילוניים

כיצד לבצע את המעבר מהאחריות הכללית בקיבוץ לאחריות הפרטית?
כיצד ממירים את האחריות להתפרנסות מהבעיה של הכלל לאחריות הפרטית של
החבר?
באיזו מידה יש להתגמש בערכי הליבה כדי למשוך צעירים לקיבוץ?
האם יש עדיין רלוונטיות לערכי הליבה?
האם קביעת כללים ברורים תקל על השינוי?
איך יוצרים מודל אטרקטיבי?
איך גורמים לחבר שיתופי לתרום במחויבות חברתית קהילתית?
האם אנחנו כקיבוץ מאמינים שהנקלט מאמין בדרך שלנו ולכן רוצה להקלט?
איך יוצרים ערבות הדדית בחברה רב-רובדית?
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אופי הנקלטים

קליטת אנשים ערכיים
ותורמים

איך מזהים את האנשים המתאימים לקליטה?
האם לקלוט עובדי חוץ או להשקיע רק בכאלה שיש סיכוי יותר גדול שיעבדו בענפי
המשק?
עד איזה גיל קולטים?
האם בשיקול הדעת יש לחשב את התרומה מול התמורה שהנקלט שילם?
איך והאם הנקלט יכול לשאת בכל עלויות השירותים?

דתיות

שמירה על אורח חיים דתי
התמודדות עם סוגיית
קליטת בנים לא דתיים

האם לקלוט גם "לא דתיים"?
אם יש קליטה של בנים לא דתיים מה תהיה האמירה כקיבוץ לגבי הדרך?
כיצד תיראה הפרהסיה  -רשות הציבור במקרה כזה?

מרקם החיים

שמירה על לכידות חברתית

איך שומרים על קהילתיות תוך צמיחה גדולה?
איך דואגים לא לאבד כיוון?
מה תהיה השפעת הנקלטים על מרקם החיים בקיבוץ הוותיק?
האם חשוב לשמור על קצב קליטה מתון?

כספים

ניהול כספי בהוגנות
שמירה על עלויות קליטה
נמוכות

מהו הסכום שנחסך לעומת בניה בחוץ?
האם לגבות את כל העלויות או רק את חלקן?
מהיכן צריכים לבוא המקורות לקליטה?
איך אפשר לקלוט אם מפילים על הנקלטים עומס כלכלי  -דמי קליטה  /כניסה,
בניית בית ,השוואת תשתיות?
כיצד מתמודדים עם חוסר בדיור?
על מי צריך להיות הנטל של בניית הבית?

קליטת בנים

מתן עדיפות לבנים

האם לתת עדיפות לבני משק גם במחיר של התפשרות?
האם בני משק צריכים לעבור אבחון?
האם לקבל כל בן משק?
האם רצוי לקדם הפיכת היישוב ליישוב מעורב?

הציבור

יצירת נכונות ואווירה חיובית
סביב נושא הקליטה אצל
ותיקי הקיבוץ
גיוס הציבור למשימת
הקליטה

כיצד מקיימים תהליך טוב של הכנה לקליטה בקרב החברים?
כיצד מתמודדים עם הקושי בגיוס הציבור למשימת הקליטה? (אירוח למשל)
כיצד מנמיכים את הפחדים המתעוררים אצל החברים הוותיקים משינוי או מפגיעה
בזכויות עקב הקליטה?

תכנון

שמירה על צביון כפרי

איך מקדמים עדכוני תב"ע?
איך בונים תקנון בניה?
האם מוטב ללכת לבניה מרוכזת על מנת ליצור אחידות ,או לאפשר הרחבות
פרטיות?
האם כדאי /רצוי ללכת על בניה רוויה = צפופה" ,שיכון" ,דופלקסים ,שני בתים
במגרש ,בקומות וכו' או לשמור על בניה כפרית?
איך ניתן לקבל  /לתת סיוע במימון הבניה?

תהליך
הקליטה

לדאוג להכרות משמעותית עם
הנקלט לפני ההצבעה

איך הופכים את תקופת המעומדות למשמעותית?
האם לתת עדיפות לבנים המוכרים לחברים?
האם לתת הטבות לבנים נקלטים?
האם לתת הטבות לנקלטים לחברות כדי למשוך אותם?

כאמור ,המלאכה רק בראשיתה ,ואי"ה בקרוב נארגן ימי עיון
ספציפיים וייעודיים לעוסקים בתחום ,כדי לתת כלי עבודה
ולהעניק מניסיונם של אחרים לעוסקים בצמיחה דמוגרפית.
כמו כן בכוונתי ליזום ולייסד "שולחן עמיתים" אשר יפגיש אחד
לכמה חודשים את רכזי ומובילי תהליכי הצמיחה הדמוגרפית
בקיבוצים במטרה לדון ,ללמוד ולשתף מהניסיון ולהתמקצע

בסוגיות השונות איתן אנחנו מתמודדים בעשייה היום-יומית
בעת הובלת התהליכים .המשתתפים בשולחן עמיתים זה
ייקחו על עצמם אי"ה את המחויבות להשתתפות אקטיבית
ורציפה שתהווה ועדת היגוי שתלווה את פעילות המחלקה ואת
פעילותי כרכז המחלקה.
חג שבועות שמח.
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נחמיה רפל
מזכ"ל

mazkal@kdati.org.il

לא פשוט ,אפילו מתסכל ,אבל בכל זאת חד משמעית:
המפד"ל  -הבית היהודי
סוגית ההשתייכות למפלגה דתית מלווה את הקיבוץ הדתי מאז
ימי רודגס ,כאשר החליטה התנועה להצטרף לפועל המזרחי
ולפעול במסגרתו .הדיונים והמשברים נמשכים כבר  82שנה,
וכשמנסים לסקור את התוצאות ,מגיעים למסקנה המתסכלת
שהקיבוץ הדתי הובס בכולם ,אך חרף כישלונותיו נשאר נאמן
למפלגת האם .הסיבה לכך שרירה וקיימת לאורך כל הדרך –
אין אלטרנטיבה.

אנו נקראים מדי יום ביומו על ידי אנשים
ממגזרים שונים להשפיע ולהביא את 'היהדות
ברוח הקיבוץ הדתי' ללב העשייה היהודית
במדינה .מדי יום ביומו אנו נשאלים :מדוע
קולכם אינו נשמע?! והתשובה היא :על מנת
שהשפעתנו תהיה ניכרת ותורמת לכלל הציבור
הציוני-דתי אין לנו ברירה אלא להיכנס
לעובי הקורה הפוליטית ולהיות חלק ממעצבי
המדיניות
הבחירות הולכות וקרבות .גם השארתן במועד הקבוע בחוק,
דהיינו :נובמבר  ,2013על ידי תרגיל פוליטי מדהים ומעורר
מחלוקת ,מחייב את כולנו להתכונן לקראתן כבר היום .אנו
עדים לכך שכל המפלגות נערכות .במחנה שלנו שוב נשמעים
הקולות" :אין לנו מה לחפש במפד"ל"" ,המפלגה מכורה
לעסקנים מסוכסכים"" ,מה בכלל עושה המפלגה?"" ,שיתאחדו
עם המחנה הלאומי"" ,אין יותר מקום למפלגות זעירות ,היום
הכוח מרוכז בגופים גדולים"" ,הכנסת מלאה כיפות סרוגות
שאינן במחננו"" ,עסקני המפד"ל לא מייצגים אותי יותר"
ועוד...
אפשר להוסיף טענות כהנה וכהנה ,מותר – ואף רצוי –
להתווכח עליהן ,אולם כדאי לזכור תמיד שאחד מתפקידיה של
מפלגה הוא לדאוג לאינטרסים של בוחריה .כן! ה'אינטרס' אינו
מילה גסה כאשר הוא מחובר בצורה שאינה ניתנת להתפרש
לשתי פנים לערכים המנחים אותו – בתחום "הקיבוץ" ,ערך
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ההתיישבות ועבודת האדמה ,דהיינו :קרקעות ,מחירי המים,
משק החלב ,עובדים זרים ,קיומה של חקלאות יהודית וכיוצא
באלו ,וגם בתחום "הדתי" ,דהיינו :זהותה היהודית של המדינה,
חינוך דתי ,חוק טל – גיוס לצה"ל ,תקנים לשירות הלאומי,
שמיטה ,רבנות ראשית וכיוצא באלו.
הערכים שאנו מאמינים בהם ומקיימים אותם מדי יום ביומו
זקוקים לנציגות פרלמנטארית משמעותית .מהמציאות בכנסת
הנוכחית ניתן להיווכח כל יום שחובשי הכיפות הסרוגות בליכוד
או בקדימה לא דאגו למשבר בענף הלול ,למחירי החלב והמים,
להתיישבות הציונית-דתית וכד' ,וכח"כים המחויבים לראשי
המפלגות הגדולות הם גם לא ידאגו לכך בעתיד.
בחודשים האחרונים מתרחש במפלגת "הבית היהודי –
המפד"ל החדשה" תהליך של התארגנות לקראת הבחירות
הבאות ,בו הוחלט לקרוא לציבור להתפקד למפלגה ולהשפיע
על עיצוב דרכה על ידי בחירת מנהיגיה בבחירות ישירות
ואישיות (= פריימריז) .מבחינתנו ,יש למפקד זה חשיבות רבה,
כיוון שאנו מהווים גוף מצביעים גדול (באופן יחסי) ,ולכן יכולה
להיות לנו השפעה ניכרת על הרכב המנהיגות הבאה ובע"ה גם
נציגות ממשית בהרכבה.
אנו נקראים מדי יום ביומו על ידי אנשים ממגזרים שונים
להשפיע ולהביא את 'היהדות ברוח הקיבוץ הדתי" ללב העשייה
היהודית במדינה .מדי יום ביומו אנו נשאלים :מדוע קולכם
אינו נשמע?! והתשובה היא :על מנת שהשפעתנו תהיה ניכרת
ותורמת לכלל הציבור הציוני-דתי אין לנו ברירה אלא להיכנס
לעובי הקורה הפוליטית ולהיות חלק ממעצבי המדיניות.
בשבועות הקרובים ייערך המפקד בסניפי המפלגה (כולל
בקיבוצים שלנו) ,ואנו קוראים לכל החברים והתושבים
להתפקד כשלב מוקדם והכרחי לבחירות שיתקיימו בע"ה בסוף
הקיץ.
ללא התפקדות מרבית החברים כוחנו ייחלש ,ומכאן ועד
מציאת עצמנו בודדים במערכה מול המושכים לכיוונים הנוגדים
את ערכי הקיבוץ הדתי קצרה מאוד .בידינו הדבר!

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

נחום ברוכי ונחמיה רפל
הוועדה המדינית רעיונית
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אגף חברה
יהושע מוזט

chevra@kdati.org.il

סיום קורס מנהיגות לקיבוצי הדרום
 18חברים וחברות מקיבוצי הדרום השתתפו בקורס 'מנהיגות
אמצע החיים' של תנועת הקיבוץ הדתי ,בהנחיית נתאי מלמד.
הקורס עסק בתכנים של מנהיגות ,למידה הדדית ,תרגולים,
ובעיקר בעבודה אישית והסתיים בתחושה של התרוממות רוח
וטעם של עוד.

לטעמנו ,בקיבוצים רבים ישנם בעלי יכולות וכישורים הנחבאים
אל הכלים .אלו ,אינם מביאים עצמם לידי ביטוי הולם ומניחים
לאחרים להוביל את חיי הכלכלה והקהילה בקיבוץ .הרחבת
מעגל הנושאים בעול ההנהגה זקוקה לעיתים לסיוע חיצוני; על
ידי קורסים אלו ואחרים ,אנו מקווים להביא להעצמת כוחות
ולרענון ההנהגות המקומיות.
מילותיה של נילי המל ,בוגרת הקורס ,מדברות בעד עצמן:

תם ולא נשלם
דברים לסיום קורס 'מנהיגות אמצע החיים'
נילי המר
כשבוע לפני פסח ,לקראת חג החירות ,הסתיים הקורס שלנו,
קורס מנהיגות אמצע החיים שנפרש לאורך שלושה חודשים.
נפגשנו פעם בשבוע ,ולפעמים גם פעמיים בשבוע.
האמת היא שכשהוצע לי ללכת לקורס הנ"ל ,התלבטתי .שם כל
כך מחייב ,האם הקורס מתאים לי? מהי בעצם מנהיגות ומיהו
מנהיג?
החלטתי לנסות .קיוויתי שהזמן יוליך אותי ויגלה לי את הדרך.
התאספנו כ 19-חברים מעלומים ,סעד ,עין צורים ,כפר עציון,
קבוצת יבנה ,בארות יצחק ,בני דרום ומשואות יצחק .נפגשנו
בקבוצת יבנה שאירחה אותנו כיד המלך (למעט פעם אחת
שזכינו לאירוח לא פחות מכובד בבארות יצחק בזמן שביבנה
עמדה להתקיים חתונה באולם בו למדנו.)...
התחלנו ,אנשים זרים לגמרי ,להלך (בהנחייתו של ניתאי מלמד)
האחד בנבכי נפשו של השני ...למדנו את אמנות ההקשבה,
למדנו לדבר ולמדנו להכיר את עצמנו ואת זולתנו לפני ולפנים.
את הקורס סיימנו כאחים .גילינו יכולות שלא הכרנו קודם,
חוזקות וחולשות ,והעיקר למדנו שבעצם כולנו רק בני אדם...
בסיומו של הקורס הרגשנו שטעמנו רק מעט ממה שהקורס
יכול להציע ובשבילנו הוא בעצם תם ולא נשלם...
קורס כזה הוא מתנה שכל מי שיכול לקחת אותה יזכה בסופו
של תהליך לא פשוט בתובנות חדשות שיעזרו לו ולכולנו להיות
חברה טובה ומבינה יותר.

מתוך דברי הסיום בקורס:
"אם נזכור שבעצם כל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו ,ניתן
לכל אחד ואחת את המקום והכבוד לו הוא ראוי ,נצא כולנו
נשכרים .אם נעשה כן ונקדם באהבה כל אחד ואחת ,גם אם הוא
מביע דברים אחרים ממה שאנחנו חושבים ,נקשיב בתשומת לב
לתוכן הדברים ,ברור שנגלה רעיונות יפים שאולי גם יעשירו
אותנו ואת העולם בו אנו חיים.
העולם יהיה עולם יפה וטוב יותר"...
"בשמי ובשם כל חברי לקורס אני רוצה להודות ליהושע מוזט
שבלעדיו ובלעדי האחריות ,הארגון ,הפרגון ,ההתמדה והכח
שלו להחזיק אנשים עסוקים כמונו בתוך מסגרת ,כנראה שהיינו
באים ולפעמים לא ...תודה רבה לך יהושע שהראית לנו את
הגבולות (שלא פרצנו).
ואחרון חביב לניתאי מלמד שהוביל אותנו בחן רב ,הקשבה
ולפרקים ביד קשוחה ,בנפתולי וסבכי נפשנו ,עזר לנו ללבן את
העניינים ולהגיע לקו הגמר קשובים יותר ומבינים יותר ,בעיקר
את עצמנו".
ברצוני לסיים בקטע מתוך שירי סוף הדרך של לאה גולדברג:
למדני א-להי ברך והתפלל
על סוד עלה קמל,על נגה פרי בשל
על החירות הזאת לראות ,לחוש לנשום
לדעת לייחל ,להכשל.
למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל
לבל יהיה יומי כתמול שלשום
לבל יהיה עליי יומי הרגל.

משואות יצחק
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תנועה בתנועה

מחלקת נוער וצעירים
רזי בןיעקב

tzair@kdati.org.il

שרים הלל לתנועה
נכון היה שהדיווח הבא יירשם על ידי בני נוער ,כראוי לחניכי
תנועת נוער – יוזמים ,מתבטאים ,נדחפים ,מעזים ,מחציפים,
מרדניים וחולמים בהקיץ על תיקון העולם .אך אנו ,המחנכים,
עדיין לא השכלנו לפתח בקרב בנינו ובנותינו את המיומנויות
הנדרשות לכך ואת הרוח התנועתית המתפרצת .הממסדיות
והמסגרתיות ,כך נראה ,כובלות את ידיהם ומדכאות את חוצפת
הנעורים החסרה במחוזותינו .חבל ,אך מעודד לראות שהצלחנו
לאורך השנים בפיתוח מיומנויות אחרות שבאו לידי ביטוי
מרשים בחוה"מ פסח בחדר האוכל שבטירת צבי.
כמעט  500חניכי בני נוער ,חניכים ומדריכים בסניפי בני עקיבא
בקבוצותינו התאספו בעיצומו של חג החירות ליום פעילות
גדוש תחרויות ובאו לשיר הלל לתנועה ולערכיה:
•מתי הופסקה הלינה המשותפת בשדה אליהו? אילו קיבוצים
נפלו בתש"ח? אלו קיבוצים הוקמו בשיטת חומה ומגדל?
מדוע ביכרה התנועה את ההתיישבות הגושית? על שאלות
אלו ועל קשות מהן ענו משתתפי "החידון לידיעת הקיבוץ
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הדתי" לגילאי ז'-ט' 11 .נבחרות התמודדו עם חומר רב
ופיסות ידע רבות וחשובות על ההתיישבות בתנועה ונבחרת
לביא היא זו שקטפה את המקום הראשון .ברכות!
•הילדים בגילאי ד'-ו' התרוצצו ברחבי הקיבוץ אחר הקמתו
והתיישבותו של הקיבוץ הראשון בעמק גן עדן (ובתנועה?!).
קיבוצי ה-ע' (עין צורים ,עין הנצי"ב ,עלומים) חלקו ביניהם
את במת המנצחים.
לאחר הפסקת צהרים קלה התכנסו כולם ל'פזמונסניף' –
תחרות שירים והופעות שהוכנו במיוחד לכבוד האירוע ,ונסובו
על הנושא שנבחר ליום זה :עבודת כפיים .מדרשת תורה
ועבודה הפיקה חוברת פעולות ומדריכי הסניפים למדו עם
חניכיהם את הנושא בין פורים לפסח .חולצות העבודה כיכבו
על הבמה ,הרמקולים רעדו מהתרגשות ואפילו מזכ"ל בני
עקיבא שהגיע לברך לא יכול היה שלא להיזכר בימים בהם
ערך העבודה התנוסס בראש התורן של תנועת הנוער ובוגריה
שיצאו להגשמה בהתיישבות העובדת .ברכות לחניכי שלוחות
שזכו במקום הראשון (גם הודות למיקרופונים עשויים "נשנושי
גזר".)...
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ברכת ה' וברכת העבודה שלוחה לכל החניכים שהשקיעו,
למדריכים שעמלו קשה בעבודת החינוך ,לקומונרים
ולקומונריות שהצליחו לגרור את כולנו לחוויה חינוכית
מרוממת ,וכמובן לכל העוזרים והמסייעים מטירת צבי שאירחו
אותנו והעמידו רף גבוה לשנים הבאות.
נסיים בדבר מה שעבורי היווה שורה תחתונה המעוררת
גאווה תנועתית :אנשי התאורה וההגברה  -חברי קואופרטיב
'שומעים חזק' ושותפים רעיוניים מקיבוץ פלך של השומר

קיבוצניקים למען החברה

להם המון ושזו הרגשה נהדרת לעזור לילד ולקבל ממנו
תודה ואהבה .והם צדקו בגדול".

על מערכת קשר שהוקמה לאחרונה בין כל
המתנדבים בקיבוצים
יהושע מוזט ,אגף חברה
נחמיה רפל ,מזכ"ל
הוא רק בן  - 16תלמיד כיתה י' ,וכבר יודע לומר
בהתלהבות שאינה מותירה ספק בכנותו ש"לתת ,זה פי
אלף יותר כיף מלקבל" .דביר הורביץ (מפלסים) חונך
ומאמן את ש' ,ילד שלוקה ב( PDD-תסמונת על רצף
הספקטרום האוטיסטי) ,במרכז ההידרו-תרפי בשער
הנגב .המנה הזאת כל כך מרוכזת ,שהיא ממלאה אותו
אושר למשך כל השבוע ,עד למפגשם הבא ,וכך מאז
תחילת שנת הלימודים.
כאשר נשאל דביר" :מה הביא אותך להתנדב
לפרויקט?" הוא השיב" :באו לבית הספר ילדים
שהתנדבו ,תיארו לנו מה הם עושים ואמרו שזה תרם

הצעיר ,אמרו בתום האירוע שזו הייתה עבורם חוויה מיוחדת
וחזקה ,שזהו אירוע ייחודי שהם לא נתקלים בו בעבודתם ביום-
יום .הם החמיאו להצלחתנו בהעמדת אירוע מוזיקלי ,מודרני,
חוויתי ,מרגש ,שכולו שיר הלל לחינוך ולערכים וציינו שיש לנו
במה להתברך ויש לאחרים במה להתקנא .אנחנו כמובן ,קבענו
איתם לשנה הבאה ,באותו אירוע ,בקצה השני של המדינה –
בקיבוץ עלומים ...כה לחי!

מערכת הקשר שהוקמה לאחרונה בין כל המתנדבים
בקיבוצים צוברת תאוצה .מזכירות הקיבוץ הדתי יחד עם
התנועה הקיבוצית מפעילה את רשת הקשר במטרה לסייע
לחברי הקיבוצים המתנדבים במגוון רחב של פעילויות
בחברה הישראלית.

אנו מזמינים חברים להצטרף לרשת הקשר באחת
משלוש הדרכים הבאות:
דרך משרדי הקבה"ד ,או בטלפון נייד שמספרו:
054-5640952
בכניסה לאתר www.kibbutz.org.il\haverim
בכתיבת מכתב למרכז הפרוייקט בדוא"ל
haverim@tkz.co.il
תנועת הקיבוץ הדתי
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לזכרם

אלחנן איטלי ז"ל

אברהם קופלוביץ' (קופו) ז"ל

נולד :י"ד שבט תר"פ ()12.2.1920
נפטר :כ' ניסן תשע"ב ( )12.4.2012
קבוצת יבנה

נולד :כ' באייר תרצ"ט ()9.5.19≥9
נפטר :כ"ג ניסן תשע"ב ()15.4.2012
סעד

את אלחנן אסור להספיד ,ומאלחנן אי אפשר להיפרד .הבוקר
שמעתי מילדיו שכבר בשבט תשמ"ז ,לפני  25שנה ,הניח
בידיהם מעטפה חתומה אותה הורה לפתוח ביום מותו .הבוקר
מצאו בה ילדיו את בקשתו הכתובה שלא יספידוהו ,בנימוק
'אינני תלמיד חכם' .אלחנן ,שפיקח היה ,ידע שדבריו צריכים
חיזוק ,ולכן כיוון את פטירתו לימים עליהם שנינו במשנה" :אין
מניחין (בחול המועד) את המיטה ָּב ְרחוֹב – שלא להרגיל את
ההספד" ,ונפסקה ההלכה בשולחן ערוך" :ובחול המועד ,אין
מספידין כי אם לחכם בפניו" .איני יודע מתי זוכה אדם לתואר
'חכם' או 'תלמיד חכם' ,אך ברור לי שאלחנן היה גם 'תלמיד'
– בין השאר ,למעלה מ 50-שנה היה תלמיד בחוג הגמרא של
אבי מורי ,ואלחנן היה גם 'חכם' – שנים רבות לימד ודרש בפני
צעירים ומבוגרים.
אך את אלחנן לא רק שאסור להספיד ,אלא שגם אי אפשר
להיפרד ממנו .לא תיפרד ממנו ארץ הקודש ,שאת יישובה ראה
אלחנן כמשימה ראשונה במעלה המוטלת עליו כשריד יחיד
למשפחתו שלא זכתה להגיע ל'ארץ חמדת אבות'; לא יוכלו
להיפרד ממנו מאות תלמידיו באולפני העברית והגיור ,עימם
שמר על קשר לאורך עשרות שנים לאחר שנטע בלבם לב חדש.
לא ייפרדו ממך גם כל חבריך לקבוצה ,עובדי הבננות ,האבוקדו
והפרדס ,חובבי הגינון ,מנויי 'הארץ' ומעשני הסיגר .כולנו
בתחושה שאיננו נפרדים ממך היום ,אלא רק מלווים אותך
ומעלים זכרונות.
מרגלית ,הרעייה המסורה והשותפה לדרך חיים מלאת עשייה
לאורך  65שנות נישואין ,אליקים ,נתן ומרים ,נכדים ונכדות,
כולנו באנו ללוות יחד עמכם את סבא שלכם בדרכו האחרונה.
כמו בכל שנה ,גם ביום הכיפורים האחרון אמר אביכם בכוונה
יתירה את סיומה של תפילת העמידה" :יְ ִהי ָרצון ִמ ְּל ָפנֶ ָיך ה' ֱא-
אתי ְל ָפנֶ ָיך ָמ ֵרק
בותי ׁ ֶש ּלא ֶא ֱח ָטא עוד ,וּ ַמה ׁ ֶּש ָח ָט ִ
א-להי ֲא ַ
ֵ
להי וֵ
ַ
ְּב ַר ֲח ֶמ ָיך ָה ַר ִּביםֲ ,א ָבל לא ַעל יְ ֵדי יִ ּסוּ ִרים וָ ֳח ָליִ ים ָר ִעים" ,ואתם
התנחמו בכך שהתקבלה תפילתו ,והוא השיב את נפשו לבורא
עולם שחנן אותו במשפחה נפלאה ,בחיי מעש נפלאים ,בשיבה
טובה ובשם טוב.
יהי זכרו ברוך.

קופו אינו האיש שמניח אחריו צוואה או צרור בקשות
ועצות ,אך הנה באורח פלא ,באחת ההלוויות האחרונות,
בעת שהתארכו ההספדים ,פנה אלינו בבקשה נדירה – "אני
מבקש שאצלי לא תאריכו בהספדים" ,כעין "וידם אהרון" .אנו
כמובן נמלא את הבקשה ,אך נתעכב באותה פרשיה על הכתוב
"בקרובי אקדש":
"אמר לו משה לאהרון – אהרון אחי ,יודע הייתי שיתקדש
הבית ביודעיו של המקום ,והייתי סבור או בי או בך .עכשו
רואה אני שהם גדולים ממני וממך" .כמו אז ,במעשה נדב
ואביהוא ,כך אנו מנסים לברר מדוע בך קופו בחר המקום
להתקדש?
ובכן רבותי ,במקרה של קופו אין צורך לא במדרש ,לא ברמז
ובוודאי שלא בסוד – הכל מונח ב'פשטות שהתחדשו' בכל יום
ויום במהלך חייו:
קופו ,איש של איזונים המתהלך תמיד בנתיבות שלום .העובדה
שצמח כעילוי בישיבה לא הפריעה לו להתגייס וללחום בצבא,
להפגין בקיאות נדירה בהיסטוריה ובספורט שאינה נופלת
מהשגותיו בתורה ובחסידות ,נח להופיע עם חבורתו בקיבוצי
השומר הצעיר ונעים לא פחות להתייצב להתוועדות אצל
הרב'ה .בבוקר חזק ותקף בבניין ,ולעת ערב רך ומסור לגידול
בנותיו.
קופו ,על איזון מידות כה נדיר כשלך כתב חובת הלבבות" :לבו
רחב מאוד ונפשו שפלה ,מואס בגדולה ושונא השררה ,מיושב
זכרון .חוכמתו רבה וענוותו רבה .ידידותו זכה ובריתו נאמנה,
משאו קל ועזרתו רבה .אומר ועושה .צרותיו רבות ותלונתו
מועטה .אוהב הא-להים ורודף רצונו".
דומה שהיום כולם כבר יודעים כי על-מנת להבטיח את קיומו
של עם ישראל דרושים לנו רועים ונסיכי אדם עם איזון מידות
עדין ונדיר כפי שהיה לך ,קופו.
שנים רבות עשית זאת כאן עמנו למטה ,וכעת "בקרובי אקדש",
נקראת להמשיך ביתר שאת את מלאכת הקודש מלמעלה.
אין סמלי מכך כי ממש סמוך לפטירתך נמנה לעומר את
יום ה"גבורה שבגבורה" – יום מיוחד ומסוגל ,בו מתגברות
הגבורות .ומכאן ,מקיבוץ סעד ,אותו כל כך אהבת ,אנו מבקשים
ממך שתהיה מליץ יושר על עם ישראל ,ושתמשיך במלאכת
האיזון – גבוה מעל לגבוה.

מתוך ההספד ,נחמיה רפל.
חתנך ,בני דה-לוי
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