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אסוף את
המעשים

"תחל שנה וברכותיה"
ברכות...
לחברי טירת צבי שחגגו  75שנה להתיישבותם החלוצית בעמק
לקבוצת יבנה שחגגה  70שנה על אדמתה
לבית קבוצת סעד בשמחת  65שנה להפרחת שדות נגב
ולצעירי מירב שציינו את שנת ה 30-להקמת ביתם על ההר
ברכות לניר עציון ושדמות מחולה שהצטרפו השנה כחברים לשורותינו
ולבני דרום ,בית יתיר ,כרמל ומעון שהצטרפו השנה כעמיתים לתנועתנו
ברכות לכל קיבוצינו הצומחים וקולטים,
מתחזקים ומתעצמים:

לּ-פ ְלגֵ י ָמיִ ם
"וְ ָהיָ ה ְּכ ֵעץ ָׁשתּול ַע ַ
ֲא ֶׁשר ִּפ ְריֹו יִ ֵּתן ְּב ִעּתֹו
וְ ָע ֵלהּו לֹא-יִ ּבֹול
יח"
וְ כֹל ֲא ֶׁשר-יַ ֲע ֶׂשה יַ ְצ ִל ַ
התנועה -בתנועה !
בע"ה ,גדלנו והתבגרנו !
תהא השנה הבאה עלינו לטובה
שנת תנופה ,שפע וגידול

מזכירות הקיבוץ הדתי

תוכן העניינים
 2אז איך קוראים לנו

דבר העורכת

 3בכל ראש שנה

ממש ברגעים אלה
תוך דפדוף בעמודי העיתון
אנחנו נפרדים משנת תשע"ב

אורי אורבך
אליעז כהן

סיכום שנה
 4חוגגים  70בקבוצת יבנה
מפגש עם צוות ההפקה
 9מראה מקום  -הגדת יבנה
יואל רפל

 11סעד חוגגת בשיר וזמר
יום הולדת  65לקיבוץ סעד
ליקטה וערכה :רחל בריזלי

 14עשור לחסד אמתי
רחל ברזלי

 15טירת צבי בת 75
בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים

אם להודות על האמת
אצלי נושא המעברים והפרידות מאוד פשוט
כשהם עומדים לקרות
אני צועדת לעברם לאט ובטוח
כאילו אין השלכות לדבר
כאילו אני מעל הכל
עוברים דירה .אז עוברים
הבת יצאה מן הבית .אז יצאה
הקיבוץ הופרט .אז הופרט

נילי בן-ארי

 21ההתחלה – נומה עמק
דליה יוחנן

סיכום שנה תנועתי
 23מזכ"ל התנועה  -נחמיה רפל
 25בין תפקיד לתפקיד
ראיון פרידה מיהושע מוזט

27
29
30
31
36

מחלקה לצמיחה דמוגרפית  -שרגא וילק
מחלקת בטחון ויג"ל  -זיו כרמל
קרן הקיבוץ הדתי  -ידידיה צור
מחלקת נוער וצעירים  -רזי בן-יעקב
ישיבת הקיבוץ הדתי בת 20
הרב מאיר רובינשטיין

 39יג"ל וגרעין יונתן  -הרב דוד בן זזון
 40אשה בתנועה – הילה אונא
סיכום שנה אישי
 41אל הפסגה וחזרה
קובי שטיין

מה קורה
 44רץ עם שני כובעים
עם דורון דנינו

 46עושי החסד בכפר חסידים
ראיון עם בני חדד

 50עשינו הסטוריה
שמעון גבעון

בחירות
 51המתמודדים בפריימריז
 53נחמיה רפל
 54על המדף
 58קו המשווה באווירת סופשנה
 62לזכרם
עורכת :ריבה פריד עריכה לשונית :עינת לב
עריכה גרפית :סטודיו דוב אברמסון ,מעצבת :נאוה גיאת
מערכת עמודים :הילה אונא ,עדי פרי ,גד ספקטור ,רחל כוכבי ,זאב קיציס ,יוחאי בשן
תמונות :ארכיוני הקיבוצים ,מן האינטרנט
תמונת השערwww.Dreamstime.com :

דוא"ל amudim@kdati.org.il :אתר הקיבוץ הדתיwww.kdati.org.il :

וכך אני מפזרת סביבי אשליה
של שוויון נפש מעורר קנאה...
אבל אז,
כמה ימים או כמה שבועות מאוחר יותר
אני מתעוררת
גוואלד!!!
למה השכנים פתאום כל כך רחוקים
מה עושים עם השקט בבית
ומה לי ולפקידה בבנק???
קצת מאוחר מדיי ,אבל בסוף גם אני קולטת
***
כך או אחרת
בחרנו להקדיש את הגליון כולו
לפרידה מן השנה החולפת
באיסוף המעשים
בהפניית מבט לאחור
מבט שסוקר את מה שהיה
ומנסה להעביר את
המחשבות ,הקולות
הריחות והצבעים של השנה החולפת
מהיכן בא הצורך הזה
לסכם ,למנות ,להזכר?
אולי מתוך רצון
ללכת אל העתיד מפוכחים יותר
ואולי זו רק גברת נוסטלגיה שעושה לנו את זה
כאילו אומרת – "היי ,מה עם עוד מבט
קטן לאחור?" ויוצרת לנו געגוע קטן
בלב

שנה מבורכת לכולם

שלכם,
ריבה.

עמוד ראשון

אז איך קוראים לנו
אורי אורבך

פעם כולנו היינו בני עקיבא .הצעירים ,המבוגרים ,הבנים
והבנות .כשחילונים (שאז עוד היו “חופשיים") היו מתארים
אותנו  -שכניהם ,חבריהם לעבודה או מכריהם ,הם היו אומרים:
“הם בני עקיבא ,אנשים נחמדים מאוד" .למרות שרבים מאיתנו
בכלל לא הלכו לתנועת נוער קראו לנו בני עקיבא .השם של
תנועת הנוער הפך לשם של דור .אם היית בני עקיבא זה
אומר שלא היית חילוני ולא היית חרדי .לשבטים שלנו קראו
להגשמה ,מגשימים ,אפילו מתנחלים ,מילים כאלה .תורה
ועבודה היו גם סיסמא וגם שאיפה וגם דרך חיים .גרעיני נח"ל
הלכו לקיבוץ הדתי לבנות ולהיבנות ובתמורה הקיבוץ הדתי
שלח את אנשיו להוביל את בני עקיבא .חיים חפר מתנועת
העבודה כתב שיר מתפעם על בני עקיבא ,ואנחנו היינו
מאושרים :תראו איך שאוהבים אותנו ,החופשיים ,למרות שהם
מתנועות השמאל .אח ,תענוג.
אחר כך המשכנו ללכת לבני עקיבא ,אבל גדלנו מאוד והתחילו
לקרוא לנו “הכיפות הסרוגות" .למרות שרק הבנים חבשו כיפה
סרוגה .פה ושם קראו לכולנו “המפד"ל" ,רגע לפני שהתחלנו
להתפלג עד זוב דם ולהצביע לעוד מפלגות .אפרים קישון
כתב עלינו מאמר מתפעם בשם “הכיפה הסרוגה" בו הפליג

חיים חפר מתנועת העבודה כתב שיר מתפעם
על בני עקיבא ,ואנחנו היינו מאושרים :תראו
איך שאוהבים אותנו ,החופשיים ,למרות שהם
מתנועות השמאל .אח ,תענוג
בשבחינו .גזרנו ושמרנו והפצנו :איך החילונים האלה ,בעיקר
הימניים שבהם ,אוהבים אותנו.
אחר כך קראו לנו גוש אמונים .המשכנו ללכת לבני עקיבא
ולחבוש כיפה סרוגה ,אבל היה יותר נוח להגדיר אותנו על
פי המאבק על ההתנחלויות .למרות שלא כולם-כולם היו
שותפים למאבק ולדעות האלה .מתנחלים כבר לא היה שם
של שבט בבני עקיבא אלא הגדרה של דור ,של תנועת המונים.
המתנחלים ,גוש אמונים .לא תמיד אהבנו את ההגדרה ,אבל לך
תסביר את הדקויות .ואם כולם נגדנו ,אז סימן שאנחנו חייבים
להיות בעדנו .מאמרים בעד גוש אמונים כבר כתבנו בעצמנו.
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חלפו שנים ,גוש אמונים התפוגג ועכשיו קראו לנו בשם הכללי
“הציונות-הדתית" .זה שם משפחה מאוד רחב ,ולכן הוא אף
פעם לא הצליח להגדיר מה אנחנו בדיוק .בני עקיבא כבר לא
הגדיר את כולם ,הכיפה הסרוגה ,למרות שגדלה על הראשים,
הייתה קטנה מלכסות את כל הגוונים והסוגים ,וגוש אמונים
הפך ליש"ע ולמתנחלים בלבד ,ולכתומים בלבד .אז נהיינו
ציונות-דתית .אבל דקה אחרי שנהיינו ציונות-דתית התחלנו
לשאול איזו ציונות-דתית אנחנו .כי אנחנו מאוד אוהבים דיונים
שבהם אנחנו בעצמנו הנושא ,המשתתפים בדיון ,המסקנות.
וגם הקהל באולם.
אז התחלנו לתת בנו סימנים ושמות לפי סיעות וקבוצות
וטעמים :החרד"לים ,דתיים-לייט ,דתיים נורמלים ,מימדניקים,
הסדרניקים ,נוער הגבעות ,ממלכתיים ,רבני צהר ,מרכז הרב...
הכל כדי להגדיר בדיוק למי אתה מתכוון .יריבינו החרדים לא
טרחו להתעדכן ונאחזו בתואר הגנאי המיושן ‘מזרוחניקים’.
חילונים קראו לנו סתם ‘הדתיים’ בלי להבדיל בינינו לבין
החרדים ,ואנחנו תהינו איך לקרוא לנו בדיוק .כי ההוא עם
הכיפה הסרוגה כבר לא בהכרח הולך לבני עקיבא ,והחרד"ל לא
מצביע מפד"ל ,ואיך תקרא למישהו גוש אמונים כשהוא בכלל
מימדניק ,ומה שם תיתן למימדניק שהוא בכלל מתנחל ולציוני-
דתי שחובש כיפה שחורה .וכשאתה שואל “באיזה שבט אתה?"
כבר לא כל הציונים-דתיים יודעים מה לענות כי השבט גדל,
ובשביל רבים סניף זה רק של בנק ולא של בני עקיבא.
כן ,היינו המזרחי והפועל המזרחי ,ובני עקיבא והכיפה הסרוגה
והמפד"ל וגוש אמונים ומתנחלים וציונות דתית והבית היהודי
והאיחוד הלאומי.
ומה יהיה ,ומה נהיה כשנהיה גדולים? אנחנו כבר גדולים ,וברוך
השם פרינו ורבינו עד מאוד ,ומלאה הארץ בוגרי בני עקיבא
ויוצאי גוש אמונים ,וכיפות סרוגות בכל מקום והציונות-
הדתית נוכחת בהיכלי תורה ובמקומות עבודה .שמות התואר
מתעדכנים ומשתנים .אבל נדמה כי ככל שנהיה טוב יותר
הולכת חמיצות הפנים וכובשת לה מקום על פנינו .ומעוד
אנשים משלנו תשמע את הרצון שלא להיות מוגדרים בכלל,
אלא סתם אזרחים “רגילים" .כי ההוא לא רוצה להיות מזוהה
עם הציונות-הדתית כי היא ימנית מדיי ,וההוא לא רוצה להיות
עם כיפה סרוגה כי היא ממלכתית מדיי ,וההוא חובש דווקא
כיפה סרוגה שחורה כדי שלא לבלוט מדיי.
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אז איך קוראים לנו

משפחה מסובכת משפחת הציונות הדתית-בני עקיבא-הכיפות
הסרוגות .אח אחד לא מרוצה כלל ,והאח השני שקוע עד צוואר
בשביעות רצון עצמית .כולם ,בני הקיבוץ הדתי ובנות עקיבא,
מתנחלי גוש אמונים ויוצאי מימד יאחזו במרפק ידך ויאמרו
“אני אגיד לך מה בדיוק הבעיה שלנו" .ואז מתחיל הפירוט
הנכון והמדויק על כל חטאינו :שהלכנו שמאלה מדיי ,ושפנינו
ימינה מדיי ,ושהזנחנו את הספרדים ,ושהפכנו לחרדים ושאנחנו
הולכים ונהיים חילונים ".אני אגיד לך בדיוק מה הבעיה",
ממשיך בן שיחך לפרט :שאנחנו לא עוסקים מספיק בנושאי
חברה ,ושיש לנו בעיה בחינוך הנפרד ,כלומר :המעורב ,ושלא
מקשיבים לרבנים ושנותנים לרבנים לקבוע הכל ,ושאנחנו
דואגים לכל עם ישראל ושאיכפת לנו רק מעצמנו .אה ,ושבכל
אשמה התקשורת.
אז גם אני אגיד לכם מה הבעיה ,חבריי וחברותיי מבני עקיבא,

משפחה מסובכת משפחת הציונות הדתית-בני
עקיבא-הכיפות הסרוגות .אח אחד לא מרוצה
כלל ,והאח השני שקוע עד צוואר בשביעות
רצון עצמית .כולם ,בני הקיבוץ הדתי ובנות
עקיבא ,מתנחלי גוש אמונים ויוצאי מימד
יאחזו במרפק ידך ויאמרו" :אני אגיד לך מה
בדיוק הבעיה שלנו"...
ואחיי מהכיפות הסרוגות וידידיי מגוש אמונים ועמיתיי
מהמפד"ל ורעיי מהציונות-הדתית .הבעיה היא שאנחנו כל
הזמן מחפשים את הבעיה .אולי השנה נתחיל לראות גם
כמה אנחנו דווקא בסדר ,למרות כל ההגדרות והשמות לעיל.
אולי ההגדרות המתחלפות הללו הן בדיוק היתרון הגדול
שלנו? כן ,אנחנו גם בני עקיבא עם הנעורים וההתלהבות ,וגם
הכיפות הסרוגות עם הייחודיות והאמונה ,וגם גוש אמונים עם
החלוציות והבנייה ,וגם דתיים וחרד"לים ,וגם עירוניים ובני
קיבוצים? אולי בשנה הקרובה ,לפחות עד ראש השנה תשע"ד
עם אופציה להארכה ,נלמד ליהנות מהשם המגדיר הנוכחי ועל
דלתותינו נכתוב“ :כאן חיה באושר משפחת הציונות-הדתית"?
ואפילו נבקש מהילדים להוסיף כמה פרחים ועננים לבנים
מסביב.

בכל ראש שנה
אליעז כהן
(מתוך ספרו " -עד שהגענו להבנה עם האור",
ספר שירים חדש בהוצאת קשב לשירה).

שנָ ה ֲאנִ י רוֹ ֶאה ֵא ְְ ּבכָ ל ר ׁ
יך ׁ ֶש ִדּ ינִ י נִ גְ זָ ר
ֹאש ׁ ָ
וְ ָאז ֲאנִ י נִ זְ ָהר
ִמ ַּמיִ ם ו ֵּמ ֵא ׁש
ִמ ַּמ ֵ ּג ָפה
ִמ ָּכל ָדּ ָבר ׁ ֶש ָ ּז ֳהרוֹ הו ַּפר.
שנָ ה ֲאנִ י רוֹ ֶאה ֵא ְְ ּבכָ ל ר ׁ
יך ׁ ֶש ִדּ ינִ י נִ גְ זָ ר ,נִ זְ ָהר
ֹאש ׁ ָ
ִמ ֵ ּצל ַה ִּמ ְת ַמ ֵעט
ְּ
(ככ ֶֹתל ,עוֹ ףְ ,דּ בוֹ ָרה)
ִמ ֶ ּק ֶצף ַה ָ ּנ ָהר
וְ ַחף ֶא ְהיֶ ה ִמן ַה ַ ּג ֶח ֶלת ׁ ֶש ָּתבוֹ א
ֶאל ַה ָ ּבשָׂ ר
ו ִּמן ָהאוֹ ר ַה ְמ ׁ ֻש ָּמר.
שנָ ה ֲאנִ י רוֹ ֶאה ֵא ְְ ּבכָ ל ר ׁ
יך ׁ ֶש ִדּ ינִ י נִ גְ זָ ר
ֹאש ׁ ָ
ֵא ְ
יך ֶה ָח ָד ׁש יִ כְ ַרע עוֹ ד ֶ ּב ֶר ְך ַל ֻּמ ָּכר

טוב ,לא אושר .בואו לא נגזים .אנחנו הרי בכל זאת מחויבים
לחמיצות הפנים ולרטינה המסורתיות .אבל אפשר לבקש
שלפחות השנה נזכור שאנחנו משפחה? אפילו משפחה טובה.
שנה טובה ,משפחה.

הכותב הוא יו"ר סיעת הבית היהודי בכנסת.
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סיכום שנה
סיבוב קטן של הצוואר לאחור (לא יותר מדיי ,שלא ייתפס) לפני שקופצים לשנה החדשה
כדי לסכם שנה ולספר קצת ממה שהיה :חגיגות ימי הולדת בקיבוצים 20 ,שנה לקיומה של ישיבת מעלה
גלבוע ,פעילות תנועתית ענפה וגם סיכום שנה אישי נוגע

חוגגים  70בקבוצת יבנה
נקודת מבט מסכמת במפגש עם צוות הפקת אירועי השבעים
משתתפים :דני הרץ (מזכ"פ בדימוס) ,רוני ששון,
שושי זלקינד ,נדב עמיר ,רוחל'ה לנג
ראיינה :ריבה פריד

לאחר שנה של אירועים לציון  70שנה לקבוצת יבנה
ועוד זמן להתרגעות וחשיבה נפגשנו על מנת לשמוע על
התהליך ,על האירועים עצמם וגם על נקודת המבט של
אחרי.
מסתבר שביבנה כמו ביבנה התחילו לחשוב על שנת ה 70-שנה
וחצי לפני המועד" .אספנו צוות חשיבה קטן שעסק בשאלה
הראשונית" ,מסביר דני הרץ ,עד לא מזמן אחד משני מזכירי
הפנים ביבנה" .ניסינו להגדיר  -מהי מטרת האירוע? למה כדאי
לחגוג? בצוות החשיבה נקבעו מטרות על .עלו בו הרצון לחיזוק
הקשר והזיקה בין החברים לקיבוץ ,הרצון להכרה ולהעמקת
מורשת היחד הקיבוצית ,חיזוק הזהות הקיבוצית–דתית שלנו,
חיזוק ויצירת גאוות יחידה ,וחיזוק זיקת דור ההמשך לבית
קבוצת יבנה .מטרה נוספת שסומנה היא חיזוק וחידוש הקשר
עם הבנים עוזבי יבנה".
דני ממשיך ומספר שבצוות החשיבה הועלו רעיונות
שמתחברים למטרות וסומנו  4אירועים קטנים ועוד  2גדולים.
בשלב זה גויס צוות ההפקה ומיד נכנס לעבודה .גויסו אנשים
והעשייה החלה לקבל צורה ומשמעות.
במסגרת חגיגות השבעים הפיק הצוות מספר אירועים שיצרו
הדים גדולים ובהם 'רקמה אנושית'  -אירוע לזכר חברי ובני
יבנה מימי רודגס ועד היום' ,מפגש אמנים' – תערוכה ושיח של
נבחרת אמנים בני יבנה ,כנס בנים גדול והאירוע המרכזי שחתם
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את השנה .כמו כן הוחלט על תהליך חשיבה משותף שכונה –
'חושבים .'70
דני" :בתחילת הדרך נראה היה שהציבור לא מתחבר .הרחוב
הקיבוצי לא היה איתנו .אנשים שאלו למה צריך לחגוג .טענו
שחגגנו כבר רק לפני  20שנה ...אנשים דיברו על כך שחבל
על הכסף .גם בצוות המארגן מאחורי הקלעים לא חסרו רגעי
משבר .היה פחד גדול שהעסק לא יתרומם אבל מיד אחרי
האירוע הראשון ראינו שהציבור איתנו .נוצרה התגייסות,
אנשים הסכימו לקחת חלק והצוותים שהוקמו לכל אירוע עבדו
נהדר".
רוני" :ההזמנות לוו בהרבה רגישויות ...עד איזה דור להגיע?
מיהו בן יבנה? האם להזמין את כל מי שעבר אי פעם ביבנה?
בנושא הזה 'שברנו את הראש' .ביבנה לכל דבר יש משמעות
של סדרי גודל".
דני" :מבחינתי האירוע שנגע הכי עמוק בבטן היה 'רקמה
אנושית' – ערב זכרון לנפטרים .הוקדשה אליו חשיבה רבה
והוא גרר המון התרגשות .זה היה אירוע שהורכב כולו מאנשינו,
ללא כל גורמי חוץ".
שושי שהובילה את הערב מספרת בעיניים בורקות" :כמו שדני
אומר ,הנגיעה במתים היא נושא רגיש וקשה .היה לי צוות
נפלא .את האירוע הקדימו מחשבות רבות ,ובצוות החשיבה
כללנו מגוון אנשים ,ביניהם גם חברי יבנה שאינם בנים ,כדי

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

"ילדים ומבוגרים עבדו יחד בלי להתחפף מחזרות"
להצליח לחשוב מעבר לרגישות שנוגעת בבטן .ידענו שלא נוכל
להביא את כל הנפטרים לבמה אבל היה חשוב לנו שלכל חברי
יבנה שאינם עוד  -יהיה מקום .בסופו של דבר הוחלט שיועלו
לבמה אנשים שהייתה להם נגיעה מאוד משמעותית ביבנה
אבל לא הייתה להם הזדמנות להיחשף לציבור .סביב בחירת
האנשים היו אינסוף ישיבות .חשבנו על כל הרגישויות ,קיימנו
המון התייעצויות ,וכל אחד ואחת מהצוות סחב איתו הרבה
כאבי בטן שליוו אותנו עד סוף הערב וגם אחריו...
כדי להזכיר את כולם בנינו רקמה אנושית גדולה של תמונות
קולאז'  -פוסטרים ענקיים שסודרו על קירות הכניסה לחדר
האוכל לפי עשורים .לצד התמונות שמנו ספסלים ,פנסי רחוב.
בנינו דוכנים עליהם הונחו ספרי וחוברות זכרון .התמונות
הגדולות הביטו אל האנשים .התערוכה קצרה התרגשויות
רבות ,ונתבקשנו לדחות את מועד הורדת התערוכה על מנת
לאפשר לבנים המגיעים לשבת לחזות בה.
השלב השני ,שלב בחירת האנשים שיועלו לבמה והשאלה איך
להביא אותם ,היה משוכה לא קלה .היה ברור לנו שלא כל אחד
היה הוגה דעות ושאלת התכנים שיועלו היוותה אתגר .לאט
לאט התגבשה הרשימה והוחלט להציגה דרך מגזרים שונים –
מורים ,אנשי מלאכה וכד'.
לא רצינו ליצור נהי תמרורים ובכי .תיבלנו את הערב בהומור,
שילבנו סצנות הומוריסטיות שהציגו את הדמויות ובני
המשפחה אף הם הונחו להכין קטעי קריאה אחרים ,לא
הספדים ,ועמדו בכך בכבוד .זכינו לשיתוף פעולה מדהים.
אנשים רצו להיות חלק מהערב הזה ,רצו לגעת ,הביאו דברים.

השתתפו בערב  600איש .לא חשבנו שתהיה כזו היענות.
הפידבקים שקיבלנו היו חזקים .אנשים רצו לשחזר את הערב.
לראות שוב את קטעי הווידאו שהוצגו בו .כשהאירוע הסתיים
אנשים לא רצו ללכת .הם עמדו שעה ודברו .זה היה מפגש של
אנשים שלא ראו אחד את השני זמן רב .מי שלא היה ,צלצל
וביקש לראות את ההקלטה".
נדב" :התערוכה הייתה בעיניי עוצמתית אף יותר מהערב עצמו.
קשה להסביר למי שלא היה שם ,מה זה ללכת בלובי כשמאות
פרצופים מדברים אליך .זה היה כמו לראות את כל יבנה
וההיסטוריה שלה במבט אחד של הצופה דרך מאות מבטים ועל
פי שמונה עשורים של 'הרקמה האנושית' שהופיעה בתמונות.
הצגת התערוכה בחדר האוכל ,על המציאות היומיומית שבו,
יצרה עוצמה מיוחדת".

בתחילת הדרך נראה היה שהציבור לא
מתחבר .הרחוב הקיבוצי לא היה איתנו .אנשים
שאלו למה צריך לחגוג .טענו שחגגנו רק לפני
 20שנה...
שושי" :רונית אטיאס ,בת גרעין שנקלטה בקיבוץ ,לקחה על
עצמה משימת איסוף התמונות .רונית עשתה לנו בית ספר
לכבוד ורגישות .כדי לבחור את התמונות שיוצגו בתערוכה היא
הלכה בין המשפחות ולא סיכמה את הבחירה בסתם מפגש
בשבילים .בכל בית התיישבה ,פתחה את האלבום ויחד עם
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סיכום שנה | יבנה

המשפחה בחרה את התמונה .אפשר לומר בוודאות שהאירוע
הזה הפך אותה ליבנאית".
נדב" :זה היה הרבה מעבר ללגעת במתים .זה היה לספר את
יבנה דרך אלה שאינם עוד".
אני מנסה להבין מצוות ההפקה איזה ערך מוסף קיבלו אנשי
יבנה לאחר שנה כל כך משמעותית ...עם איזה "משפט חדש"
הולכים אנשי יבנה בסוף שנה כזו?
רוני מציגה את הדברים על פי נקודת מבטה" :החברה שלנו
מאוד צינית ושיפוטית .זו הייתה שנה שנתנה הרגשה טובה
ויצרה עניין ואוירה טובה .ברמה הציבורית היה נחמד ,טוב
שהיה .לא הרבה מעבר לזה".

קשה להסביר למי שלא היה שם ,מה זה ללכת
בלובי כשמאות פרצופים מדברים אליך .זה
כמו לראות את כל יבנה וההיסטוריה שלה
במבט אחד
רוחל'ה ,שעד כה בעיקר הקשיבה ,מצטרפת לשיחה" :אני
מסכימה ,ועדיין  -היו כמה דברים שהשנה הזו קידמה ,שינתה
קצת .לראשונה שמעתי כי 'יבנה מחבקת את בניה ,יבנה מכילה
את כל ילדיה' .בכנס הבנים הייתה אוירה של יחד ותחושה שכל
אחד שייך ,שיש לו בית .זה אולי לא מהפך אבל העניין הזה
הפך להיות מדובר .האירוע המרכזי היה בהחלט 'שואו' יפה,
יהיו שיגידו כמעט מושלם ,אך אני התרשמתי מהרב-גוניות של
המשתתפים באירוע ,מילדים ועד מבוגרים שעבדו יחד במשך
חודשיים ,בלי להתחפף מחזרות .הייתה רצינות והייתה פשוט

חוויה לראות את היחד".
נדב" :אני חושב שניתן לחלק את המגזרים שהושפעו מהשנה
הזו ל :3-בני יבנה מבחוץ; בני יבנה אנשי יבנה; נוער וילדים.
כל אחד מהמגזרים הושפע אחרת .בין המבוגרים המקומיים יש
מי שיותר ומי שפחות ציני ויש כמובן גם את אלה שחושבים
שחבל על כל אגורה שנשפכת .אבל בעניין ההשפעה על
הילדים אין לי ספק שזו הייתה הזדמנות להעביר את סיפורם
של המקימים ואני שמח שגם מערכת החינוך נרתמה לזה.
זה לא ברור מאליו כיום ,שכל מה שאנו גדלנו עליו עובר
אוטומטית לדור הצעיר .זו מטרה שהייתה לעינינו כשתכננו
את השנה ,אך מבחינתי אלה שאירועי ה– 70הוסיפו להם הכי
הרבה הם בני יבנה שלא חיים פה .עבורם זו הייתה שנה מאוד
משמעותית".
כשאני מנסה להבין למה כל כך חשוב היה לחבר את בני יבנה
הם מסבירים לי שעוזבי יבנה מרגישים צמאון ליבנאיות,
והקשר הזה חסר גם להם וגם לאלה שחיים ביבנה" .אמנם היחס
לעוזבי הקיבוץ שנחשבו בעבר חצי בוגדים השתנה במהלך
השנים" ,מסבירה רוחל'ה" ,אך השנה הזו קידמה מאוד את
הרגשתם הטובה ונתנה להם תחושה שזה הבית שלהם".
רוני מהנהנת ומוסיפה" :יש כאן ביבנה הורים שחיים בתסכול
כי הילדים שלהם חיים בחוץ .זה נושא מאוד מורכב מטבע
הדברים .לדעתי השנה הזו פתחה איזה פתח ,שחררה איזו
סתימה .זה קרה גם בערב האמנים .למשפחות האמנים שכולם,
אגב ,בנים עוזבים ,הערב יצר תחושת גאווה".
דני" :בתפיסה שלי תרבות יוצרת חברה ,יוצרת חיבור בין
אנשים .ישנו מגזר בתוך יבנה  -נקלטים שהם לא בני יבנה,
שהשנה הזו עזרה להם להרגיש יותר שייכים".

"הייתה אוירה של יחד"
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חוגגים  70בקבוצת יבנה

אם את מחפשת התלהבות יתרה של האנשים,
צריך להבין שקשה מערבוב של יקים ופולנים
להוציא החוצה משהו רגשי מדיי
שושי מעידה על עצמה שאף היא ,שאינה בת הקיבוץ אך חיה
בו לא מעט שנים ,אוהבת יותר את יבנה אחרי השנה הזו" .אולי
כי הייתי מעורבת באירועים גדולים ...אבל לי אישית הייתה
חוויה משמעותית .סיימתי את השנה כמנחה ב'חושבים .'70
אני הרגשתי ששם היה השיא .היום אני רואה יותר את חצי
הכוס המלאה".
נדב ,שמנסה להבין את כוונתי כמראיינת מוסיף" :ניסינו לא
לעשות דברים סתם ,ללא הגדרה ברורה מה מטרתם ומקומם
ברצף האירועים של השנה .אבל אם את מחפשת שורה
תחתונה של אמירה כלשהי או סוג של התלהבות יתרה של
האנשים ,צריך להבין שקשה מערבוב של יקים ופולנים להוציא
החוצה משהו רגשי מדיי .למרות שב'חושבים  '70הרגשתי
לראשונה שיש מקום לכולם להיות אקטיביים ואפילו נוצרה
שם אוירה שאפשרה הבעת רגשות .אמנם בהתחלה היה קשה,
אבל לאט-לאט ,בתהליך ובהדרכה של הצוות שהפעיל את
ה"סדנאות" נוצר דיבור אחר ואנשים נפתחו לדבר ,ועדיין אינני
יודע להגיד מה רוב האנשים יגידו שנשאר להם מהתהליך הזה
ובכלל מהשנה כולה".
רוני" :שושי דיברה על אהבה .אם את שואלת אותי לסיכום
השנה  -מאוד נהניתי מהעשייה ואני יוצאת ממנה בקריאה לכל
האנשים בקיבוצים לתרום מעצמם .לאחר השנה הזו אני יוצאת
עם תובנה שזו הדרך לחבר אנשים ויותר מאשר התורם נותן,
הוא נתרם בעצמו .ברמה האישית ,כיוון שנפגשתי עם הרבה
אנשים מכל הגוונים והסוגים ומכל שכבות האוכלוסיה וראיתי
את התגובות השונות ,אני די בפאניקה .כיום אני חווה יותר את
הפערים בין האנשים ,את המחלוקות והדעות השונות מאשר
את המשותף .הפערים עצומים .אמנם ,יש לנו יכולת שלנו
לארגן ולעשות משהו ביחד אך אני לא בטוחה שזה תמיד מעיד
על שותפות בדרך .יש הבדל בין הדברים .אני מרגישה את
העוצמה של יבנה ,את הכוחות והיכולות אבל אין דבר שביבנה
יכול לעבור פשוט .הכל נורא מורכב פה .אין פה אפשרות
לעבור לפעמים על משהו בקלילות  -להגיד .'LET IT BE' -
הכל כרוך בהרבה מאוד אמוציות כי יש קשרים ויש אחריות.
יש בזה צד חיובי – אבל אותי ברמה האישית זה יותר ויותר
מפחיד .השיח ב'חושבים  '70העמיק את המודעות למורכבות
שיש היום ביבנה ואני לא בטוחה שאנחנו יודעים או יכולים
להתמודד עם זה".
דני מקשיב וחולק על רוני" :אני דווקא רואה את המורכבות
כחוזק .במידה שאנחנו יכולים להכיל אחד את השני".
רוני עושה עבורי את העבודה ומיד מעלה את השאלה
המתבקשת – "האם אנחנו באמת מכילים אחד את השני או
שיש לנו יכולת כלכלית לכסות על הפער?"

"זו הייתה הזדמנות להעביר לדור הצעיר את סיפורם של המקימים"

דני עומד על דעתו" :יודעים ביבנה איך להגיע להסכמות".
נדב" :כל חברה שהיא לא תמנע לעולם מהמורכבות הזו.
החכמה היא לדעת להתמודד איתה ולא דרך הימנעות או
הכחשה .מה שהפריע לי במהלך השנה הוא שכאשר עלה על
הפרק דיון הנוגע בגבולות הפרטה כזו או אחרת ,הוא הושתק
והופסק בתואנה שעצם הדיון פוגם באוירה של שנה חגיגית
זו .בעיניי זה מגוחך! זה פחד ,עד כדי פאניקה ושיתוק ,מעצם
הדיבור על איך לדון בנושאים שבמחלוקת".
שושי מצטרפת לדברים ומחדדת" :חלק מהיבנאיות זה חוסר
תעוזה .הזהירות הזו לא תמיד באה מגילוי אחריות".
נדב מוביל לתובנה חדשה – " זה הגורם לכך שהשנה הזו עשתה
רושם גדול בעיקר על הילדים ועל בני יבנה .הם נחשפו רבות
לתוצאה ופחות למורכבות בדרך אליה".

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

7

סיכום שנה | יבנה

כשדיברו על הרעיון של 'חושבים  '70חשבתי
שאי אפשר יהיה להרים פה סדנת דיבור.
אמרתי שזה לא ילך .היום אני יכולה לומר שזו
הייתה ממש חוויה מכוננת .בעיקר הרשימה
אותי השתלבותם של הצעירים בשיח

ואיך שהנושאים שהועלו נגעו להם .היו שם דברים מפעימים.
לא ציפיתי לזה .נתנו שם כבוד לכל אחד .בסופו של דבר אני
חושבת שזה עבד מעל ומעבר למצופה .דיברו שם לעומק
בכנות ,חברות ואפילו אהבה".

כשדיברו על הרעיון של 'חושבים  '70חשבתי
שאי אפשר יהיה להרים פה סדנת דיבור.
אמרתי שזה לא ילך .אני יכולה להגיד שזו
הייתה ממש חוויה מכוננת
רוני מודה שהשיח שיפר וממשיך לשפר את היכולת לשוחח:
"זה נתן אפשרות לרמה בסיסית של שיחה .אני מקווה שזה
יביא לקצת יותר מעורבות של אנשים בתהליכים ,לפחות
הסתכלות אל האבא הגדול  -המזכירות ככח חזק .אני רוצה
שהחברים ישימו יותר סימני שאלה .בסיכום השיח נאמרו
דברים שלא נאמרו עד היום בקול .אמרו שצריך לחשוב על
שכונת בנים .מי העז עד היום להגיד דבר כזה ביבנה? אני מקווה
שהטמעת הדבר תביא ליותר ערבי הסברה ,יותר מפגשים
שמאפשרים שיחה והבעת דעה ,לא רק באספה .שיתקיימו
יותר משאלי דעת קהל"...

"היה חשוב לנו שלכל חברי יבנה שאינם עוד יהיה מקום"

אני די בפאניקה .כיום אני חווה יותר את
הפערים בין האנשים ,את המחלוקות והדעות
השונות מאשר את המשותף .הפערים עצומים.
אמנם ,יש לנו יכולת שלנו לארגן ולעשות
משהו ביחד אך אני לא בטוחה שזה תמיד
מעיד על שותפות בדרך
ורוני ממשיכה אותו – "הם אלה שמבקשים תמיד  -אל
תשתנו .תשמרו לנו על הקיבוץ ,תעשו הכל כדי לשמור את
שמורת הטבע הזו .הם מתלהבים מזה ...אנחנו פחות .אנחנו
מכירים את עומק הבעיות".
סוף-סוף נהיה "חם" ורוחל'ה מחזירה אותנו לתלם" :כשדיברו
על הרעיון של 'חושבים  '70חשבתי שאי אפשר יהיה להרים
פה סדנת דיבור .אמרתי שזה לא ילך .דני התעקש והתברר
שההתעקשות הייתה במקומה .בזכותו ובזכות נח חיות ועדה
חפץ ,שהרכיבו את צוות החשיבה של 'חושבים  '70וכל שאר
האנשים הטובים שהתגייסו לעניין ,אני יכולה לומר שזו הייתה
ממש חוויה מכוננת .בעיקר הרשימה אותי השתלבותם של
הצעירים בשיח .היה מרשים לשמוע איך הם דיברו באחריות
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שושי" :יש כאן קבוצת צעירים חדשים ,דור שמדבר .הם אלה
שיזיזו את הרעיון והדומיננטיות שלהם בתהליך 'חושבים '70
הייתה משמעותית .יש להם רצון להיות מעורבים".
רוני מבקשת לספר לסיום על ערב האמנים וסוגרת את הראיון
בתמונה מרשימה שמתווספת לאוסף המעורר קנאה ,יש
להודות ,של אירועי ה" :70-מה שעשינו הוא כמו גלריה -
שיח ביקור בתערוכה .הוזמנו לערב בני יבנה – סופר ,צייר,
קרמיקאית ,אמן באמנות פלסטית ומאיירת ספרי ילדים.
הערב התקיים בחול המועד והוכרז כפעילות פנימית .לכל אחד
מהאמנים הכנו תצוגה לפי לוח זמנים .האמן עמד ליד התערוכה
שלו ,והקבוצות עברו בין התערוכות .בסוף הסבב קיימנו פאנל
אמנים מונחה .האמנים נשאלו על הקיבוץ כמקור היצירה ועל
השפעות נוספות .היה מקסים מכל הבחינות – ראשית ,הערב
היה איכותי ומעניין ושנית ,הייתה בו תחושת אהבה וגאווה
גדולה באמנים ,שהביאה גם לגאווה ציבורית".
זהו .המפגש הסתיים ואני שואלת את עצמי עם מה אני יוצאת.
ראשית ,עם הערכה וקנאה גדולה לקיבוץ שיודע איך עושים
חג קיבוץ ,וגם עושה אותו על הצד הטוב ביותר .אני גם אחוזת
התפעלות מהגיוון והמחשבה שמאחורי העשייה הענפה הזו.
אבל יותר מכל ,אני מופתעת .לא חשבתי שנגיע יחד לשיחה כל
כך אמיתית ונוגעת גם בנקודות הפחות 'יפות' ,ושבסופו של
תהליך גם הצנזורה היבנאית תהיה מוכנה להכיל את המורכבות
הזו ולתת לה לצאת .אותי זה משמח .פתאום היבנאיות
שהכרתי קיבלה פנים אנושיות ואמיתיות יותר .אם שואלים
אותי ,אני יותר מאמינה ביבנה אחרי הראיון מאשר לפניו.
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מראה מקום

מראה מקום  -הגדת יבנה
עורכים :דני הרץ ,דינה ספראי ,רמי עפרוני,
אילה צרויה ,נחמיה רפל ודגנית שפרר-גלס
הוצאת קבוצת יבנה לרגל שנת ה( 70-תש"א -תשע"א)

יואל רפל

ייעוד וייחוד

מתי מחליט אדם לרכוש לעצמו הגדה של פסח ולהוסיפה על
אלו הקיימות בביתו? אין לך ספר מספרי 'ארון הספרים היהודי'
שהודפס במהדורות רבות ושונות כל כך כמו ה'הגדה של פסח'.
יותר מ 6,500-מהדורות שונות של ההגדה הודפסו עד שנת
תשע"ב ,ומספר זה אינו כולל את מאות מהדורות ההגדה שראו
אור כאמצעי פרסום ויחסי ציבור .על כן עולה השאלה ,מה
ראו אנשי קבוצת יבנה לכלול באירועי שנת ה 70-לעלייתם
להתיישבות במקומם הקבוע הוצאת מהדורה חדשה של 'הגדה
של פסח'? היש בהגדה זו פירושים חדשים וייחודיים? האם
נרשמו בה מנהגים שטרם ידענום בכתב ,מנהגי ק"ק קבוצת
יבנה? האם עיצובה חדשני ומעורר בקורא השראה ועניין שלא
היו אצלו בהגדות אחרות? מיהו הקונה או המקבל החפץ בהגדה
זו?

אפשר לומר באופן קטגורי ובהסתייגות צנועה למידת
האובייקטיביות ,כי הגדת 'מראה מקום' נותנת תשובות
ראויות לשאלות שהוצגו ,והיא מאותן הגדות שבשורתן –
בתוכנן הפנימי ועיצוב דפיהן' .הגדת מקום' היא תעודת זהות
קולקטיבית של אלפים שחיו בקבוצה ,מימיה הראשונים
ברודגס שליד פתח תקווה ועד ימינו אלו ,שנת תשע"ב .עורכי
ההגדה היטיבו לבחור קטעי עיון ,זכרונות ותמונות שכתבו
וצילמו חברים שונים ואשר בהיצרפם יחד הם יוצרים פסיפס
נאה ומקורי שמרביתו לימוד מקורי וחדשני בהגדה של פסח.
בצד העיון אנו מתוודעים למסורות ומנהגים מקומיים המוכרים
כמעט אך ורק למי שחוו את סדר פסח ביבנה .זה מכבר הוכרה
'ספרות המנהגים' כאחד המקורות החשובים ללימוד תולדות
קהילות ישראל בארצות השונות' .הגדת מקום' המביאה את
מנהגי קבוצת יבנה ודאי תשמש כמקור חשוב בעתיד לבוא.
הגדה זו עושה חסד עם המושג ההיסטורי 'יבנה וחכמיה' והיא
מפקיעה את משמעותו מן השנים  70-132לספירה בהן חיו
חכמי יבנה של שלהי הבית השני ,הדור שעיצב את טקסט
ההגדה המוכר לנו (ועל כך בהרחבה ב'הגדת חז"ל' של שמואל
וזאב ספראי) .חכמי יבנה של שמונים השנים האחרונות ,מימי
רודגס ועד זמננו ,נותנים פירוש מקורי לטקסט הראשונים.
ייזכרו לטובה תלמידי החכמים של העבר :הרב פרופ' שמשון
אליעזר רוזנטל ,הד"ר פנחס רוזנבליט ,הרב אלימלך בר-שאול,
הרב פרופ' אמו"ר דב רפל ,צוריאל אדמונית ומאיר שילוח זכרם
לברכה וחברי הקבוצה דהיום :הפרופ' יהושע אניקסטר ,הפרופ'
זאב ספראי ,אילה צרויה ,הד"ר אבי ששון ,חנה לבל ואחרים
הממשיכים בדרך 'תורה ועבודה' ומחדשים תורה ודעת איש
איש בשדה שהוא זורע בו.
התמונות בהגדה הן תעודה להתפתחות הקבוצה מימים של
עגלה ושני סוסים לימים של מודרניזציה מוחלטת בכל תחומי
החיים-המשקי ,החברתי והכלכלי .מימים של ישיבה צפופה
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בחדר אוכל הישן על ספסלים סביב שולחנות ערוכים בצנעה
לקיום סדר ציבורי לימים שכל משפחה מקיימת את הסדר
בביתה סביב שולחן ערוך וישיבה בהסבה של הורים ,בנים
נכדים ובהרבה מקרים גם נינים .רשימתו של רמי עפרוני על
'סדר ציבורי או משפחתי' מתמצתת דיון ארוך שהוכרע יותר
בעצם המעשה ופחות בהרמת אצבעות .מאמר-מסמך זה ודאי
ישמש בעתיד את חוקרי העבר הקיבוצי .חשובים ומעניינים
יותר מכל ,לפחות בעיניי ,הם קטעי העדויות של החברים
השונים הנותנים בכתב את חן המקום על יושביו .מתוך ההגדה
עולה בבירור כי כבר ברודגס בעשר השנים הראשונות (תרצ"א
–תש"א) עלה הצורך לעדכן ולהוסיף לטקסט ההגדה .הרב
רוזנטל ואחריו הד"ר רוזנבליט ביקשו כבר באותם ימים להוסיף
להגדה קטעים שיתארו את המציאות העכשווית באמצעות
כתיבה מקורית וקטעי ספרות עברית קלאסיים .מסתבר
שבקרב חברי 'אם הקבוצות הדתיות' פעמו רוחות המוכרות
מתוך ההגדה הקיבוצית הכללית ,אלא שבשונה מההגדה
הקיבוצית חברי רודגס-יבנה לא ביקשו למחוק קטע כלשהו
אלא רק להוסיף ולקיים וזאת מבלי לגרוע' .המילואים להגדה'
שחוברו באותן שנים מצטרפים ליוזמתו הברוכה של מאיר
שילוח לתרגום הקטעים בארמית (בדיקת חמץ והא לחמא
עניא) ,יוזמה שלא יצאה לפועל ,בשונה מיוזמה אחרת שיצאה
מיבנה לתרגום ה'כתובה' מארמית לעברית ,אשר בוצעה .צריך
להצטער שהמילואים להגדה והתרגום לעברית לא התקבלו
והיו לנחלת הכלל.

פירוש מקורי
ההסברים ליד כל אחד מ 15-סימני הסדר הם מעניינים
ומחדשים .אין אלו דרשות אלא הסברים הנובעים מלימוד

משולב של המקורות היהודיים והמחקר המדעי המודרני .עדיין
לא מצאתי בשום 'הגדה של פסח' הסבר תמציתי וקצר כפי
שכותב יהושע אניקסטר ,פרופ' לבוטניקה ,על הכרפס ,וכפי
שכותב הד"ר אבי ששון למרור .אגב עניין המרור מובא סיפור
גידול החזרת בקבוצת יבנה .לבני דורי העבודה הקשה מאוד
בחזרת הייתה מוכרת 'כמעט' כעונש .רשימות היסטוריות
שכתבו חברים שונים ואשר פורסמו במרוצת השנים בעיתון
הפנימי מקבלות משמעות חדשה וחשובה בהרבה מכפי שייחסו
להן בעת כתיבתן .כאלו ,למשל ,הן רשימות של אברהם קהתי
וזאב בן-יהודה על 'סדר פסח' ביחידות הלוחמים היהודים
במלחמת העולם השנייה .רשימתה של חיה בן-טובים על
אפיית מצות בליטא בתקופת השואה ,ורשימתו של משה
תשבי על פסח במרוקו .נטילת ידיים הכפולה מביאה לתיאור
מקורות המים של הקיבוץ ,מחבית מים שמולאה בגן-יבנה ועד
צילום של מאות מטרים של צינורות להשקיה .התיאור אינו
פוסח על מסורות של גני ילדים ,בית הספר וכלל הקיבוץ -
הכנת קניידלך לאלף ויותר משתתפים ,ניקוי כלי המטבח ועד
החידוש הגדול של השנים האחרונות  -אפיית מצה שמורה.
בולט מאוד מנהג אכילת הגולש על הדשא שעות ספורות לפני
ליל הסדר .חבל שלא פורטו מקורות המנהג היפה הזה.
קצרה היריעה מלהרחיב ולתאר את אוצר התכנים שב'הגדת
מקום' .לכל מי שגדל בקבוצת יבנה או שחי בה הרי זו תעודה
מרגשת .לגבי דידי הראיה הייתה שכל אחד מילדינו ביקש
לשמור עותק לעצמו אף שלא אחד מהם גדל או נולד בקבוצה.
השילוב היפה שנעשה בעבודת העריכה מוציא הגדה זו מן
התחום המצומצם של 'יבנה וילדיה' אל המרחב הכללי .רבים
יימצאו בהגדה פרשנות חדשה או ביטוי חזותי יפה לתוכן
הגלוי והסמוי של ההגדה .יפה עשו חברי קבוצת יבנה שפרסמו
מהדורה זו של ההגדה שהיא כבוד לחברים וכבוד לעורכים.

תזכורת
גליון עמודים הקרוב יהיה גליון שכולו

אמנות
הגליון יציג יצירות ויוצרים מקרב יישובי התנועה
ויעלה סוגיות בנושאים הנוגעים בתחומי אמנות ,יהדות וקיבוץ
המערכת מזמינה אמנים וכותבים שטרם שלחו חומרים
להצטרף ולשלוח
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת ‘עמודים’ לא יאוחר מיום רביעי  -ג' תשרי ()19.9
לכתובת amudim@kdati.org.il
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סעד חוגגת בשיר וזמר
יום הולדת  65לקיבוץ סעד
ליקטה וערכה :רחל בריזלי

מאז הקמת הקבוצה ,התאפיינה התרבות של סעד בעשייה
ענפה של שירה וזמרה:
מקהלה המורכבת מחברות וחברי סעד שרה והופיעה לאורך
שנים .מנצחים הלכו ובאו חדשים ,וחברי המקהלה התמידו
בשירתם שנים ארוכות.
להקת סעד הוקמה ,יצרה ,פעלה והופיע ברחבי הארץ בשנות
השישים .שירי הלהקה נכתבו ברובם על ידי יהודה ברט ז"ל
וליפא אהרוני יבד"לא והולחנו על ידי נחום הימן .הלהקה
הביאה בשיר וזמר את הווי הקבוץ ,ושיריה מושרים עד היום.
חבורת זמר פעלה במקביל למקהלה .החבורה שהייתה מורכבת
מחברות וחברים צעירים שרה משירי ארץ ישראל ,הופיעה
בערבי תרבות מקומיים ואזוריים ,ואף הופיעה בטלוויזיה.
תזמורת המורכבת מנגנים ונגניות חברי הקיבוץ ,שינתה הרכביה
לאורך השנים .פעלה כתזמורת חתונות ,כתזמורת להופעות
פנימיות ,ולאחרונה מורכבת מחדש עם המנצח רועי גולן,
ומופיעה בערבי תרבות פנימיים .תמיכה כספית וערכית ניתנת
לתזמורת על ידי משפחת אפלבום לזכר בנה איציק ז"ל ,בן
הקיבוץ שהיה מנגני התזמורת המרכזיים.

תרבות שירה וזמר כותבים ומלחינים מתוך הקיבוץ ,ואנשים
אוהבי מוזיקה היוו את התשתית התרבותית והחינוכית של
החברים ושל דור ההמשך.
חינוך מוזיקלי לדורותיו החל מבית התינוקות ומאפיין את
דור ההמשך של סעד .ארבעה דורות של ילדי סעד גדלים על
החינוך המוזיקלי בהנחייתה האוהבת והבלתי נלאית של כרמלה
קום .במשך שנים הצטרפו גם דרורה רוזנמן ולאה גולן לעשייה
החינוכית המוזיקלית.
השנים חלפו .הלהקה ,המקהלה וחבורת הזמר התפרקו .נותרו
זכרונות ,שירים יפים ,ועשייה מוזיקלית פנימית וחיצונית
שהתפתחו לכיוונים שונים.

חינוך מוזיקלי לדורותיו מאפיין את דור
ההמשך של סעד; ארבעה דורות שגדלו על
החינוך המוזיקלי .השנים חלפו .הלהקה,
המקהלה וחבורת הזמר התפרקו .נותרו
זכרונות ,שירים יפים ,ועשייה מוזיקלית
פנימית וחיצונית שהתפתחו לכיוונים שונים
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סעד  -תווי פנים
רועי גולן ,מוזיקאי ,חבר צעיר מהקיבוץ ,פנה בסוף שנת 2010
לועדת תרבות וביקש לחדש את שירי סעד הישנים ולהפיצם
בין כל אנשי הקיבוץ ,כך שכולם יכירו את השירים במתכונת
חדשה .כמו כן הציע רועי להלחין שיר שכתבה חגית רפל
בספרה 'שירים מן המחברת' ,כדי שיהיה גם משהו חדש,
עכשווי.
וכך מספר רועי" :לאורך השנים הצטברו שירים רבים ויפים
שנכתבו והולחנו על ידי אנשי המקום למען המקום .שירים אלה
הפכו עם הזמן למעיין "המנונים" של הקיבוץ .חלקם מוכרים
יותר ,חלקם פחות ,אך לכולם מקום של כבוד .השירים הללו
זכו אמנם לעיבודים יפים וביצועים נהדרים באירועים שונים
אך איכות ההקלטה של אותם ביצועים ירודה ביותר ,ומכיוון
שהקיבוץ גדל ומשתנה ,רבים האנשים שכלל לא מכירים אותם.
הפרוייקט שנושא את השם' :סעד-תווי פנים' ,החל להתגלגל
לאחר שפניתי לעפר מנהל הקהילה ולוועדת תרבות ברעיון
להקליט מחדש ,בעיבודים רעננים ובאיכות הקלטה מקצועית
ומשופרת ,מבחר מאותם שירים ,כאשר השאיפה הייתה לנצל
ככל הניתן את כוחותינו המוסיקליים .כל הזמרים המשתתפים
בהקלטות ומרבית הנגנים המנגנים בהן הם אנשי הקיבוץ על
כל גוניו .הדיסק ,שיכלול שמונה שירים ויחולק לאנשי הקיבוץ

לאורך השנים הצטברו שירים רבים ויפים
שנכתבו והולחנו על ידי אנשי המקום והפכו
עם הזמן למעיין "המנונים" של הקיבוץ .בעיני
רוחנו ראינו ושמענו קיבוץ שלם מזמזם את
השירים ההם בלבוש החדש

הוא תוצר עצמי שלנו ,החל מכתיבת המילים והלחנים ,דרך
העיבודים ,הנגינה ,השירה ,ההקלטה והעריכה ,ועד לגרפיקה
והדפסת החוברת המצורפת".
חמי פיש ואתי קימלמן מרכזות ועדת תרבות מספרות" :כאשר
רועי פנה אלינו ,היה לנו ברור כי חלק בלתי נפרד מבחינתנו,
מלבד העיבוד וחידוש השירים ,יהיה בערב שנפיק על בסיס
השירים המחודשים .ומה מתאים יותר לערב כזה מאשר יום
הולדת לקיבוץ? וכך ,בשנת ה 63-לסעד ,החלטנו כי בשנת
ה 64-יועלה מופע עם השירים המחודשים .בעיני רוחנו ראינו
ושמענו קיבוץ שלם מזמזם את השירים ההם בלבוש החדש.
מבתי הילדים ועד בית שקמה ,מהוותיקים שמכירים את
הגרסא הישנה עד הנקלטים הנחשפים לראשונה לשירים.
רועי קיבל את ברכתנו ,ויצאנו לדרך הארוכה .תאמנו לוחות
זמנים שכללו סיום ההקלטות ,עיצוב גרפי של הדיסק והחוברת
(חשוב היה לנו מאוד שתלווה לדיסק חוברת מילים לשירים)
הדפסת דיסק וכו' .עדיין לא ידענו איזו צורה ילבש הערב אך
היה ברור שהוא יהיה נקודת השיא.
רצינו לשלב את מרבית אנשי סעד באופן מרבי ,ואכן סוכם כי
הפרויקט יורכב מכמה שיותר זמרים ונגנים הנמצאים בתוכנו
במגוון גילאים שנע מילדי בית הספר ועד לוותיקי המשק.
תחילת הפרויקט הייתה על "אש קטנה" .מדי פעם התעדכנו
עם רועי מה המצב .העבודה כולה בשלב זה הייתה של רועי.
לקראת ינואר  ,2011כאשר רצינו לסגור סופית לו"ז ,הבנו עד
כמה הפרויקט מורכב וייחודי .ברגע ש'ירד לנו האסימון' חשבנו
שחבל "לבזבז" אותו על סתם יום הולדת ,וכדאי לחכות ליום
הולדת עגול ,בו יש ציפיה למשהו גדול וחגיגי יותר .וכך הוחלט
לדחות את האירוע ליום הולדת  .65אנחנו בטוחות שרועי נשם
לרווחה ,אם כי ודאי היה עומד בלו"ז המקורי.

הערב גרם להתרוממות רוח בקרב הקהל
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סעד חוגגת בזמר ושיר

הזמן התחיל להתקצר ,ונכנסנו "לישורת האחרונה" .אין סוף
של החלפת מיילים וגרסאות גרפיקה שונות לחוברת ולדיסק.
שלושה אנשים שונים עם דעות וטעמים שונים ,שעל כל שינוי
יש להם מה להגיד ...עד שבשלב כלשהוא הזדעק ליאור פרייד
הגרפיקאי ,והודיע שאינו יכול לקבל פידבקים שונים עם דעות
שונות משלושה אנשים ...בסופו של עניין ,הגענו לגרסה סופית
שהייתה מוסכמת על כולם ,גרסה שהביאה איתה ניחוחות סעד
של אז והיום והיוותה נדבך בקונספט של הפרויקט כולו.
רועי מספר על התהליך" :מדובר בפרויקט מורכב .ראשית ,כל
שיר שנבחר עבר עיבוד מחדש והוקלטה לו סקיצה ממוחשבת
ראשונית אצלי ,באולפן הביתי .לאחר שבחרתי את הזמר/ת
שנראה לי המתאים ביותר מבחינה סגנונית לשיר ולעיבוד,
ביצענו "סשן" הקלטות שירה והתחלתי להזמין אליי לאולפן
הביתי נגנים חיים שיקליטו את התפקידים השונים .לאחר
ההקלטות ,ישבנו עם חבר יקר בשם עידן גרין ,והתחלנו
בעבודת ה'מיקס' .שלב המיקס הוא אומנות יצירתית ומסובכת
הדורשת התמחות ספציפית וניסיון רב .בסופו של תהליך,
כאשר כל שיר הוא מוצר כמעט שלם בפני עצמו ,עבר הדיסק
כולו על שמונת שיריו ליטוש וגימור אחרון באולפן של חבר
בשם חגי דוידוף .שלב זה נקרא "מאסטרינג" ,ובמהלכו מבצעים
'יישור קו' של כל השירים.
בשעה המרגשת כשה"מאסטר" בידינו הוא נשלח ביחד עם
הגרפיקה ,עליה עמלו במקביל לעבודת ההקלטות ליאור
פרייד עם חמי ואתי ,לחברת ההדפסה .הגרפיקה מוטבעת על
העטיפה ועל הדיסקים עצמם ,השירים נצרבים עליהם באיכות
מיטבית ו...המוצר מוכן .הדיסק כמכלול מגוון מבחינה סגנונית
והוא נוגע בקצוות ,החל ממוסיקה קלאסית ,דרך ג'אז ,סמבה,
ים תיכונית ועד רוק".
אתי וחמי מרכזות ועדת תרבות מסכמות" :הגיע הרגע "לסגור"
את תכנית הערב .ההחלטה נפלה על פתיחה בארוחת ערב
משותפת לכולם על הדשא ,שהיוותה את הקדימון לאירוע.
בארוחה הורגשה אווירה טובה של מפגש רעים עם פינוק
של אוכל ובהמשכה התקיים מופע על הדשא ,מופע ששילב
טכנולוגיות שונות בעלות עניין וקצב המותאמות לעידן של
קהל היפראקטיבי ומולטי טכנולוגי.
נחום לנדאו נשלח למשימת הסרטים .נבר בארכיון ,העלה מן
האוב סרט מקורי מרגש מיום הקמתה של סעד ,ושילב אותו
בחן רב עם ברכות עדכניות של מגוון אנשי הקיבוץ ועם קטעי
סרטים ישנים שצולמו במהלך השנים ,ועם פס קול השיר של
להקת סעד המספר על התנהלות יום בקיבוץ של פעם .גולת
הכותרת הייתה קליפ שהופק עם השיר החדש שהלחין רועי.
על הבמה החגיגית והפורחת עלו הזמרים השונים ושרו את
השירים שלווו במצגות מרהיבות אותן ערך רועי ברוב חן ועניין.

והדרך הארוכה והקשה הצדיקו את התוצאה .הדיסק שהופק
אינו נופל ברמתו מהדיסקים הנמכרים בחנויות השונות ,הוא
מושמע בבתים רבים ,ועוד יושמע רבות .גם בקרב הדור הצעיר
הוא הוטמע ,ובאחת הפעילויות במהלך החופש הגדול ,שהייתה
בסגנון כוכב נולד ,שרו חלק מהילדים שירים מהדיסק".

לסיכום :יצאנו לדרך ארוכה וקשה בסוף  .2010התוצאה
הגמורה הוצגה לעין כל במחצית  .2012נראה כי המאמץ הגדול

סעד חוגגת  .65הערב שהועלה גרם להתרוממות רוח רבה
בקרב הקהל ,וחיזק את הקשר בין סעד ליושביה.

עטיפת הדיסק
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עשור לחסד אמתי

עשור לחסד אמתי
ילדי קבוץ סעד עוסקים במעשה חסד
לזכרו של אמתי יקותיאל הי"ד
רחל ברזלי
לפני עשר שנים יזמו רננה גינזברג וידידיה לנדאו ,מדריכים בבני
עקיבא דאז ,פעילות צדקה .הרעיון שעמד בבסיס הפעילות היה
חינוך הנוער לערך הצדקה.
בחודש ניסן תשס"ב יצא הרעיון לפועל .חניכי בני עקיבא החלו
לאסוף ולחלק מצרכי מזון כמתן בסתר לנזקקים מהסביבה.
בחודש אב של אותה שנה נרצח בן הקיבוץ אמתי יקותיאל הי"ד
בפיגוע טרור.
מדריכי בני עקיבא ששמעו על אמתי ,שהיה איש של חסד ,פנו
אל חייצ'ה וחיים ,הוריו של אמתי ,ובקשו את רשותם לתת את
שמו של אמתי למפעל הצדקה.
בהסכמת ההורים ,נקבע השם חסד אמתי.

כיצד עובד מפעל הצדקה  -חסד אמתי?
קופות צדקה :הקופות מחולקות לבתי החברים המעוניינים
בכך ,ונאספות כל חצי שנה.
ארון מצרכים :בכניסה לכלבו עומד ארון .חברים מניחים בארון
מצרכי יסוד הנקנים למטרת חלוקה לנזקקים
הוראת קבע :ישנם חברים המפרישים תרומה קבועה בהוראת
קבע לחסד אמתי.
מיחזור :חברים תורמים את כספי החזר הפיקדון של בקבוקי
הזכוכית.
עובדי חדר האוכל אוספים פחיות שהתרוקנו לאחר מכירתן
לסועדים בארוחות צהרים.
התמורה נכנסת לקופת חסד אמתי.
רשימת נזקקים :משפחות נזקקות ,על פי רשימה שהתקבלה
מהעובדת הסוציאלית של מועצה אזורית שדות נגב ,זוכות
באופן קבוע לחלוקת מצרכים.
כיום מדריכים את חסד אמתי :יהודית ,נריה וניצן .בוגרי כיתות
י' ו-י"א.
ילדי כתה ח' אחראים כל שנה להוצאה לפועל של מפעל החסד.
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בכל שנה ,בסוכות ,מתחלפת הכתה העוסקת בעשייה.
המדריכים מרכזים את כתה ח' החדשה ,מספרים להם על אמתי
הי"ד ,ומסבירים להם את חשיבות מפעל הצדקה .גם המחויבות
והעקביות הנדרשת מוסברת היטב לילדים.
אין כפיה וילדי כתה ח' רובם ככולם נרתמים באהבה לפעילות.

בשעה  24:00בלילה יוצא רכב מהקיבוץ עם מדריך
ושלושה חניכים .החבילות מחולקות לבתי הנזקקים
בחסות החשיכה תוך שהם מקפידים על מתן בסתר
אחת ל 3-שבועות נתלה שלט גדול ומאיר עיניים על ארון
המצרכים בכלבו ,המזכיר לחברים שביום חמישי של אותו
שבוע ,יאספו מצרכים לנזקקים (ניצן ונריה טוענים ,במבוכת
מה ,שהשלט כבר ישן ודהוי מרוב שנים של עשייה) .באותו
שבוע גובר קצב קניית המצרכים .ביום האיסוף מתכנסים
הילדים והמדריכים בכלבו .יהודית אחראית על התזכורות.
המצרכים נאספים ונארזים למשלוח .לכל ארגז מוכנסים מצרכי
יסוד ,וכן מעט צ'ופרים כמו עוגות ,עוגיות ,שלווה ועוד .ניצן,
הגזבר של חסד אמתי ,דואג להוספת כסף לצורך קניית מצרכים
באם יש חוסר .כרטיס החשבון של חסד אמתי נמצא אצל מתי,
במזכירות הקיבוץ .נריה אחראי לדאוג לנהג מתנדב מצעירי
הקיבוץ או מהגרעין.
בשעה 24:00בלילה יוצא רכב מהקיבוץ עם מדריך ושלושה
חניכים .החבילות מחולקות לבתי הנזקקים בחסות החשיכה
תוך שהם מקפידים על מתן בסתר.
לסיכומה של שנה מציינים יהודית ,נריה וניצן בענווה רבה
שאכן יש סיפוק בעשייה.
ניצן יסיים את פעילותו ,ומקווה שירדן ,שעזר להם השנה מאוד
ועובר ללמוד בתיכון ביבנה ,יחליף אותו בהדרכה ,ויצטרף לנריה
ויהודית שמתכוונים להמשיך בהדרכה גם בשנה הבאה.
מעשה החסד של ילדי סעד נמשך כבר עשר שנים ,וזכרו של
אמתי מהדהד בלבבות.
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טירת צבי בת 75
בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים
נילי בן-ארי
בצ ֵדי הכבישים
בכל קיץ ,כשהחמה בטירת צבי קו ַֹפ ַחת והדרך ִ
מצהיבה ,אני נפעמת מחדש מפריחת הצאלון ,שפעם בשנה
מעניק לנו את המופע השנתי המרהיב – כאילו לרגע זה
מתכונן העץ היפה שנה שלמה ,והוא מתכסה בפריחה אדומה
ביופיה .ואז ,אני יודעת שהחג קרב ,כ"א בתמוז ,חג
ּ
המסחררת
העלייה לטירת צבי ,ולרגע זה כיוון הצאלון!
ב-כ"א בתמוז תשע"ב מלאו לטירת צבי  75שנה של התמודדות
עם קשיים בטחוניים ,מלחמות ,קשיי אקלים ,עזיבות של בנים
ושינויים שכמותם עוברת כל התנועה הקיבוצית .הטירה של
היום ,כשהיא נושאת עיניה ורואה ,בוודאי מתמלאת סיפוק.
מאז החילונו בשינויים ובהפרטות ,השבילים ב"ה הומים
תינוקות ,בני משק ,נכדים רבים שבו לגבולם ,ושכונת 'נופי
טירה' מתרחבת מיום ליום.
כ"א בתמוז – הימים החמים ביותר ,סמוך לצום י"ז בתמוז ,אבל
בחזון הגאולה של זכריה הנביא נאמר" :כה אמר ה' צבאות :צום

הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי ,יהיה לבית
יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים( ....ח' ." )19 ,ואכן,
זוהי תחושתנו בימים אלו" :ששון ושמחה".
לקראת יובל ה 75-יזמנו שורה של אירועים שיש בהם למידה
על העבר ושמחה על ההווה .הראשון שבהם היה כנס קלישר
שארגנו 'יד יצחק בן-צבי' בשיתוף תנועת הקיבוץ הדתי וטירת
צבי .דיברו בו חוקרים מומחים בחקר הוגי הדעות של התנועה
הציונית ובתולדות הקיבוץ הדתי .היה מרגש ומרומם לראות
שהגיע מכל הארץ לעמק שלנו ,ואת שיתוף הפעולה
את הקהל ִ
שהציגו ,שרו ורקדו לפני באי הכנס.
של ילדינו ִ
ראובן אור ,ההיסטוריון המקומי ,מפרסם שבוע-שבוע בעלוננו
ימי ראשית הקבוצה ,ומתברר שהוא היה ללהיט
סיפור שקרה ִּב ֵ
ומצפה לו קהל קוראים רחב ,בקיבוץ ומחוצה לו.
הצעד הבא היה התחקות אחר הסיפור המיתולוגי של הקמת
קבוצת טירת צבי – כיצד נולדה? מה היה הפרק הראשון?
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הסיורים במרכז
את הסיור הראשון התחלנו בכפר יעבץ'; את המידע על ימים
עברו קיבלנו מחברתנו הוותיקה והיקרה לני מרקובץ שזיכרונה
חד וצלול ,ולפני שנתיים רקמה קשרים עם אהרון עמר
שהגיעו לכפר לאחר שחברי ההכשרה כבר
מהתושבים התימנים ִ
עזבוהו .אהרון התלהב מלני ,והתרגש מהברית שנכרתה בימים
אלו בין טירת צבי וכפר יעבץ .קבלת הפנים הייתה נפלאה
ומחממת לב .ילדי הגן קיבלו אותנו בדגלים ובשירה ,בית
העם היה ערוך וחגיגי ,מנהיגי המקום בירכו אותנו ,ותושביו
שימחונו.

צריף ראשונים בבית אלפא
רצינו לגעת בחזון ,בחלום ובהיסטוריה ,לבקר במקומות שנרקם
בהם האידיאל החלוצי .צעדנו בעקבות ראשונים בשבילים
שפסעו בהם מרגע עלותם לארץ ישראל ועד רדתם לעמק
בית שאן ,כיבושם את הקרקע וייסדם את טירת צבי .כשנברנו
בתיקי הארכיון מצאנו מכתב מרגש שכתב מזכיר טירת צבי
דאז ,ב-ט"ו במנחם אב תרצ"ח .המכתב הוא תגובה לברכה
ששלחו חברות קבוצת חנה של השומר הדתי מפולין ,לטירת
צבי ביום חגה הראשון:
...דעו לכן שבצעדנו הנועז כבוש טירת צבי ,שמנו לנו
למטרה להפוך את האידיאל הקדוש שלנו לדבר שיש
בו צורה של ממש ,אנו רוצים להגיע לחיים אנושיים
פשוטים ,שיש בהם הכח לבנות את ארץ אבותינו .בצורת
החיים הקבוציים אנו רוצים ליצור את הטיפוס של יהודי
נאמן לעמו ,לדתו ,והיודע להגשים בחיי היום את כל
הטוב והנעלה שברעיון ובשאיפה.
כל אחד מאתנו משתדל להתחנך ולהתאים את עצמו
למטרה זו ,למרות הקשיים וההפרעות הנמצאים בדרך,
משום כך אנו נקראים חלוצים...
עליכן הצעירות ביותר מונח חוב קדוש וגדול :להתכונן
ביתר מרץ ובכוחות משנה .היו שוקדות בלימודיכן ,למדו
את התנ"ך ,את קורות עמנו ,ואת כל מה שהמדריכים
שלכן מטילים עליכן .למדו לעבוד ,לעזור אחת לשנייה
בצרכים פרטיים ובצרכי הקבוצה כולה .הכשירו את
עצמכן להיות מועילות בכל מקום ולכל אחד...
היו חזקות ואמיצות.
לאחר סקירה ַמקיפה בארכיב ,בחרנו להתמקד בשלושה
מסלולים :במרכז ,בצפון ובאזורנו .למועד אחר דחינו את נְ וֵ ה
יעקב (סמוך לירושלים) ,את מחנה סרפנד (תל השומר) ,את
קיבוץ חרות-חרות ,ביריה ,מכורה ,ותחנות נוספות שחלק
מוותיקינו עברו דרכן .קהל היַ ַעד היה חברי טירת צבי ותושביה
ובניה באשר הם .לשמחתנו ,ההיענות הייתה גדולה.
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בסיור התוודענו לפרטים מן העבר  -ההכשרה שמנתה 31
חברות וחברים ישבה במחנה נפרד בתוך המושב ,ותמורת
השירותים שסיפקו לחברי כפר יעבץ קנו מזון .הם גרו
באוהלים ,עד שבמו ידיהם בנו לעצמם בית ,על אף שידעו
ששהותם שם ארעית .מהיישובים הסמוכים  -טייבה ,טול כרם
וקלנסואה ירו מדי פעם על החברים .זמן רב חיכו לעלייה על
הקרקע ,ובכל פעם היא נדחתה בשבועיים ובעוד שבועיים.
בסך הכול שהו שם כשנתיים ,ושם חוו את החלוציות האמיתית
הראשונה.

חבלי הקליטה היו קשים ביותר .המחסור בעבודה
הביא לנכונות לעסוק בכל דבר :שתילה ,חפירת
בארות ואפילו קבורת מתים ...בחורה שהתקבלה
לעבוד בחצץ עבדה יום שלם בפיצוץ אבנים
ובסיומו קיבלה  11גרוש; אחרת בישלה ,והחברים
שילמו לה תמורת עבודות הבית והמטבחים
הסיור הבא יצא לכפר אברהם אשר בפתח תקוה ,שם שוכן
היום מוסד אמי"ת – משפחתון ובי"ס (פעם – 'מוסד עלייה').
עמירם כהן ,מנהל המוסד ,קיבל אותנו בברכה .במוסד מצאנו
שלט המציין את קיבוץ רודגס ששכן שם בשנים ,1931-1941
ועדיין ניתן היה לראות את הבתים בהם שהו ,אם כי שופצו
מאז .חלקו המרגש של הביקור היה סיפורי הבנים שקלחו.
קבוצת המייסדים התגבשה בגרמניה במסגרת בח"ד (ברית
חלוצים דתיים) .חבריה עלו לארץ ישראל והקימו את קבוצת
רודגס ,וב 1937-התאחדו חלקם עם חברי שח"ל ,עם קיבוץ
עובדיה ועם כפר יעבץ ,ויחדו עלו לטירת צבי .בארכיב הקיבוץ
הדתי מצאנו מסמך המעיד על גודל השעה .ב-י"ט בתמוז
תרצ"ז ( )28.6.37כתב ש.ז .שרגאי לחברי מרכז הפועל המזרחי:
הנדון :עלית חברי קבוץ "רודגס" על אדמת אז-זרעע
הננו מביאים לכם בזה את בשורת העליה והכבוש
"לשמירה והרחבת הגבולין" של ארצנו ע"י חברים מקבוץ
"רודגס" וחלק מקבוץ "שח"ל" וקבוצת "כפר יעבץ"
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העולים על האדמה הנ"ל בימים רביעי חמישי כ"א-כ"ב
בתמוז ש.ז .ביחד  80חבר ( 70חבר ו 10-חברות).
עליה זו למקום וכיבושו להתיישבות הדתית היא מפעל
כבושי-חלוצי נועז שאין דוגמתו למסירת-נפש ולהקרבה
עצמית בתולדות ההתיישבות בשנים האחרונות ,ועולה
בהרבה גם על כל הכבושים הנועזים שנעשו אפילו בזמן
האחרון בעמק בית שאן ,בקשר עם מצב הביטחון בשטח
זה...
הפועל המזרחי גלל את חרפת העקרות מעל היהדות
הדתית בבנין המולדת...
בביקור ברחובות התוודעו המטיילים לסיפורה של קבוצת
שח"ל שנוסדה בשנת תר"ץ .בראשיתה מנתה הקבוצה
חמישים בנים ושתי בנות ,שהתגוררו בשלושה אוהלים :אוהל
לבחורים ,אוהל לבחורות ואוהל לבית הכנסת .חבלי הקליטה
היו קשים ביותר .המחסור בעבודה הביא לנכונות לעסוק בכל
דבר :שתילה ,חפירת בארות ואפילו קבורת מתים ...בחורה
שהתקבלה לעבוד בחצץ עבדה יום שלם בפיצוץ אבנים ובסיומו
קיבלה  11גרוש; אחרת בישלה ,והחברים שילמו לה תמורת
עבודות הבית והמטבחים .חיי החול היו קשים ומרים ,עם
חוב עצום לבעל המכולת ,אך השבתות היו מלאות התעלות
הליִ ל ,עבודה
נפשית :זמירות עד כלות הנפש ,ריקודים עד כלות ַ
תרבותית "תוצרת עצמית" ,הרצאות ,ויכוחים רעיוניים סוערים
ושיעור שבועי ברמב"ם שלימד הרב שטיינמן.
קבוצת שח"ל עברה לשעריים שליד רחובות ,כאשר הפוהמ"ז
בשיתוף עם הסוכנות היהודית ,רכשו בעבורה  50דונם כרם
ש ְר ֵא ִליּ וֹת).
ב 40-לא"י (לירות ַא ְר ְציִ ְ ׂ

את סיורנו בעתלית פתחנו במחנה המעצר שהפך כיום
למוזיאון .לקראת הסיור הפצנו שאלון לחברים ולבנים שמחוץ
לטירת צבי ,וכפי שאמרה יעל קאופמן ,מנהלת המאגר ,נדמה
שבטירת צבי עמד השעון מלכת ,כל היום מחפשים מעפילים...
רבים מחברי טירת צבי עלו לארץ בספינות מעפילים -
באסתיר ,בטייגר-היל ,חמישה חברים בפטריה ,ביגור ,בלטרון,
המעפיל האלמוני ,גאולה ועוד .התברר שללאה לוין ,מוותיקות
טירת צבי – היה חלק בהקמת המוזיאון במחנה עתלית:
וכך כתבה לנו ִּב ָּת ּה רבקה בונדי:
באספת חברים בטירת צבי היה דיון על תקציב מיוחד לחברים
עבור נסיעות לטיולים לחוץ לארץ .אמא נלחמה עקרונית נגד
עידוד היציאה מהארץ ובעד חשיבות טיול בארץ .הדרך שלה
ליישם עיקרון זה הייתה לדרוש שכל מי שלא מוכן לצאת
מהארץ יוכל לקבל אותו תקציב לצורך טיול בארץ .רבקה
מספרת שהוריה ,איזי ולאה לוין ,קיבלו תקציב מיוחד .בנם
וכלתם שוקי ורחל ארגנו עבורם "טיול חוצלארץ בארץ" .אחד
מאתרי הטיול שאמא בחרה היה מחנה עתלית .המחנה היה
מוכר עד אז כמחנה מעצר של הבריטים ורק מעטים ידעו כי
אחרי קום המדינה הוסב המחנה לקליטת עולים .אמנו שהייתה
מדריכה מטעם עליית הנוער במחנה בתקופה בה נקלטו בו
'ילדי טהרן' הזדעזעה לראות את העזובה ויצאה למאבק חדש
 לעודד את מדינת ישראל לטפח את המקום על מנת שאפשריהיה לספר את סיפורו לדורות הבאים .לאה כתבה לאישים
רבים בנושא .ביניהם ליצחק רבין  -שר הבטחון דאז  -שבאותו
זמן פורסם כי הוא מרצה לחיילים על מחנה עתלית.
רבין אכן השיב ללאה:

הגג – דלף; בחציו האחר של המטבח מאחורי המחיצה הייתה
רפת ובה פרה יחידה – עליה הייתה גאוות הקבוצה .מחסור
העבודה היה כרוני .הפרדסנים הדתיים של רחובות טענו
שלבם היהודי אינו ַמ ִּתיר להם לראות יהודים צעירים בעבודה
"מלוכלכת" כזיבול פרדס… החברים המשיכו לזמר ולרקוד
על בטן ריקה .באדר תרצ"ז – לאחר אספת חברים סוערת
– הצטרפה קבוצת שח"ל אל פלוגת ההתיישבות של קבוצת
רודגס ואל חברי כפר יעבץ ,ויחד עם חברי קבוצת עובדיה עלו
כולם להתיישבות בעמק בית שאן (בתמוז תרצ"ז).
לאחר ביקור באתרים נוספים קינחנו בסידני עלי שם חזרנו
כולנו להיות ילדים ,והעלינו זיכרונות מהקייטנות של אז .נזכרנו
איך ִהגיעה בכל שנה לקייטנה משאית ,ובה כל הציוד :מיטות,
סירים ,כלים ,בגדים ,ילדים ו...חמור!

הסיורים הצפוניים
לנמל חיפה הגענו היישר מעתלית ,וזכינו לסיור ממונע ומודרך
בנמל המודרני והמשוכלל .בנים סיפרו כיצד הועברו הוריהם
מהאנייה אל הסירה המתנדנדת בים ,ומשם אל החוף.
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טירת צבי ,בטירת צבי נמצאו כ 100-ילדים שנפגעו
מהמחלה .מחברי המשק נמצאה רק חברה אחת נגועה,
ומשדה אליהו ילד אחד בלבד.
.........
הגדולים שאושפזו בתל השומר ,חשבו שהגיעו לקייטנה.
ביום הראשון 'חיסלו' את כל האוכל שהוקצב להם
לארוחת הצהריים ודרשו תוספת .אך השמחה לא ארכה.
למחרת ,עם תחילת ההזרקות ,החלו בחילות ,הקאות
ומרעין בישין כיוצא באלה עד לצורך בעירוי נוזלים
מחשש התייבשות .כמובן הילדים לא אכלו ,מאחר
שחששו להקיא.
אחרי יומיים של סבל הועלו הילדים לאוטובוס ,וחזרו
לטירת צבי.
הילד הראשון שירד מהאוטובוס ,נעמד כהלום רעם,
ִּפ ְל ֵּבל בעיניו ונפל מתעלף ...אז כבר הבינו שיש בעיה...
בנים סיפרו כיצד הועברו הוריהם מהאניה לסירה מתנדנדת

גם אל כפר חסידיםְ ,מקום ההבראה אליו 'זכו' להגיע חברי
טירת צבי הראשונים שחלו כמעט כולם בקדחת יצאנו לביקור.
מרכוס ,בוגר המחזור הראשון של
בכפר הנוער הדריך אותם ּ
כפר הנוער ותושב כפר חסידים מזה שנים רבות .כשהגענו
לפינת החי ,זו שבעבר היו בה עמדות השמירה קלחו הסיפורים
של רבים מבני טירת צבי שהיה להם קשר משפחתי כלשהו
לכפר הנוער.
הסיור השלישי היה באזורנו ,בעמק .התחלנו אותו ביציאה
מבית שאן ,בתחנת הרכבת הנטושה שידעה ימים יפים יותר,
ועל פי התכניות שמנבאים לה ,ולפי הסימנים בשטח ,עתידה
לחזור לימי תפארתה.
שוב סיפרו בני המשק הבוגרים על הרכבת האיטית שהייתה
החוט המקשר בין טירת צבי הנידחת לעולם הגדול – סיפורים
שזכרו וסיפורים ששמעו .נסענו לעפולה ,לבית החולים העמק
שבו נולדו רוב ילדי טירת צבי וגם שם זרמו הסיפורים כמעיין
המתגבר ,בהם סיפורי הבילהרציה של הילדים הקטנים מטירת
צבי שאושפזו בבית החולים ושל הגדולים שנשלחו לתל
השומר ,הזוכרים את הטיפול הניסיוני המכאיב:

"ב ִּיל ְה ַר ְצ ְי ָה "1או ,כל המחלה אשר
שמתי במצרים ...אשים עליך...
ב 1954-התלונן אחד מילדי טירת צבי על טיפות דם
בשתן .לאחר בדיקות ממושכות ,זוהתה התופעה כמחלת
הבילהרציה* ,ובעקבותיה נערכו בדיקות לכל תושבי
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כולם הזכירו כקושי מרכזי את העובדה שנאסר על ההורים
לשהות עם ילדיהם בבית החולים .היו כמה חברים שנרתמו
לתמוך בילדים :בינה הדר שנסעה לתל השומר על אף האיסור
וטיפלה במסירות בילדים שהיו כל כך זקוקים לאהבה; יצחק
אריאל שהשתחרר מהבריגדה והתייצב לעזרתם בבית החולים
ועוד .אחד מגיבורי הסיפורים היה ד"ר נסאו האגדי.
ד"ר אריך נסאו לא היה סתם רופא ילדים; הוא כתב שני ספרים

העצבים נעשו יותר ויותר מתוחים .הרגשנו
שלא נוכל להמשיך ככה .אז באה דרישתנו
התקיפה :לחזור הביתה! גם התפתחות
התינוקות הושפעה מהמצב .המילים
הראשונות שלמדו לבטא היו "אבא בא"
ו"אוטו בא" .אחרי דיונים רבים נענתה
דרישתנו
חשובים' :המטפלת' – 'התנ"ך' של כל המטפלות ו'גידול בנים'
בהוצאת ספריית הפועלים .ד"ר נסאו עלה ארצה מגרמניה
ושימש מנהל מחלקת הילדים בבית החולים העמק בעפולה .על
פי חוקי הימים ההם ,התינוק ִהגיע מבית החולים היישר לבית
התינוקות ,ושיטת החינוך שנהגה אז הייתה מאוד ספרטנית:
אחר הצהרים היו מוציאים את התינוק מבית התינוקות לבית
ההורים למשך שעתיים בלבד .השיטה החינוכית בבתי הילדים
התנהלה על פי תורתו של רופא הילדים ד"ר נסאו .כשהוא
היה ַמגיע לביקור בבית התינוקות ,היו כל המטפלות נערכות
למסדר ,מקרצפות ומקשטות את בית התינוקות ,ומכינות
כריכים אגדיים וציוריים ,מעשה אומן .גם את הילדים הלבישו
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להופעה בבגדים נאים .אלמלא השעון שהמשיך להאיץ בנו,
יכולנו להפליג בסיפורי ד"ר נסאו ובית החולים עוד שעות
רבות...
ומבית החולים העמק ַלמושב כפר יחזקאל .את פנינו קיבל
זרובבל ברקין – שנולד בעכו ב 1920-להוריו שעלו מאוקראינה.
אביו היה ידיד אמת של שמואל צביאלי (טורצקי) ,איש
הביטחון והנוטר האגדי של טירת צבי .זרובבל זכר את ַח ְברוֹת
טירת צבי שבזמן מאורעות הדמים פונו ונשלחו עם התינוקות
לכפר יחזקאל .הוא הראה לנו את מקום צריף המגורים של
החברות במשך שבעה חודשים .סוּ גְ יַ ת האמהות והילדים הייתה
עילה לוויכוח בין חברי טירת צבי למוסדות היישוב ,שפסקו:
"אסור לסכן את הילדים!" – היו אלו אליהו גולומב ,המפקד
הבלתי מוכתר של ההגנה וברל כצנלסון (ממנהיגי ההסתדרות,
עורך העיתון 'דבר') שלאחר ההתקפה הראשונה במרץ ,פקדו
להעביר את הנשים והתינוקות לכפר יחזקאל .המושב העמיד
לרשותם את צריפה של משפחת רסקי ,שפינתה לחברות טירת
צבי את ביתה .2בביקורנו פקדנו את הבית; כיום פועל שם צהרון
ילדים .בכפר יחזקאל הייתה תחנת רכבת ,ובמרץ  1939הגיעו
ברכבת מטירת צבי לכפר יחזקאל האבות ובשמחה החזירו את
הנשים והילדים הביתה!

מקטעים מיומנה של לאה יורב ניתן לחוות את שמחת החזרה
לטירת צבי:
.24.5
חזרנו לטירה
בהיכנס האוטו למחנה צלצלו בפעמון ,וכל החברים סובבו
את האוטו ותפסו את הילדים .השמחה ,אין לתאר...
ומכפר יחזקאל לבית אלפא ,שם שהו החברים  14חודשים
לקראת עלייתם לטירת צבי וקיבלו הכשרה מחלוצי העמק
בחקלאות ובהגנה על היישוב.

היו לנו ויכוחים ושיחות אין סוף (עם חברי
בית אלפא) .הם אמרו לנו בגלוי :קיבוץ דתי?
זה אי-אפשר! תרתי דסתרי! או דתי – או משק!
אם אתם דתיים – תוכלו לחיות בתל אביב או
בירושלים ,בתור פקידים או חנוונים ...אבל
משק? בלי עבודה בשבת אי אפשר!

עוד על הקשר בין אנשי כפר יחזקאל לטירת צבי שמענו מפי
שני חברי כפר יחזקאל  -אמנון תירוש ויאיר בן צבי שנשלחו
לעזרת טירת צבי במלחמת השחרור .השניים האירו נקודות
שגם חברינו לא הכירו .מעדותה של חנקה אור ניתן ללמוד על
מצבן של הנשים באותה תקופה:
הסתדרנו בבית בן שני חדרים ומרפסת .כל דאגתנו היו
הילדים .אותם סדרנו בבית ,ואנחנו ,האמהות ,בחצר
באהלים .והנה ,הבית הקטן קלט מידי חודש בחדשו
ילד נוסף .הצפיפות גברה ועמה גם המתיחות .חיי
המשפחה השבורים וההסתגלות לתנאים הקשים עצבנו
את האמהות לא מעט .הקשר עם הטירה היה רופף.
באו ימים שהסכנה ארבה בדרך ,והמעיטו בנסיעות.
היו שבועות שנשארנו בלי כל ידיעה מהמתרחש שם.
לעומת זאת ,בעיתונות מידי פעם ידיעות :על הצתות,
על יריות ,על האוטו וגם על מוקשים .העצבים נעשו
יותר ויותר מתוחים .הרגשנו שלא נוכל להמשיך ככה.
אז באה דרישתנו התקיפה :לחזור הביתה! גם התפתחות
התינוקות הושפעה מהמצב .המילים הראשונות שלמדו
לבטא היו "אבא בא" ו"אוטו בא" .אחרי דיונים רבים
נענתה דרישתנו .ברצונם הטוב של כל החברים התגברנו
על הקשיים כמו שיכון במחנה הצר ,סידורים טכניים
וכדומה .ב 10-לנובמבר  1938חזרנו הביתה – לטירה!
 2עם משפחת ברסקי נמנה משה ברסקי מדגניה שהיה תמיד הראשון לכל
שליחות ,יצא רכוב על ִּפרְ ָּדה למנחמיה להביא תרופות לחולה ,קרוב לחצות
הלילה מצאוהו הרוג סמוך לדרך .את דבר מותו הודיעו לאביו ברוסיה .תש"ז.

ראובן אור  -ההסטוריון המקומי פרסם מדי שבוע בשבוע מסיפורי המקום
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בקטע ממאמר של אפרים יעיר ל'בטירה' מסופר:
...היו לנו ויכוחים ושיחות אין סוף (עם חברי בית
אלפא) .הם אמרו לנו בגלוי :קיבוץ דתי? זה אי-אפשר!
תרתי דסתרי! או דתי – או משק! אם אתם דתיים –
תוכלו לחיות בתל אביב או בירושלים ,בתור פקידים
או חנוונים ...אבל משק? בלי עבודה בשבת אי אפשר!
ברפת ,בלול ,במרעה ,וכמובן בשמירה...
שיחות אלו העמידו אותנו לפני אתגר ,כמעט אובססיה.
החלטנו להוכיח להם (וגם לעצמנו!) שאפשר לחבר את
שני הערכים :תורה עם עבודה...

לאחר ההתקפה הראשונה במרץ ,פקדו
להעביר את הנשים והתינוקות לכפר יחזקאל.
המושב העמיד לרשותם את צריפה של
משפחת רסקי ,שפינתה לחברות טירת צבי את
ביתה .בביקורנו פקדנו את הבית; כיום פועל
שם צהרון ילדים
ומבית אלפא עברה הקבוצה לבית יהודה .ביום ו' בניסן תרצ"ו
עלתה קבוצה של  8חברים ו 2-חברות ליד בית שאן וייסדה
את היישוב העברי הראשון בתוככי עמק בית שאן ...כשלושה
שבועות לאחר העלייה על הקרקע ,עם פרוץ המאורעות,

התנפלו על הקבוצה והעלו באש את הבניינים ואת גידולי
השדה .החברים נאלצו לעזוב את המקום.
בארכיון מצאנו מכתב מ 29.5.36-מאת שמואל בירגר שהיה
אחד מעשרת החברים שנשלחו להקים את בית יהודה על
אדמות קסטנר .זהו מכתב שנכתב למשה אונא אחרי שעזבו
העשרה את בית יהודה והגיעו לבית אלפא:
בבית יהודה היו  4שריפות מאז שעזבנו את המקום...
אין לנו כבר תקוה שנצליח עוד להציל דבר מה מהחפצים
שנשארו שם .שהבית נשרף קראתם בטח בעתון .מוסה
ועוד חברים מסרו שהייתה שריפה ענקית; כנראה שפכו
את החבית נפט שקנינו יומיים לפני עזיבת המקום...
יחס החברים (מבית אלפא) כלפינו מצוין .זה ברור לכולם
שאנו מתיישבים כאן בסביבה  .למדו כבר קצת להכיר
אותנו ,ובפרט עם חלק מהוותיקים התקשרנו כבר קצת
יותר .אנו מדברים על עבודת מכונות ,איך לעבוד וכו'...
באופן דחוף לשלוח לנו אבקת גילוח ,אין לנו אף דבר
להתגלח...
על אם הדרך ,בין מסילות לבית שאן ,במקום המשוער כשטחי
בית יהודה ,קבענו בשיתוף החברה לשימור אתרים שלט המעיד
על היות המקום ניסיון ראשון להקמת קיבוץ דתי בעמק בית
שאן .שרנו 'התקוה' ,מחינו דמעה מהעין ,והרגשנו שאכן ,לא
אבדה תקוותנו להיות עם חופשי בארצנו ,וכמה טוב להיות חבר
טירת צבי...

קבלת הפנים בכפר יעבץ היתה נפלאה ומחממת לב
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ההתחלה  -נומה עמק

עמֶק
ה ְת ָחלָה  -נו ּמָה ֵ
ה ַ
ַ
בעקבות האוטוביוגרפיה המשפחתית של רות נצר
דליה יוחנן
קשים עד מאוד ,הוא הרקע ,הוא "תבנית נוף מולדתה" .אבל
טירת צבי נותרת לא רק כנוף רחוק של זכרונות ילדות ,היא
משמשת גם מחוז כיסופים וגעגועים של הנפש ,אל שלמות
שהתנפצה ,אל מקום שהיה קשה לה בתוכו ,היה קשה לה
להינתק ממנו ,ולא קל לה לחזור אליו כאורחת בבגרותה.
רובו של הספר עוסק בניתוח חודר ומעמיק של המספרת ,אל
נבכי הנפש של עצמה ,אל מעמקי היְ חסים שלה עם הוריה ואל
היְ חסים שביניהם ,זוג צעיר של ציונים חלוצים ,שלא מצאו
אהבה זה עם זה והתקשו למצוא את מקומם בקיבוץ הצעיר
והמבו ָֹדד.

"הכביש מוליך מעמק יזרעאל ...עמק בית שאן שנפתח
כמניפה ,משתפל והולך ,מדרים ומשפיל כלפי מטה במדרון...
אני כותבת על פינה נידחת בקצה הזמן ,בקצה עמק קטן,
בתוך השבר הסורי-אפריקאי שהיה דרך מעבר עתיקה בימים
קדומים .פינה של שבר ,יובש ,צמחייה ומים ...הקיבוץ שלי
הוא קיבוץ טירת צבי".
במ ִּלים אלו (הדילוגים שלי) ,פותחת רות נצר ,המוכרת בטירת
ִ
צבי כרותי נויפלד ,את סיפור חייה שהתחיל בטירת-צבי
והמשיך הרחק ממנו והלאה .רות ,כפי שנכתב בשער האחורי
של הספר" :אנליטיקאית יונגיאנית ,משוררתֳ ,אמנית וחוקרת
ספרות .פרסמה ארבעה ספרי עיון ותשעה ספרי שירה".
אבל רות היא קודם כל אחת משלנו .היא "בת משק" לכל דבר.
היא נולדה בטירת צבי בשנת  ,1944להוריה לאה ומאיר נויפלד
שהיו חברי הקיבוץ .בנעוריה עזבה רותי את טירת צבי עם הוריה
ועם ארבעת אחיה .ההורים התגרשו ,המשפחה עזבה את הקיבוץ
והחיים לא האירו פנים לבני המשפחה .הספר כולו ,העוסק בשבר
המשפחתי שחוותה המספרת ובניסיונותיה לאחות את השברים,
מואר באורו המיוחד של הקיבוץ הדתי הראשון בעולם .טירת
צבי ,כקיבוץ צעיר שהחיים בו לא פשוטים ,ותנאי המחייה

לדעתי ,הספר מרתק ומרגש ואני ממליצה עליו בחום לא רק
למי שגדל בטירת צבי או בחר לחיות בה ,לא רק למי שגר
שמ ַע ְרכות יחסים בתוך המשפחה
בקיבוץ דתי ,אלא לכל אדם ַ
לל ּבוֹ ,והוא מוצא בהן הד לחייו שלו.
מעניינות אותו ,נוגעות ִ
עמוס עוז כתב פעם שהנושא היחיד המעניין אותו באמת ,הוא
המשפחה .זהו הנושא המורכב ביותר בעולם ואולי גם העצוב
והכואב ביותר .עוד הרבה לפניו ,פתח לב טולסטוי את הרומן
"אנה קארנינה" במשפט המפורסם" :כל המשפחות המאושרות
– מאושרות באותה הדרך .כל משפחה אומללה – אומללה
בדרכה".

אם יש נימה של ביקורת כלפי הלינה
המשותפת ,או כנגד חוסר הפרטיות ,כיום כבר
ידוע שרבים חשו כך ,וכבר מותר לדבר על כך
בקול רם .אין בכך פסילה של הרעיון הקיבוצי,
אלא עדות לקושי
נראה לי שאמירה זו נכונה בהחלט גם ְּב ִס ְפ ָר ּה הרגיש והנוגע
ללב עד מאוד של רות .המחברת פורשת את תולדות משפחתה
שורשי החינוך והאופי של כל אחד
עוד בגולה ומחפשת את ְ
משני הוריה ,בבתים שגדלו בהם ,על הרקע ההיסטורי של
אירופה טרם המלחמה .היא יוצאת למסעות ומגלה שורשים
מרתקים .אבל עיקר הספר עוקב אחרי הקמת המשפחה בטירת
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סיכום שנה | טירת צבי

צבי ואחר כך מחוץ לקיבוץ .מי שמחפש תיאור של הימים ההם
בטירת צבי ,בשנות הארבעים והחמישים של המאה הקודמת,
ימצא אותו פרוש לפניו עם הלינה המשותפת ,עם חדר האוכל
ההומה ,עם העבודה הפיסית הקשה ,עם החינוך הנוקשה של
המטפלות ,עם בתי המגורים הקטנטנים ועם חוסר הפרטיות.
נצר מזכירה בשמותיהם גם חלק מחברי הקיבוץ ,ללא כל ניסיון
להסתיר או לטשטש פרטים .כמובן שהכל נמסר מנקודת
התצפית הפרטית והסובייקטיבית של ִאשה בוגרת המעבירה
את זכרונותיה דרך ַה ִּמ ְסנֶ נֶ ת הפרטית של נפשה שלה .אחרים
שיכתבו ספר על הבית הזה ,בוודאי יציירו אותו בצבעים
משלהם ,עם זכרונות דומים או שונים ,עם שמחות אחרות ועם
כאבים אחרים .כיום ,כפי שמקובל ,אין מחפשים ָנרטיב אחיד,
אלא ַמ ִּת ִירים לגיטימציה לנקודות תצפית שונות.

כל אדם הקורא בספר שלה מוזמן לשאול את
עצמו את השאלות שהיא שואלת :איזה דגם
של זוגיות ראיתי בבית הוריי? האם אפשר
ללמוד מן הטעויות של הורינו ושלנו ,או שנגזר
על האדם לחזור על אותן טעויות ולהנחילן
לדור הבא אחריו?
שמעתי חברי קיבוץ שקראו את הספר והעירו" :ככה לא יפה;
למה לכבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ? ובכלל ,לא נאה
לירוק לבאר ששתית ממנה" .לי לא הייתה תחושה שהמחברת
עשתה משהו מן הדברים הללו .ראשית ,אכן ,היה קשה לחיות
בטירת צבי של אותם ימים" .הזמנים היו קשים" (ביטוי של
הוותיקים) וכולנו יודעים זאת .אם יש נימה של ביקורת כלפי
הלינה המשותפת ,או כנגד חוסר הפרטיות ,כיום כבר ידוע
שרבים חשו כך ,וכבר מותר לדבר על כך בקול רם .אין בכך
פסילה של הרעיון הקיבוצי ,אלא עדות לקושי.
אגב ,כמי שמשתתפת במיזם התיעוד של חברי טירת צבי ,לא
פעם ולא פעמיים ישבתי מול חברות ותיקות שסיפרו בגילוי
לב עד כמה הייתה קשה להן ,כאמהות ,הלינה בבתי הילדים.
בכל פעם שהעליתי את הנושא ,שמעתי אנחה שאולי הוסתרה
במשך שנים רבות .נדמה לי שטירת צבי של היום ,ממרום
שנותיה והישגיה ,יכולה להתבונן ַּב ֲע ָב ָר ּה בעיניים פקוחות
ולדבר בגלוי על הקשיים ,החרדות והכאבים ,מבלי שיש בכך
כדי לערער על חיינו כאן .התבגרנו ,לא?
כיום ,דומה שאפשר כבר להודות :החיים בקיבוץ הצעיר לא
התאימו לכל אחד .היו אנשים חלשים יותר ,בעלי עצבים
חשופים יותר ,שלא מצאו את מקומם בתוך החברה .רות
מתארת את הוריה כאנשים כאלה .אנו יודעים שהחברה הייתה
סגורה ואינטימית ,על הטוב ועל הרע שיש בכך .היא מתבוננת
בהוריה בעיניים אוהבות וביקורתיות כאחד ,בבחינת "נאמנים
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פצעי אוהב" ,בדיוק כשם שהיא מתבוננת בחיי הקיבוץ .אני
מוצאת הקבלה בין התהליך הנפשי העמוק והממושך ,של
השלמה וקבלה של הוריה על מעלותיהם ומגרעותיהם ,הנחשף
בספר ,לבין תהליך ההשלמה של המחברת עם הקיבוץ שעזבה
בניגוד לרצונה.
לדעתי ,יש אומץ רב בכתיבתה של רות .היא מישירה מבט אל
דברים שקשה לאדם ,אפילו בוגר ,להביט בהם .היא מנתחת
באזמל חד ומדויק את היחסים הלא פשוטים בין הוריה
ובעצם ,כל אדם הקורא בספר שלה מוזמן לשאול את עצמו
את השאלות שהיא שואלת :איזה דגם של זוגיות ראיתי בבית
הוריי? איזה חינוך קיבלתי? מה ממורשת אבותיי אני מעבירה
ִל ָילדיי ולדורות הבאים? האם אפשר ללמוד מן הטעויות של
הורינו ושלנו ,או שנגזר על האדם לחזור על אותן טעויות
ולהנחילן לדור הבא אחריו?
הכתיבה עשירה מאוד .יש בה ביטויים ציוריים יפהפיים הן
במרחב החיצוני ,כשהיא מתארת את נופי ילדותה בעמק והן
במרחבי הנפש ,כשהיא מצטטת מתוך יומניה שלה ,מתוך
יומניה של ִא ָּמ ּה ומתארת את אביה כצייר מתוסכל שלא הצליח
לפרוץ ולזכות ְל ַה ָּכ ָרה ציבורית .עם זאת ,הספר כתוב בלשון
פשוטה וקולחת .לא צריך להיות בעל ידע במדעי הספרות או
במדעי הנפש כדי לצלול לתוכו.
ולסיום ,ידוע ומפורסם הוא שספר טוב (כמו כל יצירת אמנות
גדולה) ,מצליח לצאת מגבולות המקום והזמן המתוארים בו,
והוא נוגע בנקודה פנימית בנפשו של כל אדם .זוהי הנקודה
לע ִּתים ,דווקא יצירות העוסקות בתיאור
ה"אוניברסאלית"ִ .
מאוד ספציפי של אירוע אחד ,או משפחה אחת ,יכולות לגעת
באדם באשר הוא אדם .לדעתי ,יש בספר "ההתחלה  -נומה
עמק" ,איכות מן הסוג הזה.
סיימתי את קריאת הספר בתחושה של עצבות ,על הילדה
הנבונה והרגישה שחוותה ילדות קשה ,עם יותר מדיי
התמודדות ופחות מדיי אהבה .אבל סיימתי את הקריאה גם
האשה הבוגרת והמוכשרת,
בתחושת התפעלות גדולה מן ִ
שהצליחה לכתוב אוטוביוגרפיה אמיצה ומרתקת.
בקריאה חוזרת של העמוד הפותח את הספר ,אני מרפרפת שוב
המ ִּלים" :בתוך השבר הסורי אפריקאי ,שהיה דרך מעבר
על ִ
עתיקה בימים קדומים .פינה של שבר ,יובש ,צמחייה ומים".
פתאום נדמה לי שאני מבינה משהו שניתן להבין רק אחרי
קריאת הספר:
השבר הנרמז אינו רק תיאור גיאוגרפי ,הוא שבר חייה של
המספרת.
היובש הוא הצמא לאהבה וקבלה על ידי הנפשות הקרובות
ביותר.
דרך המעבר היא הדרך שעושה רות נצר בכתיבת ִס ְפ ָר ּה ,בעודה
מחברת בין עבר לעתיד ,בין שבר לתיקון.
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סיכום תשע"ב
לפני כשנתיים וחצי ,בחודש שבט תש"ע ,התכנסה בשדה
אליהו מועצת הקיבוץ הדתי ה-כ"ח .בסיומה הניחה המועצה
על שולחן המזכירות הפעילה שתי משימות עיקריות ,ולקראת
ראש השנה תשע"ג נעים לנו לדווח על ההתקדמות בביצוען:
א) הרחבת התנועה  -בערב חגיגי במסגרת מועצת שדה
אליהו נתקבל המושב השיתופי משואות יצחק כחבר מן
המניין בקיבוץ הדתי .במהלך השנה האחרונה החליטו חברי
המושבים השיתופיים ניר עציון ושדמות מחולה על הליכה
באותה דרך ,וגם הם יתקבלו בע"ה בקרוב כחברים מן המניין
בתנועה .בנוסף ,אספת החברים ב 4-מושבים שיתופיים
החליטה על הגשת בקשת הצטרפות לתנועתנו במעמד
של "עמית" :בני דרום ,בית יתיר ,כרמל ומעון ,והמזכירות
המורחבת אמורה לאשר בקשות אלו בישיבתה הקרובה.
כבר במפגש האחרון של מרכזי המשק השתתפו נציגים מן
היישובים המצטרפים החדשים ,כך שבפתח תשע"ג כוללת
תנועת הקיבוץ הדתי  16קיבוצים ו 3-מושבים שיתופיים
במעמד של "חבר" ,ובנוסף  4מושבים שיתופיים במעמד של
"עמית" .כן ירבו!
ב) צמיחה דמוגרפית  -הדיונים במשקים לקראת מועצת
שדה אליהו ,והשיחות שהתנהלו במהלך המועצה ,הביאו את
כולנו לתובנה שיש להתמקד בנושא הצמיחה הדמוגרפית
(= צמ"ד) .המזכירות הפעילה "הרימה את הכפפה" ,ולאחר
עיבוד החלטות המועצה סיכמה שיש לגייס חבר ,שרגא וילק
(משואות יצחק) ,ולהקים מחלקה חדשה במזכירות התנועה
שתתמקד בתחום זה.
במהלך השנה החולפת התברר לנו עד כמה השטח זקוק
להדרכה מקצועית בנושא הצמ"ד .קיבוצים שיתופיים
ומתחדשים נעמדים חדשים לבקרים בפני שאלות
חברתיות ,פיננסיות ,משפטיות ומנהליות ,וידיו של
שרגא עמוסות עבודה .כחברי המזכירות הפעילה של
התנועה אנחנו שותפים באחדים מהקיבוצים לוועדות
קליטה וצמ"ד; אנחנו מסייעים לקיבוצים במו"מ עם
מינהל מקרקעי ישראל ומינהל התכנון במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר; אנחנו עובדים ביחד עם הקיבוצים על
יצירת תקנוני קליטה מעודכנים ,ועוד.

לאחרונה השקנו את מועדון הקיבוץ הדתי ,הנותן
תשובה להתרחבותה של התנועה במימד אחר :המועדון
מיועד לתושבים הרבים הקובעים את ביתם בקיבוצי
התנועה ,ובאמצעותו אנו מקווים לחבר את התושבים
לעשייתנו הערכית והחברתית .בדברי המבוא לחוברת
שחולקה לכל התושבים כתבנו" :תנועת הקיבוץ הדתי
הינה תנועה רעיונית .התנועה מקיימת הלכה למעשה
את רעיון 'תורה ועבודה' ,דוגלת במעורבות אקטיבית
ומעשית בכל תחומי החיים במדינה ,ופועלת ללא ֵלאוּ ת
לאחדות המרכיבים השונים של העם .התנועה מיישמת
אורח חיים דתי ,חיי מעשה בעלי משמעות ,מעודדת
את בניה ובנותיה לשירות משמעותי בכל תחומי החיים:
בהתיישבות ,בחברה ,בתרבות ,באקדמיה ,בשירות
הציבורי ובכוחות הבטחון .כיום מובילה התנועה את
ֵה ָע ְרכוּ ת המדינה לשנת השמיטה ,חלוצה בלימוד תורה
לנשים ,מפתחת את שנת י"ג כשנת שירות ,מקדמת את
ערכי ההתיישבות מול הממשלה ,ועוד .אנו רואים בכם,
תושבי הקיבוצים ,שותפים נאמנים לדרך זו ,ומציעים
לכם להיות שותפים לעשייה הערכית של תנועת
הקיבוץ הדתי ,ולהצטרף לדיונים הפורמאליים במוסדות
התנועה כמשקיפים' .מועדון הקיבוץ הדתי' מוקם על ידי
מזכירות הקיבוץ הדתי בכדי לאגד את כל המתגוררים
ביישובי הקיבוץ הדתי – חברים ותושבים כאחד –
לפעילות ערכית משימתית משותפת מחד ,ומאידך
לאפשר לכל התושבים בקיבוצי התנועה ,ולכל היישובים
המצטרפים לתנועה ,ליהנות מיכולותיה ושירותיה של
התנועה".
הגידול במספר היישובים החברים בתנועה ובמספר
התושבים הגרים בהם הוא מציאות .אנחנו מוּ ָדעים לכך
שיש הדורשה לשבח ויש הדורשה לגנאי .מתוך ראיית
ההתרחבות כהכרח אני סבור שהאתגר הגדול העומד
בפנינו הוא שמירת אופייה הייחודי של תנועת הקיבוץ
הדתי בתוך המציאות החדשה .עד כה השכלנו להציב
סולם ערכים ברור של 'תורה ועבודה' ,למתג את עצמנו
כחברה ערכית ורעיונית שאינה נוהה אחרי אופנות
צרכניות ,ושוֹנָ ה מהותית מציבור גדול בישראל בכלל
ומתנועות התיישבות אחרות בפרט .כדי לשמור בתוך
ההתרחבות על הלהט המשימתי והערכי עלינו ללוות את
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המציאות המתחדשת בהתפתחות פנימית מתאימה .ימי
הזוהר והפרגון האוטומטי ַלקיבוץ חלפו מזמן ,וכתנועה
המבקשת להשפיע על הציבוריות הישראלית עלינו
להתחדש רעיונית ומעשית ,ולהציג כלפי פנים וכלפי
חוץ את חיוניותנו ,תפישת עולמנו ואורחות חיינו.

הקיבוצים מצטמצם מאוד .דומני שלא ירחק היום בו נצמצם
למינימום את מעורבות התנועה בבתי הספר ובחינוך הפורמאלי
כולו ,ובמקומה נעמיק את עשייתנו התנועתית במסגרת החינוך
הבלתי-פורמאלי .בכוונתנו להעמיק את הדיון הציבורי בנושאים
אלה במסגרת 'מועצת חינוך' ,שתכונס במהלך תשע"ג הבעל"ט.

לכך מתחבר תחום נוסף שבו מורגש שינוי של ממש והוא
תחום החינוך .כניסתו של רזי בן-יעקב (לביא) למזכירות
הפעילה כאחראי על מחלקת נוער וצעירים הפיחה רוח חדשה
בעשייה החינוכית ,והיא מורגשת בכל מקום .בקיץ תשע"ב
הפעלנו בפעם השנייה  4תכניות  /מחנות לגילאים השונים,
ומהן חזרו הביתה מאות חניכים ְמרוּ צים ,עמוסי חוויות
תנועתיות .במקביל אנחנו מעודדים את יציאתם של ילדינו
למחנות הקיץ של בני עקיבא ,ובטוחים ש"קנאת סופרים"
תועיל לכולם .לאורך כל השנה פועלים בהצלחה רבה 'המכון
לחקר הקיבוץ הדתי' ו'מדרשת תורה ועבודה' ,והצפי לתשע"ג
הינו חיובי ביותר :הביקוש לסמינרים ופעילויות של המכון
והמדרשה – עולה על ההיצע! משמעותית ביותר היא העובדה
שפעילות זו מחברת לעשייה הערכית-תנועתית לא רק את
ילדינו שבגיל חינוך ,אלא גם ובעיקר עשרות צעירות וצעירים
מכל קיבוצינו! צעירים נפלאים ,חדורי הכרה בחשיבותה של
המשמעות העומדת מאחורי העשייה ,מגויסים על ידינו לשמש
כמדריכים וכרכזי הפעילויות התנועתיות ,כך שבפועל הם לא
רק חיים בקיבוץ אלא גם משלבים בחייהם עיסוק אינטנסיבי
באידיאולוגיה של 'תורה ועבודה' .לנגד עינינו צומח דור חדש
שבע"ה יצעיד את קיבוצינו לפסגות נוספות.

תכנית יג"ל היא אחד מהדגלים המרכזיים שמניפה התנועה
בשנים האחרונות ,והיא נמצאת במרכז העשייה היומיומית
של המזכירות הפעילה .מחד ,אין לנו ספק שהתכנית נחוצה
לאלפי בוגרי החינוך הממלכתי-דתי שאינם מעוניינים או יכולים
להמשיך בסוף כיתה י"ב את לימודיהם בישיבת הסדר או במכינה
ישיבתית קדם-צבאית ,ומאידך ,איננו מצליחים לפרוץ את
המחסום שמציבה בפנינו מערכת החינוך הישיבתית .בהכללה
ניתן לומר שרבים מראשי הישיבות התיכוניות והר"מים של
הכיתות העליונות אינם מוכנים להכיר בעובדה שחלק ניכר
מבוגריהם אינם ממשיכים – או אינם מתאימים להמשיך – את
לימודיהם בישיבות הסדר ובמכינות קד"צ ,ואינם מוכנים לסייע
בפיתוח יג"ל כאלטרנטיבה חינוכית .השקענו מאמץ ניכר בגיוס
מתנדבים לשנת שירות יג"ל מקרב בוגרי הישיבות התיכוניות
של בני עקיבא ,אך עד כה ההצלחה אינה מרשימה .מאמץ נוסף
נעשה בפיתוח יעדי התנדבות לגרעיני יג"ל ,והבולט שבהם
הוא חבירתנו לארגון 'השומר החדש' ,אך גם בתחום זה עלינו
להודות שעדיין לא הצלחנו לבנות ולבסס מגוון רחב מספיק
של אפשרויות התנדבות .לאחרונה סיים עדי שגיא (מירב) את
הקדנציה המבורכת שלו במזכירות התנועה ,ואנו פועלים ביחד
עם ההנהלה הארצית של בני עקיבא להכנסת רכז חדש לתכנית
זו ,ובפיתוח מודל שיאפשר לבוגרי שתי התנועות ,הקיבוץ הדתי
ובני עקיבא ,לראות בהתגייסות ובהתנדבות לשנת יג"ל תכנית
מועדפת.

במקביל לשגשוג בתחום החינוך הבלתי-פורמאלי ישנן
התפתחויות במבנה הממשל במדינת ישראל המובילות לכך
שמעמדן של תנועות ההתיישבות בליווי החינוך הפורמאלי
הולך ויורד .לנגד עינינו הולכות ומתחזקות מחלקות החינוך
במועצות האזוריות ,ומתעצמת מעורבות משרד החינוך בנעשה
בכל שיעור ושיעור .כולנו ערים לכך שאחוז בני הקיבוצים בבתי
הספר שלנו הולך ויורד ,וברוב המקומות גם אחוז המורים חברי
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תמה שנה ולא הסתיימה העשייה .מלאי תודה לאל על שסייע
בידינו לקדם נושאים חשובים ,וחדורי תחושת שליחות תנועתית,
אנו מקווים ש'תחל שנה וברכותיה' ,וחברי המזכירות הפעילה
ימשיכו "ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים  ...באהבה"!
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בין תפקיד לתפקיד
ראיון עם יהושע מוזט המסיים בימים אלה את תפקידו
כמרכז אגף חברה בקיבוץ הדתי
ראיינה :ריבה פריד
מה אתה זוכר מימיך הראשונים בתפקיד?
עם כניסתי לתפקיד ערכתי סבב היכרות בקיבוצים .אלו היו
הצעדים הראשונים והמשמעותיים שלי בתנועה ,במהלכם
זיהיתי את השוני בין הקיבוצים .כחבר שבא מקיבוץ שיתופי
ידעתי ,כמובן ,שיש קיבוצים שונים אבל ככל שהכרתי וצללתי
לעומק הבנתי כמה התנועה הקטנה שלנו מגוונת ומסוגלת
להכיל דעות שונות ואורח חיים שונה .אני חייב להגיד
שבהתחלה לא היה לי קל .לא הצלחתי בחלק מהמקרים לעשות
את ה"סוויץ’" עד הסוף ולהצליח להתחבר לקיבוצים שהשתנו,
אבל לאורך השנים הצלחתי להכיל את ההבנה שיש קיבוצים
שונים עם צרכים שונים.
לקח זמן עד שהבנתי הלכה למעשה את השוני הגדול בין
קיבוץ שיתופי למתחדש .בתחילת דרכי ליוויתי את תהליך
השינוי בכמה מקיבוצי התנועה; בפגישות השגרתיות עם
מזכירי הקיבוצים דובר על מודל משולב ,שכר דיפרנציאלי,
שיוך דירות ...כל המושגים שהכרתי רק דרך כתבות בעיתונות
הקיבוצית פגשו אותי פתאום בשטח ,במציאות ,לא כמושגים
“מעופפים באוויר" .בסופו של דבר הבנתי שאם אני רוצה
להיות רלוונטי לכל מי שנפגש איתי במסגרת התפקיד אני
חייב ללמוד להכיל רגשית את הקיבוצים שהשתנו .זה לא היה
פשוט .זה דרש ממני מאמץ גדול.

האם יהושע שנכנס לתפקיד ויהושע שמסיים אותו הם
שני אנשים שונים?
אני אותו אדם .מה שהשתנה באופן מהותי זו הראייה הכללית
וההבנה הרחבה שיש צורך לתת מענה אחר לקיבוץ המתחדש.
קיבוץ שיתופי וקיבוץ מופרט הם שני דברים מאוד שונים .כיום
אני חושב שיש צורך לתת מענה פרטני לכל קיבוץ וקיבוץ .אין
שני קיבוצים זהים באמת ובכל קיבוץ נדרשת למידה גדולה.
כל קיבוץ עובר תהליכים שונים ובכל קיבוץ הציפיות מהתנועה
שונות .בקיבוץ אחד זקוקים לעזרה בנושא צמיחה דמוגרפית
ובשני נתקעים דווקא בנושא קליטת משפחות.
אל התובנה הגדולה ביותר שלי במסגרת התפקיד הגעתי
בעקבות המועצה ה-כ"ח .בתחילת הקדנציה שלי היה נראה

שהפערים בין הקיבוצים מאוד גדולים ,אולי אפילו לא ניתנים
לגישור .המזכירות הפעילה החליטה באומץ לב להתמודד עם
השינויים הללו – הן בין קיבוץ לקיבוץ והן בין האוכלוסיות
השונות באותו קיבוץ (חברים ,תושבים ,נקלטים וכד’) .בסופו
של דבר ,המועצה ה-כ"ח שהתקיימה בשדה אליהו נתנה
לגיטימציה לגעת בכל הסוגיות הללו ולהתמודד איתן באומץ
לב .במובן הזה המועצה היא בעיניי נקודת מפנה בהיסטוריה
של התנועה .הורדת החומות ומחיקת המעגלים נתנו
לגיטימציה לכולם להכיר בשוני ולהבין שמה שמחבר חזק יותר
ממה שמפריד .יצאנו מחוזקים ובריאים יותר מהמועצה ,ובכוח
זה מתאפשר לנו להתמודד כעת עם סוגיות מורכבות.

אלו קשיים באו לידי ביטוי לפני המועצה?
בהסתכלות לאחור ,בתחילת עבודתי בתפקיד “ריחף באוויר"
נושא הקיבוצים שעברו שינוי .עד המועצה לא היו לנו
כלים להתמודד עם סוגיית התושבים ,המהווים כיום 40%
מאוכלוסיית הקיבוץ הדתי .שכונות ההרחבה בתוך הקיבוצים
היו סוגיה לא נגישה ,משונה אפילו .הורגש הצורך לקיים
הידברות סביב הנושא .מן העבר השני ישבו הקיבוצים
המשמרים את אורחות החיים השיתופיים .זה יצר פער מאוד
גדול .ניגשנו למועצה בחששות גדולים .לא יכולנו לשער את
תוצאותיה אבל הבנו את גודל השעה ,הבנו שחייבים להציף
את הדילמות .בסופו של דבר שמחנו מאוד להיווכח שהמועצה
הבינה את גודל השעה ולכן קיבלה החלטה מושכלת  -להכיר
בשוני של כל קיבוץ וקיבוץ .עד אז ההכרה הייתה בעיקר בצד
השיתופי ,תוך הדחקת המציאות המשתנה .הכרנו בה ,ראינו
אותה ,לא יכולנו להתעלם אבל לא התמודדנו איתה .בסופו של

מודל משולב ,שכר דיפרנציאלי ,שיוך דירות,
מושגים שהכרתי רק דרך כתבות בעיתונות
פגשו אותי פתאום בשטח ,לא כמושגים
“מעופפים באוויר" .הבנתי שאם אני רוצה
להיות רלוונטי אני חייב ללמוד להכיל רגשית
קיבוצים שהשתנו
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דבר החלטת המועצה מאפשרת כיום לתנועה להיות רלוונטית
גם לקיבוצים השיתופים וגם למשתנים ולתת מענה שונה
ומשמעותי לכל קיבוץ וקיבוץ.

האם הפתיחות לקיבוצים המשתנים העבירה אליהם
את תשומת הלב של התנועה ,ותוך כך זנחה את
השיתופיים?
מתוך ההכרה בבעיות הכרוכות בקליטת תושבים בקהילה
ובסוגיות ההרחבה ,הוקמה המחלקה לצמיחה דמוגרפית.
תפקידה לתת מענה גם לקיבוץ השיתופי .התמיכה של התנועה
בקיבוצים היא אינדיבידואלית לכל קיבוץ – ונעשית בהתאם
ליכולת הקיבוץ לנצל את משאבי התנועה ,ולא על פי מצב
הקיבוץ .עשינו כברת דרך בכל המחלקות ובפרט באגף חברה
ואנו מעורבים ומסייעים גם בקיבוץ המשתנה וגם בשיתופי.
יעיד על כך פורום המזכירים ,בו יושבים מזכירים מכל סוגי
הקיבוץ ,שהלך והתחזק בשנים אלו והקפיד להתכנס מדי חודש.
יתרה מזאת; עשרות החברים שהגיעו מכל סוגי הקיבוצים
לקורסים ולפעילויות התנועה מצביעים על כך שברמה
התנועתית אין הבדל בין הקיבוצים .ההיפך הוא הנכון  -כיום
התנועה יכולה לתת מענה טוב יותר גם לקיבוצים השיתופיים.
המגוון רק תורם והראיה לכך הוא המפגש של החברים
בפורומי העמיתים שמקיימת התנועה .המפגש של בעלי
תפקידים וחברים מן השורה מקיבוצים שונים יוצר סקרנות.
המשתתפים סקרנים לדעת מה מתרחש בקיבוץ השונה מהם.
חברים מקיבוצים שיתופיים רוצים ללמוד מהו קיבוץ מתחדש,
להבין לעומק מהי רשת בטחון ,שכר דיפרנציאלי וכד’ .החברים
מהקיבוצים המופרטים רוצים לדעת איך במציאות של היום
קיבוץ שיתופי ממשיך להתקיים לפרוח .זה מפגש שמסקרן
ומפרה את כל הצדדים .אני מרגיש שהרווחנו מזה המון .אני
חושב שההכרה בשוני בין הקיבוצים והיכולת לדבר ולהיפגש
תרמה בסופו של דבר לכולם ברמה של למידה ,פתיחות,
סובלנות והבנה.

כמי שהגיע לתנועה מהקיבוץ וחוזר אליו ,מה לדעתך
ניתן עוד לעשות כדי לחבר את החבר לתנועה?
יש עוד דרך ארוכה לחיזוק הקשר בין חברים מן השורה לבין
התנועה .יחד עם זאת אני מרגיש שאנחנו מצמצמים את הפער
על ידי פעילויות משמעותיות שנעשו ב 4-שנים האחרונות,
כגון ביקורי המזכירות הפעילה בקיבוצים במסגרת מטה מול
מטה .במפגשים הללו המטרה היא להפגיש את חברי המזכירות
הפעילה עם חברים במקומות העבודה שלהם  -ממש מפגש
בלתי אמצעי ,עד כמה שניתן .גם הקורסים הרבים שהתנועה
מקיימת ,שנועדו בחלקם להעצים את החברים ולעודד אותם
לקחת תפקידים מקרבים את החברים לתנועה וכן הפורומים
השונים ,בהם משתתפים חברים רבים והפעילויות הנוספות
שמתקיימות – כל אלה מחברים בין פעילות התנועה לחבר
הבודד .בשנים הקרובות צריך להמשיך ולהגביר את הפעילות
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הזו ולא לוותר עליה! הקשר שלנו עם הציבור צריך להיות
קשר פיזי .בשנתיים אחרונות יותר ויותר חברים פונים לתנועה
במגוון סוגיות .זה מעיד על חזרתה של התנועה למעמד של
כתובת עבור חברי התנועה ובוודאי עבור ההנהגה המקומית.

כיצד אתה רואה את המשך פעילות התנועה?
אנחנו רק בתחילת הדרך .לא צריך לשנות את הקיבוצים
שרוצים לשמר אורח חיים שיתופי ,ולא צריך להפריע
לקיבוצים שהחלו בהפרטה .צריך להמשיך להתנהל יחד
מתוך כבוד הדדי .הכבוד ההדדי בא קודם כל מהחיבור שנוצר
מתחושת השייכות המשפחתית לתנועה .את החיבור הזה אי
אפשר לראות ,הוא לא מדיד ,אבל אין לי ספק שאנשים רבים
רואים בבסיס התנועתי פלטפורמה מחבקת .לכן אנחנו נמצאים
כיום במקום שמאפשר לנו לגדול ולהציע שירותים ליישובים
שיתופיים כמו בית יתיר ,מעון ומקומות נוספים שמבקשים
להצטרף לשורות הקיבוץ הדתי .רק הלכידות הזו ,שנובעת
מהמועצה ה-כ"ח ,היא המאפשרת להזמין קיבוצים ולקבל
יישובים מתוך חוזקה.

לא צריך לשנות את הקיבוצים שרוצים
לשמר אורח חיים שיתופי ,ולא צריך להפריע
לקיבוצים שהחלו בהפרטה .צריך להמשיך
להתנהל יחד מתוך כבוד הדדי
יש לנו עוד למה לשאוף ובמה להתמקצע .אפשר וצריך לייצר
יותר שולחנות עמיתים להדברות ,בהם תוכל לקחת חלק
ההנהגה המקומית ולקבל סיוע ועזרה הדדית בהתמודדות
בסוגיות שונות .גם השתלבות התושבים בתנועה נותרה בגדר
חידה .צריך לחזור פנימה ולעסוק בענייני הקיבוץ ועלינו
לעשות עוד כברת דרך וליצור רלוונטיות לצעירים בגילאי
 .18-30יצירת חיבור ,אמירות ברורות ,בהירות בסוגיית
הדתיות והתמודדות עם שאלת הבנים החוזרים הן רק חלק
מהדרך הזו.
כמובן ,הרשימה הזו אינה כוללת את השאלות שעולות
ומפתיעות כל בוקר מחדש – נושאים הקשורים לצמיחה
הדמוגרפית ,להיקפי הלידות בקיבוצים מסוימים ,לצורך
בהקמת תשתיות ,להתמודדות מול משרדי הממשלה...
חיבור התנועה לקיבוצים בכל ההתפתחות הזאת הוא אתגר ענק
לתנועה בשנים הקרובות!

ולסיום – אפשר משהו אישי? מה גזל ממך התפקיד ,עם
אילו תחושות אתה יוצא ולאן מועדות פניך?
(יהושע משיב בהתרגשות) אני מרגיש שנפלה בידי זכות
גדולה מאוד להיות חלק מחבורה ייחודית מאוד סביב שולחן
המזכירות הפעילה  -להיות שייך למוסדות הקיבוץ הדתי,

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

סיכום שנה תנועתי

הקשר שלנו עם הציבור צריך להיות קשר פיזי
בשנתיים אחרונות יותר ויותר חברים פונים
לתנועה במגוון סוגיות .זה מעיד על חזרתה
של התנועה למעמד של כתובת עבור חברי
התנועה ובוודאי עבור ההנהגה המקומית
ולבוא לידי ביטוי בתחום החברתי .אני מרגיש בגדול שהיעד
המרכזי  -חיזוק הקשר של התנועה לקיבוצים ולחברים הושג,
אם כי צריך לזכור שהקשר הזה לא ברור מאליו ונדרשת עבודה
רבה כדי לתחזק אותו ולקדם אותו.
התפקיד גזל ממני נסיעות ארוכות אל תוך הלילה וזה לא בריא
במיוחד ,אבל אני יוצא עם חוויה גדולה של גאווה .הייתי שם,
עשיתי עבודה משמעותית ואני גם מרגיש שברוב הקיבוצים
יודעים לראות את זה .לא עבדתי לבדי; עבדתי עם כל הצוות,
קיבלתי גיבוי מהמזכירות הפעילה .בזכות נחמיה ,החברים,
אנשי המקצוע עמם התייעצתי ואחרים ,הגענו לאן שהגענו.
והדבר העיקרי שהרווחתי הוא חברים רבים שקניתי לי בדרך.
מעגלים עצומים של מכרים ,ידידים וחברים חדשים ,דבר שנתן
לי כח לנוע ולצאת לדרך ,ואת זה אני אומר מכל הלב.

אני חוזר הביתה לאתגר אחר ,אתגר מקומי ,קיבוצי ,אבל
חשוב מאוד .קיבוץ שדה אליהו ביקש ממני לחזור לתפקיד
מנהל הקהילה ואני חוזר בשמחה ,מלא בתובנות .אני מקווה
שאצליח להשיג גם בשדה אליהו את המטרה שלשמה באתי
לתנועה  -קירוב ההנהגה לציבור .אני מאמין שאם אצליח לקרב
את מוסדות הקיבוץ לציבור ונצליח להגיע להידברות ולדיונים
ערכיים מלמדים נהיה במקום בו נוכל לקבל בתוך הבית שלנו
את הדעות השונות ולחיות יחד בשלום.
אני מרגיש שאני בא לתפקיד עם ארגז כלים גדול אותו רכשתי
בארבע השנים האחרונות .חלק נכבד מהכלים הללו באים
מקורס הגישור .השתתפתי בשלשה מחזורים של הקורס,
וזה החדיר בי את הגישה המגשרת .אני מרגיש ומאמין שזאת
הדרך .להיות מסוכסך תמיד אפשר ...זאת לא חכמה .החכמה
טמונה בגישור .צריך בשביל זה רצון טוב ותובנה של הגישה.
הגישור בשבילי כיום הוא כלי לחיים .אני מאמין שאין דרך
אחרת.

אפילו לג’ינג’ים?
(בחיוך) אפילו לג’ינגים!

המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

היות וגיליון עמודים זה יוצא לאור בסמוך לראש השנה ברצוני
לסכם בקצרה את פעילותי במחלקה לצמיחה דמוגרפית במהלך
שנה זו.

פעילות המחלקה
במסגרת המחלקה אנחנו פועלים ביחד ובצמוד לקיבוצים
בליווי והכוונה של כל התהליכים וכיום אנחנו משתתפים כחלק
אינטגראלי מצוותי צמ"ד ב 13-קיבוצים  /מושבים שיתופיים.
הדבר חושף אותנו ואת התנועה למעורבות אינטנסיבית בכל
התהליכים ,מאפשר זרימת מידע בין קיבוץ לקיבוץ ,ומאפשר
ללמוד מניסיונם של אחרים ולהתאים לכל קיבוץ את המודל
המתאים לו ביותר .עיקר העיסוקים הם בניסוח ,עדכון והובלת
ההסדרים לקליטה לחברות וטיפול בכל הנושאים הנושקים

כגון :הגדרת הזכויות והחובות של הנקלטים החדשים ,הבטחת
זכויות החברים הוותיקים ועוד .באחדים מהקיבוצים הדבר
דורש התארגנויות ותאגודים ארגוניים ומשפטיים וטיפול
בתכניות בניה ,מימון והסדרות שונות מול גורמי הממשל.
לא פעם אני מוצא את עצמי מעורב לעומק גם בתהליכים
אחרים בקיבוץ – תהליכים חברתיים וכלכליים ,היות וסוגיית
הצמיחה הדמוגרפית כפי שהיא מנוהלת היום נוגעת כמעט בכל
תחומי החיים ומנוהלת על ידי ההנהלות הבכירות ביותר.
במחלקה מרוכז חומר רב על תהליכים בכל התנועה הקיבוצית.
במהלך השנתיים בהם פועלת המחלקה נוצרו קשרים ,סוכמו
שת"פים עם מומחים,יועצים ופרויקטורים במטרה לסייע
לקיבוצים להתמקד ולבחור את הטוב ביותר והמתאים ביותר
לכל סוג של משימה.
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במסגרת המשימות הנוספות של המחלקה אנחנו מתחזקים
את מסד הנתונים הדמוגרפיים של התנועה ככלי לניתוח העבר,
הסקת מסקנות לעתיד וכמסד לקביעת המיסוי התנועתי.
ביחד עם חברינו באגף המשק אנחנו פועלים לחילוץ
"פקקים בירוקרטים" מול גורמי ממשל שונים כגון מינהל
מקרקעי ישראל (הסכמי חכירה) ,בנקים (ערבויות ,הלוואות
ומשכנתאות) ,משרד השיכון (זכאויות והשתתפות בתשתיות
פיתוח)' ,חילוץ פקקים' בדרך ליישום תכניות צמיחה .המחלקה
הינה חלק מאגף המשק בתנועה וככזו משתתפת בישיבות
הצוות הכלכלי ובביקורים השוטפים במשקים.
במסגרת זאת אני מלווה ומסייע לקיבוצים שנקראו ל"סדר"
על ידי משרד החקלאות בתוקף היותם קיבוצים "דלי
אוכלוסין" .קיבוצים אלו נדרשים להציג בדחיפות תכניות
צמיחה דמוגרפית באגודות השיתופיות החקלאיות (חברות
מלאה בקיבוץ) אחרת יילקחו מהם אמצעי ייצור כגון קרקע,
מכסות מים ומכסות חלב .על מנת להתמודד עם האיום יצרנו
קשרים עם גורמי חוץ שונים .בנוסף אנחנו משתתפים ב"פורום
העמיתים" של התק"צ ,חברים בוועדה שבוחנת הצעה מטעם
רשם האגודות השיתופיות ליצירת מעמד של חבר בעצמאות
כלכלית בקיבוץ השיתופי ,ואנחנו חברים בוועדות הקבלה
במועצות האזוריות כנציגי התנועה.

שיתופי פעולה
נושא נוסף לו הקדשתי זמן ומאמץ רב בשנתיים האחרונות הוא
יצירת מסד לשיתוף פעולה עם מושבים שיתופיים דתיים כדי
ליצור מכנה משותף להצטרפותם לתנועה במעמד "עמית".
מאמצים אלו נשאו פרי ואי"ה בעת כתיבת דווח זה אנחנו
מארגנים ישיבת מזמו"ר וסיור לכל חברי המזכירות הפעילה
במושבים השיתופיים בדרום הר חברון אשר במהלכו נקבל
את בית יתיר ,מעון וכרמל כ"עמיתים" בתנועה .בנוסף במהלך
ישיבה זאת נמסד את הקשר עם בני דרום שיהפכו ל"עמיתים"
לאחר הרבה שנים במעמד "מועמדים" .כמו כן אנחנו בגישושים
ראשוניים עם רמת מגשימים שאי"ה במהלך השנה הקרובה
יצטרפו אלינו גם כן במעמד זה.
בתחום השיווק ויחסי הציבור ,אנחנו משתדלים לדווח ולפרסם
כל פעילות.
במסגרת שולחני אני מטפל גם בפניות שוטפות של מתעניינים
למיניהם (יחידים וקבוצות) ,דואג למיונם ומפנה אותם
לקיבוצים להמשך טיפול.
אנחנו מלווים את היוזמה של החטיבה להתיישבות להקים
בסיסי קליטה לעולים חדשים בלביא ובעין הנצי"ב.

חידושים בשנה החולפת ותכניות לתשע"ג:
 .1ארגון ימי עיון וסמינריונים בנושא צמיחה דמוגרפית :בחודש
אדר נערך הכנס הראשון של המחלקה בקיבוץ בארות יצחק,
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לכנס הגיעו כ 100-פעילים מכל הקיבוצים ועליו דיווחנו
בהרחבה בעמוד"ש ובאמצעי התקשורת השונים.
אי"ה מיד לאחר סוכות מתוכנן יום עיון תנועתי בנושא
קליטת בנים בו נדון בכל ההיבטים המאתגרים בסוגיה זו
כולל שאלת התייחסות הקיבוצים לקליטת בנים חילוניים
מצד אחד ומתחזקים מבחינה דתית מן הצד השני.
 .2השנה יצא לדרך שיתוף פעולה עם המכון לחקר הקיבוץ
הדתי ברשות מיכאל בן אדמון ולימור ספראי .המכון בנה
תוכניות ייחודיות המותאמות לכל קיבוץ ובהן סמינריוני
נקלטים שנערכו כבר בעלומים ,מגדל עוז ,עין הנצי"ב
ומעלה גלבוע.
" .3שולחן צמ"ד"  -פורום חדש של עמיתים התכנס לראשונה
השנה .במפגש הראשון של הפורום הוגדרו מטרות והוחלט
לקיים את המפגשים אחת לרבעון .פורום זה ישמש כוועדת
היגוי לצד המחלקה ,ויתווה את התוכנית השנתית ואת
הדגשים שינחו את המחלקה בפעילות בקיבוצים.

תפקידים נספחים
תחום נוסף שהועבר לאחריותי בהחלטת המזכירות הפעילה,
על אף שאינו קשור לתחומי הפעילות של צמ"ד ,הוא היותי
נציג הקיבוץ הדתי במזכירות אהד"ה (ארגון הורים לילדים בעלי
צרכים מיוחדים בתנועה הקיבוצית) .במסגרת המינוי אני מנסה
לתרום שם כמיטב יכולתי.
לאחרונה התבקשתי גם להחליף את יהושע מוזט שסיים את
תפקידו כמנהל אגף החברה בתנועה ,כנציג התנועה בוועד
המנהל של המרכז לשיקום.
אני קורא לכל מי שנזקק לשירות באחד משני התחומים הללו
לא להסס לפנות אליי על מנת שאוכל לסייע במה שאפשר.

לסיכום  -מהפן האישי
כשנכנסתי לתפקיד לא ידעתי עד כמה הוא יהיה מעניין
ומאתגר .אני מוצא את עצמי מרותק לתהליכים ומגויס אליהם
באופן טוטאלי .השנה השנייה בתפקיד עברה עליי כהרף עין!
אמנם אני מבלה הרבה בכבישים (כ 6,000-ק"מ בחודש) בעיקר
בשעות הלילה המאוחרות ,ויש הרבה זמן למחשבות והרהורים,
אבל כאמור המפגש עם האנשים הפעילים בקיבוצים ובתנועה
מדהים ומעבר למה שאני יכול לתרום וללמד ,אני מוצא את
עצמי לא פעם נתרם ולומד.
אני מאחל לכל חברי התנועה במובן הרחב של המילה -
לקיבוצים ולמושבים השיתופיים ,לחברים ,לתושבים ,לכל מי
שמזדהה עם הרעיונות הגדולים של התנועה ולכל עם ישראל
שנה טובה ,שנת שגשוג ,צמיחה ושלום.


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

סיכום שנה תנועתי

מחלקת בטחון ויג"ל
זיו כרמל

bitachon@kdati.org.il

סיכום שנת פעילות מחלקת הבטחון
קשה עד מאוד לסכם שנה בתוך הקיץ העמוס של גיוסי
אוגוסט ,ובנוסף קשה לכנות "שנת פעילות" עבודה של יומיים
בשבוע ...ובכל זאת -
במהלך החודשים האחרונים נכנסתי לנעליו הגדולות של עדי
שגיא ,תוך נסיון ללמוד את הדברים כמה שיותר מהר .תוך כדי,
ניסיתי להגדיר לעצמי מהו הכיוון שלי במחלקת הבטחון ואיך
אוכל לתרום ולחדש בשטח.
ראשית אומר ששימור העשייה של עדי הוא יעד משמעותי
בפני עצמו; בהחלפת תפקידים חשוב לשמור על הטוב שנעשה.
אוכלוסיית החיילים הינה קבוצת ייחוס שקשה לפגוש בה;
קשה מאוד ליצור איתה שיח על נושאים ברומו של עולם ,על
ערכים ,תודה ועבודה ,כאשר הראש הוא בעשייה הצבאית .לכן
קיימנו מוצ"ש חיילים צפוני שכינס  50מחיילי העמק והסביבה
סביב בילוי ,קפה ,שירים ומפגש חברים לצד אמירות ערכיות
והרחבת הדעת .בימים האחרונים קיימנו גם מפגש חיילים
דרומי .מעבר למפגש עצמו ולמשתפים בו מסמן ארוע שכזה
את יחסה ואת ערכיה של התנועה כלפי חייליה.

בימים אלו ,בעקבות שינוי פרסונאלי במזכירות תנועת הקיבוץ
הדתי ,תהפוך מחלקת הבטחון למחלקת הבטחון והחינוך של
הקיבוץ הדתי .אני רואה אתגר גדול למלא שני תפקידים אלו
בתנועה ומקווה שיחד עם אבישי בנושאי הבטחון ,ועם התמיכה
של רזי בן-יעקב (מח' דור צעיר) ואמיתי פורת (מח' חברה
וקשרי חינוך עם בתי הספר) אוכל לקדם ולהיות מעורב גם
בתהליכים העוברים על מערכות החינוך שלנו.
אנו נמצאים בעיצומו של שיח עם בתי הספר ביבנה ובשדה
אליהו על מנת לבנות נכון את ימי ההכנה לקראת קבלת
החלטות ובחירות לשנת השירות והצבא בשכבות י"א -י"ב.
בעת כתיבת שורות אלו אנו עוסקים כאמור בגיוס אוגוסט
ונאחל למתגייסים הרבה הצלחה – ה' ישמור צאתכם ובואכם!
שנה טובה!

חשוב להגיד שרעיונות אלו צמחו מהשטח ,מרכזי ועדת קשר
ומהורים ואין ספק שמעורבותם והערותיהם חיוניים מאוד גם
בהמשך.
היכולת שלנו כמחלקה לעזור לחיילים ולהשפיע על שיבוצם
ותפקידיהם ,טמונה ביצירת קשר האישי שאנו מטפחים לאורך
השנה .קשר כזה עם הגורמים הנכונים במטה ,בשטח ,בתפקידי
פיקוד ומנהלה  -כל אלו מאפשרים לנו להיות רלוונטיים ביום
פקודה ובשעת צרה .זה מחייב חריש שטח עמוק ואת זה אנו
עושים ביום-יום ,במקביל לפניות רבות הזורמות למחלקה.
עשייתנו היא ברוב המקרים נסתרת מהעין וטוב שכך .לצידי
עובד אבישי טבת ,האמון על הטיפול בפרט ,ויחד אנו מנסים
לתת מענה מהיר למרב הפניות .בכל זאת חשוב להגדיש כי
לא תמיד נוכל לפתור כל בעיה ולא תמיד בקצב שההורים
או החיילים מצפים לו .כל אלו מגבלות אנושיות וחשוב לנו
שהציבור יבין זאת.

ערב 'מוצ"ש חיילים' צפוני
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קרן הקיבוץ הדתי
ידידיה צור

keren@kdati.org.il

לקראת ראש השנה מוגש לקוראי עמודים ריכוז חלק
מהפעולות שנעשו במהלך השנה האחרונה בקרן הקיבוץ הדתי,
בעיקר אלה העשויות לתרום לבעלי התפקידים בקיבוצים
בעבודתם השוטפת .רוב הנושאים הובאו במהלך השנה לידיעת
בעלי התפקידים הכלכליים בפגישות המתקיימות אחת למספר
חודשים בפורום מרכזי משק וגזברים.

קד"ם – קרן הערבויות של הקיבוץ הדתי
לאחר מספר שנים של אי-פעילות חזרה קד"ם לתפקידה
העיקרי – לתת ערבויות לקיבוצי הקיבוץ הדתי שלוקחים
הלוואה מהבנק ונדרשים להביא ערבויות .לקד"ם יש הון עצמי
שעומד כנגד ערבויות אלה .המטרה העיקרית של הערבות היא
לאפשר לקיבוצים צמיחה כלכלית בתחומים שונים .השנה
נקבעו מחדש כללים ברורים על היקף הערבות שכל משק יכול
לקבל וכן כללים מול הבנקים כך שהפרוצדורה תהיה ברורה
ופשוטה .הערבות מאפשרת כמובן הלוואות בתנאים טובים
יותר.

הלוואות שיכון
בכל הקיבוצים עסוקים כיום בבניה ובשיפוצים לחברים
ולתושבים .בעבר ,קיבוץ שנצרך לקבל משכנתא לבניה קיבל
ערבות למשכנתאות מקרן הקיבוץ הדתי .כיום מנגנון זה אינו
קיים ומסיבות שונות הקיבוצים ,שלא כמו כל אזרח בארץ,
אינם יכולים לקבל משכנתאות .הבנקים השונים מחפשים
דרכים לשנות את המצב .בהרחבה הקהילתית הבעיה אינה
קיימת והתושבים מקבלים משכנתאות רגילות תוך שעבוד
הקרקע לטובת הבנק אולם בבניה בתוך הקו הכחול ,בשטח
הקיבוץ ,הקרקע אינה רשומה על שם המשתכן ולכן מי שבונה
(הקיבוץ ,החבר או זה שהצטרף כחבר  -תושב) אינו יכול לקבל
מימון מתאים .הפתרון שנמצא על ידי בנק איגוד הוא הסכמת
הקיבוץ לשעבוד הקרקע המאפשרת הלוואה בתנאי משכנתא,
כלומר הלוואה ל 25-שנה בריבית נמוכה .פתרון זה מתאים גם
לקיבוץ השיתופי בו ניתנת ההלוואה על שמו של החבר בערבות
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הקיבוץ (שגם אחראי במקרה זה להחזר) .בדרך זו הקיבוץ יכול
לממן את הבניה לחבריו בתנאים של משכנתא.

'ביטוח חקלאי'
חברת 'ביטוח חקלאי' פנתה אלינו לפני כשנה בבקשה
לבטח דרכה את הביטוחים השונים שלנו וכן בהצעה לרכוש
אחוזים מהבעלות על החברה ,בהתאם למשקל שלנו בתנועה
הקיבוצית .במהלך השנה ניהלנו מולה משא ומתן ומתחילת
יולי האחרון חלק מהקיבוצים מבטחים הכל ב'ביטוח חקלאי'.
סוכן הביטוח של קיבוצי הקיבוץ הדתי במהלך  34השנים
האחרונות הינו חברת 'שדמה' .יחד עם 'ביטוח חקלאי' ו'שדמה'
סיכמנו שבמהלך השנים הקרובות יעברו כל המשקים ל'ביטוח
חקלאי' ו'שדמה' תמשיך להיות סוכן הביטוח .בנוסף לביטוח
בחברה ,הוצגה בפני נציגי הקיבוצים האפשרות לרכוש אחוזים
בבעלות על חברת 'ביטוח חקלאי' בתנאים משופרים .לצורך
הערכת השווי של 'ביטוח חקלאי' שכרנו אנליסט שביצע
עבורנו ניתוח של החברה .גם עבודה זו הוצגה בפני נציגי
הקיבוצים בכנס האחרון של מרכזי המשק והגזברים.

בנקים
בנק 'מזרחי-טפחות' משמש לאורך שנים הבנק המרכזי של רוב
קיבוצי הקיבוץ הדתי .כל המשקים עובדים עם בנקים נוספים,
אבל עדיין זהו הבנק המרכזי ,ובחלק מהקיבוצים יש שעבוד של
כל הנכסים לטובת הבנק .עקב שינויים שחלו במהלך השנים
רבות מההטבות שזכינו להן מבנק מזרחי כבר אינן קיימות .לפני
מספר חודשים באו נציגי בנק איגוד החל מהמנכ"ל ועד מנהלי
המחלקות והסניפים לפגישה עם נציגי הקיבוצים והציגו את
יתרונותיהם .הם ציינו את הנסיון במתן הלוואות לשיכון ,את
האפשרות לפתוח חשבונות לחברים בקיבוצים המעוניינים בכך,
וכן מתן אשראי וניהול תיקים ,כמו בכל בנק .בשלב זה התחלנו
לעבוד עם בנק איגוד בעיקר בהלוואות לשיכון ובערבות קדם
להלוואות לקיבוצים.
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מחלקת נוער וצעירים
רזי בן-יעקב

dor-tzair@kdati.org.il

שו"ת פעילות קיץ תנועתית
להלן מבחר שאלות שהגיעו לאחרונה למערכת...
(למה שרק רבנים ימציאו לעצמם שאלות בעלוני בשבת?!)

למה לקיים מחנה עם תנועת 'השומר הצעיר'?
השותפות הרעיונית עם תנועת השומר הצעיר עמוקה ושורשיה
לפחות מימי הקמת התנועה .בפעילות המדוברת לכיתות ט'
אנו למעשה שוכרים מתנועת השומר הצעיר פלטפורמה של
מחנה שמיועד לפיתוח מנהיגות והדרכה .בשל קוטננו אין לנו
אפשרות להעמיד פלטפורמה זו לבדנו ,אלא שתנועת השומר
הצעיר אינה עוסקת בהשכרת שירותים והיא מאפשרת לנו
להשתמש בפלטפורמה רק בשל השותפות הרעיונית העמוקה,
שכמובן אינה חפה גם ממחלוקות כאלו ואחרות .לכן ,הפעילות
שם נעשית בשותפות מלאה ,שהיא קודם כל חינוכית ורעיונית,
ואחר כך גם פרקטית .עד כה נרקמו קשרים טובים בין צוותים
שעבדו יחדיו ובני הנוער בתנועה נחשפו לשותפים רעיוניים לא
שגרתיים ומסורים מאוד .אנו נתרמים מכך בעוד היבטים שלא
כאן המקום לפרטם.

למה התנועה מקיימת פעילות שמתחרה במחנות בני
עקיבא?
הפעילות התנועתית שחודשה בשנים האחרונות מיועדת אך
ורק למטרה אחת :להשיב את הבנים לתנועה ולהשיב את
התנועה לבניה! לפני כחמש שנים הסתבר "לפתע" שללא
הצטרפות צעירים כנראה לא תוכל התנועה להתקיים (גם אם
נרצה מאוד) .מזכירות התנועה החליטה להשקיע בכך רבות
ושינתה לשם כך סדרי עדיפויות .מכל מקום ,מבחינת התנועה
אין ולא קיימת תחרות מול בני עקיבא .אנו אף מקפידים
(משתדלים מאוד מאוד) שהפעילויות לא יוצבו בתאריכים בהם
יש מחנות או פעילויות אחרות של בני עקיבא .מי שמציב את
פעילות הנוער התנועתית מול פעילות בני עקיבא עושה לעצמו
חיים קלים ומסלף את האמת .אנחנו מציעים זווית אחרת
לנושא ,פחות קלה אך הרבה יותר אמיתית :פעילות הנוער
התנועתית ,אם בכלל ,עומדת מול הקייטנות ,הנופשים ושאר
הכיופים ,הפינוקים וימי המעדנות שכל קיבוץ עוטף בהם את
בניו ובנותיו .אם יש בעיית מימון או תזמון – צמצמו בילויים
ולא ערכים!

לא מוותרים למרות החום עד שצולחים את נקודת הסיום
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קיבוץ שחיים ברמת חיים מסוימת יסבסדו על ידי מיסי התנועה
שהם משלמים תושבים שחיים לעיתים ברמת חיים גבוהה
יותר .זו ההזדמנות לקרוא לכל התושבים שמזדהים עם התנועה
וייעודה (גם לאלו שאין להם ילדים בגיל נוער) להצטרף
לתנועה ולהטות לה שכם ,ולא רק במילים אלא גם במעשים.

למה לא התקיימה פעילות חומה ומגדל לבוגרי י"א?
התירוץ :לא מצאנו מועד מתאים .ומה שעומד מאחורי תירוץ
זה :בני ובנות שכבת י"א עוברים שנה מאוד עמוסה שכוללת
בין היתר – בגרויות ,חודש ישיבות ,הדרכה בסניף בני עקיבא,
הובלת פרויקטים במערכות החינוך ,מסע לפולין וההכנות
הנלוות אליו ,הפקות בבתי הספר ועוד ועוד .בשנים האחרונות
בתי הספר התיכוניים 'פולשים' לחופשות הרשמיות במידה
הולכת וגוברת .המניעים לכך כמובן טובים אך בהחלט קיימת
מחלוקת האם זה מוצדק או לא .המדיניות החינוכית הלאומית
אף היא מובילה את המגמה הזו בהופכה את ההצלחה בבגרויות
למטרת העל של בתי הספר .לאחר שהפכנו את לוח הקיץ מכל
כיווניו הסתבר שאין בנמצא יומיים מתאימים לפעילות הנהדרת
זו .אנו נשתדל להשלים אותה אם כי גם בימים אלה עדיין ממש
לא ברור לנו מתי...

איך מחליטים מי יהיו המדריכים בפעילויות? איך
אוכל להצטרף ולהיות מדריך בשנה הבאה?

בוגרי ח' במחנה גדוד העבודה

למה הפעילות עולה כל כך הרבה כסף?
ראשית ,חינוך טוב עולה כסף .שנית ,הפעילות מסובסדת על
ידי התנועה בהיקפים של  30-50אחוז! שלישית ,הפעילות לא
יקרה בהשוואה לנופשים ,קייטנות ושאר מעדנות שכבר עמדנו
עליהם בסעיף הקודם ושתועלתם החינוכית אינה ברת השוואה.

למה יש הבדל בין מחיר לחבר ומחיר לתושב?
עד לאחרונה ,התנועה סבסדה את פעילות הנוער התנועתית
לכל בני הנוער ללא קשר לשותפות הוריהם בקיבוצים ובתנועה.
לפני כחצי שנה הותווה מסלול שמאפשר לתושבים להטות
שכם ולהיות חלק מתנועת הקיבוץ הדתי .המסלול מציע
לתושבים שהתנועה חשובה להם להצטרף אליה ,לתמוך בה,
ולהיות שותפים בה במעגל שני (שותפות קצת פחות עמוקה
מזו של החברים) .בהתאם ,נקבע שהסבסוד התנועתי יינתן
מעתה רק למשפחות חברים ולמשפחות תושבים שהצטרפו
לתנועה על פי המסלול הנ"ל .זה צודק כי לא ייתכן שחברי
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בכל שנה אנו מגייסים בני נוער בוגרי י"א ,י"ב ו-י"ג להובלת
הפעילויות של בוגרי ח' ובוגרי ט' .מצאנו (ואין בזה כל חידוש)
שהובלת הפעילות על ידי הנוער מיטיבה עם כלל הגורמים
ובעיקר עם המטרות החינוכיות הכלליות שלנו .בדרך כלל
אנו מגייסים מדריכות ומדריכים מקרב אלו שמשתתפים
בפעילויות הנוער במהלך השנים .אותם אלו שמשתתפים
בסמינרים ובפעילויות קונים לעצמם ידיעות רבות ומגבשים
זהות עצמית שתואמת את דמות הבוגר האידיאלי שהיינו רוצים
לראות בתנועה .המדד המרכזי להתאמת בחור/ה להדרכה הוא
הזדהות עם התנועה ודרכה .לכן מי שרוצה להצטרף לצוותי
ההדרכה בשנים הבאות ,מוטב שישתתף בפעילויות השונות,
בסמינרים ובימי העיון ,בסדנאות ובמפגשים ,בפעילויות
ובטורנירים – כך נכיר אותו טוב יותר וגם הוא יכיר את התנועה
ואת רעיונותיה הרבה יותר טוב.

למה בפעילויות יש תחרות בין קיבוצים? זה לא הורס
את הגיבוש התנועתי?
למעשה ,יש מעט מאוד תחרויות בין קיבוצים .בפעילות
השכבתית יש תחרות רק לכיתות ז' (המרוץ לקיבוץ הדתי)
וברור שהעיקר בפעילות זו אינו התחרות אלא הידע,
ההתקרבות לתנועה והזיקה לקורותיה ולפועלה .בפעילות
הכלל-שכבתית יש טורניר כדורסל ותחרות זמר (פזמונסניף).
בכלל ,ברוב מוחלט של הפעילויות אנו מערבבים בין בני
ובנות קיבוצים שונים ונראה שזה אחד מגורמי המשיכה
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לפעילות התנועתית ,כך שהגיבוש התנועתי אכן מתקיים.
מעט התחרויות שיש מחזקות את גאוות היחידה הבריאה של
כל קיבוץ וגם זה בעל ערך רב .קוריוז לסיום :באחד הסמינרים
ההתפלגות החברתית האקראית של החבריא הייתה על
בסיס ....ענפי עבודה .גד"שניקים התרברבו בפני רפתנים
ולולנים העזו מול מוסכניקים...

נחל הבניאס .בתום הצעידה ,מבררים לעצמם המשתתפים את
דרכה הרעיונית של התנועה – מצד אחד בתוך הזרם הציוני-
דתי ובתוך הזרם ה'סוציאליסטי' ,ומצד שני ,בסוגיות שונות ,גם
נגד הזרמים הללו .המשתתפים אף בוחנים את תעוזתם ללכת
נגד הזרם (במובן הפיזי והרעיוני) ומגלים שבמידה רבה בשנים
האחרונות אנחנו יותר נסחפים עם הזרם מאשר הולכים 'בתוך
הזרם ונגדו' .אולי בוגרי הפעילות הזו ישנו את המגמה...

אין איסור מהתורה וגם לא מהתקנונים על ביקורים .הבעיה
עם הביקורים שהם מפריעים למהלך התקין של הפעילויות,
שמתוכננות כך שאין בהן רגע דל .ממילא מדובר על פעילויות
קצרות והגעגועים יכולים להתאזר בסבלנות .בנוסף ,בפעילויות
המאתגרות מבחינה פיזית ומנטאלית ,לעיתים הגעת הורים או
מדריכים גרמה לחניכים/ות לוותר לעצמם ולשוב הביתה ברכב
הממוזג .לולא אפשרות כזו היו אותם חניכים/ות נשארים עמנו
עד הסוף ומתגברים על האתגרים שעמדו בפניהם.

מדוע התרוצצו בוגרי י' ברחבי ירושלים ות"א?

למה אסור להורים וחברים לבקר בפעילויות?

למה קוראים לפעילות לבוגרי ט' "מחנה בתוך הזרם
ונגדו"?
בפעילות זו אנו שמים דגש על פיתוח מנהיגות ,אחריות
ותעוזה .אלו תכונות הכרחיות למי שמתיימר להגשים או לקדם
את רעיונות התנועה .השם כמובן לקוח מהספר בו לוקטו
דבריו של צוריאל אדמנית מקבוצת יבנה .באחד מימי המחנה
צועדים המשתתפים בקבוצות קטנות נגד זרם יובלו החזק של

בוגרי י' השתתפו במשחק משימות רב יומי שבעזרתו ניסינו
לעמוד על המתח בין העולם המסורתי-שמרני-יהודי לבין
העולם המודרני-ליברלי-דמוקרטי .המשתתפים עברו מתחנה
לתחנה ,נחשפו לעולמות ולאנשים שלא פוגשים ביום-יום
ובחנו את המתח מזוויות שונות .מורשתו של הרב קוק ליוותה
אותנו במהלך היומיים ,בהקמת האוניברסיטה העברית בהר
הצופים ,בבית הרב קוק ובבית המלאכה 'שערי תורה' בנווה
צדק שהוקם על ידו .התנועה בין התחנות הייתה עצמאית
בתחבורה ציבורית ולכן אולי נוצרה שמועה שהם הסתובבו
סתם בשתי הבירות שלנו ,אך האמת היא שהם עבדו קשה
והזיעו הרבה מאוד ,עד שהיו ביניהם כאלה שלא הספיקו אפילו
לרכוש ארוחת צהרים מהתקציב שקיבלו...

איך אתם מקיימים תחרויות ומרוצים בין קיבוצים
שאינם שווים כלל בגודלם ובמספר המשתתפים
בתחרות?
הנה עוד הוכחה לכך שאין שוויון בעולם ...וכמובן שזה מחייב
אותנו לרדוף אחריו .כאמור ,לתחרויות בין קיבוצים יש ערך
של טיפוח גאוות יחידה .אנו משתדלים לפצות על פערי מספר
משתתפים באמצעים שונים .אגב ,לא תמיד הגודל קובע .יש
לא מעט משימות שהקוטן משפיע לטובה .השנה ניצחו דווקא
ילדי חטיבת שדה אליהו במרוץ לקיבוץ הדתי ,אף שהיו רבים
ומסורבלים עם אוטובוס וממש לא קלילים וניידים עם הייאס
זריז מהקיבוץ.

למה הפעילויות התנועתיות פתוחות רק לקיבוצניקים
ולא לכל עם ישראל?
אף אחד מעולם לא הגדיר את הפעילויות כסגורות עבור קהל
חיצוני .יתרה מכך ,נעשו ניסיונות למשוך לפעילויות בני נוער
מיישובים הסובבים את בתי הספר ביבנה ובשדה אליהו ואת
התנועה בכלל .רובם לא צלחו .קיימת בעיית מימון הסבסוד,
שכן התנועה אינה יכולה וגם לא צריכה לסבסד עלויות למי
שאינו מממן את פעילות התנועה דרך מיסוי קבוע .ומעל
הכל ,אנו לא מתכוונים כרגע להקים תנועת נוער ואין לנו עניין
שייווצר אפילו בדל תחושה כאילו יש פה תחרות מול בני
עקיבא ,אך עקרונית ,נשמח לכל משתתף חיצוני שירצה בכך
וייפנה באופן פרטי.
בוגרי י' במשחק משימות בין תל אביב וירושלים
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בתוך הזרם ונגדו
בוגרת ט' ברשמים מהקיץ
חן פורד

תמר ריבלין

במסגרת פעילויות הקיבוץ הדתי לנוער ,יצאנו (ילדי כיתה
ט') למחנה שנקרא – 'בתוך הזרם ונגדו' .לא ידעתי בדיוק מה
אומרת הכותרת .חשבתי שכמו שזה נשמע  -אנחנו נהיה בתוך
מים ופשוט נלך נגד הזרם .לא חשבתי שנצטרך לחשוב לעומק.
האמת היא שבאתי בעיקר כדי לפגוש את החבר'ה מהקיבוץ
הדתי...

לפני שבועיים השתתפתי בסמינר של הקיבוץ הדתי שנקרא -
"בתוך הזרם ונגדו" .הגענו ליער כפר סאלד שם התקיים הסמינר,
ירדנו מהאוטובוס והדבר הראשון שתפס אותנו זה החום המטורף
שהיה שם .ישבנו בקבוצות שונות עם מדריכים ,ולא ממש ידענו
מה אנחנו עושים פה .המדריכים העבירו יחידה על הכוח של כל
אחד ועל היכולת שלנו לתרום לקבוצה .הסבירו לנו מה אנחנו
הולכים לעשות כאן ארבעה ימים ולא האמנו.

הופתעתי מחדש מכל יחידה או פעילות פיזית או ערכית.
חששתי קצת לפני  -האם יקבלו אותי בקבוצה שלי? הכרתי
חלק מחברי הקבוצה שלי ,ועדיין חששתי שלא יקבלו אותי,
בעיקר כי אני "חופרת" .למרות זה ,קיבלו אותי טוב מאוד.
למדתי לקשור ולבנות והתמודדתי עם אתגרים פיזיים,
חברתיים וגם נפשיים.
לפני המחנה לא בטחתי באף אחד ,אבל אחרי יום שלם שבו
היינו צריכים לסמוך אחד על השני אפשר לומר שעכשיו אני
בוטחת יותר אנשים ויודעת שאם אפול ,הם יהיו שם בשבילי.
למדתי גם שלא לצריך ללכת תמיד עם הזרם במובן הפיזי
והנפשי ,ושאפשר ללכת גם נגדו.
בקבוצה שלי היו בהתחלה  2מדריכים אבל אחד מהם נאלץ
לעזוב .זה אילץ אותנו ללמוד לכבד את המדריך שנשאר לבד
והיה צריך להעביר יחידה או פעילות ל 16-ילדים רועשים.
למדנו במחנה להתחשב בכולם  -באוכל ,במים ,בלהקשיב,
לעזור ולהתנדב.
בסופו של דבר ממש נהניתי!

הדבר המרכזי שעשינו בסמינר הוא לבנות לעצמנו מבנה עם
מיטות שבו נישן בלילה האחרון .בהובלת המדריכים שלנו
ומדריכים נוספים מתנועת השומר הצעיר הצליחה כל קבוצה
לבנות מבנה גדול וחזק .העובדה שהצלחנו לבנות מבנה כזה גדול
ומרשים עוררה בי התרגשות ,הרגשה שבאמת אם כל אחד נותן
מעצמו את כל מה שיש לו ולא מתעצל ויושב בצד לנוח ,אנחנו
יכולים להרים מבנה כזה .וזה לא רק מבנה או משהו חומרי .אנחנו
באמת יכולים להזיז דברים ,לעמוד על שלנו! אם כולנו ביחד
מתגייסים למטרה אחת אנחנו באמת יכולים להצליח .במהלך
הסמינר למדנו על שיתוף פעולה ,על הליכה נגד הזרם אפילו
כשקשה ושצריך להתאמץ ,וגם על הליכה עם הזרם ,כשצריך.
חזרתי מהסמינר עם הרבה שאלות לגבי עצמי ולגבי החברים שלי
– האם אנחנו באמת הולכים נגד הזרם וביחד איתו או שאנחנו
הולכים רק עם הזרם ולא מתאמצים ללכת נגדו ולעמוד על שלנו?
הסמינר הוציא ממני הרבה כוחות שלא ידעתי שנמצאים בי
ולמדתי הרבה על עצמי ועל החברים שלי.

עין צורים

מעלה גלבוע

בוגרי ז' במירוץ לקיבוץ הדתי
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מבט "מלמעלה"
גדוד העבודה
קשת ויסמן ,בוגרת י"א (מדריכה)
איפה עוד תמצאו מקום שבו בתחילת בחופש הגדול מתאספת
יחד קבוצה איכותית (הגודל לא קובע) של בני ובנות אותו
גיל ותוך רגעים ספורים הם מתגבשים יחד למטרה משותפת
ולא מוותרים למרות החום והקשיים עד שצולחים את נקודת
הסיום?
תתפלאו .קבוצה של בני ובנות הקיבוץ הדתי בוגרי ח' התאספו
בתחילתו של הקיץ מתוך רצון לשמוע וליישם את מה שעשו
לפני שנים אנשי 'החלוץ' ו'השומר' ,אשר הקימו קבוצה למען
שלוש מטרות עיקריות :שותפות ,התיישבות והגנה .אמנם
פעם באמת היו צריכים להתיישב (משום שאם הם לא היו
עושים זאת ייתכן ואף אחד לא היה עושה) ובאמת להגן (ולא
רק מפני יתושים וחיות שבאות בלילה) והשותפות נוצרה
מחוסר ברירה (ולא מתוך עיקרון של המדריכים לתת אוכל
מוקצב בקופסאות קרטון)...

הדור המבוגר אומר שילדים בימינו לא יודעים
מהו מוסר עבודה (כי לרוב הם מבלים מול
המחשב והטלוויזיה) .שמחתי לראות שעוד
אפשר למצוא ילדים שמוכנים לעבוד קשה כדי
להגיע למטרה שהציבו לעצמם
הגדוד שלנו מנה כשישים וארבעה חניכים שחולקו לחמש
קבוצות ,כשעל כל קבוצה ממונים שני חניכים בוגרים (בוגרי
י"א) מתוך הקיבוץ הדתי ,אשר היו עם הקבוצה ברגעים הקשים
והיפים בשלושת הימים העמוסים.
אנשי גדוד העבודה הם "אנשי הננו מוכנים ומזומנים .תמיד!"
איפה שצריך עזרה – הם שם .כמו שם גם אצלנו ,הילדים עבדו
בעבודות כמו בנייה ועיצוב טרסות ,התמצאות וניווט ,שתילת
צמחים ,בניית ספסלים ,הכנת שלט לבוסתן מפסיפס וכל זה
תוך כדי הסתגלות לתנאי שטח ,לחום,לקור ליתושים ולכל
השאר.
מדי פעם נבדקה נכונות הקבוצה על ידי כך שנשלח "מברק"
שביקש מהקבוצה לשלוח נציגים למשימה מחוץ למחנה
כשהמטרה היא לראות איך תתמודד הקבוצה עם הקונפליקט
של נכונות לעזרה לאחר מצד אחד ,כשמהצד השני מדובר
באיבוד כח אדם בקבוצה שיכול לגרום להאטת העבודה
ולעייפות שאר חברי הקבוצה.
היה מעניין לשמוע את הדיונים שהתנהלו בקבוצות .כמה

בוגרי ט' במחנה 'בתוך הזרם ונגדו'
שונות יש בין החבר'ה ,ובכל זאת מצליחים יחד להגיע להחלטה
בנימוס ובהבנה .היה כיף לראות שכשהחבר'ה נדרשו לעבוד
הם קמו ועבדו .כל אחד במה שיכול וכמה שיכול .במבט לאחור
על התוצאה של המחנה יכול היה כל ילד להסתכל במו עיניו
על השטח של קבוצתו ולראות איפה הוא שם את החותם שלו.
אני מאמינה שזה נתן להם תחושת סיפוק וגאווה שמחפה על
הקשיים שעלו לעיתים במהלך העבודה.
הקבוצות נדרשו לעבוד בשותפות מלאה ,לדוגמא ,כל קבוצה
קיבלה בבוקר ארגז עם מספר מוצרים שמספיקים ליום שלם.
גם כאן המטרה הייתה ליצור שיחה ודיון ולהעלות שאלות
בין החניכים כמו  -איך לחלק את האוכל? מה להקצות לכל
ארוחה? וכו' .הופתעתי לטובה מההקשבה בדיון ,מהפתיחות
והכבוד בין אחד לשני ,ומהאפשרות שנתנה הקבוצה לכל אחד
לבטא את דעותיו.
בהכנת המדריכים הכינו אותנו איך להתמודד עם בעיות
משמעת ומה לעשות בכל מיני מצבים לא נעימים אך
הופתעתי לגלות שמקרים כאלה עלו בתדירות נמוכה מאוד,
מה שמעיד על בגרות ורצינות מצד החבר'ה שבאמת באו
לעבור חוויה חיובית וסרבו להביא ריבים ובעיות למחנה.
הסמינר היה סוג של חוויה מאוד מפתיעה בשבילי .אולי כי
בעולם שלנו זה כבר לא ברור מאליו איך לנהל דיון בשפה נקייה
ובסבלנות אחד כלפי השני ,אולי כי שומעים הרבה מהדור
המבוגר שאומר שילדים בימינו לא יודעים מהו מוסר עבודה
(כי לרוב הם מבלים את רוב שעות היום בבילוי מול המחשב
והטלוויזיה) ושמחתי לראות שעוד אפשר למצוא ילדים
שמוכנים לעבוד קשה כדי להגיע למטרה שהציבו לעצמם.
שמחתי להיות חלק מהחוויה הזו.
ולסיום – פנייה אישית לבוגרי הסמינר:
חברים יקרים ,אני מקווה ורוצה להאמין שזו רק תחילת הדרך
ושתמשיכו ליישם את מה שלמדנו במהלך הסמינר ,שתזכרו
כמה כיף היה לעמוד בסוף ולראות את התוצאה הסופית של
העבודה הקשה שלכם .מקווה שגם אתם הרגשתם את השמחה
והסיפוק כמו שאני חשתי ושהייתם גאים בעצמכם.

קבוצת יבנה
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ישיבת הקיבוץ הדתי בת 20
סיכום תקופה ותכניות עתידיות
הרב מאיר רובינשטיין
ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע בת  !20זכיתי ללמד
בישיבה מיומה הראשון ובמהלך כל השנים ,ואני מתרגש
מהעובדה שעברו כבר שני עשורים!
העשייה נמשכת ולא מרגישים את השנים חולפות ,כי אתה,
המלמד ,מתקדם במסכת הנלמדת יום אחר יום עם מראי
המקומות וההדרכה לתלמידים ,ועם הכנות לסדר בוקר
ולשיעור המסכם .ה"זמן" חולף כי המסכת מתחלפת! גמרנו
ללמוד בבא קמא ועוסקים בכתובות ולאחריה מסכת שבת,
והנה כבר פותחים את מסכת סנהדרין וכך ה"זמנים" חולפים:
זמן אלול ,זמן חורף ,זמן קיץ וחוזר חלילה .יום מצטרף ליום
ואתה עם התלמידים בסירה קטנה מנסה לנווט ולמצוא נתיב
בים התלמוד האינסופי.
עוצרים לרגע ,מרימים ראש ותופסים שחלפו להן  20שנה.
מרגש! אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו.
מאות תלמידים ויותר נפגשו אתנו ואנחנו איתם במהלך השנים.
אין זו פגישה רגילה בין שניים כי מעבר לרב  -תלמיד יש גורם
שלישי והוא  -דברי רבא ואביי .אנחנו מלבנים ומנתחים את
הסוגיה כשלעצמה וכן על פי מפרשיה .לעיתים מונח לפנינו
נסיון הבנת פרק בתנ"ך ,או בירור שאלה אתית לאור תורתנו
הקדושה.

'תכנית השילוב' של הישיבה שלנו מפגישה את התלמיד בשני
פרקי זמן משמעותיים .בפעם הראשונה מגיע אלינו הצעיר
לאחר שנים של חינוך פורמאלי .זה עתה סיים את בית הספר
או את הישיבה התיכונית לאחר שנות גידול בחיק משפחתו
היקרה ושנים של פעילות חברתית עם בני גילו בתנועת נוער
ו/או במסגרות אחרות .הבחור מצטרף אלינו ,לרוב ,כחלק
בלתי נפרד מן החברה והחוויה הישראלית .זה רגע נפלא בחייו,
בו הוא חש משוחרר ,נושם עצמאות ,מביט קדימה ומתווה
את דרכו הלאה" .סערות החיים עדיין לא קנו שביתה בנפשו
והתקווה היא ידידתו הטובה .1ברגע זה הוא בא אלינו למפגש
התובעני שתיארתי לעיל – מפגש שאנו מקווים שיצמיח אהבה
לתורה ולערכיה .לאחר שנת הלימוד בישיבה הוא מתגייס ופסק
הזמן במהלך השירות הצבאי מאפשר לו להגיע אלינו בשנית.
קשיים שונים ניקרו בדרכו במהלך השירות .בשלב זה הוא כבר
אדם אחר – בוגר ,בשל ומורכב יותר .בפרק הזה הוא ייפגש
שוב בהוויות רבא ואביי והפעם מקווים אנו שהמפגש יצמיח
 1שורה מתוך שיר הסטודנט השוודי – תרגום חופשי מאת הכותב

מחד ,ברור שהרב הוא הרב והתלמיד – תלמיד .מאידך,
העמידה יחד מול הסוגיה תוך הדגשת חשיבות הקושיה
והתירוץ המאפיינת את בית מדרשנו בחיפוש אחר ההבנה,
יוצרות סוג של שוויון זמני המאפשר אפילו ויכוח עמוק ועיקש,
ותעיד על כך לשון הגמרא בתיאור שעוסק בסוגיה על ידי
הרב והתלמיד" :אמר רבי חייא בר אבא :אפי' האב ובנו ,הרב
ותלמידו ,שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את
זה( "...קידושין ל ע"ב) .הם שם ,בשער אחד ,במקום אחד,
בדיון בסוגיה והוויכוח כמעט ללא גבולות ,אולם מסיימת שם
הגמרא..." :ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה".
יש כאן דיאלקטיקה  -הן זו של ניתוח הסוגיה והן זו של יחסי
תלמיד – רב ,תהליך שבסופו עשוי להוביל לאהבת התורה
והערכה מהרב לתלמיד ומהתלמיד לרב .תהליך דומה קורה
בלימוד בחברותא .התנסויות לימודיות מעין אלה הופכות את
שנות הלימוד בישיבה לחוויה עמוקה הן לתלמיד והן לר"מ.
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מחד ,ברור שהרב הוא הרב והתלמיד – תלמיד .מאידך ,העמידה יחד מול הסוגיה תוך הדגשת
חשיבות הקושיה והתירוץ בחיפוש אחר ההבנה ,יוצרות סוג של שוויון זמני המאפשר אפילו
ויכוח עמוק ועיקש
ויוסיף עוד אהבה ויחס חיובי ללימוד התורה ולעבודת הבורא.
ההצלחה לא תמיד מובטחת .לא תמיד זה קורה ובוודאי שלא
תמיד זה קורה מיד לעיתים זה יקרה בשלב מאוחר יותר בחייו.
זכות גדולה היא להיות חלק מהמפעל ששמו 'ישיבת הקיבוץ
הדתי במעלה גלבוע' .יכולנו לנסות לסכם עוד מכל מה שעברנו
משך  20שנה אולם טוב ומועיל יותר לתאר להלן חלק ממה
שייעשה בשנת העשרים של הישיבה.

אמירת סליחות של הישיבה

להשתתף במתן קורסים בשפה העברית ונענינו להצעה .נראה
לנו כי השיטה – שאלות ,תשובות ודיון בכיתה ,מתאימה לנו.
בזמן הקרוב נתחיל בשני קורסים :לימוד גמרא עם הרב בני
הולצמן ,ולימוד חסידות עם הרב זאב קיציס .ההשתתפות
בקורס היא ללא תשלום אך כדי להשתתף בה חובה להירשם
דרך ישיבת מעלה גלבוע .זוהי הזדמנות לבוגרים ולחברים
חדשים וישנים להירשם ולהיפגש מחדש עם חווית הלימוד
בבית מדרשנו.

הוצאת ספרים

מדי שנה מקיימים בישיבה סדר אמירת סליחות המשלב את
מנהגי עדות המזרח ומנהגי האשכנזים .השילוב הוא בטקסטים
ובמנגינות .השנה ,לקראת אמירת הסליחות ,הוזמנו על ידי
הרב בני לאו לבוא לבית הכנסת 'רמב"ן' בירושלים ולקיים ערב
של לימוד תורה בסופו תתקיים תפילת אמירת סליחות לכל
קהל באי בית הכנסת בסגנון המיוחד של ישיבת 'מעלה גלבוע'.
בע"ה תכנית זו תהיה מאחורינו כששורות אלו תתפרסמנה
והדים אודותיה יופיעו ודאי בעמוד"ש.

WebYeshiva
לפני כ 5-שנים ייסד הרב חיים ברוונדר (רב וראש ישיבה
ידוע המוכר גם בקרב חברי הקיבוץ הדתי) את תכנית
 .webyeshivaהישיבה הווירטואלית מציעה קורסים בגמרא,
תנ"ך ,הלכה ,חסידות ועוד .בטכנולוגיה חדישה יוצרים מעין
כיתה (כשכל תלמיד יושב בביתו בארץ או בעולם) .השיעור
מתקיים באופן ישיר ומקוון .התלמידים יכולים להעיר ולשאול
תוך כדי שיעור .באינטראקציה ה"כיתתית" נוצרת אווירה
של לימוד חי ופורה .מסגרת זו מגיעה לאלפי תלמידים
ברחבי העולם .עד כה ניתנו כל השיעורים באנגלית .הוצע לנו

הישיבה הוציאה לאור את ספרו של הרב ביגמן 'יודוך רעיוני'
אשר תורגם גם לאנגלית .בבסיס הספר דרשות שהרב ביגמן
נשא בישיבה בלילי שבת בין קבלת שבת ומעריב .כמו כן
הוצאנו לאור כמה ספרי 'מעגלים' ,ספרים המכילים מאמרים
של ראשי הישיבה ,רמי"ם ותלמידים בנושאי חידושים בסוגיות
הש"ס ,מקרא ,הלכה והגות.
לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה אנחנו מדפיסים
הוצאה חדשה ומתוקנת של סדר הסליחות של ישיבת מעלה
גלבוע על ההוצאה המחודשת עמלו רבות הרב שמואל ריינר
וד"ר חזי כהן.
בקרוב יצא ספר הלכה בנושא :תכנון משפחה ועקרות הלכתית.
הרב ביגמן עובד על ספר זה כשלצידו הרב בני הולצמן (רב
קיבוץ מעלה גלבוע וחבר ותיק בסגל ההוראה של הישיבה)
העוזר בעריכה ובעיון בחומר .הרב בני הולצמן הינו דמות
מרכזית מאוד בתחום הוצאת ספרי הישיבה הן בכישורי העריכה
הלשונית והן כתלמיד חכם מובהק שמסוגל לנתח ולבקר את
החומרים השונים.
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ליל הושענא רבה
במשך מספר שנים אנו מקיימים ליל לימוד בהושענא רבה
בבית הכנסת 'ידידיה' בירושלים .רבני הישיבה יחד עם אורחים
נוספים מלמדים שיעורים ומשתתפים בדיונים עם הקהל.
הלימוד מסתיים לפנות בוקר בתפילת ותיקין .זכינו לראות
עד עכשיו  300-500משתתפים .גם השנה בכוונתנו להמשיך
מסורת זו.
חנוכת בית המדרש החדש של הישיבה

וזאת ליהודה

הוצע לנו להשתתף בתכנית ,webyeshiva
הישיבה הווירטואלית המציעה קורסים
בגמרא ,תנ"ך ,הלכה ,חסידות ועוד .כל תלמיד
יושב בביתו בארץ או בעולם ובטכנולוגיה
חדישה יוצרים מעין כיתה .השיעור מתקיים
באופן ישיר ומקוון ןהתלמידים יכולים להעיר
ולשאול תוך כדי שיעור
בקרוב נוציא לאור את ספרו של הרב יהודה גלעד 'שיח אלוקים
ואדם בספר בראשית' .דומני שבית היוצר של העיונים הללו
הוא בשיעורי השבת הניתנים במשך  30שנה בבית המדרש
בקיבוץ לביא ,שיעורים שלא נס ליחם ורעננותם הן מצד הרב
יהודה והן מצד הציבור המשתתף ביצירה אך גם מתוך עיוניו
וחידושיו של הרב יהודה בפרשת השבוע אותם זכו תלמידי
הישיבה לשמוע במהלך השנים.

ומה בעתיד הלא רחוק?
עוד ספר בדרך :שיעורים בסוגיות שונות בתלמוד  -שיעורים
מובחרים של הרב ביגמן .מטרת הספר היא לפרסם את עצם
החידוש שיש בכל שיעור אך גם לאפשר לקהל הלומדים הצצה
לשיטת הלימוד של הרב ביגמן בגמרא ,שיטה ייחודית בישיבת
מעלה גלבוע לצד שיטות נוספות.
ד"ר חזי כהן (גם הוא מוותיקי סגל ההוראה בישיבה) נמצא
לקראת סיום כתיבת ספר על הבן איש חי ,ספר הדן בתיקון
המידות ובעבודת ה' לאור תורותיו ודרשותיו של הבן איש חי.
חזי גם עורך ספר בתחום לימוד התנ"ך ,דרכו ניתן יהיה להבין
את שיטת הלימוד הייחודית של ישיבת 'מעלה גלבוע' גם
בלימוד התנ"ך .הספר יכיל לקט מאמרים.

סיום ש"ס
אחד מתלמידינו ,בוגר שילוב א' ,סיים ש"ס וביקש לערוך את
הסיום בישיבה בקרב התלמידים והרבנים .רצונו של תלמיד
לקיים את הסיום במעלה גלבוע מראה על זיקה עמוקה בין
"חנ ְֹך ַל ַּנ ַער
הישגיו בלימוד התורה לבין בית מדרשנו בבחינתֲ :
ַעל ִּפי ַד ְר ּכ ֹו ַּגם ִּכי יַ זְ ִקין לֹא יָ סוּ ר ִמ ֶּמ ָּנה" (משלי כ"ב) .הסיום
יתקיים בחודש אלול.
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כמה מתלמידיו הישירים והקרובים של הרב יהודה עמיטל ז"ל
הינם חלק מצוות הישיבה .חברים אחרים בצוות ,שלא למדו
בישיבת 'הר עציון' ,רואים עצמם כממשיכי דרכו .אין לי ספק
שחלק מהמרכיבים הבסיסיים המאפיינים את ישיבת מעלה
גלבוע מושפעים מדרכו של הרב עמיטל ז"ל.
בצומת אחד נפגשו שני רצונות :האחד – ליצור במה בה יידונו
נושאים הקרובים לדרכה של הישיבה על מנת להפיצם בקרב
הציבור הרחב ,והשני – לייסד מפעל מתאים לזכרו של הרב
עמיטל ז"ל .כך נולדה החוברת 'וזאת ליהודה' שמוקדשת
לזכרו של הרב עמיטל .במהלך השנה שחלפה השקנו את 'וזאת
ליהודה' .הוצאו לאור שתי חוברות – האחת דנה בעבודת ה'
של האנושות כולה ,והשנייה במעמד האשה .הכותבים הם רבני
הישיבה ורבנים ומחברים נוספים .החוברות עוסקות בענייני
הלכה ובליבון הגותי על פי הנושא שנקבע .כאשר יש נושא
מסוים הנתון בוויכוח אנו משתדלים להביא דברי מחבר נוסף
שיגיב על המאמר הספציפי.
ב"ה נמשיך במפעל זה גם בעתיד.

כולל תורה ומוסר
בשנת העשרים של הישיבה ייפתח 'כולל תורה ומוסר' .לאורך
השנים הרגשנו שתוך כדי עיון בסוגיות הגמרא אנו מנסים
להבליט ולחשוף את האמירות המוסריות והחברתיות העולות
מהבנת הסוגיה ,לאחר העמל בפענוח דברי האמוראים ומפרשי
הסוגיה .מצאנו לנכון להפיץ דגשים מעין אלו בלימוד הסוגיות.
הדרך הטובה היא לקחת מספר לומדים בוגרי הישיבה ובוגרי
'ישיבות הסדר' ולהקנות להם לימוד בדרך זו.
זכות גדולה עבורי להיות חלק ממפעל זה!
ברצוני להודות על כך לבורא עולם ,ולומר גם 'יישר כח' לראשי
הישיבה ,רבניה ,מלמדיה ולנושאים בעול האדמיניסטרטיבי
והטכני .יישר כח גם לקיבוץ מעלה גלבוע שזכיתי ללכת
בשביליו זה שנים רבות ולפגוש בהם את אנשי הקיבוץ
המקבלים אותי ואת כל מפעל הישיבה בסבר פנים יפות ,וכן
לקיבוץ הדתי על הליווי מיום הקמת הישיבה ועל תמיכתו
שאפשרה את המשך קיומה .ולבסוף ,תודה לתלמידים
החביבים.
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סיכום שנה תנועתי

יג"ל וגרעין יונתן
הרב דוד בן-זזון
אחרי שלוש שנות פעילות עם גרעיני יג"ל הפזורים ברחבי
הארץ ,עיקר פעילותי תתמקד בשנה הבאה בע"ה בגרעין 'יונתן'
שבקיבוץ עלומים .בשלוש שנים אלו למדתי להכיר את החברים
והחברות שבאים לשנת שירות מטעם הקיבוץ הדתי ובכלל,
והבנתי שמדובר בנוער מופלא .זו הזדמנות להגיד תודה גדולה
לעדי שגיא שליווה אותי לאורך הדרך .עדי תרם רבות לעיצוב
פני שנת השירות .בהצלחה לזיו כרמל (טירת צבי) שילווה
מעתה את העשייה בתחום זה.

מילות סיכום
אני יכול לסכם ולומר שבשנים בהן עבדתי עם החבר'ה של שנת
השירות נוכחתי שוב ושוב בכך שהעולם הדתי והרוחני שלנו לא
מצטמצם רק במצוות שבין אדם למקום – ואלו שעושים ,ובאמת
עושים – ותורמים לעם ישראל בבין אדם לחברו – ערכם לא
יסולא בפז .זה המקום לאחל הצלחה גדולה בשנה הבאה לכל
הבנים והבנות שהולכים ליג"ל ,ולאלו שסיימו השנה  -בהצלחה
בגיוס ובהמשך הדרך.

יג"ל והפן הדתי
ביג"ל מתפקידי היה להכניס את משבצת לימוד התורה
במקומות ההתנדבות השונים באמצעות שיחות ,שיעורים
וכדו' .למדתי להכיר את המיוחד בכל מקום ומקום ,את
העשייה היומיומית ,את הנתינה ,הוויתורים ,הכוחות הנדרשים
למשימה שכזאת ,ואת תהליך הבנייה שעוברים כל אחד ואחת
מהחניכים .הערך הדתי והאישי של תרומה כזאת הוא גדול
מאוד ,וחשוב שגם החבר'ה שבאים לשנת השירות יהיו ערים
לכך שלתרומתם יש משמעות דתית גדולה .ככלל ,כמעט שלא
ראיתי חבר'ה שבאו לשנת השירות כדתיים והפכו ללא דתיים,
אך כן ראיתי לא פעם חבר'ה שבאו מהקיבוצים כשהזהות
הדתית שלהם לא הייתה מגובשת מספיק ,ובסוף השנה הצליחו
להתקדם באופן משמעותי בעולמם הדתי .חלקם (כעשרים
אחוז מהבנים) אף הלכו למסלול היג"ל וחצי שבו יש תוספת
של לימוד במסגרות תורניות כחצי שנה נוספת לפני הגיוס.

גיוס ליג"ל
בנוסף ,מתפקידי היה לגייס לשנת השירות חברים חדשים
שאינם דווקא בני הקיבוץ הדתי .לשם כך ,הגעתי לבתי ספר
תיכוניים רבים ולישיבות תיכוניות .למדתי על הקושי הקיים
במוסדות החינוך 'לעכל' את הרעיון שתלמידים שלהם ילכו
לשנת שירות .לא פעם ,מצאתי שבמוסדות דתיים ובמיוחד
בישיבות תיכוניות (שבחלקן אני מכיר את המנהלים היכרות
אישית) לא הסכימו שידברו על שנת שירות בישיבתם ,ובחלק
מהמוסדות הסכימו אך טרחו במקביל להבהיר לתלמידים שזו
לא דרכם החינוכית .פעמים רבות נתקלנו גם בהורים שהתנגדו
למסלול זה .חלקם ,שראו בהמשך את השינוי שחל בבן או בבת
אחרי שהגיעו לשנת השירות – הודו שזה היה אחד הדברים
הטובים ביותר שקרו להם.

העושים ותורמים  -ערכם לא יסולא בפז

תחזית תשע"ג
בימים אלו אנו בעיצומה של ההתארגנות לקראת השנה הבאה
במכינה החדשה שבקיבוץ עלומים .תודות לנחמיה רפל ואמיתי
פורת שעמלו כדי שהגרעין 'יונתן' יוכר כמכינה .החידוש במכינה
הוא בהיותה מכינה לחיים ולצבא ברוח הקיבוץ הדתי .אנו
משלבים לימוד תורה יחד עם עבודה קבועה בקיבוץ עלומים.
זו השנה השנייה בה קיבוץ עלומים מכניס אותנו לביתו ,ומארח
בצורה יוצאת מן הכלל לטובה .השילוב בין המכינה לבין הקהילה
בקיבוץ ולצוות המורים בפעילויות שונות לאורך השנה תורם
מאוד להצלחתה .זו מכינה המיועדת לבנים ולבנות שלומדים
ביחד תורה ,ציונות ,ידיעת הארץ ועבודה .חברי הצוות המוביל
של המכינה הם אמיתי פורת (כפר עציון) יחד עם איציק
יבלונסקי (עלומים) ומתי מלקר (עלומים) ואנו מתפללים ליצור
בה אקלים רוחני וחברתי חיובי ומאפשר .המחזור החדש עומד
כעת על כשמונה עשר חברה (  7בנים 11 ,בנות ,מתוכם ארבעה
בני הקיבוץ הדתי) ,וב"ה אנו מקווים שהיא תתפוס תאוצה בשנים
הבאות ,ותוכל להוות דרך חינוכית לעוד בנים ובנות מבקשי דרך
ה' ,שיקבלו הכנה משמעותית ,תורנית ומעשית ,לחיים ולצבא.
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סיכום שנה תנועתי

אשה בתנועה
הילה אונא
בתשע"ב שחלפה ה"אשה" הייתה ב"תנועה" ,אך עם הרבה
שאלות והתלבטויות.

השפה הזו ל"כאן ועכשיו" של כולנו? איך אפשר שהמקף בין
"פמיניסטי" ו"דתי" יהיה מובן ולגיטימי גם אצלנו?

עיקר ה"תנועה" היה ב'רוח צפונית' .התחלנו בעשרת ימי
תשובה בערב עשיר ,שכלל שיעור ,סיפורי תשובה אישיים
והצגת-יחיד(ה) .האירוע המוצלח הבא היה אביב נשי – סדרת
מפגשים שעסקו במעגלי נשיות ,גוף ורוח ,בשיתוף 'נשימה'.
במפגשים השתתף קהל מגוון ,ולשמחתי – גם קהל צעיר וגם
קהל אשר לא השתתף עד כה בפעילות 'אשה בתנועה'.

לכנס עצמו הגיעו נשים מעטות בלבד מהקיבוץ הדתי ואז נוספו
גם שאלות מכיוון 'ניגון נשים' :איך אפשר לחזק את שיתוף
הפעולה עם נשות הקיבוץ הדתי? הרי אין מתאימות מכן לדו-
שיח שאנחנו יוצרות בין דתיות לחילוניות! וגם :מדוע קולכם
הייחודי כתנועה לא נשמע יותר בציבוריות הישראלית?

"שאלת הקהל" היא אחת השאלות המעסיקות אותי מאוד:
מה מושך ומעניין את הנשים? איך משלבים בין תוכן ומסרים
חשובים ובין חוויה ש"תביא" את הנשים? מה מהתכנים
ומהחוויות מצדיק פעילות (ומימון) של התנועה?
בין לבין התקיים מפגש מיוחד שהופק בשיתוף פעולה עם
'ניגון נשים' שבמדרשת אורנים ועם המשכן לאמנות בעין חרוד
לרגל התערוכה מטרוניתא :אמנות יהודית פמיניסטית .לצערי,
למרות ההשקעה הרבה ,הפרסום והחוויה הבלתי-שגרתית,
השתתפו מעטות מהקיבוץ הדתי.
כאן עלתה ביתר שאת השאלה העיקרית :מי מפחד(ת)
מ"פמיניזם" ולמה? קצרה היריעה מלפתח כאן דיון ,אך
המסקנה שלי היא כי הקהל בקיבוץ הדתי רחוק מרחק רב
– בתפיסותיו ,בבחירותיו ובדרך חייו – הן מהאידיאולוגיה
התנועתית השוויונית והן ממה שקורה במגזר הדתי כולו .באופן
אישי אני מצרה על כך ,וכ'אשה בתנועה' אני סבורה כי אסור
לוותר על המסר הפמיניסטי-דתי ,אך צריך לנסות ולהגיע אליו
בדרכים אחרות ,אולי ארוכות יותר ,אולי מפורשות פחות...
שאלות דומות עלו אצלי בכנס נוסף שאורגן על ידי 'ניגון נשים'
 טקסים ונשים במרחב הציבורי .הנושא נבחר גם כמענה לדיוןהציבורי שהתפתח (שוב) השנה בעניין הדרת נשים .כנציגת
הקיבוץ הדתי הוזמנתי להשתתף במפגש ההכנה ,בצוותא עם
נשים מרשימות מארגונים שונים של "התחדשות יהודית".
בין השאר ,התרגשתי לפגוש נשים אורתודוקסיות אשר
מובילות מהלכים ציבוריים להאדרת נשים בתחומים שונים,
כולל בעולם הדתי .בשיחה המרתקת הרגשתי עד כמה חסרות
וחסרים לי במעגל הקרוב אליי – הקיבוצי-דתי – א/נשים אשר
דוברים באופן טבעי ובלתי מתנצל את "השפה הפמיניסטית"
בה דיברנו ...ומיד עולה שאלת ה"איך" – איך מביאים את
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ואני מחפשת תשובות בשבילי ובשבילן :איך אבין ואסביר את
הפערים בין "הקול התנועתי" למציאות? ובעיקר ,איך אצמצם
את הפערים הללו?
בנוסף התמודדתי השנה עם ניסיון להעלות למודעות את
ה'הסכם לכבוד הדדי' (קדם-נישואין) .עסקתי בארגון יום עיון
בנושא ,אך בסופו של דבר הוא לא יצא לפועל בעיקר בגלל
"שאלת הקהל" – את מי זה מעניין? מי יטרח לבוא? ושוב
עולה אותו הפער :הרי כתנועה אידיאולוגית אנו צריכים לתמוך
בנושא הזה ,להוביל ולהשפיע – אז למה זה לא מספיק חשוב
עבורנו?! גם בנושא זה אשמח לקבל תגובות ורעיונות.
ומשאלה לשאלה ,פנֵ ינו אל השנה החדשה עם שתי תכניות
עיקריות:
כל כבודה  -כמעט שנה וחצי חלפו מאז הכנס הקודם (כל
כבודם ,כזכור) ,ולכן בע"ה יתקיים כנס נשות הקיבוץ הדתי
בחודש שבט .בהמשך לאביב נשי נעסוק בכנס במימדים
שונים של בריאות ורוחניות ,גוף ונפש ,מנקודת מבט נשית-
יהודית .כמו תמיד ,אשמח ליוזמות והצעות.
אשת חיל – אחרי החגים בע"ה נפתח קבוצה להעצמה נשית.
בתכנית :שבעה מפגשים בהנחיית חלי יעקבס-וירט,
שמטרתם גילוי היכולת האישית-נשית ,והעצמתה למען
אקטיביזם והשפעה במעגלים שונים .בקרוב יפורסמו
פרטים נוספים .מי שמעוניינת ומתעניינת – מוזמנת לפנות
אליי.
אסיים בתפילה :תהא שנת עוד גילוי – כוחות ,שותפים,
דרכים והצלחות – למען תהא שנת עוד גדילה...

הילה אונא ,בת בארות יצחק וחברת שדה
אליהו מרכזת את פעילות 'אשה בתנועה'
באגף החברה של תנועת הקיבוץ הדתי.
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סיכום שנה אישי

אל הפסגה וחזרה
סיכומו של תהליך התפתחות אישי
קובי שטיין
הסיפור הבא הינו סיפורי האישי .זהו סיכום תהליך צמיחה
וגדילה שברצוני לשתף אתכם בו .בדרך כלל נהוג לסכם
תקופת זמן :סיכום שנה ,מחצית ,רבעון ,סיכום שבוע וסיכום
יום ,כאילו שהתהליכים המשמעותיים בחיינו תחומים בזמן
מוגדר ועגול כזה או אחר .הסיפור שלי קשור בתהליך שדווקא
משכו איננו המרכיב החשוב .אני גם לא חושב שהתהליך
נמצא בסיומו ,אבל הוא בהחלט הגיע לנקודת שיא מבחינתי.

הכל התחיל שנה וחצי לאחר שחרורי מהצבא,
ולאחר שנת הדרכה של בני ובנות התיכון
בקיבוץ שלי .באותה תקופה ,זכיתי להערכה
רבה מצד הקיבוץ אבל בפנים המצב שלי היה
שונה מאוד
התהליך המדובר קשור בסדרה של שלוש סדנאות למודעות
עצמית והתפתחות אישית בהן לקחתי חלק" .מודעות עצמית"
ו"התפתחות אישית" אלו מילים מאוד גדולות ,וללא קישור
לחיים עצמם ,אני חש שהן גם קצת שחוקות וריקות מתוכן.
לכן אנסה לקשר אותן בצורה הפשוטה ביותר שאוכל אל החיים
האישיים שלי .למעשה ,הסיפור שברצוני לספר הוא ארוך
ורחב מדיי ביחס לקוצר היריעה ,ועל כן אני מקווה שהדברים
שאצליח לדחוס בדפים אלו אכן יהיו המשמעותיים ביותר.
הכל התחיל לפני כחמש וחצי שנים ,בינואר  .2007הייתי אז
סטודנט בשנה הראשונה לתואר ראשון בפסיכולוגיה ,שנה
וחצי לאחר שחרורי מהצבא ,ולאחר שנת הדרכה של בני ובנות
התיכון בקיבוץ שלי .על שבילי הקיבוץ זכיתי להערכה רבה,
או בכל אופן כך הרגשתי ,אבל בפנים המצב שלי היה שונה
מאוד .הייתי לאחר פרשה אישית כאובה ,עם דימוי עצמי נמוך
מאוד ובטחון עצמי בגובה דשא .הייתי בן  ,24חולם על זוגיות
וללא כל אומץ לגשת לשוחח עם אותן בחורות שצדו את עיניי
ואת לבי .חשתי צורך עז לחפש את עצמי ,אך לא ידעתי היכן
לחפש .באחד מאותם ימים של חיפוש נתקלתי בידידה טובה
מאוד מהקיבוץ ,שלא ראיתי כמה שבועות ,וניגשתי לשאול
לשלומה והיכן הייתה בתקופה האחרונה .בעיניים בורקות היא
סיפרה לי על שתי סדנאות שזה עתה סיימה ,אשר פתחו לה
עולם שלם של אפשרויות מתוך הגילוי העצמי שלה .השיחה

נמשכה והיא תיארה את רגשותיה ,ומה שעברה ,ומה זה עשה
לה ,ואיפה היא היום לעומת העבר .מיותר לומר שחשתי שהיא
בדיוק האדם הנכון ,בזמן הנכון ובמקום הנכון .חשתי שזה בדיוק
מה שאני מחפש ,ובידיה נמצא הכלי שיעזור לי להבין מה כרגע
לא עובד בחיי.
את הסדנא הראשונה ,סדנת ה( OUTLOOK-כמו התוכנה,
אבל הסדנא הייתה שם קודם) ,התחלתי באפריל של אותה
השנה .זו הייתה חוויה לא רגילה .הסדנא בנויה מהרצאות
המשולבות במגוון תהליכים חווייתיים .מצאתי את עצמי
מתמודד פנים אל פנים עם הדברים החשובים ביותר בחיים
שלי :עם היחסים שלי עם הוריי ,עם חרטות העבר ,עם
המחירים שאני משלם על התנהלויות שאני רגיל בהן .מעבר
לכך ,בסדנא הזו חוויתי אהבה ללא תנאי באופן הברור ביותר
שאי פעם חשתי .למדתי איך לחיות את הרגע ועוד הרבה
דברים אחרים .בהיותי סטודנט לפסיכולוגיה יכולתי אז,
ואני יכול עוד יותר היום ,להמשיג את התהליכים במונחים
פסיכולוגיים .לתת להם שמות מדעיים מתחומים של
פסיכותרפיה ,פסיכולוגיה חיובית ועוד .חשבתי בזמנו כמה
מדהים השינוי שיכולתי לעבור בארבעה ימים של סדנא.
כמה עוצמה יש לחוויה .עבורי ,כאדם שבא ממשפחה כל כך
רציונאלית בה חושבים כל הזמן ,הייתה זו הזדמנות נדירה
לחדור את קירות המחשבה ולהתחבר באופן אותנטי אל המימד
הרגשי-חווייתי של הווייתי.
ארגון האאוטלוק ,אשר תחת חסותו מתקיימות הסדנאות ,מציב
לעצמו שלוש מטרות :הראשונה היא לחזק את הרצון הטוב
הקיים בין אנשים; השנייה היא ליצור עולם טוב יותר בשביל
כולם ללא יוצאים מן הכלל; ולבסוף ,לשפר את איכות חיינו
בכל התחומים .בתום הסדנא הראשונה חשתי כי נגעתי וננגעתי
בכל אחת מהמטרות הללו .חשתי כי נחשפתי לשיפוטיות שלי,
ולמחסומים שאני מציב בדרך לקבל כל אדם כפי שהוא .חשתי
איך יכולת הקבלה הזו מעצימה אותי ,ופותחת אצלי אפיקים
של אהבה לא מותנית .ראיתי וחשתי את התנאים הרבים שאני
מציב לעצמי על מנת לאפשר לעצמי להיות מאושר ,וחוויתי
את האפשרות לפרוץ דרך אותם תנאים .חשתי את הרצון העז
לשתף אחרים במה שחוויותי ,ולהזמין אותם לחוות את אותן
החוויות .את סיום הסדנא מלווה פעמים רבות תחושה של
אופוריה המערפלת מעט את החושים .העולם נראה ורוד יותר
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ויש יותר רצון לראות את העולם בצורה אופטימית .יש מי
שיאמר שיש להיזהר מהתחושה הזו ,ויש מי שיקנא בה .יש מי
שיזלזל בה ויטיל ספק באמיתותה ,ויש מי שיחוש כמיהה לחוש
משהו אותנטי שכזה .העניין המשמעותי ,לעניות דעתי ,לא
טמון בתחושה או בחוויה ,אלא בשורה התחתונה :האם אנהל
את חיי אחרת מכאן והלאה? אני הייתי נחוש שכן.
לאחר שמצאתי את קצה קצהו של הבטחון העצמי שלי
ושיקמתי במעט את הדימוי העצמי שלי בסדנא ,החלטתי
שעליי להתחיל לשנות את התנהלותי .כבר בשבוע שלאחר
הסדנא מצאתי את האומץ לגשת אל מישהי בתחושה שיש
לי מה להציע .אמנם נדחיתי ,אבל הייתי נחוש לא לתת לזה
להוריד אותי .המשכתי ליישם את כל אותן תובנות שקיבלתי
בסדנא .כמו כל כלי עבודה ,בין אם זה כלי מקצועי ובין אם זה
כלי לחיים ,אני סבור כי היכולת לשמר את מיומנות השימוש
בכלי תלויה בשימוש בו( use it or lose it :השתמש בזה
או אבד את זה) .הייתי נחוש לא לאבד את זה .נרשמתי לסדנא
השנייה.
לסדנא השנייה ,שארכה גם היא ארבעה ימים ,קוראים
"" ,"ESSENCEמהות" בעברית .המטרה של הסדנא היא
לקחת את מה שקיבלתי באאוטלוק צעד אחד נוסף .בסדנא
זו אין הרצאות ,אלא רק תהליכים חווייתיים .הייתי אומר
שבסדנא הזו עברתי טלטלות רגשיות שלעיתים לוקח שנים
לחוות אותן בחיים .נפגשתי עם מגרעותיי ,עם מכאוביי ,עם
כישוריי ועם ערכיי באופן בלתי אמצעי .נכנסתי עמוק עמוק
לתוך תוכי וראיתי את האדם שאני ,על כל מרכיביו .חוויה
מטלטלת זו הייתה עוצמתית בהרבה מזו שעברתי בסדנא
הראשונה .זכור לי היטב כיצד רבים מהמגיעים לסדנא זו הגיעו
אליה בפחד עצום .כשאני חושב על זה היום זה נראה לי מאוד
הגיוני .כמה אומץ צריך כדי לפגוש את עצמנו באופן מלא ,ללא
מסיכות ,גם לא אלו שאנחנו לובשים כדי להסתיר מעצמנו
את מה שבתוכנו .בסדנא זו למדתי מהי מחויבות .מחויבות
לאלוקים ,לעולם ,לחבריי ,לקרובים לי ,למשפחתי ,והכי חשוב
מחוייבות לעצמי .למדתי בצורה הברורה ביותר כיצד להבחין
מתי אני נמצא במקסימום שלי ,ב 100%-שלי ,וכשאני חש
שאני שם ,איך אני יכול למתוח את המקסימום עוד יותר .מה
זה אומר להיות הכי טוב שאני יכול להיות ,משום שלהיות
פחות מזה זה לא הוגן כלפי הסביבה שלי ולא הוגן כלפי עצמי.
אחת התובנות המשמעותיות שלי מהסדנא היא שבעולם בו אנו
חיים ניתן להיות באחת משתי פוזיציות :אפשר לבחור להיות
בעמדה שבה אני לוקח מהסובבים אותי ,או בעמדה שבה אני
נותן מעצמי .המדהים הוא ,שאם מתמידים ,בסופו של דבר נותן
יוצר נותן ,ולא-עלינו אנו נתקלים יום-יום גם במציאות שבה
לוקח יוצר לוקח .לקחתי על עצמי להיות נותן .בסדנא גיליתי
שבמהות שלי זה מי שאני :אני גבר אוהב ,גבר נותן .זה היה
גילוי מדהים עבורי ,משום שעד אז חשבתי ,ויש רבים שתרמו
לתחושה זו ,שאני פשוט ילד פראייר שמפחד לומר "לא" .כמה
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מעצים היה לגלות שאני לא פראייר ,אני פשוט אוהב אדם .זה
מדהים איך שזה משנה את החיים .איך לתת למישהו שלום,
לתת חיוך ,לתת מילה טובה – הנתינות הקטנות ביותר ,הן
לעיתים המשמעותיות ביותר ,ויש בהן את הכוח ליצור עוד
נותנים .בהמשך לקו זה ,בתום כל סדנת  ESSENCEקבוצת
המשתתפים מקימה פרויקט חברתי כלשהו של תרומה
לקהילה .הקבוצה שלנו בחרה לתרום מכוחנו לבית חם שהיה
בזמנו בבת-עין .מדי חודש נפגשנו לתכנן ולבצע .הרמנו ערב
התרמה גדול ,גייסנו כספים וקנינו ציוד רב על מנת לשפר את
תנאיהם של אותם נערים בסיכון בבית ההוא .משם ,החיים
נמשכו להם ,ואני המשכתי להשתדל להיות נאמן למהות שלי,
לאותן תובנות.

כאדם שבא ממשפחה כל כך רציונאלית בה
חושבים כל הזמן ,הייתה זו הזדמנות נדירה
לחדור את קירות המחשבה ולהתחבר באופן
אותנטי אל המימד הרגשי-חווייתי של הווייתי
את הסדנא השלישית בסדרה החלטתי שאני לא אעשה .לסדנא
השלישית קוראים " ,"SUMMITבתרגום חופשי זה אומר
"פסגה" .המטרה העיקרית של הסדנא היא למצוא את החזון
האישי שלך .להגיע אל אותם מקומות של עוצמה שטמונים כל
כך עמוק בפנים ,מוסתרים על ידי כל כך הרבה פחדים ואמונות
מכשילות ,וליצור את המצפן האישי שלך להצלחה .זה ממש
עצום ,אבל מסתבר שהחיים יכולים להיות טובים מאוד גם בלי
זה .זו סדנא המתקיימת בוויילס שבמערב בריטניה .סדנא יקרה
מאוד ,וכבר הרגשתי שהפקתי המון ,אז אין צורך .בקיצור,
היו לי המון תירוצים טובים לא לעשות את הסדנא .אבל בתוך
תוכי ,ידעתי שאני מאוד מעוניין לעשות אותה ,ומתישהו ביום
מן הימים אגיע לזה .בינתיים עברו להן חמש שנים .כשנה
לאחר הסדנא הראשונה מצאתי את אהבת חיי לה אני נשוי היום
באושר .סיימתי את לימודי התואר הראשון ואף התקבלתי
לתואר שני ושלישי בפסיכולוגיה קלינית שיקומית .נולדה לי
ילדה מהממת (אובייקטיבית) .החיים נראו נהדר .אבל כאמור,
בתוך תוכי חשתי שאני עוד לא בפסגה.
לפני כארבעה חודשים ,באייר תשע"ב ,מלאו לי  30שנה .אשתי
המדהימה (אובייקטיבית) החליטה שהיא לוקחת על עצמה
את תפקיד מגשימת המשאלות ורשמה אותי לסדנא .איזו
התרגשות ,איזו ציפיה ,איזו מתנה מושלמת .וכך ,בתחילת
חודש יולי האחרון טסתי לשבוע בוויילס הרחוקה .שבוע
של שקט שמטרתו להגיע כל כך עמוק פנימה ,ולחשוף סוף
סוף את האדם העצום ששוכן בפנים .מסתבר שיש אחד כזה
בתוך כל אחד ואחת מאיתנו .במשך אותו שבוע חוויתי בצורה
הברורה ביותר את המחסומים שאני מציב בפני אותו אדם,
בפניי .דמיינו לעצמכם שבוע שלם של שקט ,במרחבים של
ירוק פסטורלי ,חווים מדי יום תובנה אחר תובנה ,ומצליחים
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בצורה המוחשית ביותר לברר מהם החלומות הכי גדולים
שלכם – ואז לגעת באותם חלומות .מצאתי את עצמי עושה
דברים שחשבתי שהם בלתי אפשריים .הלכתי יחף על גחלים
לוהטות .למה? כי מסתבר שאני יכול .מסתבר שיש כל כך
הרבה דברים שאנחנו משכנעים את עצמנו שאנחנו לא יכולים
לעשות ,עד שאנחנו משוכנעים שזו עובדה ,שזו המציאות.
אבל הכי הכי חשוב ,מצאתי את המצפן האישי שלי ,את החזון
שלי .את שלל התובנות שלי מהסדנא לא אוכל לפרוש במעט
המקום שנותר לי ,כי רבות הן מספור ,ועל כל אחת מהן אוכל
לכתוב מאמר .גם ככה ,מה שחשוב אינו התובנות אלא הדרך
בה אבחר לחיות את חיי לאורן .זה הסוד .את כל הידע שרכשתי
בסדנאות ,ניתן לקנות במחיר של כמה עשרות שקלים בספרי
הדרכה אל האושר .ניתן לראות את הידע הזה במיילים הרבים
שכולנו מקבלים לעיתים מאותם חברים שקוראים מסרים
משמעותיים לחיים במצגות יפות וחושבים עלינו .אבל זה לא
הידע שאותו רכשתי ,אלא את היכולת להפוך את הידע לכלים
לחיים .זו החוויה שיש לה כח כה משמעותי ביכולת לשנות
את חיי .מעניין הדבר ,שאחד הספרים המשמעותיים ביותר
שקראתי בלימודי פסיכותרפיה הינו הספר של פרופ' אליהו
רוזנהיים "אדם נפגש עם עצמו" .אם צריך לתמצת את התהליך
הפסיכותרפויטי ,הרי זהו זה – המפגש העמוק והכן ביותר של
האדם עם עצמו .זה התהליך שעשיתי אני בסדנאות .אני עצמי
בטיפול פסיכולוגי מזה שנתיים ,גם כחלק מהכשרתי כפסיכולוג
וגם על מנת להעמיק את היכרותי עם עצמי ועל מנת לשפר
מהותית את איכות חיי .הסדנאות אינן תחליף לטיפול
פסיכולוגי ,אך יש בכוחן לפרוץ דרך ,ולהגיע אל הנקודות
המשמעותיות ביותר באופן המלא ביותר ובאופן שטיפול לא
תמיד מצליח .גם הפסיכולוג המיומן ביותר יודה כי השינוי
המשמעותי ביותר מגיע לא רק דרך התבוננות אלא דרך חוויה.
זו הייתה החוויה שלי.
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מה קורה

44-53

על המדף

54-57

קו המשווה

58-60

לזכרם

61-64

אז זהו ,זה סיכום התהליך .בעומדי היום ,לקראת הימים
הנוראים ,אני חש כי אעמוד השנה בפני הקדוש ברוך הוא באופן
שלם יותר ,מתבונן יותר ,כן יותר ,מחויב יותר ,ומוקיר תודה על
כל מה שיש לי בחיי .ובאשר לחזון שלי שיצרתי בסדנא – הוא
כתוב ומנוסח ,נמצא אצלי בבית ואני קורא אותו יום-יום ,כמו
תפילה ,למען לא אשכח את המחוייבות העצומה שלי לתת .כי
אחרי הכל ,אמנם זה מדהים להיות בפסגה ,אבל כל עוד נשמה
באפי הדרך עוד נמשכת.

קבוצת יבנה
קובי שטיין ,בן וחבר קבוצת יבנה .בוגר ישיבת
הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע .בוגר תואר ראשון
בפסיכולוגיה ופילוסופיה יהודית מאוניברסיטת בר-
אילן ,ועמל על התואר השני והשלישי בפסיכולוגיה
שיקומית-קלינית .בן  ,30נשוי ואב לילדה.
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על התמודדותו של הרב ד"ר דורון דנינו ,חבר קיבוץ שדה אליהו,
בפריימריז לבית היהודי  -מפד"ל
דורון דנינו משיב לשאלות המערכת

דורון דנינו ,חבר קיבוץ שדה אליהו ,החליט להציג את
מועמדותו לחבר כנסת מטעם המפד"ל  -הבית היהודי .דורון,
בן  ,42נולד ביפו להורים שעלו ממרוקו .לאחר סיום לימודי
התיכון בצייטלין התגייס לנח"ל ושירת כלוחם וכמפקד
בחטיבת הנח"ל ובחטיבת הצנחנים .עם שחרורו נשא לאשה
את הלה לבית פלק ,בת קיבוץ שדה אליהו ,והם מתגוררים בו
עד היום עם ארבעת ילדיהם .הדוקטורט שלו מטעם בר-אילן
עוסק בנושא 'הפולמוס על האמונה בגלגול נשמות בקהילות
הספרדיות במערב אירופה' .בעברו עבד כמורה ומחנך בבית
הספר האזורי שק"ד במשך שש שנים ,שימש שליח מטעם
הסוכנות היהודית באנטוורפן ,בלגיה ("שם התוודעתי לחיים
היהודיים בתפוצות השונות ולדילמות הנוגעות לכך")
וכיום מכהן כמרצה וכחוקר של יהדות מרוקו ויהדות ספרד
באוניברסיטת בר-אילן בשאלת הזהות הספרדית במדינת
ישראל ואת סוגיית האוריינטליזם  -תפיסת המזרח בעיני
המערב .כמו כן מרצה במכללה החרדית בירושלים ("אני מוצא
שליחות בהבאת ההשכלה האקדמאית וההיסטוריה של עם
ישראל אל תוך העולם החרדי השמרן").

כדי להבין מיהו דורון ומה הוא מביא עמו לבחירות
ביקשנו לשאול אותו מספר שאלות .ראשית ,האם תוכל
לספר לקוראים מה הוא המסר ,הדרך שאתה מביא איתך
לבחירות?
בכוונתי להתמודד בפריימריס הקרובים ב"שני כובעים":
כמייצג רוח הקיבוץ הדתי וכמייצג הרוח הספרדית .כמייצג רוח
הקיבוץ הדתי וכמי שיצא לדרך בברכת הוועדה הרעיונית של
התנועה ,אני מביא את הרוח הסובלנית והמכילה של הקבוץ
הדתי ,את ערך עבודת האדמה ואת ערך התרומה לחברה
וכמובן מתחייב לפעול לפי ההנחיות שאקבל ממזכירות הקיבוץ
הדתי .כמייצג את הרוח הספרדית  -אני מודע היטב וכואב
את הפער שנוצר בין העולם הספרדי המתון ,הפלורליסטי,
הפרודוקטיבי והמאוד-ציוני שהיה בארצות המגרב והמזרח
לבין העיוות הנוכחי שנוצר כיום ,כתוצאה מהשפעת ש"ס
והתנתקות הספרדים מהמפד"ל ,ובכוונתי לעשות ככל יכולתי
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לשנות מציאות זו ,ואין הכוונה כלל בהוצאת 'השד הגזעני' מן
הבקבוק ,או בשאלת מוצא עדתי ובוודאי שלא בבכיינות בסגנון
של 'מגיע לי אני מקופח'.

איזו בשורה מביאה איתה הרוח הספרדית שאתה מדבר
עליה ,ומה יכול לחבר את אנשי הקיבוץ הדתי לרוח הזו?
הזרם המרכזי של רבני ספרד בכלל וצפון אפריקה בפרט
נהג מאז ומעולם לתור אחר דרך האמצע ולא להיגרר אחר
קיצוניות כזו או אחרת .נטייה זו לא נבעה כלל ועיקר מחולשה
או מפשרנות ,אלא מתוך עוצמה רוחנית השואבת את כוחה
ממחויבותו של הפוסק הן להלכה הפסוקה והן לציבור אליו
הופנתה הפסיקה .הטמעת המורשת הספרדית של סובלנות
דתית וגמישות הלכתית אל תוך עומקיה של החברה הציונית-
דתית באשר היא ,ללא הבדלי עדות ומנהגים ,עשויה להציל
את החברה הישראלית כולה .אחד הרבנים הנערצים עליי ,הרב
יוסף משאש זצ"ל ,אמר" :ברא הקב"ה הפרי שהקליפה מבחוץ
והגרעינים מבפנים ,והאוכל ביניהם ,להודיענו שנסיר הקצוות
ונאחז באמצע".

"שני הכובעים" בהם אני אוחז אינם מנוגדים
זה לזה אלא משלימים האחד את השני.
הקהילות הספרדיות והקיבוצים הדתיים
השכילו להכיל מגוון רחב של חברים בעלי
דעות שונות ,בניגוד לדימוי הדבר אינו נובע
מפשרנות אלא מהכרה עמוקה שדרך האמצע
היא הנכונה
כיום מרבים לדבר בחברה הישראלית בכלל והדתית בפרט
על סוגיית הדתיים – חילוניים .אם גישת חכמי ספרד הייתה
נוהגת הלכה למעשה בחיי היום-יום סוגיות אלה ואחרות לא
היו עולות כלל ,שכן אצל היהודי הספרדי כל יהודי ,ולא משנה
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עד כמה הקפיד על קיום מצוות ,הרגיש שייכות מלאה לקהילה
וגם מנהיגיה הרוחניים ראו בו חלק אינטגראלי מצאן מרעיתם.

איך משתלבים בכל זאת שני הכובעים – המזרחי
והתנועתי? האין זה שילוב מאולץ?

גישה ספרדית זו אינה שונה כלל מגישת הקבוץ הדתי שאף
היא דוגלת בסובלנות דתית ובהליכה בדרך האמצע מלכתחילה
ולא בדיעבד .ערכי הקיבוץ הטבועים בי אינם שונים מהערכים
שנטעו בי הוריי ,וכמו כל החברים ,כל יום מחדש אני בוחר
לחיות בשדה אליהו כי אני מאמין במקום ובדרך.

למרות שממבט ראשון השילוב נראה תמוה ,כמדומני ש"שני
הכובעים" בהם אני אוחז אינם מנוגדים זה לזה אלא משלימים
האחד את השני .הקהילות הספרדיות והקיבוצים הדתיים
השכילו מאז ומתמיד להכיל בתוכם מגוון רחב של חברים בעלי
דעות שונות ,בהיבט החברתי ,הפוליטי ובמיוחד בהיבט הדתי.
בניגוד לדימוי של שתי חברות אלו הדבר אינו נובע מפשרנות
ומוויתור על ערכים ,אלא מהכרה אידיאולוגית עמוקה שדרך
האמצע היא הדרך הנכונה שיכולה לאחד חלקים בעם ישראל.
שתי הקבוצות הללו היוו מאז ומתמיד גשר של סובלנות בין
חלקי העם ובשתיהן ניתן למצוא ,יותר מאשר בכל קבוצה
אחרת בעם ,בנים המסבים על שולחן השבת של הוריהם
באהבה ובהערכה הדדית גם אם בחירתם של הילדים היא ללכת
בדרך השונה לעתים מבית ההורים.

למה לך 'להתלכלך' בפוליטיקה? האינך חושש מהכניסה
לעולם הזה שדימויו בחברה הישראלית ירד כל כך
בשנים האחרונות?
ישנה רתיעה טבעית ומובנת מעיסוק בפוליטיקה .ראשית,
אציין כי התמודדות במפד"ל אינה דומה לריצה במפלגה אחרת
(וזו הסיבה העיקרית לכך שלא הצטרפתי ל'עם שלם') .מאז
ומתמיד הייתה תנועת הקיבוץ הדתי חלק אינטגרלי מהמפד"ל
ומהפועל המזרחי .מזכ"ל הקיבוץ הדתי יושב בהנהלת המפד"ל,
ונציגים מהתנועה יושבים בוועדות השונות אך מאז מותו של
אברהם שטרן והתפטרותו של חנן פורת ז"ל בשלהי שנות
התשעים לקיבוץ הדתי לא היה נציג בכנסת .אני סבור שדרך
החיים המיוחדת שלנו צריכה ייצוג וביטוי גם בבית המחוקקים.
כאשר אני מדבר על נציגות בכנסת אני מדבר גם על מי שידאג
לאינטרסים הקיומיים של החקלאות והתעשייה בתנועה.
בוועדה הרעיונית-מדינית של הקיבוץ הדתי בה אני חבר ,אני
שומע שוב ושוב עד כמה קשה לנציגי הקיבוץ הדתי להשמיע
את קולם בדיונים חשובים ולגייס לובי אצל ח"כים ושרים
בנושא החקלאות .והדוגמאות לכך רבות:
דו"ח ועדת קדמי שפורסם לאחרונה מציע רפורמה גדולה
בענף החלב והרפתות הכוללת בין היתר עידוד גידול ברפתות
הקטנות (עד לגובה מכסה של  700אלף ליטר) מה שיבוא
בהכרח על חשבון הרפתות הקיבוציות ,וכן המלצה על הורדה
משמעותית של המכס בייבוא מוצרי חלב שמשמעותה פגיעה
קשה במחיר החלב.
הרפורמה בענף המדגה שעולה מעת לעת (אסור להפנות מים
מהבריכות לנחלים ,בניית בריכות טיהור ,בריכות שיקוע ועוד),
עלולה לחסל את ענף המדגה ואת הנוף של העמק.
החזרת קיבוצי העמק והדרום למעמד של פריפריה ואזור
עדיפות א' בכל התחומים :חינוך ,שיכון ,תשתיות וכדומה ,עם
כל ההעדפות הנלוות לכך.
איש הקיבוץ הדתי שיהיה חבר בלובי החקלאי בכנסת יוכל
להועיל עשרת מונים מאשר ח"כ אחר במפד"ל שיש לו
מחויבות בראש ובראשונה לסקטור ששלח אותו ,וכן לנושאים
אחרים .כמו כן ,אנו מתקרבים לשנת השמיטה וכולנו זוכרים
את השלכות השמיטה הקודמת על החקלאות .יש להיערך לכך
בכל הכוחות.

היכן ממוקמות דעותיך הפוליטיות בנושאים המדיניים?
אני איש ימין ואוהב ארץ ישראל השלמה ,אני גאה בהתיישבות
ביהודה ושומרון ומוקיר את התושבים שם ,אולם בעשרים
השנים האחרונות ,השיח החד-ממדי בחברה הציונית-דתית
מתמקד תמיד סביב שאלת המאחזים החוקיים והבלתי חוקיים,
שאלת הקפאת הבנייה או אי הקפאתה ,נסיגה או אי נסיגה
וכד' ,ובכך הפסיקה הציונות-הדתית להתמקד גם בנושאים
לא פחות חשובים לציונות בכלל והדתית בפרט .היכן העיסוק
שאפיין אותה בעבר בסוגיות של חינוך? היכן קולה של המחאה
החברתית? כחבר בוועדת יונה ספיבק הרגשתי לא אחת
כעס ותסכול ממיעוט האנשים בעלי הכיפה במחאה זו .הלוא
המקורות לסולידריות חברתית ולערבות הדדית מקומם בתורה
ובדברי הנביאים ,מדוע אנו מתעלמים מכך? מאז ומתמיד
היוו בני הציונות-הדתית גשר מאחד בין חלקי העם ,חרדים
וחילונים ,ימניים ושמאלניים ,כיצד זה קרה שהפכנו כל כך
מזוהים עם צד אחד בלבד? אדמת ארץ ישראל קדושה כולה,
הן ערש מורשתנו בירושלים ,חברון ושכם ,והן הרי הגליל,
אזור הדרום ועמקי הצפון .מדוע זה אנו מתעלמים מבעיית
החקלאות והחקלאים בנגב ובגליל? כיצד זה איננו מקימים קול
זעקה על מצב החינוך בעיירות הפיתוח ,ומדוע אנו מחרישים
לנוכח האמרת מחירי הקרקעות גם באזורי הפריפריה? כיצד זה
אנו מקדשים את הממלכתיות בצבא ובפוליטיקה ,אך מחפשים
ללא הרף אלטרנטיבה חינוכית אליטיסטית לחינוך הממלכתי
דתי ,במקום לשאוף לחזק אותו?

משפט אחרון לסיכום
הדרך עוד ארוכה והמשימות רבות .אני מאמין כי בתמיכתם
של רבים מכל רחבי הארץ ובגיבוי החברים מהתנועה ,נוכל יחד
לשנות את המציאות הנוכחית.
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לחיזוק רעיון הבית  -בית מסורתי אתיופי שבנה הרב כבדה

עושי החסד בכפר חסידים
ראיון עם בני חדד ,מנהל הכפר ,לרגל חגיגות ה 75-של כפר הנוער
ראיינה :ריבה פריד
לכפר הנוער הדתי נסעתי דרך מושב הקרוי בשם 'כפר
חסידים' ,בדרך שהזכירה לי את נוף ילדותי – מושב ,בתים
פרטיים וחצרות גדולות .נהגתי לאט ,נהנית ,מתבוננת בבתים,
בסביבתם הטבעית והבוסרית משהו – קוצים ,חפצים פזורים,
מחסנים ושלטי עץ המכריזים על שם המשפחה שזכתה לגור
במרחב הגדול הזה .חסידים של ממש לא פגשתי...
הדרך הסלולה  -אך צרה ומלאת מהמורות ,הובילה אותי
אל שערי הכפר .עצרתי וביקשתי הכוונה משני נערים יוצאי
אתיופיה שישבו על ספסל בקרבת מקום " -שם ,ליד הבימבה"
ענה לי אחד בגיחוך מה ,כשהוא מצביע על קלנועית קטנה
החונה בצד הבניין .אחר כך המשיך להתלוצץ עם חברו.
עוד בדרך לכאן ,כשחשבתי על הראיון שעומד להתקיים,
חשבתי בין השאר על הדימוי של הנערים העולים בעינינו,
הישראלים ,והנה אני פוגשת אותם ולרגע אחד חוזרת למה
שהרגשתי כשהייתי נערה ועברתי ליד חבורת 'פושטקים'
שזורקים הערות ומגחכים על עוברי אורח.
אולי את המרחק שהם מרגישים מאיתנו ,הישראלים ,אני
חושבת לעצמי ,הם דואגים להנציח בדרכם ,כדי לא להיפגע.
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צריך לגשר על הפער הזה .רגע לפני שאני נכנסת לחדרו של
המנהל אני חושבת ומקווה שהגשר הזה יבנה עוד קצת דרך
הראיון שאנחנו עומדים לקיים.
לאחר היכרות קצרה אני פותחת את הראיון בנאום קטן:
הייתי רוצה לשמוע ממך למה לציבור קוראי עמודים ,חברי
קיבוצים בעיקר ,יהיה כדאי ,חשוב וראוי לקרוא את הראיון
שלנו? למה זה צריך לעניין אותם לקרוא על מה שמתרחש
פה? איזה קשר יש בין כפר הנוער לתנועה ואיזה מסר יש לנו
להעביר אליהם?
בני מקשיב .במהלך הראיון עוד אשמע ממנו את הכאב של
העולים ,בעיקר מאתיופיה ,שחשים על בשרם את הדימוי
השלילי שנוצר להם בחברה הישראלית ,אך הוא מבקש
להתחיל דווקא בכמה מילים על הרקע להקמת הכפר:
"בשנות ה 30-של גרמניה הנאצית ,כשהחלה התגברות
האנטישמיות ,הבינו משפחות רבות שכדאי לחפש עבור ילדיהן
עתיד בטוח .ההורים נשארו מאחור אך הנוער הגיע לארץ.
בתחילה ,הוקמו בארץ רק כפרי נוער חילונים עד שאנשי
הקיבוץ הדתי  -קיבוץ רודגס ,קלטו כמה ילדים אליהם לקיבוץ.
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כעבור זמן מה ,כיוון שמספר הילדים גדל והקיבוץ הקיים היה
קטן מלהכיל את הנערים העולים ,החליטו בתנועת הקיבוץ
הדתי להקים כפר נוער דתי שיהיה מעין 'קיבוץ של ילדים'
ברוח תורה ועבודה .הרעיון הבסיסי היה הכשרת התלמידים
לחקלאות בארץ ישראל" .בשולי הדברים מספר לי בני כי רבים
מבוגרי הכפר במחזורים הראשונים יצאו אחר כך לקיבוצי
הקיבוץ הדתי להמשיך את הדרך.
כשאני מנסה לברר מה מקומה של החקלאות כיום בכפר משיב
לי בני שהוא רואה את היעד בעבודה של החניכים בכפר במשק
החקלאי כערך חינוכי ,חינוך לעבודה ,לאחריות ולשותפות,
ופחות כסימון העתיד שלהם כחקלאים" :עבודת האדמה"
הוא מסביר" ,ממחישה עבורם מאוד את הקשר בין מעשה
לתוצאה" .יחד עם זאת הוא מציין ש"הרפתנים שלנו בכפר
מרגישים ממש גאוות יחידה .חלקם נשארים לעבוד בכפר
אפילו בחופשות".

היה כאן ילד שמכל הסיבות שבעולם היה
אפשר לומר שאין לו מה לעשות פה .היה לו
רק עוגן אחד – הרפת .שם הוא בא לידי ביטוי.
בסופו של דבר הוא התגייס לצבא והיום לוחם
בגבעתי ,מדבר אחרת ,נראה אחרת ומשדר
יותר מסוגלות ויכולת
אנחנו ממשיכים בסיפור הרקע" :אנשי 'רודגס' חיפשו אדם
שיוביל את המקום ומצאו מנהיג –אברהם אויגן מיכאליס.
דרך עליית הנוער הם קיבלו אדמות והקימו את הכפר .כאמור,
הילדים הראשונים שהגיעו לכאן השאירו מאחוריהם הורים
בגרמניה ,אולם בהמשך הועברו לכאן כל ילדי בית היתומים
של פרנקפורט ואחר כך ילדי טהרן ,וילדים ניצולי שואה .לאחר
קום המדינה השתנתה אוכלוסיית כפר הנוער והעולים החדשים
ממרוקו ,הודו ,עירק ותימן מלאו את הכפר .כיום מרבית
הילדים הם עולים ובני עולים מאתיופיה ומרוסיה וגם נוער יליד
הארץ".
אנחנו עוברים להווה .אני מנסה להבין מהו הרעיון הבסיסי על
פיו מתנהל הכפר כיום.
בני מסביר לי שהאתוס הבסיסי של המקום הזה נולד בימיו
הראשונים" .הרעיון שהותווה הוא לא רק ללמד את הילדים
אלא לבנות עבורם מעין בית חלופי  /משלים .כיום ,לכל
תלמידי הכפר יש בתים משלהם ,אולם סביב משברי עליה או
משברים קהילתיים נוצר אצל הנערים והנערות הללו צורך
בבית ובקהילה משלימים ,והמקום הזה נותן מענה לכל צורך
– נפשי או גופני ,שבית ההורים אינו מסוגל לספק להם .אנחנו
דואגים לבגדים ,לאוכל ,לצרכים בריאותיים ,ממש כמו שהם
ניתנים בבית ,לילדינו הפרטיים .סביב הרעיון הזה מתנהלת כאן

כל השנים עשייה חינוכית .אנחנו עובדים על פי גישה חדשה,
הגישה המובילה כיום בכפרי הנוער  -מהפרדה וניתוק מבית
ההורים עברנו לעבודה משותפת עם ההורים" .ההורים מוזמנים
לאירועים גדולים ,לשבתות .אנחנו דואגים לעדכן אותם בכל
צעד משמעותי ומנהלים איתם לאורך השנה שיחות ודיונים".
כפר הנוער נראה ככפר לכל דבר – פעוטונים ,פינת חי ,דשאים
ועצים .כאן מתגוררים גם אנשי הצוות ,המדריכים ,אמהות
הבית ואנשי החינוך .גם מנהל הכפר מתגורר כאן עם משפחתו.
"הגעתי לכאן לפני ארבע שנים" ,מספר בני" .חזרתי משליחות
בברית המועצות ונכנסתי לעבוד בתכנית נעל"ה .כך הכרתי את
עולם כפרי הנוער .כשהרגשתי שמיציתי את התפקיד בנעל"ה
חיפשתי את הדבר הבא ונתקלתי במודעה על חיפוש מנהל
לכפר חסידים .לאחר שהתקבלתי לעבודה עברתי לכאן עם כל
המשפחה" .בני מספר שהוא מגדל את ילדיו בכפר ,כמו שאר
אנשי הצוות ,והדינמיקה של מפגשים עם החניכים בשבילי
הכפר ,המפגשים היומיומיים ,היא זו הנותנת תחושת בית
לחניכים" .זה הרעיון של היחד .החניכים מוזמנים לארוחות
שבת משותפות עם הצוות ומקבלים פה מודלינג למשפחה
העתידית שהם יבנו".
מה מוביל אותך כמנהל הכפר? מה האג'נדה שאתה מביא איתך
לפה?
"אצל רבים מהחניכים כאן נוצר מצב של חוסר אמונה ביכולת
להגיע להישגים .רבים מהם הולכים עם תחושה קשה ,המלווה
במחשבות כמו '-ממילא אין לי סיכוי .אני חי חיים דפוקים
ולא מגיע לי הרבה' .הרב קרליבך אומר' :כל מה שילד צריך
זה מבוגר אחד שיאמין בו' .בחרתי את המשפט הזה כערך
מוביל .לאחר הבחירה ,נתברר לי כי הכפר קרוי על שם הרב ד"ר
יוסף צבי קרליבך ,דודו של ר' שלמה קרליבך ,שסיפורו דומה
לסיפורו של יאנוש קורצ'אק".
במאמר מוסגר מספר בני בהתרגשות על מפגש מעניין:
"חקרתי וגיליתי גם שהבת שלו למדה במחזור הראשון של
הכפר .איתרתי אותה ,ובאתי לבקר אותה באוניברסיטת בר-
אילן .שמה פרופסור מרים גיליס קרליבך והיא מכהנת כיום
כראש המכון למורשתו של אביה ,יוסף קרליבך .כשנפגשנו
היא הציגה בפניי בחורה ממוצא אתיופי ,ריקי ,שמשמשת
כאסיסטנטית שלה .הסתבר שגם ריקי היא בוגרת הכפר
שסיימה את לימודיה רק לפני שמונה שנים .היה מרגש לראות
איך בצריף אחד מתכנס לו כל הסיפור  -ממרים עד ריקי .מרים
סיפרה לי שאביה שלח אותה לכפר הנוער בתקופת מלחמת
העולם השנייה כיוון שחשש לעתידה .היא המתינה לאישור
עלייה יחד עם עוד נערים ונערות שרצו לעלות לישראל,
ומשזכתה לקבל את הסרטיפיקט נתנה אותו לנער אחר כיוון
שאותו נער כבר קיבל צו למחנות העבודה .אחר כך המצב היה
כבר קשה יותר ,והיא הוצאה לארץ כתיירת מגרמניה שכביכול
יצאה לטיול בחו"ל".
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בני מספר שמצא הרבה זהות בין ד"ר קרליבך לבין יאנוש
קורצ'אק גם בגישתם החינוכית .הוא מספר על אחד הרעיונות
המעניינים שמצא בכתביו – "ד"ר קרליבך כתב שבעברית
התואר גנב והפעולה גנב כתובים בדיוק באותן אותיות אך
מנוקדות אחרת והסביר בספרו שצריך להיזהר בכך ולזכור
להבדיל בין האדם (הילד) למעשה".
אני מבקשת מבני לספר לי סיפור שימחיש את היכולת של
הכפר לקדם ילדים.
"כשהגעתי לכפר ,היה כאן ילד שמכל הסיבות שבעולם היה
אפשר לומר שאין לו מה לעשות פה .הוא היה כבר בכיתה י',
היו לו בעיות קשות בלמידה ,בתפקוד ,בהתנהגות ,במשמעת
ובגבולות .היה לו רק עוגן אחד – הרפת .שם הוא בא לידי
ביטוי .זה היה עבורו מקום משמעותי ורק שם הוא חווה חוויית
הצלחה .למרות כל הקשיים הצלחנו להכיל אותו ובכיתה י"ב
חשבנו – לאן הלאה? ניסינו להפנות אותו לקד"צ נהיגה אבל
הוא לא עבר את מבחן התיאוריה בשל ליקויי הלמידה שלו.
בסופו של דבר הוא התגייס לצבא והיום לוחם בגבעתי ,מדבר
אחרת ,נראה אחרת ומשדר יותר מסוגלות ויכולת".
בני נותן דוגמא נוספת" :חניך בן העדה האתיופית סיים השנה
י"ב .במהלך כיתה י"א אמו חלתה בסרטן ונסעה לאתיופיה כדי
לקבל שם את הטיפולים המסורתיים של העדה .הרופאים שם
לא הצליחו לעזור לה ,היא חזרה לארץ ונפטרה .בכל התקופה
הזו התלמיד לא היה ממוקד ובמרבית הזמן הוא בחר להיות
בבית ולעזור לאחיו .זהו ילד עם הרבה יכולת ובשלב מסוים
ישבנו איתו לשיחת נפש ,בעקבותיה הוא קיבל החלטה יפה
לחזור על כתה י"א עם השכבה שמתחתיו .כיום אני יודע לומר
שזה תלמיד שעוד יגיע רחוק".
אחר כך מספר בני על רשמים משבת בוגרים שהתקיימה
כחודש לפני פגישתנו – "היה יפה לראות חלק מן הבוגרים
סטודנטים לתואר הנדסאים ,קצינות בצבא .אחת הקצינות
הפתיעה אותנו כשקמה ודיברה .היא סיפרה שכשלמדה

בכפר היא הייתה מאוד סגורה ומפוחדת ,אבל עוד בתיכון
היא החליטה להלחם בפחד וביקשה שיתנו לה תפקיד לדבר
בטקסים .חלק מהבוגרים מדברים בבטחון וכאריזמה".
בדרך כלל מציין בני שנקודת המפנה באה דרך קבוצת השווים
שמכניסה את החניך למעגל חשיבה ועשייה חיובית או בעקבות
התחברות של החניך עם אחת הדמויות בכפר" :יש כאן שלל
דמויות בין עובדי הפנימייה והמורים וכל ילד יכול למצוא למי
מהן להתחבר".
בנסיון לתת לי עוד קצת מושג על האתגרים וההצלחות מביא
בני דוגמא נוספת לילד שעשה מהפך – "זה היה ילד ישראלי
שהגיע בכיתה י' לבית הספר ממשפחה מאוד מורכבת .במהלך
הלימודים הוא הכריז שרוצה למות ושיגע כאן את כולם .רק
בזכות שני אנשים שעבדו איתו ברפת והמדריך שלו בכיתה י"ב
נוצר מצב שהבגרות הלכה והשתלטה עליו ובסופו של דבר הוא
סיים י"ב ,עבר ללמוד במכינה קדם צבאית והתגייס לקרקל.
היום הוא נמצא במקום אחר לגמרי".
אנחנו עוברים לדבר על חגיגות ה 75-לכפר הנוער.
"סביב שנת ה ,"75-מסביר בני" ,חשבנו שהמטרה הראשית
צריכה להיות חיבור בוגרי כפר הנוער חזרה לכפר כמסר חינוכי
לעצמנו ,כחיזוק רעיון הבית ושמירת הקשר הרציף עם החניכים.
סימנו תאריך בלוח וקיימנו כנס מחזורים ענק .הגיעו מעל אלף
בוגרים .הם נפגשו אחד עם השני ,ערכו סיור בכפר ובסיום
השתתפו בטקס גדול .הקמנו מרכז מורשת הכפר ובו תמונות
וחפצים ממחישים את חיי המקום .אנחנו מחפשים דרך ליצור
שותפות בין הכפר לבוגרים .בנוסף הקמנו בית בוגרים – קומה
באחת הפנימיות ,ובה דירת בנים ודירת בנות ,שבתקופה
מסוימת ,לפי הצורך ,יכולים בוגרי הכפר לשהות בה .בתקופה זו
הם לא משלמים שכ"ד אלא נותנים כמה שעות של עזרה לכפר".
יש גם בוגרים בצוות ההדרכה?
"מעט .יש בוגרים ותיקים  -בצוות אמהות הבית יש אשה אחת
שהיא בוגרת הכפר ,המזכירה היא בוגרת הכפר והיא יודעת
להגיד איך היה פעם ולכן יש לה מבט רחב יותר .הרפתן הוא
בוגר ובקרב המדריכים יש בוגר צבא אחד שהוא גם בוגר הכפר.
המדריכים נבחנים כאן על פי עניין אישיותי ומה שחשוב הוא
הערך הסגולי ולכן בחיפוש מדריך אין עדיפות לבוגר הכפר".
לסיום ,איזה מסר אתה רוצה להעביר לחברה הישראלית,
להנהגה?
באשר לגורמי החינוך ,הרווחה והסעד בני מסביר – "יש כאן
ילדים שבאים עם סל קשיים גדול מאוד והרבה פעמים המענים
הנדרשים ,הרגשי או הלימודי ,לא קיימים עבורם .גרים כאן
ילדים שהמענה לקושי הרגשי שלהם לא יכול להיות רק ורבאלי
כיוון של רכיבה טיפולית לדוגמא יכול לסייע להם ,אבל זה לא
משהו שהמדינה נותנת .כמו כן ,חיסולו של החינוך המקצועי
מקשה עלינו כיון שיש כאן לא מעט ילדים שהיו יכולים
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להתפתח דווקא בכיוון המקצועי .לילדים כאן יש חסכים מאוד
גדולים במציאות של עולם מתפתח וצריך להשקיע בהם .מה
שהמדינה והממסד משקיעים רחוק מלהספיק וצריך המון
'שנורר' שתופס חלק מכובד מהעשייה שלי כמנהל .חייבת
להיות הבנה שהצרכים השתנו ,הפערים גדלו ,האוכלוסיה
השתנתה .דרושה התאמה בכל הנושא הטכנולוגי-מקצועי,
בפיתוח והפעלת חדרי מחשבים ,אינטרנט.
קושי נוסף שלנו שדורש מענה הוא ההתמודדות עם ידיעה
ברורה שיש אוכלוסיה שזקוקה למקום כזה אבל קשה לנו
להביא אותה לפה .יש מהם שבאים ממשפחות כל כך חלשות
שלא יודעות להגיע לכאן לבד .זו מלאכה מאוד קשה ואנחנו
משקיעים בה .במקביל עומדת התפיסה החדשה של הרווחה
 'עם הפנים לקהילה' ,שמעודדת השארות הילד בסביבההטבעית שלו .אמנם ,עבור חלק מהתלמידים זו תפיסה נכונה,
אבל במקביל היא עושה עוול גדול לאחרים וקשה להתמודד
מולה".
אחר כך פונה בני לציונות הדתית – "כשמדברים על מפעלות
הציונות-הדתית לא 'סופרים' את כפרי הנוער .הייתי מצפה
להתגייסות אמיתית ,שיראו בכפרי הנוער משימה לאומית
שהציבור שלנו יכול להוביל אותה .קשה להביא לכאן ש"ש.
כשהגיעו לכאן בוגרי מכינה לשמחת תורה ראינו מה זה עשה
לילדי הכפר ,הנוכחות שלהם הרימה חג משמעותי ויפה מאוד".

זה מה שנתנו לי ואת זה אני רוצה לתת .אני
לא עושה חשבון לשעות העבודה .זה בית.
אני חלק מהמקום הזה
ואחרונים חביבים – אלינו ,הציבור הישראלי – "הילדים
העולים חיים בארץ בתחושת אפליה וגזענות חזקה .זה בא לידי
ביטוי באופן חזק אצל עולי אתיופיה .הם מספרים לי שהם
סופגים הערות ברחוב ואני יודע שרובם רואים במשטרה גורם
עוין גם אם אין להם שום נגיעה פלילית .זאת מכיוון שבסיורים
של המשטרה יש תופעה שהם נתקלים בה לא פעם – אם
בשעת ערב ילד אתיופי מסתובב ,הם תמיד יעצרו לידו .הוא
תמיד יהיה חשוד בעיניהם .יש להם חוויה של נטע זר .חווית
הדרה מאוד חזקה".
אני מבקשת מבני לפגוש דמות נוספת שתספר מנקודת מבטה
את סיפור הכפר .הוא מפנה אותי לרב הכפר ,הרב מנחם כבדה.
"הרב שלנו התחנך בכפר ,אחר כך למד בישיבה ,שירת בצבא
ובעשר השנים האחרונות הוא משמש כרב הכפר .אשתו היא
אם בית בכפר וגם ילדיו גדלים ,כמובן ,פה בכפר".
הרב כבדה ,נשוי ואב לחמישה ,הוא בוגר לימודי מנהל עסקים.
את הרב ,שעלה מאתיופיה בתור ילד בן  11ועשה את המסע
דרך סודן במסגרת 'מבצע משה' אני פוגשת בחדר עיון קטן.
אני מבקשת ממנו לספר לי איך הגיע לכפר הנוער ומה הייתה
ההשפעה של היותו חניך בכפר על עתידו בארץ .הרב ,שהגיע

לארץ לבד ,מספר:
"פעם היה לכפר הנוער משקל חזק; מוטל'ה ,המנהל ,היה אדם
עם נשמה טובה .הבית שלו היה פתוח בפני התלמידים .אם
מישהו היה רעב הוא שלח אותו אליו הביתה לאכול .ההורים
שלנו נשארו מאחור ולנו היה כאן מישהו שהצמיח אותנו .לא
חסר לנו בכפר כלום .המנהל נתן הכל כדי שנצליח .הרגשתי כאן
כמו במשפחה שנותנת חינוך ואהבה .מפה יצאתי עם הצידה
שלי לחיים .בכפר עשו הכל כדי שלי יהיה טוב; עבדו בו אנשים
רבים ,חדורי אהבה ואמון בילדים .בזכות זה בוגרים רבים של
הכפר נמצאים היום במקומות מפתח .זה מה שכיום עושה בני,
מנהל הכפר .המוטו שלו' ,כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו',
הוא גם המוטו של הכפר .הכפר הוא בית לכל דבר".
אני מנסה להבין איך באה לידי ביטוי העובדה שהרב מנחם הוא
בוגר הכפר בדרך העבודה שלו.
"אני עובד בכפר כבר  10שנים .כיום ,כעומד בראש הנהלת
הכפר ,אני מרגיש הרגשה של שותפות .את הכלים שלמדתי
אני חוזר ונותן לילדים .יחד עם ההנהלה אני מרגיש את הרצון
הטוב לתת; רוצים להצמיח את הילדים .אני שומר על קשר
עם הבוגרים .המקום שלי כרב הכפר הוא מקום מאוד טוב .אני
מרגיש שיש לי הזדמנות לחבק ,להקשיב .אני לא פותר בעיות
נקודתיות .לרוב עצם ההקשבה מביא לפתרון .זה מה שאני
מרגיש שהילד צריך".
הרב מנחם מספר שהמטרה שלו היא להביא לכאן ילדים ,בני
עולים יוצאי אתיופיה ,ללא מבחני כניסה" .שיקבלו אותם
כפי שהם ומכאן הם יתחילו לצמוח" .הוא מספר שעבור
העולים העלייה היא התמודדות לא פשוטה" :הלימוד באולפן,
ההתמודדות עם שפה חדשה והגיור .ילדים שבעבר לא למדו
יוצאים מזה מאוד מבולבלים .כשהם מנסים להתקבל לכל
מסגרת על סמך ראיון אישי הם נכשלים .הפתרון שלנו הוא
לתת מקום לכל אחד".
לסיכום אני מנסה לברר עם הרב אם יש איזה אירוע מכונן
שהוא זוכר מהתקופה שלו כילד בכפר.
הוא נזכר מיד – "באחת החופשות התחלתי לעבוד ולא רציתי
לחזור ללימודים .נכנסתי למנהל הכפר ואמרתי לו – 'אין לנו
כסף ואני רוצה לעזור להורים שלי' .באותו רגע הוא שלף
מהכיס  600שקלים ,נתן לי אותם ואמר לי – 'כשיהיה לך כסף
תחזיר לי' ...זה נתן לי הרגשה שסומכים עליי .שמאמינים בי.
היום אין לי בעיה לעשות את אותו מעשה".
הרב מספר שבשיחות עם התלמידים עולות בעיות מתחומים
שונים" .אני אומר להם שצריך לנסות למצוא כיוון ולהתמודד.
אני אומר ' -פה אתה נבחן .החיים הטובים מתחילים מדברים
קשים' .אם אני מרגיש שהוא לא הצליח לפתור את הבעיה אני
לא מצליח להירדם עד שאני מזמין אותו להשלים את השיחה",
הוא אומר" .זה מה שנתנו לי ואת זה אני רוצה לתת .אני לא
עושה חשבון לשעות העבודה .זה בית .אני חלק מהמקום הזה".
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מה קורה

?
עשינו היסטוריה
שמעון גבעון

ביום רביעי ר"ח תמוז תשע"ב נעשתה היסטוריה בישראל!
בוגרי קורס קציני חי"ר קיץ  1962ציינו את שנת היובל לסיום
הקורס.
את הקורס סיימו  115צוערים 21 ,מהם אינם עמנו היום ,אך
למפגש הוזמנו ואף הגיעו משפחות הנופלים .בין הבוגרים אלוף
אחד 12 ,אלופי משנה 21 ,סגני אלופים ,רס"נים ,סר"נים וסגן
אחד שנשאר בתפקיד עד היום...
החל מהשעה  06:00בבוקר התייצבו החברים בבסיס סירקין,
המקום בו התקיים הקורס ,למפגש רעים מרגש ביותר .לכל
בוגר נמסרה מעטפה ובה תגית זיהוי עם התמונה מאז ,תמונה
שנגזרה מתמונת המחזור .על תגית הזיהוי נרשמו השמות
המקוריים ,לדוגמה  -אורי אייזנברג ,היום האלוף אורי שגיא...
במעטפה הונחו בין השאר סיכת מ"מ מוזהבת ,סיכת היובל
וחוברת המאגדת את המידע על כל בוגרי הקורס ופועלם משך
 50שנה במישור הצבאי והאזרחי .לכל אחד מהמשתתפים
הוענקו ‘כובע יובל’ והזמנה לטקס סיום קורס קצינים אחוד
בבה"ד  1אשר במצפה רמון.
לאחר המפגש בבסיס יהל"ם בסירקין עלו כולם על הסעה
ישירה לבה"ד  .1מפקדת בה"ד  1יצאה מגדרה על מנת לארגן
את ביקורנו .מפקד קורסי הקצינים אל"מ ערן ניב ,שוחח עמנו
כשעה ובסיומה הענקנו לבה"ד  1מגן הוקרה מפואר עם הקדשה
ותמונת מחזור .לאחריו עלה לבמה הרס"ר המיתולוגי רנג
טאיטו ,ששוחח עמנו על צוערי היום וקיבל תשורה מחברו
לספסל הלימודים בבאר שבע ,ולנסי אהרון ,כיום יו"ר המועצה
האזורית גליל עליון ,מבוגרי המחזור שהגיע במיוחד לאירוע

(ולנסי נחת לפנות בוקר בארץ והגיע עם עוד ארבעה “גליליים"
ישר למצפה רמון).
לאחר ארוחת צהרים חגיגית וסיור בבסיס בהנחיית סא"ל גולן
גבעון ,מג"ד בבה"ד ( 1ואחיין של כותב שורות אלה ,)...נפגשנו
בינינו לשיחה על ערכים ,מורשת קרב ודבקות במשימה ומיד
אחר כך נפגשנו עם הרמטכ"ל ,רא"ל בני גנץ ,אשר פירט את
אתגרי הצבא של היום לעומת תקופתנו .לבסוף הוזמנו לצפות
בטקס סיום קורס קצינים אחוד .2012
היה מרגש לראות  70בוגרים שהגיעו לסירקין ו 42-נציגי
משפחות הנפטרים .במצפה רמון אף גדל מספר הבאים מבין
בוגרי הקורס ל !82-ששה מתוכם הגיעו במיוחד ליום זה
מחו"ל! ריגשה אותנו גם נוכחותו של הרמטכ"ל ,שלמרות
התקופה הבטחונית הלא פשוטה מצא לנכון לשוחח עמנו
כשעה .ראינו זאת כמחמאה גדולה!
בין בוגרי הקורס  -מיקי בן יאיר (היועץ המשפטי לממשלה),
רון בן ישי (עתונאי) ,אורי דורי (יו"ר ארגון הקבלנים) ,ולנסי
(יו"ר המועצה האזורית גליל עליון) ,גדעון שמיר (מנהל
רשות הנמלים והרכבות) ,בנגה בית אור (לשעבר נספח צבאי
בוושינגטון) ,נתן גדרון (סגן הנשיא העולמי של מוטורולה),
שאול נמרי (אמן בינלאומי) ,שמעון ולוי גבעון (התאומים
מטירת-צבי) ,רפי מלכה (מפורשי השב"כ) ,שמוליק צור
(האפוטרופוס הכללי) אל"מ ג’דעון עאבס מפקיעין (הדרוזי
הראשון שענד דרגת אל"מ) ועוד רבים וטובים .בין בוגרי
הקורס  17בעלי תואר דוקטור ,אנשי התיישבות העובדת,
חברים מעיירות פיתוח ומכל המגוון הרחב .ממש מלח הארץ,
אז והיום!
תוהה אני כיצד הצלחנו לרכז את כולם ליום מרגש זה .אולי
היה זה כח האמונה והעובדה שעברו “רק"  50שנה שגרמו
לכל האנשים העסוקים הללו לעצור רגע ולהפגש .אין ספק
שהמפגש חיזק את התחושה שנשארנו יחד וביחד!
חשוב לי לציין שבמחזור שקדם לנו לא היה אף חייל דתי
ואצלנו היו  20חובשי כיפה ,מתוכם  11בני הקיבוץ הדתי,
ומתוכם  )!(10בני אותה כיתה מביה"ס שק"ד בשדה אליהו .זהו
אותו בית ספר תיכון אשר קיבל מנשיא המדינה מר שמעון פרס
לפני כחודש אות כשזכה במקום ראשון ב’מדד הקרביות'.
מרגש להיות חלק משרשרת הקרביות שנמשכת מאז ועד היום.
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בחירות ...בחירות

בחירות ...בחירות
זבולון אורלב

את ערכיה ותגביר את העצמתה של הציונות-הדתית ,ארגוניה,
מוסדותיה וקהילותיה.

לחברות וחברי הקיבוץ הדתי,

הקיבוץ הדתי מהווה מודל מופת לקיומה של קהילה דתית
לאומית מאוחדת המכילה אנשים בעלי השקפות עולם דתיות
ולאומיות שונות .הקיבוץ הדתי צריך להיות גם המודל לחיקוי
על ידי המנהיגות הפוליטית והרוחנית שתלמד לפעול בסיעה
ציונית-דתית מאוחדת בכנסת .האחדות היא החזון החשוב
ביותר ,ובראשותי בע"ה אגשים זאת.

שנה טובה,
השנה החדשה התשע"ג הבעל"ט תהא
אי"ה גם שנת ההתחדשות של התנועה
הדתית לאומית .זה עתה סיימנו חמישה
חודשי התפקדות עם עשרות אלפי חברי תנועה ובכללם
חברות וחברים רבים בקיבוץ הדתי .בעוד פחות מחודשיים נלך
לקלפיות לבחור את יו"ר התנועה ,חברי הכנסת וחברי הוועידה
ה 9-של המפד"ל – הבית היהודי.
בכנסת ובממשלה מכריעים בשאלות קיומיות הן ברמה
הלאומית והן ברמה היישובית ,הקהילתית והאישית בכל תחומי
החיים .שם קובעים נבחרי העם את הנורמות המחייבות את
חלוקת המשאבים הלאומיים ומביאים לידי ביטוי את הערכים,
האידיאולוגיה ,אורח החיים והשקפת העולם שלהם .במקומות
אלה נקבעת ההכרעה על פי סדרי הגודל של המפלגות ולא על
פי מספר חברי הכנסת המשתייכים לאותו זרם אידיאולוגי.
לכל מפלגה יש מצע ודרך אידיאולוגית משלה; לדוגמא ,חבר
כנסת ציוני-דתי בליכוד יצטרך להצביע בכנסת על פי דרכו
של הליכוד – מורשתם של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין ז"ל,
ולא על פי דרכה של הציונות-הדתית – מורשתם של הראי"ה
קוק והרב משה צבי נריה זצ"ל .לכן ,יש חשיבות רבה למפלגה
דתית לאומית גדולה ורחבה בכנסת .ככל שתהיה גדולה יותר
כך תגדל השפעתה ,תתעצם יכולתה להנחיל למדינת ישראל

נפתלי בנט
בשבועות האחרונים מתנהל שיח ציבורי
נרחב אודות סוגיית שילוב החרדים
בחברה הישראלית .קוראים לזה בטעות
"השוויון בנטל" .בעיניי ,זוהי זכות גדולה
לשרת בצבא הגנה לישראל ולא נטל,
אבל זוהי לא הנקודה הבעייתית היחידה.
מה שבולט לעין הוא חוסר הרלוונטיות המוחלט של הציבור
הדתי לאומי בעיסוק בסוגיה זו .אין לנו קול ,אין לנו דעה ,אין
לנו קשר לנושא .חיי תורה? שירות בצבא? דווקא אותנו לא
שואלים .איתנו לא מתייעצים.

בחרדת קודש ובענווה החלטתי לאחר שלוש-עשרה שנה
בכנסת ובממשלה להתמודד לראשות התנועה המפד"ל-
הבית היהודי .צברתי ניסיון פוליטי רב במערכת השלטונית
והישגיי מעידים על הצטיינות בשליחות הציבורית ובעבודה
הפרלמנטרית .עם בחירתי ליו"ר אפעל כיכולתי לכלול כוחות
חדשים ורעננים ברשימה לכנסת .בראש המפלגה ,נדרש מנהיג
עם ניסיון ,הצלחות והישגים.
פעלתי כל השנים ,בכנסת ובממשלה ,כשליח נאמן ושגריר
של הקיבוץ הדתי .אני מקווה לקבל את אמונכם ,חברות וחברי
הקיבוץ הדתי ,במועמדותי לראשות התנועה .יחד נשמור על
הבית הדתי לאומי מרוח פרצים הרוצה להסיר את הכיפה
מראשה של המפלגה .בעזרתכם ,הקיבוץ הדתי יישאר דתי וגם
התנועה תישאר דתית.
כברכתנו לקראת ראש השנה "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה
וברכותיה" ,כך נתברך בתנועתנו בשנה החדשה ש"תכלה שנה
של קללת המחלוקת והפילוג ותחל שנה של ברכת האחדות".
כתיבה וחתימה טובה.

זהו רק סימפטום .הציונות-הדתית מצויה עדיין במשבר
מנהיגות עמוק ,אולי הגדול בתולדותיה .צריך לומר את האמת.
אנו לא נספרים .עדיין אנו "מש"ק הדת" של הפוליטיקה ,ותו
לא.
כאשר עלויות שכר החינוך במוסדות החינוך הדתי האמירו –
לא נמצאה לנו אוזן קשבת.
כאשר הליכוד הכריז על הכרה במדינה פלסטינית בנאום בר-
אילן — לא חשבו כלל להתייעץ איתנו.
כאשר הליכוד הקפיא את החיים של  350,000מתיישבי יהודה
ושומרון – אף אחד לא טרח לשאול אותנו.
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כאשר רבנויות הערים נכבשו על ידי גורמים לא-ציוניים,
התבקשנו לשבת בשקט ולספוג .השותפים מש"ס הרבה יותר
חשובים.
כאשר הליכוד בלם את חוק בחירת השופטים אשר יכול היה
לאזן סוף-סוף את מערכת המשפט – שוב  -אף אחד לא הביט
לעברנו.
הדור הצעיר שלנו נטש את הבית היהודי .אינני מכיר כמעט
אדם אחד בן-גילי שהתכוון להצביע לבית היהודי .מפלגה
שבשיאה היו לה  12מנדטים ,ואז תשעה ,ששה וכיום שלושה
(!) הולכת וגוועת למול עינינו .כי "את מי מעניין להיות מפלגה
קטנה וסקטוריאלית"?
הגיע הזמן לשנות תפיסה .הגיע הזמן להפסיק להיות הילד
שמסתכל על "אבא" ,נתלה לו על הגב ומקווה שהוא יוביל
אותו למחוזות בטוחים .אנחנו כבר ילדים גדולים.
אמנם הציבור שלנו ברובו הוא לא הדור שהקים את המדינה -

אבל הוא הציבור שהפריח אותה ,שדמו ספוג בה ,שקנה זכות
להיות ,וזאת לא טעות דפוס  -גם ליד ההגה שלה.
עכשיו זה הרגע.
עכשיו יש לנו אפשרות לקחת את הגורל שלנו בידינו .להקים
מחנה יהודי-לאומי חדש מבוסס על תורת ישראל הנצחית ולא
רק על תורת ז'בוטינסקי בת עשרות השנים.
הגיע הזמן לומר :תרמנו למדינה הזאת  -אנחנו ראויים להיות
יותר מאשר שר בתפקיד שולי .אנחנו ראויים להיות חברים
בקבינט .אנחנו ראויים להיות שותפים בתהליך קבלת החלטות
על תקיפה באיראן ,על נושאים מדיניים ,להיות אחראים על
הגורל שלנו .לא נגזר עלינו להיות לעד סרח עודף ,התיק
האחרון ברשימה ,ה"דתי מחמד" שלא נובח ,ולכן גם אין סכנה
שינשוך.
לדור שלנו יש משימה ייחודית :לצקת את הנשמה היהודית
לתוך הגוף הזה שנקרא מדינת ישראל.

הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ
לפני כשלוש שנים נקראתי מן העולם
האקדמי והרבני לעמוד בראש "הבית
היהודי  -המפד"ל החדשה" .החלטתי
לבצע מעבר זה כדי להגשים חזון של בית
פוליטי גדול ומאוחד לציונות-הדתית,
במקום רסיסי מפלגות סקטוריאליות שהשפעתן מוגבלת או
בלתי קיימת .רק למפלגה בעלת מספר מנדטים דו-ספרתי
תהיה השפעה משמעותית על מדיניות הממשלה בכל נושא.
חלון הזדמנויות נדיר נפתח בפנינו בימים אלה .ועדת המפקד
של "הבית היהודי-מפד"ל החדשה" קיבלה החלטה היסטורית
על פתיחת שורות אמיתית ואוורור הנהגת המפלגה .הוועדה
קבעה כי יתקיימו פריימריס לראשות המפלגה ולהרכב
הרשימה ,כך שלכל מתפקד תהיה השפעה ישירה על זהותם.
אני מבקש את אמונכם ותמיכתכם בבחירות לתפקיד יו"ר
המפלגה.
אני יודע שרבים אינם מאמינים שניתן להביא שינוי למפלגה.
אני לא איבדתי את התקווה .בכל ביקוריי ביישובים לאורכה
ולרוחבה של הארץ אני חש כמיהה אדירה לשינוי פני המפלגה.
יש לנו ההזדמנות לנצח את התככנות והחתרנות שהבריחו
מאיתנו כה רבים וטובים  -ולהוביל דרך חדשה ונקייה .לכן ,אני
שמח שקריאתי לנפתלי בנט ,לרב רונצקי ,לאיילת שקד ולרבים
וטובים להצטרף לתנועתנו נפלה על אזניים קשובות.
הדור הצעיר שלנו ראוי לבית מתאים .בית המושתת על ערכי
הציונות-הדתית ,אשר בו "ארץ ישראל לעם ישראל על פי
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תורת ישראל" אינה רק סיסמא יפה הכתובה על קיר האולפנא
או הישיבה התיכונית ,אלא היא מלאת תוכן בכל רבדיה.
היא מכילה את כל הנושאים השייכים ללאומיות של מדינה
מודרנית :חוץ ובטחון ,חברה וכלכלה ,חינוך ובריאות ,תעשייה
ומסחר ,מדע וטכנולוגיה ועוד ועוד .אין סתירה בין ראיה כוללת
לבין תשומת לב מיוחדת למגזר ולצרכיו .המגזר הוא הבאר
ממנה אנו שואבים ,ואת המדינה ,על כל ענייניה ,אנו משקים.
כפי שהצלחתי להשפיע בשנים האחרונות על התפתחות
המדע והטכנולוגיה בישראל ,בהובלת תכניות החלל והסייבר,
הובלת מהפכה בשירות האזרחי-לאומי ,קידום פתרונות
לעקורי גוש קטיף עד גמר תביעותיהם הכספיות ושלל נושאים
נוספים שנדונו בממשלה ובקואליציה ,כך נוכל בכוחות חדשים
ומאוחדים לנווט ולהוביל בכל נתיבותיה של המדינה.
בידיכם לקבוע האם להישאר עם אותה ההנהגה שהובילה את
המפד"ל למצב בו היא נמצאת ,או לחילופין לצאת לדרך חדשה,
שאותה אני אוביל ,ועימי כל הכוחות החדשים שהצטרפו בימים
האחרונים .רק מי שביצע במשך שלוש שנים חריש עמוק
והרחיב את מעגלי התמיכה בתנועה יוכל לנצח ולהביא את
השינוי .אני משוכנע ששילוב ומעורבות אינטנסיבית של נשים,
צעירים ,עולים חדשים ,ציבור שומרי המסורת ומגזרים נוספים
הם המתכון לתנופת המפלגה ולשינוי אופייה.
זו השעה לרתום כתף ולסייע ,בכוחות משותפים ,להעלות
שנית את העגלה במעלה .בכוחנו הדבר!
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נחמיה רפל
מ ִפקד הציונות הדתית
בחודשים האחרונים השקענו מאמץ לא
מבוטל להגדלת מספר חברי הקיבוץ
במפקד
הדתי ותושביו המתפקדים ִ
הציונות-הדתית .ברוב ימות השנה
הפוליטיקה היא עיסוקם של פעילים בודדים ,ולציבור הרחב
אין קשר עם הנבחרים ועם שאלות חקיקה בכנסת והצעות
"מחליטים" המונחות על שולחן הממשלה .מותר לנו לומר
אפילו יותר מכך :ברוב ימות השנה הציבור הרחב מתרחק
מהפוליטיקה ,כי עולה ממנה ריח לא נעים .בחודשים האחרונים
השתדלנו להראות לכל ֵּבית הקיבוץ הדתי את החשיבות
הגדולה במעורבות פוליטית ,ובהעצמת כוחם הפוליטי של
הציונות-הדתית בכלל ושל הקיבוץ הדתי בפרט.
סקירה מהירה של הנושאים בהם נעזרנו בשנים האחרונות
בחברי כנסת ושרי ממשלה ,תבהיר את ההכרח ביצירת כח
פוליטי משמעותי :מאבק החלב ודו"ח ועדת קדמי; הרפורמה
שראש הממשלה ביקש לערוך בתחום הקרקעות; המעבר לחוק
חינוך חינם מגיל  3שיצר קשיים גדולים לקיבוצים קטנים;
משבר ענף הפטם והרפורמה המתוכננת לענף הטלת הביצים,
ועוד ועוד.
בנוסף לצורכי הכלל מסייעים בידינו הפוליטיקאים הנבחרים
לקדם פתרונות לצרכים נקודתיים :סידורי הסעה לבעלי צרכים
מיוחדים לבתי ספר מתאימים; תקן לרב קיבוץ ולמורה בביה"ס
המשותף; תקצוב בית מדרש לפני ואחרי צבא ,ועוד ועוד.

“

במזרח הרחוק
התחילו ללמוד גמרא.
הם הגיעו למסקנה
שבזכות לימודי התלמוד
השכל היהודי חד יותר
ולכן אחוז גבוה של יהודים
מקבל פרס נובל...

(מן העיתונות)

“

את כל הרשימה הארוכה שלמעלה נהוג לכנות בשם
"אינטרסים" ,וזו כותרת בעלת נימה לא-חיובית ,גם כשהמטרה
ראויה מאוד .אך חשוב לדעת שלצד כל הנושאים האלה מובילה
המנהיגות הפוליטית גם את דמותה היהודית והדמוקרטית
של מדינת ישראל :מעמד הרבנות הראשית תלוי ביושבים בה
והם נבחרים על פי חוק שנתקבל בכנסת; החקלאות בישראל
מותנית בהסדרים הלכתיים לשנת השמיטה הנקבעים על ידי
חברי ועדה שמינויים הוא פוליטי; מערכת המשפט מונהגת על
ידי שופטים שבחירתם מושפעת רבות מחברי הכנסת היושבים
בוועדה למינוי שופטים; תקצוב החינוך הדתי בבתי הספר
ובישיבות הוא בעל משמעות עליונה לקיומם של המוסדות
התורניים והוא נקבע בהסדרים פוליטיים .כל הנושאים האלה
ועוד רבים אחרים נקבעים במגרש הפוליטי על ידי נבחרי
המפלגות .לעיתים קרובות אנחנו מרכזים את תשומת הלב
בשאלות הבטחון ובשאלת גבולותיה של מדינת ישראל ,אך
צריך לומר ביושר ששאלות אלה מייצגות רק ַּפן אחד ממכלול
שלם ורחב של נושאים המוכרעים על ידי המנהיגות הפוליטית.
במהלך החודשים האחרונים השתדלנו כמיטב יכולתנו להסביר
לציבור שלנו שאיננו יכולים ואיננו רשאים להתנזר מהעיסוק
בתחום הפוליטי .תודתנו נתונה לכל אלה שהקשיבו והתפקדו!
בקרוב יתפרסם 'ספר הבוחרים' ,ואנחנו ניערך לשלב השני של
ִמפקד הציונות-הדתית :החלטה אישית של כל מתפקד ,ואולי
אף החלטה תנועתית – במי אנחנו תומכים כראש המפלגה,
ועם מי אנחנו ממשיכים לרוץ כל הדרך אל הכנסת .לקראת
השלב הבא אני פונה אל עשרות המתפקדים בכל קיבוץ ואל
מאות המתפקדים בתנועה – בואו ביום הבחירות להצביע
ולהשפיע!

להתחיל
מבראשית
האם גם בכם מדגדג הרצון להתחבר
ל‘מחדד המוח היהודי’?
אם כן  -אין צורך להרחיק נדוד!
במרכז הרצוג נפתחת תכנית חדשה ,בה תוכלו ללמוד
תלמוד מההתחלה ולעומק ,ולהכיר עוד כמה ‘מדפים’
מעניינים בארון הספרים היהודי.

ימי חמישי12.30-8.30 ,
במרכז יעקב הרצוג ,קיבוץ עין צורים

פרטים והרשמהoffice@merkazherzog.org.il 08-8608331 :
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דרך הארץ קדמה? אינני בטוח .הוא באמת משלב את השניים.
הוא איננו כותב על דרך ארץ אלא חי בה .החיבור שלפנינו איננו
עוסק בשאלה הפילוסופית של דרך ארץ ותורה .הוא מעיין
בפרשות השבוע ומעלה בכל אחת רעיון או מחשבה הנקשרים
לשילוב בין העולם האידיאי של תורה לבין העולם המציאותי
על כל רבדיו.
הספרות היהודית בכלל ובדורנו בפרט מכירה היטב את הסוגה
של פרשות שבוע .בדרך כלל נחלקים הפרשנים בין אלו שרצו
לפרש את התורה כמות שהיא ,לבין אלו שניצלו את ההזדמנות
להטיף לרעיון כלשהו ועיגנו עצמם בדרך לא דרך ,בפסוקי
הפרשה ,גם על חשבון הפשט .המחבר צמוד לפרשת השבוע
ולפשוטה ,אך העיקר בעיניו הוא הרעיון ,והמעיין כלל לא חש
כיצד הוא עובר מעיון בפרשה ,למחשבה ולרעיון.
הספר מומלץ לקריאה! להלן שלוש דוגמאות:

דרך ארץ קדמה לתורה
פרקים בהשקפת עולם יהודית מתוך פרשיות התורה
מאת :יואב איתן
הוצאת :קבוצת יבנה
תשע"ב
פרופ' זאב ספראי
שלושה פירושים למונח 'דרך ארץ' בספרות חז"ל .האחד  -דרך
העולם ה'חסידית' שכללה עשיית חסד ,הקרבת קרבנות ,עשיית
מעשי ניסים (הורדת גשם ,ריפוי חולים) ,וכל זה גם על חשבון
לימוד תורה .פירוש שני  -מסחר ,עבודה והתנהגות בחיי היום-
יום באורח דתי ,כמובן עם קיום מצוות ,אבל תוך התנגדות
להתמקדות בלימוד תורה בלבד ,או לעשיית מצוות פולחן
בלבד .הפירוש השלישי הוא קיומו של עולם כפשוטו ,כלומר
העמדת צאצאים .כמובן שיש קשר בין שלושת הפירושים,
וכולם מצביעים על ניגוד מהותי מסוים בינם לבין לימוד תורה,
לו אמור היהודי למצוא מענה .בעוד שאיש לא אמר ששבת
קודמת לתורה או שתורה קודמת לשבת ,היות ואלו שני
ערכים משלימים ,בין תורה לדרך ארץ יש ניגוד מסוים ,לפחות
לכאורה...
באיזה מובן משתמש המחבר במונח 'דרך ארץ'? עיון בספר
מעלה שהוא בחר במשמעות המונח על פי תורתו של רש"ר
הירש' .דרך ארץ' משמעה מלאכה אבל גם השתלבות בעולם
הכללי ,נשיאה בעול המדינה ,העם והעולם ,ובמקביל לימוד
תורה ועשיית מצוות .אמנם ,דרך ארץ 'קדמה' ,אך למעשה אין
כאן קדימות אלא שותפות בין ערכים ששניהם מרכיבים את
העולם הדתי.
המחבר ,חבר קבוצת יבנה ,מהווה באישיותו שילוב של השניים
 איש משק מומחה בתורת הלול ,העוסק גם במחשבה יהודיתובפרשנות כתחביב ,ובכך משלב דרך ארץ עם התורה .האם
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דוגמא אחת היא המצווה להילחם בעמלק .המחבר איננו מציג
זאת במפורש אבל הוא חש שיש בעיה מוסרית-מצפונית
במלחמת עולמים עם צאצאים שלא חטאו .אמנם ,לדעתי
בכל המקרים שהייתה מלחמה בפועל היא כוונה נגד אויבים
אמיתיים ש'הרוויחו ביושר' את עונשם (המן למשל) ,אבל
התפישה הכללית של העברת שנאה למי שאולי לא חטא
מטרידה .יואב מתחיל בהבאת פרשנים מסורתיים (כולל נחמה
ליבוביץ') המדגישים את עומק החטא של עמלק ואת העובדה
שהוא לא היה אויב פוליטי מזדמן אלא אויב אידיאולוגי
מתמיד ,אבל ניכר שאין הדברים מספקים את המחבר .הוא
בוחר בדרכו הנועזת של רש"ר הירש ,על גבול הפשט ,המציעה
חלוקת תפקידים .אנו הצטווינו להילחם לא בעמלק אלא בזכר
עמלק ,כלומר בדרכו האידיאית והחברתית .ביצר ההרס ,ביצר
הנקמה ,בשנאת הזר .כל אלו הם דרך עמלק ,ובה אנו מצווים
להיאבק .ואילו ה' נטל על עצמו ישירות להלחם בעמלק
הפיזי 'מלחמה לה' בעמלק' .ההיתלות ברש"ר הירש איננה
מקרית .ניתן היה לנסח את הרעיון גם בצורה מהפכנית יותר,
אבל המחבר נשאר במסגרת הפרשנות המסורתית ,ובוחר את
ההצעות הפרשניות מתוכה.
בדרך כלל פרשנים מסתפקים בטענה שהנקמה היא צו א-להי,
ומסבירים לכל היותר את חומרת החטא של עמלק .בדרך
הפרשנות המוצעת יש שילוב של ניתוח המילים (אינני בטוח
שזה פשטם ,אבל הניתוח צמוד למילים שבתורה) עם רגישות
מוסרית .זהו הפן של 'דרך ארץ' לא לפני התורה ולא אחריה,
אלא איתה.
דיון אחר הוא מקדיש לחנוכת המזבח ולחטאם של נדב ואביהו.
על סמך מפרשים שונים מראה יואב שהתגלות ה' היא לכל
העם .שיתוף הציבור ,בניגוד לעבודת קודש של יחידים (עבודת
ה' אליטיסטית ,בניסוח שלי  -ז.ס ).הוא תנאי להתגלות .עד
כאן זהו מהלך פרשני-רעיוני מובהק .אבל יואב ממשיך ומפרש
כך את חטאם של נדב ואביהו .הם בחרו לעבוד את ה' בדרך
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של עבודת יחיד .לתת מעצמם ולא להיות נציגי ציבור .כידוע
מצטרפת פרשנות זו לסדרת הצעות שהוצעו על ידי פרשנים,
ואפילו ההצעה שהפגם היה בתרומה האישית כבר הוצעה
בפרשנות לדורותיה .אבל לפנינו פן ייחודי בהדגשה בצורך
בעבודת ה' של הציבור על חשבון התרומה האישית .ואכן
היהדות כולה מהלכת בדרך זו של 'משחק קבוצתי'  -מה שאיננו
מתאים לציבור ,איננו מתאים .ומה שנועד מטיבו ליחידים,
איננו יכול להיות 'יהודי' .אני מפרש דברים אלה כניגוד לדרך
החרדית של הצבת נורמות שנועדו מטיבן למיעוט ,ובניגוד
לתביעה שכל הציבור יממן ויגבה את דרכם של הבודדים .אני
מקווה שאינני שם בפיו של המחבר מהרהורי לבי .מי שירצה
יראה כאן גם את הקיבוץ במיטבו .גוף שבו המאמץ הוא ציבורי
ולא המימוש העצמי גרידא הוא העיקר אלא התקדמות הציבור,
דרך עבודת ה' שוויונית ככל האפשר (הגם שיש כמובן מנהיגים
ובעלי תפקיד) .אכן אין זו רוח דורנו ,אצלנו לעתים המימוש
העצמי הפך לחזות הכל .הדרישה היהודית (והקיבוצית) איננה
לבטל את המימוש העצמי ,אלא לעשותו במסגרת הציבור .שם
ה'משחק' הוא איזון "הנהג בהם מנהג דרך ארץ" (ברכות לה
ע"ב) .1בנוסף לכל פרק זה הוא גם דוגמא טובה לדרך הקיצור
של המחבר .המחבר איננו נזקק לספרות הפילוסופית שנכתבה
בנושא ,לא לאלו שנכתבו באקדמיה ,ולא לאלו שנכתבו
במסגרת 'תורת המוסר' ,אלא להגיון פנימי פשוט המדבר
אלינו ,החברים בקהילות דתיות מלוכדות.
דוגמא שלישית ואחרונה תשמש לנו פרשת תרומה בה דן יואב

בצורך במשכן .הוא איננו מסביר את השאלה בה הוא עוסק,
אלא מונה הסברים שונים לצורך במשכן .לדעתי ,הוא מתחבט
בשאלה שמתוך משמעת יהודית הוא איננו רוצה להעלותה
בקול .לשם מה יש צורך בעבודה פיזית לה'? שאלה אפיקורסית
למדיי ,אבל למען האמת ,שאלה מציקה לבעל הגיון עצמאי.
יואב אוסף את התשובות השונות וניכר שחש שאין בהם
תשובה הגיונית לשאלה הבלתי נשאלת .אז מה המוצא? הפוך
על הפוך .המשכן נועד להראות לאדם שבעבודת ה' לא תמיד
יש הגיון ,או לא תמיד יש בה הגיון אנושי .המחבר מציע זאת
ב"זהירות רבה" (עמ'  .)180לדעתו אנו (עובדי ה') צריכים
לדעת שעבודת ה' איננה תמיד הגיונית ,אלא להיפך  -היא
תזכורת לאזלת ידינו ודלות שכלנו .זו גם תזכורת נגד התפישה
של "כחי ועצם ידי".
כללו של דבר ,לפנינו חיבור של 'אחד משלנו' במלוא מובן
המילה .הוא איננו חי בעולם הפנימי של לומדי תורה ,אלא
נשען על ההיגיון המקובל ומתחבט ,בין במפורש ובין ברמז,
בבעיות של דרך ארץ ,בעיות של מוסר ,של הגיון ,רומז לבעיות
עכשוויות וכל זאת ללא דיון פילוסופי אלא בהערות פרשניות
קצרות ונוקבות .מי שמחפש פירושים שאינם רק מסורת אלא
יש בהם התבוננות מחודשת בשאלות ובתשובות עתיקות ימצא
את הספר מרתק ,מוסיף דעת ובעיקר מעורר למחשבה.
המעוניינים בספר "דרך ארץ קדמה לתורה" יוכלו להזמינו
במשרד הקבוץ הדתי (טל )03-6072701 .או במזכירות קבוצת
יבנה (טל)08-8548325 .

 1המשפט מבטא את הדרישה לאיזון בין תורה ומלאכה.

יצאה לאור החוברת הרביעית,
פרי עטו של הרב ד"ר דוד בן-זזון
'אתה בחרתנו  -ההלכה
וההכלה ביחס לגוי'
ניתן לרכוש את החוברת דרך
מזכירות הקיבוץ הדתי בטלפון 03-6072777 -
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עיתים לתורה .מאז ראיתי הרבה בתי כנסת ,ובהם שיעורים
רבים בין תפילת מנחה לתפילת ערבית .הציבור שבא לתפילה
בוחר לנצל את הזמן שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים
ולהרוויח שיעור קצר .בספר 'ליטא מכורתי' מתאר ר' אברהם
קריב את הלימוד הזה ואביא מדבריו:
בכל יישוב יהודי ,בין קטן ובין גדול ,הרגשת את ייחודה
של השעה שקושרת את היום עם הלילה  -שעת בין
מנחה למעריב .בנוהג שבעולם ,זוהי השעה שאדם מחליף
רוח מעבודת יומו ,וכך אמנם היה הדבר גם אצל גוברין
יהודאין .הסנדלר והחייט ,השען והעגלון ,החנווני הזעיר
ובעל העסקים ,היהודי האמיד והיהודי הדלפן ,כולם הניחו
טרדותיהם או צרותיהם והלכו ליהנות קצת מן החיים,
להוציא שעה נעימים .אבל להיכן הלכו? פשיטא ,לבית
הכנסת או לבית המדרש ...דף גמרא ,פרק משניות ,קטעי
'עין יעקב' ,סעיפים ב'חיי אדם' ,או פשוט אמירת תהלים
בציבור או ביחידות .כל אחד לפי דרגתו ולפי החברה שהוא
שייך לה :חברת ש"ס ,חברת משניות וכו' ...כל אחד ואחד
השתבץ במשבצת היאה לו ובא על סיפוקו.

פירות שביעית
מאת :ראובן קמפניינו
הוצאת :הקיבוץ הדתי
תשע"ב
הרב בני לאו
בילדותי ביקרתי באחד מימי הקיץ אצל דודי ,הרב י"מ לאו ,עת
היה רב בית כנסת 'תפארת צבי' בתל אביב .הלכתי אתו ועם בנו
לתפילת מנחה וערבית .בין לבין העביר הרב שיעור קצר ב'עין
יעקב' ,כמנהג רוב בתי הכנסת האשכנזים בעת ההיא .מעט
אנשים ,רובם זקנים ,התקבצו סביב שולחן הרב .בחורי ישיבה
בודדים נשארו במקומם ברחבי בית הכנסת ,איש איש ותלמודו
בידו .לאחר תפילת ערבית ,בדרכנו הביתה ,אמר לנו הדוד:
"ראיתם את המחזה הזה? בחורי ישיבה באים בימי 'בין הזמנים'
לבית הכנסת אך לא נאה להם ללמוד עם 'בעלי בתים' .הם
אוחזים בגמרא שבידם ,אותה למדו בישיבה ,וצוללים בדקות
ספורות לים עמוק של עיון תלמודי .לו היו יודעים מי הם אותם
זקנים הסובבים את השולחן שלי ...אחד – היה הגבאי בבית
הכנסת של ר"ש גנצפריד ,מחבר ה'קיצור שולחן ערוך' ,אחד
– ישב על שולחנו של הרבי ממונקאטש עד המלחמה ,אחד
(כן ,זה החשמלאי) יודע את כל הש"ס על פה ,גרסא דינקותא
מישיבתו בישיבת חכמי לובלין אצל ר"מ שפירא .לא נאה להם
לבחורי הישיבה החבורה הזו"...
זה היה המפגש הראשון שלי עם הפער הגדול בין עולם התורה
הישיבתי לבין לומדי התורה העמלים לפרנסתם ומקדישים
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יהודים התענגו על עולם האגדה שהרגיע אותם בסוף יום
עבודה והרווה את הנפש הצמאה .במסורת יהדות ספרד הורגלו
ללמוד את הספר 'בן איש חי' ,המשלב את האגדה בהלכה
ומחולק על פי סדר פרשיות השבוע .מכל המראות שראיתי
ומכל התיאורים שמצאתי על הלימוד הזה לא שמעתי מעולם
על לימוד 'ירושלמי' בין מנחה למעריב .זהו לימוד קשה לכל,
גם ל"מיטיבי לכת" בלימוד התלמודי .השפה הארמית הגלילית
אינה שגורה על לשונם של לומדי התלמוד הבבלי .הנוסח
של הירושלמי פעמים רבות משובש בשל העדר כתבי יד עד
שלעיתים לא מוצאים את הידיים והרגלים בסוגיה .הפרשנות
מועטה ולעיתים מטעה בהיותה שעונה על מה שנראה
כמקבילה מן הבבלי .מעטים כל כך היו הלומדים של הירושלמי
עד שנותר הוא כמעט מיותם בעולם לימוד התורה ,בישיבות
ומחוצה להן.

הספר יכול להילמד כמות שהוא אך תועלתו
האמיתית תהיה למי שיעז להיכנס ללימוד
המסכת עצמה ויניח על שולחנו את 'פירות
שביעית' כספר עזר לכל סוגיה וסוגיה
בשנת השמיטה תשס"א זכיתי לעלות לירושלים ולהצטרף
לקהילת הרמב"ן בדרום ירושלים .באותה שנה החל ראובן
קמפנינו ,איש קבוצת יבנה ,להעביר שיעור יומי בין מנחה
למעריב ב'ירושלמי שביעית' .לפני ארבע שנים (תשס"ח) הוא
זכה להוציא לאור את קובץ השיעורים על מסכת פאה' :לקט
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מפאה' .כאיש כן תורתו .ישרות ,עמקות ורוחב דעת שזורים
בצניעות וכמעט בהיחבא .היסודיות של בן קבוצת יבנה ,שלא
מותיר תלם אחד בתלמוד שאינו חרוש עד תום ,הרוחב של בן
ליהדות איטליה שאורג בתוכו תורה ומדע ללא שיור וכדרך
ראשית בלימוד  -כל זה ביחד מוגש לפנינו בקובץ הפתגמים
הירושלמיים של מסכת פאה .וכעת זכה ראובן להוציא לאור
את הארותיו ופניניו מהלימוד של ירושלמי שביעית' :פירות
שביעית'.
"הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו" .ראובן הכין את שיעוריו
אלה לשתי מסגרות .האחת – לימוד יומי בבית כנסת הרמב"ן.
השניה – חוג שבועי שהחל לפני שנים רבות בבית מורו ,פרופ'
שמואל ספראי ז"ל ,וממשיך עד היום בביתו של ראובן .הספר
נכתב טיפין טיפין ,במהלך יומי של לימוד מעמיק ומקיף שאינו
פוסח על שום ממצא שיכול להאיר את הסוגיה הנלמדת.
ההכנה לשיעורים אלה כללה כל מה שידו של הלומד השיגה:
פרשנות ישנה וחדשה ,מחקרים היסטוריים ,גיאוגרפיים
ותלמודיים ,ספרות משווה ופסקי דין – הכל כלול באוצרה של
תורה .זהו מעשה הספר ותפארתו.
בנוהג שבעולם אמור "מאמר בקורת" להציג את הספר בכללותו
ובפרטותו ,בבחינת "טעמו וראו כי טוב".
ובכן – בספר שלפנינו  109פתגמים המובאים על פי סדר
המסכת .המחבר בחר את הפתגמים שיש להם חיים משל
עצמם בתרבות ישראל .פתגמים שהשימוש בהם מעשיר את
השפה ומגביה את קומתה .חלקם פתגמים ידועים ומוכרים
כמו" :אין בית דין יכול לבטל בית דין חברו עד שיהא גדול ממנו
בחכמה ובמניין" ,וכמו "הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות"
וכמו "לא נביא אנכי ולא בן נביא" ,וכן הלאה .בכל פתגם נכנס
הלומד אל הרקע של הסוגיה ,אל מובאה ומוצאה ,בדרכו נפגש
עם הדיון המרכזי שהוליד את הפתגם האמור ואז מעמיק בו עד
לפירוקו לפרודות .הספר יכול להילמד כמות שהוא אך תועלתו
האמיתית תהיה למי שיעז להיכנס ללימוד המסכת עצמה ויניח
על שולחנו את 'פירות שביעית' כספר עזר לכל סוגיה וסוגיה.
שיטת הלימוד הזו מעלה אל מול עיני דימוי התלמוד ל"ים
הגדול" .יש המפליגים בו ורואים בעיניהם את מרחביו ,בלי
לגעת במימיו .יש הקופצים לתוכו ושוחים בו כברת דרך .הללו
כבר נוגעים במימי האוקיינוס אך רק בקליפתו העליונה .ויש
העוצרים בשחייתם וצוללים למעמקיו .הללו עומדים בנקודה
אחת של הים וזוכים למרגליות .בבית מדרשו של ראובן באים
במגע עם "הים הגדול" של התלמוד הירושלמי בכל הסגנונות.
בכל סוגיה מפליגים ורואים את מרחביה ,נוגעים בתחום אחד
שבה וצוללים לנקודה אחת ממנה מפיקים פנינים.
לכבודו של המחבר ולכבודה של אכסניה ,הקיבוץ הדתי ,אבחר
את פתגם " :103כן היינו נוהגים ביבנה" כדי להאיר מקרוב
את הספר (עמ' .)569-573המשפט הזה שייך לסוגיה בפרק
עשירי הלכה ב' .בעמוד הראשון של הפתגם מציג המחבר את

המקבילות למשפט (תוספתא ,מדרשי הלכה ,ירושלמי ובבלי).
הפתגם הזה נולד בהקשר של תפילות ראש השנה באושא,
לאחר מרד בר כוכבא" .נראה כי רבן שמעון בן גמליאל מתאמץ
להקנות לאושא מעמד השווה למעמדה של יבנה בדור הקודם
בנשיאותו של אביו רבן גמליאל .יבנה הייתה החלופה הבלעדית
לבית הדין הגדול שבלשכת הגזית ועכשיו – לאחר שבטלו
גזרות אדריאנוס – ראה רבן שמעון צורך לבסס את מעמדה
של אושא כחלופה הבלעדית ליבנה" .כאן מעיר ראובן בהערת
שוליים למקורות עזר מן המחקר ההיסטורי המרחיבים את
השינוי באימפריה הרומית באותה תקופה.
מקורם של דברי רבן שמעון בן גמליאל אינם בירושלמי אלא
בתוספתא ממסכת ראש השנה .שם מתווכחים חכמי יבנה
לגבי מקומה של ברכת המלכויות .המחבר מציע לפנינו את
מחלוקת התנאים של דור יבנה לגבי תפילת ראש השנה ומוסיף
ספקולציה פרשנית" :יתכן שדעת רבי עקיבא איש יבנה מייצגת
את המנהג ביהודה ודעת רבי יוחנן בן נורי איש בית שערים
מייצגת את המנהג בגליל" (בהערה הוא מייחס את הפרשנות
האפשרית הזו לפרושם של שמואל וזאב ספראי בפרושם
למשנת ראש השנה).
הציטוט של רבן שמעון בן גמליאל בא כתיאור לדור החדש
באושא המתמודד עם המחלוקת של יבנה .הסגנון שלו" ,כך
היינו נוהגין ביבנה" ,מעיד על צניעותו" .אין הוא מפעיל את
סמכותו כדי להכריע כרבי עקיבא ולדחות את דעת רבי יוחנן
בן נורי ...רבן שמעון הכיר בכך שאינו נשיא תקיף ורב סמכויות
כקודמיו בשלשלת הנשיאותית ...הדוגמה שלפנינו היא דוגמה
קטנה ושולית ,אבל אופיינית לדרכו של רבן שמעון בן גמליאל.
באמרו "כך היינו נוהגים ביבנה" הוא מצליח לנסח הכרעה
הלכתית בלשון מתונה וביישוב הדעת מבלי לוותר על הצורך
לבסס את מעמד הנשיאות ולבצר את מקומו של בית הדין
החדש באושא" (שם ,עמ' .)571-572
*
בלשון וברוח של המחבר אודות רבן שמעון בן גמליאל אסיים
גם אני את דבריי ,בשקט ובצניעות המלווים את כל דפי הספר
הזה .אין הוא אומר "קבלו דעתי" אלא מציע את הצעותיו
ואתה ,האוחז במסכת שביעית הירושלמית ,מרגיש איך לאט
לאט נפתחות לפניך סתומות ואורה של תורת ארץ ישראל
מציף את לימודך.

התנצלות :בגליון תמוז  -אב בסקירת הספר
'בדרך אשר הלכת' נכתב בטעות  -מאת יעקב
גדיש במקום  -לזכרו של יעקב גדיש .עם
המשפחה ,המחבר והקוראים הסליחה.
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אוסף קטן של גלויות שנה טובה והסיפור הקטן שמאחוריהן לצד 'ספירת מלאי' קצרה ומסכמת יביאו
בפניכם ,הקוראים ,את אווירת הזמנים הללו – ימים של עצירה קצרה להתבוננות כזו או אחרת

סיפור גלוית ציור בית הכנסת
סעד
מנהג היה בקיבוצנו ,סעד ,עוד בימים
שנשלחו מכתבים בדואר ,לשלוח
לקראת ראש השנה אגרות ברכה כפי
שנהוג בעם ישראל מימים ימימה.
שנים רבות נמצאו צילומים מהווי
הקיבוץ שהפכו לגלויות ובהם צילומי
ילדים ,כלים חקלאיים ,תוצרת מענפי
החקלאות השונים וכמובן מההווי של
התרבות וחיי הרוח במקומנו.
את גלוית בית הכנסת ציירתי כדי
לבטא בצורה שונה במקצת את המקום
המרכזי בקיבוץ ,מקום המשותף לכולם,
השתול בלב הגן הפורח  -קיבוץ סעד
– "היושבת גנים" .זהו הביטוי לכל מה
שמרגיש חבר החי בסעד :תאור השקט
שמשרה הירוק ,היופי והחיים השלווים
היוצרים אנשים טובים .הילדים הגדלים
באווירה רגועה הנותנת סיכוי שגם הדור
הבא יהיה טוב כאנשי הדור הראשון
ואולי אף יותר .ברקע הדברים הללו
פן אישי מימי ילדותי :הגלויות שייצר

אבי ,יצחק גרוסמן ז"ל שנקראו בפי
העם "שנות טובות" והיו מופיעות כבר
בחודש אב על גבי דוכנים מאולתרים
ברחובות הערים .אבי היה הראשון
שייצר גלויות אלה ,ואנו ,הילדים היינו
מגויסים רוב ימי החופש הגדול לעזור
באריזת הגלויות ,במיונן ובמשלוח
לרחבי הארץ .כיום ,משלוח בדואר הפך

להיות אמצעי רק בעניינים עסקיים
וההתכתבות ובתוכה גם משלוח הברכות
לשנה החדשה מתבצעים באמצעות
המחשב ודומיו .הגלויה של בית הכנסת
בסעד הייתה האחרונה שהקיבוץ הדפיס
למען החברים.

שי אבירם

עין הנצי"ב
ַפנִ י שטאל ,חברת עין הנצי"ב ,התחילה
לצייר בגיל מבוגר יחסיתַ .פנִ י ,כיום
בת  ,81עובדת עדיין בגנון ,שם היא
מקבלת את פני הילדים בשעות הבוקר
ומכינה להם את ארוחת הבוקר .את
הציור שלפנינו היא ציירה בצבעי מים
כדי לתלותו בגן לכבוד ראש השנה .היא
הציגה את הציור בתחרות שאורגנה
מטעם הקיבוץ לצורך בחירת גלויות
"שנה טובה" חדשות ,ואכן  ,הציור
נבחר.

אורה רינות
58
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שלוחות
לכל אחד יש את ירושלים שלו
ולשלוחות יש את קיר ירושלים ,שהפך
גורם מייצג מזה  18שנה .כל אורח
שמגיע לשלוחות מוזמן להגיע לקיר
ומתפעל ממלאכת המחשבת שלו.
את הקיר בנו בצוותא צמד אמנים
חברי הקיבוץ  -חסידה לנדאו הציירת
שעיצבה והכינה את הסקיצה ,וחיימקה
שכטר בעל ידי הזהב ונפש האומן
שליקט מגוון של אבנים ,זכוכיות,
מראות ועוד על מנת שפסיפס ירושלים
יראה הכי אמיתי ,ובחלקו תלת מימדי.
שלוש שנים של עבודת נמלים ,לאחר
סיום יום העבודה ,עמל חיימקה על
הכנת יצירת האמנות המיוחדת הזו,
שהוצבה לבסוף על הדשא שלצד בית
הכנסת .תאורה מיוחדת שהוצבה
מאחוריו נותנת אפקט של עומק ואור
בשעות החשכה .ליד הקיר מתקיימות
קבלות הפנים לחתונות שלנו ,טקסי
יום הזכרון ופעילויות תרבות מתאימות

נוספות .בשל אלו ,קיר זה מופיע
בכרטיס הברכה של שלוחות מזה שנים
רבות.
אז בקיר ירושלים כבר היית? אם
לא ,אתה מוזמן בשנה החדשה הבאה

עלינו לטובה בקרוב .שתהיה לכולנו
שנה של אור ,שמחה ,התפתחות
וצמיחה ותתקיים בנו הבקשה -בשנה
הבאה בירושלים הבנויה!

שרית זיסוביץ'

מגדל עֹז
ספירת מלאי  -בלי עין רעה
קיבוץ אחד
עוד תשעה תינוקות
ושמונה עשרה משפחות נקלטות:
אחת עשרה מכאן ,שמונה מבחוץ
ועוד שני רווקים שבקיבוץ,
מזגנים חדשים ,אין ספור יתושים
ושבעה כלבים בזנב מכשכשים.
אחד א-להינו שבשמים ובארץ
כמאתיים חמישים ושש
פרות חולבות

וממש יותר מדיי חתולות עזובות.
טקס יום העצמאות סוף-סוף מחודש
ושעות לנשים במעיין המקודש מזכ"פ,
רכז תרבות ויו"ר למש"א
מחפשים מחליף ,איש או אשה.
אחד א-להינו שבשמים ובארץ
פורים מהאגדות
וארבע חתונות
נפתחה דירת שילוב עם שש בנות.
פעמיים שלג :חופש מהלימודים
וגם שיפוץ נרחב בגן הילדים
מרכז משק וגזבר מהשדה מיובא
ובמטעים זכינו ליופי של תנובה.

אחד א-להינו שבשמים ובארץ
מי שלא יהיה באומן
בראש השנה
יזכה להתפלל בקהילה הקטנטנה.
לה' מודים על רוב הטובה
שפתח לנו את ידו הרחבה.
שנזכה לגדול בדרך ארץ ובתורה
ונתחיל לפעול גם בכלל החברה
גאל מגלות את שארית עמך
ושמח נפשותינו בישועתך.
אחד א-להינו שבשמים ובארץ.

רחל כוכבא
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עלומים
סיפורה של אגרת
“מול פריחות בירוק
מן הים העמוק
לך אשלח מרחוק אגרת
כדי שתשמריה למזכרת"..
(מילים :עמוס אטינגר)

אי-שם בין ארגזי השנים החולפות,
אלבומי התמונות הישנות ומדפי
הנוסטלגיה של הארכיון המקומי ,מצאנו
אגרת צנועה ובהירה ,גלוית ה’שנה
טובה’ הבכורה של קיבוץ עלומים.
הגלויה המאוירת שהודפסה בשנת
תשכ"ז ( ,)1967ערב ראש השנה הראשון
לאחר עליית הקיבוץ על הקרקע ,כוללת
עיטורי כתב ,עיצוב מינימליסטי ואיחולי
“כתיבה וחתימה טובה" לקראת בואה
של השנה החדשה.
באופן סימבולי האגרת המיוחדת
הודפסה בצבעי כחול ולבן ,כשבחזיתה
איור אבסטרקטי של מפת ארץ ישראל.
מאזור הנגב שורבב כיתוב דתי חלוצי,
המעיד כי אנו “קבוצת בני עקיבא
השלישית" .עלי הכותרת של הפרח
המופיע בצידה האחורי של האגרת
מאוירים באמצעות מעגל של אנשים
האוחזים זה בזה במעין מחול קבוצתי.
בתוך הפרח ממוקמות ארבע מילים:

60

“תרבה שמחתנו כי זכינו" ,באופן בו
אקרוסטיכון האותיות יוצר את שנת
משלוח הגלויה  -תשכ"ז .ציון התאריך
על גבי האגרת הוא בעל משמעות
בניתוח העבר ,זאת בהשוואה לאגרות
ברכה נוספות של המשק שלא מעט מהן
נטולות אזכור של זמן.
מקומה החשוב של האגרת הראשונה
עלה לפני מספר חודשים במסגרת
כתבת זכרון שכתב גרשון שליסל ,חבר
הקיבוץ ,בעלון ‘דפי עלומים’ .כתבה
מרגשת זו גוללה את סיפור חייו של
מני רגנסבורגר ז"ל ,בן גרעין המייסדים
של הקיבוץ וצייר מוכשר ,שבראשית
ימי הקיבוץ אייר רבים מהמסמכים,
המודעות ,השלטים והעלונים שפורסמו
בתקופתו .מני ,שהתמחה בנעוריו
בציורי קריקטורות ,שירת בסדיר כצייר
במחנה פיקוד הנח"ל ביפו ,ובגיוס
המילואים האחרון שלו אייר את קירות
חדר האוכל הראשי של בסיס רפידים.
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בפסח  1968יצא מני לטייל עם חבריו
בצפון הארץ ,ונהרג במהלך קפיצה
לברכות הסחנה.
הקווים העדינים והמלל הפשוט שנבחרו
לייצג את האגרת הראשונה מעידים
על רוח התקופה ,אותם ימים של בניית
היסודות והתשתית של הקיבוץ הצעיר
בהם איחולי ראשית השנה נאמרו
מתוך שמחה והודיה על הטוב והרע
הצפויים לנו במהלך הדרך .נחבור אל
אותה תקווה של המייסדים ונאחל גם
היום ,לכל ידידנו בתנועה ובהתיישבות,
שתהיה זו שנה בה נרים יחד את ראשנו
מעל איומי השעה והמקום ,ונציג
אלטרנטיבה לחיי שיתוף עם רעות,
ערבות ומעורבות .מי יתן ו"תרבה
שמחתנו עם דרכנו" (תשע"ד) ,שנה
טובה מבית עלומים     .

שרית אוקון

קו המשווה

משואות יצחק
"וכמו ענן להתגשם
מעל חלקת שדה ריקה
ולהביא לרגבים
את הבשורה הירוקה"
(נעמי שמר)

הנקיונות וההתארגנות לקראת הפסח,
הגיעו ובאו חברים וילדים רבים ,אורחים
וכמובן חברים מנגבה ,שותפינו לגד"ש
דגנים  -הגד"ש המשותף למשואות
ולנגבה .את דרכנו ל"כנרת זוטא שלנו" -
המאגר המחודש והמלא עשינו בשיירה
ארוכה ועולצת ,מי ברגל ,מי ברכב ,מי
בקלנועית ומי ב"בימבה" .עברנו דרך
מטעי האבוקדו המלבלבים וכך זכינו גם
לשמוע הסברים על עצי האבוקדו וגם
לברך ברכת האילנות.

החורף חלף עבר לו והקיץ עוד רגע
מסתיים .זכרון הימים הקרים והגשומים
של שנת תשע"ב הולך ונמוג ,אבל
להודות להלל ולשבח אפשר ורצוי
תמיד .להלן כתבה שפורסמה בעלון
משואות יצחק ערב פסח בעקבות מעמד
הודאה על הגשמים הנדיבים שירדו
השנה.

צוות הגד"ש דאג להציב סביב המאגר
המנצנץ כסאות ,והוגש כיבוד קל
לאחר ה"מסע" הרגלי .בטקס הופיעה
'מקהלת הגד"ש' – שהורכבה מעובדי
הגד"ש בעבר ובהווה ומילדים שאנו
מקווים שיהוו את דור העתיד בענף
והנעימה בשירי הודיה .את ברכת "הטוב
והמיטיב" ברכנו בכוונה רבה וברוב עם
וקראנו מזמורי תהילים.

לאחר החורף ברוך הגשמים התכנסנו
בהנהגתו הפעילה והנמרצת של הרב
נהוראי ,למעמד מרגש של הודאה על
הגשמים הנדיבים שירדו השנה .בין

המעמד היה מרגש ,ומראה המאגר
המלא חימם את הלב .בע"ה שנזכה
לשנים רבות וברוכות כמו החורף שחלף.

בטקס בירך בשם גד"ש דגנים יגאל
רביב ,מנהל הענף:
השנה ,לאחר מספר שנים של מחסור
בגשמים ,כשמנת הגשמים שירדה
על שדותינו הייתה נמוכה מהממוצע,
התברכנו בכמות גשם שעלתה על
הממוצע הרב-שנתי ( 545מ"מ בשני
המשקים) .מנת המים הברוכה משפיעה
עלינו ,החקלאים ,ואנו יכולים לזהות את
השפע ,הן על העצים והן על הגידולים
השונים הגדלים בשדה .לפני כשנתיים
סיימנו לשפץ את מאגרי המשקים.
השיפוץ הגדיל את נפח האיגום הכולל
מ 700-אלפי קוב ,לכ 1.5-מיליון קוב.
היום ,אנו נמצאים על שפת מאגר
משואות המלא ,ולשמחתנו ,גם מאגר
נגבה התמלא ,ואנו נהנה מכמות מים
של  1.5מיליון קוב באיכות מעולה
להשקיית הגידולים השונים .מי ייתן
והשנים הבאות יהיו לפחות כמו השנה
הנוכחית ,ולא פחות.
ואנו מצטרפים לתפילתו.

אסי פליישמן
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לזכרם

חנה הילף ז"ל

צפורה גינזברג ז"ל

נולדה :כ"ב טבת תרפ"ה ()18.1.1925
נפטרה :כ"ה ניסן תשע"ב ()17.4.2012
ניר עציון

נולדה :כ"ה חשון תרפ"ט ()8.11.1928
נפטרה :ג' אייר תשע"ב ()25.4.2012
סעד

ביום השואה ,בזמן שעם ישראל מתייחד עם זכר קדושי
השואה ,העמיד הקב"ה את אבא בניסיון נוסף ולקח את אשתו
אהובתו שליוותה אותו במשך כ 63-שנה .אמא לא חוותה
את אימי השואה ,וניצלה מן התופת עם הגירתם לברזיל לפני
המלחמה .כדי שאני ואפרים נגדל כילדים נורמאלים ,אמא
מנעה מאבא לספר על השואה .הסיפורים עלו רק בשנים
האחרונות ואז הצטערה ואמרה שלא ידעה עד כמה חשוב לאבא
לדבר על זה.
המשפחה וחינוך הילדים עמדו אצלה מעל לכל .שתיים
מהתמונות העומדות לנגד עיניי יכולות לשפוך אור על דמותה:
אני ילדה קטנה בברזיל ,משחקת עם בת השכנים הגויים מול
הדלת שלנו .כעבור זמן קצר אמא קוראת לי להיכנס הביתה.
כשכעסתי על כך שעוד לא הספקנו לשחק ,היא אמרה" :היום
זה מול הדלת שלנו ומחר מול הדלת שלהם .מהדלת נכנסים
הביתה ובמקום שיש 'שיקסע' יש גם 'שייגעץ'" .וכך מנעה
ממכת ההתבוללות לעבור את סף דלתנו.
סיפור נוסף שאמא חזרה וסיפרה לי פעמים רבות :כשאביה עבר
ניתוח בברזיל והיה במצב קשה ,היא ישבה לידו כל היום .בזמן
שלא היינו ,אני ואפרים ,במסגרות חינוכיות ,היא לקחה אותנו
דודה גער בה ואמר שבית חולים
ּ
איתה לבית החולים ,עד שבן
איננו מקום בילוי בשביל ילדים והיא צריכה להקדיש להם יותר
תשומת לב .אמא ענתה לו" :את הילדים שלי יהיה לי כל החיים
אבל את אבא שלי  -אני לא יודעת לכמה זמן" .היא סיפרה את
הסיפור הזה שוב ושוב ,אולי כדי להכין אותי לבאות.
המסר נקלט היטב והיום אני מוצאת את עצמי מוותרת פעמים
רבות על בילוי במחיצת הילדים והנכדים המקסימים שלי,
כדי להקדיש זמן להורים .בסופו של דבר היא זכתה (או אולי
אני זכיתי) לעמוד לידה ברגעיה האחרונים ,עד הנשימות
האחרונות .המסרים החינוכיים שלה היו ללא עוררין .אני רוצה
לומר עכשיו לאמא היקרה:
" ,Mamãeתודה לך שהביאתנו עד הלום" .אנחנו נמשיך
לדאוג גם לאבא.
יהי זכרך ברוך,
בתך ,אסתר פרנקו (מתוך ההספד)

צפורה .ולמה נקרא שמה צפורה? אמרו חכמינו :צפו וראו מה
נאים מעשיה ,ומה יפים היו הליכותיה .נאמר במשלי" :חכמות
בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה" .צפורה חצבה את מסלול
חייה תוך סבל לא קטן ,בנחישות ,באומץ ובגבורה ,והשכילה
לבנות ביתה בחכמה ותושיה.
ציפורה נולדה בווינה .בהיותה בת  ,12כשנה לאחר שהתחילה
השואה ,הצטרפה עם אביה ואחותה לעלייה הבלתי ליגאלית
והפליגה לישראל .האנייה נתפסה ,האנגלים הפרידו אותה מבני
משפחתה והעלו אותה לאניית הגרוש 'פטריה' .כפי שידוע
האנייה טובעה וחלק מנוסעיה ירדו למצולות .צפורה ניצלה
בנס ,הועברה לעתלית ומשם למוסדות שונים לנערות ,עד
שהגיעה בעקבות אחיה ,משה יואל הי"ד ,לקבוצת עלומים.
לא עבר זמן והוא נהרג במלחמת השחרור; צפורה ,שנשארה
יחידה ,מצאה ניחומים בכך שנרתמה בכל מאודה לכל העבודות
שנדרשו בקיבוץ  -כמבשלת ,כמטפלת וככובשת את מקומה
בחיי הישוב.
כאן היא הקימה עם פיקו ז"ל את משפחתה .משנולדה להם
בתם הרביעית פנינה והסתבר שהיא בעלת צרכים מיוחדים,
הקדישה צפורה כל רגע מזמנה כדי להימצא בקרבתה ולסעוד
אותה .דאגה זו לפנינה נמשכה עד ימיה האחרונים ,כל עוד
הייתה בהכרה.
חברו בה בצפורה תמימות ,צניעות ,נאמנות לדרך ואהבת
ישראל .היא שאפה לקיים כל החלטה שנתקבלה במוסדות
הקיבוץ ולא הבינה איך יש אנשים הסוטים מן הדרך .היא הייתה
גאה מאוד בנכדיה שעוסקים כל אחד בדרכו ,בתורה בעבודה,
בצבא ובמערכות הבטחון ,וכמובן בנכדותיה שהולכות בדרכה.
בזה מצאה פיצוי לכל הסבל שעברה .כך היכרנוה ,וכך נזכור
אותה.
בנייך בחרו ללוות את דברי הפרידה ממך בפיוט המשקף את
חייך  -הן הציבוריים והן הפרטיים' :וְ ִהיא ׁ ֶש ָע ְמ ָדה ַל ֲאבו ֵֹתינוּ
וְ ָלנו' .הניגון של שוויקי למילות השיר מבטא את התלאות
מהצד האחד ואת ההצלה והגאולה מן הצד האחר .היית
בעיניהם ראויה להערצה כשליוותה אותך תמיד האמונה
הגדולה שלך בקב"ה ש'יצילנו מידם' ,ושבעזרת ה' ובעזרת
מעשינו נצליח.
יהי זכרך ברוך,
ליפא

62

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

לזכרם

לאה בן-ארי ז"ל

שמעון לזר ז"ל

נולדה :ל' ניסן תר"צ ()24.4.1930
נפטרה :י' אייר תשע"ב ()2.5.2012
ניר עציון

נולד :כ"א ניסן תרצ"ה ()24.4.1935
נפטר :ט"ו אייר תשע"ב (  )7.5.2012
משואות יצחק

אמא יקרה ,קשה לנו לעכל שרק אתמול בערב עקבת אחרינו
במבט וקיבלת בשמחה ובהתרגשות את הנכדים שעלו
לרגל לבית החולים להיפרד ממך ,והנה היום אנחנו עסוקים
בהתמודדות עם הריק שנפער בחיינו.
חשוב לנו שתדעי ,אמא ,שהיית לנו מקור לשאוב ממנו כח
ושמחת חיים .כח החיים העצמתי שלך התגבר על כאבים
בלב ובגוף ופינה מקום למשפחה ,לחברים ולחברות הרבים,
ולאנשים שהזדמנו לחייך ומצאו אצלך אוזן קשבת וארוחה
חמה.
כילדה צעירה ,בת זקונים לחסידי ויז'ניץ ולארבעה אחים
גדולים ,הצלחת לשרוד את אימי השואה בכח התעוזה שלך.
א-להים היה לצידך אך את הורייך ואחיך איבדת.
אל עליית הנוער בקפריסין הצטרפת בכח ההחלטה שלך ,וכך,
בת  ,16התחלת את הפרק השני בחייך כישראלית .בקבוצת
יבנה התחלת את חייך החדשים ,עבדת קשה וניסית לבנות חיים
חדשים מתוך חורבות חייך .שם פגשת את אבא ז"ל והקמתם
משפחה .אך את רצית להיות אמא לילדייך ,וכך הגעתם לניר
עציון .המשפחה הייתה מרכז חייך .השקעת בנו המון .הנכדים
והנינים שהצטרפו למשפחה גרמו לך נחת רבה .הם אהבו את
הסיפורים שלך ,שנמסרו בקלילות ובהומור למרות התכנים
הקשים בהם עסקו" .סבתא מצחיקה" ,הם אמרו.
בשנים האחרונות סבלת מאוד אך רוחך נשארה צלולה ושנונה.
את והמטפלת ווליה הייתן מפטפטות ברומנית ,צוחקות המון
ועושות מסיבות פיז'מה – כמו אם ובת .שלשום שאלה אותך
הרופאה" :איך את מרגישה?" ,ומתחת למסיכת החמצן לחשת
"סביר" .לנו קשה מאוד להיפרד ממך ,אך את הלכת בשלווה,
בהשלמה ,לאחר שנפרדת מכולנו בניגון ושיר.
עכשיו תורך לנוח וללמד זכות על משפחתנו ועל עם ישראל
לפני היושב במרומים .את עולה עכשיו למעלה ביחד עם סבא
אשר גור אריה ,אבא של אלי ז"ל ,שנפטר שעה אחרייך ולנו
ההלם כפול .ביחד תפילתכם תהיה חזקה ועוצמתית .אמאל'ה,
אנחנו מבקשים ממך סליחה ומחילה שמא הכאבנו ,שמא פגענו
ואולי לא עשינו מספיק עבורך.
תנוחי בשלום על משכבך ,אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד
מאוד.

אבא ,לפני כמה זמן שמעתי ברדיו את השיר "לאבא שלי יש
סולם מגיע כמעט עד שמיים" ותוך ששרתי אותו הדמעות זלגו
מעיניי .הרגשתי שהשיר נכתב עליך ושאני נפרדת ממך.
לאבא שלנו היה "סולם" והוא הגיע איתו לכל מקום ויחד
איתו טיפס עם הילדים והנכדים על עצים ותיקן את התיקונים
בבתים .אבא הכין מתנה קטר על פסים של רכבת .במשך שנים
אבא בנה את המשחקים לנו ואחר כך לנכדים.
אבא עזב את הלימודים ובניגוד לדעת הוריו עלה לבד מברזיל
והתחתן עם אמא .הוא היה גאה בכך שעלה ראשון ממשפחתו
לארץ והתגייס ראשון לצבא .אבא היה גאה כשהתגייסנו לצבא
וכשהנכדים הגיעו על מדים גאוותו הייתה כפולה ומכופלת.
הוא לא האמין שיזכה לראות את נכדיו בצבא .בשביל אבא
הצבא היה קדוש.
אבא היה גאה בילדיו אבל על הנכדים אמר הם "הריבית דריבית
שלי" .בלילות שבת במשך שנים האכיל את הנכדים ,כל נכד
בתורו ,עד שהם גדלו .בשנים האחרונות לא הצליח לטפל
בנכדים הקטנים ואמר שהם פספסו סבא ,אבל כשראה אותם
זרח וקרן .כשאבא זכה לנין הוא לא ידע את נפשו מרוב אושר.
אפשר להמשיך ולספר על אבא עוד המון; על חוש ההומור
הציני ,על העקשנות ה"לזרית" ,על האהבה הרבה למשואות
יצחק ולמדינת ישראל ,אך אשתף אתכם בליל הסדר האחרון בו
הצלחנו ,אחרי הרבה שנים ,לחגוג כל האחים יחד עם הנכדים
והנין .למחרת אבא קרא לי ובמאמץ רב אמר" :אני רוצה להגיד
תודה על הביחד" ,ואמר" :את רואה את היד שלי ,את רואה
שחמש האצבעות הן לא אותו דבר ,כך גם אתם ,כל אחד מכם
יצא משהו אחר ,אבל כמו האצבעות שיש להן שורש משותף כך
גם אתם ,יש לכם בסיס משותף .תזכרו ואל תריבו אף פעם".
שאלתי אותו אם זו צוואה והוא ענה" :לא ,זו חכמת חיים".
לאבא שלנו היה סולם ועכשיו הוא מגיע לשמיים .אבא נגאל
מייסוריו.
אוהבים אותך אבא.
אילנה וילק (מתוך ההספד)

יהי זכרך ברוך,
ראובן ,זיוה וחגית
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לזכרם

רחל שפירא ז"ל

יוסף הרטום ז"ל

נולדה :ד' אייר תרפ"ב ()2.5.1922
נפטרה :כ"ו סיון תשע"ב ()16.6.2012
עין הנצי"ב

נולד :י' טבת תרצ"ז ()4.1.1917
נפטר :י"א תמוז תשע"ב ()1.7.2012
קבוצת יבנה

רחל שפירא ,לבית וינשטוק ,החזירה את נשמתה לבורא עולם
בצהרי שבת קודש פרשת שלח-לך .פרשה המתארת את מה
שאני קורא" :בעיית השורש" של עם ישראל" :ובדבר הזה
אינכם מאמינים בה' א-להיכם" .ומבאר רש"י" :בדבר הזה
שהוא מבטיחכם להביאכם אל הארץ אינכם מאמינים בו".
רחל הייתה בין המאמינים.
היא נולדה בברסלאו להורים בעלי אמצעים שהיו מעורים
בתרבות הגרמנית .עם עליית הנאצים החלה ההידרדרות,
אביה נעצר והיא סייעה בשחרורו .חודש אחר כך במסגרת
הבח"ד ועליית הנוער עלתה לארץ ישראל ללא פרידה מסודרת
ממשפחתה ומתוך בטחון שתשוב לראותם במהרה .זה לא קרה.
בארץ הגיעה לשדה יעקב ומשם לעין הנצי"ב בראשיתה.
מתרבות אירופית של מוסיקה קלאסית ,ספרות יפה ,אופרה,
אסטטיקה ,סדר וניקיון ,לחום ,לברחשים ולשממה של עמק
בית שאן בשנות ה ,40-ללא משפחה תומכת – גבורה אמיתית
שלה ושל כל חבריה וחברותיה ,ראשוני הקבוצה ובוניה.
אנחנו הכרנו את רחל כמנהלת מחסן הבגדים ומחסן הילדים.
בקיבוץ השאירה את מרכז הבמה לנפתלי בן זוגה והיא נשארה
מאחורי הקלעים .אשה אינטליגנטית ,מתעניינת ומבינה
בתרבות ,במוסיקה ,בפוליטיקה ובענייני הקיבוץ ,על אף שלא
הייתה מראשי המדברים.
אין האשה מתה אלא לבעלה .רחל שלנו זכתה להגיע ל,90-
בתוך קהילה תומכת ומשפחה אוהבת ,אך עדיין  -מתה לבעלה,
נפתלי חברנו ,יבדל לחיים .יחד איתו הקימה משפחה לתפארת,
כמעט "שבט" אפשר לומר ,הנטועים בעין הנצי"ב ,במחולה
ובכפר עציון.
בשנותיה האחרונות ,כשכוחותיה לא עמדו לה עוד ,נכנסה
ל'נווה עינב' שם שהתה עד ימיה האחרונים ,וזכתה לטיפול טוב
של הצוות ולליווי צמוד של איתן והבנות .איתן זכה לשבת ליד
מיטתה עת החזירה את נשמתה לבורא ביום השבת.

אבא נולד באיטליה (טורינו) למשפחה מסורתית .בבר המצווה
התקרב לקיום מצוות ובבגרותו הצטרף לקמפג'י ,מחנות הקיץ
באיטליה ,שם פגש צעירים דתיים כמוהו וזהותו התעצבה.
בעקבות אביו ,בעל בית מרקחת גדול באיטליה ,למד רוקחות.
עם עליית הנאציזם באיטליה עלה עם משפחתו לארץ ,תחילה
'אביק' בת"א.
לרודגס ואחר כך הצטרף לאביו שהקים את מפעל ּ
אביו נפטר מדום לב בבית ,ואבא שב ליבנה כשהוא כבר נשוי
לאמא ,עם שני ילדים משלהם.
הוא אהב הברקות לשוניות .השתתף בבטאון של חידונאים
באיטלקית וזכה להערכה על כישרונו .בעלון הקבוצה כתב על
לימודיו בישיבת כרם ביבנה ,על שליחותו לסדר את עלייתם של
גרים מהכפר סן-ניקנדרו בדרום איטליה ,ועל ידיד נעוריו ,פרימו
לוי.
בעלון הקיבוץ צחק על שיטות התקציב ,על תפקידו כמזריע
בלול ,השווה את תפקידו כמזכיר פנים לממיין התפוזים המתקשה
להחליט על גורלו של כל תפוז .סיפר על הטריקים לזכור את
המספרים של תאי הדואר בתפקידו כדוור ,ועל פתח הכריכיה
תלה שלט :היה ברוך בבואך וכרוך בצאתך.
הצחוק המתגלגל התערבב בבכי גדול עם מותם של בניו גדי ועלי
בהפרש של  4שנים .הוא היה איש מאמין ואופטימי ,וכוחות
החיים שבו אליו.
בזקנותו שמר על הטוב ,ההומור והחן הנפלאים שלו .הוא ראה
בפסוק "נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב "...מוטו.
הקיבוץ ,טען ,הוא דרך חיים צודקת שאינה משאירה איש נעזב.
פרק חייו האחרון בבית הסיעודי המחיש עבורו את ההשקפה הזו
באין ספור מחוות של חסד.
יהי זכרו ברוך,
דינה ספראי

הצער על האבדן גדול בכל גיל .עם זאת ,כשמגיע אדם לשיבה
טובה ללא ייסורים רבים ,אפשר גם לשחרר אנחת רווחה ולקבל
את המוות כחלק מן החיים .דומני שמותה של רחל בשיבה
טובה מאפשר לנו לומר ולהשלים בהסכמה עם המילים :נוחי
בשלום והיי מליצת יושר על כל משפחתך ,חבריך וידידייך.
יהי זכרה ברוך,
לייזר ריבלין
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היינו בפריז וגם ברומא ,ראינו את שבעת פלאי תבל ...אך אין מקום כמו ארץ ישראל.
(א .גולדהירש)

אנחנו נשארים

בארץ

השנה נצא למסע יהודי-ישראלי ,מסע חווייתי אל עצמנו ובשרנו.
נטייל בשבילי ההיסטוריה הציונית ,נבקר בתחנות רוח ותרבות
יהודיות-ישראליות ,נתבונן מקרוב על תהליכים חברתיים ונשקיף
בתקווה על נוף אתגרי העתיד ,כי אין לנו ארץ אחרת..
למעוניינים ,בסיום התכנית יתקיים ’מסע ישראלי’.

ימי רביעי12.45-8.30 ,
במרכז יעקב הרצוג ,קיבוץ עין צורים

פרטים והרשמהoffice@merkazherzog.org.il 08-8608331 :

חגיגה של

חוזרת!
גיבורי התנ"ך במרכזה של דרמה
אנושית-קיומית.
מבט פרשני מקיף ומקורי,
הפורץ אל מרחבי היצירה הספרותית,
האמנותית והקולנועית.
ימי שלישי20.00-17.00 ,

במרכז יעקב הרצוג,
קיבוץ עין צורים

'...תנ”ך תנ”ך אתך אתך
וכל שנה אהבתנו מתחדשת'
(יהודה עמיחי)

פרטים והרשמהoffice@merkazherzog.org.il 08-8608331 :

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

