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שעתם של בעלי הנפש הצבעונית
שהיצירה היא חלק מהותי מחייהם
אך לא תמיד יש מי שיפנה לה את המקום הראוי לה
זו שעתם של הצבעים ,התנועה ,הניגון
שעה של עצירה
מההליכה
החישובים
הרשימות
החיצים
שעה לא תכליתית בעליל
שעה שאבא שלי היקר
היה מבטל בתנועת יד
כי מה זה לרקוד ,לשיר ,או לפסל
מול קימה מוקדמת
לבישת בגדי עבודה
ניסור ,סחיבה והזעה כהוגן
מה זה לבהות ולחכות להשראה
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עומדים תמיד בראש המצעד
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"מי יצילנו מרעב? ...לעבודה ולמלאכה!"
או "הבו לבנים ,אין פנאי עמוד אף רגע"...
מה זה לנסות להתחבר למי שאני
בשביל אבא שחוזר ושואל אותי אחת לחודש
"מה הילדה לומדת?"
ומיד לאחר שהוא מקבל תשובה
הוא מוסיף ושואל" :אפשר בכלל להתפרנס מזה?"
אז סליחה אבאל'ה יקר שלי
(ועוד אלפי אנשי עמל וחישובים)
אבל הפעם העבודה וההתפרנסות
יאלצו לפנות את מקומן המכובד
לחמר ,לנעלי הריקוד,
למכחולֵ ,
ולא ,לא תמיד אפשר להתפרנס מזה
אבל אוי לה לחברה
שתוותר עליהם בשל כך

עורכת :ריבה פריד עריכה לשונית :עינת לב
עריכה גרפית :סטודיו דוב אברמסון ,עיצוב :נאוה גיאת ,אורית די-טור
מערכת עמודים :הילה אונא ,עדי פרי ,גד ספקטור ,רחל כוכבי ,זאב קיציס ,יוחאי בשן
תמונות :ארכיוני הקיבוצים ,מן האינטרנט
תמונת השער :עבודת פסיפס קהילתית  /בארות יצחק (עמ'  .)48צילום :מנחם שניאור
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שלכם,
ריבה.

אמנות
גליון זה מנסה להעלות אל הבמה אמנים ואמנות ,שיח וביטוי צבעוני; אך בעצם ,כל מילה מיותרת אל מול
דבריו המופלאים של הרב קוק" :הספרות הציור והחיטוב עומדים להוציא אל הפעל כל המושגים
הרוחניים ,המוטבעים בעומק הנפש האנושית .וכל זמן שחסר גם שרטוט אחד הגנוז בעומק
הנפש ,שלא יצא אל הפעל ,עוד יש חובה על עבודת האמנות להוציאו".

כדשן המפרה את בית המדרש
התפתחות מחשבת האמנות בתורת הראי"ה קוק
הרב מרדכי ורדי
התבוננות וקריאה בכתביו של הראי"ה קוק משקפת התפתחות
ביחסו אל נושאים שונים ומגוונים .הרב היה הוגה דינאמי,
שבתחומים שונים ניכרת בבהירות התפתחות ושינוי בנוגע
לנושאים שונים שהעסיקו את מחשבתו העמוקה .אחד
התחומים הללו הוא נושא האמנות והספרות .אני מבדיל
את הספרות מכיוון שהרב קוק ראה בה את פסגת האמנות
ובמקומות רבים יצא בקריאות קדושות לחובשי ספסלי בית
המדרש להשחיז עטיהם ולעסוק בכתיבה ספרותית .גם הוא
עצמו שימש כמודל ודוגמא ,כתב מאמרים רבים ושירים ועמד
בקשר הדוק עם סופרים כמו אז"ר ועגנון ובנסיונות לקשר עם
ח.י .ברנר.
החשיבות שהרב קוק ראה באמנות מנומקת בכתביו בדרכים
שונות .אני נוטה לראות כאן תהליך של התפתחות כפי שאנסה
להציג לקמן .אינני טוען למאמר מחקרי ואין לי הכלים לבדוק
מבחינה כרונולוגית מהו סדר כתיבת המקורות השונים .עם
זאת ,גם אם זה לא היה סדר כתיבתם ,המקורות מציגים
מספר רבדים; יתכן שכל השכבות התרקמו אצל הרב יחד ובכל
הזדמנות הוא בחר לכתוב מרובד אחר מסיבות פנימיות או
חיצוניות.

אמנות כביטוי לרגישות אסתטית
ברור שהרב קוק היה בעל יחס חיובי מאוד כלפי האמנות,
ובזאת היה חריג בין הרבנים בדורו ובדורות לפניו ולאחריו,
שכן עד היום קיימת תחושה חזקה שהממסד הדתי חי ביחסי
חשדנות עמוקים ביחס לאמנות .יתכן ומשום כך פנו מקימי
'בצלאל' דווקא אליו כדי לקבל מכתב ברכה ,ומתשובתו ניכר
שהוא נענה ברצון .מכתב הברכה ל'בצלאל' משקף את התפיסה
הבסיסית של הרב ,הרואה בעיסוק באמנות ביטוי של רגישות
ליופי  -מצב נורמאלי שבו קיים החוש האסטטי  -תופעה
נורמאלית ולא עניין בעל ערך כשלעצמו .אמנם הנורמאליות
הפשוטה הזו רגשה אותו ,ושמשה סימן מבהק לנושא
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שהסעיר אותו – שיבת ציון כתהליך של גאולה .הרב קוק ראה
את היהודי הגלותי כנעדר חוש אסתטי והדבר נתפס אצלו
כסימפטום מבהק של הקיום בגלות; הוא תיאר את התופעה
מנקודת מבטם של החלוצים  -בני היישוב החדש  -שסימנו
בעיניו את התחיה:
התנועה החיה של הישוב החדש ,חדות החיים ואומץ
הלב ,הרחבת הדעת ,וגאות הלאם השורר בקרב
הישוב החדש ,לא יכולה לשאת את הגו הכפוף ,את
הפנים הצמוקות והעצובות המפיקות פחד ומורך לב,
את העיניים התועות המראות ייאוש ושנאת החיים,
ההלבשה הזרה המזרחית ,כשהיא מצטרפת עוד עם איזה
דכדוך של עניות היא מטלת אימה של בוז ,על האיש
המורגל בחיים אירופאיים ,אם מעט ואם הרבה.
(אגרות הראי"ה כרך א' ,קמ"ו)
הרב קוק הרבה לחקור את הקשר הפסיכולוגי בין גלות להעדר
אסתטיקה וכתב:
 ...כשאנו באים לחקור על מצבו של אדם ,אם הוא
עמוד על כנו והוא נותן לו האפשרות להתפתח  ...אז
נסתכל למבחן על דבר יחושו של אותו האיש אל החוש
האסתטי ,אל הרגש של היופי וההידור .שכאשר האדם
עומד במצב שלם  ...הנאת עידון חוש היופי אל כל
שימוש מצרכי החיים ,נעשה לו לאדם טבע קבוע .ובמצב
ההירוס ,אז רק ההכרח ימצא מקום בחיים  ...והגלות
אמנם עקרה זה החוש מעיקרו...
(עין אי"ה ,שבת ח"א ,עמ' )89
לכן ראה הרב בהקמת 'בצלאל' בשורה בעלת ערך דתי של
גאולה:
ירושלים האהובה ,שושנת עמקים זאת ,הבת-ציון
היקרה ,חולת מחלת הגלות המרה ,הזעומה והממושכת.

כדשן המפרה את בית המדרש

בניה שכחוה ,רבים נואשו מרפיון לב ,מתקוה וחיים
עבורה .עתה זרם חיים מרעיד ברעד נעים את העצמות
המדוכאות והחולות ,היא דורשת יופי ,אמנות ,מלאכת-
מחשבת  ...הדרישה בעצמה היא אות חיים ,אות תקוה
לישועה ונחמה.
(אגרות הראי"ה ,כרך א'  ,קנ"ח)

אמנות ככלי לביטוי רוחני
אם הרובד הראשוני של הערכת האמנות היה רק סימפטום
לבריאות ,מבחינה זו גם הידור מצווה ופיתוח חפצי יודאיקה
יכולים לענות על הצורך ,ולסמן התעוררות החוש האסתטי.
אבל כאן מוסיף הרב קוק ומקנה לאמנות ערך עצמי כביטוי
אישי של האמן .זהו שיקול שלמיטב ידיעתי לא נשמע מעולם
על ידי רב בדורות שלפניו .בטיעון הזה הרב קוק מתחבר אל
נשמתו הענקית של רבי עקיבא ,המהפכן שהרחיב את בסיס
בית המדרש.
"אמר רבי עקיבא ,אין כל העולם כלו כדאי כיום שנתן
בו שיר השירים לישראל ,שכל הכתובים קדש ,ושיר
השירים קדש קדשים" .הספרות הציור והחיטוב
(=הפיסול) ,עומדים להוציא אל הפעל כל המושגים
הרוחניים ,המוטבעים בעומק הנפש האנושית .וכל זמן
שחסר גם שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש ,שלא יצא אל
הפעל ,עוד יש חובה על עבודת האמנות להוציאו.
(עולת ראי"ה חלק ב' עמ' א')
הרב רואה באמנות שליחות קדושה של האמן כאינדיבידואל
להביא לידי ביטוי את הגנוז בנפשו באמצעים המגוונים של כלי

האמנות למיניהם ,כולל בציור ופיסול .האמן הזה איננו מגויס
למערכת החינוך וגם לא להחזרה בתשובה; הוא צריך להיות
נאמן לביטוי האותנטי של נפשו שלו .זו מהפכה של ממש
בתפיסת האמנות כנושאת ערך רוחני שלא ניתן לבוא לידי
ביטוי בלימוד תורה! דווקא המדיום האמנותי נדרש כדי להוציא
את התוכן הקדוש הזה אל האור .אמנות כזו לא נועדה לקשט
את הקירות ,וגם לא אמצעי להעביר את שעות הפנאי ,האמנות
מהסוג הזה צריכה "להוציא אל הפועל מושגים רוחניים" והרי
מדובר כאן על אמנות כפעילות רוחנית שוות ערך לתורה.

אור תורתו של משיח
המקור הבא הוא חריף ועל כן אצטט אותו בשלמותו; יבחר
הקורא אם לאמץ לעצמו קריאה אחרת .הטקסט הזה לא נכנס
לכתבי הראי"ה שנערכו על ידי בנו ,הרב צבי יהודה ,אולי מחמת
חריפותו .יש כאן אלתור על מדרש הקובע ש"יפה שיחתן של
עבדי אבות יותר מתורתן של בנים" .הקביעה הזו נובעת מן
הנפח העצום שנתנה התורה לסיפור עבד אברהם ורבקה ,סיפור
שהתורה חוזרת עליו שלוש פעמים ברציפות ,לעומתו ניכרת
חסכנות קיצונית בכל אות בטקסטים מהם נגזרות ההלכות.
המדרש מסמן את המסקנה" :יפה שיחתן של עבדי אבות יותר
מתורתן של בנים"  -אבל אינו מנמק מדוע .הרב קוק מבין
ששיחת עבדי האבות מביאה אלינו חוויית חיים של מוסר ,בעוד
שההלכות אינן אלא הדרכות מוסר עיוניות .עניין זה נקשר אצל
הרב לספרות החילונית שהוא מכיר וקורא ברגשות מעורבים.
מצד אחד הוא מתפעל מגילויי החיים שבהם ,ומנגד הוא סולד
מרוח המרדנות ופריקת עול מצוות (כלשונו" :חכמת סופרים
תסרח") .בדרשתו האקטואלית הוא קושר זאת לאמביוולנטיות

הרב קוק ראה בספרות את פסגת האמנות ובמקומות רבים יצא בקריאות קדושות לחובשי ספסלי
בית המדרש להשחיז עטיהם ולעסוק בכתיבה ספרותית .גם הוא עצמו שימש כמודל ודוגמא,
כתב מאמרים רבים ושירים ועמד בקשר הדוק עם סופרים

שפעת גמלים תכסך
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אמנות

שבה מתייחס המדרש אל העבד ,אליעזר ,אשר בד בבד עם
שליחותו הקדושה להביא בת זוג ליצחק הייתה בו גם כמיהה
אגואיסטית להכשל בשליחות כדי שיוכל להשיא ליצחק את
בתו .1בדומה לכך ,מציע הרב להתייחס אל החומרים של
הספרות החילונית כזבל ,אבל להשתמש בהם כדשן המפרה את
בית המדרש .הוא מזהה בהם את הוויטמינים וכוחות הצמיחה
החסרים בבית המדרש – ניצני תורת חיים ,תורתו של משיח.
כל הספרות החילונית שנתעוררה בעת האחרונה שיש בה
הרבה משום חכמת סופרים תסרח ,והרבה ניצוצי אורה
ורשמי גאולה ,הכל בא מהצינור של שיחתן של עבדי
אבות .ושיחה זו היקרה כל כך השתפלה מאוד בפי עבד
שאמנם יצא מכלל ארור לכלל ברוך אבל מקורו שלא היה
ברוך פעל איזה רושם וטינא היתה בתוך הלב – "אלי"
כתיב .מתוך הגרעין המר שבתוך המתיקות הגדולה
שבשיחה עליונה זו ,נצמח כל הסרחון שבחכמת סופרים
שבעקבא דמשיחא .אמנם גם סירחון זה יהפוך לזבל
המפרה ומעדן מדשן ומרווה את השדה אשר ברכו ד'.
והטוב ינצח בעיקרו ותהפך השיחה החיה שבפי ישראל
וכל זרע יעקב לשיחת קודש נותנת אור חיים המתעלה
בגדלה מעל התורה בערכה ההוי ,וממנה יצמח אור תורתו
של משיח ,שאפילו תורה שבעולם הזה הבל הוא כנגדה.
ובעולם הזה תורה נתתי לכם ולעתיד לבא חיים אני נותן
לכם .במקום תורת חיים בשם הליווי יגלה אור חיים
עצמי .כטל חרמון היורד על הררי ציון כי שם צווה ד' את
הברכה חיים עד העולם...
(שמונה קבצים א' תשע"ז)
על פי הרב ,ספרות חילונית איננה רק כלי לביטוי אישי של
היוצר אלא ערכה ביצירת פלטפורמה לשיח של לימוד תורה
חדשני המתעלה מעל דרגת לימוד התורה של היום ,שיח שבו
התורה איננה מתבצרת בתחום העיון המופשט ,אלא לימוד
הנובע מכל כוחות החיים של האדם :שכל ,רגש ,דמיון וחיבור
אל המציאות הממשית .בהשוואה לתורה שאנחנו לומדים
עכשיו ,הרב מאפיין את התורה העתידית במילה "חיים" – אני
מוצא כאן ביקורת עצמית חריפה ונועזת .יש להעיר שאמנם
הרב מדבר כאן על ספרות ,בה ראה את מלכת האמנויות ,אבל
תכונת החיים הזו שהוא מתאר מאפיינת את האמנויות כולן.

סוללים דרך לנבואה
הרב קוק הרבה להתבונן בתהליכים היסטוריים .מנקודת המבט
הפנורמית של הסקירה ההיסטורית הרחבה הרב רואה את
התגלות יד ה' וההשגחה .על פי תפיסתו של הרב ,לאנושות
יש ציר התקדמות תמידי שראשיתו בחטא אדם הראשון בגן
עדן ובסופו גאולת העולם .בסעיף שלפנינו הרב מזהה תהליך
תרבותי כלל עולמי בו הפילוסופיה דועכת ומפנה את מקומה
לאמנים למינם; בתהליך זה ,האמנות לוקחת אחריות לא רק
 1ראה פירוש רש"י ,בראשית כ"ד39 ,
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היינו רגילים לחשוב את כח הדמיון לנחות ביחס
לכח השכל ,ומשום כך היה מקום להצטער על
כך שאנשי הדמיון דוחקים אל השוליים את אנשי
השכל ,אלא שהרב קוק מציע לקבל את התהליך
ואפילו לשמוח בו .הוא רואה בזה תיקון ופתח
לתקווה וגאולה
על האסתטיקה אלא גם על ההגות ועל השאלות הקיומיות של
האדם ,ובזה דוחקת אל השוליים את הפילוסופיה .הוא נדרש
לשאול שתי שאלות פשוטות ונוקבות :מדוע זה קורה? לאן זה
מוביל?

ויש לו תשובות:
הולך ומשתכלל כח המדמה ,ועמו משתכללים המדעים
המעשיים והנסיוניים ,ועל פי עליתו של כח המדמה
ותפיסתו את החיים מסתלק האור השכלי ,מפני
שחושב העולם כולו שכל האושר תלוי בפתוחו של
כח המדמה ...המליצים והמספרים ,הדרמתוריים וכל
העוסקים באמניות היפות נוטלים מקום בראש התרבות,
והפילוסופיה פוסחת וצולעת ואין לה מעמד מפני
שהשכל הנקי הולך ומסתלק ...אמנם כל זה הוא יסוד
עצה מרחוק ,עצת ד' היא להשלים את כח המדמה ,מפני
שהוא בסיס בריא לרוח העליון שיופיע עליו ...והקורטוב
הפנימי שלו הוא באמת יסוד כל היופי ,ומתגלה על
ידי חזיון הנבואה ,שאור הקודש מתלבש בתוכו' ,וביד
הנביאים אדמה'...
(אורות עמ' ל"ד)
האמנות ,על פי הראי"ה קוק ,מבוססת על פיתוח כח הדמיון.
היינו רגילים לחשוב את כח הדמיון לנחות ביחס לכח השכל,
ומשום כך היה מקום להצטער על כך שאנשי הדמיון דוחקים
אל השוליים את אנשי השכל ,ואולי גם לנסות ולהילחם
בתופעה .אלא שהרב קוק מציע לקבל את התהליך ואפילו
לשמוח בו .הוא רואה בזה תיקון ופתח לתקווה וגאולה .הדמיון
הוא כלי העבודה של הנביא .ולכן פיתוח כוחות הדמיון מכין את
הקרקע להופעת הנבואה .הקישור בין אמנות לנבואה מעלה את
תפקיד האמנות לייעוד עתידני – הבאת השיח הרוחני אל חוויה
רוחנית שמעבר ללימוד השכלי.
אם נאסוף את תמצית התובנות שלנו מן המהלך הזה נוכל
לזהות קריאת עידוד לפיתוח כישורי דמיון ואמנות משיקולים
רוחניים .הדברים נכתבו לפני יותר משבעים שנה .האם נענינו
לקריאותיו של הרב?

ראש צורים
הכותב הוא רב קיבוץ ראש צורים וראש מגמת תסריטאות בבית
הספר לקולנוע 'מעלה'

תשובה לאהבה

תשובה לאהבה
הרב דוד ביגמן

מת
ו
ך
מ
הרב כ
ת
ב
ש
ישיב דוד ביגמן כתב
לת מעלה גל  ,ראש
תלמידיו בוע,

תלמידים יקרים!
אני כותב מכתב זה לאחר קריאה בספרו החדש של הרב חיים
סבתו' ,מבקשי פניך'.
הרב אהרן ליכטנשטיין מציע לנו גישה עדינה ומורכבת
לחשיבותה של הספרות ,וחשבתי כי נחוצה לנו אמירה חדה
יותר ,אמירה שהולמת תקופה זו.
נהוג לשוחח רבות על המושגים במסכת יומא "תשובה מיראה"
ו"תשובה מאהבה" ,אך נדמה כי בדורנו נחוץ הרבה יותר לשוחח
אודות תשובה לאהבה ותשובה ליראה .כוונתי לאותה הגדרה
של מצוות אהבת ה' על פי הספרי ,שהרמב"ם פתח בה את ספר
המצוות ואת המשנה תורה.
וכך כתב הרמב"ם בספר המצוות ,מצות עשה ג':
והמצוה השלישית היא שצונו
לאהבו יתעלה
וזה שנתבונן ונשכיל מצותיו
ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג
בהשגתו תכלית התענוג
וזאת היא האהבה המחוייבת.

נראה מלשונו של ספר המצוות כי בהתאם ללשון
הספרי והקשרו ,האמצעי לאהבת ה' הוא למוד התורה
 ההתבוננות ב"דברים האלה" .אך כאשר כתב הרמב"םאת ספרו הגדול משנה תורה הוא הרחיב את התפיסה:
האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו
שנאמר ואהבת את ה' א-להיך ,ונאמר את ה'
א-להיך תירא.
והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו,
בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים
הגדולים
ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ
מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה
לידע השם הגדול

ולשון סיפרי (פ' שמע) לפי
שנאמר ואהבת את י"י א-להיך

כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי,

איני יודע כיצד אוהב את המקום

וכשמחשב בדברים האלו עצמן

תלמוד לומר והיו הדברים האלה
אשר אנכי מצוך היום על לבבך

מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד

שמתוך כך אתה מכיר את מי
שאמר והיה העולם.
הנה כבר בארו לך כי בהשתכלות
תתאמת לך ההשגה ויגיע
התענוג
ותבא האהבה בהכרח.

ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת
קלה מעוטה לפני תמים דעות
כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך
1
מה אנוש כי תזכרנו...

 1רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב' הלכה א' והלכה ב'
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בית המדרש ,זאב קיציס

כדי לפתוח את הלב חובה לעסוק באמנויות :במוזיקה ,ספרות ואפילו באמנויות הפלסטיות
או לפחות להתבשם מהן
בשתי נקודות הרחיב הרמב"ם את התפיסה:
אין זה מספיק להתבונן בתורה כדי להגיע לאהבה .כדי
להגיע למדרגה כזו יש צורך להתבונן בבריאה כולה.
אהבת הבורא מתוך התבוננות בבריאה מביאה אף ליראת
הרוממות.
במילים אחרות :מצוות העשה של אהבת ה' כוללת ,על פי
הרמב"ם ,לימוד תורה לשמה ולימוד מדעים .כמובן ,ממקומות
אחרים ברור שהרמב"ם מחייב גם עיסוק במטאפיזיקה.
ברצוני להוסיף שתי נקודות ,מעין פסיקת הלכה לדורנו במצוות
אהבת ה':
העיון האקדמי הטהור במדעי הטבע אינו מחייב את האדם
לצאת לטבע ממש  -לטייל כדי לפגוש את הנשגב והנורא,
הפלאי והמסתורי שבבריאה באופן בלתי אמצעי( .ואמנם יש
מעין סתירה ברמ"א בהגדרת הטיול כמצווה או כרשות אך
אפשר לתרץ בפשטות כי לשיטת הרמ"א ,הצועד בעקבות
תרומת הדשן ,מצווה לטייל בשבת ויום טוב ,אך ביום חול
אין זה כי אם רשות .ומכל מקום יש להגדיר ,לעניות דעתי,
טיול בטבע לפחות כהכשר מצווה של אהבת ה').
כדי להגביר את המודעות לניואנסים הרבים ,העדינים
והמרהיבים של המציאות ,אי אפשר להסתפק בימינו
בלימוד שער הבחינה בספר חובת הלבבות .כדי לפתוח
את הלב חובה לעסוק באמנויות :במוסיקה ,ספרות ואפילו
באמנויות הפלסטיות ,או לפחות להתבשם מהן.
התשובה הראשונה הנחוצה לנו היא החזרה לאהבת ה' בדרך
של חיים מלאים .רובצת עלינו סכנה מתמדת שנחיה חיים
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בנאליים ,שנחוש את הקלות הבלתי נסבלת של הקיום .ייתכן
שמשוררים ,סופרים ,מלחינים ,אמנים ואולי אף רמי"ם נתונים
פחות לסכנה זו ,אך אין אדם שאינו עומד על סף התהום של
הסתמיות .אנשי המעשה במיוחד עלולים למצוא את עצמם
במקום בו הכל נראה בסדר ואף נחמד ,אך טפל .החיים יכולים
להיות אפורים ,כסרט בשחור  -לבן ,חיים נטולי משמעות
ותחושות עילאיות .ניתן להסתופף בצלו של הקב"ה ולמצוא
מזור לתלאות החיים ,אך טוב יותר לצאת למרחבים ולמצוא
בבורא עולם שמש מרפא לאפרוריות החיים .השמש מסנוורת
ומסוכנת לעיניים ,אך מאפשרת לנו לראות את הצבעים העזים
הקיימים ומחכים להתגלות.
בשנות הלימוד בישיבה יש הזדמנות פז לפגוש את הנשגב
והנורא ,את הפלאי ואת המסתורי שבחיים .לימוד תורה על
גווניה תורם תרומה משמעותית ליכולת לחיות חיים מלאים
ומשמעותיים ,אך התורה לבדה אינה מספקת .גם אמנויות
מוסיפות כלים לחוש את השגב שביקום .אך אף הן לא בהכרח
מספיקות .אם תלמיד חווה את הישיבה באופן מלא מן הטיש
בליל שבת עד לשיחה ביום חמישי ,אזי יש לו סיכוי כלשהו
לרכוש משקפיים שיאפשרו לו לחוש את השמש המאירה את
קשת הצבעים של העולם ומחממת את הנשמה .אך חשוב
לזכור שתקופת הישיבה היא רק תחילת המסע ,ואסור להרפות
ממנו .תמיד צריך לשוב לאהבה.
וכבר כתב הרוקח (הלכות תשובה סימן כ"ב)
"...בני שמע לעצתי אהבתיך בני
שוב נא בתשובה לאהבה את ה' א-להיך ,אותו ליראה
עשה זאת בני והנצל

תשובה לאהבה

ושוב לאביך
זכור בוראך אשר בראך
רוח זנונים הסר מקרבך
בכל דרכך דעהו
תשוב אל אביך קנך בכל לב "...
על פי דבריו בהמשך ,התשובה לאהבה וליראה היא המפתח
לשמירת המצוות כולן.
אל לנו לחשוב שהתשובה לאהבה מוסבת רק כלפי מעלה .כבר
אמר פרנץ רוזנצוויג שהצו הראשון הוא "ואהבת" .כך הוא כלל
את "ואהבת את ה' א-להיך" ואת "ואהבת לרעך כמוך" בכפיפה
אחת .ואכן ,האהבה היא תנועה רחבה בנפש האדם המציפה
אותו ומתפשטת למעגלים רבים .על פי הסיפורת המקראית
יש קישור פשוט בין שתי מצוות האהבה :אהבת הבורא מובילה
לאהבת יצורי כפיו ,ובמיוחד לאהבת האדם שנברא בצלמו,
ואהבת הבריות מובילה לאהבת בוראם.
נספח .נכתב לאחר מפגש בין-דתי ליד אוקספורד
מבחינה האתוס היהודי וכנראה גם באתוס האסלאמי ,השפה
של אחריות וחובות כלפי האחר גם כלפיו יתברך וגם כלפי
ברואיו קודמת לשפת האהבה .ברצוני להוסיף למכתבי את
התנסות הימים האחרונים .הנופים הנפלאים ,הפריחה והיצירה
האנושית של מקום למידה כה מרשים מבחינה ארכיטקטונית

ומבחינה תכניה של היצירה מוסיפים לאהבת בורא שמציפה
את לב המתבונן .גם הנוף האנושי המגוון ,אף הוא מרחיב את
הלב ,אך יותר מכך מחדש נקודת נוספת במצוות אהבת ה'.
שיחה בין בן תורה לאדם מתרבות דתית אחרת היא התרחשות
מיוחדת במינה .השפה הדתית של בן התורה מתעשרת אלף
מונים בצורה של טור גיאומטרי בשלל צבעים .מפגש כזה
מסוגל להעניק תובנות שאינן ברות השגה בספרות כתובה,
אפילו אם היא פואטית .כשהאדם שעומד מולך כולו מלא
חוויות דתיות בשלל צבעים ,זה הרבה מעבר להגדרות
המצמצמות של חוקרי הדת או של תרבות ספציפית.
אתה מוצא אדם מלא הערכה לבורא עולם אף שאינו קורא לו
בתואר זה ,והוא אף מלא בהערכה לאדם שנברא בצלם וליכולות
שלו לתקן מידות ,להטיב עם הזולת ולהכיר את "בוראו".
ההכרה והערכה שהוא רוחש לחיי אנוש ולחיים בעלי משמעות
בצלו של אלהים מדביקה ומפתה .אהבת הבורא מתעצמת
בתובנה של אין ספור האפשרויות לחוות את כבודו שמלא
עולם .הפסוק בתפילה "אילו פינו מלא שירה כים ושפתותינו
רינה כהמון גליו אין אנו מספיקים להודות "...מקבל משמעות
חדשה שכן האדם ברגעים אלו מתמלא התפעלות אדירה מאין
ספור אפשרויות שהבורא טמן בבריותיו להכירו ולבטא הכרה
זו ,ותחושת מגבלותיה של כל של שפה דתית מתעצמת.

ישיבת מעלה גלבוע

בבור המים ,זאב קיציס

ניתן להסתופף בצלו של הקב"ה ולמצוא מזור לתלאות החיים ,אך טוב יותר לצאת למרחבים
ולמצוא בבורא עולם שמש מרפא
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יוצרים במגפיים (וכיפה)...
זאב קיציס ,אמן ,תושב בקיבוץ מעלה גלבוע וחבר מערכת עמודים,
מראיין את יניב שפירא ,אוצר במשכן לאמנות שבעין חרוד
תיעדה :ריבה פריד
יניב שפירא ,בן וחבר קיבוץ יזרעאל ,הינו בוגר תואר ראשון
בתולדות האמנות ובפילוסופיה ותואר שני בתולדות האמנות
באוניברסיטת תל אביב .הוא איש צוות במשכן לאמנות בעין
חרוד מאז  1995ועוסק בעיקר במחקר ובאוצרות.
השניים נפגשים בין כתלי המשכן לאמנות בעין חרוד ,במקום בו
אמן ואוצר מרגישים בית.
אנחנו מתחילים את השיחה בעיסוק בשאלה  -מה בין אוצר
אמנות לאמנות? יניב מציג את תפיסתו ה'אוצרותית'" :האוצר
הוא כעין שומר סף תרבותי העוסק באיתור אמנים ,מגמות
ויצירות ובבחירה מה מעניין ,משמעותי ורלוונטי למקום ולזמן
שבו אנו חיים .התוקף והמשמעות של האמנות הינם נגזרת
של מרחב תרבותי-חברתי-פוליטי שהאמנות מגיבה לו" ,הוא
מסביר" .כשאמן מצייר נוף ,למשל ,אפשר לאבחן בתוך הנוף
את הפרופיל הביוגראפי שלו .הנוף הוא מקום פיזי ספיציפי
מסוים אבל הוא גם מושג רב-משמעויות .מבחינה זו האוצר

המקום בו אמן ויוצר מרגישים בית
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משמש כמתווך בין רעיונות הלובשים ביטוי חזותי לבין ציבורי
הצופים ,וכשאנחנו מדברים על אמנות במרחב הקיבוצי,
ההיבטים הללו משמעותיים גם לחברה הקיבוצית של היום".
זאביק מסביר את המניע לפגישה :החלטנו להקדיש את גיליון
עמודים הראשון לשנת תשע"ג לאמנים החיים בקיבוצים.
הביוגרפיה שלך שזורה בעיסוק באמנות שנוצרה בקיבוצים.
איזה אסוציאציות מעורר בך החיבור בין המילים 'אמנות'
ו'קיבוץ'? מה הן לדעתך השאלות שמעסיקות יוצרים החיים
כיום בקיבוצים?
יניב" :כשהאמנות נעשית על ידי אדם ,אמן שחי בקיבוץ,
האמנות שלו לרוב נעשית ביחס למרחב בו הוא חי ,לקהילה בה
הוא חי .הם מהדהדים את היצירה שלו .עצם הבחירה לחיות
בקהילה קיבוצית ,בערכים של ערבות הדדית ,זיקה ,חברה –
עשוי להשפיע על האמנות ולהטות אותה לעיסוק בצדק ומוסר,
בשיתוף ,ביציאה של האמן מתוך עצמו .אינני טוען שאמן

צילום :אתי חן ברייר
אסף לפשיץ ,מעוז חיים

עצם הבחירה לחיות בקהילה קיבוצית ,בערכים של ערבות הדדית ,זיקה וחברה עשוי להשפיע
על האמנות ולהטות אותה לעיסוק בצדק ומוסר ,בשיתוף ,ביציאה של האמן מתוך עצמו
החי בקיבוץ עוסק ישירות או רק בשאלות מעין אלו ,אבל הן
המקנות לאתגר הטכני של ציור או פיסול גם מסגרת פעולה
ערכית".
זאביק :אתה מציג את אמנות הקיבוץ באור חיובי מאוד .ממה
ששמעתי ,אמנים בקיבוץ היו מתוסכלים ,לא באו לידי ביטוי
ראוי והמערכת כמו 'מעכה' אותם לא אחת...
יניב" :אני לא חושב כך .מתוך היכרותי החוויה של האמן
בקיבוץ לא מצטמצמת רק לתסכול ודווקא מאפשרת מרחב
ביטוי יוצא דופן .עד שנות ה 80-הפעילות האמנותית הייתה
'עניין' .בכל קיבוץ היו מספר אמנים והמעורבות שלהם בשגרת
היום הקיבוצית הייתה טבעית.
במהלך תפקידי כאוצר גלריית הקיבוץ ביקרתי בקיבוצים רבים
ונדהמתי כל פעם מחדש מהעושר האמנותי המוצג במרחביהם
הציבוריים :פסלים המוצבים על הדשאים או בפתחי מבני
ציבור ,תבליטי קיר במוסדות תרבות וחינוך ובשנים האחרונות
גם קיומן של גלריות קיבוציות .לפני מספר שבועות התארחתי
בקיבוץ יקום וראיתי על קירותיו החיצוניים של חדר האוכל
(המופרט) תבליט בטון גדול שיצר החבר-אמן יחזקאל קימחי,
המוקדש לפסוקי מקרא .ברחבי קיבוץ כברי נטועים פסלי
הברזל של יחיאל שמי שכל מהותם היא רוחנית ולא ארצית
והתמונה דומה בקיבוצים רבים אחרים .הוסף לכך את התפקיד
שנודע לאמנים הקיבוציים בהכנת עיטורי חג ,במיוחד לפסח
ולשבועות ,את הסמינרים לאמנות שנערכו בשנות ה 50-וה-
 ,60את 'ארגוני האמנים' של כל אחת מהתנועות הקיבוציות,
שדאגו לצרכי האמנים ...אנו למדים מכך על מרחב הביטוי
הגדול שניתן לאמן בחברה הקיבוצית .הרי חברה חפצת חיים
זקוקה לטעם ומשמעות בחייה ,להקנות גם ליחידים המרכיבים
אותה אופק ביטוי .דומה שהתנועה הקיבוצית ההיסטורית
דווקא ידעה ליצור את התנאים לכך יותר משנהוג להעריך
היום .לשם השוואה ראה את דיוקנו של הקיבוץ כיום והתנאים

הניתנים לאדם היוצר שבו".
זאביק :בהמשך ניגע גם בסוגיית מקומו של האמן בקיבוץ
הדתי ,אבל אני חש שאתה מתאר תמונה מאוד אידילית של
האמנים בקיבוצים .תמונה שהיא בעיניי סוג של חזון .האם זהו
חזון שיכול להתממש היום? לפני שתשיב ,אני רוצה להוסיף
שיש הבדל בין אמנות בקיבוץ לבין אמן בקיבוץ .בוא נדבר גם
על ההבדל הזה .בספר 'הביתה' של אסף ענברי יש תיאור מכמיר
לב על צייר שחי שם .אדם שרוצה לצייר ומתבייש .יש כאלה
המון .חברים שנשאלים כל הזמן מה עם הפרודוקטיביות .לא
מעט מהם שילמו ומשלמים על כך מחיר גדול.
יניב" :אני מודע כמובן גם למתחים חברתיים ולמאבקי
נפש שהיו קיימים .מצב אידילי לא היה מעולם וספק אם
הוא אפשרי כשמדובר בחברה הישראלית רווית הסתירות
והמשקעים .נהוג לתאר את חווית האמן כמתסכלת אבל יש
להכיר גם בממדיה האחרים; תפקידו של כל יוצר בחברה
הקיבוצית ,כמו בכל חברה שהיא ,הוא גם לבקר ,למחות,
ולהיות חלוץ לפני המחנה – וזאת כל עוד ניתנת לו החירות
לכך .הדוגמא הבולטת ביותר לכך בעשורים האחרונים היא
קבוצת 'המשותף קיבוץ' ,שהורכבה מאמנים חברי קיבוצים
ופעלה בשנים  .1990 – 1978הם אופיינו במעורבות חברתית
בקיבוציהם (כמזכירים ,רכזי תרבות וחברי ועדות) ובאקטיביות
פוליטית ואמנותית מחוץ להם (בהתגייסות מפלגתית ,בארגוני
האמנים התנועתיים וכו') .אי הנחת שחשו נוכח גילוייו
המתפרצים של המשבר האידיאולוגי בקיבוץ היה הבסיס
לפעילות אמנותית ,חברתית ופוליטית.
מחקרים עכשוויים מציגים את הקיבוץ כמקום שאפשר גם
בשנות הקולקטיביות היתרה והמצוקה החומרית מרחב פעולה
ודיאלוג בין יחיד לקהילה ,בין יחיד לקבוצה .חיים אתר ,חבר
עין חרוד ,היה אופה לחם בלילות כדי שיוכל לצייר את ילידי
הקיבוץ בימים .לצד יצירתו שלו הוא גם גיבש את החזון
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להקמת בית לאמנות ,הוא המשכן לאמנות של היום .בשנות
הארבעים והחמישים קמו עשרות מוסדות תרבות בקיבוצים
שהיו יוזמה של יחידים  -רק החברה הקיבוצית יכולה הייתה
להרשות לאותם יחידים להגשים חלומות מעין אלו .הצייר
מאפיקים שהזכרת הוא ליאו רוט .הוא אמנם חש שעליו
להתנצל על היותו אמן ויחד עם זאת הוא הכיר בחשיבותו
ובתפקידו בחברה ,בקיבוץ בנו לו אטליה וכמעט בכל בית
בקיבוץ היה תלוי ציור שלו .התיאוריה הרווחת שהאמן בקיבוץ
סבל יותר מהאמן בעיר ושהקולקטיב הקיבוצי ביטל את ביטויו
של היחיד אינה תקפה באופן כולל וחד משמעי".
זאביק :אני רוצה לחדד בנושא זה את העבר וההווה .זה קשור
לכך שהקיבוצים תפסו עצמם בעבר כבית יוצר לתרבות,
כנשמת האומה .הניסוי הקיבוצי עמד אז במרכז התודעה
הישראלית .אני יכול להבין איך על רקע זה ,הממסד הקיבוצי
אומר לאמנים שבו  -רוצים אתכם פה .בשנים הללו כל טקס
קיבוצי הוא הכי מושקע .מעגלים שלמים של יצירה בנו מקום
של קהילה יוצרת תרבות ,חלוציות שצועדת בראש המחנה גם
בפן התרבותי .כיום ההפרטה הרעיונית והנסיגה האידיאולוגית
הולכת וגדלה .מה זה עושה? האם משהו מכל זה שרד? האם
היום קיימים אמנים מהקיבוצים שחסרה להם הרוח הגבית הזו?
האם ככל שההפרטה גדלה גילויים אלה נעלמים?
יניב" :זה לא סוד שמקומה של התנועה הקיבוצית השתנה
מאוד עקב התמורות שחלו בה ובחברה הישראלית ותהליכים
גלובאלים שלא ניתנים לשליטה ,.יחד עם זאת ישנם תהליכים
בהם אנחנו תלויים בעיקר בעצמנו ,למשל באופן בו התנועה
הקיבוצית תופסת את עצמה ושמה לעצמה יעדים ,אי
התכחשות לתרומת הקיבוץ בעבר ואי התעלמות מחובתנו
לחברה הישראלית בהווה .בנקודה זו ראה את עבודת הקודש
הנעשית באגף המשימות של התנועה הקיבוצית :המעורבות
בשכבות אוכלוסיה חלשות ,העזרה לעובדים זרים ולפלסטינים
וכן המעורבות במחאה החברתית .מבחינה זו קיבוץ אינו שונה
מאדם יחיד שקם כל בוקר ושואל את עצמו מאין באתי ולאן
אני הולך ולפני מי אני עתיד ליתן דין וחשבון .מה הם הערכים
המוספים של קיבוץ? האם הוא עסוק רק בעצמו או חורג
מצמצומו ב'חצרו'? סופה של חברה שלא שואלת את עצמה את
השאלות הללו להיכחד.

מתוך היכרותי ,החוויה של האמן בקיבוץ לא
מצטמצמת רק לתסכול ודווקא מאפשרת
מרחב ביטוי יוצא דופן
אם לחזור לאמנות ,טבעה של אמנות טובה היא זו המסוגלת
לחרוג מעיסוק בעצמה .יצירת יחיד המכוונת גם ליחידים
אחרים ,שלא לומר ציבורים רחבים .כלומר ,יצירה המביאה
איתה ממד תוכני ,ערכי ורוחני שנותן משמעות לחיים .הרי זהו
תפקידו של האדם היוצר".
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זאביק :זה מתחבר לי לתפיסה שיש לקיבוץ ערך מוסף רעיוני
שיכול להיות ה–'למה' .סוג של נשמה .של יצירה .חשוב לי
לשאול אותך  -האם אתה עדיין אופטימי?
יניב" :הקיבוץ של היום ,כידוע ,אינו נטול בעיות .אם כאלה
שיצרה ההפרטה בדרגות שונות ובקיבוצים שונים ואם בעובדה
שאין פתרונות פשוטים או הנהגה אליה ניתן לשאת עיניים.
למצב מורכב זה נודעת השפעה ישירה גם על התרבות והאמנות
בקיבוצים ...יחד עם זאת אי אפשר להתעלם מהעובדה
שבפרספקטיבה ההיסטורית זוכרים בעיקר את המורשת
התרבותית של מקום .ראה לדוגמא יצירתו רבת השנים
של יואל יגלינסקי מנגבה ,שנפטר לפני שנתיים בגיל .100
הוא המשיך להציג מדי שנה תערוכה במועדון הקיבוץ ,גם
כשהקיבוץ שלו עבר הפרטה חריפה ועבודותיו כבר לא עניינו
את רוב החברים .ידיד רובין מגבעת חיים איחוד ,שנפטר לפני
כשנה בעודו בשיא יצירתו ,צייר את נופי הקיבוץ – השדות,
שדרות הברושים ,האופק הקרוב והרחוק ,זריחת השמש
והשבילים בתוך הקיבוץ .דימוייו המצוירים העניקו לחברים
תחושת הזדהות עם המקום וגאוות יחידה .יובל דניאלי
מהמעפיל עוסק שנים בדיאלוג עם מייסדי קיבוצו ומשרטט
ביצירתו דיוקן היסטורי של המקום .ישנן עוד דוגמאות רבות
לאמני קיבוץ שנעשו כמו 'דבריו' ,מנציחי ייחודו וכותבי
ההיסטוריה שלו .בפרספקטיבה ההיסטורית זוכרים בעיקר
את המורשת התרבותית של מקום .תודעה זו היא מקור
לאופטימיות אך גם לדאגה .אם לא יימצא מי שיטפח ,ישמור
ויאיר יצירה זו ,היא עלולה להעלם".
זאביק :הזכרת את הגלריות בקיבוצים .האם הן נועדו לשרת
רק את האמנים בקיבוצים? האם נודעה לפרויקט הגלריות
בקיבוצים משמעות גם במרחב האמנותי בישראל?
יניב" :הגלריות בקיבוצים הן עובדה קיימת .היה צורך רק
לחשוף אותה ,את היקפה ואת משמעותה .מדובר בקרוב
לשלושים גלריות פעילות המציגות עשרות תערוכות ומאות
אמנים מדי שנה .זהו מרחב אקטיבי שמתרחש בפריפריה
הישראלית ,מאתגר את מרכז העשייה בתל אביב ומאפשר
דיון בסוגיות אלטרנטיביות .כשתהיתי על איזה צורך באה
תופעת הגלריות בקיבוצים לענות מצאתי שהן המענה לצמא
של הקהילה הקיבוצית לתרבות ואמנות .בהקשר זה אני רואה
בגלריות אלה המשך של היצירה הקיבוצית הייחודית .הן
ממלאות היום במידה רבה את הוואקום שהותיר 'אמן הקיבוץ'
המסורתי ,שבינתיים התכנס בתוך עצמו ואיבד את תפקידו
הקיבוצי-היסטורי .הגלריה הקיבוצית לא מציעה תמונות
למכירה ולתליה בסלון הבית .היא נועדה להפרות שיח ולעסוק
בנושאים של חברה ומקום .הן ממשיכות במידה מסויימת את
הקו של האמנות הנקשרת לצדק חברתי ,שוויון הזדמנויות
ומקום ביטוי לכל יחיד ויחיד -נושאים שעלו במחאה החברתית
הישראלית - .אני מסתכל על הסיסמאות האלה והן כל מה
שחרוט על דגל הקיבוץ מאז ומעולם .אולי זה גם מעיד על כך

יוצרים במגפיים (וכיפה)...

שהקיבוץ לא כל כך מנותק מהחברה הישראלית ואולי תפקידנו
הוא קצת יותר 'לחבק את עצמנו' ולהבין שאולי הקיבוץ הוא
עדיין מודל שאפשר ללמוד ממנו".
זאביק :אני רוצה לחדד את העובדות ,להצביע על מה שאולי
גורם להבדל בין המחאה לבין דגלי הקיבוץ .ברוטשילד יש
משהו חדש .אמירה חדשה שיש בה תנועה .פעם הקיבוצים היו
שם .הנתק מן העבר הוא היום חידוש ואולי המטען ההיסטורי
הוא מה שמכביד .אולי החברה הקיבוצית פשוט לא הצליחה
לייצר ולהניף דגל חדש?
יניב" :לכן הקיבוץ חייב לעשות חשבון נפש! הזמן מתחדש
ומתמשך .לא מספיק להתרפק על העבר ,צריך גם ללמד אותו
וגם ללמוד ממנו .הפוטנציאל שקיים בקהילה שיתופית הוא
אדיר והחכמה היא לדעת להתחדש עם ערכים כשיתוף ,חינוך
וערבות הדדית .לפני מספר שנים ערכנו בגלריית הקיבוץ
ובגלריות הקיבוציות פרויקט שנושאו היה 'מדרש קיבוץ';
עשרות תערוכות שהציעו פרשנויות שונות לקיבוץ העכשווי.
בימים אלו מוצגת במשכן לאמנות בעין חרוד התערוכה 'תרבות
ילדים בקיבוץ' שחושפת את המפעל החינוכי שהתקיים
בקיבוצים – שאין לו אח ורע בעולם מבחינת המקוריות
והמעורות בחיי הקהילה .פעולות נעשות ,אך לפעמים דומה
שלא מספיק".
זאביק :אני רוצה לקחת את חשבון הנפש הזה לקיבוצים
הדתיים .תחושתי הפשוטה היא שאין מספיק מקום לאמנות
בתנועה שלנו .האם זה מעיד על כך שלא מספיק עסוקים
בבירור הדרך ובאמונה בעצמנו ,במה שכינית 'לחבק את
עצמנו'?
יניב" :עיסוק בערכים ובמושגים יהודיים קיים ומתרחש
באמנות הישראלית .זהו תחום שיכול לחבר ולהפוך את הקיבוץ
הדתי ליותר רלוונטי ומשמעותי בתוך החברה הישראלית.
כמו כן תנועת הקיבוץ הדתי כתנועה יכולה לשאול את עצמה
האם היא מאפשרת את המרחב הזה ליצירת אמנות ובאיזה

אופן היא יוצאת נשכרת או מופסדת מכך שתתן או לא תתן
לו מקום .רצוי גם לתת את הדעת על מרחבי הפעולה של
האמן בקיבוץ הדתי – האם יש לו תנאי יצירה ,גיבוי קהילתי,
יכולת לבוא לידי ביטוי? אין לי ספק שאם היה קם חלל תצוגה
באחד מהקיבוצים הדתיים – אמנים ממגזרים שונים ,מהקיבוץ
ומחוצה לו ,דתיים וחילוניים ,היו עומדים בתור כדי להציג בו".
זאביק :מתוך שלשת המעגלים – האמן הבודד ,הקהילה
והתנועה ,אם צריך לדבר בגוף שני  -למי תפנה את הפניה שלך?
יניב" :אני מאמין שנקודת המוצא היא תמיד באדם היחיד.
בנפשו נולדים החלומות ,החזיונות והחזונות .על החברה
(קהילה) לטפח איכויות אלה .על התנועה מוטלת האחריות
לאפשר את קיומם .בסופו של דבר על כל השלושה להזין
ולהפרות זה את זה אהדדי".
זאביק :אני הייתי פונה לתנועה .האמנים מתמודדים לבדם עם
הקושי וזקוקים פעמים רבות לגיבוי .לקהילות אין כיום את
האנרגיות הדרושות לכך .רק התנועה יכולה להגיד – חבר'ה,
אמנות היא נושא חשוב! אני חושב שזה לא דורש הרבה.
באינטואיציה שלי אמירה כזו לא תעבוד באופן ישיר בקיבוצים
הדתיים אבל יהיה לזה יותר סיכוי אם התנועה תשדר את המסר.
כשהנושא יונח על שולחנן של הקהילות הוא יוכל לצמוח.
יניב" :על רקע המצב שתיארת מתבקש לחזור לתחילת השיחה
בינינו ולהבין את תפקיד האוצר – כמתווך בין מערכות ,בין אמן
למוסד ,בין יצירת אמנות לצופה ,וכמובן ללוות תערוכה במחקר
או באמירה .מדובר בתפקיד חדש יחסית המחייב אדם שייקח
אותו על עצמו ויקדם אותו .התפתחות כזו עשויה לאפשר
קהילת אמנים שמדברים איש עם רעהו וכמובן להפרות את
החוויה של הקיבוץ הדתי".
זאביק :אני תוהה לעצמי עם מי אפשר לדבר כיום על רעיון כזה
בתוך תנועת הקיבוץ הדתי .כמי שחי בתוכה וגם באופן אישי
כיוצר אני יוצא מכאן עם הזמנה לחשבון נפש ועם תחושה של
מועקה קלה...

צילום :אבי חי

המשכן לאמנות ,עין חרוד

אמנות

אמונה ואמנות
גולן רייז
אחד הפסטיבלים לקולנוע בהם ביקרתי בשנה האחרונה
התקיים במינכן .זו הייתה הפעם הראשונה בה כף רגלי דרכה
שם .השעות הראשונות נדמו כמו מציאות שזורה בחומרי
ארכיון הטבועים בי עוד מילדותי .כלבי שמירה שליוו אותנו
עד למסוף הטרמינל ,מסילות הברזל המאסיביות והיערות
העצומים לא הותירו אותי אדיש .צמרמורות קטנות תקפו אותי
מדי פעם ,תוך כדי בהייה בבחורים הגרמנים התמירים בדרכי
למרכז העיר .לאחר שעה של נסיעה דרוכה התמקמנו .נרגעתי
מעט מכפייתו של הזכרון הקולקטיבי ,מה שאיפשר לי לרגע
קט להביט סביבי.

הבניין האפל לעם היהודי) .בהתחלה חששתי .ביליתי את רוב
שעותיי בבית הקולנוע בצפייה בסרטים קצרים מכל העולם,
חלקם טובים חלקם פחות ,עם בירה קרה שהוגשה בכניסה
לכל הקרנה וישיבה עם קולנוענים צעירים מכל העולם .מלבד
ארוחת הבוקר שכללה נקניק לבן ועבה שאני נמנע מלפרט את
תכולתו ויוגורט בצבע מוזר ,שאר הריחות ,הטעמים והאנשים
היו לרוחי .כשהגיעה שבת לא יכולתי עוד .הבניין היהודי
המרשים מול בית הקולנוע היה גדול עליי .נכנסתי פנימה.
אשתי הצטרפה אליי יום קודם לכן ,כך ששנינו ועוד שני
סטודנטים ישראלים הזמנו שולחן לשבת במסעדה.

הרחבה במרכז רחובותיה היפים של העיר הייתה גדולה ,בית
הקולנוע משמאל והמרכז היהודי מימין .קשה לשוות את
הההבדל המטאורי בין שני הבניינים .האחד קטן ,בלוי במעט,
עם כניסה צדדית אפלה ,והשני גדול ומואר ,בעל משרדים רבים
ומסעדה מאובטחת .זו הייתה הפתעה עצומה עבורי לגלות את
הקשר היהודי שלי מתנוסס אל על ,אל מול פניו הקודרות של
הבניין האירופאי הקטן (תודו שאינטואיטיבית שייכתם את

כמה יהודים מתוקים היו שם וקיבלו את פנינו בברכה :אנשי
עסקים ,אנשי רוח ,יהודים מקומיים ורב הקהילה .אחד מהם,
צעיר ובעל מגבעת ,פירט באריכות אודות מועדוני הלילה
המסוקסים באזור ,ובכל זאת בחר לסיים דווקא באזכור בית
הכנסת שבקומה מעל ,בו מתפללת הקהילה היהודית בכל
שבת .חווית מועדוני הלילה נשמעה מסקרנת ומפוקפקת ,ובכל
זאת בחרתי אחרת.

הרחובות היו ריקים ,החנויות חשוכות ,ואור שמש מעט קיצי ליטף את פניי .שקט
רק צעדיי המהירים נשמעו ונתנו תחושה של קצב דרמטי מעט ,אולי העידו על מה שעומד להתרחש

בית הכנסת במינכן
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אמונה ואמנות

למחרת בשעה  9:00בבוקר שמתי את פעמיי מבית המלון לעבר
הבניין היהודי .הרחובות היו ריקים ,החנויות חשוכות ,אבני
המדרכה בהקו מאגלי הטל שטרם יבש ,ואור שמש מעט קיצי
ליטף את פניי .שקט .רק צעדיי המהירים נשמעו ונתנו תחושה
של קצב דרמטי מעט ,אולי העידו על מה שעומד להתרחש.

הטקסט אותו אני קורא כל שבת קיבל
משמעות חדשה ,מטלטלת .השיבנו ה' אליך...
א-להים אדירים ,רק עכשיו אני מבין את
גדולתו של המשורר

ההליכה הזכירה לי ,עד כמה מופרע ודמיוני ,את ההליכה בשבת
בבוקר מבית סבי וסבתי הישן בבני ברק לעבר בית הכנסת
הטריפוליטאי על התפר בין בני ברק לפרדס כץ .אמנם שם
הבניינים האירופאים התחלפו בנגריות פרוצות וחלונות הראווה
המפוארים שבמרכז מינכן הוסבו בחלונות מאובקים המסתירים
בגדי נשים דתיות ,אבל השקט והאוויר הייחודי של בוקר שבת
היו דומים.

בית הכנסת .מדהים מה מגדל אבן וראש מבצבץ יכולים לעשות
לדמיונו של כל יהודי ,ובמיוחד על אדמת גרמניה.

הגעתי לרחבת הבניין ,השומר סקר אותי במבטו ,הבין כי אני
דובר עברית והכניס אותי .המסדרונות היו מוארים ונקיים,
עליתי קומה והלכתי מרחק רב עד ששמעתי צליל דק ,עדין
וגבוה ,הבוקע מאחת הדלתות .פתחתי אותן .הבניין היה גבוה
משחשבתי ,קירותיו לבנים וגגו מרהיב .הגברים עמדו במרכז,
והנשים ישבו בשני צידי ההיכל בישיבה הנדמית כאצטדיון.
כולם פנו לארון הקודש מעליו התנשא שנדליר מרהיב עין.
החזן ,נדמה כי צעיר היה ,זקוף קומה ,ומגבעת שחורה על
ראשו .קולו עטף את חלל בית הכנסת ,ונראה כי גדלו של
המקום לא הפריע לצליליו להגיע לכל פינה.
התעטפתי ,הסידור המתורגם לא היה מעניין יותר
מההתרחשות שהייתה לנגד עיניי ,ולכן מיעטתי מלהביט בו.
הגברים היו לבושים חליפות ,הנשים כיסויי ראש קלאסיים.
מעט ילדים ,מעט אנשים ,אני וגבר נוסף ישבנו לבד בשורה של
כעשרה כיסאות .החזן היה מהפנט ,המעבר מחזנות קיבוצית
קבועה ועצורה אל מול הפלא הווקאלי שנשמע באוזני היה
מרטיט .קריאת התורה לוותה בתרגום מתמיד של רב הקהילה.
האירופאים ככלל והיהודים שבתוכם משווים לכל מקום מראה
קלאסי ,חשוב ובעל רשמיות .משהו בצורת הישיבה ,בלבוש
ובדרך הדיבור קוהרנטים לקונסטרוקציה ומפיחים במקום
תחושה של קודש.
ספר התורה חזר למקומו ,החזן עמד מול ארון הקודש ,ומקהלה
של  20גברים חסונים התמקמה מרחק מה ממנו" .השיבנו ה'
אליך ,ונשובה ,"....פצח החזן ,והצליח לפתוח את הצ'אקרות
הכי סמויות בנשמה שלי.
מקהלת הגברים נכנסה בדיוק מופלא ונתנה שני פולסים לא
שגרתיים במרכז החזה .עמדתי על מקומי ,לא הזזתי עיניי
מהמקהלה .כל אות ואות במילות השיר הגיעה למקומות
ששכחתי שקיימים בי עוד .הקשבתי כפי שלא הקשבתי
למילות התפילה זמן רב .איני יודע מדוע ,עיניי גבהו מעט
ולכדו חלון קטן ,מאובק ומגודר ,דרכו השתקף בניין אבן צר
הנדמה למגדל .לרגע הציץ מישהו במגדל כאילו רצה לצפות על

"חדש ימינו כקדם ."...שוב ושוב חזרה המקהלה לאחור כדי
לתת כבוד אחרון למילים .הטקסט ,שנשמע מגרונם המצמרר
של יהודי מינכן ,מעולם לא היה יהודי יותר .הטקסט אותו אני
קורא כל שבת קיבל משמעות חדשה ,מטלטלת .השיבנו ה'
אליך ...א-להים אדירים ,רק עכשיו אני מבין את גדולתו של
המשורר .ראשו הקטן של המציצן מחלון בית הכנסת הוסתר
שוב .חיפשתי אותו בעיניי ,לא רציתי שיעלם ,הוא ברא את
התמונה החזקה כל כך שהטביעה במילות התפילה משמעות.
הוא זה שהפך את מגדל האבן הישן למאיים ,ואותי לבחור
ישראלי שלרגע חש את לבותיהם של יהודי  .1942חדש ימינו
כקדם ...המקהלה סיימה ,ואני קיוויתי שזה לעולם לא ייגמר.
הרגע הזה ממש שאפף את כל כולי היה חידוש של ימים מקדם,
וכל שנותר לי לקוות הוא לחוות אותו שוב ,לא יותר.
אמונה היא חיפוש מתמיד אחר זהות פנימית עמוקה ,כזו
שנדרש אתה לתור בעקבותיה כל יום מחדש .הדרך שבה
אני בוחר לחפש אותה היא אמנות .כל אחד ודרכו הייחודית,
האישית ,דרך משקפיו המאובקים ,הסמויים מעיניהם של
אחרים.
הזכרון ממינכן לא יכל להיות מסופר לולא משקפיי הפרטיים,
ההיסטוריה הפרטית שלי ,המנגנון הנפשי שלי ,אבל יותר
מכל ,היכולת שלי לקחת את סך המרכיבים שאני שומע ורואה
לנגד עיניי לכדי סיפור אחד עם התחלה ,אמצע וסוף .אחד כזה
שמשאיר אותך פעור פה ,שנכנסת לפתחו אדם אחד ויצאת
אחר .האמנות ,היצירה והקולנוע מאפשרים לי לספר את
הסיפור ,אבל האמונה ,הכמיהה לנשגב ,ממלאה את הסיפור
במשמעות אמיתית ,ומאפשרת לי לעבור תהליך.
אם ארצה ,אוכל לומר כי האמונה היא הסוד הסמוי מן העין,
זה המניע את התהליך ,היוצק לתוכו מוטיבציה ,שכנוע פנימי
עמוק ,ואילו היצירה מאפשרת את הדרך לגילוי הסוד.
כוחה של היצירה נעוצה ביכולת להעניק משמעות לבנאליות
ולהרגל ,והיא זו שבכוחה להניע את גלגלי האמונה.
הזכרון ממינכן מכה בי עד היום .בכל פעם שאני עושה פעמיי
לתפילת שחרית בשבת בבוקר אני מייחל להרגיש שוב את מה
שחשתי שם ,ובכל שבת אני מתבדה.

עין צורים
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הקולנוע כנבואה
עמוס גיל

ואני בן  ,41חמישה ילדים ,הצגתי סרט גמר אחרי חמש שנות
לימודי קולנוע בבית הספר 'מעלה' .הסרט ממחיש ,בדרך
מפתיעה ולא צפויה ,את תחושת הזרות וחווית האאוטסיידר
בחברה.
ואני בן  ,21חוזר בתשובה טרי ,מתחתן עם נגה ,בת שדה אליהו,
לומד במכון מאיר ובמקביל לומד מוסיקה בבית ספר רימון
למוסיקה בת זמננו ,תל אביב.
ואני בן  ,0נולד בניו-זילנד .אמא ישראלית ,בת קיבוץ חילוני.
אבא לא יהודי ,ניו זילנדי.
ואני בן  ,26שוקע בכתביו של פרופ' ליבוביץ ומחליף רעיונות
בשבילים עם פרופ' אליעזר גולדמן .ואני ,שעודני פליט חינוך
מכון מאיר ,ועודני מעריץ של הרב קוק ,האם אני עובד עבודה
זרה?
ואני בן  12באנגליה ,ומשפחתי מתנצרת .ואנחנו זורמים בין
זרמים אוונגליסטים ובפטיסטים שונים ומשונים .פוגשים את
א-להים .פוגשים את ערגת החיפוש.
ואני בן  ,29כמעט נפטר מהעולם הזה ממחלה קשה .ואני,
אשתי ושלושת ילדיי עוזבים את שדה אליהו למעלה גלבוע.
ואני כוללניק בישיבת קיבוץ הדתי .מבקש להציל את אמונתי
המפרפרת והדווה.
ואני בן  .8עולים ארצה מניו-זילנד .טיול בן  3חודשים באוטו
סביב לגלובוס .ואני דר בקומונה בדרום ספרד למספר שבועות
עם קרובי משפחה .ניו אייג'ים .נודיסטים .חופשיים ,חושפניים
ונאיביים.
ואני בן  .18יהודי משיחי ,חי שוב בארץ מולדתי  -ניו זילנד
– ותר אחר זהותי היהודית בין כתבים נוצריים ,בין זכרונות
ישראליים ,בין טקסטים יהודיים .אני מניח לעת עתה את
שאיפותיי המוסיקליות ועולה ארצה ומתגייס ליחידה קרבית,
מחפש נואשות אחר רצון א-להי.
ואני בן  .36אב לארבעה ילדים .חולם להלחין מוסיקה לסרטים.
הולך ללמוד תסריטאות ב'מעלה' כדי ליצור קשרים עם יוצרי
סרטים וכדרך אגב מגלה שיש לי כשרון כתיבה משל עצמי.
ואני בן  .9עובר ממרכז קליטה חדש ומגעיל במבשרת ציון
לחיות בקיבוץ חילוני יפהפה .בזה מרגיש זר במגדל בבל של
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ילדים המתקבצים מכל קצווי תבל ובזה מרגיש זר בחברת
ילדים קיבוצית מגובשת בת שפה אחידה.
ואני בן  .28מגלה את קרישנמורטי .והנה אדם ששאל על כל
דבר .שום דבר לא מובן מאליו .חשבתי שאמצא מנוחה? אבל
עתה אין דרך חזרה .ולפחות גליתי שאני לא היחיד ששואל על
כל דבר ולא מרפה .ועכשיו נופל ונופל אל תהום שבה לשום
תשובה אין שאלה.
ואני בן  .14בבית ספר ממלכתי באנגליה .יהודי יחיד בכל
הסביבה הרחוקה .יהודי מלידה .נוצרי באמונה – פסגת
החנוניות.
ואני בן  .39חמישה ילדים .מגשים חלום ובונה בית מעץ
ומאדמה .בית שבולט ושונה בנוף הסביבה .בית שבנייתו
היוותה עבורי יצירת אמנות ובשביל השכונה מוטיבציה לקבוע
כללים אחידים של בנייה.

הנביאים היו אנשים חסרי מנוח .בתוך נפשם
בערו נושאים חברתיים ,רוחניים ומוסריים.
הם לא השתלבו .לא הרגישו בבית בתוך עמם.
השתייכו ולא השתייכו .מנסים להתקרב ,אבל
בקרבה של אש אוכלת – את עצמם ואת עמם
ואני בן  .7רועד במיטה .לא נרדם .ולא מצליח להבין את תופעת
האין סוף .לא רוצה למות ולחדול לתמיד .אבל גם להיות תמיד
– מה אעשה כל הזמן שם בשממה של גן עדן?
ואני בן  .20לומד במכון מאיר .מתהפך במיטה .לא נרדם.
מתקשה לשים כיפה על ראשי .מחסיר לילות שינה :האם
עבודת ה' ולימוד תורה מסתדרים עם חלומי ליצור מוסיקה.
ואני בן  .38מתארח בתכנית טלוויזיה של רינו צרור ,יחד עם
בתי .מתראיין אודות סרט תיעודי קצר שיצרתי המתעד את
התמודדותם של ילדיי עם כך שהורדתי את הכיפה – 'אבא
עושה מוקצה' (חפשו ביו-טיוב).
ואני בן  .23מסיים לימודים בישיבה מתחיל חיים בקיבוץ שדה
אליהו .נלהב מהאידיאל של תורה ועבודה .לא מצליח להדביק
את קצב החזן בשחרית .מניח תפילין ותוהה אם אצליח לעשות
את אותה פעולה כל יום ,כל שנה ,לשארית חיי...

הקולנוע כנבואה

ואני בן  .37מבקר בגרמניה לרגל חתונת אחותי ,אמנית הקרקס.
היא מתחתנת עם בחור גרמני .חתונה עם קהל בין-לאומי .ואני
מרגיש תחושת בית בפעם הראשונה אחרי הרבה שנים.
ואני בן  .20חייל בודד .מתייסר בצבא .עם הקושי .הבדידות.
שאלות של דת וזהות .אף דתי לא נראה בעיני רציני .רק אותה
חיילת בחצאית שבסוף תהיה לאשתי.
ואני בן  .35מגייס את קהילת מעלה גלבוע להפקת מחזמר רב
משתתפים שאני כותב ומלחין .ובדיעבד מגלה שבלי כוונת
מכוון ,כתבתי ביקורת קשה על חיי הקהילה וחיי המסורת.
ואני בן  .3ילד שמח באוקלנד ,ניו-זילנד .ניגש בחופשיות לכל
זר ומבוגר ,מעניק חיבוק ונשיקה של ילד קטן ובטוח.
ואני בן  .40מביים את סרט הגמר 'חץ שבור' .אני כבר לא מוצא
את מקומי בשום מקום .רק בחדוות היצירה .הקולנוע יוצר
קהילה .מפתח שיח .בורא עולם .שואל שאלות .נותן מקום
בעולם.

הקולנוע כנבואה בת זמננו
ואתה בן אדם ,קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל
חבריו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית
ישראל חבריו .וקרב אותם אחד אל אחדד לך לעץ אחד...
...והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם .ודבר
אליהם( ...יחזקאל ל"ז)17 ,
הנביאים היו אנשים חסרי מנוח .בתוך נפשם בערו נושאים
חברתיים ,רוחניים ומוסריים .הם לא השתלבו .לא הרגישו
בבית בתוך עמם .השתייכו ולא השתייכו .מנסים להתקרב ,אבל
בקרבה של אש אוכלת – את עצמם ואת עמם.
כמו יחזקאל ,רבים מהנביאים הסתובבו בעם והמחיזו את
שהציק להם באמצעים ויזואליים .הדברים התפרצו מתוכם,
בעל כורחם .האל ציווה .האל הכריח .לפעמים היה זה במיצג.
לפעמים במעשה כמעט תיאטראלי .לפעמים אפילו ,כמו הנביא
הושע ,בגופם ,בזוגיות שלהם ,ושמות ילדיהם היוו אמירה בפני
הקהל .אפשר להיות בטוחים שחיי המשפחה שלהם לא זרמו
על מי מנוחות .ובאיזה "ז'אנר" שלא בחרו – מה שהנביא או
הנביאה יצרו ,לא השאיר את ציבור שומעיהם אדיש.
"ונביאים מסרוה( "...אבות א' ,א')

את מקומי בקהילה מגובשת כלשהי לא
מצאתי .את מקומי בצוות הפקת סרט מצאתי
עם חלוף השנים הנבואה הורישה את רוחה ואת מקומה בחברה
לחכמה וללימוד .וגם העולם שמצטייר מבין דפי התלמוד מעיד
על אינטנסיביות קיומית כזאת שלא יכולה אלא להתמודד
מול שאלות הקיום האנושי על כל צדדיו ,ללא מורא .ובדומה
לנביאים ,אף התלמוד עושה זאת באמצעות הדמיון ,הסיפור,
האגדה ,והמשל – גם בסוגיות שהן הלכתיות ...לכאורה.

מביים את סרט הגמר ולא מוצא את מקומי בשום מקום
הסיפור הוא בעל כח .כח מחייה .מעורר התרחשויות נפשיות.
הזדהות.
הלכה היא הלכה .חתומה .מגודרת .יבשה .חסרת נשימה.
היופי והייחוד שבתלמוד ,בעיניי ,הוא שאין הוא ספר של
פסיקה חוקתית  /הלכתית .התלמוד הוא בעיקר מחזה .כתיעוד
של שאלות ,דיונים ובירורים ,הוא ספר המציג בפני המעיין את
הצורך ואת הדרך לברר סוגיות של החיים .לא היו אז מצלמות.
לא היו תוכנות עריכה .אבל הטקסט מצלם פריימים בודדים של
מחלוקות בוערות מדורות שונים ,מארצות שונות ,מסיטואציות
שונות .והעורכים בונים מערך שמספר סיפור של דיון אחד,
פריים מפה ,פריים משם ,עד שנבנה משהו אחיד בעל רבדים
ועומקים רבים.
אבל לא על התלמוד באתי לכתוב.
אחת הסיבות שבחרתי ,בסוף ,לעסוק בקולנוע הייתה
תחושתי העזה שהקולנוע הינו תחום יצירתי החובק בעשייתו
עולמות רבים כל כך ויחד עם זאת מספק ,באמצעות הבידור
והאסתטיקה ,אפשרות לעורר שיח .שיח זה יכול להיות חברתי.
יכול להיות בינאישי .ושיח זה יכול להיות בין הצופה לעצמו.
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סרט יכול להפנות את תשומת לבו של הצופה ,כמו גם של
היוצר ,למבט חדש על עצמו ,על שכנו ועל העולם הסובב אותו.
אני מאמין שהסוד של סרט טוב הוא היכולת ליצור בקהל חוויה
אסטטית ורגשית שמשאירה גם רושם תוכני על הנפש .כלומר,
שעיקר חוויית הצפייה מתחילה בסיום הסרט עם שאלות
מטרידות או מבט חדש המלוות את הצופה גם הלאה.

יש משהו קוסם ביצירת קהילה יוצרת סרט .זו
קהילה לזמן קצוב .לא מתיימרת להיות נצחית.
לכל אחד תפקיד .כולם יחד עמלים סביב אותה
מטרה .היא מטרה נעלה ,אבל היא גם זמנית.
הקולנוע ,כמו הנבואה או כמו הטקסט הדתי ,בכוחו לעורר
ולנער את האדם.
אבל לקולנוע גם פריווילגיה שאין לדת  -שהוא יכול להכיל
בתוכו גם בידור ואפילו אסקפיזם.
ואין לי התנגדות לבידור .הבידור הוא אלמנט חיוני בחייו של
אדם ושל חברה .הלוואי שאצליח ליצור סרטים שיצליחו לכל
הפחות לבדר .זה לא דבר קל כפי שנראה.
אבל למה יש לקולנוע את הפריווילגיה
להיות גם בידור? כיוון שהוא נוצר והתפתח
כאמנות להמונים .לקח זמן רב עד
שהקולנוע התקבל כאמנות בעלת ערך.
וזה הכוח של הקולנוע .אין בקולנוע
סמכות .הוא לא מתיימר להיות
משהו אליטיסטי ,של יודעי
דבר ,של מומחים ,של "תלמידי
חכמים" שמצפים מהם להורות
לרבים .בקולנוע אין פסיקת
הלכה.
הקולנוע מגיע ונגיש לכולם,
ברבדים הכי פשוטים ו"נמוכים" ,לכאורה ,של
התרבות האנושית :הבידור להמונים .ובזה כוחו .סרט מוצלח
(ובכוונה לא השתמשתי במילה "מצליח") היינו סרט שמרגש,
סוחף ,מעניין ,מעורר הזדהות .הוא מספר סיפור ומרתק ברמה
הכי פשוטה של ההנאה והעצלנות האנושית .ובו בזמן הוא גם
מסוגל להפנות את תשומת לבו של כל צופה לרעיונות ,שאלות
ואף סוגיות ותובנות שלולא זה ,ספק אם היה מגיע אליהם.
ואגב זה ,ובהקשר לתרבות שלנו ,תהליך יצירת סרט ,יש בכוחו
להיות סוג של בית מדרש .קולנוע יהודי ,אין פירושו בעיניי
קולנוע שמתעסק ,בהכרח ,בטקסטים יהודיים ,ביידישקייט או
בהוויה של החיים הדתיים .קולנוע הינו טקסט בפני עצמו.
"טקסט" זה שנוצר על ידי יהודים בהקשר לתרבות שבה הם
חיים ,תורם להתפתחותה של אותה תרבות .בכך הוא קולנוע
יהודי – ולא משנה מה יהיה נושא היצירה ואפילו לא משנה מה
סגנונה.

את מקומי בעולם הדתי לא מצאתי .את מקומי ביצירה
הקולנועית מצאתי.

קולנוע כקהילה
את מקומי בקהילה מגובשת כלשהי לא מצאתי .את מקומי
בצוות הפקת סרט מצאתי.
יש משהו קוסם ביצירת קהילה יוצרת סרט .זו קהילה לזמן
קצוב .לא מתיימרת להיות נצחית .לכל אחד תפקיד .כולם
יחד עמלים סביב אותה מטרה .היא מטרה נעלה ,אבל היא
גם זמנית .כולם משחקים .כוונתי לא כשחקנים .אלא כולם
כילדים ,משחקים משחק .יודעים שהם משחקים .ועדיין,
כולם לוקחים אותו בשיא הרצינות והמקצועיות .יחד כולם
בהפקה תורמים משהו קטן לעולם .וגם מקבלים בתמורה.
ובסיום ההפקה הקהילה מתפרקת .כל אחד לדרכו .בראנו
עולם .והמשכנו הלאה .רבנו .נהנינו .התייאשנו .שמחנו .דברנו.
שתקנו .ואולי גם הצלחנו .יצרנו בלי יומרות .וגם אם היו
יומרות ,הם חלק מודע מהמשחק.

חץ שבור
סרט הגמר שלי ' -חץ שבור'  -מספר את סיפורו של בובנאי
(מפעיל בובות) – מר מומו .מומו סובל מבעיה מסוימת שבעל
כורחו ממצבת אותו כחריג לא רצוי בחברה .אי לכך ,ידידיו
לשיחה הן רק בובות הכפפה שלו – פרי יצירתו.
בחיפוש אחר פתרון ומקום שיקבל אותו ,מר מומו מצטרף
לקבוצת תמיכה עבור חריגים בחברה .מנחה הקבוצה הוא
פסיכולוג יוצא דופן בעצמו בשם שריד יובל .הסרט עוקב אחר
הניסיון של מר מומו להשתלב בקבוצת התמיכה וגם באופן
המפתיע שהקבוצה מתייחסת אל מר מומו כשהם מגלים את
אופי חריגותו.
בסרט שלי ,ניסיתי ליצור חוויה אסטטית ורגשית שתאלץ
את הצופים להתמודד עם התוכן .היו כמה הקרנות של הסרט,
ביניהן גם לפני חברי קהילת מעלה גלבוע .הסרט בהחלט הצליח
לעורר ואף לזעזע את הצופים .נדמה לי שהם נהנו מהחוויה
הקולנועית וגם מהדיון הארוך שעורר הסרט לאחר הצפייה.
הסרט מעלה שאלות קשות של יחיד מול חברה ,מקומו של
החריג ,גבולות הקבלה של החברה כלפי האינדיבידואל .שאלות
שמעסיקות אותי בחיי לאורך השנים.
והערה אחרונה :בעיקר הופתעתי לגלות עד כמה תחושת
החריגות משותפת לאנשים רבים כל כך .אנשים חיים בתוך
חברה מגובשת ולכאורה הומוגנית ובכל זאת ,חוויית הייחודיות
והאאוטסיידריות היא תחושה משותפת להרבה אנשים.
שמחתי שהצלחתי ליצור סוג של הזדהות במקומות לא צפויים.
אני מקווה שיהיו לי הזדמנויות נוספות להקרין את הסרט בפני
קבוצות וקהילות נוספות .הרגשתי שהצלחתי להמחיש משהו
מחוויית הזרות שמלווה אותי בחיי.

מעלה גלבוע
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האמנות וכחוה המרפא

האמנות וכוחה המרפא
כנרת סמואל

כבר מגיל צעיר אני זוכרת שהרגשתי שהשפה של המילים
המדוברות אינה מספיקה לי .שצורות ,קווים וצבעים מצליחים
"לדבר" בשבילי הרבה יותר טוב.
בבגרותי נחשפתי לתחום של טיפול באמנות ומצאתי בו כר
פעולה רחב ומרתק .טיפול באמנות הוא תחום רחב מאוד אך
אנסה לגעת במספר נקודות מרכזיות:
אחד המיפויים לתחום הטיפול באמנות נע על פני ציר בין
"האמנות כטיפול" לבין "טיפול באמצעות אמנות" :הקצה
האחד (אמנות כטיפול) רואה בעצם החוויה היוצרת את הכוח
המרפא ,בלי כל צורך לפרש את היצירה ,לדבר עליה ולעבד
אותה ,ואילו בקצה השני (טיפול באמנות) האמנות היא
רק "כלי עבודה" המשרת את היחסים והתכנים הטיפוליים
המשתנים.
כמטפלת באמנות ,אני מאמינה כי צריך להיות בתנועה על
פני הציר הזה ,מתוך הקשבה רגישה לצרכים הייחודיים של
המטופל ולשינויים העוברים עליו בתהליך האישי.

עבודה באמצעות 'המרחב הסמלי'
כולנו מכירים את הפתגם 'תמונה אחת שווה אלף מילים'.
הטיפול באמנות משתמש באפשרות הביטוי האמנותית גם
במקרים בהם "אין מילים" בין אם בשל הגיל ,עקב אירוע
טראומטי ,או פשוט מתוך נטייה טבעית .כוחו של סמל טמון
ביכולתו "לשאת על גבו" בו זמנית קשת רחבה של משמעויות,
זכרונות ורגשות ,ואף ניגודים ומורכבויות .לדוגמא ,הנחש הינו
סמל קולקטיבי המשותף לתרבויות שונות ,והוא מכיל בתוכו

גם משמעות הרסנית של ארס וקושי ,אך יחד עם זאת הוא
מסמל רפואה ,יצר והתחדשות .רובנו מכירים את התחושה של
חוויה מורכבת ,שבה מתרוצצים בתוכנו רגשות סותרים כלפי
אותו מצב ,מחשבות וקולות שונים אשר אנו מתקשים לגשר
ביניהם .הסמל או פעולת היצירה יכולים לסייע לנו בכך ,שכן
הם מסוגלים להכיל בתוכם ,בפועל ,את המגוון הזה.
המעבר לשפה סמלית וציורית נחקר גם בהשפעתו על
תהליכים בפעולת המוח ,ובהכללה גסה ניתן לומר כי הוא
מעביר אותנו מן האונה השמאלית של המוח ,אשר אחראית על
החשיבה הלינארית והמתמטית אל האונה הימנית ,בה שולטות
היצירתיות והאינטואיציה.
אני תמיד מופתעת מחדש מההבדל הבולט בין תיאור מילולי
"רגיל" של חוויה או תחושה ,לבין תאור המחובר לסמל או
לציור .נדמה שהדיבור בעקבות סמל הוא במקרים רבים אישי,
נוגע יותר ומאפשר פחות לברוח ל"סיסמאות" .כיוון שניתן
להשתמש בסמל כמשהו "חיצוני" לאדם ,הוא מאפשר לגעת
בתכנים שקשה לגעת בהם ישירות .המחשה חזקה לכך חוויתי
במהלך המחקר שערכתי לצורך עבודת המאסטר .ביקשתי
מעובדים סוציאליים לצייר חוויה מן העבודה שבה הרגישו
דחק .לאחר הציור ,הם התבקשו לשתף בכתב או באופן מילולי
על החוויה .נוכחתי כי הציור אפשר להם לבטא את הייחודיות
של החוויה ואת המורכבות שלה במגוון רחב של רגשות
והקשרים .בהמשך יכלו המשתתפים לזהות או להוסיף גם את
המשאבים וכוחות ההתמודדות שהיו ברשותם אל מול הקושי.
נקודה זו מעבירה אותנו למאפיין חשוב נוסף של טיפול
באמנות:
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אמנות

היכולת של היצירה לעודד אנשים ליצור
שינויים ולהתמודד
תהליך היצירה מאפשר לנו להגיע ליישום שינויים בפועל,
בעולם המוחשי .אמנם השינויים או החלומות נשארים "על
הנייר" (תרתי משמע) ,אך עצם החוויה של יצירת השינוי
המיוחל "בקטן" מובילה לתחושה של מסוגלות ואף מסייעת
לנו לעיתים לתכנן את תהליך השינוי במציאות .לדוגמא  -אשה
שעבדתי עמה על עיבוד של חווית גירושין קשה דיברה הרבה
זמן על התנפצות החלומות שלה ,על איך שהחיים שלה השתנו,
ועל הציפיות שעדיין נותרו לה מהגרוש .רק כאשר עברה אל
החומר ,ויצרה מהחיים שלה כלי ,ובהמשך שברה אותו והדביקה
אותו מחדש באופן שונה מעט והוסיפה לו צבעים  -היא
הרגישה שעשתה צעד משמעותי שנתן לה מושג איך היא רוצה
שייראו חייה מעתה ורעיונות מעשיים לפעול בכיוון בו בחרה.

כולנו מכירים את הפתגם 'תמונה אחת שווה
אלף מילים' .הטיפול באמנות משתמש
באפשרות הביטוי האמנותית גם במקרים בהם
"אין מילים" בין אם בשל הגיל ,עקב אירוע
טראומטי ,או פשוט מתוך נטייה טבעית.
ניתן להשתמש ביצירה גם לביטוי של משאלות או פנטזיות
שאין להן עוגן במציאות ,אך עצם היכולת לתת רגע אחד
של התגשמות במרחב הסמלי עשוי להוות תיקון .לדוגמא,
האפשרות לכתוב מכתב או להכין מתנה סמלית לאדם קרוב
שנפטר ושלא נפרדנו ממנו עשויה לאפשר חוויה רגשית של
תיקון הפרידה.

אבחון ופרשנות
ישנם מחקרים רבים בנושא אבחון הציורים ,אמצעי שכולנו
מכירים מתחום האבחון התעסוקתי (לצייר עץ .)...המחקרים
בתחום הטיפול באומנות הוקדשו לזיהוי אלמנטים בציור
שעשויים להעיד על חרדה ,אמביוולנטיות ,דיכאון ,כעס ועוד.
אך גם אותם חוקרים ומטפלים אשר גילו בעצמם ממצאים
בנושא ,מדגישים את הצורך בזהירות כאשר באים לאבחן.
חשוב להתייחס להקשר הרחב שבו הופיע הציור ולכל המכלול
הייחודי של המצייר .בנוסף ,ישנם זרמים בתחום הטיפול
באמנות הקוראים לאפשר אך ורק ליוצר לפרש את עבודתו
ולהעניק לה משמעות בהתאם לרצונו ו"למקרא" הייחודי שלו.

למי מתאים להסתייע בטיפול באמנות?
ישנה מחשבה מוטעית לפיה רק מי "שמוכשר" בציור יכול
לבוא לטיפול באמנות .חשוב לי לציין שבטיפול באמנות ניתן
לכלול תחומים רבים של אמנות כדוגמת צילום סטילס ,וידאו,
תנועה ,מיצגים ועוד .כמו כן ,הדגש בטיפול הוא בדרך כלל
על התהליך היצירתי ולא על האסתטיקה .היוצר הוא הפרשן
העיקרי של עבודתו ולכן הוא לא בהכרח צריך ליצור משהו
"מובן" באופן מיידי .אני מכירה הרבה אנשים "שחושבים
בתמונות" אך מעולם לא למדו ציור או פיסול ,ולהם סוג זה של
טיפול יכול בהחלט לסייעֿ.
תהליך היצירה מאפשר לנו להגיע ליישום שינויים בפועל,
בעולם המוחשי .אמנם השינויים או החלומות נשארים "על
הנייר" (תרתי משמע) ,אך עצם החוויה של יצירת השינוי
המיוחל "בקטן" מובילה לתחושה של מסוגלות ואף מסייעת
לנו לעיתים לתכנן את תהליך השינוי במציאות.

סעד
עבודת טלאים של יהודית אפשטיין
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אמנות באה מבחינתי מהבסיס של אמונה בחיים ואימון ,כלומר התנסות

אמנות האמונה
שיח שכנים בקיבוץ מירב על ההזדמנות ליצור הזדמנות ליצור
יוחאי בשן עם יעל גולדבלט
ברשותכם אתחיל הפעם דווקא מהסוף; רגע אחרי השיח עם
יעל שכנתי ,יצאתי בתחושה ששיחה מעמיקה על כוס קפה,
עוגיה ,אמנות ויצירה בסוכתה הצבעונית והמרווחת היא
למעשה שותפות ביצירה חדשה ומרעננת השופכת צבעים
חדשים וטריים על חיינו השגרתיים והאוטומטיים.
"אני לא מחזיקה מעצמי אמנית או יוצרת כפי שלפחות נהוג
להגדיר ולתאר ,נראה לי שאני יותר 'יוצרת הזדמנויות' לאחרים
ליצור בעבודה שלי כמטפלת באמנות ואולי גם בעבר כמטפלת
בילדים בגיל הרך כאן במירב  ...אמנות באה מבחינתי מהבסיס
של אמונה בחיים ואימון ,כלומר התנסות .האדם  -האמן
מתאמן ,מתנסה ,מתרגל את הביטוי האישי שלו ,את רוחו ,דרך
יצירה בחומר .יש תהליך משמעותי של שינוי תוך כדי יצירה
ובהתבוננות ביצירה."...
זוהי על רגל אחת תמצית "תורתה" האמונית  /אמנית של יעל,

שעברה בעצמה דרך ארוכה ,מפתלת ומאמנת בדרך למציאה
ולנחלה...
"גדלתי בקליפורניה ,בגן עדן 'ללא קדושה' .תוך כדי לימודיי
כסטודנטית הבנתי בפשטות שארץ ישראל היא הבית שלי
בעולם ,מה שהביא אותי לעלות לארץ אחרי התואר הראשון
ולהגיע באופן די טבעי לירושלים .למדתי שם עברית באולפן
ואחר כך במשך שנתיים אמנות בבצלאל ,שם התאכזבתי
מהגישה הרווחת הרואה ביוצר את המרכז ולא ביצירה או
ב-היוצר .אמרו לי "א-להים זה נדוש"  .הבנתי שלא לשם כך
הלכתי ללמוד אמנות ועברתי ללימודי יהדות."...
משנת  1991חיים יעל ואורי ,האיש האישי שלה ,בקיבוץ
מירב .בשנים הראשונות עבדה יעל כתופרת ואחר כך כמטפלת
תינוקות בקיבוץ וכיועצת הנקה לאמהות.
ואיך זה קשור ליצירה ואמנות?
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גלריה

של העולם הלא מודע ,זהו כלי נגיש לכולם ולא צריך דווקא
כישורים מיוחדים באמנות".
 9שנים עובדת יעל כמטפלת באמנות או כפי שמכנים
באקדמיה" :טיפול באמצעות הבעה ויצירה" בכפר הנגמלים
מסמים מלכישוע ,במרכזי סיוע לנפגעי תקיפה מינית ,בבתי
ספר ,גנים ובקליניקה פרטית משלה.

התאכזבתי מהגישה הרווחת הרואה ביוצר את
המרכז ולא ביצירה או ב-היוצר ...הבנתי שלא
לשם כך הלכתי ללמוד אמנות ועברתי ללימודי
יהדות
ומה עם יצירה משלך?
"אני לא יוצרת הרבה תוצרים אישיים ,אלא מתמלאת
מליצור הזדמנויות לאחרים ליצור ולהתחבר לסגנון ולחומרים
המתאימים לכל אחד .אני מאמינה שיצירה ,במיוחד בארץ
ישראל ,היא חיבור וביטוי הא-להות שיש בתוכנו החוצה.

לאמנות וליצירה יש כח אדיר לביטוי והבנה של העולם הלא מודע
"הקשר עם הילדים והאמהות הוציא ממני הרבה יצירתיות
ושמחה .הרגשתי שיש משהו עוצמתי ביכולת שלי לעזור
ולהיות שותפה ביצירה ובעיצוב של נפש האדם וכוחותיו.
בהמשך הלכתי ללמוד באוניברסיטת חיפה תרפיה באמנות,
ושוב גיליתי ש'אין א-להים' בתחום הטיפול הפסיכולוגי בפרט
ובאקדמיה בכלל .הרגשתי צורך להכניס את ה' בתורות הנפש.
יש הרבה אמת בתיאוריות ובגישות הפסיכולוגיות וחשוב מאוד
שמי שמתעסק בטיפול רגשי יכיר אותן על מנת שיזהה את
ההפרעות ואת הכוחות של האדם העומד מולו וידע להתאים
את הטיפול למטופל; עם זאת ,אני מאמינה שאפשר להכניס
את א-להים לתורות הנפש המערביות על ידי מציאות של
קדושה ,יעוד ,יראה ,אהבה ,אחדות ,קבלה ,טוב מוחלט ויצרים
כהשלמות למושגים כמו דחף ,קונפליקטים לא פתורים ,מימוש
עצמי ואמפטיה.
לשמחתי ,אחרי שסיימתי את לימודי התרפיה הצטרפתי
ללימודי חשיבה הכרתית על פי ימימה אביטל למשך כ7-
שנים ,שם הכל התחבר לי .בהמשך העמקתי ברכישת כלים
טיפוליים המחוברים למסורת היהודית והחסידית במסגרת
לימודי פסיכולוגיה יהודית ,התורמים לי רבות להבנת מיפוי
הנפש .הכלים משתנים ומתרחבים כל הזמן ,תוך כדי למידה.
לאמנות וליצירה יש כח אדיר ככלי אבחוני וככלי לביטוי והבנה
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הציור או התוצר האמנותי הוא לא העיקר מבחינתי ,אלא
היכולת להשפיע על נפש היוצר או המתבונן על היצירה .היופי
האסטטי שביצירה הוא חיצוני וחלקי לאמת של היצירה וזה
לא מספיק ,לדעתי ,כי זו יצרנות נטו .זה בסדר ,אבל חסרה
לפעמים הנשמה שבאה לידי ביטוי בתהליך שהיוצר או הצופה
מהצד יעבור".
עד כדי כך אין טעם בתוצר עצמו? הרי אפשר להתפעל
ולהתרגש מיופי של יצירת אמנות בלי לעבור תהליכים פנימיים
מורכבים...
"זה באמת נשמע מאיים ומפחיד שצריך לחפש משמעות בכל
דבר ,אבל זה קורה לבד בכל תחום של עשייה המאפשרת לאדם
העושה לחקור ,לגלות ,ליהנות ולשחרר בלי צורך להבין בשכל
מה קרה פה ...זה עומק שנמצא בפשטות של העשייה .גם גנן,
טבח או חייט הינו יוצר כי הוא שותף ליצירה בעצם העשייה
והעיסוק שלו בחומר".
כיצד זה בא לידי ביטוי בעולם הטיפול?
"בטיפול באמנות החלקים שעולים בהתבוננות על היצירה
מאפשרים התקרבות וקשר ובעיקר למידה לראות מציאות ולא
אשליה מדומה".
את יכולה לתת דוגמא למה שאת מתארת מהעולם הטיפולי?
מחמר .ותוך כדי ניסיון
"היה לי מטופל שניסה ליצור צדף ֵ
וחיפוש נוצרה צורת פה אנושי .הוא התבונן בפליאה ואמר
'וואיי ,הוא צועק צעקה ...אבל הוא אילם'.
הוא לרגע נבהל ,כי חשב שהוא יוצר צדף תמים בחוף הים
המסמל שקט ורוגע ,אבל הפה שלו התעורר לחיים .הפה מגלם

אמנות האמונה

הזדמנות ליצור סיפור המבטא את עולמו הפנימי ולהחיות
אותו ,מה שאפשר לו להתחבר לרצון ולכמיהה לשקט ולרוגע
מול הקושי והחסימה שלו מלהרגיש כך .זה אפשר לו לבטא את
הכאב שלו ,לצעוק את מה שהוא לא העיז לצעוק ...כי אולי לא
היה מי שישמע ...בתור ילד הוא למד להיות 'אילם' כלפי חוץ
וגם מול עצמו .עכשיו הוא בונה אמון בעולם ובעצמו".
כיצד את מושפעת מהנוכחות בסיטואציה חשופה שכזו?

האמנות המוזיקלית והחינוך ,השיח הזה נתן הרבה כח ,אמונה
ודחיפה שכל אדם באשר הוא צריך ויכול לבטא את הצלילים
הפנימיים ולהוציא אותם החוצה בתהליך של נביעה ,חיפוש
והתבוננות.
השגרה של אחרי החגים מחזירה אותנו מהר מאוד לקוביית
ההכרח והאילוץ להתאים את עצמנו למציאות האפורה של
פרנסה ,בית ,ילדים ,כביסה ,כלים ,רוטינה ...לפחות עד החג
הבא עלינו לטובה ,המעיר אותנו מתנומת היום-יום ומכריח
אותנו במקרה הטוב והמבורך לצאת קצת מעצמנו ולשאול
שאלות על עצמנו ועל העולם בו אנו חיים.

"עבורי ,זו זכות גדולה להיות עדה לגילוי מסוג זה יחד עם
האדם המחפש משמעות ...לראות איך הוא מגיע להבנות
חדשות ואיך הוא חווה את הגילוי העצמי .אני לא באה ממקום
של ידיעה ,אלא שותפות .זה דורש נאמנות ליצירה בלי תגובות
'הקהל' לטוב ולרע .אמנם היופי האסטטי הוא רווח משני לגילוי
הפנימי וליצירה כזאת ,אבל זה מדהים בכל פעם מחדש לראות
את הכשרונות החבויים באנשים ,שלפני רגע פחדו ליצור והיו
חסומים בטענה שהם בכלל לא יודעים ליצור."...

הייתכן ונוכל באמת להרגיש ולחוות את מהות שירה של
נעמי שמר "יש לי יום יום חג"?! הייתכן ועצם מעורבותנו
והשתתפותנו במעשה בראשית בכל תחום שהוא ,היא בעצם
האמנות בהתגלמותה?! ואולי רק צריך להוסיף התבוננות,
כוונה ,רצון וידיעה שכולנו אמנים!!!

עבורי ,כאדם המתכתב ,מתחבט ,מתאהב ומתאמן עם עולם

אמן כן יהי רצון.

מירב

כל אדם באשר הוא צריך ויכול לבטא את הצלילים הפנימיים ולהוציא אותם החוצה בתהליך של נביעה ,חיפוש והתבוננות
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אמנות

המילה הכתובה היא ציפור חופשיה
ראובן ארצי
כתיבת שירה או ספרות בכלל שונה מעט מן האמנויות
הפלסטיות כמו ציור ,פיסול ,עבודה בזכוכית ,צילום וכו'
ואינה דומה גם לאמנויות הבמה .השירה חושפת לא פעם את
הפנימיות העמוקה של הכותב ,כך יכול הקורא להזדהות עם
השורות המוגשות לקריאתו או לדחותן ,בייחוד אם הנושאים
סובבים פוליטיקה או דת.
במאה ה 19-טבע הפילוסוף ויקטור קוזאן את הביטוי' :האמנות
למען האמנות' ( )L`art pour l`artעל פיו כל אמנות תהיה
מוקדשת ליצירה זכה ללא מסרים חינוכיים ,פוליטיים ואחרים.
אמנות נטו.
גם שירה אפשר לכתוב ללא "כוונות" גלויות או נסתרות' .ארס
פואטיקה' ) (Ars Poeticaהיא אמנות השיר  -שפה עשירה
בחריזה מתוחכמת ובשפע קישוטי לשון.
ועדיין ,במאות האחרונות משמשת מלאכת השירה דווקא ככלי
לעורר את הקורא להידרש למצבים קיומיים .שירים רבים
נכתבו נגד מלחמות בעולם ,בדרך כלל ללא הועיל .בזמנו ,תקף
ענק המשוררים נתן אלתרמן ב'טור השביעי' שלו בעיתון 'דבר'
את השלטון הבריטי בשיריו החכמים והנוקבים .הוא תיאר את
עלילות מלחמת תש"ח והקדיש שיר
מרטיט לב לצעירי הפלמ"ח .הוא
המשיך לכתוב על ארץ ישראל
השלמה ,דילמה בה דשים עד היום
ללא פתרון .אבל הקשיבו לו .הוא היה
התגלמות ה"נביא בשער" וכתב ללא עכבות.
איזה מעמד מקנה ציבור קיבוצי-דתי לחובבי
מילים ,לציירים ,לפסלים ,או
לצלמים אמנותיים? תלוי את מי
שואלים .ממליצים לא להרגיז אף
אחד ולא לפגוע ברגשות הזולת
בנושאים "רגישים" ,כדי לא להסתכן
בחרמות ונידויים .כותב שירה החי
בכל במסגרת סגורה ,ובמקרה זה  -קיבוץ
דתי ,נעצר לעיתים במרוצת כתיבתו לפני
משוכת ה"מה יגידו" .על כל צעד ושעל מזכירים
לנו מנהיגינו הרוחניים וצבא טיפוחיהם הנלהבים
שמה שהיה היה ,אמנם היה ,אבל איננו עוד.
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מתוך געגוע לתנועתנו שהייתה אחרת ,אך לדידי ,שינתה את
פניה ,העליתי על הכתב שיר געגועים" :סרגי לי כיפה משארית
התום" .להלן שני בתים:

חוּ ֶט ָיה ְּפרוּ ִמים ְל ָכל רוּ ַח
ְּגוָ נֶ ָיה ְּדהוּ יִ ים ַא ַחר ּדוֹר
ַה ָּמקוֹר ְּבׁ ָשחֹר ְּכ ָבר ָמרוּ ַח
אכת ַה ַּמ ְחׁ ֶש ֶבת יֵ ׁש חוֹר
ִּב ְמ ֶל ֶ
מוּ ל ֲחלוֹנוֹת ָה ַר ֲאוָ ה ׁ ֶש ָּב ִעיר
ָּבבוּ ָא ֵתנוּ ָק ְל ָחה ְּכ ַל ֵּפי ַמ ָּטה
ֶאל ִּכ ָּפ ִתי ַצ ָּמ ֵת ְך ָק ְר ָאה ׁ ִשיר
"א ָתא"
ְל ִמ ְכנָ ֵסינוּ ַה ְּק ָצ ִרים ִמׁ ֶּשל ָ

בתחרות משיכת החבל בין הדבקים ב"פתיחות עם הנחת
תפילין" ,לבין השואפים לקיים "קלה כחמורה" ,נדמה לי שיד
הראשונים על התחתונה .יש לשער שאווירה זו משפיעה לא
מעט על חופש האמנות.
כמו ש"העיתונות היא כלב השמירה של הדמוקרטיה" ,השירה
היא "ציפור חופשיה" .שומה עליה לשאת שלטי מחאה נגד
עוולות ,קיבעונות או איוולת.
לא תוכל להתעלם
למרות התכונה ה"קיבוצית" להתחמק מפרסום ,המשוב חשוב
מאוד לכל יוצר והוא מעין דלק לכוח המניע להמשיך בעשייה.
בתור חבר התנועה ,ראיתי בעמודים במה טבעית ואמנם שלחתי
שירי טבע (נחמדים) ,שורות לבביות על ציפורים או צמחים
וכד' ,שלא מעוררים הרמת גבות .אך אי אפשר להתעלם
מנושאים מעיקים יותר.

המילה הכתובה היא ציפור חופשיה

ַמ ָּזל טוֹב ְלרוֹן וְ רוֹנִ ית וְ עוֹד ֲא ָל ִפים ְּכמו ֶֹכם
ימ ָרהֲ ,אדוֹנִ י ַהנּ ו ַֹט ְריוֹן
ַק ִל ֶ
יָ א ָסאססְּ ,ג ִב ְיר ִּתי רוׁ ֶֹש ֶמת ַה ִּנ ּשׂוּ ִאין

היינו עדים להפגנות רבות משתתפים סביב הנושא
"צדק חברתי" .כחבר קיבוץ ,אני חושב שצדק חברתי
מתחיל בבית .להלן שני קטעים משיר שנכתב על
מקורו של אותו צדק.

ָק ַפ ְצנוּ ִמ ְּנ ַמל ַה ּתעוּ ָפה ֶּבן גּ וּ ְריּ וֹן
יסין
ֵל ָהנוֹת ִמׁ ֵּשרוּ ֵת ֶיכם ַה ּטו ִֹבים ְּב ִאי ַק ְפ ִר ִ
ש ָר ֵאל
יעי ְּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
קו ְֹר ִאים ִלי רוֹןּ ,דוֹר ׁ ְש ִב ִ
וְ עו ֶֹמ ֶדת ִל ְפנֵ ֶיכם ַּבת יְ רוּ ׁ ָש ַליִ םֲ ,אהוּ ָב ִתי ,רוֹנִ ית.
"וּ ַמ ּדוּ ַע ִה ְר ַח ְק ֶּתם ֶל ֶכת?"ֲ ,אדוֹנִ י ׁשו ֵֹאל.
ִּכי ֲאנִ י ַמ ּסו ָֹר ִתי וְ רוֹנִ ית ִהיאִ ...ח ּלוֹנִ ית
וְ ַא ֶּתם לֹא ְת ַח ְּטטוּ ְב ַח ְד ֵרי ׁ ֵשנָ ה ׁ ֶשל זוּ גוֹת
"חנּ וּ ְך ַל ִּמׁ ְש ָּפ ָחה",
וְ לֹא ַת ִּג ׁישוּ ָל ֶהם חו ְֹברוֹת ַעל ִ
לֹא ִת ְד ְרׁשוּ ִמן ָה ִאׁ ָּשה ַל ֲענוֹת ַעל ִמינֵ י סוּ גִ יּ וֹת
ְּכמ ֹו ִאם ְל ִה ְת ַע ְר ֵטל ַּב ִמ ְקוֶ ה ַת ַחת ַעיִ ן ְּפקוּ ָחה

"התהפכו היוצרות"
ִמ ְתגּ ו ְֹד ִדים ֲא ָל ִפים ְּכמ ֹו ְּדבו ִֹרים ַּב ַּכוֶ ֶרת
וּ בו ְֹד ִקים ַלׁ ִּש ְלטוֹן ֶאת ַה ּד ֶֹפק
ש ְילד ְּב ָכל ֶרגַ ע ֻמ ְּז ֶּכ ֶרת
ש ֵד ָרה ַעל ׁ ֵשם רו ְֹט ִ ׂ
ַה ְּ ׂ
וּ ְצ ַבא א ָֹה ִלים נָ ע ָלא ֶֹפק
ְּב ַא ְר ֵצנוּ ִּת ְראוּ ִ ,ה ְת ַה ְּפכוּ ַהיּ ו ְֹצרוֹת
ִק ּבוּ ִצים ׁשו ֲֹא ִפים ִל ְהיוֹת ִעיר
יחים ֲהמוֹנֵ י ִעירוֹנִ ים ַּבחוּ צוֹת
ַא ְך מו ִֹכ ִ
ַהׁ ּש ּתוּ ף הוּ א ַּגם עוׁ ֶֹשר ַא ִדיר

יאהְ ׁ ,ש ָטר וְ ֶכ ֶסף ָּ -כתוּ ב ַּב ִּמׁ ְשנָ ה
ָה ִאׁ ָּשה נִ ְקנֵ ית ְּב ִב ָ
ֵאינֶ נִ י סו ֵֹחר ,וְ ַה ִּמ ָּלה "נִ ְקנֵ ית" ַמ ֲע ִל ָיבה לֹא ַרק ֶאת רוֹנִ ית
יקה ַר ָּבנִ ית ָצ ָרה ׁשו ֶֹל ֶטת ַּב ְּמ ִדינָ ה
יט ָ
ַא ְך ּפו ִֹל ִ
וְ יָ ְצ ָאה נַ ְפׁ ֵשנוּ ְל ַח ּתוּ נָ ה ׁ ִשוְ יּ וֹנִ ית
ש ָר ֵא ִלי יְ הוּ ִדי ְּב ֵעינֵ י ַהחוֹק ַה ַּק ָּים,
וְ זֹאת ָל ַד ַעת :זוּ ג יִ ְ ׂ
ִאם ָע ְמדוּ ַת ַחת חוּ ָּפה לֹא או ְֹרתוֹדו ְֹק ִסית מוּ ֶּכ ֶרת,
לֹא ְב ִקיאוּ ת ָה ָרב וְ לֹא ְּכ ָל ֵלי ַה ֶּט ֶקס יַ ְס ִּפיקוּ ַד ָּים
ימ ְת ֶכם ַה ּלֹא יְ הוּ ִדית ֵאינָ ּה ְמנ ֶֻּכ ֶרת
וְ ַדוְ ָקא ֲח ִת ָ
יסט ֹו ַל ְּפ ִק ֵידי ָה ִאי ׁ ֶש ּטו ְֹר ִחים ְל ַק ֵּבל ֶאת ַּכ ְס ֵּפנוּ
אר ְ
ֶא ְפ ָח ִ
ש ָק ִלים
יח ְּביׁ ֶֹשר ֶאת ַא ְל ֵפי ַה ְּ ׂ
ּתו ָֹדה גַ ם ַל ָּמלוֹן ׁ ֶש ִה ְרוִ ַ
וְ ַאל ִּתׁ ְש ְּכחוּ ֶאת סו ְֹכנוּ ת ַה ְּנ ִסיעוֹת ׁ ֶש ִּק ְּב ָלה ֶאת ָּפנֵ ינוּ
ש ָר ֵא ִלים!
שיאוּ ְר ָבבוֹת יִ ְ ׂ
ָה ִריעוּ ְלגוֹיֵ י ַה ָּים ׁ ֶש ִה ִּ ׂ
ש ַרד ַה ְּפנִ ים
רוֹן וְ רוֹנִ ית צו ָֹע ִדים ְמחֻ ָּב ִקים ְל ֵע ֶבר ְּפ ִקיד ִמ ְ ׂ
"ש ַבע ְּב ָרכוֹת" וְ כוֹס ׁ ֶשל יַ יִ ן
ְללֹא ׁ ְש ַטר ְּכתוּ ָּבה וּ ְב ִלי ֲחוָ יַ ת ֶ
ִמ ְס ַמ ְך נְ שׂוּ ִאים ָחתוּ ם ְּבל ָֹעזִ ית ֻמ ַּגׁש ַל ְּנ ִציג ַה ְּמ ִדינָ ה ִח ֵּור ָּפנִ ים
"אהֲ ,חתוּ נָ ה ׁ ִשוְ יוֹנִ ית? ָמׁ ִש ַיח לֹא ָּבא ֲע ַדיִ ן".
"מ ָּזל טוֹב!" הוּ א צו ֵֹהלַ .
ַ

עיתון 'ידיעות הקיבוץ' היוצא לאור מדי סוף שבוע
"מ ָּזל טוֹב רוֹן וְ רוֹנִ ית וְ עוֹד
הקדיש מקום לשיריַ :
ֲא ָל ִפים ְּכמו ֶֹכם" ,המעלה לדיון את הכרת משרד הפנים
הישראלי בנשואי זוגות על פי מסמך אזרחי בחתימת
פקיד קפריסאי נוצרי.
כתבה לי העורכת שאני מאוד אמיץ .האם צריכים
להיות אמיצים כדי להביע תרעומת על מצב שהוא
הפוך על הפוך?
בצעירותו ,כתב זגמונד פרויד מאמרים על נפש
האדם ,אותם טמן במגירה .יום אחד ,מתוך שיחה
עם פרופסור מפורסם ,גער בו הלה וקבע שמי שלא
מפרסם אינו קיים .צדק.

שלוחות
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אשה שכולה אמנות
ראיון עם חסידה לנדאו
ראיינה :ריבה פריד
"חייבים ללמוד מגיל צעיר להסתכל על דברים ,לראות."...
כך פותחת חסידה את הראיון שלנו" .צריך להראות לילדים
מה מרכיב את התלת-ממדיות .אותי זה עוד מרגש עד עכשיו
לגלות כל פעם מחדש איך יכול להיות שעל שטח חד-ממדי
אפשר ליצור משהו תלת-ממדי" ,היא מסבירה בהתרגשות
של אמנית יוצרת" .אין לנו היום זמן" .היא ממשיכה ומסבירה,
"הראש קולט אבל לא מפענח .רק אם אומרים למישהו לעצור
ולהתבונן הוא יעמוד רגע ויפענח – צבע ,עומק ,רגש .ילד לא
חייב ללמוד להיות אמן כמו שמלמדים חשבון אבל הוא חייב
לדעת את היסודות שמרכיבים את האמנות .זה מעשיר אותו.
אם הוא מקבל שלושה שעורים כאלה שבהם הוא לומד להתבונן
ושיעור אחד של ביטוי יש לו כבר אוסף של צורות".
חסידה נפגשת אתי בסדנה שלה .על הקירות תלויות חלק
מעבודותיה ,עבודות גדולות ומרשימות מלאות הבעה ואמירה.
אחר כך תקח אותי לחדר נוסף בו מאוכסנות עוד עשרות או
מאות מהן .חסידה צנומה ושברירית למראה והשנים ניכרות על
קיר ירושלים  /חסידה לנדאו וחיימקה שכטר
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פניה ,אך בהמשך יעלה ויתפוס מקום הרושם של אשה מלאת
כח ,עומק חשיבה והמון יצירתיות .כוחה בעומק ,בחכמה,
בנחישות ,בהתמדה וביצירתיות.
כבר בתחילת הראיון אנחנו נוגעות באחת הנקודות העולה ביחס
בין אמן לקיבוץ .חסידה ,אמנית בכל רמ"ח איבריה ,מגויסת
להוראה .רק כך היא יכולה להמשיך לעסוק באמנות .עוד לפני
שאני מבררת את הסוגיה היא נכנסת להסברים על הדרך שלה
לחבב ולחבר בין ילדים לאמנות" :הרבה שנים עשיתי ניסיונות
על הילדים .לימדתי אותם אך גם למדתי מהם הרבה .הקראתי
להם סיפור קצר שיש בו אלמנטים שהייתי רוצה שיציירו.
לקבוצה אחת הקראתי את הסיפור מתוך הדף ולשנייה סיפרתי
בעל-פה והדגשתי בפרטי פרטים את מה שרציתי שיתארו
בציור .אחר כך שלחתי את שתי הקבוצות לצייר .בקבוצה
שזכתה רק לקריאה השטוחה – הציורים היו בהתאם ,ואצל
אלה שסיפרתי בעל-פה הסיפור קיבל נפח .הם חשו את
הדברים וזה התבטא בציור .כך למדתי שאפשר להעמיק את

אשה שכולה אמנות

הציור בהעמקת ההתבוננות".
אצל חסידה לנדאו התנ"ך והאמנות מתחברים בצורה מאוד
עמוקה ובדרך המיוחדת לה.
"כשלימדתי בבית הספר היה לי קשר עם המחנכת" ,היא
מסבירה את תחילתו של הקשר" ,כשלמדו בספר שמות,
במדבר או בראשית נתתי לילדים משימה לכתוב בבית 5
פסוקים שנראה להם שאפשר לצייר אותם .הסברתי להם שעם
כל הציורים של כולם יחד תהיה לנו תמונה של כל מה שלמדו.
אילוסטרציה של ילד לסיפורי התנ"ך" ,מסבירה חסידה "היא
דבר תמים ויפה".

כדי להמשיך לעבוד באמנות התנדבתי תמיד
לעשות 'תור לילה' – שטיפת כלים במוצאי
שבת ,וכך סידרתי לי יום ראשון חופשי .ביום
ראשון הייתי עולה לגלבוע לצייר

שם מקום לאירוח שנקרא בית אברהם .קבוצת הנוצרים אוהדי
ישראל מבקרת שם בכל פעם שהם בארץ .אחר כך הם באים
לכאן ,לסטודיו שלי ,ומשם לאתרים הנוצריים" .אני תוהה
לעצמי האם זו הרתיעה מציור דמויות התנ"ך שעוצרת את
הפצת הספר בבתי הספר בארץ או שמא צניעותה של חסידה
שהפרסום ממנה והלאה .אני בוחרת לא לשאול.
בהמשך שיחתנו אני מנסה לברר איך 'אכלו' בקיבוץ שלוחות
את חסידה" .בהתחלה שלחו אותי לעבוד בגן ירק לרגלי
הגלבוע וכאשר הרמתי את הראש ראיתי בדמיוני את שאול
ויהונתן .בחגים התפקיד שלי היה לקשט את חדר האוכל.
זה היה מובן מאליו .אחר כך עבדתי בהוראה ,וזו הייתה כבר
פרנסה .לא אהבתי את ההוראה" ,היא מודה" .לעומת זאת,
כשנתתי חוגים לילדים זה היה נהדר" .חסידה מספרת שלאחר
מספר שנים בהוראה הוקם מדור מיוחד בתנועה הקיבוצית

אני מנסה לברר מהו התנ"ך בשביל חסידה.
"בלי התנ"ך אין לנו מה לעשות בארץ הזו" ,היא מבהירה" .זה
היסוד .זה עוול שהילדים לא אוהבים תנ"ך .שנים תהיתי,
למשל ,למה בסיפורי האבות מתוארים גם כל המעשים הפחות
יפים שלהם .הבנתי שיש כוונה בזה ,וכשנכנסים לעומק מבינים
שהתנ"ך ,דרך הסיפורים האלה ,אומר לנו גם איך לא להתנהג.
מה לא לעשות".
חסידה מביאה מהשולחן שלה את הספר היפהפה 'קול התנ"ך
בראי המכחול' ומספרת" :כבר כמה שנים שמלווים אותי
תיירים מגרמניה .אלה ידידי ישראל אוהבי תנ"ך שגילו את
העבודות שלי ובאים לכאן מדי שנה ..אחרי שהספר יצא הם
שאלו אותי האם אני מאשרת להם לעשות מהתמונות שלי
פוסטרים .עניתי להם שאם הפוסטרים מיועדים להוראת התנ"ך
אני מוכנה לתת" .חסידה מבהירה מיד שאין הכוונה למטרות
מסחר" :עבדתי כדי לפרסם את התנ"ך ,לא כדי לסחור".
התיירים אכן הכינו פוסטרים ויצרו מהם תערוכה ניידת של 40
תמונות שעוברת מעיר לעיר בין בתי הספר .חסידה מדפדפת
בספר ואומרת – "לכל ציור יש גם סיפור מאחוריו .כל תמונה
יכולה לעורר למערך שעור .היא מצביעה על ציור יוסף ואחיו
ומסבירה לי" :אם ילד לומד על החיים בצורה כזו ,תנ"ך בדרך
חוויתית ,כשמצטברים בו כעס וקנאה למשל הוא מיד ייזכר
בסיפור קין והבל ,יוסף ואחיו ,ויחשוב למה יכולה להוביל
הקנאה".
כשאני מנסה לברר האם גם בארץ הוצעו הפוסטרים והאם יש
היענות לרעיון במערכת החינוך היא מסבירה – "יש ילדים
מהגנים ומבתי הספר שבאים לביקור כאן בגלריה שלי".
המקום היחיד בארץ בו מוצגים הפוסטרים של חסידה הוא
בתערוכה בבית ג'אלה ,כך היא מספרת ומוסיפה הסבר – "יש

על קיר בית הכנסת  -לזכרם של  6מליון
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שתפקידו היה לדאוג לאמנים חברי הקיבוצים" .אפשר היה
להזמין אותם לראות את העבודות וכשהם ראו את העבודות
שלי הם פנו למזכירות שיתנו לי יום לציור".
במהלך השנים הצטברו הציורים של חסידה במגירה ומתחת
למיטה עד שמזכיר פנים נחמד נלחם שיתנו לה חדר וצריף
לעבוד ולאכסן את עבודותיה" .ואז נשמתי לרווחה והתחלתי
לצייר יותר .עד אז הסתפקתי בצבעי מים שמתייבשים מהר כדי
שאוכל להכניס אותם מהר למגירה"...
חסידה הגיעה לשלוחות אחרי לימודים בבצלאל" .בזכות
אחותי שגרה בסעד הספקתי ללמוד אמנות לפני שהצטרפתי
לקיבוץ .היא אמרה לי – 'אם את רוצה ללמוד  -תלמדי' .אחרי

כשמטריד אותי משהו ,וזה יכול להיות גם
משהו שקראתי בעיתון או כל דבר אחר ,זה
מקפיץ אותי למקרה דומה בתנ"ך .לדוגמא,
קראתי על שוד קשישים ובדיוק בפרשת
השבוע קראו משהו שנקשר לי לנושא ומזה
יצאתי ליצירה

הלימודים בבצלאל הרגשתי שאני רוצה לחיות בחברה דתית.
בין השנים  1947-1978עבדתי עם ילדי תימן ובשנת 1949
באתי לשלוחות .כדי להמשיך לעבוד באמנות התנדבתי תמיד
לעשות 'תור לילה' – שטיפת כלים במוצאי שבת ,וכך סידרתי
לי יום ראשון חופשי .ביום ראשון הייתי עולה לגלבוע לצייר.
זה היה עוד לפני שלימדתי בבית הספר".
מאחורי כל עבודה של חסידה יש סיפור .היא משתפת אותי
בטריגר לעבודה 'עקידת יצחק'" .התחלתי לעבוד עליה אחרי
שרוני ז"ל ,בני ,נפטר .כל הזמן חשבתי איך אברהם העיז
לעשות דבר כזה? שאלתי רב איך אפשר להתייחס לדבר כזה.
התחלתי לצייר המון סקיצות כדי לנסות להבין .זה לא סיפק
אותי .חיפשתי במפרשים מישהו שיכול להצדיק מעשה כזה
ומצאתי אצל המלבי"ם שכותב על 'שבו לכם פה' משהו נפלא.
הוא כותב שאברהם ,שהטיף כל הזמן נגד קרבנות אדם ,שאמר
שזו תועבה ,אברהם שכל מצווה שא-להים ציווה עליו הוא
קיים בפרהסיה ,דווקא את הציווי הזה רצה לעשות בהסתר כי
לא יכל לשאת בכך שייראו אותו עושה את המעשה שעליו
הצביע תמיד כתועבה .אני בדעה שכל המחזה הזה נועד
להראות שקרבן אדם הוא משהו לא רצוי .אברהם ,בנפש שלו,
אומר המלבי"ם ,ידע שזה לא יתכן".
חסידה מספרת עוד על תהליך היצירה" :כשמטריד אותי משהו,
וזה יכול להיות גם משהו שקראתי בעיתון או כל דבר אחר ,זה
מקפיץ אותי למקרה דומה בתנ"ך .לדוגמא ,קראתי על שוד
קשישים ובדיוק בפרשת השבוע קראו משהו שנקשר לי לנושא
ומזה יצאתי ליצירה.
יש גם סיפורי תנ"ך שמעוררים בי כעס ומהכעס אני יוצאת
לחקור ובסופו של דבר יוצרת ,כמו למשל שלמה ,ששעבד את
העם בצורה נוראה ועבר על כל האיסורים של מלך  -להרבות
נשים ,סוסים וממון .מצאתי שכתוב על שלמה שהוא עשה לו
כסא ובתנ"ך מופיע  6" -מעלות לכיסה" ,עם האות ה' .חיפשתי
הוצאות תנ"ך אחרות כדי לבדוק אם אולי טעות היא ,אבל
מעיון בפרשנים הבנתי שיש כאן ביקורת נסתרת על שלמה
והכוונה היא לכיסוי".
בסיום המפגש עם חסידה אנחנו יוצאות לסיור קטן בחום העמק
ופוגשות על קיר בית הכנסת את הפסיפס שהכינה לזכרו של
רוני ,בנה .חסידה מספרת לי על המהלך מהרעיון לביצוע ועל
שיתוף הפעולה שהצליחה לגייס מחיימקה שכטר" ,חבר קיבוץ
בעל ידי זהב" ,שיתוף פעולה שהחל אז וממשיך עד היום.
כשאני מנסה לגעת בהתמודדות הקשה שהיא חווה בימים אלה
עם אובדן בעלה ולברר איך האמנות באה לעזרתה היא עונה
ש"זה עדיין טרי מכדי לעבד את האבדן הזה בדרך של אמנות",
ומודה שהעיסוק באמנות מהווה כרגע רק מפלט מכאב.
כן ,אני מבינה .לפעמים האמנות היא הדרך להתמודד עם
סוגיות מטרידות אבל לפעמים הכח שלה הוא במפלט שהיא
מזמנת לאמן .כזו היא חסידה .אשה שכולה אמנות.

וגר זאב עם כבש  -רצפת פסיפס בהתהוות
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שבעת המינים בחזית בית הכנסת

תמיד אחרי יום העבודה
מפגש עם חיימקה שכטר ,אמן פסיפס ויוצר
ראיינה :רחל כוכבי
ברחבי שלוחות מוצגות יצירות אמנות מקסימות שיצרו יחד
חיימקה שכטר וחסידה לנדאו .חסידה תכננה וחיימקה ביצע.
חיימקה הגיע לשלוחות מתל אביב עם גרעין חלוצים של בני
עקיבא לפני  51שנה .כאן הכיר את פנינה ,הם הפכו לזוג וזו
הייתה החתונה השנייה של גרעין 'חלוצים' בשלוחות .כיום חלק
מהילדים והנכדים גרים בשלוחות.
"מאז שהייתי ילד ,אהבתי לעסוק בבניה .זה משהו משפחתי
אצלנו ,כך אבא ז"ל וכך אנחנו האחים ,נבדל"א" ,הוא מספר.

"תמיד הייתה לי משיכה לגינה ולנוי ,בניתי שולחן לגינה עם
ציפוי של חתיכות שיש ,ספסלים מאבן ורחבה מצופים בחלוקי
נחל שהבאתי מוואדי שובש".
חסידה ראתה ,התלהבה והציעה לו לקחת חלק רציני במבצע
שייערך בשיתוף הציבור לכבוד  20שנה לשלוחות  -קישוט
חזית בית הכנסת בשבעת המינים ,עשויים מחלוקי נחל נתונים
במסגרת ברזל" .אני הייתי אחראי על איסוף חלוקי הנחל ועל
עבודת הבטון המקשר ביניהן" .כאשר חסידה הציעה לו לבנות
רצפת פסיפס ,הוא עדיין לא ידע מה זה פסיפס ואיך יוצרים
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צילום :שי מועלם

כאשר חסידה הציעה לו לבנות רצפת פסיפס ,הוא עדיין לא ידע מה זה פסיפס ואיך יוצרים אותו.
הרעיון היה לבנות תמונת פסיפס על הקיר בכניסה לחדר האוכל ,שכל הציבור ייהנה מיופיו .על
הקיר הזה הוא עבד שנה שלמה ,תמיד אחרי יום העבודה
אותו .הרעיון שעלה היה לבנות תמונת פסיפס על הקיר בכניסה
לחדר האוכל ,שכל הציבור ייהנה מיופיו .על הקיר הזה הוא עבד
שנה שלמה (תמיד אחרי יום העבודה) לא לפני שביקר אצל
חצרוני מבית השיטה ,שייצר תמונות פסיפס רבות ,שם קיבל
הסבר והדגמה של שבירת האבנים וסידורן הנכון ,שנראו לו אז
כעבודה מייאשת לגמרי ,שאין לה סוף" .בשבילי זה היה אתגר,
חשבתי שהוא גדול עליי .אחרי זמן מה קלטתי את הפרינציפ...
אני אוהב אתגרים כאלה .לא יכולתי להפר הבטחתי לחסידה
והסכמתי להיות שותף לבניית היצירה הזו .היא תכננה ושרטטה
על נייר פרגמנט תמונות רבות שמסמלות את ענפי המשק
ובמרכזן הפסוק" :ותן ברכה על פני האדמה ושבענו מטובך"
יחד תכננו את מיקום ,צבע וגודל האבנים  -לפי האבנים
שמצאתי".
ספר על פרויקט איסוף האבנים ובחירתן.
"חיפשתי אבנים בכל הארץ .במסגרת עבודתי הגעתי לאזורים
שונים ,מאילת עד הגליל העליון ועד רמת הגולן .ואדיות ,ערוצי
נחלים ומפעלים שונים שחותכים שיש בגוונים רבים ושונים
שלא קיימים בטבע .באילת מצאתי אבן אדומה בה השתמשנו
ליצירת הזיכרון לששת מיליון היהודים שנספו בשואה  -יצירה
שמשקיפה עלינו מהקיר המזרחי החיצוני של בית הכנסת".
לאיזו יצירה יש לך "יחס מיוחד"?
"יחס מיוחד? לקיר ירושלים .זה היה רעיון שלי .זהו קיר
ניצב בגובה  3מ' ורוחב  6מ' .שם הכנסתי את כל מה שיש בי.
סבלנות ,טכניקה ורעיונות .זו תמונה פנורמית של ירושלים.
רואים בה את הכותל ,חומות ,שערים ,צריחים ,בתים

ירושלמיים ,מרפסות ,חלונות מוארים ,סורגים ועוד .זו תמונה
מורכבת מגבהים שונים של אבנים ,ומצאתי טכניקה שתתאים
לעשייה הזו .על קיר ירושלים עבדתי במשך  3שנים".
על הדשא שמול הקיר המקסים  -קיר ירושלים ,יושבות הכלות
לפני חופתן ומקבלות את האורחים .על הדשא הזה נערכים,
להבדיל ,חלק מטקסי ערב יום השואה ,ערב יום הזיכרון לחללי
צה"ל ועוד.
איך נעשית העבודה בסדנה?
"חסידה מציירת תמונות על דפי פרגמנט .לכל תמונה נבנית
מסגרת ברזל .עובדים על שולחן ,בונים את התמונה הפוך,
משבצים את האבנים הנכונות לפי התמונה ההפוכה ,יוצקים
את הבטון ומתפללים שהאבנים לא יזוזו .כשהתמונה מתייבשת
הופכים ומצפים לטוב".
כיום חיימקה עובד על תמונת פסיפס שהוזמנה מהישיבה
במעלה גלבוע .בתמונה עץ זית ,זאב ,כבש ,נמר ,וגדי .ואחרונה
חביבה היא היצירה שלו בלבד ,פינת החמד המופלאה בחצר
ביתו .צמחיה טרופית ,בריכת דגים ומפל מים ו...ציפורי שיר.
מה מרגיש אמן  -אומן יוצר ,ומה דוחף אותו להמשיך וליצור?
"אני מרגיש סיפוק רב מהעבודה ,לראות אנשים נהנים
מהיצירה הגמורה .ובעיקר אהבתי את ההתלהבות של אשתי
פנינה ז"ל מכל מה שיצרתי ועשיתי ברחבי הקיבוץ ובגינה שלנו
ליד ביתנו .בשבילי זה אתגר לבנות וליצור משהו שפעם לא היו
לי כלים לעשותו".

שלוחות
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כל הצבע יהלל יה
נסיון להתחקות אחר המחשבות והתחושות של איש מדעים שהפך לאמן
ניסים סדן מתראיין אצל מיכאל בן-אדמון
אתה בהכשרתך איש מדעים .מה מביא אדם כמוך לעסוק
באמנות?
"חשבתי שבגיל הפנסיה אשמח להתפנות ולהתפתח בתחום
הציור ,שתמיד נגע ללבי .לפני כעשר שנים הציעה לי רעייתי
להקדים את המאוחר ולהירשם לחוג ציור כדי להתאוורר מן
העבודה הקשה בבית-חולים ,וכך התחלתי לעורר את הנטיות
האמנותיות הטמונות בי ולהגשים חלום .גיליתי אז ממד נוסף
לחיים ,חלון אל האין-סוף ,בניגוד לחוקי המסגרות השונות
והממוסדות בתוכן פעלתי.
המדעים לשכל מה שהאמנות ללב ...כנראה שהדחף הפנימי
לעסוק באמנות בא לאזן את העשייה השכלית עם היצירה
הרגשית".
לכל אחד סיפור משלו :נופים ,ריחות ילדות ,תחושת מקום,
שייכות תרבותית – אתה ,שחי בין כמה תרבויות ,כיצד מתבטא
סיפורך האישי ביצירותיך?
"הסיפור האישי בא לידי ביטוי בשקלול כל החוויות מתקופת
הילדות עד ליום זה .עם הסתכלות מתחדשת יום-יום ,תוך
התבוננות בסובב ,מתחזקת העובדה שאין יום דומה למשנהו...
אף לא רגע .כל אחד רואה את העולם באופן אישי וייחודי,
ומי שרגיש יותר לפן החזותי והאסתטי ,לגוונים השונים שבין
הצבעים ,לשוני של הצורות ,הנפחים או הקווים ,נמצא כל הזמן
בתהליך של התבוננות ,הפנמה ועיבוד התרשמויות .אצלי ,כל
זה מושפע גם מהערכים הצרפתיים עליהם גדלתי ,מהחוויה
הישראלית שגיליתי בארץ ומהמסורת היהודית שכה מהותית
בהשתלשלות חיי .כל המרכיבים האלה משתלבים בחיי היום-
יום ,למשל ,בנסיעה לעבודה ,אני כל יום מסתכל ומתלהב
מחדש מהנופים הארצישראליים היפים והמשתנים וכמובן
שבאותם רגעים ,אני מתגעגע למכחולים ומסתפק בלית-ברירה
בלצייר 'בעיניים'"...
מיהם המורים שלך? אסכולות? אישים?
"גדלתי בפריס בסמוך לרובע המוזיאונים המציגים את תולדות
האמנות ,בחצרות הלובר ובגנים שלו .נשארה לי עדיין התחושה
של פעוט שמטפס על הפסלים של אריסטיד מאיול ,המגע
והקרבה לאבן ולברונזה .שם ,עם סבי ,הלכתי לטייל כל יום,

ואני זוכר שתמיד נמשכתי ,התקרבתי והופנטתי מעבודת
הציירים בחצרות הלובר ,ברחובות העיר ולאורך נהר הסיין .הם
היו בעצם המורים הראשונים...
בשנים האחרונות כשהתחלתי לצייר זכיתי להכיר את מישל
הרץ ,צייר דגול עם ותק של עשרות שנים ,מאסטר מהאסכולה
הריאליסטית (מדור ה"נפילים") שהפך להיות עבורי המורה
הפרטי בביקורו השנתי בקיבוץ .מישל ,בסבלנות אין קץ ,לימד
אותי מנסיונו העשיר  -איך להסתכל ולהבחין ,איך לצוד את
פניני האור הבוקעות מהצמחיה ,את השתקפות השמיים על
פני הבריכות ,ועוד ,ועוד ...העבודה בשטח הייתה רצינית
ומאומצת ,בכל תנאי מזג האוויר' ,באש ובמים'! כשהלכנו יחד
ובמפגשים בינינו היו לנו אינספור שעות של שיחות ודיונים על
האספקטים השונים של האמנות החל מהתקופה העתיקה ,דרך
הרנסנס ,התקופה הקלסית והבארוק ,עם התייחסות מיוחדת
לאימפרסיוניסטים ,וכלה באסכולות השונות שהובילו לאמנות
המודרנית של היום".
האם העיסוק באמנות אצלך ,ובציור האימפרסיוניסטי בפרט,
קשור לעולמך היהודי?
"ללא צל של ספק .אני רואה את מלאכת הציור כעבודת קודש
השייכת גם לעולם הרוחני.
הציור האימפרסיוניסטי מציג את המציאות בלי לעוות אותה
תוך השלכת העולם הפנימי של הצייר לתוכה .למעשה ,הצייר
משתף את הצופה בחוויתו האישית מול הנושא שיכול להיות
נוף ,אדם או דומם .וזוהי מטרת האמנות :להביע ,לשתף ולרגש.
מאחר ואני מרגיש בכל נשימה יהודי הקשור לתורתו ,לעמו
ולארצו ,אזי כל מה שיוצא מפרי ידי קשור לעולם היהדות,
באופן ישיר או עקיף".
האם האמנות שלך היא אמנות ישראלית?
"השאלה קשורה לתשובה הקודמת ,בה הזכרתי את הקשר
העמוק שלי עם הארץ וכל מה שמשתייך לה .לדוגמא ,אחד
האתגרים שאני מציב לעצמי הוא להרגיש ,להבחין ולצייר
את הצבעים והאספקטים הייחודיים של הנופים שלנו .זאת
משימה לא קלה אך לעתים זכיתי לקבל משובים חיוביים
המעודדים להמשיך בעבודה הסיזיפית של הציור .בתגובות
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כל החושים ערים כדי לתפוס את הרגע
לכמה ציורים שפרסמתי באתר אינטרנט כתבה לי בחורה
מהולנד שבצעירותה התנדבה באחד הקיבוצים ומאוד התרגשה
כשגילתה בציוריי את "הצבעים של ארץ ישראל" ,או בחור
צרפתי שכתב שגם היה בארץ ,אמר שהוא זוכר ש'כאלה היו
השמים'"...

ולוותר על מה שלא נראה לו .הוא יכול אפילו לשנות את
הקומפוזיציה של הנוף כגון גובהו של כל עץ ,כדי ליצור נקודות
צבע שיהיו כתווי המלודיה בהרמוניית היצירה .יתכן ויש כאן
מידה של רומנטיזציה ,כשנותנים לצופה לראות בציור את
היופי שבמציאות דרך 'עינו' של הצייר".

החיים בקיבוץ חוזרים לא מעט ביצירות שלך :אתה מצייר את
מה שיש עם יותר רומנטיזציה ,או שאתה מצייר את מה שראוי
להיות?

הצייר והפסיכולוג רואים את הלא-נראה ,מה שמוסווה מן העין.
מה אתה מחפש בציור?

"הציור בשטח ,ובמיוחד בטבע מסביב לקיבוץ ,נותן לי זמן
איכות שמאפשר להתנתק מכל הלחצים והעומסים של
היומיום .זהו רגע של חופש אמיתי ,שדורש ריכוז רב על
מנת לקלוט ולספוג את כל פרטי הסביבה  -המראה המדהים
של מעשה בראשית הפרוש לעיניי ,צלילי הטבע ,בשמיו
וליטוף הרוח או החום הלוהט ...זהו מצב בו כל החושים ערים
ומעורבים כדי לתפוש את "הרגע" ולהשליך את החוויה
המדהימה על הקנווס .וכאן באה לידי ביטוי הבחירה החופשית
של הצייר (בניגוד לצלם ,שתופס מצב כמות שהוא) .הצייר
יכול לבחור מתוך המראה שלפניו דווקא מה שמוצא חן בעיניו
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"הציור מהווה בעיניי עוד ערוץ כדי לנסות להבין מה שמעבר
למבט הראשוני .כמו בלימוד הקודש שיש בו את היכולת
להעמיק ולגלות מה שבין השורות ומעבר לפשט ,כך באמנות,
ניתן לחשוף ולגלות את השלמות שבמקור החיים דרך כימיית
הצבעים .הכל מאגי ואף מיסטי ,כמו אותו ליטוש חטוף של
ה'כתם הקטן' שייתן את כל עומק המבט ויוציא מתוך חומר
הגלם את החיים .זהו בעצם סוג של מסירות ללא הפסקה
שדורשת התמדה ,עבודה קשה ,עם עליות ומורדות ,הצלחות
וכשלונות .ידוע על הרבה ציירים גדולים שברגע של ייאוש
שרפו או קרעו ציורים ,רק כי התקרבו אך לא הגיעו ליעד
שהגדירו לעצמם .לאחר שנרגעו ,שוב המשיכו והתקדמו ,כי

כל הצבע יהלל יה

עבורם הציור הוא המניע והטעם לחיים .וכך אמר המשורר
רילקה לתלמידו שהיסס לכתוב :אם אתה מרגיש שאינך מסוגל
לחיות בלי הכתיבה ,אז מחובתך לכתוב!".
האם האמנות שלך מגויסת ונושאת איזשהו מסר?
"פעם הציירים היו עובדים הרבה וקשה מאוד ,וכמעט לא היו
מדברים .התחושה היא שבאמנות המודרנית עובדים הרבה
פחות ומדברים הרבה יותר .לצייר יש כביכול צורך לפרש מה
הוא המסר כדי לשכנע או להצדיק את עבודתו ,במקום להשאיר
לצופה את החופש להעריך ולהתרשם בעצמו .בעבר ,לא היו
מצרפים ליד הציור טקסט שלם של 'הנחיות' להבנת המסר.
או שהציור הרשים וריגש ...או שלא .לפני מספר שנים ,הייתה
אפילו כעין אופנה לכתוב מילים לקריאה כחלק מהציור עצמו
כדי שהמסר יהיה ברור עוד יותר ...תמיד עובר דרך הציורים
איזשהו מסר ,אך לגביי לפחות ,הוא לא מגויס כלל מלכתחילה;
להיפך ,אני דווקא משתדל להשתחרר מהכוונות השכליות על
מנת לתת את כל הבמה לרגש".
חיי טבע וחיי אמנות קשורים לא מעט :איך אתה מבין זאת?
"הטבע מקסים ומדהים ,והאמנות רודפת אחרי היופי כדי
להנציחו .כך ביציאה לשטח לקראת תפארת הבריאה ,עם
תחושה של אין-סוף מול האין-סוף של פלאי החיים .בעיניי,

הם מאוד קשורים כי אני רואה את הטבע כיצירה האמנותית
הא-להית המושלמת ביותר!".
האם תוכל לאפיין ,אחרי שנים של ציור ,את הסגנון שלך?
"אחד הדברים שאני אוהב לעשות במיוחד הוא לקרוא ולחקור
כדי להיכנס לעולמם הפרטי של ציירים גדולים ולהבין את
המניע ואת התרומה האישית והייחודית של כל אחד ...זה
פשוט מדהים ומרתק איך כל אחד התקדם עד לשלב של
"בשלות אמנותית" ,עם הופעת הסגנון שלו ,ורק שלו.
לא משנה אם אומרים על היצירה שהיא יפה או לא ,בכל אשר
תהיה ,אך לעניות דעתי ,מישהו נקרא צייר עם הסגנון שלו
מן הרגע שניתן לומר בהסתכלות ראשונית על יצירתו שהיא
שייכת לו .זהו מצב שהצייר כבר לא חייב לחתום על אמנותו כי
מתוך יצירתו בוקעת חתימתו.
לגביי ,אני מרגיש שאני עדיין לומד ו'מתבשל' ,משתדל לרדוף
אחרי הזמן הנדרש כדי לעבוד ולהתקדם במה שכל כך נוגע
ללבי .אני אוהב במיוחד את הזרם של האימפרסיוניסטים
הצרפתיים (שהוא גם עבורי כגירסא דינקותא) וכולי תקווה
שסגנוני ,עם הזמן ,עוד יתפתח ו'יצטייר' בכל צבעיו וגווניו."...

שדה אליהו

האמנות רודפת אחר היופי כדי להנציחו
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מפגש עם האמן נפתלי ורטהיים
ראיינה :ריבה פריד
נפתלי ורטהיים ,חבר טירת צבי ויליד גרמניה ,הוא אחד האמנים
שאיירו בעבר את עיתון עמודים .את עבודותיו המיוחדות
פגשתי לראשונה על קירות הכיתות בבית הספר היסודי בשדה
אליהו .סט יפהפה של חודשי השנה עם איורים נהדרים היה
עובר מיד ליד אצל מחנכות הכיתות ונתלה אחר כבוד מעל לוח
הכיתה.
פניו מחייכים ומאירים ,והוא מוכן ומזומן להשיב לשאלות
שהועלו בפניו במייל המקדים את פגישתנו .כאחד האמנים
הוותיקים יותר בעמק ,יצאתי לפגוש אותו בביתו.
נפתלי לא משתהה ומיד מספר" :אחרי בית הספר הייתי צריך
להחליט מה הלאה .רציתי לצייר ,אהבתי לצייר אבל בני הדוד
שלי שהם כולם חרדים מאוד אמרו לי ' -תלך לישיבה שחורה'.
אמרו ' -אם אתה הולך לבית ספר לציור תצא גוי גמור' .למרות
זאת הלכתי לבית ספר לאמנות 'ג'ון קאס' באנגליה .ציירנו
ציורים מן החי .ציירנו גם עירום של גברים ונשים ולא הפכתי
לנואף .למדנו היסטוריה של ארכיטקטורה וביקרנו בכנסיות
מבפנים ומבחוץ ,ולא הפכתי לעובד עבודה זרה.
לא למדנו אז אמנות לשם אמנות .הדגש היה אמנות לתעשייה.
אמנות גראפית .הגישה הייתה שמזה ניתן להתפרנס .זה מה
שכולם למדו .עבדנו על נושאים כמו עיצוב של אריזות ועיצוב
של כלים במשך שלוש שנים של לימוד .סיימתי ללמוד ,ניסיתי
לעבוד והיה קשה למצוא עבודה בתחום .באותה תקופה הוקמה
המדינה וזה מאוד השפיע עליי .הפכתי לציוני ועליתי ארצה.
באתי עם אידיאולוגיה שצריך לעבוד בחקלאות ,שהחקלאות
היא הדבר הבסיסי ביותר .שאפשר להיות משכיל אבל חייבים
לבנות את הארץ .כיליד גרמניה שהושפע מכך שאמרו על
היהודים שהם פרזיטים ומנצלים את הגויים רציתי לעשות
משהו פרודוקטיבי .אני לא מצטער על כך ואני גם לא מצטער
שלמדתי ציור .השתמשתי בזה אחרי העבודה".
כשאני מבינה שהיה פה ויתור גדול של אמן שלא הלך עד הסוף
עם הנטיות שלו אני מערערת .נפתלי בחיוכו החם משיב" :כי זה
מה שחשוב .כולם רוצים להיות 'מעכרים' .אני לא".
נפתלי מספר שעבד בגן ירק ,אחר כך בגידולי שדה ובסוף,
לאורך הרבה שנים – בענף תמרים.
אני לא מרפה ומנסה לגלות איפה בכל זאת ניקרה ציפור האמן
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שבו .נפתלי משיב" :את כל השרטוטים ,המפות והדיאגראמות
לצרכי הענף ,במיוחד בענף התמרים  -אני זה שעשיתי כל שנה.
היו לי הכלים וחלק קטן מהחומרים והשתמשתי בהם גם לצרכי
עבודה".
אנחנו חוזרים לדבר שוב על הקשר בין יהדות ואמנות" :בשלב
מאוחר מדיי התחלתי לצייר כתובות .הספקתי להכין 70
כתובות וכל אחת שונה מהאחרת .לא עשיתי דוגמא כדי למכור
אלא הכנתי בכל פעם כתובה אישית לזוג מסוים" .אחר כך הוא
מבאר את הביטוי מהפסקה הקודמת – "מאוחר מדיי":
"בשנת  1996נעשיתי כמעט עיוור .גידול כלשהו על רשתית
העין בצד הפנימי שלה מנע ממני לקרוא ,לראות טלוויזיה
ובודאי שלצייר או לכתוב כתובות כבר לא יכולתי .נכנסתי
לדכאון .לאחר זמן מה נפגשתי עם פרופסור שניתח אותי
באמצעות מיקרוכירורגיה ואכן הצליח לסייע לי .יכולתי לחזור
לכל הפעילויות שנטשתי .לאחר כמה שנים לאט לאט חזרה
התופעה אבל יכולתי עוד לחיות עם זה עד לפני  5שנים.
כשהגעתי שוב לעיוורון חזרתי לאותו פרופסור אבל הוא אמר
שעכשיו כבר אין מה לעשות .במשך שנתיים הייתי אומלל.
יכולתי רק להאזין למוזיקה ולשמוע את הטלוויזיה אבל
הרגשתי שאלה לא חיים.
ואז ,קיבלתי מתנה ליומולדת  ... 80הראייה חזרה מעצמה! מה
שהפרופסור לא הצליח – הצליח הקב"ה!!! אני אמנם לא רואה
טוב ,הראייה שלי בהחלט מוגבלת ,אבל אני רואה! מאז קניתי
לי לפטופ .עם הציור סיימתי .סגרתי את הכל ,חילקתי את כל
מה שהיה לי".
נפתלי חוזר אחורה ומספר על התחומים השונים בהם תרם
לקיבוץ מכשרונו" :הכנתי את כל הפלקטים והשילוט במשק,
ציירתי את כל המפות המכוונות ,את האיורים ל'בטירה',
העלון המקומי וכמובן גם כרטיסי הזמנה לחתונות ובר-מצוות
הכנתי במו ידיי .היום אפשר להסתדר בלי האיורים שלי" .תוך
כדי השיחה אני מתרגשת לגלות שנפתלי אייר במשך כמה
שנים את הדף ראשון של עמודים ושלח מדי גליון קריקטורות
אקטואליות" .בשנות ה– 50-60הייתה לי תקלה" ,הוא מספר.
"היה לי רעיון טוב ,ציירתי קריקטורה ושלחתי אותה למערכת.
הם לא הסכימו להכניס אותה לעיתון .מאז לא שלחתי להם
יותר קריקטורות שלי .החלטתי שאם הם לא רוצים לפרסם
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אני לא מצייר בשבילם יותר .ניסו לשדל אותי להמשיך לשלוח
אבל התעקשתי' .לכם מותר להגיד מה כן ומה לא מדפיסים אז
לי מותר לא לשלוח' .אחר כך הבטיחו – 'אנחנו נדפיס את זה
בפורים' .בא פורים והקריקטורה לא הופיעה".
אני פוגשת בעלבון בן  50שנה ומרגישה צורך לתקן" .אולי
תראה לי את האיור הזה ונפרסם אותו בגליון אמנות"? ומנסה
לדמיין מה יש בו שלא עבר את הצנזורה באותם ימים...
נפתלי מתאר את הציור – "ניסיתי להמחיש איך נתפסו אנשי
הפּלחים השונים בחברה הישראלית באותה
הקיבוץ הדתי בעיני ְ
תקופה .השומר הצעיר שראה בנו דוסים ,מול החברה החרדית
שראתה בנו חילונים גמורים .כדי להמחיש זאת ציירתי בחורה
בביקיני ...את זה לא רצו לפרסם" .אחר כך הוא מסביר שלא
יוכל להראות לי את האיור כיוון שעד היום לא קיבל חזרה את
הקריקטורה...

הציור הינו חלק מהיותך חלק מהעולם הגדול.
ציירתי בכנסיות וידעתי להפריד בין הדרך
הנוצרית לאמנות שהם יצרו לתפארת
הא-להים שלהם .אנחנו שייכים לעולם הגדול
ולא יכולים לסגור את עצמנו .צריך ללמוד את
כל המקצועות ,גם אלה שהם לא יהדות .אצל
החרדים זה מאוד מצומצם

השקטים של הענף ,ובזמן הזה יכולתי לצייר .זה קרה בעיקר
בחורף .הרבה יותר קל לצייר בחורף .יש לי מאות אקוורלים
מפוזרים בכל העולם" ,הוא מוסיף כעדות לכך .אחר כך רומז
מכלל הן לקומץ של הלאו – "לרוב התחשבו בי .רוב מרכזי
הענפים נתנו לי זמן לעסוק באמנות .במיוחד משה זכאי בענף
התמרים".
אחר כך הוא פותח עוד קצת ומספר – "בשנת  1960הייתה
תערוכה של  50שנות קיבוץ .נשלחתי בשם הקיבוץ הדתי
להקים את התערוכה במגרשי גני התערוכה שבצפון תל אביב.
ההקמה לקחה הרבה זמן ובאמצע התהליך התקשר אליי ראש
הענף ואמר – 'נו נו נו תבוא כבר הביתה .מספיק שטויות עשית
שמה' ...הרגשתי שאני צריך לחזור".
רגע לפני שאנחנו נפרדים אני שואלת את נפתלי  -אם אחד
הנכדים שלך היה מתייעץ איתך במה לבחור לעסוק – האם
להתמקד רק באמנות או לחשוב קודם על פרנסה ,מה היית
מייעץ לו?"
נפתלי עונה חד משמעית – "אמנות!".
עונה ומחייך...

נפתלי ממתאר את הדרך שלו לקרוא את עמודים – "הדבר
הראשון שאני מסתכל עליו הוא לא החומר האידיאולוגי-
רעיוני ,אלא איך זה נראה מבחוץ" .הוא מעיד על כך שהוא
מרוצה מהגרפיקה כיום ומוסיף" :כל הכבוד לכם על השינוי".
אחר כך מתפנה להסביר על הבחירה המובהקת שלו בדרך
הפלורליסטית – "אני לא שאלתי רבנים ולא שאלתי מהי
ההלכה אבל אני לא מצטער שהלכתי ללמוד אמנות .בני הדוד
שלי לא צדקו .כיוון שגדלתי עם החרדים וראיתי את הצד הזה
ידעתי שאני לא חוזר לשם .הם סגורים ואנחנו חיים בעולם הזה.
הציור הינו חלק מהיותך חלק מהעולם הגדול .ציירתי בכנסיות
וידעתי להפריד בין הדרך הנוצרית לאמנות שהם יצרו לתפארת
הא-להים שלהם .אומרים שאנחנו עם הרוח ולא מתבססים
על החומר אבל עובדה היא שברגע שניתנה הזדמנות היהודים
התחילו לבנות בתי כנסת מפוארים באירופה .אנחנו שייכים
לעולם הגדול ולא יכולים לסגור את עצמנו .צריך ללמוד את
כל המקצועות ,גם אלה שהם לא יהדות .אצל החרדים זה מאוד
מצומצם".
אני חוזרת שוב לנושא הוויתור על האמנות לטובת עבודה בענף
ומנסה לקלף את ההצהרה המוחלטת של נפתלי שהוא שלם עם
הבחירה – "היה לי עקרון .אם הענף צריך אותי – אני שם",
הוא חוזר ומכריז" .קיבלתי זמן לאמנות שלי ,במיוחד בזמנים
בזמנים השקטים בענף יכולתי לצייר
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הציור הוא גילוי הנשמה

הציור כתפילה
תלמי דורלכר עם אמו ,רחל (רייצ'ל) דורלכר
אודות האמנית
רחל דורלכר גדלה בארה"ב ובגיל  16ביקרה בארץ במסגרת
תכנית 'קיץ בקיבוץ' .היא הוקסמה מהחיים בקיבוץ ,מהפשטות
ומעבודת אדמת ארץ ישראל ,והחליטה שברגע שתוכל -
תעלה .ואכן ,שנה לאחר מכן ,מיד עם סיום לימודיה ,עלתה
על מטוס ארצה .רחל נישאה לגדי ונולדו להם ברוך ה' עשרה
ילדים לתפארת (או כפי שהיא מכנה אותם פירות משובחים של
ארץ ישראל) .נופי הבראשית של עמק בית שאן ,ריח האדמה
ושדות הקיבוץ הטביעו חותמם עליה והחל לפעם בה צורך עז
לבטא את אהבתה לארץ ולעם היושב בה .פיעם בה צורך לשיר
שיר הלל לבורא עולם על הזכות להיבנות בארץ הקודש .אחרי
הרבה שנות הוראה היא הגשימה חלום והחלה לצייר ומאז היא
חשה כמעיין המתגבר .הצבע ממלא מעצמו עוד ועוד יריעות
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בד ,ויצירות רבות בכל הגוונים על דף מתרקמות ואת הסטודיו
ממלאות.

אני מאמין
"בשבילי הציור הוא כמו תפילה" ,מעידה על עצמה אמא.
"הנשמה שבפנים מחפשת דרכים להתגלות ,ולצייר את הארץ
הקדושה בגוונים משמחים .זו בדיוק הדרך שבה מופיע האור,
אור הנשמה" .כך אמא רואה את הציור ,כגילוי הנשמה.
"כל ואדי ,כל הר בארץ הזאת ,כל שדה וכל עץ ,הכול מלא חיים
ויופי קדומים ,וכשהלב מתמלא עוד ועוד מהמראות ושיר רוצה
מהבטן לפרוץ זה הזמן לקחת מכחול ועל הקנבס לרשום...
כשכך נולד לו ציור ודאי שהטוב שבלב לא נשאר רק בפנים,

הציור כתפילה

כמו שיש לימוד תורה לשמה כך גם יש אמנות
לשמה  -וכך צריכה האמנות להיות ,לשמה!
אלא הציור שיוצא מאיר גם את החוץ ,משמח כל לב ,ומוסיף
עוד טוב וקדושה בכל העולמות".
אמא אומרת שלדעתה כמו שיש לימוד תורה לשמה כך גם
יש אמנות לשמה  -וכך צריכה האמנות להיות ,לשמה! "לא
עושים אמנות רק בשביל פרנסה ולא מציירים רק כדי למכור
את התמונה .יש כאן שליחות .אמן צריך לבוא עם כל ההשראה
והשמחה ולהרגיש את גודל השליחות .כשמציירים מכל הלב,
הציורים יכולים לפעול פעולות נפלאות .הם מסוגלים לרומם
את כל העולם ולשמחו ולקרב את ביאת הגואל".

הקיבוץ
"הקיבוץ הוא קרקע פוריה ביותר להתפתחות באמנות" ,אומרת
אמא" .שדה אליהו הוא מקום בו ערכים כמו חיי עמל ,פשטות,
עבודה עברית ועבודת הארץ הם נר לרגליו .חיים כאלה בנוסף
לנופי העמק הם הרקע המוצלח ביותר להשראה שהאמן
צריך .זה המקום לפרגן לכל אלה בקיבוץ שנותנים מילה טובה
ומסייעים ,על הסטודיו המוצלח ועל כל הדברים הטובים .חן
מקום על יושביו".

שדה אליהו

הציורים מסוגלים לרומם את העולם
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גלריה

נוף מולדתי בצבע על בד
מילים אישיות על חוויית הציור הממלאת את חיי מחדש בשנים האחרונות
גילי זיוון

אני גרה במקום יפהפה בו משוכים קווי השדות במכחולו הענק של הטבע

איך זה התחיל?
לפני ארבע שנים יצאתי לשנת שבתון של קרן אבי חי .בשנה
זו זכיתי ,בין השאר ,לחזור לאהבה ישנה שהוקפאה ב"מקרר"
הדוקטורט ,ההוראה ,והניהול למשך כמעט  20שנה ...חזרתי
בדחילו ורחימו לצייר...
הסדנא של שוש שגב בכפר עזה פתחה את שעריה עבורי ואני
גיליתי מחדש את הצבעים ,המכחולים והשפכטלים ובו זמנית
את נופי הנגב המערבי ,השפלה ומעלה ההר.
הייתה זו שנה בה יופי וכאב מעורבים
אחרי שנים של יציאה עם בוקר לעבודת הניהול וחזרה בשעות
החושך עייפה ומותשת ,פתאום היה לי זמן להסתכל איפה
אני גרה .גיליתי שאני גרה במקום יפהפה בו משוכים קווי
השדות במכחולו הענק של הטבע מאופק עד אופק בכל הגוונים
האפשריים .חמוקי הגבעות המשופעות ,מישורי שדות הגזר
ושורות החיטה העולות וצומחות .הימים החולפים צובעים את
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מרבדי נוף בצבעים משתנים והנוף היומיומי שלנו נצבע בכל יום
מחדש לפי מצב רוחו של "משיב הרוח ומוריד הגשם".
האם לפני כן לא היה הנגב המערבי יפה כל כך או שהעיניים
שלי לא ראו? מה קרה שכך לפתע נפתח מולי כל היופי הזה?
דומה כי הניגוד הגמור בין מראה העיניים לקולות הרקע
של חורף תשס"ט העצימו את יופיו של הנוף .תמונת הנוף
שנפרשה מול עיניי הייתה כל כך מנוגדת ל"פס הקול" שברקע
ולעשן המתמר מעל לשדות החיטה הירוקים .הקול היה קול
מלחמה והמראה היה רך וענוג ומבטיח .יותר מאי–פעם ,בלט
לי יופיו של המרחב בו אני חיה.
חורף  2009היה חורף שחון ,בו ניתכו עלינו בעיקר ממטרים
של יריות ,רעשים של הדי פיצוצים במקום הדי הרעמים
המתגלגלים מעל שדותינו .ואני התחלתי לרשום בפסטל ובגיר,
רשמתי ותרגלתי טבע דומם כמו בימים ההם ,בשיעורי הציור
שלקחתי בצעירותי ...עברתי לאקריליק ושמן על בד ולא
שבעתי...

נוף מולדתי בצבע על בד

אחרי שנים של יציאה עם בוקר לעבודת
הניהול וחזרה בשעות החושך עייפה ומותשת,
פתאום היה לי זמן להסתכל איפה אני גרה.
גיליתי שאני גרה במקום יפהפה בו משוכים
קווי השדות במכחולו הענק של הטבע מאופק
עד אופק בכל הגוונים האפשריים
שנת השבתון הסתיימה לה ואני חזרתי לעבודה שכוללת בין
השאר נסיעות ברחבי הארץ ...אפשר לומר שהדרכים הפכו
לסדנת המבטים המתחדשים שלי .אני מסתכלת על נופים
שבעבר עברתי לידם כדבר שבשגרה והם "כחדשים בעיניי".
מסתכלת מחדש על הקומפוזיציה ,על משחקי הצבעים ,ועל
האווירה של התמונה שלנגד עיניי .ומכיוון שאינני יכולה לעצור
בכל מקום ולצייר שעות ,אני מפעילה את עדשת המצלמה
ומנסה להביא את הנוף לסדנת הציור.
ככל שעובר הזמן אני מגלה כי דווקא "נופי הפרוזה" מרגשים
אותי .הנופים היומיומיים בהם גדלתי .לא מפל מתפרץ או אגם
כחול גורמים לי לרצות ולקחת עפרון ,מכחול או שפכטל ליד.
דווקא הנופים הלא יומרניים של שפלת יהודה ,שדות לכיש
ושדות הנגב מרגשים אותי ,מאותתים לי ומזמינים אותי לתרגם
את המראה לצורות וצבעים.
בסיפורו המדהים של עגנון "מזל דגים" הוא מתאר את חוויית
הצייר הנאחז באובייקט שמולו וכביכול מבקש להתאחד עמו,
וכך הוא מתאר את סבלו של בצלאל משה הצייר שרוצה לצייר
אך נייר אין לו:
הצייר כשהוא מבקש לצייר צורה ,מסיר עיניו מכל דבר
שבעולם חוץ ממה שהיה חפץ לצייר .מיד הכל מסתלק
חוץ מאותה צורה .וכיון שהיא רואה את עצמה יחידה
בעולם הרי היא מתמתחת והולכת ומתפשטת ועולה
וממלאה את כל העולם .כך אותו הדג .משעה שנתן
בצלאל משה דעתו לציירו התחיל מגדיל עצמו ומרחיב
עצמו כמלוא כל העולם .ראה בצלאל משה ואחזתו
צמרמורת והתחיל לבו מפרכס ואצבעותיו מרטטות,
כדרך בעלי אומניות שמרתתין מתוך ייסורי הרצון מתוך
שמבקשים לספר מעשיו של הקב"ה ,כל אחד לפי דרכו,
הסופר בקולמוסו והצייר במכחולו ונייר לא היה לו.
עכשיו ציירו לעצמכם עולם שנתבטל ישותו בשביל צורה
אחת שמרחפת על פני החלל ותופסת את ההוויה ופיסת
נייר אין לו לצייר עליו  ...חזר והביט על הדג ואמר לו,
אם אני רוצה לצייר אותך אין לי אלא לפשוט עורי מעליי
ולצייר על עורי.
(ש"י עגנון ,מזל דגים ,בתוך עיר ומלואה ,עמ' .)637

שדה חיטה אחר קציר

בהשאלה מתיאורו המלבב של עגנון אומר כי מה שעשה
הדג לבצלאל עשו לי הנופים הכפריים והמוכרים .לפתע כמו
נתמתחו והתפשטו מול עיניי ומלאו כל העולם ולא הותירו דבר
זולתם כי "הכל מסתלק חוץ מאותה צורה" .ואני  -כפי שעגנון
מתאר ,לא נותר לי אלא באצבעות מרטטות לתת לצורות
ולצבעים ביטוי חזותי ולהתפלל שאצליח ולו במקצת "לספר
מעשיו של הקב"ה".
מי ייתן ותהיה לנו שנה רבת גוונים ,שתהיה בה צבעוניות רכה
וגם נועזת ,שנה של קו וגם של כתם ,ושנהנה מכל היופי סביבנו.

סעד
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דיוקנאות בתוך מגירות  -מתוך פרוייקט הסיום

מחפשת תשובות
אמנית בראשית דרכה מתמודדת עם שאלות האמנות ,האמונה והקיבוץ
נעמה פז
בראשית ימי הקיבוץ חיי האמן היו כרוכים בשכנוע חבריו כי
יש מקום בחברתם בקיבוץ ליצירת האמנות .אמנים שהקיבוץ
לא נתן להם זמן לעבוד כאמנים היו צריכים "להמציא" זמן
כזה ,בשעות מאוחרות של הלילה או הקטנות של הבוקר.
אולי האמנות יכולה להפוך לקריירה רק אם הקיבוץ רואה
חשיבות ומטרה בכך שיהיו אמנים בתוכו שייצרו ,שיתעדו.
למיטב ידיעתי הקיבוץ הדתי לא ראה אף פעם את האמנות
כמטרה (בניגוד לקיבוץ עין חרוד ,למשל ,שהקים מוזיאון בתוך
הקיבוץ) אך מאידך חיים המבוססים רק על היותך אמן כמעט
בלתי אפשריים גם מחוץ לקיבוץ לכן אין לכך בעיניי תשובה חד
משמעית.
האמנות לא הייתה אף פעם בעדיפות עליונה בקיבוצים הדתיים
ועדיין ,אופן ההסתכלות על האמנות בתוך חיי הקהילות שלנו
תלוי מאוד גם באמן עצמו; עד כמה הוא מוכן להקדיש לזה זמן

נעמה פז ,בת טירת צבי ,מתגוררת במגדל עז .סיימה לימודי
אמנות וחינוך במכללת אמונה ופרוייקט הסיום שלה עסק בקיבוץ,
נשיות ,זכרונות ותפילה.
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וכמה הוא מוכן להקריב כדי ליצור .יתכן שרצינות ועקביות מצד
האמן יכולות לזכות אותו בעידוד הקיבוץ.

האמנות והיהדות
כאמנית צעירה נתקלתי לא מעט פעמים בהתנגשויות בין
שני הערכים הללו – אמנות ויהדות .אם בשירה (הייתי עושה
הסכמים עם הקב"ה כי ממש ממש רציתי לשיר מול קהל)...
וגם בציור .כרגע אני עוסקת בציוריי בנושא נשיות ,באשה
אחרי לידה ,בהתמודדויותיה .אמנם אני עדיין לא חושבת
על פרסום התמונות אך אלו יכולות להיות ממש שאלות של
צניעות  -מה הם הקווים האדומים שמותר לעבור בציור ,אם
בכלל ,האם אני מרשה לעצמי לצייר דברים לא צנועים ויותר
מכך  -האם מותר לי להציג אותם .היצירה היא משהו שאני
חייבת לעצמי אך השאלות הללו העסיקו אותי במהלך דרכי
וממשיכות להעסיק אותי גם כיום.
מה שאני יכולה לומר בוודאות הוא שמבחינתי להיות כיום
אמנית בקיבוץ זה ליצור בשקט בשקט ,בלי שישימו לב ,בלי
להפריע לתנועה ,בתוך מקלט נטוש.

שואלת ,מתפעלת ,כועסת ,משבחת ,מתדיינת

שואלת ,מתפעלת ,כועסת,
משבחת ,מתדיינת
'אמנית בהפוגה' פותחת דלת לנבכי מעשה האמנות  -אל מול האמונה ,החיים
עליזה גלבוע

חדוות יום חדש מפעמת
אני אמן בהפוגה; תפקידי לא מותיר לי הרבה מקום לעסוק
באמנות נטו ,אבל אני מאמינה שמה שאני עוסקת בו מושפע
מהיותי אמן ולכן נעניתי לפנייה ואני שמחה לקחת חלק
בגליון ,לכתוב כמה מילים על יהדות ואמנות ואיך הן מתמזגות
בעבודתי בציור ובשירה.
כל אמן מסתכל על העולם בפליאה ,גם האמן היהודי האמוני
מסתכל בפליאה ,אך פליאתו היא ממעשה הבורא ,פליאתו
היא פליאה א-להית .כשהוא בא לתארה ,ישתמש ברפרטואר
המיוחד שלרשותו ,אותו רפרטואר המכיל את סך כל חוויות
חייו ובניהן הווייתו היהודית ,החינוך שספג ,המקורות מהם
למד ,ואם הוא קיבוצניק גם חוויה זו תידחק לה אל תוך
יצירותיו.

כך גם אני ,באמצעות יצירותיי ותוך כדי התכתבות עם
המקורות שואלת שאלות ,מתפעלת ,מהללת ,כועסת ,משבחת,
מתדיינת ,מתלבטת:
"ואז בא השקט  /כשכלו כל המלאכות  /והחלו מתנחלות
בי המחשבות  /תחילה שוקטות  /לאיטן – מתעוררות /
מתנערות נאורות  /ועתה  /צובאות הן בי  -להפר  /את
חוקותיו של היוצר  /ושפתי בחיל ורעדה  /רוטטות
תפילה " /הנני מוכנה ומזומנה".
לעיתים חוויותיי כאדם החי בסביבה קיבוצית דתית מעוררות
אי נחת ,מעלות שאלות .שאלות על מהות החברה שלנו ,על
הקולקטיב המגבש קבוצת אנשים ללכידה אחת כאילו הומוגנית
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המתנהגת לעיתים כעדר .כמו החוויה של הליכה בשביל בערב
שבת מול זרם השבים מבית הכנסת ,מפגש לא מפגש בין
אנשים מכירים אך זרים.
"השקט  /של היום הזה  /מעורר בי  /רעש  /וחוסר
מנוחה  /כששוב  /הנני נדה ראשי  /אל  /ההלך הבא מולי
 /שבת שלום  /שבת שלום  /שבת שלום".
בבית חולים רמב"ם ,שם היה אבי מאושפז כשגופו ונפשו לא
עמדו לו עוד ,כתיבתי פנתה אל המקומות שהוטמעו בתוכי,
שנחתמו בזיכרוני מבלי שכלל ידעתי שהם שם .הם צפו
והתחברו לשורות של תפילה ,תחינה ,עצב:
"הנשר הגדול  /פורס חסותו עליך  /גוזל אבוד  /נבלע
אתה בין כנפיו  /ואין מושיע"
מעשה היצירה הינו חוויה מיסטית ,רגע של התעלות ,של
תמצות וזיכוך .הכשרון הוא מתת אל ,כלי שניתן לאמן לביצוע

שליחותו על פני האדמה והיא להראות את גודלו ,יופיו ,ועוצם
ידו של הקב"ה באמצעות הכלים בהם חנן אותו .האמונה בקיום
הא-להי בהכרח מלמדת צניעות וענווה ,אך מדי פעם האגו גובר
ומתעוררות מחשבות של גדלות:
"אני ציירת  /ציירת של מילים  /פעם ציירתי בצבעים,
כתמים ,קוים / ,ואז גיליתי את המילים  /בוקר  /השמים
נצבעו בוורוד  /ממזרח הרי גלעד התעוררו  /קו אופק
כחול עוטף אותם  /כמו יצאו מחוברת הדרכה של מגזרות
נייר  /ממול הגלבוע סופג את גווני הבוקר  /תכולים
ורודים  /ובתווך שדות תירס פורחים  /פלומתם הכסופה
מנצנצת באור החיוור  /עוד דקה הכול יעלם  /ואני /
מנציחה את הרגע הזה  /שמנהל האמרגן של הטבע /
ותוהה  /האם שכחו לספר לו על הרייטינג?  /כי אין לי
הסבר אחר לכך  /שהשעה היפה ביותר ביום  /ההצגה
הכי הטובה שלו  /איננה  /בפריים טיים .נראה לי /
שאקח עצמי היום בידיים  /ואגש לסטודיו העזוב שלי /
בא לי היום  /להיות קצת – א-להים".
ומיד אחרי המחשבות על "כוחי ועוצם ידי" עולות המחשבות
המצננות ,המזכירות מי פה באמת מנהל את העסק:
"אתה אומר לי  /כל מה שאת עושה הוא  /לתאר במילים
יפות  /את מה שאני יוצר  /ונהנית מהמחשבה הנעלה
 /שזו היצירה שלך  /כאילו  /אין שם  /סוחרי אמנות /
מביני דבר  /אשר מיד יזהו את  /הזיוף  /ויגידו  /שזו רק
 /רפרודוקציה".
לא ממקום של ביטול עצמי אלא ממקום של חוזק ,של הבנה
עמוקה וזהירות גדולה בשימוש בכוח ובעוצמה זו,
עוצמה המאפשרת לראות גדולה ויופי גם ברגעים פחות
נעימים .כמו למשל חקלאי העומד לאבד את פרי עמלו:
"אנפה  /צחורת כנף  /משנה תדמית  /צחוקה לועג לאיד
 /מיד  /תעוט על טרפה  /ותבשר לדייג " /זמן חיסול
חשבונות".
ולהעלות על נס רגעים קסומים:
"נישאת בין שדות וגוונים  /עת ניצת הפרי  /מציצה בי /
וריחה מתגרה בחיכי  /חדוות יום חדש מפעמת  /זו שעת
ההודיה  /הפרטית שלי".
סגולתו של האמן היא היכולת להתבונן מהצד ,להיות מסוגל
להינתק מסיטואציות ובו בזמן להעמיק בהן ,להיות מודע
לקונטקסט ,לבודד ובו בזמן לשמור על השלם .כשהאמן מחובר
ליהדותו ,ליכולת לראות את המתרחש בפרספקטיבה רחבה,
מצטרפת המודעות והידיעה שהוא חלק מתוך שלם ,שהוא
קשור לקבוצה ,שקשורה לאדמה .ויש בידיעה זו כח רב.

זמן חיסול חשבונות

שלוחות
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אמן וקיבוץ  -ונאמר אמן

אמן וקיבוץ  -ונאמר אמן
יוסף ברנהרד (הנזי)

אמן וקיבוץ .האמן מול העולם .הנמלה והפיל .מיקרוקוסמוס
לעומת הקוסמוס.

והזכות להמציא את הגלגל ,גם אם העולם שמחוץ לעולמם
טובע בתוך גלגלים.

אני רוצה בשורות ספורות לדבר על היחס שבין האמן הבודד
לעולם הקיים סביבו ,ומיד לעבור לחשיפה אישית שיש עמה
נימת התנצלות שכן אי אפשר להתעלם מן העובדה רבת השנים
שבחרתי להיות אמן בודד בסביבה בה אני גר ופועל ,כמו
שכמעט כל אמן חבר קיבוץ בוחר אם ברצון ואם מתוך אונס
לחיות חיי רובינזון קרוזו על אי בודד שקיימות בו המון עשייה,
המון יצירה ,אוצרות של חיי רוח ,דת ,אידיאולוגיה וחברה ,אבל
האמנות כערך תמיד נדחקת לאיזו קרן זווית כנטע זר ,מפאת
סיבות רבות ומשונות.

עד כאן הדברים מאד כלליים ,ונשארת לי החובה להסביר כיצד
השפיעה ומשפיעה הבדידות על דרכי כאמן .אמירותיו של
האמן הן ייחודיות לו ,ומכל הדברים שהוא חווה ,חש ,שומע או
רואה ,הוא בוחר בלעדית מהו הנושא או התופעה שהכי מגרים
אותו לכיוון ביטוי ,יצירה בחומר או באומר או בכל אפשרות
הבעה העומדת בפניו ,ושהוא מאמין שהיא מתאימה להיאמר
באותה שפה מיוחדת הנובעת מתוך פנימיותו ,והופכת למעשה
יצירה ְּכ ַחי העומד בפני עצמו ,ומאז היא חשופה לתגובות
הציבור.

אני מדבר כאן על שני צדדיה של אותה מטבע האמנות.
מצד אחד מכהנות הזיקות שבין אמנים רבים המתחככים
או מתגוששים ,בחבורות המתגבשות בעיר הגדולה ,שברור
שנוצרת ביניהם הפריה הדדית של רעיונות המעסיקים
אותם ,ובסופו של דבר מתוך תחרות וקנאה תרבה חכמה .וכך
נוצרות ביד המקרה תנועות של הבעות ואמירות כמו האמנות
הקלאסית ,המופשטת ,הסימבולית ,האימפרסיוניסטית,
הקוביסטית והפוליטית ומה לא עוד .ולעומתם מתבצרים
להם המתמודדים באמיתות שלהם ,ואין להם שיח עם אחרים,
כשייכים לעולם האמנות בד' אמותם ,מבלי להיות שייכים
להגדרות מכלילות .כי הם בבדידותם הם ,ויש להם העונג

הנה אמרתי – ציבור – ולמה התכוונתי ?
מטבע הדברים עובדה היא ,שוויתרתי על החיכוך במרכזי
האמנות הידועים ,ובחרתי בפריפריה גם בעיסוקי באמנות ,וזו
בהחלט בחירה שהגעתי אליה בשׂום מחשבה ולא מתוך אילוץ.
העדפתי את פרישת עבודותיי לפני הציבור הרחב על "קבורת"
יצירותיי במעמקי גלריות שכוחות למיניהן שמבקרים בהן מתי
מעט .נכון ,אין כמעט סיכוי שיכתבו עליי בעיתונות ומבקרי
אמנות יחפשוני ,אך מה גדול מן העונג בידיעה שציור שלי תלוי
בכניסה למרכז המבקרים ב'תנובה רחובות' ,ומתייחסים אליו
כרבע מיליון מבקרים בשנה .איזה גלריה הייתה יכולה להציע לי

מעדיף פרישת עבודותיי לציבור מקבורתן במעמקי הגלריות
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הבדידות האישית והפריפריאלית מאלצת לשוחח עם התופעות הסביבתיות
חשיפה כזו? חשוב לי ,כמו בדוגמא הזו ,שהמבקרים הם "עמך"
עם משפחותיהם שותי חלב ,ולאו דווקא אניני אמנות מיוחדת
וייחודית שטעמם :כמה שיותר לא מובן יותר טוב ,וייחודה
ל"אין" .וזוהי כמובן הסיבה העיקרית בבחירתי
בהיותה נחשבת ִ
לעסוק באמנות סביבתית הניצבת בראש חוצות במקומות
ציבוריים יומיומיים ,נחשפת לציבור העובר במקום באקראי
ומקבל קורטוב של אמנות ,ברצותו מסתכל ברצותו מפגל,
בחופף לקניות נעליים ,עם שלגון מטפטף בפה.
והפריֶ ֶפרית מאלצת
אפשר לסכם ולומר שהבדידות האישית ֶ
אותך לשוחח עם התופעות הסביבתיות המעוררות את תשומת
לבך .וזה כולל – ִמשׂדה שלף חרוך–קיץ ההופך לירוק כהרף
עין ועד לרעיון שנזרק לאוויר בשיעור פרשת שבוע ,והוא
פתאום מדנדן מתוכך כפעמון שרוצה להתפרץ בשאגת צלילים
החוברות יחד לזמר.

כיצד הופך גרעין של רעיון הלוגם טיפת טל
של סקרנות לאילן רחב עלים ורב פארות?
כולנו מסתכלים אל האופק ,בין למעשה ,כלומר להרים את
הרגלים ולנסות ללכת לאופק ולשנות ,לשנות מקום ,לשנות
ציפיות ,צורת חיים ועוד עד אין סוף; ובין להלכה ,כלומר
בניסיון להבין מה הוא האופק מעבר לקו שבין השמיים לארץ.
האם משמעותו מעלה ומטה ,ואולי עליון ותחתון ,גבר ואשה,
אלוהים ואדם ,טוב ורע ,או בכלל שני הפכים כל שהם ,ואולי לא
הפכים וכו' וכו'  ...כאן נכנסת הראייה האישית והמיוחדת של
כל מאן דהו .הנה ,בנקודת המפגש באופק שבין הארץ לשמיים,
נתקלים אנו כמעט מדי יום ביומו בתופעת בין השמשות,
כשהשמש משנה את צבעיה במשך זמן קצר ,וצובעת בהם את
כל העולם באדומים וכתומים חמים ,ואחרי זאת מופיעים בין
הערביים בהם כהו כל הצבעים באבחת קרניים והפכו לכחולים-
אפורים קרים והולכים ,ומקדירים לנו את העולם .ודואליות
זו מלווה כמעט את כל עבודותיי ,במתכוון או שלא במתכוון,
ברחב או בצר ,בטוב לי או בצר לי.

הנה עסקנו בעליונים ובתחתונים ומצינו בגמרא קידושין
שהעולם נמצא בשווי משקל של הטוב והרע שכן מה שקורה
בעליונים משפיע על מה שקורה בתחתונים וכן כל עשייה
שהיא בתחתונים ,מיד עולה במעלות קדושה ומשפיעה
בעליונים ולוואי יבואנו זה .וצריך אדם ללכת עם הידיעה שגורל
העולם נתון בידיו הוא ,וכל מעשה טוב שיעשה הרי במעשהו
זה דן את העולם כולו לכף זכות ,ואם ר"ל ייכשל ויעשה מעשה
רע ,הרי הוא בעצמו דוחק את העולם ,ודן אותו לכף חובה חו"ח,
ושלא יקויים הדבר לעולם אמן .ואנוכי הקטן מסתובב מאז
ששמעתי זה הרעיון עם ההרגשה הברורה ,מה טוב חלקי שגורל
העולם מונח בכפי.
בכניסה לחדר האוכל של קיבוצי הקמתי שני קירות העוסקים
בנושא .יצירה זו מהווה עבורי כמו להבדיל מזוזה ענקית
הקוראת לי לסדר ולמוטב בבואי ובצאתי מחדר האוכל .רציתי
בשורות אלה להמחיש כיצד ענפים רעיוניים שונים מתפתחים
מאותו אילן מופשט הצומח מתוך קרקע דמיוננו והופכים
למסכת של חומר וצורה.
אורך היריעה מרמז על סופה ,וכן שהגיע זמנם של שלמי
תודה .אני מבקש לחזור ולהדגיש שאת דרך עבודתי באמנות
לא הייתי מצליח לבצע בלי העזרה הצמודה והאוהדת לאורך
השנים של קיבוצי .ברור שישנן עבודות אהובות יותר ,ואחרות
אהובות פחות על הציבור הרחב .אבל ברוב המקרים ,כיוון
שכבר הוקמו היצירות והן ניצבות על עמדן ,מתייחסים אליהן
כמו שמתייחסים להבדיל ור"ל לילוד שלא ממלא בדיוק את
ציפיותיה של משפחתו ,אך מכיוון שהוא בן משפחה שכבר
נולד ,מתרגלים אליו ואל משוגותיו ,ולבסוף אפילו מגלים עד
כמה הוא אהוב .ועל כל זאת אני רוצה לברך מעומק לבי את
הבית שלי שכה מטיב לשתף עמי פעולה ,בתלוי בצרכי הזמן
וביכולות הכלכליות .שתוסיף ותשרה הברכה בכל מעשה ידינו.
נ.ב.ורבים הדברים עליהם לא דיברתי ,מאלה שיצאו כאן
מתחת קולמוסי.

סעד
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שעתם של שרטוטי הנפש

שעתם של שרטוטי הנפש
הצצה לריקוד הטנגו של הוראת המחול עם החינוך לאמונה ברוח יהודית
תרצה בן-יצחק

כבת העמק זכיתי ללמוד את אמנות המחול באולפן למחול
ולמוזיקה 'חומה ומגדל' ('מרכז עידן') ,הידוע כאחד מהמרכזים
המקצועיים והמעמיקים לאמנות המחול בארץ .כילדה שמחתי
על שניתנה לי ההזדמנות לבחור ולהתנסות בתחום אמנותי
המשלב דרישה לביצוע ברמה גבוהה ויכולת ליצור ולחבר
באופן מקורי .לא הייתי בטוחה שזהו עתידי ,אך זיהיתי את
העוצמה הפנימית והמשמעות שנתן לי העיסוק במחול באותה
תקופה בחיי .כתלמידת י"א פניתי בבקשה להנהלת בית הספר
המשותף לגשת לבחינת הבגרות במחול .נעניתי שהתנאי לכך
הוא שאבחר נושא ליצירת המחול שלי מן התנ"ך! "הגילוי
המרעיש" עבורי היה שבאוצר התנ"ך מצאתי כל נושא שחפצתי
לעסוק בו .לעומת זאת ,הפתיחות והטבעיות שבה התקבל
לימוד המחול בבית הוריי ,אפשר לי מיקוד בריקוד באופן
מוחלט וענייני .את המורכבות שבדבר גיליתי מספר שנים
לאחר מכן ,כשסיימתי את לימודיי לתואר ראשון ותעודת
הוראה ב'אקדמיה הגבוהה למוזיקה ומחול ע"ש רובין' ונקראתי
לרכז את מגמת המחול הראשונה בארץ לתלמידות דתיות
ב'אולפנת אמונה לאמנויות' בירושלים ,מחלוצת מגמות המחול
במגזר הדתי בארץ .הצוות החינוכי ואני מצאנו עצמנו במקום
שמתווה דרך ומתוך כך זמן רב מעשייתנו החינוכית הושקע
בבירור דילמות שמפגישות את העיסוק המוחלט והשאיפה
לשלמות בפן האמנותי יחד עם אורח חיינו הדתי .זה היה עבורי
אתגר חדש ומאיר עיניים.
אני מאמינה שחינוך אשר הציר המרכזי שלו הוא האפשרות
לביטוי עצמי בעזרת כלים אמנותיים ,הוא חינוך אשר נוגע
ברבדים פנימיים של הנפש ,ולכן מאפשר תהליכים עמוקים של
שינוי אישי המפתח את המתבגרת בשלבי גיבוש הזהות שלה
ומשפיע על כל מעגלי החיים האחרים וביניהם על הלמידה.
עצמתו של הכלי האמנותי מאפשרת צמיחה אישית וחברתית
בכך שלכל תלמידה מקום לביטוי אישי בשפה הייחודית לה.
התהליך האמנותי נותן הזדמנות לצוות החינוכי לגעת בעולמן
הפנימי של התלמידות מתוך דיאלוג מעמיק ולבנות עולם
ערכי דווקא מתוך העיסוק התמידי בתכני התרבות של החברה
הישראלית.

השאיפה שלי כיום כרכזת המגמה היא לסייע בעיצוב עולמן
הדתי-ערכי-אמנותי וההשכלתי של תלמידותיי ולפתח
בוגרות מחוזקות מבחינה דתית ומצליחות בהשתלבותן בחברה
הישראלית .לשם כך קיים אצלנו השילוב של לימודי אמנות
המחול ברמה גבוהה יחד עם לימודים גבוהים במקצועות
היהדות ובמקצועות הכלליים וכן פעילויות חברתיות ערכיות
ענפות .הרי רק מתוך ביסוס עולמן הרוחני ,תוכלנה הבנות
לחבר יצירה יהודית-מקורית .לפיכך ,ישנו דגש מיוחד על
לימודי הקודש והאווירה החינוכית באולפנא בכלל ובמגמת
המחול בפרט.

חשוב לי לתת הזדמנות ולאפשר לתלמידות
בירור מעמיק ומשמעותי בסוגיות הלכתיות
ואמוניות המתעוררות אצלן בבואן לעסוק
באמנות הגוף (צניעות ,החצנה והפנמה ,ביטוי
רגשות ועוד ,)...וזאת כדי לעודד אותן לראיה
רחבה ומקיפה מעבר להיותן מבצעות
להלן מספר דוגמאות לדילמות הקיימות בחינוך לתחום אמנותי
במוסד דתי :
האמנות מכוונת אל האינדיבידואל והיהדות מכוונת אל
הכלל ומתוך כך ,נוצרת דילמה בין ההגשמה ומימוש
הפוטנציאל האישי של התלמידה לבין האחריות
הקולקטיבית שלה בתוך הקהילה הדתית.
הנפש והתורה כמשאבי היצירה והשפעה של תרבויות
זרות .מעצם היותן נערות דתיות בעולם רוחני ,הן יכולות
לשאוב את חומרי היצירה שלהן מעולם זה ,המעשיר אותן
הן ברעיונות תוכניים רוחניים והן בהשפעתו על ההיבט
הפיסי( ,למשל ,משמעות רוחנית של פוזיציות ,יציבה,
גמישות ,תנועה ,כיוונים ,מרחב וכו' .)...דא עקא שהן
גדלות ,מושפעות וניזונות מהמציאות העכשווית בה יש
גם תכנים וחומרים חיצוניים הסותרים דרך זו .התלמידות
מושפעות מהתרבות המערבית שנוגדת את הלך-הרוח

ע מ ו ד י ם | ח ש ו ן ת ש ע " ג | )1( 7 5 8

43

גלריה

הדתי-אמוני .החינוך לאמנות כולל חינוך לצריכת תרבות
עכשווית במיטבה והכרה בחשיבות העצומה שיש
בחשיפת התלמידות לאמנות מקצועית חיצונית ,אך
מה קורה כאשר אותה אמנות בת זמננו עומדת בסתירה
לתפיסת העולם הערכית אליה אנו מחנכים?

כשאני בוחנת את משמעות עבודתי החינוכית אני שואלת
את עצמי האם היא בבחינת צדה וכלים לבוגרות המגמה
להתמודדות בעולם האמנות המקצועי החילוני ,או שמא
מטרתי היא עידוד הבוגרות להיות פורצות דרך רוחנית
ומקצועית בתחום אמנות המחול במגזר הדתי.

צניעות מול נאמנות אמנותית .רמת הצניעות נמדדת
בהתייחסות למרכיבים ביצירה .לעיתים קיימת סתירה
בין שני הערכים וצריך להימצא פתרון יצירתי ואמין
שיעשה צדק עם הנושא האמנותי אך לא 'יחטא' גם
לנושא הרוחני-דתי (לדוגמא ,תלמידה שחיברה דואט
על 'רות ובועז' אך את שני התפקידים מבצעות רקדניות.
עובדה זו פוגעת ב"אמינות האמנותית" אך על פי ההלכה
אין דרך אחרת) .בנוסף ,בחינוך למחול מקצועי השאיפה
היא להגיע קרוב ביותר לשלמות הביצוע ומתוך כך עולה
החשש לסגידה לגוף .כלומר ,נושא הצניעות מחייב
התייחסות אדוקה יותר.

המטרה שלי בחינוך למחול היא החיפוש אחר החיבור בין
העולם התורני-רוחני לבין ההוראה

הצבת גבולות וחופש היצירה .יצירה אותנטית וכנה יכולה
להיווצר רק בתוך מרחב של חופש בחירה .כאשר מציבים
ליצירה גבולות ,היא תישאר מוגבלת ולא תגיע למיצוי.
בתהליך היצירה ,כיצד נכוון את תלמידותינו ליצור מסר
התואם את השקפת עולמנו? אם אנו מכוונים למסר
מסוים ,אז לשם מה העיסוק באמנות???

המקצועית של הטכניקה הבונה את יכולתן של התלמידות
כרקדניות מבצעות ויוצרות ,על מנת להעצים את חווית
הריקוד ולשייכה לעולם הערכי-אמוני שלהן וליכולת לחוות
את העולם האמוני באופן תחושתי .חשוב לי לתת הזדמנות
ולאפשר לתלמידות בירור מעמיק ומשמעותי בסוגיות
הלכתיות ואמוניות המתעוררות אצלן בבואן לעסוק באמנות
הגוף (צניעות ,החצנה והפנמה ,ביטוי רגשות ועוד ,)...וזאת
כדי לעודד אותן לראיה רחבה ומקיפה מעבר להיותן מבצעות.
עובדה זו מסייעת להעצמה אישית וחינוכית תוך קשר אל
המקורות ושימוש ביסודות תורניים אמוניים .יצירת חוויה
ייחודית מרוממת ומגבשת של לימוד והעשרה ,נותנת לכל
תלמידה את ההזדמנות להתחזק ,להתבטא ולשתף הקבוצה
בחוויות פרטיות שלה כשותפה אקטיבית וצופה בעולם אמנות
המחול בתוך מסגרת דתית .כמו כן ,אני רואה גם חשיבות
בפיתוח רגישות אסתטית בעולם של יראת שמיים וברור

בתהליך היצירה ,כיצד נכוון את תלמידותינו ליצור מסר התואם את השקפת עולמנו? אם אנו
מכוונים למסר מסוים ,אז לשם מה העיסוק באמנות???

תלמידת מחול במבחן בגרות בקומפוזיציה
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באחת יתעבר שיר ,ובאחת ידם

המושג 'יופי' על-פי המרכיבים הפנימיים של היצירה (הבעה,
טכניקה ודקויות).
לסיכום ,אם אשאל את עצמי האם אנו יוצרים מקום חדש או
שמא רק עוסקים ביישור קו עם האמנות האחרת ,תשובתי היא

שעלינו לחפש מקומנו על מפת היצירה ברוח ההלכה תוך יישור
מבט אל האמנות המודרנית בבחינת "חכמה בגויים תאמין",
ועם זאת ליצור ייחודיות התואמת להשקפת עולמנו.

תרצה בן-יצחק לבית פשחור ,בת עין הנצי"ב ,נשואה ואם ל ,4-בוגרת האקדמיה הגבוהה למוזיקה ומחול בירושלים ,מרכזת את מגמת
המחול באולפנת אמונה לאמנויות .בוחנת לבגרות במחול בבתי-ספר שונים בארץ ,מדריכה פדגוגית במסלול למחול במכללת אורות-
אלקנה .חונכת ומנחה מתמחות בהוראה באקדמיה למחול בירושלים .מרכזת את חטיבת הביניים באולפנא לאמנויות.

באחת יתעבר שיר ,ובאחת ידם
אליעז כהן
אמר כבר מי שאמר ,ש"מיטב השיר-כזבו" .בדרך כלל אני לא
מאמין בכך ,וגם בשיר הזה בו בחרתי (המופיע בספר שיריי
החדש) – זו אמת חלקית לגבי "מהי כתיבת שירה עבורי",
ונכונה וודאי רק בשנים האחרונות ,עת המעיין מתחיל להאט
את קצב פעימותיו...
אבל חלקים אחרים בשיר הם אמיתות ותובנות שהשיר או
השירה בכללה לימדו אותי .כי מי שיודע טעמה של יצירה,
כשהדבר הזה לפעמים "עובר בך" ואפילו אינך יודע מהו ,יודע
כי "באחת יתעבר שיר  /ובאחת ידם" .ושזה לא ממש עניין של
לאלץ או לחלץ את זה ממך ,ושגם אם יתמהמה – בא יבוא (או
שלא.)...
מה זה לכתוב עברית עבורי? זו החווייה של להקים יישוב חדש
על תל ענק ,מרובה שכבות( .קצת כמו החיים בגוש-עציון בכלל
ובקיבוצנו שלנו ,כפר-עציון ,בפרט) .זה לשאוב מכל השכבות
הקדומות – מן המקרא והמדרש ,התלמודים וסידור התפילה,
הפיוטים והשירה העברית החדשה – ולנסות לצקת את החוליה
הקטנה ,החדשה שלך ,לתוך השרשרת הנפלאה הזו.
מה זה לכתוב בקיבוץ עבורי? ובאמת ,את הרוב המובהק של
שנותיי כמשורר אני חי בכפר-עציון – זה להתבונן על מקום
סלעי שיש בו גם רוך עטוף ערפל .זה לחיות מיתוס גדול לצד
חיים טובים ופשוטים .זה להיות מחובר להדים עתיקים של
עמל ,גבורה ,מלחמה ואהבה מאבות האומה ועד למחדשי
ההתיישבות בדור האחרון.
לפעמים זה גם להשתמש בפריווילגיה שכיוצר "מותר לי"
לחשוב ולפעול אחרת מן המקובל( ...ובדרך-כלל זה גם
יתקבל) .ולפעמים לקחת את רוח היצירה הזו לחיים עצמם
שנוצרים ומתהווים במקום ,על הצדדים העמוקים והפשוטים

שלהם - ,אל תוך אסיפת החברים ועבודות הצוות בוועדות
השונות ,בענייני השעה וגם באלו הצופות פני עתיד.

יעת
ָק ָשה ְּכ ִּת ַיבת ִש ָירה ִּכ ְק ִר ַ
ַה ֶּנ ֶפש
ְּכזִ וּ וּ ג ֹו ֶשל ָא ָדם.
ְּכיָ ם.
ְּב ַא ַחת יִ ְת ַע ֵּבר ִשיר
וּ ְב ַא ַחת יִ ַּדם.
יעת ַה ֵּלב ,או ְֹקיָ ינוּ ס ַה ּתו ָֹד ָעה ַה ָּל ָבן
ָק ָשה ְּב ִק ַ
ַּגם ִאם יֵ ָח ֶצה ַּב ַמ ֶּטה
ַּכ ֶּנד לֹא יַ ֲע ִמ ָידם
וְ ָכל ֲחלוֹמוֹת ְּתמוּ נוֹת ֲח ָש ִקים טו ְֹב ִעים ִּב ְמצוּ לוֹת
ֶחזְ יוֹנוֹת ִשגְ יוֹנוֹת ִחידוֹת וחֻ ִּקים
ֶש ָע ַמ ְל ָּת ָּבם.
ָל ֵכן ְּבנִ יֶ ,לך ֶאל ַה ָּש ֵקד,
יחת ַה ִּפ ְתאֹם,
ִמ ֶּמנּ וּ ְל ַמד סוֹד ְּפ ִר ַ
וְ ָכל ִצ ִירים ֶשל ַע ְצבוּ ת ִמ ְּמ ָך יֵ ְלכוּ
וְ ַאיָ ם
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מפגש הרוח והחומר
מרעיון לביצוע
יסכה הטב
לפני שלוש שנים החלטתי להפוך תחביב למקצוע וללמוד
קדרות במכללת תל חי .באותה תקופה עבדתי כעובדת
סוציאלית באחד ממרכזי הקליטה בצפון .למרות האתגר
והסיפוק בעבודה זו החלטתי אחרי חופשת הלידה לשנות כיוון
ולפתוח סטודיו .ההחלטה לא הייתה קלה ,בעבודתי במרכז
הקליטה היה לי סיפוק רב וכמובן גם בטחון תעסוקתי וכלכלי.
לאורך כל הדרך שאלתי את עצמי האם אין זה הימור גדול
מדיי ,הן ברמה האישית וכמובן גם ברמה המשפחתית .בשלב
הזה ,היה לי ספק רב האם אפשר באמת להתפרנס מסטודיו
לקרמיקה בכלל ובמקום מרוחק כמו מעלה גלבוע בפרט ,האם
יש לי את הכישרון הנדרש וכו' וכו' .למזלי הייתי מוקפת בבני
משפחה וחברים שתמכו בהחלטתי וניסו כל אחד בדרכו לעודד
ולעזור (לפעמים ,גם להתאפק ולא להגיד הכל זו עזרה.)...
התרגשתי מכך שאנשים רבים חשו צורך לשתף אותי בכך שגם
להם יש חלום המגלם רצון בשינוי משמעותי בחייהם ,שעבורם
עצם פתיחת הסטודיו היווה הוכחה שהדבר אפשרי ואין הדבר
תלוי אלא בם.

היה לי ספק רב אם אפשר להתפרנס מסטודיו לקרמיקה
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לשמחתי הנהלת הקיבוץ נרתמה לחלום והקצתה לנו קראוון
(שידע ימים טובים יותר )...אל מול הנוף המדהים של העמק,
והרבה תמיכה .אישי לקח על עצמו את מלאכת השיפוץ
והאבזור ותוך כארבעה חודשים ,בנר שלישי של חנוכה תשע"א,
חנכנו את הסטודיו.
כיום מתקיימים בסטודיו חוגים לילדים ומבוגרים ,סדנאות
גיבוש וסדנאות יצירה למשפחות.
במקום פועלת חנות בה אני מוכרת כלים שלי ומוצרי בוטיק
שונים מהאזור .שעות הפתיחה הן מגוונות  -המפתח בתיבת
הדואר ,וכל אחד יכול להיכנס ולרשום  /לשלם על מה שלקח –
קיבוץ ,כבר אמרנו...
אנו זוכים לפרגון אדיר מצד אנשי הקהילה ,תושבים רבים
קופצים לבקר ,מחווים דעה על העבודות ,קונים מתנה או סתם
יושבים לקפה של רוגע ,הדבר לא מובן לי מאליו ואני מוקירה
ומודה על כך .אני שמחה שהסטודיו מהווה נקודת מפגש אל
מול הנוף.

מפגש הרוח והחומר

לאורך הדרך הדהד בתוכי החלום לשלב
בעבודתי בסטודיו עבודה רגשית שנעשית
תוך כדי יצירה משותפת ברוגע ובתהליכיות
הנדרשת בעבודה עם ח ֵמר .בימים אלו גם
הרצון הזה הולך ומתגשם .אני עובדת עם
ילדים עולים מאתיופיה ובימים הקרובים
תצטרף אליי לעבודה נערה מכפר הגמילה
מלכישוע
לאורך הדרך הדהד בתוכי החלום לשלב בעבודתי בסטודיו
עבודה רגשית שנעשית תוך כדי יצירה משותפת ברוגע
ובתהליכיות הנדרשת בעבודה עם חמר .בימים אלו גם הרצון
הזה הולך ומתגשם .מעבר לחוגים ולקבוצות הבאות לסטודיו
אני עובדת עם ילדים עולים מאתיופיה ובימים הקרובים
תצטרף אלי לעבודה נערה מכפר הגמילה מלכישוע .אני
מאמינה בכך שריפוי וחיזוק הנפש יכול לעיתים לקרות לאו
דווקא מתוך דיבור עמוק ואינטנסיבי אלא גם דרך עבודה
משותפת המייצרת רוגע ונועם.

פרויקט הגמר
בשנה השלישית ללימודים נדרשנו לבחור נושא לפרויקט גמר.
לאחר חיבוטים והתלבטויות רבות החלטתי לנסות ולעסוק
בתהליך של תנועה והתחדשות מחד ומחזוריות ושגרה בטבע
בכלל ובעולם הנשי בפרט .חיפוש אחר העומקים הנובעים
דווקא ממקום של פשטות .העבודה עסקה בתהליכים
מחזוריים .החומר והחול ,מימד הזמן ,המלא והמתרוקן ושיתוף
הצופה במימוש פוטנציאל היצירה.
במהלך החיפוש הבנתי שהיופי שבמחזוריות הוא שמצד אחד
יש חזרה אך מצד שני כל סבב יכול להיראות קצת שונה ובתוך
המסגרת הזו ניתן ליצור.
העבודה על הפרויקט נמשכה כחצי שנה שכללה לא מעט
עליות ומורדות .בהיבט הטכני מתחתי את הגבולות אליהם
הייתי רגילה – עבודה עם כמות גדולה של חומר ( 10-12ק"ג),
חישוב מדויק של הגדלים וכן הפיכת שני סוגי חמר  -שחור
ולבן למנעד משתנה בשבע קערות .בכל הקערות יצרתי חור,
והנחתי אותן זו בתוך זו על כעין שלחן מתכת עם חור במרכזו
ולוח בתחתיתו .הצופה בתערוכה הוזמן לבוא ולשפוך חול על
הקערות בנקודות שונות ובעוצמה שונה ,ובכך ליצור ערמה
קצת שונה על משטח המתכת .אנשים ובעיקר נשים שהגיעו
לתערוכה ניגשו אליי בהתרגשות וסיפרו על כך שהרגישו
שבצפייה בקערות הם ממש "נשאבו" פנימה וחשו שעברו סוג
של תהליך פנימי ,מה שמאוד ריגש אותי.

אל תוך הלבנה
ניסיון לבטא את עומק הפשטות והאנושיות
לחפש את המעבר ביש
את הרוח בחומר
ואת היצר שמוביל ליצירה
טבע ,שבע ,שבוע ,מחזור ,תנועה ,לבנה ,אשה
שלמות שבשבע
הבנה שדווקא ממקום כזה תתאפשר בריאה
בעבודה בחמר ,מלבד הסבלנות והאתגר שבעיצוב החומר ,יש
הרבה חוסר וודאות; האם הכלים יעמדו בשריפה? האם ישמרו
על צורתם המקורית? האם שילוב הצבעים יתאים ,יישאר
כמות שתכננו ועוד ועוד .אני חשה שמלבד התוצר הסופי,
הרווחתי לא פחות מהתהליך שעברתי ,הן בבחירה ובזיקוק
נושא הפרויקט והן בעבודת הנפש שנדרשה לצורך יישומה
באופן המיטבי.

מעלה גלבוע,
'סטודיו נגיעה'
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מי חלם שזה מה שיצא משגעון קטן שלי

כנחל שוצף וקוצף
על תהליך יצירה קהילתי שנבע מרצון אישי ליצור
אסתר פורשר
כאשר ראיתי את הנושא המרכזי של גליון עמודים חשבתי:
"מה יש לי לכתוב על האמנות שלי ועל אמנות בכלל"?

כלים שבורים ,בפסולת בניין למילוי בפיסול ועוד .במשך
השנים למדתי טכניקות נוספות וגם המצאתי משלי.

לא למדתי אמנות בצורה פורמאלית ועמוקה .אני קוראת
לאמנות שלי "יצירה קהילתית".

את היצירה הקהילתית הראשונה עשיתי דווקא מאוד לבד .זה
היה מעין לימוד .ETUDE

הצורך נובע מהרצון ליצור ,להפוך פינות קטנות בקיבוץ שלי
לאסתטיות ומעניינות ,מסקרנות ומפתיעות ,ולהגיע לשיתוף
מגוון של אנשים בקהילה  -מבוגרים ,נוער וילדים.

בפרוזדור לא מרכזי מדיי ,מול פינת הלחם בדרך למטבח,
תכננתי קיר שמטרתו קישוט אך גם מסר .רוקנתי את מחסן
החרסינות של הקיבוץ ועם פטיש שברתי את כולם ויצרתי
פסיפס צבעוני שיש בו מוטיבים של שדות ועבודת אדמה,
בו שילבתי פסוק מספר משלי " -עובד אדמתו ישבע לחם".
מעטים באו והציעו עזרה ,אחרים נתנו רק עצות .הרגשתי שיש
חוסר עניין אך מאוד נהניתי מהתהליך ועבדתי בלילות ,אחרי
שעות העבודה.

לפני שנים השתתפתי בקורס "יצירה בחומרי בניין" שהתקיים
בקיבוץ נען .שם נחשפתי לחומרים ולמדתי איך לחבר אותם
יחד .התנסיתי בשימוש בפסולת  -אריחים ישנים ושבורים,

אנשים שונים באו ובקשו להצטרף ,והיו גם
שהגיעו מהבית עם כריות לברכיים ,כלים,
שפכטלים ,שתיה ואפילו עם ארוחת ערב.
במהלך העבודה פיתחנו שם שפה משלנו,
בדיחות וצחוקים עד השעות הקטנות של
הלילה .כך במשך שבועיים
48
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בהמשך עשיתי עבודות סביב הבית מתוך רצון להוסיף צבע
לגינה ולסביבה ובמטרה לחסוך במים .במקום "לפוצץ" את
הגינה בפרחים כמו שאני אוהבת ,מצאתי את העבודה בפסיפס
כסוג של פתרון .ציפיתי ספסלים ישנים ש'הקפיצו' את הגינה
שלי (וגם את הגינה של השכנים) .ילדי השכונה שהתעניינו
בעבודה שלי תרמו את אוסף הג'ולות שלהם וכמובן ששילבתי

כנחל שוצף וקוצף

אותם .שכן תרם ספל קפה שבור וגם אותו שילבתי על קיר
קטן בעליית המדרגות המשותפת .צברתי ניסיון ובטחון אך לא
חשבתי להפוך את ההובי שלי לתעסוקה .נהניתי מאוד מהמצב
הקיים.
יצירה מיוחדת שהעניקה לי תחושה של התרוממות רוח הייתה
"הנחל" .מי חלם אז שזה מה שיצא משגעון קטן שלי?
בוקר אחד הגעתי לרחבת חדר האוכל והנה אני רואה שחצי
מהרחבה מפורקת ויש מעין מדרגה בין המשטח הישן לתשתית
חדשה .מייד עלה בדמיוני נחל זורם בצבעוניות מפותלת.
ידעתי בדיוק איך ארצה שזה יראה .לא עקבתי אחרי תכניות
הבניין והשיפוץ של הקיבוץ באותה עונה וכאשר בקשתי להפוך
הדמיונות שלי למעשה נתקלתי בהתנגדות .מיותר לציין את
כל התירוצים ששמעתי מדוע לא לעשות ...אבל אני המשכתי.
התחלתי לתכנן ,לצייר ולהפוך את הרעיון למעשי ,נחושה
בדעתי ,מאוד בטוחה וכבר רואה את הנחל זורם .ידעתי שלבד
לא אוכל לבצע את התכנית  -זה צריך להיות פרויקט קהילתי.
בסייעתא דשמיא ,בעזרת משפחתי שתמכה בי והבטיחה לעזור
עד לסיום הפרויקט ובעזרת חברות טובות שהתייצבו לצידי,
יצאנו לדרך.
בביצוע הפרויקט התחלנו בדיוק שבועיים לפני שאמורה
להתרחש חתונה על אותה רחבה .אלה היו השבועיים האחרונים
של חופשת הקיץ והדד-ליין היה רצחני .האפשרות לעבודה
הצטמצמה רק לשעות אחר הצהרים ,הערב וכמובן הלילה.
עבדנו גם בימים בהם היה חם מאוד .לשטח הגיעו ילדים עם

פטישים לשבור את האריחים שקניתי והם גם עזרו למיין
לצבעים ולהכניס לקופסאות פלסטיק כדי להקל על העבודה.
אנשים שונים באו ובקשו להצטרף ,והיו גם שהגיעו מהבית
עם כריות לברכיים ,כלים ,שפכטלים ,שתיה ואפילו עם
ארוחת ערב .במהלך העבודה פיתחנו שם שפה משלנו ,בדיחות
וצחוקים עד השעות הקטנות של הלילה .כך במשך שבועיים.
דאגנו גם להנציח את התהליך בעזרת אחד הצלמים הוותיקים
של הקיבוץ שטיפס על גג חדר האוכל וצילם.
בסופו של דבר עמדנו בלוח הזמנים ובחתונה כבר רקדנו על
ה"נחל" .בהמשך התעוררה פעילות נוספת סביב ה"נחל":
לכבוד ראש השנה בקשה מאנשי הקיבוץ עורכת הידיעון שלנו,
שהייתה משתתפת פעילה ביצירה  ,לכתוב על הנושא 'הנחל
שלי'; בין כסה לעשור קיימנו מעין ערב התעוררות על גדות
ה"נחל" עם בית קפה ביתי ,שירים ,סיפורים והגיגים שחברים
כתבו.
עברו כמה שנים ומדי בוקר כשאני נכנסת לחדר האוכל אני
רואה את השתקפות ה"נחל" דרך זכוכית הדלת על הרצפה
בכניסה ,ובליל חורף גשום הנחל מבריק ,זורם ומנצנץ .מדי
פעם אני נזכרת בחוויה האדירה ,המלהיבה והמלכדת שהייתה
שם ושואלת את עצמי האם היה זה אירוע חד פעמי שלא ניתן
לחזור עליו ,וחושבת שאולי גם בחד פעמיות הזו יש את היופי
והקסם שלה.

בארות יצחק

חופש היצירה של האמן הדתי
ידידיה גוטליב
בצלאל הוא האמן העברי הראשון שעיצב ובנה את המשכן
וכליו ,אך כמה חופש יצירה היה ביצירתו?
בצלאל הרי נבחר בידי הא-להים לבנות את המשכן וקיבל
הוראות מדויקות על גודל ,צורה וצבע של כל יתד ,בד וטבעת
ששימשו לבניית המשכן .אפילו שמו של בצלאל ,בצל  -האל,
מרמז על השתעבדות היצירה לרצון האל.
מימי קדם ועד היום עברה היצירה האמנותית תמורות .פעם
הייתה מגויסת ליעדים מוגדרים כגון מטרות דתיות ,פרנסה
ולנוי .היום בעידן המודרני הוכר מעמד היצירה כערך בפני

עצמו ,כביטוי ל "אני" שבאדם ,כאמנות לשם אמנות.
היהודי הדתי נדרש להתגבר על משוכת ההלכה הכתובה
בעשרת הדיברות" :לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים
ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ" .למרות
איסור זה ,בית המקדש הראשון והשני נבנו מתחילתם ועד
סופם בידי האדם ללא תיווך האל ,תוך מאמץ לפארו ולהדרו.
לאחר שחרבו נהגו לפאר בתי כנסת וחפצי קודש בכל הדורות.
עדויות של פסיפסים ופרסקאות נשתמרו וביניהן גם דמויות
אדם וגלגל מזלות כנהוג בתרבויות אחרות.
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גלריה

שירת הנפש ,שירת האומה ,שירת האדם ,שירת העולם (הרב קוק)

כשהוקמה בישראל האקדמיה לאמנות 'בצלאל' כתב הרב קוק
איגרת בה ברך את העוסקים במלאכה "ובתחיית היופי העברי".
מכתב זה הוא חלק מתפיסת עולם הרמונית שבה משתקפת
חשיבות האמנות והאסתטיקה .במאמר אחר אומר הרב קוק
ש"ההנאות האסתטיות מענגות את החיים במעלה עליונה
מאוד ובעלי האמנויות שבחוכמות מתעדנים ומתברכים על ידי
השפעתם".
למרות ה "אישור הרוחני" שקיבלה היצירה האמנותית קיים
עדיין החשש אצל האמן הדתי להכניס "צלם בהיכל" ,שמא
יקדש את החומר במקום את הרוח .ביטוי מובהק לפרדוכס זה
במסורת היהודית בדמות הכרובים ,שהיו לפי הדרש דמויות
אדם מכונפות על ארון העדות בקודש הקודשים למרות
האיסור" :לא תעשה לך פסל וכל תמונה" .יתכן ובגלל הרגישות
והמורכבות של התפיסה היהודית המסורתית את האמנות,
קיים קושי רב להגדיר מהי באמת אמנות יהודית.
האמנות שלי והצורות שאני יוצר נובעות מהמחשבות
והזכרונות המלווים אותי משחר ילדותי ומהמראות אליהם
אני נחשף בהווה .התרבות והזהות שלי מלווות אותי בכל
עת ואין לי יכולת להימלט מהן ,אך אני משתדל להשתחרר
מחשיבה תבניתית וממוסכמות חברתיות המעכירות את
אור האספקלריא שלי .אני שואף לחופש יצירה מוחלט .יש
וחופש היצירה מתבטא באי יצירה ,שהרי כל יצירה אמנותית
יכולה להיכנס תחת הקטגוריה של "לא תעשה לך פסל" וכו'
(זכור לי מקרה שהר"מ שלי בישיבה התיכונית הזיז אותי
קצת הצידה בתפילת עמידה כדי שלא אכרע ואשתחווה
לדמות הנמר שהייתה על גב הסוודר של המתפלל לפניי),
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ומנגד יש השואפים להתבוננות ומחשבה אשר פורצים את
האינסטינקטים הקמאיים ואת פרדיגמות המוסר והדת כדי
לנסות ולהגיע לאמת .הרב קוק במאמרו 'שיר מרובע' מדרג
את שירת חייהם של בני האדם ומציין לבסוף את המשורר
האולטימטיבי" :ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד
באגודה אחת וכולם נותנים את קולותיהם ,כולם יחד מנעימים
את זמריהם ,וזה לתוך זה נותן לשד וחיים ,קול ששון וקול
שמחה ,קול צהלה וקול רינה ,קול חדווה וקול קדושה .שירת
הנפש ,שירת האומה ,שירת האדם ,שירת העולם"...
עם יצירה נוכל לשיר את שירת הנפש ,אך עם חופש יצירה נוכל
לשיר את שירת העולם.
בשנים האחרונות ,עם החשיפה של היהדות הדתית לאמנות
ולקולנוע ועם הקמתן של מגמות אמנות דתיות נוצרה אמנות
יהודית חדשה ,המשתמשת בטקסטים ובטקסים היהודיים
כקרקע פורה לפרשנות אמנותית ולחיפוש הרוח מאחורי
החומר.

משואות יצחק

ידידיה גוטליב ,בן משואות יצחק ,בן  ,39אומן קרמיקה .למד
עיצוב קרמי באקדמיית 'בצלאל' ,מלמד קדרות ועיצוב בחומר
ויוצר יודאיקה וכיורים מעוצבים בסטודיו 'קל וחומר' במשואות
יצחק משנת  .2002אתר הסטודיו www.clayisrael.co.il

אחינעם  -תכשיטים

צורפות כמסורת משפחתית
אמנות ויצירה בתכשיטים
אחינעם גולן

מזה כ 22-שנה אני צורפת ומעצבת תכשיטים בכסף ,זהב
גולדפילד ,אבנים טובות ואבני חן .אמנות עיצוב וצריפת
התכשיטים הינה מסורת רבת שנים במשפחתנו.
שורשיה נעוצים בגלות תימן ,שם לצד העיסוק המתמיד בקיום
מצוות ובלימוד התורה עסקו בני משפחתי לפרנסתם בעיבוד
כסף וזהב וביצירת תכשיטים .מגיל צעיר נמשכתי ליצירה,
ורציתי ללמוד אחד מתחומי האמנות.

במבט לאחור ,כשאני נזכרת בחבלי הלידה של הקמת הסטודיו,
במפחי הנפש ,באכזבות ,בדאגות ובתכניות שהשתנו אני מודה
לא-להים על התמיכה הרחבה שקיבלתי מכל הסובבים אותי
 משפחתי ,חברים ,מוסדות הקיבוץ והקב"ה .בעזרת כולםהקמתי את סדנת היוצר שלי.

סעד

עם סיום לימודי הצורפות יצרתי סדרה של תכשיטים מודרניים
עם אלמנטים המבוססים על אמנות הצורפות התימנית
ומושפעים מהתכשיטים שגדלתי עליהם :שרשראות הענבר,
הצמידים הארוגים בסלסול ,המטבעות המקושטים ,טבעות
הפעמונים ,החרוזים המעוצבים ...כל אלו היו תכשיטים שאמי
וסבתי היו עדויות בהם בימי חול ,שבת ומועד והיוו חלק בלתי
נפרד מן ההשראה שלי.
חשיפה ראשונה קיבלתי ביריד חוצות היוצר .שם נוצר הקשר
הראשון עם בעלי חנויות ברחבי הארץ ,שגילו עניין באמנותי
ושיווקו במשך שנים את התכשיטים שלי.
בעשר אצבעות ,בדבקות במטרה ובעבודה קשה הקמתי סטודיו
מקסים ,בלב קיבוץ סעד (לשם הקוריוז ,המבנה שימש בעבר
כמקווה של הקיבוץ) .אני מקפידה על יצירה מקורית ,שמגיעה
מהלב .עבורי ,העיסוק המתמיד ביצירה הוא החלק שבו אני
מגשימה רעיונות ורשמים צורניים ומבטאת אותם במתכות
אצילות ובאבנים טובות.
המרנין והמלבב מכל הוא לראות את הנשים נכנסות לסטודיו
ויוצאות עם קופסה קטנטונת וחיוך גדול .לפעמים אני עדה
למפגשים מתוקים של שלושה דורות בסטודיו  -אמא ,סבתא
ונכדה שבאות להתגנדר בתכשיטים .וכמובן לא נעדר מקומם
של הגברים הבאים לקנות תכשיטים לימים חגיגיים ,כדי לשמח
את הנשים שלהם.
מלבד היצירה בסטודיו והמפגש היומיומי עם הלקוחות אני
מציגה את יצירותיי בירידים בארץ ובחו"ל ומזה כמה שנים
גם ביריד המתקיים בבנייני האומה בירושלים ,שם יש לי קהל
קבוע אותו אני שמחה לפגוש בכל שנה...

מקפידה על יצירה מקורית שמגיעה מהלב
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סיפור אהבה
אילה שמרון

פעם כל האהבות היו קשורות לנופים :שדה חיטה ,פריחת
התפוחים ,שדה חרוש...
ומה עם שוקולד? כדור? בולים? גם אותם יש מי שאהב.
ואני אהבתי את מכונת התפירה.
כשאמרו אילה ראו נערה מול מכונת ה"זינגר" .ערימות של
בדים וערימות של חוטים ,ומתוכם מציץ ראשי.
כשסגרו את המתפרה הקיבוצית חיפשתי רעיון איך להמשיך
ולתפור לטובת כלכלת הקיבוץ ולטובת אהבתי שלי .הגעתי
למפעל למשי כתופרת היצירות של מי שכבר עבדו שם ,אלא
שמהר מאוד רציתי גם אני לצייר ,לצבוע ,לשלב צבעים ויצירה.
נכון שתמיד הייתי קרובה ליצירה אך אף פעם לא העזתי
"לפרוץ" ,לתת דרור לרצונות.
ניסיתי ,נהניתי כל כך ומהר מאוד הפכתי לתופרת יוצרת .מאז
לבש המפעל צורה שונה ,כמו שהקיבוץ עצמו לבש מזמן את
"שמלת ההפרטה" ...וגם אני כבר לא לובשת שמלת 'אתא'.
בעבר ,כל אשה שמכבדת את עצמה רכשה צעיף או שניים
ממשי ,וגם העליונית על שמלת הבסיס או מפית החלות הייתה
ממשי .היום הטלית משודרגת בתוספת של דוגמאות משי,
הצעיף הפך לבנדנה ,והטרנד החדש הוא שהאמנית מדריכה
סדנאות יצירה ,מפעילה בני או בנות מצווה ,וגם יוצרת מזכרות
לשבת חתן ,קייטנת נכדים ועוד.
למרות השנים שלא עצרו מלכת והוסיפו לי קצת יותר קמטים
(לא באמת הרבה) ועוד שינויים מפה ומשם המנגינה לא
נעצרה ,מכונת התפירה עדיין מזמזמת ,ובדי המשי נפרשים
ונצבעים בקצב  ...כי "את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק".
מהר מאוד הפכתי לתופרת יוצרת
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עין צורים

הבטחה לעתיד  -בית כנסת החורבה

חיבור בין שני בתי כנסת
יהודית אפשטיין
בעבודות טלאים התחלתי לעסוק לפני כ 25-שנה כתחביב
אחרי שעות עבודתי .עבודת הטלאים היא יצירת תמונה
מעשרות ולעתים מאות פיסות בד צבעוניות שתפורות אל
הרקע שהותווה ,ולעתים זהו רקע על גבי רקע .מרבית היצירות
שיצרתי עד היום העסיקו אותי עשרות רבות של שעות.
לשתי עבודות טלאים שלי משמעויות חשובות בחיי .לפני
מלחמת השחרור ביקרתי כמה וכמה פעמים בעיר בעתיקה ובית
הכנסת 'החורבה' השאיר עליי רושם רב .אחרי הכיבוש הכואב,
כשנבנתה על הריסות 'החורבה' הקשת הגדולה – הרגשתי
שקשת זו היא
הבטחה לעתיד ,ש'החורבה' עוד תיבנה .על סמך זכרוני
ומצילומים מלפני החורבן  -בניתי את עבודת הטלאים .כעשר

שנים לפני שהתחילו בתכנון בנייתו מחדש של בית כנסת
'החורבה' ,אצלי הוא כבר נבנה...
עבודה שנייה משמעותית לי קשורה לבית הכנסת ביישוב
עצמונה שבגוש קטיף .אין ספק שיש חוט המקשר בין שתי
עבודות אלה – בית הכנסת ששוקם ובית הכנסת שעודו חרב.
לפני יותר מ 25-שנה ,כשבני ומשפחתו עברו לעצמונה ,החל
הקשר שלי עם גוש קטיף .אהבתי את חולות הזהב הנפרשים
עד הים; אהבתי את המשפחות השמחות כל אחת בשכנתה
ובחברתה; הגירוש היה עבורי טראומה ,שעד היום לא
התאוששתי ממנה .לפיכך ביקשתי להזכיר את בית הכנסת של
עצמונה ,כפי שהיה לפני שהרסו אותו .עבודת טלאים זו נמצאת
היום על קיר ביתו של בני ,בקרווילה שלו בשומריה.

סעד
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אמנות ויהדות מההיבט החינוכי
מרים צרפתי

אני מורה לאמנות ונושא הציור
והאמנות משך אותי מאז
שאני זוכרת את עצמי.
עוד בילדותי הרגשתי
עד כמה זה נפלא שיש
לי את היכולת לביטוי
עצמי אישי באמצעות
ציור וצביעה ולאו
דווקא בהבעה מילולית.
בבגרותי ,כשעבדתי עם
ילדים ,רציתי מאד לזמן
להם את האפשרות הנוספת
לבטא את עצמם ולפתח את
דמיונם האישי בחומרי יצירה
מגוונים.
תוך כדי עבודה עם ילדים כגננת ,הכשרתי
את עצמי בנושאים :ציורי-ילדים ,אמנות וחומרי יצירה
במוסדות לימוד שונים ,הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה
טכנית מקצועית ,תוך התנסות עצמית במגוון חומרים .את
הכשרתי כמורה לאמנות קיבלתי במוזיאון ישראל באגף הנוער,
ומאז כבר שנים רבות אני מעבירה השתלמויות לגננות ,מנחות
ועובדות תעסוקה (גם לקשישים) בנושאים הקשורים לאמנות
ויצירה ולחגי ישראל.
במשך שנים אחדות לימדתי במכללת סמינר הקיבוצים.
לקראת כל חג ,לפני שעסקנו באופן מעשי ביצירת חנוכיה,
סביבון או דגל ,הקדמתי במעט מושגי יסוד על מהות החג,
משמעות סמלי החג ומנהגיו ,כי חשבתי שמי שעוסקת בחינוך
ובהקניית מושגים וערכים הקשורים בחגי ישראל חייבת לדעת
בעצמה על מקורות החג ומשמעות סמליו ומנהגיו עוד לפני
שתעסוק ביצירה .הסטודנטיות בקשו ממני עוד ועוד חומר
עיוני על החגים עד שבסופו של דבר נוסף לי עוד מקצוע -
"חגים ומועדים" ,והתבקשתי לכתוב תכנית לימודים העוסקת
בחגי ישראל.
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השקעתי עבודה רבה באיסוף חומר והתאמתו לילדים ולגננות,
ובשנת  2000יצאה סדרה של חמישה ספרים הנקראת 'תכנים
ופעילויות לחגי ישראל" .מה שמיחד את הספרים הנ"ל ,בנוסף
לתכנים הקשורים לחגים ,הם ההצעות לפעילות בחומרי יצירה
לקראת כל חג .הספרים מלווים בדוגמאות צבעוניות מהאמנות
היהודית ובתמונות צבעוניות כולם פרי יצירותיהם של ילדים
שבאו במשך שנים רבות לחוגי ציור ויצירה בסדנא שבקיבוץ
סעד.
בחוגי היצירה לילדים היה לי חשוב לקרב אותם לסגנונות
של אמנים ידועים ,לחשוף אותם לאמנות מודרנית ובעיקר
לאמנות יהודית .כמי שבמשך שנים רבות אחראית על קישוט
הסוכה הגדולה בסעד ,אני מייחדת בכל שנה ,מלבד הקישוטים
הקשורים למסורת ולסמלים יהודיים הקשורים לחג ,קיר גדול
לתצוגה של יצירות חדשות שנעשו בסדנא בשנה האחרונה.

סעד

נפלא שיש יכולת ביטוי עצמי אישי

מרים צרפתי ,כיום פנסיונרית ,ממשיכה לעבוד בסדנא אליה מגיעים
כיום מבוגרים לעסוק להנאתם באמנות ויצירה באווירה חברתית
נעימה .לאחרונה יצא ספר חדש פרי עטה' ,שילוב אמנויות' ,העוסק
בחלקו הראשון בהקניית מושגי יסוד באמנות ובחלקו השני מציע
פעילויות ביצירה בחומרי יצירה מגוונים.

נער הייתי גם זקנתי

"נער הייתי גם זקנתי"
הדרך מחנות לממכר תמונות עד ליצירת  150עבודות פיסול
שי אבירם

מאז שהייתי נער נגעתי בשולי המושג "אמנות" .לא תמיד
ידעתי לאן תוביל אותי התחככותי בנושא הזה .בצעירותי
נהניתי מציורים שציירה אמי ז"ל מדי פעם ,ואולי משם בא לי
הצורך לעסוק בציור .לאבי ז"ל הייתה חנות לממכר תמונות
בתל אביב הקטנה – 'מרכז התמונות' ברח' אלנבי בתל אביב.
שם התוודעתי לגדולי האמנות ,שם גם פגשתי מדי פעם
אמנים וציירים מפורסמים בארץ ובעולם כמו משה ברנשטיין,
לודוויג בלום ,ראובן רובין ועוד...

לא הייתה אז מודעות לנושא האמנות
מהאספקט הקיבוצי ,לא עלתה מחשבה
לשלוח אנשים מתאימים ללימודי אמנות אלא
רק אם החבר ביזמתו דחף לכך .הקיבוץ היה
עסוק בחיי היומיום ובמלחמת הקיום שלו
ברבות השנים עסקתי מדי פעם בקישוט אירועים בבני עקיבא
ובציור קריקטורות בעלון הקיבוץ .לא הייתה אז מודעות
לנושא האמנות מהאספקט הקיבוצי ,לא עלתה מחשבה לשלוח
אנשים מתאימים ללימודי אמנות אלא רק אם החבר ביזמתו
דחף לכך .הקיבוץ היה עסוק בחיי היומיום ובמלחמת הקיום
שלו ,ולא תמיד נראה הנושא כראוי להשקעה .למרות הכל,
לאחר מספר שנים אושר לי יום לימודים אחד בשבוע .למדתי
שנה אחת במכון 'אבני' בתל אביב ,מוריי היו יחזקאל שטרייכמן
וצבי פרופס ז"ל ,מגדולי ציירי התקופה .שניהם ציירו ולימדו
ציור מופשט ולמען הגילוי הנאות ,התקשיתי בסגנון הזה ולכן
לא המשכתי שם ...למעשה ,העבודה קיבלה עדיפות ראשונה
ולימודי האמנות הונחו בצד לשנים רבות.
בתחילת שנות האלפיים נפתחו חוגי אמנות במכללת 'ספיר'
ואני חזרתי לאהבתי מאז .אל הפיסול הגעתי במקרה .מאחר
שלא מצאתי חוג ציור לטעמי החלטתי לנסות פן אמנותי אחר
ולהצטרף לקורס ללימוד פיסול .למדתי אצל הפסל נחום ענבר
במשך שנים מספר ,ורוב עבודותיי  -כמאה וחמישים פסלים
– נמצאות בביתי או מפוזרות אצל ילדיי.

נרדם בתפילה

הנושאים אותם אני מפסל כוללים יריעה רחבה :טיפוסים
יהודיים ,ראשים ,נשים ,הורים ובנים ,חיות ועופות ופה ושם
קצת גוף האדם  -עדין ואפילו מופשט .אני עדיין לומד כל הזמן
ומתפתח מיצירה אחת לשנייה ,מנסה לשפר ולהוציא תחת ידי
את המובחר והמיטב .הבית שלנו מלא וגדוש בפסלים ונדרשת
זהירות מרבית שלא ייפגעו מנפילה ושברים .לפעמים כבר לא
נותר מקום להציב עציץ או קישוט אחר.

סעד

שי אבירם ,חבר סעד מאז שנת תשי"ז ,חבר בגרעין 'הטירה' ,קיים
מספר תערוכות מיצירותיו בקיבוצים ,ולאחרונה השתתף בתערוכה
במרכז האמנויות 'קסטרא' שבחיפה.
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גלריה

המצב בבד
על אמנית טלאים מהדרום העוסקת בבדים ובצבעים ומוצאת בהם
דרך לבטא גם את המצב הבטחוני באזור
שרה סימון
מעל  15שנה אני מתעסקת באומנות  ,Quiltingהמוכרת
בעברית כ "עבודות טלאים" .מדובר ביצירה בתפירה ,בה חומר
הגלם הוא בעיקר בדי כותנה ,חוטי כותנה ומילוי מכותנה,
פוליאסטר ,צמר ,או שילוב של החומרים Quilt .היא שמיכה,
תמונה לקיר או בגד העשוי משלוש שכבות (פנים ,מילוי וגב),
עם תפר מיוחד (במכונה או ביד) שמחבר בן השכבות ומוסיף
קישוט ומראה תלת ממדי.
ההשראה ליצירות שלי
מגיעה מהמשפחה,
מצרכים רגישים של
הקרובים לי ומהמצב
במדינה עם דגש על המצב
באזור שלנו .יצירה יכולה
להיות חדשה לגמרי,
פרי דמיוני ,או מבוססת
על דגם קיים עם בחירה
בצבעים מסוימים כדי
להביע רעיון או ביטוי.
לדוגמא ,אצלנו בבית יש
שמיכה בשם "שחר אדום"
(האזהרה מפני קסאם
שקדמה ל"צבע אדום")
וגם "המעגל החמישי"
שמתייחס למצב בסעד
בזמן ההתנתקות.
כחברה ב'אגודה
הישראלית למעשה טלאים' ,השתתפתי בתערוכה בנושא "100
שנה לקיבוץ" .יצירתי מראה על רקע השדות קבוצות בחברת
הילדים ומתייחסת לשינויים בחיי חברה זו ,כסמל לשינויים
שעברו עלינו בסעד בשנים האחרונות .שם היצירה" ,מה
נשתנה?" ,נבע גם מזמן הגשת העבודה לשיפוט  -שבוע לפני
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חג הפסח .התערוכה הקבוצתית הוצגה בשנה שעברה בבית
גבריאל ,ובאביב השנה במרכז התרבות ראשון לציון .באוגוסט
השנה נשלחו חלק מהעבודות ,כולל העבודה שלי ,ל"Festival
 "of Quiltsבברמינגהם אנגליה .מדובר בתערוכה הגדולה
באירופה ,אליה אמורים להגיע כ 20,000-מבקרים.
אחת העבודות שיצרתי היא עץ משפחתי חי ,בשם "מחבקים
את סבתא" עבור חמותי
(שתבדל לחיים ארוכים)
שמסמל את החמולה
המשפחתית שלנו .לכל נכד
יש יד עליה רקום שמו (ומקום
להוספת בני זוג וילדים) ,ופעם
בשנה ,או לפי קצב השמחות,
אנחנו מורידים מהקיר את
היצירה ,בתי כותבת בכתב יד
יפה את שמות המצטרפים
החדשים למשפחה ,ואני
רוקמת.
אני עוסקת בכך בשעות הפנאי
שלי (בעיקר מוקדם בבוקר
כשיש אור טוב) ,ורוכשת
מכספי את הבדים ,החוטים
והציוד לכן אין שום התנגשות
בין הרצון שלי ליצור לממסד
צילום :ישראל שריד הקיבוצי .עם סיום בניית
הממ"ד בדירתנו סידרתי לי
 Quilt studioבחדר המוגן ומאז החומרים אינם מפוזרים
ברחבי הבית ...כשהמצב הבטחוני רגוע ,אני יכולה לשבת בנחת
ולתפור עוד יצירה.

סעד

הוא משלנו

הוא משלנו
רחל כוכבי
לפני יותר משנתיים פורסם ב ynet-מאמר על ציורי קיר של
תלמיד "מיוחד" מ"כיתת המיוחדים".
ציורי קיר גדולים ,המתנוססים בחצר בית הספר .הציורים
מתארים ,בצבעים שונים ,גבר ואישה מביטים זה בזה ומעליהם
מתנוסס המשפט " :כולנו שונים ו...שווים" .את הציורים
האלה צייר תלמיד ,אז בן  ,15המתגורר עם משפחתו באחד
מקיבוצינו בעמק ולומד באחת מכיתות בית הספר המיוחדות
לתלמידים עם לקויי תקשורת מסוגים שונים .הלקות מקשה
על הנער לתקשר עם הסובב ולהתמודד עם מטלות מסוימות,
אך הוא ניחן בכישרון כתיבה וציור מדהים.
התלמיד – האמן כתב על עבודת האמנות שלו כך:

"תארו לעצמכם עולם שבו כולם דומים ,נראים אותו דבר.
בציור נראים אנשים דומים אך בצבע שונה ,מבט שונה בעיניים
ועל החיים בכלל .כולנו נולדנו שווים אבל שונים .אנחנו
חושבים אחרת ,נראים אחרת ,באים מרקע שונה .יש לנו
יתרונות שמייחדים אותנו וגם חסרונות ייחודיים .זה אנחנו
לטוב ולרע! אולי נכון יותר ,במקום להגדיר משהו כשונה,
לומר  -מיוחד .כי כולנו מיוחדים".
"הוא משלנו" והוא מקסים ,מיוחד ומוכשר ,והוא לומד בבית
הספר "גאון הירדן" שבנוה איתן.

שלוחות
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מחוברים לקיבוץ
באתר הקיבוץ הדתי ניתן למצוא בין השאר:
מידע עדכני אודות התנועה ,המחלקות,
הפעילים והפעילויות
פרטים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים
בתנועה ובקיבוצים
פרסום פעילויות התנועה  -סופי שבוע,
ימי עיון ,מפגשי קפה וכד'
קישור למוסדות הלימוד של התנועה
גישה לאתר 'שיבולת'  -החברה לניהול
קופות גמל
גישה לאוצר השיעורים של ישיבת 'עין
צורים' – אפשרויות חיפוש ,שמיעה
והורדת מאות שיעורים
פרטים אודות פעילויות 'מדרשת תורה
ועבודה' ו'מכון המחקר' של תנועת
הקיבוץ הדתי
גליונות עמודים
דפי פרשת השבוע
חדשות הקיבוץ הדתי – עמוד"ש

מדורים
על המדף

60-62

הוא והיא

63-64

דואר נכנס

65

תנועה בתנועה

66-70

לזכרם

71-72

אפשרות הצטרפות לרשימת מנויי הדוא"ל
לדף פרשת השבוע ,עמוד"ש ,חוברות 'תיקון עולם'
ו'רוח במפרשים'
בקרו באופן קבוע באתר הקיבוץ הדתי:
www.kdati.org.il
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על המדף

עם הפרשיה בשלמותה .מדי פעם מופיעות הערות כלליות
מועילות ,כמו למשל רשימת השימוש במילה הנני בספר
בראשית וכד'.
וכמו שמעיד המחבר על שם הספר ,כך זרוע הפירוש פנינים
של פשט בסיסי שלא תמיד נותנים עליו את הדעת ,אמרות
עמוקות ,רמזים הנעוצים בפשט וגם הערות מעשיות על
הכתוב .אביא כאן כמה פנינים שכאלו מספר בראשית:
ְּפ ַשטוֹת  -מדוע פנה העבד לבאר המים? "במקום זה נפגשים
יושבי המקום ומשוחחים ביניהם ,מקום נח הוא לשמוע על
אנשי העיר אופיים ומעשיהם".
הערות טכניות – "ייתכן ויוסף חנט את גופו של יעקב על מנת
שיעמוד בטלטול לקבורה בארץ ישראל".

האש והעצים
פירוש על התורה מאת יצחק וייל
הוצאת :קיבוץ שדה אליהו
תשע"ב
הרב אחיה שלמה אמיתי

1

בשנים האחרונות אנחנו עדים לגל של פרסום יצירות רוחניות
מבית הקיבוץ הדתי .משנת ארץ ישראל של משפחת ספראי,
ספרי ההלכה של הרב אלישיב קנוהל  .לגל זה מצטרף כעת
פירושו לתורה של חבר קיבוץ שדה אליהו ר' יצחק וייל –
הנקרא בשם המיוחד "האש והעצים".
יצחק הוא דמות מיוחדת בנוף תנועת הקיבוץ הדתי ,מבחינה
חיצונית ומבחינה פנימית; חובש כיפה שחורה שתחתיה פאות
ארוכות ,אדם שעזב לפני כ 60-שנה את קיבוץ ניר עציון על
רקע הסבתו למושב שיתופי ועבר לקיבוץ שדה אליהו .כחבר
קיבוץ דתי נאה דורש ונאה ִקיֵ ים  -חיי תורה ועבודה כפשוטם.
לפני עלייתו לארץ השתתף בשחרור צרפת מן הנאצים וכשעלה
למד מעט בישיבת קול תורה בירושלים .באותה העת התקרב
מאד לרב צבי יהודה הכהן קוק ,וברבות הימים בד בבד עם
היותו חבר שדה אליהו למד קבלה עם הרב מאיר יהודה גץ רב
הכותל וראש ישיבת המקובלים בית אל.
יסודו של הפירוש הוא בשיעורי פרשת שבוע שנתן המחבר
באולפן הגיור של הקיבוץ ,ומכך נגזר סגנונו .בדברי הפתיחה
של הספר מסביר המחבר את שם הספר'" :ויאמר יצחק ...הנה
האש והעצים' (בראשית כ"ב .)7 ,בפירושנו העצים הם באורי
הפשטים הנחוצים להבנת התורה ואילו האש היא ההרחבות
והמחשבות הנולדות מהן" .כל סדרה פותחת ברשימת הנושאים
המופיעים בה והפירוש זורם ומלווה את הקורא עם הפסוק או
1
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הבחנות דקות בכתוב – סדר הבריאה הוא על פי מצבי הצבירה
של החומר! (בראשית א'" )6 ,בתחילה הרקיע שהוא מעין
ציבור גזים ,ולאחריו השלב הבא הנקרא מים דהיינו נוזל ,ובהם
מעורבת היבשה שהיא כינוי לכל חומר מוצק".
דוגמאות נוספות  -רק לאחר שנאמר "ותחי רוח יעקב" חוזר
יעקב להיקרא ישראל .או "עלה זית טרף בפיה" – עלה בודד
ולא ענף כמקובל בציורים.
העמקה רוחנית  -על הפסוק "וישמעו את קול ה' א-להים
מתהלך" הוא כותב "הכרתו של אדם בכך שעבר עבירה הרי היא
עצמה כשמיעת קול ה'!".
וכאמור גם רמזים – "אורך התיבה  300אמה  = 5X106שם
יה"ו ,ורחבה  50אמה  = 5X10שם י"ה וגובהה  30אמה = 5X6
שם ו"ה".
בפירושיו של המחבר ניכרת רגישות למספרים כמו סיכום
המפקדים בספר במדבר .מדי פעם הוא מצטט את רש"י ,מביא
רעיון יפה מר' מנחם רקנטי כמו למשל המליקה בצפורן כדי
לא להעלות ברזל על הקרבן ,וכמובן שיש ציטוטים משיחות
הרב צבי יהודה .גם כשהוא אינו מצטט אפשר למצוא אצלו
הד לדברי הרב צבי יהודה ,בסדרת ויגש פותח הפירוש -
"בצעירותם נאבקים האחים זה בזה וכל אחד מבקש לבנות
מתוך מאבק זה את אישיותו והגדרתה  -משגדלו מתפתחת
בהם מודעות לקשר המשפחתי שביניהם והם מתאחדים".
שנאת האחים היא הבנייה של ייחודו של כל שבט (שיחות
הרצ"י פרשת וישב) .כך גם על הפסוק "כי למחיה שלחני
א-להים לפניכם" הוא אומר "יוסף הבין שההשגחה הא-להית
דאגה למחיה ולקיום משפחתו אך לא הבין שמגמת הירידה
היא כללית יותר – לקיים את דבר ד' לאברהם בברית בין
הבתרים ...וכן גם בימינו – מאורעות רבים מצטרפים לקידום
הגאולה אך לא תמיד ניתן לשים לב אליהם ולהבחין בהם".
למרות ה"מסורתיות" של הפירוש הוא אינו נמנע מלהעלות את
האפשרות ש"התנינים הגדולים" הם הדינוזאורוס.

על המדף

בעניינים הלכתיים אין הפירוש מתעכב (לכן הפירוש על ספר
ויקרא "רזה" למדיי) ,אך מדי פעם מבהיר הוא את הפשט..
בספר מופיעות שתי תוספות הנספחות לספר ויקרא:
 .1אגרות הרצי"ה למחבר –  34אגרות ,רובן קצרות ונושאות
דברי ברכה ,שמהן יש שימוש לתלמידי חכמים ,כפי
שכותב הרב שלמה אבינר בפתיחה לקובץ זה .יש באגרות
אלה ברכות ,דברי נחומין וגם הדרכות כגון  -כיצד ניתן
להסביר לילד את העובדה שאנחנו יוצאים לשליחות
בחו"ל ועוזבים את ארץ ישראל.
 .1עקרונות היהדות ופירוש קריאת שמע עבור מתגיירים,
בעברית ובצרפתית – וכלשון המחבר" :בהוראת עיקרי

היהדות למתגיירים מתברר שאין די בלימוד שלשה עשר
עיקרים לרמב"ם".
הספר מודפס בפורמט אישי משהו  -בכריכה רכה בעיצוב נאה
ממש ולא "עיצוב דתי" .הפירוש נעים ונמסך כאילו בכתוב,
כך שהקורא מרגיש כאילו הוא עובר על הפרשה במרוצה עם
חברותא המעיר את עיניו מדי פעם לכתוב .הספר הוצא לאור
על ידי חברי הקיבוץ לכבוד שנות גבורותיו של המחבר ובעידודו
של הרב שלמה אבינר שליט"א ,ידידו של יצחק וייל מתקופת
היותם בשדה אליהו.
נסיים בברכה ליצחק לבריאות טובה ושהקב"ה יתן לו את הכח
להעלות על הכתב עוד מילדי רוחו.

בימים אלו מתקיימת ההבטחה :סוף-סוף יצא לאור ספר
פזמונים ראשון הכולל ,כדבריו של דן" :שלוש מאות פזמונים –
כחמישית מאלה שכתבתי בחיי".
הספר מלווה ב"דברי הסבר" של המחבר ,כי דן אוהב לא רק
לכתוב אלא גם לספר .ראשך מסתחרר מהשפע והכישרון של
יוצר בלתי נלאה שאולי מותר להגדירו :תופעה מיוחדת במינה.

'הצ'ופצ'יק של הקומקום'
כתבי דן אלמגור ,כרך א'
רפי אילן ,עין צורים
איך להציג אותך? סופר? משורר? פזמונאי? מתרגם? מחזאי?
כוכב טלוויזיה? מנחה מופעי זמר? חוקר ספרות?
כך כתב דן אלמגור בספרון קטן בשם 'חוץ מזה הכל בסדר'
שיצא לאור לפני  6שנים ובסיומו הבטיח כי הוא עומד להשלים
"כמה ספרים הממתינים במגירותיו :ספר פזמונים ,מחזות
שכתב ,מחזות שתרגם ,מחקרים על המשורר העברי יוסף
צרפתי" ,ועוד.

ידידותי עם דן אלמגור היא רבת שנים והאשם בכך הוא נתן
אלתרמן ,ששנינו נמנים עם "אוהבי שירתו" .רבים ,ואני בתוכם,
דחפנו לכך שיתחיל סוף-סוף לפרסם בספר את יצירותיו ואני
שמח ש"הנדנוד" נשא פרי והספר בעל השם המוזר' :הצ'ופצ'יק
של הקומקום' הופיע לבסוף .המעניין הוא ש"הצ'ופצ'יק"
אינו פזמון אלא מערכון שבוצע על ידי "הגשש החיוור" ,דבר
המוכיח כי גם במערכונים שלח את ידו.
פזמוני הספר נכתבו עבור להקות ,זמרים ,תיאטרונים ,חלקם
ידועים ומושרים ברדיו ובטלוויזיה ,חלקם מעוררים תמיהה:
מתי זה נכתב? מי מכיר את הלחן? השירים והפזמונים הולחנו
על ידי מלחינים מוכרים :וילנסקי ,ארגוב ונוי ,אך גם מלחינים
צרפתים ,אנגלים ,אמריקאים ,גרמנים.
ואחרי שהסתחררנו מהספר המגוון הזה אנחנו קוראים על
כריכת הספר כמה הערות על מה שצפוי לנו בהמשך .בין היתר:
תרגומי מחזות שקספיר' ,איש חסיד היה'' ,מחברות החשק'.
ומה נותר לנו לעשות? להמתין בסבלנות...
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על המדף

כל מחלוקת שמטרתה חקר האמת מועילה להאיר את כל
צדדיה של הסוגיה ,ובתוכם גם אותם היבטים שאינם מקובלים
עלינו .מכיוון שבכל טענה יש מקצת מן האמת ניתן ללמוד גם
מברי הפלוגתא שלנו על דרך האמת.
ד"ר דוד ענבר ( ,)1939-2009קצין בחיל ההנדסה ,סגן אלוף
בחיל המודיעין ,חוקר מקרא וארכיאולוג ,כתב עבודת דוקטורט
על הגיאוגרפיה ההיסטורית של עמק בית שאן מתקופת
הברונזה המאוחרת ועד סוף תקופת הברזל בהדרכתו של
פרופסור אנסון רייני.
ספרו "איפכא מסתברא" כשמו כן הוא.

אפכא מסתברא
איך החמיץ המקרא את אמיתותו ההיסטורית
מאת :ד"ר דוד ענבר
הוצאת :ראובן מס 2012
אמנון כהן ,אפרת

מחלוקת לשם שמיים – סופה להתקיים
הארכיאולוג חופר לעומק שכבה אחר שכבה .בכל שכבה אין לו
אלא מה שלפניו  -ממצאים כגון חרסים או מטבעות המספרים
את סיפורו של האתר .בעקבות הממצאים הוא בונה מחדש את
סיפורו של האתר ,נדבך על גבי נדבך.
במחקר הארכיאולוגי בארץ ישראל יש מחלוקת בין האסכולות
השונות ביחס לתנ"ך:
האם התנ"ך הוא מקור היסטורי או ספר תיאולוגי?
איך משתלבים תיאורי התנ"ך בממצא הארכיאולוגי באתרים?
מי קודם למי והאם סיפורי התנ"ך מחזקים את הממצא
הארכיאולוגי או הממצא הארכיאולוגי מאשר את מה שאנו
קוראים בתנ"ך?
אסכולות ארכיאולוגיות שונות משתמשות בכתבי העולם
הקדמון כדי לחזק את טענותיהן מחד ,ולסתור את טענות ברי-
הפלוגתא האקדמיים שלהן מאידך.
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ד"ר ענבר קורא תיגר על כל מה שאנו יודעים על תקופת
האבות ,ירידתם למצרים ,יציאת מצרים וכבוש הארץ .המחבר
משתמש בכלי המחקר הארכיאולוגי ובידע שרכש בשפות
האוגריתית והמצרית העתיקה כדי להציג מהלך שונה של
הסיפור המקראי .הוא מבסס את טיעוניו על תיארוך מוקדם
בהרבה מהמקובל לתקופה בה חיו האבות .בניגוד לתיארוך
המקובל של תקופת האבות לאלף השני לפני הספירה
(סוף תקופת הברונזה התיכונה) הוא מציע לתארך את
תקופת האבות לאלף הרביעי לפני הספירה (סוף התקופה
הכלכולותית).
מכאן ניתן לחבר ממצאים ארכיאולוגיים על שושלת קדומה
לפרעונים מבית יוסף .שושלת זו שלטה במצרים עד שקם "מלך
חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף".
שעבוד מצרים ,עשרת המכות ויציאת מצרים השאירו גם הם
את חותמם דווקא על הממצא הארכיאולוגי במצרים מהתקופה
הכלכוליתית.
ד"ר ענבר מתאר את מסלולה של יציאת מצרים דרומה דרך
אתיופיה ,ערב הסעודית ,עירק ,איראן ותורכיה של היום עד
לארץ ישראל .הוא מציג בפנינו ארץ כנען גדולה ושונה מזו
שאנו מכירים ונהר הירדן זורם בה ממערב למזרח בצפונה של
סוריה.
אילו הסכם סייקס פיקו שקבע את גבולות ארץ ישראל
המנדטורית היה מאמץ את גבולות ארץ כנען כפי שהם מתווים
בספר היינו יכולים לפתור בקלות את משבר הנפט ,איום
הגרעין האיראני והידרדרות היחסים עם תורכיה...
חובבי הארכיאולוגיה הפתוחים לשמוע דעות חריגות ובלתי
מקובלות.

הוא והיא

הוא ,היא והאפרוחית
היא:
אז אני לא יודעת אם שמעתם ,אבל קיבלנו רישיון להורות.
זה לא דרש הרבה .תעודת שפיות מגהה ,כמה מבחני איי-קיו
ופעילות קבוצתית לבדיקת רמת שיתוף הפעולה בינינו.
סתם ...מי ייתן לנו רישיון? עקצנו את המערכת וילדנו בלי!
(דווקא עם מבחני האיי-קיו ושיתוף הפעולה לא הייתה לי
בעיה ,אבל גהה עיכבו את המסמכים משום מה.)...

•מצד שני  -בשלוש בלילה ,הזמן בהחלט מתקדם לאט
יותר.
•תינוקות תמיד יתנהגו יפה בחברה ואז את זוכה למבטים
של "מה את מתלוננת ,תראי איזו מלאכית יש לך."...
נשבעת שאני יכולה לראות את החיוך הממזרי שלה
כשהיא שומעת את זה.

בקיצור ,כבר ארבעה שבועות אנחנו אוחזים בתכשיט מיוחד
במינו ,נסיכת היופי ,חכמה מכל אדם ,אלופת הגזים!!

•אז מה אם אנחנו ב ?2012-אם את מלבישה לילדה שלך
כחול  -זה ילד!

והנה כמה דברים שלמדתי מאז על הורות בכלל ואמהות בפרט:

•אני לא יודעת אם זה ככה אצל כולם ,אבל לילדה שלי יש
קואורדינציה מופלאה :היא יודעת לאכול ,לשהק ,לעשות
גרעפס ולעשות קקי בו זמנית!!

•לתינוקת יש חיישני קפה .אבל זה לא פשוט כמו שזה
נשמע .הילדה לא תבכה כשתשמע את נקישת הכוסות ,או
את הכפית המעבירה את הקפה .היא תבכה רק ,רק כאשר
המים החמים ימזגו וכבר לא תהיה דרך חזרה.
•הדבר הכי מעניין בעולם זה היציאות של הילד שלך (עולם
כל כך עשיר של צבעים ומרקמים לא פגשתי בשום תחום
אחר).
•תינוקות הם תחמנים .הם מעמידים פנים שהם ישנים עד
שהם בטוחים שנכנסת למיטה ,התכסית ונכנסת לפוזיציה
נוחה .ואז הם מתחילים את הקונצרט.

•אבות שמחליפים טיטול זה דבר משעשע ביותר (בעיקר
השלב שבו הם פותחים את הטיטול).
•חברים יקרים  -כשאתם שואלים אם היא נותנת לנו לישון
בלילה ,זו שאלה רטורית ,נכון?
•אתם חושבים שהפצצה האיראנית היא נוראית? כנראה
לא נתקלתם בתינוק עם גזים.
•עד שהיא לא תחליט לישון ,היא לא תישן.
•התינוק הוא הרודן החמוד ביותר.

•"כשהיא ישנה  -את ישנה" .קל לכם להגיד ,אבל הבת
שלי נרדמת ברגע שיוצאים מפתח הבית ומתעוררת ליום
עבודה ברגע שחוזרים אליו.

ואחרי הכל ,כשהיא מחייכת (אם זה לא כתוצאה מגזים)  -זה
פשוט שווה הכל.

•כשעייפים  -הזמן עובר יותר מהר.

בעצם ,גם כשהיא לא.
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הוא והיא

הוא:
לפני יומיים ספרתי ומצאתי שיש לי  427צאצאים.
וכולם באו תוך החודש האחרון .תודו שזה הספק שלא מבייש
את תלמידי הרב מלמד מהר ברכה.
את  426האחרונים קיבלתי בבת אחת ,בשבוע שעבר .הם היו
יותר ,האמת .הגיעו במשאית ,בין אלפים ,ונפרקו במקום
העבודה שלי – הלול .צהובים ,קטנים ,היסטריים .בטח הם
קיבלו את זה מאמא שלהם .אם כי ,ליתר דיוק ,הם חושבים
שאני הוא אמא שלהם.
התהליך המכונה החתמה הוא תהליך שמוכיח שלא-להים יש
חוש הומור ,אחרי הכל .האפרוח עוד לא התאושש מנסיעת
המהמורות הארוכה בתוך מיכלי פלסטיק ,והוא רואה לולן
עייף שהופך אותו מגובה של מטר וחצי על רצפת הלול .אם
אותי היו זורקים בגיל יומיים מגובה של מטר וחצי ,העורכת
הלשונית של עמודים הייתה עובדת היום הרבה יותר קשה
בתיקון שגיאות כתיב .אבל לאפרוח יש מסקנה מהפכנית :זו
בטח אמא.
ככה יצא שבבוקר בהיר אחד נכנסתי ללול אחרי קבלת
אפרוחים 500 ,כאלה התאספו סביבי ודרשו לקבל דמי כיס.
אבל מה שטוב עם אפרוחים הוא שהם פוחתים בקצב מעניין.
ידעתי שכדאי למשוך להם את הזמן בתירוצים ,ועד סוף היום
נפטרתי מחובת המזונות של חלק לא מבוטל מהם.
ואף אפרוח לא עוצר רגע למרפק את חברו בכנף צהובה
ולתהות .לאף אפרוח לא נראה מוזר שאמא שלו ,איך לומר ,לא
ממש בלונדינית .הם זורמים ,כולם ,כי אף אחד אחר לא שואל
שאלות .האפרוח הוא עירום.
רק אפרוחית אחת ,זו שבאה ראשונה ,לא כל כך מקבלת
דברים כמובן מאליהם .היא ,איך לומר ,בעייתית יותר .קשה
יותר מהם .היא לא באה במשאית אלא עם חסידה ,והסיפור

של ההחתמה לא ממש עובד איתה .עשר פעמים אני מנופף
בכנפיים ומדגים לה איך לנקר ,והיא תוקעת בי מבט של "תזכיר
לי מי אתה?" .ואת הקטע של האזעקה בלול היא לקחה ממש
רחוק .הפכתי אותה איזה שבע פעמים מכל הצדדים ,ואין.
אין מתג שמכבה את זה .היא לא מאפשרת לי לישון בלילה,
ולמחרת יש לי כמה מאות אספות הורים.
אתמול מצאתי את עצמי אומר לה" :למה את לא יכולה
להיות מחונכת כמו  312האחים שלך? למה אותם צריך להעיר
לארוחת צהריים אבל את מעירה אותי? למה הם מאכילים את
עצמם ומחתלים את עצמם (כנראה) ואת כל כך תלותית?" וכדי
להוכיח לה את הנקודה ,הראיתי לה איך אני נמנע מלגשת ללול
במשך יממה שלימה ,והם מסתדרים מצוין בלעדיי.
היא ניצחה.
ללבות כלל הקוראים :אם אתם
ובהקשר זה אני רוצה לפנות ִ
מטיילים בנחת במקומכם ,בין אם זה במצפור הגלבוע או באחד
מכבשני העמק ולפתע אתם נתקלים בנמיה חביבה שחוצה את
הכביש בנחת וילדיה החמודים משתרכים מאחוריה בשורה
ארוכה ,אל תהססו לרגע .תזרקו אבן .אפילו שתיים .אל תחמלו
על הגורים שלה .תחמלו על שלי .דמם על טפריה!
ובכן ,נכון לכתיבת שורות אלו ,יש לי אפרוחית אחת .אולי
היא (כבר) לא כל כך צהובה ואין לה פרווה ,אבל היא האחרונה
שנשארה .נראה לי שבה אני אשקיע לטווח ארוך .זה נראה לי
יותר עמיד.
אה ,ויש בה משהו מפליא :בעוד שאני נולדתי בעיר ,ולעולם
– עד כמה שלא ארצה  -לא אהיה קיבוצניק באמת ,היא כבר
שם .היא קיבוצניקית .ילידה .איכשהו יש לי ילדה קיבוצניקית,
לחלוטין ,עד האחרון שברמ"ח איבריה.
בטח קיבלה את זה מאמא שלה.

נושא גליון עמודים הבא יהיה

אבידות ומציאות
הגליון יעסוק באבדנים שונים כמו אבדן כושר עבודה ,ערכים ,דרך,
ואף אבדן חיים ובמקביל יעסוק גם במציאות השונות
בתקומה מן האבדן ,במציאת דרך חדשה ובהתמודדות עם האבדנים השונים
הצעות לנושאים ,לכתיבה ,לראיון ולכותבים יתקבלו בברכה
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת ‘עמודים’ לא יאוחר מ-י"ח כסלו ()2.12
לכתובת amudim@kdati.org.il
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דואר נכנס

הבית היהודי  -האמנם?
מרק ראבינסאן

עליתי בשנת  1979לישראל  -לקיבוץ טירת צבי שבעמק
בית שאן .גדלתי בעיר ניו יורק (ברובע הברונקס) בבית יהודי
אורתודוקסי מודרני .הייתי פעיל בבני עקיבא ובתנועות הנוער
של ישראל הצעיר .רבים מהחברים שלי למדו בישיבות (MTA,
 YCQ, Ramaz, BTA, Flatbushוכו') .אחרים ,שהיו פחות
דתיים ,למדו בבתי ספר ממשלתיים .הרבנים שהעריצו בבית
הורי ,היו "הרב" (סולובייצ'יק) זצ"ל ו"הרב משה" (פיינשטיין)
זצ"ל .ברור שהיו גם רבנים אחרים ,אבל לדעתי ,השניים הללו
היו 'ליגה א' והם השפיעו על עיצוב ההשקפה שלי בצורה
המשמעותית ביותר.
לאחר שהגעתי לישראל וחייתי בקיבוץ ,היה לי ברור שמפלגת
הבית שלי תהיה המפד"ל ז"ל .היא הייתה מפלגת "המזרחי"
ובנוסף ,החדירה מעט "יידישקייט" למדינה דרך הצבא ודרך
בתי הספר הממלכתיים .היא גם הייתה המפלגה ששימשה
כגשר בין דתיים לחילוניים.
לדאבוננו ,במשך השנים עמדתם של המנהיגים השתנתה .אני
זוקף את השינוי לנטייה המתמשכת ימינה של הציונות-הדתית.
זכורני שמגמה זו התחילה עם כניסתו של הרב דרוקמן לכנסת
והמשיכה עם הקמת גוש אמונים ותנועת ארץ ישראל השלמה.
המגמה ממשיכה היום עם מפלגת האיחוד הלאומי והגישה הזו
רווחת אצל רבים המחשיבים את עצמם לדתיים לאומיים.
בעבר נעשה ניסיון להחזיר את המפד"ל לדרכה המקורית עם
הקמת מפלגת מימ"ד ,אך ניסיון זה ,כזכור ,לא הצליח.

היום אנחנו עומדים מול מפלגה שרוצה לקרוא לעצמה "הבית
היהודי" .לדעתי ,מפלגה הרוצה להשתמש בשם זה ,חייבת
לשמור על קונסנזוס לא רק של חבריה אלא גם של הזרמים
השונים בציבור הדתי לאומי .אנסה להסביר :רב שמורה
לחיילים לצאת מאולם כשנשים שרות – גם אם המחיר הוא
עמידה מול כיתת יורים ,אינו יכול להיות חלק מהקונסנזוס של
מפלגה דתית לאומית .תשאלו מדוע? משום שהא-להים שאני
מאמין בו לא קבע שמוטב לחייל להתאבד מאשר לשמוע שירת
נשים .הוא גם א-להים שלא יהרוג מישהו משום שנסע בשבת.
זה אולי לא ימצא חן בעיניו ,אך משום שהוא הא-להים שהוא,
הוא ייתן לילדיו הזדמנות לחזור בתשובה .הוא גם אינו
הא-להים שהורג את ילדיו משום שיש פסול במזוזה שלהם.
אילו הייתי רואה או שומע שחברי "הבית היהודי" מתייעצים
עם רבנים כגון הרב ליכטנשטיין או הרב מדן או אפילו הרב
ריסקין או הרב ברווינדר ,הייתי אומר" ,וואו ,אנחנו חוזרים
להיות בית יהודי או אפילו קואליציה דתית לאומית!" לדאבוני,
זה לא כך .לכצ'לה ישנם הרבנים שלו ,שלדעתי שוב מציגים
עמדה קיצונית ואינם מעוניינים באמת ליצור "בית יהודי"
אמיתי ומקבל.
משום כך ,אין לי בית לחזור אליו.

טירת צבי
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סיכום שנה
מדרשת עין הנצי"ב
הרב יצחק בן-דוד ,ראש המדרשה
מדרשת עין הנצי"ב היא מוסד לימודי ותיק ומוכר שלו מאות
רבות של בוגרות בכל רחבי הארץ .בעברו למעלה מ 25-שנה
של לימוד תורה רחב ומעמיק של נשים צעירות בראשית דרכן
הבוגרת .החל משנה זו נפלה בידי הזכות (הכרוכה גם באתגר
גדול) להוביל את המדרשה ,וזאת בשותפותה הנאמנה של רחל
קרן ,וכמובן יחד עם צוות המלמדות והמלמדים המגוון והמסור
של המדרשה .כמו כן ,זוכים אנו לשותפותו החשובה של הרב
ביגמן ,מראשי ישיבת מעלה גלבוע ,ממקימיה של המדרשה
והעומד בראשה בשנותיה הראשונות ,שיהיה שותף בצוות
ההובלה האסטרטגי של המדרשה.
לתפקיד זה אני נכנס כממשיכם של הרב אלי כאהן ז"ל שהנהיג
את המדרשה לאורך שנים רבות ,ויבדל"א הרב אביה רוזן
שהוביל את המדרשה בשנים האחרונות ,ופונה כעת לאתגרים
חדשים ומרגשים אחרים.
מטבע הדברים ,חילופי דמויות בהובלה של מוסד מאפשרים
ומזמנים בחינה מחודשת של סוגיות רבות ומגוונות הקשורות
באופיו של המוסד ,במטרותיו וביעדיו ,בדרכי התנהלותו
ובמעמדו הציבורי .סוגיות אלו אכן יעמדו למבחן ,לדיון
ולחשיבה מחודשת בתקופה הקרובה ,ואני מקווה כי היבטים
מסויימים של השאלות והנושאים השונים שייבחנו ,יועלו בבוא
העת גם בינות לעמודים של במה חשובה זו.
ברשימה זו מבקש אני להתמקד בהיבט אחד בעולמה של
המדרשה ,והוא לימודי הגמרא .אחד מקווי האופי של המדרשה
בעין הנצי"ב היא העובדה שלימודי הגמרא תופסים בה מקום
משמעותי ומרכזי (זאת לצד נושאים ותחומי לימוד רבים
נוספים ,כמובן) .בכך ,דומה המדרשה אך לכמה מדרשות
בודדות ברחבי הארץ ,ושונה ממרבית המדרשות לנשים
שתכנית הלימודים שלהן מתמקדת בחלקים אחרים של התורה
והיהדות.
לקראת שנת הלימודים הקרובה ,לימודי הגמרא אף יתפסו
מקום מרכזי יותר ביחס למה שהיה מקובל בשנים האחרונות.
בבית המדרש תלמד מסכת סנהדרין ,ולימוד זה ילווה בשיעורים
כלליים שיעמיקו חקר ביחס לנושאים שונים העולים מתוך
מרוצת הלימוד בסוגיות המסכת.
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הבחירה לעסוק באינטנסיביות יתרה בטקסט של התלמוד
הבבלי בפרט ובספרות חז"ל בכלל במסגרת שנת לימודים
במדרשה איננה מובנת כלל ועיקר ,והיא אף שונה באופן מהותי
מבחירה דומה הנעשית במרבית הישיבות .עולם הלימוד
הישיבתי הוא עולם בעל מסורת ארוכה ורבת שנים שבמסגרתה
לימודי הגמרא היוו לחם חוק עבור כל תלמיד ישיבה ,והפכו
כמעט לשם נרדף למושג 'ישיבה' עצמו .הישיבות בדורנו,
מעבר להצדקות כאלו או אחרות ,פשוט משמרות מסורת חזקה
ומבוססת זו.
כאמור ,הבחירה להתמקד ולהדגיש את לימוד הגמרא במסגרת
בית מדרש לנשים איננה יכולה להתבסס אך ורק על הצידוק
הנעוץ בעצם ההמשכיות ושימור המסורת .בתי המדרש לנשים
אמנם מבקשים להמשיך ולהשתלב במסורת הלימוד של
הדורות ,אך הקמתם מאפשרת גם בחינה מחודשת ורעננה של
מסגרות הלימוד ותחומי הלימוד הרצויים .ממילא ,דרושה כאן
הצדקה שהיא בעיקרה עניינית ומהותית ,ולא כזו שמתמקדת
ברצון לשמר מסורת עתיקה ומקודשת.
ואכן ,ברצוני להעלות כאן בקצרה כמה מן הנימוקים העיקריים
שלדעתי מבססים את הערך והחשיבות של לימוד התלמוד
כמרכיב מרכזי בעיצוב עולמן הלימודי והרוחני של צעיר או
צעירה במדינת ישראל של ראשית המאה ה.21-
ייחודו הגדול של התלמוד הוא בהיותו טקסט המשקף יצירה
קולקטיבית של מספר גדול של חכמים שחיו ופעלו במקומות
ובזמנים מגוונים .בכך ,התלמוד מהווה יצירה ספרותית ייחודית
כמעט לחלוטין לא רק בנוף של הספרות היהודית ,אלא
בספרות העולמית בכללה.
אך התלמוד איננו רק יצירה ספרותית קולקטיבית ,אלא יצירה
ספרותית שעיקר עניינה הוא בתיעוד ותיאור של דיאלוגים
מרובי משתתפים המתקיימים ,לרוב ,על פני ולאורך מאות
רבות של שנים ,ובמרחב מיקומים גיאוגרפיים שונים .עריכתו
הגאונית של התלמוד מעמידה למולנו שיחה חיה שהתקיימה
בין עשרות ומאות חכמים בנוגע למגוון רחב של סוגיות
משפטיות ,אידיאולוגיות ורוחניות.
בניגוד לגישות לימוד מסויימות הרווחות במוסדות ובאסכולות
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הלומד מתבקש להיכנס לליבת ההתרחשות של הדיון ההלכתי
החי .משמעותו של הדיון הזה איננה רק או בעיקר משמעות
מעשית-שימושית .פעמים רבות ,הדיונים ההלכתיים
המתקיימים בדפי הגמרא משקפים התנגשות או התחככות
בין עמדות חברתיות ,רעיוניות או ערכיות שונות ,כאשר הדיון
התלמודי מבקש להצביע על משמעותן של העמדות השונות,
על יתרונותיהן וחסרונותיהן ,כמו גם על אופן התייחסותן
לעמדות האחרות שלצידן.
ההיחשפות וההשתלבות בדיאלוג המתוחכם ומרובה
המשתתפים מאפשר ומעודד לא רק את התפתחותן של יכולות
קוגנטיביות ומנטליות חשובות ,אלא גם ובעיקר את פיתוחה
של תפיסת עולם דתית וחברתית מורכבת ומאוזנת ,המסוגלת
להתמודד עם מתחים וקונפליקטים תרבותיים ואידיאולוגיים,
ואף לצמוח מהן.
מאפיין עיקרי נוסף של התלמוד הוא המקום המרכזי שתופסת
בו הפעילות הפרשנית .הקוד הגנטי של הטקסט התלמודי
הוא הפרשנות של מקורות קדומים על ידי חכמים מאוחרים,
המגיבים אל המקורות הקדומים ,מתקשים בהם ומפרשים
אותם .התלמוד איננו מצניע או מבליע את הפעילות הזו ,אלא
להיפך :הוא מציג אותה בהבלטה רבה ,ובמידה רבה אף חוגג
ומהלל אותה .המומנט הפרשני הוא נשמת אפו של התלמוד,
ואינני מכיר טקסט אחר שמדגיש וחוגג את המעשה הפרשני
ואת השיח הפרשני באופן בולט וחגיגי יותר מאשר טקסט זה.
השיח הפרשני הוא שיח מרתק ועשיר .הוא מהווה זירה למפגש
אמיתי שבין ההווה לבין העבר .בין האילוצים ,השיקולים
והמניעים שמעסיקים את החכם במסגרת זמנו ,מקומו,
ואישיותו ,לבין מחוייבותו לתקדימים ולמקורות שהתעצבו
והתגבשו בעבר .בכך ,מכונן התלמוד בכל פעם מחדש את
האיזונים העדינים שבין הזיקה לעבר והמחוייבות אליו,
לבין התמודדות מחודשת עם אתגרי ההווה על מאפייניהם
הייחודיים .דומה כי אין צורך להרחיב עד כמה מימד זה של
התלמוד חשוב עבורנו כמקור השראה להתמודדויות עכשוויות.
אך ערכו של התלמוד לא נעוץ אך ורק באיכויותיו הספרותיות
והתוכניות ,אלא גם במעמד שנודע לו בספרות המאוחרת
יותר .בין במפורש ובין במשתמע ,התלמוד מהווה תשתית
לימודית ורוחנית משותפת לרובה ככולה של היצירה ההלכתית
והמחשבתית לאורך מרבית תקופותיה של ההיסטוריה
היהודית .תחושת הביתיות בתוך השיח התלמודי ובין דפי
התלמוד פותחת פתח רחב לתחושת שייכות ויכולת התמצאות

צילום :מייק הרוני ,מתוך הסידור 'נהלל בשבת' הרואה אור בקרוב

מסויימות ,הרי שעיקר עניינו של התלמוד איננו נעוץ בחתירה
לגיבוש שורה תחתונה הלכתית כזו או אחרת .חיוניותו של
הדיון התלמודי נעוצה בכך שהוא מכניס אותנו לשיחה חיה
המבקשת לבחון כל נושא הנידון בו מתוך מגוון נקודות מבט
ודרכי הסתכלות ,המצויות בשיחה מתמדת ביניהן.

בסיסית בהיכלה של התרבות והספרות התורנית והיהודית
המפוארת שהתעצבה לאורך מאות רבות של שנים לאחר
חתימתו של התלמוד.
מפאת מאפיינים אלו של התלמוד ,כמו גם מחמת סיבות
רבות נוספות שצר המקום מלפרטן כאן ,יש ללימודו בדורנו
ובתקופתנו ערך חברתי ,תרבותי וחינוכי חשוב וייחודי.
אך לצד כל העושר המופלא הזה של התלמוד ואוצרות הרוח
והמחשבה המכונסים בו ,ניתן להצביע על העדר מרכזי אחד,
והוא :היעדרן הכמעט מוחלט של נשים מן ההשתתפות בשיח
ההלכתי והאגדי המתקיים בין דפיו של התלמוד.
והנה לנו הצדקה חשובה נוספת להכנסתו של התלמוד כמרכיב
מרכזי לעולמו של בית המדרש הנשי בדורנו :הענקת האפשרות
לנשים לקחת חלק פעיל בתוך השיח התלמודי ,לאחר תקופה
ארוכה של היעדרן ממנו .עוד מוקדם לדעת מהן משמעויות
העומק שזיווג מחודש זה צופן ומזמן עבורנו.
ייתכן אף כי התרחשות חדשה זו תהווה שלב ראשון והכרחי
לקראת הגשמתו של חלום גדול אחר והוא חלום כתיבתו של
'התלמוד הישראלי' ,שידון ויתמודד עם אתגרי תקופתנו .אך
על כך כבר יבואו דברים ברשימה אחרת.
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המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

במגע עם חברי הקיבוצים וכן עם ההנהגות אני פוגש לא פעם
אי בהירות לגבי מושגים שונים הנוגעים לצמיחה דמוגרפית
במובן הרחב שלה .בחרתי לייחד את המדור לחידוד והבהרה של
מספר מושגים .והפעם ארחיב על המושג שיוך חוזי:

הובילה אותנו ללכת לכיוון זה מסיבות נוספות ,כמו הקשיים
שמערים המנהל ,ביטול החלטות  751ו 692-וכד' .כיום
ממליצות התנועות הקיבוציות לכל קיבוץ שמעוניין לבצע שיוך
ללכת על האופציה החוזית מלכתחילה.

משיוך דירות לשיוך חוזי

שלושת השלבים

אחד התהליכים המורכבים ביותר שמתחוללים בעשור האחרון
בקיבוצים הינו תהליך שיוך הדירות .תהליך זה הוא אולי
מהתהליכים הארוכים והמורכבים שהיו בתנועה הקיבוצית.
אין ספק שמעורבים בו הכי הרבה גופים מחוץ לקיבוץ :רשויות
התכנון ,רשויות מנהל מקרקעי ישראל ,רשויות המס ,רשם
האגודות ועוד .בשנים האחרונות הסתבר כי תהליך השיוך הינו
מורכב עוד יותר ממה שחשבנו ,והקשיים בהשלמתו הסופית
הינם רבים .כתוצאה מכך החל להתפתח שלב נוסף בשיוך,
שהוא שלב בו השיוך מקבל אופי פנימי קיבוצי ,וקרוי שיוך
חוזי.

ישנם שלושה פרקים עיקריים אותם צריך לעבור קיבוץ שקיבל
החלטה ללכת על מתווה של שיוך דירות על פי החלטה 751
(:)692

נושא זה תפס לאחרונה כותרות בעיתונות הקיבוצים כתוצאה
מהחלטה של מינהל מקרקעי ישראל שלא לחתום על היתרי
בניה בקיבוצים באמתלה שהקיבוצים מבצעים כביכול שיוך
חוזי כחלף לשיוך הקנייני במטרה לעקוף את המינהל ולהימנע
מתשלומים וממעורבות שלו .מיותר לציין שנקיטת צעד כזה
מצד המינהל כמוהו כהוצאת 'ספר לבן' נגד צמיחת הקיבוצים
והוא עומד בסתירה לעובדות ולהסכמות קודמות של התנועה
הקיבוצית עם המינהל .בעת כתיבת שורות אלה הגורמים
הרלוונטיים בתנועה הקיבוצית הכללית (כולל הקיבוץ הדתי)
מנהלים מגעים עם המינהל והשר הממונה במטרה להגיע
להסכמות מחודשות שיבהירו את הדברים ויאפשרו המשך
פיתוח וצמיחה דמוגרפית בקיבוצים.
חשוב להבהיר שוב כי המושג שיוך חוזי החל להיכנס
לטרמינולוגיה הקיבוצית רק בשנים האחרונות .הסיבות לכך
היו בעיקרן קשיים במימוש הסדרי שיוך הדירות בהתאם
למתווה של החלטות המנהל ( 751בקיבוצים ו 692-במושבים
השיתופיים) .כלומר ,האילוץ היה חיצוני במהותו ,ולא נבע
בשום אופן מכיוון עצמאי של קיבוץ זה או אחר .עם הזמן,
המציאות הישראלית של העשור הראשון של המאה ה21-
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1 .1התקופה הראשונה מתחילה במועד קבלת ההחלטה על
שיוך הדירות ("מועד קובע") ועד היום שבו מקבלים
באספה הסדר שיוך כולל שמאגד בתוכו את כללי השיוך
וכללי ההתנהגות לאחר השיוך.
2 .2התקופה השנייה מתחילה בקבלת ההסדר (לעיתים
מתלווה לכך גם חתימת חוזה בין המשפחה לבין הקיבוץ)
ומסתיימת במועד הפניית החברים למינהל מקרקעי
ישראל .במסמכים רבים נהוג לקרוא לתקופה זו –
'תקופת הביניים'.
3 .3התקופה השלישית חלה מהרגע בו משייכים את
המגרשים לחברים מול מינהל מקרקעי ישראל ,כלומר
לאחר חתימת החוזה בין בית האב הקיבוצי למינהל,
ולאחר תשלום דמי ההיוון למינהל.
בדרך כלל כאשר מדברים על שיוך חוזי' הכוונה היא למצב
בו התקופה השנייה מתארכת מאוד ולא ניתן להתקדם לשלב
השלישי ,ואז קיים צורך לקבוע הסדרים שיחזיקו מעמד זמן רב.
הנושא המרכזי והראשי שיש להסדיר במהלך התקופה
הראשונה הוא איתור המגרשים .אי אפשר להיכנס לשיוך חוזי
(ואחת כמה וכמה גם לא לשיוך קנייני במינהל) מבלי שלכל
אחד מבתי האב בקיבוץ ,כולל ליורשים ,יהיה מגרש מוגדר
ומסומן באופן ברור .צריך שתהיה בהירות מהו המגרש המשויך
לכל משפחה .רק כשתנאים אלה מתקיימים ,ניתן ליישם את
'השיוך החוזי' ,שמשמעו חתימת המשפחה על 'שיוך ביניים'
(מול הקיבוץ) ,תוך הגדרת הזכויות והמחויבויות שלה סביב
נושא השיוך ונגזרותיו.

תנועה בתנועה

משמעותו של מסמך 'הסדר השיוך' (בתמצית)
הקיבוץ מקבל החלטה על שיוך מלא ,וזו ההחלטה המרכזית.
כלומר ,ראשית צריך לקבל החלטות כיצד ינהגו בקיבוץ ביום
ההפניה למינהל .אחרי ההסדרה הפנימית של השיוך המלא,
מולבשים הסדרים אלו על השיוך החוזי .כלומר ,באופן ציורי
אנחנו הולכים לקצה הדרך (שיוך מלא) ,קובעים איך יראה שם
המצב ,ומזה נגזרים שלבי הביניים .היתרון בבחירה בדרך זו ולא
בדרך הפוכה  -כלומר מהאמצע (שיוך חוזי) לסוף (שיוך מלא)
 הוא ביצירת חוברת הנחיות מתומצתת ופרקטית שקושרתהיטב את כל המערכת .באופן זה ההסדר של השיוך החוזי
(לתקופת הביניים) קובע אלו סעיפים מתוך ההסדר הסופי
מופעלים בשלב הראשון ואלו נדחים לעתיד .יש להתייחס
לנושאים כמו טבלאות ההתחשבנות הפנימית (איזונים) ואופן
מימושן ,התייחסויות לבעלי צרכים מיוחדים ,נושא תחזוקת
הדירות ,אחריות על תשתיות ציבוריות ועוד.
נושא נוסף ומרכזי ב'שיוך החוזי' הוא התחייבות הקיבוץ לכך
שהמגרש המסוים המסומן עבור משפחה הוא זה שיופנה בבוא
היום למינהל (אם וכאשר .)...מה משמעותה של התחייבות
זו שניתנת כיום – האם הבית או המגרש כבר עומדים לרשות
המשפחה? מה אופן המימוש – האם ניתן לסחור בו ,האם ניתן
להשכיר אותו וכו'?

המגרשים .מעבר לזה ,צריך לזכור שהשיוך אמור קודם כל
לשרת את החברים ולתת מענה לצרכיהם ,לתחושת הביטחון
שלהם ,לירושה ולבטחון הסוציאלי .ישנו הבדל ברמת השליטה
של הקיבוץ :ב'שיוך החוזי' הקיבוץ יכול להחליט על מגבלות
בסחר ,הקיבוץ ממשיך לשלוט בנכסים ,ויכול לשנות את
ההחלטות בעניין מדי פעם .ביום שהבית או המגרש רשום על
שם החברים במינהל ,רמת השליטה של האגודה (הקיבוץ)
פוחתת.

לסיום
בניהול תהליך השיוך חשוב לוודא שהחברים יבינו את
ההחלטות הרבות .הנושא אינו פשוט ,ואם מביאים את
הניסוחים המשפטיים בלבד ,קשה לחברים להתחבר ולהבין
אותם .רצוי להכין תקציר לבני אנוש רגילים ,תקציר שיסביר
את עיקרי הדברים ,וחשוב שכמה שיותר חברים יהיו שותפים
בהחלטות.
המחלקה לצמ"ד בקיבוץ הדתי פועלת כבר בחלק מקיבוצינו
בסיוע והכוונה בהתמודדות עם הסוגיה ומזמינה את הקיבוצים
שעדיין לא עשו זאת להתייעץ איתנו בנושא.

כיוון שההסדר הזמני הוא סוג של נספח להסדר הסופי שקובע
את הכללים ,ניתן ליצור שתי חוברותולפרט בכל אחת מהן את
ההסדרים ,אבל חשוב לזכור שתהיה תאימות וחפיפה מתאימה
בניהן .החברים רוצים לדעת שהמגרש הוא שלהם ולכן התהליך
צריך להיות ברור וידוע כך שהחברים ידעו מראש איך הדברים
ייראו בסוף ,והוא צריך לכלול כללי שיוך חוזי שמכסים את
מירב האפשרויות בדרך הארוכה עד לשיוך המלא ,כולל סעיף
שמציין שכללי ההתנהגות אינם משתנים באופן דרמטי במעבר
משיוך חוזי לשיוך מלא והשינוי המשמעותי העיקרי הוא בכך
שהנכס ירשם על שם המשפחה בדרך המקובלת לרישום נכסים
בישראל (בממ"י ו/או טאבו) ולא רק בחוזה מול הקיבוץ.
ישנם קיבוצים המבטיחים לחבריהם שהמגרש המסומן יהיה
שייך להם ,ובפועל יעברו עוד שנתיים או יותר עד שיושלם
התהליך .ההבטחה מאפשרתלחברים להשקיע בבית בידיעה
שזה הבית שלהם (ושהוא לא יילקח מהם) .יחד עם זאת צריך
לקחת בחשבון שייתכן שיעברו שנים בין ה'שיוך החוזי' לשיוך
המלא ויתכנו שינויים שיצריכו שינויים גם בחוזה .לכן ,הקיבוץ
יכול לציין בכל הסכם שלו מול החברים שהקיבוץ רשאי לשנות
תנאים מעת לעת בהתאם לתנאים שנוצרו בשטח ,כאשר
ההחלטות מתקבלות בצורה נקייה והוגנת ברמת הציבורית.

מהם ההבדלים המהותיים בין שיוך קנייני לשיוך
חוזי ומה מותר לעשות בשיוך הקנייני שאסור
לעשות או שמוגבל בשיוך החוזי?
עיקר השוני קשור לנושא המכירה וההשכרה של הבתים או
צילום :הינדא גלסנר
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תנועה בתנועה

מחלקת בטחון ויג"ל
זיו כרמל

bitachon@kdati.org.il

מחלקת בטחון

הכנה לגיוס

לפני החגים הספקנו לברך את היחידות העובדות מולנו
בבקו"ם ובמקומות שונים בצבא ומן הסתם נמשיך לעשות
זאת גם לאחר החגים .הקשר האישי ופגישות ההיכרות שאנו
עורכים לאורך כל השנה מוכיחים את עצמם בעבודה השוטפת
ותחזוקתם גם היא חשובה.

אנו נמצאים לפני ימי הכנה לצבא לתלמידי י"א ו-י"ב שני
בתי הספר שלנו .ימים אלו חשובים מאוד לכלל התלמידים.
זו הזדמנות לקבל כלים ומידע שיכול לעזור ,כך אנו מאמינים,
לצלוח בטוב את שלבי המיון והבחירה לקראת הצבא .כמו כן
אנו רואים בשלב זה בחיים ,של בחירה והתלבטות בין מסלולים
שונים ,שלב חשוב והכרחי בצמיחה של כל אחד .במסגרת
מפגשים אלו אנו פוגשים גם את ציבור ההורים ואנו רואים בהם
גורם חשוב ,תומך ועוזר מאוד .מלווים אותי בימי הכנה אלו –
אבישי טבת ובניה אמיד  -פסיכולוג קליני המלווה את המחלקה
מזה מספר שנים.

למי פונים?
ממעט הנסיון שצברתי בתפקיד למדתי כי בטיפול בבקשות
חיילים ישנה חשיבות גדולה לעבודה מסודרת תוך תיאום עם
כל הגורמים הרלוונטיים .את השימוש בקשרים יש להשאיר
רק לשעת חירום .לאחרונה נ תקלנו בשני מקרים של משפחות
שלקחו יוזמה ופנו לגורמים בכירים בצבא על מנת לקדם
ולעזור לבנים .מובן הוא כי זכותה של כל משפחה לעשות הכל
בגדר החוק על מנת לעזור לבנים ,אך יש לקחת בחשבון כי
במקרים רבים עקיפה זו גורמת לא מעט פעמים לנזק הן לקשרי
העבודה של מחלקת הבטחון מול הגורמים הצבאיים ,אך יותר
מכך – לבן עצמו .אנו קוראים בזאת להורים לפעול בתאום
איתנו ולהמנע ככל האפשר ממהלכים חד-צדדיים.

הזדמנות לקבל כלים ומידע שיכול לעזור
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כיפה בחאקי
גליון אינטרנטי לחיילים – כיפה בחאקי  ,2יוצא בימים אלו
לאור ואתם מוזמנים לקרוא ולהגיב( .ניתן למצוא באתר הקיבוץ
הדתי ,בלינק של מחלקת הבטחון).
"אחרי החגים" הוא מושג רלוונטי גם לחיילינו  -לאחר ימי
חופשה או שמירה בבסיס נכנסים לרצף של ימי חול ואנו
מאחלים לכולכם כרגיל  -צאו בשלום וחזרו בשלום!

לזכרם

פרומה (פרומק'ה)
מרצ'ינובסקי ז"ל

דינה חובב ז"ל
נולדה :ז' אדר תרפ"ה ()3.3.1925
נפטרה :י"ח שבט תשע"ב ()11.2.2012
משואות יצחק

סבתא דינה שלנו ,נולדת בגרמניה ועלית ב 1936-עם משפחתך
לירושלים .מגיל צעיר עזרת לפרנסת המשפחה .בעבודתך
בכפר הנוער הדתי עם נוער יוצא שואה הכרת את סבא משה
וכך הגעתם למשואות שבגוש עציון.
כשאהיה סבתא אני רוצה להיות סבתא כמוך .לקחת ולו במעט
מהסבתאות המקסימה והמיוחדת שלך ולהביאה על כפיים
לנכדים שיהיו לי.
אני נזכרת בטקסי צילום שניהלת ליד העץ הגדול בחצר ,או על
הספה בסלון הקטן .ואחרי הצילום – מי שהתלבש מהר לשבת
עוד הספיק לצעוד איתך לספריה .סבתא תמיד יודעת איזה
ספר מתאים למי כי זו סבתא שרואה אותך ,שקוראת אותך
כמו ספר פתוח .אשת שיחה שיודעת לדבר עם כל אחד מאתנו
על הדברים שמעניינים אותו בגובה העיניים .היית בשבילנו
בצמתים החשובים ביותר ,עם הקשבה אמיתית ועצה חכמה.
בלי הטפות.
בכל יום הולדת ,גם כשהייתה לך כבר כמות מכובדת של נינים,
הגיעה מתנה קטנה ואיתה מכתב אמיתי בתוך מעטפה אמיתית.
כתבת גם כשכבר כמעט לא הצלחת לכתוב ,דברים ארוכים
ויפים שיצאו מן הלב והצליחו תמיד להיכנס אל הלב.
והבקיאות בתורה ובתנ"ך .אבא תמיד אמר עליך שאת תלמידת
חכמים אמיתית והוא ,שבעצמו ידע כמעט את כל התנ"ך בעל-
פה ,התפעל כיצד את זוכרת פרשות שלמות.
אמא מספרת כיצד הנחלת להם אוזן רגישה למוזיקה ואהבת
האמנות .הלוואי שאשכיל להעביר משהו מכל המורשת הזו
שלך שחלחלה לכולנו :תרבות של קריאה ,של אמנות ,ויכולת
לראות יופי בכל דבר ובתוך כך אהבת האדם באשר הוא ועזרה
לכל נזקק.
סבתא ,לא אכחיש ,קשה היה לראות אותך בשנתיים האחרונות.
אנחנו יודעים שהמחלה של אבא השפיעה עלייך קשה מאוד
וכשהוא נפטר בין כסה לעשור ,ראינו כיצד את נחלשת.
סבתא דינה אהובה שלנו! נוחי בשלום בגן העדן ,שם תשמעי
דברי תורה מלאים אור וטוב מאבא שלנו ...ובעיקר – סבא
מוישה מחכה לך כבר שם ,למפקדת שלו ,עם חרוזים מופלאים
וערימה ענקית של אגוזי גן עדן שהוא כבר פיצח בשבילך!

נולדה :כ"ז אלול תרע"ד ()18.9.1914
נפטרה :ב' בניסן תשע"ב ()25.3.2012
משואות יצחק

פרומק'ה עלתה לארץ מלומז'ה בפולין ב 1938-והצטרפה לאבא
שהגיע ב 1935-והיה ממקימי טירת צבי .לאחר כעשרים שנה
עברה המשפחה למשואות יצחק ,שם חיו עד יומם האחרון.
הסיפורים על החיים היהודיים בלומז'ה ,ההכשרה בביאליסטוק,
העלייה לארץ ,הקמת קיבוץ טירת צבי והקמת המדינה ליוו
אותנו מינקותנו.
טוב להודות לה' שזיכה את אמנו באריכות ימים כדי לראות
טוב וזיכה אותנו לקיים מצוות כיבוד אם .אבא ואמא היו
דמויות מופת לכולנו לאמונה מוחלטת בקב"ה למרות הנסיונות
שהעמיד בפניהם .הם הקימו בית של תפילה ואמונה בארץ
ישראל ובצדקת הדרך .בית של צניעות ,ענוה ,נחישות
ועקשנות .בית של חריצות וחשיבות העבודה .בית של שמחה
וצחוק .אמא הייתה כולה חסד ונדיבות בצנעה ובסתר .האירוע
היחידי בו השתתפו ההורים לאחר האסונות הרבים שפקדו
אותם ,היה תפילת יום העצמאות במשק והסעודה החגיגית
שלאחריה .יום העצמאות היה עבורם חלק בלתי נפרד מקיום
המצוות שעליו לא ויתרו.
"פרומה" – כשמה כן הייתה  -דתיה ,מאמינה .התפילה הייתה
שגורה בפיה ,וגם כאשר כבדו עיניה מזוקן המשיכה להתפלל...
אמא התחילה את תפילת הנשים במשק כשאנו הבנות מלוות
אותה וגם בשנת חייה האחרונה צמה בט' באב וביום הכיפורים
ולא פסקה מלברך אותנו גם בשעותיה האחרונות.
אמא של קבלת הדין .כשאחותנו הבכורה ,יהודית ,חלתה
בלוקמיה ,שמעה אמא שלא טוב לה בבית החולים ולקחה אותה
הביתה ,ללא רשות ובניגוד למקובל באותם ימים .שלושה ימים
לאחר מכן יהודית נפטרה בבית .כשאחותנו אביבה נפטרה
קיבלה אמא את הדין וכך גם לאחר פטירתה של דינה ,וכך עם
נפילתו של חתנם מאיר ברי ,ולאחריו בנו ,סגן משה ברי. .
בשנים האחרונות כשתש כוחה אמרה אמא" :כתוב בתהילים
'ימי שנותינו בהם שבעים שנה ,ואם בגבורות שמונים שנה.'...
ואני כבר בת יותר מתשעים ...מה שהקב"ה יחליט ,כך יהיה".
מוקפת כל צאצאיה הלכה אמא לעולמה.
יהי זכרה ברוך.

מתוך ההספד ,הנכדה אפרת ערמון (פורת)

בנותיה
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לזכרם

יהושע רייך ז"ל

חנה לכר ז"ל

נולד :ט"ו בשבט תרפ"א ()9.2.1925
נפטר :ז' בסיון תשע"ב ()28.5.2012
ניר עציון

נולדה :י"ז אייר תשט"ו ()9.5.1955
נפטרה :ט"ו אלול תשע"ב ()2.9.2012
מעלה גלבוע

על כמה דברים חשובים עמד עולמו של אבי יהושע :על התורה,
על העבודה ,על תרומה לכלל ,על אהבת המשפחה ועל השלום.
אבא היה התגלמות החלוץ בונה הארץ ,איש תורה ועבודה.
מפעל חייו היה הקמת ניר עציון ובניינה .הוא ואמא הגיעו עם
חבריהם מקבוצת 'מכורה' כשותפים לחזון הקמת היישוב החדש
בכרמל .מן הרגע הראשון נרתם אבא ללא ליאות לעשייה ,אם
בבניין וביצירה ואם בפעילות ציבורית למען הכלל והחברה.
אבא הקים את ענף גידולי השדה בניר עציון בעשר אצבעותיו.
במו ידיו סיקל אבנים ,חרש ,זרע והצמיח לחם מן הארץ .מעולם
לא בחל בעבודת כפיים ולא התייאש לנוכח מזיקים בחקלאות,
שפגעו ביבוליו שהיו בבת עינו .בעוד כוחו במותניו ,בחר אבא
להעביר את ניהול הענף לידי חברים צעירים והמיר את בגדי
העבודה הכחולים של השדה בבגדי הפועל האפורים של מפעל
הארוחות ,שם שימש כקניין וכמחסנאי .אבא לא הסתפק
בעבודה המשרדית וגם הוביל כנהג משאית מזון למפעלים
הקרובים.
כבר מגיל  3והוא ילד ב"חדר" הקפיד אבא על קיום תורה
ומצוות והקפיד להניח תפילין בכל יום ,גם בימים החשוכים
והקשים בהם התגלגל מפולין לערבות סיביר ובתלאות העלייה
לארץ .קולו היה ערב והוא שימש כחזן בימי שבת וחג .עד סוף
ימיו ,והוא כבר חולה ותשוש ,הקפיד אבא להגיע לכל התפילות
והן נתנו טעם ומשמעות לחייו.
אבא נשא תמיד בתפקידים ציבוריים והיה בין מובילי הדרך
ומהשותפים להכרעות בכל צומת דרכים גורלי .תמיד ידע
לפשר ,לפייס ,להשכין שלום בין איש לרעהו ולפתור בעיות
אישיות וחברתיות בנועם הליכות ובצנעה.
כסוציאליסט ואידיאולוג האמין אבא בערכי מוסר וצדק .הוא
אהב את הארץ ולחם במלחמות ישראל אך לא חדל לייחל
שהמדינה תהיה פלורליסטית ושוויונית ,חותרת לדו קיום
ונכונה לפשרות למען השלום.
אך בעיקר ,היה לנו אבא אוהב ומחבק ,מסור ודואג הנחלץ
לעזור בכל עת .גם אם נחלש בגופו ותש כוחו בשנים
האחרונות ,אהבתו ודאגתו לנו מעולם לא נחלשו.
לך בשלום ,אבא אהוב ,שוב אל האדמה אשר אהבת ,למרגלות
היישוב שאותו יסדת וימתקו לך רגבי עפרך.
בתך ,פסי מאור
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חנה לכר ,לבית ולך ,נולדה בקיבוץ שלוחות לטרודי ואהרון .את
ביתה החם בנתה בקיבוץ מעלה גלבוע ויחד עם משה ילדה את
דקלה ,נתן ,יובל ,ערן ויאיר .בשנים האחרונות נולדו גם שלשה
נכדים ,שהוסיפו עוד אור לבית.
מאיפה מתחילים לתאר ולבטא מי זו חנה עבורנו? האם
זאת חנה הגננת ,שגידלה את ילדינו ואת ילדי ילדינו בנועם
ובנינוחות נדירה ,שלא שמענו ממנה הרמת קול על ילד ,ובכל
זאת ידעה להציב גבולות באופן ברור? ואולי נספר על חנה
הפעלתנית ,שידיה מלאות חסדים ולבה קשוב לאחר ,חנה
שמפיקה עוגות שאין מתחרה להן ,חנה שנותנת ומעניקה
מעצמה כאילו הדבר מובן מאליו ,בלי אומר ,בלי בקשת תודה.
חנה שמתרחקת ממחמאות ,שעושה הכל בצנעה ,הרחק מאור
הזרקורים ,ברוגע אופייני ובמאור פנים .חנה שהיא בת הזוג של
משה ,שיחד אתו רקמה זוגיות נדירה ביופייה ובשלמותה ,שכל
מי שצפה בה נמלא התפעלות שיש דבר כזה בעולמנו .וחנה
האם ,הסבתא ,שחיבוקה מנחם על כל צרה ,שעיניה הטובות
מביאות מרפא לכל מכאוב.
אבל אותך ,חנה ,לא יכולנו לרפא .כשמצבך החמיר מאוד,
הפרידה הייתה כבר באוויר ,והיה קשה לנשום אותה .כולנו
רצינו שתישארי עוד איתנו ,שנמשיך ליהנות ממך וממי שאת.
אדם שנגע בכל אחד ואחד מאיתנו ,אדם שכל מי שהכיר אותך
אהב אהבה חוצה גיל ,אהבה שלא תלויה בדבר .אהבה שאין
לה שיעור .איך יכולנו לחשוב על הקהילה שלנו בלי דמותך
המחויכת שעוברת בינינו ,יוצקת בנו כח מעצם מי שאת? איך
יכולנו לחשוב שנצטרך להיפרד מאצילות הנפש שלך ,מהטוב
שלך ,מהאישיות הקורנת ,מחנה שאנחנו כל כך אוהבים?
אני רואה אותך בילדיי שגידלת ,בדורות שהצמחת ,אני רואה
אותך במשפחתך הנפלאה שאיתנו ,שהיא תמונת ראי למידותיך
היפות .את החסר שלך ,את החלל הגדול שאת מותירה ננסה
למלא בנתינה ,במעשים טובים ובחיזוק המשפחה המיוחדת
שלך .אנחנו מחבקים את משה ואת כל בני המשפחה ,כואבים
איתם ,ובוכים על המתנה היקרה שהופקדה בידינו לזמן כל כך
קצר ,ונלקחה.
יהי זכרך ברוך.
נעמי לפשיץ ,מתוך ההספד

ת-חיִ לִ ,מי יִ ְמ ָצא; וְ ָרחֹק ִמ ְּפנִ ינִ י ִמ ְכ ָר ּהָּ .ב ַטח ָּב ּהֵ ,לב ַּב ְע ָל ּה;
ֵא ֶש ַ
יהָּ .ד ְר ָשה,
וְ ָש ָלל ,לֹא יֶ ְח ָסר ְּג ָמ ַל ְתהוּ טוֹב וְ לֹא ָרעּ ,כֹל ,יְ ֵמי ַח ֶּי ָ
יהָ .היְ ָתהָּ ,כ ֳאנִ יּ וֹת סו ֵֹחר; ִמ ֶּמ ְר ָחק,
ֶצ ֶמר וּ ִפ ְש ִּתי ; וַ ַּת ַעשְּ ,ב ֵח ֶפ ַּכ ֶּפ ָ
יה.
ית ּה; וְ חֹקְ ,לנַ ֲער ֶֹת ָ
ָּת ִביא ַל ְח ָמ ּה .וַ ָּת ָק ְּ ,בעוֹד ַליְ ָלה ,וַ ִּת ֵּת ֶט ֶר ְל ֵב ָ
יה ,נטע )נָ ְט ָעה( ָּכ ֶר ָ .חגְ ָרה ְבעוֹז
זָ ְמ ָמה ָש ֶדה ,וַ ִּת ָּק ֵחהוּ ; ִמ ְּפ ִרי ַכ ֶּפ ָ
יהָ .ט ֲע ָמהִּ ,כי טוֹב ַס ְח ָר ּה; לֹא יִ ְכ ֶּבה בליל
יה; וַ ְּת ַא ֵּמ  ,זְ רוֹע ֶֹת ָ
ָמ ְתנֶ ָ
יהָּ ,ת ְמכוּ ָפ ֶל ְַּ .כ ָּפ ּה,
ישוֹר; וְ ַכ ֶּפ ָ
יהִ ,ש ְּל ָחה ַב ִּכ 
)ב ַּליְ ָלה( נֵ ָר ּה .יָ ֶד ָ
ַ
ית ּה ִמ ּ ָש ֶלגִּ :כי
יהִ ,ש ְּל ָחה ָל ֶא ְביוֹ .לֹא ִת ָירא ְל ֵב ָ
ָּפ ְר ָשה ֶל ָענִ י; וְ יָ ֶד ָ
ית ּהָ ,לב ש ָשנִ י ַ .מ ְר ַב ִּדי ָע ְש ָתה ָּל ּה; ֵש ש וְ ַא ְר ָּג ָמ ְלבוּ ָש ּה.
ָכל ֵּב ָ
ייחודית ִּת ְמ ּכֹר;
ש ָתה ,וַ
אלינוִדי ָע ְ
להצטרף ָ .ס
מוזמנת ְקנֵ י ָא ֶר
הנךתוִֹ ,ע זִ
נו ָֹדע ַּב ּ ְש ָע ִרי ַּב ְע ָל ּה; ְּב ִש ְב ּ
לסדנה
יה,
והשפעהִֹּ .פ ָ
עשייה ַא ֲחרו
חשיבה,קְ ,ליוֹ
דפוסי; וַ ִּת ְש ַח
המעצבתבוּ ָש ּה
וַ ֲחגוֹר ,נָ ְתנָ ה ַל ְּכנַ ֲענִ י .עֹז וְ ָה ָדר ְל
)ה ִליכוֹת(
ל-ל שוֹנָ ּה .צו ִֹפ ָּיה ,הילכות ֲ
ָּפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה; וְ תו ַֹרת ֶח ֶסדַ ,ע ְ
נאתגר את עצמנו באיתור יכולות אישיות ומקומות לביטוין¨
ביניהם¨ַּב ְע ָל ּה,
האיזוןרוּ ָה;
ובמציאת ַא ּ ְש
יה ,וַ יְ
שלנונֶ ָ
התפקידיםמוּ ָב
ֹאכלָ .ק
בריבוי ֵ
ית ּה; וְ ֶל ֶח ַע ְצלוּ ת ,לנדוןֹא ת
ֵּב ָ
ולפעול
מאמינות¨ר ַה ֵח,
דתיותהֶ .ש ֶק
ל-כ ָּלנָ
כנשים ּ 
ית ַע
לחיות ָע ִל
ייחודיות ַא ְּת,
דרכים ָחיִ ל; וְ
נשמעֹת,על ָעשוּ
וַ יְ ַה ְל ָל ּהַ .ר ּבוֹת ָּבנו
נכיר נשים נוספות¨
יה;
בעולמנו¨ יָ ֶד ָ
פעולהÆי
ושיתוף ִמ ְּפ ִר
ולהשפיע,
ל ּההשראה ָ
לתרוםתנוּ
תמיכה¨לְּ .
רוצותל
מהן ְת ַה ָּ
אשרת
יא ִ
וְ ֶה ֶבל ַה ֹּי ִפיִ :א ּ ָשה יִ ְר ַאת-ה'ִ ,ה
ונקבל
מ ְּפנִ ינִ י
ובניסיון ָרחֹק ִ
מ ָצא; וְ
מי יִ ְ
ת-חיִאיןלִ ,
יהֵ .א ֶש ַ
יה ְללוּ ָה ַב ּ ְש ָע ִרי ַמ ֲע ֶש ָ
וִ ַ
מוקדמים¨
בידע
צורך
ולעשות¨
ולהשתתףÆÆÆוֹב וְ לֹא
לשתף ַל ְתהוּ ט
סר ְּג ָמ
ללמודֹא יֶ ְח ָ
שתרצילל ,ל
חשובל ּהלנו; וְ ָש ָ
ִמ ְכ ָר ּהָּ .ב ַטח ָּב ּהֵ ,לב ַּב ְע ָ
יה.
יעקבס≠וירט¨ ַּכ ֶּפ ָ
חליעשְּ ,ב ֵח ֶפ
תובילוַ ַּת ַ
הסדנה ִּתי ;
אתר וּ ִפ ְש
יהָּ .ד ְר ָשהֶ ,צ ֶמ
ָרעּ ,כֹל ,יְ ֵמי ַח ֶּי ָ
יתרהַ Æ®¢ליְ ָלה,
©¢בינה ְּבעוֹד
ועסקיתת ָק ,
אישית ָמ ּה .וַ ָּ
מאמנתיא ַל ְח
ָהיְ ָתהָּ ,כ ֳאנִ יּ וֹת סו ֵֹחר; ִמ ֶּמ ְר ָחקָּ ,ת ִב
התכנית מיועדת ל≠∞≤ נשים בגילאי
∞ִ ;≤µ≠µמ ְּפ ִרי
הוּ
ח
ֵ
ק
יה .זָ ְמ ָמה ָש ֶדה ,וַ ִּת ָּ
ית ּה; וְ חֹקְ ,לנַ ֲער ֶֹת ָ
וַ ִּת ֵּת ֶט ֶר ְל ֵב ָ
מתנועת הקיבוץ הדתי
יה.
יה; וַ ְּת ַא ֵּמ  ,זְ רוֹע ֶֹת ָ
יה ,נטע )נָ ְט ָעה( ָּכ ֶר ָ .חגְ ָרה ְבעוֹז ָמ ְתנֶ ָ
ַכ ֶּפ ָ
ִ 19.12-13.3ש ְּל ָחה
יה,
התאריכיםה .יָ ֶד ָ
רביעיליְ ָביןלה( נֵ ָר ּ
)ב ַּ
בליל ַ
הסדנה ֶּבה
ָט ֲע ָמהִּ ,כי טוֹב ַס ְח ָר ּה; לֹא יִ ְכ
תתקיים בימי
השעות
ִ 12:30-17:30ש ְּל ָחה
יה,
י; וְ יָ ֶד ָ
יצחקהבין ֶל ָענִ
בארותר ָש
בקיבוץהָּ ,פ ְ
יהָּ ,ת ְמכוּ ָפ ֶל ְַּ .כ ָּפ ּ
ישוֹר; וְ ַכ ֶּפ ָ
ַב ִּכ 
ותכלול שבעה מפגשים ,אחת
לשבועיים ְר ַב ִּדי
שנִ י ַ .מ
ית ּהָ ,לב ש ָ
ית ּה ִמ ּ ָש ֶלגִּ :כי ָכל ֵּב ָ
ָל ֶא ְביוֹ .לֹא ִת ָירא ְל ֵב ָ
ָע ְש ָתה ָּל ּה; ֵש ש וְ ַא ְר ָּג ָמ ְלבוּ ָש ּה .נו ָֹדע ַּב ּ ְש ָע ִרי ַּב ְע ָל ּה; ְּב ִש ְב ּתוֹ,
לפרטים נוספים והרשמה∫ הילה אונא ˇ mila@sde.org.il
ִע זִ ְקנֵ י ָא ֶר ָ .ס ִדי ָע ְש ָתה ,וַ ִּת ְמ ּכֹר; וַ ֲחגוֹר ,נָ ְתנָ ה ַל ְּכנַ ֲענִ י.

סדנה נשית פורצת דרך

איילת שקד ציונות
ה
מ
נ
שת היהודי
עם בבי
מייסדת תנועת "ישראל שלי"
זוכת פרס ביקורת התקשורת  2012על מלחמתה להגנת
חיילי צה"ל בתקשורת ולתקשורת מאוזנת
מנהלת לשכת בנימין נתניהו
אשת השנה של בעיתון "בשבע" על מלחמתה לקידום
ערכי הציונות
דורגה ברשימת הצעירים המבטיחים של ישראל לשנת
 2012של "גלובס"
מנהלת בכירה בחברת הייטק בינלאומית
נשואה  ,2 +תושבת תל אביב
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