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והגדת לבנך

עוצרים כדי לשאול!
אנחנו שם ,מה איתך?

אדם
בן
כסנה מול השמים
מועצת חינוך תשע"ג
ימים שני-שלישי ,י"ח–י"ט סיוון |  28–27במאי  | 2013קיבוץ סעד

מבוקשת ֵ ּכנּות" :לגדל דור של יהודים יראי שמים אשר יטביעו את חותמם על הציבוריות
הישראלית" (משה אונא) " -פייר" ,האם הצלחנו? האם אנחנו קרובים?(חושבים שק"ד)

לא לפחד כלל :אם הדור השני מצפה ומקווה לחזרת בני משק  -הוא צריך להסיר
את הכפפה ,לאבק את ספרי ההוגים ולא לפחד לערוך בדק בית מקיף ונרחב
בתופעת העזיבה ההמונית של בני משק רציניים( .א' ,בת )18

על חינוך לדרך הקיבוץ הדתי:
במקום להוציא צעירים שיודעים
מי הם – יצאו צעירים שיודעים
להגיד מי הם לא! (א' ,בן )18

קרב רחוב :הרחוב הקיבוצי-דתי מושך
לבינוניות ומטה .הגיע הזמן להתעורר ולהיאבק
עליו .וזה לא מתחיל במערכות החינוך אלא
בהורים! (א' ,בן )78

תוכן העניינים

דבר העורכת

 2לחשוב כמו מצלמה

שלום לכם,

 4היה בסדר

את רוב שנות ילדותי
"ביליתי" במקום שבו שיקפה לי מראה
מידי יום ביומו
מה אני לא

איתי וגשל
אפרת ביגמן

 6שלא יודעת לשאול
יהודית עוזרי

אני זוכרת את עצמי יושבת בכיתה
ומבינה שאני לא

והגדת לבנך  -הקול הבוגר
 7לעשות סדר בסדר
הרב ד"ר רונן לוביץ

חיכיתי יפה ובסבלנות
לשיעורי הספורט (תודה ,גדסי) ,ולסוף היום,
כדי להגיע הביתה ולחזור למה שאני כן...

 10חינוך לחירות
הרב בני לאו

 13שלושה שותפין הן באדם
אסתר פישר

גדלתי ,עברתי דרך ארוכה,
עד שהבנתי שיש לי דרך משלי ללמוד ולהתחבר,
אבל מאז ועד היום
כשאומרים "חינוך" ,אני נדלקת.

 16מדברים חינוך
ריבה פריד עם חילי טרופר

 20פורט החלומות
ריבה פריד עם יעקב הכט

חידת החינוך היא בעיני החידה המסקרנת ביותר:
איך מחנכים?
מהי הדרך הנכונה לגרום לילדים
להיות עצמאים ושאפתנים ,סקרנים וערכיים,
מאמינים בעצמם ,שמחים וחברותיים?

 22לחיות עם השאלות
נילי בן ארי

 26חינוך ילדים לקיום מצוות
תניה אלון

והגדת לבנך  -הקול הצעיר
 29מבט מבפנים

במהלך ההכנות לגיליון זה
זכיתי למפגשים מרתקים עם אנשים
שיש להם תשובות לשאלות,
שיש להם דרך שהם עצמם פילסו אותה,
דרך שהם צועדים בה בעקביות
ואפילו נוחלים הצלחה.

אפרים קרן

 31קושיות בדרך
אופיר צור

 34קיבוצניק או קפיטליסט?
דרור לסלאו

 35קול קורא!

אותי זה ריגש.

א (השם שמור במערכת)

 36נעשה ונצליח

מצאתי שהבולדוזרים החינוכיים
הם לאו דווקא אלה שסיפקו את הסחורה המידית
למורים בבית הספר.
גיליתי שהאנשים המרשימים האלה
התחילו גם הם את דרכם במערכת החינוך על צד
שמאל,
שבשיחות ההורים ודאי שמעו גם הם ,כמוני,
את המשפט הידוע" :לא ממצה את הפוטנציאל."...
ובכל זאת גדלו להיות נושאי דגל ,נושאי בשורה,
מובילים וכריזמטיים ,משכילים וסקרנים
מאמינים ואוהבי אדם...

ריבה פריד עם ירדן תימור

 41ובאו האובדים
ספיר אורית אמוץ ועתי

על המדף
 43בעוד לילה ,גילעד רוזנברג
 44בנתיב הדממה ,מאחורי הקלעים ,אלי סומר

 46קו המשווה
 52תנועה בתנועה
 61לזכרם

פגשתי אנשים
שיש להם "והגדת לבנך"
אחר
חדש.

עורכת :ריבה פריד עריכה לשונית :הילה אונא
עריכה גרפית :סטודיו דוב אברמסון ,מעצבות :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 השערshutterstock :
הציורים המשולבים בגליון הם ציורי ילדים מהחוג "קווים ,צורות וגוונים" של מרים צרפתי מסעד
דוא"ל amudim@kdati.org.il :אתר הקיבוץ הדתיwww.kdati.org.il :

שלכם,
ריבה.
ע מ ו ד י ם | א ד ר  -נ י ס ן ת ש ע " ג | )4( 7 6 1

1

עמוד ראשון

לחשוב כמו מצלמה
איתי וגשל
שירלי יובל ,זמרת של תקליט אחד משנות התשעים ,כותבת
בשירה "לחשוב כמו מצלמה" על אישה המסרבת להיקשר
ּ
למקומות ,חפצים או אנשים .בשורה הסוגרת כל בית היא
מצהירה:
"הרגע הוא הנצח,
לחשוב כמו מצלמה".
אותה אישה לא נפרדת או מחכה ,לא כמהה אל העבר ולא
מתגעגעת:
"איך בלי דמעות את מתרחקת,
רק עמי ותמי משאירים סימנים ,את צוחקת."...
"לחשוב כמו מצלמה"  -ברגע הראשון מבינים שהכוונה היא
במובן כזה או אחר למושג "לחיות את הרגע" ,כי מה עושה
המצלמה אם לא לעצור איזה חלקיק שניה ,חלקיק חיים והנה
עוברים הלאה לתמונה הבאה.
אבל ככל שאני חושב על זה ,אני נתקל בסתירה הפנימית שיש
כאן :אמנם כן ,הצילום אכן מנציח איזה רגע (יש ז'אנר שלם
בצילום שנקרא "סנאפ שוט" ,צילום חטף) אבל תוצאותיו,
תמונה במקרה הטוב או סתם קובץ ,נשארים לנצח ,אוגרים
בתוכם ניחוחות של סיטואציה ,זמן ,מקום  -זיכרון.
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ומה עושים עמי ותמי? עמי ותמי משאירים סימנים כדי לזכור
לאן לחזור ,כדי שידעו מאין הם באו.
אנו קוראים את ההגדה ,אוסף הצילומים של יציאת עמנו
לחירות :הנה נחשון קופץ ראשון למים ,והנה מרים עם התוף
מפעילה את החבר'ה .וכמו הסימנים של עמי ותמי ,ה'צילומים'
האלו עוזרים לנו להבין מאין באנו ,מהו העבר שלנו ,כדי שנדע
להגיע בשנה הבאה ,כל פעם מחדש ,לירושלים.
אבותינו בגלות חיפשו את הסימנים שהשאירו אבותיהם בדרך
חזרה אל הבית  -אל ירושלים.
הסבים והסבתות שלנו מצאו את הדרך לירושלים ,כל אחד
ונסיבותיו.
מה היה הפער בין ירושלים שהשתקפה להם מחלוק הנחל
שהשאירו להם הוריהם ,לבין ירושלים של ממש?
ובעצם אני רוצה לשאול :מה נשתנה בזהות היהודית שלהם
לנוכח המרחק המצטמצם בין הדיבור ("לשנה הבאה") לבין
המעשה?
אפשר לומר שהכול התחיל בסיפורי ההגדה .משה ,לפני שהיה
רבינו ,מחפש את הדרך לירושלים:
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לחשוב כמו מצלמה

אנו קוראים את ההגדה ,אוסף הצילומים של
יציאת עמנו לחירות ,וכמו הסימנים של עמי
ותמי ,ה'צילומים' האלו עוזרים לנו להבין מאין
באנו ,מהו העבר שלנו ,כדי שנדע להגיע בשנה
הבאה ,כל פעם מחדש ,לירושלים.
"וַ יְ ִהי ַּב ָּי ִמים ָה ֵהם ,וַ ִּיגְ ַּדל מׁ ֶֹשה וַ ֵּי ֵצא ֶאל ֶא ָחיו ,וַ ַּי ְרא
ְּב ִס ְבל ָֹתם" (שמות ב ,יא).
(חשבו על
משה  -הגדל בבית פרעה ,אך יודע שהוא עברי ִ
מספר הארוחות שאכל בנפרד משאר באי הבית)  -יוצא לדרך,
לחיפוש .נסיך מצרים העברי תר אחרי זהותו על הציר בין בית
פרעה לירושלים .יש לו בדרכו חלוקי נחל משלו ,סימני דרך
(מריבות למיניהן) שעוזרות-מכוונות אותו הלאה עד
להתגלות – עד אל הסנה.

מה הם הסימנים שנשאיר לנו ולצאצאינו כדי לזכור מהו והיכן
הוא הבית?
כבני אדם אנו משתנים ,וממילא הדרך שאנו עוברים משתנה,
וחלוקי הנחל המובילים לירושלים  -אף הם משתנים.
וכך ,כל שנה אולי נוכל למצוא דרך לראות את עצמנו כאילו אנו
יוצאים ממצרים.
אני רוצה לחזור למצלמה .עוד לא מצאו חכמינו דרך להתיר
מצלמות בשבת וחג ,ולכן עלינו לאלתר .לחשוב כמו מצלמה.
להנציח את הרגע הזה שכולנו יושבים בחגיגה משפחתית,
קהילתית ולאומית.
כיהודים אנו יודעים שיש להוסיף מעשה לכוונה ,ולכן כדאי
שנעשה איזה מעשה שיעזור במשהו לזיכרון האנושי החלש
שלנו לצרוב את הרגע הזה.
אז יחזיק את המצלמה הדמיונית מי שעושה הכי טוב את רעש
המצלמה  -ואנחנו נסתכל עליו ונצעק ביחד" :צ'יז!".

יציאה זו של משה מובילה ליציאה שבמרכז הגדתנו:
"וְ ַע ָּתה ְל ָכה וְ ֶאׁ ְש ָל ֲח ָך ֶאל ַּפ ְרעֹה וְ הו ֵֹצא ֶאת ַע ִּמי ְבנֵ י
ש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם" (שם ג ,י).
יִ ְ ׂ

עין צורים

ואנו לומדים ,שכאשר יש חיפוש אמיתי  -אמנם קשה ,אך
הכרחי  -אפשר להגיע לגאולה .ובעצם ,כדי למצוא את
ירושלים ,צריך לעבור דרך ויש למצוא את סימני הדרך שעליה.
ואנו? מהי ירושלים שלנו? היכן היא אותה "ירושלים הבנויה"
בה אנו קובעים להיפגש בשנה הבאה?

איתי וגשל ,חבר עין צורים ,נשוי למרב ואב
לבארי .בוגר החוג לצילום במכללת הדסה
וקורס כתיבה של הגר ינאי .עובד כגרפיקאי
בבית דפוס וכותב בלוג בשעות הפנאי.

ע מ ו ד י ם | א ד ר  -נ י ס ן ת ש ע " ג | )4( 7 6 1

3

ליל הסדר שלי

היה בסדר
אפרת ביגמן

כל ניסן מביא איתו אלי מבין התריסים הרחוצים ,חמסינים
מדי עבודה מוכתמים
דהויים ,ניחוחות חומרי ניקיון חריפיםֵ ,
ומיוזעים שהופכים באחת לבגדי חג חדשים נרגשים .לצד אלו,
המתערבים ברחשי הסביבה והבית ,מתווסף טעם פרטי ,שלי,
שיש בו חיפוש נברני מתמיד בסדקים ובחרכים עם נוצה רכה
אחר רמזיו של אותו ליל הסדר.
ונר חם ַ
משנה לשנה אני לומדת .לא המאכלים המסובכים,
המתוחכמים ,המנות האחרונות ,סוגיית הקטניות ,אפילו לא
האורחים המיוחדים ,כמובן שלא איכות הבגד שאלבש או
ילבשו ילדי  -לא אלה יצליחו להשיב לחיים את אותו זיכרון
קדום ממקומו המאובק בפינת נפשי.
מנסה אני בכל פעם להפוך ולהפוך ,לבחון איך אפשר שיהיה
אחרת ,שהשנה יהיה הסדר הזה מיוחד ושונה מכל הלילות,
שתהיה בו נשמה יתרה ,זכר לאותה ההיא ,אך ללא הצלחה.
מחפשת במנהגי משפחה ועדה ,במשתתפים הצפויים ,רמז
ואות לאותה פעימה קדמונית ,ועיני נפקחות באור פלורסנט עז
למציאות הקרובה ,הממשית ,הקיימת כאן ועכשיו.

סבתא שובבה ומחייכת ,עוקרת את מרכז
השולחן ,מניחה שק על כתפה ומכריזה
שיוצאת ממצרים .סבתא עוברת בין כולנו
ומבררת" :מאיפה באת? לאן אתה הולך?".
יוצאים ממצרים ,הפעם זה אמיתי!
לפני שנים אחדות העיר לי אישי שאני מחפשת בכל אלו את
אותו הסדר ,האחד ,שלא ישוב ,ודרך עינו העגולה בוחנת
ומודדת את הבאים אחריו .לא פלא ,אם כן ,ששום שולחן ארוך
ומפת חג לבנה לא ישוו ולא ידמו לו .לא פלא ,אם כן ,שמבטה
של ילדה בת ארבע לא ישוב עוד .מאז אני מנסה להביא
מייצגים ,כמו ארכיאולוג הדולה עתיקות מבטן אדמה .פעם
מכינה אני את החרוסת על פי המתכון המדוקדק ההוא ,פעם
אחרת מחלקת בצל ירוק לנוכחים לפני בוא מכות מצרים ,אך
הרוח שנשפה בכלי החרס העתיקים כבר איננה.
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אם כן ,מה נשתנה הלילה ההוא מכל הלילות שאחריו?
הסדר ההוא היה הסדר האחרון לפני הבלאגן .מצלמה פנימית
מדויקת שבי תיעדה בדרכה את הרגעים האחרונים ,גנזה
ושמרה ,חקקה עמוק לפני בוא השבר.
בסלון ירושלמי ,קומה רביעית בלי מעלית ,בשולחן ארוך ולבן,
בקצהו סבא כליפא בקרחת בוהקת וכיפה אדום-יין רקומה
חוטי זהב החוברים במרכזה למגן דוד .סביב לשולחן דודים,
כיפותיהם זקורות ומבריקות משי לבן ,נראו בעיני אז חגיגיות
בלי די וכלל לא מגוחכות .אני בשמלה אדומה ותספורת
קארה עומדת על כסא עץ ושרה "מה נשתנה" ,ובכל פעם
ֵ
ספק מופתעת ,ספק נבהלת ,כשכל עדת המבוגרים מצטרפים
פתע לפזמון .באותם רגעים שלום בא לעולם .סבא וסבתא
שרויים בשמחה ,רטינותיהם ומריבותיהם השגורות נעלמו
כליל עם ניקיונות הבית .סבתא שובבה ומחייכת ,עוקרת
את מרכז השולחן ,מניחה שק על כתפה ומכריזה שיוצאת
ממצרים .סבתא עוברת בין כולנו ומבררת" :מאיפה באת?
לאן אתה הולך?" .יוצאים ממצרים ,הפעם זה אמיתי .אמא
יושבת בכורסה בצד ,כנראה אינה מתפעלת כמוני מחגיגיות
האירוע ,אך אפילו זה אינו פוגם .היא כאן .זו הפעם האחרונה
שתבוא איתנו לבית הזה ,וברגע הזה חיוך רך סביב .סבא מזליף
ב"דיינו" יין עם עלי הבצל ,היושבים מכים בבצל הירוק זה בזה,
אני משועשעת אך גודל המעמד אינו מתיר לי לצחוק .אני
מבולבלת ,הכל נראה אחר ומוזר ,כמו הכללים השתנו – אך
מכיוון שלטובה נראה ששונו ,מאמצת אני בחיבה גלויה את
העולם החדש המשונה הזה .ריח התמרים והאגוזים מן החרוסת
באפי עוד מערב החג ,עת הכין סבי את החרוסת .בקערה במרכז
השולחן מתגלגלים כדורי אגוזי לוז ומלך ,קליפתם קשה אך
מידי פעם נשמע פקיעת פיצוח ,צקצוק לעיסה .עיניו של סבא
עגולות ,ענקיות ,בולטות כל כך החוצה עד שעוד רגע ויפלו,
"עיני כליפא" צוחקים על כך .סבא ,השתקן ,המופנם ,שרק
בבגרותי הבנתי שהעולם נטרק בפניו עוד בטרם ידע לומר
'אמא' פעוטית ,חוזר ושר בניגון את "קדש ורחץ ,כרפס יחץ."...
אני איני מבינה דבר ממילותיו ,הן נשמעות באוזני כלחש כישוף
קסום המאפשר לכל זה להתרחש .כאן ,בסלון המוכר ,הדוקרני,
הקריר ,בין אבני ירושלים עם הבטן האפורה במרפסת .בין
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לפני שנים אחדות העיר לי אישי שאני מחפשת בכל אלו את אותו הסדר ,האחד ,שלא ישוב ,ודרך
עינו העגולה בוחנת ומודדת את הבאים אחריו .לא פלא ,אם כן ,ששום שולחן ארוך ומפת חג
לבנה לא ישוו ולא ידמו לו.
עציצי הלואיזה והגרניום הצבעוני ,פתאום מתרחש פלא.
במרכז השולחן מניחה סבתוש קערת אורז עם פול ירוק,
קרקוש מרדים של סכו"ם וצלחות .צלוחית חילבה צבועה ירוק.
ערפילים מתוקים .אני ואחי נרדמים על הספה האדומה הארוכה
שמאחורי השולחן .פתאום אבא מעיר אותנו ,כנראה אחרי
ארבע כוסות דשנות ,הוא צוהל וצוחק ושר את "אחד מי יודע"
כמו ילד ,רוקד ושר בצהלה .אני שוב נזכרת שכאן חלים כלליו
של עולם אחר ,משונה אך נעים בהרבה מזה המוכר .עדיף שכך.
עם בוקר שב באחת העולם הרגיל .סבא בוחן אותי :ממי
החולצה החדשה לחג – מסבא או סבתא? אני מתבוננת בחולצה
עם הצווארון המעוגל והסרט הכחול ,שהיתה עד עתה חברתי
הטובה ומנסה לזהות :איך עברה לצד שלהם? לצד הבוחן,
החוקר ,השואל ,המטיף ,הנוזף?
שוב התחושה המוכרת שיש תשובה נעלמת ,שהיתה יכולה
לסדר את ההדורים ,ללטף את הקוצים הצעירים שצמחו על
לחייו של סבא ואת קמטי כפות ידיה של סבתוש ,עלי לענותה
ואיני יודעת מהי.

חודשים ספורים עברו ,סבא נפטר בהפתעה גמורה ,אמא
ואבא מתגרשים ,עולם של סדר שוב מתהפך ,מותיר בלבול
צורב אחריו ואינו משתהה לאסוף את השברים .אנו שבים אל
אותו סלון מדי חודש ,התמונה של האישה הקשישה הנושאת
ענפי עצים כבדים בלב יער אפל תלויה על אותו קיר .האריות
הרקומים שבים לאיפוקם הצרוד .הסלון שוב נראה גדול וקריר.
גם חיפוש בקופסת המתכת המסתורית עם הצבי המדלג ,לא
יניב גרגירים מאותו ערב.
ליל הסדר מקפל בין דפי מפת המצות המחולקת גם את
שלושת הדברים עליהם מושתת עולמי ,החומרים מהם עשויה
האהבה ,המשפחה והבית .החרוסת מדביקה את אלו לאלו,
אותה מנסה אני גם השנה להמציא מחדש.

אפרת ביגמן היא משוררת וביבליותרפיסטית,
מתגוררת במעלה גלבוע.
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ליל הסדר שלי

שלא יודעת לשאול...
יהודית עוזרי
עוד מעט יגיע ליל הסדר .מנחם המורה שלנו מזמין אותנו אחד
אחד לליפט שלו לקבל שאלה שתישאל בסדר הגדול .ליפט היה
מין ארגז גדול ,כולו מעץ שנעטף ב"טול" שחור ,שבו הביאו
ריהוט מחו"ל ,וכשרוקנו אותו השתמשו בו למגורים .הליפטים
עמדו ביבנה בין הבתים על רגלי לבנים ולא פעם בשעת סערה
הם התעופפו באוויר.
אני נכנסת לליפט .ריח מיוחד בליפט ,ריח עץ וריח ה"טול"
העוטף את הליפט מבחוץ .מנחם יושב ליד השולחן ,מושיט
לי פתק .אני קוראת את השאלה ,מקבלת הסבר קצר מתי עלי
לשאול את השאלה שלי ויוצאת החוצה.
ליל סדר בצריף חדר האוכל הישן .שולחנות מסודרים בטורים
ארוכים לכל האורך .מפות לבנות ,קערות סדר ,גביעים ויין.
כולם בבגדי חג ,לי יש תחתונים חדשים כמנהג יבנה בכל
ערב פסח ,וגם ממחטה .כל משפחה יודעת את מקומה וכולם
מתיישבים על ספסלי העץ ,מלבד הזקנים המעטים שהיו

בקיבוץ ,ביניהם סבא שלי ,שישבו על כיסאות או שרפרפים.
בשולחן המרכזי יושב עורך הסדר עם משפחתו .הוא מנהל את
הסדר ביד רמה.
מידי פעם קם אחד הילדים ושואל את השאלה שקיבל ממנחם
ומקבל תשובה ארוכה ומנומקת .אני מדפדפת בהגדה – הנה
עוד מעט יגיע תורי לשאול .הפתק בידי ,וכבר:
"נו יודית ,תשאלי כבר ,עכשיו תורך".
אינני יכולה .אני מתביישת מאוד .פני סמוקות ,לוהטות,
מרגישה את עיני כל חברי הקיבוץ בגבי .אני מורידה את ראשי
אל השולחן .לוחצים עלי לשאול ואני כמשותקת נשארת
כשראשי מוסתר בין ידי עד סוף הסדר...

קבוצת יבנה
באדיבות ארכיון יבנה ( מתוך חוברת המופלא שבהגדה ,תשס"ה).
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והגדת לבנך  -הקול הבוגר
והגדת לבנך  -משימה בת שתי מילים שיש בה כל כך הרבה כיווני מחשבה ,תהיות ,כאבי בטן ולב.
לפניכם מקבץ מכובד של אמירות ,דעות ,רעיונות ומחשבות לגבי חינוך.

לעשות סדר בחינוך וחינוך בסדר
הרב רונן לוביץ
עוד בטרם יצא עם ישראל ממצרים הוא קיבל את הציווי
"וְ ִה ַּג ְד ָּת ְל ִבנְ ָך ַּביּ וֹם ַההוּ א ֵלאמֹר" (שמות יג ,ח) .עובדה זו
ממחישה היטב את החשיבות הקרדינלית שמייחסת תורת
ישראל לעשייה החינוכית .מיד עם יצירת האומה נוצרה גם
הדאגה להעברת המסורת שלה לדורות הבאים ,ואפשר שיש
בכך גם תגובה לפרעה אשר גזירותיו על כל הבן היילוד שיקפו
הבנה נכונה שחיסול דור ההמשך הוא הדרך לחיסול עם ישראל.
על החשיבות של שיתוף הדור הצעיר בעבודת ה' ניתן ללמוד
גם מהדיאלוג שהתנהל בין משה לפרעה ,עוד לפני מכת
הארבה .משה מבקש מפרעה לשלוח את האנשים לעבוד את
"מי וָ ִמי ַהה ְֹל ִכים?" (שם י ,ח) ,תשובת משה
ה' ,ופרעה שואלִ :
"בנְ ָע ֵרינוּ וּ ִבזְ ֵקנֵ ינוּ נֵ ֵל ְך ְּב ָבנֵ ינוּ וּ ִב ְבנו ֵֹתנוּ ְּבצֹאנֵ נוּ וּ ִב ְב ָק ֵרנוּ
היאִּ :
נֵ ֵל ְך ִּכי ַחג ה' ָלנוּ " (שם ,ט) .משה עומד על כך שעבודת ה' היא
עניין לכל המשפחה ,כולל הבנים והבנות ,וזאת בניגוד לתפיסה
שרווחה בעולם ,אותה יצר פרעה ,לפיה העבודה הדתית היא
עניין לגברים מבוגרים בלבד.

אין להשליך את המשא החשוב של החינוך
לערכים בלהט המירוץ המאתגר .דווקא כיום
החינוך הערכי הוא ביתר שאת תפקידו של
התא המשפחתי ,ואל להורים להשליך יהבם
רק על המערכת ולנער חוצנם מחובתם ההורית
הבסיסית.

מציץ כתמיד האתגר ,והאתגר סביב חג הפסח הוא שלא ניקלע
בו למניה-דפרסיה – מניה בימי החג ,ודפרסיה בימים שלפניו.
השלב המרכזי של התרגיל מתרחש בליל הסדר ,כאשר המרכיב
החינוכי מתווה את כל הערב .אנו פותחים את הסדר בכרפס
שכל עניינו ליצור שינוי שיעורר את הילדים לתהות" :מה
נשתנה הלילה הזה?" ,ומסיימים את הסדר באפיקומן ,שנועד
לשמור על ערנות הילדים במהלך הערב .קריאת ההגדה -
העומדת במרכז הערב  -אינה אלא תשובה לשאלות הילדים:
"מה נשתנה?".
ליל הסדר מגלם בתוכו מסרים קונקרטיים רבים בתחום החינוך,
ולהלן נעמוד על כמה מהם.

החינוך מוטל על ההורים
הסדר מזכיר לנו שמשימת החינוך מוטלת בראש ובראשונה
על ההורים ,ואין להטיל אותה רק על מסגרות החינוך" .וְ ִה ַּג ְד ָּת
ְל ִבנְ ָך" כמו "וְ ׁ ִש ַּננְ ָּתם ְל ָבנֶ ָיך" (דברים ו ,ז) תובעים אחריות
הורית .אמנם ,יהושע בן גמלא ,בן תקופת הבית השני ,זכור
לטוב על יוזמתו להקים מוסדות חינוך בכל אתר ואתר ,אולם
אף הוא לא בא לפטור את ההורים מחובתם ההורית הבסיסית
שמקורה בתורה בפסוק" :וְ ִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ ֶיכם" (שם יא,
יט) .לחינוך המשפחתי יש מעלות ויתרונות ששום בית ספר
לא יכול להעניק .בזמננו ,כאשר ההורים עסוקים ,ובתי הספר
והחינוך הפנימייתי עלולים לשמש חלופה לבית ההורים ,יש
להדגיש שלחינוך בבית ערך מוסף שאין לו תחליף.

מאז יציאת מצרים ועד היום ,חג הפסח הוא תרגיל אינטנסיבי
בחינוך.

יש חינוך לערכים

השלב הראשון בתרגיל מצוי כבר בתקופת ההכנה לחג .בשלב
זה על ההורים לדעת כיצד להפעיל את ילדיהם מבלי להעיק,
ולשלב אותם במאמץ המשפחתי ,הממזג את ביעור החמץ עם
ניקיונות האביב .הסכנה הרובצת לפתחם של ההורים היא שהם
ישדרו לילדיהם מסרים של "יהדות עצבנית" .מתוך הסכנה

ליל הסדר מקיים ומחזק את ההנחה הבסיסית שיש חינוך
לערכים .הנחה זו אינה מובנית מאליה .כבר בשנות השבעים של
המאה העשרים ,עורר הסופר ס' יזהר ויכוח ציבורי כשטען שאין
מקום לחינוך לערכים ,הן מפני שטבעם של ערכים להשתנות
עם רוח הזמן ,והן מפני שאסור להפעיל השפעה מסיבית על
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אדם לחיות לאורם של ערכים מסוימים .שנים אחדות מאוחר
יותר הגיעה החברה הישראלית להכרה שלא זו בלבד שיש
מקום לחינוך ערכי ,אלא שראוי ורצוי אף להקים מינהל מיוחד
שיתמקד בתחום זה.

אליו את רבי אלעזר בן פדת ,שהיה מחזק בעשרים וארבע
ראיות כל סברה שאמר ,אך רבי יוחנן לא יכול היה לשאת זאת.
הוא רצה חברותא ,דוגמת ריש לקיש ,שיקשה ללא הרף ,ולא
חברותא מסייע ותומך (בבא בתרא פד ,ע"א).

גישתו של הראי"ה קוק בנושא זה היתה שהחינוך לערכים הוא
תפקידו העיקרי של המעשה החינוכי ,ולדבריו "מטרת החינוך
היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת ,שהנקודה המרכזית
שבה היא לעשותו טוב וישר" (אגרות ראי"ה א ,קע) .גם
באומות העולם הדגישו רבים את חשיבות החינוך לערכים .היה
זה ניטשה שכתב" :החתירה לידע ,שאינה מודרכת על ידי ערכי
חינוך ותרבות ,יכולה להביא עלינו ברבריות ,לא פחות מאשר
בורות ונחשלות" .נשיא ארה"ב תיאודור רוזוולט ,קבע במאה
שעברה" :השכלה ללא ערכים היא פצצת זמן של חברת המחר".

מספרים על חוקר יהודי אמריקאי שזכה בפרס נובל ,שכאשר
שאלו את אמו :מה עשית שיצא לך בן כזה ,ענתה שבשובו מבית
הספר היא לא נהגה לשאול אותו "מה למדת היום?" ,אלא "מה
שאלת היום בבית הספר?" .הדגש על השאלה משמעו עידוד
הפתיחות בחינוך  -להניח לילד להתבטא ,להעלות שאלות
וקושיות המנסרות בחלל עולמו ללא מורא ,ולאפשר לו לפתוח
את סגור לבו בלא חשש מתגובות זועמות וזועפות.

בזמננו  -כאשר בתי הספר חייבים לדחוף קדימה במירוץ
ההישגים המדעיים-טכנולוגיים ,והתלמידים נתונים בלחץ
לימודי מתמיד להשיג ציונים גבוהים בבחינות  -עלינו להזכיר
לעושים שליחותם המסורה במערכת החינוך ,שאין להשליך את
המשא החשוב של החינוך לערכים בלהט המירוץ המאתגר .לא
פחות חשוב הוא לזכור שדווקא כיום החינוך הערכי הוא ביתר
שאת תפקידו של התא המשפחתי ,ואל להורים להשליך יהבם
רק על המערכת ולנער חוצנם מחובתם ההורית הבסיסית.

מותר ,אף רצוי ,לשאול שאלות
כיצד מחנכים לערכים בחברה פתוחה? ליל הסדר מלמדנו:
בפתיחות .ההגדה עומדת על הלגיטימיות ואף על הנחיצות
של שאילת שאלות .המשנה בפסחים מחייבת לשאול "מה
נשתנה" ,ואפילו שני תלמידי חכמים המסבים יחדיו לסדר
צריכים לשאול זה את זה .ואכן ,המורשת התרבותית של עמנו
שמה תמיד דגש חזק על מושג השאלה ,עד כדי כך שהבדיחה
העממית יודעת לספר על יהודי שנשאל מדוע הוא תמיד משיב
בשאלה ,ותשובתו היתה" :למה לא?".
מסורת השאלה באה לידי ביטוי בספרות התלמודית
שהתשתית שלה היא שאלות ותשובות .הלומד תלמוד אינו
מתעניין במסקנת הדיון אלא בכל תהליך השקלא וטריא החשוב
לא פחות .לא במקרה יש בתלמוד מילים רבות המשקפות
סוגים שונים של שאלה ,כגון" :בעא מיניה"" ,אבעיא להו",
"מתיב"" ,רמינהו"" ,קשיא להו"" ,תיובתא" ועוד .ריבוי
המילים מלמד על מרכזיות המושג בעולמם של חכמים .חז"ל
ראו בשאלה את המפתח להבנה ולהעמקה ,ועל כן הדגישו
ש"לא הביישן למד" ,שכן הבוש לשאול לא יצליח בלימודו.
יתרה מזו ,השאלה אינה חיונית רק ללומד ,אלא אף למלמד,
אשר אמור להשכיל מתלמידיו יותר מכולם כיוון ששאלות
התלמידים מפרות ומעשירות אף את הלמידה שלו .הגמרא
מספרת על מצוקתו של רבי יוחנן לאחר שאבד לו תלמידו ורעו
ריש לקיש ,שכן לא יכול היה ללמוד תורה כראוי בלעדיו .שלחו
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אקטיביות ויצירתיות בחינוך
עם זאת ,לא צריך לחכות לכך שהילד ישאל שאלות .הרמב"ם
בהלכות חמץ ומצה (פ"ז) קובע" :מצווה להודיע לבנים ואפילו
לא שאלו" ,וזאת בהסתמך על מדרש מכילתא דרשב"י'" :כי
ישאלך בנך'  -יכול אם לא ישאלך אין אתה מגיד לו? ת"ל:
'והגדת' – אף על פי שלא שאל" .צריכים להיות אקטיביים
בחינוך ,לא להמתין לשאלות.
מכך נגזרת גם מסקנה נוספת והיא שיש לקדם בברכה יוזמות
חדשות ויצירתיות בחינוך .חז"ל ורמב"ם הציעו מגוון רעיונות
שנועדו לעורר את סקרנות הילדים בליל הסדר ,כגון :לשחק
במשחק של חטיפת מצות זה מזה ,לחלק להם פרסי עידוד דוגמת
קליות ואגוזים ,ועוד .בעדות ובמשפחות שונות אכן נהגו להוסיף
כהנה וכהנה מנהגים בעלי אופי תיאטרלי ומשחקי שנועדו
להגביר את שיתוף הילדים במהלך הסדר ,ויפה הם עושים.
חינוך אינו נעשה רק באמצעים ורבליים ,ולא די במטר של
מלל .יש לגוון ולרענן את שיטות ההוראה באופן שידברו אל לב
הילדים.

הכרת תודה
"צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח" באמירת ההגדה ,כך פוסק
הרמב"ם בעקבות התלמוד .חג הפסח מחנך באופן אינטנסיבי
לערך של הכרת תודה .למעשה ,החלק האחרון והגדול של
ההגדה הוא "הלל" ,שעניינו הכרת תודה לבורא עולם .ערך זה,
הקובע מקום לעצמו בתחום תיקון המידות והתנהגות האדם,
מהווה מנוף איתן בשדה החינוך .הכרת תודה יכולה לגרום גם
לצעיר בעל נטיות מרדניות לשמור על יחס חם של היענות
ומחויבות למסגרת בתוכה גדל ,למרות שמבחינת אמונתו
האישית הוא כבר פרש לדרך אחרת .הכרת תודה יוצרת יחסים
בריאים בין בני זוג ,בין ילדים והורים ובין תלמידים ומורים.

חינוך מבוגרים
הפסיקה של הרמב"ם בעקבות חז"ל ,לפיה "אפילו חכמים
גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים" ,מלמדת אותנו שהחינוך
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לעשות סדר בחינוך וחינוך בסדר

כיצד מחנכים לערכים בחברה פתוחה? ליל הסדר מלמדנו :בפתיחות .ההגדה עומדת על
הלגיטימיות ואף על הנחיצות של שאילת שאלות .חשוב להניח לילד להתבטא ,להעלות שאלות
וקושיות ולאפשר לו לפתוח את סגור לבו בלא חשש מתגובות זועמות וזועפות.
אינו מגיע לקו הסיום עם קבלת תעודת הבגרות ,ולא עם
תעודת השחרור מצה"ל .נוח לנו לדבר תמיד על חינוך ילדים,
אבל ליל הסדר מזכיר לנו שעלינו לחנך גם את עצמנו .חינוך
הוא משימה לחיים" .חינוך מבוגרים" הוא לא רק שם של אגף
במשרדי החינוך ,אלא הגדרה קולעת לדרישה מכל יהודי בכל
גיל .לעולם לא נהיה מחנכים טובים לילדינו ולנכדינו ,אם לא
נשתדל באופן מתמיד להוסיף ולשפר גם את עצמנו.

אינדיבידואליות
אין שיטת חינוך אחת היפה לכולם .על החינוך להיות
אינדיבידואלי ומשתנה בהתאם לתכונות הילד ,יכולותיו
ונטיותיו .עיקרון זה עולה בבירור מהקטע של ארבעת הבנים,
אשר אוצרים בקרבם משמעויות רבות ,הראויות למאמר בפני
עצמו .כאן נתייחס לכך שבקטע זה בהגדה מודגמות ארבע
שיטות פדגוגיות שונות ,כל אחת מותאמת לילד מסוים ,ושמא
"חנ ְֹך
ראוי לומר :לאדם מסוים .על כך כבר אמר החכם באדםֲ :
ַל ַּנ ַער ַעל ִּפי ַד ְר ּכ ֹו ַּגם ִּכי יַ זְ ִקין לֹא יָ סוּ ר ִמ ֶּמ ָּנה" (משלי כב ,ו).
חכמים המשיכו קו זה באומרם" :אין אדם לומד אלא ממקום
שלבו חפץ" (עבודה זרה יט ,ע"א) ,וכפי שעולה מהגמרא
ומפירוש רש"י שם ,הכוונה היא להתאמת חומר הלימוד לנטיית
לבו של התלמיד .הראי"ה קוק מציין שיש אנשים שיצאו
לתרבות רעה ,רק מפני שדרך הלימוד שנכפתה עליהם היתה
מנוגדת לתכונתם האישית (אורות התורה ט) .יש האומרים
בשמו כי ביאליק ואחד-העם ,שניהם לא המשיכו בדרך התורה
עליה התחנכו בילדותם ,משום שביאליק ,בעל הנפש הרומנטית
והפיוטית ,נשלח לישיבת וולוז'ין הליטאית השכלתנית ,ואילו
אחד-העם הרציונליסט הקר נשלח לישיבה חסידית .ייתכן
ואילו ביאליק היה לומד בישיבה חסידית ,ואחד-העם בישיבה
של 'מתנגדים' ,היו שניהם הופכים לגדולים בתורה.

אהבה
"כנגד ארבעה בנים דיברה תורה :אחד חכם ,אחד רשע"
וכו' .מדוע חוזרת ההגדה על המילה "אחד" אצל כל בן? יש

המפרשים על דרך הגימטרייה שהמילה "אחד" שווה לערך
המספרי של המילה "אהבה" .דבר גדול נרמז לנו בכך :אל
כל אחד מהבנים יש להתייחס באהבה ,גם אל הרשע .אין לנו
את הפריווילגיה להתחמק מחינוכו של הבן שסטה מהמסלול
שהועדנו .אדרבה ,שם מצוי האתגר האמיתי של החינוך .כך היו
בית הלל אומרים" :לכל אדם יִ שנה [ילמד] ,שהרבה פושעים
היו בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים,
חסידים וכשרים" (אבות דרבי נתן ב) .החינוך הניתן למי שבחרו
בדרך אחרת צריך להתאפיין ביתר שאת במידת האהבה ,וכדברי
רבא בגמרא" :אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו – בשביל
רבו שאינו מסביר לו פנים" (תענית ז ,ע"ב) .אי אפשר לקרב
למסורת בלי להקרין אהבה ,כדברי הלל (באבות א ,משנה יב):
"אוהב את הבריות" ,ומתוך כך" :מקרבן לתורה".
חג הפסח הוא חג של אהבה  -אהבת ה' לעמו ,שגאלם למרות
שהיו ערום ועריה ממצוות ,ואהבת עם ישראל לא-לוהיו ,באשר
היה העם מוכן לצאת ממצרים בלי להצטייד בכל הדרוש להליכה
בדרך ארוכה במדבר" ,וְ גַ ם ֵצ ָדה לֹא ָעשׂוּ ָל ֶהם" (שמות יב ,לט).
עלינו להיכנס לחג הפסח מתוך אווירת שיר השירים ,מגילת
האהבה הנקראת בחג זה ,ולא מתוך אווירת יראה שנוצרת
לעתים מתוך חששות וחרדות מוגזמים בהקפדות שונות .בראש
ובראשונה צריכה אהבה זו להתבטא ביחסינו לילדים שמסביב
לשולחן הסדר ,ולמי שבאים בתחושה שהם שונים ואחרים.
לא משנה לאיזה מארבעת הבנים פלוני דומה ,על כולם נאמר:
"בנִ ים ַא ֶּתם ַלה' ֱא-ל ֵֹה ֶיכם" (דברים יד ,א).
ָּ

הרב רונן לוביץ ,נשוי לרבקה ואב לשלושה.
רב היישוב השיתופי ניר עציון ,מלמד
באוניברסיטת חיפה ובמכללה האקדמית
לחינוך ,שאנן.
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והגדת לבנך  -הקול הבוגר

חינוך לחירות
הרב בני לאו
מרכזו של חג החירות הוא ליל הסדר .במרכזו של ליל הסדר
נמצאת מצוות 'והגדת לבנך'.
מצווה זו מביאה אותנו לעסוק באחת הסוגיות הקשות בחינוך:
מצוות החינוך לחירות.
חינוך לחירות פירושו חינוך הילד לקראת קבלת עצמאות
ואחריות אישית.
הרב קוק זצ"ל הגדיר את החירות בפירושו להגדה של פסח
(עמ' ט):
"ההבדל שבין העבד לבן החורין אינו רק הבדל מעמדי,
מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר וזה הוא בלתי
משועבד.
אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות ,ולהיפך
בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד.
החירות הצביונית היא אותה רוח הנשאה ,שהאדם וכן העם
בכלל מתרומם על ידה להיות נאמן להעצמיות הפנימית שלו,
להתכונה הנפשית של צלם אלקים אשר בקרבו ,ובתכונה כזאת
אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים ,שהם שוים את
ערכם.
מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות ,שלעולם אין תוכן חייו
והרגשתו מאירים בתכונתו הנפשית העצמית ,כי אם במה
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שהוא טוב ויפה אצל האחר השולט עליו איזו שליטה שהיא ,בין
שהיא רשמית בין שהיא מוסרית  -במה שהאחר מוצא שהוא
יפה וטוב".
על פי פירוש זה מובן שבחינוך לחירות אי אפשר לדבר
על תוצאה רצויה אחידה .מכיוון שהחירות היא הגילוי של
האישיות הפרטית של כל אדם ,הרי שלכל אדם יש חירות
משלו .שלא כמו בכל עשייה ,שבה אנו מודדים הצלחה לפי
התוצאה ,בחינוך לחירות אנו מבקשים להעמיק בתהליך שבו
יחשוף האדם את תכונתו ,תהליך שיאפשר לכל אחד לעמוד על
רגליו בעצמאות מרבית.
ניתן לומר שהתהליך של קניית החירות הרוחנית הזאת דומה
לתהליך הנדרש מהאדם השב בתשובה .תשובה היא תהליך
פנימי מחשבתי באדם .האדם משתחרר מעבותות החטא
ומשעבוד שפלותו ,יוצא מן הסיבוכים של קטנות ושפלות
ומשתחרר אל חייו המקוריים והעצמיים.
בליל הסדר אנו מסובים כשמסביבנו ארבעה מודלים של בנים
ואת כולם אנו מצוּ וים לחנך לעולמה של החירות העליונה
הזאת ,לחיים של הכרה עצמית המאפשרת עמידה חופשית
ויציבה במהלך חייהם .אנו מצוּ וים להשיב לכל ילד בשפתו
ולהתאים את דברינו לכלי הקיבול שלו" :לפי דעתו של בן -
אביו מלמדו" (פסחים י ,משנה ד).
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חינוך לחירות

הסדר של ארבעת הבנים שבהגדה מתאר התמודדות עם שאלת
החינוך לחירות ,מן הקל אל הכבד.

שבשירות הצבאי לא חובש כיפה ,אך מקפיד לבוא מידי כמה
שבתות לשולחן שבת בבית יוגדר כ'כופר בעיקר'? לצערנו
ולכאבנו ,ישנם בנים ובנות בוגרי בתי ספר דתיים ,ישיבות
ואולפנות שבחרו לחיות בשטף החיים החילוניים ,אך רובם
הגדול והמכריע לא הוציאו עצמם מן הכלל וממילא לא כפרו
בעיקר .אני מעז לומר שגם רוב בני החברה היהודית בישראל
אינם "זכאים" לקבלת התואר המפוקפק – "כופר בעיקר".
אנו עדים למגוון דרכי השתלבות במסורת ישראל בלי הקפדה
על קלה כבחמורה .זו בחירה אישית אך זו אינה התנערות מכל
המורשת שהנחילו לנו אבותינו .הכפירה בעיקר היא הוצאת
עצמך מן הכלל" :לכם ולא לו".

הבן החכם הוא הקל מכולם .ילד צמא-דעת הרוצה לפרוץ
את כל גבולות הלימוד ולהשתלט בן לילה על התורה כולה.
ריבוי המילים שבפיו מבטא צימאון זה" :מה העדות ,החוקים
והמשפטים אשר צווה ה' אלוקינו אתכם".

רק בודדים וקיצוניים ממש מכניסים עצמם למצב של ניתוק
מוחלט ואז אין הם שואלים אותנו שום שאלה .הם מביעים
עמדה חריפה ומנוגדת בצורה בוטה ומכאיבה.

עצם חיבור המילים 'בן' ו'רשע'  -מעביר בי
צמרצורת .וכי מי מסוגל להגיד בתואר לוואי
שכזה את בנו? כמה רחוקה צריכה להיות
הדרך שעובר הבן ,כדי שהרב ירצה להקהות
את שיניו! וכמה רחוקים ילדינו מאותה הגדרה.
חינוכו של הבן החכם

מעניין שהתשובה לבן זה אינה מעמיסה עליו ערימות של
מצוות וחוקים אלא מעמידה בפני אותו בן שאפתן את
חוכמת הצמצום וההגבלה בעבודת ה'" :אין מפטירין אחר
הפסח אפיקומן" .יש שעת סיום ויש מסגרת קשוחה ,קבועה
ומדורגת .חלק מחוכמת עיצוב האישיות הבוגרת הוא להכניס
ולתעל את המניעים ,אפילו החיוביים ביותר ,למסגרות
וגבולות .על זה נאמר כבר בגמרא (חגיגה ,דף ג) ,על הפסוק
"ד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ַּכ ָּד ְרבֹנוֹת" (יב ,יא)  -למה נמשלו דברי
בקהלתִּ :
תורה לדֹרבן? לומר לך" :מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה
להוציא חיים לעולם ,אף דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי
מיתה לדרכי חיים" .המשל מדמה את לימוד התורה למכשיר
שמולבש על גבה של הפרה בשעה שהיא הולכת בתלמי השדה,
ומכה בה בכל פעם שהיא סוטה מן הדרך .זהו המסר העיקרי
שמעבירים לבן החכם בליל הסדר.

חינוכו של הבן הרשע
השני בתור הוא הבן הרשע .למרות הכאב הנורא שישנו בראיית
בן שנוטש את הבית ומוציא את עצמו מן הכלל ,התגובה אינה
מורכבת אלא חדה כתער  -נתק את הקשר ,הקהה את שיניו.
אין מקום לדיאלוג ואין שום גמגומים .לשולחן הסדר מסב כל
אחד ,כל עוד לא הוציא עצמו מן הכלל!
בנקודה זו חובה עלינו להתריע ,להזכיר לעצמנו ולחניכינו
ולומר שחלילה וחלילה להכניס לקטגוריה זו כל בן ובת שאינם
מקיימים מצוות .עצם חיבור המילים 'בן' ו'רשע'  -מעביר
צמרמורת .וכי מי מסוגל להגדיר בתואר לוואי שכזה את בנו?
כמה רחוקה צריכה להיות הדרך שעובר הבן ,כדי שהאב ירצה
להקהות את שיניו! וכמה רחוקים ילדינו מאותה הגדרה.
בערב פסח הקודם התקשרה אלי נערה ,בוגרת צבא ,המנהלת
אורח חיים חילוני מובהק ,ושאלה כיצד להכשיר את השיש
במטבח .האם נערה זו הוציאה עצמה מהכלל? האם חייל

היטיבה לבטא זאת נחמה ליבוביץ ז"ל בעיוניה על ספר שמות
(עמ' :)150
"לגבי הבן הרשע נאמר 'והיה כי יאמרו אליכם בניכם'.
כל זמן שהבן שואל ,ותהינה שאלותיו אף נועזות ,אף
תוקפניות ,אף מפקפקות ומערערות  -הרי סימן שרוצה
הוא בתשובה וביישוב קושיותיו ואין הוא רשע חס
וחלילה אלא תלמיד צמא דעת .ואילו הרשע אינו שואל
ואינו רוצה בתשובה' :והיה כי יאמרו אליכם בניכם'  -הם
את עמדתם כבר קבעו ,אינם רוצים לשמוע עוד תשובה,
לכן קרויים הם רשעים וכן אומר בעל העקידה 'כי לא
כיוון כאן אל השואלים בדרך שאלה וחקירה ליסודות
אלא אל הגוזרים אומר בתורת ערעור כי רבים המה'".

חינוך הבן התם
השלישי בבנים הוא התם .לעתים נדמה שחינוכו של בן זה
קל יותר מחינוך הבנים האחרים .הוא כמעט ואינו שואל ואנו
נסתפק בהבאת מספר עובדות בסיסיות לפניו .אולם ייתכן
ואין הכוונה לבן ה'טיפש' (כלשון הירושלמי) ,אלא לבן שחי
בתמימות ובקבלת המציאות הדתית המוכתבת לו כדבר מובן
מאליו .גם בן זה צריך להתחנך לחירות וחינוכו קשה הרבה
יותר מחינוך הבן החכם .באופיו התמים נוטה הוא לקבל מרות
וסמכות של אחרים .בבסיסו הוא תלותי ומוכן לבצע הוראות של
רבותיו .קבלת סמכות ללא שום שאלה מצטיירת לעתים כמעלה
הגדולה ביותר של האדם הדתי ,אולם יש להבדיל בין קבלת
מרות מתוך בחירה ,לבין קבלת מרות מתוך תלות וחולשה.
הבן התם צריך לקבל כוח נפשי ,להכיר בכך שלכל אדם יש
רוח עצמאית וצלם א-לוהים המחייב אותו לפלס דרך בעבודת
ה' .התשובה לבן זה היא "בחוזק יד" .אנו צריכים לעמול ולגדל
ילד תמים זה לגבורה ולעצמאות רוחנית .את החירות שלו הוא
יקנה בייסורים ובעמל רב .אנו צריכים להתאמץ ולתת לו לפסוע
בשבילים שהוא מפלס לעצמו ולכבוש את יצרנו הטבעי המורה
לנו לאחוז בידו ולהובילו לדרך סלולה ובטוחה.
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שחוסמת אותו מלהתעניין ,לשאול ,להגיב ,למחות ,למרוד.
האדישות הזו חמורה יותר מכל התגובות שהזכרנו עד כה.
החכם מגיב בהתלהבות .הרשע מגיב במרידה .זוהי תגובה של
בן האומר לנו משהו ורצונו שנשמע את אמירתו .השלישי,
התם ,מתנהל בשקט ובלי מרידה .הרביעי חי בתוך בועה .ככל
שנרבה לשוחח איתו כך יתחפר באדישותו ויעמיק בסגירותו.
מצבו מוגדר כקריטי .כאן בא בעל ההגדה ומלמד אותנו פרק
נפלא בחינוך.

‘שאינו יודע לשאול’ זהו בן אדיש שהגיע לרמת
אטימות שחוסמת אותו מלהתעניין ,לשאול,
להגיב ,למחות ,למרוד .האדישות הזו חמורה
יותר מכל התגובות .החכם מגיב בהתלהבות.
הרשע מגיב במרידה .התם ,מתנהל בשקט.
הרביעי חי בתוך בועה .ככל שנרבה לשוחח
איתו כך יתחפר באדישותו ויעמיק בסגירותו.

חינוך הבן הרביעי
הקשה מכולם הוא הבן הרביעי 'שאינו יודע לשאול' .בהגדות
מצוירות שאני מחזיק מופיע בן זה כילד קטן ומסכן שעדיין אינו
עומד על דעתו.
דודי ,הרב י"מ לאו שליט"א ,רגיל לתאר את הבן הרביעי כחלק
מהסיפור הטרגי של העם היהודי:
הבן החכם שייך לדור שכולם בו ספוגים במסורת ואמונה.
הבן הרשע זהו הדור בעל אידיאלים של תיקון החברה והעולם
וכפירה בדת ,זהו דור העלייה השנייה שמלא באהבת הארץ
וגדוש בכפירה בה' .דור זה מכיר היטב את המציאות הדתית
אך בועט בה .עוברים הימים וגם לדור זה נולדים בנים .בביתם
אין תורה ומצוות ורק מידי פעם ,הולכים לבקר את הסבא
החכם ,ורואים שולחן שבת ,ליל סדר ,נרות חנוכה וכדומה ,ואז
הם שואלים את שאלת התם" :מה זאת?" .זה הדור השלישי.
עוברים הימים והסבא החכם הולך לבית עולמו .נולד דור
חדש ,בנים ל'תם' .אצל האבא אינם רואים כלום ,גם לסבא אין
כבר מה להראות .זהו הדור הרביעי ,דור שלא ראה מימיו בית
מסורתי וממילא אין בפיו שום שאלה מחוסר היכרות מוחלט.

עם שלושת הבנים הקודמים התנהל דיאלוג כזה או אחר" :אף
אתה אמור לו ...ואמור לו ...ואמרת אליו ."...הבן הרביעי לא
פתוח לדיאלוג .אין שום תועלת בדיבור אליו ,כי הוא לא שומע.
הדבר היחידי שאתה צריך לנסות זה למצוא את הסדק בחומת
האדישות ולנסות להבקיע אותה" .את פתח לו"  -מורה לנו
ההגדה.
לא לפתוח בשיחה אלא לפתוח לו .לשבור את האדישות כי
אחרת אין שום אפשרות לשיחה.
הדרך ל'פתיחת הבן' נמצאת בראש ובראשונה בהיערכות
מוקדמת ומתוכננת של המדריכים ,המורים וההורים.
הרבה מחשבה ,הרבה בדק בית של הרקע לאדישות והרבה
תכנון אסטרטגי של כיבוש יעד זה .לאחר מכן צריך לארוב
להזדמנויות ,וכל הזדמנות עשויה להיות 'הסדק' הזה :מסע
קשה ,פעולה מרגשת ,אירוע משפחתי משמח או חלילה
מעציב ,חוויה שעובר הבן בצבא או בכל מקום אחר ,ועוד.
בערנות גדולה ובסבלנות אין קץ עלינו לאתר את אותו מקום
שיפיל את מחיצות האבן המנתקות את הבן הזה עד שנביאהו
לידי שאלה  -כל שאלה .ומן השאלה לשיחה ,ומן השיחה לבירור
ולחירות הגדולה של היותנו עובדי ה' ולא עבדים לעבדים.

אני מבקש להציג את הבן 'שאינו יודע לשאול' באור קצת שונה:
'שאינו יודע לשאול' זהו בן אדיש שהגיע לרמת אטימות
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הרב בני לאו כיהן בעבר כרב קיבוץ סעד ,כיום
מכהן כרב קהילת הרמב"ן ,בשכונת קטמון
שבירושלים וכראש בית המדרש לצדק חברתי.
מחבר סדרת הספרים "חכמים".

שלושה שותפים הן באדם

"שלושה שותפין הן באדם -
הקב"ה אביו ואמו" (קידושין ל ,ע"ב)
אסתר פישר

הדברים הבאים הנם תוצר של לימוד משותף בשיעור תלמוד המתקיים מדי
שבוע ביום הפתוח במדרשת עין הנצי"ב .אני מודה למשתתפות השיעור
אשר עמן ליבנתי וחידדתי רעיונות אלו.

המימרה החז"לית מסוגיית קידושין העומדת בכותרת מאמר זה
אמנם מוכרת וידועה ,אך עם זאת מסקרנת ומעוררת מחשבה:
מה פשר השותפות בין הורים בשר ודם וא-לוהים הרם והנישא,
אותה מבקשים חז"ל להדגיש כאן?

שותפות זו מורכבת משתי מערכות יחסים לא פשוטות בחייו
של האדם :בינו לבין הוריו ,ובינו לבין א-לוהיו .רבות מדובר על
הקשיים הקיימים בימינו בחינוך לכיבוד הורים בפרט ומבוגרים
בכלל ,במיוחד בעידן של התרופפות הסמכות ההורית .אנו,
הורים ומחנכים ,מוצאים עצמנו מתלבטים השכם והערב
על המינון הנכון של תקיפות ורוך ,גבולות וגמישות ,תמיכה
ועצמאות .קושי נוסף הקיים היום בשדה החינוך ,מורכב לא
פחות ,קרוי 'חינוך לאמונה' :העיסוק בקשר וביחסים של
אדם עם א-לוהיו .אבקש להציע שאחת המשמעויות של
באמרה זו היא הקישור בין
ה"שותפות" עליה עומדים חז"ל ִ
שתי מערכות היחסים וההזמנה ללמוד מאחת על רעותה -
1
ולהחכים.
עיקרון זה ,של השותפות בין ההורים והקב"ה בא לידי ביטוי
 1רעיון דומה הוצע על ידי יהודה ברנדס בניתוחו לסוגיית קידושין בספרו
אגדה למעשה -עיונים בסוגיות משפחה חברה ועבודת השם ,הוצאת בית
מורשה ,תשס"ה .הדברים להלן מהווים פיתוח והרחבה של רעיון בסיסי זה.

בניסוחים שונים ובהקשרים שונים בספרות חז"ל 2.אחד מהם
3
היא הברייתא הבאה המופיעה אף היא בסוגיית קידושין:

אנו ,הורים ומחנכים ,מוצאים את עצמנו
מתלבטים השכם והערב על המינון הנכון
של תקיפות ורוך ,גבולות וגמישות ,תמיכה
ועצמאות.
ת"ר ,נאמר" :כבד את אביך ואת אמך" ,ונאמר" :כבד את ה'
מהונך"  -השוה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום .נאמר:
"איש אמו ואביו תיראו" ,ונאמר" :את ה' א-להיך תירא ואותו
תעבוד"  -השוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום .נאמר:
"מקלל אביו ואמו מות יומת" ,ונאמר" :איש איש כי יקלל
א-להיו ונשא חטאו"  -השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת
המקום .אבל בהכאה  -ודאי אי אפשר ,וכן בדין ,ששלשתן
שותפין בו.
 2ההקשר הנוסף בה מימרת "שלושה שותפין" מופיעה בספרות חז"ל הוא
בהקשרים אמבריולוגיים ,של דרכי היווצרות העובר .על ההתגלגלות של
המסורת החז"לית הזו והשפעותיה מהתרבויות הסובבות ראו מאמרו המקיף
של ראובן קיפרווסרReuven Kiperwasser, "'Three Partners in a :
Person': The Genesis and Development of Embryological
Theory in Biblical and Rabbinic Judaism" Lectio difficilior,
).no 2 (2009
 3וכן בספרא ,אחרי מות קדושים ,פרשה א'.
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מדרש זה חושף בפנינו את המקורות המקראיים לקביעה
ש"שלושה שותפין הן לאדם" :בשלושה מקומות שונים
בתורה ישנה הקבלה בין ציווי הנוגע להורים והציווי כלפי
האל  -בחיוב לכבד ,בחיוב ליראה ובאיסור לקלל .רק בתחום
אחד אין סימטריה ,קובע המדרש ,והוא איסור ההכאה (שהרי
'אין לו דמות הגוף ואינו גוף') ואל הסתייגות זו אשוב בהמשך.
המדרש מסכם ואומר שגם ללא המקורות המקראיים הללו,
היינו מגיעים למסקנת ה'שותפות' וזאת מן 'הדין' – כלומר
מן ההיגיון ,שכן כל בר-דעת ,מניח הדרשן ,מבין שהוולד אינו
יכול להיווצר בלי שיתוף הפעולה של הורים בשר ודם בצירוף
התערבות והשגחה א-לוהית.

מניסיוננו במציאות ,במצבים שונים וברגעים
שונים ,מחליף ההורה את הזהויות ואת טיב
היחס ,בהתאם לצורך של הסיטואציה בה הוא
או היא עומדים .שני הפנים הללו ,המאפיינים
הורות מגוונת התואמת לצורכי הילד ,הם שני
פנים ידועים גם ביחסי אדם-אל.
אך בין אם תפיסת השותפות נובעת מפסוקי המקרא ובין
אם מכוח ההיגיון ,אנו חוזרים לשאלת הפתיחה :מה באה
"שותפות" זו ללמדנו?
אבקש להציע שיש בקביעה זו יצירת אנלוגיה בין יחסי ילדים-
הורים ליחסי אדם-אל מתוך כוונה להדגיש את המאפיינים
המשותפים למערכות יחסים אלו.
נתחיל מהרובד הפשוט (שאינו פשוט כלל ועיקר!) והוא
היכולת של האדם להכיר תודה ולהבין שהוא אינו כאן על פני
האדמה רק בזכות עצמו אלא בשל רצון ומאמצים של אחרים.
זוהי אמנם תובנה בסיסית ,אך כידוע לא מובנת מאליה .מאדם
מצופה להפנים אותה ביחסיו עם הוריו ומתוך כך ,בתקווה,
גם בהבנה שיש עוד גורם ושותף ,מופשט ונעלה יותר ,הראוי
לאותה הכרת תודה .על פי תפיסה זו ,אדם המכבד את הוריו
באופן הראוי מאמן בכך את 'שריריו' וכך מסוגל לפתח יחסי
כבוד ויראה גם כלפי האל – 'תרגיל' שהוא הרבה יותר מורכב
ומאתגר.
יש הקבלה נוספת בין מערכות היחסים הללו .מעניין לראות
שבסוגיית קידושין ,הברייתא המופיעה בסמוך לברייתת
"שלושה שותפין" היא הברייתא הבאה ,העומדת על ההבדלים
הטבעיים שיש ביחס של ילד כלפי אביו ואמו עול הצורך לאזן
זאת על ידי הציוויים בתורה:
תניא ,רבי אומר :גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם,
שבן מכבד את אמו יותר מאביו ,מפני שמשדלתו
בדברים ,לפיכך הקדים הקב"ה כיבוד אב לכיבוד אם.
וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם ,שהבן מתיירא
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מאביו יותר מאמו ,מפני שמלמדו תורה ,לפיכך הקדים
הקב"ה מורא האם למורא האב.
בין אם חלוקה מגדרית זו של אם ה"משדלתו בדברים" לעומת
האב ה"מלמד תורה" עומדת במבחן המציאות המשתנה
וחלוקת התפקידים המגדרית המתחדשת של ימינו בין אם
לאו ,מהמדרש עולה ששני ההורים מייצגים מודלים שונים
של קשר השונים בטקטיקה החינוכית הננקטת כלפי ילדיהם:
יש מי שמדגיש יותר את מימד ה'אהבה' ויש מי שמדגיש
יותר את ה'יראה' (וכאמור ,לא תמיד החלוקה היא בהכרח
בין האב והאם) .מניסיוננו במציאות ,במצבים שונים וברגעים
שונים ,מחליף ההורה את הזהויות ואת טיב היחס ,בהתאם
לצורך של הסיטואציה בה הוא או היא עומדים .שני הפנים
הללו ,המאפיינים הורות מגוונת התואמת לצורכי הילד ,הם
שני פנים ידועים גם ביחסי אדם-אל ,עליהם עמד הפילוסוף
רודולף אוטו בספרו הקדושה 4 .אוטו אפיין שני יסודות רווחים
בדתות השונות ביחסי אדם-אל :על פי דגם אחד ,היסוד
המרכזי בעמידה מול א-לוהים הוא חוויית ה'נומינוסיות',
חוויית הקדושה המעוררת באדם אימה ,יראה ותחושת ריחוק.
לעומתו ,הדגם השני מציב עמידה של זיקה וקשר בין האל
לברואיו ומחדד את המימד האינטימי ,האוהב ,כלפי האל
הרחמן ,הרך והדואג .ילד החווה את שני סוגי הקשרים הללו עם
הוריו (המכונים לרוב 'יחס אימהי' ו'יחס אבהי') ,מסוגל להכיל
את המתח הקיים לכאורה בין שני סוגי יחסים אלו ולהבין
ששניהם מהווים ייצוגים של קשר ושניתן ואף רצוי לבנות
מערכת יחסים של אדם-אל (כמו גם ילדים-הורים) המושתתת
בו-זמנית על שני היסודות האלו זה לצד זה.
אני מבקשת לעמוד על יסוד משותף נוסף העולה מהאנלוגיה
של יחסי ילדים-הורים ויחסי אדם-אל והוא נובע דווקא מהבדל
עמוק הקיים ,לכאורה ,בין שתי מערכות יחסים אלו .הברייתא
שראינו לעיל ,אשר השוותה את הציוויים השונים כלפי ההורים
עם אלו כלפי הקב"ה ,אמרה לבסוף שבתחום אחד ההשוואה
אינה אפשרית – התחום הפיזי של ההכאה .כאן נגמר הדמיון,
קובע המדרש .מצד אחד ,עומדת מערכת יחסים בין אנשים
בשר ודם ,ומצד שני ,מערכת יחסים של בשר ודם עם האל
המופשט ,הבלתי-ניתן לתיאור והמשגה.
אני מבקשת להציע שדווקא ההנגדה של המוחשי אל מול
המופשט עשויה ללמד אותנו אנלוגיה נוספת וחשובה .כל מי
שגידל ילדים יודע ששלב משמעותי והכרחי בהתפתחות הילד
הוא היכולת להיפרדות מהוריו .יכולת זו נובעת ,במצב של
התפתחות בריאה ,מאמונו וביטחונו של הילד שה'היעלמות'
של ההורה מוגבלת בזמן ושהוא אמנם שוב ישוב .מי מאיתנו
לא חווה את החוויה הכואבת של השארת פעוט בוכה בפתח
הגן ,הבאה לצד ההכרה השכלית שאנו 'עושים טוב' לילד
והתפתחותו בעצם לימוד היכולת להיפרד? אני מבקשת לקשור
 4הקדושה על הלא-רציונלי באידיאת האל ויחסו לרציונלי ,רודולף אוטו,
תרגמה מגרמנית :מרים רון ,אחרית דבר :יוסף בן-שלמה.1999 ,
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שלושה שותפים הן באדם

מי מאיתנו לא חווה את החוויה הכואבת של השארת פעוט בוכה בפתח הגן ,הבאה לצד ההכרה
השכלית שאנו 'עושים טוב' לילד והתפתחותו בעצם לימוד היכולת להיפרד? אני מבקשת לקשור
בין סיטואציה אנושית זו ובין מצב 'הסתר הפנים' הא-לוהי.
בין סיטואציה אנושית זו ובין מצב 'הסתר הפנים' הא-לוהי
המהווה חלק בלתי נפרד מקיומנו הדתי-אמוני מאז חרב עלינו
הבית .אחד האתגרים הניצבים בפני האדם המאמין הוא היכולת
לבנות מערכת יחסים איתנה ויציבה עם דמות מופשטת ונעלמת,
המתבססת על הידיעה שבעבר ובעתיד ליחסים אלו היה ויהיה
גם פן ממשי ומוחשי יותר .גם כאן ,ה'אימון' שלנו ב'שריר' של
הביטחון בקשר היציב עם הדמות שלעתים נעלמת ולא נוכחת
מולנו פיזית – בא מהקשר היציב והאיתן עם הורינו ומשליך
על יכולתנו 'להעתיק' מאפייני קשר זה גם אל הקשר שלנו עם
הקב"ה.
לאור כל האמור לעיל ,אמרת חז"ל היוצרת בין ההורים לאל
"שותפות" ,איננה מסתכמת רק במשמעות של שותפות
ביצירת הוולד או בהדגשת חשיבות מצוות כיבוד הורים והאל
ויראתם ,אלא ה"שותפות" היא גם בקשר החינוכי העמוק
שיש למישורים שונים אלו בחיינו :החינוך הנכון לכיבוד הורים
הנו גם חינוך לאמונה ראויה באל ,ולא פחות מכך ,חינוך נכון
לאמונה באל מהווה גם חינוך ליחס הראוי והנכון להורים .ראינו
את אופני הביטוי של יחסי הגומלין בין מערכות היחסים הללו:
בהפנמת הערך של הכרת תודה ,ביכולת לראות גם ביחסי
סמכות וגבולות ביטוי של אהבה ולבסוף – גם ביכולת לחוש
בטחון במערכת יחסים בה לעתים הצד השני הוא דמות
'נוכחת -נפקדת'.
להרחבה נוספת של הקשר העמוק בין תחומים אלו בחיינו,
אבקש לסיים בשירו המופלא של יהודה עמיחי ,העוסק אף הוא
בדמיון ובשוני שבין ההורה (אביו במקרה זה) וא-לוהים .אולי
המחשבות שהעליתי כאן מהוות מפתח נוסף אפשרי להבנת
כוונת המשורר...

ָא ִבי ָהיָ ה ֱאל ִֹהים וְ לֹא יָ ַדע .הוּ א נָ ַתן ִלי
שרֶ ת ַה ִּד ְּברוֹת לֹא ָּברַ ַעם וְ לֹא ַּב ַּז ַעם ,לֹא ָּב ֵאׁש וְ לֹא ֶּב ָענָ ן
ֶאת ֲע ֶ ׂ
ֶא ָּלא ְּברַ כּ וּ ת וּ ְב ַא ֲה ָבה .וְ הו ִֹסיף ִל ּטוּ ִפים וְ הו ִֹסיף ִמ ִּלים טוֹבוֹת,
"ב ַב ָּקׁ ָשה" .וְ זִ ֵּמר זָ כוֹר וְ ׁ ָשמוֹר
"א ָּנא" וְ הו ִֹסיף ְּ
וְ הו ִֹסיף ָ
ְּבנִ גּ וּ ן ֶא ָחד וְ ִה ְת ַח ֵּנן וּ ָבכָ ה ְּבׁ ֶש ֶקט ֵּבין ִּד ֵּבר ְל ִּד ֵּבר,
שא ,לֹא ַלׁ ָּשוְ א,
שא ׁ ֵשם ֱאל ֶֹהיךָ ַלׁ ָּשוְ א ,לֹא ִּת ָּ ׂ
לֹא ִּת ָּ ׂ
ָא ָּנאַ ,אל ַּת ֲענֶ ה ְּברֵ ֲעךָ ֵעד ׁ ָש ֶקר .וְ ִח ֵּבק או ִֹתי ָחזָ ק וְ ָל ַחׁש ְּב ָאזְ נִ י,
שם ֶאת ַּכ ּפוֹת יָ דָ יו ַה ְּפתוּ חוֹת
לֹא ִּתגְ נֹב ,לֹא ִּתנְ ַאף ,לֹא ִּתרְ ַצח .וְ ָ ׂ
ֹאשי ְּב ִברְ ַּכת יוֹם ִּכ ּפוּ רַּ .כ ֵּבדֱ ,א ַהבְ ,ל ַמ ַען יַ ֲארִ יכוּ ן יָ ֶמיךָ
ַעל ר ׁ ִ
ֹאשוֹ.
ש ַער ר ׁ
ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה .וְ קוֹל ֲא ִבי ָל ָבן ְּכמ ֹו ְ ׂ
ר-כךְ ִה ְפנָ ה ֶאת ָּפנָ יו ֵא ַלי ַּב ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרוֹנָ ה
ַא ַח ָּ
ְּכמ ֹו ַּביּ וֹם ׁ ֶש ּב ֹו ֵמת ִּבזְ רוֹעו ַֹתי וְ ָא ַמרֲ :אנִ י רו ֶֹצה ְלהו ִֹסיף
שרֶ ת ַה ִּד ְּברוֹת:
ׁ ְשנַ יִ ם ַל ֲע ֶ ׂ
שר" ,לֹא ִּתׁ ְש ַּת ֶּנה"
ד-ע ָ ׂ
ַה ִּד ֵּבר ָה ַא ַח ָ
"הׁ ְש ַּת ֵּנהִּ ,תׁ ְש ַּת ֶּנה"
שרִ ,
ים-ע ָ ׂ
ָ
וְ ַה ִּד ֵּבר ַהׁ ְּשנֵ
ָּכךְ ָא ַמר ָא ִבי וּ ָפנָ ה ִמ ֶּמ ִּני וְ ָה ַלךְ
וְ נֶ ֱע ַלם ְּב ֶמרְ ַח ָּקיו ַה ּמוּ זָ רִ ים.
(מתוךְ :מלוֹן הו ַֹרי ,פתוח סגור פתוח.)1998 ,

אסתר פישר ( , )48תושבת מירב אשר בתקופת
שליחות בכפר הנוער ימין אורד .נשואה לבני
(מנהל הכפר) ואמא לחמישה .מלמדת במדרשת
הבנות בעין הנצי"ב ובמדרשה באורנים.
דוקטורנטית במח' ללימודי מגדר בבר אילן.
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והגדת לבנך  -הקול הבוגר

מדברים חינוך
איך זה עובד? איך עושים חינוך טוב? מה האתגר החינוכי הגדול?
מי מתאים לעבודת החינוך? ואיך כל זה קשור לדת?

ריבה פריד עם חילי טרופר

השורשים
הוא בא ממשפחה ירושלמית ומתגורר כיום במושב נס הרים.
מאחוריו עשייה שלא הייתה מביישת אף אדם.
הוא רק בן  ,34נשוי ואב לארבעה.
והוא דואג להכריז שהשורשים של כל העשייה שלו באים
מהבית – מאבא ואמא.
"אין בכלל שאלה" ,הוא חוזר ואומר" ,הדברים הטובים שבי
באים מההורים .על הרעים אני לוקח אחריות".

וזה ייגמר .אבא ישב והקשיב יחד איתי עד הסוף .כשהמורה
סיים ,הוא אמר' :האמת היא שהבן שלי עסוק בדברים יותר
חשובים ,אז לא נורא'...
באמת הייתי עסוק אז בהתנדבויות ובפעילות ערכית .הסיפור
ממחיש את היכולת של אבא לראות את הדברים בפרספקטיבה
רחבה ,לסמוך עלי .כשעמדתי לקראת תקופת הבגרויות הוא
פנה אלי וביקש שאעשה את הבגרות בשבילו והבטיח לעזור לי.
עשיתי את זה בשבילו ,לא במובן השלילי .מתוך כבוד.
אבא ואמא ידעו תמיד לראות מה מתאים לכל ילד .אף פעם לא
היו בבית משפטים כמו 'תראה מה האחים שלך עשו' .הם ידעו
לראות בכל ילד את היכולות המיוחדות לו".

המורה פצח במונולוג :הילד לא נמצא ,לא
מתפקד וכו' .הייתי מורגל בשיחות כאלה.
קצת ביוגרפיה
חשבתי :נחטוף קצת בראש וזה ייגמר .אבא ישב
בביוגרפיה של חילי טרופר :שנת מגורים בצפת ,לימוד במחזור
והקשיב יחד איתי עד הסוף .כשהמורה סיים
הראשון של מכינת 'נחשון' – המכינה הראשונה המעורבת –
הוא אמר' :האמת היא שהבן שלי עסוק בדברים דתיים וחילונים  -מדרשה להכשרת מנהיגות (שם גם פגש
את אשתו) ,שירות ב'דובדבן' כלוחם ,מדריך חבורות רחוב
יותר חשובים אז לא נורא'.
חילי טרופר ,בן למשפחה בת עשרה ילדים ,מספר בגאווה כי
כל אחיו עסוקים בעשייה למען החברה .על עצמו הוא מעיד
שהיה תלמיד לא טוב ,בעייתי ,כמעט לא נוכח ,חלש מאוד,
"העיפו אותי מהתיכון ויש לי בקושי בגרות מלאה" .עם זאת
הוא מקפיד לציין שלא היה פרא אדם ,פשוט לא היה נוכח
בשיעורים ,לא למד וקיבל ציונים נמוכים.

בירושלים ב 11-השנים מאז השחרור מצה"ל ,סמנכ"ל 'אחרי'
במשך חמש שנים ,וניהול תיכון 'ברנקו וייס' ברמלה במשך
חמש שנים נוספות  -הצלחה גדולה שזכתה לפרסום בעקבות
העבודה המיוחדת שנעשתה שם .במהלך שנים אלה היה חילי
גם שותף בהקמת עמותות שונות כמו 'שכן טוב'' ,מעגלי
צדק' ו'פסיפס' .כיום הוא עובד בחטיבת קהילה חינוך ורווחה
בעיריית בת-ים.

כדי להמחיש את מקור הכוח הוא מספר:

להציב מטרות ולהגיע אליהן

1

"בדרך כלל אמא באה לאסיפות הורים ,אך פעם אחת בכיתה
י"א היא לא יכלה להגיע ואבא בא במקומה .ישבנו  -המורה,
אבא ואני .המורה פצח במונולוג :הילד לא נמצא ,לא מתפקד
וכו' .הייתי מורגל בשיחות כאלה .חשבתי :נחטוף קצת בראש

16

חילי ואני נפגשים כדי לדבר חינוך .כשאני שואלת אותו על
 1עמותה חינוכית חברתית הפועלת במטרה להצמיח מנהיגות צעירה
ולעודד מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים.
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יחסו למערכת החינוך הפורמלית במדינת ישראל הוא עונה
בזהירות:
"זו מערכת חינוך ענקית ויש בה את כל הספקטרום ,מבתי
הספר הטובים ביותר ועד המאכזבים ביותר .בסופו של דבר,
חינוך זה אנשים .רוב האנשים שעוסקים בחינוך הם אנשים
טובים שבאים מהסיבות הכי נכונות ,אבל יש משהו ִמבני
במערכת שמקטין ומוריד .אנשים באים ברוחב לב וברצון
לעשות דבר משמעותי – והמערכת מצמצמת לפיסות קטנות
את האפשרות לעשות משהו גדול .כמובן שלא בכל המקומות
זה כך".

מהו חינוך טוב?
"האתגר של החינוך הוא שלכל ילד יהיה מקום בעולם .מקום
זה הכול – זה מישהו ,זה מקום ללכת אליו ,להישאר בו ,מקום
שמקבל אותו ,שנותן לו אהבה ושייכות ,שמציב לו מטרות,
שעוזר לו לחלום ולהגשים חלומות .חינוך טוב הוא תהליך
שקורה בו מהלך ,צמיחה משמעותית .זה האתגר!
יש הרבה מאוד ילדים שיש להם מקום בעולם – בבית,
במשפחה .עבורם בית ספר הוא עוד מקום בעולם ,קומות
נוספות לפיתוח סקרנות ,יצירתיות ,פרודוקטיביות ,וכמובן
למימוש ערכים .אבל יש גם כאלה שאין להם אף מקום בעולם
מלבד בית הספר .איתם אני מתעסק ובזה אני מבין יותר".
חילי עובד באופן אינטואיטיבי – "לא למדתי חינוך" ,הוא
מסביר" ,עבדתי עם תלמידים שצריכים מקום בשכבה הכי
בסיסית ,של אהבה ,של שייכות וביטחון ,ועד להזדקקות
למקום בשכבות היותר כלליות – הערכה ,אמון.
האתגר הגדול של חברה טובה ,יהודית ,מוסרית וציונית הוא
שלכל אחד יהיה מקום .שלא יהיו אנשים עזובים ,אנשים
שבגלל הקצב של העולם הם יהיו בשולי החברה ,יתאבקו בעפר
רגלינו .שם אני רואה את האתגר העיקרי.
הייתי רוצה שכל מחנך יבין שהילד שפסע הרגע לתוך הכיתה
מסתכל לו עמוק בעיניים ,מרגיש את הלב ,יודע שהמורה הוא
אדם שאכפת לו ממנו .זה לא יעד אוטופי .זו צריכה להיות
השאיפה במציאות .טוב יהיה אם נסמן לכל מורה לאן אנחנו
רוצים להגיע ,גם אם הדרך למטרה כוללת התמודדות עם הרבה
אתגרים שהמערכת מציבה בפני המחנכים  -כיתה גדולה,
צמצום במשאבים ועוד .גם מול הקשיים האלה ,חשוב שהמחנך
יידע למה הוא שואף ,עם מה הוא מנסה להתמודד ואיך הוא
רוצה לנצח.
האם יש מכשולים קשים בדרך? כן.
האם אפשר לצלוח אותם? את רובם כן.
צריך להבין שכל מכשול הוא רק משהו שצריך להתגבר עליו
בדרך אל המטרה.

הייתי רוצה שכל מחנך יבין שהילד שפסע
הרגע לתוך הכיתה מסתכל לו עמוק בעיניים,
מרגיש את הלב ,יודע שהמורה הוא אדם
שאכפת לו ממנו .זה לא יעד אוטופי .זו צריכה
להיות השאיפה במציאות.
זו עבודה קשה מאוד של כל השדרה ,מהילד ועד שר החינוך .זו
התמודדות שכוללת גם את כל הדברים החיצוניים ששייכים
לעולם הנפשי והפיזי ממנו בא הילד ,כמו הבית שממנו הוא בא
ואליו הוא חוזר .ככל שנגייס יותר גורמים מכל המכלול הזה,
התהליך יהיה יותר שלם".

סיפורי הצלחה  -תלמידים
"הסיפור הראשון הוא 'סיפור קצה' – אח ואחות שנולדו ברמלה
וגדלו בבית שהאבא בו נרקומן ,האח הגדול נרקומן ,והאמא
עובדת כמנקה בתים .המשפחה היתה שקועה בחובות .שני
הילדים נשרו ממסגרות בגלל קשיים רגשיים והתפתחותיים,
אבל בחרו להגיע אלינו – בחרו להישאר ולעשות בגרויות ,ולא
בצו בית משפט.
זו דוגמה לכך שהעניין החשוב הוא שבסוף צריך לבחור! הם
בחרו להיתפס בציפורניים במרכז ההוויה הישראלית .גם
תלמיד שבכל פעם הושלך מהמדרגות וקיבל מסר שהמשימה
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והגדת לבנך  -הקול הבוגר

ילדים לא רוצים שיוותרו להם .כשמוותרים להם ,הם נתקעים מבחינת הנפש .זה קורע אותם.
הם מתגייסים כשדורשים מהם וכשהם מבינים שיש כאן מישהו שמוכן לתת להם יד ולעשות
איתם דרך ,לעבור איתם קוצים ובורות אל היעד.
גדולה עליו ,ויש לו את כל הסיבות בעולם לוותר – יכול למרות
כל זאת לבחור בסופו של דבר לעשות תהליך משמעותי עם
עצמו.
סיפור נוסף הוא על ילדים ממוצא אתיופי .הורים אוהבים
ובית חם ,אבל עני מאוד ,עם קשיי שפה ופערי תרבות גדולים.
הילדים היו מביאים תעודה אבל לא היה מי שיקרא אותה.
ההורים כמובן גם לא היו יכולים לסייע בשיעורי הבית וגם לא
במימון שעורים פרטיים .היסודות הרלוונטים לתרבות של
הילדים האלה היו רעועים מאוד ,אבל הם באו לבית הספר,
בנו לעצמם יסודות ועברו דרך מדהימה כדי לגשר על הפערים
הבסיסיים בינם לבין ההוויה הישראלית".

מה מניע אותם?
חילי קובע (שוב) חד משמעית" :כולם רוצים להצליח .כולם!".
וממשיך:
"כשתלמיד אומר לי 'זה לא מעניין אותי' ,אני יודע שזו הדרך
שלו לבקש עזרה .התלמידים הללו ,שבאים מרקע כל כך קשה,
מגלים תעצומות נפש מעוררות השראה .הלוואי עלי! מסתבר
שבתוך האדם פנימה יש כוחות אדירים!
הסיפור השלישי הוא על ילדה שהגיעה לכיתה עם פערי
למידה אדירים .זו תלמידה עם לקויות שמעולם לא התמודדו
איתן .תלמידה שהגיעה אלינו אחרי עשר שנים בהן 'בילתה'
בבית הספר .עשר שנים שבהן המערכת החמיצה אותה .הדבר
היחיד שהמערכת עשתה הוא לדאוג לא לעצור את קצב הלימוד
של הכיתה ,והתלמידה היתה שקטה .תוך זמן קצר בבית הספר
שלנו היא גילתה שבעזרת תיווך היא מדביקה בשנתיים פער
של עשר שנים.
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סיפורי הצלחה  -מורים
אילו מורים גייסת לבית הספר?
"חיפשתי אנשים שאומרים 'חינוך' ומתכוונים להתמסרות
לאחר .זה משהו בסיסי שצריך להיות טבוע בהם .משהו שאמור
להיות שם כשהם בוחרים בעבודה חינוכית .אני מדבר איתם
על המחויבות העמוקה .אני מכין אותם לכך שברמה הפרקטית
כמעט ואין הפרדה בין הבית לבית ספר ,לכך שמדובר בזמינות
פיזית ומנטלית כל יום ,כל היום .זה לא מתאים לכל אחד.
לא מתאים למי שרוצה לתחום את העבודה לשעות ומקומות
מסוימים .מורה שמגיע ואומר' :יש לי ניסיון ודיפלומה
במתמטיקה ואני נותן שירות בשעות מסוימות'  -הוא מורה,
הוא לא איש חינוך .הילד שהוא פוגש לא נולד ומת בשעות
המסוימות האלו .אם המורה לא יודע מאיזה בית הוא בא,
ולא יודע לזהות דוק של עצב בעיניים שלו ,ועם איזה קושי
הוא מתמודד עכשיו ,הוא לא איש חינוך .מחנכים הם אנשים
שהעולם השלם של הילד רלוונטי לגביהם ,והם לוקחים עליו
אחריות .האנשים שאני רוצה אותם בבית הספר הם אנשים
שיראו קושי של תלמיד ולא יחפשו שמאלה וימינה שמישהו
אחר ייקח אחריות ,אלא הם ייקחו אותה בעצמם .זו נקודת
הבסיס .אנשים שלא יתעסקו כל היום בשאלה מה הילד הזה
עושה לי ואיפה זה פוגש אותי (יש לזה כמובן מקום ,אבל
בפרופורציות .)...בראש העשייה צריכה להיות האמירה :אנחנו
פה בשביל התלמידים .יש חדרי מורים שבהם שוכחים מה
המשימה שלהם ועוסקים המון ביחסים בצוות .חדר מורים כזה
הוא בעיני מבולבל .צריך לזכור שהעיקר זה הילדים!
העסקתי מורים אוהבי אדם שעסוקים בערכים ובתוכן .לא רק
מתווכי ידע .אנשים שמעיזים לחלום ונותנים לילדים כלים
להעז לחלום .בחלק של בחירת המורה אני מקצין את הדרישות
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אבל ברגע שהמורים נבחרו הם עושים מה שהם רוצים ,כל אחד
בדרכו .הם עובדים ומלמדים בצורה יצירתית בדרכים שלא
הכרתי .אורך הנשימה של מורה בבית הספר הזה הוא בין בין
חמש לחמש-עשרה שנים שנים .יש מעט כוכבים שמחזיקים
מעמד יותר זמן .השאלה היא מה עדיף? שלושים שנה של
עבודה בינונית או מספר שנים של עבודה משמעותית".

למה שאנשים יבחרו לעבוד כל כך קשה?
"הדבר העיקרי שגורם לאנשים לבחור בתחום החינוך הוא
הרצון לתת לחייהם תחושה של משמעות .זה מה שמניע
אנשים להגיע לחינוך .רוב המורים שהעסקתי בבית הספר היו
יכולים לבחור לעשות דברים יותר מתגמלים חומרית .האתגר
שלי כמנהל היה לגרום להם להרגיש כל יום שיש משמעות
לעבודה שלהם ,גם אם היה יום קשה .זו לא מליצה .כל מורה
צריך להרגיש כל יום שהוא עושה חינוך .ההתמודדות ,השאלות
והדילמות צריכות לבוא ממקום של חינוך .מורה כזה שעבר יום
קשה יגיד' :היה יום סיוט ,אבל הייתי מחנך' .אם המורים שלי
ירגישו שיש משמעות לעבודתם ,שיש טעם ,והעשייה שלהם
היא לא חסרת תכלית – הם יבחרו להמשיך.
זה גם מה שחשוב לשדר לתלמידים .אם התלמידים ירגישו
שהיום הוא כמו אתמול ,שלא נעשתה איתם עבודה חינוכית –
פספסנו .התלמידים שלנו באים לבית ספר מבחירה ,כי יש להם
תחושה של משמעות – הם עובדים קשה כמו שלא עבדו מעולם,
אין להם בכלל חופשות (גם לא בפסח ובקיץ) ,המורים קורעים
אותם ,יש כללים נוקשים ,אבל התחושה היא שאתה מזיע ויש
לזה תכלית .אצלנו יש מושג שנקרא 'זמן של לומד'  -ואם תלמיד
מפספס שיעור הוא צריך להשלים את הזמן הזה בסוף היום.
אין שיעורים חופשיים .גם למורים אין 'חלונות' באמצע היום.
זו ההוויה וכולם עובדים בה מאוד קשה כי יש בזה טעם .אנשים
מוכנים לעשות דברים קשים אם יש בהם טעם.
ילדים לא רוצים שיוותרו להם .כשמוותרים להם ,הם נתקעים
מבחינת הנפש .זה קורע אותם .הם מתגייסים כשדורשים מהם
וכשהם מבינים שיש כאן מישהו שמוכן לתת להם יד ולעשות
איתם דרך ,לעבור איתם קוצים ובורות אל היעד .במובן העמוק
לכבד מישהו – זה לדרוש ממנו .להציב ולסמן לו יעד גבוה.
בסאבטקסט המסר הוא – אתה יכול להגיע! דרישות גבוהות זה
התרגום לאמונה אמיתית באדם.
אני לא יודע איך השתרשה במערכת החינוך השפה של 'להיכנס
בהם ,להגיב בחריפות' .זה מצמיח מעט מאוד .גם אנחנו
מעירים ,אבל בפרספקטיבה נכונה ,בהקפדה לראות את הטוב
ולפרגן .השילוב המוצלח הוא דרישות גבוהות ,קשר אישי,
חוויית הצלחה ופרגונים חיוביים.

סיפורי הצלחה  -גם אצלנו?

"בחברה הקיבוצית יש משהו מאוד מרחיב .מחנכים את החבר'ה
להגדיל ראש ,סומכים עליהם ,מלמדים אותם לראות את
העולם בהסתכלות רחבה ,לא סגורה .התוצר הוא בני קיבוצים
שהם אליטה משרתת ,אנשים עם עומק ורוחב שהתחנכו
במסגרות בהן החלונות פתוחים לשמוע את שמתרחש בחוץ
בתחומי חיים רבים .משום מה ,כשמגיעים לעולם הדתי –
העולם נהיה צר ,מכווץ ומהודק .העולם הדתי שמוצג בפניהם
זה עולם של כיפה ,תפילה ,ציצית ,שבת ,צניעות וכשרות –
בלי רוחב ,ולעולם הצר הזה נלוות גם בחינות הבגרות בתחומי
היהדות .זה הכול .עולם צר מאוד! זה יוצר דיסוננס .כל העולם
הערכי רחב וגדול ,והדת תחומה לדברים מאוד קטנים.
השאלה שצריך להתמודד איתה היא ההגדרה מהי היהדות
ומהי דת בשבילנו .אילו היו מציירים ומזהים מעשה חברתי
כמעשה דתי ,אכפתיות לחלש כמעשה דתי ,וגם התערות ִעם
עם ישראל כחלק מקיום מצוות  -בן הקיבוץ היה יכול לזהות
את עצמו כדתי .הבעיה שיש משהו שמפריד בין מעשים כאלה
לדת .ראייה כזו מצמצמת את ההגדרה הדתית .סוג כזה של
דת  -מצומצם לקטגוריות של שבת ,תפילה ,כשרות וכדומה -
קטן על הבנים והבנות שלכם .בניתם מישהו עם מידות גדולות
ותפרתם לו חליפה דתית צרה".

לו היית מנהל בית ספר דתי ,איך היית נוהג בנושא
הקפדה על תפילה ,למשל?
"את דקדוקי המצוות הייתי מציג כאופציה והייתי שם דגש על
הדברים האחרים .הבעיה היא בעיקר בפרופורציות .מחנכים
בחינוך הדתי ייאבקו עם ילד שלא הולך עם ציצית אבל יוותרו
לילד שמתנהג כאגואיסט .אני מכיר את זה מתקופתי במערכת
החינוך הדתי – ובעיני זה מופרך חינוכית ודתית .אני לא
הייתי מעיף אף אחד מבית ספר כי הליבה של המקום שלי זו
האחריות והסולידריות .סולידריות חברתית-דתית זה המודל
שעל פיו הייתי מתנהל".

לא להתייאש!
האם יש לך שאיפות להשפיע במעגלים יותר רחבים,
השפעה מערכתית ?
"אחת הבעיות הכי גדולות היא הייאוש ובעקבותיו  -הקמת
מערכות אלטרנטיביות .אנשים ששולחים את ילדיהם לבתי
ספר פרטיים ,אומרים לעצמם' :אני את ביתי הצלתי' ,ובכך
מחלישים עוד יותר את מערכת החינוך הממלכתית .אני איש
שמאמין בבני אדם ,מאמין ביכולת לעצב מציאות .כמו שזה
נכון בכיתה ,זה נכון לגבי כלל המערכת .גם אם קשה ,להתייאש
מבחינתי זה לא אופציה!" .ומכאן שיש בי גם רצון להשפיע
במעגלים רחבים יותר .יש בי אמונה שאפשר וצריך להשפיע
ולשנות ,גם אם בצניעות ובזהירות".

אני מספרת לחילי קצת על בוגרי החינוך שלנו  -בתנועת הקיבוץ
הדתי  -ושואלת מה יש לו להגיד בנוגע לחינוך למצוות.
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פורט החלומות
סיפורו של האיש שלא ידע לקרוא ,אבל לחלום ולפרוט
את החלום למעשה  -ידע גם ידע
ריבה פריד עם יעקב הכט
"נולדתי ב 1958-בחדרה .בכל תקופת בית ספר היסודי לא
ידעתי לקרוא ולכתוב .בכיתה י' עזבתי את בית ספר ,ומרגע זה
ועד היום אני עוסק באותו דבר – בבניית מערכת חינוך שמכילה
ילדים כמוני ,או מדויק יותר – בשאלה איך מסייעים לכל מי
שעוסק בחינוך לגלות את מה שאני גיליתי :שכולם כמוני –
טובים בדברים אחדים ,בינוניים באחרים וחזקים בתחומים
מסוימים ,ואיך יוצרים מערכת חינוך שרואה את החלקים
החזקים של כל אדם ולא מתעסקת רק בדברים החלשים שבו.
זו משימת חיי בארבעים השנים האחרונות.
בגיל צעיר מאוד הקמתי את בית הספר הדמוקרטי הראשון
בארץ .אחר כך הקמתי ועמדתי בראש המכון לחינוך דמוקרטי,
מסלול מיוחד להכשרת מורים בסמינר הקיבוצים ,ובהמשך
הקמתי את 'ערי חינוך'  -פרויקט שמלווה ערים בתהליכים של
שינוי ומתבסס על רעיון 'אמנות שיתופי הפעולה' .ראיית כל
אדם כחיוני למארג שבתוכו הוא חי ,עומדת בבסיס תפישתנו.
אני מאמין שילדים צריכים לצמוח דרך אזורי החוזק שלהם.
למשל ,בכיתה א' ילדים חייבים להצליח ולא ייתכן שילד מגלה
כבר בכיתה א' ,שהוא בינוני או חלש .בית הספר צריך לגלות
לכל ילד את אזורי החוזק שלו .אם ילד יגלה במה הוא חזק,
הוא יהיה מסוגל להתמודד גם עם החלקים הבינוניים והחלשים
שבו".

מאין באה לך התובנה הזו?
הבנתי את הדברים האלה כבר בתור ילד .ראיתי שאני מאוד חזק
בדברים מסוימים כמו למשל בשח-מט (הייתי אלוף חדרה),
בספורט ובבניית טיסנים ,אבל אלה לא תחומים שעניינו את
מערכת החינוך .מה שעניין אותם הוא שלא קראתי ולא כתבתי.
עניין אותם מה שלא היה לי ,ולא מה שהיה לי.
למזלי היה לי מורה אחד ,מורה לאמנות ,שראה אותי ,שאמר
לי" :אתה גאון באמנות" .המורה הזה יצר פלטפורמה לצמיחה
גדולה מאוד שלי .כל אדם זכאי לפחות לאדם אחד שרואה
אותו .אם נופל עליו מזל טוב ,ההורים רואים אותו ,וזה כבר
מקור להמון כוח .האמירה הזו נכונה כלפי כל אדם בכל גיל .אם
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רואים במבוגר רק איש קשיש ,הוא יאבד עניין בחיים .לעומת
זאת ,גם אם רק אדם אחד יראה את הייחודיות שבו ,את הצליל
המיוחד שלו ,זה ייתן לו טעם לחיים .בעניין הזה אין הבדל בין
ילד ,מבוגר וקשיש .זה מה שאנחנו מנסים לעשות בפרויקט
'ערי חינוך'.

כשנשאל מנהל פיני מה עושים מול מורה לא
טוב ,הוא לא כל כך הבין את השאלה וענה
מיד' :אין דבר כזה אצלנו' .הישראלים רואים
בזה תמימות ואני חושב – 'איזה מדהים זה
להיות מורה במקום שנותן בך אמון מוחלט'
רק לאחרונה אני מבין שקיבלתי מתנות שאין לכל אחד .כמעט
כל דבר שאני רואה ברמת חלום ,אני יודע לפרק למעשים ,עד
לרמה של הפרט הכי קטן :אני יודע איך לא נשארים לבד עם
החלום ויוצרים קבוצת תמיכה במסע הזה (אני לא יודע לעשות
שם דבר לבד) ,אני יודע ללמוד ואין משהו שמפחיד אותי בתהליך
הלמידה ,ואני יודע לפרק דברים גדולים לפרטי פרטים –
א-לוהים נמצא בפרטים הקטנים .בגיל  27עמדתי בראש קבוצה
שהלכה להקים בית ספר .לא ידעתי לקרוא אבל ידעתי לממש
חלומות.
באנגלית קשה לי אבל אני עדיין קורא ומרצה בכל העולם.
אם תבחני אותי תגלי שאני לא יודע את הכללים ,אני לא יודע
לקרוא דף ברמה של מילה-מילה ,אבל אם תשאלי מה כתוב בו,
אדע .אני לא יודע לקרוא אבל אין כמעט ספרים בעולם החינוך
שלא קראתי".

אז מה הוא באמת חינוך טוב בעיניך?
"חינוך צריך לבוא קודם כל מאמון בסיסי .אם אין אמון במורה,
לא יכול לקרות משהו טוב לילדים .המערכת כולה נמצאת
כיום במשבר גדול של אמון ובמקרה הזה ,הנבואה מגשימה
את עצמה .ברגע שלא סומכים על המערכת ,היא נפגעת מזה.
החברה הישראלית נכנסת ל'לופ' מסוכן בתהליך הזה .יש
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במערכת החינוך אנשים מדהימים וככל שהאנשים יותר יאמינו
במערכת ,המורים יותר יאמינו בעצמם ואם הם יאמינו בעצמם
הם גם יאמינו בילדים.

אתה יכול לתת דוגמה לכך?
"לאחרונה ,יוצאות לפינלנד הרבה משלחות מישראל כדי
ללמוד על החינוך שם .בכל העולם נהוג לקיים מבחנים .המבחן
בנוי מהרעיון שמורה לא יודע מה מצב הילד ולכן צריך לבחון
אותו .אם מורה היה מכיר כל תלמיד ומאמין בו ,לא היה צריך
מבחן .המבחן ארצי  -גם זה נובע מאי אמון .בפינלנד אין כמעט
מבחנים ארציים ,וגם מבחנים פנימיים כמעט שאין .המערכת
שם נותנת אמון במורה שגם בלי מבחנים הוא יודע מה מצב
הילדים במקצועות השונים .בתהליך הזה של אי האמון נוצרות
מערכות שלמות שיגנו ויבטיחו שהתלמיד לא ישקר במבחן,
וכך יוצא שההנחה הבסיסית היא שהילד מטיבו שקרן ,והנבואה
מגשימה את עצמה .אמון הוא כלי חינוכי.
בלב התהליך בפינלנד נמצא האמון .הישראלים באים לשם
ולא מאמינים .הם בטוחים שהציונים הגבוהים שמפיקה
מערכת החינוך הפינית מפוברקים .הם מתקשים לקבל מערכת
שמבוססת על אמון על אמון ומחפשים את ה'עוקץ' .הבסיס
לדו-שיח של הישראלים הוא אי-אמון והם לא יתנו לפינים
לעבוד עליהם...

כשנשאל מנהל פיני מה עושים מול מורה לא טוב ,הוא לא כל
כך הבין את השאלה וענה מיד' :אין דבר כזה אצלנו' .מסתבר
שעוד בשלב המיונים להוראה מתקבלים הטובים ביותר .כמו
שטייס לא טוב יעוף בשרשרת המיונים ,ככה הם מרגישים
ומתנהגים עם המורים .הישראלים רואים בזה תמימות ואני
חושב – "איזה מדהים זה להיות מורה במקום שנותן בך אמון
מוחלט'".

עמק המעיינות שייך לרשת ערי חינוך .מהו 'עמק חינוך' -
איך התיאוריה היפה הזו עובדת הלכה למעשה?
"הרעיון של התוכנית מתבסס על אמנות שיתופי הפעולה גם
במעגלים מתרחבים – החל במעגל כיתתי ומעגל בית-ספרי,
עד מעגל אזורי וגם ארצי .במעגל הכיתתי הרעיון הוא להפוך
מכיתה של מורה ושלושים תלמידים לכיתה של שלושים ואחד
מורים ותלמידים .כל ילד בכיתה טוב במשהו  -ועל המורה
לגלות את אזורי החוזק של כל תלמיד ,לחשוב איך איזור
החוזק הזה יכול לבוא לידי ביטוי בקידום הכיתה ולהפוך אותו
לעוזר הוראה בתחום שבו הוא חזק .כדי לסייע במוטיבציה
לשיתופי פעולה אנחנו עובדים על ציון כיתתי .לכיתה יש ציון
במתמטיקה ,ספרות וכן הלאה .החוויה האישית בכיתה הרגילה
הופכת לקבוצתית ,ואז יש גם הרבה יותר כיף ושמחה בלמידה.
ובהשאלה מעולם הכדורגל  -לכל אחד יש תפקיד אחר ,צריך

הרעיון הוא להפוך כיתה של מורה ושלושים תלמידים לכיתה של שלושים ואחד מורים
ותלמידים .כל ילד בכיתה טוב במשהו  -ועל המורה לגלות את אזורי החוזק של כל תלמיד,
לחשוב איך אזור החוזק הזה יכול לבוא לידי ביטוי בקידום הכיתה ,ולהפוך אותו לעוזר הוראה
בתחום שבו הוא חזק.

פרוייקט תבליט ארץ ישראל שנחנך לאחרונה בהובלתה של אחת מהנבחרות בבית ספר שק"ד
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בשלוש קבוצות מורים שיש להן תחום עניין משותף ,מטרה
משותפת .בשלוש הנבחרות יושבים רק מורים שבחרו
להשתתף ביוזמה.
"למצוא איזור חוזק של כל ילד ולאתר במה ייחודי האדם
שעומד לפניך  -זה לעסוק בערך של כבוד האדם .בתהליך הזה
שותפה נבחרת של כל הערכים שבעולם – כולם בעד אחד
ואחד בעד כולם .זה ערך שלא צריך להגיד אותו .התהליך עצמו
עושה את הערך הזה לרלוונטי .המעשה הוא הדרך לחינוך
לערכים ,לא הדיבור עליהם .אתה לא יכול להעמיד שומר על
הילדים כשיש מבחן ובאותו נשימה להגיד שאתה מחנך לאמת.
בתוכנית הזו חיים ערכים ולא מחנכים לערכים .היכולת לחיות
ביחד עם שונות גם בקהילות קטנות מאוד ,לאהוב זאת ולראות
בכך כוח מצמיח  -זה מה שאנחנו מנסים לחזק .הדוגמה
הבולטת לכך היא העיר בת ים שבעקבות התהליך עברה מהפך
מן הקצה אל הקצה  -מעיר שנחשבה לאלימה ביותר בישראל,
לעיר שזכתה לפני שנתיים בפרס כעיר ללא אלימות.
בתוכנית הערכה שעשינו ,נשאלו ילדים שיצאו ממעגל הפשע
למה הפסיקו להיות אלימים והם ענו' :כשאני יושב עם ילד
ומכיר אותו טוב ויודע איך הוא מרגיש ,איך אני יכול פתאום
לתת לו מכות?' ברגע שמוצאים את גורם הניכור – האלימות
יורדת .מעגלי הבוקר שהכנסנו בבת ים יצרו סוג של קרבה בין
תלמידים שהורידה מאוד את פוטנציאל האלימות".

המעשה הוא הדרך לחינוך לערכים ,לא הדיבור
עליהם .אתה לא יכול להעמיד שומר על
הילדים כשיש מבחן ,ובאותה נשימה להגיד
שאתה מחנך לאמת .בתוכנית הזו חיים ערכים
מה הדבר הבא שלך?
ולא מחנכים לערכים.
לעבוד בקבוצה כדי להגיע למטרה המשותפת ,וגול משותף יוצר
אנרגיה קבוצתית קסומה מאוד.
אנחנו נמצאים כעת בתחילתו של תהליך כזה במועצה האזורית
'עמק המעיינות' .בשלב זה אנחנו עוסקים בחיפוש אזורי
החוזק .ברוב בתי הספר במועצה השרשנו מושג שנקרא 'מעגלי
נפגשים'  -כיתות שנפגשות פעמיים בשבוע בישיבה במעגל,
ובתהליך של שיחה התלמידים לומדים להכיר את הכוחות כל
אחד של עצמו ושל חבריו לכיתה .בחלק מבתי הספר זה עובד
עדיין בהיקף קטן ובאחר בהיקף גדול.
בנוסף ,ישנו תהליך של חיבור בין בתי הספר במועצה האזורית,
וברגע שיושלם תהליך המיפוי הוא יתורגם גם לתמיכה של
תושבים בילדים באזורי החוזק של כל אחד מהם .אנחנו לא
מייצרים תרבות חדשה אלא משתלבים בתרבות הקיימת בכל
אחד מהמקומות בהם אנו פועלים".

"הלמידה הופכת כיום יותר ויותר רשתית ,הפירמידה הישנה
של מורה-תלמיד מתפרקת ולכך נוסף שילוב של טכנולוגיות
חדשות בדרכי הלמידה .אלה הזדמנויות גדולות מאוד .החלום
המרכזי שלי הוא שנצליח להדביק מערכות בישראל ברעיונות
שלנו .למשל ,שמודל ה'נבחרת'  -מודל שמותאם לטבע של
'עמק המעיינות' ומחובר לערכים הבסיסיים של היחד ושל
היכולת לעבוד כצוות למען מטרה משותפת  -יהווה בסיס
להתהוות קבוצות למידה על פי עניין משותף בכל הארץ בסוג
של הדבקה ויראלית .בעיני זה מדהים לראות מה שקורה
בעמק ,ואני מעריך שמכל בתי הספר בארץ יבואו לראות ולהבין
את התהליך הזה".

ובתור מי שדיבורו ,ובעיקר מעשיו מעידים על יכולת
מיוחדת לחלום ולהגשים– ניתן רק לשער שזה מה
שיקרה...

מה קורה בבית הספר היסודי שק"ד בשדה אליהו?
יעקב מחליט להתקשר לתמר בן אלחנן מהושעיה שמדריכה
שם את המורים .תמר מספרת שיש כבר שלוש נבחרות
המובלות על ידי המנהלת ושני סגניה .יעקב מסביר שמדובר
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יעקב הכט ,נשוי ואב לארבעה .מתגורר בחדרה.
בוגר תואר ראשון בחינוך וגאוגרפיה באוניברסיטת
בן-גוריון בנגב ,תואר שני בפסיכולוגיה קלינית של
הילד באוניברסיטת בר-אילן.

לחיות גם עם השאלות

לחיות גם עם השאלות
מסע פולין כחוויה חינוכית :כיצד מעבירים לתלמידים
את המורכבות של כעס ,חוסר יכולת להבין ,ועם כל אלו  -אמונה
נילי בן ארי

"...במיידאנק שמענו את הפיוט 'ונתנה תוקף' .לאחר
המילים הנוקבות במקום הזה ,נשארה רק דממה ...נדמה
היה שישבנו כך שעה ,ואולי יותר .כשיצאנו ,מיכל אמרה
שהיא מרגישה שאין לה זכות לצאת משם חיה ...מאז,
נראה לי כי כל ימי חיי ,כשיגיע שליח הציבור ,בימים
נוראים ל'ונתנה תוקף' ,אני אמצא את עצמי ,נערה בת
 ,17עם מורי וחברותי ,יושבות בתא הגזים במיידאנק,
והמילים החדות האלה ,לעולם תהיינה מוחשיות,
ומרגשות .החיזוק והנחמה יהיו' :ואתה הוא מלך אל חי
וקיים'".
במילים אלה כותבת תלמידה על תחושה של אמונה שהתחזקה
בעקבות המסע לפולין.

תלמידות אחרות ,מאותו מוסד חינוכי ,כתבו אחר המסע
לחוברת הכיתתית והעזו לשאול:
"למה אדם נולד? ללמוד ,לאהוב ,לעבוד את הקב"ה...
לחיות! למה הדור של השואה נולד? לסבול ,ללכת כצאן
לטבח ,להישרף ,להיחנק ,למות בייסורים? ...ואיפה
הקב"ה בכל זה? למה הוא שתק? למה הוא לא הושיט
עזרה לעם שלו ,אהובו ,בזמן שהם היו צריכים אותו?...
אלו בערך השאלות שעלו בי בזמן שהייתי בפולין ...ואני
יודעת שבכל ימי חיי ,לא אקבל תשובות".
"בארץ זרה ,במקום שהיה בו הסתר פנים ,אנחנו עומדות
ומחפשות את א-לוהים .פעם ,מזמן ,היה פה יהודי
שהתפלל בקולי קולות ,אך חבריו אמרו לו לשתוק,

*הציטוטים והחוויות במאמר זה נלקחו ממסעות עם תלמידי הקיבוץ הדתי ותלמידות אולפנה.
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שא-לוהים לא ישמע שיש בעולם יהודי שעוד מתפלל.
היום אני פה ,מתפללת בלחש ,אבל רוצה לצעוק כדי
שא-לוהים ישמע שיש עוד יהודים שמתפללים .יש מי
שמהרהר לגבי 'ברוך פודה ומציל' ,ויש מי שאומר את זה
בצורה נחרצת ,מאמינה .יש מי שביקש את 'ברוך פודה
ומציל' ,ויש מי שהודה ל'פודה ומציל' ,אבל גם יש מי
שהתייאש מ'פודה ומציל' ,על מה הוא חושב?".
בעקבות הצטרפותו כרב המשלחת באחד המסעות ביקשתי
ממורי ורבי ,הרב שמואל ריינר  -מי שהיה הרב של קבוצת
טירת צבי ,ומשמש גם היום כראש ישיבת הקיבוץ הדתי
בצפון  -להעלות על הכתב הגיגים בעניין מסע בני הנוער הדתי
לפולין.
התרגשתי לגלות שאני שותפה לדברים שכתב ,בהשקפת
עולמי ,באמונתי ובמשנתי החינוכית:
"בבואנו לשקול את חשיבותו של המסע לגבי הנוער
הדתי ,שתי סיבות מצדיקות את המאמץ הגדול סביב
המסעות לפולין .הסיבה הראשונה היא תפיסת הרצף.

אדם שהאמונה היא צורך קיומי ובסיסי
שלו ,לא יכול לעבור לסדר היום ולהפטיר
כדאשתקד לאחר עיסוק בנושא השואה .ואכן,
התלמידים המעלים סימני שאלה ,הם בדרך
כלל הרציניים יותר בקבוצה.

האמוני-רוחני שלנו איננו תלוי במצבים פוליטיים משתנים,
ולכן ,יש ערך עצום במפגש עם יהדות שהיא קהילה ללא
מדינה ,כלומר עם הגלות .מההיבטים הללו ,הצורך בנסיעה
לפולין הוא בבחינת הנחת גשר על פער של מאות רבות של
שנים.
דומני שהיהדות בת ימינו ,היא מבוגרת דיה כדי לקחת על
עצמה וליזום את הדיון בשאלות נוקבות .עלינו לזכור שאם
אנו לא נעורר את השאלות ,בני הנעורים יבואו וישאלו אותן
במקומות אחרים ,ובזמנים אחרים ,ובנסיבות שלא יהיה מי
שינסה להתמודד איתן.
במסע אנחנו מדברים על הקהילות ,על הקורבנות ,ואפילו על
הרוצחים .צריכים לדבר גם על א-לוהים".
כבת לדור של ניצולים ,נושא האמונה בתקופת משבר,
כשהעולם היהודי חרב ,העסיק אותי.
לאחר לימוד ,קריאה ושיחות פיתחתי השקפת עולם משלי.
לאחרונה ,זכיתי לקרוא את ספרו הנפלא של פרופסור דוד
הלבני (וייס) ,עלה לא נידף ,ומצאתי ניצול שואה שניסח
במילים את אמונתי:

בעולם המודרני ,בעולם הביקורתי שבו אנו חיים ,לטוב
או למוטב ,אי אפשר להסתפק באמונה תמימה 'כזה
ראה וקדש' .החינוך לאמונה ,לחיים דתיים או לחיים
יהודיים אינטנסיביים ,חייב להשתלב בזהות היסטורית,
באינטרפטציה חדשה לדברי חכמים "דע מאין באת ולאן
אתה הולך" .להיות חלק מרצף ,למלא כראוי את תפקיד
החוליה  -זוהי משימה קשה ,האפשרית רק תוך כדי
העמקת הזהות עם הרציפות .העמקה זו כוללת היכרות
עם השרידים הממשיים :אבן ,מצבה ,בית ,בית כנסת,
וגם נוף.
נוער ,שכל נוף ימי נעוריו הוא ארץ ישראל ,חי במודע ,או
שלא במודע ,חלל של אלפיים שנה בקרוב .ברצף שלו יש חור
גדול ,מציפורי ויודפת ,עד צפת של האר"י הקדוש ,טבריה של
החסידים ,ויסוד המעלה של סוף המאה התשע-עשרה .אלו
רסיסים לעומת הרצף התרבותי האחר ,זה הזורם באמצעות
הספרים.
אצל עם ישראל ,כדי ליצור את הרציפות הפשוטה ,והחיונית
כל כך מבחינה חינוכית ,יש צורך לקחת את בני הנוער לארצות
רחוקות.
דווקא כאנשים דתיים ,אנו רוצים ללמד את ילדינו ,שהעולם
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" ...נתעב בעיני להניח שהשואה התחוללה (במיוחד
משום שבאה מגרמניה) בתור תגובה א-לוהית
להתפשטות תרבות ההשכלה הגרמנית ,או לתהליך
החילון של היהודים ... .לביטוי 'מפני חטאינו גלינו
מארצנו' יש מקום לגיטימי במסורת ובתפילה שלנו,
אולם גלות ,עם כל הסבל הכרוך בה ,איננה השמדה
של גברים ,נשים וטף .אחרי ששליש מאיתנו נשמד,
ושליש היה נתון בסכנה קשה ,דומה שנחצה הגבול.
אסור באיסור חמור לומר על בני אדם שהכרנו כי 'מפני
חטאינו' נשלחנו לאושוויץ...
...עצם העלאת השאלה 'מדוע התרחשה השואה?' -
המניחה כי יש לכך סיבה ,וסיבה מוצדקת  -מגבירה את
סבלם של הקורבנות .תהא התשובה המוצעת אשר תהא,
 ....באופן בלתי נמנע מפחיתה התשובה ,ולו באופן
חלקי ,מאשמת הרוצחים ,ותולה את הקולר בצווארם של
הקורבנות.
בהיסטוריה ,יש אירועים המתקיימים בלי הסבר ...יש
להתייחס לשואה בתור אירוע שכזה ...איננו יכולים
להעלות על דעתנו שהאל רצה שילדים יומתו בתאי
הגזים .איננו יכולים לייחס זאת לאל ,ואף לא לתלות זאת
בחטא ,למרות אמונתנו שהכול בא מן האל...
השואה היא ייחודית בהיסטוריה האנושית .כך צריך
להיות גם מעמדה במחקר.
עלינו להכיר בכך שמשהו התקלקל קלקול איום ,שאף
אחד לא עזר ,אפילו לא האל בעצמו ...בתור יהודים
דתיים עלינו לדעת שבלי א-לוהים אין אנושות .לחיים

נוער דתי רציני ,הנפגש עם אימת השואה בפולין ,מוטרד משאלות של אמונה באל .אולם ,ברוב
המקרים ,הצוותים החינוכיים מתחמקים מלדון בנושא ,מעדיפים להדחיק ,ולכן השאלות אינן
באות לידי ביטוי.
יש משמעות רק אם אנו קשורים במשהו נעלה יותר,
משהו טרנסצנדנטי .כמו ילד הנאחז ביד בלכתו ,יש
להיאחז בידו של האל וללכת .אולם אין משמעות הדבר
כי יש תמיד לומר ,ובמיוחד כשזוכרים את השואה,
'פעלת נכון' .הייתה זו שגיאה איומה".
התלבטתי רבות עם עמיתים להדרכה ,לחינוך ,ולהוראה ,כיצד
מעבירים לתלמידים את המורכבות של כעס ,חוסר יכולת
להבין ,ועם כל אלו  -אמונה.
קשה להסתכל על הנוער הדתי כמקשה אחת .הגוונים רבים,
וכמותם ,הפערים .יש מסע של תלמידי ישיבות בני עקיבא,
בנות אולפנית ,בתי ספר בירושלים ,תל אביב ,בפריפריה
וביהודה ושומרון .יש בתי ספר שרוב תלמידיהם אשכנזים,
שנושא השואה מוכר להם מן הבית ,ופנימיות שרוב תלמידיהן
בני עדות המזרח או יוצאי אתיופיה ,והנושא רחוק מהידע
האישי שלהם .יש רבנים התומכים במסע ,ויש האוסרים.
אני מכירה מקרוב את ההתמודדות עם שאלת האמונה במסע
לפולין דרך המסעות של בתי הספר של תנועת הקיבוץ
הדתי  -יבנה ,ובעיקר שק"ד .תלמידי בתי ספר אלו ,יוצאים
לפולין בשנים האחרונות בראשית כיתה י"ב .אנו ,המחנכים,
חששנו מאוד שהמסע עלול לסדוק בקיעים באמונה ,והחלטנו
שיהא זה מסע לנבחרים ,שליחי ציבור .על פי הדגם הצה"לי
של סיירות נבחרות ,גיבשנו סדרת מבחנים וריאיונות לאיוש
המשתתפים במשלחת .בחרנו תלמידים אשר מקפידים
על שמירת מצוות והתנהגותם הדתית תואמת את דרישות
בית הספר ורוח הקיבוץ הדתי ,תלמידים שמסוגלים לעמוד
בנורמות המשמעת והלימודים של המסע .בין חנוכה לפורים
אנחנו משוחחים עם התלמידים על המסע ,מספרים להם
על התכנים ,ומציגים בפניהם את החובות שמסע כזה מטיל
על משתתפיו :השתתפות בשמונה מפגשי הכנה  -הרצאות,
מוזיאונים ,סדנאות ועוד; הדרכת עמיתים; שותפות מלאה

בהכנת תוכני המסע  -דברי תורה ,טכסים ,משימות חברתיות
וכדומה .ההכנות מתפרשות על רובה של חופשת הקיץ והן
חובה על כל משתתפי המסע .אנו מקיימים גם מבחן ידע
על מאמרים ומושגים בנושא שואת יהודי אירופה .המבחן
נועד בעיקר לבדוק מוטיבציה ,והוא משנה פנים וצורה משנה
לשנה .המשימה המשמעותית ביותר היא כמובן הכנת עבודת
שורשים .לעתים קרובות היא רוקמת קשר בין נכדים לסבים
וסבתות ,ובמקרים רבים זוהי הפעם הראשונה בה מספר דור
הסבים את הסיפור הקשה והכואב .יש המלווים את העבודה
בהכנת סרט וידיאו ,או בהקלטת הסיפור .התלמידים מגישים
לנו מראש רשימה של מקומות בפולין מהם באה המשפחה,
ואנחנו משתדלים לשלב את האתרים במסע .זהו בדרך כלל
החלק החווייתי החזק ביותר.
ובתוך כל זה ,אנחנו משתדלים לקיים לפני המסע גם בוקר של
עיון בשאלות האמונה לאור השואה.
במסע עצמו  -נושאים שבארץ יש סביבם מוקדים של מתח
ובעיות משמעת ,בפולין הם ברורים מאליהם .כך זה גם בנושא
תפילות .בדרך כלל התלמידים מעידים שהמילים בתפילה
מקבלות במסע משמעות יתר ,ואכן ,התפילה ארוכה יותר,
מתפללים בכוונה ,משלבים שירה ,ומשתדלים ,במיוחד בשבת,
להתפלל תפילה חווייתית ,מלווה בזמירות וריקודים.
בשיחות הנפש שאנחנו מקיימים בערבים ,עולות לפעמים גם
שאלות אמונה כמו :הכיצד? אין הטחה או בעיטה ,ולא פעם
נשמעות אמירות כמו" :חשבתי שהמסע יגרום לי לירידה ברמה
הדתית והרוחנית ,אבל אינני יודע כיצד להסביר ,נהפוך הוא".
בדרך כלל ,בערב שלאחר הביקור באושוויץ-בירקנאו ,אנחנו
מתמקדים בשיחה על שאלות אמוניות .קשה לומר שרוב
השאלות עולות מאליהן .התלמידים מייצגים גישות אמוניות
שונות לדילמות וקרה שתלמידים ,בשיחת נפש אחת ,התבטאו:
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"אתם מלבישים עלינו בעיות שאינן מטרידות אותנו".
בדרך כלל אין זה מעיד על חוזק האמונה ,אלא להפך .אדם
שהאמונה היא צורך קיומי ובסיסי שלו ,לא יכול לעבור לסדר
היום ולהפטיר כדאשתקד לאחר עיסוק בנושא השואה .ואכן,
התלמידים המעלים סימני שאלה ,הם בדרך כלל הרציניים יותר
בקבוצה.
בשנים עברו הדרכתי גם משלחות של בתי ספר דתיים מטעם
משרד החינוך ,בדרך כלל היו אלה פנימיות נוער ובתי ספר
שרוב תלמידיהם לא הכירו את נושא השואה מהבית .בבתי
ספר אלה כמעט שלא נתקלתי בשאלות בנושא האמונה ,וגם
כשניסיתי לעורר אותן ,התלמידים לא התחברו לשאלות .הם
הזדהו עם האסון ,עם הקורבן ,אבל ,להערכתי הזהירה ,האמונה
לא היוותה מרכיב מספיק משמעותי בחייהם ,ולכן עלו רק
שאלות מסוג" :כיצד מסוגלים בני אדם לעולל כזאת לנשים
זקנים וטף?"" ,כיצד ניתן להישאר שפויים לאחר סבל שכזה?".
שוחחתי עם עמיתים למקצוע ,מדריכים דתיים ,שהדריכו מגוון
רב של קבוצות דתיות.

בשיחות הנפש שאנחנו מקיימים בערבים,
עולות לפעמים גם שאלות אמונה כמו :הכיצד?
אין הטחה או בעיטה ,ולא פעם נשמעות
אמירות כמו" :חשבתי שהמסע יגרום לי
לירידה ברמה הדתית והרוחנית ,אבל אינני
יודע כיצד להסביר ,נהפוך הוא"
שאלתי את יוחנן בן יעקב (חבר כפר עציון שהדריך משלחת של
תלמידות אולפנת עפרה ,משלחות של תלמידי ישיבות בני-
עקיבא ,ועוד) באיזו מידה העלה המסע שאלות בנושאי אמונה,
קיום האל ,שכר ועונש וכדומה .לדעת יוחנן ,נוער דתי רציני,
הנפגש עם אימת השואה בפולין ,מוטרד משאלות של אמונה
באל ,אולם ,ברוב המקרים ,הצוותים החינוכיים מתחמקים
מלדון בנושא ,מעדיפים להדחיק ,ולכן השאלות אינן באות
לידי ביטוי .בחלק מישיבות בני עקיבא ,אין לגיטימציה לשאול
שאלות אמוניות .חיזוק לדעתו קיבל יוחנן בשיחה עם ר"מים
במכינות הצבאיות כמו עלי ,עצמונה ועוד ,שבהן מותר ומקובל
לשאול הכול .הר"מים מעידים שבתום שנות הלימוד בתיכון,
יש צמא גדול של התלמידים לשאול ,לברר ,ולשוחח  -כל מה
שאסרו עליהם לעשות בישיבה תיכונית.

שאלות הלכתיות בנושא מרד גטו ורשה .אלו שאלות שניתן
לשאול עתה ,ממרחק של זמן ,אך לדעתי אלו אינן הבעיות
האמיתיות העולות במפגש של בני נוער עם קריסת עולם
הערכים וכליון היהדות.
בחלק מהמוסדות התורניים מעדיפים להשתיק את השאלות
בסיסמאות ובשירים" :גם כי אלך בגיא צלמוות ,לא אירא רע כי
אתה עמדי".
באחד מבתי הספר התיכוניים שאלה אחת התלמידות האם
השואה היא עונש שנתן האל לעמו על שלא קיימו את כל
מצוות התורה ,והמדריך השיב באמירה" :לא סביר שזה עונש,
זוהי שאלה שאין עליה תשובה" .מנהל בית הספר התקומם
על תשובתו וכפר ברעיון שיש בהיסטוריה חללים בהם חוקיות
השכר והעונש אינה פועלת .לטעמו ,לא תיתכן שאלה שאין
עליה תשובה.
לטעמי ,התמודדות אמונית אמיתית ,אינה יכולה להתרחש
במקום שבו אסור לשאול.
לעומת זאת ,יש גם התייחסויות אחרות לנושא .במסעות של
בנות אחת האולפנות מבנימין ,עודד צוות המחנכים לשאול,
להרהר ,לערער ,ולחשוב בקול .בסיור בלודג' ,שוחח רב
האולפנה עם הבנות על מנהיגותו של ראש היודנראט בלודג',
רומקובסקי ,וסיפר על משלוח הילדים .הבנות שאלו מה דעת
ההלכה בנושא ,והרב ענה להם:
"שם לא היתה אפשרות לשאול .ההלכה היהודית ניתנה לבני
אדם ,ומדברת על מציאות אנושית .המציאות של העם היהודי
תחת שלטון הכיבוש הנאצי במלחמה העולם השנייה היתה
מחוץ לגדרי אנוש ,ולכן ,אין אפשרות לחפש תשובה אצל
ההלכה".
לסיום ברצוני להדגים באמצעות קטעים ממכתב שכתב סב
לנכדתו לאחר המסע ,את הגישה שאני מאמינה בה בכל לבי:

המשלחות של ישיבות בני עקיבא עוסקות בנושא האמונה לפני
היציאה לפולין ,ובימי המסע עצמו ,אולם הקטעים הנבחרים
המצוטטים במשלחות אלו הם מספרים כגון אותיות של אש,
המעלה שאלות הלכתיות שנשאלו רבנים בתקופת השואה,
אך לא שאלות של אמונה .כמו כן קוראים את ספרו של הרב
אבינר ,כל משבריך וגליך עלי עברו ,בו הוא מתמודד עם
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"...הלב מהרהר ,אם בסתר המחשבה ואם בשיחת חברים,
על הסתר הפנים הנורא ועל מה עשה ה' ככה לעמנו.
ישנם חוגים הסבורים שאסור לשאול ,ויש לדכא כל
מחשבה על כך ,כמחשבה שמביאה לידי כפירה ,ולפחות
מערערת את האמונה .אינני חושב כך .דיכוי השאלות
עלול רק לחפור בסתר .אבל אין לצפות לתשובות .אין
תשובות קלות בבחינת 'וירפא את שבר עמי' .השאלה
צריכה להישאר כזעקה שמנסרת בעולם ואין לה מנוח...
גם בין שרידי האש של המחנות ,אנו מוצאים כאלה
שאבדה אמונתם ,אבל גם כאלה שהתחזקו באמונתם.
 ...הגבורה היא גבורת הרוח ...אם בנסיבות הנוראות
של הרעב והקור ועבודת הפרך ,והחולי ,נמצאו אנשים
שדאגו לזולת ,חלקו עמו את מנת לחמם הדלה ,הגנו
עליו וחיפו עליו ,תוך סיכון עצמם  -זו היא הגבורה
העילאית."...

חינוך ילדים לקיום מצוות
תניה אלון
כל השבוע אני מסתובבת עם כותרת בראשי – "חינוך ילדים
לקיום מצוות" ,והשאלה מכה בי שוב ושוב .על אילו מצוות
מדובר? אפילו הכותרת מורכבת...

בהתאם לשינויים המתרחשים בכל אחד מאיתנו ,שלא לדבר
על השוני בין גברים ונשים במרחבי העולם ההלכתי ובמציאות
המאפשרת והמגבילה את קיום המצוות.

רגע לפני שאכתוב על חינוך הילדים ,בואו נדבר עלינו.

מתוך כך ,עולה השאלה המכריעה :מהי אישיות ילדינו? איך
אנו רוצים לחנכם לקיום מצוות? מהי בעיני רוחנו הדמות אליה
אנו רוצים לחנך?

כאשר מדובר בקיום מצוות ,ישנה חלוקה לשני תחומים :האחד -
מצוות שבין אדם לחברו ,והשני  -מצוות שבין אדם למקום.
ישנה חלוקה נוספת ,הבאה לידי ביטוי בצורה שבה אנו
מקיימים מצוות ,או יותר נכון בדרך :הדרך הראשונה היא יצירת
חוויה רוחנית ,כאשר בד בבד עם קיום המצווה חשים התעלות
רוחנית ,חוויה נעימה ושמחה של קיום המצווה.
הדרך השנייה היא קיום המצווה בצורה שגרתית ,יום-יומית,
הלכה למעשה ,מתוך הרגל ,מתוך היכרות של שנים עם האופן
שבו היא נעשית.
קיום המצוות בא לידי ביטוי אצל כל אחד מאיתנו בצורות
שונות מאוד .פעמים ישנו ביטוי חיצוני ,הנובע מצורך להקרין
החוצה ,באמצעות עזרים או שפה ,את המתרחש בתוכנו.
פעמים ,עולם קיום המצוות נשאר בתוכנו ואין לו ביטוי חיצוני,
מפני הרצון לשמור על ה"אישי" ,על הקשר הפרטי שביני לבין
האל שלי ,ביני לבין עצמי.
לאחר ניתוח קצר ,עולה ההבנה שקיום מצוות הוא מראה
לאישיות האדם ,וככזה הוא אף יכול להשתנות במהלך חיינו,

יש לקחת בחשבון מספר היבטים בבחינתנו את השאלה לעומק:
קיום המצוות במסורת היהודית ובכל משפחה ,שונה במעט
ומותאם לאורח החיים המשפחתי ,למקצב שלו ולרוח הבית –
האם את ילדינו נגדל ונחנך באותה הצורה? משתמע שכן .הרי
כשם שקיום מצוות הוא מראה לאישיות האדם ,כך גם ביתו.
עם זאת ,מה עם אופיים הייחודי של ילדינו? איפה אנו לוקחים
בחשבון  -ולא רק ההורים ,אלא גם המוסדות החינוכיים
הפורמליים והבלתי-פורמליים  -את הצורך בהתאמת החינוך
לקיום מצוות לכל ילדה וילד על פי אישיותם?
ושאלה נוספת :עם כל הכבוד לצורך בחוויה רוחנית ,עומד
מולנו עולם המחויבות ההלכתית .זו "שאלת מיליון הדולר"
לטעמי .החוויה הרוחנית מול המחויבות לקיום מצוות  -מהו
האיזון המושלם? איך אנו מחנכים את ילדינו לקיום מצוות
באהבה ,מצד אחד ,אך מצד שני ,לא פחות חשוב ,כיצד מחנכים
לעולם של ערכים ועמידה במחויבות ,כחיים של שגרה?
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השאלה האחרונה – שבאמת ראויה להיות ראשונה  -היא
שאלה המהות שבחינוך ,שהרי המצוות הן דרך להתפתחות
האדם ,לעיסוק במידות ובמוסר ,להקניית הרגלים .וישנו צורך
לשאול מה הם ההרגלים שאנו רוצים שילדינו ירכשו? ְלמה
אנו מחנכים? מהו בשבילנו חינוך לקיום מצוות? בשביל מי אנו
מקיימים מצוות? האם המחויבות היא אך ורק כלפי האל? מה
עם מחויבות לעצמנו? אילו אנשים אנו רוצים שילדינו יהפכו
להיות בעקבות קיום המצוות ומתוכן? איך נוכל להעמיד מראה
מול ילדינו וקיום המצוות יהווה שיקוף לאישיותם?
ִעצרו רגע וענו לעצמכם על השאלה.

אני ,אם צעירה ,רואה בחינוך לקיום
מצוות הזדמנות לשיח מול ילדי  -עיסוק
במחויבות ,בלקיחת אחריות .לימוד על
מהותם של חיים במסגרת ,ובעיקר על
מחשבה עם כל פעולה הנעשית בחיינו,
מעניק לי הזדמנות לבחון את עצמי ולשנות
בחיי דברים שונים.
אני ,אם צעירה ,רואה בחינוך לקיום מצוות הזדמנות לשיח
מול ילדי  -עיסוק במחויבות ,בלקיחת אחריות ,אפילו הקטנה
ביותר ,על החובות האישיים שלי ושלהם .לימוד הילדים על
מהותם של חיים במסגרת ,על הצורך בסדר ,על תכנון ובעיקר
על מחשבה עם כל פעולה הנעשית בחיינו ,מעניק לי הזדמנות
לבחון את עצמי ולשנות בחיי דברים שונים.

חינוך ילדינו בקיבוץ טירת צבי.
בכך שחתונותינו מתקיימות על הדשא מול בית הכנסת ,אנו
מחנכים את ילדינו לצאת מגדרי בית התפילה ולממש את
עולמם הדתי גם מחוצה לו – לבנות בתים ,לשמח את האחר
בשמחתו ,לסייע לאחר ברגעי קושי ,לכבד את המבוגרים
מאיתנו וללמוד מהם.
לשמור על שכנות טובה – משמע להסתכל בעין טובה
על האחר ,להקפיד על שמירת הלשון ,לקבל את חברינו
מ"השביל" ,לא משנה מה גילם ,להיות חלק תורם בקהילה ,וכן
הלאה.
אוכל להמשיך עוד ועוד ,אך כל היושב בקהילה שכזו יוכל
להמשיך כמה שלבו חפץ...
לסיום ,ההבנה החשובה ביותר שאני לוקחת מההסתכלות "עין
בעין" בשאלת החינוך לקיום מצוות היא החבל המתוח תמיד
בינינו לבין ילדינו.
כשם שחבל הטבור ממשיך לפעום הרבה לאחר יציאתו של
העובר מרחם אימו ,וישנה משמעות לתוכנו עד לפעימתו
האחרונה ,כך גם חינוך ילדינו ממשיך להיות משמעותי בכל
שלבי החיים.
היכולת להתקדם ולהוביל את ילדינו להתפתחות רוחנית תלויה
בכוח שלנו לעלות במדרגות ,ללמוד ולהתפתח בעצמנו -
"מׁ ְש ֵכנִ י ַא ֲח ֶר ָיך ָּנרוּ ָצה" (שיר השירים א ,ד).
ָ
אסיים בקטע מתוך תפילה לאשה בשובה לבית הכנסת לאחר
לידה:
" ...תן לי חוכמה וכוח לחנך את ילדי למעשים טובים
ולגדלם להיות בני אדם אצילי נפש ,אזרחים ישרים
ומועילים ,אנשים יראי שמים וקנאים לאמונתנו ...ברך
את ילדינו שיגדלו וישגשגו ברוח וגוף ,שיהיו משוש
וגאווה ללבנו ,ויזכו לאהבת א-לוהים ולאהבת כל בני
האדם ,אמן".

הזדמנויות אלו מעניקות לנו ולילדינו יכולת לפתח מודעות
ולהביא לביתנו חידושים ,רוח ושמחה .הזדמנויות אלו הן הדרך
להפוך אותם לאנשים טובים יותר ,לאנשי אמת ושלום ,ויחד
איתם ,גם אותנו.
אחד הלימודים המשמעותיים ביותר שילדינו יכולים לקחת
מהמחויבות של קיום המצוות הוא הצורך לדעת את הסיבה
למעשה ,הרצון לחקור ולגלות.

(פאני נוידא" ,1855 ,תפילות ותחינות :שעות התייחדות".
היהודייה הראשונה שכתבה ספר תפילות בגרמנית).

רצון זה יכול לפרוץ לשאר תחומי החיים וגם זו מטרה :שחיינו
יהיו רב-ממדיים ,שלא נחנך ל"אני המקיים מצוות" ו"אני
התלמיד" ,או "אני החבר"  -שהמהויות שלנו כולן ישתלבו.

טירת צבי

בתחום החווייתי ,יש לנו הזדמנות לאתגר את עצמנו וליצור
בתים המשלבים קיום מצוות בחוויה של חושים ,בצורה מגוונת
ומאתגרת.
אתגר זה הוא קשה ,כי שוב ,לא תמיד הוא מתאים לכל בית ,אך
הגיוון מתאים לילדינו בגילאים השונים ולפעמים מסייע להם
לקיים מצוות באהבה במקום של קושי אמוני.
אתמול ,לאחר חתונתם של זוג מהקיבוץ" ,נפל לי אסימון" לגבי
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תניה אלון ,בת  ,30נשואה לאבידע ,אמא
לארבעה ,גרה בטירת צבי .בימים אלו מסיימת
תואר שני בחינוך יהודי ומדרש .מנהלת חינוכית
במכינה קד"צ קהילתית לזהות יהודית בתל
תאומים

והגדת לבנך  -הקול הצעיר
בחרנו לשמוע הפעם גם את קולם של הצעירים ,בוגרי בתי הספר שלנו ואחרים .מה הם חושבים על
חינוך ,על החברה הקיבוצית-דתית ועל מדינת ישראל .הנה לפניכם קולותיהם ומעשיהם מעוררי
ההשראה של כמה מצעירינו.

מבט מבפנים
אפרים קרן

בבואי להציג את תחושותי ומחשבותי בקשר לחינוך בו גדלתי,
אני מפריד אותן לשלושה רבדים שונים – הבית ,הקיבוץ ובית
הספר .בדברי לא אדון בחינוך שקיבלתי בבית ,אלא רק בשני
הרבדים האחרים.
אפתח בכך שאינני מתחרט על כך שזו הדרך בה התחנכתי ואני
מאחל לכל ילד בעולם שיתחנך על הערכים שאותם הקיבוץ
רוצה להנחיל :תורה ,עבודה ודרך ארץ .עם זאת ,לפי הרגשתי,
הקיבוץ לא מדגיש מספיק את כל שלושת הערכים כאגודה
אחת שאינה ניתנת להפרדה ,ולכן הם לא נקלטים ונטמעים כמו
שראוי היה שייטמעו .ההדגשה של דגל אחד ,והעדפתו על פני
האחרים  -מה שמתבטא בהפניית מרבית המשאבים ובהקדשת
רוב העיסוק והדיבור סביבו  -גורמת לכך שהדגלים האחרים
נחשבים כמשניים ביחס אליו.

בקיבוץ  -שעל אף שאחד מהערכים המרכזיים אליו הוא מחנך
הוא התורה ,כפי שציינתי לעיל  -יותר חשוב שאני אהיה אדם
טוב ,ואף עדיף ככה .כלומר :כל עוד "התוצר החינוכי" הוא
אדם מוסרי וטוב ,אין צורך להמשיך ולשאוף שהוא יהיה גם
בן-תורה .אני מסכים שהבסיס הוא שהאדם יהיה מוסרי ,אך
לדעתי אם הקיבוץ רוצה שבניו יתחנכו לעולם דתי ,האמירה
הזאת צריכה לבוא מהכיוון ההפוך – לא 'קודם כול תהיה מוסרי
ואז אולי גם בן-תורה' ,אלא 'עליך להיות בן-תורה ומתוך
כך שאתה בן-תורה עליך להיות מוסרי'! אמירה זו ,לדעתי,
לא מושמעת מספיק בקיבוץ .כמובן שישנן פעילויות דתיות
מרובות וטובות במסגרת החינוך הבלתי-פורמלי ,שתרמו לי
רבות ועזרו לי לפתח את זהותי הדתית .גם עצם המסגרת היא
מסגרת דתית .אבל האמירה העיקרית של החינוך בקיבוץ,
גורמת לכך שהנוער מבין שאם הוא יעשה את המוטל עליו (על
פי החינוך למוסריות) אז הכול בסדר ,וזה מה שהקיבוץ דורש
ומצפה ממנו.

אני מאחל לכל ילד בעולם שיתחנך על הערכים
שאותם הקיבוץ רוצה להנחיל :תורה ,עבודה
ודרך ארץ .עם זאת ,לפי הרגשתי ,הקיבוץ לא
מדגיש מספיק את כל שלושת הערכים כאגודה
אחת שאינה ניתנת להפרדה ,ולכן הם לא
נקלטים ונטמעים כמו שראוי היה שייטמעו.

בנוסף ,הקיבוץ ,בשל היותו מתון בתפיסותיו הדתיות ,מעודד
חיפוש ושאלות ,ולא דוחה את מי שבחר לעזוב את דרך ההלכה.
גישה זו היא חלק מקיום החברה כפי שהוא מאמין בה ,ואני אף
חושב שהיא הכרחית .אך לגישה זאת יש השפעה משמעותית
מאוד על החינוך הקיבוצי ואי-בהירות בנושא ,זה מה שהנוער
קולט.

ידועה ִאמרת חז"ל" :דרך ארץ קדמה לתורה" .להבנתי,
משמעות הדברים היא שהמוסר הוא הכלי המשמש לקבלת
האורות של התורה .כלומר :מטרתו של המוסר היא להוות
בסיס לתורה ובלעדיו אין משמעות לתורה ,אבל זהו רק הבסיס
לקומה מעליו ,שהיא התורה .דרך הארץ קדמה לתורה ,אך
ברור שהיא אינה מבטלת אותה! אני קלטתי בשנות חינוכי

הקיבוץ בתור קיבוץ דתי בוודאי שואף לגדל אנשים יודעי
תורה ,בדומה לאנשים שהקימו אותו .החינוך בבית הספר לא
מביא לידי העמקה מספקת בתורה ,ולא יכול להצמיח יודעי
תורה ועל כן ,דורנו לא מגיע לרמה הדתית שהיתה טבועה בדור
המקימים של תנועתנו .לאור זאת ,האמירה של הקיבוץ שהוא
(ותנועת הקיבוץ הדתי) מבכר ומעדיף את מסלול יג"ל ,היא
קצת פרדוקסלית – אנחנו רוצים לחנך לדרך ארץ ,לעבודה וגם
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לתורה ,אבל לא על ידי כך שילכו ללמוד תורה .כיצד רוצים
שהילדים והנוער המתחנכים בקיבוץ יתמודדו עם האמירות
האלו? האם מתוך כך הם באמת ישאפו לגדול בתורה? אני
חושב שלא ניתן להיות בן-תורה שיכול לעזור לבנות חברה
תורנית ,ללא שנה (לפחות) של לימוד והעמקת הזהות הדתית
והידע התורני .אני לא חושב שכולם צריכים ללכת ללמוד,
וברור לי שיש אנשים שנבנים דווקא בשנת יג"ל ולא בלימוד.
חשוב לי להבהיר :אני מעריך מאד את חברי וחברותי שלא בחרו
להמשיך בדרך של לימוד תורה .אני חושב שהם נענים לכיוון
החינוכי המרשים מאוד שקיבלנו ,בהקשר של "דרך ארץ" ,ואין
שום פגם בכך שזאת היא דרכם .אני רק מעלה את הפרדוקס,
ואת ההדים שלו .אולי ,כהצעה מעשית ,על בית הספר והתנועה
להקדיש יותר שיעורים וסמינרים שיכינו את בני הנוער לבחור
בישיבות ,מדרשות ומכינות ,ולא רק בשנת שירות.

לדעתי ,האמירה צריכה להיות ברורה יותר,
מחויבת ומחייבת ,למרות שהיא מציגה
מציאות מורכבת .הדרך שבה התחנכתי היא
ללא ספק הדרך הטובה ביותר להתחנך בה ,אך
למובילי החינוך צריכה להיות אמירה ברורה.
גם את שנותי בבית הספר שק"ד ,בדומה לחינוך בקיבוץ ,לא
הייתי מחליף בעד שום הון שבעולם ,ואם אתחיל למנות את
המעלות הטובות שלדעתי יש בו ,כנראה שתקצר היריעה
מלהכיל .עם זאת ,לדעתי ,גם בבית הספר קיימת בעייתיות
דומה לזו שבקיבוץ .צוות בית הספר הבין את העניין ואכן
עובר תהליכים בנוגע לזה – ואף מצליח בהם בדרכו השקטה
והבטוחה .ללא שום אולפנות והפרדות ,אלא בעזרת כל מיני
תוספות (כגון "הנקודה היהודית" ו"תוכנית בית מדרש")
שהוכנסו לסדר היום הכללי ,הובהר הכיוון בו בית הספר רוצה
לצמוח .כבית ספר דתי צריך להיות ברור לכולם איזה דגל הוא
הכי גבוה ואילו ערכים כלולים בתוכו .ועדיין ,גם בית הספר
לוקה באותו פרדוקס שהקיבוץ הדתי לוקה בו – האמירה
ללכת לישיבות או מכינות לא שקולה כלל בהשוואה לעוצמת
האמירה ביחס לשנת שירות.
לדעתי ,עקב האכילס של החינוך התנועתי הוא שבמקום
להוציא אנשים שיודעים מי הם כן – יצאו אנשים שיודעים
להגיד מי הם לא .כל הזמן דחוף לנו ,כחברה ,לצאת נגד מי שלא
תואם את דעתנו ,להגיד שאנחנו לא הוא (בלי הדגשה על מה
שאנחנו) ושכמובן הדרך הנכונה אצלנו .בלי להיכנס לבעייתיות
באמירה "אנחנו צודקים" ,אני מבקש לציין קושי חמור יותר.
אפילו כנער שהיה שותף בחלק מהסמינרים של נוער התנועה
(כחניך וכמדריך) התברר לי דבר מאוד פשוט :חוץ מהשיטה
הכלכלית בה אנו נוקטים ,אין שום הבדל מהותי-דתי ביני
לבין סתם נער רגיל מאיזה סניף בארץ .הוא שם ציצית ואני
שם ציצית ,הוא מניח תפילין ואני מניח תפילין ,הוא מאמין/
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לא מאמין בא-לוהים ואני וחברי גם ככה .כל ההבדל בינינו
הוא ,אולי ,בכך שהוא מתחנך בחינוך בלתי-פורמלי נפרד
(בסניף) והחינוך הבלתי-פורמלי שלי מעורב .מה ה"ביג דיל"?
למה התנועה שתומכת באמירות כל כך גדולות ,חייבת לצאת
להפגין נגד שירת נשים ,במקום לערוך בירור עם הנוער על
עמדת ההלכה בנוגע לזה ,ועל עמדתנו בתור תנועה? הכי קל
להניע אנשים ב"אנטי" ,אך זה טיפשי – הם לא יודעים למה הם
עושים זאת (ואני אומר זאת בתור אחד שהלך ועשה זאת סתם,
ללא ידיעה).
יכול להיות באמת שכל הביקורת שלי כלפי ההתנהלות הזו
היא ביקורת עצמית ,וזה כנראה נכון ,וכדאי שאני אברר את
דרכי .אבל התנועה לא אומרת את אמירתה מספיק בקול
כלפי הנוער שלה – "לגדל דור של יהודים יראי שמים אשר
יטביעו את חותמם על הציבוריות הישראלית" ,כדבריו של
משה אונא .למה אנחנו כל כך מפחדים להגיד שאנו חושבים
שהנוער צריך להיות דתי ,מבחירה חופשית ומבוררת? התנועה
צריכה לחנך את הנוער לידיעת והכרת הזהות שלו ,ללא שום
קשר להתנגדות לעמדות בעולם החיצון .אם הנוער יבנה את
עולמו מתוך הבנה פנימית ,סביר להניח שהוא יתנגד לעמדות
הסותרות את השקפתו ,ואולי ינסה להתמודד איתן ולהבין
אותן .אבל לשם כך חייבים להפסיק להגיד מי אנחנו לא,
ולהתחיל להגיד מי אנחנו כן!
לדעתי ,האמירה של הגוף המחנך  -ואין זה משנה אם זה
הקיבוץ ,בית הספר ,או התנועה  -צריכה להיות ברורה יותר,
מחויבת ומחייבת ,למרות שהיא מציגה מציאות מורכבת .הדרך
שבה התחנכתי היא ללא ספק הדרך הטובה ביותר להתחנך בה,
אך למובילי החינוך צריכה להיות אמירה ברורה ,גם כאשר,
ואולי בעיקר בגלל ,שהיא מחייבת את המורכבות .העובדה
שהדרך של הקיבוצים בפסיקת ההלכה היא ב"צעידה על
הגבולות" ,לא אומרת שצריך לוותר עליהם.
חלק הארי של מחשבותי על החינוך אותו קיבלתי קשור
בהערכה רבה ליתרונות ולחוזקות שישנן בחינוך הקיבוצי-דתי,
שאותן לא אחליף בשום מחיר ,כגון :הקשר החברי שנוצר בין
ילדי הכיתה ,החינוך לעבודה ,דרך לימוד התורה ששואפת
ללכת גבוה מתוך חיבור חזק לארץ ישראל ,החיבור לאדמה
ולעמק ,והכי חשוב – האווירה בקיבוץ שנותנת לך להרגיש
חלק ממשפחה אחת גדולה .אולם ,גם הביקורת לעיל נמצאת
במחשבותי ובמחשבות חלק מחברי וחברותי ,ואף אם יש בה
טעות ,היא משקפת את הדרך בה אנו מתבוננים בדברים.
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עין הנצי"ב
אפרים קרן ,בן  ,19בן קיבוץ עין הנצי"ב ,בוגר
בית ספר שק"ד בשדה אליהו .לומד שנה וחצי
לפני הצבא בישיבת מחניים בגוש עציון.

קושיות בדרך
אופיר צור
"מורכבות מצריכה עיון"" ,ערך תובע מחיר"" ,צורך דורש
סיפוק"  -אלו הן רק חלק מ הססמאות שילד ממוצע הגדל
ומתחנך בתנועת הקיבוץ הדתי שומע כמה וכמה פעמים.
במהלך השנה האחרונה יצא לי לחשוב על לא מעט שאלות
בנושא החינוך בקיבוץ הדתי .אמנם ,בשנים האחרונות מתחילה
התעוררות בשיח על המשכיות וייעוד הנוער בתנועה על ידי
סמינרים רעיוניים שונים ,אולם ברור לכולנו שיש עוד עבודה
רבה בנושא זה.
כחברה דתית מעורבת וצנועה לכאורה אשר פתוחה ופועלת
למען כלל ישראל  -עד כמה אנחנו באמת חווים את עם
ישראל? מהי האמירה שלנו בתור נוער הקיבוץ הדתי מעבר
לפעילות בקיבוצים השונים? האם נלך להתנדב בגרעיני יג"ל
משימתיים למען הקהילה או שמא נלמד במוסדות תורניים
למען מעורבות בציונות הדתית? ואולי כלל ישראל כולל בתוכו
גם את החברה החילונית?
כמעט ואין חניך באחד מסניפי בני עקיבא שלא ייחשף
לאותו ציור המעטר את קירות הסניף שבו מופיע אדם החצוי
לשניים  -חצי אחד חרדי והחצי השני רפתן ,כאשר כותרת
הציור תבטא את "השילוב הראוי" של תורה ועבודה .האם זהו
השילוב הראוי אליו אנחנו מחנכים? רפתן חרדי?

אמירה מעין זו מתפרשת בעיני כמבוי סתום בדרך אל ההבנה
שכמעט ואין השפעה של התנועה על כלל ישראל .אני מרגישה
שאני צריכה לייצג את הציבור שלי בכל מקום ,אבל לי אין
בכלל ייצוג בחברה הישראלית ,שבאה לידי ביטוי בכנסת .כי
למי עדיף להצביע -למפלגה דתית "קפיטליסטית" או דווקא
למפלגה חילונית כביכול סוציאליסטית?
בקיץ האחרון הדרכתי את נוער שכבת ט' במחנה "בתוך הזרם
ונגדו" תוך כדי שיתוף פעולה עם משאבי השומר הצעיר .מדוע
אנחנו דוגלים בשיתוף פעולה עם תנועה חילונית במקום לצאת
למחנות קיץ עם בני עקיבא שהם כבר בקושי חלק מאיתנו  -כי
ברור שאין שם באמת שילוב של תורה ועבודה כמו שראינו
בציורי הקיר? יש שיטענו שבני עקיבא כבר לא מייצגת בכלל
את ערכי הקיבוץ הדתי ולכן יהיה זה בזבוז אנרגיה מיותר לנסות
ולהשתלב יותר בנעשה בתוכה .לעומתם ישנו קול הקורא
להיכנס ולהשפיע בתוך בני עקיבא ,למרות הדיבור המתמשך
הצדה לטובת פעילויות
על כך שוב ושוב מפעלי הקיץ נדחקים ִ
תנועתיות של הקיבוץ הדתי ,לא פחות טובות  -אבל הרבה
פחות פתוחות .לכולם .כי "ערך תובע מחיר".
אני מרגישה שאין לנו ייצוג כלל במוסדות התורניים .באיזו
מדרשה או ישיבה באמת יושבים ולומדים את משנת הקיבוץ
הדתי? לאן נעלמו שיעורים בנושא משנת הקיבוץ הדתי בבתי
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הספר הקיבוציים? ומה זה בעצם אומר 'משנת הקיבוץ הדתי'?

אבסורד? אבסורד.

בחרתי ללמוד השנה במדרשת השילוב ' -נטור' שברמת הגולן,
בית מדרש שאינו מגדרי אשר הוקם השנה על ידי הרב אביה
רוזן ואיתמר לפיד מתוך תפיסה שהיהדות שייכת לכולם .לכן
באים לכאן תלמידים ותלמידות דתיים וחילוניים לפני ותוך
כדי שירותם הצבאי להעמיק את ידיעותיהם ביהדות על שלל
גווניה .דווקא כאן נחשפתי לראשונה לכתבי צוריאל אדמנית.
במאמרו על הדת במדינה (עמודים תשי"ח) כותב אדמנית כי
"ברור שללא מגע הדוק בינינו ובין הציבור הלא-דתי לא תושג
המשימה של הנהגת התודעה היהודית .היהדות הדתית חייבת
לספק דוגמה ומורים להקניית התודעה ,והיא תוכל לעשות זאת
רק אם תצא מתוך החומות ,שמאחוריהן התבצרנו לשם הגנה
על עמדותינו המותקפות".

אני מודה על כך שנולדתי לתוך חברה יוצרת ,חלוצית ,שלא
מפחדת להעז ולצאת החוצה ,אך לא חוששת גם מביקורת
פנימית מבית ,תנועה שהיתה בעבר בעלת אמירה משמעותית
וחזקה לחברה הישראלית ,ושייסדה מוסדות חשובים למען
המדינה .לעניות דעתי ,יחד עם "הצנע לכת" אנחנו חייבים
ייצוג ראוי בכנסת ,בשיח הרבני ,בגרעינים התנדבותיים,
וכן  -גם בישיבות ,במדרשות ובמכינות ,קל וחומר במוסדות
כמו ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע ומדרשת הבנות בעין
הנצי"ב .תוכנית הלימודים בתיכונים שלנו חייבת לכלול מידע
הרבה יותר מקיף על היסטוריית התנועה ולא רק על שנות
הקמתם של הקיבוצים ומצבם בזמן קום המדינה .החינוך
הבלתי-פורמלי חייב לעלות קומה ובין השאר לחתור לקשר עם
בני עקיבא הארצית .גם מפגשים עם החברה החילונית חייבים
להתבצע ,כמובן שרצוי בשלב בוגר לאחר בירור מעמיק ,ולא
רק על בסיס מסיבות משותפות ,אלא על בסיס לימוד ושיח
משותף .החינוך למצוינות דתית יוכל להתפרש כדבר הכרחי,
טוב ,מזמין ,מאפשר ולא כ"אחרי המעשים יימשכו הלבבות".
מקומה של הבת הדתית בחברה הלכתית חייב לתפוס מקום
הרבה יותר חזק בשיח ,לא רק משום שאנחנו מחנכים לשוויון,
אלא בגלל שחשוב שאותה תלמידת תיכון תדע שהיא מתפללת
כל בוקר (רוב הפעמים בכיתתה ,לאחר שקמה שעה מאוחר
יותר מהבנים שמתפללים במניין )...מתוך תחושה וידיעה
שהתפילה שלה חשובה ,שיש בה ערך .אולי הילדים בקיבוץ
צריכים לקבל הרגשה שלא כופים עליהם לשים ציצית בבוקר,
אלא שחשוב להם לעשות זאת .אולי הנוער בחופשות צריך
לקבל הרגשה שהם לא קמים בחמש בבוקר בשביל לסמן "וִ י"
על זה שהיום הם הוציאו קווי השקיה מהעגבניות ,אלא שישנה
חשיבות לקשר שלנו עם האדמה כחלק מחברה העוסקת
בחקלאות ובפיתוח הארץ .אולי החניכים בסניפי בני עקיבא
בקיבוצים ,שהולכים להתנדבות במועדונית כזו או אחרת,
צריכים להבין שהם לא עושים זאת רק בגלל הצ'ופר שמקבלים
בסוף ,אלא כיוון שבאמצעות המהלך הזה ,הם נוגעים במעגל
נרחב הרבה יותר מחוץ לגבולות הקיבוץ ,ושהוא שתורם להם
לא פחות מלילדי המועדונית.

אני מרגישה שאין לנו ייצוג כלל במוסדות
התורניים .באיזו מדרשה או ישיבה באמת
יושבים ולומדים את משנת הקיבוץ הדתי? לאן
נעלמו שיעורים בנושא משנת הקיבוץ הדתי
בבתי הספר הקיבוציים? ומה זה בעצם אומר
'משנת הקיבוץ הדתי'?
כמובן שהיציאה מן החומות היא דבר קשה ומאתגר  -אך
לדעתי היא תשובה אפשרית לבעיה בה אנו מצויים כיום ,והיא
חייבת להתבצע רק לאחר שהעמקנו בשאלה מי אנחנו ,במה
אנחנו מאמינים ולמה  -למרות שאנחנו סגורים בתוכנו  -אנחנו
עדיין רוצים להשפיע על מעגלים נרחבים הרבה יותר.
לפי דעתי ,רק לאחר הבנה ערכית של החברה ממנה אנחנו
באים ,מתוך שאיפה למצוינות דתית ומוסרית ,נדע להבין במה
אנחנו שונים מהקיבוץ חילוני או מהחברה החרד"לית ,אבל גם
במה אנחנו כן חלק מהם...
חינוך מבית לסוציאליזם צריך להיות כחלק מן הרעיון של
"הצנע לכת" ,כאידיאל ביהדות ולא כהכנה לשגרירים הבאים
של סוציאליזם ,כשרובנו לא באמת יודעים מה זה .אנחנו גם לא
לומדים את זה.
אם הדור השני מצפה ומקווה לחזרת בני משק  -הוא צריך
להסיר את הכפפה ,לאבק את ספרי ההוגים ולא לפחד לערוך
בדק בית מקיף ונרחב בתופעת העזיבה ההמונית של בני משק
רציניים ומתאימים שלא מצאו בקיבוץ בית להמשך חייהם.
לא סתם רוב המדריכים במדרשת תורה ועבודה ,שהוקמה על
ידי תנועת הקיבוץ הדתי ,לא באים מהקיבוצים אלא מהציונות
הדתית הרחבה מתוך סקרנות ורצון להיות שותפים לאמירה
חדשנית וחשובה ,כאשר לעומתם ,רבים מצעירי הקיבוץ
הדתי סולדים מכל סמינר רעיוני של התנועה כי הוא "סגור
ופרובינציאלי מידי" או שזה פשוט לא מעניין אותם .לא
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אני מקווה שנדע לערוך שינויים הכרחיים מסוג אלו ,של
התפתחות ויצירה לצד מסורת שחשוב שתישמר גם היא -
רק אז נזכה שהכתובת על הקיר תהיה הרבה יותר שמחה,
רלוונטית ,מציאותית ובתנועה מתמדת.
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עין הנצי"ב

אופיר צור ,בת  ,18בת קיבוץ עין הנצי"ב,
בוגרת בית ספר שק"ד ,לומדת במדרשת
השילוב נטור -רמת הגולן

קיבוצניק קפיטליסט?

קיבוצניק קפיטליסט?
דרור לסלוי

יום לאחר הבחירות ,פורסמו תוצאות הבחירות בכל אחד
מהקיבוצים הדתיים .על פי אותן התוצאות ,בכל אחד מקיבוצי
תנועת הקיבוץ הדתי ,המפלגה המובילה היא מפלגת "הבית
היהודי" ,כאשר כמעט בכל אחד מהקיבוצים הדתיים ,זוכה
"הבית היהודי" לפחות בחצי מהקולות .מתוצאות אלו  -שלמען
האמת ,הן לא כל כך מפתיעות  -עולה כי רוב מוחלט מאנשי
הקיבוץ הדתי ,מעדיף להצביע למפלגות הדוגלות בערכי הימין
הכלכלי ,או במילים אחרות :קפיטליזם.
השאלה הנשאלת היא :איך אנחנו  -שמלאים תמיד בערכי
הסולידריות החברתית ,שדנים ורבים על כך באסיפות חברים,
שהשוויון תמיד נמצא בראש מחשבתנו במהלך דיונים על
שינויים בקיבוץ  -נוטשים את הערכים הללו ,כאשר אנו מגיעים
לנושאים הקשורים במדינת ישראל ,ולא בתוך הקיבוץ.
אז אמנם מעטים מאוד בתוכנו באמת רוצים להגיע למצב
שהמדינה היא קיבוץ אחד גדול ,ואין זה חלק מכוונותינו .אבל
אין ספק שחלק מן הערכים שהמפעל הקיבוצי ,ותנועת הקיבוץ
הדתי בפרט ,דוגלים בהם ,הם ערכים שוויוניים וסולידריים,
וכאשר זה נוגע בעניינים פנים  -קיבוציים ,הערכים האלה תמיד
עולים ומוזכרים.

דפוס ההצבעה של חברי הקיבוץ הדתי
מעורר שאלות רבות ,על הקשר האמיתי בין
אנשי הקיבוץ הדתי לבין ערכים שמושתתים
בקיבוצים .האם הערכים אלו תקפים רק
לקיבוץ? האם כשלא מדברים על הקיבוץ
שלך ,אלא על מדינת ישראל ,האידיאולוגיה
משתנה?
מפלגת "הבית היהודי" וגם מפלגת "הליכוד" ,שנמצאת
בין הראשונות בטבלה של תוצאות הבחירות בקיבוץ הדתי,
הן מפלגות קפיטליסטיות במלוא מובן המילה" .הליכוד",
שהיתה בשלטון בארבע השנים האחרונות ,היא ללא ספק
מפלגה שמאמינה בליברליזם כלכלי כמה שיותר גדול .ראו את
ההתנגדות להתאגדות עובדים (למשל ,ביטול הזכות לשביתה
במקומות חיוניים שמקדם עכשיו בנימין נתניהו) ,ו'תספורות'
לטובת טייקונים על חשבון אלה שקשה להם .העומד בראש

מפלגת "הבית היהודי" ,נפתלי בנט ,הודה בריאיון לעיתון "דה-
מרקר" ש"-אני לא סוציאליסט" והתחמק לאורך כל הריאיון
מתשובה ברורה לגבי הצורך בהעלאת שיעור המס על עשירים.
במבחן התוצאה ,העובדה היא שמפלגת "הבית היהודי"
היתה חלק מהממשלה האחרונה ,שגרמה לכך שארבע-מאות
אלף איש יצאו לקרוא לצדק חברתי .אין ספק שאם אמונתו
הכלכלית של בנט אכן דומה לשל נתניהו  -וכך נראה גם על פי
המצע שלהם  -הרי שגם "הבית היהודי" היא מפלגה שמאמינה
בשיטת הימין הכלכלי ,ובכל הערכים היוצאים מכך.
ערכים אלה ,הנמצאים בראש אמונתם הכלכלית של המפלגות
הבולטות להן הצביעו בקיבוץ הדתי ,נוגדים כמעט לחלוטין את
ערכי התנועה הקיבוצית.
הנה אחד מן הערכים המרכזיים עליהם מושתתת תנועת
הקיבוץ הדתי:
''חברה החותרת לצמצום פערים כלכליים ,וחבריה מקפידים על
מניעת היווצרות פערים כלכליים עמוקים בינם לבין עצמם''.
(מתוך רשימת ערכי הליבה של התנועה).
משפט זה נוגד באופן מוחלט את שיטת הכלכלה
הקפיטליסטית ,ועל כך אני מניח שכולנו מסכימים .השיטה
לפיה פעלה הממשלה בארבע השנים האחרונות ,רק הגדילה
את הפערים בין השכבות במדינת ישראל .זוהי שיטה שגרמה
לסדר יום אנטי-חברתי ולפיה יותר אנשים מקבלים פחות,
ופחות אנשים מקבלים יותר .וכמו שכבר הזכרתי" ,הליכוד"
ניהלה ממשלה זו ,ו"הבית היהודי" היתה חלק ממנה ,ואני
לא חושב שהמפלגות הללו מתכוונות להפוך את סדר היום
שהתרגלנו אליו ,כאשר ינהלו את הממשלה הבאה.
דפוס ההצבעה של חברי הקיבוץ הדתי מעורר שאלות רבות,
על הקשר האמיתי בין אנשי הקיבוץ הדתי לבין ערכים
שמושתתים בקיבוצים .האם הערכים אלו תקפים רק לקיבוץ?
האם כשלא מדברים על הקיבוץ שלך ,אלא על מדינת ישראל,
שאתה גם חלק ממנה ,האידיאולוגיה שלך משתנה? אני
חושב שקיבוצניקים המצביעים למפלגות בעלות אידיאולוגיה
כלכלית-חברתית ימנית צריכים לשאול עצמם שאלות אלה.

דרור לסלוי  -בן קבוצת יבנה ,תלמיד כיתה י'
בתיכון בקבוצת יבנה

ע מ ו ד י ם | א ד ר  -נ י ס ן ת ש ע " ג | )4( 7 6 1

33

והגדת לבנך  -הקול הצעיר

קול קורא!
א' ,בן משק הקבה"ד ,תלמיד י"ב
השם שמור במערכת
נתבקשתי להביע דעתי על מגוון נושאים ,אך ברצוני לגעת
דווקא בעניין החינוך בקיבוץ הדתי משום שאני חושב שהכול
מתחיל מחינוך .החינוך הוא השורש והבסיס של כל גוף שחפץ
להתקיים ,ולכן חובה לשים על זה את הדגש ולהשקיע בו את
רוב המאמצים והמחשבות .בסופו של יום הכול צומח ונובע
משם ויש לחינוך השפעה גדולה על ההווה והעתיד שלנו.
לא בכדי בחרתי בעניין זה .ככל שאני מתבגר ,אני שם
לב שלאחרונה חלה הידרדרות בשיטת החינוך .אני חושב
שהמסרים והערכים שאליהם אנו מחנכים מאוד היטשטשו,
כבר שכחנו למה לחנך ולא תמיד יודעים איך לחנך .מערכות
החינוך הפכו למסגרת שמספקת הווי ובידור ,ואני לא בא
לשלול את התופעה של חינוך להווי חברתי ותרבות כמובן ,אבל
צריך להיזהר מלשים את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות.
אביא דוגמאות על מנת להוכיח את דברי ולהקנות להם נפח של
אמון:
חינוך לאהבת עם ישראל  -אני מסתובב ב"רחוב הקיבוצי
הצעיר" ושומע סלידה ממי שלא "קיבוצניק" ,ממי "שלא
משלנו" .יש נתק עמוק מ"העמך" ומשאר חלקי הציונות
הדתית.
חינוך לאהבת ארץ ישראל  -מה יהיה על ארץ ישראל? שכחנו
מתי העברנו מסר ברור ועוצמתי שהיא שלנו מדורי דורות
ולנצח נצחים ,ושנקריב עליה את חיינו .לוותר ולהתפשר עליה,
זו בכלל לא אופציה.
חינוך לאהבת התורה  -התורה הקדושה ששומרת ומגנה עלינו
לאורך כל ההיסטוריה שלנו ,מה איתה? יש דחיפה ,עידוד
ותמיכה מהמבוגרים והמחנכים לתורה? יש מסר ברור שזה
הדבר שהכי חשוב לעם היהודי ,שהרי כל יום אנו אומרים
"ותלמוד תורה כנגד כולם"?
ועוד כמה יסודות שמוכרחים להיות חרוטים בראשו של כל ילד
או נער יהודי ,ובפרט דתי ,כגון :ערך העבודה ובפרט עבודת
האדמה ,ערכי השיטה הסוציאליסטית שבה אנו דוגלים בגאווה
איתנה ,לשון נקייה (תרתי משמע).
נכון שהדברים האמורים מתייחסים אל הדברים בכללותם (יש
פה הקצנה ,אבל היא באה על מנת להדגיש את המצב הקיים).
כמובן שיש גם הרבה דברים טובים במערכת החינוך הקיבוצית,
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הרי יש לה פירות נאים ומתוקים ,חבר'ה שהם מלח הארץ ויש
במה להתגאות ,אבל אני חושב שלאחרונה איבדנו משהו .אנחנו
חייבים לעשות מדרג ערכים שאליו ולפיו אנו רוצים לחנך.
אינני רוצה שדברי יובנו שלא כיאות .אני לא בא ממקום של
ביקורת ,השמצה או זלזול חלילה ,אלא ממקום של כאב
ותחושת החמצה נוראית ,ממקום של אכפתיות ושל רצון
לשכלל ולשפר את החינוך ,וממילא גם את עתידנו.
יוצא לי להיפגש עם ילדים ונערים בכל שכבות הגיל במערכת
החינוך ואני רואה ושומע את השיח היום-יומי של החבר'ה
והוא "לא משהו" ,לא מקור גאווה לאף אחד .יש מקום לשיפור
ואני לא חושב שצריך להאשים אותנו ,הנערים .אנחנו מעין
"תינוקות שנשבו".
אני אישית מלא הערכה עצומה למערכת החינוך שבה גדלתי
וגדל עוד היום .למדתי בה המון ,היא טיפחה וגידלה אותי
בידים טובות ,אבל אני חושב שהיא חסכה ממני דברים והיום זה
מתבטא ב"חורים" בחיי .כל יום אני צריך להתמודד עם החסכים
האלה וזה חבל לי.
שוב ,לא באתי לזלזל באף אחד ובשום דבר ,חס וחלילה .אני
חושב שיש לנו בסיס מעולה ,יש "חומר" איכותי ומיוחד
בידיים ,ואנחנו חייבים להעביר אותו הלאה על מנת לגדל
דור ישר ,איתן ואיכותי .צריך לעשות "פוס!" ,להגיד לעצמנו
איך אנו רוצים את ילדינו ועתידנו ,ומה שנותר זה לנתב את
ה"חומר" הזה למקומות נכונים ובדרכים נכונות .יש פוטנציאל
אדיר שרוצה ומוכרח לפרוץ החוצה בגאון ומה שמפריע לו זה
מחסום שיסודו בטעות והוא בלתי-מחויב המציאות .חייבים
אנו להסירו במהרה ובלי פחד!
חברים יקרים לדרך ,אני חושב שאנו חברה חזקה ומלאה
בעוצמות ,בעלת פוטנציאל גדול וגדושה בערכים ואידיאלים
עליונים .הקמנו חברה שדוגלת בשיטה הסוציאליסטית שהיא
בבחינת "ואהבת לרעך כמוך" .הקמנו במו ידינו את הארץ
הזאת .נכון ,יש משברים וקשיים ולפעמים עייפות כלשהי,
והשגרה עושה את שלה ,כמו בכל דבר ,אבל בחינוך אסור לנו
להיות עייפים ולהרים ידיים .צריך להיות ערניים באופן תמידי,
חייבים להתגבר ולהוציא את השורש הרקוב ,ומשם הדרך אל
האור קצרה .חבל על הזמן.
בברכת התורה ,העבודה ואהבת ישראל.
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על מה שחיילת אחת קטנה עם אש בעיניים מסוגלת לעשות
ריבה פריד עם ירדן צימור
סגן ירדן תימור היא נכדתו של אריה קרול ז"ל ואחת מתשעת
ילדיהם של שוּ ִלית ורענן תימור ממושב נחלים .את סבא אריה
היא מתארת כ"סבא אהוב שמלווה אותי בכל יום" ,ותוך כדי
כך מראה לי את תמונתו המודבקת בדף האחרון של המחברת
שלה" ,בכל פעם שקשה ,אני מסתכלת עליו ומוצאת תשובות".

אדם חזק .אני זוכרת את עצמי כותבת לו מכתב ושמה לו על
המיטה .הקשר התחזק כשעשיתי עבודת שורשים על הצד
המשפחתי שלו .גם כשנפצע הייתי כותבת לו מכתבים ומוסרת
לאמא שתקריא לו .באיזשהו חיבור פנימי ,הרגשתי שאני
מתחברת לערכים בהם הוא דוגל ומסמל .זה קיים בי וצועק בי".

ירדן מספרת שהיתה בת  15כשסבא אריה נפטר ,ומתארת
לשאלתי את מהות הקשר ביניהם" :לא יודעת ,אין לי מושג
איך זה קרה .הייתי יחסית קטנה כשהוא נפטר .במפגשים שלנו
היו רק ניצוצות .הלהבה והאש באו כשהוא כבר לא היה איתנו.
הוא המצפן העיקרי בבחירות שלי ,בדרך שאני רוצה לחנך בה.
לפעמים זה יותר ברור ,לפעמים זה מכתיב את כל האווירה" .כך
היא ,מילה במילה.

אנחנו יושבות אחת מול השנייה ,אני מתבוננת בה מידי פעם
ומשהו לא מתחבר לי .הסיפור עדיין נראה כמו התלהבות
נעורים שתחלוף ברגע שהמציאות תטפח על פניה.

אנחנו נפגשות בחוות השומר ,ב"משרד" שלה כמפקדת
מחלקה (אם אפשר לכנות משרד מבואה בבניין שמלבד שולחן
ישן ,כסא ומחשב נראה קצת כמו מבנה נטוש).
ירדן ממשיכה בתיאור היחסים" :סבא היה עבורי תמיד דמות
נערצת .מה שבעיקר סקרן אותי הוא שהרגשתי שיושב מולי

ירדן ממשיכה" :אני זוכרת חוויה אחת מאוד משמעותית עם
סבא .כשהיה בתרדמת במשך שנתיים ,כמעט שלא ביקרתי
אותו .זו היתה סיטואציה מורכבת ,קשה ולא נעימה .באחת
השבתות כשהיינו בסעד הלכתי אליו אחר הצהריים הביתה.
נכנסתי לחדר ומצאתי אותו שוכב במיטה ,לא מדבר .נלחמתי
עם עצמי וניגשתי אליו למרות הקושי .לקחתי לו את היד
הידועה ,זו שתמיד אחזה בי חזק ,היד עם הלחיצה החזקה
המפורסמת שלו ,והרגשתי שהפעם אני זו שלוחצת לו את היד
חזק ,כמו שהוא תמיד לחץ .זה רגע שזכור לי עד היום .שם
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והגדת לבנך  -הקול הצעיר

לפני הגיוס ביקשתי מאמא שרשרת זהב בצורת מגן דוד
ואמרתי לה שזו מבחינתי השרשרת מסבא .כמה ימים לפני
הגיוס אמא העניקה לי את השרשרת והיא מלווה אותי מאז.
גם כשאני ב'מצב שתיים שוכבת ונשענת על הידיים ,זה מה
שיגרום לי להחזיק ולא ליפול  -המחשבה על סבא.
בהמשך השירות הצבאי מצאתי את עצמי מספרת עליו בכל
הזדמנות .בלי לציין שמדובר בסבא שלי .דיברתי על סבא אריה
קרול ,שמצד אחד הוא בעל נפש כל כך גדולה ומצד שני אדם
כל כך פשוט ,צנוע ,שהיו לו תכונות מאוד קטנות ועשה מעשים
קטנים בשגרה ,מעשים שלפעמים דווקא הם הכי קשים לכולם.
אחרי היציאה לקורס קצינים ,בכל פעם שקיבלתי תחתי סגל
פיקודי ,רוחו של סבא ליוותה אותי .אלה הדברים שהייתי
הולכת איתם בראש ואלה הדברים שליוו את כל מי שעבדתי
מולו .הסיפור על סבא היה חלק מעבודת הסגל".
איך העברת את הלהט הזה? אני שואלת ,והיא עונה בלי
למצמץ" :האור בעיניים זה משהו שחודר" .כך היא אומרת
והעיניים המאירות שלה נוצצות" .בכל קושי" ,היא ממשיכה,
"בכל סיבוך ,כמו בהתלבטות אם לצאת לקצונה או להמשיך
לחיים האזרחיים ,אני משתמשת בזיכרון שלו' .תחשבי על סבא
אריה' ,אני אומרת לעצמי ומוצאת את הדרך".

אני מבקשת ממנה לספר קצת על המחלקה האחרונה
שפיקדה עליה  -מחלקת 'לביא'.

לקחתי לו את היד הידועה ,זו שתמיד אחזה בי
חזק ,היד עם הלחיצה החזקה המפורסמת שלו,
והרגשתי שהפעם אני זו שלוחצת לו את היד
חזק ,כמו שהוא תמיד לחץ .זה רגע שזכור לי
עד היום .שם הרגשתי שאנחנו שותפים.
הרגשתי שאנחנו שותפים".
ירדן מתרגשת ומתכוונת לכל מילה .את זה אני כבר מבינה .אך
עדיין לא ברור לי מה הפך אותה לממשיכת דרכו.

אני מנסה לברר :איך האמונה ,הערכים שלו ,עברו אליה?
היא מנסה להסביר" :כדי לדעת עליו קראתי ,למדתי ,ושאלתי
את אמא .כשבגרתי ,הרגשתי שתכונות הנפש שלו  -אהבת
הארץ ,האחריות האישית  -נדבקו בי .הרגשתי שאני מסגלת
לעצמי את שפת הדיבור שלו ככל שאני יודעת עליו ,ושעניין
השליחות בוער בי כממשיכת דרכו .הבנתי שככה אני מבקשת
להיות .עם הגיוס לצבא זה התעצם .פתאום הרגשתי את
הערכים האלה בצורה מוחשית .פתאום זה השפיע לי גם על
המעשים.
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"המחלקה נקראה על שמו של סבא .במקום אריה  -לביא.
המשפט המוביל שלנו היה 'נתגבר כארי ,נעשה ונצליח'".
העיניים של ירדן שוב בורקות והיא עוצרת לרגע את ההסבר
ומספרת סיפור:
"אחד החיילים שלי לא הצליח לסיים טירונות וניתנה לו
הזדמנות מיוחדת לחזור עליה .ברגע אחד הוא הגיע לסף ייאוש,
אמר 'די ,לא רוצה ,לא מסוגל' ורצה לוותר שוב .הלכתי אליו
והוצאתי אותו מהפעילות .הלכנו יחד לכיוון הש"ג בדממה.
עמדנו והשקפנו אל מעבר לשער ,על ההרים .אמרתי לו:
'תעמוד ותסתכל בדממה' .עמדנו כך כמה דקות .אחר כך
שאלתי אותו – 'מה אריה קרול היה אומר לך עכשיו? מה היה
חושב עליך?' .החייל התחיל לבכות' ,אני רוצה שהוא יהיה גאה
בי .הוא לימד אותי שאסור לוותר' .ואז אמר שהוא לא רוצה
לאכזב את סבא אריה .אמרתי לו שסבא אריה לא מתאכזב
ממנו .סבא אריה האמין בכל אחד בכל מצב .הוא לא נבהל
מקשיים".
"המטרה שלי" ,מסבירה ירדן" ,היתה להביא אותו להבנה
שההסתכלות על הקושי הוא נקודתית .שמול כל קושי יכולים
לעמוד ,ושבטוח נצליח ,נתגבר .החייל חזר לטירונות עם כוחות
מחודשים".
משהו עדיין לא מתחבר לי .נשמע לי קצת כמו ססמאות
ודיבורים .עדיין לא יורד לי האסימון( .סליחה ,ירדן) .אני
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ממשיכה להקשיב ומחפשת את הגרעין ,את מה שעומד
מאחורי הססמאות שנשפכות בחדר.
"מה הבאתי להם עוד מסבא?" ,היא חוזרת על שאלתי ומיד
עונה" ,את חוסר ההתפשרות ,המלחמה על השליחות" .ושוב
מגיעה אל "האור בעיניים ,שבוער בנו למען עם ישראל".
"זה מה שחסר כרגע בעם ישראל" ,מסבירה לי בלהט" ,הדבקות
בשליחות והאמונה המוחלטת שצריך לקיים את השליחות הזו.
זה העבודה שלי פה .הכי חשוב פה זה האמונה .בלי האמונה
ובלי המלחמה על האמונה זה לא יעבוד .פה צריך מלחמה
אמיתית".

אני מנסה לחזור אחורה ,למשפחה ,ושואלת :האם מכל
האחים רק את חזק בעניין הזה של המשך מורשתו של
סבא?
ירדן עוצרת רגע .חושבת .עונה בזהירות" :לא יודעת איך זה
קרה ,אבל כן .כולם מכירים ואוהבים אותו אבל ככה ,כמו
שאני  -לא .הם יכולים לשבת איתי ולהקשיב לסיפורים שלי,
להבין אותי ,אבל אף אחד לא חי ככה .הבחירה שלהם היא
במסלול חיים שונה .ביום-יום סבא פחות נוכח אצלם .אולי
אצלי זה חזק יותר כי אני נמצאת היום בתקופה שבה אני
חורטת על דגלי שאני בשליחות לעם ישראל" .היא כאילו
כמתנצלת בשם בני ביתה ומיד חוזרת למסלול" ,בעצם ,אני
בטוחה שגם אחר כך זה יתחבר לי בחיים .ברגע שסבא נפטר
הבנתי שהוא ממשיך איתי .מאז זה בוער בי יותר ויותר".
אנחנו חוזרות למחלקת 'לביא'" :במחלקה השנייה שלי
כמפקדת ,סבא היה דמות המופת שבחרתי" .ירדן מסבירה
שלכל מחלקה כאן ,בחוות השומר ,נבחרת דמות מופת שלאורה
הולכת המחלקה במהלך שני חודשי הטירונות ,ומשפט מפתח
של הדמות מלווה אותה" :לחיילים שלנו לא היתה אף פעם
דמות מופת אמיתית ללכת אחריה .דמות המופת שלהם היתה
מי שגנב הכי טוב ,הכי מהר .הרעיון הוא שסוף סוף תהיה להם
דמות ערכית ללכת אחריה".

אני תוהה עד כמה בני  ,18שעברו דבר או שניים בחיים
ובאים מבתים קשים מאוד ,מסוגלים להתחבר לאדם כל
כך שונה ורחוק מהם.
ירדן מסבירה" :לא צריך לפחד להציב להם דמות שרחוקה מהם
בכל הווייתה .פשוט צריך להביא את התכונות של דמות המופת
למקומות שזה פוגש אותם אישית .למשל ,שלא להיות נפקד,
כי אריה קרול בחר ,וגם אתה תבחר  -להצליח להתמודד .או
לדוגמה כשהוא עמד מול יהדות רוסיה ,הוא לא ויתר על אף
אחד שיצא מהיהדות ,ומי אתה שתוותר על מי ששונה ממך.
ככה מצמצמים את הפער בינם לבין הדמות".

איך זה עבד?
"בכל פתיחת שבוע סיפרתי להם סיפור מהזיכרונות שלי .שבוע

אחד סיפרתי להם את סיפור לחיצת היד של סבא .שאלתי
אותם 'אם הייתם רוצים לבחור בן זוג לאחותכם  -על פי מה
הייתם בוחרים?' .כולם ענו :שייראה טוב ,שיהיה לו כסף,
שיבוא ממשפחה טובה .סיפרתי שאם סבא אריה היה רוצה
לדעת מי עומד מולו ולהרגיש אותו ,הוא היה לוחץ לו את היד
חזק מאוד .זו היתה הדרך שלו לבחון ולהרגיש אנשים .זו היתה
דרך כואבת ,אבל זו היתה הדרך שלו.
ביקשתי מהם שישתדלו לא להיות כל הזמן כמו כולם ,שימצאו
משהו מיוחד מעצמם ,כמו שסבא אריה מצא את הדרך שלו
לבחון אנשים .דיברנו על כך שהקריטריון של כסף או מראה לא
אומר שום דבר על האדם ,שצריך לבחור משהו יותר חשוב.
הכרחתי אותם ,לא ביקשתי מהם ,להתחבר לסבא .הכרחתי
אותם להבין שהדמות שלו לא מנותקת מהם .אחרי חודש זה
עבד .הייתי כל כך מחוברת לזה וגם המפקדות מתחתי היו
מחוברות .הן ידעו כמה זה משמעותי לי .המפקדות הן הכלי
להעביר תהליך ומול המפקדות כל כך חייתי את סבא עד שזו
היתה משימה משותפת לכולנו".
אנשים נכנסים לבניין לרגע ויוצאים .זה שואל משהו .זה
מבקש .לזו היא עונה בענייניות מחויכת ,ומוסיפה  -אני אוהבת
אותך .לשנייה  -זהו ,לכי הביתה ,את נהדרת .אני תוהה לעצמי:
מה זה? מה זה הדבר הזה שיושב מולי? והיא חוזרת לענייננו
וממשיכה .שום דבר לא מכבה את הילדה הזו.
"המשפט המוביל של המחלקה ' -נתגבר כארי ,נעשה ונצליח' -
הולך איתי כל הזמן .דרך המשפט הזה אני מרגישה את החיבור
הישיר ביני לבין סבא .זה משפט שמתפשט פה .השפה של
עשייה למען עם ישראל היא כבר לא זרה לחיילים שלי".
אני מנסה לדמיין את החיילים כאן מדברים כמוה ומתקשה בכך.
היא כאילו קוראת את מחשבתי ומסבירה:
"אלה מילים שאם אנחנו לא נגיד אותן ,מי יגיד? מי יגיד להם
שזה הזמן לעשות למען ישראל ושאם לא עכשיו ,מתי? גם אם
זו נגיעה קטנה ,גם אם זה רק חלק מהיום  -הזמן לעשות הוא
עכשיו .אני חושבת שכיום כל מפקדת שלי יכולה להגיד לחייל
שיעשה משהו למען עם ישראל וזה עובד .זה מצליח להגיע
ולחדור".
אני לא מתאפקת ושואלת את ירדן אם היא בטוחה שלא
חושבים פה שהיא 'חיה בסרט' .ירדן מחייכת .היא מודעת
לעצמה ומודה שאם החיילים ירצו לחקות אותה ,הם יעשו זאת
בלי בעיה .היא אפילו מדגימה מה שיאמרו בשמה" :אתה נפש
גדולה בישראל" ,ומוסיפה" :גם האחיות שלי שואלות אותי
'מאיפה באת? מה נסגר איתך?'".

ואת לא אומרת כאלה דברים לעצמך לפעמים?
"גם אם לא הייתי רוצה ,זה בי .לפעמים גם לי קשה .לפעמים
גם לי בא להגיד שאין לי כוח לעוד שיחת נפש ,אבל אני יודעת
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שהקושי רגעי .זה בוער בי .גם כשקשה לפעמים ואני שואלת
את עצמי אם זה נכון לשאול בכל נקודה 'מה סבא היה עושה',
הלהבה לא נכבית".
משהו בהסתכלות שלי על ירדן קצת מתרכך כשהיא מסבירה
לי" :אנחנו לא אחד לאחד .סבא לא שאל את עצמו שאלות.
אני לא כזו .אני כן שואלת ומתלבטת האם להמשיך בצבא
ולחתום עוד שנה .אני כן מבררת עם עצמי אם זה מתאים לי,
אם זה לא פוגע בתוכניות שלי .ואני מקבלת את זה שאנחנו
לא אחד לאחד ,אני לא נלחמת בזה .אני לא סבא .יש מקומות
שלא אנהג כמוהו .סבא היה חד מאוד .אני באופן אישי פחות
פגשתי את זה ,אבל אני יודעת שזו היתה הדרך שלו .בזה אנחנו
קצת שונים .אני מרגישה שמצד אחד אני מאוד דוגלת בחדות
ומצד שני יש בי משהו יותר רך ,קשוב .אני מודעת לזה ובוחרת
להיות שונה .המטרה שלנו היא אותה מטרה אבל בדרך אנחנו
שונים .אני מלווה יותר ,רואה יותר את האדם שמולי ,חושבת
פחות ב'שחור ולבן' ועדיין לא מאבדת את המטרה .עדיין חשוב
לי לכוון גבוה".
העניין הובהר ואנחנו חוזרות לסיפורה של מחלקת 'לביא' .ירדן
מספרת על מסע המ"מ שמתקיים בשבוע השישי לטירונות.
זהו מסע של שלוש שעות ,שעבור החיילים שלה הוא לא
פשוט בכלל .האתגרים הפיזיים והנפשיים שדרוש לעמוד בהם
על מנת לעבור את המסע גדולים מאוד ולחיילים שמגיעים
לחוות השומר כל קושי מהווה נקודת בריחה .ירדן מתארת את

המסע" :כל הדרך טפטפתי להם – 'תחשבו על האתגר ,תחשבו
מה הייתם עושים כדי להציל מישהו' .דיברתי איתם על כוח
מנטלי ,על זה שלמרות שסבא אריה היה חלש בגופו הוא לא
ויתר .חזרתי על המשפט של המחלקה – 'נעשה ונצליח' .קודם
כל נעשה .העשייה היא העיקר .כל מי שעושה מצליח .אמרתי
להם ' -אל תעמדו מהצד לפני שניסיתם .אל תגידו לא יכולים
לפני שניסיתם'".
אחרי המסע למדו החיילים שיעור על סבא אריה קרול .ירדן
מראה לי את תוכן השיעור  -מה עשה אריה קרול בברית
המועצות ,המלחמה שלו בהתבוללות והמסרים החזקים שלו
שאסור לוותר על אף אחד ,ושהאחדות חשובה מכול!
בשלב זה הרגישה ירדן שהיא רוצה עבור החיילים שלה חוויה
קצת אחרת" ,לא רק מילים" .לא היה לה מושג מה אפשר
לעשות ,אבל היא הלכה עם תחושה חזקה שזה לא מספיק,
"רציתי ליצור חוויה יותר חזקה" .באחת השבתות בבית
התייעצה עם ההורים ופתאום אבא הציע" :קחי אותם לביריה".
"בשנייה שהוא אמר את זה ,ידעתי שלא משנה מה יקרה –
אנחנו נגיע לביריה .באותה שבת אבא סיפר לי את הסיפור על
ביריה ועל העלייה העיקשת לשם ,ואת הקשר של סבא לכל
הסיפור הזה וידעתי שאני חייבת לקחת אותם לשם ,חייבת
שהם יראו בעיניים מה זה אומר שהיה צריך לכבוש את המקום
הזה שלוש פעמים ,שלא לא תמיד קל אבל לא מוותרים! רציתי
לאפשר להם להרגיש את הארץ .ידעתי שהם לא יגיעו לשם אף

אנחנו לא אחד לאחד .סבא לא שאל את עצמו שאלות .אני לא כזו .אני כן שואלת ומתלבטת
האם להמשיך בצבא ולחתום עוד שנה .אני כן מבררת עם עצמי אם זה מתאים לי ,אם זה לא פוגע
בתוכניות שלי .ואני מקבלת את זה שאנחנו לא אחד לאחד ,אני לא נלחמת בזה.
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פעם אם הם לא יעלו לשם איתי .חשבתי שיהיה מצוין אם הם
ירגישו את ההר ברגליים".
במוצאי שבת ירדן התחילה "לעשות טלפונים" ,כלשונה.
מסתבר שגם ב'כיבוש' הזה לא הכול הלך חלק" :המפקדים
העבירו אותי מאחד לשני' ,אין זמן ,אין תקציב' .אחרי לא מעט
טלפונים הרגשתי במבוי סתום .אבא שאל כל יום' ,מה קורה
עם ביריה?' ,ולא הרפה .זה נהפך למשימה העיקרית שלי.
דיברתי שוב עם אבא ואמא ואז דיברתי עם הדודה שלי ,מיכל
[אחיטוב ,בתו של אריה קרול ז"ל] .היא הציעה להתקשר
לנחמיה רפל ,מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי ,ואחרי כמה דקות
חזרה אלי ואמרה שנחמיה מוכן לשמוע אותי .מיד התקשרתי
והסברתי לנחמיה למה הוא מוכרח לעזור לי .דיברתי איתו על
הרעיון ועל כך שאין לי דרך להשיג אוטובוס – כי מהצבא אין
תקציב .הסברתי לו למה זה חשוב לי ,סיפרתי לו על המחלקה
ועל הקשר לסבא .זו לא היתה שיחה קצרה ...באיזשהו שלב
ממש מכריע של השיחה פתאום שמעתי את נחמיה אומר' :אני
מצטער' והשיחה נותקה .הייתי קצת בהלם .חשבתי לעצמי:
אם הוא לא יכול לעזור ,שיגיד ,למה לנתק? לא הבנתי מה קרה
פה .שלחתי לו הודעה ' -תודה ,נהיה בקשר' והייתי מאוכזבת.
כעבור עוד כמה דקות ,נחמיה חזר אלי מתנצל' :סליחה .אני
מצטער שניתקתי את השיחה ,פשוט מרוב התרגשות לא
הצלחתי לדבר ,ועם דמעות בעיניים לא הצלחתי לנהוג .הייתי
חייב לעצור בצד הדרך כדי להירגע .אני אעשה כל מה שצריך'.

אבא הציע' :קחי אותם לביריה' .בשנייה שהוא
אמר את זה ,ידעתי שלא משנה מה יקרה –
אנחנו נגיע לביריה .באותה שבת אבא סיפר
לי את הסיפור על ביריה ועל העלייה העיקשת
לשם ,ואת הקשר של סבא לכל הסיפור הזה
וידעתי שאני חייבת לקחת אותם לשם.
הרגשתי שמצאתי שותף שמדבר בשפה שלי ושסוף-סוף,
מרגע זה ,אני לא לבד .זכיתי .זו היתה עבורי ההוכחה שאפשר,
למרות כל הסירובים שקיבלתי .התעקשתי ,לא התייאשתי,
ובסופו של דבר מצאתי את נחמיה שאמר לי – 'לא משנה מה,
יהיה סיור .זה סגור' .מצאתי מישהו שחשב כמוני שהחוויה הזו
חשובה עבור החיילים .זה היה דיבור שלא מדברים אותו היום
בציבור הישראלי .זה היה רגע קסום .מאותו רגע נחמיה הפך
לשותף מלא .יחד איתו נבנה הסיור .הוא השיג לי אוטובוס ובלי
שביקשתי גם דאג לארוחת צהריים לכל החיילים והכין לכולם
מזכרת :כובעי מצחייה כחולים ,עליהם כתוב 'מחלקת
לביא – נתגבר כארי ,נעשה ונצליח' .מהכובעים האלה החיילים
לא נפרדים ,יש להם גאוות יחידה אמיתית!
ביום העלייה לביריה העברנו שיעור על התמדה .דיברנו על
ביריה שמסמלת התמדה .דיברנו על סבא שאמר' :אנחנו

לא נפרדים מהכובעים  -גאוות יחידה אמיתית!
אומרים כן!' .עלינו לביריה רגלית .פגשנו את ההורים שלי
ואבא דיבר איתם על הגבורה ועל הסיפור של סבא אריה
וביריה .כל היום הסתובבנו שם .בסוף היום קיימנו טקס צבאי.
הכנתי את הטקס יחד עם החיילים שלי .בימי ההכנות לעלייה
לביריה היה חייל אחד מהמחלקה שנשלח אלי ואמרו לי שהוא
יודע לשיר .ביקשתי ממנו' :תבחר שיר שאתה רוצה לשיר'.
אחרי כמה זמן הוא חזר אלי ואמר שבחר את השיר 'ממעמקים',
של עידן רייכל .קראנו את המילים וביקשתי שיסביר לי למה
בחר דווקא את השיר הזה ,שמדבר על זוגיות ועל אהבה .הוא
ענה לי בטבעיות שזה מדבר על הזוגיות שבין אריה קרול לעם
ישראל .הסתובבתי לצד נרגשת ואמרתי לעצמי' :איזו זכות
גדולה נפלה בחלקי' .הרגשתי שהחייל הזה הרבה יותר גדול
ממני ,שבאותו רגע אני זו שלמדתי ממנו.
בטקס עצמו הוא עמד והסביר מול כולם את הבחירה שלו.
בסוף השיר פרץ בבכי מרוב התרגשות ואמר' :אני מתרגש לשיר
לזכרו של סבא אריה .רק עכשיו אני מבין יותר מי זה שגורם לי
להיות יותר טוב ,יותר חזק' .זה היה כל כך עוצמתי .כולם זלגו.
אחר כך נחמיה – בקול חנוק מהתרגשות ודמעות – דיבר איתם
על מה זה להמשיך את דרכו של אריה קרול ,ואז אני דיברתי
איתם על מה זה להיות הנכדה של אריה קרול .רק ברגע ההוא
הם גילו שאני באמת נכדה של סבא אריה .כשדיברתי ,ראיתי
את ההורים זולגים .זה היה רגע חזק".
כן ,זאת ירדן שפגשתי.
ילדה בת  21עם רצון ויכולות נדירים.
עוקרת הרים של ממש!
קשה להאמין עד שפוגשים את התופעה הזו פנים אל פנים.

ע מ ו ד י ם | א ד ר  -נ י ס ן ת ש ע " ג | )4( 7 6 1

39

והגדת לבנך  -הקול הצעיר

ובאו האובדים...
בני ובנות הקיבוץ הדתי מספרים על משימת השליחות המיוחדת שלהם בחו"ל
וגם מנסים לגרום לעוד צעירים מהקיבוץ הדתי להשתלב במפעל האדיר הזה
הנני
ספיר שחק
סקרסדייל ,ניו-יורק
(שדה אליהו)
אם הייתם שואלים לפני שלוש שנים איפה אהיה בתקופה זו,
בטח הייתי אומרת שעמוק בתוך הצבא ,אחרי שנת מדרשה
או י"ג .אז זה מה שחשבתי ,ובסופו של דבר  -האדם מתכנן
תוכניות והא-לוהים צוחק .חתמתי "ויתור" בצבא ועשיתי
שנתיים שירות לאומי .במהלך שנת השירות השנייה התחלתי
לבדוק מדרשות ,מתוך מחשבה שזה מה שאני הולכת לעשות
בשנה השלישית .באיזשהו שלב הבהבה אצלי 'נורת פלורסנט'
של ספק ,עד שנדלקה לבסוף וסייעה לי לקלוט שלא מתאים לי
לשבת ללמוד שנה שלמה .גם אחרי שנתיים של שירות ,עדיין
הרגשתי את הצורך הזה לצאת ולפעול.
בתקופת הלבטים ,פתאום החליטו במערכת "מוצש" להקדיש
את כל הכתבות לשליחויות בעולם .ראיתי ,קראתי ,וחשבתי
לתומי :וואלה ,מגניב! שלחתי קורות חיים ,עברתי ריאיון
(ידידותי – לקיבוצניקים יש נקודות זכות אצל אביבה,
האחראית על השליחים הצעירים ,)...הגעתי ליום המיונים עם
דבר תורה ופעולה ,והתקבלתי למשלחת! נותר לי רק למצוא
עם מי אני יוצאת לשליחות  -וברוך ה' גם זה קרה די מהר.
בשלב הבא דירגתי את בחירתי מתוך רשימת יעדים ברחבי
העולם .נחשפתי להגדרות התפקיד בכל יעד והבנתי שיש
יעדים שונים בכל יבשת ודרישות שונות .ישנם יעדים בהם
נדרשת ידיעת השפה המקומית ולכן הם לא פתוחים לכולם
(צרפתית ,ספרדית ,)...וישנם יעדים בהם לומדים את
השפה תוך כדי השליחות (גרמנית ,נורווגית ,פלמית וכן ,גם
אנגלית) .הדרך לבחירת היעד לא היתה פשוטה אך בסופו של
דבר זכיתי להגיע ליעד שסימנתי בעדיפות ראשונה.
אני מוצאת את עצמי כותבת שורות אלו בסקרסדייל ,פרבר
יפהפה צפונית לניו-יורק (שלושים דקות ברכבת מטיימס-
סקוור) .הבתים מרשימים ,מוקפים בדשא ירוק ונוף פסטורלי.
בית הספר בו אני עובדת שוכן בשטח של טירה עתיקה,
בקמפוס מוקף דשא ירוק ואוקיינוס! (כמו חונזיר ,רק קצת
יותר גדול .)...אני מנסה להבין על מה אני אמורה לכתוב  -כי
יש כל כך הרבה...
למשל ,כדי שתבינו ְלמה הכוונה ב"קהילה יהודית בארצות
הברית"  -בשבת הראשונה שלנו הסתובבנו ברחובות השקטים
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וזיהינו איפה גרה משפחה יהודית לפי המזוזות (אנחנו עדיין
עושות את זה( .אחוז היהודים פה הוא גבוה מאוד .מצד אחד,
זה נחמד לספור מזוזות ולדעת שאנחנו נמצאות בסביבה יהודית
למדי ,אבל מצד שני ,כולנו מתפללים שלוש פעמים ביום:
"וְ קַב ֵּצנוּ יַחַד ְמ ֵהרָה ֵמא ְַר ַבּע כַנְ פ ֹות הָאָרֶץ"...
יהדות ארצות הברית היא האוכלוסייה היהודית השנייה בגודלה
בעולם  -כ 6.5-מיליון יהודים (בגלל התבוללות רק כ4.2-
מיליון נחשבים יהודים על פי ההלכה) ,ומתוכם באזור ניו-יורק
כ !!!1,750,000 -המספרים העצומים עושים את שלהם .גם
ציונות לא חסרה פה .יש זיקה לארץ ישראל ,דגל ישראל מונף
בכל מקום ,ומקפידים כאן על שירת התקווה ועל תפילה למען
מדינת ישראל ,חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון .במקומות
מסוימים יש פה חיים יהודיים תוססים וכשרים הרבה יותר מתל
אביב ...בקיצור ,יש כאן (כמעט) הכול!
בספר ישעיה (כז ,יג) ישנו פסוק שמתאר עבורי מצוין את
האתגר מבחינת יעד השליחות" :וּ ָבאוּ ָהא ְֹב ִדים ְּב ֶא ֶרץ ַאׁ ּשוּ ר,
וְ ַה ִּנ ָּד ִחים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם" .כמו שאתם יכולים להבין ,על פי פסוק
זה  -קהל היעד שלנו הנו האובדים בארץ האשור (אלו שטוב
להם ,לא הנידחים בארץ מצרים .)...אז מה בדיוק אנחנו עושים
כאן?! הנקודה המרכזית היא  -שאנחנו כאן .מעל לכל אירוע
או פעילות כלשהי שנרים פה  -בבית ספר ,בקהילה ,בבני
עקיבא – עובדת היותם של שליחים בקהילות השונות ,אומרת
בקול רם :אנחנו פה בשבילכם! ובפועל ,מתחברים למשפחות,
לצעירים ,למורים ,לתלמידים ...עובדת היותנו פה ,במודע
ולא במודע ,פועלת חזק מאוד .זו הנקודה העיקרית בשליחות,
לומר" :הנני" ,להיות כאן ,בשביל הקהילה ,ולהקדיש שנה
שלמה לשם כך.
שמעתי אנשים שמדברים על השליחות כ"וויתור" על שנה
מהחיים .מבחינתי זה כל כך לא נכון .השליחות היא חלק
ממסלול החיים .בדיוק כמו שאחד בוחר ללמוד שנה ב' בישיבה,
ואחר בוחר לטוס לניו-זילנד ...מעבר להתפתחות האישית
ומעבר לקשרים ולחוויה שכולנו פה עוברים ,אנחנו זוכים להיות
בורג קטן במערכת המדהימה הזאת ,בשרשרת ארוכת שנים
שרבים וטובים הרכיבו אותה לפנינו.
אנסה למקד אתכם בפואנטה :מוזמנים צעירים מהקיבוץ הדתי
להשתלב במפעל האדיר הזה של השליחות .גם אם זה לא היה
חלום הילדות שלכם ,וגם אם האנגלית שלכם לא משהו ,כדאי
לכם לבדוק את האופציה ,ואם התקבלתם – זה כמו לזכות
בלוטו ,שווה לבדוק את הכרטיס שיש לכם ביד!
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ובא האובדים...

לחפש את האתגר ,ולמצוא
אורית נאמן
ברונקס ,ניו-יורק
(טירת צבי)

כל הזמן לראות מה קורה בחוץ .זה מאוד מסיח את הדעת -
בעיקר למי שלא נכנסה לשיעורים גם בבית ספר  -אבל לאט
לאט אני לומדת להתמודד גם עם זה.

לפני שנתיים וחצי זכיתי לצאת כמלווה למסע לפולין עם מחזור
נ"ג מבית הספר שק"ד .אחד הדברים שהכי זכורים לי מהמסע
הוא הקדיש הייחודי של העד אברהם כרמי" :העושה שלום
במרומיו ,הוא יעשה שלום עלינו ובינינו ועל כל עם ישראל".

במהלך היום אנחנו יושבות בבית המדרש ,וביחד עם עוד עשרה
חבר'ה אמריקאים ואמריקאיות אנחנו חלק מקבוצה שנקראת
 .fellowsבמהלך היום מגיעות אלינו כיתות ואנחנו לומדים
איתן שיעורי תנ"ך .חלק מתפיסת בית הספר היא לעשות את
הלימוד חווייתי יותר.

השאלה שמלווה אותי מאז היא עד כמה אנחנו יכולים להסתמך
על הקב"ה שיעשה שלום בינינו ועד כמה אנחנו יכולים וצריכים
להוביל לזה בעצמנו?

בשאר הזמן (שהוא לא הרבה ,כי שעות בית ספר נגמרות
ב 17:30-ופה ממש לא מקובל להבריז) אנחנו מנסים למצוא
את הדרך האידיאלית להקים פה סניף בני עקיבא.

לצערנו ,יש כל כך הרבה מקומות בהם נחוצה עבודה על
שלום בינינו .כמובן שגם בארץ יש הרבה מה לתקן ולגשר ,אך
כשחשבתי על כך הבנתי שיש בעולם קהילות גדולות שאמנם
נשארות יהודיות אך רואות בארץ ישראל מקום אליו מגיעים
פעם או פעמיים בשנה במקרה הטוב  -לדודים שהיית אצלם
בבר-מצווה ומאז לא דיברת איתם ,ובאמת הגיע הזמן ליצור
קשר ולראות מה שלומם...

הכול כל כך שונה פה מהארץ ,או לפחות מהקיבוץ .יש פה
שלוש קהילות במרחק של חצי שעה הליכה וצריך להתחשב
בכולן .אנחנו בהחלט עדיין בתהליכי למידה ,אך אני מקווה
שבמהלך השנה אוכל לעדכן ולספר על התקדמות .כל אחת
מהקהילות פה חמה מאוד ,כולם מזמינים אותנו ובהחלט עזרו
לנו לעבור את תקופת החגים הקשה עם הרגשה משפחתית.
אנשים פה אוהבים מאוד את ישראל אבל עדיין רחוקים ,וזו
הסיבה שבגללה אני מרגישה שהנוכחות שלנו נחוצה .אני
חושבת שהקשר בין יהודים-אמריקאים לישראל קיים ,אך לא
בהכרח בין יהודים-אמריקאים לישראלים ,וכך לגבי כל מקום
אחר בעולם .אני מרגישה שהקשרים האישיים שאני יוצרת ,זה
מה שיישאר וזה מה שחשוב בסופו של דבר  -החיבור האישי
שמראה לכל יהודי בגולה שהוא חלק מאיתנו .אני יודעת שזה
לא ממש ריאלי שכל יהודי בעולם יעלה עכשיו לארץ ישראל,
אבל אני רוצה שכל יהודי ירגיש שמדינת ישראל היא הבית שלו
בנוסף לבית שכבר יש לו .הקשרים האישיים שאני יוצרת יגרמו
לכך שתהיה לכמה יהודים-אמריקאים עוד משפחה בארץ.
אני בטוחה שבשנה הבאה בתקופת החגים אני אודיע לאמא
שלי שלפחות חמישה י"בניקים מבית הספר בריברדייל ,אלה
שבאים לשנה בארץ ,יגיעו לכל חג .עכשיו אני יכולה גם להגיד
שאמרתי לה בזמן (למרות שהיא תמיד שמחה לארח אנשים,
גם בשנייה האחרונה ,כנראה משהו שנשאר לה מהימים שהיא
ואבא היו שליחים פה בניו-יורק.)...

לכן החלטתי לצאת השנה לשליחות מטעם בני עקיבא .יצאתי
לשליחות בריברדייל ,שכונה בברונקס ,אחד מהרבעים של
ניו-יורק .אני ושליחה נוספת מטעם בני עקיבא עובדות בבית
ספר תיכון מיוחד מאוד ,בית ספר נחשב מאוד ומה שמצחיק זה
שהוא דומה מאוד לבתי הספר של הקיבוצים ,מלבד השאיפה
האקדמאית הגבוהה .האווירה בבית הספר פתוחה מאוד .אמנם
התלמידים לא קוראים למורים בשמות פרטיים ,אך יחסי
החברות הם עמוקים .במבנה יש המון חלונות גדולים כך שניתן

אני מרגישה שהקשרים האישיים שאני יוצרת,
זה מה שיישאר וזה מה שחשוב בסופו של
דבר  -החיבור האישי שמראה לכל יהודי
בגולה שהוא חלק מאיתנו.
לא אגיד שהשנה הזאת לא קשה .אני עדיין בהתחלה ובטוחה
שיהיה יותר קשה ,אבל אני לומדת המון דברים חדשים על
עצמי ועל הסביבה ,וזו עבודה מסוג שונה ממה שהכרתי עד
כה .זה מלמד אותי בעיקר לא לצאת מתוך נקודת ההנחה שאני
תמיד צודקת (מצב נתון אצל ישראלים )...ולהתחיל לחשוב
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והגדת לבנך  -הקול הצעיר

מנקודת מבט של מישהו אחר .אני בטוחה שאם הייתי עכשיו
בארץ הייתי מוצאת מה לעשות עם עצמי  -לימודים ,עבודה
ועוד  -אבל חיפשתי לעשות משהו שיאתגר אותי ויכריח אותי
לחשוב אחרת ובו בזמן ייתן לי תחושה שאני תורמת (ואגב כך
גם מצאתי דרך להמשיך להתחמק מהלימודים.)...
זאת התחושה פה ,ואני בהחלט ממליצה על החוויה! אני
יודעת שיש הרבה מחשבות בקיבוץ הדתי על כך שבני עקיבא
לא מייצגת אותנו ,שאנחנו לא מרגישים חלק מהתנועה הזו,
ושדרכן של שתי התנועות האלו נפרדו אחת מהשנייה כבר
מזמן  -אבל אני עדיין זוכרת תקופות בהן העבודה היתה צמודה
וזאת היתה אותה תנועה .השנה יש כל כך הרבה שליחים מטעם
הקיבוץ הדתי ברחבי העולם ,לא רק מטעם בני עקיבא ,וזה
פשוט מדהים לראות עד כמה התנועה שלנו יכולה להתפרש
ולהגיע לכל מקום ,וזה מה שאנחנו צריכים לעשות!
אם אנחנו מאמינים בדרך שלנו ובצורת החיים שלנו  -אז בואו
נשתמש בזה ונתפרש לכל מקום כדי לגרום לכל יהודי להרגיש
שיש לו עוד בית בעולם והמון משפחות שמחכות לו שם.
אורית (מימין) וספיר

קרש הצלה ליהדות
עתי ואמוץ עמירם  -בני דודים בשליחות
ווסט בלומפילד ,דטרויט
(לביא)
אנחנו נמצאים בעיר שנקראת ווסט בלומפילד ,במטרופולין
דטרויט ,שבה מרוכזים מרבית היהודים באזור זה .בעיר יש
כשלושים אלף יהודים .חלקם הקטן הוא "מודרן-אורתדוקס",
חלק נכבד מגדיר עצמו כקונסרבטיבי או כרפורמי והחלק
הנוסף " -ללא זהות" (כלומר ,לא מגדירים את עצמם כיהודים(.
אנו השליחים הראשונים כאן ובמסגרת השליחות עובדים בבית
הספר היהודי "פרנקל ג'ואיש אקדמי" ומפעילים סניף בני
עקיבא בקהילה אליה אנו שייכים.
בית הספר בו אנו עובדים הוא תיכון יהודי הפתוח לכל גווני
הקשת היהודית המקומית .בית הספר גדל משנה לשנה
וכיום לומדים בו  240תלמידים מכיתה ט' עד י"ב .חלק נכבד
מהתלמידים בא ללא כל רקע יהודי ,והם אינם יודעים דבר וחצי
דבר על מושגים הקשורים ביהדות או כל דבר הקשור למדינת
ישראל .תפקידנו הוא לעזור לילדים שמתקשים בשיעורי
עברית ולהוסיף פעילויות לא-פורמליות הקשורות לישראל.
לפעמים אנו מרגישים כי עבודה זו היא ממש קרש הצלה אחרון
לילדים ואילולא הגיעו לכאן היו ממשיכים לחיות את חייהם
ללא קשר ליהדותם .ולראיה :כמו שליחי חב"ד ,אנו עוזרים
לילדים בכיתה ט' להניח תפילין לראשונה בחייהם...
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בסופי השבוע אנו מפעילים סניף בני עקיבא בבית הכנסת
שבו אנו מתפללים .גם כאן זוהי שנה ראשונה של פעילות עם
שליחים .אנחנו מרגישים שיש חשיבות מכרעת לכך שאנו באים
פתוחים מבחינה דתית ושדווקא מתוך כך יש סיכוי גדול יותר
שנצליח במשימתנו .אנו חשים כאן יום-יום את המושג "השואה
השקטה" .ההתבוללות בקרב יהדות ארצות הברית גבוהה מאוד
(יש אומרים  )60%ואנו מאמינים שעוד חיבור קטן לישראל
וליהדות יכול לשנות את הכיוון לילדים שהם הדור הבא.

תפקידנו הוא לעזור לילדים שמתקשים בשיעורי
עברית ולהוסיף פעילויות לא-פורמליות
הקשורות לישראל .לפעמים אנו מרגישים כי
עבודה זו היא ממש קרש הצלה אחרון לילדים
ואילולא הגיעו לכאן היו ממשיכים לחיות את
חייהם ללא קשר ליהדותם.
כיון שאנו בני-דודים הדבר מקל עלינו מהרבה בחינות  -אנו
מכירים טוב ויודעים חסרונותיו ויתרונותיו אחד של השני.
אפשר לצאת לשליחות גם כקרובי משפחה וגם כחברים,
ומהניסיון הקצר שלנו כאן אנו ממליצים מאוד על שליחות
כזו ,שמאפשרת לקבל פרספקטיבה אחרת על העולם היהודי,
ובכלל לקבל הרבה בנתינה.
מחכים למחליפים...
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קריאת הספר קשה שלא לעצום עיניים פעם ופעמיים ,ולדמיין
הליכה בגשם ובנוף ירושלמי .כמעט ציפיתי לראות שבגדי
רטובים ,כשאפתח את עיני.
ר' יודה ,אלמן דתי על סף מעבר לבית אבות ,פוגש בדמויות
ססגוניות הנוטלות אותו איתם למסע לילי גדוש ומפתיע
ברחובות ירושלים.
תמר מחפשת אחר עקבותיו של בעלה האהוב ,שומעת בכל
לאישה.
ּ
צליל ורואה בכל ענן סימן ורמז
בני הזוג שטיינברג ,הצופנים סוד זה מזה ,מחפשים את הדרכים
הנכונות לחשוף את הסוד.
ר' שלמה אברהם גר-צדק ואורי מדביקים יחדיו מודעות
בירושלים .בעוד אורי תר אחר המילים הנכונות ,ר' שלמה
אברהם ,אגב אורחא ,מוביל אותו לגלות גילויים מפתיעים על
עצמו וסובביו.
"וכולם בודדים ומחפשים וכמהים ,וכולם סודות המשתוקקים
להתגלות( "...מתוך הכריכה האחורית).
ראובן טבול מצליח בעברית נפלאה ,המשלבת ישן גם חדש,
לחשוף מעט מסודותיהן של כמה דמויות ירושלמיות ,ובו-
זמנית להשאיר חלקים נרחבים בסיפור צופני סוד ,ולהותיר
שאלות שנשארות עם הקורא גם לאחר שהספר נסגר.
"בוררת לה כמה פירות יפים .מחשבותיה הבוקר גם הן מונחות
בערימה אך עוד לא הצליחה לברור מתוכן( "...עמ' .)118
ראובן מצליח להתמודד עם אתגר לא פשוט .רוב רובו של הספר
מתרחש בתוך הדמויות פנימה .הדיאלוגים מועטים  -יחסית -
והדיבור הפנימי הוא הדיבור הרווח .ואף על פי כן ,אין תחושה
של לאות .אדרבה ,ההפך הוא הנכון ,השפה הטרייה מרעננת את
הקורא בכל פעם מחדש .ולכך ראוי ראובן לשבחים.

בעוד לילה
מאת :ראובן טבול
הוצאת :ידיעות אחרונות2013 ,

ומילה על סופרים דתיים וספרות דתית.

גילעד רוזנברג
הרב עדין שטייזנלץ סיפר פעם בשיחה שנתן ,שספר טוב  -כמו
יצירות אמנות רבות  -הוא ספר שעטוף שכבות ,ובכל קריאה
אתה מגלה שאפשר להשיל שכבה נוספת מהספר ,ומהקורא.
זו החוויה העיקרית שחוויתי עת קראתי את ספרו של ראובן
טבול ,בעוד לילה.
על לילה אחד מספר ראובן טבול (ראש צורים) ,בחן ובכישרון.
ליל חנוכה גשום וסוער ,שבו הסערה שבחוץ היא רק הכנה
ורקע לסערות שפורצות מבפנים.
סיפורן של ארבע דמויות  -כולן מתגוררות באותו בניין
ירושלמי  -שיוצאות מדירתם בלילה חורפי וגשום .במהלך

התחושה היא שהטפטופים יכולים ועתידים להפוך לזרם גועש
ומרגש ,זרם של כתיבה דתית איכותית .ובל נקל ראש ב'איכות'
של הכתיבה הדתית .הגדרה של 'כתיבה דתית' היא שאלה
מורכבת שאין כאן המקום והזמן להיכנס לנבכיה ,אך כתיבתו
של ראובן נדמה שמשלבת לה יהדות וישראליות גם יחד.
פנחס שדה משתלב עם ש"י עגנון ושניהם הולכים שלובי זרוע
עם עמוס עוז ואוחזים בידם כתבים של אדמו"ר חסידי.
שפת בית המדרש ושפת הרחוב הירושלמי משתרגים למילים
ומשפטים יחדיו .נופי ירושלים של מעלה מתערבבים עם
ירושלים של מטה.
נדמה בעיני שחיבורים אלו ,כמו רבים אחרים הקיימים בספר,
הם המעניקים לו את ִחנו .הם ההופכים אותו לספר נפלא
לקריאה ולמחשבה.

כפר עציון
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בנתיב הדממה -
הפעילות החשאית למען יהודי ברית המועצות
חקר וכתב :שלמה רוזנר
הוצאת :מרכז זלמן שזר2012 ,

ונפגשו בחשאי עם הפעילים הציוניים ברבות מערי האימפריה
הסובייטית .בפגישה אמרנו לאריה" :כל השנים קיבלנו פקודות
ממך ,וביצענו .כעת ,אתה תקבל פקודה מאיתנו ...שתף
פעולה!".

מאחורי הקלעים

אריה ,שהבטיח לנו שיסייע לנו "כאשר ייצא לפנסיה" (ובאותה
עת עבר מזמן את השמונים)" ,נשבר" הפעם.

אלי סומר

ואז החל שלב נוסף :הפעלת קסמים כדי שהחוקר יתקדם
בעבודתו ויסיים אותה.

פסח  .1998שלושים שנה לנסיעתנו לברית המועצות בשליחות
אריה קרול .אנחנו יושבים ,קבוצת חברים ,בירושלים יחד עם
אריה קרול לציון המאורע .האיש השתקן ,שמעולם לא חלק
איתנו את "סודות" פעילותו ,מוציא מהכיס דף שתלש מפנקס
צהוב גדול ,ומתחיל לספר ,מההתחלה.
היינו המומים .בעיקר בשל העובדה שעד אותו יום לא
שיתפנו בחוויה אפילו את ילדינו .לא הצטיידנו בטייפ ,וגם לא
במצלמה ...באנו למפגש אנשים תמימים .בתום כמה שעות,
פסענו איש לדרכו ,ועל המדרכה ,למרגלות הבית בו התארחנו,
התקבלה ההחלטה שיש לתעד ביסודיות את סיפור המעשה.
אחרי כמה שבועות ,החלטנו להקים עמותה ולהתחיל לפנות
לכל גורם אפשרי שיסייע כספית .מה נגיד? אף לא אחד
מהגורמים שציפינו שיטה כתף ,השיב בחיוב .החל מארגון
'נתיב' (שזה בעצם גם תפקידו לכתוב את ההיסטוריה שלו
עצמו) ,דרך גורמים ממשלתיים ,ועד לגופים הציוניים .אף אחד
לא נענה .אני זוכר את עצמי משוחח עם נחום ברוכי שהיה אז
מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי בחצר של ועידת תנובה בקיבוץ
יגור .הוא התגייס והתחייב לסייע בסכום נאות ...גם קיבוץ סעד
הצטרף והרים את הכפפה ,אבל 'הישועה' הגיעה מכיוון ממש
לא צפוי באמצעות תקציב מאחת משלוחות הממשלה שאליה
פנינו .נמצא הצינור ,ולא נותר אלא למצוא את הכותב-החוקר.
היו מועמדים לא מעטים .אבל רצינו אחד "עם קבלות",
שיירד איתנו לארכיון 'נתיב' ושלמרות שלא היה מקורב
לסיפור המעשה יידע ללמוד את החומר ,ולהתמודד עם פרשת
הפעילות הסודית למען יהודי ברית המועצות .שלמה רוזנר
נבחר להיות האיש .זמן הכתיבה נקצב.

תוכנית לחוד וביצוע לחוד...
בדרך לביצוע נותרו רק כמה "בעיות קטנות" כמו הקביעה
הנחרצת של אנשי 'נתיב' שאסור לספר את הדברים אלא בעוד
שבעים שנה (כאשר כל השחקנים יהיו כבר בעולם שכולו
טוב!) .וסירובו של אריה לשיתוף פעולה...
בוקר אחד ,הלכנו צמח ידידי ואני "על כל הקופה" :קבענו
פגישה עם אריה במזנון הסוכנות בירושלים .ספק אם המזנונאי
היה מודע לכך שהדמות המבוגרת בחולצה המשובצת הוא זה
שהפעיל רשת של אלפי-אלפי 'תיירים' שחצו את מסך הברזל,

בשלב הבא הועברה טיוטה ראשונית לאחד מוותיקי סעד .חוות
דעתו לא היתה מלבבת ...הספר הועבר לעוד קריאה חיצונית,
ולעוד ביקורת מקצועית וכולם אמרו שזה מעניין ,אבל בלתי-
קריא לגמרי!
בהמשך פנינו לעורכת לשונית ראשונה שהבטיחה ,ולא קיימה.
פנינו לעורכת אחרת ,מוכשרת ומסורה ,והיא הצליחה על
בסיס כתב היד ,להוציא טקסט ראוי ומוצלח .בנקודה זו נאלצנו
לקיים את הבטחתנו ולהעביר את הטיוטה לקריאת "גורמי
הביטחון" .אנשים מסורים ועסוקים אלו השתדלו לקרב את
חוות הדעת הראשונית :לפרסם רק בעוד שבעים שנה! מאמץ
נוסף הביא בסופו של דבר לאישור פרסום ,בתנאי שימחקו
שמות השליחים ויהפכו לראשי תיבות .ר.ק ,)!( .עובדת מסורה
במזכירות הקבה"ד ,ביצעה את המטלה...
בשלב נוסף הגיע כתב היד לצנזורה הצבאית ,וכשזו אישרה,
עבר התיק לוועדת השרים המתאימה .במקביל ,החל משא
ומתן עם מו"ל זה ומו"ל אחר ,ובסופו של דבר ,הצלחנו להכניס
את הספר שקרם עור וגידים ,לדפוס.
אני מניח שמעטים מכם ,אם בכלל ,מעלים בדעתם שכל הסאגה
הזאת ארכה כ 15-שנים.
בראשית הדרך כתבנו בפנייה לגורמים שהיו אמורים לסייע:
תהליך מרכזי בתולדות עם ישראל בעשורים האחרונים
של המאה העשרים הוא עלייתם לישראל של קרוב
למיליון מיהודי ברית המועצות לשעבר ,וצאתם לחופשי
למדינות העולם של רבים אחרים.
תהליך זה נוצר בעקבות מאבק ציבורי גלוי ,תחת
הסיסמה "שלח את עמי" ,ובצדו נוהלה מטעם מדינת
ישראל פעילות סמויה ,נרחבת ועיקשת ,שמטרתה
היתה לסייע לפעילים הציוניים ברחבי ברית המועצות,
למורים לעברית ולכל אלו אשר עסקו על אפו וחמתו
של השלטון בבניית תשתית לחידוש הקשר עם מדינת
היהודים ,עם תרבות ישראל ועם הלשון העברית.
זכינו .יש תיעוד!
ללא הדבקות במטרה ,ספק אם הסיפור המופלא היה מגיע
לאוזני הציבור בישראל.

כפר עציון
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קו המשווה
מערכות החינוך הבלתי-פורמליות בכל הקיבוצים שלנו התבקשו להצביע על פרויקט חינוכי מיוחד,
פרויקט הדגל שלהן .להלן התוצאות.

בארות יצחק
הפעילול
מקור השם :פעילות בלול .השם הוצע
על ידי אחת מילדות הקיבוץ.
איך הכול התחיל?
לפני כ 23-שנה ,ישב צוות חשיבה
והגיע למסקנה שצריך למצוא קורת
גג אחת שתהווה מקום לפעילות
משותפת של כל ילדי בית הספר
היסודי בחופשת הקיץ .יחיאל פארן,
שהיה אז מנהל הלול ,הציע לפנות
לטובת העניין לול המרוחק מהמשק.
הלול צוחצח ואורגן ,ונוספו לו
שירותים ,כיורים ועוד .כדי להקל
מעט על החום הופעלו ממטרות
על גג הלול ,והותקנו בו מאווררים.
המקום היה מוכן שבועיים לפני פתיחת
הפעילות.
במהלך אותו קיץ הוסעו הילדים בכל
בוקר למקום באמצעות טרקטור ועגלה.
שם אכלו ארוחת בוקר ,ארוחת עשר,
וארוחת צהריים חמה שהובאה ממטבח
הקיבוץ .הלול חולק לשלושה אגפים:
חדר אוכל ,אזור ה"משפחות" ובשנה
הראשונה התקיימו באזור האחורי של
הלול חזרות להצגה "עוץ לי גוץ לי"
שהועלתה בסיוע במאי מקצועי ,לקראת
סוף החופשה.
באזור ה"משפחות" הוקמו סוכות וכל
סוכה יועדה לקבוצה רב-גילית שנקראה
"משפחה" .כל "משפחה" היתה
אחראית לקישוט הסוכה שלה ולבחירת
שם ל"משפחה".
בסיום כל יום התקיימה ישיבה עם רכזי
"המשפחות" – נציגי הילדים הבוגרים,
לסיכום פעילות היום ולהכנת היום הבא.
הפעילות השוטפת כללה גם חוגים
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שונים ,כמו :אפייה ,מלאכת יד ,חוג
בישולי שדה שהתקיים מחוץ ללול,
הכנת לבנים ,סלילת שבילים ועוד.
החוויה הייתה עוצמתית .המרחק
מהקיבוץ עשה את שלו באופן חיובי,
וגם ילדים עם קשיים השתלבו היטב
בפעילות .המרחב הגדול פעל לטובת
כולם.
פעם בשבוע התארגן ביקור של הורים,
סבים וסתם חברים.
כך התנהלו הדברים במשך שלוש שנים.
בכל קיץ חיכה לילדים הלול הריק
והמרוחק.
הפעילול כבר לא בלול  -אבל השם
והרעיון המוצלח נשארו.
כעבור שלוש שנים הועבר הפעילול
למבנה לול אחר שעמד בחצר המשק,
ובשנים האחרונות מתקיימת פעילות
הקיץ ,הכוללת גם הכנת מתקני מחנאות
ומשחקי חוץ ,בשטח מוצל שאכלס
בעבר את הקרוואנים של תכנית 'בית
ראשון במולדת' .במקום יש כיום
כמה מתקנים קבועים שמקלים על
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ההתארגנות לפני כל חופשת קיץ.
הפעילות עכשיו ממוסדת יותר.
בכל קיץ נקבע נושא מרכזי שלאורו
מתקיימות כל הפעילויות ,ולכל שבוע
יש נושא משנה מתאים לנושא המרכזי.
יום חמישי בכל שבוע מוקדש לטיול .לא
נפקד גם מקומה של השחייה בבריכה –
פעם בנים ופעם בנות.
פעם אחת במשך הקיץ מוזמנים
לפעילול חברי המשק הבגירים ובמקום
מתקיימת פעילות משותפת עם
הילדים .מזה כמה שנים מצטרפים
לכל פעילות הקיץ גם ילדים מהסביבה
הקרובה ונכדים של חברי המשק –
בתשלום כמובן .בחודש השני של
החופשה אנו מקדישים שבוע לקייטנת
נכדים ,שאליה מוזמנים נכדי חברים,
בוגרי כיתה ג' ומעלה.
מאחלים שנזכה להמשיך כך עוד שנים
רבות.

רותי אלידע
ועדנה שוורץ-לובושיץ

מירב
סיפור קטן על עשייה גדולה
הטענה הרווחת הנשמעת כלפי בני
הנוער מצד "המבוגר המצוי" ,היא
שהיום זה ממש לא מה שהיה פעם,
שהרי פעם סללנו כבישים ,ייבשנו
ביצות והקמנו צבא ומדינה ,והיום אין
בעצם מטרה גדולה שלשמה יקום הנער
המפונק ממרבצו ויעשה למען מדינתו.
במקרה הטוב הוא יקום וידאג למימושו
העצמי ,ותו לא.
בשורות הבאות ננסה להפריך את
הטענה ולהציג בפניכם דרך סיפור אחד
איך מממשים רעיון קטן לכדי מעשה
גדול בגיל הנעורים ,והולכים איתו עד
הסוף עם כל הכוח ,באהבה ובמסירות.
הכול התחיל כאשר בת שירות ששירתה
במגדל העמק ,קפצה לבקר חברים
במרכז הקליטה לעולי אתיופיה הנמצא
מול קיבוץ בית אלפא וממוקם בשטח
הכפר החינוכי לשעבר.
המרכז משמש בשנים האחרונות כתחנה
ראשונה לעולים למשך כשנתיים עד
למעבר לדיור הקבע .במסגרת אותו
ביקור שמה לב אותה בת השירות כי
לכ 300-ילדים ובני נוער אין כמעט
פעילות בשעות אחר הצהריים ,מעבר
לעזרה בשיעורי בית ,שוטטות ומשחקי
כדור מאולתרים.

בתחושה שיש לעשות דבר מה ,פנתה
והציעה לקומונרית של סניף בני עקיבא
בבית שאן ולתלמידי כיתה ט' בקיבוץ
מירב לפתוח סניף בני עקיבא חדש בתוך
מרכז הקליטה ובכך ליצור ולהוות מוקד
של פעילות ערכית וחווייתית לאורך כל
השנה.
בהנהלה הארצית של התנועה התלהבו
ותמכו ובברכת חברים יצאו לדרך 22
מדריכים צעירים ונלהבים ,בדיוק בערב
פסח של השנה שעברה .הדבר נעשה
עם הרבה התלהבות וכוח רצון ,אבל גם
עם פערים של שפה ,תרבות ובעיות
משמעת וארגון.
כיום ,כמעט שנה לאחר הקמת הסניף,
יש צוות הדרכה יציב המלוּ וה בשתי
בנות שירות ,ואין ילד במרכז שלא
מכיר ומוקיר את הסניף הייחודי ומחכה
בקוצר רוח לימי שלישי כדי להיפגש
עם המדריכים ולהיות חלק מהעשייה
הסניפית המבורכת.
הצוות מספר כי ילדים מגיל שש כבר
מתדפקים על "דלתות הסניף" (המקיים
את פעילותו בעיקר בחוץ על הדשא,
מחוסר מבנה מתאים) ,למרות שהוא
מיועד רק לילדים מגיל תשע ומעלה.
עדות חיה ומרגשת להישגי הפעילות,
ניתן לראות אצל אחד מדיירי המרכז
שהפך למדריך מן המניין ,התורם את
חלקו הייחודי לפעילות הסניפית.

צוות ההדרכה מורכב כיום בעיקר
מקבוצה גדולה של תלמידי כיתות
י' מקיבוץ מירב במסגרת פרויקט
התנדבותי של תנועת "דרור" ,וממספר
תלמידי הישיבה התיכונית בבית שאן
הלומדים במסגרת פרויקט "רגבים",
המשלב עבודה חקלאית לצד לימודי
קודש וחול .הצוות מגיע לפעילות
ישר מבתי הספר ,נשאר במרכז עד
שעה מאוחרת ,ועוזב רק לאחר ישיבת
המדריכים הקבועה.
הפעילות מתקיימת במרכז הקליטה
לאורך כל השנה בימי שלישי ומתחילה
בשעה  16:00אחר הצהריים בקבלת
פנים מחויכת ובביקורי בתים .בשעה
 18:00מתכנסים כולם למפקד ,ועוברים
לפעולות ופעילות חברתית עד השעה
 20:00בערב .בנוסף ,מתקיימת פעילות
שבת פעם בחודש ,עם תפילות וסעודות
משותפות ביחד עם התושבים והמון
שיחות ומשחקים על הדשא.
הצוות מספר על סיפוק יוצא דופן
ותחושת שליחות בכל מפגש עם הילדים
הללו ,ומעבר לזה ,על הרווח הנוסף
להדרכה – לימוד השפה האמהרית
המאפשר תקשורת מול הילדים ובעיקר
מול הוריהם.
על צוות ההדרכה מנצחת הקומונרית
רעיה סליי ,שגדלה בירושלים ונחשפה
לאוכלוסיית העולים כמדריכת בני
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עקיבא בשכונת תלפיות וראתה בשירות
בבית אלפא דבר טבעי ומשמעותי
עבורה.
"הצוות פה עושה עבודה מדהימה
ולמרות הקשיים ,הכול מתגמד מול
השמחה המתפרצת כשנפגשים עם
החניכים ורואים את הציפייה שיש להם
בעיניים לקבל ולהיות שייכים .לילדים
פה לא כל כך פשוט לתת אמון באחרים
והם בודקים הרבה גבולות ,אבל יש להם
כבוד והערכה בסיסיים למדריכים כמעט
כמו להוריהם".
הצוות מספר על פרויקטים מגוונים
שביצעו השנה יחד עם החניכים ,כמו
חודש ושבת ארגון עם כל מה שמשתמע
מכך בטקס עליית השבטים ,ההצגות
והקידוש המפואר יחד עם ההורים על
שלל האינג'רות והרטבים שחולקו על
ידי הילדים באהבה ,הקמת גן ירק אשר

בצדה למידת אחריות ועבודת צוות,
יציאה לנטיעות בכרמל ,אירוח בכפר
הנוער ימין אורד בחג הסיגד ,הרקדה
לכבוד ראש חודש אדר ,התנדבות
החניכים בבית אבות בבית שאן ועוד היד
נטויה...
רעיה מציינת כי המטרה העיקרית
בעיניה היא שיהיה פה סניף מן השורה,
למרות המגבלות שלו כמקום מגורים
לטווח קצר ,למען האפשרות להכין את
החניכים לקליטה בסניפים של התנועה
ביישובי הקבע שלהם לאחר המגורים
במרכז הקליטה.
כשאני פונה למדריכים בשאלה מה
ההדרכה נותנת להם בשונה מהדרכה
בסניף רגיל ,התשובות מגוונות :אלון
מדבר על המון סיפוק וחזרה הביתה
בשעות מאוחרות בהרגשה שזה היה
שווה ,ושעשה משהו חיובי ומשמעותי.

ניצן רואה בהדרכה חשיבות עליונה
ואמונה "שכל מה שחפרתי להם על
ערכים ותכנים ,ייקלט בהמשך הדרך".
רעיה מספרת על שאיפת תנועת בני
עקיבא להכניס את הפרויקט הזה
למרכזי קליטה נוספים בארץ ,ומנצלת
את הבמה של עמודים כדי לספר
ולהזמין חבר'ה הרוצים להצטרף לגרעיני
שנת שירות בצפון ובדרום המיועדים
לתת מענה לאוכלוסייה בוגרת של
נוער ומבוגרים מקרב עולי אתיופיה.
המעוניינים בפרטים יכולים לפנות אליה
– .0523662830
לא נותר לי אלא להתפעל מרוח
ההתנדבות ולאחל הצלחה לחבר'ה
הצעירים ,שימשיכו למשוך את העגלה
בעוד פרויקטים של תרומה לקהילת
העולים ,בעוז קדימה ,בני עקיבא!

ראיין והביא לדפוס:
יוחאי בשן

עלומים

קרקס ,סיפורי אגדות והשנה אפילו
החלקנו לתוך המקלט על ה"שלג".

משנכנס אדר

בבוקר היום שבו חל ראש חודש אדר,
צריכים הילדים ,לפי סימני דרך,
להגיע ליעד ושם בשמחה ,בהתרגשות
ובהתפעמות ,הילדים יחד עם הוריהם,
משתלבים ,מתחפשים ,אוכלים ארוחת
בוקר טעימה ומיוחדת של ראש חודש
אדר ,שרים ורוקדים ...עד שנאלצים
ללכת לבית הספר.

אחת מספינות הדגל של הפעילות
הייחודית במסגרת החינוך בקיבוץ
עלומים היא :מצוות "משנכנס אדר
מרבין בשמחה".
כבר שנים שבכל ראש חודש אדר
מקיימים אצלנו פעילות מאוד מאתגרת
ומגבשת ,עם כל מדריכי וחניכי החינוך
הבלתי-פורמלי.
וכך זה מתבצע :לאחר חג החנוכה
יושב הצוות החינוכי של כיתות א'-ו'
ומחפש רעיון ונושא לראש חודש אדר.
הילדים והוריהם ,וגם הסבים והסבתות
 סקרנים לדעת ,איזו הפתעה מכיניםלהם השנה .הצוות החינוכי ,בסודי
סודות ,מכין את התפאורה ואת המקום
אליו יבואו כולם בבוא היום .פעם זה
מתרחש במקלט ,פעם במועדון ואפילו
בבית המדרש .המקום הנבחר פשוט
"מתחפש" לפי הנושא הנבחר :אגדות
חז"ל ,אוהל אברהם ,אולם חתונות,
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גם חדר האוכל זוכה למצוות "ונהפוך
הוא" בידיהם של ילדי החטיבה והתיכון
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ובעזרתן של בנות השירות הלאומי,
ולכבוד כל הציבור .יחד הם מחליטים
על נושא ,עובדים ימים ולילות בגיבוש,
בהתלהבות ובשמחה  -לקיים את
המצווה .כך נהנים ושמחים כל חברי
הקיבוץ והילדים ,מהגיל הרך ועד זקני
הכפר ,וזוכים להיכנס לאווירת חג
הפורים.
(חשוב! בלילה שלפני "המהפך"
מכניסים כולם את האופניים ,הנעליים
וכו' פנימה לתוך הבית ,כדי שלא יגיעו
לרחבת חדר האוכל חלילה.)...

חנה הונוולד

קו המשווה

הלב נפתח ,והארנק  -ביד רחבה...

עין צורים

כל שנה מחפשים איך לשדרג ולחדש

כשחינוך וקהילה חוברים יחדיו -
בזאר הצדקה השנתי של עין צורים

להתאים את הסחורה לעולם (ולקיבוץ )...המתחדש.
נפתח בית קפה  -מקום מפגש בין העצים,

כבר שלושים שנה (או יותר)...

וגם ג'ימבורי  -תוצרת מקומית  -אליו כל הקטנטנים רצים.

שמתקיים בכל שנה בזאר צדקה בין כסה לעשור.

לאחרונה ,חברה למבצע גם ועדת צדקה ,ויחד פנו לכל החברים

דוכנים רבים מוקמים בדשא הגדול,
ילדים מסתובבים עם עגלות בין הבתים ,לאסוף מה שכל אחד
תורם ויכול,
המוכשרות באפייה מכינות עוגות ומבחר לחמים בטעמים,
הגדולים יותר מכינים קישוטי סוכה מיוחדים ומהממים,
חובב צמחים מכין מבחר עציצים ופרחים,

למצוא דרך לחידוש והגדלת ההכנסה וה"תזרים".
התגלו מבחר מגייסים ,שהביאו מוצרים שונים ,מוכשרים
ומוכשרות פתחו דוכנים
של מתנות ומוצרים  -תוצרת בית מגוונים
והגיעו בני משק ,וגם רבים מהיישובים השכנים.
זכינו לחווייה של עשייה קהילתית מיוחדת ,יחדיו,

וגם ליקרים בטעמי פירות וצמחים,
ומשואות יצחק ,בהתמדה ,שולחים כל שנה מגבונים לחים...
בזה היום הקיבוץ לובש חג ,הדשא הומה וגם הרחבה,

ולהפנינג מחמם לב ומרגש
וכמובן ,למצוות צדקה בהידור רב,
ובע"ה ,בשנה הבאה ,מוזמנים כולכם בבזאר להיפגש...

דורית רמיאל

קבוצת יבנה
טיול חוליות
באמצע חודש שבט התברכנו ביום חופש
לא מתוכנן .כמוצאי שלל רב התיישבו
צוותי בתי הילדים להחליט מה ייעשה
ביום הזה .ההחלטה נפלה :טיול משותף
לילדי כיתות א'-י"ב .ואם כבר כך  -אז
במתכונת של טיול חוליות .קבוצות
קטנות ,המורכבות כל אחת מילדים
בגילאים שונים ,שתצאנה למסלולים
שונים.
היתרונות בטיול כזה מתבטאים במגוון
מישורים .המישור המיידי והברור
הוא היציאה לטבע ,כחלק מהפעילות
השוטפת המבקשת להנחיל לילדים
ערכים של אהבת הארץ והיכרות עם
שביליה ונופיה ,ומתוך אמונה שהיציאה
לטבע טובה ונכונה לנפשו של כל
אדם .מישור מיידי נוסף הוא הפעילות
הרב-צוותית .הצוות כולו נדרש לעבוד
בשיתוף פעולה ,להתחשב אחד בדעותיו
של השני ,להגיע לעמק השווה ,ועוד -
ואין דבר מגבש יותר מעבודה משותפת
שכזו.

מישור אחר  -פעילות במתכונת רב-
גילאית ,המזמנת התמודדויות ורווחים
שונים מאלו שהילדים חווים בתוך
קבוצת השווים .הילדים הצעירים
יוצאים מתחום הקבוצה המוכרת
והבטוחה וצריכים לשהות בחברת
ילדים גדולים יותר ולא בהכרח מוכרים.
עצם השהות בתחום לא מוכר ,מזמן
התמודדות מבוקרת ומתווכת (בליווי
המדריכים ,כמובן) עם תסכולים
וחששות אשר מביאה איתה גם
הצלחות ,המעצימות את תחושת
המסוגלות של הילדים .בנוסף הם
נחשפים לדוגמאות (טובות בדרך כלל)
של התנהגויות בוגרות ,בבחינת מודל
לחיקוי .תחושת הקהילתיות חזקה אף
היא בטיול מן הסוג הזה .הילדים לומדים
להכיר טוב יותר את הדור הצעיר של
הקהילה ,וכן מיוחסת פחות משמעות
לבית הילדים המקורי ,ומושם דגש גדול
יותר על היות כולנו ילדי אותו קיבוץ.
הילדים הבוגרים המשתתפים בטיול
חוליות ,לוקחים על עצמם את רוב
האחריות ,ובזה בעיקר מתבטא הרווח
שלהם מיום שכזה .הם מתחלקים על פי
יכולותיהם וחוזקותיהם לתחומי אחריות

שונים :מתכנון וניווט במסלולים,
הפעלת הקבוצה במשחקים חברתיים,
דרך לוגיסטיקה ואוכל – לפני ובמהלך
הטיול ,ועד להיות ראש קבוצה הדואג
לכלל הילדים ,נוכחותם ,שלומם ,ומצב
רוחם ,הסברים מעניינים בדרך ,ועוד.
מאחורי הכול עומדת מחשבה שלכל
אחד מהילדים הבוגרים יש מה לתרום
לטיול ,וכל אחד מסוגל לקחת אחריות
בתחומו .הפעלת ילדים צעירים יותר,
גם היא משימה לא פשוטה ,שבסופו של
דבר מעצימה את הילדים הבוגרים .היא
מחדדת את תחושת האחריות ,ושונה
בתכלית ממשימה דומה בתוך הקבוצה
המוכרת .כמובן ,שהרווחים הנוספים
של גאוות יחידה ,והיכרות עם כלל הדור
הצעיר קיימים גם פה.
עם כל ההבנות האלו ,יצאנו לדרך .ילדי
חברת נעורים (ז'-ט') ולימונים (י'-
י"ב) לקחו את ההובלה ,בעזרת צוות
המדריכים וצוות משק ילדים .בדיקה
קצרה של האפשרויות ,והתמקדות
באזור בתרונות בארי על פריחתו
האדומה .לכל קבוצה נבחר מסלול
שונה ,ברמת קושי המתאימה לצעירים
שבחבורה ,ועם זאת ,הושם דגש על
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תוכן אפשרי במסלול  -פריחה מיוחדת,
תופעות גיאולוגיות מעניינות ,היכרות
עם הסביבה ורקע היסטורי מתאים.
עיקר התהליך מול הילדים הבוגרים
התמקד בגיוסם לטובת העניין ,דבר
שאינו מובן מאליו ,ובהדרכתם בשלבים
העיקריים בהכנת טיול .שתי הסוגיות
הן מיומנויות שיש לרכוש אותן ולא
תמיד באות באופן טבעי .בשלב ראשון
 פיתוח הנכונות לעשות מאמץ עבורקבוצה גדולה שאינה בהכרח קבוצתך
שלך ,ובשלב השני  -היכרות עם הכלים
להפקת טיול מן הסוג הזה על היבטיו
ושיקוליו השונים .לשמחתנו ,הילדים
התגייסו בהתלהבות ,וישבו לפגישה
של כל ראשי החוליות לבניית תהליך
הכנה ולחלוקת משימות .כובד המשימה
התברר מהר מאוד ,והמריץ את כולם
לעבוד ברצינות ,לחשוב על כל הפרטים,
לארגן את כל הציוד ולצאת לטיול
"מתוקתקים" כמו יבנאים מנוסים.
כמה ימים לפני הטיול ,נערכה פגישה
של כל החוליות .כל חוליה בנפרד ,ישבה

בוקר יום הבחירות .שש קבוצות של
ילדים ,בשישה צבעים שונים ,עלו על
אוטובוסים בדרך אל הדרום האדום.
את ארוחת הצהריים מעמיסים על
התרמילים ,כל אחד שותף במאמץ לפי
גילו ויכולתו ,והמסע יוצא לדרך .ככל
שעובר הזמן ,ונמשך המסלול ,החששות
מתפוגגים ,ויותר חיוכים נראים על פני
השטח .הסברים מעניינים על האזור,
משחקי חברה ,חידונים ושירי דרך,
עוזרים להרגשה שכל הילדים תמיד היו
חברי אותה קבוצה .מעניין היה לראות,
איך החברים הצעירים לומדים לסמוך
על הבוגרים ,לבקש את עזרתם כשצריך.
מצדם ,קיבלו את
ואילו הגדולים ִ
התפקיד בשמחה .שימשו דוגמה ,לימדו
את הצעירים מניסיונם ,ועזרו לכל אחד
במה שצריך.

עין הנציב

הקהילתי המרשים ביותר הנו ללא ספק
קייטנת איל"ן הנערכת זה שנים רבות,
כמו בכל קיבוצי הקיבוץ הדתי.

למערכת החינוך בעין הנצי"ב מסורות
רבות ומגוונות ,כגון שוק צדקה
לקראת פורים ,הפעלת שוק פורים לכל
הקהילה" ,שלום לך י"ב" (ערב פרידה
מבוגרי י"ב) ועוד ,אולם הפרויקט

מצאנו לנכון לציינו כפרוייקט הדגל
שלנו מפני שזהו אירוע שמבטא תרומה
ונתינה שלה שותפים כל האנשים
והסקטורים בקיבוץ .את הקייטנה
מוביל באופן מסורתי אדם מהקהילה –
בהתנדבות .למוביל מצטרפים מדריכי
התיכון והחטיבה .התפקיד המסורתי
של התיכון הוא הליווי הצמוד של
הילדים ,והתפקיד של בני החטיבה
הוא להגיש תמיכה לוגיסטית ולהפיק
אחד מהאירועים של הקייטנה .הנוער
מתכונן לשבוע הזה מבחינה רגשית
וארגונית ,והוא מהווה את לב העשייה
של הקייטנה .אנשים נוספים בקיבוץ
לוקחים "שבוע חופש" או יום חופש כדי
להתנדב ולהיות שותפים בקייטנה .גם
לבתי הילדים תפקיד בחגיגת הנתינה

קייטנת איל"ן שלנו
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להיכרות קצרה ומשחק מגבש .גם זאת,
בניצוח ראשי החוליות ,שכבר בשלב
הזה היו צריכים להתבונן בחברי קבוצתם
הצעירים ,לזהות נקודות תורפה ,לעודד,
לפתור בעיות ולהלהיב את כולם לקראת
הטיול.
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את הטיול סיימנו במפגש של כל
החוליות ,על דשא קיבוץ עלומים (תודה
על האירוח!) .הרבה חוויות והתרגשויות
הסתובבו באוויר .המפגש המחודש
עם ילדי בית הילדים היה מאוד מרגיע
ומנחם ,תמיד נעים לחזור הביתה אל
המוכר המחבק.
ואיך אפשר בלי ההמנון שליווה אותנו
במהלך כל היום ,במנגינה של "חסקה
חסקה":
טיול חוליות ,טיול חוליות
להיות או לא להיות
ירידות ועליות
יוצאים לטיול חוליות....
יישר כח לכל הצוותים ,שעסקו
במשימה הכי מורכבת של הדרכת
הילדים לעשייה ,ולא התפתו בדרך
לעשות את הדברים במקומם .ולכל ילדי
קבוצת יבנה ,שעשו מאמץ גדול כדי
שיהיה טיול מהנה ,מחכים ומצמיח.

עינת לוי

הזו .אין ספק שמי שמגיע לקיבוץ
בשבוע של הקייטנה – רואה את
הקיבוץ בהדרו .תחושת יחד ,שמחה
ונתינה משותפים לכולם .הפלטפורמה
שהקיבוץ מאפשר היא מדהימה :מבני
הארחה ,חדר אוכל ,בריכה ,רכבים וכו'.
בעיני השותפות של כל כך הרבה
גורמים סביב אירוע הנתינה הזה הוא מה
שהופך אותו לכל כך מיוחד ועוצמתי
בעין הנצי"ב .בתכנון החופש הקודם,
כשעשינו יחד עם הנוער תכנון קיץ
וסדרי עדיפויות ,האמירה שלהם הייתה
ברורה :קודם כל קייטנת איל"ן ,אחר
כך מה שאפשר להוסיף .זהו שבוע
אינטנסיבי שבו מתגלים תעצומות גוף
ונפש ,ואחד הדברים המופלאים הוא
שבסופו של שבוע זה רבים מהשותפים
מרגישים שהם קיבלו לא פחות ממה
שנתנו.

דוד רפופורט ,מרכז חינוך

קו המשווה

שדה אליהו
המחנון
המחנון הוא אחת מגולות הכותרת של
החופש הגדול בשדה אליהו .בשנים
האחרונות הוא ממוקם בחורשה,
הנמצאת מחוץ לגדר הקיבוץ ,אך היא
קרובה מספיק כך שאפשר להגיע אליה
באופניים .במהלך השנים התגבש
המחנון בעיקר כצורך להקים מסגרת
נוספת על מחנות בני עקיבא ,אשר
מסיבות שונות יצאו אליהם מעט מילדי
הקיבוץ .במחנון שלנו משתתפים כל
ילדי הקיבוץ מכיתה א' ועד י"ב במשך
שבוע שלם.

איך עושים את זה?
ילדי כיתות א' עד ט' הם החניכים ,נוער
התיכון הם המדריכים ,ועל כן מגוון
המטלות והאתגרים בנוי כך שלכולם
יש מה לעשות .אתגר מורכב עומד
בפני המדריכים מהתיכון ,כאשר הם
צריכים גם לבנות את המחנון וגם לדאוג
ולהפעיל מגוון כה גדול של ילדים .עם
זאת ,מרשים לראות איך כולם ,קטנים
וגדולים ,עובדים ,נהנים ויוצרים ביחד
בקבוצות מעורבות ,גם בחום ובאבק של
יולי-אוגוסט בעמק המעיינות.
יש נושא למחנון .נושאי המחנון מגוונים
ושונים  -היה מחנון שעסק באוניות
מעפילים ,ובו כל קבוצה למדה ,יצרה
ופעלה סביב אוניה מסוימת .היה מחנון

שעסק בסיפורי שופטים ,וכדי להעמיק
קיבלה כל קבוצה סיפור אחד על
שופט אחד ,אותו למדה ועליו עבדה.
היו גם מחנון שעסק בקיבוצי הקיבוץ
הדתי בדרום ,מחנון שעסק בדמויות
של תנאים ועוד ...כך נקשרים הילדים
והנערים אל נושאים חשובים בדרך
חווייתית ומפנימים אותם בהתלהבות
ובמורל גבוה.
אין סיכוי לקבוצה לנצח במחנון אם היא
לא מגובשת וכולם בה עובדים יחד .והנה
כך הילדים והנערים חווים ומפנימים
ערכים של רעות ,של עזרה הדדית ,של
ראיית האחר וכיצד הוא תורם לכלל ,גם
אם הוא קטן או שונה.
מוזמנים בקיץ לבוא ולהתרשם.

עמיחי קובלינר

שלוחות
חינוך עושים מאהבה
או לא עושים בכלל
העברתי בין צוותי ההדרכה משאל בזק:
מערכת החינוך בשלוחות -מה מיוחד,
חשוב ומייצג.
להלן התשובות:
מיוחד:

בפרט.
מייצג:
נוער אנושי ,ילדי שיחה ,לבביים,
תרבותיים ,שנעים לדבר איתם .היכולת
ליהנות מהדברים ה"פשוטים" ,הכרת
התודה של הנוער ,של ההורים.
הכי מייצג :קבלת האחר והעבודה
המשותפת ,היכולת להתמודד עם

כל מטלה כקבוצה מגובשת ,כשכולם
עוזרים בה זה לזה מתוך הדדיות
ותחושת אחריות משותפת.
ובתור רכזת הוועדה ,לאחר קבלת כאלו
תגובות מדהימות לשאלון הבזק ,לא
נותר לי אלא להסכים ולחבק את הצוות
הזה שמזהה ,רואה ופועל לפי המיוחד,
החשוב והמייצג .וזו גולת הכותרת שלי.

עליזה גלבוע

הקשר ושיתוף הפעולה בין צוותי
ההדרכה ,נתינה ללא תמורה ,פשטות
הנוער.
הכי מיוחד :האנשים שמרכיבים
את הצוות  -מדריכים ,חניכים וכל
מי שמסביב ,כל אחד בנפרד בדרכו
המיוחדת וכולם ביחד כקבוצה מאוחדת.
חשוב:
אחווה כאחים ,אמונה בנוער שלנו
ובצדקת הדרך.
הכי חשוב :הילדים  -לראות אותם ביחד
כקבוצה מגובשת ,אבל גם להתייחס לכל
אחד עם הייחודיות שלו והדברים שהוא
מביא לקבוצה ,וכך לקדם את הקבוצה
בכלל ואת כל הילדים שמרכיבים אותה
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תנועה בתנועה

מחלקת נוער וצעירים
רזי בןיעקב

tzair@kdati.org.il

חגיגות המאה
נחיל של אלפי משתתפים זרם אמש מבעד לשער הצהוב החדש
שהותקן לאחרונה במחנה החדש .כולם החנו את הרכבים בצדי
הדרך המשובשת שמובילה לקיבוץ הצעיר .אלפי כיסאות
פלסטיק ירוקים מילאו את המדשאה הקטנה ומשטחי האדמה
הסובבים אותה ושיוו למקום מראה ירוק ופסטורלי .תערוכות
קיבוציות ,כיבוד צנוע ומעט זרי פרחים עטפו את הקיבוץ הטרי
והרענן בארשת חגיגית שעוד לא נראתה בו מעולם .קצת חול
של קרקע לא מיושבת חלחל לסנדלים ואנשים נראו מנערים
רגליים .את הבמה עיטרה תפאורה פשוטה ויפהפייה ,במרכזה
נצצו דברי הרמב”ם באותיות קודש...“ :ולא יהיה כל אחד רשאי
לעשות כחפצו ועד היכן שתגיע יכולתו ,אלא יכפוף עצמו למה
שיש בו תועלת הכלל( ”...מורה נבוכים ,חלק ג’ ,פרק כ”ז).
על הבמה הופיעו רבים .המכובדים (כרגיל) נאמו  -שרים,
חברי כנסת ,שותפים לדרך וזקני הדור .נשיא המדינה ביטל
השתתפותו ברגע האחרון .התנצל מעומק הלב .שחקנים
וחבורות זמר ריגשו את הקהל .להקות נוער וצעירים הנעימו
בשירה מלאת שמחת חיים והילדים קיפצצו עם בלונים
ופרחים .את הערב המרגש חתם אחד מחברי הקיבוץ המארח,
צעיר כבן שלושים ,בנאום תודה והוקרה מיוחד:
“ערב טוב וחג שמח,
רגע לפני שאנו חותמים מאה שנות תנועה שכולן תפארת
לאדם ולחברה ,מאה שנות חתירה אל הנשגב והנעלה
שבאנושות ,ודקה לפני שאנו פותחים את מאה השנים הבאות
 הלוואי ויהיו לפחות כמו אלו שעברנו  -מבקש אני בדברי אךדבר אחד :להודות לאלו שבזכותם אנו מתכנסים הערב.
ומי הם אותם אנשים? איני מתכוון רק למייסדים שאותם
ידענו לאורך שנים ,ואף בערב זה ,להעלות על נס .אני מבקש
להחזיר את כולנו  15-20שנה אחורה ,אי אז ,באביב ,באחד
מקיבוצי הדרום ,בו התכנסה מועצה תנועתית .הימים היו אז
לא קלים .לפני כעשרים שנה  -אנו יודעים היום לומר  -היתה
התנועה במשבר עמוק .אמנם היו אלו שנים שבהן הצטרפו
לתנועה מושבים ואגודות שיתופיות ,תושבים וגם מעט חברים
חדשים ,אך האווירה הכללית היתה אווירת קיפול  -של דגלים
ושל רעיונות .מעטים נלחמו על קיומם של ערכי התנועה,
על משמעות אמיתית למושג ‘קיבוץ’ .בודדים התעקשו שיש
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ערך וטעם ב’משנת תורה ועבודה’ .קיבוצים קלטו תושבים כי
לא היה מנוס ,היה חשש אמיתי שהקיבוצים יזדקנו ללא דור
ממשיך .ניסו כל מיני טכניקות של חבר-תושב ,תושב-חבר,
חבר בעצמאות כלכלית ,כלכלה בעצמאות חברית .לא תמיד
ידעו להסביר מה ההבדל בין הנקלט ובין שכנו בעיר הסמוכה.
מאמצים גדולים הושקעו אז בצעירים ובנוער .ניסו להשיב את
הצעירים לתנועה ואת התנועה לצעירים .אולם לכולם היה ברור
אז שלא מעט מהנשארים בקיבוץ ,הם אלו שמתקשים להסתדר
בחוץ ,שנשארו בעיקר כי היה להם נוח ומוכר .הורים שידרו אז
לבניהם שאם הם מוצלחים הרי שראוי שיצאו החוצה לעולם
הגדול והמבטיח.
כמעט באף קיבוץ לא היה האומץ הנדרש לקלוט רק על בסיס
אידיאולוגי .אידיאולוגיה היתה אז מילה גסה .בנים רציניים
ומתאימים שכל כך רצו להיות שותפים לביסוסה של חברת
‘תורה ועבודה’ התייאשו ויצאו לחפש להם נתיבי הגשמה
אחרים.

הנושא המדובר ביותר בקיבוצים אותן שנים
היה "שיח בלטות" ,כי לכולם הרחיבו את הבית
ל 120 -מ"ר והיה חשוב יותר לבחור את צבע
הקרמיקות מאשר להיות שותפים למחאה
החברתית של קיץ ... 2011
באותן שנים מערכות החינוך בקיבוצים כמעט איבדו את תכלית
קיומן .המנטרה המרכזית היתה “להגיע לאחרון הילדים” .רק
בקיבוצים מעטים צוותי החינוך ידעו לומר שמטרת המערכת
היא חינוך חברתי-ערכי ,שהבוגר האידיאלי הוא “איש תורה
ועבודה” ,שלהיות דתי זו לא אפשרות אלא מטרה מרכזית
ובסיסית .בקיבוצים רבים הציבו בצוותי המערכות הבלתי-
פורמליות כמעט ורק נקלטים ,בנות שירות לאומי ושכירים.
הללו עשו הרבה מאמצים כנים ,אך לא יכלו לחנך את ילדי
הקיבוץ למשהו שאינם מכירים ,אינם מזדהים איתו ,והכי קשה,
שלא ברור עד כמה ההורים מאמינים בו .לרוב ההורים חשוב
היה רק שיהיה לילדים מטופלים עד שהם שבים מעמל יומם.
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התחושה אז  -כך מספרים ותיקים  -שהנוער עסוק כל היום
בעצמו .התחילו אז לשלם לבני הנוער כסף תמורת עבודה ושברו
הרבה עקרונות רק כדי שהנוער ייצא מהמחשבים ,מהמסכים
ומהאייפונים (איך חיו אז? ...ממש תקופת האבן.)...
בקיבוצים שונים התנהלו דיונים ובדיקות של ההפרטה
וגבולותיה .כמעט ולא התנהלו דיונים על משמעות חיינו,
על ערכינו ,על מה שחשוב לנו ומה אנו רוצים להיות .הנושא
המדובר ביותר בקיבוצים אותן שנים היה “שיח בלטות” .לכולם
הרחיבו את הבית ל 120 -מ”ר והיה חשוב מאוד לבחור את צבע
הקרמיקות וצורת הברזים .הרבה יותר חשוב מלהיות שותפים
למחאה החברתית של קיץ  2011הידוע ,שבו החלה המהפכה

התורה האידיאלית הוא חזון ואתגר לכמה וכמה דורות של
חלוצים ומסורים! ואז הוחלט פה אחד :ממשיכים בדרך ,ויהי
מה!
ושם ,באותה מועצה ,הוחלט על תוכנית מקיפה להתחדשות
תנועתית .נבנו צוותי מתנדבים שיחד עם פעילי התנועה לקחו
על עצמם משימות שיקום  -צוות אחד עבד על קליטת בנים
אידיאולוגים ,צוות אחר עסק באדריכלות קיבוצית ,השלישי
טיפח קורסי מנהיגות והעמיד מנהיגים פנימיים למערכות
המשקיות והחברתיות ,הרביעי לקח על עצמו את שיקום
מערכות החינוך הבלתי-פורמליות .צוות מחנכים הוביל את
השינוי הטוטלי שדרוש היה כאוויר לנשימה בבתי הספר

הם ידעו שדרושים מאמצים איתנים של קבוצות מלוכדות לחידוש החיים היהודיים בארץ ישראל,
שדרוש שיתוף פעולה והרבה נכונות להיאבק על התחדשותה של היהדות ,ושרק קבוצות מגובשות
המוכנות לשלם מחירים לא קטנים מסוגלות למעשים גדולים ונועזים.
הסוציאליסטית בישראל ושהיום איננו מבינים איך לקח לה כל
כך הרבה שנים להגיע...
באותן שנים גם היה משבר גדול בקשר שלנו עם האדמה.
החקלאות שבה התגאינו ,התבססה יותר ויותר על עובדים זרים
והרב של תנובה אף איים שיבטל את היתר החליבה בשבת.
כולם רצו רק הייטק ,מחשבים ועבודות משרדיות .מתי-מעט
החזיקו אז בידיים טוריות ומכושים וידעו עבודת אדמה מהי.
המשק כולו התנהל על בסיס ערכים קפיטליסטיים נושנים
של מלחמות ,תחרות חזירית ו”חטוף כפי יכולתך” .כמה מזל
שהתעשתנו מאז והבנו שבלי שותפויות ומעט יותר התחשבות
העולם פשוט יחרב...
באותה מועצה  -כך מספרים הוותיקים  -נעשה חשבון נפש
עמוק .החברים הבינו שדרוש שינוי דרסטי .וכאמור ,הם גם
ידעו ,בעומק לבם ובהכרה מלאה ,שעוד נכונו לתנועה עלילות,
שעוד יש בסלה פירות טובים לתת ,שהיא עוד לא אמרה את
המילה האחרונה ,שדווקא במציאות הישראלית העגומה ההיא
 של פערים ועוני ,של פילוג ומגזריות ,של פוסט-מודרניותורלטיביזם מיושן  -דווקא אז קריטי שתעמוד תנועה ערכית
ותניף מחדש את דגליה .החברים הבינו שיש חיים אחרי ה120-
(מ”ר) ,ושאחרי הדיונים על חלוקת הכסף גם צריכה להיות
סיבת קיום עמוקה .הם ידעו היטב שדרושים מאמצים איתנים
של קבוצות מלוכדות לחידוש החיים היהודיים בארץ ישראל,
שדרוש שיתוף פעולה והרבה נכונות ושרק קבוצות מגובשות
המוכנות לשלם מחירים לא קטנים מסוגלות למעשים גדולים
ונועזים .הם ידעו שנחוץ לחברה הישראלית מגדלור חדש של
קשר לאדמה והיאחזות בקרקע ,ושכדי לקיים את המצוות
התלויות בארץ צריך גם מגע עם הארץ! הם ידעו שחזון
הראשונים – להקים חברת מופת ,דגמים קטנים של מדינת

התיכוניים שלנו .צוות כלכלנים הוביל את המשקים למימוש
ערכי הקיבוץ גם בעבודה המשקית וכלפי חוץ ,כדי שתהיה
קוהרנטיות ערכית  -מהלך שהביא לתנועה כבוד ועוצמה
כלכלית ומוסרית בלתי ניתנים לשיעור .צוות נוסף עסק
בהקמת קיבוצים חדשים ,בזכותו אנו עומדים כאן בערב זה.
הצוות הרעיוני-פוליטי הוביל לחידוד הרעיונות התנועתיים
והצליח ללכד את הציבור סביב הדגלים המרכזיים שלנו .צוות
מעורבות חברתית הוביל את הקמת הקואופרטיבים האזוריים,
כן ,כן ,אלו שעליהם מבוססות כיום המועצות האזוריות
והמקומיות ,רשתות המזון הגדולות וכמעט רבע מכלכלת
ישראל .והסליחה עם אותם צוותים נוספים ששכחתי להזכיר.
סיפר לי אחד מהפעילים התנועתיים שבאותה תקופה דרושים
היו משאבים רבים למימוש התוכנית .מספר קיבוצים התבקשו
לסייע .באסיפות החברים קיבלו הכרעות קשות אך החליטו
ויהי מה :להכניס את היד לכיס ,להשקיע את הדרוש ,ובכך
להבטיח את המשך מפעלם .גם לקיבוצים אלו ולכל חבריהם
יש לומר תודה גדולה בערב מרגש זה.
ומה קרה בעקבות אותה מועצה? תוך שנים ספורות הקיבוצים
הוצפו בצעירים שרצו קיבוץ דתי! עשרות גרעינים החליטו
לחדש ולחיות את ערכי ‘תורה ועבודה’ בקיבוצים ובהתיישבות
העובדת .המהלך השפיע רבות גם על מושבים והתיישבויות
למיניהן שהתחברו מחדש לאדמה ולערכים חברתיים .לצערנו,
חלק מהקיבוצים לא הצליחו לעמוד בפרץ ולהחזיק מעמד
מול השיטפון הקפיטליסטי-אינדיבידואליסטי של סוף המאה
הקודמת ופרשו מן התנועה .כשותפים היסטוריים לדרך גם
אותם אנו מבקשים לזכור היום.
הבוקר סיפר לי בהתרגשות אחד מוותיקי התנועה שהוא
עוד זוכר איך ,ללא הסבר רציונלי ,מאות חברים ,צעירים,
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גברים ונשים עצרו את חייהם והגיעו למועצה ההיא לדון על
עתידנו .רבים חשו אז שזו אולי ההזדמנות האחרונה להציל את
המערכה .ויותר מכך ,אנשים פשוט נרתמו לעבודה מאומצת
ותובענית – טלפונים ,ישיבות ,ניסוח רעיונות ,מכתבים
ושכנועים .הוא אמר שאינו רוצה לדמיין מה היה קורה לולא
אותה הירתמות והתפכחות של הרגע האחרון”.

הבוקר סיפר לי בהתרגשות אחד מוותיקי
התנועה שהוא עוד זוכר איך ,ללא הסבר
רציונלי ,מאות חברים ,צעירים ,גברים ונשים,
עצרו את חייהם והגיעו למועצה ההיא לדון
על עתידנו .רבים חשו אז שזו אולי ההזדמנות
האחרונה להציל את המערכה.

התנועה בפחות מעשרים שנה .כמעט ניתן לומר ‘מהפכה’.
אין בעולם הרבה תנועות ששרדו את הגל הפוסט-מודרני,
הקפיטליסטי ,האינדיבידואלי והאגואיסטי שריטש וריסק את
העולם המערבי כולו בעשורים הראשונים של המאה ה .21-כל
כך קרובה היתה תנועתנו להיות מושלכת אל מגרש הגרוטאות
של ההיסטוריה וברגע האחרון התעשתה ,התרוממה ,הניפה את
הדגל ,וסחפה אחריה מחדש ציבור רחב וגדול למחוזות בהם אנו
עומדים היום.
אז תודה לכם ,כל אותם חברים ,רבים מספור ,שנרתמו לפני
שני עשורים לחידוש פניה של תנועת הקיבוץ הדתי .לכם
מוקדש הערב הזה .חג שמח!”.
הקהל כולו עמד על הרגליים ורעמי מחיאות הכפיים נמשכו
דקות ארוכות .למעשה ,החברים מחאו כפיים לעצמם .רבים
מהם היו שותפים לאותה התעוררות תנועתית ולאותם צוותי
עבודה ששינו את פניה של התנועה לבלי הכר.

“ובכן” ,סיים המזכיר הצעיר את דבריו“ ,על זה נאמר בפרקי
אבות ‘יגעת ומצאת – תאמין!’ .מדהים איזה שינוי עברה

בתוכנית ישתתפו בוגרי כיתות תקשורת
וכיתות רגשיות מבתי ספר דתיים  .לכל
תלמיד תותאם מערכת יומית .
התוכנית תתחלק לעבודה בשעות הבוקר
ואחה"צ/ערב לימוד בחברותות עם תלמידי
הישיבה ושיעורים עם הצוות .כמו כן כל אחד
ישתתף בחוג פרטני אשר הוא מעוניין בו.
למשתתפים תוצע משפחה מאמצת בישוב.
התוכנית תלווה על ידי אנשי מקצוע.
לפרטים נא לפנות למשרד הישיבה 04-6480712
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המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

קבלת הבנים :מה עדיין "רלוונטי"?!
על מסלול הבנים ,מה שהיה בו ומה שלא ,על זכויות "בגין
הורים" ,קבלת בנים לחברות או מועמדות לפני הצבא ואחריו,
ועל הבנים החוזרים היום ,ומה שהם מגלים בהבעת פנינו?
אני מודה שבמשואות יצחק הייתי בין "ממציאיו" ו"מפתחיו"
של מה שהיה קרוי פעם  -ובמקומות מסוימים ,עדיין ' -מסלול
בנים/צעירים' .המסלול נועד לאפשר לבנים פרק של בחינת
דרך החיים במשק אל מול האלטרנטיבות ,והוא כולל  -ברוב
המקומות וגם במשק שלי  -השתתפות של המשק במימון
לימודים על-תיכוניים וסבסוד בשכר דירה ובשאר הוצאות
(בריאות וחינוך לילדי משפחות הבנים והבנות) ,כשכל זה
"נקנה" על ידי תרומה של הבנים תוך כדי או אחרי הלימודים
(עבודה במשק בזמן הלימודים ,שנת עבודה אחרי צבא
וכדומה) ,כל קיבוץ והתקנון שלו.
בהסדר זה היה חבוי מסר :אתם עדיין אינכם חברי משק ,אך
אם תרצו להיות חברי משק תוכלו לפנות אלינו לאחר תום
המסלול ,קרי :בסיום הלימודים ו/או הטיול ו/או עבודה בחוץ
וכדומה ,ואז תזכו אפילו לתנאים מיטיבים בדמות קיצור
תקופות אורחות ומועמדות ופטור מתשלומים כאלו ואחרים.
וכאשר נשאלה השאלה :אם הבנות והבנים אינם חברים ,מה
פתאום הקיבוץ מממן להם לימודים? היתה התשובה הניצחת
והמקובלת כמעט בכל מקום :זכות זו היא בגין ההורים  -את
לימודי הבנים הרוויחו הוריהם בשנות חברותם בקיבוץ (גם
אם בדרך כלל לא נספרו שנות הוותק וגם לא נקבע  -לכמה
בנים ובנות יכול זוג הורים להעניק את מה שהם מקבלים בגין
חברותם).

אצלנו במשואות יצחק ,בהגיע הנושא לדיון באסיפה חזרו
על הנימוקים הללו רבים וטובים ובוטלה הקבלה האוטומטית
למועמדות.
ואני דווקא נושא עמי עדיין את הרושם שהותירה בי כתבה
שקראתי לפני כמה שנים בעיתון ה"דף הירוק" שמתארת את
דבריו של מזכיר אחד הקיבוצים בעת ההיא ,כאשר את כל
הדברים שאני וחברי לדעה אמרנו באותה אסיפה ...כבר מזמן
שכחנו.
וכך אמר החבר היקר והחכם:
"חברים וחברות ,אתם טועים .טקס קבלת הבנים לחברות אין
בו משום הכרזה של הבנים והבנות כי הם רוצים להיות חברי
קיבוץ וכי הם יהיו כאלה בעתיד ...לטקס הזה יש מטרה אחרת
לגמרי והיא  -אמירה מפורשת של הקיבוץ לבניו לבנותיו ,כי
הוא רוצה בהם ,מחכה להם ,ומבחינתו הוא רואה אותם כחברים
לכל דבר .ואם יהיו בהם כאלה שבבוא העת יודיעו כי אין
בדעתם להישאר והם עוזבים ,נצטער אך נלווה אותה בברכה.
רוצה לומר  -נכון שסוף י"ב אינו הזמן הנכון מבחינת הבנים
והבנות לומר מה ואיפה יעשו עם חייהם בעתיד ...אבל הזמן
הנכון והמתאים מבחינתנו לומר להם כבר עכשיו שאנחנו רוצים
אותם  -הוא סוף י"ב בטרם צאתם לצבא כבנים וכבנות של
הקיבוץ וכחברים לכל דבר".
כששאלו אותו "ומה אם יתברר שמישהו מהם אינו מתאים?",
ענה" :כשרוצים מישהו ואומרים לו את זה בכנות ,זה עוזר לו
להשתדל ולהיות מתאים ...כשמשדרים חששות ,חוסר אמון
וזהירות יתרה שמא ...שמא ...ושמא  -אוכלים אותה בגדול".

אחד המהלכים הנלווים לכל היווצרות המסלול היתה ,כזכור,
ההחלטה כי בנים ובנות לא יתקבלו עוד למועמדות ולחברות
בקיבוץ לפני הצבא כקבוצה ,אלא יתקבלו אחד-אחד לאחר
שיפנו בבקשה להתקבל והם יעשו זאת ,ככל הנראה ,בזמן
שיהיו מוכנים לכך .הדעה שרווחה אז היתה כי הבנים בסוף י"ב
אינם יודעים עדיין אם הם רוצים להיות חברי משק ,ולכן אין
משמעות אמיתית לטקס הקבלה למועמדות ,בו עומדים הבנים
והבנות על הבמה ,המזכיר מברך ,ההורים מזכירים" :אנחנו
כאן" ,ומפי אחד הבנים ,או אחת הבנות ,מושמעים דברים
מרגשים ואפילו כנים (!) ,אך ברור לכל כי הם אינם משקפים
את המשמעות האמיתית של הקבלה למועמדות .ואכן ,גם

אז מי צדק אז? והיום ,כאשר כולנו מתבשמים מכך ש"הבנים
חוזרים"  -מה הם מגלים באמת בהבעת פנינו?
אין ברצוני להביע דעה בעד או נגד הקבלה האוטומטית
ומסלולי הבנים/צעירים ,אך בהחלט רוצה אני להדגיש את
החשיבות שיש למסר כפי שהוא נתפס אצל הבנים שאנו רוצים
אותם איתנו ,שאיכפת לנו מהם.
אני מאמין שהבנים והבנות שלנו הם מנוע הצמיחה העיקרי
שאליו יש לכוון ובו צריך להשקיע" .אחרי המעשים נמשכים
הלבבות"  -מעבר למליצות היפות ,של המחזיקים בהגה ,שווה
לחשוב על כך גם בצד המעשי.
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מחלקת חינוך ובטחון
זיו כרמל

bitachon@kdati.org.il

ובחרתם בחיים
עדיין נישאים ברוח הדי הטקס המרגש בבארות יצחק שבנגב
וכבר אנו מתלבטים איך להפוך מורשת חשובה זו לתוכנית
עבודה חינוכית .יחד עם רכזי החינוך סיירנו כשבוע לאחר יום
העיון באתר בהדרכתה של שרית יודקה-אוקון .ההזדמנות
עומדת לפתח כולנו ,אנו יכולים להפוך את הסיפור והכלים
לחומרים זמינים ומשמעותיים למערכות החינוך שלנו.
בסוף חודש שבט קיימנו לראשונה השנה סמינר משותף לבני
עקיבא ולקיבוץ הדתי לכל היג"לים (שנת שירות ,מכינות,
מדרשות וישיבות) .התכנסנו ב'יפתח' שבאבנת ,שמענו על
המקום ועל עבודתם הברוכה של השינשינים ועסקנו במתח
שבין הבית לבין מקום ההתנדבות .אחר כך פצחנו בשירה אל
תוך הלילה בניצוחו של צחי סדן (בן שדה אליהו) .ההתלהבות
והדבקות בשירה ריגשה והזכירה לי שיש לנו נוער נהדר שמוכן
להתנדב ולתת מעצמו לחברה ולזולת .בדברים שפתחו את
המפגש אמרתי בין היתר:
"השבוע ציינו שבעים שנה לבארות יצחק שבנגב .לאותם
החלוצים שהקימו את הנקודה ,הציונות היתה דבר
ברור ומוגדר .היום הציונות שלכם שונה אך לא פחות
מאתגרת  -לבנות חברה מתוקנת ברוח ערכי היהדות,
העבודה והתורה .את זאת אתם עושים יום-יום בעבודה
קשה הרחק מאור הזרקורים ,ועל כך אנו ,בשם כל תנועת
הקיבוץ הדתי ,גאים בכם ותומכים לאורך כל הדרך."...
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שמירת הקשר עם בני היג"ל ושנת השירות אינה פשוטה.
סדר היום שלהם עמוס מאוד ומירב מעייניהם נתונים למקום
ההתנדבות ו/או הלימוד ,וגם לבית צריך להשאיר זמן .בתוך
המורכבות הזו ,אנו מחפשים קשר משמעותי עם הבנים
והבנות .ההתלהבות השמחה שבמפגש ושיתוף הפעולה
מכוונים אותי להמשיך ולקיים מפגשים אלו יחד עם דוד גדיש
המרכז את המסלול בבני עקיבא.
כתנועה שיזמה והצמיחה את מסלול היג"ל ,יש לנו גם היום
אמירה וחלק משמעותי בהמשך הצלחת המסלול .מסבב
שערכתי במקומות ההתנדבות התרשמתי שהשתפרה אחזקת
הקומונות ,יש מלווים משמעותיים ונבנית תוכנית לימוד לאחר
שעות ההתנדבות .יש עדיין הרבה מה לעשות ,אך בע"ה אנו
בדרך הנכונה.
באותה נשימה אזכיר את בני ובנות הקיבוץ הדתי הנמצאים
במכינות ,במדרשות ,בישיבות וכדומה .איתם לא הצלחנו
עד עכשיו ליצור קשר משמעותי ואנו ממשיכים לחשוב איך
לקשור גם אוכלוסייה זו לתנועה.
במפגש רכזי החינוך שהתקיים בעלומים עסקנו בין יתר
הנושאים ,בדילמה שהתחדדה בעמוד ענן" :להישאר או
להתקפל" ,כך ניסח זאת צביקה מזכיר עלומים .על רקע מגדל
המים של בארות מתחדדת דילמה זו גם בימינו והייתי נזהר
מלשפוט לכאן ולכאן .עלינו להיות רגישים ולהכיל את כל
הגוונים .העיסוק בדילמות משמעותיות בפורום רכזי החינוך
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מהווה במה מוצלחת לשיתוף ,להתייעצות ולתמיכה גם
בסוגיות חינוכיות מקצועיות וגם בנושאים אידיאולוגים .האיזון
נמצא כנראה ביכולת לשלב בין תחומים אלו.
מועצת החינוך ההולכת ומתקרבת משמשת לי בעבודתי זרז
לקידום תהליכים במערכות החינוך בקיבוצים ומכנסת את כולנו
לחשוב ולמקד מה הם הנושאים החשובים שאותם יש לקדם.
על אף השונות הרבה בין חלק מקיבוצינו והצורך להתאים את
ההתייחסות לאקולוגיה המקומית בכל יישוב ,חשוב לנו לנסות
ולקדם את העיסוק בתכנים ובערכים תנועתיים המשיקים

לכולם .בעידן שבו חלק מהיישובים צמצמו את מערכות
החינוך ,לצד העובדה שחלקם מקבלים תמיכה מהמועצה
האזורית ,נשאלת השאלה :האם מחלקת החינוך של הקיבוץ
הדתי הופכת למיותרת? לתחושתי ,השטח נותן לנו את
התשובה יום-יום ברלוונטיות שבמפגשי העמיתים ובעבודה
המשותפת גם באחד על אחד .דווקא בעידן של שינויים
ודילמות ערכיות מתחדדת המשמעות התנועתית של התוויית
דרך והצורך בתמיכה ,התייעצות וחשיבה משותפת .כל אלו
יקבלו מן הסתם מקום נרחב במועצה.

אגף המשק
ידידיה צור

meshek@kdati.org.il
במסגרת תפקידי בקיבוץ הדתי אני מייצג את התנועה במספר
גופים שבניהול התנועות הקיבוציות .בחלק מהגופים הבעלות
היא של הקיבוצים השונים.

משקי הקיבוצים
'ארגון הקניות הארצי' של הקיבוצים נקרא בעבר 'משקי
התק"ם' והיה מורכב מקיבוצי התק"ם ומקיבוצי הקיבוץ הדתי.
לאחר איחוד התנועות הצטרפו אליו גם קיבוצי הקיבוץ הארצי
והיום הוא נקרא 'משקי הקיבוצים' .רוב קיבוצי הקיבוץ הדתי
חברים בו.
בעבר ,הקיבוצים השונים קנו בארגון הקניות את רוב מוצרי
הצריכה עבור החברים ,כולל רכבים ,מוצרי חשמל ,הלבשה,
כרטיסי טיסה ועוד .היום המצב שונה וקניות אלה כבר אינן
מתנהלות בארגון הקניות.

דליה אנרגיה' :משקי הקיבוצים' מחזיק ב 48% -מהבעלות
על תחנת חשמל פרטית שבהקמה .התחנה ,שתעבוד על גז,
ממוקמת באזור קיבוץ כפר מנחם ואמורה להתחיל לפעול
בשנת  .2015יכולת הייצור של התחנה תעמוד בעתיד לפי
התכנית על  7-8%מהיקף ייצור החשמל בארץ .נקווה שבעתיד
יזכו הקיבוצים השונים להוזלת תעריף החשמל בזכות הפעלת
התחנה.
בית בקיבוץ :הארגון זיהה את הצורך בקיבוצים רבים של סיוע
בתחום הבנייה  -בניהולה ובאפשרות למתן אשראי לקיבוצים
הנזקקים .זוהי חברה חדשה שהתחילה לעבוד במספר קיבוצים
ובהם גם משקים מתנועת הקיבוץ הדתי.
משקי ליסינג :חברה שהיתה פעילה בקיבוצים רבים במתן
ליסינג לרכבים ,אך הפסיקה את פעילותה ומכרה את הפעילות
לגוף חיצוני.

בשנים האחרונות ועד ההנהלה של הארגון מתעסק רבות
בשאלה מה ניתן לשנות על מנת שארגון הקניות ימשיך להיות
רלוונטי עבור הקיבוצים.

סקיי ניהול תיקים :חברה העוסקת בניהול תיקי השקעות
לקיבוצים.

פעולותיו העיקריות של הארגון:

איגוד התעשייה הקיבוצית

תואם :מרכז את פעילות הייבוא של רוב המפעלים הקיבוציים -
הובלה ,שחרור ממכס ,ביטוח ועוד .ב'תואם' מנצלים את יתרון
הגודל (ריכוז מפעלים רבים תחת מסגרת אחת) להוזלת העלויות.
כמו כן 'תואם' מאפשרת גם למפעלים חלשים יותר לייבא סחורה
וציוד על ידי מתן ביטחונות מתאימים ,תוך מעקב צמוד על
יכולת המפעלים השונים לשלם את השירות ומבלי לסכן את כלל
הקיבוצים.

ארגון המאגד את כל מפעלי התעשייה הקיבוצית .עד לפני
מספר שנים פעל האיגוד כגוף עצמאי ובשנים האחרונות הוא
הצטרף להתאחדות התעשיינים .רוב התעשייה הקיבוצית
נמצאת בפריפריה ויש לה את הבעיות הכרוכות במרחק
מהמרכז .בשנים האחרונות ,מספר המפעלים בקיבוצים ירד
אחרי סגירת מספר מפעלים ומכירת אחרים לגורמים שאינם
מהקיבוצים .לצירוף להתאחדות יש יתרון גדול בפעילות מול
משרדי הממשלה השונים .גם היום האיגוד מייצג את המפעלים
הקיבוציים ומתמקד במאפיינים המיוחדים של המפעלים שלנו.
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רכזת פעילות "אישה בתנועה"
הילה אונא
mila@sde.org.il

"בגוף אני מבינה" ,בכנס אני נהניתי...
כנס "כל כבודה" השמיני של נשות הקיבוץ הדתי הסתיים
בהתרוממות רוח ,למרות – ואולי בזכות – הכותרת שלו" :בגוף
אני מבינה".
הבחירה לעסוק בנושאים הקשורים לגוף ולנשיות לא היתה
מובנית מאליה .למעשה ,הייתי צריכה להתמודד עם תמיהות
משתי חזיתות .מצד אחד  -החזית החסודה והשמרנית ,ומצד
שני  -החזית הפמיניסטית המתקדמת .נראה לי שאלו גם אלו
הבינו בסופו של יום עד כמה השילוב והאיזון בין המהויות
השונות חשוב ותורם לנשיוּ ת ולאישיוּ ת שלנו ,כיחידוֹת
וכקבוצה.
מטרותיו של היום הושגו :הוסרו מחסומים ,נוצרה פתיחות
וניתנה "רשות" לגלות ולגעת בנושאים ,אשר בדרך כלל הם
סגורים ומכוסים .קירות בית המדרש בישיבת עין צורים אולי
הסמיקו קמעא ,אך לא נפלו ...למדנו כולנו שדווקא השיתוף
הבין-אישי ,הדיון הפתוח ,הבירור הישיר – מקלים ומקדמים
ועוזרים לנו להבין ולקבל את עצמנו ואת המורכבויות שבנו
ושבחיינו.
לאחר דברי פתיחה  -שהכניסו אותנו לעומקן של דילמות
אישיות וציבוריות בנקודות המפגש בין גוף ,נפש ,שכל ,נשיות
ויהדות  -התפזרנו למפגשים שונים.
חלק מהמפגשים התנהלו כסדנה וניתנה אפשרות לנשים
לשתף ולבטא את אשר על לבן :איך הן מתייחסות לגוף שלהן
 כאשה ,כאם ,כדתייה? איך הן מרגישות ומסתדרות עםהמתח שבין צניעות ומיניות? האם ומתי אנחנו (או הסביבה)
"משתמשות" בגוף שלנו ולאילו מטרות? איך מעורבים
בעבודת ה' שלנו הגוף ,הנפש והשכל ,והאם המרכיבים השונים
באישיות ובנשיות שלנו סותרים או משלימים?.
מטבע הדברים ,השיתוף עצמו לקח זמן רב וייתכן שלא
כל הציפיות מומשו ,אך היטיבה לסכם את הדברים אחת
המשתתפות" :עצם ההיכרות והעלאת הדברים הוא חשוב,
מעשיר ותורם .כמובן שכל מפגש יוצר הדים ונקודות להרבה
מחשבה בהמשך ,ויש לזה חשיבות עצומה ,גם אם לא הכול
מושלם."...
מפגשים אחרים הוקדשו לענייני טהרת המשפחה ,עם דגש
על האתגרים העומדים כיום בפני הציבור ופוסקי ההלכה,
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ועל האפשרויות של הנשים לדעת יותר ולקחת אחריות על
החלטותיהן וגופן.
התכנסנו שוב יחד לרב-שיח מרתק בנושאים הקשורים
לילוּ דה ואימהוּ ת .שרה ב"ק הנחתה ברגישות ובהתמצאות,
והמשתתפות בפאנל – ד"ר נילי ינאי ,ד"ר חנה קטן וחנה
פנחסי – שילבו בתשובותיהן ידע וניסיון ,עמדות רעיוניות
וחוויות אישיות .השיחה נפתחה בדיון למה ועד כמה אנחנו
מגדירות את עצמנו על ידי האימהוּ ת שלנו ומספר הילדים
שלנו? ד"ר חנה קטן דיברה בהקשר זה על "טבע האשה",
אשר מעצמה רוצה ללדת עוד ועוד .חנה פנחסי הסבירה כי
גם "טבע האשה" הוא הבניָ ה תרבותית ,וד"ר נילי ינאי נתנה
דוגמאות לכך שבמגזר שלנו קיים לחץ חברתי משפיע מאוד-
מאוד .כל הדוברות הסכימו שמספר הילדים במשפחה חייב
להיות מותאם ליכולתה של האשה מבחינה רפואית ונפשית
וצריך לבוא מתוך החלטה משותפת של בני הזוג בלקיחת
אחריות על כל ההיבטים .ויכוח נוסף התעורר לגבי מעורבותו
של הרב ...בהמשך השיחה היה מרתק (וגם מרגש) לשמוע
על הפערים אשר קיימים אצל כל אחת בין הציפיות והערכים
למציאות המעשית .ד"ר חנה קטן סיפרה על "החמצת
האימהוּ ת" שהיא מרגישה ,בעקבות השנים העמוסות של
לימודים ועבודה ,ואמרה שאיננה ממליצה לבנותיה לבחור
באורח חיים כזה .לעומתה ,חנה פנחסי סיפרה על השעות
הרבות שבילתה עם ילדיה בגן משחקים ,וציינה שלא היה
בהן הרבה סיפוק או פיתוח יכולות אישיות ...היא דיברה על
כך שתרומת האשה לעולם לא צריכה להיות רק בתוך ביתה!
ד"ר נילי ינאי אמרה שהאם תורמת למשפחה ולילדיה כאשר
היא מסופקת מעבודתה ומעשייתה למען הכלל וכאשר היא
נותנת לילדיה דוגמה אישית .היא סיפרה על גאוותה בבניה
ובכלותיה ,אשר בחרו בדרך של שוויוניות ושיתוף למען הצלחת
האתגרים המשפחתיים במקביל לעבודה וללימודים ...שתי
האחרונות הדגישו את חשיבות האיזון בין השקעה במשפחה
למימוש העצמי ,כמרכיבים הכרחיים ומשלימים בנשיוּ ת
ובאימהוּ ת שלנו ,וכולן הסכימו שגם כאן יש חשיבות ומשמעות
גדולה לבחירה האישית וליכולת לחיות בשלום עם הרווחים
והמחירים .וכך סוכם במשובים" :היתה תחושה של דיבור
עדכני ומדויק על נושאים מעניינים ורלוונטיים .הרב-גוניות של
משתתפות הפאנל היתה מאוד מפרה".
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ד"ר חנה קטן סיפרה על "החמצת האימהו ּת" שהיא מרגישה ,בעקבות השנים העמוסות של
לימודים ועבודה ,ואמרה שאיננה ממליצה לבנותיה לבחור באורח חיים כזה .לעומתה ,חנה
פנחסי סיפרה על השעות הרבות שבילתה עם ילדיה בגן משחקים ,וציינה שלא היה בהן הרבה
סיפוק או פיתוח יכולות אישיות...
לאחר ארוחת צהריים היה מרחב נוסף של מפגשים שונים.
במרחב הזה התקיימו כמה מפגשים במתכונת מצומצמת
מאוד ,אולי יותר מידי ...המנחות והמשתתפות נהנו,
והעלאת הנושאים – פגיעה מינית ,אמצעי מניעה ,קשיים
בדרך לאימהוּ ת ,תנועה והתבוננות פנימית  -היתה חשובה
ומשמעותית ,אך עדיין נשאלת השאלה עד כמה להשקיע
באפשרויות בחירה רבות המותאמות למגוון גילאים ומצבים,
כאשר בסוף זה לא הוגן כלפי המרצות הטורחות והמשתתפות
הבוחרות במפגשים מצומצמים (או מבוטלים) .במרחב הזה
רוב הנשים נהרו לשמוע איך "להתענג בתענוגים "...וחזרו
מאושרות ומעושרות .בנוסף ,התקיימה גם שיחה על גיל
המעבר ,והמנחה  -שהיא דוגמה מצוינת לאנרגיות ולאפשרויות
הקיימות בגיל הזה  -תיארה איך הופכים את הקשיים והשינויים
למוקדי צמיחה אישית וזוגית.
סיימנו את היום עם מופע-פלייבק של בנות תיאטרון
"קאצ'קס" .באופן מדהים הן הצליחו לתאר בתנועה ובהמחזה
את החוויות והתובנות מהיום העמוס ,כפי שסיכמה אחת
הנשים" :דרך מקסימה לסיים את היום באווירה הפגתית נעימה
תוך נגיעה בנושאים המרכזיים של היום".
הכנס הסתיים ,התגובות היו נרגשות ,המשובים הביעו שמחה
ותודה וגם העלו נקודות חשובות:
"כל הכבוד על הבאת נושאים כל כך אינטימיים שאפשר לדבר
עליהם בגלוי".
"הכנס הפעם הוכיח שאפשר לגעת בנושאים רגישים ושצריך
להמשיך ולהעיז ולא רק להנעים את זמנן של המשתתפות .זו
קריאת כיוון לכנס הבא."...
"יופי של כנס ,מומלץ לפתוח לציבור הרחב".
"חשוב לפתוח את השיח בנושאים אלו ,בפתיחות ובפורומים
רבים ומגוונים .ייתכן ששווה להמשיך בנושאים אלו גם
בפעילויות הבאות."...

אשמח לשמוע תגובות ,הצעות ודעות נוספות -
מה יגרום לעוד נשים לבוא ולהשתתף בפעילויות תנועתיות
בכלל ,ובפעילויות "אשה בתנועה" בפרט?
האם כדאי לפתוח את הכנס ואת הפעילויות לציבור הרחב
גם כדי להצדיק את ההשקעה וגם כדי ליצור עוד השפעה?
ואיך בכל זאת ניתן לשמור על האווירה החמה והידידותית של
משפחת הקיבוץ הדתי?
האם להמשיך בעיסוק בנושא ,או שמטרת הכנס היתה לפתוח
פתח ...וכעת ,כל אחת  -במקומה ,ביכולתה ,בזמנה  -תפעל
ותיזום כדי להרחיב מה שנפתח וכדי לקדם את מה שעלה?
בסך הכול ,האפשרויות של "אשה בתנועה" הן מוגבלות (תרתי
משמע.)...
ו ...במה כדאי לעסוק בפעילויות נוספות של "אשה בתנועה":
ימי עיון" ,רוח צפונית" (ואני מקווה שגם "רוח דרומית"
תתחיל לנשוב בקרוב) ,ובעוד שנה וחצי – הכנס הבא שיהיה
"כל כבודם" ,לגברים ולנשים.
אי אפשר לסיים מבלי להודות שוב למי שטרחו עבורנו בכנס:
צוות מרכז הרצוג ,שהיה שותף מלא ומסור לתכנון ,להכנות
ולתפעול .קייטרינג 'נענע' מעין צורים שפינק מאוד את הגוף
שלנו לאורך כל היום ,בכיבוד ובארוחות כיד המלך .ומעל
לכול – הנשים הרבות אשר נענו בהתלהבות לפנייתי ,תרמו
מידיעותיהן ודעותיהן ,הנחו ולימדו ,פתחו ופיתחו ,יצרו
וכיוונו ...עצם המפגש עם הדמויות האלה היה משמעותי לכל
משתתפות הכנס והוסיף רבות לאווירה הפתוחה והטובה.
אני תפילה שנשכיל ונצליח להפיץ את הבשורות שלמדנו
מהן  -בשורת החיבור בין גוף ונשמה ,בשורת הנשיות השלווה
והשלמה ,בשורת האיזון בין כיסוי לגילוי ובין ְּפנים ְלחוץ,
החברה הדתית המשלבת ומקרבת ,בשורת הקדוּ שה
בשורת ֶ
הנובעת מכל זה!
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תנועה בתנועה

גם בכנס הזה ,כמו באירועים ובדגלים אחרים של הקיבוץ
הדתי ,אנו הולכים בדרך בית הלל.

ומסיים הלל:
"ואנו שנבראנו בצלם ודמות ,שנאמר 'כי בצלם
אלוקים עשה את האדם ,על אחת כמה וכמה".

על יחסו של הלל הזקן לגוף מסופר באבות דרבי נתן:
"כשהיה הלל יוצא למקום,
היו אומרים לו :לאן אתה הולך?
לעשות מצווה אני הולך.
מה מצווה הלל?
לבית הכסא אני הולך.
וכי מצווה היא זו?
אמר להן :הן ,בשביל שלא יתקלקל הגוף."....
בהמשך מסופר סיפור דומה על הליכתו של הלל לבית
המרחץ ושם הוא מסביר את הדאגה לניקיון גופו כמצווה,
בעזרת משל המספר על אחראי הניקיונות של פסלי
המלכים ,אשר זוכה לשכר ולגדולה.

לתפיסתו של הלל  -האדם ,מעצם בריאתו בצלם אלוקים,
מחבר בתוכו בין הגופני לרוחני .הלל הזקן אינו מתנכר
לגוף ולצרכיו ,אלא אפילו מעניק לכך מימד דתי ,כמו
של מצווה .בדרך זו הוא מאפשר גם לפעולות מוחשיות
וארציות להיות "לשם שמים".
בעיני החיבור הזה מקביל ודומה לחיבור שאנו עושים
בין תורה ועבודה – צורכי העולם הזה ,תיקונו ,שמירתו,
קידומו ,אינם בדיעבד ,אינם פסולים ומאוסים ,אלא
מחוברים ללימוד התורה ולקיום מצוות ,ויונקים מהם
קדושה .העבודה היא חלק בלתי נפרד מהתורה והיהדות,
כפי שהגוף הוא חלק בלתי נפרד מהרוח,
מעצם היותנו בני אדם שנבראו בצלם ויהודים מאמינים.
"וכל מעשיך יהיו לשם שמים ,כהלל" –
כך נפתח המדרש ,כך נפתח הכנס...
מתוך דברי הפתיחה של הילה

נפש בריאה בגוף בריא
לאחר כנס כל כבודה הגיעו תגובות רבות:
"סופכלסופ מדברים על זה!"" ,כמה זה חשוב והכרחי!"
לפיכך ,ראינו לנכון להקדיש את גיליון עמודים הקרוב לנושא הגוף
כחלק בלתי נפרד מהנפש ,הרוח ,הנשמה.
מצאנו שזו הזדמנות לעסוק לכתחילה ,ללא מורא ,בצורה ציבורית ומעמיקה,
בשלמות כל המהויות שלנו ,כבני אדם שנבראו בצלם.
הצעות לנושאים נוספים ,לריאיונות ומפגשים ,לכתיבה וכותבים  -יתקבלו בברכה.
יצירות אמנות ושירה בנושא ,שיגיעו למערכת ויימצאו מתאימים  -יזכו לקבל במה מכובדת.
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת ‘עמודים’ לא יאוחר מיום ראשון ,כ"ז ניסן (,)7.4
לכתובת amudim@kdati.org.il
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לזכרם

ישראל צרי ז"ל

מ ִלכה מורפורגו ז"ל

נולד :כ"א כסלו תש"ג 30.11.1942
נפטר :כ"ח תשרי תשע"ג 13.10.2012
עין צורים

נולדה :י"ב סיון תרפ"ז 12.6.1927
נפטרה :כ"ח תשרי תשע"ג13.10.2012 .
שדה אליהו

עם צאת השבת עלתה גם נשמתך ותמו ימי סבלך .כשהיית
תינוק ,נשארת ללא אמא ומאוחר יותר ,בנערותך ,דודתך
שגידלה אותך במסירות של אם ,גם היא עזבה אותך במותה.

אמא,

פינקו אותך ועטפו אותך באהבה רבה אביך ואחיותיך .וכשבגרת
וכשהכרתי אותך וקשרתי את חיי בחייך ,הייתי לך לאישה
והשתדלתי לשמש לך גם אם.
כשפקד האסון את המשפחה ,ואביך הלך לעולמו בנסיבות
טרגיות ,חל המהפך והמחלות החלו להיות חלק משגרת חייך.
מעולם לא ראית עצמך אדם חולה ולא ויתרת לעצמך כהוא זה.
נתת כל מה שיכולת ולפעמים מעבר לכוחותיך ,למקום שכל כך
אהבת  -קיבוץ עין צורים ,ולחברים שבו.
היית בעל אוהב ,אבא מסור וסבא שכל עולמו  -הנכדים.
בימי מחלתך האחרונים השתדלתי להקל עליך וגם בשעותיך
האחרונות היתה לי הזכות לסעוד אותך ולהיות לצדך.
נפלת אחרי ראש השנה ,אבל הענפים וענפי הענפים קיימים
ונשארים לזכור אותך ולאהוב אותך.
נוח בשלום על משכבך .הגיע זמן המנוחה .פגוש את אוהביך
שם והיה מליץ יושר עלינו.
יהא זכרך ברוך.
רעייתך ,הדסה

נולדת במילנו שבאיטליה ,בת יחידה להורייך ,ובהיותך בת שש
נפטר אביך ממחלה .עד גיל אחת-עשרה למדת בבית ספר של
גויים ,אך כשפורסמו החוקים האנטישמיים וגורשת משם,
עברת עם אמך לפירנצה ,שם נחשפת לראשונה ליהדות וניצת
בך הניצוץ הציוני.
בת ארבע-עשרה חגגת באיחור את בת המצווה ואימצת לעצמך
את השם ִמלכה ,כשמה של בת צלופחד ה"פמיניסטית-ציונית".
בסוף שנת 1944עם שחרור העיר ,הצטרפת לקבוצת צעירים
שהתארגנה ל"הכשרה" וביחד עליתם לארץ ישראל בערב פסח
תש"ה ,והגעתם הישר לקיבוץ שדה אליהו.
יחד איתך בקבוצה היה גם אבא ,מרקו מורפורגו ,לו נישאת
שנה אחר כך .הייתם נשואים בקושי שנתיים וחצי ,ואז,
ב 1.8.48-נהרג אבא בקרב על יד שדה אליהו ,מאה ימים לאחר
נפילת אחיו אורי ,בקרב על שחרור חיפה .את נותרת לבדך
עם נורית – בת עשרה חודשים – ולאחר שבעה חודשים ילדת
אותי.
אך לא אישה נחושה כמוך תשקע באבל .קמת והחלטת
להגשים חלום ילדות – לעסוק ברפואה .יצאת לקורס לאחיות
ועבדת במרפאת שדה אליהו כחמישים שנה!
לפני שמונה שנים ,גופך החזק החל לבגוד בך ,ואת  -שלא
ידעת אפילו איך מבקשים עזרה  -הפכת לתלויה במטפלת בכל
פעולות היום-יום.
שלושה חודשים אחר כך נורית חלתה ונפטרה .ואת כבשת
את צערך .המשכת עד יומך האחרון לקרוא ,ללמוד ,לשמוע
הרצאות וליהנות מן הנכדים והנינים ,עד שהחזרת נשמתך
לבורא ,בשקט במיטתך ,כמו שרצית.
ליווינו אותך מ"בית מורפורגו" עד למקום קבורתך ,לא רחוק
מתל-א-תום בו איבדת את אבא.
נוחי בשלום באדמת ארץ ישראל ,אותה כל כך אהבת.
אורה הבר (מתוך ההספד)
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לזכרם

דרורה רוזנמן סגל ז"ל

יהודה שלמון ז"ל

נולדה :ב' אלול תש"ג 2.9.1943
נפטרה :י"ח חשוון תשע"ג 3.11.2012
סעד

נולד :כ"ב בשבט תרפ"ב 22.2.1922
נפטר :י' בכסלו תשע"ג 24.11.2013
סעד

אבא יקר ואהוב שלנו,

דרורה ,שכנתי וחברתי הטובה.
הנה נדמה שירת חייך.
את נפרדת מאיתנו ,והולכת בדרכך האחרונה ,משאירה אותנו
דוממים.
לפני שישים ותשע שנים ,בחודש אלול ,נולדת בקבוץ דפנה,
שעל גדות נחל הדן.
מסע גדול היה מסע חייך .מסע מהצפון לדרום ,מהחול אל
הקודש.
שירך ,כשירי ארץ ישראל ,עבר את כל המלחמות ,חצה את כל
רובדי החברה.
לסעד הגעת בעקבות אורי ,אהבתך הגדולה .קשה לעבור
מקיבוץ לקיבוץ ,וקשה עוד יותר לעבור מאורח חיים חילוני
לאורח חיים דתי .לא האמנת שתוכלי לנגן את שירת העשבים
הזו ,הכל-כך שונה מנוף ילדותך.
התרגלת לחיים בתיבת נגינה חדשה ,ארצית ושורשית כמוך ,אך
גם דתית ,רוחנית ושונה.
אהבות רבות היו לך ,דרורה .אהבת לקרוא ,אהבת להאזין
למוזיקה ,ואהבת לשיר.
בחדר המוזיקה הרשית לילדים לנגן ,ורעם התופים הרעיד את
קומת הקרקע ,ימים ולילות.
השיר ,שהיה חלק בלתי-נפרד מישותך ,מצא את דרכו לנחם
את לבבם של נערינו ,גם אלו האבודים ביותר.
בשנים האחרונות עברת מחינוך והדרכה של ילדים ,לריכוז
הסיעוד הביתי של הוותיקים.
ידעת למצוא את התו המתאים שייגע בנפש כל אדם ,גם של
העייף והיגע.
בחג המשק האחרון ,הושר שיר שהלחנת למילותיו של יהודה
ברט ז"ל – "סעד שלי".
היית זו את שהפלאת בשירתך ,ולא ידענו שכבר אז מתפרצת
בתוכך המחלה ,שחשבת את ,וחשבנו כולנו שכבר נרפאה.
שבועות חייך האחרונים העמידו את כולנו בניסיון מיוחד.
היית צלולה ,שקולה ,ומודעת היטב לכל שלב במחלה ,ולכל
פרט בטיפול בך.
תודה לך ,דרורה ,על שידעת לשתף ,ועל שהסכמת ולו במעט,
שיוכלו חברותיך ,ואוכל גם אני ,להיטיב איתך במעט שהיה
אפשר.
דרורה יקרה ,עכשיו ,מותר לך לנוח.

נוח בשלום באדמה הזאת ,שאהבת בכל נפשך ובכל מאודך.

אוהבים אותך ,וכבר מתגעגעים ,מאוד.

הדסה בן שלום (מתוך ההספד)

בליל שבת קודש פרשת ויצא ,השבת את נשמתך לבוראך .שלם
ברוחך ,שלם בתורתך ושלם בדרכך ,אשר הלכת בה כל השנים.
בחודשים האחרונים הרגשת שמילאת את ימיך בעולם הזה
ושהגיעה שעתך לצאת מהעולם ,וגם את זה עשית בקבלה מלאה.
ימי חייך ,אבא ,נושקים למשק ההיסטוריה של עמנו בעת
הזאת .יש מי שלומדים היסטוריה ויש מי שעשו אותה במו
ידיהם .אתה ,אבא ,עשית אותה בגדול.
נולדת לפני יותר מתשעים שנה בעיר ביירויט שבגרמניה,
למשפחה משכילה ,שחינכה אותך ברוח ציונית-דתית.
ב ,1937-כשהיית בן חמש-עשרה ,שלחו אותך הוריך לארץ דרך
עליית הנוער.
בגיל שמונה-עשרה הצטרפת לחבורת עלומים ,שהיתה בראשית
דרכה ,וב 1947-עלית לקרקע לסעד ,שם חיית כל חייך.
סעד היתה אהבה גדולה בשבילך .ממדבר שומם הפכתם אותה
לגן פורח .אתה היית אחראי להקמת רשת המים ולאחזקתה.
ידעת איפה עובר כל צינור וכל שיבר .ממלכת המים היתה
הממלכה שלך.
איש עבודה היית בכל רמ"ח איבריך .הבדיחות עליך מספרות
שהיית יוצא לעבודה עם שני מעדרים ,כדי שאם אחד יתעייף
תוכל להמשיך לעבוד עם השני.
משחק המלכים היה השיגעון שליווה אותך עד ממש לימיך
האחרונים .עד לפני שבועיים עוד נסעת באופן קבוע כל שבוע
לתחרות שח-מט אזורית.
ליווית בדאגה את השינויים בסעד ,אך יכולת לראות גם את
הטוב שצמח משינוי זה .שמחת לראות את סעד גדלה ופורחת
בשנים האחרונות .עד סוף ימיך הקפדת על לימוד תורה קבוע
ועל שלוש תפילות ביום .גם ביום שישי האחרון ,שעות מספר
לפני שנפטרת ,עוד הנחת תפילין והתפללת שחרית.
אשרינו שזכינו לאבא כזה.
אני יודעת שנפרדת מהעולם בשמחה ,גאה בעשייתך המבורכת
ובמשפחה הענפה ,ממשיכת דרכך.

רחל ברזילי
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לזכרם

אבשלום זיוון ז"ל

דוד מיידנר ז"ל

נולד :א' אלול תרפ"ה 21.08.1925
נפטר :י"ג טבת תשע"ג 26.12.2012
סעד

נולד :ו' תשרי תר"צ 10.10.1929
נפטר :ט"ז טבת תשע"ג 29.12.2012
שלוחות

אבא הוא יליד הארץ הזאת ,מפתח תקווה ,ועובדה זו גרמה לי
בילדותי לגאווה גדולה .העברית בפיו היתה תקנית לעילא.
הוא גדל במשפחה עם הרבה מוסיקה ,ובעיקר קלאסית .מאות
תקליטים וקלטות עם מיטב יצירות המוסיקה מהעולם היו
בספרייתו.
אבא היה איש של אדמה" ,ויחל נח איש האדמה ויטע כרם".
אני לא בטוח אם הוא נטע כרם ,ובטח שלא ידע לשתות כמו
נח ,אבל גידולי שדה וירקות היו המומחיות שלו .הרבה שעות
אדמה היו לאבא עוד מהרצליה ,אצל חקלאי השרון ,וכמובן
כאן באדמת הלס של הנגב .מילדות אני זוכר אותו בשדות,
רכון על הצמחים ומחפש כל הזמן .הוא לימד אותי להריח את
האדמה התחוחה ,ולשמוע את מנגינת הצמיחה של הכותנה,
הגזר ותפוחי האדמה .קשר עמוק של איש לאדמתו .על האדמה
הנגבית והצחיחה הזאת בנו ,הוא וחבריו ,יישוב לתפארה ,עם
חקלאות מודרנית ,שעוד לשנים רבות תמשיך לכלכל את
יושביו.
אבא תמיד דאג .דאג למדינה ,דאג לאמו שחייתה איתנו בסעד
הרבה שנים ,דאג לנו ,הילדים ,ובעיקר דאג ללאה ,אחותנו
הבכורה .המום המולד שלה היה בעוכריו והגביר את דאגתו.
בשלוש השנים האחרונות הוא במיוחד דאג לאמא ושמר עליה
בשבע עיניים עד בואה של בלה הטובה .רק לעצמו הוא ביקש
מאיתנו שלא נדאג ,שהכול בסדר ,ושלא נגזים בהערכת מצבו
החמור ,באותם ששת החודשים האחרונים.
ועכשיו מונח אבא בין רגבי האדמה אותה כל כך אהב ,בזיעת
אפיו הרבה אותה עבד ,וממנה הוציא את לחמו .ובידיעה
זו ,שחייו היו מלאים בעשייה ,יצירה ואהבה למשפחה ,אנו
מוצאים ניחומים.
יהי זכרו ברוך.
הבן ,יענקוש זיוון (מתוך ההספד)

כאשר נפטרו חברינו משה גורן ופנחס קנר ,שעבדו איתך,
דוד ,במשך עשרות שנים בשטחי אשרפיה ,עליהם הוקמה
קבוצת שלוחות ,יצא חבר לברר אצל משפחתם פרטים אישיים
הראויים להספד .הפעם אנחנו ,כל חברי שלוחות ,משפחתך,
ואנו יודעים שהיית "הו ֵֹל ְך ָּת ִמים ,וּ פ ֵֹעל ֶצ ֶדק וְ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִּב ְל ָבבוֹ.
שא ַעל
שה ְל ֵר ֵעהוּ ָר ָעה וְ ֶח ְר ָּפה לֹא נָ ָ ׂ
לֹא ָרגַ לַ ,על ְלׁשֹנ ֹו לֹא ָע ָ ׂ
קְרֹבוֹ .נִ ְבזֶ ה ְּב ֵעינָ יו נִ ְמ ָאס וְ ֶאת יִ ְר ֵאי ה' יְ ַכ ֵּבד" (תהילים טו ,ב).
נולדת בירח האיתנים תר"צ – סמוך לפרשת נח ,שהיה צדיק
בדורותיו .יש מרבותינו שמפרשים זאת לזכות ויש מהם
שמפרשים זאת לגנאי .אנחנו מלווים למנוחת עולמים צדיק
בכל דבריו וחסיד בכל מעשיו.
נולדת באוקטובר  1929בברלין – בן יחיד לאביך ,הצייר
המפורסם לודוויג מיידנר בן ה ,45-ולאמך ,תלמידתו ,הציירת
אלזה לבית מאייר .עם עלייתם של הנאצים לשלטון ,לודוויג
נרדף גם כיהודי אבל בעיקר כאקספרסיוניסט ,וציוריו נכללו
בתערוכה הנודדת הנאצית "אמנות מנוונת" (Entartete
 )Kunstיחד עם ציוריהם של שאגל ,פיקסו ,מודליאני ואחרים.
בתנאים אלה המשפחה העדיפה להסתלק מברלין ועברה לקלן
( ,)Koelnשם שימש אביך לודוויג כמורה לציור בבית הספר
היהודי .אחרי ליל הבדולח צורפת לKindertransport-
(טרנספורט הילדים) לאנגליה .הוריך קיבלו אישור כניסה
לאנגליה בקיץ  ,1939סמוך לפרוץ מלחמת העולם השנייה,
אבל למעשה לא התאפשר הרבה קשר עם ההורים .אחרי
מספר שנים במשפחה "מאמצת" ,הצטרפת להכשרת בח"ד
ועלית לארץ בשנת  1951כחבר הגרעין האנגלי-הולנדי שהגיע
לשלוחות .בהיותך בארץ שמרת עם אמך על קשר מכתבים
רצוף וביקרת אצלה מספר פעמים.
בשנים האחרונות הורע מצבך הבריאותי ,אך שמרת על ההומור
השנון שלך ועל כל מצווה קלה כחמורה .לא פתחת בקבוק יין,
אשר אהבת ,מבלי לפענח את האותיות הזעירות של ההכשרים
השונים ולא התיישבת בסוכה בלי לבדוק אם אין מעליך
קישוטים החוצצים בינך ובין הסכך.
שני עוזריך הנאמנים – שבמסירות אין קץ דאגו לך עד ליומך
האחרון ,גם הם ודאי לא ישכחו לעולם אותך ,דוד ,את האיש
המיוחד הזה שהלך מאיתנו .תודה לכם מקרב לב.
זכותך תגן עלינו ,תהי נפשך צרורה בצרור החיים.
שלמה סמסון
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לזכרם

שאול שמואלי ז"ל

מרים שפרינגר ז"ל

נולד :ב' כסלו תרפ"ד 28.12.1921
נפטר :י"ט טבת תשע"ג 1.1.2013
טירת צבי

נולדה :כ"ג ניסן תרפ"ג 9.4.1923
נפטרה :כ' טבת תשע"ג 2.1.2013
טירת צבי

שאול נולד בברלין .למד בבית ספר יהודי ובישיבה .בגיל
שבע-עשרה יצא להכשרה של הבח"ד בגרמניה וב 1939-ברח
לאנגליה .בתום מלחמת העולם השנייה עלה ארצה והצטרף
לטירת צבי .כעבור שנתיים ,נשא את מרים ,אז קניגספר,
לאישה ,ונולד בנם היחיד ,חברנו יוסי שמואלי.

מרים נולדה בצ'כיה בשנת  .1923הוריה ,חיים ואסתר קורנפלד,
נספו בשואה .היא עלתה ארצה במסגרת עליית הנוער בגיל
שש-עשרה ,ונקלטה ביחד עם אחותה בכפר הנוער הדתי ,כפר
חסידים .בשנת  1943הצטרפה לטירת צבי במסגרת הגרעין
הצ'כי ,ונישאה לאיזי שפרינגר ,ממייסדי טירת צבי.

בשנים הראשונות עבד במחסן התבואות ,כיהן כסדרן עבודה,
היה רפתן ,חקלאי בכרם וחבר בוועדות .הוא עבר בשמחה
ובהומור חבלי קליטה במקום הקשה הזה ,עד אשר נתבקש
לנהל את ענף התמרים.

אחרי שנולד בנם הבכור חגי ,נשלחה ללמוד גננות בירושלים
ובמשך שנים עבדה בחינוך ,בגן ובפעוטון .בהמשך נבחרה לנהל
את המטבח .בכל מקום בו עבדה הוסיפה פן אישי ,ייחודי,
אנושי ומתחשב ביחס אל החברים והילדים.

באותם ימים ,בשנות השישים למאה הקודמת ,כל העבודה היתה
עבודת כפיים ,בחום ובקור ,בגשם ובשרב .את ההשקיה עשה
עם טוריה .את מיון התמרים ,הבחלתם ,ייבושם ושיווקם  -היה
נוהג להשוות לעבודה בתקופת אבותינו .ענף התמרים היה שנים
מזוהה עם שאול ,שזכה לתרום ולראות איך מענף חדש וקטן,
הגיע המטע להיות הגדול בארץ ,ברבבות העצים ובתנובתם.
ייאמר לשבחו שגם כאשר צעירים ממנו קיבלו את הניהול
לידיהם ,המשיך לעבוד במטע התמרים ,עבודה לא קלה ,עד גיל
מופלג .שאול ,במו ידיו ובאישיותו ,היה יסוד חשוב במטע.

כך למשל ,הנהיגה יום הולדת לכל ילד בנפרד ,ולא לכמה ביחד.
במטבח הגדול דאגה לכל בעל שמחה ,או חלילה צרה ,הנהיגה
אפייה לחיילים שהיו במוצבים בקרבתנו ,השקיעה באירוח
טעים ונעים לחברים ולאורחים מבחוץ ,וציינה בעוגה יום
הולדת עגול לחברים מבוגרים.

שאול" ,יקה" בהתנהגותו ובהשכלתו ,ידע לנתב גם את שעות
הפנאי .שנים רבות התמיד בלימוד משניות בשיעורו המפורסם
של שמואל צביאלי ז"ל .באחת ממסיבות סיום הש"ס ,תיאר
שאול את האווירה והחשיבות של שיעור זה.
פן נוסף בדמותו של שאול אלו עבודות החימר ,הדמויות
והכלים אותם יצר במשך שנים רבות בחוג לקרמיקה ב'גיל עוז'.
על יצירות אמנות אלה אמר פעם" :אני מפסל ויוצר בחוג רק
כשעתיים וחצי בשבוע ,בשבילי זה מצוין ,כי השבוע שלי מלא
בפעילות ...כמה נפלא לחיות בקיבוץ ובעמק."...
גם אם היו שנים של קושי וסבל ,זכה שאול לתמיכה ולסעד
מיוסי בנו ומברברה כלתו ,ומהמשפחה היפה ,זכה לנכדים
ולנינים העוסקים בתורה ובעבודה.
תמו ימי חייו של שאול ,חיים של עשייה ותרומה ,של
אמונה בצדקת הדרך .למדנו ממנו כמה דברים חשובים :את
ערך העבודה ,המסירות ,ואת התבונה לחיות חיים מלאים
במשמעות.
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.
יזרעאלה כספי (מתוך ההספד)
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מרים היתה מסבירת פנים ומארחת .כך התקרבו לביתה חיילות
מגרעיני נח"ל ,ילדי קיבוצים שלמדו כאן בתיכון ,חברי בני
עקיבא ואולפנים מחוץ לארץ .למרים היתה עין טובה להבחין
במצוקה ולהושיט עזרה ועידוד.
במלחמת יום כיפור נפל בנה ,שמעון הי"ד ,השני מבין ארבעת
בניה .היתה זו תקופה קשה מאוד .מרים השתדלה בכל כוחה
לשמור על הבית ועל המשפחה ,תמכה והתקרבה אל הורים
שכולים ,והחליטה כי ביתה ימשיך להיות פתוח ומקבל פני
אורחים ,בית זורם ,טוב ושמח .למרות הקושי עמדה בכך.
בהמשך נתבקשה למלא תפקיד במועצה האזורית ובמשך שנים
אחדות עבדה בבית הספר במגמה לכלכלת בית וזכתה להכרה
על מאמציה.
לאחר מכן חזרה לעבודה במטבח .הבנים  -שהשתחררו כקצינים
מצה"ל ,למדו לימודים גבוהים ,נישאו ,ועזבו את הקיבוץ.
למרים לא היה קל עם המרחק מהנכדים ,אך היא השקיעה
הרבה בקשר הרצוף איתם.
כאשר בעלה איזי ז"ל הלך לעולמו ,נשארה חזקה ,ידידותית
ואמיצה ,עד אשר בעשור האחרון חלתה והיתה זקוקה לעזרה
קבועה .בני המשפחה כולם  -בנים ,כלות ,נכדים ונינים -
התמידו לבקרה ,כל אחד בזמנו ,ולהיות עמה בשבתות וחגים.
מרים הכניסה גוון ייחודי לקיבוצנו .יהי זכרה ברוך!
יזרעאלה כספי (מתוך ההספד)
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סניפי תנועת הקיבוץ הדתי

שרים הלל לתנועה

קו הרכס 050-7867827

בתכנית:
• חידון ידיעת הקיבוץ הדתי )ז'-ט'(
על התנועה ועל ההתיישבות בהרי עציון
• חפש את התנועה )ד'-ו'(
רצים בשבילי עציון
• הפזמונסניף )סניפי(
מצדיעים להוגי התנועה ומנהיגיה
צפייה בחיזיון האורקולי בכפר עציון
פרסים מובטחים לזוכים בכל תחרות

יום שני ,אסרו-חג פסח ,כ"ב בניסן 2 ,באפריל
האירוע יתקיים בקיבוץ כפר עציון
לכבוד מלאת  70שנה
להתיישבות החלוצית בהרי עציון

ניף המנצח
לס
פרס ש התחרויות
בשקלול שלו

חק פיינטבול
מש
אחורי הבית!
סניפי מ

פרטים בסניפים

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

