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ימים של זיכרון
מסע קצר בין הזיכרון הקולקטיבי  -זה שעם הזמן זקוק לשימור ,לציון יום ומקום,
לבין הזיכרון האישי  -המדויק ,המוחשי ,שבו הזמן רק מדגיש את החסר ומעצים את הגעגוע

חקוק על לוח הלב
שושנה קאסוטו-עברון

כשאנו עומדים לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,עולים
בראשי כל אלה שהכרתי ומסרו נפשם במערכות ישראל ,מאנצו
סרני ז"ל שהיה ידיד משפחתנו ,אשר צנח במלחמת העולם
מעבר לקווי האויב ולא שב ,עבור לנערים ששירתו עמי בנח"ל
וכאלה שגדלו בקיבוצי :אריק רון ז"ל ,יהודה וייס ז"ל ,יאיר
פרוכטר ז"ל ,אמיתי יקותיאל ז"ל ,עזרא אשר ז"ל מתקומה ,בן
כיתתה של בתי ,ועוד רבים שהכרתי.
על לוח לבי חקוק שמו של בני הבכור נתן עברון ז"ל כבר
למעלה משלושים וחמש שנים ,מאז מבצע ליטאני.
אנו ,ההורים ומשפחותינו ,נותרנו לזכור ולכאוב .מה קורה לנו,
השכולים ,לאורך השנים?
בהתחלה בא ההלם הנורא ואחריו השאלות הקיומיות :איך
להמשיך? בשביל מי ובשביל מה להמשיך? ואם נמשיך לכאורה
כרגיל ,האם זה לא יתפרש כ"חוסר אכפתיות"? אם נעצים את
זכרו של הבן החסר  -האם לא נחטא לדמותו האמיתית?
הדבר ה"קל" ביותר הוא לשקוע בכאב ולהמתין שיבוא
מישהו שיוציא אותנו מהבור ...ואם לא יבוא המישהו הזה ,או
שניסיונותיו יעלו בתוהו ,האם ינסה שנית או שיבוא מישהו
נוסף ,ועוד אחד? האם זה לא יוביל לייאוש אצל הסובבים
אותנו? ואם ביתנו יהפוך ל"קבר"  -מי ירצה לבוא בין כתליו?
כל אלה ושאלות רבות אחרות צצות מיד לאחר האסון ,ובמצב
של הלם עלינו לתת לעצמנו תשובות ...או אולי לא חייבים,
וניתן לזרם לסחוף אותנו לאן שירצה? שאלות קשות שכולנו
ֵּ
התנסינו בהן ובדומות להן .ואז צצות שאלות נוספות :איך נזכור
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את הבן האהוב ,באיזו דרך נלך על מנת שלא יישכח? גם לכך
תשובות רבות ומגוונות.
לעתים נדמה לנו שצריך לעשות זאת מיד ,שאם לא כן אולי
לא נספיק ,אולי נשכח פרטים אלו ואחרים ואולי לא יעמוד לנו
כוחנו.
והסביבה? היא מצפה מאיתנו ש"נתמודד" ש"נתפקד" ש"נחזור
למסלול" ש"נהיה חזקים" ,ואנחנו מקבלים טפיחות עידוד על
כל "ההתמודדות" ו"התפקוד" ובינתיים משלמים ,אולי ,מחיר
יקר על "הדחקה"" ,העמדת פנים"  -ואולי לא? ואולי הצורך
הזה בהעמדת פנים ובחזרה למעגל החיים סוחף גם אותנו,
ואנחנו מאמינים בכוחנו ויוצאים חזרה לחיים ,חיים חסרים,
חיים נכים ,אבל בכל זאת חיים.
בפסיכולוגיה המודרנית מכירים בשלבים השונים של האבל,
דבר שחכמינו ז"ל הבינו כבר בעת העתיקה ולכן קבעו שבעה,
שלושים ושנה .בתקופות האלה אנחנו מתמודדים עם ההלם,
הכאב הגדול ,הצורך להמשיך הלאה ועוד.
האם הכאב תם בשלב כלשהו בחיינו? הכאב אינו נגמר ,הוא
משנה פניו אבל אינו תם.
עם סיום שנת האבל הראשונה מגיעים הימים שאחריה.
בימים אלה אנחנו פוגשים חברים העסוקים בדברים של מה
בכך ואומרים לעצמנו :היכן הפרופורציות? אנו שומעים את
הקלישאות המוכרות מן הסוג של "הזמן ירפא" ואנחנו יודעים
ששכול אינה מחלה .והזמן? הוא רק מעצים את הגעגועים.
ואנחנו שומעים את האוקסימורון "שכול ושיקום" ,ויודעים
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חקוק על לוח הלב

ששיקום הוא בהגדרתו חזרה למצב קודם  -האם מישהו יוכל
להחזיר את בננו?

האם הכאב תם בשלב כלשהו בחיינו?
הכאב אינו נגמר ,הוא משנה פניו אבל אינו
תם .עם סיום שנת האבל הראשונה מגיעים
הימים שאחריה .אנו שומעים את הקלישאות
המוכרות מן הסוג של "הזמן ירפא" ואנחנו
יודעים ששכול אינה מחלה .והזמן? הוא רק
מעצים את הגעגועים
והחברים המסורים של הבן מבקרים בביתנו ואנו שמחים בבואם
ובשמחותיהם ,אך לא נעדרת גם הצביטה בלב ,הם מתקדמים
בחייהם ,לומדים ,נישאים ,מולידים ילדים ,מקריחים וגם
מגדלים כרס ויש להם כבר נכדים...
וגם אצלנו יש שמחות ,שמחות גדולות  -בנות מצווה ,חתונות,
הולדת נכדים ונינים ,וכמו שמקובל ביהדות ,בה זוכרים את
חורבן ירושלים בכל שמחה ,גם אצלנו בכל שמחה נמזגת דמעה
של עצב...
ולא דיברנו עדיין על הפחד והחרדה מפני אובדנים נוספים,
והחרדה הגדולה לכל ילד וילד מתעצמת מעבר לפרופורציות
של שפיות ,והיינו רוצים להניח מזרן רך לפני כל אחד מאהובינו
ולעטוף אותם ב"מעיל רוח" כדי שלא ייפגעו חלילה ,למענם,
אבל בעיקר למעננו .והבנים גדלים והולכים כל אחד לדרכו,
חלקם מתרחקים רעיונית וחלקם מתרחקים מן הסביבה

הקרובה ואולי ,חלילה ,גם מהארץ .יש בכך משום תחושה
קלה של אובדן וקשה לנו לעמוד בפני אובדנים ,אך עם השנים
אנחנו פוגשים מהם עוד  -אנשים קרובים לנו מסתלקים לבית
עולמם ,ומגיעים גם אובדנים "קטנים" נוספים ,אובדן הכוח
הפיזי ,לעתים אובדן הבריאות וברקע של כל זה ָהאובדן בה"א
הידיעה שולח זרועות לכל האובדנים האחרים.
דברי שזורים שאלות ,אלה הן שאלות פתוחות  -כל אחד
ַ
מאיתנו התנסה לפחות בחלק מהן ,רובנו מתמודדים עם
המציאות שנכפתה עלינו בדרכים משלנו .דמותו של היקר לנו
מקרינה על הדרך בה נלך ,הילדים שבבית  -שעל ההתמודדות
שלהם לא הרחבתי  -אף הם תורמים .ונזכור שבאנו לאותה
נקודת שבר עם אישיות שעוצבה לאורך ילדותנו ,נערותנו
ובגרותנו .האישיות הזאת באה עמנו לתוך השכול .יש להניח
שהפסימי יראה את השחור ואילו האופטימי ימצא גם בתוך
החושך את נקודות האור .הרגיל למצוא פתרונות ימצא
תשובות לשאלות הנוקבות ביותר ,ואילו המתלבט ,יותר
מתמיד ,לא יצליח להיחלץ מהסבך .ברור לי שאנחנו ,המתנסים
בניסיון הקשה ביותר בו התנסה אברהם אבינו שהצטווה
להקריב את בנו על המזבח ,אנחנו ,שבנינו אכן הוקרבו על
מזבח  -יוצאים מן הניסיון הזה ,בדרך כלל ,חזקים יותר,
מחושלים יותר ומאמינים עוד יותר במה שהאמנו קודם .זה לא
קורה במקרה ,אלא מתוך הצורך המידי ברגע של משבר ,לתת
תשובות לשאלות בלתי-אפשריות .הכוח הזה ,שכדאי שנכיר
בו ונתיידד איתו ,הוא שיתמוך בנו ברגעי הכאב ,שאינם נגמרים
ויזכיר שבנינו ,בחייהם  -כן ,בחייהם  -ציוו לנו את החיים.

סעד
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שמרני אל רחום
הרהורים על גלגוליה של הנצחה
ישראל רוזנסון ויוסי שפנייר

בתענית אסתר תשע"ב ישבנו בביתו של נחום ברוכי .תענית,
אירוח חם מבלי לטעום דבר .אולי בגלל אופיו של יום זרמה
השיחה לכיוונים מעט היסטוריוסופיים .עסקנו הרבה בזיכרון -
מי זוכר את מה ולמה .התברר שנחום ,נציג מובהק של הקיבוץ
הדתי ,עוסק בהנצחת חטיבת הראל .איננו רוצים לומר שנשמעה
כאן בת צחוקה של ההיסטוריה ,אבל למי שמכיר ולו במקצת
את מפת הזיכרון הישראלית יש בכך משהו מעניין ולמעלה
מכך.

ובעתה ,טראומה כמוסה שגילוייה מבצבצים ועולים עלי דף .מה
שהיה בגדר טאבו בתוך המלחמה ואף אחריה  -התפרץ .האם
אף שורה זו היא חלק מחשיפת הרגשות שהותרה לבוא בקהל
שנים אחר חלוף הקרב? האם היא מטפורה  -קפואה  -לפחד?
אנו משערים שאם חיים חפר היה נשאל על כך ,לא היה מתייחס
ל"שמרני אל רחום" כתפילה במובן הפשוט של המושג.
חיים חפר נפטר בראש השנה תשע"ג .בשבועון 'דיוקן' של
הביטאון 'מקור ראשון' כתב חגי סגל במדורו 'אקטואלי':

אנו מבקשים להקדיש את השורות הבאות לכבודו של נחום -
איש רב-פעלים.

למשמעות "שמרני אל רחום"
הציטוט שבכותרת לקוח משירו של חיים חפר 'קרב הראל'.
השיר נכתב כחמש עשרה שנה אחרי שוך קרבות מלחמת
העצמאות ,והוא מתאר בצורה ישירה ואף בוטה את חוויית
הקרבות של חטיבת הראל בפרוזדור ירושלים .יש בו ביטויי פחד

4

ע מ ו ד י ם | א י י ר  -ס י ו ן ת ש ע " ג | )5( 7 6 2

" ...בפלמ"ח שנאו אנשי ימין ,שנאו גם דתיים .הלוחם
והמשורר חיים חפר לא הצליח אף פעם להשתחרר
מהפגם הגנטי הזה .הוא כתב על הפלמ"חניק שמחפש
את המחר ,אך התקשה לוותר על שנאות האתמול.
שירת הסזון שלו נמשכה עמוק לתוך המדינה .הפזמונאי
שהילל וקילס בשני שירי נעורים שלו את המרדף הבן-
גוריוניסטי האלים אחרי לוחמי האצ"ל ,חתום על אין-
ספור מקאמות נגד המתנחלים".

שמרני אל רחום

בין שמדובר באפיון אמיתי של הפזמונאי הידוע ובין שמשתקף
כאן הדימוי העצמי של אישיות דתית-לאומית שחוששת
עדיין מהדרתה ממוקדי זיכרון הגבורה של מלחמות ישראל,
יש בקטע הזה משהו מטריד .מובע בו חשש כן מחילוניות
המופגנת דווקא מצד לוחמים שמסרו נפשם על תחיית האומה.
חשש הבולט במיוחד בהתייחס לחטיבת הראל ששכלה לוחמים
(באופן יחסי) יותר מכל חטיבות צה"ל במלחמת העצמאות.

הראל  -משמעות ואופי
בהקשר של המפגש החילוני-דתי ,המקרה של 'הראל' מציג
אתגר מיוחד משום שיש קורטוב מן הפרדוקסלי בכך שדווקא
חטיבה זו זכתה לשם בעל נופך דתי מובהק .בעוסקנו בקורות
הראל התקשינו להגיע לנסיבות המדויקות שבהן בא שם
החטיבה לעולם ,אבל אין צל של ספק לגבי משמעותו .בדיונו
על שמות ירושלים כתב זאב וילנאי על "כינוים חדשים
לירושלים" ,ודייק" :הראל (הר-אל) .בספרות מצוי הכינוי
הראל או הר-אל לירושלים" .הוא הזכיר את דברי יחזקאל
על ה"הראל שבמזבח" ,וציין כי זהו הבסיס לכינוי ירושלים,
כך אצל יהודה אלחריזי מחד גיסא וי"ל גורדון מאידך .בסיום
הדיון על הישנות לא שכח וילנאי להזכיר את החדשות" :אותה
יחידה בלוחמי קוממיות ישראל ,מחטיבות הפלמ"ח שנלחמה
בירושלים ובכל הריה מערבה ,נקראה הראל .בשם זה גם הוכתר
יישובם החקלאי שנוסד בחבל ירושלים מערבה ,בצד הכביש
1
העולה אל הבירה".
והנה ,דווקא על רקע השם הדתי כל כך עולה איזו חילוניות
מהותית המאפיינת את הראל ,אשר מתחילה בפרופיל של
חייליה .בשונה מחטיבת הפלמ"ח יפתח ,בהראל לא היתה
יחידת משנה דתית (כך גם בחטיבת הנגב) .האופי החילוני של
הראל בלט ביותר דווקא בהקשרים הפחות-צפויים ,בענייני
ה'יזכור' .מסתבר שבסוגיה זו הצליחה התעקשותם של אנשי
הראל לעורר רוגז רב ..." :הסיבה לדיון [במועצה הציבורית
להנצחת החייל] היתה תלונה על כך שהאזכרה לחללי חטיבת
פלמ"ח-הראל בבית הקברות הצבאי שבקריית ענבים ,שבה
השתתפו הנשיא ונציגו של הרמטכ"ל ,נערכה ללא כל סממן
דתי 2."...ודוגמה זו ִהנה אחת מיני רבות.

זיכרון הראל
חלפו השנים ,והראל המקורית ,שהיו שזיהו אותה עם חוגי
הקיבוץ המאוחד 3,הפכה מחטיבת מחץ מובילה לחטיבת
 1וילנאי ,ירושלים בירת ישראל ,העיר החדשה ,ירושלים תש"ל ,עמ' .45-44
 2מעוז עזריהו ,פולחני מדינה ,באר שבע תשנ"ה ,עמ'  .153המתלונן היה
הרב א' שאג ,יו"ר המועצה הציבורית להנצחת החייל ,בעבר חבר כנסת מטעם
החזית הדתית המאוחדת.
 3למשל ,אפרת קנטור" ,בעצמם הם כותבים להם שיר" ,עיצוב הזיכרון
הקולקיבי בקיבוץ המאוחד ,שדה בוקר  ,2007עמ'  ,110-109היתה חד-
משמעית" :חטיבת הראל הפלמ"חית ,שזיקתה לקיבוץ המאוחד ברורה
ומונצחת."...

חרמ"ש ושריון אפורה במקצת ,שוויתרה על השם המופלא
'הראל' לטובת שם צבאי ,ליתר דיוק  -מספר' ,חטיבה .'10
במלחמת ששת הימים ,בפיקודה של דמות מיתולוגית ,אורי
בן ארי ,חזרה החטיבה למחוזות לחימתה בתש"ח ואף שחררה
אתרים שבהם נחלה אז מפלה (הרדאר ,נבי סמואל) .הסמליות
קשרה אותה להראל הישנה ,פיקודו של אורי בן ארי  -מ"פ
בחטיבה בתש"ח  -שימש חוליית קשר נוספת ,אבל הנצחתה
התנהלה בנתיבים חדשים .בעקבות הראל החדשה-ישנה צמחו
אנדרטאות רבות רושם (הרדאר ,מחלף הראל ,שייח עבד-אל-
עזיז) ,והנה ,כמעין סמן לציבור החדש שמעוניין להנציח את
החטיבה הופיעו גם בתי כנסת על שם החטיבה.
בית כנסת הראל הממוקם בקניון הראל לא מנציח במישרין את
החטיבה ,אלא קיבל את שמו בעקיפין מן המחלף והקניון ,אבל
בפועל הוא מצטרף לאזכורי הראל.

השיר נכתב כחמש עשרה שנה אחרי שוך
קרבות מלחמת העצמאות ,יש בו ביטויי פחד
ובעתה .מה שהיה בגדר טאבו בתוך המלחמה
ואף אחריה  -התפרץ .אנו משערים שאם
חיים חפר היה נשאל על כך ,לא היה מתייחס
ל"שמרני אל רחום" כתפילה במובן הפשוט של
המושג
זכר ישיר יותר נמצא בהר אדר .הרחוב הראשי  -רחוב האורך
של היישוב המוביל לאנדרטה  -מכונה 'שדרות הראל' .בקצה
הרחוב ,למרגלות הגבעה המפורסמת ,נמצא בית הכנסת של
היישוב ,והוא אכן נקרא על שם החטיבה .על אחד מקירותיו
תלוי כתב הקדשה נאה המבוסס על תמונת האתר.
במקום אחר יש התנתקות מסוימת מזכר הראל המקורית,
וההנצחה לובשת צורה דתית שגרתית .בסמוך לאתר קרבות
אחר של החטיבה במלחמת ששת הימים  -הר אחירם ('יד
אסא') ,הוקם בית כנסת המוקדש לזכר חללי הראל .בלוח
ההנצחה בבית הכנסת כתוב" :לעילוי נשמת הקדושים
והטהורים חללי צבא הגנה לישראל ובכללם גיבורי החיל שנפלו
בקרבות הגבורה על פריצת הדרך הצפונית לירושלים הבירה
ועל שחרור הר אחירם שעל מורדותיו הוקם מקדש מעט זה.
כ"ו אייר ,תשכ"ו ( 5יוני ( ")1967הטעות במקור  -תשכ"ז) .כאן
באה רשימת  15הנופלים ,וההכרזה "הלוח הוצב ביוזמת ועד
בית הכנסת" .הראל נמצאת כאן בין השיטין ,שמה לא מוזכר
מפורשות ואין ניסיון ישיר לקשור אותה לתש"ח .לעומת זאת
יש מודעות רבה לכינוי 'יד אסא' :אסא יגורי פותח את רשימת
הנופלים המסודרים לפי סדר הדרגות ,והפסוק הפותח" :וַ יְ ִהי
ש ֵאי ָמגֵ ן וְ ד ְֹר ֵכי ֶקׁ ֶשתָּ ...כל ֵא ֶּלה
שא ִצ ָּנה וָ ר ַֹמחֹ ...נ ְ ׂ
ְל ָא ָסא ַחיִ ל ֹנ ֵ ׂ
ִּג ּבו ֵֹרי ָחיִ ל" (דברי הימים ב יד ,ז) ,רומז כמעין מדרש לגבורת
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ימים של זיכרון

הלוחמים ומפקדם .כאמור ,כל זה משקף הנצחה מסורתית
רגילה ,ובכל זאת מתייחסת להראל.

נושאי דגל הזיכרון
איננו באים לטעון שזכר הראל יינשא מעתה ואילך רק
באמצעים דתיים ,איננו סבורים ש"שמרני אל רחום" עומד
להיכנס לסידור התפילות וחיים חפר לפייטן ייחשב ,אבל
בבית הקברות בקריית ענבים  -אתר שהיה מעין מקדש מעט
לגוורדיה ההראלית הוותיקה  -משקיעים הרבה אנרגיה בסיפור
קורות החטיבה וגבורותיה מדריכים חובשי כיפה סרוגה ,ואת
עמותת הראל שעיקר תפקידה הוא הנצחה לא מוביל היום איש
הקיבוץ המאוחד אלא איש הקיבוץ הדתי ,ד"ר נחום ברוכי.
זיכרון הראל איננו עוד פרטיקולרי ,נכס של מי ש"חזר מן
הלילה" כלשון 'קרב הראל' של חיים חפר .זיכרון הראל הולאם,
כפי שנוהגים לומר היסטוריונים פוסט-מודרניסטיים ,אבל
בדרכי נועם ,בתהליך טבעי .זקני הראל שעמם נפגשנו במהלך
מחקרנו על זיכרון הראל (מוטקה בן פורת ,רעננה [אליהו סלע],
יהודה זיו) אינם נגד זה ,הם פשוט רוצים שהראל תיזכר.

אני מסיק שלא מדובר בקיפוח מכוון .כפולקלור זה נכון .אמרו
שיש קיפוח כללי לציבור הדתי ,אבל קשה לי להוכיח מבחינה
מחקרית שיש יסודות חזקים בטענה" ,והעיקר" :בגדול הבעיה
4
היא שאנו לא סיפרנו את הסיפור שלנו במלחמת העצמאות".
היום ,כשהיחס לזיכרון רך יותר ,פצעים רבים מן העבר ,לא
זו בלבד שהגלידו ,אלא גם מתברר שחלקם היו בכלל פצעים
מדומים .חותמו של הציבור הציוני-דתי ניכר לא רק בשימור
הזיכרון שלו ,אלא גם בשימור הזיכרון של אחרים ,המצטרפים
יחדיו לכלל הזיכרון הלאומי.
 4נחום ברוכי ,מצב הרוח  -השבועון לציבור הדתי-לאומי,)8.2.13( 220 ,
עמ' .37

נחום ברוכי ניתח את הזיכרון בהקשרים של מקומו של הציבור
הציוני-דתי במסכת הזיכרון הלאומי .הוא לא הכחיש את
נוכחותן של תחושות קיפוח ותלונות על הדרה בשיח הזיכרון
הציוני-דתי ,ובמיוחד בקיבוץ הדתי ,אך העניק להן הסברים
משכנעים והעמידן בפרופורציות ראויות .למשל ,כך אמר
בריאיון שהתפרסם לאחרונה" :תחושת הקיפוח נבעה מהתמונה
הכללית ]...[ .כאשר אני נכנס לפרטים של כל יישוב ויישוב

בית הקברות בקריית ענבים

6
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ישראל רוזנסון ,מנהל המכללה האקדמית אפרתה,
מורה לתנ"ך ,בשנים האחרונות עוסק במחקרים
הקשורים להנצחה וזיכרון בנוף.
יוסי שפנייר ,מורה במכללות להכשרת מורים
בתחומי הגיאוגרפיה וההיסטוריה .לשעבר
חבר קיבוץ מעלה גלבוע ,עוסק במחקר על
ההתיישבות היהודית בצפון-ירושלים עד מלחמת
העצמאות ובנושאי זיכרון הקשורים בנוף ובמרחב
הארץ-ישראלי.

"תיק לכל ותיק" ובחור בשם אלן

"תיק לכל ותיק" ובחור בשם אלן
ארכיון בית העדות ,ניר גלים
יעל דיאמנט

"אני זוכרת אחד בשם השק וינצלברג ,ואחד יוסף הוכמן ,ואחד
שכולם קראו לו אלן .כשהם היו ברודגס עוד הגיעו מדי פעם
לבקר אותנו בכפר סבא ,אבל אחרי שעלו לטירת צבי זה כבר
היה מסובך" .במילים אלה ניסתה סבתי לשכנע אותי שהכשרת
הבח"ד בקיל ,עיר הולדתה ,איננה פרי דמיונה .בצנרוד ,רודגס,
גרינגסהוף ,שטקלסדורף  -על הכשרות אלה שמעו רבים ,אך
אנשים נוספים ששמעו על הכשרה בקיל חיפשתי ולא מצאתי.
עם השמות האלה פניתי לכרטסת המודרנית  -גוגל .איתרתי
קרובים של יוסף הוכמן ז"ל והתברר לי שהוא אמנם היה גר
בקיל ,אך עשה הכשרה בדנמרק .מלוי גבעון ,בנו של צבי גבעון
ז"ל (הוא השק וינצלברג) ,שמעתי דברים דומים .נשאר לי רק
אלן .איך מוצאים אחד בשם אלן בעולם כולו? החלטתי להתחיל
שוב מטירת צבי .הקלדתי בגוגל "אלן טירת צבי" ולהפתעתי,
התעלומה נפתרה מהר יותר משנוצרה .באתר הבית של קיבוץ
טירת צבי ,בדף ההנצחה של משה חורין ז"ל ,נכתב במפורש
"כולם הכירוהו בשם :אלן" .משם היתה הדרך קצרה לבנו,
מיכה ,שהעשיר את ארכיון בית העדות בשלל תמונות מהכשרת
הבח"ד שלא זכתה לפרסום  -ההכשרה בקיל.
כמו התמונות באלבום של משה חורין ז"ל ,יושבות ומחכות
תמונות רבות בסבלנות לרגע שבו מישהו יתעניין בהן .כמוהן
שוכבים מכתבים ,חפצים ומסמכים ומחכים שתציץ בהם
עין סקרנית .ארכיון בית העדות מתעניין בכל תנועות הנוער
הציוניות-דתיות שפעלו באירופה עד קום המדינה .בהגדרה זו
נכללים גם השומר הדתי ,בני עקיבא ,ברית הנוער ,צעירי מזרחי,
החלוץ המזרחי ואף עזרא ,נוער אגודתי ופא"י .גם תנועות קטנות
ומקומיות מתועדות אצלנו ,כגון "זיכרון יעקב" בהולנד" ,התקווה"
באיטליה" ,ישורון" בצרפת ,ועוד.בתנועות אלה התקיימה
פעילות כמו בכל תנועת נוער בימינו  -פעילות סניפית בשבתות
ובאמצע השבוע ,טיולים ומחנות קיץ (שנקראו "מושבות קיץ"),
אך מכורח הנסיבות התבצעה גם הכשרה חקלאית ומקצועית
של הצעירים לקראת עלייה לארץ ישראל ("הכשרות") .לאחר
פרוץ מלחמת העולם השנייה השתתפו תנועות אלה בפעילויות
גלויות ומחתרתיות במסגרת ההתקוממויות או לצורך הצלת

"זרז הסרטיפיקט ,נואש ,אבא"  -מברק שהתקבל שבועיים לאחר ליל הבדולח.

יהודים .לאחר המלחמה עסקו בשיקום שארית הפליטה  -במחנות
העקורים ,בבתי ילדים ,באי הגירוש קפריסין ועוד.
במסגרת תפקידי בארכיון בית העדות ,אני עוברת בין קיבוצים
ומושבים דתיים ,קהילות עירוניות ,בתי אבות ומקומות נוספים
ומספרת לקהל על תחומי העניין של הארכיון .בעקבות כל
הרצאה מגיעות לבית העדות פניות של אנשים  -בעיקר מדור
החלוצים ומהדור השני  -שמעוניינים לשתף אותנו בחומרים
שבביתם.
כך הגיע אלינו ,לדוגמה ,האוסף המרתק של משפחת איזיג
מברלין .בעקבות הרצאה בכפר הרא"ה ,תרמה ורדית הר-לבן
אוסף מגוון שהיה שייך לאמה ,רחל הררי ז"ל .האוסף מכיל
יותר ממאה מכתבים שכתבו בני משפחת איזיג זה לזה בעיקר
במהלך שנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת וכן
תעודות ותמונות .לאחר מיון האוסף ,סידורו באופן כרונולוגי
ותרגום חלק מהמכתבים ,התברר סיפורה של משפחה שאחדים
מבניה עסקו בפעילות ציונית וזכו לעלות ארצה ואילו ההורים
ושלושה אחים אחרים לא זכו .זעקת המשפחה בברלין
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ימים של זיכרון

לסרטיפיקט הולכת וגוברת עם התקדמות תאריכי המכתבים,
עד למברק בן ארבע מילים שנשלח לילדים בפלשתינה
שבועיים לאחר ליל הבדולח ובו נכתב" :זרז סרטיפיקט ,נואש,
אבא" .אות החיים האחרון מהמשפחה הועבר דרך הצלב האדום
בשנת  1941לאחר שגורשו כבר לפולין .אחריו כולל האוסף
רק עוד מכתב אחד משנת  - 1944מתנועת החלוץ בז'נבה לגבי
הסרטיפיקט שאושר ,מאוחר מדי.
החומרים המגוונים שנוצרו לאורך התקופה הזו ,שבין מלחמת
העולם הראשונה לבין הקמת מדינת ישראל ,מגיעים לבית
העדות ומקוטלגים על פי שם בוגר התנועה שהיו שייכים לו,
במסגרת פרויקט "תיק לכל ותיק" על שם יחיאל-צבי וחנה
מושקוביץ .באתר ארכיון בית העדות ניתן למצוא פירוט של
כל התיקים הנמצאים אצלנו וכן מגוון חומרים הקיימים בהם
ופרטים ביוגרפיים על בוגרי התנועה שתועדו אצלנו .כל מי
שהיה בתנועת נוער ציונית-דתית מוזמן לפתוח לעצמו תיק
בארכיון ,ומובן שגם צאצאיו יכולים לפתוח עבורו .לעתים
קרובות אנשים נוטים לחשוב שאנו מתעדים רק את השואה
ולכן לא שולחים אלינו חומרים שהיו שייכים לבוגרי התנועה,
שעלו ארצה לפני המלחמה .כאמור ,הדבר אינו נכון ,ואנו
בהחלט מתעניינים גם בחומרים אלה.
אנו מזמינים כל קהילה ציונית-דתית ברחבי הארץ ,שחבריה
מוצאים עניין בנאמר כאן ואולי אף מחזיקים בחומרים
הרלוונטים לארכיון בית העדות ,ליצור איתנו קשר ולתאם

תמונה מההכשרה של "אלן" (משה חורין) בקיל .אלן  -שני מימין
הרצאה ללא עלות .בהרצאה מובאות דוגמאות שונות מהארכיון
עם הסיפורים המעניינים שמאחוריהן.

לקביעת הרצאה  -ארכיון בית העדות 08-8532332 :שלוחה  archive@beit-haedut.org.il / 5אתר הארכיוןwww.catalog-beit-haedut.org.il :

בס"ד

למשפחתון דתי בהקמה
בכפר הילדים והנוער "בית אפל" בגן יבנה דרושים

זוג מדריכים מרכזים

לעבודה במשפחתון עם חניכים בגילאי ביה"ס היסודי
העבודה מחייבת מגורים במשפחתון
וכוללת עבודה בשבתות ובחלק מהחופשות.
קו"ח ניתן להעביר בפקס08-9526419 :
בדוא"לosiyot.gan-yavne@mishan.co.il :
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מדברים חינוך  -לקראת מועצת החינוך
לקראת מועצת החינוך הקרבה ובאה ,בחרו כמה כותבים לשאול שאלות ,להציע הצעות,
ובעיקר לעשות מה שראוי לעשות כל הזמן  -לדבר חינוך

"בן אדם כסנה מול השמים
בו בוערת אש"
איך מבעירים את האש בקיבוץ הדתי?
אמיתי פורת

מבין הזיכרונות החזקים ביותר שלי מתקופת נערותי בקיבוץ,
בכפר עציון ,נשארה התחושה שהיה קשה להיות ילד ונער
קיבוצניק דתי ,שזה לא ממש " ,"coolולא מוסיף נקודות
זכות חברתיות .בין היתר זכורה לי האפיזודה הבאה :משום מה
היתה לי טלית עוד לפני בר המצווה (מי קונה לילד אשכנזי
טלית? כבר כאן מתחילה הבעיה!) ,וכשיצאנו לטיולים ,קייטנות
ומחנות ,קצת התביישתי לקחת אותה שלא יצחקו עלי שאני
"דוס" (בבית כנסת היתה פחות בעיה כי רוב החבר'ה לא היו
בתפילות .)...אני זוכר שאבא שלי דיבר איתי בנושא (אחרי
שאמא שלחה אותו) ,וכמו תמיד זה כלל "לימוד" (כי לא
היתה אצלנו סתם שיחה באותם הימים) .בין היתר ציטט לי
מדברי הסעיף הראשון בשולחן ערוך" :ולא יתבייש מפני בני
אדם המלעיגים עליו בעבודת השם יתברך".
ואף למדנו יחד בדברי רמח"ל:
ואם יארע לו שימצא בחברת מי שילעג עליו ,לא ישית
לבו אל הלעג ההוא .אדרבא ילעג על מלעגיו ויבזם
ויחשב בדעתו כי אילו היה לו להרוויח ממון הרבה אם
היה מניח מה שהיה צריך לזה מפני חבריו שלא ילעגו,
כל שכן שלא ירצה לאבד נשמתו מפני לעג .ועל דרך זה
הזהירו זיכרונם לברכה (אבות ד ,ב)" :הוי עז כנמר וכו'
לעשות רצון אביך שבשמים" ,ודוד אמר (תהלים קיט,
מו)" :ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש" ,שאף
על פי שרוב מלכי זמנו היה עסקם ודבורם בדברי גדולות
והנאות ,ודוד שהיה גם כן מלך לכאורה תהיה לו לחרפה
אם בהיותו בחברתם יהיה הוא מדבר בדברי מוסר ותורה
תחת ספרו מן הגדולות ומתענוגות בני אדם כמוהם,

הנה לא חש לזה כלל ולא היה לבו נפתה בהבלים האלה,
אחרי שכבר השיג האמת ,אלא מפרש ואומר" :ואדברה
בעדותיך נגד וגו'" .וישעיה כמו כן אמר (נ ,ז)" :על כן
שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש" (מסילת ישרים,
פרק ה).
הלימוד עשה עלי רושם מסוים וניכרו דברי אמת ,אבל אני
עדיין התביישתי .אני מניח שרבים מבני הקבה"ד חשו חוויות
דומות במצבים שונים.
הזיכרונות האלה השפיעו גם על המוטיבציה שלי להיות מחנך בבית
ספר העל-יסודי בקבוצת יבנה .אמרתי לעצמי שתפקידי וייעודי
הוא להילחם בלחץ החברתי ,ולאפשר לכל מי שרוצה  -להיות דתי
רציני ,בלי שיעבוד נגדו לחץ חברתי .בכיתה שלי  -אמרתי לעצמי-
גם להיות דוס יהיה סבבה ,נַ רְ ֶאה לכולם שאפשר להיות דוס וגבר-
גבר ,ספורטאי ,בדרן ,קרבי מהסיירת ועוד .אחרי שני מחזורים
שחינכתי (מכיתות י-י"ב) ,אני יכול לומר בענווה  -שלא כל כך
הצלחתי .בזהירות אני מבקש לומר שבכיתות שחינכתי ,להיות דוס
"אין"!
 -זה לא היה ִ

היה קשה להיות ילד ונער קיבוצניק דתי,
שזה לא ממש " ,"coolולא מוסיף נקודות
זכות חברתיות .משום מה היתה לי טלית עוד
לפני בר המצווה וכשיצאנו לטיולים ,קייטנות
ומחנות ,קצת התביישתי לקחת אותה שלא
יצחקו עלי שאני "דוס"
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מדברים חינוך-לקראת מועצת החינוך

ולמה אני מטריח אתכם בסיפורים אלו ,משום שנדמה לי
שהמציאות הזו היא חלק מבעיות היסוד שמלוות אותנו בחינוך
הקיבוצי-דתי לאורך שנים .אמנם ,המציאות החברתית הזו
מאפיינת במידת מה חלקים נוספים בחברה הדתית-ציונית,
אבל נדמה שאצלנו ,בקבה"ד ,זה עדיין חזק במיוחד .כבר
בישיבה התיכונית נווה שמואל ,שבה למדתי ,הרגשתי שהנוער
העירוני יותר משוחרר מאיתנו ,יותר חופשי מאיתנו לבחור
בדתיותו (אף על פי שלא היה בהכרח דתי יותר) .כיום אני רואה
את זה ב"טרנד" של החסידות החדשה :יש מקומות שבהם
להיות דתי זה באמת סבבה!

כמחנך בבית ספר העל-יסודי בקבוצת יבנה
אמרתי לעצמי שתפקידי וייעודי הוא להילחם
בלחץ החברתי ,ולאפשר לכל מי שרוצה -
להיות דתי רציני ,בלי שיעבוד נגדו לחץ
חברתי .אחרי שני מחזורים שחינכתי (מכיתות
י-י"ב) ,אני יכול לומר בענווה  -שלא כל כך
הצלחתי
בבגרותי למדתי כשנתיים בישיבת הקבה"ד בעין צורים .למדתי
שם תורה וחוכמה ,קיבלתי עולם רוחני עשיר ,רוחב דעת
ואופקים ,ובסיס להשקפת עולם שיסודותיה בקרבי עד היום.
בכל זאת ,משהו היה חסר .דומני שהיה זה בחגיגות העשור
לישיבה ,כאשר נתבקשנו כבוגרים ,על ידי רבני הישיבה ,הרב
עמית קולא והרב בני לאו ,לבחור פסוק מתאים .אני בחרתי
בפסוק" :וַ ה' ֱא-לֹהים ֱא ֶמת ,הוּ א ֱא-לֹהים ַח ִּיים וּ ֶמ ֶל ְך עו ָֹלם"
(ירמיה י ,י) ,כדי לומר שעדיין אני מצפה שהישיבה תדבר יותר
על ה' (היום יש אומרים בביטוי ברור יותר" :לעוף על השם"),
שתהיה תחושה ברורה שיש כאן אמת ,א-ל חי ,וחיבור לעולם
ולחיים  -כל זה עדיין היה חסר לי .אני זוכר שהרב עמית
אמר לי בכנות :אנו מנסים ולא מאוד מצליחים .איני יודע אם
היום ,בישיבת הקבה"ד במעלה גלבוע ,הדברים שונים  -אבל
ככלל בקיבוצים ,למרות כל מיני תמורות ,נדמה לי שבזה לא
התקדמנו כל כך.
"וְ ַה ַחיּ וֹת ָרצוֹא וָ ׁשוֹב" (יחזקאל א ,יד)  -פירשו חסידים שהחיוּ ת,
זו הא-לוהית ,היא גם אצל האדם כל הזמן בבחינת "רצוא
ושוב" ,ונחלקו האם צריך לשאוף בעיקר לתנועת ה"רצוא" -
השאיפה להידבק בא-לוהים ,או שיש ערך ויסוד לכתחילה גם
ב"שוב" .אבל מה יעשו אנשים ותנועה רעיונית-דתית (נקרא
לה לצורך העניין הקבה"ד) ,אם יש להם רק "שוב"? רק סטטוס
רוחני אחד הרחוק מא-לוהים ,ומיושב בדעתו ,אך ללא תזוזה,
ללא התרוצצות ,ללא להט ותשוקה .גם בנושאים שאינם
דווקא דתיים ,אלא יותר "חברתיים"-אידיאולוגיים  -גם בהם
אין אצלנו ,בדרך כלל ,להט ,תשוקה ,אין אש בעיניים או בלב,
ומכאן הבינוניות בדברים רבים .עם כל ההשקעה שלנו בחינוך,
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אנחנו חייבים לא רק לשאוף ליותר מזה אלא גם להגיע הרבה
יותר גבוה!
דומני שחלק מזה צריך לעלות במועצת החינוך התנועתית,
שתתקיים בעז"ה בסעד (י"ח-י"ט בסיוון הבעל"ט28-27 ,
במאי) .אין לי אשליה שאחרי המועצה לא יהיה יותר חילון
בקיבוצים ,ובכלל ייפתרו כל הבעיות החינוכיות שלנו .אני
גם לא חושב שאם נחנך את כל ילדינו בישיבות תיכוניות
ואולפנות ,אזי בהכרח המצב ישתנה .אותנו  -את כל הילדים
הראשונים של כפר עציון  -שלחו רק לישיבה ולאולפנה,
ותגובת הנגד המרדנית היתה חזקה וקשה :דתיים יותר לא
יצאנו מזה!
במזכירות הפעילה אנחנו יוצאים לדרך מתוך אמונה ותפילה
שנצליח  -לקראת המועצה ,במהלכה ולאחריה  -להדליק את
האש ,ולהפיח אנרגיה וחיוּ ת בבחינת רצוא ושוב.

לשים לב לחוזקות
אחרי ככלות הכול ,ובתוך התמונה המורכבת ,יש בעיני כמה
דברים חשובים ,ייחודיים ואפילו מדהימים בחינוך בקיבוץ.
יש לנו מספר חוזקות שכדאי לשים אליהן לב ,לשמור עליהן
ולפתח אותן ,וגם על זה כדאי לנו לחשוב ביחד לקראת מועצת
החינוך ובמסגרתה .הנה אחדות מנקודות החוזק:
ב DNA-שלנו מצוי הצורך והחשיבות שבהגשמה ,במעשה,
בהוצאה לפועל  -לא להשאיר את הדברים ,הערכים ,הרצונות
הטובים והמחשבות הנעלות רק בדיבור בעלמא ובאופן
תיאורטי .זה כל כך חזק אצלנו שלפעמים סוף מחשבה במעשה
תחילה ,ולפעמים אפילו נשכח הרעיון שעומד מאחורי המעשה,
אבל עדיין זוהי חוזקה שאפשר ללמד אותה גם לאחרים בבחינת
"מהקבה"ד תצא תורת ההגשמה".
החינוך לעבודה ובאמצעותו לאחריות ,לחיבור לזמן ,לאחריות
חברתית ועוד  -אין רבים שיכולים לחנך באמצעות עבודה ,ובזה
אנחנו טובים ,אפילו אם חלק מהמבוגרים מסתכלים על הנוער
ואומרים" :פחחח ...זה עבודה זה? אנחנו ,כשהיינו בגילכם,
עבדנו  100ימים בחופש הגדול מ 5:00 -בבוקר (בשעון קיץ) עד
 19:00בערב (שעון חורף) ,בגד"ש ,בכל עונות השנה ,בידיים
בלי מיכון וכו'" .לא יעזור כלום ,בזה אנחנו עדיין חזקים גם
היום! יש מקום לחשוב איך מנצלים את החוזקה הזו טוב יותר
ונכון יותר ,במיוחד לאור דגמים חינוכיים אחרים שמשתמשים
בעבודה במסלולים שונים ,אפילו זה הפורמלי (למשל' ,תוכנית
רגבים' בבית שאן).
החינוך לציונות ,והביטוי המעשי שלו בשירות הצבאי (ללא
דיבורים גדולים) ,מוכיח את עצמו בשטח ,בנתוני הגיוס,
במספר החיילים קרביים ואלו שבוחרים לתת את המקסימום
מעצמם בשירות משמעותי ,ועוד .הרב איתמר חייקין ,בן קיבוץ
שלוחות ,כינה זאת בשעתו ,בריאיון לעמודים" :פראייר גאה".
עם זאת ,האם אין מקום לפתח (מחדש?) גם אצלנו לימודי
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גם בנושאים שאינם דווקא דתיים ,אין אצלנו ,בדרך כלל ,להט ,תשוקה ,אין אש בעיניים או בלב,
ומכאן הבינוניות בדברים רבים .עם כל ההשקעה שלנו בחינוך ,אנחנו חייבים לא רק לשאוף
ליותר מזה אלא גם להגיע הרבה יותר גבוה!
ציונות וציונות-דתית?! אני נתקל בזה היום ב"סצנת" המכינות
הקדם-צבאיות :לחניכים יש צמא גדול ללמוד "ציונות" וקצת
גם "ציונות-דתית" ,ואין לזה ממש סיליבוס ברור .יש אמנם
התחלות ,חלקן מלפני שנים רבות ,אבל עדיין אין טקסטבוק
ותוכניות ברורות .אז למה שלא נבנה כאלו עבור עצמנו ועבור
אחרים?
הדאגה לחלשים ושוויון הזדמנויות :נדמה לי שנהיה קרובים
לאמת אם נאמר שאין אצלנו כמעט נוער שוליים ,חבורות
רחוב ,ושגם לילדים יותר חלשים" /מוחלשים" יש הזדמנות
לצמוח (לפחות לגובה הבינוני שרובנו מגיעים אליו.)...
מסגרות חינוכיות אחרות יכולות להתגאות בהצלחות חינוכיות
מרשימות יותר משלנו ,אבל יש נערים ונערות שנותרים
מאחור ,בשוליים ,ופעמים רבות המסגרות הקיימות לא יודעות
לסייע להם.

לצאת קצת מעצמנו
אני מרגיש שכדי להתקדם ,בשביל להתנער בכל הנושאים,
בראש ובראשונה אנחנו צריכים לצאת קצת מעצמנו,
מההסתגרות שלנו ,לנשום קצת אוויר שמחוץ לגדרות הקיבוץ,
להתחבר לאוכלוסיות אחרות  -אנחנו נקראים ל"חיים של
התפשטות" ,בלשונו של א"ד גורדון .הנה ,למשל ,בתחום
החינוך הדתי :כבר מזמן בעיות החילון אינן נחלת הקבה"ד
בלבד .בחלק מהיישובים הקהילתיים ,ביו"ש ובכל הארץ,
מתמודדים עם תופעות קשות לא פחות .למה שלא נלמד ביחד,
וננסה למצוא ביחד תוכניות ורעיונות ופריצות דרך חינוכיות?
ובתחום החינוך למעורבות :הייתכן שהרוב המוחלט של
האנרגיה שלנו מושקע רק פנימה לתוך היישוב-הקיבוץ שלנו?
והיכן הבשורה הלאומית? והיכן הקשר שלנו עם ציבור רחב?
ומה עם מצוות "וחי אחיך עמך"?

דרוש :תלמיד חכם חלוץ
עקיבא ארנסט סימון הגדיר פעם את הדמות החינוכית
האידיאלית של הקיבוץ הדתי כ"תלמיד חכם חלוץ" .יש מקום
לבחון בעת הזאת את שני החלקים של סיסמה זו :מהי החוכמה
שאנו צריכים ללמוד וללמד כהיום הזה  -האם היא זהה לזו של
דורות ראשונים? ומהי החלוציות שאנו נדרשים לה בישראל
?2013
בנושא הראשון ,על לימוד התורה המסורתי ,אין ביכולתי
להרחיב כאן ,אך ברור לי שאנו צריכים להשתפר .נראה לי
שבכל הנושאים של אורתודוקסיה-מודרנית ,ציונות-דתית
וחיבור התורה לחיים  -נרדמנו קצת בשמירה ,ואחרים עוקפים
אותנו בסיבוב .למה לא נתנער ונקום ,נלמד וניצור "תורת חיים"
בנושאים אלו?
בנושא השני " -החלוץ בוגר הקיבוץ"  -די ברור שהתיישבות
חלוצית ,הגם שהיא זקוקה להתחדשות (ואפילו ייתכן שיש
צורך להקים יישוב/קיבוץ חדש) ,איננה המשימה הלאומית
העיקרית שעל הפרק .אז מה כן? איזו משימה חלוצית נוכל
להעמיד מול הצעירים-בוגרים שלנו שתהיה משמעותית?
שתבעיר בהם "אש"? שתדליק אותם?
נשאיר את זה כשאלה פתוחה  -והתשובה תתגבש במהלך
הדיונים לקראת המועצה ובמהלכה .התשובה תלויה בך,
בכולנו .בואו ניצור אותה יחד!

אמיתי פורת ,בן ( 40האמת היא  41וחצי )..נשוי למיקי
ואב ל 4-ילדים שהוא לא כל כך מצליח לחנך ולכן מעדיף
ליזום מועצת חינוך תנועתית .מרכז אגף חברה ,ומלמד
במכינה הקדם-צבאית בעלומים .בעבר מחנך ומורה
בביה"ס התיכון של קבוצת יבנה (כ 10 -שנים) ומנהל
קהילה בכפר עציון (כ 5 -שנים)
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אתגרי החינוך בקיבוץ הדתי
יואב איתן
הקדמה
בנוהג שבעולם ,אתגרי חינוך יימצאו דווקא בנושאים אשר
הטיפול בהם קשה וההצלחה אינה מובטחת .אתגרי חינוך אלו
מקבלים משנה חשיבות כאשר בוגרי מערכת החינוך מלמדים
במעשיהם ובהתבטאויותיהם על צורך בשינוי וברענון של

ילדינו יודעים כי בכל מצב (כמעט) ובכל
נורמת התנהגות ,מקומם מובטח במוסדות
החינוך על ידי התערבות ההורים וועדות
החינוך ,החל משלב הגן ועד לסיום בית
הספר .אורח חשיבה זה "מזמין" את מהלך
החשיבה השחצני מפניו מזהירה התורה

12

המחשבה החינוכית הבסיסית ,כדי לאפשר את השגת המטרות
החיוניות ,המרכזיות.
אתמקד בשני נושאים הנראים בעיני מרכזיים.

חינוך ליראת שמים
החינוך ליראת שמים קשה בבית ובכל מערכת חינוכית .הוא
קשה שבעתיים במערכת החינוך הקיבוצית-דתית .על הסיבה
המרכזית לקושי זה עומד כבר משה רבנו בנבואתו לעם ישראל
ערב כניסתם לארץ כנען:
ֹהיךֶ ,אל ָה ָא ֶרץ ֲאׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ַל ֲאב ֶֹת ָיך ...
יא ָך ה' ֱא-ל ָ
"וְ ָהיָ ה ִּכי יְ ִב ֲ
יא ָך
ש ָב ְע ָּתִ .הׁ ָּש ֶמר ְל ָך ֶּפן ִּתׁ ְש ַּכח ֶאת ה'ֲ ,אׁ ֶשר הו ִֹצ ֲ
וְאָכ ְַל ָּת ,וְ ָ ׂ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םִ ,מ ֵּבית ֲע ָב ִדים" (דברים ו ,יב).
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ש ָב ְע ָּת וּ ָב ִּתים ט ִֹבים ִּת ְבנֶ ה וְ יָ ׁ ָש ְב ָּת ...וְ ֶכ ֶסף וְ זָ ָהב
ֹאכל ,וְ ָ ׂ
"פן ּת ַ
ֶּ
יא ָך ֵמ ֶא ֶרץ
ֹהיךַ ,ה ּמו ִֹצ ֲ
יִ ְר ֶּבה ָּל ְך  ...וְ ָרםְ ,ל ָב ֶב ָך וְ ׁ ָש ַכ ְח ָּת ֶאת ה' ֱא-ל ָ
שה ִלי
ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים  ...וְ ָא ַמ ְר ָּת ִּב ְל ָב ֶב ָך ּכ ִֹחי וְ ע ֶֹצם יָ ִדי ָע ָ ׂ
ֶאת ַה ַחיִ ל ַה ֶּזה" (שם ח ,יב-יז).
עינינו הרואות כי ההצלחה החומרית אותה הבטיח משה רבנו
עם כניסתנו לארץ ,בע"ה אכן התקיימה גם במדינת ישראל.
לכן גם אזהרותיו של משה שרירות וקיימות מאז ,והן נכונות
לימינו.
לנו כחברי הקיבוץ הדתי קושי נוסף ,אשר מקורו באידיאל
החברתי המוצהר שלנו המכוון אל יצירת "ביטחון כלכלי" לכל
חברי הקיבוץ .לביטחון כלכלי זה מתווספת יצירת "ביטחון
חינוכי" לילדי הקיבוצים .ילדינו יודעים כי בכל מצב (כמעט)
ובכל נורמת התנהגות ,מקומם מובטח במוסדות החינוך על
ידי התערבות ההורים וועדות החינוך ,החל משלב הגן ועד
לסיום בית הספר .אורח חשיבה זה "מזמין" את מהלך החשיבה
השחצני מפניו מזהירה התורה.
בעבר ,כאשר המצב הכלכלי בקיבוצים לא היה מובטח וילדי
בית הספר נדרשו להטות כתף בענפי המשק ,עבודת הילדים
כל יום אחר הצהריים ובחופש הגדול החדירה בהם באופן מעשי
את ההבנה כי השגת התקציב הנדרש לכל הפעילות המבורכת
בקיבוץ אינה קלה ואינה מובטחת .כיום חלה התרופפות גם
בנושא זה והילדים עובדים הרבה פחות ,בגלל הטענה כי יש
לאפשר להם יותר שעות במערכת החינוכית על מנת שלא
לפגר מול חבריהם שמחוץ לקיבוץ.
ההטבה במצב הכלכלי בקיבוצים נתנה אותותיה גם בחברי
הקיבוצים ,אשר משמשים דוגמה לילדים וקובעים את פני
החברה .גם בהם ,לצערנו ,יש סימנים לנבואתו של משה רבנו.
החינוך ליראת שמים בקיבוץ הדתי ,נעשה קשה יותר ויותר.

חינוך לקיום מצוות "עשה"

האתגר החינוכי הוא לוודא כי הבנים לא
יתבלבלו ולא יסיימו את חינוכם בהבנה כי
חובותיהם במצוות ה"עשה" שווים לחיובי
הבנות .ההתרשמות שלי היא כי לא מעטים
מבנינו יוצאים בהרגשה כי מצוות לימוד תורה
ומצוות הנחת תפילין הן זכות ולא חובה
השגת חברה אשר בה מעמד האשה ומעמד האיש שווים .אך
דווקא במצב זה יש קושי לחנך מכיוון שעלינו לחנך בו-זמנית
לשוויון בערך האיש והאשה יחד עם חינוך לאי-שוויון מהותי
בחיובי מצוות ה"עשה".
חינוך מקביל לשוויון ולאי-שוויון הוא משימה חינוכית קשה
ומורכבת .האתגר החינוכי הוא לוודא כי הבנים לא יתבלבלו ולא
יסיימו את חינוכם בהבנה כי חובותיהם במצוות ה"עשה" שווים
לחיובי הבנות .ההתרשמות שלי היא כי לא מעטים מבנינו
יוצאים בהרגשה כי מצוות לימוד תורה ומצוות הנחת תפילין הן
זכות ולא חובה.

המשימה הקשה של העוסקים בחינוך
הפתרונות לקשיים אותם העליתי אינם קלים או מידיים .אני
מניח כי ישנן מספר דרכים חינוכיות להתמודדות עם קשיים
אלו .על פי הבנתי ,הדרך העיקרית להתמודד עם אתגרי חינוך
אלה מלבד הדוגמה האישית ,היא על ידי חינוך ילדינו להבנה
כי למעשיהם יש השלכה ישירה לא רק על עתידם האישי ,לא
רק להמשך קיומם של הקיבוצים הדתיים ,אלא גם השלכה על
המשך קיום עם ישראל .אין לפחד מהטלת אחריות גדולה כזו
על כתפיהם ,מכיוון שזו האמת ויש לאומרה.
וזה אכן אתגר חינוכי גדול.

החינוך לקיומן של מצוות ה"עשה" בחיי היום-יום ,דורש
דוגמה אישית .זו מערכת חינוכית המתחילה בבית והמשכה
בבית הספר.

קבוצת יבנה

כפי שציינתי ,על פי הבנתי ,הגב הכלכלי המוענק לחברי
הקיבוץ תורם בעקיפין למימוש התהליך מפניו מזהיר כבר משה
רבנו .אך ייתכן וישנה סיבה נוספת לקושי לחנך לחובת קיום
מצוות ה"עשה".
כידוע ,החיים בקיבוץ הדתי מאופיינים בחברה "מעורבת
לכתחילה" ,כלומר חברה בה אנשים ונשים נושאים יחד בעול
הכלכלי והחברתי היום-יומי .בבסיס גישה זו נמצאת ההבנה
התורנית על שוויון בערך האיש והאשה .הבנה זו מכוונת אל

יואב איתן ,חבר קבוצת יבנה.
בעל תואר  Ph.Dבתורשה של בעלי חיים.
עובד בלול ובמדגרת קבוצת יבנה.
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צניעות כתוצר לוואי
מעיון אידיאולוגי לתוצר חינוכי
קובי שטיין
העיסוק בסוגיות של צניעות וגוף לא פסח על מנסחי
האידיאולוגיה של הקיבוץ הדתי ,גם אם אידיאולוגיה זו נוצרה
בדיעבד כמאמר צוריאל אדמנית "סוף מחשבה במעשה תחילה"
(בתוך הזרם ונגדו ,עמ'  .)85ברצוני להתמקד באחד הניסוחים
המשמעותיים בתחום זה במשנתו של צוריאל ,ולנסות לחשוב
מחדש על נושאים כגון אלו.
כאשר בא צוריאל לדון בנושא המורכב של מעמד האשה ,הוא
ניגש גם לסוגיית הריקודים המשותפים (שם ,עמ' .)106-105
לאחר שהדגים באופן ברור כי אין דבר זה נכלל באיסורי עריות,
יוצא צוריאל באמירה הבאה (ההדגשה שלי):
אך מאוחדים אנו בהתנגדותנו לריקוד הסלוני המודרני,
בו אנו רואים אמצעי לגירוי יצרים בעולם שהתעייף
מאהבה של אמת .כלומר :קיימים גבולות למותר גם
בימים ובנסיבות שלנו .אך דא עקא :מכיוון שלא העזנו
לומר בפירוש "מותר" על מה שכתוב "אסור"  -לא
ביטאנו אף פעם את ה"אסור" שלנו במפורש .וכאן
נפרצת פרצה מסוכנת.

אני חש כי אנחנו לוקים בחסר ביכולת שלנו
לנסח לעצמנו מה אסור ומה מותר ,מה ראוי
ומה מגונה .אני סבור שהיכולת שלנו להגדיר
לעצמנו את המותר והאסור שלנו היא סוגיית
מפתח בהתנהלות שלנו כחברה

שאלת הריקוד המשותף משמשת דוגמא לסבך שלם
של שאלות ,שלא הקימונו בהן סייג חדש ,אחרי שנהרסו
מחיצות קיימות .אמנה עוד כמה שאלות בשטח זה:
הרחיצה בים וכו' ,האופנה בתלבושת ,יחסנו לספרות
ולסרט ,לעתון המצוייר וכו'.

ניקח כדוגמה את החינוך הממוסד .ברוב המסגרות החינוכיות
שאני מכיר ,ישנה בעיה בהתמודדות עם התנהלות דתית סביב
סוגיות כמו תפילה ולבוש .סוגיות אלו מקבלות פן התנהלות
ִמשמעתי ,לעתים מחמיר ביותר ובעל סנקציות משמעותיות
כגון אי-השתתפות ביום הלימודים .וראו זה פלא ,בחלק
מהמקרים ,ואולי אפילו ברובם ,ההתנהגות לא משתנה,
ולעתים ,גם כאשר היא כן משתנה ,היא איננה מוטמעת לחיים
שמחוץ למסגרת האוכפת את המשמעת .לא רק זאת ,אלא
שפעמים רבות מתעוררות התנגדויות אשר קונות להן מקום
של כבוד בזהות המתגבשת של הנער או הנערה.

לעניות דעתי ,מוטמעת כאן אמירה משמעותית לסוגיות
רבות בחיינו הקיבוציים-דתיים .אני חש כי אנחנו לוקים בחסר
ביכולת שלנו לנסח לעצמנו מה אסור ומה מותר ,מה ראוי ומה
מגונה .אני סבור שהיכולת שלנו להגדיר לעצמנו את המותר
והאסור שלנו היא סוגיית מפתח בהתנהלות שלנו כחברה .אי-
בירור של סוגיות אלו ,בתחומים רבים ,מוביל למה שצוריאל
מכנה "פירושים מסולפים ,שוני מתפרש כחוסר עקביות ,והללו
מביאים לידי הרגשת נחיתות" (שם ,עמ'  .)85זה נכון ביחס לכל
מה שקשור לאורחות חיינו הדתיים ,ולעניות דעתי גם לחיינו
הקיבוציים והשיתופיים ,אך זה כבר נושא למאמר אחר .כדבריו
של צוריאל ,סוגיית הריקודים המשותפים היא רק דוגמה אחת
מני רבות .המציאות משתנה ,ועלינו להכיר בשינויים החלים כל
הזמן ,ולהתאים את עצמנו ואת התנהגותנו למציאות זו.
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השאלה הגדולה היא מה הדרך הנכונה לדון בשאלות של "מותר"
ו"אסור"? אני מאמין כי אסור לנו ליפול למלכודת של שיח
חינוכי ִמשמעתי בלבד ,אשר בוודאות יוביל לריחוק  -לריחוק
בין חברים ולריחוק מההתנהלות הרצויה ברחוב הקיבוצי .שיח
מעין זה בהכרח יש בו מערכת כוחות שאיננה שוויונית ,ותמיד
יש את מי שכביכול "צדיק" ואת מי שכביכול "פושע" ,והרי
שה ּטוֹב וְ לֹא יֶ ֱח ָטא" (ז ,כ).
"אין ַצ ִּדיק ָּב ָארֶ ץ ֲאׁ ֶשר יַ ֲע ֶ ׂ
כדברי קהלת ֵ
לכן ,כניסה לשיח מעין זה ,לעניות דעתי ,כאמור ,תוביל אותנו
ביגון שאולה .על כן אין בשום אופן לדון ב"אסור ומותר" לגופו
של מקרה ספציפי ,או לדון בתגובה לאירוע זה או אחר.

אולי הגיע הזמן לחשוב על הדברים אחרת.

אז מה כן?
כנקודת פתיחה אני סבור שעלינו לרדת לשורשם של עניינים,
ולא לפנות לשיח ישיר על סימפטומים ,אשר קרוב לוודאי יקבל
אופי כמו זה שהרגע פסלתי .אסביר את כוונתי .כל התנהגות
באשר היא (לבוש ,דיבור ,עבודה ,מצוות ,אכילה וכו') ,לעניות
דעתי ,היא ביטוי חיצוני של תפיסות עולם והגדרות עצמיות.
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צניעות כתוצר לוואי

הצמא שבקע מהנוער הנו קול רענן ,שמחמם את הלב ,ואני חש צמא דומה שמתחיל לעלות גם
מדור ההורים .עלינו לקחת את המושכות בגיבוש זהותנו ולא לאפשר לה "לזרום" מאליה
למשל ,בבואו לבחור מסעדה לאכול בה ,אדם המגדיר את עצמו
כשומר מצוות ינהג אחרת מאדם המגדיר את עצמו חילוני.
הראשון יחפש תעודת כשרות ,ואילו השני יחפש מקום לשבת.
בעיקרון ,הדבר נכון גם בתכנון טיול או חופשה ובהרכבת
מלתחה .כמובן שהמצב מורכב יותר ,משום שיש לכולנו זהויות
רבות ,ופעמים רבות ההתנהגות איננה משקפת את הזהות
המוצהרת .עם זאת ,אני סבור שבאופן גורף התנהגות משקפת
איזושהי זהות אותנטית ,גם אם זהות זו איננה מנוסחת אצל
אותו אדם .אחת מזהויות אלו היא הזהות הקולקטיבית שלנו
כקיבוצניקים דתיים  -מי מאיתנו שבוחר לאמץ זהות זו .אך
דווקא בנקודה זו צצה לה מורכבות נוספת.
בגיליון "עמודים" האחרון הביעו נערים ונערות קול קורא
לעסוק בשאלות של זהות .אומר במאמר מוסגר כי לעניות
דעתי בהחלט יש לייחס חלק ניכר מהרנסנס הזהותי הזה
לפועלה של המזכירות הפעילה ובייחוד לפועלו של רזי בן-
יעקב בקיום סמינרים רעיוניים .על כך אני משבח ומודה ,אך
נראה שכבר לא די בסמינרים לנוער .הצמא שבקע מהנוער
הנו קול רענן ,שמחמם את הלב ,ואני חש צמא דומה שמתחיל
לעלות גם מדור ההורים .עלינו לקחת את המושכות בגיבוש
זהותנו ולא לאפשר לה "לזרום" מאליה .פה אני מתחבר אל
דברי צוריאל  -עלינו לברר במפורש את הזהות שלנו ,במה
אנחנו מאמינים ,ועם אילו ערכים אנחנו הולכים .מתוך זהות
זו עלינו לבטא את מה שנראה לנו ראוי ופסול .אם נרצה ,הרי
שנוכל לנסח מחדש הגדרות ,כפרפרזה על דבריו של צוריאל:
בואו נעז לומר בפירוש "ראוי" על מה שנתפש במקומות שונים
כ"פסול"  -וממילא נעז לבטא את ה"פסול" שלנו במפורש.

מתוך 'ילדים בהשראת אמנים' ,אשה כמכונה ,פרננד לז'ר

אל לנו להתבלבל בין "בירור עצמי" והגדרות עצמיות של
ראוי ופסול ,לבין שיטור ופיקוח .ב"בירור עצמי" אינני מתכוון
למתן חשיבות לאורך הבד ,רמת כיסוי וגילוי של חלקי גוף,
או קביעת חוקים נוקשים של מותר ואסור במקומות אלו .אני
שואף למיסודה של זהות דתית וערכית ובחינת ההתנהגות
הנלווית לזהות זו .עלינו להורות את הזהות עצמה ,לדון בה,
לחשוב עליה ,לעצב אותה ,לבחון אילו התנהגויות משקפות
זהות זו ואילו חותרות תחתיה ,אך עלינו להימנע מלהטיף את
האסור והמותר ביום-יום .אני מאמין כי בסופו של תהליך -
ההתנהגות ,והצניעות בכללה ,הן תוצר לוואי של בירור הזהות
ומדד להטמעתה.

עלינו לזכור תמיד ,כי הגוף הנו חלק בלתי נפרד מהזהות של
כל אדם  -איך אני נראה ,מה אני משדר בהתנהגותי ומלבושי
וכדומה .עיצוב ההתנהגות הנו ,אם כן ,חלק בלתי נפרד מעיצוב
הזהות ,כחלק ממעגל שכזה ,אשר בו זהות יוצרת התנהגות,
אשר מעצבת זהות וחוזר חלילה .לעניות דעתי ,על זהות
יש לדבר ,על הזיקה בין התנהגות לזהות יש לדבר ,אך את
ההתנהגות עצמה יש לעצב דרך דוגמה אישית .ובנימה יותר
סיסמאתית :עלינו להיות הזהות שאנו מעוניינים להנחיל.
לעניות דעתי ,עלינו לבטא כיצד אנו תופשים את ההתנהגות
כמבטאת את הזהות הרצויה או הפסולה וכיוצרת אותה ,אך
למקד את השיח סביב הזהות.

למרות שעד כה טענתי שזהות היא התחום שחשוב לעסוק
בו ,אני סבור שחינוך נעשה בראש ובראשונה דרך התנהגות,
מעשים ודוגמה אישית  -בראש ובראשונה של הורים ,לאחר
מכן של הרחוב הקיבוצי ולבסוף של הצוותים החינוכיים
(מחילה מהצוותים החינוכיים ,אתם עושים עבודת קודש!).

כעת השאלה שעומדת לפתחנו היא" :מה הזהות שלנו?".
בב"ח לתו"ע ,שיהיה בהצלחה לכולנו.

קבוצת יבנה
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מדברים חינוך-לקראת מועצת חינוך

הרהורים בעקבות ועידת בני עקיבא
רזי בן יעקב
מאז פסח נשאלתי שוב ושוב אותה שאלה" :איפה היה נוער
הקבה"ד בוועידה?" .הכוונה כמובן לוועידת בני עקיבא
שהתכנסה בפסח .אז עניתי שוב ושוב" :ואיפה היתה 'ריקי כהן'
בוועידה?".

לאחר מאמץ משותף שגזל מהם וממני לילות וימים של דיונים,
לבטים ,שכנועים ובירורים  -וכן ,גם לא מעט כסף וכמות
נכבדה של קיתונות צחוק מחבריהם .למרות כל זאת ,הם לא
ויתרו ועמדו הכן.

והתשובות לשאלות אלו? הרי לכם .אענה ראשון ואחר כך
אבקש תשובות לשאלה ששאלתי אני.

אבל אז הסתבר דבר עצוב ביותר :בני עקיבא לא רוצה אותם.
הרבה תירוצים עוד יסופרו על הפרשיה הזו ,אך בשורה
התחתונה הגרעין נפל למרות רצונם העז של חבריו .בכל מפגש
של החבורה עם נציגי בני עקיבא הם הרגישו שמנסים לדכא
אותם ,לצמצם אותם ,להרגיע אותם ולכבות את האש שבערה
בלבם .סהדי במרומים שהם היו תמימים ורק רצו בטובת בני
עקיבא .הנימוק שלא נאמר במפורש אך השתמע מכל צעד
ושעל :לא רוצים בבני עקיבא מאבקי אידיאולוגיה ,דעות
חריגות ועמדות בעלות עמוד שדרה .זה מאיים .זה מטריד .זה
עשוי להפריע לשקט.

אספר לכם היכן היו בני הקבה"ד בוועידה .כבר כמה וכמה
שנים ברור לכולם שהקבה"ד הזניח את הנוכחות שלו בבני
עקיבא בגלל עייפות ,חולשה ומאמצי הישרדות פנימיים.
המחירים כבדים מנשוא אך טענות אנו יכולים להפנות רק
לעצמנו ולאנשי שלומנו בחברה הדתית .לפיכך ,מזה עשור אני
משתדל בכל כוחי לחבר את בני הקבה"ד לבני עקיבא  -בעבודה
במזכירות בני עקיבא ,בחיזוק הסניפים בקיבוצים ,ביצירת
גאוות יחידה ,בהכשרת מדריכים ,במרדף אחר קומונרים
וקומונריות ,ובפרויקט הדגל :גרעין קומונרים .כמעט שלוש
שנים שאני עומל לשכנע בני נוער מהקבה"ד ומסביבתו
להתגייס לשורות ההנהגה הזוטרה של בני עקיבא  -להיות
קומונרים וקומונריות ,ולנסות להוביל מבפנים ,מחדש ,את
מסלולי ההגשמה ואת רוח תורה ועבודה המקורית .בחצי
השנה האחרונה עמלי גם נשא פרי וקבוצה איכותית ביותר של
שמיניסטים נרתמה לאתגר .החבורה שנוצרה התלכדה היטב
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כך מרגישה חבורת אידיאליסטים שנכונים היו לוותר על
חלומותיהם בשנת ה-י"ג (ותאמינו לי ,היו להם כאלו ,וקשה
עד מאוד היה לשכנע אותם לוותר עליהם!) .כל מבוקשם היה
להשתלב בבני עקיבא ולחנך נוער ברוחה של משנת תורה
ועבודה המקורית .הם גם תכננו להשתלב בוועידה .אבל לא רצו
אותם .זו האמת.
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הרהורים בעקבות ועידת בני עקיבא

ונעבור לשאלה השנייה :איפה היתה 'ריקי כהן' בוועידה?!
אספר לכם גם זאת ,אך לפני כן אבהיר את קושייתי :כל העם
מדבר על חלוקת משאבים ,הון-שלטון ,פריפריה-מרכז ,צדק
חברתי ,טייקונים ומעמד הביניים ,תספורות וגירעון ,אז איך
בוועידת בני עקיבא אין לכך כל הד?!
ולא אני שואל זאת ,אלא הרב דרוקמן בכבודו ובעצמו שאל את
1
השאלה הזו הרבה הרבה לפני ,רק במילים אחרות .שאל וענה:
...מדוע בכלל קם הפועל המזרחי? ...מדוע לא הסתפק
הפועל המזרחי בסיסמת המזרחי" :ארץ ישראל לעם
ישראל על פי תורת ישראל" ,אלא יצא בסיסמה עצמאית
נפרדת" :תורה ועבודה"?...
הפועל המזרחי הודרך ,מאז קיומו ,על ידי חזון גדול...
שלימות התורה ומצוותיה .עקב חיי גלות ותנאי גולה
צומצמה תורת ישראל ...בא הפועל המזרחי והתקומם
נגד סילוף משמעותה של תורה ...מצוות שבין אדם
למקום ומצוות שבין אדם לחברו  -חד הם ...ניצול
הזולת ,שעבודו ודיכויו  -ודאי אינם "הישר והטוב בעיני
ה'" .יש אפוא ,לשאוף לחיי צדק ויושר ,לחברה מתוקנת,
בה אין שלטון האדם באדם לרע לו ,מכאן  -תורה
ועבודה .עבודה  -להדגיש את המצוות שבין אדם לחברו,
אשר לצערנו הוזנחו .ועבודה  -יגיע כפיים ,אשר רק הוא
מבטיח חיי תורה שלמים ,במובנם המלא ...זהו רעיונו
הגדול של הפועל המזרחי....
...שטחית מאוד ורחוקה ממחשבת תורה ועבודה הטענה
"לסוציאליזם יש דואגים ,נדאג אנחנו לעניינים הדתיים".
אין לדידנו "עניינים דתיים" .תורתנו הקדושה מקיפה את
כל חיינו וכל עניינינו וגישתנו הסוציאלית נובעים ממנה.
...אנחנו רוצים להמשיך לחנך אלפי נוער דתי-חלוצי
לקראת תנועת פועלים דתית ,הנושאת ברמה את דגלה
הברור ,עליו חרותות שתי המילים :תורה ועבודה.
וענה גם האדמו"ר החלוץ ,מייסד רעיון תורה ועבודה:
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 ...ברור כי בכל ניצול הזולת יש חשש של גזל .ומי
ששואף לקיים בנפשו את ה"קדושים תהיו" ואת "ועשית
הישר והטוב" עליו לחיות רק מיגיע כפיו הוא ,ובשום
אופן לא מעבודת זולתו באיזו צורה שתהיה ...לשאלת
האפשרות של התגשמות השאיפה הזאת בחיים ,מובן
שאין זה מן הדברים הקלים ,אבל אין זה פוטר אותנו
מלעשות את כל אשר בידינו כדי להתקרב אל המטרה
הזאת.
 1מתוך זרעים ,ניסן תשי"ד ,גיליון ז' (קנ"ד) .עורך :מנחם מורשת
 2ילקוט מאמרים על רעיון תורה ועבודה ,ירושלים תרצ"א ,עמ' 43-38

נו ...אם חזון 'תורה ועבודה' הוא "לשאוף לחיי צדק ויושר,
לחברה מתוקנת" ,אז איפה היתה 'ריקי כהן' בוועידת בני
עקיבא?! התשובה בגוף השאלה :היא לא היתה! אבל רגע,
זה לא הסוף .חכו ,העלילה עוד מתפתחת .לא רק שוועידת
בני עקיבא התעלמה לחלוטין מעצמה ומהותה  -ליצור כאן
חברה צודקת ,מתוקנת ונטולת פערים ,לפחות אחת מהחלטות
הוועידה אף מנוגדת תכלית הניגוד לאידיאל זה .זו ההחלטה
הקוראת "לבחון בחיוב יום שיא של בני עקיבא כתנועה
מתנדבת" ומצוין בסוגריים ש"תבחן האפשרות להצטרף ליום
המעשים הטובים" .אולי בבני עקיבא לא יודעים ,אך 'יום
המעשים הטובים' הוא יום שנולד על ידי שרי אריסון ,טייקונית
נטולת רחמים שביד אחת זורקת לעם ישראל כמה פירורים
מהונה העצום וביד השנייה ממשיכה לפטר עובדים ,להעסיק
עובדי קבלן בחברות שבשליטתה ,להתעמר בחלשים ולנשל
אותם מכספם המועט .בעצם ,היום הזה הוא "יום הלבנת ההון
של הטייקון" ומיועד רק ליצירת פרסום ודעת קהל נוחה עבור
הטייקונית .ואת זה כולם במדינה כבר יודעים מזמן ,ודאי כל
הגופים ה'חברתיים' .רק ניכור אומלל מהשיח החברתי-כלכלי
בישראל עשוי להביא קריאת הצטרפות מטעם תנועת נוער
ליום שכזה .אף שברור שהערה זו עברה בלי משים ושחשיבותה
מעטה ,היא הנותנת! האם באמת אף אחד מכל חברי הוועידה
לא ער למעשיה של שרי אריסון בשנים האחרונות?! או שמא
זה פשוט לא שלילי בעיני חברי הוועידה?!

איפה החידוש? איפה נתיב ההגשמה
המשותף? מה מצופה מחבר התנועה או
מבוגר אידיאליסט? רק להיות אדם טוב
ותורם?! על זה כבר אמרו חכמי התנועה ,שלא
באנו הנה רק כדי להיות יהודים טובים
ועתה גם ברור שההחלטה ההצהרתית על צדק חברתי המופיעה
בין החלטות הוועידה ,אין מאחוריה ולא כלום .לא יכולים
הדברים הסותרים לדור בכפיפה אחת!
ניסיתי לברר מה כן היה שם בוועידה .שלושה צעירים (לא
קיבוצניקים!) שהשתתפו בוועידה העידו באוזני על חוויה טובה
אך מאכזבת ,על היעדר עמוד שדרה וזהות תנועתית .דיווחו
על ועידה נטולת דרך רעיונית בהירה ,זהות מוגדרת ,ייחוד
כלשהו .טענו שהאידיאולוגיה הוחלפה בשירה ,ריקודים ודברי
תורה" .שלא תבין לא נכון" ,העירו" ,היה אחלה .היה שמח.
חוויה טובה .אבל אין דרך .לא ברור לאן הולכים" .ואם שלושה
צעירים אינם מייצגים מספיק בעיניכם ,נתקדם עוד.
אדם מבוגר ,פעיל בעברו בתנועה ,זרק לי שחוברת החלטות
הוועידה שפורסמה בעיתון "מקור ראשון" בהחלט צבעונית,
יפה ,מאירת עיניים" .אך אין דגלים" ,הפטיר באדישות,
"לא אכפת לי אילו דגלים ,רק שיהיה משהו עם בשר .משהו
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מדברים חינוך-לקראת מועצת החינוך

מפתיע ,מעצבן ,מושך ,לא שגרתי .שיהיה ברוח הר המור
או ברוח הניאו-חסידות  -לא משנה .אבל מה הבשורה?!...
מצער".
חבר קיבוץ מהדור הוותיק שגם כיהן כמזכ"ל בני עקיבא
והשתתף בוועידה (אבי מורי) כתב הרבה קומפלימנטים על
הוועידה ובין השאר:
כל הנושאים המסעירים שעמדו במוקד חילוקי הדעות
והעימותים בוועידות בני עקיבא הקודמות  -ארץ
ישראל ,החברה המעורבת ,לימוד התורה מול כל השאר-
כלל לא עלו דיון בוועידה זו .היתה זו ועידה רגועה
יחסית ,ללא סערות ופולמוסים קשים.
יש שיראו בחיוב רב רוח פייסנית שכזו ,נטולת ויכוחים
ואידיאולוגיות .הייתי מזדהה איתם בשמחה אילו היה מדובר
בבית ספר ,במתנ"ס או בכל גוף חינוכי אחר .אך לא ולא אם
מדובר בתנועת נוער.
החלטות ועידה נוספות המופיעות בחוברת מחזקות את אותה
מגמת טשטוש ובלבול ,כמו:
•"הוועידה מטילה על ההנהלה הארצית לבחון דרכים
לאיחוד כל תנועות הנוער הציוניות-דתיות".
•"אנו קוראים לכל בוגרי התנועה לקחת על עצמם משימה
קהילתית .כל קהילה תבחר את תחום העשייה המתאים
לה".
•"צירי הועידה מתחייבים לחפש את מסגרת ההגשמה
המתאימה להם."...
שיהיה ברור .אלו החלטות ערכיות וחיוביות ,ואיני מערער על
כך .אך איפה החידוש? איפה נתיב ההגשמה המשותף? מה
מצופה מחבר התנועה או מבוגר אידיאליסט? רק להיות אדם
טוב ותורם?! על זה כבר אמרו חכמי התנועה ,שלא באנו הנה
רק כדי להיות יהודים טובים .את זה יכולים היינו לעשות גם
בגלות .תנועה אידיאולוגית לא מתיימרת רק לחנך אנשים
לתרום מעצמם ,את זה עושה כל בית ספר וכל מתנ"ס .תנועה
אידיאולוגית מחנכת לנתיב מסוים ,לדרך עקרונית ,ועתה אנו
עדים לאבדן הדרך .למעשה ,ניתן לומר שאבד לבני עקיבא
המגדלור .הספינה שטה ללא כיוון.
באותה שורה עומדות גם ההחלטות מהן עולה התפיסה
שפעילות חבריא ב' היא 'מסגרת הגשמה' מרכזית כיום בבני
עקיבא .ואם כך ,לא מפתיע שעיקר הונה ,זמנה ומשאביה של
בני עקיבא מושקע בחבריא א' ,בילדים .מי שמכיר קצת את
התחום יודע היטב שיש תנועות נוער בהן הנוער הוא המוקד
ולא הילדים ,כראוי לתנועת נוער .בשביל זה צריך להציב יעדים
גבוהים שאת הגשמתם ניתן לבצע רק אחרי הצבא ,יעדים
משמעותיים שהגשמתם מעידה שתנועת הנוער אכן ממלאת
את ייעודה" :להיות מנוף לשינוי פני החברה" .אך כאמור ,אבד
המגדלור.
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וסיפור לסיום :כשהתחלתי לעבוד בבני עקיבא ,נפלתי היישר
לתוך סמינר הכשרה לקומונריות .המתחם באולפנת גדרה היה
מפוצץ בשלטים" :אנחנו לא מתנ"ס!" .קצת צרמו לי הזלזול
וההגדרה על דרך השלילה ,אך הזדהיתי מאוד עם הרעיון.
מסתבר שהוא לא חלחל ,ובני עקיבא באמת הפכה להיות חברה
למתנ"סים דתיים .המכנה המשותף  -נמוך .הדרך  -מעורפלת.
אם כן ,בני הקבה"ד לא היו בוועידה כי לא רצו אותם ,ו'ריקי
כהן' גם לא היתה בוועידה כי בה לא מתעניינים .מסתבר שגם
ויכוחים אידיאולוגיים משמעותיים לא היו ,כי גם מהם נמנעים.
חבל.
בעיני ,בכלל אין קשר בין השאלות .בסיפור הזה בני הקבה"ד
אינם חלק מהמשוואה ואני מציע לכולנו לדון על כך בנפרד,
שכן זה מורכב למדי ותלוי בהרבה גורמים .השאלה המרכזית
והחשובה לענ"ד היא מה קורה לבני עקיבא .ואת העיסוק
בשאלה הזו דוחים שוב ושוב נציגי בני עקיבא בשנים
האחרונות .מזה שמונה שנים ,בכל מפגש בין מנהיגות בני
עקיבא למנהיגות הקבה"ד ,אנשי הקבה"ד שואלים בחיטין
ואנשי בני עקיבא עונים בשעורים .ובניסוחו המוצלח של אמנון
שפירא" :הקיבוץ הדתי אינו סקטור! איננו מבקשים את ליטרת
הבשר שלנו בצורת מרצים בסמינרים או במספר פעילים
במחוזות .אנו מבקשים את דרכה וערכיה המקוריים של בני
עקיבא! זה הדבר היחיד שמעניין אותנו ומטריד את מנוחתנו!".
ונענה בשעורים" :איך מביאים יותר חניכי קיבוצים למחנות,
מסעות ופעילויות תנועתיות?" .במקום לדון על העיקר בורחים
לטפל.
אז מה הלאה ,אני שואל את עצמי ואתכם .אם נסכם את
המציאות הנוכחית ,נראה שעלינו להודות שבני עקיבא איבדה
את יכולת ההגשמה והקבה"ד איבד את היכולת החינוכית.
לכאורה ,שילוב ידיים בין התנועות יכול היה להשלים מחדש
את המעגל .לכאורה ,עלינו לשאול כעת איך בונים מחדש
שותפות בין תנועה מחנכת (בני עקיבא) לתנועה מגשימה
(הקבה"ד)? אבל איך אפשר לדבר על שותפות כשאין בסיס
רעיוני משותף?! הבה נכיר באמת ,וכמו שאומר תמיד נחמיה:
"עלינו לנהוג בישרות" (במלעיל) .והאמת ,יש להודות ,מצערת.
אבדה השותפות הרעיונית.
חברי הקבה"ד משתדלים ,מי יותר ומי פחות ,לקיים בפועל
את דרך תורה ועבודה .יש לנו הרבה מאוד במה להשתפר ,וזה
תלוי עד מאוד בצעירים שיתלכדו עמנו ויסייעו לשפר ,לשכלל
ולבנות .אבל מי יחנך צעירים נוספים שיבקשו להגשים בחייהם
דרך זו?! מהיכן יגיעו "עתודות" חלוצים למשימת הגשמת ערכי
תורה ועבודה  -בין בתוך הקבה"ד ובין מחוצה לו?! מי יוכל
בעתיד לשאת בגאון על חולצתו את סיסמתנו 'תורה ועבודה'?!
הצעות תתקבלנה בברכה.
בברכת חברים לתורה ועבודה.
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לגופו של עניין
"גוף בריא אנו צריכים ,התעסקנו הרבה בנפשיות ,שכחנו את קדושת הגוף ,זנחנו את
הבריאות והגבורה הגופנית ,שכחנו שיש לנו בשר קודש ,לא פחות ממה שיש לנו רוח
הקודש" (הרב קוק ,אורות התחיה ,לג) ואין צורך להוסיף מילה...

האם רק מן הידע נוציא לנו חינוך?
1

צמצום הבגרויות כהזדמנות לחינוך המבוסס גם על עשייה
נדב ברמן-שיפמן
א .גוף ונפש ביהדות

ב .בין גוף ונפש בבתי הספר

בספר המופת אלוהים ,אדם והסטוריה (פורסם במקור
באנגלית בשנת  )1959יצא הרב פרופ' אליעזר ברקוביץ כנגד
השוללים את המימד הגופני שבאדם .לדעתו ,התבטא יחס זה
בתורת האידיאות של אפלטון ובפנייתה של הנצרות ל'מלכות
השמים' .לדבריו התנגדה היהדות לעמדות אלה 2מתוך גישה
הוליסטית הרואה בגופניותו של האדם (ולא רק ברוחו) חלק
חשוב בחינוכו .הוא מסביר כי אחת מתכליותיה המרכזיות של
ההלכה היהודית היא חינוכו של הגוף ,במידה רבה באמצעות
המצוות ה'פולחניות' (התפילה ,למשל) .זאת ,מתוך הנחה שלא
מספיק רק ללמד את האדם מהו ה'טוב' ,אלא יש לחנכו גופנית
ולהקנות לו הרגלים שיצמיחו תודעה מוסרית אשר תביא
לשליטה עצמית ולהכרה בקיומו ובצרכיו של הזולת .טענותיו
של ברקוביץ לגבי מצב האדם ,בעיותיו ,ופתרונותיה של ההלכה
להן 3,מעלות שאלות יסוד לגבי מערכת החינוך :כיצד היא
רואה את ילדינו ובאילו אופנים היא מחנכת אותם?

בהכללה גסה ניתן לומר כי מערכת החינוך רואה בתלמידים
ישויות רוחניות 4,שאת צימאונם האינטלקטואלי צריך להרוות
בעיקר באמצעות השכל ,הזיכרון והשינון .כך ניתן להסביר
מערכת המאמנת תלמידים לקלוט חומר ולהקיאו באובססיביות
במבחנים ,מה שאנו המורים קוראים לו בתמימותנו 'ללמוד'.
מורי המקצועות העיוניים מכירים את המצב הבא :התלמידים
חוזרים משיעור ספורט ,ואם זה לא אחרי הפסקה גדולה ,הרי
שכרבע שעה מהשיעור הם מקדישים להסדרת נשימה והפגת
זיעה .אם כבר יש חינוך גופני בבית הספר ,הוא לא מקבל את
הכבוד הראוי לו .מערכת שמכירה בגופניותם של תלמידיה לא
5
היתה מאפשרת זאת.

 1רשימה זו נכתבה לאור כעשר שנים של הוראה וחינוך ובהשראת הגותו
של ברקוביץ לגבי יחסה של היהדות לגוף .אני מודה לפרופ' אליעזר שביד על
הערותיו החשובות לדברים ולאנשי חינוך ועמיתים שתרמו הערות יסודיות
לשלבים שונים של המסמך :תומר בליטי ,מעין ברמן פאלק ,יצחק ברקוביץ,
איתן הופמן ,עמנואל זילברמן ,רֹני חזון וייס ,איתמר נחמה ובנצי פבר .מכל
מקום האחריות לנאמר היא עלי.
 2אמנם יש ביהדות גישות אחרות ,הרואות בגוף ובחומר מכשול עקרוני.
 3עמ'  105-69בספרו הנ"ל של ברקוביץ משרטטים תיאוריה מעמיקה לגבי
יחסה של היהדות לגוף .ההשלכה מטענותיו של ברקוביץ לתחום החינוך היא
שלי ,ישפטו נא הקוראים את סבירותה.
 4בהקשר של החינוך הדתי ,כינתה זאת עינת לב בשם "נצרות מחופשת
ליהדות" .ראו מאמרה 'גוף זה לא צנוע' ,עמודים  ,)3( 753טבת-שבט תשע"ב,
עמ' .8

בספרה גאולת הנפש המודרנית טענה פרופ' אווה אילוז כי
החברה המודרנית העמיסה על היחיד ונפשו את האחריות
למחדלי החברה ,ומכך נגזר טיפול-יתר פסיכולוגי .נראה
שבתחום בתי הספר ,תופעה זו רחבה במיוחד :אף שכמות
התלמידים הנוטלים ריטלין גבוהה מהנדרש ,אין אנו שומעים
כמעט קריאה להביט על מערכת החינוך ככזו הדורשת תיקון
יסודי .במצב הנוכחי ,נראה שתעשיית הנרקוטיקה הדידקטית
 5לכאן קשורה גם שאלת עיצובן של ההפסקות ,הנתפסות במערכת החינוך
כבטלה ולכן הן קצרות מאוד (על בעייתיוּ ת ההפרדה המקובלת בין 'עבודה'
ו'בטלה' ,ראו :ג'ון דיואי ,דמוקרטיה וחינוך ,עמ'  .)212-204ראוי לבדוק באופן
מושכל את האפשרות להאריך את ההפסקות ולקיים בהן משחק חופשי
ומודרך (כדורגל ,שחמט וכו') ויצירה.
 6לדברי אבישי ברמן ,ראש מכינת 'ערבה' ,חלק ניכר מהתלמידים שלקחו
ריטלין בבית-הספר ,מנסים – ואף מצליחים – לצמצם ואף להפסיק זאת
בזמן הלימודים במכינות הקד"צ .במהלך שש שנות עיסוקו בתחום הוא לא
נתקל בחניכים שהחלו להשתמש בריטלין .גם אם כמה חניכים שמרו על מינון
הריטלין שנטלו ,המגמה הכללית היא לדבריו חד-כיוונית .הדעת נותנת כי
עובדות אלה משקפות את סדר היום הפסיכו-פיסי והחברתי המאוזן הקיים
במכינות.
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טובים יותר ,אם לשפוט על פי כלי הידע ,היקפו וחדוות הלימוד
שמצויד בה בוגר י"ב טיפוסי.
שר החינוך הנכנס ,הרב שי פירון ,הכריז על כוונתו "לעשות
מהצעירים בני אדם" ( ,)YNET, 14.3.13אך למעט אמירות
(חשובות!) על העמקת האמון של המשרד באנשי החינוך ,לא
ברור עדיין כיצד זה יֵ עשה :כולם מסכימים על נחיצותו של
חינוך ערכי ,אך מעטים (כמו ד"ר אמנון כרמון ,למשל) שואלים
באיזו מידה הוא מושג על ידי העיצוב הנוכחי של הלמידה
העיונית ,אפילו היא נינוחה וסבירה בדרישותיה .יש שהקימו
וזרמי חינוך המציעים חלופות כאלה ואחרות ,אך
בתי ספר ֵ
מכוּ ִליוּ תם של
מערכת החינוך הממלכתית עוֹדה מתעלמת ּ
התלמידים.

ד .מה יקרה לאחר צמצום בחינות הבגרות?
שר החינוך פירון הכריז על ביטול חלק ניכר מבחינות הבגרות
 צעד שמברך עליו מי שסבור שהמונח 'בגרות' רחב בהרבהמהצלחה בבחינות עיוניות .השאלה המרכזית היא מה יכנס
לתוך המרחב שייווצר?

הקיבוץ הדתי ,שהתודעה החברתית היא
בנפשו יכול להיות כוח חלוץ בקידום מהלך
ברמה הלאומית :חצי שנת העבודה היתה
מעיקרה דבר נכון במובנה ההתנסותי-גופני,
אלא שצריך לפזר את העשייה הזו על פני כלל
שנות בית הספר ולממשה באופנים נוספים
מלבד זה החקלאי
היא מס שהחברה הניאו-ליברלית משלמת עבור עיקרון שוויון
ההזדמנויות ,במקום ליצור מערכת חינוך שיש בכוחה לייצר
6
חברה בריאה יותר.

ג .החינוך במבחן התוצאה
מורים רבים מנסים בכיתתם ללמד את תלמידיהם לחשוב
(ברוח הכיוון המבורך שניסתה פרופ' ענת זוהר לקדם) אך
המערכת כמערכת עיונית נכשלת ,שהרי כחצי מהתלמידים
אינם משיגים את תעודת הבגרות .זאת למרות שינויים כאלו
ואחרים בתוכניות הלימודים לאורך השנים .כפי שטען פרופ'
אליעזר שביד ,מערכת החינוך בארץ סובלת מאקדמיזציית-
יֵ תר 7.באופן פרדוכסלי ,זו דווקא אינה מצמיחה אינטלקטואלים
 7ראו ספרו המדינה היהודית במבחן הגשמתה ,עמ' .247-243
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הרצון לגרום לתלמידים העמקה של הלימוד במספר קטן יותר
של מקצועות הוא מבורך ,אך אם לא ייווצר שינוי פרדיגמה
משמעותי ,הדבר עלול לגרום לזילוּ ת המקצועות שאינם
לבגרות .התיקון צריך להתחיל בהכרה של משרד החינוך בכלל
ישותו של התלמיד.
דבר חשוּ ב על כך ניתן ללמוד מהמכינות הקדם-צבאיות ,אליהן
נוהים אלפים ממסיימי התיכון .לפתע ,גם כאלו שנכשלו
בלימודיהם התיכוניים חווים את הלימוד במכינות כמשמעותי.
ולא רק במבחן של הטווח הארוך מאוד ,כפי שנוהגים לומר
לגבי ההשפעה ה'אמיתית' של בתי הספר ,אלא כבר בטווח
הזמן הקצר .מה סודן של המכינות?

ה .לא על הידע לבדו :ללמוד מהמכינות על
חינוך באמצעות עשייה
המכינות מבוססות על חינוך באמצעות עשייה ומשימות
משותפות .משימות אלה הן חלק מהיותן קהילה ,או לפחות
מסגרת בעלת מאפיין קבוצתי ברור .לצד הלימוד העיוני,
החניכים מטיילים בארץ ,פוגשים אוכלוסיות שלא הכירו קודם
לכן ועובדים פיזית .כן ,בעזרת הגוף שבמשך שתים-עשרה
השנים קודם לכן שכחו שהתלמידים נתונים בו.
יתרונו של החינוך באמצעות עשייה הוא האפקטיביות העצומה
שלו ,ואת זאת יודעים כל תלמיד ומורה שיצאו לטיול שנתי.
אמנם למידת עשייה דורשת ליווי וחניכה הדוקים יותר ,חומרי
גלם ,נסיעות וכן הלאה (לצופף  35תלמידים בכיתה ולצלם דפי
עבודה זה בדרך כלל זול יותר) ,אך את הכסף שיכול לחסוך
השר פירון ביושר ובאומץ בייעול בירוקרטיות במשרד החינוך
יהיה אפשר להשקיע בתלמידים ובמורים.
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האם רק מן הידע נוציא לנו חינוך?

ראשית ,על משרד החינוך להכריע עקרונית לגבי המינון
הראוי שבין למידה עיונית ללמידת עשייה (נניח  1:1או אפילו
' 1:2לטובת' העיונית) .לאור זאת יש להסב שעות הקיימות
במערכת לשעות עשייה ,התנסות ויצירה ,בין אם הן של
ספורט ,מוסיקה ,ריקוד ,תיאטרון ,שחמט ,ציור ,נגרות ,גינון
וכו' .חיוני מאוד להגדיר מהם היעדים החינוכיים שכל אחד
ממקצועות אלה מסוגל לממש וכיצד .בחטיבות הביניים הדבר
דחוף במיוחד  -שם גורמת בלעדיות הלימוד הפרונטלי לבעיות
משמעת ואלימות חמורות .אין זה מקרי :זהו גם הגיל שבו חש
הנער המתבגר בניגוד החריף ביותר בין עיסוקו האינטנסיבי
בגופו (המשתנה ,מתפתח וכן הלאה) ,לבין הקוריקולום של
מערכת החינוך.

ו .למידת התנסות אישית וחברתית' :אלו
דברים שאין להם 'Google
חשיבות המעשה לצד הלימוד ,כחלק ממנו או כתוצאה שלו
הוטעמה כבר במקורותינו (למשל בספרי דברים ,מא; משנה
"ב ָכל ְּד ָר ֶכ ָיך ָד ֵעהוּ "
אבות א ,יז) לאור ההכרה בכוליות האדםְּ :
(משלי ג ,ו) .איך ניתן לעשות זאת כיום? חינוך באמצעות
התנסות הוא דבר שנמצא כיום בשימוש בעיקר במעבדות חקר-
בלימודי כימיה ,ביולוגיה ופיסיקה .הנה אפשרויות נוספות:
חממה בית-ספרית בה יגדלו ירקות ,וגם קולנוע הוא תחום
מצוין ליצירת חינוך על ידי עשייה (וגם כישורי אוריינות ,כפי
שטוען ד"ר יורם הרפז) .מן ההגינות לציין שכמו שחינוך עיוני
יכול להיכשל ,כך גם חינוך התנסותי :חינוך מעשי אינו תרופת
פלא (ויש גם להמשיך מהלכים מקבילים של קידום הכשרת
המורים ואופן העסקתם) ,אך יש בהגברת נוכחותו במערכת
החינוך סיכוי גדול למיצוי מירב הכשרונות שיש בתלמידים.
רמה נוספת של התנסות היא זו החברתית .בעידן האינטרנט,
התלמיד זקוק פחות מבעבר למורה כמתווך אינפורמטיבי .אלא
שכישוריו החברתיים של התלמיד הולכים ונִ היים מובנים-פחות
מאליהם ,וכידוע אין ללמוד אותם באינטרנט .למרות זאת,
מעידים אנשי חינוך על כך שנראה שהכיוון הנוכחי במערכת
החינוך הוא הפיכת התלמיד ליצור פסיבי המחובר למקלדת,
על חשבון פיתוח יכולותיו האנושיות :הוי האומרים 'מחשב,
מחשב'.
התיקון יתחיל בהשבת מעמדה של הכיתה כחברה מתחנכת,
מתוך ההנחה שבני אדם (ותלמידים בכלל זה) הם חברתיים
בטבעם ,והיותם שלובים במארג זה היא גם יסוד מרכזי
באושרם .הכתה תתרום לקהילות רחבות יותר בביקורים בבתי
אבות או בצביעת הוסטלים ,במפגשי דיאלוג עם תלמידים
מבתי ספר שונים מהם (ברוח זו יוערכו בתי ספר גם לפי
מידת חשיפתם לנוער השונה מהם) .כמו כן יבקרו התלמידים
במשרדי ממשלה ,שדות ,פרדסים ,חברות היי-טק ,נגריות וכו'.
 8כלומר :המשתייכים למשפחה בת ארבע נפשות שהכנסתה היא מעט יותר
מ ₪ 5,000-לחודש.

העלאת קרנו של התחום החברתי צריכה להיות מגובה בחובת
הקצאת משרד וטלפון בבית הספר לרכז החברתי  -תפקיד
מאתגר וחשוב שהיום קשה לגייס אליו ולשמר בו אנשי חינוך
מובילים.

ז .גיבוי ,אמון ותזונה
במצב הנוכחי התלמיד נתפס כחסר אחריות וככזה שיש לפקח
עליו .ככל שתשתרש במערכת החינוך תפיסה של אמון
בתלמיד ,העצמתו והטלת אחריות עליו ,לא מעט תפקידים
יוכלו להתמלא בידי תלמידים (בכיתות הגבוהות כמובן) שגם
יוכלו לשמש במידה מסוימת כ'מורים צעירים'.
הובלה של המורים את הפעילויות דלעיל היא כמובן תנאי
להצלחתן .ציבור המורים ,שהוא מהערכיים ביותר במדינה,
ודאי יתמוך במהלך .נדרש גם גיבוי מארגוני המורים ומוועדי
ההורים והתלמידים הארציים (וממשרד החינוך עצמו ,כמובן),
שכן במצב הנוכחי כל יציאה מבית הספר דורשת מהמורים
והמחנכים טופסולוגיה מתישה ומייצרת התאהבות כפויה
בכותלי הכיתה .אמון של ההורים בבית הספר משמעו חתימה
ִמקדמית בתחילת השנה על הסכמה לתוכנית השנתית של
בית הספר ומזעוּ ר המשפטיזציה (שהיא למעשה לשון נקייה
ל'כסת"ח' הנכפה על בתי-הספר) :מה שיפורט בתוכנית
השנתית ויאושר על ידי משרד החינוך לא ידרוש אישור נוסף
מההורים ,אלא רק יידוע בית-ספרי מראש לכתובת הדוא"ל
של ההורים כשבוע לפני הפעילות.

בעידן האינטרנט ,התלמיד זקוק הרבה פחות
מבעבר למורה אלא שכישוריו החברתיים
הולכים ונהיים מובנים-פחות בעידן
הטכנולוגי .למרות זאת ,נראה שהכיוון הנוכחי
במערכת החינוך הוא הפיכת התלמיד ליצור
פסיבי המחובר למקלדת ,על חשבון פיתוח
יכולותיו האנושיות :הוי האומרים 'מחשב,
מחשב'
הקיבוץ הדתי ,שהתודעה החברתית היא בנפשו (וששר החינוך
היה רב של אחד מקיבוציו – עין הנצי"ב) ,יכול להיות כוח חלוץ
בקידום מהלך זה ברמה הלאומית :חצי שנת העבודה (שבוטלה
בשנות התשעים) היתה מעיקרה דבר נכון במובנה ההתנסותי-
גופני ,אלא שצריך לפזר את העשייה הזו על פני כלל שנות
בית-הספר ולממשה באופנים נוספים מלבד זה החקלאי.
עוד נגזרת של דיון זה קשורה לכך שלפי נתוני הלמ"ס ,כשליש
מהילדים במדינת ישראל הם עניים 8.לאור זאת ,על משרד
החינוך לבדוק (גם לאור ניסיונן של מדינות אחרות) את
האפשרות לספק לכל ילד בצהרי יום הלימודים יחידת מזון,
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התיקון יתחיל בהשבת מעמדה של הכיתה כחברה מתחנכת .הכיתה תתרום לקהילות רחבות יותר
בביקורים בבתי אבות ,צביעת הוסטלים ומפגשי דיאלוג עם תלמידי בתי-ספר שונים מהם .כמו
כן יבקרו התלמידים במשרדי ממשלה ,שדות ,פרדסים ,חברות היי-טק ,נגריות וכו'

על פי ִמפרט שיגובש מקצועיים לפי המלצות מומחי תזונה.
לעניים זה יעזור לשרוד את היום הארוך ,לנוטים להשמנה
זה יעזור ביצירת תזונה נכונה .לשאר הילדים זה עשוי לחסוך
קניית אוכל ירוד תזונתית ,שפעמים רבות הוא היחיד שניתן
בקרבתו .מהלך זה יגרום לנוער לחוש
לקנותו בבית הספר או ִ
שייכות למדינה ולהרגיש כי אכפת לה גם ממימוש יכולתו
הפיזית ללמוד ,דבר העשוי לצמצם את הוָ נדליזם בבתי הספר
ולהעלות את הנכונות לתרום לכלל.

מדוע? כי החשיבה העיונית תהיה פחות בנאלית .שאלות של
הגות יהודית ,של דילמות מוסריות ,של שירה וספרות תהיינה
מיוחדות באופן לימודן .מתוך עיצוב הקוריקולום הדידקטי
באיזון בין גוף לנפש תהיה לגוף התלמיד פניוּ ת רבה יותר
להאזין לשאלות הרוח .כיום הרוב נלמד באופן מופשט ודווקא
הרוח יוצאת נפסדת :יש גבול לכמות הזמן שתלמיד יכול לשבת
בכיתה ,ואז האנרגיות שלו מנותבות ,מה לעשות ,למקצועות
שאינם נמנים עם מדעי הרוח.

ח .העלאת קרנם של מדעי הרוח

כבוד שר החינוך ,הרב שי פירון ,מה דעתך על גופם (תרתי
משמע) של דברים?

נדרשת כאן הערה לגבי מקומם ומעמדם של מדעי הרוח לאור
שאלת היחס לגוף .המהלך המוצע כאן לא ינמיך את מקומם
9
של מדעי הרוח בבתי הספר ,אלא להפך :הוא ירומם אותם.

 9יש פרדוכסליות עצובה אך מעוררת תקוה בענין אקדמיזציית-היתר של
מערכת החינוך ,והיא שהגוף אינו יודע לתת מקום לרוח ,אך סימנה של רוח
אמיתית הוא יכולתה לתת מקום לגוף (האם אין זו דרכו של רבש"ע?).
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נדב ברמן-שיפמן ,בן קיבוץ בארות יצחק.
גר בירושלים ,נשוי לאלירז ,אב לבארי ,אחינֹעם
והלל .דוקטורנט בחוג למחשבת ישראל באונ'
העברית ומורה בבית הספר תל"י בית חינוך.

תורה היא וללמוד אנו צריכים ,בדחיפות!

תורה היא וללמוד אנו צריכים,
בדחיפות!
אביה וינברג
הגמרא 1מספרת על רב כהנא שנשכב תחת מיטתו של רבו
ושמע כיצד הוא משמש מיטתו .לא זו בלבד ,אלא שהעז פניו
והעיר לרבו על האופן שבו הוא מתאחד עם אשתו .כאשר רבו
מבין שהוא נמצא מתחת למיטה ,הוא אומר לו" :צא ,זו אינה
דרך ארץ" ,ובתשובה לכך עונה רב כהנא" :תורה היא וללמוד
אני צריך".
שני חלקים במשפט הזה" :תורה היא" ו"ללמוד אני צריך",
ובשניהם מסרים של חידוש עבורנו.
החידוש הראשון שמלמד אותנו רב כהנא הוא שתורת היחסים
בין איש לאשתו ,גם היא תורה וכמו תורה עלינו לעסוק בה.
היא קדושה כמו התורה ,והיא מקרבת את האדם לא-לוהיו כמו
שהתורה מקרבת אותו.
החידוש השני הוא שקיים אצל התלמיד צורך ללמוד את התורה
הזו .כמו בנושאים רבים  -החל בחציית כביש וכלה במשימת
בישול במטבח  -אנחנו לומדים במידה רבה מהמודלים
שקיימים סביבנו .לכל אדם  -ובמיוחד לנער מתבגר  -חשוב
לקיים דו-שיח (גם אם סמוי) עם דוגמאות שהוא רואה ליחסים
בין איש ואשה .רב כהנא בעצם אומר לרבו" :ממך אני רוצה
ללמוד על נושא אינטימי זה" .אין לרב כהנא מקור אחר ללמוד
זאת .ואולי יש לו מקורות רבים ,אך הם אינם מקורות 'של
תורה' ,הם מקורות שלא יונקים מהקדושה .במילים בנות זמננו:
התלמיד זועק שאינו רוצה ללמוד על יחסי אישות מן הרחוב,
מהפרסומות ומהאינטרנט ,הוא רוצה הדרכה 'של תורה'.
העולם המערבי מדבר ,לכאורה ,על הכול ,באופן חשוף ,פרוץ
ונגיש .אין סודות ,אין בושה וצניעות ,ויש יומרה 'לשים הכול
על השולחן' .מאז ימי פרויד  -שהכריז בקול גדול ובלי בושה
שהאדם מוּ נע בעיקר על ידי הליבידו  -העולם המערבי לא
מפסיק לדבר ולחשוב ,לבד ובציבור ,על אודות מיניות .בלחיצת
כפתור באינטרנט אדם מגיע למיליוני מאמרים שקשורים
במיניות ,לאתרי פורנוגרפיה ולמחקרים .השיח על מיניות ,על
פי פוקו ,מכיל בצורה אימננטית  -ומתוך כך גם יוצר  -דפוסי
מיניות מותרים ורצויים ,וכאלו שאסורים .תבניות השיח על
אודות המיניות 'ממשטרות' את התכנים שהחברה מעדיפה,
ודוחקות ושוללות כאלו שהיא אינה חפצה בהם .הגוף והמיניות

נוכחים בצורה משמעותית בכל מקום מסביבנו .המדיה לסוגיה,
מציעה שלל התייחסויות שונות ומגוונות למיניות ולדימויי גוף,
אבל קיימת סתירה עמוקה בין השדרים שעל פני השטח לבין
המסרים שמגיעים ממעמקיו .למרות הגירויים הוויזואליים
הסוחפים ,לא מתרחש שיח עמוק על מיניות וגוף בחברה
שמסביבנו .האדם המערבי מקבל רושם מהחברה שאפשר ורצוי
לעסוק במין אך לא במיניות ,בשטחי ובספציפי ולא במופשט
והעמוק .השיח שקיים בחברה המערבית נוגע רק בצד המעשי,
בביצועים ובחיצוניות הגוף ,ולא מפתח תובנות ודיאלוגים
סביב היצר המיני ,הלבושים שהוא לובש ,והקיומיות שבו.

העולם המערבי מדבר ,לכאורה ,על הכול,
אין בושה וצניעות ,ויש יומרה 'לשים הכול
על השולחן' .למרות זאת לא מתרחש שיח
עמוק .האדם המערבי מקבל רושם שאפשר
ורצוי לעסוק במין אך לא במיניות ,בשטחי
ובספציפי ולא במופשט והעמוק
את הדיסוננס הזה ניתן להמחיש באמצעות מערכת החינוך
הליברלית  -בתוך שלל השיעורים ,הידע והעיסוקים שמציעה
מסגרת הלימודים הבית-ספרית לא מוקדש כמעט בכלל מקום
לתוכני מיניות וגוף ,למרות שכמעט ואין חולקים על חשיבותם.
המערכת ה'רשמית' שאחראית על חינוכו של הילד 'מעדיפה'
להשאיר את השכלתו וחינוכו בתחומים חשובים אלו לסוכני
ִחברוּ ת אחרים  -הרחוב ,הטלוויזיה והאינטרנט .כך החברה
'ממשטרת' את השכלתו ועיסוקו של הילד ודוחקת את תוכני
המיניות והגוף לאזורים מרומזים ,שטחיים ואף אסורים .הנושא
המיני נשאר טאבו בחברה ,והוא יכול להתקיים רק בצורת
פרובוקציה ,שימוש זול ופורנוגרפיה .בשפה הפרוידיאנית ניתן
לומר שכמו שסרקזם הוא מנגנון הגנה שמעלה תכנים מאיימים
מהלא-מודע ומבטא אותם בדרך שהולמת את הסדר החברתי,
כך הפרובוקציה והזילוּ ת הן מנגנוני הגנה המאפשרים עיסוק
בטאבו המיני המאיים ,בהתאם להתניות ול'משטר' החברתי.

 1ברכות סב ,ע"א.
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לגופו של עניין

החברה הדתית מתקיימת בתוך החברה המערבית הליברלית
וחשופה אליה בכל רובדי החיים .בניגוד לחברה המערבית
הליברלית ,בחברה הדתית מועלה על נס ערך הצניעות ,אשר
לובשת בדורות האחרונים ,ואולי אף במאות השנים האחרונות,
פנים של שתיקה .הצניעות מתפרשת כאי-דיבור ולפיכך אי-
עיסוק גלוי בתכנים מיניים הנוגעים באזורים ה'אסורים' של
השיח .תכנים אלו אף נקראים 'דברים שהשתיקה יפה להם'.
כך נוצר מצב שבו כל הצנוע יותר שותק יותר בעניינים אלו,
או שמא צועק חזק יותר עד כמה אסור לדבר בהם .הצניעות
מובנית בעולם היהודי מאז ומעולם ,ובכל דור היא לובשת פנים
חדשות ושונות .אחת הסיבות לשתיקה שגזרה עליה החברה
הדתית ביחס לנושאים אלו היא תגובת נגד לתרבות ה'הכול
גלוי' המערבית הליברלית .השיח הפרובוקטיבי המיני ,החושף
כל ,הפורנוגרפי-כמעט ,שמתקיים בחברה ה'חילונית' מאתגר
ומאיים על החברה ה'דתית' ,וזו מגיבה בשתיקה ובהצנעה.
ההתמודדות בחברה ה'דתית' עם עוצמתה של המיניות בחברה
שמסביבה מוצאת לעצמה ,בדרך כלל ,אפיקים של שלילה:
לא להכניס אינטרנט הביתה ,לא לראות טלוויזיה ,לא ללכת
ברחוב ה'פרוּ ץ' .בבחירתה בשתיקה ,מצליחה החברה ה'דתית'
לנתב את השיח על אודות המיניות לשיח על 'השיח על אודות
מיניות' .במקום לעסוק ביצר מיני ,החברה עסוקה בשאלה

ִמ ּתוֹ ְך ִל ּמוּד ּ ְפ ֵני ַה ַ ּק ְר ַקע ָל ַמ ְדנ ּו
ָל ַד ַעת ֶאת ּגו ֵּפנ ּו ׁ ֶש ָ ּלנ ּו
רבקה מרים

האם מותר לעסוק במיניות .החברה ה'דתית' אינה בוחרת
לדבר ב'לשון נקייה' אלא בכלל לא לדבר .כראקציה לעיסוק
המוחצן ה'חילוני' 2,היא בוחרת לשלול את עצם השיח ולא את
המוחצנות והרדידות שלו.
כתלמיד במערכת החינוך הדתי ,הפריע לי במשך שנים
מספר ,הפער הגדול שבין השיח הכן ,הפתוח ,הגלוי והאוהד
על אודות מיניות בגמרא ,לבין השתיקה וההדחקה בחברה
הדתית כיום .הגמרא עוסקת רבות בתכנים גופניים ומיניים,
בהלכה ובאגדה ,בהקשרים חיוביים ושליליים ,במגוון רחב של
נושאים והתייחסויות .אמנם ,הגמרא נוקטת בלשון נקייה,
בדרך כלל ,בשפה מרומזת וסימבולית ,אך היא במפורש כוללת
תכנים מיניים במרכז השיח ולא בשוליו .החברה ה'דתית' כיום
מתמודדת עם סתירה פנימית ,שהרי היא חורטת על דגלה את
לימוד התורה ,שהגמרא היא חלק משמעותי מאוד בתוכו ,אך
שוללת את השיח על אודות מיניות שכלול במקומות רבים
בגמרא .הפתרונות לסתירה פנימית זו הנם בדרך כלל הפשטה
או התעלמות סמויה.
ההפשטה היא עיסוק באנליטי ,שאינו נוגע כלל למציאות שבה
עוסקים ובעצם עליה מדברים ,תוך הימנעות מוחלטת משימוש
בדמיון שיכול להחזיר את העיסוק לתחום ה'גס' .זו בעצם
הוצאת הסוגיה מהקשרה הפיזי ,גופני-מיני ,ונתינת קונטקסט
אחר  -שכלתני ,אנליטי .עזיבת הקונקרטי והספציפי לטובת
הכללי והנקי .לדוגמה ,תלמידי ישיבה רבים עוסקים בסוגיית
'פתח פתוח' 3,ודנים אך ורק על דיני התרת ספקות ועל סמכות
בית דין להוציא ממון בשעת ספק .הם אינם שמים לב ,ובוודאי
שאינם מקבלים לגיטימציה לכך בשיעורים ,לנושא שדרכו
בוחרת הגמרא לדון בשאלות אלו .ציטוט קצר מתוך מאמר
עיוני על סוגיה זו ממחיש את הטענה שלי (בחרתי במאמר זה
בצורה אקראית .באותה מידה יכולתי לבחור כמעט כל מאמר
על כל סוגיה העוסקת בגוף או במיניות):
"יסוד הבנת הסוגיה נעוץ בקביעה כי סוגיית פתח פתוח
אינה עוסקת כלל בפתח פתוח .טענת הבעל 'פתח פתוח
מצאתי' היא רק דוגמה אחת למציאות מורכבת ,בה
עומדת טענה שאין בית הדין יכול לאמתה או להכחישה,
4
ואין ביד הטוען אותה להביא ראיה לטענה".

ִמ ּתוֹ ְך לִ ּמוּד ּ ְפנֵ י ַה ַ ּק ְר ַקע ָל ַמ ְדנ ּו ָל ַד ַעת ֶאת ּגו ֵּפנ ּו ׁ ֶש ָ ּלנוּ.
ֶ ּב ֶטן ׁ ֶשל ְס ָרקּ ֶ .ב ֶטן ׁ ֶשל ּ ְפ ִרי.
ַה ּנוֹ ףְּ ,כמוֹ ּגו ֵּפנוּ ,חוֹ ֶלה ו ָּב ִריא.
ַה ּנוֹ ףְּ ,כמוֹ ּגו ֵּפנוּ ,נִ זְ ָקק לִ ׁ ְש ֵאר ,לְ עוֹ נָ ה.
ּגו ֵּפנ ּו ׁ ֶש ַעל ַה ַ ּק ְר ַקע ׁ ָשכוּבְ ׁ ,ש ֵא ָלה ׁשוֹ ֵאל
ו ִּמ ָ ּיד ָה ָא ֶרץ עוֹ נָ ה.
עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם ּ ִפינ ּו נַ ְס ּ ִפיק ִ ּב ׁ ְש ֵא ָלה לִ ְפ ּת ַֹח
ִמ ּתוֹ ְך ַט ּבו ֵּרנ ּו ְּכ ָבר עוֹ ָלה ְּת ֵאנָ ה.
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ההפשטה מתרחשת בדרך כלל בסוגיות הלכתיות-עיוניות
יותר ,שאפשר להשתמש בהן ללמידת עקרונות ניתוח עיוניים,
ובאמצעות גיוסם למופשט לנתקם מהקשרם הקונקרטי.
 2ברור שגם השיח המוחצן בחברה המערבית בת-זמננו הוא ראקציה לימי
השלטון הדתי של הכנסייה שהשתיקה ואסרה כל עיסוק גלוי בנושאי המיניות.
 3סוגיה המופיעה בכתובות ט ,ע"א ,ועוסקת בשאלה מה הן זכויותיו
של בעל שגילה לאחר ליל הכלולות שאשתו אינה בתולה .בהמשך הסוגיה
מופיעים תיאורים ויזואליים הקשורים בביאה ובדרכיה.
 4מתוך מאמר באתר של ישיבת פתח תקווה על סוגיית 'פתח פתוח'.
www.ypt.co.il/show.asp?id=22315
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תורה היא וללמוד אנו צריכים ,בדחיפות!

התלמיד  -שמוקף בהתייחסויות לגוף ולמיניות ' -לומד' על הנושא המשמעותי הזה מתוך
פרסומות ,סרטים ,ספרים ועוד .זהו אחד הנושאים הבוערים בנפשם של מתבגרים ומתבגרות,
ודווקא שם המחנכים ומלמדי התורה בוחרים לשתוק ובכך לצאת מהשיח הסוער שמתקיים
בנפש התלמיד
ההתעלמות הסמויה היא אי-עיסוק בסוגיות הללו .חוסר
העיסוק מתבטא באי-התייחסות אל סוגיות כאלו במסגרת
לימודי העיון הגמרתיים ,ובהעדפה שלא להקדיש זמן מספיק,
תשומת לב ויחס לסוגיות אלו אף במסגרת לימודי הבקיאות,
בהם לומדים את הגמרא ברצף .התלמידים מפנימים את החשש
מהעיסוק בתכנים מאיימים אלו ,ובעצמם ,אף ללא הכוונה
מלמעלה ,מעדיפים ל'רפרף' על הסוגיות הטעונות הללו ופשוט
'להתקדם הלאה' .אני מגדיר את ההתעלמות הזו כסמויה ,כי
אף תלמיד ואף מחנך בישיבה לא יעודד 'דילוג' על הסוגיות
הללו 5,אך מבחינת כמות הזמן שמושקע בהן ואיכות הלמידה
שמוקדשת להן  -זו התעלמות לכל דבר .פתרון ההתעלמות
הסמויה רווח בעיקר בסוגיות האגדתא שדחוקות ממילא
לשולי השיח העיוני בלימוד הגמרא ,לפיכך הוא מתאים בעיקר
בלימודי הבקיאות הגמרתיים.
ההשפעה של ההתעלמות ואי העיסוק בנושאים אלו על
התלמיד  -ולפיכך על כלל החברה הדתית  -רבה ,והיא
מתבטאת בשני מישורים :האחד  -החמצת התכנים הללו,
והשני  -השדר הכללי.
במישור הראשון ,לימוד הגמרא והתורה בכללה הוא בעל ערך
עצמי ,גם ללא תוצאות פרקטיות ,אך ערך מוסף רב מקבלים
לומדי התורה כאשר הם מעיינים ביחסה של התורה אל
המציאות .ביחסי שכנים ,בענייני תפילה ,בגמילות חסדים,
בפרנסה ,ואף ביחסי אישות  -התורה מדריכה ומכוונת את
לומדיה .כאשר אנחנו בוחרים להתעלם מהסוגיות שקשורות
ביחסי אישות ,התלמידים מפסידים את הלימוד החשוב בעניין
יחסה של התורה אל חיי האישות .הדרכות מעניינות ,סכנות
שאורבות ויחס כללי מצויים לרוב בגמרא והתלמידים לא
נחשפים אליהם ומחמיצים אותם.
במישור השני ,מועבר שדר כללי מהרבנים בכלל ,ומממסד
לימוד התורה בפרט ,שעל פיו אין מקום לעיסוק במיניות.
ההעדפה שלא לכונן שיח על אודות מיניות מעבירה מסר
למתחנכים שזהו נושא מוקצה ואסור .הנער הלומד מבין שזה
נושא שעדיף שלא לעסוק ולגעת בו וכתוצאה מכך יראה
במיניות דבר שלילי .יש בכך דמוניזציה סמויה של המיניות,
שמשפיעה כאמור על כלל החברה הדתית.
התלמיד  -שמוקף בהתייחסויות ,מפורשות יותר ופחות,
של החברה שמסביבו לגוף ולמיניות ' -לומד' על הנושא
 5שוב ,במסגרת לימודי העיון פשוט מדלגים עליהן בדרך כלל ,אך בלימודי
הבקיאות בהם לומדים ברצף פרקים ואף מסכתות שלמות ,אי-אפשר להנחות
בצורה מפורשת וגלויה דילוג על חלקים בגמרא ,שהרי גם הם חלק ממנה.

המשמעותי הזה מתוך פרסומות ,סרטים ,ספרים ועוד.
ההתעלמות של הממסד הדתי ,שמייצג את התורה ואף את
א-לוהים בעבור התלמיד ,לא מהווה אלטרנטיבה כי אם חוסר
רלוונטיות .זהו אחד הנושאים הבוערים בנפשם של מתבגרים
ומתבגרות ,ודווקא שם המחנכים ומלמדי התורה בוחרים
לשתוק ובכך לצאת מהשיח הסוער שמתקיים בין כה וכה בנפש
התלמיד.
עורכי הגמרא והאמוראים בחרו בדרך שונה מאוד .הגמרא
לא חוששת מעיסוק במיניות ,בגוף ואף בחטאים או ביצרים
סוערים .הגמרא דנה בהם ,ולא מתביישת אף לצייר את חכמיה
כבעלי יצר מיני סוער ושתלטן 6.עורכי הגמרא בוחרים לשלב
טקסטים ואנקדוטות רוויים במשמעות מינית בתוך החיבור
ההלכתי-מחשבתי ,כמעין אמירה שזה חלק לגיטימי ונוכח
בחיינו.
מתוך האמון הגדול שיש לי בגמרא וברלוונטיות שלה לחיים
שלנו ,אני בוחר להתייחס בכבוד להתייחסויות לגוף ולמיניות,
ולנסות לדלות מתוך התייחסויות אלו תובנות המשוקעות
בתשתית של דברי החכמים ומעשיהם .תובנות אלו ,כך אני
מאמין ,יכולות להאיר את יחסם של האמוראים לגופם ,ליצרם
ולמיניות בכלל ,ומתוך כך לתת לנו הכוונה ומענה לנושאים אלו
שמעסיקים אותנו רבות .אנו  -כמחנכים ,כתלמידים ,וכעובדי
ה'  -נקראים למלל ,לדבר ,לשים לב ולהתייחס גם לצדדים
הללו שבתורה ובנפש ,ללמוד אותם ולעבוד מתוכם .ולוואי
והעיסוק גם בצד זה של הגמרא יתרבה וילך ויהווה מקור רב-
ערך בהתמודדות ובהתייחסות למיניות בדור שלנו.
 6לדוגמה :כתובות סה ,קידושין פא ,סוכה נב ,ועוד רבים.

אביה וינברג ,תושב רותם ,שותף במכון 'מצעדי
גבר' ,ומנהל בו את תחום החינוך למיניות בריאה.
לתגובותavia18@gmail.com :

מכון מצעדי גבר עוסק בלימוד ,חקירה ועבודה פנימית
בנושאים הרלוונטיים לגברים .במסגרת המכון פועלת קבוצה
בית-מדרשית דינמית שבועית לגברים נשואים .צוות המכון
פעיל בליווי צוותים חינוכיים ,הדרכת תלמידי תיכון ,קבוצות
למידה במכינות קדם-צבאיות והדרכת זוגות לפני החתונה
ואחריה.
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מי ומה נמצא מאחורי הגדר?
בעקבות כנס "כל כבודה" של נשות הקיבוץ הדתי
עינת לוי
אפתח בווידוי .בדרך כלל ,אינני חובבת מפגשי נשים על
סוגיהם המגוונים .לרוב הם מביכים אותי ,ומלוּ וים ,בעיני,
בארומה של הפגנת כוח מיותרת .ובכל זאת ,מצאתי לנכון
להרחיק נסוע עד עין צורים כדי להשתתף בכנס "כל כבודה" של
נשות הקיבוץ הדתי ,כי למרות ההסתייגויות ,לסוגיות מגדריות
יש חשיבות רבה בעיני ,והן דורשות הרבה עיון ומחשבה.

היטיבה להגדיר זאת חגית ברטוב ,נציגת מרכז יעקב הרצוג
בכנס ,כשאמרה שהבסיס ליחס אל האשה בעולם היהודי ,נעוץ
בהתייחסות אל הגוף .ההתייחסות המסוימת אל גוף האשה,
היא שהובילה חלק גדול מהתפיסות הרעיוניות שהובילו
אחריהן נורמות התנהגות ,שלפעמים אנו טועים ומתייחסים
אליהן כאל הלכה.

כותרת הכנס היתה "בגוף אני מבינה" ,ופה באה צפירת הרגעה
ראשונה :אין מדובר בפרובוקציה פמיניסטית ,אלא ברצון
אמיתי להעלות אל פני השטח נושא שבמידה רבה מהווה
בסיס לעיסוק הנרחב בתפקידן ובמקומן של נשים בעולם -
מבחינה חברתית ומבחינה הלכתית-יהודית .מבנה הכנס נע על
הציר שבין הרצון לעורר מודעות בקרב הנשים עצמן לנושא
ולהשלכותיו ,ובין הצורך ללמוד את המצב הקיים ,הצדקותיו,
הדעות השונות הקיימות לגביו ,וההתפתחות ההלכתית
שהובילה אליו.

צפירת הרגעה שנייה :אין בדברי אלו (ובדברים שיבואו
בהמשך) כדי להגיד שאין הבדלים בין גברים ונשים .לא בכדי
ברא אותנו הקב"ה שונים זה מזה ,בגופינו ,במחשבותינו
וביכולותינו .זוהי גם נקודת המוצא של הכנס .ובאותה נשימה,
נקודת מוצא נוספת  -העובדה שלמרות היותנו חברה מודרנית,
אנחנו עדיין מבססים התייחסות אל ציבור שלם מתוך צמצומו
להיותו גוף בלבד .ושוב אני חוזרת לדברי חגית ,שתיארה את
גוף האשה כשדה קרב .זה מתבטא בדיונים אין-סופיים על
חלקי גופנו השונים ,על המקומות אותם מותר או אסור לנו

אפשר למצוא נשים שהן מובילות בתחומן  -באקדמיה ,ברפואה ,בכלכלה ועוד ועוד ,ובתחום
החיים הדתיים  -מכוונות שוב ושוב לביתן פנימה ,לטיפול בילדיהן ולאמירות מוזרות שהן לא
חלק מציבור (כי "ציבור" יכול להיות מורכב מגברים בלבד) .האווירה הכללית לא מעודדת אותן
ללמוד תורה ,לזמן (אפילו בשלוש נשים) ,לקדש ,להתפלל (הרי יש חובת תפילה לנשים ...לא
לגברים בלבד!) ועוד כהנה וכהנה דוגמאות

מי ומה נמצא מאחורי הגדר?

להראות ,על אירועים וסיטואציות בהם אנחנו נחשבות או לא
נחשבות...
אסביר את דברי .כחברה דתית-מודרנית ,אנחנו מחוברים
לרוב תחומי החיים הכלליים :איננו מאמצים דפוסי לבוש
חריגים ,השתלבות בחברה הישראלית הכללית היא בבחינת
חובה מוסרית עבורנו ,אנחנו לא יוצרים עבור ילדינו סביבת
חיים סטרילית ,נטולת השפעות חיצוניות ,ועוד רבות
הדוגמאות ...אולם ,תמיד נדמה לי שבענייני נשים ,אנחנו
מאמצים בקלות יתרה נורמות השייכות לימים אחרים ,כאשר
לכאורה ,גדרי ההלכה הם הכובלים אותנו לתפיסות אלו,
והם לוחצים אותנו עוד יותר כשהם מלווים במארג שלם
של הצדקות שנתווה על ידי רבנים ורבניות לאורך הדורות.
כך אפשר למצוא נשים שהן מובילות בתחומן  -באקדמיה,
ברפואה ,בכלכלה ועוד ועוד ,ובתחום החיים הדתיים -
מכוונות שוב ושוב לביתן פנימה ,לטיפול בילדיהן ולאמירות
מוזרות שהן לא חלק מציבור (כי "ציבור" יכול להיות מורכב
מגברים בלבד) .האווירה הכללית לא מעודדת אותן ללמוד
תורה ,לזמן (אפילו בשלוש נשים) ,לקדש ,להתפלל (הרי יש
חובת תפילה לנשים ...לא לגברים בלבד!) ועוד כהנה וכהנה
דוגמאות .מערכת ההצדקות נובעת מהיאחזות בנורמות
חברתיות מיושנות ,בתיבול שיח ערני במיוחד על צניעות,
ובדחיקת הנשים להתמקד במצוות נידה ,חלה והדלקת נרות,
אף על פי שלא תמיד ההלכה דורשת זאת מנשים באופן
מיוחד.
על הרצף ההיסטורי ,ברורות לי מאוד התפיסות הרעיוניות
והנורמות ההלכתיות שבאו בעקבותיהן .אני מצליחה להבין
מדוע בעבר ,בחברה פטריארכלית ,הועמדה תפיסת העולם
הגברית במרכז הבמה ,מדוע היתה חלוקת תפקידים מסוימת
בתוך המשפחה ,ומדוע נפקד מקומן של הנשים מהחיים
הציבוריים ברוב המקרים .מה שמעולם לא הצלחתי להבין
זה איך נכנסו תפיסות חברתיות גרידא והתבססו כעמודי
תווך של ההלכה (כביכול) ,איך זה שלא ברור לכולנו שדברים
שנאמרו בתקופות אחרות נאמרו על רקע של נורמות
חברתיות מסוימות ,ולא כי אלו ואלו דברי א-לוהים חיים.
ולשם חידוד הדברים :כשנשים בסעודיה לא מצביעות
לבחירות זה נראה לנו קיצוני וחשוך ,אך כשאשה לא נחשבת
לזימון  -מן הסתם ,מסיבות דומות  -זה נראה לנו הגיוני
וברור .ושוב ,איך נשים ,שבכל תחומי החיים הגיעו והשתלבו
במקום די מכובד ,נמצאות עדיין ,בתחום הדתי ,במקום אחר
לגמרי ,שנובע מאיזו התייחסות לא ברורה לגופן ומה שהוא
עושה או לא עושה למי שמסתכל עליו?

מן הראוי שנשאל את עצמנו שאלות חשובות :האם אנחנו
מחנכים את בנותינו להיות שותפות למעגל החיים הדתי ,באופן
שתואם את מקומן בחיים המודרניים הכלליים? האם אנחנו
מעודדים אותן (ואת עצמנו) ללמוד מה ההלכה דורשת מהן?
האם אנחנו יודעים לזהות את רוח היהדות מחד ,ואת השקפות
העולם החיצוניות מאידך ,שהשפיעו על ההלכה ודרישותיה -
ולהפריד בין טפל לעיקר?
שנזכה כולנו להגדיל תורה ולהאדירה!

קבוצת יבנה

ּ ִפ ְתאוֹ ם ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ּגו ֵּפנ ּו
רבקה מרים
ּ ִפ ְתאוֹ ם ְ ּב ַפ ׁ ְשטוּת ּגו ֵּפנ ּו נִ גְ ָלה ַה ְּסנֶ ה ַה ּבוֹ ֵער.
ל ֹא ֵ ּבין דַּ ּ ֵפי ַה ֵּס ֶפר.
ל ֹא ַ ּב ִּמ ְד ָ ּברּ ְ ,ב ִמ ׁישוֹ ֵרי ֲע ָר ָבה.
ָּכאןּ ַ ,ב ֶ ּב ֶטן ַה ּזֹאת ׁ ֶש ָ ּלנוַּ ,ה ּטוֹ ָבהַ ,ה ְ ּגדוֹ ָלהָ ,ה ְר ָח ָבה.
ָּכאןּ ִ ,ב ְפ ִר ַיעת שְׂ ָע ֵרנוַּ ,ה ִ ּנ ְמ ׁ ָשח ִּכ ְבלִ ּטוּף ֶ ּב ָה ָדר ׁ ֶשל שֵׂ ָיבה.
ָאז יָ ַד ְענוּ :ל ֹא נָ מוּת ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ִ ּנ ְהיֶ ה ְּכ ָבר לְ ֵא ֶפר.
ל ֹא נָ מוּת ִּכי נִ ְחיֶ ה.
וְ נִ ְהיֶ ה .נִ ְהיֶ הֲ .א ׁ ֶשר נִ ְהיֶ ה.
ֵא ְ
יך ּ ִפ ְתאוֹ ם ָּכ ְך ְ ּבגו ֵּפנ ּו ׁ ֶש ָ ּלנ ּו נִ ְת ַ ּג ָ ּלה ַה ְּסנֶ ה ׁ ֶש ֵאינֶ ּנ ּו ֻא ָּכל.
וְ ָסמו ְּך וְ נִ ְר ֶאה הוּא ַה ֶ ּנ ַצח .ו ָּמצוּי .וְ ׁשוֹ ָבב.
וְ ַקל.

מן הראוי שנעודד שיח ולימוד אמיתיים בנושאים אלו,
ולא ניתן לגורמים קיצוניים למקד את השיח ההלכתי הנשי
לתחומים של צניעות בלבד.
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חידת החיים והמוות
הצעה לפתרון התסכול הגופני אל מול ההיחלשות והחידלון
הרב מרדכי ורדי
כאשר אנחנו בוחנים את התהליכים שעוברים על הגוף שלנו,
יכולה להתלוות אל הבחינה הזו תחושה של תסכול .הרי בערך
באמצע החיים  ,דווקא אחרי שהאדם רוכש לו בסיס כלכלי
וחוכמת חיים ,הילדים כבר גדלו וכעת הוא יכול ליהנות קצת
מהחיים  -הנה הגוף מתחיל להיחלש וכוח המשיכה של כדור
הארץ הופך להיות מאתגר מיום ליום עד שהגוף נכנע לאדמה
המושכת אותו תמיד למטה .קהלת בסוף הספר היטיב לתאר
את תהליך התפוררות הגופניות והחושים המפסיקים לתפקד
כל אחד בתורו ,עד שהאדם מוצא את מקומו הקבוע.
מי שבאמת מודע לגופניות שלו ולמשמעות התהליכים שהוא
עובר ,יכול מגיל מסוים לזהות את המוות ההולך ומהדק את
לפיתתו החזקה שאי אפשר להתנגד לה .החל משינויים בגוון
השיער ,המשך בקמטים הנרשמים בזה אחר זה ,וכן הלאה.
אין כוונת המאמר הזה לעודד את התסכול בעומדנו מול המראה
כל בוקר ,אלא להציע נקודת מבט מעניינת של ראי"ה קוק.
נקודת מבט שאם נצליח לאמץ אותה תוכל לתת לנו גם סיפוק
וגם מנוף מוסרי ורוחני:
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כשמציירים את החיים בתור תקופת גידול לרוח ,ההולך
ומתבשל מדי יום ביומו ,כשמטפלים עמו כהוגן ,והטיפול
הזה הוא הרצון הטוב והמעשים הטובים ,הלימודים
והמידות הטובות ,עד אשר יגמר בישולו של הרוח בכל
מילואו ,שאז איננו זקוק אל הבשר ,כשם שהתפוח
המבושל יפה איננו זקוק אל העץ  -מתבארת יפה חידת
החיים והמוות ,והדעה נעשית נוחה ומתוקנת לקבל דעות
עליונות ,והרגשות נעלות ממרומי קודש.
(שמונה קבצים ,קובץ א ,סעיף שסז).
נקודת המבט שמציע הרב קוק מפרידה בין הגוף לבין הרוח.
האדם אמנם מורכב משניהם ומזהה את עצמיותו עם הגוף לא
פחות מאשר עם הרוח ,אבל שני החלקים הללו ,למרות היותם
מחוברים ,ניתנים להיתפס כנפרדים בתודעה האנושית.
לשם דוגמה ניתן להתבונן בשיר של ויסלבה שימבורסקה
את השירים
אחרת
לסדר
חיי השיתוף
(משוררת פולנית זוכת פרס נובל) המבררת את
שבין הגוף והנפש המנוהלים על ידי האדם:
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חידת החיים והמוות

על אודות הנפש בקצרה
נֶ ֶפש יֵ ש ָ ּבנ ּו – ִמ ֵ ּדי ּ ַפ ַעם.
ֵאין לְ ָך ָא ָדם ֶֹש ִהיא ֹשוֹ ָרה בּ וֹ ְ ּבלִ י ֲהפ ּוגָ ה
ּולְ ָת ִמיד
יוֹ ם ַא ַחר יוֹ ם
ָשנָ ה ַא ַחר ָשנָ ה
יְ כוֹ לִ ים ַל ֲחלוֹ ף ִ ּבלְ ָע ֶד ָיה.
ן-מה
לְ ִע ִּתים ְּת ַק ֵנּן לִ זְ ַמ ָ
ַ ּב ִה ְת ּ ַפ ֲעלוּת ו ַּב ּ ְפ ָח ִדים
ֶשל ַה ַ ּילְ דוּת.
לִ ְפ ָע ִמים ַרק ַ ּב ִּת ָּמהוֹ ן,
ֶש ָאנ ּו זְ ֵקנִ ים.
לְ ִע ִּתים ְרחוֹ קוֹ ת ִּת ְת ַל ֶ ּוה ֵא ֵלינ ּו
ְ ּב ִע ּסו ִּקים ְמיַ ְ ּג ִעים,
יטים,
ְּכמוֹ ֲהזָ זַ ת ָר ִה ִ
ְס ִח ַיבת ִמזְ וָ דוֹ ת,
אוֹ ֲהלִ יכָ ה ְ ּבנַ ֲע ַליִ ם ָצרוֹ ת.

ִ ּבזְ ַמן ִמ ּלוּי ְֹש ֵאלוֹ נִ ים
יתת ָ ּב ָשר
ּוכְ ִת ַ
ִהיאָ ,לרֹבִ ,מחוּץ ַל ַ ּביִ ת.

ָאנ ּו יְ כוֹ לִ ים לִ ְסמוֹ ְך ָע ֶל ָיה
ְּכ ּ ֶש ֵאינָ נ ּו ְ ּבטו ִּחים ְ ּב ָד ָבר,
ֲא ָבל ַס ְק ָרנִ ים ֲאנַ ְחנ ּו לְ גַ ֵ ּבי ַהכּ ֹל.

ִמ ֵ ּבין ֶא ֶלף ִשיחוֹ ֵתינ ּו
ִהיא נוֹ ֶט ֶלת ֵח ֶלק ְ ּב ַא ַחת,
ִאם ִ ּבכְ ָלל,
יפה ְש ִת ָיקה
ִמ ּ ְפנֵ י ֶש ִהיא ַמ ֲע ִד ָ

ִמ ֵ ּבין ָה ֲע ָצ ִמים ַה ָח ְמ ִריים
ֲח ִב ִיבים ָע ֶל ָיה ְשעוֹ נִ ים ִעם ְמ ֻט ֶּט ֶלת
ו ַּמ ְראוֹ ת ֶש ֲע ֵמלוֹ ת ְ ּב ַה ְת ָמ ָדה,
ֲא ִפ ּ
יל ּו ְּכ ֶש ֵאין ִאיש ַמ ִ ּביט ָ ּב ֶהן.

ַּכ ֲא ֶשר גּ ו ֵּפנ ּו ַמ ְת ִחיל לִ כְ אֹב וְ לִ כְ אֹב,
ִהיא חוֹ ֶמ ֶקת ֶח ֶרש ֵמ ַה ִּמ ְש ֶמ ֶרת.
ִהיא ַ ּב ְר ָרנִ ית,
לֹא לְ ָרצוֹ ן ָל ּה לִ ְראוֹ ֵתנ ּו ְ ּב ֶק ֶרב ֶה ָהמוֹ ן.
ַמ ְחלִ ִיאים אוֹ ָת ּה ַמ ַא ְב ֵקי ַהכּ ַֹח ֶש ָ ּלנ ּו ַעל זוּטוֹ ת
וְ ִט ְרטו ֵּרי ַּתגְ ָרנוּת.

ִהיא לֹא אוֹ ֶמ ֶרת ֵמ ַאיִ ן ָּתבוֹ א
ו ָּמ ַתי ֵּת ָע ֵלם ָלנ ּו ֹשוּב
ֲא ָבל ָ ּברוּר ֶֹש ִהיא ְמ ַח ָּכה לִ ְש ֵאלוֹ ת ְּכגוֹ ן ֵא ֶ ּלה
נִ ְר ֶאה,
ִּכי ְּכ ֵשם ֶש ָאנ ּו ְצ ִריכִ ים אוֹ ָת ּה,
ַאף ִהיא ְצ ִריכָ ה אוֹ ָתנוּ,
ִ ּב ְש ִביל ַמ ּ ֶשהוּ.

ַה ּ ִש ְֹמ ָחה וְ ַה ֶע ֶצב
ֵאינָ ם ִ ּב ְש ִב ָיל ּה ְֹשנֵ י ְרגָ שוֹ ת נִ ְב ָדּ לִ ים
ִהיא ּפוֹ ֶק ֶדת אוֹ ָתנ ּו
ַרק ְּכ ֶש ֵהם ְמ ֻח ָ ּב ִרים.

גם זלדה עסקה במערכת היחסים המורכבת בין הגוף לנשמה ממקום כואב יותר ,כדרכה:

צער הגוף
יחה
ְ ּביָ ִמים ּ ְפתו ִּחים לִ ְצ ִמ ָ
ְ ּב ִע ַדּ ן ַה ֲעלו ִּמים
ָהי ּו ֵא ָיב ַרי נְ ִתינִ ים נֶ ֱא ָמנִ ים
ַל ְ ּנ ָש ָמה
וְ ל ּו ִצ ְ ּו ָתה ַלגּ וּף ַה ּשוֹ ֵקק
מוּת לְ ַמ ַען ְֹשמוֹ
ָהי ּו ַה ֵא ָיב ִרים ָר ִצים ְ ּב ִש ְמ ָחה
ַל ִּכ ְב ָשן.

ָ ּב ִע ָדּ ן ַההוּא
ִה ְת ַ ּג ְע ְ ּגע ּו ַהחו ִּשים ָל ֶלכֶ ת ַעד ְּכלוֹ ת
ְ ּב ֻח ּקוֹ ת ָֹש ַמיִ ם.
כשו ַהגּ וּף ֶה ָעיֵ ף
ַע ָ
ְמ ַפ ֵחד ִמ ִ ּי ּסו ִּרים
ְּכ ֵא ִבים יְ ַב ֲעתוּהוּ.
וְ כַ ֲא ֶשר ַה ְ ּנ ָש ָמה ְמנַ ֶ ּגנֶ ת
ִ ּב ְמ ִתיקוּת
עוֹ ְמ ִדים ַהחו ִּשים ֵמ ָרחוֹ ק.

ראי"ה קוק ,אם כן ,ממליץ על התבוננות רעיונית שתיתן
משמעות לחיים באמצעות תשומת הלב לפער הזה שבין הגוף
לנפש או לרוח או לנשמה ,איך שנבחר לקרוא לחלק הפנימי
הנסתר שבאדם.

וְ כַ ֲא ֶשר ַה ְ ּנ ָש ָמה ְמנַ ֶ ּגנֶ ת
ְ ּב ַדקוּת
נוֹ ֲה ִמים ִּכ ֻדּ ִ ּבים חו ַּשי.
ִהיא לֹא ָּת ִבין
לְ רֹגֶ ז ַה ְ ּק ִמ ָילה.
ִהיא לֹא ֵּת ַדע
ֶאת ַצ ַער ַהגּ וּף
מוּל סוֹ פוֹ
ֵמ ִאישוֹ ן דּ וֹ ֵמ ַע ַעד ְק ֵצה ָה ֶא ְצ ַ ּבע.

לאחר שכונן האדם בתודעתו את הפער הזה הוא שואל על
התכלית :מהו בעצם העיקר ומה התהליך שעובר האדם מלידה
ועד זִ קנה ומוות.
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לגופו של עניין

בערך באמצע החיים  ,דווקא אחרי שהאדם רוכש לו בסיס כלכלי וחוכמת חיים ,הילדים כבר גדלו
וכעת הוא יכול ליהנות קצת מהחיים  -הנה הגוף מתחיל להיחלש וכוח המשיכה של כדור הארץ
הופך להיות מאתגר מיום ליום
הרב קוק ,כאדם מאמין ,מציע שהעיקר הוא הנפש .הנפש
המוטלת אל העולם היא הפרי שגדל ומתפתח עד הבשלתו.
אך הפרי אינו יכול להתקיים אלא בהקשר של העץ הנושא
אותו .לנפש יש נקודת אחיזה בחיים העולמיים באמצעות
הגוף .חיי הגוף מזמנים אתגרים המאפשרים לה לגדול ,לצמוח
ולהבשיל .כאשר הנפש מטופלת והאדם מודע למשמעות חייו,
הרי שהוא יכול לזהות בקלות את ההזדמנויות להזין את הנפש,
לגדל ולפתח אותה .כל בחירה של האדם הקשורה למוסר,
לבחירה בין טוב ורע ,היא הזדמנות .בחר האדם בטוב  -נפשו
גדלה ומתעצמת .אירוע הבחירה בטוב איננו רק פרט המצטרף
אל הביוגרפיה שלו ,ואינו רק מקרה שייכלל בדף ההספדים
שיאמרו על קברו .אירוע הבחירה בטוב מגדל את נפשו ממש
ומקדם אותה לקראת ההבשלה של הפרי .לחלופין ,כאשר
האדם בוחר בחירה לא מוסרית ,הוא בדרך כלל עושה זאת

משום שהוא נותן מקום ראשוני לחיי הגוף הכוללים אינטרסים
ושיקולים הנוגעים לתנאי החיים שלו בעולם הגופני .הרי אילו
היה מתייעץ עם נפשו ודאי היתה מכוונת אותו אל הטוב ,שהוא
המזון הראוי לה ואליו היא צמאה ומשתוקקת תמיד לצורך
גידולה.
לשון אחר :נפשו של האדם המוסרי ניזונה בכל עת מבחירותיו,
הן המעשיות (מצוות ומעשים טובים) והן האינטלקטואליות
(לימוד תורה) .תפקיד הגוף הוא לאפשר את המסע הזה
של הנפש ,כשם שתפקידו של העץ הוא לגדל את הפרי עד
הבשלתו .כמו אצל החקלאי ,עבורו הפרי הוא העיקר ואם צריך
גוזמים את הענפים לצורך הפירות ,כך גם אצל האדם  -הנפש
היא העיקר וההתנהלות של האדם עם הגוף מכוונת להשבחת
הנפש ,גידולה והבשלתה.
מתוך כך ניתן להתבונן במוות מזווית אחרת .המוות הוא
הקטיף ,הרגע שבו הפרי ניתק מן העץ.
הרב קוק מזכיר את התפוח אשר מחובר אל העץ בגבעול דק
הנקרא עוקץ הפרי .בתחילת גידולו העוקץ ירוק ,גמיש וחזק
וצריכים להפעיל כוח כדי לקוטפו .כאשר התפוח בשל ,העוקץ
יבש ודי בסיבוב קל של הפרי כדי לנתקו .הנמשל הוא מצבו
של הגוף בתהליך הבשלתה של הנפש .ככל שהזמן עובר ,הולך
ונחלש עוקץ החיוּ ת המחבר את הנפש אל העולם .עם תהליך
ההבשלה ,הגוף מרפה את אחיזתו ,מאבד את כוחו וגמישותו
עד שאפשר לפרי הבשל לנשור או להיקטף .השאיפה היא
שהפרי אכן הבשיל ואז הוא כבר איננו זקוק לגוף  -הוא השלים
את גידולו ועובר אל השלב הבא.
אם נמשיך ונפתח את הרעיון הזה ,ניתן לדמות את חיי הנפש
בתוך הגוף לעובר הגדל בתוך רחם הגוף ובעת הבשלתו מתנתק
חבל הטבור והוא יוצא לחיים חדשים .ואם כן ,הרי אנו יוצאים
מרחם אחד אל תוך רחם אחר כמו בובות מטריושקה של
הרוסים .היציאה מן העולם הזה ,כמו היציאה מהרחם ,היא
מעבר אל המרחבים ,אל עולם נצחי שבו יש חופש ומיצוי עמוק
יותר של שורש החיים.
במובן זה לא כולם עוזבים את העולם באותו אופן .יש שנפשם
מפותחת ונשמתם כפרי בשל ומלא עוברת אל עולם החירות.
לעומתם ,יש אנשים שבכל חייהם שמו את מרכז עולמם בגוף
והזניחו את הנפש ,והם יוצאים מהעולם בקושי גדול ובפרידה
כואבת עם נפש מצומקת ובלתי מפותחת.

מתוך 'ילדים בהשראת אמנים' ,אשה בסגנון סוריאליסטי ,פיקאסו
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הרב קוק מציע שנתבונן במראה ונראה את הגוף המזדקן משקף
לנו את תהליך ההבשלה של הנפש ההולכת ונשלמת .השרירים
הרפויים ,העיניים הזקוקות למשקפיים ,השמיעה ההולכת
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חוכמת הגוף הקשוב

ונחלשת  -כל אלו מספרים על פרי הנפש שהבשיל ומתחיל
להרפות את אחיזתו בבשר .כשנראה זאת ,אז נחייך בסיפוק
ונדע את נפשנו ואת ההישגים שלה וצמיחתה במהלך השנים,
נתבונן בצעירים המתרוצצים בחצר ונראה את הדרך הארוכה
שעליהם עוד לעבור עם הגוף התוסס ,ונשמח שאנחנו כבר
אחרי כל זה.

הרב קוק מציע שנתבונן במראה ונראה את
הגוף המזדקן משקף לנו את תהליך ההבשלה
של הנפש ההולכת ונשלמת .השרירים
הרפויים ,העיניים הזקוקות למשקפיים,
השמיעה ההולכת ונחלשת  -כל אלו מספרים
על פרי הנפש שהבשיל ומתחיל להרפות את
אחיזתו בבשר

ָח ְכ ַמת ַה ּגוף ַה ָ ּקשוּב
מעין ברמן-פאלק
ָחכְ ַמת ַה ּגוף ַה ָ ּקשוּב
וְ ֶה ָענוג ִמ ּכל
ַה ָחכְ מוֹ ת ַה ְצרוּפוֹ ת
ֶשל הרו ַּח.

וכאן אני צריך להוסיף כמה משפטי הבהרה.
נקודת המבט המפרידה בין הגוף לנפש עלולה להמעיט בערכו
של הגוף ולזלזל בו ,או אפילו להחליט להילחם בו למען הנפש,
אבל זו תהיה פרשנות שטחית ומוטעית של הרעיון .הבחירה
העליונה של יוצר האדם ,להעמיס את האתגר הנפשי על
האלמנט הגופני ,דווקא מזמינה שיתוף פעולה ביניהם .כאשר
האדם מצליח לנהל נכון מערכת מאוזנת בין הגוף לנפש ,נוצר
צוות מנצח ,שהרי חלק מכריע מן הפעולות המוסריות הבונות
את הנפש נעשות באמצעות הגוף ,והשיא המוסרי של הצדיק
הוא בעבודת הגוף שלו.
ש ַׂבע נַ ְפׁשוֹ" (משלי
"צ ִּדיק א ֵֹכל ְל ֹ
לשם דוגמה ,נתבונן בפסוק ַ
יג ,כה) .פרשנות מינימליסטית יכולה לבאר שהצדיק מקפיד
לאכול רק עד לשובע נפשו ולא יותר מזה לשם תענוג גופני.
פרשנות מרחיבה יותר תבאר שכאשר הצדיק אוכל ,והוא מודע
להקשר של הגוף במערכת האתגרים של האדם בעולם ,אזי
גם נפשו שבעה ומתענגת ,כי האכילה הזו איננה מסיטה את
המוקד ממנה אלא מחזקת את תפקוד הצוות ההרמוני בדרך אל
ההבשלה.
פיתוח הרעיון של ראי"ה קוק מאפשר הרחבת תמונת החזון
"ב ַּלע ַה ָּמוֶ ת ָלנֶ ַצח" (ישעיהו כה ,ח) .האיום של המוות הוא
של ִּ
בתחושת החידלון לעומת תחושת הקיום הנוכחית .כדי לנצח
את המוות אין הכרח בביטולו ובקיום חיי גוף לעולמים ,עד
שנישאר צעירים לנצח (זה עלול להיות די מעייף ,אם נודה על
האמת) .כדי לנצח את המוות די בהרחבת התודעה האנושית
ביחס לנוכחות הנשמה גם בעודה בתוכנו  -שחידלון הגוף לא
יכול לפגוע בה .או אז המעבר מחיי גוף לחיי הנפש שהבשילה,
יהיה אירוע בעל גוון חגיגי ,כמו בציר הענבים בכרמי יהודה.

ראש צורים

ָחכְ ַמת ַה ּגוּף ַה ָ ּקשוּב
ַה ָּכ ֵמ ַּה לְ ָש ְרשוֹ
וְ ִח ּבוּרוֹ ָה ֵא ָיתן
יאה
ַל ֶּט ַבעַ ,ל ְ ּב ִר ָ
לִ ְמלוֹ א ָּכל ַה ֲהוָ יָ ה
ַה ּפוֹ ֶר ֶצת ִמ ּתוֹ כוֹ -
ְּכ ִשיר
ימפוֹ נִ יָ ה ְש ֵל ָמה
ְּכ ִס ְ
ְמ ֵל ַאת ְצלִ ילִ ים
ֲע ִדינִ ים וְ חוֹ ְמלִ ים.
ָחכְ ַמת ַה ּגוּף,
ָחכְ ַמת ַה ּגוּף ַה ָ ּקשוּב.

מעין ברמן-פאלק ,בת בארות יצחק ,נשואה
למתי וגרה בירושלים .לומדת מוזיקולוגיה
באוניברסיטה העברית ,ועובדת כעוזרת מזכירה
בתנועת בני עקיבא העולמית.
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חזרה אל הגוף
הרב יוסי פרומן והרב יהודה גלעד
משוחחים על גוף וקדושה ועל הקשר ביניהם
זאב קיציס

מהי בעיניכם משמעות הביטוי 'חזרה אל הגוף'?
"למשמעות הביטוי 'חזרה אל הגוף' שני רבדים" ,משיב הרב
יוסי פרומן" .הראשון הוא החזרה אל הכוח דרך עבודת האדמה
וזה דבר גדול מאוד שקרה על ידי החלוצים בתקופת הקמת
המדינה .עם זאת יש במושג הזה גם חזרה אל הגוף במובן של
הגוף ממש .אני יכול לעשות הרבה דברים חשובים עם הגוף:
אני יכול ללמוד עם הגוף על הסטנדר וגם לעשות איתו כמה
דברים פיזיים ,אבל מבחינתי היציאה מבית המדרש אל הפלחה
והמטעים היא חזרה אל התפקוד הפונקציונלי של הגוף ועוד
לא חזרה אל הגוף עצמו .כשאני אומר 'חזרה אל הגוף' אני
מתכוון לכך שאני מחכה להופעה של א-לוהים ַּבגוף .זה מבט
אחר .זה חיפוש שבודק איפה בגוף כמו שהוא ,מופיע א-לוהים.
מבחינתי יש בראיית הגוף הופעה א-לוהית .בידיעה שהגוף
שלי ,כפי שהוא ,מהווה את המקום של הופעת א-לוהים
בעולם ,יש משהו שלם".
בביטוי גוף-נפש אתה מסתכל על הגוף לא כמשהו שנמצא בצד
השני של המקף אלא כחלק מהותי בעבודת השם .השאלה היא
האם עבודת הא-לוהים והגוף באמת באים מאותו צד?
הרב יוסי" :הצד הראשון של הביטוי מכשיר את הצד השני.
בעצם העובדה שאפשר יהיה להוריד את רמת הלהבות הדתיות
נגד הגוף ,לשדר שהגוף הוא לא אויב ,יתקיים גם החידוש שאני
מדבר עליו  -ההבנה שההתרחשויות האמיתיות מתקיימות
בגוף .זה יושב כמובן על מצע קבלי".
הרב יהודה מקשיב קשב רב ונכנס לשיחה" :כדי להתחבר
לדברים שהרב יוסי אומר ,צריך אולי להבין את דבריו של הרב
קוק 1,ביחס לחזרה לגוף ולבדוק מה זה אומר לנו:
גדולה היא תביעתנו הגופנית ,גוף בריא אנו צריכים,
התעסקנו הרבה בנפשיות ,שכחנו את קדושת הגוף ,זנחנו
את הבריאות והגבורה הגופנית ,שכחנו שיש לנו בשר
קודש ,לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש .עזבנו את

החיים המעשיים ,ואת התבררות החושים ואת הקישור
עם המציאות הגופנית המוחשית ,מפני יראה נפולה,
מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ ...כל תשובתנו תעלה
בידינו רק אם תהיה ,עם כל הוד רוחניותה ,גם תשובה
גשמית יוצרת דם בריא ,בשר בריא ,גופים חטובים
ואיתנים ,רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים ,ובגבורת
הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה ,זכר לתחית
המתים הגופנית.
בקריאה פשוטה זה נשמע כמו פרסומת למכון כושר ...ואכן,
הרב קוק זכה לקיתונות של ביקורת על דבריו אלו מהעולם
החרדי .השאלה היא האם התכוון לקרוא להפיכתנו לסתם
יהודים חזקים שרצים ויורדים ועולים ,או שיש בזה משהו אחר,
משהו שדומה יותר למה שהרב יוסי אמר  -להכרה שהגוף
עצמו הוא בשר קודש?".
אי אפשר להתעלם מכך שיש בדברים משהו כוחני מאוד,
שמדבר על שרירים חזקים  -שיבה אל הגוף כמקור של כוח,
כחיים של בריאות .משהו שמזכיר לי את הברכה שהיה נוהג ר'
זושא לברך' :שתהיה לך נשמה של יהודי וגוף של גוי.' ...
הרב יהודה" :אני רוצה להעלות נקודה נוספת בעניין הגוף -
מילה שעוד לא עלתה פה והיא אחת המבוכות הגדולות שלנו:
המיניות .צריך לומר את האמת  -אנחנו ,במיוחד הגברים,
באמת מטיילים עם ה'תיק' של שמירת תורה ומצוות בתוך
העולם הפתוח ,וחיים עם מגבלות משמעותיות מאוד על הגוף.
אנחנו דורשים מעצמנו פרישות עד הנישואין בזמן שברור כי
בגיל ההתבגרות המינית ,שהולך ויורד ,ההורמונים גועשים .אז
למרות שיש לנו כמה תשובות ,קשה מאוד לבטל את העוינות
כלפי הגוף כביטוי למבוכה הזו .ההתמודדות מול היצר היא
בעיה קשה מאוד ומהווה עניין מרכזי אצל הצעירים .הדרישה
לפרישות היא דרישה תובענית מאוד .כאמור ,יש לנו מענים -
לפנות לעיסוק בתורה וברוח ,ובמקביל לעסוק בספורט  -אבל
זו עדיין סוגיה לא פשוטה.

 1אורות התחיה ,לג.

32

ע מ ו ד י ם | א י י ר  -ס י ו ן ת ש ע " ג | )5( 7 6 2

חזרה אל הגוף

כמובן שבזוגיות זה כבר משהו אחר ,אבל אני לא רואה שיש
מענה לפני כן .אני יודע שככל כשגיל הנישואין עולה ,עולים
גם הפחד מהגוף והעוינות כלפיו ,ועלולים ליצור קושי בהמשך,
משום שלאורך זמן רב אנחנו אומרים 'לא' למיניות  -ואין לי
פתרון לזה .זה קושי ואתגר .הנחמה היא שבהתמודדות יש
משהו מחשל ושהקושי הוא חלק מובנה בתפיסתנו
את עבודת ה'".

מצוקת הנערים אבל צריך לזכור שרוב חייו האדם נשוי ,ואז
רלוונטית השאלה האם הוא מצליח להסתכל על הגוף כמשהו
רוחני .השאלה היא לא האם מותר לו לשכב עם אשתו ,אלא
באיזה אופן יכולה ההתייחדות עם אשתו להיתפס כעבודת
השם .האם יש אופציה לתפיסה שהמיניות מותרת ומה שקורה
במיטה הוא לא רק 'העסק' שלי ושל אשתי אלא גם של
הא-לוהים .אם מבינים את זה  -זה המהפך".

הרב יוסי" :מי שקורא תנ"ך יודע שהוא פיזי מאוד בתיאורים
שלו את א-לוהים .כך התנהלה היהדות הרבה זמן ביחסה לגוף
ולפיזיות ,עד שבא הרמב"ם וביד חזקה ובזרוע נטויה 'לקח'
לא-לוהים את הגוף .כל התנועה הקבלית היא ראקציה לכיוון
הזה ,למופשטות של א-לוהים .הזהר מלא בקטעים עמוקים
בהם יש תיאור א-לוהות בפרטי פרטים ,על פי מבנה גוף האדם.
יד ימין והמצח האלו שעליהם מניחים תפילין הם משהו רוחני.
בזהר זה כתוב בצורה גולמית .מה שאני מקבל בתרגום ישיר
הוא שאם נפתח את ההבנה הזו ,נגלה כמה אדם יכול להתקרב
אל הקודש על ידי הגוף .כשהוא לומד תורה הוא מפעיל את
ספירת תפארת ,אבל במקביל הוא יכול על ידי פעולות פיזיות
לעבוד את ה' ולהגדיל את נוכחותו של א-לוהים בחייו.

צריך להכיר בכך שזה מסוכן .ביהדות יש הגבלות רבות בכל מה
שקשור לגוף והשאלה היא איך מצד אחד אפשר לעשות תנועת
בלימה לסוס המשתולל ,ומהצד השני להציג את השימוש
בכוחות הגוף ,שיש בהם משהו פראי ,כשיא השיאים של עבודת
השם.

כמובן שהביטוי הבסיסי של הגוף הוא מיניות .דובר כאן על

הרב יוסי צוחק ועונה" :גם הגוף שלי הוא סוס משתולל" ,ולשם
הדיוק הוא מבהיר" :בסופו של דבר ,יש מלחמה והשוט ביד...
אין ברירה אלא ללכת למחוז הזה של קדושת הגוף ,כמו שהרב
קוק כתב ,לחזור לגוף .אני מדבר על חזרה לגוף יותר בכיוון של
יוגה ולא של הרמת משקולות .כלומר ,לא הגוף כמקור כוח
אלא הגוף כבסיס לסוג של מדיטציה דתית .אני מאמין שאם
זה דבר ה' ,צריך להגיע לזה ,והטכניקה שאני מכיר בעיקר היא
החזרה לשורש .אם חוזרים למקורות הראשוניים שלנו  -התנ"ך

בידיעה שהגוף שלי ,כפי שהוא ,מהווה את המקום של הופעת א-לוהים בעולם ,יש משהו שלם.
בעצם העובדה שאפשר יהיה להוריד את רמת הלהבות הדתיות נגד הגוף ,לשדר שהגוף הוא
לא אויב ,יתקיים גם החידוש שאני מדבר עליו  -ההבנה שההתרחשויות האמיתיות מתקיימות
בגוף
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וחז"ל  -מוצאים שיש שם הרבה יותר תכנים שמדברים על
הגוף והמקום הרוחני שלו .אני חושב שהמתח ביחס לגוף קשור
בהבדל בין התקופה בה עם ישראל חי על אדמתו לבין תקופת
הגלות .הגוף הלאומי שלנו הוא האדמה .כשהתרחקנו ממנה -
התרחקנו גם מהגוף האישי ולכן עכשיו ,כשאנחנו חוזרים לגוף
הלאומי ,גם היחס לגוף האישי משתנה".
כאן מספר הרב יוסי על חוויה אישית של ליווי קבוצת רקדנים
בוגרי בית ספר למחול ' -כל עצמותי תאמרנה' של רונן יצחקי:
"עברנו תהליך של לימוד משותף בו הוצאנו יחד מהתנ"ך
ומחז"ל את האלמנטים של עבודת הגוף .זה מתואר שם בשפה
שלמה של עבודת ה' .ראינו שהכול היה אצלנו ורק צריך לדלות
את החומרים הראשוניים האלה ,לדרוש אותם ולעבות אותם .זו
תורה גדולה והיא עדיין לא קיימת כאן".

אני חושב שנוצר משהו בריא מאוד בחברה
הקיבוצית-דתית .אל מול החומרנות
הקפיטליסטית ,אני רואה אנשים שמייצרים
בועה מנותקת משהו ,האומרת 'לא!' לריצה
אחרי חומרנות ומעמד כלכלי .אני רואה חברה
שיש בה חיי תורה ותרבות מפותחים ,שחיה על
פי ערך שוויוני-קיבוצי ,ושרואה בעבודה ערך
של גאולת הארץ

השאלה היא אם תפיסת הגוף כקודש לא סתם עזבה את החיים
היהודיים שלנו?
הרב יהודה ,האם מדברת אליך השפה הזו של הרב יוסי?
הרב יהודה" :מדבר אלי העניין של החופש בעבודת ה' לא
מתוך שבירת הגוף אלא מתוך זרימה והשתלבות .אני מסכים
שהמיניות היא לא רק 'בסדר' ,אלא יותר מכך .לא סתם כל
הדימויים שמתארים את היחסים בין הקב"ה לעם ישראל בשיר
השירים לא מנוסחים כדימויי מלכות אלא שאולים מהעולם של
איש ואשה .שיר השירים הוא משל לאהבת ה' את העם ,אבל
לא רק המשל אומר משהו על הנמשל אלא גם הנמשל מלמד
על המשל .אם המשל שנבחר עוסק באהבת הדוד והרעיה,
אפשר וצריך ללמוד מכך על היחסים שבינו לבינה .כשהקב"ה
מתואר כמפתה ומדבר על לבו של העם ,המשל אומר לנו גם
משהו על מערכת היחסים בין האיש לאשה".
הרב יוסי מקשה" :אולי זה לא משל? אולי את שיר השירים
קראו פעם כפשוטו? אני אומר כך כי זה מה שכתוב בספר".
הרב יהודה חוזר לשאלת המאבק" :אני לא רואה מנוס מלראות
את המציאות כפי שהיא כרגע  -מציאות שיש בה המון מקום
למאבק ולמשמעת ,לאיסורים ולמתח .זה נחמד לדבר על
השאיפה האוטופית להתייחסות חופשית וטבעית יותר אל
הגוף ,אבל אני לא יודע אם יש דרך לעשות זאת במציאות
הקיימת .אני חושב שיש סכנה מסוימת במה שמציע הרב יוסי.
היוגה ,כמסמלת את ההשלמה והקבלה של הגוף ,היא צליל
אחד חשוב שקיים כיום ,אבל רוב העולם בו אנו חיים ופועלים
נמצא במקום אחר .היצר הרע  -הבא לידי ביטוי ,בין השאר,
במיניות גסה ומוחצנת  -עוד כאן ,והוא לא מראה סימנים שהוא
הופך להיות נעלה וחיובי כל כך .על כן אני מציע שלא נמהר
לצאת עמו במחול".
הרב יוסי" :אני מרגיש שאפשר לצאת למחול עם היצר הטוב כי
הוא גם זמין יותר וגם נוכח יותר .השאלה היא אחרי ההתגברות
על היצר הרע ,אחרי המאבק המתמיד איתו  -מה נשאר לי
ביחס לגוף?"

זאב קיציס
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הרב יהודה" :אני חושב שהשאלה במקומה ואני מקבל שצריך
לדבר על החיובי ,הטהור והיפה שבגוף ,אבל אני מציע להכניס
את זה לקונטקסט רחב יותר כי המציאות היא שהחברה
כיום נמצאת במצב של 'אובר' מיניות נמוכה ומוחצנת .אני
מציע לראות בגוף ובמיניות חלק חשוב מאוד ,אבל רק חלק
מהאישיות שלנו ,כגברים וכנשים .באופן פרדוקסלי ,יש מכנה
משותף בין הגישה החרדית המוקצנת בדרישות הצניעות שלה,
לבין הגישה החילונית המתירנית .נראה כי אצל שתיהן המיניות
גוברת על האנושיות .על כן החרדים דואגים לכסות את הגוף
עוד ועוד ,ובקצה האחר ,המתירני ,דוחפים לחשוף עוד ועוד.
מה שצריך לדעתי לשדר בקהילות שלנו הוא שאיש ואשה הם
קודם ָלכול בני אדם שנבראו בצלם א-לוהים ורק לאחר מכן הם
איש ואשה ש'זכר ונקבה ברא אותם'".
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חזרה אל הגוף

אני שומע בתגובות שלכם שני כיוונים הפוכים ,או משלימים.
אתה דיברת ,הרב יהודה ,דווקא על חינוך לרוחניות ,מתוך
תחושה של עודף גופניות וחומריות בחיינו ,ומהרב יוסי אני
שומע על הצורך לחנך לגופניות ולהכניס אל תוכה מושגים של
קדושה.
אני רוצה לעבור איתך ,הרב יהודה ,לסוגיית הקיבוץ הדתי
והגוף .האם בהמרת הדימוי של היהודי הגלותי באיש של גוף
(עובד את האדמה ,חי מיגיע כפיו ,מתגייס ליחידות הקרביות
ביותר) לא נשברו האיזונים שבין הגוף והנפש? האם לא פותח
הגוף על חשבון העדינות והרוחניות?
אני שואל אותך הרב יהודה ,דווקא כאדם הנושא תפקיד
'רוחני' בחברה הדתית-קיבוצית .אני מודה ששאלה זו הטרידה
אותי אישית כשבאתי לגור בקיבוץ הדתי .פעמים רבות חשתי
תחושת 'עודף גוף' אצל אנשים שפגשתי בקיבוצים ,וזה הטריד
אותי .זה גרם לי לחוש שאולי נוצרה כאן יצירה אנושית שלא
מחוברת מספיק אל הצד של הנפש והרוח .איך אתה כרב קיבוץ
ותיק חש את האיזונים האלו בחברה שלנו?
הרב יהודה" :אני לא רואה את החוויה האנושית בקיבוץ כמו
שאתה מתאר אותה .אני רואה גם לא מעט עיסוק ברוח ודווקא
חושב שנוצר משהו בריא מאוד בחברה הקיבוצית-דתית .אל
מול החומרנות הקפיטליסטית ,הריצה אחרי מעמד כלכלי,
אני רואה אנשים שמייצרים בועה מנותקת משהו ,האומרת
'לא!' לריצה הזו .אני רואה חברה שיש בה חיי תורה ותרבות
מפותחים ,שחיה על פי ערך שוויוני-קיבוצי ,ושרואה בעבודה
ערך של גאולת הארץ .אני מרגיש שיש איזון יפה ושלא
מעט חברים בקיבוץ הדתי מוצאים דרך לפעול מעבר לחיים
החומרניים ,לא רק בקביעת עתים לתורה ,אלא גם בעשייה
שיש בה תרבות ערכית ומעורבות חברתית ,עשייה שהיא לא
רק עיסוק ב'איך להשיג עוד כסף' ,אלא גם בשאלה כיצד אני
יכול להשקיע ולתת יותר לחברה בה אני חי .זו חברה שמביאה
פשטות ויופי של חיי תורה נורמליים ,בניגוד לבורגנות
החומרנית השלטת במקומות לא מעטים ,גם דתיים".
לסיום ,איך אתם בחייכם האישיים ,שומרים על איזונים בין
רוח לגוף? האם יש איזו חוויה שעזרה לכם לעצב את הגישה
שלכם?
הרב יהודה" :בעשר השנים האחרונות אני מנסה להשקיע קצת
זמן בספורט .אני מתעמל מעט כל יום או יומיים .אני עושה
זאת גם מתוך החובה והצורך לשמור על הגוף שנתן לנו הבורא,
אך לעתים גם מתוך תחושת צורך לחוות באופן אינטנסיבי
יותר את הגוף .אך לומר את האמת ,למרבה הצער ,איני רואה
את עצמי כאיש כל כך רוחני .העיסוק ברוח הוא אמנם עיסוק
משמעותי מאוד בחיים שלי .שאלות רוחניות ודתיות עמוקות
אכן מרתקות אותי ,אבל עם זאת אני אדם מעשי וריאלי
בחיי ,ולכן באופן אישי איני מרגיש שאני צריך איזון .איני מן
ה'מרחפים'."...

הרב יהודה גלעד (מימין) והרב יוסי פרומן

כשנכנסנו למסגד ,הקבוצה ביקשה להתפלל
וחשבתי לעצמי שזו הזדמנות בשבילי להתפלל
איתם .התחלתי להגיד "תפילה למשה איש
הא-להים" .בעוד אני יושב ומדבר ומדבר אני
מבחין שהם שותקים ,יושבים ,קוראים ומדי
פעם קמים ,משתחווים וכורעים .הסתכלתי
עליהם וחוויתי משהו נורא חזק
הרב יוסי משיב בחיוך" :אני עדיין לא עברתי את הארבעים
והבריאות עוד לא מטרידה אותי מאוד ,אבל בקיץ אני שוחה
לפחות פעם-פעמיים בשבוע והרבה פעמים אלו הרגעים
הגבוהים של השבוע מבחינתי .אני שוחה ברצף הרבה בריכות.
זה קרוב למדיטציה .בחורף לא מצאתי עדיין תחליף .השחייה
בשבילי היא מאמץ בלי טיפת כוחניות שמכניס אותי לטרנס
של עבודת הגוף.
אסיים בסיפור יפה שקרה לי ,שיש בו כמה אלמנטים שקשורים
לענייננו .זה קרה לפני הרבה שנים ,כשהייתי בן עשרים .נסעתי
לטייל עם חבר מהישיבה וכשעברנו דרך נבי מוסא אמרתי
לחבר ' -כל פעם אנחנו עוברים פה ואף פעם לא נכנסים .בוא
ניכנס ונראה מה קורה שם' .התקרבנו למתחם וגילינו שהשער
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לגופו של עניין

נעול ואין אף אחד .השער הנעול לא שבר את רוחנו ,שני בחורי
ישיבות דתיים ...טיפסנו ועלינו (או יותר נכון ,אני טיפסתי
על החבר והוא קפץ לבד ,)...וכך נכנסנו דרך ִּפרצה בחומה
והסתובבנו במתחם .היה מרשים .הסתובבנו שם ופתאום אנחנו
רואים אוטובוס עוצר ליד המתחם ובתוכו עשרות מוסלמים.
נבהלנו .היינו בטוחים שאם יתפסו אותנו ,זה ייגמר בלינץ' .רצנו
איכשהו לכיוון הפרצה ,ובמהירות קפצנו מהחומה לצד השני.
יצאנו מהמתחם בפנים אלגנטיות ,ואז הסתבר לנו שהאנשים
האלה הם תיירים מוסלמים מהודו שלמחרת בבוקר חוזרים
לבומביי ורגע לפני כן הם רצו להתפלל בקברו של הנביא משה.
אמרנו להם שהמתחם סגור וכשראינו את האכזבה על פניהם,
לבנו הרחמן ,לב של יהודי ,לא יכול היה לעמוד בה והוספנו
שלמרות שהשער סגור יש איזה מקום פרוץ שניתן לטפס עליו
ולהגיע דרכו למתחם ...הם שמעו אבל אמרו שזה לא אפשרי
כי יש באוטובוס גם נשים והן לא יצליחו לטפס על החומה.
הלב היהודי הרחום שוב לא נתן לנו לעמוד מנגד ועלינו שוב
על החומה ,נכנסנו למתחם ופתחנו להם מבפנים את השער.
פשוט אירחנו אותם במסגד .הם כמובן לא העלו על דעתם
שאנחנו יהודים ,הכיפה והזקן השתלבו במראה המוסלמי והם
היו בטוחים שאנחנו בעלי המקום ולכן מארחים אותם כל כך
יפה .דרך אגב ,בתוך המתחם היתה שלולית של גשם והם חשבו
שאלה מים קדושים ושאלו אותנו אם אפשר למלא כדי לקחת
הביתה ...חשבנו לזרום גם עם זה ,אבל ויתרנו...

כשחושבים על התפאורה  -זה נשמע הזוי .היחידי שידע
מה בדיוק קורה זה הנהג שלהם ,ערבי-ישראלי שהיה ממש
משועשע מכל הסיטואציה...
כשנכנסנו למסגד ,הקבוצה ביקשה להתפלל וחשבתי לעצמי
שזו הזדמנות בשבילי להתפלל איתם .התחלתי להגיד 'תפילה
למשה איש הא-לקים' עוד פעם ועוד פעם .ככה זה נמשך הרבה
זמן ,אולי שעה .בעוד אני יושב ומדבר ומדבר את התפילה
שלי ,אני מבחין שהם לא מדברים בכלל .הם שותקים ,יושבים,
קוראים ומדי פעם קמים ,משתחווים וכורעים .הסתכלתי
עליהם וחוויתי משהו נורא חזק .התפילה שלהם היתה מאוד
אישית ,עם מחוות גופניות ונראתה כמו מדיטציה .זה היה
מרשים ובהשראתם גם אני נכנסתי חזק לתפילה ...אמרתי
לעצמי שחייב להיות לכך מענה גם בתפילה שלי .קינאתי בהם.
הרגשתי שא-לוהים מרוצה מהתפילה שלהם יותר מאשר
הוא מרוצה מהתפילה שלי ושאני רוצה לעבוד את ה' כמוהם.
מרגע זה יצאתי למסע .רציתי לפעול ,ממש כשם שכל המפעל
הציוני-דתי נולד גם הוא מסוג של תחושת 'נמאס' .הרגשתי
שנמאס לי מהמילים ,מהקשר מילים-תורה-תפילה ,זה הדרייב
שלי כיום .אני רוצה לבדוק איך אפשר להחיות את עבודת
ה' הזו מחדש ,להביא את הגוף להשתתף בתפילה ,להגיע
לגבהים".

ישיבת הקבה"ד ,מעלה גלבוע

בגיליון עמודים הבא שכותרתו

אדם וטבע
נרצה לדון ,לשאול ,לשמוע וללמוד בין השאר על
איכות הסביבה והיהדות  -מדוע אין חקיקה הלכתית בנושא?
איכות הסביבה ותנועת הקיבוץ הדתי  -מה נעשה בשטח ומה ניתן לעשות עוד?
איכות הסביבה וחינוך  -האם ואיך מחנכים לעולם ירוק יותר?
המעשה הציוני והטבע  -מדוע ה'ירוקים' נתפסים כאויב ההתיישבות?
הבחירה בחיים 'טבעיים' אל מול הקידמה וההתפתחות הטכנולוגית
כוחו של הטבע כנחמה ,כמרפא וכהשראה

הצעות לנושאים נוספים ,לכתיבה ,לראיון ולכותבים יתקבלו בברכה.
עבודות אמנות ושירה בנושא שיגיעו למערכת ויימצאו מתאימים יזכו לקבל במה.
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת 'עמודים’ לא יאוחר מיום חמישי,
כ"ח סיון ( )6.6לכתובת amudim@kdati.org.il
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הצצה אל ארון התרופות החדש

הצצה אל ארון התרופות החדש
ריבה פריד עם ד"ר דינה אייזן
בפתח פגישתנו ,כשאני מספרת לה על נושא הגיליון ,פותחת
ד"ר דינה באמירה" :המילה 'גוף' ,כשלעצמה -מעוררת בושה",
ומפתחת את הסוגיה" :הגוף קשור ביצר .היצר הוא שטן
ביהדות ואני יכולה להבין שאין לו מוניטין כיוון שהוא מחובר
לדחפים ולצרכים שאנשים נאבקים בהם כל חייהם.
בשלב מסוים בחיי עלה בדעתי שזה ממש חילול הקודש
להתייחס כך ל'כלי הרכב' היחידי שלנו בעולם הזה .אנחנו כאילו
מסתירים אותו ,מתביישים בו ולפעמים ממש מתעללים בו".
כך אנו פותחות את שיחתנו על אודות הגוף.

אוניברסלית ,פתיחה בקלפי טארוט ,תקשור ,איי אם,
מסטרי ,מספרי סיפורים ,דרמה ,קרמיקה ועוד כאלה
שלא נעים להזכיר .)...התנסיתי מספר שנים בקבוצות
 12הצעדים לגמילה מהתמכרויות ובשנים האחרונות
אני מרצה על כוחו המרפא של ההומור ועל בריאות
אופטימית ,לומדת ומלמדת את החומר של ימימה -
'חשיבה הכרתית'.
הגעתי להבנה שכל הדרכים מובילות אל עצמנו  -חזרה
פנימה אל עוצמתנו האישית וכוחות הריפוי שבנו.
אם תרצו ,מדובר ברפואת הרגשות שהתרופות שלה
אופטימיות ,ותופעות הלוואי  -שמחת חיים ושלווה
נפשית".

ד"ר דינה אייזן ,היא אחת הנשים הרבגוניות ביותר שפגשתי.
היא בוגרת בית הספר לרפואה בתל אביב ,מומחית ברפואת
משפחה מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,מנחת סדנאות
לחשיבה אופטימית ,בוגרת קורס ליצנות רפואית ומרצה
בנושאי הומור ,בריאות ושמחת חיים .וזה ודאי לא הכול...

בשיחה עמה אנחנו מנסות להעמיק מעט בנושא הגוף והדרך
לשמירתו ,ויורדות לפרטי התובנות אליהן הגיעה ד"ר דינה
מתוך לימוד מעמיק והתנסות אישית.

באתר החברה 'סינפסות' ,אותה הקימה יחד עם חברתה מימי
האוניברסיטה ,ד"ר לילך מלצקי ,היא כותבת:

הקשר בין שינה טובה ובריאות

הייתי רופאת משפחה במשך כחמש-עשרה שנה .לפני
שבע שנים עזבתי את עבודתי במרפאה כדי לנסות
למצוא דרכים שיובילו לריפוי אמיתי ומלא .ריפוי כזה
שממלא אותנו בשמחת חיים פשוטה ,שמחה מעצם
הקיום .ושמחת חיים ,לא מלמדים באוניברסיטה.
חיפשתי איפה כן וזה הוביל אותי לקרוא מאות ספרים
בנושא ,ללמוד בעשרות קורסים (רפואה סינית לרופאים,
קינסיולוגיה ,אינטליגנציה רגשית ,קבלה ,ג'ין שין
ג'יוטסו ,מדיטציה טרנסנדנטלית ,הנחיית קבוצות)
ולהשתתף בסדנאות שונות ומשונות (רייקי ,אנרגיה

בכתבים שמקורם בעולם היהודי מדברים על הרבה אנשים
חכמים שהסתפקו בשתיים-שלוש שעות שינה ומציגים זאת
כסמל להתפתחות רוחנית .כלומר ,שינה מועטת נחשבת

בכל שנותי עוד לא הכרתי בחורה שיש לה
קשרים טובים עם הגוף שלה .כולן נשקלות
כל יום ,חרדות מהמראה שלהן ,ובהן גם
נשים שלא האמנתי שהן עסוקות בזה ,נשים
שנראות מצוין
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לחיובית .אנחנו יודעים היום בוודאות שחוסר שינה הוא אחד
הדברים הגרועים ביותר עבור הגוף .השינה היא דבר כל כך
בסיסי לגוף ומחקרים רבים מראים שחוסר שינה הוא אחד
הגורמים למחלות רבות .מחלות לב ,סרטן ,נטייה להשמנה,
לחץ דם  -כולן קשורות לחוסר שינה .הדבר הראשון שאני
אומרת היום למי שרוצה לרזות הוא לישון  8-7שעות בלילה.

הגוף כמייצג את נשגבות הקיום
סיגוף הגוף בדתות רבות הוא משימה כדי להגיע לרוחניות,
דוגמת הצומות ביהדות ,או מנהג ההלקאה העצמית בזרדים
בחג הפסחא בספרד ,שחזיתי בו באחד מטיולי .השאלה היא
"מ ְּב ָש ִׂרי
למה? האם זה מה שא-לוהים היה רוצה? הרי כתוב ִ
ֵא ֱחזֶ ה ֱא-לו ַֹּה" (איוב יט ,כו) .כלומר ,אחד החיבורים לא-לוהים
עובר דרך הגוף .דרכו רואים את הגדולה ,הנשגבות של הקיום.
ככל שיותר ויותר מכירים את התחכום של המכונה המדהימה
הזו ,כל אדם ,אפילו חילוני אתיאיסט גמור ,לא יכול שלא
להתמלא התפעלות ממנה.

חידוש הקשרים העמוקים עם הגוף
בתקופות קדומות הגוף היה חלק מהטבע וכיום מאוד התרחקנו
ממנו .פעם אנשים לא לבשו בגדים ונראה שלא היתה הפרדה
כל כך חזקה בין האדם לגופו .ההפרדה הזו היא לא טבעית
והיא מובילה פעמים רבות למציאות של מלחמה עם הגוף.
כל הסגידה הזו ליופי היא שיגעון .בכל שנותי עוד לא הכרתי
בחורה שיש לה קשרים טובים עם הגוף שלה .כולן נשקלות
כל יום ,חרדות מהמראה שלהן ,ובהן גם נשים שלא האמנתי
שהן עסוקות בזה ,נשים שנראות מצוין .לא מזמן ,בסדנה
שקיימתי ,שאלתי מישהי מאיזה הרגל היא רוצה להיפטר והיא
ענתה" :מההרגל להישקל כמה פעמים ביום וללכת לשירותים
לפני שאני נשקלת" ,ומדובר בבחורה רזה לכל הדעות .אנשים
מרעיבים את עצמם ,משפצים את הגוף ,ופועלים כל הזמן נגדו.

חצי מהיכולת להיות מאושרים היא יכולת
מוּלדת .עשרה אחוזים תלויים בנסיבות
חיצוניות אבל השאר  -ארבעים אחוזים  -הם
בשליטתנו .ארבעים אחוזים זה הרבה .זה
אומר שהאדם הוא לא קורבן לגנים שלו,
ושהוא צריך לעבוד בשיתוף פעולה איתם
בתקופה שלנו ,בעידן הזה ,יש חשיבות גדולה מאוד לנְ ראוּ ת.
אם פעם היו בוחרים אנשים לפי האופי ,היום הרבה יותר שמים
לב האם אתה או את נראים טוב .לפי זה אנשים גם בוחרים
זוגיות .מספר הניתוחים הפלסטיים שאנשים עושים כבר מגיל
 25עלה במאות אחוזים בשנים האחרונות .כל זה נובע כמובן
מחוסר קבלה עצמית.
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זו תופעה בציבור החילוני ,אבל גם הציבור הדתי נדבק .אפשר
לראות איך הפאות ,לדוגמה ,הפכו להרבה יותר יפות משיער
רגיל וכל הרעיון של הצניעות הולך כאן לאיבוד .גם נשים
מהמגזר הדתי משקיעות הרבה כסף בלהיות יפות.
אני חושבת שהתקופה שלנו הביאה לניכור הולך וגדל בינינו
לבין הגוף שלנו ובינינו לבין עצמנו .אנחנו מתייחסים לגוף כמו
לנכס ,כמו לבית ,שכאשר אנחנו רוצים למכור אותו  -משפצים
ועושים אותו יפה .אנחנו לא דואגים שיהיה הרמוני אלא פשוט
שייראה טוב .משפחות רבות גרות בבתים יפים ,אבל בני
המשפחה אוכלים רע ,מעשנים ,שותים ,רבים זה עם זה .כך גם
עם הגוף  -אנשים מתעללים בו אבל דואגים אחר כך להלביש
אותו בבגדים יפים.

מערכות יחסים ובריאות הגוף
חשוב ללמד כבר בגיל צעיר את ההשפעה של מחשבות
ומערכות היחסים על הבריאות ועל הגוף.
הרבה מאוד מחקרים מראים שאנשים לא מאושרים הם ברמת
סיכון גבוהה למחלות .ממחקרים אחרים התברר שפצעים
ניתוחיים מגלידים הרבה יותר לאט בהתאמה למספר המריבות
בין בני הזוג בבית .מזמן כבר ידענו שסטרס ודיכאון גורמים
למחלות ,אבל בשנים האחרונות מתברר ששמחה ואושר
תורמים לבריאות.
מסתבר שאי-שביעות רצון מעצמנו ומהחיים עוברת בתורשה
מדור לדור ,אלא אם כן זוכים לאמא שאוהבת ללא תנאי ואז
יש פחות סיכוי להילת המסכנוּ ת הזו .אני למדתי שהדרך
היחידה להיות בריאים היא לעשות שלום עם עצמנו ,עם הגוף,
המשפחה ,החברים .אין משהו יותר בריא מאשר להיות בשלום.
כל תדר מאבק או מלחמה מזיק לעצמנו או לאחרים.
כששואלים אנשים מה לדעתך יעשה אותך בריא ,רובם עונים
שהקפדה על תזונה ובדיקות אצל רופא .התברר שמה שבאמת
משפיע על הבריאות אלו מערכות היחסים ,הסיפוק בעבודה,
מצב הרוח ,והתחושה שיש לאדם לגבי יכולת ההשפעה על
החיים שלו ,היכולת להנהיג את החיים בדרך שהוא מאמין בה.
זה בעצם מה שעושה אותנו בריאים.
זה ודאי נשמע לחלק מהאנשים תלוש לגמרי וחשוב לי
להבהיר  -ברור שצריך לאכול נכון ובריא ,אבל זה פועל יוצא
מהחיים בהרמוניה עם עצמך ועם הסביבה .אדם שטוב לו
ואוהב את עצמו  -לא ירעיל את עצמו .לא צריך ללמד אותו
לא לאכול ,אלא איך להיות קשור יותר לצרכים שלו ,לעצמו.
אנשים יספרו ,למשל ,שהם אוכלים כשהם עצובים .השורש של
האכילה המזיקה הוא במצב רגשי .מצב הרוח משפיע על הגוף,
וגם הגוף משפיע על מצב הרוח .דוגמה מעשית לכך אפשר
למצוא בטיפולי הביו-פידבק -תצוגה מידית של נתונים על
צג המחשב מאפשרת למטופל לראות כיצד הוא מצליח לשנות
בצורה רצונית את הנתונים הפיזיולוגיים של גופו.
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הצצה אל ארון התרופות החדש

עוד מדף בארון התרופות החדש
מחקרים מראים שגם תנוחות גוף והבעות פנים משנות את
הכימיה במוח .חיוך גורם להפרשת חומרים הגורמים להרגשה
טובה .הרפיית שרירי הפנים מורידה לחצים .גילו שהיא
גורמת למוח לחשוב שאין סכנה ולכן הוא משחרר פחות
הורמוני סטרס .ישיבה כפופה גורמת לירידה בדימוי ובביטחון
ולעומתה ,הרמת ידיים מעלה אותם .התגלה שאחרי שתי
דקות ב"תנוחת הכוח"  -בה מניחים את שתי הידיים בצדי
הגוף  -יורדות רמת הטסטוסטרון ורמת הקורטיזון בגוף .באחד
המחקרים שלחו כמה אנשים לריאיון עבודה .לחלק אמרו
לשבת במהלך הריאיון כמה דקות ב"תנוחת הכוח" ולאחרים
לא .ההבדל ניכר בתוצאות הקבלה לעבודה.

אומר משהו על המציאות .אז אם יש לך מחשבה שלא מועילה
תיפרד ממנה לשלום .לדוגמה ,בשביל מה לחשוב 'אני לא
יכול'.

שמעתי לאחרונה הרצאה נהדרת ובין השאר דובר בה על הרצון
של כל אחד שיהיה לו מזל .המסר היה שאם אתה רוצה שיהיה
לך מזל ,תהיה המזל של מישהו אחר  -תן לו אינפורמציה
שיכולה לעזור לו ,קשר אותו עם אנשים שיכולים לעזור לו.
ברגע שאתה זה שמביא מזל לאחרים ,כל אחד ישמח לפגוש
אותך כי אתה מביא מזל ,אבל בכך שעזרת למישהו אתה גם
מבריא את עצמך .יש השפעה עצומה לשינוי שאדם עושה
בגופו או בחייו על החברה.
באופן אישי היה שלב שבו הבנתי שאם אני רוצה להיות בריאה
ולחיות בשלמות עם הגוף שלי אולי אעזור למישהו אחר להיות
בריא בקבלה עצמית וכך התחלתי ללמד 'ימימה'.
קל להגיד ,קשה לבצע .איך עושים את זה? שתיים מהדרכים
עליהן ממליצה דינה בחום הן דמיון מודרך ומדיטציה .אחר כך
היא מפרטת מה עוד:
חשוב להכיר בכך שלכל אחד ואחת יש יכולת לשנות את
הפנימיות שלהם .איך משפרים? משנים דיבור ,משנים
התנהגות ,מקפידים על חיי הנפש ,לומדים להכיר תודה.

מתחילים באופטימיות
כמו שבגוף יש מחלות שיעברו בתורשה (למשל ,לחץ דם
וסוכרת) כך גם בנפש .חצי מהיכולת להיות מאושרים היא
יכולת מוּ לדת .מתוך חמישים האחוזים הנותרים ,עשרה אחוזים
תלויים בנסיבות חיצוניות אבל השאר  -ארבעים אחוזים  -הם
בשליטתנו .ארבעים אחוזים זה הרבה .זה אומר שהאדם הוא לא
קורבן לגנים שלו ,ושהוא צריך לעבוד בשיתוף פעולה איתם .זה
נתון שמעורר אופטימיות.

נפרדים לשלום ממחשבות לא מועילות
כל דור חושב שהוא בהתפתחות האנושית הכי מתקדמת.
אני כרופאה רואה שמה שידעתי לפני עשרים שנה בכלל לא
רלוונטי .רמת הידע שלנו נמצאת תמיד במצב יחסי ,וזה אומר
שכל הזמן נלמד דברים חדשים .המסקנה שאני הגעתי אליה
היא שמה שאתה חושב היום הוא רק מחשבה ,וזה לא באמת

מתוך 'ילדים בהשראת אמנים' ,דמות תנ"כית ,אבל פן

אומרים תודה לגוף
הפחד הוא לא דרך לחיות את החיים .ממש כמו הפחד
מהשמנה ,מאיך אראה ,האם יאהבו אותי .בכל מה שקשור לגוף
היחסים מנוהלים מפחד .אנשים מפחדים להיות חולים והפחד
הזה מנהל את כל האוכלוסייה .אנשים פוחדים מהמחלות וזה
מונע מהם פעמים רבות ליהנות מהבריאות שקיימת בהם באופן
טבעי .הפחד מהזִ קנה וממחלות גובר לרוב על ההנאה מהגוף
החי .אנשים שמחים עם הגוף רק אחרי שהם מחלימים וגם אז
זה לרוב רק לזמן קצר...
בעניין זה אני רוצה לספר חוויה מדהימה שקרתה לי .היא
קשורה בכלבה של השכנים שלנו שנובחת כל לילה ב3:00-
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אנשים מתייחסים אל הגוף כיישות עצמאית .כשהם חולים הם אומרים 'הגוף בגד בי' ,למרות
שלאורך השנים הטיפול בו היה בידיהם .יש לנו שליטה על הגוף ,יותר ממה שאנחנו מדמיינים
בבוקר .זה שיגע ועצבן אותי המון זמן .הייתי מתעוררת
מהנביחות ואומרת לבעלי" :תראה איזה שכנים מעצבנים יש
לנו" .לפני כמעט שנה נסעתי להרצות באילת ובעיצומה של
הנסיעה חזרה הביתה איבדתי ברגע את השמיעה באוזן אחת
והייתי מנוטרלת במשך חודש שלם .זו תחושה שאי אפשר
לתאר .כששכבתי על האוזן הבריאה לא שמעתי כלום .לילה
אחד ,בעודי שוכבת על האוזן הבריאה ,פתאום גיליתי שאני
שומעת את הנביחות של הכלבה והתמלאתי שמחה גדולה.
השמיעה באוזן חזרה לי ויחד עמה באה שמחה גדולה על
הנביחות היפות של הכלבה...
באותו רגע הבנתי איזה דבילים אנחנו .כשאנחנו בריאים
ושומעים ורואים  -איך זה שאנחנו לא באושר עילאי וכל דבר
הופך למובן מאליו?
מאז ועד היום אני מודה לאוזן שלי ,אבל אני עדיין צריכה
להודות להרבה חלקים אחרים וזה לא קורה .חלק מהעניין
"אׁ ֶשר יָ ַצר ֶאת ָה ָא ָדם ְּב ָח ְכ ָמה וּ ָב ָרא ב ֹו נְ ָק ִבים
של תפילת ֲ
נְ ָק ִביםֲ ,חלוּ ִלים ֲחלוּ ִלים" הוא הכרה בפלא שמתרחש בגופנו -
מיליארדי תאים בגוף ,שלכל אחד מהם יש משימה .והמשימה
שלנו היא לדבר אל התאים האלה ,להודות להם שהם עושים כל
יום כל היום את תפקידם.

החידוש  -זה בידינו!
אחד המחקרים שנעשו נבע מהעובדה שבדצמבר  1999התגלה
אחוז התמותה הכי נמוך מכל השנים לפניה ואחריה .הסברה
היתה שלא מעט אנשים שעמדו למות חיכו לשנת  ,2000לסוף
המילניום .מכך ניתן היה להסיק שכנראה יש לאנשים שליטה
כלשהי על הגוף שלהם עד כדי כך שזה יכול להשפיע אפילו על
דחיית הרגע האחרון בחייהם ..דוגמה הפוכה לכך ,שמחזקת את
המסקנה ,היא ממחקר שנעשה בעזרת מכשיר הנקרא טנומטר.
המידע הבסיסי שהיה לחוקרים הוא שלד.נ.א יש שני קצוות
ובכל קצה יש כמה רצפים של קבוצות גרעין שלא שייכות
לגנום .בכל פעם שהד.נ.א מתחלק ,הקבוצות האלה שומרות על
הקצה שלא תהיה זליגה של כל החלקיקים וכאילו מקריבות את
עצמן בכך .התוצאה היא שבכל התחלקות כזו הד.נ.א מתקצר.
מה שראו בעזרת הטנומטר הוא שאצל אנשים בסטרס ,הד.נ.א
מתקצרים בקצב הרבה יותר גבוה ויש לכך כמובן השלכה על
התקצרות החיים .המחקר חיזק מאוד את התיאוריה שכדי
לחיות יותר צריך לדאוג למצב הרגשי.

אנשים לא מרבים להביע רגשות חיוביים באופן רגיל .מצאו
במחקרים שבדרך כלל על כל שני דברים חיוביים שאנשים
אומרים לבני הזוג שלהם ,הם אומרים חמישה דברים שליליים.
אשה שחוזרת הביתה אחרי שביקשה מבעלה להוריד ולתלות
כביסה ,לא רואה את מה שהוא עשה אלא את זה שהוא השאיר
את הגיגית באמצע הסלון .זו תכונה הישרדותית שמכוונת
אותנו לראות מה חסר .בזוגיות זה עניין קריטי .הדרך לשפר
זוגיות היא להפוך את היחס .להקפיד על אמירת חמישה
דברים חיוביים על כל שניים שליליים .אם רוצים ממש זוגיות
מושלמת ,אפשר ללכת על חמישה דברים חיוביים על כל הערה
אחת .זה מתכון בטוח .אם את רוצה להגיד לו משהו שלילי
תתחילי ב -אתה בעל נפלא ,מפרנס אדיר ,מאהב מושלם וכו'
ורק אז את תאמרי לו את האמת...
הדיבור הוא משמעותי מאוד במערכות היחסים .כל מילה
גורמת לשינוי ביוכימי בגוף .אדם ששומע מחמאה ,מתחיל
להפריש חומרים שמורידים את לחץ הדם והדופק וגורמים
להפרשה של חומרים שמעלים את מצב הרוח .ולהפך ,מילים
קשות מעלות את האדרנלין ,הקורטיזון והסטרואידים שגורמים
להשמנה ולעלייה בלחץ הדם .אם נדע שמילים יכולות לשנות
את הפיזיולוגיה שלנו ,אולי נלמד את עצמנו להשתמש במילים
טובות.
בסוף הראיון שלנו ,בדרך לרכב ,דינה מעניקה לי 'צמיד נגד
תלונות' ומסבירה לי" :עשרים ואחד יום ללא תלונות .אם
את מתלוננת ,את מעבירה ליד השנייה ומתחילה את הספירה
מחדש" .לא אגלה לכם כמה פעמים הצמיד כבר נדד מיד ליד,
אבל רק אודה שעד כתיבת מילים אלה עוד לא הצלחתי להחזיק
מעמד ארבעה ימים ברציפות ...ויש סביבי תמיד נשמות טובות
שדואגות לתפוס אותי על חם ...אופס ,הנה אני שוב מתלוננת.
הצמיד שוב עובר והספירה מתחילה מחדש...
אנשים שמתלוננים מחלישים את עצמם ואת הזולת .יש
מחקרים שמוכיחים שחולים אשר מתלוננים גורמים להחלשה
של עצמם וכן ,הוכח שלצוות הרפואי קל יותר לעבוד עם
אנשים שמחים ,ולכן יש סיכוי גדול יותר שהם ישקיעו יותר
בחולים האלה .המסקנה היא שצריך ללמוד לא להתלונן .לא
בשמים היא .אם אדם לא יודע לא להתלונן  -שישתוק .גם
הדיבור הפנימי חשוב ,אבל צריך להתחיל עם החיצוני .המילים
שאדם בוחר הן קריטיות.

ועוד הצעה מעשית
משפרים את מערכות היחסים
יש לי מתכון איך משפרים בקלות את הזוגיות  -הקשרים הכי
חזקים בין גוף לנפש באים ממערכות היחסים בין בני אדם .זה
הכי משפיע על הבריאות שלנו.
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אני מציעה למי שמוכן לכך ,לנהל יומן .ניהול יומן מראה באילו
מילים משתמשים ,מה אוכלים ,כמה ישנים וכדומה .זה יכול
לתרום מאוד לשיפור הבריאות .זו דרך לכל אחד לגלות את
הדברים הייחודיים רק לו שיקדמו אותו לבריאות שלמה .לכל
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הצצה אל ארון התרופות החדש

אדם יש את הדרך האישית מאוד שבה הוא יכול לאתר לעצמו
את מה שיקדם אותו לאכילה נכונה ,לדיבור נכון .ההתחקות
אחר עצמך גם מאפשרת לך לדעת מה מתאים לך ומה לא.
בעזרת היומן תוכל לגלות ,לדוגמה ,מה גורם לך לירידה במצב
הרוח  -ואז תוכל להימנע ממנו .אף אחד לא יעשה בשבילך את
העבודה.
עניין ההתאמה האישית עומד היום בחזית המחקר הרפואי לגבי
סרטן ומחלות כרוניות .החוקרים עובדים על התאמת תרופות
לפי הגנים הייחודיים של האדם .לא תרופות אוניברסליות
אלא כאלו שמתאימות לאדם ספציפי .ההצעה שלי אומרת
שלפני שאתה חולה ,אתה יכול לגלות בעצמך את מה שמתאים
לך .ביומן האישי אדם יכול להתחקות ,למשל ,אחרי מספר
היציאות שלו ביחס למה שהוא אוכל או עושה .אנשים חושבים
שהכול בסדר אם יש להם יציאה פעם בשבוע ,ודאי אם זה לא
גורם להם לאי-נוחות ,אבל עצירות היא אחד הגורמים הידועים
למחלות קשות.
זאת רפואה מונעת .אנשים מתייחסים לגוף בדרך כלל רק
כשהוא שלא עובד ,ואם הוא עובד והכול נראה טוב כלפי חוץ,
הם מתעלמים ממנו .חשוב לדעת שרזרבת הבריאות בגוף
גדולה מאוד ולגוף יש יכולות מדהימות ,בעיקר אצל צעירים.
הגוף יכול להפוך כל ג'אנק לבריאות אבל רק עד שלב מסוים.
אחר כך זה בלתי הפיך .הלבלב מותש מהתמודדות שנים על
שנים עם אוכל זבל ועם השמנה ,ובסוף הוא פשוט מפסיק
לייצר אינסולין.
אבל כמו שאמרנו ,לנהל אורח חיים בריא זה רק חלק מהתמונה.
אם אתה לא לומד לחיות בשלום עם עצמך ועם סביבתך לא
תעזור כל התזונה הבריאה שתצרוך .אגב ,יש היום מחלה חדשה
שנקראת 'אורטורקסיה' ,שהיא דרגה של מופרעות אורגנית,
מחלה שבה אנשים חושבים שהאוכל הבריא יציל אותם והם
אובססיביים בעניין הזה.

מגלים את מקום המסתור של אבן החכמים
לאורך כל ההיסטוריה אנשים חיפשו את אבן החכמים שתהפוך
כל מתכת זולה לזהב .האבן הזו נמצאת כל הזמן איתנו בראש.
אנחנו אלה שיכולים להפוך כל אירוע שלילי לחיובי ,להתמיר
אירועים בחיינו להתפתחות ,ללמידה ,לצמיחה .כך גם בגוף -
התמרה של כל מחלה בגופנו ללימוד,
אנחנו יכולים לעשות ְ
להבנה ,להתפתחות .אנשים מתייחסים אל הגוף כיישות
עצמאית .כשהם חולים הם אומרים 'הגוף בגד בי' ,למרות
שלאורך השנים הטיפול בו היה בידיהם .יש לנו שליטה על
הגוף ,יותר ממה שאנחנו מדמיינים .אנחנו יכולים לשלוט אפילו
על לחץ הדם ועל הדופק ,וניתן לפתח מיומנויות שמפתחות
את השליטה הזו.

בדיוק כמו ששחקנית כדורסל שמאוד רוצה להצליח יודעת
שהיא צריכה להתאמן יותר על הטכניקה ,כך גם אפשר בעזרת
אימונים ,לייצב דופק או להוריד לחץ דם .זה מחייב תרגול אבל
חשוב לדעת קודם כול שזה אפשרי.

הפרק האופטימי
המחקרים מצביעים על כך שאנשים מהציבור הדתי בריאים
יותר ,אבל לא יודעים לבודד את הסיבה המדויקת .אין לי ספק
שחיי קהילה ודאי קשורים לכך .ידוע שאדם בודד יהיה יותר
חולה .היחסים החברתיים הם חלק מובנה בדת  -ויותר בריא
לחיות בערבות הדדית .זה החלק הכי משמעותי .הערבות היא
המתכון היהודי לבריאות .מחקרים מצאו שהמנבא העיקרי
לשאלה האם אנשים יעברו התקף לב שני במהלך השנה
הראשונה לאחר ההתקף הראשון הוא לא לחץ הדם או רמת
השומן בדם ,אלא השאלה האם לאותו אדם יש מישהו שאוהב
אותו ודואג לו ,האם יש לו בקרבתו מישהו שהוא יכול לפנות
אליו לעזרה .בקהילה דתית יש תמיד מישהו כזה כי זה מוטבע
בתוך היהדות .אם אשה חוזרת אחרי הלידה ולא יכולה לעבוד -
תמיד יהיה בקהילה הדתית מישהו שידאג לה.

המחקרים מצביעים על כך שאנשים מהציבור
הדתי בריאים יותר ,אבל לא יודעים לבודד
את הסיבה המדויקת .אין לי ספק שחיי
קהילה ודאי קשורים לכך .ידוע שאדם בודד
יהיה יותר חולה .היחסים החברתיים הם חלק
מובנה בדת  -ויותר בריא לחיות בערבות
הדדית
גם נתינת משמעות לחיים היא רגש חיובי בהחלט והיא בריאה
מאוד .לאיש מאמין יש משמעות לחייו ,אם הוא מרגיש אהוב
על ידי הבורא  -הוא יהיה בדרך כלל בריא יותר .גם אם הוא
מתעלם מהגוף  -הנפש תיתן לו כוחות .אני חושבת שהרוחניות
היא הרפואה הכי טובה .לא רוחניות של מי ש'חיים בהרים' אלא
רוחניות ארצית.
דיברנו על הגוף אבל אני לא רואה אותו בנפרד מהנפש .הגוף
הוא הגלוי ,אבל מה שמעניין אותי הוא הנסתר שמפעיל את
הגלוי  -הנפש ,המחשבות והרגשות ,זה בעצם מה שקובע את
מצבו של הגוף שלנו.

ד"ר דינה אייזן ,נשואה לדני ואם לשניים.
מומחית לרפואת משפחה .מחברת הספר
"מסע אל ממלכות פנימיות" .מנחה סדנאות
ומרצה בנושא הומור ובריאות ,חשיבה
אופטימית ושמחת חיים.
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לגופו של עניין

מדברים על זה
ליווי והדרכת זוגות ברוח יהודית
שיחה עם אילן והילה יפרח*

אילן והילה יפרח מבית רימון הם זוג יועצים זוגיים ,שהקימו
לפני כחמש שנים את מרכז 'פנים בפנים' לזוגיות יהודית.
במסגרת המרכז הם עוסקים בהעברת סדנאות לזוגות ,לפני
החתונה ,קצת בעקבותיה ,וגם הרבה אחרי .בנוסף ,הם מלווים
זוגות באופן פרטני.

הילה :אני בוחרת לעסוק עם הכלות בשאלה מה זה להיות
אשה .מבחינתי ,זה המפתח לכול .מחזוריות ,התמלאות,
התרוקנות ,חיבור לגוף ,להורמונים  -אני מזמינה את הכלות
להכיר וללמוד את הגוף שלהן .אשה לא יכולה להיות במגע עם
גבר בלי שהיא במגע עם עצמה .יש הרבה בנות ,שמאז השיחה
של האחות בבית הספר בכיתה ו' על מחזור ,לא התעסקו בזה,
לא יודעות מה קורה שם ,מאיפה זה בא .אני חושבת שרוב
הפחדים של נשים בקשר למיניוּ ת באים משם .זה דבר שנכון
לנשים בכל שלב בחיים.

"התחום המיני הוא תחום מורכב" ,הם מסבירים" ,יש צרכים
שונים ומגוונים לכל זוג וזוג ,וגם בכל שלב בחיי הנישואין
הצרכים משתנים".

עולים בסולם הזוגיות

פנינו אליהם כדי ללמוד מהשטח מה קורה איתנו  -הציבור
הדתי  -בתחום של תקשורת זוגית ומינית.

היא לו  -הוא לה

יש הרבה בנות ,שמאז השיחה של האחות בבית
הספר בכיתה ו' על מחזור ,לא התעסקו בזה,
לא יודעות מה קורה שם ,מאיפה זה בא .אני
חושבת שרוב הפחדים של נשים בקשר למיניות
באים משם .זה דבר שנכון לנשים בכל שלב
בחיים
אילן :בהדרכת חתנים לפני החתונה יש נושא אחד עליו בדרך
כלל מדברים בפרוטרוט  -מסבירים מה ואיך בדיוק לעשות
בלילה הראשון .ייתכן שיש זוגות שזקוקים לכך ובוודאי
שישנה חשיבות לאינפורמציה בסיסית שמקטינה את החרדה,
אבל אני בעיקר אומר לחתן" :מדריך החתנים שלך זו אשתך,
ומדריכת הכלות של אשתך זה אתה" .אני חושב שכדאי לתת
לזוג לגלות לבד ,ללמוד ,להתאכזב ,להיות מופתעים .יש בכך
כבוד לאינטימיות של בני הזוג ,לחוויה החד-פעמית שלהם .אני
מרגיש שהדבר החשוב שאני רוצה לתת לחתן הוא התחושה
ש'יש לו את זה' ,תחושה של גבריוּ ת ,שהוא מסוגל.

אילן :בסדנאות ,שבהן יש גם זוגות נשואים וגם זוגות לפני
חתונה ,אני מציב מודל שיש בו שלוש רמות בקיום יחסים בין
בני זוג.
הרמה הראשונה והבסיסית שאני מציג היא שאדם נמצא
עם אשתו כי יש לו יצר .בהקשר הזה אני מביא את הסיפור
מהגמרא (כתובות סה ,ע"א) על רבא ,שישב בבית דין ובאה
אליו לדין חומא ,שהיתה מפורסמת ביופייה ,וכשנגלתה זרועה
קם והלך לביתו ותבע את אשתו לתשמיש .יצא לי לפגוש
גברים נשואים שלא מקשרים בין היצר המיני שלהם לבין קיום
יחסים עם האשה שלהם ,היצר המיני שלהם נראה להם בזוי.
עבור הרבה גברים זה חידוש לשמוע שזה בסדר להיות עם
האשה שלהם כי מתעורר בהם צורך מיני ,כמו גם לקבל את
זה שהם בעלי יצר מיני בריא ,והאופן הפשוט והטבעי ביותר
להתמודד איתו הוא בניתובו למפגש עם בת הזוג.
הרמה השנייה היא מצוות עונה ,כלומר המחויבות של הגבר
שלא למנוע מאשתו את קיום יחסי האישות עמה בעת שאינה
נידה .קיום היחסים הוא חלק חשוב מהזוגיות של בני הזוג
והגבר הוא האחראי לכך שבתוך הזוגיות תהיה רומנטיקה,
תשוקה ומיניות" .דרכו של איש לחזר אחר אבדתו" (קידושין
ב ,ע"ב)  -חשוב להבין שהחיזור הוא לא רק עד נתינת הטבעת,
אלא בעיקר בחיי השגרה הזוגית .בהקשר זה דיני ההרחקה
מבטאים עבורנו את 'הלכות הפיתוי והחיזור' .כלומר ,כל מה

*הדברים מעובדים מתוך ריאיון שערך עמם אביה וינברג

42

ע מ ו ד י ם | א י י ר  -ס י ו ן ת ש ע " ג | )5( 7 6 2

מדברים על זה

שאסור בתקופה זו  -לאכול ביחד ,לגעת זה בזה ,להעביר חפץ,
ואפילו לנהוג שחוק וקלות ראש  -אלה הדברים שצריכים
להיות בתוך הזוגיות ,כאשר הם מותרים .במילים אחרות:
בזמנים המותרים אפילו האכילה יחד יכולה וצריכה להיות אקט
רומנטי.
הרמה השלישית היא רמה של אחדות ,של שלום ,של שלמות.
זה המבט של פנימיות התורה על הזיווג .בסולם הזוגיות
מתחילים קודם כל ביצר ואז עולים למדרגת הזוגיות ובסופו של
דבר מגיעים לאחדות ולקדושה.
הילה משלימה את הדברים :כשאני מלמדת את הבנות ,אני
עוסקת באותן שלוש רמות מהזווית הנשית.
הרמה הראשונה מפתיעה הרבה נשים .הן לא מכירות את
היצר העוצמתי הזה שקיים בדרך כלל אצל הגבר ,ולפעמים הן
אפילו מפחדות ממנו .אני עובדת איתן על זה שלא תמיד צריך
לבוא ליחסים עם רצון חזק ותשוקה .אני מלמדת אותן שאם
יש צורך ,אפשר לפעמים לענות עליו בלי כוח ובלי ותשוקה.
ההבנה שלא תמיד צריך לקיים יחסים כשהאשה מתעוררת
מעצמה ,היא מאוד משחררת עבור בני הזוג.
ברמה השנייה אני אומרת לנשים שהאחריות שלהן היא
להשתמח ,כלומר לבוא למצב של 'אני מוכנה לאפשר לבעלי
לשמח אותי .אני פתוחה לתענוג ,להנאה לשמחה' .עם הנשים
הרבה פעמים העבודה היא על הרפיה ושחרור שליטה .בנוסף
אני מדברת גם על האחריות שלהן כאשה ,לפתח בעצמן מקום
פתייני ,מקום שמשתוקק ,שמאפשר להן להיות אשה מושכת
ולא רק אמא אחראית ובעלת בית מתוקתקת...
הרמה השלישית זוהי החוויה של האחדות ,של ההתמזגות,
שהרבה מאיתנו כמהות להיות בה .כשאנחנו זוכים להגיע לשם
אנחנו אחד ,הגבולות בין האני והאתה נעלמים ...אני גם אומרת
לנשים שיש רגעים כאלה ,אך לדעתי עיקר העבודה בסוגיה הזו
הוא לקבל את העובדה שזה בסדר כשזה לא קיים תמיד ,ובכל
זאת להמשיך לשאוף...

לפני או אחרי?
אילן :היום אני מרגיש שאת רוב הדיבורים על הזוגיות עדיף
לשמוע אחרי החתונה .כיום ,אנחנו ממוקדים פחות בזוגות לפני
חתונה ,משום שאנחנו קולטים שהשפעה של סדנה והדרכה
לפני החתונה ,עם כל החשיבות שלה ,היא חלקית מאוד .אני
מרגיש שהדבר המשמעותי ביותר שמתאפשר מליווי זוגות
לפני החתונה הוא שהם יודעים שגם אחרי החתונה אנחנו
מהווים כתובת בשבילם .הדרכת זוגות נשואים יכולה ממש
לשנות את החיים שלהם .יש בכך המשכיוּ ת ,כי זה דבר שפוגש
אותם בצרכים שכבר קיימים אצלם והם מיד מתחילים לעבוד...
לפני החתונה יש התרגשות ,ואצל הגברים ברוב המקרים היא
לא מלווה בחששות לקראת הבאות .הכול נראה להם פשוט...
ואז ,מיד אחרי החתונה ,הם מופתעים שזה לא כל כך פשוט

לזוגות רבים קשה מאוד לבוא ולומר 'יש
לנו בעיה' ,ויש שחיים עם חוויה פנימית של
'נתמודד עם זה ביחד בתוך הבית' .במקרים
מסוימים זה יכול להיות רצון הגיוני ובריא,
אבל במקרים רבים הדרכה או אפילו עצה
קטנה יכולים ממש לסייע
ועולות כל השאלות והחרדות' :אולי אני לא נורמלי?'' ,אולי
יש בי פגם?' .פתאום מתחילה לעניין אותם הפיזיולוגיה והם
מבינים שיחסי אישות הם דבר מורכב .יש בעיות שמסתדרות
מעצמן אבל יש גם גברים שזקוקים לטיפול ולעזרה.
בשלבים המאוחרים יותר בחיי הנישואין ,מה שמעסיק זוגות
רבים הוא הפער בתשוקה בין הגבר והאשה והשאלה מה עושים
עם הפער הזה ,ובנוסף לכך התחושה שהפנטזיה הספונטנית
שהם דמיינו ,לא בדיוק מתממשת .יש הרבה עבודה להוציא
מהם את הדמיונות ולמצוא יחד איתם את הדרך לחיים של
התחדשות ורעננות זוגית ומינית .בהקשר ההלכתי גברים רבים
עסוקים בנושא החופש במיניות ,בשאלות מה מותר ומה אסור,
ואנחנו עובדים יחד על הסוגיה כיצד ניתן להיות חופשי למרות,
ואולי אפילו בזכות ,ההגבלות.
הילה :אצל נשים לפני החתונה יש יותר פחדים וחששות.
יש חשש מהאקט הזה ,שהיה תמיד אסור ,חשש מהחשיפה
שמתלווה אליו ,הרבה מאוד חרדות מהכאב שיכול להיות כרוך
בכך בהתחלה .אחרי החתונה אני מרגישה שעיקר העבודה שלי
זה להכניס את הנושא לסדר היום של הנשים ,שזה יעסיק אותן.
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לגופו של עניין

אני מקבלת את התחושה שהן מרגישות שזה סוג של נטל
עליהן ,והן משתדלות לא לחשוב על זה ולא להתמודד עם זה.
עם זאת ,מתקיימים בחברה שלנו תהליכים שגורמים לי
אופטימיות  -אני מזהה אצל הבנות כיום הרבה יותר חיבור
לגוף .יש יותר בנות שרוקדות ,שמשתתפות בחוגים לתנועה,
שמכירות את השיטה למודעות טבעית לפוריות .כמובן שעדיין
יש הרבה מאוד לאן להתקדם .מודעות לנשיות זה דבר שצריך
להתחיל איתו מגיל הרבה יותר צעיר ,מכיתה ו'-ז' לפחות.

בין מיניות לזוגיות
אילן :לא תמיד ישנה התאמה בין הזוגיות למיניות .יש הרבה
זוגות שהבעיה מתחילה בזוגיות ומשפיעה גם על היחסים,
ולהפך .ברור שכאשר התקשורת טובה ,זה משפיע גם במימד
המיני ,אבל צריך לדעת שאלו שפות שונות של אהבה .גם זוגות
שיש ביניהם שיח מכבד וקרוב בתחום המילולי צריכים לפתח
את המימד הלא-מילולי של הקשר שלהם.
הילה :מתוך התובנה הזו בנינו כנס לזוגות שנקרא 'אהבה מעבר
למילים' שמתקיים בט"ו באב ,ושיעסוק כולו בצד הלא-מילולי
של הקשר .הכנס יהיה מורכב מסדנאות שונות שיאפשרו לזוג
להרחיב את המנעד של שפות האהבה שלהם.
אילן :אנחנו פוגשים בערך מאה זוגות חדשים בשנה ואני חושב
שגם אם נהיה בשיא הזמינוּ ת ,נחמיץ הרבה מהזוגות שזקוקים
לסיוע והדרכה .לזוגות רבים קשה מאוד לבוא ולומר 'יש
לנו בעיה בתחומים האלו' ,ויש גם אחרים שחיים עם חוויה
פנימית של 'נתמודד עם זה ביחד בתוך הבית ,ולא נערב אף
אחד' .במקרים מסוימים זה יכול להיות רצון הגיוני ובריא ,אבל
במקרים רבים הדרכה או אפילו עצה קטנה יכולים ממש לסייע.
לדוגמה ,זוג שליווינו  -כמה שנים אחרי שנישאו הם עדיין
זכרו וסיפרו לנו מה קרה בכל יום אחרי החתונה עד שהם
הצליחו להגיע לביאה מלאה .הם פירטו לנו אילו מתחים היו
להם בכל יום ,מי יזם ומי התאכזב ,והיה ניכר שהם סחבו את
המתח והכאב הזה איתם כמה שנים .זה השאיר בהם צלקות
משמעותיות וניתן היה למנוע אותן בהדרכה וליווי בתקופה
ההיא.

מה עושים? מדברים על זה!
אילן רואה חשיבות גדולה מאוד ביצירת שיח פתוח בין בני הזוג
בנושאים הללו :אני חושב שאין כל כך שיח ,שהוא לא קיים.
יש שיח קונפליקטואלי בנושא הזה ,סביב עלבון ,תסכולים
ואכזבות ,אבל אין שיח פתוח וממשי על מה שטוב ומה הייתי
רוצה שיהיה .אני חושב שחשוב מאוד שהגבר ישתף את האשה
גם ההתמודדות ,שהוא עובר בתחום היצר המיני (כמובן ,על
עצם ההתמודדות ,לא על הפרטים שלה) על מנת שהאשה תבין
מה עובר עליו.
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בא אלינו פעם זוג שהיה בסדנה ,הם ישבו ולא הצליחו לדבר.
ניסינו להוציא מהם מה קרה והם לא הסכימו לדבר .בשלב
כלשהו הגבר אמר 'פגעתי באמון של אשתי ואנחנו לא יודעים
מה לעשות' .אחרי תהליך ארוך הבנו שהוא צפה בפורנוגרפיה
באינטרנט ,אך עדיין לא הצלחנו להגיע אליהם ולגרום להם
לדבר .בסוף הילה לקחה את האשה ודיברה איתה בנפרד...
הילה ממשיכה את הסיפור :סיפרתי לה על התהליך שאני
עברתי מול אילן .כשהוא סיפר לי על היצר שלו חשבתי
בהתחלה שהוא לא אוהב אותי ,ונפגעתי .אבל אחר כך הבנתי
שהיצר שלו זו מלחמה יום-יומית והרגשתי שהוא הגיבור
בסיפור הזה .בהמשך גם הבנתי שבסיפור הזה של היצר הוא
בחזית ואני בעורף ,והתפקיד שלי הוא לתמוך בו בבית ,לחכות
לו עם אמפתיה כשהוא חוזר מהמלחמה בחוץ .בשלב כלשהו
גם הבנתי שה'אויב הרע הזה'  -היצר  -הוא בעצם בעדנו ,הוא
טוב לנו .הוא חשוב מאוד לזוגיות .רק כשסיפרתי לאשה את
התהליך שאני בעצמי עברתי היא לאט לאט הפשירה והיה
אפשר לעזור להם לשוחח ביניהם.
אילן :יש תיאור מקסים של חז"ל שמבטא את היחס הבריא
שלהם לתחום הזה .ר' שמעון בן חלפתא מתאר בצורה ציורית
את זִ קנתו על פי פסוק מקהלת" :וְ ָת ֵפר ָה ֲא ִביּ וֹנָ ה" (יב ,ה) -
"מטיל שלום בבית בטל  -זו התאווה שמטילה שלום בין איש
לאשתו" (מדרש רבה מצורע ,פרשה יח) .מבט פשוט ועמוק
שרואה את היצר ואת התאווה כמתנה זוגית.

התשובה בגוף השאלה
לסיום ,נשאלו הילה ואילן מה הן השאלות שמעסיקות אותם
כמלווי זוגות.
אילן :מעסיקות אותי שתי שאלות .אני שואל את עצמי
לפעמים האם אני מוסיף קדושה או מוסיף טומאה בעולם
בגישה הזו .האם כל הדיבור על חופש הוא חלק מהתופעה
הרחבה של התמקדות ב'אני ועצמי' או שזה בא ממקום קדוש?
אני מקווה ומתפלל שזה אכן יוסיף קדושה ושלום בית ,אבל
השאלה ממשיכה להדהד כל הזמן .השאלה הנוספת שמעסיקה
אותי היא האם חלק מהדברים שאני אומר לא צריכים להיאמר,
ואולי דווקא חלק מהדברים שצריך שייאמרו ,לא נאמרים.
במיוחד עם זוגות לפני החתונה  -אני לא יודע בוודאות מלאה
מה טוב וחשוב לומר ,ומה עדיף שלא לומר .אני הולך עם
השאלה הזו ומברר אותה לעצמי בכל פעם מחדש.
הילה :אותי מעסיקה הכי הרבה השאלה "איך באמת שוברים
את קשר השתיקה הזה ,אצל זוגות שנמצאים בתוך הקושי
וזקוקים לעזרה?".
זה מה שעשינו בעצם בכתבה הזו ,לא?
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בית רימון

מתירים את הקשר

מתירים את הקשר
שיחה על נושא היחס לגוף ,זוגיות וחיי אישות עם הרב אלישיב קנוהל
ראיינה :ריבה פריד

לפני כעשר שנים יצא ספרו איש ואשה ,ובעקבותיו הפך
הרב אלישיב קנוהל ,חבר ורב קיבוץ כפר עציון ,מוקד לפניות
בנושאים של בינו לבינה ולמרצה מבוקש אשר מאיר את נקודת
המבט ההלכתית ,במקומות שונים וגם בפני מטפלים זוגיים.
"אני מקבל הזמנות להשתתף בדיונים ובגופים שעוסקים
בנושא זוגיות וחיי אישות" ,הוא מספר.
אנחנו פותחים בהסכמה על הסתירה המובנית הקיימת בנושא
'היחס לגוף' בציבור הדתי .מצד אחד עומדת ההתייחסות
לגוף כאל משהו שצריך להצניע ,לכסות ,ומצד שני ,ברגע
שנישאים – יש ציפייה שתיווצר הרמוניה בין בני הזוג גם
במימד הזה .הרב אלישיב מעדכן אותי שכיום אנשים רבים
בציבור הדתי מודעים לסוגיה הזו ,ומספר על מעורבותו בעבר,
יחד עם אנשים נוספים מהציבור הדתי  -ובהם גם הרב איתמר
חייקין (בן שלוחות ,לשעבר רב בארות יצחק)  -ביצירת תוכנית
חלמי"ש :חינוך לחיי משפחה ,שפועלת כבר כמה שנים בחלק
מבתי הספר העל-יסודיים.
"תוכנית חלמי"ש היא תוכנית חשובה וטובה" ,כך מעיד הרב
אלישיב" ,היא עוסקת גם בסוגיות אינטימיות מאוד ,כגון:
הוצאת זרע לבטלה ,היחס אל הגוף ,החשיבה על בחירת בן זוג,

ובחברה מעורבת – גם בנושא הקשר בין המינים .היא עובדת
על פי תהליך מובנה ועוסקת גם בהכשרה מסודרת של מורים
במכללות ,כדי שיידעו להפעיל אותה" .עם זאת ,הרב אלישיב
אינו בטוח שלכל המורים יש את המיומנות והיכולת לנהל שיח
בנושא" ,אני לא יודע עד כמה מוכנים במערכת החינוך להיפתח
לכך שהדברים הללו ייעשו בצורה של דינמיקה קבוצתית ולא
כשיעור בכיתה" .בנוסף ,קיימת גם בעיית סל השעות המוגבל
של בתי הספר שלא מותיר די זמן ומשאבים לעסוק בנושא
החשוב הזה.

העובדה שבציבור הדתי נוצרה נורמה שזוג
מקבל הדרכה לפני החתונה ממדריכים
ומדריכות צעירים הנשואים כמה שנים ,היא
בעיני נס .האפשרות שבתוך העולם המודרני
החשוף ,כלה באה ויושבת עם בחורה נשואה
והן יכולות לדבר על הכול  -צריך לראות זאת
כאוצר
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נתיב נוסף בו עוסק הרב אלישיב במסגרת ארגון רבני צהר הוא
הדרכת חתנים וכלות" .הדרכת כלות דתיות קיימת כבר עשרות
שנים" ,הוא מספר" ,אבל רק בעשר השנים האחרונות מודעים
לצורך להכין את מדריכות הכלות בצורה מקצועית יותר.
השאלה מי מדבר עם ההכלה על סוגיית היחסים בין בני הזוג
הצעירים היא משמעותית מאוד .ההורים ,בדרך כלל ,נבוכים
לדבר על הנושא עם הבן או הבת .זה אמנם לא חייב להיות כך,
וכמובן ,אם ישנה פתיחות – מה טוב ,אבל מכל מקום ,לא נורא
שלא ההורים עושים זאת .עם זאת ,לא נכון גם שחברה טובה
שהתחתנה לא מזמן תהיה הכתובת היחידה לייעוץ ולהכוונה.
לעתים קרובות ,הכלה לפני חתונתה מקבלת אינפורמציה
מחברה ,מתוך חוויה אישית של אותה חברה ,וזו יכולה להיות
חוויה שגויה שאינה אמורה לחזור כלל אצל הכלה המדוברת.
לכן ,העובדה שבציבור הדתי נוצרה נורמה שזוג מקבל הדרכה
לפני החתונה ממדריכים ומדריכות צעירים הנשואים כמה
שנים ,היא בעיני נס .האפשרות שבתוך העולם המודרני
החשוף ,כלה באה ויושבת עם בחורה נשואה והן יכולות לדבר
על הכול – צריך לראות זאת כאוצר".

אני חושב שעצם האמירה הזו ' -אתם בנורמה.
זה קורה להרבה זוגות'  -היא סיוע חשוב
מאוד .זוג שנמצא במצוקה חושב שרק הוא
לא בסדר ,שרק להם יש קשיים .לפעמים רק
האמירה הזו מרגיעה והופכת את המצב
על המקצועיות הנדרשת לתפקיד זה מסביר הרב אלישיב:
"חשוב שהמדריכה תקבל הכשרה לא רק על הצד ההלכתי אלא
גם על הצד הפיזיולוגי  -שתבין את כל המערכות היטב .אני
יודע משיחות רבות עם נשים שמתקשרות אלי להתייעץ לאחר
החתונה ,שלא היה להן מספיק ידע ביולוגי .הידע הנרכש דרך
אמצעי התרבות העכשוויים  -ספרות ,קולנוע וכדומה  -מציג
תמונה מעוותת שאינה מכילה את כל המורכבות הקשורה
לנושא זה .לדוגמה ,לא מעט נשים אינן יודעות שבתחילת הדרך
יחסי אישות עלולים לעתים להיות כרוכים בכאב .הן חוששות
שהן לא נורמליות בעניין זה ולכן הן ממשיכות לכבוש את הכאב
ולא לומר מילה".
הרב אלישיב מספר עוד מניסיונו בשטח" :יש בנות שסובלות
או סבלו מתקיפות מיניות וזה משליך כמובן על יחסי האישות
שלהן .אם האיש לא יודע איך לגשת אל אשתו ,והיא לא יודעת
איך לטפל בכך ,עלולות להיווצר קטסטרופות שנמשכות
תקופה ארוכה .מדריכה שתקבל הכנה ראויה ,ששמעה ולמדה
איך לדבר עם הכלה ולא להפחיד אותה ,תדע להעלות ולהציף
במהלך ההדרכה בצורה לא מאיימת את האופציה של פגיעה
מינית ,המרחפת בעיקר מעל נשים .כך ,מי שתרצה ,תוכל
להיפתח ולשתף .מדריכה מיומנת שומעת לפעמים מילה והיא
כבר יודעת איך להוליך את השיחה הלאה."...
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כל מה שנאמר עד כה מוגדר על ידי הרב אלישיב כ"הקדמת
רפואה למכה" והוא רואה בפתיחת קורס ההכשרה של צהר
למדריכי כלות וחתנים עשייה מרכזית וחשובה מאוד.
בקורס – הנערך כחלק ממיזם שנקרא "טובים השניים" -
מקדישים שלושה מפגשים לעומק הסוגיות הגופניות יחד עם
רופאים ורבנים העוסקים בתחום ,בנוסף ללימוד הלכה יסודי
ועיסוק מעמיק בענייני זוגיות .הקורס נפתח במטרה לענות על
צורך הולך וגובר בציבור הדתי להדרכת חתנים וכלות באופן
רלוונטי ,ומתוך הכרה שרבים מהזוגות אינם מצליחים למצוא
הדרכה המתאימה להם.
"המצוקות עלולות להיות גדולות מאוד והן משתנות מזוג
לזוג" ,ממשיך הרב אלישיב" ,מערכות התמיכה וההדרכה לא
קמו בשביל כל אלה שמסתדרים לבד ,בדיוק כמו שמערכות
החינוך לא קמו בשביל ילדים ממוצעים ומעלה .ילדים כאלה
גם בלי בית ספר ילמדו ,בסופו של דבר .אנחנו עושים את זה
בעיקר עבור מי שזקוק לתמיכה ועזרה כי אנחנו רוצים להגיע
למצב שבו כל החברה תהיה במצב טוב .לכן חשוב שכולם
יעברו את ההדרכה ,כי אף אחד לא יכול לנבא מראש באילו
בעיות הוא ייתקל וכמה עוגמת נפש תיחסך ממנו אם הוא
יקבל את ההדרכה הנכונה .חשוב לדעת שלבעיות בתחום הזוגי
והאינטימי אין כל קשר למנת המשכל ולרקע הסוציו-אקונומי.
אני מאמין שיש הרבה מאוד זוגות שידעו באופן טבעי איך
לשמח אחד את השני ,אבל המיזם 'טובים השניים' של צהר
מכוון גם אל מקרי הקצה ,ועם זאת אני מניח שהוא תורם לא
מעט גם לזוגות הרגילים.
צריך לעזור לאלה שנתקעים על רקע טראומות עבר ,ולאלה
שסובלים מקשיים פיזיולוגיים .אך קשיים בתחילת הדרך
קורים ללא מעט זוגות .זהו מצב נורמלי שקורה כמעט לכולנו.
כבר בחוברת עת דודים אני מציע שזוג כזה יבחן את עצמו
במשך שלושה חודשים ואם לא תחול שום התקדמות ,או אז
יש מקום לפנות לגורם מקצועי .אם חלה התקדמות ,ממשיכים
לבחון את המצב שלושה חודשים נוספים .רוב הזוגות עוברים
את המשוכה הזו של ההתחלה ולומדים לשמוח אחד עם השני.
אני חושב שעצם האמירה הזו ' -אתם בנורמה .זה קורה להרבה
זוגות'  -היא סיוע חשוב מאוד .זוג שנמצא במצוקה חושב שרק
הוא לא בסדר ,שרק להם יש קשיים .לפעמים רק האמירה הזו
מרגיעה והופכת את המצב.
הרבנים צריכים להעצים את הנורמה של ההדרכה לפני חתונה.
המסר החשוב בהדרכה הוא שאפשר להעלות במפגשים האלה
את כל מה שלא דיברו עליו עם אבא ואמא .צריך להבהיר
לזוגות שבמפגשים האלה הם יכולים לדבר על כל מה שהם
רוצים .זה יכול להיות דבר נפלא אם נדע לתת לו את המקום
הראוי".
אנחנו חוזרים לסוגיה הכללית יותר  -המעבר החד מחיים על
פי נורמות חינוכיות וחברתיות המושתתות על ערכי צניעות
וסגירות ,למצב של אינטימיות ופתיחות עם בן המין השני.
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"יש לא מעט סרטים מבית היוצר של בית הספר לקולנוע
'מעלה' שעוסקים בדילמה הזו ,במעבר שבין הכול אסור ,להכול
מותר" ,אומר הרב אלישיב" ,ולא בכדי .אנו חיים במציאות
מורכבת שסובלת מכל מיני השפעות זרות שחדרו לתורת
ישראל.
כיום מדברים שצריך ללמד ילדים להתייחס לגוף בצורה חיובית
כבר משנות הילדות .כבר אז אפשר לפעול ולכוון את הילד
לאהוב את גופו ולשמור עליו .כשילד קטן ,לדוגמה ,משחק עם
האיבר שלו  -לא לגעור בו ,אלא להסביר לו את הדברים בצורה
פשוטה ,כפי שמובא היום בספרי ההדרכה השונים .היחס לגוף
צריך להיות יחס חיובי ,יחס של התפעלות מכך שנבראנו בצלם
א-לוהים .זה משהו שהייתי מכניס למערכת החינוך – ללמד
את הילדים להבין את הגוף שלהם במימד המחקרי .לחשוף
בפניהם את 'המכונה שלא תיאמן'  -גוף האדם  -בצורה חיובית,
בשפה עממית .להביא בפניהם מחקרים ביולוגיים חשובים
על אודות כל מערכות הגוף  -כולל מערכת הרבייה  -בצורה
נקייה ,צנועה וחיובית ,בלי להיכנס לצדדים הארוטיים .צריך
לגרום לכך שהנער והנערה יתייחסו באהבה אל הגוף שלהם ,זה
המפתח לכך שהם יהיו משוחררים יותר".
הרב אלישיב מרחיב על ההבדלים בין בנים ובנות בעניין זה:
"באופן כללי ,בנים משוחררים יותר מבנות ביחס לגופם .צריך
להבין שאין כל איסור הלכתי להבין ולהתבונן בצורה נכונה על
הגוף והתהליכים שהנער עובר בגיל ההתבגרות .האיסור הוא
רק סביב הוצאת זרע וקישוי .נכון שזהו איסור שמעיק מגיל
צעיר מאוד ,וצריך ללמד את הנערים כיצד להתמודד איתו.
אצל הבנות ,ההתייחסות שלהן לגופן ולתהליכים השונים שהן
עוברות בגיל ההתבגרות תלויה בדרך שבה מכינים אותן לכך.
הכנה לא טובה יכולה לגרום ל'ירידת מסך' ביחס של הבת לגוף
שלה .הרבה יותר פשוט מבחינה הלכתית ללמד בנות להכיר
ולאהוב את גופן ,לא לפחד ממנו ואפילו להתפעל ממנו .צריך
להסביר לבת בצורה נעימה שהדם שיוצא ממנה ומפחיד אותה
לעתים ,בא ממערכת מופלאה ומלאה של רבייה ,של יצירה.
המחנכים והמחנכות צריכים לעבוד על עצמם להשתחרר
מהסטיגמות והכיסויים הלא-נכונים .אין שום איסור לבנות
לגעת ולהסתכל על עצמן .צריך לכוון אותן לכך על מנת שהן
לא תפחדנה מגופן .ידוע שספורט וריקוד עוזרים לשחרור,
כמובן אם הם מתבצעים בתחומי הצניעות .בכלל ,חשוב לי
להדגיש שכל מה שאמרתי עד עכשיו לא פוגע לעניות דעתי
בצניעות במאומה".

איך עושים את זה?
"צריך לקיים חוגי הורים והדרכות מורים .צריך להכשיר אנשי
מקצוע שיתמחו בתחום ,כדי שניתן יהיה להכין הורים ומורים
להתמודד עם האתגר הזה .חשוב שלא נשלה את עצמנו ,בעידן
התקשורת הפתוחה – הילדים חשופים לידע ולכל הגירויים
המלוּ וים לחשיפה הזו ,הרבה יותר ממה שההורים והמחנכים
יודעים ומשערים .צריך להציב את ההיבטים החיוביים

מתוך 'ילדים בהשראת אמנים' ,הצעקה ,מונק

היחס לגוף צריך להיות יחס חיובי ,יחס של
התפעלות מכך שנבראנו בצלם א-לוהים .זה
משהו שהייתי מכניס למערכת החינוך  -ללמד
את הילדים להבין את הגוף שלהם במימד
המחקרי .לחשוף בפניהם את 'המכונה שלא
תיאמן'  -גוף האדם  -בצורה חיובית ,בשפה
עממית
כמשקל-נגד ְלמה שהילדים נחשפים אליו .צריך להבהיר שגם
ביהדות מתייחסים לנושא הזה ,אבל מתייחסים אחרת".
בסופה של השיחה זורק הרב אלישיב כדור לוהט לתנועה
אליה הוא שייך" :אולי אפשר שהקבה"ד יהיה חלוץ גם בתחום
הזה .שייקח על עצמו מיזם חדש של קורסים להורים ולמורים
שיתמחו בתחום  -יש לנו בצהר מאגר שמות לא מבוטל של
אנשי מקצוע טובים ונשמח לעזור באיתור אנשים שיכולים
לסייע בהכשרה".

כפר עציון
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בשער הנשיות
אפרת רפל-פראווי
"בקשב לגוף" הוא שמה של תוכנית חינוכית המיועדת לנערות
בבתי ספר ,אשר מבקשת לפתוח פתח לשיחה על הגוף ,וליצור
חיבור מחודש של הנערות אל גופן .בין השאר עוסקת התוכנית
בהיכרות עם הגוף וכיצד הוא בנוי ,היחס אל הגוף ,הבדלים
בין בנים ובנות ,בינו לבינה ועוד .ההנחה העומדת בבסיס
התוכנית שלי היא כי מלבד יד שכותבת וראש שחושב ,ישנו
גם גוף המבקש התייחסות  -הוא חלק אינטגרלי מזהותה של
הנערה ואל לנו להזניחו .אנו בנויים גוף ונפש ,אך לעתים נדמה
כי במרוץ אל ההשכלה ואל ההצלחה נשכח חלקו של הגוף
במשוואה ,ונשכחו החוטים הבלתי-נראים הקושרים את הגוף
אל נפשנו ,אל עצמיותנו ,ומשפיעים על בריאותנו ורווחתנו
השפעה שלא תמיד יכולים אנו לשערה.
כילדה אני זוכרת את עצמי יושבת שעות רבות רכונה על
הספרים  -תולעת ספרים אמיתית .כתלמידה טובה הפנמתי
היטב את המסר כי קניית החוכמה היא העיקר .הראש הוא
החשוב ,והגוף נחות ממנו :נגזר עלינו כבני אדם לחיות בתוך
גוף ,לכן אנו סוחבים אותו איתנו לכל מקום .בין השיטין עבר
המסר כי את הגוף ואת הצרכים הגשמיים הקשורים בו יש
לדכא או להסתיר ,ואילו את ההיבטים השכליים והרוחניים
שבנו  -אותם יש להאדיר.
מפגשי עם נערות בגילאי חטיבה ותיכון אני רואה כי
ַ
מתוך
במידה רבה זו גם החוויה הנוכחית שלהן כיום בתוך גופן .אני
חשה כי יש מחיר כבד לתפיסה זו .פעמים רבות הנערות גדלות
עם מטען של בושה ומבוכה ביחס לגופן המתפתח .השתיקה
סביב נושא הגוף ,והמסר הסמוי על אודות הפיצול הרצוי בין
ראש (טוב) וגוף (רע) גורמים לכך שהנערה ,העוברת תהליכי
התבגרות גופנית נורמליים לחלוטין ,מרגישה כי משהו בה "לא
בסדר" ,וחושבת כי "כולם סביבי נורמליים ורק אני לא".
אם לא קיים דיבור סביב נושא הגוף ,ואם הנערה סופגת מסרים
שליליים באשר לגופה ומיניותה ,היא עלולה להיתקל בקשיים
בהווה וגם בהמשך הדרך .התקשורת עם הגוף היא משמעותית
וקשורה גם לבריאות הנערה לאורך חייה :למשל ,כאבים שונים,
גופניים ונפשיים ,המתלווים לעתים למחזור החודשי  -בעיני
הם אינם הכרח המציאות ,ויש להם יסוד בתפיסת הנערה את
גופה .בעתיד יכולה להיות לתקשורת עם הגוף השפעה על
הקשר הזוגי ,על תהליכים של הריון ולידה ,על תקופת ההנקה
וכו' .אני מאמינה כי בעזרת מתן ידע וכתובת לשיחה כבר
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בשלבי ההתבגרות נוכל לחסוך הרבה מהקשיים ומתחושת
הבדידות המלווה נשים רבות ביחס לגופן.
כמובן שכוונותיהם של ההורים והמחנכים הנן טובות  -פעמים
רבות נובעת השתיקה בכל הקשור להתבגרות הגופנית מתוך
מבוכה של המבוגרים ,לעתים היא נובעת מתוך רצון כן לחנך
לצניעות ,וחשש לנטוע בראשן של הנערות ידע שעוד לא
הבשיל זמנו .לעתים הנערות עצמן נרתעות מעיסוק בנושא זה,
ומעדיפות להשאירו מכוסה.
ובכל זאת ,השתיקה מובילה לבורות וחוסר ידע שלעתים
גורמים לפחדים גדולים יותר סביב נושא זה .בנוסף ,אנו יודעים
שכיום ,בעידן האינטרנט והכפר הגלובלי (ולמען האמת ,גם
בתקופה שהיו רק ספרים ,)...ילדים ילכו בעקבות סקרנותם
והם ימצאו את הידע במקום זה או אחר .השאלה הגדולה היא
האם לא נרצה אנו להיות המתווכים של הידע הזה ולהעביר
אותו בדרך הנראית לנו כרצויה.

השתיקה סביב נושא הגוף ,והמסר הסמוי על אודות
הפיצול הרצוי בין ראש (טוב) וגוף (רע) גורמים
לכך שהנערה ,העוברת תהליכי התבגרות גופנית
נורמליים לחלוטין ,מרגישה כי משהו בה "לא בסדר",
וחושבת כי "כולם סביבי נורמליים ורק אני לא"
חסרונו של שיח ערכי מכבד בנושא הגוף ,ההתבגרות והמיניות
משפיע גם על היחסים בין המינים .השיח הפתוח ראוי לו
שיתקיים גם עם הבנים ולא רק עם הבנות.
אם לא קיים גורם שמחנך ומשוחח גם עם הבנים בנושא זה ,הם
שואבים השראה רק מהטלוויזיה ,מהאינטרנט ומהפרסומות,
ומקבלים תמונה מעוותת של מודל היחסים הרצוי עם בנות
המין השני .כך נוצרת לעתים בכיתה או בחברה אווירה לא
נעימה בין הבנים והבנות ,אווירה של הטרדה ותחושה לא מוגנת
עבור הבנות.
מצד הבנות ,לעתים השיחה היחידה שמתקיימת  -אם
מתקיימת  -היא בנושא הטרדות ופגיעות מיניות .זהו נושא
חשוב מאין כמותו ,אך שיחה כזו קושרת את הגוף והמיניות
לדבר מאיים ומפחיד שיש להיזהר ממנו ,והרי אין אנו רוצים
שזה יהיה המסר היחיד שייקלט.
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בשער הנשיות

קושי נוסף שאני מזהה אצל הנערות הוא ההתנדנדות בין
המסרים מן העולם הדתי לבין המסרים מהתקשורת באשר
לגופן ולנשיותן .מצד אחד ,החברה הדתית משדרת להן כי ככל
שאת מכוסה יותר את ראויה יותר .גם אופן לימוד המקורות
בבית הספר תורם פעמים רבות  -גם אם לא במכוון  -לזיהוי
הבלעדי בין מיניות לבין חטא :כך בעניין סיפור חווה ,לדוגמה,
ותלי המדרשים שנכתבו עליו ,היולדת המביאה קורבן חטאת,
ִ
ועוד .כאשר אין שיח שישלים את התמונה וידבר גם על אפיקיו
החיוביים של היצר ,נוצרת מורשת תרבותית שתורמת גם היא
לזיהוי הגוף עם אשמה ובושה .לעומת זאת ,אם לצד קריאת
חוקי הנידה נשוחח גם על הקדושה שבחיבור בין איש לאשתו -
יתקבל מסר אחר ,מורכב יותר ,המתייחס גם לפן החיובי של
היותנו ברואים בגוף.
מן הצד האחר ,הבון-טון בעולם המערבי הוא  -ככל שאת
חשופה יותר את נשית יותר ,וגם כאן טמון מסר בעייתי ,ההופך
את האשה ל"איברים-איברים" .עוד תיקון גדול המונח לפתחנו
הוא עניין דימוי הגוף ,העולה ביתר שאת בשיחות עם הבנות.
עניין זה נובע מאידיאל הרזון ומודל הדוגמנית הבלתי-אפשרי
הניבט אל הנערה מכל שלט וחנות בקניון ,בטלוויזיה ,באינטרנט
ובמרחב הציבורי  -מודל המוביל לסלידה ותחושת ניכור של
הנערה מגופה שלה ,ותחושה מתמדת של "אי-התאמה".
ובתווך ,בין המסרים מן העולם הדתי לבין המסרים מן העולם
המערבי ,מהדהדות אצל הנערה השאלות :האם אני יכולה
להיות גם דתייה וצנועה וגם נשית ומושכת? האם זה בסדר
לרצות להיות יפה ולהשקיע בעצמי? האם אני עדיין שייכת
לחברה הדתית? האם להפוך לאשה זו ברכה או קללה?
קשה להן  -וגם לנו ,אם נודה על האמת  -למצוא את שביל
הזהב בין להיות דתייה אך גם לא לוותר על הנשיות והמיניות
כחלק מהזהות האישית.
לכן ,כחלק מתפיסת "שחור-לבן" המאפיינת גיל זה ,לפעמים
נמצא בכיתה נערות המתלבשות או מתנהגות בצורה
פרובוקטיבית ,כי הן ויתרו על ההגדרה הדתית מתוך התרסה
או הרגשה שלא יקבלו אותן כ"שונות" ,וכנגדן נמצא בנות
הבוחרות בלבוש והתנהגות סוּ פר-קפדניים ואינן רוצות כלל
לדבר ולגעת בנושא הגוף.
באשר לקולות מן השטח  -תתפלאו כמה סוגיות מעלות הבנות
עצמן .לפעמים הבנות מעלות קשיים כמו הפער בהתבגרות בין
הבנים לבנות ("אנחנו בוגרות יותר ,והם ילדותיים ...אין עם מי
לדבר!") .הן מדברות על כך שהבנים יכולים להיות חופשיים
יותר בהליכותיהם ,גם סביב נושא המיניות  -ואילו מהבנות
מצופה להיות מאופקות יותר .הן מעלות את האמביוולנטיות
בלהיות אשה  -האם טוב לנו שאנחנו במרכז ,שדואגים לנו,
שמפנקים אותנו ומחזרים אחרינו? יש כאלה שתשומת הלב
של הבנים נעימה להן ,ויש כאלה שמתרגזות על כך שמראש
הבנים מניחים שהן צריכות עזרה ,ועוד .לא תמיד יש לי פתרון

עבורן ,אך עצם הדיבור על הנושא בקול רם ,וכן ההתבוננות
הביקורתית במסרים התרבותיים המועברים אלינו כנשים  -גם
בהם יש הקלה עבור הבנות.
כמו בכל עשייה חינוכית ,ישנם קשיים ואתגרים לצד הצלחות,
ולרוב רואים את הפירות רק לאחר זמן רב וסבלנות רבה...
אחד הקשיים הוא הפער הגדול בין הבנות באשר לרצון
ולמוכנות לעסוק בנושא הזה בגיל הזה .ניכר שכל אחת
מבשילה בקצב אחר :לאחדות מהן עצם השיחה בנושא קשה,
ולאחרות יש ידע רב והן שואלות עוד ועוד .עבור בנות רבות
ההסבר האנטומי הוא מביך  -וכאן אני מתלבטת :האם לוותר
על כך בשל המבוכה ,על אף שבעיני זהו ידע בסיסי וחשוב?
בכל פעם מחדש זה אתגר עבורי לבחור את המילים הנכונות
ולהתקדם בקצב שיתאים לשוני הגדול בין הבנות .לעתים אני
רואה בת מתכווצת בפינתה או יוצאת מהכיתה באמצע הסדנה,
וחושבת לאחר מכן מה הייתי יכולה לשנות בדברי כדי להגיע
גם אליה...
כיוון שנושא המיניות הוא נושא טעון ורגיש אצל רובנו ,קל
וחומר בחברה דתית ,אתגר בחירת המילים והתאמת התוכנית
תקף גם מול המורים וההורים ,וכל הזמן ישנה חשיבה איך לדבר
ולהעביר את המסרים החשובים לי בדרך שתתקבל גם על לבם.
דילמה נוספת היא כיצד לשלב את האימהות בתוכנית.
האידיאל בעיני הוא שאם תכניס את ִּבתה בסוד עולם הנשיות,
אך מסיבות שונות בפועל אין הדבר כך .כיום אני מקיימת
שיחות לאימהות ,בנפרד מן התוכנית "בקשב לגוף" לנערות,
אך ייתכן שבעתיד אנסה בכל זאת לשלב את האימהות לפחות
במפגש אחד של התוכנית ,כדי לתת להן אפשרות להיות
מעורבות יותר ואולי לפתוח אפיק אפשרי נוסף לשיחה
משותפת.
בשורת ההצלחות אני שמחה כאשר בנות כותבות לי שבמסגרת
המפגש שלנו הן הצליחו לשאול שאלות שלא הרגישו שאפשר
לשאול בשום מקום אחר .בהזדמנות אחרת סיפרה לי נערה
שבעקבות מפגש שקיימנו בנושא קשר בריא וקשר לא בריא
עם בני המין השני ,היא החליטה להיפרד מחבר שהתנהג איתה
בצורה קנאית והצר את צעדיה.
בסיכומו של עניין " -תורה היא ולימוד היא צריכה" .אני
מקווה שנצליח לשוחח עם בנותינו ,אם בבית ואם בבית הספר,
ונשכיל להעביר להן  -לצד הגבולות המתבקשים  -גם גאווה
בנשיותן ,שמחה בגופן ,וחיבור מחודש אל העוצמה שבהיותן
נערות הגדלות לנשים ,ואל החוכמה הנשית הטמונה בהן  -בגוף
ובנפש.

סעד
אפרת רפל -פראווי ,נשואה לזמיר ואמא לשלושה ילדים ,עוסקת
בכתיבה ובהנחיית קבוצות נשים ונערות בנושא חיבור לגוף ,נשיות,
פריון ובריאות האשה .מנחה בשיטת המודעות לפוריות.
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צילום :דור נבו

רוקדת בשביל לחיות
דליה פרץ על מחול ,דת ,מסגרות וציפיות
ראיינה :ריבה פריד
אני יוצאת לדרך לעיר נתניה ,לפגוש את הרקדנית דליה פרץ -
רקדנית דתייה ,בוגרת אולפנת כפר פינס ,החובשת כיסוי ראש
וחברה בלהקת 'נהרה' ,המופיעה בפני קהל מעורב .אני מצוידת
בשאלות לסיפור שיש בו בוודאי לא מעט לבטים וקונפליקטים.
אני מכינה את עצמי לדרמות ,להחלטות מעוררות עניין.

כשהייתי בשלבי קבלה למגמת אמנות בבצלאל ,אמרה לי
המורה למחול' :למה שלא תנסי להתקבל לאקדמיה למחול?'
והחלטתי לנסות .לקחתי כמה שיעורים למתחילים בבלט
קלאסי ,הגעתי לאודישן בחולצת בני עקיבא של השבט שלי
ובמכנס זרוק ,והתקבלתי.

אנחנו נפגשות בביתה בשעת ערב .בבית שורר שקט מופתי.
דליה מגדלת שלושה ילדים קטנים (הבת הגדולה בת  )...5ומיד
בפתח שיחתנו מתברר כי היא עושה זאת כמעט לבד ,כי בעלה
הוא איש צבא ,המגיע הביתה רק בסופי שבוע...

באתי ללימודים ממקום שמאוד לא מכיר את עולם המחול
ובעצם התחלתי להיכנס לתוכו באמת רק בשנה א' באקדמיה.
בהתחלה קיבלו אותי בתנאי שאלמד שנה במכינה ,אבל מהר
מאוד התנאי התבטל .למדתי ארבע שנים יפות ,ממלאות
ומעצימות .חוויתי חיבור מדהים לגוף שלי וגם הלימוד עם
בנות ובנים אחרים פתח אותי וזימן לי חשיפה אדירה ,שלי
ושלהם .המחול הוא כלי ביטוי של מי שאתה ,של המחשבות
שלך ,הדמיונות והחלומות  -והגוף הוא האמצעי לבטא זאת".

אני פותחת ושואלת אותה :מה זה עולם המחול בשבילך? והיא
נוגעת קודם כל ברקע 'היסטורי':
"נכנסתי לעולם המחול בגיל מאוחר יחסית .רוב הרקדנים
מתחילים לרקוד בגיל מוקדם מאוד .אצלי הצד המקצועי הגיע
רק בתקופת האקדמיה שלי ,כלומר בשנת  .2002-2003היו לי
כמובן כמה זיקים של שיעורי מחול קלאסי בגיל צעיר ,בניסיון
הידוע של כמעט כל בת להגשים חלום ולהפוך לבלרינה .היתה
גם איזו זיקונת לרצות לרקוד בגיל תיכון ,כשהייתי באולפנה.
ביקשתי מהרבנים וזה היה כרוך בפרוצדורה ובאישורים.
הרגשתי שאני מבקשת בקשה שהיא קצת מוגזמת ,וכיוון שלא
זרמו איתי ,זה לא הרגיש לי נכון וויתרתי.
בשירות הלאומי כמדריכת טיולים בירושלים ,הרגשתי שיש
לי כמה ערבים פנויים שבהם אני יכולה להעשיר את עצמי
ונרשמתי לכמה שיעורי מחול .לקראת שנת השירות השנייה,
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היית הדתייה היחידה בכיתה?
"הייתי דליה .בשנה הראשונה היה עוד איזה ניסיון מצדי
להוכיח שאני דתייה וגם החברות לכיתה דיברו איתי מידי פעם
על הנושא ורצו לדעת ולהבין .חלקן אפילו התארחו אצלי כי
רצו לראות מה זה בית עם ארון ספרים יהודי ,אבל ההתעניינות
הזו באה רק מתוך סקרנות של בנות שבאו מהעולם החילוני.
היתה עוד בת אחת דתייה בכיתה ובשנה הראשונה ריחפה
באוויר הידיעה שאנחנו 'הדתיות'".
האם עשיתן כל מה שכולם עשו או הצבתן מגבלות מסוימות?
"הרגשתי עם הכיתה והמורים כמו עם משפחה .מההתחלה
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הופעתי מול קהל מעורב וגם עם התלבושות איכשהו הסתדרתי
במשך שלוש שנים .רק בשנה ד' חוויתי משבר גדול .הייתי חלק
1
מקבוצת בנות שנבחרה לעשות רפרטואר של מרתה גראהם
ולהופיע יחד עם הרכב של רקדנים מארצות הברית שהגיע
לארץ להופעה .עבדנו במשך שנה שלמה על הריקוד .לקראת
המועד ,סוכמו התלבושות  -שמלה עם שסע גדול ,והמורה
שלי אישר לי להופיע עם מעין גרביון מתחת לשמלה .קיבלתי
ממנו גם אישור להופיע רק בימי חול ,ולא בשבת .כשהלהקה
הגיעה לארץ לחזרות משותפות ,שבועיים לפני ההופעה ,קבע
המנהל של הלהקה שהוא לא רוצה שום שינוי בין התלבושות
ובין ההופעות ביום חול לאלו של שבת וברגע שהוא החליט כך,
פשוט הוציאו אותי מכל הקאסט של הריקוד .יצאתי מהחזרה
הראשונה עם הלהקה ופשוט בכיתי .זה היה בכי עמוק וכואב
מאוד ואני זוכרת שהתקשרתי לבעלי כי לא ידעתי לאן ללכת
ומה לעשות .עבדתי כל השנה כל כך קשה והקדשתי את כל
כולי לפרויקט הזה ופשוט בשנייה אחת הכול קרס .לא הופעתי.
זו היתה הסטירה הראשונה שקיבלתי מ'העולם האמיתי',
מהיציאה אל מחוץ למסגרת הנוחה של האקדמיה".

אני שומעת את דליה ותוהה בקול :מתי ואיפה יתגלו
הקונפליקטים שהתכוננתי אליהם?
דליה מסבירה לי בצורה פשוטה ובלתי-נתפסת בעיני שמעולם
לא חוותה סתירות בין היותה אשה דתייה לבין היותה רקדנית.
"היה לי פשוט מאוד  -כשנכנסתי לשיעור מחול הורדתי את
כיסוי הראש ,לבשתי בגד גוף וגרביון ,וברגע שהשיעור הסתיים
החזרתי את החצאית ואת כיסוי הראש ויצאתי .כך הייתי במשך
ארבע שנים ולא היה לי שום קונפליקט בעניין הזה .זה מבחינתי
המקצוע ,זה עולם הריקוד וככה נוהגים בו".

למדתי ארבע שנים יפות ,ממלאות ומעצימות.
חוויתי חיבור מדהים לגוף שלי וגם הלימוד עם
בנות ובנים אחרים פתח אותי וזימן לי חשיפה
אדירה ,שלי ושלהם .המחול הוא כלי ביטוי
של מי שאתה ,של המחשבות שלך ,הדמיונות,
החלומות  -והגוף הוא האמצעי לבטא זאת

ציפיתי להפי אנד...
"לא ,אין .זו היתה אכזבה גדולה מאוד .בסופו של דבר ,אפילו
באתי להופעה וראיתי את החברות שלי רוקדות".
נשמע שבמקרה של אכזבה כזו ,צריך לעשות תיקון כדי
להתגבר עליה...
"עשיתי המון תיקונים .בהמשך זכיתי לרקוד באנסמבל של
האקדמיה ,הופענו בהולנד עם שלושה קטעים וממש יומיים
לפני הטיסה התקיימה התחרות על שם 'גרטרוד קראוס',
תחרות שהיא 'שם דבר' באקדמיה למחול .חברה שלי הציעה לי
לבקש מפול בלום  -שהיה אחד מראשי האקדמיה  -להשתתף
בתחרות .הוא הסכים והשתתפתי בתחרות בריקוד סולו.
העבודה על ריקוד הסולו התקיימה בדיוק בתקופה של פינוי
גוש קטיף .הייתי אז מאוד בתוך העניין ובמקביל חוויתי גם
את הצד השני משום שבעלי היה בתפקיד באותה תקופה ולקח
חלק בפינוי .זו היתה תקופה סוערת ומלאת ניגודים עבורי
והסולו הצליח לבטא טוב מאוד את מה שהרגשתי .אחר כך
שולב הקטע הזה כחלק מהרפרטואר של הלהקה והופעתי
איתו בהולנד .זו היתה ממש נחת בשבילי .זה היה עבורי תיקון
לאכזבה הגדולה".
בהמשך השיחה דליה נזכרת שגם בביקור בהולנד צצה איזו
מגבלה  -האנסמבל טס חזרה לארץ ביום שישי ודליה לא יכלה
להצטרף אליהם כי לא רצתה לחלל שבת" .הסברתי שאני
לא יכולה ,התקשרתי לבית חב"ד במקום ,והם האריכו לי את
כרטיס הטיסה .הרווחתי שבת נהדרת עם משפחה חב"דניקית
והרווחתי עוד יום בהולנד".
 1גראהם היתה רקדנית וכוריאוגרפית אמריקאית ידועה שנחשבה לאחת
מחלוצות המחול המודרני.

אולי זה קשור לתרבות האנגלוסכסית ממנה באת?
היא מאשרת " -קיבלתי 'גב' גדול ,קודם כול מהורי ,הרב ראובן
ואליס קרוגר .אבא תומך נלהב בכך שאני רוקדת ,ומאוד דחף
אותי .אבא שלי הוא רב ,אבל הוא אדם פתוח מאוד וליברלי,
וכמו הרבה יהודים אמריקאים יש לו גישה שונה מאוד מהגישה
המקובלת בארץ .יש לי הורים מדהימים שתמכו בי מאוד .אבא
שלי הוא רודף שלום ,איש של אהבה ,ששם דגש גדול על 'בין
אדם לחברו' .יש לי הרבה הערכה אליו .לא שמעתי ממנו אפילו
פעם אחת על בעייתיות בנושא של לבוש והופעה מול קהל
מעורב .אמנם לא שאלתי אותו מעולם ישירות מה הוא חושב
על כך מבחינה הלכתית כרב ,אבל הרגשתי ממנו הרבה תמיכה
ופרגון .ייתכן שהחיים בין לא-יהודיים הפכו אותו ,כמו רבים
מהיהודים האנגלוסכסים ,לבעל גישה פתוחה יותר".
בשלב זה אני מתחילה להבין שדליה כנראה נחלצה מהילדות
הדוֹסית המקובלת  -האם בשל כך היא מסתכלת על הדברים
אחרת ומקבלת את עצמה ואת עיסוקה בצורה כל כך טבעית
ופשוטה?
הסברה שלי כשהיא אומרת" :אני לא יכולה
דליה מחזקת את ְ
לסבול שבלוניות .לא מסוגלת .אני לא יכולה להיות שייכת
לחברה שמייצגת דעות קדומות".
אז מה עשית באולפנה?
"הייתי מרדנית ,עשיתי קצת 'דווקא' .ההורים שלחו אותי לשם
כי בדיוק חזרנו מתקופה של שליחות באקוודור והם חשבו שכך
יתנו לי עולם מושלם ללא דילמות וישחררו אותי מתפקיד בת
הרב שצריכה להיות דוגמה ומופת ,תפקיד שהיה לי בשליחות.
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לגופו של עניין

היה לי ברור שאשים כיסוי ראש וזה לא התנגש
לי בכלל עם עולם המחול .בעולם המחול הייתי
בלעדיו כי ככה העולם נוהג ,ומלבד גופיות
שלא לבשתי הייתי נראית בדיוק כמו שרקדנית
צריכה להיראות
עבורי התקופה באולפנה היתה מהנה מאוד .אהבתי להיות עם
הבנות ,לישון יחד ולאכול בחדר אוכל ,אבל בכל נושא המסגרת
מרדתי.
בסוף שנה א' באקדמיה למחול דליה מתחתנת ,חובשת את
כיסוי הראש וממשיכה בלימודים .אני מבררת איתה:
מהו הוא כיסוי הראש בשבילך?
"היה לי ברור שאשים כיסוי ראש וזה לא התנגש לי בכלל עם
עולם המחול .בעולם המחול הייתי בלעדיו כי ככה העולם נוהג,
ומלבד גופיות שלא לבשתי הייתי נראית בדיוק כמו שרקדנית
צריכה להיראות .בפן האישי היה לי קשה מאוד עם כיסוי
הראש בשנה הראשונה .הרגשתי שכל כולי עטופה במשהו.
הקשיים הסתיימו כשמצאתי את מה שמתאים לי מבחינת
המראה והקשירה .כיסוי הראש אצלי הוא בעיקר סימן להיותי
נשואה".
מה קורה עם סיום הלימודים?
"בסיום האקדמיה יצאתי בתחושה של שיא .הרגשתי שהרבה
דלתות הולכות להיפתח לפני .טסנו ,בעלי ואני ,לחופשה בת
שמונה חודשים בחו"ל .נשאנו תיק גדול על הגב וצעדנו .טיילנו
בדרום ובמרכז אמריקה ,עשינו טרקים (בכל זאת ,מדובר באיש
צבא )...וביקרנו גם בארצות הברית .כשחזרנו לארץ הרגשתי
שקצת כואב לי ברגליים וכשהלכתי לרופא נשים התברר לי
שאני כבר בחודש רביעי להריון .זה אפילו לא עלה על דעתי .זה
היה מרגש מאוד .מרגע זה ואילך הדלתות שחשבתי שייפתחו
לי והחלומות על קריירה של ריקוד  -כבר לא היו שם .הייתי
ב'היי' אחרי הטיול ,והתרגשתי מכך שאני הולכת להקים
משפחה .העיקר והטפל השתנו .במהלך התקופה הזו לימדתי
מחול מודרני בכל מיני מסגרות ,לא דווקא דתיות ,וילדתי את
בתי הראשונה  -הללי .זו היתה חוויה מיוחדת .אחר כך גם
הפכתי לדולה ואת שני הילדים הבאים ילדתי בבית".
ומה עם הריקוד?
"אחד הדברים שהיו לי קשים זה השינויים בגוף בעקבות
הלידות .לא הייתי מוכנה לכך .זה גילוי קשה לכל אשה,
אבל למי שהגוף הוא כלי העבודה שלה ,זו נקודה הרבה יותר
משמעותית .זו היתה אכזבה ,הן מהמראה החדש של הגוף
וגם מתחושה שהמרכז שלך  -שהוא החלק הכי חשוב בגוף,
שמחזיק את הרקדנית  -כבר לא חזק כמו פעם .שרירי הבטן
התדלדלו כל רצפת האגן הפכה להרבה יותר שברירית (מה
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שלא ידעתי אז הוא שעם תרגילים אפשר לחזור כמעט למצב
הראשוני) .אף אחד לא הכין אותי לכך .רק ל'פרפרים' וליופי
של לידת ילדים .היום אני משתדלת מאוד  -בזמן המתאים,
כמובן  -לספר לנשים הרות על השינויים שיתרחשו בהן,
גופנית ונפשית ,ולא רק על הקסם והאהבה.
כל התקופה הזו לא ראיתי את עצמי כרקדנית או כחלק מלהקה
שמופיעה על במה .לא הייתי בכלל בכיוון הזה .הייתי עסוקה
בלהיות אמא ,מורה למחול ותומכת לידה .פה ושם יצא לי
לרקוד במסגרות שונות והיה כיף אבל לא ממש חיפשתי
מסגרת מקצועית לריקוד .לא הייתי עסוקה בזה .ואז יום אחד
התקשרה אלי חברה וסיפרה שבעוד כמה חודשים יתקיימו
אודישנים ללהקת מחול ומחפשים דווקא רקדניות שבאות
מרקע דתי .הלכתי לאודישנים והתקבלתי .לא האמנתי בחיים
שבגיל שלושים ,עם שלושה ילדים ,אתקבל ללהקה מקצועית.
אני ממש מרגישה מבורכת ואומרת 'שלא ייגמר לעולם'.
הריקוד מאזן אותי .אני חוזרת הביתה עם כוחות .זה מנתק אותי
אבל גם מחבר מאוד .אני מרגישה שזה המקום שבו אני מביאה
את מי שאני ,וכשאני חוזרת הביתה אני חוזרת עם הרבה יותר
כוחות ועם חיוך".
מהי הלהקה הזו?
להקת 'נהרה' הוקמה לפני שנה וחצי על ידי דניאלה בלוך,
בוגרת האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים ואולפן למחול
בת-דור בתל-אביב .בלהקה רוקדות ארבע רקדניות ,כולן
רקדניות מקצועיות ,וכולן דתיות אורתודוכסיות .הלהקה
שואפת להגיע רחוק .היא רוצה לחשוף נשים חזקות ,דתיות
ויפות (במובן של חוזק ויציבות) ,נשים שיודעות לרקוד מחול
מקצועי מול קהל מעורב".
למה לרקוד דווקא בפני קהל מעורב?
דליה מסבירה שוב כדרכה ,באופן טבעי ופשוט" :זה חשוב כי זה
המקצוע ,ויש כאן רצון שהקהל שיושב וצופה בנו יעלה שאלות
שיכולות לגשר על הרבה פערים .זה חשוב כי זו הדרך שלנו
להביא את העולם הדתי בפני אנשים שלא קרובים אליו ,לחשוף
בפניהם סוגיות שהם מעולם לא שמעו עליהן ,לגלות שהחיבור
הזה אפשרי ,שהוא קיים".
שלוות הנפש שבה דליה מציגה את הדברים מעוררת אותי
לנסות בכל זאת את מזלי ,ולשאול מה היו התגובות לאחר
המופע? אולי שם יצוף הקונפליקט שבאתי מוכנה אליו מראש...

התברר לי שאני כבר בחודש רביעי להריון .זה
אפילו לא עלה על דעתי .זה היה מרגש מאוד.
מרגע זה ואילך הדלתות שחשבתי שייפתחו
לי והחלומות על קריירה של ריקוד  -כבר לא
היו שם .התרגשתי מכך שאני הולכת להקים
משפחה .העיקר והטפל השתנו
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"אני מרגישה ברוכה מאוד" ,משיבה דליה" .למופע ב'סוזן דלל'
הגיעו המון בני משפחה ,חברים וסתם אנשים שאוהבים אותנו.
התגובות היו טובות ,ואז מוסיפה כבדרך אגב " ,ראיתי שבאתר
 YNETאנשים כתבו את הדברים האלה"...

והפך לחלק ממני .כשאני חושבת על זה ,אני ממש נדהמת -
איך הייתי כל כך עמוק בתוך הרוטינה של לשלוח לגן ,להביא,
להחזיר ,ללמד ,ושוב ושוב ,ובמשך תקופה ארוכה לא היה לי
את האור הזה."...

או ,הנה זה בא ,אני חושבת לעצמי ושואלת מיד :את מתכוונת
לטוקבקים?

ובכל זאת  -התלבטויות? דילמות? קשיים? מתחים?

"כן" ,היא עונה" ,שאלו כל מיני שאלות ,על איך זה יכול להיות
שרקדניות דתיות מופיעות בפני קהל מעורב וכו' .זה משהו
שתמיד יהיה ואני מסתדרת עם זה .אני חושבת שהייתי מופיעה
לפני קהל מעורב גם אם זו היתה להקה חילונית ,רק שפשוט
בלהקה הזו הריקוד מדבר את השפה שלי ואת התכנים שאני
רוצה להעביר דרכו .בשבילי הלהקה הזו היא משהו שהפך לסוג
של בית".
מה קורה אם לוקחים ממך את הריקוד היום?
"אני מתה .אל תדברי איתי על זה .הריקוד ממש מאזן אותי

גם בסיכום הנושא מגיבה דליה בפשטות שכבר התוודעתי אליה
במהלך הראיון" :אין לי הרבה מה להגיד .אני לא נכנסת לכל
השאלות האלה של צניעות וכדומה .אני באה כדי להופיע ,כדי
להראות אמנות .אני באה כדי להתבטא בצורה שאני מתחברת
אליה .זו פשוט האמנות שבה אני יודעת להביע את עצמי.
זה מי שאני .אני שואלת את עצמי האם ה' איתי בעניין ואני
חושבת שהוא מאוד שמח וגאה בי .הוא שמח שאני מראה
לאנשים דילמות מהעולם היהודי ,כמו למשל זו של כיסוי ראש.
יש לי שיח איתו במובן הכי פשוט של הדברים ואני מרגישה
שהוא לגמרי איתי".

אם לוקחים לי את הריקוד אני מתה .אל תדברי איתי על זה .הריקוד ממש מאזן אותי והפך לחלק
ממני .כשאני חושבת על זה ,אני ממש נדהמת  -איך במשך תקופה ארוכה לא היה לי את האור הזה

צולם בחזרה פתוחה בסטודיו נעה דר .צילום :דור נבו
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לא מדברים על זה
מניעת הריון בשישה פרקים ועוד מחשבה
עינת לב
פרק א'
אני ממתינה לרופאת הנשים ,מעיינת ברפרוף בספר כלשהו.
תכף תורי .לחדר ההמתנה נכנסת אשה על עקבים .היא מנפנפת
'היי' לאחות ומתיישבת בביטחון רב על כיסא לצדי .כשהדלת
נפתחת ותורי מגיע ,היא קמה וללא הנד עפעף נכנסת במקומי
אל הרופאה .עוד לפני שאני מספיקה להגיב ,אני שומעת את
הרופאה מקבלת את פניה בשמחה ,והדלת נטרקת מאחוריהן.
חמש דקות אחר כך ,האשה יוצאת בחיוך שבע רצון ,עקביה
טופפים על רצפת הקרמיקה של קופת החולים.
ואז תורי.

פגשתי לא מעט נשים שמחפשות חלופה
לגלולה אך נתקלות באיסור הלכתי או
בתחושת "בדיעבד" .לאלו אני רוצה לומר,
כי מוטלת עליכן מצווה לדאוג לבריאותכן
ולשוחח עם פוסק ההלכה .מודעותם של
פוסקי הלכה לשיקולים הבריאותיים במניעת
הריון גדלה והולכת ,ואני תקווה כי מגמה זו
תימשך
אני נכנסת אל הרופאה ולאחר 'שלום' קצר ,הצגת כרטיס
מגנטי ותקתוק על המחשב ,מבקשת ממנה התאמה של אמצעי
מניעה .הרופאה מחייכת אלי ומוסרת לי מרשם לגלולה חדשה,
מלווה בפרוספקט המבטיח  10%הנחה ,אותו קיבלה לפני דקה
מסוכנת התרופות .כן ,זו שעקפה אותי בתור.
רגע ,ואיך משתמשים בזה?
תקראי ,הכול כתוב בפנים ,הרופאה אומרת לי.
לא חולפת דקה ואני בחוץ ,תוהה לאן עכשיו ולמה שוב נאלמו
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שפתי ולא שאלתי על סיכונים ,סיבוכים ,תופעות לוואי ,ומי
בכלל אמר שזה מתאים לי ,לגוף שלי ,לאורחות חיי ,לזוגיות
שלנו ,ובכלל רציתי לשאול על אופציות אחרות ...אבל כל זה
נותר בתוכי בלבד ,שכן פציינטית חדשה כבר בפנים.
שוב אני עדה לדרכים המתוחכמות בהן כסף מניע את העולם,
ולא תמיד לטובתי .חישבתן פעם כמה אשה ממוצעת מוציאה
על גלולות במהלך חייה?

פרק ב'
המצאת הגלולה למניעת הריון חוללה מהפכה .לראשונה
בתולדות ההיסטוריה ,היא הצליחה לנתק תודעתית בין קיום
יחסי אישות לבין הריון ,לידה ותינוק .לא ,היא לא עשתה זאת
בבת אחת .המבוגרות שבינינו עוד זוכרות את הגלולות במינון
גבוה ,אלו שגררו תופעות לוואי רבות והניסיון שנצבר לגביהן
היה קטן .אולם בחלוף השנים הומצאה גלולה במינון נמוך,
תופעות הלוואי פחתו ,היעילות גברה ,וכיום זהו האמצעי
מספר אחת למניעת הריון.
האומנם?
לנשים רבות הגלולה מתאימה מאוד .היא מספקת להן כל מה
שהן זקוקות לו :שקט נפשי ,יעילות גבוהה ,הפחתה של כאבי
מחזור או אקנה ועוד .אך רבות אחרות סובלות מתופעות לוואי
שהפכו לחלק משגרת חייהן .למעיינות באותיות הקטנות
יסתבר כי גלולה היא תרופה לכל דבר ,תופעות הלוואי
והסיכונים הכרוכים בלקיחתה הנם רבים ,ויש לשקול בזהירות
ובשום-שכל את השימוש בה.
הנפוצות והחמורות שבתופעות הלוואי של הגלולות הן יובש
בנרתיק ואובדן חשק מיני .אחריהן בתור עומדות הפטריות,
ההשמנה ,המיגרנות ועוד .מי שתרצה רשימה מלאה תמצא
אותה בשלל מאמרים ברשת .רק אעיד עדות אחת על צעירה
מקסימה בת  ,25שלאחר נישואיה פגשה בתוכה לפתע דיכאון
ומחשבות אובדניות .לאחר כמה חודשים של פחד ,בושה
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והסתרה היא העזה להתייעץ עם רופאת הנשים שלה .למזלה,
זו הורתה לה לזרוק את הגלולות מיד לפח .השפעתן המזיקה
של הגלולות חלפה ,אולם נדרש לה עוד זמן רב לשקם את
דימויה העצמי ,ואת ביטחונה בעצמה ובזוגיות הטרייה שלה.
כן ,גם דיכאון רשום באותיות הקטנות ,ולרוב אף אחד לא טורח
ליידע אותנו על כך.

פרק ג'
כשנוטלים גלולות על פי ההוראות ,הן מצליחות למנוע הריון
בצורה מיטבית מכיוון שהן מכבות לחלוטין את מנגנון הפוריות
של האשה .באופן טבעי ,מחזור הפוריות הנשי הנו מקהלה
מתוזמנת היטב של הורמונים ,הפועלים בתיאום מפליא ומדויק
ביניהם ומביאים את האשה בכל חודש לכדי ביוץ ובעקבותיו
וסת .הגלולה ,לעומת זאת ,מכילה מינונים קבועים של
אסטרוגן ופרוגסטרון ואלו מונעים את הופעת הביוץ ,וכשאין
ביוץ  -אין הריון.
כשאין ביוץ אין הריון ,אבל אין גם את כל מה שגוף האשה,
נפשה ורוחה מרוויחים מכך שהאשה היא מחזורית .כן ,אנחנו
מחזוריוֹת בכל רגע מחיינו ,לא רק בימים בהם הווסת מגיעה.
נבראנו כך שבכל יום מינוני ההורמונים בגופנו שונים מהיום
שקדם לו .כל יום הוא משהו חדש ,באמת.
המקהלה הזו  -בה נעים יחד במינונים שונים אסטרוגן,
פרוגסטרון והורמונים נוספים  -מביאה לשינויים מהותיים
ברירית הרחם ,בצוואר הרחם ,בחום הגוף ,במצב הרוח,
במידת המשיכה המינית והחשק המיני ,ביכולות התקשורת
הבין-אישית ,במידת האסרטיביות ,במראה העור והשיער,
בתיאבון ,באצירת הנוזלים ,ברמת הדכדוך או השמחה ,ביכולת
לשאת קושי ,ועוד ועוד ...למעשה ,המחזוריות הגופנית הזו
קושרת אותנו לכל מה שמחזורי ביקום :לעונות השנה ,לגאות
ולשפל ,לגלגל החיים .היא מקפלת בתוכה את ההבנה שהזמן
בנוי מעליות וירידות ונע בספירלה שמביאה אותנו בכל פעם
לאותה נקודה  -מזווית אחרת .זו שפה שונה במובהק מהחתירה
המערבית ליותר ,תמיד ועוד ,הבנויה כמו קו ליניארי.
אתמקד בשתי תופעות של המחזוריות הטבעית שלנו.
התופעה הראשונה  -תנודות ברמת החשק המיני .באופן
מותאם ביולוגית ,בימים הסמוכים לביוץ רמת החשק של
האשה עולה  -אבל לא רק שלה .היא באמת מושכת יותר.
דוגמה משעשעת לכך נמצאה במחקר שנערך בפונדקי דרכים
בארצות הברית וגילה כי ככל שהמלצרית קרובה יותר לביוץ
שלה ,היא מקבלת טיפ גבוה יותר .זה לא מפתיע ,לאור
העובדה כי סמוך לביוץ נמצאת בגוף האשה כמות גבוהה מאוד
של ההורמון אסטרוגן ,זה שאחראי בין היתר להפוך אותנו
למושכות יותר .בדומה להלכות נידה ,המשמרות את הקרבה
והריחוק בין בני הזוג ומזמנות השתוקקות וגעגועים מתחדשים,
גם גוף האשה מזמן לה זמני קרבה ואינטימיות עם בן זוגה,
מחד ,וזמני התכנסות בעצמה ,מאידך.

התופעה השנייה  ,PMS -תסמונת קדם וסתית ,או במילים
פשוטות :העצבנות האופיינית לימים שלפני הופעת הווסת.
בסרט בו צפיתי לפני שנים רואיינו שתי חוקרות אוסטרליות
בנושא קבלת הווסת .אחת מהן סיפרה כי נשים רבות נוטות
להתנצל ולומר" :אל תתייחס לבכי שלי ...אני צריכה לקבל."...
מוכר גם לכן? אלא שאז החוקרת הגביהה את קולה ואמרה:
"אבל זה הפוך!" .האשה לא צריכה להתנצל אלא להסביר:
"הנושא הזה חשוב מאוד! אם הוא עולה בימים שלפני הווסת,
סימן שאני לא יכולה להדחיק את זה יותר!" .לטענת החוקרת,
המחזוריות הנשית מאפשרת לאשה להניח בצד עניינים לא
פתורים במשך רוב החודש .אולם סמוך להופעת הווסת ,האשה
מוזמנת להתבונן בקרקעית האגם שלה  -ולראות שם מה נקי
ומה עכור .היכולת הזו של האשה להתבונן פנימה ולהבחין
בדרוש תיקון במערכות היחסים שלה היא עניין שלא כדאי לה
ולבן זוגה להחמיץ .המידע הזה יכול להצעיד אותם ,בכל חודש
מחדש ,עוד צעד קדימה בבניין הקשר ביניהם.
עלייך לדעת :כשאת נוטלת גלולה (או כל צורה אחרת של
אמצעי מניעה הורמונלי ,כמו :מדבקה ,זריקה ,נובה-רינג,
מירנה וכו') ,את מאפשרת לה לשתק באחת את התבונה
המחזורית שלך ,ולהפוך אותך לקו שטוח ובטוח .האם את
משוכנעת שאת רוצה לוותר על המחזוריות שלך? האם חשבת
אי פעם על המחירים שאת משלמת כאשה ,ועל המחירים
שאתם משלמים כזוג?

פרק ד'
כדי ליצור הפריה דרושים שניים  -זרע וביצית .לאור העובדה
הפשוטה הזו ,מפתיע לגלות כי כל אמצעי המניעה ,למעט אחד,
מיועדים לנשים .יש שיטענו כי נשים נושאות הריון ולכן הן
צריכות להגן על עצמן .ועדיין ,הייתי רוצה לחנך את בנַ י ובנותי
לכך ששני בני הזוג אחראים יחד על תוצאות מעשיהם ,והתינוק
המתוק שייוולד להם בשעה טובה הנו של שניהם ,לא רק שלה.
התופעה המדאיגה הזו  -שהמחקר טרם מצא (וחיפש?) אמצעי
מניעה המיועדים לגברים  -מעלה כמה תמיהות לגבי המחירים
שנשים מוכנות וגברים לא מוכנים לשלם כדי למנוע הריון.
די אם נתבונן בקמפיינים שעודדו שימוש בקונדומים בשנות
התשעים :הרבה מילים וכסף הושקעו בשכנוע גברים שראוי
להציל חיים גם על חשבון פגיעה בספונטניות ,ב"טבעיות"
ובסיפוק המיני .לנוכח זה ,מפתיעה הקלות בה כבשה הגלולה
את העולם הנשי ,חרף שלל הסיכונים ותופעות הלוואי הכרוכות
בה.
לא אציג כאן תמונה תמימה .אין אף אמצעי מניעה מושלם,
ולכל אמצעי יש יתרונות וחסרונות .הגלולה מאפשרת
ספונטניות ביחסים ,בעוד שקוטלי זרע ,דיאפרגמה או קונדום
לרוב פוגמים בה .הגלולה מאפשרת לשכוח לזמן-מה את
ההתלבטות בין מניעת הריון לבין יצירתו ,בעוד שאמצעים
אחרים מניחים את השאלה על השולחן בכל פעם מחדש.
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לגופו של עניין

היכולת הזו של האשה להתבונן פנימה
ולהבחין בדרוש תיקון במערכות היחסים
שלה היא עניין שלא כדאי לה ולבן זוגה
להחמיץ .המידע הזה יכול להצעיד אותם,
בכל חודש מחדש ,עוד צעד קדימה בבניין
הקשר ביניהם
ועדיין ,טרם נוצר אמצעי מניעה כמו האמצעים ההורמונליים
שמשפיע בצורה קיצונית כל כך על מערכת בריאה ,טובה
ומתפקדת ,ואינו לוקח בחשבון כי בנוסף לכיבוי מערכת חיונית
אחת ,כבים או נפגעים דברים נוספים יחד איתה .את המחיר
הזה משלמות רק נשים .טרם הומצאה גלולה לגברים ,אולי כי
טרם נמצאו הגברים המוכנים לשלם בבריאותם .ואת זה  -כדאי
מאוד שנלמד מהם.

פרק ה'
במסגרת לימודי כמנחת מודעוּ ת לפוריות בחרתי בעבודת
סיכום במהלכה נפגשתי עם פוסקי הלכה בתחום טהרת
המשפחה ,כדי לשוחח עמם על סוגיית האמצעים למניעת
הריון .בפגישות שקיימתי התחוור לי כי פסיקתו של הרב
מושפעת מתפיסת עולמו .פגשתי רבנים שמעדיפים להתיר
שימוש באמצעים הורמונליים בלבד ,שכן לדעתם הגלולה היא
"אמצעי בטוח [כלומר ,יעיל ובריא] ,לכל הדעות" .פגשתי
אחרים ,שאוסרים לחלוטין על שימוש באמצעים הורמונליים,
שכן הם מתנגדים להתערבות במנגנונים הטבעיים של הגוף
ומתנגדים ליצירת נזק .פגשתי כמובן גם כאלו המצדדים בדעות
ביניים ,הנוטות להתאים את הבחירה לאופיו ולצרכיו של הזוג.
בתקופה שחלפה מאז ,פגשתי לא מעט נשים שמחפשות
חלופה לגלולה מסיבות אלו או אחרות ,אך נתקלות באיסור
הלכתי או בתחושת "בדיעבד" .לאלו אני רוצה לומר ,כי מוטלת
עליכן ִמצווה לדאוג לבריאותכן ולשוחח עם פוסק ההלכה על
הסיבות בגינן אתן מחפשות אמצעי מניעה שאינו הורמונלי.
הרב אינו "יודע כל" ואינו יכול לנחש מי את ומה הרקע ממנו
את באה .את תעשי שירות טוב לעצמך ול ֹו אם תספרי לו
מה את מרגישה ומה מתאים לך ,ואני מאמינה שלרוב תקבלי
תשובה מספקת .לשמחתי ,מודעותם של פוסקי הלכה
לשיקולים הבריאותיים במניעת הריון גדלה והולכת ,ואני
תקווה כי מגמה זו תימשך.
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פרק ו'
מפתיע ככל שזה יישמע ,בסופו של דבר אני לא בעד או נגד
שום אמצעי מניעה .לכל אמצעי מניעה יתרונות וחסרונות,
וכל אחד מהם רלוונטי לחלק מהזוגות בחלק מתקופות חייהם.
מה שכן מפריע לי ,הוא ההעדפה התרבותית-כלכלית-רפואית
הברורה בעד אמצעי אחד ונגד אחרים ,על אחת כמה וכמה
כשהסיכונים הכרוכים בשימוש בו אינם מבוטלים .ככלל ,בכל
תחום ,כשמציגים משהו כפתרון אולטימטיבי  -זה מריח לי לא
טוב.
הידע הרב שצברתי בנושא מביא אותי שלא לחבב את הגלולה
באופן אישי ,אולם אני בהחלט יכולה להמליץ עליה לנשים
מסוימות בתקופות מסוימות בחייהן .אני בעד חופש בחירה
מלא הצומח על רקע למידה ושאילת שאלות .אני בעד שיח
מעמיק בין שני בני הזוג על האחריות המשותפת שהם לוקחים
כשהם בוחרים למנוע הריון ,בכל תקופה מחדש .הייתי רוצה
לעודד זוגות להסתכל על התחום הזה בחייהם כתחום נוסף
בו יש להפעיל שיפוט ערכי :מהו אורח חייכם? מה חשוב
לכם כעת? אילו ערכים אתם מציבים בראש סולם העדיפויות
שלכם ,ועל אילו תסכימו כרגע לוותר? בכל תקופה בחיים
התשובות משתנות ,ועמן  -הבחירה מתחדשת.

ועוד מחשבה...
לאורך השנים אני נתקלת בחיץ בין פעילות פמיניסטית
לבין פעילות בנושא מוּ דעות גוף .הפעילות למען שוויון בין
המינים בתחומי חברה ,כלכלה ,דת ופוליטיקה נמנעת לרוב
משיח ומפגש עם מגוון השינויים בגופה של האשה והאתגרים
הכרוכים בכך .לעתים אני תוהה האם מקור ההימנעות הוא
בבושה בגוף ובנשיותו  -ולא מוצאת מענה.
אני מייחלת ליום בו ההכרה בגוף הנשי ,בנפלאותיו ובצרכיו
תיכנס תחת הכותרת פעילות למען רווחת נשים ,ושני הדגלים-
הדגל הפמיניסטי ודגל גוף האשה  -יתנוססו יחד בגאון ,למען
מטרה משותפת :להעצים את מרחב הבחירה של האשה
ובעלותה על גופה.
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מעלה גלבוע

עינת לב ,נשואה ואם לארבעה ,מנחת קבוצות,
מנחת מודעות לפוריות וממקימות מרכז
'נשימה' העוסק במודעות גוף ,נפש ורוח לנשים.
einatilev@gmail.com

הזאב ,היהודים והאבולוציה

הזאב ,היהודים והאבולוציה
דניאל כאהן
רבים המקרים בעולם החי בהם שני מיני בעלי חיים השייכים
למשפחות נפרדות ,עוברים תהליך אבולוציוני דומה בהתאמה
לבית הגידול .מינים אלו הופכים דומים זה לזה מבחינה
גופנית על אף שאינם קרובי משפחה .תהליך זה נקרא דמיון
קונברגנטי ,והוא קיים בין מיני עופות ,כגון סנוניות וסיסים.

אך באופן מפתיע נצפה דמיון גם בין מיני יונקים רחוקים
מאוד אלו מאלו ,דוגמת הזאב והיהודי הדתי

תתי המין השונים של הזאב נבדלים אלו מאלו על פי אזורי האקלים .לזאב הקנדי פרווה צמרית ארוכה מאוד המאפשרת לו
לשרוד באזורים קרים מאוד וברום של  4000מטר מעל פני הים.

הּוּוּוּוּוּוּוּוּוא!

לזאבי רמת הגולן החיים בגובה  1000מטר מעל פני הים ,פרווה
באורך בינוני

בעוד לזאבים החיים בעמק בית שאן ובנגב ,פרווה קצרה מאוד
והם נראים כמעט עירומים בהשוואה לעמיתיהם מהאזורים
הקרים.

ניתן איפה להצביע על קורלציה ישירה בין אורך וטיב כסות הגוף,
לבין אקלים בית הגידול.
ועתה נעבור לאזורי המחיה של היהודים הדתיים...

לגופו של עניין

העיר חברון שוכנת ברום של  927מטר מעל פני הים .יחסית
לארץ ישראל זהו מקום קר ,והדבר בא לידי ביטוי בכסות הגוף
הארוכה של תושביה היהודים.

בגודל כיסוי הראש של שני הזוויגים ,בזקניהם ופאותיהם של
הזכרים .תת-מין זה נקרא בפי החוקרים ' -חרד"ל'.

בגוש עציון 900 ,מטר מעל פני הים ,ניתן למצוא את תת המין
'דתי ממלכתי' .כיסויי הראש התכווצו מעט ,אורך החצאיות
מגיע בדיוק מתחת לברך.

ביער ירושלים ניתן אף לצפות בזכרים השייכים לתת-מין
'ברסלב' הקוראים את קריאתם הטריטוריאלית האופיינית.

אבא תענה!
ה' הּוּוּוּוּוּוּוּוּואא
הא-לוהים!
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ירושלים ,המתנשאת לגבהים בין  570-857מטר מעל
פני הים ,מהווה אזור חפיפה בין תתי המין השונים
החיים ביניהם באיזון אקולוגי עדין.

נסיעה של  50דקות והגענו לאזור רעננה וגבעת שמואל,
השוכנות בגובה פני הים .חלק ניכר מהנקבות ויתרו
לחלוטין על כיסוי הראש .אורך השרוול והחצאית התקצר
במידה ניכרת בהתאמה לאקלים החם והלח ...זהו תת המין
'דתי לייט'.

הזאב ,היהודי הדתי והאבולוציה

קיבוצי עמק בית שאן שוכנים כ 200-מטר מתחת לפני הים,
והתפתח מהם תת-מין אנדמי .חלק ניכר מהצעירים ויתר
לחלוטין על הכיפה ,בעוד שרוולי הבנות נותרו בגדר שריד
בלבד ,והמכנסיים החליפו מזמן את החצאית המסורתית

אצל היהודים מנהיג הלהקה עונה לשם 'רב'

איך מינים כה רחוקים עברו תהליך אבולוציה כה
דומה? במבט מעמיק יותר ניתן להבחין בקווי דמיון
נוספים .בעוד להקת הזאבים סרה למרותו של זכר
דומיננטי הקרוי 'זכר אלפא'

אך בעוד כל תתי המין של הזאב מצייתים לזכר האלפא ,ללא
קשר לאורך פרוותם

אי לכך ,ראוי
כי אשה תגרוב
גרביונים כהים
בעובי  2מילימטר
ותימנע כלל מלבישת
בגדים בצבע אדום
המושכים את העין

אתן תשארנה ליד
המאורה לשמור
על הגורים ואנחנו
נסייר לנו בשטח

השאלה הגדולה המטרידה את החוקרים ,היא למה אצל היהודים ,ככל שכסות הגוף מתקצרת,
הולכת ופוחתת מידת ההקשבה למנהיג הלהקה והפרט הבודד נוטה לפסוק דין לעצמו?

הפרח הזה ,על כיסוי הראש ,זה אסור!
מאי
ל יודעת?פה את
שאול א צריך
ת הרב

אבל זה לא
אדום ,זה
בורדו ,והוא
קטן מאוד ,זה
לא בטל בשישים?

לך מספריים צוחוייבת
ל
ג
ז
ו
ש
?
י בהישג יד היא כלאר החולצר את
כך חו ה.
נקת!
כן,
למה?
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בעולם הערכים שבו גדלתי ,למדתי שצדיק אמיתי הוא מענווי
עולם ,ולעולם לא יגדיר את עצמו כצדיק .לא העליתי על דעתי
שבתואר "צדיק יסוד עולם" הרב קוק יכנה את עצמו!
מסבירה המחברת (מתוך ריאיון שנערך עמה):
" ...אני מציעה לא להחיל את עולם המושגים שלנו ואת
הקטגוריות החיצוניות על החוויה הפנימית .מושג הצדיק-
המשיח אצל הרב קוק עשוי להיות מובן במסגרת הקודים
הפנימיים של החסידות עם הנופך המסוים שהוא העניק לו...
בעולם המושגים שלנו הנושא של משיחיות אישית הוא נפיץ
וטראומטי על רקע תופעות של משיחיות שקר ועל רקע
השבתאות ...אצל הרב קוק מדובר כנראה בתודעה חזקה מאוד
של שליחות ושל אחריות הרת גורל לגורלו של עם ישראל...
הרב קוק עמס על שכמו את המשא הזה וניסה להוביל את
הציונות אל הייעוד הרוחני שלה."...
ובציטוט מכתביו ..." :ואני בעניי איני ראוי לשם צדיק ,והלוואי
שיזכני ה' יתברך ,שאוכל בלב שלם לומר :כגון אנא בינוני .אבל
האורח שאני מתאמץ ללכת בה הוא ,ב"ה ,אורח צדיקים באין
שום ספק" (אגרות ב ,עמ' קצו-קצז).

צדיק יסוד עולם -השליחות הסודית
והחוויה המיסטית של הרב קוק
		
מאת :ד"ר סמדר שרלו
הוצאת :אוניברסיטת בר אילן2012 ,
שולי גל
הרב קוק היה ללא ספק אדם בעל שיעור קומה ,דמות יוצאת
דופן ,בעל נפש עשירה ואישיות כריזמטית ,הוגה דעות מקורי
ורחב אופקים ,אשר לבו עלה על גדותיו באהבה לכול:
לא-לוהים ,לעם ישראל ,לאדם וליקום.
שרלו בספרה משחזרת את תמונת עולמו הפנימי של הרב
קוק בעזרת יומניו הגנוזים שראו אור לראשונה בשנת תשנ"ט,
ובהם נחשף עולמו הסודי-המיסטי של הרב קוק .עיון בכתביו
האינטימיים מגלה תיאור של חוויות עזות בעלות אופי מיסטי
ואף משיחי ונבואי .בספר נפרש לעינינו סיפור שעדיין לא
סופר על הרב קוק ,על הצימאון והלהט של חווייתו הדתית
והמיסטית ועל מקומן של הנבואה והמשיחיות בעולמו.
החוויות הללו עיצבו את תפיסתו העצמית כצדיק הדור והעניקו
רובד נוסף של משמעות לשליחותו הציבורית בצומת ההיסטורי
של ראשית התחייה הלאומית ,במיוחד על רקע סיום מלחמת
העולם הראשונה והצהרת בלפור ,כאשר המתח המשיחי היה
גבוה.
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תמיד היה הרב קוק דמות מיוחדת בעיני ,אך מעולם לא למדתי
את כתביו והמעט שאני יודעת עליו הוא מסיפורים ,סיורים
בשכונת נווה צדק וכדומה .למרות הקושי שהיה לי בקריאת
הספר של שרלו ,ככל שהרבתה לצטט מכתביו כך נכנסה בי
יותר תחושת החמצה :למה עד כה לא למדתי אף פעם על דברי
הרב באופן מעמיק?
בסוף ספרה היטיבה שרלו לתאר את הרגשתו של מי שקורא
בכתביו:
"הנכנס אל חדריו הפנימיים של הרב קוק נכבש בקסמו של
המיזוג המופלא של להט דתי עם עדינות הנפש ובקסמה של
הרגשת האותנטיות והכנות שמשרים תיאורי עולמו הפנימי".
כהשלמה אוסיף קטע מתוך ריאיון בו נשאלה :אחרי שנים
של שקידה על כתביו של הראי"ה ,האם עולה לפנייך דמותו
האישית?  ...האם נראה לך שהיית יכולה להיות מיודדת איתו?
וכך ענתה" :ממדף הספרים שלי מציצה אלי תמונתו המהורהרת
של הרב קוק כפי שהיא מודפסת על כריכת הספר חדריו .אני
עוברת ליד התמונה הזו עם הרבה רגש .אני משוחחת איתו
כשאיש אינו שומע .אני מבקשת ממנו סליחה על האופן
המנוכר או הביקורתי שבו אני מדברת עליו בהרצאות שלי או
בכתיבתי האקדמית .הרגש שמתפרץ בי לנוכח התמונה הוא
משהו בין פליאה ,אהבה ,הידהמות או געגוע .ידידות אינה
אופציה .קטונתי".
התרשמתי מאד מידיעותיה הרחבות של שרלו בעולמו של
הרב קוק ובכתביו ,משפתה העשירה ומסגנונה שממנו ניבטת
הערכתה הרבה לרב ואולי אף נרמזת כמיהה להשהות משהו
מאישיותו בקרבה או לפחות לנסות להידבק במידותיו של
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הצדיק .האופי המחקרי של הספר איננו מסתיר את ההנאה
הפרטית של שרלו מהעיסוק בנושא .נראה כי זה איננו רק פרי
עבודת מחקר לשם קבלת תואר ד"ר אלא פרי עינוגים עבורה.
לפני יותר מעשור זכיתי ללמוד אצל הרבנית נחמה אריאל,
אשר בגישתה הקיצונית-משהו על הקבלה הטמיעה בי
מאוד את ההימנעות הטוטלית מעיסוק בכל אבק של קבלה
ומיסטיקה .וכך ,עם המטען הזה ,ניגשתי לקריאת הספר...

ייטיבו לעשות ,לדעתי ,מורים ורבנים המלמדים את תורתו
של הרב ואת ספריו ,אם ילמדו גם על כתביו האישיים .לימוד
חוויותיו העזות של הרב ומאוויי נפשו  -אותם הוא מתאר
בלשון עשירה ומרגשת  -יכול להשפיע רבות על הלומד ,לא
פחות מלימוד משנתו ודברי חוכמתו.

אודה ,היה קשה .לא הייתי קוראת את כל הספר אלמלא
ההתחייבות לכתוב עליו לקוראי "עמודים" .השפה כבדה,
בסגנון אקדמאי-מחקרי מעמיק הגדוש בביטויים מעולמות
הקבלה והמיסטיקה ,הסוד ,הנבואה והמשיחיות  -ביטויים
המובנים ומוכרים למי שעוסק בתחום ,שכאמור רחוק ממני.
אחרי שצלחתי את ההקדמה הארוכה בקושי רב ,התחלתי
ליהנות ואף להתעניין .שמחתי שהתחייבתי לקוראו .עלו בי
שאלות רבות ותהיות .על חלקן ענתה שרלו בהמשך .החוויה
הקשה מכל בשבילי היתה בחלק השני ,בתיאורי ההתגלות
הנבואית .כאן הרגשתי כאילו אני מתקרבת יותר מידי אל
הקודש ,כלומדת את "מעשה מרכבה" ביחזקאל ,זה היה למעלה
ממני .דילגתי.

עיון בכתביו האינטימיים מגלה תיאור של
חוויות עזות בעלות אופי מיסטי ואף משיחי
ונבואי .בספר נפרש לעינינו סיפור שעדיין
לא סופר על הרב קוק ,על הצימאון והלהט
של חווייתו הדתית והמיסטית ועל מקומן של
הנבואה והמשיחיות בעולמו
נראה כי שרלו בכותבה את הספר לא ייעדה אותו לקוראי
הספרות הרומנטית ואף לא עמדו מול עיניה אלו היודעים
להכיר בגדולתו של הרב ובאישיותו המיוחדת ונמשכים אל
סיפורי חייו ותורתו .לא להם מיועד ספר זה הבולט בסגנונו
האקדמאי-מחקרי ,נטול תמונות וסיפורים (ולמי שיחפש
וימצא את הפרק "שני סיפורי אהבה" נכונה אכזבה ,כי גם שם
לא ימצא סיפור במובן המקובל של המילה.)...
בספר זה יתעניינו בעיקר וקודם כול אלו המופיעים בסוף הספר
ברשימת הביבליוגרפיה הארוכה והמכובדת ,אותם אלו שיוכלו
להתפלמס עם ד"ר שרלו בסוגיות השונות העולות מהעיון
בכתביו האישיים של הרב ,כגון:
האם המרכיב המיסטי ביצירתו של הרב הוא אגבי או שהוא
אבן פינה שעליה נבנו חלקים נרחבים מיצירתו? האם נעזר הרב
בחוויותיו המיסטיות בבואו לפסוק הלכה?
מה באמת היה יחסו של הרב לתופעת החילון ולחלוצים?

מה עמד מאחורי התמורה שחלה ברב עם שובו ארצה? כיצד
ניתן להסביר את הפער שנוצר בין המתח המשיחי והציפיות
המשיחיות לפני חזרתו לבין התעסקותו האינטנסיבית בענייני
הלכה? האם היתה כאן תקווה משיחית שנכזבה? האם היצירה
בתקופה הירושלמית היא יצירה מתוך משבר?

כמי שמתעניינת בחוויותיו הפרטיות של הרב ,טוב היתה עושה
שרלו ,לדעתי ,לו היתה מקרבת את שפת הספר ל'עמך ישראל'
בעזרת סגנון מוכר יותר ואקדמאי פחות ,משולב ביטויים
שאינם נחלתם הבלעדית של אנשי המחקר בתחום הקבלה
והמיסטיקה .תיבולים כדוגמת סיפור ,תמונה ,או דוגמאות
פיקנטיות מחיי הרב ,היו מקלים על הקורא הממוצע שאינו
מחובשי ספסל הלימודים בפקולטה למיסטיקה ,ומזמינים עוד
קוראים לקרוא ולהכיר.
דוגמה לסיפור שהיה מתאים ביותר להכניס בפרק הראשון
בחלק א' של הספר ,בקטע שכותרתו "ייעודיו ודרכי פעולתו
של הצדיק מיפו" ,הוא הסיפור על השלט שתלו תלמידיו של
הרב קוק על דלת ביתו הקובע שעות קבלה .השלט ,שהוכן
מתוך דאגה לשלומו של הרב העוסק במשך כל שעות היום
והלילה בפניות המגיעות אליו ,הורד ונעלם .למחרת שוב תלו
ושוב נעלם .כך כמה ימים ,עד שהחליטו התלמידים לנסות
ולגלות מי מוריד את השלט .הם התחבאו וגילו להפתעתם
שהרב קוק בעצמו מוריד את השלט .הרב טען שאין הוא רשאי
להגביל את האנשים בשעות קבלה אלא תפקידו לספק את
צורכי הציבור בכל זמן ושעה שזקוקים לו...
לו ידע ברנר ,שגר בשכנות לרב (שכונת נווה צדק ,יפו) ,כמה
ייסורים עוברים על נפשו של הרב  -כפי שכתב הרב בעצמו:
(חדריו ,עמ' מח-מט) "מי יודע את עמק צערי ומי יוכל לשערו.
הנני כלוא במצרים רבים ...ומה אלה המה מכאובי? רק צמאון
לוהט לאור ה' ,לאור אמת"  -אולי לא היה מגיב כפי שהגיב
בסיפור הבא (כדוגמה נוספת לסיפור שהיה מתאים להוסיף על
מנת לקרב את הספר לקוראים) :ברנר היה היחיד מכל תושבי
השכונה שנמנע מלהשתתף בשבתות בסעודה השלישית
שאירח הרב בביתו ,עד שנכנע פעם להפצרותיו של חבר
והסכים להשתתף ,אלא שיצא בחופזה באמצע דרשתו של הרב.
לשאלתו של חברו למה יצא ,ענה" :אצלי הכול חושך ,חושך,
חושך .אצלו הכול אור ,אור ,אור .אני לא יכול לסבול את זה!".
"זה איננו ספר קריאה אלא ספר עיון המבוסס על מחקר
אקדמי" ,טוענת שרלו בתגובה לשאלותי" ,הציבור הרחב מוזמן
להתרשם ,ללגום ממנו לגימות קטנות ,איש כפי כוחו ויכולתו
ולהרהר במסקנות".

בארות יצחק
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לתלמידיו ,מאיר פנים ונוח לבריות ,מלבד היותו מלומד רב-
תחומי ומורה מעולה .פרופ' ספראי היה האיש שפתח בפני
את שערי התלמוד הירושלמי .במשך כעשרים שנה השתתפתי
באופן קבוע בשיעור שבועי בירושלמי שהתקיים בביתו .למדנו
המון :למדנו לא להירתע מפני הירושלמי ,למדנו שעם קצת
רצון טוב ושכל ישר אפשר להתמודד אפילו עם לשונו הקצרה
והמקוטעת ,למדנו לפרש בשום שכל סוגיות קשות ולעתים גם
משובשות.
כבר בימי השבעה לאחר פטירתו של מורנו ,פנו אלי חברים
ובקשו שאקח על עצמי להמשיך ולקיים את החוג ,ואכן מזה
כעשר שנים החוג לירושלמי של שמואל ספראי ממשיך
להתקיים באופן רצוף בהנחייתי .על כגון זה אמרו חכמים:
צדיקים  -אפילו במיתתם קרויים חיים.

משנת ארץ ישראל -
מסכת כתובות
עם פירושם של שמואל ,חנה וזאב ספראי
הוצאת :מכללת ליפשיץ2013 ,
בראש חודש אדר התקיים בירושלים אירוע בעל תוכן כפול:
אזכרה במלאת חמש שנים לפטירתה של חנה ספראי ,והשקה
למסכת כתובות מסדרת "משנת ארץ ישראל" עם פירושם של
שמואל ספראי ז"ל ,בתו חנה ז"ל ובנו זאב יבלח"א.
מסכת כתובות הוקדשה על ידי שרה קמפניינו-ברוכי
מקבוצת יבנה ועל ידי אחיה ראובן קמפניינו מירושלים
לזכרם של הוריהם ,שאול קמפניינו ,שנרצח באושוויץ בשנת
תש"ד ,וחולדה קמפניינו-קאסוטו שנפטרה בביתה שבקבוצת
יבנה לפני עשרים שנה.
הדברים לקוחים מתוך נאום שנשא ראובן קמפניינו באירוע.
אבקש לגעת בשלושה נושאים :מפעל המשנה של משפחת
ספראי ,קשרי עם משפחה יקרה זו והורי ,שלזכרם מוקדשת
מסכת כתובות.
משנת ארץ ישראל היא מפעל ייחודי ,יוצא דופן באיכותו
ובהיקפו שאינו דומה לשום פירוש שקדם לו .במיוחד יעמוד על
הברכה זאב המוציא לפועל של מפעל משפחתי אדיר מימדים
זה ,ועוזרת על ידו דינה רעייתו  -תבורך מנשים.
פרופ' שמואל ספראי זכרונו לברכה הוא רבי המובהק ,על
פי ההגדרה הידועה שרוב תורתי ממנו .הוא היה ידיד אמת
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הרבה שיחות ופגישות מחכימות היו לי עם חנה זכרונה לברכה.
אחת מהן היתה שיחה ששינתה את חיי הבוגרים .כאשר מלאו
לי למעלה משישים שנה ומורי המובהק כבר לא היה בין החיים,
התחלתי לשקול ברצינות רבה לכתוב דוקטורט ,מלאכה שלא
עלתה בידי כאשר הייתי צעיר יותר .יזמתי מספר פגישות עם
חברי שנעשו בינתיים פרופסורים
מורי מן הימים שעברו ועם ַ
ַ
חשובים ,למשל זאב ואחרים ,והתחלתי לחשוב הן על נושא
שראוי לי לעסוק בו ,הן על מורה שישמש לי מנחה שיהיה
תואם את ציפיותי .בין האנשים שאיתם התייעצתי הגעתי גם
לחנה שהכירה אותי היטב .חנה אמרה לי בערך כך :למה לך?
אתה תתייגע בכתיבת עבודה מורכבת ומסובכת שתצטרך
למצוא חן בעיני המנחה ,במקום זה כתוב ספר שיצטרך למצוא
חן רק בעיניך ,ותיווכח עד מהרה שהוא ימצא חן גם בעיני
חבריך.
כך היה .נהגתי על פי עצתה ,ובהדרכתו הסמויה של שמואל
שכבר הלך לעולמו קודם לכן ,נכנסתי למהלך רצוף של כתיבה.
פרסמתי שני ספרים על שתי מסכתות מן הירושלמי ואני עוסק
עתה בכתיבת הספר השלישי .שמואל וחנה לא ראו בחייהם
אף אחד מספרים אלו ,אבל אני מקווה ומאמין ,שרוחו של רבי
ספרי.
שמואל מרחפת על פני ַ
מסכת כתובות מתוך המפעל הגדול של משנת ארץ ישראל
הוקדשה לזכרם של הורי .בשבוע הבא ימלאו שישים ותשע
שנים להירצחו של אבא באושוויץ ,ובקיץ האחרון ציינו עשרים
שנה לפטירתה של אמא בביתה שבקבוצת יבנה .שרה ,אחותי
הבכורה ,היתה בת ארבע שנים ואני בן שנתיים כאשר אבא
נרצח .עד היום אני מתקשה לבטא בשפתי את הצירוף הרווח
"אבי מורי" .בחרנו ,שרה ואנוכי ,בעצה אחת עם זאב ,במסכת
זו דווקא ,מכיוון שנותרה בידינו דרך פלא הכתובה של הורינו
המתפרסמת בשער המסכת ,וכך נמצינו מנציחים יחד גם את
זכרה של אמא וגם את זכרו של אבא ,במפעל המזוהה הן עם
מורי המובהק והן עם קבוצת יבנה ,הבית שאמא בחרה לנטוע
בו את שורשיה.
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אני מבקש לעיין במשנה אחת לזכרם של הורי זכרונם לברכה.
וכך שנינו במסכת עירובין (ד ,א):
" ...מעשה שהלכו מפרינידיסין והפליגה ספינתם בים.
רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה ,רבי
יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות  -שרצו להחמיר
על עצמם".
נניח לבעיה ההלכתית שעליה נסב הדיון במשנה ונעסוק רק
בסיפור המסגרת .לא קשה לשחזר את דרך מסעם זה של
חכמי יבנה הנזכרים במשנה .המשנה מספרת על דבר חזרתם
משליחות דיפלומטית ברומא .הם יצאו דרך היבשה מרומא
והגיעו לנמל פרינדיסין  -היא עיר הנמל הנקראת עד היום
ברינדיזי ,הנמצאת בקצה הדרום-מזרחי של המגף האיטלקי,
היינו :הקצה הקרוב ביותר לחופי ארץ ישראל .שם עלו על
ספינה שהובילה אותם לחוף הארץ ,ומשם לביתם שביבנה.

פרופ' שמואל ספראי זכרונו לברכה הוא רבי
המובהק ,על פי ההגדרה הידועה שרוב תורתי
ממנו .הוא היה ידיד אמת לתלמידיו ,מאיר
פנים ונוח לבריות ,מלבד היותו מלומד
רב-תחומי ומורה מעולה .פרופ' ספראי היה
האיש שפתח בפני את שערי התלמוד הירושלמי
שוב מוצאים אנו בהגדה של פסח את בני חבורה זו ,חכמי יבנה,
בהרכבים שונים ,יושבים בבני ברק ודנים בשאלה האם מספרים
ביציאת מצרים בלילות .ופירוש הדברים כך הוא :אנו ,בני דור
יבנה הנמצאים בשפל המדרגה ,כפופים לאומה זו שהחריבה את
מקדשנו והישימה את מזבחינו וכבשה את מיטב בנינו ובנותינו
לעבדות ומוסיפה ורודה בנו באין מפריע ,אנו השרויים בחשכת
הלילה האין-סופי הזה  -מה לנו לספר ביציאת מצרים? האם
יש לנו עוד תקווה לצאת לאור יום מן החשיכה האיומה הזו?
זהו פירוש הביטוי "לא זכינו שתאמר יציאת מצרים בלילות".
עד שבאו רבי אלעזר בן עזריה ובן זומא ,מחכמי יבנהִ ,ולמדונו
כי אומרים יציאת מצרים אפילו במצבים נחותים אלו ,אפילו
בלילות .לאחר שנשלם הדיון התיאורטי עוברים המתדיינים
לביצוע המעשי ומספרים שם ביציאת מצרים כל אותו הלילה.
בתוך האפילה הנואשת של אותה תקופה ,דור החורבן ,דור
הרוגי המלכות ,לא אפסה תקוותם לצאת לאור יום .הלילה
אינו עוד אפילה מוחלטת ,אלא הוא הכנה לאור היום שיבוא
בעקבותיו.
ושוב אותם חכמים ,המסיירים בירושלים ורואים שועל היוצא
מבית קודשי הקודשים (מכות כד ,ע"ב) ,ורבי עקיבא איש יבנה,
מלמדם שדווקא מתוך הסיטואציה השפלה כל כך יש לשאוב
עידוד ונחמה .כיוצא בזה רבי עקיבא הוא המלמדנו כי "'הנצח' -

זו ירושלים" (ברכות נח ,ע"א) .רבי עקיבא אינו מסתפק בדרשת
הדרשן האלמוני שקדם לו (עיינו שם)'" :הנצח'  -זו מפלתה של
רומי" .הניצחון הוא דבר חולף ,פעם זה מנצח ופעם זה" .נצח"
איננו רק "ניצחון" ,נצח הוא נצחיות .וזוהי  -ירושלים.
כך שזרנו מחרוזת שלמה של סיפורי חכמי יבנה בתחנותיה
השונות :רומא  -ברינדיזי  -יבנה  -בני ברק  -ירושלים ,סיפור
אחדותי ושלם ,ובו ביטחון כי גם בחשכת הלילה ובתנאי מצוקה
שאין כדוגמתם  -יש לשאוב נחמה ועידוד ולספר ביציאת
מצרים בכל דור ודור ובכל תנאי חיים.
וכאן מגיע תור ההערה האישית שלי:
אפשר שאחדים מכם כבר שמו לב שכל מה שסיפרתי לכם
עד כה אינו אלא הביוגרפיה האישית שלי ושל בני משפחתי.
כאשר מלאו לי שלוש שנים ולשרה חמש ,הוציאה אותנו אמא
זכרונה לברכה  -בחסדי ה' עלינו  -מתוך התופת באירופה,
מתוך הלילה והאפילה שהביאו עלינו רשעי עולם ,ויחד עם כל
מי ששרד מבני ביתנו נסענו בדרך היבשה מפירנצה דרך רומא
עד לברינדיזי .בערב פסח תש"ה הגענו באונייה מברינדיזי
לחופי ארץ ישראל .עשינו חניית ביניים למשך כשלוש שנים
בירושלים ,ולא ארכו הימים עד שהגענו ליבנה ,באביב תש"ח.
מיבנה ,מכורח הנסיבות המלחמתיות במלחמת השחרור ,עקרנו
לבני ברק לשעה קלה ,ושם סיפרנו ביציאת מצרים כל אותו
הלילה .עד שבאו רבותינו ואמרו לנו :ילדים ,הגיע זמן קריאת
שמע של שחרית.
אמא ושרה קבעו את ביתן ביבנה ואני הקמתי את ביתי
בירושלים ובה אני עוסק בתלמוד ירושלמי תחת עינו הפקוחה
של מורי ורבי המנוח שמואל ספראי .האם אין אנו ממשיכים
בדרך שהתוו לנו רבותינו חכמי יבנה ,לאמור :הנצח  -זו
ירושלים?
האופטימיות הבלתי-מתפשרת של רבי עקיבא דבקה באמי
באופן מושלם .מתוך האימה והחשיכה הגמורה שהיו נתונים
בה ,ראו רבי עקיבא בשעתו ואמא בשעתה את נצנוצי הגאולה
והבחינו באור המבקיע בסוף הדרך .מי שזוכר את עדותה של
אמי במשפט אייכמן או ִעיין בספרה לדור אשר לא ידע ,שנכתב
בעקבות עדות זו ,ייווכח מיד באופטימיות האופפת את דבריה,
מתוך ובתוך ימי האימה .ממש כמו ראייתו מרחיקת הראות של
רבי עקיבא.
כמו רבי עקיבא ,גם אבינו  -שניהם לא זכו לראות בחייהם את
מה שראו באופן ברור כל כך בעיני רוחם .אמא היא שנטעה את
שורשינו מחדש באדמתה של יבנה .שורשים שהמתינו בקרקע
הצחיחה מאז ימי מרד בר כוכבא ,עד שהגיעו ליבנה אמא ובני
דורה והעירו את אדמתה של יבנה ,ואת אדמתה של ירושלים,
מתרדמה בת  1900השנים.
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איחוד או ייחודיות?
בעקבות יציאתו של המחזור החדש
לתפילות יום העצמאות ויום ירושלים
בשבועיים שקדמו ליום העצמאות נרתמה מזכירות הקיבוץ
הדתי להפצת המחזור החדש לתפילות יום העצמאות ויום
ירושלים ,שערכו הרב ד"ר בני לאו וד"ר יואל רפל ,ושיצא
ימים אחדים לפני פסח בפורמט יפה בהוצאת קורן .למחרת יום
העצמאות קיבל נחמיה רפל ,מזכ"ל התנועה ,מכתב מהרב ארי
סט ,הרב של קיבוץ סעד ,וזה לשונו:

התפילה בבית הכנסת לכל דבר ועניין הוא הסידור ממנו מתפלל
הש"ץ ולא הגבאי או הרב .יכול הרב להעביר שיעורים ושיחות,
ובסופו של דבר יקרא הש"ץ מהסידור את הכתוב בו.
אוסיף שאף אני אינני שלם לגמרי מבחינה הלכתית עם נוסח
הקבה"ד ,ובכל זאת ראיתי לנכון לכתוב לך את הדברים.

המשך בעשייתך המבורכת למען הכלל,
ארי סט
קיבוץ סעד

שלום נחמיה,
עלעלתי במחזור שנשלח לסעד ולא הבנתי על מה ולמה
מסייע הקיבוץ הדתי בהפצתו .נוסח תפילה זה שונה בתכלית
השינוי מהמקובל בקהילותינו .כל הבוחן ומשווה אותו למחזור
התפילות של הקבה"ד בעין הלכתית ימצא בו הבדלים רבים
(בנוסף להבדלים ולתוספות האחרות ,שלטעמי אינן בעלות
משקל הלכתי) .אמנה כמה מהם:
1 .1בליל יום העצמאות נוסח ברכת "השכיבנו" כביום חול
וזאת בניגוד למנהג הקבה"ד שחותמים כמו בשבת וחג:
"הפורש סוכת שלום".

לכבוד
הרב ארי סט
קיבוץ סעד,

2 .2בפסוקי דזמרה מוסיפים מזמורי שבת כמו בהושענא רבה
(להוציא "מזמור שיר ליום השבת") וחותמים בברכת
"ישתבח" מיד לאחר שירת הים .זאת בניגוד למנהג
הקבה"ד שמוסיפים את ברכת השיר ("נשמת" ומזמרים
"הא-ל בתעצומות עוזך").

חן חן על דבריך הנכוחים .למעשה ,גם אני עיינתי לעומק
במחזור החדש רק ביום העצמאות עצמו ,ובצד המעלות
הגדולות שבהן הבחנתי ,ראיתי גם את החוסרים הגדולים.
אוסיף ואספר ששעות אחדות לפני כניסת החג התקשר אלי
יהודי מירושלים ,ואמר" :הפנו אותי אליך כי אני מחפש את
נוסח הקידוש לליל יום העצמאות ,קניתי את המחזור החדש,
והקידוש  -שהיה במחזורים שהוציא הקבה"ד  -איננו!".
פתחתי את המחזור החדש ונוכחתי לדעת שהיהודי צודק :לא
רק שלא מופיע נוסח הקידוש ,אלא שבצד הערת שוליים ארוכה
על המנהג לערוך סעודה חגיגית בליל החג ,לא צוין ש'בקצת
קהילות' מקדשים על היין בפתח הסעודה!

3 .3בקריאת ההפטרה ליום העצמאות מודגש כי אין לברך
לפני קריאת ההפטרה ואחריה .זאת בניגוד למנהג הקבה"ד
לברך על קריאת ההפטרה ביום העצמאות .כידוע ,הרב
גורן לא הסכים למנהג קריאת התורה וההפטרה בברכות,
אבל ציין כי אינו רואה צורך הלכתי למחות באנשי
הקבה"ד על מנהגם.
אין לי דבר וחצי דבר כנגד הוצאת קורן ועורכי המהדורה .הם
לא נתבקשו או רצו להוציא מחזור תפילות בנוסח הקיבוץ
הדתי .בעניינים שונים יש בו גם חשיפה של מנהגי הקיבוץ
הדתי לקהילות העירוניות השונות ,ולכן יש בו חידוש בעולם
התפילה הציבורי הרחב .אבל נדמה לי שהפצת מהדורה זו
בקיבוצים היא תקיעת 'גול עצמי' למנהגי התפילה בקיבוצים.
מניסיוני הקצר (באמת) כבר למדתי שמי שקובע את נוסח
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מתוך כוונה לעורר דיון בקיבוצים ובתנועה ,ומתוך שאיפה
להגיע להסכמות והחלטות לקראת השנים הבאות עלינו לטובה,
ובהסכמת הרב ארי ,מובא מכתב תשובתו של נחמיה ,כדלקמן:

איני יכול ואיני רוצה להסביר את טעמי עורכי המחזור ,אבל
ברשותך אתייחס לשאלה מדוע הקבה"ד סייע בהפצת המחזור
למרות שיש הבדלים הלכתיים בולטים בינו לבין הנהוג
בקהילות הקיבוץ הדתי.
שני נימוקים באמתחתי:
א .בעיתון "הארץ" מתאריך  2במאי  ,)!( 1955הופיעה כתבה
קצרה תחת הכותרת "ראיתי שמעתי" וזו לשונה:
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"הקיבוץ הדתי ניצח את הרבנות הראשית" ,במילים
אלה הגדיר ביום העצמאות בבית הכנסת "ישורון"
שבירושלים ,קצין צבא צעיר ,איש הנח"ל ,חניך קיבוץ
של הפועל המזרחי ,את מהותה של תפילת השחרית
החגיגית שנערכה בבית תפילה זה ,המייצג כלפי פנים
וכלפי חוץ את הנעימה הדתית-מסורתית של "הישוב
החדש" (שכבר איננו כל כך חדש) בעיר הבירה.
מילים אלה מגדירות היטב את תחושתי כאשר קיבלתי לידי
את המחזור החדש .במקומות רבים  -בגוף המחזור ובהערות
שוליים  -מוזכר הקבה"ד כיוזם וכמוביל בהענקת משמעות
דתית ליום העצמאות ,והרגשתי ש"הקיבוץ הדתי ניצח".
תחושתי התחזקה כאשר קראתי בעלון קבוצת יבנה ,שיצא
בשבת שלפני יום העצמאות ,את דבריו של רותם הקשר,
מצעירי הקבוצה ובוגר ישיבת מעלה גלבוע ,שכתב:
לקראת יום העצמאות השנה יצא מחזור לכבוד החג
מטעם הוצאת "קורן" .זה אולי ישמע מצחיק אבל דבר
זה ריגש אותי מאוד .עוד יותר ריגש אותי הוא שבעיון
ראשוני (ראשוני מאוד) לא ראיתי בו יותר מאזכור קצר

של הקיבוץ הדתי .למה זה ריגש אותי? התרגשתי כי
הבנתי שמהפכות יכולות להצליח .כאשר הקיבוץ הדתי
ניסה בתחילת דרכה של המדינה לחדש מנהגים שיכירו
בניסים הגלויים של הקב"ה בימינו ,הוא הוקע על ידי
הרבנות הראשית ,והנה לאחר קצת יותר מ 60-שנה יוצא
מחזור שמציע אמירת "על הניסים" ליום העצמאות,
שמוכר על ידי הרבנות .איך יודעים שהמהפכה הצליחה?
יודעים את זה בעיקר בגלל שהדורות הבאים שישתמשו
במחזור לא ידעו בכלל שמדובר במהפכה שהתחילה
בקיבוץ הדתי (אלא אם כן הם מכירים את המחברים של
המחזור).
ב .סמוך ליום העצמאות תשל"ג ,ב-י"א באייר ,שלחו שני חברי
שדה אליהו ,אהרן נחלון ואליעזר גולדמן ,זכרם לברכה ,מכתב
למזכירות הקיבוץ הדתי ,וזה לשונו:
הרינו להציע לכם בזה דיון מחודש במוסדות הקיבוץ
הדתי על התאמת סדר התפילות ביום העצמאות לפסק
דינו של הרב הראשי לישראל ,הרב שלמה גורן.
בזמנו נאלצנו לקבוע לנו נוסח שונה מן הנוסח שנקבע
על ידי הרבנות הראשית לישראל ,אשר לא נתנה ביטוי
למלוא המשמעות הדתית-היסטורית של תקומת עם
ישראל בארץ ישראל .ברי היה לנו בשעתו כי שיקולי
הרבנות הראשית ,יותר מששיקפו מסקנות הלכתיות
מובהקות שיקפו חוסר נכונות לתת ביטוי ברור להשקפה
שהיא יסוד כל מפעלנו ,אך חלק גדול של הציבור
'החרדי' התנגד לה מאז ומתמיד.
כעת זכינו והרב הראשי לישראל ,הרב שלמה גורן,
פרסם מחדש בתור רב ראשי את פסק דינו ,שיש לומר
בחג העצמאות הלל בברכה ,וכמו כן ברכת שהחיינו.
מאחר וכעת אפשר לנו להסתמך על סמכות הלכתית
מוכרת ומוסכמת ,אשר הנחותיה הדתיות-היסטוריות
דומות להנחותינו ,היה ראוי ונכון להיסמך עליו בכל סדר
התפילה .המייחד היום את סדר תפילת יום העצמאות
של הקיבוץ הדתי כבר אינה תפיסה של מהות היום ,כי
אם מספר פרטים אשר ההכרעה לגביהם נושאת אופי
הלכתי-טכני .אין הצדקה לדבוק היום במנהגנו.
האם הגיעה השעה לאמץ את הצעתם של אליעזר ואהרן? ידוע
לכול שאיני פוסק הלכה ,ולא באתי להורות כיצד יש לעשות.
לענ"ד ,ראוי לקיים דיון ציבורי בסוגיה ,ויפה שעת הוצאת
המחזור החדש בכדי לעורר אותו .בכוונתנו להעלות את הנושא
לדיון בפורום רבני הקיבוץ הדתי ,ונשמח לקבל מחשבות
ותגובות שיסייעו בידינו להגדיל תורה ולהאדיר.

נחמיה רפל
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תנועה בתנועה

המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

דו"ח רבעוני  -חלק א'
(חלק ב' של הדו"ח יתפרסם בגיליון הבא .ניתן לראות את הדו"ח המלא באתר הקיבוץ הדתי)

קיבוץ /יישוב
בארות יצחק
בית רימון

טירת צבי

קבוצת יבנה

כפר עציון
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•התקבלו אישורים לקראת בניית  24יחידות נוספות
לחברים.
•קליטה לחברות בקצב של  2משפחות לשנה.

מגעים עם בעלי התפקידים החדשים
במטרה להניע מהלכי בנייה וקליטה

•במהלכים למינוי פרויקטור לצמיחה דמוגרפית במקום ניב
תורן שנבחר למנכ"ל 'בית בקיבוץ' וממשיך למלא תפקיד
יו"ר הקיבוץ.
• 7משפחות לקראת סיכום קבלה לחברות ובנייה.

השתתפות מלאה והובלת התהליכים
בצוות הניהולי הפעיל

•התקבל נוהל חדש לקליטת בני משק בעצמאות כלכלית
כחלק משינוי אורחות החיים.
•הוחלט על הצטרפות במעמד "עמית" לתנועת הקיבוץ
הדתי.
•חוברת 'שינוי חיים' נתקלת בהתנגדויות פנימיות,
ההנהלה יוצאת לסבב דיונים נוסף להסרת החסמים.

בני דרום

לביא

תמונת מצב  -קליטה ובנייה

מעורבות המחלקה

•התקבלה ההצעה לשיוך הון ודירות ,וקליטה לחברות
חדשה בקיבוץ מתחדש.
•אושר המעבר להתנהלות כקיבוץ מתחדש.
•ממשיכה תנופת ההרשמה לשכונה הקהילתית (10
משפחות חתמו על חוזים).
•אושר שינוי מבנה ארגוני של צוות צמ"ד ונבחרה מרכזת.

מעורבות בכל הצוותים שגיבשו את
ההסדרים ,בהיערכות ליישום תחילת
הקליטה לחברות החדשה ,ובעיקר
סביב התאמת מודל שיוך הבתים
לנקלטים החדשים לאור הוראות
המינהל החדשות

•אושר מבנה ארגוני חדש לצמ"ד ובימים אלה מתחילים
לעבוד על פיו.
•נבחרו בעלי התפקיד על פי המתווה החדש.
•נבחרו מוסדות לאגודה הקהילתית.
•נבחר מנהל-מזכיר חדש.
•במהלך הקיץ צפויה החלפת בעלי תפקידים נוספים.
•מתקיימים דיונים סביב שינוי אורחות חיים.
•"בסיס קליטה" לעולים ,פרויקט משותף עם החטיבה
להתיישבות ,ירד מהפרק.
•סמינר נקלטים לזוגות שנמצאים במסלול קליטה (27
זוגות ,מתוכם  20זוגות בני משק במסלול בנים).
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•חברות בשני הצוותים לבינוי
קהילה ,ומעורבות בבניית תקציב
האגודה הקהילתית
•פועלים לחידוש החשיבה בכיוון
קליטה לחברות
בשיח עם קבוצה שקיבלה מנדט
ב'מרחב הפתוח' ומנסה לברר את
סוגיית הצמ"ד ,ועם קבוצה מתוך
צעירי הקיבוץ שהחלה לדון בגיבוש
קליטת גרעין משימתי בתחומי החינוך

תנועה בתנועה

קיבוץ /יישוב
מגדל עוז

תמונת מצב  -קליטה ובנייה
•צוות צמ"ד בתהליך הכנת הקהילה לקליטת כ20-
משפחות שנמצאות בשלבים שונים של תהליך על פי
שיטת ה"מסלולים".
•לקראת קיום "סמינרי הקליטה" ל 9-משפחות שהצטרפו
השנה לתהליך ,בשיתוף המכון לחקר הקבה"ד.

מירב

•עוסקים בגיבוש תהליך לקראת קליטת תושבי ההרחבה
לחברות בקיבוץ ,ובמקביל עוסקים בגיבוש מודל קליטה
לחברות בקיבוץ בבנייה עצמית בתוך 'הקו הכחול'.

מעלה גלבוע

•עבודות התשתית לשכונה הקיבוצית הסתיימו ובקרוב
יתחילו בבניית  7בתים לחברים.

מעורבות המחלקה
שותפות ומעורבות בשני התהליכים
ואף גיוס מימון תנועתי לסמינר
הקליטה

ליווי בהתמודדות עם הוועדה לטיפול
ביישובים דלי-אוכלוסין במשרד
החקלאות ושותפות בחשיבה סביב
שינוים ב"סרגל השותפות"

•אושר תקנון קליטה חדש לחברות מסורתית.
•צוות צמ"ד בתהליך גיבוש הסדר הקליטה לבני המשק.
•התקבלו שתי משפחות חדשות למועמדות והקיץ צפויות
להתקבל עוד שתיים.
•ראשוני הבנים במסלול הצעירים ,שגובש לפני מספר
שנים ,יעמדו להצבעה לחברות במהלך החודש הקרוב.

חברות בצוותי החשיבה

ניר עציון

•צוות צמ"ד מגבש נוסח הסדר לקליטה לחברות חדשה.
במקביל ,מתקיימים דיונים סביב שינוי אורחות החיים.

השתתפות בצוות ובהובלת הדיונים

סעד

•הסכם להצטרפות לחברות מלאה נוסח ,עבר אישור
•אסיפה וכעת נערכים ליישומו.
•מתוך כ 40-משפחות המועמדות להצטרף לקיבוץ,
 18כבר ביקשו להתחיל את תהליך הקליטה לחברות.

שותפות בצוות צמ"ד וליווי המהלכים.
סיוע תנועתי בהסרת החסמים
מול משרד השיכון לקבלת מענקי
התשתיות

משואות
יצחק

שדה אליהו

•בתהליך בניית תקציב קהילה ,תיאגוד והכנת
מבנה ארגוני מתאים.
•לצד הקליטה המסורתית נבדקת אופציה
לתושבות זמנית עד שנתיים.
•הוצב יעד קליטה -:כ 10משפחות צעירות
(עדיפות לבני קיבוץ) עד קיץ .2014
•עוסקים בתוכנית לבנייה של שמונה יחידות
חדשות ומילוי "דירות ריקות".

מעבר לעבודה הישירה מול היישובים ,עבודת המחלקה
לצמיחה דמוגרפית בתנועה כוללת חברות בפורום העמיתים
של התנועה הקיבוצית ,בוועדת הקבלה האזורית בעמק
המעיינות ,בפורום ניהול מקרקעין ,ובקבוצת העמיתים
של האיחוד החקלאי .כמו כן ,במסגרת התפקיד הנני
חבר במזכירות הפעילה ,בצוות הכלכלי ,בצוות קרקעות,

סיוע והכוונה בתהליכים.
סיוע בקישור לחטיבה להתיישבות כדי
לקדם הקמת "בסיס קליטה" בקיבוץ.
סיוע מול משרד השיכון לקבלת
המענקים לתשתיות.

ובאחריותי לטפל בהסדרת מעמד הקרקעות של מוסדות
הקיבוץ הדתי ,ולשמש כנציג התנועה בדירקטוריון המרכז
לשיקום ובמזכירות 'אהדה' .בתקופה האחרונה הושקעו
ומושקעים מאמצים לא קטנים בסיוע לקידום חיבורם של
המושבים השיתופיים לערכי התנועה באופן כללי ולמועצת
החינוך באופן פרטני.
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תנועה בתנועה

רכזת פעילות "אשה בתנועה"
הילה אונא
mila@sde.org.il

קבוצת "מעגל השפעה" נולדה
מהצורך להרחיב ולהעצים את הנוכחות ,המעורבות וההשפעה
הנשית בקהילות הקיבוץ הדתי,
מהשאיפה להעביר לציבור ולנשים את המסר שאנחנו רוצות,
יכולות ומתאימות,
מהאמונה שיש דרכים לשלב את ההשקעה בבית ובמשפחה
יחד עם תפקידי הובלה והנהגה בתחומים שונים.
 13נשים מ 8-קהילות היו החלוצות והשתתפו בקבוצה
הראשונה בחורף תשע"ג .כל אחת הגיעה ממקום שונה עם
ציפיות ושאיפות שונות ,אך כמו תמיד ,היה זה מפגש בין-
אישי-נשי מרתק של היכרות ,למידה הדדית ,תמיכה וצמיחה.
שוב גילינו ,שלמרות השוני והפערים ,יש מכנה משותף עמוק
ובסיסי לכל מי אשר שייך ומזדהה  -ברמה כזו או אחרת  -עם
תנועת הקיבוץ הדתי.
חלי יעקבס-וירט ,מאמנת אישית ועסקית ,הנחתה את הקבוצה
והובילה אותנו  -ביחד ולחוד  -לתובנות ומסקנות .לא תמיד
היה קל ופשוט ,חלק מהמסרים לא היו נוחים לעיכול ובטח
שלא ליישום ,לפעמים מה שהשתקף במראה לא מצא חן
בעינינו ,היינו צריכות לזהות "אזורי נוחות" ולזוז מהם ,נפגשנו
עם מטרות ונשים שהיו נראות לנו גדולות מהחיים ומיכולותינו
 אך חלי לא ויתרה (וגם אנחנו השתדלנו )...לקחת את הכוללמקום אפשרי ,ממשי ומעשי ,שיבנה ויקדם מבחינה אישית
וציבורית כאחת ,מעגלים-מעגלים ,כאדוות מתרחבות.
בעזרת הקב"ה והקבה"ד תיפתח קבוצה נוספת של "מעגל
השפעה" בחורף תשע"ד .אפשר כבר עכשיו להתעניין
ולהירשם אצלי.
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בתקווה שהעוצמה והשפע אשר התגלו ויתגלו ,ימשיכו
וישפיעו טוב.
יעל עופר-הראל מקבוצת יבנה מסכמת את החוויה:
פעם בשבועיים ,בין חנוכה לפסח ,במפגשים ִשבעה,
השתתפנו בקביעות ,ב"מעגל השפעה".
התעסקנו עם עוצמות ,חוזקות ויכולות,
יחד עם חולשות ,קשיים ונפילות.
כל אחת עם עצמה בדקה,
מה מניע ומקדם אותה.
כל אחת את עצמה הביאה,
ויחד כולנו צעדנו קדימה.
דיברנו על הערכים והאמונות שלנו,
על כסף ומשמעותו החומרית והרגשית.
הכרנו מודל שעוזר להתקדם בחיים -
כל אחת בדקה עם עצמה אילו שינויים
היא מעוניינת לעשות,
ונוכחנו שאינטרסים מקדמים רצונות.
דיברנו על משמעות המושג "להביא את עצמך",
ועכשיו תורנו להשלים את מלאכת הבינוי,
לבדוק במה ואיפה להשפיע
להמשיך הלאה להתקדם ולהפתיע.
ואסיים בשיר שכתבתי בעקבות הסדנה ,המסכם את תחושותיי:

להתחיל מבראשית,
להצמיח שורשים.
להתחבר לעצמך,
למצוא חיבור לנשים נוספות.
לחפש את המטרה שלך (בחיים בכלל ,או כרגע),
לדעת מה האינטרס שלך ומה מניע אותך.
לחפש את הדרייב שמקדם אותך!
		
להתקדם!
למצוא את הנכון לך,
לבטא את עצמך,
להשתמש בכל תכונותייך.
להכיר בכוחות שלך,
למנף את הצדדים החלשים שלך.
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להביא את עצמך,
לבטא את עצמך,
להרגיש!
לדעת!
לחוות!
לפעול!
לחיות!

לזכרם

אבשלום שורק ז"ל

אסתר לבון וויס ז"ל

נולד :כ"ט תמוז תרצ"ה30.7.1935 ,
נפטר :י"ז חשוון תשע"ג2.11.2012 ,
עין הנצי"ב

נולדה :א' אדר תרצ"א 18.2.1931
נפטרה :ט"ו אלול תשע"ב 2.9.2012
משואות יצחק

אבשלום ,באתי היום להיפרד ממך – ואיני רגיל בזה כלל.
בחודשים האחרונים ,בהם נאבקת בגבורה עילאית במחלה
שתקפה אותך ,אני חושב עליך רבות .השבת ,כשהבטתי כהרגלי
לעבר מקומך הקבוע בבית הכנסת ,ראיתי חוסר גדול ועצום,
בלתי-נתפס.
נולדת בחיפה להוריך שהצליחו לצאת בזמן מפולין .התחנכת
בבני עקיבא ויזמת עם חבריך את הקמת גרעין "גאולים" שתכנן
להקים קיבוץ אך נקרא לחזק יישובים קיימים .כך הגעת לעין
הנצי"ב ,עם גרעין הנח"ל הראשון.
השתלבת מיד בעשייה .עסקת באין-ספור תפקידים :ריכזת את
ועדות קליטה ,בניין ,חינוך ,שירותים ,מינויים ,כוח-אדם ,רכב,
השתלמות וביטחון .בתפקיד מרכז הבניין השארת חותם גדול.
ריכזת את המשק במספר קדנציות .היית הצלם של הקיבוץ,
בזכותך יש תיעוד מצולם של אירועים מרכזיים .היית בין מקימי
פלציב ,ושימשת כמנהלו הראשון .כסגן ראש המועצה היית
אחראי על תיק הקרקעות והמים – מהתיקים החשובים ביותר
באזור חקלאי .ניהלת את "אפיקי מים" .ביוזמתך יושמה מדיניות
של איגום מים שהצמיחה את האזור שלנו לתנופה גדולה.
לצד עשייתך הכל-כך ברוכה לטובת כלל הציבור  -המשפחה
היתה העיקר .ילדיך ונכדיך היו משוש חייך .ומעל כולם ,רבקה
רעייתך המסורה ,לה נישאת מעט לאחר הגעתכם לקיבוץ .ראינו
בכם "מודל של סבא וסבתא" ,ראינו את פניך הקורנות כשהנכדים
באו לבקר .והם גמלו לך בהרבה אהבה ומסירות .הקשר שיש
לכם עם הנכדים – מעורר התפעלות.
היית ,כל השנים ,מודל של עבודה קשה ,דבקות עיקשת בכל
משימה ,יצירתיות ומחשבה פתוחה .גם בימי מחלתך הקפדת
לעבוד באופן מלא ,לא הורדת שום דבר מהאחריות שלך.

יעקב אבינו נפרד מהעולם ללא כאב ,באחת .את נפרדת מאיתנו
בכאב .בכל ביקור ,ראיתי אותך חלשה יותר ,נאחזת בכל כוחך
בחיים ,שומרת על כבודך.
עכשיו ,כמה חודשים מאז לכתך ,וזיכרונות העבר מציפים:
באלבום התמונות המשפחתיות אבא ואמא יפים חובקים ילד
נוסף ,מחייכים .אמא כנערה צעירה שרק עלתה ממרוקו.
עזבת את בית הורייך ,סבא וסבתא חנה ויצחק פרץ .לכאורה,
ניתקת את עצמך משורשייך ועלית לארץ ישראל ,אך למעשה
שימרת ושמרת את כל המשתמע מ"בית אבא" .במעשייך
העברת לנו את הערכים עליהם גדלת .למדנו ממך הכנסת
אורחים  -קיבלת במאור פנים כל אדם שדרך על מפתן ביתנו,
קרוב או זר.
כשנחגגה שמחת תורה במשק ,טרחת בהכנת ממתקים מיוחדים
לפני החג כדי שהמתפללים וספר התורה יכנסו לביתנו.
כשתמהתי ושאלתי לפשר הטרחה הגדולה ,ענית לי" :זה לכבוד
התורה הקדושה" .אהבת את ה' באמת .בכל רגע ובכל מקום
לימדת אותנו מצוות .כשנסעתי איתך לירושלים בגיל חמש,
נתת לי שקית מטבעות וביקשת שאחלק לעניים .תמהתי:
"אולי הם לא באמת עניים?" וענית לי" :אם אדם מושיט יד,
צריך לתת לו".
למדנו ממך להיות קשובים לאחר  -תכונה שמאפיינת את
ילדייך ,נכדייך ונינייך.

בפלציב אנו אומרים שיש "רוח פלציב" .כך גם לקוחותינו הרבים
מתארים אותנו.
אבשלום ,אתה "רוח פלציב"! הנתינה והאכפתיות ,המסירות
האין-סופית ,עד ליומך האחרון ממש – זוהי "רוח פלציב"
האמיתית.

כששאלתי אותך אם תרצי לבקר שוב במרוקו ,ענית" :חס
וחלילה ,פה זה גן עדן ,ארץ ישראל!".
עבורנו הבית היה מקום בו חשנו תמיד שפע  -כל אחד מאיתנו
חש כילד יחיד בתוך משפחה גדולה.
מילאת במסירות את תפקיד "אחראית בית כנסת" .עבורך זאת
היתה זכות ומצווה.

אבד לנו חבר טוב ,איש מאמין מלא בעשייה ובפועל .קבוצתנו
איבדה את אחד מהטובים שבחבורה.
לך בשלום ,חבר טוב ומורה דרך.

"ע ְבדוּ ֶאת ה'
כשאני חושבת עלייך ,אמא ,מתנגן לי בראש ִ
ש ְמ ָחה ּבֹאוּ ְל ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה" (תהילים ק ,ב) .זוהי המהות שלך.
ְּב ִ ׂ
היתה בך אהבת ה' גדולה ותמימה .אפילו בסוף חייך ,בכאב
ובסבל ,לא איבדת לרגע את האמונה בבורא עולם.

זו המהות שלך ,אמא ,מהות של נתינה ,אהבת הזולת ואהבת
הקב"ה .הלוואי שנזכה להמשיך את דרכך.
בתך ,שלומית שפט

יהי זכרך ברוך .בני אפל (מתוך ההספד).
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לזכרם

שלמה פריימן (פיפקה) ז"ל

נפתלי שפירא ז"ל

נולד :ד' שבט תרפ"ז 7.1.1927
נפטר :י"ח טבת תשע"ג 30.12.12
סעד

נולד :ג' אדר א' תרפ"א 11.2.1921
נפטר :כ"ב טבת תשע"ג 4.1.2013
עין הנצי"ב

"הירוק היום ירוק מאוד
והאפור היום אפור מאוד
וקצת שחור ואין לובן בעיר.
והנסער היום נסער מאוד
והעבר  -עבר מאוד
קצת עתיד ,ואין הווה באוויר".

נפתלי נולד בעיר פרנקפורט שבגרמניה .בן שישי למשפחה
ברוכת ילדים ,שאך שנתיים לפני לידתו הגיעה מפולניה .אחריו
נולדו עוד שני אחים .קשים היו חיי המשפחה .נפתלי למד חיי
מחסור מה הם ,פרק לימוד חשוב להמשך דרכו .הוא למד בבית
ספר יהודי והיה חניך תנועת עזרא ,שם ספג נדבך נוסף של
הרצון לעלות לארץ ישראל.

לאה גולדברג

נפתלי ,איילה שלוחה ,מיהר לעלות ציונה לבדו .בן  15עזב את
בית ההורים ,הגיע ארצה והצטרף לקבוצת עליית הנוער במושב
שדה יעקב ,שם הכשיר את עצמו לקראת הקמת קיבוץ בארץ
ישראל .יחד עם חבריו יסד את קבוצת "אמונים" שבנחלת
יהודה.

פיפקה,
בתוך כל האפור צבעת את הימים בכתמים עזים של כתום,
סגול וכחול  -בצבעוניות העזה של ציוריך ובהמלצתך לאנשים
לצבוע קיר בצבע עז וחם בביתם .הגוונים הרכים בציורי המים
שלך ,לעומת הסערה בציוריך המופשטים ,היו לי לחידה
ולהשתאות .הצבע ,הפרח והיופי הם מילים נרדפות לשמך.
תמיד הארת וקיבלת כל אחד במאור פנים ,בשלום ,במילה טובה
ובהתעניינות רבה.
היום בו אנחנו נפרדים ממך הוא יום אפור מאוד ויחד עם ילדי
הקיבוץ שאהבת אנו מתפללים שתנוח בשלום ומבטיחים לזכור
אותך באהבה צבעונית.
אתה יליד גרמניה שהיגר לארגנטינה ,שם התבגרת .גדלת בבית
שהיה ידוע בקהילה בהכנסת האורחים ,זרים ומכרים .היית בין
מקימי תנועת הנוער בני עקיבא ופעלת רבות בסניף .שימשת
כמדריך וכמגשים .לפני העלייה לארץ ישראל ולקיבוץ עם
הדרום-אמריקאים ,הדרכת בהכשרה .הגעתך לסעד בשנותיה
הראשונות ,יחד עם הקבוצה כולה ,היתה חשובה להמשך קיום
הקיבוץ .היית אחראי לתברואה של המקום ,ודאגת במסירות
למראה הבית המשותף שלך ושלנו .בנוסף לעבודתך ,עסקת
בציור והשתתפת באופן קבוע בשיעורי הגמרא של נתן ז"ל,
אליהם היית מופיע ,ממש כמו יקה ,תמיד חמש דקות מאוחר.
שלום לך חבר יקר
משה אש ודודה (דוד) זהבי (מתוך ההספד)
יהי זכרו ברוך
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ימים קשים היו אלו .הפרנסה בדוחק ,ונפתלי  -איילה שלוחה -
נשלח לחפש עבודה בכל מקום שימצא .הוא עבד בפרדסים
עבודה פיזית קשה .עבד במפעל לייצור גומי בו איבד אחת
מאצבעותיו ,והיה שליח של הקבוצה בנקודות חשובות  -חבר
מועצת סניף הפועל המזרחי בראשון לציון ,סדרן עבודה,
רכז קניות וגזבר .היה מזכיר חוץ ,שליח ומחבר בין הקבוצה
למוסדות השונים של המדינה שבדרך :ההסתדרות ,הסוכנות,
הקיבוץ הדתי ועוד.
שנים המתינו נפתלי וחבריו לעלייה על הקרקע ובינתיים הקים
את ביתו יחד עם רחל אשתו ,ובחולות נחלת יהודה נולד בנם
הבכור איתן .כשייסדו את קבוצת עין הנצי"ב היו אלה ימים של
עשייה גדולה בצד קשיים גדולים ,ונפתלי שוב שלוח הקבוצה -
יוצא כל יום ראשון מהבית וחוזר רק בחמישי .אחר כך באו ימים
טובים יותר של צמיחה והתפתחות הקבוצה כולה ,ימים בהם
עבד נפתלי בלול ובמטע .לאחר שנים רבות בהן עבד במשקי
בית שאן ובמפעלים האזוריים חזר לעבוד בבית ,בדואר ישראל,
עבודה הקרובה לתחביבו  -איסוף בולים.
מבקשים אנו מנפתלי :היה נא שליח ומליץ יושר עבור
משפחתך וחבריך.
יהא זכרך ברוך.
עשהאל פשחור (מתוך ההספד)
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לזכרם

חנה מלאכי ז"ל

זלמן בן טובים ז"ל

נולדה :ט"ו אלול תרפ"ג 26.8.1923
נפטרה :ו' שבט תשע"ג 17 .2013.1
לביא

נולד :י"ד באייר תרע"ה 28.4.1915
נפטר :י"ג בשבט תשע"א 24.1.2013
קבוצת יבנה

סבתא חנה היקרה,
כל בני משפחתך וכל חברייך לקיבוץ ,איבדו לא רק ראש משפחה
וחברה יקרה  ,אלא גם דמות שהיתה מופת וסמל.
התכונה שהייתי מעטר ככתר לראשך ,בראש ובראשונה ,היא שאיפתו
של כל בן אנוש :שליטה עצמית מופלאה בעזרת השכל .אמרת מה
שחשבת שנכון לומר ,אכלת מה שחשבת שנכון לאכול ,ועשית כל מה
שחשבת שנכון לעשות ,במידה ואת מסוגלת לעשות זאת.
עברת תקופות לא קלות בחייך .בתחילת דרכך עברת עם משפחתך
עקירה מארץ אחת והיקלטות בארץ אחרת ,בעוד מועד ,בחסדי ה'.
התייתמתם מאביכם בגיל צעיר ,וכאחות בוגרת היו לך משימות
אישיות ומשפחתיות.
לאורך כל הדרך עמדו לך חוכמתך והשליטה העצמית שפיתחת.
הקב"ה ליווה אותך וזכית לעלות לארץ ולהשתלב בעשייה חברתית
וציונית .כאחות בכורה את עלית לארץ ראשונה ,וכמעט כולם עלו
בעקבותייך.
הקב"ה הפגיש אותך עם סבא היקר ,בנימין (פומי) ז"ל ,וכולנו עדים
לאהבה שהיתה ביניכם.
חייתם יחד באמונה שלמה בדרך הקיבוץ הדתי ,בהסתפקות במועט
ובפשטות ,בלי לעגל פינות וללא פשרות.
עברתם יחד את השכול ,כששמעון ז"ל נהרג .הרגשות היו עזים
וכואבים ,גם שנים רבות אחר כך ,אך ההתנהגות היתה כרגיל,
מאופקת ואצילית.
הצלחת לשמור על חשיבה צלולה ובהירה ,והרבה אנשים נהנו
מעצותייך ומחוכמתך .למרבה הפלא ,גם בגיל מבוגר ומבוגר מאוד,
היית פתוחה לשינויים ולחידושים ,לעתים אף יותר מצעירים ממך
בהרבה.
את היית התגלמות של "ועדת חברים" ,שבה היית חברה שנים רבות,
באובייקטיביות כמעט מושלמת ,ובמעורבות בחיים ובעניינים של
כולם ,בדיסקרטיות ובנאמנות.
הדבקות שהיתה לך בשיעורי התורה ,שכה אהבת ,מעוררת השתאות.
לא ויתרת ,גם בגיל מבוגר מאוד ,על שיעורים ושיעורונים ,עד לא
מזמן .בשנים האחרונות לא שמעת היטב ,אך לשיעורים התייצבת
באמונה ובדבקות ,דוגמה ומופת לכולנו.

זלמן נולד בווילנה .בילדותו עברה המשפחה לקובנה .משפחתו
היתה ציונית-דתית ולה חמישה ילדים .בילדותו ,למד זלמן
בתלמוד תורה ששילב גם לימודים כלליים וכשגדל ,עבר ללמוד
בישיבה .בגיל  21גויס לצבא הליטאי ובשנת  1938הצטרף
להכשרה לקראת עלייתו לארץ .לאחר כשנה ,עלה לארץ
והצטרף לקיבוץ רודגס .עד מהרה השתלב זלמן בחבורה ונבחר
לצאת לבחון את אדמות יבנה במשלחת בת שלושה נציגים.
במלחמת העולם השנייה התגייס זלמן לצבא הבריטי ,למשמר
החופים ,שם עסק גם בארגון הפלוגות הדתיות .ליבנה חזר עם
שני חבריו הטובים ממשמר החופים :דוד אריאל ויחיאל גרוס,
והשלושה מכונים ביבנה ה"זלמנים" ,או :זלמן א ,זלמן ג,
וזלמן ב.
בשנת  1947מגיעה חיה ליבנה .ניצולת שואה ,גם היא ילידת
קובנה ,שהכירה את משפחתו .הזוג מתחתן ונולדים להם
שלושה ילדים :אריה ז"ל ,רותי ויעקב ,יבדלו לחיים ארוכים.
זלמן ,לימדת אותנו מהי עין טובה ,כיצד להסתכל על הצד היפה
שבחיים ,להסתפק במועט ולקבל את העולם בחיוך .חווית
קשיים ,שהגדול שבהם היה אובדן הבן האהוב אריה ,בפיגוע
רצחני .לימדת אותנו מהו חבר טוב ,בחברותך עם דוד ויחיאל.
ההומור המיוחד ששימרתם לאורך שנים ,הוסיף נופך מזרח-
אירופאי ליבנה הייקית .לימדת אותנו מהו לב של חבר ושכן
ושותף אמיתי ,ראשון לכל משימה קיבוצית .חינכת דורות רבים
של גד"שניקים צעירים למסירות ,אחריות והתמדה .במקביל,
קיבלת אחריות על בית המדרש ועל הספרייה התורנית ,וביתכם
היה פתוח לתלמידי חכמים.
זכית לאריכות ימים .בני משפחתך ליוו אותך במסירות ,והיית
עטוף בחברים חדשים מהקיבוץ  -חלקם ותיקים ,וחלקם
צעירים מאוד  -שעקבו בהשתאות אחריך :בן תשעים ,פועל
חרוץ ,ירא שמים .נושמים את אישיותך שכולה התגלמות רעיון
תורה ועבודה ,ורואים בך מקור השראה לשורשיות ולמסירות,
לאהבת תורה ולאהבת אדם.
זלמן ,אתה שהיית כל כך צנוע ,תיזכר בליבנו כאגדה שחיה
בקרבנו ,כאבן יסוד מאבני המקום.
יהי זכרך ברוך.
נח חיות (מתוך ההספד).

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.
חתנך ,יעקב גרינגליק (מתוך ההספד)
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לזכרם

טובה גולדנברג ז"ל

אביגדור וול ז"ל

נולדה :כ"ט חשון תרצ"ו 25.11.1935
נפטרה :י"ז שבט תשע"ג 28.1.2013
טירת צבי

נולד :י"ט חשון תרפ"ה 16.11.1924
נפטר :כ"ג שבט תשע"ג 3.2.2013
ניר עציון

טובה נולדה באורגוואי ,וכשהלכה לבני עקיבא פגשה את
ראובן .המסע לארץ לא היה קל ,וטובה היתה מספרת על
התלאות שעברו עליה בהפלגה הארוכה .ב 1953-הגיעו השניים
לנמל חיפה ומשם ישר לטירת צבי .טובה וראובן תקעו כאן יתד
חזקה .גם ההורים של ראובן עלו אחריהם ,התיישבו בקיבוצנו
והיו חלק בלתי-נפרד מהנוף האנושי שלנו.
טובה עבדה בחדר האוכל ואחר כך ,במשך עשרים שנה ,עבדה
כמטפלת ,וגם ריכזה את העבודה בגיל הרך ובבית התינוקות.
בהמשך החליטה טובה ללמוד כריכת ספרים ,והרחיקה עד
לירושלים ללמוד את המקצוע על בוריו .טובה קיבלה לידיה
את הכריכייה וחברים רבים ודאי מכירים את עבודותיה שהיו
מוקפדות ומדויקות.
ברצונה להנציח את הוריה ,כרכה סידור עב כרס במיוחד בעבור
החזן בבית הכנסת שלנו והשקיעה הרבה עבודה בכריכת העור
המיוחדת .טובה היתה מקורבת אל בית הכנסת ,ובמשך שנים
דאגה למקומות ישיבה לנשים והיתה חברה בוועדת בית
הכנסת.
במקביל המשיכה גם בטיפול בתינוקות ,ליוותה את האם
היולדת בימים הראשונים אחרי שובה מבית החולים ,הכינה
את הפריטים המלווים את הברית ,הכינה את התינוק ובמיוחד
הרגיעה את האם לפני הברית ואחריה .זה הקל מאוד על
המשפחה וגם על בית התינוקות.
טובה היתה מלאת תקווה וכוח רצון ,תעוזה ושמחת חיים.
כשחלתה ,חברות רבות באו לבקרה בביתה באורח קבוע,
חברים נרתמו להסיעה לטיפולים בבית החולים ,והיא  -תמיד
במאור פנים ובשמחה  -קיבלה את מבקריה שבאו לעודד ויצאו
מעוּ דדים.
לאורך שבע שנות מחלתה נוצרה סביבה חבורת נשים מבוגרות
וצעירות ושעת הביקור אצלה היתה שעה של קורת-רוח .טובה
היתה מאוד בעניינים ,ידעה מה קורה ,ושמחה לספר על עצמה,
על הנכדים ועל הנינים .היא ידעה כמה מחלתה קשה אבל
רצתה בכל מאודה לחיות.
טובה הקימה משפחה לתפארת ,נכדים חכמים ונבונים סובבו
סביבה והיו בקשר רצוף ואוהב.
תם המאבק בו היתה טובה גיבורה אמיתית.
יהי זכרה ברוך.
יזרעאלה כספי (מתוך ההספד)
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תם המסע ,סבא .המסע שהחל לפני יותר מ 88-שנים.
העננים השחורים כבר התקדרו מעל לכפר הקטן ביליגהיים בו
נולדתם ,אתה ותאומתך טובה .שם ,סמוך לגבול הצרפתי -
עדיין זרחה השמש .אך מי יכול היה לשער את העתיד לבוא?
היית ֵעד לעלייתו של היטלר הצורר לשלטון ונמלטת מגרמניה
בעור שיניך ,בשנייה האחרונה של הדקה ה.91-
נמנית על מקימי בארות יצחק בנגב .היסטוריון אחד סיפר לי
פעם איך עמדת בהפגזה זקוף מבלי לפחד וקולך נשמע ברחבי
המשק המופצץ" .לא פחדת?" ,שאלתי אותך" .לא" ,ענית.
"הייתי טיפש מדי מכדי לפחד .ההפגזה התחילה בשבת ופחדתי
רק ללכלך את החולצה הלבנה היחידה שהיתה לי ,זו הסיבה
היחידה שעמדתי זקוף"" .איך החזקתם?" ,שאלתי" .הורו
לנו שננצח או נמות" ,סיפרת" ,ואנחנו הייקים לקחנו את זה
ברצינות".
שלא כרוב יהודי גרמניה ,הגעת מהכפר .היית חקלאי והכרת
את הטבע ואת בעלי החיים היטב .אני זוכר כילד ,סיורים
ארוכים בלול .הסברת לי היכן אוהבים נחשי הצפע להתחבא
והיית קוטל אותם במיומנות .לאלה שלא סיכנו אותנו או את
העופות הנחת להתרחק" .גם הם רוצים לחיות" ,הסברת לי.
סיפורים רבים שמעתי על הייקים חמורי הסבר ,שהם קמצנים
רגשית וחסרי חוש הומור לחלוטין ,ולא הבנתי מה כל זה
קשור אליך .היית נדיב בצורה שאין לתאר .בכל פעם שמישהו
מהנכדים נזקק למשהו ,הוא ידע שאפשר "לדבר עם סבא
ביחידות".
הבטת בנינים שלך בגאווה גדולה .בגיל שמונים וחמש עדיין
היית לוקח אותם מהגן ,צועד איתם יד ביד ,כפי שהיית צועד
איתי.
היית לי סבא ,אך יותר מכול היית חבר .איש צעיר ושובב בגוף
של סבא בן  .88אין ספק שלוּ הייתי עומד בראש ועדה לתכנון
סבים ,לא הייתי מצליח לתכנן סבא טוב ממך ,אפילו בדמיוני.
אני אמנם אדם רציונלי מטבעי ,אך איני יכול שלא לתהות ,האם
פוגש אתה כעת את אמך שנפנפה לך בפעם האחרונה לשלום
מן הרציף במינכן של סוף שנת .1939
סבא יקר ,המסע שלך תם ,אך לא שלנו.
יהי זכרך ברוך.
נכדך אסף וול (מתוך ההספד)
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פעילות

מחלקת נוער
בקיץ תשע"ג:

פירוט

הפעילות

תאריכים

המירוץ לקיבוץ הדתי
מיועד לבוגרי ז'

י'-י"א באב
 17-18ביולי
 //יומיים

כבכל שנה יתקיים משחק קבוצתי מתגלגל .המשתתפים
משימות מגוונות שפתרונן יוביל אותם למשימה הבאה.
יקבלו
שימות יכללו אתגרי ידע ומחשבה לצד אתגרים פיזיים,
המ
סביב תנועת הקיבוץ הדתי ודרכה הרעיונית .המשחק
כשהכול נע
תנועה רגלית ורכובה ,כשבערב נתכנס ללינה משותפת
יתגלגל ב
עלום (אחת המשימות היא להגיע אליו) בו המשחק יופסק
באתר
עילות כללית להיכרות ולחוויה .למחרת בבוקר המשחק
ותהיה פ
חדש .הפרס לזוכים :שולחן משחק קבוצתי גדול למועדון.
ית

מחנה "גדוד העבודה"
מיועד לבוגרי ח'

כ"ד-כ"ו בתמוז
 2-4ביולי
 //שלושה ימים

שלושה ימי "מחנה עבודה" .חוויה של קבוצתיות ,שוויון
תפות .קבוצות העבודה יקבלו משימות ,יחיו כחברי קיבוץ
ושו
קיימו יחסי שיתוף ושוויון בינם לבין עצמם ,ובין קבוצתם
וי
שאר הקבוצות .נעסוק בקיום איזונים בין מערכות שונות
ל
שיות ,סביבתיות וכלליות ,הכול באווירה נטולת פוסט-
 אנורניות וציניות מיותרת .מהחוויה הפרטית נתקדם לדרגת
מוד
השיתוף הבין-אישי והקבוצתי.

בונים חומה ומגדל
מיועד לבוגרי ט'

ט"ו-ט"ז בתמוז
 23-24ביוני
 //יומיים

מהלך לילה שלם יבנו המשתתפים יישוב חומה ומגדל פיזי
ב
בניין  -כולל חומה ,שער ומגדל גבוה ,עליו יונף עם שחר
מקרשי
ראל .המשתתפים יגיעו בשעות הצהריים לקיבוץ עלומים,
דגל יש
הקמת נקודת יישוב ויצאו רגלית עם השקיעה לנקודה
יתארגנו ל
חדשה (בארות יצחק הישנה) .למחרת ליל ההקמה יעסקו
ה
תפים בנושא ההתיישבות דרך סיור ולמידת המציאות
המשת
עוטף עזה ובנגב המערבי  -אז והיום .נעמיד את שאלת
ב
'ההתיישבות כאידיאל בימינו' על שולחן הדיונים.

בין עולמות
מיועד לבוגרי י'

י"ח  -י"ט בתמוז
 26-27ביוני
 //יומיים

העולם המודרני לעולם המסורתי .המשתתפים יתחרו
מסע בין
בוצות קטנות וירוצו בין משימות וחוויות .כל קבוצה תהיה
בק
בשטח ותצטרך לדלג מנקודה לנקודה .המשימות ינועו
עצמאית
כונות חרדיות למרכזי הערים ,בין המסורת למודרנה ,ובין
בין ש
שלים לתל אביב .במסע ישולבו קטעי לימוד וידע ,ותהיה
ירו
צפייה ביקורתית על העולם המודרני ועל העולם השמרני.
הקבוצה המנצחת תזכה בפרס שווה.

בונים חומה ומגדל
מיועד לבוגרי י"א

י"ח  -י"ט בתמוז
 26-27ביוני
 //יומיים

מהלך לילה שלם יבנו המשתתפים יישוב חומה ומגדל פיזי
ב
בניין  -כולל חומה ,שער ומגדל גבוה ,עליו יונף עם שחר
מקרשי
ראל .המשתתפים יגיעו בשעות הצהריים לקיבוץ עלומים,
דגל יש
הקמת נקודת יישוב ויצאו רגלית עם השקיעה לנקודה
יתארגנו ל
חדשה (בארות יצחק הישנה) .למחרת ליל ההקמה יעסקו
ה
תפים בנושא ההתיישבות דרך סיור ולמידת המציאות
המשת
עוטף עזה ובנגב המערבי  -אז והיום .נעמיד את שאלת
ב
'ההתיישבות כאידיאל בימינו' על שולחן הדיונים.
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