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עמוד ראשון

גילי זיוון

פתח לנו שער ,בעת נעילת שער
איך קורה שדווקא כשנסגרת הדלת והאדם ניצב מאחוריה
מובס ,מתרחש לפתע מהפך?

גילי זיוון
יום כיפור ,שעות אחר הצהריים ,בית כנסת צפוף ממתפללים,
חלקם בני בית בו וחלקם באו במיוחד לתפילת נעילה .עוד מעט
יאסף היום אל צלליו של הערב ,יישמע קול השופר של סוף
הצום ונחשולי מתפללים יצאו לשבור צומם .אך עתה אנחנו
ב"רגע האחרון" ,רגע לפני "החתימה" .שליח הציבור פותח
בפיוט "פתח לנו שער ,בעת נעילת שער ,כי פנה יום".

שהוא חושב בלבבו' :הכול אבוד' ...דווקא אז מתרחש לפתע
מהפך ,הבנה בלתי צפויה נובטת .נוכח השער הסגור מתרחש
השינוי הפנימי הגדול שפותח שערי לב ושמיים .זהו הרגע
שבו הגיבור בסרטי האהבה מגלה כי אהבת חייו נמצאת ברכבת
שכבר יצאה לדרכה ,אלא שרק עתה ,משנטרקה הדלת ועשן
הרכבת הדוהרת בפניו ,הוא מבין שכל הזמן חיפש במקום לא
נכון .היא הייתה צריכה לעזוב כדי שיבין שהיא ולא אחרת
משאת חייו .הוא רץ ריצה מטורפת ,מצליח להיתלות על דלת
הרכבת המתחילה לנוע ...והסוף בסרטים האמריקאים  -טוב -
כידוע לכול.

דווקא ברגע זה שבו נסגר השער מגלה האדם שיש בידיו
לפתוח אותו .איך זה קורה שדווקא כשנסגרת הדלת והאדם
ניצב מאחוריה מובס ,והוא כבר מסתובב ופונה לאחוריו תוך

בחיים התהליך מורכב יותר ,ולא פעם ההחמצה היא סופית.
כמו הרעיה הענוגה בשיר השירים (פרק ה ,פס' ב-ז) אשר דודה
חמק ועבר.

פיוט זה אהוב עליי במיוחד ,כי הוא מצליח לאחוז בין מילותיו
את הפרדוקס של פתיחת שער בעת נעילתו.

מה מיוחד ברגע הזה המאפשר את הפתיחה?
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פתח לנו שער ,בעת נעילת שער

ֹאשי נִ ְמ ָלא
"פ ְת ִחי ִלי ֲאח ִֹתי ַר ְעיָ ִתי יוֹנָ ִתי ַת ָּמ ִתי ׁ ֶש ּר ׁ ִ
ִּ
יסי ָליְ ָלה" זועק ומתחנן הדוד אך היא
ָטל ְק ּו ֻּצו ַֹתי ְר ִס ֵ
"פׁ ַש ְט ִּתי ֶאת ּ ֻכ ָּתנְ ִּתי,
מתמהמהת ,מאריכה את הרגעָּ :
ֵא ָיכ ָכה ֶא ְל ָּבׁ ֶש ָּנה; ָר ַח ְצ ִּתי ֶאת ַרגְ ַלי ֵא ָיכ ָכה ֲא ַט ְּנ ֵפם"? ואז
כשהיא סוף סוף מתנערת ופותחת דלתה" ,דו ִֹדי ָח ַמק

אתיו וְ לֹא ָענָ נִ י".
אתיהוּ ְ ,ק ָר ִ
ָע ָברִּ ...ב ַּקׁ ְש ִּתיהוּ וְ לֹא ְמ ָצ ִ
פסוקי ההחמצה בשיר השירים מובילים אותי לשירה של לאה
גולדברג "שלושה ימים" ,העוסק בהתעוררות הפנימית ובמענה
שנמצא לגיבורה בשעה שהגיעה לקצה הייאוש" ,ביום הרביעי":

שלושה ימים
לאה גולדברג
א
אני עומדת בלב המדבר
אין לי אפילו כוכב אחד
והרוח אינו מדבר אלי
והחול לא ישמור את עקבות צעדיי.
ב
קראתי" :ענני!"
לא ענני.
דפקתי" :פתח לי"!
לא פתח.
בחוץ היה ערב לוהט וחיוור.
הלכתי לדפוק על שער אחר.

קראתי" :ענני"!
לא ענני.
דפקתי" :פתח לי"!
לא פתח.
בחוץ היה ערב חונק ועיוור.
הלכתי לדפוק על שער אחר.

ג
שלושה ימים לא מש זכרו ממני
וברביעי פרסתי את הלחם
וברביעי פתחתי את הצוהר
וברביעי ראיתי את הים.
וברביעי ידעתי שהים
יפה מאוד ומרחבו כחול
ובמשב-הרוח המלוח
ריח הים ,לא טעם דמעותיי.

לחשתי" :ענני!"
לא ענני.
ביקשתי" :פתח לי"
לא פתח.
בבוקר אין טל ,עלתה החמה
וכך מצאוני שומרי החומה.

נוכח השער הסגור מתרחש השינוי הפנימי הגדול שפותח שערי לב ושמיים .זהו הרגע שבו
הגיבור בסרטי האהבה מגלה כי אהבת חייו נמצאת ברכבת שכבר יצאה לדרכה .הוא מבין שכל
הזמן חיפש במקום לא נכון .היא הייתה צריכה לעזוב כדי שיבין שהיא ולא אחרת משאת חייו
הדוברת בשיר עומדת בלב המדבר מול שער עליו היא דופקת
וקוראת "ענני"! אך לשווא .היא נותרת לבדה במדבר כשבחוץ
"ערב לוהט וחיוור" ופונה לדפוק על שער אחר ,אך גם שם איש
לא פותח לה .החוויה הקשה הזו חוזרת על עצמה שלוש פעמים
(תקופת חיים שלמה) .בבוקר מצאוה השומרים מוטלת נוכח
"מ ָצ ֻאנִ י ַהׁ ּש ְֹמ ִרים
השער הדומם (כדברי הרעיה בשיר השיריםְ :
שאוּ ֶאת ְר ִד ִידי ֵמ ָע ַלי ׁש ְֹמ ֵרי
ַה ּס ְֹב ִבים ָּב ִעיר ִה ּכוּ נִ י ְפ ָצעוּ נִ י; נָ ְ ׂ
ַהחֹמוֹת") ,אך אז לפתע מתרחש מהפך לא צפוי .ביום הרביעי
משתחררת גיבורת השיר ממחנק השער הנעול ,פורסת לה
פרוסת לחם ,אוספת דמעותיה ופותחת בעצמה את הצוהר.

מה קרה ביום הרביעי?
ביום הרביעי נשברה המסגרת ,המוסכמה המחשבתית ,והיא
הבינה שלא די בקריאת "פתח לי"! היא גילתה שמי שצריך
לפתוח את השער זו לא אחרת מאשר היא בעצמה" .וברביעי
פרסתי ...וברביעי פתחתי ...וברביעי ראיתי ...וברביעי
ידעתי"...
נדמה לי כי לפעמים יש לעבור תהליך ארוך ומייגע של נקישה
על שערים נעולים ועמידה בדד במדבר "הלוהט" כדי לגלות
שהשער הנעול איננו אלא שער הווייתנו שלנו ,והמפתח
היה בידינו זמן רב ,אך עד שלא נסגרו כל השערים לא יכולנו
להבחין בו.

סעד-מרכז הרצוג
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התחדשות יהודית
כשאומרים 'התחדשות יהודית' כל אדם שומע את מה שאוזניו ,אמונתו ולבו שומעים:
יהיה מי שישמע בזה סכנה ליהדות וחילולה על ידי אוכלי טריפות ,ואחר ישמע בזה הזדמנות נדירה להתקדמות .יהיה
מי שישמע בזה את חורבנה של היהדות מתוך ניסיון מסוכן ויומרני 'לעגל פינות' ולהקל בפסקי הלכה ,ויהיה מי שישמע
בזה תנועה גדולה של התעוררות ,הזמנה להתחלק בנכסי התרבות היהודית גם עם אלה שאינם דתיים בהגדרתם.
על דבר אחד אין חולק  -זה קורה ,ובגדול!

התחדשות דתית  -כיצד?
האם המשמעות של השתנות המציאות היא צמצום
עולם המצוות או שישנה גם אפשרות אחרת?

הרב אסי בלנק
ָאנוּ ַע ֵּזי ָפנִ ים

וְ ַא ָּתה ַרחוּ ם וְ ַחנּ וּ ן

ָאנוּ ְקׁ ֵשי ע ֶֹרף

וְ ַא ָּתה ֶא ֶרךְ ַא ַּפיִ ם

ָאנוּ ְמ ֵל ֵאי ָעוֹן

וְ ַא ָּתה ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים

ָאנוּ יָ ֵמינוּ ְּכ ֵצל עו ֵֹבר

וְ ַא ָּתה הוּ א וּ ׁ ְשנו ֶֹת ָיך לֹא יִ ָּת ּמוּ

הרצון בהתחדשות דתית קיים סביבנו .שומעים עליו בכל נושא
 התחדשות בהלכות שבת ,בהתנהלות בית הכנסת ,בבנייתהתא המשפחתי ,בניהול מערכות המשפט; לאן שלא נסתכל
נראה את הדיסוננס בין המציאות ההיסטורית והחברתית
שבה נמסרו ,נידונו ונקבעו חלק מההלכות שבידינו לבין
המציאות שבה אנו חיים כיום .פעמים רבות מדובר בתופעה
המצביעה על יושר ובקשת אמת גדולה ,אך כשבוחנים מקרוב
חלק מן הסוגיות הממלאות את דפי העלונים ,את הפסיקות
הפופולריות ואת הוויכוחים בשולחן השבת ,רואים ,לעתים,
מוטיבציה אחרת .פעמים חדשנות דתית משמעה בפועל
צמצום עולם המצוות .דיונים רבים מתמצים בשאיפה להיתר
כזה או לקולא אחרת ,והכול מתוך אצטלה מכובדת של
דיוק בפורמליזם ההלכתי ובפרטים המחקריים ההיסטוריים
והסוציולוגיים .לא פעם נראה שההלכה ,כמו בפרסומת
הידועה ,היא רק תירוץ; תירוץ לצמצום נוכחותו של דבר ה'
בחיינו.
האמת צריכה להיאמר :המציאות אכן השתנתה ומשתנה לנגד
עינינו בזמן אמת .אורחות החיים השתנו לא רק בפרספקטיבה
של מאות ואלפי שנים ,אלא אף בטווחים של שנות-דור ומטה.

4

אפשר לומר ששני המרכיבים המרכזיים שהשתנו הם הריבונות
והשפע .במובן הציבורי ,עם ישראל נהנה כיום ממציאות של
מדינה עצמאית וריבונית .דבר זה משנה באופן בסיסי את
ההתנהלות במרחב הציבורי ,מגדיל באופן דרמטי את היכולת
שלנו כקבוצה וכעם ,ומציב בפנינו דילמות שלא נידונו מעולם.
במובן הפרטי ,כולנו חיים כיום ברווחה חומרית שטרם הייתה
כמותה ,ברמה שאינה ברת השוואה לשום תקופה בהיסטוריה
האנושית .תרבות השפע יוצרת אצלנו ,עקרונית ,רזרבות
גדולות מאוד של משאבים  -מצרכי מזון ,כסף ,זמן וכו' .הדבר
נכון גם לעם ישראל כעם ,ועובדה ידועה היא שהתורה מעולם
לא הייתה כל כך נגישה ונלמדת כפי שהיא כיום.

האם אנחנו באמת מאמינים שכל מה שיש לנו
אכן ניתן לנו מהקב"ה ומהווה חלק ממערכת
היחסים שלנו איתו? האם יש בנו שאיפה
ל"כל מעשיך יהיו לשם שמיים" ו"בכל דרכיך
דעהו" ,או שאלו הן רק סיסמאות ,משפטים
לחולצות בית הספר של ילדינו?
נשאלת השאלה מה עושים עם כל השינויים האלה ,מהי
המשמעות שלהם .אני טוען שההנחה שלנו כיהודים מאמינים
היא שכל מה שיש לנו בחיים ,כל מה שניתן לנו  -הכול צריך
להיות חלק ממערכת היחסים שלנו עם ריבונו של עולם .אין
כאן חידוש גדול .כולנו יודעים להגיד את זה ולהסביר כך את
מהות ברכות הנהנין ,למשל ,או את ההיגיון במצוות התרומה
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והביכורים .אך האם אנו באמת מאמינים לעצמנו? האם אנחנו
באמת מאמינים שכל מה שיש לנו אכן ניתן לנו מהקב"ה
ומהווה חלק ממערכת היחסים שלנו איתו? האם יש בנו שאיפה
ל"כל מעשיך יהיו לשם שמיים" ו"בכל דרכיך דעהו" ,או שאלו
הן רק סיסמאות ,משפטים לחולצות בית הספר של ילדינו?
לעתים ,ולב יודע מרת נפשו ,מי שמקיים מצוות מניח שהקב"ה
צריך לקבל את החלק שלו ,את ליטרת הבשר של זמני וכוחי.
והמטרה שלי כיהודי היא לצאת ידי חובה  -אני אעשה את מה
שצריך ,הכול יהיה בסדר ,ואז אוכל לפנות לעיסוקיי .מאחר
וכך ,השינויים במציאות נתפסים כהזדמנות טובה לביטול
צווים מיושנים ומכבידים המקשים עליי לממש את עצמי ואת
חירותי .אין ספק שההתעקשות על הפורמליסטיקה ההלכתית
בתהליך הזה מצביעה על כבוד עמוק למצוות התורה (שהרי
אפשר פשוט לא לקיים את ההלכות האלה ,)...אך עדיין יש כאן
החמצה של עומק העניין.
אם הטענה שלי נכונה ,אזי היחס לשינויים במציאות צריך
להיות שונה בתכלית .המציאות אכן השתנתה ,יש לי יותר,
זכיתי ליותר ,ולכן אני מחויב ליותר .אם אני חפץ בהתחדשות
דתית ,עליי לשאול מה לא מדויק באופן שבו אני ממלא את
חובותיי לא רק לקולא ,אלא גם ,ואולי בעיקר ,לחומרא .אם
כל כך חשוב לנו לקיים את מצוות הפסח ,למשל ,למה אנחנו
ממקדים את כל המוטיבציה ההלכתית שלנו בניסיון לביטול
או לצמצום נושא הקטניות ,ולא שואלים אם נכון יהיה לעשות
משהו עם כל המאכלים הכשרים לפסח שכל כך דומים למאכלי
חמץ ,עד כדי כך שרבים מתבלבלים ביניהם ונכשלים באיסורי
דאורייתא?
המשמעות של ההתחדשות הדתית צריכה להיות תביעה נוקבת
וכנה למציאת דבר ה' ורצון ה' במציאות החדשה שבה אנו
חיים :מה הקב"ה דורש מאיתנו במדינה הריבונית שלנו? איך
אנחנו אמורים להתנהל? מה יש לקב"ה לומר על החיים שלנו
במציאות של שפע ומודרנה? איך אני יכול להביא לידי ביטוי
בחיים שלי את כל הערכים שבחובות מתנות העניים והכהונה
בעולם ללא מקדש וכמעט ללא חקלאות פרטית? התביעה של
הקב"ה מאיתנו אכן שונה כיום ,ולו מפני שיש לנו היום יכולות
שפעם לא היו אפילו בגדר חלום .אנחנו יכולים יותר ,ולכן נתבע
מאיתנו יותר .רק אם נציב את השאיפה לעבודת ה' ולדבקות
בו במרכז ההתנהלות שלנו ,נוכל לשמוע את התביעה הזו
ולהתייחס אליה.
כאן חשוב לעצור ולומר  -ברוך ה' אנחנו חיים בחברה שערכים
מרכזיים בתורה הם נר לרגליה .בחברה הקיבוצית בפרט
ובחברה הדתית בכלל נוכל למצוא עיסוק רב מאוד בהיבטים
השונים של תיקון העולם ,בגמ"חים למיניהם ,בגיוס לצבא
ויציאה לש"ש ,במעורבות קהילתית ועוד ועוד .ככלל אנחנו
חברה ערכית ולא ניהיליסטית ,שמוכנה בשמחה לצאת מעצמה
ולתרום לקידום העולם ותיקונו .אך אין בכך די .העבודה היפה
מאוד שנעשית היום בשטח נובעת ממערכות ערכים לאומיות

והומניסטיות ,שהן מערכות הנכונות לכל תרבות ועם .הצבת
עבודת ה' במרכז ישותו של האדם יוצרת מוטיבציה אחרת ושיח
ערכי שונה  -תיקון העולם אינו רק ערך נכון וחשוב ,אלא ערך
מרכזי בעבודת ה' של האדם ,במימוש ההתפתחות הרוחנית
והייעוד הרוחני שלו .גם אם אנחנו מאמינים ומניחים שתיקון
העולם הגשמי והחומרי הוא ערך חשוב ונעלה בפני עצמו ,יש
לעתים פספוס בניתוק הקיים בין ההנחה המטאפיזית הזו ובין
הפרקטיקה .כשאני עובד בגד"ש או במשרד עו"ד ,עד כמה
מלווה אותי המשמעות הרוחנית של מה שאני עושה? חשוב
מאוד שבשיח שלנו על תיקון העולם נשלב באופן גלוי ומודע
את השפה של עבודת ה' ,שלעתים נעדרת מתחומים אלה.

תרבות השפע יוצרת אצלנו ,עקרונית ,רזרבות
גדולות מאוד של משאבים  -מצרכי מזון,
כסף ,זמן וכו' .הדבר נכון גם לעם ישראל כעם,
ועובדה ידועה היא שהתורה מעולם לא הייתה
כל כך נגישה ונלמדת כפי שהיא כיום .נשאלת
השאלה מה עושים עם כל השינויים האלה,
מהי המשמעות שלהם?
בסופו של דבר ,ההתחדשות הדתית אכן נדרשת בימינו לאור
שינוי המציאות .מאחר וכיום קשיי הקיום הבסיסיים שהיו
קיימים בעבר הוסרו ,אנחנו יכולים ,ונתבעים ,להתייחס לקב"ה
מעבר לד' אמות של הלכה בלבד .רצון ה' ,במובן הרחב שלו,
צריך לחזור ולהיות הדאגה המרכזית של כל אחד מאיתנו .עלינו
להתגבר על הניהיליזם הגורם לשיח הציבורי בנושא החדשנות
הדתית להפוך לנוקדנות המחפשת היתרים הלכתיים ,להפסיק
לדבר על "זה כבר לא רלוונטי" ולהתחיל לשאול " -מה כן
רלוונטי" .בנוסף ,בחיפוש אחרי הנתיבים החדשים של גילוי
רצון ה' ,עלינו לזכור לקדש את הנתיבים החדשים ולא "לחלן"
את תיקון העולם שלנו ,וכך ,באמת ,כל מעשינו יהיו לשם
שמיים.
*הדברים לובנו ונכתבו בעזרת שי אפרתי ועל כך תודתי לו.
האחריות לדברים עלי בלבד.

הרב אסי בלנק ,מכהן כרב קיבוץ עין
הנצי"ב ור"מ במדרשה ,בוגר ישיבת הר עציון,
בעל תואר ראשון במדעי החברה באוניברסיטה
הפתוחה ,תעודת הוראה ממכללת שאנן.
 M.B.Aבתוכנית למוסדות ללא כוונת רווח
( )NPOבאוניברסיטת חיפה ,ובעל הסמכה
לרבנות מהרבנות הראשית לישראל.
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התחדשות יהודית

בין טוביה החולב
להתחדשות יהודית 2013
צו גיוס לנשים (למרות ש'הזמן גרמן'),
למעורבות ואחריות בהתחדשות יהודית

הילה שימרון עם דבורה עברון
"מסורת מסורת"  -צועק טוביה החולב במחזהו המפורסם של
שלום עליכם " -כנר על הגג",
ומנגד הבנות שלו בעלות תעוזה ואומץ ,כל אחת בתורה פורצת
גדר ,מחדשת ומתחדשת.
ורב טוביה? הוא כועס ,רוגז ואפילו מתרחק .אבל בסוף מתרצה
ומקבל את החידוש ,עד לקו האדום של נישואין עם גוי (וגם את
הבת הזו מברך בסצינת הפרידה המרגשת).
אז בואו נודה על האמת  -חידוש והתחדשות במסורת היא דבר
מאיים ,מפחיד ,שובר מוסכמות ,ובכל זאת ,אנו עדים ליותר
ויותר אנשים ונשים המחפשים התחדשות ,מתעוררים לגילוי
היהדות בדרכים אחרות .זה לא "קומץ" ,זו ממש תנועה!
דבורה עברון ,פעילה בתחום ההתחדשות היהודית
ופסיכודרמטיסטית ,ישבה איתי לבירור הנושא  -מהי
התחדשות יהודית ,למה היא מוכרחה להתרחש והאם היא
פוגעת או תורמת לשימור המסורת היהודית המקובלת?

נתחיל בשתי עובדות חשובות מפי דבורה:
אני מנהלת את "ניגון נשים" ע"ש אסתר סטולמן ,מרכז
ליהדות ומגדר במדרשה באורנים .המדרשה היא חלק ממהלך
גדול שקשור להתחדשות יהודית .בתוך מהלך זה פעילות
תנועות שונות וארגונים פלורליסטיים כגון "מרכז הרצוג",
"עלמא"" ,בינה"" ,אלול" ,ועוד .כעת עמלים על פתיחת
שדולה להתחדשות יהודית בראשותם של חברי הכנסת רות
קלדרון ובוז'י הרצוג שתייצג את כל הארגונים האלה .בתוך כל
הארגונים הנ"ל ,מה שמייחד את "ניגון נשים" הוא העבודה על
המגדר .רוב העבודה היא עם נשים מכל הזרמים ביהדות.
העובדה השנייה היא שאני עמיתה בתכנית הלכה לנשים ב"בית
מורשה" ,מסיימת כבר שנה רביעית .זוהי מסגרת לנשים
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בתפקידי מנהיגות בעולם היהודי ,בחברה הישראלית ,במערכות
חינוך ובקהילה .תכנית ההלכה לנשים בבית מורשה היא מסגרת
אורתודוקסית המכשירה נשים להורות הלכה בנושאים שונים.
הלימודים והבחינות הם ברמה מקבילה לאלה של הרבנות
הראשית.

איזה תואר יהיה לך?
שאלה מצוינת .בארגון "בית הלל" בו אני חברה ,ובו חברים גם
מספר גדול של רבני הקבה"ד ,החליטו שלכל הגברים החברים
יקראו רבנים ולכל הנשים החברות יקראו רבניות ,אבל זה לא
תואר מוגדר באופן רשמי .הלימודים בבית מורשה הם חלק
מתהליך מעניין שהחל כהמשך לטוענות הרבניות וליועצות
ההלכה .בתהליך זה נשים לומדות הלכה בצורה מסודרת מתוך
מטרה שיוכלו להורות הלכה ויהיו בעלות ידע וראייה הלכתית
רחבה.

מה זה להורות הלכה?
אם מישהי תבוא אלי לשאול האם מותר לה לא לצום בט' באב
בהיריון ,האחריות שלי היא לפתוח ספרים ,להתייעץ ולחזור
עם תשובה הלכתית.

ולא ילכו אחרי זה לשאול רב?
יש כיום קבוצה גדולה של נשים שאם אין להן אישה לשאול,
הן פשוט לא ישאלו .או שהן פוחדות שדרך השאלה תתגלה
הבורות שלהן ,הן יודעות מה הן רוצות לשאול אבל חוששות
ממה שישאלו אותן במהלך הבירור ,ולפעמים הדיבור עם
אישה יכול להקל עליהן .בנושא טהרה זה מאוד בולט ,אבל אני
רואה שיש נשים שיותר נגיש להן לשאול אישה גם בתחומים
אחרים .כיום יש אפילו נשים "רבניות" שגם גברים פונים אליהן
בשאלות.
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אריק וייס ,חנוכיה ,2008 ,פרספקס+ניקל

אני רוצה לראות חברה ישראלית שבה התרבות היהודית משמעותית עבור כמה שיותר אנשים.
חברה שבה מתוך ההיכרות והמשמעות של התרבות היהודית יש הערכה וכבוד להלכה ,וגם אם
אדם לא חי חיי הלכה ,הוא לא ירגיש מאוים מההלכה ומהאנשים שבחרו לחיות כאורתודוקסים
איך זה יכול להיות?
בסופו של דבר זה תלוי בשואל/ת ובמשיב/ה .מה זה "עשה לך
רב וקנה לך חבר"? כדי שבאמת תוכל לעשות לך רב ,אתה צריך
לחוש שהרב הזה הוא אדם שיכול להיות לך לחבר ,במובן של
חיבור .שואלים את מי שמרגישים קרבה אליו/אליה .כל אחד
מוצא את הכתובת שאליה הוא מתחבר.

משהו כמו "הרב נוח"?
ממש לא! לא מדובר בנוחות מבחינת קבלת התשובה שנוחה לי,
אלא באפשרות בחירה לכל אדם להתייעץ עם המשיב שאיתו
הוא מרגיש בנוח לגבי נושא ספציפי ,ועם משיב אחר לגבי
נושא אחר .המשמעות היא לא לפנות על פי הפסיקה המקלה,
אלא לפי ה"חבר" שבאדם ,החיבור שבאדם.

אבל אני גדלתי על כך שלא בוחרים רב לפי הנושא.
לפעמים ניגשים למנהיג רוחני לא בשביל השורה התחתונה,
אלא כדי לשמוע קול נוסף ,כדי להתייעץ ,כדי לשוחח ,ותוך כדי
שיחה יעלה נושא אחר .יוצא לי שאני יושבת עם זוגות לפני
חתונה .אני לא יכולה לחתן אותם כך שיירשמו ברבנות ,אבל
הם באים לשוחח על הזוגיות .אני יכולה לדבר איתם בשפה
"טיפולית" ,אבל הם מחפשים גם שיחה רוחנית יהודית .הם
מגיעים אליי כי הם מרגישים שהגישה שלי משלבת.
למהלך הזה של התחדשות יהודית יש גם פנים ציבוריות .יש
נשים שמפרסמות מאמרים ומשמיעות את קולן בציבור ,וזה
מעלה שאלות לגבי מקומן של הנשים בעולמנו הרוחני.

ולא מתנגדים להרמת הקול הזו?
בהתחלה הייתה התנגדות רבה .היום יש כבר יותר פתיחות.
אנחנו כבר לא בתחילת הדרך .אולי יש שיגידו שחבל שלימדו

אותנו קרוא וכתוב ,אבל אנחנו כבר במקום בו אפשר לשמוע
את שני המינים מביעים את עמדותיהם .חשוב להדגיש שלא
מדובר במצב בו כל הנשים בעד השינויים הללו וכל הגברים
מתנגדים להם .יש גברים ונשים המצדדים בתהליך הזה ,וכן
להיפך  -גברים ונשים המתנגדים לו.

אז איך באמת נשים מקבלות את השינוי?
זה באמת לא פשוט .השינויים שקורים בעולם התורני של
נשים ,מביאים איתם הרבה חובות ואחריות וכניסה למחוזות
שלא כולן רוצות להיכנס אליהם.
אני רוצה בהקשר הזה לומר שני דברים חשובים שאולי הם קצת
דבר והיפוכו.
מצד אחד לא עלינו המלאכה לגמור ,אבל אנחנו ממש לא
בנות חורין להיבטל ממנה .יש לנו אחריות כלפי החברה
והיהדות .זה ממש מהתורה .אי אפשר להתעלם ולעמוד על
דם רעינו ורעיותנו .אנחנו חיות בתוך תפיסה דתית שמחייבת
אותנו להיות פעילות בנושאים מוסריים בעולם התורה ,ואני
לא מתכוונת למצוות שהזמן גרמן ...אם עד לפני כמה שנים
ההגבלות החברתיות מנעו זאת מאיתנו כי לא היינו בנות חורין,
היום אנחנו בנות חורין ,ודווקא בגלל זה אנחנו לא בנות חורין
להיבטל מהמלאכה.It comes with the territory .
מצד שני אפשר לבחור .לא חייבים להתעסק בספירה
הציבורית .ההחלטה האישית היא איפה לקחת חלק בעולם
התורני ,בעולם החסד.
הבשורה בעיניי היא שככל שנרחיב את הבחירה החופשית
לנשים ,כך תגדל הבחירה החופשית לגברים .כלומר ,בעבר
היו תפקידים גבריים שכל הגברים נדרשו למלא וכנ"ל לנשים.
ברגע שייפתח המרחב לנשים ,ייפתח גם המרחב לגברים .גם
בתחום התורני וגם בכלל.
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התחדשות יהודית

את יכולה לתת דוגמה?
למשל ,באופן כללי יש מקצועות שהם יותר נשיים ,כמו למשל
המקצועות הטיפוליים .כשנשים יבינו שהן יכולות לבחור גם
מקצועות "גבריים" ויקבלו את ההכשרה והעידוד לכך ,יהיו
יותר גברים שיבחרו במקצועות "נשיים".

ובעולם התורני?
גם כאן הפתיחה של האפשרויות לנשים תאפשר ביטויים
שונים גם לגברים .למשל ,נער שעומד לפני בר המצווה שלו
ומרגיש לא בנוח לקרוא בתורה או לעמוד בפני ציבור לשאת
דרשה ,יוכל לבחור לציין את הגיעו למצוות בדרך אחרת.
האפשרויות יתרחבו.
דוגמה נוספת  -עד לפני כמה שנים "שבת כלה" הייתה דבר
מיוחד ,הקדישו המון מחשבה לתהליך שהכלה עוברת והקדישו
מעט מאוד מחשבה לתהליך שהחתן עובר ,מתוך המחשבה
העתיקה שהכלה היא זו שעוזבת את הבית .כיום ,כשהשפה
הרוחנית ה"נשית" נכנסת למחוזות גבריים ויש אימוץ של
מסורות נשיות לעולם הגברים ,ניתן לראות שיותר ויותר
חתנים או משפחות מאמצים את מודל השבת האינטימית לחתן
או למשפחה המצומצמת לפני החתונה ואת השבת הגדולה
והמשותפת לאחר החתונה  -מתוך מחשבה על התהליך העובר
גם על החתן.

אז מה זה בעצם "התחדשות יהודית"?
התחדשות יהודית תמיד הייתה .ההלכה שלנו הייתה דינמית.
הבעיה התחילה כאשר עולם ההלכה התמסד בתוך המדינה.
לדוגמה  -נושא העגונות .עד להתמסדות הרבנות ,לכל מקום
היה "מרא דאתרא" שיחד עם התייעצות עם רבנים אחרים
ובדיקה בשו"תים ,מצאו דרכים יצירתיות לפתור את בעיית
העגונות כשהמוטו היה לעשות כל מה שאפשר כדי להתיר
אישה מעגינותה .הרבנים לא היו מאוימים ע"י החשש של
קעקוע התורה .וכיום ,כאשר הרבנות ממוסדת ויש חשש
מקעקוע התורה ,יש מספר גדול מאוד של עגונות.
נראה לי כי ההתמסדות והחשיפה הגדולה של הממסד כלפי
חוץ והניקוז של הכול לסמכות אחת ,יצר בהלה מריבוי
סמכויות ,מה גם שמדובר גם בסמכויות של מנגנונים אזרחיים
ולא רבניים ,וכך ,במקום לראות את המגוון כמגוון של תורה
בבחינת "אלו ואלו דברי א-לוהים חיים" ,תופסים זאת כאיום
על היהדות.
אני רוצה להתייחס בהזדמנות זו לנושא בחירת הרב הראשי.
הבחירות הפכו לחוכא ואיתלולא .רוב אנשי הרבנות הם אנשים
ראויים ,אבל ה"מסחרה" והפוליטיקה והאופן שבו השיקולים
האלה גוברים על השאלה מי הן הדמויות הרוחניות שמדינת
ישראל זקוקה להן בהובלה ובקבלת החלטות ,פשוט מעוררים
חלחלה .אני חושבת שעקב כך נוצרו הרבה אלטרנטיבות גם
מהצד החרדי ,גם מהצד החילוני וגם מהצד האורתודוקסי
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שלנו .כבר כיום יש בית דין לדיני ממונות שמנוהל ע"י רבנים
אורתודוקסים ציוניים ובו אדם יכול לגשת לדין תורה ,ולא
לגשת לרבנות .וכך גם בעשייה בשטח .הציבור הדתי והחילוני
פונה לאנשים שהוא מכיר מהשטח.

אבל בסופו של דבר הרבנות היא הקובעת?
מי שמחליט על האלטרנטיבות הוא המחוקק .למשל ,חוק צוהר
נחקק ע"י הכנסת .גם רבנים קונסרבטיבים ורפורמים יכולים
כיום לכהן כרבנים ולקבל משכורת ממשרד התרבות .ויש עוד
אפשרויות.

וזה לא מאיים עלינו? למשל בנישואין...
גם כיום אפשר לבחור איך להינשא .נוסעים לחו"ל ונישאים
אזרחית ,ואז חוזרים ונרשמים במשרד הפנים .הבעיה הגדולה
יותר היא מה קורה כשרוצים להתגרש.
אני רוצה לראות חברה ישראלית שבה התרבות היהודית
משמעותית עבור כמה שיותר אנשים ,מהווה השראה לחיי
היומיום שלהם ,לבחירות שלהם ,מסייעת בזמן משבר,
מעצימה את השמחה שלהם .הייתי רוצה לראות חברה שבה
מתוך ההיכרות והמשמעות של התרבות היהודית יש הערכה
וכבוד להלכה ,וגם אם אדם לא חי חיי הלכה ,הוא לא ירגיש
מאוים מההלכה ומהאנשים שבחרו לחיות כאורתודוקסים .שגם
מי שבוחר לחיות חיים אורתודוקסים ידע להעריך את הרצינות
והעומק של מי שנמצא בתוך התרבות היהודית ,אבל בוחר שלא
לחיות חיים הלכתיים (בין אם זה מפני שלא גדל כך ובין אם זה
משום שהוא עושה סדרי עדיפויות אחרים בחייו) .אני חושבת
שככל שהתשתית המשותפת של הערכים היהודיים תהיה
רחבה יותר ,כך יש סיכוי גדול יותר למדינה יהודית ודמוקרטית.

יש נטייה לחלק את העולם לדתיים וחילוניים.
אבל איך אפשר לקרוא לאדם שבכל שבת הולך
לתפילה ולאחר מכן נוסע לים" ,איש של חול"?
ולעומת זאת ,האם אדם שחובש כיפה אבל
פוגע באדם אחר הוא "איש של דת"?
אני לא מסכימה עם האקסיומה שככל שנחוקק חוקים שיחייבו
לחיות חיים דתיים כגון סגירת עסקים בשבת ,שמיטה וכו' ,כך
נגיע למדינה יהודית יותר.

מה ההתחדשות היהודית שאנחנו צריכים לשאוף אליה?
שכל יום נשאף ונשאל איזה חידוש היה לנו היום בבית המדרש.
חידוש לא בא "יש מאין" .מתוך היש אל היש החדש .לחבר
את ר' אליעזר ור' יהושע ,למרות שהם מייצגים דעות הפוכות,
ובכל זאת היו זוג .זו הזוגיות העמוקה בתורה שבעל פה .ריבוי
הקולות הוא מבורך .צריך כל הזמן מסורת וחידוש! ההתחדשות
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קורית פעמים רבות בעקבות איתגור שקורה על ידי רעיונות
שלאו דווקא אנחנו הגינו .למשל בנושא המגדר.

בקיצור ,פמיניזם?
כן .עד לפני  100שנים נשים לא יכלו להיבחר ,לא נסעו ללא
ליווי ועוד .מה שהביא לכך שנשים יוכלו להסתובב ללא ליווי,
שנשים יצאו לעבודה או ללימודים הייתה התפיסה הפמיניסטית
שאומרת שהעולם שהייתה בו חלוקה מגדרית דיכוטומית בין
גברים ונשים ,חלוקה הירארכית ולא שוויונית ,הפך לעולם
המתייחס אל האדם בתפיסה דמוקרטית  -תפיסה שוויונית ללא
הבדל דת ,גזע ומין .זו תפיסה ערכית .וכעת ,לאחר שמבינים את
התפיסה הערכית ,צריך לשאול על ההתנהגויות שלנו .בוודאי
שיש שירגישו מאוימים מתפיסה זו .כאשר יש שינוי בחלוקת
הכוח ,השולט מאוים .צריך להבין שהחשיבה הפמיניסטית
מביאה לא רק שוויון ,אלא מאתגרת את התפיסה של השולט
ובעל הסמכות מול הנשלט שהוא בור ועם הארץ .את המחשבה
שמקורות הסמכות באים תמיד מבחוץ.
התפיסה הפמיניסטית מראה שיש גם ידע שהוא ידע פנימי
בתוך הקהילה ,בתוך המסורת הלא כתובה שעברה בקהילות.
לא מדובר בתחרות על מקורות הכוח ,אלא שיח על אחריות
 גברים ונשים אחראים על מה שקורה פה .לגברים ונשים ישאת הסמכות להחליט ,ובעיקר  -זו המשמרת של כולנו ,נשים
וגברים כאחד.
אם משפחה נמצאת ב"אוברדראפט" ,זו אחריות של שני בני
הזוג .זה לא אומר ששני בני הזוג יעשו את אותן הפעולות ,אבל
האחריות מחייבת את שניהם.
כשנכנס המרכיב הדתי זה מסבך את העניינים ,בגלל שיש
אמונה ומסורת ,ובתוכם דברים שעבדו מצוין הרבה מאוד
שנים .זה נכון שהפמיניזם מאתגר דברים שעבדו טוב וסייעו
לשרוד תקופות מאוד קשות ,אבל אותם דברים שסייעו בעבר
פוגעים בהווה .מה שעזר לשרוד זו הדינמיות בתוך היהדות.
ועכשיו ,בימינו ,יש אתגרים של מוסריות ,ובעיני ,החשש הוא
כפול  -אם לא נשכיל להטמיע בתוכנו את הדברים המוסריים,
היהדות תיפגע מחד ,וגם נחמיץ את התרומה שיש ליהדות לתת
בנושאים הללו מאידך .נהיה במצב של .lose lose
יש נטייה לחלק את העולם לדתיים וחילוניים .אבל איך אפשר
לקרוא לאדם שבכל שבת הולך לתפילה ולאחר מכן נוסע לים,
"איש של חול"? ולעומת זאת ,האם אדם שחובש כיפה אבל
פוגע באדם אחר הוא "איש של דת"?
אני חושבת שהאחריות לשמור על יהדות מתחדשת חלה על כולנו
 כל היהודים ,בין אם שומרי מצוות או לא .מול הטענה שכל אחדעושה מה שנוח לו ,אני רוצה לטעון שזו בדיוק ההסתכלות הלא
נכונה על התחדשות יהודית .מדובר באנשים הלכתיים ושאינם
הלכתיים שעובדים מאוד קשה ונמצאים בתודעת אחריות גדולה
של יצירה לחיים יהודיים .לי זה נשמע דווקא יותר קשה...

יש סכנות בהתחדשות יהודית? מה הם הקווים
האדומים?
אני לא נביאה ובגלל זה האחריות שלי היא לבחון את הרגע
הזה ולשאול את עצמנו האם ברגע זה אנחנו מקבלים החלטות
ציבוריות ואישיות לפי התורה ,היהדות ,הערכים היהודיים.
האם האופן שבו אני מתבוננת הוא יהודי ערכי.
היום ,בעיניים שלי ,מצב בתי הדין הרבניים בנושא גיור אינו
עומד פעמים רבות במבחן הערכים היהודיים .יש כאלה
שחולקים עליי ,וזה בסדר .ואם המחלוקת היא לשם שמיים ,אז
היא לטובה .אני חושבת שאם בכל צעד ,הדברים נבחנים לאור
העקרונות האלה ,יש סיכוי שנתקדם למקומות טובים ,שיהיו
מבוססים על האמת והשלום .אמת ושלום נראים כמו ערכים
שמתנגשים ,אבל זה שילוב שחוזר בהמון מקומות ,והאתגר הוא
למצוא את האיזון בין שניהם ,זו העבודה.
התחדשות יהודית היא תמיד דינמית ונושאים נפתחים שוב
ושוב ,וטוב שכך.

אבל זה מערער את הביטחון.
הדרך לשמור על השפה המשותפת היא בהתחדשותה כל פעם
בהתאם לנסיבות הזמן והמקום .כשזה בא ממקום של אחריות
ולא ממקום של "בא לי" אז זה חייב להיות מחובר .מהלכים
שלא מחוברים לקודמיהם לא מצליחים .לדוגמה ,במהפכות
בהיסטוריה ,שינוי שנמשך לאורך זמן הוא כזה שנבע מתוך
משהו שהיה שם קודם ,הוזן מהעבר וניזון גם ממשהו חדשני.

ולפני סיום ,כמה מילים על תפקידן של הנשים
בהתחדשות היהודית.
בגלל נסיבות חברתיות ,אנחנו עושות מהלך מהפריפריה,
מתפקיד ה"קהל" לתפקיד של מובילות .אנחנו מביאות איתנו
את חוויית הקהל ,חוויית ההדרה  -אל המנהיגות .זוהי חוויה
מאוד משמעותית ויש לה מה לתרום במנהיגות הרבנית.
ואם נחזור לשלום עליכם ולרב טוביה ,המאבק בין שמירה
על המסורת לבין ההתחדשות לפי רוח התקופה ,נמצאת מאז
ומתמיד ומייצגת דילמה בה אנו נמצאים יום יום.

אז מה היה רב טוביה ,מסורתי או מחדש?
ואולי נשאל ,למה בחר שלום עליכם דווקא בנשים כדי לייצג
את השינוי והחידוש?

דבורה עברון ,מנהלת "ניגון נשים" על שם
אסתר סטולמן במדרשה באורנים ,עמיתה
בתכנית הלכה לנשים בבית מורשה ,ירושלים.
פסיכודרמטיסטית .תושבת מצפה נטופה ,נשואה
ליובל ואמא לנתן ,רני ,שירה ובניה.
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מאלם ואלימות לשיחה
ֵ
תרומת בתי המדרש של ההתחדשות היהודית

נדב ברמן שיפמן

על ֵא ֶלם ואלימות
יש קשר אפשרי בין ֵא ֶלם ,היעדר תקשורת ,לבין אלימות .לא
כל מי שאינו מרבה לדבר הוא אלים ,אך מבין האלימים ,נדמה
כי רבים הם אלה שלא ניסו לפתור את הסכסוך בדרך השיחה.
הדוגמה המפורסמת ביותר מצויה אצל קין והבל ,אצלם אנו
ֹאמר ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל
רואים שלאחר האלם  -החלה האלימות" :וַ ּי ֶ
ּ
ָא ִחיו וַ יְ ִהי ִ ּב ְהיוֹ ָתם ַ ּב ּ ָׂש ֶדה וַ ָ ּי ָקם ַקיִ ן ֶאל ֶה ֶבל ָא ִחיו וַ ַי ַה ְרגֵ הוּ"
(בראשית ד.)8 ,
מה אמר קין להבל? 1חז"ל ופרשני המקרא לדורותיהם העלו
כמה וכמה אפשרויות בנוגע לתוכן שיחתם .נראה שקין רצה
לדבר עם אחיו ,אך מסיבה כלשהי לא התממש רצון זה ומ'רוצה
אח' נהיה קין לרוצח .כפי שכתב על כך החוקר והוגה הדעות
היהודי-צרפתי אנדרה נהר (" :)Neherדומה הדבר כאילו
חיסול הדיאלוג היה סיבת הרצח .כיון שאחים אלו ,כמו הוריהם,
לא היו מסוגלים לפתח שיחה ,הם המציאו משהו אחר ,תחליף
למילה החסרה :מוות" .2האם שיחה הייתה יכולה למנוע את
האלימות הזו?

ישראל ערב תשע"ד :הסיוט במדינת ֵא ֶלם

10

נדמה כי לצד שיפור החקיקה ,חיזוק המשטרה ,אכיפת החוק
והטלת ענישה ראויה ומרתיעה בידי בתי-המשפט ,יש לבצע
מהלך חינוכי מקביל .ככל שהדבר נוגע לחינוך הבית-ספרי,
המדינה משקיעה מאמצים וממון מרובים .ברם המדינה אינה
תומכת באופן משמעותי בתחום חינוך המבוגרים .3זאת ,אולי,
מתוך תפיסה חילונית-ליברלית מסוימת 4הגורסת כי אדם בוגר
הוא אדון בלעדי לגורלו.

'ד ָא ָגה בְ לֶ ב ִאישׁ -
חשיבותן של מיליםְּ :
יַ שְׁ ֶח ָּנה'
מדוע אנו מסתפקים בשימוש בשיניו של החוק מול האלימות
בארץ? הענישה היא כלי ליצירת אזרח צייתן ,אך לאו דווקא
מחונך .האם רשויות המדינה נוקטות מענה חינוכי לאלימות
הקיימת? לדוגמה ,ברור לנו מאליו שהתגובה לאירועי 'הדרת
הנשים' הייתה גיבוש צוות משפטי לבדיקת העניין .אולם לא
זכורה לי הוראה ממשלתית להקמת צוות ציבורי-חינוכי לבירור
הנושא .נדמה כי אחד ממקורות הדבר הוא הרדוקציה לכוחניות
שפשתה בשיח הציבורי שלנו ,שאינו 'סופר' חינוך .5האם ייתכן
שאנו מבינים רק כוח? אני מאמין שלא.

אנו עדים לאלימות הגואה ברחובות ישראל ובכבישיה .מקרים
רבים של רבים קונפליקטים בין-אישיים נגמרים באלימות
ורצח ,שאפשר וצריך היה למצוא פתרון בדרכי-שלום.

"דּ ָאגָ ה ְב ֶלב ִא ׁיש יַ ׁ ְש ֶח ָ ּנה" (משלי יב .)25
שלמה המלך כתבְ :
בסוגיה בתלמוד הבבלי (מסכת סנהדרין דף ק ע"ב) נחלקו שני
אמוראים לגבי הבנת פסוק זה .רבי אמי ראה בכך למעשה
המלצה להדחקה ("ישיחנה מדעתו") ,בעוד רבי אסי הציע

 1גרסת 'תרגום השבעים' בה נוספות המילים 'נֵ לְ כָ ה ַה ָשדֶ ה' כתוכן הדברים
שאמר קין להבל ,מחלישה את השתיקה הרועמת מטרימת-האלימות בין שני
האחים.
 2ראו ספרו של נהרThe Exile of the Word: From the Silence :
of the Bible to the Silence of Auschwitz, trans. From
French: David Maisel, Philadelphia: Jewish Publication
( Society 1981, p. 95תרגום נ.ב)

 3יוצאי דופן לכך הן הישיבות הגבוהות והאוניברסיטאות .אולם הישיבות
הגבוהות אינן פונות לכלל האוכלוסיה ,והאוניברסיטאות אינן תופסות את
עיקר תפקידן כמוסד חינוכי (אלא כ'השכלה גבוהה').
 4הנראית קרובה יותר להפקרות מאשר למדיניות ציבורית אחראית
שמטרתה היא עיצוב חברת מופת.
 5הנה תרגיל קטן לבחינת הנושא .בעיתונים ובאתרי האינטרנט שלהם יש
מדורי כלכלה ,ספורט וכו'; בִ דקו לכמה מהם יש מדור חינוך.
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כיוון אחר" :ישיחנה לאחרים" ,כלומר :כשיש בעיה ,לפחות
אחת הדרכים לפתור אותה היא באמצעות שיחה .במציאות
הישראלית ,נתגלגלה עמדתו של רבי אמי לדעה האומרת
ש'דיבורים כמו חול' .מולו ניצבת עמדתו הדיאלוגית של רבי
אסי (שאפשר לראותו כמבשר הגותו של מרטין בובר) .עמדת
רבי אסי היא קול מרכזי במסורת היהודית ,שבדנ"א שלה מילים
אינן עניין של מה בכך :התנ"ך מספר לנו שבעזרתן ברא הקב"ה
את העולם.6

מי ימ[ו]לל את ֵא ֶלם ישראל?
נזקיו העצומים של היעדר חינוך מורגשים היטב במקומותינו:
אחוזי הרייטינג של 'האח הגדול' מלמדים על ריק יהודי-
תרבותי עצום שנפער בחברה שלנו; ארבע פאוֹ ת של מסך
ותכניות ריאליטי הם עולמם של כל כך הרבה אנשים
 6יתרה מכך ,בריאה באמצעות מילים היא מחידושיו החשובים של התנ"ך:
בא ּפוֹסים מקבילים (כמו סיפור הבריאה הבבלי 'אנומה אליש') שהיו במזרח
ֶ
הקדום ,הבריאה נוצרת מתוך אלימות קשה בין האלים.

לעם הספר; בבתי הספר אנו פוגשים תלמידים כה
המשתייכים ַ
רבים שאינם יודעים לשאול .האלם הזה הוא בראש ובראשונה
אלם עצמי ,תיבת תהודה נפשית שנסתתמה באופן שאינו
מאפשר לדברים להדהד בה ,להדהד אותה .אבל הנר דולק.
משימת ההפגשה של אוכלוסיות בישראל עם ה'אחרים' שלהן,
שאינם נגישים להן בבית הספר או בשכונת המגורים היא אפוא
משימה לאומית ראשונה במעלה .יש תקווה שהיא תזמן לנוער
ולמבוגרים גם את האפשרות להיפגש עם עצמם ,ותאפשר
לשאלות ולמחשבות להדהד בתוכם באופן פורה .להתחדש.

בתי המדרש כהזדמנות לקיום שיח
בתי המדרש המתחדשים בישראל ('אלול'' ,עלמא'' ,בינה'
מתפקדים למעשה כחינוך מבוגרים יהודי .הם
ואחריםָ )7
 7באתר ארגון 'פנים' ובאתר ִ'מדרשת' אפשר למצוא רשימה של הארגונים
הפועלים בתחום זה .אחד מהם הוא 'מרכז יעקב הרצוג' בעין-צורים ,הפועל
בחסותה של תנועת הקיבוץ הדתי.

קן גולדמן ,יהודים עם קרניים ,2010 ,טכניקה מעורבת

ידוע כי חיזוק חיובי הינו כלי אפקטיבי להשפעה על התנהגותו של האדם .מדוע אפוא אנו
מסתפקים בשימוש בשיניו של החוק ובענישה מול האלימות בארץ? הענישה היא כלי ליצירת
אזרח צייתן ,אך לאו דווקא מחונך .האם רשויות המדינה נוקטות מענה חינוכי מספיק לאווירה
האלימה בארץ?
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מקיימים מסגרות לימוד משותפות רבות המגשרות בין קהלים
רבים (צעירים ומבוגרים ,דתיים ,מסורתיים וחילונים ,נשים
וגברים) ומשרתות אותם .בתי מדרש אלו מקדמים שיח זהות
מעמיק המתמקד במקורות היהדות כבסיס לשיחה זו .מתוך כך
שהמדינה נמנעת מחינוך מבוגרים ,נאלצים בתי-המדרש הללו
למצוא תמיכה ממקורות מימון אחרים ,תמיכה הבאה בעיקר
מפילנתרופיה יהודית בחו"ל.
לאחרונה נרשם הישג חשוב לבתי המדרש הללו ,עם הקמתה
של השדולה להתחדשות יהודית בכנסת .בראשה עומדים
ח"כ ד"ר רות קלדרון וח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג .בערב ט' באב
תשע"ג הושקה שדולה זו והוכרז בה על הקמת אגף לתרבות
יהודית ישראלית במשרד החינוך ,שיתמוך בין השאר בבתי
מדרש העוסקים בהתחדשות יהודית.

ֲח ָצ ִבים ְ ּב ֶאלוּל
ראובן ארצי ז"ל*
לִ ְק ַראת ׁ ְש ֵא ִרית ַה ַ ּקיִ ץַ ,רק ָאז ֶא ְר ֶא ּנ ּו
עוֹ ֵקר ֶא ֶרץ ְּכ ַל ּ ֵפי ׁ ְש ָח ִקים
ֵאין זָ קוּף אוֹ ַחף ִמ ָּכל יו ְּמ ָרה ִמ ֶּמנ ּו
נֵ ֵל ְך ְ ּב ִע ְ ּקבוֹ ָתיו ,נַ ְח ִּכים
ָח ָצב ָ ּברו ַּח ִמ ְתנוֹ ֵע ַע ִ ּב ְת ִפ ָ ּלה ִא ֶ ּל ֶמת
הוּא ַה ׁ ּשוֹ ָפר ַה ַּמ ְקדִּ ים ְּתרו ָּעה
ַּכ ֲא ׁ ֶשר עוֹ ד ִמ ָּס ִביב ָה ֲא ָד ָמה דוֹ ֶמ ֶמת
ו ַּב ֵח ָיק ּה עוֹ ד ׁ ָשנָ ה זְ רו ָּעה
ַמ ֲחלִ יף ָה ִע ִּתים ,ו ַּמ ְר ֶ ּבה ֲח ָצ ִבים
ַה ֻּמ ְפ ָלא ַ ּב ְ ּב ִר ָאהִ ,מי יַ ְפנִ ים ֶאל ֻח ּבוֹ ?
ְצ ַבא ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וָ ָא ָדם ִמ ְתיַ ְ ּצ ִבים
ָּכל ֶא ָחד מוּל ַה ׁ ּ ַש ַער ְ ּבלִ ּבוֹ
*תוך כדי עריכת גיליון תשרי ולאחר שקיבלתי
מראובן את השיר הנ"ל התבשרתי על פטירתו.
אני בוחרת להקדיש את פרסום השיר לזכרו המבורך
ולרוח המיוחדת שבאה לידי ביטוי בשיריו .ריבה.
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מהי התחדשות יהודית ומה תרומתה
האפשרית למדינת ישראל?
אפשר לאפיין את ההתחדשות היהודית בכלל ובישראל בפרט
כתנועה רעיונית-חווייתית 8התופסת את היהדות כמכלול
תרבותי מגובש אך מגוון ומתפתח של דת ,לאום ,שפה ,ארץ,
מדינה ותפוצות .הנמנים על ההתחדשות היהודית מצויים תדיר
בתהליכי חיפוש זהות רוחניים ועשייה חברתית שתכליתן בניית
זהות וחברה טובים יותר (תיקון עולם).9
לצד הצורך בהכנסה משמעותית של דפוסי הנחיה בית-
מדרשיים לחינוך הבית-ספרי (דבר אותו יש לקוות שיקדם
האגף החדש הנ"ל במשרד החינוך) ,בתי המדרש המתחדשים
הם בעלי כלים מוצלחים ביותר לקיים מפגשים מסוג זה
בתחום השיח בין מבוגרים; בכוחם למלל (ואולי אף למוֹ לל?)
את אלימות ישראל ,ולתרום לעיצוב מדינת ישראל היהודית
והדמוקרטית כחברה דיאלוגית ומתחשבת.

מה מו ֹתר הפלו ּרליסט מן הפנאט ,אם כן?
הפלורליסט סבור שיש אמת גם מחוץ לגבולות
עצמו וקהילתו ,ועל כן הוא נכון לדבר עם
אנשים השונים ממנו מאוד .כמובן ,בגבולות
מוסריים מסוימים ,אבל לא מתוך גינוי גורף
של ציבורים שלמים
משנות התשעים קמו בישראל מאות ארגוני דיאלוג ,אולם
רבים מהם דעכו בעשור האחרון .ראוי שמדינת היהודים
בתור שכזו תיקח אחריות על תקצוב וטיפוח תחום הדיאלוג
הפלורליסטי 10והסולידרי בין המגזרים ,מתוך מאמץ לעיצוב
סדר יום של דיון משותף על האופנים בהם ניתן להפוך את
מדינת ישראל למקום טוב יותר לחיות בו ,או על כל נושא
אקטואלי/תרבותי אחר המאפשר לחברים בתת-קבוצות
ישראליות שונות (ואולי גם מחוץ למעגל זה) לשוחח ביניהם
באופן פורה.

בית מדרש  -בית מפגש
לפני כשנתיים כתבתי ב'עמודים' על סגולותיו הרוחניות של
בית המדרש היהודי המתחדש ('בית מדרש בית') .לענייננו,
לימוד כזה נותן למשתתפיו הזדמנות להביע את דעתם ולאתגר
 8במקרים רבים לא ממוסדת וצומחת מה'שטח'.
 9חלק רחב מתוך הגדרה זו חופף לעקרונות עליהם נשען הקיבוץ הדתי
בעבר ובהווה ,ועם חלק מסוים מהגדרה זו נמצא הזרם המרכזי של הקיבוץ
הדתי בדיאלוג ואולי אף בריחוק.
בעולם/עם/קבוצה בתור ברכה ,ולא
ַ
 10פלורליסטי :הרואה את הגיוון והריבוי
בתור בעיה שרק מעיבה על האחדות.
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את עצמם על ידי כך שישמעו דעות אחרות .המודל של הלימוד
בקבוצה ובחברותא עשוי לאפשר למשתתפיו לחולל בעצמם
תהליכי שינוי .11לאחר חוויית לימוד שכזו אינך הופך למלאך,
אך אינך יכול עוד לחלק את החברה הישראלית ל'טובים'
ו'רעים' .בכולנו יש הרבה מאוד טוב ,אולם בכל אחד מאיתנו יש
גם רוע.
גם בטקסטים היהודיים לדורותיהם יש המון טוב ,אך יש גם רע.
מכאן שתודעת בתי המדרש המתחדשים מזמנת פיתוח תודעה
פרשנית ויכולת ראייה מורכבת של המציאות .אינך צרכן פסיבי
של מילים ומשמעויות ,אתה תמיד גם יצרן שלהן .המפגש
הרב-ממדי עם אנשים וטקסטים מייצר חוויה ותודעה חיובית,
כפי שמספרים רבים ממשתתפי בתי המדרש הללו .לאור כל
זאת ,אני מאמין שיש בכוחו של לימוד שכזה לקדם את ההבנה
ההדדית בתוך החברה הישראלית.

התחדשות יהודית :בין פלורליזם לפנאטיות
מצער לראות כי פעמים רבות אנשים הרואים עצמם כשייכים
לשדה הפלורליסטי מתנהגים כפנאטים ,כאשר הם אינם מוכנים
לבוא בדברים עם מי שמוגדר כשייך למחנה ה'אחר' .ברוח
זו הוטחו ביקורות כאלה ואחרות כלפי ח"כ קלדרון (דמות
פלורליסטית מובהקת) על שהעזה להגיע לכנס של רבני
'תקומה' לפני כמה חודשים ולדבר עמם .גינויה אינו מבטא
איזה פלורליזם גדול .הפנאט סבור שכל האמת נמצאת בכיס
שלו ,אך הפלורליסט ההגון מבקש לאתגר את עצמו ולהרחיב
את מעגל המתינות.
מה מוֹ תר הפלוּרליסט מן הפנאט ,אם כן? הפלורליסט סבור
שיש אמת גם מחוץ לגבולות עצמו וקהילתו ,ועל כן הוא
נכון לדבר עם אנשים השונים ממנו מאוד .12זאת מתוך הבנה
שעצם ההליכה לדיאלוג ,יש לה משמעות מכוננת הנוסכת
אווירה ִמקדמית טובה ועשויה להשכין שלום עוד בטרם נאמרה
המילה הראשונה .לעומת זאת ,הגינוי הגורף שאותו תיאר
אהוד בנאי במילים "אמוּת אבל ִא ָ
תך אנ'לא מדבר" (השיר
'גבולות') הוא כמעט ערוּבה להמשך התכתשות והתחפרות
בעמדות הראשוניות .קרב החפירות הזה הוא איזור הנוחות
של הפנאט ,בעוד שהתעוזה היא הכניסה אל הדיאלוג ,אל בית
המדרש .דיאלוג אין משמעו הסכמה מקדמית עם דברי האחר,
אלא קודם כל נכונות לשומעם ולבקש להשמיע כלפיהם עמדה
מאתגרת.
 11כפי שניסח זאת יפה ד"ר זהר רביב ,מדובר בטרנספורמציה ולא רק
בהעברת אינפורמציה.
 12כמובן ,בגבולות מוסריים מסוימים ,אבל לא מתוך גינוי גורף של ציבורים
שלמים.

בתי המדרש המתחדשים :זמן לחשבון נפש
כדי למצות את יכולתם של בתי המדרש המתחדשים לסייע
בשיפור החברה הישראלית ,עליהם לחתור להגיע לקהל
הישראלי בהקשרים נוספים ,כמו למשל מקומות עבודה
ואירועי ספורט .הציבור המסורתי המזרחי ,למשל ,יכול וצריך
להיות קהל יעד מרכזי של בתי המדרש המתחדשים ,והיעדרותו
היחסית של ציבור זה מפעילותם הוא פספוס עצום מבחינת
ההתחדשות היהודית .13צעד חשוב בכיוון זה היא שילוב
משמעותי יותר של חכמת יהדות המזרח בדפי המקורות ,על
תורתה ,הגותה ופיוטיה העשירים ,וגם העמקת השיח המסורתי
כבסיס לדיון בבתי המדרש ,לצד הציר הדתי-חילוני הנפוץ.
כיוון נוסף :לאור אירועי גזענות במגרשי כדורגל ראוי לבדוק
שיתוף פעולה עם מועדונים של אוהדי קבוצות כדורגל בשביל
לעורר שיח יהדות בית-מדרשי .ברוח זו ניתן ליצור אירועי
לימוד גדולים (אמנם בקבוצות קטנות) במגרשי כדורגל.
לפרויקט המאתגר יש כבר ֵשם :לימוד בית מגרשי .נדמה שהצד
הבעייתי בסיפור הזה הוא אנו ,אנשי בית המדרש המתחדש,
הספונים בדל"ת אמותינו ובאור הפלורוסנטים .עלינו לחשוב
באופן יצירתי ונועז יותר כיצד ניתן להרחיב את מעגל
השיח היהודי המתחדש תוך כדי שיתוף פעולה עם ארגונים
מהתחומים בהם אנו רוצים להשפיע.

סוף דבר
עשרת ימי תשובה ושלהי פגרת הקיץ של הכנסת הינם זמן
טוב לחשבון נפש לכולנו :האם המדינה משקיעה די בחינוך
מבוגרים? באיזו מידה רואים חברי הכנסת ברנסנס היהדות
בישראל ,המגולם במידה רבה בבתי המדרש המתחדשים ,כמי
שראוי לתמיכת המדינה?
לאור מה שנכתב לעיל ,אני מבקש לטעון כי חיזוק בתי המדרש
המתחדשים בישראל הוא עניין ראשון במעלה לכל מי שחשוב
לו עתיד מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית; בתי מדרש אלה
ּ
חזוקה וחידושה של הוי"ו הנודעת
בת
הם אופן פעולה מרכזי ִ
שבין המילים 'יהודית' ו'דמוקרטית' בישראל.
 13יתרה מכך :הפקרת תחום חינוך המבוגרים בידי המדינה הכשירה את
השטח (בהקשר המסורתי המזרחי) לכניסת דמויות שרלטניות ומפוקפקת
הניזונות מהלעטת קהל מאמיניהן בהבלים ובאמונות תפלות.

נדב ברמן שיפמן ,בן קיבוץ בארות-יצחק,
גר בירושלים .נשוי לאלירז ,אב לבארי ולאחינעם.
לומד לתואר שלישי בחוג למחשבת ישראל
באוניברסיטה העברית ,מורה בתיכון תל"י בית
חינוך ומנחה בבית המדרש 'אלול'
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התחדשות יהודית -
טרנד חולף או צו השעה?
על תופעת ההתחדשות היהודית במהלך הדורות

הרב אביה רוזן

הקדמה

משברים כמחוללי ההתחדשות

השיח הציבורי סביב שאלת הזהות היהודית התעצם מאוד
בשנים האחרונות בחברה הישראלית ,והצמיח עולם שלם
של בתי מדרש וקבוצות למידה מסוגים שונים ומגוונים.
התופעה הזו חוצה מגזרים ומגדרים ,וגם בציבורים שאינם
הלכתיים מוצאים רבים שהשיח הזה מהווה אבני יסוד לזהותם
העכשווית.

מדע האנתרופולוגיה מונה אלפי עמים וציוויליזציות שקמו
ונפלו במהלך ההיסטוריה האנושית .לכאורה נראה שגורל זה
פקד אף את האתוס היהודי ,אך למרבה הפלא כל חורבן הצמיח
שלב חדש שהצליח להמשיך את הרצף ,ולהוביל את עם ישראל
לתקומה מחודשת .בכל שלב של ההיסטוריה היהודית נוסף
נדבך בחיזוק המסורת היהודית ,ודווקא שבירת השלב הישן
וחולשתו הולידו שלב חדש חזק יותר ,כפי שנראה להלן.

הגמרא מספרת על משה רבינו שהגיע לבית מדרשו של רבי
עקיבא ,וחלשה דעתו מכיוון שלא הבין דבר מחידושי בית
המדרש של רבי עקיבא .1דעתו של משה נחה רק כששמע
את רבי עקיבא מבסס את דבריו על הלכה למשה מסיני .האם
דעתו של משה הייתה נחה גם אם היה מופיע ברחוב הישראלי
המצוי? האם ההתחדשות היהודית הזו היא עולם חדש או רק
לבוש חדש לעולם ישן?
ישנה אמירה מפורסמת האומרת" :יהודי הוא לא רק מי שאמו
יהודייה ,אלא בעיקר מי שגם נינו יהיה יהודי" .במה תלוי
הדבר? נוסיף ונשאל כיצד "תופעת ההתחדשות היהודית" כיום
תהיה יצירת חולייה חדשה הקשורה ברצף הדורות ,ולא ניסיון
לייצר אלטרנטיבה חדשה המוחקת את העבר?
מסתבר שבמהלך ההיסטוריה התקבלו החלטות מודעות
לחלוטין ,שצמחו בעיקר ממשברים שפקדו את עם ישראל,
שאפשרו "להעביר את זה הלאה" וליצור את רלוונטיות הנצח,
החוצה גבולות ,זרמים ותקופות ,וכך נוצר הרצף ממשה (רבינו)
ועד משה (בן מימון) דרך משה (מנדלסון) ועד מושקו (החלוץ
מהשומר הצעיר).

 1תלמוד בבלי מנחות כ"ט ,ע"ב.
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ספר הספרים ,התנ"ך ,הפך לקודקס המוכר והמקודש רק
בתהליך ארוך שהסתיים כפי הנראה עם חתימת המשנה,2
וזאת לאחר מאבק מר ונמהר עם הצדוקים ושאר כתות בית
שני .3היחלשות בית המקדש וחורבנו הולידו את בית המדרש,
שבראשית הדרך התמחה בעיקר בשינון .4משבר בתי המדרש,
שנבע מכך שתורה הלכה והשתכחה מישראל ,הוליד את ההכרח
לכתוב את התורה שבעל פה על ידי רבי יהודה הנשיא .5בבבל
ובשאר הישיבות החל צומח עולם חדש של פרשנות והלכה,
וכשגם זה לא הצליח לאחד את עם ישראל ,אלא להיפך  -יצר
מחלוקות והחלה התורה משתכחת מישראל  -נוצר עולם
ההלכה.6
 2במשנה מסכת ידיים פ"ג ,מ"ה עדיין נחלקים רבי עקיבא וחבריו ,האם שיר
השירים הוא חלק מהתנ"ך או לא.
 3ספרים שלא נכללו בקאנון המקרא היו :ספר היובלים ,מגילת מלחמת בני
אור בבני חושך ,משלי בן סירא ועוד ,שחלקם כן נכללו בספרי הקודש של
האיסיים או אפילו אצל כמה מן הזרמים הנוצריים.
" 4תנא" פירושו "שנה" ,כלומר יכולת שינון מדויקת.
 5כפי שיוסבר בהמשך מאמר זה.
 6כך הסביר הרמב"ם בהקדמתו ל'משנה תורה'.
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המאבק עם הפילוסופיה היוונית והמוסלמית ,ששטפה את כל
אירופה וגרמה לרבים מבני עם ישראל להמיר את דתם ,הוליד
את הצורך להתחיל לכתוב את ספרי הפילוסופיה היהודיים
בימי הביניים .7התפילה שהפסיקה להיות שגורה בפיות עם
ישראל ,הובילה את רב נטרונאי גאון להניח את היסודות
להוצאת הסידור הראשון (שיצא ע"י רב עמרם גאון) ,ומה היה
גורלו של עם ישראל ללא מוסד התפילה והסידור הכתוב?!
עולם החסידות 8נתן פתח של התקרבות גם לפשוטי העם.
ההשכלה הובילה להתבצרותה של הדת מחד ,ולצמיחתה של
הגות מודרנית מאידך .צרות הגלות הובילו את התנועה הציונית
לצמיחתה של תנועה לאומית וליצירת האתוס של היהודי
החדש.

הגמרא ,הרחב ממנה בהרבה .עולם הגמרא על כל פירושיו
הוליד את עולם ההלכה .ואם נבחן כיום את השולחן ערוך ,נגלה
ש"נושאי הכלים" המפרשים את השולחן ערוך במחלוקות
אינספור ,תופסים נפח גדול בהרבה מהטקסט הראשוני ,וכל זה
כאין וכאפס ביחס לספרות השו"ת המנסה לחבר את ההלכה
למציאות הרלוונטית שבכל דור ודור .יתרה מכך ,בעת החדשה
צמח עולם יהודי שלם שאיננו הלכתי ,הרואה עצמו קשור
ומחובר אל ציר הדורות בדרכו שלו .בשנים האחרונות חלה
התעוררות מרתקת ,ההולכת וצוברת נפח של עיסוק ולימוד
טקסטים יהודיים ,גם על ידי ציבורים שאינם הלכתיים .ואם כך,
נבוא ונשאל מהי ההחלטה ומהי התובנה שדורנו צריך להחזיק
על מנת שרצף הדורות יימשך.

נראה שגם עולם ההלכה הולך ולובש צורות חדשות בכל דור
ודור .ספר ההלכה הראשון הוא המשנה ,שהולידה את עולם

מהפכת בית מדרש במקום בית מקדש

 7כך מנמק רס"ג בהקדמה לספרו "אמונות ודעות" את הצורך בכתיבת ספרו.
 8בזרמים השונים בחסידות נחלקו בסוגיה האם יש להפיץ את תורתם
לפשוטי העם ,ואכמ"ל.

בבית המקדש השני אין ארון ,והנבואה הלכה ונעלמה .הסמכות
הבאה מן המקדש הלכה והתרסקה .העולם שייצגו הצדוקים,
וכן עולמם של הקנאים ,היה תלוי טוטלית בקיומו של בית
המקדש והקשר הישיר לסמכות האלוהית .הפרשנות שהרשו

על מנת להיות רלוונטי ,יש להבין את צורכי השעה .הדור המודרני חווה תהפוכות רבות.
כל אלה גוזרים מציאות שונה מהדורות הקודמים .ככל שיש ניסיון לייצר אקסיומות ,כפייה
וצייתנות ,כך יש יותר הרחקה ונתק .ככל שניתן מקום לשיח ולדעות השונות ,כך יש יותר חיבור

טירנית ברזילי-כהן ,ללא כותרת .2008 ,תצלום
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לעצמם הפרושים ניתקה את התלות הזו ,והיוותה אבן מחלוקת
יסודית בשלהי בית שני .9נראה שבעידן בו בית המקדש חדל
להוות מרכז רוחני לעם ישראל ,וכהונה נמכרה בכסף לצדוקים,
מקומם של הפרושים הפך לדרמטי.
רבן יוחנן בן זכאי שהתגורר בירושלים בעת החורבן ,נמלט
ממנה כדי להקים את עולם בית המדרש .האגדה על בריחתו
מירושלים מרובת גרסאות ,10אך המכנה המשותף ביניהן הוא
העובדה שהוא מקים את יבנה וחכמיה כתחליף לירושלים .בית
מדרש קם במקום בית המקדש .אין ספק שהיה זה מעשה נועז,
שרבן יוחנן עצמו לא יכול היה לדעת אם היה בו הצלת עולם
התורה או שמא חס ושלום חורבנה .הדבר בא לידי ביטוי מיוחד
בסיפור מיתתו של רבן יוחנן בן זכאי ,11שם הוא מתואר כסובל,
וכמי שאינו יודע אם מוליכים אותו לגן עדן או לגיהינום .המסר
של רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו שם הוא" :שיהא מורא שמיים
עליכם כמורא בשר ודם" .מסר זה מופיע בסיפור קצר זה שלוש
פעמים ,שכן רבן יוחנן הוא זה שלמעשה מכונן "מלכות בשר
ודם" תחת "מלכות שמיים".
עולם זה של בית המדרש שהוריש לנו רבן יוחנן בן זכאי קיים
עד ימינו ,אך בראשית דרכו הוא היה נתון למחלוקות שקרעו
את עם ישראל ,עד גיבושה של דרך לקבלת החלטות והכרעות,
שתוכל לחבר את כל עם ישראל תחת הנהגה אחת ,כפי שבית
המקדש היה אמור לעשות בעת שמילא את תפקידו.

קידוש המחלוקת כסמכות מכוננת
המשניות במסכת אבות (פרק א) מתארות את העברת
המסורת .חמישה זוגות שעמדו בראשות בית המדרש (האחד
נשיא והשני אב בית הדין) ,מאז ימי הכנסת הגדולה בשלהי בית
שני ,נזכרים שם .12הנהגה זוגית זו "שוברת" את הקונספציה
של סמכות-על היורדת משמיים .הדרך היחידה לקבלת הכרעה
בין שניים היא הידברות ושיח .בין שניים אין יכולת הצבעה ואין
היררכיה .מחלוקתם של הלל ושמאי הוצגה כדוגמה למחלוקת
לשם שמיים שצריכה להתקיים.13
אך למעשה ,האידיליה אינה עובדת ,ותקופתם של הלל ושמאי
מהווה את סוף עידן הנהגת הזוגות.
 9לדוגמה :המחלוקת הנודעת אם ספירת העומר שמתחילה "ממחרת
השבת" משמעה כלשונה  -ביום ראשון בשבוע ,או ממחרת חג ראשון של
פסח.
 10הגרסאות העיקריות המביאות את הסיפור בשלמותו מופיעות בגיטין נו ,א
ובמדרש משלי פרשה טו.
 11תלמוד בבלי ברכות כח עמוד ב.
 12הזוגות היו :יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים ,יהושע
בן פרחיה וניתאי הארבלי ,יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח ,שמעיה ואבטליון
והלל ושמאי.
 13משנה אבות ,פה ,מי"ז  -איזוהי מחלוקת לשם שמיים  -זו מחלוקת שמאי
והלל...
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רבים ראו דווקא בפלורליזם זה ובקידוש המחלוקת את חורבנו
של העולם ,מכיוון שיותר אין אתוס והלכה אחת לכל עם
ישראל .דוגמה לכך אפשר למצוא במסכת דרך ארץ זוטא (פט,
מט"ז) ,שם אבא שאול אומר" :מחלוקת בתי דינין  -חורבן
העולם" .כך גם מצינו בתוספתא (סוטה פי"ד ,א) המתייחסת
למחלוקות בית שמאי והלל ככישלון.

תורה נמסרת להכרעת ההנהגה של בית
המדרש
הסמכות המכוננת הבאה משמיים הוחלפה בפועל על ידי
אנשי הסנהדרין .אנשי הכנסת הגדולה היו הסנהדרין הגדולה,
שתפקידם היה לקבל הכרעות והחלטות ,שכל עם ישראל יוכל
להתאחד סביבם .העיקרון המכונן התמקד באתגר "ליישר" את
כולם על פי דרך אחת.14
שלב זה מתרחש בעיקר בתקופת בית שני ,בהיעדר קול ברור
הבא מגבוה .בעת שכזו ,אנשי כנסת הגדולה לקחו על עצמם
את התפקיד של ייצור הדרך והאתוס שיחברו ויאחדו את כולם.
הם אלה שמתקנים את מוסד התפילה ומביאים להכרעה סוגיות
רבות .הרמב"ם ב'מורה נבוכים' (ח"א ,ע"א) כותב שתפקידם
היה להיות הקול המאחד.

מסתבר שבכל אחד מצמתי הזהות של עם
ישראל ,היה מי שידע לקבל החלטות מודעות
כדי לוודא שההתפתחות מובילה להמשכיות
ולקומה נוספת בסיפורו של עם ישראל ,ולא
יצירת אלטרנטיבה שסופה להיעלם (כפי
שקרה למגמות רבות במהלך ההיסטוריה)
האתוס המכונן שנוצר ,הוביל לאחר מכן עם צמיחתו של בית
המדרש ביבנה לאמירה" :לא בשמיים היא" (ב"מ נ"ט ,ב).
רבן גמליאל מנסה לאחד את עם ישראל סביב הלכה אחת.
העיקרון הקובע שהולכים אחר הרוב ,הפך להיות הדרך
המרכזית לקבלת החלטות .בימיו הוכרעה המחלוקת בין
בית הלל ובית שמאי ,ונקבעה הלכה כבית הלל .הוא נהג את
נשיאותו ביד תקיפה מתוך רצון לחזק את סמכות הנהגת
תלמידי החכמים.
סמכות-על זו מתערערת קשות כשרבן גמליאל עצמו מודח
מתפקידו כנשיא על ידי תלמידיו שלא יכלו עוד לשאת את
ידו התקיפה .15מאז רבו בתי המדרש והכיוונים השונים ,וכיום
בוודאי שאי אפשר לזהות בית מדרש מרכזי ממנו תצא תורה
 14ראו למשל את התוספתא בחגיגה פב ,ד המתארת איך לבסוף כל דבר
הוכרע בבית דין ,כשמעל כולם בית הדין הגדול שבירושלים.
 15ראה ברכות כח ,א.
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התחדשות יהודית  -טרנד חולף או צו השעה?

לכל ישראל ,ואף על פי כן הקשר אל מסורת הדורות קיים בכל
בתי המדרש השונים.
מבחן הדורות הוכיח שלאו דווקא אמירה אחת בנוסח רבן
גמליאל הצליחה לשמר את רצף הדורות מאז ועד היום .אם כן,
מהו הגורם המרכזי שהצליח ליצור זאת?

האופן שבו נכתבה התורה שבעל פה מקדש
את השיח והחידוש
רבי יהודה הנשיא ,בנו של רבי שמעון בן גמליאל ,חי בדור
שלאחר מרד בר כוכבא .רובו של העם גלה או נהרג ,חלום
העצמאות של בר כוכבא נגוז ,ועמו הגיע חורבן נורא .גזרות
שמד נחקקות על מנת להשכיח תורה מישראל ,ובית המדרש
נשאר נחלתם של מעטים .בנוסף ,בית המדרש קרוע במחלוקות
עזות בין הניצים השונים.
רבי עושה מעשה נועז כנגד האיסור לכתיבת התורה שבעל
פה .הוא כותב את המשנה כספר ההלכה הראשון ,אך מצליח
בו זמנית לשמר גם את רוח החידוש והרלוונטיות .רבי מקדש
את המחלוקת והשיח ,וכך מצליח לשמר גם את רוח הדיון
ולא רק את השורה התחתונה .במשניות רבות מובאות לפחות
שתי דעות .למעשה ,אין אפשרות ללמוד משנה מבלי להיות
לומד אקטיבי הנדרש להבנת הדעות השונות .גם אם ישנה כבר
הכרעת הלכה ,אי אפשר לרדת לעומקה בלי להכיר את הדעות
השונות.
המתודה הזו יצרה מצב שמצד אחד קיים הטקסט הסמכותי,
ומאידך לכל דור יש מקום לחידוש ולשיח .כך האמוראים
בתלמוד מפרשים את דברי המשנה ,ומרשים לעצמם לעתים
אף לשנות את משמעות הדברים לחלוטין ,אך מבלי לשלול את
דברי קודמיהם .נוצרו טכניקות בהן העיקרון המנחה הוא נתינת
סמכות לדורות הקודמים ,ומאידך במקום בו חשבו שיש לשנות
 עשו זאת בדרך של פרשנות לדברי הקדמונים.16אין ספק שרבי מייצר את המתודה הזו במודע .הוא עורך את
המשנה ומכניס לתוכה את המקורות המהללים את המחלוקת
לשם שמיים ,דוגמת המשנה באבות (פ"ה מי"ז) הקובעת
שמחלוקת שמאי והלל היא לשם שמיים ,ומשמיט במכוון את
אותם המקורות שראו במחלוקות את חורבנו של עולם .אין
ספק שהוא מודע לתפקידו ההיסטורי ,שמשמעותו היא שבירת
הטאבו של כתיבת התורה שבעל פה.
רבי מצליח בגאונותו לכתוב את התורה שבעל פה ,אך
בלי המחיר של קיבוע הטקסט ,וזאת על ידי שימור השיח
והמחלוקת כנגד הניסיון לייצר רק את השורה התחתונה.
'משנה תורה' לרמב"ם שביקש לאחד את עם ישראל תחת
 16לדוגמה" :חסורי מיחסרא והכא קתני" הנפוצה מאוד בגמרא ,היא בעצם
הבעת עמדה חדשה ע"י תיקון דברי הקדמונים.

הלכה אחת ללא מחלוקות ,לא נתפס כספר ההלכה על פיו
פוסק עם ישראל כיום .לעומת זאת ,רבי יוסף קארו ,בעל
'השולחן ערוך' שניסה במאה ה 16-לאגד את עם ישראל סביב
ספר הלכה חדש בו הכול ערוך על שולחן אחד ,עשה זאת בדרך
בה נקט רבי  -הבאת הדעות השונות והשיח בין ה"יש אומרים"
השונים .אפשר שבשל כך הצליח ספרו והפך לספר המרכזי
בפסיקת ההלכה של עם ישראל .אמנם גם על ספרו של רבי
יוסף קארו רבו הפרשנים ו"נושאי הכלים" ,אך שיח זה הפך
לכלי המרכזי לפסיקת ההלכה.

אתגרי ההתחדשות היהודית בעת החדשה
על מנת להיות רלוונטי בכל דור ודור ,יש להבין את צורכי
השעה .הדור המודרני חווה תהפוכות רבות  -ממהפכת
הטכנולוגיה ועד ההשכלה והשיבה לציון .כל אלה גוזרים
מציאות שונה מהדורות הקודמים .כמו כן ,העולם המערבי
המודרני מתאפיין בנתינת מקום מרכזי לאינדיבידואל  -כל אדם
הוא מקור סמכות לעצמו .האתגר של שימור מסורת העבר
במציאות שכזו גדול שבעתיים .נראה שככל שיש ניסיון לייצר
אקסיומות ,כפייה וצייתנות ,כך יש יותר הרחקה ונתק .מאידך,
ככל שניתן מקום לשיח ומקום לדעות השונות ,כך יש יותר
חיבור בציבורים רחבים יותר.
חלקם של חלוצי ראשית ימי הציונות כרתו גט עם מסורת
האבות ,ויצרו את האתוס של "הציוני החדש" ,שהכיל גם את
האינטרנציונל האומר "עולם ישן עדי יסוד נחריבה" .המרידה
בהלכה ובמוסדותיה אפיינו את היהודי בראשית השיבה
הציונית לארץ .כמובן שהעולם החרדי הגיב בשמרנות קיצונית
השוללת כל סוג של חידוש ,מפחד שזה יוביל לאובדן המסורת
וההלכה.17
כנגד מגמת ההתחדשות והאתוס של היהודי החדש שאין לו
דבר עם המסורת ,נוצר עולם שבו השיח בין חדש לישן מהווה
את פעימת החיים היהודיים .עולם זה תופס נפח הולך וגובר
בחברה הישראלית ,וסיסמתו של הרב קוק "הישן יתחדש,
והחדש יתקדש" קיבלה פנים רבות בחברה הישראלית.
האתגרים הניצבים בפני האדם המודרני ,אינם מאפשרים
קיום בלא שיח ועיון ,שכן בעל 'השולחן ערוך' לא הכיר את
הטכנולוגיה בה אנו חיים ,ולא את מציאות החיים של מדינה
וחברה ,ובוודאי שלא את השאלות האתיות שמעלה הקדמה
והמציאות המודרנית .18מציאות זו מכריחה יצירת עולם
דינמי ,יוצר ,מגיב ,המשוחח עם מקורות העבר ונותן להם את
משמעויות ההווה והעתיד.
מסתבר שגם בעולם הציונות שאיננו הלכתי ,הרואה עצמו
 17זהו עיקר המסר בצוואת החת"ס לבני ביתו בשנת .1839
 18במציאות זו נוצרה ספרות הלכה חדשה ,הכותבת את חלקי השו"ע
החסרים :הלכות מדינה ,רפואה ,מדע וקדמה ,דוגמת "תחומין"" ,התורה
והמדינה"" ,אסיא" ועוד ועוד.
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התחדשות יהודית

מהפכן ומחדש מצד אחד ,נמצא הרצון לחיבור העמוק אל
מקורות העבר היהודי מהצד השני .ידועים דבריו המפורסמים
של ברל כצנלסון:19
"פ ֵסידוֹ-מהפכניוּ ת רואה בכל זכירת עבר את "האויב".
ְּ
אך לולא נשתמרו בזיכרון האנושות דברים יקרי-ערך,
[ ]...לא הייתה אפשרית כל תנועה מהפכנית ,היינו
נמקים בדלותנו ובבערותנו ,עבדי עולם]...[ .דור ְמ ַח ֵּדׁש
ויוצר אינו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות .הוא
בוחן ובודק ,מרחיק ומקרב ,ויש שהוא נאחז במסורת
קיימת ומוסיף עליה .ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות,
חושף נשכחות ,ממרק אותן מחלודתן ,מחזיר לתחייה
מסורת קדומה ,שיש בה כדי להזין את נפש הדור
חדש [."]...
המ ֵ
ְ
הסכנה הגדולה בהתחדשות היא יצירת אלטרנטיבה שאיננה
הוספת קומה למסורת ,ואיננה יישום של חלומות העבר.
החשש שתמיד צריך לעמוד בפני עולם ההתחדשות לדורותיו
הוא איך משמרים את הקשר אל מסורת האבות יחד עם תסיסה
של עולם מתחדש? איך מקבלים את לפיד הדורות של העם
היהודי ומעבירים אותו הלאה לדור הבא בצורה שיהיה רלוונטי
לכול ,בהווה ובעתיד?
השיח היהודי במהותו ,הוא לא רק שיח בין הדעות השונות,
כך שלכל אחד יש מקום ,אלא הוא גם שיח בין הדורות .אתגר
הנצח הוא לתת רלוונטיוּ ת למסורת אבות ,ולמצוא את הדרכים
ליישומה במציאות החיים המודרנית אצל האדם המודע והנבון
של העת החדשה .על מנת שההתחדשות לא תמחק את העולם
 19מתוך מקורות לא אכזב ,בתוך :כל כתביו ,הוצאת מפלגת פועלי ארץ
ישראל ,כרך ו.1943 ,

18

הישן ,יש לזכור ולהבין תמיד שהמציאות החדשה צומחת מתוך
הישנה ,המהווה לה בסיס.
בהרצאה שנושא ביאליק ב 1932-הוא קורא לחידוש עולם
ההלכה באופן הישראלי ,אך מתעקש שישתמשו במושגים
הישנים ,על מנת שיהיה ברור שאין כאן עולם אלטרנטיבי ,אלא
יש כאן קומה חדשה של סיפורה של היהדות.20

סוד ההתחדשות  -המתח הנכון שבין הקבוע
והמשתנה
במהלך הדורות נוצרה "נוסחת פלא" שקבעה שעוצמת היצירה
והחידוש בעולם היהודי היו בהתאמה לניסיון לקבע ולהגדיר.
הניסיון לייצר "יישור קו" והלכה שווה לכולם נעשה מתוך
המגמה לשמר את עם ישראל ,אך יחד עם זאת כל ניסיון קיבוע
הוליד פרץ של יצירה ומחלוקות .כך היה בכתיבת המשנה ,וכך
היה בכתיבת ההלכה  -מימי הרמב"ם ועד ימינו.
דווקא השהות בגלות שיצרה איום של היטמעות בתרבות הזרה
והצריכה הגדרות מגוננות ,הולידה כמעט את כל ספרות העולם
היהודי של היום .היה צורך לקבע הלכה ולייצר פילוסופיה
ועקרונות מחשבתיים ברורים ,אך כל מעשה של קיבוע הוליד
תגובות ,פרשנות ומחלוקות ,וכך נוצר עולם יצירה עצום .כפי
הנראה ,זהו התהליך שחולל את עולם היצירה של הגאונים,
הוביל לכתיבת ספרי הפילוסופיה היהודית בימי הביניים ,והביא
להגדרת ההלכה במאות שלאחר מכן.
נוסחת הפלא של שיח ויצירה ,דווקא בכל מקום שבו יש צורך
לקבע ולהגדיר ,יצרה מציאות שבצמתי הזהות של עם ישראל
אנו מזהים התעוררות ויצירה .אין ספק שבמדינת ישראל
 20בתוך :דברים שבעל פה ,כרך א עמוד קצ"ח.
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התחדשות יהודית  -טרנד חולף או צו השעה?

המתחדשת אנו נמצאים שוב במקום שבו שאלות הזהות
היהודית מהוות נושא לעיסוק מרכזי בקרב ציבורים רבים.
יש הרואים בכך סכנה הדורשת העמדת גדר ,אך כפי שראינו
דווקא מציאות שכזו מולידה התעוררות גדולה ,ואפשרויות
רבות צצות וקמות .נוסיף לכך את המציאות המודרנית החדשה
של מדינה וחברה ,טכנולוגיה ומדע  -המכריחים גם הם
התמודדויות חדשות ויצירת עולם הלכה ומחשבה שיתנו מענה
למציאות.

דווקא השהות בגלות שיצרה איום של
היטמעות בתרבות הזרה והצריכה הגדרות
מגוננות ,הולידה כמעט את כל ספרות העולם
היהודי של היום .היה צורך לקבע הלכה
ולייצר פילוסופיה ועקרונות מחשבתיים
ברורים ,אך כל מעשה של קיבוע הוליד
תגובות ,פרשנות ומחלוקות ,וכך נוצר עולם
יצירה עצום
מסתבר שבכל אחד מצמתי הזהות של עם ישראל ,היה מי
שידע לקבל החלטות מודעות כדי לוודא שההתפתחות מובילה
להמשכיות ולקומה נוספת בסיפורו של עם ישראל ,ולא יצירת
אלטרנטיבה שסופה להיעלם (כפי שקרה למגמות רבות במהלך
ההיסטוריה) .מרבי ,בשעתו ,שידע להעז ולכתוב את התורה
שבעל פה ,ועד הניסיון לכמת את עולם היהדות לספר משנה-
תורה או עריכתו על שולחן ערוך אחד ,דרך רס"ג ורמב"ם
ועוד ,המייצרים עולם של פילוסופיה יהודית ,וכלה במציאות
המודרנית בה נדרשות הכרעות קשות המסוגלות להתמודד גם
עם מציאות של מדינה מתחדשת.
המשכיותו של עם ישראל תלויה בהחלטות מודעות אלה.
החלטות אלה ידעו להביט אל התקופה בעיניים ,ולזהות את
הצורך הנכון.
מתמונת מהלך הדורות עולה ,כי בהר סיני ניתנה נוסחה מיוחדת
 מסר ואתוס ברורים ונוקבים מצד אחד ,והזמנה לשיח ולקיחתאחריות מהצד השני .כבר בהר סיני שובר משה את הלוחות על
דעת עצמו ,והסכימה השכינה למעשהו.
מוטיב זה של קבלה מצד אחד ,והוספת קומה בכל דור ודור

 הפך לחוט השני המחבר את מהלך הדורות כולם .נוצר שיחרב דורי עם ההד העולה מסיני  -מאז ועד היום .בעת החדשה,
המתח שבין הקבלה מסיני והביטויים השונים האישיים של כל
אחד ואחת  -הגיע לשיא מיוחד .גם מי שאינו מקבל את ההלכה
בשלמותה ,עדיין נמצא מתייחס בבניין זהותו ,ובשיח שלו אל
ההד העולה מהר סיני .נוסחת הפלאים הזו של היכולת לחדש
ולקבל בו זמנית  -היא סוד השרידות והרלוונטיות של הרוח
היהודית לדורותיה .האיזון שבין הקבוע למשתנה ,הוא למעשה
יסוד המחלוקות במהלך הדורות כולם .כל עוד קיימים שני
הקצוות של מתח זה ,הרי שעם ישראל חי וקיים .בכל מקום
במהלך הדורות בו נוצרה קריעה בין שני קצוות אלה  -נדרשה
הכרעה אמיצה ומחדשת על מנת שעם ישראל ימשיך הלאה
מבלי לאבד נתחים גדולים משורותיו.

שיח יהודי מתחדש כמחבר בין כל חלקי עם
ישראל
לעניות דעתי ,אף בדורנו נדרשת הכרעה .בתי המדרש ודרכי
הלימוד הם רבים .המחלוקות על אופן קיום ההלכה הן
דרמטיות ,גם בתוך הציבור שומר המצוות ,ולא רק עם הציבור
שאיננו כזה .הדרך היחידה לשמור את כולנו שייכים לעולם
יהודי אחד היא לקדש את השיח היהודי ,ולהבין שכל מי
שקשור בשיח זה ,בדרך של מחויבות כלשהי  -הרי שהזהות
היהודית נעשתה אבן יסוד בזהותו .שאלת תיאור אופן קיומה
של הרוח היהודית תהיה רק השאלה השנייה ,בה גם אם ירבו
המחלוקות  -עדיין כולנו שייכים לאותו יסוד מכונן.
בדרך זו ,ש"כרטיס הכניסה" לבית המדרש איננו רק קיום
ההלכה  -הרי שגם ציבורים שלמים שלא חשו עצמם שייכים
אל הקודש יהפכו לשותפי דרך ,גם אם נחלוק איתם על קיום
המצוות .רק בדרך זו נוכל לוודא שישנו סיכוי שכלל הגוונים
והציבורים הקיימים בעם ישראל יהיו מחוברים לישות ציבורית
אחת ,המסוגלת להעביר את עוצמת החיים היהודים גם אל
הדור הבא .רק בדרך זו נוכל לוודא שהיהדות שייכת לכולם,
גם אם תהיינה לנו מחלוקות מרות עם אחינו שאינם דתיים על
האופן ההלכתי של קיומה של התורה .רק בדרך זו ,זהות יהודית
לא תהיה רק נושא למחקר אינטלקטואלי ,אלא מקור היוצר
מחויבות לדרך חיים .כל עוד כולנו בשיח משותף  -בינינו לבין
עצמנו ועם הדורות שהיו ושיהיו  -הרי שכולנו שייכים לעם
אחד.
מאמר זה יפורסם בגרסה מלאה יותר בקובץ ה 90-לתנועת הפוהמ"ז
שיצא בקרוב ע"י המכון התורני אור עציון.

הרב אביה רוזן ,בוגר ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים ,בוגר תכנית הסמכה לרבנות במעלה אדומים,
בוגר החוג לפילוסופיה באוניברסיטת בר-אילן ,חבר ברבני צוהר ובארגון רבני בית הלל .ממקימי המכינות
הקד"צ החילוניות ומי שעמד בראש מכינת מיצר כעשור ,ראש מדרשת עין הנצי"ב לשעבר ,משמש כיום כראש
בית המדרש ומסלול השילוב הדתי-חילוני הראשון ב"מדרשת השילוב נטור" שברמת הגולן יחד עם איתמר
לפיד .נשוי ואב לארבעה .איש רמת הגולן.

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

19

התחדשות יהודית

ההתחדשות כביטוי
לנאמנות ההלכתית
כיצד ניתן לחדש מחד ,ולהישאר נאמן אל ההלכה
המסורה ,הפסוקה ,הכתובה מאידך?
קובי שטיין
"תורתנו היא תורת ה' ,תורת נצח ,אך נתונה היא לקיומו של
אדם – והוא משתנה .על כן דורש בה דור דור ודורשיו ,דורש
ומחדש ]...[ .לא זו בלבד שאנו רשאים להגדיר את מהותנו
הדתית ,אלא חייבים אנו לעשות זאת" (בתוך הזרם ונגדו ,עמ'
 .)85מילים אלו הן חלק מפתיחתו של צוריאל אדמנית למאמרו
על התפיסה הדתית של הקיבוץ הדתי.
לאור שאלת החידוש עולה ביתר שאת שאלת הנאמנות
ההלכתית .כיצד ניתן לחדש מחד ,ולהישאר נאמן אל ההלכה
המסורה ,הפסוקה ,הכתובה מאידך? האם ניתן לחדש תוך
הימנעות ממה שאותו כינה הרב יונה גודמן בפני מועצת הקיבוץ
הדתי "יהדות בוּ פה"? נראה לי כי כולנו יהודי בוּ פה במצבים
שונים .חובה עלינו להיות כאלו ,שכן רק מי שאיננו בוחר להיות
נאמן למסורת הלכתית מסוימת ,יכול לעבור את חייו ללא
בחירה בין הלכה זו או אחרת .השאלה היא איך נכון לנהל את
אותו הבוּ פה? מה יכול להנחות את הבחירות ההלכתיות ,כך
שהנאמנות ההלכתית תיוותר עומדת בעינה?
שלב ראשון בדיון חייב אפוא להעלות את השאלה מה היא
נאמנות הלכתית? פרופ' אבי שגיא דן לעומק בסוגיה זו בספרו
"נאמנות הלכתית :בין סגירות לפתיחות" .1נקודת המוצא היא
כי כל גישה ביחס לנאמנות ,תמיד תפגוש את הגישה ההפוכה,
וכך נוצר ה"בוּ פה" .לאחר מניית מספר תכונות המאפיינות
את הנאמנות ,מעלה פרופ' שגיא את שאלת האקסקלוסיביות
והצייתנות הכרוכה בנאמנות :האם האדם הנאמן לדבר מה
מחויב אך ורק אליו ,או שמא יכול הוא להיות נאמן גם לדבר מה
אחר אשר עשוי להתנגש עם אותו מושא נאמנות?

שנתפס כניגוד לנאמנות ההלכתית .כך למשל מובאים דבריו
של רש"י בסוגיית 'עת לעשות לה' הפרו תורתך'" :פעמים
שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה' ,אף זה ,המתכוין לשאול
לשלום חברו זה רצונו של מקום ,שנאמר בקש שלום ורדפהו,
מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור" (בבלי ברכות נד
ע"א) .שגיא שב ומדגיש כי ההלכה מכוונת את האדם להתמודד
עם פיתוי הצייתנות ,וזורקת אותו שוב ושוב אל שיקול הדעת
שלו עצמו .זהו פרדוקס הנאמנות ההלכתי .נאמן ההלכה ,לדידו,
הוא מי שאינו נכנע לפיתוי זה של צייתנות כאשר ההלכה
הכתובה מתנגשת עם שיקול הדעת האנושי ,כפי שעולה
מדוגמאות רבות בדיוני התלמוד ,הראשונים והאחרונים.
הנאמנות ההלכתית אפוא מגלמת בתוכה את ההתחדשות בכך
שהיא מיוסדת על התחייבות קודמת למערכת ערכית רציונלית
ואוטונומית ,וממילא אינה אקסקלוסיבית לציות ההלכתי .את
ה"בוּ פה ההלכתי" אם כן נראה לי שצריכים להוביל שלושה
עקרונות מנחים :ראשית ,עלינו לבחור את ההלכה המייצגת
את הבחירה המוסרית ,בהתאם לזמנים משתנים; שנית ,עלינו
לשמור על ההלכה רלוונטית ובלתי מנותקת מהמציאות בה
אנו חיים; ולבסוף ,עלינו לשמור על ההלכה כקודקס דינמי
הנתון להכרעה בידי אותם חכמים המכירים באחריות לקביעת
ההלכה בהתאם לשני העקרונות לעיל .רק כך נראה לי שניתן
לקיים "ומצא חן ושכל טוב בעיני א-לוהים ואדם" ( משלי ,ג,
ד) .אך מן הראוי ,כפי שמציין רבי ישראל משה חזן בעל "כרך
של רומי" ,כי את אותה התחדשות יהודית תוביל הנהגה רוחנית
חזקה ,ואף על פי שתתמהמה אחכה לה.

לטענתו של שגיא ,ואני בקטנותי מקבל טענה זו ,ההלכה תובעת
מהאדם להיות ביקורתי ביחס להלכה ,ולעתים דווקא הציות הוא
 1כל הדיון מדבריו של שגיא לקוח מפרק המבוא לספר ,במחילה ,לא
אפנה למיקומים מדויקים .למעוניינים ,ניתן למצוא פרק מעורר מחשבה זה
באינטרנטhttp://www.biupress.co.il/files/201843.pdf :
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קובי שטיין ,חבר קבוצת יבנה ,בן  ,31נשוי ואב
לשניים .בוגר תכנית השילוב של הישיבה של הקבה"ד
במעלה גלבוע .סיים תואר ראשון בפסיכולוגיה
באוניברסיטת בר-אילן ,וכיום עמל על התואר השני
והשלישי בפסיכולוגיה שיקומית-קלינית בבר אילן

אדם וטבע

אחותנו את היי לאלפי רבבה
כיצד ומדוע החלה לנוע תקרת הזכוכית של נשים תלמידות חכמות?

רחל קרן

בטקס רב משתתפים ורב רושם שהתקיים בניו-יורק ,אל עבר
שער-חופה שנרקם עליו הפסוק" :אחותנו את היי לאלפי
רבבה" ,פסעו לפני כחודשיים שלוש נשים שהוכתרו בתואר
מהר"ת (מנהיגה הלכתית רוחנית תורנית) ,והוסמכו לשמש
כמורות הלכה וכמנהיגות בקהילותיהן האורתודוקסיות.

בשל שתי הבשורות הגדולות שיצאו משם :האפשרות שנפתחה
לפני הנשים ללמוד ולהעמיק כדי להגיע לסמיכה זו ,ופני
העתיד בו נשים תיטולנה חלק בהנהגה הדתית והקהילתית
של עם ישראל (שלוש הנסמכות כבר קיבלו תפקידים
בקהילותיהן).

על שער החוברת שיצאה לקראת הטקס נכתב " -לעת כזאת
הגעת למלכות"!

נשים אלה למדו ארבע שנים בישיבת מהר"ת בניו יורק ,שהיא
המוסד הראשון שמסמיך נשים להיות מנהיגות רוחניות
ופוסקות הלכה .בקהל ישבו עוד כ 15-תלמידות הישיבה
שבמהלך השנים הבאות תסיימנה את לימודיהן ותזכינה אף
הן לסמיכה זו ,ואליהן תצטרפנה לומדות נוספות מדי שנה.
כאמור" :היי לאלפי רבבה".

בסיומו של הטקס  -פרצה שירה יפה של ברכת "שהחיינו" מפי
הקהל כולו.
ואכן  -דבר חדש בישראל!
הטקס היה מרגש ביותר! נכחו בו  500איש ,שהמשותף לכולם,
ללא יוצא מן הכלל ,היה שמחה אמתית וגדולה על ההישג
הנפלא של אותן שלוש נשים .הייתה זאת שמחה גדולה גם

את הנשים הסמיכו :הרב ג'פרי פוקס  -ראש ישיבת מהר"ת;.
הרב פרופ' דניאל שפרבר ,והרב אבי וייס  -מקימה של הישיבה
וראש ישיבת "חובבי תורה" בניו יורק.
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כיצד כל זה התחיל?
אפשר לציין הרבה התחלות:
נשים טוענות רבניות והן בעלות ידע תורני והלכתי רחב בתחום
דיני משפחה ,ומעמדן במהלך הדיון בבתי הדין הוא כשל
הטוענים הרבניים.
נשים יועצות הלכה ,והן בעלות ידע תורני והלכתי רחב בתחום
דיני טהרת המשפחה והרבה מעבר לכך ,והן אלה שעונות באופן
קבוע למאות ואלפי שאלות הלכתיות.
נשים מובילות בבתי מדרש לנשים בהוראת תורה ולימודה.
נשים השותפות בגופים הלכתיים ובדיונים הלכתיים ,ובפועל -
פוסקות הלכה לפונים אליהן.
נשים בארץ הלומדות בתכניות הלכה ועוברות את מבחני
ההסמכה של הרבנות  -אותם מבחנים שעוברים גברים
המוסמכים לרבנות .סיום מהלך הסמכה כזה התקיים לאחרונה
לנבחנות בהצלחה בבית מורשה.
נשים מנהיגות קהילות בארה"ב ,עומדות בראשות בתי כנסת -
ויש לזכור שבית הכנסת הוא מקום ההשתייכות המרכזי ליהדות
ולקהילה עבור משפחות ויחידים.
ומי בכלל זוכר את בג"ץ לאה שקדיאל על זכותה של אישה
לשמש במועצה הדתית? מאז כיהנו נשים בראשות מועצות
דתיות.

בטקס רב משתתפים ורב רושם שהתקיים
בניו-יורק ,פסעו לפני כחודשיים שלוש נשים
שהוכתרו בתואר מנהיגה הלכתית רוחנית
תורנית ,והוסמכו לשמש כמורות הלכה
וכמנהיגות בקהילותיהן האורתודוקסיות .על
שער החוברת שיצאה לקראת הטקס נכתב -
"לעת כזאת הגעת למלכות"!
ולאחרונה  -נשים למדניות הוכרו בארגון "בית הלל" כשוות
ערך לדיון ,לעשייה ולפעולה לצדם של רבנים.
נשים רבות בדורנו נכנסות בעולמה של תורה ולומדות ומרבות
בלימוד .כדרכה של תורה ,לומדיה ולומדותיה המעמיקים
ומתמידים בלימודה ,נעשים תלמידי ותלמידות חכמים,
היכולים להורות תורה לרבים .נשים לומדות תורה הן עובדה
קיימת כבר עשרות שנים (מדרשת הקיבוץ הדתי בעין הנצי"ב
היא המדרשה הראשונה שהוקמה בארץ ,לפני  27שנים).
לכאורה  -אין על כך תהייה ,להבדיל מסמיכה לרבנות .אך בל
נשכח שבראשית הקמת המדרשות הן זכו לכל ההתנגדויות
המנומקות האפשריות  -הלכתית ,ציבורית וכו' .רבים
מהמתנגדים של אז מלמדים היום במוסדות אלה.
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כמו בכל תחום אליו הגיעו נשים (רפואה ,משפט ,ניהול וכו'),
הן תמיד נתקלות ב"תקרת הזכוכית" מעל לראשן ,המונעת מהן
את תהליך ההתקדמות המקביל אצל גברים .בעולמה של תורה,
התקרה משקפת מסורת ומציאות היסטורית של מאות ואלפי
שנים בהן נשים נעדרו לחלוטין מעולם לימוד התורה בבית
המדרש ובפסיקת ההלכה .על כן ,עדיין ,נשים רבות נכנסות
לעולם התורה ,אך רק מעטות הופכות להיות מובילות בו.
לפני כארבע שנים הוסמכה בארה"ב כמהר"ת שרה הורביץ.
חברי קהילתה קיבלו אותה כרב עליהם ,והחליפו את כינויה
ל"רבה" .1לקראת סמיכתה נכתבו כמה פסקי הלכה מרתקים
ומעניינים ,ואוכל להמליץ לכל הקוראים ללמוד אותם .אצטט
רק מעט מתוכם.
וכך כתב הרב יואל בן נון:
"...מכל זה עולה בברור ,שאישה חכמה יכולה ללמד
ולהורות ,לפי כל הדעות ,וקהילה יכולה לקבל עליה
אישה חכמה כמורתם בתורה ,בכל התפקידים המקובלים
של רבני קהילות ובתי כנסת ,ואין בזה שום צד של חשש
או איסור ,גם לפי השיטות המחמירות בהלכה בעניין זה.
ממילא ברור ,שאין גם שום חשש בזה ,לא משום שררה
של אישה ,שכן קיבלוה עליהם ,ולא משום צניעות ,שכן
מדובר בנשים ראויות וחכמות ,ויודעות גדרי הצניעות.
ומה שחוששים רבים בימינו משום פריצת גדרים ,וסחף
לכיוונים הרפורמיים והפמיניסטיים  -חשש זה קיים
בגברים לא פחות מאשר בנשים ,וסוף סוף תנועות
הרפורמה נוסדו והונהגו על ידי גברים כמה דורות לפני
שעלתה שאלת הנשים על סדר היום .ובכלל ,כל מי
שאמון על דברי חז"ל יודע שנשות ישראל לא חטאו
בחטא העגל ולא בחטא המרגלים ,וגם גאולת ישראל
ממצרים הייתה בזכות הנשים הצובאות ,כי הגברים היו
פוחדים מגזרת פרעה יותר מן הנשים .ומה זכות יש
לגברים להאשים את נשות ישראל בכל חששותיהם
מפריצת גדר  -מוטב שיגדרו את עצמם ...אדרבה,
למודים אנחנו דרכן של בנות ישראל שהחמירו על עצמן
הרבה יותר מן הדין המקורי...
סוף דבר ,יישר כוח גדול לאותן נשים חכמות ,יחידות
ומיוחדות ,שראויות ללמד ולהורות ,ויישר כוח גדול
לכל מי שמסייע להן  -ויכולה קהילה לקבל אותן עליה
בהחלטת רוב ,אם היא מוצאת אותן מתאימות וראויות
לכך .בטוחני ,שכלל ישראל וחיבורו לתורה רק ייבנו
מכך".
הרב פרופ' דניאל שפרבר ,נשיא המכון התורני הגבוה לתורה
באוניברסיטת בר-אילן ,כתב תשובה הלכתית מפורטת על
 1נאום של רבה שרה הורביץ ביום קבלתה על ידי קהילתה כרבה( .בתרגום
לעברית) http://www.kolech.com/show.asp?id=38305
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אחותנו את היי לאלפי רבבה

האפשרות שנשים תהיינה פוסקות הלכה ,וסיכם אותה במילים
אלה:
"לסיכום :מאז זמנה של שרה אמנו ודבורה הנביאה
וברוריה ,אשתו של ר' מאיר ,היו נשים למדניות אשר
עסקו בהלכה ופסקו הלכות (וכאן הוא מביא רשימה
ארוכה של מקורות ראשונים ואחרונים המצטטים
הלכות מפי נשים) .המורם מכל זה שעל פי התוספות
בנידה ,בעל ספר החינוך ,החיד"א ב"ברכי יוסף" וכמה
מן הפוסקים שבדורות האחרונים ,ש"אישה חכמה"
בעלת יראת שמיים שלמדה תורה הרבה והלכה,
בצורה שיטתית מעמיקה ומקיפה מפי תלמידי חכמים
מובהקים ,ונבחנה על ידם ו/או על ידי מורה הוראה בעל
ניסיון ,ועשתה ותעשה שימוש אצל תלמידי חכמים
הלכה למעשה ,ראויה היא בהחלט להיות מוכתרת בכתר
תורה ולהיחשב חכמה הראויה לענות על שאלות בהלכה
ולפסוק הלכה למעשה באותם תחומי הלכה שנבחנה
עליהם ונמצאה בקיאה בהם ,וה' ישמור עליה שלא תצא
כל תקלה מתחת ידיה".2

הגדול ביותר שצריך לעשות היום הוא להרבות תורה ,לקרב
ללימודה .כולנו חיים בחברה בה יש מקום שווה לנשים ולגברים
בתחומי חיים רבים .בתחום החשוב ביותר בחיינו  -עולם
התורה והיהדות ,בוודאי שצריך להינתן מקום לכולם ולכולן.
תרומתן של נשים לעולם החינוך היהודי ידועה .איש לא יעלה
על הדעת שנשים אינן יכולות להיות מלמדות ,אולם שדה
החינוך הוא רק מקום אחד .מקום חשוב ההולך ומתחזק היום,
הוא הקהילות ,וכדי שתתקיים קהילה ,צריך שיהיה בה קול
לכל השותפות והשותפים בה ,ללא הדרה וללא אפליה .מחצית
היהודים הן יהודיות .יש בהן המחפשות דרך וקרבה אל העולם
המשמעותי הזה ,והן תמצאנה אותו רק אם יהיה להן מקום
בתוכו .יש בהן כאלה שיכולות להוביל ולעשות ולקדם את
לימוד התורה ולקרב את הציבור ליהדותו .מנהיגות רוחניות /
רבניות מביאות לעולם היהדות קול שלא נשמע כמותו.
זכיתי להיות בטקס המרגש הזה .מי ייתן וירבו כמותו .מי ייתן
וירבו המקומות שבהן תוכלנה נשים להגיע ללימוד מעמיק
של תורה ,לידע רב ככל הנדרש ,ולאפשרות להוביל ולהנהיג
ולהגדיל תורה ולהאדירה.

אפשר כמובן לשאול  -מי צריך את זה?

עין הנצי"ב

ואפשר לחשוב מעבר לכך.
הבעיה הגדולה ביותר של עם ישראל היום היא אובדנו .שיעורי
ההתבוללות עצומים ,כן  -גם בארץ! ויתרה מכך  -מרבית
היהודים אינם קשורים כלל למהותה של היהדות .המאמץ
 2לקריאת הפסקים בשלמותםhttp://www.jofa.org/sites/ :
_default/files/uploaded_documents/responsa_on
ordination_of_women.pdf

רחל קרן ,חברת עין הנצי"ב ,בת לאפרים א.
אורבך ז"ל ולחנה תבדל"א .נשואה לגדליה.
אם לשלושה וסבתא לשתים .מלמדת במדרשת
עין הנצי"ב .לומדת לקראת ד"ר בחוג למגדר
באוניברסיטת בר אילן.

עיתון 'עמודים'

כתב העת של תנועת הקיבוץ הדתי מזה כשישים שנה
מופץ בכ 2,300 -עותקים  .מזמינים אתכם להצטרף לרשימת המנויים
לחברים ותושבים -חינם (הרשמה במזכירות הקיבוץ)  //למנויים חיצוניים  ₪ 100 -לשנה
(הנחה  50%לאנשי ההתיישבות העובדת ולבני הקיבוץ הדתי)  //התשלום במשרדי הקיבוץ הדתי
לשלוח ל' :עמודים' ,הקיבוץ הדתי ,דובנוב  ,7תל אביב (לידי דנה)
לשליחת כתבות ומכתבים יש לפנות למערכת עמודים בכתובתamudim@kdati.org.il :
המעוניינים בכריכת גליונות 'עמודים' תשע"ג ,מוזמנים לשלוח את הגיליונות לכתובת זו
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"כל מה שצריך זה אדם אחד ...ועוד
אחד ...ועוד אחד ...בכדי להתחיל

מהפכה

)אברהם יהושע השל(

אני ואתה

נשנה את העולם
חזקיהו ויאשיהו בירושלי  ,יוחנ ב זכאי ביבנה ,אלברט איינשטיי בצירי,
אמה 'האדומה' בניו-יורק  -מהפכות ומהפכני בתרבות היהודית והשתקפות
בחיי הרוח ,בספרות ,בקולנוע ובאמנות.
ע מרצי מרכז הרצוג ומרצי אורחי  :בלהה ב אליהו ,פרופ' חנו גוטפרוינד,
פרופ' יאיר זקובי ,עינת קאפח ואחרי

ימי שלישי20.00 - 17.00 ,
במרכז יעקב הרצוג ,קיבו עי צורי

פרטי והרשמהofﬁce@merkazherzog.org.il 08-8608331 :
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שתי נשים ,מטרה אחת וארבע קבוצות לימוד

שתי נשים ,מטרה אחת,
וארבע קבוצות לימוד
על בית מדרש יוצר ' -עיתות'

ריבה פריד עם גילי זיוון ואילנית סוויסה

המטרה  -חיבור והתחדשות
האמצעי  -לימוד מדרשים ושימוש בתיאטרון בבית המדרש
היוצר ' -עיתות'
המבצעות  -אילנית סוויסה .ילידת אשדוד .בוגרת תואר ראשון
בחוג לתיאטרון באוניברסיטת ת"א .מחזאית ובמאית תיאטרון
קהילתי .תושבת קיבוץ כפר עזה .וד"ר גילי זיוון ,בת עין צורים.
בעלת תואר שלישי בפילוסופיה יהודית מטעם אוניברסיטת בר
אילן מנהלת מרכז הרצוג .חברת קיבוץ סעד.
שתיהן מובילות יחד ,מזה ארבע שנים ,את תכנית 'עיתות',
המכנסת קבוצות נשים מכל רחבי הקשת ,ללימוד מדרשים דרך
תיאטרון .מה מחבר שתי נשים אלה ,שבית גידולן נראה כל כך
שונה ,שתחומי ההתמחות שלהן נראים לכאורה אף הם שונים
זה מזה?
הזהות היהודית של אילנית באה מהבית ,בית מרוקאי מסורתי
"שבו אכלו כשר אבל לא הקפידו על כל דקדוקי המצוות",
לדבריה .התקופה בה למדה אילנית באולפנה אתגרה את זהותה

היהודית" ,חזרתי הביתה עם כל מיני חוקים חדשים ' -אל
תשימו על הפלטה אוכל רטוב כי זה מבשל' ,וכד' ...בכיתה י"ב
שאלתי שאלות .על חלק מהשאלות ענו לי' :יש שאלות שלא
שואלים' ...אמרתי ' -אם אתם לא עונים ,אני לא נשארת'.
המצב הזה שבו אסור לשאול גרם לי למרוד .החלטתי שאין
א-לוהים .בתקופה הזו עשיתי כל מה שאפשר לעשות  -לא
צמתי ביום כיפור ,אכלתי שרצים .הייתי ברוגז .בתחילת
ההתפקרות הייתי בטוחה שלמחרת יום כיפור אני נדרסת .אי
אפשר היה להוציא לגמרי את הפחד הזה שבי .כיום הזהות
היהודית שלי השתנתה ,אני כבר אוכלת רק אוכל כשר ,אבל לא
בגלל אותו הפחד".
במקביל לתהליך המרידה התחברה אילנית לעולם התיאטרון.
"אני מאמינה בתיאטרון .כל החיים הבוגרים שלי אני עושה
תיאטרון .יוצרת קבוצות יש מאין .אני עושה תיאטרון
חברתי במטרה לאחד קבוצות שיש ביניהן קונפליקט או עניין
לשותפות .אוספת סיפורים אישיים ,רוקמת את המחזה ומעלה
הצגה.

נירה קלין מקיבוץ בית ניר ,משתתפת בבית מדרש "עיתות"
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בתחילת דרכי כבמאית גרתי בת"א והייתה לי קבוצה של בני
נוער משדרות שהעליתי איתם שתי הפקות .שדרות הייתה אז
חבית חומר נפץ .אחרי שמונה שנים של קסאמים ,פגשתי שם
תושבים ,שבוכים על מצבם" .דרך הפקת התיאטרון הקהילתי
בשדרות הבחינה אילנית בכוחו של התיאטרון ,וגם נשבתה
בקסמו של המקום" .בתקופה הזו הרגשתי שאני כבר לא יכולה
להמשיך לגור בתל אביב .הרגשתי שיש פה שתי מדינות -
מדינת תל אביב ומדינת שדרות .הייתי בתחושת דיסוננס גדולה
מדי ,והחלטתי שאני עוברת לשדרות .התאהבתי פעמיים -
פעם במקום ,ופעם בבן זוגי".
בשלב מסוים ,קראה אילנית מודעה בעיתון הארץ על תכנית
של שנתיים ללימודי יהדות בבית המדרש 'קולות' שבירושלים.
"החלטתי ללכת ללמוד .לשמחתי קיבלתי הזדמנות ,מתוך
חופש מוחלט ,לחדד את הזהות היהודית שלי ,חופש לחזור
ולחפש את הא-לוהים שבי .אחר כך שלחו אותי מטעם בית
המדרש ,לעוד שנתיים של לימודים ,כנציגה של תכנית עמיתים
של 'ממזרח שמש' .שם סגרתי לי לגמרי את הזהות היהודית
שלי".
"בסופו של דבר" ,מעידה אילנית " -הבית שלי הוא הזהות
היהודית שלי .הזהות המרוקאית המסורתית ,הלא מתנצלת,
בעלת האמונה הבסיסית שיש בורא לעולם ושצריך להרבות
בו טוב .בתרבות הזו שאני באה ממנה ,האישה הייתה פייטנית
מוכרת ובתרבות הזו אין דבר כזה קול באישה ערווה (הספרדים
שמקפידים פתאום לא לשמוע קול אישה פשוט השתכנזו.)...
זו זהות יהודית עמוקה מאוד שלא קיימת מספיק במודעות .זו
זהות שצריך לחזור ולהתחבר אליה".
אני חוזרת לשאלה של החיבור של אילנית עם גילי זיוון ועם
מרכז הרצוג ,והיא משיבה מיד" .זה קרה אחרי שפגשתי את
חגית ברטוב (ממרכז הרצוג) באחד ממפגשי 'ממזרח שמש'.
היא אמרה לי שאני חייבת לפגוש את גילי זיוון ולעשות איתה
משהו משותף בכיוון של לימוד טקסטים מדרשיים לנשים".
גילי מצטרפת בשלב הזה לשיחה" :בדיוק באותה תקופה
הרגשנו במרכז הרצוג שלא רחוק ,עשר דקות מסעד ,בעיר
שדרות ,יושבים אנשים תחת מטר קסאמים .חשבנו על כך
שהרבה מאוד מהחרדות מתנקזות דווקא אצל הנשים ,והרגשנו
שיהיה נכון לפעול שם במשותף.
נפגשתי עם אילנית בקפה של קיבוץ כפר עזה .ישבנו וחשבנו
יחד איך התיאטרון והמדרשים משתלבים יחד .לא היה לנו שום
מושג .היום אני יכולה להגיד שאין עבורי מסע מרתק יותר
מיצירת בית המדרש הזה.
החלטנו לקיים שיח מעצים פמיניסטי ,להפגיש קבוצה גדולה
של נשים שיכולה לדון בסוגיות האלה בצורה מגוונת .הגענו
למתנ"ס בשדרות .הצענו להם לפתוח שם קבוצת נשים ,קיבלנו
את ברכת הדרך וכך נפתחה הקבוצה הראשונה של בית מדרש
'עיתות' .באו נשים משדרות ,מהמושבים באזור ,מהקיבוצים
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ניצחוני בנותיי
מיכל חן
לפנים ,היו יושבות מטרוניתות שברחבי רומי,
במרחצאות שיש ובמיטות שנהב וארגמן ,והיו
מספרות בינן לבין עצמן על גדולי ישראל שהיו
באים ממרחקים ,אליהן  -היושבות בכרכי
הים  -בעוד נשותיהם יושבות בביתן ,ספונות
בעלבונן ,מצפות לעת רצון ושעת תשובה.
הייתה אז תנות יושבת לפני כיסאו של בורא
עולם ובוכה" :ריבונו של עולם ,חכמיך גזרו
עלינו 'כבודה של בת מלך פנימה' אך ממיטים
הם בושה ועלבון על בנותיך ...ראה את אשתו
של ר' חייא בר אשי שהייתה דחויה בשבועת
פרישותו ,ראה את בנותיו של ר' אליעזר בן
דורדיא שהכול אמרו עליו ...ושאר נשים
שנצרכו לבעליהן כשהם ,בשם תורה ,דחו עונתן
והזניחו ביתם ...ריבונו של עולם ,זה כבודה וזה
שכרה?"
כך ישבה תנות ודיברה על לבו של הקב"ה עד
שיום אחד שאל" :ומהי ,תנות ,בקשתן של
בנות ישראל?"
"כבודנו נרמס ,ואין בנו די דעה וחוכמה להשיב
מנה אחת אפיים  -ברוח תורה  -למען לא נבוש
ולא ניכלם ,"...השיבה.
נענע לה הקב"ה בראשו לאות הן...
ומאז ...נפתחה הדרך ,ונפרצו חומות הפשט
בפנינו ,הוסרו גדרות הדרש ואף בשערי פלפול
הותרנו להיכנס.
והקב"ה יושב בישיבה של מעלה וכך הוא אומר
לה ,לתנות" :מחי דמעה מעינייך ,בתי ,שכן
ניצחוני בנותי ,ניצחוני בנותי".

עין צורים
*סיפור שנכתב בהשראת לימודי מדרשים שונים,
בבית המדרש "עיתות".
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הלא דתיים וכמובן גם נשים מהקיבוצים שלנו .במשך שנתיים
בית המדרש הזה התקיים בשדרות .אחר כך השתנו הנסיבות
ואי אפשר היה להמשיך בשדרות .העברנו את המפגש לסעד.
על ההצלחה הגדולה תעיד העובדה שהקבוצה הראשונה
שהוקמה ממשיכה עד היום להיפגש וללמוד באופן קבוע
בקיבוץ בארי בבית של אחת הנשים .עדות נוספת לכוח
ולהמשכיות התכנית היא ליל סדר נשים שמתקיים מדי שנה
מאז פתיחת התכנית" .מאז השנה הראשונה" מספרת גילי,
"התחלנו לקיים מדי שנה ,בערב פסח ,מעין 'ליל סדר נשים'
שמתקיים באוהל קסום בקיבוץ בארי ,ההגדה שלנו מורכבת
מחומרים שהמשתתפות עצמן יוצרות .זה כבר נהיה מסורת.
ורבות מוותיקות בית המדרש משתתפות בו".
לפני כשנה עברה הפעילות למרכז הרצוג שבעין צורים.
"המעבר נועד לאפשר לנשים קצת יותר צפוניות להשתתף",
מסבירה גילי ומוסיפה" ,השנה גם העצמנו את הייצוג של
התיאטרון בלימוד .בהתחלה התיאטרון היווה יותר מעין קישוט
ללימוד ואמצעי להשתחרר ולפתוח ראש לקראת הלימוד .היום
הוא מהווה כלי להעמקה .מצאנו שדרך התיאטרון התעוזה
רבה יותר ,שפרשנות עם תעוזה ,שקשה לומר אותה באופן
ישיר ,אפשרית דרך כניסה לדמות מאחד המדרשים .זה נותן
את המרחק ומאפשר חופש יצירה ומחשבה .גם הבנות הדתיות
בקבוצה מעזות להיות יותר חתרניות כשהן בכובע אחר.
התיאטרון מאפשר מצד אחד הרחקה ,אבל מצד שני את החיבור
גילי זיוון

בסופו של דבר הבית שלי הוא הזהות היהודית שלי .הזהות המרוקאית המסורתית ,הלא
מתנצלת ,בעלת האמונה הבסיסית שיש בורא לעולם ושצריך להרבות בו טוב .זו זהות יהודית
עמוקה מאוד שלא קיימת מספיק במודעות .זו זהות שצריך לחזור ולהתחבר אליה (אילנית)
הכי אישי לדמויות במדרש ולמה שהן מביאות איתן .כשאנחנו
מביאות את הסיפור של הגר כל אחת מתחברת ל'הגריות' שבה,
לחוויה הזאת ש'לא סופרים אותך'".
בדיוק כשאני מתחילה לתהות למה רק נשים ,מספרת גילי
שמתגלגל עכשיו רעיון לפתוח קבוצה כזו מעורבת ,אבל יש
עדיין ספקות לגבי הרעיון.

אני רואה אור גדול בעיניהן של גילי ואילנית ,ותמהה,
הרי כל אחת מהן כבר עשתה לא מעט בחייה ,מה היא
ההתחדשות הגדולה שבית המדרש הזה מביא?

מיכל חן

גילי " -לימוד נשים הוא כבר מזמן לא חידוש ,אבל יש משהו
מאוד חדש ביצירתיות של בית המדרש הזה ,יצירתיות
שמאפשרת תנאים אידיאליים לצמיחה אישית .אולי זה החיבור
של כל הדברים יחד  -נשים מכל המגזרים  -עיר וקיבוץ,
מבוגרות וצעירות ,דתיות ,מסורתיות ,חילוניות בשילוב של
תיאטרון ויהדות  -משם באה העוצמתיות של בית המדרש
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אילנית סוויסה עם גילי זיוון

מטרת הלימוד כאן היא לערער יסודות .רוב הנשים באות ללימוד ,בדרך כלל ,בגישה של
מקשיבות פסיביות מתוך תחושה שהאחרים מבינים יותר מהן .מה שהצלחנו ליצור כאן זו קבוצה
שנשים מעזות לדבר בה ,להעלות רעיונות משלהן ,להגיד מה שהן אולי לא מרשות לעצמן לומר
במקום אחר (גילי)
הזה .זה השילוב הזה שמאפשר לנו אווירה חופשית שבה הכול
מותר ,שמאפשר את החוויה היצירתית כל כך".
אילנית " -השילוב הזה של תיאטרון מתקיים יותר בגופי
תיאטרון מקצועיים  ,שיצרו לעצמם שפה שמשלבת טקסט
יהודי ותיאטרון (רינה ירושלמי ,קבוצת התיאטרון הירושלמי
ועוד .)...פה זה לא מקצועי ,ויש פה לימוד וחיפוש .זה
מה שייחודי כל כך .אנחנו עושות כאן ניסיון ליצור קבוצה
הטרוגנית שלא מפחדת לעלות על במה".
גילי " -מטרת הלימוד כאן היא לערער יסודות .רוב הנשים
באות ללימוד ,בדרך כלל ,בגישה של מקשיבות פסיביות מתוך
תחושה שהאחרים מבינים יותר מהן .מה שהצלחנו ליצור כאן
זו קבוצה שנשים מעזות לדבר בה ,להעלות רעיונות משלהן,
להגיד מה שהן אולי לא מרשות לעצמן לומר במקום אחר".

אנחנו עוברות ,לבקשתי ,לסיפור שימחיש את הדברים
שהן מדברות עליהם
גילי " -השנה הבאנו סיפורים ומדרשים על נשים בשוליים.
אלה היו סיפורים לא קלים .בתרגיל החימום שנועד להביא את
הבנות להזדהות באופן אישי עם מצבי שוליים ,נתנה אילנית
הוראה ללכת כפוף ,בתחושה של חנק ואחר כך לגדול ולהרגיש
את ההרחבה .כבר בתחילת התרגיל ,כשכולן התכווצו והתכווצו
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אחת הנשים נשברה ,יצאה החוצה ובכתה .זו העוצמה של הכלי
הזה  -התיאטרון ,לפתע הגוף מדבר ,וזה חזק מאוד .התרגיל
הזה פגש את הכאב שלה על פירוק המשפחה .אחר כך ,בתוך
תהליך הלימוד ,בכל דמות שעבדנו עליה במהלך השנה היא
מצאה את הקול שלה .זה ייחודו וכוחו של התיאטרון  -הוא
מבקש הזדהות ומוצא אותה במקום הכי נמוך ובמקום הכי גבוה
שלנו .זה כלי שמטלטל בכל רגע.
כשאותה מישהי דיברה דרך הדמות ,מהתגובות של הנשים ניתן
היה לראות שהן הבינו שהיא מדברת את עצמה .הן שיקפו לה
במשוב את הכוחות שיש לה .על ידי עיבוד הסיפור הן נתנו לה
כוח".
"מה שהרבה נשים לא מבינות" מבהירה גילי" ,זה שכל רב
שדורש ,מביא לדרשה המלומדת את הפן האישי שלו .חשוב
להפנים שגם בדברים של רבנים גדולים אין אמירות נטולות
הסתכלות אישית".
על ההצלחה של התכנית מעידים גם רגעי הפרידה" :אחרי כל
מפגש היינו מגיעות לחניה ורואות איך הנשים עומדות בחוץ
וממשיכות את השיח .מסרבות להיפרד" ,כך מעידות שתיהן.
לבסוף מסכמת גילי ואומרת כי "להצלחת בית המדרש הזה יש
חמישה מרכיבים.
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קודם כול  -העובדה שזו חבורה נשית ,ושבאווירה שנוצרה מותר
היה להגיד הכול .לקבוצת נשים יש יכולת הכלה מאוד גדולה.
ה'סיסטר-הוד' ,אחוות הנשים היא המרכיב הראשון בהצלחה.

כלל בשום אמצעי תקשורת ,התעורר לפתע לחיים זמן קצר
לאחר מכן ,דרך איזו פרשייה תקשורתית .זה היה מדהים .מן
תחושה שא-לוהים נגע בנו .שהוא עבד בשבילנו".

שאפשר להשמיע
שנית  -המפגש הזה של עולמות שונים ִ
קולות שלא כולן מעזות להשמיע במגזר שלהן ,במיוחד נשים
דתיות שחלק מהאמירות עלולות להביא איתן סל תגובות.
כאן הכול היה כשר .היו כאן חיתוכים שונים ,וזה היה חדש,
לא מוכר ,מעניין .פרצנו את גבולות הסיפורים התנ"כיים
המכובסים (כמו שמגדירה אותם יוכי ברנדס) ומצאנו שהיהדות
מעניינת כך יותר".

לסיום הן טורחות להזכיר שהתכנית הזו היא תכנית בוטיק.
"זו לא תכנית רווחית ,אין הרבה קרנות שתומכות בה ,ובנוסף
יש בה שתי מנחות .היא לחלוטין לא כלכלית ,אבל כאן במרכז
הרצוג יודעים להעריך את היכולת של התכנית הזו להצמיח
אנשים".

המרכיב השלישי עליו מדברת גילי הוא הכלי הבית מדרשי:
"מה זה בית מדרש? בית שדורשים בו את הכתובים .יחד,
בחברותות .והכלי הוא חכמת המשתתפים .אנחנו כמנחות היינו
רק ברקע .עבורנו זה היה תרגיל בצניעות .הרמנו להנחתה .זו
חכמת בית המדרש ,וזה עוד נדבך בהצלחת התכנית.
שני הגורמים האחרונים להצלחה הם הכוח והחוזק של הכלי
הזה  -תיאטרון ,והנושאים שבחרנו להעלות דרכו ,למשל
נושאים שמתכתבים עם גופניות ויופי ,נושאים שפחות
התעסקו בהם".
כאן אילנית מצטרפת ומוסיפה " -קשה להאמין ,אבל כל נושא
שהחלטנו עליו בקיץ ,נושא שהיה בדרך כלל רדום ולא מדובר

"חשוב לנו שתהיה במרכז הזה גם יצירה ,ולא רק למידה"
מסבירה גילי.
בית מדרש 'עיתות' הוקדש לזכרה של אחת מתלמידות
המחזור הראשון של בית המדרש" ,תלמידה מיוחדת שהייתה
יפה מבפנים ומבחוץ " ,מציינת גילי ,ענת דותן עמר שנפטרה
מתסחיף ריאתי ביום הברית של בנה לקראת סיום שנת
הלימודים" .הרגשנו שהדבר הכי נכון הוא להמשיך את הלימוד
הזה ולקרוא לו על שמה.
אנחנו ממשיכים כבר שנה חמישית וזו תהיה השנה האחרונה
של 'עיתות' .כלי התיאטרון הפך השנה לחזק יותר  -הדמויות
מהמקרא והמדרש קיבלו המון ספייס ,והרגשנו שהתיאטרון
מרים את הלימוד לרמה גבוהה מאוד! בשנה השישית נקים פה
קבוצת תיאטרון".

אישה  .אילנה להמן
אישה.

מתרפקת

מנסה

הולכת

מתאמצת

קולפת

באה

מתחפרת

רוחצת

שותקת

עוצמת עיניים

קוראת

מכבסת

מחבקת

לומדת

תולה

יודעת

מר ָצה
ַ

מתכנסת

לא רוצה לדעת

מעמידה פנים

מהססת

מתפללת

מוחה דמעה

מתייאשת

מכבסת

אישה.

מקשיבה

תולה

אישה.

צופיה הליכות
מרפדת
אישה.

אילנה להמן מבית גמליאל ,משתתפת בבית מדרש עיתות
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עיון ונופש

סופי שבוע של
הקיבוץ הדתי

הודעה
ראשונה
ומוקדמת

פרשת וארא

כ"ד-כ"ה בטבת .

)(27-28.12.2013

פרשת משפטים

מדרשיית "שיר למעלות"  /מעלות

על הלכה ואגדה
עם הרב בן ציון אלגאזי וד"ר שמואל פאוסט

כ"ג-כ"ד בשבט תשע"ד.
נופש כפרי  /קיבוץ אלמוג

)(24-25.1.2014

פרשת ויקרא

ניגוני מוזיץ'
עם הרב זאביק קיציס וישעיהו יחיאלי

פרשת כי תשא

גם השנה אנו שמחים להזמינכם להשתתף בסופי השבוע שנקיים בעז"ה
בחודשי החורף )סיור ביום שישי בבוקר ,עד מוצ"ש(
 .בתכנית .
החלוצים ביפו מהרב קוק ועגנון עד ימינו אלה
עם הרב אליהו מאלי ויהודית בר יש"ע

י"ד-ט"ו באדר א' תשע"ד .

)(14-15.2.2014

מלון משכנות רות דניאל  /יפו

הוי כל צמא לכו למים
עם פרופ' אביגדור שנאן והרב אילעאי עופרן

ה'-ו' אדר ב' תשע"ד.

)(7-8.3.2014

האכסניה החדשה בפוריה

מרד ויצירה בהגות
הציונית הדתית
פרי ביכורים של 'המכון לחקר
הקיבוץ הדתי'
מאת ד"ר מיכאל בן אדמון
הספר מציג את המהפכה התפיסתית של
תנועת הקיבוץ הדתי דרך משנתו של משה
אונא ז"ל ,ממקימי ומתווי הדרך של התנועה
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

ניתן לרכוש את הספר דרך מזכירות הקיבוץ הדתי | kdati@kdati.org.il :בטלפון03-6072777 :
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במרחק נשימה
סיפור על מסע מתמשך ,עקב בצד אגודל מתפיסת עולם מערבית,
מציניות וביקורתיות ,לעולם של חיבור למהות,
הבנות חדשות ודו-שיח עם הבורא

ריבה פריד עם צפריר בר*
בפתח פגישתנו מבהיר צפריר :אני לא יודע מה זה התחדשות
יהודית .אני יודע שיהדות זה התחדשות .בשבילי זוהי מהותה
של היהדות!
אחר כך פירט :נחשפתי לכך לפני עשר שנים .עד אז היהדות
הייתה בשבילי מסורת ,פולקלור וטקסים בבית ובבית הכנסת.
מה שהתחדש אצלי הוא ההבנה שיש עוד אופציה .בכל ספר
דברים שבו אנו קוראים כעת ,ישנה הדגשה מרובה של עניין
קבלת התורה בכל יום מחדש .בפירוש על "והיו הדברים האלה
אשר אנכי מצווך היום על לבבך" בפרשת שמע אומר רש"י -
"כל יום יהיו בעיניך כחדשים".
גם ר' נחמן מברסלב הזהיר בקול רם " -אסור להיות זקן ,גם
לא צדיק זקן" .אני חושב שמעבר לתורה של רבי נחמן ושל רבי
נתן ,תלמידו ,שהיו חדשות עבורי ,שמעתי את כל שאר הדברים
על יהדות גם בעבר אבל לא הרגשתי שמצפים ממני לקחת
אותם ברצינות.
התורה של רבי נחמן זה לימוד יסודי מאוד .זו לא המלצה או
אמירה נחמדה ,אלא משהו שצריך לחוות כל יום .לכאורה אין
פה משהו חדש באמת ,או במילותיו של רבינו" :תנו לי את
לבכם ואוליך אתכם בדרך חדשה שהיא ישנה".

מה עשה אצלך את השינוי בתפיסה?
זה לא קרה ברגע ,בן לילה .אחרי תקופה של תחושת 'מדבר',
התחלתי להבין שיש עוד הרבה דברים מעבר למה שקלטנו עד
אז .השאלות באו מתוך החוויה שחוויתי בטיול בהודו .הרגשתי
שאני חווה שם אמת חזקה שהיא הופכית לציור שנבנה לנו
בנערותנו על העולם .באתי עם עולם ערכים מערבי של 'תעבוד
קשה  -יהיה לך טוב .תלמד ,תעשה תואר באוניברסיטה ,תעשה
קריירה ,תבנה בית ותצבור נכסים ,ושם אמור להימצא האושר'.
גיליתי שהעולם יכול להתנהג אחרת לגמרי .בהודו למדתי
שהאושר לא נמצא במקומות או בצורות .זו הייתה קריאת
תיגר על הקונספט המערבי .שם התחילו להיווצר סדקים באיך
שהמציאות הצטיירה אצלי בראש .שם הייתה ההתחלה.
גם המסלול שעשיתי באותו טיול  -הודו תאילנד ואחר כך
אוסטרליה ,המחיש לי בצורה ברורה עד כמה תפיסת העולם
המערבית והאושר לא מסונכרנים .באוסטרליה ,שנחשבת
לארץ עם רמת חיים גבוהה ביותר ראיתי הרבה יותר מסכנות
ממה שראיתי בכלכולתה  -שהיא סמל העוני בהודו .גם אחר
כך כשחזרתי לארץ ,ועסקתי בבניית בתי עץ אצל אנשים
שהפרוטה לא חסרה בכיסם ,המשכתי לראות את המסכנות
דווקא אצל אותם אנשים שהיו לכאורה סמל למימוש האידיאל

* בן קיבוץ עין הנצי"ב ,תושב מעלה גלבוע
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המערבי .ראיתי במו עיני איך אצל אנשים שהיו אמורים להיות
הרבה יותר מאושרים קורה בדיוק להיפך .הבנתי שמשהו
פה לא מריח טוב .שזה לא בדיוק עובד כמו שניסו לצייר
לנו ,ושהתיאוריה המערבית על האושר לא עוברת את מבחן
התוצאה.
כשהספקות עלו התחלתי לברר .באותה תקופה גרנו במרכז
הארץ ,וחברה טובה סיפרה על מישהו שמעביר שיעורים
וחשבה שזו יכולה להיות תשובה שתתאים לי .באתי
לשיעורים ,ודרך המורה  -רבי יעקב אנושי ,התחלתי להקשיב,
להתבונן ולבחון את תמונת המציאות שלי .אצל האיש היקר
הזה למדתי משהו חדש שלא הצלחתי לסתור ,למרות כל
הספקנות והציניות שהתחנכתי על ברכיהן .ממנו למדתי והבנתי
שיש משקל מכריע לעולם הפנימי ,ושהעולם החיצוני הוא רק
שיקוף שלו .זה חשף בפני דרך להתבוננות אחרת על העולם
הפנימי שלי (מאז ,למעלה מעשר שנים ,אשתי ואני מקפידים
להגיע מידי שבוע ,לשיעורים של הרב יעקב אנושי על מנת
לשמוע את דבריו).

באתי עם עולם ערכים מערבי של 'תעבוד
קשה  -יהיה לך טוב .תלמד ,תעשה תואר
באוניברסיטה ,תעשה קריירה תבנה בית
ותצבור נכסים ושם אמור להימצא האושר'.
גיליתי שהעולם יכול להתנהג אחרת לגמרי.
בהודו למדתי שהאושר לא נמצא במקומות או
בצורות
אני מבין היום שכאשר בן אדם נמצא בסערת רגשות הוא חווה
את העולם כמנוכר ,כעולם שמתנגד לרצונות שלו .אדם שנמצא
בדיוק באותה מציאות ,אבל במצב פנימי של שמחה והכלה,
יחווה את העולם הרבה יותר חיובי .אולי התובנה הזו נשמעת
בנאלית  -אבל לי לפני עשר שנים זה היה גילוי חדש .בכלל,
הדיבור של החסידות נראה מאוד "איני" היום ,אבל אז זה היה
סוג שיח שלא הכרתי .אחרי תקופה של לימוד ולמרות הציניות
והסקפטיות ,לא הצלחתי לסתור את האמתות שהלימוד הזה
חשף בפניי .ככל שבדקתי יותר ,הדברים נראו לי יותר ויותר
אמתיים.
הייתי באופיי אדם מאוד ביקורתי שפועל על פי השכל,
והלימוד הזה שינה אותי מאוד .חשבתי שהביקורתיות שלי
היא גזירת גורל אבל למדתי שזו רק תחפושת ,דימוי ושאפשר
גם מזה להיפטר .זה לא כל כך קשה .לפעמים זוהי רק נשימה
שמפרידה בין תודעה אחת לשנייה .עשר השנים מאז הם
התגלמות של תהליך ,עקב בצד אגודל .בכל פעם אני מסיר
עוד קליפה קטנה וחודר עוד יותר לעומק .בכל צעד אני מעז
להפרד מעוד דימוי עצמי שהייתי בטוח שהוא חלק ממהותי,
ממי שאני.
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יש לך דוגמה שתמחיש את השינוי?
כן .לכל קיבוצניק יש איזו התכוננות לקראת הכניסה לחדר
אוכל .הכניסה לחדר אוכל היא אירוע מכונן .אתה צריך להצדיק
כל יום איזשהו "קרקטר" שאתה מייצג .אני עובד היום בקיבוץ
שיש בו הרבה מאוד אנשים שהכירו אותי באופן מסוים וכעת
(עם הפאות והכיפה) אני מגיע אחרת לגמרי .צריך הרבה אמת
פנימית ואומץ כדי להרגיש עם זה נוח .הייתי צריך להיות בשל
במקום שלי כדי לבוא לשם כמו שאני .אני מרגיש שכיוון שאני
שלם עם עצמי אנשים בכלל לא שואלים .כשמרגישים שבן
אדם אמתי ,שהוא עושה מה שנכון לו ,מקבלים אותו כפי שהוא
ואפילו מעריכים את זה.

ומה הם הקשיים בדרך הזו?
הקושי הכי גדול הוא לזכור את התכלית .לזכור שלא באנו לפה
לרצות מישהו ,וגם לא את עצמנו .והשמחה הכי גדולה היא
כדי ַ
כאשר מתעוררים מהשכחה הזו.
העבודה החשובה היא בבית עם האישה ועם הילדים ,עם
הקרובים אליי .זהו שדה הקרב הכי משמעותי ,האתגר הגדול
ביותר ,ושם גם הפיצוי הכי גדול .כשאני חוזר מהעבודה אחרי
 12שעות ,עייף ומותש ,ומקווה לרגע אחד של שקט ,אבל צולל
למהומה אינסופית של בית שחיים בו אנשים ,והילד עוד שופך
את הכוס שלו עם התכולה שלה על השולחן ,ואם לרגע אחד
אני לא 'בנוכחות' ,אני יכול להיכנס באופן אוטומטי לפינה ,עם
תחושת כעס ורוגז ,תחושה ש'לא מכבדים את רצוני' .אבל אז,
כשאני מצליח להתעשת ,להיזכר בתכלית ,התגובה האוטומטית
מואטת ויש אפשרות לבחור צורת תגובה אחרת ,שונה ,חדשה.
כשזה קורה אני זוכה לראות את החיוך המרוח של הקב"ה .אין
רגע נפלא מזה .המעבר הזה מהתגובה הראשונית ,להיזכרות
ולשינוי התחושה הפנימית ,מאפשר לי רגע של א-לוהות .זה
כיף גדול.
עם הזמן אני לומד לא לצפות לכלום ,אלא לעשות את רצון
הבורא .חז"ל אומרים שמה שנשאר לאדם בסוף חייו הם
רגעי השפלות שזכה להם .שם אין הפעלה של אוטומט.
שם ,ברגעים האלה ,יש חיים .רובנו רוב הזמן יורים צרורות
כתגובה למתרחש ,אומרים משפטים ועוברים ללחיצה הבאה
על כפתור .כך אנחנו פועלים כל הזמן  -באופן אוטומטי .אני
זוכר שבהודו אמרו ! .Act, Don't Reactרגעי השפלות הם
הרגעים שבהם אדם חווה א-לוהות .ההצלחה בדרך הזו נמדדת
ברצון ,ולא כמו שנוהגים היום לבחון כל דבר  -במבחן התוצאה.

החיוך הזה של הקב"ה שאתה מדבר עליו הוא ביטוי
לתחושת קרבה?
זו תחושה שאי אפשר להגדיר אותה ,כמו שאי אפשר להגדיר
אהבה .אני לא זוכר שמישהו אי פעם דיבר איתנו על דיבור
עם הקב"ה .אני לא זוכר שזה היה קיים כאופציה .ואם כן  -אז
בתפילה ,בלימוד .לא בדברים הטריוויאליים .זו אפילו לא הייתה
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כפירה .מה שאני יודע היום הוא שמהות היהדות היא קיום
דיאלוג .גם מי שאומר שהוא לא מאמין בבורא עולם מקיים
איתו דיאלוג .והדיאלוג הזה מתקיים דווקא בבית ,במטבח,
בדברים הטריוויאליים .הוא לא פחות שם מאשר בבית הכנסת.
אחת ההמלצות המאוד חד-משמעיות של רבי נחמן זה להקדיש
בכל יום זמן להתבודדות .ההתבודדות היא מעין 'סטייט אוף
מיינד' ,חבישת משקפיים שמזכירות לי מה הסיבה ,מי המסו ֶֹבב
ומי המסו ַּבב ,ואז מה שקורה לי באותו יום עובר איזשהו
סינון  -מה חשוב ומה פחות .אני עושה אותה בדרך כלל לפני
תחילת היום .לפני שהעולם הזה מתחיל להציף אותנו .בזכות
ההתבודדות הדברים עוברים תהליך של דיפוזיה .גם אם מישהו
לא חייך אלי ,גם אם הבוס או הילד לא ענה לי כמו שרציתי,
הכל בסדר ,אם אני זוכר את התכלית.
בהקשר ליצירת הדו-שיח עם הבורא  -ההתבודדות מפתחת
רגישות לתשובות שאני מקבל .אנחנו טובים בלבקש ,אבל
הרבה פעמים מפספסים את התשובות .אמנם לפעמים זו יכולה
להיות תשובה הפוכה ממה שביקשתי אבל אז אני פשוט אומר
לו  -תודה ,הבנתי (ולעתים מתעקש ומנסה "אולי בכל זאת)"...
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איך מגיבה לשינוי הזה שעברת הסביבה שלך  -המשפחה
הקרובה ,החברים?
הסביבה  -כמו שכבר הזכרתי ,היא לא פקטור ,במובן שזה לא
יימנע ממני להיות או לעשות את מה שנדרש ממני ,כל עוד
יש לי את נקודת האמת .המשפחה הגרעינית  -זה ברוך השם.
במעלה גלבוע יש כיום חבורה שנוצרה סביב מניין ותיקין .זו
חבורה של אנשים שרוצים לעבוד את השם בשמחה ,שרוצים
להתקרב אליו דרך התפילה ,הלימוד והעבודה .זו חבורה
קדושה ,אנשים שחשובה להם ההתחדשות בעבודת השם.
מניין ותיקין שלנו הוא לא מניין טיפוסי .יש בו שילוב של נחת
ויישוב הדעת ,שמחה ושירים .זה מניין מתוק בגלל תמהיל
האנשים שבו .בגלל הגיוון של המשתתפים בו .זו חבורה שבה
האחר לא מאיים עליך ,אלא ההיפך  -מפרה אותך .זה דומה
למה שפגשתי בהודו  -הקבלה של האחר ,העניין שמוצאים
בשונות .השונות מביאה לאחדות כשמבינים שהיא יונקת
מאותו שורש .הזרת והברך שלנו שונות מאוד ,התאים בהן
שונים ,אבל שתיהן יונקות מאותה חיות .ההבנה הגדולה היא
שהשונות מאפשרת חיבור אמתי.
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מה הן השאיפות לעתיד? יש עוד מעלות להתקדם בהן?
יש עוד אינסוף מדרגות לעלות בהן .השאיפה שלי היא להמשיך
את הקו הזה של חיבור מוחלט למהות שלי .שהחיבורים
שמופיעים לפרקים ,ילכו ויתחברו לקו אחד ארוך ורציף של
חיבור למהות.

מעלה גלבוע
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?
ארץ ישראל  -במוקד הוויכוח הדתי
(תגובה לקריאתו של הרב אלי סדן)
יואב איתן

הקדמה
בחוברת מיוחדת שאותה כינה "קריאת כיוון לציונות הדתית
(חלק ג)" ,מתייחס הרב אלי סדן להבדלים שבין הציונות הדתית
והפלג המכנה עצמו "חרדי" ,בנוגע להכרה במדינת ישראל
וההשתתפות בנשיאה בעול קיומה של המדינה היהודית .מכיוון
שטעות בהבנת הרקע הדתי עליו נבנית גישת הפלג ה"חרדי"
עלולה להביא למסקנות לא נכונות ,ומהן גם לפעולות לא
נכונות ומזיקות ,אנסה להציג את גישת הפלג ה"חרדי" על פי
הבנתי.

גישת המחנה הדתי לאומי
תחילה אסקור בקצרה את הסברו של הרב סדן בנוגע לגישת
המחנה הציוני דתי.
היעד שעלינו להציב לפני ילדינו הוא חיים על פי התורה ומאמץ
מתמיד ללמוד תורה כדי להשתייך לאותם "בני עליה" ,שהם
עילית לומדי ויודעי התורה שבכל דור.
ביסוד הגישה הציונית דתית שלנו נמצאת המחויבות לתורה,
מחויבות שמכוחה פעלו משה רבנו ויהושע בן נון ליישוב עם
ישראל בארץ כנען .חלק מהראשונים ראו בצווי התורה ליישוב
הארץ מצווה לדורות ,ולא רק למשה וליהושע .מתוקף מצווה
זו נובעת גישה חיובית כלפי הקמת מדינת ישראל ומחויבות
לנשיאה בעול הביטחון ובנטל ההנהגה של מדינת היהודים
בארץ ישראל.
כאשר התורה מצווה על התנחלות בארץ היא מדגישה גם את
התוצאות החינוכיות השליליות הנלוות לעשייה זו .משה רבנו
מגלה כי כבר בדור הבנים יתגלו בקיעים בחינוך הדתי ,בחינוך
להליכה בדרך התורה .התורה אף מייחדת לתהליך כואב זה
פרשה מיוחדת ,פרשת "האזינו" ,המפרטת את התהליך ואת
השלכותיו החמורות.
כל הלומד תורה שואל את עצמו מדוע מצווה התורה על יישוב
הארץ כאשר כבר בדור הבנים ייפגע החינוך לתורה ומצוות.
ישנם שני הסברים .האחד הוא שאין אנו יכולים לעמוד על
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טעמי המצוות .על פי הסבר נוסף ,חיי תורה מלאים ואמתיים
אינם יכולים להתגשם במלוא עומקם והדרם אלא בעת שעם
ישראל חי בארצו ,למרות ה"תשלום הכבד" שביישוב ארץ
ישראל .יישום מלא של לימוד התורה ומצוותיה יתגשם רק
כאשר עם ישראל ישב על אדמתו ,רק כשהעם נושא בעול
החיובים היום יומיים ,בנטל האחריות הנובעת מעצם התכנסותו
בארץ ישראל .על פי הבנה זו ,נשיאה בעול ההנהגה ,הביטחון,
הכלכלה והאחריות למצב החברה בארץ ישראל ,הם מהתנאים
הנדרשים כדי שתורת ישראל תבוא למלוא ביטויה ,אמיתותה
ועצמתה.
זו דרכו של המחנה הציוני דתי החרד לקיומה הנכון של תורת
ישראל ,ומשום כך הדגיש את החיים על פי התורה הכוללים את
חובת ישיבת ארץ ישראל .התגברות האנטישמיות והפוגרומים
ששיאם בשואה הנוראה ,רק חיזקו הבנה זו .בגלל הבנה זו את
התורה ,דואג המחנה הדתי לאומי גם לתת ביטוי דתי לנסים
המופלאים שזכינו להם בחסדי הקב"ה בעת קיבוץ עם ישראל
בארצו ובעת הקמת מדינת היהודים האחת והיחידה.

גישת הפלג ה"חרדי"
גם הפלג ה"חרדי" חרד ,אך לא לאותן מטרות שהמחנה הדתי
לאומי חרד להן .על פי הבנתי ,הפלג ה"חרדי" מודאג מתוצאות
יישוב ארץ ישראל על החינוך הדתי אשר מפניהן מזהירה
התורה .חרדותיו מתמקדות בהמשך הנחלת לימוד התורה
וידיעת התורה מדור לדור ,יחד עם דאגה להמשך קיומו הפיזי
של העם היהודי.
אחרי השואה האיומה שעבר עמנו ,הבין הפלג ה"חרדי" שלא
ניתן עוד לטעון כי העלייה לארץ ישראל אסורה ,כפי שטענו
מנהיגיו באירופה עד למלחמת העולם השנייה .המציאות
האיומה הוכיחה את הטעות הדתית והמעשית בטענות שנכתבו
בתקיפות ובזלזול כנגד העלייה לארץ ישראל ,עלייה בה תמכה
הציונות הדתית .הפלג ה"חרדי" שהגדיר את עצם העלייה
לארץ כ"עליה בחומה" (על פי מדרש "שלוש השבועות") נטש
טענות אלו ,ללא הודאה בטעותו.
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יחד עם זאת ,ניסיונות הפלג ה"חרדי" ליישב את ארץ ישראל
בפועל ,החל מסוף המאה ה 19-ועד לאחר מלחמת העצמאות,
לימדו כי אכן צדקה התורה כי עצם פעולת ההתיישבות מביאה
לנטישת דרך התורה ובאחוזים ניכרים כבר בדור הבנים.
הקשיים החינוכיים (שנבעו בין השאר מהצורך בלימודי חול כדי
לרכוש ידע חקלאי וכלכלי) יחד עם קשיים כלכליים (שנבעו
בין השאר מאי קבלת "היתר המכירה" בשנה השביעית) הביאו
לאבדן הדרך של מפעל ההתיישבות של הפלג "החרדי".
עוד לימדה המציאות בארץ כי לנטישת דרך התורה ,מתלווה
גם ירידה בנכונות להעמדת משפחות גדולות .לתהליך החילון
השפעה על ירידה בנכונות למלא אחר המצווה המרכזית בתורה
של "פרו ורבו" ,מצווה המכונה בפי רבותינו "יישובו של עולם".
ממניעים אלו הסיקו ראשי הפלג ה"חרדי" כי עליהם להתייצב
כנגד מגמת יישוב ארץ ישראל כפשוטה ,ובייחוד להסתייג
מהקמת מדינה יהודית .את חובת יישוב הארץ יש להשאיר
כמצווה לימות המשיח .כדי להשיג יעד זה יש להימנע
מהזדהות עם המדינה היהודית ,מכיוון שעצם ההזדהות
מחייבת דתית ומוסרית .ויותר מכך ,הנשיאה בנטל ההחלטות
הממלכתיות עלולה להתברר כשותפות ב"מרידה באומות",
כטעות שתוצאותיה קשות.
מתוך השקפה זו הגיעו ראשי הפלג ה"חרדי" למספר מסקנות
מעשיות:
יש להסתמך על חלוקת תפקידים בעם ישראל .הפלג
ה"חרדי" ידאג לעולם התורה ושאר העם ידאגו לביטחון,
לכלכלה ,ולחברה (כדוגמת ההסכם מרצון שקיבלו עליהם
שבטי יששכר וזבולון).
כדי למנוע הזדהות עם מדינת ישראל אצל הבנים ,יש
לחנך לגישה "לעומתית" כמו החינוך בגולה ,גישה
המדגישה את "הם" לעומת "אנחנו" .כל מחנך יודע כי
קשה לחנך לדרך משלך כאשר אתה מבין ומזדהה עם
המחנה האחר .קל יותר לחנך ש"אנחנו" צודקים ו"הם"
הטועים.
מכיוון שהזדהות עם המדינה מחייבת נשיאה משותפת
בעול קיומה ,יש לחיות בארץ ישראל בדרך שהורגלו אליה
היהודים בגולה ,לרבות לבוש ושפה .שאר העם יישאו
בעול ההחלטות ,בנטל הביטחון והכלכלה ,וממילא לא
תוטל על הפלג ה"חרדי" האחריות לשגיאות המתלוות
לכל עשייה .על הפלג ה"חרדי" גם להימנע מנקיטת עמדה
בנושאים לאומיים ,להישאר תמיד נקי מטעויות ,כדי שלא
לערער על צדקת הדרך הדתית.
למניעת ההזדהות ,יש לאמץ את הטענה המופרכת כי אין
להכיר במדינת ישראל בגלל הרוב שאינו שומר מצוות
ברמה הנדרשת ,ובייחוד להסתייג בקיצוניות דווקא
מהמחנה הציוני דתי בגלל קרבתו הדתית ונאמנותו
לתורה.
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חוסר ההזדהות מחייב להימנע גם מאמירת ברכת "מי
שברך" למדינת ישראל (על אף שבחו"ל ימשיך האדם
ה"חרדי" להתפלל לשלום המדינה בה הוא מתגורר),
להימנע מנטילת כל אחריות לנעשה במדינת ישראל
(למרות השתתפות בקואליציה ,וזאת על ידי איסור
השתתפות בממשלה בדרג של שרים) ולהימנע ממתן
לגיטימיות לשירות בצבא ההגנה לישראל (השירות מותר
רק למי שאין לו ברירה אחרת והוא זקוק לפרנסה).
על פי הבנות אלה החרדים דוברים אמת בטענתם כי ההסכמה
ליציאת בניהם לשירות צבאי תפגע בעולם התורה ,אך למיטב
הבנתי אין זה נובע מהסיבות שמציע הרב סדן .לפי הרב סדן
החרדים טוענים שאין בצבא מספיק אמצעים לשמור על צביון
החיים הדתי ,שאין הם מאמינים במדינה ולא בצבאה ושאין
הם סומכים על שיקוליהם של מנהיגי המדינה ולא של מפקדי
הצבא.לפי הבנתי טיעונים אלה אינם מקור הדאגה של הפלג
ה"חרדי" .דאגתם היא שעצם ההכרה במדינת ישראל תפגע
בחינוך הדתי של בני הפלג ה"חרדי" .גישתם מתבססת על
ההבנה כי הזדהות (ואפילו קלה) עם מדינת ישראל תחייב
אותם מוסרית לשאת בעול ,תסכן אותם בביקורת על החלטות
בעניינים ממלכתיים ,ובעיקר תבטל את האפשרות לחינוך
"לעומתי".

על פי הבנות אלו ,איננו יכולים לתמוך בדרישה לשוויון בנטל.
לעומת זאת נכון לדרוש מהפלג ה"חרדי" השתתפות בנטל.
יש לדרוש נשיאה משותפת בעול הביטחון ,למרות התנגדותם.
עלינו להבהיר כי מהבחינה הדתית ,התנגדות לנשיאה משותפת
בעול הביטחון היא בניגוד לצווי התורה ,ולהסביר כי דווקא
מהבחינה התורנית עמידה מנגד בשעת סכנה וסירוב לשאת
בעול בעת מלחמת מצווה ,היא עבירה חמורה.

מסקנות מעשיות
בינינו ובין הפלג ה"חרדי" יש הבדלים רעיוניים שמקורם בתורת
ישראל .ודווקא משום כך ,עלינו לגשת למחלוקות המתגלות
חדשות לבקרים בהרבה רצון טוב ,בגילוי אהבה ,במאור פנים
וברצון לקרב את הפלג ה"חרדי" אל ההבנה שלנו בתורה.
עלינו להבין כי על פערים בהשקפה הדתית לא ניתן לגשר
באמצעות כפיית חוקים.
בדיונים על "השתתפות בנטל הביטחון" חובה עלינו להדגיש
את ההבנה המשותפת על מרכזיותה של התורה בחיי העם
היהודי ,לגנות גילויי שנאה ,להיזהר מתגובות של כעס ,להימנע
מלגלוג או פגיעה .דווקא בימי מחלוקת עלינו לאמץ את הכלל
הגדול בתורה של "ואהבת לרעך כמוך ,אני ה'".

לכן אין סיכוי שבישיבות הפלג ה"חרדי" יאמרו תפילה לשלום
מדינת ישראל ,אין סיכוי להשתתפות מלאה בממשלה וכמובן
אין סיכוי להכרה בנחיצות השירות הצבאי (גם לא המקוצר).

שוויון מול שותפות

קבוצת יבנה
*אל החוברת המלאה שפרסם הרב אלי סדן ניתן להגיע דרך קישור
באתר הקיבוץ הדתי בכתובת www.kdati.org.il

רבותינו התנגדו למושג ה"שוויון" כערך בפני עצמו .לא כאן
המקום לפרט את מקור התנגדותם ,אך לפי מסורתנו רק במקום
אחד התקיים שוויון מלא בחוק ,והוא בסדום ערב חורבנה .גם
את חורבן בית המקדש קושרים רבותינו ליישום מוטעה בחיי
היום יום של הערך התורני הנעלה בדבר שוויון בני האדם בפני
הקב"ה .לכן אסור שהיהדות הציונית דתית תתמוך בטענת
"שוויון בנטל".
תמיכה של הציונות הדתית בטענת "שוויון בנטל" לא נכונה
גם מהבחינה המעשית ,שהרי למרות שאנו תומכים באידיאל
של שוויון בנטל השירות הצבאי (כדוגמת ה"שילוב" שבישיבת
הקיבוץ הדתי) ,דווקא נציגי הקבוץ הדתי היו בין מקימי שירות
ה"הסדר" .מאחורי יוזמה זו עמדה ההבנה המעשית כי למטרת
בניין דור יודעי תורה במחנה הדתי לאומי ,על לומדי התורה
שבישיבות לשרת שירות מקוצר .ביסוד חשבון זה עומדת
ההבנה כי "השנים הטובות" כאשר הגוף צעיר והראש פתוח
יחולקו באיזון נכון בין שירות צבאי ללימוד התורה.
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יואב איתן ,חבר קבוצת יבנה .בעל תואר
 Ph.Dבתורשה של בעלי חיים .עובד בלול
ובמדגרת קבוצת יבנה.

מה קורה?
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על אף שאני מכירה היטב את הסיפור ,ובכל שנה גם מספרת
אותו לילדי בית הספר היסודי בשדה אליהו ,קראתי את
הספר בשקיקה .יש דברים שלא ניתן לספרם באוטובוס  -כמו
שאברהם אומר  -ובספר הוא היטיב להביאם לידי ביטוי.
אברהם כרמי הוא בוגר טרבלינקה ,מיידנק ,אושוויץ ,בודזין,
וויינהינגן ,ועוד ועוד .וכדי שלא לקפח  -גם בוגר מחנה עתלית
ומחנה שבויים בעבר הירדן במלחמת העצמאות .בלשונו השנונה
והמבודחת אומר אברהם" :בכל פעם שריבונו של עולם רואה את
שמי ,הוא רושם הערה ' -מחנה'."...
אברהם ,למרות שנות הסבל הרבות ואובדן כל הקרובים לו,
מצליח גם בספרו להעביר לקוראים ראיית עולם מאוזנת ,שמחת
חיים המהולה בעצב ,הערכה רבה לכל מי שתמך בו ברגעים
הכל-כך קשים ,והפליאה הגדולה מכול  -אמונה ושיח שוטף עם
הקב"ה .אברהם חוזר בספרו לא אחת על המשפט" :רְאו איך ילד
וילדה שאיבדו את כל משפחתם בשואה ,בוגרי מחנות ,נישאו
והקימו משפחה".

חלקי בארץ החיים
סיפורו של אברהם כרמי

גם בתיאור שנותיו בבית הקברות בוורשה ,והמתים שהקיפו
אותו מכל עבר ,מצליח אברהם לראות את החמלה והחיוך.

עורכת :אפרת חבה
הוצאת :ידיעות ספרים2013 ,

בפרוץ מלחמת העולם השנייה ,באחד בספטמבר  ,1939ניזוקה
תשתית הקיום בפולין ושובשו כל תחומי החיים של האוכלוסייה
המקומית .בתי הספר חדלו מלהתקיים .למרות המצוקה
הקיצונית בה חיו מרבית היהודים בגטאות ,נעשה ניסיון להמשיך
ולהעניק לילדים מסגרת חינוכית מוכרת ,עד כמה שניתן .אמו
של אברהם ,כמו כל אם יהודייה ,הייתה מוטרדת מהעובדה
שהילד אינו לומד .היא מצאה מורה שהיה מובטל ורעב ללחם,
ודאגה שיבוא כל יום לבית הדוד ,וילמד את אברהם תמורת כוס
תה חם .אברהם תיאר גם את המצב העגום הזה בחיוך" :אני,
רציתי שהשיעור יסתיים כדי שאוכל לרדת לרחוב ולשחק,
והמורה רצה שהשיעור יהיה ארוך ככל האפשר כיוון שביתנו היה
מחומם ."...וכשאברהם מספר על הבונקר בגטו ורשה ,ועל אמו
הקוראת לפניו חרישית את שירו של ביאליק:

נילי בן ארי
"ה ֵ ּביט יָ ִמין ו ְּר ֵאה וְ ֵאין לִ י ַמ ִּכיר ָא ַבד ָמנוֹ ס ִמ ֶּמ ִ ּני ֵאין דּ וֹ ר ֵׁש
ַ
לְ נַ ְפ ׁ ִשי.
זָ ַע ְק ִּתי ֵא ֶל ָ
יך ה' ָא ַמ ְרתִּי ַא ָּתה ַמ ְח ִסי ֶחלְ ִקי ְ ּב ֶא ֶרץ ַה ַח ִ ּיים"
(תהילים קמב ,ה-ו).
אני מכירה את אברהם כרמי כבר שנים רבות ,וזוכה לשמוע
את עדותו במסעות של תלמידי בית הספר שק"ד ובית הספר
הרטמן ,בפולין.
זכיתי לשמוע את סיפורו פעמים רבות ,ובכל פעם מחדש ,לעקוב
אחריו בדריכות ובעניין.
ליוויתי את כתיבת הספר ,את הציפייה להוצאתו לאור ,ואת
המחמאות הרבות שהרעיף אברהם על אפרת חבה שהקשיבה,
רשמה ,ערכה תחקירים וסגננה בלשון סוחפת ,ועם זאת  -על
פי עדותו החוזרת ונשנית של אברהם  -הביאה את הדברים
בנאמנות מוחלטת" ,לא שינתה דבר".
שמחתי שמכון "שם עולם" מכפר הרא"ה ,המוציאים ספרי
עדות בשנים האחרונות ,בחרו באברהם ובסיפורו כנושא לספר,
והשקיעו יחד עם אפרת מאמצים ,מחשבה וכספים רבים לאורך
ארבע שנים ,כדי להוציא את הספר לאור .לשמחתנו ,הם גם
הצליחו לשכנע את הוצאת "ידיעות ספרים" לקבל על עצמה את
שיווק הספר.
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ת-ש ִירי? -
ֲ
"ה ֵתדַע ֵמ ַאיִ ן נָ ַחלְ ִּתי ֶא ׁ ִ
ְּב ֵבית ָא ִבי ִה ׁ ְש ַּת ַ ּקע ְמ ׁשוֹ ֵרר ֲע ִר ִירי,"...
גם הקורא משתלב בקצב המילים ,מרגיש אותן ,ומעט שוכח,
כמו אברהם בשעתו ,את הנעשה מסביב.
לקרוא את סיפורו של אברהם פירושו מסע בפולין ,בגרמניה,
בשוויץ ,בפריז ,בנמל מרסי .מסע בים ,בעתלית ,ובמקווה
ישראל .מסע שמאפשר לטעום ,להריח ,להרגיש ,ולהמתין
במתח לפתח של הצלה.
ללכת עם אברהם בליז'נסק זה לחוש בחוש שישי את ההכנות
לשבת ,לראות בעיני רוחנו את התרנגול הדר בעליית הגג של
סבתא ,ואת אברהם המאכיל אותו .לדעת שהאמבטיה של
יום חמישי תפוסה על ידי הקרפיון השוחה להנאתו ואינו יודע
שלכבוד שבת ,סבתא מתכוונת להעבירו לעולם שכולו טוב,
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ולבשלו .ללכת עם אברהם פירושו להריח את ריחות השבת
העולים מכל מטבח בעיירה .ובשבת ,לשבת עם אבא ואמא,
סבא וסבתא ,ליד שולחן השבת המכוסה מפה לבנה ,כשתמיד
מזדמן גם אורח ,ולעבור אצל סבא בחינה "מה למדת השבוע
אברשלייבן?" ,ואם הצלחת ,לקבל תפוח מידיה של סבתא.
אברהם בספרו פתח בפנינו דלת לעיירה היהודית :הכרנו את
יוסל מלמד שהיה עייף ונרדם ,ותלמידיו ,מעשה קונדס ,הדביקו
את זקנו לשולחן ,...את המיילדת שהייתה כפופה כמו האות
יו"ד מרוב עבודה ,את פראדל המשוגעת שהתיימרה לנחש מה
תלד כל אישה ,את גביר העייריה ,ואת נושא המכתבים שעיני
היהודים נשואות אליו ,אולי יביא מכתב מהבן באמריקה ובו כמה
דולרים למחיה.
כך בחיוך ובצבע צובע אברהם את כיכרה של ליז'נסק ,כשבכל
שורה מצטרפת לספר דמות נוספת מפנתיאון העיירה.
במכחול צבעוני ,בחן וברגישות לזולת ,אורג אברהם בסיפור
השואה הנורא ,סיפור של חורבן ,של פרידה מהורים ומסבים,
ומכל מי שסבב את עולמו הקרוב ,ריחות ,טעמים ,חיוכים
ודמעות.
כמי ששמעה את הסיפור מפיו ,מצאתי בספר תיאורים שמעולם
לא השמיע אברהם באוזני הילדים ,מפני שרצה לחסוך מהם
את כובד המשא .הקטעים הקשים של ההשפלה והבדידות.
באיזו רגישות מתאר אברהם את הדוד הדועך אט אט ,מעבודתו
בהרים דרך מחנה דאוטמרגן ,כשזיק החיים של הדוד הלך
ודעך ,ובהמשך את אותו יום בו הובל הדוד לצריף המוזלמנים,
ואז התחלפו התפקידים ,ואברהם מנסה להפיח רוח חיים בדוד
הדועך ,להאכיל אותו בפיסת תפוח אדמה קפוא ,יושב מול עיניו
הבוהות ,ועד לרגע המצמרר" :יום אחד עמדתי מול הדרגש של
הדוד ,אך הוא לא היה ...ראיתי שהדרגשים כולם ריקים .נותרתי
אני לבדי".
קריאה בספרו של אברהם מקפלת את הסיפור הגדול והנורא
והבלתי-מובן כל כך של "השואה" לסיפורו האישי והפרטי
של ילד קטן מליז'נסק .אברהם מעז לשאול שאלות קשות על
הקב"ה ודרכי הנהגתו את העולם ,ועם זאת ,דבק באמונתו.
ועדיין הוא אברהם של שמחה ,אברהם שבגופו מתחבא ילד,
שובב ומתבדח .הספר כולו הוא הסיפור שמספר אברהם
לגלבקורן ,שומר בית הקברות בוורשה (שקבור היום בבית
הקברות בתל מונד) ,האיש שהכניס אותו לתרמילו והעביר אותו
אל ארץ החיים .שיחתו של אברהם ,הילד שחי כמה שנים בין
מתים ,עם המת נשמעת מאוד 'טבעית'....
כשסיימתי את קריאת הספר ,אמרתי לעצמי ,שזהו סיפור נורא
של פרידות :במחנה טרבלינקה ,סמוך לרציף ,נפרדנו איתו מאביו
בצלאל שנרצח בטרבלינקה .עמדנו איתו בחרדת קודש בתא
הגזים במחנה מיידנק ,ושמענו על הפרידות מהדודה ומאמו ,ועל
המשפט הכל-כך אימהי" :אברשלייבן ,אל תאכל לחם טרי".

בסיפור על המחנה בדאוטמרגן נפרדנו איתו מהדוד פוזנר שהגן
ושמר עליו לאורך כל שנות המלחמה ונפטר ערב השחרור.
בכל פעם שאני יוצאת עם אברהם לפולין ,והוא מתחיל לספר
את סיפורו ,אני במתח .האם גם הפעם הוא יצליח להינצל
ברגע האחרון ,להימתח כמו שצריך ,לאחר ברגע את הכניסה
לקברים ,לבונקר בוורשה ,וכך לברוח מהמוות ,לרדת מהרכבת
ולחזור אליה ,להיכנס לשק של מוישלה גלבלום ולצאת בכיכר
זמנהוף ,להתחבא היטב מאחורי הארון ,לעלות לארובה ברחוב
מורנובסקה ,לרדת ברמפה בטרבלינקה ולחזור לרכבת הנוסעת
דרך מיידנק לבודזין ,להתחמק מידו המכה של המפקד האכזר של
בודזין ,פייקס .אני במתח האם אליהו הנביא יצליח להגיע אליו
בדקה האחרונה כשרוחו שפלה והוא אפוף אדי אצטון ,ולטעת
בו תקווה? האם ייבחר שוב להיות "האוסדינר" (עוזר בית) של
הקרואטית במחנה בודז'ין? האם תסכים לרכוש ממנו את שקית
התכשיטים לשבת ' -זילבנע טאשה'  -של אמא שלו ,ולשלם את
מחירה בשטרודל תפוחי עץ? ורק שלא ישכח להעביר לה את
המתכון ,...ושיורק יהיה ברגע הנכון בבית הקברות הנוצרי כדי
להוביל את אליהו הנביא  -אדון ליברמן ,לקבר של הרב פוזנר,
שם חבויים תכשיטיה של אמא של אברהם.
בכל פעם מחדש אני ממתינה לסיום האופטימי של הסיפור על
השחרור ,ומקווה שגם הפעם אברהם יבקש עבורו ועבור ידידו
אלכסנדר תמיר ,גלידה ,ושהאם השוויצרית הקונה גלידה לבנה,
תסכים לקנות שתי מנות נוספות לילדים בפיז'מות  -אברהם
ואלכס ,ושהשומר במחנה בשוויץ יאפשר לשניהם לרכוב על
הסוסים בקרוסלה ,כי מגיעה להם קצת שמחת ילדות שנגזלה
מהם.
ובכל שנה מחדש אני נושמת לרווחה כשהכול בא על מקומו
בשלום ועקידת אברהם מסתיימת בחיים ,בשלום ובחיוך .ואני
מצפה לסיפור הנפלא על הפגישה עם הסבתא מליז'נסק אחרי
המלחמה .וכמה חבל שהיו עקידות בהן המלאך החמיץ את הרגע
שלפני...
לאברהם יש אוסף נדיר ועצום ,אוסף של "הטובים שלי" ,אוסף
של אנשים טובים לאורך הדרך שכל אחד מהם הושיט לו יד
בדיוק ברגע המתאים והעביר אותו לשביל הבא המוביל אל
החיים .החל באמא ואבא ,הדוד פוזנר ,שמחה הולצברג שציווה
עליו" :אברימלה ,נעם א ביס ,אברימלה ,עס עפס" (קח ביס,
תאכל קצת) ,אליהו הנביא ,אדון ליברמן ,הקאפו שטוקמן
בבודז'ין שציווה עליו " -שריי" (צעק!) ,כדי שהמפקד הגרמני
לא ירגיש שהמגלב מכה בספסל ולא בנער ,ועוד ועוד .אוסף
של אנשים הרגישים לזולתם גם במצבי מבחן קשים ובלתי-
אפשריים.
היכולת להבחין בנקודות האור האלו ,היא סוד כוחו של אברהם
בארץ החיים.

טירת צבי
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גאבור מיטיב לבטא את תחושותיו ,לעתים בשפה פשוטה
ומתגעגעת ("אב אין לי יותר ,כה טוב הן היה ,אותי אהב הוא
כל כך ,ויקר ומתוק ומוכשר ופיקח ,)"...לעתים בשפה תובענית
ודורשת ("הו א-לי מדוע אפשרת את זה הרגע הנורא ,בו חדשה
זו לי נגלתה?.)"...
בעת קריאת הספר נעזרתי בגיסי ,גבי (גבריאל) נאור ,שעלה
מהונגריה לפני כחמש-עשרה שנה .גבי  -שבילדותו נקרא
גאבור ,כשמו של הנער המשורר .התרגשנו והתפעמנו שנינו
משיריו של הנער .גבי קרא בשפת המקור ,בהונגרית ,ואני
קראתי את התרגום בעברית.
מהמפגש עם גבי למדתי שניכרת השתדלותו של המתרגם
להתקרב ככל האפשר לכוונת המשורר ולמצוא חרוזים
מתאימים לשירים ,אך עדיין ניכר קושי בהעברת מלוא החוויה
כפי שנחשף אליה דובר השפה ההונגרית .עם זאת ניתן בהחלט
לחוש גם בקריאת הגרסה המתורגמת ,את עוצמת הרגשות
שהנער מביע דרך שיריו.
למשל ,בשיר שכותרתו "המומיה" ,גאבור מתאר את אחד
המראות השכיחים אז ברחובות ,איש מת" :עורו המקומט,
המחורץ והשחור לעיני נגלה ,עיניו בייאוש ועצב ניבטות ,עורו
מחורר בכמה מקומות ,וסדק בצד גולגלתו"...

בכל זאת אינני נפרד
הוצאת :יד ושם ירושלים,
המכון הבינלאומי לחקר השואה2012 ,
שולי גל
הוצאת הספרים "יד ושם" מביאה בפנינו ספר שירים של נער
יהודי מבודפשט שנספה בשואה ממש לפני שחרור בודפשט -
בכל זאת אינני נפרד .לאחר גל הטרנספורטים הראשון הצליחו
גאבור ומשפחתו להישאר בבודפשט שהייתה מוקפת בכוחות
הסובייטים .כוחות צלב החץ ההונגרים ,במקום להשתמש
בתחמושת כדי להגן על הבירה ,הוציאו להורג אלפי יהודים על
נהר הדנובה הקפוא.
ספר זה מצטרף לספרים רבים ,המספרים מה הפסיד העולם
בשואה.
גאבור (גאביקה) ,נער משכיל ,בורגני ונאור ,כתב שירים נוגעים
ללב ,ששמים דגש על הרגש העמוק ועל שאלות של ילד יהודי
מתבגר לפני סיום ילדותו .שאלות נוקבות ,שאלות תמימות,
לעתים ללא קשר הדוק למציאות היומיומית בתוכה היה שרוי,
מציאות לא נודעת ובלתי אפשרית ,של מוות ואימה ,הישרדות
ואובדן .נראה שהנער גאבור מודע לכך שלא יקבל תשובות
לשאלותיו.
הידע הכללי והפנטזיה המפותחת שבאים לידי ביטוי בספר,
מצביעים על ילד שחי חיים עשירים לפני המלחמה .גאבור הוא
לא רק אחד מ 800-אלף היהודים ההונגרים שנספו בשואה.
דרך שיריו ניתן לראות כיצד ספג את התרבות העשירה של
אותם יהודים ,שחיו ,נשמו וגדלו על תרבות זו ,שבסופו של דבר
רצחה אותם.

גאבור (גאביקה) ,נער משכיל ,בורגני ונאור,
כתב שירים נוגעים ללב ,ששמים דגש על הרגש
העמוק ועל שאלות של ילד יהודי מתבגר לפני
סיום ילדותו .שאלות נוקבות ,שאלות תמימות,
לעתים ללא קשר הדוק למציאות היומיומית
בתוכה היה שרוי
בעת קריאת השורות ניתן ממש לחוש ולקלוט מה ראה הנער
ועם מה היה צריך להתמודד ,ולתמוה :איך אפשר לעכל מראות
שכאלה?! איך אפשר להמשיך ולחיות במציאות שכזאת?! אין
פלא שהנער נאחז בכישרונו המיוחד כדי לבטא את מה שעובר
עליו וייתכן אף שהכתיבה הייתה עבורו מעין דרך הישרדות -
תובנה מחרידה ומעוררת התפעלות במקביל.
ככל שקראנו יחד יותר והתעמקנו בשירים ,גברה ההבנה
וההכרה של המציאות בה חי גאבור הנער  -מציאות שבה
שאיפתו הגדולה של הנער היא רק להמשיך לחיות...
סיפורו של הנער עצוב ,והסוף עצוב עוד יותר .גם בשיריו יש
עצבות ,אך עם זאת יש בהם המון אמונה ושמחת חיים .הספר
עשיר מאוד ,מרגש ,נוגע ללב ומרטיט את הנפש.

בארות יצחק
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[שכליים  -י.א] היא מוכיחה שיש מציאות שאינה רציונאלית"
(עמ' .)61
לא כאן המקום להיכנס אל פרטי "ההוכחה" בגלל מורכבותה,
אך נכון לשאול את גודמן האם הרמב"ם עצמו קרא לה בתואר
"הוכחה"? האם אין בטענה כזו קבלת דבר והיפוכו מהבחינה
השכלית ,שהרי כיצד ניתן להשתמש בתואר "הוכחה" לטענה
המבוססת על "הבנה" אשר היא מעבר ליכולת תבונת האדם,
להבנה מטאפיסית? לא הבנתי.
הרמב"ם ב"מורה הנבוכים" מביא לעתים הסברים ממקורות
שונים לאותה שאלה אמונית .לתופעה זו מתייחס גודמן
ומסביר כי בדרך זו הרמב"ם ניסה להסתיר את דעתו ,וגם קובע
כי "בכל פעם שמתגלה סתירה בין דעה רדיקלית כדוגמת
האמונה בקדמות העולם לבין דעה מסורתית כדוגמת האמונה
בבריאה ,יש להניח שהדעה הרדיקלית היא דעתו של הרמב"ם"
(עמ' .)42

'סודותיו של מורה הנבוכים'
מאת :מיכה גודמן
הוצאת :דביר2013 ,

מקור הנבואה

שתי ביקורות על ספרו של מיכה
גודמן המציגות גישות שונות
לתוכן הספר

בתחילת הסברו על הנבואה קובע גודמן כי "הא-ל של הרמב"ם
הוא א-ל שאינו משתנה ,וממילא אינו אמור להתגלות לבני
האדם" (עמ'  .)64על פי הבנתו ,אדם שנולד עם תכונות
נדרשות ודאג לשכלל את לימודו ומידותיו "יתנבא בהכרח"
(עמ'  .)66למותר לציין כי קביעה זו מבטלת את התפיסה
המקובלת למושג הנבואה.

הקדמה

איני מבין מדוע חייבים לומר כך על הנבואה ,וכיצד ההבנה כי
הקב"ה הוא "א-ל שאינו משתנה" סותרת את היות הנבואה
תוצאת התערבות א-לוהית? האם לא ייתכן והקב"ה אכן יכול
לנבא את בני האדם מבלי להשתנות ומבלי שתיפגע שלמותו,
בדרך שאינה לפי יכולת הבנת שכלנו ,כמו שבריאת העולם
לא פגעה בשלמותו יתברך? האם אין דרך להבין את "מורה
הנבוכים" לרמב"ם מבלי לפגוע ביסוד הנבואה אשר הרמב"ם
עצמו מגדירה "מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני
האדם"? (עמ' .)64

יואב איתן

בספר מפורט ומסקרן ,פורש בפנינו מיכה גודמן יריעה רחבה
על "מורה הנבוכים" של הרמב"ם ,לפי הבנתו .הספר כתוב
בשפה המובנת לכל אדם ,ודווקא משום כך מצאתי לנכון
להעמיד דברים על דיוקם על ידי הצבת שאלות ,שהרי הבנה לא
נכונה של דברי "הנשר הגדול" עלולה להכשיל רבים וטובים.
למטרה זו מובאת התייחסות לנושאים מרכזיים בספרו של
גודמן ,סודותיו של מורה הנבוכים.

הוכחת קיומו של הקב"ה
בספרו טוען גודמן כי הרמב"ם הוכיח את קיומו של הקב"ה
(עמ'  .)51על פי הבנה זו הרמב"ם לא נזקק לאמונה בקב"ה
מכיוון שהייתה בידו הוכחה .על הוכחה זו כותב גודמן" :סוד
קסמה של ההוכחה המטפיסית הוא שבאמצעים רציונאליים

42

איני מבין על סמך מה מניח כך גודמן .הרי ביחס לדוגמה
שהביא על הטענה לקדמות העולם מול האמונה בבריאת
העולם כבר קבע המלבי"ם בפירושו לדברי אברהם אבינו ִּ
"כי
ָא ַמ ְר ִּתי ַרק ֵאין יִ ְר ַאת ֱא-לֹקיםּ ַ ,ב ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה" (בראשית כ ,יא) -
"כי אי אפשר שיהי' בם יראת אלקים רק אם משגיחים בהשגחה
פרטית .לא אם יאמרו שהעולם קדמון ומתנהג כדרך הטבע",
ואין להאריך.

בניסיון להוכיח את הבנתו זו מצטט גודמן את הרמב"ם המזכיר
כי על פי "דעת הפילוסופים" יש מצב בו אדם "יתנבא בהכרח".
הרמב"ם עצמו מסייג השקפה זו וקובע כי הקב"ה בכל זאת
מתערב לשלילת נבואה" :יש הראוי לנבואה ,המתכונן לה  -לא
יתנבא ,וזה על פי חפץ אלקי" .הרמב"ם מסתמך על הפסוק
(מגילת איכה ב ,ט) ַ ּ
"גם נְ ִב ֶיא ָיה לֹא ָמ ְצא ּו ָחזוֹ ן ֵמה'" (עמ' .)68
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והנה ,כאשר בהמשך מתייחס הרמב"ם לשאלה מדוע לא קמו
נביאים בימי בית שני ולא בגולה הוא מבאר כי ריבוי צרות מונע
את הנבואה ,ובניסוחו "עצלות או עצבות" (עמ'  .)70גם את
הסברו זה מבסס הרמב"ם על אותו הפסוק במגילת איכה.
מתוך עובדת השימוש הכפול באותו הפסוק  -פעם להוכחת
התערבות הקב"ה למניעת נבואה ממי שאינו ראוי לה ,ופעם
לאי-השגת הנבואה מטעמים טבעיים  -מסיק גודמן כי זו
סתירה שנועדה לערפל את עמדתו האמתית של הרמב"ם (!).
על פי גודמן במקרה זה "קרץ הרמב"ם לקורא המשכיל והעביר
לו מסר סמוי והוא שעמדתו זהה לחלוטין לעמדת אריסטו"
(עמ'  )71ולפיה נבואה תלויה אך ורק באדם ,והקב"ה לא יכול
אף למונעה ממי שאינו ראוי לה.
קשה לי להבין אמירה כזו .האם בגלל שימוש כפול באותו
הפסוק יש לייחס לרמב"ם שינוי כל כך מהותי לגבי מוסד
הנבואה בישראל? האם אין הסבר אחר לשימוש כפול זה
בפסוק ממגילת איכה? מדוע לא ניתן ,לדוגמה ,להסביר כי לפי
הרמב"ם בעקבות הצרות ,בני האדם פשוט אינם מסוגלים יותר
להגיע אל השלמות הנדרשת ולכן לא הגיעו למדרגת יכולת
קבלת נבואה? מדוע לאמץ כל כך בקלות גישה המסירה כל
התערבות א-לוהית בנבואה  -גישה אשר עלולה לשנות את
המושג "תורה משמיים" ואת עצם חיוב המצוות?
לנושא מעורבות הקב"ה בנבואה חשיבות רבה ,בגלל מעמדו של
הנביא .על פי השקפת גודמן האדם המושלם במידותיו ,בשכלו
ובכוח דמיונו ,אינו זקוק להתערבות הקב"ה וממילא "על פי
הרמב"ם ,האמת שמגלה הנביא בנבואתו היא אובייקטיבית
לחלוטין" (עמ'  .)78לכן ,כאשר אדם כזה יצוּוה על קיום מצוות
הוא לא יכול לטעות.
אינני מבין כיצד ייתכן לייחס לרמב"ם שיוך של אובייקטיביות
מלאה לאדם בשר ודם ,אפילו הוא נביא ומושלם ,כאשר הוא
עצמו מדגיש כי יִ חוס אמיתות לנבואה נובע בלעדית מעובדת
התערבות הקב"ה בנבואה" :דע שאמיתות הנבואה ומהותה
היא שפע השופע מן הא-ל יתעלה ויתהלל באמצעות השכל
הפועל" (עמ' ?)74

מקור המצוות
בספר מצוטט משפט הלקוח מ"משנה תורה" ובו כתב הרמב"ם:
"כיוון שנתנבא משה רבנו ובחר ה' בישראל לנחלה  -הכתירם
במצוות" (עמ'  .)19לקורא הרגיל משתמע מדבריו שהקב"ה
הוא שהכתירנו במצוות ונתנם דרך נבואת משה רבנו.
אך ,כנראה בהסתמך על הסברו את הנבואה ,מבאר גודמן כי
לפי הרמב"ם ,משה רבנו הוא שהגה את המצוות לאחר שנעשה
נביא מעצמו ובחר בקב"ה ,וכי "המצוות נולדו מתוך התבוננות
של משה בטבע" (עמ'  .)181על הבנתו זו כותב גודמן" :עיקרון
זה הוא המפתח להבנת תפיסתו של הרמב"ם את התורה" (עמ'
.)182

ושוב לא הצלחתי להבין על אלו מדברי הרמב"ם ב"מורה
הנבוכים" ביסס גודמן את הבנתו זו .כידוע ,התבוננות בטבע
וביצורים החיים בו מראה על רחמנות לצד אכזריות ,על
כוחניות לצד ויתור מרצון ,על דאגת כל פרט לעצמו לצד
התנהגות של אלטרואיזם .כיצד אפוא למד משה רבנו מתי
להשתמש במידה מסוימת ומתי היא אסורה? כיצד למד
מהטבע על האיסור הגורף של "לא תרצח" וכיצד הסיק על
האיסור "לא תגנוב"?
ויותר מכך .האם לא הייתה זו ההתבוננות בטבע שהביאה את
האנושות להבנה כי קיימות סתירות ערכיות במציאות הטבעית
 סתירות אשר הביאו את האנושות לעבודת אלילים בהנחהכי מספר אלילים שולטים בעולמנו ולכל אחד מערכת ערכים
שונה? האם לא היה זה אברהם אבינו שלמד דווקא מתוך
הכאוס הערכי המתגלה בטבע ,כי יש רק בורא אחד לעולם אשר
האדם בכוח שכלו לא יוכל לעולם לעמוד על דרך שיפוטו ולא
את דרך תגמולו על בני האדם? האם לא היה זה אברם העברי
שהבין כי יש צדק למרות שהאדם בהבנתו לעולם לא יוכל
לעמוד על טיבו?

והעביר לו מסר סמוי  -שהנבואה תלויה אך
ורק באדם ,והקב"ה לא יכול אף למונעה ממי
שאינו ראוי לה .קשה לי להבין אמירה כזו .האם
בגלל שימוש כפול באותו הפסוק יש לייחס
לרמב"ם שינוי כל כך מהותי לגבי מוסד הנבואה
בישראל?
יותר מכך ,האם דרך התבוננותו של גודמן על המצוות לא
עלולה להוביל אל הדרך שמפניה מזהירה התורה  -דרך של
הסתמכות מוחלטת על שכלו של האדם ,דרך שבעבר הביאה
לעבודת אלילים?
על פי הבנתו של גודמן על אי-התערבות הקב"ה בנבואה,
לא מובן במה שונה נבואתו של משה רבנו משאר הנביאים,
ומדוע רק הוא יכול היה לקבוע את המצוות .לא מצאתי בספר
תשובות למרות שהרמב"ם בספרו "היד החזקה" (הלכות יסודי
התורה ח ,א-ב) טורח לפרט במה זכה משה רבנו להיות הנביא
היחידי מוסר המצוות .מדוע לא לאמץ את דבריו המפורשים
של הרמב"ם אשר קושר זאת בהבטחת הקב"ה:
"ה ֵ ּנה ָאנֹכִ י ָ ּבא ֵא ֶל ָ
יך ְ ּב ַעב ֶה ָענָ ןּ ַ ,ב ֲעבוּר יִ ׁ ְש ַמע ָה ָעם ְ ּב ַד ְ ּב ִרי
ִ
ָ
ְ
ּ
ּ
ּ
ִע ָמך ,וְ גַ ם ְבך יַ ֲא ִמינו לְ עוֹ ָלם" (שמות יט ,ט) ,בעקבותיה
זכו כל ישראל לנבואה חד-פעמית וממנה להכרה בייחודו
של משה ,כפי שמפרט שם הרמב"ם" :עינינו ראו ולא
זר ,ואזנינו שמעו ולא אחר .והקול מדבר אליו ואנו
שומעים".
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הבנתו של מיכה גודמן ואמונתו של הרמב"ם
ניסיתי להדגים כיצד להבנות של גודמן ב"מורה נבוכים"
לרמב"ם ,יש השלכות עצומות על הבנת מהות הנבואה ועל
מקור המצוות .הבנות אלו עלולות להביא למחשבה על כוחו
העצום של האדם ,וממילא על יחסי אדם עם הקב"ה בורא
העולם.
שאלתי :האם לא ייתכן שהניסיון להבין לפרטיה את דרך
התערבות הקב"ה ליצירת נבואה או התגלות ,משול לניסיון

על פי גודמן "קרץ הרמב"ם לקורא המשכיל"
הרב רוס סניגר*
בתי חזרה מבית הספר מוטרדת .הם למדו את 'אגרת הרמב"ן'
ואמירות שמצאה שם ,כמו "אל תבט בפני אדם בדברך עמו,
וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך ...ותתבייש מכל אדם וכו'",
נראו לה קיצוניות למדי .זמן מה לאחר מכן ,היא מצאה גישה
אחרת לתיקון המידות שהתאימה יותר לניסיונה ולהבנתה .היא
השתתפה בשיעור בהלכות דעות של הרמב"ם ,ובמקום הביטול
העצמי הכמעט טוטלי של הרמב"ן ,מצאה את שביל הזהב של
הרמב"ם; המידות הבינוניות של החכם אצל הרמב"ם הלמו
יותר את הדימוי העצמי הבריא ,על פי הבנתה .שמחתי להיווכח
כי הגישה האלטרנטיבית של הרמב"ם נתנה לה מענה לקושיות
שעלו בה לאחר קריאת תורת הרמב"ן.
אין זה מקרי שגישתו של הרמב"ם למידות הטובות שונה מזו
של הרמב"ן ויתר הראשונים .סקירה של נושאי כלים להלכות
דעות מגלה כי אין מקור תלמודי מפורש המציג את שביל הזהב
כיעד לתיקון המידות .מעיון קל מתברר שהרמב"ם הושפע
מהאתיקה של אריסטו כאשר גיבש את גישתו לתיקון המידות.
ואכן כאשר הוא מציג את גישתו ב'שמונה פרקים' ,רומז
הרמב"ם על המקור "ודע ,כי הדברים אשר אומר אותם באלו
הפרקים ...הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים ,במדרשות
ובתלמוד וזולתו מחיבוריהם ,ומדברי הפילוסופים גם כן...
ושמע האמת ממי שאמרה" .הרמב"ם היה מוכן לקרוא מחדש
את המסורת היהודית על פי החכמה הכללית של זמנו .מן
הסינטזה הזו נוצרה תורה מיוחדת במינה ,ואותה ייחודיות נתנה
לבת שלי כלים חדשים בהתמודדות שלה עם אגרת הרמב"ן.
לאור זאת ,אפשר להבין את חשיבות ספרו של מיכה גודמן
'סודותיו של מורה הנבוכים' .עבודתו היא חקירת התודעה
הדתית האלטרנטיבית שהגותו של הרמב"ם מעניקה לנאמני
ישראל.
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להבין את מידת התגמול הא-לוהי? האם אין להבנות רעיוניות
אלו גם השלכות בתחומי הפסיקה ההלכתית?
בהצגת השאלות ניסיתי להראות כי לא ברור מדוע יש לייחס
את הבנות גודמן לדעתו של הרמב"ם ,והאם לא ניתן להבין את
דברי "הנשר הגדול" אחרת .אולי בהתבוננות נוספת ייתכן שאין
צורך (ושמא אף אין אפשרות) לשים בפיו של הרמב"ם הבנות
אלו של גודמן.

קבוצת יבנה

בבסיס עבודתו גודמן מציג בבהירות את גישת הרמב"ם
בדבר יחסו של הא-לוהים לעולם .התפיסה הדתית הרווחת
רואה בא-לוהים ישות דינמית המתערבת בעולם הפיזי כדי
שיתקיים ויתגלה רצונה .לעומת זאת ,המסורת הפילוסופית
היוונית ראתה את הא-לוהים כישות סטאטית וטרנסצנדנטלית
לחלוטין .לתפיסתה' ,רצון האל' הוא מונח המכיל סתירה
פנימית ,מאחר שרצון מצביע על חיסרון ,דבר בלתי אפשרי
כשמדובר בא-ל מושלם .על כן ,לפי הפילוסופיה היוונית ,אף
שהא-ל הוא סיבת העולם ,אין הוא מתערב כלל במתרחש בו.
על פי העמדה הדתית הרווחת ,הקשר בין א-לוהים לאדם הוא
תוצר של התערבות א-לוהית ,ואילו על פי עמדת הפילוסופיה
הקשר נוצר על ידי היוזמה האנושית העושה שימוש באמצעים
טבעיים ,דוגמת השכל האנושי .גודמן מראה כי באופן שיטתי
נחווה א-לוהים בהגותו של הרמב"ם בדרך טבעית :נבואה,
השגחה ,מצוות וגם גאולה  -כל אלה הן בעיקרן תופעות
טבעיות שהתפקיד העל-טבעי בהן מוגבל למדי.
גישתו של הרמב"ם אינה קונבנציונלית ,וקיים מתח בינה לבין
המגמות הדתיות הדומיננטיות היום .משום כך ,לא יהיה זה
מפתיע אם חלק מקוראי 'סודותיו של מורה הנבוכים' יתקשו
לקבל שאכן זוהי גישת 'הנשר הגדול' .חשוב לציין משום
כך ,שגדולי ישראל לדורותיהם כבר הכירו והודו ברדיקליות
שנמצאה במשנת הרמב"ם ,גם אם התנגדו לה ,לדוגמה
 תגובת הגאון רבינו אליהו מווילנא ליחסו של הרמב"םלקמיעות .כמתבקש מן הנטורליזם שלו ומעמדתו הפילוסופית,
לא האמין הרמב"ם בכוחם של הקמיעות (הלכות עבודת כוכבים
יא ,יא) .הגר"א שכן האמין בכוחם העיר על כך" :הוא נמשך
אחר הפלוסופיא ולכן כ' שכשפים ושמות ולחשים ושדים
וקמיעות הכל הוא שקר ,אבל כבר הכו אותן על קדקדו שהרי
מצינו הרבה מעשיות בגמ' ע"פ שמות וכשפים ...והפלסופיא
הטתו ברוב לקחה( "...ביאור הגר"א יורה דעה קעט).
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משום כך ,אין להאשים את גודמן בכך שהוא שם רעיונות לא
קונבנציונליים בפיו של הרמב"ם .רעיונות אלה מצויים בתורת
הרמב"ם ,והדבר ידוע וברור לכל מי שמכיר את כתביו והגותו
ואת הפולמוס סביבם .השאלה היא ,עד כמה הרחיק הרמב"ם
לכת באימוץ העמדה הפילוסופית הנטורליסטית .הפרשנות של
גודמן נראית אולי קיצונית ,אפילו למי שמכיר מקרוב את דרכו
הייחודית של הרמב"ם .לדוגמה ,גודמן מציע שעל פי הרמב"ם,
ההשגחה הפרטית איננה תוצאה של ההתערבות הא-לוהית
המגינה על בני האדם מפני פגעי הטבע וכדומה .לדעת גודמן
הרמב"ם סבור שבעצם בני אדם אינם מוגנים כלל מפני פגיעה,
וההשגחה היא תוצאה של שינוי תודעה בנוגע למצוקות העולם
הזה .החכם שיפעיל את שכלו יגיע למסקנה שאירועי העולם
הארצי אינם חשובים .אדישות החכם למצוקות העולם החומרי
היא זו המגינה עליו מפניהן .ברוח דומה ,טוען גודמן כי הרמב"ם
סבור שחוקי התורה אינם תוצר התגלות מילולית על-טבעית
של הא-לוהים למשה ,אלא שמשה חשף את החכמה הא-
לוהית הגלומה בטבע .מן החכמה הזאת שאב השראה לחוקק
חוקים שיש בהם כדי לבנות חברה מתוקנת על פי החכמה הא-
לוהית.
אין זה מפתיע שהפרשנות הנועזת הזאת מעוררת התנגדויות.
יתרה מזאת ,גודמן הואשם בעיוות תורת הרמב"ם ובהטייתה
לרעיונותיו האישיים שלו .כדי למקם את ההאשמה הזאת
בהקשר הנכון ,חשוב לדעת כי מראשית יציאתו לאור ,ה'מורה
נבוכים' עורר פרשנויות רדיקליות .לדוגמה ,ר' שמואל אבן
תיבון ,כבר בסוף המאה השתים עשרה ותחילת המאה השלוש
עשרה ,פירש שהרמב"ם סבר כאריסטו שהעולם לא נברא,
אלא קדמון .הפירוש שלו להשגחה פרטית זהה לפירושו של
גודמן .הוא אפילו פירש שהרמב"ם סבר שמשה התנבא בצורה
טבעית כמו שאר נביאי ישראל ,דעה שאיננה רחוקה הרבה
מהצעתו של גודמן .חשוב לציין שאבן תיבון תרגם את 'מורה
נבוכים' מערבית לעברית וזכה לשבחים ועידוד על עבודתו
מן הרמב"ם .מימי אבן תיבון ועד ימינו אנו התפתחה מסורת
שלמה של פרשנות רדיקלית לכתבי הרמב"ם ,ואפשר לראות
את גודמן כחולייה האחרונה בשרשרת .אמנם אין אנו חייבים
לאמץ פרשנות זו על כל סעיפיה ,ונראה שגם כמה מהצעותיו
של גודמן דחוקות ,ובכמה קטעים הוא גולש מפירוש המבוסס
היטב בטקסט ,לפירוש הגובל במעין מדרש .ובכל זאת ,אם
מאשימים את גודמן כאילו הוא היחיד שהעז לפרש את הגותו
של הרמב"ם באופן לא קונבנציונלי ,מתעלמים לא רק מן
הייחודיות העצומה שבתורת הרמב"ם ,אלא גם מן ההיסטוריה
הפרשנית שלה.
ועוד חשוב לציין ,שהרמב"ם עצמו מזמין פרשנות רדיקלית
ל 'מורה נבוכים' .בהקדמתו לספר ,הוא מזהיר את קוראיו
שהסתיר את המשמעות האמתית בסתירות פנימיות בתוך
הטקסט .האמתות שבכוונתו למסור הן מסוכנות להמונים
ולכן היה חייב להסתירן .משום כך ,אין פלא שכאשר קוראים

פרשנות שמעלה את הסוד המסוכן ,הוא נראה רחוק מן האופן
הרגיל שבו מובנת היהדות.
הכתיבה המעורפלת והקשה של 'מורה נבוכים' לא רק מצדיקה
את הקריאה הרדיקלית של עיקרי היהדות הנ"ל ,אלא שהיא
גם מקור לתובנה נוספת שגודמן מתמקד בה .בחלק האחרון
של ספרו מדגיש גודמן שקשה להסיק מסקנות ברורות מספר
כל כך סתום כמו 'מורה נבוכים' .לכן ייתכן שהספר אינו אמור
לתת תשובות חד משמעיות למבוכת קוראיו .גודמן משווה בין
היצירה ההלכתית הגדולה של הרמב"ם ' -משנה תורה' ,לבין
'מורה נבוכים' .ב'משנה תורה' ההלכות מובאות ללא מקור
וללא מחלוקת .הקורא ב'משנה תורה' אינו זקוק לעיון מעמיק,
ויכול להגיע מייד למסקנה ההלכתית .על רקע זה מציין גודמן
את הייחודיות של 'מורה נבוכים' שכמעט בכל נושא חשוב
כמו נבואה ,בריאה ,והשגחה מביא דעות אחדות .ב'מורה
נבוכים' אנחנו פוגשים פילוסופים ,הוגי דעות מוסלמים ,רבנים
מסורתיים ועוד ,ועוד .גודמן מסיק מזה שהרמב"ם עצמו לא
היה בטוח באיזו מידה אפשר להסיק מסקנות ברורות בנושאים
האלה .גודמן טוען ש'מורה נבוכים' מעביר את המסר החשוב
לפיו עלינו להכיר במה שאיננו יודעים ולא נוכל לדעת ,וגם
שעלינו להימנע מהסקת מסקנות מוטעות .תהליך חיפוש
האמת חשוב באותה מידה ,אם לא יותר ,מן ההגעה אל האמת.
לנקודה האחרונה יש הד חזק מאוד בזמננו הפוסט-מודרני
הספקני .ברור שגודמן שואף למצוא ולהדגיש את ההגות
הרמב"מית שתדבר אל הישראלי החי במאה העשרים ואחת.
לכן ,לאורך כל הקריאה בספר חזרה ועלתה בדעתי אותה
מחשבה ,שטוב יהיה שבתי ואחיה יקראו בספר הזה כשיהיו
מוכנים .יש מגמות בעולם הדתי המנסות לצמצם את תורת
ישראל ואפשרויותיה הלגיטימיות .מתגובתה של בתי לאגרת
הרמב"ן נוכחתי עד כמה עלולה להיות מסוכנת הסתפקות
בגישה אחת בלבד .התודעה הדתית האלטרנטיבית שהגות
הרמב"ם מעניקה יכולה לאפשר נאמנות למסורת בלי וויתור
על נאמנות לעצמנו .לכן אני אסיר תודה למיכה גודמן על
ספרו ,שפרס בצורה כה בהירה את המגמה הכללית של הגות
הרמב"ם ,וגם בחן עד כמה רחוק ניתן להגיע בהבנתה.

מעלה גלבוע
*תודתי לרחל חלבי וד"ר חניאל רודריגז-גארסיא על עזרתם בניסוח
המאמר

רוס סינגר כיהן כרב קהילה בוונקובר קנדה,
ובבלטימור מרילנד .בקיץ תשנ"ע עלה עם אשתו
אמילי וארבעת ילדיהם  -רוויטל ,שמואל ,עדין,
ואביי ,למעלה גלבוע והצטרף לצוות הישיבה
כמנהל המשאבים
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קראתי ונעלבתי
תגובה לכתבה ' -שתהיו לי בריאים'
עמודים תמוז-אב תשע"ג (גליון )363
שלום רב,
קראתי בעיון את כתבתה של גב' מיכל גז בביטאון עמודים
האחרון .כרופא שיניים בעל וותק של למעלה מעשרים שנה,
אבקש להתייחס לפסקה המתארת את הנזק שגורמות לכאורה
סתימות האמלגם בשיניים.
הכותבת בחרה להשתמש בביטויים כוללניים והחלטיים
המנותקים מכל קשר בינם לבין אמות מידה מדעיות מקובלות,
החל מהמשפט הראשון הקובע כי "כל רופאי השיניים לא
יודעים" ,עבור למשפט "הם מקבלים מידע מאוד חלקי
מאגודות מסחריות" דרך עוד משפטים שהמסכם בהם הוא -
"מוסכם על כולם שזהו אחד הגורמים העיקריים לכל המחלות
חשוכות המרפא".
הכותבת מנכסת לעצמה ולחבריה את כל החכמה שבעולם,
ובמחי משפט קובעת כי ציבור שלם של רופאים אשר בילו
לפחות שש שנים באוניברסיטה ,איננו מבין כלום .כל מאות
ואלפי המחקרים הנערכים בכל שנה לפי אמות מידה מדעיות -
שווים בעיניה כקליפת השום ,ולתיבול היא מוסיפה גם קביעה
מפחידה המוסכמת על "כולם" .מי הם 'כולם'?
ובכן ,להווי ידוע כי לא "אגודות מסחריות" ,אלא ארגון
הבריאות העולמי וכן תימוכין רבים מחקריים אמינים ,קובעים

חד-משמעית כי אין סכנה בשחזורי האמלגם ,והקורא המבין
מוזמן לבדוק זאת במידע הנגיש לכול באינטרנט .עובדה היא כי
אף מדינה בעולם לא אסרה את השימוש באמלגם מסיבה של
נזק בריאותי למטופלים.
כמויות הכספית המשתחררות משחזורי האמלגם הן מזעריות
ביותר (מיקרוגרמים בודדים) לעומת הכמויות הנמצאות
בדגים קפואים למשל .עד היום גם לא הוכח שום קשר בין
אחת מהמחלות לבין כספית שהשתחררה משיניו של החולה.
כל הציטוטים על הרעלות כספית מתייחסים לחשיפה כרונית
לכמויות אדירות של כספית המופיעות בתעשייה ובפסולת
מזהמת אחרת ,ומכאן קצרה הדרך לבניית תיאוריות שלמות
שאינן נסמכות על כלום.
אני מסכים עם הכותבת ,כי יש להציע למטופלים ,במידת
האפשר ,לבחור את סוג השחזור הרצוי להם ,אולם השיקול
העיקרי בבחירת שחזור "לבן" או אמלגם אמור להיות
שיקול אסתטי בלבד ,ולא שיקול של הפחדה מפני נזקים לא
מוכחים .דרך אגב ,גם מהסתימות "הלבנות" משתחררים
חומרים רעילים (כמובן בריכוזים מזעריים) ,האם לכותבת יש
פתרון "טבעי"? אולי נסתום את החורים בשיניים בעלי חסה
אורגניים? ד"ר צביקה לוי

ד"ר צביקה לוי ,מרפאת שיניים ,עלומים

בעקבות תגובות לכתבה בעמודים תמוז-אב' :שתהיו לי בריאים'
מתגובות של מספר קוראים הבנתי שהכתבה נתנה תחושה
של קושי גדול לחיות בעולמנו המודרני "המורעל" כל כך.
אז הסיבה לכתבה אכן הייתה להציף את הדברים ולהביאם
למודעות ,כי "ידע הוא כוח" .ככל שיותר אנשים יהיו מודעים
לבעייתיות ,תהיה יכולת לשנות את המציאות .ובכל אופן יש
התקדמות רבה והרבה טוב בשנים האחרונות  -קופות החולים
הכניסו את הרפואה המשלימה לבתי החולים ,המיחזור והדאגה
לאיכות הסביבה תפסו תאוצה רבה ,ועדיין יש לנו עבודה
ויכולת לחולל את השינויים הנדרשים ,ובחלקה הפרטית שלנו
להקפיד על תזונה נכונה ,להשלים חוסרים ,להימנע מרעלים
ולשמור על בריאותינו ועל סביבתנו.
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ובקשר לכתיבתי על נזקי האמלגם בשיניים :כמובן שלא הייתה
פה כוונה ,חס ושלום ,לפגוע בידע ,במקצועיות ובחשיבות של
רופאי השיניים .אני מתנצלת על המשפט" :רופאי השיניים לא
יודעים ,מקבלים מידע שגוי" ,אבל בעיני חבל שלא פותחים
בפני המטופלים את אפשרות הבחירה בין סוגי הסתימות .יש
חשיבות רבה בהעלאת הנושאים ובאפשרות לדון בהם ,גם אם
אנחנו לא מסכימים .חשוב שנדבר על הדברים וחשוב שתהיה
לנו היכולת להגיד את מה שאנחנו חושבים ומאמינים בו ,וגם
אם ישנן מחלוקות עקרוניות ,אנחנו אמורים להיות מסוגלים
להכיל אותן בינינו (גם בתוך משפחה יש לפעמים צורך להכיל
ניגודים ודעות שונות).
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אני מזמינה לפתוח את הנושאים הללו לשיח ,לדבר על
הדברים .יש ביכולתנו לחולל שינוי,
להביא לבריאות טובה יותר ולחיים מלאי טוב.
חשוב לי לציין שהמאמר ניזון מקריאת מחקרים ומידע
שרכשתי דרך רופאים שונים שלמדתי ,ואני עדיין לומדת מהם
לאחר קריאת מכתבו של ד"ר צביקה לוי ,פניתי אישית לד"ר
מרדכי הוכברג ( ,)Ph.Dדוקטור לתזונה ,לשאול לדעתו ,והוא
חיזק את טענתי ואמר שאכן שום כמות של כספית לא נסבלת
ע"י הגוף ,אפילו בכמות קטנטנה ,ויש מחקרים מדעיים רבים
על הנזקים של הכספית בשיניים.
ד"ר ראסל בליילוק ( )MDרופא נוירו כירורג( ,שכתב את
הספר" :גילויים על רפואה ותזונה") חקר לעומק את הנזק

הבריאותי הנגרם לגופנו ובייחוד למוחנו ,מהכימיקלים הזרים
שאנו נחשפים אליהם  -דרך המזון והסביבה ,ובהם נזקי
הכספית המצויה בסתימות שבפינו.
בסדנאות שנכחתי בהן ,של ד"ר עדיאל תל אורן ( ,)MDרופא
כללי ופרופסור ותזונאי קליני מוסמך באיגוד האמריקני
והבינ"ל לתזונה קלינית ,הוא חוזר ומדבר על הנזקים הנגרמים
מהכספית בסתימות האמלגם" :לכספית אין שימוש ביולוגי
בגוף והיא רעילה בכל רמה"" ,כספית נמצאת בסתימות אמלגם
בשיניים ( 50%ממשקל הסתימות הוא כספית)".
לקריאת מאמרים נוספים וידיעות שהתפרסמו בנושא נזקי
הכספית ניתן להיכנס לאתר הקיבוץ הדתי בכתובת:
www.kdati.org.il

מאחלת לכולנו שיח בונה ובריאות מיטבית.

מיכל גז

פירוש משנת ארץ ישראל
מסכת אבות
פירוש היסטורי חברתי למשנה
של פרופ' זאב ספראי ,זוכה פרס
שר החינוך ליצירה תורנית
)(2000
על פירוש "משנת ארץ ישראל"
ספ
בארון רהסחובה
היהודי!פרים

עד כה יצאו  22כרכים
הפצה :מינצר ספרים
* ניתן להקדיש כרכים ולהירתם לקידום המפעל

פרטים נוספים על "משנת ארץ ישראל ספראי" בטל') 0506998422 :דינה(
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קו המשווה
בגיליון המוקדש להתחדשות יהודית ,ראינו לנכון לשמוע קצת גם על ההתחדשות הקיבוצית שבחלק מיישובינו
תפסה תאוצה גדולה בתקופה האחרונה .בחרנו להפגיש את הקוראים עם הנקלטים החדשים ביותר ולשמוע
מהם במה התחדשו ,על מה ויתרו ,וכיצד הם רואים וחשים את המעבר.

משואות יצחק
אנו ,דרור ונעמה בן טל ( )40וארבעת
ילדינו ,המתגוררים כשנה במשואות
יצחק ,הננו "הנקלטים החדשים" .הגענו
ממושב בני ראם ,שם גרנו כ 12-שנה.

ואכן ,לפני כשנה עברנו למשואות
יצחק ,התחלנו בתהליך קליטה לחברות
מלאה במושב השיתופי ,ולשמחתנו וגם
להפתעתנו המעבר טבעי ,זורם וטוב.

דרור הוא יליד משואות ותמיד חלם
לחזור הביתה .ואכן כאשר הגיע הזמן,
קיבלו אותנו משואות בזרועות פתוחות,
כבן השב הביתה.

אנו בתחושת שייכות טובה ,מרוצים
מהמהלך שעשינו ,ומאמינים כי עשינו
את הדבר הנכון .גילינו כי משואות היא
מעבר לבית של דרור .משואות היא
קהילה חמה ,אוהבת ,מלאה בהרבה
נתינה וקבלה .האמפתיה והסבלנות
שמופנות כלפינו "החדשים" ,מעוררות
השראה וכבוד ,ומעודדות ומחזקות את
ביטחוננו.

אנו משפחה בעלת צביון דתי לאומי.
בנינו הגדולים לומדים בישיבת מצפה
רמון ,והקטנים בביה"ס יסודי ממ"ד
שפיר.
דרור עובד משרד הביטחון ונעמה מורה
שעשתה הסבה למטפלת הומאופתית.
גם כיום ,לאחר המעבר ממשיך דרור
בתחומו ,ונעמה פתחה קליניקה
להומאופתיה במשואות יצחק.
המעבר העלה שאלות לא פשוטות:
למה עכשיו? למה בכלל? איך יתמודדו
הילדים עם המעבר מהסביבה המוכרת,
והאם זה נכון להעביר אותם תהליך זה?
איך נתמודד כמשפחה במשק שהינו
שיתופי ולא מוכר לנו? האם נכון לעזוב
את המקום הטוב ,הבטוח והמוכר לטובת
חלום? ועוד כהנה וכהנה שאלות.
אך לבסוף נפלה החלטה בבית משפחת
בן טל ,אשר היו שותפים בה מגדול ועד
קטן .חוזרים הביתה ,מגשימים לאבא
את החלום ,חוזרים להיות קרובים
לסבתא ,לדודים ולמשפחה המורחבת
והאהובה.
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במשואות יצחק נחשפנו למשהו אחר,
משהו שטרם הכרנו מקרוב ורק שמענו
עליו מסיפורים .קהילתיות ומעורבות
חברתית פורה וטובה שהן הליבה של
המקום .וכך גם נוצר בנו משהו חדש.
שינוי שנולד מתוך הרצון לאכפתיות
והחיבור לקהילה .מוזר לחשוב כי
פתאום באמצע החיים יבין אדם שמצא
את אשר איבד ,מבלי שידע שאיבד...
החיבור שלנו למקום התחיל עוד
בשורשיו של דרור ,שמרגיש כי מעולם
לא עזב את המשק ,וממשיך ועובר
דרך נעמה והילדים ,שמרגישים כי
כנראה תמיד היה זה ביתם .החיבור בא
לידי ביטוי גם בהצטרפות של דרור
לוועדת תרבות ,בהצטרפותה של
נעמה לפעילות הנותנת מענה לצרכים
השונים הקיימים בקהילה ,ובמעורבותם
של הילדים הנוטלים חלק פעיל
בחברות הילדים ,אם ע"י הדרכה ואם
בהשתתפות פעילה.
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"ומה עם קשיים? נו באמת ,אל תגידו
לנו שהכול דבש ,"...אלה הן תמיד
התגובות ,כאשר אנו באים ומספרים
על משואות יצחק .ובכן ,קצת קשה
לראות את הקשיים כאשר אתה מרוצה
וטוב לך ,אך אם ישנו דבר שאנו צריכים
להתרגל אליו ,זהו עניין השיתופיות.
ממשפחה שדאגה לכל צרכיה ,מ -א'
ועד-ת' ,שהייתה רגילה לעצמאות
כלכלית עם כל המשתמע מכך ,וידעה
כי עתידה תלוי בה ,ובה בלבד ,פתאום
בא מישהו ולוקח חלק בעניין .רבים
מהצרכים היומיומיים שהיינו מורגלים
לטפל בהם ,נעשים פתאום "מאליהם".
המנגנון שמורכב מחברים רבים,
טובים ויעילים עובד ,ולנו לא נשאר
אלא לעמוד ולתהות ,האם לא היה
נכון להרבה אנשים לחיות כך ולהגיע
למקסימום יכולות עם מקסימום
עזרה?!
לסיום נצטט את בננו שאמר" :תכתבו
את האמת ,שכאן כולם נותנים ,אין
אפליות ,ויש מענה לכל השכבות".
ולפני שנהפוך לשמאלצים ,נאמר כי
החיבור המהיר והעמוק ,הגשמת החלום,
המעורבות ההדדית והקהילתית,
האכפתיות והחום והאהבה של החברים,
הם אלה ההופכים כל הר לתלולית
ונותנים לנו כמשפחה להרגיש חלק
ממשפחת משואות יצחק הגדולה ,שהיא
חלק ממשפחת הקיבוץ הדתי.

אסי פליישמן

קו המשווה

שלוחות
בקיבוץ שלוחות מתגוררות היום כ 25 -
משפחות תושבים .רובם בני משק.
אנחנו נמצאים בסיומו של תהליך ,בו
יתאפשר למשפחות לבנות בית קבע
בשלוחות.
בחרתי לשוחח עם משפחת תורן
הצעירה ,שהגיעה לאחרונה לשלוחות,
יחד עם משפחת בנים נוספת.
משפחת יובל ושלומית תורן ובתם חן
בת שנה וחצי.
יובל נולד וגדל בשלוחות .בן  ,31רואה
חשבון במקצועו .בתקופת לימודיו
התגורר באזור המרכז.
שלומית ילידת תל אביב בת  ,26מורה
לספרות.
עם נישואיהם גרו שלומית ויובל שלוש
שנים בתל אביב .כבר בראשית דרכם
המשותפת היה ברור להם שהם רוצים
לנסות לגור בקיבוץ ,בשלוחות ,בשל
החברה הצעירה שמתגבשת כאן ומכה
שורש.

יובל :לאחר שסיימנו לימודים וסטאז'
החלטנו שהגיע הזמן לממש את
החלטתנו ,למרות שהתחלתי לעבוד
במשרד רציני וגדול .חברים שעבדו
איתי התפלאו ,בלשון המעטה .מעבר
לקיבוץ? עמק בית שאן? סוף העולם!
הם פסקו ולא יספו.
שלומית :חברות שלי הימרו עליי
כמה ימים ייקח לי לחזור .בינתיים אני
מנצחת בגדול .חברת הצעירים כאן
לרוחנו .יובל גדל עם רובם ,ואני מכירה
אותם מהביקורים התכופים שלנו .אין
כאן בין הזוגות הצעירים בכלל את
אווירת התחרות השוררת במרכז.
יובל :זהו מקום טוב לגדל ילדים ,מרחב
פתוח ,אין כל הזמן "אסור" ו"מסוכן".
אין פקקים ואין זיהום אוויר.
שלומית :השארתי מאחור חברות
ילדות ,אך אני קושרת כאן קשרים
חדשים .צריך להתרגל למעבר מעיר,
שהחיים בה מתנהלים  24שעות ביממה,
שבכל רגע נתון אפשר לפתוח את החלון
ולהרגיש במרכז העולם .מאידך ,כאן
שקט ונעים .והמוזר ,שדווקא בערב עם

רדת החשיכה ,מפחיד כאן כי אין בכלל
אנשים על המדרכות!
יובל :השינוי העיקרי הוא התחושה
שעברנו ממקום שהכול לכאורה נמצא
בו בהישג יד ,למקום שצריכים להיות
מתוכננים בו ,שלא הכול פתוח בו בכל
זמן ובכל שעה.
שלומית :אני צריכה להתרגל לשפה
קיבוצית ,כמו :קבלתי "מספר" לא
בהקשר טלפון ,אלא מספר לכביסה,
ומספר לקנייה בכלבו .מעין כרטיס
אשראי .או לביטוי " -יום חמישי אחר
הצהריים"  -כשהמשמעות היא  -קניית
אוכל לשבת בזמן קצוב ומדויק! שינוי
משמעותי נוסף בין העיר לכאן הוא שלא
יושבים כאן מאחורי דלת נעולה ,דלת
הבית תמיד פתוחה ,והשכנים מרבים
לבקר זה את זה.
לסיום אומרים יובל ושלומית :אנחנו
מקווים שנסתדר ונלמד ליהנות מכל
היתרונות שהמקום נותן לנו ,והריאיון
הבא לעיתון יהיה עם כניסתנו לבית
החדש בשלוחות בע"ה.

מלכה סימון
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אורח החיים הקהילתי .החברים ,הטבע,
המשפחה ,העבודה בקיבוץ והפרויקטים
בהם אנו מעורבים גורמים לנו לתחושה כי
אנו מהווים חלק משמעותי ותורם (רחל
יבלונסקי).
קיבוץ בעיניי הוא עולם שלם של
הזדמנויות חברתיות ,דתיות ורוחניות.
העובדה שהכול כל כך זמין  -לימוד תורה,
שיעור לנשים ,לימוד משותף של הורים
וילדים ,האפשרות להשתלב בוועדות
השונות ,כל אלו מזמנים המון אפשרויות
ללמידה עצמית ,לגדילה רוחנית
ולהתפתחות (מתי מלקר).

מתי ,תומר והילדים לבית מלקר

עלומים
תהליך קליטה בקיבוץ הינו תהליך משנה
חיים לאנשים שאינם דוברים את שפת
השיתופיות .ההתחלה ,למידת התרבות
והסימנים המוסכמים ,מאתגרת אך
גם קשה .התהליך דורש מהמשפחות
המשתלבות מאמצים רבים ,והן נדרשות
לבחינה ורפלקציה יומיומית לגבי
המשמעות של אורח חיים זה ומידת
ההתאמה שלהם אליו.
יזמנו פגישה בה לקחו חלק שלושה
זוגות שמתגוררים בקיבוץ מזה כשנתיים
ומועמדים לקבלה לחברות .שלושת
הזוגות התגוררו בסביבה עירונית והגיעו
לקיבוץ עם מעט היכרות עם העולם
הקיבוצי.
מתי ותומר מלקר הגיעו לקיבוץ עלומים
לאחר שהתגוררו בעיר אשקלון וחיפשו
במשך תקופה ארוכה קהילה עם
מאפיינים שיתופיים .לזוג שלושה ילדים,
מתי עובדת כיועצת חינוכית בבית הספר
המקיף בשדרות ותומר עובד בגד"ש בענף
ההשקיה.
איציק ורחל יבלונסקי הגיעו לקיבוץ
עלומים לאחר שליחות של ארבע שנים
בפנסילבניה שבארצות הברית .לזוג
חמישה ילדים .רחל עובדת כמובילת גנון
ואיציק מנהל את מכינת יונתן שבעלומים.
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מיכל וקובי בארי ,במקור מרעננה ,הגיעו
לקיבוץ עלומים מפתח תקווה .לזוג
ארבעה ילדים .לאחר חיפוש אינטנסיבי
של קהילה בצפון ,הדרימה המשפחה
לאור עבודתה של מיכל כמיילדת
בסורוקה .קובי הוא עורך דין.
ליקטנו עבור הקוראים כמה אמירות של
כל אחד מהמשתתפים בשיחה
מציאות חדשה ,שפה חדשה  -בחודשים
הראשונים ניסינו להבין את הסביבה
החדשה ,להבין את דרך החיים .היינו
צריכים ללמוד שפה חדשה :לעלות לחדר
אוכל ,תורנות חיסול ,לזרוק כביסה (ולא
לפח) ,חלוקה 1.5 ,לנפש (מתי מלקר).
למדנו איך להתנהל ביומיום במציאות
החדשה .כאן בעצם נחשפנו לראשונה
ללקיחת מזון בשקיות ,לסימון בגדים,
הבנו שהגזר והבטטה לא גדלים בסופר
וש"צבע אדום" זה לא רק צבע (איציק
יבלונסקי).
אני ואנחנו  -מרגע שהגענו לכאן אנחנו
כבר לא לבד .אני מוצא את עצמי
חושב על הכלל .ממיקוד פנימי של אני
ומשפחתי ,עברנו להסתכלות על הקהילה,
וחווינו את ההשלכות שיש לפרטי על
הציבורי ולהיפך .גילינו בעצם עד כמה
הכלל חשוב (איציק יבלונסקי).
מה שמחבר אותי למקום הזה הוא
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התפילה בחול ובעיקר בשבתות ובחגים,
והתחושה של קדושה שנגזרת מתוך
ההשתתפות של כלל הקהילה ,מרגשת
ומעצימה (קובי בארי).
הרבה שאלות  -לפני שהגענו לכאן
היו הרבה חששות  -עד כמה הקהילה
מתאימה לנו? מה הציפיות שלה מאיתנו?
עד כמה נרגיש את הקיבוץ בחיי היומיום
שלנו? במה אפשר להשתתף ,ומה חשוב?
בחודשים הראשונים היה איזה חשש
לשאול שאלות שנראות לפעמים כמו
"שאלות קיטבג" .לאט לאט הבנו שהגענו
לסביבה מלווה ותומכת שרוצה להסביר
ולתרגם עבורנו את המציאות השונה כל
כך מהחיים בעיר (תומר מלקר).
באתי רק לבדוק  -כשנחשפתי לראשונה
לחיי הקיבוץ ,שאלתי את עצמי האם
באמת ארצה לגור פה .באתי להתרשם,
ולא היה לי ברור שזאת הבחירה .בחנתי
אפשרויות .הרעיון של קיבוץ מצא
חן מאוד בעיני קובי ,אבל בעיניי היו
אפשרויות נוספות שמצאו חן ,כמו
יישובים קהילתיים שיש בהם אוכלוסייה
דתית וקהילה נחמדה( ...מיכל בארי).
מיכל תמיד צוחקת עליי שאני צריך
להיות איש שיווק של קיבוץ עלומים .אני
חושב שהטעות הכי גדולה שעשינו זה
שלא עברנו לפני עשר שנים לקיבוץ (קובי
בארי).
שינויים בקצב  -השינוי העיקרי הוא
המעבר מחיים שמתמקדים בלחץ
וברדיפה אחרי הזמן לסוג של רוגע,
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לחיים שבהם אתה לומד ליהנות מהרגע,
מהשלווה והירוק בעיניים .המרחב
הקיבוצי מאפשר התמקדות בדברים
רוחניים יותר (מיכל בארי).
קטן אבל מתאים  -מעולם לא חשבנו
שמשפחה עם שבע נפשות יכולה לחיות
בשמחה ב 64-מ"ר .היום ברור לי כי
לולא המעבר לעלומים היינו חיים היום
ביישוב קטן וקהילתי במקום אחר .אנחנו
מרגישים כי אורח החיים הקהילתי מאוד
מתאים לנו (איציק יבלונסקי).

דבק ,חיבור ושותפות  -תחושת הערבות
ההדדית שמתבטאת בכל תחומי החיים,
התחושה שאתה מכיר את השכן שלך
ואתם שותפים לדרך מבחינה דתית,
ערכית ,חברתית וכלכלית ,מייצרת
תחושת יחד שמחברת אותנו מאוד
למקום (תומר מלקר).
החידוש עבורי הוא שהמגוון הרעיוני
וההשקפות השונות משתלבים ורוקמים
רקמה אנושית דינמית פלורליסטית
מקבלת ומעשירה .שהקולות השונים
כל כך חשובים ומגדילים את האהבה

והאחדות בעם ישראל (רחל יבלונסקי).
הילדים  -לילדים שלי טוב בקהילה הזאת
(מיכל בארי).
בזכות מסגרות החינוך הבלתי פורמליות
הילדים לוקחים חלק פעיל בהכנות
לחגים ,במעורבות בצדקה ועזרה
לקהילה .עזרתם בהכנת הסוכה המרכזית
ובקישוטה ,וסעודות החג המשותפות לכל
הקיבוץ ,מקנות לחגים נופך משמעותי
ותחושה כי כולנו חולקים את העונג
שבשמירת המצוות

רבקה קיי

כרמל
משפחת אופק
משתתפים:
אבישי ( )26לומד פסיכולוגיה באחווה,
עובד עם נוער בסיכון בירושלים ורכז
נוער בכרמל.
לילך ( )25גרפיקאית ב"המשקם" עד לא
מזמן ,וכעת עצמאית בתחום הגרפיקה
(ומעצבת את כל ההודעות של אבישי
לנוער.)...
מעין (בן  )5תלמיד בגן כנרת ביישוב.
ואיתי (בן  9חודשים) כרגע בבית
ובהמשך ייכנס לפעוטון.

לפני שהגענו לכאן לא חשבנו שנחזור
לגור ב"חור" כל כך רחוק מהכול ,אבל
גם לא חשבנו שנוכל להשאיר את דלת
הבית פתוחה ושהילד יסתובב חופשי
ביישוב.
נחשפנו כאן בפעם הראשונה לקבלת
פנים חמה  -אמנם אנחנו בני משק,
אך את הפן הזה לא הכרנו .בימים
הראשונים נכנסו כל הזמן שכנים עם
עוגות ופינוקים ,ובימים הבאים פגשנו
ברחוב כמה שכנים שהתנצלו שלא
הספיקו להיכנס...
השינוי העיקרי שעברנו הוא הגינה,
המרחבים ,האפשרות לפתוח את הדלת
ולראות אנשים טובים ,מתעניינים

ונחמדים .עדיין קשה להתרגל כאן
לדרכים  -הכבישים משובשים ,אך מה
זה לעומת החשש לילדים והצורך לגונן
עליהם ביומיום ,שהשארנו מאחור?
כיף לנו לגור ליד ההורים ,אבל גם
ההחלטה להתחבר למסגרת השיתופית,
לחברה-קהילה תומכת ואכפתית עושה
טוב על הלב .עדיין קשה לנו להסתגל
למרחק מהעיר הגדולה ,אבל גם לזה
אנו מאמינים שנתרגל די מהר .אנחנו
מרגישים שהרווחנו כאן חיים בקהילה,
קהילה שכולם בה דתיים ,שבית הכנסת
בה קבוע ויחיד ,ושחיי הפנאי ואירועי
התרבות שלה הם בעלי צביון ואופי דתי.

רשמה :דקלה דותן

משפחת אופק הגיעה לכרמל לפני
כחודש מירושלים העיר הגדולה.
לילך ואבישי שניהם בני משק .לילך
נולדה וגדלה בכרמל ואבישי בבית יתיר
הסמוך.
המעבר לכרמל היה טבעי עבורם כי פרט
להורים של לילך ,מתגוררת ביישוב גם
אחותה עם בעלה ושלושת ילדיהם.
השארנו מאחורינו את העיר הגדולה,
בתי הקפה ,הסושי( ...גרנו קרוב
לכל מרכזי הקניות והבילוי) וקיבלנו
בתמורה  -מרחבים ,חצר גדולה ,שכנים
מקסימים ,שקט וקרבה להורים ולטבע.
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עין הנצי"ב
משפחת שאול:
אבישי ( ,)31רננה ( ,)29אדרת ( ,)7נטע
( ,)5יוגב ( 4חודשים).
בני המשפחה הגיעו לקיבוץ בקיץ
מעלי ,שם גרו  8שנים.
תשע"ב ֵ
רננה עובדת כאחות במחלקת ילדים
בבית החולים העמק בעפולה.
אבישי  -מהנדס בניין בחברת "דניה
סיבוס" בירושלים.
בעלי הם חיו כסטודנטים ולמדו באזור.
עבורם הייתה זו תחנה בדרך .כאשר
חשבו על השתקעות במקום של קבע
ועל בניית בית ,הם ראו בדמיונם יישוב
כפרי קהילתי ,ורצו להתקרב לצפון.
חברים שגרים בעין הנצי"ב המליצו להם
לבוא לכאן.
אבישי :היינו מאוד בשלים למעבר
ולהשתקעות במקום קבוע שיענה על
הדרישות ועל הצרכים שלנו ,ועין הנצי"ב
הייתה בהחלט אופציה מתאימה .משכה
אותנו העובדה שקיימת פה שיתופיות
שהיא בבסיס החיים הקיבוציים .אנו

52

רואים כאן קהילה חברתית מאוד
ואכפתית .הפן האנושי קסם לנו.

איך חוויתם את זה כמשפחה?
רננה :כבר כשהגענו הייתה התעניינות
מאוד רבה בנו .גם אחרי הלידה המון
אנשים נכנסו ,הביאו ,התעניינו,
שאלו .הדבר מאוד חימם את הלב .לא
ציפינו לזה .באופן כללי אנחנו רואים
סביבנו הרבה דאגה לאחר ,משקיעים
משאבים בתחומים קיימים ומוצאים
כל הזמן תחומי נתינה חדשים .העובדה
שלאנשים כאן חשובה הנתינה והם כל
הזמן עסוקים בה ,זה כבר אומר המון.
אבישי :בנוסף ,משכה אותנו האופציה
של התושבות .האפשרות להיות חלק
מקהילה אך לשמור על עצמאות
כלכלית .משהו בשיתוף הכלכלי מרתיע
אותנו ,ואנחנו מעדיפים שתהיה לנו
שליטה על המשאבים הכלכליים שלנו.
יש חשש להיות מוגבל בתנועה ,בקבלת
החלטות אישיות .הדבר מתעצם על
רקע היותה של רננה בת מושב קשת.
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רננה :כבת קשת עברתי את התהליך של
מעבר משיתופיות לעצמאות כלכלית,
ולא התאים לי לעבור שוב חוויה כזו.
כמו כן ,העובדה שהחברה פה היא רב
דורית מאוד קוסמת לנו כי בחוויה שלנו
זה טבעי וחשוב לגדול בחברה הטרוגנית
שיש בה אנשים מכל הגילאים,
ושהילדים בה חווים את מחזור החיים
באופן מאוד חיובי וזורם .הילדים
נחשפים לקשרים עם אנשים שונים
בגילאים שונים ,ומתפתח יחס מיוחד
של כבוד ואינטראקציה מסוג אחר,
מאוד משמעותי בחינוך שלהם ,בערכים
שהם סופגים כבר מגיל צעיר.

איך אתם מרגישים כתושבים בעין
הנציב:
הקיבוץ עובר עכשיו תהליך מאוד
משמעותי של שינוי ,וזה טבעי
שבתהליך כזה יש גם קשיים,
התלבטויות ,חוסר ודאות ,בכל מקום זה
ככה .אנחנו מאוד אופטימיים כי אנחנו
יוצאים מנקודת הנחה שאנשים רוצים

קו המשווה

שיהיה פה טוב .באופן כללי אנחנו חווים
את הקהילה כישות מאוד חזקה .אנשים
טובים .כל אחד מנסה למצוא מהו הטוב
הזה .כשהגענו לפה קיבלנו החלטה
שאנחנו לא נכנסים לפוליטיקה ,שאנחנו
מסתכלים על הטוב ובוחרים בו .מכיוון
שאנחנו מרגישים שהרוב פה הוא טוב -
אז אפשר להתעלם מהמעט שלא.

מאוד יעיל ,מהיר .הדבר בולט בעיקר
בשמחות ,באירועי תרבות ובחגים.
היינו המומים איך חג כל כך מבולגן כמו
שמחת תורה נעשה כאן גם בשמחה
מאוד גדולה וגם במין סדר כזה :יש
מעבר יעיל ומהיר מדבר לדבר (הקפות,
קידוש ,שיעור וכו') ,וכל אחד יודע מה
הוא צריך לעשות .גם בשמחות כולם
שותפים ותורמים כך שבעלי השמחה
יכולים להיות רגועים ובטוחים שהכול
יהיה על הצד הטוב ביותר.

רננה :השינוי הכי בולט הוא אצל הבנות
שלנו .הן ממש פורחות כאן! יש פה
מערכת חינוך מאוד איכותית ומושקעת,
הן מבחינה אנושית (כוח אדם ,מובילים)
והן מבחינת תכנים וערכים .גם בגיל
הרך אנחנו מרגישים שהגן מאוד מותאם
לצרכים האמתיים של הילדים :יש
פתיחות ,ראייה סביבתית-קהילתית
מאוד יפה ,צוות גדול ומקצועי שיכול
לתת מענה לכל צורך שעולה ,מקום
שהסקרנות יכולה לבוא בו לידי ביטוי.
חוץ מזה ,הן מרגישות חופשיות
ובטוחות בסביבה  -לצאת ...לבוא...
המרחבים והביטחון של הילדות
להסתובב באופן עצמאי ,והשקט שלנו
שהן בטוחות ואנחנו לא צריכים כל היום
לדאוג למעברי כביש או להסעות לכל
מקום ,מאוד משחרר.

רננה :שינוי נוסף מתחום אחר הוא נושא
הכביסה .אף פעם לא חלמתי על הרעיון
להדק מספר לבגדים ,אבל אין מה לומר:
זה מאוד מקל ומותיר יותר זמן פנוי
להיות עם הילדים.

מהם השינויים המשמעותיים ביותר
שעברתם עם ההשתקעות בקיבוץ?

מה השארתם מאחור?
השארנו הרבה חברים טובים ,שאנחנו
עדיין בקשר מאוד טוב איתם .בעצם
סיימנו את עידן הלימודים בעלי ,ופה
התחלנו שלב אחר של החיים שלנו .זו
תקופה מאוד שונה עבורנו ,גם כאנשים
פרטיים וגם כמשפחה בתחילת דרכה.

ממה הייתם בהלם כשהגעתם?
היינו בהלם מהתכונה בחדר האוכל
 בימי שישי .זה פשוט מדהים :איזומסורת ונוכחות יש סביב ארוחת
הצהריים המיתולוגית.
אבישי :בכלל ,התרשמנו מההתנהלות
ה"מתוקתקת" .בכל דבר יש ארגון
וסדר .כל אחד יודע מה הוא עושה ,הכול

שבקיבוצים יש בעיה דתית ,אבל אנחנו
מופתעים כל שבת מהיחס של האנשים
לתפילות ,ממגוון (גם כמות וגם איכות)
השיעורים המועברים .יש נפח דתי
משמעותי שלא חשבנו שקיים ,ומאוד
הופתענו לגלות אותו .אנחנו מוצאים
את עצמנו במקומות שיותר מתאימים
לנו ויש מענה לכל דורש.

ולסיכום השנה
השנה עברה מאוד מהר .זו הייתה שנה
מאוד משמעותית לנו כמשפחה וגם
כתושבים .אנחנו מסתכלים על העתיד
באופטימיות ובראיית הטוב ,ומצפים
לתהליכים חיוביים שיקרו ושימשיכו
לקרות בקיבוץ ,תהליכים שיצעידו אותו
לצמיחה ,להתפתחות ,רק לטוב.

רכשתם מילים חדשות השנה?
יש בהחלט מה שנקרא "שפה קיבוצית",
שאנחנו נחשפים אליה כעת.

רשמה :איילת שטרן

רננה :למשל ,כשבקיץ שעבר דיברו
איתנו על הקייטנה  -חשבנו שמדובר
בשלושה שבועות בחודש אוגוסט .לא
העלינו בדעתנו שהמושג "קייטנה"
בקיבוץ מתאר שבוע מרוכז ,שבו הילדים
מבלים מחוץ לקיבוץ.
אבישי :כשהזמינו אותנו לקידוש ,חשבנו
שמדובר בקפה ועוגה ,לא בארוחת שבת
מלאה ....כל החמין שהכנו לארוחה
נשאר ללא דורש.

ומבחינה יהודית  -דתית ,מה
השתנה?
אבישי :הקיבוץ שונה מהמקומות
שבהם גדלנו (קשת ,ירושלים) ,וגם
מעלי .התורה הקיבוצית יותר אקדמית,
לטעמי .חקרנית .יש מקום לערער על
הכול .אני לא רגיל לזה .אני מאמין
שחיי התורה והמצוות מתחילים בבית
ובמשפחה פנימה ,מעצם העובדה
שהמשפחה מנהלת חיים סביב קיום
התורה והמצוות ,וקיים לימוד משמעותי
בבית .מעבר לזה ,חיי הדת והיהדות כאן
מאוד עשירים ומגוונים .אנחנו חווים
אותם בצורה מאוד טובה .יש סטיגמה

התנצלות והבהרה
התנצלות  -בגליון עמודים
האחרון בכתבה  -ש...ש ...לא
להפריע ,כדור הארץ נושם,
של טוביה גרוס ,נפלה טעות
 טוביה איננו רב כפי שצויןבטעות .עם טוביה והקוראים
הסליחה.
הבהרה  -לאותה כתבה צורפו
קישורים לאתרים הממחישים
כמה מהתופעות שצוינו בה.
הקוראים מוזמנים להיכנס
למקבץ הקישורים הללו באתר
הקיבוץ הדתי בכתובת www.
.kdati.org.il
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נחמיה רפל
מזכ"ל

mazkal@kdati.org.il

מבט לאחור ותקווה לפנים
בניית תכנית העבודה שלנו – חברי המזכירות הפעילה של
הקיבוץ הדתי – לקראת השנה הבאה עלינו לטובה ,מתחילה
במבט לאחור :מה הצלחנו לבצע מתוך התכנית שרקמנו
לתשע"ג? מה התקדם אך לא הושלם? בשנים האחרונות אנו
מסכמים את ימי ההיערכוּ ת לקראת השנה החדשה בחוברת
מעוצבת ,המחולקת בתחילת השנה למזכירויות הקיבוצים
ולחברי המזכירות המורחבת על מנת שיהיו שותפים ומעורבים.
עבורי ,כמזכ"ל התנועה ,החוברת מהווה בסוף השנה את הבסיס
למבט לאחור.
אתייחס לסעיפים המופיעים בחוברת 'תכנית העבודה' לתשע"ג
תחת הכותרת "דגשי המזכ"ל":
תחת הכותרת "קידום ,בינוי ופיתוח" הוצבו בתחילת תשע"ג
ארבעה יעדים:
 .1קידום בניית בית מדרש חדש למדרשת עין הנצי"ב –
השנה התקדמנו במשימה ,אך הדרך שלפנינו עודנה
ארוכה .חברי הקיבוץ אישרו העמדת שטח לרשות
המדרשה ,האדריכלית מיכל שלו ,בעצמה תושבת הקיבוץ
ובוגרת המדרשה ,ממשיכה בתכנון המבנה בעצה אחת עם
ראשי המדרשה ,אך האתגר הפיננסי עדיין עומד לפתחנו:
להערכתנו נצטרך לגייס לפחות  10מיליון  ₪עבור הבנייה
על כל שלביה .בעז"ה – באמונה ,נעשה ונצליח!
 .2הקמת אתר שימור ומרכז מורשת והדרכה בבארות יצחק
שבנגב – ההתקדמות במשימה היא עצומה ,וכבר רואים
את נקודת הסיום :לאחר שבשנה החולפת חנכנו את
אתר מגדל המים במלאות  70שנה לעליית חברי בארות
יצחק להתיישבות בנגב ,אנחנו מתכננים לחנוך את "מרכז
מורשת והדרכה" שבעלומים ב -כ"ב בשבט תשע"ד.
באותו יום ,יום העלייה על הקרקע ,נערוך בעז"ה בעלומים
יום עיון ,ונשלב בו ביקור במרכז החדש .כפי שיודע כל
בונה בית – שלבי הסיום אינם פשוטים ,והם מחייבים
משאבי הון ניכרים ותיאום יומיומי בין בעלי מקצוע
רבים ,אך אנו בהחלט אופטימיים ומתכוונים לעמוד בלוח
הזמנים.
 .3איחוד קהילות בראש צורים – התהליך הייחודי והחדשני
של איחוד הקהילות – משמע הזמנת התושבים להצטרף
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לחברוּ ת מלאה בקיבוץ ,מתקדם בקיבוץ ראש צורים
בצעדים מדודים ועקביים .גורמים רבים חברו לניסוח
הכללים ולביצוע האיחוד ,אך בראש ובראשונה ברצוננו
להודות לחברי הקיבוץ ותושביו ,על היוזמה ,ההתמדה
וההשקעה .להערכתנו ,אנחנו בדרך הנכונה ,ובעזרת הרצון
הטוב שמגלים כל המעורבים באיחוד הקהילות נגיע אל
היעד במהלך תשע"ד הבעל"ט.
 .4בינוי וקליטה בבית רימון – בתחילת אלול שלח יוסי
יורב ,מזכיר הקיבוץ ,מילים אחדות לכל חברי הקיבוץ,
וזה לשונן" :החל מהשבוע הבא מגיעות אלינו משפחות
חדשות לקליטה לחברוּ ת בקיבוץ .היות שהקרוואנים
עדיין אינם מוכנים לאכלוס – אנו נערכים לפתרונות
ביניים .בטוחני שהקושי של המשפחות ייפתר ע"י מאור
עיניים של כולנו ונתינת כתף לעזרה .בהצלחה לכולנו".
בתחילתו של אותו מכתב מזמין יוסי את החברים לאסיפה
שבה יעמדו חמש משפחות לדיון לקראת קבלה לחברוּ ת
בקיבוץ .אי-אפשר להפריז במתיקות של המילים האלה
ובמשמעותן העצומה להתפתחותו של קיבוץ בית רימון,
שבמשך שנים ארוכות קלט לתוכו בעיקר משפחות
תושבים .עוד נציין שבשבועות האחרונים של תשע"ג
הוצבו עשרה קרוואנים נוספים בבית רימון ,שיאפשרו
קליטה נוספת .כמו-כן נעשות בימים אלה עבודות
להכשרת שטח לבניית בתים נוספים למשפחות חדשות
שייקלטו לקיבוץ כחברים מן המניין.
מתוך קבוצה נוספת של יעדים המופיעה ב'תכנית העבודה'
ברצוני להתייחס לשלושה:
העברת משרדי התנועה לבארות יצחק
עכשיו זה סופי ומוחלט – אנו עוזבים את הבניין ברחוב דובנוב
מס'  7שבבעלות 'קרן תורה ועבודה' .חברת משהב ששכרה את
המבנה מ"קרן תורה ועבודה" ,תערוך בו שיפוץ עמוק ותעמיד
את חדריו כמשרדים להשכרה .על פי החלטת המוסדות ,משרדי
הקיבוץ הדתי יעברו לבניין משרדים שיבנה בעז"ה בקיבוץ
בארות יצחק ,ויהיה משותף לקבה"ד ולקיבוץ .בשלב זה עדיין
לא התחילה מלאכת התכנון של הבניין החדש ,וברור לכולנו
שתעבורנה מספר שנים עד שהמבנה יעמוד על תילו .לאחר
שקיבלנו הודעה כתובה שעלינו ְל ַפנוֹת את החדרים ולהעביר
את משרדינו למקום אחר עד  1בספטמבר  ,2013נכנסנו במשנה
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מרץ למשימת איתור מבנה זמני מתאים ,אך עדיין לא מצאנו.
אנו מקווים שבשבועות הקרובים יימצא הבניין ,והמשרדים
יועברו במועד למשכנם הזמני.
איוש המזכירות הפעילה
במהלך השנה החולפת לא חל שינוי במצבת הפעילים ,ומבט
קדימה מחייב התייחסות רצינית לנושא .מחד ,ככל שחולפות
השנים והצרכים משתנים ,מתחדד הצורך בשינוי גם בתחום
ההתמקצעות של הפעילים ובהארכת הקדנציה הנדרשת
להשלמת תהליכים .מאידך ,ישנו קושי בגיוס פעילים חדשים
למזכירות התנועה ומצאנו שאחד מסימני הזמן החדש הוא
הצורך להבטיח לפעיל שלאחר תום הקדנציה במזכירות
התנועה יימצא לו מקום עבודה מסודר בקיבוץ.
שאלת רלוונטיות הפעילות של התנועה ַלקיבוצים
ל'תנועה מיישבת' ,בשונה מאוד מ'מועצה אזורית' ,אין
תפקידים ברורים ומוגדרים בחוק .כל הכנסותיה והוצאותיה של
מועצה אזורית נובעים ממעמדה הסטטוטורי ,וכל תושב יודע
כמה ועבור מה הוא משלם ,מי אחראי על הסעת הילדים לבתי
הספר באוטובוסים הצהובים ,מי מפנה את האשפה ,ומי מספק
שירותי דת מוניציפליים .הפעילות של תנועה כמו "תנועת
הקיבוץ הדתי" תלויה במידה רבה באופיים של הפעילים,
ביכולותיהם וב'ערך המוסף' שהם מביאים עמם לשטח.
לשמחתנו ,התברכנו בפעילים נפלאים ,חרוצים ,מקצוענים
ומוכשרים ,העושים ימים ולילות כדי לקדם את התחום עליו

הם מופקדים ,ומייצגים בכבוד את ציבור שולחיהם .במעבר
משנה לשנה ברצוני לנצל את הבמה הזו ולהודות לכל עובדי
המשרד ולכל חברי המזכירות הפעילה ,שבזכות מסירותם,
מקצועיותם ומאור פניהם אנחנו יכולים לומר בפה מלא :תנועת
הקיבוץ הדתי היא תנועה קטנה בכמות ,אך ענקית באיכות!

מועצת החינוך  -עם הפנים קדימה!
מועצת החינוך שהתקיימה בסעד חייבה הכנות מרובות בבחינת
"סוף מעשה במחשבה תחילה" .עצם ההחלטה על כינוס נציגי
הקיבוצים לדיון משותף בתחומי החינוך – אינה פשוטה .יצאנו
מתוך הנחה שכדי להעלות את נושאי החינוך לדיון ציבורי,
וכדי שבדיוני המועצה ייקחו חלק לא רק זקני העדה ,אלא גם
צעירים והורים לילדים בגיל חינוך ,עלינו לשנות את אופייה
של המועצה .הנחה נוספת עמה יצאנו לדרך הייתה שאיננו
יכולים להגיע אל המועצה עם החלטות מנוסחות כפי שהיה
נהוג במועצות קודמות ,ותחתיהן עלינו לבוא עם רעיונות
שיתפתחו ויתגבשו בשיח שינהלו ביניהם ָּב ֵאי המועצה .בחרנו
לנהל את המועצה כ"מרחב פתוח" ,ובעז"ה זכינו להשתתפות
רבה ולהצלחה גדולה .עדיין עומד לפתחנו "היום השלישי של
המועצה" ,המתוכנן לשבט תשע"ד ,שבו אמור להתקבל הנוסח
הסופי של החלטות המועצה .הכנתו של היום הזה היא אחת
המשימות המרכזיות לתחילת השנה הבעל"ט.
שנה טובה!

גיליון עמודים הבא יעסוק בנושא

השיח
נבקש לגעת בסוגיות כגון:
מה חסר בשיח היהודי ,הישראלי ,הקיבוצי? על מה מותר לדבר ועל מה אסור?
האם האמצעים המקוונים תורמים לשיח משמעותי יותר ,או לחילופין ,לרידוד השיח?
מהו תפקידו של בית הכנסת בשיח הקהילתי?
לימוד תורה כשיח  -דרך חשובה להעלאת נושאים משמעותיים או פגיעה ב'תורה לשמה'?
מהו שיח בונה אמון ,שיח מקרב ,ומהו שיח מרחיק? ועוד...
הצעות לנושאים ,לכתיבה ,לריאיון ולכותבים יתקבלו בברכה.
צילומים של עבודות אמנות ושירה בנושא ,שיגיעו למערכת ויימצאו מתאימים יזכו לקבל במה מכובדת
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת 'עמודים' לא יאוחר מיום חמישי ,ו' חשון (,)10.10.2013
לכתובת amudim@kdati.org.il
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תנועה בתנועה

המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

מגמות ביישובי הקיבוץ הדתי
שני התרשימים שלפנינו מעידים על המגמות העיקריות
באוכלוסיית הקיבוץ הדתי מסוף שנת  2010עד לסוף שנת
 .2012הנתונים כוללים גם את היישובים ה"עמיתים" שהצטרפו
לתנועה במהלך תקופה זו ,ובכולם נראית מגמה ברורה של
גידול במספר החברים ,ירידה במספר שוכרי הדירות ועלייה

במספר תושבי הקבע כתוצאה מאכלוס הבתים בשכונות.
המגמה של הקמת שכונות חדשות נעצרה ,ותחתיה מפתחים
רוב הקיבוצים מודלים של קליטה בשכונות שבתוך הקו הכחול
במעמד של חברות מלאה ,ובקיבוצים אחדים עדיין קולטים
לחברות בעצמאות כלכלית.

תנועת אוכלוסין ∞≤∞±≤ - ≤∞±

תנועה דמוגרפית בין השנים ∞ ≤∞±ל -סוף ≤≤∞±

נתוני  2012כולל "עמיתים"

הנתונים של סוף  2012כוללים את ה"עמיתים"
3830
3399

203

2506
2264
1953
120

112

78
63

1141 1161
69

1126
939

60

640

36

29

27

26

21

99
פטירות

עזיבות

קבלה לחברות חדשה

קבלה לחברות רגילה

לידות תושבים

לידות חברי קיבוץ

צמיחה דמוגרפית ומועצת החינוך
בימים אלה נערכת המחלקה לצמיחה דמוגרפית ,יחד עם
המזכירות הפעילה ,ליישום שתי ההחלטות שהוטלו עליה
במועצת הקיבוץ הדתי האחרונה שהתקיימה בקיבוץ סעד -
מועצת החינוך .הראשונה  -הקמת גרעיני צעירים (בוגרי צבא)
לעבודה ובמגמת השתלבות בקיבוצים ,והשנייה  -בדיקת
אפשרות לשינוי והתאמת חוק עבודת נוער בקיבוצים .לצורך
טיפול ביוזמה זו (חוק עבודת נוער) הוקם צוות המורכב מעו"ד
דוד וינשטיין (עלומים) ,עו"ד יורם ישרים (עין צורים) ,אמיתי
פורת ואנוכי ,מתוך מטרה ללמוד את הנושא ולבחור מתווה
מתאים לטיפול בו.

הכנס השנתי
ביום ג' ה ,15/10/13 -י"א חשון תשע"ד יערך אי"ה הכנס

56

1862

חברים ומועמדים

60

722

691
485
149 103

87 137

חברים ומועמדים במודל עצמאות כלכלית,חבר חדש

תושבים בהרחבה

השנתי של המחלקה לצמיחה דמוגרפית בקיבוץ הדתי .נושא
הכנס  -סוגיות ערכיות תחת הכותרת "קליטה לקיבוץ  -קליטה
לערכים" .הכנס יתקיים בקיבוץ בית רימון והוא מיועד לבעלי
תפקידים בקיבוץ ,לרכזי וחברי ועדות קליטה וצמ"ד ,לרכזי
וחברי ועדות צעירים ולכל מי שמרגיש קרוב לנושא .הכוונה
היא להשאיר בצד את העיסוק היום יומי סביב זכויות ,חובות
והסדרים כאלו או אחרים ,ולעסוק במה שהדור החדש מחפש
 איך מעבירים את המסרים ומה הנקלטים פוגשים? יהיהמעניין! שמרו את התאריך .בקרוב יפורסמו סדר היום ודרכי
ההרשמה.
אני מנצל את ההזדמנות לאחל לכל חברי ותושבי הקיבוצים
והמושבים השיתופיים בתנועת הקיבוץ הדתי ולבני
משפחותיהם שנה טובה! שתהיה זו שנת פריחה וצמיחה
ושנזכה לראות כולנו ברכה במעשה ידינו.
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תנועה בתנועה

מחלקת נוער וצעירים
רזי בןיעקב

tzair@kdati.org.il

מהפעילות התנועתית לנוער וצעירים בחודשים האחרונים
פעילות הקיץ  -כבכל שנה התקיימה פעילות לכל שכבות הנוער.
מספר המשתתפים עולה משנה לשנה .אנו שמחים ומברכים על
כך ,וגם רואים בכך פידבק משמעותי לאופי הפעילות ותכניה.
נקודה משמעותית הראויה לציון היא התנהלות התפילות
בפעילויות .בני הנוער בהחלט ראויים להערכה רבה על רצינות,
הגעה בזמן ,התנהלות כללית ואף קריאה בתורה בתנאי שטח .אלו
שזכו להתפלל איתנו בפעילויות יעידו על כך ,ונדמה שחל שיפור
ניכר בתחום המאתגר את כל העוסקים בחינוך בציונות הדתית
כולה.
המרוץ לקיבוץ הדתי  -בוגרי כיתות ז' התרוצצו בגוש עציון ובדרום
הארץ .ילדי עלומים זכו במקום הראשון .השנה היו המשימות
מאתגרות מהרגיל ,ולמרות זאת רוח הלחימה והשאפתנות אפיינו
את המרוץ הצמוד .ראויים לציון בני טירת צבי שלמרות שאפסו
סיכוייהם לנצח הגיעו למשימה חקלאית וחילצו עשרות ארגזי
בצל מאדמת בארות יצחק הלוהטת (סביר שרק החקלאים וזקני
העדה יודעים מה פירוש להוציא בצל מהאדמה .מה שבטוח הוא,
שלצערנו יהודים כבר לא עוסקים במלאכה זו).
גדוד העבודה  -בוגרי כיתות ח' המשיכו בפיתוח הפארק הלאומי
המתפתח במורדות הגלבוע ,המכונה לעת עתה "בוסתן הנוער".
שלושה ימי מאמץ אינטנסיבי הולידו פינות חמד יפהפיות בינות
הסלעים והצמחייה .נשתלו עצי פרי וצמחי תבלין .כולם מוזמנים
לבקר ולטעום (כניסה מתוך קיבוץ מעג"ל).
בונים חומה ומגדל  -בוגרי כיתות ט' ו-י"א הקימו עוד שני יישובים
בנגב המערבי .בתום ליל בנייה מאומץ עמד לו יישוב לתפארת
ובראש המגדל התנוססו דגלי המדינה והתנועה .בתום הפעילויות
עלתה מאליה השאלה העומדת לפתחנו  -מתי כבר תשוב התנועה
לצמוח ולהקים יישובים?! אין ספק שעלינו לשוב לכך ויפה שעה
אחת קודם.
מסע בין עולמות  -בוגרי כיתות י' טיילו בבירת ישראל ובבירת
גוש דן ,וגילו את רגלנו האחת הנטועה בעולם המסורתי ואת רגלנו
השנייה הנטועה בעולם המודרני .מבין כל המפגשים והמקומות,
יצא כל משתתף עם חוויה חקוקה בלב.
תחרות צילום קיצית התקיימה לאורך כל הקיץ ,תחת הנושא
"יראת שמיים ,אמונה וקיום מצוות" .בני הנוער התבקשו לצלם
תמונות המביעות נושא זה ועד הגיליון הבא כבר תזכו לחזות
בצילום ובצלמ/ת הזוכה.

מדרשת תורה ועבודה הולכת ומתפתחת ומרחיבה מיום ליום את
שלל לקוחותיה .דיווח מסודר בגיליון הבא.
שבת לצעירים ב'אור הגנוז' תוכננה להתקיים באייר ,אך בוטלה
בשל מיעוט משתתפים ומזג אוויר לא יציב .המארחים התאכזבו כי
רצו מאוד להכיר אותנו .הצעירים שכן נרשמו התאכזבו עוד יותר,
וכולנו הפסדנו חוויה מיוחדת .נשתדל יותר בפעם הבאה ונקווה
שהצעירים לא יזדקנו מהר מדי...
עלייה להר הבית לצעירי התנועה תוכננה לערב ט' באב אך נדחתה
עקב אתגר הלכתי רעיוני :טבילת נשים רווקות .עלייה להר הבית
מצריכה טבילה ,ובציבור הדתי יש נורמה (לא הלכה!) שלרווקות
אסור לטבול שמא ...הנורמה הזו צמחה בעשורים האחרונים לאור
תופעת הרווקות המאוחרת .לעניות דעתי ,לא ייתכן שנורמה זו ,גם
אם יש בה מידה של צדק ,תמנע מרווקות לעלות להר אם הן רוצות
בכך .בקרוב ננסה לטפל בנושא בליווי הגורמים הרלוונטיים ובע"ה
בסוכות נעלה לרגל ,צעירי וצעירות התנועה ,לראות פני ה'.
הכנות לשנה הבאה מתקיימות באינטנסיביות .מתקיימת מחשבה
תמידית כיצד לשלב את כל החלומות והרעיונות שעלו בחודשים
האחרונים ,יחד עם התכנית השנתית העמוסה ממילא.
פורומים למדריכי נוער  -נושא שדעך בשנה וחצי האחרונות.
יותר ויותר מדריכי/ות נוער מתקשים להתחייב להגיע לפורום
קבוע ,ובכך בעצם חוסכים מעצמם הכשרה חינוכית לעבודתם.
בנושא זה אנו מפגרים אחר מרבית היושבים בארץ ישראל (יהודים
ושאינם יהודים) .כולם כבר מבינים שגם עובדי חינוך בלתי פורמלי
חייבים הכשרה לתפקידם ,ורק אצלנו נושא זה עדיין לא הגיע
לרמה סבירה .זה קשור כמובן להיקף המשרות ,אך עוד יותר מכך
לעניין המחויבות והרצינות ,שהרי "זמן תמיד אין .זמן  -עושים".
אני מקווה מאוד שמסקנה זו תחלחל לנוגעים בדבר והם יפנו זמן
ואנרגיות להכשרה חינוכית ורעיונית קבועה.
ימי הכשרה לצוותי חינוך  -כבשנה שעברה גם השנה יתקיימו מיד
אחרי החגים .מספר ימים מרוכזים של הכשרה בסיסית לעובדי
חינוך בלתי פורמלי .ייתכן שננסה השנה לקיים את ימי ההכשרה
בשותפות עם התק"צ ,באופן שירחיב מאוד את היקף התכנים
ואיכותם.
עד כאן לקיץ תשע"ג .תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה.
שנה טובה ופורייה!
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מכון המחקר של תנועת הקיבוץ הדתי
בגיליונות הבאים של עמודים נפרסם בכל פעם מאמר אחד מאת עמיתי המחקר במכון לחקר הקיבוץ הדתי .בגיליון זה
מובא מאמר של מירית די-נור בוגרת המחזור הראשון .המאמר מבוסס על עבודת התזה במסגרת לימודי תואר שני במסלול
ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן גוריון.

בין הרבנות לבג"ץ
פרשת שקדיאל כמקרה בוחן בנושא מעמד האישה

מירית די-נור
אופייה ומהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
מזמן לנו ,ללא הפסק ,פרשיות הלכתיות ומשפטיות סבוכות
ומרתקות הפועלות במתח שבין דת למדינה ומשקפות
מגוון רחב של עמדות וזהויות יהודיות  -חילוניות ודתיות.
אחת מפרשיות אלה ,אשר זכתה להיכנס לתכנית הלימודים
באזרחות ,1היא פרשת שקדיאל  -מינויה של האישה הראשונה
כחברה במועצה דתית בישראל.
הפרשה התרחשה בישראל של שנות השמונים (בין השנים
 ,)1988-1986עשור בו אידיאת כור ההיתוך הלכה וגססה
ובתהליך גסיסתה חשפה את הבקיעים ,הפערים וההבדלים
שבמשך שנים רבות ניסתה להסתיר .כפי שהחברה הישראלית
בכללותה חוותה באותם ימים משבר ,פיצול והתפוררות ,כך
גם החברה הדתית-לאומית החלה להעמיק יותר ויותר את
הפערים שהיו קיימים בה למן תחילת דרכה .הקמתה של
תנועת 'גוש-אמונים' לצד אירועים כמו טבח סברה ושתילה,
פינוי ימית ופרשת המחתרת היהודית ,חשפו הבדלים
אידיאולוגיים ופערים רעיוניים ודתיים הקיימים בתוך שורות
הציונות הדתית .מאמר זה מבקש לתאר בקצרה כיצד השיח
סביב פרשת שקדיאל משקף את אותם פערים ומחלוקות
אידיאולוגיות ופוליטיות.

"המרד הקדוש" במבחן הפרשנות הבלתי
פוסקת
יותר מכל דבר אחר ,בעמדותיה ,מסלול חייה ודרכה החינוכית,
מסמלת לאה שקדיאל את השמאל הדתי האידיאולוגי המבקש
לחיות חיים מורכבים ומלאי מתח מתמיד בין העולם המודרני-
 1נכון לתחילת שנות האלפיים
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אוניברסלי על ערכיו השוויוניים ,הדמוקרטיים וההומניסטיים
לבין העולם היהודי-פרטיקולרי על ערכיו הדתיים ,השמרניים
והלאומיים .ב ,1977-בזמן שאת רוב צעירי הציונות הדתית
בני גילה סחף הנחשול המשיחי הגדול של 'גוש-אמונים',
בחרה שקדיאל באמירה אחרת .יחד עם גרעין של כחמישה
עשר צעירים ממוצא אנגלו-סקסי שהתגבשו במסגרת תנועת
'נתיבות-שלום' ,היא בחרה לעבור לירוחם .בכך יצא אותו גרעין
בהצהרה מתריסה כלפי מסלולי ההגשמה שהיו מקובלים עד
אותה עת באידיאולוגיה הציונית ,החילונית והדתית .טענתם
הייתה שהאתגר העומד לפתחנו כעת איננו עוד בהתיישבות
ובהתנחלות ,בהקמת משקים חקלאיים ויישוב ארץ ישראל.
יותר מכך ,עמידה באתגר זה ,בעיקר בכל הנוגע להתיישבות
ביהודה ושומרון ,נעשית על גבם של אוכלוסיות אחרות
משוללות זכויות ,ולכן אינה מוסרית .לעומת זאת ,בעיניהם,
האתגר הנוכחי היה האתגר החברתי שבא לידי ביטוי במעבר
קבע ,ולא רק ארעי והתנדבותי ,לעיירות הפיתוח ,כדי להשתלב
במקום ולתקן את העוולות שגרמו ממשלות ישראל לאורך
השנים לתושבים אלה.2
 2הדגשת ההבדל שבין מעבר ארעי לצורכי התנדבות לבין מעבר קבע חשובה
מאוד כדי להבין את עומק התודעה שבה חיו ,ובחלקן עדיין חיות ,עיירות
הפיתוח לאורך שנים כאשר הן משמשות תחנות רכבת עבור אוכלוסיות שונות
של מתנדבים  -בנות שירות ,בני גרעין ,חניכי מכינות ,מורות חיילות ועוד,
ובכך מונצח בהן הפער בין אוכלוסייה תורמת לאוכלוסייה נתרמת ונזקקת.
בהקשר זה כתב צבי צמרת מאמר מכונן בשם "עצה לידידים ִ -חדלו להתנדב!"
(שדמות  -במה לתנועה הקיבוצית ,גיליון ע"ג ,תשרי תש"ם .1979 ,עמ'
 ,)11-15אשר הפך עד מהרה להיות מוטיב מרכזי בהווייתם של חניכי ובוגרי
תנועות הנוער שביקשו לעבור לפריפריה.
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ב ,1986-לאחר שנים בהם עבדה כמורה בתיכון המקומי,
כחברת מועצה שניהלה את תיק החינוך היישובי וכפעילה
חברתית שביקשה לקדם זכויות נשים ובני-מיעוט שונים
בסביבה הקרובה אליה ,פתחה שקדיאל במאבק לכהן כאישה
הראשונה במועצה דתית בישראל ,בעיירת מגוריה  -ירוחם.
כמאבק חברתי וכמושא למחקר אקדמי פרשה זו משקפת
הן את המתחים הפנימיים הקיימים בתוך הציונות הדתית
והאורתודוקסיה היהודית בבואן לדון במעמד האישה והן את
המתחים הרחבים יותר העוסקים בשאלה מהי סוגיה הלכתית
ומהי סוגיה פוליטית ,וזכותו של מי להכריע ולהתערב ,הרבנות
הראשית או בית המשפט העליון?

סקירה כרונולוגית
כאמור ,פרשה זו החלה בינואר  ,'86עת החליטה המועצה
המקומית ירוחם למנות מטעמה את הגברת שקדיאל כחברה
במועצה הדתית לצד שלושה נציגים נוספים .3ביום 6.2.86
הודיע על כוונה זו מזכיר המועצה המקומית לשר הדתות.
במשך כחודש וחצי לא נשמע כל מענה מצדו .לאחר ששקדיאל
פנתה בעצמה למשרד הדתות ,קיבלה מענה ממנהל האגף
למועצות דתיות במשרד הדתות בזו הלשון" :אני כבר יכול
להודיע לך שאין הדבר בגדר האפשרי .אין במועצה הדתית
חברות ,רק חברים מכהנים בה ואני מניח שאף לא תרצו ליצור
תקדים כזה."4
כעבור חצי שנה שבה לא התחולל מפנה משמעותי בפרשה,
החליטה תנועת 'נאמני תורה ועבודה' לפרסם הודעה לעיתונות
בעניין ,ובכך להוציאו מחוץ להתכתבויות בין משרדים
ממשלתיים אל המישור הציבורי .לאחר חודשים שבהם לא
ניתן מענה ישיר משר הדתות בעניין ,ענה הלה במכתב הדוחה
את התביעה ומציע אלטרנטיבה בדמות "ועדה מיוחדת של
נשים להבטחת העניינים השונים הידועים לנו" .5השלב
המשמעותי הבא היה בחודש אוקטובר  ,1986לאחר שהמאבק
החל לצבור תאוצה ,כאשר לשכת המפד"ל ,המחזיקה בתיק
הדתות ,החליטה לקיים דיון ראשון בנושא בהשתתפות שר
הדתות החדש ,זבולון המר .החלטת הלשכה הייתה להביא את
הנושא לפני הרבנים הראשיים .לפי כהן ,הרבנות נמנעה בכוונה
מלפרסם את עמדתה ברבים ,למרות שזו הייתה ברורה וצפויה,
בתקווה למסמס את הנושא מסדר היום הציבורי .6בחודש מרץ
 1987פנה ח"כ דב שילנסקי ,יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה,
 3מועצה דתית מורכבת מנציגיהם של שלושה גופים :הרשות המקומית
( ,)45%שר הדתות ( )45%והרבנות המקומית ( .)10%יחזקאל כהן ,האישה
בהנהגת הציבור  -המחלוקת של חברות נשים במועצה דתית ,הקיבוץ הדתי
ונאמני תורה ועבודה ,ירושלים ,תשנ"א .עמ' .17
 4יחזקאל כהן ,האישה בהנהגת הציבור  -המחלוקת של חברות נשים
במועצה דתית ,הקיבוץ הדתי ונאמני תורה ועבודה ,ירושלים ,תשנ"א .עמ' .19
 5שם ,עמ' .19
 6שם ,עמ' .20

לרבנות ,בדרישה לפרסם את עמדתה בסוגיה ,מהלך שאילץ
את הרבנות לעשות זאת .עמדת הרבנות שללה את מינויה
של שקדיאל ,ובשלב זה היו 'הקלפים מונחים על השולחן' -
שקדיאל ותומכיה ידעו באופן רשמי שהם שרויים במחלוקת
עם הרבנות הראשית ,וגם משרד הדתות מצא עצמו במצב חדש
כשעליו להחליט האם הוא מקבל את דין הרבנות או לא.
שלושה ימים לאחר שהתקבלה ההחלטה ברבנות ,ויום לפני
שפורסמה ,עתרה שקדיאל לבג"ץ נגד ועדת השרים לענייני
הרכב המועצות הדתיות ,ולמחרת נתן בג"ץ צו על תנאי שמורה
לוועדת השרים לדון בנושא ולקבל החלטה .שר הדתות ביקש
מהרבנות הראשית הבהרה בדבר מידת התוקף של החלטת
הרבנות ,וזו הודיעה לו שתוקף ההחלטה הוא כפסק הלכה.
שר הדתות וועדת השרים החליטו להישמע להחלטת והוראת
הרבנות .שקדיאל עתרה שוב לבג"ץ נגד ההחלטה ,ובחודש
מאי  1988הורה בג"ץ לשר הדתות ולוועדת השרים להרכב
המועצות הדתיות לכבד את החלטת המועצה המקומית ירוחם
ולהכליל את שקדיאל בהרכב החדש של המועצה הדתית .עברו
עוד חודשים מספר שבמהלכם ניסו גורמים למיניהם לטרפד
את המינוי ,עד אשר שקדיאל נכחה בישיבת המועצה הדתית
הראשונה שלה באוקטובר .1988

למי זכות ההכרעה?
סוגיית בחירתן ,הן הפסיבית והן האקטיבית ,של נשים
למוסדות ציבור עלתה לראשונה בימי היישוב היהודי בארץ-
ישראל בשנת  ,1920אז נערכו הבחירות הראשונות לאסיפת
הנבחרים .סביב פרשייה זו נחלקה גם אז הנהגת הציונות הדתית
(בדמותה של מפלגת 'המזרחי') ,לא רק בשאלה האם מצב זה
רצוי ,אלא האם בכלל מדובר בשאלה הלכתית שיש להפנות
לסמכות רבנית .בשאלה זו הכריע הרב קוק ,שלא השתייך
רשמית לשורות 'המזרחי' והיה מקורב יותר לאגודת ישראל.
לדידו ,היה מדובר בשאלה הלכתית מובהקת שיש לשלול מכל
וכל .אנשי 'המזרחי' נשמעו לפסיקתו של הרב קוק ,לא מעט
מטעמים פוליטיים ,והצביעו נגד המהלך ,אף שלבסוף הוכרע
בקרב ההנהגה הפוליטית הרחבה כי נשים יורשו להשתתף.
נראה כי בפרשת שקדיאל ,המהווה המשך ישיר למה שאירע
ביישוב היהודי כשישים וחמש שנה מוקדם יותר ,השאלה
האם מדובר בשאלה הלכתית או לא ,למרבה ההפתעה ,כבר
לא הייתה על הפרק .אפילו הרב הראשי ,הרב אברהם שפירא,
הודה בכך שאין מדובר בסוגיה הלכתית מובהקת ,וטענה זו
משתקפת היטב בדבריו:
"הדת היהודית היא נגד תערובת ,ולכן אם יש רב שאומר
שאינו מוכן לשבת בחברת נשים זכותו שלא להיבחר
לעירייה או לכנסת .שלא ילך לשם .מה שאין כן במועצה
דתית וברבנות .זהו מקומו הטבעי .העולם היהודי לא
יסבול אם בכנסת או בעירייה לא ישבו רבנים ,במועצה
דתית תמונת המצב שונה .שיתופה של אישה ימנע מסוג
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מסוים של אנשים לפעול במסגרת המועצה הדתית.
ויש גם היבטים הלכתיים .אגב ,על פי ההלכה אישה
אינה פסולה לשחוט ,אבל כיוון שנהגו שאישה אינה
שוחטת ,נהפך הדבר למנהג שאישה אינה שוחטת .מדוע
הגברת הזאת אינה רוצה להיות שוחטת? גם זו פגיעה
באישה? ...כאמור ,ישנם תחומים שהם שדה הפעולה
של הרבנים ,ששם מקומם הטבעי ,ועל כן ,משום גדרי
צניעות ,אין זה מקומה של האישה"( .מתוך ריאיון שנתן
הרב שפירא לעיתון 'הצופה' בתאריך .)13.4.87
דבריו של הרב שפירא מדגישים היטב היבטים של מסורת,
היבטים של מבנה פטריארכלי "נכון" שאל לנו להפר אותו.
במידה ומדובר בפן הלכתי ,הרי שהוא בגדר השלכה או שיקול
משני ,וודאי שאין ההלכה עומדת במרכז הסוגיה .העובדה
שבחר הרב שפירא לתת להחלטת הרבנות תוקף של פסיקת
הלכה משקפת את המתח בכל הנוגע לקביעת הגבולות בין
מה שנחשב לסוגיה הלכתית ומה שמצריך הכרעה על בסיס
שיקולים פוליטיים.
שקדיאל ותומכיה הבינו היטב שאין מדובר כלל בסוגיה
הלכתית ,ומכיוון שכך אין לרבנות הראשית כל זכות להתערב
בנידון .כך באים הדברים לידי ביטוי למשל בדבריו של אפרים
יעיר ,איש הקיבוץ הדתי טירת צבי:
" [ ]...בכל דור ודור יש מישהו שנאחז בכל כוחותיו במה
שהיה ,במסורת ,במקובל .נאמר בגלוי :המסורת מחייבת
רק כאשר אתה מוצא את ההמשכיות בין העבר ,ההווה
והעתיד .והלוא גם הקב"ה בכבודו "מחדש בטובו בכל
יום מעשה בראשית" [ ]...אנו יכולים להבין ,כי יש עדיין
בירושלים קומץ אנשים שאינם יכולים להתרגל לרעיון
שאישה תשב יחד עם אנשים כחברה שוות-זכויות
במועצה הדתית ,ולכן הם מתנגדים לו בחריפות .אבל
קשה למצוא לכך הנמקה מניחה את הדעת בחברתנו .רוב
החברה הדתית כיום אינה מוצאת כל פסול בשותפות
האישה בחיים הפוליטיים .רוב החברה הדתית כיום היא
חברה מעורבת ]...[ .המועצה הדתית אינה רשות רבנית,
כל שאלה הלכתית ממילא מביאים לפני רב .יש להניח
שיש יישובים רבים [ ]...שירצו לבחור באישה ,מסיבה
פשוטה :היא מתאימה לתפקיד."7

'נאמני תורה ועבודה' ,שהייתה מקור התמיכה העיקרי
בשקדיאל מתוך שורות הציונות הדתית' .נאמני' קמו עקב
תהליכי ההתחרדות שעברו על החברה הדתית-לאומית לאחר
מלחמת יום כיפור .אין זה המקום לתאר את ההתפתחות
בהרחבה ,אך אפשר לומר שאחד המסרים העיקריים בהקשר
זה הוא יציאה כנגד הדעה הרווחת שהחמרה תורנית מסמלת
'אותנטיות' דתית וניסיון אמיץ וכן להעניק מסד אידיאולוגי
מבוסס לעמדה האורתודוקסית-מודרנית המבקשת להכיל
בתוכה את ערכי המודרנה מלכתחילה ולא בדיעבד.
בהקשר של פרשת שקדיאל ,השאלה " -מיהו הנאמן?"
מבררת למעשה האם הנאמנות האותנטית היא הנאמנות לשני
הדורות הקודמים של הציונות הדתית שהייתה ברובה תנועה
מתונה ,בוודאי במקום כמו הקיבוץ הדתי שמתחילת דרכו דגל
בשילוב נשים במוסדות ציבור ,או שמא הנאמנות למסורת
הפטריארכלית האוסרת על השתתפות נשים במוסדות ציבור,
אף אם לא מטעמים הלכתיים ,היא היא הנאמנות האותנטית.
פרשה זו מדגימה ,ואולי אף מבשרת ,כיצד סוגיות דת ומדינה
אינן מבטאות רק מאבקים של 'דתיים' אל מול 'חילוניים',
אלא גם של אנשים שלא פעם קרובים מאוד זה לזה ,לפחות
באורחות חייהם אם לא בעמדותיהם האידיאולוגיות .פרשת
שקדיאל שהתרחשה בשנים  ,1988-1986הייתה ,במידה רבה,
פריצת דרך שבישרה את עלייתו של הפמיניזם האורתודוקסי
על מפת החברה הדתית בפרט והישראלית בכלל .מכאן ואילך
תחומים רבים החלו להיות נגישים ,אם לא בפועל ,אז לפחות
תודעתית ,עבור נשים .ועדות עירוניות וארציות לבחירת
רבנים ודיינים הפכו גם הן לזירת מאבק ,והיד עוד נטויה.8

 8יחד עם זאת ,חשוב לציין ,כי בכל הנוגע למינוי נשים למועצות דתיות
הדרך עוד ארוכה עד לנציגות שוויונית ,כיום רק כ 5%-מהחברים במועצות
דתיות הם נשים ,ראה בעניין זה דו"ח עמותת חדו"ש משנת http:// :2011
is.gd/7M3h7m

מי הוא "נאמן"?
בחינת הפרשה בתוך גבולות ההתפתחות ההיסטורית של
הציונות הדתית ,מעלה את השאלה ,מיהו "הנאמן"? שנים
ספורות לפני שהחלה פרשת שקדיאל להתגלגל ,קמה תנועת
54-5
7
 .53כחלק מדבריו עושה הכותב שימוש גם במשנה ובדברי חז"ל כאמצעי
להצדיק את עמדתו ולהראות שלדברים יש ביסוס גם במקורות.
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מירית די-נור היא סטודנטית לתואר שני
במסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת
בן-גוריון ,בוגרת המחזור הראשון של מכון
המחקר של הקבה"ד ,תושבת ירוחם.

לזכרם

מנחם דוד לוטן ז"ל

חיים (ג'ררד ויקטור) תמים ז"ל

נולד:כ' סיוון תרפ"ב ≤≤±6.∞6.±π
נפטר :כ"ב טבת תשע"ג ∞¥.∞±.≤∞±3
שלוחות

נולד :י"ד אדר תרצ"ט µ.3.±π3π
נפטר :י"ג אדר תשע"ג ≤3.≤.≤∞±3
בארות יצחק

אבא,
כשהזמנו אותך לבוא למסיבת יום הולדתך ה 90 -עם כל משפחתנו
המורחבת ,לא היססת לרגע והעמסת את כל ציוד הצילום ואת
החצובה על כתפיך ,בדרך למשימת צילום נוספת .תמיד ראית את
העולם מבעד לעדשת המצלמה.
איזה חיים מטורפים חיית! ניהלת קרבות מרים ,יחד עם שמוליק
אחיך ,בנוער אנטישמי בווינה ולבדך בישיבה בהונגריה .בגיל ,16
בערב ראש השנה ( )1939נשלחת ברכבת עם תרנגולות לשחיטה
לכבוד החג .צילום מחלון הרכבת גרם למאסרך ע"י הנאצים יימח
שמם ,והושלכת למחנה הריכוז בוכנוולד .חטפת כדור מחייל בריטי
במצור על גבעת חיים (הסתרת מעפילים) בשנת  .1946השתתפת
בקרבות ב"וואדי ערה" במלחמת העצמאות בשנת  .1948עסקת
בריכוז משק ,פלחה וביטחון בקיבוץ שלוחות ההולך ומתבסס.
חרשת את כבישי ארצנו במשאיות מקרטעות ,במשך שנים רבות
מאוד .ולא נשכח את השקיית שדות הקיבוץ ,מכון התערובת,
תברואה ובריכת השחייה .ריכוז מחנות וטיולי בני עקיבא.
קיבוץ שלוחות היווה עבורך ועבור אמא מפעל חיים ,יחד עם שאר
חבריכם .והוא חי ותוסס.
אהבתך הגדולה ביותר הייתה לטיולים ברחבי הארץ ולצילום .לא
הייתה פינה שאליה לא הגעת .גם על חו"ל לא וויתרת! חודשיים
באירופה ,דחוס באוהל זעיר עם רונית ואיתי .טיול רכוב באיים
הבריטיים .ג'יפים ביוון ,דרום אמריקה בגיל  78ואלסקה בגיל .80
חבקת את החיים והגשמת את חלומותיך בזה אחר זה.
ולא נשכח את הריצה ,העמידה על הראש ,חדר הכושר והבריכה,
בהם התמדת עד לא מזמן! ולמרות כל אלה ,מצאת גם זמן להעניק
חום ואהבה לנכדיך ולניניך ,והיית תמיד ותמשיך להיות לכולנו
מודל לחיקוי.
אמא תתגעגע ללכת איתך יד ביד ולקבל ממך נשיקת לילה טוב.
גם הבוקר לא משה ממך האופטימיות ,ומבט עיניך התכולות
המשיך להקרין תקווה עד הרגע בו נעצמו עיניך.
אני רוצה להודות בשם כולנו לחברינו ולבעלי התפקידים בשלוחות
על התמיכה שנתתם ,וממשיכים לתת בתקופה האחרונה.
אבא ,עת להילחם ,לעבוד ולרוץ ,ועת לנוח.
נוח בשלום בשדות העמק שכה אהבת.

חיים נולד בתוניס להוריו יוסף ושמחה .בגיל  15הצטרף
לתנועת בני עקיבא בתוניס (עיר הבירה של תוניסיה) .בגיל
 17נשלח על ידי התנועה לשנה לישראל במסגרת מתנדבי
חוץ לארץ (מח"ל) .במהלך השנה התנדב יחד עם חבריו שהיו
בעיקר יוצאי ארצות הברית ואירופה ,באחד הבסיסים של
צה"ל .במסגרת אותה שנה שהו חיים וחבריו בקיבוץ עין צורים,
והמורה שלהם לעברית הייתה טובה אילן .בסיום אותה שנה
חזר הביתה ומונה לרכז את סניף בני עקיבא בעיר תוניס .תוך
כדי היותו רכז בנ"ע הכיר את אשתו לעתיד שהייתה חניכה
בסניף בני עקיבא .לאחר כשנתיים בתפקיד כשסגרו שלטונות
תוניסיה את כל תנועות הנוער בארצם ,עבר חיים לשמש
כמדריך לעברית וכן כאקונום בתנועת חב"ד שבתוניס.
במהלך כל השנים הללו בתוניס חווה חיים התנכלויות מצד
השלטונות עקב היותו פעיל בתנועות נוער ,ולכן ב,1963 -
שנתיים לאחר שנשא לאישה את אסתר תבל"א ,עזבו השניים
את כל משפחתם ועלו לארץ ישראל עם בנם הבכור שהיה אז בן
חודשיים .בארץ ישראל התיישבו תחילה ברמת אליהו (כיום -
ראשון לציון) וכעבור חמש שנים הצטרפו לקיבוץ בארות יצחק.
במהלך השנים השתתף חיים במלחמות ששת הימים ,ההתשה
ויום הכיפורים .חיים עבד בגד"ש ובמפעל 'חצם' ,וכן שימש
כאקונום במשך שבע שנים .לאחר מכן ,עבד כמנהל חשבונות
בקיבוץ ובחברות חיצוניות לקיבוץ .במהלך השנים נולדו לחיים
ולאסתר שישה ילדים וכן נכדים רבים .בנוסף לילדים הביולוגים
החליטה המשפחה לצרף אליה בחור צעיר בשם חנניה פרץ ,נער
שעלה לבדו ממרוקו בגיל  .17בהמשך הצטרפו למשפחה גם
אשתו של חנניה (ג'ני) וילדיו .חיים עליו השלום נפטר בגיל 74
והוא משלים את שנותיו.
מורי ורבי ,אבינו היקר נולד בפורים ונפטר בתענית אסתר
בשבת קודש (תענית מוקדמת) .חז"ל מציינים את המעלה
הגדולה של הנפטר בשבת קודש .לפי המסורת שבידינו משה
רבינו ,יוסף הצדיק ודוד המלך נפטרו בשבת .אבינו היקר היה
איש משפחה ,אדם ישר ועם אמונת חכמים גדולה .השתדל
מאוד במצווה קלה כבחמורה ,היה שוקד על לימודו ובמיוחד
בלימוד הדף היומי ,עד ימיו האחרונים למרות מחלתו הקשה.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

יהי זכרך ברוך ,בנך ,ידידיה
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לזכרם

יוסף ברלוביץ ז"ל

משה מעגן ז"ל

נולד:כ"א תמוז תרפ"ה ±3.∑.±π≤µ
נפטר :כ"ד סיון תשע"ג ¥.µ.≤∞±3
שלוחות

נולד :י"ז בתמוז תש"ב ≤≤.∑.±π¥
נפטר :ו' בסיון תשע"ג ±µ.µ.≤∞±3
לביא

יוסף נולד בשוויצריה .בילדותו היה חניך ומדריך בתנועת הנוער
בני עקיבא .לקראת עלייתו ארצה ,כמימוש החינוך לחיי תורה
ועבודה ,הכשיר את עצמו במקצוע הנגרות כדי שיוכל להביא
תועלת בקיבוץ ,משאת נפשו .בספטמבר  1945עלה לישראל
במסגרת גרעין בני עקיבא והגיע היישר לשלוחות בנקודה
הזמנית בפרדס חנה .בסיון תש"ח היה ממקימי הקיבוץ בעמק
בית שאן.
יוסף היה איש תורה ועבודה במלוא משמעותם ואחד החברים
המרכזיים ביותר בקבוצתנו .כמדומני שלא היה תחום שיוסף
לא עסק בו במהלך השנים :הוא זכה להיות בין בוני הריהוט
הראשון לבית הכנסת ,ושותף לבניית ארון הקודש ,הוא עסק
בגזברות ,היה שליח בני עקיבא באורוגוואי ,מזכיר פנים,
מרכז ועדת בניין ,מדריך חברת נוער ומעל לעשרים שנה עבד
בהנהלת חשבונות.
זאת ועוד :יוסף היה "בעל קורא" במשך שנים רבות  -יותר מכל
חבר אחר בשלוחות ,ובין החזנים הקבועים בשבתות ,במועדים,
ובמיוחד בימים הנוראים .יוסף הצדיק שלנו ִהרבה במתן
שיעורים ביהדות ,ולימד את המשנה היומית לאחר תפילת
ערבית ,בבחינת דבר יום ביומו .כמו כן הייתה לו קבוצה מיוחדת
וקבועה לשיעורי פרשת השבוע ובמשך שנים רבות העביר
שיעורי גמרא לקבוצת חברים קבועים ,כל זאת מבלי שלמד
בישיבה.
בדברי על יוסף אני רואה לפני קטע מפרקי אבות ,שבו נמנות
תכונות שכאילו נאמרו עליו :אהוב ,אוהב את המקום ,אוהב
את הבריות ,אוהב את הצדקות ,אוהב את המישרים ,מתרחק
מן הכבוד ,לא מגיס לבו בתלמודו ,ועוד .גדול פרשני התורה,
רש"י ,כתב :יציאת צדיק מהמקום עושה רושם ,שבזמן שהצדיק
בעיר  -הוא הודה ,הוא זיווה ,הוא הדרה .יצא משם  -פנה הודה,
פנה זיווה ,פנה הדרה.
ידידי היקר יוסף ,בתור בעל קורא זכית להמשכיות ,כי ממש
בעת יציאת נשמתך וחזרתה לבורא ,קראנו בפרשת השבוע,
בהר-בחוקותי ,את הדברים הבאים" :וְ נָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ ִּפ ְריָ ּה
יש ְב ֶּתם ָל ֶב ַטח ָע ֶל ָיה" (ויקרא כה ,יט) .באותה
ש ַֹבע וִ ׁ ַ
וַ ֲא ַכ ְל ֶּתם ָל ׂ
שעה של עלייתך לגנזי מרומים ,קרא בתורה נכדך היקר
והמוכשר ,נריה ,ממש את אותם הפסוקים בפרשת השבוע!
יהי זכרך ברוך.

מוישה ,עלית לישיבה של מעלה בעיצומו של חג השבועות -
חג אשר ברובד הגלוי שלו הוא חג חקלאי מובהק ,חג הקציר,
אך ברובד הפנימי שלו הוא חג מתן תורתנו .כזה בדיוק היית
אתה  -עובד אדמה ,איש המטע ,ובאותה עת ממש איש של
תורה מלא וגדוש בידיעת התורה בחריפותה ובאהבתה.
קשה לעכל את המחשבה שלא נשמע עוד את הערותיך
המחכימות והמפולפלות בשיעורים בבית המדרש .ההשגות
והתובנות המיוחדות שהבאת עמך  -תמיד עם קורטוב של חיוך
יַ ְל ִדי משהו  -היוו עבורי אתגר מרתק ,שהעמיק את הלימוד
של כולנו ,החיה והפרה אותו .הידיעות הרחבות שלך בתנ"ך,
הניתוחים המקוריים ,היצירתיות והבקיאות שלך ,העשירו את
חיינו הקהילתיים במשך שנים רבות.
אך לא רק בבית המדרש נשמע קולך .היית איש של קיבוץ,
איש אמיתי של תורה ועבודה .הדעתנות והאכפתיות שלך כלפי
המתרחש בחיי הקיבוץ יחסרו באסיפה ובוועדות השונות .היית
חבר תורם ,פעיל ומעורב בחיי המשק בתחומים שונים ,מילאת
תפקידים רבים ,ויותר מכול היו בך טוב לב ואמפתיה עמוקה
לכל אשר סביבך .עם כל הכישרונות שנתברכת בהם משמיים,
ועם כל הידע העצום שהיה לך בתחומים שונים ,דומה כי לא
הייתה בך טיפה של התנשאות .התייחסת בגובה העיניים ובעין
טובה לכל אחד ואחת.
מוישה היה בעצם הילד הראשון של לביא .הוא גדל ביחד עם
הקיבוץ שכל כך אהב ,והשתתף בהפרחת המקום .יחד עם
רחל תבדל"א ,בנית משפחה יפה ומיוחדת ,שהייתה לך מקור
גאווה .האמנת בכל מאודך ברעיון הקיבוצי ועם זאת היית פתוח
לשמוע ולהכיל גם אמונות ורעיונות אחרים.
בשבע השנים האחרונות נאבקת בגבורה במחלה הקשה בדרך
מרשימה ,שהיה בה שילוב של רוח טובה עם עין מפוקחת.
ידעת בדיוק את המצב והתמודדת עמו בנחישות ובאצילות.
נראה ,כי הידיעה שחיית חיים משמעותיים ,ערכיים ושורשיים
של תורה ועבודה בקיבוץ ,בין חברים שכה אהבת ,ובנית
משפחה מקסימה ,שהסבה לך כל כך הרבה שמחה ונחת  -היא
שנתנה לך כוחות ויכולת התמודדות בדרך מופלאה.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
הרב יהודה גלעד (מתוך ההספד).

משה פורת (מתוך ההספד).
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לזכרם

אריה לייב (אובי) אורבאום ז"ל

זאב מילר ז"ל

נולד :ב' אדר ב' ת"ש ∞±≤.∞3.±π¥
נפטר :כד' סיוון תשע"ג ≤.∞6.≤∞±3
לביא

נולד :י' טבת תרפ"ג ≤≤≤≤.±≤.±π
נפטר :י"ג תמוז תשע"ג ≤∞.6.≤∞±3
שדה אליהו

אובי,

אבא יקר,

עסקת ברישום ותיעוד לפי סדר מסוים .בהנהלת חשבונות,
בסידור הדוברים באסיפה ששוב ושוב ניהלת כיושב ראש,
כגבאי :סידור העליות והחזנים .ארבע דקות בדיוק לפני צאת
שבת שמענו את קולך הערב פותח בשירת "לדוד ברוך".

בנובמבר  ,1938ימים בודדים לפני ליל הבדולח ,יצאת מבית הוריך
לדרך חדשה ,לארץ ישראל.

עסקת גם ברישום המילימטרים של הגשם עד כדי שקראו
לך איש הגשם .אבל לא איש גשם היית  -איש רוח היית! כל
התפקידים עשית במסירות מתוך אהבת רוח המקום הזה.
יש ואנשים עסוקים לטובת הכלל והם בולטים ונראים ,אבל
לא אתה! בתוך עמך ישבת ,היית בשבילי סוג של התגלמות
המקום הטוב ששמו לביא.
פגשת את אשתך היקרה  -שתיבדל לחיים טובים  -כשהגיעה
ללביא במסגרת הכשרת בני עקיבא והקמתם כאן משפחה
לתפארת .היית בעל ,אבא וסבא מסור ואוהב.
אפיינו אותך סימפטיות ואנושיות .מן החיבה לחיים ולבריות
אין הדרך רחוקה אל חוש ההומור .היית מבין גדול בחוש
הומור!
עם צאת השבת שרת "לדוד ברוך"..." :וְ ֵאין ְצוָ ָחה ִּב ְר ֹחב ֵֹתינוּ ",
בדמדומי חמה בין הקודש והחול מבקש המתפלל שלא תהיה
צווחה ברחובותינו  -וישררו שקט ,שלווה ושלום .והיית נאה
מתפלל ונאה מקיים .מימיי לא ראיתי אותך מרים קול ורב עם
מישהו .הלכת מאתנו במוצאי שבת קודש והמלאכים שרו לך
"לדוד ברוך" .תחסר מאוד למשפחתך הקרובה ,תחסר לכולנו.
ואוסיף נימה אישית :אובי ,תחסר לי מאוד.
חבל על דאבדין ולא משתכחין.
יהיה זכרך ברוך
הרב מאיר רובינשטיין (מתוך ההספד)

כשהגיעו הנאצים לביתך עם רשימות מסודרות ,כבר לא היית שם
וכך ניצלו חייך .הוריך נשארו שם .רק בשנים האחרונות גילינו שגם
הם ניסו לצאת ,אך מאוחר מדי ...הם מצאו את מותם במשרפות
מיידנק.
כך ,בגיל  16הגעת למקום חדש ,לסביבה שונה לגמרי מהתרבות
האירופאית אליה היית מורגל ,ויחד עם קומץ צעירים וצעירות
התחלת במסע בן  75שנים.
סיפרת לנו כמה קשה היה .תנאים של דלות ,ביצות ,מלריה שלא
פסחה גם עליך ,ואוכלוסייה מקומית מתנכלת ,אך תמיד הדגשת
את תחושת החלוציות ,את ה"ביחד" ,את האחווה והתמיכה
ההדדית שאפשרו לשרוד ,לצמוח ולהקים קיבוץ.
התגאית בכך שהיית נוטר במשך שש שנים .זה התאים למשמעת
ולדיוק שאפיינו אותך מאז ומעולם.
עשרות שנים עסקת בבניין הארץ .לא כמליצה ,אלא פשוטו
כמשמעו .בילדותי זה שימש לי מקור לגאווה גדולה .כשסיימת
לעסוק בבניין ,חזרת לחקלאות ,למפעל הביולוגי ,וגם כאן בלטו
תכונותיך הבסיסיות :פשטות ,שקדנות ,ענווה ,עמל ללא לאות
ואמת נטולת פוזות.
אהבת מאוד את משפחתך והתגאית בה ,בילדיך ,בנכדיך ובניניך.
פעמים רבות אמרת לי שלפני מדידת לחץ דם אתה רואה מול עיניך
את הנכדים וזה מרגיע .שמחת בכל הישג או הצלחה שלנו ,ציפית
שנהיה הכי טובים בכל מקום ובכל מסגרת בה אנחנו פועלים .הרי
כך היית אתה .את גיליון הציונים שלך מכיתה ח' ,השנה האחרונה
בה למדת ,אני מחזיק עד היום.
הייתה לך זוגיות נהדרת עם אמא .זוגיות שנמשכה יותר מ 65-שנים,
עד לתקופה האחרונה בה אמא חלתה ,וגם אתה נחלשת מאוד.
רק לפני חודש וחצי נפטרה אמא .היה לך קשה עם זה .גם כשלא
אמרת דבר ,הבנו שאינך יכול להמשיך כך .היום אתה מסיים את
המסע הארוך וחוזר להיות עם אמא.
אתה יכול להביט לאחור בגאווה .להביט על המפעל שנבנה כאן
בזיעת אפיים .על הקיבוץ שבנית והיה לביתך ,על המשפחה
שהולכת וצומחת .כשיש יסוד חזק ,הבניין ייכון ויעמוד ,הרי אתה
מכיר את זה מניסיונך כבנאי.
נוח בשלום על משכבך .אנחנו ממשיכים את דרכך .בנך ,ראובן מור.
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לזכרם

מרדכי רזיאל (פוצ'י) ז"ל

פיארה בשיא ז"ל

נולד :ה' כסלו תש"ד ±.±≤.¥3
נפטר :כ"א תמוז תשע"ג ≤π.6.±3
עין צורים

נולדה :י"א חשון תרפ"ד≤∞.±∞.±π≤3 ,
נפטרה :א' מנחם-אב תשע"ג∏.∑.≤∞±3 ,
שדה אליהו

בשבת בבוקר ,צלול ,בלבוש חגיגי בדרך לבית הכנסת שהיה
בשבילך הרבה מעבר למקום תפילה ,סיימת את חייך ונפרדת
מהעולם .ברחבה של בית הכנסת ,שהיה לך חלק רב בבנייתו,
ובו השקעת בשנים האחרונות את מירב מרצך ,חלקנו לך כבוד
אחרון.
נפגשנו בהיותי מרכז ענף צעיר .גויסת ללוות את שיפוץ
הסככות ברפת ואז התוודעתי ליכולת התכנון ,הפיקוח ופתרון
הבעיות שלך .לא רק "חכמה ותבונה ודעת לעשות בכל
מלאכה" (ככתוב) הייתה לך ,הייתה בך גם "חכמת לב" .היכולת
להבין לבם של אנשים ,לשוחח ,להקשיב ,להבין את המניע
והכוונה הנסתרת ,לשמוע דעה ,וגם להתעמת איתה .שיחה
איתך תמיד נגעה בשורש העניין.
גויסת למשימות שונות .היית המלווה של נצרים .מיטב הנוער
של הקבה"ד נשאבו למשימה זו על ידך ,מתוך שליחות והנאה
גם יחד .עסקת בריכוז טיולים .הצטרפת לצוות החממה .הקמת
את מאגר המים ,את חברה קדישא ,ואת מפעל המזגנים .היית
איש של פרויקטים מגוונים.
"אני איש פשוט" ,היית אומר לי ,כאילו לא מבין דברים בין
השורות" .איש פשוט" שמבין בהקמת קיבוץ ובגיבוש קהילה,
בהקמת מאגר ומשק מים ,ובעוד הרבה דברים שרק "אנשים
פשוטים" יודעים לעשות .איש עם נשמה יהודית וחזון וערכים
שמהם תמיד נגזרו דעותיך .ואיש עקרונות  -כשמשהו היה
חשוב לך ,לא ויתרת בקלות (והיו לך דעות מוצקות בנושאים
רבים ,ולהן תימוכין ואסמכתאות רבות.)...
והיה השיעור ...במשך שנים רבות נפגשים מידי שבוע ,גם
כשחשת ברע ,למדנו גמרא בחבורה .שם  -היית מעמודי
התווך והפרית אותנו בהבנה ,העמקה ושאלות משמעותיות,
כהתפתחותה של ההלכה עם המציאות המשתנה .היית איש
של ספר ושל לימוד .איש של דיון והעמקה ,וזכית להוריש זאת
לילדיך.
מלכה והילדים ,אנחנו מחזקים את ידיכם .יש לכם עוד ממנו,
והרבה.

64

אמא שלנו מתה שלוש פעמים.
בפעם הראשונה כאשר הייתה בדיוק בת עשרים .ב16-
באוקטובר  ,1943כאשר נתפסה עם משפחתה על ידי הנאצים
ברומא .שם הסתתרו ,בתחנת הרכבת ,בדרך לאושוויץ ,הצליחה
הדודה למלט את אמא" .אני יכולה לספר לכם על מה שקרה,
אבל את תחושת הפחד לא תבינו לעולם" .כך אמרה אמא.
בפעם השנייה מתה אמא כאשר אבא מת .אמא ואבא היו
נפשות תאומות .נולדו באותו היום בדיוק ,היו בני דודים ,ותמכו
זה בזה בשנים הקשות של תחילת ההתיישבות בעמק החם הזה.
חצו יחד את מלחמת השחרור שבה לחם אבא ״מראש פינה
ועד אילת״ כמו שנהג לומר ,וגידלו אותנו  -למרות מחלתו
של אבא .ואז ,ב 1.1.67 -נפטר אבא .בן  43הוא היה .וגם היא.
מאז ,כבתה אמא .היא המשיכה עוד שנים רבות ,אבל הניצוץ
שבעיניה כבה.
אמא האמינה בכל מאודה ברעיון הקיבוצי .מבחירה ולא ככורח.
אמא לימדה אותנו שכל עבודה מכבדת את בעליה .כך נהגה
כסדרנית עבודה ,כמחסנאית בגדים במחסן א' ,ובמעבר לתקציב
הלבשה אישי .וכך כאם בית הדואגת לשכפולים ולחלוקת
הציוד הלימודי בביה"ס.
מהיחס שנתנה לעובדים השכירים למדנו על הצורה בה יש
לכבד כל אדם ,גם כאשר תרבותו שונה משלך.
אמא לקחה חלק פעיל גם בחיי התרבות .בפורים כשחקנית
וזמרת ,בשירה במקהלה ,ובהשתתפות קבועה בשיעורי תורה
ובהרצאות ממש עד כלות כוחה.
לאטה.
השנים האחרונות היו קשות .אמא דעכה ִ
תודתנו לכל המלאכים בצוות 'בית הקשתות' שליוו את אמא
בשנים הארוכות והקשות האלה ,והצליחו לשמור על צלם
האדם שבה גם כאשר היה זה כל כך קשה.
אבא נפטר מהעולם לאחר שהבדיל על נר ובשמים ,ועל יין.
נפרד משבת קודש ,וגם מהעולם הזה.
לאמא כשכבר נחלשה מאוד ,הבאנו את הפמוטים ויחד הדלקנו
נרות שבת .כך נפרדה אמא מהעולם אל יום שכולו שבת ,אל
מנוחה וחיי העולמים.

פוצ'י .סיימת היום מסע ארוך וקשה .מאבק יומיומי על בריאות ועל
שפיות .והצלחת! לעשות הכול כדי לשמור על החלקים העצמאיים
שלך ולא לוותר .המשכת לשמור על מוראל (כלפינו  -החברים)
ועל צלילות הדעת והמעורבות .וכל אלה ,עד יומך האחרון.

תהי נשמתה צרורה בצרור החיים.

נוח בשלום על משכבך .דרור רמיאל (מתוך ההספד)

יונתן
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הספר

שלום קרניאל
חייו ומשנתו
בהוצאת "עמותת בני גוש עציון" בסיוע הקיבוץ הדתי
כפר עציון ,תשע"ג2013-
בחנוכה תש"ח נפל שלום קרניאל בקרב
בדרך לכפר עציון .דמות קורנת ומאירה
נשקפת מדפי הספר; מנהיג צעיר חדור
תחושת שליחות ,ממייסדי תנועת הנוער
"השומר הדתי" וממעצבי דרכה .מדריך מחונן,
איש רוח ,ידיד ֵורע שייחל לכֵ נות ולפשטות,
לאהבה ולאחווה .מאמין בא-ל ומתוך כך -
באדם.
במאת ִשבעים שנה לעלייה לכפר עציון,
רואה אור מהדורה חדשה ומורחבת של
ספר זה 432 .עמודים ,מידע היסטורי ,ערכים
ורעיונות ,מחשבה והגות  -מחשבת "תורה-
ועבודה" ומשנת "הציונות-דתית".

מחיר הספר לחברי הקבוץ הדתי₪ 60 :
להזמנת החוברת ניתן לפנות למשרדי הקיבוץ הדתי:
 ,mazkira1@kdati.org.ilאו בטלפון03-6072706 :

חדש!

03-6072777 : טל64732  תל אביב7 הקיבוץ הדתי רחוב דובנוב
www.kdati.org.il E-mail: amudim@kdati.org.il

