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היא קודם כול  -שבוע של חרם...
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תרבות השיח
כיצד ניתן להגיע לשיח בונה אמון? עד כמה ואיך ראויים השיח והמחלוקת לדור יחד ,תחת כיפה אחת?
כיצד השירה הופכת למובילת שיח חדש? מה יתרונותיו וחסרונותיו של השיח הווירטואלי? עד כמה האפשרות
לשלב בשגרה ובחיינו החברתיים שיח איכותי ואמיתי ,היא קיומית והכרחית להישרדותנו כקהילה?
על אלה ועוד בעמודים הבאים.

לחשוף את הפלא
מחשבות של אב על שיח בונה אמון ואמונה עם בנו
גולן רייז
לעתים אני נזכר בימי התיכון  -רגע לפני ביצוע עוד "פשע"
הצדה לסמטה אפלולית ,מבלי שאף
של נער מתבגר ,אני הולך ִ
אחד יראה ,מבקש סליחה מאבינו שבשמים שלא יכניס את זה
לספירה היומית ,שלא יעשה מזה סיפור ,כי בסך הכול הצלחתי
לקום לתפילת שחרית בשלושת הימים האחרונים ,לא הפרעתי
למורה לאנגלית ואפילו קמתי לתורנות הבוקר שרגיל הייתי
להבריז ממנה .בחישוב הכללי אני מאוזן ולכן כדאי שיעלים עין,
כי גם ככה אני בפלוס גדול.
באותן שנים זו הייתה תמצית הקשר שלי איתו .תן-קח ,חייב-
זכאי ,משא ומתן תמידי שלעולם אני זה שמנצח בו ,כדי לזקק
את המצפון שמכביד עלי כל כך.
כמעט עשרים שנה אחרי ,אני מתמודד עם בני הבכור (בן 7
כבר ,וואו )...שמתגלה כעו"ד מבריק גם מולי וגם מול א-לוהיו.
לא רק שידו תמיד על העליונה ,הוא גם חכם יותר ממני
ודואג לייצר לו עתודות בגין מצוות בונוס ,בהן הוא ממלא את
מחסניו .לא כך רציתי שיגדל ,האמנתי כי אדע לנווט את ילדי
בדרך שונה ,עמוקה יותר ,המחפשת א-לוהות אחרת שאינה
מתמקחת ,אינה מפנה אצבע מאשימה ובוודאי לא נבנית
מתסכול שרק הולך ומעצים עם השנים .אני נדרש לשנות
מציאות ,להבין כיצד ניתן אחרת .גם עבורי וגם עבור ילדי.
אני נזכר בסיפורו של עגנון" ,מזל דגים" ,על פישל היצרי
והכוחני שבדרכו לבית הכנסת קנה את הדג הכי שמן בשוק,
וכשהגיע לבית הכנסת נתן את הדג שהונח בשקית התפילין
שלו בידיו של משה בצלאל ,נער תמים ומוכשר ,כדי שייקח
אותו לאשתו ,לטובת הכנת הארוחה מבעוד מועד .הנער יוצא
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מכותלי בית הכנסת שם רגיל הוא ,ויוצא לדרכו .סקרנותו
רבה כל כך עד שהוא עוצר לרגע ,מוציא את הדג מהשקית,
ומגלה כי למרבה הפלא פישל שלנו שכח בתוכה את תפילין
הראש שלו ...הנער התמים שם את התפילין על ראשו של
הדג כמעשה שטות .לאחר כמה רגעים ,כשהוא מביט במראה
הסוריאליסטי של דג עם תפילין ,קורה לו דבר מופלא.

אני מתמודד עם בני הבכור שמתגלה
כעו"ד מבריק גם מולי וגם מול א-לוהיו.
לא רק שידו תמיד על העליונה ,הוא גם
חכם יותר ממני ודואג לייצר לו עתודות
בגין מצוות בונוס ,בהן הוא ממלא את
מחסניו .לא כך רציתי שיגדל
הנער ,שאמן בנפשו הוא ורגיל היה לצייר דגים הרקומים על
סידורי בית הכנסת  -אלו המועתקים על ידי בני אדם ורחוקים
אלפי הדפסות וגרסאות שונות מטבעם המקורי  -זוכה לראות
את בבואתו של הדג ,את מקורו ,את טבעו האמיתי .דמותו של
הדג גדלה עד כי תופסת היא את כל טווח הראייה של הנער
ובשל כך את מציאותו .אין יותר שביל ,דרך ,ספסל ,בוודאי לא
עוברים ושבים .יש דג! הוא אינו יכול לעמוד בפרץ ומרגיש כי
גופו עוד רגע מתפוצץ מהגילוי הניצב לפניו .בידיים רועדות
הוא מפשפש בכיסו ומוציא גיר שחור .מכאן ידו פועלת על
אוטומט באופן בלתי נשלט ,כמעין רוח המבקשת לפרוץ מגופו.
הוא מצייר על גופו של הדג את פישל שלנו.
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לחשוף את הפלא

כאן אני מבקש לעצור לרגע ולדמיין את הרגעים בהם הנער
מחפש כלי כתיבה ,מרגיש כי ראשו ,לבו וגופו חווים עכשיו
דבר גדול ,פלאי .גופו בוודאי מתכווץ ,ידיו רועדות ,עיניו
מבחינות במציאות אחרת שטרם נבראה .הוא מרגיש כי הוא
חייב לצייר עכשיו ,לפני שהקסם יפוג .היציאה מכותלי בית
הכנסת אפשרה לו לחוות בדרך ישירה את הפלא הא-לוהי ,את
בבואתו של הדג ,את הטבע המתפרץ .הוא מאס בקירות בית
הכנסת ,בסידורים המודפסים ,ובציורים הרחוקים שנות אור
מטבעם המקורי .הנער שלנו ביקש חופש ,ראשוניות ,קשר
ישיר ופלאי ,מלא מסתורין .כותלי בית הכנסת היו בשבילו
מקור לניוון ,ריחוק וניכור מהקב"ה .בוודאי לא מקום בו חווים
התגלות ישירה ,אור המבצבץ לרגע וממלא את חבית הדלק
הרוחנית בגלונים של מוטיבציה.

אם המשא ומתן הקטנוני הופך להיות
חזות הכול ,אז משהו במערכת הוויסות,
בין הברכה לקדושה ,אינו פועל כראוי.
או שאינך רואה את הפלא ,או שאתה
מבחין בו ,אך מבקש לצמצם אותו יותר
ממה שגופך זקוק לו
שמו של הנער  -משה בצלאל  -ספוג משמעויות עמוקות.
משה  -שהיה אמון על ההתגלות הגדולה מכולן בהר סיני ,זו
שפרצה בסערה לתוך מציאות ארצית וביקשה להוכיח לאומה
כי א-לוהים קיים וכי נס יכול להתרחש ,ובצלאל  -האמן שנבחר
לייצר את המשכן ,את כלי הקיבול של הכוח האינסופי כדי
לתת לו מקום על הארץ .אם הכלי לא יהיה מדויק ,בנוי במידה
הנכונה ,ברגישות הראויה  -הוא לא יוכל להכיל את הכוח הבא
אליו ועליו .העבודה המשותפת של שניהם  -משה ,בצלאל -
היא זו שאפשרה את בניית המשכן ,את הקשר הסימביוטי
בין שמים וארץ .זהו האיזון המושלם ,בין נביא ליוצר ,איש
הא-לוהים והמעצב ,בין חומרי הגלם לסיתותם .רוח וחומר
חברו יחד בדמותם של שני אלה לחבילה המושלמת.
הנער מסיפורו של עגנון כזה הוא ,יוצר בנפשו אבל זקוק לטבע
כחמצן ליצירתו .אילולא היה כותב באותם רגעים ,אילולא היה
מאפשר להתגלוּ ת לעבור דרך גופו ולשחרר לעולם דבר חדש
ומקורי  -מת היה.
באותה מידה בה אנו מבקשים לקבל את ההתגלות ולאפשר
לה לחדור לגופנו ,היא יכולה להפוך הרסנית אם וָ סת הרוח לא
יעבוד כנדרש .שי זרחי מדמה זאת לברכה וקדושה .הברכה היא
השפע ,מקור הכוח הא-לוהי ,הניסי והפלאי ,הרוח המפעמת
היורדת אל גוף האדם .קדושה היא וָ סת ,הגבול ,הכלי שמאזן
ומאפשר לגוף לקבל את השפע במידה הנכונה.

היכולת לחוות ולקבל את הפלא העצום הנגלה לעינינו ,לבין
היכולת לאפשר צמיחה .אם המשא ומתן הקטנוני הופך להיות
חזות הכול ,אז משהו במערכת הוויסות ,בין הברכה לקדושה,
אינו פועל כראוי .או שאינך רואה את הפלא ,או שאתה מבחין
בו ,אך מבקש לצמצם אותו יותר ממה שגופך זקוק לו.
אם הדיאלוג עם בוראך מתנהל באומדנים של כמויות ,של
פלוס ומינוס  -מוטב שתבדוק את עצמך ,האם באמת הברכה
שרויה שם ,האם הקדושה מווסתת אותה כראוי ,האם היא עונה
לשם "משה בצלאל" ,כמו הנער מסיפורו של עגנון או דווקא
ל"פישל" ,זה שלא ידע שובע ,ששסתום הוויסות שלו החליד
ממזמן.
איני סבור כי עגנון ביקש לבטל את בית הכנסת על הסף .הוא
בוודאי ביקש לייצר נקודת מבט מפוכחת ,עדכנית ,מתחדשת,
המחברת בין חוץ ופנים ,בין ישן לחדש ,בין מקורי למועתק,
בין קשר של מתווכים רבים ,למגע ישיר ואמיץ .כולנו יוצרים
במידה מסוימת ,כולנו כלים בעולם הזה ,ואנו צריכים לשאול
האם הכלי פועל? האם הוא מתמלא? ואם כן  -מהי מידתו
הראויה?
אני יושב מול בני ומבקש לחשוף בפניו את הפלא שגם אני
כמעט ושכחתי מנוכחותו .כשהוא מתעורר בבוקר ,כשהוא
אוכל ושובע ,בטיול האופניים ,בכניסת השבת מול גגות הרפת,
בשקיעה היומיומית ובחיבוק האוהב שלי .יש שם קסם  -אני
אומר לו  -מסתורין ,דבר הסמוי מן העין ,הוא אינו רוצה לבדוק
מה אורך ציציותיך ,והאם אמרת את כל מילות התפילה ,הוא
רק מבקש שתגלה אותו ,בכל רגע בחייך ,בכל כאב ,געגוע,
צחוק ובכיְ .ראה כי הוא שם ,בכל בעיטה בכדור המפונצ'ר
בחזית הבית ,בעת כיסוח הדשא המוריק ובחיוך של סבא
שמגיע לבקר אותך .דע ,בני ,את הפלא ,אך גם את היכולת
לקבל אותו ,להמיר אותו ליצירה אישית ואנושית ,תן לגופך
לחוות בדרך חשופה ,אינטואיטיבית ושקטה את אשר רואות
עיניך ,תן לדפיקות לבך להשתנות ,בלי מורא .אם בבית הכנסת,
בבית הספר ,בחוג אמנות ,במשחק או בשיר  -דע אותו ואותך.
אם בזה תצלח ,המשא ומתן יהפוך להיות סיפור אהבה.
התפילות לא יהיו קשות עבורך ,הציצית לא תגרד את גופך
והברכה אחרי הלחם לא תהיה ארוכה מידי ,היא פשוט לא
תיפסק לעולם.

עין צורים
גולן רייז הוא יוצר קולנוע ,בעל תואר ראשון
במדעי ההתנהגות ובוגר בית הספר "מעלה"
לקולנוע .נשוי ואב ל– ,4מתגורר בעין צורים.

הדיאלוג עם הקב"ה מבקש להשתוקק לאזורים הללו ,בין
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תרבות השיח

משבי רוח
בהגותו של יוסקה אחיטוב
לרגל הופעת ספרו של יוסקה אחיטוב
1
משבי רוח ,דברי הגות ומחשבה
פרופסור אבי שגיא
אם יש את נפשך לדעת מהי תשתית היסוד המניעה
ומסעירה את עולמו הרוחני של יוסקה אחיטוב ,כלך לך אצל
מאמרו הפרוגרמתי והחשוב" :הרהורים על סוד קסמו של
2
הפונדמנטליזם" ,שהופיע בספרו הראשון על גבול התמורה.
מאמר זה ,שנחצב מעמקי נפשו של יוסקה ,חייב אותו להתייצב
פנים בפנים למול קוראיו ולהצהיר על "עמדת המוצא" האישית
של כתיבתו ,וכך כתב:
אינני חף ממעורבות אישית ורגשית בנושא זה .נקודת
המוצא שלי היא עולמי הדתי-ציוני -מודרני .אני מוטרד
משום שמיטב חלומותיי הולכים ומתנפצים אל מול העובדה
שכוח משיכתו של העולם הדתי הלא-פונדמנטליסטי פוחת
והולך .הגישה ה"נאורה" אל ההוויה הדתית אינה זוכה
להצלחה רבה .עובדה היא שדווקא העמדה הפונדמנטליסטית
זוכה להצלחה וכובשת לבבות (עמ' .)58
 1עורכים :יקיר אנגלנדר ואבי שגיא ,ירושלים ,מכון שלום הרטמן ומרכז
יעקב הרצוג ,תשע"ג.
 2יוסף אחיטוב ,על גבול התמורה ,עיון במשמעויות יהודיות בימינו,
ירושלים ,משרד החינוך והתרבות ,תשנ"ה ,עמ' .70–57
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להבין את הפונדמנטליסט
מי שמעורב רגשית ואישית בנושא מחקרו ,ורואה לנגד עיניו
את חלומו הולך ונעלם ,עלול לפתח סבך של תגובות רגשיות:
התכנסות לנוסטלגיה אלגית או שלילה מוחלטת של הקיים
ועומד ,והתגדרות בזיכרון החי של חלום נגוז כדי להחיותו.
התגדרות זו עלולה להיות אקורד הסיום לאפשרות של דיאלוג
עם מה שמאיים ,הנתפס כגורם שיש להיאבק בו .עמדת מוצא
לא פונדמנטליסטית עלולה גם היא להוביל לפונדמנטליזם
סגור ונוקשה לא פחות מהעמדה הפונדמנטליסטית המוצהרת.
לפיכך ,מרתקת התגובה של יוסקה לאיום הפונדמנטליסטי.
למרות נקודת המוצא האישית ,הכואבת והמיוסרת ,הוא מבקש
לפרק את כוחו של האיום על ידי הבנתו ,והוא ממשיך וכותב:
אינני מתעלם מכוחה המצטבר של מערכת התגמולים
הסוציולוגיים והכלכליים שחברה מעניקה לחסידיה ,ואף לא
ממערכת קשרי התלות המסובכים והמסועפים שחברה זו יצרה
בתוכה ,המכבידה על המוביליות של מי שנמצא בתוכה (שם).
אולם בעיניו של יוסקה בכך לא די .גם אם הוא אינו מציג
מסכת מנומקת שיטתית של חוסר הסיפוק מהסברים אלו,
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משבי רוח בהגותו של יוסקה אחיטוב

הרי שהתייחסותו היא ברורה :כל ההסברים  -הסוציולוגיים,
הכלכליים ,הפסיכולוגיים  -משקפים את נקודת המבט החיצונית
של המתבונן בתופעה .הם אינם מבטאים את מלאות עולמו של
הפונדמנטליסט עצמו .קולו אינו נשמע ,הוא האובייקט הנחקר
ולא סובייקט המכונן עולם של משמעות פנימי.

בני אדם החיים בעולמות שונים יכולים לחזור
ולשוחח אלו עם אלו ,מבלי ששיחה זו תיהפך
להיות קרב לחיים ולמוות בין אמת לשקר.
יוסקה הבין היטב כי בתחום עיצוב החיים
התרבותיים והדתיים ,הקטגוריה של אמת
ושקר בלתי רלוונטית ,שכן קטגוריה זו תקפה
רק ביחס להיגדים על המציאות
הסברים לעולמו של הזולת הם רדוקציה של עולמו ושלילתו
כעולם בעל ערך עצמאי .יוסקה ,כהומניסט ,אוהב אדם ,לא
יכול היה לאמץ שיח שעיקרו שלילה מראש של עולמו של
הזולת .יוסקה מדגיש כי הוא מבקש להבין את עולמו של
הפונדמנטליסט "מבפנים" (שם) .לפיכך הוא מבקש להתחקות
אחר "מניעים בתחום הקוגניטיבי-דתי" .כלומר ,לראות כיצד
עולם זה מכונן מבפנים .במונחים של
ויטגנשטיין ,יוסקה מבקש להבין את
"משחק השפה" של הפונדמנטליסט.
תמורה מעמיקה זו של מהלך ביקורתי
היא דרמטית ,שכן יש בה הכרה במלאות
ובשונות של עולמות דתיים .הבנה
מורכבת זו תוביל לכך שהשאלה האחרונה
לא תהיה מי צודק :הפונדמנטליסט או
הלא-פונדמנטליסט ,אלא באיזה עולם דתי
יש לבחור.

האדם יוצר את עולמו הדתי
כאמור ,שיח דיאלוגי פתוח זה הוא הומניסטי
ביסודו ,מפני שהוא מניח שבני אדם יוצרים
את חייהם ותרבותם ,וגם בני אדם דתיים
מכוננים עולמות דתיים שונים .די בכך כדי
להצביע על מרכזיותו של האדם או החברה בתהליך הבחירה
של עולמם .הם תמיד יהיו הסובייקטים של עולמם ולא
אובייקטים הכפופים לצו א-לוהי או לסמכות כלשהי .תמיד בני
אדם יהיו אלה שיצטרכו לתת משמעות קונקרטית לדבר האל
באמצעות מעשה הפרשנות שלהם.
בסופו של דבר ,הכוח הגדול של עמדה זו הוא ביכולתה להכניס
את הדיאלוג למקום שבו לכאורה הוא בלתי אפשרי .בני אדם
החיים בעולמות שונים יכולים לחזור ולשוחח אלו עם אלו,
מבלי ששיחה זו תיהפך להיות קרב לחיים ולמוות בין אמת

לשקר .יוסקה הבין היטב כי בתחום עיצוב החיים התרבותיים
והדתיים ,הקטגוריה של אמת ושקר בלתי רלוונטית ,שכן
קטגוריה זו תקפה רק ביחס להיגדים על המציאות ,והרי
התרבות אינה היגד על המציאות ,אלא היא יצירה של מערכת
סמלים ופרקטיקות הגוברת על המציאות ומעצבת אותה.
בתחום החיים הדתיים והתרבותיים ,הקטגוריות הרלוונטיות
הן הראוי ,הטוב ,האידיאלי .מכלול קטגוריות אלו מסמנות
את העולם שבו נחפוץ לחיות ,שבו חיינו יקבלו משמעות
ועומק .עניין זה מותנה ,בסופו של דבר ,בהערכות ובשיפוטים
האנושיים.
קשה להפריז בחשיבותם של הדברים .הן הספר הראשון של
יוסקה והן הספר הנוכחי  -משבי רוח  -משקפים נקודת מבט
אישית .ליתר דיוק ,הם ביטוי רפלקטיבי של יוסקה החושב את
קיומו הדתי כאדם בן תרבות וחברה מסוימות .עניין זה חשוב
במיוחד כדי להבהיר מה יש ומה אין בכתיבתו של יוסקה בשני
ספריו ובמכלול עבודתו הספרותית .גם אם יצירותיו עמוסות
בלמדנות עמוקה ,בתובנות נהדרות ומחכימות  -ומי מאיתנו לא
למד מיוסקה ומכתביו  -יוסקה אינו תיאורטיקן המייצר עמדה
חדשה במחשבה היהודית .יתר על כן ,הידע הרב מספרות
העולם העולה מכתביו אינו ידע חדש אלא ריכוז ותמצות של
ידע קיים .ועם כל זאת ,ואולי עקב זאת ,עבודתו של יוסקה היא
חידוש דרמטי ,אלא שיש לחפש את החידוש
לא בהברקה תיאורטית חדשה אלא במקום
אחר לגמרי.
יוסקה הוא אינטלקטואל מחויב.
ז'וליאן בנדה ,בספרו הקלאסי בגידת
האינטלקטואלים ,שרטט את דיוקן
האינטלקטואל האידאלי כאדם החי במגדל
השן האקדמי וחוקר ומייצר עמדות
תיאורטיות מבלי שהוא מלכלך ידיו ב"דם
שפיר ושליה" של הקיום הריאלי .הוא
ראה באינטלקטואל המחויב לחברתו,
למקומו ולזמנו ,כמי שבוגד באידאה
האינטלקטואלית של האינטלקטואל,
החייב להישאר מנותק מהמציאות
הריאלית לטובת ההשתקעות
האפלטונית באידאות .מנקודת מבט זו,
יוסקה "בגד" באינטלקטואליות הטהורה ,אבל "בגידה" זו היא
הצבעה על מיקומו בתוך מערכת אחרת של אינטלקטואליוּת
ואינטלקטואלים .בהקשר הקרוב יוסקה קרוב ברוחו לצוריאל
אדמנית ,משה אונא ,ישעיהו ליבוביץ ומעל לכולם אליעזר
גולדמן ,שהיה לו בוודאי מורה רוחני .על אף ההבדלים הגדולים
בין אישים אלה ,כולם ביקשו להתמודד עם המציאות שבהווה
מתוך עושר התרבות היהודית הקלאסית .כל אחד מהם בדרכו
ביקש לחלץ מתוך מארג המסורת היהודית ,ההגות ,ההלכה,
הפיוט ,הספרות וההיסטוריה ,את הקול המיוחד הרלוונטי
למציאות ההווה.
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תרבות השיח

מנקודת מבט אינטלקטואלית רחבה יותר ,יוסקה משתייך לזן
של מבקרים חברתיים הפועלים בתוך חברתם .מיכאל וולצר,
הצביע על כך כי דמויות כמו אלכסנדר הרצן ,מהטמה גנדי ואחד
העם היו בשר מבשרה של החברה שאותה ביקרו .בעיני עצמם
ובעיני זולתם הם נתפסו כ"אחד מאיתנו" (שם ,עמ'  .)39הם
היו נאמנים לחברה שביקרו ופעלו מתוך אהבה ודאגה עמוקה
אליה .מבקר חברתי זה פועל כדי לחבר בין רעיונות שהם
מולדת ובית ,לבין רעיונות שאסף ואימץ במהלך חייו מהחוץ.
3

יוסקה מזהה כמה מוקדים בעייתיים
שעמם הוא מתמודד כמו מעמד הסמכות
ההלכתית ,מעמדן של נשים ,היחס בין
מחויבות הלכתית למחויבות ערכית...
יוסקה עצמו מתייצב תמיד לימין העמדה
המדגישה את האוטונומיה ואת כבודו של
האדם .בעיניו סמכות הלכתית אינה סמכות
של "סופרים" אלא של "ספרים".
מבקר זה אינו מציב סטנדרטים וערכים חדשים לחברתו .נקודת
התצפית שלו מאפשרת לו להצביע על כך שהחברה שבה הוא
חי ופועל אינה עומדת בסטנדרטים של עצמה .הוא מציג ללא
לאות את האפשרויות הגלומות בתוכה .בהצגה זו הוא מציב
לחברה מראה המאפשרת לה והמחייבת אותה לבחון את סגנון
חייה .דווקא משום שהוא נאמן ומחויב לחברה ,הוא פועל
לתיקונה העצמי הפנימי.
מנקודת מבט זו ,העיסוק של יוסקה בספרות היהודית הוא
ייחודי .כאדם רפלקטיבי ,הוא יודע היטב כי הקול שהוא מחלץ
מהמקורות ומהמסורת היהודית הענפה הוא רק קול מסוים,
אבל לא הקול הבלעדי .אי אפשר לדבר על היהדות באופן
מהותני ,שכן המונח "יהדות" מציין מכלול של קולות ועמדות.
היהדות כתופעה היסטורית היא רב-קולית .הקטנת משמעות
הקול שאותו הוא מעלה ,כאחת האפשרויות היהודיות בלבד,
מעצימה את חשיבותה של הבחירה .לנוכח ריבוי הקולות,
הנאמנות לקול מסוים המחולץ מהמסורת היהודית היא מעשה
של חירות.
המחויבות והנאמנות למסורת מתגלמות בעצם ההיזקקות
אליה כמשאב אידאי ונורמטיבי .אדם המחויב למסורתו מבטא
מחויבות זו בשיבה מההווה אל העבר ,בהפיכת העבר להווה,
בשבירת רצף הזמן הקווי הנע מהעבר אל ההווה .אבל היזקקות
זו חושפת את ההיבט האישי של האיש .בסופו של דבר ,הקול
שאותו מציג יוסקה הוא הקול שבו בחר יוסקה האיש הפרטי .לא
 3ראוMichael Walzer, Interpretation and Social Criticism, :
Cambridge 1987
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פחות משקול זה מבטא את המסורת הוא מבטא את עולמו ואת
אישיותו .הבחירה מאפשרת נוכחות לא רק לקול שנבחר ,אלא
גם לאדם הבוחר .מה שבחר מתוך הריבוי האפשרי מבטא את
הבוחר ועולם ערכיו ,לא פחות משהוא מבטא את הקול שחילץ.

התמודדות ריאלית בגבולות ההלכה
המעקב אחר כתיבתו של יוסקה מאפשר לנו לחשוף את
עקרונות היסוד שעל פיהם עיצב יוסקה את הדיאלוג המתמשך
שלו עם המסורת היהודית ,ואת אופני בחירתו.
העיקרון הראשון הוא מחויבות להלכה .מחויבות זו משרטטת
את קווי התיחום שמהם אין לחרוג .במכלול מפעלו הספרותי,
יוסקה אינו רוצה לחרוג מההלכה ,אלא למצוא את הקול
ההלכתי המאפשר לו לחבור אליו כאדם וכמאמין .דוגמה
מובהקת לכך היא יחסו של יוסקה למכלול השאלות הנוגעות
למצבן של נשים במסגרת קשרי הנישואין .יוסקה חוזר ומחפש
אחר קולות המאפשרים לנשים להשתחרר מכבילתן לבני זוג
שאין הן רוצות בהם .לפיכך הוא בודק את האפשרות לחדש
את טענת "מאיס עלי" כבסיס לכפיית גט .אין הוא מרחיק לכת
ותוהה האם תבנית הנישואין ההלכתית ההיררכית ראויה ,אלא
הוא מניח אותה כ"מובן מאליו" ההלכתי ,ומבקש למצוא בה
את הקול המאפשר לאדם מאמין להתמודד עם העוול במסגרת
השיח ההלכתי עצמו.
העיקרון השני הוא ריאליזם אנטי-מטאפיזי .כותרת אחד
ממאמרי המופת שבספר משיב הרוח היא" :לקראת ציונות
דתית בלתי אשלייתית" .כותרת זו היא חשובה משום שהיא
נהייתה שגורה בשיח בעקבות מאמר של אליעזר גולדמן שעסק
בשאלת הדת הבלתי אשלייתית ,ובעקבותיו גילי זיוון כתבה
4
את עבודת הדוקטור שלה שיצאה כספר  -דת ללא אשליה.
מתוך שיח מתמשך עם אליעזר גולדמן ,גילי זיוון ואחרים,
הציב יוסקה את האתגר העומד בפני הציונות הדתית :יכולתה
להתקיים כעמדה דתית בלתי אשלייתית ,דהיינו :כעמדה
שאינה נשענת על אדני המטאפיזיקה והתיאולוגיה .יוסקה אינו
מייצר יש מאין את התפיסה של ציונות דתית בלתי אשלייתית.
תפיסה זו מתגלמת ,בצורה כזו או אחרת ,בכתיבתם של
אישים כמו סולובייצ'יק ,ליבוביץ המוקדם ,ברקוביץ ,הרטמן,
משה אונא ,ומעל כולם ,כאמור ,אליעזר גולדמן .החידוש של
יוסקה מצוי ביישום של הבחנה זו במרחב החיים הריאליים
של הציונות הדתית ועמדותיה ההלכתיות בהווה .יוסקה
הצביע על קווי היסוד הכלליים של מגמה זו כמגמה שאינה
מבצעת רדוקציה של ההיסטוריה הריאלית למטאפיזיקה,
ומעניקה משמעות דתית ,לא מטאפיזית ,לחיים ההיסטוריים,
הקונקרטיים הריאליים .מתוך עמדה זו חזר וביקר את המגמות
המשיחיות המטאפיזיות הרווחות בעת הזאת בציונות הדתית.
מאמר זה הוא שיאו של הלך רוח ריאליסטי המנחה את יוסקה
 4ירושלים ,מכון שלום הרטמן ,תשס"ו.
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הקושי של יוסקה ,כמו של רבים מאיתנו ,להבין כיצד יהודים בני זמננו מסוגלים לייצר תפיסה
שיש בה יותר מריח רע של גזענות ושלילת האחר  -עמדה המנוגדת לכל אינטואיציה מוסרית
במכלול תפיסתו את המציאות .מהמסורת הוויטגנשיטאנית
הוא קלט את העמדה שמחייבת את ההוגה להסביר את
המציאות במונחי המציאות עצמה ולא לעשות לה רדוקציה על
גבי מערכת אחרת .דווקא נקודת מבט ריאליסטית זו אפשרה
ליוסקה לחזור ולבחון ברוח דיאלוגית נינוחה את עמדות יריביו
האינטלקטואליים .בצדק זיהה יוסקה את המגמות המטאפיזיות
בתפיסת המציאות עם בית מדרשו של הרב קוק .הללו סברו
שבידם המפתח הבלעדי לאמת ,וזולתם טועים .יוסקה ,מתוך
נאמנות לריאליזם ,הבין שעמדות אלה קיימות ואי אפשר
להתעלם מהן או להכחישן ,שכן הן חלק מהשיח ,הן פרשנות
של המציאות בדומה לפרשנות ההפוכה .זאת למרות שבעיני
חסידיה של מגמה זו ,עמדתם היא האמת הבלעדית .יוסקה,
כהוגה בלתי אשלייתי ,הבין כי טענה זו כשלעצמה היא מעבר
ליכולת הביסוס הלגיטימית ,שהרי אי אפשר לטעון שנקודת
מבט אפריורית מסוימת על המציאות ,שהיא סובייקטיבית
בטבעה ,היא אמת שאין בלתה .ניתוחו של יוסקה מתייחד
ביכולתו לשחק בשני משחקי שפה :הפנימי והחיצוני .דווקא
יכולתו להבחין בין מה שיש במציאות לבין מה שמדומיין
אפשרה לו להציג עמדה מאוזנת ,ודווקא איזון זה משחרר את
האדם מכוח הכובד של המטאפיזיקה בתחומי הדת ,ההיסטוריה
והממשות ומאפשרת לו להיות בוחר.

היהודי והיהדות כחלק מהאנושות
העיקרון השלישי הוא ההכרה בכך שבני אדם נוטלים חלק
בהקשרי משמעות שונים .גם יהודי המחויב לתורה ולמצוות
הוא בראש ובראשונה חבר בקהילה האנושית החולקת ערכים
אוניברסליים .המעיין בספריו ובמאמריו הרבים של יוסקה וכל
מי שזוכר את שיעוריו הרבים לא יכול להחמיץ עניין זה :היהודי
כיחיד והחברה היהודית הם חלק ממארג מהחברה האנושית.
יוסקה דחה כליל את הרעיון שהיהודי הוא מעבר אחד ושאר
העולם הוא מעבר אחר .עבור יוסקה תפיסה זו מעוגנת הן
בתפיסת עולמו הערכית הבסיסית והן בקול המרכזי שמצא
במסורת היהודית .דוגמה מאלפת לעניין זה מצויה במחלוקת
שבינו לבין הרב רונצקי ,שכיהן כרב הראשי של צה"ל 5.הרב
רונצקי התמודד עם השאלה הקשה :האם צריך לטפל במחבל
פצוע בשבת? .בהתאם למסורת הלכתית רווחת ,התיר הרב
רונצקי טיפול זה ,גם אם הוא כרוך בעבירה על איסורי שבת
מדאורייתא ,וזאת מדין איבה .אלא שהוא הוסיף וקבע" :פשוט
שאם אפשר להתחמק ולא לטפל בו (אין הכוונה שיהודי אחר
יעשה זאת ,אלא שהוא לא יטופל כלל בתואנות שונות) חייבים

 5ראו :משיב הרוח ,עמ' .59–58
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צילום :יהודית אמיר ,פליקר

כיצד ו"ו החיבור  -בין תורה ומדע ,תורה וערכים ,תורה ואנושיות ,תורה ועבודה  -שהייתה אבן
הרֹאשה של הציונות הדתית ,נעקרה משורשה? האם יש קשר בין התופעות השונות ,כגון הדרת
נשים ושלילת מעמדן ,לבין יחס שלילת עולמו של היהודי החילוני?
לעשות זאת" (שם ,עמ'  .)58עמדה זו ,המנוגדת לכל אמות
מידה מוסריות ומשפטיות אוניברסליות ,הובילה את יוסקה
לבחון אותה גם במישור ההלכתי ,וכתוצאה מכך דחה אותה
כליל 6.הרב רונצקי הבין היטב את הנחות המוצא המטא-
הלכתיות של יוסקה ולפיכך הגיב על טענותיו וקבע" :האם
פסיקה הלכתית נובעת מנקודת ראות אישית ,פרטית ,גם
כשנדמה שהיא מוסרית?! האם אין אנו מחויבים ,מחויבות
מוחלטת ,להלכותיה של התורה ,גם כשבעיניים אנושיות נראים
לפעמים פסקים אחדים כבלתי מוסריים?" (שם ,שם).
כמאמין ,תמים משהו 7,יוסקה לא ביקש לטעון ,כמו שקאנט
טען ,כי לא ייתכנו ציוויים א-לוהיים המנוגדים למוסר .טענתו
מתונה יותר :הוא ביקש להבחין בין הוראות מפורשות של האל
במקרא ליחידים ,כמו אברהם או שאול ,שבהם האל מצווה
ציוויים המנוגדים למוסר ,לבין "הכרעות הלכתיות שנעשות
בידי פוסקים" (עמ'  .)59הכרעות אחרונות אלה משקפות,
בסופו של דבר ,את עולמם הערכי של הפוסקים עצמם .לדעת
יוסקה ,חוסר יכולתו של הרב רונצקי לאמץ הבחנה כה פשוטה
זו נעוץ במשמעות המיוחדת של "דעת תורה" שאומצה
מהעולם החרדי והתקדשה בחוגי מרכז הרב .לדעת יוסקה,
 6ראו ההפניות שם ,הערה .77
 7אני מדגיש עניין זה שכן השאלה מה בדיוק ציווה האל היא חלק ממעשה
הפרשנות ,ואפילו בדוגמאות שציין יוסקה .לעניין זה ראו ספרי :יהדות :בין דת
למוסר ,בני ברק ,הקיבוץ המאוחד ,2006 ,פרקים י ,יב.
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החידוש ברעיון "דעת תורה" הציוני-דתי-מיסטי הוא דרמטי.
"דעת תורה" נעשתה למפתח של מכלול המציאות הפוליטית
והצבאית של ימינו ,הרבה מעבר ליומרה החרדית שנשארה
צמודה לקרקע הפסיקה ההלכתית.
איני משוכנע שההסבר שיוסקה מספק למחלוקת זו הוא
ההסבר הטוב ביותר .בעיני ,ההסבר לעמדת הרב רונצקי ודומיו
נעוץ בתפיסה מושרשת ,שלפיה היהודי נבדל באופן אונטולוגי
מהנוכרי ולפיכך הנורמות המוסריות אינן חלות עליהם באופן
זהה .הציר המרכזי שעליו סובב הוויכוח הוא שאלת היחס בין
האדם לבין היהודי ,ולא שאלת משמעות "דעת תורה" .אכן,
טענה זו עצמה עלתה בצורה ברורה בוויכוח שבין יוסקה לבין
הרב רונצקי .יוסקה עצמו ,בגוף המאמר שבו הוא מצטט את
המחלוקת בינו לבין הרב רונצקי מדגיש עניין זה 8.לב המחלוקת
מצוי ,בסופו של דבר ,מסביב לשאלת חברותו של היהודי
בקהילה האנושית.
הקושי של יוסקה ,כמו של רבים מאיתנו ,להבין כיצד יהודים
בני זמננו מסוגלים לייצר תפיסה שיש בה יותר מריח רע של
גזענות ושלילת האחר  -עמדה המנוגדת לכל אינטואיציה
מוסרית  -מוביל אותו ,בצדק להערכתי ,למצוא את הבעיה
בחידוש הגדול שהתחדש בבית מדרשה של הציונות הדתית:
הפרשנות המטאפיזית ,המטא-היסטורית של העם היהודי.
 8כותרת המאמר היא" :ערכי מוסר ולאומיות בחוגי מרכז הרב".
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יוסקה חוזר ומתחקה אחר יסודותיה של השקפת עולם זו ,אשר
שרטטה מחדש את היחס למציאות ולהלכה.

כבוד האדם כעיקרון מנחה
יוסקה ,במכלול כתביו ,מזהה כמה מוקדים בעייתיים עיקריים
שעמם הוא מתמודד .בולטים במיוחד המוקדים הבאים :מעמד
הסמכות ההלכתית ,מעמדן של נשים ,היחס בין מחויבות
הלכתית למחויבות ערכית "חיצונית" והתפיסה המטאפיזית-
משיחית של המציאות .יוסקה עצמו מתייצב תמיד לימין
העמדה המדגישה את האוטונומיה ואת כבודו של האדם .לפיכך,
בעיניו סמכות הלכתית אינה סמכות של "סופרים" אלא של
"ספרים" 9.הכפיפות לספר היא כפיפות לידע ולא לאישיות,
והידע הרי פתוח בפני כל אדם .סמכות המעוגנת בספר מבטאת
אמון באדם ,ביכולתו ללמד ולפרש .סמכות המעוגנת ב"סופר",
דהיינו באיש ,מחייבת כפיפות וצייתנות  -עמדה שהיא בעייתית
בעיני יוסקה .שאלת מעמדן של נשים ויכולתן להשתחרר
מנישואין כובלים היא אבן הבוחן לראייתן כסובייקט אוטונומי
הראוי לכבוד או כאובייקט הכפוף לסובייקט "האמיתי" ,דהיינו
לגבר .למותר לציין כי יוסקה לא יכול היה לאמץ עמדה לא
מוסרית הפוגעת באשה .הוא היה פמיניסט לא משום שאימץ
תיאוריה פמיניסטית ,אלא משום שהיה הומניסט דתי שראה
בכל אדם  -והלוא אשה היא אדם ככל אדם אחר  -יצור הראוי
לכבוד ולהכרה באוטונומיה שלו .שאלת היחס למערכות
נורמטיביות וערכיות אחרות היא ,כפי שצוין כבר ,ביטוי לתפיסה
אוניברסלית של האדם .כל בני אדם חולקים כברת אדמה
אחת גדולה וכולם ,ללא יוצא מהכלל ,חולקים ערכים ונורמות
בסיסיים .גם הגרוע בבני אדם ,הוא אדם ולא מין אחר.
יוסקה אימץ תפיסה פתוחה ,מנחמת ומפייסת .הוא לא ראה
בעיה כלשהי בין מחויבות ונאמנות להלכה לבין ההכרה בכך

יוסקה אימץ תפיסה פתוחה ,מנחמת ומפייסת.
הוא לא ראה בעיה כלשהי בין מחויבות
ונאמנות להלכה לבין ההכרה בכך שיש בני
אדם שאינם מחויבים להלכה .כריאליסט הוא
לא יכול היה להתעלם מהעובדה שיהודים
שאינם שומרי תורה ומצוות נושאים עולם
ערכים ,שתוקפו עבורם אינו נופל מתוקף
העולם ההלכתי עבור המאמינים

דוגמת "תינוק שנשבה" ,לא יותר מטכניקה הלכתית להכיל
את החילוני .הוא לא סבר שעיקרון זה משקף עמדה מוסרית
פטרנליסטית כלפי החילוני 10.אכן ,בספר הראשון יוסקה לא
אימץ עמדה פלורליסטית המעניקה ערך לעולמו של הזולת,
זאת הוא עשה בספר שלפנינו .כהוגה ביקורתי יוסקה חזר
ובחן את עמדתו הראשונה ומצא אותה בלתי הולמת .הוא הבין
שטכניקה הלכתית שאינה מכבדת את הזולת ,ששוללת ממנו
את מלאותו הערכית  -היא פגומה .זאת גם אם היא נעשית
במסגרת שפה הלכתית שכוונותיה הולמות .כוונה הולמת
חייבת להתממש במעשה הולם .לפיכך עתה הוא מאמץ עמדה
פלורליסטית יותר.
כתמיד ,עמדותיו נשענות על שיח מתמשך עם המסורת
היהודית .הוא חוזר ומוצא את הקולות שמאפשרים
עמדה זו כעמדה יהודית .לאור זאת הוא מציג את השאלה
הקשה מנשוא :מדוע הציונות הדתית ,שהתהוותה כתנועה
מודרניסטית ואימצה במודע את עולם הערכים המערבי כחלק
מסגנון חייה ,התגבשה בעת האחרונה כתנועה פונדמנטליסטית
המתייצבת תדיר כנגד האדם וערכיו ,והדוחה בשאט נפש כל מה
שריח של מוסר אוניברסלי נודף ממנו? כיצד ו"ו החיבור  -בין
תורה ומדע ,תורה וערכים ,תורה ואנושיות ,תורה ועבודה -
שהייתה אבן הרֹאשה של הציונות הדתית ,נעקרה משורשה?
האם יש קשר בין התופעות השונות ,כגון הדרת נשים ושלילת
מעמדן ,לבין יחס שלילת עולמו של היהודי החילוני? תשובתו
של יוסקה היא ברורה :יסוד העומק שהפך את הציונות
הדתית לחברה סגורה המייצרת תרבות של מובלעת ,נעוץ
בשינוי הדיספוזיציה הבסיסית כלפי המציאות :מדיספוזיציה
ריאליסטית לדיספוזיציה משיחית-לאומנית .ההיסט המשיחי-
לאומני אינו רק היסט בסוגיה אחת .זהו היסט המייצר
טרנספורמציה כוללת בהבנת המחויבות היהודית.
הצגה בהירה של היסט זה על מכלול משמעויותיו מחייבת את
קוראי יצירתו של יוסקה להגיב ולהכריע .זהו סוד קסמו הגדול
של יוסקה  -האיש ויצירותיו .המפגש עמו ,כמו גם עם כתביו,
אינו מאפשר עוד עמדה של שוויון נפש .עתה עת ההכרעה
הגיע וכל קורא וקוראת יעשו זאת בינם לבין עצמם .הנה כי כן,
כתיבתו של יוסקה היא קריאה להכרעה ולהתייצבות .אין כבוד
גדול מכך לאדם ,לכל אדם.

שיש בני אדם שאינם מחויבים להלכה .כריאליסט הוא לא
יכול היה להתעלם מהעובדה שיהודים שאינם שומרי תורה
ומצוות נושאים עולם ערכים ,שתוקפו עבורם אינו נופל מתוקף
העולם ההלכתי עבור המאמינים .לפיכך ראה בעיקרון ההלכתי,

אבי שגיא הוא פרופ' באוניברסיטת בר אילן במחלקה
לפילוסופיה ומייסד התוכנית לימודי פרשנות ותרבות
לתארים מתקדמים .כמו כן הוא עמית מחקר בכיר במכון
שלום הרטמן

 9ראו :על גבול התמורה ,פרק ז.

 10ראו :על גבול התמורה ,פרקים טז–יז.
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חגיגה של מחלוקת
תקופת 'הזוגות' במשנה כמודל להנהגה רוחנית דיאלוגית
שמוליק דרורי
ב'שבעה' על אבי ז"ל יעקב דרורי ,קיבלנו תנחומים מיוחדים
מהרב גולדוויכט ז"ל ,ראש ישיבת כרם ביבנה .הרב שפך את
לבו באהבתו הגדולה לאבא ,אשר יחדיו הקימו את הישיבה
שסללה את הדרך גם למפעל ישיבות ההסדר .הרב סיפר כי
אבא הלך פעמיים למורו ורבו בעל 'החזון איש' ,בבני ברק ,כדי
שיקבל את ברכתו למינויו לראש ישיבה גבוהה של בני עקיבא
והקיבוץ הדתי ,כרם ביבנה .לא קלה הייתה דרכם המשותפת.
אבא ייצג את מגמת בני עקיבא והקיבוץ הדתי ושאף שהישיבה
תכשיר חברי קיבוץ להיות 'תלמיד חכם חלוץ' .זו הייתה בעיניו
הדמות הרצויה של הבוגר .על פי תפיסתו ,הקיבוץ הדתי נועד
לשמש מודל למדינת התורה העתידית .לרב גולדוויכט ,כמו
לרבו בעל ה'חזון איש' ,הייתה מטרה שונה לחלוטין .המחלוקת
ִ'פרנסה' דיונים משותפים רבים ,והניבה פשרות וגם ...אכזבות.
ביום הזיכרון ה' באדר תשע"ב ,שלושים שנה להסתלקותו של
אבא ,עסקנו בדיון על הנהגה רוחנית דיאלוגית .בבואי להכין
את יום העיון ביקשתי ללמוד גם ממבט היסטורי על ה'זוגות'.
שוחחתי על כך עם הרב ד"ר ישראל פרידמן בן שלום 1,היום
ראש ישיבת ההסדר בנתיבות ,לשעבר שכן טוב להוריי בקיבוץ
סעד .ישראל חידש לי כי הבתים החלוקים של הלל ושמאי,
החלו כבר בזוג הראשון ,יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן ,ונמשכו
גם אחריהם .בחירת ומינוי זוגות ההנהגה  -נשיא ואב בית
דין  -כללה אם כן ,במשך מאות שנים ,ראשי אסכולות בעלי
מחלוקת.
רשימת כל הזוגות ודבריהם ,מצויה פעמיים בש"ס  -בפרק א'
של מסכת אבות ובמשנה ב' בפרק ב' במסכת חגיגה.

בפרק א' במסכת אבות ,נראה לעיניי מבנה מיוחד ובו הקבלה
בין שלוש המשניות הפותחות לשלוש החותמות ,ובתווך
נמצאים מאמרי הזוגות.
שלוש משניות
פותחות

מאמרי הזוגות
בתווך

שלוש משניות
חותמות

משה קבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע...
אנטיגנוס איש סוכו
קבל משמעון הצדיק
...
[ש]הוא היה אומר:
על שלשה דברים
העולם עומד

יוסי בן יועזר איש
צרדה ויוסי בן יוחנן
איש ירושלים קבלו
מהם ...
הלל ושמאי קבלו
מהם...

רבן גמליאל אומר...
שמעון בנו אומר...
רבן שמעון בן גמליאל
אומר:
על שלשה דברים
העולם עומד

ההקבלה מלמדת כמובן על חשיבות בית רבן גמליאל בנשיאות
ישראל ,אולם העורך בחר לפרט במרכז הפרק את משניות
הזוגות .ייתכן שרצה להסב בכך את תשומת לבנו לחשיבות
הנהגת הזוגות הנמשכת כמה מאות בשנים.
רוב המשניות הפותחות והמסיימות ,מביאות מאמר אחד לכל
חכם .אולי ניתן היה לצפות שגם הזוגות יהיו מיוצגים במאמר
משותף ,אלא שמכל אחד מהם מובאים מאמרים שונים,
בהם גם מאמרים עם דגשים חולקים ,כגון :יהי ביתך בית ועד
לחכמים  -יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך.
אם במסכת אבות המחלוקות בין הזוגות אולי לא מספיק
מובהקות ,הרי במשנה במסכת חגיגה כל הזוגות חולקים בהלכה
אחת ויחידה :האם יש לסמוך על הקרבן שמביאים ביום טוב.
יש רק חריג אחד  -בדורו של הלל .במשנה כתוב" :הלל ומנחם
לא נחלקו ,יצא מנחם נכנס שמאי  ."...ייתכן ויציאת מנחם היא
תוצאה של הסכמתו עם הלל .ייתכן כי התברר שמנחם אינו
מייצג את הגישה הנגדית ,אותה מיטיב לייצג שמאי.

 1הרב ד"ר ישראל פרידמן בן שלום חיבר את הספר המחקרי בית שמאי.
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חגיגה של מחלוקת

ובעצם ,מהי מהות המחלוקת? האם שאלת הסמיכה ביום טוב
היא שאלה כה מרכזית המצדיקה מחלוקת בין חמישה דורות
של זוגות ההנהגה?
מסביר פירוש ספראי במשנת ארץ ישראל (חגיגה):
בניגוד לשחיטה שהייתה מונופול כוהני ,הרי הסמיכה הייתה
בפועל בידי ישראל ...בתחום זה זכו הפרושים לניצחון הלכה
למעשה .במשנתנו מדובר על פיתוחו הפרושי של הרעיון.
המקריב אינו עוד הכהן ,אלא כל אדם מישראל .הסמיכה היא
סמל שבאמצעותו מבטא האדם את זיקתו לקרבן ,זהו החלק
שבו כל אדם מישראל רשאי להשתתף בעבודת ה' .הסמיכה
בכל הקרבנות האישיים ,כולל קרבן פסח למשל ,היא ככל
הנראה פיתוח פרושי ,שכן זו דרכם של הפרושים לחפש דרך
שבה יוכלו גם מי שאינם כוהנים להשתתף בעבודת ה' במקדש.
במשך כל תקופת המשנה נמשכה המחלוקת הרב-דורית הזו
בשאלת מעמד העם והכוהנים במקדש ,ורק בברייתות מסופר
כיצד הוכרעה ההלכה כבית הלל .המשכיות המחלוקת משקפת
כנראה את המשכיות חוסר ההכרעה .נשאלת השאלה האם
המחלוקת הלא-מוכרעת רצויה? האם ניתן ללמוד מכאן על
האפשרות שהזוגות נתמנו או נבחרו בשל היותם מייצגים
אסכולות חולקות? האם אפשרות זו מחזקת את ערך המחלוקת?

נשאלת השאלה האם המחלוקת הלא-מוכרעת
רצויה? האם ניתן ללמוד מכאן על האפשרות
שהזוגות נתמנו או נבחרו בשל היותם מייצגים
אסכולות חולקות? האם אפשרות זו מחזקת
את ערך המחלוקת?
במשנת ארץ ישראל ישנו נספח לפירוש ספראי על מסכת ראש
השנה ,העוסק בתרבות המחלוקת .בין התגובות לקושי של
חברת עילית לחיות עם מחלוקת ,הוא מביא דווקא את "עידוד
המחלוקת כדרך לגיטימית ורצויה" ,ומבהיר:
תנאי הכרחי למחלוקת מקובלת הוא ניהול הוויכוח במערכת
חוקים פנימית ומגבלות' .כללי הדיון המקובלים' .המחלוקת
היא ,אפוא ,כמעט רצויה ובונה ,וממילא אין בה איום על
הדרך והשיטה החברתית .לשם כך יש לפתח ,כמובן ,מערכת
הסברים אידיאולוגית מתאימה ,וליצור אקלים חברתי של
סובלנות פנימית לבל תתפתח המחלוקת למלחמת אזרחים.
דומני שעורך מסכת אבות אכן מחזק גישה זו  -המעדיפה לתת
לגיטימיות לחיים חברתיים ,דתיים ולאומיים אשר כוללים גם
מחלוקות  -ומדגיש את הדרך בה התבטאה בהנהגת האומה.
ובחזרה לנושא מפעל ישיבות ההסדר ,שבהקמתו פתחתי:
באותו יום עיון לזכרו של אבי ,סיפר בוגר המחזור הראשון,
הרב צפניה דרורי ,רב העיר קריית שמונה ,מייסד וראש ישיבת
ההסדר בה ,על חריפות המחלוקת בהנהגת 'כרם ביבנה' ,מחד,

ומאידך ,על ההידברות והכבוד ההדדי שאפשרו את הצלחת
המפעל .הוא אישית ,על פי אותה שיטה ,צירף כשותף לראשות
הישיבה שהקים בקריית שמונה ,את הרב ישראל קירשטיין,
הקרוב אולי דווקא לגישתו של הרב גולדוויכט.
קלה אולי יותר הייתה דרכה של הזוגיות בישיבת הר עציון
בגוש עציון.
להלן קטע ממכתב שנמצא בעיזבונו של חנן פורת ז"ל ,אותו
כתב אבא ז"ל לחנן:
קיימתי שיחה עם הרב עמיטל ושמחתי על הסכמתו לעמוד
בראש המוסד בכלל ועל דבריו כי אמנם בתחילה יהיה עליו
להיות "כינור ראשון" ,אלא שבמשך הזמן הוא מעוניין כי
ימצא גדול בתורה והוא יהפך ל"כינור שני" .העליתי לפני
מושקו את שמו של הרב אהרן ליכטנשטיין ראש הכולל של
ישיבת ר' יצחק אלחנן בניו יורק ,שהנו חתנו של הרב י.ד.
סולוביצ'יק שליט"א.
במציאות ,הרבנים עמיטל ז"ל וליכטנשטיין יבל"א היו שניהם
כינורות ראשונים והתזמורת בה ניגנו ערבה לאוזני תלמידיהם
(שחונכו ...לחלוק על רבותיהם).
וכך נכתב באתר הישיבה על המשכיות השיטה:
בדור השני נוספו עוד ראשי ישיבה אל הרב אהרן ליכטנשטיין
ובשנת תשס"ו הצטרפו שניים מהבולטים שבין בוגריה  -הרב
יעקב מדן והרב ברוך גיגי ,בכדי להבטיח את יציבותה וחזונה
של הישיבה במעבר לדור חדש של מנהיגות .בתשרי תשס"ט
הצטרף הרב משה ליכטנשטיין כראש ישיבה ,בעקבות
פרישתו של הרב עמיטל.
אחרי פטירתו של אבא ז"ל ,נוסדו ישיבות הסדר רבות .גם
בעתניאל אשר בדרום הר חברון ,מכהנים שני ראשי ישיבה,
בוגרי ישיבות הסדר :הרב בני קלמנזון (ישיבת הכותל) והרב
רא"ם הכהן (הר עציון) ,וכמובן בישיבת הקיבוץ הדתי במעלה
הגלבוע ,שבראשה הרבנים דוד ביגמן ויהודה גלעד 2.נראה
שישיבות ההסדר שבראשן כמה ראשי ישיבה ,משביחות
מהנהגותיהן הדיאלוגיות.
יש לקוות שגם מהרבנים הראשיים שנבחרו לאחרונה נקבל
השראה לתרבות שיח דיאלוגי המכבד את המחלוקות.
האם נוכל לחזק מגמה זו בשאר הנהגות החברה הישראלית?

ראש צורים
שמוליק דרורי ,בן קיבוץ סעד ,חבר
קיבוץ ראש צורים וחבר ועד הנהלת
עמותת 'בסוד שיח'
 2הרב יהודה גלעד הוא בוגר ישיבת הר עציון וחתנו של הרב עמיטל ז"ל.
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אחרינו ,המשוררים  -למהפכה!
על שירה משיבת רוח ומוליכת שיח חדש

*

אליעז כהן
מזה כעשרים שנה פועלים כיחידים ,כל אחד מארבע אמותיו
שלו ,וכחבורה ,אלו המכונים "משוררי משיב הרוח".
מייסדיו של כתב העת הם שמוליק קליין ,נחום פצ'ניק ויורם
ניסינוביץ' ,והמצטרפים אליהם  -כותב שורות אלה ,נעמה
שקד ,אבישר וסיון הר-שפי וכותבים נוספים .הן כקבוצה -
בה התגבשה שפת השיר של כל אחד מעמנו לכדי ייחודיות
(עד שניתן לזהות את הכותב על פי שירו) ,והן כיחידים -
המשפיעים איש-איש בגִ זרתו ,היה למהלך של "משיב הרוח",
גם בשעתו וגם ברטרוספקטיבה מהיום ,משמעות של "הסרת
האבן" מעל פי הבאר הרוחשת והחסומה.
השפעות ממהלך זה ניכרות בשיח הדתי המתרקם בשני
העשורים האחרונים ,דרך פולמוסים וניסיונות המשגה חדשים,
בסוגיות כמו :היחס אל הקודש ,היחס ל"אחר" ,העיסוק
ב"טאבו" של הגוף ושל המיניות ,פריצתן קדימה של האשה
וה"שפה הנשית" ועוד .האדוות נמשכות לז'אנרים אמנותיים
נוספים כתיאטרון ,אמנות פלסטית ואפילו מחול.
הופעת הגיליונות הראשונים של "משיב הרוח" הניעה גלים
של יצירה ,שבשורתם עמם .למען היות הוגנים ,אציין כאן
שהקרקע הוכשרה שנים מספר קודם לכן ,בהופעתם של

יחידים-מאמינים-יוצרים (כיונדב קפלון ,אדמיאל קוסמן,
מירון איזקסון וחוה פנחס-כהן ,אשר אף ייסדה את כתב העת
"דימוי" ,שהיה הבית האותנטי הראשון לתרבות ה"יהודית"
המתחדשת) .נוסיף לכך את הקמת בית הספר לקולנוע
"מעלה" ,ואת החיבור שנוצר עם בעלי תשובה (כמו המשוררים
יוסף עוזר וטניה הדר) ,שלא זנחו את עולם היצירה והשפיעו
באופן גלוי ובזרמים תת-קרקעיים על הנפש הרגישה של אותם
צעירים דתיים שהיינו טרם הולדתו של "משיב הרוח" .עוד
אציין את טוריה החלוציים של ציפורה לוריא ז"ל בביקורת
התרבות ב"נקודה" ויצירות המקור שהופיעו בו מעת לעת,
וכן את הניסיון הכמעט-בתולי של הלל וייס (בעידן הטרום-
משיחי שלו ,)...בקובצי השירה החדשה של "עלעול" ,שהופיעו
בספריית בית אל בראשית שנות התשעים.
ועדיין ,הפריצה הגדולה התחוללה באמצע שנות התשעים.
קולמוסים הרבה כבר נשתברו בניסיונות להתחקות אחר
זרמי העומק שהביאו לתסיסה המשמעותית עם הופעת
"משיבי הרוח" הראשונים ,וביניהם :רעידת האדמה מעוררת
החרדות של הסכמי אוסלו ,ותחילת פעפוען של תובנות
פוסט-מודרניות גם בזרם האמוני ,שהביאו בין השאר לחיפוש
משמעות בחוויה וב"סיפור" האישי ,ומכאן לאותה טלטלה של
יחידים רבים ש"גילו את עצמם".

דברים שנאמרו בטקס לרגל קבלת פרס היצירה הציונית ל"משיב הרוח"
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אחרינו ,המשוררים  -למהפכה!

יש המתיימרים ל"קטלג" את בקיעת מעיין היצירה החתום
שתואר לעיל ,כעדות (שהיא ,כמובן ,גם משאת נפש) ל"מהפכה
האמונית" שמתרחשת בתחומים שונים של החברה בישראל,
ואשר עתידה ל"רשת" את הציונות בבוא העת .בעיניי יש
בראייה הזו אלמנטים פטרנליסטיים ,שמתקשים להבחין
במציאות מורכבת ודינמית ,שקשורה בחלק מנימיה גם
לשינויים ערכיים ומבניים שעוברים על כלל החברה והתרבות
הישראלית ,הן באופן התפתחותי-אבולוציוני והן בהימצאם
של קטליזטורים ומקרי קיצון רבולוציוניים יותר כמו :קריסת
ההירארכיות הישנות ,השפעות פוסט-פוסט-מודרניות
כ"התקוממות המודרים" וניתוץ "כור ההיתוך" המאחד-מידי,
התעוררות הרב-תרבותיות ,השפעות פוסט-אידיאולוגיות
ועוד.
כיוון שאני מנסה לעסוק ,כמו חלק מחבריי ,גם בחינוך וגם
בחידוד המודעות העצמית בתהליך היצירה ,אני מבקש להרחיב
מעט בעניין:
להוגי "המהפכה האמונית" ,הטוענים למותה של הציונות
ולתחילתו של "שלב חדש משלבי הגאולה" ישנן שאיפות
לייצור אלטרנטיבות המתנערות מהיש הקיים .המבט הזה,
שלרוב מגיע מחוסר מעורבות מספקת במציאות ,מופרך
בעיניי מעיקרו .לטעמי ולניסיוני ,לא ניתן להצמיח ענפי דעת
או תרבות חדשים ושלמים "מן האוויר" .כמי שעסוק ב"שפיר
ושליה" של הרנסנס האמוני היוצר ,אני רואה את התהליך
המורכב המתחולל אצל חלקים מצעירי הצאן שלנו ,שדלת
נסתרת נפתחה בנפשם ,והם נמשכים למהלך שיש בו ,לצד
הגילוי ,הבשורה והמהפכנות ,גם התחברות עמוקה לשדות
קיימים ,חרושים ונטועים בשכבות רבות .בעצם החשיפה
אל הרבדים הללו ,בלמידה ובהתחברות למסורות הקיימות
של התרבות הישראלית ,טמונים עוצמות גילוי רבות וסיכוי
לסינתיזה חדשה בנפש היוצרת (וגם ל"הצפת התהום" ולבחינה
מחודשת של אקסיומות כאלו ואחרות ,מה שמסביר לפעמים
את "אינסטינקט הפחד" של האוטוריטות הישנות ,הרבניות
בעיקרן ,כלפי פרצי היצירה הללו)...

(אוניברסיטת בראון בארצות הברית) .המחפש להעמיק בעניין
ימצא ודאי את מבוקשו בספר זה .אני-עצמי אנסה להעיד
כאן על שלושה "חידושים" שזכיתי להיות שותף-מוביל בהם,
שמשתקפים הן ביצירתי והן ב"פרופיל" שניתן אולי לצייר
ל"משיב הרוח".
החידוש הראשון ניתן לכנותו כ"פואטיקה של הצניעות" :אלו
השירים שעוסקים בחוויות המשורר בשדה האינטימי ,וביצירתי
שלי נבעו מן המתח האירוטי-הלכתי של "איסור הנגיעה" .אלו
שירים שנכתבו ב"זמן אמת" ,בעת סערת אהבתנו של אפרת
ושלי טרם נישואינו ,כאשר הכתיבה משמשת באופן עמוק
כהתמודדות ,או אם תרצו  -פריקת המתח הבלתי-אפשרי הזה.
ראשונים שבהם ראו אור בגיליון השני של "משיב הרוח" (קיץ
תשנ"ה) ,והיו ,למעשה ,הביטוי הפואטי הראשון בשירה לעולם
התוכן הזה (כנראה שעד לאותו הרגע לא היו משוררים שכתבו
מן המקום הזה ...אגב ,באותן שנים ממש ,בלא שנדע איש
על אודות רעהו ,ישב יוסף סידר וכתב בדראפטים הראשונים
לסרטו הראשון את "סצנת הצלליות" הבלתי-נשכחת מן
"ההסדר" .)...שירים אלו ,לצד שירים נוספים המעצבים
ומעדנים כוחות אירוטיים (כמו אלו של ידידי נחום פצ'ניק),
חוללו שתי תופעות מקבילות:
הראשונה  -עיצובה של שפת שיר רוויית אירוטיקה ,השואפת
בצדה גם מודעות
להיות חפה מפורנוגרפיה ,ומתחילה לייצר ִ
וחשיבה מושגית (שחלק ממנה זכינו לפתח מאוחר יותר
במסעות העריכה של גיליונות "משיב הרוח") ,של האסתטיקה,
הפואטיקה והאירוטיקה של הצניעות .כל זאת יחד עם סימונן
של אבני שפה ואבני דרך חדשות-ישנות (שהרי גם בגִ זרה זו
כבר קדמו לנו הנביאים ובעל שיר השירים ,משוררי תור הזהב
ורבים אחרים) ,שמעוניינות לחוות את ה"שדה המגנטי" הזה,
אך מהלכות בו גם כבשדה מוקשים.

חשוב לי להדגיש ,מניסיוני כיוצר ש"היה" במקומות הללו,
וכמי שמלווה בשנים האחרונות עשרות יוצרים בגישושיהם
הראשונים :כפי שבעיניי אין מקום לחינוך המושתת בעיקרו
מ"פחדי השפעה" למיניהם (שהזרם החרד"לי הוא כנראה
המייצג המובהק שלו) ,כך אין מקום לגבולות חיצוניים כלשהם
בדרך ההתפתחות העצמית ביצירה" .שאלת הגבולות",
הרלבנטית לכל אדם ובכל חברה ,היא עניין שבין היוצר לעצמו,
ועלינו לעודד את מרחבי ה"ניסוי והתעייה" שבדרך ההתגבשות
המרתקת הזו.

התופעה השנייה  -וזו אולי החשובה יותר  -היא פתיחת
המחסום אצל צעירים אמוניים לא-מעטים ,הנמצאים במקום
דומה ,ואשר שאלת הגוף והמיניות דוכאה אצלם מגרירת
הנהגות סוציולוגיות ודתיות שונות מחברות קיצוניות יותר.
לא אפרט כאן את ספקטרום התגובות לפרסום סוג הטקסטים
הללו ,רק אציין שמאותו השלב ואילך ,בשירים רבים שהגיעו
אל שולחן המערכת ,החל להופיע המימד האירוטי ,פעמים
רבות תוך יצירת סובלימציות מרפרפות ויפות ,שהוקרנו בחלקן
דווקא משמירת אורח החיים ההלכתי ,על מתחיו הקיומיים.
אציין עוד ,שבמסעותיי בארץ בשנים האחרונות כ"משורר
אורח" במוסדות לימוד שונים ,גיליתי שחלק משירי ה"כמעט
נגיעה" ההם מתשנ"ה ,משמשים במערכים ובסדנאות במגוון
תיכונים ואולפנות בנושאים של בינו לבינה…

בשאלות של מה חידוש הביא "משיב הרוח" לעולם הדתי
בפרט והיהודי-ישראלי ככלל ,אולי אין זה נכון שיעיד הנחתום
על עיסתו ...לאחרונה ,זכינו להופעת הספר משיבי הרוח
(הוצאת ידיעות ספרים) ,פרי מחקרו של פרופ' דוד יעקובסון

החידוש השני הנו עמידה חדשה-ישנה אל מול הא-לוהים :הקו
הזה מופיע בגוונים שונים לאורך מ"ב הגיליונות של כתב העת.
ביצירתי אלו שירים ,שהמרכזיים שבהם נכתבו במהלך התקופה
אותה כיניתי "מאורעות תשס"א-תשס"ד" ,ועניינם דיבור
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תרבות השיח

ישיר ,פעמים קשה ומעז פנים עם הא-לוהים (המובהק שבהם
הוא שיר התפילה "שמע א-דני" ,שהפך לכעין תפילה לרבים,
בביטוי ה"גורל היהודי-ישראלי" בעשור האחרון) .גם כאן לא
חידשתי דבר מהותי שלא קדמו לי בו כמה מאבות האומה,
דמויות מופת רבניות ודורות רבים של משוררים ומנסחי
תפילות ,אבל המקומות מהם אני בא  -הרקע הציוני-דתי,
המקום הפיזי של ילדותי שבשומרון והקמת ביתי בכפר עציון,
ומעל לכל אלה ,המציאות הקיומית של אדם מאמין בתוך
מבחנים חוזרים ונשנים של הגורל היהודי בכלל והגורל היהודי
בארץ ישראל בפרט  -הולידו טקסטים שתודעת הא-לוהים
מבצבצת מהם ,שיוצרים מיצוב מחדש של היחסים בין המאמין
הפוסט-מודרני ובין א-לוהיו ושנותנים מענה לקושי כיצד ניתן
בכלל להתפלל במצב מתמשך של הסתר פנים .שאלות רבות
משמשות בערבוביה ביצירתן ובקריאתן של התפילות החדשות
הללו ,שזכיתי שייכתבו דרכי.
את החידוש השלישי אכנה "חיי עם ישמעאל" :שירים בהם
התייחסות מיוחדת אל ישמעאל" ,האח האחר" ,הפלשתיני.
אכן ,השירים הללו עשויים במין תרכובת של פחד ומשיכה ,של
מאבק ובה בעת תחושה עמוקה של שותפות גורל פרדוכסלית.
איזה "צומוד" עיקש לא רק לאדמה הזו אלא גם זה לזה.
למהלך הזה ,שלא נשאר רק בשירים ,והבשיל בשנים האחרונות
להקמת תנועות הדיאלוג והשלום בין מתיישבים ופלשתיניים,
"ירושלום" ו"ארץשלום" ,שותפים משוררים נוספים (בעיקרם
בני הדור השני ביש"ע) ,כשב"ראש המדברים" הוביל אותנו
בהשראתו הגדולה הרב-המשורר מנחם פרומן ז"ל .גם לפני
הטלטלות הקשות של ההתנתקות והחרדה הגוברת למפעל
ההתיישבות כולו ,הדיבור החדש שבשירים ובתנועה הרוחנית
הזו עשוי להיות סוג של המשכת שיח אחר.
אני בוחר להזמין אתכם להצצה בכבשונה של עבודתי כמשורר
דרך "שיר לילה" (הרואה אור בספר שיריי החדש :עד שהגענו
להבנה עם האור) ,המתאר ניסיונות לברוח אל לבדיות השירה
והימלטות הימנה בדאגות ותואנות שונות .אם תרצו ,זהו שיר
וידוי אותנטי (ורק לזכור ברקע ,שיש בו גם אולי קורטוב של
"מיטב השיר  -כזבו" ,)...אשר בהחלט אני רושם בו ומוצא בו
את נקודות היחס המשמעותיות שבחיי  -המשפחה ,הזוגיות,
האמונה והשירה.

ׁ ִשיר ַליְ ָלה
אליעז כהן
ש ְרטוּ ַּב ִּצ ָּפ ְרנַ יִ ם ֶאת ַה ַּליְ ָלה
ּכו ָֹכ ִבים ָ ׂ
רוּ חוֹת ָרעוֹת ָּד ְבקוּ ַּב ַח ּלוֹנוֹת
ַה ִּמ ָּטה ׁ ֶש ָּלנוּ ֵּת ָבה ִמ ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם
ָקם
ׁשוּ ב ָקם וְ ַא ְּת ֵאינֵ ְך יו ַֹד ַעת
ׁ ְשעוֹת ַה ְּל ַב ִּדיּ וּ ת ַה ּסו ִֹדיּ וֹת ׁ ֶש ִּלי
נִ ׁ ְש ַקע ַּב ַּס ָּפה ַה ְּכחֻ ָּלה ַה ְּגדו ָֹלה וּ ִמ ְת ַע ְּב ֵרר
ָּכ ָכה יָ כוֹל ׁ ָשעוֹת
ַּב ַּביִ ת ַהחׁ ֶֹש ְך ָּב ִהיר ,נְ ׁ ִשימו ַֹתיִ ְך ֵמ ֵע ֶבר
ַל ִּקיר עו ְֹמקוֹת וּ ְמתוּ קוֹת ִּכנְ ׁ ִשימוֹת ַהיְ ָל ִדים
ָקם ִל ְראוֹת ִאם ַה ַּמ ְל ָא ְך ׁ ֶשגּ ו ֵֹאל
ימ ִתי
ִמ ְּמ ֵא ַרת ָה ַעיִ ן ֵמ ֲחלוֹם ַרע ֵמ ֶחנֶ ק ּדֹם נְ ׁ ִש ָ
ישן ַה ָּמוֶ ת
ִמ ִּפ ְר ּפוּ ֵרי ַה ְּנׁ ָש ָמה ִמ ֶּפן יִ ׁ ַ
לֹא נִ ְר ַּדם ִּבׁ ְש ִמ ָירת ֹו
ָח ֵסר ל ֹו ׁ ֶש ֵּי ָר ֵדםֲ ,אנִ יֲ ,אנִ י
ְּ(ב ִד ְמ ּדוּ ֵמי ִּד ְמיוֹן ַה ְּלוָ יוֹת וְ ַהׁ ִּש ְב ָעה
שה ִלי
ַה ַּמ ְחׁ ָש ָבה אוֹדוֹת מוֹת ָה ֱא-ל ִֹהים ע ֹו ָ ׂ
ָחלוּ ל ַּב ֶּב ֶטן
ַה ַה ְר ָּגׁ ָשה אוֹדוֹת מוֹת ָה ַא ֲה ָבה
שה ִלי ׁ ֶש ֶאגְ סֹס)
ע ֹו ָ ׂ
ָקם וּ ִמ ְת ַה ֵּל ְך ֶאל ִק ְר ָב ֵת ְך
ְּכ ָבר ׁ ָשנִ ים ֲאנִ י נִ ְמ ָלט ֶאל ִק ְר ָב ֵת ְך
ְּכ ָבר ׁ ָשנִ ים ֲאנִ י הו ֵֹל ְך
ִמ ּכ ַֹח ָה ַא ֲה ָבה ַה ִהיא
ַע ְכׁ ָשו זְ ַמן ְל ַע ְצ ִמי
ַע ְכׁ ָשו ַלׁ ּ ֻש ְל ָחן ַמ ְד ִליק אוֹר ָק ָטן

אליעז כהן ,חבר כפר עציון.
כותב שירים (בעיקר) ומנסה
לתקן את העולם
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ֲע ֵר ַמת ַּד ִּפים ַה ְּל ָבנִ ים עו ֶֹמ ֶדת
ְל ַכ ּלוֹת ַה ֶּנ ֶפׁש

אחרינו ,המשוררים  -למהפכה!

ַא ְּת ֵמ ֵע ֶבר ַל ִּקיר ֵא ָיב ַריִ ְך ְּכ ֵב ִדים וּ ְמ ֵל ִאים

ְמ ַעט יָ ְמ ָרהֲ ,א ָבל

ַא ֲה ָבה

יָ ְמ ָרה ִל ְכ ּתֹב ׁ ִש ָירה

ֲאנִ י יָ כוֹל ָלבוֹא ֵא ַליִ ְך ַּכ ָּנ ָהר ַה ֶּזה ֶאל

ַא ֲח ֵרי ָּדוִ ד וְ ַה ֵּלוִ י וְ ָא ָצ"ג

יָ ם

ימת ֵעינַ י)
ֲאנִ י ֻמ ְכ ָרח ְל ָה ֵסב ֶאת ַה ַּמ ָּבט (אוּ ַלי ַּב ֲע ִצ ַ

אתי ָלצוּ ד
ֲא ָבל ׁשוּ ב יָ ָצ ִ

יעים ֶאת יְ גוֹנַ י
גּ וֹנֵ י טוּ ְר ִקיז ׁ ֶש ַּל ִּכ ֶּנ ֶרת ַמ ְט ִּב ִ

ִּפ ְר ּפוּ ֵרי נַ ְפׁ ִשי ,או ִֹתיּ וֹת ּפו ְֹרחוֹת

וּ ִמ ְריָ ם ִּב ְב ֵא ָר ּה לוּ ַּת ְרוֶ ה ְּב ִצ ְמאוֹנַ י

מו ִֹריד ְמ ִח ַּצת ַה ָּז ָהב ֵּבינֵ ְך ְל ֵבינִ י:

וּ ְב ִחנְ ַּגת ּכוּ ׁ ֵשי ַה ַּליִ ל ֶא ָּת ֶלה ִעם ִע ְּצבוֹנַ י

ׁ ְש ַּתיִ ם ַא ַחר ֲחצוֹת ַה ַּביִ ת נִ ְמ ָלא יְ ִד ִידים

ש ֶרת ַהׁ ְּש ָב ִטים יַ ְח ְּבקוּ נִ י וְ אוּ ַלי
ׁ ָשם ֲע ֶ ׂ

ַמ ְראוֹת ,קוֹלוֹת,

שימוּ נִ י ָלם ּכ ֵֹהן
יְ ִ ׂ

ַה ַּדף ׁ ֶש ְּלמוּ ִלי ָל ָבן יו ֵֹתר

ָקם

ָקםׁ ,שוּ ב ָקם ָק ֵרב ֶאל ַה ְּס ָפ ִרים

י-שם
ת-עינַ יִ ם ִמ ְת ַּג ּלוֹת ׁשוּ רוֹת ֵמ ֵא ׁ ָ
יח ֵ
ִּב ְפ ִק ַ

נוֹגֵ ַע ִּב ְקצוֹת ָה ֶא ְצ ָּבעוֹת ֶאל ַה ְּכ ִריכוֹת

ֵמ ִעיף ַמ ָּבט ֵמ ֵע ֶבר ַל ָּכ ֵתף

יוֹנָ ה וְ זֶ ְל ָּדה ז ֹו ָּבז ֹו ִמ ְת ַח ְּככוֹת

ָהיִ ית ׁ ָשם ָּכל ַה ְּז ַמן א ֹו ָהיָ ה זֶ ה

"ת ִפ ִּלין" ֵמעו ָֹלם)
ְּ(כ ִא ּלוּ לֹא נִ ְכ ַּתב ְּ

ֵאד חו ֵֹלף

ַּד ְליָ ה ֵמ ָתה ָלמוּ ת ְּכמ ֹו ָר ֵחל

נִ ְצ ָמד ֶאל ַה ַח ּלוֹן

יתי ָל ְך,
ְּכמ ֹו ָר ֵחל ׁ ֶשל ַא ֶּבל ַּפן ׁ ֶש ָּקנִ ִ

ּכו ָֹכב ַא ֲחרוֹן נָ ַפל

מוּ ִליְ ,ל ַל ֵּמד ַהיְ ָל ִדים ְּתׁשוּ ָקהַּ ,גם ֲאנִ י

ָּכל ַה ִּמׁ ְש ָאלוֹת ְמׁ ֻש ָּמׁשוֹת

יקה
נִ ְכנָ ס ַע ְכׁ ָשו ֵּבין ָר ֵחל ְליַ ֲעקֹב ְּבאו ָֹת ּה ַה ְּנׁ ִש ָ

וְ ַרק ְק ִריאוֹת ַה ֲחתוּ ִלים ׁ ֶש ֵּנעו ִֹרים

הוּ א ׁשו ֵֹאב ֶאת ְל ִחי ָהרו ָֹעה וְ ַכ ּפ ֹו

ִּבנְ ִהי ִקינַ ת ַה ִּתינוֹקוֹת

נְ ַמ ָּסה ַעל ַּג ָּב ּהֵ ,עינָ יו ֲעצוּ מוֹת וְ ַרק

ַע ְכׁ ָשו ָצ ִר ְיך ַל ְחזֹר ֶאל ַה ֵּת ָבה

יתה ַה ִהיא,
ַל ַהט ַהׁ ֶּש ֶמׁש ַה ִּמ ְת ַה ֶּפ ֶכת וְ ֵעינֵ י ַה ִּמ ָ

ֱהיוֹת זוּ גוֹת

ְּכמ ֹו ָר ֵחל ַּד ְליָ ה רו ָֹצה

יֵ ׁש ְל ַע ְמ ֵעם ְּב ַעד ַה ּצ ַֹהר ַה ַּמ ָּבט

וְ ַעל אוֹת ֹו ַמ ָּדף ְּ(כמ ֹו ִח ִּצים ׁ ְשלוׁ ָֹשה יָ ָרה יו ָֹאב ְּב ַא ְבׁ ָשלוֹם)

ָּכ ְךְּ ,ב ָכל ּב ֶֹקרְ ,ל ִצ ֵּד ְךֲ ,אנִ י נִ ְל ָּפת

ָס ִבים טו ִֹבים ׁ ֶש ִּלי ִא ַּמ ְצ ִּתי
ַס ָּבא יוּ ָדה ַס ָּבא נָ ָתן ַס ָּבא מׁ ֶֹשה
או ִֹתיּ וֹת ׁ ֶש ָּל ֶהם ְּד ָב ִרים נִ חוּ ִמים
וְ ַע ְכׁ ָשו ׁ ֶש ֵאינָ ם
יֵ ׁש ,יֵ ׁש ַּב ֶּמה ְל ִה ָּנ ֵחם
וְ גַ ם ִס ְפ ֵרי ׁ ִש ַירי ׁ ֶש ִּלי לֹא ְרחו ִֹקים ִמׁ ָּשם
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ללמוד על הסוד
שתי נשים משני קצוות החברה הישראלית ,מסבירות,
ובעיקר מדגימות ,מהו סודו של השיח
ראיינה :ריבה פריד
יום חמישי בערב .אני נוסעת לחיפה .שתי נשים מחכות לי
שם .מה שאני יודעת הוא שאחת מהן חילונית והשנייה דתית,
ושתיהן חברות בעמותת 'בסוד שיח'.
אני מוצאת אותן יושבות ביחד ,בחדרון קטן .בעלת הבית  -רותי,
והאורחת  -מאירה .זו לבושה בגופייה ,וזו בשמלה המכסה את כל
גופה .זו שיערה המתולתל פזור ,וזו חובשת פאה .הכיבוד המונח
על השולחן מסגיר את ההבנה של המארחת מה אפשר להגיש
למי שמקפידה על כשרות .התחלה יפה .מכאן ואילך אני שומעת
מהן דואט של שני צלילים ,לרוב שונים בתכלית השינוי ,ולעתים,
להפתעתי ,מתנגנים בהרמוניה מלאה.
מי אתן ומה הביא אתכן לעמותת 'בסוד שיח'?
רותי דואק ,אחת משני יושבי הראש של העמותה ,פותחת:
"אני פסיכולוגית קלינית ,וסבתא ,פעילת שמאל  -נשים
בשחור ,שלום עכשיו .שותפה ופעילה בעמותת 'בסוד שיח'
מאז הקמתה.
כשנכנסתי לעמותה ,הייתי מאוד פעילה בשמאל .זה היה
בתקופת אוסלו והרגשתי שיש כלפי המון אלימות והתנגדות.
שמתייחסים אלי כמו לאויב ,בעוד שאני הרגשתי כי אני עושה
מה שחשבתי שהוא לטובת מדינת ישראל .כשידיד שלי הציע
לי להצטרף לכנס הראשון של העמותה ,באתי ברצון רב .הבאתי
איתי ידיד ערבי .בדקתי לפני כן עם מי שהזמין אותי לכנס
אם זה אפשרי אך למרות שהייתה הסכמה ,כשנכנסתי איתו
אנשים קיבלו קצת הלם .לא ציפו שיהיה ערבי בכנס ,אך בזכות
הדינמיקה שהתפתחה שם ,בסוף הכנס אמרו המשתתפים' :אם
סעיד לא היה מגיע  -היינו צריכים להמציא אותו'.
אחר כך ,בעיצומו של הכנס פגשתי מתנחלת ושאלתי אותה:
'איך את חיה בשטחים ,עוברת במחסומים בדרך הביתה ,רואה
איך עוצרים שם את הפלסטינים ומציקים להם ,ואת ממשיכה
לך בדרכך?' .היא ענתה לי שהיא עוברת את המחסום ולא רוצה
להסתכל ,שהיא צריכה לאטום את המצפון שלה כדי להצליח
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לחיות איפה שהיא חיה .לקראת סוף הכנס היא ניגשה אלי
וביקשה ממני' :רותי ,את תהיי המצפון שלי .אני צריכה שיזכירו
לי שיש את הצד השני ,כי אני שוכחת' .כשהיא אמרה לי את
זה ,יכולתי גם לומר לעצמי שיש משהו נאיבי בגישה שלי,
ברצון שיהיה שלום ואהבה גדולה עם הפלסטינים .הבנתי שיחד
עם זה צריך לשמור על רמה מסוימת של חשדנות ,שאי אפשר
להרים ידיים ולעשות הסכם ולחשוב שיהיה נהדר ,ולא תהיה
יותר בעיה .אמרתי לה' :את תשמרי על הגב שלי .תזכירי לי
שלא כל כך פשוט .שזה יכול להיות מאוד מסובך לעשות הסכם
עם הפלסטינים.'...
זו כל הפואנטה של המפגשים האלה .יש לי מקום שבו אני
מאזנת מישהו מהצד השני ,ומישהו אחר יכול לראות בי משהו
שמשלים אותו .אני חושבת שזו החוויה המרכזית בכל הכנסים
שלנו".
מאירה קפלן ,חברת ועד העמותה ,מורה במקצועה ,הגיעה
לעמותה בשלב מאוחר יותר" .ארבעים שנה הייתי מורה בטירת
הכרמל .אוכלוסיית התלמידים שלי הייתה מאוד מגוונת -
עולים מתפוצות שונות ,והדיאלוג תמיד היה חלק מהעבודה
שלי .התחלתי לעסוק בנושא של הדיאלוג אחרי רצח רבין.
הצטרפתי אז ל'צו פיוס' ,והייתי חלק מקבוצה של דתיים
וחילוניים שהפכה לקבוצה חברתית ממש .הקשר שלנו נמשך
בלימוד משותף במשך כעשר שנים.
בעלי ואני מנהלים קהילות  -הוא רב בשתי שכונות בחיפה
ובבית החולים רמב"ם  -ואנחנו משתדלים לעשות למען הציבור
הרבה מאוד ,ובכל זאת כחרדים ,אנחנו מרגישים תמיד שנאה.
אנחנו חלק מציבור שרדוף על ידי כל המגזרים ,רואים בנו סמל
למגזר החרדי ,ולא רואים את האדם שבנו .אפילו בקבוצות של
'בסוד שיח' הייתה אמירה' :אתם רוצים להיות חרדים? יופי.
שבו לכם בשכונות שלכם ,תחיו את החיים שלכם ,תשלחו את
הילדים לבתי הספר שלכם ,אבל תצאו לנו מהפריים .אל תציקו
לנו .אנחנו רק רואים אתכם וזה מעצבן אותנו'".
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כחרדים ,אנחנו מרגישים תמיד שנאה .אנחנו חלק מציבור שרדוף על ידי כל המגזרים ,רואים בנו
סמל למגזר החרדי ,ולא רואים את האדם שבנו .אפילו בקבוצות של 'בסוד שיח' הייתה אמירה:
'אתם רוצים להיות חרדים? יופי .שבו לכם בשכונות שלכם ,צאו לנו מהפריים' (מאירה)
רותי ממהרת להגיב באופן ספונטני" :זה נכון ,זה באמת מעצבן.
אני לא אומרת שאין לי רפלקס כשאני רואה את הדתיים
הולכים לבית הכנסת ליד הבית שלי .זו אמת .גם אני חשה
כך .אם אני פותחת את הדלת ועובר שם אדם בלבוש חרדי ,זה
מעצבן אותי ועושה לי חררה .לא הייתי רוצה משפחה חרדית
כשכנים שלי."...
מאירה לא עוצרת .היא אפילו לא משתהה רגע לבלוע את
העלבון .אני קצת המומה מהישירות הזו ומצפה לתגובה ,אבל
מאירה ממשיכה בשלה" .אני חשבתי שזה נכון לדבר על זה",
היא אומרת" ,אני לא רוצה לגור בבני ברק ולא באלעד .אני
זקוקה למרחב של העיר .אני אוהבת את האנשים באשר הם.
אני לא כופה שום דבר על אף אחד ומבקשת שלא יכפו עלי
איפה לחיות .זו הייתה תשתית מאוד חשובה להידברות שלי
בתוך העמותה .שמעתי כבר את רותי אומרת שלא הייתה רוצה
לראות אותי כשכנה שלה ,אבל השאלה היא האם רותי גם
מוכנה לשמוע שאני לא רוצה אותה כשכנה שלי אם היא הולכת
בעירום או נוסעת בשבת מול העיניים שלי .אני אף פעם לא
אומר את זה ,כי לי לא מפריע שחילוני חי לידי .אני מעדיפה
אולי אחרת אבל זה לא עושה לי חררה ...ייתכן שגם אם זה היה
מרגיז אותי ,לא היה לי אומץ לומר את זה ,כי אני מיעוט .צריך
המון כוח כדי להגיד את זה .ואולי זה גם ְתלוי-אישיות."...

רותי" :אולי את החררה הזו אני משליכה על עצמי ,כי בשבילי
זה אקט של חוצפה שאני מתניעה את הרכב בשבת כשעוברים
ליד ביתי האנשים הדתיים שגרים פה בסביבה".
באתי לשמוע על עמותת 'בסוד שיח' ואני מתחילה להבין שאני
לומדת כאן על בשרי מהו סודו של השיח.
מאירה ,האם את לא דמות חריגה מאוד בעמותה? האם יש עוד
אנשים מהמגזר החרדי ששותפים לרצון הזה להידבר?
מאירה" :גדלתי בבית ממלכתי-דתי ,אבל אבא שלי היה יֶ קה והוא
לא נתן לי לצאת למחנות בני עקיבא כי הם היו מעורבים  -בנים
ובנות .כשמחיתי על כך ,הוא הציע לי לעבור ללמוד בחברה שיש
בה רק בנות ואז הבטיח שאוכל לצאת לכל הטיולים והמחנות.
בחרתי בבית ספר של 'בית יעקב'  -בית ספר חרדי לבנות .בסופו
של דבר התחתנתי עם בוגר ישיבת פונוביץ' ,אנחנו מנהלים בית
חרדי ,והילדים שלנו למדו במוסדות חרדיים .אנחנו כנראה לא
טייפ-קאסט".
יש עוד חרדים בעמותה ,שהם כן טייפ-קאסט?
"זה כל העניין בעמותה .לומדים לאט לאט שאין טייפ-קאסט.
צריך לגלות את האדם באשר הוא אדם .להוריד ממנו את
הטיפולוגיה ,את הסטריאוטיפים  -כל מה שבמבט אחד אתה
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אני חשה עדיין איזשהו מתח באוויר .האמירה של רותי על
החררה מהחרדים עדיין מרחפת מעל ראשנו .מאירה ורותי
מתווכחות על היכולת לחשיבה עצמאית במסגרת הדתית,
כשלפתע אומרת רותי בחיוך" :אתן יודעות מה ,ביום כיפור אני
אוהבת את השקט ,וכשאני שומעת מכונית נוסעת ,זה מעצבן
אותי .אני מרגישה שיש פה התקפה על משהו שנורא נחמד לי
ואני יכולה להבין שזה מה שאת מרגישה כשמישהו נוסע ליד
הבית שלך בשבת" ,וכך היא עוברת במהירות מפתיעה להבנה
מלאה של הצד השני .אולי זה כוחו של השיח ,אני מציינת
לעצמי ,ומשקפת לשתיהן את התחושה שלי:
יש פה שיח נעים למרות שאתן מעלות דברים לא פשוטים,
שבמקומות אחרים היו יכולים להתפתח לוויכוח קשה ואפילו
ליותר מכך .איך אתן מסבירות את זה?
מאירה" :זה אפשרי כשאתה לומד לחיות בדיאלוג ,לומד
להקשיב לדברים גם פחות נוחים ,לומד לסדר אותם ולהבין מה
האדם מולך משדר ,מה הוא מחפש".

המפגשים האלה מחדדים את הזהות .יש
דברים שברורים לי מאליהם ,שאני רגילה
אליהם ,וכשאני פוגשת מישהו עם צורת חיים
אחרת ,ששואל אותי' :למה את עושה כך
וכך?'  -זה מאלץ אותי לעצור לרגע ,לחשוב
ולהסביר ,קודם כול לעצמי (רותי)
רותי" :אחד הדברים שטוב לי איתם בכנסים של העמותה הוא
שלא הייתי צריכה אף פעם להיזהר ולא להגיד מה שאני חושבת
ומרגישה .אני לא צריכה להיות פוליטיקלי-קורקט .אני יכולה
להגיד מילים כמו 'דוסים' ו'שחורים'  -ויש בעמותה פתיחות
לזה".
והיא מוסיפה בחיוך" :כולם יודעים מה הדעות הקדומות שלי
וכשאני אומרת אותן ,אני גם צוחקת על עצמי."...

מחליט מה הוא ומי הוא .השיח מאפשר לי להכיר את האדם,
להכיר תכונות מורכבות באישיות שלו ,ואז אני יכולה להתעלם
מהסטריאוטיפים".
רותי מחדדת" :אי אפשר להיפטר מדעות קדומות .בגיל שלושה
חודשים תינוק יודע להבחין בין ה'סוג שלו' וה'סוג שהוא לא
שלו' ,אבל אפשר להיות מודע לכך שיש לנו דעה קדומה.
לקחת בחשבון שכשאני פוגשת מישהו  -יש לי דעות קדומות
לגביו ,ולעבוד עם המודעות הזו .ודאי שהנטייה הראשונית היא
למיין :אני רואה מישהי חילונית  -אז היא בטח כזו וכזו ,ומישהו
אחר חרדי  -אז הוא בעל דעות כאלה וכאלה .אחר כך פוגשים
את המורכבות".
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אחר כך היא פונה למאירה ואומרת" :אני לא יודעת אם את
חופשייה לומר מה שאת רוצה .את בן אדם יותר עדין ממני",
ובכך מפזרת עוד קצת את עננת החררה...
מאירה" :אני אומרת כל מה שאני רוצה לומר .אני חושבת
שכאשר את רוצה להסביר ,לנמק ולשכנע  -את לא יכולה לבוא
ממקום שמפגין עמדת כוח ,לדבר בבוטות או לומר אמירות
שאוטמות את הצד השני מראש".
רותי" :אני חושבת שזו אחת הלמידות החשובות ב'בסוד שיח'.
אנחנו לומדים שלא כל מי שצועק הוא הצודק .אנחנו מבינים
שהצד השני לא שומע את תוכן הדברים בצעקות .זה בהחלט
משהו שלומדים במהלך הכנסים".
אתן לא מרגישות שהמפגשים האלה מתרחשים במעגל סגור?
הרי מי שמגיע לעמותה ממילא בא עם יותר פתיחות ,ובקצוות
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של החברה הישראלית יש אנשים שבחיים לא יגיעו למפגשים
כאלה .זה לא 'לשכנע את המשוכנעים'?
מאירה" :ראשית ,אני מאמינה באפקט הפרפר .אני מניחה שמי
שטרחו והגיעו  -ובכל שנה מגיעים גם אנשים חדשים  -הם
שגרירים בעולמות הסובבים אותנו ,והם יעבירו את המסר
הלאה .עם זאת ,הייתי רוצה שתהיה איזו פינה בתקשורת
למקום הזה של שיח ,כי מי שמחבל והורס הרבה בליבוי האש
של השנאה ,היא התקשורת שכל הזמן מבליטה את הדברים
הלא-יפים בכל המגזרים".
רותי" :אני חושבת שזה בעיקר מתחיל מהפוליטיקאים .כדי
לסחוף אנשים למפלגה ,מוצג הצד הקיצוני .זה מה שמגיע
לתקשורת .בשיח הפוליטי קשה לייצר דיאלוג אמיתי".
מאירה" :באמת חבל שאין עוד אנשים שרוצים ויודעים לשוחח
נכון .לא הייתי באסיפת קיבוץ ,אבל בטח גם שם צריך ללמוד
לשוחח נכון .תרבות השיח במדינה שלנו לקויה .בכביש ,בחנות,
כולנו חסרי סבלנות ,אנחנו מגיבים אימפולסיבית .אין רוגע
והקשבה .אפילו לא בתוך המשפחה".

איך העובדה שאתן חברות בעמותה באה לידי ביטוי בחיים
האישיים שלכן ,בהיום-יום שלכן ,וכמה השפעה יש לזה על
שאר תחומי החיים שלכן?
מאירה" :יש לכך משמעות רבה בחיי האישיים  -בגישה שלי,
בשיח שאני מפתחת ,ביכולת לראות דברים ובדרך להגיב
לאמירות שנאמרות כלפי ולהבין מאיפה הדברים מגיעים.
אני נהנית מהאפשרות לפתוח את המקום האישי שלי
ולשתף חברים בעמותה .לדוגמה ,התפתחה איזו דינמיקה של
התכתבות במיילים שבה מתייחסים לרעיונות ,מגיבים אחד
לשני ויש בזה הרבה עניין .באחת הפעמים מישהו פנה לדתיים

שתינו הגענו לדיאלוג כי הרגשנו שמישהו
שונא אותנו .היה לנו חשוב לפגוש את 'ההוא'
בתנאים שבהם לא ינסו 'למחוק' אותנו.
מסתבר שאנשים שמרגישים מותקפים רוצים
יותר מאחרים ,להגיע לדיאלוג (רותי)

האם אתן מרגישות ,לאחר כמעט עשרים שנות פעילות ,שיש
באמת השפעה ,שהעמותה קידמה משהו בחברה הישראלית?
רותי מבקשת לחזור לשאלת האנשים שלא יגיעו למפגשים
האלה לעולם" :שתינו הגענו לדיאלוג כי הרגשנו שמישהו שונא
אותנו .היה לנו חשוב לפגוש את 'ההוא' בתנאים שבהם לא
ינסו 'למחוק' אותנו .מסתבר שאנשים שמרגישים מותקפים
רוצים יותר מאחרים ,להגיע לדיאלוג .בתקופת הסכמי אוסלו
המתנחלים רצו לדבר .זה היה להם מאוד חשוב .אחרי רצח
רבין השמאל הרגיש פגוע ותקופה מסוימת אפילו לא היה מוכן
בכלל לדבר .הייתה פה בריחה שהצריכה אותנו בעמותה לגשר
על הפערים כדי לחזור לדיאלוג .השאלה היא בדרך כלל עד
כמה 'נכנסים לפינה' .בתקופת פינוי גוש קטיף הימין הוא זה
שהתכנס לפינה וצריך היה לעבור תהליך ,עד שהיה מוכן לחזור
לשיח .אחרי פרוץ האינתיפאדה השנייה ,הערבים בקבוצה הם
אלה שהרימו ידיים.
דווקא הקבוצות ארוכות הטווח שלנו מצליחות להמשיך
במפגשים גם כשקשה .אחת מהן קמה במעלות תרשיחא.
היו"ר הקודם של העמותה הוא תושב מעלות ,וכאשר הוא חש
שנוצר בשכונה מעורבת של יהודים וערבים לחץ גדול ,הוא
הציע לראש המועצה להקים קבוצת דיאלוג וראש המועצה
תמך .ישנן קבוצות שפונות אלינו ומבקשות הנחיה לדיאלוג.
לאחרונה מנחים מהעמותה ליוו תהליך הידברות בעמותת
'עתיד כחול לבן' ,שיוזמת מפגשים בין מתנחלים ושמאלנים.
בתי ספר שקמו על עקרונות של חיבור בין דתיים לחילונים
נעזרים בידע ובמיומנות שנצברו בעמותה .קיימנו גם קורס של
מנחי דיאלוג חילוני-דתי עבור 'צו פיוס' .יש ספר על העמותה,
הכולל מאמרים תיאורטיים לצד הנחיות עבודה למנחי
דיאלוגים".

עמותת "בסוד שיח" נוסדה בשנת 1993על ידי
קבוצת פסיכולוגים קליניים וארגוניים שראו בדאגה
את תהליכי הקיטוב ,הניכור והאלימות המאיימים
על שלמותה ועל יסודותיה הדמוקרטיים של החברה
הישראלית .החברים בעמותה הם מתנדבים הרותמים
את מיומנויותיהם וניסיונם המקצועי כמשאב לקידום
דיאלוג בין קבוצות קונפליקט בחברה הישראלית והם
מייצגים מגוון רחב של ישראלים המחויבים להרחיב
את הדיאלוג הפנימי ,מעגלי הדיאלוג הקבוצתי והבין
קבוצתי לכל העדות ,הלאומים ,המעמדות והאזורים.
הנחת היסוד בעמותה היא כי בבסיס העמדות
וההתנהגויות הפוליטיות והחברתיות השונות של
בני האדם ,קיימים תהליכים מודעים ולא מודעים
הנובעים מצרכים ומרגשות אנושיים ומונעים על ידי
אמונות תרבותיות משותפות ,חלקן גלויות וחלקן
סמויות .בשנים האחרונות מפעילה עמותת "בסוד
שיח" קשת רחבה של תכניות כגון :קבוצות דיאלוג
מתמשכות ,על בסיס מקצועי ,התערבות קהילתית,
כנסים שנתיים העוסקים בלמידה על הקונפליקטים
החברתיים הקיימים ,ועבודה עם מנהיגויות .כל זאת,
כמנוף לשינוי חברתי.העמותה שוקדת על פיתוח
כלים ומודלים חדשים לעבודה בתחום ההתמודדות
עם קונפליקטים חברתיים ,מכשירה יועצים ,מנחים
ויזמים ,מקיימת כנסים וסדנאות ועומדת בקשר עם
גופים אקדמאים ומקצועיים בארץ ובחו"ל.
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תרבות השיח

מרגיז אנשים ,כתבה לי אחת המשתתפות' :למה את נמנעת
מלצטט? אני רוצה שתמשיכי .שתהיי את .תהיי אותנטית'".
רותי ,משהו אצלך השתנה ביחס לציבור הדתי בעקבות
המפגשים האלה?
רותי" :לא .ואני גם לא רוצה שאנשים ישתנו בשבילי .אנחנו
לא מזמינים אנשים לשיח כדי לשנות את העמדה שלהם ,אלא
כדי שילמדו לחיות עם אנשים שהעמדה שלהם שונה .בעקבות
המפגשים ,אני יכולה לפחות להבין .מה שהשתנה הוא התקווה.
התקווה שאפשר לעשות משהו ,שאפשר להגיע להבנה.
התקווה שכל אחד יבין שהוא צריך את השני ,שצריך את המגוון
הזה ,את האיזון ההדדי".

אני לא רוצה לגור בבני ברק ולא באלעד.
אני זקוקה למרחב של העיר .אני אוהבת
את האנשים באשר הם .אני לא כופה שום
דבר על אף אחד ומבקשת שלא יכפו עלי
איפה לחיות .זו הייתה תשתית מאוד חשובה
להידברות שלי בתוך העמותה (מאירה)
למה צריך את השונה .למה שלא כולם יהיו כמוך?
רותי" :קודם כול ,שלא יהיה משעמם ...אבל בעיקר  -יש פה
מגוון שאני לא רוצה לאבד אותו .כל אחד שומר לי על משהו
אחר .גם על המסורת והקשר עם המקורות אני צריכה שישמרו
עבורי .זה חשוב לי ,כי לי אין את זה .ואם מדובר בסכסוך
היהודי-ערבי  -אני בצד שרוצה לוותר ,אבל חשוב לי לא
לשכוח שזה יהיה כואב לוותר .אני רוצה שיהיה מי שיוכל לייצג
עבורי גם את העמדה העיקשת .ועם זאת ,אני לא רוצה רק
לזכור שיש ערבים בסביבה שלי ,אלא רוצה גם לשמוע אותם.
מעבר להכרה בכך שיש להם תרבות אחרת ,אני רוצה לראות
את התרבות הזו .מעניין אותי לראות משהו שהוא שונה ממני,
להיפגש עם תרבות אחרת .אני מאוד אוהבת לראות איך זה
עובד אצל אחרים".
שבקבוצה וכתב' :אנחנו לא אוהבים ציטוטים .אתם מצטטים
המון מהמקורות .תתחילו לדבר דיבור ישיר' .הסברתי שהציטוט
לא בא כדי להוכיח אמיתות שלנו .ככה אנחנו מדברים .כך אנחנו
חיים .אחת השאלות הכי בסיסיות אצלנו בבית היא 'איפה זה
כתוב?' .בכל פעם שמישהו אומר משהו הלכתי או רעיון  -זה
מה ששואלים אותו .אחד החברים שמע ואמר' :לא ידעתי .אני
לומד'.
הרעיון הוא ללמוד את האחר .ללמוד את אורחות חייו .ללמוד
את תפיסת עולמו .אפילו ללמוד שזו תרבות אחרת .כמורה
לספרות ,אני מצטטת מכל מיני מקורות ,וכשכתבתי בפורום
שלנו שאני נמנעת מציטוטים כבר הרבה זמן כי אני מבינה שזה
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"ועכשיו אני מרשה לעצמי לצטט" ,אומרת מאירה בחיוך (ואני
בודקת אם רותי לא מתגרדת ...היא לא)"' .אין אדם שאין לו
שעה'  -הקב"ה ברא את כל הברואים ולכל אחד יש תפקיד .זו
הבחירה האמיתית .אם היינו זהים ,לא הייתה בחירה .העובדה
שאני מכירה את האופציות הרבות ובוחרת באופציה שלי  -זו
הבחירה .סיעור המוחין הזה מעשיר אותי .כל אחד חי את
העולם שלו ואפשר ללמוד מכל אחד .אחד הדברים המופלאים
בעיניי הוא שבליל הסדר לא אומרים הלל שלם .חז"ל אמרו על
כך' :מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה?!' .לדעתי,
זה ממחיש את הנקודה .לכל אחד יש זכות קיום .אני לא צריכה
שכפול .מה שלמדתי בבית שלי  -וזה בהחלט קיים גם אצלנו
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אנחנו לא 'שטאנצים' .גם הילדים שלנו לא 'שטאנצים' שלנו .הם עושים את הבחירות
שלהם .וזה נכון גם לגבי החברה החרדית ,אפילו שיש בה מרות של רב וכך הילדים
מתחנכים .אבל ברגע שגדלתי ,ובניתי משפחה שלי ,הצורך שלי לקיום הוא אחר משל
ראש הישיבה .אין אחידות בתפיסות עולם ,לא קיים דבר כזה (מאירה)
בעמותה  -הוא שאף אחד לא גדל מזה שהוא מקטין מישהו
אחר .שככל שתיתן נפח לאחר ,כך יהיה לך את המקום שלך.
בעיניי זה אחד הדברים שקורים בעמותת 'בסוד שיח' .באופן
אישי ,עולמי הועשר מאוד במגוון גדול של חברות וחברים".

מאירה" :יש עוד נקודה .אחת הבעיות בחברות ההומוגניות
היא שאלה שהחליטו להקים אותן כהומוגניות פספסו משהו
בדרך ,והדור הבא בדרך כלל כבר לא הומוגני .הוא בועט ומחפש
דרכים אחרות...

את קוראת להם חברים?

את מדברת במקרה על הקיבוצים?

מאירה" :כן ,בטח .באחת הפגישות סיפרתי משהו אישי ואחד
האנשים ניגש אלי ואמר לי :תהיי איתי בקשר ,והציע עזרה
ממשית .החברים שאני צוברת בעמותה הם אחרים .הם לא רק
כאלה שמוחאים לי כף ,מבינים אותי ,חיים כמותי".

"גם ,לא רק ...ההומוגניות שנכפתה בחברה החרדית
ובקיבוצים ,נבעה מתוך הצרכים והיא גרמה לאחדות אבל לא
לאחידות .גם אם בחרתי לגור בקיבוץ והיו בו שמונים איש
שהחליטו לחיות יחד ,כשהגיע האיש התשעים ,כבר לא תמיד
הייתה סובלנות למי שהוא .אנחנו לא 'שטאנצים' .גם הילדים
שלנו לא 'שטאנצים' שלנו .הם עושים את הבחירות שלהם .וזה
נכון גם לגבי החברה החרדית ,אפילו שיש בה מרות של רב וכך
הילדים מתחנכים .אבל ברגע שגדלתי ,ובניתי משפחה שלי,
הצורך שלי לקיום הוא אחר משל ראש הישיבה .אין אחידות
בתפיסות עולם ,לא קיים דבר כזה .חשוב לי להגיד את זה ,כי
אנשים אומרים לי לא פעם ' -לך אין אפשרות בחירה' ,ולדעתי

רותי" :לי המפגשים האלה מחדדים את הזהות .יש דברים
שברורים לי מאליהם ,שאני רגילה אליהם ,וכשאני פוגשת
מישהו עם צורת חיים אחרת ,ששואל אותי' :למה את עושה
כך וכך?'  -זה מאלץ אותי לעצור לרגע ,לחשוב ולהסביר ,קודם
כול לעצמי .אם אין ערבי שישאל אותי למה אני ציונית ,אם אין
דתי שישאל למה אני לא שומרת כשרות בבית  -אני לא אעצור
לתת תשובה .אפילו רק תשובה לעצמי .לי זה מאוד חשוב".
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נציגי עמותת 'בסוד שיח' בקבלת פרס יו"ר הכנסת

אני לא רוצה שאנשים ישתנו בשבילי .אנחנו לא מזמינים אנשים לשיח כדי לשנות את
העמדה שלהם ,אלא כדי שילמדו לחיות עם אנשים שהעמדה שלהם שונה .בעקבות
המפגשים ,אני יכולה לפחות להבין .מה שהשתנה הוא התקווה (רותי)
אני בוחרת הרבה יותר .בכל שלב אני צריכה לעשות לי סדרי
עדיפות ,ולבדוק איפה בגבולות ההלכה אני יכולה ללכת כך או
אחרת .הבחירות של אדם שלא חי חיי תורה פועלות באופן
אימפולסיבי יותר ,מהרגש ולא מתוך חשיבה עמוקה ומושכלת.
יש לנו בקבוצה של 'בסוד שיח' אשה שצמחה בציבור החרדי,
ובכל פעם שיש לה הזדמנות היא מנגחת את הציבור הזה .אני
רוצה תמיד לומר לה שאני עשיתי מהלך הפוך ולא חשבתי אף
פעם להשמיץ מגזר שפגשתי בו קודם .אני מרגישה שצמחתי
וגדלתי מהמפגש עם האחר ,ובגאווה אעמוד לשיר את 'יד
אחים לכם שלוחה' .אין לי שום בעיה עם זה.
יש נטייה לאהוב להשמיץ את הציבור החרדי ,ועם זאת ,אני
מרגישה שמתרחש כיום שינוי .אני מאוד אדוקה במעקב אחרי
מה שקורה ,דרך המחשב ,קצת בדיליי .צפיתי באחת התוכניות
המוזיקליות שבה הופיעו שני חרדים חוזרים בתשובה בשירים

22

של הביטלס .הם שרו בצורה מדהימה וריטה ,ששופטת
בתוכנית הזו ,אמרה להם' :אתם לא תהיו הכוכב הבא ,אבל
חשוב לי שתהיו כאן איתנו' .זה בעיניי הישג אדיר .כל כך
אהבתי את ריטה ברגעים האלה .אני מרגישה שיש היום יותר
מקום של פתיחות וצורך להיות ביחד.
כך גדלתי בבית .אמא שלי הייתה בת למשפחה של חסידי גור,
ואבא יוצא דנמרק ציוני-דתי .אבא נהה לחסידות גור ,זו שאמא
שלי ויתרה עליה לגמרי בעקבות מה שעברה בשואה ,ולכן הוא
נסע בצעירותו לרבי מגור בירושלים .כל החסידים שראו חייל,
עם חאקי קצר ,מתקרב אל הרבי שלהם ,ניסו לדחות אותו מעליו
אבל הרבי שראה אותו ,אמר להם' :הוא יהודי .תנו לו' .אבא נפגש
איתו והרבי הזמין אותו להמשיך לבוא .כך אבא שלי הפך לסוג
של חסיד גור בלי שראו עליו .שם הונחה התשתית הזו שגרמה לי
להבין שאנחנו לא צריכים להיות זהים כדי להיות ביחד".
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ללמוד על הסוד

רותי מדגישה" :אנחנו נשארים לא מסכימים .כל צד מחדד את
זהותו .כל אחד מבהיר לעצמו למה הוא דבק בעיקרון שלו .הוא
לא נדרש לשנות את העקרונות על פיהם הוא חי .זה מה שמשך
אותי להגיע לקבוצה .בהזמנה למפגש הראשון אני זוכרת
שכתבו בפירוש שהרעיון הוא לא לשכנע ולהגיע להסכמות .לכן
אני גם דבקה בדעות הקדומות שלי."...
איך אתן רואות את החזון העתידי .מה יקרה פה בנושא השיח?
מאירה" :בגישה שלי ,הקב"ה הוא שיחליט מה יקרה .מה התפקיד
שלנו  -זה כבר סיפור אחר .מה אנשים יעשו בדרך  -זה תלוי בנו.
היכולת ללמוד להקשיב ,לא להגיב על כל דבר ולאפשר בהערכה
את חיי האחר  -זה בידינו.

לא רציתי להיות טובה או רעה .רציתי להיות
חלק .זה הכול .סתם להיות חלק ,ונבעטתי
כי אני נראית אחרת .וזה לא פייר! אני
רוצה לבקש :תנו מקום לבן אדם .אנחנו לא
נותנים מקום לבני אדם .אנחנו נותנים מקום
לאידיאולוגיות ,לדגלים ,לסמלים .לא לבני
אדם" (מאירה)
רותי" :אני מסכימה עם כל מילה .הכול בידי הא-לוהים ומה
שבדרך ,זה תלוי באנשים".
והיא בוחרת לספר על מפגש אחר שלה עם העולם הדתי,
אולי כדי להתחבר ולהבין במעט את העולם הדתי שמאירה
מייצגת עבורה" :כשאבא שלי גסס ,הוא ביקש לא ללכת
לבית חולים .הוא היה רופא וראה במו עיניו איך 'הציקו'
לאמא שלי בסוף ימיה בניסיונות להשאיר אותה בחיים ,ולכן
ביקש למות בבית .הוא כבר היה מעל גיל תשעים וכיבדנו את
הבקשה שלו .כשהבנו שזה עניין של ימים ,אחותי התקשרה
לכל בני המשפחה ויידעה אותם שכדאי לבוא להיפרד מסבא
אבל בבקשה שלא יזמינו רופא .אחד האחיינים שלי ,שחזר
בתשובה ,התקשר בזעם ואמר' :איך אתם מעזים .יש פה עניין
של קדושת החיים .אתם עושים את זה רק בגלל האגואיזם
שלכם .נמאס לכם לטפל בו' .אני חייבת לציין שחלק מהדברים
שלו היו נכונים .באמת היה לא פשוט לטפל בסבא ,אבל זו לא
הייתה הסיבה .בתגובה אמרנו לו שאם הוא מזמין רופא הוא
עושה עוול לסבא שלו .הבחור החליט לשאול את הרב שלו.
אחרי חצי שעה הוא התקשר וסיפר ששאל את הרב והרב
אמר לו להתקשר לסבא ולשאול אותו מה הוא רוצה .כשהוא
טלפן לסבא ושאל אותו מה הוא רוצה ,סבא ענה לו' :גלידה'.
אחר כך הבחור גם התנצל ואמר' :לא הייתי צריך להגיד לך מה
שאמרתי .אבל כנראה זו הדרך הנכונה' .לא הייתי צריכה את
האישור שלו אבל באותו רגע אמרתי לעצמי  -וואלה ,קיבלתי
אישור מהסמכות הכי עליונה שזו הדרך הנכונה .ומאוד שמחתי.

זה היה מאוד משמעותי בשבילי .לא הייתי שואלת אותו ולא
שום רב אחר ,אבל אם כבר הרב הביע את דעתו זה היה כיף!"
בנקודה זו אנחנו עומדות לסיים את השיחה .הן מזמינות אותי
ומבקשות ממני לכתוב ולהזמין גם את הקוראים לכנס הבא
של העמותה שיתקיים בקיץ" .תכתבי שכל מי שמעניין אותו -
שיגיע ויראה מה זה ,כי זו חוויה מאוד מפתחת".
אני סוגרת את המחברת ומניחה את העט ,ורק מכשיר ההקלטה
עוד עובד .השיחה ממשיכה .הן מספרות עוד על התכתבויות
בין חברי העמותה ,ועל הטענות כלפי החרדים ,כשלפתע
מאירה אומרת" :יש איזה בלוף שאומר ככה  -ה'לא-דתיים'
הם הכי פלורליסטים והכי פתוחים והכי מכילים והכי יכולים.
בדרגה השנייה ,אנשי הכיפות הסרוגות ,שחיים בין שני
העולמות .והחרדים הכי פחות פתוחים .זה טיפוסי לחשוב
כך .זה מאוד סטריאוטיפי לחשוב כך .אבל מסתבר שאף אחד
מהמגזרים לא פתוח לאחר ,ובמפלס ה'איכסה' כולם באותה
רמה .ככה זה ,וחבל.
בהתנתקות הייתה קבוצה שהגיעה לנצרת ,לבית מלון ,ואני
החלטתי להביא להם דברים מהבית שלי .נסעתי עם שתי
הבנות שלי למלון שבו הם השתכנו ,ונדחיתי .אפילו בגסות.
כי אני לא נראית כמוהם .פשוט אמרו לנו' :תעזבו אותנו ,לא
רוצים אתכם כאן'.
רותי מנסה לבאר את התחושות של מאירה" :לא רצו אותך .את
באת והם לא ראו אותך .את בסך הכול רצית לעשות טוב".
מאירה" :לא רציתי לעשות טוב או לא טוב .פשוט ישבתי
בבית ,ראיתי את התמונות האלה ,ראיתי את המראות ו ...אני
אספר לכן משהו אישי  -אני נושאת איתי מהילדות חוויה מאוד
משמעותית .פעם אחת עברנו דירה ואמא שלי נורא התפרצה.
אני שומעת עד עכשיו את הצעקות שלה ואת מה שזה עשה
לה ,לארוז את כל הדברים שלה בחבילות ולעזוב."...
מאירה עוצרת .הדמעות חונקות את גרונה .הנה ,אני לומדת -
סיפור אידיאולוגי ,שהופך באבחת שיח לסיפור אישי רגשי.
"כשראיתי את המפונים ,זה זרק אותי לשם והיה לי נורא רע
עם זה .ישבתי בבית והרגשתי שאני חייבת לעשות משהו.
הלכתי עם איזה כובד בלב .לא רציתי להיות טובה או רעה.
רציתי להיות חלק .זה הכול .סתם להיות חלק ,ונבעטתי כי אני
נראית אחרת .וזה לא פייר! אני רוצה לבקש :תנו מקום לבן
אדם .אנחנו לא נותנים מקום לבני אדם .אנחנו נותנים מקום
לאידיאולוגיות ,לדגלים ,לסמלים .לא לבני אדם".
אם לא הבנתי עד עכשיו  -זה טיבו של שיח .להצליח לראות,
ולו לרגע ,להתחבר ולו לשנייה ,לסיפור ,ולהבין את המניעים
של האדם שמאחורי האמונות והדעות.
אני עוד זוכה לראות את השתיים נפרדות בחיבוק ויוצאת לדרך
עם תובנות מעניינות.
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לא שיח  -שיחים
סיפורה של קבוצת הפייסבוק ' -גריסים או תפוחי אדמה'
דותן ברזלי
לפעמים ,רק אחרי שדבר מה הולך לעולמו  -אתה לומד להכיר
את ערכו האמיתי .רק כשהוא כבר רחוק  -ניתן להביט לאחור
ולמדוד מה לקחת איתך ממנו להמשך הדרך.
כששמעתי לראשונה מדודה שלי ,שריתה ,שנפתחה קבוצת
פייסבוק חדשה הנקראת "גריסים או תפוחי אדמה" (על שם
ההיצע הקולינרי המגוון שהיה לקיבוץ סעד להגיש לחבריו
מדי שבת בארוחת הצהריים ,והוגש על ידי ילדי הקיבוץ שהיו
בתורנות שבת)  -התרגשתי ,אך הטלתי ספק גדול .חשבתי
שמדובר על מעין קבוצה פנימית של חברי הקיבוץ שמדברים
על מה התחדש בגזר ,או על החלטת האסיפה האחרונה.
פלג תמיר ,שיזם והוביל את הקבוצה ,כיוון למקום אחר לגמרי.
הוא פתח את הקבוצה בשביל הרישומים האישיים והחוויות של
כל מי שעבר בשערי הקיבוץ לדורותיו .זו הייתה הזמנה פתוחה
לכל הרוצה בכך ,לבוא ולהוסיף קיסם של מחשבה למדורת
הזיכרונות הקולקטיבית.
ואכן היה משהו ראשוני ,תמים ופלאי במגע הראשון של
המצטרפים לאתר ,שבמהרה הפך לתופעה .גם אני ,כמו רבים
וטובים מכל המחזורים שידע הקיבוץ ,לא הבנתי בהתחלה את
גודל ההזדמנות .בראשית הכותבים בעיקר התלהבו מהרעיון
עצמו ,ואפשרו לעצמם להגיד שלום לחברים שלא ראו מזמן.
היו גישושים ראשוניים לבדוק האם הקרקע יציבה ,ואז ,כמה
"פוסטים" של בני משפחת תמיר פתחו את הסכר .חברים
החלו לשוחח ולגרות איש את רעהו להעלות תמונות מהעבר.
נפתחו דיונים רבים שבהם כל אחד הוסיף זווית אחרת ,חדשה
ומרעננת ,לנושאים שנגעו בכולנו .רק כשעלה נושא החילוניות
של הבנים שעזבו את הקיבוץ ,משהו מהותי נפרץ .הנושא
המודחק ,שמעולם לא דובר בראש חוצות ,צף ועלה ,ולפתע
הרגישו הבריות בנוח להיחשף ,לספר ולשתף ,ולשקף לעצמם
ולעולם דברים שמעולם לא היו אומרים פנים אל פנים .היה
דיבור נגיש ופשוט על המוסדות ,על החינוך ,על העבודה ועל
שגרת החיים שצבעה את הילדות של כל כך הרבה אנשים
שונים .התחיל להירקם סיפור ייחודי המורכב מעשרות דמויות
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הדוברות את אותה השפה ,שמבינות כל מחווה וקריצה,
השואפות לחזור ,ולו רק לרגע ,הביתה.
לי אישית היה קל מאוד לכתוב לקבוצה .הרגשתי שכל משפט
שאני כותב ,כפרסום או כתגובה ,נקרא על ידי שאר החברים
בפשטות ובלי השגות .בגלל המכנה המשותף הרחב שהלך
ונחשף עם כל יום שעבר ,הקוראים שמעו את קולם האמיתי
של הכותבים מקריא להם את המילים .הייתה חריזה פנימית
גדולה בין כולם ,התרפקות-רבתי על העבר ,ורעוּ ת של מכרים
ותיקים .בשיח הקולח לא היו הבדלי מעמדות או גיל ,איש לא
הרגיש מחויב למערכת הברורה שממנה צמחנו .היתה אחוות
משקיפים המתבוננים יחדיו אל האופק של זיכרונותיהם .עם
כל יום שחלף ,ההתרגשות וההתלהבות הלכו וגדלו .מצאתי את
עצמי באמצע הלילה פותח את המחשב לראות מה התחדש:
מי התחיל שיחה חדשה שעוררה תגובות ,מי הזדהה עם מילים
שאני כתבתי ,האם יש איזו חידת עבר חדשה לפתור ,אולי
חברים חדשים הצטרפו .לרגע אחד היה נדמה שחזרתי הביתה.
אחרי יותר מעשור מאז שסגרתי מאחוריי את השער הצהוב,
הנה נפתח בו צוהר קטן לחזרה .לפחות למחשבות ולגעגועים.

היה משהו ראשוני ,תמים ופלאי במגע
הראשון של המצטרפים לאתר ,שבמהרה
הפך לתופעה .גם אני ,כמו רבים וטובים
מכל המחזורים שידע הקיבוץ ,לא הבנתי
בהתחלה את גודל ההזדמנות
החודש הראשון היה מרשים .סיפורי נוסטלגיה עלו בלי
הרף ,סיבות ומסובים לאירועי ילדות נחשפו ו'הפילו המון
אסימונים' ,פנים חדשות לאנשים שחשבנו שאנחנו מכירים -
נתגלו וריגשו .פתאום היה שוויון ברור וחד בין קולות כולם.
דמוקרטיה אמיתית ומרשימה .אני הלכתי והעמקתי בקבוצה.
תוך כדי כתיבה פתרתי לעצמי דברים שלא העזתי לגשת
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לא שיח  -שיחים

אליהם מעולם .חוויות שחשבתי שהן רק שלי ,נגעו והתקיימו
גם בחייהם של אחרים .קיבלתי רשת ביטחון ומצע חם לבוא
ולחלוק .היו שם טקסטים נפלאים ומרגשים של כותבים
מוכשרים רבים ,הזדהות אין קץ כמו שיש רק בין מי שגדלו
תחת אותה קורת גג ,המון תמיכה מקיפה וכוללת לכל חבר,
כאילו היה אח.

לצערי לא היה שיח .היו סיפורים אישיים נוגעים ומקרבים,
אבל לא הייתה הקשבה .האתר ירד מהאוויר הכללי המשותף
אל שבילי הקיבוץ השייכים לאנשים החיים בו היום .הוא
הפך משיחת היום המרגשת ,המלכדת והשוויונית למקום של
חששות ושפיטה .הוא יצא מהכוח אל הפועל ,ושם לא יכל
להיות לו קיום ,כי אין מקום לעולם של זיכרונות ביקום הממשי.

אבל לא עברו שבועות רבים והתחלת הסוף כבר נראתה מעבר
לפינה .התמימות החלה חומקת ,ואתר הילדות של כולנו
הפך למגרש משחקים לבוגרים .מספר המשקיפים  -אותם
אנשים שהיו חברים בקבוצה אך העדיפו שלא לכתוב מפחד
החשיפה  -הלך וגדל .יש כמובן לגיטימיות גדולה לבחירה
לשתוק ורק להתבונן ,אבל השיח הפך לחד-גוני ,ורק אותם
כותבים שהיו פעילים המשיכו ליצור ולהראות .השיחות
המרגשות והבדיחות הפנימיות התחלפו לאיטן בחיפושי טרמפ
לירושלים .מקרים הולכים ומתרבים של היעלבויות ממשהו
שמישהו כתב ,החלו להעכיר את השלווה הקוסמית .נעשה
עוין יותר להתבטא .החלו להסתמן קבוצות שחושבות אותו
הדבר ,ובכל דיון שנפתח יכולת לנחש איך יגיב כל חבר .עדיין
היו הרבה שיחות ושיתופים ,אבל קו פרשת המים נראה מעבר
לאופק .הבריונות ,שלא הייתה קיימת בהתחלה ,הרימה בלאט
את ראשה.

אין לקח ללמוד ,אין פתרונות למצוא בין השורות .רק ניסיון כה
אנושי ונדיר  -להתחבר.

מישהו פרסם סיפור יפה בצורה בלתי רגילה על חוויות
קשות של ניכור מילדותו ,והכעס לפתע גאה .חברים דרשו
ממנו להיחשף ,אמרו לו שהוא לא רשאי לכתוב דברים כאלה
ולהישאר בצל .קראו לו פחדן .שם הרגשתי לראשונה את
הסוף .המחשבה שגם בקבוצה הווירטואלית בני אדם הם בסופו
של יום רק בני אנוש ,ושאין שום אידיאה של חופש דיבור
ושוויון אמת ,היכתה בי שם לראשונה .הייתה בזה תחושה
עצובה וכל כך מוכרת.
בהדרגה מצאתי את עצמי פחות מעורב ויותר קורא .מתוך
חוסר הרצון שלי להמשיך לכתוב ולהשפיע ,הבנתי את העובדה
הכואבת שהמדיה עצמה זרקה אותנו מיתר שימוש .האינטרנט
מטבעו מציע תקשורת מהירה וחובקת עולם ,היכולה לחבר
רבים בשניות ,אבל גם מוביל שיח שטוח ומרוחק שכל אחד בו
יכול להישאר מבוצר בביתו ולהתנתק כשנמאס לו.
נעשו עוד ניסיונות אחרונים להעלות באוב מספר כאבים
שדרשו בירור .אני ועוד חברים סירבנו להכיר בכך שהמוות
הידוע מראש של הקבוצה כבר ממתין מעבר לפינה .ניסינו
לקלף איזה פצע אחרון בכדי אולי לזכך עוד משהו מהעבר ,אבל
אנשים כבר לא רצו לשמוע .הוויכוחים הפכו לחסרי תוחלת
ולא היה צד שהצליח לשכנע בדבר מה .רבים לא רצו לוותר על
סיפור הילדות שהם סיפרו לעצמם ,לא רצו שמשהו יהרוס את
התדמית שבראשם .כל אחד ,בסופו של יום ,כיבה את המסך
לבד עם אותן העמדות שהיו לו כאשר הדליק את המחשב.

קיבלתי רשת ביטחון ומצע חם לבוא
ולחלוק .היו שם טקסטים נפלאים
ומרגשים של כותבים מוכשרים רבים,
הזדהות אין קץ כמו שיש רק בין מי שגדלו
תחת אותה קורת גג ,המון תמיכה מקיפה
וכוללת לכל חבר ,כאילו היה אח
אך בהספד האחרון נזכור את הדברים היפים .כי היה שם קסם
קצר ולא ממש מוסבר .רבים השלימו חסכים שכבר שכחו
שצברו .אנשים שעוזבים את הקיבוץ בדרך כלל הופכים
לשמועה או לרכילות בין הדשאים .הופכים לתחושה הכל-
כך מדויקת שמעלה יהונתן גפן בשירו 'בלדה לעוזב קיבוץ',
נעלמים לאיטם במרחק ,והנה לפתע בא קולם .כל המשתתפים
זכו להיזכר שיש מקום נפלא המלא באנשים יקרים שתמיד
רק רצו בטובת חבריהם וכולם חסרים אחד את השני מאוד.
לי אישית היה מסע מדהים ומעורר מחשבה .מצאתי קבוצה
שאפשרה לי
שמהרגע הראשון הרגישה נכון ,שקיבלה אותיִ ,
לספר את הסיפור שלי ,ולהיות חלק קטן מהסיפור המרגש של
כולם.
האתר אמנם חי ,אבל מחובר למכשירים .אפשר עדיין לקפוץ
לפעמים להגיד שלום ולשמוע את צפצוף מכונת ההנשמה של
פייסבוק .היו לו חיים קצרים ,מלאים ויפים ,והוא נגע בכל כך
הרבה נפשות .זה בהחלט מספיק בכדי להקנות לו מקום של
כבוד בגן העדן של הרשת החברתית והשיח הקיבוצי.

בן סעד מתגעגע ואוהב.
דותן ברזלי ,בן  ,33נשוי לנועה ואבא
לשי בת השמונה חודשים .בוגר תיכון
יבנה ,שירת כמפקד טנק בשריון .למד
תסריטאות בבית הספר לקולנוע 'סם
שפיגל' .בארבע השנים האחרונות חי
במלבורן שבאוסטרליה.
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תרבות השיח

מחוללי שיח
קובי שטיין ונירית אפרתי מדברים על תהליך שיח
שהם מנסים להוביל בביתם  -בקבוצת יבנה
ראיינה :ריבה פריד
קובי :הכול התחיל בעקבות מאמר שפרסמתי בעלון המקומי,
אשר קורא לשיח אחר .כעבור שבועיים קיבלתי הזמנה
להשתתף בסדנה של המטה השיתופי ' -מחוללי שיח' ,יחד עם
נירית אפרתי ושרה בלנקי ,חברות הקיבוץ .השתתפנו בסדנה
של יומיים ,שהייתה בהחלט טובה ומשמעותית ,ומאז אנחנו
מנסים להוליך כאן בקיבוץ תהליך של שיח .קיימנו כבר שלושה
מפגשים .לפגישה הראשונה הגיעו  ,13ולשנייה הגיעו כ20-
איש .בשלישית הכמות כבר התמעטה.

שיהיה יותר שיח בקיבוץ אבל היא לא מאמינה שזה אפשרי
והיא גם חוששת ,משום שאם מדברים  -כך היא מאמינה -
נפגעים .בעיניי זו חשיבה מוטעית ,והמציאות תעיד על כך .כבר
בפגישה הראשונה שקיימנו פה ביבנה ,עלה חזק הרצון להכיר
יותר זה את זה ואנשים ראו בשיח הזדמנות .במהלך השיחה
אמר לנו בגילוי לב אחד החברים" :אני יושב כאן ובכל פעם
שאני חושב שמישהו חושב בצורה מסוימת ,אני מגלה תוך כדי
שיחה שהוא חושב אחרת" .זה בעיניי ביטוי לכוחה של השיחה.

נירית :המעט של קובי ,בשבילי זה הרבה .מבחינתי אם מגיעים
 7-10אנשים זה 'וואו'! .מבחינתי אלה האנשים שרוצים לבוא
ומחפשים ערוצי תקשורת אחרים .לפגישות הגיעו צעירים
ומבוגרים ,נשים וגברים .יש גם כמה שהגיעו לשלושת
המפגשים .חלק מהאמירה שלנו היא שלא חייבים לבוא ברצף,
ושאם באת פעם אחת ,זה לא מחייב אותך לבוא שוב .קובי
ואני חלוקים גם בשאלה האם צריך לבוא עם נושא למפגש או
שהכול לגיטימי ,ומה שיעלה  -יעלה.

אחת התגובות שקיבלתי באה מאשה,
שאמרה לי "אם מדברים  -נפגעים" .בעיניי
זו חשיבה מוטעית ,והמציאות תעיד על כך.
כבר בפגישה הראשונה שקיימנו פה ביבנה,
עלה חזק הרצון להכיר יותר זה את זה
ואנשים ראו בשיח הזדמנות (קובי)

מה הם המניעים שלכם לקדם רעיון כל כך מנוגד לאופי הקיבוצי
בכלל ,ובפרט לקבוצת יבנה ,שכידוע ,מביאה את הסממנים
הללו לשיאים?
קובי :עוד לפני ההשתתפות בסדנה של 'מחוללי שיח' היה בי
רצון לקיים פה שיח .זה נבע בעיקר מתוך תחושה שיש משהו
שקצת מפריד בינינו בתור חברים ,ומתוך אמונה שלשיח יש
כוחות לקרב .ב'מבית' (העלון המקומי) שוב כתבתי על השיח.
אחת התגובות שקיבלתי באה מאשה ,שאמרה לי שהייתה רוצה
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בתואר הראשון שלי הכנתי עבודה סמינריונית בנושא חברויות
בין-אישיות בקיבוץ .כותרת העבודה שלי הייתה "האם כל
חבר הוא חבר?" .העבודה חשפה שיש ניכור ביום-יום הקיבוצי
שלנו ,ושהחברים בקיבוץ השיתופי מרגישים פעמים רבות
רחוקים זה מזה .מצאתי שישנם שני גורמים לתחושות
הניכור וחוסר האמון .האחד הוא תופעה שקראתי לה 'שיחות
שולחנות ושתיקות השבילים'  -אנשים לא מדברים ישירות,
ובמקום לדבר עם אנשים ,מדברים על אנשים ,ולעומת
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אני מרגישה שאנחנו לא באמת מכירים זה את זה .האפשרויות למפגש ,לשיחה ולדיבור הן
בדרך כלל בחדר אוכל  -ואם אתה לא אוכל שם ,אתה לא בעניינים,
או באסיפת חברים  -ושם לא מתחולל שיח .שם יש הצגה מכורה מראש( ...נירית)
זאת ,כשעוברים בשבילים ,לא אומרים שלום זה לזה .הגורם
השני הוא שחסר השיח האידיאולוגי ,אנשים לא "מדברים
אידיאולוגיה" .כתוצאה מכך אין תחושת יחד לשם מטרה
משותפת .לדעתי ,הילדים והנוער שלנו לא יודעים בכלל מה
היא האידיאולוגיה של הקיבוץ .לי זה חסר .בעיניי כל הרעיונות
האידיאולוגים ,שמנוסחים וכתובים יפה ,הם לא חלק מהשיח
בקיבוץ .כשיזמתי את המפגשים ,חשבתי שאולי גם הרעיונות
האידיאולוגים שעליהם מושתת הקיבוץ יוכלו להיכנס לשיח
שנקיים פה בקיבוץ .אני עדיין מקווה שכך יהיה ,אבל זה משני
בעיניי ,והעיקר הוא התחושה שיש צורך בשיח כדי לבנות אמון
וקרבה בין החברים.

ושם לא מתחולל שיח .שם יש הצגה מכורה מראש ...השחקנים
יודעים מה יקרה ,והבמאי יודע את הסוף .אני אוהבת להיות
שותפה בשיח אחר ,שאף אחד לא יודע מה ייאמר בו .אני רוצה
לשמוע את האנשים שבדרך כלל לא משמיעים את עצמם .אני
רוצה להכיר רגשות ודעות של אנשים ,וזה לא קורה באסיפות.
אני מוצאת שיש בקיבוץ הרבה אי-הסכמות והרבה ניכור וזרות.
כל אחד יודע מה טוב לו ולא יודע מה טוב לאחר .כשמתחולל
שיח אמיתי ,יש ערך רב בעצם ההקשבה .לאפשרות לראות
דברים מזווית ראייה אחרת .אני חושבת שבכל קהילה חשוב
להכיר עם מי חיים ,ואני מרגישה שאנחנו לא נמצאים במקום
הזה .אין היום הזדמנויות בריאות וטובות לשיח.

נירית :גם אני מרגישה שאנחנו לא באמת מכירים זה את זה.
האפשרויות למפגש ,לשיחה ולדיבור הן בדרך כלל בחדר אוכל -
ואם אתה לא אוכל שם ,אתה לא בעניינים ,או באסיפת חברים -

כשהגענו למפגש הראשון ,הצגנו בפני האנשים את הרעיון -
שאנחנו ,המנחים ,באים נייטרליים ,ללא צורך לשכנע .היה חשוב
לנו להדגיש שאנחנו לא מטעם המוסדות ,שאנחנו סתם רוצים

ע מ ו ד י ם | ח ש ו ו ן  -כ ס ל ו ת ש ע " ד | )2( 7 6 5

27

תרבות השיח

'מדברים קיבוץ'
תוכנית לחידוש השיח בקיבוץ
מאיה שפיר ומריו טויב  -המטה השיתופי של התנועה הקיבוצית
הקיבוץ היה תמיד חלק מהחברה הישראלית והשתנה יחד עמה.
המעבר של החברה הישראלית מחברת רווחה לחברת שוק
ניאו-ליברלית והשינויים בשיח הציבורי שנגזרו ממנו  -כולל אי
הלגיטימציה לשיח אידיאולוגי וההגמוניה של החשיבה הניאו-
ליברלית  -השפיעו גם על הלך הרוח בקיבוץ ,בצורה חריפה
ביותר.
בין השינויים העמוקים והמרכזיים שהתחוללו בקיבוץ ,ניתן
להצביע על הידלדלות השיח השיתופי-ערכי .הקיבוץ איבד
את יכולתו לשוחח עם עצמו ועל עצמו מנקודת מבט ערכית.
מהשיח הקיבוצי האידאי נותרו בעיקר המימדים התכליתיים
והחומרניים ,שבאים לידי ביטוי בהסדרי חיים והרים של
תקנונים .היעילות הפכה לאבן בוחן עיקרית ,ולפעמים אף
יחידה ,לבחינת המציאות .הקיבוץ  -שפעם עסק בדילמה
אם הוא יותר "בית" או יותר "דרך"  -החל לחשוב על עצמו
כ"ארגון" ולהציג את עצמו כ"עסקה" .גם באלו מהקיבוצים
ששמרו על הדרך השיתופית-שוויונית ,נחלשו מאוד השיח
השיתופי-ערכי ותחזוקת היחד.
היום ברור לרבים שללא בחירה ערכית מתחדשת ומודעת של
מסה קריטית של חברים ,המעניקה משמעות לאורח החיים
הקיבוצי  - -יחדל הקיבוץ להתקיים.
הקיבוצים יוכלו לקיים מידה של שוויון וסולידריות ואף לחדש
ולחזק את השותפות ,אך ורק אם ילמדו עצמם לקיים שיח
ערכי מברר ומתמשך .שיח זה יאפשר לקיבוצים גם להשתלב
בחידושה של הסוציאל-דמוקרטיה הישראלית.
אנו מבקשים לחדש את השיח השיתופי-ערכי בקיבוצים,
לעורר את הדיון הרעיוני המברר ביחד והקובע מהו אורח החיים
הראוי ,הרצוי והנכון ,וממנו להקיש מחדש על אורחות החיים
עליהם הסכמנו.
איך עושים זאת?
הדרך למימוש יעד זה ארוכה ומאתגרת מאוד .אנחנו מאמינים
שהיא יכולה להתחיל במפגש של קבוצות חברים בעלי יכולת
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הובלה (שלושה-חמישה מכל קיבוץ) מקיבוצים שונים,
לסדנאות משותפות .בסדנאות אלו ילמדו יחד למה חשוב
השיח ,מה עוצר את קיומו ,מה ישחרר את החסמים ,ובנוסף
מתודות שונות ,כלים והזדמנויות לייצר שיח בקיבוץ.
כל קבוצה תאמץ את המתודות והכלים המתאימים לחבריה
ולקיבוצה ותפעל לקידום תרבות השיח בקיבוץ.
ּ
יעדי המעשה:
גיבוש הקיבוץ כחברה מבררת ,המפנה מקום לשיח שאינו
תכליתי ,שאין סופו בהכרח קבלת החלטות.
יצירת דיאלוג חופשי בין חברי הקיבוץ ,שמביא להיכרות,
ומהווה בסיס לאמון הדדי שהוא בסיס לשותפות.
יצירת רצון להמשיך ולשוחח ,בניית "תרבות שיח".
כל זאת על ידי:
יצירת קבוצה רחבה של חברים המובילים פיתוח תרבות שיח
בקיבוצם והפיכתם לקבוצת עמיתים.
ליווי חברים אלו בשטח ובניית רשת של קשר ותמיכה ביניהם.
מה עשינו:
עד היום התקיימו שתי סדנאות ,בהן השתתפו כ 35-איש מ14-
קיבוצים.
רוב המשתתפים הביעו שביעות רצון מהסדנה והעידו על עצמם
בסיומה שהונעו לפעולה.
צריך המון בשביל שתהליך כזה יתקיים :צריך אומץ ,כי יש
משהו מפחיד באי הוודאות ששיחה כזו עלולה לייצר .צריך
אופטימיות ותשוקה שזה יקרה .צריך יכולת לנהל את התהליך.
צריך אמונה בתבונת הקהילה .צריך זמן ואנרגיה .צריך פתיחות
וקבלה של רב הגוניות של האנשים.
אבל הכי הכי צריך שותפים.
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יש כאן איזו קונספציה  -יש אנשים שמדברים ויש שעושים .הייתי רוצה שיבינו שלדבר זה גם
לעשות .זו עשייה למען קרבה ,למען חיבור .לא עשייה שמקבלים בה תוצר פיזי ,כמו עבודה
בגד"ש ,אבל עשייה שמחוללת שינוי במציאות ,לא פחות מחרישה וזריעה (קובי)
לבוא ולדבר .לשמוע מכל אחד אחר מה שלומו ומה קורה אצלו.
אנחנו חברה וכדי שחברה תתקיים צריך להכיר בשונות .לכן אני
דווקא מאוד אוהבת מפגש שהוא לא המוני .המוניות תגרום
לאנשים לא לדבר .מעגל אינטימי מאפשר ליותר אנשים לדבר.
קובי :מעגל השיח הוא אכן מרחב שבו לא צריך אומץ כדי
לדבר .בסוף חגיגות השבעים לקבוצת יבנה התקיים פה אירוע
שקראנו לו 'חושבים שבעים'  -אירוע שיח במגוון נושאים,
וההשתתפות הייתה גדולה ,למעלה מ 200-חברים .במפגשים
הללו עלו קולות של 'היינו רוצים עוד הזדמנויות כאלה'.
הרגשתי אז שיש לי שותפים לרצון לשוחח .זו תחושה שכיום,
לצערי ,כבר איננה ,למרות שעדיין אני מרגיש שיש צורך
בשיח .מבחינתי ,שיח הוא צורך קיומי ותנאי ליכולת לשרוד
יחד ,ובגלל זה אני רוצה אותו יותר נרחב ,עם יותר נוכחות,
וקשה לי לאמץ את הגישה של נירית שאומרת ששבעה או
עשרה משתתפים במפגשי השיח זה המון .בלי שיח ,בלי יצירת
אינטימיות ,אני לא רואה איך שורדים כקבוצה .כמו שכבר
אמרתי ,אני מניח שיש אחרים ,ואולי אפילו רבים אחרים,

שחושבים אחרת .יש מן הסתם כאלו החושבים שיש מספיק
(ואולי יותר מדי) 'ביחד' ,ושאין איום על קיומה של הקבוצה.
יש אפילו כאלו שאומרים שאין לזה סיכוי ,אבל זו בעיניי גישה
פסימית .אני כואב את זה ,כי באמת יש כוחות שמושכים
החוצה ,לעולם של המאה ה ,21-עולם שבו ה'אני' במרכז,
לצורת חיים מודרנית שיוצרת מצב שכל אחד עושה רק לעצמו.
והרי זה בדיוק מה שהקיבוץ קם כנגדו ,כאלטרנטיבה .שיח הוא
כלי מהותי באלטרנטיבה הזו .פעם היתה 'שיחת קיבוץ' ואנשים
באו אליה כדי לדבר על 'מה שלומנו' .האסיפה היא ממש לא
תחליף לזה.
נירית :מה שלקחנו לנו מהסדנה שהשתתפנו בה הוא ששיח לא
צריך לבוא כתגובה לקונפליקטים .אנחנו נפגשים מבלי שיש
לנו נושא מסוים ,שאותו אנחנו מעוניינים להעלות .בהתחלה
התלבטנו לגבי נוכחות של מזכ"פ ,אבל החלטנו שלא ,כי היה
חשוב לנו ליצור שטח סטרילי .שטח שאין בו שום סממנים
מוּ כרים מההתנהלות השוטפת .אני חייבת לציין שלמרות
שהחלטנו שהמנהיגות הרשמית לא תהיה נוכחת במפגשים,

ע מ ו ד י ם | ח ש ו ו ן  -כ ס ל ו ת ש ע " ד | )2( 7 6 5

29

תרבות השיח

שיח הוא צורך קיומי ותנאי ליכולת לשרוד יחד ,ובגלל זה אני רוצה אותו יותר נרחב,
עם יותר נוכחות .בלי שיח ,בלי יצירת אינטימיות ,אני לא רואה איך שורדים כקבוצה.
אני מניח שיש אחרים ,שחושבים שיש מספיק (ואולי יותר מדי) 'ביחד'( ...קובי)
לפעמים חבל לנו שהם לא שומעים את הדברים שנאמרים
בהם .זו בהחלט הייתה יכולה להיות הזדמנות עבורם ליהנות
ממפגש עם אנשים שמדברים בשפה אחרת ממה ששומעים
באסיפות .מבחינתנו ,שלושת המפגשים שהתקיימו הם מאוד
בראשיתיים .אנחנו מקיימים סיכום בסוף כל מפגש ,וחושבים
יחד על מה שהיה ועל איך לשפר .אנחנו מקווים להמשיך
ולפתח את השיח.
תוכלו לספר על נושאים שעלו בשיחות מבלי כמובן להזכיר
פרטים?
קובי :בשלושת המפגשים שהתקיימו ,גילינו שיש לא מעט
אנשים שמרגישים בודדים בקבוצת יבנה .הייתה אפילו מעין
בקשה לעזרה מאדם שאמר במפגש שהוא חש בדידות קשה,
והיה שמח אם היו משתנים דברים כדי שלא ירגיש כך .אני
אסייג ואומר שייתכן שזה מה שאני מעלה ,כי אני רגיש למילה
בדידות ,משום שהדוקטורט שלי עוסק בדיוק בזה...
בעשרת ימי תשובה יש מסורת ביבנה  -לקיים שיחה שהיא
מעין 'חשבון נפש קהילתי' .התחושה שלי היא שהשיחה
המסורתית הזו היא כאב ראש למזכירי הפנים ...השאלה הקשה
ביותר היא השאלה 'על מה נדבר השנה' .והנה ,השנה הם
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החליטו לערב אותנו  -הצוות שנשלח לסדנת 'מחוללי שיח'
 בהחלטה לגבי נושא השיחה .מצאתי עשרה נושאים לשיחורשמתי אותם למזכירים .אחד מהם היה 'היחד והלחוד'  -על
בדידות .מה שהוביל אותי לכך הוא מה ששמענו במפגשים.
בסופו של דבר הנוכחות בערב הזה הייתה מאוד דלה.
יש לכם מושג למה?
קובי :באופן כללי אנשים מתעדפים בשביל מה לצאת מהבית
ובשביל מה לא ,ואם באותו שבוע היה גם אירוע תרבות ,הם
בדרך כלל לא ייצאו שוב מהבית .אני גם חושב שקבוצת יבנה
זה מקום של אנשים שעושים .יש כאן איזו קונספציה –יש
אנשים שמדברים ויש שעושים .הייתי רוצה שיבינו שלדבר
זה גם לעשות .זו עשייה למען קרבה ,למען חיבור .לא עשייה
שמקבלים בה תוצר פיזי ,כמו עבודה בגד"ש ,הרמת פרוייקט
קהילתי או אפילו קבלת החלטות באסיפה ,אבל עשייה
שמחוללת שינוי במציאות ,לא פחות מחרישה וזריעה.
מה חושבים על היוזמה שלכם לחולל שיח כאן ביבנה?
נירית :אנשים דווקא פונים אלינו להתנצל " -הייתי רוצה לבוא
ולא יצא" .אני לא יודעת אם יש מישהו שלא מוצא חן בעיניו
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מה שאנחנו עושים .השקט וחוסר ההשתתפות הם כי אנשים
עסוקים מאוד בעצמם .אולי גם לא באו לערב של חשבון
הנפש כי הנושא שהועלה לא נגע במה שמעסיק אותם ,או
שאולי לא מפריע להם המצב...
קובי :בעיניי המקום הזה של 'ביחד ולחוד' הוא קריטי.
נירית :יש מצבים שאנשים אומרים מפורשות ' -די כבר
לביחד' .זה קול מאוד חזק שאני שומעת כרכזת ועדת תרבות.
קובי :מנגד ,יש קול חזק של רצון ליצור שיח .אנשים אומרים
שזה חסר להם .זה חלק מהמשחק פה .אם תשאלי חברי
קבוצת יבנה מה הפעילות הכי מגבשת  -נראה לי שהתשובה
שתקבלי היא טיולי החורף .אני שומע את זה המון ,ולא רק
ממבוגרים .זה מפגש חוצה דורות .אנשים מרגישים ששם
מתאפשר להם שם מפגש אחר .שיח יותר בין-אישי.
נירית :אני לא הייתי אומרת את זה .עם מי באמת שמרת
על קשר רגע אחרי שהטיול הסתיים? אפילו בטיול עצמו,
כשכולם יושבים יחד באוטובוס ,נוצרות קבוצות ווטסאפ,
והשיח מתנהל בקבוצות שלא כולם שותפים להן .יש לא
מעט אנשים שמרגישים במהלך הטיול שהם נמצאים
ביחד אבל הם לא באמת ביחד .אולי צריך לקבל את זה
שאלה שרוצים יותר קרבה ואינטימיות הם רק אחוז מסוים
מהאוכלוסייה.
קובי :בהמשך לדבריה של נירית ,אני חושב שנשים יותר
נוטות לראות בשיח מהסוג הזה משהו חיוני ,ואפילו צורך,
וגברים פחות מעוניינים בו .בטח ובטח לא רואים בו משהו
שהם זקוקים לו .זה רק מוסיף לתחושה שלי שאולי אני
לא כל כך מייצג .מה לעשות ,נולדתי למשפחה שבה לא
מפסיקים לדבר( ...צוחק) .העניין בשיח הוא שיש מקום לא
רק לדבר ,אלא גם חשיבות לכך שיש מי שמקשיב.
מה החזון שלכם?
נירית :צריך להיכנס לרוטינה של מפגשי שיח אחת
לחודשיים ולדעת שזה מרחב מאפשר .לי היה חלום שנעשה
אפילו מפגש בין  17:00ל18:00-על הדשא כשהילדים
מתרוצצים .אני בטוחה שאם הייתי מזמינה כך ,היו מגיעים
הרבה (הרבה במונחים שלי כמובן.)...
קובי :כנראה שאני צריך קודם כול להשלים עם ההשתתפות
הדלה ולהבין שאנשים לא מתעדפים את הפעילות הזו .לי
אישית שיח מאוד חשוב ובהחלט סביר שאנשים לא שותפים
לתחושה הזו .אבל בכל אופן החזון שלי הוא שהמפגשים כן
יתרחבו ,גם מבחינת התדירות ,אבל בעיקר ברמת השותפות
של החברים (חברים במובן הרחב  -חברי הקהילה באשר הם,
ללא קשר למעמד "קיבוצי") .הייתי רוצה שעם הזמן השיח הזה
יהפוך לחלק בלתי נפרד מהתרבות שלנו ,ושהוא גם ישפיע על
הקרבה והאמון בינינו .אולי זה יותר חלום מחזון ,אבל זה מה
שהייתי רוצה.

מעשה בהידברות
אבי גודמן

בוא נדבר.
על מה?
על דברים.
איזה?
קיבוציים.
עזוב ,סתם דיבורים!

בוא נעשה.
מה?
מעשים.
איזה?
קיבוציים.
עזוב ,סתם מעשיות!

בוא נדבר על מעשים.
בוא נעשה דברים.
נדבר ונעשה?
אני אעשה ,אתה תדבר!
והיחד?
עזוב ,שטויות!

ע מ ו ד י ם | ח ש ו ו ן  -כ ס ל ו ת ש ע " ד | )2( 7 6 5

31

תרבות השיח

על שיח ועלונים
עם עורכי העלונים הקיבוציים
ראיינה :הילה אונא
השיח הקיבוצי מתקיים בשולחנות חדר האוכל ,בשבילי
הקיבוץ ,במסדרונות המחסן והכלבו וגם ...בעלון .האם אכן כך?
לפני כחצי שנה נפרדתי מעריכת ה'שבולת' ,העלון החודשי
של שדה אליהו  -תפקיד אותו מילאתי במשך כעשר שנים.
ה"שבולת" העניקה לי סיפוק רב ,חיזקה את קשריי עם חברי
הקיבוץ ,יצרה אצלי מודעות ורגישות לדברים שלפני הקלעים
ומאחוריהם ,ואפשרה לי לממש את כישוריי לטובת הכלל.
ועם כל זאת ,נפרדתי מה'שבולת' מתוך תסכול .הרגשתי שהיא
(ואני )...לא השגנו את מטרותינו החשובות והעיקריות -
עידוד השיח הפתוח והבעת דעות שתורמת למעורבות ,לדיון
ולהתנהלות הקיבוציים.
גיליון עמודים שמוקדש לשיח ,הוא הזדמנות בשבילי לברר האם
העלון של "השכנים התנועתיים" ירוק (או צהוב או ורוד) יותר.
עורך אחד וחמש עורכות הרימו את הכפפה הווירטואלית
ששלחתי ,וענו לשאלותיי במייל.
ציפי נוימן מעין הנצי"ב עורכת את 'ציונים' ,בקדנציה
שנייה (בסיוע מערכת מסורה) " .כל הוצאה של עלון כרוכה
במאמצים ,בהרבה שעות של ריצה אחרי אנשים ,כתיבה,
תיקונים ועוד ועוד ...כנראה מה שמחזיק אותי בתפקיד זאת
האהבה האמיתית שלי לעיסוק הזה והתגובות הטובות שאני
מקבלת מהקוראים"' .ציונים' יוצא ארבע עד שש פעמים בשנה,
בדרך כלל לקראת חגים .בנוסף אליו יוצא "ידיעות השבוע",
שכשמו כן הוא ,ואותו עורכת המזכירה.
פסי מאור מניר עציון עורכת מזה כשבע שנים את 'בניר' יחד
עם נירה רון" :למרות כוונתנו הטובות להוציא עלון גדול
ועשיר פעם בחודש ,הדבר לא האריך ימים .אף שידוע לנו,

32

שרוב הציבור נהנה מהעלון וקורא בו בשקיקה ,לא רבים הם
אלה המוכנים לכתוב בו .כיום אנו מוציאות עלון בערך פעם
בחודשיים .אנו מתייחסות לכל גיליון כאל יצירה שנוצרת
בייסורים ,אך יוצאת מתחת ידינו לעולם הקוראים בשמחה
ובקורת רוח".
עטר פלג מכפר עציון היא אחת מעורכי 'הד הכפר' (שם חיבה:
'הד')" .המערכת מונה ששה חברים (תושבים )...אנו עורכים
בתורנות כל שבוע ,לעתים מתייעצים בינינו ,ולקראת גיליונות
מורחבים עורכים ישיבה ומחלקים תפקידים".
יוסי בן-טולילה זכה לפני כחצי שנה בתפקיד העורך של 'מבית',
העלון השבועי של קבוצת יבנה" .לא בחרתי בכך .נבחרתי.
ועדת מינויים חשבה שאני מתאים .אני נהנה מהמוצר הסופי כל
שבוע ,אבל לא מהעובדה שאני צריך "לנדנד" לחברים שיכתבו
וימסרו בזמן את מה שכתבו".
שני לבבי עורכת את 'השבוע במשואות'  -עלון משואות יצחק,
מזה שלוש שנים" :כשהתחלתי לעבוד כמזכירה ,הודיעו לי
שחלק מהתפקיד הוא עריכת העלון .שמחתי שנפל בחלקי
הדבר .אני נהנית מהקשר עם האנשים בקהילה ,ותמיד יש
משהו מעניין ...אני פחות נהנית מלחץ הזמן שעומד לרשותי
עד סגירת העלון .לרוב ,אנשים נזכרים ברגע האחרון לפרסם
משהו (שתמיד מאוד חשוב) ולכך מצטרף גם הלחץ האם מכונת
הצילום תעבוד והפחד מתקלות טכניות."...
גם עדנה שוורץ-לובושיץ (פורת) מכירה את החששות האלה
מקרוב ,כעורכת ה'ידיעון' של בארות יצחק ,מזה שבע שנים.
"אני אוהבת בעיקר את עבודת העריכה ושמחה כשהתוצאה
מעניינת ונעימה לעין .מכיוון שאינני יצירתית במיוחד ,היה
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העלון שלנו הוא עלון חברתי .חשוב לי שיהיה נעים לקרוא אותו .העלון מכיל
היכרויות עם אנשים או עם תחביבים ,סיפורים או חוויות .אנחנו מראיינים הרבה
אנשים וזו דרך להכיר אנשים שגרים בקרבתם הרבה שנים ,אך בעצם לא יודעים
עליהם כמעט כלום( ...ציפי נוימן ,עין הנצי"ב)
חשוב לי שלצדי תתפקד מערכת שתעזור לי במציאת חומר
מתאים לעלון ועוד יותר ביצירת כתבות וכדומה .למעשה,
המערכת פועלת עכשיו בעיקר לקראת חגים ואירועים
משמעותיים .בין לבין אני עובדת די לבד ,ובעזרת הקב"ה
מופיע עלון מידי ערב שבת (וחס וחלילה אם אפיץ אותו כבר
ביום חמישי.")...
המתכונת והתדירות של העלונים שונות ,אך ניתן למצוא
בהם מדורים דומים וקבועים :פרשת שבוע  ,ברכות ולהבדיל
ניחומים ,דיווחים ועדכונים של בעלי תפקידים ,ובעלונים
השבועיים  -הודעות שונות ופרסום אירועים .צל"ש מיוחד
ניתן לעלוני יבנה ,כפר עציון ,משואות ובארות (יצחק) אשר
מפרסמים בקביעות את העמוד"ש התנועתי .לקראת החגים,
מתרחבים כל העלונים ומשקיעים בתכנים מיוחדים.

מה הן המטרות של העלון הקיבוצי?!
עדנה" :ה'ידיעון' בעיניי הוא כלי חשוב מאוד לתקשורת בין
החברים ובין הממסד לחברים".

שני" :קשר וחיזוק פנימי של הקהילה ,מקום לפרסום ושיקוף
עבודת המוסדות וחיי הקהילה ,מקום לביטוי אישי והבעת
דעות של חברים ,פרסום הודעות פנימיות".
יוסי" :לממש את זכות הציבור לדעת גם בנוגע לאירועים
שוטפים ,וגם בעניין דו"חות של מרכזי ועדות וענפים .וזאת,
על מנת שתהיה שקיפות של פעילות בעלי התפקידים ,כמה
שיותר".
ציפי מדגישה מטרות אחרות" :העלון שלנו הוא עלון חברתי
בעיניי .בגלל שהוא יוצא לקראת חגים ,חשוב לי שיהיה נעים
לקרוא אותו ושהוא ישאיר טעם טוב .בנוסף לסיכומים של
בעלי תפקידים ,העלון מכיל היכרויות עם אנשים או עם
תחביבים ,סיפורים או חוויות .אנחנו מראיינים הרבה אנשים וזו
דרך להכיר אנשים שגרים בקרבתם הרבה שנים ,אך בעצם לא
יודעים עליהם כמעט כלום ...זה מאוד תורם מבחינה חברתית".
פסי" :לא פעם עולה הוויכוח  -האם תפקידו של העלון הוא
לבדר ולהנעים לקוראים בסיפורי חוויות ,זיכרונות ומאמרים
חביבים ,או לשמש במה להעלאת דעות  -גם כאלה שאינן
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בקונצנזוס  -ולאפשר ויכוח פתוח בנושאים המעסיקים את
הציבור .אנו חושבות שיש בעלון מקום לזה וגם לזה .אנו
שואפות שבעלון יתקיים שיח פנימי ,אך מפוכחות ומנוסות
לדעת ,שמה שנכתב בו בסופו של דבר הוא רק אפס קצהו
של השיח הציבורי ,וכי רק מיעוט מהקהילה ישתף את הרבים
בהגיגיו ,דווקא באמצעות העלון .לצערנו ,העלון לא החליף
את כיכר הכפר ואת פרלמנט בית הכנסת .קל יותר להתבטא
מילולית ובזמן אמת ,ולהגיד דברים שגם אם הם חריפים
רישומם פג מהר ,מאשר לכתוב אותם בצורה מאופקת ומעודנת
ולהמתין להוצאת העלון הבא".

בכפר עציון ,המייל הקהילתי פעיל
ביותר .לעתים הוא סוער מאוד .יש
לדיונים בו כוח להביא לשינוי החלטות,
התכנסות ועדות ועוד .האופן שבו
מתנהל הביטאון המודפס  -עם עורך
הרואה את הדברים מראש ,ויכול לעדן,
ולבקש תגובה הוא האופן הראוי בעינינו
לשיח קהילתי( .עטר פלג ,כפר עציון)
עטר " :היום אין בכפר עציון מוסד כמו חדר אוכל אליו מגיעים
מרבית החברים יום-יום ,ולוח מודעות קיבוצי איננו ,ולכן
חשיבותו של ה'הד' גדולה .אנחנו רואים ב'הד' את אחד מהכלים
החשובים ליצירת שיח משותף בקהילה .תמיד ועוד יותר היום,
כשהיא הולכת ונבנית .בשוליים עולה השאלה :של מי ההד -
של הקיבוץ? של הקהילה? לנו כרגע ברור שהוא שייך לקהילה,
ופרסומים שלכאורה רלוונטיים רק לחברי קיבוץ (כמו למשל,
סיכומים של הצוות העסוק בשינוי אורחות החיים בקיבוץ)
מתפרסמים מתוך הכרה ברורה שחברי הקהילה חייבים לדעת
היכן בחרו לחיות ,ומה מעסיק את חברי הקיבוץ .יש לביטאון
כוח ליצור שפה משותפת ,תודעה מגובשת ,ואף להוות במה
לדיונים".

מי יוזם ומי משתתף בשיח בעלון?
יוסי" :כיוון שאנחנו חדשים יחסית ,לא יזמנו עדיין 'שיח
קיבוצי' בנושא שעל סדר היום ,אבל מדי פעם יש חבר מהשורה
שעושה זאת מיוזמתו .מאז שנכנסנו לתפקיד ,הנושא העיקרי
היה בנייה חדשה לאור העובדה שהאוכלוסייה ,ברוך ה' ,גדלה,
וגם בעקבות ההחלטה לבנות ממ"דים כתוצאה ממבצע 'עמוד
ענן' .עכשיו יש בשבועון שלנו שיח ציבורי על מעורבותן של
נשים בתפילת ציבור .המשתתפים בשיח הציבורי ,אם מתעורר
כזה ,הם גם בעלי תפקידים וגם חברים מהשורה".
עדנה" :לדעתי לא מתקיים מספיק שיח קיבוצי בעלון שלנו
 -אנשים מדברים הרבה אבל ממעטים להעלות את דבריהם
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ומחשבותיהם על הכתב .לעתים אני מנסה לשכנע ,אבל זו
עבודה סיזיפית".
עטר" :נקפיד תמיד לפנות לכלל החברים ולבקש את
השתתפותם ,אבל בתוך עמנו אנחנו יושבים ,ומכירים אותו לא
רע ,ולכן תמיד נפנה גם באופן אישי עם הסבר רחב יותר לגבי
בקשותינו .אחרי לחצים ותחנונים נשיג שיתוף פעולה מ50%-
בערך .ישנם כמובן גם חברים המביעים עמדתם באופן קבוע
ב'הד' ,ודבריהם זוכים לכותרת' :דברים שרציתי לומר' .לצערנו
זו חבורה קטנה ,ותיקה".
ציפי" :היוזמה בדרך כלל שלנו .יש מעט מאוד אנשים
שמפתיעים פתאום בשליחת מאמר או תגובה .בדרך כלל יש
נושא אחד שאנחנו מבקשים לכתוב עליו ' -שאלת הגיליון'.
גם במדור הזה לא תמיד אנשים נענים עצמאית ואנחנו פונים
ישירות לחברים ומבקשים התייחסות לנושא".
פסי" :במודעה הנתלית על לוח המודעות לקראת הוצאת עלון
חדש אנו מציעות נושאים לכתיבה .חלקם אקטואליים בנושאים
שעל סדר היום המקומי או הארצי וחלקם קשורים לציון
תאריכים מיוחדים החלים באותו זמן .אך לא די לתלות מודעה
כללית על הלוח .אנו פונות לחברים שיכתבו ,בעל פה ובעיקר
בכתב  -באמצעות שאלונים המופצים בתיבות הדואר .כאשר
הרוחות סוערות סביב נושאים הרי גורל ,כמו שינויים באורחות
החיים ,שיוך בתים ונכסים ,קליטה חדשה וכו' ,מוזמנים החברים
להביע עמדה בעלון .לעתים ,מעוררת כתבה שהתפרסמה סערת
רוחות וזוכה לתגובות בעלון הבא ,כמו המאמר שהציע אפשרות
לקליטת בנינו הלא-דתיים למגורים במשק".
שני" :בעלון שלנו יש מקום נרחב ופתיחות ל'שיח הקיבוצי'.
חבר כותב ומצביע על נושא מסוים  -יכול להיות בהתייחסות
למשהו נקודתי פנימי או מהלכים המתקיימים במשואות ,ויכול
שיהיה מכל נושא אחר שאינו קשור דווקא למשואות  -וחברים
מוצאים לנכון להתייחס ולהגיב לדבריו .העלון תופס מקום
מרכזי מאוד בחיי המשק .הוא מחולל שיח שלא תמיד גולש
חזרה לדפיו ,אלא גם מעורר שיח בין השבילים".

מה הם גבולות השיח?
כעורכת ,קיבלתי נימוקים (יש יאמרו :תירוצים) רבים
להימנעות מכתיבה והשתתפות בשיח בעלון ,וביניהם :תדירות
יציאת העלון (מה הטעם להגיב למה שנכתב לפני כחודש?)
חוסר זמן ,כוח או כישרון (גם אם הבטחתי לעזור בניסוח
ובעריכה ,כמובן ,ואפילו אם הצעתי לראיין ,)...תפוצתו הרחבה
של העלון (למה לתלות את הכביסה המלוכלכת בחוץ?),
אך יותר מכול ,משפיע לדעתי מחיר החשיפה .ככותבת
(וכדוברת )...דעתנית ,אני מכירה את המחיר הכואב הזה -
תחושה שאת "מסומנת" ,תחושה שאת יוצרת אווירה לא
נעימה בהעלאת מחלוקות או בעיות על השולחן ,תחושה שאת
לא אהודה ולא רצויה בקרב צד מסוים...
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כדי להימנע מהמחיר הזה וכדי ליצור נתק בין "מי שכתב" לבין
"מה שכתב" ,ניסינו ב'שבולת' ליצור מדור חדש" :בגוף ראשון
נסתר"  -מאמרי דעות ,כאשר השם שמור במערכת .הפעם
הראשונה שבה הופיע המדור עברה בשלום ,אך בפעם השנייה
התפרסמו מאמרים שעסקו בהפרטות וב'מעמדות בקיבוץ'
וחוללו סערה" .מה שנכתב" היה תמונת ראי מורכבת ומאתגרת,
אך לצערנו ,שוב עסקו יותר ב"מי כתב" ו"למה לא כתב בשמו".
חלק מחברי המערכת נסוגו מתמיכתם במדור והוא נמוג .מדי
פעם עוד מתפרסמים בשבולת מאמרי דעות  -לרוב של כותבים
קבועים  -אך בדרך כלל היא עוסקת בעדכונים וחוויות בצורה
'ורודה' ושלווה ,ומבלי לשקף את הנושאים המהותיים שבהם
עסוקים חברי שדה אליהו ביום-יום.

לדעתי לא מתקיים מספיק שיח קיבוצי
בעלון שלנו  -אנשים מדברים הרבה אבל
ממעטים להעלות את דבריהם ומחשבותיהם
על הכתב .לעתים אני מנסה לשכנע ,אבל
זו עבודה סיזיפית( .עדנה שוורץ-לובושיץ,
בארות יצחק)
אינני מופתעת לגלות שגם בקיבוצים אחרים הכללים מאוד
ברורים ,כפי שמנסחת אותם שני" :מפרסמים רק בשם הכותב,
ולא בעילום שם .שומרים על שפה מכבדת .אם עולה צורך
לערוך צנזורה ,עושים זאת תוך התייעצות עם הכותב ומבקשים
ממנו לוותר על קטע מסוים או לכתבו בדרך אחרת .אי פרסום
קורה רק במקרים נדירים ביותר ,בדרך כלל בגלל כתיבה עם
חשש לפגיעה אישית או לשון הרע .לא מפרסמים מאמרים
שפורסמו במקום אחר".
עדנה" :מזכירת הפנים מקבלת את הטיוטה ,מעירה ,מתקנת
ומאשרת לפרסום .אני משתדלת לעמוד על שלי ולתת לידיעון
את הצביון שלו כפי שאני כעורכת רואה אותו".
פסי" :כעורכות העלון אנו משתדלות לשמור על אובייקטיביות
ולאפשר פתחון פה .כאשר מגיע לידינו מאמר שנוי במחלוקת
או כזה שאנו חושבות ,שאין מקומו בעיתון שתפוצתו רחבה
אנו מבקשות תגובה ממנהל הקהילה או מהוועדה הרלוונטית,
ולעתים נדירות מציעות לפרסם את הדברים בערוץ הפנימי,
דהיינו בתיבות הדואר".
יוסי" :אנחנו לא מתאמצים ליצור איזון בין הדעות .הוא נוצר
מאליו .יש דעות בעד ויש נגד".
ציפי מספרת על מדיניות אחרת" :אם קורה שמישהו כתב
ביקורת על אדם מסוים או על מוסד  -אני מבקשת התייחסות
מהצד השני ,שיהיה איזון" ,ומביאה התייחסות אישית" :באופן
מיוחד אני רגישה לדרך הביטוי וקשה לי עם ביטויים חריפים

שלא תורמים לעניין ,אלא מלבים רגשות .אם קורה ויש
התייחסות פוגעת אני מרככת את המאמר ,ביידוע של הכותב.
חשוב לי לשמור על רמת שיח לא פוגענית .בעבודה על העלון
אני במתח רב  -שלא אשגה ,שלא אשכח ,ושלא תיכתב מילה
שלא במקומה ,שתגרום עוגמת נפש או כעס .כאשר זה קורה,
למרות כל המאמצים ,אני מיד מתנצלת ומנסה להסביר ,אבל
כשמישהו נפגע בגלל חוסר תשומת לב שלי  -זה הדבר הכי
קשה בשבילי."...
בנוסף לאתגרים הללו ,כמו בכל העולם ,בחלק מהקיבוצים יש
מתמודד חדש בתחום התקשורת ,הלא הוא האינטרנט.
עטר" :בכפר עציון ,המייל הקהילתי פעיל ביותר .לעתים הוא
סוער מאוד .הוא ודאי עונה על הצורך להגיב מיד ,ויש לדיונים
בו כוח להביא לשינוי החלטות ,התכנסות ועדות ועוד .קשה
להתמודד עם המידיות שמאפשר הדואר האלקטרוני .עם זאת,
אנו סבורים שמכיוון שקשה לנהל פורום במדיה זו ,יש לה גם
את הפוטנציאל לפגוע .לפיכך האופן שבו מתנהל הביטאון
המודפס  -עם עורך הרואה את הדברים מראש ,ויכול לעדן,
לבקש תגובה מאחרים וכו'  -הוא האופן הראוי בעינינו לשיח
קהילתי .היינו רוצים להעתיק את השיח הער הקהילתי במייל
ל'הד' ,אך זה לא פשוט".
ציפי" :אצלנו משתמשים ל'שיח' בערוץ המיילים הפנימי של
הקיבוץ ,אך לדעתי זה לא המקום לשיח .זה מקום להטחת
האשמות והעברת ביקורת ,בדרך כלל באווירה שלילית ואני לא
אוהבת את השימוש בכלי הזה לצרכים האלה .לעתים רחוקות
הכלי הזה משמש לפרגון לבעלי תפקידים ואז זה באמת תורם
לאווירה הטובה .דעתי היא ששיח אמיתי נוצר כאשר באמת
משוחחים באמצעות הפה אחד עם השני .בעקבות תקופה
ארוכה של שליחת מיילים לא נעימים (כמובן על ידי אנשים
בודדים) ,נעשתה עבודה קהילתית ומתקיימים חוגי בית
שמטרתם הטהורה היא שיח ומפגש בין אנשים".
ועם כל זאת ,העלונים הקיבוציים הם עדיין "הלחמניות החמות"
ביותר ביום שישי ,וגם בשבת.
עדנה" :מאוד משמח אותי לראות את כל האנשים מתחילים
לקרוא את הידיעון מיד אחרי הופעתו .הידיעון הוא העיתון
הנפוץ ביותר במקומנו."...
ציפי" :רוב האנשים לא מתעסקים בכתיבה אך נהנים מאוד
לקרוא ונהנים בעיקר לקרוא חומרים מהעולם הקרוב להם".
יישר כוח ל"עוסקים בצורכי ציבור באמונה" ,ואולי גיליון
'עמודים' הזה יצליח להשפיע ולהבהיר שקיום שיח ,הבעת
דעות וליבון מחלוקות מוסיפים גוונים לעלון ומעשירים
את החברה ,כפי שסיכמה עטר" :קהילה שמתקיים בה שיח
המאפשר השתתפות רחבה ,היא קהילה בריאה ,ואנחנו בהחלט
עסוקים בניסיון ליצור את 'יערב עליו שיחי'".
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אולי עוד לא מאוחר?!
מה קורה בנושא השיח בינינו לבין עצמנו
מרק ראבינסאן
קראתי בעיון רב את גיליון עמודים של חודשים אלול-תשרי.
נושא ההתחדשות הדתית היה הנושא המוביל .נהניתי לקרוא
את רוב המאמרים אבל בסוף נשארתי תמה .מה בדיוק מבקשים
הכותבים? הרי לא ניתן לחדש את היהדות .יש הלכות וחוקים,
חומש ,תלמוד ,שולחן ערוך  -האם רוצים לחדש את כל אלה?
לדעתי ,התשובה היא לא .האם רוצים "להביא" את היהדות
למצב בו היא תהיה יותר רלוונטית כלפינו? אולי התשובה לכך
היא כן.
בעיני ,היהדות היא דת שתמיד מתחדשת ,היא דת חיה .אל
לנו לנסות "להפוך" את היהדות ליותר "ידידותית למשתמש",
ובואו לא נשלה את עצמנו שאנחנו עושים משהו חדש .ניתן
לצטט יהודי חכם מאוד שקבע" :מה שהיה הוא שיהיה ומה
שנעשה הוא שיעשה ואין חדש תחת השמש" (קהלת א ,ט).
להלן כמה דוגמאות על מנת לסבר את האוזן :הפריחה של
לימוד נשים היא בוודאי דבר מבורך ,אבל לא הנשים של היום
הן היוזמות של הרעיון .שרה שנירר ייסדה את בית הספר הדתי
לבנות עוד ב 1918-והקמת רשת בתי הספר לבנות "בית יעקב"
קיבלה את אישורו של החפץ חיים .זו באמת הייתה התחדשות
יהודית.
דוגמה נוספת היא בנוסח התפילה .אנו גדושים היום ב"מנייני
קרליבך" .האם ההורים שלנו לא חידשו מנגינות ונוסח
בתפילות שלהם? האם אנחנו לא משליכים בטעות את הילד
עם המים של האמבט כאשר אנחנו זונחים כל כך מהר את מה
שלמדנו וגדלנו עליו? קל מאוד לזרוק ,אבל לדעתי צריך לחבר
בין הישן והחדש ,כדי להגיע לעמק השווה.
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בהמשך גיליון עמודים ראיתי את הנושא המתוכנן לגיליון הבא:
"שיח" ,ומיד אמרתי לעצמי :על זה אני רוצה לכתוב .תחילה
פתחתי את מילון אבן-שושן המהימן שלי ,על מנת לחפש
את הפירוש למילה" :שיח זו שיחה ,חילופי דברים; הגות,
השתפכות הנפש".
אשתדל להתמקד במשמעות השנייה :השתפכות הנפש .שלי.
גדלתי בבית ציוני בארצות הברית ,הייתי בהכשרה של בני עקיבא
בקיבוץ סעד ,עליתי ארצה לקיבוץ טירת צבי ב 1979-ומאז
הקיבוץ הוא ביתי .המפד"ל ז"ל הייתה הבית והיוותה גג לתנועה
כולה .אחד המאפיינים החזקים שלה היה נושא הגשר בין הדתיים
לבין החילוניים .כיום אין לנו את מפלגת המפד"ל ,אך במקומה
קמו רבני צהר ובית הלל ,המנסים למלא את החלל שנשאר.

איך קורה שמספר אישים ,שלחמו
בבחירות בחריפות כנגד הבית היהודי
וקראו לשרוף קולות על תמיכה ב'עוצמה
לישראל' ובש"ס החרדית ,מתיימרים
להיות מורי דרכה של מפלגת הבית
היהודי ,ואין פוצה פה ומצפצף?
עם זאת ,לדעתי ,חסר לנו היום הגשר בין הדתיים לדתיים .זהו
הדבר שאני מכנה "בינינו לבין עצמנו" .פה יש תהום ,ואינני
יודע אם ניתן לגשר בין הצדדים .להלן כמה דוגמאות.
"ונתחיל מבית .מן הבית היהודי והציבור הסרוג :איך קרה
שמפלגה שזכתה בהישג שיא של  12מנדטים ,נכבשה בידי
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לדעתי ,חסר לנו היום הגשר בין הדתיים לדתיים .זהו הדבר שאני מכנה "בינינו לבין עצמנו".
פה יש תהום ,ואינני יודע אם ניתן לגשר בין הצדדים.
סיעה קטנה ,שמעולם לא העמידה עצמה לבחירות ,אבל
תמיד ניסתה לכפות דרכה על אחרים? איך קורה שמספר
אישים ,שלחמו בבחירות בחריפות כנגד הבית היהודי וקראו
לשרוף קולות על תמיכה ב'עוצמה לישראל' ובש"ס החרדית,
מתיימרים להיות מורי דרכה של מפלגת הבית היהודי ,ואין
פוצה פה ומצפצף? ...איך קורה שדווקא במחנה הסרוג גובר
שיעור הרווקות המאוחרת למימדים מפחידים?"  -אלו לא
המילים שלי אלא של העיתונאי מנחם רהט (אתר , News1
.)3.9.2013
תשובה אחת אני כבר יכול לתת לו ,ישירות מבית מדרשו של
הרב אבינר:
"שאלה :האם מותר לי להיות מדריך בתנועת נוער מעורבת?
תשובה :תנועת נוער צריכה להיות נפרדת".
ואני שואל :היכן הרווקות צריכות למצוא חתנים אם לא דרך
תנועות הנוער?
בחתונות ,שגם שם אסור לשבת מעורב יחד עם בנים?!
כתבתי בתחילת המאמר על התחדשות דתית ,והנה חידוש
נוסף  -הרב לבנון מזהיר" :אם יחויבו חיילים דתיים להשתתף
בטקסים רשמיים שבהם יש שירת נשים ,רבנים רבים ינחו את
תלמידיהם לנטוש אירועים אלה ,גם אם בשל כך יועמדו מול
כיתת יורים" (ראיון לרדיו קול חי ,נובמבר .)2011

ואני ,הקטן ,למדתי ש"ייהרג ובל יעבור" מתייחס רק לעבודה
זרה ,גילוי עריות ושפיכות דמים.
ומה לגבי האוכלוסיות שלנו המסרבות לקום להמנון המדינה
"התקווה" כי זה "ממלכתי"?
אז הנה ההתחדשות .אלו הן דוגמאות המייצגות את קצה
הקרחון .אני יכול להמשיך ולהוסיף דוגמאות ,אבל הכתיבה של
שורות אלו ,מעלה דמעות בעיניי .האם זוהי באמת התמונה של
הבית שלנו? האם זה הבית שפיללתי לו כשעליתי ארצה? האם
עדיין לא מאוחר לקיים את השיחה בינינו ובין עצמנו? אינני
בטוח.

טירת צבי
מרק ראבינסן ,חבר טירת צבי ,נשוי לרינה,
אב לחמישה ,סבא לארבעה .עלה לטירת
צבי מארה"ב ב 1979-עם גרעין בני עקיבא.
עבד שנים רבות ב'טיב' .כיום מרכז את
גרעין צבר ,מדריך מסעות לפולין ומדריך
מטעם בית העדות בניר גלים את המסע
"משואה לתקומה"
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מי ירים את הכפפה?
הצעה לחידוש שיח כלכלי ערכי
רזי בן יעקב
כמדומני שזה היה אי שם לקראת סוף התיכון ,בימים בהם
עמדנו על דעתנו הקיבוצית .כשהתחילו 'דיוני קיבוץ' בין
החבר'ה ,שמעתי לראשונה את הגרסה הקיבוצית לעיקרון
המפורסם מתקופת האמנסיפציה" :היה יהודי בביתך ואדם
בצאתך" .אמרו אז על הקיבוץ שהוא צריך להיות "סוציאליסט
כלפי פנים וקפיטליסט כלפי חוץ" ,ונימקו זאת כמובן בטענה
ש"קר שם בחוץ" ומי שרוצה לשרוד חייב להתנהל לפי כללי
השוק .אני זוכר שבזמנו ,העיקרון הזה היה נראה לי כל כך
טבעי והגיוני ,שאף השתמשתי בו בעצמי בכמה ויכוחים עם
'עירוניסטים'.

עיקרון קלוקל
אבל היום אני מבין שהעיקרון הזה מצביע על כשל ערכי של
החברה הקיבוצית ,שכן הוא הופך את הקערה על פיה .הוא
קובע שלא עוד סוציאליזם כי אנו מאמינים בו כדרך חיים
ערכית-יהודית ,אלא סוציאליזם רק במקום בו יש לנו תועלת
ממנו  -הידד ליעילות!.
האם ניתן לקיים חברה בעלת מערכת ערכים דו-פרצופית?
האם ניתן לחנך (את ילדינו ואף את עצמנו!) לערכים כלשהם,
אם הם נאלמים ונעלמים ביציאה משער הקיבוץ? האם רציני
להחזיק בתפיסת עולם ולא לתת לה משמעות כלשהי בבחירות
בקלפי? ואם כך ,מה לנו כי נלין על שחלק מבנינו ובנותינו
בוחרים לחיות בקיבוץ על פי מידת תועלתו עבורם.
מקימי הפועל המזרח"י התפלגו מהמזרח"י בגלל ויכוח על הדרך
להגיע לחברה מתוקנת שבה יתקיימו אחווה ,שותפות ,צמצום
פערים ודאגה לחלש .תנועת תורה ועבודה הוקמה לשם כך.
האדמו"ר החלוץ הניח יסודות לדרך חברתית יהודית חדשה.
השח"ל ביקש את "תחיית העם" גם במובן הרעיוני  -התחדשות
התורה ,וגם במובן הפיזי  -התחדשות היהודי .מייסדי התנועה
קבעו ש"יסודותינו הסוציאליסטיים ,כפי שבאים לידי ביטוי
בקיום משקינו השיתופיים ,הם בעינינו גופי הלכות כהלכות
אורח חיים ויורה דעה" (צ' אדמנית) ,וכן ש"תורה ועבודה
היא סוציאליזם דתי" (מ' אונא) .אפילו הרב דרוקמן כפעיל
בני עקיבא ,תבע שלא להקים את המפד"ל כדי לא לטשטש
את זהותם של הדתיים הסוציאליסטיים .מכאן שדרכנו
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הסוציאליסטית אינה שיטה יעילה שתוחלף ברגע שתימצא
שיטה טובה ממנה .דרכנו היא חזון חברתי-יהודי שאמור
להמשיך ולהיבנות לאורך דורות .ובכן ,נשאלת השאלה :מה אנו
עושים עם מורשת זו והאם נמשיך לקיים אותה או שנוותר עליה
בשל שיקולי יעילות וחוסר נוחות?
צודקים אלו הטוענים שבראשית ימי הקיבוץ ,החברה
הישראלית ומערכות השלטון תמכו בשיטה הסוציאליסטית
ולכן היה קל יותר להשתית את החיים על מבנה כלכלי קיבוצי.
אולם היא הנותנת! דווקא כיום ,כשמערכות השלטון מרוקנות
את החברה מאחווה ,שותפות ,צמצום פערים ודאגה לחלש,
יש צורך גדול הרבה יותר בנושאי דגל ,בנאמנים לדרך ,באלו
שבוחרים בה לא בגלל תועלת אלא בגלל ערכי נצח .דווקא היום
יש צורך במי שייאבקו להשיב את הערכים הסוציאליסטיים
לסדר היום הממלכתי במדינה.

האם ניתן לקיים חברה בעלת מערכת ערכים
דו-פרצופית? האם ניתן לחנך (את ילדינו ואף
את עצמנו!) לערכים כלשהם ,אם הם נאלמים
ונעלמים ביציאה משער הקיבוץ? האם רציני
להחזיק בתפיסת עולם ולא לתת לה משמעות
כלשהי בבחירות בקלפי?
אני מבקש להציע עבורנו נתיב התחדשות דתית (לא פחות!),
שעשוי אולי להיות מקפצה לחזרתנו למגרש הלאומי .הנתיב
הזה עשוי להוביל אף לתיקון פנימי של העיקרון הקלוקל
האמור לעיל ,שכנראה מרעיל את דרכנו שנים לא מעטות.

קואופרטיב מתקן
בשנים האחרונות וביתר שאת בשנתיים האחרונות ,הולכת
ומתחדשת תנועת הקואופרציה בישראל ,ואני מציע שאנו
נמצא את הדרך להשתלב בה ולתקן את מה שהתקלקל -
בחברה הישראלית וגם אצלנו.
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מייסדי הקואופרטיב הקימו עסק כלכלי הוגן ובעל יתרונות של אחווה ,הוגנות וצדק ,ואף ראו
ברכה במעשה ידיהם .עם הזמן ועם ההצלחה הכלכלית ,פוחתת בקרבם או בקרב
ילדיהם-יורשיהם המחויבות לרעיון והם מבקשים לפרוט את ההצלחה למעמד אישי וכלכלי
קואופרטיב ,על פי איגוד הקואופרציה הבינלאומי ,הוא "התאגדות
חופשית ורצונית של כמה אנשים שיש להם כוונה ,רצון ומטרה
לייצר יחדיו ,כדי להגשים מטרות ושאיפות כלכליות ,חברתיות
ותרבותיות באמצעות מיזם עסקי שהוא בבעלותם המשותפת
ובשליטתם הדמוקרטית" .הדגש המרכזי הוא על "בעלות
משותפת"  -העסק הכלכלי הוא בבעלות כלל חברי הקואופרטיב,
ועל "שליטתם הדמוקרטית"  -העסק מנוהל בשוויון ,כאשר לכל
חבר מניה אחת בלבד .ישנם קואופרטיבים לייצור  -מפעלים,
הייטק וכדומה ,שמספקים מקומות עבודה ,ישנם קואופרטיבים
בעלי אופי צרכני  -רשתות מזון וקמעונאות שמוזילות עלויות
לחברי הקואופרטיב ,ישנן אגודות אשראי  -סוג של שירותי
בנק בתנאים הכי טובים בעולם ,וישנם קואופרטיבים שמספקים
שירותים  -כמו שירותי טלפון ,ניקיון ,אבטחה ועוד.
הערך המוסף של קואופרטיב על סתם חברה או עסק ,הוא
השותפות של העובד במקום עבודתו ובעיקר האחווה בין כלל
העובדים ,כולל חברי ההנהלה! מכך גם נגזר היחס ההוגן לכל
עובד ולמשפחתו .קואופרטיב הוא עסק בעל כוונת רווח לכל דבר
ועניין וממש לא עמותה או מלכ"ר .את רווחיו הוא מחלק בין כלל
חבריו-בעליו ומספק להם שירותים או מוצרים במחירי עלות.

מביני דבר טוענים שהקואופרטיבים הם בעלי יציבות כלכלית
גבוהה מאוד ושהם אף צולחים משברים כלכליים באופן מוצלח
הרבה יותר משאר העסקים .את המשבר הכלכלי של 2008
צלחו בשלום כל הבנקים הקואופרטיביים באירופה ובארצות
הברית ,בניגוד לרבים מהבנקים הפרטיים שספגו מכות כואבות
(חלקם אף קרסו לגמרי).
מיד עולה השאלה" :אם זה כל כך מוצלח  -למה כולם טרם
הבינו את זה?" .אמת אחת היא שבשלושים השנים האחרונות
החברה הישראלית העלתה על נס את התחרות הדורסנית
ואת הצלחת האינדיבידואל  -ערכים הסותרים את רוח
הקואופרציה ומתנגדים לה עד כדי כך שיש צורך ממשי לחדש
כמעט יש מאין את עצם קיומה .הסבר נוסף ומורכב יותר הוא
שהקואופרטיבים חיים בדרך כלל רק דור אחד או שניים ושהם
נוטים לחרב את עצמם ,לא בשל קשיים כלכליים אלא בשל
קריסה אידיאולוגית (מוכר?) .מייסדי הקואופרטיב הקימו עסק
כלכלי הוגן ובעל יתרונות של אחווה ,הוגנות וצדק ,ואף ראו
ברכה במעשה ידיהם .עם הזמן ועם ההצלחה הכלכלית ,פוחתת
בקרבם או בקרב ילדיהם-יורשיהם המחויבות לרעיון והם
מבקשים לפרוט את ההצלחה למעמד אישי וכלכלי .כך מאבד
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תרבות השיח

הקואופרטיב את בסיסו הערכי ואת עקרונותיו החברתיים
לטובת ממון ומעמד כלכלי והופך לחברה עסקית רגילה עם
בעלים בודדים .אך אין זו ברירת מחדל ויעידו על כך הצלחות
רבות (ראו מסגרת).
ייסודה של השיטה הקואופרטיבית באמצע המאה התשע-
עשרה ,עת חסרונות השיטה הקפיטליסטית גברו עד מאוד.
השיטה נולדה כדי לאתגר את הקפיטליזם שיצר קשר הכרחי
בין ה'הון' לבין ה'עבודה' .בקצירת האומר נציין שתנועת
קואופרציה (אוסף קואופרטיבים) צומחת במקביל לצמיחתן
של שתי תנועות מקבילות  -תנועות פועלים (התאגדויות .גם
כן מזכיר משהו מימינו )...ותנועות סוציאליסטיות פוליטיות
(גם פה חלה התעוררות משמעותית לאחרונה) .שלוש
צלעות אלו מחזקות זו את זו ומגבירות את קיומן והשפעתן
בחברה .בשיאן הן עשויות להוביל למדיניות 'מדינת רווחה',
כמו שהייתה נהוגה בישראל שנים רבות ,אז גם פרחו צורות
התיישבות שיתופיות .בישראל של שנות השבעים-שמונים

כמה עובדות ומספרים
על הצלחות התנועה הקואופרטיבית:
•מיליארד אנשים בעולם חברים בקואופרטיבים!
•מיליארד אנשים נוספים בעולם מושפעים ומעורבים
בקואופרטיבים (סך הכול  2/3מאוכלוסיית העולם!).
• 30אחוז מהקואופרטיבים בעולם עוסקים בחקלאות.
•הקואופרטיבים בעולם מייצרים  100מיליון מקומות
עבודה .יותר מכל חברות הענק הגלובליות.
•במשבר  2008אף קואופרטיב לא קרס (בניגוד לעסקים
פרטיים רבים).
•ברומא קיים קואופרטיב של כ 2500-איש ,שחציים בעלי
מוגבלויות ,המספקים שירותי טלפון בתחום הרפואה.
מקומות העבודה מונגשים לבעלי המוגבלויות והמנכ"ל
מעיד שהוא אחראי גם על הרווח וגם על הסולידריות
החברתית!
•מונדרגון  -תאגיד קואופרטיבי של חברות לייצור
קמעונאי בחבל הבסקים בספרד ,אחד מהגדולים
בעולם ,ונחשב למודל הצלחה .מלבד מפעלי ייצור,
התאגיד מקיף את חיי עובדיו-חבריו ומחזיק גם
בנקים ,בתי ספר ,אוניברסיטאות ,חברה לביטוח
בריאות ופנסיה והתארגנויות ציבוריות נוספות .נכון
לסוף שנת  2011התאגיד מספק תעסוקה ל83,869-
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חוסלה תנועת הקואופרציה וכך גוועו קואופרטיבים רבים שהיו
חלק מרכזי בנוף הישראלי הכלכלי (אחד האחרונים שבהם חוסל
בידינו אנו ,הלוא הוא תנובה) .הקואופרטיבים פינו מקומם
לשוק תחרותי אינדיבידואליסט חסר מעצורים ,שיש לו כמובן
גם יתרונות ,אך חסרונותיו בולטים עד מאוד לעינו ולכיסו של
הישראלי המצוי בימינו .המשבר הכלכלי של  2008חשף היטב
את כשלי הקפיטליזם והביא לצמיחה מחודשת של תנועת
הקואופרציה ,בתקווה שגם ישיב את הרוח הסולידרית לחברה
הישראלית.

להרחיב את השותפות החוצה
אז מה עשוי להיות חלקנו בנושא? הרי בעצם קיומנו אנו
מהווים קומונה שהיא יותר סולידרית ומשותפת מכל
קואופרטיב אחר.
אני מבקש להציע שהקיבוצים יחלו להקים קואופרטיבים
יחד עם שכניהם .זה יכול להיות קואופרטיב צרכני או יצרני,

עובדים בכ 256-חברות .התאגיד פועל במודל
עסקי הומניסטי המבוסס על קידום העובד ושיתופו
בבעלות על ההון ובקבלת ההחלטות ,יחד עם דחיפה
למצוינות עסקית.
• - COOP ITALYרשת מזון קואופרטיבית ,מחזיקה
ב 15-אחוז מהשוק האיטלקי ,בעלת מותג עצמאי .באחד
המחוזות ,חברים בקואופרטיב  1.4מיליון איש ,כ 25-אחוז
מהאוכלוסייה .במחוז זה עובדים בקואופרטיב  21אלף
איש ,בתנאי העסקה הוגנים וראויים ,כמובן.
•בית הנבחרים האמריקאי הקציב  50מיליון דולר לפיתוח
קואופרטיבים באמריקה .כנסת ישראל הקציבה לכך .₪ 0
•שלנו  -קואופרטיב מזון ואשראי שהוקם בירושלים לאחר
המחאה החברתית בקיץ  ,2011הולך ותופס תאוצה וכבר
מקים סניף בתל אביב.
•העגלה  -קואופרטיב מזון שהוקם לאחרונה במצפה רמון
על ידי בוגרי הנוער העובד והלומד .מעריכים שיציגו
עלויות נמוכות בכ 30-אחוז ממחירי שופרסל.
•בנק חברתי  -גולת הכותרת של ההתחדשות
הקואופרטיבית בישראל :בנק שיהיה בבעלות חבריו
ולקוחותיו .יופעל בעוד כשנתיים .מניה (אחת לנפש!)
תימכר בסכום של  .₪ 3000כמובן ,עמלות מינימליות
ותשואה מקסימלית לחברי הקואופרטיב .מומלץ לשריין
את הסכום!
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קרל מרקס

הרי בעצם קיומנו אנו מהווים קומונה שהיא יותר סולידרית ומשותפת מכל קואופרטיב
אחר .אני מבקש להציע שהקיבוצים יחלו להקים קואופרטיבים יחד עם שכניהם .זה יכול
להיות קואופרטיב צרכני או יצרני ,קואופרטיב של שירותים ,או כל רעיון כלכלי אחר
קואופרטיב של שירותים ,או כל רעיון כלכלי אחר .מיצירה כזו
נרוויח שלושה דברים ,שהאחד עולה בחשיבותו על קודמו:

רעיוני משפיע .הייתי אף מציע שמחלקת משק בתנועה ,לצד
מרכזי המשק בקיבוצים ,יובילו מהלך רחב כזה.

א .נביא לעצמנו ולשכנינו פרנסה ו/או נוזיל את הצריכה.

ואחרי הכול ,הכרחי להדגיש שמהלך כזה ראוי שיהא מנומק
ומוסבר לעצמנו ולילדינו לאור ערכי תורה ועבודה שחרטנו על
דגלנו .כלומר ,מנומק ומוסבר באופן שילדינו יֵ דעו שאנו עושים
כך וכך כי זוהי דרכם הראויה של שומרי תורה ומצוות.

ב .נייצר שותפות עם שכנים ,דבר חשוב בפני עצמו ,ועל הדרך
גם נצמצם מאוד את היחס השלילי לקיבוצים הרווח לא
מעט בקרב האוכלוסייה ש'בחוץ'.
ג .נאמץ מחדש ללבנו את ערכינו (הדתיים) שקצת מתעמעמים
ביציאה משער הקיבוץ ונתרום משהו מעולמנו הערכי-דתי
לחברה הישראלית.
אחד האתגרים הקשים העומדים בפני אלו הרוצים להקים
קואופרטיב הוא גיוס הון ראשוני .קיבוץ מהווה גב כלכלי חזק
ויציב ובכך עשוי לתרום תרומה משמעותית .כל קיבוץ או גוש
קיבוצים מסוגל להיות מנוע אידיאולוגי ומעשי לרתימת יישובים
ואנשים פרטיים השכנים לו ,וביחד ניתן להקים קואופרטיבים -
כדי ליצור מקומות עבודה ,כדי לספק שירותים בזול או כדי לספק
מוצרים בעלויות מינימליות  -וכך להשיב לחברה הישראלית
ערכי צדק ,שוויון ,אחווה ולכידות .כך אולי גם נשוב להיות גורם

נאמנות לעקרונות ולערכים נבחנת לא בבית המדרש אלא
מחוצה לו ,בחיי היום-יום ובעולם המעשה .נאמנות לעקרונות
ולערכים נבחנת בתשלום מחיר כלשהו על אחיזה בהם.
אם הפסקנו להרגיש שאנו משלמים מחיר כלשהו על חיינו
הקיבוציים ,אם ההפרטה והנוחות השתלטו עלינו  -נדמה
שעלינו לבדוק את עצמנו אם עודנו נאמנים לתעודתנו
המקורית .האם מדד היעילות ו'עטיני שלטון' זה או אחר הם
עמודי התווך ,או שעדיין ערכי צדק ,אחווה ,שוויון ושותפות
הם משענתנו?
האם יהיו בינינו מי שירימו את הכפפה ויזקפו את קומתנו?
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מה בין שיח לשיח
שוקי קרביץ
כשהתחילו להגיע מיילים ממערכת עמודים ,הקוראים לכל
המעוניין לכתוב לגיליון הבא ,נדהמתי ,הופתעתי ,אבל בעיקר
שמחתי שהמערכת בחרה שהגיליון הבא יעסוק בנושא "שיח".
זה בהחלט היה לי קצת מוזר שעיתון הקיבוץ הדתי מנסה
להיות "נשיונל ג'אוגרפיק" ומבקש מהציבור כתבות בנושאים
הקשורים לשיחים ,אבל שמחתי שסוף סוף יש נושא הקרוב
ללבי ,המלווה אותי עשרות שנים ,שאוכל לשתף בו את
הציבור.
הכול התחיל בשנת  ,1980השנה בה החליטו הוריי להתיישב
בהתנחלות בחבל בנימין .הייתי אז בן שמונה ,קטן מלהבין
את משמעות ההחלטה .בסמוך ליישוב בו גדלתי ,במרחק של
כעשר דקות הליכה ,היה חורש טבעי של אלון מצוי וקטלבים,
מעורב עם אורנים וברושים ,שניטעו בשנות העשרים של
המאה הקודמת על ידי השלטון הבריטי .יער מרתק ובו שני
מעיינות טבעיים ,פריחה של עשרות זנים של סחלבים ,פרחים
נוספים ושיחים נדירים.
ליער זה היינו הולכים לטייל  -בדרך כלל בשבתות  -ללא כל
חשש (זה היה מספר שנים לפני האינתיפאדה הראשונה).
ההליכה ליער לוותה בהתרגשות אדירה ובמשך שנים ,בכל
עונה מעונות השנה היינו נפעמים מהשינויים .הטיולים ליער
הם מזיכרונות ילדותי המרגשים ביותר.
בגיל  12כבר ִאפשרו לנו ללכת ליער לבד ,ללא ההורים.
טיול אחד משבת אחת באותה התקופה חרוט בזיכרוני ומלווה
אותי עד היום .באותה השבת הלכתי לבד ליער (אני כבר לא
זוכר מה הייתה הסיבה שהלכתי לבד .)...פסעתי במסלול
המוביל למעיין התחתון ולפתע ראיתי מימין הדרך משהו
שנראה כמו שביל ישן .הוא היה ממש מטושטש ועליו פריחה
ירוקה צפופה שכמעט ולא ִאפשרה לראות אותו .סקרנותי
הובילה אותי ללכת בשביל שהתפתל כלפי מעלה .לאחר כעשר
דקות של עלייה תלולה יחסית בין האורנים והקטלבים הגעתי
לקרחת יער ובמרכזה עמד הצמח היפה ביותר שראיתי בחיי
הקצרים  -שיח שצורתו כצורת לב חצוי בצבע ירוק עז ,עלים
המזכירים את עלי ההדסים ועשרות פרחים עגולים קטנטנים
בצבעי ארגמן .הייתי כל כך נרגש מהתגלית וישבתי לי בוהה
בשיח במשך שעות ,מנסה להבין איך קיבל השיח את המראה
הייחודי הזה ,כיצד נוצרו הצבעים החזקים וכיצד זה שעד היום,
בעשרות טיולים ביער ,לא ראיתי שיח כזה.
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כשחזרתי לביתי ,מיד התחלתי לחפש באנציקלופדיה ובמגדיר
הצמחים שהיה בביתנו האם אוכל ללמוד משהו על השיח
המהמם הזה (בשנת  1984עוד לא היה אינטרנט ,)...ולא מצאתי
כלום .במשך כל השבוע לא הפסקתי לחשוב עליו וחיכיתי
כבר שתגיע השבת ואוכל ללכת שוב לראותו .וכך היה .הגיעה
השבת ,הלכתי שוב לבדי (לא רציתי לשתף אף אחד בשיח)
וראיתי אותו שוב ,בדיוק כפי שעזבתי אותו בשבת הקודמת:
ירוק עז עם פרחי ארגמן מרהיבים .וכך במשך מספר שבועות
לאחר מכן  -הייתי הולך לבדי אל השיח (כשהלכנו כל החבר'ה
או המשפחה ,לא גיליתי להם את סודי) ,יושב מול השיח ,בוהה
ומהרהר האם ייתכן שזה שיח כל כך נדיר? הייתכן וזהו השיח
היחידי בארץ ובעולם ואין עוד שיח ייחודי כזה?
לאחר מספר שבועות הלכנו כל החבר'ה לעוד טיול ביער .הטיול
התחיל כטיול רגיל ,אך כאשר עברנו ליד השביל הישן אחד
מחבריי אמר לי" :שוקי ,אתה חייב לראות את השיח שמצאנו
לפני שבועיים" .הייתי מאוד מופתע שגם הם מכירים את השיח
שלי ,אבל עשיתי את עצמי כלא מבין על מה הוא מדבר והלכתי
איתם (מעולם לא גיליתי להם שגם אני מצאתי אותו לבדי
לפני מספר שבועות) .הגענו אל השיח וכולם ראו את מה שאני
ראיתי  -שיח מרהיב ביופיו ובצורתו ,וכולם דיברו על כך שהוא
ממש נדיר ושלא ראו כמותו מעולם ...מצד אחד ,שמחתי מאוד
שחבריי שותפים לחוויה שחוויתי ,אך מצד שני ,קצת הצטערתי
על כך שיש שותפים נוספים לסוד שלי.
מאותה שבת ,היינו הולכים פעמים רבות אל השיח .השיח
תמיד היה שם ,באותה הצורה כפי שפגשתי אותו לראשונה.
צורתו ויופיו מעולם לא השתנו ,גם לא בחילופי עונות השנה.
היה משהו מאוד מיוחד בכך שהוא לעולם לא משתנה ,אבל
לעתים (ביני לבין עצמי בלבד)ציפיתי שיהיה שינוי בשיח.
הייתי ילד ,הייתי צעיר ותמים ,כנראה שעדיין לא הבנתי באמת
מהו טיבו של שיח...
נובמבר  - 1990כשלוש שנים מפרוץ האינתיפאדה הראשונה.
בכל התקופה הזו לא הלכנו לטיולים ביער ,כי אי אפשר היה
לצאת ללא מלווה חמוש .היינו כולנו לקראת גיוס והחלטנו -
למרות ההתראות והאזהרות  -ללכת אל היער ולהיפרד מהשיח
שהכרנו ,השיח שליווה את ילדותנו עד לשנת  .1987פסענו
בחשש בדרך שהכרנו כל כך טוב והגענו אליו .המראה היה
זוועתי .השיח הפך להיות רדוד ויבש .מהשיח המושך שהכרתי,
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הוא הפך לשיח שונה ומרחיק .עליו הירוקים הפכו יבשים
ומעיגולי הפרחים ניבטו קוצים שנראו כמו לשונות נחש .השיח
הפך להיות נוראי .ניסיתי לראות את תגובתם של חבריי ,אך
לתדהמתי מסתבר שכולם ראו אותו כפי שזכרו אותו .מבחינתם,
השיח לא השתנה ,השיח נשאר כפי שהיה .התבוננתי בהם מהצד
וניסיתי להבין למה הם משקרים לעצמם ,הרי ברור שהשיח
בתקופה הזאת השתנה ,שמשהו קרה בשנים האלו...
למרות אכזבתי ממראהו של השיח ומהתגובה של חבריי ,הלכתי
למחרת לבדי שוב אל היער כדי לוודא שלא אני זה שטעה,
שהקול שלי  -שנשמע אתמול מגוחך ,שנשמע שונה  -הוא
בעצם קולו האמיתי של השיח .כשהגעתי בהחלט ראיתי את
אותו השיח  -מכוער ,שונה ומרחיק.
בשנים שחלפו מאז  -צבא ,לבנון ,חתונה ,ילדים ,אינתיפאדה
שנייה ,התנתקות  -לא הצלחתי להוציא מראשי את זיכרון השיח
ואת שעבר עליו .ניסיתי להבין מה קרה שם בעצם ,מה גרם
לשינוי הגדול בשיח שהכרתי .למה בעצם חבריי ראו משהו שונה
ממני? לעתים ,במהלך השנים ,הייתי הולך לבד או עם חברים
לראות האם השיח השתנה ותמיד התסריט היה זהה  -השיח
שאני ראיתי היה מכוער ושונה ,ולעומת זאת אנשים מהיישוב
ראו כולם בדיוק את אותו דבר ,את השיח היחידי שהכירו.
חיפשתי באינטרנט תמונות או מאמרים הקשורים לשיח כדי
לנסות ולמצוא את השיח שהכרתי בילדותי ,אך בכל השנים
הללו ,גם בטיולים בארץ ובחו"ל ,לא מצאתי שום שיח הדומה
לשיח שהכרתי.
לפני חמש שנים עברנו למעלה גלבוע .השיח כבר היה זיכרון
רחוק שהטריד אותי פחות ופחות .כנראה שהתרגלתי...
בחול המועד סוכות ,הלכתי עם משפחתי לטייל ביער הגלבוע

הסמוך לביתנו .הלכנו בשבילים המוכרים כשלפתע אחת
מבנותיי הצביעה לאזור שלא הכרנו .מכיוון שהייתה זו שעת
דמדומים והאזור היה סבוך ,ביקשתי מבנותיי להמתין כדי
שאבדוק לבדי מה יש מאחורי הסבך ,ואם אראה שיש שם מה
לראות ,נוכל לבוא שוב יחדיו ביום אחר.
פילסתי את דרכי בתוך סבך הקוצים והגעתי לנקודה אותה
סימנה בתי מרחוק .אמנם חלפו רק שבועות בודדים מיום זה,
אבל המראה שנגלה לעיניי לא יישכח לעולם .ראיתי את השיח
של ילדותי  -אותה צורת לב חצוי עם עלים ירוקים ופריחה
בצבע ארגמן!!!
התקרבתי בהתרגשות לכיוונו ואז ראיתי שלא היה זה שיח
אחד ,היו שם שני שיחים שצמחו להם כתאומים זהים ,האחד
ליד השני .התקרבתי עוד וראיתי עשרות שיחים מרהיבים כאלו
שיצרו יחדיו מעין שדה של לבבות פועמים ,מראה חי ומושך.
באותו רגע הבנתי מה קרה לשיח של ילדותי ומה לא הצלחתי
להבין עד היום.
כדי ששיח יהיה משמעותי ,כדי ששיח יוכל להתקיים ,למשוך
ולהתפתח ,אי אפשר להסתפק בשיח יחיד ,צריך דו שיח
ולפעמים אפילו רב שיח...

מעלה גלבוע
מוקדש לקהילת מעלה גלבוע -
קהילה המקיימת שיח תרבותי ומכבד בנושאים שונים
ומגוונים  -לעתים מורכבים ומאוד לא פשוטים -
בהקשבה ובהערכה הדדית .בתקווה שנדע להמשיך
ולשמור על השיח שלנו.
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"הלו!
מישהו שומע אותי?!
מישהו מקשיב לי?
שומע אותי"...
(חמי רודנר ,איפה הילד)

הפלייליסט והשיח הישראלי
שרית צימבליסטה
ָ
כמה שעות ביום הרדיו פתוח בקרבתכם? במקום העבודה,
בנסיעות ,בבית ...האם אתם שמים לב אליו ,מקשיבים או רק
שומעים? ומה זה חשוב בכלל?
הרדיו הפתוח משדר מוזיקה או תוכניות מלל .רוב הציבור
בישראל מודע מאוד לתוכניות המלל ,לתוכניהם ולהשפעתם
על השיח בחברה הישראלית .כמעט כל אחד יכול להגיד
איזו תוכנית מלל הוא מעדיף ,אילו שדרנים ,ואם הוא יקשיב
לחדשות המקוּ דשות בגרסת קול ישראל ,גלי צה"ל או ערוץ
שבע .אבל כמה מהמאזינים מייחסים חשיבות דומה לתוכניות
המוזיקה ברשת שלהם ,ומודעים להשפעה הסמויה ולשיח
הסודי שמנהל איתנו הרדיו  -שיח היוצרים ,הזמרים והשירים
הישראלים.
לא כל שיר היוצא לאור בארץ מגיע להשמעה סדירה ברדיו.
לכל תחנה יש צוות עורכי מוזיקה שתפקידו להקשיב לשירים
הנשלחים על ידי זמרים חדשים וידועים כאחד ,ולבחור בכל
שבוע אילו שירים יכנסו לרשימת ההשמעה של התחנה -
ה"פלייליסט" .היוצרים המנוסים ישלחו לעורכים כדוגמה את
השיר הקליט ביותר מהדיסק שלהם ,בעל הסיכוי הטוב ביותר
לענות לטעם הציבור ,בידיעה ברורה ששירים יותר טובים ,אך
קצת יותר מתוחכמים ,עלולים להידחות .ישיבת ה"פלייליסט"
היא עבודה קשה .רבים השולחים ומעטים המקומות הפנויים
ברשימה ,וישיבת העורכים השבועית חורצת גורלות  -מי
לחיים של מספר שבועות חשיפה מעל גלי האתר ,ומי למוות
של דממה ,בלי סיכוי להגיע לקהל השומעים.

44

כותבי השירים ,המלחינים והזמרים מודעים היטב לשיח
המתנהל ברדיו עם החברה הישראלית .גם העורכים יודעים
שההחלטה אילו שירים יושמעו ,ובאיזו תדירות ,קובעת את
גבולות השיח ,ומזמינה את התייחסות המאזינים לעמדות
היוצרים המושמעות בשיר .אך הרוב המכריע של קהל
השומעים אינו מודע לעובדה שמשוחחים איתו ,ולכן הדיאלוג
המבוקש נשאר לרוב כמונולוג חד-צדדי.

הקורא ספר ואף ההולך למוזיאון ,בדרך כלל
מודע לאמן העומד מעברה השני של היצירה,
ולעובדה שהוא שותף לדיאלוג רחב שהופך
לא פעם לשיח ציבורי .לעומת זאת ,הרדיו
והשידור האינטרנטי זמינים ומצויים כל כך,
שרבים מתייחסים אליהם כרקע מובן מאליו,
שאינו משמעותי עבורם
וכדי שנדבר באותה שפה ,הנה שלוש דוגמאות מהזמן האחרון:
"קובלנה על מפלגות ישראל" של "הדג נחש" .מילות השיר
הקצבי והקליט הן של מאיר אריאל ז"ל ,אחד היוצרים החדים
והביקורתיים שהיו כאן ,שידע מעשה אשף להביע אמירות
חריפות בתיבול חריזה מקורית ומקסימה .הוסיפו את המוזיקה
הקליטה של חברי "הדג נחש" והנה לכם שיר קליל ועליז ,שנכנס
לפלייליסט בעיתוי מצוין ,כחודש לפני הבחירות האחרונות.
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השיר החמוד הזה אומר דברים חריפים מאוד על מפלגות
ומצדן /
ישראל ש"עלו לי עד כאן" מפני ש"אם לא הן אז כלוםִ ,
שהספינה תתנגש בקרחון הלבן" ,וגם" :ממילא לא יבואו חשבון
איתן" ,ובעיקר כי" :המצב יותר ויותר מסוכן" ,והמפלגות
"צריכות לבוא על סיפוקן" .האם כניסת השיר לפלייליסט
והשמעתו המרובה בדיוק בחודש לפני הבחירות האחרונות
השפיעו על הצבעתם של אזרחים? האם הן מיקדו את השיח
בשלילת המפלגות הוותיקות שכבר "עלו לי עד כאן" ,ובכך
גרמו למצביעים מהססים לפנות למפלגות צעירות וחדשות
שהבטיחו פוליטיקה חדשה ונקייה?

כותבי השירים ,המלחינים והזמרים מודעים
היטב לשיח המתנהל ברדיו עם החברה
הישראלית .גם העורכים יודעים שההחלטה
אילו שירים יושמעו ,ובאיזו תדירות ,קובעת
את גבולות השיח ,ומזמינה את התייחסות
המאזינים לעמדות היוצרים המושמעות בשיר.
אך הרוב המכריע של קהל השומעים אינו
מודע לעובדה שמשוחחים איתו ,ולכן הדיאלוג
המבוקש נשאר לרוב כמונולוג חד-צדדי

כמי שלומד על בשרו ש"ללמוד להרוג זה עניין של הרגל".
רק תחנת גלי צה"ל פסלה את השיר באופן רשמי .האם יצא
לכם לשמוע אותו ברשת אחרת? למי שלא חיפש אותו במיוחד
במחשב או קנה את הדיסק ,אין בעצם מושג אם השיר טוב או
רע ,ועל מה בדיוק הוא מדבר.
לעומת זאת ,עלמה זהר ,רכה ומנומסת קצת יותר ,הצליחה
להכניס בשלהי אלול האחרון לפלייליסט את השיר "ניצחונות"
בו היא שרה בעברית ובערבית ש"אין לי כוח למלחמות,
המלחמות הרגו אותי  /אחרי שנים של ניצחונות ,תראה בסוף
הפסדתי".
ושאלה למאזין הנבון :האם יש קשר בין עיתוי השמעת השיר
לבין הדיון המתחדש לכבוד "ארבעים שנה למלחמת יום
הכיפורים" בשאלת הניצחון וההפסד במלחמה ההיא?
* * *
המוזיקה הישראלית ,כמו הספרות ושאר סוגי האמנות ,היא
מונולוג של יוצר המחפש להפוך לדיאלוג מול הצד המקשיב
למסריו .הקורא ספר ואף ההולך למוזיאון ,בדרך כלל מודע
לאמן העומד מעברה השני של היצירה ,ולעובדה שהוא שותף
לדיאלוג רחב שהופך לא פעם לשיח ציבורי (למשל :התערוכה
"חרדים" במוזיאון ישראל ,והספר "סיפור על אהבה וחושך"
של עמוס עוז) .לעומת זאת ,הרדיו והשידור האינטרנטי זמינים
ומצויים כל כך ,שרבים מתייחסים אליהם כרקע מובן מאליו,
שאינו משמעותי עבורם.

רגע ,לפני שאתם פוסלים את ההצעה הקונספירטיבית מכול
וכול ,נסו להיזכר :כמה מנדטים ניבאו ל"יש עתיד" כחודש לפני
הבחירות ,וכמה קיבלה בסופו של דבר?

וחבל.

"בלעדייך אני חצי בן אדם ,בלעדייך אני בעצם כלום" ,שר
שלומי שבת למילותיו המתוקות של עוזי חיטמן בשיר שכיכב
ברשימות ההשמעה לפני כשש שנים .ארגוני זכויות הנשים
פתחו בקמפיין נגד השיר בטענה שהוא יוצר לגיטימציה
ציבורית לגברים מהסוג המסוכן ביותר  -אלה הרואים בבנות
הזוג שלהם חלק מגופם ונפשם ,ומתוך כך מקיפים אותן
באהבה ובגבולות ,ומענישים על כל פריצה ממסגרת "האחד
שהוא אנחנו" ,באלימות מילולית ופיזית ,עד כדי רצח.

אני סבורה שיענקל'ה רוטבליט היה רוצה שתחשבו מיהו
ה"אחד משלנו" שעשה כל כך הרבה ,ומי הם "אנחנו" שגאים
בו כל כך .שעידן עמדי התכוון להודות שכחייל הוא התקשה
להרגיש "גיבור" ,ורוצה שנחשוב על העומס הרגשי שסוחב
הלוחם מלבד החגור והנשק .שאתי אנקרי רוצה לגרום לנו
להבין את מקומו של הא-לוהים בחוויות חיינו ,ועידן רייכל
מבקש לבנות גשר בין-לאומי של שילוב והבנה בין תרבויות
מוזיקליות שונות.

במקרה זה השיח התעורר .המשפט "בלעדייך אני חצי בן אדם"
הפך לסטיקר של ארגוני הגנת הנשים .שנתיים מאוחר יותר,
כשעלה השיר "נולדת בשבילי" של אייל גולן עם המשפט "רק
איתך אני מרגיש קיים" ,כבר היו הארגונים מוכנים ,והשדרנים
זהירים להבהיר שאין בשיר שום עידוד לסוג מסוים של יחסים
ורגשות.

אז בהזדמנות הבאה שתדליקו את הרדיו ,ויהיה שיר עברי עם
מילים או לחן מעניינים ,נסו לעצור ורגע ולהקשיב .השיח של
הפלייליסט פתוח עבורכם ,אתם מוזמנים להצטרף.

סעד

ודוגמה לשיר שלא התקבל לפלייליסט" :עניין של הרגל"
של אלונה קמחי ויזהר אשדות .בחורף האחרון סערו מערכות
התקשורת בארץ סביב העובדה שהשיר נאסר להשמעה בגלי
צה"ל .ייתכן שבצדק ,מאחר שרשת השייכת לצבא ההגנה
לישראל ככל הנראה אינה צריכה לתת מקום לשיר הדן בסכסוך
הישראלי-פלשתינאי ,מנקודת מבט הרואה את החייל הישראלי

שרית ברזלי צימבליסטה ,בת וחברת
ָ
קיבוץ סעד ,אם לארבעה .מלמדת בתיכון
בקבוצת יבנה אזרחות וספרות .מרצה
לקולנוע ,להומניסטיקה ולפנטזיה .בעזרת ה'
בחודשים הקרובים ,יראה אור הספר הראשון
מפרי עטה "שליח חד הקרן הכחול".
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תרבות השיח

הקיבוץ זה "אנחנו"
על שיח המבטא יחד ולחוד
קובי שטיין
מאחר ובגיליון הנוכחי אנו עוסקים בנושא השיח ,אני רוצה
לנצל את ההזדמנות ולציין כמה דברים מעניינים על השימוש
בשפה.
כהקדמה ראשונה ,ברצוני להציג שלוש שאלות על השפה בה
אנו משתמשים באופן יום-יומי :האם ניתן ללמוד משהו על
עצמנו מן האופן בו אנו מדברים? האם האופן בו אנו מדברים
עשוי לעצב את מי שאנחנו? והאם האופן בו אנו מדברים עשוי
אפילו לחולל שינוי במציאות החיצונית לנו?
במהלך הדברים ,אנסה לטעון שהתשובות לשלוש השאלות
לעיל הן חיוביות .משמע ,ניתן ללמוד על עצמנו ממה שאנו
אומרים ,וכןְ ,למה שאנו אומרים יש תפקיד מכריע בעיצוב
זהותנו ,נטיותינו ודעותינו ,כמו גם השפעה על המציאות
החיצונית לנו .אנסה לטעון שהשימוש שלנו בשפה מסוימת
אולי תורם במשהו לזיקה שלנו אל הקבוצה הקולקטיבית
המכונה "קיבוץ" .זה נכון גם לקבוצות אחרות איתן אנו מזדהים
או לא מזדהים ,כגון :המדינה ,בית ספר ,תנועת נוער ועוד ,אבל
במאמר הקצר הנוכחי ,אתמקד בקיבוץ.
כהקדמה שנייה ,אומר כמה מילים על המקום בו נולדו
המחשבות הללו .כיום אני נמצא עמוק בתוך תחום עיוני
ופרקטי כאחד הקרוי "מחקר איכותני" .זהו תחום מחקר
אשר בוחן תופעות מבפנים ,מהמרכיבים שלהן ,ומהזיקה של
מרכיבים אלו אל האופן בו אנו חווים את המציאות .מחקר
מסוג זה איננו מתיימר לנבא או לחזות מה יוביל ְלמה ,וכן איננו
מתיימר לתאר אמיתות אובייקטיביות .זו היא גישת מחקר
אשר מכירה בכך שהידע אותו היא מייצרת הנו פרשנות אחת
מיני רבות ביחס למציאות חיינו.
אחד התחומים המרתקים אשר המחקר האיכותני מכיל ,הוא
מה שנקרא חקר השיח .מדובר בגישות שונות אל חקר השפה
אשר בה אנו משתמשים בהקשרים שונים ,במטרה להבין משהו
לגבי האופן בו אנו תופשים את המציאות ,את עצמנו ואת
האחרים .הנחת המוצא היא שכל דבר שאנו אומרים ,היה יכול
באופן תיאורטי להיאמר גם אחרת .לכל צורת התבטאות ,אם
כן ,יש סיבה ,גם אם היא לא מוּ דעת .כך למשל ,יכולים שני
אנשים לתאר את אותו אירוע באופנים שונים ,אשר מהם ניתן
ללמוד משהו על הדרך בה הם תופשים את האירוע .לדוגמה,
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אחד יכול לומר" :הרבה אנשים נעדרו מהאסיפה" ,בעוד אדם
אחר יכול לומר" :לא היו באסיפה שום חברים מתחת לגיל
חמישים" ,ואדם שלישי עשוי לומר" :הרבה אנשים הצביעו
ברגליים ופשוט לא באו לאסיפה" .ניתן לפרש צורות שיח אלו
באופן הבא :לאדם הראשון חשוב להעביר את המסר שבאסיפה
נכחו מעט אנשים ,לשני חשוב לומר שהדור הצעיר לא לוקח
חלק בפעילות הציבורית הנקראת אסיפה ,ואילו לשלישי חשוב
להעביר את המסר כי הנוכחות הדלה נובעת מחוסר עניין או
מבחירה .הבדלים מינוריים אלו באים לידי ביטוי מהעמקה
באופן בו האנשים השונים התבטאו .כמובן שעל מנת לבסס
את הפרשנות שלי ,יש צורך בידע על ההקשרים בהם נאמרו
הדברים ובנתונים נוספים ,אך לא זה עניינו של המאמר הנוכחי.

שני אנשים יכולים לתאר את אותו אירוע
באופנים שונים .אחד יכול לומר" :הרבה
אנשים נעדרו מהאסיפה" ,בעוד אדם אחר
יכול לומר" :לא היו באסיפה שום חברים
מתחת לגיל חמישים" ,ואדם שלישי עשוי
לומר" :הרבה אנשים הצביעו ברגליים
ופשוט לא באו לאסיפה"
אחת הגישות לחקר השיח מתמקדת במה שנקרא מיצוב .מיצוב
הנו האופן שבו באמצעות השפה אנחנו ממקמים את עצמנו
ביחס לאחרים ,או ביחס לחוויות ולתופעות אחרות במציאות.
אנו ממצבים את עצמנו באמצעות כלים לשוניים שונים .אחד
הכלים הלשוניים שיש בידינו למיצוב בשיח הוא השימוש
בכינויי גוף .כאשר אדם אומר "אנחנו"  -הוא ממצב את עצמו
יחד עם אחרים .לעומת זאת ,כאשר אדם אומר "אני"  -הוא
ממצב את עצמו במנותק מאחרים .למשל ,אם אדם אומר:
"הלכנו לסרט"  -השפה בה הוא בוחר להשתמש (בין אם
בחירה זו מודעת או לא) ממחישה כי הוא חש שייך לקבוצה.
לעומת זאת ,אם הוא אומר "הלכתי עם ירוחם לסרט"  -שפתו
ממחישה את הנפרדות שלו מאותו ירוחם .לנפרדות זו יכולות
להיות סיבות רבות ,אשר כאמור ,אפשר להבינן רק בעזרת
נתונים נוספים.
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הקיבוץ זה "אנחנו"

עד כה הראיתי כי לשפה יש יכולת ללמד אותנו על תפישת
המציאות .נקודה מעניינת נוספת היא ששפה יוצרת מציאות.
דוגמה פשוטה היא ,למשל ,כאשר מפקד אומר" :אש!" .המילה
שהוא השתמש בה גורמת לכך שאחרים יירו מכלי הנשק
שלהם .יש מצבים הרבה פחות ברורים ,אשר עדיין מדגימים
כיצד מילים מחוללות שינוי במציאות .כאשר אני בוחר
ומשתמש במילה אחת ולא באחרת  -הרי שאני יכול להשפיע
על האופן בו הסיטואציה תתרחש .הנה דוגמה ,אשר אולי לא
מחמיאה לי כאבא ,אך ממחישה את הנקודה .לעתים קורה
שבתי נועה ,בת השלוש ,נופלת ממתקן זה או אחר במגרש
המשחקים .ברגעים הראשונים ניתן להבחין כי היא מתלבטת
האם לבכות או לא .בנקודה זו ,לפעמים אני אומר לה" :יו!
קפצת מהמתקן?"  -והיא משיבה בחיוך" :כן!" וחוזרת לשחק.
לפעמים אני אומר לה" :אוי! נפלת?"  -ואז היא משיבה בפנים
מכורכמות" :כן" עצוב ,וניגשת לקבל נשיקה .האופן בו אני
תיארתי את המציאות יצר את אותה מציאות  -לא רק את
מה שנועה עשתה לאחר התגובה שלי ,אלא באופן מסוים גם
את החוויה שלה לגבי מה שכבר היה ואיננו עוד (למען הגילוי
הנאות ,זה לא תמיד עובד לי.)...
למה כל זה חשוב? נחזור למיצוב .מוכר לכולנו (או לרובנו) המשפט
מהסרט מבצע סבתא" :הקיבוץ לא יממן חתונה או לוויה "...וכו'.
במשפט זה  -אשר לא זר במציאות הקיבוצית " -הקיבוץ" ממוצב
כנפרד מן הפרט" .הקיבוץ" ,אותה ישות פיקטיבית אשר כביכול
מייצג את ה"אנחנו" הקולקטיבי ,בא לידי ביטוי בשפה היום-יומית
שלנו כישות נפרדת .משפטים כמו" :זה באחריות הקיבוץ" ,או:
"זה הקיבוץ נותן" ,ממחישים כי האדם אשר דובר אותם מבחין בין
הישויות השונות :בין אני ,או אנחנו ,לבין הקיבוץ .בכל פעם שאדם
אומר" :זה על חשבון הקיבוץ" ,למשל ,הרי שהוא מלמד כי הוא
מבחין בין הקיבוץ לבין עצמו .איזה הבדל היה עשוי להיות אילו
היינו אומרים" :על זה כולנו משלמים יחד".

מדורים
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62-67

לזכרם
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נראה לי שבמרוצת השנים אופני השיח שלנו ,והמיצוב שאנחנו
ממחישים כמו גם יוצרים באמצעותם ,הביאו לכך שיש מי
שחש נתק בזיקה שבין הפרט לקולקטיב .נוצר חוסר זהות בין
ה"קיבוץ" ל"אני" הפרטי .חוסר זהות זה עשוי להוות חלק
מההסבר מדוע הגענו לתחושה שיש דברים ש"מקבלים חינם"
או ש"הקיבוץ עושה" ,לעומת הדברים ש"אנחנו" משלמים
עליהם או עושים יחד.
אולי אם נמצא את הדרך לדבר ב"אנחנו"  -תהא רמת
הקולקטיביות שאנו מעוניינים בה אשר תהיה  -נוכל להתחיל
גם להרגיש את תחושת היחד מתחדשת .הרי בסופו של דבר
הקיבוץ זה אנחנו.

קבוצת יבנה

ע מ ו ד י ם | ח ש ו ו ן  -כ ס ל ו ת ש ע " ד | )2( 7 6 5

47

?

מה קורה?

כיצד מיישבים סת(ט)ירות?
תמונות ומחשבות בעקבות לכתו של הרב עובדיה יוסף
הרב ליאור שיליאן
ירושלים .רחוב בר אילן 19:00 .בערב .שביל מפותל של המוני
אדם .פיסת כביש איננה מצויה בנקל .שורות ארוכות של בתים
מהוות חומות מצפון ומדרום .אוטובוסים ירוקים פורסים
עצמם על פני הרחוב ומונעים כניסת רכבים ממזרח .ההמון כבר
מזמן מהווה חסם עצמאי .נראה כי האוטובוס כמו נישא על
ידו כנשוא חרק שהלך לעולמו זה מכבר על ידי המוני נמלים.
במרפסות הבולטות מן הבתים אורות דלוקים והמוני אנשים
עומדים .מקשיבים .ממתינים .מתבוננים .על גגות הבתים
מספר צעירים קלי דעת מבקשים לראות יותר משניתן.
שני בחורים חרדים צעירים ,לבושי שחורים ועטורי זקן קצר
עומדים זה לצד זה ומקשיבים בכאב להספדים .האחד מוציא
סכין קטנה מכיסו ,פונה אל האחר ומסמן פס על דש חולצתו.
חברו משלים את הקריעה תוך כדי מלמול ברכה בשפתיו.
בחור כבן שלושים ,לבוש מכנסי בד כהים וחולצת בד מכופתרת
בצבע ירוק ,זקן קצר וכיפה סרוגה גדולה לראשו ,נשען על גדר
ההפרדה שבין שני עברי כביש בר אילן ,שומע את זעקות השבר
מן הרמקולים המשמיעים הספדים כל העת ,מרכין ראשו כלפי
חזהו ועוצם עיניו.
חבורת תלמידי ישיבה תיכונית לבושים בבגדים צבעוניים
ומגוונים ,פוסעת כדבוקה ונטמעת בתוך ההמון הרב .רבם ,בחור
כבן שלושים וחמש ,גלוח זקן ,עטוף פליז וכובע חם-צוואר,
מוביל את הדבוקה בצעדים מדודים ,מבקש לא לאבד אף
תלמיד בתוך מערבולת האדם אליה נכנס.
שני אנשים מבוגרים כבני שישים ,ארוכי זקן וחבושי מגבעות,
לבושי חליפות שחורות וחולצות לבנות ,פוסעים איש אל רעהו,
נפגשים לרגע ,נעצרים ומחליפים דברים" .הרב שטיינמן איז
דו?" ,שואל האחד את חברו בעגה אשכנזית ,ומיד נענה בהנהון
ראש ובהצבעה על מקום לא ברור בו מצויה התשובה לשאלה.
אשה כבת ארבעים ,כובע ברט מוארך מכסה את ראשה ,לבושה
בצניעות ,נושאת בידיה ילד כבן שנתיים ,עומדת בצד נשים
רבות ומנענעת עצמה בתפילה חרישית.
בחור כבן ארבעים ,לבוש מכנסי ג'ינס וחולצת טי-שירט בהירה,
שיער שחור מתארך וכיפת בד היושבת כאורחת על ראשו ,אחוז
בזרועו בנער כבן שלוש-עשרה הנגרר אחריו אל תוך ההמון.
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בית הקברות בשכונת סנהדריה .חומת אבנים .גובהה כשלושה
מטרים .כעשרה בני נוער ישובים עליה ,חלקם לבושי חליפות
שחורות ,חלקם לבושי ג'ינסים וחולצות קצרות .בצד החומה,
עמוד מתכת גבוה וצר ,עליו חבוקים שני צעירים ,מבקשים
לטפס ולהצטרף לחבריהם הישובים.
חסיד ברסלב מחלק חוברות "מעשה בבטחון" ומציע מים
לעוברים ולשבים.
אבא כבן ארבעים וחמש ,אחוז בשני ילדים כבני שמונה ,פולט
עצמו מתוך ההמון ומבקש מעט רווח ,מעט נשימה קלה יותר.
את ההספדים שמע .ללוויה כבר לא ימשיך.
כן .גם אני הייתי שם .אחד מתוך  850,000איש שהיו שם.
המוני אדם.
אין ספק  -זו היתה חוויה נדירה .לא בטוח שתהיה אחת נוספת
מעין זו.
כולם באו לחלוק כבוד אחרון לגדלות של תורה ,לגאונות
של תורה ,להתמדה של תורה ,ל'כוח דהיתרא' של התורה,
לחיזוק דרכה של הלכה .זו לא הייתה לוויה פוליטית וגם לא
מפגן פוליטי .היו שם המוני ישראל שביקשו להצטער על מי
שייתפס בהיסטוריה כיחיד בדורו ואולי בדורות רבים.
דומה כי האחריות שלו לקשי היום ,לעגונות ,לממזרים ,ל'ביתא
ישראל' ולכלל ישראל ,היא שהביאה אנשים רבים ,החשים
רגשות שונים כלפיו ,לבוא וללוותו בדרכו האחרונה .אישיותו
נגעה ברבים בעם ישראל ,דמותו ההלכתית והמנהיגות שלו
היו יוצאות דופן .הוא זכה למה שגדולי ישראל ורבנים חשובים
אחרים לא זכו.
ועם כל זאת ,נראה לי שרבים ,ואף אני בתוכם ,חשים קושי
גדול וסערה פנימית על הפער שבין גדולתו ובין התבטאויותיו
בשנים האחרונות .אין ספק כי פער זה קשה להכלה .דומה כי
כל ניסיון להסביר לא ייתן מענה של ממש לקושי .אחת מן
השאלות שהטרידו רבים בציבור שלנו בשנים האחרונות היא
טיב היחסים בין הרב עובדיה יוסף לבין הציבור הציוני-דתי.
אנו נוהגים לשפוט את טיב היחסים דרך השיח ,ואותו אנו
מעריכים פעמים רבות דרך העיניים המביטות ,או ליתר דיוק,
דרך האוזניים המקשיבות ,האזניים רגישות...
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בשיח בין חברים ,קורה לעתים שהשיח מגיע לאמירות פוגעות.
אחד מן הצדדים נפגע משום שהוא שמע אמירה משפילה,
כואבת ,מזלזלת ,בעוד שהצד השני כלל לא התכוון .לא התכוון
למה שאמר ,לא התפרשו דבריו על ידי האחר באופן שנאמרו
על ידו ,לא ראה שיש באמירתו מן הפגיעה.
כיצד מגיעים למצב שכזה? כיצד אמירה שנזרקה מן הצד
האחד  -בתום לב וללא כוונה לפגוע  -מתהפכת בתנועתה אל
הצד השני ונוחתת שם כאמירה קשה ומזלזלת? מהי הסיבה
שבגינה אין הלימה בהבנת המילים בין שני הצדדים?
ייתכן והסיבה לכך היא הפער שבין הצדדים  -בהבנת השפה,
בפרשנות לדברים שנאמרו ,או בתפיסות עולם ותרבות,
המביאות את הצדדים לרגש שונה ביחס לדברים שנאמרו.
לכל אירוע  -פרשנות שונה המביאה את המשתתף ,הצופה או
המאזין ,לרגש מסוים וממילא גם לתגובה שונה ,וליחס אחר
כלפי אותו אירוע.
לעתים היה נדמה כי השפה בה השתמש הרב עובדיה היתה
שונה משפתנו שלנו .משל באה מעולם מושגים אחר ,מעולם
תרבותי מעט שונה .בעולם שלנו היום  -אבוי למחנך שייתן
סטירה (בלשון העם :צ'פחה) ללחיו של תלמידו ,גם בדרך
שחוק ...בעולם של הרב עובדיה  -סטירה היא ביטוי של חיבה.
דומה כי השפה הקשה נשמעה ממנו כל אימת שחש שהמושא
לגידופים מבקש לאיים על עולם התורה ,וממילא נאמרו מילים
שכוונתן אינן משמעותן הפשוטה ,אלא ,לעתים ,במשמעות
אלגורית של הגנה על עולם התורה.
ועדיין ...אין הנידון דומה לראיה.
ועדיין ...היינו מצפים שהדברים יאמרו אחרת.
ועדיין ...נותרנו עם שאלות.
על אף הפער בשיח ובהבנת השפה ,ועל אף שאולי כוונתן
אחרת ממה שהן נשמעות באוזנינו ,עדיין קשה לומר כי מילים
אלו נאמרו שלא לשם גידוף ועדיין הן קשות להכלה.
נראה כי היחס של הרב עובדיה לציונות הדתית דומה הוא
באופיו ליחסו למדינה ולציונות בכלל .ניתן לחלקו לשני
מישורים :היחס העולה מן השפה ההלכתית ,והיחס העולה מן
השפה התרבותית.
מתוך ניתוח השפה ההלכתית ,הבאה לידי ביטוי
בתשובותיו  -ובמיוחד בהתייחסות לאמירת 'הלל' בברכה
ביום העצמאות  -ניתן ללמוד שהרב עובדיה תפס את המדינה
כבית חשוב לעם היהודי ,המאפשר קיבוץ גלויות ,אך עדיין
דרך רבה לפניה בכל הקשור לאופייה הדתי והתורני.

כפי שסיכם הרב ד"ר בני לאו בספרו ממרן עד מרן:
יחס אמביוולנטי ,שנובע מהסתכלות פרגמטית ולא מגמתית.
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דומה שהתייחסות זו אינה רק בשפה ההלכתית אלא גם בשפה
התרבותית המתייחסת לבני הציונות הדתית .התייחסות
פרגמטית ולא מגמתית.
ישנם מספר סיפורים על הרב עובדיה המעידים שלא שפט את
העומדים לפניו על פי צבע כיפתם.
הוא כיבד את הדיינים הציוניים-דתיים לא פחות מאשר את
החרדיים ,אם ידעו לפסוק תשובות כדבעי.
רבה של מכבים-רעות ,גר
חתנו ה'סרוג' ,הרב יעקב צ'יקוטאיּ ,
מספר שנים ביישוב בית חורון ,ומפיו שמעתי מספר סיפורים
המעידים על יחסו החם של הרב עובדיה אליו ואל הציבור
הציוני-דתי בכלל .הרב צ'יקוטאי מספר שבשנים שלאחר
כהונתו כרב ראשי לישראל ,היו נוהגים הרב עובדיה ואשתו
לפקוד ביום העצמאות ,את ביתו של הרב יעקב ואשתו בבית
חורון ולקיים עמם את 'מצוות היום' ' -על האש' .הרב צ'יקוטאי
מספר כי בכל שנה נהג הרב עובדיה להזכיר בחיוך את הפסוק מן
ההפטרה של יום העצמאות" :עוד היום בנֹב לעמוד ינופף ידו,"...
כביטוי לאותה 'מצווה' .לשאלת אחד מבכירי ש"ס" :האם הרב
נוהג לחגוג את יום הקמת המדינה?" ,ענה הרב עובדיה ,שאילולי
הקמת המדינה לא היה השואל שר בממשלת ישראל...
בקטעי וידאו המופצים באתרים שונים ניתן לראות את הרב
עובדיה מדבר בשבח ה'הלל' ביום העצמאות בפני קהל מתפללים
בתפילת יום העצמאות .בקטע אחר מעודד את נכדו החייל
ומחזקו (תוך צירוף מספר סטירות על לחיו .)...בקטע נוסף הוא
מדבר בשבח הרב קוק זצ"ל ומכנה אותו" :מלאך ה' צבאות."...
לסיכום ,ראוי כי בבואנו לבחון את יחסו של הרב עובדיה
לציונות הדתית ,נתמקד לא רק בשפת השיח ,אלא נכיר הן
את השפה ההלכתית שלו והן את השפה התרבותית ,מהן נוכל
להסיק כי הרב עובדיה בגדולתו לא התנגד למדינה ,למוסדותיה
ולפועלים למענה ,אך ביקש לראות בכל מקום היכן וכיצד יכול
בן השיח לחזק תורה בישראל ולהרבותה .במקום שראה צורך,
שילח לפעמים את שבט לשונו ולא חסך ביקורת ,אך דומה
כי בעיקר ביקש להגדיל תורה ולהאדירה .לא בכדי גם מבני
הציונות הדתית היו מחוברים אליו ,ועל מגוון המגזרים שנגע
בו ,יעידו ,כאמור ,צבעי הכיפות שנראו בלווייתו.
יהי זכרו ברוך.

הרב ליאור שיליאן ,רבה של עין צורים .כיום משמש
כר"מ בישיבת אמי"ת עמיחי ברחובות .רב בארגון
'צהר' ובארגון בית הלל.
 1הרב ד"ר בנימין לאו ,ממרן עד מרן ,הוצאת ידיעות ספרים ,2005 ,עמ'
 .161-176הרב בני מדבר על שניות הבאה לידי ביטוי גם בפער שבין רטוריקה
ציבורית לרטוריקה פנימית ,ראו שם ,עמ' .176
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להתחלק עם אחרים

על התהליך ועל חשיבותה ומשמעותה של תרומת כליה
מאדם חי ובריא
ראיינה :ריבה פריד
בעלון האחרון של קיבוץ מירב פורסמו הדברים הבאים:
בעוד כעשרה ימים ,אם לא יהיו סיבוכים של הרגע האחרון ,אני
אסע לבית חולים רמב"ם ואתאשפז במחלקת כלי דם .למחרת,
מנתח יוציא את הכליה הימנית שלי ויעביר אותה לגופה של ר',
אישה חיפאית בערך בגילי ,שסובלת כבר עשר שנים ממחלת
כליות קשה .התקווה היא שההשתלה תצליח בע"ה ותחזיר את
ר' למסלול חיים רגילים.
ניתוח זה יהווה את השיא של מסע די ארוך ,שהפך לסוג של
שליחות ,שהביא אותי הרחק מאזור הנוחות שלי ,ואפשר לי
הצצה לחייהם של אנשים שבריאותם מעסיקה אותם במשרה
מלאה ,והם משוועים לזכות שרובנו נהנים ממנה באופן
אוטומטי  -הזכות ליהנות מבריאות טובה ואפילו לקחת את
בריאותם כמובנת מאליה.
כל הסיפור התחיל מבחינתי לפני כשנה וחצי ,כשראיתי במקרה
מאמר שנכתב על ידי מכרה מחו"ל שהייתה בארץ לשנת שבתון
ובמהלכה החליטה לתרום כליה לסטודנט ישראלי שהיא לא
הכירה .המאמר ,שנימק את הסיבות שלה לתרומה (בעיקר
בסגנון "להעביר את זה הלאה") ,נגע בי במקום מאוד עמוק,
מסיבות שגם היום אני לא יודעת לגמרי להסביר .עוד לפני
שהגעתי לסוף המאמר ידעתי שגם אני רוצה לתרום כליה יום
אחד ,אם רק אוכל .התחלתי קצת לחקור ולבדוק ,אך בעקבות
מקום עבודה שהיה אז חדש ,היה ברור לי שזה לא הזמן
המתאים .הרעיון נגנז ,אך לאחר כמה חודשים חזר למודעות
שלי והתחלתי לבדוק יותר ברצינות.
יש בארץ כ 800-איש שמחכים לתרומת כליה .למרות שלאחרונה
יותר אנשים חותמים על כרטיס אדי  -זה לא מספיק ,ואנשים
מבלים שנים רבות בטיפולי דיאליזה קשים שמשבשים לגמרי
את מסלול החיים .חלק מהם לא מחזיקים מעמד ונפטרים
בזמן ההמתנה להשתלה .יש אנשים שמוצאים תורם חי מתוך
המשפחה או מקרב חברים ,אבל לא לכולם יש מי שיתרום להם.
בשנים האחרונות ,בעיקר הודות למאמצי עמותת "מתנת חיים"
ששמה לעצמה כמטרה לעודד תרומות כליה מתורמים חיים,
התחילו אנשים לתרום לחולים שהם אינם מכירים ,ובתוך כארבע
שנים בוצעו למעלה מ 100-תרומות כאלה.
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תרומה מתורם חי היא איכותית יותר מבחינה רפואית מאשר
תרומה מן המת ,ומחזיקה בממוצע יותר שנים בגוף המושתל.
תורמים חיים צריכים להיות בריאים מאוד ,ונדרשים לעבור
מסלול לא פשוט של עשרות בדיקות שאמורות לוודא את
בריאותם הגופנית והנפשית .בנוסף ,התורם צריך לשכנע הרבה
מאוד אנשים שהוא מבין את ההשלכות של מה שהוא עושה,
שאף אחד לא לוחץ עליו לעשות מעשים בניגוד לרצונו ,ושהוא
לא עוסק בכל פעילות שיכולה להתפרש כסחר באיברים.
תרומת כליה נחשבת לניתוח עם סיכון מאוד נמוך עבור התורם,
לרוב ללא השלכות לטווח הרחוק .מהצד השני ,קיים סיכוי גבוה
מאוד להצלחה אצל המושתל .במקרים רבים חייו של המושתל
משתפרים ללא היכר והוא הופך לבן אדם בריא יחסית ,שמנהל
אורח חיים תקין.
התחלתי לברר עוד ועוד פרטים ולאט לאט המשימה הפכה
ליותר ויותר משמעותית ומרכזית עבורי .גיליתי אנשים
מדהימים  -למשל ,רב חרדי מירושלים ,חולה כליות בעצמו,
שמקדיש את חייו בשנים האחרונות לניהול בהתנדבות של
עמותת "מתנת חיים" ,ואחראי בלעדי להצלת מעל מאה
חולים .יצרתי קשר עם תורמים רבים ,בארץ ובעולם ,כולל אלה
שלאחר תרומתם רואים שליחות בליווי אחרים בדרכם לתרום.
ישנה אפילו קהילה וירטואלית שלמה של תורמים באינטרנט
שהם מקור של ידע ותמיכה אין-סופית .פגשתי רופאים ואנשי
רפואה אחרים שמטפלים במסירות אין-קץ בחולי כליות במשך
שנים ,וחולים שנושאים את מחלתם בשקט ובאצילות .נחשפתי
לעולמם הלא-מוכר והבנתי שפתוחה לפני דרך לעשות מעשה
לא שגרתי כדי לעזור לבן אדם אחר.
אנחנו חיים בשפע חומרי ומכירים בצורך לתרום מכספינו
לאנשים נזקקים ,שיש להם פחות .מי שחי בבריאות טובה אולי
מברך על כך ,אך לא רגיל לחשוב שגם בנושא זה יש דרכים
להתחלק עם אחרים .מסתבר שזה אפשרי .אני יכולה להעיד
שעצם העיסוק בנושא  -עוד לפני המעשה עצמו  -מוסיף לי
המון משמעות לחיים ,וגורם להתרוממות רוח ותחושת סיפוק
אדירה ,עד כדי כך שאני לפעמים חשה שאני תורמת כליה
מסיבות אנוכיות.
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תוך כדי התהליך נדרשתי שוב ושוב להסביר ,למה אני רוצה
לעשות את זה?!? בכל פעם הזכרתי את מירב ,הסברתי שאני
חיה בקהילה שבה עושים הרבה חסד ,גם בתור קהילה וגם
כפרטים ,ושקיבלתי השראה מאחרים כאן ,שגרמה לי לרצות
לזהות דרך שמתאימה לי לתרום את שלי .ברור שזה לא מתאים
לכל אחד  -הדרך לא קלה ולא קצרה ,צריך אורך רוח ,נחישות
והרבה רצון כדי לעבור אותה .כפי שמזכיר לי כל הזמן אחד
התורמים לשעבר שמלווה אותי :זה לא ספרינט ,זה מרתון!
החלטתי לפרסם את דבר התרומה ,למרות שזה לא קל
ושבעיקרון הייתי מעדיפה את הדרך של "מתן בסתר" ,כי אני
נזכרת שאני התחלתי את דרכי בקריאת מאמר של מישהי
אחרת .אולי מישהו  -אפילו אחד  -יקרא או ישמע את מה
שיש לי להגיד ,ויחליט שגם לו מתאים לבדוק את הנושא ,וככה
אולי השרשרת תימשך ורשימת ההמתנה תתקצר עוד.
ועוד מילה בנושא הקהילה שלנו  -שהיא חלק ממני גם
בתקופות שהמעורבות שלי פחותה והיחס שלי אליה מורכב
יותר .יש הרבה סוגים של מעשים טובים .היום אני רואה
את הקהילה כמין סופרמרקט של חסד ,עם הרבה דברים
אטרקטיביים על המדפים שרק מחכים לאנשים שיקנו .בעיניי,
אין לדרג את המוצרים האלה ,אלא לשמוח שנבראנו כך
שלמישהו אחד מתאים פרויקט מסוים ,לעומת אחר שבוחר

במשהו שונה לגמרי .יש המון אנשים במירב שעושים יום-יום
מעשים אדירים שברור לי שאין ביכולתי לעשות .אז בחרתי לי
מוצר חדש ואני מוסיפה אותו למלאי הקהילתי .מקווה שכל
אחד מאיתנו יזכה למצוא את הדרך בה מתאים לו לתרום לכלל
ישראל.
אני פוגשת את ג'ודי סינגר מקיבוץ מירב בביתי ,כשבוע לפני
הניתוח .ג'ודי הכניסה אותי בסוד העניינים לפני מספר שבועות.
סיכמנו שזה בהחלט סיפור חשוב ומעניין ,אבל שמחכים איתו
עד הדקה התשעים ,כשהסיכוי לתקלות בדרך הולך ומתמעט.
והנה ,זה קורה ...ואנחנו מנסות להרחיב קצת את הידע
והתובנות למען קוראי עמודים.
ג'ודי פותחת את המפגש ואומרת :קשה לי עם עניין הפרסום .זה
משהו שאני לא אוהבת ומתייסרת בגללו .אמנם ,כל התגובות הן
חיוביות ומחזקות ,ומי שאין לו משהו נחמד לומר  -שותק ,וטוב
שכך ,אבל אני צריכה לפעמים לנשום עמוק ולהכיל תגובות,
בעיקר כאלה נרגשות ומשתפכות .מאז שהסיפור התפרסם גם
באתר חדשות ' 'THE TIMES OF ISRAELאני מקבלת מבול
של תגובות מאנשים זרים ,מהם אנשים שתרמו או שקיבלו
תרומה ,וגם כאלה שיש להם בן משפחה שמחכה .שניים מהם
כבר התעניינו בפרטים כדי ללכת להיבדק .זו בדיוק הסיבה
שבגללה החלטתי לפרסם את הסיפור.
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איך השתלשלו העניינים מהרגע שקראת את הכתבה ועד
ההחלטה?
במשך שנה הסיפור הזה הסתובב אצלי בראש .אחרי כמה
חודשים יצרתי קשר עם העמותה ,כלומר ,עם האיש שמאחורי
הפרויקט הזה  -הרב ישעיהו הבר ,רב חרדי מהר נוף .אין לי
מספיק מילים לתאר אותו .אדם שהתעורר בוקר אחד וגילה
שהכליות שלו הפסיקו לתפקד .הוא נזקק לדיאליזה ובזמן
שחיכה לתרומה ,ניגש אליו חבר והציע לתרום לו כליה .הם
עברו בדיקות ,נמצאו מתאימים ,וההשתלה התבצעה .בתקופה
בה חיכה לתרומה ,תוך כדי דיאליזה ,פגש הרב הבר בחור צעיר
בן  ,19שישב לידו באופן קבוע באותו חדר דיאליזה .הם שוחחו
והרב הבר אמר לו" :אני לוקח על עצמי למצוא לך תורם" .הוא
אכן מצא לו תורם ,אבל לפני שההשתלה יצאה לפועל הבחור
נפטר .באותו רגע החליט הרב להקדיש את חייו לחיבור בין
תורמים מתאימים לממתינים להשתלה והקים את עמותת
"מתנת חיים" .עד שנת  ,2009לפני שהעמותה קמה ,התרומות
היו כמעט רק מנפטרים או מבני משפחה ,לא מאנשים זרים.
הרעיון לחפש תורמים זרים היה נראה אז הזוי בארץ .הרב
הבר התחיל לפעול בקהילה החרדית שמסביבו ,והתורמים
הראשונים באו משם .לאט לאט הרעיון תפס תאוצה .כפי
שכתבתי במאמר בעלון ,כיום יש בארץ שמונה מאות איש
שממתינים לכליה ,והרב הבר אחראי ליותר ממאה השתלות
מוצלחות! הגעתי לבקר בביתו שבהר נוף ,ואי אפשר לתאר
כמה הביקור היה מרשים .ביום-יום הוא מלמד בישיבה בהר
נוף ,אבל בפועל הוא עובד במשרה מלאה בתחום גיוס ואיתור
תורמים והוא מקדיש את כל כולו לעמותה.
האם כל אחד יכול לתרום כליה?
תנאי הסף לתרומת כליה הוא כמובן בריאות  -אדם לא יכול
לתרום אם הוא חולה במחלת כליות ,אם היו לו אבנים בכליות
לאחרונה ,אם יש לו סכרת ,לחץ דם גבוה כרוני או עודף משקל
קיצוני .אחר כך מתחילות הבדיקות ,בעיקר בדיקות דם ושתן,
ואז שלב ההתאמה  -בעיקר על פי סוג דם ,אך יש גם שיקולים
של גודל פיזי שמתאים לגודל הפיזי של הנתרם ,וגם התאמה
מסוימת בגיל .צריך להבין שהשתלת כליה היא לא לנצח,
אלא ל 15-שנה בממוצע .אדם צעיר מן הסתם יצטרך לעבור
השתלה יותר מפעם אחת בחייו .תרומה מהחי היא איכותית
יותר ,אחוזי ההצלחה בה גדולים יותר והכליה מחזיקה יותר זמן
מעמד ,ולכן זה יותר "משתלם".
מלבד הרשימה הארוכה מאוד של הבדיקות ,שחלקן התבצעו
במרפאת הקיבוץ ,הייתי צריכה לעבור בדיקת א.ק.ג,
צילום חזה ,אקו לב ,סי-טי ,בדיקה גניקולוגית ,ממוגרפיה
ואולטרסאונד כליות .כל בדיקה כזו העצימה אצלי את החוויה.
הרגשתי שאני שופעת בריאות ושאני הולכת לתרום מהבריאות
הזו ,שזכיתי בה ,למישהו אחר.
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היו גם בדיקות שפיות .בחו"ל התורם נפגש עם עובדת סוציאלית
או פסיכולוג או פסיכיאטר .בארץ צריך גם וגם וגם - ...משמע,
הפסד של כמה ימי עבודה .במהלך הבדיקות שמחתי לגלות
שהביטוח הלאומי מחזיר חלק מההוצאות של התורם ואת ימי
העבודה שהוא מפסיד בתקופת הבדיקות והאשפוז .באופן אישי
הייתי עושה את התהליך הזה ,גם אם לא היה כך ,אבל אני שמחה
לדעת שכל מי שמוכן לתרום ,יוכל לעשות זאת מבלי לחשוש
שלא יעמוד בכך כלכלית .זה חוק שקידם ח"כ אריה אלדד ,ובלי
קשר לדעות הפוליטיות ,הוא ראוי בהחלט להערכה.
בסופו של תהליך הייתי צריכה להגיע לוועדה של משרד
הבריאות  -שם פגשתי שורה של אנשים .היה די מלחיץ.
נשאלתי הרבה שאלות ולפי השאלות הבנתי שמונח לפניהם כל
המידע הרפואי שלי ,כולל האבחונים הפסיכולוגיים ...כיום אני
מבינה שהמטרה שלהם בסופו של דבר היא 'לסחוט' את המידע
שבידם עד הסוף ,כדי לוודא שלא ייווצר שום נזק לתורם וגם
כדי לוודא שהתורם נתן הסכמה בלי שהופעל עליו לחץ כלשהו.
למדתי שאחד התפקידים של הוועדה הזו הוא לספק לאדם
שלא בחר מרצונו החופשי לתרום ,את התירוץ הרפואי שיחלץ
אותו מהתרומה הכפויה.
איך הגיבו במשפחה? לא חוששים שיקרה לך משהו?
במשפחה תומכים בי מאוד .כולם ,הילדים ,בן הזוג ,האחים
והמשפחה הרחבה .כמובן שבהתחלה היה רגע של תהייה ,אבל
אחר כך הם התאוששו ואמרו :וואו!
האם היה רגע שחשבת לוותר? האם היו רגעים קשים במיוחד
בתהליך?
לא חשבתי לוותר ,אפילו לא רגע אחד .אבל לפני חודש ,אחרי
שכבר הייתי בתחושה שהכול עבר ושאנחנו כבר בדרך לקראת
ההשתלה ,עברתי בדיקה של לחץ דם ופתאום התוצאה לא
הייתה טובה .הייתי מופתעת וכמובן גם הרופא .הוא שאל
אותי אם יש לי בבית מכשיר למדידת לחץ דם .כמובן שלא
החזקתי מכשיר כזה אבל מיד הלכתי לקנות .היה המון מתח
סביב העניין .בכל התקופה שבין ראש השנה לסוכות חששתי
שפוסלים אותי על העניין הזה ,והייתי עסוקה במדידות לחץ
דם בצורה אובססיבית .מילאתי טבלת אקסל במשך שבועות.
כשהרופא ראה את התוצאות ,הוא היה מרוצה והסביר שזו
תופעה שנקראת 'תסמונת החלוק הלבן'  -כשהרופא הוא זה
שמודד ,לחץ הדם עולה .כשהגעתי לוועדה המרכזית ,הם לא
קיבלו את המדידות בבית ורצו את ה'חותמת' של קופת חולים.
בסופו של דבר הוצמד לי מכשיר מדידה למשך  24שעות
והתוצאה הייתה בסדר גמור.
האם התייעצת בשלב כלשהו עם סמכות רבנית?
השתלת איברים זה פיקוח נפש .אין עם זה שום בעיה הלכתית
כשמדובר בתורם חי .עד לפני כמה חודשים כמעט כל התורמים
היו חרדים .כולם גם מכירים את הסיפור של הרב רביץ ז"ל -
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סיפור כל כך מרגש ,של בנים שרבו ביניהם מי יתרום לאבא.
הפסיקה ההלכתית כאן היא גורפת ,אני לא חושבת שיש מישהו
שחולק.
למה דווקא בבית חולים רמב"ם?
 70%מההשתלות בארץ ו100%-מההשתלות של העמותה
מתקיימות בבילינסון .הרב הבר הוא הפטרון של המועמדים
לתרומה והוא עבד כמעט רק עם בילינסון .הסברתי לו שאני לא
ממש גרה בתל אביב ,ושאלתי אותו מה רע ברמב"ם? הוא ענה
שהוא לא יודע ,והיסס .הוא הסביר שהיה שמח להרחיב את
הפעילות לעוד מרכזי השתלות ,אבל הוא הרגיש שבבילינסון
הוא מכיר ויודע וסומך על הרופאים .כדי לבדוק אם אפשר
לקיים את התהליך גם ברמב"ם ,הוא דיבר עם הרופאים ,בדק
את הניסיון שלהם והחליט שראוי לקיים גם שם השתלות .הוא
אמר לי" :בואי נעשה פיילוט ברמב"ם" ,וזה הפך את המעשה
שלי לאפילו יותר חלוצי מבחינתי.
מתי הגיע השלב שבו ידעת למי את תורמת?
באיזשהו שלב ,תוך כדי הבדיקות ,התקיימה הצלבה של
הנתונים שלי עם הנתונים של הממתינים להשתלה .נמצאו
כשניים-שלושה מתאימים ובסופו של דבר הוחלט למי אני
תורמת .המפגש עם הנתרמת הוא דבר שקשה להכיל .גם לה
היה מאוד קשה .המחשבה שבן אדם צריך ויכול לקבל כליה
מאדם אחר היא לא פשוטה בכלל .במהלך המפגשים איתה
היא כל הזמן רק מודה לי .ר' היא בגילי בערך ,אם לשני ילדים,
אשה מדהימה! היא חולה כבר הרבה זמן ,ומחכה להשתלה ,אבל
מחזיקה את עצמה בציפורניים בלי לעשות דיאליזה ,כי סיכויי
קליטת ההשתלה של אדם שלא עשה דיאליזה ,גבוהים יותר.
לפני שנה היא הגיעה עד לסוף התהליך עם תורם אחר ,וברגע
האחרון הוא נפסל מבחינה רפואית .במקום להתאבל על עצמה
היא דאגה לו .כשהוא רצה להמשיך ולא נתנו לו ,היא הודיעה לו
שבכל מקרה היא לא מוכנה לשמוע על תרומה ממנו ,כי היא לא
רוצה שהוא יסכן את עצמו בשבילה...
לפני כמה זמן נפגשתן?
בחודש יולי  -אחרי ההצלבה של הנתונים וכשהוחלט למי אני
תורמת  -נפגשנו .הפגישה הראשונה התקיימה אצל הרופא
המשותף שלנו ,הנפרולוג ברמב"ם .הוא אמר :זו ר' וזו ג'ודי,
והציע לנו לשבת קצת לבד בחדר .אחרי שעה נאלצו לפנות
אותנו מהחדר הזה ...בהמשך פגשתי גם את בעלה .עכשיו היא
כל הזמן אומרת לי" :את אחות שלי".

שלא ייתכן שהתורמת מקבלת מהתרומה הזו יותר ממני .אני
מרגישה שאני זו שמקבלת הרבה יותר .ההרגשה היא שאני זאת
שמקבלת המון בעקבות התהליך הזה .אני כבר כל כך מחכה
לזה!
אני מספרת את הסיפור הזה רק כדי לנתב את הסיפור למעשה.
חשוב לי שלא יתייחסו לזה כאל סיפור אישי שלי .יצירת
המודעות היא מעל הכול .הרב הבר אמר לי בוודאות שבכל פעם
שיוצא סיפור לעיתונות  -הוא מקבל פניות חדשות מתורמים
פוטנציאלים .אני משוכנעת שהפרסום בעמודים הוא המקום
הכי מתאים בעולם כדי למצוא עוד אנשים שיידלקו על העניין.
הציבור הראשון שרציתי לפנות אליו כדי לעורר בו מודעות הוא
אנשי הקיבוץ הדתי ,כי הכי מתאים להציע להם משימה שכזו.
אנשים שאלו אותי" ,מה תעשי אם אחד הילדים שלך יצטרך
פעם כליה?" ואני אומרת ,כמה אפשר להתעסק עם ה'אם'.
יש כאן היום אשה שזקוקה לכליה שלי .אם פעם מישהו
משמשפחה שלי יצטרך ,אני מאמינה שיהיה מישהו שיתרום
לו ,כמו שאני תרמתי.
רק לרגע אחד ג'ודי מכבה את כפתור האופוריה ומודה :אחד
הדברים הלא-פשוטים הוא לחשוב מה יקרה אם זה לא יצליח.
אם יקרה משהו.
אם לא יצליח  -אצלה או אצלך?
השאלה אם זה לא יצליח אצלי ,היא הפיל בתוך החדר שאף
אחד לא מדבר עליו .בבית אנחנו בעיקר מתלוצצים על זה.
כולם אומרים שאם אמות על שולחן הניתוחים זה יהיה מוות
מאוד הירואי .אבל המחשבה שהכליה לא תיקלט אצלה ושלא
הצלחתי לעזור לה והכליה שלי נזרקת לפח  -היא הפחד הגדול
שלי ,למרות שסיכויי ההצלחה גדולים מאוד .קשה לי מאוד
לחשוב על אפשרות כזו ,אבל אם זה יקרה  -אצטרך להתמודד
גם עם זה ולהשלים עם העובדה שלא הכול בשליטתנו.
ברגעים אלה ,כשהעיתון ביד הקוראים ,אם הכול התקדם
כמתוכנן ,הניתוח הכפול כבר מאחורינו ,בעזרת ה'.
את פרק ב' של הסיפור  -על הניתוח ותוצאותיו  -ואולי אפילו
את סיפורה של ר' ,מבטיחה ג'ודי לספר בגיליון הבא של
עמודים.

איך את בימים האלה ,שבוע לפני הניתוח? מה עובר לך בראש?
יש פחד?
ההתרגשות היא בשיאה .הגעתי לימים האחרונים .אני עושה
חפיפה בעבודה ,נותנת הוראות לבני הבית .וכמובן יש גם המון
מתח .אני עסוקה בזה הרבה מאוד .מתכתבת עם אנשים שעברו
את זה .לא קשה לי ,לא מפחיד לי .זו בעיקר תחושה מדהימה
של זכות .לא תיארתי לעצמי שיש דברים כאלה .אני אומרת

מי שמעוניין לשמוע פרטים נוספים על תרומת כליה או על
עמותת "מתנת חיים"http://www.kilya.org.il/ :
וגם מוזמן בשמחה לפנות לג'ודיjudy.sin.jm@gmail.com :
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נעים להכיר

משפחת ויזר
מגדל עוז
משתתפים:
עמנואל ( ,)54נעמי ( ,)44תמר ( ,)10איילת ( ,)8יערה ()7
משפחת ויזר הגיעה לקיבוץ היישר מהעיר תל אביב בחודש
אלול האחרון.
עמנואל הוא עורך דין עצמאי בתחומי המקרקעין ,משפט
אזרחי ,משפט מנהלי ,תאגידים (כולל אגודות שיתופיות)
וירושות.
נעמי היא רופאה מומחית ברפואת משפחה ,עובדת בשירותי
הבריאות הכללית.

מה הביא אתכם לקיבוץ ?
הרבה זמן רצינו לעזוב את העיר ולהתרחק מהמירוץ אחרי סמלי
סטטוס ומהגישה המעריכה בני אדם על פי הרכוש שצברו.
ראינו מודעה שפרסם הקיבוץ ,באנו לבקר ,התרשמנו לטובה
והחלטנו לנסות.

מה משאיר אתכם פה?
אין תחבורה שמאפשרת לצאת ...טוב ,לא באמת ...אנחנו
פשוט מרגישים טוב .הקשרים האנושיים חמים ,והתקבלנו
באופן טבעי ונעים.

מי שהרוויחו הכי הרבה הן כמובן הבנות .מהיום שהגענו
(ולמעשה עוד קודם ,כבר כשביקרנו בשבתות) הן מצאו חברות
והן מבלות איתן את רוב זמנן .במשך חודש וחצי הן לא ראו
טלוויזיה אפילו דקה אחת!

מה חיבר אתכם למקום?

במלה אחת  -שלווה .תחושה של שקט ורוגע שאין בעיר.

החיבור למקום נוצר כבר בשבתות בהן שהינו בקיבוץ ,עוד לפני
ההחלטה על המעבר .היו לנו לא מעט חששות ,אבל האווירה
הנעימה והפתוחה גרמה לנו להחליט על המעבר.

מה המאפיין ביותר את המקום ,בעיניכם?

קצרים

יחסים חבריים בין האנשים ,חיים שלווים וערכיים .ועוד דבר
אחד  -כולם מזהירים אותנו מהחורף...

חדר אוכל  -מקום מפגש השומר על תחושת ה"יחד".

איך היו הימים הראשונים?

בפגישות הראשונות עם חברי ועדת הקליטה ,הזהירו אותנו
שהקיבוץ אינו עשיר ורמת החיים בו בהתאם .כשהגענו לקיבוץ,
הופתענו לראות שרמת החיים טובה מזו שתיארנו לעצמנו.
קבלת הפנים הייתה טבעית וחמה ,מה שנתן הרגשה ביתית
ותרם לרצון להשתלב.

יש בקיבוץ משהו שהייתם רוצים לשנות?
לשנות? את השינוי עשינו כשעברנו לכאן ,אז למה לשנות
שוב? טוב ,השינוי שהיינו שמחים לו הוא שלא נצטרך לשהות
כל כך הרבה שעות מחוץ לקיבוץ.

54

מי הרוויח הרבה מהמעבר?

אופניים  -מפתיע שחברי קיבוץ מבוגרים כמעט ולא נוסעים
באופניים .אנחנו כמעט היחידים שמתניידים על שני גלגלים.
ילדים  -ילדים זה שמחה והקיבוץ זו שמחה לילדים.
כלבים  -אולי תתפלאו ,אבל לכלבים שלנו היה יותר חופש
בעיר מאשר בקיבוץ.
תקנון  -השמועה אומרת שיש ,אבל לא ראינו...
דובנוב  - 7עם כל הכבוד לקיבוץ הדתי ,בשביל עמנואל ,דובנוב
 7זה קודם כל בני עקיבא סניף מרכז.
עבודה  -העבודה היא מה שקורע אותך משלוות הקיבוץ ,אבל
היא גם זו שמאפשרת את השלווה הזו...
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קו המשווה
טרמינולוגיה קיבוצית -
על מה ואיך מדברים אצלכם? אילו מונחים  -מילים ,מושגים ,כינויים  -אשר זר לא יבינם,
מוטמעים אצל הילידים?
הנה לפניכם צוהר קטן לשיח הקיבוצי שלנו

כפר עציון
המייל הקיבוצי
במייל הקיבוצי מתפרסמות הודעות
והוא בהחלט מהווה תחלופה ראויה
ללוח המודעות הישן .אלא ש ...וכל
מילה נוספת מיותרת...
שקיות הלבנים האבודות
"בוקר טוב לכולם!
'שוב חוזר הניגון' ...הצורם.
הגיעה לתא שלנו שקית כביסה .השקית
שלנו ,מסומנת במספר שלנו והתכולה
אינה שלנו .היו בשקית :בגדי ים-נשים,
לבנים ועוד...
כלומר :אתם ,ששלחתם כביסה שלכם
בשקית שלנו  -מה עשיתם בתכולה
שהייתה בה ושייכת לנו?!
ערב ראש השנה ,אני פונה לכל
השותפים במכבסה :אנא ,שימו לב,
ִּבדקו היטב האם הכביסה שהבאתם
הביתה אכן שייכת לכם .הטעויות הללו
 היעלמות בגדים ,גורמות לעוגמתנפש רבה!
גם זה חלק מקיום חיי שיתוף תקינים
ונעימים לכולנו.
כתיבה וחתימה טובה".

וכעבור זמן קצר...
"שלום לכולם,
לצערנו התרחיש שקרה לנו לפני מספר
חודשים חזר שוב...
גם היום פתחנו שקית רשת שחזרה
אלינו מהכביסה ,שמסומנת במספר
שלנו  ,xxx -אך הלבנים שבתוכה
לא שייכים לנו! כנראה שהלבנים
שלנו מסתובבים במגירות לא להם...
או שמישהו מנסה להתנכל אלינו,
או שמישהו ממש אוהב את הלבנים
שלנו...
נשמח אם תבדקו (בעיקר מי שהמספר
שלו קרוב/דומה לשלנו  .)xxx -אם
הלבנים שנמצאים במגירה שלכם לא
מזוהים ,ואם חסרים לכם לבנים שלכם -
נשמח להשיב לכם אותם".
ומה שנותר לשאול  -האם נמצאו
הלבנים האבודים???
איש לא ידע .סוף הסיפור ,טוב או רע,
לא פורסם במייל הקיבוצי והתעלומה
הגדולה בתולדות היישוב נשארה בלתי
פתורה.
ועוד נושא חם מהמייל הקיבוצי:

לשווק את אורחיה המהוגנים על מנת
לזכות בדירה .להלן מספר דוגמאות:
"שלום לכולם!
אנחנו מחפשים דירה לשבת
הקרובה למשפחה עם ילדים בוגרים
(תיכוניסטים ומעלה).
נשמח לשמוע על דירה פנויה".
"אנחנו מחפשים דירה לשבת
לזוג עם שני ילדים חמודים".
"שלום לכולם,
מחפשים דירה לשבת הקרובה לזוג
צעיר ומקסים".
"שלום לכולם,
אנחנו מחפשים דירה לשבת ,לזוג".
(בלי תוספות)...
ולסיכום:
שלום לכולם,
מחפשים דירה לשבת למשפחה עם
חמישה בנים בגילאי שבע עד שנתיים,
אבל ממש ממש מחונכים.
או במילים אחרות :מישהו מעוניין
בהריסת ביתו?

בורסת הדירות לשבת

דם כחול

במסגרת החיפושים הקדחתניים אחר
דירה לאירוח בשבת ,מנסה כל משפחה

בכפר עציון גרים כתריסר ילדי כפר
עציון המקוריים .על קבוצה זו (ועל
שאר ילדי כפר עציון המקוריים) נכתב
בספר של פרופסור עמיה ליבליך ילדי
כפר עציון.
"המקוריים" וצאצאיהם "מואשמים"
(במילתא דבדיחותא בלבד!) בקבלת
פריבילגיות כתוצאה מכך שהם בעלי
"דם כחול" .יש המדקדקים בטוהר הדם
הכחול ,ואומרים כי הדם הכחול סמיך
יותר אם בני הדור השני ו/או השלישי
גרים גם הם בקיבוץ .כמובן שאם רק הדור
השני או השלישי למשפחות "המקוריים"
גר בקיבוץ ,הרי שהדם יימצא פחות
סמיך/כחול והפריבילגיות  -בהתאם...

שקית הכביסה הגיעה ריקה .מה עשיתם בתכולה שהייתה בה ושייכת לנו?!
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קו המשווה

קאסטות

בתים וגודלם

בקיבוץ ישנם מספר מעמדות .להלן
דירוג לפי סדר חשיבות המעמד:

גודל הבתים היווה תמיד נושא רגיש
בקיבוץ .פעם גם משפחות גדולות
גידלו ילדים בבתים קטנים אך כמובן
שכל הקטע התפעולי (אוכל ,בתי ילדים
וכיו"ב) נעשה באופן ציבורי ,אך עד
היום ,כל אימת שתושב או שוכר מתלונן
על גודל הבתים מזכירים לו עובדה
ישנה זו" :אתה מתלונן?! אנחנו גידלנו 7
ילדים בדירות של  54מ"ר!".

א .חברי קיבוץ.
ב .תושבים שקנו בית בהרחבה.
ג .תושבים השוכרים בתים בקיבוץ.
ד .אנשי ישיבת "מקור חיים" שהנם
שוכרים מתוקף הקשר שלהם לישיבה      .
חברי קיבוץ ותושבים שקנו בית הנם
חברים באגודה ורשאים להצביע
ולהכריע.
שאר המעמדות כרגע "שקופים"
מבחינת הצבעות ,למרות היותם
שותפים פעילים בכל הוועדות והמטלות
הקהילתיות.
וכעת לחידה שתבחן האם הבנתם את
הסעיף האחרון לאשורו :מי רשאי
להצביע על תקציב הנוי?

לביא
עולם הילד
מטפלת  -בתור קיבוץ שמרן ,אנחנו
עדיין עם המטפלת ועם התסמונת .כך
נוכל למצוא חבורת נערים מגודלי גוף,
מחוברים למסך כלשהו ,ולידם בחורה
צעירה שתפקידה לאחד אותם סביב
מטרה חינוכית ועדיין היא מטפלת בהם
(ואולי ההפך הוא הנכון?).
כלבו ילדים  -נקודת השיא של השבוע ,כל
יום שני .16:00-17:00 ,הכניסה מותרת רק
לילדים עד כיתה ו' ,לאחיהם ,להוריהם,
לסבא וסבתא וגם לסבתא-רבא.
"עולם הילד"  -ג'ימבורי "בקטנה",
בעצם עומד לרשות הילדים של אורחי
המלון ,אך פתוח להנאת ילדי הקיבוץ
וגם עוד מקום לעשות בו תורנות.
שמירה וגמירה  -שנ"צ וסיום היום בגיל
הרך .ובשימוש היומיומי" :את עושה
שמירה או גמירה?".
"שלום לך ,י"ב" או בקיצור "שלום
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ריבוי בעלי תפקידים
ומסגרות בקיבוץ -
בקיבוץ מספר בעלי תפקידים שתפקידם
לנהל את הקיבוץ .בקיץ האחרון מספרם
של בעלי התפקידים אף האמיר :מנהל
קהילה הנכנס ,מנהל קהילה היוצא,
יו״ר הקיבוץ ,יו״ר הוועד שהוא למעשה
האגודה שמכילה גם את הקיבוץ.

לך"  -הפקת-על מדהימה של חברת
הילדים מכיתה א' עד כיתה י"ב ,לפרידה
ממסיימי י"ב .הגאווה הקיבוצית שלנו
על הובלה והרמת ערב תרבות באיכות
גבוהה .במה למבט צעיר וקצת ציני
על חיינו בקיבוץ .מקור בלתי נדלה
לציטוטים ושנינויות .ערב מיוחד בו אף
אחד לא נשאר בבית!

ועכשיו הדילמה :שוכר או תושב או חבר
קיבוץ שכלב עשה את צרכיו בגינתו -
למי פונה?

ההר הטוב הזה –
ביטוי השגור בפי "יושבי ההר הטוב
הזה" בבקשם לציין את האווירה
המיוחדת והייחודית ,מורשת האבות,
העבר המפואר ,והקהילה המתחדשת
בכפר עציון אשר בהרי גוש עציון.
כמאמר השיר "והד לי ענה מהרי גוש
עציון ,הו מה בודד."...

אבידע יקיר

אפשר ומומלץ להפוך לעוגת גלידה עם
שכבות של ביסקוויטים וגלידה .ושלא
תקראו לזה גבינה מתוקה!
אגוזן  -רק בלביא ,חמאת בוטנים קרויה
על שם אגוז.
ְסטיוּ  -נזיד ,גולאש ,תבשיל מיוחד
המורכב מבשר ותפוחי אדמה ,מוגש רק
בערב יום כיפור וערב פסח.

"החדר של מריון"" ,הצריף של חנה",
"הצריף של פומי"  -ממלכת הקסמים,
המקום השלו ,האישי ,לכל ילד שכרגע
צריך שקט מבית הילדים .מריון
תבדל"א ,פומי ז"ל וחנה ז"ל ראו בכל
ילד עולם ומלואו ועשו הכול כדי למלא
את הצרכים המיוחדים שלו.

לוליפופ וסמרטיז  -עם בואם של
האמריקאים ,הפכו הממתקים האלו
למותג "לביסטי" .לוליפופ  -סוכרייה
על מקל ,סמרטיז  -עדשים צבעוניים.
ברבים :לוליפופים וסמרטיזים .ואל
תגידו לנו עדשים ,כי לא נבין!

הקיבוץ צועד על קיבתו

"במקום"  -במלעיל ,ברירת המחדל
למנה העיקרית בארוחת הצהריים .על זה
נאמר ,הצלחת של השכן טעימה יותר.

ביצת מטפלות  -מושג מיתולוגי של ימי
שישי ,שצופן בחובו מתכון סודי לסלט
ביצה ומיונז .המהדרין יוסיפו בצל.
גלידה של יום שישי  -עוד מתכון
סודי ומנצח שמכיל גבינה ,סוכר ,וניל,
מקושט בסירופ שוקולד (שוקולית
ומים חמים) .ואם נשאר אחרי הארוחה,
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הרשמה  -לפני כל חג או שבת ,רשימות
על רשימות .החלטות גורליות נחתכות
ברגע :האם נאכל דג נסיכה לערב או
שניצל לצהריים .לא חשוב שנרשמים
חודש מראש ,ועד לחג כבר נגמר
התיאבון...
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חלוקה  -ביום שלישי פרי ,ביום חמישי
אוכל לשבת ועוף גולמי ,ביום שישי
השלמות לשבת .לפני חגים יש ארגז
ויש חלוקה ובעיקר יש ...תור ורצון
לגמור עם זה מהר .גם אם הגעתי עם
עגלת שתי קומות (ע"ע) ועגלול ,עדיין
אין מקום לעוף ולפרי .אז מה אם ב"רמי
לוי" עומדים שעה בתור? אצלנו זה
תמיד יותר...
לרדת להביא אוכל  -בקיבוץ היושב
על גבעה ,בית הכנסת הוא המקום הכי
גבוה ,וחדר אוכל  -מה לעשות  -יותר
נמוך .וכך ,כל הליכה לחדר אוכל נקראת
"ירידה" וכל חזרה ממנו "עלייה" .וכמו
שנאמר ,האוכל הוא ירידה לצורך עלייה.

לעבודה ולמלאכה
אספקה קטנה  -כשעוד היינו צנועים
והסתפקנו במועט ,הכלבו היה אספקה
קטנה .בתחילת דרכו הוא היה בחדר
אוכל ,אחר כך עבר לבית נפרד ולבסוף
נפרד גם משמו המיתולוגי.
"פיפטי-פיפטי"  -בכל פעם שסבתא
שלי מספרת על ימי לביא הראשונים,
יש איזה סיפור על המשאית המיוחדת
הזו שהובילה ה-כ-ו-ל .בעצם זו
המכונית הראשונה של לביא.
ג'מפי וברלינגו  -אם כבר מדברים על
מכוניות ,אז תשאלו כל ילד בגנון לאילו
סוגי מכוניות מתחלק העולם והוא יגיד:
ג'מפי וברלינגו .המחוננים ידעו לפרט
את מספרי המכונית ואת יתרונותיהם
(לדוגמה ,בברלינגו  29יש שבעה
מקומות וג'מפי  64טוב להובלת ציוד).
קטפת  -המצאה מקורית לייעול
העבודה בקטיף האגסים .עגלה בעלת
שלושה מפלסים ,מחוברת לטרקטור.
הרישיון לנהוג בה ניתן ליחידי סגולה
ותיכוניסטים.
סדרנט  -מוסד יחסית חדש בקיבוצנו,
סידור רכב ממוחשב .בעבר סדרן
הרכב שיבץ את הרכבים לפי שיקול
דעתו והיום המחשב מסדר לפי שיקול
רובוטי ...כך שהסדרן ממשיך להפעיל
שיקול דעת על-אנושי ולשנות כל הזמן

את החלטות המחשב (סליחה ,רועי.)...
בז' גבוה ,בז' נמוך  -דוגמה לתוכנית
החלוקה של הכביסה במחסן .ואם אתה
לא מתמצא ,עדיף שתקפל מגבות מלון.
עגלת כביסה  -המצאה מקורית שלנו.
עגלה דו-קומתית מתוצרת המסגרייה.
בתחילה הייתה רק קומה אחת ולאחר
שגדלנו ,התרחבנו לשתי קומות ,עליהן
יושבות שתי אמבטיות ומובילות (לפי
המצב המשפחתי) כביסה ואוכל ,ילד
וכביסה ,שני ילדים ואוכל ועוד.
"לכי תעשי ילדים"  -לא ,לא מדובר
על עידוד הילודה .בסך הכול מדובר על
קיפול בגדי ילדים במחסן.
"מדידות"  -בימים שלפני ההפרטה,
כל ילדי המשפחה היו מוזמנים למחסן
למדידת בגדים לפי העונה .כל ילד קיבל
מכסה של בגדים חדשים ואת השאר
העבירו מאחד לשני .למחסנאית הבגדים
היה כוח אופנתי עצום והיא שהחליטה
אם בחורף זה נלבש משבצות או פסים.
בודקה  -זה השער לקיבוץ ,צדיקים
יבואו בו .אבל זה לא רק שער הכניסה,
אלא מקור בלתי נדלה לגיוסים
ותורנויות (ראו הערך הבא).
גיוסים  -אצלנו בלביא יש הפרדה ברורה
בין תורנויות :רק בשבת אחת לשלוש
או ארבע שבתות ,לבין גיוסים :שהם
בעצם תורנויות באמצע השבוע ,בהן יש
חלוקה מגדרית .נשים כל חודש וגברים
כל שבועיים.
"בותי"  -קיצור של "בוא תיקח את זה
לכאן" ,או "בוא תעזור לי רגע" .מבטא
את יכולת הסינג'ור של מרכז ועדה
לעזור בפעילויות.

לתנועת "השומר החדש" במטרה
לעזור לחקלאים לשמור על השטחים
החקלאיים מפני גניבות .גרים במצפה
בדרך לקרני חיטין ,עובדים בקיבוץ
בענפי החקלאות ,מאומצים על ידי
משפחות מהקיבוץ ומכניסי אורחים
מכל הלב.

"כי הם חיינו ואורך ימינו"
מינחה  -בניקוד ֶסגול על החי"ת .ביטוי
שגור לתפילת מנחה .השעה המציינת
את סיום יום העבודה לגברים" .אתה
בא למינחה?"" ,לא .התפללתי כבר ב-
 14:00במלון".
שיעורון  -כל יום ב 19:50-עד לתפילת
ערבית ,קהל הלומדים מגוון .חוץ מזה
יש כמעט בכל יום שיעור אחר וגולת
הכותרת :השיעור בשבת.
בית מדרש של יום שישי  -מרכז לימוד
תורני לוותיקים .עם כניסת יום פנאי,
פתוח לכל מי שנפשו חפצה בהרחבת
הלב לקראת שבת קודש .כיבוד מובטח.

מהעיתונות
"לביא כלבבי"  -הבמה לפרגן אחד
לשני .נמצא בתוך דף השבוע (עיין
ערך).
"דף השבוע" " /תוכנית השבוע" -
הדרך הכי בטוחה להתעדכן בהודעות/
דיווחים/רכילויות .כל שבוע ביום שישי.
נחטף מהתא ונקרא בשקיקה עוד לפני
שהגענו הביתה.

הלה שימרון
(ותודה לעובדות המחסן)

 - 87עברנו לדיווח עבודה טלפוני .בכל
ענף תוכל למצוא שלט בנוסח דומה:
"כבר חייגת "?87
הפרטה  -ששש ...הנושא קצת רגיש.
אבל ניתן לראות כבר צעדים קטנים
בכיוון.
שומ"ח  -קיצור של "השומר החדש":
קבוצת מתנדבים בשנת י"ג שהצטרפו
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ניב עין הנצי"ב

מילות העבר למציאות העכשווית יהווה
גשר בין הדורות וזיכרון חי למקום שהיה
ושתמיד יהיה ביתנו.

אהבנו ללכת לטייל ,ליהנות משפע פרחי
הבר שבמקום ,ובעיקר  -להימלט דרכן
באין רואה מבית הספר לעין הנצי"ב.

עגה מקומית מתפתחת במקום שיש בו
קהילה סגורה ,נבדלת ,הזקוקה לסממני
זהות ייחודיים ושבין חבריה שלטת תת-
לשון המובנת רק להם.

נקודות ציון בנוף

מבנים ואתרים

הנקודה  -כינוי לקבוצה בראשית דרכה,
כשגודלה היה כראש סיכה על מפת
ההתיישבות.

רחוב ָא ֶלף  -שמו של הרחוב הראשי
בקיבוץ .נקרא על שם הבתים הראשונים
שנבנו בקיבוץ ושכונו" :בתי ָא ֶלף" .משני
צדי השביל ניטעו עצי פיקוס ,שמאז ועד
היום משירים את פירותיהם ואת עליהם
על המדרכה למורת רוחם של גנני הנוי.
היום נמצאים לאורך השדרה משרדי
הקיבוץ ובתי מגורים לצעירים" .איפה
אתה גר?" "באלף אחת עשרה".

על שפת המקום ויושביו

גם בעין הנצי"ב ,בעיקר בשנותיה
הראשונות ,נוצרו מילים וביטויים עין
הנצי"ביים ייחודיים ,אשר משמעותם
הייתה נהירה לתושבי המקום בלבד.
עם השנים ,כאשר הלכה וגברה
השפעת הסביבה החיצונית על הקיבוץ,
הצטמצמה יותר ויותר העגה המקומית,
ופינתה את מקומה לשפה התקנית או
לכל היותר לסלנג הישראלי הכללי על
לד ֵּבר בסתם "לשון
זרמיו ורבדיו .חזרנו ַ
בני אדם".
במבט נוסטלגי לאחור ניסינו לחזור אל
המקורות ,אל לשוננו השורשית שהייתה
שזורה פנינים וביטויים המיוחדים רק לנו.
אין זה מחקר מדעי אלא לקט חלקי
ובלתי מחייב .אם פה ושם "התפלקה"
לה מילה שאינה יצירה מקורית של
ממש ,אנו מתנצלים על חוסר הדיוק.
מובן שנשמח לקבל תרומות נוספות
ללקסיקון שלנו ,בתקווה שהחיבור בין

אוּ ָממוּ ת  -שיבוש שמו של מעיין יהודה
בפי ילדי הקיבוץ דאז .במקור נקרא
המעיין בשם הערבי "אוּ ם ָעמוּ ד" ,אך אף
אחד מן הילדים לא ידע להגותו נכונה.
מכאן" :אתה בא לאוממות"? (איש לא
חשב אז על מציל או על רחצה בהשגחת
מבוגר .פשוט רצנו למעיין וקפצנו למים).
ההרים הלבנים  -כך מכונות עד היום
הגבעות המשתפלות מעל כביש ,200
בין עין הנצי"ב לבית שאן .הן עשויות
שמן .בילדותנו
אדמת נארי לבנה ומכאן ָ
אהבנו לטייל במקום ,לקטוף מלוא
חופניים פרחי בר מרהיבים (מי שמע אז
על חוק הגנת הצומח?) ולמצוא חרסים
ועצמות אדם במערות השונות שנפערו
לאורך הדרך.
הר ֶכס  -שמן של הגבעות המשתרעות
ֶ
בין שדה אליהו לכיוון עין הנצי"ב.
במקור הן כונו כך על ידי ילדי שדה
לשם
אליהו ,ואנו "העתקנו" מהם .גם ָ

בית המכשפה  -כינוי שניתן על ידי ילדי
הקיבוץ לביתן קטן שעמד ליד המסגרייה
הישנה .עד היום לא ברור מה היה ייעודו
המקורי (אולי מחסן נשק?) ,אך בתקופה
הזכורה לי הוא שימש כמחסן לחלקי
חילוף של המסגרייה .הילדים האמינו
באמת ובתמים שבבית גרה מכשפה,
ופחדו לעבור ליד הבית ,במיוחד בדרכם
למעיין" .יו! ראית את המכשפה? היא
הציצה מהחלון!".
הפ ְח ֵּב ָסה  -כינויו של בניין המכבסה
ַּ
הישן ,שהיה עשוי פח גלי ,ועקב כך
היו התנאים בו קשים מנשוא .רק
באמצע שנות השמונים נבנתה המכבסה
החדשה ,וצריף הפח נהרס בשמחה רבה.
הכ ְל ִּביָ ה  -כך נקרא בית ג' ,3ששימש
ַּ
בעבר למגורי חיילים והיה תמיד מבולגן
ומלוכלך ומכאן שמו .בגלל מצבו הפיסי
הגרוע עמד הבית שומם במשך תקופה
ארוכה ,וגרו בו גופים זמניים בלבד.
לבסוף הגיע הגואל בדמות הנהלת בני
עקיבא העולמית שמימנה חלק מעלות
שיפוצו .מכאן ואילך הוסב שמו ל"בית
ההכשרות" או "בית אורן".
הזְ בוּ ִביָ ה  -שמו של בית א'( 9ראו סעיף
קודם) ,שנבנה במקור עבור ותיקי
הקבוצה ,ומשמש בשנים האחרונות
למגורי צעירים .בילויָ ים העיקרי של
החבר'ה הוא בישיבה בחוץ ,על הדשא,
המלא בספות ישנות שנזרקו מבתי
חברים ובמתקני ישיבה מאולתרים

אוממות
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אחרים .האור ,האווירה ושלל המזונות
המוגשים במקום ,מושכים אליהם גם
את הזבובים ,ומכאן כינויו ה"מחמיא"
של הבית.
קפה ג'מאל  -עם ביטולה של ארוחות
הבוקר בחדר האוכל ,עברה שתיית
הקפה של הבוקר לבטונדה של ענף
הבניין ,הנמצאת בירידה לאזור המשק.
ג'מאל ,האחראי על עבודות הבנייה
בקיבוץ ,מארח מידי בוקר בשעה 6:30
(פרט ליום שישי ,אז פותח זכאי את
המועדון) את נבחרי הציבור שלנו .טקס
שתיית הקפה מלווה בניתוח בעיות
מקומיות ,בסקירת אירועי הספורט
בארץ ובעולם ,ביישוב מחלוקות בנוגע
לכמויות הגשם שירד ובסתם רכילות
מקומית .כנשיא המועדון נקבע ללא
עוררין הוותיק מכולם :נתן קולקר.
קפה אבטליון  -מוסד חדש שנפתח
בשכונת  .2000בשעה  8:15בבוקר,
לאחר שהם שולחים את ילדיהם
למערכת החינוך ,מתאספים מספר
גברים שהשעה אינה אצה להם ,לשתיית
קפה בחוץ ,לפני הבית של משפחת בן
יאיר .ככל מוסד המכבד את עצמו יש
לבית הקפה נשיא (יואל רייך) ודובר
(יוסי בן יאיר) .המפגש נפתח בדברי
תורה ולאחריו  -שיחה "מענייני דיומא".
(מאז כתיבת הדברים ,נסגר הקפה
עקב עזיבתן של שתיים מהמשפחות
המובילות את הקיבוץ)

מושגים ועצמים שונים
ִדינְ גְ ס  -בלשון הייקים :חפץ כלשהו,
אביזר" .תביא לי את הדינגס הזה,
בבקשה" .ויש המהדרים בלשונם
"דינְ גְ ס ּבוּ ְמס".
ומוסיפיםִ :
ָאיָ ה  -ליטוף של חיבה" .אמא ,תעשי לי
ָאיָ ה".
ָּפץ'  -מכה" .תיכף אני אתן לך פץ' כזה,
עד שתפסיק מיד להתחצף".
ָאדוּ ִדי  -רך ,צמרירי ,נעים" .הבגד הזה
כל כך ָאדוּ ִדי".
פוּ יָ ה  -דבר שלילי ,לא נעים ,לא נחמד.
"אתה פוּ יָ ה".

השכבה ,מארכיון קבוצת יבנה

ָאווָ 'ה  -פצע כואב" .נפלתי וקיבלתי
ָאווָ 'ה".
ָא ָאה  -כינוי ליציאה הגדולה (בלשון
ימינו :קקי).
ָמנָ ה  -כנ"ל" .הייתה לו היום מנה יפה".
תפוחים  -כינוי לפירות הסדרייה
(הדו ִֹמים) אותם אספנו מהאדמה ואכלנו
בשקיקה (ללא חשש תרומות ,מעשרות
ותולעים).
לחם ירושלמי  -שמם של פירות
החלמית שצמחה בצדי הדרכים וגם
ממנה אהבנו לטעום.
ַס ָּבא  -צמח הסביון שאהבנו להעיף את
זרעיו ברוח על ידי נשיפה קלה.

פעולות
לזרוק אשפה  -אשפה (במילעיל) -
כינוי לזבל הביתי" .היום תורך לזרוק את
האשפה".
לזרוק כביסה  -אצלנו לא מכבסים,
אלא זורקים כביסה .הכוונה היא למיון
הכביסה על פי צבע הבד וסוגו והשלכתה
לתאים המתאימים במכבסה.
להשכיב  -בתקופת הלינה המשותפת
הייתה לכל גיל שעת השכבה משלו .כך
יכלו ההורים להשכיב את כל ילדיהם
לישון בהפרש של רבע שעה זה מזה.
מכאן נוצר הביטוי" :השכבה" .האם
חשבתם פעם על משמעותה של מילה זו?

להשתיק  -בעקבות ההשכבה באה גם
ההשתקה  -מילה עוד יותר אלימה
מקודמתה .להשתיק ילדים  -האם זה
בכלל אפשרי או לגיטימי?
לברוח הביתה  -אחדים מהילדים
הרגישים ועתירי הדמיון שהושכבו
לישון בתקופת הלינה המשותפת ,היו
כה מפוחדים ,עד שבעקביות וללא כל
חשש קמו ממיטותיהם ורצו בחושך כל
הדרך לבית ההורים .המושג "לברוח
מהבית" הוא מוכר ושגור ,אך "לברוח
אל הבית"  -זוהי המצאה קיבוצית
ייחודית!
למדוד  -הכוונה כמובן היא למדידות
הבגדים שנערכו פעמיים בשנה על ידי
המטפלת ומחסנאית הבגדים .כל ילד
קיבל חליפת בגדים חדשה אחת ,והשאר
הועבר לו בירושה .על טעם אישי לא
היה מה לדבר כלל.
להוסיף  -להעלות במשקל" .כמה הוא
הוסיף השבוע?".
לחסל  -בתום כל אירוע או מסיבה מגיע
ֵ
תור ה"חיסול"  -פינוי הבלגן וסידורו.
"היום אתה תורן חיסול".
***
בזאת הסתיים מילוננו להפעם .נשמח
לקבל הצעות נוספות למילים מקומיות,
ואולי עוד תצא מהדורה משופרת.

אורה רינות
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כרמל
א"ב שיתופי-כרמלי

א

ורחים פורחים  -בראשית ימי המשק,
כאשר היו מעט מאוד משפחות ,נתלה
על לוח המודעות באורח קבע "לוח
אורחים-פורחים" .בצד הפורחים נרשמו
כל המעוניינים לנסוע בשבת או בחג
הקרובים ,ובצד האורחים רשם כל מי
שתכנן לארח אנשים .המטרה  -שמירה
על מניין בשבתות ובחגים .לשמחתנו,
היום הלוח מעלה אבק בארכיון ,ובית
הכנסת החדש ,שנחנך לפני כחודש,
שוקק חיים בחול ובמועד.

ב

ררה  -הפרי שאינו ראוי לשיווק,
פגום ,נקור או סתם מעוות .במשך שנים
רבות מיון הפרי  -אפרסק ,נקטרינה
וגודגדן  -נעשה ביישוב ואז היו כל
התושבים מוזמנים למיון (ע"ע) לקחת
להם מהבררה כאוות נפשם .סביב הדולב
(ע"ע) היו נקבצים אימהות ,ילדים,
חיילי האבט"ש ואף אורחים מזדמנים
שאספו להם פרי טרי וטעים (כמובן ,אם
לא אוכלים בטעות את החלק הפגום.)...

ג

ה

כשרה  -קבוצת צעירים מדרום-
אמריקה שבאה לכרמל לתקופה של
עבודה ,לימודים ו...קצת ציונות על
הדרך .ההכשרה הביאה איתה למשק
רוח טובה ,הרבה אנרגיה ו-רי"ש
מתגלגלת .רבים מחברי הקבוצה עלו
לארץ ואף הביאו איתם או בעקבותיהם
את משפחותיהם .כמובן שנוצרו גם
זוגות ואחד מהם (הוא מאורוגוואי והיא
מארצות הברית) מתגורר בכרמל עד
היום.

וגל גרופ  -המייל היישובי ,או בקיצור:
הגרופ ,הוא לוח המודעות הווירטואלי
של כרמל .פה מתפרסמים טרמפים
ליישוב וממנו" :מישהו נוסע לכיוון
עכו? אם לא ,גם לירושלים יעזור.
או לבאר שבע .או לתל אביב .העיקר
לצאת למקום עם תחבורה נורמלית",
מסירות או מכירות יד שנייה" :למסירה
אקווריום משוכלל וגדול ,אמנם
דורש פינוי חדר ,אבל ממש יפה",
והתייעצויות" :מישהו מכיר רופא
שיניים שיכול לשכנע ילד לפתוח את
הפה?" ,ועוד ועוד...

ו

ולבים  -מכלי הפרי הגדולים
והצהובים משמשים אצלנו אמנם
גם לקטיף של הנקטרינות ,האפרסק
והתפוחים ,אבל הם גם הבסיס לבמה
בשבת ארגון  -מצמידים כמה דולבים,
מניחים עליהם פלטות עץ והנה במה.
קצת מקרטעת ,אבל תוצרת בית!
בתקופה שמיון הפרי נעשה ביישוב

ז

ד

60

שימשו הדולבים גם כגן שעשועים
אתגרי לילדי המשק ,שנהנו לטפס על
ערימות המכלים ,להתחבא בתוכם
וללכת לאיבוד במבוך שביניהם .אבל
שיא השיאים של השימוש בדולבים הוא
ללא ספק בפורים  -מסורת יישובית
שנמשכת מאז ימיו הראשונים של
כרמל ,היא ה"רכבת" .בבוקר הפורים
מגיע טרקטור עם עגלות דולבים,
ועליהם מועמסים בששון כל ילדי
היישוב על תחפושותיהם ורעשניהם
(וגם כמה הורים) ,סובבים ברחבי
היישוב בליווי שירים ותקתוקי מצלמות
(הסבתות ,)...ומסיימים את המסע
היישר אל שוק פורים.

עדות  -ועדת חינוך אחראית על ילדי
היישוב עד כיתה ו' ,ועדת נוער על מי
שמעל ,ועדת פעילות מארגנת אירועי
תרבות וטקסים ,ועדת בית כנסת
דואגת ל...ענייני בית הכנסת .בעבר היו
גם ועדות עם שמות משונים  -ועדת
בריאות (שהחליטה האם לממן סתימה
בשן או לא) ,ועדת רב (שחיפשה רב כל
פעם שזה התחלף ...והיו כמה פעמים).
הוועדה הכי ותיקה  -ועדת משק,
ששינתה את שמה ברוח הזמן לוועד
ההנהלה .העיקר  -התרומה לכלל ורוח
ההתנדבות.

הציבורית היחיד מכרמל ואליה .מגיע
שלוש פעמים ביום לכל כיוון .רק קצת
פחות משעתיים ואתם בבאר שבע
(ברכב ייקח ארבעים דקות) .תענוג.

ט

לטרמפ  -כדי להימנע מחוויית
הנסיעה המפוקפקת בחמישים ואחת
(ע"ע) ,ובטרם היפתח הגוגלגרופ
(ע"ע) נפתח תא קולי משוכלל ,פאר
הטכנולוגיה של לפני עשור .כל הנוסע
מהיישוב משאיר הודעה ,וכל המעוניין
לצאת  -מקשיב ,רואה שאין טרמפ
לכיוון שהוא צריך ,ויורד לטרמפיאדה
להתייבש...

י

ער כרמל  -כינוי מרשים ,אך בלתי
מידתי בעליל ,לגבעה קטנה מיוערת
שניטעה עם הקמת היישוב .עצי אורן
ירוקי-עד ,קרחת קטנה בראש הגבעה
עם דורות של סימני מדורות ,שני
שולחנות קק"ל והמון פרחים מדהימים
בעונה .בכניסה ל"יער" תמצאו בריכונת
מתוקה ,שלפעמים יהיו בה מים ודגי
זהב( .אם מישהו ימלא ...בדרך כלל לא
יורד מספיק גשם בשביל זה).

כ

רמילים  -שמו של עלון היישוב
היוצא מדי שבוע .העלון הנפוץ והנקרא
ביותר בכרמל.

ל

רדת ...לעלות - ...לכרמל ,גם בגלל
שהוא על הר וגם בשל חשיבותו
(בעינינו ,בכל אופן )...תמיד עולים.
ולעיר יורדים .דוגמה" :מישהו עולה
הביתה מירושלים בשעה הקרובה?
שכחתי פליז בטרמפיאדה".

מ

יון  -בית האריזה לפירות בכרמל היה
נקרא בלקוניות מסוימת "המיון" ,דבר
שגרם לא פעם להבהלת קרובי משפחה
חפים מפשע (דמיינו את הסבתא
התמימה ,שרק רצתה לדרוש בשלום
בנה ,ונענתה ב":אבא לא בבית ,הוא
במיון").

יף  -המיקום המקורי של כרמל היה
מספר ק"מ צפונה והגרעין נקרא "גרעין
זיף" .אמנם אם היישוב היה מוקם שם,
היינו קרובים יותר לירושלים ,אבל
כרמל זה שם יותר יפה...

הג תורן  -מושג מימי ראשית היישוב,
המציין סנג'ר שתפקידו היה לאסוף את
הבאים מרחוק (מקריית ארבע "העיר
הגדולה") ברכב המשק.

מישים ואחת  -קו האוטובוס
המיתולוגי שמהווה עורק התחבורה

ובה  -בכניסה ליישוב ישנה כיכר גדולה
ויפה ,עם שבילים ,פרגולות ומדשאה,

ח
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הנקראת "הסובה" ( .)SUBAלא ברור
האם קיימת מילה כזו בעברית או שזו
המצאה כרמלית ,אך בסובה מתרחשת
פעילות חברתית ענפה  -פעולות בני
עקיבא בצל העצים ,ניידת תיקון אופניים
שמגיעה אחת לחודש-חודשיים ,אירועי
פתיחת הקיץ ומתנפחים ,שיחות נשים על
נדנדת העץ והופעות תחת כיפת השמים
(קר מאוד ,אבל אין מקום במועדון.)...

ע

אבד  -נהג האוטובוס של קו חמישים
ואחת (ע"ע) .בדואי חביב מרהט שנוהג
כמה עשרות שנים על הקו ומכיר את
הדרך בעיניים עצומות ,כפי שאף הוכיח
לא פעם ,לחרדת הנוסעים.

פ

רשת-שבוע  -שיעור תורני קצרצר
לילדים ,שמועבר בתורנות על ידי
ההורים כל שבת לאחר סעודת השבת.
זמן השיעור הקצר מאפשר לילדים
המתוחכמים יותר לתזמן ולהגיע בדיוק
לצ'ופר שמחולק בסופו.

בארות יצחק
אמנם עברית -
אך קצת אחרת...
לפני כשנתיים הגענו לקיבוץ,
זו עובדה נהדרת ללא שום תירוץ.
בתחילה חשבנו  -עוברים דירה,
אך בהמשך גילינו שזוהי ממש הגירה!
היגרנו למקום חדש בארצנו הקטנה
מקום קסום ,נקודה ירוקה.
אך פה ושם היו קשיים בשפה...
כן ,כן ,שפה שלקיבוצניק הוותיק כל כך
ברורה -
עבורנו הייתה ממש תעלומה.
אמנם עברית ,אך קצת אחרת:
לא לשכוח לקחת כביסה מהמחסן,
החוג מתקיים בבית שפירא ,כמובן
והכֹלבי ייסגר בשעה הנקובה כמובן.
כדי לנסוע ברכב ,צריך דאלאס להתנעה,

צ

רכנייה  -במשך שנים רבות לא הייתה
בכרמל מכולת כלל .במקומה היה "חדר
לחם" שאליו היה מגיע לחם ממאפיית
אנג'ל ,ומאוחר יותר "חדר לחם וחלב"
שסופקו פעמיים בשבוע מהמכולת
בסוסיא הסמוכה .פעם בחודש היו
נוסעים לקנייה גדולה בבאר שבע או
ירושלים ,והשאר? בשביל זה יש שכנים!

ק

יפול קרטונים  -עבודה נצרכת ובלתי
נגמרת במיון (ע"ע) הייתה קיפול
הקרטונים .ילדי היישוב גויסו לעבודה
וקיפלו וקיפלו וקיפלו כל הקיץ .והשכר?
מי שקיפל משטח שלם  -קיבל ארטיק,
ומי שממש הצטיין  -זכה בגלידת קסטה.
יצחק קדמן עוד היה ילד בעצמו...

ר

וח כרמלית מצויה  -הרוח בכרמל היא
איתנה במיוחד ,ולא רק כמטאפורה.
מדי חורף עף חלק מגג ,דוד שמש או
עץ תמים ,שחשב שאם הוא גדל על

סְפר המדבר ,הוא לא צריך להחזיק חזק
באדמה ...בגלל הרוח גם הגשם יורד
אצלנו באלכסון והעצים גדלים עקום.
רק בגלל הרוח.

ש

טרניה  -לפני הקמת המכולת (ע"ע
צרכנייה) בכרמל ,היו שנים רבות שלא
היה איפה לקנות ארטיק בימי הקיץ
החמים .קמה משפחת שטרן והעמידה
מקרר גלידות של שטראוס במרפסתה.
מי שחשק במשהו קר  -הלך לשטרניה,
לקח לו ארטיק או גלידה והשאיר כסף
בשקית שתלויה על ארון החשמל.
מתוקים!

ת

למוד תורה  -הוא חיינו ואורך ימינו.
וגם שם של חוג אחר הצהריים לילדי
וילדות היישוב ובו סיפורי תורה ולימוד.
ה"תלמוד תורה" גם מארגן בשיתוף
עם ועדת חינוך (ע"ע) את מדורת ל"ג
בעומר היישובית.

דקלה דותן

וכשרושמים ע"ח ְלמה הכוונה???
ביום שישי בצהריים נהנים מאספרסו
מתוק
ובשבת מתעדכנים בידיעון של רצינות
וצחוק.
כשרוצים להזמין אורחים ,משריינים
חדרי אירוח,
ולפני פסח ושמחת תורה מוזמנים
ל"גלגול קניידעלאך".
בפתק  -את הבקשות השונות רושמים
ואז לחפש את המקום המתאים בתיבות
דואר צריכים.
זלמה  -זהו ספסל או תחנת המתנה
ומעבר,
וגן ָתני זהו גן שעשועים נהדר.
לקייטנה בקיץ קוראים :פעילול
ובכלבי רושמים בלי שום כרטיס
ושיכלול.
בחדר אוכל  -על קובייה הילדים
יושבים,

ועם קובייה אחרת את הבית מגדילים
(תלוי במספר הילדים.)...
בחתונה  -לקבלת הפנים כולם מוזמנים
ובבית צוותא  -מתקיימים אירועים
שונים.
דיוויד  -כולם יודעים...
אוריאל  -את זה אפילו לא מסבירים...
לכולם פה הכול ברור ומובן,
ולנו בהתחלה להבין לקח קצת זמן.
אז שאלנו ,חקרנו,
ולפעמים גם התבלבלנו...
אך היום מרגישים שאנו מבינים
ותחושת השייכות מתבטאת גם במילים.
מאחלים לנו עוד שנים כ"קיבוצניקים"
עם שפה נפלאה ומובנת...

משפחת שי"ק
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סעד
מחאה  -כשיח דמוקרטי
בעת המעבר להלנה משפחתית
בסעד הוחלט שבגיל  ,18עם סיום
התיכון ,הצעירים מקבלים חדרים
מחוץ לבתי משפחותיהם .בשנים
האחרונות דנו בהחלטה זו כמה
פעמים ,אך עד היום לא הוחלט
על שינוי.
השנה ,בגלל לחץ מבורך של
נקלטים שוכנו זוגות צעירים
בחדרי החיילים .בעקבות זאת,
ועדת חומ"ש (חיילים ,מכינות/
מדרשות ,שירות לאומי)
החליטה לעכב את כניסת בוגרי
י"ב לחדרים ולהשאירם בבית
הוריהם עד לסיום הצבא .הכיתה
הראשונה שתושפע מהחלטה זו
היא בוגרי י"ב תשע"ג.
הבוגרים יזמו מחאת חדרים
מקומית .ואז הסתבר שהם לא
יוכלו להיות באסיפה ,כי הם
נמצאים בשנת י"ג  -במכינות,
מדרשות ובמקומות שירות.
לפיכך ,התיכוניסטים של שנה זו
התגייסו לייצר את המחאה  -גם
כי ההחלטה תשפיע עליהם,
אבל בעיקר כי הם חברים טובים
ורוצים לעזור.

62

הכול התחיל לפני יותר מחודש ,כאשר
בעלון קיבוץ סעד פורסמו דברים
'משולחנו של מנהל הקהילה' וביניהם
החלטתן המשותפת של ועדת קליטה
והנהלת הקהילה כי "שילוח הקן" של
צעירינו אל חדריהם יידחה מתחילת
תקופת החומ"ש (סיום י"ב)  -אל ִקצה
(סיום השירות) .אמנם כל אחד מאיתנו
קרא דברים אלה בנפרד בביתו ,אך בלב
כולנו עברה אותה המחשבה :למרות
שמהכתוב נבע כי ההחלטה כבר בעצם
נעשתה ,אנחנו לא מתכוונים לוותר כל
כך בקלות!
מכאן התחיל מסע ארוך בניסיון לשנות
החלטה זו .ידענו כי הצעד הראשון
יהיה להגיע לאסיפה ולשפוך את אשר
על לבנו ,אך ידענו גם שזה לא יספיק
משום שרובו של קהל היעד שלנו ודאי
אינו יודע על האסיפה ,וגם אם יודע -
אינו מתכוון להגיע אליה .על כן פצחנו
בשתי מערכות :האחת  -שיחות עם
כמה שיותר אנשים על הנושא וניסיון
לשכנע אותם בצדקתנו ,והשנייה -
'קמפיין שלטים' אשר במהלכו נתמלאו
קירות חדר האוכל בשלטי מחאה.
בחרנו בצורת ה"מחאה" מכיוון שעניין
ההחלטה באסיפה הביא אותנו ,הנערים,
למצב בעייתי .מצד אחד ,הנושא עוסק
בעתידנו ונוגע בעיקר לחיינו ,ומצד שני,
ההחלטה תוכרע באסיפה בה לאף אחד
מאיתנו אין זכות הצבעה .לפיכך החלטנו
למצוא דרך שתעורר את חברי הקיבוץ
למצבנו ותבהיר להם את עמדתנו.
ועובדה ,לאחר מחאה זו הוחלט כי הדיון
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לא יתקיים באסיפה הקרובה ,כי אם רק
לאחר שילובנו הדברים עמנו ,בני הנוער
והוריהם.
אני חושב כי אפשר להכריז על מהלך
זה כהצלחה ,ועובדה ,בימים אלה נרקם
הסכם בו יוקצבו מספר קבוע של חדרים
(שניים-שלושה) לכל מחזור .אני חושב
שמערכה זו הוכיחה כי למרות שאין זה
נראה כך ,לנו הצעירים ,יש כוח השפעה
רב ,ומכיוון שגדלנו על ערכי הקיבוץ
ותרמנו את חלקנו בו ,יש לגבות אותנו
ולהפגין כי יש מי שדואג לנו ורוצה
אותנו בקיבוץ ,כמילות השיר הנודע:
"סעד שלי ,הרי את בשבילי".

ירדן אדור ,כיתה י"א
(בשם צעירי ובני משק סעד)

תנועה בתנועה

קרן הקיבוץ הדתי
ידידיה צור

keren@kdati.org.il

ביטוח בריאות "הראל"  -לאחרונה חתמנו על חוזה בריאות
חדש מול חברת "הראל" .כמעט כל יישובי התנועה מבוטחים
בביטוח של הקיבוץ הדתי .המשא ומתן מול "הראל" וגורמים
נוספים התנהל בסיוע צוות הביטוח של הקיבוץ הדתי שמורכב
מאליעזר שפיר (בארות יצחק) ,שמשון כספי (טירת צבי) ,אלי
ליאון (ניר עציון) ,רפי בן אבי (שלוחות) ,צביקי פורת וידידיה
צור מהקיבוץ הדתי .אריה מלמד מלווה אותנו כיועץ לתחום.
בביטוח החדש ישנם מספר שדרוגים מול הביטוח הקודם והוא
מכסה תחומים נוספים שהוכנסו לפוליסה .נעשו גם מספר
שינויים בחלוקה לגילאים השונים ,מה שנותן חלוקה צודקת
יותר בהתאם לשימוש בביטוח.
זכאות שיכון  -לאורך ההיסטוריה ,בקיבוצים הייתה נהוגה
זכאות שיכון מיוחדת לחברי הקיבוצים .מזה מספר שנים
מתנהל משא ומתן בין נציגי הקיבוצים (התנועה הקיבוצית
והקיבוץ הדתי) ובין משרד השיכון ומשרד האוצר ,כדי ליצור
זכאות שיכון לחברי הקיבוצים שתהיה דומה לזכאות של כל
אזרח בארץ ,כך שגם בקיבוצים יקבלו תוספת לפי אותם
הפרמטרים ,כמו :שירות בצבא ,מספר נפשות במשפחה ועוד.
בהסכם שעומד אי"ה להיחתם בקרוב יש גם התייחסות
לקיבוצים השונים .החלוקה היא לפי שלושה קריטריונים:
קיבוץ שעבר שיוך  -הקיבוץ שייך את הדירות לחבריו.
קיבוץ משייך  -קיבוץ שקיבל החלטה לשייך את הדירות
לחבריו אבל טרם ביצע את ההחלטה וטרם שילם למינהל
תמורת השיוך.

בכל היישובים שלנו לפחות אחת לשנה .בפגישות עם מרכז
המשק ,יו"ר כלכלי ,גזבר ובדרך כלל גם מנהל הקהילה ,אנחנו
מקבלים סקירה מקיפה על המצב הכלכלי והדמוגרפי באותו
קיבוץ .אנחנו רואים חשיבות רבה בביקורים אלו .זאת הזדמנות
למסור אינפורמציה מהנעשה בתנועה ובמוסדות השונים
בהם אנחנו פעילים ומעורבים ,וכן לשמוע על יוזמות חדשות
בקיבוצים ,על קשיים והישגים .העובדה שתנועת הקיבוץ הדתי
היא קטנה יחסית  23 -יישובים  -מאפשרת את המגע הקבוע
ואת ההיכרות העמוקה עם כל יישוב.
ביטוח חקלאי " -ביטוח חקלאי" היא חברת ביטוח בבעלות
הקיבוצים השונים ברחבי הארץ .כיום גם קיבוצי הקיבוץ
הדתי מבוטחים ב"ביטוח חקלאי" .לפני כשנה אישרה אסיפת
המשקים של "ביטוח חקלאי" את הגדלת האחזקות של קיבוצי
הקיבוץ הדתי בחברה .מסיבות שונות שאינן תלויות בנו ,חל
עיכוב בביצוע הרכישה של יחידות ההשתתפות ורק החודש
המשקים שהחליטו להשקיע ,יוכלו להגדיל את אחזקתם
ב"ביטוח חקלאי".
מעבר התנועה לבארות יצחק  -אחרי יותר מחמישים שנה,
הנהלת הקיבוץ הדתי עוזבת את דובנוב  7ומתמקמת בבארות
יצחק .יש מספר תחנות בדרך עד שנתמקם בבניין הקבע
שלנו בקיבוץ ,אבל בינתיים אנחנו מקווים שנצליח לתפקד גם
בתנאים הזמניים שבהם אנחנו עובדים.

קיבוץ לא משייך  -קיבוץ שלא קיבל החלטה לשייך את
דירותיו לחברים.
רק בסוג הקיבוץ השלישי ,יקבל הקיבוץ את הזכאות עבור
חבריו.
בהתאם לנוהל החדש ,החבר יקבל את הזכאות רק אם הוא
מוגדר כחסר דירה .בקיבוץ שמוגדר כיישוב באזור של עדיפות
לאומית יש גם תוספת של מענק עבור התשתיות .ההסכם
החדש יאפשר לחדש את הבנייה בקיבוצים רבים ולקבל
משכנתא מתאימה.
ביקורים בקיבוצים  -אגף המשק (צביקי וידידיה) בשיתוף
המחלקה לצמיחה דמוגרפית (שרגא וילק) עורכים פגישות
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מחלקת חינוך וביטחון
זיו כרמל

bitachon@kdati.org.il

חינוך
הימים ימי ראשית הסתיו ,אנו כבר אחרי החגים ,וזה הזמן בו
אנו צוללים לתוך השטח ולעבודה הרבה המצפה לנו  -בשמחה.
במחלקת החינוך סיימנו לא מכבר יומיים של הכשרה לצוותי
החינוך בכפר עציון ,בניצוחו של רזי בן יעקב .ביומיים הללו
הועברו שלל סדנאות במגוון נושאים חינוכיים חשובים וזוהי
מעין 'זריקת מרץ' לצוותים עם תחילתה של השנה .למערכות
שלנו יש קושי להתפנות ולהגיע ליומיים מלאים של השתלמות
ואנו מודעים לבעיה זו ,אך משתדלים לסמן את הרצוי והנחוץ
לצוותים ולתת מענה ממוקד .בטוחני שמי שהגיע יצא נשכר.
מחלקת החינוך עוסקת בימים אלו בסבב ביקורים של תחילת
השנה .בחלק מקיבוצינו מתחלפים רכזי החינוך ואנו נדרשים
לליווי ותמיכה מעבר לשוטף .אנו משתדלים להגיע גם לשאר
היישובים למפגשים של התנעת המערכות ,השלמת צוותים
וכניסה לשגרה של אחרי החגים (עד חנוכה כמובן.)...
בהמשך החודש נחדש את פעילתו של פורום רכזי החינוך
בהנחייתה של נורית סבירסקי .במהלך ספטמבר נפרדנו ממרים
שפירא במפגש שהיווה סיכום לעבודת הפורום איתה במשך
שלוש שנים .בהזדמנות זו ,שוב תודה למרים על עבודתה
המקצועית והמסורה.
בימים אלו אנו מגבשים גם את התוכנית השנתית של עבודת
מחלקות החינוך והנוער ובכוונתנו לקיים במהלך פברואר כנס
חינוכי שיעסוק בסוגיות ערכיות ומקצועיות כלליות .הפרטים
יפורסמו בהמשך.

בתקופה הקרובה בכוונתנו לבקר במספר בסיסים מרכזיים -
כגון :בית הספר לשריון בשיזפון ובה"ד  - 1מתוך מטרה לחזק
את הקשר עם המפקדים ,להכיר את העשייה הצבאית החשובה
ובהזדמנות זו לבקר את בנינו.
אחרי החגים מתייצבות גם קומונות יג"ל ואנו נבקר בע"ה
בכולן ,על מנת לשוחח ולהכיר לעומק את העשייה הברוכה של
מתנדבי שנת השירות.
לאחרונה קיימנו אבישי טבת ואנוכי פגישה עם נשות
'אלומה'  -שרון ,רכזת תחום הגיוס ,ויפעת סלע
המנכ"לית .עמותת 'אלומה' ,שהוקמה על ידי הקיבוץ הדתי
לפני שלושים שנה ,עוסקת בין היתר בעידוד גיוסן של
בנות הציונות הדתית לצה"ל וליווי שלהן במשך השירות.
אנו עובדים עם 'אלומה' באופן צמוד בכל הנוגע לגיוס
ולשירות של בנות הקיבוץ הדתי.
אחת הבעיות המטרידות אותנו כמחלקה היא הקושי להגיע
לבני ובנות הקיבוץ הדתי שאינם לומדים בבתי הספר יבנה
ושק"ד .בשיח עם בעלי התפקידים בקיבוצים בכוונתנו לקיים
ערבי הסברה בגוש עציון ובשפלה על מנת לצמצם פער זה.
בקרוב יתחיל גיוס נובמבר הנחשב לגיוס איכותי ביותר ,ואנו
מאחלים למתגייסי הקיבוץ הדתי הצלחה וסיפוק בשירותם
בצה"ל .צאו לשלום ושובו לשלום!

ביטחון
במחלקת הביטחון אנו בעיצומם של ימי ההכוון בבתי הספר -
ימים שמטרתם להכין את בני כיתות י"א-י"ב לקראת המשימות
הבאות בחייהם ,בשנת השירות והצבא .בעת כתיבת שורות אלו
סיימנו את יום ההכוון בבית הספר בקבוצת יבנה עם הדים
ומשובים טובים וחיוביים ,ואנו אחרי מפגש של שיח עם
בני ובנות י"א בבית הספר שק"ד .לשמחתי ,נוכחתי
שהמוטיבציה לשירות משמעותי רק עולה עם
השנים והשמים הם הגבול.
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מחלקת חינוך ,מדור גיל הרך
נירית אפרתי
niritshp@gmail.com

נעים להכיר :אני חברת קבוצת יבנה (בת קיבוץ עלומים),
נשואה למשה (בן הקיבוץ) ואם לארבעה ילדים.
בימים אלו אני נכנסת לתפקידי החדש כמנהלת מדור הגיל הרך
במחלקת החינוך של תנועת הקיבוץ הדתי.
עד לפני שנתיים ובמשך חמש-עשרה שנה עבדתי כגננת
במערכת הגיל הרך של קבוצת יבנה והייתי שותפה פעילה
בפורום גננות קיבוצי ואזורי.
תפקיד רכזת מדור הגיל הרך לא אויש בשנים האחרונות
וב'שטח'  -בעיקר רכזות הגיל הרך  -הרגישו בחוסר ופנו
למזכירות התנועה בבקשה למלאו .שמחתי על הפנייה של
מזכ"ל התנועה וידעתי שמדובר בתפקיד מאתגר ,מעניין
וחשוב .בזמן הקצר שאני בתפקיד ,אני שומעת ומתרשמת
שהצורך נובע בעיקר מתוך רצון לשייכות ולכתובת תנועתית
שתסייע בהתמודדות עם ניהול המערכות וליווי העבודה
המקצועית של הגננות והמטפלות .מתוך ניסיוני כגננת אני
מודעת לכך שישנו שיתוף פעולה מלא עם תחום הגיל הרך
בתנועה הקיבוצית (תק"צ) .הרכזות ,הגננות והמטפלות
משתתפות בימי העיון ובהשתלמויות .בימים אלה נכנסה רכזת
חדשה למדור הגיל הרך של התק"צ ושמה חלי זלינגר .אנו כבר
עובדות בשיתוף פעולה ובליווי והדרכה של ד"ר נירה ואלה -
הרכזת היוצאת ,על מנת לקדם את הגיל הרך בתחומים שונים.
אני רואה חשיבות רבה בפעילות שתחזק את עקרונות הגן

הקיבוצי שנשמרו ופותחו לאורך השנים ,ותשלב אותם עם החינוך
למצוות .כמו כן ,אפעל על מנת להצמיח ולהעצים את הצוותים
החינוכיים בקיבוצינו דרך כנסים וימי עיון.
המערכות הקיבוציות השתנו בשנים האחרונות ללא הכר ,בעיקר
באיוש התפקידים .רוב הצוותים מורכבים מאנשים ללא רקע
קיבוצי ואני מאמינה שעל מנת לשמור ולטפח את ייחודנו ,עלינו
להכיר אותו ולחקור אותו לעומק ,יחד עם הצוותים שעובדים
בשטח .אני גם שואפת לפעול על מנת "לשווק" את ייחודנו
למועצות האזוריות ולמשרדים הממשלתיים על מנת שיכירו בנו
ויתנו לנו להמשיך לקיים את האלמנטים הייחודיים שלנו ,כגון:
חצר הגרוטאות הקיבוצית ,טיולי הסביבה ,מספר הילדים בשנתון
וכדומה .אעשה זאת בשיתוף פעולה עם התנועה הקיבוצית ואני
תקווה שהמהלך יישא פרי.
בימים אלה התחלתי לצאת לסיורי שטח ,על מנת לפגוש
ולהכיר את הרכזות של מערכות הגיל הרך שעושות עבודה קשה
ומאתגרת במסירות ובהתמדה.
פניות ,הצעות והערות שלכם יסייעו לי במילוי התפקיד .אני
מזמינה רכזות ,צוותים והורים לשתף אותי בכל דבר רלוונטי
למערכות הגיל הרך שלנו.
ועל מנת להתחיל במעשים ִ -רשמו לעצמכם :פורום רכזות גיל
הרך המתחדש של הקבה"ד יתקיים ביום ראשון ,י"ט טבת,22.12 ,
בין השעות  8:30-14:00בקיבוץ בארות יצחק .פרטים בהמשך.

תכניות הנוער לחודשים הקרובים ,רזי בן יעקב ,מחלקת דור צעיר
הנושא

מיועד ל...

מתי?

כלל ישראל

כיתות י"ב

י"ח-כ' כסלו

 23-21בנובמבר

כלכלה וחברה

כיתות י'

ט"ז-י"ח טבת

 21-19בדצמבר

דמוקרטיה ויהדות

כיתות י"א

ח'-י' שבט

 11-09בינואר

השלום

כיתות ט'

כ"ב-כ"ד שבט

 25-23בינואר

כנס חינוך תנועתי

צוותי חינוך בלתי פורמאלי

י'-י"א אדר א'

 11-10בפברואר

בידי מי עתיד הקיבוץ?

נציגי תיכון מהקיבוצים

כ-כ"ב אדר א'

 22-20בפברואר

שרים הלל לתנועה

סניפי בני עקיבא

כ"ב ניסן

 22באפריל
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המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

במה עוסקת המחלקה לצמיחה דמוגרפית?
תמונת מצב עם הפנים לתשע"ד

הקדמתי את כל האמור מכיוון שכל אחד מהמרכיבים שהזכרתי
לעיל משפיע על צורת המעורבות שלנו כמחלקת צמ"ד של
הקיבוץ הדתי בכל אחד מהיישובים .אמנם בעבר כבר תיארנו
במספר מאמרים ודיווחים את "תורת ההפעלה" ,אך בסופו של
דבר לכל קיבוץ ויישוב נתפרת ,בשיתוף פעולה ,חליפה מתאימה.

 16קיבוצים.

מה קורה מבחינת קליטה?

 7מושבים שיתופיים (מהם  3במעמד חברים בתנועה ו4-
במעמד עמיתים בתנועה).

מתוך  12היישובים בהם קיימת שכונה קהילתית ,ב11-
ממשיכים לקלוט תושבים עד מילוי הפרוגרמה שאושרה,
ובקיבוץ אחד נעצרה האופציה לקליטה לתושבות לאחר אכלוס
שלבים א' ו-ב'.

בראשית דבריי ,כמה עובדות ומספרים:
בתנועת הקיבוץ הדתי יש:

צורת ההתנהלות בפועל:
 8יישובים מתנהלים כשיתופיים לכל דבר.
 3אמנם מתנהלים כשיתופיים ,אבל נמצאים עמוק בדיונים
ובתהליכי שינוי.
 21מתנהלים כמתחדשים.
נתונים נוספים חשובים:
ב 21-יישובים קיימות שכונות קהילתיות לצד הקיבוץ.
ב 4-יישובים קולטים לחברות בעצמאות כלכלית.
ב 9-יישובים קיים בפועל שיוך דירות (קנייני ,חוזי או פנימי).

 14יישובים קולטים לחברות מלאה ,כל אחד על פי סיווגו
והמבנה האירגוני שבו ,אך בדגש על שאיפה ליצירת מעמד אחד.
כאמור 4 ,יישובים קולטים לחברות בעצמאות כלכלית ,דהיינו:
חברות חלקית ,שעיקר מאפייניה הם היעדר זיקה של הנקלטים
החדשים לנכסים היצרניים של הקיבוץ ושותפות מוגבלת
בהסדרי הערבות ההדדית.

גיליון עמודים הבא יעסוק בנושא

מהי קהילה?
בגיליון נבקש להעמיק ולהכיר סוגי קהילות בארץ ובעולם
ננסה לברר האם חשוב וכדאי לפעול כקהילה ,מה הם היתרונות ומה החסרונות של הקהילתיות כלפי פנים וכלפי חוץ,
מהו כוחה המיוחד של קהילה ,כיצד משמרים קהילתיות בתוך קיבוצים בתהליכי התפתחות ,מה הם גבולות הקהילה –
על מה קהילות מוכנות להתפשר ועל מה לא ,האם בתוך הקהילה ישנן תתי קהילות ואם כן – מה כוחן ומה חלקן בתוך
היחד הקהילתי ,וכמו כן  -האם יש קבוצות שאנו מדירים מתוכנו כקהילה באופן מובהק?

על סוגיות אלה ועל אחרות נשמח להצעות לכתיבה או ראיון
עבודות אמנות ושירה בנושא שיגיעו למערכת ויימצאו מתאימים יזכו לקבל במה מכובדת
את ההצעות או הכתבות יש לשלוח למערכת 'עמודים',
לא יאוחר מ -יום חמישי ,ט"ז טבת 19.12 ,לכתובתamudim@kdati.org.il :
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 5יישובים קולטים הן לשכונה קהילתית והן לחברות מלאה,
וישנו קיבוץ אחד שקולט גם לחברות מלאה וגם לחברות
בעצמאות כלכלית.
יישוב אחד בלבד בשלב זה אינו קולט בפועל .הוא נמצא
בדיונים ובשלבים אחרונים של הגדרת המתווה לקליטה.
באילו סוגיות אנחנו עוסקים? על מה מדברים בקיבוצים?
כולם ביחד משלימים את השלם ובונים הסדר צמיחה ,ודנים
בנושאים הבאים:
ב 31-יישובים  -ניסוח ואישור הסדרי קליטה חדשים.
ב 4-יישובים  -אורחות חיים ,סרגל שותפות וסוגיות שונות של
ערבות הדדית.
ב 9-יישובים  -סוגיות תאגוד משפטי.
ב 9-יישובים  -הגדרה ויישום של מבנה ארגוני מתאים לטיפול
בסוגיות הצמ"ד.
ב 9-יישובים  -הגדרת הזכויות של החברים הקיימים בענייני
"היום הקובע" ,שיוך הוני או קרן חיים.
ב 3-יישובים  -סוגיות שיוך דירות.
ב 5-יישובים  -מציאת הדרך להפיכת התושבים בשכונות
לחברים בקיבוץ ,איחוד קהילות ,ובניית קהילה שזורה.
ב 8-יישובים  -סיוע להסדרת התקנונים השונים מול משרד
הרשם.
ב 9-יישובים  -סוגיות מול משרד השיכון והחטיבה
להתיישבות.
ב 5-יישובים  -סוגיות תכנון ,תב"ע ,תוכניות אב ,בינוי ומימון
מול הבנקים והרשויות השונות.
 6יישובים מיוצגים על ידינו בוועדת תת-איכלוס של משרד
החקלאות.

ב 7-יישובים אנחנו מסייעים בהפניית מתעניינים ,פרסום,
שיווק ,חיפוש מנועי צמיחה וליווי וועדות קבלה.
ב 10-יישובים אנחנו מעורבים גם בחוגי חזון באמצעות עזרה
והפקה של ימי עיון וסמינרים לבעלי תפקידים ולנקלטים
בשיתוף מדרשת תורה ועבודה והמכון לחקר הקיבוץ הדתי.
ובנוסף ,במספר קיבוצים אנחנו מעורבים בפתרון סכסוכים
סביב הסוגיות הנ"ל בין חברים למוסדות ,ובניסוח הסדרים
פרטניים בסוגיות נוספות.
בגרף המצורף סוכמו הסוגיות שתוארו לעיל על פי מפתח
קיבוצים ,כאשר כל נושא זכה לניקוד כ"יחידת התערבות":
נראה שבאופן טבעי עיקר עיסוקינו השנה היה בהתיישבות
הצעירה וביישובים העמיתים ,והמטרה שלנו לשנה החדשה
היא להעמיק ולהיכנס למעורבות גם ביתר הקיבוצים.
לא נסתרת מעינינו העובדה שעיקר השיח הוא יותר סביב
זכויות ,חובות והסדרים ופחות על חזון וערכים ,אך היום ,לאחר
שעברנו את שלב ההישרדות ונכנסנו עמוק לשלב הצמיחה ,אנו
מתכוונים להפנות משאבים לחיזוק השיח הערכי.
לסיכום ,כחלק מהמטרות האסטרטגיות של התנועה כתנועה
מיישבת ,מחלקת צמ"ד משתלבת בעשייה והיא נדבך חשוב
ביצירת המנגנונים לחיזוק היישובים הקיימים ,כולל הוותיקים,
וביצירת קרקע להרחבה תנועתית ,הן ברמה היישובית והן
ברמת החברים ,תוך חתירה מתמדת לחיזוק עבודת המטה עם
כל יתר המחלקות והאגפים של המזכירות הפעילה.
בעזרת ה' נעשה ונצליח.
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לזכרם

אליעזר נהיר ז"ל

ישראל (שדל'ה) שריד ז"ל

נולד :י"ח כסלו תרפ"ח 12.12.1927
נפטר :כ"ה כסלו תשע"ג 9.12.2012
סעד

נולד :כ' אדר א' תש"ג 25.2.1943
נפטר :כ"ז ניסן תשע"ג 7.4.2013
עין צורים

אבי נולד בירושלים לפני שמונים וחמש שנים ,דור
שלישי לילידי הארץ.
היה באבי שילוב נדיר של רדיפת אמת וצדק ,בד בבד
עם תמימות ואהבת הבריות .הערצתי אותו על עוז
רוחו להיאבק למען אידיאלים ולנסות לשנות את מה
שכולנו כבר מזמן נואשנו מלנסות.
חייו של אבי לא היו קלים ,הוא לא ידע מנוח  -הרי
איך יכול אני ,כך אמר לי לא אחת ,להישאר שווה
נפש מול אי-צדק ועוולות חברתיות .זוכר אני
שיחות עמו ,בהן ניסיתי לשכנעו לחדול מהמאבקים,
הרי אנו חיים בחברה חומרנית שהתפרקה מערכיה
החברתיים .אך הוא בשלו ,טוען שזו חובתו כלפי
הנכדים ,הם דור ההמשך.
אבי מעולם לא נכנע לנוחיות .כנער דתי יחידי
בגימנסיה הרצליה ,הוא דבק באמונתו וסירב להוריד
מראשו את כובע המצחייה כתנאי להישארותו ככנר
ראשון בתזמורת.

אבא יקר,
כמה קצר היה האביב האחרון שלך.
כמה דברים לא הספקנו  -לחבק ,לנשק ,לחגוג יום הולדת  70בטיול קראוונים
משפחתי ,להכין לך עוד כוס קפה ,להרים עוד טלפון אחד כדי לשאול מה נשמע.
וכמה דברים הספקנו  -להתקשר כדי לשמוע את קולך ,שיחת טלפון אחרונה עם
שחר שקוראת "סבא ,סבא" ,שלוק מהקפה שלי שנתתי לך בגניבה בלי שאמא
תראה שאתה שותה יותר מדי ,סיבוב הליכה למתקנים בליל הסדר אחרי הרבה זמן
שלא הלכת ,נשענת על העגלה והתבדחת עם העוברים על השבילים ,עוגת פרג
שהספקתי לאפות לך כמעט בלי סוכר ועוד כמה רגעים של ביחד.
אבא שלי היה אוהב אדם ,אוהב כל אדם.
בכל מקום שהלכתי והצגתי את עצמי כבת של שדל'ה ,אמרו לי שהוא איש
מדהים ושאמסור לו דרישת שלום חמה .וידעתי שבאמת מתכוונים לזה ,מכל
הלב .כי אין אדם שלא אהב את אבא שלי .אבא בוודאי היה שמח לראות את כל
האנשים שנקבצו ובאו כדי להיפרד ממנו .כל מעגלי חייו :חברים מהקיבוץ ,חברים
מאליצור ,מאיגוד הכדורסל ,מקהילת דמביצה ,מתקופת לוס אנג'לס ...כל כך
הרבה חברים.

כמורה לטבע ,הוא יצר תוכנית לימודים משלו,
שבמרכזה הקניית אהבת הטבע לילדים באופן בלתי
אמצעי ,בטבע עצמו ולא בתוך כיתה.

בשנים האחרונות הקדיש את מרצו וזמנו לזיכרון השואה ולזיכרון משפחתו
שהגיעה מדמביצה שבפולין .היה לו חשוב הזיכרון ולהחיות את הזיכרון ,וחבריו
מדמביצה היו לו כמשפחה.

כך היה גם לאחר מלחמת יום כיפור .השבר החברתי
לא נתן לאבי מנוח ,והוא ,כנגד כל הסיכויים ,הקים
בנתיבות מועדון חקלאי שהציל מהרחוב בני נוער
שנפלטו מהמסגרת החינוכית.

כשאבא שלך מת פתאום  -אתה מחפש סימנים ומשמעויות.

אבי ראה בלימוד התורה ערך עליון ,תמיד היה עם
ספר לימוד ביד ,חס וחלילה לא להתבטל מתלמודו.
וכך ,בהגיעו לבית החולים באפיסת כוחות ,בשארית
כוחותיו למד את פרשת השבוע ביחד עם יהודה
נכדו .כמה סמלי שלימוד זה היה הדבר האחרון
שעשה לפני שעצם את עיניו ונפטר.
נוח בשלום על משכבך ,אבי ,ראוי אתה לכך.

היום ,ערב יום השואה ,לפני שלוש שנים ,נפטר אחיו היחיד של אבא ,שמואל -
הקרוב היחיד שנותר ממשפחתו המצומצמת לאחר מות הוריו.
כמה סמלי שדווקא היום אבא עולה לשמים ופוגש את הוריו ואחיו ,בוודאי הוא
שמח להיות איתם.
אני רוצה לזכור אבא בריא ,מחייך ,אומר בדיחה טובה ,דואג ,מתקשר ,מקפיץ
אותי לכל מיני מקומות וסידורים ,מתרגש כשאנחנו באים לבקר ,מדבר על ספורט
ומפרגן לאמא.
כשאבא שלך מת פתאום  -כל העולם ממשיך להתנהל סביבך ורק הזמן שלך
עומד ,נעצר ,לא זז.
אבא ,אני כל כך מתגעגעת .למעשה כבר התגעגעתי אליך הרבה.

בנך ,חגי נהיר

נוח בשלום על משכבך ,סוף סוף .בלי כאבי הגוף ,הנפש תוכל לפרוח .אני אוהבת
אותך.
אביבית לב שריד (מתוך ההספד)
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לזכרם

בנימין בר חן ז"ל

אבנר מרדכי רוז ז"ל

נולד :י"ז בניסן תרצ"ה 20.4.1935
נפטר :כ"ב אייר תשע"ג 2.5.2013
ניר עציון

נולד :כ"ח אדר תשמ"ח 16.3.1988
נפטר :ו' תמוז תשע"ג 14.6.2013
טירת צבי

גדלת בבית ציוני .תקופת הילדות שלך נקטעה בגיל
 12-14כשאתה ואחיך אליהו נשלחתם ארצה לבנות את
עתידכם .הגעת לקיבוץ יבנה ולאחר מכן לקיבוץ שלוחות,
שם ספגת ערכים של חלוציות המשלבים תורה ועבודה.
בשנת  1953התגייסת לצנחנים ,והשתתפת בכל מלחמות
ישראל לצדן של דמויות אגדיות .שירתת בחטיבת
הצנחנים במשך  25שנים ברציפות עד מלחמת יום כיפור.
למרות השירות הממושך ,החספוס הצבאי לא דבק בך
מעולם .הייתה בך עדינות נפש .לאחר השחרור היית
מראשוני התלמידים בבצלאל .היה לך כישרון לציור
ולעבודות אמנות בעץ .גזע עץ זית יבש היה עבורך מקור
להשראה .אהבת גם לצייר דמויות מהתנ"ך ,וציוריך -
המשקפים רגישות וכישרון יוצאים מן הכלל  -מעטרים
את כל בתי בני המשפחה.
במהלך אותה תקופה הכרת את פנינה וביחד הקמתם את
ביתכם בירושלים ,שם נולדה מרים .לפרנסתך עסקת
בנגרות עץ אמנותית .זאת הייתה תקופה יפה בחייכם,
אך למרות החיים הנוחים העדפת את חיי הקיבוץ ,וכך
הגעתם לניר עציון .עבדת כמה שנים בחקלאות ,אחר כך
שימשת כמנהל חדר האוכל במלון ,אך יותר מכול זוכרים
אותך כנגר של ניר עציון .עבודותיך זכו לביקוש והן
מקשטות עדיין כמה וכמה בתים בניר עציון.

לפני  25שנה באת לעולם .עד התיכון למדת בבית הספר האזורי שק"ד ואז
הודעת להוריך שאתה עובר לישיבה בחספין .התקופה שם הפכה אותך
לטייל ואוהב טבע .המכינה בעלי הייתה עבורך רק תחנת מעבר בדרך
ָ
לישיבה באיתמר ולמשפחה הודעת שאין פשרות ,אתה הולך לשירות
צבאי מלא .וכך ,באוגוסט  ,2008הצטרפת לאחת הסיירות המובחרות,
ל'מגלן' .השירות הסתיים והנה אתה שוב כאן ,בבית ,עובד במסירות
במטע התמרים ונבחן לבחינה הפסיכומטרית ,לפני הטיול הגדול.
לפני כשנתיים חזרת ,בוגר ,מהורהר ומחפש משהו ...עברו שלושה ימים
ונבלעת חזרה לתוך ענף התמרים ולבית הבד של קיבוץ מירב ,לתקופה
קצרה ,אך מלאת מחמאות ואחריות.
ואז ירושלים נכנסה לחייך .תחילה בעבודה ובקורס קופירייטינג,
ומשם לדרך הבטוחה ,ושוב הודעת :התקבלתי ללימודי כלכלה ויחסים
בינלאומיים .לאחרונה עבדת ב"למטייל" ,ויכולת לצרף עבודה עם תחביב.
ביום חמישי האחרון ,רצית מאוד לצפות במסע "פורמולה  "1בירושלים,
אבל כאן ,בין הבריכות ,בנוף ילדותך האהוב ,קראו לך האחריות והאהבה
ל"נווה מרים" שלך ,פינת החמד שבין מטעי התמרים אותה בחרת
להקדיש לזכרה של סבתך  -מרים רוז ,אוהבת אדם ואדמה .כהרגלך,
הודעת לחברים שיבואו ,הכנת חומרי עבודה כדי לשפץ ,וההודעה
האחרונה שלך היתה" :תפגשו אותי בחמש ,משפצים את נווה מרים".
אתה לא הגעת.
נעצרו חייך היפים על הדרך המובילה הביתה ,אל נוף הטיולים והעבודה,
אל הנתינה והחברות.

במשך שנים סבלת מבעיות בריאות ,וגם טיפלת במסירות
ברעייתך פנינה .למרות המצב הקשה ,תמיד הייתה בבית
אווירה של שמחת חיים וחדוות עשייה שעשו עלי רושם
טוב מאז שזכיתי להיות חתנך .תמיד ידעת להסתכל על
חצי הכוס המלאה .האמנת שהכול בהשגחה פרטית .היית
מאותם האומרים מעט ועושים הרבה .הייתה בך מידת
צניעות וענווה ולא אהבת להתבלט .בכל השנים הקפדת
על קלה כחמורה ,וזמני התפילה היו קודש בעיניך .כך
חינכת את בתך ואת נכדיך .ממך שאבנו עידוד ולמדנו
מהי אותה דרך ארץ שקדמה לתורה .דרכך למדנו שלא
זו בלבד שאין ניגוד בין הצדדים החומריים לבין חיי הרוח
והקודש ,אלא שאת חיי המעשה ניתן לנהל בדרך של
קודש ,ובכך הם מתמזגים והופכים קודש קודשים.

יהי זכרו ברוך.

לך בשלום ותנוח על משכבך בשלום.

רותי בן דוד (מתוך ההספד)

השארת אותנו שותקים והמומים.
בכל מקום חדש אליו הגעת אספת עוד חברים ,אל אוסף הרבים שהיו
איתך מהעבר.
כולם באו לחלוק לך כבוד ולחבק את המשפחה שלך שכל כך אהבה אותך.
ציפי ושמעון ובני המשפחה הדוממת בכאב האובדן,
אני מתפללת שנמצא יחד ,בתוך המציאות המרה בה נפער הבור בתוככם,
את הדרך להנחיל לדור הצעיר את ערכיו של אבנר  -ערכים של נתינה
ושמירת הכבוד שבין אדם לחברו.

שמעון ויצמן (מתוך ההספד)
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לזכרם

לאה כהן ז"ל

ראובן ארצי ז"ל

נולדה :כ"ב טבת תרע"ד 20.1.1931
נפטרה :ד' אב תשע"ג 10.7.2013
קבוצת יבנה

נולד :ל' ניסן תרצ"ב 16.5.1932
נפטר :י"ח אב תשע"ג 25.7.2013
שלוחות

"זקנה אחת הייתה בירושלים .זקנה נאה שכמותה לא ראיתם
מימיכם .צדקת הייתה וחכמה הייתה וחיננית הייתה וענוותנית
הייתה .אור עיניה חסד ורחמים וקמטי פניה ברכה ושלום...
ועוד זאת הייתה בה ,זריזות של עלמות .אלמלא בגדי זקנותה
שעליה ,לא ניכר בה שמץ זיקנות" (תהילה ,עגנון).
לאה זכתה לאריכות ימים .סיפור חייה נושק לסיפורה של
קבוצת יבנה .היא גדלה והתחנכה בברלין להורים בעלי תודעה
ציונית ,למדה בבית ספר של "אגודה" וכבר אז הייתה מרדנית
ובועטת במוסכמות ,מרכיב באישיותה שהוביל אותה לקבלת
ההחלטות החשובות בחייה.
בגיל  ,18בהכשרה בגרינגסהוף ,סירבה לעבוד במטבח ככל
הבנות והלכה לחלוב פרות מבלי שידעה אפילו מאיזה צד של
הפרה יוצא החלב .בגיל  19עלתה יחד עם עוד עשרה חברים
מההכשרה ,כאשה יחידה ,תוך התניה" :לא מספרים בנוכחותי
בדיחות גסות" .כשעלתה לארץ ,בחרה לעבור לכפר יעבץ עם
עוד ארבעה בחורים ,כי רודגס לא היה מספיק חלוצי עבורה.
לאחת השבתות הגיעו לביקור כמה בחורים מרודגס ואת לבה
שבה בחור יפה תואר ,מופ .הייתה זו אהבה ממבט ראשון .משם
קצרה הדרך לנישואין וחזרה לרודגס .בשנת  1936יצאו מופ
ולאה עם בתם הבכורה ,לשליחות הצלה בגרמניה עד שנאלצו
להימלט חזרה.
ברודגס נשלחה לאה לקורס גננות והפכה לגננת של ראשוני
הילדים .בתושייתה הבינה שחינוך ילדים הוא ענין של יחס
אוהב ,חופש פעולה והרבה תשומת לב ,ואף אימצה את אחד
מילדי טהרן ,כבן משפחה לכל דבר .במשך שנים רבות לאה
התגייסה לתפקיד המאוד לא פופולרי  -סדרנית עבודה ,ולצד
אלה טיפלה במסירות בהוריה ובאמו של מופ.
לאה שומרת על אופטימיות ושמחת חיים גם לאחר פטירתו
של מופ ,ומתחילה לצייר .אהבנו לפגוש את לאה בשבילים,
לראותה מחייכת ושמחה ,מטיילת בחברת הנכדים וכמובן
בחברת גלנדה האהובה והמסורה.
זקנה אחת היתה ביבנה ,זקנה נאה שכמותה לא ראיתם מימיכם.
אור עיניה חסד ורחמים וקמטי פניה ברכה ושלום וחיוך שאומר
הכול" :הכול בסדר ,טוב לי במה שיש ,מאושרת ושלמה אני
בדרכי בחיים ובמה שנתן לי א-לוהים".
יהי זכרך ברוך
דני הרץ
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ראובן,
לפני כחודשיים ראיתי אותך בבית הכנסת ,עומד במקום הקבוע
ליד דלת הכניסה ,שקוע עמוק בתוך מחשבות ,כתמיד .עברתי
לידך ואמרתי לך שמזמן לא ראיתי אותך" .הנה אני! חי ובועט!",
ענית לי בחיוך" .חי ובועט" הוא תיאור מדויק למי שהיית .בכל
מה שעשית נשמעו צהלות של חיים ובעיטות  -לכל כיוון.
נולדת בבוסטון שבארצות הברית .קיבלת השכלה פורמלית
קלאסית ,אך היית אחוז ברוח ציונית ולכן הצטרפת לשומר הדתי
ועלית לארץ ,היישר לבארות יצחק .משה פורת הוא זה שעודד
אותך לבוא לשלוחות .כאן פגשת את רחל שהייתה אז בגרעין
עציון ,וכאן נולדו שלושת ילדיכם  -גלית ,יפעת וגלעד.
היית איש חקלאות .גילית מסירות ויסודיות ,שהיו עבורך ציוויים
ערכיים מוסריים ,ואפשר לומר אפילו דתיים .בהמשך ,כישוריך
הובילו אותך גם לשתי קדנציות כרכז חינוך  -תחום שהיה
קרוב ללבך .חיפשת תמיד אפשרויות ליטול חלק פעיל בחיים
החברתיים  -בהפקת תוכניות תרבות ,בעריכת העיתון ,ובשנת
היובל כתבת וביימת את ההצגה.
ב 1984-יצא ספר השירים הראשון שלך ,מגילת הקזוארינות,
אותו הקדשת "לבית שלוחות כפי שמצאתיו" .ב 2002-יצא
ספר השירים השני שלך ,במעלה נהר האמזונס .עמלת רבות
כדי לעצב ולתרגם את רחשי לבך ,למילים ולשירים .הענקת
לנו את האפשרות להתבונן בעולם דרך עיניך החודרות ,ולראות
מה שאולי היינו מפספסים בשגרת החיים .מילותיך היו לרחשי
הלב של כולנו  -האם השולחת את בנה לצבא ,העולה החדש
והמתרגש ,ילד הגן או ילד בית הספר בטיול עם המטפלת ,החייל
העייף ,החבר הוותיק הנבון.
אני זוכר שסיפרת לי פעם ,שלעתים ,כשאתה קם בבוקר מוטרד
ושפל רוח ,אתה נוטה לצאת מהבית ולהביט פרק זמן בגלבוע.
"ואז אני נאנח ,ויש לי כוח להמשך היום" ,כך אמרת .ידעת
למצוא את החיבור בין נפלאות הטבע לרגשות העמוקים ביותר
שלך ,להתקרבות לבורא עולם וליסודות אמונתך.
ראובן  -איש רוח אמיתי היית ,אך תמיד דאגת לומר "קודם כול
אני חבר קיבוץ ,קודם כול מקומי כתורם למשק ולקהילתי .קודם
כול לעשות" .בלכתך יחסר לי הקשר עם עולם הערכים בהם
האמנת בכל לבך.
יהי זכרך ברוך
סטיב ליס
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לזכרם

דינה וניציאן ז"ל

אסף דרור ז"ל

נולדה :ד' בניסן תרפ"ה 29.3.1925
נפטרה :כ"ה תמוז תשע"ג 3.7.2013
ניר עציון

נולד :י"ט תמוז תשט"ו 9.7.1955
נפטר :ט' אלול תשע"ג 15.8.2013
שדה אליהו

אין-ספור שיחות פילוסופיות ושיחות נפש ששוחחנו ,דינה ,היו
אמורות להכין אותי לקראת הרגע הזה .דיברנו רבות על החיים,
על בעיותיהם ועל משמעותם ...היו לך דינים ודיונים תקיפים
שנבעו ממחשבה עמוקה ,מחוש ביקורת מפותח ,ומתביעה גדולה
לאמת .בחריפות שכלך ובתביעתך הגדולה לאמת ,אי אפשר
היה לתת לך תשובות שבלוניות מוכרות לכל השאלות הקשות
שהעלית .על כל תשובה היו לך כמה שאלות.

אסף,
כמה כואב שאנחנו נפרדים ממך כל כך מוקדם .צעיר היית וצעיר
תישאר בזיכרון כולנו  -חבריך ואוהביך.
הקמת יחד עם לילי משפחה ובית לתפארת .הכאב גדול .שובל ארוך
של דברים מיוחדים וטובים אתה משאיר אחריך.
אומרים "אסף" ומיד חושבים על טבע ,בעלי חיים ,עשרות שנות עבודה
ברפת ,חליבות אין-ספור .נזכרים בבדיחות השנונות שהיית מוסיף בזמן
החליבה.

אך לא רק את הרע והקשה ראית .אדרבה ,מי כמוך ידע לראות
את הטוב והיפה שבעולם  -בטבע ,באמנות ,במוסיקה ובספרים.
חלקים גדולים מחייך העברת בהתבודדות עם הטבע ,ראית את
יד הבורא בבריאה ,וזו הייתה עבורך שירה של תפילה .גילית
את המעלה של התבודדות בחיק הטבע עוד בצעירותך בהרי
איטליה .כאן ,בהרי הכרמל ,התייחדת עם בורא עולם תוך שקיעה
במחשבות ובהכרת תודה על פלאי הבריאה.

אומרים "אסף" ,וחושבים על שחיית חתירה בלתי-נלאית בבריכה ,מיד
לאחר יום העבודה .למי בכלל יש כוח לעמוד בכך מלבדך!

היית אמנית לא רק בכישרונך ,אלא גם בנשמתך .ציורייך הקנו
לך שם של ציירת דגולה ,ובתערוכות בהן הצגת את פרי מכחולך
הייתה תמיד התלהבות גדולה.

אומרים "אסף" ,וכמובן חושבים מיד על אורוות הסוסים .רבים רכבו
איתך ולמדו ממך .היית מקפיד לומר :לפני הכול ,השקיעו בסוסים,
בניקוי ובטיפוח ,ורק בסוף עלו על הסוס!

אהבת מוסיקה והבנת במוסיקה ,וזו הייתה מטיבה את רוחך
ומרוממת את נפשך ברגעים קשים .לימוד פילוסופיה וקבלה,
וקריאה בספרות בעלת גובה ועומק היו תמיד לחם חוקך .היית
מסוגלת לנוע בטרמפים לחיפה גם בגיל מבוגר מאוד ,כדי לשמוע
עוד הרצאה בנושאים שברומו של עולם.

אם נחבר את כל הדברים הנפלאים הללו נבין כיצד הפכת לאדם מיוחד,
דוגמה ומופת.

 ...בימים אלה ,ימי בין המצרים ,בהם אנו אמורים להתבונן
בעצמנו ולבדוק כיצד ניתן לחזק את האהבה בקרבנו ,כיצד ניתן
להגביר את המודעות של כל אחד לקשייו של האחר ,כיצד אפשר
להעצים את העשייה של כל איש למען רעהו  -מותך נושא עמו
צוואה קשה לכולנו ,לחשוב ולהתאמץ יותר באהבת חינם איש
לרעהו ,שכן ,כדברי הראי"ה קוק ,שאת משנתו אהבת" :אם
נחרבנו ונחרב העולם עמנו בגין שנאת חינם ,עוד נשוב וניבנה על
ידי אהבת חינם".

הרב רונן לוביץ (מתוך ההספד)

לילי והילדים זכו ממך לאהבה אין קץ .את רוני ושיר הבאת בגיל ינקות
לרפת לחליבה ,שיקבלו חינוך לעבודה ולאהבת בעלי החיים.
הקפדת תמיד להגיע לבית הכנסת לכל התפילות.

ואהבת כמובן את ילדייך ונכדייך ,שלא פעם סיפקו לך אנרגיה
רבת עוצמה ברגעים של חולשת הנפש ,והעניקו לך קורת רוח
בתקופות של נמיכות רוח...

יהי זכרך ברוך

אומרים "אסף" ,וחושבים על ריצה בשבילי הקיבוץ בהם הכרת כל אבן.
בשבועות האחרונים לחייך ,בטיולים עם לילי ,הזכרת את העובדה שגם
מהשבילים יהיה קשה לך להיפרד...

בשנה האחרונה ,כשביקרנו אותך ,שוחחנו על כל דבר ,אך אף פעם לא
התלוננת .כשהגעת פחות ופחות לתפילה וגם ללימוד הדף היומי ,הבנו
שמצבך מחמיר .היה ברור שאם נעדרת מהעבודה בתמרים או לא הגעת
לבריכה  -משהו לא בסדר .ובכל זאת לא ויתרת לעצמך ולמרות חולשתך
עבדת במפעל הדבורים כדי להשלים יום עבודה ולא להיות לנטל.
זכתה המשפחה ,ולילי במיוחד ,שיכלו לתת לך את הטיפול האוהב,
המסור והטוב ביותר ,בבית שלך ובחיק המשפחה שכל כך אהבת.
עד כמה שיכולת ,לאורך כל התקופה ,עשית הכול כדי להקל עליהם.
"הנסתרות לה' א-לוהינו ,והנגלות לנו ולבנינו עד עולם" (דברים כט ,כח).
אסף ,חברנו היקר ,נזכור אותך תמיד .זכות גדולה זיכית אותנו להיות
חבריך.
יהיה זכרך ברוך
יצחק סימון (מתוך ההספד)
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לזכרם

משה רזניק ז"ל

ולה בן שלום ז"ל

נולד :כ"א תמוז תרצ"א6.7.1931 ,
נפטר :י"ט באלול תשע"ג 25.8.2013
בארות יצחק

נולדה :ח' כסלו תרצ"א 28.11.1930
נפטרה :ה' תשרי תשע"ד 8.9.2013
שלוחות

משה ,חברי הטוב,
הבוקר הגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותך מאיתנו בטרם עת.
למרות הסבל הרב שהיה מנת חלקך בשבועות האחרונים ,הצלחת
לשדר אופטימיות מלווה בחוש ההומור האופייני לך.
היית "קיבוצניק" ברמ"ח אבריך ,תופעה נדירה באווירה
האופיינית לרחוב הישראלי והקיבוצי .האידיאלים של שוויון מחד
וערכי תורה ועבודה מאידך היו נר לרגליך בשישים שנות חברותך
בבארות יצחק.
כשהגעתי לקיבוץ ,צורפתי אליך לבניית הלול החדש .שם למדתי
ממך מוסר עבודה ודבקות במשימה .שנאת כל רגע של בטלה.
היית לכולנו סמל לאיש עבודה מסור .בשנים הרבות בחצ"ם יצא
לך שם של מומחה בינלאומי בנושאי קורוזיה .ניהלת את חצ"ם
במומחיות רבה ,תוך יצירת יחסי אנוש מעולים עם העובדים ,בין
שהיו חברי הקיבוץ ובין שכירים .גם לאחר הגיעך לגבורות טרחת
להגיע מדי יום למפעל ולתרום את הידע שנצבר אצלך.
לא רק לעבודה הקדשת זמן ,אלא גם לתורה .היית מהמשכימים
לבית הכנסת .בכל ימיך היית מגיע לתפילת שחרית ראשון -
עשרים דקות לפני התפילה .התמדת בקביעת עתים לתורה .היית
משתתף קבוע בלימוד הדף היומי ,אליו הגעת מצויד בעט ורשמת
הערות בנושא הנלמד .הקפדת לשאול ולהבהיר עד תום את תוכן
הדף היומי תוך גילוי ידע רב.
למרות היותך כבר בעל משפחה ,התגייסת איתנו  -חברי גרעין
מתנחלים  -ולאחר הטירונות אנו המשכנו במסלול ואתה שבת
לקיבוץ ולמשפחה .במשך שנים כיהנת בוועדות שונות ובמועצה
של הקיבוץ ,ואף נבחרת לכהן כמזכיר הפנים.
כמעט מדי ערב שבת בחדר האוכל הגעת אלי לספר לי בדיחה
או איזו אנקדוטה שבה נתקלת במשך השבוע ,וזאת תוך שימוש
תדיר באידיש הליטאית המשותפת לנו ,אותה הבאת מבית הוריך.
היית מעודכן במה שקורה בארץ ובעולם והייתי מקבל ממך גזרי
עיתונים בעברית ובאנגלית בנושאים שעניינו אותך והאמנת שגם
אני יכול למצוא בהם עניין.
היית איש משפחה למופת ואב גאה בכל הישג של ילדיך .הם גם
אלה שתמכו בך במסירות ובאהבה אין קץ בשעותיך הקשות.

בראש השנה התגברת על מחלתך כדי להתפלל ככל
שכוחך ִאפשר בבית הכנסת ,ובין כסה לעשור הלכת
לעולמך .חיית חיי תפילה ואמונה ,עיון ולמידה ,אהבה
ורעות ,תום וחוכמה ,הוראה והקניית ערכים ,עלייה
והגשמה.
לפני  61שנים הגעת לחופי הארץ כדי להגשים ,כחברת
השומר הדתי ממונטריאול ,את מאווייך  -לחיות חיי
תורה ועבודה בארץ ישראל .תחנתך הראשונה בארץ
הייתה בסמינר למורים ולמדריכי עליית הנוער בבית וגן
בירושלים .שם ספגת את האווירה המיוחדת שנוצרה
במקום על ידי מחנכים דגולים ומסורים ,ועיצבת את דרכך
בהוראה.
כעבור שלוש שנים הגעת לשלוחות ולא עבר זמן רב עד
שנישאת לאשר ז''ל .יחד הקמתם בית נאמן של אהבת
תורה ,קיום מצוות ועשייה למען הזולת .לימדת את
חברות הנוער ששהו בשלוחות וכעבור זמן עברת להוראה
בבית הספר המשותף שק"ד ,שם חינכת כיתות רבות
והקמת וריכזת את המרכזייה הפדגוגית.
בשלוחות דאגת להקים ספריית קלטות של שיעורים
תורניים .כמדומני שאת האזנת לכולן  -והשכלת ונהנית
מכך .הכנת כלות רבות לקראת חתונתן ועסקת בגמילות
חסדים .לא פסחת על אף שיעור ,הרצאה ,אירוע תרבות
או קונצרט .בכולם השתתפת.
לפני כ 15-שנים חלית .במרוצת הזמן תסמיני המחלה
החמירו והקשו יותר ויותר על התקשורת בינך לאחרים.
אבל ,למרות המחלה ,כאשר נכנסו אלייך הביתה כמעט
תמיד מצאו אותך מעיינת בספר ,לרוב בתנ''ך.
ולה ,נוכחותך הברוכה בינינו ,כחברה וכמחנכת ,תרמה
לעיצוב וייצוב עולמנו הרוחני כמגשימי תורה ועבודה .זאת
מורשתך לילדייך המסורים ,נכדייך ,נינייך ולנו חברייך.
תנוחי בשלום על משכבך.
אבי גודמן

משה ,תחסר מאוד לנו ,חבריך ובני משפחתך.
אברהם פולובין
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