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ביקוד העבודה לאורה של תורה
שורות אישיות על ידידי יוסק'ה שפירא שהלך לעולמו

יצחק מאיר
הייתי תלמיד תיכון .נקראנו להתייצב לאחר הלימודים בבני
עקיבא בתל אביב כדי להירשם לפעולה התנדבותית במעברות.
שם ,במשרד קטן ,צפוף ,פגשתי לראשונה את יוסק'ה .הוא היה
עלם גבה קומה ,שיער צפוף על גבהות מצחו ,חולצה כחולה
של תנועת נוער שהייתה גדולה אפילו על ממדי גופו המרשים,
מחייך בדברו ,פורק מעל המסובים סביבו כל אמתלה להתגונן
בפני המשימות אותן הוא מטיל בקול נינוח ,בפסקנות רכה
למשמע ונחושה בתהודתה על שומעיו .אדם שצעיר כמותי,
שאך זה מכבר נצטרף להיות גם הוא בן הארץ הזאת ,כמו חיכה
שיופיע ולא יכול היה לעמוד בפני קסמו.
הימים היו ימי המאבקים על הרישום לבתי הספר ,הממלכתי
או הממלכתי-דתי ,במעברות .אין לי ספק כי יוסק'ה של בני
עקיבא של אז נתגייס לפעילות שעיקרה היה פוליטי ,אולם גם
אין לי ספק כי הוא עצמו לא ראה במאבק על הרישום מאבק
סקטוריאלי ,אלא מעשה של צדק עם העולים שהוטו מדבקותם
במסורת למפלגות שהיו רחוקות משמירת מצוות ואורח חיים
על פי תורה ,ושלא השגיחו באמונותיהם ופיתו רבים מהם בלחם
ועבודה להגדיל עצמן ולהאדיר .בהוראות על פיהן נדרשנו לפעול,
הדגיש יוסק'ה כי תחילה עלינו לברר אם הורי הילדים היו שומרי
שבת בקהילות מהן נעקרו ,אם הלכו לבתי הכנסת וילדיהם
התפללו עמהם ,ואם הם חפצים שמנהג אבות יישאר בידיהם של
בניהם גם במדינתם החדשה .רק מי שיענה "הן" על כל אלה -
ייתבע על ידינו לעמוד על זכותו לרשום את בניו ובנותיו לחינוך
דתי .הדברים בפיו של יוסקה היו בהירים .נעשינו מיד שליחיו של
יוסק'ה ,האיש שגייס אותנו להרבות יושרה בארץ.
יוסק'ה לא היה תמים ובוודאי ידע היטב שהמאבק על הרישום
הוא פוליטי באופיו וגיוס תנועת נוער ותלמידים אי אפשר
היה לו להיחשב כמרשם ראוי למלאכה פדגוגית לשמה ,אולם
אני יודע כי האיש האמין באמונה שלמה כי הרישום הוא
מעשה חינוכי בעיקרו והקדירה הפוליטית שהונחה על כיריים
פוליטיות אינה נוטלת מטעמו הטוב של התבשיל.
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האקלים של היום לא היה מאפשר גם ליוסק'ה של אז להוליך
כך את הנוער שנהה אחריו לפעילות שהייתה מוקעת מיד
כמפלגתית ,אבל גם היום ,גם כל ימי פעילותו כנווט חינוכי,
הוא ראה עצמו כפטור מזהירויות יתר כגון אלה שקשרו את ידי
מי שעושה באמונה לשמה ,מפני שהוא היה משוכנע כי העתיד
לא יוכרע אלא על ידי הנוער .מי שאינו נוטל על עצמו את
האחריות לכוון את הנוער אל המשימות המוטלות עליו ,מתוקף
היותו בן העם היהודי ובן המדינה שקמה בארץ ישראל  -משול
בעיניו כמי שפורק מעל עצמו את עול האחריות למחר.
אני מזכיר אותה פגישה ראשונה מפני שהיה בה דבר שבישר
כבר אז על טיבה של התנהלותו הציבורית רבת השנים .עיקר
כוחו של יוסקה היה במובחנות בין האידיאולוג לבין בעל
השקפת עולם .הוא לא היה אידיאולוג .הוא לא ניסח מטרות.
השקפת עולמו הייתה פשוטה .הוא ספג אותה בבית אבא :אדם
בזמננו בא לעולם כדי להציל מן הגלות מדינה שהמתינה שם
לגואליה שיבואו וינטעו אותה ואיתה בארץ ישראל" .תורה"
זאת  -שהגה אביו האדמו"ר החלוץ ,רבי ישעיה שפירא נוחו
עדן  -צריכה לצלע של "עבודה" .לכך נולד יוסק'ה .זה היה סדר
ובעתה ,עת התעוררות
הדברים בו בחרה ההשגחה העליונה ִ
הלאומיות באומות העולם .בלא בירורים וחקירות בשלה בו
הכרה ודאית כי הבונה  -נבנה ,כי הגואל  -נגאל ,כי
הפודה  -נפדה ,כי עשיית הטוב היא ערובה לעירוי הטוב אל
עורקי לבבו של העושה טוב .זה היה משמעה הרעיוני של
"עבודה" במשוואה "תורה ועבודה".
פעם אמר לי יוסק'ה כי הרב נריה ,שהיה ממונה על ה"תורה"
במשוואה ,היה גם הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את העיקרון
של ה"עבודה" ,ולא ההוראה הוכיחה אלא הקמת רשת ישיבות
בני עקיבא הוכיחה .בלב לבו פנימה לא נשאר בצד ה"תורה",
בזכות אביו מורו עליו התרפק כל היום ועמו תקשר באינטימיות
שלא נצטננה לעולם ,באמצעות הניגונים שנתנגנו בלבו של הרב
והיו לזמירות חייו של יוסק'ה.
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קהילה בשבילי היא בית! משפחה! חבורת אנשים
שתומכת בחבריה  -בבחינת אחד בשביל כולם וכולם
בשביל אחד  -שמתנהלת יחד בכל תחומי החיים
ובעיקר בתחומים החברתיים :דת ,תרבות ,חינוך,
רווחה ,בריאות וכו' .קהילה היא בעיקר אנשים
שמנסים יחד לקדם את הכלל ואת עצמם לחיים
ערכיים ותורמים ,גם לקהילות אחרות שמחוץ להם.

עדנה שוורץ-לובושיץ (בארות יצחק)
דיונים ופגישות אין-סופיות בהם חושלו דרכי הפעולה וסדרי
הקדימויות בביצוע מטלות קרובות ורחוקות .לא רק שלא הזכיר
לנוכחים כי עייף כבר ,אלא היה נראה כמי שהמלאכה לא דרשה
ממנו אלא התמדה וערנות ,ודיוק בפרטים ,אבל לא כוחות.
גם כשהוא עצמו סער ,לא נאמרה מעולם מילה בגנות היריב
לדעה .לעתים קרובות נתמוגג המתח באזכור של בדיחה עממית
נודעת ,והכול שב למקומו כשכל הנוכחים שוב היו על נדבך
שגובהו אחד .לא היה אפוא שום דבר שחצץ בין הנוהים אחרי
יוסק'ה לבין דבקותו בעבודה לשמה.

יוסק'ה שפירא ז"ל
כל גדולי ישראל בתורה ובהוראה לאורך ימי חלדה של האומה
היהודית ,התיזו תמצית תורתם לתוך חצרו של האדמו"ר
החלוץ ,ומחצר זאת ודרכה ,למד יוסק'ה גם מה שהורו לדורות
עם מה שחידש בעיניו אביו הדגול .זה היה עולמו של יוסק'ה -
כך השקיף על עצמו דרך חלונות עולמו זה ,כך ראה את הציווי
הפנימי לציית ציות שאין בו ערעור כלל לשליחות ה"עבודה",
וכך הפכו גם כוחותיו ההגותיים לכוחות שמתבטאים בהנחת
תכניות לביצוע עבודה .לאמת ,כשמונים כל מפעלותיו של
יוסק'ה ,אין מנוס מלהתפעל מן ההיקף מעורר ההשתאות של
תכניות עבודה שכולן כאילו הועתקו זו מזו כדי לשרת מגוון
של עבודות המצטרפות לצלע של "עבודה" בצמד "תורה
ועבודה" .זה פשוט להפליא .זה גם חד-פעמי ומכל מקום נדיר
עד למאוד-מאוד.
לחד-פעמיות הזאת נצטרפה תכונה בונה נוספת " -הצנע לכת".
יוסק'ה היה שרוי בתוכה ,בהילוכו ,בלבושו ,בשיחו ,ברדתו לפני
התיבה בקי בנוסח ובניגונים ,ובתיקון המילות על פי מה שגידרו
ראשונים ,בלי ראווה חזנית ,בלי יומרה .ה"הצנע לכת" הזה היה
טבעי .הוא נסע למרחקים פשוט .לן בבתי שליחים פשוט .נפגש
עם בני נוער וקשר עמהם  -מעבר למחסומי שפה ולשון  -קשרי
מבטים ורמזים ושפת גוף ומתק חזות ,שאמרו תכנים בפשטות
מקרבת .הוא לימד אותם שירים שהסבירו עצמם בלחן ובתמליל
פשוטים .הוא עבד ללא לאות אבל ה"הצנע לכת" שלו היה כה
מוחלט שלא ניכרה בו הזיעה המכרזת .אין מי שאינו זוכר את
המבוכה האוחזת באיש העומד מול אדם הראוי לכבוד וליקר על
פועלו ,אבל מאמציו המופגנים הופכים למה שמזכיר אגלי זיעה
ניגרים .לא יוסק'ה .אפילו לא עצם עיניו לאורכם של לילות

ליוויתי אותו במסעותיו למקומות פעילות חינוכית בגולה,
להתכנסויות של שליחים בערי בירה ,לשיוטים ליליים בחבורה
באזורי התיירות הארכיטקטונית וברובעי הבידור .הוא לא חדל
לדבר ,לשאול ,לצחוק ,להתפעל ,להצביע על היופי הגנוז במה
שהוא שלנו רחוק בבית ,אל עומת מה שאולי יפה ממנו אבל איננו
שלנו בערי שכיות החמדה הגדולות .ימים של דיונים על עבודה,
ועבודה ועוד עבודה ,נתפרקו בערבים של חברות בלתי-אמצעית.
לא בימים ולא בלילות לא הורעפו על העושים במלאכה דברי
הגות או מתכונים אידיאולוגים או דברים הממריצים את הייחוד
אל מול ההמוניות כביכול של כל אחר .יוסק'ה היה איש שהקדוש
ברוך הוא בירך אותו בחסד של אומנותו  -תורתו.
אהבתי את יוסק'ה גם בשעה שפניותיו ופניותיי לא כוונו אל
אותן שדרות .אי אפשר היה לי לעמוד מול ידידותו האמיצה
שהתבטאה ביכולתו לפנות אלי ולבקש גם בעבור ביצוע תכניות
שהוא ידע שאיני חסיד נרצע שלהן ,את עזרתי הדלה או את
עצתי הענייה .הוא ידע כי הקשרים בינינו הם קשרים בהם אנו
מכירים איש בכוח האמת של זולתו ובהם איננו חוסכים איש
מרעהו כל סיוע .אני יודע בו שהוא סלח לי על שאני הולך בנתיב
שהוא לא היה סולל ,ואני סלחתי לו על הנתיב בו הוא הולך .אי
אפשר היה אחרת .באנו לעולם בדור בו העשייה הייתה חמדת
חיינו .נתמזל לנו מזלנו והיינו קרובים קרבה יתרה במחוזות
אליהן הלכה העשייה ,ויותר מזה נתמזל מזלנו על שלימדנו זה
את זה לאהוב את אוהבינו ואת אהובינו גם כשמחוזות קרובים
אלה נתרחקו לכאורה מעט .האמת לא נתרחקה .היא נשארה
מחוברת ,או אולי נשארנו אנחנו מחוברים על ידה.
איפה יש עוד אהבה כזאת בעולם?...
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הנרייטה סאלד עם קבוצה מילדי טהראן (מתוך ויקיפדיה)

זו ילדותו השנייה
סיפורו של אהרל'ה דביר ,מ'ילדי טהרן'

ראיינה :ריבה פריד
זיכרונות ילדותו הראשונה של אהרל'ה דביר (אהרון ולודובר)
באים רובם ככולם מכלי שני .עד גיל חמש הספיק לנדוד
לסיביר הרחוקה ולסבול שם חרפת קור ורעב ,לאבד אם ואחות,
להישלח לבית יתומים בטהרן ולעלות לבד לארץ .חישוב קצר
של הזמנים מבהיר לי שיושב לידי איש לא מאוד צעיר .העיניים
רואות משהו אחר לגמרי  -איש נמרץ ,נאה וחייכן.
אנחנו מתחילים את הסיפור כשאהרל'ה בן חמש וחודשיים.
ב 18.2.1943-הוא מגיע לארץ ברכבת מפורט סעיד לעתלית,
יחד עם קבוצת 'ילדי טהרן'" .גם מהתקופה הזאת אני זוכר רק
מעט .נשלחתי למוסד הנקרא 'בית התינוקות' בירושלים .רצה
המזל והייתה בירושלים משפחה דתית שנשאה שם משפחה
כשלי והם החליטו 'לשים עלי יד' .הם ביקרו אותי מדי יום עם
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ממתקים ,וכיוון שידעו שיש מאבק ושכל תנועה רוצה למשוך
אליה כמה שיותר ילדים ,הם דרשו שישלחו אותי למקום
דתי .יואל ,אבי המשפחה ,שלח מכתב להנרייטה סאלד ,ראש
מחלקת עליית הנוער של אותם ימים ,ובו בקשתם .אין בידי
את המכתב שנשלח ,אבל יש בידי את המכתב החוזר מהנרייטה
סאלד המאשר שהבקשה התקבלה .אני זוכר שבתקופת המעבר,
עד למציאת מסגרת מתאימה ,שהינו במשך כשנה במוסד 'בית
הילד' בפרדס חנה .המוסד היה בתוך מבנה סגור והרגשנו ממש
כלואים .הקושי משם זכור לי היטב .כעבור שנה נמצא לי ולעוד
שלושה מ'ילדי טהרן' ,בית בבארות יצחק .הגעתי למשפחת
סלומון ומהרגע הראשון שם הרגשתי בית.
כאן בעצם מתחילה הילדות שלי ,בגיל שבע ,ומכאן מתחילות
השנים היפות".
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זו ילדותו השנייה

גלגלי השיניים חורקים מעט בניסיון שלי להחזיר את אהרל'ה
לתחילת הסיפור:
"את כל החלק שקרה לפני כן אני יודע רק מכלי שני .גם כיום,
כשאני מספר את סיפורי בבתי הספר ,רוב המידע מתבסס על
מה שאספתי לאחר מכן".
ובכל זאת...
אהרל'ה מתרצה .מספר את הרקע ,על בסיס המידע שאסף
ממקורות שונים והמעט ששמע מאביו" :בספטמבר ,1939
כשפולין נחצתה לשניים  -לגרמניה ולרוסיה ,ובעקבות הסכמי
ריבנטוב-מולוטוב ,כל מי שהיה בקרבת הגבול נטש את ביתו
ועבר לצד הרוסי .גם משפחתי עשתה זאת .כשהרוסים ראו
הצטברות של מאות אלפי אנשים ,הם הגיעו למסקנה שכדאי
להעבירם לערבות סיביר שם יעברו 'חינוך מחדש' ויישבו את
סיביר כחוטבי עצים ועובדי מכרות .בכדי להגיע לסיביר העלו
אותנו על רכבות שנסעו במשך כשלושה שבועות ,ושם פוזרנו
בתחנות שונות .לא ניתן היה לברוח משם כי המוות ארב בפינה.
התגוררנו בצריפים ארוכים כשווילון בד מפריד בין המשפחות,
ולכל משפחה היה מרחב של כמה מטרים בלבד .כך חיינו במשך
שנה שלמה .אנשים חלו ,חלקם קפאו בקור שירד למינוס-
ארבעים .התנאים היו מאוד קשים .בנוסף ,נדרש היה לעבוד כדי
לקבל את מכסת המזון הנדרשת למשפחה.
משפחתי הייתה אז עדיין שלמה  -אבא ,אמא ,אחותי ואני.
כולם ייחלו ליום היציאה מסיביר .מה שהביא לחילוצנו -
למרבה האירוניה  -הייתה פלישת הגרמנים לרוסיה .כשהרוסים
הבינו שהצבא הגרמני מתקדם בקצב מהיר ,הם החליטו על
גיוס הגברים והנשים .בשלב זה 'שערי סיביר' נפתחו והחלה
נדידה לכיוון אוזבקיסטן ,שם הקימו הרוסים את 'הצבא הפולני'
שבנוי היה על 'גולים' .מציאות זו חייבה להקים גם מחנות לכל
הילדים שמתחת לגיל .18
הנדידה לכיוון אוזבקיסטן הביאה אותנו לאקלים נוח יותר
והיצע מזון רחב יותר ,אבל מהר מאוד האופטימיות נגמרה
והמקום הפך לבית קברות גדול .המון אנשים חלו במחלות
מעיים ,ביניהם גם אחותי ואמי ,שנפטרו במהלך חודש אחד.
אני לא זוכר את פטירתן של אמי ואחותי .אני רק יודע שכבר
מגיל ארבע הייתי ללא אמא .עם המידע זה הגעתי לארץ ,את
הפרטים על הנסיבות שמעתי מאוחר יותר.
אבי גויס ל'צבא הפולני' ונאלץ לשלוח אותי לטהרן ,מכאן
המשיכה דרכי בנפרד  -הייתי אז בן ארבע  -לעבר מחנה
הילדים .אני לא זוכר את רגע הפרידה מאבי ,אבל בדמיון
קופצת לי תמונה לעיניים בה אני נותן יד למישהי והולך איתה.
שטנו באונייה מזדמנת בים הכספי עד שהגענו לחוף נמל
באיראן ונאספנו שם קודחים מחום ,רעבים ומלאי כינים,
לכיוון המחנה בטהרן .כל מה שאני זוכר מהתקופה ההיא זה
את העלייה לאונייה ,את קולות השקשוק של הרכבת ,ואותנו

מנמנמים ברכבת ,מתוך רעב כבד .תקופה ארוכה לאחר מכן ,לא
הסכמתי ללכת לישון מבלי שהניחו ליד מיטתי פרוסת לחם...
אחרי התאוששות מהמסע ,שהינו כשנה במחנה היתומים
בטהרן .מהתקופה הזו יש לי זיכרונות קלושים שאת חלקם
אולי אימצתי מתוך תמונות שראיתי מאוחר יותר.
במשך כל אותה תקופה ניסו למצוא דרך להעבירנו לארץ ,ולא
כל כך הצליחו כי בנות הברית לא היו מוכנים להקצות מטוסים
למשימה זו.
אפשרות שנייה ,שנראתה יותר מעשית ,הייתה להסיע אותנו
דרך היבשה .הבעיה המרכזית בתוכנית זו הייתה שהעיראקים
לא אפשרו מעבר דרכם .אי אפשר היה להישאר בלי סוף בטהרן
ולכן ,בחיפוש אחר אלטרנטיבה ריאלית ,הוחלט על מעבר בדרך
עוקפת ,ברכבים ובמשאיות לכיוון המפרץ הפרסי .שם הועלינו
על אונייה ושטנו לכיוון העיר קראצ'י שהשתייכה לאימפריה
ההודית (כיום פקיסטן) .המטרה הייתה להעביר את האחריות
לבריטים ששלטו באותה העת הן בהודו והן בפלסטינה ,מתוך
אמונה כי זו הדרך המעשית והמהירה ביותר להעביר אותנו
לחוף מבטחים.
בקראצ'י שהינו כחודש ימים והמשכנו בהפלגה נוספת.
עצרנו להצטיידות בעדן שבתימן והמשכנולכיוון פורט סעיד
שבמצרים ,דרך תעלת סואץ .במצרים עלינו על רכבת שלקחה
אותנו לפלסטינה.

כעבור שנה נמצא לי ולעוד שלושה מ'ילדי
טהרן' ,בית בבארות יצחק .הגעתי למשפחת
סלומון ומהרגע הראשון שם הרגשתי בית.
כאן בעצם מתחילה הילדות שלי ,בגיל שבע,
ומכאן מתחילות השנים היפות
יום קודם הודיעו לכל התלמידים ברחובות לבוא לקבל את
פניהם של 'אודים מוצלים מאש' מאירופה .אני זוכר שהרכבת
נעצרה והמוני ילדים זרקו לעברנו סוכריות ותפוזים".
אנחנו חוזרים לילדותו השנייה של אהרל'ה  -לבארות יצחק,
שבה נפתח בפניו "עולם חדש".
"הגענו לבארות יצחק בשלב ההתארגנות ברמת השומרון (על
יד פרדס חנה) לקראת העלייה לנגב .ישנו שם באוהל ,אבל
בכיף .החום שהוקרן לכיווני היה חום של בית ,של משפחה,
של אמא" ,הוא מספר ואז מוסיף " :אני זוכר שהיה משהו אחד
שהעסיק אותי כל הזמן .לא יכולתי לקרוא לאם המשפחה
'אמא' .הרגשתי שזה בעייתי כי ידעתי שהיא לא באמת אמא
שלי ,אבל מצד שני לא יכולתי גם לקרוא לה בשמה .הייתי אז
ילד בן שבע .אני חושב היום על עצמי  -ילד קטן שמתלבט לבד
בתוך הקושי הזה ...חשתי מועקה סביב הנושא .בסופו של דבר,
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מצאתי במשך השנים את הדרכים האפשריות לפנות להורים
המאמצים מבלי לקרוא להם 'אמא' או 'אבא' ,וגם לא לקרוא
להם בשמם  -בתיה ,אריה."...
כשאהרל'ה מגיע לבית משפחת סלומון יש כבר במשפחה
בת אחת ,צעירה ממנו בשנתיים .בהמשך נולדים עוד שלושה
ילדים" .אני זוכר שהרגשתי אהוב מאוד .לפעמים אפילו חשתי
שבתיה אוהבת אותי יותר מאשר את ילדיה .היא הייתה אשה
מדהימה".
בכל אותן שנים מאז הגעתו לארץ ,אהרל'ה לא יודע מה עלה
בגורלו של אביו" .ידעתי רק שפתאום הוא נעלם לי .אני זוכר
שאמרו לי שאמא ואחותי נפטרו ושיש סיכוי שאבא חי ,אבל
לא רצו לדבר על כך יותר מדי כדי לא לטעת בי ציפיות שווא".
רק בגיל תשע קיבל אהרל'ה אות חיים ראשון מאביו" .אני
זוכר את בתיה ניגשת אלי באמצע משחק ואומרת לי 'תבוא
היום ב .16:00-יש לנו משהו חשוב להגיד לך' .אני זוכר שלא
רציתי להפסיק במשחק ,אבל בתיה לא הוסיפה דבר ,רק נעצה
בי מבט .כשהגעתי ,הקריאו לי מכתב מאבא ,ומאוד שמחתי.
באותו מכתב נכתב גם תאריך פטירתן של אמי ואחותי .אחר כך
התחילו להגיע מאבא מכתבים ברצף".

אני זוכר שהיה משהו אחד שהעסיק אותי כל
הזמן .לא יכולתי לקרוא לאם המשפחה 'אמא'.
הרגשתי שזה בעייתי כי ידעתי שהיא לא באמת
אמא שלי ,אבל מצד שני לא יכולתי גם לקרוא
לה בשמה .הייתי אז ילד בן שבע...
אהרל'ה יחד עם חברי בארות יצחק עוברים להתיישבות בנגב.
"כשהחלה ההפגזה הידועה על בארות יצחק ,פינו אותנו לקיבוץ
דורות ,ומשם במסע גלגולים הגענו בין השאר לראשון לציון,
שם התאכסנו בבית ספר לבנות .אני זוכר שאת כל ספסלי
הלימוד פינו לאחד החדרים ובמקומם הניחו מיטות .עד כמה
שזכור לי היו כעשרים מיטות בכיתה .באחד הימים ,כמדי
יום בשעת הצהריים ,המטפלת סיפרה לנו סיפור .אני זוכר
שבאמצעו שמעתי מלמול מעבר לדלת הכיתה ,שכמובן הייתה
סגורה .אף אחד מהילדים לא שמע את הקול הזה חוץ ממני.
באותו רגע קמתי ,בלי לומר מילה ובלי לבקש רשות .ידעתי
בתוכי של מי הקול הזה .ניגשתי אל הדלת הסגורה ,פתחתי
אותה וישר קפצתי לזרועותיו של האיש שאת קולו שמעתי.
למרות שנפרדנו כשהייתי בן ארבע ,ובאותו יום הייתי כבר בן
אחד-עשרה ,זכרתי את הקול ,וידעתי .לא היו צריכים להגיד לי
כלום .זה אבא שלי".
הטראומות שחוו אהרל'ה ושלושת 'ילדי טהרן' הנוספים
שהגיעו לבארות יצחק התבטאו באי-יכולת ללמוד" .היו
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לכולנו ,לכל הארבעה ,קשיים בלימודים .ואם לא די בכך ,עד
סיום בית הספר העממי (כיתות א'-ח') הספקנו לנדוד בין
שישה בתי ספר שונים עקב המעברים ממקום למקום  -מפרדס
חנה ,לבארות יצחק שבנגב ,ואחר כך לקיבוץ דורות ,גבעת
ברנר ,תלפיות ובסופו של דבר ,וילהלמה הסמוכה לבארות
יצחק הנוכחית .בתור ילד ,תמיד ליוותה אותי המחשבה
שלילדים האחרים ,אלו שגדלו לצד הוריהם ,יש יתרון עלי.
קינאתי בהם במידה מסוימת.
ללימודי התיכון נשלחתי לקבוצת יבנה ,אבל כעבור שנה
הודעתי למשפחתי שאני לא חוזר לשם .הם לא ממש הבינו
למה ,והסברתי כי המחנך שלי שם את ההישגיות בראש דאגתו,
וכיוון שהתקשיתי בלימודים ולא זכיתי ליחס ולתגבור מצדו,
נאלצתי לקבל החלטה זו ביוזמתי .גלגוליי המשיכו והגעתי
בסופו של דבר לחברת הנוער בקיבוץ סעד .הורים רבים חשבו
בזמן ההוא כי יש בחברת הנוער משהו בריא יותר ולכן שלחו
את ילדיהם ללמוד איתנו".
ואיפה אבא בכל התקופה הזו?
"אחרי שנפגשנו ,אבא התגייס להגנה ,וכעבור שנתיים התחתן
בשנית .אבא ומשפחת סלומון דיברו על האפשרות שאגדל
אצל אבא ואשתו אבל כולם הגיעו למסקנה שיהיה לי יותר טוב
להמשיך בקיבוץ".
נסעת אליו לפעמים?
"לא יותר מדי .הוא בא לבקר אותי מדי פעם וכמובן השתתף
בחגיגת הבר-מצווה שלי .הקשר עם אבא היה טוב .הוא רצה
לספר לי מה שעבר עליו ואותי זה לא עניין ,רציתי לרוץ
קדימה ,להמשיך בחיים .בכל פעם כשהוא היה מתחיל לדבר
על העבר ,ביקשתי ממנו שיפסיק .בדיעבד אני מצטער מאוד כי
היה לו מה לומר ואני נשארתי כיום עם הרבה שאלות פתוחות.
אני זוכר ששמעתי ממנו קצת על התלאות בסיביר .אחרי
שנפטר ,חיפשתי את המידע שהחסרתי בכל המכתבים שכתב
ולא מצאתי כלום .במכתבים הוא בעיקר שאל עלי ולא כתב על
עצמו".
ניכר בהחלט שהדפים הריקים באלבום הזיכרונות מציקים
לאהרל'ה ,אך הוא מנסה להשלים עם קיומם...
"השתתפתי במפגש לרגל  45שנה לעליית 'ילדי טהרן' בבית
החייל בתל אביב .יצאתי מהמפגש עם התרגשות עמוקה .זה
היה ערב יוצא מן הכלל .למחרת ישבתי וכתבתי מכתב למי
שהיה בזמנו המדריך הראשי בטהרן .הוא חזר אלי מידית ואמר:
'אותך אני צריך לוועדה להנצחת ילדי טהרן' .התלבטתי במשך
שבועיים אם לקחת על עצמי את המשימה ,ובסופו של דבר
נתתי לו תשובה חיובית .הבנתי שזה הסיפור שלי ,ושאני לא
יכול להתעלם מההיסטוריה שלי .כילד התייחסתי לעבר שלי
כדבר נחות ,אך מאז התבגרתי והבנתי שזו המציאות  -היא חלק
ממני ואני חלק ממנה .מאז הקפדתי להגיע לכל מפגש.
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זו ילדותו השנייה

הקשר עם אבא היה טוב .הוא רצה לספר לי מה שעבר עליו ואותי זה לא עניין ,רציתי לרוץ קדימה,
להמשיך בחיים .בכל פעם כשהוא היה מתחיל לדבר על העבר ,ביקשתי ממנו שיפסיק .בדיעבד
אני מצטער מאוד כי היה לו מה לומר ואני נשארתי כיום עם הרבה שאלות פתוחות

אהרל'ה (מימין) וילדי הקיבוץ

בתור ילד ,תמיד ליוותה אותי המחשבה שלילדים האחרים ,אלו שגדלו לצד
הוריהם ,יש יתרון עלי .קינאתי בהם במידה מסוימת

בישיבות ועדת ההנצחה מדברים על הצורך להנחיל את הסיפור
בקרב הציבור ובעיקר בקרב בני הנוער .כיום אני מבין שאמנם
אני זה שעברתי את הדברים ,אבל הסיפור הוא לא רק שלי .זה
סיפורו של עם ישראל ,ולכן אין טעם לשמור אותו בבטן ,אלא
חובה לספר אותו ולהנחיל אותו לדורות הבאים .כיום הסיפור
על ילדי טהרן מוכר יותר ,אני מוזמן מספר פעמים בכל שנה
לבתי ספר".

משק ואחר כך כיהן בתפקיד מרכז המשק .בעוד אנחנו סוקרים
את הישגיו ,הוא מבקש לספר סיפור קטן ומשמעותי:

אהרל'ה' ,ילד טהרן' שנושא סיפור עבר לא פשוט ,קם על
רגליו ,ריכז בהצלחה גדולה את ענף הפלחה בסעד וגם את
הגד"ש .הילד שחווה קושי בלימודיו ,בגר ויצא לקורס של ריכוז

"בתקופה שבה התחלתי את הקדנציה כמרכז המשק ,לפתע
הגיעה לביקור בתיה סלומון ,אמי המאמצת .היא שאלה אותי
מה אני עושה בסעד ,וסיפרתי לה שהפכתי לא מזמן למרכז
המשק .ואז היא שאלה בשיא התמימות' :והמחנך שלך מיבנה
יודע?' .לא הבנתי מאיפה זה בא ,שלושים שנה אחרי ,אבל היום
אני מבין שזה כאב לה נורא .היא באמת מאוד אהבה אותי ואני
זוכר שבכל פעם שהגעתי לבארות יצחק לביקור בלי להודיע,
היא כמעט התעלפה מהתרגשות".
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מהי קהילה?
למושג 'קהילה' פרשנויות ערכיות רבות ומנעד רחב מאוד של צורות ביטוי מעשיות.
מקהילה סגורה ,שחבריה שותפים בתחומי חיים רבים ויש בה כללים ברורים וייחודיות מובהקת,
ועד לקהילה שחבריה פזורים על פני תבל ,והיא אוסף אנשים שהמשותף ביניהם מיוחד וממוקד.
ביקשנו לשוטט מעט בתוך המגוון הגדול הזה ולהתוודע לדעות ,למחשבות ולתחושות שמתלוות
לכל מה שהוא בעיני הכותבים  -קהילה.

ברית קיבוצית
ממשפחה לעם  -מה זה אומר לנו?

גלעד אוברמן

הפסוקים הראשונים של ספר שמות מבשרים לנו על מהפך
היסטורי ,שהתחיל אז וממשיך עד עצם היום הזה.
ש ָר ֵאל ָּפרוּ וַ ִּיׁ ְש ְרצוּ
בתחילה זהו רק תיאור עובדתי קצר " -וּ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
וַ ִּי ְר ּבוּ וַ ַּי ַע ְצמוּ ִּב ְמאֹד ְמאֹד וַ ִּת ָּמ ֵלא ָה ָא ֶרץ א ָֹתם" (א ,ז).
התיאור מציין ריבוי בממדים יוצאי דופן ,כפי שניתן ללמוד הן
"כׁ ֵשׁש ֵמאוֹת
מן הנתונים הכמותיים שבהמשך ספר שמות ְּ -
ֶא ֶלף ַרגְ ִלי ַה ְּג ָב ִרים ְל ַבד ִמ ָּטף" (יב ,לז)  ,הן מתיאורי המדרש על
הנשים היולדות שישה בכרס אחד.
אולם השינוי התודעתי הוא המשמעותי יותר ,ובאופן לא
מפתיע הוא מצוין על ידי מתבונן חיצוני  -פרעה מלך מצרים -
ש ָר ֵאל ַרב וְ ָעצוּ ם ִמ ֶּמנּ וּ " (א ,ט).
"ה ֵּנה ַעם ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
האומר בפשטותִ :
הכתוב סותם ואינו מפרש מתי חל השינוי התודעתי הפנימי של
מעבר מסטטוס של משפחה  -ואפילו תהא זו משפחה גדולה
ומורחבת  -לסטטוס של עם .איננו יודעים מתי ,אם בכלל ,קם
מישהו מבני ישראל ,במשמעו המקורי של מושג זה  -צאצאיו
של יעקב אבינו  -והגדיר את המשפחה המורחבת המתגוררת
בגושן ,כעם .ייתכן כי הייתה איזו הגדרת ביניים שבטית ,בדומה
אולי לשבטי הבדואים ,אך בכל המשתמע מהטקסט ,ואולי גם
לפרק הזמן שחלף מאז הירידה למצרים ,המעבר ממשפחה לעם
קרה כמעט כהרף עין.
במסתו הידועה" ,קול דודי דופק" ,הגדיר הרב סולובייצ'יק את
שתי הבריתות שבין הקב"ה לעם ישראל  -ברית גורל וברית
ייעוד.
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ניתן לראות את ברית הגורל כרכיב שניתן לקשור אותו גם
ליחיד וגם למשפחה ,בין אם מדובר בירידה למצרים הנגזרת
מברית בין הבתרים ,ובין אם מדובר בברית מילה שהרב מגדיר
כביטוי של ברית הגורל .אף שברית מצרים היא המוגדרת
כברית גורל ,הרי שאחד ממאפייני הברית  -השונות ביחס
לסביבה האחרת ,מומחש כבר מימיו של אברהם העברי,
הנמצא מעבר אחר לעומת העולם כולו ,ונמשך עם יצחק מול
הפלשתים ,יעקב מול לבן ואחיו ,ויוסף מול מצרים .ההכרה
שלאחר הטרנספורמציה ממשפחה לעם הופכת ברית הגורל
למאפיין מובהק של עם ישראל אין בה כדי לשלול את העובדה
שברית הגורל מאפיינת את משפחת האבות מרגע הגדרתה על
ידי אברהם כמשפחה הנבדלת מאורחות החיים של הסביבה בה
היא חיה.
הברית השנייה ,ברית הייעוד ,יכולה אמנם לאפיין יחידי סגולה
כדוגמת אברהם ,אך במהותה ומלכתחילה היא ברית של
עם .העם כמכלול מקבל על עצמו ייעוד ,וייחודה של הברית
בהיותה נקשרת לעם ,ולא לפרט זה או אחר ,או למשפחה זו
או אחרת ,אף אם בחרו להיבדל מהסביבה בה הם חיים .בשל
כך ,ובשונה מעמים אחרים ,ההשתייכות לעם ישראל ,להבדיל
מן ההשתייכות למשפחת בני ישראל ,אינה עניין אתני או
גנטי אלא מחויבות שהיהודי לוקח על עצמו כבן לעם ישראל.
במדינת ישראל ,נכון להיום ,ייתכן שדי בעצם המחויבות לחיים
בארץ ישראל כדי לשמר את הזיקה לעם ישראל ,אולם גלוי
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ברית קיבוצית

וידוע שבארצות העולם יהודי שאיננו מוצא עניין במחויבות זו
סופו להתבולל ולהיטמע ,והסטטיסטיקות מדברות בעד עצמן.

לרבות תיקים שנדונו בערכאות ,נסובים סביב הנושא הכספי ,אך
יש להבין כי הרקע העקרוני לדברים הוא השונות באינטרסים.

כלפי מה אמורים הדברים?

האינטרס של חבר הקיבוץ  -שבצד זיקה זו או אחרת לדירתו,
גם שותף לבעלות בנכסי הקיבוץ היצרניים ,ובמקביל לכך גם
מקיים מערכת של ערבות הדדית עם יתר החברים  -שונה
מהאינטרס של התושב ,או החבר בעצמאות כלכלית ,ששותפות
זו אינה רלוונטית לגביו .בסופו של יום ,האינטרסים חזקים
יותר ממערכת חוזית כלשהי ,וכך למשל יכול להתפתח עימות
סביב רפתות או לולים שעבור החבר הם (גם) מקור פרנסה,
בעוד עבור התושב הם הופכים למטרד או למפגע סביבתי .גם
אם התושב חתום על הסכם המחייב אותו שלא להעלות השגות
לגבי הפעילות החקלאית המתנהלת בקיבוץ ,ספק אם הסכם
זה יגן על הקיבוץ ביום פקודה ,וזוהי רק דוגמה אחת .לא מזמן
התפרסם מקרה בו תושב אחד המושבים התקשר למשטרה
והתלונן על רעש שהקים שכנו חבר המושב ,שיצא לרסס את
המטע שלו בשעת לילה מאוחרת (שהיא ,כידוע ,השעה בה
מתבצעים ריסוסים במטעים) ,והמשטרה ,מבלי להתבלבל,
באה ועצרה את ...חבר המושב(!).

שימורם של הקיבוצים כקהילות המקיימות אורח חיים ייחודי
של סולידריות חברתית  -גם אם בחלק מן המקרים במתכונת
שונה מבעבר  -תלוי בקבלת ייעוד זה על ידי הקהילה כמכלול.
קשה לראות מציאות בה לאורך זמן הסולידריות נשארת
"משפחתית" ,כאשר משפחות באותה קהילה נמצאות בסטטוס
שונה  -חברים מלאים ,חברים בעצמאות כלכלית ,תושבים
וכיו"ב .מבחינה זו ,תהליך כגון זה עליו הוחלט בראש צורים,
שבו הוצע לתושבים להפוך לחברי קיבוץ ,מבורך בעיניי ,ולוואי
שיצליח.
גם אם כיום יש התנהלות קהילתית נפלאה בחלק מקיבוצינו
המקיימים ריבוי מעמדות ,אין עדיין פרספקטיבה של זמן
המאפשרת לבחון האם במציאות זו הקיבוץ ישרוד ככזה ,אך
דוגמאות למציאות הפוכה  -מרובת חיכוכים הנובעים מהשוני
במעמדות  -קיימות למכביר .עיקר החיכוכים הקיימים כיום,

יכול להתפתח עימות סביב רפתות או לולים שעבור החבר הם (גם) מקור פרנסה ,בעוד עבור התושב
הם הופכים למטרד או למפגע סביבתי .גם אם התושב חתום על הסכם המחייב אותו שלא להעלות
השגות לגבי הפעילות החקלאית המתנהלת בקיבוץ ,ספק אם הסכם זה יגן על הקיבוץ ביום פקודה
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מהי קהילה?

קהילה היא קן חם שבו אני ומשפחתי צומחים
ומאפשרים לסביבתנו לצמוח באופן מיטבי,
תוך עזרה ותמיכה הדדית.

אביאל הטב (מעלה גלבוע)

למותר לציין שכאשר מדובר בקיבוץ שיתופי ,המבסס את
צמיחתו הדמוגרפית על וריאציות שונות של תושבות,
חברות-תושבות וכיו"ב ,השוני באורחות החיים מוביל באופן
כמעט בלתי נמנע לשינוי אורחות החיים גם אצל חברי הקיבוץ
המלאים .בחלק מן המקומות זו אפילו הנחה סמויה העומדת
בבסיס ההחלטות לגבי קליטה .אם זהו רצון החברים,
אדרבה  -יתכבדו ויקבלו החלטה כזו ,אך אם לא  -האם זה
הוגן לנסות ולהניע תהליך שינוי באמצעות החלטות עקיפות?
זאת ועוד .מעבר לשונות באינטרסים ,עולה שאלה כבדה
הרבה יותר לגבי עתיד הקיבוץ ,הנוגעת לצמיחה הדמוגרפית
שלו .כאשר עיקר הקליטה  -בין בקיבוץ שיתופי ובין בקיבוץ
מתחדש (אם להיצמד לטרמינולוגיה הקבועה בתקנות) -
היא של מי שאינם במעמד של חברות מלאה ,הרי שנשאלת
השאלה מי יהיו השותפים בנכסי הקיבוץ בעתיד .לעניין זה יש
שני היבטים :האחד נוגע למציאות בה אמצעי ייצור ,שנועדו
לפרנס מספר רב של חברים ,נותרים בידיהם של מעטים (עד
כדי מצב קיצוני של הישארות "שורדים אחרונים" מעטים
השולטים ברכוש) .השני נוגע להתייחסות רשויות המדינה
למצב זה .כבר כיום פעילה במשרד החקלאות ועדת תת-
אכלוס המאיימת ליטול מקיבוצים אמצעי ייצור שניתנו להם
על ידי המדינה (קרקע ,מכסת מים ומכסת חלב) כאשר הפער
בין תקן הנחלות של הקיבוץ לבין מספר חבריו הוא גדול .ככל
הידוע לי ,ועדה זו טרם נדרשה לסוגיית החברים בעצמאות
כלכלית ,אך הרציונל שלא למנות אותם בין החברים ,מאחר
שהם אינם שותפים לאמצעי ייצור אלו ,ברור ומתבקש( .אינני
מתייחס כאן לסוגיית שיוך אמצעי הייצור של הקיבוץ לחבריו,
הקשורה אף היא לעניין ,מלבד לציין שגם בתחום זה יש מגמה
בולטת של מעבר להסדרים המותירים את הבעלות בנכסים
אלו בידי הקיבוץ ,ולא בכדי).
הטענה הנפוצה המועלית כנגד האחדת המעמדות היא הקושי
לשכנע את התושבים (או החברים בעצמאות כלכלית) להצטרף
להסדרי הערבות ההדדית המתחייבים ביחס לחברים מלאים,
וכרוכים בדרך כלל במיסוי פנימי משמעותי .אינני מקל ראש
בקושי זה ,אולם נראה כי פתרון מסוים נעוץ דווקא ב"גזר" הטמון
בחברות מלאה ,קרי :שיתוף החברים החדשים ברווחים הנובעים
מן הנכסים היצרניים של הקיבוץ .שיתוף זה מחייב לעתים ויתור
מצד החברים הקיימים ,בעיקר בכל הנוגע ליכולת לדרוש מן
החברים החדשים תשלום מלא בגין הזכויות בנכסים שיוקנו
להם ,אולם בראייה לטווח ארוך ,שמגמתה שימורו של הקיבוץ,
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נראה שוויתור כזה הוא כדאי .אין באמירה זו בכדי לגרוע מן הצורך
בבניית מנגנונים שיגנו על זכויותיהם של החברים הוותיקים,
כאשר התוצאה של רובם היא בדרך כלל שחולפות שנים לא
מעטות עד שהחברים החדשים זוכים לחלק משמעותי ברווחים,
אולם אני סבור שכאשר יש אופק של חלוקה גדולה יותר (ורצוי -
שוויונית) בעתיד ,וכאשר רכישת הזכות לשותפות בנכסים אינה
כרוכה בעלות משמעותית ,ה"עסקה" הופכת לכדאית.

בקיבוץ שיתופי ,המבסס את צמיחתו
הדמוגרפית על וריאציות שונות של תושבות,
חברות-תושבות וכיו"ב ,השוני באורחות
החיים מוביל לשינוי אורחות החיים גם אצל
חברי הקיבוץ המלאים .בחלק מן המקומות זו
אפילו הנחה סמויה העומדת בבסיס ההחלטות
לגבי קליטה .האם זה הוגן לנסות ולהניע
תהליך שינוי באמצעות החלטות עקיפות?
חשוב להדגיש שיש כמובן שוני בין מצב של "לכתחילה" ,שבו
קיבוץ מחליט מראש שמסלול הקליטה שלו הוא רק מסלול
של קליטה לחברות מלאה ,ובין מציאות של "בדיעבד" ,שבה
השוני במעמדות כבר נתון .ברור שבמצב השני ההתמודדות
קשה יותר ,וצפוי שמהלך של קבלת התושבים (או החברים
בעצמאות כלכלית) לחברות מלאה בקיבוץ לא יזכה להצלחה
מלאה ,אך בוודאי שאין כאן מקום לגישת "הכול או לא כלום".
לא הרחבתי כאן בערכו של הייעוד המשותף המתאפשר
בקהילה שבה כל חבריה נמצאים במעמד אחד .רבים וטובים
לפני הדגישו את הערך הדתי הגלום במערכת כוללת של ערבות
הדדית ,ואכמ"ל .מעבר לכך אני סבור שהאפשרות של קהילה
כזו לבחור במשימות משותפות גדולה יותר ,הגם שאינני
ממעיט בערכן של המשימות החשובות שהקהילות המעורבות
של היום נוטלות על עצמן.
המסקנה מכל האמור לעיל ברורה ,ולמיטב ידיעתי גם נתמכת
בהמלצות התנועות הקיבוציות .נראה כי ההכרה הגוברת
בעדיפות של קיום יישוב קיבוצי שכל תושביו הנם במעמד
זהה אינה מקרית ,והלוואי שהכרה זו תביא להגדלת הסיכוי
לשימורם של הקיבוצים כקהילות בעלות ייעוד משותף.

גלעד אוברמן ,בן וחבר קיבוץ לביא ,נשוי ,אב
לשישה וסב לשניים .בעל תואר ראשון בכלכלה
ומדעי המחשב ובמשפטים ,תואר שני במדעי
המחשב .עבד בפיתוח מערכות מידע ובתחום
הניהול ,היה מרכז המשק בקיבוצו ובבית רימון.
במסגרת עבודתו כעו"ד מלווה קיבוצים ומושבים שיתופיים בעיצוב
הסדרים פנימיים בנושאי שיוך נכסים ,יזמויות ועוד.
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בני קהילה טובה
מה בין חבורתו השיתופית של רבי קלונימוס קלמיש שפירא
לשיתופיות בקיבוץ הדתי?

רועי קדרי
נפגשנו לראשונה בתיכון .הוא כבר היה זקן ,עיניים טובות,
רטובות ,מביטות בי מרחוק .רבי קלונימוס קלמיש שפירא -
האדמו"ר מפיאסצנה .ואני  -נער מתבגר ,מנסה להבין.
"שיעור המנהל" על אמונה בעקבות השואה .קראנו דרשה של
הרב שפירא .מילותיו הנוקבות הדהדו בתוכי ימים רבים:
ובאמת פלא הוא ,איך העולם עומד אחר כל כך הרבה
צעקות כאלו ...בעשרה הרוגי מלכות נאמר שצעקו
המלאכים 'זו תורה וזו שכרה?' ,ענתה בת-קול משמים,
'אם אשמע קול אחר אהפוך את העולם למים' .ועתה
ילדים תמימים ,מלאכים טהורים ,אף גדולים קדושי
ישראל ,הנהרגים ונשחטים רק בשביל שהם ישראל,
שהם יותר גדולים מן המלאכים ,ממלאים את כל חלל
העולם צעקות אלו ואין העולם נהפך למים ,רק עומד על
1
עומדו כאילו לא נגע לו הדבר חס וחלילה.
זעקתו הקיומית של הרב שפירא הרשימה אותי .הרגשתי כנות,
טבעיות בעבודת ה' ,אנושיות .לימים התוודעתי לספרו בני
מחשבה טובה ,ומצאתי אסמכתאות רבות לאותה אינטואיציה
ראשונית.
באופן רשמי ,בני מחשבה טובה הנו ספר הדרכה לחפצים
 1אש קודש ,ירושלים תשס"ח ,עמ' רסח.

בדבקות דתית .בעיניי מדויק יותר להתייחס אליו כאל יומן
פתוח ,מעין בלוג .הרב שפירא חושף דתיות אינטימית ,ומזמין
את המזדהים עם דבריו להתאגד כחבורה .הקריאה מופיעה כבר
בשער הספר:
אנ"ש [אנשי שלומנו] האברכים שיחיו רוצים להתחבר
יחד לשם יחוד קוב"ה וכנסת ישראל ,והנני רושם
בשבילם בעזרת ה' את הדברים הבאים.
בעמוד הראשון הוא מנסח את מטרת החבורה:
מטרתנו אינה חדשה ואחרת מאשר מטרת ושאיפת
כל איש ישראל .כי רצוננו ומטרתנו הם לעבוד את ה'
אלוקינו ...אבל אבינו אב הרחמן רחם עלינו והעיר בלבנו
ניצוץ רצון ודעת ,שנדע שלא די לנו להיות רק כעבד
בן שפחה ,שעובד גם כן למלך ,רק שעבודתו היא אחר
הרחיים הרחק מן המלך ...ורצוננו ותשוקתנו הם להיות
בחינת בן' ,בנים אתם לה' אלוקיכם' ...2ולא בתפילה
ועבודה בלבד נרגיש את התקרבותנו אל ה' ונתענג מזיו
כבודו יתברך ,רק גם תמיד תהיה מחשבתנו כל כך ברה
3
חזקה וקשורה בקדושתו.
 2דברים יד ,א.
 3בני מחשבה טובה ,ירושלים ,תשמ"ט ,עמ' .7
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מהי קהילה?

בני החבורה  -כבני עלייה ,הקבוצה עצמה מהווה ערך דתי!
הקבוצה ,האמצעי ,המטרה .מצלצל מוכר ...הקיבוץ הדתי.
אני מעיין בספרו של משה אונא ,שותפות של אמת ,ומוצא
שעסק בנושאים אלו ממש:
החלוציות ההולמת אותנו אינה ניתנת להפרדה ממהותנו
החברתית ...הרעיון הקיבוצי מתגשם כאשר שני אלה
נפגשים ומשפיעים אחד על השני בהשפעה חוזרת:
החלוציות משפיעה על החברה על ידי יצירת רחבות
אופק ומתח אנושי ,והצד החברתי משפיע על החלוציות
8
בהכוונתה לאפיקים הנכונים.
הקהילתיות הקיבוצית מאופיינת בשתי תנועות משלימות:
האחת  -פניה מביטות החוצה ,ככוח חלוץ ,מופת לחברה כולה.
והשנייה  -פנימה ,כמהות המאפשרת חיים ערכיים לחבריה.
הקיבוץ טוב ומטיב ,תכלית ואמצעי כאחד.

אני קורא את דברי הרב שפירא ומתפלא,
כמה משמעותית חבורתו ,כמה יפה היא.
האם תוכל שפה רומנטית זו לבוא לידי ביטוי
במישור הרעיוני?
הרב שפירא מבקש דבקות בה' ,להגות בו תמיד ,כמילות
הפיוט " -נפשי חולת אהבתך" 4.אין זו מערכת יחסים מנוכרת
של אדון-עבד ,ואף זוגיות לא מתוארת כאן ,אלא "להיות
בחינת בן" .ומתחושות אלו נגזרת האחווה כלפי בני החבורה:
על שלושה דברים החברייא הקדושה עומדת ,על
התחברות חברים ,על אהבת חברים ,ועל התדבקות
5
חברים.
אני קורא את דברי הרב שפירא ומתפלא ,כמה משמעותית
חבורתו ,כמה יפה היא .האם תוכל שפה רומנטית זו לבוא לידי
ביטוי במישור הרעיוני?
דפדוף נוסף ,עיניי מלטפות את המילים ונעצרות" :ומה
שיעלה ביד החברה לא יעלה בשום אופן ביד היחיד" 6.הנה
האידיאולוגיה .הרב שפירא מבלבל אותי .האם חבורתו היא רק
פונקציה? אמצעי עזר ,שמסייע ליחידים להגיע לדבקות? האין
היא תכלית ראויה בפני עצמה?
תשובה לשאלתי אני מוצא בהמשך דבריו:
תסתכל על כל אחד מהחברייא כעל איש מבני עליה,
ותכבדהו ותוקירהו בעיניך ,כי הלא בן מבני הנביאים הוא,
7
וגם הוא כבר מסר את עצמו לקדושה שישרה ה' עליו.
4
5
6
7
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מתוך הפיוט לקבלת שבת" ,ידיד נפש" ,מאת רבי אלעזר אזכרי.
בני מחשבה טובה ,עמ' .57
שם ,עמ' .8
שם ,עמ' .58

מנגינה אחרת נשמעת מבית מדרשו של הרב שפירא .גם
חבורתו תכלית ואמצעי בערבוביה ,אבל היא אינה חלוצה,
וחזונה אינו חברתי .מהותה הפונקציונלית פונה ליחידים :הפרט
הוא שמסתייע בחבורה להתקדמותו הרוחנית.
עם איזו קהילה נזדהה? האם החזון הקיבוצי-חברתי עודנו
רלבנטי? או שמא נתחבר יותר למודל החסידי-אינדיבידואלי
של הרב שפירא?
סוגיות אלו לוקחות אותנו לתחום מרתק :יחס הקהילה לאחר.
אחרים רבים לקהילה  -מחוץ לקהילה ,המועמדים להצטרף
אליה ואף האחרים שבתוכה.
בתחילת הספר מגדיר הרב שפירא את תנאי הקבלה לחברייא:
1 .1החבר יהיה טרוד וכואב על מצבו הרוחני.
2 .2שיהיה בן תורה (לומד תורה).
9
3 .3שתהיה לו פניות וזמן לעסקי החבורה.
4 .4שלא יהיה הפכפך.
5 .5שיהיה איש אמת.
התנאים פשוטים ובסיסיים ,כמעט מובנים מאליהם .כדי
ליצור חבורה צריך אמון ,התמדה ,רצון הדדי .שלושת התנאים
האחרונים נכונים לכל חבורה חדשה .שני התנאים
הראשונים  -דאגה למצב הרוחני וחיי תורה  -מובנים לאור
העובדה שלחבורה יש מטרות דתיות מובהקות .בקריאה
ראשונה נראה שהחבורה פתוחה לקבל כל מי שחשקה נפשו.
עם זאת ,איך אפשר לייצר משהו משמעותי בין חברי קהילה
שגדרותיה פרוצים?
צד זה של המטבע מופיע בין השורות לאורך כל הספר.
 8אונא משה ,שותפות של אמת ,תל אביב תשכ"ה ,עמ' .52
 9המשפט המקורי עשוי להתפרש אף אחרת :שצריך בן החבורה לעסוק
במסחר.
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בני קהילה טובה

ראשית ,הרב שפירא מתרה בקוראים שוב ושוב שאם הם
חשים שאינם מתאימים לחבורה  -שיפסיקו לקרוא .שנית ,יש
הוראות מפורטות איך אמורה להיראות פעילות החבורה :תוכן
המפגשים ,תוכן הלימוד ,מטרות ופרקטיקות רוחניות ,המיקום,
היחסים בין חברי החבורה ,וכו' .למרות שיש רק חמישה תנאי
קבלה פורמליים ,יש הרבה יותר תנאי קבלה "מהותיים".
למעשה ,רק מעטים יוכלו להזדהות ולקחת חלק בחבורת
בני מחשבה טובה .הרב שפירא מודע לכך ,ואולי זאת הסיבה
לכתובת המופיעה בשער" :הנני אוסר בזה להעתיק מזה בלי
רשות המחבר" .קהל היעד של החבורה המתוכננת אינו ההמון,
אלא היחיד.
איך אפשר להסביר פער גדול כזה? האם מגמת החבורה חיובית
כלפי המועמדים להצטרף אליה ,או שלילית?
נראה כי התשובה טמונה במתח מובנה בחבורת בני מחשבה
טובה :מצד אחד יש לחבורה שאיפות רוחניות גבוהות,
והציפיות מחבריה בהתאם ,ומצד שני היא דוגלת באהבת
ישראל וממילא הדרישות כלפי המועמדים לה מינימליות.
לשם ביסוס הדברים והמחשתם ,נקרא כמה פסקאות ציוריות
של הרב שפירא.

קהילה היא חבורת אנשים תומכים ,מאמינים,
עם אינטרסים משותפים.

ד"ר ליאורה ארונסון (בארות יצחק)

כמו בחבורת בני מחשבה טובה ,גם בקהילה הקיבוצית יש מתח
מובנה .הקהילה מעוניינת בפתיחות ,בהכלה של מגוון אנשים
ודעות ,בחיבור לעם ישראל ובהומניות .האם תוכל עוד לדבר
על "דרך הקיבוץ הדתי" ,מגבילה ומצמצמת ,בעולם רוחני
פתוח?

בקהילה הקיבוצית יש מתח מובנה .הקהילה
מעוניינת בפתיחות ,בהכלה של מגוון אנשים
ודעות ,בחיבור לעם ישראל ובהומניות .האם
תוכל עוד לדבר על "דרך הקיבוץ הדתי",
מגבילה ומצמצמת ,בעולם רוחני פתוח?

על תחושת ריחוק רוחני:
למה זה בנפשנו וגופנו אנו נמצאים ברפש סחי ומאוס,
כל החיים שחיינו בעולם הזה הייתה רק חתיכה של נבלה
וגועל נפש ,רצוניות מחשבות ותאוות נמוכות שקוצה
נפשי עתה בהם וסתם שטויות והבלים מלאו את נפשי
10
תמיד.
על הרצון לדבוק באל:

דומני שאם תשכיל הקהילה הקיבוצית להתוות דרך ,לפחות
קריאת כיוון אמונית ,תוכל לפתוח את לבה לציבור הכללי מתוך
ביטחון בזהותה.

רצוננו אנו הוא ,לקרוע בקריעה אחת את כל המסך
הפרוס על כל החיים ,ופתאום תראה את עצמך עומד
לפני כבודו יתברך בתוך מחנה גדולה של מלאכים
11
ושרפים ,ואתה אחד מהם.
על אהבת ישראל:
וכן אנו מתנים בתנאי כפול שלא תגרום חס ושלום חברתנו שום
התגבלות עצמית ופירוד שאר ישראל שאינם בחברתנו ,אדרבא
ראשית ויסוד חברתנו הוא אהבת ישראל ואהבת חברים באופן
12
היותר חזק.
ראינו שהיחס למועמדים לחבורה חם ומקבל ,אך גם כולל
הסתייגויות מאלו שאינם מתאימים לה .העמדנו את המגמות
הסותרות בספר ,פתיחות והתכנסות ,כנובעות מאמביוולנטיות
כלפי אלו שמחוץ לחבורה .מחד שאיפותיה הרוחניות אינם
מתאימות לכלל ישראל ,ומנגד אהבת ישראל זורמת בעורקיה.
 10בני מחשבה טובה ,עמ' .9
 11שם ,עמ' .25
 12שם ,עמ' .8

אני חוזר וקורא את הדרשה של הרב שפירא .אני שומע אמונה
כנה בדרכה של תורה ,בחסד הא-לוהי ,וגם פליאה על העוול
והרוע שנחשף לו .כשהוא כואב את השואה הוא זועק דרך
המדרש ,דרך שפה דתית .זוהי כנות המכירה בשני צדי המתח:
אמונת היחיד מול הסבל הנגלה לו.

נישא תפילה על חיפוש הדרך ,תפילת הדרך .לו תהיה הדרך
לעטרה ולא לאות קין ,למקור חיות ואהבה ולא להגבלות
"צ ֶאנָ ה וּ ְר ֶאינָ ה ְּבנוֹת ִציּ וֹןַּ ,ב ֶּמ ֶל ְך
או פירוד .אז יְ שמח ה' לבנוְ .
ש ְמ ַחת
ׁ ְש ֹלמֹהָּ ,ב ֲע ָט ָרה ׁ ֶש ִע ְּט ָרה ּל ֹו ִא ּמ ֹו ְּביוֹם ֲח ֻת ָּנתוֹ ,וּ ְביוֹם ִ ׂ
13
ִל ּבוֹ"

 13שיר השירים ג ,יא.

רועי קדרי ,בן ירושלים ,בוגר הימלפרב,
תלמיד ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה
גלבוע ,אחרי שנה במכינת בית ישראל
ולפני גיוס לצה"ל.
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מהי קהילה?

קהילה  -מה היא?
כיצד יוצרים 'קהילה טובה' ,ואיך משמרים את הרוח שלה לאורך זמן?
מהו אותו דבק שגורם לאנשים לרצות לחיות יחד?
כיצד יכול כל אחד לבחור לעצמו קהילה מתאימה?
לאה שלם
הרבה לפני שהכרתי את המושג ''קהילה'' ,חייתי ,גדלתי
ובגרתי בתוך קהילה מאוד קהילתית .בבית הספר האזורי,
בשירות הצבאי בנח''ל ,כרכזת בחברה להגנת הטבע ,בשליחות
בני עקיבא באנגליה ,ובכל מקום אליו הגעתי ,מדדתי את
הסביבה בהשוואה למה שהכרתי בבית ,במשואות יצחק .היה
לי ברור שכך נכון לנהל את החיים ,כך נכון לחגוג ולציין מועדים
שונים .חשתי ,כרבים אחרים ,כי הצורך היותר-עמוק שלי הוא
להיות חלק מקהילה ,ולשמחתי ,זכיתי לגדול במקום שמהווה
מבחינתי סמל ודגל להתנהלות קהילתית נכונה.
תולדות הקהילה היהודית הן ארוכות שנים ,והן המהוות את
התשתית הארגונית לערבות הדדית ,לארגון החברתי הכולל
את כל החיים בה ,ולהפעלת מוסדות החינוך ,החסד והצדקה.
אינני מתייחסת כאן לקהילה הדתית דווקא ,ולחיים סביב בית
הכנסת כמרכז קהילתי ,למרות שברור לי כי חיי קהילה דתית
וחיים סביב לוח השנה היהודי ,מהווים מסגרת יציבה וברורה
לבניית קהילה ,להמשך בין-דורי ,להתייחסות לקבוצות גיל
באוכלוסייה ועוד ועוד.
בבחירתי בלימודי עבודה סוציאלית במדרשת רופין ,פגשתי
את המושגים הקהילתיים באקדמיה ,כמו גם את הסוגיות
השונות שהעלו חבריי ללימודים ,מתוך ניסיונם בחיי היום-יום
בקיבוציהם .עם סיום לימודיי ,גיליתי כי התחום מרתק ,והפכתי
לי למקצוע את העבודה הקהילתית.
במשך שלושה עשורים ,אני עוסקת בצורות שונות בעבודה
קהילתית ,ושאלת השאלות '' -קהילה מה היא?''  -עולה שוב
ושוב בניסוחים שונים:
מה זאת קהילה? איך מגדירים קהילה? (מקום פיזי? קשר
נפשי? מכנה משותף כלשהו?)
מה היא קהילה בשבילי? (מה אני מחפש? איך אדע מה
לבדוק?)
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מה היא הקהילה האידאלית? (מה ייתן לי מענה לצרכים
האישיים והקהילתיים ולרצונות שלי ושל משפחתי?)
איך מודדים קהילתיות? (איך אדע להשוות בין קהילות
שונות?)
מה היא קהילה טובה? (טובה בעיני מי? מה זו קהילה הטובה
עבורי?)
ובקיצור  -איך אדע מה היא הקהילה המתאימה לי?
הגעתי למסקנה כי אחד המאפיינים את הקהילה הכפרית בארץ,
בשונה מהכפר ברוב העולם ,הוא הצטרפות אל הקהילה מתוך
בחירה.
מרבית האוניברסיטאות המלמדות עבודה סוציאלית קהילתית,
מתייחסות לעבודה הקהילתית כפרויקט שיקום .התכניות
השונות ,באות ''לרפא'' חוליים שונים של קבוצות באוכלוסייה.
לרוב ,מדובר בשכונות המאופיינות בהכנסה נמוכה ,אבטלה,
עוני ,אלימות ,סמים ועוד .ואז  -התכנית באה מבחוץ ,במטרה
לעשות למען תושבי השכונה .המתקדמות שבתכניות מגייסות
את תושבי המקום לפעול למען עצמם ,לבנות מנגנוני פעולה
שונים ולייצר מענה למצוקות בקהילה.
ואילו בארץ  -הקהילות נבנו מעצמן ,על ידי חברי הקהילה
עצמם .החלוציות והגשמת הציונות דרך ההתיישבות הביאו
אנשים ממקומות שונים ומרקע מגוון ,משכילים ושאינם כאלה,
בעלי מקצוע וצעירים שעדיין בתחילת דרכם ,אנשים שהכשירו
עצמם לקראת התיישבות ואחרים  -להתיישבות חקלאית
וליצירת קהילות תוך יצירת רעיון נשגב ,משותף ,המהווה
אופק תמידי לחברי הקהילה .קבוצות אלה גם שאפו לצרף
אליהן חברים נוספים ,ועסקו רבות בהגדרת המשותף ,ביצירת
משימות קבוצתיות ולאומיות ובהגשמת המטרות המשותפות.
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ההבדל בין אזור מצליח לנחשל הוא יכולת הבחירה ,שפעמים רבות היא תוצאה של מצב כלכלי.
מי שיכול לבחור האם להישאר או לעבור למקום אחר ,למעשה בוחר בכל רגע את מקומו ,ומוסיף
לחוסן שלו ושל הקהילה בתוכה הוא חי
החברים בקיבוצים ובמושבים הראשונים היו אנשים שבחרו
בצורת התיישבות ייחודית ,מתוך ערבות הדדית ומחויבות
לקהילה כולה .עובדה זו היא שבנתה את הקהילה הייחודית
בהתיישבות העובדת .הדבר נכון לגבי כל הקיבוצים ,גם אם
בדרך היו תקלות ושיבושים ,שינויים ושיפורים.

התמורות שחלו בעשורים האחרונים ,השאירו בסולם הערכים
ההתיישבותי את הערבות ההדדית ,את ההתיישבות בכל
מרחבי הארץ ואת שמירת הקרקעות .החקלאות ירדה זה מכבר
מגדולתה ,והמתיישבים איבדו את אמונתם ביכולתם להוביל
את החברה הישראלית להגשמת ערכים.

לעומת זאת ,מושבים רבים הוקמו על ידי עולים שלא בחרו
בדרך חיים זו ,וכך גם עיירות המרוחקות מהמרכז .עצם היות
התושבים במקום שלא בחרו בו ,מהווה את הקושי הבסיסי
בבניית הקהילתיות .במקומות רבים ,הקשרים המשפחתיים
בין המתיישבים יצרו קהילתיות מסוימת ,גם אם לא הוגדרו
המטרות המשותפות.

בשנים האחרונות ,ועוד יותר מאז המחאה החברתית ,נראה כי
ישנם רבים המעוניינים לחזור לדרך חיים קהילתית המוכנה
לשים בעדיפות ראשונה את הערבות ההדדית ולא את רצונות
היחיד ,את חיי הכפר והחינוך בו על חשבון המירוץ אחר
ההישגים ,את המשמעות שבנתינה לזולת במקום לקדם את
''עצמי ,ילדיי ומשפחתי''.

רון שני ,ראש המועצה האזורית משגב ,נוהג לומר כי ההבדל
בין אזור מצליח לנחשל הוא יכולת הבחירה ,שפעמים רבות
היא תוצאה של מצב כלכלי .מי שיכול לבחור האם להישאר
או לעבור למקום אחר ,למעשה בוחר בכל רגע את מקומו,
ומוסיף לחוסן שלו ושל הקהילה בתוכה הוא חי .אולם בראשית
ההתיישבות ,למרות המצב הכלכלי הקשה ,החיבור החברתי
היה חזק (אולי אפילו קצת חונק ,)...והמחויבות לכלל הייתה
מוחלטת ,אך מתוך בחירה.

קמו גרעינים משימתיים בערים ,קמו ארגוני שמירה ,כפרי
סטודנטים ויישובים מעורבים לדתיים וחילוניים ,ועוד ועוד.

גם היום ,ביישובים רבים הדבק בין האנשים הוא הבחירה שלהם
לחיות יחד באותו מקום .אני נוהגת להדגיש כי ''יישוב טוב'',
נמדד בין השאר ,בעובדה כי מרבית חבריו שמחים יום-יום
בבחירתם לחיות בו.
הבחירה כוללת מרכיב מרכזי נוסף  -המשימה המשותפת.
מתוך אותה מחויבות ,שהוזכרה לעיל ,בחירתה של חבורה של
אנשים להתיישב במקום מסוים כללה תמיד הגשמת משימות
לאומיות :גאולת הקרקע ,עבודה עברית ,שמירת הגבולות,
חקלאות עצמית ,חיי שוויון והסתפקות במועט ,הובלה של
החברה כולה להגשמת ערכים ציוניים ,וכמובן ערבות הדדית.

מה הם מחפשים כולם? לדעתי ,הם כמובן מחפשים משמעות.
מחפשים מקום ,בו יוכלו להיות חלק מקבוצה ,שהחברות
בה מאפשרת עשייה ,תרומה לכלל ,שייכות ,הגשמת ערכים
שונים ,תוך שגרת החיים והיום-יום ,ובנוסף לה.
לדעתי ,הצמא לשייכות הקהילתית גדול ,והיישובים הקיימים
עדיין לא מסוגלים לעכל את המהפך .אנו עדים ליישובים
רבים שקלטו משפחות להרחבה ,אולם מתקשים לצרף את
המתיישבים החדשים לשורותיהם ולרתום אותם למשימות.
להתיישבות העובדת יש ''מוצר יקר'' הניתן לשיווק ,ויש
לו קונים .למרות שתנועות הנוער כבר כמעט לא מחנכות
להתיישבות וגם הנח''ל כבר לא כל כך זורם באפיקו המקורי,
אנו עדים להתעניינות הולכת וגוברת בהצטרפות לחיים
ב''כפר'' .הצעירים היום יודעים לשלב בין קריירה לקהילה ,בין
הישגיות ותרומה ובין הדאגה לפרט ,לכלל ולחברה .נכון'' .זה
לא כמו פעם'' ,אבל שום דבר אינו כבעבר .וזו המציאות תמיד.
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מהי קהילה?

הקושי הגדול היום טמון בעובדה שממשלת
ישראל אינה תומכת עוד בהתיישבות,
והמתיישבים נדרשים לקחת על עצמם עלויות
רבות ,ההופכות את החיים בכפר ליקרים
מאוד ,הרבה יותר מאשר בעיר (ולא מדובר
רק בבניית הבית) .נוצר פרדוקס ההופך את
ההתיישבות בכפר לאפשרית רק עבור מי שיש
לו יכולת כלכלית
גם הכפר בישראל משנה את פניו ,וכנראה ייראה אחרת בעוד
מספר עשורים .אולם ערכים שהיו הבסיס להתיישבות במאה
השנים האחרונות ,ממשיכים להוות אתגר ומקור משיכה גם
היום :שמירת הקרקעות ,עבודה עברית ,שמירת הגבולות וחיי
קהילה .כל אלה מאתגרים ויוצרים עניין.
חשוב לזכור כי מאז ומעולם לא היו רוב אנשי הארץ
בהתיישבות ,וגם היום זו אינה המציאות .אולם מי
שהקהילתיות עם החיים בכפר ,חשובים בעיניו וטובים לו -
מגיע ומוצא את המענה לצרכיו.
מעבר לבחירה עצמה ,מתברר כי מרבית הפונים להתיישבות,
מבררים ובודקים ,ומוצאים את המקום המתאים להם ביותר.
מדהים כי מתיישבים חדשים מצליחים להצטרף בדיוק למקום

המתאים להם .הם מזהים את ה DNA-של היישוב ,ומוצאים
את מבוקשם.
הקושי הגדול היום טמון בעובדה שממשלת ישראל אינה
תומכת עוד בהתיישבות ,והמתיישבים נדרשים לקחת על
עצמם עלויות רבות ,ההופכות את החיים בכפר ליקרים מאוד,
הרבה יותר מאשר בעיר (ולא מדובר רק בבניית הבית) .התסכול
רב ,כי נוצר פרדוקס :המצב כיום הופך את ההתיישבות בכפר
לאפשרית רק עבור מי שיש לו יכולת כלכלית.
האתגר הגדול של הקהילתיות ושל הקהילות הכפריות בימינו
הוא היכולת להתאים את המשימות לרוח הצעירים ,להציב את
המשימות לפני הקהילה ,ולייצר שוב את המחויבות ההדדית
ואת ההתגייסות .הדרך לקהילתיות טובה נבנית על ידי אמונה
בצדקת הדרך ,על ידי מסירות ואכפתיות ,וכמובן על ידי קליטת
צעירים אל המשימות והעברת שרביט ההובלה אל הדור הבא.

לאה שלם ,בת משואות יצחק ,גרה בעפרה,
אם לשמונה וסבתא להרבה נכדים .למדה
עבודה סוציאלית ,חקר סכסוכים ויישובם (תואר
שני) ,גישור ,אימון אישי וקורסים שונים .מזה 15
שנים מנהלת את אגף קליטה וחברה בחטיבה
להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית ומלווה יישובים
בתהליכים שונים ומגוונים בכל רחבי הארץ.

גיליון עמודים הבא יעסוק בנושא

בית

נבקש לגעת בסוגיות כגון:
משמעותו העמוקה של הבית האישי  -הבית כעוגן פיזי ,כמשקף ערכים ,כביטוי ייחודי
ומשפחתי ,נושא עזיבת הבית והשתנותו ,מתי 'מרגישים בבית' ומתי פחות?
שאלות ערכיות וסביבתיות  -כיצד מתכננים בית או סביבה עם מודעות חברתית ו/או
אקולוגית? מהו הגבול בין צניעות לסגפנות בנושא תכנון הבית?
הבנייה בקיבוצים  -נושא שיוך הדירות למינהו והשלכותיו,
נושאים קיבוציים שונים שמתעוררים בתהליכי הבנייה ועוד...
הצעות לנושאים ,לכתיבה ,לריאיון ולכותבים יתקבלו בברכה.
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת 'עמודים' לא יאוחר מיום שני ,א' אדר ב' תשע"ד (,)3.3.2014
לכתובת amudim@kdati.org.il
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גולשים בשטריימל

נשלח ב10:45 3/4/2013 -
		
חרד_ברשת

עזרה  -קורס שפים קצועי

			
			
			

שלום לכולם 					
האם אתם מכירים קורס של שפים			
אך בהפרדה מלאה (קיצר לבנות)

			

תודה

גולשים בשטריימל
מאפייניה של קהילה חרדית מקוונת
שרית יודקה-אוקון
האם בעתיד נקיים בקיבוץ "אסיפת חברים" אינטרנטית וניפגש
ל"הרמת כוסית" וירטואלית ב"מועדון לחבר" מקוון?
האינטרנט והמרחב הקיברנטי ( )Cyberspaceמובילים אותנו
לעידן קהילתי מסוג חדש  -עידן בו "קהילה" איננה תלויה רק
במרחב גאוגרפי או בקרבה פיזית ,ובין חבריה נוצרים קשרים
משמעותיים ושותפות ערכית ורגשית ,גם אם מעולם לא
נפגשו או ייפגשו "פנים אל פנים".
בעולם האקדמי מתקיימים בשני העשורים האחרונים דיונים
מרתקים על אודות "הקהילות המקוונות"  -תופעה חשובה
ומרכזית בהווי החיים השוקקים ברשת  -במסגרתם עולות
ונשנות סוגיות מהותיות ,כגון :מה היא קהילה מקוונת? האם
היא יכולה להיחשב כ"קהילה" במובנים סוציולוגיים? מה מניע
אנשים להשתתף בה? ולא פחות חשוב מכך  -כיצד קהילה זו
משפיעה על החיים החברתיים במציאות?
הקהילות המקוונות ,המוכרות גם כ"קהילות וירטואליות" ,הן
התכנסויות של אנשים ברשת המתדיינים ומחליפים רעיונות,
רגשות ומחשבות לאורך זמן .חברי הקהילות מנהלים ביניהם
קשרים אינטרנטיים שמטרתם לספק צרכים שונים ,כמו :קבלה
והעברת מידע ,הענקת תחושת שייכות או מתן שירות .כל
קהילה מקוונת מפתחת ומגדירה לעצמה מדיניות פורמלית

ובלתי-פורמלית פנימית הכוללת נורמות ,טקסים או כללים,
ומסתמכת על מערכות מחשב המשמשות לאינטראקציה
מתווכת.
נקודת המוצא היא שהאינטרנט איננו רק טכנולוגיה ,אלא
הוא מרחב חברתי עצום שמתנהלות בו "קהילות מקוונות"
המקיימות סוגים שונים של קשרים חברתיים :יש חברי
קהילה שכבר הכירו קודם זה את זה במציאות "אוף-ליין" ,יש
הנפגשים לראשונה באמצעות השיח ברשת ,חלק מהגולשים
מרחיבים את הקשר שנוצר "און-ליין" באמצעות היכרות
במציאות ,ויש גם קהילות מקוונות בהן החברים לא ייחשפו
"אוף-ליין" לעולם.
הקהילות המקוונות פועלות באמצעות מגוון פלטפורמות
טכנולוגיות  -פורומים ,צ'טים וקבוצות דיון  -כאשר הקשר
בין החברים נוצר בדרך כלל סביב תחומי עניין ומאפיינים
משותפים ,כגון :ספורט ,בריאות ,מוזיקה ,דת ,אמונה או
אקטואליה .קהילות אלו מנסות לשמור על יציבות ,הומוגניות
פנימית וגבולות ,הן מעבירות בתוכן מידע חברתי ,יוצרות
ומקודדות משמעויות ייחודיות לקבוצה ,מחזקות זהויות
ומפתחות יחסים אישיים .לכל הקהילות ברשת יש דפוסי
פעילות ,מטרות ומאפיינים ייחודיים והן מושפעות מתבניות
קודמות של המשתתפים ומהקשרים חיצוניים .הכללים
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נשלח ב22:02 25/5/2013 -
		
בעל המאה

תנו כותרת

			
נשלח ב22:29 25/5/2013 -
תמונת רחוב צבעונית ומדהימה ,קומפוזיציה
			
תורפיה
משובחת ,הרקע תורם ,הגבר בקדמה ,מבודד
			
היטב.
			
כותרת' .1 :מצניכם חגורים ,מקלכם בידכם'
			
' .2אין לו אח ורע'
				
' .3איש הישר בעיניו יעשה'
				

נשלח ב22:02 25/5/2013 -
		
כי_הוא_זה

שלא עשני אישה...

והנורמות יוצרים מערכת דינמית של משמעויות חברתיות
שיטתיות המאפשרות למשתתפים לראות עצמם כקהילה.
חוקרי אינטרנט וחברה אינם תמימי דעים בדבר הגדרת הקהילה
ברשת כממשית במובנים סוציולוגיים .גישות ביקורתיות טענו
בעבר כי הקהילות המקוונות לא יכולות למלא את תפקיד
הקהילות המסורתיות משום שהן וירטואליות ,הטרוגניות,
חסרות מוסר ואינן מובילות ליצירת קשרי חברות אמיתיים.
אולם אימוץ המונח "מקוונות" מעיד על כך שכיום ישנה גישה
ערכית ומחקרית שונה ,הרואה בקבוצות חברתיות הפעילות
ברשת קהילות ממשיות (ולא "וירטואליות") ,המקיימות
קשרים אישיים ,משתלבות בשגרת הפרט ,יוצרות הון חברתי
מסוג חדש ,והן לא רק מהוות ערוץ בריחה לעולם אחר או
"תחליף" לחיי החברה הממשית ,אלא ממלאות תפקיד חשוב
בהרחבה ובהשלמה של הקהילה המסורתית.
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קהילות הדת המקוונות
חוקרי "קהילות הדת המקוונות" טוענים כי האינטרנט גורם
לגולשים מדתות שונות ברחבי העולם לחוש חוויות רוחניות
חדשות .הם רואים במדיום זה כלי יעיל לביטוי אמונה ולבניית
זהות דתית-רוחנית-אישית ,מרחב ציבורי לאימוץ פעילות
דתית וערוץ חשוב לתמיכה רוחנית וחברתית .בדומה לעלייה
הניכרת בפעילות המקוונת בקרב גולשים מדתות שונות,
האינטרנט תופס כיום מרכיב משמעותי גם בסדר היום של
משתמשים מהמגזר היהודי-חרדי.
לא לחינם נאמר "שבעים פנים לתורה" – גם בכל הנוגע
למקומו של האינטרנט בחברה החרדית ,מגוון התפיסות
ודפוסי הצריכה במדיום המקוון עולה באופן ניכר על כל חלקי
הפסיפס היהודי .חרף האיסורים הרבניים השוללים כל שימוש
באינטרנט ,ועל אף שפלגים מסוימים במגזר מתייחסים אליו
כתחום אפל ,ספק מועיל ספק מזיק ,על פי נתוני הלשכה
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גולשים בשטריימל

הסטטיסטית לישראל ( )2012ב 60%-מבתי האב החרדיים
יש כיום מחשב 40% ,מהחרדים גולשים ברשת ,אם בגלוי
ואם בסתר ,ו 30%-מהם משתתפים בקבוצות דיון ,צ'אטים
ופורומים.

 3,600אשכולות (דיונים)  -מבקש להגיע אל שורשי המשמעות
של קהילות הדת ברשת ,ולהציג תמונה אנתרופולוגית מקיפה
ועדכנית של "הקהילה החרדית המקוונת" ,קבוצה דתית
וחברתית מורכבת ,ייחודית ומרתקת.

כשנכנסים לעובי קורת "הקהילה החרדית המקוונת" ובוחנים
אותה כיחידת משמעות המורכבת ממכלול של היצגים
חזותיים ומילוליים ,נחשפים למאגר של דימויים ,טענות
ומסרים .מבט עמוק החודר מבעד לכינויים (ניקים) ,לחתימות,
לכותרות ולנושאי הדיונים המועברים באמצעות שלל תמונות
ומילים ,מגלה כי הקהילה החרדית ברשת איננה תמימה  -היא
מסתורית ,סודית ,תובעת ומאתגרת.
עבודת התזה שאני כותבת בהנחייתה של ד"ר גלית נמרוד,
מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון ,מבקשת
לבחון את מאפייני הקהילה החרדית המקוונת ,ולהבין מה הם
הנושאים בהם היא עוסקת ,כיצד מציגים עצמם חברי הקהילה
(כינויים וירטואליים ,חתימות ,תיאור אישי) ,ומה מאפיין את
האינטראקציה והדינמיקה ביניהם.

לא לחינם נאמר "שבעים פנים לתורה" .חרף
האיסורים הרבניים השוללים כל שימוש
באינטרנט ,על פי נתוני הלשכה הסטטיסטית
לישראל ( )2012ב 60%-מבתי האב החרדיים
יש כיום מחשב 40% ,מהחרדים גולשים ברשת,
אם בגלוי ואם בסתר ,ו 30%-מהם משתתפים
בקבוצות דיון ,צ'אטים ופורומים
מחקר זה מתמקד בהבנת הפעילות המקוונת המתרחשת
בפורום "בחדרי חרדים" ,ומבוצע באמצעות "נטנוגרפיה"
( - )Netnographyמתודולוגיה איכותנית ופרשנית לחקר
תרבויות וקהילות מקוונות ( ,)cybercultureהמאפשרת
לחדור לעומקה של תפיסה פנים-קהילתית ,מבעד לענני
המסך .המחקר  -הכולל תצפית נטנוגרפית במשך חצי שנה על

"בחדרי חרדים"
הפורום "בחדרי חרדים" ,שהחל לפעול כבר בראשית ,2002
כולל כיום אלפי חברים ,ביניהם נציגי ציבור ממגוון הקשת
החרדית .פורום ותיק ופעיל זה מוגדר כ"מקווה וירטואלי":
מקום המנקז אליו ענייני דיומא ,חדשות מהז'רגון החרדי ,דיון
בסוגיות עקרוניות ,אך גם לא מעט שיחות פנאי ורכילות.
הקהילה המקוונת שנוצרה סביב פורום זה שוקקת חיים (בכל
יום מתקיימים למעלה מ 50-דיונים חדשים) ,אינטראקטיבית
ועשירה (חברי הפורום מעלים בכל יום מגוון נושאים לדיון
ומגיבים זה לזה באמצעות הודעות פומביות ופרטיות ,בהן
התאריך ,השעה ,מספר הצפיות והתגובות מוזנים באופן
אוטומטי).
מרבית הניקים (כינויים וירטואליים) של חברי הקהילה נשענים
על הז'רגון ועולם התוכן החרדי ,למשל" :אור_האמת",
"פנחעס"" ,מסנגד"" ,סיירת_מרן"" ,אוזניים לכותל",
"מבט_מלמעלה"" ,חרדי_מטייל"" ,חרדי_אברך" .בנוסף לכך,
חברים רבים שומרים על אנונימיות ומשתמשים בפרטי זהות
חסויים או בדויים ,כמו " "ZIPIZIPIשכתבה שגילה,"101" :
או "בןשלקדושים" שכתב במידע הפרטי" :קצת עלי? לא...
לא מגלה ."...החתימות האישיות של חברי הקהילה לקוחות
אף הן מעולם התוכן הדתי" :אור_האמת" מצטט את 'החזון
איש' וכותב" :אין כל עצב בעולם" ,"...בןשלקדושים" מצטט
מתהילים" :כי עמך מקור חיים" ,ו "ZIPIZIPI"-חותמת ב"אין
עוד מלבדו" .לעתים החתימה כוללת דעה ,כמו הביקורת
הגלויה של "שחור_כתום" על הפילוג בין החצרות" :הציבור
הדתי יהיה נורמאלי כשהרב שטיינמן שליט"א יעביר שיעור
ליקוטי מוהרן לקהל מחב"ד בבית הכנסת מוסיאוף".
בדיונים של חברי הקהילה ניכר שימוש רב בשמות ,ביטויים,
ראשי תיבות ,ציטוטים או מילים באידיש .כמקובל בעולם

נשלח 01:11 4/4/2013 -
		
הנביא בשער

השבת אבדה :נמצאו ג'קט ומגבעות באזור הר החרמון

			
			

היום יום ד' ,3.4.2013 ,ככל הנראה נפלו במהלך הנסיעה.
ניתן לקבלם ע"פ סימנים .נא לפנות באישי.
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נשלח 22:33 25/5/2013 -

בית בתוך קהילה

			
רגועה

כוחו של הפורום  -יישר כוח

			
			
			
			
			
			
			

לפני פחות משעה פתחתי כאן אשכול על חיפוש אנשי קשר ישראליים 		
בסין ולתדהמתי קיבלתי למעלה מ 20-תגובות באישי .בדיעבד מתברר 		
שאחד מהפונים הוא מכר שלנו מהעבר הרחוק ,חסיד חב"ד ,שלא ידעתי 		
		
שמתגורר מזה כמה שנים בסין ובסייעתא דשמיא מיוחדת הוא עכשיו
בחופשה בארץ ,יתרה מזאת בהשגחה פרטית הוא טס השבוע באותה טיסה 		
לבייג'ין.
אכן עולם קטן ופורום ענק .תודה לכולם על העזרה .שבוע טוב.

הדתי ,לא מעט הודעות נפתחו בכתיבת בס"ד או בע"ה ,ובנוסף
נצפה שימוש בראשי תיבות מקובלים במגזר ,כגון :שליט"א,
בלי"ד ,בד"צ או גמ"ח .הודעות רבות כוללות מושגים או
מונחים דתיים ,כגון" :בהשגחה פרטית"" ,לאיזה חוג אתה
משתייך?" או "קלה כחמורה".
הדיונים בין חברי הקהילה מאופיינים ביחס אישי ופתוח
וכוללים הומור פנימי רב .באחד הדיונים שעסקו בפתיחת דוכן
שווארמה חדש בבני ברק ,כתב "שור_זועם"" :אני מניח שיהיה
שם כשר ואולי אפילו כשרות למהדרין ,"...ו"מסנגד" ענה לו
בהומור" :אתה יכול ללכת לשם באמצע הריצה כדי שיהיה לך
מה להוריד ."...בדיון שעסק בנושא צניעות מופעי 'עיר הקרח'
בירושלים ,שאל אחד החברים" :המופע מתאים גם לבחורים
חסידיים? אשמח לשמוע רשמים ממי שהיה במופע האקרבוטי.
הרקדנים הם גברים? כי באתר שלהם לא נראה כך ,"...ובתגובה
נענה" :א .כנראה שלא .ב .אומרים אקרובטי ."...בנוסף נשלחה
הודעה הומוריסטית" :מתאים רק לחסידים עם אייפון (סמיילי
קורץ)".
התקשורת בין חברי הקהילה היא סינכרונית וא-סינכרונית.
קיימים דיונים רבים שמתנהלים באופן סינכרוני בהפרשים של
שניות או דקות בין הודעה להודעה ,ומעידים על הימצאות
חברי הקהילה בו-זמנית ברשת .דוגמה לכך נלמדת מדיון
שנקרא "שומעים בבני ברק את ההופעה מהירקון?" .בשעה
 23:04כתב "שור_זועם"" :אני שומע אותם עד לפה" .ב23:12-
ענה "אניכברחוזר"" :איך זה שאתה לא שם? בושה" ,ומיד
נענה" :אני לא ממש מחבב את דפש מוד וזה גם יקר" .באותה
דקה הצטרף לשיחה גם " "Astrologוכתב" :בטח  1000שקל
לכרטיס לא?" .ב 23:14-כתב "מסחזק"" :מי זה דפש מוד?".
מיד התקבלו שתי תגובות  -תשובתו של "אויר_ים"" :איזה
בריטי מוזר ,"...ושל "אניכברחוזר"" :זה יקר לך?" ,ומיד נענו:
"יש בריטי לא מוזר?" .ב 23:24-סיכם את הדיון "שור_זועם":
"אם אני רוצה לשמוע הופעה טובה אני שם מוזיקה טובה
במחשב".
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הדיונים הערים מתבטאים גם מהודעה שפרסמה אחת
מחברות הקהילה בטרם יציאתה לשליחות חב"ד מעבר לים:
"לפני פחות משעה פתחתי כאן אשכול על חיפוש אנשי קשר
ישראלים בסין ולתדהמתי מאז קיבלתי למעלה מ 20-תגובות
באישי ."...עם זאת ,נצפו דיונים א-סינכרוניים שנפרשו על
מספר חודשים ,כגון אשכול שעוסק ב"קריקטורות ובדיחות
פוליטיות" שנדון א-סינכרונית למעלה מחצי שנה ,וכלל עד
תום המחקר  1,288,909צפיות ו 1,183-תגובות.

לסיכום
העלייה בשימוש המגזר החרדי באינטרנט והאתגרים החדשים
שהוא מציב לעולם ההלכתי-תורני מעוררים התעניינות
בעולם האקדמי .אולם עד כה המחקרים בחנו בעיקר את
היחס ,העמדות והדילמות של החברה החרדית ומנהיגיה בנוגע
לשימושים באינטרנט ,ואילו פעילות המשתמשים החרדים
כ"קהילת דת מקוונת" טרם נחקרה ,ומאפייניה הייחודיים עדיין
לוטים בערפל .ניתוח נטנוגרפי של פעילות הקהילה החרדית
ברשת יהווה מיקרוקוסמוס להבנת האתגרים ההלכתיים
והחברתיים העומדים בפני מגזר דתי-שמרני בעולם הקיברנטי
ועשוי לחשוף היבטים חדשים וחשובים על מאפייני הקהילה
החרדית במרחב המקוון.
חרף האיסורים הרבניים השוללים כל שימוש באינטרנט ,על פי
נתוני הלשכה הסטטיסטית לישראל ( )2012ב 60%-מבתי האב
החרדיים יש כיום מחשב 40% ,מהחרדים גולשים ברשת ו30%-
מהם משתתפים בקבוצות דיון ,צ'אטים ופורומים.
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שרית אוקון (יודקה) ,בת קיבוץ עלומים ,מנהלת
מרכז מורשת "בארות בנגב" ,סטודנטית לתואר שני
בתקשורת ,באוניברסיטת בן-גוריון .מחברת בין עבר
ועתיד ,קהלים וקהילות ,ומטיילת בעולם הממשי
ובמרחב המקוון.

'  'M e m b e r sא ו ' 'F r i e n d s

' 'Membersאו ''Friends
מדוע אנו זקוקים לקהילה ואיך נעשה קהילות טובות?

שי בן יוסף

סיפורים מהחיים

האם ה'קיבוץ' מאבד את הקהילתיות?

רחוק מן העין ומהלב  -באחד הקיבוצים בנו שכונת 'הרחבה'
במתחם נפרד ,עם רחובות ,בתים גדולים וגדרות ביניהם.
אין בשכונה מרחבים ציבוריים משמעותיים והיא נסמכת על
הקיבוץ הוותיק .מאז האכלוס המתח בין 'הקיבוץ' ל'הרחבה'
גואה ,מתגברות תחושות של פגיעה הדדית ,וכולם מרגישים
'קורבנות'.
אין מנהיגות  -בקיבוץ ותיק אחר יש המון אנשים טובים ,חלקם
ממלאים תפקידים משמעותיים ביישובים שכנים ,אך קשה
למצוא אנשים המוכנים לקחת תפקידי מנהיגות בקיבוץ עצמו.
התחושה היא כי כל מי שלוקח תפקיד ציבורי הופך מטרה
להשמצות .האווירה ברחוב היא של אנשים וקבוצות הדואגים
לעצמם ,אך אין מי שייקח אחריות על המרחב הציבורי.
לוקחים לנו את הבית  -בקיבוץ נוסף  -ותיק ומתחדש ,נקלטו
משפחות רבות .הצעירים הצטרפו לוועדות והובילו תהליכים
קהילתיים .הוותיקים מרגישים ש'האורחים' משתלטים
להם על הבית ,ושואלים את עצמם מהי משמעות הקהילה
הקיבוצית המשולבת ב'יישוב קהילתי'?
יחד או לחוד?  -בקיבוץ אחר נקלטו משפחות חדשות
ל'הרחבה' ,ביקשו וקיבלו אישור לפיצול החינוך בגיל הרך
לשני זרמים .ברבות הימים ,השנים והטענות ,נוצר מתח בין
הקבוצות ,פגיעה ביחסים אישיים ותחושה שקשה להמשיך כך
כקהילה אחת.
עדיף לשתוק?  -בקיבוץ שיתופי מסוים התחושה היא כי השיח
במרחב הציבורי הופך להיות בוטה ,רבים מדירים רגליהם
מאסיפת החברים ובוודאי שנמנעים מלשוחח על הדברים
הכואבים באמת ,מחשש שיובילו לפירוק השותפות .אנשים
שואלים את עצמם :מהי משמעות ה'שותפות' וה'חברות'
כשחוששים לדבר?

הסיפורים לעיל מעלים את השאלה האם המושג 'חברים'
נשאר במשמעות הפורמלית של ' 'Membersכאשר את
ה' 'Friendsהשארנו לפייסבוק?
אנשים החיים בסביבה משותפת או חברים באגודה מסוימת,
אינם בהכרח 'קהילה' ,ואם הם חשים קשורים לקהילה אין זו
בהכרח חוויה חיובית עבורם .במאה ה 21-החברה מאפשרת
לאנשים ליצור קשרים משמעותיים חוצי גבולות מצד אחד,
ולא לדעת מי הוא השכן שלהם ,מצד שני .אני מאמין כי קהילה
שטוב לחיות בה ,היא צורך אנושי בסיסי ,משאת נפש של רבים
ואתגר מתמשך .הקהילה נרקמת (ונפרמת )...מתוך הזיקה
ההדדית המתמשכת בין אנשים ,קבוצות חברתיות ,ומוסדות
המצויים בה .בניית קהילה משמעותית לאנשי הקיבוץ היא
אתגר משמעותי המחייב עשייה מכוונת.

בקיבוץ ותיק אחר יש המון אנשים טובים,
חלקם ממלאים תפקידים משמעותיים
ביישובים שכנים ,אך קשה למצוא אנשים
המוכנים לקחת תפקידי מנהיגות בקיבוץ
עצמו .התחושה היא כי כל מי שלוקח תפקיד
ציבורי הופך מטרה להשמצות
אנשים זקוקים לקהילה כרובד של שייכות ,כדי לחוות הכרה,
אמון וקשרים חברתיים משמעותיים ,כדי להתארגן ולהשפיע
על אורח חייהם ואיכותם ,וגם על מנת לטפח ערכים ,נורמות
וזהות משותפת כעוגן של ביטחון במרחב חברתי סוער.
מחקרים מלמדים כי הצורך בקהילה הוא צורך אוניברסלי ,אך
הדרך לממש אותו עוברת שינויים רבים.
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מהי קהילה?

הגדרות בין הקיבוץ
בהקשר הקיבוצי ניתן לומר כי דווקא כאשר ֵ
לסביבותיו נמוכות מתמיד והתלות ההדדית הפורמלית בין
החברים קטנה ,הצורך בפעולה מכוונת לחיזוק הקהילתיות
עולה.

שיא ומסורות בהם 'כולם' נוכחים ,יוצר תחושת קהילה .כאמור,
חשוב לוודא במצבים אלו שאכן יש ייצוג ל'כולם' גם בתהליכי
ההכנה והביצוע .השאלה "מי לא כאן?" תסייע לכם לאתר את
אלו שהמרחב המשותף לא נתן להם מקום.

מחקרים מלמדים כי קהילתיות טובה מחזקת הן את ההון
החברתי  -קשרים המאפשרים תמיכה והגדלת הנגישות
למשאבים חברתיים וכלכליים ,הן את החוסן הקהילתי -
היכולת של חברה לעמוד בפני פגיעות ולהמשיך ולתפקד ,וכמו
כן היא מעלה את איכות החיים ומרחיבה את שדה האפשרויות
של אנשים .השינויים החברתיים בקיבוץ ובחברה הכללית
מחייבים את הקהילה ומנהיגיה לפתח אקלים חברתי ,מנגנונים
ופעילויות אשר יאפשרו לחברים ולתושבים לחיות בקהילה
הטובה עבורם.

מקום לשונות  -הקיבוץ הוא קהילה רב-דורית .עם השנים
מתגבשות קבוצות שונות ,אם לפי חתך גילאי ,רקע משותף
או תחומי עניין .כאשר אנשים חשים כי המקום מאפשר להם
להיות 'מי שהם' מתחזקת תחושת השייכות שלהם .כאן ראוי
לוודא שהיחד הקבוצתי לא מושתת על הסתגרות ו'אנטי'
לקהילה .הדרך לעשות זאת היא לשלב בין מתן המקום לשונות
לבין השאלה "ומה אתם עושים לחיזוק הקשר ל'יחד'?".

אז מה אפשר וצריך לעשות?
קהילה נבנית על ידי אנשים שאכפת להם ,בין אם הם ממלאים
תפקיד רשמי או פועלים מטעם עצמם .להלן עצות למעוניינים
לעשות:
קשרים טובים  -אבן הבניין היסודית לקהילה היא רשת יחסים
אישיים בין אנשים .לשם כך חשוב לתת הזדמנויות להקשבה
הדדית ולתחושת חברות .ככל שהקהילה הקיבוצית מגוונת
וככל שהזדמנויות המפגש  -בחדר האוכל ,בעבודה ,במועדון,
וכדומה  -קטנות ,כך יצירת הקשרים דורשת מאמץ מכוון.
אמון  -בין אנשים ,בבעלי תפקידים ובמוסדות .בניית אמון
דורשת עשייה מתמדת .בחיי היומיום ִטבעו של האמון
להישחק על ידי ציפיות שלא מולאו ,החלטות שלא מוצאות
חן בעיני מישהו ,אי-הבנות או סתם התייחסות לא נאותה.
בניית האמון נעשית על ידי ייצוג של כלל הקבוצות והגוונים
בתפקידים מרכזיים ,על ידי שקיפות ושיתוף במידע ,גם כאשר
מדובר על אי-הצלחות ,ועל ידי קיום תהליכים הוגנים בהם
מתחשבים גם בעמדות המיעוט.
השתתפות  -רבים מהשינויים בחברה הקיבוצית יוצרים
יחסי ספק-לקוח בין הקיבוץ לחברים ולתושבים .מתפתח
'שיח זכויות' או 'שיח משפטי' של "מגיע לי" .בניית קהילה
מושתתת על השתתפות וולונטרית .מדובר בהתנדבות ,בוויתור
על אינטרסים אישיים ,בהשתתפות ציבורית בתהליכי קבלת
החלטות ובנורמות של עזרה הדדית.
הסתמכות עצמית  -קהילה נבנית מתוך תחושה של 'אנחנו
יכולים' (' .)'Yes, we canכאשר קשה למצוא מתנדבים ,קל
לבחור בדרך של רכישת שירותים ,אך בטווח הארוך יש כאן
תרומה נוספת להתפוררות .חשוב להאמין באנשים ,לעשות
פעילויות תרבות ,חברה ,רווחה ,חינוך ...תוך הסתמכות רבה כל
האפשר על אנשי הקהילה.

תמיכה  -קהילה נבחנת ביכולת לפתח רגישות לצורכיהם של
אנשים ולהתגייס על מנת לסייע כשנדרש ,ובדרך מכבדת.
הצמחת מנהיגות  -אנשים המעוררים אחרים לעשות הם הלב
של הקהילה .לעתים דווקא אלו העושים ,חוסמים את דרכם
של אחרים להוביל .ככל שקהילה מאפשרת ליותר אנשים
לקחת אחריות ,ליזום ולהוביל  -כך היא תתפתח טוב יותר.
מומלץ למנהיגוּ ת לנקוט מאמץ מכוון להרחיב את מעגלי
המנהיגות.
התמודדות עם מתחים  -ראשי התיבות של יח"ד הם  -יש
חילוקי דעות .במקום שיש אנשים  -יש מחלוקות ,ומהן ניתן
לצמוח .לעתים עדיף לתת למחלוקת להיות נוכחת מאשר
להחזיק אותה 'מתחת לשולחן' על 'אש קטנה' כדי לשמור על
'שקט תעשייתי' מדומה .התמודדות עם מתחים בדרך הוגנת
של אמפתיה ,שיחה והקשבה ,המחזקות אמון ,השקעת מאמץ
בקיום יחסים טובים לצד הוויכוח הענייני ,ושימוש בשיטות של
גישור ובניית הסכמות ,מקדמים את היכולת להכיל מחלוקות.

לסיכום
הקיבוץ  -בין אם שיתופי ,בין אם מתחדש  -הוא כר נפלא
לפיתוח קהילה .למען האמת ,הרצון בקהילה טובה מביא רבים
מהאנשים לגור בו .נסיבות הזמן מחייבות את הקהילה ומנהיגיה
לפתח אקלים חברתי ,מנגנונים ופעילויות אשר יאפשרו
לתושבים ולחברים לחיות בקהילה הטובה עבורם.
נדרש כאן שילוב של רצון טוב ,יכולות מקצועיות והחלטה
של הקהילה להקצות לכך את המשאבים הנדרשים בכוח אדם
ובתקציב ,לצד הנכונות של כל חבר לעשות עוד משהו כדי
שתהיה לו קהילה טובה.

מרחב משותף  -ככל שהקהילה נעשית מגוונת ואנשים
מתכנסים בביתם ובעיסוקם ,פוחתת תחושת היחד .קיום רגעי
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ד"ר שי בן יוסף ,סוציולוג ,מלמד בתכניות ניהול
וייעוץ באוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה
העברית ,יועץ ומנחה לקהילות וארגונים.

לומדים קהילה

לומדים קהילה
הקיבוץ העירוני תמוז  -איך זה עובד?

ריבה פריד משוחחת עם יאיר אלברטון
הרעיונות של תמוז
קיבוץ תמוז ,הקיבוץ העירוני בבית שמש ,הוקם בשנת  1987על
ידי קבוצת צעירים ,בוגרי קיבוצים ויוצאי גרעיני נח"ל .הקיבוץ
מהווה דפוס מיוחד של חיים שיתופיים ושוויוניים .מקימיו
שאפו לצקת תוכן מחודש לעקרונות הקיבוץ ולעצב דרך חיים
שתתמודד עם אתגרי המציאות בחברה הישראלית של המאה
ה.21-
כל חברי תמוז הם בעלי השכלה אקדמאית .מרביתם עובדים
בבית שמש וסביבתה ,בתחומי חינוך ,חברה וקהילה (הוראה,
עבודה סוציאלית ,מתנ"ס וכדומה) .הקיבוץ מקיים חיי קהילה
על בסיס של שוויון ושיתוף בהכנסות .משכורות החברים
נכנסות לקופת הקיבוץ והתקציב מחולק בצורת שירותים
כלליים ותקציבים אישיים שוויוניים.
בקיבוץ תמוז אין מערכת מוסדית המתווכת בין הפרט לבין
הכלל ,אין ועדות הקובעות עבור החבר היכן יעבוד ,מתי ייצא
ללימודים או ייסע לטיול בחו"ל .כל ההחלטות שהן בתחום חייו
הפרטיים של האדם ,נמצאות בידיו מתוך הנחה שחבר המרגיש
הזדהות עם קיבוצו ,איננו זקוק לוועדה או מזכירות שיציבו
בפניו את צורכי הכלל מול רצונותיו שלו .הוא מתייעץ עם
חבריו ,שומע את דעתם ,ומביא במניין שיקוליו הן את רצונותיו
הפרטיים והן את רצון הכלל .רק החלטות שהן בעלות אופי
ציבורי מובהק עולות לדיון באסיפת חברים .לקידום עניינים
שונים הדורשים טיפול מיוחד ,מקימים החברים צוותי אד-הוק.
אחד מיעדיו של הקיבוץ העירוני הוא לערער על הדיכוטומיה
שבין העיר לקיבוץ ,על ידי יצירת מוקד השפעה ערכי בתוך
החברה העירונית" .המציאות הישראלית דורשת חלוציות
ממין חדש" ,כותבים חברי תמוז באתר הקיבוץ – "חלוציות
חברתית".
לאורו של חזון זה הוקם הקיבוץ העירוני דווקא בעיירת הפיתוח
(אשר הפכה בינתיים לעיר) בית שמש ,הנמצאת כיום ב"קו
החזית" של המאבק על דמותה של מדינת ישראל .קיבוץ
תמוז פועל להחדרת תפיסות "קיבוציות" לחברה העירונית,

ובמקביל ,הוא פועל להגברת הרגישות החברתית והמעורבות
בנעשה מעבר ל'גדר הקיבוץ' ,בעיקר באמצעות עבודה חינוכית
עם בני נוער ,והוא מלווה מדריכים במסגרות שונות ,אשר באים
לבית שמש במטרה לעבוד עם הנוער.
משקל רב מוענק בתמוז לתחום הלימודים וההתפתחות
הרוחנית .תמוז עיצב דפוס למידה שיתופי-חברתי וייחודי –
אחת לשבוע ,בשעות הבוקר של יום שישי ,מתכנסים חברי
הקהילה ללימוד בצוותא .כל יום לימוד מוכן ומועבר על ידי
אחד החברים .בדרך כלל מכין כל חבר סדרה של ימי לימוד,
מעין "קורס" על נושא מסוים .דרכי הלימוד מגוונות :שיעור,
הרצאה ,קריאה בטקסטים ,דיון משותף ,סיורי שטח ועוד.
תחום הנושאים הוא רחב כרוחב תחומי התעניינותם של חברי
תמוז :היסטוריה ,ספרות ,מקרא ,אדריכלות ,מדעים מדויקים,
תרבות פנאי ועוד.

בקיבוץ תמוז כל ההחלטות שהן בתחום חייו
הפרטיים של האדם ,נמצאות בידיו מתוך
הנחה שחבר המרגיש הזדהות עם קיבוצו,
איננו זקוק לוועדה או מזכירות שיציבו בפניו
את צורכי הכלל מול רצונותיו שלו
נושא מרכזי המוצא את ביטויו בכל מסגרות העשייה והחשיבה
של תמוז ,הוא עיצובה של תרבות יהודית פעילה ,מודרנית,
ובעלת זיקה עמוקה למקורות ישראל .קיבוץ תמוז מציג
אלטרנטיבה של עיצוב תרבות חילונית-הומניסטית ,השואבת
את תכניה ומקורות השראתה מ"ארון הספרים" של העם
היהודי לדורותיו.
יאיר אלברטון גדל בקיבוץ עין חרוד מאוחד שבעמק יזרעאל.
כבר בצעירותו דיבורים על אידיאלים היו עבורו מאוד
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הקמת תמוז יועדה לדור אחד
משמעותיים " :רוב החבר'ה שלי בקיבוץ עין חרוד לא הושפעו
יותר מדי מהדיבורים על שותפות וערכים .אני כן" .לאחר
התיכון יצא יאיר לשנת שירות ב'מחנות העולים' ,ואחרי הצבא
למד חינוך והיסטוריה" :היה לי ברור שהתחום שבו אתמקד
הוא חינוך" .בסיום הלימודים הדריך את חברת הילדים בקיבוצו
ובמסגרת התפקיד יצא לסמינר שהתקיים בקיבוץ תמוז בשנת
" .1989זה היה בעיניי מקום קסום ביותר  -מקום שבו כולם
דיברו חינוך .גם בעין חרוד היו אנשים שדיברו חינוך ,אבל זה
לא היה נושא מרכזי בחצר הקיבוץ .דבר נוסף שכבש אותי הוא
המשימתיות והמעורבות של חברי הקיבוץ בסביבתם .הרגשתי
שכל מה שנעשה פה מעניין אותי" ,מסכם יאיר .בשנת 1990
הגיע יאיר לקיבוץ העירוני.
"כשהבנתי שהצטרפתי גם לקיבוץ לומד ,הרגשתי בעננים",
מוסיף יאיר אך מודה שבמפגשי הלימוד והשיח הראשונים
הוא התקשה להבין מאיפה יש לחברי הקיבוץ כל כך הרבה מה
להגיד על כל נושא ואיך אפשר למשוך דיונים עד אמצע הלילה.
"כיום" ,הוא מעדכן" ,יש עדיין מתח אינטלקטואלי מסוים ,אבל
החברים התבגרו והם נעשו קצת יותר ציניים".
בנוסף ,התלהב יאיר מהמפגש עם אנשים שחיים לפי מערכת
הערכים שלהם ונמצאים בעיסוק מתמיד בערכים" .לראשונה
פגשתי אנשים שלא רק מדברים על ערכים אלא עושים ,עושים
אחרת ,מנסים .עם התחושה הזו אני הולך עד היום .זה הדבר
שהכי משפיע עלי .אני שמח שאני מצליח לגדל את הילדים
שלי כמו שאני רוצה ,בדרך הערכית שחלמתי עליה .חשוב לי
לגדל ילדים בקהילה ,כמו שאני גדלתי .הנושא הקהילתי באמת
מוביל אותי כל השנים".
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קהילה שיתופית במאה ה21-
"מתחילת שנות ה 90-קורים במדינה שני תהליכים ביחס
לשיתופיות ולדמוקרטיה" ,מסביר יאיר" ,האחד הוא
ירידת קרנה של הפוליטיקה .הממסד הפוליטי קיבל דימוי
של שחיתות .השני הוא מלחמת חורמה של הציבור בכל
התארגנות ,כמו 'הסתדרות'' ,ועדים' וכדומה .הבעיה היא
שלקחו הכול כמקשה אחת והציבור כיום מתנגד לכל מה
שמאחד בני אדם .כל קבוצת אנשים נחשדת מראש בשחיתות.
אני אומר לא לגישה הזו ,ומנסה להראות שאפשר אחרת.
לדעתי ,ככל שיהיו במדינה יותר ויותר קהילות שיטפחו את
רעיון הדמוקרטיה ההשתתפותית יהיה כאן טוב יותר".
"הקיבוץ העירוני הוא ההצלחה הכי גדולה של הדרך הסוציאל-
דמוקרטית בישראל בשנים האחרונות" ,קובע יאיר" ,הפן
השיתופי ממשיך לפעום פה בלבות האנשים .זה לא משהו
שעבר זמנו ,זה רלוונטי לחיים שלנו .השותפות הזו ממלאה
אותי ואת חיי בהמון משמעות ...וגם בדילמות".

כבר עברו  26שנה מלהט ההקמה  -איך זה ממשיך
לעבוד?
"להבדיל מקיבוץ רגיל ,פה הכול על השולחן  -כמה כל אחד
מרוויח ,כמה מביא וכמה מוציא בכל תחום .יש פה התנהלות
כלכלית פשוטה יחסית ,אבל מסודרת ורצינית .יש לנו גזברית
במשרה של יומיים בשבוע ,ופעם ברבעון מאשרים תקציבים.
אנחנו מפעילים בקרה מאוד טובה .תמיד יגידו לנו ' -זו לא
חוכמה לעשות את זה עם  25אנשים .לכו תעשו שותפות כזו
עם ציבור גדול' ,אבל אני חושב שאפשר .כל עוד ההחלטות
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האישיות  -איפה תעבוד ,מה יהיו ההוצאות שלך על הילדים,
בריאות ,פנאי ,וכדומה  -הן בידי החבר ,זה עובד .נצבר פה
הרבה ניסיון והדברים עובדים גם בלי צורך במנגנון כלשהו".

ומה עם אסיפות קיבוץ?
"אסיפות מתקיימות כאן אחת לשבועיים-שלושה .אנחנו קצת
בירידה בנושא  -אבל זה גוף שבהחלט נשמר .לאסיפה עולים
בעיקר נושאים ציבוריים כמו בקרה תקציבית ,ענייני רכב,
ועוד".
בתקופה האחרונה עלתה באסיפה שאלת הבנים אחרי הצבא.
יאיר מדגים את הדמוקרטיה התמוזית" :צד אחד גורס שבגיל
 21-22הילדים צריכים להיות ברשות עצמם ולהסתדר לבד
בחיים .הצד השני מבקש להמשיך לתקצב את הילדים ולתמוך
בהם גם בשלב הזה .אחרי כמה דיונים בנושא הרגשנו שאנחנו
תקועים .אחת הנשים הציעה שלא נקיים על כך עוד אסיפה
והיא הזמינה את משבצת יום ראשון ,שמיועדת בדרך כלל
לאסיפות ,והציעה שמי שרוצה יצטרף לחשיבה משותפת על
פתרון .אני מקווה שזה באמת יוציא אותנו מהתקיעוּת ויוביל
להחלטה".

לימודים ,תרבות ,זהות
החברה בתמוז מתאפיינת בהמון לימוד – איך זה קשור
לחיי הקהילה?
"בנושא לימודים אקדמאיים יש פה דחיפה ועידוד עצומים.
לחברים בתמוז יש תארים שונים ,כל זאת מתוך הנחה ברורה
שככל שאדם לומד יותר ,הוא מלא יותר מבחינה חברתית-
תרבותית והוא מקדם את סביבתו .מאז הקמת הקיבוץ ועד
היום אנחנו מקיימים פעם בשבוע יום לימוד שמשתתפים בו
כשליש עד מחצית מחברי הקיבוץ .עכשיו אנחנו בעיצומה של
סדרה שעוסקת באחד הפרויקטים החברתיים שלנו .בנוסף,
פעם בחודשיים ,מחמישי בערב עד שבת בבוקר אנחנו מקיימים
סמינרים וההשתתפות בהם היא גבוהה אפילו יותר .בכל פעם
נבחר נושא אחר שאנחנו עוסקים בו ,כמו :מעורבות בחברה,
העיר בית שמש ,סוגיות של חינוך ,ליבון נושא אורחות החיים
והשותפות .כל קיץ מתקיים סמינר בקבוצות יותר קטנות
ומטרתו ליצור ולפתח את הדינמיקה החברתית בינינו .בסמינר
הזה רק הסבב הראשון שבודק מה נשמע אצל כל אחד ,גוזל
בערך את כל הסמינר .אנשים פה מאוד אוהבים לדבר."...
פן משמעותי נוסף בחיים הקיבוציים של תמוז הוא נושא
התרבות יהודית .יאיר מסביר" :בקבוצה הראשונה של מקימי
הקיבוץ היו כמה זוגות שבאו מהמדרשה באורנים ,והיו עוד כמה
חברים בוגרי המכון הציוני – לכן זה היה נושא שמאוד עסקו בו
מאז הקמתו של הקיבוץ ,ובתחום הזה לא היתה ירידה לאורך
השנים .יש כאן עיסוק משמעותי והשקעה רבה גם בתחום
יצירת טקסים ,כמו :חתונות ,בריתות וחגים .אנשים מחיים את

המקום לפי דרכם ,לפי מה שהם .היו כאן רפורמים שהדגישו
את הנושא בקבוצות הלימוד ,יש כאן בני קיבוצים שמשמרים
וממשיכים את עקרונות התפיסה של התנועה הקיבוצית
בווריאציות שונות ,יש כאן בני עדות המזרח שבתקופה מסוימת
הביאו לכאן את התרבות המזרחית .זה נושא שמאוד מעסיק
אותנו כקהילה  -איך ליצור תרבות יהודית שהיא מקשה אחת,
תרבות ציונית במדינת ישראל  2013שאני רוצה להיות שותף
לה".
בשנת  1996הוקמה בתמוז עמותת 'קהילה' שעסקה הרבה
בנושאים של תרבות יהודית" .בשנים האחרונות" ,מבהיר
יאיר" ,התחזק בעמותה דווקא הפן של שירותים חברתיים -
הקמת מועדוניות של ילדים בסיכון ,קידום פרוייקטים של
נוער בסיכון .במסגרת העמותה פרשנו כבר רשת של מעונות
יום וצהרונים .אנחנו מאוד מחוברים לקהילות ,כולל לגרעינים
התורניים ,ומנסים להשפיע וללוות בנושא של מעונות יום
מתוך הניסיון שצברנו .זו עמותה עם מחזור של  6מיליון שקל
ו 60-עובדים".

מדינת ישראל עברה תהליך לאומני מאוד,
שהתחזק עם האינתיפאדה השנייה .אף
תלמיד לא יאמר היום' :אני ישראלי ,יש לי
בעיה עם היהדות שלי' ,אבל הבעיה היא
הפוכה .הפכנו לחברה שוביניסטית ,לאומנית
ברמות מטורפות ,וזה קשור כמובן גם לעליית
השפעתו של הציבור הדתי-לאומי
כאן סוטה פתאום יאיר מנושא הקהילה לנושא אישי וכואב
מבחינתו" :אנחנו חיים בבית שמש .וכידוע ,בית שמש
השתנתה מאוד בשנים האחרונות ,ולא רק בית שמש ...אני
חושב שמדינת ישראל היום במצב לא פשוט מבחינת שאלות
יהדותה של המדינה .אם בשנות ה 90-הייתה אמירה של
הציבור החילוני שיש לו בעיה של הזהות היהודית ,ואנחנו יותר
ישראלים ופחות יהודים  -היום היא כבר לא רלוונטית .מדינת
ישראל עברה תהליך לאומני מאוד ,שהתחזק עם האינתיפאדה
השנייה .אף תלמיד לא יאמר היום' :אני ישראלי ,יש לי בעיה
עם היהדות שלי' ,אבל הבעיה היא הפוכה .הפכנו לחברה
שוביניסטית ,לאומנית ברמות מטורפות ,וזה קשור כמובן גם
לעליית השפעתו של הציבור הדתי-לאומי .אני מוצא את עצמי
חי בעולם אחר לגמרי ממה שהכרתי ,עולם שבו יש לציבור
הדתי השפעה גדולה מאוד על החברה  -למשל :השפעת
הגרעינים התורניים וההשפעה של החינוך הדתי ,היא עצומה.
ישנן בנות שירות בכמויות אדירות בכל המוסדות ,גם בבתי
ספר חילוניים .הבן שלי ,שלומד בבית ספר חילוני בהרטוב,
מקבל שיעורים מבת שירות .אם יש לבן שלי שאלה והוא פונה
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מהי קהילה?

לבת השירות ,את מי היא מזמינה כדי לענות לו? את הרב של
בית שמש ,לא את מנהל בית הספר .את מבינה מה קורה פה?
מספר האנשים שחושבים כמונו ירד מאוד ,הצטמצם לחצי.
מדינת ישראל עברה תהליך של הקצנה בנושא היהדות .אלה
דברים שדיברנו עליהם בקהילת תמוז אבל חשבנו שיותר
חשוב לעסוק בצדק חברתי והתעלמנו מהשינוי של המשמעות
הדתית ב'זהות היהודית' כאן .כשקמה 'מנהלת זהות יהודית'
ובראשה הועמד הרב רונצקי ,חשנו בשינוי העצום .זה לא
היה עובר לפני  15שנה .הרי זו המנהלת שתתקצב את כל
בתי המדרש החילוניים ,שתקיים סמינרים שעוסקים בזהות
יהודית ,ובראשה עומד רב ...התחושה שלי היא שהחילוניות
כאופציה שמשפיעה על הסדר הציבורי ,נמצאת פה במתקפה,
דמוגרפית וגם רעיונית .מי נתפס היום בציבור הישראלי
כמבטא את החילוניות? אולי רק בית משפט העליון ,ותראי
באיזו מתקפה הוא נמצא היום על ידי כל הקבוצות  -הדתיים
הלאומיים ,הציבור החרדי ,אנשים כמו ליברמן ואולמרט ,כולם
מתקיפים את בית המשפט העליון .השבוע ראיתי בטלוויזיה
קבוצת ילדים שפוגשת את ראש הממשלה .הם שאלו אותו' :מי
אתה?' ,והתשובה שלו הייתה' :קודם כול אני יהודי' .פעם ראש
הממשלה היה אומר' :אני ישראלי ,אני ציוני' .היהדות הפכה
למשהו מרכזי .אין אופציה אחרת .האופציה שאנחנו מציגים,
של יהדות ללא דת -לא עוברת בציבור .מעמד הרבנות ,מעמד
הרב  -אינו דומה למה שהיה כאן בשנות ה .70-בכל אזכרה
לחללי צה"ל הרב מדבר ראשון .למה הרב צריך לדבר ראשון?
זה טקס דתי? זו תפיסה מטורפת היום במדינת ישראל .כל
מועמד חילוני לראשות עיר רודף אחרי רבנים .למה? הרבנות
הראשית היא ממסד שרוב הציבור הדתי לאומי חושב שהוא
מיותר ,אבל לא מעזים לומר את זה ,וממשיכים עם ההתחרדות.
אין היום ביקורת על תופעות כאלה .המערכת שמובילה את

הקו הזה  -הקו שמדגיש את יהדותו הדתית המסתגרת של
העם היושב בציון על פני לאומיות מודרנית ,זו מערכת אדירה
שרצה לכל הכיוונים ומכוונת לאקסיומה אחת :יהודי שווה דתי.
אין היום דבר כזה יהודי שהוא לא דתי".
אני חושבת אחרת ומנסה להתווכח איתו  -בעיניי השינוי הוא
דווקא בכיוון ההפוך .הגרעינים התורניים הם לדעתי הדרך של
הציבור שלנו לממש את הרצון להיות חלק מעם ישראל ולקבל
גם את מי שאינו שומר מצוות לחיקו.
"זה לא כך" ,יאיר חולק עלי" ,אף אחד מהגרעין התורני לא יגיד
שהדרך שלי היא גם לגיטימית ושהוא מוכן לדבר עליה איתי -
ציוני מודרני אשר מטפח תרבות יהודית על כל מרכיביה ,ובוחר
לשים את בית הכנסת בצד .אף אחד מחברי הגרעין התורני
לא יגיד שזה בסדר שגם אשה לא דתית תלמד את המקורות.
האנשים האלה נמצאים במקומות אחרים לגמרי ממני בתפיסת
מעמד האשה ,בשאלת התפילה ,במקומו של בית הכנסת.
זו מערכת אדירה שנוצרה פה ,שהיהדות שווה לדת ,והיא
מבוססת על התפיסה של 'זה שאתה כרגע לא מקיים מצוות ,זה
זמני .אתה בדרך .בוא לשבת .בוא נייהד אותך".
יאיר עוצר את הדיבור השוטף שלו" ,הקיבוץ הדתי זה עולם
אחר .נסחפנו קצת ."...הוא מודה ומחייך ,ואנחנו חוזרים לנושא
הקהילתיות.

המשכיות וקליטה
תוך כדי שיחתנו אני מבינה שקהילת תמוז לא גדלה בשנים
האחרונות ומבקשת מיאיר לדבר גם על הקשיים.
"עם כל הערכים והמשמעות ,נושא הקופה המשותפת היה מאז
ומתמיד נושא מורכב שמעסיק את החברים ונושא איתו הרבה

יש כאן עיסוק משמעותי והשקעה רבה ביצירת טקסים בחתונות ,בריתות וחגים
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לומדים קהילה

תסכול .ההתמודדות עם הנושא הזה מותנית בגובה המשכורות
של האנשים .חברים שהמשכורות שלהם היו יותר נמוכות
הרגישו מותקפים .בשנים האחרונות המצב התאזן ,אולי בגלל
שמי שזה חרה לו קם הלך .לא מסובך לקום וללכת מפה .כל
חבר שעוזב ,מקבל מהקיבוץ את ערך הדירה ,את הפנסיה ועוד
סכום להתאקלמות .דמי העזיבה שלנו הם הכי טובים בתנועה
הקיבוצית.

בעיניי המושג 'קהילה' מושתת על מעין
משולש :הקודקוד הראשון הוא החינוך,
התרבות ,החגים – והרצון שיהיו יותר
משמעותיים ומשותפים .הקודקוד השני
הוא הרצון למעורבות בחברה הישראלית.
הקודקוד השלישי  -שהיה באיזושהי מתקפה
ציבורית ,אבל עכשיו יש חזרה אליו  -הוא הצד
השיתופי-כלכלי
אבל הקושי העיקרי הוא שיש פה עייפות .החיים בבית שמש
מלאים במשימות ,וקשה להספיק את כולן .אתה רוצה להיות
מעורב ,לעשות תרבות ,לטפל בבעיות אישיות של אנשים ולא
לטאטא מתחת לשטיח ,ויש עבודה ויש משפחה .זה לא מעט
עומס שהוא מעבר לסטנדרט.
הצעיר ביותר בקהילת תמוז הוא בן  .36אנחנו כבר אחרי
התקופה של גידול ילדים קטנים ואנחנו לא בנויים לקבל פה
חברים בתחילת דרכם .אנחנו רוצים שמי שבא לפה יהיה באותו
שלב בחיים כמונו .מי שיבוא לכאן עם יכולת התפרנסות קטנה
מהממוצע לא ירגיש פה נוח .עם זאת ,אנחנו מאוד רוצים
שתבוא לכאן קבוצה שתהיה לידינו .שתבנה לעצמה שותפות
כלכלית וחברתית משלה ושתיקח חלק במשימות הרבות בעיר.
אבל מה שקורה בפועל הוא שאנשים לא מוכנים להתחייב
בגילאים האלה .אנחנו התחייבנו לשותפות בגיל  30והיום
צעירים מושכים ומושכים ולא מוכנים להתחייב לכלום .זה
משגע אותי .הם דוחים את ההכרעות .חיים כמה שנים כקבוצה
ולא רוצים להתחייב!".

הרי אם לא תקלטו לא תהיה לכם המשכיות .יש כאן
תהליכים שעלולים לרדת לטמיון .אתה לא מוטרד
מהשאלה מה יקרה בעוד עשרים שנה?
"יכול להיות שתהיה לנו המשכיות ,ויכול להיות שלא .אני לא
יכול לחיות לפי מה שאולי יקרה .אני חי לפי מה שמתאים כיום
לצרכים של החברה הישראלית ,ליכולות והאפשרויות של חברי
תמוז .מה יקרה כשאנחנו נלך לעולמנו? אני לא יודע .בעיניי לא
צריך להקים משהו ,מנקודת הנחה שהוא חייב להתקיים לעוד

הרבה שנים 40 .שנה זה עוד הרבה זמן ...אני לא יכול לצפות
מה יקרה עד אז .הקמת תמוז יועדה לדור אחד".

מהי קהילה?
"יש משהו שהתהווה בתמוז לאורך שנים והוא מאוד ברור
לנו ,ואותו אני רוצה להפיץ .כשאני אומר 'קהילה' אני מתכוון
לאפיון הגיאוגרפי של החיים ביחד ,בצמוד .זה יכול להיות
בשכונה ,בקיבוץ ,וזו יכולה להיות גם קהילה שמתקבצת סביב
בית כנסת או גרעין תורני שקם בשכונה בתוך עיר .בעיניי
המושג 'קהילה' מושתת על מעין משולש :הקודקוד הראשון
הוא החינוך ,התרבות ,החגים  -והרצון שיהיו יותר משמעותיים
ומשותפים .הקודקוד השני הוא הרצון למעורבות בחברה
הישראלית ,מתוך בחירה באלו תחומים ערכיים הקהילה רוצה
להשפיע ,להיות חלק מהחברה כולה.
הקודקוד השלישי  -שהיה באיזושהי מתקפה ציבורית ,אבל
עכשיו יש חזרה אליו  -הוא הצד השיתופי-כלכלי .שיתוף
פעולה כלכלי בין חברי הקהילה מתוך רצון להגיע להתנהלות
יותר צודקת .אלה שלושת הקודקודים של קהילה .את
הקהילתיות הזו אני מאוד רוצה ומקווה להפיץ ולהעביר
הלאה".

ואיך מפיצים את זה הלאה?
יאיר מספר לי על חלקו בארגון חדש שהוקם לפי מספר
חודשים על ידי אנשים מהמטה השיתופי של התנועה
הקיבוצית ונציגי הקיבוצים העירוניים  -המכון לפיתוח קהילות
ע"ש לוי אשכול" :זהו ארגון שמטרתו לאסוף ולהעביר מידע
בין קהילות .הוא אחראי להפיץ את הידע שנצבר בנושא ,לסייע
בפיתוח קהילות וללוות אותן  .זה מה שפעם התנועה הקיבוצית
עשתה .זה מה שיחליף את היועצים בתחום .הארגון ישמור
על הרציפות ועל העברת הידע בין חבריו ויש לו גם אפשרות
לגייס כספים לפרויקטים שונים .לארגון יש כוח המשכי -
התפיסה היא ש'מה שנכון לנו ,כחברי קיבוץ ,ראוי גם החוצה,
לחברים בקהילות האחרות' .הארגון הוקם לפני כמה חודשים
והוא מקיים סיורים וימי עיון להנצחתו של לוי אשכול .הסדנה
הראשונה ' -סדנת הקהילות הגדולה' ,תתקיים בספיר ובמרכזה
ניצב הניסיון הקהילתי .הכוונה היא לקיים עשרה מפגשים
בני שלוש שעות ,שמתוכן שעה אחת תוקדש לרקע ולידע,
בשעה וחצי נוספות יציגו המשתתפים את ניסיונם בפרויקטים
קהילתיים מוצלחים ,ובחלק האחרון נבדוק יחד איך אפשר
להוליך את הדברים הלאה .בעשרה מפגשים נוכל להתוודע
לפחות לעשרה פרויקטים מוצלחים והרעיון הוא להעביר
מידע ושאנשים יצאו מהסדנה עם תחושה שצברו מספיק ידע
וביטחון כדי להעביר לקהילות אחרות את מה שיש בקהילה
שלהם .העיקר הוא החיבור האנושי  -שאנשים יוכלו לבוא,
להתקשר ,לדעת שהם יקבלו ליווי ,ללמוד ולהתפתח זה מזה,
כל מה שבעיניי מאוד משמעותי לפיתוח קהילה".

ע מ ו ד י ם | ט ב ת  -ש ב ט ת ש ע " ד | )3( 7 6 6

27

מהי קהילה?

קהילה במבחן
מה קורה כשבתוך הקהילה נרקם
סיפור אישי קשה להכלה?
רחלי (שם בדוי) בשיחה עם ריבה פריד
ביום שבו הופץ במייל נושא עמודים  -מהי קהילה? ,קיבלתי
הודעה חוזרת בזו הלשון" :יש מקום גם להבעת כאב בעמודים
או רק לכתבות חיוביות?" .התשובה שלי לא איחרה לבוא,
ובעקבותיה בזו אחר זו ,שיחת טלפון וקביעת מועד פגישה.
מהר מאוד ,כבר תוך כדי השיחה הטלפונית ,אפשר היה לחוש
ולהבין שיש כאן סיפור מורכב ,שנקודת המבט שאיחשף אליה
מציגה רק צד אחד מתוך אין-ספור.
רחלי ובעלה גרים באחד מקיבוצי התנועה קרוב לשלושים
שנה .אנחנו מחליטות לפרסם את הסיפור בשמות בדויים
ובטשטוש פרטים מזהים .מספר מטרות לכך וביניהן :הגנה על
ילדי המשפחה ,וכן הוצאת הסיפור מהקשר מצומצם של 'כתב
אשמה' ספציפי נגד קיבוץ מסוים ,להקשר רחב של סיפור
שיכול להתרחש בווריאציות שונות ,בכל מקום ובכל זמן.
כבר בתחילת שיחתנו רחלי מדגישה שאין בה האשמה ,רק
עצב .אחר כך היא מספרת שהיה לא-פשוט עם הבאת הילדים
לעולם" .נעזרנו בטיפולי פוריות .אולי זה קצת מסביר את
התייחסות שלי לילדים .אני זוכרת שאחת החברות בקיבוץ
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אמרה לי כבר בהתחלה ' -אם לא תשחררי את הילדים ,זה לא
יהיה טוב' .והיא צדקה" ,מודה רחלי ומוסיפה אמירה מאוד
ישירה" ,הייתי אמא מאוד חונקת".
את הסיפור אנחנו מתחילות בערן ,הילד הרביעי במשפחה.
"הוא נולד אחרי שמירת הריון .ילדתי לפני הזמן .מגיל עשרה
חודשים הילד היה חולה .עברנו המון בדיקות עד שקיבלנו
דיאגנוזה  -מחלה כרונית שנדיר למצוא אותה אצל תינוקות".
כשערן היה בן שלוש ,נולד במזל טוב עוד אח" .ערן מיד הגיב
ברגרסיה .זו אולי פרשנות שלי" ,אומרת רחלי" ,אבל בבת אחת
התגברו הבעיות".
במשך כשעה מגוללת רחלי בפניי מסכת של מאבקים מול
הרשויות  -איפה ילמד ערן ,האם יילך לבית ספר רגיל או
לבית ספר מיוחד  -כאשר מעל לכול מרחפת השאלה עד כמה
יש למשפחה ידע וזכות לקבוע מה טוב לילד ומה הגבול שבו
צריכות הרשויות לנטרל את ההורים ולהחליט בעצמן .במהלך
הסיפור אני לומדת מרחלי שהמשפחה עמדה מול הנהלת בית
הספר ומול גורמי הרווחה" .גם כשערן חלה במונו (מחלת
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הנשיקה) ,הם דרשו את הבאתו למסגרת הלימודית כי כך נהוג
על פי החוק במדינה כלפי ילד שנעדר מלימודים ,והם אף הציעו
לנו לדאוג לכורסא נוחה בה ינוח ערן במשך היום .הרגשנו שאף
אחד לא מבין באמת מה קורה לילד שלנו .לא נותן מקום לדעה
שלנו .אנחנו חשבנו שערן צריך להיות בבית ,עם טיפול אימהי
נתנו
צמוד ,כראוי לילד חולה" ,מבהירה רחלי" .בתקופה הזו ָ
המון מקום לדעות מבחוץ .כל מי שאמר משהו  -טלטל אותנו
לכיוון אחר ,ובינתיים הילד הגיע לחופש הגדול של כיתה א'
מבלי שהוא יודע לקרוא .בחופש הגדול ישבתי ללמד אותו
לקרוא על פי שיטה שהמצאתי ,עם סיפורים וציורים ,אבל
הקשיים המשיכו הלאה .חודשיים אחרי שהתחילו הלימודים
בכיתה ב' גיליתי שערן לא נכנס לכיתה ומסתובב כל היום בחוץ.
כששאלתי את המורה למה לא התקשרה להגיד לי ,שמעתי
ממנה שהיא קיבלה הוראה מהרווחה לא לערב אותי כי אני אמא
חרדתית ולחצנית".

נתנו המון מקום לדעות מבחוץ .כל מי שאמר
ָ
משהו  -טלטל אותנו לכיוון אחר ,ובינתיים
הילד הגיע לחופש הגדול של כיתה א' מבלי
שהוא יודע לקרוא .בחופש הגדול ישבתי
ללמד אותו לקרוא על פי שיטה שהמצאתי ,עם
סיפורים וציורים ,אבל הקשיים המשיכו הלאה
כעת הוחלט להיכנס להליך של טיפול משפחתי .ההורים,
שאר ילדי המשפחה וערן מגיעים לטיפול ומתמידים בכך.
"אמנם בעקבות הטיפולים ,המצב השתפר מבחינת שינה,
אבל מבחינה התנהגותית התחילו בעיות חדשות  -הפרעות
התנהגות" ,אומרת רחלי ומיד מוסיפה" ,ברור לי היום שאני
ובעלי פינקנו את ערן והפגנו כלפיו הגנת יתר ,מה שלא היה
לטובתו ,בסופו של דבר .עשינו איתו הרבה טעויות בנושא
הצבת גבולות".
בשלב זה רחלי מתחילה לגעת בציפיות ובאכזבות שלה
מהקהילה"" .הטיפולים סביב הילד עלו לנו המון כסף.
אחרי שנתיים של ניסיונות לעזור לו בכל דרכי הטיפול
האפשריות ,ההוצאות הלכו וגדלו .פנינו לקהילה בבקשת
עזרה .ישנה קופה מיוחדת שנקראת פר"ח  -קופה שנועדה
לסייע למי שנקלע לקשיים ,קופה שגם אנחנו תרמנו לה
מדי חודש .ביקשנו ,ולא קיבלנו אפילו שקל ,כי 'לא עמדנו
בקריטריונים'" ,היא אומרת וממשיכה לספר על מסכת
הייסורים עם הבן.
אני מקשיבה ומרגישה שקשה לי כבר לעקוב אחר הדברים.
הסיפור הזה ,כאמור ,מורכב מאוד .במהלך הריאיון אני
שואלת את עצמי לא פעם האם מדובר פה רק בסיפור אישי

סבוך וקשה ,שרחלי רוצה לחלוק אותו עם אחרים  -אולי כדי
להקל קצת על בדידותה  -או שיש כאן בכל זאת משהו שכדאי
לספר ,על מנת שהציבור יוכל ללמוד ולהסיק ממנו .בכל מקרה,
אני כבר כאן ,בסלון ביתה ,ואנחנו ממשיכות.
"עוד שנה עוברת ,ועוד אחת" ,מספרת רחלי" ,וערן כבר אאוט-
סיידר ,לא מחובר לחברה .אחר כך הוא מתחיל להסתובב עם
חבר'ה לא מהקיבוץ .תקופות ארוכות הוא אינו מבקר בבית
ספר ,משוטט .מחפש מה לעשות עם עצמו .רק עם המשפחה,
ההורים והאחים ,ועם קומץ חברים קטן ,הוא בסדר גמור.
במקביל אני עצמי עוברת משבר אישי".
כאילו לא די בזה ,מספרת לי רחלי שבנוסף ,אחד מהאחים
מתגלה אף הוא כילד עם בעיות התנהגות שמתדרדרות
ומתדרדרות .שני ילדים שהם אאוט-סיידרים בחברה קיבוצית
זה כבר אצבע מאשימה כלפי ההורים  -כך אני משערת ,ורחלי
מאשרת.
"לאורך כל הדרך אין לי שום האשמות" ,היא אומרת" .למדתי
עם השנים לסלוח ,להבין ולדעת שכל אחד עושה את המיטב
עם הידע שברשותו .אני יודעת שהילד שלי הוא בעיני החברה
'עוף מוזר' ושאנשים לא כל כך יודעים איך להתנהג במקרים
כאלה .הם ודאי גם פחדו שהוא ישפיע לרעה על ילדיהם" .ובכל
זאת ,רחלי מחדדת" ,היו פה ילדים עם בעיות רציניות עוד לפני
שהקיבוץ הופרט והקיבוץ ידע איך להתמודד ולטפל ,גם בילדים
וגם במשפחה .ועדת חינוך של היום מעולם לא ישבה איתנו.
הדבר היחיד שקיבלנו מהם זו אצבע מאשימה".

הערת העורכת
בפרסום כתבה זו אין נסיון לחפש צדק ,גם לא לשפוט,
רק להאיר צד נוסף בחיי קהילה .לספר את הסיפור של
משפחה אחת כדי שאולי משהו ממנו ,אפילו שביב קטן,
יאיר לקוראים את מה שמתרחש ,ובעיקר איך זה מרגיש,
מעברה השני של הדלת .אולי כשיחושו הקוראים כיצד זה
נראה ומרגיש כשלא הכול הולך חלק ,אותה יד קהילתית,
חברית ,זו שכולנו מכירים משני עבריה  -הנותנת
והמקבלת ,זו שיודעת לפלס את דרכה במצבים רבים
ומורכבים אחרים  -תצא לדרך חדשה גם כשהמצב מאוד
לא פשוט ,גם כשקשה ,ואולי אפילו בלתי אפשרי .אולי
צעד אחד קטן שיתרחש כאן או שם ,יוכל בפעם הבא
לעצור את ההידרדרות ,או לפחות יאפשר להורים לחוש
פחות ביקורת ויותר שותפות .בשל הרצון לשמור על
אנונימיות לא ניתן היה לקבל תגובה מגורמים רשמיים
בקיבוץ כך שיש כאן הצגה חד-צדדית של הסיפור וסביר
מאוד להניח שישנו נרטיב אחר שלא יכול היה לבוא לידי
ביטוי.
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מהי קהילה?

בהמשך הסיפור נפתחו לשני הבנים תיקים במשטרה על
עבירות רכוש" .אף אחד מהם לא הסתבך בסמים" ,חשוב
לרחלי להדגיש .כיום שניהם נמצאים בבתי ספר ייחודיים בצו
בית משפט.
"היה שלב שבו התחזקתי מבחינה אמונית-רוחנית" ,אומרת לי
רחלי" .לא מבחינה דתית" ,היא מבהירה" ,בזכות ההתחזקות
הבנתי שהכול לטובה .סיפרתי על התובנה הזו לערן ואמרתי
שגם זה שהוא נמצא היום בצו בית משפט בבית הספר
הטיפולי  -זה בעיניי לטובה .אז הוא שאל אותי ' -מה ,את
רוצה להגיד לי שזה טוב שגנבתי?' .הסברתי לו שאין לקב"ה
טעויות .אמרתי שהוא משלם עכשיו את המחיר על מעשיו,
אבל זה לטובה ,לטובתו העליונה ,כי תמיד חיפשנו לו מסגרת
שתתאים לו ,ולא מצאנו .והנה ,עכשיו בית המשפט החליט
בשבילנו שהוא הולך למסגרת טיפולית ,סוף סוף  -מסגרת
בה הוא עשה ועושה מהלכים טובים ומטיבים .התוצאה היא
שחשובה ,אז זה טוב בעיניי".
רחלי מספרת לי שערן כבר סיים שנה של לימודים במסגרת
הטיפולית" .הוא עושה שם עבודה רצינית מאוד" ,היא אומרת
בגאווה" ,הצוות שם מאמין ביכולות שלו ,אולי אפילו יותר
מאיתנו ,ההורים .הם מאמינים שהוא יכול להשתלב חזרה
בחברה" .כך היא אומרת ומיד חוזרת לקו המנחה אותה מאז
התחזקה ושואלת-קובעת" :אז זה לטובה או לא לטובה?".
"ובכל הזמן הזה הקהילה כקהילה  -כלום" ,אומרת רחלי" ,יש
לי כאן בקיבוץ רק כשלוש-ארבע משפחות שאיתן אני מרגישה
נוח ,שהם חברים של ממש ,ויעשו בשבילנו הכול .באחד
האירועים הקשים הייתי שבורה ולקחתי בפעם הראשונה בחיי
סיגריה ,יצאתי החוצה ועישנתי .שכן קרוב קלט אותי ,קרא מיד
לאשתו ,שיצאה אלי ושאלה אם הכול בסדר ומה קורה .מזל
שיש גם כאלה."...
אני חשה בין המילים את הקושי הגדול של רחלי ובעלה .אני
גם רואה מול עיניי את כל האנשים שקוראים את הדברים ברגע
זה ,מזהים את הסיפור או סיפור דומה ,וחושבים שבעצם שאין
לקוראים מושג מה באמת נעשה למען המשפחה ,ושהקיבוץ נהג
איתם לפנים משורת הדין ,ושזו לא משפחה נורמטיבית וש...
וש ...וש...
אבל כאשר רחלי מספרת על הורים שאומרים לילדיהם לא
לשחק עם ילדיה ,על מערכת חינוך שלא מצליחה להכיל את
הבנים ,על הורים לחברים משכבת הנוער שלא עושים מאמץ
לקרב את הילדים  -אני שואלת את עצמי :גם אם כל זה לא
נכון ,והקהילה עשתה כל שביכולתה לעזור ולסייע ,אולי בכל
זאת יש מה ללמוד מהסיפור הזה?
"יש לנו שכנים שהבן שלהם גם עשה בעיות" ,אומרת לי רחלי,
"לפני מספר שנים קיימנו פגישה עם עוד כמה חברים מהקיבוץ
וסיכמנו בינינו שכל מי שרואה את הבן של החברים הללו ,עוצר
לרגע ,אומר לו שלום ,לוחץ לו יד .אחר כך עשינו אותו דבר גם
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בילדותי בירושלים זכיתי לחוות 'קהילה'
בחצר ירושלמית שנקהלו בה תריסר משפחות
מעדות וחוגים שונים ,שעיסוקן בעזרה הדדית.
ועוד איזו קהילה! לא אשכח את חלוקת המים
מהבור ,להבטיח שמים יהיו לכל הקיץ .אנחנו
הילדים הרגשנו כמשפחה וכך עד היום ,אחרי
שמונים שנה .ללא תקנון ,אלא רק מרצון.

עזריאל בן דב (משואות יצחק)

לבן שלי ,ואכן היו לפחות שני אנשים שעשו את זה .אני יודעת
בוודאות ,ולכן אני לא יכולה להגיד שאין אף אחד פה שניסה
לעזור .אני גם יודעת שחלק גדול מהקושי של החברה להתגייס
לעזרתנו בא מחוסר יכולת שלנו לבקש עזרה".
היא מנסה להבין את החברה ,ובכל זאת מתארת את המצב
בעצב" :היום הבן שלי מרגיש שלא רוצים אותו פה .בשבתות
בהן הוא יוצא מהמסגרת הטיפולית ,הוא מסתגר ולא יוצא
מהבית .הוא שונא את הקיבוץ הזה .יותר מכך .בעקבות המצב
גם אני חיה פה בדל"ת אמותיי .לבית הכנסת אני הולכת רק
לקבלת שבת .בבוקר אני כבר לא הולכת כי יש בזה יותר צד
חברתי .אני נמנעת מלהגיע לכל המקומות הציבוריים .אני
מרגישה המון ביקורתיות ,המון שיפוטיות סמויה .אף אחד לא
בא ושואל כמובן ישירות ,אבל אני מרגישה את השאלה  -איך
זה ששני ילדים שלי הגיעו למצב כזה?! .האמת ,גם אני שואלת
את עצמי את השאלה הזו הרבה פעמים ואין לי תשובה .בעלי
אמר לי פעם שאם ליצחק היה בן אחד  -יעקב ובן שני  -עשיו,
כנראה שיש סיבה לכך וגם לנו מותר."...
זו ההזדמנות לספר שלרחלי ובעלה עוד שלושה ילדים
נורמטיביים" .אני מרגישה ששני הילדים שלא הולכים בתלם
'המקובל' מציבים בפנינו אתגר שמאלץ אותנו להתמודד
ולהכיר את עצמנו .בסופו של דבר ,למדתי לאהוב את מה
שיש  -הרי כל הפוסל במומו פוסל".
מתוך הדברים אני מבינה שהמערכת הזוגית של רחלי ובעלה -
ישי ,חזקה מאוד" .זה לא היה ככה כל השנים .הייתי אשה לא
פשוטה ,לחוצה ,ודווקא תוך כדי ההתמודדות עם הקשיים של
הילדים והמשבר שעברתי באופן אישי ,דווקא אז חל השינוי.
פתאום ישי התגלה לי" .היא אומרת וחיוך על פניה.
לאורך כל הריאיון נשמע שהזוג נמצא ביחד ,בחזית אחת מול
העולם" .פעם הייתי מאוד שמרנית והתעסקתי המון במה
שמקובל ובמה שלא מקובל .השלטתי בבית טרור בנושאים
של שקט ,סדר וניקיון .בשנים האחרונות הבית מאוד השתנה.
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קהילה במבחן

צריך לנסות לתת מקום גם לילדים החריגים ...כיום אצלנו המצב הוא שרק מי שדתי ,נשאר
במסגרות של היישוב .אנחנו לא מסוגלים להכיל במערכות החינוך שלנו את מי שלא הולך בתלם
יש בו יותר נינוחות .יותר תקשורת ,גם המוזיקה חזרה אליו",
היא מחייכת בסיפוק" ,כבר הרבה פחות מעסיק אותי היום מה
חושבים עלי .גם בדרך הדתית שלי אני שונה מאחרים .אני חיה
לעצמי .כיום אני כבר ממש לא מרגישה פה את הקהילה .אפילו
את הקניות שלי אני מקפידה לעשות בחוץ."...

מה היית מצפה מהקהילה?
"הייתה לי ציפייה שהמערכת תיצור משהו יזום ,מכוון .רציתי
שידאגו שמישהו מהחבר'ה יבוא אלינו הביתה לקרוא לבן שלי
לפעילות ,למפגש .שיתנו לו הרגשה שהוא חלק מהחבר'ה.
שתהיה אליו התייחסות מיוחדת ,מכוונת .לפני זמן מה ,כשהיה
איזה טיול מטעם בני עקיבא ,הקיבוץ הוציא מלווה נוספת
בשביל ילדה עם קושי אחר .לבן שלי ,בטיול אחר ,לא הסכימו
לסידור הזה .אמרו לנו שרק אם אחד מאיתנו יבוא  -הוא ייצא,
וכשלא יכולנו  -הוא לא יצא .עוגמת הנפש שלו ושלנו הייתה
מאוד גדולה .לא הייתה התייחסות מיוחדת ,כפי שמתייחסים
לילדים עם קשיים אחרים .אני מרגישה שהוא נופל בין
הכיסאות ,שאין למדריכים מספיק הכוונה ,שלא דאגו שרכז
הנוער יקבל הדרכה .אני לא מאשימה את המדריכים ,הם לא
יודעים להתמודד ,אבל אני חושבת שהתפקיד שלהם הוא לא
רק לטפל בילדים הרגילים .צריך לנסות לתת מקום גם לילדים
החריגים .אני יודעת שביישובים היותר-גדולים שמסביבנו
רכזי הנוער משקיעים המון בעבודה עם נוער שוליים .כיום
אצלנו המצב הוא שרק מי שדתי ,נשאר במסגרות של היישוב.
אנחנו לא מסוגלים להכיל במערכות החינוך שלנו את מי שלא

הולך בתלם .אני הייתי מצפה שאם ילד מהיישוב לא הולך
בתלם  -שהמערכת תיזום פגישה ,תשב עם המשפחה ,תעבוד
איתה בשיתוף פעולה ולא רק תנחית החלטות .הייתי מצפה
שהקהילה תיצור מהלך לחבר אותו ואת המשפחה חזרה".
לפני סיום ,חשוב לרחלי להדגיש את המסר שלמענו ביקשה
שאבוא לשמוע את סיפורם" :אני חושבת על המקרים שעוד
יבואו .אצלנו כבר מאוחר מדי לתקן ,אבל חייבים לזעזע את
הקהילה .נוער 'שונה' קיים בכל מקום וצריך לתת לו מענה אני
רוצה שהחלק ה'יפה-נפש' שלנו בעזרה לחיילים בודדים או
ביחס שלנו לנכים ,מפגרים וכו' (ואני בכלל לא מזלזלת בזה)
יחול גם על היחס לנוער שלנו .יש אצלנו נוער שצריך לדאוג
לו ,שנמצא במצב לא טוב וזועק לעזרה! מי אם לא אנחנו -
הקהילה ונציגיה  -יכולים להושיט לו יד .אם הקהילה רואה את
עצמה כמשפחה  -זה התפקיד שלה!".

קהילה היא רקמה חברתית בעלת קשרים הדדיים,
אמיצים ואמיתיים .לא כל קיבוץ הוא קהילה ,ולא
כל קהילה היא קיבוץ .בעולם קר ומנוכר כשלנו ,בו
האינטרסים גוברים לא פעם על האמת הפנימית,
לעתים הקהילה הגרעינית האמיתית היא היא
המשפחה ...ולפעמים ,גם זה לא.

אלי סומר (כפר עציון)
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קהילה בעבודה
לשבת בנעלי בית ,ולדבר עם אנשים מדרום-אפריקה ,מאוסטרליה,
להתאמן בחשיבה מקורית ולרכוש הרגלים חדשים
דבורה רוזנר

לפני שנים קיבלתי במתנה את הספר לאהוב את מה שיש מאת
קייטי ביירון  -ספר על מודעות עצמית ופיתוח שיטת עבודה
אישית .דפדפתי ,קראתי פה ושם ,ביוגרפיה קשה ,חיים קשים.
עוד שיטת 'עשה זאת בעצמך' ...זה לא דיבר אלי באותו רגע
ושמתי את הספר על המדף ,בהמתנה.
עברו ימים ,עברו משברים ,כמו לכולנו .חברה שאלה אותי פעם
אם שמעתי על שיטת העבודה של קייטי ביירון" .כן" ,אמרתי,
"יש לי את הספר בארון"" .לא" ,היא טענה" ,זה לא ספר לארון,
זה ספר לימוד ,עובדים איתו ,בקרוב ייפתח קורס בנושא ושווה
לך להתעניין" .היססתי ,למדתי בכל-כך הרבה סדנאות ...ובכל
זאת הרמתי טלפון ודיברתי עם המרצה .משהו בקולה ִסקרן
ואתגר אותי .נרשמתי .לא היה לי מושג לאן זה יוביל אותי.
ִ
לא ידעתי אפילו איך משתתפים בקורס אינטרנטי .בזריזות
שיא ,התארגנתי על סקייפ ,הורדת תוכנה ,שימוש באוזניות,
ויצאתי לדרך .בקורס השתתפו אנשים מכל קצווי תבל .היה
מרתק  -לשבת בנעלי בית ,ולדבר עם אנשים מדרום-אפריקה
ומאוסטרליה ,ללמוד מושגים אחרים ,חשיבה מקורית והרגלים
חדשים .היו גם רגעים מוזרים בעיניי  -כל אחד שיתף את
הקבוצה בענייניו האישיים .פתאום הרגשתי שזה ממש לא
מתאים לי ,רציתי להתנתק ,אבל כבר שילמתי ...המרצה עודדה
אותי" :שום דבר לא יוצא מהחוג הזה ,את תתרגלי לפתיחות".
נו ...שאני אתרגל? ,חשבתי לעצמי ,ואז הגיעה התובנה
הראשונה שלי :לכולנו יש אותן מחשבות ,אותם כאבים ,ולא
משנה מה צבע עורנו או צבע עינינו.
אז מה המטרה בכל העבודה הזו על פי השיטה של קייטי בירון?
בראש ובראשונה  -חופש מסבל .הרי אפשר לקבל מכה
ולהנציח אותה בזיכרונות אין-סופיים ,בסבל מתמשך .אפשר
גם לבחון אותה שוב ושוב ,לשאול :האם זה היה מגיע לי? האם
זו אשמתי? ,ואפשר לטפל במכה באופן נקודתי ולאפשר לה
לחלוף  -זו המטרה על פי ביירון.
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השאלה היא :איך עושים את זה? איך עוזבים את הסבל
ומאפשרים לו לחלוף?
על פי שיטתה של ביירון ,כשלומדים לקבל את המציאות
(עולם  /גורל  /אמת  -מחק את המיותר) כפי שהיא ,כאן
ועכשיו ,ולא כפי שהייתי רוצה ,מצפה או חולמת שתהיה  -זה
מביא לשינוי אדיר שמשנה גם את האדם .קבלת המציאות כפי
שהיא משנה את רצונותיו ,את בחירותיו ,ואפילו את דיבורו
ואת פניו של האדם ,ממש כשם שביטא זאת בודהה' :אנחנו מה
שאנחנו חושבים'.

אפשר לקבל מכה ולהנציח אותה בזיכרונות
אין-סופיים ,בסבל מתמשך .אפשר גם לבחון
אותה שוב ושוב ,לשאול :האם זה היה מגיע
לי? האם זו אשמתי? ,ואפשר לטפל במכה
באופן נקודתי ולאפשר לה לחלוף  -זו המטרה
על פי ביירון
מקייטי ביירון למדתי לא לתת למחשבות שלי לקבוע עבורי,
לא להמשיך להיות שבויה בהן ,ולא משנה כיצד הן הגיעו אלי.
למדתי שאם ארצה לצאת לחופשי ,לחיות את הרגע הזה (והרי
אין לנו משהו אחר מלבד הרגע הזה ממש) ,בלי ציפיות ובלי
אכזבות ,עלי להסתכל על כל מחשבה שעוברת לי בראש (והרי
עוברות לכל אחד אלפי מחשבות כל יום) ,ולבחון אותה  -האם
היא מביאה תועלת? האם היא מטיבה או כובלת? אם היא
אינה מועילה  -לתת לה לחלוף .גם אם אותה מחשבה תחזור,
אעשה שוב ושוב את התהליך עד שתיעלם .אין כאן שלילה
או הכחשה ,יש בחינה ובחירה .הרעיון הוא לא להחזיק אצלי
מחשבה הרסנית ופוגעת .כמובן שאין לעבודה הזו סוף .כיום,
המחברת שלי גדושה מחשבות שברצוני לחקור אותן ,אם לא
היום ,אז מחר.
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קהילה בעבודה

באופן אישי ,הצעד הקשה ביותר היה עבורי הצעד הראשון.
אחר כך כבר הבנתי שאם עובדים ,השינוי באמת קורה .מאז
אותה סדנה ראשונה ,אני חברה קבועה ושותפה בקהילה
נהדרת ותומכת .יש לנו רשת בפייסבוק ובסקייפ ,סדנאות,
לימודים ושבתות משותפות .אם משהו מציק לי ,אם אני לא
מגיעה בכוחות עצמי לתוצאות  -אני משאירה הודעה ברשת
ומי שפנוי קובע איתי זמן לעבודה .זה יכול להיות בסקייפ,
בטלפון ,על פי מה שרוצים .בתוך הקהילה הסיוע הוא בחינם.
הקהילה הזו היא מקום מוגן ,מקבל ,וכל אחד מוצא בה שותפים
תומכים .לעולם לא מעבירים מידע ,אפילו לא מחבר קהילה
אחד לחבר אחר .יש התחייבות גם לא להעביר מידע למשפחה
הקרובה .כל מילה חסויה .נקודה.
בין חברי הקהילה עובר המון מידע מתוך ההרצאות של קייטי
ביירון .הרבה תובנות כאלה ואחרות .זו כמות חומר מספיקה
ל 24/7-ואני בוחרת מתוך זה מה שמתאים לי ,ועל פי הבחירות
שלי  -עובדת ומתקדמת.
לפני שנתיים השתתפתי בסדנה שהתקיימה פה בארץ .לסדנה
הגיעו מכל רחבי הארץ ,מכל המגזרים ,העדות והדתות .קייטי
ביירון לימדה במשך יומיים רצופים ,שמונה שעות ביום.
ישבנו כאלפיים איש באולם גדול ב'אייר-פורט סיטי' ,ויכולנו
לשמוע זבוב מעופף .קייטי ביירון היא אשה מרשימה ומרתקת
שעובדת גם עם חולים סופניים ,עם ילדים קטנים ,בבתי ספר
ובבתי סוהר ,והיא מוזמנת ללמד בכל ארצות תבל.
נדמה לי שקיבוץ הוא המקום היחיד בעולם שבו לא ניתן
לעשות את העבודה של קייטי בירון באופן קהילתי .אולי בעצם
בכל חברה סגורה .ישנה תחושה שכאשר אנשים חיים יחד,
במעין אקווריום ,לא יעלה על הדעת (לפחות לא על דעתי)...
לשתף עוד חברים וחברות בסודות האישיים-משפחתיים שלי.

קהילה היא מסגרת לעזרה ותמיכה הדדית .כל
קהילה קובעת לעצמה את תחומי ההדדיות,
עומקה ורוחבה .הפרט יכול לנהוג על פי הנורמות
"המקובלות" ,לנהוג לפנים משורת הדין או
"לחטוא" .הראשון הוא "בינוני" ,השני "חסיד"
והאחרון מנוכר ,שותף באופן פורמלי בלבד .משרבו
ה"חסידים"  -מתרבה האושר הכללי הקהילתי וגם
אושרם וסיפוקם של ה"חסידים" עצמם .משרבו
המנוכרים  -אושיות הקהילה מתערערות .כאשר
קהילה מקבלת על עצמה משימות חוץ-קהילתיות,
מעבר לתרומה  -היא מחזקת את חוסנה הפנימי.

למדתי לא לתת למחשבות שלי לקבוע עבורי,
לא להמשיך להיות שבויה בהן .למדתי שאם
ארצה לצאת לחופשי ,לחיות את הרגע הזה
(והרי אין לנו משהו אחר מלבד הרגע הזה
ממש) ,עלי להסתכל על כל מחשבה ולבחון
אותה  -אם היא אינה מועילה  -לתת לה לחלוף
לא אוכל לסיים את הכתיבה בנושא בחירה וקהילה ,מבלי
להזכיר את אתי הילסום הי"ד ,שיום הולדתה ה 100-יחול
בקרוב .יומנה של אתי תורגם לפני שנים ,אך רק עכשיו
מתחילים להעריך את עומק מחשבתה .כל חייה של אתי
הילסום עברו בניתוק מוחלט מיהדותה ומקהילת יהודי
אמסטרדם ,עד שדבקה ב 1943-בגורל היהודים ,וחזרה למחנה
ווסטרבורק ,מתוך בחירה ,תחושת שייכות וקבלת הדין .כיוון
שבעבר השתחררה ממחנה זה ,היא ידעה היטב מה צפוי לה.
ובלשונה:
יש בתוכי בור עמוק עמוק ,ובבור הזה נמצא א-לוהים,
לפעמים אני מצליחה להגיע אליו ,אבל לעתים קרובות
יותר הבור מכוסה באבנים וחול ,וא-לוהים קבור
תחתם ,ואז צריך לחפור ולהוציא אותו משם...
עלינו לחזור להיות פשוטים ואילמים כמו הדגן הצומח,
1
או הגשם היורד ,רק להיות ,ולא עוד...
ואולי גישתה של אתי הילסום לא הייתה כל כך חריגה .היא
לא הייתה היהודייה היחידה שחשבה בכיוון זה ,מתוך נאמנות
ובלי שיקולים אחרים .לא כולם ניסו לברוח בכל מחיר ,למרות
שידעו היטב מה צפוי להם .הם פשוט החליטו להישאר
בקהילתם ולחלוק את הגורל המשותף .סוג של קבלת
המציאות? ...ואולי אני טועה?
אין ,ולא הייתה לי כוונה לדון פה בהיבטים הפילוסופיים או
הדתיים של גישת העבודה של קייטי בירון .אני משאירה לכל
אחד לדון בה עם עצמו .אצלנו בקהילה לא שופטים את הזולת
וכל הדעות מקובלות ומכובדות...

לביא

אברהם שטיין (קבוצת יבנה)
 1מתוך  :השמים שבתוכי ,יומנה של אתי הילסום ,1943-1941 ,עמ' .191
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תמונות מחיי קהילה
על הקהילות השונות בתחנות חייה והחיפוש אחר מכנה משותף ביניהן

שושנה קאסוטו-עברון

כשאנחנו אומרים קהילה  -למה אנחנו מתכוונים? מה
האסוציאציות הצצות במוחנו? האם הרצון המיידי שלנו הוא
להיות חלק מקהילה? איזו קהילה?
אפרט כאן את הקהילות שהיו חלק מחיי ואולי אמצא להם
מכנים משותפים.
הקהילה הראשונה שהכרתי הייתה הקהילה היהודית בפירנצה,
אחר כך במילאנו ושוב בפירנצה .אלה היו קהילות שהתייחדו
ביהדותן מול הנוצרים שסביב והיו להן מנהיגים אחדים,
בראשם רב הקהילה ,ואחריו יו"ר הקהילה ,הגזבר ועוד נושאי
תפקידים ,שכולם הטו שכם להנהיג .היה לקהילה מקום מפגש
מוגדר  -בית הכנסת ,והיו לה מטרות משותפות  -כמו הקמת
רשת חינוך ,קיום שיעורים למבוגרים ,עזרה הדדית ותמיכה
בכל המובנים בעת הצורך .ניתן ללמוד זאת מסיפור שידוע לי
מתחילת חוקי הגזע באיטליה :השוחט ,בעל חנות האטליז ,ירד
מנכסיו לאחר שנמנעה ממנו האפשרות לשחוט ולשווק בשר
כשר .הוא היה איש קשיש והקהילה רצתה להכניס אותו ואת
אשתו לבית האבות היהודי של הקהילה .בתם ,צעירה מאוד
ורווקה עדיין ,הודיעה שהיא תעבוד בכל עבודה ,אפילו הפחותה
ביותר ,ובלבד שאביה המכובד לא ייכנס למקום עלוב כל כך.
הקהילה נרתמה לעזור ורבים תרמו מכיסם הדל סכומים קטנים,
שביחד הביאו תועלת לקשיש שבסופו של דבר עבר מן העולם
כשהוא במיטתו בביתו.
לא אוסיף על תקופת הרדיפות הנאציות בה חברי הקהילות
הצליחו להסתתר ולהינצל בזכות האומץ והתושייה של מנהיג
אמיץ ואנשים מן הקהילה שחברו אליו.
אל הקהילה השנייה באתי מפוחדת ,ללא שפה .היו אלה בתי
הספר ואחר כך תנועות הנוער בארץ .בפעם הראשונה התנסיתי
בחברה של שווים .ההתחלה הייתה מהוססת ,ילדה מהכיתה
הוצמדה אלי כדי שתתרגם לי כל דבר והיא הייתה 'מרכז
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הקליטה' הפרטי שלי .לא עבר זמן רב ויכולתי ללמוד כמו כולם
וברגע זה התייצב מעמדי וזכיתי להכרה ולהערכה ויכולתי ,עם
הזמן ,גם אני לתרום לחברים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מקהילת
הילדים ואחר כך הנוער .עסקנו בעזרה לעולים במעברות
בשנות ה 50-וזאת הייתה תרומתנו לעם ישראל .בחברת הנוער
כבר גילינו מי הוכתר למנהיג ומי אלה שהולכים בעקבותיו,
מי החולקים עליו ורוצים את המנהיגות לעצמם ,ומי אלה
היושבים מהצד ונהנים מכל העולמות .לא קראנו לכך קהילה
אבל הניצנים של קהילה היו שם בהחלט .מעניין להזכיר שבין
החברים של אז נמצאות חברותיי הטובות ביותר.
בו-זמנית התוודעתי לקהילת יוצאי איטליה בירושלים.
הקהילה התכנסה לתפילה בגן ילדים שהוסב בכל שבת לבית
כנסת ,ברחוב הנביאים בירושלים .מטרתם הראשונית של
המקימים הייתה לשמר את מנהג התפילה מארץ מוצאם בצד
המפגש החברתי על בסיס של שפה משותפת בכל המובנים.
לימים נמצאה להם אכסניה ראויה יותר ובית הכנסת עבר לבניין
בק ֶּפלה של האכסניה
שמידט ,שהיה בעברו אכסניה לצלייניםָ .
הועמד בית כנסת עתיק שהובא מקהילת קונליינו ונטו
שבאיטליה .הקהילה גדלה ורבתה ,והייתה מקום קליטה לכל
אלו שעלו לארץ מאיטליה .הדור החדש שנולד בארץ התחנך
על ברכי המסורת האיטלקית ,הצעירים למדו את לחני התפילה
ואת טעמי המקרא וממשיכים את מסורת אבותיהם .הנה כי כן,
יש כאן לא רק התכנסות על רקע חברתי ומנהגי אבות ,אלא גם
ממד של חינוך .הקהילה לא הסתפקה בזאת וליד בית הכנסת
כמנהג איטלקי קם מוזיאון המציג מחמדות האמנות של יהודי
איטליה ,ו'חברת יהודי איטליה לפעולה רוחנית' ממשיכה
ומרחיבה את פעילותה בהרצאות ,בערבי לימוד ,בחוגים ועוד.
הנה יש לנו כאן קהילה שמקרינה מאוצרותיה לא רק פנימה
אלא גם החוצה למרחב הציבורי .כאן המקום לומר שיפה היה
אילו קהילות נוספות היו מבינות את תפקידן לא רק בהסתגרות
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כשאין לך כל עניין בכך .לימים נפל לידי ריאיון שערכה אורה
ערמוני עם הסופר עמוס עוז .יש בו חיבה רבה לקיבוץ אבל
גם לא מעט ביקורת .הוא תיאר בצורה נוקבת איך בחברה
הקיבוצית אין הפרדת רשויות ,המחוקק הוא גם השופט וגם
המוציא לפועל .קראתי וראיתי שיש הרבה צדק בדבריו וכאב
לי שכך הם פני הדברים .המאמר היה ארוך ומנומק והכיל גם
השגות על מנהיגות שלא מתחלפת ,אלא בינה לבין עצמה.
אבל בתוך קהילה יש דינמיקה פנימית והדברים זזים
ומשתנים  -ההלנה המשותפת הפכה ללינה נורמלית
משפחתית ,ההגשה בחדר האוכל הפכה לאישית ,ההלבשה
וההנעלה עברו לתקציב אישי ,וכך עקב בצד אגודל הגיעה
בסופו של דבר ההפרטה .ההפרטה הפכה אותנו לקהילה
נורמלית עם כמה וכמה ערכים מוספים שנותרו לטובה
מהקיבוץ הישן  -הערבות ההדדית ,החשיבה המשותפת בדבר
אורח החיים ובדבר שמירת המצוות וחינוך הילדים ,התרומה
לכלל ישראל בדמות חברות נוער ועוד ,הכניסה של דורות
חדשים להנהגה וכו' .לא דיברתי בכוונה על ההירתמות של
החברה בעתות שמחה או להבדיל אסון ,כי אלה דברים שקורים
בכל קהילה באשר היא.

פעם הקהילה הקיבוצית היתה לוחצת.
הרגשתי תמיד חייבת להוכיח ש"אני בסדר".
קראתי לזה "תסמונת הווישר"  -מביטים כל
הזמן ימינה ושמאלה שמא מישהו מבקר או
מוכיח

ובדאגה לחבריהן ,אלא בפריצה לטובת הכלל .מובן שזה לא
מתאים לכל סוג של קהילה.
אחרי הלימודים הגעתי לקהילה האחרונה שלי .עם חבריי
לגרעין נחתנו בקבוצת סעד וכאן גם הקמתי את ביתי .אין ספק
שקיבוץ הוא בהגדרתו קהילה לכל דבר ועניין  -קבוצת אנשים
שכותבת לעצמה את החוקים שלה ואת הליכותיה ,ומגדירה
מה הן המטרות שלה ,מה הם דרכי החינוך שהיא מעניקה
לבניה ,איזה צביון היא בוחרת בשמירת המצוות ועוד ועוד.
אחרי שהגרעין שלי הלך לדרכו נשארתי לבד מבחינה חברתית,
ולמותר לציין שלא קל היה להיקלט בחברה שבנויה קבוצות
ותתי-קבוצות ,כאשר כל אחד מביט ל"צלחת של השני" ויש
לו מה להגיד בעניין  -תופעה הקרויה בעברית רכילות ,במיוחד

מדוע נעים לי יותר היום מאשר בעבר? פעם הקהילה הקיבוצית
הייתה קהילה לוחצת .כפרט הרגשתי תמיד חייבת להוכיח
ש"אני בסדר" .קראתי לזה 'תסמונת הווישר'  -מביטים כל
הזמן ימינה ושמאלה שמא מישהו מבקר או מוכיח .היום כל
אחד חופשי לעשות לביתו ולשאת בתפקיד אם הוא מתאים
וחפץ בכך ,ואף אם לא יישא בתפקיד הוא עדיין חלק מהקהילה,
מבחינה כלכלית בתרומתו הכספית למסי הקיבוץ הבאים
להטיב עם הכלל ,מבחינת הנשיאה בעול תורנויות השמירה
בלילות ובענפי בעלי החיים בשבתות ,ובעצם נוכחותו בחיי
החברה ובית הכנסת ועוד.
ובכן ,האם מצאתי בשיטוט בקהילות השונות שהייתי חלק
מהן ,מאפיינים משותפים? בכל אחת מתחנות חיי מופיע עניין
הערבות ההדדית ,החינוך ,החברות ,המטרות המשותפות,
התרומה לכלל ,אורח החיים ,ואם שכחתי משהו יסלח לי
הקורא.

סעד
שושנה קאסוטו עברון ,ילידת איטליה ,חברת
סעד ,נשואה לראובן ,אם לבנים ובנות ,סבתא
לנכדים ונינים .מנחת קבוצות הורים מטעם מכון
אדלר (בדימוס) ,גמלאית ,מתנדבת ב"יד לבנים",
אשת עדות מטעם "יד ושם" ,מתנדבת במתפרת
הקיבוץ וכותבת לעת מצוא .הוציאה ספר על קורות חייה בשם
"ילדים קטנים לא שואלים שאלות".
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אחיד אבל שונה
מה לקיבוץ מתחדש ולסוציאליזם ישן?

בועז אמיר

"איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק"  -בשלוש השנים
האחרונות מקבלות המשפחות במירב מכתב שזאת כותרתו,
ערב אישור תקציב הקהילה .למה? מה הקשר בין עזרה הדדית
לקהילה מופרטת? האם מס אחיד יכול להיות משתנה?
במאמר זה אנסה לסקור את התהליכים שעברו במירב בשנים
האחרונות ואת מודל המס הייחודי (בינתיים) ,שנתן אפשרות
בחירה מסוימת לכל חבר בקהילה ,לגבי רמת ההשתתפות שלו
בעלויות המשותפות .המודל פתח גם אפיק נוסף להעמקת
הערבות ההדדית בין החברים.

רקע
במירב חיות כיום כמאה משפחות .המערכת הקהילתית
משותפת לכולן ואין בה משמעות לשאלה האם אתה חבר
קיבוץ ,תושב בהרחבה הקהילתית ,שוכר דירה מהקיבוץ או כל
שילוב אחר של המאפיינים הללו .קהילת מירב (לא "קיבוץ" או
"יישוב" ,אלא קהילה) מקיימת מערכות משותפות של חינוך,
תרבות ודת ומספקת לחברי הקהילה שירותים מוניציפליים
כדוגמת נוי ,ביטחון ,משרד ועוד.
עד שנת  1998היה מירב קיבוץ "שוויוני" (או "מסורתי" ,כפי
שהוא מוגדר במונחים המשפטיים) ,שפעל על בסיס שותפות
מלאה בהכנסות ושוויון בשירותים .הקיבוץ פעל במודל המוכר
של הקיבוץ ה"ישן" ,שבו כל אחד מעביר את הכנסותיו לקיבוץ
ומקבל מהקיבוץ שירותים ותקציב .ב 1998-החל הקיבוץ
לפעול על פי מודל של קיבוץ "משתנה" .באופן כללי ,השינוי
הוא בכך שהחבר מקבל תקציב שמבוסס גם על שכר עבודתו,
ונדרש לשלם על יותר שירותים .כלומר ,הכנסתו של החבר
גדלה ,הוצאותיו גדלו ויכולת הבחירה שלו התרחבה.
תהליך השינוי במירב ,כמו במקומות אחרים ,הוביל להפרדה
בין השירותים הקהילתיים לבין המערכת העסקית .בהמשך,
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הודות לקליטה וצמיחה ,נוספו משפחות שהיו חלק מהקהילה
וצרכו את השירותים המשותפים אך לא היו שותפים בנכסים
ובהכנסות.
עם הזמן הפכה הקהילה במירב ליחידה כלכלית נפרדת,
שמקורותיה (ההכנסות שלה) הם תשלומים מרשויות המדינה,
תשלומים של חברים ותושבים בגין צריכה ,ומס פנימי .המס
הפנימי הוא תשלום אותו משלמת כל משפחה בקהילה מדי
חודש ,שנועד לממן את השירותים המשותפים ,שאותם אין
יכולת או רצון להפריט .לדוגמה ,את הנוי לא ניתן להפריט ,כל
חברי הקהילה נהנים מהחזקת הנוי המשותף ולא ניתן לקבוע מי
נהנה יותר ומי נהנה פחות .לעומת זאת ,בנושאים כמו תרבות,
ניתן ,עקרונית ,לגבות תשלום אך ורק על פי השתתפות בפועל,
אבל בדרך כלל ,מעדיפים לשמר את הצביון המשותף של חלק
מהאירועים ולערוך אותם ללא חיוב בגין השתתפות.
תקציב הקהילה וגובה המס הפנימי מאושרים מדי שנה באסיפה
של כלל חברי הקהילה.
התקציב מנסה לגשר בין הרצון לתת שירות ברמה גבוהה לבין
היכולת לשאת בעלויות של שירות כזה .פער דומה ,בין הרצון
והיכולת ,מתקיים אצל כל אחד גם בתוך המסגרת המשפחתית
והוא מוכר בכלכלה כ"אקסיומת המחסור" .כלומר ,תמיד
יש יותר צרכים ורצונות מאשר יכולת לממן אותם .ההבדל
העיקרי בין ההתלבטות במסגרת המשפחתית לבין זו היישובית
הוא באוכלוסייה המגוונת .בעוד שבמסגרת המשפחתית יש
להתייחס ליכולות ולרצונות של שני בוגרים ועוד מספר ילדים,
המערכת היישובית נדרשת לענות על רצונותיהם ויכולותיהם
של משפחות רבות ,עם מגוון דעות ומרחב גדול של יכולות
כספיות.
בדרך כלל ,מנסים לתווך בין הקצוות ,כאשר מחד ,מורידים
את רמת השירותים עד לרמה אותה מוכן רוב הציבור לקבל,
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אותו סכום .כאמור ,מס אחיד מחייב פשרה בין הרצונות
והיכולות של כלל התושבים.

קהילה היא בית ומשפחה מורחבת ,מקום
של יחד ,מקום לתרום ולהשפיע ,לשמוע
ולהשמיע ,לפעול ולהרגיש שמרגישים את
הפעולות שלי ,שרואים אותי.

לקראת שנת  ,2010כאשר התנהלו דיונים על תקציב היישוב
במירב ,עלה רעיון ראשוני לנסות מודל אחר שיאפשר שונות
בגובה המס.
הרעיון היה לאפשר למי שאינו יכול לשאת בעלות
הממוצעת  -לשלם מס על פי היקף הצריכה המתאים לו ,למי
שמעוניין ברמת שירותים גבוהה יותר  -לשלם על מנת לשמר
את הרמה הכוללת ,ולכולם  -להעמיק את הערבות ההדדית
הפנימית .הרעיון ה"חדשני" חוזר ,במידה מסוימת ,לימי
הסוציאליזם של "נותן כפי יכולתו" .המודל לא יושם באופן
מיידי ונדרשה שנה נוספת כדי להתאים את המודל לקהילה.
בשנת  2011הבאנו עם התקציב את המודל החדש.

רבקה יפה (עין צורים)

ומאידך ,שומרים על גובה המס ברמה שאותה מסוגל רוב
הציבור לשלם .כמו כל פשרה ,גם כאן ישנה פגיעה שנובעת
מהצורך להתכנס לממוצע.
חלופה נוספת אפשרית היא להציג שני תקציבים ,אחד  -ברמת
שירותים גבוהה ומס גבוה ,והשני  -ברמת שירותים נמוכה ומס
נמוך .במצב זה ,יש לעתים מעין "עושק המיעוט" .כלומר ,אם
חלק קטן מהציבור אינו מסוגל לעמוד בעלויות ,החלטת הרוב
תחייב אותו.

מודל המס המשתנה
הדילמות שתוארו לעיל מתקיימות תחת ההנחה הבסיסית
(האקסיומטית) כי גובה המס הנו אחיד .כלומר ,מס הקהילה
שמשולם על ידי כל המשפחות הוא שווה (כנראה שזהו אחד
השרידים האחרונים לתפיסת השוויון כפי שהייתה בעבר
בקיבוץ "הישן") .המקור להנחה הזאת הוא שמדובר בשירותים
שהנם שווים לכל אחד ולכן כל אחד צריך לשלם עליהם את

ההצעה התבססה על ההנחה שקיים רצון לעזור לאלו שקשה
להם לעמוד בעלויות המחיה ,תוך פגיעה מינימלית באיכות
השירות .המשמעות הייתה שבמקום לקבוע סכום קבוע למס
היישוב ,כל משפחה תבחר כמה ברצונה לשלם בטווח של
כ( 10%-פלוס-מינוס) .לדוגמה ,אם במודל הקודם עמד מס
הקהילה על  500ש"ח לחודש ,כעת יכלה כל משפחה לבחור

"איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק" –
בשלוש השנים האחרונות מקבלות המשפחות
במירב מכתב שזאת כותרתו ,ערב אישור
תקציב הקהילה .למה? מה הקשר בין עזרה
הדדית לקהילה מופרטת?
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קהילה היא קבוצת אנשים שתומכים בכל שלבי
החיים .אחרי שעברתי תאונת דרכים ,הקהילה
הייתה תמיכה עצומה בשבילי ובשביל משפחתי.
זה לא רק קבוצת חברים טובים (למרות שיש פה
גם כאלה) ,אלא קבוצה שתומכת.

ב"י

בדיסקרטיות מלאה את הסכום שהיא רוצה לשלם בטווח שבין
 450ש"ח ל 550-ש"ח.
תקציב היישוב נבנה על ההנחה שהגבייה תהיה בסך הכול
בסכום דומה לממוצע .לאחר אישור התקציב והמודל ,נדרשה
כל משפחה להחליט מה המיקום שבו היא רואה את עצמה על
הטווח האפשרי .מי שהרגיש שביכולתו לשלם יותר ,על מנת
לאפשר לאחרים לשלם פחות ,ולתת לכולם לקבל שירות ברמה
מוסכמת  -הציע יותר מהממוצע ,ומי שהרגיש שבמועד זה הוא
אינו יכול לעמוד בעלויות אלו  -הציע פחות .קבלת ההחלטה
ניתנה בידי כל משפחה ,בלי לחץ ובסודיות מלאה ,היא אינה
תלויה בקבלת אישור או הסכמה של אף אחד אחר ואינה

מתבססת על קריטריונים אובייקטיביים (כגון :הכנסה ,שטח
הדירה או מספר בני המשפחה) ,אלא על המידע שיש בידי כל
משפחה לגבי עצמה ועל ההרגשה הסובייקטיבית.
מבחינה פרקטית ,כל משפחה הודיעה על החלטתה למנהל
הקהילה בלבד ולא לשום גורם אחר .משפחה שלא הודיעה על
הסכום  -שילמה את הסכום הממוצע שתוכנן בתקציב.
באופן עקרוני יכולות להיות שלוש תוצאות לתהליך הזה:
הסכום שהסכימו המשפחות לשלם יכול להיות שווה לתכנון
המקורי ,גדול ממנו או קטן ממנו .במסגרת המודל הצגנו את
ההתייחסות לכל תוצאה .אם הסכומים שווים  -אין בעיה,
ממשיכים על פי התוכנית ,וההבדל היחיד מהמצב הקודם הוא
בכך שההשתתפות של כל אחת מהמשפחות מבוססת על
החלטתה האישית ולא על הגדרה חיצונית .במקרה שהסכום
אותו מוכנות המשפחות לשלם גבוה מהסכום המתוכנן ,נוצר
עודף בתקציב הקהילה ,ונקבע שהוא יישמר בקרן מיוחדת
שמטרתה לתת הנחות למשפחות שצריכות עזרה .האפשרות
השלישית ,שבה סך התשלומים קטן מהמתוכנן ,יוצרת בעיה
בהתנהלות הקהילה מכיוון שנוצר חוסר בהכנסות .על מנת
להתמודד עם אפשרות זאת ,קבענו כי אם זה יהיה המצב,
לא נוכל לאפשר תשלומים מתחת לממוצע המתוכנן ,וכל
מי שביקש לשלם פחות ייאלץ לשלם בכל זאת את הסכום
הבסיסי.

לכפר הנוער הדתי

"מרחבים  -נוה עמיאל"
דרוש מדריך/ה לתפקיד חינוכי מאתגר ומשמעותי.
דרישות בסיסיות :אדם המקיים אורח חיים דתי.
מגורים במקום .התחייבות לשנה.
לפרטים נוספים:
ספי בר-חי Sefi@amiel.co.il | 052-4472377
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אחיד אבל שונה

היישום בפועל
במסגרת אסיפת אישור התקציב ,המודל הוסבר לציבור
והתקבל ברוב קולות .התוצאות בשנה הראשונה היו מפתיעות
(או שלא) .הסכום הכולל אותו הסכימו המשפחות לשלם
היה שווה לסכום המתוכנן (סטייה של  5ש"ח לכל המשפחות
יחד ,כ 0.01%-מהתקציב החודשי) .לאור ההצלחה ,הצענו
את המודל גם בשנת  ,2012והרחבנו גם את תחום הבחירה כך
שמגבלת המקסימום הייתה  20%מעל הסכום הבסיסי .הפעם
נוצר חוסר בגבייה ,וסך התשלומים החודשיים היה נמוך בכ-
 500ש"ח (כ .)1%-על מנת לשמור על תקציב מאוזן ,נדרשו
המשפחות שביקשו לשלם פחות מהממוצע להעלות במעט את
התשלום.
בשנת  2013היו התוצאות דומות לשנת  2011עם פער קטן
כלפי מעלה שאִפשר להעביר כ 200-ש"ח בחודש לוועדת
הנחות.
מעניין לראות את ההתפלגות של התשלומים :בשלוש השנים
כ 45%-עד  50%מהמשפחות בחרו בסכום הממוצע המתוכנן,
והשאר החליטו על סכומים אחרים .אפשר גם לציין שבכל שנה
יותר משפחות בוחרות להשתתף במודל באופן אקטיבי בכך
שהן בוחרות סכום שונה מהממוצע.
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על המדף

40-46

47-50

למה זה מצליח?
לדעתי ,הצלחת המודל נובעת ממספר מרכיבים .בראש
ובראשונה ,ההכרה של כלל חברי הקהילה בחשיבות של
הערבות ההדדית וביכולת לתמוך בה במודל כזה .בנוסף ,חברים
בקהילה שמעוניינים לשמור על רמת שירותים מסוימת,
מוכנים לשלם יותר כדי שהרמה לא תרד .תנאי נוסף להצלחה
הוא רמת האמון בין חברי הקהילה למנהלים והשקיפות של
הניהול התקציבי .רק כאשר חברי הקהילה יודעים שכספיהם
מנוהלים באופן מקצועי ומשמשים למטרות המתאימות ,הם
יסכימו להפקיד בידי המנהלים גם תשלומים עודפים שישמשו
לאיזון ולערבות הדדית .מעבר לניתוח הכלכלי והחברתי ,אני
חושב שישנו גם מרכיב פסיכולוגי של האושר שבנתינה .אושר
שנקנה במחיר לא גדול של כמה עשרות שקלים בחודש.
לסיכום ,בראייה של שלוש שנות היישום במירב ,אני ממליץ
לקהילה שעומדת בפני הסוגיה הזאת לבחון את המודל .המפתח
להצלחתו הוא הסברה נכונה של ההיגיון שבבסיסו .בהצלחה.

דואר נכנס

50-53

קו המשווה

54-61

תנועה בתנועה

62-64

לזכרם

65-68

מירב
בועז אמיר ,בן  ,38יליד בארות יצחק ,חי
מזה  8שנים במירב עם אשתו ושלושת ילדיו.
רואה חשבון ,עוסק בייעוץ כלכלי גם במגזר
ההתיישבותי.
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בין ערכי התורה למוסר האירופי
על החקיקה האירופית נגד ברית המילה והשחיטה הכשרה

יואב איתן
באחרונה ,יצא האיחוד האירופי כנגד עולם הערכים התורני,
בשם ערכי הצדק .מדובר בחקיקה מסודרת כנגד השחיטה
הכשרה וכנגד ברית המילה  -בטענה כי אינן "הומניות".
השחיטה  -מכיוון שהיא גורמת סבל מיותר לבעלי החיים .על
פי הבנתם ,יש להמם במכת חשמל את החיה קודם לקטילתה.
ברית המילה  -כי היא נעשית בכפייה (על התינוק) ,ולכן פוגעת
בזכות האדם לבחור את דרכו .לדעתם ,ברית המילה כוללת
פגיעה גופנית בזולת.
מאחורי חקיקה זו עומדת השקפת העולם המאפיינת את
המוסר האירופי ,אשר יש לו השלכות גם על גידול בעלי החיים
וביותם למטרות קיום האדם .לדוגמה ,מגדלי העופות באיחוד
האירופי נתקלים מזה כעשרים שנה במגמה הולכת וגוברת
של החמרה בחוקים שנועדו לעמוד על זכויות בעלי חיים
( .)welfareולכן לדוגמה ,לטענתם" ,לא מוסרי" לגדל עופות
בכלובים למטרת ייצור ביצי מאכל .באופן מעשי הם מתפשרים
על הכפלת שטח המחיה לעופות בכלובים.

מכאן עולה כי הדרישה ליחס אנושי אל בעלי החיים היא קבועה
ולא תלויה בגורמים של מקום וזמן .מקורה בזכות החיות לחיים
ללא סבל .גילוי רחמים צריך לחול על כל היצורים והיחס הראוי
(יחס אנושי ,הומני) צריך להיות מיושם בצורה דומה לאדם
ולחיה.
סולם הערכים הנכון וחוקי המוסר האנושיים נקבעים אצלם על
ידי האדם ,בשכלו ובכוח הגיונו ,ללא התערבות כוח עליון .לכן
כאשר יש התנגשות בין ערכים מוסריים  -שכלו של האדם,
ההיגיון האנושי ,יקבע כיצד לנהוג .אמונתו של האדם היא עניין
טקסי ,ובהחלט לא שייכת לקביעת החוקה.

שאלות על הגישה האירופית
העמדת האדם והחיות על רצף אחד כפי הגישה האירופית,
בו ההבדלים אינם מוגדרים או ברורים ,יוצרת שאלות ערכיות
קשות ביותר:
1 .1מהו ההבדל הערכי שבין בני אדם לקוף דמוי-אדם,
ומה היחס המתחייב מהבנה זו?

ננסה לברר את הטענות ,ולהשוות את השקפת העולם
האירופית לערכי התורה.

2 .2מהי ההצדקה המוסרית לאכילת בשר חיות?
השאלה נעשית מורכבת עוד יותר כשהיא מתייחסת
אל חיה אשר יש לה רגשות ותבונה.

עקרונות הגישה האירופית לבעלי חיים
מאחרי הטענות על התעללות בבעלי חיים ,עומדת גישה
מוסרית שעיקרה הוא כי האדם והחיה הם על אותו מסלול
התפתחות ( .)evolutionהאדם ,על פי הבנה זו ,הוא תוצר
ישיר של התפתחות ,כמו שאר בעלי החיים ,ולכולם יצור
ראשוני משותף (בהתאם לספרו של דרווין ,מוצא המינים).
יתרון האדם על פני החיות הוא רק בצבירה מקרית של שינויים
גנטיים מוצלחים ,ובעיקר בתכונות הקשורות להתקדמות
בחשיבה ובדיבור .לכן ,לאדם אין יתרון ערכי על פני החיות
והוא שונה רק בהתפתחותו התורשתית .על פי גישתם ,האדם
לא נברא "בצלם א-להים" ואינו כולל "נשמה" (מושגים הקשים
להגדרה מדעית).

40

3 .3מהי גישתם לאנשים המוגבלים בשכלם וחסרים
תכונות שכליות המבדילות בין האדם לחיה?
טענתי היא כי הגישה האירופית מבולבלת ,כלומר אינה אחידה
(קוהרנטית) מהבחינה הערכית .ייתכן והמקור לטענה זו נמצא
בהשקפה האירופית כי ערך מוסרי נקבע על פי שכלם של בני
אדם והוא נכון ומוחלט בכל מצב .לפיכך המערכת הערכית
היא בלתי מאוזנת מהסיבה הפשוטה כי בנקודת המפגש
(ההתנגשות) בין ערכים מוסריים (הגיוניים שניהם) אין
בהשקפת עולם זו כל פתרון .ומכיוון שאין בידי האנשים פתרון
לבלבול הערכי ,בפועל האדם מחליט על פי שכלו והגיונו,
וכידוע ההיגיון האנושי מושפע משינויי זמן ומקום.
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לצערנו ,לבלבול ערכי זה יש השלכות מעשיות .הניסיון
ההיסטורי מלמד כי אי-הכרה בעליונות הערכית של האדם על
יתר החיות ,הביא לרצח בני אדם מפגרים ולהשמדה שיטתית
של בני אדם על אדמת אירופה במשך שנים רבות.

הבסיס לסולם הערכים התורני
העולם הערכי של תורת ישראל שונה בתכלית מהגישה
האירופית .ניתן להצביע על מספר הבדלים מרכזיים בינם ובין
עולם הערכים התורני.
עולם הערכים התורני כולל חוקי יסוד ודירוגם ב"סולם" של
חשיבות .חוקי היסוד התקבלו בנבואה על ידי משה רבנו ,נכתבו
בתורה ,מוסדו בתורה שבעל פה וקיבלו את הסכמת עם ישראל
לדורותיו .חוקי יסוד אלו אינם צריכים לעמוד במבחן ההיגיון
האנושי ,אשר כאמור משתנה לפי המקום והזמן.
מחוקי יסוד אלו נגזרו חוקים נוספים  -הלכות ,בדרך
המתבססת על מסורתם ,ניסיונם והגיונם של חכמי כל דור.
צירוף ייחודי זה של חוקי יסוד המשמשים בסיס ערכי קבוע,
עם פסיקת הלכה הנשענת על מסורתם והבנתם של בני האדם,
נותן לסולם הערכים התורני יציבות ואמינות לאורך הדורות.
בנוסף ,ההלכות המתקבלות על ידי פוסקי ההלכה שבכל דור
עומדות ל"מבחן קבלה" במשך מספר דורות בטרם יתקבלו
כמוחלטות .הלכות שהציבור "אינו יכול לעמוד בהן"  -כלומר:
הניסיון לחיות על פיהן נכשל  -מוכחות כשגויות ונדחות.
נמצא כי החיים על פי חיובי המצוות משמשים כמנגנון "עדכון"
לפסיקות ההלכה .מנגנון זה אינו משנה את חוקי היסוד או את

ערכי התורה הבסיסיים אלא עוזר להבהירם ולהתאימם לכל דור
ודור .למעשה ,עם כל חידוש ערכי וכל המצאה טכנית חדשה,
מאותגר סולם הערכים התורני מחדש .ביסוס סולם הערכים
התורני ורענונו ,הם מהמשימות החשובות של חכמי כל דור
ודור.
למנגנון מורכב זה יש יתרון בולט בהשוואה לניסיונות אחרים
לקביעת דירוג ערכים על פי ההיגיון האנושי בלבד .השילוב
המיוחד של בסיס ערכי ,יציב ומקובל בעם ,יחד עם הרחבת
אותם חוקים אל הלכה מעשית בעזרת פסיקה אשר מתבססת
על הבנת טעמי המצוות וממילא על היגיון אנושי  -הוא בבסיס
עולם הערכים היהודי.

היחס לבעלי החיים  -על פי התורה
למרות שהוויכוח עם הגישה המוסרית האירופית נראה מודרני,
שורשיו נמצאים כבר בתורה ,וכבר בדורות הראשונים של
האנושות.
התורה מלמדת כי בגן עדן נאסר על האדם לאכול בשר .המזון
של האנושות המתגבשת היה צמחוני .חוק זה נשאר בתוקפו גם
כאשר גורש האדם מגן העדן .ההיתר לאכול בשר ניתן לבני נח
רק בסיום המבול .למעשה ,חלק חשוב בברית המחודשת שכרת
אז הקב"ה עם האנושות מתייחס ליחס הערכי הנכון בין אדם
והחיות:
"פר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמלְ א ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ .וּמוֹ ַר ֲאכֶ ם וְ ִח ְּתכֶ ם יִ ְהיֶ ה ַעל ָּכל
ְּ
ַח ַ ּית ָה ָא ֶרץ וְ ַעל ָּכל עוֹ ף ַה ּׁ ָש ָמיִ ם ְ ּבכֹל ֲא ׁ ֶשר ִּת ְרמֹשׂ ָה ֲא ָד ָמה
ו ְּבכָ ל ְדּ גֵ י ַה ָ ּים ְ ּביֶ ְדכֶ ם נִ ָּתנוָּּ .כל ֶר ֶמשׂ ֲא ׁ ֶשר הוּא ַחי ָלכֶ ם
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יִ ְהיֶ ה לְ ָאכְ ָלה ְּכיֶ ֶרק ֵעשֶׂ ב נָ ַת ִּתי ָלכֶ ם ֶאת כּ ֹל" (בראשית ט,
א-ג).
השינוי הדרמטי כנראה קשור לקלקול המוסרי שאפיין את
אנשי דור המבול:
"וַ ַּי ְרא ה' ִּכי ַר ָּבה ָר ַעת ָה ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ וְ ָכל יֵ ֶצר ַמ ְחׁ ְשבֹת ִל ּב ֹו
ַרק ַרע ָּכל ַהיּ וֹם ...וַ ִּתׁ ָּש ֵחת ָה ָא ֶרץ ִל ְפנֵ י ָה ֱאלֹקים וַ ִּת ָּמ ֵלא
ָה ָא ֶרץ ָח ָמס" (שם ו ,ה-יא).
מפרשי התורה מדגישים כי דווקא איסור אכילת הבשר שנקבע
בגן עדן ,הוא שגרם לבלבול בסולם הערכים האנושי בעולם
שמחוץ לגן העדן ,כפי שמסביר הראי"ה קוק:
זאת היא מעלתה של המוסריות ...שהיא יודעת כי עת
לכל חפץ ולפעמים היא כובשת את מעיינה בשביל לקבץ
כח לתקופות הבאות ...ואז אם הבשר היה כולו בכלל
האיסור ,לא היתה המוסריות מבחנת בין אדם לבהמה
חיה ועוף ...ולכן באה המצווה בסדר אכילת הבשר,
1
בצעדים המובילים אל המטרה העליונה.
הראי"ה קוק (אשר כתב גם את "חזון הצמחונות") מנסח כלל
מוסרי יוצא דופן ולפיו איסור אכילת בשר לא התאים לאנושות
שמחוץ לגן עדן .האיסור עיוות את המוסר האנושי מכיוון
שהאדם חשב שהוא והחיות באותה דרגה .דווקא למטרת
התפתחות תקינה של המוסר הכלל-אנושי נאלץ הקב"ה להתיר
את אכילת הבשר ,גם אם ההיתר הוא "זמני".
בדרך דומה מבארת גם פרופ' נחמה ליבוביץ את חטאי דור
המבול:
האדם ,למרות היותו שונה שינוי עצום מן החי ,שכח
עליונות זו .שכח כבודו ותפארתו התקרב אל החי ואף
התערב בו ...לכן ניתן לו [אחרי המבול  -י"א] החי
2
לאוכלה.
החוק הצמחוני הביא לבלבול מוסרי לגבי שוויון לכאורה בין
ערך האדם לערך החיה .התורה מלמדת כי הבנה מוטעית
זו  -המנוסחת במילים הקשות "וּ מו ַֹתר ָה ָא ָדם ִמן ַה ְּב ֵה ָמה ָאיִ ן"
(קהלת ג ,יט)  -עלולה להביא את האדם להתעלמות מהאדם
החלש ,לרצח ולחמס ,למדיניות של "כל דאלים גבר" .זו
השחתת הדרך שעונשה מבול.

למיטב ידיעותיי ,בפרמטרים השוואתיים של מניעת סבל
מיותר מהחיות מול הקטילה הלא-כשרה.
הגישה התורנית אינה מכירה ב"זכויות" בעלי החיים .ייתכן
ומאחורי גישת התורה עומדת ההבנה כי לא ניתן לדבר על
"זכויות" ללא "חובות" (אלא במקרים חריגים) .מכיוון שאין
אפשרות לחייב את החיות במצוות ,היחס אל החיות אסור
שיתבסס על שיח של "זכויות" .התורה דורשת מחויבות רק
מהאדם ,וגם בן נח מחויב במספר מצוות יסוד אשר גם מהן
יוצאת הדרישה למנוע צער בעלי חיים.
לימוד המצוות הקשורות במניעת צער בעלי חיים מבהיר כי
הן יחסיות למקום ולזמן .לכן התורה מתירה לאנושות אכילת
בשר ,ואף מצווה את בני ישראל לאכול כזית בשר אחת בשנה
מקרבן הפסח ,ומי שנמנע מכך  -עונשו כרת.

זכויות הילד  -על פי התורה
על פי הבנת רבותינו ,הגורם הקובע ביחס אל הילד הוא החוסר
ב"דעת" .המושג ההלכתי של "דעת" ,ייתכן וניתן להסבר
במילים שלנו כ"שיקול דעת" .לכן ,כל עוד אין בילד דעת ,אביו
ואמו מצוּ וים על חינוכו הדתי והכללי.
ההחלטות החשובות לעיצובו וחינוכו של ילד נעשות על ידי
הוריו ,בכל התרבויות האנושיות ,למרות שהן נעשות "בכפייה".
קביעת גבולות "מותר" ו"אסור" נעשית בכפייה ,ולמרות זאת
היא חשובה מאוד בבניית עולמו הנכון וחינוכו של הילד.
כפיית ברית המילה אינה שונה מכל יתר מעשי ההורים הנעשים
בכפייה בכל תחומי החיים והחינוך  -במגורים ,באכילה,
בהשכלה ,בבילוי ובהתנהגות .מבחינת רבותינו ,ברית המילה
היא זכות ואינה גורמת נזק גופני לאדם (וקצר המקום מלפרט
כאן את פרטי גישת התורה בעניין).

כללו של דבר
ההבדל העיקרי בין המוסר האירופי לסולם הערכים התורני,
הוא במקורם של הערכים .אצלם קובע רק שכלו והגיונו של
האדם ,ועבורנו התורה היא מקור חוקי היסוד ,ועליה נסמכים
הערכים כולם.

כנגד גישה זו מציגה התורה סולם ערכים ייחודי .בבסיסה
ההבנה כי האדם נברא "בצלם א-לוהים" וזכה ב"נשמה" ,בניגוד
לשאר בעלי החיים .דווקא משום כך מוטלת עליו אחריות
עצומה והוא מחויב במצוות רבות שמטרתן נראה כמניעת צער
בעלי חיים .גם השחיטה הכשרה המותקפת כיום שוב ,עומדת,
 1טללי אורות ,ח (מצוטט מספרה של נחמה ליבוביץ ,עיונים בספר בראשית,
עמ' .)56-55
 2נחמה לייבוביץ עיונים בספר בראשית ,נח  -על כל חיית הארץ ,עמ' .55
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קבוצת יבנה

יואב איתן ,חבר קבוצת יבנה.
בעל תואר  Ph.Dבתורשה של בעלי חיים.
עובד בלול ובמדגרת קבוצת יבנה.

מה קורה?

להתחלק עם אחרים
פרק ב'
"עשינו את זה"
קריאתן של רינה וג'ודי נותנת כוחות
בדרך להצלת עוד נפשות שממתינות לכליה

ראיינה :ריבה פריד

שישה שבועות בדיוק אחרי שהכליה הוצאה מגופה ,אני פוגשת
את ג'ודי בריאה ,שמחה ומחייכת ,והיא מצטרפת אלי לנסיעה
אל ביתה של רינה  -זו שנושאת בגופה את הכליה החדשה,
הכליה של ג'ודי .כמו שהבטחנו ,אנחנו נפגשות לפרק ב' של
ֶפי-הנד .הניתוח
הסיפור ,ולשמחתנו ,אפשר כבר להכריז על ה ֶ
עבר בשלום .הכליה מתפקדת וכלשונה של רינה" :יש לי שתן
מדהים".
רינה ,בת  ,49קוסמטיקאית במקצועה ,חלתה במחלת כליות
לפני עשר שנים" :בעצם נולדתי עם המחלה אבל לא ידעתי על
כך .במהלך השנים חלה הידרדרות של תפקוד הכליות עד לאי-
ספיקת כליות".

איך התנהלו חייך בתקופה שלפני הניתוח?
"אי-ספיקת הכליות גורמת להמון תופעות לוואי  -קור,
לחץ דם גבוה וחולשה .הייתי מטופלת בכדורים ובחצי-שנה
האחרונה כמעט שלא עבדתי .למזלי ,יש לי שני ילדים גדולים
ובעל שעושה הכול בבית" ,היא אומרת בעיניים קורנות ובפנים
מחייכות" ,לפני שנתיים הרופאים כבר אמרו לי לחפש כליה
להשתלה".

מה זה אומר 'לחפש כליה'?
רינה" :הממסד הרפואי בישראל לא מספק מענה בנושא
השתלת כליה .החולה צריך לדאוג לעצמו .בדקנו אפשרות
להשתלה מקרוב משפחה ,שם הסיכוי להתאמה גדול יותר.

זכיתי לחיים חדשים (רינה)
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הרבה אנשים מחפשים איך לתרום תרומה שיש
בה ערך מוסף  -לא רק להתנדב ביישוב ,לסדר
כיסאות או לאפות עוגה ליולדת .תרומת כליה
אפשר לעשות בהרבה פחות מאמץ מפרויקטים
התנדבותיים אחרים .כל אדם בריא שלא מפחד
מקצת כאבים ,יכול להיבדק ולראות אם הוא
מתאים
אך כמו בחיים כך בריאיון ,רינה בוחרת לא להתעכב על מה
שהיה ולהמשיך הלאה ,לפרק הבא" .כשג'ודי הגיעה לעמותה,
הרב עשה בינינו את החיבור ותודה לאל התהליך יצא שוב
לדרך" .בשלב זה רינה מגניבה מבט וחיוך לג'ודי ,ומרשה
לעצמה לומר את מה שהיא רוצה לומר לאורך כל הריאיון:
"זכיתי לחיים חדשים בזכות ג'ודי .היא המלאך שלי".
הוקרת התודה חוזרת אין-ספור פעמים במהלך הריאיון -
במילה ,במבט ,בחיוך ,בעיניים בורקות" .ג'ודי לא אוהבת שאני
אומרת כל הזמן שהיא המלאך שלי" ,אומרת רינה בחיוך ,אך
מהר מאוד מתחוור לי שמה שלא אשאל ,איזו זווית שלא ארצה
לחשוף ,בסופו של דבר הכול יחזור לנקודה הזו .מבחינתה של
רינה  -כך נראה לי  -הדרך הטובה ביותר להציג את הסיפור היא
פשוט לכתוב מאה פעמים את המשפט הנ"ל...

בעלי לא יכול היה לתרום לי כי הוא עצמו כבר עבר צנתור.
הבנים שלי עדיין צעירים והם גם עשויים בעצמם לשאת את
הפגם התורשתי שגרם לי לאי-ספיקת הכליות .האחיות שלי
הן אימהות לילדים צעירים והן פחדו להיכנס לתהליך שכזה .הן
אפילו לא הגיעו לבדיקת התאמה .הבנו שצריך לחפש אפיקים
אחרים .במהלך החיפושים אחר פתרון שמענו שרוב הישראלים
עושים זאת בחו"ל ,אך במקביל נחשפנו לעמותת 'מתנת חיים'
של הרב ישעיהו הבר .החלטנו לבקר אצלו .הוא קיבל אותנו
וסיפר לנו על הארגון".
"ברגע שהגענו לרב ישעיהו ,מיד האמנתי באיש ובמה שהוא
הציע" ,מתערב דרור ,בעלה של רינה ומאפשר לה להמשיך
בסיפור.
"הרב הציע לנו להצטרף לרשימת הממתינים להשתלה מתורם
זר  -מה שנקרא השתלה אלטרואיסטית .נרשמנו אצלו מיד
והתחלנו בתהליך .לאחר המתנה קצרה יחסית מצאנו תורם,
בחור צעיר מאחת ההתנחלויות ,שנמצא מתאים .התהליך
המשותף נמשך קרוב לשנה ,והגיע כמעט עד לנקודת הסיום,
אך בשל בעיה בריאותית שנתגלתה אצלו הוא נפסל ברגע
האחרון" .קשה לדמיין כמה ציפיות טופחו באפשרות הזו וכמה
אכזבה חוותה רינה ,ואיתה כל בני המשפחה.
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אבל מראש קיבלתי אזהרה מג'ודי שזה מה שיקרה ,בצירוף
אמירה מפורשת שחשוב לה שזה לא יהיה המוקד בריאיון -
לכן ,אנחנו מתקדמים.

איך הגבתם כששמעתם על מישהי שרוצה לתרום כליה?
בינינו ,זה לא היה נראה לכם קצת לא נורמלי?
דרור משיב בקריצה" :ג'ודי נמצאת על הסקאלה יחד עם עוד
אנשים שעושים דברים קיצוניים."...
רינה מתארת את המפגש הראשון" :הגענו לפגישה משותפת
אצל הרופא שאחראי על מערך ההשתלות .עברנו יחד תהליך
ארוך שבו כל הזמן שאלתי את עצמי האם זה אמיתי ,האם זה
אכן קורה .היה קשה לי לעכל את זה שבן אדם שאני לא מכירה
תורם לי כליה .עמדתי נדהמת מול הנתינה הזו .במקביל היו
חששות .כבר לא ידעתי אם להאמין שזה יקרה .ידענו כבר
שהכול יכול להיות .עד שאתה לא עובר את זה ,אתה לא מאמין
באמת שזה אפשרי".
דרור" :אני זוכר שאפילו אחי אמר לי אחרי הניתוח 'עד שלא
ראיתי את חנן  -בעלה של ג'ודי  -ביום הניתוח ,לא האמנתי
שיש דברים כאלה' .כשאנחנו התחלנו את התהליך אצל הרב
ישעיהו ,היו מעט נרשמים ולכן הגענו מהר מאוד לתור .כיום
יש יותר ,אבל עדיין יש הרבה מאוד חולים שאפילו לא שמעו
על הרב ישעיהו .רק על סוחרי איברים בחו"ל".
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ג'ודי" :המוּדעות היא עניין קריטי .מה שמשותף לכל אלה
שתרמו כליה הוא שהם מבינים שזה לא 'ביג דיל' ולכן הם גם
הולכים עם זה עד הסוף .כל מי שתרם ,בסופו של דבר יסכים
איתי שהתורמים מקבלים יותר ממה שהם נותנים .הקטע
הפיזי באמת לא כל כך קשה .אחרי שבועיים העניין מאחוריך
והרגשת הסיפוק לא ניתנת לתיאור .אם יותר אנשים היו
יודעים שיש אפשרות כזו ,כל בעיית המושתלים בארץ הייתה
נפתרת .מה זה להקריב כמה שבועות מהחיים ,לעומת מה
שזה מקנה לאדם אחר  -הצלת חיים! הרבה אנשים מחפשים
איך לתרום תרומה שיש בה ערך מוסף  -לא רק להתנדב
ביישוב ,לסדר כיסאות או לאפות עוגה ליולדת .תרומת כליה
אפשר לעשות בהרבה פחות מאמץ מפרויקטים התנדבותיים
אחרים .ברור לי שזה לא מתאים לכל אחד ,אבל כל אדם
בריא שלא מפחד מקצת כאבים יכול להיבדק ולראות אם
הוא מתאים .מאז שפרסמתי את הדברים כבר פנו אלי שבעה
אנשים ואמרו לי שנראה שהם בעניין .אפילו היום התקשר
אלי מישהו שחושב על זה .אני מאמינה שאם יש שבעה
שהתקשרו ,יש עוד לפחות שבעה נוספים שהמחשבה עדיין
מתבשלת אצלם .בישראל יש רק שמונה מאות איש ברשימת
ההמתנה .לא מדובר פה באלפים .ככל שיותר אנשים יהיו
מודעים לאפשרות הזו ,כך יש סיכוי שאף אחד מהממתינים
הללו לא יאבד את הסיכוי לחיות".

הכול טוב ויפה ,אבל כנראה שעדיין יש משוכה גבוהה
שאנשים מתקשים לעבור על מנת לקום ולתרום .מה יש
בה ,באותה משוכה?
דרור" :אני איש שיווק במקצועי ,ונראה לי שצריך לדעת למי
לפנות .יש לא מעט אנשים טובים שנמצאים כבר באיגודים
שעוסקים בתרומה ,שכבר מוכיחים שעשייה למען האחר היא
לא משהו מוזר .שמענו מג'ודי המון דוגמאות מהיישוב שבו
היא גרה  -קיבוץ מירב .יש שם אנשים שמתנדבים בתחומים
שונים .לציבור כזה וסביבו יש טעם לפנות".
ג'ודי" :עוד לפני שהתחלתי בתהליך ,התגובה הראשונה שלי
לרעיון הייתה 'חבל שאין לי זמן' .כל העניין של הלוגיסטיקה
 בדיקות ,ועדות ואחר כך הניתוח וההחלמה ...חשבתי לעצמי'מה ,עכשיו אקח פתאום ארבעה שבועות בלי לעבוד?'.
מתברר שיש פתרונות כלכליים לעניין ,שהממשלה מחזירה
ימי עבודה והוצאות .לקח לי זמן להבין שמדובר בהחלטה לגבי
סדר עדיפויות בחיים .ברגע שהחלטתי שזה מה שאני הולכת
לעשות  -ניגשתי והודעתי למעבידה שלי על כך .היא כמובן
מיד שאלה אותי אם אני רוצה המלצה על פסיכיאטר...
הבנתי שסדר העדיפויות הוא שלי בלבד .מה שאני
מחליטה  -זה מה שיהיה .יש מי שמחליטה לרוץ מרתונים,
ושמה את זה בראש סדר העדיפויות .זו בדיוק אותה החלטה.
תורם צריך להיות נחוש ,כי זה תהליך ארוך ולפעמים מעצבן.

הרב ישעיהו הבר  -האבא והלב של עמותת 'מתנת
חיים' שמשדכת בין הזקוקים לתרומת כליה ,לתורמים -
מבהיר מספר נקודות.

יחסה של ההלכה היהודית
לתרומת כליה מאדם חי:
ההלכה היהודית רואה בקדושת החיים ערך עליון ביותר,
ואת מצוות הצלת נפש מישראל כמצווה הגדולה מכול.
לפיכך ,בתרומת איבר מתורם חי יש מצווה גדולה של
הצלת נפשות ,והדבר מוסכם על פוסקי ההלכה כולם.
הפולמוס ההלכתי בסוגיית ההשתלות נוגע רק לתרומת
איברים הנלקחים מאנשים שגזע המוח שלהם מת אבל
לבם עדיין פועם ,ויש הסוברים כי בנטילת האיברים
להשתלה מקצרים את חייהם ,דבר האסור מפני קדושת
החיים .כאמור ,בתרומה מהחי ,כולם מסכימים כי זו
מצווה חשובה במיוחד .כמעט כל התורמים המתנדבים
של 'מתנת חיים' הנם אנשים דתיים או חרדים ,אשר
הנכונות שלהם להקריב בשביל קיום מצוות ,מניעה אותם
למעשה התרומה.

הגורמים המרכזיים לרתיעה של אנשים
מתרומת כליה:
במשך הזמן למדתי כי האנשים פוחדים משלושה דברים
עיקריים :האחד  -מה יקרה איתם בטווח הרחוק אם
ישארו עם כליה אחת .השני  -הסיכון בניתוח .השלישי -
משך ההחלמה .אני תמיד מסביר למעוניינים לשמוע כי
העובדות הן שהתורם מאריך ימים בבריאות טובה גם עם
כליה אחת ,שהסיכון והכאבים בניתוח הם מזעריים ומשך
ההחלמה קצר להפתיע ,באופן שאינם מעלים על דעתם.
כאשר הם משתכנעים באמיתות העובדות  -מפלס הפחד
יורד משמעותית.

מי יכול לתרום ומה הצעד הראשון
שצריך לעשות כדי לבדוק התאמה?
כל אדם בריא ,איש או אשה ,מגילאי  22עד  ,70אשר
איננו סובל מסוכרת או לחץ דם גבוה ,ותפקודי הכליות
שלו תקינים .כמובן שהמועמד לתרומה עובר סדרה
יסודית של בדיקות רפואיות ,גופניות ,נפשיות ואתיות
בטרם תאושר התרומה .כל זאת בהתאם לחוק ועל ידי
המרכז הלאומי להשתלות .מי שמתחיל בתהליך תרומת
כליה צריך לדעת כי בכל שלב בתהליך ,זכותו לחזור בו,
ללא צורך בנימוק כלשהו וללא הרגשת אי-נעימות ,כי
אחרי הכול הוא עושה צעד משמעותי ,ללא כל מחויבות,
אלא אך ורק מתוך רצון אישי אלטרואיסטי ,להציל חיים.
הצעד הראשון הוא מילוי טופס רישום בסיסי ב'מתנת
חיים' ( ,)02-5000755לאחריו מקבלים רשימת בדיקות
ראשוניות (דם ושתן) אותם מבצעים בקופת החולים שעל
יד הבית .השלב הבא הוא התאמה מול המועמד לקבלת
התרומה .כאמור בכל שלב בתהליך  -הנמשך על פני
כשלושה חודשים  -התורם הפוטנציאלי יכול לחזור בו.
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מה קורה?

במשך הזמן למדתי כי האנשים פוחדים משלושה דברים עיקריים :מה יקרה בטווח הרחוק אם
ישארו עם כליה אחת ; הסיכון בניתוח; משך ההחלמה .העובדות הן שהתורם מאריך ימים בבריאות
טובה גם עם כליה אחת ,שהסיכון והכאבים מזעריים ומשך זמן ההחלמה קצר להפתיע (הרב הבר)
גיליתי שזו נקודה המאפיינת את כל התורמים שאני
מכירה  -הם נחושים ולכן הם עוברים את כל המכשולים בדרך!
עד שלא חוויתי את זה בעצמי ,לא הבנתי .כעת ,כשנחשפתי
לקהילות של אנשים שתורמים ,הבנתי שזה מה שמשותף
להם  -הנחישות!".
רינה" :צריך גם בן זוג שותף ומשפחה תומכת כדי לעבור את
התהליך".
ג'ודי" :זה הרבה יותר קל ממה שזה נראה בהתחלה .זה לא
סיפור גדול".
ובכל זאת ,רינה לא מוותרת" :זה מעשה שמיועד לאנשים
מיוחדים שאפשר למצוא אותם רק בפינצטה .חד-משמעית!".
דרור" :מבחינתי ,קיבלנו הוכחה בפעם המי-יודע-כמה ,שיש
אנשים טובים .רק חבל שהמידע שיש לכולנו בתחום ההשתלות
האלטרואיסטיות הוא אפסי .חבל גם שהרשויות שעוסקות בכך
לא מנסות להקל ,לעזור ולעודד ,גם בנושא של ה'טרטורים'
ששני הצדדים צריכים לעבור בדרך להשתלה".
ג'ודי מסכימה איתו לחלוטין ושלושתם מציינים את המחדלים
שבדרך ואת יכולתו המופלאה של הרב ישעיהו לתמוך ולעזור
ברגעים הקשים.
רינה" :אין כל כך הסבר והכְוונה לכל הנושא של תרומת איברים,
ולכן אנשים מפחדים לתרום .אם הייתה יותר מודעות ,יכול
להיות שאפילו האחיות שלי היו פחות חוששות לתרום".

איך עבר הניתוח?
רינה" :ביום שלפני הניתוח אושפזנו .ההתרגשות הייתה
גדולה".
ג'ודי" :לאורך כל היום הייתי בהתרוממות רוח עם חיוך מרוח
על הפרצוף".
דרור" :גם אני מאוד התרגשתי ,ועם זאת ידעתי כבר מה
המשמעות של תרומה וידעתי שהכול יכול לקרות ,לכן הייתי
גם קצת לחוץ .חיכיתי שזה כבר יקרה .רציתי כבר לדעת
בוודאות שהכול עבר בשלום".
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ג'ודי " :לא פחדתי מהניתוח .כבר מהערב הייתי בצום ובשעה
 8:00בבוקר הכניסו אותי לחדר ניתוח .אני אחת שאוהבת לדעת
מה צפוי לה וממש לא אוהבת הפתעות ,ולכן ביררתי מראש
כמה זמן לוקח ניתוח כזה ועשיתי חשבון שאני אמורה להתעורר
בשעה  .11:30כשהתעוררתי מהניתוח ,ראיתי שהשעה כבר
 14:30ואין לידי נפש חיה .אפילו לא חנן .הסתכלתי על השעון
שעל הקיר והבנתי שהלכו לי לאיבוד שלוש שעות .הייתי
לגמרי מטושטשת מההרדמה ומתוך המצב הזה חששתי שקרה
לי משהו בניתוח והתחלתי לגשש ולמשש את עצמי כדי לבדוק
אם אין משהו נוסף שעשו לי .באותו רגע לא ידעתי את נפשי.
חשבתי שהניתוח היה ארוך מהמצופה וזה אומר שמשהו
השתבש .פתאום עבר שם איזה סטאז'ר ושאלתי אותו ' -מה
קרה בניתוח?' .הוא השתהה רגע וענה לי ' -אני לא יכול להגיד
מה קרה בניתוח .רק המנתח יכול' .זה עוד יותר הלחיץ אותי.
התחילו לרוץ לי סרטים בראש .דמיינתי שהלב שלי הפסיק
לעבוד ,שהכליה נפלה על הרצפה ומישהו דרך עליה .כשחנן
נכנס סוף-סוף לחדר ואמר שהכול בסדר לא האמנתי לו' ,אתה
משקר לי' אמרתי ,והוא חייך והסביר שהניתוח התחיל קצת
מאוחר מהצפוי ,וחזר ואמר שהכול באמת עבר בשלום .אחר כך
הסביר שחיכה לידי כשישנתי והצוות הרפואי הציע לו שייצא
רגע להתאוורר ולשתות קפה  -ובדיוק אז התעוררתי ...נשמתי
לרווחה וכמובן שהיום אנחנו צוחקים על זה .למחרת הניתוח
כבר קמתי מהמיטה ויצאתי על כיסא גלגלים לראות את רינה".
רינה" :ברגע שהתעוררתי מהניתוח ,שאלתי מה עם ג'ודי.
מאוד דאגתי לה .בכל זאת מדובר במשהו פולשני .כשהיא באה
אלי למחלקה ,שם שהיתי בבידוד ,נפנפנו ידיים אחת לשנייה
מרחוק .זה היה מרגש עד מאוד .הרגשתי ש'עשינו את זה'".

ואיך נראים החיים שלך אחרי הניתוח?
"אני עדיין צריכה לשמור על עצמי מאוד מוגנת ,אני עוד לא
יכולה לצאת למקומות ציבוריים בלי מסכה ,אבל אני מאושרת
שהכליה מתפקדת .למרות תופעות הלוואי של שלושים
התרופות שאני נוטלת ביום ,אני פחות חלשה .אני מרגישה את
התהליך שבו הגוף מתנקה מהרעלים .לאט לאט אני מורידה את
המינון של התרופות ואני מרגישה היום בריאה".
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כדוגמה את הקטגוריה אמונה .בפתח מופיעה הגדרה  -מהי
אמונה" :ביטחון המלווה בידיעה  -לעתים על מציאת האל,
לעתים על צדקת הדרך ,לעתים על העתיד להיות".
החלק השני והשלישי אלו הם פסוקים על הנושא ,המסודרים לפי
סדר הספרים בתנ"ך והנותנים ביטוי לאמונה .לכל ציטוט נלווה
"ש ַּלח ַל ְח ְמ ָך ַעל ְּפנֵ י
פירוש שכתבו העורכות-מחברות .למשלַ ׁ ,
ַה ָּמיִ ם ִּכי ְברֹב ַה ָּי ִמים ִּת ְמ ָצ ֶאנּ וּ " (קהלת יא ,א) ,פירוש" :הצופה
נכוחה את העתיד להיות ,יפעל בתבונה כבר בהווה ,ויראה שכר
בעמלו".
טוב עשו המחברות-עורכות שלא חששו לכלול פסוק אחד
פעמיים כשהוא מתאים לשתי קטגוריות שונות .למשל" :יֵ ׁ ֵשב
ָּב ָדד וְ יִ ּדֹם ִּכי נָ ַטל ָע ָליו" (איכה ג ,כח) מופיע ב"בדידות" וכן
ב"שתיקה" .או "וַ יְ ִהי ַב ּב ֶֹקר ,וְ ִה ֵּנה ִהוא ֵל ָאה( "...בראשית כט ,כה)
נזכר ב"אכזבה" וכן ב"זיוף".

הפסוקים היפים בתנ"ך
איילה צרויה ,יהודית בר-יש"ע גרשוביץ
הוצאת :כנרת ,זמורה-ביתן2013 ,
שמו של הספר מעורר עניין .וכי יש פסוקים לא יפים בתנ"ך?
מי מחליט מה הם הפסוקים היפים? האם קריאת הפסוקים
היפים היא תחליף לקריאת התנ"ך כולו? האם לפנינו מהדורה
עיתונאית לתנ"ך " -והרי החדשות ועיקרן תחילה"?
שאלות אלו ורבות נוספות מתעוררות אצל כל מי שלוקח את
הספר היפה והמועיל שערכו איילה צרויה ויהודית בר-יש"ע
גרשוביץ .הן לקחו סיכון ,לבחור  -בעקבות איסוף ראשוני שעשה
בארי צימרמן  -את הפסוקים "המעצבים מצבי קיום אנושי"
ואשר ניתן באמצעותם לאפיין "עתים ומצבים בחיינו המורכבים
מטוב ורע ,מעצב ,יגון ושמחה וממה שביניהם" .אם לפרש את
ההגדרה הספרותית ,הרי שמתוך  929הפרקים שבתנ"ך ובהם
 23,145פסוקים ,נבחרו אלו המתארים מצבים בחיי האדם  -אז,
בימים אחרים ,ובימינו אנו .פסוקים הנושאים תוכן התקף בכל עת
והמדברים אל האדם ועל האדם באשר הוא מושא ספר הספרים.
המודל המשמש את איילה ויהודית הוא זה המוכר מספר
האגדה ומספרים שראו אור בעקבותיו ,כאשר הפסוקים ערוכים
עלפי נושאים ,מאהבה ,אובדן ואומץ ועד שתיקה ותפילה .בסך
הכול שבעים ושתיים קטגוריות שונות מאל"ף ועד תי"ו .אפשר
כמובן לחלוק או להוסיף לבחירה למשל :מדוע נאמנות  -כן,
ונעורים  -לא? מדוע פחד  -כן ,ופרנסה  -לא? אך זוהי ,כמובן,
הכרעת העורכות שבחרו את הקטגוריות המועדפות בעיניהן
ולא יצרו עומס מכביד.
כל קטגוריה בספר בנויה מארבעה חלקים ,ודומני שזוהי
בשורתו הגדולה של הספר שעוצב באופן נקי ויפה .אקח

החלק הרביעי אלו הם שירים ממיטב השירה העברית .במקרה
של "אמונה" מובאים קטע משיר של א"צ גרינברג ושירו של
שאול טשרניחובסקי "אני מאמין" (המוכר לרבים במילותיו
הראשונות" :שחקי שחקי על חלומות") .ממד השירה מוסיף
טעם של ממש לפסוקים המצוטטים ,וכבר הראה זאת בעבר חנן
פורת ז"ל במאמריו שהתפרסמו בגיליון פרשת השבוע "מעט
מן האור" .בין השירים והמשוררים חסרו לי שמות של כותבים
כמו רוני סומק ,אמיר גלבוע ,ע' הלל ,אהוד מנור ,יעקב אורלנד,
אברהם חלפי ,אגי משעול ,ועם זאת מצאתי שוב ושוב את
שיריהם של יהודה עמיחי ,רחל ,לאה גולדברג ונוספים .תמוה,
למשל ,מדוע בפרק על רעוּ ת לא מובא השיר העברי המוכר
והמשמעותי ביותר בנושא  -שירו של חיים גורי" ,שיר הרעות".
בחירת השירים היא עניין של טעם אישי אך בכל אופן זהו גיוון
מעשיר ומוסיף.
הספר הפסוקים היפים בתנ"ך בעריכתו ובעיצובו הוא ספר מתנה
מהודר .יש בו את כל המרכיבים שרוצים במתנה :הוא יפה ,מועיל
ומכובד (תנ"ך) .מעלת-מעלותיו של הספר היא היותו שימושי
מאוד .נזקק אדם להביא מתנה  -לאירוע חברתי ,משפחתי,
דתי  -והוא מחפש מה לכתוב בהקדשה .כל שעליו לעשות הוא
לבחור "פסוק יפה" מהספר .מוזמן אדם לשאת ברכה באירוע
כלשהו או להבדיל ,לשאת הספד  -ימצא את הפתיחה ואם
ירצה גם הסיום בפסוקים שבספר .כך הופך הספר למלווה קבוע
של חיי אדם ,וכותרתו אולי מעט תשתנה" ,הפסוקים היפים
והשימושיים בתנ"ך".
כניסתו של הספר לרשימת הספרים "רבי המכר" היא הוכחה
טובה ביותר לצורך בספר ולמכובדות שהוא נושא עמו .על
עבודתן ראויות המחברות-עורכות להוקרה והערכה.
ולבסוף ,גילוי נאות :זכיתי ואיילה צרויה הייתה שותפה פעילה
לשני ספריי האחרונים ,ויהודית בר-יש"ע גרשוביץ היא ידידה
ותיקה.

ד"ר יואל רפל
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הפסוקים היפים בתנ"ך
מתוך הדברים שנאמרו על ידי הכותבות בערב ההשקה לספר החדש

לכל זמן

יהודית בר-יש"ע גרשוביץ

את הערך "זמן" שבספר הגדרנו כך:
הזמן אינו אלא תנועות גרמי השמים.
השמש זורחת ושוקעת ,העונות מתחלפות,
ורק פעולות האדם הנעשות בעולם
הן אשר נותנות לזמן את משמעותו.
ספרים הם אמצעי עזר לאדם הרץ במירוץ עם הזמן
האובייקטיבי ,ואף אל פי כן רוצה להיאחז בזמנו הפנימי
הסובייקטיבי .שכן יכול האדם לקרוא ספר ,לשקוע בעל-
זמניותו ולהתקדם בעלילתו על פי קודי הקיום שלו  -לפעמים
בעבר הרחוק ,לפעמים במה שטרם התרחש ,לעתים בתוך
בדיה משקפת מציאות ,ולעתים בתוך פנטזיה המנותקת מכאן
ומעכשיו.
עגנון שם בפי המספר של סיפור פשוט את המשפט "בזמן
שעולמו של אדם חשוך בעדו קורא בספר ורואה עולם אחר".
עולם חשוך הוא עולם שיש בו פער גדול בין מצב הדברים
הקיים לבין המצב בו היו צריכים הדברים להיות ,והוא יכול

מסע משותף

קריאה ב"ספר הספרים" ,שעסקנו בה בחודשי הכתיבה היתה אי
של זמן פנימי אישי שלי ,שבאורח בלתי-מפתיע בעליל ,השיק
לזמנה של אילה .היינו כבולות לתאריכי יעד שהצבנו לעצמנו,
אך איש לא לחץ עלינו ולא נפנף לנגד עינינו שעונים .עם זאת,
מתוך חירותו של זמננו הפנימי ,זרמנו בלימוד המשותף בגובה
עינינו בתוך זמנם ומעל זמנם של פרשנים אחרים ,וכך מצאנו
את מציאות חיינו מעוגנת בתוך הפסוקים ,מתפרשת ומקבלת
משמעות לנגד עינינו ,כאילו נכתבו הפסוקים בשבילנו בלבד
ועלינו ממש.
"קדמון הוא כוח הספרים" ,כתב אלתרמן .קדמונותו של "ספר
הספרים" אינה היסטורית או ארכיאולוגית .היא אישור כי אדם
הוא אדם הוא האדם  -תמיד ,והוא נותן את הכוח לספרים
עצמם ,שלא להיות תלויים בזמן האובייקטיבי.
על החסד הזה ,של "יקרא בספר ורואה עולם אחר" אני רוצה
להודות ,ולהוסיף עליו ולומר" :ייקרא בשתיים  -וימצא את
עולמו שלו".

גיבשנו החלטות לגבי שמו של הספר ותוכנו .השם  -פסוק לכל
עת ,והתוכן  -רשימת מצבים בחיי אדם ,ולכל מצב :הגדרה,
רשימת פסוקים עם הסברים ,ומקור ספרותי המקיים דיאלוג
עם הפסוקים.

ִס ַּננְ ִּתי ִמ ּתו ְֹך ְמגִ ַּלת ֶא ְס ֵּתר ֶאת ִמׁ ְש ַקע
ש ְמ ָחה ַה ַּג ַָּסה וּ ִמ ּתו ְֹך ֵס ֶפר יִ ְר ְמיָ הוּ
ַה ִּ ׂ
ֶאת יִ ְל ַלת ַה ְּכ ֵאב ַּב ֵּמ ַעיִ ם .וּ ִמ ּתו ְֹך
ש ָה ֵאינְ סו ִֹפי
ׁ ִשיר ַהׁ ִּש ִירים ֶאת ַה ִח ּפוּ ֹ
אשית ֶאת
ַא ַחר ָה ַא ֲה ָבה וּ ִמ ֵּס ֶפר ְּב ֵר ׁ ִ
ַה ֲחלוֹמוֹת וְ ֶאת ַקיִ ן וּ ִמ ּתו ְֹך ק ֶֹה ֶלת ֶאת
ֵה ֵּיאוּ ׁש וּ ִמ ּתו ְֹך ֵס ֶפר ִאיּ וֹב ֶאת ִאיּ וֹב.
"ך ָח ָדׁש.
וְ ִה ְד ַּב ְק ִּתי ִלי ִמן ַהׁ ְּש ֵא ֵריּ וֹת ֵס ֶפר ָּתנָ ְ
ֲאנִ י ַחי ְמצֻ נְ זָ ר וּ ֻמ ְד ָּבק וּ ֻמגְ ָּבל וּ ְבׁ ַש ְלוָ ה.

ברגע האחרון ,לפני הדפסת הספר ,קבעה ההוצאה ,כנראה
משיקולים מסחריים ,ששמו של הספר יהיה הפסוקים היפים
בתנ"ך .השיקולים אולי הוכיחו את עצמם ,שכן הספר נמצא
כבר כמה שבועות ברשימת רבי המכר.

מצבי קיום המעצבים
עמיחי מספר כי סינן והוציא מספר התנ"ך ֵ
ייאוש ,כאב וציפיית שווא ,ודמויות המייצגות יגון וסבל
אין-סופי ,וכך יצר ספר תנ"ך חדש ,אמנם מוגבל ,אך איתו הוא
חי בשלווה.

יהודה עמיחי כותב:

כעמיחי" ,גזרנו" מתוך התנ"ך פסוקים המעצבים מצבי קיום
אנושי .שלא כמותו ,לא בחרנו רק בטוב ,לא יצרנו ספר תנ"ך
חדש ,אלא אפיינו בעזרת פסוקי התנ"ך עתים ומצבים בחיינו,
מע ֶצב ושמחה וממה שביניהם .כמוהו,
המורכבים מטוב ורעֶ ,
אנו חיות עם התוצאה בשלווה.

אילה צרויה

מסע כתיבת הספר ערך כחצי שנה .מסע של שיחות יומיות עם
עלות השחר ,התכתבויות בדואר האלקטרוני ,ומפגשי לימוד
שבועיים עם ארוחת בוקר בביתה של יהודית.
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להיות זמן מייאש מאוד .היכולת לראות עולם אחר היא בכוחו
של הזמן הסובייקטיבי הפנימי שבנו ,המאפשר לנו להתעלם
מזריחות השמש ושקיעתן  ,שהן השעון האובייקטיבי העולמי.
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ממאמרה של תמימה דוידוביץ ,העוסק בארבע דמויות תנ"כיות
בספר בראשית לאור פרשנותו של רש"י ,ניכר כי דרכו בעיצוב
הדמויות מושפעת גם ממאורעות זמנו ומתייחסת אליהם.
רדיפות היהודים על ידי הנוצרים וסבלם הרב בתקופתו ,הביאו
את רש"י להציג למשל את עשו כדמות שלילית לחלוטין
המיוחסים אליה חטאים חמורים ביותר" .בפרשנותו על עשו",
טוענת דוידוביץ" ,חרג רש"י אף מההבחנה בין פשט לדרש
ואימץ את מדרשי חז"ל על אודותיו" (עמ' .)46
לאה הימלפרב מתייחסת במאמרה להיקרויות נסיות במקרא
ודרך הפירושים של רש"י היא מציגה עקרונות פילוסופיים-
תיאולוגיים בהשקפת עולמו בתחום .לדוגמה :על מחולל הנס
להיות ראוי לחולל נס ואסור לו להתגאות בכך .עליו לבצע
את הנס בצנעה .מקבל הנס לא אמור לצפות לנס ולסמוך עליו,
ולאחר התרחשות נסית פוחתות זכויותיו של מקבל הנס .נראה
כי שילוב עקרונות אלו בתוך הפרשנות לא באה מתוך צורך
פרשני אלא מתוך מגמה חינוכית.
יהונתן יעקבס במאמרו מתייחס אף הוא לעקרונות חינוכיים אך
לא אצל רש"י ,אלא אצל רשב"ם נכדו .לטענת יעקבס ,רשב"ם
מציין שלושה קריטריונים הנדרשים לפירוש פשט :דרך ארץ -
הדרך הנהוגה על פי מנהגי הזמן והמקום ,חוכמת דברי בני
אדם  -פירוש הגיוני ,ופירוש הפסוק  -בהקשר לפסוקים.
עקרונות אלו נחשבים עמודי תווך של פרשנות הפשט של
רשב"ם ומהווים מוקד בפולמוסו עם זקנו  -רש"י .לפי רשב"ם
לא מתקבל על הדעת שיהיו שני פירושי פשט במקביל .הוא
אינו חוסך דברי ביקורת על פרשנים אחרים ואף על רש"י,
אך כלפיו הוא מקפיד על לשון עדינה ומכבדת .רשב"ם מחזק
את גישתו זו בעזרת דברי רש"י אליו לפני מותו..." :והודה לי
שאילו היה לו פנאי היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי
הפשטות המתחדשים בכל יום" (עמ' .)81

רש"י ובית מדרשו
עורך :אבינעם כהן
הוצאת :אוניברסיטת בר-אילן ,תשע"ג
על רש"י  -מפרש התורה והתלמוד  -נכתבו תלי תלים של
ספרים.
ר' משה דאנון כתב עליו:
כל פירושי צרפתה
השלך לאשפתה,
חוץ מפרשנדתא [רש"י]

ים התלמוד

ובן פורתא [ר' יוסף טוב עלם ,נכדו של רש"י].

ר' בצלאל אשכנזי כתב על רש"י:

אבינעם כהן בספרו מביא אסופת מאמרים על רש"י ובית
מדרשו ,בשפה אקדמית עתירת הערות שוליים .רבים מן
הכותבים באסופה מבססים את מאמרם על עבודת הדוקטורט
שלהם ומסתמכים על ההנחה שקוראי הספר למדנים ובקיאים
בשפות הארמית ,התלמודית וההלכתית .בספר שלושה-עשר
מאמרים .אתייחס לחלקם על פי החלוקה למקרא ,תלמוד
והלכה.

ים המקרא
פירושי רש"י עלו על כל פירושי המפרשים שחיו לפניו ,ובכל
דור ודור קמו מבארים לפירושו .הוא עיצב את לימוד התורה
בעולם היהודי לדורות .על רש"י נכתבו כל כך הרבה מחקרים
ודברי תורה ונדמה כי דמותו הפכה נערצת לצד דמויות
תנ"כיות.

אביהן ורבן של ישראל היה רש"י ז"ל,
הוא המגלה לנו כל סתום,
ובלעדיו היה הגמרא כספר החתום.
ירמיהו מלחי בחן את ההבדלים ואת מקורם בין הנוסח המקובל
היום לפירושו של רש"י לתלמוד לבין הנוסח שכנראה יצא
מתחת ידו ממש .נראה שהפירוש המקורי של רש"י לתלמוד
לפני שעבר את ה'הגהות' וה'תיקונים' של המדפיסים השונים,
היה שונה בהרבה מהפירוש המוכר לנו המודפס בצד הפנימי
של דף הגמרא .אגב הדיון טוען מלחי באופן חד-משמעי כי
"פירושו של רש"י לתלמוד הוא מן היצירות החשובות ביותר
בעולם הרוח היהודי שנכתבו מעולם ומבחינה פרשנית אין לו
מתחרה עד היום הזה" (עמ' .)162
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את יונתן מוס עניינה השאלה :באיזו שפה למד רש"י? באיזו
שפה פירש ובאיזו שפה דיבר? הוא מצא רמזים לתשובה
בעזרת עיון בפירושו לתלמוד.

ים ההלכה
בפירושי רש"י טמונות השפעות של פולמוס קשה עם
הנצרות ,אך לעתים ניתן לגלות את השקפתו של רש"י רק
בעזרת כתבי היד אותם לא צנזרה הכנסייה .תיאור של לחצי
הסביבה הנוצרית והשפעתה על הפסק ההלכתי במאה ה11-
מובא במאמרו של משה עמאר על הפולמוס בעניין התרה
או איסור של בהמה שנשחטה כדין אך הריאה שלה הוצאה
ללא בדיקה כמקובל .רש"י טען בעקשנות ובתקיפות מול
רבותיו שיש להתיר את הבהמה .בסופו של ויכוח עקשני
וארוך הודה מורו ורבו ר' יצחק שרש"י צודק ומעיקר הדין יש
להתיר ,אולם הם פסקו להחמיר בבדיקת הריאה בגלל לחצי
הסביבה הנוצרית והחשש מזלזול הקצבים בכשרות היהודית.
התנהלותו העקשנית של רש"י במהלך הוויכוח הארוך מעידה
כי למרות ענוותנותו המופלגת לא נרתע ממאבקים באומץ
לב ובתקיפות ,כאשר האמת תמיד בראש מעייניו.
מאמרו של שלמה זאב פיק עוסק במנהגים באזורים שונים
בצרפת לגבי רישום מקום המגורים בגט לאחר זמנו של רש"י.
כשלושה דורות לאחר מותו נוצר פער בין האזורים השונים
בצרפת ,שהשפיע על רישום המגורים בגט וגרם להשלכות
הלכתיות.
רבגוניותה של היצירה הספרותית הרבה שהתפתחה על
ידי תלמידי רש"י (ר' שמעיה ,ר' יצחק ב"ר אשר הלוי,
האחים לבית המכירי ר' נתן ור' מנחם ,ר' שמחה מויטרי ,ר'
שמעון ועוד רבים) ,חתניו (ר' מאיר ,ר' יהודה ,ר' אפרים)
ונכדיו (רשב"ם ,רבנו תם וריב"ם) ,מעידה כי בבית מדרשו
של רש"י הייתה פתיחות גדולה ועידוד ליצירה :פירושים
למקרא ,לתלמוד ,למדרש ,לפיוטים ,תוספות לתלמוד,
תשובות הלכתיות ,דיוקי דקדוק ,היסטוריה ,אסטרונומיה
ואסטרולוגיה .לא היה לכך אח ורע בשום מרכז יהודי אחר.
אין ספק שרש"י היה גדול המפרשים .ביצירתו הספרותית
טמונה מערכת מגובשת של אידיאות והשקפות עולם,
המשולבות ומפוזרות בעקביות ובשיטתיות בפירושיו למקרא
ולתלמוד .הספר רש"י ובית מדרשו מחזק את הידוע ומרחיב
את היריעה במגוון שאלות הכרוכות בתחומי הפרשנות
ועריכתה ,המחשבה ,ההלכה ,הלשון והפיוט.

שולי גל
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שקל עם ערך
כמה עובדות על קיבוץ ,קואופרציה וסוציאליזם

אלי סומר
שההצלחה שלהם היא בעיקר כלכלית ,כלומר :הקואופרטיב
הצליח בשווקי חוץ .זה אינו מעיד בהכרח על אושר פנימי...

בגיליון האחרון של עמודים ניסה רזי בן יעקב בכישרון
ובהתלהבות לעודד את הקוראים לשוב ולהתקרב אל רעיון
הקואופרציה .בגיליון מס'  190של עמוד"ש (העמוד השבוע
התנועתי) מוסיף ומספר לנו העורך הנאמן על העתיד הרענן
הצפוי לקיבוצים הנאמנים לזרם השיתופי.
אלא שמשאלות לב לחוד ,ועובדות היסטוריות וכלכליות
לחוד...

על תנועת הקואופרציה בעולם
התנועה הקואופרטיבית נוסדה באמצע המאה ה 19-באנגליה
ובצרפת .אלו היו קבוצות פועלים שהתאגדו ,אם כדי לקיים
חברה טובה יותר (מטרה ערכית נעלה) ,ואם כדי להתמודד מול
הלחץ של בעלי ההון שכל מטרתם הייתה (ועודנה) להוסיף
ולמקסם את נכסיהם.
ב 150-השנים האחרונות התפתחו מיזמים קואופרטיביים
בארצות מערביות רבות .הקואופרציה התפתחה בתחומי
פעילות כלכלית מגוונים :חקלאות ,מסחר ,בנקאות ,שירותים
ועוד .לא צריך להיות כלכלן דגול כדי להיווכח שרשת שיווק
מזון 'קואופרטיבית' הייתה יכולה להיות טובה וזולה יותר
מעמיתתה שאינה מוגדרת כקואופרטיב .אלא שהמציאות
פחות ורודה :בארץ  -רשת קואופ-צפון נסגרה ,קואופ-הריבוע
הכחול הפכה למגה ,ודווקא רשת זו נכון לחודשים אלו מתקשה
לעמוד בתחרות מול רשת שופרסל ,ובוודאי מול רשתות
הדיסקונט ,כגון רמי לוי.
אם נציץ לגולה השוויצרית ,השוקולד אינו זול או טעים יותר
ברשת קואופ לעומת הרשת המתחרה מיגרו...

תמונת מצב יישום הקואופרציה בישראל
בארץ נוסדו ומתקיימים תאגידים ששמם "אגודות שיתופיות",
חלקם מוצלחים ביותר .חלק מהם קיבוצים מבוססים

הבוחן היום את המהות הקואופרטיבית של אגד או של
תנובה ערב מכירת התאגידים לפני כשמונה שנים ,ייווכח מיד
שהמאפיינים ה'סוציאליסטים' כלל לא היו בעלי משמעות.
וראו זה פלא ,מאז הסבתה של תנובה מקואופרטיב לחברה
בע"מ ,לא רק שערך התאגיד עלה פלאים ,אלא גם חילק
לבעליו (מהם קיבוצים ומושבים רבים) מאות (רבות) של
מיליוני שקלים .המונופול של הקואופרטיב לתחבורה אגד,
שהתקיים עד לעשור האחרון ,לא היטיב במיוחד לא עם
הנוסעים ולא עם המדינה ,אלא בעיקר עם ...חברי אגד.
הקואופרטיב קיבל סובסידיה שנתית (מיליארדי שקלים)...
מהמדינה (כלומר מאיתנו) במשך עשרות שנים .השליטה
הכמעט-מוחלטת של אגד חנקה את פיתוח רשת הרכבות
בארץ ,ובסופו של דבר העניקה לעם היושב בציון מערכת
תחבורה ש"אינה מעולה" ולכן מחייבת ומעודדת שימוש הולך
וגובר ברכב פרטי.

רעיון הקואופרציה בתקופת התיישבות
בארץ ישראל
התנועה הקואופרטיבית בארץ ישראל קמה והתפתחה כמסגרת
ארגונית לקבוצות התיישבות .המייסדים סברו שהמסגרת
תאפשר מבנה ארגוני יעיל יותר ,ובוודאי לא רק כדי ליישם
ערכים חברתיים משופרים.
למעלה ממאה שנים עברו מאז הקמת דגניה ומרחביה ,ומה
שנותר מהקואופרציה המושבית והקיבוצית הוא  -ברוב רובם
של המקומות  -יישובים שמתנהלים כגופים כלכליים רגילים
(כלומר ,שמטרתם היא למקסם את הרווחים לעצמם) ,נטולי
ערכים סוציאליים ייחודיים ,אם כלפי חבריהם בפנים ,ואם כלפי
המועסקים על ידם מבחוץ.
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קבוצת ה"קואופרציה" שנוסדה בשנת  1911באתר בו שוכנת
"חצר מרחביה" עד היום ,תוכננה על פי חזון הסוציולוג-
הכלכלן היהודי-גרמני אופנהיימר והייתה אמורה להיות משק
שיתופי שחבריו מקבלים שכר דיפרנציאלי ,כל אחד על פי
תרומתו .רצה הגורל ,ותלאות מלחמת העולם הראשונה הובילו
להתפרקות הניסיון המעניין הזה .במקומו קמה קומונה על
פי מה שיהיה לימים 'הקיבוץ הארצי' ,כלומר :קומונה אדוקה
שהשיתוף בה אינו רק בייצור אלא גם בצריכה .במרחביה נולד
המודל האינטגרטיבי ממנו ינקו התנועות הקיבוציות .שם -
לעניות דעתי  -הוטמן הזרע לכישלון לאחר כמה דורות .בין
לבין ,תרומת התנועות הקיבוציות לתקומת המדינה הייתה
חשובה ביותר.
עורך עמוד"ש מזכיר שמות קיבוצים 'גדולים' המחזיקים את
הגחלת השיתופית :בארי ,גן שמואל ,סאסא ,שדות ים ,מעגן
מיכאל ,חצרים ,יטבתה ,ברעם ...מעניין לגלות מה המכנה
המשותף של יישובים פורחים אלו (כמובן ,מפעלי תעשייה
מאד מוצלחים) ,ולמה אנשי הקבה"ד האורתודוקסים לא היו
שם?

היו הוגים ,אנשי רוח וחולמים "בכל דור
ודור" בהתיישבות החקלאית בארץ ישראל,
אבל מי שבוחן את המציאות ימצא שלמרבה
הצער רובם (לא כולם!) פשטו את הרגל
ורק מעורבות ממשלתית מסיבית ('הסדרי
הקיבוצים'' ,חוק גל' ועוד ,כלומר :מיליארדי
שקלים רבים) הצילה אותם מעצמם
"מיטיבי הלכת" ינסו להבין למה לא מצליחים הקיבוצים
להגיע להסכמות עם המדינה בנושא הבעלות על הקרקעות.
גם זה הוזכר בעמוד"ש  .190ובכן ,למעלה מעשור קיים
ויכוח נוקב בין הקיבוצים לרשויות המדינה בנושא הבעלות
על המקרקעין .הסאגה החלה כאשר טענו הקיבוצים שכל
המקרקעין  -המגורים ושטח המחנה והשדות  -כולם בבעלות
הקיבוץ ,כלומר שהקיבוצים יכולים לבנות ,לפתח ולמכור את
אלפי הדונמים הללו .כעת ,דנים מול רשויות המדינה על מהות
הבעלות  -אם בכלל ובאלו תנאים  -על השטח הבנוי של דירות
החברים ...כלומר ,התקדמות לאחור ללא הפסקה .ולמה אי
אפשר לסגור את המחלוקת הזאת? קיים ויכוח מאוד קשה
בין האינטרסים של קיבוצי מרכז הארץ לבין אלו שבפריפריה.
במילים אחרות ,לא רק שהמדינה דורשת את שלה ,אלא
שהקיבוצים הצמאים לצדק סוציאלי פתאום סופרים כל דונם
וכל פיסת נדל"ן.
היו הוגים ,אנשי רוח וחולמים "בכל דור ודור" בהתיישבות
החקלאית בארץ ישראל ,אבל מי שבוחן את המציאות וינסה
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לתת דין וחשבון לעצמו ,ימצא שלמרבה הצער רובם (לא
כולם!) פשטו את הרגל ורק מעורבות ממשלתית מסיבית
('הסדרי הקיבוצים'' ,חוק גל' ועוד ,כלומר :מיליארדי שקלים
רבים) הצילה אותם מעצמם (ולא כפי שרזי כותב" :כנסת
ישראל הקציבה לכך  0ש"ח".)...

מונדרגון  -גן עדן קואופרטיבי .האומנם?
בארגונים הקיבוציים קיימת סוג של התרפקות 'רומנטית'
לעבר התאגיד הקואופרטיבי הענק מונדרגון ))Mondragon
הפעיל בצפון-מערב ספרד .הקונצרן מפעיל מאות מפעלים
ותאגידי משנה בהם מועסקים קרוב ל 90,000-עובדים חברי
הקואופרטיב .לתאגיד אסיפת נבחרים מבין הקואופרטיבים
השונים .מדי שנה מתכנסת אסיפה כללית הבוחרת מועצת
מנהלים המוסמכת להיות גוף מבצע של התאגיד .כמו כן,
לכל עסק נפרד בקבוצה קיימת הנהלה המעמידה נשיא,
שפועל במשותף עם מנהל הפירמה בניהול ופיתוח העסק.
בשנים האחרונות ,בעקבות תהליך הגלובליזציה והתחרות
בשוק ,החל התאגיד להעסיק גם עובדים שכירים שאינם
חברים בקואופרטיב .חברי מונדרגון אינם מתגוררים במסגרת
משותפת קהילתית ,והקואופרטיב משמש אותם בעיקר כמקום
עבודה ונותן שירותים כגון :בנקאות ,בתי ספר ואוניברסיטאות.
ל"מונדרגון" עשרה ערכי יסוד המנחים את פעילותו הכלכלית
של התאגיד:
•חברות פתוחה
•ארגון דמוקרטי
•ריבונות העובדים
•כפיפות של ההון
•השתתפות בניהול
• סולידריות בתחומי השכר
•שיתוף בין קואופרטיבים
•שינוי חברתי באזור
•פעולה בסיסית כוללנית
•חינוך
בתאגיד מונהג שכר דיפרנציאלי (!) .בעבר עמד פער השכר
בתאגיד על  ,1:3אולם עם השינויים בחברה מסביב ,ועל מנת
לשמור על עובדים מוכשרים בתאגיד הועלה היחס ל.1:11-
למרות זאת השכר המינימלי בקואופרטיב גבוה ב13%-
מהממוצע החברתי ,וכן שכר המנהלים נמוך ב 30%-מן המקובל
בשוק בעסקים באותו סדר גודל.
במונדרגון אין ולא היה מזכיר פנים ,מרכז שירותים ,ועדות
חינוך ותרבות ,צוות פנסיה ,חדר אוכל ועוד .אסיפת החברים
מעולם לא אישרה לימודים או נסיעה לחו"ל .כל חבר
בקואופרטיב היה ועודנו אדם עצמאי ,על המעלות והמגבלות
של סטטוס זה .ועוד :ככל שעיינתי בכתובים ,מעולם לא נזקקו
בקואופרטיב מונדרגון לארגן כנס לעודד מוטיבציה...
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למרבה הצער ,מתברר שאחד המפעלים המרכזיים של
מונדרגון ,חברת  ,FAGORשהוא אחד היצרנים הגדולים
באירופה למקררים ,מכונות כביסה וכדומה ,נמצא בשבועות
אלה בתהליך פשיטת רגל לאחר שצבר ,בשנים האחרונות,
גרעון של למעלה ממיליארד אירו .כלומר ,לדאבון הלב ,גם
בגן העדן הקואופרטיבי בספרד עובדות היסוד הכלכליות
מתקיימות .וזאת יש לדעת ,שהליך פשיטת רגל אמנם אינו
כבוד גדול ,אבל גם לא בושה גדולה :זהו תהליך כלכלי.
החזקים ,המוכשרים והמחדשים שורדים ומתעצמים .האחרים
נעלמים .התהליך הוא טבעי.
ולסיכום ,רזי צודק בהחלט באמירתו" :גולת הכותרת של
ההתחדשות הקואופרטיבית בישראל  -בנק שיהיה בבעלות
חבריו ולקוחותיו" .אם יקום מוסד פיננסי כזה בעתיד,
ייתכן והוא יגרום לתחרות ולהוזלה משמעותית של עלויות

המערכת הבנקאית כולה ללקוחותיה ,ונראה סוף-סוף שגם
הבנקים יצטרכו להזיע כדי לחלק משכורות שמנות לפקידים
ולמנהלים .אבל מה בין מהלך בנקאי מבורך זה  -אם אכן
יתממש  -לבין קיבוץ וקואופרטיב? אני מניח שחברי קיבוץ
לביא (עדיין) מעדיפים להפקיד את עודפי התקציב שלהם
(כשיש להם) אצל גזבר הקיבוץ ולא בבנק הפועלים בטבריה...
אילו מודל הקואופרציה כפי שנהג לפני  100שנים באתר
מרחביה היה מתפתח במקום להיסגר במבנה האוטוריטארי,
אולי היינו היום שותפים באתוס חברתי מדהים ,שגם רזי היה
גאה להיות בין מחולליו ...מי יודע?
האנרגיות מושקעות לכיוון שבעיניי הפך להיות  .passéטוב
היה אילו היו מושקעות בטיוב ההווה ולהיערכות אסטרטגית
לעתיד...

כפר עציון

על הקואופרטיבים
תגובת רזי
אני מודה לאלי על הדיוקים וההרחבה מאירת העיניים בתחום
הקואופרציה ,ומבקש להזכיר לכולנו שהרעיון הקיבוצי מתיימר
(ואולי רק התיימר?!) שלא להשלים עם 'הטבע הכלכלי' אלא
למתן אותו ככל האפשר ,בדיוק כפי שהחברה האנושית הטובה
התיימרה מאז ומעולם .הקיבוץ הוא בהחלט יומרה מסדר גבוה
מאוד ,אך אינו שונה מהותית מניסיונות אחרים כמו :שבתון ביום
השביעי ,מיגור העבדות ,שוויון בין המינים וכדומה .גם תנועת
הקואופרציה כלולה בסדרת רעיונות אלו ,שתכליתם להפוך את
החברה האנושית לטובה יותר ,הגונה יותר ,איכותית יותר.
בדבריי לא היה כל ניסיון לקשור בין אתגרי הקיבוץ בימינו
לבין הקואופרציה .הקיבוץ הוא דרך יומרנית פי כמה וכמה
מהקואופרציה ,ומכאן שעד שלא נמצה את המאמץ והאמונה
לקיים את הרעיון הקיבוצי הלכה למעשה איננו זקוקים לרעיון
הקואופרטיבי (אולי פעם נתדרדר לשם ,אך עוד חזון למועד).
כן ביקשתי להציע שהתנועה והקיבוצים ישתלבו בהתעוררות
תנועת הקואופרציה ויתמכו בה כדי להשפיע על המתרחש
מחוץ לחצר הקיבוץ .אולי על הדרך גם נרוויח משהו פנימה ,אך
העיקר בנושא זה לענ"ד הוא תרומתנו הרעיונית והערכית לכלל
החברה הישראלית.

והחשוב ביותר :הבנק הקואופרטיבי מצוי בשלבי הקמה
מתקדמים ולפי הצפוי הוא עומד לפגוע אנושות באבן הראשה
של המערכת הפיננסית הנוהגת כעת בישראל נהיגה ריכוזית
וקפיטליסטית להחריד .כבר שנים רבות לא הייתה הזדמנות
איכותית כזו לשינוי כלכלי-חברתי מסדר ראשון .הבנק מצוי
כעת בשלב גיוס השותפים לקואופרטיב ומכירת המניות
בעיצומה .כולם מוזמנים לרכוש מניה (אחת לנפש!) באתר
הבנק.www.ofek.coop :
מומלץ לכל חבר וחבר ,לכל מי שחולם על פירוק הריכוזיות
במשק הישראלי ,וגם לכל מי שסתם מתחשק לו להיות פעם
אחת בחיים בצד השני של המתרס ולהפוך להיות .....בעלים
של בנק!

ותגובה חוזרת של אלי...
רשות ניירות הערך אישרה ל"אופק" לגייס כספים אך מכאן
ועד לפתיחת הבנק צפויים עוד שלבים מורכבים (שאני מקווה
שיצליחו) .אני מציע לרזי למתן את דבריו בפסקה האחרונה,
ולהצמידם לאמת ולא לתקוות ,ובעיקר לציין שעלות רכישת
מנייה היא רק  3000ש"ח .לא מעט בשביל קיבוצניק מצוי...
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ביקשנו לברר אצל אנשינו מה מותר הקהילה מן האדם הבודד.
 53אנשים נענו לקריאה והשיבו לשאלה  -מהי (לדעתם) קהילה?
חמישה קיבוצים הוסיפו וסיפרו על מה שהיחד שלהם מצליח ליצור למען הכלל.
מה שברור לכולנו שזהו רק קצה הקרחון של העשייה המשותפת בקהילות הקיבוץ הדתי.

מהי קהילה?

 25נשים ו 27-גברים נענו לאתגר והשיבו תשובות מעניינות ומגוונות בהחלט.
 18מהם ביקשו להישאר בעילום שם (סוגיה מעניינת ,אבל נשאיר אותה למחקר אחר.)...
 22מהמשיבים חיים בקיבוץ מופרט 30 ,בקיבוץ שיתופי.
( 27מעל מחצית המשיבים) עברו את גיל  9 .61עדיין מתחת לגיל  - 15 .40בין הגילאים הללו.
 43מתוך המשיבים הם חברי קיבוץ (שיתופי ומופרט) ,ורק  9מהמשיבים הם תושבים.

54
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חניכי 'השומר החדש' בפעילות

לביא
אנחנו בלביא רואים חשיבות גדולה
בהירתמות הקהילה למען פרויקטים
"חיצוניים" ותרומה לחברה הכללית.
לכן בחרנו להציג בפניכם שתי תכניות
ייחודיות אצלנו ,המבטאות את התרומה
הקהילתית החוצה.

תכנית ,Jweish Free School
ובקיצור :תכנית הJFS-
ה JFS-הנו בית ספר יהודי בן יותר
ממאתיים שנה בלונדון ,אנגליה .כבר
יותר מעשרים שנה שבית הספר הזה
שולח מדי שנה שתי קבוצות של
כשלושים תלמידים כל אחת ,מכיתות
ח' ,לתקופת לימודים של שלושה
חודשים בארץ ישראל .בשבע השנים
האחרונות מגיעים הילדים לקיבוץ
לביא.

השומר החדש
כאשר נציגי 'השומר החדש' פנו ללביא
לעזור ולהקים מצפה בלביא בעידוד
הקיבוץ הדתי ,היו בלבנו חששות רבים.
הכנסת קבוצה של חבר'ה צעירים
שמיעוטם דתי לתוך מתחם הקיבוץ
עלולה לגרום לבעיות רבות (איך
ישתלבו עם בני גילם? והתיכוניסטים?
ובנות השירות? וכלל החברים?).
אולם כיום ,לאחר תקופה של היכרות
ופתיחות ,ראינו שהתבדינו ואפילו

התלמידים מגיעים לתכנית חינוכית
ערכית יהודית ,שמטרתה להעמיק את
הקשר של ילדי הגולה עם ערכי היהדות
ועם ארץ ישראל ולהכיר את נופי
הארץ ואנשיה ,בתקווה ובאמונה שיום
יבוא והצעירים יתבגרו ויעלו ארצה,
ובעקבותיהם גם משפחותיהם.
בעת שהותם בארץ ,גרים הילדים אצלנו
בלביא ומאומצים על ידי משפחות
מהקיבוץ ,אליהן הם מגיעים כל סוף
שבוע .כמו כן ,הם לומדים בבית הספר
האזורי בלביא.
במהלך השבוע הם ממשיכים בתכנית
הלימודים המקורית שלהם מבית הספר
בלונדון עם מורים המלמדים אותם בשפת
אמם וכן נבחנים באותם מבחנים בהם
נבחנים חבריהם שבלונדון .זאת על מנת
לשמור על רמת הלימודים שלהם ולאפשר
להם השתלבות קלה חזרה בכיתה.

מעבר לכך .נחמיה רפל והקיבוץ הדתי
יחד עם מנהלי התוכנית תמכו וסייעו
רבות להפגת החששות ועל כך תודתנו.
ארגון 'השומר החדש' הוקם על ידי
יואל זילברמן -בן של בוקר מציפורי,
שראה את אביו מתמודד עם גידול בקר
באזור שבו יש התנכלויות ופלישות
מצד רועים ("רועי לוט") .בעזרת חבריו
לצוות מהשייטת הם החלו לגדר את
השטחים ולשמור על העדר בשטחים
מפני גניבות.

בנוסף הם משתלבים יחד עם ילדי
כיתה ח' מבית הספר לביא בשיעורים.
הם לומדים עברית ויהדות  -שיעורים
אותם לא ילמדו באנגליה ,ומתארחים
בבתי התלמידים המקומיים על מנת
להעמיק את הקשר איתם .על כל התכנית
מנצחת חברת "קשת" מירושלים -
חברה לתכניות חינוכיות  -והם אחראים
על הקשר עם ההורים ועם בית הספר
באנגליה .קיבוץ לביא משמש בעיקר
כאכסניה ,אך נוכחותם של הילדים
מורגשת בשבילי הקיבוץ ובין המשפחות,
ואנו רואים בתכנית זו הזדמנות לתרומה
ערכית יהודית חשובה ,לכלל עם ישראל
וליהדות אנגליה בפרט .אין ספק שגם אנו
כקהילה נתרמים רבות מכך.

זהבה מועלם

ייעוד 'השומר החדש' הוא שמירה
על אדמות המדינה במעשה ובלימוד.
באמצעות שמירה ורעיית בקר בשטחי
מרעה מחזק 'השומר החדש' את האחיזה
בקרקע ומונע זליגת אדמות לידי פורעים.
תכנית הדגל של ארגון 'השומר החדש'
היא 'תכנית המנהיגות' -תכנית קדם-
צבאית ,המיועדת לבוגרי ובוגרות י"ב
במסגרת שנת שירות ,ואורכה כשנה
וחודשיים .במהלך התכנית מקיימים
החניכים שגרת חיים של עבודה
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חקלאית ,למידה ,שמירה וחיי קבוצה,
בליווי אישי והדרכה קבוצתית.
התוכנית פועלת במספר מוקדים בגליל:
ברמת יוחנן ,בציפורי ,בגלעד ,במסד וכן
במצפה בקיבוץ לביא.
המצפה בלביא הוקם כשלצדו משרדי
המטה הארצי של הארגון.
החניכים בלביא עובדים במהלך היום
בענפים החקלאיים  -במטע ,בגד"ש,
ברפת וכמובן בענף הבקר .בדרך כלל הם
עובדים בענף קבוע ,אך על פי צרכים
ועונות השנה ,הם מתנדבים לעזור
לחקלאים ,לבוקרים ולמגדלים שונים
במרחב .אחר הצהריים מתקיימים
לימודים  -ציונות ,זהות יהודית,
מזרחנות ,הגנה עצמית .בלילות הם
שומרים בשטחי המרעה של לביא
על העדרים ,ובתקופות מסוימות על
המטעים ,בפני גנבים.
במהלך כיתת י"ב נערכים סדרות היכרות
ומיונים למועמדים לתכנית המנהיגות.
בתחילת השנה החניכים עוברים מספר
שבועות של "טירונות" ,הכוללים שבוע
הישרדות ופעילות חקלאית מגוונת
כדוגמת :פתיחת שבילים ,גיזום ,הקמת
גדרות וטרסות ,איסוף תוצרת חקלאית
עבור "לקט ישראל" ,וכדומה.
במסגרת המצפה החניכים הקימו
צוותים לטיפול בנושאים שונים ,כגון:
עבודה ,למידה ,שמירה ,לוגיסטיקה,
חינוך וקהילה.

מקשרת מהקיבוץ מתפקדת כאם בית
למצפה ומתאמת בין ראש המצפה
וחברי הקבוצה ,למוסדות הקיבוץ .ביום-
יום ,סדרן העבודה הוא הגורם המתאם
בתחום העבודה בענפים.
לא מעט שאלות עלו בנושא פעילות
בשבתות מבחינת השמירות ,הפעילות
השוטפת במצפה וכו' .ככלל ,ארגון
'השומר החדש' והתכנית מחויבים
לסטנדרט ממלכתי .ההגדרה של
שמירת השבת היא כמו בצבא .כמו כן,
הוגדרו קודים של התנהגות בקיבוץ הן
מבחינה חברתית והן מבחינה דתית -
כגון :שבתות ,נורמות לבוש ,התנהגות
במגורים ומבני ציבור .במצפה יש מטבח
כשר ,שמירת כשרות ושבת במרחב
הציבורי ,ואין שינה מעורבת .כמו
כן אין במצפה טלוויזיה ו\או תרבות
של מסיבות .רוב הפעילות מוקדשת
לעבודה ,ללימודים ולשמירה.
בתכנית יש מגוון ימי עיון ,סמינרים,
הכשרות והשתלמות במהלך השנה:
קורס מד"א ,הדרכת קבוצות ,מיומנויות
שטח ,סיור ותצפית ,מיעוטים בישראל,
ביטחון ואכיפה בישראל .בנוסף,
מתקיימות הכשרות מתקדמות :סדרת
גישוש ועקבות" ,מבוא לגנב" וניווטים.
במצפה לביא השנה ישנם עשרה
חניכים ,מתוך שישים בכל המצפים של
'השומר החדש' .החבר'ה באים מכלל
קצוות החברה הישראלית :קיבוצים,
מושבים ,ערים ,עיירות פיתוח ,דתיים,

חילוניים .במהלך התכנית החניכים
נחשפים לעבודת חקלאות ,לערכי
הקיבוץ השיתופי ,ולחיי חברה דתית-
לאומית ,שאותה רובם אינם מכירים.
החניכים הנם "מלח הארץ" במלא
מובן המילה והם נבחרים מתוך מאות
מועמדים שפונים להתקבל לתוכנית.
לכל חניך יש משפחה מאמצת מהקיבוץ
שמלווה אותו לאורך כל השנה .כך
נוצרו קשרים איתנים בין החניכים
לחברי הקיבוץ .כמו כן נוצרה מעורבות
משמעותית בפעילות שלהם בלביא ,כגון:
ארגון פעילות תרבות בחנוכה ,ערב משותף
עם התיכון ,פעילות עם הגנים ,וכו'.
הבוגרים ממשיכים לחזור למשפחות
המאמצות שלהם בחופשות מהצבא ויש
כאלו שהמפגש עם היהדות  -בפעם
הראשונה בקרב המשפחות ובהמשך
בעזרתו של הרב יהודה גלעד  -יצר
אצלם צימאון והם ממשיכים ללמוד
במהלך השירות הצבאי.
החיבור הבלתי-אמצעי בין הנערים
לחברי הקיבוץ יצר הפריה הדדית
וייחודית .חיבור זה הפך להיות חלק
בלתי-נפרד מהפעילות בקיבוץ
והמעורבות ההדדית תורמת רבות.
במבט לאחור ,לא רק שהחששות הופגו,
אלא שיש היום מערכת של קשרים
התורמת ונתרמת ,מהרמה הארגונית-
קיבוצית דרך הרובד הערכי-לאומי ועד
לרמה האישית.

רוני רוזנצוויג
בלילות הם שומרים בשטחי המרעה של לביא על העדרים

קו המשווה

צילום :א .איטלי

יבנה
עשייה קהילתית
בקבוצת יבנה ישנם מתנדבים לרוב.
יש אנשים שמצוקת האחר מטרידה
את מנוחתם ,והם מתאגדים ומתנדבים
למעשה .בדרך ,חלקם אף מנסים לשכנע
את חבריהם שזו המצוקה הבוערת
ביותר ,ואם אתה לא בא להתנדב -
לפחות תרום את כספי הצדקה שלך.
ישנן "התנדבויות קטנות" של שניים או
שלושה חברים ,וישנן התאגדויות של
יותר חברים ,כשהגדולה בהם היא אימוץ
"בית אפל"  -בית לילדים הזקוקים
למחסה בגן יבנה הסמוך .ב"בית אפל"
יש מתנדבים שמגיעים לפגוש את
הילדים ולפעול במקום ,ישנם המסיעים
את המתנדבים ,יש שמארחים ילדים
בביתם ,יש שמלווים לטיולים ,ואפילו
ילדי הקיבוץ שותפים באימוץ ילדי "בית
אפל" ובאירוח שלהם לפעילויות שונות.

אבל העשייה בה כ  -ו  -ל  -ם נוטלים
חלק  -מנער ועד זקן ,טף ונשים  -היא
"ניקוי המחנה" ,אשר מתקיימת כל שנה
בערב פסח ,כיומיים-שלושה לפני ליל
הסדר.
כבר בראש חודש ניסן ,מתחילים
להופיע מבשרי הפעילות :דפים עם
רשימות של כל החברים  -מה שקרוי
אצלנו "אביטל-תשבי"  -מחולקים
ל 12-קבוצות .לכל קבוצה יש ראש
קבוצה ,מקום כינוס ,והגדרת גִ זרה.
וביום המיועד ,בשעה הנקובה ,נאספים
כולם במקומות הכינוס.
משפחה משפחה ושקית ניילון בידה .מי
ששכח  -לא צריך לדאוג ,יש גם שקיות
אשפה בידי ראש הקבוצה.
ואז ,מתחילים ב"ניקוי המחנה".

אוספים בדלי סיגריות ,שקיות ניילון,
ניירות ,עטיפות של ממתקים ,קליפות
גרעינים וסוללות קטנטנות (של מכשירי
שמיעה) משומשות ,ש"הוואנדלים"
אספו מפח האיסוף ופיזרו באזור החניון
התחתון.
כל חפץ שאינו מחובר לקרקע ,נאסף.
ואז מגיע הרגע הגדול .סיום הניקוי,
ריכוז האשפה שנאספה...
וחלוקת הארטיקים!
לצערי ,הארטיקים עטופים בנייר
צבעוני .מקווה שהם לא מחכים ל"ניקוי
המחנה" של השנה הבאה...

תרצה ברמץ-שטיין
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טירת צבי
לבחור בהווה בקהילה עם עבר
בעמק יפה בין דקלים ושדות,
שוכן לו קיבוץ בן הרבה דורות,
סבאסבתא ,בן ובת ,נכד ונין,
מייסדים ,בני משק ,וחברי גרעין.
מעמד חדש נוסף עכשיו,
בהגדרה קוראים לו "תושב":
תושב בן משק ,תושב בן העמק ,תושב בן קיבוץ אחר,
ואפילו תושב מבחוץ  -שבקיבוץ בוחר.
גם אנחנו הגענו לפה מבלי להכיר אף אחד,
אך את ההיסטוריה של המקום רצינו להכיר מיד.
הצטרפנו לסיורים של האירוח הכפרי בשבתות,
קראנו באתר הקיבוץ ושמענו סיפורים מהחברים והחברות.
ממרים אריאל שמעתי לדוגמה,
איך הבית שלהם היה נראה:
מסדרון שמוביל לארבעה חדרים,
אל תתבלבלו ,חדר לכל משפחה ,לא חדרי ילדים.
והשירותים  -משותפים לשני בתים ,ובחוץ!
בחורף ,צריך ללבוש מעיל ומגפיים והחוצה לרוץ!
רות בן דוד סיפרה לי על חבלי הלידה,
כשיצא לה ללדת דווקא בתקופת מלחמה.
לבית החולים היא הגיעה בטרמפים
ולאחר שבוע חזרה באוטובוסים.
בקיבוץ ,במקום בעלה ,חיכו לה פאדיונים בשדרה,
היא והתינוק למקלט רצו במהרה.
סיפורי העבר מרתקים מאין כמותם,
סיפורים שעלינו השאירו חותם.
הבנו איזה מאמץ ,אומץ וחזון ,למייסדים היה נחוץ
כשהשתתפנו באירועי ה 75-לקיבוץ -
הלכנו בעקבות הראשונים למקומות שמהם הגיעו לכאן,
ובכל שבוע קראנו את סיפורי ראובן אור ב'דף הלבן'.
בילדותי אהבתי לקרוא סיפורים על תקופת טרום המדינה,
חשבתי שהיה נחמד לגדול בתקופה שיש בה חזון ואמונה,
היום (ממרום גילי) אני מבינה
כמה מאמץ נדרש בכדי להוציא יבול מהאדמה,
כמה אמונה וכוח היו נחוצים,
בשביל לשרוד פה בתנאים כל כך קשים,
וכמה קשות היו חוויות הביטחון
(חלק מהם "זכינו" לחוות בעצמנו כשגרנו בשומרון.)...
לכל המייסדים ,בעלי החזון והתקוות ,אני רוצה להודות,
בזכותכם כל כך נוח לנו פה לחיות.

"מרכז מבקרים" המשמר את העבר של קהילת טירת צבי אוצר בתוכו
חפצים וסיפורים ,מההיסטוריה של טירת צבי .אפשר לסייר במקום בתיאום
מראש ואף להזמין ליווי של אחד מחברי הקיבוץ המספר את סיפור הקיבוץ.
כשנאלצתם לבחור בין קרטופלך-סלט לצ'ולנט
לא יכולתם לתאר,
שב 2013-יגישו בחדר האוכל שלושה סוגי בשר ואפילו יותר.
כשקיבלתם היתר לטבול בקיץ במעיין בשבתות,
לא חלמתם שבקיץ  2013על הקור בבית הכנסת יהיו תלונות.
כשיצאתם לשירותים והמקלחת המשותפים,
לא דמיינתם שב 2013-יהיה מותר לבנות עד מאה ושישים.
כשהתלבטתם אם לשלוח תינוקות לקיבוץ בטוח ופחות מבודד,
לא יכולתם לדעת כמה תינוקות ייוולדו כאן ב 2013-בלבד.
ובוודאי לא העליתם על דעתכם ,כשהתחלקתם בכל מה שהיה,
שבשנת  2013הקיבוץ יגיע להפרטה מלאה.
ולכן ,כשבפליאה אותנו שואלים -
מה הביא אתכם אלינו באמצע החיים?
הנאה בעיניכם הדירה בקיבוץ?
נאה  ,אנו עונים ,אם כי זקוקה לשיפוץ.
הנאים החדרים בעיניכם?
החדרים מאוד קטנים.
הנאה המסדרון בעיניכם?
נאה ,אך מוביל למעט מדי חדרים.
ובכן ,לא תשבו איתנו?!
נשב ונשב בחפץ לב,
כי המקום טוב בעינינו,
השכנים  -טובים ומסבירי פנים,
המקום  -ירוק ומטופח,
התפילה  -אין כמותה,
התרבות  -זאת איכות!
והחינוך  -חזר לנו החיוך.
רואים אנחנו כי נוכל לחיות ביחד,
בחברה טובה ,בשלום ובנחת.
כך ,בעמק יפה בין דקלים ושדות,
שוכן לו קיבוץ בן הרבה דורות,
והקיבוץ גדל ומתרחב,
ותושבים נקלטים בו ברוחב לב.

חגית אראל
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סעד
"צבר  -משפחה לכל החיים"
לפני שלוש שנים התקבלה בסעד
החלטה על הצטרפות לקיבוצים
המארחים את גרעין "צבר" .תוך חצי
שנה התארגנו ,עד כמה שניתן ,על
תקציבים ,צוות ,מגורים ותכנית -
ויצאנו לדרך .אורכה הרשמי של התכנית
הנו כשנתיים וחצי" :פרק קליטה"
בקיבוץ שאורכו שלושה חודשים,
ולאחריו  -שירות צבאי.
אז מדוע "משפחה"? ולמה "לכל
החיים"?
כמה מילים על פרויקט גרעין "צבר":
זהו פרויקט משותף למספר גורמים
וביניהם תנועת הצופים ,התק"ם ,צה"ל,
משרדי ממשלה וכן ארגוני עלייה
כגון "מסע"" ,נפש בנפש" ועוד .כולם
תורמים ידע ,כסף וזמן להצלחת המפעל
המדהים הזה .החניכים באים לתכנית
מכל רחבי העולם היהודי -
בעיקר מצפון-אמריקה ,אך ישנה
נציגות מכובדת לכל אחת מן היבשות
האחרות .כל חניך מגיע מסיבות אחרות,
והמשותף לכולם הוא הרצון לעלות
לארץ ,להתגייס לצבא ולהרגיש שייכות

גדולה יתר לחברה הישראלית .תקופת
השירות שלהם תלויה בגילם ביום
הגיוס ואיננה מוגבלת לחילות מסוימים.
כמעט כל האפשרויות פתוחות בפניהם.
רוב הגרעינים מגיעים לקיבוצים ,אך
גם מושב רגבה קיבל גרעין וישנם שני
גרעינים עירוניים  -בירושלים ובחיפה.
עם הגיעם לארץ עוברים החבר'ה
הליך חיול מזורז ,משפרים קצת את
העברית ומתכוננים למפגש עם הצבא
והישראליות .עם כל ההכנה ,המפגש
הוא לא קל :ישראלים ששואלים אותם
למה בכלל באו ,קושי שפתי ,הבדלים
במנטליות ,פער בין הציפיות שלהם
מהצבא ,מהשירות ומהישראלים ובין
המפגש עם "צבא העם" ,ואפילו הקושי
לקבל מרות ממפקדים צעירים ממך.
כל אלה מהווים קרקע פורייה למעגלי
השיח השבתיים שמקיימות הרכזות
עם החניכים במהלך השירות .בשיחות
ניתנת ההזדמנות לפרוק את המתח
והאכזבה ולחלוק אותם עם חבריהם,
להקל על התסכול ובמידת הצורך,
לאפשר לרכז להתערב :להתקשר
למפקדים ,לתווך ביניהם ובין החייל
ולהשתדל לעזור לפתור משברים.
במהלך התקופה הארוכה הזו אחראי
הרכז על שלומו של כל אחד מחברי

הגרעין ,ועל שמירת זכויותיהם מול
משרדי ממשלה שונים ,במקביל
לחיזוק שלמותו ותפקודו של הגרעין
כקבוצת תמיכה .כמו כן צריך הרכז
לוודא שהכול בסדר מול המשפחה
המארחת ולעתים גם מול המשפחה
מחו"ל .איזון בין כל התפקידים האלה
ובין החיים המשפחתיים והמקצועיים
של הרכז אינו פשוט .זוהי חוויה
שעשויה להיות מרוממת ומרנינה,
אך לעתים היא קשה ושוחקת.
המשפחה הפרטית שלנו ,שלא רואה
אותנו כמעט במהלך חודשי הקליטה,
בהחלט משלמת מחיר :אמא שצמודה
לטלפון ,עסוקה כל הזמן וצריכה לדאוג
לרווחתם של עוד כעשרים ילדים .בני
הצעיר ששמע מישהו מתאר אותי
כ"אמא של הגרעין" ,שאל בדאגה:
"נכון שאת רק אמא שלי ,לא באמת
של הגרעין?" .למזלי ,בורכתי בשותפה
מצוינת לריכוז ,דניאלה ג'קסון,
והתחושה של שתינו הייתה ,שקהילת
סעד היא שותפה מלאה לשליחות
הזו  -מה שהקל על מלאכתנו .ככלל,
אפשר לומר (והניסיון של הגרעינים
העירוניים יהיה רב-ערך בהקשר זה)
שללא קהילה העוזרת ליצור תחושת
בית אצל החניכים  -דבר לא יצלח.

פעילות משותפת של ה'צברים' עם ילדי הקיבוץ
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במה מתבטאת השותפות הקהילתית?
בראש ובראשונה במשאבים :הקיבוץ
מקצה בניין (שבדרך כלל צריך
לעבור שיפוצים על מנת להתאימו
לקריטריונים המחמירים של התכנית),
שיש לתחזק ולחדש לקראת בואו של כל
מחזור חניכים חדש .בנוסף ,כוח אדם:
בשלב הראשוני  -הנקרא "פרק
קליטה"  -עובדים עם הגרעין שלושה
אנשי צוות :רכז ,אם בית ומדריך
במשרה מלאה .עם תום שלב זה ,נשאר
בתפקיד רק הרכז ,במשרה חלקית.
הקיבוץ מקבל עזרה במימון הפעילויות
אך זו איננה מלאה ובעצם יוצא
שהקיבוץ סופג עלויות במשך שלושה
חודשים .כל הארוחות ,הטיולים,
ההפעלות  -הן על חשבון הקהילה .רק
עם הגיוס ,ישנן הכנסות משכר הדירה
של החיילים .מכאן שזוהי השקעה
כספית רצינית שמשתלמת לעתים רק
לאחר כמה שנים.
השותפות הקהילתית מחייבת
סבלנות ...סבלנות של הדוורים
שנתקעים עם חבילות ענקיות במשך
כמה ימים עד שהחניך או הרכזת באים
לאסוף אותן .סבלנות של המוסדות
השונים הצריכים לקבל עדכונים לגבי
מספרי חניכים ,ושל אנשי השירותים
הנקראים לתקן דלתות שנשברו ,ציוד
שהפסיק לפעול וכו' .סבלנות של
אנשי הכלבו וחדר האוכל ושל החברים
הסועדים ,שצריכים לספוג את הרעש...
סבלנות של כל מקבלי ההחלטות
שצריכים לגבש מדיניות :האם לאפשר
שימוש ברכבי קיבוץ? האם לפתוח
ל"צברים" חשבונות פרטיים? אינספור
החלטות קטנות שמצריכות עוד
ישיבה ועוד טלפון ,כשמוקד החשיבה
הוא :כיצד ניתן תחושה של בית מבלי
להיפגע .ומה עוד נדרש מן הקהילה?
להיות קהילה  -להוות גב ,להכיל חבורה
שבחלקה רגילה לסטנדרטים אחרים...
הסתגלות שנדרשה בעצם משני
הצדדים .גם החניכים נתבקשו לעמוד
בקודים של התנהגות ולבוש שלא תמיד
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קלים להם .כששאלתי את חברי הגרעין
מה יש להם להגיד על חשיבות הקהילה,
אמרה גבי מקונטיקט (שגרה כיום
בירושלים)" :החיים בקהילה מגובשת
וקצת מבודדת אפשרו לגרעין להתגבש,
והקיבוץ ,כמסגרת בנויה ובעלת גדרות
וחוקים ,יצר חוויה חברתית משותפת
וזירז את הפיכת הגרעין לישות אחת.
החיים בקבוצה לא תמיד קלים ,החוויות
לא תמיד טובות ,אבל בסופו של יום,
כשהחבורה מתחילה להתפזר ,אני יודעת
שהגרעין הוא המשפחה שלי .זו קבוצת
אנשים שהפכו לרשת תמיכה שעוזרת
בכל רגע נתון .בניגוד למצב הרגיל בו
אני בוחרת את חבריי  -לא את כל חברי
הגרעין בחרתי אבל הגרעין שנוצר,
מורכב מיחידים שאמנם שונים ממני ,אך
מתאמצים כמוני להישאר גרעין .תובנה
זו הופכת את ה'ביחד' לעוצמתי יותר
ולמספק יותר".
הקשבתי לגבי והבנתי ,שדבריה מתארים
גם את הקהילה הקיבוצית .אוסף של
פרטים ,שונים בהרבה דברים אך בעלי
רצון משותף להצליח ביצירת תחושת
הקהילה .אז הקהילה היא גם קצת
השראה...
אדם מקנדה הוסיף" :מה שפגשתי
בקיבוץ היה חוויה מתקנת לחלק
מהמפגשים שהיו לי בצבא עם דמויות
שסדקו קצת את ההערכה שהרגשתי
למדינה ואנשיה ...סעד היא בשבילי
'ישראל הטובה' והרגשתי כבוד וגם
מחויבות כשנשאלתי מהיכן אני,
ועניתי  -מסעד" .לדבריו ,תחושת
הקהילה שלו צמחה רק לאחר סיום
"פרק הקליטה" ,כשעבד בגד"ש לפני
הגיוס והצליח להכיר באופן אמיתי
ובלתי-אמצעי חברי משק איתם עבד.
גם התחושה שהוא נותן ולא רק מקבל
אפשרה לו להרגיש חלק מהקהילה.
אחת החוזקות של התכנית היא
המשפחות המארחות .הן היוצרות את
תחושת הבית בהרבה מובנים .העזרה
הפיזית הרבה (ארוחות ,השתתפות
בטקסים ,ביקורים בבסיס כשנשארים
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שבת ,מפלט מהבניין הרועש לעתים,
כביסה במידת הצורך ,אירוח חברים
והסעות )...היא חשובה מאוד .אבל
ההרגשה שמקשיבים לך ואוהבים
אותך ,שידאגו לך בזמנים קשים,
ישמחו בשמחתך כשדברים השתפרו או
יעזרו לך לשפרם  -חשובה לאין ערוך,
והמשפחות בסעד  -עשו את זה בגדול.
בנוסף למשפחה המארחת  -גם האנשים
המחייכים אליך בשבילים ,שואלים
לשלומך ומזמינים אותך לארוחה
כשהמשפחה שלך נסעה .כל אלו גורמים
לקשיים להיראות קצת פחות קשים
ולחדר בבניין להיראות קצת יותר בית.
בלונים ושלטים מהמשפחות המארחות
בימי הולדת ,ברכות מילדי הקיבוץ
לקראת חגים או חבילה ובה עוגות
שאפו ילדי החטיבה  -נותנים תחושת
שייכות שאין לה תחליף .נעמי מקנדה
מתארת זאת" :בתחושה שלי ,כל כניסה
בשער הקיבוץ הייתה הגעה הביתה,
למשפחה קצת גדולה מן הרגיל ...כי גם
אם אני לא מכירה את כולם בשמות ,אני
יודעת שהם יודעים מי אני ,שהם רוצים
לעזור לי" .קהילה.
קיבוץ סעד כל כך מגויס לעניין הגרעין
שגם כיום ,עם תום השירות ,אנו עושים
מאמצים עילאיים למצוא לחברי הגרעין
המעוניינים בכך ,עבודה מועדפת אצלנו.
ובאמת ,כיום רשומים שישה חברי גרעין
כעובדים בסעד .וידה של מש"א עוד
נטויה...
בקיץ הבא ,נאמץ בע"ה קבוצה נוספת.
זהו מפעל ציוני חשוב המסייע במניעת
התבוללות ,בחיזוק ערכים ציוניים
ויהודיים אצל העולים ובחיזוק מדינת
ישראל .אך הוא חשוב בעינינו במידה
רבה גם לחיזוק הערכים שלנו ,כקהילה
קולטת ,רבגונית וחמה ,שחוסנה
מאפשר גם לאחרים לינוק ממנה
ומערכיה .קהילה הערבה לא רק לקהלה
הפנימי אלא גם לאחרים.

רונית בר"ט

קו המשווה

שדה אליהו
בית בתוך קהילה
תחילתו של "הבית בשדה" היא ב"בית
בטירה" .עם כניסתי לניהול "הבית
בטירה" בטירת צבי ,הבנתי כי ישנן
נערות שבסיום התהליך במסגרת
שלנו ,לא יהיו להן את אותה התמיכה
ואותו הגב שעבור הילדים שלנו כל
כך מובנים מאליהם .היה לי ברור
שאני חייבת לפתוח מסגרת המשך,
ושיתפתי בצורך זה כל פורום אפשרי
רלוונטי בו נכחתי ,כאשר ד"ר אתי גונן,
מנכ"לית עמותת מלכישוע ,ושורי שולב
הסמנכ"ל ,מהווים גב ופה
עבורי .שלוש שנים חלפו
עד שקיבלנו את האישור
להקמת הבית .ביום שבו
הודיעו לי כי יש אישור
להקמת הבית ,הרמתי
טלפון לשאול גינזבורג.
היה לי חשוב שהבית יוקם
בשדה אליהו ,והיה לי
ברור שאם צריך לקדם,
לדחוף ,לבצע  -הכתובת
היא שאול .כמובן שלא
התבדיתי.
"הבית בשדה" הוא בית
לנערות בוגרות מסגרות
של "חסות הנוער" .היום
יש בבית חמש נערות מארבע מסגרות:
"הבית בטירה"" ,בית סנונית"  -בכפר
רופין" ,בית סלעית"  -במלכישוע,
ו"נירים".
הבית מיועד לשש נערות אשר יכולות
לשהות בו עד שנתיים ,כאשר בתקופה
זו הן יכולות לעבוד ,לעשות שירות
לאומי או להתגייס .אנחנו מנסים לעזור
לבנות לממש את הבחירות שלהן
וללוות אותן ,אם זה בשירות לאומי או
בתהליך הגיוס לצבא ואם זה במציאת
מקום עבודה .אנחנו מנסים גם למצוא
ומלגות להשלמת בגרויות,
מענקים ִ
ללימודים ולחוגי העשרה.

"אנחנו"  -זו קודם כול גלית טרופר
שריכזה במסירות את הבית וליוותה את
חבלי לידתו שלא תמיד היו קלים.
"אנחנו"  -זוהי גם עינב אלקוני-גנאל,
רכזת פרויקט נערים ונערות למען
הקהילה של עמותת בת-עמי ,שעובדת
איתנו ומלווה את הבנות שעושות
שירות לאומי.
"אנחנו"  -זוהי אפרת שי ,שבתקופה
האחרונה מחליפה אותי בניהול הבית.

המשמעות של בית בתוך קהילה ,זו גם
היכולת לפנות ל'ביו-בי' כשצריך תרומה
ולהיענות בחיוב ,ללא הבירוקרטיה
המאפיינת את הקרנות השונות מהן אני
מנסה להשיג מלגות.
המשמעות של בית בתוך קהילה היא
אמירה של אריאל בנישטי ,אחראי
ההכנה לנהיגה ,כששמע ממני שאחת
הבנות עברה טסט" :אז למה שלא נעשה
לה חונכות???".
המשמעות של בית בתוך
קהילה היא בניית קשרים
חברתיים" .הבית בשדה"
נמצא מעל הקומה של
בנות השירות הלאומי
בקיבוץ ושתי הקומות חברו
לקבוצה אחת.
המשמעות של בית בתוך
קהילה היא חגים ושבת
ובית הכנסת.

ו"אנחנו"  -זוהי קהילת שדה אליהו.
יש עוד דירות בוגרים של חסות הנוער,
אבל אין עוד דירת בוגרים כמו "הבית
בשדה" .הערך המוסף של הבית שלנו
הוא בית בתוך קהילה .המשמעות של
בית בתוך קהילה היא המון מעגלי
תמיכה בין-אישיים ,אם זה במקומות
העבודה  -במערכת החינוך ,בסדנה של
חניתה ובמפעל הדבורים בביו-בי ,אם
זה היחס האישי הניתן במרפאה או
המסירות של דבורה וטובה במרפאת
השיניים ,ואם אלו ההיכרויות שנוצרות
בחדר האוכל ,וגם החברים שמזמינים
לארוחות שבת או סתם לקפה של אחר
הצהריים.

המשמעות של בית
בתוך קהילה היא בראש
ובראשונה המשפחות
המארחות .המילים דלות
מלתאר את החום ,האהבה
והאכפתיות .באחת
הפעמים ,כשלקחתי אוכל לשבת ,שמתי
לב לתבנית מסומנת בשמה של אחת
הבנות בצירוף שם המשפחה המאמצת -
קופלוביץ' .אני מודה שעיניי הוצפו ,אך
מעבר לכך הבנתי עד כמה המשמעות
של בית הנמצא בתוך קהילה היא יותר
מכול  -להיות שייך.
כששואלים אותי וכשאני שואלת את
עצמי" :למה קיבוץ?"" ,הבית בשדה"
הוא מענה ,הוא תשובה .עבורי הוא
המשמעות להיותי חברה בקהילה
קיבוצית שיתופית.

מרים גולדשמידט
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המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק

shraga@kdati.org.il

1

קהילה ,קהילתיות ,בינוי קהילה וחיבור קהילות

אני מודה למערכת עמודים שבחרה הפעם ליחד את הגיליון
לאספקטים השונים של המושג 'קהילה'.
כידוע ,במסגרת תפקידי כמנהל המחלקה לצמיחה דמוגרפית
בתנועה אני נדרש להיות מעורב בתהליכים שונים בקהילות
שמרכיבות את קיבוצי תנועת הקיבוץ הדתי ויישוביה ,בעיקר
סביב נושאים של חיבור ואיחוד קהילות ,בניית קהילות שזורות
ויצירת חזון קהילתי .זוהי עבורי הזדמנות מצוינת לעשות קצת
סדר במושגים לנוחות הקוראים:
קהילה מוגדרת אצל העוסקים בתחום כציבור המאוגד במסגרת
גאוגרפית הכוללת מגוון של שחקנים  -מסגרות ניהוליות,
ממסדיות והתנדבותיות .הקהילה מאופיינת בדרך כלל במערכת
חברתית המקיימת ערוצי תקשורת מוסכמים ויחסי גומלין
בתחומי חיים שונים בין חלקיה ,במטרה לתת מענה ליחידים,
קבוצות וארגונים לממש את השתתפותם ושותפותם במרחב
הציבורי.
קהילתיות זו מידת הרצון והיכולת של החברים בקהילה ליצור
הסכמה סביב אמנה חברתית נורמטיבית ,המתבטאת ביצירה
ובמימוש של מעגלי הסכמה ומסגרות התנדבותיות המבוססות
על אמון והדדיות.
מכאן שבינוי קהילה הוא תהליך שמטרתו טיפוח רמת
הקהילתיות באמצעות יצירת רשתות חברתיות המבוססות
על שותפויות בין הגורמים השונים בקהילה .תהליך זה מזַ ֵמן
היכרות ,למידה ופעולה משותפת של הפרטים בקהילה ,על ידי
יצירת הזדמנויות להתנסויות בקידום מגוון יוזמות משותפות,
בתחומי חיים שונים ,המאדירות את ממדי האמון ובסיסי
ההדדיות בין השותפים והקבוצות השונות בקהילה.
במילים פשוטות ,קהילה היא קבוצה של אנשים בעלת עבר,
הווה ועתיד משותפים הבוחרת בהשתייכות על בסיס:
•מקום  -מגורים ,שטח פיזי ונכסים.

מקובל לדבר על ארבעה מודלים עיקריים לחיבור קהילות,
כשלכל יישוב יש את הדרך המתאימה לו:
1 .1הקהילה הקיימת "סופגת" (בולעת) את הקהילה החדשה.
מודל זה מתרחש בדרך כלל כאשר הקהילה הקיימת
מבוססת ,מאורגנת ,חזקה ,מנהלת ומובילה.
2 .2לחלופין ,הקהילה החדשה "סופגת" (בולעת) את הקהילה
הוותיקה .זה קורה כאשר הקהילה הוותיקה חלשה וקטנה
לעומת הקהילה החדשה שלוקחת אחריות ומובילה.
"3 .אי חיבור" הוא מצב שבו שוכנות שתי קהילות זו לצד
זו ,הקשר הוא נקודתי ,אך האינטרסים אחרים ,היכולות
והכוחות שונים ,השירותים נפרדים .התוצאה הנובעת
מכך ברוב המקרים היא רצון הדדי להפרדה.
4 .4מודל ה"שכנות" הוא מצב שבו קיים חיבור/מיזוג
חלקי בין שתי הקהילות .הן מתקרבות זו לזו ,חופפות
ומשתפות פעולה בתחומים שונים ,יש להן מעמד וכוח
דומים ,ישנו שילוב סביב אינטרסים ,ישנו איגום משאבים
משותף ונעשה מאמץ לבניית דרך מתואמת ,כאשר
המטרה ידועה :בניית קהילה אחת.
______________

•מכנה משותף  -אידיאולוגיה ו/או אמונה.

 1מבוסס על הרצאות שניתנו במסגרת הכנסים וימי העיון לעמיתי צמ"ד בקיבוץ

•מטרות משותפות  -תוכניות ,אופק וחזון.

הדתי על ידי ניתאי קרן מ'טנא יועצים' ולאה שלם ,מנהלת אגף חברה וקהילה בחטיבה

•צרכים ואינטרסים.

62

אם נרחיב את ההתעסקות בקהילה בודדת ונעבור לעסוק
במספר קהילות שיש לחברן לקהילה אחת ,אזי אנחנו נדרשים
לעסוק בסגנונות שונים של חיבור קהילות :
•חיבור קהילה קיימת למקום חדש.
•חיבור מצטרפים חדשים לקהילה קיימת.
•חיבור קהילה צעירה לקהילה ותיקה.
•חיבור תתי-קהילות זו לזו ,במקום אחד.
•חיבור קהילות שונות סביב נושא משותף ומלכד.
•בניית קבוצה מפרטים שאין ביניהם קשר.

להתיישבות בהסתדרות הציונית.

ע מ ו ד י ם | ט ב ת  -ש ב ט ת ש ע " ד | )3( 7 6 6

תנועה בתנועה

חיבור קהילה מוצלח נחשב מצב שבו נוצרת קהילה אחת
מתפקדת ,יציבה ומגוונת (קהילה עתידית) ,הנושאת את
עצמה ,ובה ניתן מקום לכל פרט בקהילה .התהליך ומשך הזמן
עד להשגת המטרה יכולים להיות שונים ממקום למקום ,אך
התוצאה היא אותה תוצאה  -חיבור קהילות.
הגורמים המעוניינים בחיבור אינם רק התושבים עצמם.
שותפים לכך גם רשויות המדינה (משרד הפנים והמועצות
האזוריות) המעוניינות בניהול תקין ,והתנועה המעוניינת
בשמירה על קו אידיאולוגי .לעומת זאת ,מי שלא מעוניין
בחיבור הם מי שאינו רואה בקהילתיות ערך ,אידיאולוגיה ודרך
חיים ,ומי שחושב שהקהילתיות אינה עולה בקנה אחד עם
ערכים אחרים ,דוגמת הנדל"ניסטים.
קהילות מצליחות וחזקות הן קהילות היודעות לראות רחוק,
לראות ברור .כלומר :קהילות בעלות אופק וחזון ,קהילות

שפועלות על פי תכניות מסודרות ,קהילות היודעות לנהל
ולהתנהל באופן מסודר ,עקבי ואחיד ,תוך הבנת המשפיעים
החיצוניים והתחשבות בהם.

מה יגרום לזה לקרות ?
כאמור ,הרכיבים הנדרשים להצלחת חיבור קהילות הם
התנהלות טובה ,מנהיגות וחזון ,יצירת 'גאוות יחידה' של
המקום ,ויכולת להסתייע בתמיכה פנימית וחיצונית בדרך
להשגת המטרה.
אני רואה את חלקי בתוקף תפקידי כמנהל המחלקה לצמיחה
דמוגרפית ,במעורבות בתהליכים במטרה להפיג את החששות
והפחדים ולכוון את המנהיגות לתוצאה הרצויה והתפורה על פי
מידתו של כל יישוב ויישוב בתנועה.

מחלקת ביטחון וחינוך
זיו כרמל

bitachon@kdati.org.il

ביטחון
"ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ"...
(סע לאט ,אריק איינשטיין).
אכן ,החורף הסוער לא פוסח גם על חיילינו ,ואני מניח שחלקם
חוו את מאורעות הסופה תוך שהייה בשטח ,בטנק או בשמירה
במוצב .אנו שולחים לכל חיילינו איחולים לחורף שקט מבחינת
אירועים ביטחוניים ומקוים שיתכרבלו להם בחרמונית ובציוד
החם ,ובעיקר שיהיה לכולם חם בלב.
בתקופה האחרונה הגדרנו את החלוקה של עבודת המחלקה
בשני תחומים.
התחום הראשון שלקחנו על עצמנו הוא חיזוק הקשר עם מספר
גורמים צבאיים:
חיל השריון  -ביקור בבסיס שיזפון ,שהתקיים כהכנה לביקור
רחב יותר של התנועות הקיבוציות ומתוך מטרה לשפר את
תדמית החיִל בקרב בני הנוער שלנו.

בית הספר לקצינים  -במהלך ינואר מתוכנן ביקור ומפגש עם
מפקד הבה"ד והצוערים .כל זאת מתוך רצון לחזק את השאיפה
לשירות משמעותי ולעודד בחירה בקידום לתפקידי פיקוד.
יחידת דובדבן  -לפני זמן מה התקיים ביקור ביחידה כחלק
מסבב ביקורים בבסיסים בהם ישנו ריכוז משמעותי של בנינו
או בנותינו .ביחידת דובדבן משרתים  12מבני הקיבוץ הדתי
וזו בהחלט סיבה מספקת להקדיש כמה שעות לנושא .במהלך
הביקור נפגשתי עם חלק מהבנים ושמחתי לראות התאמה בין
התרומה שלהם לבין שביעות רצונם מהשירות.
בקו"ם מיט"ב  -ביקור נוסף התקיים ביחידות אלו ,בהן עוסקים
בהחלטות על שיבוץ ומיון המועמדים לשירות .בביקור חידשנו
קשרים ישנים ויצרנו קשרים חדשים עם בעלי תפקידים
בצומתי מיון חשובים ,שם מצאנו לשמחתנו ערוצים פתוחים
לשיח וכר תמיכה ומענה לרוב בקשותינו.
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התחום השני הוא י"גימלים ושינשינים:
במהלך החודשים הקרובים  -מינואר עד מרץ  -אקיים סבב
ביקורים במקומות ההתנדבות ,במכינות ובמדרשות מתוך רצון
לראות את הבנים והבנות ,לשוחח ,להקשיב וליצור עמם קשר
ישיר בגובה העיניים .ישנו כמובן קושי להגיע לכל אחד ואחת,
לאור הפריסה הרחבה של המקומות השונים ,אך תקוותי היא
שאצליח לבקר ולפגוש כל אחד ואחת מהם לפחות פעם אחת
במשך השנה .בחלק מן הפגישות מתלווה אלי נחמיה רפל,
מזכ"ל התנועה ,המתפנה מעיסוקיו הרבים על מנת להיפגש עם
החבר'ה שלנו.
בימים אלו ,יחד עם דוד גדיש ,מרכז מסלול היג"ל בבני עקיבא,
אנו בוחנים מקומות התנדבות נוספים שישתלבו כיעדים לשנה
הבאה.
במקביל אנו ממשיכים ללוות את אחיה קליין מכפר עציון
ומשפחתו ,בתהליך השיקום שלו ,כאשר עיקר התמיכה
ניתן מאבישי טבת .לצד העזרה המקצועית ,אני חייב להעיד
שכמתבונן מהצד אני מעריך מאוד את ההתמודדות והכוחות
של אחיה .אנו מאחלים לו שיחלים וישוב לאיתנו .אחיה מהווה
בהחלט דוגמה לכולנו!

חינוך
אנו קרבים לכנס חינוך המשלב בתוכו גם את "היום השלישי"
של מועצת החינוך .הכנס ייערך במלון ניר עציון בתאריכים
 .10-11.2.2014ההכנות לכנס ולמועצה הכוללות עיסוק
במערכות החינוך ,בחשיבה ובדילמות ,מקדמות בתוך הקיבוצים
עצמם ובתנועה תהליכי גיבוש חזון ,פעילות וחשיבה ,ואנו
רואים בכך חלק חשוב ומשמעותי .מטרות כנס החינוך מגוונות,
אך מעל לכול יש בקיומו גם רצון לפרגן ולחזק את אוכלוסיית
המדריכים והמחנכים בחינוך הבלתי-פורמלי.
בין שאר הנושאים ,עסקנו במועצה בסעד במיצובו של רכז
החינוך ,בשיפור המקצועיות של הצוותים ובשאיפה לייצוב

המערכות .כל אלו ועוד מעסיקים אותי בעבודתי במעגלים
השונים ואני מנסה יחד עם השותפים  -חבריי לאגף במזכירות
הפעילה ורכזי החינוך עצמם  -לקדם את הנושאים משני
כיוונים :האחד  -הגדרות וניסוח הייחוד שלנו מול גורמים
אחרים ,והשני  -קבלת הכרה וכלים מתאימים לתפקוד
המערכות מצד מנהלי הקהילה.
אנו שותפים גם למהלך שמקיימת התנועה הקיבוצית כולה
להכרה בייחודיות של החינוך הבלתי-פורמלי בקיבוצים
ובניסיון להכניס את החינוך הקיבוצי ל"תקנת ילדים ונוער".
ישנם נימוקים בעד ונגד המהלך ואנו שותפים לצוותי החשיבה
בפגישות השונות ,ולצד זה בוחנים באופן עמוק את המהלך
ואת מידת התאמתו לקיבוצינו ולתנועה בכלל .באותה נשימה
ניתן להזכיר את תכניות שר החינוך לקיץ הקרוב  -פתיחת
קייטנות לכלל הציבור בתוך הקמפוסים של בתי הספר .גם
במהלך זה אנו בוחנים את הנתונים מתוך רצון לתת מענה
מתאים לקיבוצים.
כחלק מתכנית העבודה ובהמשך ישיר למועצה ,הוכרזה השנה
כ"שנת תוכן" .אנו רוצים לעודד עיסוק ערכי ותוכנִי עשיר בתוך
בתי הילדים .מאחר שבשנה הבאה חלה שנת השמיטה ,אנו
בוחנים אפשרות להפוך את המיזם 'שמיטה ישראלית' לנושא
המרכזי בכל המערכות .עד כה נעשו מספר פעולות של למידה
ובחינת הקיים והתקיים שיח עמיתים .תקוותי שאכן נזכה
להצליח לשלב את המיזם במערכות החינוך כבר בשנה זו.
אירועי החורף בתוך יישובינו הדגישו שוב את כוחה של
הקהילתיות ,כשרבים מבני הנוער התגייסו לעזור בשיקום
היישוב על מנת לאפשר חזרה מהירה לשגרה .חוויה של עשייה
ותרומה בזמן משבר היא אחת מהדרכים הטובות להתמודד עם
מציאות לא מוכרת .מבחינה זו מנהלי המערכות תפקדו היטב
כשרתמו את הנוער לעשייה ,ובכך יצאו הם וכל אנשי היישוב
ברווח מעשי וחינוכי כאחד.
המשך חורף גשום אך בטוח לכולנו.

"הלכתי כי קרא הקול "...

סמינר מנהיגות פנימית
לבני ובנות מסלולי היג"ל (ש"ש ,מכינות ,מדרשות ישיבות)
יתקיים בע"ה ביום ראשון ,ט"ז באדר א' תשע"ד 16.2.14
בין השעות  // 10.00-18.00בגבעת התחמושת
זיו כרמל  //מחלקת ביטחון ויג"ל
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י פרטים
ב פורסמו
המשך

לזכרם

שמואל לבנה ז"ל

עמנואל ברוכי ז"ל

נולד:כ"ג אדר תרפ"ג 11.3.1923
נפטר :ו' תשרי תשע"ד 10.9.2013
משואות יצחק

נולד :א' אב תרפ"א 15.7.1931
נפטר :ז' חשוון תשע"ד 11.9.2013
קבוצת יבנה

אבא יקר שלנו,

שמואל נולד בהונגריה .במיתת נשיקה בגיל תשעים הלך
לעולמו .שמואל בן יוסף-דב ושרה ,היה בין מייסדי משקנו,
מדור הנפילים ,בשר מבשרנו ושותפנו לדרך מאז ימי
בראשית של משואות יצחק.

עלית לארץ כילד ,לפני השואה ,עם אביך בלבד .נפרדת
מאמך לשנים ארוכות ,ומשניים מאחיך נפרדת לנצח .רוב
שנות התבגרותך עברו עליך מחוץ לבית ,רחוק גם מאבא .את
הקשיים של שנות הנעורים השארת מאחוריך ,והשכלת לבנות
יחד עם אמא משפחה שלווה.

בעודו נער צעיר ,ביוזמתו האישית ,ענה שמואל לפרסומת
בעיתון יהודי מקומי והחל לומד עברית בהתכתבות .כאשר
הגיעה העת לעבור ללימודים גבוהים ,התקבל לבית המדרש
לרבנים אשר בבודפשט .המפגש של שמואל עם נוער ציוני
התרחש בבודפשט  -בבני עקיבא מצא את אשר חיפש.
חדור אמונה בצור ישראל ,בצדקת הדרך ובנכונות ללא
גבול להקרבה ,בחר להקים חברת מופת של אנשים עמלים
המקדישים והמקדשים את חייהם בתורה ובמצוות .כך,
בשנת  1941עלה לארץ והיה בין הראשונים שהקימו את
משואות יצחק בגוש עציון .שמואל התגייס להגנה ,עבר
קורס קצינים במלחמת השחרור והיה מפקד גבעת הסלעים
עד הסוף המר  -הליכה לשבי הירדני יחד עם כל החברים.
כאשר חזרו מן השבי ,היה בין מקימי משואות יצחק באזור
שפיר.

בצעירותך עסקת בבניין הארץ ובהגנה עליה ,בטירת צבי ואחר
כך בסעד .יצאת לתקופת לימודים בישיבת הקיבוץ הדתי
שב'כרם ביבנה' ,ובקבוצת יבנה הסמוכה מצאת את אהבת חייך,
ושם הקמתם את ביתכם.
היית איש משפחה מסור ואוהב .השקעת הרבה בגידול ובחינוך
שלנו ,וידעת להתחבר לעולמו של כל אחד מאיתנו .עם האחד
היית עסוק בתצפיות בציפורים ,את האחרת ליווית בלימודי ארץ
ישראל ,ועם כולנו למדת פרשת שבוע ,פרקי אבות ,ועוד ועוד.

במשק עסק שמואל בפלחה ובשלחין .הוא אהב אהבת נפש
את האדמה ,את צמיחתה ,את גידוליה ,את ריחה לאחר
הגשם ,ואת התמורה שהיא מביאה למי שמשקיע בה את אונו
ואהבתו .במשך כל השנים למד ולימד במסגרות שונות ,ולא
משו מקורות ישראל משולחנו.
חלוץ תלמיד חכם במלוא מובן המילה .את התזה לתואר שני
כתב על משנתו של הרב קוק.
הוא ומרים  -הרעיה הנאמנה והמסורה ,שאיתה חלק יותר
מ 65-שנים של נישואין מאושרים וזוגיות מרשימה  -ניהלו
במשך כל השנים בית פתוח וחם ,גדוש אורחים ,ילדים,
נכדים ונינים.
שמואל היה איש תורה ועבודה ,איש אדמה ואיש רוח ,למדן
ומורה ,חלוץ וחייל ,הוגה ומבצע.
זיכרונו יאיר לנו דרכנו.
המשפחה.

היית עשיר בתחומי עניין :ארץ ישראל ,עולם הטבע ,ציפורים,
פרחים ,כוכבים ,טיולים וצילום ,והכול בחיבור טבעי לתורה.
בכל תחום שאפת להעמיק ,והסקרנות שלך לא ידעה גבול.
זכית לחיים מלאים בלימוד ,בעשייה ובעזרה לזולת .השארת
לנו אוצרות של צילומים ,ספרייה עשירה ומטען של ערכים
שטבעת בנו בחוכמתך ובטובך.
קיבלת עליך משימות בקיבוץ ,בעיקר בתחום השמירה על ההלכה,
וביצעת אותן במלוא כוחותיך ,בהתמדה ,בעקשנות ובאהבה .כך
למשל ,טיפלת בעירוב במסירות שנים רבות .ראית בכך שליחות
כפולה ,גם בדאגה לתקינות מלאה של העירוב ולשמירת השבת
כהלכה ,וגם בחינוך הדור הצעיר למצוות ולקבלת אחריות על
הבדיקה השבועית .גם אחרי שסיימת רשמית את התפקיד והיית
מוגבל בכוחותיך ,המשכת לדאוג ,לבדוק ולהעיר.
בשנות המחלה הארוכות למדנו להעריך את העקשנות שלך .לא
ויתרת על טיולים ולימודים כל עוד יכולת .לא הסכמת לוותר
על עצמאותך ,ולא יכולת לשאת את התלות באחרים.
"הווי מתלמידיו של אהרן ...אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".
שינַנו ולמדנו זאת ממך לא רק בלימוד המשותף בשבתות .בכל רגע
איתך למדנו להכיר את מידותיו של אהרן .נולדת ב-א' באב ,יום
פטירתו של אהרן ,ובלילה האחרון שלך זכית כאהרן למיתת נשיקה.
יהי זכרך ברוך.
בשם כל ילדיך ,שאול ברוכי.
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לזכרם

יצחק שמיר ז"ל

יואל סימון ז"ל

נולד :י״ח אדר תרפ״ח 10.3.1928
נפטר :י"ג תשרי תשע"ד 17.9.13
בני דרום

נולד :ז' אלול תרפ"ו 17.8.1926
נפטר :י"ח חשון תשע"ד 22.10.2013
שלוחות

איציק נולד בגרמניה להורים יוצאי מזרח-אירופה .עם עליית
הנאצים לשלטון ,שלחו אחיו שכבר חיו בארץ כחלוצים ,אישור
עלייה למשפחה ,ובנר שמיני של חנוכה שנת  ,1934בהיותו
בן שש ,הגיע יחד עם הוריו לארץ ,לקיבוץ רודגס .המשפחה
חייתה בקיבוץ כהורי חברים ואיציק היה הילד המבוגר ביותר
בקיבוץ .כאשר גדל ,נשלח להתחנך בכפר הנוער הדתי שליד
כפר חסידים .עם סיום הלימודים יצא עם מחזור ח' להגשמה
בקיבוץ בארות יצחק שבנגב .במוצאי יום כיפור שנת 1946
יצאה הקבוצה במסגרת מבצע " 11הנקודות" להקים את
היישוב כפר דרום בסמוך לעיירה דיר-אל-בלח .בקיבוץ כפר
דרום הצעיר עבד איציק בבניין יישוב הקבע .הוא היה פעיל
תרבותי ועדיין שמורים ביומנו מאותה תקופה שמות המרצים
שהגיעו בכל שבת על מנת לרומם את רוחם של החלוצים
הצעירים .סמוך לפסח שנת  1947יצא איציק לביקור בקבוצת
יבנה אצל אמו ,ובדרכו חזרה לכפר דרום ,סמוך לקיבוץ ,עלתה
המשאית בה נסע על מוקש שטמנו ערביי הסביבה .איציק
נפצע קשה בהתפוצצות ,ומאז התחילו שנה וחצי של ניתוחים
וטיפולים שאפשרו לו לפתוח בחיים חדשים .איציק לא הסכים
להיכנע לנכותו ולמגבלות הגופניות והמשיך במסלול חיים
רגיל לצעיר בימים ההם ,אולם עד מהרה לימודיו נקטעו בגלל
קריאת חבריו מכפר דרום להצטרף להקמת היישוב החדש
על אדמות סוכרר  -כפר דרום (בני דרום של היום) .זמן קצר
אחר כך הצטרפה אליו שולמית ,אהבת חייו ,שמאז ועד היום
הזוגיות והאהבה ביניהם מהווים מודל ושם דבר .בבני דרום עבד
איציק בניהול החשבונות ובגזברות .במקביל היה פעיל בחיים
החברתיים ובבית הכנסת .במשך שנים היה בעל תוקע ,קורא
בתורה וחזן בתפילות הימים הנוראים .רבות מהמנגינות שניגן
להנאתנו כחזן ,עד לשנה האחרונה בחייו ,הגיעו מכפר הנוער.
בעיני רבים ,איציק הוא סמל לתקומת ישראל בארצו ,לדבקות
בחיים ולאופטימיות וריאליות משולבים.
תם המסע שהחל בגיל  19והצריך כוחות נפש רבים לאורך כל
הדרך .נוח בשלום ברגבי האדמה עליהם הקמת יישוב בארץ
ישראל.
יהי זכרו ברוך.
יאיר לסלוי בשם המשפחה.
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השעה  .04:50אני קם ,מתלבש ,ומבעד לחלוני רואה את יואל
עובר באופניו לעבודה .עכשיו אני בטוח שהשעה היא  .5:00כך
היה יואל כל יום נוסע לעבודתו במטבח ,שם קיבל משלוחים
במפקד ,וסיבל את הנחוץ
של ירקות ופירות ,סידר אותם כמו ִ
למטבח במעלה הרמפה .בשבת האחרונה כשיצאתי לבית
הכנסת ראיתי את יואל צועד לפניי .הדבקתי אותו ואמרתי:
"יואל ,אני יודע שאם אצעד איתך מובטח שאגיע ל'ברכו''' .הוא
הגיב בחיוך קל על המחמאה.
יואל היה יקה באופיו ,ולא הכיר "חוכמות" .הוא הגיע מגרמניה
לכפר הנוער הדתי ,ובשנת  1944הצטרף לשלוחות יחד עם
חבריו לגרעין .הוא רצה לממש את עצמו כחקלאי דתי  -גידל
אספסת לפרות ,עסק בהדברת מזיקים וגם ניהל את הפרדס
לפרי הדר ,וכמובן תמיד הקפיד להגיע לעבודה בזמן.
כשכיהן כמרכז ועדת חברים ,ציין באחד הדוחות" :ועדת חברים
שאפה בכל דיוניה ומסקנותיה לדאוג לטובת החבר ולטובת
הקבוצה שלמעשה אחד הם" .יואל הקפיד לנהוג על פי התקנון,
ולא הסכים לעשות "קומבינות"  -צדיק בדורו.
כאשר נבחר לחתן תורה ,דרש כנהוג והיה אפשר להבחין בזווית
הראייה שלו בעיקר דרך הפסוקים שבחר לצטט" :וַ ּתו ֵֹצא ָה ָא ֶרץ
שה ְּפ ִרי ֲאׁ ֶשר זַ ְרע ֹו ב ֹו
יע זֶ ַרע ְל ִמינֵ הוּ  ,וְ ֵעץ ֹע ֶ ׂ
שב ַמזְ ִר ַ
ֶּדׁ ֶשא ֵע ֶ ׂ
ְל ִמינֵ הוּ  ,וַ ַּי ְרא ֱא-ל ִֹהים ִּכי טוֹב" .יואל רצה בטוב הזה .הוא לא
דיבר הרבה אבל במעט שהתבטא אפשר היה להבחין בכך שיש
לו חזון .כשאיש טרם חשב על כך ,הוא כבר כתב שצריך להקים
ועדה שתטפל במבוגרים .במקום אחר הוא התייחס למשתלמים
ואמר" :מצד אחד חשוב מאוד ללמוד ולהשתלם אבל זו אליה
וקוץ בה .צעיר שלומד ירצה לממש את לימודיו ,וייתכן
שהקיבוץ לא יוכל לאפשר לו זאת ואז פשוט הצעיר יעזוב ולכן
אנו צריכים לתת את הדעת על כך"...
אבד לנו חבר חשוב ,חוליה בשרשרת  -שרשרת שהיום קצת
החלידה ,אך אנו מקווים שהיא תמשוך אחריה שרשרת חדשה
ובריאה .זה היה גם חזונו.
יהיה זכרו ברוך.
מוני ערמון (מתוך ההספד).
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לזכרם

יעקב צור ז"ל

עמיקם עם שלם ז"ל

נולד :י"ז ניסן תרפ"ד 21.4.1924
נפטר :כ"ה חשוון תשע"ד 29.10.2013
עין הנצי"ב

נולד :כ"ו בסיוון תשי"ב 19.6.1952
נפטר :ג' בכסלו תשע"ד 5.11.13
ראש צורים

אבא נולד ברוסטוק בגרמניה .הוריו שלחו אותו ואת ואחיו
ללמוד בישיבת הרב הירש בפרנקפורט על מנת שיזכו בחינוך
יהודי .בליל הבדולח אביו נאסר ,ואבא שהיה בן  14ניגש למטה
הגסטפו ושחרר אותו.
אבא עלה לארץ ב 1939-ישר למקווה ישראל ,שם למד במגמת
חקלאות .כשהגיע לעין הנצי"ב ,התחיל דרכו כחקלאי ואז
התבקש ללמוד בסמינר בירושלים על מנת שיוכל להדריך חברות
נוער של פליטי שואה שהגיעו לקיבוץ .אחר כך היה מזכיר
הקיבוץ וגם מרכז החינוך והחברה של תנועת הקיבוץ הדתי.
ב ,1955-עם שני ילדים ,יצאה המשפחה לשליחות במונטווידאו
שבאורוגוואי ,במסגרתה הצליח אבא להביא לעליית עשרות
חברי בני עקיבא .לאחר חזרתו ,יצא אבא ללמוד היסטוריה
באוניברסיטה העברית וסיים בהצטיינות .למרות בקשת המרצים
להמשיך במסלול ישיר לדוקטורט ,אבא קיבל את דין הקיבוץ
והלך להוראה ואחר כך לניהול בית הספר המשותף בשדה אליהו.
בפסח תשל"א נהרג בנו הבכור ,דוד ,סמ"פ בסיירת הנח"ל.
המכה הייתה קשה מאוד אך אבא ואמא החליטו להמשיך
לחיות .אבא השקיע את כל כוחו בכתיבת דוקטורט בנושא
"ציונות ואורתודוקסיה ביהדות גרמניה" ,ואמא  -בהדרכת
הכשרות בני עקיבא מחו"ל .את כאבם שמרו בפנים .רק במלאת
שלושים שנה למותו של דוד ,כשהתכנסו החברים לערב מרגש
של זיכרונות ,ההורים דיברו והוציאו את מה שנצרו בלבם .שנה
אחר כך אמא נפטרה.
לצורך מחקר נסע אבא לגרמניה ונבר בארכיונים וכך מצא את
המסלול והתאריך בו נשלחו אמו ואחותו לאושוויץ .הוא הוזמן
למזרח-גרמניה שלפני האיחוד על ידי שר הדתות של המשטר
הקומוניסטי ,ולביקור ברוסטוק ,עיר הולדתו .בהמשך אף קיבל
אזרחות כבוד של העיר.
אבא גם כתב תכנית לימודים ייחודית לבתי הספר של הקיבוץ
הדתי עד לרמה של בחינת בגרות בנושא "הציונות הדתית
והמודרנה".

עמי,
גדלת כבן יחיד ,והחלטת להקים משפחה גדולה .אני נבחרתי על ידך
להיות השותפה שלך למשימה ,ואכן ,זכינו לגדל יחד שישה ילדים,
שעליהם הייתה תפארתך .זכית להוביל את ששת בנינו לחופה,
ונישואיהם מילאו את לבך שמחה מרובה .גם עם הכלות שהצטרפו
למשפחתנו מצאת שפה משותפת ,ושמחת בהן מאוד .ומשהגיעו
הנכדים ,לא היה מאושר יותר ממך .אהבת לשבת איתם ,לספר להם
סיפורים ,ולהעניק להם מהידע הרחב שלך.
היה לך חשוב לבנות את ביתנו ולגדל את ילדינו על פי מסורת
עדות המזרח .לימדת אותם את ברכת המזון שלך ,הלכתם לסליחות
הספרדיות באלון שבות ,עד שחדרה תודעת הספרדים גם לקהילתנו.
צברת ידע רב .ביתנו מלא ספרים ,שאת כולם קראת וזכרת .עמדתי
משתאה מול הידע הנרחב שלך ,והעקשנות בה דבקת בעמדותיך.
שני דברים היו יקרים ללבך במיוחד :לימוד תורה וכמובן  -מוזיקה.
כשהכרנו ,חשוב היה לנו להקים בית שהתורה תופסת בו מקום
מרכזי .ואתה ,שהגעת מבית חילוני ,החלטת ללמוד .למדת בישיבת
הקיבוץ הדתי ,ושם המשכת לבנות את עולמך התורני נדבך על גבי
נדבך.
המוסיקה הייתה עולמך הרוחני ,היא מילאה את חייך ,והייתה מטה
לחמך .אהבת לנגן ,אהבת להאזין ,אך הכי הכי אהבת ללמד .יצרת
קשר מיוחד עם תלמידיך ,לימדת אותם מוסיקה ,תיאוריה וגם את
תורת האדם .אמש צלצל הטלפון שלך .היה זה אחד מתלמידיך,
שסיפר לי בבכי עד כמה הוא עצוב .בבית הספר היית שותף בהכנת
מסיבות ואירועים שובי לב.
אינני יכולה לחתום את דבריי מבלי להתייחס שוב למתנה החשובה
ביותר שהענקת לי  -ששת ילדינו .הקשרים הטובים ביניהם עמדו לנו
בחמשת השבועות האחרונים .הם ישבו ליד מיטתך סביב השעון ,הם
הפסידו עבודה ,לימודים ,שהות בביתם ,למען בריאותך ושלומך .זו
ההזדמנות להוקיר את כלותינו ,שהיו שותפות נאמנות לבעליהן ולי
לאורך החודש האחרון ,עמדו לצדם ותמכו בהם ובי בכל כוחן .אני
מתפללת ,שנמשיך להיות מאוחדים ומלוכדים גם בעתיד.

בשנתיים האחרונות מצבו הרפואי התדרדר .היה קשה לראות
את אבא שלנו  -העצמאי והיודע-כול  -נהפך לחסר אונים
וסובל .זכינו לטפל באבא ולקיים מצוות כיבוד אב ואם .עשינו
הכול מתוך אהבה ורצון לסייע.

הנחמה היחידה שמחזיקה אותי כרגע היא שאתה נמצא בעולם
שכולו טוב ,ואינך סובל יותר ,ואם נורא אתגעגע ,אתבונן בילדים
שלנו ובמשפחותיהם ,ואתנחם.

יהי זכרו ברוך.

נוח בשלום על משכבך.

ידידיה צור ,בנו (מתוך ההספד).

אשתך ,ידידה (קטעים מתוך ההספד).
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לזכרם

מרים אשר ז"ל

אברהם (אייבי) קהתי ז"ל

נולדה :ט' סיון תרע"ד 3.6.1914
נפטרה :ט' כסלו תשע"ד 12.11.2013
קבוצת יבנה

נולד :כ"א כסלו תרצ"ו 16.12.16
נפטר :כ"ב כסלו תשע"ד 24.11.2013
קבוצת יבנה

אמא שלנו  -סבתא מרים יקרה,
הלכת מאיתנו בשיבה טובה ,שבעת ימים ,מוקפת באהבה אין-
קץ.
נזכור את דמותך צנועה ,שתקנית ,אוהבת ,רגישה וכנה .פיך
ולבך שווים .ועם זאת היית בעלת דעות ברורות ,מוצקות,
בציונות ,בפוליטיקה ובקיבוץ .כבת למשפחה ציונית וגאה
האמנת בכל לבך שמקומו של כל יהודי הוא בארץ ותמכת בארץ
ישראל השלמה עם כל המשתמע מכך .גם לגבי הקיבוץ היית
מאוד נחושה שזאת הדרך לחיות בה ,ולא יכולת לקבל שיש
בני משפחה ואחרים ,שחשבו אחרת ואפילו העזו לעזוב את
הקיבוץ .בעינייך היה זה סוג של בגידה!
יופייך הפנימי התבטא בזוגיות המופלאה שנרקמה בינך לבין
אבא יצחק ז"ל .ה' חנן אותך בכישרון רב .יצירותייך וציורייך
היו פרי מחשבה משותפת שלך ושל אבא .השארת אחרייך
תיעוד רב על חיי הקיבוץ השיתופי ,בציורים נפלאים מלאי
חיים ,הומור ועוקץ .מזוזות ותכשיטים מעשה ידייך מפארים
מקומות ציבור רבים ובתים פרטיים.
היית מטפלת תינוקות במשך  50שנה ,מהטיפול בילדי טירת
צבי בעת ההתקפה על הטירה ,דרך ילדי עין הנצי"ב ובמשך
יובל שנים  -ילדי קבוצת יבנה.
ביתך היה מוקף גינה פורחת ,אשר באהבתך גידלת וטיפחת,
וגם לימדת אותנו לחלק מן היופי הזה לאחרים .מבית הכנסת
לא נפקד מקומך בכל שבת ,למעט החודשים האחרונים לחייך.
הקב"ה אף חנן אותך בבריאות נפלאה ובחוסן נפשי .גם כשנפל
בנך היחיד ,ידידיה ,הצלחת להתרומם ולחזור לשגרה בעזרת
היצירה והאמנות.
כשנולדו נכדייך ואחר כך נינייך ,כן ירבו ,היית בשיא אושרך.
זכינו יחד לחגוג שמחות רבות ואפילו את יום הולדתך ה99-
בקיץ האחרון ,כשאת מברכת את נינך הבכור לכבוד בר המצווה
שלו.

אבא היה מאחרוני מייסדי הקבוצה ,דור שהולך ונעלם
מהשבילים.
אבא הגיע לרודגס בתחילת ספטמבר  ,1939אבל זה היה רק
סופו של מסע מאוד ארוך אותו החל כבר בשנת  ,1931בהיותו
נער בן  15בלבד באנטוורפן ,בלגיה.
אבא בא מבית דתי-ציוני .אביו היה גבאי בית כנסת 'המזרחי'
באנטוורפן ,והוא עצמו יחד עם אחיו וחברים הקימו בשנות
ה 30-את סניף בני עקיבא באנטוורפן שבשיאו מנה כשלוש-
מאות חניכים (שרובם הגדול נרצח בשואה).
אבא הבין שכדי לחיות בארץ לא יוכל לעסוק במקצוע שהיה
מקובל אז בקרב יהודי בלגיה  -היהלומים ,לכן למד מכונאות
בבית ספר מקצועי שבו למדו אז רק שני יהודים נוספים .לאחר
מכן 'בילה' שנתיים בלימוד עבודת האדמה ,ומשנוכח לדעת
שכל זה לא יקרב אותו לקבלת סרטיפיקט לעלייה ארצה ,החל
במסע לבדו.
לאחר שלושה ניסיונות להגיע ארצה ,עלה על סירת פחם
רעועה בשם 'פאריטה' ,ויחד עם חברו מילדות שמואל שניצר
ז"ל (שהיה עורך 'מעריב') ,יצא למסע קשה מנשוא.
ברודגס החל אבא את חייו בעבודות בפרדס ולאחר שעלו
להתיישבות ביבנה החל לעסוק במכונאות .במשך שנים היווה
סמכות מקצועית לכל דבר ,ולאחר מכן מילא מספר תפקידים
במזכירות .מקום עבודתו האחרון היה במדגריה.
לפני  6שנים בלבד ,אבא נתן לנו רשות להציץ ביומנו האישי
בו הוא מתאר את דרכו בארץ החל מהיום הראשון .אבא כתב
בצורה ייחודית על סיוריו בארץ ותיאר את המצב הקשה
ברודגס ,את חוויותיו ומחשבותיו .בין השאר ,יש ביומן תיאור
מרגש במיוחד על ההחלטה להתנדב לבריגדה היהודית .אבא
נשאר בצבא הבריטי כ 5-שנים ,עד שנת  ,9461כאשר חזר
לקבוצה לאחר שנישא בבלגיה לאמנו ,צילי ז"ל.
בשבילנו אבא הוא דוגמה לדור שידע לייצר ,שתמיד מצא את
הדרכים לחדש ולעשות מה שמתאים לזמן ולתקופה .זה הדור
שבנה את הקבוצה ואת הארץ ,והנחיל לנו מורשת שקשה מאוד
לעמוד באומץ הרוח ובקצב שלה.

לסיום דברי הפרידה אני חייבת לשלוח תודה עמוקה לצוות
הרפואי כולו ובעיקר לבטי ,המלאך שלנו ,על הטיפול הנפלא
באמא  -בעזרתו האריכה ימים ואף זכתה להגשים את רצונה
לחיות וגם למות בביתה שלה ,שכה אהבה.

יהי זכרו ברוך.

יהי זכרך ,אמא אהובה ,ברוך!

ילדיו  -שמואל ,עמרם ,מרים ,איתמר ובני משפחתו.

אפרת עפרוני

68

ע מ ו ד י ם | ט ב ת  -ש ב ט ת ש ע " ד | )3( 7 6 6

"השנה יצאנו מליל הסדר בהרגשה אחרת"

"הכל ַבסדר"
מבית היוצר של מיצ' חפץ ז"ל ומייקל טובין
פעילויות · עוב

דות וערכים · שירים ·

משחקי מילים · מש

כֹּל
ַבּה ֵס ֶדר

של הרב מיץ' יביאו
שפרויקט זה וזכרו
יהי רצון שפחתו ולכל עם ישראל.
ברכה למ
הראשי לורד סאקס
הרב

הסדר נכלל בין

האירועים המשמעותיים ביותר

בלוח השנה היהודי ,ולמרות

ליל
ינימאליות לניהול הסדר .כיצד
באירוערים ·
ההגדה הקלאסית כוללת רק
משתתפיםשי
כים ·
עובדה זו
הנחיות מוער
דות
ויות עוב
משמעותית עבור כל ה
שליל ·הסדר יהיה חוויה
פעיל
אפשר לוודא
לעורר דיון ,ולסייע
חשוב זה?

הכל בסדר מספקת מגוון

משתתפים לגלות תובנות
ל
את כל הכלים הנדרשים
תעניק לכם

פעילויות · עוב

Est. 1981

בית הוצאה

לאור publishing house

NEW YORK

לכל המשפחה ,והערכה

לערב מהנה ובלתי נשכח.

עילויות · עובדות וערכים ·
פ

דות וערכים · שירים ·

פעילויות · עוב
JERUSALEM

משחקי מילים · מש

חקי זיכרון · חידונים

חוברת פעילויות
לליל הסדר
מיץ' חפץ ומיכאל טובין

פעילויות שנועדו ליצור עניין,

חדשות .הפעילויות מיועדות

חקי זיכרון · חידונים

שירים · משחקי מילים ·

משחקי מילים · מש

דות וערכים · שירים ·

משחקי זיכרון · חידונים

•הערכה כוללת :הגדה ,דיסק
וחוברת הפעלות (לילדים ולמבוגרים),
ברכונים ופותחן בקבוקים.

ה
ערכה ש
את הט מנגישה
והתכ קסט
ההנים של
לכל גדה
המ
סובים!

חקי זיכרון · חידונים

משחקי מילים · מש

חקי זיכרון · חידונים
GEFEN PUBLISHING HOUSE

•בחוברת כ 80-רעיונות והפעלות
על פי סימני הסדר.

•החוברת ברורה ומסודרת ,ומאפשרת בחירת הפעלות בהתאם
למשתתפי הסדר ,כך שניתן להפתיע ולחדש מדי שנה!

הערכה תעזור לכם ליצור חוויה דתית ,ייחודית ומשפחתית!
לפרטים נוספים ורכישת הערכה (מהדורה עברית/אנגלית) :
עדה חפץmitch@kv-yavne.co.il : 050-6998494 :
הקיבוץ הדתי רחוב דובנוב  7תל אביב  64732טל03-6072777 :
www.kdati.org.il E-mail: amudim@kdati.org.il

