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בדק בית
בית  -כל כך הרבה משמעויות עמוקות ואישיות יש בו .לצד אלו ,הוא גם מעורר שאלות ערכיות וסביבתיות.
וגם ,מה צריך וכדאי לדעת בנוגע לבניית בתים בכלל ,ולבנייה בקיבוצים בפרט?

ביריה שלו
עזריאל בן-דב מספר על ה'בתים' בחייו ומקומה המיוחד של ביריה
ראיינה :שרית יודקה-אוקון
בית היא מילת המפתח בסיפורו של עזריאל בן-דב :בבית
הירושלמי בו גדל העניקו לו ההורים את הבסיס הערכי לכל
האתגרים הציוניים הרבים שלקח על עצמו במהלך חייו .תנועת
בני עקיבא ,שהייתה משחר ילדותו "ביתו השני" ,הובילה
אותו לעשייה לאומית ברוח תורה ועבודה .שושנה  -הנערה
המלומדת והנמרצת ,שהכיר בפעולות השבט ובגרעין ה' -
הפכה לימים לרעייתו האהובה והקימה עמו בית חם .גוש עציון
מסמל עבורו חודשים של עמל ויזע בהקמת עין צורים ומלחמה
על הבית עד כדי נפילה בשבי הירדני .משואות יצחק -
משק שיתופי ,שהפך במרוצת השנים לביתו ,תוך עבודת
כפיים בלולים ובמטע האבוקדו .ודירת משפחת בן-דב  -בית
צנוע הממוקם בשביל העולה אל בית הכנסת ,קירותיו עמוסים
בתמונות משפחתיות וברכות צבעוניות עבור סו"ס שלנו (סבא
וסבתא).
אך יותר מכל אלה  -ביריה! ביריה ,עבור עזריאל ,היא הסיבה
לכול .היא ההתחלה ,האמצע והסוף ,היא המניע והמנוע .היא
הייתה ,וכנראה גם תמיד תישאר ,הבית בשבילו" .לא יאומן כי
יסופר ,איזו עשייה משמעותית הייתה שם לאורך כל הדרך",
מספר עזריאל בעיניים בורקות" ,ביריה הייתה אבן היסוד
והתקופה שהכתיבה לי את כל מהלך החיים .בביריה קיבלתי
את היסודות להכשרת הקרקע ,לעבודת האדמה ,לאורח החיים
הנדרש בתוך קבוצה ,אהבת החבר ,עשיית הטוב ,הגשמה
והקרבה".
עזריאל הוא איש לבבי ,חד ,רהוט ,קשוב ,ורק זקנו הלבן עשוי
להסגיר את  85שנותיו" .כדי להגיע לביריה הייתי צריך להיוולד
בירושלים ,לגדול בבית ציוני-דתי ולהתחנך בבני עקיבא" ,הוא
מסביר" ,באותם ימים המצב הכלכלי בירושלים לא היה פשוט,
ומרבית המשפחות חיו ממש בצמצום .לעתים קרובות הגענו
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לבית הספר ללא סנדוויץ' ,והסתפקנו בכוס החלב שחילקו
בזמן הלימודים .בכיתה ח' התחלתי לעבוד כנער שליחויות של
קק"ל ,ובכסף שהרווחתי מימנתי את לימודיי בגימנסיית הערב.
במסגרת עבודתי הכרתי היטב את ראשי ההתיישבות באותם
ימים ,נחשפתי לתוכניות הסודיות ,והייתי מעודכן בעתיד
להתרחש".
עזריאל  -שמקפיד לתאר את תולדות חייו אך ורק בתארוך
עברי  -מספר שבשנת תש"ב ,בהגיעו לגיל בר-מצווה ,גויס יחד
עם חבריו למחתרת ההגנה" .כשבירושלים התחילו להישמע
קולות ראשונים על המתרחש באירופה ,התכנסנו במרתף בית
הספר אליאנס ,שם נשבענו עם תנ"ך ואקדח והצטרפנו לשורות
ההגנה .המפגשים הסודיים התקיימו במרתפי אוניברסיטת הר
הצופים ,ואימוני זריקת הרימונים במחצבות של נווה יעקב".
על אף שבני נוער ירושלמים אלה ספגו משכניהם החרדיים
לא פעם גם קריאות באידיש ,שפירושן" :בנים שמדברים עם
בנות  -הם חמורים" ,עזריאל וחבריו לא הפחיתו לרגע ממקומה
החשוב והמרכזי של תנועת בני עקיבא בחייהם .הקשר האמיץ
בין חברי הסניף לא הסתכם רק בליווי בנות השבט אל ביתן עם
רדת החשיכה ,ולא רק בריקודים משותפים תוך שירת "שימי
ידך בידי" .החברות הטובה והערבות ההדדית בין חברי הגרעין,
בנים ובנות כאחד ,התבססו בעיקר על הקניית מערכת ערכים
ציונית דתית משותפת ,שלימים הובילה אותם להיות גרעין
מאוחד ומיוחד ,המסוגל לדבוק במשימות הציוניות שנדרשו
מהם :השתתפות בהפגנות נגד המנדט הבריטי ,והשיא -
העלייה לביריה.
"אחותי ,אחי ואני גדלנו בתנועה מגיל צעיר" ,מספר עזריאל,
"בביתנו התכנסו הצעירים ,ובראשם יחיאל אליאש ,שהחליטו
על הקמת בני עקיבא .התחלתי כחניך בבני עקיבא והמשכתי
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ביריה ,עבור עזריאל ,היא הסיבה לכול .היא ההתחלה ,האמצע והסוף ,היא
המניע והמנוע ,היא הייתה ,וכנראה גם תמיד תישאר ,הבית בשבילו" .לא יאומן
כי יסופר ,איזו עשייה משמעותית הייתה שם לאורך כל הדרך"
כמדריך וקומונר .החלום לקחת חלק מהותי בבניית הארץ
התחיל כאשר דב רפל ומרדכי חיות ,מ'הגרעין התורני' של
הסטודנטים ' -יבנה' ,הטמיעו בנו במסגרת פעילותם בקרב
הנוער בעיר העתיקה את הרצון להיות שותפים במשימת
ההתיישבות ,והמשיך כאשר אריה קרול ,המדריך הנערץ שלנו,
עלה יחד איתנו לביריה והיה עבורנו מודל לחיקוי .כשאריה הלך
עם קסקט  -גם אנחנו הלכנו עם קסקט ,כשהוא נעל נעליים
גבוהות  -גם אנחנו הלכנו עם נעליים גבוהות .הוא זה שנטע בנו
את אהבת הארץ ,האדם וההתיישבות".

המבצע טיפסו כל הלילה אל ההר ,הקימו צריפים בחשכת הליל,
יצרו מהומה ותהודה ,והובילו לכך שבסופו של יום הבריטים
אישרו לקבוצה קטנה של צעירים להישאר במקום וליישב את
השטח מחדש.

עזריאל ,מתי אתה מצטרף לקבוצה ועולה אל ביריה?
"מיד לאחר 'מבצע גידם' ,אריה קרול הגיע לירושלים ואמר
לי ולחבריי שחסרים בביריה אנשים .הוא הפציר בנו לעזוב
מיד הכול ולעלות יחד איתו אל ההר .הייתי בסך הכול בן ,17
כשעליתי יחד עם כמה חבריי מגרעין ה' של בני עקיבא ,ליישב
את המצודה ולשמור על נקודת התצפית החשובה".

ביריה היא אחת משורת המצודות שהוקמו מצפון לדרום בשנת
 1945במטרה לשמור על האדמות שנרכשו על ידי הקק"ל ,ובה
התיישבו חברי המחלקה הדתית של הפלמ"ח .המצודה כללה
חדר אוכל ,מטבח ,מאפייה וצריפי מגורים ,אולם הייעוד של
מרבית המבנים היה להסוות סליקים תת-קרקעיים .לא חלף זמן
רב ,ובתחילת  ,1946הבריטים שישבו על פסגת הר כנען הבחינו
שהיהודים פועלים באופן מחתרתי בביריה ,תפסו את אנשי
הפלמ"ח ,השתלטו על המצודה ,והעמידו אותם למשפט .את
עונשם ריצו בכלא עכו ,ולקראת הקמת המדינה הועברו לבית
הכלא בירושלים.

איך היו החיים בביריה באותם חודשים?

המהפך בתולדות ביריה חל ב-י"א אדר תש"ו (מרץ .)1946
בתאריך זה ,כמדי שנה ,התקיים בתל חי טקס ממלכתי אליו
נהרו מכל קצוות הארץ חניכי תנועות הנוער ,לקריאה ציבורית
משותפת של "טוב למות בעד ארצנו" .אלא שהפעם ,בתום
הביקור השנתי בתל חי ,התכנסו רבבות בקיבוץ איילת השחר
ומשם יצאו בהמוניהם ל"מבצע גידם"  -פשיטה המונית
שמטרתה לכבוש חזרה את ביריה מידי הבריטים .משתתפי

"בביריה גרנו בצריפים בתנאי מחיה מאוד קשים .היה שם
מחסור במים ובאוכל ,ופעמים רבות גם לא היו מספיק אנשים
כדי להתפלל במניין .היה לנו חמור שאיתו היינו יורדים לצפת
ומביאים אוכל .הקשר עם יישובי הסביבה ויתר המצודות נעשה
באמצעות אותות מוצפנים .שמירת הנקודה כללה עבודה פיזית
יומית של הכשרת הקרקע ,נטיעת עצים ,סיקול סלעים ובניית
טרסות .אני זוכר את אריה קרול ,המדריך 'המשוגע' ,מעיר

הכרת לפני כן את החבר'ה שעלו איתך ליישב את ביריה?
"הכרנו כבר קודם חברים מסניפים אחרים ,וחברים שלמדו
בישיבה בכפר הרא"ה ,בעיקר את אלה שהיו איתנו במחנות
הקיץ ובמחנות העבודה .הקבוצה מגרעין ה' שעלתה לביריה
כללה  20-25חבר'ה מכל הארץ ,אך רובנו היינו ירושלמים".
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עמוד ראשון

אותנו בשעות הבוקר המוקדמות ,ומטייל אתנו המון באזור,
עד שהכרנו את כל המרחב כמו את כף היד .למרות העבודה
והתנאים הקשים ,ביריה הייתה עבורנו גן עדן".
הפרק החשוב של עזריאל וחבריו בהקמת ביריה ב' הסתיים
כאשר ראשי הקיבוץ הדתי ובני עקיבא מחליטים שקבוצת
הצעירים האנרגטית של גרעין ה' מתאימה להקמת יישוב חדש
בארץ ולא תמצה את הגשמתה רק באחזקת מצודה צבאית.
חברי גרעין ה' ,שנרתמו למשימה החדשה שהוטלה עליהם,
עמדו בפני התלבטות משולשת :האם להקים קיבוץ חדש בגוש
עציון? האם לחזק את קבוצת טירת צבי שבעמק בית שאן?
או האם להדרים ולהתיישב יחד עם קבוצת 'עלומים' (מייסדי
סעד" ,קבוצת בני עקיבא הראשונה") בחזלה ,בואכה באר
שבע?
בסופו של דבר ,החליטו חברי גרעין ה' לעזוב את המצודה
על מנת להקים את "קבוצת בני עקיבא השנייה" ועלו ליישב
את עין צורים שבגוש עציון .ביריה לא ננטשה ,אלא אוישה
במסירות ובגבורה במהלך כל תקופת מלחמת העצמאות על ידי
חברי גרעין ו' של בני עקיבא ,ביניהם גם דוד ,אחיו הצעיר של
עזריאל.

מה אתה זוכר מהעלייה לגוש עציון?
"עלינו לגוש עם משאיות ,ואנשי כפר עציון קיבלו אותנו
מאוד יפה .כשהם שאלו 'מה אנחנו מבקשים מהם?' ,התשובה
המידית שלי הייתה 'רוח' ,כי אחרי ביריה זה מה שכולנו
חיפשנו  -לא חומר ולא תנאים פיזיים יותר טובים .אנשי כפר
עציון השיבו' :רוח תקבלו פה בלי חשבון' ,ואכן ,חברי הקיבוץ

הוותיק-יותר העניקו לנו את הכוח ,הרוח וההתמדה להקים את
עין צורים".
בחזרתם מהשבי  -לאחר נפילת גוש עציון ,ערב הכרזת
המדינה  -הקימו חברי גרעין ה' את עין צורים החדשה במישור
החוף הדרומי .חברי גרעין ו' ,שירדו לאחר המלחמה מביריה,
הצטרפו אליהם כדי לתמוך בחבריהם לתנועה .בשנים הבאות,
חלק ממייסדי עין צורים  -וביניהם עזריאל ושושנה  -החליטו
לעבור אל המשק השיתופי השכן שהתפתח במהירות מעבר
לכביש ,וכיום הם חיים בשמחה ובנחת במשואות יצחק.
"זו הייתה ונשארה גאווה גדולה להיות חלק מהסיפור של
ביריה" ,אומר עזריאל" ,לא רק אנחנו  -שהיינו שם  -חשנו
שהמשימה הזו הייתה משמעותית וחשובה .העלייה לביריה
הפכה לשם-דבר בתולדות ההתיישבות בארץ .החינוך של 'טוב
למות בעד ארצנו' (וגם לחיות ולעשות )...הוביל ודרבן אותנו
במשך כל השנים .התקופה בביריה ,כמו גם העלייה לגוש עציון,
לימדו אותנו לא להתייאש לעולם ולדבוק במטרה .עד היום
גרים פה במשק הרבה מאוד אנשים שהערכים האלה זורמים
בעורקיהם".
"אני חש סיפוק גדול כשאני רואה את ילדיי ונכדיי ממשיכים
את הערכים ,התרומה והחינוך הציוני-דתי שביקשנו להנחיל
לדורות הבאים ,וברור לי שלסיפור של ביריה יש חלק
משמעותי בכך" ,מסכם עזריאל ומוסיף" :יש כיום חשיבות
גדולה מאוד להמשיך את העבודה החקלאית העברית ,לתרום
למדינה ולחברה ,לשמור על הארץ שלנו ,להגשים חיי תורה
ועבודה ,ואני מאמין שהקיבוץ הדתי צריך להוות ,כמו בעבר,
מודל אחר ושונה לחיים ערכיים במדינת ישראל".

קבוצת שחר בבתי ביריה הערבית
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תפתח חלון

תפתח חלון
על הסכנות הטמונות בתחושות שהבית נותן לנו
אור ליבר
הבית הוא אחד מצורכי הקיום הבסיסיים של כל אדם ,אולם
אצל רובנו ,הבית אינו רק הכתלים שמגנים מפני קור הלילה.
הבית נוסך רוגע נפשי ופיזי ,ומשרה תחושת ביטחון .הוא
גם פינה של פרטיות אישית ומשפחתית ,מאפשר טבעיות
שכמותה קשה למצוא במקום אחר .המרחב הביתי משמש
לנו כבסיס לחיים ,הצעירים והבוגרים .מי מאיתנו לא מכיר
את התחושה של הכניסה לבית אחרי כמה שבועות בצבא ,או
אחרי טיול ארוך? מניסיוני האישי למדתי שגם חדר בקיבוץ לא
מהווה תחליף ראוי למקור...
אך למרות כל האמור לעיל ,ואולי דווקא מתוך דברים אלו,
נראה לי שאפשר לזהות גם סכנות הטמונות בתחושות שהבית
נותן לנו .על סכנות אלו עמד כבר עמוס הנביא .במאמר זה
נעיין בשימושו של עמוס במוטיב הבית ,ומתוך כך ננסה
להרחיב בניתוח הסכנות שהבית מעמיד בפנינו.

הסיאוב החברתי בימי עמוס
עמוס מנבא בימי ירבעם בן יואש ,שעליו נאמר" :הוּ א ֵהׁ ִשיב
ש ָר ֵאל ִמ ְּלבוֹא ֲח ָמת ַעד יָ ם ָה ֲע ָר ָבה" (מלכים ב יד,
ֶאת ְּגבוּ ל יִ ְ ׂ
כה) .הוואקום שנוצר בין תקופת שלטונה של ממלכת ארם,
שירדה קרנה לאחר שנות מלחמה רבות ִעם ישראל ,לבין
האימפריה האשורית שעדיין לא עלתה ,גרם לכך שישראל
הייתה המרכז המדיני החזק באזור באותה תקופה .המרחבים
הרבים שנכבשים ,השלל שנלקח והפסקת המלחמות מביאים
איתם תקופה של שפע ושגשוג .מאחת הנבואות בספר עמוס
"ה ֵּנה ָאנ ִֹכי ֵמ ִעיק ַּת ְח ֵּת ֶיכם
אפשר ללמוד על רוח התקופהִ :
ַּכ ֲאׁ ֶשר ָּת ִעיק ָה ֲעגָ ָלה ַה ְמ ֵל ָאה ָל ּה ָע ִמיר" (ב ,יג)  -כמו שהעגלה
נתקעת מרוב כובד משקל התבואה שבה ,כך הקב"ה ילחץ על
ישראל .הדימוי מבטא את השפה של האנשים ,שפה של שפע
שעולה על גדותיו עד כדי סיאוב .חוקר התנ"ך יחזקאל קויפמן
טוען שמהעושר נהנו בעיקר מקורבי המלוכה ,וכך נוצרה שכבה
חברתית חדשה ,במעמד גבוה מהאיכרים פשוטי העם .הפערים
החברתיים גדלים ,ואיתם גם כעסו של הנביא החברתי.
"ב ֲעבוּ ר
עמוס מזהה חברה מושחתת ,חברה שמוכרת אביונים ַּ

נַ ֲע ָליִ ם" (ב ,ו) ,מטילה עליהם מיסים כבדים ומשתמשת
בכספים אלה לצורך נהנתנות .המערכת המשפטית רקובה,
וצדק אין בה .אנשי המעמד הגבוה רומסים את החלשים
שבחברה .קריאותיו החוזרות ונשנות של הנביא ליצירת חברה
המושתתת על צדק וכבוד ,נופלות על אוזניים ערלות .הם
יתם ֵלאמֹר לֹא
יאים ִצ ִּו ֶ
דוחים את הנביא ואת דבריו" :וְ ַעל ַה ְּנ ִב ִ
ִּת ָּנ ְבאוּ " (ב ,יב) .שיכרון העושר מעוור את עיניהם ,ומונע מהם
להכיר בחטאיהם .הם אף טוענים כי המצב הטוב דווקא מעיד
"ד ְרׁשוּ טוֹב וְ ַאל
על עשיית רצון ה' .תחושתם היא שה' בקרבםִּ :
ָרע ...וִ ִיהי ֵכן ה'ִ ...א ְּת ֶכם ַּכ ֲאׁ ֶשר ֲא ַמ ְר ֶּתם" (ה ,יד) .בעיניהם הם
נבחרי האל ,והוא בחר להיטיב איתם .דברי עמוס מעידים על
אשית ַהגּ וֹיִ ם" (ו,
הדימוי העצמי שלהם" :נְ קֻ ֵבי [קרואי ,א"ל] ֵר ׁ ִ
א)  -כלומר ,הנבחרים שבעמים.
מכאן ועד לשאננות קצרה הדרך:
"הוֹי ַהׁ ַּש ֲאנַ ִּנים ְּב ִציּ וֹן וְ ַה ּב ְֹט ִחים ְּב ַהר ׁש ְֹמרוֹן...
שו ָֹתם
ַהׁ ּש ְֹכ ִבים ַעל ִמ ּטוֹת ׁ ֵשן וּ ְסרֻ ִחים ַעל ַע ְר ׂ
וְ א ְֹכ ִלים ָּכ ִרים ִמ ּצֹאן וַ ֲעגָ ִלים ִמ ּתו ְֹך ַמ ְר ֵּבק:
ַה ּפ ְֹר ִטים ַעל ִּפי ַה ָּנ ֶבל ְּכ ָדוִ יד ָחׁ ְשבוּ ָל ֶהם ְּכ ֵלי ׁ ִשיר:
אשית ׁ ְש ָמנִ ים יִ ְמׁ ָשחוּ ( "...ו ,א–ו).
ַהׁ ּש ִֹתים ְּב ִמזְ ְר ֵקי יַ יִ ן וְ ֵר ׁ ִ
הנבואה מתארת חברה נהנתנית ,תאוותנית וראוותנית.
עמוס מסיים פסוקים קשים אלה בזיהוי הניכור והניתוק
מכאבם של ישראל" :וְ לֹא נֶ ְחלוּ ַעל ׁ ֵש ֶבר יו ֵֹסף".

הבית בספר עמוס
אחד המוטיבים הבולטים בספר הוא מוטיב הבית .נעיין
בפסוקים הקשורים אליו כדי לראות מה תפקידו בספר ,וכיצד
הוא משתלב עם הרקע שהצגנו.
"נִ ׁ ְש ַּבע ֲא-דֹנָ י ה' ְּבנַ ְפׁש ֹו נְ ֻאם ה' ֱא-ל ֵֹהי ְצ ָבאוֹת
אתי
שנֵ ִ
ְמ ָת ֵאב ָאנ ִֹכי ֶאת ְּגאוֹן יַ ֲעקֹב וְ ַא ְר ְמנ ָֹתיו ָ ׂ
וְ ִה ְס ַּג ְר ִּתי ִעיר וּ ְמל ָֹא ּה:
ש ָרה ֲאנָ ׁ ִשים ְּב ַביִ ת ֶא ָחד וָ ֵמתוּ :
וְ ָהיָ ה ִאם יִ ָּו ְתרוּ ֲע ָ ׂ
שא ֹו ּדוֹד ֹו וּ ְמ ָס ְרפ ֹו ְלהו ִֹציא ֲע ָצ ִמים ִמן ַה ַּביִ ת
וּ נְ ָ ׂ
וְ ָא ַמר ַל ֲאׁ ֶשר ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ַה ַּביִ ת ַהעוֹד ִע ָּמ ְך
וְ ָא ַמר ָא ֶפס וְ ָא ַמר ָהס ִּכי לֹא ְל ַהזְ ִּכיר ְּבׁ ֵשם ה'" (ו ,ח–י).
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בדק בית

פסוק ח משמש הקדמה לגוף הנבואה בפסוקים ט-י  -הסגרת
העיר ביד אויב היא תחילתו של משבר .עם זאת ,עיקר תפקידו
של הפסוק הוא מתן כותרת לנבואה ,הדגשת הנושא המרכזי
שבו היא עוסקת :תיעובו של הקב"ה לדבר שהוא מקור הגאווה
של ישראל  -הארמונות ,בתי העשירים.
הפסוקים קשים ודורשים הסבר :לאחר שהסגיר ה' עיר ומלואה,
נותרו עשרה אנשים בבית אחד .המילה "יִ ָּו ְתרוּ " מעידה על
שארית ממשהו ,ניצולים מתוך מעגל רחב יותר .בנוסף ,המספר
עשרה מייצג שארית ,אך הפסוק ממשיך" :וָ ֵמתוּ " .כלומר ,גם
שארית הפליטה באותו בית לא שרדה .תיאור זה מייצג נקודת
זמן קשה וכואבת במיוחד ,יוצר אווירה קשה של מוות ,שנוכחת
בעוצמה רבה בפסוקים.
לאחר מכן ישנה שיחה ,בין דודו של מאן דהוא  -הנכנס אל
הבית על מנת להוציא ממנו את הגופות ולהסיר את אווירת
המוות השוררת בו  -לבין אחד הנמצא בעומק הבית .הדוד
שואל האם ישנם עוד ניצולים ,ומקבל תשובה שלילית .בעקבות
כך ממהר הדוד להשתיק את בן שיחו ,ומזהירו שלא יזכיר את
שם ה'.
השאלות המרכזיות העולות מהפסוקים הן :מדוע חושש הדוד
לאמירת השם המפורש? מה משמעות אזכרה זו? כדי לעמוד
על ההסבר הסביר יותר נזכיר פסוק מתהילים שאנו אומרים
"א ֶּלה ָב ֶר ֶכב וְ ֵא ֶּלה ַב ּסוּ ִסים וַ ֲאנַ ְחנוּ
יום-יום בתפילת שחריתֵ :
ְּבׁ ֵשם ה' ֱא-ל ֵֹהינוּ נַ זְ ִּכיר" (כ ,ח) .אזכרת שם ה' מבטאת ביטחון.
בניגוד לתפיסה החומרית שכלי המלחמה הם שקובעים את
תוצאותיה ,ישנה תפיסה רוחנית הנשענת על הקב"ה בשעה
גורלית .אנו סומכים על הקב"ה שיושיע ,ולכן מזכירים את
שמו .כך גם בימינו  -ביטויים כמו "בעזרת ה'" ו"אם ירצה ה'"
השגורים בפינו ,הם מעין תפילה לסיוע מן השמים .לפי פירוש
זה ,ניתן להבין את דברי הדוד כמבטאים חוסר תקווה .המצב
הוא כל כך קשה ,וכאב האובדן כל כך גדול ,עד שלא נראית
באופק קרן אור .הייאוש מדבר מגרונו .כאן אין להזכיר את ה',
מכיוון שהביטחון בו נעלם ,ולא ניתן למצוא נחמה .התחושה
היא שה' עזב את עמו ,כפי שאומר עמוס במקום אחר" :נָ ְפ ָלה...
ימ ּה" (ה ,ב).
נִ ְּטׁ ָשה ַעל ַא ְד ָמ ָת ּה ֵאין ְמ ִק ָ
הדבר המעניין בפסוקים הוא המרחב שהסיטואציה מתרחשת
בו .ה"בית" מוזכר כאן שלוש פעמים .הכתוב מדגיש זאת
כדי לבטא את הפער הגדול בין המקום לבין המצב .הבתים
והארמונות הם מהסמלים הבולטים לעושרם של אנשי שומרון.
יתי ֵבית ַהח ֶֹרף ַעל ֵּבית ַה ָּקיִ ץ וְ ָא ְבדוּ
הקב"ה מכריז עליהם" :וְ ִה ֵּכ ִ
ָּב ֵּתי ַהׁ ֵּשן וְ ָספוּ ָּב ִּתים ַר ִּבים נְ ֻאם ה'" (ג ,טו) .לא רק הפאר והגודל
הוא שמרגיז את עמוס ,אלא גם מה שבתוך הבתים ִ -משתים
"האו ְֹצ ִרים ָח ָמס וָ ׁשֹד ְּב ַא ְר ְמנו ֵֹת ֶיהם" (ג,
ושפע הבאים בגזלָ :
י) .הבית משמש חוצץ בין העשירים לבין החוץ ,מרחב מבודד
ומנותק .האסון מתואר דווקא בבית ,כדי לשבור את הפער
הגדול שקיים בין מה שבתוכו לבין המציאות שמסביב.
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עתה אפשר להבין את חתימת הנבואה ,שאינה מדברת על
"כי ִה ֵּנה ה' ְמ ַצ ֶּוה
מותם של האנשים ,אלא על הריסת בתיהםִּ :
יסים וְ ַה ַּביִ ת ַה ָּקטֹן ְּב ִק ִעים" (ו ,י).
וְ ִה ָּכה ַה ַּביִ ת ַה ָּגדוֹל ְר ִס ִ
לא רק חורבן מוצג כאן ,אלא גם שבירת חומות ההגנה שיצרו
עשירי שומרון לעצמם על ידי הבתים.
דוגמה נוספת לניסיונו של עמוס לערער על תחושת הביטחון
שמשרה הבית:
"כ ֲאׁ ֶשר יָ נוּ ס ִא ׁיש ִמ ְּפנֵ י ָה ֲא ִרי וּ ְפגָ ע ֹו ַה ּדֹב
ַּ
וּ ָבא ַה ַּביִ ת וְ ָס ַמ ְך יָ ד ֹו ַעל ַה ִּקיר וּ נְ ׁ ָשכ ֹו ַה ָּנ ָחׁש" (ה ,יט).
בפסוק ישנה אמירה ברורה :אף אדם לא יצליח להימלט מגזר
דינו של הקב"ה .הפגיעה תהיה טוטלית וכולם ייענשו .מי
שיינצל מהארי ייפגש בדוב ,ואם ישרוד גם את הדוב ,יבוא
הנחש וישלים את המלאכה .אפשר להבחין שגם כאן הנביא
מתייחס למקום שבו ייפגע האיש .הצלע הראשונה של הפסוק
מתרחשת מחוץ לבית ,ואילו השנייה  -בתוך הבית .האדם
הבורח נכנס הביתה ,וחש הקלה ,הביטחון חוזר אליו .הפסוק
מעצים תחושה זו על ידי תיאור פיזי  -הישענות ידו של האיש
על הקיר .הישענות זו לא באה רק מעייפות או כובד נשימה,
אלא היא הישענות מנטלית ,כלומר :יש פה ביטוי לרגיעת
הנפש .האדם מרגיש מוגן וחושב לעצמו כי כאן ,בתוך ביתו ,לא
ייפגע .בדיוק בנקודה זו ,בא הנחש ונושך .הבית נתפס על ידי
האנשים כמרחב חסין ,ואת התפיסה הזו מנסה עמוס לערער.

מהבית שלהם אל הבית שלנו
דרך פירוש זה ,אפשר להבחין בסכנה שייתכן ותיגרר מתחושת
הביתיות .ביתם של אנשי שומרון אמנם משרה בהם שלווה
וביטחון ,אך זהו בית מנותק ומנוכר למתרחש בחוץ .מגדלי השן
בהם ספונים העשירים ,מונעים מהם לראות את שמתרחש
סביבם .חיי השפע והתענוגות מעוורים את עיניהם .הארמונות
הם חוצץ שמפריד בינם לבין העולם ,שאותו אינם מעוניינים
לראות .בית שכזה חוסם את האדם ומנוון אותו.
אני מרגיש פעמים רבות שקיבוץ הוא סוג של בית ,חברה
שהיא חממה ,שנעים לחיות בתוכה .נראה לי שאחד האתגרים
העומדים בפני אנשי הקיבוץ ,הוא לא לשקוע רק בתוך עצמם
אלא לייצר חברה המסוגלת להביט החוצה מבעד לחלון ,ואף
לפתוח את דלתה ולהזמין פנימה.
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קבוצת יבנה

אור ליבר בוגר התיכון בקבוצת יבנה,
מאורס לטל ונמצא באמצע תוכנית שילוב
בישיבת מעלה גלבוע.

יש לי בית

יש לי בית
רשמים ממועצת הצעירים של הקיבוץ הדתי
תמר גוטמן

אם להיות אמיתית ,לא הייתי אף פעם מה'מורעלים' של
הקיבוץ הדתי בסמינרים שהתקיימו במהלך השנים ,ובכלל.
הייתה בי אדישות קלה לכל המתרחש בתנועה אבל עם תקווה
סמויה שהדברים ישתנו.
אם אני ממשיכה עם הכנות ,אז אפשר גם להוסיף ולומר שלא
ממש הייתי (ועדיין) בטוחה לגבי המשך חיי בתנועה בכלל
ובקיבוצי בפרט.
ִ
אבל אז הגיע טלפון מרזי ,כחודש וקצת לפני המועצה .הוא
ידע שאני עוזרת ללימור ספראי עם קידום דף הפייסבוק של
מדרשת תורה ועבודה ,ותהה האם אוכל לקדם גם את השיווק
של מועצת הצעירים .אפשר להגיד שהתעורר בעיניי זיק של
התלהבות  -סוף סוף רוצים לשמוע מה יש לנו להגיד! לעורר
אותנו לא לחיות במקום רק מכוח האינרציה ,בלי יכולת אפילו
להסביר למה אנחנו יודעים ובטוחים בדרכנו...
אבל כרגיל ההתלהבות פינתה את מקומה לסקפטיות (אתה
בטוח שזה יילך? ,למה נראה לך שחבר'ה ייצאו מהצבא בשביל
זה?! איך אני אצליח לעשות את זה בכלל?!) ועוד כל מיני
הסתייגויות במהלך ההכנות עד למועצה עצמה .עד שלא ראיתי
את הפוסטרים המודפסים שחולקו לקיבוצים ,לא הייתי בטוחה
שזה הולך לקרות.
ככל שנכנסתי יותר לעומק השיווק ,כך גברה התחושה שלי
שהמועצה היא דבר חשוב מאין כמותו ,עד שממש היה קשה
להבחין בכך שלא הייתי מגויסת לרעיון הקיבוצי-דתי שלנו מאז
ומתמיד.
מצאתי את עצמי חלק מהצוות המוביל של המועצה ,מנסה
לשכנע אנשים להגיע אליה ,מסבירה להם שזו הזדמנות חד-
פעמית להשמיע את קולם ,להגיד את שעל לבם ועל הדרך אולי
אפילו להזדהות עם קשיים של חבר'ה אחרים .מבחינתי ,לא
היה פשוט לעשות את זה .גם כי רוב האנשים שדיברתי איתם
היו אחרי תקופה ארוכה של נתק  -בה כל אחד פנה לעיסוקיו
ולשירותו הצבאי/לאומי ,וגם כי זה דרש ממני להיות נודניקית
לא קטנה כלפי המון אנשים (לפחות אני יודעת שמצאתי לי
כישרון אחד בטוח בחיים).

ואז זה קרה ,הגיע מהר מהצפוי :ה-מ-ו-ע-צ-ה .אמנם ,ברגע
האמת לא יכולנו לתת לדברים לגמרי להתנהל באופן מושלם
וכנראה שרצינו להראות שבכל זאת קצת קשה להוציא את בני
עקיבא מהקיבוץ הדתי  -אז האוטובוס מהצפון איחר בשעתיים
(כיאה לשעון בני עקיבא המסורתי).
חששתי מהרושם שזה יטיל על הצעירים ,בכל זאת חלקם הגיעו
היישר מהצבא ,מה-י"ג וכדומה .זה אינו ברור מאליו שיגיעו
לסופשבוע של דיונים ושינה על מזרונים במאהל ולא אצל אמא
במיטה החמה בבית .לכאן לא באים בשביל החבר'ה ,מי שמגיע
יודע שנדרשים ממנו כובד ראש ופרקטיות ,המון פרקטיות.
אבל למרות החששות (בעיקר מהחבר'ה שחיכו לנו כבר שם
עם ארוחת הערב מוכנה ,)...כשהגענו עם האוטובוס מהצפון,
לאחר ארוחת הערב המדוברת וכמה מילות פתיחה של אמיתי
פורת  -יצאנו לדרך בכל הכוח עם מעגלי דיון בנושאים של:
בתי הספר ,החינוך הבלתי-פורמלי ,תנועת הבוגרים ומעגל
פתוח לכל נושא שעולה .היה מעניין וחשוב .מה שלא ידענו
אז ,שזו רק הפעם הראשונה מתוך לפחות ארבע פעמים שנשב
סביב השולחנות העגולים לדיונים ביומיים הקרובים .אחרי סבב
הדיונים הראשון ,היה משחק עם חידות מתחלפות על הקיבוץ
הדתי (שוב בקבוצות קטנות ושולחנות עגולים) ,רק שהפעם לא
ישבנו בנחת ,כי הכול היה על זמן קצוב וקצר .גיליתי שאני לא
יודעת המון דברים על המקום בו אני חיה :מזיהוי תמונות של
אנשים חשובים מהתנועה (ומזל שאחת התמונות הייתה של
המחנכת של אמא שלי מהתיכון ביבנה ,אחרת המפלה באותו
חידון הייתה קשה) ועד תאריכים משמעותיים בדרכה.
הלכנו לישון ,לא מאוחר מדי ,בכל זאת ,יש עוד יומיים שלמים
של חפירות ודיונים.
שישי בבוקר .אחרי התפילה מתגלה לנגד עיניי מחזה קשה
מנשוא :יש דגני בוקר .עד כאן בסדר .אבל בין המבחר השווה
של הכריות אין גם קורנפלקס פשוט! הקיבוצניקים נהיו
מפונקים ( או שזאת רק אני ,)...אז נאלצתי להסתפק במועט,
לחם עם שוקולד 'השחר' וירקות...
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בדק בית

סוף סוף רוצים לשמוע מה יש לנו להגיד! לעורר אותנו לא לחיות במקום רק
מכוח האינרציה ,בלי יכולת אפילו להסביר למה אנחנו יודעים ובטוחים בדרכנו...
אחרי ארוחת הבוקר הייתה שיחה עם יאיר אלברטון מהקיבוץ
העירוני תמוז שבבית שמש .לא באתי לשיחה הזאת עם הרבה
ציפיות והופתעתי מאוד לטובה מהרלוונטיות של השיחה לחיים
שלי .מילות ברכה של מזכ"ל התנועה ,שמשום מה עלה מדבריו
שהוא רוצה שנקים עוד קיבוץ בנגב או משהו .סבב נוסף של
דיונים ,הפעם היה אפשר להציע בעצמנו נושאים לדיון ולפתוח
עליהם מעגל .עבורי היה מרתק ומעניין מאוד לעמוד בראשו
של דיון (וגם להצליח לסכם אותו בו-זמנית ,פחות או יותר).
הבנתי שיש פערי דורות וקיבוצים יותר גדולים ממה שחשבתי.
הצעירים יותר בחבורה היו חדורי מוטיבציה ורצינות הרבה
יותר גדולה ממני להקים קיבוץ חדש ולנסות לשנות .לעומתם,
החבר'ה שגרים בקיבוץ 'קיבוצי' לא הצליחו לראות בדמיונם
איך פורצים את תקרת הזכוכית בקיבוצים מבלי לעשות נזק
בלתי הפיך (אבל הדיון עוד הסתעף והתארך ,ועל זה אני מוכנה
בפעם אחרת להרחיב לכם).
משום מה ,ההכנות לשבת לא כללו ארוחת צהריים מסורתית
של ימי שישי בקיבוצים (הפסטה עם רוטב העגבניות והטחינה
מעולם לא הרגישה מקופחת כל כך!).

 בדיוק שתי דקות הליכה  -מפונקים או לא?! ,שיחה קצרה.מנחה עם קריאת התורה פעמיים ,סעודה שלישית ,הבדלה.
מוצ"ש .ההצבעות על החלק הפרקטי בחנו את יכולות הריכוז
שלנו ,כי הן נעשו תוך כדי שמיעת מוזיקה ושואב אבק (או
משהו כזה) ברקע .גם הידיעה שצריך לפנות את המקום תוך
חצי שעה לא תרמה לנחת.
בין לבין שרנו המון שירים ,ערכנו ופינינו המון שולחנות ואפילו
אמרנו כמה דברי תורה .העיקר שלא היה כזה קר.
אי אפשר להסביר עד כמה היומיים האלה היו חשובים עבורי.
לדעת שיש לי בית חושב ורוצה שינוי ,היה שווה הכול .תודה!

שבת .כל תפילה ששרו בה  -רוב הסיכויים שזה לא היה בגלל
החזן .עוד פעם ארוחת ערב ,משחק קצר ,דיון למיטיבי שמע,
ואפטר דיון על "בני עקיבא ואנחנו" .הולכים לישון כשהאור
כבה (ב 2:00-בלילה) .קמים ,תפילת שחרית ,קידוש וחברותות
על ההיבט הכלכלי ביהדות (הנושא עשה לי רע .ישר עלו
וספרות ,לכן ממש שמחתי להתבדות ולגלות
לראשי מספרים ְ
דף מקורות קצת יותר ידידותי למשתמש) .אוכלים' ,מטיילים'
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מעלה גלבוע

תמר גוטמן ,בת מעלה גלבוע ,בת  ,21בוגרת בית
ספר שק"ד בשדה אליהו ,שנה שנייה בשירות לאומי
בערוץ אורות כעורכת תוכן וגרפיקאית ,וחברת
מערכת עלון 'תיקון עולם' של מדרשת תורה ועבודה.

שיפוץ בית מסוג אחר

שיפוץ בית מסוג אחר
המטרה  -הצלת העולם.
האמצעי  -משפחות שפויות.
על הדרך מילדות בקיבוץ להקמת 'בניין שלם'
ומפגש עם חלק מהרעיונות המנחים של המכון
ריבה פריד עם דנה תירוש
דנה תירוש היא בת קיבוץ סעד .נושא הבית  -המשפחה,
הזוגיות והילדים  -שעומד במרכזו של הגיליון ,נמצא גם במרכז
החיים והעשייה שלה ושל בעלה ,הרב אוהד תירוש ,והוא
הסיבה למפגש שלנו .אנחנו קובעות להיפגש בשכונת קריית
יובל בירושלים ,שם ממוקם המכון שהקימו השניים ' -בניין
שלם'.
אנחנו מתחילות בסיפור הרקע:

ההורים של דנה ,משפחת ג'קסון ,ואחד האחים עדיין גרים
בסעד והיא מוסיפה:
"למרות הנאמר  -אני מאוד קשורה לסעד ,אוהבת את הקיבוץ
ואת האנשים .כשאני מגיעה לקיבוץ ,אני מרגישה שהגעתי
הביתה .אני לא מתחבאת בבית ההורים ,אלא הולכת בשבילים,
פוגשת אנשים ומדברת איתם .אני חשה שזו אהבה הדדית".
אנחנו חוזרות להמשך הסיפור:

"למדתי בבית הספר התיכון המשותף שבקבוצת יבנה על כל
המשתמע מכך :חיי נוער ,קיבוץ ,ופנימייה מעורבת לבנים
ובנות .חוויתי סוג מסוים של נעורים  -אני מודעת לכך שהרצון
היה טוב והצוות שליווה אותנו היה איכותי ,מסור ואוהב ,אבל
אני בחרתי לגדל את ילדיי אחרת...
בהמשך המסלול הגעתי לצבא .לא הכרתי אופציה אחרת .הייתי
מ"כית של נערי רפול בחוות השומר ,במשך שנתיים .אמנם,
התפקיד בהחלט בנה אותי ,אבל כיום אני לא ממליצה לאף אחת
ללכת לתפקיד כזה .בזמנו ,לא הייתי מודעת לדברים הפחות-
טובים שזה השאיר בי.
אחרי הצבא למדתי במשך שלושה חודשים במדרשת עין
הנצי"ב .היינו אחד המחזורים הראשונים של המדרשה .באותה
תקופה כבר היה לי ברור שאני עוזבת את הקיבוץ .עברתי
לירושלים ,השתתפתי בקורס של מדריכי טיולים והדרכתי .כל
אותה תקופה הייתי עדיין אותה נערה במכנסי ג'ינס וחולצת
טריקו ,שמחפשת עומק.
לנציגי ועדת צעירים שבאו אז לדבר איתי הסברתי שקשה לי
לצמצם את העשייה למען עם ישראל למסגרת הדרישות של
שנת ה-ש"ש ,שנתבקשתי לעשות .האמת היא שעד היום עוד
לא באמת עזבתי את הקיבוץ .לפי זיכרוני ,עדיין לא הודעתי
רשמית על עזיבה."...

"בתקופה בה גרתי בירושלים פגשתי את בעלי ,אוהד .הוא
למד אז כבר שנה חמישית ב'מרכז הרב' ,לאחר השירות הצבאי.
במשך שבועות הוא לא יצא מהישיבה ,שרוי במין 'אטרף' של
לימוד .נפגשנו באקראי בחתונה של חברים משותפים והתחלנו
לדבר .בהתחלה הוא לא באמת חשב שיש לקשר שלנו עתיד,
אבל הקשר התפתח ונהיה רציני .הסתבר לי שגם אוהד הוא
במקור בן סעד .הוריו ,אברהם וזהבה תירוש ,עזבו כשהיה בן
ארבע .אפילו גילינו שהמשפחות שלנו מכירות .כקיבוצניקית,
הייתה לי היכרות מאוד שטחית עם המושג 'ישיבה' ולא באמת
ידעתי אז מה ההבדלים בין הישיבות .עוד לפני שפגשתי את
אוהד ,הרגשתי שאני הולכת לקראת שינוי ,וההיכרות איתו
ישבה אצלי על מקום מאוד טוב .בכל תקופת התיכון חיפשתי
עומק ,וכשפגשתי את העולם הזה  -העולם התורני שממנו בא
אוהד  -הכול התחבר לי .אני זוכרת שכבר בגיל שתים-עשרה
הפסקתי לשחות מעורב כי זה לא הסתדר לי .עד ההיכרות עם
אוהד התייחסתי לכל הגדרים שלא הכרתי  -אלה שלא נהגו
בקיבוץ  -כאל חומרות של חרדים.
בתקופה שלפני החתונה עוד הייתי מגיעה ל'מרכז הרב' עם
מכנסיים ומחפשת את אוהד .אנשים הרימו גבה ,חשבו שמשהו
'הסתובב' אצלו .לא עלה בדעתי שיש עם זה בעיה .אוהד עצמו
לא אמר לי מאז ועד היום כלום בנושא .מעולם הוא לא דיבר
איתי על מכנסיים .זו אני שהחלטתי להפסיק עם המכנסיים.
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לאחר שהכרתי את אוהד ,היו מצבים שבהם עשיתי צעדים
חיצוניים עוד לפני שזה התחבר לי למקום הפנימי .היו כמה
החלטות שקיבלתי כי ידעתי שאם אחכה איתם עד להתחברות,
זה יכול להימשך עוד כמה שנים .לדוגמה :נושא כיסוי הראש -
בהתחלה זה לא התיישב לי לגמרי ,אבל החלטתי שאני הולכת
על זה מיד לאחר החתונה ותוך כדי מבררת את העניין .לא
הייתה כאן סתירה ,אלא תהליך ,והיה חבל לי להתיש את
הזוגיות שלנו בתהליכים ארוכים .כיום אני מרגישה שהצורך
לקבל החלטות בזמן נתון היה טוב לי .זה העמיד אותי מול
מראה ובחן את נכונות הדברים בנקודה מסוימת".

האם אין משהו מהטבעיות שבחיים הקיבוציים שאת
מרגישה שהשארת מאחורייך?
"להפך .בשנים הראשונות לאחר העזיבה הייתי עסוקה המון
בשיח פנימי מול הקיבוץ .דווקא היום ,כשאני משתדלת לחיות
בנאמנות מלאה להלכה ,אני מרגישה הרבה יותר מחוברת
לטבעיות .הגדרים ההלכתיים ,מבחינתי ,מוציאים לפועל את
הערך המוסף של הנשמה הפנימית שלי .בתוך הגדרים הללו יש
התאמה מלאה למבנה הנפש ,לשאיפות של האדם ולרצונות
שלו .כיום ברור לי שחז"ל רוצים בטובתנו ,ושההלכה לא באה
להגביל את האדם ,אלא לשחרר אותו .הכול עניין של 'שיווק'
ועמדות נפש בסיסיות.
אני זוכרת שבזמנו התקיים איזה פולמוס בסעד בנושא אורך
המכנסיים של הבנות ובעקבותיו נכתב משהו בעלון על "מכנסי
הזלמן החביבים" של הבנות .זה שיקף עמדת מוצא מאוד
מסוימת ִ -עזבו את הבנות מהתעסקות בדקדוקי צניעות .היום
אני יודעת שלהפך :ההתעסקות עם הצניעות ,כשהיא נעשית
בצורה נכונה ומאוזנת ,בכוחה לשחרר את הבנות מהשעבוד
למקומו של המראה החיצוני ולאפשר להן לבנות את עולמן
הפנימי .זו דוגמה לעומק של ההלכה".

מה עוד שונה בהתנהלות הבית שלך כיום לבין הילדות
שלך בקיבוץ?
"מה שמייחד בית בעיר הוא שהחיים עצמם מאוד קובעים.

10

איפה שהלב של אמא ואבא נמצא  -שם נמצא החינוך .ריבוי
גורמים מתווכים מביא לכך שהלב של ההורים משפיע פחות.
בקיבוץ ישנן המון ועדות ופונקציות שעלולות להחליש את
האינטואיציה הנכונה והבסיסית שיש להורים .תפקיד ההורים
הוא לקחת אחריות ולהיות שותפים בעולם הפנימי של
הילדים .בבית שלנו החינוך מתבסס על קשר יומיומי מאוד
חזק עם הילדים .הלב שלנו ,כהורים ,מאוד נוכח בבית .החיים
המשותפים בחיכוך מאוד גבוה יוצרים קשר מאוד חזק בין
ההורים לילדים.
התפעול המשותף של הבית ,כשהוא מלווה בפרגונים על
עמידה במשימות ,יוצר את הקשר .המחמאות על אחריות
יוצרות אמון ,ודרך זה נספגים הערכים שמהווים את האש
הבוערת שיש להורים בתוך הלב .ישנם שלושה ערוצים
לתקשורת עם הילדים :מילולי ,פיזי ונפשי .הערוץ הנפשי  -זה
שמשקף באמת מה שהורה חושב  -הוא הערוץ הכי משפיע.
הורה יכול כל היום לדבר על אהבת התורה ,אבל אם הוא לא
באמת אוהב את התורה  -זה מה שהילד יקלוט .אבא יכול כל
היום להגיד לאמא שהוא אוהב אותה ,אבל אם זה לא מה שהוא
באמת מרגיש  -הילד יספוג את זה .מה שנמצא בראש ובלב
של ההורים ,זה מה שעובר לילדים בצורה מאוד חיה .ודאי שיש
שאלות ובירורים שצריכים להיעשות בדיבור ובשיחה ,אבל זה
בעיקר מה שמשפיע .אם המתיקות של התורה והנעימות של
טוב ה' נוכחים בבית  -זה עובר לילדים.
הילדים שלנו  -עשרה במספר  -כן ירבו ,נעים בין גילאי 4
ל .24-יש לנו שתי בנות נשואות ,שני חתנים ונכד .צריך לזכור
שיש בכל בית כל מיני סגנונות של ילדים .יש ילדים שעבורם
הדברים הבסיסיים מאוד ברורים .ילדים אחרים עוברים חיים
מאוד תוססים .יש אצלנו בבית המון שיחות ,ויכוחים ודיונים,
ולפעמים זה מגיע גם לדמעות ול'כיסאות עפים' עקב בירורים
נוקבים .בשבתות ,סביב השולחן ,עולים המון נושאים.
אנחנו מקפידים בבית על 'שיחה אישית'  -ערוץ תקשורת
קבוע ואישי עם כל ילד .אוהד פיתח את נושא השיחה האישית
עם הילדים על בסיס רעיון השיחה הזוגית ,שאנחנו משווקים
לזוגות שבאים ללמוד אצלנו .זו שיחה מובנית ,פעם בשבוע,
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שמטרתה לגשר על הפערים (בין בני זוג ,בין הורים לילדים).
לא מדובר בשיחה טכנית אלא שיחה מהותית .אנחנו משתדלים
לקבוע עם כל ילד ,מגיל שנתיים ,פעם בשבוע (לפעמים אנחנו
לא עומדים בזה ,והילדים צוחקים עלינו ,אבל בכל מקרה אנחנו
מקפידים שזה יתרחש לפחות פעם בחודש) .כל ילד קובע
בעצמו את מקום הפגישה ,למשל בבית קפה עם משהו טעים
ליד ,או בהליכה .זו שיחה שהיא מפגש אמיתי ,משמעותי ,כיפי,
לא של הטפת מוסר ,אלא משהו מאוד נעים .אנחנו מדברים
עם כל ילד על הדברים שמטרידים אותו .הילד בוחר את הנושא
ואם אין לו רעיון ,אנחנו מציעים .לפעמים יש ילד שמדבר על
בית ספר ,או שזו יכולה להיות שיחה עם אחת הבנות לפני
חתונה ,או שיחה שמבררת עם בת אחרת עם מי כדאי לה
להיפגש .הכול עולה שם .השיחה הקבועה הזו היא דרך נהדרת
להניח תשתיות לשלבי ההתבגרות ,שבהם צריך את התקשורת
הזו .כשאין ערוץ תקשורת קבוע  -בגיל ההתבגרות יכול להיות
מצב שבו ההורה הוא כבר לא כתובת עבור הילד.
גם אצלנו יש תקופות שבהן השיחות משמעותיות ויש תקופות
אחרות .אם הילד שלנו אומר שלא מתאים לו עכשיו לשתף,
אנחנו מאפשרים לו ,אבל בוטחים בו ,כי אנחנו מכירים מספיק
טוב את העולם הפנימי שלו ויודעים מה עובר עליו גם כשהוא
לא משתף".

איך אתם עומדים בזה עם עשרה ילדים ושלל משימות
תובעניות נוספות?
"זו באמת השקעה גדולה .הבית שלנו הוא לא המילה האחרונה
בעיצוב  -אין לנו זמן להתעסק עם זה וגם לא משאבים .תמיד
אעדיף לדבר עם ילדים .אמנם ,נושא הניקיון והסדר טבוע בי
עוד מימיי הקיבוץ אבל קבעתי לי סדרי עדיפויות ויש לזה
מחירים .ברור שאמא לא יכולה לעשות תואר שלישי ,להספיק
לסדר ולנקות כל פינה בבית ,וגם להשקיע בכל ילד .אצלי תמיד
הנושא החינוכי והמשפחתי נמצא מעל הכול .היו תקופות
שבהן שלושה בנים שלנו היו בישיבות מחוץ לבית .בעלי היה
נוסע שלושה ערבים בשבוע לשיחות עם כל אחד מהם ,ולמרות
ששניים מהם למדו באותה ישיבה הוא לא דיבר עם שניהם
בערב אחד .המשמעות היא ששלושה ערבים בשבוע הוא נעדר
מהבית .הייתי אז אחרי לידה ורציתי אותו יותר בבית .אמרתי
לו שאני מרגישה שנסחפנו וזו השקעה מטורפת מדי .הוא אמר:
'את תחליטי' .והחלטתי שהוא ימשיך ,כי הרגשתי שזה חשוב,
שכך הוא בונה את חיי הנישואין של הבנים .הם היו מחכים
למפגש הזה איתו".

איך הרעיון המאוד-לא-פשוט לביצוע מתקבל במפגשים
שלכם עם הורים ,בסדנאות ובקורסים?
"אנחנו מלמדים את ההורים לעשות סדרי עדיפויות ואיך
לחלק את הזמן והמשאבים למשבצות קטנות שאפשר להכניס
בהן את מה שחשוב להם .אנחנו מבררים האם ההורים מוכנים
לשלם מחירים על השקעה בחינוך ,כי זה תמיד בא על חשבון

ֲחנֻ ַּכת ַה ַּביִ ת  .סיון הר-שפי
ֶל ֱאהֹב ְל ָך ְּב ָכל ַח ְד ֵרי ַה ַּביִ ת
ְּב ָכל ַה ְּז ַמ ִּנים,
ַּגם ְּב ֵעת ַה ָּמצוֹר
ַּגם ְּכׁ ֶש ָה ֵאׁש או ֶֹחזֶ ת ְּב ַק ְצוֵ י ַהחוֹמוֹת
וּ ְכׁ ֶשנּ ו ְֹפלוֹת,
ְל ַהׁ ְש ִאיר ַּפ ִּכים ְק ַט ִּנים ַּב ֲח ָד ִרים
ָּב ֶהם ָא ַה ְבנוּ :
ּ ֻכ ּתֹנֶ ת וְ ַא ְבנֵ ט
ַּת ְכׁ ִשיט זָ ָהב
ש ָע ִרי ְּבגּ ֶֹרן ֲא ַרוְ נָ ה
ֲאנִ ֵיצי ַקׁש ׁ ֶש ִּל ַּק ְט ָּת ִמ ְּ ׂ
ְקט ֶֹרת ,נֵ רוֹת וּ ַפ ְך ׁ ֶש ֶמן ָק ָטן
ְּכ ֵדי ָלׁשוּ ב וְ ֶל ֱאהֹב
ארי ֶאת יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם
ְּכׁ ֶש ֵה ַס ְר ָּת ִמ ַּצ ָּו ִ
ׁ ֶשל זָ ָהב,
נו ַֹת ְר ִּתי יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם ֵעירֻ ָּמה
ְל ָפנֶ ָיך
שוּ ף ַה ִּמזְ ָרח ַּב ִּקיר
ְל ִע ִּתיםְּ ,כ ִח ּ ׂ
ֲאנִ י נִ ׁ ְש ֶק ֶפת ַּב ַח ּלוֹן ָה ָאפֹר
ש ְמ ָח ְת ָך
ֹאש ִ ׂ
ַעל ר ׁ
ְל ִע ִּתיםְּ ,כ ִצ ּפוֹר ּבו ֵֹד ָדה ַעל ַּגג,
וּ ַמ ָּב ְט ָך ֵמ ִביא או ִֹתי ַּב ֲח ָד ִרים
ֶּב ֶדק ַה ַּביִ ת:
ַה ִאם ַה ִּקירוֹת קו ְֹרנִ ים?
ָה ְר ָצפוֹת ַח ּמוֹת?
או ִֹרי זו ֵֹרם ַּב ַּמ ֲע ָב ִרים,
וְ ַש ַער ָה ַר ֲח ִמים ָּפתוּ ַח?
ַה ַח ּלוֹנוֹתְ ׁ ,שקוּ ִפים א ֹו ֲאטוּ ִמים?
ַהיּ וֹנִ יםַ ,ה ִאם ֵהן נִ נּ וֹחוֹת ְּב ֵס ֶתר ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה?
ִּפ ְת ֵקי ַה ְּת ִפ ָּלהְּ ,כ ֶא ְצ ְּבעוֹת יֶ ֶלד ַּב ֲח ַר ִּכים,
ַה ִאם ֵהם עו ְֹמ ִדים ַּב ֶּפ ֶרץ?
ֲחנ ַֻּכת ַה ַּביִ ת:
יח ִּפ ַּנת ֶא ֶבן ַּב ֶח ֶדר ֶה ָעגֹל
ְל ַה ִּנ ַ
ֵמ ַעל ַל ַּצ ַּל ַחת ׁ ֶשׁ ָּש ַב ְרנוּ ְּביַ ַחד
וּ ֵמ ַעל ִל ְמגִ ַּלת ַה ְּיסוֹד ,זוּ ג ִמ ִּלים –
"אין ׁ ָש ֵלם"
ֵ
ִמ ָּכאןֲ ,א ָד ָמה ׁ ֶש ִּנ ְפ ַּתח ָּב ּה ֶּת ֶלם,
נוּ ַכל ִל ְצמ ִַֹח
מתוך תהילים ליום רעש ,הוצאת הקיבוץ המאוחד
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משהו .אנחנו מלמדים אותם לא לפחד משיחות עם הילדים
ומנחים אותם לא להתחיל מהגדולים ו'המסובכים' ,אלא
מהקטנים ,שתמיד שמחים לשוחח עם אחד ההורים .אנחנו
מסבירים שלא חייבים לקרוא לזה 'שיחה אישית' .אם זה
נשמע מאיים ,אפשר פשוט להתחיל ממשהו נחמד שעושים
עם הילד חצי שעה בשבוע .פעילות משותפת בסבב  -כל פעם
עם ילד אחר .מכך מגיעים לשיחות כי ילדים רוצים לדבר.
אנשים מדווחים על שינויים מדהימים .גם אם זה לא מצליח
עם הילדים הגדולים ,רבים מודים לנו על כך שלפחות את
הילדים הקטנים הם לא איבדו.

דברים כואבים .משפחה זה דבר מורכב ,קשה ,ולפעמים נראה
בלתי-אפשרי .עם זאת ,אדם לא יכול לבוא לעולם בלי הורים
וזה סימן שיש איזו ברכה במבנה הזה ,של איש-אשה-ילדים -
ברכה שצריך לגלות אותה .כשהבית מתנהל נכון ,הוא מקור כוח
והעצמה שאין שני לו .מה שהאדם מקבל מההורים  -לא ניתן
להחליף ,ולכן חייבים ללמוד את ה'תפקיד' הזה.
על רקע הניגוד הערכי בין מה שמסמל תא משפחתי לבין
העולם המודרני קם 'בניין שלם' .אני מאמינה שההצלה לעולם
המודרני הן משפחות שמשקיעות בבניין המשפחתיות שלהן".

החלום שלי היה להיות בבית עם הילדים ולגדל אותם,
ולאפשר לבעלי ללמוד כמה שיותר תורה ,אבל בסופו של
דבר אני עובדת הרבה .מה שמחזיק אותי זו החשיבות של
הבשורה שאנחנו מביאים  -לשים את הבית במרכז ,להשקיע
במשפחתיות .אני מאמינה שמשם תבוא הרבה מהישועה
למדינת ישראל .אני חושבת שלא מעט מהבעיות של מדינת
ישראל נובעות מהתפקוד הלא-מספיק-מלא של ההורים
כהורים .פעמים זה מופיע בהיעדר סמכות הורית וחוסר
בגבולות ,ופעמים בנוקשות יתר הגורמת למרחק נפשי .זה בא
לידי ביטוי בכל מקום  -בבית הספר ,ברחוב ,ואפילו בצבא.
כשילד/ה או בחור/ה מתנהגים בצורה הדורשת התייחסות,
צריך לראות מה קורה אצלם בבית ,איך ההורים מדברים אחד
לשני ואל ילדיהם ,ולבדוק מה הם מוכנים לעשות למען החינוך
של הילדים".

מאיפה באו לך התובנה הזו והיכולת להפיץ אותה?
"לא למדתי לימודים אקדמיים מסודרים .הכול בא
מאינטואיציה ונובע גם מהערכים שאני מביאה מבית ההורים
שלי ,שהם אנשים מדהימים שמסתפקים במועט ,אנשים
ערכיים ונעימים שפועלים המון בתחום של בין אדם לחברו -
הם לא רבים עם אף אחד ותמיד הם אלה שמפשרים
במחלוקות .מהם גם לקחתי את הרצון להשקיע בילדים .בנוסף
לכך ,כמובן ,שאני לומדת המון מבעלי והוא גם המעודד והתומך
בזמנים קשים".

מאיפה צמח הרעיון של הקמת מכון 'בניין שלם'?
"נוכחנו שהמפגש בין העולם המודרני ,על ערכיו והשפעותיו,
לבין המושג משפחה ,מחייב התייחסות .העולם המודרני הוא
עולם שבו מה שקובע הם הישגים וחיצוניות ,ומה שנבחן הוא
השורה התחתונה ,התוצאות .זהו עולם שבו כל התרבות מאוד
חיצונית ואגרסיבית ,והוא שם ללעג את העולם הפנימי של
האדם .לעומת זאת ,בבית הכול הולך לאט ,בבית מי שחשוב
הם האנשים והתהליכים שהם עוברים ,בבית יש מקום גם
לחסרונות כי כולנו אנשים לא מושלמים ,בבית ישנו מפגש
עם שונויות ,בבית נדרש מבט פנימי עמוק על אנשים ,בבית
לא מתחשבנים ולא מחפשים שורות תחתונות .בבית צריך
סבלנות .אני רועדת כשאני אומרת את זה .כי בבית קורים גם
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'בניין שלם'
מכון 'בניין שלם' הוקם לפני כעשרים שנה ,ושם לו
כמטרה להיות מרכז ללימודי משפחה בישראל .אחוזי
הגירושין הגבוהים כיום ,כמו גם הבעיות בחינוך הילדים
והמתבגרים ,מעידים על כך שהאינטואיציה הבריאה
לא מספיקה על מנת להיות בני זוג והורים טובים יותר.
התחומים הללו דורשים לימוד והעמקה ,שאותם אפשר
למצוא במכון 'בניין שלם'.
מדי שנה משתתפים כ 7000-איש בכנסי הקיץ המרכזיים
של המכון ( 5400נשים 850 ,גברים ,וכ 500-בנות
צעירות) .כנס הקיץ מהווה מפגש עוצמתי של לימוד עם
מיטב המרצים ואנשי המקצוע בתחום הבית והמשפחה,
יחד עם אווירה מעודדת והופעות מרגשות ,שנותנים
זריקת מרץ להעצמה אישית ולשינוי חיובי בבית.
בנוסף ,למעלה מאלף איש משתתפים בקורסים השנתיים
של המכון ,שנועדו לתת כלים פרקטיים להתנהלות
טובה ומצמיחה בבית .ישנם קורסים שנתיים ,מפגשים
חד-פעמיים ,וסדנאות מעמיקות של ארבעה עד עשרים
מפגשים ,במכון עצמו וביישובים וערים שונות ברחבי
הארץ (רחובות ,עלי ,סנסנה ,גבעת שמואל ועוד) .בין
הקורסים ניתן למצוא :חינוך ילדים (הרבנית אסתר לבנון),
זוגיות (הרב אוהד תירוש) ,בניית ערוצי תקשורת בבית
(דנה תירוש) ,סדנה לגברים בנושא גישור על פערים
ויצירת תקשורת זוגית (יונתן סגל) ,חינוך וסמכות הורית
(הרבנית אהובה צוקרמן) ,חינוך בני נוער (הרב זאב קרוב),
וקורס הדגל להכשרת מדריכות כלות (הרבניות אסתר
לבנון וקתי מנדלביץ').
כמו כן ,ישנה אפשרות ללימודים מקוונים דרך האתר
של 'בניין שלם' :מאמרים לקריאה ,שיעורים לצפייה,
ניוזלטרים הנשלחים מדי חודש לאלפי קוראים ודיסקים
של שיעורים בנושאים שונים.
www.binyanshalem.org.il

המגיפה השקטה

המגיפה השקטה
נורות אזהרה על סכנות ופגיעות בתוך הבית

אביאל הטב

עבור רובנו המילים "בית" ו"משפחה" מתקשרות אסוציאטיבית
עם חום ,שמחה ,הגנה ,ביטחון וכו' .כך זה אמור להיות  -הורים
עושים את המרב כדי לספק את צורכיהם השונים של ילדיהם.
אולם עבור רבים ,רבים מדי ,המציאות היא הפוכה .הבית
והסביבה הקרובה הם המקום בו הם חווים את הפגיעה הקשה
ביותר ,שתשפיע עליהם עד יומם האחרון.
לפני מספר חודשים איימה להתפרץ מגיפת הפוליו .כולנו
נצמדנו לתקשורת ,ביררנו איפה יש הדבקות ,מה הם אזורי
ההתפרצות ובעיקר מה הם אמצעי הזהירות .כל זאת למרות
שהרשויות נקטו בצעדים להדברת התופעה ,ועל אף שמדובר
במחלה שניתן להשתלט עליה.
לצערנו ,מתפשטת בקרבנו מגיפה הרבה יותר מסוכנת ,הרבה
יותר נפוצה ,המפילה אלפי קורבנות מדי שנה .ממחקר עדכני -
שנערך בראשות פרופ' צבי איזיקוביץ ופרופ' רחל לב-ויזל,
בשיתוף משרד החינוך בקרב  10,000בני נוער בגילאי ,12
 - 14,16עולים בין השאר הנתונים הבאים :כמעט מחצית
מהילדים ( )48.5%דיווחו שחוו סוג אחד או יותר של פגיעה.
 28%דיווחו על פגיעה רגשית 18% ,דיווחו על פגיעה מינית,
 15%דיווחו על הזנחה רגשית 14% ,דיווחו על הזנחה פיזית,
 14%דיווחו על פגיעה פיזית וכ 9%-דיווחו על חשיפה
לאלימות במשפחה.
הנתונים כולם דורשים עיון ,אולם ברצוני להתמקד בנתונים
הנוגעים לפגיעה מינית.
על פי נתוני משטרת ישראל 5,085 ,תיקי עבירות מין נפתחו
במשטרה בשנת  ,2012מתוכם  2,187תיקים של עבירות מין
כלפי קטינים .על פי נתוני איגוד מרכזי הסיוע ,ב 88%-מהפניות
למרכזי הסיוע דווח על פגיעה על ידי אדם מוכר ,כשמתוכן

ב 68.4%-מהפניות עד גיל  ,12דווח על פגיעה מינית בתוך
המשפחה.
נתונים אלו קשים ובמבט ראשון אולי אפילו מפתיעים.
אולם למעשה כולנו שומעים מדי יום במהדורות החדשות
על הורה ,סב וקרובים אחרים שפגעו מינית בבני משפחתם.
היקף התופעה והנתונים הגבוהים לא משאירים מקום לספק -
המגיפה משתוללת במלוא עוצמתה ובכל מקום! לדעת רבים,
התופעה רחבה אף יותר ולפנינו רק קצה הקרחון.
בציבור הדתי ב 90%-מהמקרים הקורבן מכיר את התוקף .נתון
זה חייב להוות נורת אזהרה נוספת בקהילות קטנות המגדירות
את עצמן "משפחה" .בקהילות כאלה  ,מספר האנשים
שנתפסים עבור הילד כ"בטוחים" הוא גדול יותר ואשר על כן
גדלה סכנת החשיפה לפגיעה מינית.
מדובר במגיפה משום שמחקרים שונים מלמדים שאחוז
משמעותי מקרב אלו שנפגעו מינית יהפכו בעצמם לפוגעים.
הדבר ממחיש את סכנת ההתפשטות של התופעה וכן את
חשיבות הטיפול המיידי הן בנפגע והן בפוגע.
מאמר זה לא דן בגורמים לתופעות או בדרכי הטיפול במקרים
של פגיעה מינית ,אלא בא לעורר למחשבה על "הבית" במובן
הרחב והמצומצם של המילה .עלינו לפעול להגברת המודעות
לנושא בקרב כלל הקהילה  -ילדים ומבוגרים ,צוותי חינוך ושאר
הציבור  -ולפעול לשיפור התקשורת ,הקבלה ויחסי האמון בין
כל המרכיבים ,בשל אחריותנו כהורים לילדינו.
כאנשים נורמטיביים ,המחשבה על גילוי עריות היא בלתי
נסבלת .אנחנו מתקשים להכיל עד כמה ילדינו נתונים בסכנה.
אנחנו לא מסוגלים להפנים שהאנשים הקרובים לנו ביותר
 -ילדינו ,הורינו ,אחינו  -יכולים להיות "הרוצח השקט" של
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נשמות ילדינו .מסיבה זו ,לעתים קרובות ,כשנחשפת הפגיעה,
"נזכרים" שאר בני הבית והחברים בתופעות שונות שיכלו
להוות נורות אזהרה אבל כובו  -בכי מהחדר ,מקלחת משותפת
שלא בהתאמה לגיל ,חוסר רצון לבוא לבקר אצל אותו קרוב
משפחה ,מקלחות ארוכות וכדומה .החושים קולטים אירוע
חריג ובעייתי ,אך המוח  -או אולי יש לומר ,הלב  -מייצר
הגנות ,מסרב לקלוט ,והאירוע מודחק עד לחשיפתו.

ַּביִ ת  .אורה רינות
ַ ּביִ ת –
ֵאינוֹ ַרק ָמגֵ ן ו ַּמ ֲח ֶסה,
ַ ּביִ ת
הוּא יַ ַחד ֶשל ֵּתן וַ ֲע ֵשה,

כאנשים נורמטיביים ,המחשבה על
גילוי עריות היא בלתי נסבלת .אנחנו
מתקשים להכיל עד כמה ילדינו נתונים
בסכנה .אנחנו לא מסוגלים להפנים
שהאנשים הקרובים לנו ביותר  -ילדינו,
הורינו ,אחינו  -יכולים להיות "הרוצח
השקט" של נשמות ילדינו

הוּא ַמיִ ם וָ ֵצל,
יחה ו ֵּפירוֹ ת,
הוּא ְצ ִמ ָ
אשית וְ ַא ֲח ִרית
הוּא ֵר ִ
וְ ִשילוּב ַהדּ וֹ רוֹ ת.
ַ ּביִ ת ִהנוֹ ַמ ֲא ָבק לֹא נוֹ ָאש
לִ ְראוֹ ת את ַה ֵ ּיש ִמ ְ ּב ַעד דוֹ ק ַה ֲח ָשש,
ו ְּב ֵצל ִשינ ּויִ ים
וְ ִש ּיפוּר ָהאוֹ ְרחוֹ ת,

עלינו להיות ערים לשינויים אצל ילדינו סביב שלושה
מישורים :התנהגותיים ,רגשיים וגופניים .הסימפטומים
הרגשיים שצריכים להיות ערים להם הם :דיכאון ודימוי עצמי
נמוך ,אמירות אובדניות ,פחדים ללא הסבר ברור ,סיוטים,
דריכות-יתר ,צורך בשליטה והסתגרות .הסימפטומים הגופניים
שצריכים לעורר התייחסות הם :כאבי ראש וכאבי בטן ,הרטבת
לילה ,הפרעות אכילה ,הימנעות ממזונות מסוימים והקאות,
דלקות חוזרות בדרכי השתן ,בפי הטבעת ובנרתיק ,ופציעה
עצמית.
הסימפטומים ההתנהגותיים שמעידים על בעיה :נטילת
סיכונים ,התקפי זעם או חרדה ,גניבות ,שקרים ,ניתוקים ,קשיי
ריכוז ,קשיי שינה ,ירידה בהישגים בלימודים ,רתיעה מקשרים
וממגע או לחלופין עיסוק מוגבר במין ובמיניות.
חשוב לציין שלא כל סימפטום מעיד על פגיעה מינית או
אחרת .כל אחד מתנהל ומגיב באופן שונה וישנה כמובן גם
משמעות רבה לאופי הפגיעה ולזמן שעבר ,אולם הופעת כמה
סימפטומים יחד זו בהחלט סיבה טובה לקיים בירור .זאת ועוד,
לעתים ילדים שעברו פגיעה מפתחים מנגנון דיסוציאטיבי (של
ניתוק ופיצול) ,שיגרום להם להמשיך ולתפקד כלפי חוץ באופן
רגיל למרות הסערה הבוערת בנפשם.

הוּא עוֹ גֶ ןִ ,מ ְפ ָלט,
ַמ ֲא ָחז ֵמרוּחוֹ ת.
הוּא ָס ֵפק ּווָ ַדאי,
הוּא ְּת ִמ ָיהה ו ְּתשו ָּבה,
ַא ְך ֵמ ֵע ֵבר ַלכּ וֹ ל:
הוּא ְ ּבשוֹ ַרת ַא ֲה ָבה.
(ט"ו בשבט תשנ"ה)

אין ספק כי מדובר בסוגיה מורכבת ומאוד 'קשה לעיכול' עבור
כולנו .אולם כמבוגרים עלינו להתגבר על הקושי ,להישיר מבט
אל התופעה ,ולסגל לעצמנו דרכי פעולה כפרטים וכקהילות על
מנת שעבור כל הילדים ,הבית ימשיך להיות עוגן ונקודת משען
לצמיחה ולהתפתחות.

במחקר שהובא להלן ,מציינים החוקרים נקודה משמעותית
שיש בה גם עידוד  -החוקרים מעידים כי יותר משהופתעו
מהנתונים ,הם הופתעו מנכונותם של כמעט כל הילדים לענות
בפתיחות ובכנות לשאלות שנשאלו .מה שמוכיח לדעת
הכותבים ,שפנייה ישירה לילדים היא הדרך הטובה והיעילה
ביותר להגן על ילדינו .ילדים רוצים לשתף והם בודקים האם
בסביבתם יש אדם שאפשר לתת בו אמון ,אדם שיאמין להם,
ויתמוך בהם ללא כעס ,האשמה או שיפוטיות.
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אביאל הטב ,חבר מעלה גלבוע,
איש חינוך ,יועץ זוגי ומשפחתי.

???

צילום :דן עוזיאל

תפילה לבניית בית
איך בונים בית חדש ,אך זוכרים שאת כפית הסוכר נבקש
בסוף מהשכנים ולא מהנוף ,ובטח שלא מהקרמיקה...
לימור ספראי
כשהתחלנו לבנות את ביתנו בשכונה הקיבוצית במעלה גלבוע,
החלטנו לציין את הנחת היסודות בטקס .השכנים שהתחילו
לבנות את ביתם לצדנו דאגו למשקה ,ואנו ניגשנו לבניית
הטקס .ניסינו לחשוב מה חשוב לנו ,מדוע אנו מציינים רגע זה,
וכיצד אנו מעוניינים לבטא אבן דרך חשובה זאת בחיינו.

התלהבתי מהרעיון והחלטתי לכתוב  -את
כל התקוות והציפיות מעצמנו ,ובקשה
שהאל יהיה בעזרנו לעמוד באתגר הגדול
שניצב לפנינו ,בתהליך המשמח ,אשר רצוף
גם מהמורות
לפני כמה שנים למדתי את הפרק הראשון במסכת בבא בתרא.
הפרק מתחיל במילים" :השותפין שרצו לעשות מחיצה",

ועוסק ביחסי שכנים ובבתים .למדתי את הפרק יחד עם חברה
שבנתה את ביתה באותו הזמן .עלתה בנו מחשבה :מדוע חז"ל
כה עסוקים בענייני שכנות? מעבר לעובדה שחז"ל מעמיקים
בכל תחום בחיינו ,הבנו כי יש עניין ייחודי דווקא בתחום הזה.
בני אדם ,שותפים ,החולקים חיי קהילה יחד ,נחמדים ,נעימים,
מתחשבים ככל שיהיו ,עוברים לעתים טרנספורמציה מסוימת
כשהם בונים את ביתם .בכל זאת ,הם משקיעים את מיטב
כספם ומרצם בבניית בית חלומותיהם ,לשנים רבות ,אולי
לתמיד .הם שואפים שהוא ייראה בדיוק כמו שהם רוצים ,בדיוק
כפי שהם צריכים.
ואם החלון שבנינו ,משקיף לחדר השינה של השכנים משמאל?
ואם הקומה השנייה שהוספנו ,מסתירה לשכנים שמאחור
את הנוף? ואם צבע הבית שבחרנו ,אינו משתלב עם הנוף
והסביבה? ואם הפסולת שלנו נזרקה בחצר של השכנים מימין?
ואם החומות הגדולות פתאום מפרידות בין בתים שקודם היה
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ביניהם דשא משותף? ואם הפועלים לא מקבלים את התנאים
שמגיעים להם? ואם הקבלן שלי לא משלם מע"מ ועובד
'שחור'? ואם אני לא עומדת בתקנות שנקבעו על ידי המדינה?
ואם בדרך צעקתי על מנהל הקהילה ,על הנגר או על המפקח -
אז מה?
מאוד מרגש לבנות בית ,אך יש בכך גם משהו מאוד מסחרר.
נכנסים לעולם של שפע ,של רצונות ושל בחירות .המחשבות
שמנחות אותנו לעתים הן" :זה הבית שלי ,אני אגור בו ,אז
הוא צריך להיות כמו שאני רוצה  -ויהי מה" .וגם" :בבניית
בית אסור להיות תמימים ,זה עסק קשה ,כולם מנסים
לרמות אותך" .לרגע ,עלולים להיעלם הרגישות ,הסובלנות,
האכפתיות ,הכבוד ,היושר .לרגע עלולה להישכח מאיתנו
העובדה ,שבסוף ,הרי אבקש כפית סוכר מהשכנים ולא מהנוף,
ובטח שלא מהקרמיקה...
חז"ל כנראה הבינו את זה .הם הבינו שאנחנו קצת מסתנוורים,
קצת שוכחים ,קצת לא עומדים בפיתוי .אז הם החליטו לעזור
לנו ,להזכיר לנו ולהציב עבורנו ,לטובתנו ,כללים וסייגים
וכיוון .תבנה את ביתך ,הם אמרו ,תבנה בשמחה אך אל תשכח!
אל תשכח את הסביבה שלך! הם עוד לא הכירו את המושג
'אקולוגיה' וייתכן כי גם על זה היו אומרים היום מילה ,אבל
כבר אז הם ידעו משהו על נפש האדם ,על יחסים חברתיים ועל
בניית בתים.
בניית בית היא יצירת הגבולות שלי ,היא יצירת המרחב הפרטי,
המשפחתי ,החם ,המחבק והמוגן שלי .אולם בד בבד ,בכל בית
ישנם חלונות ,והם הקשר והחיבור שלנו לחוץ .הם התזכורת
לא לעצום עיניים למה שקורה שם ,לשים לב ,ולמרות הכול -
להתחשב.

תפילה לבניית בית
יהי רצון מלפניך א-לוהינו
ו-א-לוהי אבותינו ואמותינו
שנבנה את הבית הזה בשמחה ,בסבלנות.
שנתמודד עם חבלי לידתו בקבלה ובאהבה.
שנבנה את ביתנו בצניעות ,בפשטות,
ביושר ,ובמשא ומתן באמונה.
שנזכה לסיים את בניית הבית בעתו ובזמנו.
שתוך בניית ביתנו לא נשכח את הסביבה.
שנהיה מתחשבים ורגישים לשכנינו ,לאדמתנו,
לילדינו ולבונים לנו את ביתנו.
שנזכה להתבוננות הסביבה בעין טובה
על אודות ביתנו.
שנשמור על אהבה ,אחווה ורעות
עם הסובבים ,לאורך כל הדרך.
שביתנו יהא בית המושתת על יסודות
של הכנסת אורחים ומאור פנים,
שתשרה בו השכינה מן המסד לטפחות,
שיהא שולחננו כשולחנם של אברהם ושרה.
שנזכה לקיים וביתנו יהא בית ועד לחכמים,
שביתנו ירבה שלום בעולם,
ויהא ספתח לבניית בית א-לוהינו בירושלים
במהרה בימינו.
ונאמר אמן.

כשבנינו את הטקס שלנו ,רצינו תפילה שתבטא את כל זה.
בחרנו לדבר על מזמור ל' בתהילים " -מזמור חנוכת הבית"
ולשיר את 'צל ומי באר' של יורם טהרלב .שניהם מבטאים חלק
מזה .אך רצינו גם תפילה ,תפילת הדרך לבונים את ביתם ,ולא
מצאנו .מה שמצאנו באינטרנט הייתה תשובה של הרב יובל
שרלו למישהו שכנראה חיפש את אותו הדבר .הרב שרלו הציע
לו לכתוב תפילה אישית.
התלהבתי מהרעיון והחלטתי לכתוב  -את כל התקוות
והציפיות מעצמנו ,ובקשה שהאל יהיה בעזרנו לעמוד
באתגר הגדול שניצב לפנינו ,בתהליך המשמח ,אשר רצוף גם
מהמורות.
בניית בית היא מבחן לערכים שלנו ,היא הזדמנות לעבודת
המידות ,והיא בעיקר מתנה גדולה ,ברכה של יישוב הדעת,
רווחה ,ויציבות.
שנזכה.

מעלה גלבוע
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לימור ספראי ,מנהלת "מדרשת תורה
ועבודה" של הקיבוץ הדתי ,חברת קיבוץ מעלה
גלבוע ,נשואה לאביעד ואמא של רן ,יהלי ושירי.

במבוכי הבית

במבוכי הבית
כיווני מחשבה ,תובנות ועצות לבונה בית
מיכל שלו

לפני כמה שנים השתתפתי בסדנת כתיבה יוצרת .המנחה הגדיר
לנו נושאים שונים לכתיבה ועלינו היה מוטל לכתוב .פשוט.
באחד המפגשים הוא זרק לחלל את המושג' :בית'.
אני זוכרת את השקט שהוטל בחדר ואת כובד הראש בו ניגשנו,
ניגשתי ,לכתיבה.
בית ,מסתבר ,הוא לא רק הכתלים וקורת הגג שמעלינו ,אלא
הרבה יותר מזה .המילה 'בית' מעוררת בכולנו רגשות וזיכרונות
רחוקים .אצל חלקנו זהו געגוע לעולם שלא ישוב ,לתום ילדות
ולקרבה לאנשים אהובים ,ואצל אחרים המילה טעונה בזיכרונות
פחות טובים ,אפילו קשים ומודחקים .בדרך כלל המכנה
המשותף לכלל האנושות הוא ש'בית'  -הוא בית ילדותנו.
בעיניי ,כל ההקדמה הזו נכונה ורלוונטית לכל בני האדם בעולם.
כשמדובר בבני קיבוץ או ביוצאי קיבוץ ,המורכבות אפילו גדולה
יותר .הבית הוא לעתים אותו 'חדר' בו לנו ההורים ושאליו
הגיעו הילדים לביקור יומי קצר ,חלל שאליו ערג הילד כל היום
ונתפס כמעין היכל הקודש .אצל חלקם הבית 'האמיתי' הוא
בית הילדים  -הבית הכולל ,בו בילו הילדים את מרבית יומם...
ואצל אחרים ,המילה 'בית' מעוררת חשבון פתוח על המטארז'
המוגבל ועל הכיור היחיד במטבח ,שהוחלט שכן או לא מגיע
לנו ,על הקדימויות ב'תור' לשיפוץ ,ועל התקנונים וההחלטות
הקיבוציות שלא תמיד הצליחו להכיל ולתת מענה פיסי ונפשי
לצורך הקמאי לבית.
אל המורכבות והעושר הרגשי הזה ,נכנסים אנו ,האדריכלים,
כשבאמתחתנו ידע רב בתכנון ,אקלים ,עיצוב ,טכנולוגיה ,ניתוח
צירי תנועה ,חומרי בנייה ,עומסים וכוחות הנדסיים ,חשיבה
גמישה ויצירתית...
אבל הרגש ...מי דיבר איתנו על הפרט ה'שולי' הזה?
מאז שסיימתי את לימודיי בטכניון לפני כ 17-שנים ,עבדתי
בעין הנצי"ב  -עשר שנים במשרד הקיבוצי ,ובשבע השנים
האחרונות כבעלת משרד עצמאי העוסק בתכנון מבני ציבור
ומבני מגורים  -חלקם הגדול במגזר הקיבוצי ,בעמק המעיינות,
עמק יזרעאל ,עמק הירדן ובקעת הירדן.

כמובן שהיום בחלק גדול מהקיבוצים חלו הפרטות ושינויים
שהביאו לגל של קליטת אנשים שאינם 'קיבוצניקים' במקור.
הערבוב בין האוכלוסיות הביא לשינוי של תפיסת הבית
והסביבה ,ולעתים גם של הרגישות והצניעות שאפיינו את
הבנייה הקיבוצית לאורך השנים .בהקשר הזה ,מעניין בעיניי,
לבחון את הקשר שבין שביעות הרצון של הבונים לבין אורחות
החיים ואופי הקיבוץ בו הם גרים .נקודה למחשבה...
באופן אישי ,מאוד מעסיק אותי הנושא הצורני  -מראה הרחוב
ביישוב הקיבוצי-הכפרי ,וכיצד ניתן ליצור איזון נכון בין
המבנה-הנוף ורצונותיו האישיים של הבונה?
חלק מהפתרון הוא בבניית תקנון בנייה הכולל אלמנטים
אדריכליים שניתן יהיה באמצעותם להקטין את ה'רעש' הצורני
ולייצר סביבה נעימה ,כמו למשל :אופן הקירוי (רעפים או
שטוח) אופי הפרגולה ,צבעי הבתים וכדומה .ישנם קיבוצים
אשר הרימו את הכפפה ומיסדו נהלים שמאפשרים את המשך
המרקם המיוחד בין השטח הבנוי לשטח הפנוי ,האופייני
לקיבוץ .חלק מהקיבוצים לא עשו זאת ,ובכך יצרו סוג של כאוס
צורני.
ומהמראה הציבורי-כללי לבית הפרטי  -הנה הגיע הרגע ואנו
ניגשים לתכנון הבית :איך עושים זאת ,כיצד כדאי להתכונן?
מומלץ לכתוב את 'סיפור הבית'  -כן ,כן; כתיבה מילולית
של רצונות ,חלומות ,מצבים ,מראות ,פנטזיות .כדאי לחשוב
ולדמיין כזוג ,כמשפחה ,את רצונותיכם .וככל שהרזולוציה
תהיה יותר גבוהה כך ייטב .איפה נעים לנו להיות? איפה
בפועל אנו מבלים את רוב זמננו? מה מידת הפרטיות שאנו
רוצים בתוך הבית? איך ייראה החלק החיצוני שלו? איזה
צבעים ומרקמים אהובים עלינו? וכדומה .לעתים הבנה של
הצרכים המשפחתיים יכולה לייצר שינוי והכנסת דפוסים
חדשים (לדוגמה ,לקוחה שלי בהרחבה קיבוצית חילונית
קלטה שהטלוויזיה נמצאת ממש במרכז הבית .התגלית הזו
הבהילה אותה והיא התעקשה למצוא מקום שפיסית איננו
המרכז ,מתוך אמונה שמציאות יוצרת תודעה ,ויש בזה
אמירה חשובה עבורה).
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אצל חלק מהקיבוצניקים הבית 'האמיתי' הוא בית הילדים  -הבית הכולל ,בו בילו
הילדים את מרבית יומם ...ואצל אחרים ,המילה 'בית' מעוררת חשבון פתוח על
המטארז' המוגבל ועל הכיור היחיד במטבח ,שהוחלט שכן או לא מגיע לנו ,ועל
הקדימויות ב'תור' לשיפוץ...
הגדרת מסגרת תקציבית  -לעתים הסכום מוכתב מלמעלה
ולעתים על ידי הזוג ,אך כמעט תמיד ישנה מסגרת ,ולכן כדאי
להכיר אותה ולהגדיר סדרי עדיפויות .תפקידי כאדריכלית הוא
לסמן לזוג היכן הם נמצאים ביחס לאותה מסגרת תקציבית
ותפקידם הוא להחליט אם הם חורגים או עומדים בה...
קבלת החלטות  -הסעיף הזה מחזיר אותנו לרישא ,לרגש .חלק
גדול מתהליך התכנון מבוסס על היכולת שלנו לקבל החלטות.
כידוע ,היכולת הזו קשורה לנימי הנפש ולמחשבות לא פשוטות.
לחלקנו קשה מאוד עם ההבנה שזה 'סופי' ומה שאבחר ואחליט
הוא מה שיראו ...בעיניי מומלץ להחליט שמחליטים ,ולא
חוזרים אחורה בכל פעם .פשוט מתקדמים הלאה .בסוגיה הזו
יכול בהחלט לסייע ה'סיפור' שכתבנו בתחילת הדרך  -רצינו כך
וכך ולכן נבחר כך וכך .לחלק מאיתנו עצם הסיטואציה הזו מאוד
מלחיץ ומוביל למחשבות כמו' :מה זה אומר עלי אם בחרתי
כך? האם אני לא מספיק מיוחד אם אני לא עושה משהו מיוחד
בבית?' ,או התחושה שמלווה חלק מהתהליך ' -זהו? קיבלתי
החלטה לכל החיים? מפחיד .'...כמי שבנתה לפני כשנה וחצי
את ביתה בעין הנצי"ב ,אני יכולה לומר שבסעיף הזה טמון
הגרעין להצלחה או ההפך ...חשוב לקחת את כל ההחלטות
בפרופורציות הנכונות ,להימנע עד כמה שניתן מלהיגרר אחרי
כל דעה ורוח נושבת ,ולהיות קשוב לאינטואיציה ולסיפור
הראשוני איתו באתם לתכנון .חשוב ללכת לא רק עם הראש,
אלא גם עם הלב ו'להתאהב' בתוכנית ,לפעול מהמקום הפשוט
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הזה .כשאוהבים את התוכנית ,הכול נפתר ומתארגן נכון עד
לפרטים הקטנים.
ואולי ,מי יודע ,נצליח לייצר מקום שעבור ילדינו ,יהיה בית
הילדות הנעים ,אליו ירצו לחזור ובו ייזכרו כשהמורה לכתיבה
יוצרת יבקש מהם לכתוב על המושג 'בית'...
ולסיום ,אנקדוטה אישית :כשהשתחררתי מהשירות הצבאי
(מש"קית וקצינת הוראה במחו"ה אלון) ,התלבטתי קשות בין
לימודי פסיכולוגיה ואדריכלות .אבי המליץ לי ללכת לתחום
האדריכלות מאחר ויש בו שילוב של דיסציפלינות שונות כמו
אמנות וטכנולוגיה ,שילוב שנראה לו מתאים לי .אחד הטיעונים
שאבי העלה הוא שכל החברות שלי הולכות ללמוד מקצועות
מתחום הטיפול והחינוך ,וכדאי לי ללכת לכיוון אחר...
לפעמים ,אני מרגישה שאמנם למדתי אדריכלות ,אך בפועל
בחלק גדול מהזמן אני עוסקת בפסיכולוגיה...
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עין הנצי"ב

מיכל שלו ,חברה-תושבת בקיבוץ עין הנצי"ב,
נשואה לאיתן ,אמא לחמישה ,אדריכלית.

ותודה להוריי שהביאוני עד הלום...

ותודה להוריי
שהביאוני עד הלום...
כיצד ניתן לחסוך כסף ,אנרגיה ומים ,ולשפר את הבריאות
ואת איכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים?
אילנה מאירפלד

ודאי שמעתם כבר על המושגים 'קיימות'' ,פיתוח בר קיימא',
או בשמם הלועזי  .Sustainability -בסוף שנות השמונים
התכנסו מדענים וראשי ממשלות מכל העולם ויצרו את המושג
'פיתוח בר קיימא'  -פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי לפגוע
ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם.
יש להניח שכולכם מודעים לפגיעה בסביבה ,ולכך שאנחנו
משתמשים ביותר משאבי טבע ממה שהטבע יכול להחזיר
לעצמו ,ומזהמים את כדור הארץ בלי להתחשב בדורות הבאים.
ה"טביעה האקולוגית" שלנו במדינת ישראל היא כזאת שאנחנו
צריכים שלושה כדורי-ארץ כדי להמשיך לחיות בדרך החיים
שהתרגלנו אליה .אנחנו תומכים בענף הצרכנות במידה רבה
יותר ממה שאנחנו תומכים בשמירה על איכות הסביבה .אתרי
הפסולת שלנו בארץ ובכל העולם מתמלאים בקצב מהיר
ומזהירים אותנו שאנחנו צריכים ללמוד מחדש איך לשמור על
הטבע שיש לנו.
בנייה ירוקה היא דרך נוספת להתחשבות בדורות הבאים.
פירושה תכנון הבית מתוך מחשבה 'בת קיימא'  -בכמה "טבע"
נשתמש כדי לגור בבית ולהרגיש נוח בתוכו? איך נחזיר את
הבית לטבע אחרי שנסיים (או הדור הבא יסיים) לגור בו?

בית ירוק הוא בית שמצריך מעט אנרגיה ומים .היום יודעים
כבר לייצר מבנים ששואפים ל"נט זירו" ( - )net-zeroצריכה
של אפס אנרגיה .בית ירוק יכול לייצר (על ידי פנלים סולאריים
בגג ,לדוגמה) מספיק אנרגיה לצרכים של המשתמשים בו ,ולכן
הוא אינו משתמש ברשת החשמל .כמו כן ,בית ירוק צורך מעט
מאוד מים ,כי הוא יודע למחזר את המים שלו .בית ירוק הוא
בית שפולט פחות רעלים לסביבה או למשתמשים במבנה ,והוא
עשוי מיותר חומרים מתכלים ,שבסוף מחזור החיים שלהם
חלקם  -אלה שלא מזהמים את הטבע  -מוחזרים לסביבה,
והיתר ממוחזרים והופכים לחומרי גלם למבנים חדשים.

אז איך בונים בית ירוק?
העמדת המבנה

בנייה ירוקה
אני נוהגת להשתמש לצורך המחשה בצמחי הבר בשולי הכביש
באמצע הקיץ ,בחום של ארבעים מעלות .גם אם לא ירד גשם
כבר כמה חודשים ,והם לא ליד מערכת השקיה  -הם חיים! צמח
הבר יודע 'לקיים את עצמו' .הוא צורך מעט משאבים ,אנרגיה
(שמש) ומים ,מחזיר אנרגיה לסביבה שלו (לחרקים וחיות בר),
ובסוף חייו הוא אף חוזר לטבע ולא מפריע לאף אחד.
זאת הדוגמה הכי מדויקת לבית ירוק.

בית ירוק הוא לא בהכרח בית מבוץ או מעץ ,ואין משמעות
למספר החלונות שבו ,או לצבעו .בית ירוק הוא בית בריא יותר
ונוח יותר ,שנבנה מתוך ניסיון להפחית את הפגיעה במשאבים
הטבעיים והמתכלים בסביבה .בית ירוק הוא מבנה ידידותי
לסביבה ,שמתמקד בשימוש יעיל באנרגיה ,במים ובחומרי
הבניין .בית שיש לו איכות אוויר משופרת בתוך הבית ,וכמה
שפחות פסולת בכל התהליך!

השלב הראשון והחשוב הוא איך מעמידים את הבית על המגרש
בשילוב כמה שיטות מתקופות קודמות של ההיסטוריה .בשלב
זה חייבים לחקור את המגרש ואת הצרכים של המשפחה
באותה מידה ,ולבדוק נקודות חשובות כגון:

חימום פסיבי
הפניית חזית הבית לדרום  -הכיוון החשוב לניצול של יעילות
אנרגית השמש לחימום הבית בחורף ,מבלי להתפשר על
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בדק בית

בדיקות שמש וצל בתכנון בית
הצרכים בתכנון הבית .כדאי לנצל את החום של השמש בחורף
לאזורי המגורים בבית במקום ל"בזבז" את המיקום החשוב הזה
למקלחות ,שירותים או מחסנים!
תכנון הפתחים  -בתכנון פתחי הבית חשוב להבין שזווית השמש
בקיץ גבוהה יותר ,ולכן אפשר לשים הצללות מעל פתחים
וחלונות לפי מדידה ממוחשבת (בתוכנות תלת-מימד) של
המיקום הגיאוגרפי של המגרש ,ובכך למנוע חדירת חום בקיץ.
במחקרים התברר שהיתרונות לפתחים בצד הדרומי של הבית
רבים יותר מחסרונותיהם (ולא כפי שיועצי מערכות מיזוג אוויר
פעם המליצו על הקטנת פתחים בצד הדרומי של הבית ,בגלל
הקיץ הארוך והחם בישראל) .אפילו באזורים הכי חמים בארץ,
"אדריכלות ירוקה" ממליצה לפתוח פתחים של לפחות 10%
משטח רצפת החדר בצד הדרומי של הבית.

תאורה טבעית
כדאי לחשוב על תכנון התאורה הטבעית כך שיגיע אור לחדרים
ולמרכז הבית ,מבלי לאפשר חדירת קרני השמש החמות
בתקופת הקיץ .לשם כך חשוב להתייחס לגודל הפתחים
ולמיקומם .חלון גבוה במרכז הבית יכול להוסיף תאורה טבעית
נעימה ויעילה ,ולהפחית את הצורך בהדלקת מנורות באמצע
היום.
לפעמים ,השיקולים בתכנון הבית סותרים זה את זה .למשל,
אולי הנוף הוא דווקא בצד המערבי של הבית אך זאת חזית
של קרינת שמש ישירה בשעות אחר הצהריים ויידרש שימוש
ביותר מיזוג אוויר בקיץ? ניתן לפתור את הבעיה בחלונות
מתקדמים מבודדים עם שתיים או שלוש שכבות של זכוכית
וציפוי מסוג  low-eשמסנן את קרני השמש ומונע חדירת חום
לתוך הבית.
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חשוב להבין כי שטח החלונות הוא בערך  4%מהמעטפת של
הבית ,אבל אפשר לאבד כ 40%-מהחימום או הקירור של הבית
דרך חלונות לא מבודדים היטב.

אוורור טבעי
משב אוויר על הגוף נותן הרגשה של טמפרטורה נמוכה מזו
שקיימת בחדר .כדאי לנצל עובדה זו ולאפשר חדירת רוח
טבעית לבית ,במיוחד לחדרים ששוהים בהם יותר זמן .כדאי
לבדוק את משטר הרוחות במגרש ולפי זה לתכנן את כיוון
הפתחים .לא פחות חשוב לתכנן את הפתחים בקיר ממול ,כדי
"למשוך" את האוויר לתוך החדר ולגרום למשב הרוח להסתובב
בבית .ניתן גם לנצל את התכונה הפיזיקלית הנקראת "אפקט
הארובה"  -אוויר חם הוא קל יותר ולכן עולה למעלה ,לכן
מומלץ לפתוח חלון גבוה לשחרורו .כל זה יעזור להפחית את
השימוש במערכות מיזוג וחימום ולחסוך באנרגיה!

חומרי המעטפת
השלב הבא החשוב לבניית בית ירוק הוא בחירת חומרי
המעטפת של המבנה ,הקירות והגג .מחשבה נכונה והוצאות
כספיות גדולות יותר לפני הבנייה עשויות לגרום לחיסכון רב
באנרגיה וכסף אחר כך.
בידוד תרמי  -בשנת  2011הוציא מכון התקנים תקן ישראלי
( )1045עם דרישות מינימליות לבידוד תרמי של מבני מגורים
ומבנים אחרים שישנים בהם יותר מלילה אחד .התקן קובע את
ההתנגדות התרמית האופיינית והמינימלית של המעטפת -
מדידה שבודקת איך החומר מונע מעבר חום דרכו .לאוויר יש
יכולת בידוד גבוהה ,ולכן ככל שהחומר מאפשר ליותר אוויר
להיות כלוא בתוכו ,כך הוא מקדם התנגדות תרמית גבוהה
יותר .לדוגמה ,הקלקר או בלוקי ה"איטונג" נחשבים למקדמי
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התנגדות תרמית גבוהה .בקביעת התקן חולקה המדינה
לארבעה אזורים שונים ועבור כל אחד מהם מופיעה במכון
התקנים טבלה עם הדרישות השונות לאותו אזור.

התקן הישראלי לבנייה ירוקה 5281

מסה תרמית  -החומרים הטובים המתאימים למסה תרמית הם
אלו שיכולים לאגור את החום ליותר זמן ,כמו אבן ובטון .עדיף
לנצל את התכונות של בידוד תרמי ומסה תרמית בקיר משולב.
בתקן הישראלי ( )5282מופיעה טבלה שמדרגת את הנתונים
דירוג אנרגטי ,ממש כמו במכשירי חשמל .בלוקים "מבודדים"
שמקבלים דירוג אנרגטי  Aבחדרה יכולים לקבל דירוג אנרגטי
 Bאו  Cבעמק המעיינות ,ולכן כדאי לבדוק כל פריט בנפרד.
כך שומרים על מידת חום נוחה בבית ,על התקציב החודשי,
ועל הגלובוס!

חומרי הבנייה
בבנייה ירוקה חשוב מאוד להשקיע מחשבה בבחירת החומרים
לבניית הבית וסביבת הפנים שלו .היום ,גם בארץ יש "תו
ירוק" לחומרי בנייה ,שמוענק על ידי מכון התקנים הישראלי
בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה.
מה בודקים?
מהו תהליך הייצור של החומר והאם אינו פוגע באדם
ובסביבה? האם זהו חומר שדרושה מעט אנרגיה לייצרו ,והאם
אפשר למחזר אותו? אם לא  -איך ניתן לפרק אותו לחלקים
מתכלים? האם זה חומר מקומי או יבוא מרחוק? האם תהליך
הייצור של החומר יעיל ומקטין כמות הפסולת?
בבנייה ירוקה חשוב לבדוק גם שאין חומרים הפולטים אדים
מהדבקים המיועדים
וגזים רעילים (הקיימים למשל בחלק ְ
להדבקת פורמייקה ,רהיטים ,חיפוי שטיחים או פרקטים ,או
צבעי קיר) ושיש מספיק תחלופת אוויר בתוך החדר.

התקן הישראלי הושק ב 2005-והגרסה
האחרונה הוצגה ב 2011-ותעבור בדיקה מדי
שנתיים על מנת להתאים את עצמה לעדכונים
מהשטח .התקן מעניק ניקוד למבנה מגורים
לפי תשעה פרקים שהם :אנרגיה ,קרקע ,מים,
חומרים ,בריאות ורווחה ,פסולת ,תחבורה,
ניהול אתר הבנייה וחדשנות .ישנן דרישות
שונות לסוגי מבנים שונים ולכן התקן מחולק
למגורים ,משרדים ,מוסדות חינוך ,מבני אכסון
תיירות ,מוסדות בריאות ,מבני מסחר ,ומבני
התקהלות ציבורית .ישנם מדריך כללי ומדריך
טכני שמסבירים את השימוש בתקן .התקן
אינו מחייב ,אך "פורום ה - "15-התאחדות
ערים הכוללת את תל אביב ,רעננה ,רמת גן,
רחובות ,ראשון לציון ,פתח תקווה ,נתניה ,כפר
סבא ,חיפה ,חולון ,חדרה ,הרצליה ,גבעתיים,
באר שבע ,אשדוד ,ירושלים ,אשקלון ובת
ים  -החליט משנת  2014להתחיל בהדרגה
לחייב ניקוד נמוך של התקן על סוגים שונים
של מבנים (לדוגמה ,משרדים ומגורים מעל 15
קומות) מתוך מטרה להגיע למצב שבו כל מבנה
יצטרך לעמוד בניקוד שייקבע בעת הגשת
הבקשה להיתר בנייה.

מסיבות אלו בנייה ירוקה נחשבת גם לבנייה בריאה יותר!

אדריכלות ירוקה
הבנו שבנייה ירוקה חוסכת כסף ,אנרגיה ומים ,ומשפרת את
הבריאות ואיכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים ,אבל איך
נושא חשוב זה הגיע לשולחנות האדריכלים? למה הוא לא
נשאר אצל מדענים או חוקרים?
מתברר שמבנים אחראיים בממוצע על  40%מצריכת משאבי
הטבע העולמיים .מטרת 'תכנון בר קיימא' היא לצמצם את
השפעת המבנים על הסביבה .כאדריכלים ,אנחנו רגילים
ל"נצח" על תהליך בניית פרויקטים מההתחלה ועד הסוף,
להתעדכן בטכנולוגיות וחומרים חדשים ולהשתדל לפתור
בעיות במחשבה יצירתית ואחראית .תפקידנו ,אם כך ,לקחת
אחריות גם בנושא פיתוח בר קיימא ,ולתכנן בית שישמור על
בריאות המשפחה ועל הסביבה.

"בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון ,נטלו והחזירו על כל
אילני גן עדן ,ואמר לו :ראה את מעשי כמה נאים ומשובחין
הן וכל מה שבראתי ,בשבילך בראתי ,תן דעתך שלא תקלקל
ותחריב את עולמי ,שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך" (קהלת
רבה ,ז).

אילנה מאירפלד ,חברת קיבוץ שלוחות ,היא
אדריכלית המוסמכת מטעם מכון התקנים כמלווה
של בנייה ירוקה לפי תקן ישראלי  ,5281משמשת
כיועצת בנייה ירוקה למועצה אזורית גלבוע,
ובעלת משרד אדריכלות בקיבוץ שלוחות.
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סליחה אדוני,
של מי הקרקע הזאת?
הנושא אולי משעמם ,אך חשוב ומכריע!
רגע לפני הכרעה גורלית – ריאיון במילים פשוטות
על סוגיית מינהל מקרקעי ישראל והקיבוצים
ריבה פריד עם יונתן בשיא

"נושא הקרקעות הוא אחד הנושאים המורכבים שקיימים
בכלכלה" ,מכריז יונתן בראשית פגישתנו" ,מעטים מבינים את
הסוגיה ,אבל רבים עוסקים בה .מכאן שרוב אלה שעוסקים בה
לא באמת מבינים על מה הם מדברים".
מורכבות נושא שיוך הדירות והמאבק מול המינהל (וגם
המספרים הנלווים להרצאה מלומדת בנושא) לא ממש
עושים לי חשק להיכנס לנבכי הסוגיה (ודאי גם לחלק לא קטן
מהקוראים ,)...אך ברור כי לא ניתן להתעלם לחלוטין מהנושא
בגיליון שעוסק ב"בית".
אני פונה אל האיש המתבקש  -יונתן בשיא (בן שדה אליהו ,חבר
מעלה גלבוע ונציג הקיבוץ הדתי בצוות הקרקעות הקיבוצי),
שהצעתו לפתרון עומדת מול הצעת המינהל.
כתגובה לפנייתי כותב לי יונתן:
"זה נושא משעמם עד מוות ,אף שהוא משפיע על חיינו השפעה
מכרעת .כידוע לך ,יש הרבה נושאים כאלה .פנסיה ,למשל.
היא חשובה מאין כמוה ,אך מעטים עוסקים בה ברצינות ,וטרם
ראיתי מישהו שכתב על כך משהו מעניין ,שנחרט בלב שומעיו.
במאמר עיתונאי אפשר רק להפריח סיסמאות .רוב האנשים
טובים בזה ...אבל אני לא אוהב להשתתף במשחק הזה .קל לי
להציג את שתי הדעות שקורעות כרגע את התנועה הקיבוצית,
המרכז מול הפריפריה .אבל  90%מהצופים ידלגו על המאמר
הזה .לפחות  .90%אני מציע לך הצעה :תראייני אותי על הנושא
הזה! אם אותך זה יעניין – תפרסמי ,ואם תירדמי בזמן
הריאיון  -תניחי שכך יקרה לקוראייך הנאמנים".
אני מקבלת את ההצעה.
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מה היא מהות הוויכוח?
"הוויכוח שמתנהל בימים אלו בין התנועות הקיבוציות למינהל
מקרקעי ישראל בא בעקבות השינויים בקיבוצים .הקיבוץ
השתנה בהרבה מאוד מובנים ,אבל לשינוי אחד יש השפעה
מכריעה בנושא הקרקעות .כל עוד הקיבוץ הוא זה שבנה את
בתי החברים  -הבתים היו שייכים לקיבוץ באופן מובהק .ואילו
כיום ,כאשר ברוב הקיבוצים החבר הוא זה שבונה את ביתו על
קרקע של הקיבוץ ,מתעוררת שאלה  -של מי הקרקע שעליה
נבנה הבית?
אם הולכים לפי חוק המקרקעין הרי 'אשר לו הקרקע  -לו כל
המחוברים אליה'.
והנה ,נוצר לנגד עינינו פלונטר שהופך את הכלל הזה על פיו".
אני תוהה לעצמי :מה הבעיה? הבית הוא של החבר .הקרקע היא
של הקיבוץ .מדוע קשה להתמודד עם יצירה חדשה שיש לה
חוקים חדשים?
עוד לפני שאני שואלת נותן יונתן דוגמה (אמיתית) שממחישה
את בעייתיות הדברים:
"בקיבוץ כלשהו בעמק בית שאן נבנתה שכונה של חברים שהם
בני הקיבוץ .הקיבוץ הקצה קרקע לכל בן ,וכל אחד בנה את
ביתו על חשבונו .הבתים עלו כמיליון שקל לבית בממוצע .אחד
הבנים סיים לבנות את ביתו ,אך במקום לעבור להתגורר בו
הציע את הבית למכירה במחיר  2.8מיליון !!!₪
המסקנה המתבקשת היא שערך הבית אותו הציע בן המשק
למכירה ,עלה לא בגלל השתבחות הבלוקים שהונחו בקירות ,אלא
בשל המיקום ,השטח ,כלומר  -האדמה שעליה הוקם הבית".
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אני מציע לך הצעה :תראייני אותי
על הנושא הזה! אם אותך זה יעניין – תפרסמי,
ואם תירדמי בזמן הריאיון  -תניחי שכך יקרה
לקוראייך הנאמנים...
ברגע זה  -כך אני מבינה מתוך הדברים  -נפתחה הדלת לאורח
לא קרוא :מינהל מקרקעי ישראל .מדוע הצטרף האורח הזה
לחגיגה?
"המינהל טוען שהחוזה שלו עם הקיבוץ יוצא מנקודת הנחה
שהקרקע בשטח הקיבוץ איננה סחירה ,והנה הפך הבית לסחיר.
הוא ממשיך וטוען שאם ההפרש במחיר הבית נובע משווי
הקרקע  -הרי שאת החלק היחסי של הפער בין עלות בניית
הבית לבין הסכום שהבית שווה ,צריך להעביר למינהל".
נשמע פשוט ...מוישל'ה רוצה למכור  -מוישל'ה ישלם למינהל.

אז מה בכל זאת הבעיה?

מה היא עמדת הקיבוצים?
מסתבר שאין עמדה אחת .לוויכוח בין המינהל לבין הקיבוצים
ישנו ספיח פנימי ,בין הקיבוצים השונים ,אותו מפרט יונתן:
"גובה הסכום שהמינהל דורש מקיבוצי הפריפריה הוא קטן,
ולכן מבחינתם דרישת המינהל היא סבירה ,והם בהחלט יכולים
לטעון שהמינהל צודק ,לשלם את כל הסכום על כל הבתים -
ובכך להוציא את המינהל מהשליטה בקרקעות שבשטח
הקיבוץ עד ימות המשיח .לעומת זאת ,לקיבוץ במרכז הארץ,
שנדרש לשלם  150מיליון  ,₪אין מאיפה לגייס סכום שכזה.
אנחנו מעריכים ש 75%-מהקיבוצים ,הנמצאים בפריפריה ,היו
מסתדרים עם הדרישה של המינהל ,אך מרגישים מחויבים כלפי
הקיבוצים שלא יוכלו בשום אופן לעמוד בכך".
ומה הוא המענה של המינהל לאותם קיבוצים?
"מבחינת המינהל ,קיבוץ שאינו יכול לעמוד בתשלום שנקבע
לו ,מוזמן להמשיך להתנהל בסגנון הישן  -הקיבוץ ימשיך
להיות זה שבונה עבור חבריו .לטענת המינהל" :הקיבוצים הם
אלה שרוצים לשנות את המצב .לא אנחנו".

"הבעיה היא שהמינהל טוען שבעצם העובדה שהקיבוץ ִאפשר
לחבריו לבנות בית ,נוצר שיוך בפועל ,למרות שבחלק ניכר
מהקיבוצים עדיין לא התבצע שיוך ואולי גם לא יתבצע לעולם.
כלומר ,המינהל דורש שאת החלק היחסי בין עלות בניית הבית
לבין ערך שוויו יצטרך כל קיבוץ לשלם עכשיו ,ממש כמו כל
אזרח אחר בישראל שרוצה לבנות את ביתו.

על מנת לאפשר גם לקיבוצי המרכז לעמוד בתשלומים ,הציעו
הקיבוצים לשלם בשלב הראשון רק  3.75אחוז משווי הקרקע
ואת היתרה לעת מימוש ,כלומר אם וכאשר ימכר ביתו של
החבר.

המשמעות היא שהקיבוצים צריכים להוציא מכיסם כאן
ועכשיו ,סכומי כסף נכבדים עד בלתי אפשריים  -במיוחד אם
הקיבוץ ממוקם באזור מרכזי בארץ".

לשיטתו של בנצי ליברמן ,מנהל מינהל מקרקעי ישראל:
"ניתן לקיבוצים הנחה ,אבל עליהם לשלם את כל ערך הקרקע
עכשיו ,באבחה אחת .דחיית התשלום לשלב מכירת הבתים (אם

אילו הצעות עומדות כרגע אחת מול השנייה?
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וכאשר ,)...משמעותה היא שהקיבוצים מוציאים את המינהל
מהנעשה על קרקעות הקיבוץ ושומרים את השליטה על
התהליכים בידיים שלהם".

בחדרי חדרים  .סיון הר שפי
ְּכׁ ֶש ִּנ ְבנֶ ה ֶאת ַה ַּביִ ת

שר השיכון ,מיודענו אורי אריאל ,מינה ועדה שתציע
פתרון לסוגיה .בראשה עומד בנצי ליברמן  -מנהל המינהל,
וחברים בה היועץ המשפטי שלו ,מנכ"ל משרד השיכון ,נציג
החטיבה להתיישבות ,נציג משרד החקלאות ,ורשם האגודות
השיתופיות .הוועדה יושבת בימים אלה על המדוכה ותצטרך
להכריע בין שתי החלופות  -הצעתו של בנצי מול הצעתנו -
ולהביא את המלצתה לשר השיכון .אנחנו נצטרך להחליט,
לאחר החלטת הוועדה ,האם אנחנו קופצים למים הקרים ,או
ממשיכים להחמיץ פתרונות המוצעים לנו ,כמו בכל עשרים
השנים האחרונות.

אשיּ וֹת ְל ַא ְר ַּבע רוּ חוֹת
ְּד ָלתוֹת ָר ׁ ִ
יעה
ַח ּלוֹנוֹת ְל ַא ְר ְּג ַמן ׁ ְש ִק ָ
יחה
ְל ַמׁ ַּשק זְ ִר ָ
נו ִֹתיר ֶח ֶדר ֶא ָחד ֵריק
וּ ב ֹו נַ ֲעמֹד ָּכל ַה ָּי ִמים
יטים
לֹא ֲאסוּ ִרים ָּב ָר ִה ִ
ְקרו ִֹבים זֶ ה ָלזֶ ה וּ זְ הוּ ִבים

מתוך השיחה מסתבר שהמינהל לא יורד למורכבויות.
למשל ,מה דינם של קיבוצים שכבר הופרטו ִואפשרו
בנייה פרטית?

ְּכנָ ַפי ָע ֶל ָיך ְּכנָ ֶפ ָיך ָע ַלי
וְ ַה ַח ִּיים יִ ְר ֲחׁשוּ ַּב ֲח ָד ִרים ָה ֲא ֵח ִרים

"המינהל גם לא ממש מתעניין בסיבות שהובילו קיבוצים רבים
למהלך של בנייה פרטית  -חוסר היכולת של הקיבוץ להיטיב
את תנאי המגורים של חבריו והחוב האקטוארי הגדול של
הקיבוץ לחבריו .כאמור ,מבחינתם ,כיוון שאנחנו שינינו את
עצמנו  -האחריות היא שלנו .המינהל טוען כלפינו שמצד אחד
אנחנו עדיין רוצים להמשיך להישאר קיבוץ עם אגודה שיתופית
וּ ועדת קליטה שקובעת מי יכול לבוא לגור איתנו ,ומצד שני
אנחנו רוצים שאנשים יבנו מכספם .מבחינתו זה לא מקובל!".

ַּב ִּמ ְט ָּבח וּ ַב ָּסלוֹן
ְּב ַח ְד ֵרי ַהיְ ָל ִדים
וְ יִ ְצ ֲהלוּ וְ יַ ְר ִע ׁישוּ וּ ָב ֶהם נִ ְצ ַמח
ֲא ָבל ׁ ָש ָרׁ ֵשינוּ ַהׁ ְּש ֵק ִטים
ִמן ַה ֶח ֶדר ַההוּ א
וְ ַהחֹם וְ ָהאוֹר וְ ַהׁ ַּש ָּבת

"יש הרבה אפקטים צדדיים לתהליך" ,מסביר יונתן ומפרט,
"ראשית ,עומדת כאן למבחן שאלת היכולת של התנועה
הקיבוצית להביא את כל הקיבוצים לעמדה משותפת .השאלה
הנוספת היא איך מגיעים להסכמה עם המדינה ,איך מגשרים
בין העמדות של השר לעמדות של סגן השר .השאלה השלישית
נוגעת לקיבוצים עצמם .הסוגיה הזו עוסקת בסכומי עתק
ומעוררת מערכת אמוציונלית ,ובתוך הקיבוצים יצטרכו
להתמודד ולתת מענה מול החברים.
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ְקרו ִֹבים זֶ ה ָלזֶ ה וּ זְ הוּ ִבים
ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים
ְּב ָר ָכה.
מתוך תהילים ליום רעש ,הוצאת הקיבוץ המאוחד

השאלה תוכרע בשבועות הקרובים ממש .ההכרעה במידה רבה
לא נמצאת בידיים שלנו .עם זאת ,הנקודה המשמעותית נכון
לעכשיו ,רגע לפני ההכרעה ,היא שאולי גם פה כמו בפעמים
רבות אחרות  -נראה שנוח לנו יותר שהמדינה תאמר מה היא
רוצה ,מאשר שנגיע יחד להסכמה על מודל מרוכך יותר".

נראה לי שלמרות המורכבות והנושא הלא-אטרקטיבי ,הצליח
יונתן להבהיר במילים פשוטות את הסוגיה הסבוכה.
לא נרדמתי! מקווה שגם אתם לא...

אם לא ספגנו עד כה מספיק פרטים ,המבהירים את מורכבות
הסוגייה ,מוסיף יונתן עוד שחקן למגרש' :הקשת המזרחית'.
"ההצעה שלנו מאפשרת ל 100%-מהקיבוצים לעמוד בתשלום,
אבל יש סכנה גדולה שאנשי 'הקשת המזרחית' יטענו
שהקיבוצים מקבלים פה יחס מפלה לטובה .לעומת זאת אם
תתקבל הצעת המינהל ,ככל שחברי הקיבוצים במרכז יצעקו יותר
חזק ,יש סיכוי גדול יותר שלא תהיינה תביעות לבית המשפט".

יונתן בשיא ,חבר קיבוץ מעלה גלבוע ,בן
קיבוץ שדה אליהו ,נשוי לנעמי ,אף היא בת
הקיבוץ .מתפקידיו בעבר  -מנהל המפעלים
האזוריים של קיבוצי עמק בית שאן ,מנכ"ל משרד
החקלאות ,יו"ר מנהלת סלע ,יו"ר חברת 'מהדרין' ,ודירקטור
בחברות ציבוריות נוספות .מכהן כיום כיו"ר התעשייה הקיבוצית
וראש צוות קרקעות בתנועה הקיבוצית.
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הקואורדינטה שלי

הקואורדינטה שלי
משמעותו העמוקה של המושג 'לחזור הביתה'
בוצי רינות
בתוך הקיבוץ המתחדש והמשתנה של היום ,נמצאות
רוחו ונשמתו של הקיבוץ ה"ישן"  -מה שנקרא בפינו:
"חצר"",מחנה"",יישוב" או סתם" :הקיבוץ שלנו".

שאתה במקום שלך ,המקום השייך רק לך.

ה"קיבוץ הישן" אינו רק אוסף של מבנים ישנים ,בעלי תעודת
זהות כזאת או אחרת ,אלא הרבה יותר מזה.
את המבנים האלה קושר ביחד משהו ,שיש קושי להגדירו
במדויק ,אבל כל מי שנולד בקיבוץ ,או חי בו מספר שנים ,חש
אותו ומרגיש אותו אל נכון.
הוא יכול להיות עשוי ,בחלקו ,ממרכיבים מוחשיים :שבילים,
שדרות ,דשא ,יחס ומרחק בין מבנים ,נופים קרובים ורחוקים,
וגם ,ובמידה לא פחותה ,ממרכיבים הסמויים מן העין :סיפורי
המקום ,הזיכרונות ,הניסיון האישי ,השפה המקומית והשמות
שניתנו למקומות השונים ,הנתיבים הנסתרים המזכירים חוויות
מתקופות שונות " -רוח המקום" כחוויה נפשית ,כחוויה מכוננת.
הקיבוץ-היישוב שלי אינו "עוד מקום" ,ואין בעולם כולו מקום
הדומה לו.
אתה יכול להקיף עולם ומלואו ולהכיר את כל צורות החיים
האפשריות ולא תמצא לעולם חוויה דומה לחוויית הקיבוץ.

בסופו של יום נסיעה ,כמו גם בסופן של שלושים שנות
היעדרות ,ישנו תמיד המקום הזה ,הקואורדינטה הזאת בשטח
היישוב ,המקום הזה שבו מרגישים ש"הגעתי הביתה".
המקום הזה יכול להיות ,למשל ,בית ההורים  -בית ילדותנו,
או "החדר" בעגה הקיבוצית ,אבל התחושה הזאת ,שלא ניתן
לטעות בה ,תחושת ה homecoming-מתרחשת עוד לפני
כן ,ותמיד תמיד  -באותו מקום של קסם ,מקום חד-פעמי שאין
דומה לו  -בחצרו של קיבוץ .בחצרו של הקיבוץ שלי.
ויש חיים במקום הזה ,ותמיד יהיו  -גם אם מה שיגרום לכך הם
הזיכרונות בלבד.
הבית מספר לנו הרבה דברים שמעבר למהותו הפיזית ,הרבה
מעבר לרצפה ,לכתלים ,לקורת הגג שמעל לראש .אפילו מעבר
לריהוט ,לקישוטים ולתמונות שעל הקיר.
הבית מספר לנו על שורשינו וגם עלינו ,על מי שהיינו ,על מה
שהננו ,וגם כמה רמזים על מה שנהיה...
לכן ,כמה שלא נחשוב ,נחזור ונדבר על הקיבוץ כסך של
מרכיבים היוצרים ,מחברים ומתחברים  -לבית.

הסיבה לכך פשוטה מאוד :הקיבוץ הוא פשוט בית.
הקיבוץ הוא הבית הגדול שבו מתגוררת המשפחה המורחבת,
ולכן הקיבוץ הוא בית משפחתי  -הוא הבית שלי.
הקיבוץ המסורתי היה צורת התיישבות שהוקמה על בסיס
פוליטי ציוני ,עם אג'נדה תנועתית-אידיאולוגית חזקה ,אבל
מעל ומעבר לכל המילים הגבוהות ,זאת הייתה  -ובמקרים
רבים עודנה  -משפחה.

מכאן השוני הגדול בין יישובים קיבוציים ,ואפילו אם הם שכנים
קרובים ,ואפילו אם הם מאותה תנועה ומאותו זרם  -כי מדובר
במשפחה ,וכל משפחה עם הסיפורים שלה ,כל משפחה עם
ה"שריטות" ואפילו הפתולוגיות שלה ,כל משפחה לגורלה,
לטוב וליותר טוב.
כל משפחה והבית שלה.

בתקופות של ניתוק מאונס מהקיבוץ  -מלחמות ,מילואים
ממושכים או נסיעות ארוכות פחות ומועטות יותר  -מגיע
הרגע הנכסף בו אתה חוזר אל נוף ילדותך ואל שורשי האמת
שלך .זה קורה כבר במרחק מה מהקיבוץ ,כשאתה שוב בתוך
הנוף המופלא שהוא בעיניך גם הנוף היפה בעולם  -השדות
הנפרשים לרגליך ,ההרים השומרים עליהם ממזרח ,כמו ענקים
קדמונים ונצחיים .זהו מפתן הבית שלך  -כאן אתה מרגיש

עין הנצי"ב
בוצי (בצלאל) רינות ,חבר עין הנצי"ב ,אב
לארבעה וסב לתשעה ,אדריכל במקצועו .עוסק
בנושאי שימור מבנים ומתחמים במגזר הכפרי
והעירוני ,ובתכנון מיזמי תיירות ,ופעיל בנושאי
שימור המורשת האדריכלית ושמירת הטבע.
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אשרי יושבי ביתך
הבית כמקדש מעט
עמוס בר"ט
הבית ,כך שח פעם נוח פינס" :קטון ודל הוא ,אך כולו הנו שלי,
ובפינתו הנסתרה  -אמצא מפלט מכל צרה".
הבית  -לבד מזה שהוא מבצרנו ,כמאמר הקלישאה  -הוא מקור
השייכות שלנו ,המזח ושובר הגלים של חיינו .בו אנו עוגנים,
וממנו מפליגים" .ממילא אין הבית שוב בית ,אלא מפרץ ,אלא
נמל" (יהודה עמיחי).

האהבה שלנו לבית אינה תלויה בדבר,
ואף הוא משיב לנו בחום ,חמלה
ואהבה משלו .אנו מעלים במשקל  -גם
הוא מחרה מחזיק אחרינו ,לנו צצים
קמטים והשיער מאפיר  -אף הוא
מזדקן יחד איתנו .כך או כך ,בעינינו לא
היה ולא יהיה יפה ממנו
הבית הוא משכן אינטימי חם ומוגן ,ארבע אמות של חלומות
והגשמתם ,מאוויים וגילוים ,מקדש מעט ,וארמון מלכות
ליושביו.

האהבה שלנו לבית אינה תלויה בדבר ,ואף הוא משיב לנו בחום,
חמלה ואהבה משלו .אנו מעלים במשקל  -גם הוא מחרה מחזיק
אחרינו ,לנו צצים קמטים והשיער מאפיר  -אף הוא מזדקן יחד
איתנו .כך או כך ,בעינינו לא היה ולא יהיה יפה ממנו.
כמובן שלא אדלג על דברי התלמוד" :ביתו  -הוא אשתו" ,כי
נודה על האמת ,הבית שלנו ,יפה ,חם וטוב ,ככול שיהיה ,בלעדי
האשה הרי הוא ככלי ריק .היא זו שאספה קש לקש ,עד שבנתה
במו ידיה את הקן הזה ,בו נולדו וגדלו ילדינו .היא השומרת,
והמתחזקת.
המטפחת ְ
בין קירות הבית עברנו את השעות ,הימים והלילות היפים
ביותר שלנו ,בין כתליו ערמנו את החוויות המסעירות של
חיינו .ראינו אותו לובש ופושט צורה ,בתחילה קטן ופשוט,
ולאט לאט הולך ומתרחב ,בגודל ובתוכן ,צובר ניסיון וחוכמת
חיים ,ורציפים בו הרבה.
עכשיו ,כשהגענו לאן שהגענו ,ויש לנו לא רק זכות בבית ,אלא
גם זכויות  -אני יכול לשבת בחזרה על הכורסה שלי ,לפרוש
עיתון ,להדליק טלוויזיה ,ולמלמל לעצמי :אשרי יושבי ביתך...

סעד

כמי שתבנית נוף מולדתו ,הייתה והנה קיבוץ ,יש לבית
משמעות רחבה יותר מבית פרטי .שכן יש בית משפחת בר"ט,
בית סעד ,בית הקיבוץ הדתי וכן הלאה...
תמיד ראיתי את הבית שלי כמקום בו נעוצה מחוגה ,שממנו
הולכים ומתרחבים מעגלים נוספים ,כל אחד ומשמעותו ,כל
אחד ומשקלו.
כשנישאנו ,זוגתי ואני ,קיבלנו דירה בצריף שבדי ,חדר אחד,
שירותים משותפים לנו ולשכנים  +מקלחת ציבורית .לימים
עברנו ל"בסין" ,עדיין חדר אחד ,אך עם שירותים פרטיים
ומטבחון .שם גם נולד בננו הבכור .מה"בסין" עברנו למה
שקראו אז "שיכון ותיקים" ,שני חדרים  +מרפסת 43 ,מ"ר
ברוטו ,בו נולדו לנו שלושה ילדים נוספים .כעבור עשור נכנסנו
אחר כבוד לבית חלומותינו ,בו נולדה בת הזקונים שלנו ,ובו אנו
חיים עד עצם היום הזה.
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עמוס בר"ט ,בן  ,68בן וחבר סעד.
נשוי ואב לחמישה בוגרים .סב לעשרה נכדים.

ְּב דֶ רֶ ְך ַה ַּב ְי ָת ה

ְּב ֶד ֶרְך ַה ַּביְ ָתה  .דגנית גלס-שפרר
ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ַּביְ ָתה
שדוֹת וְ ׁ ָש ַמיִ ם ְּפתוּ ִחים
חו ְֹל ִפים ַעל ָפנָ י ַּפ ְר ֵּד ִסיםׂ ָ ,
יתי
ֲאנִ י נו ַֹס ַעת ִא ָּתם ֶאל ָהא ֶֹפק ׁ ֶש ָהיָ ה ֵּב ִ
ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ַּביְ ָתה חו ֶֹל ֶפת ַר ֶּכ ֶבת ַעל ָּפנַ י
ִּב ְמ ִס ָּלה ֲח ָדׁ ָשה ֶאל ָהא ֶֹפק
יתי ׁ ָשם נִ ַּצב
ׁ ֶש ֵּב ִ
ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ַּביְ ָתה ֲאנִ י חו ֶֹל ֶפת ִמ ָּכאן ֶאל ׁ ָשם
ֵאל ָהא ֶֹפק ׁ ֶשנּ ו ָֹתר ּב ֹו
יתי ׁ ֶש ָהיָ ה
ֵּב ִ
ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ַּביְ ָתה ְּבצ ֶֹמת נִ יר ַעם
ש וְ צו ֵֹהל ֶאל
ש ֹ
ִל ִּבי ֹ
ָהא ֶֹפק ֶאל ַה ַּביִ ת

ְּב ֶד ֶר ְך ַה ַּביְ ָתה ָצ ִר ְיך ְל ַה ְמ ִּתין
ׁ ֶש ִּי ַּפתח ַהׁ ַּש ַער
ֶאל ַה ַּביִ ת
ְּב ֶד ֶר ְך ַה ַּביְ ָתה ַעל ַה ְּכ ִב ׁיש ָהעו ֵֹקף
"מ ֲחנוֹן"
ֲאנִ י חו ֶֹל ֶפת ַעל ְּפנֵ י ַהחֻ ְרׁ ָשה ׁ ֶשל ַה ַ
וּ ְכ ָבר נוׁ ֶֹש ֶמת א ֶֹפק
ְּב ֶד ֶר ְך ַה ַּביְ ָתה ְּב ַס ְפ ָסל ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ַּב ִּפ ָּנה
ֲאנִ י ַּב ַּביִ ת
ֲאנִ י ָּבא ֶֹפק ַה ְּמנַ ֵחם
ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ַּביְ ָתה ֲאנִ י ֵּבין ּפֹה ְלׁ ֵשם ֵּבין הֹוֶ ה ֶל ָע ָבר
וְ ָהא ֶֹפק ֵאינ ֹו ָח ֶדל
ְל ִה ְת ַק ֵּים.

ַּב ֶּד ֶר ְך ַה ַּביְ ָתה ְּכ ָבר צ ֶֹמת ַס ַעד
נַ ַחל עֹז ָּבא ֶֹפק
וְ ַה ַּביִ ת ׁ ָשם קו ֵֹרא ִלי

ציור :דגנית גלס-שפרר
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ריקוד הקפה
איפה הבית שלי?
חנה בן צבי גורן

אופס ...התעוררתי מאוחר (אמא תמיד אמרה שזו תכונה
אופיינית אצלי).
הגיליון הקודם היה על "קהילה" ,ועולים בי כל מיני דברים
בהקשר הזה  -נפלאים וקשים.
עכשיו עומד לצאת גיליון על "בית" .ועולים בי כל מיני דברים
בהקשר הזה  -נפלאים וקשים.
וגם בלבול מושגים  -קהילה היא משפחה ,משפחה היא סוג של
קהילה ,יישוב הוא בית פיזי ורגשי ,בית הוא מולדת ואדם הוא
תבנית נוף...
אפשר להמשיך באנלוגיות ובחיבורים עד אינסוף.
אני בוחרת בדרך הקלה.

שׁם
על האוהל רק שמעתי ,בליפט נולד אחי הבכור (עוד לא הייתי),
אני נולדתי בצריף (לא זוכרת כלום) ,ורק מאוחר יותר קיבלו
הוריי חדר בבית אמיתי  -אשכרה שלמת בטון ומלט.
את החדר הזה אני זוכרת היטב .אני זוכרת כל פינה בו ואת
ניחוח הלחם הקלוי על תנור הנפט .אני זוכרת את הקרשים שעל
הלבנים האדומות  -ארון הספרים היפה ביותר שראיתי
גבי ֵ
מעודי .אני זוכרת את הקפה השחור ואת המעקה ליד הדלת,
שעליו אהבתי לשבת .אני זוכרת את השכנים ואת ריחו של
הסבון במקלחת המשותפת לכל ארבע המשפחות שהיו להן
חדרים באותו בית.

הפסקה סמנטית
זה היה חדר אבל קראנו לו בית  -אמרנו עליו שאנחנו "הולכים
הביתה" וכשנשלחנו לחדר של השכנים שהיה במרחק חמישה
צעדים לאורך המרפסת המשותפת ,נאמר לנו ללכת ל"בית של
מרים ושלמה" ,לא לחדר שלהם.
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דווקא היה כיף .מרפסת ארוכה חיברה בין כל החדרים ויצרה
אווירה חמולתית משהו .כל זה כמובן למשך שעתיים יקרות
מפז כל יום אחר הצהריים.
אחר כך קיבלו הוריי דירה ב'שיכון ותיקים' ,אחר כך הרחיבו,
שיפצו והוסיפו שכלולים (רק כאלה שהקיבוץ חילק באופן
שוויוני לכל החברים כמובן ,אז לא היה תנור אפייה)...
לבנים -
אבל אחת היא אם קירותיו היו עשויים בד ,לבידי עץ או ֵ
ה"בית" הזה מבחינתי אחד הוא .זה הבית שאליו ברחנו
מהפעוטון באמצע הלילה ,זה הבית שבו גידלנו איזה  17כלבים
(לא בו-זמנית ,)...זה הבית שבו ניסינו להילחם כנגד הקביעה
הבלתי מתפשרת שלא מקבלים מתנות ,זה הבית שמקירותיו
נשבו השואה ,הסוציאליזם והרוח החופשית ,וזה הבית שאליו
היינו אמורים להתכנס אם היה נורא חשוב לנו לעשות או להגיד
משהו אסור ,כי בין קירותיו ותחת הגנת ההכלה שאינה תלויה
בדבר ,היה מותר.
בבית הזה ראיתי פמיניזם נולד ,גדל ומתפתח לנגד עיניי.
בבית הזה התארחו אנשים שונים (ומשונים  -מה שיותר
משונים יותר טוב) מכל המינים ,הצבעים והארצות.
בבית הזה כל "מאומץ" הפך ברבות השנים ל"מאמץ".
בבית הזה התגבשתי .סליחה  -תהליך זה עדיין בעיצומו.
הבית הפיזי עומד על תלו ,ממשיך בלעדינו כדרכו של עולם.
מהפסקה
הבית הרוחני והרגשי התרחב מאוד ,אבל ההכלה ההיא ִ
הקודמת מאפשרת לכל כך הרבה אנשים לחיות בו ,לפעול בו,
להתבטא בו ולאהוב מאוד את כל מי שבו.

כאן
ביתי הוא המקום שבו ילדיי השכילו לגדול ולהיות אנשים
שונים מאוד ואוהבים מאוד.
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ריקוד הקפה

בית רנד ,מעלה גלבוע
ביתי הוא מקום מכיל ומאפשר ,שממנו יצאתי לבנות קהילה
ואליו חזרתי ליצור משפחה.

איפה אני?
עכשיו אני עובדת בבית (מתרגמת) ,אז אני ספונה בביתי הנוכחי.

מכירים את זה שפעולות שגרתיות מתבצעות תמיד באותה
צורה? הכנת כוס קפה היא דוגמה .מילוי הקומקום במים
וחימומם ,הושטת היד בצורה מדויקת למגירה או למדף של
הכוסות ,לצנצנת הקפה ,לזו של הסוכר ,הבאת החלב  -בבית
שלי זה ריקוד שאינו משתנה ,התנועות זורמות בצורה מדויקת,
הרמונית ובוטחת .אני קוראת לזה 'ריקוד הקפה'.

לבית שלי נולדו שישה בתים חמודים .מדהים
כמה שהם שונים זה מזה :מקומם ,צורתם,
גודלם ,הצבעים והריחות שבהם  -איך הם
שונים כל כך ,הרי נולדו מאותו בית? גם
'ריקוד הקפה' שונה בכל אחד מהם :הכוסות
מעל או מתחת למדף הקפה ,הקומקום מימין
או משמאל לכוסות ,המקרר במרחק חצי
מטר או שלושה מטרים

בעת כתיבת שורות אלה ,רק אני בבית ,אבל מתישהו מגיעים
אליו גם ילדים ונכדים ,ואז הוא כל כך חמים ונעים (צפוף) ,מלא
בצהלות ילדים ובשיחת מבוגרים (רועש) ,חלונותיו הגדולים
מביאים לתוכו הרבה אוויר צח (הבידוד נגד הקור  -גם לא
משהו ,)...אור שמש ואת קולות השכנים (אין פרטיות).
אף פעם לא התגוררתי בארמון ואפילו לא בווילה ,ודווקא
מבחינת המטראז' ,הבית של היום גדול ,אבל...
בימים אלה הניגוד בין יפעת הבית שבלב לבין עליבות הבית
הפיזי מפריע פתאום.
אני מוצאת את עצמי חוזרת במחשבותיי אל האוהל ההוא שלא
הכרתי ,אל הליפט שאמא תיארה תמיד כבית היפה בעולם (עם
השולחן מארגז-עץ ועם המפה והווילון שנעשו משקי קמח
לבנים שעליהם רקמה פרחים צבעוניים) ,אל הצריף ובעיקר אל
אותו חדר שנראה לי אז בדיוק נכון.
אני חושבת שילדים רואים את ביתם בדיוק נכון ,בלי קשר
למפרט הטכני שלו ,אבל אני כבר לא ילדה ,גם המפרט שלי
השתנה קצת ,ואני מחפשת את עצמי בביתי.

לבית שלי נולדו שישה בתים חמודים.
מדהים כמה שהם שונים זה מזה :מקומם ,צורתם ,גודלם,
הצבעים והריחות שבהם  -איך הם שונים כל כך ,הרי נולדו
מאותו בית?

מעלה גלבוע

גם 'ריקוד הקפה' שונה בכל אחד מהם :הכוסות מעל או מתחת
למדף הקפה ,הקומקום מימין או משמאל לכוסות ,המקרר
במרחק חצי מטר או שלושה מטרים.
ובכל זאת ,גם בששת הבתים האלה ,אני רוקדת את 'ריקוד
הקפה' בצורה מדויקת ,הרמונית ובוטחת.

המבנה עצמו לא משהו .ישן ,מתקלף ,מלא אילוצים ו"פתרונות
יצירתיים".

חנה בן צבי גורן ,בת שלוחות וחברת מעלה
גלבוע .אם לשישה וסבתא לשלושה-עשר ,מחנכת
בעבר ומתרגמת בהווה
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צילום :דן עוזיאל

"לּכֹל זְ ָמן ,וְ ֵעת ְל ָכל ֵח ֶפץ
ַ
מיִ ם" (קהלת ג ,א)
ַּת ַחת ַה ָּׁש ָ
על מורה השעות של החוזה מלובלין ושעונים נוספים בחיי
נילי בן ארי
לאחר מותו של החוזה מלובלין ,עם תום שבעת ימי האבל,
הפילו היורשים גורל ביניהם על מעט החפצים שנשארו אחריו.
בחלקו של בנו ,הרב יוסף מטולטשין ,נפלו בגדי השבת ,האבנט
ומורה השעות של החוזה מלובלין .נטל אותם תחת בית שחיו
והתחיל ללכת חזרה לעיירה שלו.
בדרך החל יורד גשם זלעפות .נכנס לפונדק דרכים ומשהגשם
לא פסק ,אכל שם ארוחת ערב ולן במקום .למחרת ,לאחר
התפילה וארוחת הבוקר ,קם וביקש ללכת.
"ותשלום?" ,שאל בעל הפונדק .חיטט רבי יוסף בחפציו ואמר:
"אין לי כל פרוטה ,אבל יש בידי חפצים אלה  -בחר לך מה
שתרצה" .התבונן בעל הפונדק בחפצים וקרא לאשתו .זו פסלה
מיד את בגדי השבת של החוזה מלובלין ,כי אמרה" :ממילא
לבעלי אין כל הזדמנות ללבוש אותם" ,אך הסכימה לקחת את
מורה השעות ,למרות שלא נראה בו משהו מיוחד.
רבי יוסף הלך לדרכו ובעל הפונדק לקח את מורה השעות ותלה
אותו בחדרו והיה משתעשע עמו כי ראה שהוא עובד כהלכה.
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עברו שנים ויום אחד הגיע למקום הרב הקדוש ,רבי דוב
בער מראדושיץ ,וביקש ללון במקום" .עלי לקבל חדר שקט
שכן אני עסוק בלימוד" ,אמר לבעל הפונדק .התבונן בו בעל
הפונדק ואמר" :אין לי כל חדר כזה ,אלא אם יואיל כבודו
ללון בחדרי" .הסכים האורח המכובד ונכנס ללון בחדרו של
בעל הפונדק .בעל הפונדק הלך לעבודתו ובערב נכנס לאחד
החדרים האחרים וביקש לנוח ,אלא שרעש גדול של ריקודים
ושירי שמחה בקע מחדרו מדי פעם בפעם .הוא כבר ביקש
להתפרץ לחדר ולבקש מהאורח רם המעלה שירחם עליו
ויפסיק את שירתו וריקודו ,אלא שבכל זאת התאפק .כך עבר
הלילה על האורח בשירה ובריקוד.
למחרת בבוקר קרא רבי דוב בער לבעל הפונדק ושאלו" :אמור
לי ,מנין לך השעון הזה?" .סיפר לו בעל הפונדק כיצד התגלגל
לידיו מורה השעות .אמר לו הרב הקדוש" :דע לך ,מציאה
גדולה בידיך ,מאותן מציאות הבאות בהיסח הדעת .השעון הוא
שעונו של החוזה מלובלין ,ובניגוד לשאר מורי השעות בעולם
המראים את הזמן ההולך ומתקצר עד שעת המיתה ,הרי שעונו
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של החוזה מלובלין מצלצל ומבשר לעולם שהגלות מתמעטת
והולכת ,ומתקצר הזמן שנותר עד הגאולה ,עד שיבוא משיח
צדקנו .לפיכך הייתי רוקד ושמח כל הלילה".
סיפור זה חביב עלי מאוד ,ואני נוהגת לספר אותו בפולין,
כשאנו עולים לקברו של החוזה מלובלין .בניגוד לסיפורים
אחרים בהם אנו עוסקים בפולין  -סיפורים של רצח ועינויים -
סיפור זה מעודד ומשמח .והרי עלינו הוא דיבר  -אנחנו,
שהורינו היו דור אחרון לגלות ,וניצלו מציפורני הצורר ,וזכינו
להיות דור ראשון לגאולה.
מה הביא אותי לחזור אל סיפור נפלא זה?
בחופשת הסמסטר יצאתי עם סגל מרצים ממכללת כנרת,
לסיור בירושלים .התחלנו את יומנו במוזיאון האסלאם ששנים
רבות לא ביקרתי בו ,מוזיאון מרשים ומטופח .בקומת הקרקע
נמצא אוסף השעונים המיוחד של המוזיאון ,שנגנב ב,1983-
ורק אחרי  23שנה  -לאחר שנואשו מלמצוא אותו ,והודות
לעבודה מאומצת של המשטרה  -הוחזרו  39שעונים מתוך 102
השעונים שנשדדו ,ואף הורכבו מחדש .כיום מוצגים השעונים
לצד סיפור השוד (אותו ביצע הקיבוצניק לשעבר ,נעמן דילר),
באולם שמור הסמוך לכניסה למוזיאון.
האוסף היה שייך לסר דיוויד סולומונס ונתרם למוזיאון על ידי
בתו ,ורה ברייס סולומונס ,מייסדת מוזיאון האסלאם וידידתו
ומעריצתו של פרופסור ל"א מאיר ,שהיה מחשובי המלומדים
בנושא אמנות וארכיאולוגיה מוסלמית .גב' סולומונס הקימה
את המוזיאון להנצחת פעילותו המדעית של פרופסור מאיר
מתוך כוונה להביא לקירוב לבבות בין העמים.
השעונים המרשימים החזירו אותי בפרץ של נוסטלגיה אל בית
הוריי ובית הסבים והסבתות שלי.
זכיתי לשני זוגות סבים וסבתות ,ובילדותי היה זה נדיר .סבא
וסבתא מצד אמא עלו לארץ מווינה ,והצליחו להביא איתם את
שעון המטוטלת שעמד בכניסה לבית.
תקתוק האורלוגין והתנועה המונוטונית של המטוטלת
המוזהבת ,היו אחת ממנגינות הקסם של ילדותי.
כאשר סבא וסבתא נפטרו ,שוחחנו בינינו ,בני הדודים,
ובהסכמה חלקנו בינינו את הספרים שנותרו ,כמה תמונות,
וכלי אוכל מעוטרים .רק בנושא האורלוגין התנהל ויכוח בין בן
דודי לביני .שנינו היינו קשורים מאוד לאורלוגין .הוויכוח נשאר
פתוח והחלטנו שנחלוק בינינו את החפץ האהוב ,בתורנות...
הריהוט הכבד נתרם לצדקה ,והזמינו סבלים לרוקן את הדירה.
כשסיים הסבל את עבודתו ,שאלנו אותו" :היכן האורלוגין?",
והסבל ענה" :איזה אורלוגין ,לא היה כאן שום אורלוגין!".
נאלמנו דום ,וכך ,עד היום ,שוכן האורלוגין האהוב בביתו של
אותו סבל...
לאבי היה שעון כיס מוזהב עם שרשרת מוזהבת אותו קיבל
מהורי אמי ,לנישואיהם .אהבנו מאוד לשאול את אבא" :מה

השעה?" ,ולראות כיצד הוא שולף את השעון והשרשרת מכיס
מכנסיו ,מתבונן בשעון בחיבה ,ומפטיר" :כבר מאוחר".
אבא שמר על השעון מכל משמר ,גם כשאותות הזמן כרסמו
בציפוי המוזהב .כשאבא הלך לעולם שכולו טוב ,תליתי את
שעונו הדומם מעל מיטתי.

השעון הוא שעונו של החוזה מלובלין ,ובניגוד
לשאר מורי השעות בעולם המראים את הזמן
ההולך ומתקצר עד שעת המיתה ,הרי שעונו
של החוזה מלובלין מצלצל ומבשר לעולם
שהגלות מתמעטת והולכת ,ומתקצר הזמן
שנותר עד הגאולה ,עד שיבוא משיח צדקנו.
לפיכך הייתי רוקד ושמח כל הלילה
גם אביו של יהודה ,דודי ורעי ,קיבל שעון כיס לנישואיו ,ושעון
זה ,עם שרשרת הכסף שלו ,תלוי מעל מיטתו.
אני ,כשאר בני גילי ,ציפיתי בקוצר רוח למתנת בת המצווה
שקיבלתי מהוריי  -שעון יד עם ספרות זרחניות ,המאירות
בחשיכה.לאחר מסיבת בת המצווה שלי ,נותרו בנות כיתתי
בביתי ,כיבינו את כל האורות ,והדגמתי באושר כיצד גם
בחשיכה ,מאיר לנו הזמן.
לנישואיי ,קנתה לי סבתא שעון טיסו שוויצרי קטן ועדין,
שענדתי רק בשבתות וחגים.
לנכדיי יש שעון פלסטיק מגיל הגן.
השעונים ארוגים במסכת חיינו ,ומאיצים בנו  -הזמן הוא נכס
יקר שלא ניתן להשיבו.
המשוררת לאה גולדברג היטיבה לתאר בשירה את רצון האדם,
לשלוט על הזמן:
ַל ְּמ ֵדנִ יֱ ,א-ל ַֹהיָּ ,ב ֵרך וְ ִה ְת ַּפ ֵּלל
ַל ֵּמד ֶאת ִש ְׂפתו ַֹתי ְּב ָר ָכה וְ ׁ ִשיר ַה ֵּלל
ְּב ִה ְת ַח ֵּדׁש זְ ַמ ְּנ ָך ִעם ּ ֹב ֶקר וְ ִעם ֵליל
ְל ַבל יִ ְהיֶ ה יו ִֹמי ַהיּ וֹם ִּכ ְתמוֹל ׁ ִש ְלׁשוֹם.
ְל ַבל יִ ְהיֶ ה ָע ַלי יו ִֹמי ֶה ְר ֵּגל.

טירת צבי

נילי בן ארי ,חברת טירת צבי מרצה במכללות
צפת וכנרת .עובדת ביד ושם ומדריכת מסעות
בפולין.
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בדק בית

אשרי המלך שמקלסות
אותו בביתו
על בניית בית המדרש של מדרשת עין הנצי"ב,
במהרה בימינו  -אמן!
רחל קרן

"מאימתי קורין את שמע בערבין?" כך פותחת המשנה
הראשונה במסכת ברכות ,הראשונה בש"ס .הש"ס נפתח בבנייה
של עולם חדש  -עולם של תפילה .עולם שאמנם מאזכר את
העבר " -משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם"  -אבל
בעצם בונה הוויה חדשה לגמרי ,עולם של תפילה שאינו מחובר
למקום ,אלא רק לזמן .ואת העולם הזה בונים בתוך הוויה חדשה
נוספת  -בית המדרש ,שאף הוא כעולם התפילה ,מהווה תחליף
להוויית בית המקדש.

בית תפילה ובית מדרש אלו מקומות שעל
האדם לבחור לו .בבתי המדרש שהיו בעבר,
לא היה מקום לקול התורה של נשים .גם בבתי
הכנסת נדחק קולן מהזירה המרכזית של
התפילה .בא אליהו ומלמד את ר' יוסי ,שיש
מקום למצוא דרך שונה ואחרת ,וניתן למצוא
מקום בכל דרך
וכך מספר הסיפור הראשון בגמרא (ברכות ג ,ע"א):
תניא ,אמר רבי יוסי :פעם אחת הייתי מהלך בדרך,
ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל .בא
אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח[ ,והמתין לי] עד
שסיימתי תפילתי.
לאחר שסיימתי תפילתי ,אמר לי" :שלום עליך ,רבי",
ואמרתי לו" :שלום עליך ,רבי ומורי" .ואמר לי" :בני,
מפני מה נכנסת לחורבה זו?" .אמרתי לו" :להתפלל".
ואמר לי" :היה לך להתפלל בדרך" .ואמרתי לו" :מתיירא
הייתי שמא יפסיקו בי עוברי דרכים" .ואמר לי" :היה לך
להתפלל תפילה קצרה".
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באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים :למדתי שאין
נכנסין לחורבה; ולמדתי שמתפללין בדרך; ולמדתי
שהמתפלל בדרך ,מתפלל תפילה קצרה.
ואמר לי" :בני ,מה קול שמעת בחורבה זו?" ,ואמרתי לו:
"שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת' :אוי לבנים,
שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי
והגליתים לבין האומות'" .ואמר לי" :חייך וחיי ראשך!
לא שעה זו בלבד אומרת כך ,אלא בכל יום ויום ,שלוש
פעמים אומרת כך .ולא זו בלבד ,אלא בשעה שישראל
נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין' :יהא שמיה
הגדול מבורך' ,הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר:
'אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך! מה לו לאב
שהגלה את בניו ,ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן
אביהם'".
מדוע נבחר סיפור זה להיות הראשון בגמרא?
מה הוא בא ללמדנו?
אפשר להבינו ברמה הפשוטה ,הכמעט-טריוויאלית  -אכן,
באמת מסוכן לשהות בחורבה ,אין נכנסים לחורבה .אבל בוודאי
אין זה המסר היחיד של הסיפור.
ר' יוסי מניח שבכניסה לחורבה מחורבות ירושלים יש התחברות
אל העבר ,ולכן הוא בוחר להתפלל שם .המשמעות של בחירתו
היא התכחשות במידת האפשר לעובדה שהעולם הזה כבר אינו
קיים ,וניסיון להימנע מחידוש ולהמשיך את העבר כפי שהיה.
אבל אליהו אינו חובר אליו ,הוא ממתין לו על הפתח ,מחכה
ליציאתו מן החורבה  -מהחיבור אל מה שהיה  -ומציג לפניו
אפשרויות חדשות של תפילה :ראוי להתפלל בכל מקום שבו
נמצא ואותו בוחר האדם .אפילו בהקשר של עוברי דרכים ,של
ריבוי דרכים וריבוי משמעויות  -שאולי בחלקן מסיחות את
הדעת ,ובמובנים אחרים  -אולי מעמידות אדם על דעתו.
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אשרי המלך שמקלסות אותו בביתו

בית תפילה ובית מדרש אלו מקומות שעל האדם לבחור לו.
בבתי המדרש שהיו בעבר ,לא היה מקום לקול התורה של
נשים .גם בבתי הכנסת נדחק קולן מהזירה המרכזית של
התפילה .בא אליהו ומלמד את ר' יוסי ,שיש מקום למצוא דרך
שונה ואחרת ,וניתן למצוא מקום בכל דרך .יש מקום למצוא
דרך ללכת בה ולהגיע בה אל תפילה משמעותית ואל לימוד
משמעותי ,ויש דרכים שהן-הן אותו המקום.
אליהו מלמד את ר' יוסי שיש מקום לבניין חדש ,למציאת דרך
וליצירת מקום  -ומלמד אותנו שיש צורך בבנייה של מקום
לתפילתן ולקולן של לומדות התורה.

בניית בית המדרש ,כפי שאפשר להבין גם מסיפור ר' יוסי
ואליהו ,היא הכרח  -כדי שאפשר יהיה לקיים את סופו של
הסיפור .הקול ששמע ר' יוסי מתוך החורבה מדבר גם אלינו:
ואמר לי" :בני ,מה קול שמעת בחורבה זו?" ואמרתי לו:
"שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת' :אוי לבנים,
שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי
והגליתים לבין האומות'" .ואמר לי" :חייך וחיי ראשך!
לא שעה זו בלבד אומרת כך ,אלא בכל יום ויום ,שלוש
פעמים אומרת כך".

מדרשת עין הנצי"ב היא פורצת הדרך הראשונה שהציעה מקום
של לימוד תורה לנשים .כל תלמידה המגיעה ללמוד במדרשה
מוזמנת לעצור בדרך החיים ולמצוא את המקום המחבר אותה
אל ההזדמנות היפה הזאת של לימוד ושל צמיחה.

צריך לדעת מה היה ואבד ,וצריך להבין שיש עוד הרבה לשאוף
לתיקון העולם ,אולם בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות
ולבתי מדרשות ועונין" :יהא שמיה הגדול מבורך" ,הקדוש
ברוך הוא מנענע ראשו ואומר" :אשרי המלך שמקלסין אותו
בביתו כך!".

יותר ויותר נשים צעירות ,מתדפקות על שעריו של המקום הזה
 המדרשה  -ואליהן מצטרפים רבים ,וקול התורה נשמע בויומם וליל ,אך צר לנו המקום הזה מאוד.

זכינו ונזכה שבדורנו ,בשעה שבנות ישראל נכנסות לבית הכנסת
ולבית המדרש ומגדלות שמו של הקב"ה ,מנענע הקב"ה ראשו
ואומר" :אשרי המלך שמקלסות אותו כך."...

המדרשה זכתה לשכון בקיבוץ עין הנצי"ב אשר הקצה חלקה
לבנות את בניין בית המדרש הנחוץ כל כך .אנו שואפים להגיע
בעזרת כל ידידינו להתחיל ולהשלים את המבנה החדש,
שיהדהד את הדרך המיוחדת של המדרשה ,שיהיה מקום רחב
לכל ההולכות בדרך ,שיהיה מקום להשמיע את קול תפילותיהן
כשותפות מלאות ,ושיהיה מקום עבורן לגדול בתורה .ובנוסף,
שיהיה מקום לרבים מעין הנצי"ב ומהאזור כולו לחבור
לשיעורים וללימודים שמציעה ושתציע המדרשה.

נישא תפילה שבמהרה נוכל לקלסו בבית המדרש שנבנה ושיכיל
בתוכו את הרוח הנכונה והטובה של המדרשה.

רחל קרן ,ראש בית המדרש – מדרשת עין
הנצי"ב .נשואה לגדליה ,אם לשלושה וסבתא
לשתיים .תלמידה לתואר ד"ר במחלקה למגדר
בבר-אילן .בעבר ראש "קולך" – פורום נשים דתיות  .

בגיליון עמודים הבא נעסוק בשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה
מתוך חשיבה קיבוצית ,יהודית וישראלית ,שמטרתה לבדוק כיצד

לא שומטים את השמיטה!

בגיליון נבקש להבין מהי משמעות השמיטה בהיבט הלכתי-חקלאי
ובעיקר,
אילו משמעויות אישיות ,חברתיות ולאומיות יש ברעיון השמיטה
וכיצד ניתן להפוך אותן לפעולות מעשיות ומשפיעות.
על סוגיות אלה ועל אחרות נשמח להצעות לכתיבה או ריאיון.
יצירות אמנות ושירה בנושא ,שיגיעו למערכת ויימצאו מתאימים  -יזכו לקבל במה.
נא לשלוח למערכת 'עמודים' את ההצעות או הכתבות ,לא יאוחר מיום שני ,כ"ח בניסן20.4 ,
לכתובתamudim@kdati.org.il :
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ַה ְׁש ָּכ ָמה  .ללי אלכסנדר
ַּב ּב ֶֹקר ּפו ֵֹלׁש ָהאוֹר ֵמ ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסת
ֶאל ַה ַּביִ ת

מדורים

ימים.
ִּבגְ דוּ ֵדי נְ ָה ָרה ַא ִּל ִ
ַה ּתו ְֹך ָה ַר ְך ָהעֻ ָּב ִריִ ,ענְ ָּב ִרי
ש ִמ ָיכה
ִמ ְת ַּכ ֵּוץ ֶאל ַה ְּ ׂ

טור אישי

35-39

ַה ְפ ַל ֶּנ ִלית ָה ֲאפ ָֹרה.
ימת ַה ִה ְת ַּפ ְּכחוּ ת ָע ָליו,
ֵא ַ
מו ֶֹח ֶצת אוֹת ֹו ֶאל ַה ִּפנּ וֹת.
ַה ַּביִ ת רו ֵֹכס ְּב ָָחזְְ ָקה ַּכ ְפ ּתו ֵֹרי
חוּ ט ָל ָבן
ַּב ִּצ ִּפיּ וֹת ַה ְּיׁ ָשנוֹת.

?

מה קורה

על המדף

40-43

45-47

ֵריחוֹת ׁ ֶשל גּ וּ ף נָ ם וְ ַת ְבׁ ִשיל,
נִ ְכ ָל ִמים.
ַצ ֲחנַ ת ַּכ ּמוֹן ַק ָּלה

דואר נכנס

47-48

וּ ֶמ ֶתק ִק ָּנמוֹן.
ימה:
ָהאוֹר ְּב ַמ ְסלוּ ל ֹו ַה ָּקבוּ ַע לֹא נִ ַּתן ִל ְב ִל ָ
ֵמ ַה ֶּפ ָקאן ַה ָּגדוֹל ֶאל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹת,

קו המשווה

49-53

ֶאל ִס ְד ֵקי ַה ְּת ִריס ַה ּבוֹגְ ָדנִ ִּיים,
ֶאל וִ ילוֹן מוּ נָ ף ִּב ְתרוּ ַעת
ִמ ְל ָח ָמה

תנועה בתנועה

54-57

ַמ ֶּכה ַּב ַּסנְ ֵו ִרים.
ַה ֲחלוֹמוֹת ׁ ֶש ִּננְ ְטׁשוּ ְּב ַא ַחת,
ִמ ְּמאוּ ָר ָתם,
נֶ ֱא ָחזִ ים ְּבׁשוּ ֵלי ַה ּתו ָֹד ָעה.
ְמ ַפ ִּתים או ָֹת ּה ִלׁ ְש ַּכב ִע ָּמם
עוֹד ַּפ ַעם ַא ַחת.
ש ִר ֵידי ַה ַּליְ ָלה
ַה ַּביִ ת נֶ ֱא ָחז ִּב ְ ׂ
וְ לֹא יָ כוֹל עוֹד
ָלאוֹר ַה ָּבא.
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לזכרם

58-60

טור אישי

יורה דעה
מה עושות הוועדות בלילות?
הרב אילעאי עופרן
"אל תפתח לזרים" ,הזהירה אותי אמא כשיצאה מהבית לכמה
שעות .מיד נזכרתי בסבתה של כיפה אדומה ,שנפלה קורבן
לערמומיותו של הזאב" .אבל איך אדע מי זה?" ,הקשיתי.
"בעצם אל תפתח לאף אחד" ,רעננה אמא את הנחיות הבטיחות,
עד שהגעתי לגיל בו הייתי גבוה מספיק להציץ בעינית...
כולנו מפחדים להכניס זרים לבתינו ,שמא מדובר בזאב הרע או
בסוס טרויאני ,ואנו משתדלים להציץ ולבחון את העומד בשער
בטרם ייכנס .ועדות הקבלה טורחות ועומלות בניסיון לספק
הצצה כנה ונאמנה מבעד לעינית היישוב .היינו רוצים כי ועדה זו
תוודא כי בשערי הקיבוץ באים רק חברים "ראויים ומתאימים".
דא עקא ,שבירור שכזה הוא משימה בלתי אפשרית.

יישוב שבשעריו עומדת ועדת קבלה ,אינו
יישוב הטרוגני .ישנן אוכלוסיות רבות
בחברה הישראלית שכמעט ואין להן ייצוג
ביישובינו ואיני מדבר רק על חילוניים או
חרדיים ,אלא גם  -עולים חדשים (מרוסיה,
מאתיופיה) ,משפחות חד-הוריות ,בעלי
מוגבלויות ואוכלוסיות רבות נוספות
ועדות הקבלה מבקשות לסנן את מי שאינו מתאים לערכי
היישוב ,אך ברור כשמש בחצי השמים שאין בידינו מנגנון נאמן
לביצוע "סינון ערכי" .לא קיים מדד לבחינת דתיותו של אדם,
הציוניות שלו ,אהבת האדם שבו ,או נאמנותו לערכי התנועה.
מבחינה זו ,עצם ההכרזה שאנו יישוב דתי ,ציוני וכו' ,אמור
לדחות את מי שאינו מעוניין להיות חלק מתנועה ערכית שכזו.
אך מי שמעיד על עצמו כי הוא נאמן לערכים אלו ומעוניין
להיות חלק מיישוב שכזה  -באיזה מדד ,חודרני וחטטני ככל
שיהיה ,נוכל לבחון את כנות הצהרותיו?
אנו מצפים מוועדת הקבלה לסנן גורמים המסכנים את החברה,
פושעים או סוטים ,אלא שהחוק אוסר לדרוש מהמועמדים
רישום פלילי ,רפואי או פסיכולוגי .כך שגם אם מדובר בעבריין
מורשע ,או בסוטה "עם תעודות" אין לוועדה כל דרך לדעת

זאת .בניסיון לאתר בכל זאת חריגות שכאלו ,אנו שולחים
את מועמדינו לכלות את מיטב כספם באבחונים פסיכולוגיים
שמהימנותם ותקפותם נמוכים מאוד לכל הדעות ,ויעילות
השימוש בהם בתהליך המיון שנויה במחלוקת חריפה .האמת
המרה ניתנה להיאמר ,כי רק בסרט מצויר ניתן להבחין בקלות
בין ה"טובים" ל"רעים" .במציאות ,ההבחנה קשה הרבה יותר.
בהיעדר כלי סינון אמינים ,עלולות ועדות הקבלה להפוך
למסננות אינטואיטיביות-סטיגמטיות ,הבוחרות חברים
ש"דומים לנו" .כתוצאה מכך ,אני משועשע לשמוע משפטים
כגון" :הקיבוץ שלנו נורא הטרוגני" .יישוב של  200משפחות,
שבשעריו עומדת ועדת קבלה ,אינו יישוב הטרוגני  -בכל פילוח
של עוגת החברה הישראלית ל 20-פרוסות ,יישארו כל חבריו
על אותה פרוסה .ישנן אוכלוסיות רבות בחברה הישראלית
שכמעט ואין להן ייצוג ביישובינו  -איני מדבר רק על חילוניים
או חרדיים ,אלא גם על עולים חדשים (מרוסיה ,מאתיופיה),
משפחות חד-הוריות ,בעלי מוגבלויות ואוכלוסיות רבות
נוספות .אין פסול בלגור ליד מי שדומה לי ,אבל מאשליית
הגיוון צריך להיפרד .מדוע אנחנו חושבים שהיישוב שלנו
מגוון? כי אנחנו מכירים את אנשיו ויודעים ,כדברי המדרש,
ש"כשם שפרצופיהן שונים  -כך דעותיהן שונות" .מרחוק כל
הסינים נראים דומים ,כשמכירים לעומק רואים את ההבדלים.
דחיית משפחה המבקשת להתקבל ,עשויה להיות עבורה
חוויה פוגעת ומתסכלת .בשם אלו ערכים ובעזרת אילו כלים
אנו קובעים כי משפחה זו אינה מתאימה לחיות בקרבנו? האם
קיימנו דיון מעמיק על הערכים והכלים הללו והגדרנו מה
המנדט שניתן לוועדת הקבלה ,או שמא הפקרנו את ההחלטות
הגורליות הללו לאינטואיציה הסטריאוטיפית של חברי הוועדה,
חכמים וישרים ככל שיהיו? לא ברור לי מה הפתרון לבעיה זו,
אך ברור לי שכדי שיימצא עלינו לשוחח על כך.

הרב אילעאי עופרן ,רב קבוצת יבנה
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הו גיליוטינה!
מעשייה שהייתה (או שלא) בזמר וקטינה
יהונתן שרמן
לילה של חורף קר .הבריות מתכרבלות לתוככי עצמן ,נחבאות
לעמקי שינה ערבה.
מפני מחשבות סגריריות ,משתבללות פנימה ִ
בוקר .טרופי חלומות וטרוטי עיניים מתעוררים בני התמותה
לצלצולו היגע של יום עמלם ,לצעידה לאה על מדרכת אבני
הנגף של תלאות היום.
איככה הופך פנקסן קטן ,רפתן ,לולן ,או נהג אוטובוס מעשן,
באבחת מבט בעיתון חינמי ,לשופט ודיין ומוכיח ועד? מאיזה
מדור בשאול מזדחל לנשמתו של לבלר אפרורי זה ,פלבול כה
קדוש לענגו אגב אספרסו עם מרעיו המחויטים? ברי הרי שאין
זה הכרח בל נמנע .אחרי שגונה לדעת דודו טופז ,הליצן-המפלץ,
עד שנפח נשמתו לתוך סדין של שב"ס ,מתייצבים אנו ,בשנית,
ככלב השב על קיאו ,לגרגר את זעזועינו על ראשו המקועקע של
הזמיר ולהתקלס בו כילדים" :עלה קרח ,עלה קרח" .האומנם כה
נעים לבהות  -פעורי עיניים כעגלי מרבק  -במבטו הנבעת של
האב הנבעט? מה לנו כי היינו זוללים כלהקה רעבה של שועלים
קטנים מחבלים כרמים ,המתקבצת מאחורי שיח לרחרוח בצוותא
ונבירה קולנית בגילן של קטינות? ודאי יש דבר-מה מועיל
יותר מפשפוש צקצקני בדמותו של האב-הסרסור ,בהשתרכותו
המובסת בשלשלאות ,בדנדון אזיקים ,באסונו של אדם.
מסתבר שנחמד וחמים בחיקו של הרוב הצדקני ,בכרסו
המשתפלת של הטהרן עם המקטורן .יש ארומה נעימה בחלונות
הגבוהים ,באוויר הצלול של הצדק שעוד ייעשה לעינינו בכיכר
הקרת המצוחצחת .עדיף ,כך נראה ,להתעטף בטלית הצחורה,
באריג משי שקוף ושקול ,מאשר בבגדיו הצואים של מי שחטא
או הוטעה ,שנוצל וניצל ,של מחולל התרבות וקורבנו .במקהלת
המוקיעים הטונים לא צורמים .האוזן לא מופרעת ביבבותיו
של החשוד .נחמד לגלוש עם לחם קדוש על עננים צמריריים;
"ראה ,פריץ!"" ,הביטי ,הלגה!" :הנה סוסי פוני צוהלים ,רעמות
מתבדרות וחדי-קרן ורודים!

לאונרד כהן ,האיש והמגבעת ,בקטע משיר פשוט ואלמותי
היטיב לתאר את שכולם כבר יודעים:
And everybody knows that the plague is coming
Everybody knows that it's moving fast
wo Everybody knows that the naked man and woman
Are just a shining artifact of the past
Everybody knows the scene is dead
But there's gonna be a meter on your bed
That will disclose
What everybody knows
Oh everybody knows, everybody knows
That's how it goes
Everybody knows

אפילוג
האמת  -צריך שתיאמר :לא באמת כיף באוויר הדליל
שבפסגות המושלגות .עדיף ליד האח בצריף העץ העבש ,עם
בירה ,מקטרת ועוד כמה חוטאים בעיני עצמם .פחות מרשים
אבל יותר מרנין במחיצתו של הג'וקר ,המלגלג גם על עצמו.
לא באמת משנה ובכלל ,לא לנו לקבוע  -אם זה הגיל או הדיל,
הזמר או הנערה .הפרסונה איננה מעניינת ,לכל היותר מטרידה
התופעה.

"הס קטגור וקח סנגור מקומו - "...עוד נתחנן כולנו ,בפנים
מכורכמות בעוד מזער ירחים ,כחתלתולים שמוטי זנב ,לבושי
לבן כבתכריכים .בענווה כנועה וספרי תורה מרחפים בידי זקני
הקהל ,נתפלל אז ונתפעל עת נצווח ככרוכיות .על מי נחשוב
 האם לא על עצמנו  -כשניווכח שגם השנה ,אנו (אלא מי?)מתירין להתפלל עם העבריינים?
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יהונתן שרמן ,חבר בארות יצחק ,נשוי ואב
לארבעה ,בוגר ישיבת ההסדר במעלות ושירות
צבאי בחטיבת הנח"ל .עורך דין ,סנגור פלילי ובעל
משרד עצמאי.

טור אישי

מדור לדור
בין הונג קונג לקיבוץ
אביתר דור
"חזרתי הביתה אחרי עשרים שנה ,במבט ראשון דבר לא
השתנה - "...שר דיוויד ברוזה בקולו הצרוד ,מרמז לזמן שעצר
מלכת מאז עזב את נוף ילדותו עד ששב לביקור נוסטלגי .אז
זהו ,במקרה שלנו חזרנו הביתה אחרי פחות מעשרים שנה בהן
חיינו מחוץ לנוף ילדותנו ,החלפנו כמה נופים בדרך ,אבל הרבה
דווקא כן השתנה.

התמודדויות כאלו היו מנת חלקנו במשך כל שלוש השנים בהן
חיינו שם .הן אולי קצת יותר קיצוניות ,ומאלצות להתמודד עם
סוגיות שבארץ אינן עומדות על הפרק (מישהו אמר 'מורים
לא יהודים'? חברים בכיתה א' עם אייפד? טלטול בשבת או
התארחות בבית לא כשר? רכיבה על פילים???) ,אך בהחלט
חוזרות על עצמן בווריאציות שונות גם כאן ,בארץ הקודש.

בקיץ האחרון שבנו משליחות בת שלוש שנים בהונג קונג.
יצאנו "בלי לדעת לאן"  -למזרח הרחוק ,אל העיר הסואנת,
בניינים גורדי שבעה רקיעים ,וקהילה יהודית תוססת .יצאנו
למסע משפחתי (הילד הרביעי הצטרף אלינו שם) ,בו התמודדנו
בלי הרף עם השאלה מהו 'בית' בשבילנו .במהלך ההתכוננות
החפוזה לקראת השליחות (חודש מההודעה ש"התקבלנו" ועד
שעלינו למטוס!) ,אמרה לי אשה חכמה אחת  -שהבית הוא
היכן שאנחנו נמצאים .לכאורה ,משפט ללא חידוש .בדיעבד,
כל החוכמה כולה על רגל אחת! בעקבות המשפט ההוא ,קיבלנו
החלטה מודעת לשדר לילדים 'בית' מהרגע הראשון .לא להפגין
לחץ ,חרדה או בלבול ,לא לפחד מאיך הם יתמודדו ולעשות
הכול על מנת שהבית שלנו יהיה המקלט ,השקט והביטחון.

דווקא בחברה נפלאה כמו זו שאנו חיים בה היום  -כזו המקיימת
חיי קהילה פעילים באופן אינטנסיבי  -נדרשת עמידה על
ההגדרה שלנו ל'בית' .זה כבר לא הקיבוץ של פעם ,ואיש לא
נכנס לנו לכיס או לשינה (למעט כמה זאטוטים שעושים את
זה עדיין ,אולי בשם ועדת חברים) ,אבל עדיין קיים רף ציפיות
גבוה לקחת חלק בחיי הכלל .זו ציפייה טובה ,שמתכוונת לבנות
ערבות הדדית ,גיוון אנושי ומעורבות חברתית ,אך על כל
'בית' לשאול את עצמו :היכן הוא מתחיל והיכן ה'חוץ' נגמר?
מה במתח הזה של בית וקהילה מאפשר לשמור על חלקת
הא-לוהים הפרטית שלי מול הציפייה הציבורית?

יצאנו למסע משפחתי ,בו התמודדנו בלי
הרף עם השאלה מהו 'בית' בשבילנו .במהלך
ההתכוננות החפוזה לקראת השליחות ,אמרה
לי אשה חכמה אחת  -שהבית הוא היכן
שאנחנו נמצאים
מילים גבוהות .זהו אתגר לא קטן להנחית אותן אל קרקע
המציאות בלי שיתרסקו .למשל :זה לא פשוט בכלל להשאיר
שלושה זאטוטים דוברי עברית בלבד עם פיליפינית שהם פגשו
יומיים קודם ...ליום שלם! כל הסרטים הכי הוליוודים רצים לך
בראש ,אתה מתפלל שתמצא את כל השלושה בריאים ושמחים
כשתחזור .זה נגמר טוב ,כמו שוודאי ניחשתם ,אבל לא סמכנו על
הנס :המזוודות שהבאנו עמנו היו עמוסות בספרי ילדים ,צעצועים
משמעותיים וDVD-ים שהילדים אוהבים .מרלין קיבלה רשימת
מילים בסיסית בהיבריש (עברית הכתובה באנגלית) ולו"ז
מדוקדק לתעסוקת הילדים .עברנו את זה בשלום!

בהונג קונג התמודדנו עם מציאות הפוכה  -שכנים שהיו חלק
אינטגרלי מחיינו (ריחות בישולים ,נגינת פסנתר ורעשים שונים
ומשונים) ולא החלפנו איתם מילה מעולם .עולם שלם בחוץ,
אלפי משפחות בחלון חדר השינה שלנו  -ובכל זאת ,אף לא
אחד מהם היה חלק מביתנו .עכשיו אנחנו שמחים ומודים על
התהפכות היוצרות.
דודו ועפרה שרים "בית זה בסך הכול קופסה שגרים בה ,קופסה
ולא יותר"  -והם צודקים .גם כשמתאמצים כל כך לבנות בית
חלומות בהרחבה של הקיבוץ ,צריך לזכור :הבית הוא אנחנו .זה
לא כל כך משנה איך נראית הקופסה והיכן היא ממוקמת...
באנגלית יש הבדל בין  homeלבין  .houseהאחד מתייחס
למקום הרגשי ,השני למבנה הפיסי .בעברית יש רק מילה
אחת .בית.

אביתר דור ,נשוי לורדית ואבא לארבעה.
מרפא בעיסוק בהכשרתו ,עובד בחקלאות
למחייתו .גר במעלה גלבוע.
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שמיטה ישראלית
לידתו של רעיון
עינט קרמר
לפני כשנה וחצי ילדתי את בני הרביעי ,ניתאי .היות והוא היה תינוק
קל (יש גם כאלה) ,מצאתי את עצמי מבלה את חופשת הלידה
כ"מיני שבתון" ,עם זמן פנוי רב .חודשים אלו ,אפשרו לי להתבונן
במבט חדש על החברה הישראלית ועל העשייה שלי בתוכה.
החל מ 2009-אני מנהלת את עמותת "טבע עברי" העוסקת
בחיבור בין יהדות וסביבה .העמותה הוקמה על מנת לקרב
קהלים מעולם היהדות לעולם הסביבתי ,כמו גם להציע לתנועה
הסביבתית לקבל מן היהדות השראה לפעילותה בארץ.
התבוננות מחודשת במציאות הישראלית הראתה לי כי החברה
של היום היא לא החברה של לפני שבע שנים .המאבק החברתי
של קיץ  2011פתח שיח חברתי-כלכלי בישראל שלא היה
מקובל .במקביל ,כפי שמראות תוצאות הבחירות האחרונות,
השאלה בדבר חיבור זהותנו כיהודים לעולם הערכי שלנו
הפכה להיות לגיטימית בקרב ציבורים רבים ,שלא לדבר על כך
שהנושא החברתי-סביבתי נע מן השולים ההזויים (כמו שיעידו
מספר הפעמים בהן נשאלתי אם אני מחבקת עצים או מחזירה
בתשובה )...אל מרכז המיינסטרים .כמובן שעדיין אי אפשר
לומר "המשימה הושלמה" ,אך בהחלט ניתן לומר כי ,לפחות
מבחינת תפיסת עולמי ,התקדמנו צעד ענק לשינוי.
השאלה שנפתחה בפני היא  -כיצד ממנפים את השינוי ליצירת
חברה טובה יותר בישראל? התחלתי לנבור במסמכים שהוצאנו
מאז תחילת הדרך ,והנה נתקלתי במסמך איתו נסעתי בזמנו
לפסגת כדור הארץ בריו דה ז'נרו ,כחברת המשלחת הישראלית
שאמונה על "הניחוח היהודי" של המשלחת .המסמך ,הנקרא
"כלכלה בת קיימא  -עיון מחודש במקורות יהודיים" ,מציע
שורה של רעיונות היונקים ממורשת ישראל ויכולים לתת
השראה לשיח הכלכלי-סביבתי הרווח כיום .שני הרעיונות
המרכזיים סביבם סבב המסמך היו שבת ושמיטה .נכון לזמן
קריאת המסמך ,היה לי שנה וחצי להתכונן לאחרון שבהם.
מצוות השמיטה חייבה כל חקלאי בארץ ישראל לנטוש את שדהו
אחת לשבע שנים ,להפקיר את פירותיו ,לתת לאדמה מנוחה
ולאפשר לכל אדם (ואף לבהמות) להיכנס לשדה וליטול חלק
מברכת האדמה .בשנה זו התבטלו החובות הכספיים ,והאנשים
קיבלו הזדמנות להתחלת מחזור חדש של שש שנות כלכלה
חופשית .שנת השמיטה עצמה היוותה פסק זמן קולקטיבי,
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שאפשר התמקדות בקידום ערכי משפחה ,קהילה ורוח.
ִ
קשה להמעיט בגודל החזון שמעניקה שנת השמיטה לעם
ישראל ,או ברדיקליות של הרעיונות הטמונים בה .עם
זאת ,כיום ,בחברה שרובה אינו חקלאי ואינו דתי ,הצטמצם
העיסוק בשמיטה לתחום הכשרות הרלוונטי למגזרים מסוימים
בלבד ,או כמובן לאחוזים הבודדים העוסקים בחקלאות ,שכלל
ביצוע המצווה מוטל על כתפיהם .רוב תושבי מדינת ישראל לא
מודעים להיות שנה זו או אחרת שנת שמיטה ,וגם אם כן ,לא
מוצאים בנתון זה רלוונטיות לחייהם במאה ה.21-
הצעד הראשון שעשיתי היה לברר האם היו יוזמות בשנות
השמיטה האחרונות שעסקו ברעיונות הערכיים הטמונים ב"רוח
המצווה" .גיליתי כי לפחות בשנת תשס"ח ניסו כמה וכמה
פעילים חברתיים ,רבנים ומובילי דעת קהל לעורר שינוי תודעה
בכיוון זה ,אך בשל התארגנות מאוחרת (בדרך כלל בתוך שנת
השמיטה עצמה) ומיעוט משאבים ,כמו גם בשל חוסר בשלות
של הציבור לרעיונות ממין אלו ,היוזמות זכו להשפעה מועטה.
הבנתי כי זה עתה גיליתי את המשימה הבאה של העמותה.
בחודשים הבאים דפקתי על אינספור דלתות ,ישבתי במגוון
ישיבות הנהלה וגם מהכנסת לא משכתי את ידי .להפתעתי ,אף
דלת לא נטרקה בפניי .בין אם מדובר במשרד ממשלתי ובין אם
מדובר בארגון עסקי ,רעיון השמיטה שבה את לב השומעים,
כמעט כאילו חיכו לו.
מתוך כך הקמנו את קואליציית "שמיטה ישראלית" -
קואליציה אזרחית שלקחה על עצמה לקדם את שנת השמיטה
כשנה מכוננת ברמה האישית ,החברתית והלאומית במדינת
ישראל .נשיא היוזמה הנו הרב מיכאל מלכיאור ,והשותפים בה
הנם רבים וטובים ,כשאחד מהמרכזיים שבהם הנו הקיבוץ הדתי,
שהיה הגוף הראשון שנרתם לרעיון.
טור זה נועד להשאיר את הקוראים הנרגשים מעודכנים לגבי
התקדמות המהלך .בע"ה נעשה ונצליח.
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עינט קרמר ,נשואה ואם לארבעה ,מתגוררת
באשחר ,יוזמת ומובילת יוזמת מיזם "שמיטה
ישראלית" ,הקימה ומנהלת את עמותת “טבע עברי”,
בעלת תואר מוסמך במקרא ומחשבת ישראל.

טור אישי

עומדת על דעתי
דרושה :אכפתיות שלווה
עינת לוי
אחת ההחלטות שקיבלתי בתחילת השנה הייתה להצליח
לפתח אדישות  -ללמוד להסתכל על החיים בשלוות נפש ,לא
להתרגש בכלל (או לפחות כמעט בכלל) מאירועים חולפים,
ובטח שלא להתפתות ולגבש דעות מוצקות מדי על שום נושא
נדון בכל תחום אפשרי.
לפני ההחלטה נהגתי לחשוב שאדם שיש לו דעה על כל
דבר ,הוא אדם אכפתי ומעורב או לחלופין אדם בעל רגישות
גבוהה למתרחש בעולם .בעוד שבעלי טען שמדובר בבעיה
קשה של צורך בשליטה ,אני סברתי שעמדותיי הברורות
בנוגע ליוקר המחיה וצדק חברתי ,כמו גם בנוגע לכיוון
המדויק שבו צריכות להיות מפיות מונחות על השולחן,
הן עניין ערכי לחלוטין שיש לו השלכות רחבות היקף...
טענתי בתוקף שאכפתיות באה בעסקת חבילה :או שיש לך את
האש הבוערת בפנים ,או שאין! האש היא אש תמיד .ואש  -כמו
אש  -לא תמיד ניתנת לוויסות ,לשליטה ולבחירה .ומאחר והיו
לעניין הצדקות ראויות ,קיבלתי בהבנה גם את המחירים.
עם הילד הרביעי ,הפך עניין המחירים למורכב .זמן הפך להיות
משאב מוגבל ביותר ,והצורך ללהטט בין שלל המשימות
וארבעת הילדים הפך לכמעט בלתי אפשרי (הורים לשישה
ומעלה מוזמנים לחייך לעצמם בסיפוק) .כבר לא היה לי זמן
לכל פרויקט תרבות שהונח על השולחן ,לכל שיעור שרציתי
לשמוע ,לכל צוות בו רציתי להיות פעילה ,ובטח לא לאימון
שבועי בחדר כושר (במחשבה שנייה ,על זה אולי ויתרתי
מסיבות אחרות.)...
ללא ספק ,המחיר הכבד ביותר היה המחיר הנפשי .מביני עניין
יעידו ,שדעות יכולות להיות דבר די מעייף .במיוחד המחשבה
העמוקה המסתתרת מאחורי כל דעה ועמדה .שהרי כאמור,
אין זה משנה אם מדובר בצבע החולצה אותה ילבש בעלי לבת-
מצווה הקרובה או בתכני מסגרות החינוך הבלתי-פורמלי -
הדעות שלי מבוססות ,מנומקות ותוצאותיהן הרות גורל.
וכאשר כל שאלה או דילמה מפעילות את שרירי הבטן לכדי
כאב אידיאולוגי ,אנחנו נידונים לעייפות מצטברת מתישה
במיוחד.
אז החלטתי לקחת הפסקה .לא עוד התרגשויות מעניינים

פעוטים וחסרי משמעות ,ולא עוד רצון להשפיע ולשנות ,אלא
שקט ,שלווה ונחת .נשמע מעולה ,לא?
אז ככה  -אחרי חצי שנה של מאמץ מרוכז ,אני יכולה להכריז:
נכשלתי! ובכישלון החרוץ הזה ,יש אשמים לא מעטים ,אבל
עם יד על הלב ,אני צריכה להודות ,שהאשם המרכזי הוא חוסר
היכולת שלי לוותר על התחושה הזו בבטן ,התחושה של "גם
על זה יש לי מה להגיד."...
ולא שלא ניסיתי .עצמתי עיניים כשהיה צריך ,השתמשתי
באטמים לאוזניים ,ואפילו ניסיתי לזמזם לעצמי בהפגנתיות
בכל פעם שמישהו ניסה לעניין אותי באיזה דבר .אבל בסוף
מצאתי ,שגם על זה יש לי מה להגיד...
מאחר ונואשתי מחזון האדישות ,החלטתי להיכנע ולהשלים
עם האש חסרת השליטה .הבנתי כי בשבילי ,ההתכווצות הזו
בבטן היא חשובה וחיונית .ולמרות שלפעמים היא קצת מיותרת
ולעתים היא נראית טרחנית ,היא גם בדרך כלל מקדמת,
מפעילה ,מעניינת ,מזיזה גבעות והרים .הטבע אמר את דברו
ולכן אתן לו לעשות את שלו.
אז עד שימציאו מעורבות נינוחה או שתימצא האכפתיות
השלווה ,שימו על השולחן כל נושא :חינוך ,ציור ,גינון ,תפילה
או הפרטה ,כנראה שגם על זה תהיה לי דעה...

עינת לוי ,חברת קיבוץ יבנה ,בת  ,34נשואה לרן,
אמא לארבעה ,מורה לגמרא בבית ספר 'עמיחי'
בקבוצת יבנה ,בעלת תואר ראשון בלימודי ארץ
ישראל ותלמוד.
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מה קורה?

שעה קלה בבורו-פארק
שלושים שנה לאחר פרסום מאמרו של הרב פרופסור דב רפל -
"שעה קלה בבורו-פארק" ,ב'עמודים' (תשמ"ד),
יצא בנו לעשות גם הוא 'שעה קלה בבורו-פארק' (תשע"ד)
יואל רפל

עשר שנים חלפו מאז פטירת אבי ז"ל .עשר שנים שהותירו
בנו ,בניו ,חותם עמוק .אין לנו שבוע שזכרו של אבא אינו עולה
באחת משיחותינו .גם מבלי שייאמר באופן מפורש ,אנחנו
'שומעים' אותו מנחה גם היום את אורחות חיינו .על רקע
זה ביקשתי לשוב אל אחת מחוויותיו ,אותה תיעד במאמר
שפורסם בשנת תשמ"ד .ראשיתו של המאמר בשהות ממושכת
בלוס אנג'לס במסגרת שנת שבתון באוניברסיטת UCLA
והאוניברסיטה למדעי היהדות .בסיומה של השנה החליט אבא
לעשות את חג השבועות עם בן דודו ,אותו מעולם לא פגשנו,
הגר בברוקלין .המפגש עם ההוויה הייחודית של בורו-פארק
הוליד את המאמר.
בעקבות אותו מאמר ,יצאתי לסופשבוע בבורו-פארק.
המראות ,אורחות החיים היהודיים בכלל והחרדים בפרט
שמצאתי ,היו שונים במידה רבה ממה שראה אבא בקיץ
תשמ"ג .החברה היהודית-חרדית של בורו-פארק עברה מהפכה
של ממש בשלושים השנים האחרונות .כותרות המשנה זהות
לכותרות במאמר הראשון.

רשות הרבים
שכונת בורו-פארק ממוקמת במרכז רובע ברוקלין ,הגדול מבין
חמשת הרבעים של העיר ניו-יורק .בברוקלין נמצא הריכוז
היהודי הצפוף ביותר בעולם  -כמיליון יהודים חיים בשטח
שגודלו  250קמ"ר ,ומהווים כשליש מכלל אוכלוסייתו .גבולות
שכונת בורו-פארק הם :מרחוב  40ועד רחוב  ,60מהשדרה
ה 11-ועד השדרה ה ,21-סך הכול מרחק הליכה שלא קשה
לעשותו בשבת .בשטח קטן יחסית זה ,מתגוררים היום כרבע
מיליון יהודים ,שיותר מ 95%-מהם נמנים על היהדות החרדית
(חסידים ו'מתנגדים') על גווניה ,חצרותיה ומוסדותיה.
מאז ביקורי האחרון בבורו-פארק ,לפני כעשור ,סיירתי עשרות
פעמים במזרח-אירופה .כמעט בכל עיר ,אני והמטיילים יחד
איתי ,מחפשים את שרידי היישוב היהודי העירוני שהיה ואיננו
עוד :משקופים עם סימני מזוזות ,כתובות על חנויות ,שרידי
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בתי כנסת ובתי מדרש ומוסדות יהודיים נוספים.
הביקור העכשווי בבורו-פארק נתפס בעיניי כ"חזרה אל
העיירה" ועל כן אני מחפש את הדומה והשונה בין מזרח-
אירופה של שנות העשרים והשלושים במאה הקודמת לארצות
הברית במאה העשרים והאחת.
במבט ראשון מתברר כי יש הרבה מאוד דמיון ,אך יש גם הרבה
שוני ,ואת שניהם אני מחפש בעקבות 'המדריך' שכתב אבא ז"ל
לפני שלושים שנה.
הרכבת התחתית ממנהטן עוצרת בבורו-פארק רק בתחנה
אחת  -שבמקרה היא על גשר עילי מעל הכביש .היורדים
והעולים בתחנה הם כמעט אך ורק יהודים חרדים ,הניכרים
בלבושם ומראם החיצוני .בהגיעך למקום ברכבת ישירה
ממנהטן אתה חש במעבר לעולם שלכאורה היה ואיננו ,אך
לפתע הוא קם אל מול עיניך במראות מוכרים ובצבעים חדשים,
במידה רבה צעקניים ,כמיטב מסורת הפרסום של זמננו.
שני הרחובות הראשיים של השכונה ,השדרה ה 13-והשדרה
ה ,14-הם שני רחובות מסחר שוקקים ביותר .החנויות,
מספר הקונים ותנועת כלי הרכב מגמדים לחלוטין את רחוב
רבי עקיבא ,רחובה הראשי של בני-ברק .מבט חטוף מגלה כי
שלטי החנויות השתנו לחלוטין .בעבר שמה של כל חנות היה
כתוב באנגלית ובאידיש .לעתים קרובות ,מילים באנגלית היו
נכתבות באותיות עבריות ובשפה האידית .כיום שם החנות
נרשם באנגלית ובעברית ,והאידיש ,שהיא השפה המדוברת
ברחוב ,אינה מופיעה בשלטים .זאת ועוד ,לעתים קרובות שם
החנות הוא באנגלית ובתרגום לעברית .כך ,למשל ,ראיתי
בית-מרקחת עליו כתוב  PHARMACYולידו 'רפואה',
ובהמשך  .REFUAHרשת גני ילדים נקראת 'שם טוב' בעברית
ובאנגלית .SHEM-TOV :חנות לכלי קודש נקראת 'מורשת'
 .MORESHETהיעלמותה הכמעט-מוחלטת של האידיש
מרשות הרבים היא מפנה רב-חשיבות ,כיוון שכמעט ואינך
נתקל ב'ישראלים' החיים בבורו-פארק ואשר העברית היא
שפת אמם.
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שעה קלה בבורו-פארק

צילוםJohn-Paul Pagano :

יוצא אדם מביתו בשכונה בשבת והריהו מתהלך בעיר שרחובותיה ריקים
מתנועה .רק חנויות ספורות פתוחות .עבור מי פתוחות אותן חנויות? מסתבר
כי בשנים האחרונות יש מעבר של מוסלמים המבקשים לקנות לעצמם בית או
דירה בבורו-פארק .השיקולים לכך הם כשרות הבשר וצניעות הנשים בלבושן,
התואמת את ההלכה המוסלמית
יוצא אדם מביתו בשכונה בשבת והריהו מתהלך בעיר
שרחובותיה ריקים מתנועה .הכול עושים את דרכם לבית כנסת
זה או אחר ,ורק חנויות ספורות פתוחות  -חנויות הפירות
ומספר מכולות המוחזקות על ידי מהגרים מאסיה או ממקסיקו.
עבור מי פתוחות אותן חנויות? מסתבר כי בשנים האחרונות
יש מעבר של מוסלמים המבקשים לקנות לעצמם בית או דירה
בבורו-פארק .השיקולים לכך הם כשרות הבשר הנמכר באזור
זה ,וצניעות הנשים בלבושן ,התואמת את ההלכה המוסלמית.
בשעה שסיירתי בשכונה בשעות הבוקר של שבת ראיתי עשרות
נשים מוסלמיות שלבושן העיד על זהותן הדתית .והמסגדים?
שניים כאלה הוקמו מחוץ לשכונה אך במרחק הליכה קצר ,והם
עמוסים מתפללים בעיקר בימי שישי .כאשר אבי ז"ל ביקר
בבורו-פארק נמצאו בשכונה ,עדיין ,בית כנסת קונסרבטיבי
ובית כנסת (טמפל) רפורמי .שניים אלו כבר אינם קיימים שנים
רבות והבניינים הפכו להיות חלק מהמוסדות האורתודוקסים
על גווניהם השונים.

מוסדות
המבקש לעמוד על היקף מוסדות הדת בשכונת בורו-פארק
אין לו אלא ללכת לאורך אחד מרחובות השכונה .ביום שישי
אחר הצהריים יצאתי לסיור לאורך הרחוב שבאחד מבתיו
לנתי .צעדתי שמונה מאות מטרים בכיוון אחד ,ומצאתי

עשרים ושישה מוסדות דת שונים  -ארבע ישיבות ,שישה בתי
מדרש ,אחד-עשר בתי כנסת ,שני תלמודי תורה ,מרכז נשים
ללימוד תורה ,מקווה טהרה ,וכן בניין מרכזי של אחת מחצרות
החסידות ,הכולל בתחומו את כל סוגי המבנים שציינתי.
בשכונה עצמה מאות מוסדות דת .לפני שלושים שנה מצא
אבי ז"ל בארבעים בלוקים שלושים בתי כנסת .היום בארבעים
בלוקים יש לפחות מאתיים 'בתי מדרש ובתי תפילה' שונים.
את כל עוצמתה של יהדות מזרח אירופה אתה רואה בשכונה זו.
בעלז ,גור ,ספינקא ,ויז'ניץ ,בובוב ,סאטמר ,מונקטש  -הם רק
אחדים משמות הערים שקהילתן הוכחדה בשואה ועלתה כעוף
החול וקמה לתחייה בבורו-פארק.
שני המבנים הגדולים ביותר בבורו-פארק הם בתי ספר
ציבוריים המגמדים את כל שאר הבתים ובכללם הישיבות.
מאליו מובן שילדים יהודים מהשכונה לא לומדים בבתי ספר
ציבוריים .מה עושים עם המבנים ,שכל אחד מהם הוא בגודל
בלוק שלם? פרנסי העיר מצאו פתרון :אחד מבתי הספר מאכלס
מאות תלמידים לא יהודים הנאספים מחוץ לשכונה ומגיעים
לבית הספר מדי בוקר בשרשרת אין-סופית של אוטובוסים
עירוניים צהובים .הבניין השני הושכר בשלמותו ל 39-שנים
לחסידות סאטמר ולומדות בו  2500תלמידות .שאר עשרות
אלפי התלמידים לומדים ב'חיידרים' ,תלמודי תורה ,ובתי ספר
בגוון חרדי וחסידי מובהק .שאלתי את מארחי ,האם התלמידים
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מה קורה?

לומדים עברית? והתשובה" :כמה עוד אפשר להעמיס עליהם
מעבר לאנגלית ואידיש" .השפה המדוברת ברוב המוסדות
בבורו-פארק היא אידיש באופן מוחלט ,על כן הילדים יותר
מדקלמים את התפילה מאשר מבינים את הנאמר בה.
מעניין לראות מה מתרחש במשך היום באולמות עשרות
הישיבות שבשכונה .האם הכלל 'תורתו-אומנותו' תקף גם
בארץ השפע וסיר הבשר? סיור מהיר מגלה שמספר האברכים
הלומדים קטן מאוד ,ודאי בהתחשב בגודל האוכלוסייה הדתית
במקום.
סיבה אחת לכך ,ואין עליה מחלוקת ,היא כי מרבית תלמידי
הישיבות הגבוהות הם בעלי משפחות החייבים לפרנס את
משפחתם .תופעה של תמיכה חודשית קבועה למשך זמן רב,
כפי שאנו מכירים בארץ ,קיימת רק לגבי אותם אלו שמתגלים
כתלמידי חכמים מובהקים ואשר נושאים בחיקם את שרביט
ראשי הישיבות ומורי ההלכה של העתיד .אגב ,מסיבה זו
נוסעים רבים ללמוד בישיבות חרדיות בארץ המתקיימות -
או שהתקיימו  -על יסוד תקציבים ממלכתיים לפי מספר
הלומדים .על הסיבה השנייה סיפר לי ידידי ר' שלמה שמיר
(לשעבר כתב 'הארץ' בארצות הברית) ,המתגורר בשכנות
לשכונה ,והיא היעלמותם של גדולי הדור של אמריקה .מנהיגי
חסידויות חב"ד ,סאטמר ,בובוב ואחרים אינם ,ולא קם להם
מחליף ראוי .המצב בצד ה'מתנגדים' אינו טוב יותר :הרב
סולוביצ'יק והרב פיינשטיין אינם ,ולא קם להם מחליף .עם
פטירתו של הרב מנשה קליין זצ"ל ,שנפטר לפני שנתיים,
נסתיים פרק הרבנים הגדולים ילידי מזרח-אירופה.

מעניין לראות על מה המחלוקת בשעת
פיצול בחצרות החסידות הגדולות
כפי שקרה בבובוב ,סאטמר וחצרות
נוספות .על פניו הוויכוח הוא על
כושר ויכולת הנהגה תורנית-דתית ,אך
מתחת לפני השטח הוויכוח הגדול הוא
על כסף ,כמעט אך ורק על כסף
פעילות השיא של מוסדות הדת השונים היא בערבי שבתות
וחגים וכמובן בימי המועד עצמו .ביום שישי בלילה בשעת
חצות ,כאשר הטמפרטורה הייתה  4מעלות צלסיוס ,המו
השדרות של בורו-פארק באלפי אנשים ,כאילו היה זה עיצומו
של יום .משפחות-משפחות צעדו מהכא להתם ומהתם להכא.
היו שנכנסו ל'שטיבלך' ,היו שהלכו ל'טיש' ,היו שפשוט טיילו
עם תינוקות וזאטוטים .מבנייני החסידויות השונות עלו קולות
שירה של המתאספים ל'טיש' .נכנסתי לבניין המרכזי של
חסידות בובוב  -יותר מאלף איש התאספו ,עמדו על במות
מדורגות ,כאשר הרבי והמקורבים לו יושבים ,מהנהנים ,מדי
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פעם מועברים כלים עמוסי אוכל ,משקאות חריפים וקלים ,ובין
לבין ,לעתים נדירות ,נשמע גם דבר תורה .כאשר יצאתי מבניין
חסידות בובוב ,לאחר חצות ,עדיין היו רבים שרק הגיעו ונכנסו
ל'טיש' .המשמעות המעשית היא שתפילות השבת מתחילות
ברוב המקרים בשעה מאוחרת יחסית בבוקר.
בתי הכנסת הם סיפור בפני עצמו .ישנם כאלה שבהם ציבור
המתפללים קבוע ,ורב משרת בקודש ומשרה את אישיותו
על המתפללים .ישנם כאלה שבהם צריך לתלות שלט" :אסור
להתפלל בזמן שמדברים" ,כיוון שהדיבור בענייני חולין רב
מהתפילה עצמה .בליל שבת הייתי בבית כנסת גדול שבו
החלו את תפילת מנחה ,בזמן שבבתי כנסת בארץ כבר נמצאים
באמצע ,אם לא בסוף ,תפילת ערבית .למה האיחור? חיכו
לרב .בשבת בבוקר הלכתי להתפלל בבית הכנסת של חסידות
ליזנסק .אילו ראה ר' אלימלך כיצד מתפללים בבית הכנסת
הנקרא על שמו ,לא היה כותב את מילות "שנראה כל אחד
מעלת חברנו" כפי שכתב ב"אדרבא" .לפניי ישבו זוג עבדקנים
עם טליתות מפוארות והם לא פסקו לדבר מרגע שנכנסו עד
הרגע שיצאו ,כולל כל קריאת התורה ואף בעת אמירת קדושה
של שחרית ושל מוסף .פטפוטי הבל אין-סופיים .כאשר ניסיתי
לברר ִּפשרה של תופעה זו ,נאמר לי" :מי שרוצה להתפלל
בשקט ,יושב בכיסאות שלפני שליח הציבור .מאחוריו עושה כל
איש כרצונו".

ההשפעה הישראלית
ישראל  -מדינה וארץ  -היא בגדר נעלם כמעט מוחלט בבורו-
פארק .לא שומעים עברית ברחוב ,אף ש 95%-מהולכי הרגל
שבו הם יהודים שומרי תורה ומצוות .נוכחותם של ישראלים
שואפת לאפס' .היורדים' ,שבעבר חיו בשכונה במספרים יחסית
גדולים ,נטשו אותה ועברו לשכונות אחרות .יחד עמם נעלמו
מהשכונה גם העיתונים הישראליים .העברית נשארה כשפה
מתה שעיקר השימוש בה בשלטים על החנויות וכמובן במאות-
אלפים ,אם לא מיליוני הספרים המצויים בכל דל"ת קירות
סגורים .ספרייה ממוצעת בבית יהודי בבורו-פארק מונה לא
פחות מאלף ספרים ,שמרביתם מודפסים בעברית .בבית אחד
ראיתי ספרייה תורנית פרטית המונה מאה אלף ספרים וביניהם
גם רבים מאוד על ארץ ישראל ,ירושלים ,ולהבדיל ,השואה.
בישיבות ובתי הכנסת יש ספריות ענק של אלפי ועשרות-אלפי
ספרים.
אנשי סאטמר שבשכונה ,חסידות שנודעה בעוינותה למדינת
ישראל ,מבהירים באופן מפורש :אנחנו כלל לא נגד ארץ ישראל
ומדינת ישראל .מתברר כי שני חלקי החסידוּ ת ,האחד בבורו-
פארק והשני בווילימסבורג ,שונים בגישתם לישראל .חסידי
סאטמר שבבורו-פארק שולחים את בניהם ללימודים בישראל,
ואלה לעתים מעדיפים להישאר בה ,ועל כן הוריהם נוסעים
לעתים קרובות לארץ וערים לבעיות הפוליטיות והחברתיות.
אם אלו פני הדברים בסאטמר ,הרי שבשאר חצרות החסידות
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ובבתי הכנסת מדברים ועושים הרבה יותר בכל הקשור בישראל.
אורח מישראל הוא היום אורח רצוי ומבוקש ,שום דלת לא
נסגרת בפניו ושום כיבוד לא נמנע ממנו .בשיחות שואלים רבים
על המצב הפנימי ,מפלגות ,ממשלה וחוקים ,מצב יחסי החוץ,
מה יהיה עם איראן ,איך יסתיים המו"מ עם הפלשתינאים ועוד
ועוד ,בבקיאות שיורדת לפרטי פרטים.
אבי ז"ל כתב לפני שלושים שנה" :ישראל אינה רק פוליטיקה,
היא גם אורח חיים ותרבות" .תושבי בורו-פארק הגודשים
את טיסות אל-על ,העורכת למענם מסעות פרסום מיוחדים,
חוזרים עם הבשורה הישראלית  -לבוש ,אוכל (מעטים הם
הבתים היהודיים שלא תמצא בהם שקדי מרק תוצרת ישראל
או חומוס ישראלי המיוצר על ידי חברה ישראלית בארצות
הברית) ,ספרים ,קלטות ועוד.

ההשפעה האמריקאית
שכונת בורו-פארק הוקמה כדי לשמש מבצר בפני כניסת רוחות
'רעות' שיערערו בקרב הצעירים (וגם המבוגרים) את האמונה
הדתית ,ערכי היהדות המסורתיים והדבקות בתורת ישראל-
סבא .ההתכנסות למקום אחד שבו מתגוררים בסמיכות יהודים
דתיים רבים בצד מוסדות דת שונים נעשתה על פי בחירה ולא
בכפייה או בגלל מגבלות חיצוניות .למרות זאת ,האמריקניזציה
זוחלת בקביעות אל תוך-תוכם של החיים היהודיים .אילו בא
החת"ם סופר לבקר את צאצאי תלמידיו ,המבקשים להמשיך
את דרכו ,היה מוצא שהמשפט שקבע" :חדש אסור מן התורה",
אינו תקף עוד ,והיהודים החרדים היו נראים בעיניו כרפורמים,
במובן הפשוט של המילה .האמריקניזציה היא בלבוש ,באוכל,
בהנאות החיים ,בדרכי המסחר ,בחשיפה למחשבים על כל
משמעותה ,ומנגד ,אצל רבים ,הזמן המועט המוקדש ללימוד
תורה ואף לקיום מצוותיה .שאיפת מייסדי השכונה הייתה כי
חיי היהודים יתנהלו כמעט אך ורק בתוך דל"ת אמותיה ,אלא
שכוונה לחוד ומעשה לחוד ,והתושבים היהודים אינם יכולים
לנתק עצמם מחיי החברה האמריקאית.
השפע הכלכלי המאפיין את החיים בארצות הברית (גם בשעת
המשבר הכלכלי הגדול ב 2008-ואחריו) ניכר מאוד בחיי שכונת
בורו-פארק .מעטות הן המשפחות שאין ברשותן לפחות כלי
רכב אחד ,וסוג הרכב השולט הוא 'ואן' שבו ניתן להסיע ילדים
רבים .רבות מנשות השכונה מקצרות בהכנות לשבת בשל
עבודתן  -מורות ,זבניות ,פקידות ,עבודות מחשב שונות
ועובדות סוציאליות  -ואת סעודות השבת מבססים במקרים
רבים על קניית אוכל מוכן ,שעלותו גבוהה יחסית .רבים
מתושבי השכונה עובדים במקצועות הצווארון הלבן  -עורכי
דין ,רואי חשבון ,רופאים .מספר רב יחסית עובדים ברחובות
המסחר היהודי במנהטן ,אחרים עובדים בברוקלין במפעלי
תעשייה ,בנמל ובמשרדים של חברות גדולות .רבים עובדים
במאות העסקים הפועלים בשכונה עצמה  -מסעדות ,מכבסות,
בתי מרקחת ,חנויות מזון ,בגדים ונעליים ,בתי דפוס ,בעיקר

לספרי קודש .כמובן ישנם מאות ,אם לא אלפים ,המתפרנסים
מהיותם 'כלי קודש'  -רבנים ,מורים ,רמי"ם ,גבאי בתי הכנסת
הגדולים .אליהם ניתן להוסיף את נהגי האוטובוסים לתלמידים,
פקידי העירייה ופעילי ארגונים שונים  -כמו הארגון לעזרה
ראשונה 'הצלה' שהוקם בבורו-פארק ושם מרכזו ' -שנוררים'
מקצועיים המתמחים בגיוס כספים למוסדות דת ,אנשי תחזוקה
לבנייני ציבור ואף עובדי מוסך ושאר מלאכות .אין עבודה
המבזה את בעליה ובעל משפחה אינו מצפה לקבל תשלום קבוע
כדי למקד את חייו ב'תורתו-אומנותו'.
מעניין לראות על מה המחלוקת בשעת פיצול בחצרות
החסידות הגדולות כפי שקרה בבובוב ,סאטמר וחצרות נוספות.
על פניו הוויכוח הוא על כושר ויכולת הנהגה תורנית-דתית,
אך מתחת לפני השטח הוויכוח הגדול הוא על כסף ,כמעט אך
ורק על כסף .לבסוף הדיון מתמקד בשאלה מי ייעזר בכוחות
חיצוניים ,כאשר הכוונה היא למנהיגות המדינית והעירונית
הלא-יהודית.
בורו-פארק בחזותה החיצונית נראית שונה משאר חלקי
ברוקלין ,אך במבט פנימה ניכר שהיא יונקת לוורידי חייה
רסיסים גדולים וקטנים של ההוויה האמריקאית.

מה הלאה?
חומות ה'גטו' היהודי נפרצו ,שכונת בורו-פארק כבר אינה
עומדת בפני עצמה אלא היא חלק בלתי נפרד ממכלול עירוני
גדול ומורכב .לכן לא יעלה איש על דעתו שבקרונות הרכבת
התחתית תהא הפרדה בין נשים לגברים ,או שניתן לסתום את
פיה של נערה או אשה מזמרת .מכאן עולות השאלות :עד כמה
יצליחו תושבי השכונה לשמור על בדלנותם והסתגרותם? האם
הדור הבא ירצה בכך? האם המאבק להרחבת השכונה יצליח או
ייבלם על ידי התושבים יוצאי איטליה ,השכנים ממזרח? האם
תרבות האידישקייט תצליח להגן על הדור הצעיר או רק תעודד
אותו לחפש בצד השני של החומה?
כפי שנראים הדברים כעת ,סביר שהשכונה תגדל אך בה במידה
סביר שרוחות האמריקניזציה יחדרו לעומק רב יותר .השינויים
שהתרחשו בשלושים השנים האחרונות הם עדות לצפוי ,ומי
שירצה לשמור על הסתגרותו ייאלץ ככל הנראה לנדוד לערים
החרדיות כמו מונסי ולייקווד.
למבקר בבורו-פארק בשנת  2043יהיה מעניין לראות מה
השתנה ,כפי שלי היה מעניין לראות מה השתנה מאז שנת
 .1983ימים יגידו.

יואל רפל ,ד"ר להיסטוריה ויהדות ,מנהל ארכיון
הסופר והוגה הדעות פרופ' אלי ויזל ,חוקר במרכז
אלי ויזל ללימודי היהדות ,שניהם באוניברסיטת
בוסטון .כתב ספרים רבים ,כותב ומגיש (15
שנים) את הפינה 'על הפרשה' בקול ישראל (רשת ב').
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והגדת לבתך
טליה מרים גולן

 //הוצאת סטימצקי

האם שמתם לב ,שמהטקסט המסורתי
של ההגדה נעדרות נשים?
האם הן לא סבלו בשעבוד מצרים?
לא צעדו בחרבה כאשר ים סוף נקרע?
לא היו שותפות מלאות לנס?
לצד טקסט ההגדה המסורתי נחשפת קשת מגוונת של נשים שיצרו,
חידשו והעזו ,ולעתים שילמו מחיר יקר על האומץ להיות אחרות.
הנחה מיוחדת לחברי הקיבוץ הדתי ( & 60כולל משלוח) במקום & 79
talyagit@gmail.com

מה לים ההדת י
אני בר מבק?
הֵ ם י על הג
כתבת א.
אורי אורבך 
מתוך ‘באיזה שבט
אתה?‘



שבט 'היוֹבל' חוגג יבל
תנועת בני עקיבא שמחה להזמין את בוגרי שבט 'היובל'
לחגוג יומולדת חמישים ,בחזרה נוסטלגית לעבר.
אם גם אתם הייתם בסניף בני עקיבא בשבט 'היובל'
בואו לחגוג יומולדת
בחברת חברים מכל הארץ.
לתכניה המפורטת ולהרשמה סרקו את הקוד.

המפגש יתקיים אי”ה ביום חמישי י”ד בסיון תשע”ד 12 ,ביוני ,2014
החל מהשעה  18:30באמפיתאטרון אולפנת מודיעין ,נחל צלמון  21מודיעין ///
לפרטים והרשמה http://bit.ly/1fB3wvk / dafi@bneiakiva.org.il / 052.5665418 :
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האוכל בוודאי קשור לטקסי הכנסת אורחים ,לאופן שבו אפשר
לכבד אדם אחר ,או להכיר אדם אחר .אנו בדור של קיבוץ
גלויות שעדיין נהנה לגלות את המקורות הקולינריים השונים
מהם הגענו  -המפרום התוניסאי ,המרק התימני ,הגפילטע-
פיש האשכנזי והבורשט ההונגרי (מחילה מכל שאר  234העדות
ששכחתי להזכיר את מאכליהן המיוחדים).

מסתבר שגם התנ"ך הוא כמו צ'ולנט
גדול ,אליו מתנקזים מאכלים שונים,
לא כדי להביא בפנינו את מתכוני
העולם הקדום ,אלא כדי להביא את
הריח שהם נושאים בחובם
מסתבר שגם התנ"ך הוא כמו צ'ולנט גדול ,אליו מתנקזים
מאכלים שונים ,לא כדי להביא בפנינו את מתכוני העולם
הקדום ,אלא כדי להביא את הריח שהם נושאים בחובם.
כשיעקב נכנס ליצחק ,כמעט ניתן להריח את ריח המרמה
יח ָש ֶׂדהֲ ,אׁ ֶשר ֵּב ְרכ ֹו ה'",
"ר ַ
והגניבה ,אך יצחק בוחר להריח את ֵ
כשהגבעונים מגיעים ליהושע עם לחם עבש ,כמעט ניתן להריח
את ריח הבגידה .כשיונתן טועם מעט דבש ,ניתן לראות במו
עיננו איך "וַ ָּתא ְֹרנָ ה ֵעינָ יו".

ויאכלו וישתו
ד"ר רחל רייך
הוצאת סטימצקי2013 ,
(השתדלתי לכתוב את הרשימה הזו בלי הרבה מטאפורות על
אוכל ,אבל הבנתי שזה יוציא את כל הטעם.)...
ד"ר רחל רייך סוקרת בספרה ויאכלו וישתו את נושא האכילה
והשתייה בתנ"ך .באופן מפתיע ,למרות שאכילה ושתייה הן
סוגיות משמעותיות ורציניות בסדר יומנו ,מעולם לא נחקרו
ברצינות ובאופן מקיף הופעותיהן בתנ"ך.
דרך הספר מתברר שהאכילה והשתייה מופיעות בפרקים רבים
בתנ"ך ולא פעם הן משמשות כמוטיב משמעותי.
החטא הראשון של האנושות היה קשור באכילה ,נח משתכר
מיין ,אברהם מכניס אורחים ומכבדם בתקרובת יצחק מבקש
מבנו שיביא לו ציד כדי שיברך אותו ,יעקב נלחם עם המלאך
ובעקבות כך נאסר עלינו לאכול את גיד הנשה ,אחי יוסף
יושבים לאכול לחם בעוד יוסף הושלך לבור ,יוסף אחראי על
האוכל בכל ארץ מצרים ,הוא פותר את חלומות שר האופים
והמשקים ,ואת חלום פרעה הקשור ברעב ובאוכל.
וזה רק חלק מהאוכל שמוזכר בספר בראשית.

את הטעמים ,הריחות ,והאווירה הנלווית לאוכל מנסה ומצליחה
ד"ר רחל רייך להביא בפני הקורא .המזון צופן בחובו מסרים
ייחודים ואת אותם מסרים מנסה הספר  -בהצלחה מרובה -
לחשוף .לאורך הספר גם משובצים סיפורים מקבילים רבים
מן המיתולוגיה היוונית ומסיפורי העם הרומי .ניבים ופתגמים
מתבלים את הספר בתבלין ייחודי ,ובכלל צורת הספר נאה
וקולחת.
פתאום מתברר שלתנ"ך יש לשונות רבות ,לא רק שפת
המוסר והדת ,בקשת הא-לוהים והרתיעה ממנו ,אלא גם
שפת המטבח ,שפת הבישולים והסירים ,התבשילים והריחות.
דווקא בשפה זו מעביר לנו התנ"ך משהו שהוא מעבר למסרים
הרגילים אותם אנו בדרך כלל לומדים ממנו.
ועדיין ,אם אחזור למשפט הראשון אותו כתבתי ,נכון לטעום
מהספר בטעימות קטנות .הפרקים קצרים יחסית ,ואולי דווקא
בשל כך קשה לקרוא בו ברצף .אני כשלעצמי ,מעדיף זאת כך.
באופן זה הספר הולך איתי לאורך זמן ,מלווה אותי במחשבה
ובעיקר בטעם.

גילעד רוזנברג
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מקבלות צבעים וגוונים אחרים בכל עולם ובכל ספר .הפרטים
הללו הם שהופכים את הספר מעניין כללי לפנינה ייחודית.
שרית ברזלי שליח חד הקרן הכחול,
ָ
על רקע זה ,ספרה של
בהחלט מכניס את הקורא לעולם חדש .דיין ,עבד מן הצפון,
מוצא חתיכה מקרנו של חד הקרן הכחול .כולם חשבו שהקרן
אבדה מן העולם ,אך באורח פלא דיין מוצא את הקרן ומאותו
הרגע מתחיל הסיפור.
דיין בורח מן הצפון ומתחיל בשיטוטיו בעולם בחיפוש אחר
חלקים נוספים מן הקרן .בדרך הוא יסתייע בסוס נאמן ,בשומר
היער הזקן ,ובשלל דמויות צבעוניות עד לסיומו המפתיע של
המסע.
סיומו של המסע ,כמו בהרבה ספרים טובים ,הוא סוף פתוח.
סוף שמשאיר טעם של עוד ,שמותיר את הקורא עם שאלה
שרית ברזלי למחמאות.
ָ
יותר מאשר עם תשובה .ועל כך ראויה

ספרות הפנטזיה הדתית
שאלה טובה היא מהיכן מתחילים לסקור את ספרות הפנטזיה
הדתית .מסיפורי ר' נחמן מברסלב? מאגדות רבה בר בר חנה?
ממדרשי חז"ל?

שליח חד הקרן הכחול
שרית ברזלי
ָ
הוצאת גוונים2014 ,
שליח חד הקרן הכחול תפס אותי חולה ,מתחת לשמיכה ועם
כוס תה.
חשבתי לתומי שאקרא כמה עמודים ואז אניח את ראשי לישון
מעט .הרמתי את העיניים מהספר רק לאחר שעתיים.
כבר הייתי קרוב לסופו.
בשנים האחרונות ספרות הפנטזיה הולכת ותופסת לה מקום
מרכזי יותר ויותר בעולם הקריאה של נערים ומבוגרים שהיו
פעם נערים.
לסוגת הפנטזיה ניתן למצוא מספר מאפיינים :כמעט תמיד
יהיה מסע של חיפוש ,כמעט תמיד יהיה גיבור יחיד שיגלה
שעליו הוטלה שליחות גדולה להציל את העולם בצורה כזו או
אחרת .תוך כדי המסע יתקבצו אל גיבורנו חבורה של מסייעים,
כאשר הרוע למולו הוא יעמוד ,הוא רוע עליו ניתן להגיד בפה
מלא  -הוא רע.
ועדיין אין כל ספרי הפנטזיה עשויים מעור אחד .כל ספר הוא
עולם בפני עצמו ,עם שפה אחרת והקשרים חדשים .הדמויות
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ברור שבעת האחרונה ספרות הפנטזיה הדתית לאט-לאט
מתחילה להרים ראש .לוחמי התמורות של הרב ארז משה דורון
היה בוודאי מן הראשונים ,אבל סבל מרצון להתקיף את הקורא
שרית ברזלי מצליח  -לאורך רוב רובו של
ָ
בנמשל .ספרה של
הספר  -לשבות את הקורא בעולם דמיוני מלא גוונים עשירים.
הקורא יכול לקרוא את הסיפור כסיפור שאיננו קשור לעולמו
כהוא זה ,והנה רק במחשבה (או בקריאה) שנייה ,פתאום
מתגלה שהפנטזיה בעצם נמצאת מעבר לדלתו של הקורא.
ששרית ברזלי מצליחה לעלות על סוד הקסם של ספרות
ָ
נדמה
הפנטזיה .מחד ,היא מרחיקה עדותה וכל האירועים מתרחשים
בעולם בדיוני ורחוק ,פרי מוחה ודמיונה של הסופרת .מאידך,
במבט נוסף פתאום מתברר ,כמו ב"אוצר שמתחת לגשר",
שצריך ללכת רחוק כדי לגלות את האמת ממש בנפשו ובעולמו
של הקורא.
הלימוד המחקרי אל מול הנשמה של הסיפור ,הנוודות אל מול
העירוניות ,ובעיקר ,היכולת של כל אדם באשר הוא שליח,
לעמוד במתח שבין להיות נאמן לשולחיו לבין לעמוד על שתי
רגליו העצמאיות  -אלו רק חלק מועט מהמתחים שמלווים את
הסיפור.
שליח חד הקרן הכחול נקרא בהנאה מרובה .הכתיבה קולחת
והתפירות בין הסצנות עדינות ,הדמויות עמוקות וניתן
להזדהות איתן.
מומלץ בחום (ולא רק כשיש חום).
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דואר נכנס

על "שותפות של אמת",
קואופרציה וקיבוץ
תגובה לרזי ולאלי וקריאה לכולנו
גיא הלוי

"אינני אופטימי כלפי עתיד הקבוצה כל זמן שהחברים
אדישים כלפי בעיותיה ואינם עומדים על משמר הערכים
עליהם הקבוצה מושתתת" (אונא ,עמ'  .54תשי"ח).
בשני הגיליונות האחרונים התדיינו רזי בן יעקב ואלי סומר
ביחסים שבין קיבוץ לקואופרציה .רזי טען טענה ערכית
שהובילה אותו לבחון את הקואופרציה כפתרון ,ואילו אלי
העמיד את רזי על טעותו בכך שהציג את המציאות הלא-
מלהיבה של הקואופרציה בישראל ובעולם .לטעמי ,אלי לא
נטפל לעיקר בדבריו של רזי ועל כן בתגובתי אתחיל בעיקר
ואעבור לטפל.
היות שאני מסכים עם טענתו המרכזית של רזי כי לא ניתן
להעמיד מערכת ערכים כפולה של ערכים סוציאליסטיים כלפי
פנים וערכים קפיטליסטיים כלפי חוץ ,החלטתי לחזור ולבחון
את יסודותיה של התנועה ,באמצעות דבריו של משה אונא
המרוכזים בחלקו הראשון של ספרו שותפות של אמת.
ראשית ,חיפשתי מה ראו המייסדים להקים תנועה חדשה ומה
הפריע להם במציאות שראו לנגד עיניהם .כך כותב אונא:
גברה ההרגשה  -והייתה זו תופעה כללית ,שאין לסבול
יותר את המצב בו שרויים הפרט והציבור בתוך העולם
הקאפיטאליסטי אלא יש לפרוץ את המסגרת הזאת
ולמצוא דרך חדשה ומתאימה יותר לאידיאלים של צדק
ויושר ,של זכויות אדם ...התוצאה של הכרה זו היא
שהמצב הנוכחי דורש תיקון לא בדרכים פילאנטרופיות,
אלא אך ורק על ידי שינוי יסודי של החברה כולה (עמ'
.)11-13
כלומר ,מטרת ההקמה של התנועה היא לערוך שינוי יסודי של
החברה כולה ולא רק של חברי הקבוצה .האם ניתן לעשות זאת
באמצעות מערכת ערכים כפולה? התשובה של אונא כמו של
רזי ,לטעמי ,היא חד-משמעית:

כזאת היא ,לדעתי ,משמעותה של החברה הקיבוצית וכן
יש לראות אותה ואת תפקידיה על דו-הצדדיות שבהם:
הגשמת משטר חיים ומילוי תפקיד כללי תוך כדי הגשמה
זו ...לא ככת מתבודדת אלא כאיבר פעיל של האומה...
הרוצה להפריד בין הקבוצה כחברה לבין הקבוצה כנושאת
תפקידים כלליים ,חוטא(ת) נגד עצם מהותה של
הקבוצה( .עמ' )32-33
מכאן לוויכוח שלי מול רזי .להבנתי ,רזי מציג עמדה אופטימית
המניחה כי המצב אצלנו הוא שאנחנו מגשימים בהצלחה משטר
חיים (במערכת הערכים הסוציאליסטית כלפי פנים) אך חוטאים
במילוי התפקיד הכללי של תיקון החברה כולה (במערכת
הערכים הקפיטליסטית כלפי חוץ) .מניסיוני הדל בחיי קיבוץ
ומתוך הדברים שכותב אונא ,אני נאלץ לערער על הנחה
אופטימית זו ,לא חלילה כדי לרפות ידיים ,אלא כדי לתקן מתוך
עיניים פקוחות.
על בסיס ה"דו-צדדיות" ישאל נא הקורא את עצמו את שתי
השאלות הבאות:
האם הקבוצה עדיין משמשת כמסייעת לתיקון הפרט?
אמנם לא הייתי עד לדיון כתוב בנושא זה בשנים האחרונות,
אולם הטיעון האידיאולוגי היחיד ששמעתי ביבנה בוויכוח בין
תומכי ההפרטה ומתנגדיה הוא שהקבוצה במתכונתה הנוכחית
מקלקלת (!) את הפרט.
האם אנחנו מהווים גורם בעיצוב דמות המדינה?
מי שיבחן את הדברים שבהם עוסקת התנועה הקיבוצית בשנים
האחרונות ,יגלה שלפחות מה שהציבור רואה הוא עיסוק
בסוגיות שנוגעות לאינטרסים פנימיים ,כגון :מחיר המטרה של
החלב והפשרת הקרקעות לבנייה .אלו דברים חשובים מאוד
להמשך קיומו הכלכלי של המפעל ,אולם האם החברה הכללית
רואה בקיבוצים "גורם שממנו נהנה הכלל" (אונא ,שם ,עמ'
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דואר נכנס

 ?)14האם הדרישה שעלתה לפני שנתיים ל"צדק חברתי",
פגשה את תנועתנו או בעיקר הפחידה את מרכזי המשק מפני
פגיעה כלכלית נלווית?
1

אינני רוצה לענות תשובות חד-משמעיות לשאלות אלו  -גם
מפני שאינני בטוח שיש להן תשובות ,וגם כי קצת אופטימיות
לא תזיק  -אולם הדבר העצוב ביותר שקרה לנו כתנועה הוא
היעדר קיומו של דיון אידיאולוגי מתמיד המלווה בביקורת
עצמית מתמדת 2.לטעמי (וגם לדעתו של אונא) ,דיון כזה הוא
אחד המאפיינים המרכזיים של התנועה ובלעדיו אין לה קיום.
כמי שחטא לא פעם בכתיבה ציבורית ומשתדל לעקוב אחר
הדיונים הכתובים ,אני מתרשם שזמנם של דיונים כאלו אצלנו
חלף מן העולם ויעידו על כך מאמרים רבים מעל במה זו ומעל
במות פנים-קיבוציות שנותרים ללא תגובה ,על אף תוכנם
החריף.
מנקר בי החשש כי הימנעות מדיון אידיאולוגי נובעת
מהחשש (שלא לומר :מהאמונה הטפלה) שאם לא נבדוק
האם "עקרונותיה ,ערכיה וסדרי החיים של חברתנו איבדו את
משמעותן בעיני חבריה  -תמשיך החברה להתקיים ,אף שאיננה
בת קיימא ,מבחינה מהותית" (פראפרזה על אונא ,עמ' .)44
אני עדיין מקווה שמאמר חריף זה יעורר תגובות שיפריכו את
חששותיי.
רזי עושה לנו הנחה נוספת כשהוא כותב שבראשית ימי הקיבוץ
החברה הכללית הייתה סוציאליסטית יותר ,אולם אונא רואה
את הדברים אחרת .לטענתו ,דווקא בראשית ימי הקיבוץ הרעיון
היה מהפכני ואילו בזמנו (שנת תשי"ז) המרחק הגדול בין
התנועה הקיבוצית והתפיסה הסוציאלית של החברה הכוללת
קטן בהרבה (עמ' .)35-36
לצערי ,אין מנוס מהבנה כי אנחנו על ִספה (אני מנסה להיות
אופטימי כמו רזי ,למרות שמהבנתי את דברי אונא ,עברנו את
הסף כבר לפני שנים רבות) של מה שאונא (עמ'  )48קורא:
אובדן האמונה בזהותנו והביטחון שמהותנו וזהותנו 'נכונים'.
ללא הבנה כזאת ,או לכל הפחות דיון פנימי עמוק ומקיף בסוגיה
זו ,אפשר להתחיל להכין את התכריכים.
מכאן לדבריו של אלי ,אשר מוכיח באמצעות סקירה היסטורית
את כישלונה של הקואופרציה .אם נביט על האפשרות של
"טיוב ההווה" שמציע אלי ,לא יהיה מנוס מהשאלה :האם
התנועה הקיבוצית בכלל והקיבוץ הדתי בפרט נחלו הצלחה
 1אינני משוכנע שמעבר לטרמינולוגיה ,היה מדובר בדרישה שעולה בקנה
אחד עם האידיאולוגיה הלא-מרכסיסטית של הקיבוץ הדתי ,אולם קולנו לא
נשמע בסיטואציה הנ"ל כלל.
 2דוגמה מובהקת ניתן למצוא אצל צוריאל אדמנית בהקשר של הביקורת
על תוצרי החינוך הדתי של הקיבוץ .צוריאל טוען כלפי מבקרינו כי הביקורת
שלהם מסתמכת על הביקורת העצמית שלנו .תופעה זו נמשלת לטענתו לאדם
שעומד ליד חברו בזמן הוידוי ומאשים אותו בכך שהוא גזלן על פי הודאתו
בווידוי.
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גדולה יותר במימוש החזון? אינני בטוח שהתשובה לכך חיובית.
המציאות מראה כי הקיבוצים עברו מהפכות שאינן לאור
החזון ,או בלשונו של אונא" :שהן מהוות השלמה עם מצב כפי
שנוצר .לא מפני שבאו למסקנה שזהו המצב הרצוי ,כי אם שאין
אפשרות ללכת בדרך אחרת שמא התוצאות תהיינה חמורות"
(עמ'  ,)239וללא הבנה מה יהיו ההשלכות של השינויים .כך
שגם אם גילי זיוון מצליחה להוכיח (בגיליון תשרי תשע"ב)
ברמה התיאורטית כי הקיבוץ המתחדש הוא זה שהולם את
החזון של המייסדים יותר מן הקיבוץ השיתופי ,אין זה כי אם
פרשנות המנסה "באיזה אופן שהוא להצדיק את הקיים" (אונא,
שם) ,שלא לומר :להפוך חולשה לאידיאולוגיה .ייתכן שכל
הדברים שכתבה גילי צודקים ונכונים ,אך המציאות הזו לא
נוצרה לאור אידיאולוגיה ואינני בטוח שכל חברי הקיבוץ שלה
יסכימו איתה שהתיאור התיאורטי היפה אכן דומה למציאות
היומיומית.
לדעתי ,ישנה יותר מדרך אחת להגשים את החזון של
המייסדים .היא ניתנת להתגשם במלואה בקיבוץ השיתופי
האידיאלי (שספק אם התקיים אי פעם) ,היא ניתנת להתגשם
בקיבוץ מתחדש והיא ניתנת להתגשם בקיבוץ עירוני בסגנון
קואופרטיבי  -ובלבד שהמעשים וההחלטות יהיו לאור
אידיאולוגיה ולא מכוח האינרציה או מתוקף חולשתם של
החברים .בעיני רוחי אני יכול לראות גרעינים קואופרטיבים
רבים שיחיו לאור חזונם של המייסדים בשיתוף פעולה עם
התנועה ותוך יצירת שיח ערכי מחודש .אני סמוך ובטוח כי
בתוכנו (וגם מחוץ לתנועה) קיימים צעירים 3,וצעירים ברוחם,
שרוצים להגשים את ערכי התנועה ומוצאים כי קשה לעשות
זאת במציאות הקיימת .צעירים אלו עשויים לשאת את הדגל
שרזי קורא לנו להניף  -אימוץ מחודש של ערכי התנועה.
לסיכום ,על אף שלטעמי אימוץ הצעתו של רזי להשתלב
בתנועת הקואופרציה בישראל ,לא יתקן את הבעיה היסודית
של התנועה ,טוב תעשה הנהגתנו (ורזי בתוכה) אם תפעל
ליצירתן של קואופרציות דתיות (או מעורבות) שיסודן
בשאיפה המקורית של מייסדי התנועה .אם נזכה  -בחירה
בכיוון חלוצי זה תשפיע השפעה חוזרת על "היצירה החברתית
הפנימית שלנו" (פראפרזה על אונא ,עמ'  )52ואם לאו  -יהיה
זה ראשיתו של "מרד קדוש" מחודש ,בהמשך לדרכם של
המייסדים.

 3בזה יתרונם של צעירים על פי פרשנותו של הרש"ר הירש  -מי שחזה
"כי יֵ ֶצר לֵ ב ָה ָאדָ ם
במהפכות האידיאליסטיות הגדולות של תקופתו  -למילים ִּ
רַ ע ִמ ְּנעֻ רָ יו" (בראשית ח ,כא).
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גיא הלוי ,גדל בקרית ארבע ,בעל דוקטורט
בחינוך מאוניברסיטת בר-אילן ,מדריך נוער
בדימוס בקבוצת יבנה

קו המשווה
יש בתים שהנסתר בהם רב על הגלוי .במבנה המשופץ רק ותיקי המקום עדיין רואים את מחסן הבגדים
של פעם ,או את בית הילדים החם והצבעוני מן העבר .הבית החדש לא מעיד על גלגוליה של המשפחה
המורחבת מצריף ישן ומקלחת משותפת ועד ליחידת הורים ופרגולה פרטית עם ארבעה כיווני אוויר.
הקירות שותקים ,מזל שבני האדם זוכרים ויודעים לספר.

ציור :מישל הרץ

שדה אליהו
פינה קסומה בעמק
'הבית האדום' הוא חורשה ירוקה -
אין שם בית ,וצמרות העצים דווקא
ירוקות רוב השנה ...שם המקום משמר
בית עם גג אדום שכבר לא קיים שם,
סיפורי ריגול והגנה שזורים בו .מי
שעוצר במקום ונהנה מהצל הקריר גם
בימי הקיץ החמים ,ימצא לוח עם ציור
הבית והסברים :בטרם קמו טירת צבי
ושדה אליהו ,הגיעו לעמק בית שאן
הטמפלרים .הם רכשו אדמות והקימו
ארבע אחוזות .שתיים מהן יושבו
על ידם ,בשני קצות שדרת הדקלים.
בקצה הדרומי התגוררה משפחת
קופ ,ובקצה הצפוני  -משפחת וילנד.
הבתים הותאמו למזג האוויר בעמק

ונבנו מבוץ .קירות עבים ומים קרים
מהמעיינות הסמוכים סייעו בקירור
הבתים ,הגג ה"צף" (המזכיר כובע רחב
שוליים) סיפק צל וכן אפשרויות בידוד
לשמירת הקרירות ומניעת כניסת החום.
כשעזבו הטמפלרים את העמק ,בסוף
שנות השלושים של המאה הקודמת,
הם הותירו את בתיהם על עומדם .בית
וילנד" ,הבית האדום" ,שסביבו צמחו
עצים גבוהים וחסונים שהטילו צל על
הבית ,היווה מקום אימון ומסתור לאנשי
ההגנה .בהמשך ,עוד בטרם הקמת
המדינה ,נהרס הבית מחשש שיהווה
מקום מסתור למחבלים וכנופיות,
ורעפיו נלקחו למבנים חדשים שנבנו
בשדה אליהו :השירותים הציבוריים
ובית הכנסת.
כילדים ,בחורשה הזו בילינו בקיץ ,נהנינו
משרידי התעלה שהובילה את המים אל

הבית (ברוחב של כ 20-ס"מ) ,ומצאנו
שרידי אבנים של המבנה .הייתה שם גם
גבעונת עליה התרוצצנו וממרומה צפינו
לכל עבר .למדנו קשירות צופיות ,ובנינו
שם שולחן ,מטבח ,נדנדות ,ערסלים
ואומגה ,אליה עלו בסולם חבלים .אכלנו
ארוחות בוקר ובילינו שם שעות רבות
בחופשת הקיץ .גם כיום ילדינו פוקדים
את המקום לקומזיץ ופעילויות חברתיות
אחרות.
לפני כמה שנים ,יושרה אדמת החורשה
והוצבו בה שולחנות פיקניק ופחי אשפה
לטובת המטיילים.
החורשה ,שדרת הדקלים ותעלות המים
ביניהן ,כשברקע הרי הגלעד ,הם נוף
ילדותנו המרגיע והקסום.

רונית יעקבי
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קו המשווה

עין הנצי"ב
הבית המסתורי
זהו סיפור שסיפרו לי אותם שחוו כאן
בעין הנצי"ב את ילדותם .קיבלתי את
רשותם לספר את הדברים ,גם אם אולי
יהיו בין הקוראים כאלה אשר יאמרו כי
הם יודעים או זוכרים דברים אחרים...
אם כך ,הרי זה עניינם לכתוב סיפור אחר,
ואילו אני מספרת דברים כהווייתם,
והמבין יבין.
בבואי לעין הנצי"ב לפני ארבעים שנה
וחמש שנים נוספות ,עדיין עמד הוא
בצדי השביל שבין המסגרייה למעיין.
היום נראה כי מקומו היה בין הזית ממזרח
והאזדרכת במערב .אז ,עד כמה שזכור
לי ,הייתה שם סידרייה.
ילדי הכיתה אשר טיפלתי בהם (כן ,כן,
הייתי מטפלת של נועה וארנון ואורי
ואריה ,ורעיה ואיבון ומיכל היפות ,ועוד
ועוד) קראו לו" בית המכשפה" ,אך זקני
דורי ,ראובן ועשי ,לוחמים בלהט כנגד
שם זה ,ששייך לבית אחר שהיה בדרך
למפל הגדול...
לצורך הסיפור אקרא לו "הבית
המסתורי" .היה זה מבנה בטון נמוך
כקומת איש וחצי.

כפי שתבינו ,לא היה בכך מכשול לזה
אשר דר שם מפאת קומתו ה"לא גבוהה".
אני אומרת כך מפאת הכבוד שאני
רוחשת לו עד היום הזה ,למרות שכבר
אינו בין החיים.
אי אפשר לומר על זפל ,זיכרונו לברכה,
כי היה נמוך .תמיד היה גדול בעיניי,
והסיפור יוכיח.
נחזור לתיאור המבנה.
"הבית המסתורי" היה קטן ואפור
כעמדות הבטון שהיו נפוצות אז ביישובים
לצורכי ביטחון ,ורק האל יודע כיצד אכן
שימשו לכך .נדמה לי שהיו לו מעין חרכי
ירי .כיצד מתיישבות עובדות אלו עם
סיפור המעשה? כמו שאמרו הסבתות
בימיי :על מעשיות אין מקשים קושיות.
מסתבר כי יום אחד הגיע לקיבוץ צעיר
אדמוני ונמרץ לעבוד בנגרייה .כן ,כבר אז
היו שכירים ...כדרך השכירים ,לא קיבל
דיור סוג א' ,חדרון או ליפט ,אלא...
אוהל.
אך זפל שאוהב סדר וניקיון והיה גם
מקורי ומוכשר ,קבע מקומו בביתן זה,
שממדיו כמטר על מטר וחצי .שם,
אומרת האגדה ,התקין לו מיטה ומדף-
שולחן מתקפל ,והעמדה הפכה ל"אחוזת
זפל" .יש האומרים כי לא מעט מנערות
הקיבוץ באו לבקרו ,כיוון שהיה בחור

שנון ,חייכני ,מקורי ובעיקר  -מה
שמוצא חן בעיניי - ...ג'ינג'י.
המספרים אומרים כי על גגו של הבית
המסתורי אף היה פרוז'קטור ,להאיר את
דרכי המשק האפלות .אך כאשר ירדו
נשות הקיבוץ לטבול במעיין (מקווה
עדיין לא היה) קיבל השומר הנחיה
להטות את הפרוז'קטור לכיוון הנגדי,
מטעמי צניעות.
כמה זמן שהה הדייר הנגר שם? זאת לא
ידעו המספרים לומר .כיצד נם את שנתו
לקולו המרעים של הגנרטור? אולי יודעת
רותי .אך היה זה הדייר הראשון והאחרון
של הבית המסתורי.
ימים ,חודשים ושנים עדיין שימש
המבנה כמחסן לפליקס המסגר ,המפליא
לעשות ,שם אפסן חלקי אינסטלציה
שונים ומשונים .גם העצים התחלפו .צצה
אזדרכת המדיפה ריחות נפלאים עם בוא
האביב ,ועץ הזית פרש צלו בימות השרב.
שבת אחת ,בדרך הטיול של אחר
הצהריים ,גיליתי כי הבית איננו...
היה ואיננו עוד,
ואת סודותיו לקח עמו...

אבישג איילי
(מתוך החוברת "סיפורי בתים")

בית המכשפה ,ציור :חוה קורן
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עלומים
על חוויית מעברי הבתים בקיבוץ:
מפריקסט לווילה...
הכול התחיל לפני  45שנים .הגעתי
עם מזוודה אחת לעלומים ,בטרמפים,
אוטובוס וגם בהליכה .ראיתי לפני
שורת פריקסטים (מבני בטון טרומיים)
אפורה ,ופריקסט אחד גדול שבו מטבח
וחדר אכילה" .כאן זה קיבוץ עלומים?",
שאלתי את מעט החברים ,שהביטו על
החדשה ,המשתרכת עם מזוודתה הכבדה
מצומת בארי עד המקום החדש ,שהיה
באותם הימים ללא שער וגדר" .כן ,פה
עלומים" ,השיבו" .והיכן מזכיר הפנים
והיכן המזכירות?" ,שאלתי והם הצביעו
על הפריקסט הראשון.
משם יצא בחור מרושל" :אני יאיר
המזכיר .האם את חנה הרשברג מטירת
צבי? אמרו לי שתגיעי בצהריים ,עכשיו
כבר כמעט ערב  -מה קרה?"" .פשוט לא
הייתה תחבורה" ,עניתי" ,הלכתי ברגל
מהצומת" .לאחר כמה דקות נגררתי עם
מזוודתי לחדרי הראשון בעלומים .קיבלתי
חדר בפריקסט יחד עם עוד ארבע בחורות,
כולן כבר "ותיקות"" .והיכן מיטתי?",
שאלתי ,עייפה ומיוזעת" .שם" ,אמרה לי
אחת הבחורות" ,מתחת למיטתי"" .והיכן
אשים את בגדיי?" ,שאלתי" ,נפנה לך
תא אחד ואת השאר תניחי בארון בחוץ
ומתחת למיטה" ,ענתה לי.
כך ,כמעט ללא אומר ודברים ,החל יומי
הראשון בעלומים .זאת הייתה קבלת
הפנים הנפלאה ...אבל זו הייתה רק
ההתחלה...
לא עברו ימים רבים וחלק מהבנות עברו
לחדר ב"נעורים" (היום חדרי האירוח)
ואני נשארתי עם חברה אחת ,עם ארון
מרווח ,שתי מיטות ,שולחן וכיסאות.
בהמשך שוב צררתי את מזוודתי ,ספריי
ואת הרכוש המועט שהתאסף אצלי
ועברתי גם אני לחדר ב"נעורים" .הפעם
היה זה חדר יותר גדול עם מרפסת ,ובצד
המסדרון שירותים שנועדו רק לתושבי
שלושת החדרים .ממש לוקסוס.

עברו השנים ופגשתי את מנחם ,התחתנו
ויחד עברנו לחדר שבקצה המסדרון ,עם
שתי מיטות ,שולחן חדש ,ארון פרטי וגם
ספרייה קטנה .בקצה המסדרון הוסיפו
וסגרו עבורנו את המרפסת ,ואנחנו
הרגשנו שזו ממש דירה מכובדת  -דירה
של חדר ועוד תוספת.
לאחר שנה התרחבה המשפחה ושלומי,
בכורנו ,הצטרף לחדרנו הקטן .עברה עוד
שנה ואספנו את צרורותינו ,העמסנו
מיטות לנו ולתינוק ,ארון ,שולחן,
קומקום חדש ,שטיח קטן ,ועברנו לדירת
חדר וחצי עם מרפסת קטנה ואפילו
שירותים פרטיים!
עבר זמן מה ,הקבוץ גדל ,משפחות
הצטרפו ,ושוב החלו בונים ,והפעם -
דירות שלושה חדרים ...בפעם הזו עברנו
עם שני בנים ,ספה ,סלון ,מקרר ,ארון
ומכונת כביסה צהובה קטנה שבעיקר
הרעישה ...בחוץ היה דשא רחב שכל
החבריה חגגו עליו יחד אחר הצהריים
ובשבתות.
כך גדלה המשפחה ובבית עם שלושת
החדרים נהיה קצת צפוף  -חמישה ילדים
בחדר אחד וזוג הורים .עברו עוד כמה
שנים עד שהוחלט  -מרחיבים בתים ,אבל
רק למשפחות עם חמישה ילדים ...אנחנו
ברשימה! הידד!
ושוב אורזים הכול ,הפעם בסטייל  -עם
טרקטור ועגלה  -ומעבירים שוב את כל
הכבודה .בזכות ההרחבה ,אנחנו מקבלים
גם מטבח חדש וגדול ,עוד חדר שינה,
שני חדרי שירותים ,ממש כבורגנים -
ובשמחה מצטרפת לה נירית למשפחה...
שוב עברו השנים ומחליטים בקיבוץ
עלומים להרחיב את הבית וליצור בו
"יחידת הורים" .בפעם המי-יודע-כמה,
שוב מהדירה נודדים ,אורזים החפצים
ולדירת שלושת החדרים חוזרים .עברה
שנה עד שחזרנו לדירה המורחבת ,והפעם

 נוספו לנו סלון ופינת אוכל ,שלושהחדרי שינה ,מרפסת יפה עם מחסן ו...
פרגולה! וכאמור ,לבית החדש נוסף גם
חדר שינה עם שירותים פרטיים להורים.
איזה שיגעון ,סוף סוף קצת יותר פרטיות!
השנים עוברות ,הקן מתרוקן ,ואנחנו שוב
רק שנינו בדירתנו .בעלומים נבנו עוד
ועוד בתים והצטרפו עוד משפחות .גם
ילדינו כבר נשואים ויש לנו ברוך ה' נכדים
רבים.
ומה הפעם?
"תצטרכו לצאת מן הדירה .אנחנו רוצים
להגביה את תקרת ביתכם בחמישים
ס"מ כדי שהשכן החדש יזכה לדירה יפה
וטובה" .ושוב אורזים את המטלטלים ,רק
לשבוע ,שבועיים ,מקסימום לחודש...
לשכננו נבנתה דירה למופת ואנחנו נותרנו
ממתינים בדירה הזמנית .עברו ימים,
שבועות וחודשים ,עד שנפל האסימון
ובאסיפת חברים הוחלט" :מכיוון שכבר
יצאתם מביתכם ,נשפץ את דירתכם .לא
נרחיב או נפתח המעטפת ,רק נשנה את
מיקום המטבח ונפתח חדר ,שיהיה קצת
יותר מרווח למשפחה המורחבת".
כך החל השיפוץ הנוסף  -נבנה מחסן
גדול וחדש ,הורחבה המרפסת ,המטבח
עבר למקום חדש ,והסלון התרחב .לכל
אלה נוסף המיגון ובשעה טובה ומוצלחת
חנכנו את ביתנו המחודש בתקווה
שיהיה טוב ,נוח ומאורגן לכל המשפחה
המורחבת.
זה הוא סיפור גלגולה של דירת משפחת
הונוולד בקבוצת עלומים.
תודה גדולה לכל בעלי המלאכה אשר
בזכותם חזרנו לביתנו ,והכי חשוב שנזכור:
ש ַמ ְח ָּת ְב ָכל ַה ּטוֹבֲ ,אׁ ֶשר נָ ַתן
"וְ ָ ׂ
ית ָך" (דברים כו ,יא).
ְל ָך ...וּ ְל ֵב ֶ

חנה הונוולד
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טירת צבי
בית א'  -בית הילדים הראשון
במהלך השנתיים הראשונות של טירת
צבי ,נוכחות ילדים בנקודת יישוב חדשה
בקצהו הדרומי של עמק בית שאן,
נחשבה למעשה מסוכן עד חסר אחריות.
בטירת צבי היו כבר ארבעה ילדים
שהוריהם היו ממייסדיו הראשונים של
הקיבוץ ,אנשי חומה ומגדל .האימהות
והילדים קיבלו בית קטן במושב כפר
יחזקאל הסמוך לעפולה ,ובטירת צבי
התנהלו ויכוחים ודיונים בנושא באסיפת
החברים ,בשיחות חברים וכן במאמרים
בעלון "דפים" ,כשעיקר השאלות סבבו
את הילדים :איך לקבל אותם? איזה סוג
בתים לבנות עבורם?
הסכנות הגדולות באותה תקופה היו
הקדחת (המלריה) ,המצב הביטחוני
ותנאי מזג האוויר ,ולכל אלו התלוותה
האידאולוגיה :האם לחנך את ילדי
הקיבוץ כפי שנהוג היה בתנועות
הקיבוציות הוותיקות  -בחינוך משותף?
בין נימוקי החינוך המשותף  -האפשרות
לתת לאימהות לצאת לעבודה ,המחשבה
שעדיף חינוך הניתן בידי אנשי מקצוע
שהוכשרו לכך ,והשאיפה לשוויון בין
הילדים .בנוסף ,הייתה גם תחושת
חובה להגן על הילדים ,ולתת להם את
תנאי הדיור הטובים ביותר שאפשריים
במסגרת חיי הצניעות והדלות
בהתיישבות החדשה.
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בית הילדים הראשון בטירת צבי ,בית
א' ,תוכנן בהרבה מחשבה ודאגה ,על ידי
מהנדס מקצועי שלקח בחשבון את תנאי
המקום .בניית הבית הסתייעה בתרומות
של נשות 'מזרחי' מאמריקה .זהו בניין
שונה ומיוחד ,שקירותיו עבים ,בנויים
מלבני קש ובוץ (ממש בית אקולוגי!),
ִ
חלונותיו ארוכים וצרים ,וגג הרעפים
שלו משופע לארבעת צדדיו ,ממש כמו
גגות הבתים באירופה .שם המטרה היא
הגנה מפני השלג ,אך בבית א' נועד הגג
להגדלת שטח הצל ולהגנה על קירותיו
מפני קרינת השמש .המבנה נועד
לעשרים ילדים וכל אחד מארבעת חדריו
היה מיועד לחמישה ילדים .בכל פינות
הקירות החיצונייים (מערבי ומזרחי) יש
ארבעה אשנבים שנועדו לגרום לתנועת
אוויר בחדר ולהקלה בעומס החום.
השניים למעלה  -לפליטת אוויר חם
שהצטבר ,והשניים למטה  -לחדירת
אוויר "קריר" יותר ,מעין מאוורר
פרימיטיבי .היה זה מבנה לתפארת,
ובכניסה היו שתי מדרגות שיצרו מעין
עלייה לבמה ,עליה שרו הילדים את
"שירת הים" ,הציגו את "פרעה ומשה
רבנו" ואת סיפור מגילת אסתר.
בתוך הבית ישנו הילדים תחת "כילה" נגד
יתושים והאמצעי להתקרר מעט מהחום
היה מספר מקלחות ביום .היו ילדים
שנהגו לישון בצהריים על הרצפה לאחר
ששפכו עליה מים .בית א' ֵעד ללילות
סוערים ,כשהילדים נהגו להשתובב
באין-הורים בסביבה .וכשהיו סוף-
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סוף במיטות ,נהגו "לנהל את הקיבוץ"
בשיחות לתוך הלילה .גם בכי של פחד
שמעו קירות הבית.
לאחר מלחמת השחרור והחוויות שעברו
על הילדים בבית הילדים  -כולל הקרב
על הקיבוץ  -עברו "הגדולים" לבתי
ילדים אחרים ,ובית א' נחצה :חלקו יועד
לבית תינוקות וחלקו השני לגן ילדים.
עם הרחבת הבנייה והקמת בית תינוקות
וגן ילדים ייעודיים ,הפך בית א' למתפרה.
התופרות חברות הקיבוץ הפליאו בו
במלאכת תפירת בגדים מקצועית :בגדי
עבודה לגברים ונשים ,בגדי שבת ,תפירת
"קונפקציה" ותפירה "סלונית".
אחר כך הפך בית א' למחסן ,למועדון ,עד
אשר לאחרונה הוקם בחציו מוזיאון "חצר
הטירה"  -מרכז למבקרים המתעניינים
בהיסטוריה של הקיבוץ מימיו הראשונים.
בבית א' מספרים המוצגים על הלינה
המשותפת ,על שינה "בחוץ תחת כילה"
נגד יתושים ,על מלחמת השחרור
ומלחמת ההתשה ,על חיי היום-יום
בצניעות ,פשטות ותוך שמירה על
"חבירות".
ֵ
בית א' הוא מקום ספוג בסיפורים .לרבים
מהוותיקים הוא מזכיר נשכחות ומעלה
זיכרונות .הלוואי ונדע לשמר אותו ודרכו
לספר לדורות הבאים את סיפורו של
קיבוץ טירת צבי ,אז והיום.

יזרעאלה כספי

קו המשווה

מעלה גלבוע
המגדל  -סיפורו של בית
שהיה כמעט הכול
המגדל היה בית (לחברי גרעין "יחדיו"),
שימש כספרייה ,בית כנסת ,מועדון,
כל-בו ,ושוב ספרייה .במגדל הוקמה
משחקייה ,במגדל מוקמה גם המכבסה
הראשונה ,שהפכה אחר כך לחדר טבע,
שהפך לחדר לימוד...
הרבה גלגולים ידע המגדל.
למבנה המגדל שלוש קומות .האמיצים
שיעזו לרדת לנבכי קומת המרתף יחזו
במה שכונה בעבר 'מקלט מרפאה'  -מיני
אלונקות ,ארגזי חירום ,והרבה מסתורין,
כולל דלת שמספרים עליה כי היא
מובילה למנהרה שמובילה ל ...נראה
שאיש אינו יודע לאן!
אם לא די בכך ,לצדה של אותה דלת
מסתורין שוכנת גם דלת המקווה
ששימש בעבר את נשות היישוב (וגם
לא מעט עכברים) ,ובשנים האחרונות
משמש את בחורי הישיבה.

כפר עציון
 12דברים שלמדתי כשעברנו
ל"בית גדול"
1 .1כשמעבירים לכם את המפתח של
הבית החדש ,הם לא בדיוק מתכוונים
שתעבור לגור שם באותו יום.
2 .2להיכנס לבית גדול אחרי שגרתם
שנה בקרוואן ,זה כמו לגור בבית מלון
מפואר .אבל כל החדרניות בשביתה
וצריך לנקות הכול לבד .גם הטבחים
בשביתה בבית המלון הזה ,וצריך
לבשל למרות שלא חיברו את הגז.
3 .3בבית גדול אי אפשר לענות לטלפון,
להוציא בקבוק מים מהמקרר ,לשים
כלים בכיור ולהוציא כפית מהמגירה
בלי לקום מהכיסא .בקרוואן אפשר.

שני חדרי קומת הקרקע היו בתקופת
ההיאחזות בית כנסת ומועדון-ספרייה.
החדרים עברו כאמור ,גלגולים רבים וכיום
הם משמשים כיתות לימוד של הישיבה.
בקומה העליונה עוד שני חדרים,
שכיום עומדים ריקים ועזובים אך
טומנים בקירותיהם זיכרונות רבים.
מקומה זו ניתן לעלות אל המרפסת!
המרפסת המתצפתת על כל עמק
המעיינות .התצפית המרהיבה מהמרפסת
גרמה לאנשי הקיבוץ מדי שנה בצהרי
ראש השנה להשליך אינספור חטאים
לבריכות הדגים של העמק ,עד שהוחלט
לוותר על הטיפוס הלא-בטיחותי לטובת
נקודת התצפית שלרגלי המגדל.
בנייתו של המגדל החלה בשנת  1963על
ידי קק"ל והסתיימה כעבור שנה בעזרת
תרומה נדיבה של משפחה בשם גפני.
ותיקי היישוב מספרים שבאחת הפעמים
הודיעו לפתע צאצאי אותה משפחת גפני
שהם באים לביקור ...פרנסי היישוב אצו
רצו למקלט ולבושתם גילו שהשילוט
על התרומה לא מונח במקומו .החברים
מיהרו לחפש את השלט ,ולמזלם מצאו
אותו מונח בקרן זווית .הם לא איבדו

4 .4במטבח של הבית הגדול ,חייבים
לשים פתקים על הארונות  -עם 31
ארונות ומגירות יהיה זה נס לזכור
איפה בדיוק מונח הקפה.
5 .5בימים הראשונים בבית הגדול ,רוב
הסיכויים שתלכו לישון כשהאור
במדרגות דולק ,כי לא פשוט לגלות
איזה מתג מכבה אותו.
6 .6לא משנה כמה פעמים תלחצו על
השלט של הטלוויזיה ,הוא לא יכבה
את המזגן.
7 .7בבית הגדול מתעוררים כל בוקר
בשש ,כי עדיין אין וילונות ויש
ארבעה כיווני שמש...
8 .8לא משנה כמה פעמים תסגרו את
החתולה בסל עם מכסה ותביאו
אותה לבית הגדול ,ברגע שתפתחו

עשתונות ,מירקו אותו היטב ומיד תלו
אותו אחר כבוד ...הביקור עבר בשלום.
מי שיביט על המגדל מכל הכיוונים,
יבחין שהמבנה דומה בצורתו החיצונית
למבנה "חומה ומגדל" א-ב-ל לא מעץ,
כפי שבנו בתקופת הבריטים ,אלא מאבני
המקום ומבטון חזק ויצוק.
במבט מן העמק אל הגלבוע ניתן להבחין
במגדל כיוון שהוא בולט בגובהו .לפני
שמונה שנים נבנה סמוך למגדל בית
המדרש של ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה
גלבוע  -מבנה גדול ומרשים המכיל
אולמות רחבים ,בית כנסת ,חדרים רבים
וספרייה גדולה.
בשנים האחרונות עבר המגדל לשימושה
של ישיבת הקיבוץ הדתי.
בתקופות הראשונות של מעלה גלבוע היה
המגדל מרכז החיים ,מקום שוקק והומה
אדם .כיום הוא שומם באופן יחסי .אולי
זו ההזדמנות לקריאה להרים את הכפפה,
לשפץ אותו ולהחזיר לו את הכבוד הראוי?!

ציפי פרחי

את הדלת היא תחזור לקרוואן.
9 .9ההד של חתולה מייללת בקומה
עליונה בבית גדול ,בלי רהיטים,
מאוד מפחיד.
1010לא משנה כמה דליי מים תשפכו על
הרצפה ,למחרת היא תהיה מכוסה
באבק ותצטרכו לשטוף אותה שוב.
1111בשבת הראשונה שלכם בקרוואן
השכנים יביאו עוגיות טעימות.
בשבת הראשונה שלכם בבית גדול
השכנים יביאו עוגות .תיקו.
1212עם כל הרעש והאבק והטרקטורים
ומשאיות ופועלים שמעירים אותך
כל בוקר  -מאוד כיף לגור בבית גדול.

סוזי פם
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הקיבוץ – יישוב שינה פרברי
או יישוב קהילתי פעיל
הקיבוץ הנו חלק מהמגזר הכפרי בישראל ,ומאפייניו ייחודיים
בהיותו צורת התיישבות השמה את הקשרים הקהילתיים בראש
מעייניה .קיבוץ הוא לא רק מקום שבאים לגור בו ,אלא מקום
שבאים לחיות בו.
הקיבוץ הוא לא בית בתוך "יישוב שינה" ,אלא בית במלוא מובן
המילה" ,ישוב קהילתי" פעיל שבסולם עקרונותיו הקשרים
הקהילתיים נמצאים במקום גבוה ביותר.
בעבר הייתה לכפר הישראלי זהות ברורה:
חלוציות ,שבאה לידי ביטוי ביישוב הארץ ,שמירה על הגבולות,
קליטת עלייה ,ודגש על עבודה יצרנית.
שיתופיות ,שבאה לידי ביטוי בקיום חקלאות קואופרטיבית,
אורח חיים שיתופי וניהול עצמי בכל תחומי החיים.
שני מאפיינים אלו העניקו לחברי המגזר הכפרי בישראל
תחושה אליטיסטית ,הן בעיני עצמם  -אנשי הכפר תפסו את
עצמם כנבחרת וחשו גאווה ,והן בעיני אחרים  -בדעת הקהל
ובמוסדות השלטון הם זכו לאהדה ותמיכה.
בזכות המאפיינים הללו קיבל המגזר הכפרי הישראלי (ובעיקר
הקיבוצים):
•תמיכה נרחבת של הממשלה והסוכנות היהודית שהמסר
העיקרי שלה היה "תיישבו את הארץ ,תקלטו אליכם עוד
אנשים ,ואנחנו נדאג למימון ולהקצאת קרקע ואמצעי
ייצור".
•כוח פוליטי רב בהיות ההתיישבות שייכת ברובה למפלגות
השולטות.
•אהדה נרחבת בציבור לאור הגבורה ,המסירות והתרומה
שייחסו לו.
מתחילת שנות ה 70-חל שינוי במעמד הכפר הישראלי .בסדרי
העדיפויות של הכלכלה הישראלית החלה מגמה של העדפה
מובהקת לשיקולים עסקיים ,והתחרות והרווח החלו לתפוס
מקום מרכזי .בעקבות כך בוטלו ההעדפות והסובסידיות למגזר

54

הכפרי ,וחל שינוי בתפיסה המרחבית של המדינה .חשיבותם
של שיקולים מדיניים חלוציים  -כגון :יישוב הארץ ,ביטחון
אזרחי וקליטת עולים  -הצטמצמה וניתן דגש חזק יותר על
הפיתוח העירוני המטרופוליני .השלכותיו של השינוי במעמד
הכפר הישראלי לא איחרו לבוא :במבנה הארגוני ,צומצמה
השיתופיות וכתוצאה מכך הועמקו ההפרטות .במעמד הלאומי,
הכוח וההשפעה של התנועות המיישבות צומצם ואולי אף
נעלם ,והתייחסות הממשלתית לתנועות ההתיישבות הפכה
לתועלתנית-עסקית ולוותה בעוינות גוברת בקרב דעת הקהל.
בשל כל אלה הלכה והתערערה זהותם של יושבי הכפר .הם כבר
לא חשו חלוצים ,כבר לא התנהלו כשיתופיים ,ובעקבות כך גם
לא התייחסו לעצמם כאליטות ולא חשו הערכה מצד החברה
הישראלית .במקביל פחת מספר החקלאיים ,בין השאר בשל
היותם פחות אהודים וחיוניים בעיני הציבור והמדינה.
המדיניות הציבורית הנוכחית לא טמנה ידה בצלחת ואף היא
הוסיפה משלה  -הוטלו איסורים מאיסורים שונים על תעסוקה
לא חקלאית ,והוערמו קשיים רבים בפיתוח אזורי מגורים
ובנייתם.
וכאן נשאלת השאלה  -האם הכפר ,הקיבוץ והמושב הם עדיין
ישות ייחודית ,או שהם מעין פרבר ,או בהגדרתו החדשה
"שכונה עירונית" קטנה הממוקמת בטבע?
יוצא ששתי אפשרויות קיצוניות נותרו כיום האופציות היחידות
להמשך פיתוח הכפר :האפשרות הראשונה היא הגדרת המגזר
הכפרי בדמות "יישובי שינה" בעלי מאפיינים פרבריים.
האפשרות השנייה היא הגדרה ברורה של המגזר הכפרי כבעל
זהות ייחודית המבוססת על רמה גבוהה של "קהילתיות".
המשמעות של המושג "יישוב שינה" היא צורת יישוב שבה
התושבים מנהלים אורח חיים פרטי לחלוטין ,רובם עובדים
מחוץ ליישוב ,כמעט ואין ביישוב מקומות עבודה ,מוקדי
הצרכנות ומרכזי הבילויים התרבותיים ממוקמים בערים
הקרובות ,ומערכת הקשרים החברתית והמשפחתית מתקיימת
לרוב מחוץ ליישוב .ב"ישוב שינה" החינוך בגיל הרך מסופק
על בסיס עסקי בלבד ,אין חינוך לא פורמלי ביישוב ,מערכת
חינוך החובה קיימת ברמה אזורית ובאחריות הרשות המקומית.
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הוועד המקומי שומר על תפקיד סמלי בלבד והשירותים
המוניציפליים מסופקים על ידי הרשות המקומית (מועצה
אזורית) .כל יתר השירותים כגון :צרכנייה ,מכבסה ,בריכה
ודומה ,קיימים רק על בסיס עסקי ושירותי הבריאות מסופקים
על ידי מרפאה אזורית או בעיר הקרובה.
ביישוב שמוגדר כ"יישוב שינה" האנשים יוצאים מביתם החם
והנוח בבוקר וחוזרים אליו בסוף היום .בקיצור ,חיים שהמוטיב
המרכזי בהם הוא " -חיה ותן לחיות".
לעומת זאת ,ה"יישוב הקהילתי" הוא יישוב שבו התושבים
מנהלים אורח חיים עם אוריינטציה קהילתית :התושבים
חברים באגודה שיתופית ,המועצה האזורית מאצילה סמכויות
לוועד המקומי (מזכירות) ותומכת בפעולותיו ,מוסדות וּ ועדות
נבחרים ומנהלים את היישוב באופן עצמאי ,כולל פעילות
חברתית ,אסיפת החברים מאשרת תוכניות פעילות ותקציב
שנתי ,ויש מסגרת המעודדת פיתוח מקומות תעסוקה
ביישוב או בקרבתו .ביישוב הקהילתי ישנו מאמץ לפתח את
המקומות הציבוריים ולזמן מפגשים בין התושבים ,וקיימים

מנגנונים של עזרה הדדית .כמו כן ,החינוך בגיל הרך והחינוך
הלא-פורמלי הם באחריות המוסדות הנבחרים ,מערכות חינוך
החובה  -גם אם הן פועלות תחת מסגרת אזורית  -נמצאות
בבקרת המוסדות הנבחרים של היישוב ,והם אשר דואגים גם
לקיום שירותים חיוניים זמינים כגון :בריאות ורווחה ,צרכנייה,
תחזוקה וכדומה .ביישוב הקהילתי התושבים שואפים ופועלים
לשיפור איכות חייהם במסגרת הקהילתית המקומית.
על פי תיאוריה זו ,הקיבוץ נמצא בקצה הסקאלה הקהילתית.
כל קהילה נדרשת מדי פעם בפעם להחליט איפה מקומה הרצוי
על הסקאלה .קהילה שלא תעסוק בשאלה זו ותיתן לדברים
להתגלגל מעצמם ,תהפוך במוקדם או מאוחר ,בעל כורחה,
ל"יישוב שינה".
מכאן יוצאת הקריאה המתבקשת לכל קיבוצינו ויישובינו
בתנועה  -צריך לעבוד קשה כדי לפתח קהילתיות ,אך רק אם
נעשה זאת ,נצליח לשמור ולהחזיר את המשמעות והגאווה
לכפר הישראלי בכלל ולעצמנו בפרט.

בשנות ה 70-חל שינוי במעמד הכפר הישראלי .החלה מגמה של העדפה מובהקת לשיקולים
עסקיים ,והתחרות והרווח החלו לתפוס מקום מרכזי .בשל כל אלה הלכה והתערערה זהותם של
יושבי הכפר .הם כבר לא חשו חלוצים ,ולא חשו הערכה מצד החברה הישראלית
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חינוך ל'הגשמה בבית' או 'בכל מקום'?
המושג 'בית' הוא מושג מורכב .בחינוך הסביבתי הוא ידוע
ומוכר כמשתנה ומתרחב עם השנים .בינקותנו ,הבית הוא
הבלטות עליהן אנו זוחלים .בהמשך מתרחב המושג לבית הפיזי
(בעבר ,בקיבוץ השיתופי קראנו לזה "חדר" ,)...ובנערותנו
המושג 'בית' מתרחב והופך להיות הסביבה ,המקום בו אנו
גרים  -ובהקשר שלנו  -הקיבוץ .גם מתוך המפגש עם נוער
מקיבוצים שונים ,מתפתחת גאווה מקומית ,שנמשכת גם
בתקופת הצבא .מבוגר מסוגל ויכול לראות במושג 'בית' גם
מקום רחב יותר של שייכות ,כמו :המועצה האזורית שלו ,ואף
מדינת ישראל ,מתוך תחושות חיבור והזדהות עם המקום בו
בחר לחיות .התנועה הסביבתית אף צעדה קדימה בניסיון לחנך
אותנו להיות (- NIMBY (Not In My Back Yard
אזרחי העולם ,ולפתח תחושת אחריות ודאגה גם לדברים
שאינם בחצר האחורית שלנו.

המושג 'מקום' מופיע כבר לפני מאה שנה ויותר בכתביהם
של הוגי דעות מערביים ,שתפסו את הסביבה כמרחב חינוכי
משמעותי .כיום ,החברה בה גדלים ילדינו סובלת מהתרחקות
מהסביבה (גם אם נדמה לנו שאנו חיים בסביבה כפרית-
חקלאית) ותורמים לכך לא מעט המחשבים והפלאפונים
שתופסים מקום מרכזי בתרבותנו ,לצד לוח זמנים אינטנסיבי
ושאיפה להישגיות .זו החברה שבתוכה אנו פועלים ובתוכה
גדלים ילדינו.
כותב על כך דוד אור 1,בניתוח ספרו של הנרי דוד תורו:

2

...מקום הוא מושג מעורפל לגבי מחנכים מפני שאנו,
במידה רבה ,אנשים תלושים ממקום ,אשר לגביהם
הסביבה הקרובה אינה עוד מקור מזון ,מים ,פרנסה,
אנרגיה ,חומרים ,חברים ,בילוי או מקור השראה מקודש.
אנו ,כפי שציין פעם ריימונד דסמן (Raymond
" ,)Dasmannאנשי הביוספרה" ,מקבלים אספקה
שוטפת של הדברים הללו ממקומות בעולם הזרים
לנו ,כמו גם המקומות אליהם אנו מפנים את הפסולת
הרעילה והרדיואקטיבית שלנו ,את הזבל ,הביוב,
והפסולת התעשייתית .אנחנו מבזבזים כמות עצומה של
זמן ואנרגיה בלהגיע למקום אחר .האמריקאי הממוצע
עובר דירה עשר פעמים בחייו ,ומבלה אין-ספור שעות
בשדות תעופה ובכבישים בדרכו למקומות דומים במידה
רבה לאלו שהותיר אחריו .חיינו מתקיימים בתוך הביטוי
הארכיטקטוני של ניכור :מרכז הקניות ,דירה" ,רצועת
הניאון" ,כביש מהיר ,מגדלי הזכוכית ופיתוח אחיד
 מבנים אשר אינם מעודדים תחושה של שורשיות,אחריות ושייכות.

הייתי ממליץ לאמץ את המושג 'מקום' בתוך השיח החינוכי
שלנו ,גם כמושג המתמודד עם קדושת המקום ,כפי שאנו
שה
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ֱא-ל ִֹהים יִ ְר ֶאה ּל ֹו ַה ֶּ ׂ
מכירים אותו מהמקרא " -וַ יּ ֶ
ְלע ָֹלה ְּבנִ י וַ ֵּי ְלכוּ ׁ ְשנֵ ֶיהם יַ ְח ָּדו וַ ָּיבֹאוּ ֶאל ַה ָּמקוֹם ֲאׁ ֶשר ָא ַמר ל ֹו
ָה ֱא-ל ִֹהים" (בראשית כב ,ח-ט)  -אך גם כמושג המרחיב מאוד
את תחושת המקומיות.
בעבר דגל החינוך הקיבוצי בצורה חד-משמעית בעיקרון
שהצלחה חינוכית היא יצירת בוגר המגשים את הערכים עליהם
התחנך בחזרתו לגור בקיבוץ .הבנים היו "הדלק" של המשך
המפעל הקיבוצי בדור השני והשלישי .מי שלא נכנס לתבנית
זו ,נחשב אז כמעט לבוגד ("הוא עוד יחזור על ארבע אל
המשק.)"...
נראה שהרלוונטיות בהגדרת החזרה לקיבוץ כמדד מרכזי
בהצלחת החינוך הקיבוצי כבר אינה עומדת במבחן המציאות.
בכנסים שהשתתפתי בהם השנה ,בארגון התנועה הקיבוצית,
נאמרו הדברים בצורה מפורשת :לא עוד בוגר המגשים בהכרח
בקיבוצו ,אלא בוגר המיישם בכל מקום שיבחר לגור בו ,את
ארגז הכלים הערכי-הומניסטי ,ובמקרה שלנו גם יהודי-תורני.
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דווקא בחברה כפרית ,המתיימרת לחינוך דרך הרגליים ומדגישה
את היציאה החוצה ,את החינוך לעבודת האדמה ואת הקשר
 1אוריינות אקולוגית.1999 ,
 - Henry David Thoreau 2סופר ופילוסוף אמריקאי ,ידוע בעיקר
בסירובו לשלם מס למדינה ,בהברחת עבדים ,ובספרו המפורסם וולדן ,שנכתב
ב.1854-
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תנועה בתנועה

לארץ גם דרך טיולים ,הדברים אינם מובנים מאליהם ומחייבים
הדגשה חינוכית .חינוך למקום עם מיקוד משמעותי לקשר בין
אדם לסביבתו החיצונית על כל מרכיביה ,מתחיל בקשר בלתי
אמצעי לטבע הסובב אותנו.
ובהקשר התנועתי ,המושג 'מקום' רחב יותר מהמושג 'בית'
והוא מכיל בתוכו שכבות רבות של שייכות ,גם גיאוגרפית -
המהותית ליצירת קשר נפשי ורגשי ,וגם ידע ורגש דתי -
הקושר לעונות השנה ,מועדים ואירועים בהיסטוריה ובהלכה.
שכבות אלו מכילות גם את המטען הערכי הייחודי לתרבות
היהודית בכלל ,אך גם ל"קוד הגנטי" של הקיבוץ הדתי בפרט.
מטענים אלו נספגים בתודעה גם בצורה שאינה דיבור ישיר,
אלא עשייה ,אך מן הראוי שיועברו יותר בצורה ברורה ,על
השולחן ולאור היום ,כאמירות המגדירות את ייחודנו.
מבחן החינוך לדעתי הוא בהפיכת התושב (ולא בהקשר
ל'הרחבות' שלנו )...למקומי .תחושת שייכות חלשה ו'הערצת
התלישות' ,הן אנדמיות 3,והמחיר שלהן הוא "הרס הקהילה
המצומצמת ,וניוון חברתי ואקולוגי .אנו איננו המשוטטים חסרי
המעצורים הראשונים מבני מיננו ,אך נדודינו הם בקנה מידה
4
גדול והרסני יותר מאי-פעם".

הנחה מיוחדת
לקיבוץ הדתי

מעט
מן האור
חנן פורת

בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים

חדש! מארז מהודר במתנה

אדם שחש 'מקומי' ,מחובר לאדמתו ,מזדהה איתה ,ומכאן
שהוא תורם לסביבתו ומעורב בנעשה בה .מבחן המקומיות אינו
מסתכם רק בקשר לאדמה (ויכולות להיות לכך השלכות גם
על החזרה לחקלאות ,אך זה נושא למאמר אחר .)...הקשר של
האדם למקום כולל בתוכו קשר תרבותי-תורני ,המחייב לדעתי
הזדהות ופעולה בכל הקשור למסורות המקומיות המייחדות
את המקום ,וגם למסורת בהווה ולתרבות שתתפתח בעתיד.
החינוך שלנו צריך לכוון ליצירת בוגר שבכל מקום בו יבחר
לחיות ,יהיו לרשותו כלים להפוך ל'מקומי' ,כך יוכל להיות אדם
משמעותי בכל סביבה שיבחר בה.
הצמיחה הדמוגרפית ביישובינו צריכה להיות פתוחה
ל'מקומיים' שלא בהכרח גדלו בקיבוץ .אני רואה בחיוב גם
ניידות בין קיבוצינו וגם פתיחות לקליטה של 'מקומיים'
הרואים ברעיון הקיבוצי-דתי דגם המתאים להם ובתוכו ירצו
לחיות ולפעול ,כל עוד חשובה להם ה'מקומיות' והם קשורים
ל'בית'.
נראה אם כן שבמציאות המתפתחת יש לאמץ הבנה חדשה של
המושג 'בית' .המושג 'מקום' מבטא התייחסות רחבה יותר ,רב-
שכבתית ,המבטאת בצורה אותנטית את מטרות החינוך שלנו
ואת הכיוונים אליהם אנו צריכים לחנך את "הבוגר הרצוי".

 3אנדמי  -מקומי  ,פרט טבע זואולוגי או בוטני ,המופיע רק במקום מסוים
(לדוגמה :אירוס הגלבוע הצומח רק בגלבוע) .ניתן להשתמש במושג זה
בהשלכה גם לתחום האנושי.
 4שם.

הנחה
מיודחדת
לקיבוץ ה
תי

מחיר לסט₪ 458 :

מחיר מסובסד249 :

*₪

‘מעט מן האור‘ -
סדרת המופת של חנן פורת ז“ל.
פרשנות ארץ ישראלית מקורית ושורשית,
בשילוב תמונות ומדרשי שיר  -מתוך חיבור
התורה אל החיים .על יסוד מימרתו של הראי“ה
קוק זצ“ל“ :הישן יתחדש  -והחדש יתקדש“.
* מוגבל לשני סטים * המבצע בתוקף עד ל’ ניסן30.4.14 ,
* דמי משלוח לסט בסך  32ש”ח
ניתן לאסוף עצמאית מחנות ההוצאה רח’ בית הדפוס  6ירושלים

שיחת חינם1-801-700-201 :
חנות ההוצאה :רח‘ בית הדפוס  ,6ירושלים 02-6427117
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לזכרם

לאה אילון ז"ל

דוד בנישו ז"ל

נולדה :ט"ו תמוז תרצ"ה 28.6.1934
נפטרה :ט"ו מרחשון תשע"ד 19.10.2013
עין הנצי"ב

נולדה :כ"ב אייר תרע"ט 22.5.1919
נפטר :כ"ד כסלו תשע"ד 27.11.2013
ניר עציון

לאה נולדה בשנת תרצ"ה בירושלים ,דור שביעי של צברים ,בת
לאב רב ומורה ולאם עקרת בית ,שלישית מבין חמישה אחים
ואחיות .שנות ילדותה עברו עליה בירושלים ובגיל  18יצאה
מן הבית לעבר עמק בית שאן .כך כותבת אבישג איילי" :לאה
הגיע לקיבוץ במסגרת 'שירות ללאום'  -מורות צעירות דתיות
שנשלחו לאזורי ספר ולעיירות פיתוח .לאה ,בוגרת סמינר
'מזרחי' ,עזבה בית חם ,הורים אוהבים ,ויצאה לבדה לשרת
כמורה בבית שאן .מגוריה נקבעו בעין הנצי"ב ,שם פגשה את
יהודה .יחד הם בנו את ביתם וגידלו ארבעה ילדים שעל פי
עדותה הם 'המקסימים ביותר בעולם'  -חגית ,אסף ,נעמה
ונדב .מאוחר יותר עבדה לאה במסירות בבית הספר בשדה
אליהו  -הייתה מחנכת ,מורה לתנ"ך ,ספרות ומתמטיקה.
כשנכנסו המחשבים לחיינו ,גילתה לאה כישרון רב והשתלטה
גם על ה'גולם' הזה .בימיה האחרונים כמורה לימדה חוגים
למבוגרים ולמורים ביסודות המחשב ושוב נמלאתי הערצה
ליכולתה להתחדש ולהתפתח".
זמן קצר לפני מותה נפטר בנה אסף ממחלה קשה .בשנותיה
האחרונות סבלה לאה מנכות עקב אירוע מוחי שעברה .חגית,
בתה הבכורה ,שסעדה אותה בשנותיה האחרונות הקריאה
מעל קברה את מילות השיר 'זה הקיץ האחרון שלי אתכם ,עם
הגשם הראשון אני אעלם ,'...ואמרה:
"אמא.
אתמול ,כשאבא הלך לתפילת שחרית ,ירד הגשם הראשון,
ואנחנו כבר ידענו .מישהו שם למעלה כנראה גם כבר ידע שזה
היה הקיץ האחרון שלך איתנו ,פיזית .כבר כמה קיצים וחורפים
שאת הולכת ומתרחקת מאיתנו  ...ואנחנו אוספים כוחות,
נושכים שפתיים ומתפללים שרק נוכל לעזור ,להקל ולתת.
לתת לך ולו מקצת ממה שאת תמיד נתת ,הגשת ,ועם זאת
ידעת מה את רוצה ,וידעת גם לדרוש .ידעת .ידעת המון .גם
בתקופה האחרונה בה ליווינו את אסף ואת משפחתו בימים
הקשים שלהם ,ידעת .לא יכולת לומר אבל ...העיניים הכחולות
אמרו הכול ...ובכל זאת הבטחנו לא לבכות כי השמים גדולים
והדמעות קטנות."...

אם היינו שואלים אותך ,אבא ,האם תרצה שנספידך ,כנראה
שהיית עונה ,לא .לא שאלנו אותך ,ואם אנחנו עוברים על רצונך
עכשיו ,זה בא מהערכה ,הוקרה ואהבה גדולה.
אבא אהוב שלנו ,היית אבא נהדר .איש של נתינה ללא קץ ,צנוע
עד כדי סגפנות ולא מבקש לעצמו כמעט דבר .הנתינה הייתה
המהות שלך ,מה שהנחה אותך בחיים .לתת ולתת...
אף פעם לא היית דברן ,אף פעם לא ניהלת איתנו שיחות נפש,
אבל תמיד ,בכל רגע ורגע ,ידענו כי נפשך קשורה בנפשנו.
היית לנו כסלע איתן ,כעוגן ,כמי שנותן כתף תומכת ואוהבת.
בכל חיבוק שלך הייתה אהבה ,דאגה ,והזדהות האומרת "אני
אתכם" .כשזוהרה הייתה קטנה ,לקחת אותה לרעות את
הכבשים .אלו היו שעות של אושר בשבילה .שרת לה שירים,
רקדת איתה ,וכשהייתה עצובה ,נתת לה כוס מים והראית לה
את הכוכבים בשמים.
אתה אבא מדור שעבר תהפוכות גדולות בחייו ,דור שלקח
את גורלו בידיו ועיצב עתיד .גדלת למשפחה גדולה באורן
שבאלג'יר ושם גם הציונות הפכה חלק ממך ומחייך .בהכשרה
בצרפת ,לקראת עלייה לארץ ,פגשת את אמא וכך ,בתור זוג
נשוי ,עשית איתה את הדרך ארצה באנייה "אקסודוס".
בהגיעכם לארץ בחרתם בדרך ההגשמה ,החלוציות ויישוב
הארץ ,ולאחר מספר תחנות הגעתם לביתכם ,כאן בניר עציון.
דאגת וטיפלת בכולם ,בכולנו ,ועמדת כעץ איתן כשסופות
החיים היכו .עמדת איתן עד שבשנים האחרונות בריאותך גרמה
לך להסתגר ולהתכנס בתוך עצמך.
מעולם לא סטית מדרכך ,אבא ,תמיד ישר ,תמיד הגון ,תמיד
תומך ,מחזיק ומסייע ,ועקשן גדול מאוד כמו שרק אתה ידעת
להיות .ואוהב אהבה רבה ושותקת.
כשעמנואל נהרג במלחמה ,האמנת כי נפשך עוד תפגוש בו.
אתה בדרך אליו ואנחנו מלווים אותך באהבה גדולה.
שתהיה לך מנוחה שלמה.
מתוך דברים שאמרו בנו נתנאל בנישו ובתו זהרה נחשול

יהי זכרך ברוך.
מתוך ההספדים
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לזכרם

מרים שמואלי ז"ל

אורה אהרן ז"ל

נולדה :ב' תשרי תרפ"א 14.9.1920
נפטרה :כ"ז כסלו תשע"ד 30.11.2013
טירת צבי

נולדה :י' אדר תרפ"ה 6.3.1925
נפטרה :י"ד טבת תשע"ד 6.12.2013
בארות יצחק

מאפלה
מרים מספרת לנו את סיפורו של עמנו ,את היציאה ֵ
לאורה ,את סיפור הילדים שהצליחו להינצל מן השואה,
פר ָדה לנצח .היא נולדה
שנפרדו מהוריהם ולא ידעו כי זו ֵ
בברסלאו ,גרמניה ,בבית צנוע ,יהודי-ציוני .אביה ואמה ניהלו
בית אבות יהודי בגרמניה .בגיל  17עזבה את בית הוריה ,ו8-
שנים הייתה בהכשרות של הבח"ד בגרמניה ובאנגליה ,עד
שעלתה לארץ ישראל בשנת  1945עם קבוצת חברים שהצטרפו
לקיבוץ טירת צבי .הם היוו אז תוספת חשובה לקיבוץ ,שהיה
כבר עייף ויגע ממלחמות ומהתמודדויות אין-סופיות עם קשיי
פרנסה .תרומתם הייתה ניכרת בחיי התרבות ,בחיים הדתיים
ובעבודה.
מרים נישאה לשאול שמואלי ,שכמוה ברח או הוברח מאדמת
גרמניה להכשרת החלוצים הדתיים באנגליה .מרים סיפרה על
התנאים הקשים שהיו אז מנת חלקם .על חדר קטנטן בצריף עם
הרבה רעש מסביב ,על המזוודות שהיו לרהיטים ,על תנאים
בלתי-אפשריים ,אבל גם על השמחה העצומה מכך שיש לה
בית! בנם יוסי נולד והיה משוש חיים להוריו .מרים עבדה
במקומות עבודה מגוונים ,כפי שהיה מקובל אז בקיבוץ ,איפה
שחסר ...איפה שצריך ...במשך השנים קבעה מקום עבודתה
במחסן בגדי הילדים .היא תפרה בגדי תינוקות וילדים ,השלימה
סריגת אפודות וסוודרים שנסרגו במחסן הבגדים של הקיבוץ,
והוציאה תחת ידיה עבודה מדויקת ,עבודה לתפארת.
לימים ,כאשר בגר יוסי בנם היחיד והביא את חברתו ,רעייתו
לעתיד  -ברברה ,שמחו ההורים שמחה גדולה .שאול ומרים
היו למשפחה גדולה ,שבעה נכדים ונכדות מילאו את חייהם,
במיוחד בשבתות ובחגים .האושר והתודה לא-לוהים ,לא ַמ ָשו
מפיה של מרים .אושר וצחוק מלאו עיניה בראותה את הנכדים,
הנינות והנינים .ברברה ויוסי לקחו והביאו את מרים לכל מקום
שיכלו ,גם כשכבר לא יכלה ללכת בכוחות עצמה .מרים זכתה
באריכות ימים ,ותמיד נראתה מאזינה ונהנית מן השירה בבית
הכנסת ,משיחת חולין על המדרכה ,מפגישה עם נין או נינה.
לכי-לך למנוחתך ,ויהי שלום לעפרך.
יזרעאלה כספי (מתוך ההספד)

בקיץ האחרון חלה הידרדרות במצב בריאותך .נאלצת לוותר על
הרבה דברים שהיו חלק ממך ומאישיותך :על עצמאותך ,על
קצב החיים שלך ,על מעורבותך ועל הישיבה בכורסה הקבועה
בביתך לאור המנורה כדי לקרוא ולהוסיף דעת .על שיעורי
יהדות בהם השתתפת ,ועל נסיעה לקונצרטים ולאופרות
הממסד ושיגור מכתבי מחאה.
שאהבת מאוד .על מלחמות נגד ִ
שכבת במיטתך ,נחלשת אך מתקוממת .לא מוכנה לוותר .בשלב
זה ניתנה לנו ההזדמנות לחמם את לבך ,לסעוד אותך ולבטא עד
כמה הנך חלק חשוב בחיים של רבים מאיתנו  -חברים רבים,
קרובי משפחה ,חברים של תני ז"ל שהרגישו כבנים לך וכאחים
לתני .הם לא שכחו ,והם גם מבטיחים לזכור תמיד.
בורכת בכישרונות יוצאי דופן ובכוחות נפש עצומים :חוכמתך,
ידיעותייך ובקיאותך בכל תחום ונושא ,סקרנותך העצומה.
דעתנותך יוצאת הדופן .לא פעם אמרתי לך שאני בטוחה
שבנסיבות חיים נורמליות יותר ,את היית כבר מזמן פרופסורית
מוערכת במוסד גבוה כלשהו .יעידו על כך עיסוקיהם של
נכדייך המוכשרים אחד-אחד.
נסיבות חייך היו קשות ,אך האופטימיות ודיבורך המצלצל
תמיד בחיוניותו ,לא נתנו להביס אותך .עברת את השואה
האיומה עם סיפור משפחתי קשה וכואב .היית מהדור שהקים
את בארות יצחק בנגב ולחמת כל חייך על שימור הזיכרון
לדורות הבאים .במלחמת יום הכיפורים איבדת עם משפחתך
את תני היקר .התאלמנת מיהודה בעלך לפני שנים רבות .חיית
את הכאב יום-יום אבל תיעלת אותו לעשייה ולקשר.
תני אהרן שלכם קיבל את "עיטור המופת" על לחימתו
העיקשת והאמיצה ברמת הגולן ,ואני מעניקה לך ,אורה
היקרה  -את "אות הלוחמת".
כה רבים הדברים שהייתי רוצה לספר לך ולאבלים שנקהלו
ללוותך לדרכך האחרונה .לספר על אורה האחות הרחמנייה
וביקוריה הקבועים בבתי הילדים של פעם ,על עבודתך
במרפאה עד שעות הערב המאוחרות ,על הקמת הסוכה לזכרו
של תני ,מדי שנה ,עם מוטות הברזל שהכין במסגרייה ועם
קישוטים אמנותיים מעשה ידיו ,על נסיעותייך לרמת הגולן
לאתרי הקרבות ,ולכלניות במערב הנגב ,לחוש ולגעת ביפי
ארצנו מקרוב.
לכי לשלום ,אורה יקרה .נוחי בשלום על משכבך לקץ הימים.
יונה ברמן
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לזכרם

חנן חורש ז"ל

יעקב (ברקו) ברקוביץ ז"ל

נולד :י"ט סיון תרע"ח 30.5.1918
נפטר :ד' שבט תשע"ד 5.1.2014
משואות יצחק

נולד:י"ג שבט תרצ"ו 6.2.1936
נפטר :כ"ה שבט תשע"ד 25.1.2014
עין הנצי"ב

חנן חורש ,זקן חברי המשק ,שותפנו משך שישים שנה ,הלך
מאיתנו לאחר חיים ארוכים ,בריאים ,ערכיים ופוריים.
חנן נולד בברלין שבגרמניה בשם הנס הירש .בזיכרונותיו
סיפר על נסיבות לידתו" :את הוריי לא הכרתי כי אבא לא חזר
ממלחמת העולם הראשונה ,ומה שקרה לאמא לא יכולתי
להיוודע אף פעם .העבירו אותי לבית יתומים יהודי בברסלאו
ושם הייתי עד גיל שש" .משם הועבר לבית יתומים בעל משטר
קפדני ונוקשה וחווה ילדות עגומה .הוא למד בבית ספר עממי
שמונה שנים ומאחר ולא היה מי שיממן את המשך לימודיו
נאלץ לעזוב ולצאת לעבודה .בעזרת תמיכה מהקהילה ,למד
בישיבה הציונית של הרב הופמן בפרנקפורט ומשם הגיע
להכשרה בגרינגסהוף והתמחה ברפתנות.
בשנת  1937קיבל סרטיפקט ,הגיע ארצה והצטרף לקיבוץ טירת
צבי .חנן השתתף בקרבות ההגנה על הקיבוץ .בקרב הגדול לחם
כמקלען על גג הטירה ,ולידו נהרג חברו .בתום הקרב הופיעו
הבחורות ,וביניהן מרים ,וכיבדו את הלוחמים במשקה חם .זה
היה הניצוץ שגרם לקשר ביניהם .הם נישאו בערב שבת הגדול
תש"ח 17 .שנים גרו בטירת צבי אך כשנולדו ילדיהם הם חפצו
לגדלם בבית והחליטו לעבור למשואות יצחק .הפרידה מחברי
הקיבוץ הייתה נרגשת וחמה.
חנן עבד בפרדס ,בלול ,במדגרה אך גולת הכותרת  -גן נוי .חנן
הוא זה שעיצב את תשתית נוף משקנו  -את אזור בית הכנסת,
שדרות הדקלים והפקאנים ,גינת בריכת השחייה ,אזור הגנים,
גן "שבעת המינים" ושכונות החברים .לאחר שנים רבות בענף
פרש לגמלאות ,אך המשיך לעבוד בכריכייה ואז במפעל "על-
בד" (לשם רכב יום-יום על אופניים עד גיל .)92
חנן ,עם מרים רעייתך בנית שבט לתפארה .שלושת ילדיך,
יהודית ,אבנר וגדי ,המשיכו דרכם במשק וזכית לראות נכדים
ונינים שגרמו לך אושר בל-יתואר .מילד חסר הורים ומשפחה
הצלחת לבנות חיים שלמים ,חיי משפחה וחיי חברה ולהטביע
חותמך על הסביבה .אנו מצדיעים להתגברותך על נתוני פתיחה
נחותים ומחזירים אותך לאדמת המשק שאת נופו עיצבת
וטיפחת באהבה במו-ידיך.
דב גוטליב (מתוך ההספד)

אבא אהוב,
אתמול בערב באו לקצם  80שנות חייך .לחמת עד נשמת אפך
האחרונה .כזה היית ,לוחם .בילדותך חווית את הוצאתו להורג
של סבך בידי הנאצים ומיד אחר כך ברחתם לסיביר .כילד בן
שש-שבע ,בתנאי הקור הקשים ,היית יוצא לשדות לחפש
שורשי ירקות על מנת לאלתר מרק .בשנים הללו עיצבת את
תפיסת חייך  -צניעות והסתפקות במועט .עלית לארץ ,שירתת
בנח"ל ומשם עברת לצנחנים .היום החשוב ביותר בלוח השנה
העברי היה עבורך כ"ח באייר ,יום שחרור ירושלים .בכל שנה,
כשבועיים לפני ,הייתה תכונה בבית :לאן הטיול של הפלוגה
השנה? מי מצטרף לאבא? לחמת ב'סמטת המוות' ונותרת יחיד
מהחוליה שלך .רק דלת ברזל הפרידה בינך לבין הרימון שאיים
לקטול אותך .למסדר הניצחון הגעת לבוש פיז'מה ,מדדה על
קביים ,לאחר שברחת מבית החולים.
אופייך הנוח וחוש ההומור המפורסם שלך היוו גשר נפלא
ליחסים נהדרים בין החיילים החילוניים ,רובם בני העמק ,ובין
החיילים הדתיים שבפלוגה .מאז ומעולם אמרת לנו שבצד
הניצחון המזהיר של אותה מלחמה ,אל לנו לשכוח את המחיר
הרב והקשה שנאלצנו לשלם .במלחמת יום כיפור נפגעה
שמיעתך עד מאוד ולשאלה הבנלית" :מה נשמע?" ,היית עונה
בהומור אופייני" :מה שאומרים בקול רם".
היית איכר ,איכר במובן הטוב של המילה .עובד כפיים שנותן
את כל כולו ולוקח רק את המינימום המתחייב 20 .שנה עיבדת
את שדות העמק ,היית בורג מרכזי בענף המדגה ובכל השנים
הללו התבלטה אהבתך לצד הטכני .כך ,באופן טבעי עברת
למסגרייה ,שם זכו רבים ליהנות מידי הזהב שלך.
התא המשפחתי היה חשוב לך מאוד .בשנתיים האחרונות,
עקב מחלתך ,התחזקו הקשרים בינינו ,האחים ,ואני בטוח שזה
הרחיב את לבך.
אני רוצה לנצל מעמד זה ולהודות בשמך ובשמנו לצוות הנפלא
של נווה עינ"ב ,לצוות הרפואי של הקיבוץ ולחברי הקיבוץ
היקרים שעטפו אותך בחום ואהבה אינסופיים .אנו ,ילדיך,
נכדיך ונינך ,נעשה ככל שנוכל כדי לדבוק במוטו שלך  -להיות
בני אדם ,להישאר צנועים ולא לשכוח ,אף פעם לא לשכוח,
לחייך.
בנך ,יחזקאל ברקוביץ'
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סניפי תנועת הקיבוץ הדתי

שרים הלל לתנועה

בתוכנית:

חידון ידיעת הקיבוץ הדתי (ז’-ט’)

כפרי הנוער הדתיים

חפש את התנועה (ד’-ו’)

רצים בקיבוץ

פזמונסניף (כלל סניפי)

עושים שותפות

פרסים מובטחים לזוכים בכל תחרות
פרס לסניף המנצח בשקלול שלוש התחרויות

משחק פיינטבול סניפי

פרטים אצל רכזי/ות החינוך והקומונרים/ות

יום שלישי,
אסרו-חג פסח,
כ”ב בניסן,
 22באפריל
בקיבוץ סעד

כשתטייל תברך על ההבדל!

טיולי אליקים
טיולי האיכות הטובים ביותר
הצעה מיוחדת לחברי הקיבוץ הדתי
טיולי אביב-קיץ תשע"ד

פולין

סין

מסע בין דורי  -אלף שנות
יהדות פולין

כולל בייג'ין ,שנחאי וגווילין
הסטוריה מפוארת

 7ימים
יציאה  21יולי
בהדרכת נילי בן ארי

ישן וחדש  -כפרים אותנטיים וערים מודרניות
 16ימים
יציאה  7מאי
בהדרכת ליאורה דניאלי

קנדה ואלסקה
טיול משולב קרוז ,הרי הרוקי

הרי הפירנאים הספרדים
והצרפתיים
כולל שמורות הטבע בג'יפים

 19ימים
יציאה  15יוני
בהדרכת שי יוגב

 11ימים
יציאה  22יוני
בהדרכת ליאורה דניאלי

סין
כולל הונג קונג ומקאו
 16ימים
יציאה  23יוני
בהדרכת בלהה רשף

ספרד ופורטוגל

 16ימים
יציאה  23יוני
בהדרכת אלי ברנע
מלווה ד"ר אבי בקר מחבר הספר
"מיהו העם הנבחר"?

גאורגיה וארמניה

סקנדינביה מקיף

צרפת לעומק

כולל שבדיה-נורבגיה-דנמרק

מפרובנס למורשת רש"י

טבע ותרבות בנתיבי הקווקז

 12ימים
יציאה  30יוני
בהדרכת חיה סלומון

 10ימים
יציאה  15יוני

 11ימים
יציאה  18אוגוסט
טיסות שירות ארקיע

ליטא  -רוסיה הלבנה
 11ימים
 23יוני
בהדרכת עקיבא סלע מנהל
המרכז מירושלים לליטא

דרום אמריקה  -ברזיל,
ארגנטינה ,צ'ילה ופרו
ביקור ביעדים היפים בעולם

טיולי ג'יפים

גאורגיה  8 -ימים
רומניה  5 -ימים

 20ימים
יציאה  16נובמבר

לפרטים נוספים והרשמה  ,03-9224410אליקים איטלי 050-6998366
menlev@shaibarilan.com | elyakim8282@gmail.com
מגוון עצום של טיולים נוספים באתר האינטרנט www.shaibarilan.com

הקיבוץ הדתי ,בארות יצחק  6090500טל03-6072777 :
www.kdati.org.il E-mail: amudim@kdati.org.il

