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בעי
צוב מחודש
ומרענן

לא קלה דרכנו

קרבה
שנת
השבע

חירות שוויון ואחווה
מבט על שמיטה ישראלית
לימוד עיוני וחברתי תוך הצצה לחצר האחורית של החברה הישראלית:
מהו רעיון השמיטה? האם שווה לנו להיות שווים?
איך עושים תיקון חברתי? כיצד שומרים על כדור הארץ?

ימי שלישי • 20.00 - 17.00
במרכז יעקב הרצוג בעין צורים

לפרטים ולהרשמה08-8608331 :

עושים עניין מיהדות כבר

office@merkazherzog.org.il

שנה

דבר העורכת
תוכן העניינים
2

קיצור תולדות המאבק > בוקי בר"ט

3

בוחרים בחיים > אליעז כהן

6

"כן בנות צלפחד דוברות" > הילה אונא

8

רעיונות קיבוציים בעיר הגדולה > חמי רמיאל

 11אנטומיה של שינוי > גילי זיוון

16

ביולוגיה או אידיאולוגיה > יהודה סלומון

 20נאבקים על הדרך > מזל גוטליב

21

סיפורה של תבוסה גדולה > אבישג איילי-וינברג

23

לצקצק בלשון או לצאת למאבק? > הדס נאור

25

קריאה להתעוררות > עוזי פז

 26אפשר בלי פוליטיקה?! > אליהוא שנון

27

המאבק שהעלה אבק > נחום ברוכי

 33נהרגו על מזבח הדמוקרטיה > אור רפל-קרוייזר
 36הלוחם שלי > יצחק (דוכי) דיאור
 38יורה דעה > הרב אילעאי עופרן
 39הו ,גליוטינה > יהונתן שרמן
 40מדור לדור > אביתר דור

41

שמיטה ישראלית > עינט קרמר

 42עומדת על דעתי > עינת לוי

 43קו המשווה
 49תנועה בתנועה
 54לזכרם

עורכת :ריבה פריד

קשה להוציא עיתון בימים אלה
מבלי שכל מה שכתבת הרגע
יהיה כבר לא רלוונטי ברגע הבא.
פתיחות כמו" :בשעת כתיבת שורות אלה,"...
או" :נכון לשעה זו ,"...הן האפשרות היחידה.
באמת בשעת כתיבת שורות אלה
הגיעו הידיעות הראשונות על הנופלים בקרבות
ובמוקד חיינו שוב נמצא
המאבק על קיומנו כאן בארץ -
מאבק מתיש ,קשה ,שגובה מאיתנו מחירים כבדים...
מאבק שנראה כי אין לו סוף,
שמגמד את היום-יום
והופך מה שנראה אתמול קריטי,
לסתמי וחסר משמעות.
נושא הגיליון -
מאבק על ערכים ,דרך ,אמונה,
מקבל לפתע משמעות אחרת לחלוטין.
בתהייה הבלתי-פוסקת
מה אפשר לעשות מול מי שאינו רוצה בקיומך,
אני מדמיינת לעצמי שער סגור,
שבו אני עומדת מצדו האחד
אך רוצה מאוד להגיע לצד השני.
מאוד...
ושואלת את עצמי :איך עלי לנהוג?
באיזו טקטיקה עלי לנקוט ,באילו כישורים להשתמש,
כדי להצליח פעם אחת ולתמיד לעבור לצד השני?
כמה נחישות להביא איתי לביצוע המשימה,
כמה כוח וכמה גמישות?
האם אמונה ולהט יהיו לי לעזר
או שדווקא הן המכשול בדרך ליעד הנכסף?
האם הרצון שלי  -חזק ככל שיהיה  -מספיק
או שתמיד אהיה תלויה במשהו או מישהו,
שהרצון שלי נוגד את שלו?
ובחיי היום-יום של כולנו,
במאבקים הקטנים והגדולים כאחד,
מי הוא זה שיגיע בסופו של דבר אל היעד -
הנחוש והאיתן ,או הגמיש והמרפה?

עריכה לשונית :הילה אונא

עריכה גרפית :סטודיו דוב אברמסון ,מעצבת :נאוה גיאת
מערכת עמודים :הילה שימרון ,איתי וגשל ,קובי שטיין ,יואל קרצ'מר-רזיאל,

בגיליון זה אספנו כמה סיפורים ,מחשבות ודעות
על מאבקים.
הלוואי שברגע הזה ,בו אתם אוחזים בגיליון,
המלחמה והחרדות יהיו מאחורינו
והשפיות והשגרה חזרו לחיינו.

חגית רפל ,רחל ברזלי ,שרית אוקון ,אליעז כהן ,זאב קיציס ,יוחאי בשן,
עדי פרי ,הילה אונא ,שוקי קרביץ ,עינת לוי ,אפרת ביגמן ,גולן רייז
תמונות :ארכיוני הקיבוצים ,מן האינטרנט
דוא"לamudim@kdati.org.il :

תמונת שער :נועם פיינר2011 ,

אתר הקיבוץ הדתיwww.kdati.org.il :

שלכם,
ריבה.

עמוד ראשון
"וייוותר יעקב לבדו ,ויאבק איש עמו עד עלות השחר" (בראשית לב ,כה)

לעיתים המאבק מוליד בדידות גדולה .לעיתים הוא ארוך ומתיש ואין רואים את סופו.
אך לעיתים תחושת ההצלחה ברגע ההגעה על היעד ,רגע קטן של התעלות – שווים הכל.

קיצור תולדות המאבק
ערב ב'עוטף עזה'

בוקי בר"ט
 - 23:10זה עתה אני שב הביתה מערב שירה ,שהפך בסעד
למסורת ,בכל סבב אלימות ,כחלק מהצורך להיות ביחד,
לתמוך ,לשיר ,ולדחוק את "הצבע האדום" כמה שיותר רחוק.
הפעם היה אף מרגש יותר ,משום שגדי רווה ,בן לביא ,הוא
זה שהתנדב בהתראה של יומיים ,להגיע מהצפון לסעד ,בכדי
לרומם את רוחנו ,ואכן כך היה.
אני מתיישב לצד זוגתי ,ומקשיב ל"פרשנים" המספרים על
הפסקת האש המתגבשת.
מה תשתה? שואלת הגברת ,ואני  -עייף מיום נוסף של
התמודדות ,שכולו ניסיון לנהל קיבוץ במצב חירום ,עד כמה
שניתן ברוגע ובשלווה ,אבל בזהירות נדרשת  -מבקש פשוט
תה עם לימון.
 - 23:18עוד בטרם מגיע התה ,הדיווחית צועקת "צבע אדום".
אני וזוגתי שתחיה בדרכנו לממ"ד! עשר שניות חולפות ,ובום
אדיר נשמע .אני מנחש שמדובר בנפילה נוספת בשטח הקיבוץ.
אני נוטש את התה והאשה ,רץ לנסות לאתר מה קרה ,ובעיקר
מתפלל שגם הפעם הקב"ה יהיה בעזרנו ,ונצא ללא פגיעה בגוף
חלילה.
 - 23:25הרבש"ץ שלנו שלא נח כבר עשרה ימים ,מדווח על
כיוון כללי ,וכשאני מגיע (על וספה מודל " )1991החגיגה"
בעיצומה! על מרפסת אחת אשה בשנות השמונים לחייה פחות
או יותר ,בפיג'מה ,מבקשת לברר אם אני יודע היכן זה? בבית
הסמוך ,דיירים כבר בוחנים את הנזקים (בדמות רסיסים בקירות
וחלונות שבורים) ,בבית נוסף כבר בוחנת המחלקה הרפואית
של צח"י את מצב הדיירים .האזור כמרקחה .חברים מבקשים
לברר מידע ,ואנחנו מוסרים משהו מאוד מעורפל .בסופו של
דבר ,רק לאחר עשרים דקות נוספות ,מתגלים שרידי הטיל,
דווקא לצד בית מרוחק במעט ,ולידו רכב שניזוק ,חלונות
שבורים ,ולבבות שבורים גם הם ,מחרדה כזו או אחרת.

 - 23:50אנחנו שולחים מידע לציבור ,שהכול כשורה ,אין
נפגעים בגוף ,ואפשר לחזור לשגרה ,ורק צוות הרווחה שלנו
ממשיך לסרוק בית אחר בית ,על מנת לאתר מה שקרוי
בתקשורת "נפגעי חרדה" ,ואכן יש כאלו ,ברמה כזו או אחרת.
 - 00:40אחרוני צוות צח"י שבים לבתיהם ,ל"מנוחת" הליל.
אז מה היה לנו כאן?
לא גבורה ,ולא מאבק הרואי אלא:
מאבק בין הרצון לחיים נורמליים ,לבין המציאות הטופחת על
פנינו ,ואשר מחייבת זהירות רבה.
מאבק פנימי בשאלה :מה יילד יום?
מאבק בעייפות הולכת וגוברת.
ובסופו של יום ,מאבק באדרנלין ,שלא מאפשר להירדם.
 - 08:45למחרת  -מטה צח"י מתכנס להפיק לקחים מהאירוע,
וכמו תמיד מגלים שיש עוד נושאים הדורשים שיפור ותיקון.
 - 09:15משאית עם שלושים עמודי בטון שרכשנו יום קודם,
על מנת למגן טוב יותר את חדר האוכל המאולתר ,מגיעה לשער
הקיבוץ .אני מוביל אותה לפריקה ,נפרד מהנהג ,חוזר לעבודתי,
ונזכר בציטוט החכם:
"א-לוהים,
תן לנו
את האומץ לשנות את מה שאפשר,
את הכוח לקבל את מה שאי אפשר לשנות,
ואת החוכמה להבדיל בין השניים".
את בעיית רצועת עזה ,נראה שלא אנחנו נפתור ,אז הבה נסתפק
בכך שסעד ,שכל כך אהובה עלינו ,תישאר קהילה מאוחדת,
חסונה ומלוכדת ,כפי שהיא מתגלית לנו יום אחר יום.

צוות צח"י ,סעד
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בוחרים בחיים

בוחרים בחיים
סיכום ביניים

אליעז כהן

בשם האבות והאמהות שהננו ,יהודים וערבים ,ישראלים
ופלסטינים ,כל מי שזכה להוליד בנים ובנות אל הארץ
הזו ,אני פונה אל כולנו.
נצא בקריאה גדולה כלפי עצמנו וכלפי מנהיגי שני
העמים :לא עוד! די להקרבת הבנים למולך האיבה שרובץ
בינינו כמעט מאה שנים.
די לעקידת הבנים ,בני יצחק וישמעאל ,בני אברהם.
די לייאוש ,לפחד ,למשטמה .הגיע הזמן לחזון משותף.
למעבר מ"גזרת גורל" אל "ברית ייעוד" .ביחד ולחוד.
אין לנו אפשרות אחרת .ובראש הקוראים את הקריאה
הגדולה הזו אני רואה את משפחות פרנקל ,שאער,
יפרח ואבו-ח'דיר עומדות יחד כתף לצד כתף ,מתפללות
לתשובה ולשלום בין העמים ,מלמדות את כולנו הסוד
הקשה והמופלא מפרשת השבוע ,פרשת בלק ,כיצד
הופכים קללה לברכה .עוד ברמדאן ובתמוז הלוהב הזה.
למען הבנים שכבר אינם ,למען אלה החיים.

(יום שישי ,ו' תמוז)4.7 ,
את הסטטוס הזה העליתי בדף הפייסבוק שלי ביום שישי
שחתם שבוע נורא מאוד :בשלישי בערב ליוויתי יחד עם קהל
הרבבות את נערי החמד נפתלי ,גיל-עד ואייל ,למנוחה נכונה.
בבוקר שלמחרת קמנו אל הזוועה של גופת נער ערבי חרוכה
ביער ירושלים .האסוציאציה המיידית שלי זרקה אותי לתקופת
התנ"ך בכנען ,לתקופה של נקם ושילם ,של יצרים קמאיים,
לא מרוסנים .שבתי וקראתי ב"חברון" ,המחזה האפוקליפטי-
מיתי של המשורר תמיר גרינברג ,והמחנק ומעגל הדמים שאינו
נתפס הישיר אלי מבט של מוות מן המציאות עצמה .באותו
יום רביעי השתתפתי כעורך ,כמנחה וכאחד המשוררים בכנס
הגדול של מנהיגי החינוך של חמ"ד בבנייני האומה בירושלים.
לאחר התלבטויות ,החליטו המארגנים לקיים את המעמד
המרשים הזה למרות הבלתי-נסבל שמסביב ,ולכוון את התכנים
והאנרגיות קצת אחרת .הזוועה ,הפלצות ,חוסר האונים ,ולצדם

השוועה והתחינה התהילימיות ,ניבטו מעיני רבות ורבים .הרב-
הסופר חיים סבתו אמר לי שאלו ימים קשים לישראל ,ושממש
מוכרחים להתפלל ,גם על כך שאולי רוצחי הנער הערבי אינם
מבני ברית .הלב שלי אמר אחרת .ידעתי כבר גם את העשוי
להתגלגל מכך.
לסטטוס הזה התקבלו במהלך סוף-השבוע תגובות רבות.
מיעוטן נחרד מן ההשוואה שנחבאה בדבריי לגבי משפחות
ארבעת הנערים ,נאחזים בתקווה שלא ייתכן שיהודים יעשו דבר
שכזה .רוב התגובות היו חמות ומצטרפות אל הקריאה .עדיין
לא ידעתי מה בדיוק אפשר לעשות עם זה...
חוזר מביקור תנחומים שערכנו הבוקר ,קבוצה של
מתיישבים ופלסטינים מאזור הר חברון ועציון ,אצל
רחלי ואבי פרנקל בנוף איילון .אפילו אני ,שאמון על
"מיטב המילים במיטב סדרן" ,מתקשה להביע כאן את
המשמעות ,הסמליות ,הקריטיות והעדינות-המשפיעה
של הצעד הקטן הזה ,בפניהם של ההורים השכולים,
בפנינו שלנו ,בתנועות ובמילים שעברו בינינו ובאדוות
שהתחוללו בקרב מאות המנחמים המקיפים סביב-סביב...
עמידת יחד נדירה ,בתוך התופת המאכלת שמסביב.
כתף אל כתף ,עין אל עין ,לב אל לב .עמידה של אבות
ואמהות ,מחבקת ,עוטפת ,מכילה .שברירית ועצומה
מאוד.

(יום ראשון ,ח' תמוז)6.7,
כמה שעות לאחר ששבתי מניחום האבלים המקודש אצל
הפרנקלים היה חשוב לי לשתף במשהו ממה שקרה שם.
התגובות במרחב הווירטואלי ,כמו שראינו בעינינו בקהל מאות
המנחמים במקום ,היו נרגשות ,ונעו בין הפתעה לבלבול .עדיין
לא שיתפתי ברעיון שכבר התבשל בדרך מגוש עציון לנוף
איילון ובחזרה.

תמוז  -אב תשע"ד
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בוחרים בחיים

צילם :יוסי ג'יקובס

במהלך נסיעתנו אתמול לניחום האבלים אצל הפרנקלים
(שמונה מתנחלים ופלסטינים נדחסים בטויוטה היאס
קיבוצי .וזו לא התחלה של בדיחה )...מתבשל אצלנו
הרעיון הבא:
צום משותף (או בשפת המחאה האזרחית :שביתת
רעב בת יום אחד) ,יהודים וערבים ,ביום שלישי הבא,
בו מתלכדים שני הלוחות ,העברי והמוסלמי :תענית י"ז
בתמוז ועיצומו של הרמדאן.
בשתי המסורות-התרבויות זהו יום שנועד לחשבון נפש,
ללקיחת אחריות ,לתיקון ולהיטהרות .לחזרה בתשובה.
התכנית היא לכוון תודעות שני העמים אל היום הזה
כ"יום שיא" ,במהלכו כל איש ואשה בביתם ובקהילתם
יוזמנו לקחת חלק ,לצום כהזדהות עם הסבל ,האלימות
והכאב של העצמי ושל האחר ,לשאול כיצד יוצאים
ממעגל הדמים ולשרטט אופק של חזון ושל תקווה.
בשעות אחר הצהריים יתקיימו התכנסויות ומעמדות בין
החברות-הקהילות ,של דיבור ,לימוד ותפילה ,ובצאת
הכוכבים יתקיים בכל מקום "איפטאר"  -מעמד שבירת
צום משותף.
כמובן שכל קהילה מוזמנת לצקת את עולמה ולנסות
וליצור מתוכו שפה וחוויה חדשה.
הרעיון התחיל להתגלגל ויש לו כבר מצטרפים רבים,
בדמויות ובארגונים .מזמין מצטרפים ומתלהבים חדשים
בני שני העמים ומכל הקשת לכתוב הצעותיכם כאן.
שנזכה בעזרת ה' ואינשאללה לרפא ולתקן.
(יום שני ,ט' תמוז)7.7 ,
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זה יכול היה להישאר כעוד רעיון מעניין שעולה בין אנשים,
חברים ,שותפים אכפתניקים .כעוד יוזמה שבדרך כלל אנחנו
מסתפקים לשחרר אותה בהבל פינו ולהוריד איזו מעמסה .וכבר
אמר החכם מכל אדם :דאגה בלב איש  -ישיחנה!
אבל משהו כמעט מטורף דחף אותי לשתף ברעיון את כל
העולם (אז עדיין לא דמיינתי שזה אכן יתפשט בכל העולם,
כפשוטו.)...
הסטטוס הזה זכה תוך כמה שעות למאות התייחסויות ולמעלה
מ 500-שיתופים .התנסיתי בעבר בכמה שעוררו עניין (אפילו
גדול מדי ,)...אבל למשהו כמעט-ויראלי שכזה עוד לא זכיתי.
היה ברור לי שכנראה הצלחנו לפצח כאן משהו ,ומתוך חוסר
האונים הנורא של כמעט חודש ימים בהם רבים כל כך לא
יכולים לישון ,לא יכולים לאכול ,לא יכולים לנשום  -יש כאן
אולי סדק קטן של הנעה לפעולה ,של הזמנה להיות מעט
ב"אפשרות האחרת"...
כשעלה הסטטוס ,הלבבות עדיין שתתו מרצח ארבעת הנערים.
הרחוב הערבי-ישראלי בער .ירושלים חולקה מחדש .שני
ניסיונות של רבנים ,בחלקם מההתנחלויות ,לביקור ניחומים
אצל משפחת אבו-ח'דיר נהדפו בגסות .ובינתיים הרעיון שלנו
לצום משותף ִמתרגם לשפות ומגיע לקצות הארץ והעולם.
בערב מתחיל החמאס להמטיר אש על הדרום .מעגלי האש
מתרחבים .צרות חדשות משכיחות את הישנות .אנחנו קובעים
ישיבה לילית ומחליטים :הולכים על זה .בוחרים בחיים!

בוחרים בחיים

הודות לערבה ,יזמת חברתית ששמעה על היוזמה והתגייסה,
ולמתנדבים נוספים שהצטרפו ,גם מתחום הפרסום והמדיה,
עלה תוך כיממה דף פייסבוק של היוזמה ,מעוצב ומתורגם
לאנגלית ולערבית .עד אז לא הבנתי איך זה עבד :בתוניס
ובמצרים ,בספרד וגם בתל אביב .כיצד קריאה לפעולה
בפייסבוק מניעה לפעולה ומוציאה אלפים מן הבתים .מוציאה
אותם מן "המרחב המוגן" ,הקונקרטי והמטפורי ,בגילוי אל
העצמי ואל האחר .אבל זה החל לקרות .אלפי התייחסויות
אוהדות ועשרות התארגנויות מקומיות  -מרהט ועד מעלה
גלבוע ,מפריז ועד טקסס ,מגוש עציון ועד קלאנסווה ,מכווית
ועד בריטניה  -שלקחו על עצמן להתכנס למעמדות של
"בוחרים בחיים".
פנינו לדמויות של "מוליכי רוח" לכתוב "כוונות"  -את שבלבם-
לרגל אוסף "ליקוטי חיים ושלום" ,שייקראו בהתכנסויות
היוזמה .ה"כוונות" היו מפעימות ומלאות כאב והשראה .כתבו
לנו :המשוררים חיים גורי ורבקה מרים ,הרבנים דובי זינגר
ובני לאו ,הדסה פרומן וגם אהוד בנאי .אבל יפה ונוגעת מכל
היתה בעיניי ה"תפילה לחיים" שחיברו יחד שתי נשים-אמהות
גדולות :השייח'ה איבתיסאם מחמיד מן העיירה פורדיס והרבה
תמר אלעד-אפלבום מ"קהילת ציון" שבירושלים .הכוונות,
השירים והתפילות תורגמו והופצו ,וב-י"ז בתמוז עצמו ,לפנות
הערב ,שילבתי את "התפילה לחיים" במה שכתבתי:
בכל מקום בו אתם נמצאים הערב ,בסביבות ,19:00-20:00
מוזמנים להתפלל ולומר מכל הלב .יחד אתכם יעמדו
אלפים ,יהודים וערבים ,בעשרות התארגנויות של יוזמת
"בוחרים בחיים" בארץ ובעולם ,ויפתחו את הלבבות
השבורים לתפילה לחיים.
לחיים!

וזה קרה .זה פשוט קרה .אלפים-אלפים בעשרות מוקדים
התכנסו יחד ו"בקעו את המצור" של עצמם לקראת זולתם.
כך כתבתי קרוב לחצות ,לאחר ששבתי מההתכנסות שלנו
בגוש:
שב ממעמד "בוחרים בחיים" בגוש עציון .למעלה ממאה
מתיישבים ופלסטינים גילו זה את זה .רגעים מקודשים.
הירח עטף את כולנו בתוך חלקת השדה שם מצאנו
שורשים .וממה שאני מתחיל לשמוע ממעמדות נוספים
שהתקיימו הערב ברחבי הארץ והעולם ,מבין שהצלחנו
בעזרת ה' ואינשאללה וצלם א-להים שאלפי נשים
ואנשים יפים נושאים עמם ,לפתוח משהו חדש בעת
הקשה הזו.
וממש בעת כתיבת שורות אלה ,אחרי שבועיים של רעיון
שהתבשל וקם והיה ,כשבדף היוזמה עולים תמונות,
רשמים ,קטעי סרטים מכל מקום ובעיניים עולות דמעות,
אני מבקש לחזק ולסכם ,ויודע שאנחנו רק בתחילת
הדרך:

תפילה לחיים
מלך חפץ בחיים
הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם,
שמע נא תפילת אמהות,
שאתה לא בראתנו על מנת שנהרוג זה בזה
ולא על מנת שנחיה בפחד ,כעס ושנאה בעולמך,
אלא על מנת שנדע לתת רשות זה לזה לקיים את שמך,
שם חיים ,שם שלום בעולם.
על אלה אני בוכייה ,עיני עיני יורדה מים -
על ילדים בוכים מפחד בלילות
על הורים אוחזים עולליהם וייאוש ואפלה בלבם,
על שער אשר נסגר ומי יקום ויפתחהו טרם פנה יום.
ובדמעות ובתפילות שאני מתפללת כל הזמן
ובדמעות כל הנשים שכואבות את הכאב החזק
בזמן הקשה הזה,
הריני מרימה את ידיי למעלה:
אנא ממך א-דוני רחם עלינו,
שמע קולנו ה׳ א-להינו בימי הרעה האלה
שלא נתייאש
ונראה חיים זה בזה
ונרחם זה על זה
ונצטער זה על זה
ונקווה זה לזה,
ונכתוב את חיינו בספר החיים למענך א-להים חיים.
תן שנבחר בחיים
כי אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

(יום שלישי ,י"ז תמוז)15.7 ,

לכל הבוחרות והבוחרים בחיים,
אני יושב מול דף היוזמה שלנו בעיניים דומעות
מהתרגשות ,ומדלג בין הדיווחים והרשמים הכתובים
והמצולמים מעשרות ההתכנסויות של יוזמתנו בארץ
ובעולם.
עדיין לא תופס שזה אמיתי .שרעיון שנזרק לפני כמה
ימים ,כשבוקה ומבולקה מסביב ,הופך למציאות חדשה,
פותחת ,מלכדת ,סוחפת ,מרפאה ומתקנת.
וכמה ,כמה יש עוד לעמול ולרפא.
נאזור כוח ,ניקח נשימה בסוף השבוע הקרוב ,בחיק
הטוב של הבית ושל המשפחה ,ובכוחות מחודשים נשוב
לקראת הצעדים הבאים של "בוחרים בחיים".
שבת של חיים ושל שלום ,ושוב  -תודה ענקית וחיבוק
מחזק לכולן-כולם.
(יום חמישי ,י"ט תמוז)17.7 ,

כפר עציון
תמוז  -אב תשע"ד
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"כן בנות צלֹפחד דוברות"
דרכים להתמודדות והצלחה במאבק,
כפי שניתן ללמוד מבנות צלפחד

הילה אונא

בשעת כתיבת שורות אלו  -כשעדיין ניתכים מטחי טילים
לדרום ולאזורים נוספים בארץ ,וחיילי צה"ל בתוככי רצועת
עזה  -מלווה אותנו בפרשות השבוע (במדבר כז ו-לו) סיפורן
הידוע של בנות צלפחד.
הסיפור קורה על סף הכניסה לארץ ישראל ומשקף הן את
מעמדן של הנשים באותה תקופה והן את מצבו של עם ישראל,
כחברה אשר בונה לעצמה סדרי הנהגה והתנהלות חברתית.
חז"ל משבחים מאוד את בנות צלפחד ומוסיפים על פשט
הכתוב ועל צדקת הטענה עוד תכונות ודרכים אשר בזכותן
הצליחו במאבק .נראה לי שיש לנו מה ללמוד מתכונות ומדרכים
אלו לכל מאבק ולכל התמודדות ,כולל אלו שבתוכם אנו
נמצאים כיום.

אמון וכבוד
יאם וְ ָכל
ש ִ
"וַ ַּת ֲעמ ְֹדנָ ה ִל ְפנֵ י מׁ ֶֹשה וְ ִל ְפנֵ י ֶא ְל ָעזָ ר ַה ּכ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵ י ַה ְּנ ִ ׂ
ָה ֵע ָדה ֶּפ ַתח א ֶֹהל מו ֵֹעד ֵלאמֹר - "...בנות צלפחד פועלות
בשקיפות ופונות מתוך אמון אל כל דרגי המנהיגות השונים,
כדי לשתף את כולם בהחלטה ולא לפגוע באף אחד .יתרה
"א ִבינוּ ֵמת
על כך ,כבר בתחילת דבריהן חשוב להן להדגישָ :
ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ הוּ א לֹא ָהיָ ה ְּבתו ְֹך ָה ֵע ָדה ַהנּ ו ָֹע ִדים ַעל ה' ַּב ֲע ַדת ק ַֹרח".
הן שוללות קשר בין מאבקן לבין הרצון לערער על המנהיגות
הקיימת.
המדרש מספר כי טענתן של בנות צלפחד הובאה לפני ה' אחרי
שהתגלגלה בין כל הדרגים" ,שלא רצו לפתוח בה לפני מי
שגדול מהם" ,עד שהגיעה אל משה רבנו אשר "יודע היה את
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הדין הזה ,אלא ...ראה משה שכל אחד ואחד כיבד את מי שגדול
ממנו .אמר :אם אומר להם את הדין  -אטול את הגדולה .אמר
להם :אף אני יש גדול ממני( "...במדבר רבה כא ,יב).
מאבקן של בנות צלפחד מבוסס על כבוד ואמון ולכן אינו מעורר
התנגדות אלא יוצר שיח שמחזק את בעלי התפקידים ותורם
לחברה כולה.

העיתוי הנכון
"חכמניות הן  -שלפי שעה דיברו ...מלמד שהיה משה רבנו
יושב ודורש בפרשת יבמין( "...בבא בתרא קיט ,ע"ב).
מעמידה אותנו הגמרא על חשיבותו של העיתוי הנכון .בנות
צלפחד פתחו במאבקן ושטחו את טענותיהן בזמן שבו היה משה
לומד (ואולי גם מלמד) את הנושא הרלוונטי .העיתוי הנכון
פותח את האוזן ואת הלב לשמיעה ולקבלה.

היגיון והגינות
"אמרו לו :אם כבן אנו חשובין  -תנה לנו נחלה כבן ,ואם לאו -
תתייבם אמנו" (שם).
טענתן של בנות צלפחד עניינית .מתוך ידע ומחשבה ,הן מעלות
את חוסר ההיגיון וחוסר ההגינות שבמצבן .המאבק שלהן נולד
מתוך המצב האבסורדי ,שתובע פתרון ותיקון.

אחדות וייחודיות
"וַ ִּת ְק ַר ְבנָ ה ְּבנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד  ...וְ ֵא ֶּלה ׁ ְשמוֹת ְּבנ ָֹתיו"  -היציאה מן
הכלל אל הפרט מלמדת כי כולן באו ביחד ,אך כל אחת ביטאה

"כן בנות צלפחד דוברות"

ייחודיות שביססה וחיזקה את מאבקן המשותף" :חמישתן אמרו
חמישה דברים" (ילקוט שמעוני ,רמז תשעג).
שמות הבנות מופיעים בכל פעם בסדר שונה .מכאן למדו
חז"ל שלא הייתה ביניהן היררכיה" :שקולות היו  -שוות זו בזו
בחוכמתן ובצדקתן" (בבא בתרא קכ ,ע"א) .שיקולי כבוד ויוקרה
לא קיבלו מקום במאבקן של בנות צלפחד .הן פעלו אך ורק
למען העניין מתוך שיתוף פעולה וסולידריות.
ומוסיפה רבקה לוביץ' (דרשוני ,עמ' " :)92מדוע נקראו בנות
צלפחד תחילה ואחר כך מנאן בשמותיהן? על שום צל ופחד
שהיו בהן בתחילה ...משנתקרבו האחיות זו לזו נתעצמו ונודעו
בשמותיהן" .אמנם לוביץ' דורשת שהצל והפחד היו בשל
אביהן ,אך לדעתי ניתן לעמעם כל צל ופחד על ידי ִקרבה ויחד,
שמעצימים הן כל אחת ואחד באופן אישי והן את המאבק
המשותף.

יוזמה ושינוי
כל שמותיהן של בנות צלפחד מעידים על תנועה והתקדמות:
מחלה  -לחולל שינוי ,תרצה  -לרוץ ,חגלה  -לחוג ולהסתובב,
ִמלכה  -ללכת ,נעה  -ליצור תנועה.
השמות מעבירים לנו מסר של אי עמידה במקום ,מסר השולל
אדישות וקיבעון ומחייב אכפתיות ואקטיביות ,מסר של חוסר
נכונות לקבל את המצב הקיים כפי שהוא ,מסר שאפשר לשנות
וצריך ליזום ולעשות.

מחיר ופשרה
כל מי שאי פעם נאבק ,יוכל בקלות לדמיין את ִחצי הלעג
והביקורות הקטלניות שספגו בנות צלפחד על יוזמתן (שלא
לדבר על הטוקבקיסטים ,)...אך המחיר הזה לא הרתיע אותן,
כמו גם את כל מי שמאמין בצדקת דרכו ומאבקו.
בנוסף ,בנות צלפחד שילמו מחיר אישי בכך שהוגבלה זכותן
לבחור למי להינשא .לאחר שהקב"ה מקבל את טענתן ,באים
בני שבטן עם טענה משלהם (אשר מנוסחת במילים דומות
ש ָר ֵאל ְלנָ ׁ ִשים ,וְ נִ גְ ְר ָעה
להפליא)" :וְ ָהיוּ ְל ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ׁ ִש ְב ֵטי ְבנֵ י יִ ְ ׂ
נַ ֲח ָל ָתן ִמ ַּנ ֲח ַלת ֲאב ֵֹתינוּ " .משה מפנה גם את הטענה הזו לקב"ה,
"כן ַמ ֵּטה ְבנֵ י יו ֵֹסף ּד ְֹב ִרים".
אשר משיב (שוב באותו סגנון)ֵּ :
בנות צלפחד מבינות שעליהן להתפשר למען הצלחת המאבק
ופועלות מתוך אחריות גם כלפי כלל השבט" :וַ ִּת ְהיֶ ינָ הִ ...ל ְבנֵ י
ד ֵֹד ֶיהן ְלנָ ׁ ִשים ...וַ ְּת ִהי נַ ֲח ָל ָתן ַעל ַמ ֵּטה ִמׁ ְש ַּפ ַחת ֲא ִב ֶיהן".

רבה ,כא י ,ועוד) משווים את בנות צלפחד לגברים הסובבים
ֹאש
אותן בעזרת מילה דומה" :אנשי הדור ההוא אמרו' :נִ ְּתנָ ה ר ׁ
וְ נָ ׁשוּ ָבה ִמ ְצ ָריְ ָמה (במדבר יד ,יד)'" ,אל מול בקשתן של בנות
"תנָ ה ָּלנוּ ֲאחֻ ָּזה".
צלפחדְּ :
ומסכמים חז"ל" :אותו הדור היו הנשים גודרות מה שהאנשים
פורצים"  -הנשים לא השתתפו במעשה העגל וכן לא בחטא
המרגלים ,הן אלה שתיקנו את מה שהגברים קילקלו בחוסר
אמונתם .בתוך כל המשברים שהיו לדור המדבר ,דור המעבר ,הן
לא התייאשו מהדרך הארוכה .המאבק של בנות צלפחד הוסיף
חוסן לכל העם כי נבע מתוך בחירתן להסתכל מעבר (תרתי
משמע) ,אל השלווה והנחת בנחלה המובטחת.
אז מה מאפיין את מאבקן של בנות צלפחד? אמון בהנהגה ,שיח
של כבוד ,עיתוי נכון ,לימוד הנושא ,טענות הגיוניות ומוסריות,
שיתוף פעולה וסולידריות ,שאיפה להתקדמות ולשינוי המצב,
אכפתיות ואקטיביות ,נכונות לשלם מחיר ,הבנה שצריך
להתפשר ,אחריות כלפי הכלל ,ומעל לכול  -אמונה גדולה!
אפשר כמובן לדון ולהתווכח על ההשלכות המעשיות של
העקרונות הללו ,אך אם הם יעמדו לנגד עינינו ולפיהם נפעל,
כבר נעשה צעד אל חיזוק יכולת ההתמודדות ,הנחישות במאבק
וההצלחה בסופו.
"וראויה היתה פרשת נחלות ליכתב על ידי משה ,אלא שזכו
בנות צלפחד ונכתבה על ידן .ללמדך שמגלגלין זכות על ידי
זכאי" (בבא בתרא קיט).
יהי רצון שיתגלגלו עלינו זכויותינו ורחמיו של הקב"ה ,ושגם
המצרים ונזכה ש"ה' עוז לעמו ייתן ,ה'
במאבק הנוכחי נצא מבין ֵ
יברך את עמו בשלום".

הוכן כשיעור לאזכרה במלאת כ"ח שנים לפטירתו של סבא
אהרן הלוי ז"ל ,ממייסדי בארות יצחק בנגב ומבוני הקיבוץ
בשפלה .מוקדש באהבה ובהערכה לסבתא שרה ,שגם כיום
ממשיכה להנחיל לכל השבט כוח ,שמחה ,אמונה ודבקות ביחד.
בהכנת הדברים נעזרתי במאמרים על בנות צלפחד בספרים:
נשים בתנ"ך ובאספקלריית חז"ל ,הרב יהודה אדרי ,תש"ע.
השמיעיני את קולך ,בעריכת רחל קרן ,תשס"ט.

חז"ל משבחים גם את דרכן זו" :צדקניות הן  -שלא נישאו אלא
להגון להן" (בבא בתרא קיט ,ע"ב).

אמונה גדולה
בנות צלפחד הסתכלו קדימה ורחוק ,מעבר לקשיי היום-יום,
מתוך אמונה בקב"ה ובגאולה הקרבה ובאה .חז"ל (במדבר

הילה (הלוי) אונא ,בת בארות יצחק
וחברת שדה אליהו .עוסקת בעריכה לשונית
ובשירותי מילים.
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רעיונות קיבוציים
בעיר הגדולה
מאבק על קהילתיות ואקולוגיה
בלב לבה של תל אביב

ריבה פריד עם חמי רמיאל

חמי רמיאל הוא בן עין צורים ,שחי כבר שמונה שנים בתל אביב.

איך בודקים את כל המידע הזה?

אנחנו נפגשים בחדרון קטן מאוד במבנה הסמוך לשכונת
פלורנטין  -מקרר ישן ,שולחן צר וארוך צמוד לאחד הקירות,
מדפי מתכת עליהם כמה דליי פלסטיק גדולים של אורז ,קמח,
סוכר ,וכמה מוצרים אורגניים באריזות קטנות .לוקח זמן עד
שאני מעכלת  -זהו מחסן הקואופרטיב האורגני שחמי חבר בו.
מעין אקונומיה קיבוצית של פעם בזעיר-אנפין.

"קוראים ,לומדים ומשתפים אחד את השני .הקואופ שאנחנו
חברים בו בודק את המוצרים שהוא מוכר :החל מבחירת
החקלאי שממנו נרכשים הירקות ,דרך הקפדה על ירק אורגני,
ועד תנאי העסקת העובדים והיחס של המעביד אליהם .גוף
צרכני נתפס בעיניי ככלי סביבתי וחברתי ואני מעדיף שיהיה
במהותו ,ככל שניתן ,שותף שלי לעסקת חליפין ולא גוף
שמטרתו היחידה היא רווח ,וכמה שיותר .בסופו של דבר,
יש קשר ניכר בין מה שאתה צורך לבין למה שעומד מאחורי
המוצר ,ולכן כדאי לקנות כמה שפחות ברשתות וכמה שיותר
מצרכנים קטנים שאיתם אני מרגיש שאני מנהל מהלך של
החלפות  -מוצר תמורת עלות ריאלית.

חמי בוגר ישיבת עין צורים ,בעל תואר ראשון ושני בסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ודוקטורנט
בחוג למדע ,טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן .חמי
עוסק בחינוך במסגרות שונות ,עובד בפיתוח וריכוז תכניות
ב'עלמא'  -בית לתרבות עברית בתל אביב ,וכן מלמד נושאים
שונים בספרות חז"ל ויהדות ב'עלמא' ובמקומות אחרים.
מהו הקואופרטיב האורגני?
"אחרי שהגענו לגור בתל אביב הרגשנו ,זוגתי ואני ,שאנחנו
רוצים לשנות משהו בצורת חיינו ,בעיקר בתחום הצרכנות.
לפני ארבע וחצי שנים התוודענו לקואופרטיב האורגני שהיה אז
עדיין בחיתוליו ,ומיד התחברנו לרעיון שעומד מאחוריו -
הרעיון שהעולמות הסביבתיים ,הכלכליים והחברתיים לא
ניתנים להפרדה .גם לפני כן השתדלנו לקנות במכולות מוּ כרות
ולהסתכל על התוויות כדי לדעת מה מכיל המוצר ואיפה הוא
מיוצר .אני חושב שאנשים צריכים לדעת מאיפה מגיע המוצר
שהם קונים ,כי בסופו של דבר לכל פעולה יש השפעות רבות.
לדוגמה ,אם זו חברה שלוקחת חלק בניצול אנשים או בניצול
יערות הגשם  -המשמעות של קניית מוצרים שלהם היא שיתוף
פעולה עם המעשים הללו".
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זוגתי מארגנת ,למשל ,מסיבות של החלפת בגדים ,שבהן
אנשים מביאים את הבגדים שאין להם כבר צורך בהם
ומאפשרים לאנשים אחרים לקחת מהם ללא תמורה .חלק גדול
מהבגדים שאני לובש הם מיד שנייה ,וכמובן שחלק גם לא.
אנחנו לא פנאטים בשום דבר .יש בעיניי חשיבות להשאיר את
הכסף בתוך הקהילה הקרובה אלי .החזון שלי הוא שאכיר את
השכנים שלי ו'אשתמש' בשירותיהם לצרכיי .כך הכסף שלי
ישאר בתוך הקהילה ,בתוך הסביבה בה אני חי ,ויימסר במלואו
ישירות לאנשים שאני מכיר פנים אל פנים ולא לרשתות שמהם
מרוויחים בעיקר בעלי ההון .לכן ,אם אני צריך נגרייה אחפש
אותה באיזור מגוריי ואם אצטרך תופרת אחפש גם אותה
בסביבה ,וכן הלאה .זה גם מעצים את הקהילה ככוח כלכלי.
יש הרבה מודלים יפים בעולם שמתבססים על הרעיון הזה .זו
תרבות שלמה שמחפשת לייצר כלכלה אלטרנטיבית לכלכלת
ההון הגדול".

רעיונות קיבוציים בעיר הגדולה

מאיפה הגעתם לרעיונות האלו ולצורת החיים הזו?
"לרעיון הקואופ נחשפנו לאט לאט דרך מידע שמסתובב ,דרך
חברים ודרך פעילות ירוקה שהיינו מעורבים בה .בעולם יש
המון קהילות שמתנהלות ככה כבר לא מעט שנים .המודעות
לסביבה ולערכים הייתה בי תמיד והיא חלק מהחינוך שקיבלתי
בקיבוץ .מבחינתי זהו צעד אחד נוסף של מודעות ומעשה.
הרעיון שאפשר לנהל כלכלה לא רק על פי שורת הרווח בא
מהקיבוץ .הרבה דברים שחשובים לנו באו מההורים ומבית
הגידול הקיבוצי ,אבל אני חשתי שבמהלך השנים הקיבוץ
התרחק מהאידיאל הזה ,ובעיניי זה המשיך להיות חשוב.

"התשובות שתקבלי מחברי הקואופרטיב חלוקות .עבורי
ועבור זוגתי זו לגמרי קהילה .אנחנו מכירים כאן חברים ,ויש
אנשים שונים בקהילה שאנחנו שעושים איתם דברים מעבר
לשותפות הקואופרטיבית .אנחנו בוחנים בינינו ,בתוך הקואופ,
את השאלות האלה :מהי המשמעות של היותנו קהילה מעבר
לקואופרטיב? עד כמה להיות מעורבים בקהילה שמסביבנו?
האם לפתוח את הקואופרציה לקניות גם למי שלא חברים?
האם לעשות פעילויות מעבר לשותפות הארגונית-צרכנית?
רוב השאלות הללו הוכרעו בהחלטה לוותר כרגע ,כי אין לנו
מספיק כוחות.

מה שכן ,פעם בשנה אנחנו מקיימים פסטיבל ,גם כדי שארגונים
הקואופרטיב האורגני הוקם עוד לפני ימי המחאה החברתית,
אבל בעקבותיה הרעיון קיבל הרבה כוח ויש הרבה יותר מודעות אחרים יהיו חלק מהרשת הזו .זהו אירוע ללא תשלום שמנוהל
על ידינו ומוזמנות אליו קהילות
לערכים שהקואופרטיב מייצג.
דומות מכל רחבי הארץ .מלבד
בארץ יש כמה וכמה יוזמות
זאת ,כמעט כל אחד פה שותף
קואופרטיביות :בתל אביב ישנם
יש בעיניי חשיבות להשאיר את
באיזושהי מעורבות חברתית
'בר קיימא'  -מסעדה טבעונית
הכסף בתוך הקהילה הקרובה
נוספת שאינה קשורה באופן ישיר
שהיא בבעלות קואופרטיבית וגם
לקואופרטיב.
אלי .החזון שלי הוא שאכיר
סוּ פר קואופרטיבי שנקרא 'שלנו',

במצפה רמון יש 'העגלה' -
את השכנים שלי ו'אשתמש'
גם בנושא מידת המחויבות
גם
ויש
צרכנייה קואופרטיבית,
השוטפת פנימה יש שונות מאוד
בשירותיהם לצרכיי .כך הכסף
'שומעים חזק'  -קואופרטיב
גדולה .בקואופרטיב חברים
שלי ישאר בתוך הקהילה ,בתוך
של אנשי סאונד ,ויש עוד רבים.
כשמונים בתים  -בודדים ,זוגות
הסביבה בה אני חי ,ויימסר במלואו
כולם נתונים יחד תחת ברית
ומשפחות ,שמתוכם בין ארבעים
ידי
קואופרטיבית שמנוהלת על
לחמישים פעילים ממש ,ויש
ישירות לאנשים שאני מכיר פנים
עו"ד יפעת סולל".
אחרים שעושים תורנות אבל
אל פנים ולא לרשתות שמהם
פחות מעורבים ופחות מרגישים
מרוויחים בעיקר בעלי ההון
איך הקואופרטיב שלכם
מחויבים .לחוסר המחויבות
מתנהל בפועל?
יש כמובן השלכות .לדוגמה,
יש אנשים שקונים הרבה גם
"יש אסיפות חברים ,יש גזבר
בחוץ וכשאין מספיק קניות
ובעלי תפקידים שונים .אנחנו
בקואופרטיב המשמעות היא פגיעה בכולנו .זה מטריד לפעמים,
משתמשים במערכת הזמנות אינטרנטית .אנשים נכנסים לאתר
אבל אנחנו די יציבים וכל זאת בלי שום תמיכה מבחוץ .כשנדונה
ורואים אילו מוצרים יש השבוע ,מזמינים מראש את הכמות
השאלה האם לקחת על עצמנו את ניהול הקואופרציה או לשלם
שהם צריכים ,ושני תורנים מגיעים לכאן בבוקר יום שישי,
למישהו חיצוני ,בחרה האסיפה לקחת על עצמנו את הניהול
שוקלים ומסדרים לכל חבר את החבילה שלו ,גם כדי שלא יווצר
והתפעול .ברמה אישית אני נהנה מאוד להגיע לכאן לתורנות
מצב שמי שמגיע ראשון מקבל את הסחורה הטובה יותר .החנות
בימי שישי ,ולהיפגש עם אנשים שאני קשור איתם בקשרים
נפתחת בין השעות  12:00ל .15:00-כל אחד מוסיף לחבילה שלו
שונים .בעיניי זו חוויה נעימה וחשובה".
את המוצרים היבשים שבהם הוא מעוניין ,משלם והולך שמח
וטוב לב לביתו .אם יש צורך ,אנחנו עושים השלמות קטנות
האם הקואופרטיב הוא פסגת החלומות שלך או
אבל כמעט הכול אנחנו קונים פה .התרגלנו לזה ועל אף שאלה
מוצרים אורגניים ,שבדרך כלל יקרים ממוצרים רגילים ,ההוצאות שאתה רואה את עצמך ואת השותפים לדרך כובשים
יעדים נוספים?
שלנו ירדו .בעיקר כי אנחנו מתכננים את הקניות שלנו באופן
יותר מסודר ,קונים בכמויות לא מוגזמות ומשתדלים לא לזרוק"" .אני משתדל להיות מעורב במאבקים ובפעילויות חברתיות
וסביבתיות שמתרחשות בתל אביב .פעלתי במסגרת תנועה
בנוסף על ההתארגנות הצרכנית ,האם אתם רואים את פוליטית מוניציפלית בשם 'עיר לכולנו' ואני פעיל בנושא של
עצמכם כקהילה שיש לה מחויבות משותפת נוספת
מבקשי המקלט.
כלפי פנים וכלפי חוץ?
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אחד הדברים היפים אצלנו הוא שאנחנו ארגון דמוקרטי לגמרי.
הכול מבוסס על וולונטריות  -מה שתעשה ,זה מה שיקרה.
בגלל האופי הוולונטרי והדמוקרטי ,הקואופרטיב הוא ארגון
שמרן ואיטי מטבעו ,וההתקדמות היא איטית ,אבל במרוצת
השנים הבנתי שחלומות גדולים לא מתגשמים מיד .בארצות
הברית יש קואופרטיבים של עשרות אלפי אנשים .כאן
הקצב מאוד איטי .אני מקווה שנצליח לייצר אדוות וגלים של
השפעות על עוד ועוד אנשים.
לאחרונה עלה לדיון בין חברי הקואופרטיב נושא החינוך .יש
לנו היום 'מכת ילודה' .מארגון של סטודנטים צעירים הפכנו
לקואופרטיב של הרבה זוגות שמגדלים את הילד הראשון ,השני
והשלישי שלהם .בעקבות כך החברים התחילו לעסוק לאחרונה
גם בכל נושא החינוך ואנשים שואלים את עצמם האם להקים
מעון משותף שיתאים לעולם הערכים שלנו.
הקואופרציה היא אחד הדברים הכי בסיסיים בחיים שלנו .יש
הרבה דברים יפים שנעשים בתחום הסביבה אבל אני מאמין
גם בבחירות ה'קטנות' ומרגיש שיש להן השפעה על הסביבה
באופן הכי בסיסי ויומיומי".
לא קשה לחיות עם מוּדעות כזו ,שבוחנת כל צעד,
שרואה כל פגע ורוצה כל הזמן לחולל שינויים?
"אני בודק את הבחירות שלי ,וזה גם המסר שלי  -לבדוק כל
בחירה כי יש לה השפעה על המקום שבו אנחנו חיים .לבדוק גם
את הבחירות היומיומיות :למי הולך הכסף ,כמה מקבל הקופאי.
לבדוק את 'המחיר' של כל קנייה .הכול עניין של הרגל .עבורי
זו לא מועקה .היום ללכת לסופר זה מבחינתי משהו בלתי-
סביר ,אני לא יכול לחשוב על זה בכלל .החזון שלי הוא ליצור
חברה עירונית שמנהלת כלכלה שיתופית יותר ,צודקת יותר
סביבתית .לכן הייתי מעורב גם במאבקים פוליטיים על תחבורה
ציבורית ,על הקצאת שבילי אופניים ,על הקצאת מקום לגינות
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קהילתיות  -שינויים שרואים את טובת הדיירים ולא פועלים
רק לטובת בעלי ההון.
לפני שעברתי לגור בעיר הייתי בטוח שמבחינה אקולוגית יש
ערך גדול יותר למי שלא גר בעיר .כיום אני חושב שהחיים בעיר
מאפשרים יותר צדק חברתי .אני מתווכח על זה לא מעט עם
בני משפחתי אבל אני מאוד מאמין בבחירה שלי".
כמעט כל מה שאתה מתאר קיים בקיבוץ מאז שנוסד.
מה כל כך שונה כאן?
"התשובה שלי היא מאוד אישית .אהבתי את ערכי השיתוף,
מאוד האמנתי בהם ,אבל הרגשתי שהקיבוץ נתקע ונשאר
עם ערכים ועם מטענים של פעם ,בלי להתקדם ולהבין מה
האתגרים החדשים בעולם ,בפן האקולוגי למשל .מאז שעזבתי
אני פחות מעודכן במה שקורה ,אבל הרגשתי שהקיבוץ מתנהל
לפעמים כלפי פנים על פי ערכי השוויון ,אבל כלפי חוץ על
פי קפיטליזם בעייתי ונוקשה .כשיצאתי מהקיבוץ גיליתי
אלטרנטיבות מעניינות ,שחשוב לי להיות חלק מהן .בנוסף,
הקיבוץ הוא מסגרת מאוד טוטלית ובקואופרטיב יש חופש
לבחור  -יש קהילתיות ,אבל היא מאוד נינוחה ופחות לוחצת,
למרות שלי אישית אין בעיה שיחליטו בשבילי ...תמיד חשבתי
שחיי עיר כרוכים בחיי ניכור אבל אני לא מרגיש ניכור בעיר
הזאת .יש לי כאן המון חברים ,קשרתי קשרים עם קהילות
שונות שנוצרות סביב עניינים שונים .יש למשל חבורה שאני
נפגש איתה כשאני יוצא עם הכלב ,אנחנו מחליפים מידע
רלוונטי ,ומתייעצים...
מגורים בחברה הומוגנית וסגורה עלולים ליצור מעין בועה,
שמאוד שומרת עלינו אבל מתעלמת מעוולות שקורות חמישים
מטר מאיתנו .כמובן שאין מודל שפותר את הכול וזו לא ביקורת
על התנועה הקיבוצית בכלל או על הקיבוץ שלי בפרט .אני
מוקיר ,מעריך ,מבין ומזדהה עם מה שקרה וקורה שם".

אנטומיה של שינוי

אנטומיה של שינוי
מאבק על תהליכי שינוי דתיים פמיניסטיים
בקהילה אחת קטנה

גילי זיוון

רק על עצמי לספר ידעתי.
אני אשה דתית פמיניסטית.
אני אשה שמאמינה שהתהליך של מעורבות נשים בעולם
התרבותי ,הכלכלי ,הפוליטי ובוודאי הדתי-רוחני ,שאנו חווים
"את
בדורות האחרונים ,הוא לרצונו של הקב"ה אשר ברא ֶ
ָה ָא ָדם ְּב ַצ ְלמוְֹּ ,ב ֶצ ֶלם ֱא-לֹהים ָּב ָרא אֹתוֹ ,זָ ָכר וּ נְ ֵק ָבה ָּב ָרא א ָֹתם"
(בראשית א ,כז).
אני מאמינה שהיהדות לא מעוניינת באפליית נשים מלכתחילה
וכי מה שנתפס בעולם הישן והפטריארכלי כהגנה על נשים
1
נתפס כיום כפגיעה בנשים.
אני חושבת כי שינוי הזמנים הביא איתו שינוי מבורך לא רק
לגבי עבדים ושחורים אלא גם לגבי נשים.
אני רואה בפמיניזם הדתי דרך להתקרבות אל הקב"ה.
כבר שנים רבות אני מנסה להוביל תהליך שינוי בקהילה שלי.
בניגוד לשינויים בתחומים או במקומות אחרים בהם פעלתי,
במקרה הזה התהליך קשה מאוד .לעתים יש לי הרגשה שאני
מנסה לחצוב בסלע.
מדוע קשה כל כך לחולל שינוי החותר לשיתוף רב יותר של
נשים בחיי הדת בקהילות הציוניות-דתיות?
מדוע מעט נשים מצטרפות למאבק האקטיבי על אף שהן
מסכימות לעקרונותיו?
למה הממסד הרבני והקהילתי מפחד מזה כל כך? או במילים
אחרות :למה שינויים פמיניסטיים מעוררים כל כך הרבה
התנגדות?
 1כמו למשל דין נערה שנאנסה ,ראו :דברים כב ,כח-כט ,ועוד דוגמאות
מקראיות ותלמודיות רבות.

אנסה לענות על שאלות נוקבות אלו תוך כדי תיאורו של תהליך
השינוי כפי שאני חוויתי אותו ותוך שאני מסתייעת בסיפוריהן
של חברותיי ביישובים הקהילתיים ,בקיבוצים הדתיים
ובקהילות קטנות אחרות .יותר מכול מבוססים הדברים שלהלן
על התובנות שצברתי בשני העשורים האחרונים ,בעיקר לאור
ניסיוני בקהילתי.
אם יהיה בדברים אלו הד להרגשתן של נשים אחרות שעברו
מהלך דומה וחוו חוויות דומות  -דייני!
אם יהיה בדברים אלו בכדי להסביר עד כמה רב המאמץ הנדרש
בשביל לחולל שינוי פמיניסטי-דתי ,כמו גם את המחירים
שיוזמותיו עלולות לשלם  -דייני!
ואם  ...יפתח ,ולו סדק קטן ,של הבנה אצל מי שעד עתה לא
היה מודע לכאבים שמאחורי מגמות אלו  -אשריי!
בתחילה ,כמה מילות רקע על הקהילה שבה אני חיה ופועלת.
נולדתי בקיבוץ עין צורים ,ואני חברת קיבוץ סעד שבנגב
המערבי מזה  37שנה .קהילת סעד ,כמו שאר קהילות הקיבוץ
הדתי ,היא קהילה בעלת מאפיינים דתיים-מודרניים .עם זאת,
כמו בקהילות דתיות אחרות ,גם בסעד יש תהליכי "הקצנה"
דתית (או בניסוח אחר :התקרבות למאפייני החברה החרד"לית)
בעיקר בקרב חלק מהמשפחות הצעירות .חשוב לציין כי רוב-
רובם של חברי הקהילה מזדהים עם ערכי הקיבוץ הדתי :תורה
ועבודה ,חברה מעורבת צנועה מלכתחילה ,שוויון ושיתוף,
מעורבות חברתית בנעשה במדינה וכו' .בסעד מתקיימים מאז
ומעולם שיעורים לציבור כולו המועברים על ידי נשים ועל ידי
גברים (גם בבית כנסת) ,והשיעורים הציבוריים מיועדים לכלל
האוכלוסייה ,נשים וגברים.
מזה כמעט שני עשורים קיימת בסעד קבוצת נשים קטנה
המבקשת לפעול למען שיתופן של נשים במרחב הדתי .כך

תמוז  -אב תשע"ד
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למשל ,לפני כ 17-שנה החלה קבוצה זו לקיים תפילות קבלת
שבת נשיות אחת לחודש .עם חלוף הזמן (לפני כ 15-שנה)
עברה הקבוצה לקיים בשבת בבוקר ,אחת לחודשיים ,קריאה
בתורה ותפילת מוסף .כמו כן ,בשבת שלפני פורים מתקיימות
תפילת מנחה וקריאת "זכור" ,ובבוקרו של חג פורים מתאספות
נשים מכל הגילאים לקריאת מגילה .בחול המועד פסח
מתקיימת תפילת מוסף ובה קריאת תורה וקריאת שיר השירים,
ובשמחת תורה בבוקר אנו מקיימות חגיגת לימוד שאחריה,
צעירות ומבוגרות קוראות בתורה ורבות מכל הגילאים עולות
לתורה.

בעולם הדתי ובין מקומן של נשים בעולם 'החילוני' הכללי.
בעולם הכללי הן כמובן נספרות כחלק מהקהילה ,כחלק מאזרחי
המדינה וכיו"ב ,ובבית הכנסת ובטקסי החיים היהודיים מקומן
נעדר.

לפני שנים רבות 3,כתבתי על ההרגשה הקשה של מי שלא
נספרת למניין אבל נותנת שיעור תורה בקהילה ,מנהלת
מערכות ,מחנכת בני נוער ומבוגרים .פער זה ,גם אם הצטמצם
מעט ,עדיין צורב בי בכל פעם מחדש .נשים בעולם הישן לא
חוו דיסוננס זה .עולמן הכללי תאם את עולמן הדתי  -בשני
בספרה הביתית .אולם השינויים
העולמות הן הסתפקו ֵ
המפליגים שהתרחשו במאתיים השנים האחרונות ביחס
לפני כשבע שנים הולידה יוזמה משותפת של נשים וגברים
למעמדן של נשים והאפשרויות המקצועיות העומדות בפניהן,
קבלת שבת שיתופית נוסח 'שירה חדשה' 2.לאחר הפסקה של
שנתיים וחצי בקבלות שבת נוסח
הלכו והעצימו את הפער בין
'שירה חדשה' חזר לאחרונה מניין
העולמות ותחושת ההדרה
מרגש זה לפעול .תפילות קבלת
החריפה .תחושות של תסכול,
שינוי
לחולל
כך
כל
קשה
מדוע
שבת אלו מתקיימות בתדירות
חיים כפולים ושקר הפכו להיות
החותר לשיתוף רב יותר של נשים
חודשית במועדון לחבר לצד
נחלתן של נשים שעמדו על
התפילה המרכזית המתקיימת
סתירה זו בחייהן .הרצון לחיים
בחיי הדת בקהילות הציוניות-
בבית הכנסת.
אינטגרטיביים יותר ,ליושר
נשים
מעט
מדוע
דתיות?
אינטלקטואלי וכנות דתית הוביל
בשנה האחרונה (תשע"ד) צמחו
מצטרפות למאבק האקטיבי על
אותי ,כמו את חברותיי ,לפעול
כמה יוזמות נוספות כמו שיתוף
למען שינוי במקומן של נשים
אף שהן מסכימות לעקרונותיו?
הנשים בכבוד ספר התורה
בעולם הדתי.
למה הממסד הרבני והקהילתי
לפני החזרתו לארון הקודש
בבית הכנסת ,הוספת כלות
מפחד מזה כל כך? או במילים
ההתנגדות לשינוי
ל"חתן תורה" ו"חתן בראשית",
אחרות :למה שינויים פמיניסטיים
ולראשונה פעלה בחורף האחרון
בעשורים האחרונים מתבטא
מעוררים כל כך הרבה התנגדות?
קבוצת לימוד טעמי מקרא
השינוי במקומן של נשים
לנשים .לא כל היוזמות הללו
בקהילות ציוניות-דתיות במספר
התקבלו בברכה על ידי הקהילה
תחומים :נשים מבקשות להיות
כולה .בחלק מהמקרים ,כפי
פעילות בתפילה (בקבוצות
שאפרט בהמשך ,אף נתקלנו בעוינות והתנגדויות לא קטנות.
תפילה של נשים ,או בתפילה שוויונית כמו במניין 'שירה
חדשה') בקריאת התורה וקריאת מגילה ,בחגיגות שמחת
לצמצם את הפער
תורה וכיו"ב .גם מקומן החסר בטקסי חיים (כמו חגיגת הברית
לבן ,זבד הבת לבת ,בת מצווה ,טקס הנישואין ,טקסי הלוויה
יום אחד במהלך חייהן (לרוב ,לאחר תהליך ארוך ולא לגמרי
והשבעה ,ועוד) הולך ומתמלא בדרכים יצירתיות ביותר .לצד
ִ
מודע) נחשפות נשים דתיות לפער הגדול בין מה שהן מספרות
כל אלה נשים מעורבות מאי-פעם בלימוד ובהוראה ,בכתיבה
לעצמן על מקומן הדתי לבין מה ש'הציבור' וההלכה היהודית
פרשנית ,הלכתית ודרשנית חדשה המתכתבת עם המקורות
רואים בהן .הן מגלות מה גדול הפער בין מקומן של נשים
4
העתיקים.
' 2שירה חדשה' היא קהילה שצמחה בירושלים על ידי קבוצת נשים וגברים
שחיפשו מסגרת שוויונית יותר מזו הקיימת ברוב בתי הכנסת האורתודוקסים
לשם קיום תפילותיהם .חבורת המייסדים שמה לעצמה כאתגר לבחון את
שיתופן המקסימלי של הנשים בתפילה תוך שמירה על מסגרות ההלכה
האורתודוקסית .כך קיבלה על עצמה הקבוצה להתחיל את תפילתה רק אם
יש עשר נשים לצד עשרה גברים ,ובכל מקום שבו ניתן לשתף נשים בהובלת
התפילה מבלי לפגוע בעקרונות ההלכתיים ,המגמה השוויונית יושמה בפועל.
מאפיין נוסף של 'שירה חדשה' הוא ריבוי קטעי השירה של הקהילה כולה.
לפרטים נוספים ראו.shirahadasha.org.il :
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מדוע שינויים אלו  -אשר על פי רוב מגובים מבחינה הלכתית -
נתקלים בהתנגדויות עזות כל כך בקהילות רבות ,מצד הממסד
ההלכתי ומצדם של חברי הקהילה?
 3ראו מאמרי "מעבר לפרגוד"' ,עמודים' מ"ד  ,)591( 1תשרי תשנ"ו ,עמ' .15-13
 4אינני מזכירה את כל הפעילות הענפה (המשפטית ,ההלכתית והחברתית)
שנעשית על ידי חברותיי הטוענות הרבניות ועורכות הדין למען שחרורן
של מעוכבות הגט ,העגונות וכיו"ב ,משום שדבריי מכוונים בעיקר לשינויים
הריטואליים הנעשים בקהילות ציוניות-דתיות קטנות.

אנטומיה של שינוי

מדוע התמלאו תאי הדואר של קיבוצי ב'פשקווילים' נוסח
העולם החרדי בעת שביקשנו לקיים בשולי המניין המרכזי
תפילת קבלת שבת נוסח 'שירה חדשה' פעם בחודש?
מדוע קשה כל כך להשמיט את המילה "ונשיהם" בברכת "מי
שבירך לקהל" ,אשר בגרסתה הנוכחית רואה בנשים מושא
נלווה ("הם ונשיהם ובניהם וכל אשר להם")?
מדוע קהילה החיה את חייה מתוך תודעה שיתופית ושוויונית
בכל תחומי החיים פרט לזה הדתי ,מפחדת כל כך משינוי ההולם
את תפיסותיה שלה?
התשובות לכך ודאי רבות ומורכבות ובדעתי עלו כמה תשובות
אשר אציינן בקצרה:
פחד משינוי :תופעה זו מוכרת מאוד בעולם הפסיכולוגי-
סוציולוגי ,והיא מתארת מצב שבו אנשים נצמדים לסטטוס-
קוו הקיים מתוך פחד מתמורות ומשינויים ,קלים ככל שיהיו.
הפחד משינוי הוא כה עז ,עד כי גם כאשר החלופה עדיפה על
המציאות הקיימת ,רבים מהאנשים ממשיכים לדבוק במצב
הקיים .קל לשער כי כאשר מדובר באמונות ופרקטיקות דתיות
המושתתות בלב המאמינים ,הפחד מן השינוי אף חזק יותר.
המוכר הוא הבטוח .השינוי לעומת זאת ,טומן בחובו קפיצה אל
הלא-נודע .נוח יותר להישאר בעולם הישן ובחלוקת התפקידים
המוכרת בין גברים לנשים .יצירת עולם חדש דורשת חשיבה,
מאמץ וגם מחויבות .הרבה גברים ונשים מעדיפים לוותר על כך
מראש.
שינוי דתי נתפס כמערער תשתיות יסוד :מכיוון שהפרקטיקה
הדתית (המצוות וההסדרים החברתיים בעולם הדתי ,גם אלה
שאין מקורם הלכתי) נתפסת באינטואיציה הדתית של מקיימי
המצוות כביצוע הוראותיו הישירות של הקב"ה ,כמילוי אחר

צוויו ,כ"תורה למשה מסיני" ,הרי שכל בקשה לשינוי נתפסת
ככפירה בעיקר וכאיום על אושיות האמונה הדתית .התפיסה
המוטעית ,אך הרווחת ,שמסורת היא מקשה אחת ,מקודשת,
שלא ניתן לגעת בה ,הוטמעה כל כך עמוק בקרב אנשינו עד
שכל שינוי נתפס כאיום על המסורת ההלכתית (זאת למרות
שבפועל ,השינויים שנקטו בהם אנשי ההלכה בעתות משבר היו
הסיבה להשתמרותה של המסורת ולא להפך.)5
השינוי נעשה קשה יותר דווקא בימים אלו :בעולמנו הפוסט-
מודרני ,השינויים מהירים כל כך ,דרמטיים כל כך ,עד שאי-
היציבות הפכה לסימני ההיכר של תקופתנו .לכן המרחב הדתי
נחווה על ידי מאמינים רבים כאי של ביטחון בעולם כאוטי
ובלתי יציב .ומתוך כך כך שינוי במקומן של נשים במרחב הדתי
נתפס כהרס המאחז האחרון ,השומר ומגן על עולמנו התזזיתי:
'להרוס גם אותו? השתגעתן?! ִעזבו אותנו משינויים ,מה שעשו
6
אבותינו ואמותינו לא מספיק טוב לכן?'.
לחץ חברתי ורבני להתיישר לימין (הדתי) השמרני :החברה
הציונית-דתית נעשתה מפולגת לקבוצות קטנות המתחככות
זו בזו באינטנסיביות רבה ועוסקות ללא הרף בהגדרת זהותן
הייחודית ונבדלותן מקבוצות אחרות .חלק מהמתח בין
הקהילות נע על ציר ההקפדה הדתית .ככל שהקהילה שמרנית
יותר ומחמירה יותר בעיקר בתחום ההפרדה בין גברים לנשים,
 5ראו ,למשל ,מפעלם של חכמים בראשותו של רבן יוחנן בן זכאי לאחר
חורבן הבית ועיצובה של יהדות שהפרקטיקות שלה לא תלויות במקדש
ובהקרבת קורבנות.
 6ראו מאמרי בנושא זה" :עליית מעמדו של הרב בקהילות ציוניות דתיות
בעידן הפוסט-מודרני" ,בתוך רבנות  -האתגר ,בעריכת ידידיה שטרן ושוקי
פרידמן ,ירושלים ,הוצאת המכון לדמוקרטיה ,תשע"א ,2011 ,כרך ראשון ,עמ'
.144-125
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כך היא נתפסת כדתית יותר וראויה יותר" .מודל השוק" ,כפי
שתיאר זאת מנחם פרידמן 7,יוצר סדרת החמרות והפרדות
שאין להן סוף ,וכך נסחפים גם חלק מחברי הציונות הדתית
לעמדה (שלעתים אין לה בסיס הלכתי ברור) הנאחזת בהפרדות
ובהחמרות (כמו :סוגיית שירת נשים שהפכה לסוגיית "ייהרג
ובל יעבור") ,ובוודאי שאיננה מעוניינת בשינוי המקדם את
השתתפותן של נשים בחיי הדת.

אז איך בכל זאת עושים משהו?
לאור כל האמור לעיל ,ברור כי כדי לחולל שינוי ,ולו גם
הקטן ביותר ,בתחום הדתי-פמיניסטי בקהילה סגורה ,קטנה
ואינטימית נדרשים כוחות רבים והרבה  ...סיעתא דשמיא.
ממה מתחילים?
ראשית ,אי אפשר לעשות זאת לבד .לכן ,צריך לפחות שותף
או שותפה ,שכואבים ואכפתיים ומוכנים להעז ולקפוץ למים
הקרים ...לחשוב ,לפעול ,להתלכלך בבוץ החברתי ולהישאר
נאמנים לאמונתם.

עוד יש להעיר ,כי ביחס לשינויים בשפת התפילה ,דומה כי
אנשים לא מודעים לכוחם של המילים' .מה היא מבלבלת לנו
במוח?'  -הם חושבים ' -מה זה משנה אם אומרים "מי שבירך
 ...הוא יברך את כל הקהל הקדוש
הזה ,הם ונשיהם ובניהם וכל אשר
להם" או מסתפקים במשפט הזה
כל שינוי בעולם הדתי מורכב
ללא הזכרת הנשים? הרי אלו
מתנועה כפולה של שימור ושינוי.
דקדוקי עניות ...מה הם מתרגשים
אנחנו לא מבקשות להתנתק
מברכת "שלא עשני אשה"? 8על
זה לריב? אין לכן/לכם מריבות
מהעבר ,אנחנו מבקשות לחדש
חשובות יותר?'.
בלי להתנתק מהישן .איך עושים
מי שמרגישה מודרת ממרכז
חייה הדתיים רואה בכך פגיעה
קשה ,אבל מי שלא חש בכאבה
יכול לראות בבקשה לשינוי
עוד "טירחא דציבורא" ' -שוב
הפמיניסטיות הללו מציקות
לנו.'...

את זה? כמה אלמנטים מהטקס
המסורתי משמרים וכמה משנים?
על איזה דברים נתעקש ובאיזה
נושאים נוכל לוותר?

 7ראו :מנחם פרידמן" ,מודל 'השוק' וההקצנה הדתית" בתוך בחבלי מסורת
ותמורה  -אסופת מאמרים לזכרו של אריה לנג ,בעריכת מנחם כהנא ,רחובות,
כיוונים ,תש"ן  ,1990עמ'  ,112-91ובעיקר עמ' .109-105
 8לפני שנים רבות כתבתי על הצורך החיוני בשינוי הברכה:
דומני כי מתפללים רבים יסכימו כי אסור שהתפילות והברכות ייעשו לאמירות
שאיש אינו מאמין בהן .מצב זה טומן בחובו סכנה חינוכית גדולה ומעודד חוסר
כנות ותפילה שאינה תפילת אמת .אם אחת ממטרותינו היא לחנך למחויבות
כלפי מילים היוצאות מפינו ,בוודאי בשעת תפילה ,כיצד נלמד את בנינו ואת
בנותינו ברכה שאינה משקפת את תפיסתנו? האם אנו ,הנשים ,מרגישות
כ"מודות על הרעה" או כ"מצדיקות את הדין עלינו"? האם הורים שמחים
היום על הולדת בן יותר משהם שמחים על הולדת בת?  ...האין אנו עושים
שקר בנפשנו בהתעלמות מן המהפכה העצומה שהתחוללה בעשרות השנים
האחרונות בתפיסת האשה ובתפיסת היחסים שבין המינים?  ...האם אפשר
לחנך באמת לשוויון בין המינים בשעה שאנו משננים נוסח ברכות עתיק זה,
אשר נכתב בתקופה אחרת ,בעולם שבו "אדם" פירושו "גבר"? ובעוד הילד
הצעיר מתפלל בכל יום ,מגיל הגן או מבית הספר היסודי" ,שלא עשני אשה",
הילדה הקטנה מתחנכת "לקבל את גזר דינה" בכניעה ובהשלמה.
ראו מאמרי" :ברוך...שעשני אשה/ישראלית  -על הצורך הדחוף בתיקון
הברכה" ,בתוך עין טובה  -דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל ,בעריכת נחם
אילן ,תל אביב  ,1999עמ' .292-194
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שנית ,יש להרחיב את המעגלים.
לשניים או לשלושה המובילים
יש לצרף מעגל שותפות/ים
ותומכות/ים אקטיבי .למעגל זה
יש לצרף גם מעגל תומכות/ים
פסיבי ('רק אבוא לתפילה ,אבל
לא אקרא'' ,אבוא אבל לא אעלה
לתורה') ולבסוף לדאוג ולחזק
גם את המעגל הרחב יותר של
האוהדים השקטים שאמנם
אינם משתתפים בפעילות אבל
בנכונותם לקבל את המהלך הם
מאפשרים לשינוי להתרחש
בקהילה.

שלישית ,לוגיסטיקה! יש לחשוב
על כל פרט ופרט ברמת התכנון והארגון :איפה לקיים את
הקריאה? איזה מקום הוא מספיק מכובד אך גם מספיק מרוחק
שלא תעלה חמת המתנגדים? מי מנקה? מי דואג לתאורה ומזגן
מראש (בשבתות וחגים)? מי יביא סידורים? ממי צריך לקבל
אישור למפתח? האם בכלל צריך לקבל אישור? איך לפרסם?
וכו' וכו' ...אחר כך גם באות שאלות "ההפקה" ושאלות תכני
אירוע התפילה :מי תקרא בתורה? מי תהיה חזנית/מובילת
התפילה? מי תהיה גבאית? איך משתפים עוד? איך מביאים
צעירות לקחת חלק? מי תיתן שיעור בסוף התפילה? ויין
לקידוש זכרנו? ובקבלת שבת נוסח 'שירה חדשה' צריך לוודא
שיבואו עשרה גברים ועשר נשים ,והמועדון הפך לבית כנסת,
ועוד כיו"ב.
כל פריצה של הסדר הקבוע דורשת התארגנות חדשה הבאה
לידי ביטוי בשאלות כגון המיקום והזמן ,הפרסום והיידוע ,אך גם
בשאלות מהותיות יותר הדורשות התנסות ולמידה (כמו לימוד
טעמי המקרא לקריאת התורה וקריאת ההפטרה ,כמו חיבור 'מי
שבירך' שמתאים לנשים וכיו"ב) .לכן ,לא פעם אנו מרגישות כי
האנרגיה המושקעת בכל שבת שבה אנחנו מתכנסות לקריאה,
הפטרה ומוסף ,בהפקת שמחת תורה עם עשרות מעגלי עולות
לתורה ,או בביצוע חוזר ונשנה של קריאת מגילת אסתר ,שיר
השירים וכיו"ב  -היא אנרגיה שאף גבאי לא חווה מימיו...

אנטומיה של שינוי

רביעית ,איך משמרים ומחדשים כאחד? כל שינוי בעולם
הדתי מורכב מתנועה כפולה של שימור ושינוי .אנחנו לא
מבקשות להתנתק מהעבר ,אנחנו מבקשות לחדש בלי להתנתק
מהישן .איך עושים את זה? כמה אלמנטים מהטקס המסורתי
משמרים וכמה משנים? על איזה דברים נתעקש ובאיזה
נושאים נוכל לוותר? לדוגמה ,בקבוצת התפילה של נשות סעד
החלטנו לשמור על טעמי המקרא ועל מבנה העליות לתורה
כמו במניין הראשי ,אבל בתכני ה'מי שבירך' הרשינו לעצמנו
חופש רב והפכנו את ברכות ה'מי שבירך' לברכות אישיות
מאוד וייחודיות .איפה עוד נוכל לחבק (תרתי משמע) ולתמוך
בחברה העומדת בפני שינוי גדול בחייה ,אם לא במעגל תפילה
נשי? כמו כן ,ויתרנו על ההיררכיה של כהן ,לוי וישראל בסדר
העליות ,מתוך מחשבה שאם ממילא אנחנו לא בפנים ,אז למה
לקדש היררכיה שהיא זרה לנו כל כך? למה להמשיך בהעדפות
פטריארכליות בקבוצת תפילה שכולה שוויוניות ושיתוף?
חמישית ,לחוד אבל ביחד .לבטים רבים יש למחוללות ומחוללי
השינוי בבואם ליצור שינוי בקהילה קטנה .הם מבקשים לחדש
אך גם להיות חלק מקהילת האם .וכך עולות שאלות כמו :מתי
לחזור בשמחת תורה לבית הכנסת הקהילתי המרכזי? האם
חשוב שתפילת 'יזכור' תיאמר עם כולם או לחוד? במקרה שלנו
הכרענו כי ברגע העצוב הזה בו כל אחד ואחת חושב על יקיריו
שאינם ,חשוב לנו להיות חלק מהקהילה כולה.
דוגמה אחרת  -כשהחלטנו בקבוצת הנשים בסעד לקיים קריאה
בתורה בחלק מהשבתות ,מצאנו מקום ליד בית הכנסת הכללי,
אבל התלבטנו :מתי נפרוש מהמניין המרכזי? האם נעשה לנו גם
שיעור פרשת שבוע בסוף התפילה או שנזדרז לחזור לשיעור
הקהילתי? במקרה זה החלטנו לפרוש לאחר שחרית ,להתפלל
ולקרוא בתורה בנחת ולסיים בדברי תורה של אחת המשתתפות.
גם היום אנחנו מתלבטים בשאלה :כל כמה זמן ראוי לקיים מניין
משתף נוסח 'שירה חדשה' כדי לא לפרוש מן הציבור הרחב
מחד ,ומאידך לא לאבד את הרצף והחוויה הדתית בתפילה
המשתפת?
שישית ,כל שינוי מצריך לימוד מעמיק של הסוגיה ההלכתית.
אני סבורה ,וכך גם נהגנו בסעד ,כי השינוי המיוחל צריך לבוא
תמיד בתוך מסגרת ההלכה .לפיכך ,בחלוקת התפקידים בקבלת
שבת נוסח 'שירה חדשה' ,בניסוח ברכות העולה לתורה ,או
בשאלת קדיש וכיו"ב  -הקפדנו שלא לבעוט בטעות ולו באבן
אחת קטנה הבונה את קיר ההלכה .הרגשנו כי השינוי חייב
להתבסס על הכרה הלכתית מעמיקה ולא על גחמה כזו או
אחרת .לעתים ,פירושו של דבר שהלב כבר נמצא הרחק-הרחק,
אבל בפועל אנחנו מאופקות ,מחויבות ונזהרות בקלה כבחמורה.

ו ...המחיר
ואחרי הכול ,ולמרות כל הזהירות ,העבודה הקשה ,גיוס מעגלי
התמיכה ,ויתור על מימוש החזון השלם והסתפקות בשינוי
מינימלי  -אנחנו משלמות מחיר גבוה.

בקהילה ציונית-דתית קטנה ,כמו זו שאני חיה בה ,הפכתי
במהירות להיות "מסומנת" .הפסקתי להיות 'גילי' ואני מעתה
ואילך 'המשוגעת הזו'' ,הפמיניסטית הזו' (ובמקרה הזה  -זו
לא מחמאה)' ,השמאלנית'' ,הטראבל-מייקרית' (Trouble-
 .)makerכך אמר לי חבר קיבוץ ותיק בשיחה אישית לאחר
מחול שדים שפרץ כאשר ביקשנו למצוא לנו פינה להתגדר בה
בתפילת 'שירה חדשה' מדי פעם בלילות שבת' :אני לא מבין
אותך ,למה את תמיד צריכה להיות טראבל-מייקרית? למה
לא תשבי בשקט? למה לעשות כל פעם מהומות?' .ואני ,עם
דמעות בעיניים ,ניסיתי להסביר לו עד כמה אני זקוקה לשינוי
הקטן הזה כדי להמשיך ולחיות בשלום עם אמונתי ועם עצמי.
מניסיוני ומניסיונן של רבות מחברותיי ,אוכל לומר בכאב ,כי
מי שמבקשת להוביל שינוי ,ויהא הקטן ביותר ,מיד תסומן .דגל
יתלה מעל ראשה ,ומעתה כל מה שהיא תאמר יהיה חשוד בעיני
חלק מאנשי קהילתה .היו מי שהפסיקו לבוא לשיעוריי ,החרימו
את מאמריי ,שפטו מראש כל מה שאמרתי או עשיתי .הלכתי
בשבילים בהם הלכתי מאות פעמים והרגשתי כי מאז ש"יצאתי
מהארון" אני נתפסת כאיום הגדול ביותר שקם על הממסד
הרבני מאז ראשית ימי התנועה הרפורמית בגרמניה...

אז למה לי?
אודה ,מדי פעם מזדחלת לה שאלה מטרידה זו ומתדפקת
במוחי .אני נאנחת .מחליטה כי לא עוד ...חושבת על הגירה
מרצון לקהילות אחרות ...ואז שוב אני זוכה לרגע מרגש
בקריאת התורה ,מישהי ניגשת ואומרת כי מעולם לא חוותה
מעורבות כזו בתפילה ,צעירה נוספת עם קול נפלא ושמיעה
מוסיקלית מרשימה מצטרפת לקבוצת הקוראות ,ילדה בת
שתים-עשרה מבקשת לקרוא בתורה בבת המצווה שלה,
חברה ותיקה בקבוצתנו שמעולם לא העזה ,מחליטה שהגיע
הזמן לעלות לתורה .והנה זה קורה שוב :אני מרגישה שייכת,
מעורבת ,אכפתית ...זו היהדות שלי ,אני לא אורחת המציצה
מאחורי הפרגוד .הרגעים הללו ממלאים אותי בעוז ובשמחה,
בהרגשה שהגעתי סוף-סוף הביתה  ...אז מי יוכל לגרש אותי?

סעד
המאמר מוקדש לחברותיי מסעד שלא
מוותרות ,לחברותיי שאכפת להן ולשאר
החברות שכואבות את אותם התסכולים
ביישובים כפריים ברחבי הארץ.
ד"ר גילי (מבצרי) זיוון ,היא חברת קיבוץ סעד.
שימשה כמנהלת "מרכז יעקב הרצוג ללימודי
יהדות" וכיום מרצה ומנחה בו קבוצות בית מדרש,
מנחה במכון מנדל ,ואחת המובילות של מהלך
הצמיחה הדמוגרפית בקיבוץ סעד .חברת ועד
מנהל של "קולך" ,חוקרת ומציירת.
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על שינוי בתהליכי מיון וקליטת חברים חדשים לקיבוץ

ריבה פריד עם יהודה סלומון

יהודה סלומון ,חבר קיבוץ צובה ,הוא אחד משלושת האנשים
המובילים כיום את המטה השיתופי בתנועה הקיבוצית
המקבילה ,התק"צ .יהודה מגדיר את עצמו קודם כל כסבא
וכאבא ,אך במסגרת תפקידו במטה הוא מלווה את קיבוצי
הערבה .בעברו היה מזכיר צובה במשך שתי קדנציות ,ובהן
הוביל מהלך ייחודי של קליטה לחברות בקיבוץ שיתופי.

איך התחילה המהפכה?
"במשך שני עשורים צובה כמעט לא קלטה חברים חדשים
באופן יזום .הגיעו בנים עם בני או בנות זוג ולא בכמויות
גדולות .התחלנו להרגיש שמשהו לא טוב קורה ובמסגרת
תפקידי כמנהל קהילה ומזכיר הקמתי צוות שבחן את תמונת
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הדמוגרפיה ,התייעץ ולמד מאנשים מקצועיים בתנועה על
כל נושא הצמיחה הדמוגרפית  -מושג שאני פחות מעדיף אל
מול המילה 'קליטה' משום שהוא מדגיש את השוני בין קליטה
של כמות לקליטה של איכות .הצוות הגיע למסקנה שאם
צובה לא תתחיל במהלך של קליטה יזומה ,היא תגיע תוך כמה
שנים למצב שבו שורות הצעירים יתדלדלו ומערכות שלמות
של חינוך ושירותים לא יצדיקו את קיומן ,מה שעשוי לגרום
למערכת הקיבוצית הפנימית להתפרק .אני זוכר שבאותה שנה
גם התעוררה לראשונה השאלה האם לקיים את שנת הבר-
מצווה המסורתית כיוון שהיה מדובר במחזור קטן של שבעה
בנים .זה היה בעיניי אור אדום ואחד הסממנים של מה שקורה
בכל התחומים האחרים בקיבוץ.

ביולוגיה או אידיאולוגיה

לכאורה המפה הדמוגרפית עדיין הייתה בסדר יחסית ,והקיבוץ
לא שידר אמירה ברורה שהוא רוצה לקלוט ,אלא להפך' :למה
לקלוט? יש לנו עוגה כל כך טובה עם שוקולד ודובדבנים .למה
להתחלק עם עוד אנשים?' .המסר הזה הופנה גם כלפי הבנים
ובוודאי כלפי נקלטים חיצוניים.
באותן שנים צובה גם לא בנתה בתים ונושא של בנייה חדשה לא
היה בתכנית רב-שנתית ולא בחלוקת המשאבים הצופה לעתיד.

עלו כל השאלות והחרדות :איך נעשה מיון? מה יקבע מי כן
ומי לא? ועוד חששות :מה יקרה לקהילה שלנו אם נגדל? אם
אחוז גדול של האוכלוסייה ישתנה ,האם לא נאבד מהאינטימיות
שלנו? האם לא נהפוך פתאום  -חברי הקיבוץ הוותיקים -
למיעוט? דאגה נוספת נבעה ממקומות העבודה המוגבלים
שיש לנו להציע ומהידיעה שקרוב לוודאי לא מעט נקלטים
יצטרכו לעבוד בחוץ  -ואיך מתמודדים עם קליטה של מישהו
שלא נמצא איתנו רוב שעות היום? אנחנו ביקשנו מהציבור:
"תוציאו את כל החששות ואנחנו נראה איך מטפלים בכל סוגיה
שתעלו" .מהדיונים והשאלות עלו הקווים המנחים לעבודת
עומק ולדיון.

הצוות הביא את המסקנות בפני הנהלת הקיבוץ .הוצגו בפני
ההנהלה שני מצבים בשתי עמודות שממחישות כיצד תוך
חמש עד עשר שנים אם נמשיך בהימנעות מקליטה יזומה ,נגיע
לגרעון עצום של כוח עבודה ,לא
נוכל להחזיק אחות שתיתן שירות
שוטף ,והחינוך הבלתי-פורמלי
התפיסות שרווחו בקרב החברים
לא יצדיק את עצמו בשל קבוצות
הילדים הקטנות .יחד הגענו
היו שקליטה לא טובה זה גורל,
למסקנה שצריך לפעול.
שמה שצפוי תמיד הוא קליטת

אנשים שרוצים לתפוס טרמפ על
הקיבוץ ,ושאי אפשר יהיה לעבור
את המחסום ולמצוא אנשים
שהערכים הקיבוציים השיתופיים
באמת חשובים להם

באותן שנים אני זוכר חוויה
חוזרת ונשנית של בנים שמגיעים
לקליטה ,חלקם עם וחלקם בלי
בנות זוג .ישבנו בהנהלת הקיבוץ,
צריכים להמליץ בפני האסיפה על
קליטת הבן או הבת ,ידענו שאם
אנחנו אחראיים אסור לנו להמליץ
על הבן ,היות והוא אינו מתאים
לדרך החיים המיוחדת ,אבל לא
עמדנו בזה והמלצנו על בן אחר
בן .המחשבה כאילו תודעה קיבוצית עוברת בדם ואין צורך
להשתדל כדי להפוך את הבנים והבנות לחברי קיבוץ תורמים
ומחוברים ,הוכיחה את עצמה פעם אחר פעם כטעות.

בשנים הללו הוחלט גם על מסלול עצמאות כלכלית לבנים כדי
שהבנים יהיו אצלנו ,יעבדו ,ישלמו וייהנו מכל הסבסודים עד
שיגיעו לגיל  .29מטרתו של המהלך הייתה להשאיר צעירים
והוא הניב פירות ,אבל עדיין לא היה בו כדי לעודד את הבנים
המתאימים אלא כדי לתת מענה ללא מעט בנים שהיה נוח להם
מאוד לבחור להמשיך כאן.
אחת השאלות שעלתה במהלך הבירור שעשינו היא האם לפנות
רק לבנים הביולוגיים שלנו או לפתוח את הקליטה לאנשים
מבחוץ.
כשהנתונים הוצגו באסיפה ,ציבור החברים אמר ברוב קולות :כן,
צריך קליטה ,וצריך לפעול! התכנית שהצגנו הייתה להביא 100
חברים בתוך  10שנים ,ובאופן מפתיע התשובה של החברים
הוסיפה ואמרה :לא רק בנים ולא כל בן!
היה לנו מאוד חשוב להוביל תהליך משתף ולכן קיימנו קבוצות
דיון בנושא .במפגשים אנשים הביעו את התחושה המתסכלת
שלא הצלחנו לקלוט במהלך השנים את טובי בנינו .אחר כך

איך יוצרים קליטה איכותית?
"התפיסות שרווחו בקרב החברים
היו שקליטה לא טובה זה גורל,
שמה שצפוי תמיד הוא קליטת
אנשים שרוצים לתפוס טרמפ על
הקיבוץ ,ושאי אפשר יהיה לעבור
את המחסום ולמצוא אנשים
שהערכים הקיבוציים השיתופיים
באמת חשובים להם.

כדי להצליח במשימה בנינו
קריטריונים מובהקים שיהיו הכי
אוביקטיביים שאפשר .יצרנו
ניקוד ומשקל לכל פרמטר שאנחנו
רוצים שיהיה בנקלט הפוטנציאלי.
נתנו משקל מאוד רציני לאבחון חיצוני  -ובתוך האבחון הדגשנו
וכיוונו מה שאנחנו רוצים שייבחן ,כמו :יושרה ,מסוגלות
לחיות בחברה קטנה ואינטימית ,היכולת לקחת אחריות לגלות
סולידריות .אחרי מחזור אחד של מיונים עשינו עדכון והוספנו
אלמנט של תרומה לחברה .רצינו אנשים שזה 'בילד אין'
באישיות שלהם לתרום בסביבתם .בדקנו גם יכולת התפרנסות.
היה איזה חשש שאנחנו מחפשים רק אנשים 'אליטיסטים' ,אבל
ידענו שאנחנו רוצים אנשים שהיו אחראיים לבנות את העתיד
המקצועי שלהם ,גם אם זה מסגר או נגר.

המיקום והמצב הכלכלי והחברתי שלנו משכו בשנה הראשונה
כחמישים פניות .היו לנו אז רק שבעה בתים ולכן היינו צריכים
למיין הרבה מאוד".

מי הזיז את כל המהלך?
"כדי לעבור תהליך כזה ,צריך ועדה גדולה ומשמעותית שיעמוד
בראשה חבר או חברה מוערכים .חשוב גם להפריד  -לא ועדת
קליטה היא שתקבע את הקריטריונים לקבלה .הגוף שעסק
בקביעת הקריטריונים הוא המועצה החברתית-כלכלית .אצלנו
הגוף הזה כולל  31חברים שעברו תהליך בחירה על ידי כלל
החברים ,והם אלה שקבעו את הקריטריונים .ההפרדה חשובה

תמוז  -אב תשע"ד

17

ביולוגיה או אידיאולוגיה

כי קובעי הקריטריונים יצטרכו לעמוד בלחצים אדירים ,ואת זה
צריך לחסוך לוועדת קליטה שצריכה להמשיך לתפקד .הגוף
שהוביל את התהליך ייצר סט של קריטריונים בתהליך קשה,
מייגע ולא יעיל במיוחד (צוות קטן היה יכול להיות יעיל יותר),
אבל חשוב לזיכוך של ההחלטות כך שיהיו הכי בשלות ויתייחסו
לשאלות הכי קשות .התהליך לקח שנה שלמה של הלוך ושוב,
ופרסום בכל פעם של כל ההחלטות ,וחזור לתיקונים בעקבות
הערות הציבור והמועצה ,וכן הלאה".
אז מה צריך לעבור כדי
להתקבל לצובה?
"קודם כל מילוי בקשה בצירוף
קורות חיים .אחר כך פגישה
ראשונה עם שניים או שלושה
חברי ועדה .אם הנקלט עבר את
כל התהליך הראשוני בהצלחה,
בהמשך התהליך חברי הוועדה
אוספים חומרים  -תלושי
משכורת ,תצהיר קליטה שלם,
הצהרת בריאות ,ויתור על סודיות,
ולאט לאט מתקדמים ברמת
הרזולוציה ,וזה כולל גם ביקור
בית .גם אם זה בן שגר בקיבוץ -
ייגשו אליו הביתה.

הכול נשמע טוב ויפה ,אבל מה קרה ב'לא' הראשון לבן
משק?

"בשנה הראשונה סירבנו לארבעה בנים .היו שלושה מהם שלא
עברו את הסף ועוד אחת שירדה בסינון בניקוד נמוך מהאחרים
אבל הייתה יכולה לגשת שוב בשנה שלאחר מכן .ההורים,
שצברו ותק משמעותי בקיבוץ ,נעלבו עלבון צורב .ישבתי איתם
בחדר והם שאלו 'איך אפשר לעשות לנו את זה?' .הסברתי להם
שזה התהליך שהסכמנו עליו ,ושהכול שקוף ומונח לפניהם .זה
חלק מהחוזק של הדרך הזו .אין
ואיפה .כולם יוצאים
בה ֵאיפה ֵ
מנקודת מוצא זהה וזכאים
ספגתי השמצות ,איומים ,ובאופן
להזדמנות שווה .אין ספק שחלק
מהשערות הלבנות שלי צצו אז.
הכי זול שאפשר .אחד החברים
אני יודע שבעבר נהגו לגשת
אמר לי 'שמענו שקנית את
לבנות ובני המשק שלא רצו אותם
קולות החברים כדי להעביר את
בקיבוץ ואמרו להם 'אל תעזו
לבקש לגשת לחברות' .אנחנו
התהליך' ...ספגתי המון ביקורת
עשינו תהליך שקוף עם הזדמנות
שהתנקזה אלי כמי שעמד
שוווה לכולם שלא מסתמך על
בראש הפירמידה ,אבל החברים
שיפוט של אדם אחד.

השותפים היו לצדי וסך הכול

מקרה נוסף שהיה בשנה הראשונה
חשתי שהייתה הרבה הערכה כלפי
שבה התגבש התהליך ,היה של
בת משק ובן זוגה שנכנסו לתהליך
קליטה .כעבור שנתיים האסיפה
הצביעה נגד הזוג .זו הייתה הפעם
אחר כך יוזמנו הנקלטים לביקור
בקיבוץ  -וגם בני המשק יוזמנו לבקר משפחות בקיבוץ על מנת הראשונה בהיסטוריה של צובה שבה בן או בת משק לא עברו
את ההצבעה לחברות ,ואין לי ספק שזה נבע מתוך התהליך .זה
שהחברים יכירו אותם במעגל אחר ובסוג אחר של שיחה .ואז
מתחיל המבחן במכון חיצוני .את המבחן הזה צריך לעבור בציון קשה ,זה כואב ,אך כך חשבנו שנכון".
אותו הגדרנו מראש.
האם שילמת מחיר בתור מי שהוביל את המהפכה
התהליך כולו נעצר ברגע שלא עברת את הסף המינימלי הזה.
הזו?
אם עברת  -עוברים על הקריטריונים הנוספים של השכלה,
גיל ,יכולת התפרנסות .בני משק מקבלים אצלנו מקדמה של " 16אכן ספגתי השמצות ,איומים ,ובאופן הכי זול שאפשר .אחד
החברים אמר לי 'שמענו שקנית את קולות החברים כדי להעביר
נקודות מתוך  100כך שמי שאינו בן משק מקסימום הנקודות
את התהליך' ...ספגתי המון ביקורת שהתנקזה אלי כמי שעמד
שהוא יכול להגיע אליהם אם עמד בכל הקריטריונים הוא 84
בראש הפירמידה ,אבל החברים השותפים היו לצדי וסך הכול
נקודות.
חשתי שהייתה הרבה הערכה כלפי .יש כאלה שיש להם חשבון
להערכת ועדת קליטה נתנו  17נקודות  -שם נכנסים גם הלב,
נוקב איתי .השאלה היא מה חשוב לך בתור מזכיר  -לסמן 'וי'
הרגש ותחושת הבטן לגבי הנקלט .זה לא מתמטיקה לא מדע
ושיהיה כתוב שהיית מזכיר ,או להוביל קהילה .בכל חיי ,איפה
מדויק ,ולכן הניסיון שהמראיינים רוכשים ,והכלים ותחושות
שהייתי ,חשבתי שצריך להיות משמעותי".
הבטן שלהם חשובים .אני זוכר לפחות מקרה אחד שבו משפחה
קיבלה ניקוד גבוה ביותר ,והם היו לכל הדעות אנשים טובים
איך אתה מסכם את התהליך?
ומצוינים אבל כבר מההתחלה הייתה איזו תחושת בטן שמשהו
לא עובד ,ואכן כעבור שנה הם החליטו שלא מתאים להם
"התחושה היא שכיום אנשים מבחוץ באים כי חושבים שטוב
להמשיך .חשוב להתייחס לאבחונים באופן ביקורתי.
להיות כאן ,וניתן לראות שמרבית הנקלטים הם אנשים
שתורמים לחברה כבר מהיום הראשון שלהם בקיבוץ .בתי
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ביולוגיה או אידיאולוגיה

הילדים הומים וזה תורם בהחלט לגאוות יחידה בלתי רגילה
בקרב החברים .החוויה היא שקליטה טובה וראויה מבטיחה
שנוכל לקיים קיבוץ שיתופי (או מתחדש) לאורך זמן.
זהו מהלך שמתאים גם לקיבוצים מתחדשים .אם הם חפצי
חיים ,הם חייבים להיכנס לתהליך כזה .ההשקעה הכי
משמעותית היא ההשקעה במשאב האנושי משום שהמהלך
הזה מגייס עתודה משמעותית לעתיד הקיבוץ ,יותר מכל יזמות.
אני אוהב את דרך החיים הזו משום שהיא צודקת ומדגימה
שאפשר אחרת .אחד הדברים שחשובים למהלך הוא האמירה
'אנחנו רוצים קליטה ולא מתביישים בדרך השיתופית שבחרנו
בה' .אני מאמין שמהלך כזה יכול להצליח בכל קיבוץ  -שיתופי
או משתנה ,מלבד בקיבוצים שבהם ההורים אמרו לילדים במשך
שנים 'אל תתקרבו למקום הזה' ועכשיו קוראים להם לחזור
לקיבוץ כדי לעשות עסקת נדל"ן .כל קיבוץ ששמר על איזושהי
גאוות יחידה ,שחש שיש לו משהו מיוחד  -יכול להוביל מהלך
כזה שיצרף אליו עוד אנשים שמחוברים לערכים המשותפים
של חברי הקיבוץ.

מסקנה נוספת היא שזה צריך לקרות תמיד רק עם צוות של
אנשים .אדם אחד ,גם אם הוא הכי חדור אמונה בדרך ,לא יכול
לעשות דבר כזה בלי ההנהלה שעומדת מאחוריו ובלי צוות
של אמת שמחובר ויודע את המטרה .ההחלטות בדרך דורשות
אומץ לב ציבורי ,יצירתיות ועבודה שדורשת שיקול דעת .ניהול
'חיה' כזו שנקראת קיבוץ ,הוא דבר מורכב שדורש לתת לא פעם
פתרון ייחודי שעומד באיזון נכון בין טובת הקיבוץ וטובת החבר.
גורם נוסף בעל חשיבות הוא משפחה תומכת שיודעת להוקיר
מה שאתה עושה ונותנת מרחב לעשות את זה .מהלך מורכב
ומהפכני שכזה תובע מכל הסובבים מחירים ,בעיקר במצבים
בהם אתה נתון בעין הסערה".
יהודה סלומון ,יליד כפר מונש 16 ,שנים חבר
בקיבוץ גזר בשפלה ,ומזה  18שנים חבר קיבוץ
פלמ"ח צובה .ריכז את הרפת במשך כשני
עשורים ,וכיהן כמזכיר קיבוץ כ 13-שנה .אב
לחמישה וסבא לחמישה .שניים מילדיו נקלטו
בתהליך המיון שהונהג בקיבוץ.

נופש לחברי הקיבוץ הדתי
נשמח לארח במלוננו את חברי הקבה"ד
בין התאריכים ה'-י' אלול תשע"ד

31.8-5.9.14
בריכה מקורה ומחוממת
חדר כושר מאובזר

 4.9יריד אמני לביא
טיול מודרך לצפת

** פעילויות נוספות יקבעו בהתאם למספר הנרשמים **

להזמנת חדרים| e-mail : hotel@lavi.co.il | 073-7598836 :
צוות מלון קיבוץ לביא

תמוז  -אב תשע"ד
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נאבקים על הדרך

נאבקים על הדרך
מה כוללת יציאה למאבק סוער בתוך קהילה?

מזל גוטליב

להיאבק או לא להיאבק?  -זאת השאלה .וניתן לומר :שאלה לא
פשוטה כלל....
אין ספק שלכל מאבק ,בסופו של דבר יהיה מחיר .חז"ל
אמרו" :מחלוקת לשם שמים סופה להתקיים" .לשיטת חז"ל,
כשהמחלוקת נכונה ,חשובה או רצויה ,כנראה שהיא תתקיים
ותביא לידי בירור האמת ,אך לעניות דעתי ייתכן שהמחלוקת
תתקיים גם אם אינה לשם שמים .השאלה היא  -מה תותיר
אחריה?!
אם את חיה בקהילה סגורה ,כנראה שתתבעי למחיר כלשהו
מעצם רצונך לשמור על העיקרון או על אורח החיים בו את
מאמינה ,במיוחד כאשר הוא עומד בניגוד לרצונות האחר,
ובעיקר כשאת נתפסת כמי שלא שייכת למחנה הפלורליסטי.
קודם יציאה למאבק ,עולות בלב מחשבות רבות :האם להביע
הטרחה הזאת? אם אחרים חושבים
את דעתי? למה לי את כל ִ
כמוני ,למה הם לא מצטרפים? למה רק לי זה מפריע ,ומה
באמת יקרה ביום שאחרי?...
חברים וקרובים יציעו לוותר ,כי חבל על המאמץ והבריאות,
ואף ישכנעו ש"אין מה לעשות"! ִאמרה זו בדיוק היא הגורמת
לך לחשוב שיש דווקא מה לעשות ,ושצריך לעשות.
המשפחה תעודד ובמקביל ,אולי בסתר לבה ,תעדיף שתוותרי.
שוב ושוב תעלה השאלה :על מה אני נאבקת ובשביל מי?
וכשאת יוצאת לדרך ,גם אם עדיין לא שלמה עם הבחירה
להיאבק ,מיד מגיעים טלפונים והודעות מציבור גדול המבקש
לחזק אותך במאבק ,וכבר מלווה אותך איזו תחושת אחריות,
שלא לומר מעין שליחות (על השביל יאמרו" :את מסוגלת,
נצלי את יכולותייך להיות פה לאחרים") .ברגעים אלו נוסף עוד
משקל על הכתפיים ,ואת כבר מרגישה מחויבת לציבור שלם
שפנה אלייך וביקש שתשמיעי את דבריו.
אז זה קורה! את חשה שנוצר מצב חדש ,שאינך באמת מעוניינת
בו ,אך הוא קורה מכורח הנסיבות .למול עינייך נוצרים שני
מחנות  -בעד ונגד .זו בדיוק הנקודה ממנה רצית להימנע ,כי
הרי כולנו חיים "באותה הסירה" ,ויש חשש גדול שכובד משקל
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מצדה האחד של הסירה יפר את האיזון הרגיש והקיומי של
כולנו כחברה וכקהילה ,בעיקר כשמדובר על עניינים ברומו של
עולם.
מרגע שנכנסת למאבק ,התובנות מתחדדות .חלק מהשיח יהיה
כרוך במניפולציות ,לא חלילה מכוונה רעה ,אלא על מנת להשיג
קולות ואמפתיה מן הסתם .החוכמה תהיה לא להפסיד את
ה"ביחד" גם אם ננצח "בקרב" ,כי אסור לנו להפסיד במערכה
עליה עמלו דורות רבים לפנינו.
כך הרגשתי שבועות רבים משנקלעתי לעין הסערה ,מתוך רצון
לשמר את אורח החיים עליו כולנו גדלנו ורובנו עדיין מאמינים
בו .לאחר השיח המתמשך כבר נוצרים סממנים של פילוג (גם
אם יאמרו שלא) ,וניתן לחוש בזאת באוויר ובאווירה.
האם המאבק אליו יצאתי מתחיל לגבות את מחירו? אנשים
מסביבי מנסים לשכנע אותי שזו רק תחושה ,אך לצערי זו
מציאות .ניתן לתרגם אותה בהרבה דרכים ,אך הדרך הפשוטה
ביותר היא להבין שמרגע זה את לא ממש שייכת למחנה ההוא.
חשוב לי לומר שאיני מתחרטת כלל וכלל .אני מאמינה שהאמת
צריכה להיאמר בעיקר כשמטרת המחלוקת הייתה "ועשית
הישר והטוב בעיני א-לוהים ואדם" .אינני חוששת ממחלוקות
ובעיקר מכאלה שמוּ נעות מרצון ליצור חברה מתוקנת ועולם
טוב יותר המושתתים על ההלכה והמסורת.
ולכן שאלת השאלות היא :האם באמת ניתן להעביר מסרים
שלא יתבעו מחיר? ימים יגידו!
כרגע נראה לי שהמציאות בדרך כלל מראה אחרת.

קבוצת יבנה

מזל גוטליב ,חברת קבוצת יבנה ,נשואה ואם לארבעה .בעלת תואר
ראשון בחינוך ותואר שני בחינוך מיוחד .מחנכת לשעבר בבית
הספר 'עמיחי' ,שהקימה בקיבוצה מרכז למידה "לומדים להצליח",
וממשיכה ללמד אסטרטגיות למידה ומתמטיקה ב'עמיחי'.

סיפורה של תבוסה גדולה

סיפורה של תבוסה גדולה
מאבק לשינוי דרכי החינוך בבית הספר הקיבוצי

אבישג איילי-וינברג

באחד מגיליונות 'עמודים' המסכמים מועצת חינוך (אחת
מרבות) מופיעה תמונתי מרימה יד בהצבעה.
את התמונה צילם שמעון תדהר ז"ל ,שהיה צלם במועצות
רבות.
הנושא שנדון היה הצעתי שהעליתי אז" :לפרק את בית הספר
הקיבוצי" .הצבעתי בעד הייתה היחידה.
במאמרים רבים שכתבתי בעיתון המקומי "ציונים" וכן
ב"עמודים" ,ובדברים שנשאתי במועצה מניתי את הסיבות
אשר חשפתי תוך כדי עבודתי כמורה בבית הספר המשותף
(שק"ד היום) למה שקראתי אז :הכישלון החינוכי של בית הספר
בקיבוץ.
"ארבעים שנה אקוט בדור" .ארבעים שנה ,כולל הפסקות
ללידות ולימודים ,ביליתי בבית הספר.
אהבתי את עבודתי מאוד .בוודאי ובוודאי ,אהבתי את תלמידיי
ואף זכיתי למשוב אוהב במקרים רבים .עד היום ,בעת כתיבת
הדברים האלה ,סבורה אני כי בין הדברים שעשיתי בחיי ,עבודת
החינוך וההוראה הייתה היפה והמופלאה מכולם.
אם כך  -תשאלו  -אם הכול כל כך יפה ,מה כל כך גרוע?
ייתכן ,כי כל החיוב בעבודתי נבע מהעובדה שאף פעם לא
הסכמתי לדרך בית הספר .ראיתי חסרונות רבים ונשארתי מורה
כל שנותיי הטובות ,כדי לעבוד ולנסות לשנות.
לא הצלחתי .אולי התקדמתי בצעדי צב ,תוך כדי עבודתי היום-
יומית כמחנכת ,אך ליצור את "המהפכה הגדולה" אשר נשארה
חלום חיי ,לא הצלחתי.
הרעה הגדולה ביותר בעיניי הייתה העובדה שבית הספר
מתקיים כמסגרת נוקשה ושמרנית .עם כל החידושים והשינויים
הרבים ,מאז ועד היום ,עדיין תכנית הלימודים משועבדת
לתכנית בחינות הבגרות ,והחינוך יונק ממסורות (סליחה ,אם יש
נפגעים) ששורשיהן בימי הביניים.
הלימוד ממשיך להתחלק על פי מקצועות (בעוד החיים אינם

כך) .כישורי החיים הנרכשים דלים ביותר .החינוך למצוות
ולאמונה הוא "מצוות אנשים מלומדה" ואינו נוגע בעומק הנפש
של החינוך .ההקפדה על המרחק (דיסטנס) בין מורה לתלמיד
רווחת בקרב מורים רבים ורומסת כל חלקה טובה של גילויים
אנושיים ופיתוח יחסים גלויים ופוריים.
חשוב מאוד לציין :כל שמניתי אינו מצב מוחלט .יש המון
גילויים חיוביים!
יש יצירה .יש יחסי רעות בין מורים (מסוימים) לתלמידיהם.
ישנם וישנם מורים המנסים באמצעות השיעורים שהם
מעבירים לפתוח את לב התלמידים ולפקוח את עיניהם .יש ויש
ויש .אני פוגשת אותם ,רואה את פועלם ושמחה בכך.
אך עדיין הדברים רחוקים מהצהרת קו חדשני וחיובי המבטל
מסורות ומסגרות ישנות העוברות מדור לדור ואינן מאפשרות
צמיחה אישית ובריאה של כל בוגר ,אינן מאפשרות דיאלוג
מתמיד בין המורים לתלמידים ,אינן מאפשרות פריצת דרך.
בזמנו ,כאשר הרמתי ידי בעד ההצעה לפרק את בית הספר ,היה
זה כדי לאפשר לכל מי שנולד בקיבוץ הדתי למצוא את המסגרת
או המקום (אולי ללא מסגרת) המתאים לאישיותו הייחודית.
העובדה שמישהו נולד בקיבוץ אינה מבטיחה כי פירוש הדבר
שהוא יחיה שם בהמשך חייו.
לכן יש לאפשר לכל תלמיד להכיר צורות חיים שונות ,אנשים
אחרים ,מורים אחרים ,מוסדות חינוך שונים ואולי ,מתוך הכרת
ה"אחרים" יבחר בסוף ,בחירה אמיתית בדרך הקיבוץ כדרך חייו,
בדת כחלק מאישיותו ,ובעיסוק המתאים לו מתוך נתונים רבים.
בחירה זו אכן התרחבה מאז חלמתי את חלומי כמחנכת ,אך
עדיין צריכה הרחבה נוספת.
אחר שנקטתי קו ביקורתי ושולל ,ברצוני לספר על החלום שלא
התגשם .אי אפשר לומר שלא ניסיתי .כאשר ראיתי שלא אוכל
להגיע למהפכה רבת-השפעה ,עשיתי את שיכולתי במסגרת
"הכיתה שלי" .בכל פעם כיתה אחרת אשר בה ניסיתי ליישם
את עקרונותיי החינוכיים:
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יש לאפשר חופש מרבי לתלמיד
(בתיכון) לבחור את המסגרת.
תלמיד רשאי להחליט מה
ילמד ,איך ילמד ומי הוא
המורה המתאים לו .אם אינו
משתתף בשיעורים ,זו החלטה
שלו ,מתוך אחריותו .זו המילה
החשובה .תעודת הבגרות של
התלמידים היא בנטילת אחריות
אישית  -על נוכחות בשיעורים,
על תפילה וגם על פעילות
חברתית.

ייתכן ,כי כל החיוב בעבודתי נבע
מהעובדה שאף פעם לא הסכמתי
לדרך בית הספר .ראיתי חסרונות רבים
ונשארתי מורה כל שנותיי הטובות,
כדי לעבוד ולנסות לשנות .לא
הצלחתי .אולי התקדמתי בצעדי צב,
תוך כדי עבודתי היום-יומית כמחנכת,
אך ליצור את "המהפכה הגדולה" אשר
נשארה חלום חיי ,לא הצלחתי

עלינו להשתדל ללמד לבחור,
לייעץ ,להסביר ,להאיר את
עיני התלמידים מתוך ניסיון
חיינו .להפגישם עם הבוגרים
מהם לשיחה על עתידם ועל המציאות אשר סביבם .לקיים
שיעורי אקטואליה על אשר קורה אצלנו בקיבוץ ,במדינה,
בארץ ובעולם .לפתוח צוהר רחב ככל האפשר לעולם הספרות,
הקולנוע ,האמנות והעיתונות.

יש לאפשר גישה בלתי מוגבלת לכל נער ונערה לחדר מחשבים,
כולל הדרכה נכונה והצבת אתגרים.
יש לקדם חינוך לאפשרויות תעסוקה שונות במלאכה
ובחקלאות ,תוך כדי הסתייעות בקיבוצים בהם אנו חיים.
שיעורי מחשבת ישראל צריכים להיות דיאלוג בנושאי
מחשבה עם יכולת ליצירת אווירה מדובבת של התלמידים על
שאלותיהם הרבות והקשות בכל מה שקשור לאמונה ולקיום
מצוות ,ולא עיסוק בטקסטים (כבודם במקומם!) מימי הביניים.
יש לעודדם לשאול שאלות .בעיות המעסיקות נער מתבגר
ממלאות את עולמם .יש לשוחח איתם על התערערות המסגרת
המשפחתית  -למה? מה ערכה וחשיבותה של משפחה? מהו
תפקידם של יחסים של בינו לבינה בחיינו? למה כך ולא אחרת?
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באמצעות סרטים ,סיפורים,
כתבות בעיתון ועוד ,אפשר
לגעת בכל נושא.
בכל מה שנלמד בבית הספר
חייב המורה למצוא דרך להפוך
את הדברים לבעלי משמעות
לשומעים (רלוונטיות!).
כל פרק בתנ"ך ,כל פרק
בהיסטוריה ,יכול להיות
בר-משמעות .לא רק שואה
ותקומה  -גם גילוי אמריקה
וגירוש ספרד .גם המהפכה
הצרפתית וגם סיפור של צ'כוב
יכולים להיות מעניינים אם
נשכיל לחשוף את משמעותם
העכשווית!

והכי הכי חשוב ,חשיבה מחודשת לגבי בחינות הבגרות ...חלק
גדול מחסרונות בית הספר נובע ממעיין זה.
נתבקשתי לכתוב על מאבק .זה היה מאבקי משך שנים רבות.
איני חושבת שהצלחתי ,אלא אולי באפס קצהו .אולי אולי
זכיתי במשהו מן המשהו לקדם ,אך לדאבוני ,גם אם יש סימנים
לשינויים ,גם אם יש התקדמות ,מתקשה אני להשתחרר
מתחושת התבוסה הגדולה.
אשמח לגלות כי אני טועה.

עין הנצי"ב
אבישג איילי-וינברג ,בת כפר הרוא"ה,
חברת עין הנצי"ב ,נשואה לראובן איילי בן עין
הנצי"ב ,אם לשמונה .עוסקת מרבית שנותיה
בחינוך  -בעיקר בהוראה וחינוך בבית הספר
המשותף בשדה אליהו .עוסקת מזה עשרים שנה
בהוראת ספרות באקדמיה.
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לצקצק בלשון
או לצאת למאבק?
תכנית 'בתים בטוחים' נלחמת באלימות
בקרב בני הנוער

הדס נאור

יש לי ילדה בת  12ואני מפחדת .אני חוששת לתת לה לצאת
לרחוב ,להסתובב עם חברים ,לטייל בארץ ,לצאת לקניות...

מדוע יש אלימות כזו בקרב בני הנוער?איך היא
נוצרת? איזו תרבות מצמיחה בני נוער אלימים?

שיעור האלימות ,בחברה בכלל ובקרב בני הנוער בפרט ,הולך
וגובר ונדמה כי גם מעשי האלימות עצמם הולכים ומקצינים.
מה יהיה? מה קורה כאן? הילד יוצא מהבית וההורים לא יודעים
באיזה מצב יחזור או אם בכלל יחזור .כדי לשמור על בתי ,ועל
כל הנוער ברחוב הקיבוצי ובכל בארץ ,אני מוכנה להיאבק,
כאמא ,כאזרחית מדינת ישראל ,כחלק מהעם ומהאנושות.

מאמרים ומחקרים בנושא מעידים על גורמים שונים .חלקם
טוענים כי התנהגותם האלימה של בני הנוער נובעת מחיים
בצל חברה משוסעת הנמצאת במשבר ערכי .אחרים גורסים כי
מעבר לחשיפת-יתר לתכנים אלימים באמצעי המדיה השונים,
סובלים בני הנוער מחסך במודל ראוי לחיקוי .כמו כן ,מושפעים
בני הנוער מן האופן בו החומריות הפכה לאידיאל ולמטרה בפני
עצמה בעולמם של הוריהם ,המוכנים לנהוג באלימות לשם
השגת מטרותיהם החומריות .גם אובדן סמכות הורית ואי הצבת
גבולות ברורים גורמים לבני הנוער קשיים בהתמודדות מול
דחיית סיפוקים.

אי אפשר לשמוע חדשות ולהמשיך לפצח גרעינים מול
ההודעות הבאות" :היורה האלמוני מבת ים :נער בן  13עם
רוגטקה"" ,בני  14חשודים שסחטו כסף במכות ואיומי סכין",
"טקס השפלה :הכריחו בן  15לרקוד באיומי סכין"" ,בוריס
( )28נדקר והוכה על ידי חבורת נערים בני  17-16שלהם העיר
על רעש שהקימו מתחת לביתו"" ,כתב אישום :שלושה בני
 16דקרו נער בפורום בבאר שבע"" ,בן  16חגג במועדון בפתח
תקווה ונקלע לקטטה בכניסה ,החשוד נמלט ונעצר לאחר מכן
במכונית של חבר וברשותו סכין קצבים"" ,חשד :נערים שרפו
למוות חתולים מתוך שעמום"" ,אחד המשתתפים בלינץ':
הרביצו לי עם בקבוקים ואבנים"" ,סכסוך בין נערים הידרדר
לתקרית אלימה ולתקיפה".
כבר במקורות מדובר על תופעת האלימות לסוגיה ,ויותר מכך
על הצורך למגר תופעות אלו על מנת לחזק את ערך חיי האדם
וכבודו:
אין העולם מתקיים אלא בשל מי שבולם פיו בשעת
מריבה (חולין פט ,ע"א).
המלבין והמבייש פני חברו ,אף שיש בידו מעשים
טובים  -אין לו חלק לעולם הבא (סנהדרין נט ,ע"א).

המונח "אלימות" מתייחס הן לפגיעה פיזית והן להתקפה
מילולית המכוונות לגרום נזק פסיכולוגי .לפי חלק מהחוקרים,
גם רגשות ומחשבות שיש בהן רצון לפגיעה באחרים נכללות
במושג זה .המשותף לכל החוקרים הוא כי הם מגדירים
"אלימות" כגרימת נזק וכוונה לעשות כן ,תוך ניסיון לחדור
לטריטוריה של הזולת.
החברים הם הקובעים עבור המתבגר את מעמדו החברתי ובכך
משפיעים על עיצוב דימויו העצמי ,ביטחונו העצמי ,תפיסתו
את עצמו ואת העולם .המתבגר רוצה לבלות כמה שיותר זמן
עם חבריו ,המהווים בעיניו את "קבוצת השווים"  -שוויון
יחסי מבחינת ערכים ,גיל ,מידת הבנה וכדומה .החלפת הזהות
העצמית של המתבגר  -מזו של ילד התלוי בהוריו לזו של אדם
בוגר ועצמאי  -מתאפיינת בניתוק מההורים .תהליך ניתוק
זה מלווה לעתים ביציאה כנגד נורמות חברתיות (בלבוש,
בהתנהגות וכדומה) ,בסירוב לקבל מרות ,בריבים ובמצבי רוח
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משתנים .המעמד החברתי בקרב מתבגרים הוא מרכיב עיקרי
בהגדרת ה"עצמי" שלהם ,והם יהיו מוכנים לעשות הרבה על
מנת להשיגו .לפיכך נמצא שאצל חלק מהמתבגרים מספקת
האלימות תמיכה חזקה לזהות העצמית ,כיוון שהיא מייצרת
מעמד ,כבוד ותשומת לב.
אז איך נלחמים בתופעה? מה נוכל לעשות שעד
עכשיו לא עשו?
הבטחתי לעצמי ,שאבדוק את הנושא לעומק ,ואחפש מה תהיה
הדרך הראויה ,הטובה ,השיתופית וההגונה שתיתן להורים כלי
שימושי בידם שיעצור את האלימות.

בשעה שמבוגרים מתכנסים ומביעים כגוף אחד עמדה נחרצת
נגד השימוש בסמים ובאלכוהול ,הם הופכים למשמעותיים
יותר מאשר כשהם פועלים כיחידים .ההורים המשתתפים
בתכנית מרגישים רגועים כאשר ילדיהם משתתפים במסיבות
ב"בתים בטוחים" אחרים.
ברור הוא כי לפני הכול ,על ההורים לנהל שיחה רצינית עם
ילדם ,ולהסביר את המניע שלהם להצטרף לתכנית ,ואת חובתם
כהורים לשמור עליו ולדאוג לבטיחותו .עליהם להדגיש בפני
בני הנוער שהם עושים זאת ,למרות שהם סומכים עליהם
ולשדר" :אני סומך עליך ,אבל לא על הסביבה" .על ההורים
להמשיך ולחבק את הילדים אבל לא לחנוק ,לתת להם חופש
בחירה ,ובמקביל לשמור על
"מרחק נגיעה".

בבית הספר התיכון Hunterdon
בניו ג'רסי שבארצות הברית,
בבית ספר תיכון בניו ג'רסי הכניסו
בין הפתרונות שמציעים החוקרים
הכניסו לפני מספר שנים תכנית
בולטת ההמלצה לתרבות דיבור
שנקראת "בתים בטוחים -
לפני מספר שנים תכנית שנקראת
והתנהגות שיש בה כדי להעניק
תכנית
מחויבות של הורים" .זו
"בתים בטוחים  -מחויבות של
לבני הנוער תחושת ביטחון
שבה ההורים מביעים את
הורים" ,שבה ההורים מביעים
וערכים של סולידריות ,סובלנות.
הסכמתם לשתף פעולה עם בתי
את הסכמתם לשתף פעולה עם
שיתוף ,התייעצות ובקשת עזרה.
הספר ,עם רשויות אכיפת החוק
ועם בני הנוער ,במטרה ליצור
אכיפת
רשויות
עם
הספר,
בתי
זוהי ה"אמנה ההורית" בקיצור
אווירה בריאה ,בה השימוש
החוק ועם בני הנוער ,במטרה
רב ,ואני מאמצת אותה .כיוון
בגדר
באלכוהול ובסמים הוא לא
ש"הנושא בוער" ברור הוא כי
ליצור אווירה בריאה ,בה השימוש
של נורמה .ההורים מפיקים
הציבור צריך לקום ולעשות
באלכוהול ובסמים הוא לא בגדר
אחרים
תועלת מתמיכה של הורים
משהו! מחובתנו היהודית והדתית
של נורמה
בכך שהם עוזרים אלה לאלה
לנסות למנוע ולמגר את הפשע
להתמודד מול הלחץ שמופעל
והאלימות בין בני הנוער וכמה
עליהם ,ולהצליח לשמור על
שיותר מהר.
ילדיהם .ההורים לילדים בגילאי
כאמא וכסבתא החלטתי לצאת
 12ומעלה ,מציעים את ביתם למפגשי נוער ולמסיבות,
מקפידים להיות נוכחים בבית בזמן המפגש ולוודא שבני הנוער למאבק .אני לוקחת על עצמי להוביל מהלך זה בחברה
הישראלית ,ואני מחפשת עוד שותפים נאמנים לדרך  -בתי
לא ישתו אלכוהול ,שלא יהיה שימוש בסמים (אפילו קלים)
שלא יהיו אולרים וסכינים בכיסים ושהאינטרנט יהיה מסונן .כל ספר ,מערכות חינוך וקבוצות הורים  -שיצטרפו אלי.
קבוצת הורים קובעת לעצמה את הכללים של "מותר ואסור"
בזמן הכתיבה ל'עמודים' ,הובעה תמיכה בתכנית שהצגתי ,ונוצר
שנראים לה.
קשר עם יו"רים של ועדי הורים מירושלים ,אשדוד ותל אביב
במסגרת התכנית ,המבוגרים והצעירים לומדים להפנים שאין
לקשר בין שתיית אלכוהול ,ל"מסיבות" או ל"כיף" .זוהי תפיסה
ומתחזקת תעשיית הפרסום המשווקת
מוטעית אותה משדרת ְ
את האלכוהול .התכנית עובדת על קשר רציף וקבוע בין כל
ההורים דרך בית הספר בו לומדים החברים ,או דרך קבוצת
וואטסאפ של ההורים המעדכנת במתרחש .התכנית מכוונת את
ההורים לעודד את ילדיהם להתקשר הביתה ולבקש שיאספו
אותם בכל שעה בה יתעורר הצורך ,או במקרים בהם הם מרגישים
שלא בנוח או חשים מאוימים .המסר להורים ברור  -אם המפגש
אליו מבקשים הבן או הבת ללכת לא נראה מתאים לקבוצת הגיל
שלו/ה ,עליהם להביע את דעתם בגלוי ,להשאיר את הילד/ה
בבית ולדאוג לפעילות אלטרנטיבית שתהיה גם אטרקטיבית.
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ועם מנהלת המועצה הציבורית להורים בישראל .הווה אומר:
התכנית מתגבשת ומקבלת תאוצה!
אפשר ליצור קשר באימייל hgnaor@beerot.org.il :או
להיכנס לפייסבוק" :הורים מובילים בתים בטוחים" ,למצוא
פרטים ולהביע דעה.

בארות יצחק
הדס נאור ,בת וחברת בארות יצחק ,אמא
לשלושה ילדים וסבתא לשישה נכדים ,אשת
חינוך ,מורה מוסמכת לחינוך גופני ורכזת חוגי
הילדים בחינוך הבלתי-פורמלי בקיבוץ.

קריאה להתעוררות

קריאה להתעוררות
על עתיד הקהילות של הקיבוץ הדתי

עוזי פז

עתיד קהילות הקיבוץ הדתי אינו קשור כל כך לשינויים
העוברים עלינו בתחום הכלכלי ,אלא בתחום הדתי-מוסרי,
ובמלים אחרות  -בערכים של ילדי הדור הבא הגדלים עתה
ביישובינו.
'הורדת הכיפה' מתחילה משנה לשנה בגיל צעיר יותר .כיצד
אפוא יתמלאו שורותינו בחלוף הדורות הראשונים?
אנו נוטים להתעלם ולסלוח על התנהגות הבנים בשבת בקיבוץ
בזמן שירותם הצבאי ומקווים שבגמר השירות 'יחזרו בתשובה'.
אנו שמחים על כל בן ובת הנקשרים לקיבוץ ,אך יש לחשוש
שמא נעצום עין לגבי שכיחות הופעתם בבית הכנסת ונסתפק
ב"מינימום הכרחי" .כיצד ייראה הקיבוץ כאשר בניהם שלהם
ירצו להישאר קרוב אליהם?
על מי אנו מטילים את התפקיד לטפל בבעיה? כמובן על ועדת
החינוך.
על מי מטילה ועדת החינוך את האחריות? כמובן על ההורים.
על מי שניהם משליכים את תקוותם? כמובן על בית הספר.

יש המנסים להסתתר מאחורי הסטטיסטיקה המלמדת שמצבנו
אינו יותר גרוע מכל הציבור הציוני-דתי ,אבל לא ניתן להשוות
בין צעיר המסתובב בגילוי ראש ביישוב גדול לעומת בן קיבוץ
בקיבוצו .השפעתו השלילית על הילדים המעריצים "חייל
שלהם" אינה דומה לאותה תופעה במקום בו אין בהכרח זהות
בין הצעיר ליישובו .כך גם ביחס להרגלי האלכוהול והנרגילה
הצצים בשכונותינו בקרב בוגרים שעדיין 'מקבלים חדר' ביישוב
של ההורים.
ועוד  -היכולת שלנו לשלוט ולכוון את הנעשה במחנה
המצומצם שלנו גדולה לאין-ערוך ממה שקורה בכל מקום אחר.
כמה עמלו הראשונים להקים קיבוץ דתי המשלב תורה
ועבודה  -האם אנו ממשיכים לשמור על הגחלת?
האם היא עדיין בוערת באותו חום של המייסדים?
האם אנחנו נרדמים בשמירה ונתעורר כאשר יהיה ,חס וחלילה,
מאוחר מדי?
ואולי כבר עכשיו מאוחר מדי???

על מי סומכים המורים בבית הספר? כמובן על ההורים   .
וחוזר חלילה וחלילה.
הכיסאות מרובים (כקדירה של שותפים) ולכן כולנו נופלים
ביניהם.

עין הנצי"ב

ניקח לדוגמה את סוגיית השתתפות הילדים בתפילת שחרית.
בזמן הלימודים ,בית הספר הוא זה שמקבל עליו את התפקיד.
ומה קורה בימים בהם אין בית ספר ,בימי שישי ,בחופשות
הקצרות ,ואין צריך לומר באלו הארוכות?
התפילה והנחת תפילין נקשרות לנסיעה לבית הספר .וביום
שאין לימודים...
אחת האשליות הנפוצות היא הביטחון שהבן והבת שלי בוודאי
יהיו דתיים כמוני ודי לי בכך .הסתכלו מסביבכם ובדקו  -האם
אכן כך?

עוזי פז ,חבר קיבוץ עין הנצי"ב .מורה לתנ"ך
במדרשה מיום היווסדה ,בוגר אוניברסיטת
בר אילן בתנ"ך ( )M.Aובתלמוד ( ,)B.Aלשעבר
מנהל בית הספר המשותף בשדה אליהו.

תמוז  -אב תשע"ד
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אפשר בלי פוליטיקה?!

אפשר בלי פוליטיקה?!
על מה ראוי ונכון להיאבק בתנועת הקיבוץ הדתי

אליהוא שנון

לפני שנים רבות (תשנ"ז) ,כתבתי ב'עמודים' בעקבות מאמר
של חברנו יוסקה אחיטוב ז"ל .הוא הביע דעה פוליטית וחשב
שהקיבוץ הדתי צריך כאיש אחד להצטרף אליו ולתמוך בדעתו.
לעומתו ,טענתי כי אסור לקיבוץ הדתי להתערב בנושאים
פוליטיים ,ואני עדיין בדעה זאת .כאשר הצטרפתי לפני כארבעים
שנה לקיבוץ ,לא התכוונתי להביע בכך דעה בשום עניין מדיני או
כגון דא .לכל היותר התכוונתי לחיות בשותפות מלאה ובשוויון
(כן ,היה דבר כזה פעם) יחד עם שאר חברי הקיבוץ ,וכן לקיים
אורח חיים דתי ,כיאה לאיש אמונה .ערכי הקיבוץ כוללים ערכים
חברתיים ,ערכי עבודה ,וכן כל התורה שלנו  -מצוות בין אדם
למקום ובוודאי בין אדם לחברו .מאז הייתי לחבר קיבוץ ,שמחתי
שאני חי במקום בשלום ובשותפות עם אנשים שאינם חולקים
עמי כל דעותיי .למשל ,מולי גר חבר טוב שמצביע למפלגה
שעמדותיה מנוגדות בתכלית הניגוד לעמדותי .בנושאים נוספים
רבים אני חלוק על שכנים טובים מימין ומשמאל .לכן ,אבקש
להבהיר :אני מתנגד לכל עיסוק של הקיבוץ הדתי בכל נושא
מדיני ,פוליטי וכדומה ,באשר העיסוק רק מפלג את חברתנו,
במקום לעסוק בנושאים שבאמת חשובים לכולנו.
ואם נשוב רגע ל'עמודים' לפני שבע-עשרה שנה :אחרי שכתבתי
את דבריי ,הגיב פרופסור מכובד" ,בוגר" קיבוץ דתי ,ושאל איך
אני מסוגל לחיות בכפיפה אחת  -או אף בתנועה אחת  -עם ידידי
יוסקה! אולי אין זה מקרה שאותו הפרופסור עזב את התנועה.
אך מה נשאר בדעות המשותפות לנו בתנועה ,שנרים קולנו בעבורן?
הקמנו חברה שחשבנו שהיא 'מופת' ביכולת לחיות ביחד ולקדם
מטרות שאנחנו מאמינים בהן .ייתכן שנכון לעסוק בנושאים דתיים,
אבל גם בהם עלולים להתפלג .נכון יותר לפעול בנושאים חברתיים
(ע"ע שוויון) ,ואמנם קראתי ב'עמודים' האחרון ( )768דברים
כדרבנות ,ובמיוחד דברי יוחנן בן יעקב ,ובקושי נותרה בי נשמה
ויכולת להוסיף .ובכל זאת ,אזכיר את הפערים החברתיים ,העדתיים,
הכלכליים .ניתן גם לקלוט משפחות 'חלשות' או שונות בתרבותן
לקיבוץ (במקום "לעזור" להן ולנהל את חייהן מרחוק) .והרי זאת
בדיוק הסיסמה שחרתנו על דגלנו .גם אחרי הפרטת הקיבוץ (שלי),
עדיין ניתן לעודד את הקליטה הזאת על ידי הקלת הדרישות למעוטי
יכולת .עוד יש לפעול למען חלשי הקיבוץ בעזרה מכל סוג :הסעות
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לתחנת הרכבת החדשה ,השבת שירותים שהתבטלו 'מחוסר עניין' -
כמו בעלי מלאכה שקשה להשיג בעת הצורך ,וכדומה.
מחלוקת-רבתי תפלג את הציבור בנושאים רבים ,כמו סביב
מעמד האשה (מניינים מיוחדים ,שירת נשים בציבור וכדומה),
אך ניתן למצא תמימות דעים אצלנו בנושאים אחרים :המאבק
נגד ביזוי האשה בפרסומות ובתקשורת בכלל ,סחר והשכרת
רחם (שהיא מעין סחר בגוף) .ויש לכלול את המגמה המשונה
לסלוח לגברים שחטאו :איל גולן ,קרליבך ועוד (ותמה אני למה
לא נרתמו ארגוני נשים למאבק נגד השימוש במוסיקה של שני
החוטאים האלה :האם אנחנו צפויים בארץ הקודש לרדת לדרגת
הסלחנות של האמריקאים לקלינטון ,האיטלקים לברלוסוקוני
והצרפתים לסרקוזי?) .אפשר לכלול פה גם חינוך לערכי
המשפחה ,תוך מתן כבוד  -אך לא גושפנקא  -לקשרי "משפחה"
הזרים לאמונתנו.
ועל ה'קלקלה' עלינו להיאבק :יש להחדיר לתודעה את הכלכלה
החוקית (מע"מ ,הלבנת הון וכדומה) .אכן ,כבר החלו להכין
רשימות אנשים במקצועות הקודש המתחייבים לעבוד רק על
פי חוק .אבל מה עם שאר מקצועות? לא במקרה אמרו שנישאל
בעולם הבא" :נשאת ונתת באמונה?" .נראה לי חשוב לעודד
'הכשר' חברתי לעסקים ,והוא צריך לכלול גם יחסי עובד ומעביד
תקינים ,הימנעות משׂכר מנהלים מופלג ,ועוד הרבה .אין זה
מקרה שאין ֵאמון בבנקים ,בחברות ביטוח ובתאגידים אחרים.
ומותר ורצוי להצטרף ליהודים היקרים בארץ ובגולה הפועלים
בחוגים ,בכתיבה ובכל דרך למען דעת הקהל בארצות נֵ כר כנגד
אויבינו המכפישים את שמנו יום-יום בתקשורת.
אכן ,יש עוד מה לעשות ,גם בלי פוליטיקה ,וכל אחד יוסיף את אשר
בנפשו .מניתי רק מעט מזער מן המשימות שבעיניי מותר ורצוי
לקדם בתוך הקיבוץ ,בתנועה ,במדינה ואף בארבע כנפות הארץ.

סעד
אליהוא שנון ,חבר קיבוץ סעד ,סב (סבבא)
לשלושה .כותב ספרי תורה ,בעל אתר ופורום
יחידים בתחומם לטעמי המקרא ודקדוקי קריאה.

המאבק שהעלה אבק

המאבק שהעלה אבק
מאבקם של אנשי בארות יצחק לזכות בהכרה
ולקבל את נס הקוממיות

נחום ברוכי

חוק העיטורים בצה"ל עבר לוועדה:
פה אחד העבירה אתמול הכנסת את הצעת חוק העיטורים
בצה"ל ,לועדת החוץ והביטחון ,להכנתו לאישור סופי .בדברי
הסיכום לדיון אמר שר הביטחון פינחס לבון ,כי ביום העצמאות
הבא יוענק אות הקוממיות ליישובים שהצטיינו במלחמת
1
השחרור.
במילים אלה דיווח עיתון 'דבר' על כוונת הממשלה להעניק אות
מיוחד ליישובים שעמדו במערכה במלחמת העצמאות.
העברת החוק בכנסת הייתה שלב נוסף בתהליך שהחל שנתיים
קודם ,כאשר החליטה הממשלה להעניק לכל החיילים ששירתו
בצבא בתקופה הנדונה את 'אות מלחמת הקוממיות' .האות
הוענק לראשונה בערב יום העצמאות תשי"א ( .)1951אנשים
רבים שנטלו חלק במלחמה ואף שכלו בני משפחה ,נדהמו
לגלות ששמם נפקד מרשימת הזכאים לאות .בין הנעלבים
היו גם חברי בארות יצחק ,שביקשו מנציג הפועל המזרחי
בכנסת ,חבר ועדת החוץ והביטחון יצחק רפאל ,שיפעל לתיקון
המעוות .רפאל העביר את פנייתם אל משרד הביטחון והתשובה
המפורטת נשלחה ישירות לקבוצה.
"עמידת בארות יצחק במלחמת השחרור היא בלי ספק אחת
מעלילות הגבורה המוארות ביותר" 2,כתב הממונה על יחסי
הציבור במשרד הביטחון והוסיף" :אילו היינו מחלקים אותות
הצטיינות  -לית מאן דפליג שאתם ראויים לאות זה" .עם זאת,
הסביר הדובר ,אות הקוממיות אינו אות הצטיינות אלא אות
שניתן לכל החיילים ולא ניתן ל"לא חיילים" .הוא הזכיר לחברים
המתוסכלים "שעלילת בארות יצחק אינה יחידה ...יישובים
נוספים ראויים לאות הצטיינות ,כמו למשל ירושלים."...
' 1דבר'.21.12.1954 ,
 2משרד הביטחון ,יח"צ.20.11.1952 ,

הכותב הבטיח שאם יוחלט להעניק אותות הצטיינות ליישובים,
"בארות יצחק תהיה בין היישובים הראויים לקבל."...
שנה וחצי לאחר מכן הקים ראש אכ"א ועדה צבאית בהרכב
נציגי אגף מבצעים וענף היסטוריה ,שתפקידה להכין את
הדיונים על חלוקת 'נס הקוממיות' ליישובים .הוועדה ,בעצה
עם מפקדי החטיבות האזוריות במלחמה ,גיבשה קובץ המלצות
לרבות רשימת  102יישובים זכאים ,אותן העבירה לאישור שר
הביטחון .סיכום השר נוסח כפקודה הקובעת כי האות יוענק
לכל יישוב שבתקופה בין פברואר  1948למרץ  1949היה מנותק
במשך חודש ו/או עמד בפני התקפה קרקעית של האויב ,אך
לא יינתן לפרטים שהשתתפו בפעולות המזכות את יישוביהם
באות .פירוש הדבר היה שחברי היישובים לא יקבלו אות אישי
אלא קיבוצי-קולקטיבי.
במהלך הדיונים על דרכי ביצוע הפקודה עלתה לראשונה שאלת
היישובים שחדלו להתקיים ,או שחבריהם הקימו יישובים
חדשים או הצטרפו לאחרים ,והוצע להוסיף לפקודה את
המשפטים הבאים" :הבעלות על הנס צמודה ליישוב (במקומו
הגיאוגרפי הנתון) ולא לתושבי המקום .במקרה של התחסלות
היישוב ,יוחזר הנס למשרד הביטחון למשמורת" .יש לציין שעד
לשלב זה לא הוזכרה שלילת זכותם של היישובים "שלא יושבים
על מקומם".
ב 21.2.1955-התרחש מהפך במשרד הביטחון .פינחס לבון,
השר שקידם את רעיון הענקת האות ליישובים ,פרש מתפקידו
ובן גוריון שב לשמש שר הביטחון .כבר למחרת הוגשה לאישורו
הצעת התיקון והוא כנראה סמך את ידו עליה .כעת נבדקה
הרשימה שוב ונמחקו מתוכה  17יישובים שהתאימו למגבלה
שנוספה לפקודה .כך נמסרו  91נסים ליישובים הזכאים ,ביום
העצמאות תשט"ו ,בשלושה טקסים מקבילים :ברמת גן ,בבאר
שבע ובעפולה.
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בין היישובים שנמחקו מרשימת הזכאים היו:
•כפר עציון ,עין צורים ,משואות יצחק ,בארות יצחק וכפר
דרום  -חמישה קיבוצים דתיים ,שחרבו בקרבות ,הוקמו
מחדש על ידי חבריהם באתרים אחרים ,והמשיכו לשאת
את שמם המקורי.
•קיבוצי השומר הצעיר רבדים ונחשונים ,אשר שינו מקום
ושמרו על שמם וכן קיבוץ ו' (עין דור).
•חברי הקיבוץ המאוחד בית הערבה אשר הקימו את כברי,
וחלוצה אשר הפכה למשאבי שדה והעתיקה מקומה 15
ק"מ מהנקודה הראשונה.
•חברי רמת הנגב אשר הצטרפו לקיבוץ משמרות ויושבי
דרדרה אשר הקימו את אייל .שתי האחרונות השתייכו
לחבר הקבוצות והקיבוצים.
•בית אשל ,שחבריה הקימו את
מושב היוגב ,וכן קליה ומפעל
האשלג הצפוני (במקומו נכנס
לרשימה המפעל הדרומי
בסדום).

היוותה יחידה נפרדת ממושב בן שמן) .אמנם שמענו ,כי הנס לא
חולק לשרידי היישובים שחרבו ונשארו מחוץ לגבולות המדינה,
אולם עצם ההנחה הזאת ,הפוגעת בעיקר בשרידי היישובים
הדתיים  -אינה מוצדקת ואינה הגיונית ,כי לא הבתים ולא
האבנים עמדו במערכה אלא האנשים ,שרק מעטים מהם נשארו
בחיים וזכו לראות בהקמת המדינה ובהישגיה .לא רק כבוד
החיים אלא גם כבוד המתים שנפלו על סף המדינה ולמענה,
מחייב שממשיכי דרכם יזכו להערכה שבמתן נס הקוממיות.
הכוונה להעניק אותות ליישובים שהצטיינו במלחמה הייתה
ידועה ומפורסמת כבר כחצי שנה ,אולם איש לא טרח לידע את
היישובים שזכותם נשללה .ימים אחדים לפני יום העצמאות
תשט"ו פנו חברי כפר דרום (בני דרום) ,שעמדו במצור ממושך
והדפו חמש התקפות רגלים ושריון ,אל שר הביטחון:

היות ויום העצמאות קרב ולא קבלנו עד כה כל ידיעה בקשר
אלינו ...נבקשכם בזה להודיענו
מיד האם אנו כלולים ,ואם כן ,למה
לא קיבלנו הודעה .במקרה ולא -
הממשלה החליטה להעניק לכל
מדוע? האם מוטל בספק שיישובנו
החיילים ששירתו בצבא את 'אות
עמד במערכה?

מלחמת הקוממיות' .האות הוענק

עד מהרה זרמו ערעורים מכל עבר.
•משמר הירדן שהוקמה מחדש
לראשונה בערב יום העצמאות
כל מערער בחר את הנמען לפי
על ידי מתיישבים חדשים,
תשי"א ( .)1951אנשים רבים
קשריו והערכת יכולתו הפוליטית.
במרחק כשני ק"מ מחורבות
שנטלו חלק במלחמה ואף שכלו
היו שפנו למשרד הביטחון ,אחרים
הראשונה.
למטכ"ל או לרמטכ"ל עצמו .ותיקי
בני משפחה ,נדהמו לגלות ששמם
העלבון צרב כמכוות אש .ברשימה
ההתיישבות והמקורבים לשלטון
נפקד מרשימת הזכאים לאות
כואבת שפורסמה בעלון בארות
כתבו ישירות לבן גוריון ומי שציפה
יצחק נאמר:
לאובייקטיביות פוליטית לא היסס
לפנות לנשיא המדינה ,מר יצחק
בארות יצחק אשר שמה נכתב
בן צבי .כך למשל ,יצחק בן אהרן
בדם רב בספר מלחמות קוממיות
מראשי ההסתדרות ,הבריק אל הרמטכ"ל תמיהה:
ישראל ,נמחקה בדיו 'הנחיות' משרדיות .לוחמי הישובים,
החיילים ללא מדים ,צעדו צד בצד ,עם חיילי צבא ההגנה
קבוצת משאבי שדה מודיעה שלא זכתה להימנות על המשקים
לישראל במסדר לעיני אזרחי המדינה .לוחמי בארות יצחק לא
המיועדים לאות הקוממיות .בטוחני שזו אי הבנה ,הקבוצה
3
ניתן להם לצעוד.
נאחזה כל מלחמת הקוממיות בחלוצה על יד רביבים וחבריה
תחושת כל חברי הקיבוץ הדתי הייתה קשה מנשוא .התנועה -
ששכלה  125מחבריה ( ,)8%באופן יחסי פי שמונה משיעור
כל קורבנות היישוב במלחמה ,שמחצית מיישוביה חרבו ,אך
שבו וקמו במאמץ עילאי במקומות חדשים  -סולקה בבושת
פנים מהבמה הלאומית .גם תנועת הפועל המזרחי ,חשה מבוזה
והריצה מכתב כואב וחריף אל בן גוריון:
כדוגמא חותכת ונוקבת לקיפוח המשונה הזה ישמשו שרידי
גוש עציון ...שהקימו מחדש את ניר עציון ,את משואות יצחק,
את עין צורים ואת רבדים  -לא זכו לקבל את נס הקוממיות.
הוא הדין לגבי נווה יעקב ,בארות יצחק ,כפר דרום וארגון מצפה
הגליל בסג'רה (שהיווה שם יחידה נפרדת ,כשם שחוות בן שמן
 3י"ד אייר תשט"ו ,6.5.1955 ,ארכיון בארות יצחק.
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השתתפו בכיבוש ביר עסלוג' .מודה לך בעד תיקון השגגה.
חברת מושב בני עטרות שלחה לבן גוריון מכתב אישי בו פירטה
את תולדות מושב עטרות ,ששכן בלב שטח ערבי ,בין ירושלים
ורמאללה ,וספג התנכלויות במשך עשרות שנים .בסיכום דבריה
כתבה:
בושתי בפני ילדינו ,אלו הזוכרים עדיין כיצד נלחמו אבותיהם
בעמדות .אנו רוצים לחנכם שיש טעם להליכת ראשונים
לעטרות ולכל מקום אחר ושיש טעם לעמידתנו ולחיי הנוער
רק אם יבוא המשך ואם לחוליה הראשונה של השרשרת יהיו
חוליות נוספות של נקודות יישוב חקלאיות .והנה באים אלינו
ומטיחים בפנינו ,היכן היא עטרות שלכם ,אתם מספרים לנו כה
רבות על עמידת הגבורה של עטרות והנה העם והמנהיגים לא
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עמידת בארות יצחק במלחמת השחרור היא בלי ספק אחת מעלילות הגבורה המוארות
ביותר .לית מאן דפליג שאתם ראויים לאות זה אך אות הקוממיות הוא אות שלא ניתן
ל"לא חיילים" .אם יוחלט להעניק אותות הצטיינות ליישובים ,בארות יצחק תהיה בין
היישובים הראויים לקבל
(הממונה על יחסי הציבור במשרד הביטחון)

מכירים בה כלל ,ובציינם נקודות אחרות משכיחים את עטרות
מלב .האם אין דבר כזה מערער בלב ילדינו  -בלב נוער העתיד,
אמונה שכדאי היה כל המאמץ? האם בבוא השעה ושוב נצטרך
לעמוד בפרץ לא יעמדו ילדינו ויהרהרו ,האם כדאי כל זה?
חבר הכנסת מטעם פועלי אגודת ישראל וחבר קיבוץ חפץ חיים,
הרב קלמן כהנא ,הצהיר במכתבו לבן גוריון שאין לו בקשה
אישית ,מאחר ששימש בתקופת המלחמה בתפקידי חוץ ולא
השתתף בהגנה על הנקודה ,אולם תמה מדוע משקו לא נכלל
במקבלי הנס:
אחרי שראיתי שכפר מנחם קיבל את האות ומשקים אחרים
כחפץ חיים ויבנה לא קיבלו ,אינני רואה עצמי זכאי להתעלם
מדבר זה .בטוחני שחפץ חיים ,ודאי וודאי יבנה זכאים לאות
הזה ,אם כפר מנחם קיבל ...לדעתי יש לפל"מ 4מחפץ חיים
זכויות לא קטנות ואולי אף לא נופלות מאנשי נגבה עצמה
בהגנה על נגבה.
חברי חולדה בחרו לפנות לנשיא בן צבי .הם הבינו שלמרות
חלקם החשוב במלחמה כבסיס היציאה של השיירות לירושלים
ולמבצעים רבים ,אינם מתאימים לתקנות שנקבעו לקבלת
האות ,ובכל זאת דרשו התחשבות ושיקול מחדש .גם בקשתם
הועברה לשר הביטחון.
 4פטרול לוחם  -חברי יבנה וחפץ חיים שגויסו כמטלה קבוצתית והשתתפו
בקרבות הדרום לרבות נגבה.

המושבה משמר הירדן ,שהייתה מזוהה עם התנועה
הרביזיוניסטית ,נכבשה על ידי הצבא הסורי ,ולוחמיה הלכו
בשבי .בשובם מסוריה גילו שאדמותיהם נמסרו למתיישבים
אחרים והשם 'משמר הירדן' ניתן למושב חדש שהתיישב כשני
ק"מ מהמקום הראשון .גם הם פנו לנשיא שהעביר את בקשתם
לשר הביטחון .מר בן צבי ביקש להזכיר לבן גוריון שאין דינה
של משמר הירדן השוכנת במדינת ישראל ,כדין גוש עציון
שנותר בידי האויב ולכן יש לשקול מחדש האם לשלול את
זכותה לאות.
בקשתם של חברי עינת הייתה שונה ואף חריגה .בשנת 1953
התרחש פילוג בתנועת הקיבוץ המאוחד ,קיבוצים התפלגו
ועוזביהם התאחדו עם קיבוצים אחרים וכך נוצרה תנועת 'איחוד
הקבוצות והקיבוצים' .חברי מפא"י שפרשו מרמת הכובש
והתמזגו עם חברי מפא"י מגבעת השלושה ,הקימו יחדיו את
עינת .כעת פנו אל מנהיגם הדגול בן גוריון בדרישה להעניק גם
להם את נס הקוממיות בזכות עמידתם ברמת הכובש.
תשובת המנהיג ראויה לתשומת לב ,מפני שבן גוריון לא טרח
להשיב בעצמו לכל המערערים אלא רק לנבחרים מביניהם
ודווקא לחברי עינת השיב בהרחבה .אחר כך הרבו אנשיו לצטט
את דבריו בתשובותיהם לאחרים:
קראתי את מכתבכם בצער עמוק .מבין אני היטב לרוחכם,
הייתם יחד עם שאר חברי רמת הכובש בין הלוחמים והמגנים
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במלחמת הקוממיות .ישוב זה מקבל כראוי לו אות הקוממיות
ואתם נושלתם מזכות זאת ,כי בינתיים נאלצתם לעזוב היישוב
שבניתם באמונה יחד עם חבריכם הקודמים ולהקים יישוב
חדש .אולם אין אני רואה ,לצערי ,כל תיקון פורמאלי לעוול זה
בדיקה פרטנית של סיפורי היישובים עשויה לגלות אי-דיוקים
שנעשה לכם ...אות הקוממיות הנדון ,לא ניתן ליחידים אלא
רבים .למשל ,שלילת זכותה של משמר הירדן בטענה שהיישוב
לישובים כגוף קולקטיבי ,בין שזה קיבוץ  ,מושב או עיר .ואם גם
אינו קיים ,בשעה שמושב חדש בשם זה ישב כשני ק"מ מאתר
אנשי הישוב נאלצו לעזוב מקומם והקימו יישוב חדש שלא היה
המושבה עומדת בסתירה למקרה ביריה ,שחבריה עזבו את
קודם בזמן מלחמת הקוממיות  -אי
המקום ועברו לעין צורים בסוף
אפשר להעניק לו אות הקוממיות.
 ,1949ומושב עולים שהתיישב
אין זאת אומרת שהעם ישכח את
שני ק"מ מהמצודה קיבל את השם
נתעוררה שאלה על פינוי כפר
השתתפותם הנאמנה של כל אנשי
'ביריה' ואת נס הקוממיות ,מבלי
רמת הכובש ,וזכותכם כשותפים
דרום (החלש ביותר) הודעתי
שאנשיו הבינו על מה ולמה .גם
לנשק במלחמת העצמאות תעמוד
שלא מפנים שום נקודה בנגב.
מקרה תקומה אינו תואם בדיוק את
לכם ,אם כי האות לא יוענק ליישוב
הכללים .המושב הדתי העתיק את
אם אנשי נקודה מסוימת חלשים
החדש שהקימותם עכשיו .ותזכרו:
מקומו מסומרה למוחרקה ,מרחק
ומוכרחים לעזוב  -יבואו אחרים
שכר מצווה  -מצווה .לא האות הוא
כתריסר ק"מ ,אך לא שינה את
על מקומם
השכר העיקרי אלא ההשתתפות
שמו ,ובכל זאת זכה באות.
האישית של כל הלוחמים
(ראש הממשלה ,דוד בן גוריון)
לאחר הענקת האותות ביום
המתיישבים ,וזכר השתתפותם
העצמאות  1955הוקמה ועדת ערר
תעמוד לעד.
שריכזה את הפניות שהמשיכו
גם נשיא המדינה זכה לתשובה
להגיע כדי להמליץ על אישורן או
אישית מבן גוריון:
דחייתן .הוועדה פעלה במשך כשנה ,דנה ב 27-ערעורים ודחתה
אותות קוממיות חולקו ליישובים קיימים שהשתתפו במערכה 17 .מהם בשל אי-התאמה להנחיות שנקבעו .לגבי  8יישובים,
האות לא ניתן לאנשים שהשתתפו במערכה .אחת המערכות
הוועדה שוכנעה בצדקת טיעוניהם והמליצה להעניק להם את
ההרואיות ביותר הייתה בגוש עציון אולם לאנשי הגוש לא ניתן האות.
האות ,כי הגוש אינו קיים .משמר הירדן אינה קיימת לכן לא
יוצא מן הכלל היה ערעורה של בארות יצחק .מזכיר הקיבוץ
ניתן לה אות קוממיות ואין לכלול במקבלי האות ישוב שאינו
הדגיש במכתבו שכל הפרסומים בספרים ובעיתונות היומית
קיים.
והתקופתית וכן דו"חות מפקדים מבליטים את עמידת הגבורה
המשפט "אות הקוממיות לא ניתן ליחידים אלא ליישובים"
היה למטבע לשון שחזר בכל מכתבי התשובה מגורמי משרד
הביטחון למערערים.
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של בארות יצחק במשך כל המלחמה בקו האש הראשון,
בנקודת מפתח ראשית  -עמידה שהבטיחה לא רק את עצמה
אלא את שלמות הנגב כולו .הוא המשיך והוסיף:

ההיסטורית אשר בוודאי תקופח בעיני הדורות הבאים כאשר
יראו את אופן חלוקת האות בין היישובים הלוחמים ומקומה של
בארות יצחק (ואולי גם אחרים) נפקד ביניהם.

בתום הקרבות היה משקנו הרוס עד היסוד (לפי דעת רבים,
הערעור החוזר שכנע את הוועדה שאכן המקרה חריג ,ושיש
ההרוס ביותר במדינה )...ולמעשה לא נשארה בו אבן על אבן ...בהצעתה של בארות יצחק להעניק לה את הנס ולהפקידו
לאחר המלחמה הועברה הקבוצה על דעת המוסדות המיישבים
למשמורת ,עניין עקרוני שראוי לדון בו .המלצה ברוח זו
ועל דעת צה"ל מנקודתה בנגב ,אשר לא יושבה שוב ,אל מקום
הועברה לאישור שר הביטחון בצירוף הערה שאין לחשוש מפני
יישובה החדש בו החלה לבנות את
יצירת תקדים לגבי יישובי גוש
ביתה ומשקה ...עובדת העברתנו
עציון ומשמר הירדן שננטשו
מהנגב אינה יכולה לשלול את
במלחמה .לעומת זאת ,צוינו
אותו גוף שלחם בבארות יצחק
קבלת אות הקוממיות לגופנו
שני יישובים נוספים  -נחשונים
ההתיישבותי ,אשר נשאר בצורתו
קיים עד היום הזה .לא חברים
ובית אשל  -שגם הם נעזבו אחרי
ובהרכבו החברתי אותו הגוף
המלחמה לפי החלטת המוסדות
אחדים שעזבוהו מבקשים את
שלחם וסבל בעמידתו האיתנה
ויצטרכו לקבל את האות בתנאים
האות אלא הקבוצה כגוף .בבארות
מול האויב המצרי ,במתי מעט
דומים .תשובת שר הביטחון לא
היום
עד
הוקם
לא
שבנגב
יצחק
לעומת כוחות צבא עצומים*.
נמצאה בכתובים ,אולם בפועל
כל ישוב אחר ואי אפשר לומר
בדחותו את הערעור ִהשווה יו"ר
האות לא ניתן.
הוועדה יעקובסון את מצבה
שהחברים לשעבר לקחו את האות
ביום העצמאות תשי"ז ()1957
קיבוץ
של בארות יצחק לזה של
5
והישוב גופו נשאר ללא אות
הוענק האות לשמונה יישובים.
עינת וציטט מילים ממכתבו
בארות יצחק שוב לא הייתה
(אנשי בארות יצחק)
של בן גוריון "שנאמרו כתגובה
ביניהם.
לבקשה חופפת לשלכם"" :ואם
התוצאה הסופית מעוררת את
גם אנשי הישוב נאלצו לעזוב
השאלה  -מדוע? במה עולה זכותו
מקומם והקימו ישוב חדש ,שלא
של המקום על זכות תושביו?
היה קודם בשעת מלחמת הקוממיות  -אי אפשר להעניק לו
את האות" .יו"ר הוועדה השאיר לבארות יצחק פתח לתקווה
יגעתי ולא מצאתי במכתבי בן גוריון ועושי דברו רמז לסיבות
ואפשר לה להשמיע את טענותיה בעל פה "במידה ועודכם
ִ
להעדפה זו .נראה אפוא שהתשובה נמצאת בערכי היסוד של
מעוניינים בכך".
הציונות ו"מבטאת את מורשת תל חי ולקחיה  -לעמוד בכל
חברי בארות יצחק סירבו לקבל את הדחייה:
איננו משיגים איך אפשר להשוות מקרה כגון זה עם המצב
לגבינו .ברור כי אי אפשר לחלק את 'אות הקוממיות' ולתתו
לישוב שלחם ,וגם לחברי אותו ישוב שעזבו בחלקם את המקום
מפאת חילוקי דעות פוליטיים ...לגבינו ,המצב אחר לגמרי.
אותו גוף שלחם בבארות יצחק קיים עד היום הזה .לא חברים
אחדים שעזבוהו מבקשים את האות אלא הקבוצה כגוף.
בבארות יצחק שבנגב לא הוקם עד היום כל ישוב אחר ואי
אפשר לומר שהחברים לשעבר לקחו את האות והישוב גופו
נשאר ללא אות.
 ...אפשר למסור את האות לבארות יצחק והיא מצדה תפקיד
אותה שוב במשרד הביטחון עד אשר תיושב שוב בארות יצחק
בנגב ואז יועבר האות ליישוב החדש-ישן .בדרך זו אפשר
לשמור מחד על ההנחיות שבמתן האות ומאידך לעמוד גם על
כבוד היישוב /קבוצה אשר עמד בין ראשוני הלוחמים והראה -
כך נדמה לנו  -מופת של הגנה על המולדת.
 ...אין כאן עניין של כבוד בלבד ,אלא גם שמירה על האמת
* י"ז אדר תשט"ז  ,29.2.1956ארכיון בארות יצחק.

נקודה ולא לסגת!" 6.ההתיישבות החלוצית נועדה להבטיח
שארץ ישראל תינתן ליהודים חרף הקשיים והסכנות ,ושהשטח
היהודי יספיק להקמת מדינה בת-קיימא שתקלוט עליית
המונים .כך מימי חומה ומגדל ועד  11הנקודות והלאה .מסיבה
זו סירב בן גוריון לדרישת מפקד ירושלים לפנות את גושי
היישובים עציון ועטרות-נווה יעקב ופסל גם את המלצת יועציו
לפנות את יישובי הנגב שמדרום לכביש עזה-באר שבע .יתר על
כן ,ביומנו רשם בן גוריון:
בישיבת המ"א [המפקדה הארצית של ההגנה] נתעוררה שאלה
על פינוי כפר דרום (החלש ביותר) הודעתי שלא מפנים שום
נקודה בנגב .אם אנשי נקודה מסוימת חלשים ומוכרחים
7
לעזוב  -יבואו אחרים על מקומם.
אם כן הסיבה ברורה ,גם אם מתסכלת .תפקידה ההתיישבותי
של בארות יצחק היה לשבת מול עזה ,כמו שחלוצה הייתה
 5היישובים שערעורם התקבל :באר טוביה ,בן שמן ,אושא ,כפר המכבי ,כפר
ורבורג ,מוצא עילית ,עין זיתים ,עמיעד.
 6בן גוריון ,מן היומן ,הוצאת משרד הבטחון ,תשמ"ו ,עמ' .5
 7שם ,עמ' .23
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אמורה לשבת בין צאלים לרביבים .הוא הדין לגבי גוש עציון
וכפר דרום .הן לא נמצאו במקומותיהם ולכן נמנעו מהן הנסים.
המשימה טרם הושלמה ונס הקוממיות ניתן רק לנקודות
הממשיכות לקיימה.
לאחר מלחמת ששת הימים נפתח התיק מחדש .כאשר בני
כפר עציון שבו לביתם והקימו מחדש את הקיבוץ ,ניטל העוקץ
מהטענה שהיישוב לא קיים או שאינו יושב על אדמתו .באביב
תשל"ח פנו מתיישבי כפר עציון החדשים-ישנים לממשלת
ישראל ותבעו:
להעניק ביום העצמאות העשרים את נס הקוממיות לכל
הישובים שחרבו במלחמת העצמאות ושאדמותיהם נגאלו
במלחמת ששת הימים והם :כפר עציון ,משואות יצחק ,עין
צורים ,רבדים ,עטרות ,כפר עברי (נווה יעקב) ,בית הערבה,
8
משמר הירדן ,כפר דרום ובארות יצחק.
' 8דבר' .19.3.68 ,יש להניח שהפונים לא הכירו את רשימת היישובים שלא
קיבלו את האות במועדו הראשון.

אותה ממשלה שאישרה את ההתיישבות החדשה לא מיהרה
להשיב ,אולי מסיבות פוליטיות ,ועברו עוד תריסר שנים עד
שממשלה אחרת ,בראשות מנחם בגין ,נאותה לגעת בתיק
הרגיש .אולם היא בחרה מתוכו רק יישוב אחד  -משמר הירדן,
9
שהשתייך למפלגת השלטון החדשה ,חרות.
דבר הענקת הנס למשמר הירדן נודע לחברי בארות יצחק
מהעיתונות ומיד פנו לשר הביטחון עזר ויצמן ,דרשו את זכותם,
אך לא זכו לתשובה .לאחר חודשיים פנתה תנועת קיבוץ הדתי
לשר באופן רשמי ,שוב ללא תוצאות .עברה עוד חצי שנה,
בקיבוץ הדתי התחלפו בעלי תפקידים וכן במשרד הביטחון,
ושוב פנתה בארות יצחק .הפעם החלו תחנות הצדק לנוע עד
אשר הוענק הנס לבארות יצחק ביום השנה ה 33-לקרב ,ח'
בתמוז תשמ"א ( .)1981חודשיים לאחר מכן הוענק הנס גם
ליישובי גוש עציון .תוך שנים מעטות הוענק הנס ליישובים
ולמוסדות נוספים ,תוך התעלמות מוחלטת מהמדדים שנקבעו
בתחילה.
' 9מעריב'.19.5.80 ,

רשימת היישובים
מקבלי נס הקוממיות:
יום העצמאות תשט"ו
ירושלים ,כפר החורש ,עין גב ,דגניה א',
דגניה ב' ,גשר ,בית יוסף ,טירת צבי ,סג'רה,
בית קשת ,משמר העמק ,מסדה ,שער הגולן,
יחיעם ,רמת יוחנן ,חניתה ,אילון ,מצובה ,שבי
ציון ,נהריה ,גאולים ,כפר יעבץ ,רמת הכובש,
מגדיאל ,בן שמן  -מושב ,בן שמן  -כפר הנוער,
שדה התעופה לוד ,הרטוב ,כפר אוריה ,גזר,
גת ,גלאון ,נגבה ,כפר מנחם ,קדמה ,צאלים,
רביבים ,נבטים ,חצרים ,משמר הנגב ,שובל,
ברור חיל ,רגבה ,עברון ,מענית ,רמת רחל,
ניצנים ,מוצא ,ארזה ,קרית יערים ,מעלה
החמישה ,נווה אילן ,משגב עם ,מנרה ,רמת
נפתלי ,ביריה ,עין זיתים ,צפת ,איילת השחר,
חולתה ,להבות הבשן ,כפר סולד ,דן ,דפנה,
ראש פינה ,מחניים ,יסוד המעלה ,נאות
מרדכי ,עמיר ,כפר בלום ,חוליות ,בית הלל,
שמיר ,שאר ישוב ,כפר גלעדי ,מטולה ,מעיין
ברוך ,סדום ,יד מרדכי ,גברעם ,נירעם ,דורות,
רוחמה ,סעד ,בארי ,תקומה ,נירים.

ד"ר נחום ברוכי ,בוגר המחלקה ללימודי ארץ
ישראל באוניברסיטת בר אילן .חבר בארות יצחק,
לשעבר מזכיר הקיבוץ הדתי .חוקר תולדות
הקיבוץ הדתי וסוגיות ביטחון שונות .אב לשישה,
ומחציתם חברי בארות יצחק.
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על מלחמת האזרחים בארצות הברית כדוגמה
למאבק מסכן חיים למען עיקרון מופשט

אור רפל-קרויזר

אחד הנושאים הנחקרים והנדונים ביותר במחקר ההיסטורי
הוא מלחמת האזרחים האמריקאית .אין בכך פלא :זהו אירוע
מהמשמעותיים ביותר (אם
לא המשמעותי ביותר)
בהיסטוריה של המעצמה
קל להבין על מה נלחמו חיילי הדרום:
החזקה בעולם .במשך ארבע
עלי לסייג את האמירה הנחרצת
והם
מדינותיהם
את
כבש
הצפון
צבא
שנים ,בין  1861ל,1865-
מהקטע הקודם :ישנו קשר
האומה האמריקאית נקרעה
נלחמו על הבית ,פשוטו כמשמעו .קשה
כמובן בין המלחמה לעבדות,
לשני חלקים שנלחמו זה
אלא שהקשר הזה עקיף ומורכב
לנו הרבה יותר להבין על מה נלחמו
בזה במלחמה שהביאה לקטל
יותר ,וכדי להבינו צריך ללכת
חיילי הצפון :האם פלפול משפטי
נורא :מעל  600,000חיילים
מעט אחורה בציר הזמן.
לגבי זכותה של מדינה אחרת לפרוש
ואזרחים מתוך אוכלוסייה
כבר מתחילת דרכה העצמאית
של כ 30-מיליון נהרגו
מהברית הפדרלית שווה סיכון חיים?
של ארצות הברית ,התגלע
במלחמה .לשם המחשה :זהו
מה אכפת לו לבן חווה ממסצ'וסטס אם
הבדל משמעותי בין המערכת
יותר מפי  50מיחס האבידות
אלבמה  -מדינה במרחק של  2000ק"מ
החוקית ,החברתית והערכית
לאוכלוסייה במלחמת יום
מביתו  -שולחת נציגים לסנט הפדרלי
של מדינות הצפון לבין זו
כיפור .המלחמה גם עיצבה
של מדינות הדרום .הכלכלה
בוושינגטון או לא?
רבים מהמוסדות ומהערכים
והחברה הדרומית היו מבוססות
של ארצות הברית עד ימינו:
על עבדות שחורה בחוות
מהצבא ,דרך מבנה הממשל,
גדולות ,בעוד שבצפון עבדות הייתה אסורה והכלכלה התבססה
האזרחות האמריקאית ,ועד לתפיסת ארצות הברית עצמה -
על עבודה חופשית ועל חוות קטנות ומשפחתיות (ובהמשך,
לפני המלחמה בני התקופה התייחסו לארצות הברית ברבים:
על מסחר ותעשייה) .בחוקה עצמה עקפו את הסוגיה בניסוחים
 ,the United States areבעוד שלאחר המלחמה החל
מעורפלים ,אך בכך לא בא הפתרון למחלוקת היסודית ,שכן
השימוש בשם ארצות הברית בצורה המוכרת לנו ,ביחידthe :
מיד עם סיום מלחמת העצמאות האמריקאית ב 1791-החלה
.United State is
ארצות הברית להתפשט מערבה והתגלע סכסוך מתמיד בין
על מה בעצם נלחמו הצדדים? התשובה המתבקשת היא כי
צפון לדרום לגבי אופיין של הטריטוריות החדשות במערב,
המלחמה נסובה על העבדות :מדינות הדרום תמכו בעבדות
שבבוא הזמן יהפכו למדינות חדשות שיצטרפו לברית :האם
בעוד שמדינות הצפון התנגדו לה וביקשו לבטלה .אלא שזו
תשרור או תיאסר בהן העבדות? במשתמע ,כמובן ,עמדה
טעות .רובם המכריע של אזרחי הצפון לא ביקשו בתחילת
גם עוצמתו היחסית של כל אזור  -אם טריטוריה מסוימת
המלחמה לבטל את העבדות במדינות הדרום .האבולישניסטים,
התומכים בביטול מיידי של העבדות ,נחשבו קבוצת שוליים
סהרורית .גם מצד הדרום לא
יצאו להילחם למען העבדות,
לפחות לא בצורה מפורשת.
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מאפשרת עבדות ,היא
ולאחר מספר שנים החלו מאבקים
תתמזג עם המערכת החוקית
אלימים מקומיים בטריטוריות בין
המהלכים המשמעותיים ביותר של
והכלכלית של הדרום וכאשר
תומכי ומתנגדי עבדות .הארגונים
גנרל לי ,הרמטכ"ל המהולל של חלקו
תתקבל למדינה תחזק את
הלאומיים  -למשל ,הכנסיות
המרכזי של צבא הדרום ,היו מסעות
כוחו היחסי בברית ,בעוד שאם
 התפצלו לארגונים צפונייםמלחמה דרמטיים צפונה לתוך מדינות
תיאסר עבדות בטריטוריה היא
ודרומיים ,ולבסוף גם התמוטטה
הצפון לא כדי לכבוש שטח אלא
תתמזג עם המערכת החוקית
המערכת המפלגתית והוקמה
והכלכלית של הצפון ובבוא
המפלגה הרפובליקאית ,שמצעה
כדי להפיג את המורל הצפוני ואת
העת תחזק אותו.
התבסס על התנגדות להרחבת
התמיכה הפוליטית בלינקולן ,ובשתי
העבדות לטריטוריות .עם זאת,
ב 1820-התקבלה פשרת
הזדמנויות הוא כמעט הצליח בכך
גם במסגרת ההידרדרות הזו כל
מיזורי לפיה התייצב מספר
הצדדים (פרט לפלג אבולישינסטי
המדינות הקיימות על שוויון
שולי) הסכימו כי יש להשאיר את
בין האזורים  12 -מדינות
העבדות על כנה במדינות הדרום.
עבדות ו 12-מדינות ללא
השאלה ,כאמור ,הייתה רק שאלת
עבדות  -והוחלט כי כל הטריטוריות המערביות ,שטרם אורגנו
הרחבת העבדות לטריטוריות חדשות.
כמדינות ,יחולקו :עבדות תותר בשטח שמדרום לקו הרוחב
 36,30ותיאסר מצפון לו.
ב 1860-העמידה המפלגה הרפובליקאית את אברהם לינקולן
כמועמדה לנשיאות .מדינות הדרום ראו באפשרות שיבחר
פשרה זו החזיקה מעמד  30שנה ,עד שב 1850-התקבלה
איום בלתי נסבל על אורח חייהן .משנבחר לינקולן בכל זאת
קליפורניה לאיחוד .קליפורניה הייתה מקרה ייחודי :על אף
לנשיאות ב ,1860-החליטו מדינות הדרום לפרוש מהאיחוד
ששטחה כלל שטחים מדרום לקו שנקבע בפשרת מיזורי ,לא
(בתחילה שבע מדינות ה"דרום העמוק" ולאחר מכן ארבע
שררה בה עבדות (הן מכיוון שהיא נכבשה ממקסיקו ולפי החוק
מדינות צפוניות יותר ,ובראשן וירג'יניה) .ארבע מדינות עבדות
המקסיקאי ששרר בה עבדות הייתה אסורה ,והן מכיוון שמרבית
 מיזורי ,מרילנד ,קנטקי ודלוור  -נותרו באיחוד ונלחמו עםהאוכלוסייה שבמדינה ב 1850-הייתה של כורים שנהרו למדינה
הצפון .הפרישה מהאיחוד ,ולא העבדות כשלעצמה ,הייתה
במסגרת הבהלה לזהב ,והתנגדו נחרצות לעבדות) .בקבלת
הסיבה לפרוץ הקרבות :הקרבות פרצו כאשר מדינות הדרום
קליפורניה לאיחוד החל תהליך מהיר ודרמטי של הידרדרות
הפורשות דרשו לממש את עצמאותן החדשה ולפנות משטחן
היחסים בין מדינות הצפון לדרום ובמסגרתו התמוטטה (ולבסוף
בסיסים של הצבא הפדרלי .ברוב המקרים הבסיסים אכן התפנו
גם בוטלה למפרע על ידי בית המשפט העליון) פשרת מיזורי,
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נהרגו על מזבח הדמוקרטיה

אבל בסיס אחד  -פורט סאמטר שבנמל צ'ארלסטון בדרום-
קרוליינה  -סירב להתפנות ולבסוף המליציה המדינתית של
דרום-קרוליינה כבשה אותו בכוח .הקרב על פורט סאמטר
ב 12.4.1861-נתן את האות לפלישת צבא הצפון לוירג'יניה
ולפתיחת מלחמה כוללת.
ברור אפוא שלפחות בעת פריצתה ,המלחמה לא נסובה על
העבדות במפורש אלא על הפרישה .הצהרת האמנסיפציה
של לינקולן  -המהלך המשמעותי הראשון לשחרור מקיף של
עבדים  -פורסמה רק ב ,1.1.1863-לאחר שנתיים של מלחמה
עקובה מדם ,ותזוזה משמעותית של דעת הקהל בצפון כנגד
העבדות .גם הצהרה זו נומקה בצורכי המלחמה  -החרמת
העבדים תפגע ברכושם של עשירי הדרום ותחליש את המאמץ
המלחמתי של הדרום .התיקון ה 13-לחוקה האמריקאית -
המבטל את העבדות באופן רשמי ,מלא וסופי  -התקבל רק
בסוף המלחמה (ובקנטקי  -אחת ממדינות העבדות שנשארו
באיחוד  -נותרה העבדות על כנה עד להעברת התיקון).

עוול מוסרי נורא ,יותר קל להזדהות עם חיילים אלה ,הנלחמים
על הבית .קשה לנו הרבה יותר להבין על מה נלחמו חיילי
הצפון :האם פלפול משפטי לגבי זכותה של מדינה אחרת
לפרוש מהברית הפדרלית שווה סיכון חיים? מה אכפת לו לבן
חווה ממסצ'וסטס אם אלבמה  -מדינה במרחק של  2000ק"מ
מביתו  -שולחת נציגים לסנט הפדרלי בוושינגטון או לא?
כדי להבין זאת צריך להבין מה הייתה משמעות הפרישה
בראיית הצפוניים .בראייתם ,נבחר נשיא בבחירות דמוקרטיות,
ומדינות הדרום ,שלא אהבו את התוצאה ,החליטו לפרוש
בתגובה .משמעות מהלך כזה היא פירוקו של בסיס המשטר
הדמוקרטי  -אם כל מדינה ,עיר או אזרח שתוצאת הכרעת הרוב
לא מקובלת עליו יפרוש ,המשטר יקרוס לאנרכיה .מה שנראה
כפלפול משפטי הפך בראייה זו למאבק על עצם יכולת הקיום
של המשטר הדמוקרטי .והמשטר הדמוקרטי הוא אולי מרכיב
הזהות המשמעותי ביותר עבור אמריקאים ,צפוניים ודרומיים
כאחד .בראייה זו ,המאבק הופך מדיון משפטי מתפלפל למאבק
מהסוג שבו "נציל או נאבד את התקווה הטובה האחרונה של
עולמנו" ,בלשונו של לינקולן.

אם אכן המלחמה לא נסובה על העבדות ,לפחות במפורש,
עלינו לענות על שאלה קשה
למדי :על מה בעצם נסובה
המלחמה? על מה יצאו חיילים
זו אחת המלחמות הבודדות
לסכן את חייהם ,ובהתנדבות
בהיסטוריה בה יצאו אנשים
(לפחות בהתחלה ,שכן גיוס
חובה הוטל רק כשנתיים מפרוץ
להילחם ,בהתנדבות ,לא למענם,
המלחמה)?
למען משפחתם ,מגזרם או עמם,

הנאום המפורסם ביותר
בהיסטוריה האמריקאית הוא
"הצהרת גטיסברג" של לינקולן
 נאום קצר 270 ,מילים בלבד -אותו נשא במעמד הקדשת בית
הקברות לחיילים הנופלים בקרב
גטיסברג ,מהקרבות הקשים
התשובה היא כי המלחמה
ולא למען כל קבוצה אחרת לה היו
ביותר במלחמה (ושיאו של אחד
פרצה על שאלת האיחוד  -על
שייכים ,אלא בשם עיקרון ערכי
ממסעות המלחמה לצפון של
השאלה האם יש למדינות הדרום
גנרל לי שהוזכרו קודם) .לינקולן
מופשט :בשם הדמוקרטיה ,כדי
זכות לפרוש ,כפי שאכן עשו,
טוען בנאום כי "איננו יכולים
או שכניסתן לאיחוד (כל אחת
"שממשלה של העם ,על ידי העם,
להקדיש ...קרקע זו ...האנשים
בזמנה) הייתה צעד בלתי הפיך,
למען העם לא תכלה מן הארץ"
האמיצים ,החיים והמתים ,הם
והפרישה היא בלתי חוקית?
שקידשוה" .אנשים אלה באמת
בהתאם ,רובה המכריע של
מיוחדים במינם בעיניי :זו אחת
המלחמה התרחש בדרום  -כדי
המלחמות הבודדות בהיסטוריה
לנצח ,הצפון נזקק לכבוש את
בה יצאו אנשים להילחם ,בהתנדבות ,לא למענם ,למען
מדינות הדרום ולהשיבן בכוח לאיחוד .הניצחון הצפוני הושג
משפחתם ,מגזרם או עמם ,ולא למען כל קבוצה אחרת לה היו
לבסוף בסדרת קרבות כתישה עקובים מדם עד להשמדתו
שייכים ,אלא בשם עיקרון ערכי מופשט :בשם הדמוקרטיה,
של הצבא המרכזי של הדרום וכיבושו המלא .עם זאת ,עבור
כדי "שממשלה של העם ,על ידי העם ,למען העם לא תכלה מן
מדינות הדרום ניצחון היה שיניחו להן לפרוש בשלום .המהלכים
הארץ".
המשמעותיים ביותר של גנרל לי ,הרמטכ"ל המהולל של חלקו
המרכזי של צבא הדרום ,היו מסעות מלחמה דרמטיים צפונה
האם אנחנו היום היינו מוכנים לסכן את חיינו ולצאת למלחמה
לתוך מדינות הצפון לא כדי לכבוש שטח אלא כדי להפיג
על עיקרון מופשט בלבד?
את המורל הצפוני ואת התמיכה הפוליטית בלינקולן ,ובשתי
הזדמנויות הוא כמעט הצליח בכך.
קל להבין על מה נלחמו חיילי הדרום :צבא הצפון כבש את
מדינותיהם והם נלחמו על הבית ,פשוטו כמשמעו .במידה
מסוימת ,למרות שכלל החברה הדרומית הייתה מבוססת על

אור רפל-קרויזר ,נשוי לאורית – בת קבוצת
יבנה .מהנדס תוכנה וסטודנט לתואר שני
להיסטוריה אמריקאית באוניברסיטת תל אביב.

תמוז  -אב תשע"ד
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הלוחם שלי
לזכרו של יולי קושרובסקי

יצחק דיאור (דוכי)

בחול המועד פסח הלך לעולמו יולי קושורובסקי ,איש רב-
שהופיעו ברשימה המיוחדת ושהיה לי בשבילם 'ד"ש מיוחד'
פעלים שהקדיש את מיטב שנות חייו להתעוררותם של החיים
מאריה .ביום שישי ,קצת לפני כניסת השבת ,הגענו ,כל חברי
היהודיים ברוסיה.
המשלחת ,מתחנת הרכבת התחתית שליד מלוננו אל התחנה
שליד בית הכנסת .שם הופתענו לראות די הרבה יהודים
כשהגעתי למוסקבה בשליחותו של חברנו אריה קרול ז"ל בסוף
מקומיים המחכים בכניסה לאולם התפילה .היה כנראה מי
אלול תשמ"ה ( ,)1985הקג"ב
שדאג ליידע אותם .הם עמדו
עוד היה בשיא כוחו (ויותר מזה
קבוצות-קבוצות ושוחחו ביניהם
בדמיונם של היושבים בארץ
ברוסית ובקול רם .חברי המשלחת
לפתע השתרר שקט כמו על פי
ישראל .)...סיפור הכיסוי היה
התפזרו בין האנשים ,ודוברי
פקודה .ראיתי את יולי מצטרף
יריד הספרים הבינלאומי ובראש
הרוסית שבינינו "חגגו" ...לפתע
המשלחת הייתה דיטה גורביץ',
לאחת הקבוצות והלכתי לקראתו.
השתרר שקט כמו על פי פקודה.
נציגת מכון היצוא הישראלי,
"כן ,זה הוא" ,אמר בלחש אחד
ראיתי את יולי מצטרף לאחת
שעסקה בכל הכרוך ביריד
מחברי המשלחת ,לחישה שנשמעה
הקבוצות והלכתי לקראתו" .כן,
ובניהול הביתן הישראלי שמשך
זה הוא" ,אמר בלחש אחד מחברי
באוזניי כמו צעקת הפתעה .לחצנו
תשומת לב מיוחדת...
המשלחת ,לחישה שנשמעה
ידיים והוא הצליח להכניס לכיסי
תפקידי הרשמי היה לשמש
באוזניי כמו צעקת הפתעה .לחצנו
כבדרך אגב שני פתקים
כסגנה ,ובפועל מוניתי להיות
ידיים והוא הצליח להכניס לכיסי
היהודים
אחראי על הקשר עם
כבדרך אגב שני פתקים .על אחד
ובמיוחד עם לומדי העברית.
מהם היו רשומים פרטי המסלול
מוקדמת
הכנה
כולה
המשלחת
עברה
לביצוע משימה מיוחדת זו
והרכבות שיובילו אותנו ליעד מסוים ,ועל השני  -שם המשפחה
על ידי אריה קרול .יולי היה האישיות המרכזית שאיתה הייתי
המזמינה אותנו לשבת וכתובתה המדויקת .בנוסף לכך כתב לי
צריך להיפגש ואליו הבאתי מסרים שונים מאריה .בתקופה זו
יולי שהבחור היושב לידי הוא בן אותה משפחה שתארח אותנו
עדיין חל איסור חמור לעסוק בפעילות ציונית ובהוראת יהדות
ושהוא ילווה אותנו מגמר התפילה עד הגיענו בביטחון לביתה.
ויולי קושרובסקי "התמנה" על ידי אריה קרול לרכז כללי של
זו הייתה בשבילי דוגמה קטנה לאחריותו של אדם החושב על
הפצת הלשון העברית והוראה ברחבי רוסיה .התפקיד היה כרוך
כל הפרטים ,גם אלה שבעיני אחרים עלולים להיראות כפרטים
בסכנת מוות ממש! אחת הדרכים שלו לעקוף את הסיכון הייתה
לא כל כך חשובים.
להירשם באוניברסיטה לקורס לשפות שמיות תוך שימת דגש
על מחקר של השפה הערבית והשפעתה על שפות שמיות
על אף שהיה "סירובניק" ידוע ,הצליח יולי לשמש דמות
אחרות...
מרכזית בהקמתה של "רשת עברית" ברחבי רוסיה כולה,
ופעילותו נעשתה בתבונה רבה .הוא היה במעקב מתמיד ועשה
במהלך ההכנות לביקור למדתי בעל פה כתובות ,ובעזרת צפייה
כמעט הכול לעיניהם של הקג"ב .חוכמתו ותבונתו היו לשם
מוקדמת בתמונות הכרתי את המראה של כל אחד מהיהודים
דבר! האיש היה בעל יכולות ,עוצמה והשפעה רבות במיוחד.
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** מופץ כ 2,400-עותקים **

עיתון 'עמודים'
כתב העת של תנועת הקיבוץ הדתי מזה כשישים שנה
ניתן להצטרף לרשימת המנויים
לחברים ותושבים  -חינם
(הרשמה במזכירות הקיבוץ)
...
למנויים חיצוניים  ₪ 100 -לשנה
( 50%הנחה לאנשי ההתיישבות העובדת ולבני הקיבוץ הדתי)
התשלום במשרדי הקיבוץ הדתי עבור:
'עמודים' (לידי דנה) ,מזכירות הקיבוץ הדתי,
קיבוץ בארות יצחק ,מיקוד6090500 :
לשליחת כתבות ומכתבים יש לפנות למערכת עמודים
בכתובתamudim@kdati.org.il :
*

המעוניינים בכריכת גליונות 'עמודים' תשע"ד
מוזמנים לשלוח את הגיליונות לכתובת זו

המשך >>
קשרינו האישיים נמשכו גם לאחר המהפך ברוסיה וכמובן
שהתהדקו עם עליית משפחתו.

מדורים

יולי לא היה בין הראשונים שהורשו לצאת ולעלות לישראל
לאחר המהפכה .השלטונות שם פשוט התנקמו בו .בסופו של
דבר ,לאחר לחצים של מדינות שונות ,אושר לו להגיע לישראל.
כאן ניסה את כוחו בהקמת מפלגת עולים מחבר העמים ,אך
לאחר שלא עלה בידו ,הצטרף לליכוד והם הציעו לו לשמש
כשגרירנו במוסקבה .או אז התערבו שלטונות רוסיה ושללו
מכל וכל את מועמדותו.

טור אישי

38-42

קו המשווה

43-48

תנועה בתנועה

49-52

לזכרם

54-56

לצערי ,לא עלה בידי מאז לראות אותו פעמים רבות ,אבל
הקשר ביננו היה חזק.
הידיעה בדבר מותו הפתאומי היכתה בי קשות .צער רב נגרם
לרבים על הילקחו מאיתנו בטרם עת .רבים מהם היו גם
שליחים חברי הקיבוץ הדתי אשר קשרו איתו קשר מיוחד .חבל
על דאבדין דלא משתכחין.
יולי כתב דף גדול וחשוב בהיסטוריה של התעוררות העם
היהודי לאחר מלחמת ששת הימים בחבר המדינות ,ועל כך
ודאי עוד ידובר וייכתב רבות.
תנחומים למשפחתו אשר מכה שורשים בארצנו!

עין צורים
תמוז  -אב תשע"ד
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יורה דעה
הסכנה האמיתית  -מאבק חסר סיכוי
הרב אילעאי עופרן

להלן טור מיותר .לא צריך היה לכתוב אותו ,אין טעם לקרוא
אותו .מיותר.
החברה שלנו מנהלת מאבק קשה ומתיש על דרכה האמונית
והדתית ובעיקר על הנחלתה לדורות הבאים .הורים וקהילות,
בתי ספר ותנועות נוער ,נאבקים באחוזי ה"חילון" הניכרים,
בכמות הגדולה של בנינו ובנותינו הבוחרים "להסיר את הכיפה",
ובאתגר שבהעברת ערכינו הדתיים לצאצאינו .אנו משקיעים
משאבים רבים במסלולים ייחודיים בבתי הספר ,במדריכים
איכותיים ובשלל פעילויות  -ועל כך נאה לשבח .עם זאת ,נראה
לי שאנו מפספסים את שדה הקרב העיקרי.
החרב החדה ביותר המונפת על קיומנו הרוחני ,איננה חרבו של
העולם ה"חילוני" .הסכנה המהותית ביותר לעתידן של דרכנו
ואמונתנו היא דווקא האדישות .אותה עמדה רוחנית שאינה
שואלת ,חוקרת או מתעניינת .חיים "אדישים" הם חיים שאין
בהם לימוד ,שאין בהם התחדשות ,שאין בהם שאיפה מתמדת
לעלייה והתקדמות .חיים שיש בהם בושה וכלימה.
במובן מסוים ,טובה האפיקורסות הנוקבת מן הדתיות הנבובה.
הכפירה המתעמתת מקיימת שיח סוער ומאתגר עם העולם
הדתי ,אמונותיו וערכיו ,בעוד הדתיות הדלה ,ה"זורמת" שלווה
ושוקטת ,כלל אינה מתעניינת בשיח שכזה .תנועת הקונפליקט,
העימות וההתרסה ,עשויה להיות תנועה מקדמת ומעצימה,
כסכין המתחדדת בירך חברתה .התנועה הפסבדו-הרמונית,
הנינוחה ,המהנהנת ,עלולה להיות פרפורי גסיסה.
כאשר נשאלת השאלה" :מהו ההיפך מ'אהבה'?" ,רגילים
אנשים להשיב מיניה וביה" :שנאה" .אלא שאין הדבר כך  -את
אשתי אני אוהב אהבה עזה ,אך את שאר הנשים בעולם אינני
שונא חלילה ,אני אדיש כלפיהן .באורח פרדוקסלי ,שנאה ,כמו
גם כעס ,עימות או ויכוח הם ביטויים לקשר עמוק בין הצדדים,
גם אם טיבו של קשר זה הוא שלילי .האדישות ,לעומתם ,היא
ביטוי להיעדר קשר ,לניתוק הזיקה ,לקרע.

במדרש "אליהו רבה" (פרשה יד) נאמר:
יהא אדם שואל ומשיב בישיבתו בבית המדרש כדי
שתרבה חכמתו בידו ,וכדי שלא יבא לידי תנומה ,לפי
שאין לך מידה קשה בעולם אלא המתנמנם בבית הכנסת
ובבית המדרש.
האומנם אין מידה גרועה יותר מלהתנמנם בבית המדרש? נראה
שאין הכוונה לאדם התשוש מעמל יומו ונרדם לרגע במהלך
שיעור הדף היומי בשעת ערב מאוחרת .מדובר במטאפורה
לאדם הקובע את מושבו בעולם הדתי פנימה ,בתוך בית
הכנסת ובית המדרש ,אך מפסיק לשאול ,להקשות ,לבחון ואף
להתריס .הוא אינו מוטרד מהשאלות האמוניות המהותיות
והיסודיות .הוא מצוי בנמנום קיומי .נמנום שכזה הוא תחילתו
של תהליך ניוון רוחני ,שאחריתו קשה ומסוכנת עד מאוד.
לפני כמה חודשים הוזמנתי לשוחח עם תלמידי כיתה י"ב .אחד
מהנערים התרגז מאוד על דבריי והתווכח איתי במילים קשות
וחריפות .בתום הדיון ניגש אלי המורה וביקש את סליחתי על
גסותו של הנער .ביני לביני חשבתי כי לא על חוסר נימוסיו
של הנער הנסער ,המוטרד והחושב צריך להצטער ,אלא דווקא
על עשרות מחבריו ,שישבו להם ספונים באייפוניהם ,שקטים
ומנומסים להפליא ,לא קוראים תיגר ,לא מושכים תשומת לב -
אדישים .מאותו נער מורד עשויות לצמוח בשורה והתחדשות,
בעוד חבריו נאטמים ומתנוונים .מנמנמים בבית המדרש.
הבעיה במאבק באדישות היא שמדובר במאבק חסר תוחלת.
אין טעם לנאום על שלל הרעות החולות שבאדישות .מי שאינו
אדיש  -אינו זקוק לכך ,ומי שאדיש  -אדיש לכך.
כאמור ,טור מיותר...

הרב אילעאי עופרן ,רב קבוצת יבנה
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הו ,גיליוטינה
מכונת עשן
יהונתן שרמן

הוא העז ,החצוף ,העז להתמודד .הרהיב
עוז לרוץ למשרת הנשיאות! התוניסאי
הזבל הזה לא הבין שהספיק למדינה
נשיא פרסי ,שיושב עכשיו בכלא ,אלא
העלה על דל מחשבתו לנסות לכבוש
את הג'וב הנחשק .לא הספיק לו שנישא
למיליונרית והוכתר כח"כ העשיר
במליאה ,לא די בכך שסיים בהצטיינות
כמה תארים ,עכשיו הוא גם רוצה לייצג
את מדינת ישראל בטקסים בעולם.
אלא שאז...
 ...אז הגיעה השמועה .לא תלונה,
שמועה .ברם ,יש לדייק :לא סתם נחתה
היא במרחבינו ,אלא הוגשה ממש כמו
מפי הגבורה .לא על ידי מלאך ולא על ידי
שרף ולא על ידי שליח  -אלא :המשטרה,
אכן כן ,משטרת ישראל ,הו הו ,בכבודה
ובעצמה ,כך הודלף ,בסוד העניין והיא -
לא להיבהל  -כבר חוקרת.
אנחת רווחה אז נשמעה באולם קבלת
הפנים בביאנלה המסוימת ההיא בתל
אביב ,כמו נפיחה יגעה המשתחררת ללא
קול ,וריחה ְּכ ֶח ְל ְּבנָ ה .בקומות הגבוהות
של היכל התמימות הקדושה שוחררו אז
עניבות מצווארונים מעומלנים .החשש
ש'ההוא' יכהן חלילה בכהונת הקודש נגוז
למנוחה נכונה על בטן מלאה' .שמועה
כזו' ,גרגרו שם' ,כבר תעשה את העבודה'.
נראה שצדקו .עם תלונה ,הרי ,אפשר
להתמודד ,אבל שמועה  -ועוד על הטרדה
מינית  -לך תוכיח שאין לך פקידה' .אין
עשן בלי אש' ,פסקו גם עוברים ושבים
מול דוכן העיתונים שבקיוסק' .הוא
גמור' ,קוננו בחיוך גם שתי גבירות,
במשיכת אף מעל מטפחות מבושמות על

מושבן בבית הקפה שליד הקאמרי.
במרתף החזרות להצגה שתעלה שם
בערב בדקו את תקינות מכונת העשן.
בינתיים ולאחר בדיקה ,הודיע יוּ ָדה-
יו ָֹע ַמ ׁ"ש שהתיק ייסגר .סליחה ,שלא
ייפתח  -שאין מה ואת מי לחקור ,שאין
ולוּ מתלוננת אחת .בה-בעת שהוקלטה
הודעתו לתקשורת נשמע משק של
כנפיים שחורות ורחבות .עורבא פרח
מעל גג מערכת העיתון אך איש לא שמע
את קרקורו הצורמני של היוֹן הגדול.
המזגן בדסק החדשות פעל כרגיל על
פוּ ל .ברקע ,אשתו המצודדת של כוכב
המחזה המושפל אמרה ,בתכניתה ברדיו,
שהחודש שעבר עליהם היה גיהינום.
עורך הפלילים המאוכזב הלך להקיא
בשירותים ושתי תובעות צעירות פרשו
לייבב אצל סגנית פרקליטת המחוז.
השחקן הראשי ,שהתייתם מאביו עת היה
בן חמש ,נתן אז לבנו החורג (בנה הביולוגי
של אשתו העשירה) שהתייתם אף הוא
מאביו כשהיה בן חמש ,פתק .בפתקה זו
שמקופלת הייתה לארבע ,כתובות היו
מילותיו של השיר וְ יַ ְצ ַמח ּ ֻפרְ ָקנֵ ּה:
ִהיזָ ֵהרֵּ ,בןִ ,מ ַמ ְל ָא ִכים,
ש ָר ִפים ׁ ְשדו ִֹאים ָקרוֹב ִמ ַדי.
ִמ ְ ׂ
יש ֶמר ִמ ַּכנְ ֵפי ַחיוֹת ַהקו ֶֹדׁש,
ִה ׁ ָ
ֵא ֶלה ׁ ְש ִמ ַמ ַעל לוֵֹ ,א ֶלה ׁ ְש ִמ ַמ ַעל ְל ַע ְצ ָמם.
ַאל ַתגְ זִ יםֵּ ,בןְ ׁ ,שמוֹר ִמ ְרוָ וח,
ימנַ ע ִמ ֶּל ֶכת ְּב ֶק ֶרב ְר ָפ ִאים.
ִה ָ
רוּ ַח ָר ָעה ְמנַ ׁ ֶש ֶבת ִּב ְד ָר ִכים ְצ ָד ִדיוֹת,
ִּב ְפ ָסגוֹת ַהזַ ּכוּ ת ָ -ה ֲאוִ ויר ָת ִמיד ָד ִליל.
ַאל ִת ְר ָּכבְּ ,בנִ יַ ,על גַ ֵּבי ֶמ ְר ָּכבוֹת
ית ַעל ַמהוּ ת ָהאו ַֹפנִ ים,
ֶט ֶרם ָת ִה ָ

יטב ְק ָצווֹת ְמכוּ נָ ִפים,
ֶט ֶרם ָּב ַד ְק ָת ֵה ֵ
ֶט ֶרם ָס ַל ְל ָת ֶד ֶרךְ ְלתוֹךְ ֶה ָענָ ן.
ְּב ֶחׁ ְש ַּכת ָהאו ֶֹפלְּ ,כׁ ְש ֶח ֶרב ַעל יָ ֵרךְ
וְ גִ ּיבו ֵֹרי ִמ ְל ָח ָמה גו ְֹמ ִעים ִמנֹאדוֹת;
זְ כוֹרַ ,אל ִתׁ ְש ַּכחִּ ,כי ַצ ֲה ָלת ַהסוּ ִסים
שר ִּכי ָק ֵרב ַה ָמדוֹן.
ְל ִע ִתים ְת ַב ֵ ׂ
אפילוג:
בכל מירוץ יש מנצח וכמעט בכל
המירוצים יש מנצח יחיד .עם זאת ,ברוב
התחרויות יש יותר ממפסיד אחד .נדיר
שבמירוץ כלשהו אומה שלמה מפסידה.
איך לומר ,זה לא כל כך נעים לתפוס
מישהי ,בטח ובטח כשמדובר ּב ּבלאדי
מדינה ,עם המכנסיים למטה ,על אחת
כמה וכמה כשזה קורה בדיוק כשהיא
משתינה בבריכה.
אבל זו כבר חרפה בלתי נשכחת כשהיא
עושה זאת מהמקפצה.
במירוץ שהיה לתפקיד הנשיא ,הפסדנו
כולנו ובגדול .לאו דווקא את המתמודד
הטוב ביותר  -היו מוכשרים לא פחות
ממנו בקרב שאר המועמדים ומי שנבחר
ראוי .אך איך שלא נהפוך את זה ,בהחלט
מבאס לראות אומה בלי תחתונים
תומתה וכבודה -
ּ
שמפסידה ביודעין את
אותו כבוד ,אגב ,שהתפקיד מלכתחילה
נוצר בדיוק למענו.

יהונתן שרמן ,חבר בארות יצחק ,נשוי
ואב לארבעה ,בוגר ישיבת ההסדר
במעלות ושירות צבאי בחטיבת הנח"ל.
עורך דין ,סנגור פלילי ובעל משרד
עצמאי.

תמוז  -אב תשע"ד
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מדור לדור
אנחנו והם
אביתר דור

בשבועות האחרונים כולנו היינו עדים למאבק איתנים .מאבק כזה
ששאב את כולנו למערבולת של רגשות ומחשבות על המציאות
שלנו כאן ,בארץ ישראל.
אחד הדברים שהיכה בי חזק כל כך הוא המאבק בין שתי תרבויות.
מאבק בין תפיסות עולם ,סולמות ערכים ,של שתי קבוצות
אנושיות החיות מעורבות זו בזו.
כשעברתי עם משפחתי להונג קונג ,לפני ארבע שנים ,הכול היה
חדש ואחר .הנוף ,מזג האוויר ,האנשים והרחובות .ככל שעבר
הזמן ,התחדדה לי ההתבוננות האנתרופולוגית ,זו המנתחת את
תפיסת העולם והמציאות של עם אחר ,זו הבוחנת התנהגויות
ומנהגים של קבוצת שייכוּ ת שונה משלי.
התפלאנו כיצד ריחות בלתי נסבלים  -נחשבו באפיהם למגרים
ומעוררי תיאבון ,כיצד מוזיקה צורמת וחסרת מלודיה  -ערבה
לאוזניהם ,איך מבט ישיר לעיניהם מתקבל כחוסר נימוס ,אך יריקה
קולנית ברחוב או קציצת ציפורניים ברכבת התחתית זה בסדר.
הבנו שאנחנו לא מבינים .הבנו שגדלנו בתרבות אחרת וההגדרות
שלה לאסתטיקה או נימוס ,ועמוק יותר  -לטוב ולרע  -הן שונות
מאוד מאלו של בני העם בקרבו אנו יושבים.
בעולם הזה שבו אנו חיים ,הכפר הגלובלי הקטנטן שמאפשר
לסיני לחיות באמריקה ולניגרי לשגשג בצרפת  -מושם הדגש
על השוויון :כולנו בני אדם ,כולנו בעלי זכויות ,כולנו דומים
בשאיפותינו לחיים טובים יותר ,וכו' .הניסיון ה"הומני" ליצור
אחידות לא משיג שום דבר מלבד התעלמות מהאדם עצמו...
העולם לא נהיה יותר רגוע ,לא נעלמו השאיפות הלאומיות ולא
המוות במלחמות.
כי זה לא העניין.
נכון ,כולנו בני אדם ,אך האם המכנה המשותף הבסיסי ביננו עושה
את כולנו דומים?
העניין הוא שבשם הגישה ה"משוויינת" הזו ,אנו פוחדים להכיר
בהבדלים בין התרבויות ,ולכן מכניסים את עצמנו למציאות בלתי
אפשרית .ההונג-קונגים לא הפכו לבריטים ,גם אחרי מאה שנים
של שליטה .הם עשירים יותר ומודרניים יותר מאחיהם הסיניים
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ביבשת ,אבל הם ממש לא בריטים .תסיקו לבד את המסקנות
לאזורנו.
הכרה בשוני מאפשרת לנו להבין מול מי אנחנו עומדים.
כשאני מגיע יום-יום לעבודה בבית האריזה עם העובדים הערבים
שלי ,אני עובר את אותו תהליך .ככל שאני מרבה שיחה איתם ,אני
מבין את השוני המהותי בינינו .זה בא לידי ביטוי בדברים הקטנים
ביותר (שיטות עבודה ,הרגלי ניקיון) ומגיע לדברים מהותיים (יחס
אחד לשני או לאשה ,יושר ,מוסר עבודה ,סולידריות) .יש הבדלים
בינינו .אני נאבק יום-יום להבין את הפער ,ללמוד את השוני,
ולפתור את הבעיות שנוצרות על רקע זה .אני מגיע למסקנה
שההבדלים בינינו גדולים ומהותיים ,ולעתים גם כואבים.
אני יודע .בעולם התקינות הפוליטית ,עמידה על הבדלים עלולה
להיתפס כגזענות .לפעמים עד כדי טמטום (אסור לציין צבע עור
של אדם או מבנה עיניים ,ולא משנה אם זה נאמר במסגרת שיעור
אנטומיה או בפאנל על זכויות אדם .)...אבל יש הבדלים ואסור
להתעלם מהם.
אולי גזענות היא דווקא לחשוב שכולם רוצים בדיוק בדבר שאני
רוצה? אולי החלום של "מזרח תיכון חדש" מתעלם מהתרבות
הערבית ,מהשאיפות והערכים והרצון של האחר ,ומנסה להחיל
חשיבה מערבית על ציבור בעל תפיסה שונה?
ואם נחזור ל'מאבק'  -אולי המאבק בין "אנחנו" לבין "הם" אינו רק
על שטחים ועל שלום ,אלא מאבק על מהות ,על מוסר ,על תרבות,
על אמונה? ואולי מאבק כזה לא יכול להיפתר בכסף או בגדר?
כשחושבים על זה  -זהו קודם כל מאבק פנימי ,התובע הגדרה של
"מי אנחנו" ,בלי להשוות ל"הם".
וכמשל :אחרי שקוראים את 'עמודים'  -הזהות מאוד ברורה .אך
האם כולם קוראים את 'עמודים'?

אביתר דור ,נשוי לורדית ואבא לארבעה.
מרפא בעיסוק בהכשרתו ,עובד בחקלאות למחייתו.
גר במעלה גלבוע.

טור אישי

שמיטה ישראלית
מהצהרות ורעיונות אל מציאות ומעשים
עינט קרמר

לפני כשישה חודשים התכנסו כ 120-מנהלי ארגונים ,מוסדות
חינוך ועסקים ,באירוע היסוד של יוזמת "שמיטה ישראלית"
שהתקיים בתל אביב .כשלושה שבועות לאחר הכנס התקיים
מושב מיוחד בכנסת ,בו שרים וחברי כנסת קיבלו על עצמם לקדם
שנת שמיטה משמעותית בישראל .בכנס של החמ"ד ,שהתקיים
באיסרו-חג שבועות ,הושם דגש על ערכי השמיטה החברתיים-
סביבתיים .שלושה כנסים בגינות הקהילתיות של החברה להגנת
הטבע ,חיברו בין הלכות שמיטה לרעיון להפוך את הגינה למרכז
תרבות קהילתית .הקיבוץ הדתי התעלה על כל אלו בבניית יום
עיון ייחודי משותף לכלל ההתיישבות העובדת ,שיצר שיח אמיתי
ועמוק על מקומה בהובלת דרך ערכית בחברה הישראלית.
רשימה מכובדת זו היא רק חלק קטן משלל האירועים ,המפגשים
והיוזמות המתרקמות בימים אלו תחת השם המאגד "שמיטה
ישראלית" באמצעות עשרות גופים מסוגים וממגזרים שונים.
אכן ,מתוארת כאן מציאות של חיבור סביב רעיון רחב ומאחד,
חיבור היונק מעושר הרעיונות והערכים שמחזיקה שנת השמיטה
ומרצון אמיתי של כל השותפים להוספת טוב בעולם .אך ,כפי
שכולנו יודעים לכל מעבר מעולם האוטופיה לעולם המציאות יש
מחיר.
בתחילת הדרך ,לפני כשנה וחצי ,הייתה השמיטה בשבילי לא יותר
מרעיון ,זרע המבקש לנבוט .בחודשים של פגישות ,בתי מדרש
ושיחות טלפון ,גיליתי את הכוח של הזרע הזה להצמיח חשיבה
אחרת ולעורר השראה אצל אנשים רבים ושונים .זה היה שלב
מתמשך של "אורות".

הרעיון .פעמים אחרות נדרשתי למצוא בעצמי את המקום שנאבק
ולא מתפשר ,ורוב הזמן הנחתי בצד את הרוח ועסקתי בתיווך,
גישור ,ארגון ופוליטיקה מקומית.
התהליך המתואר כאן נהיה מורכב אף יותר בשל העובדה
ש"שמיטה ישראלית" אינו ארגון אלא רעיון  -דהיינו :כל מי
שמוביל מיזם ברוח ערכי השמיטה לכבוד שנת השמיטה מזוהה,
ובצדק ,כחלק מאותה רשת של שינוי יהודי-חברתי .היות
והמתגייסים למיזם הגיעו ממגוון תפיסות ערכיות ודתיות (דבר
שחוויתי כהצלחה) ,והיות ואני מזוהה עם הרעיון בפן הציבורי,
מצאתי את עצמי במציאות לא פשוטה .בחודשים האחרונים זכיתי
למגוון טלפונים שביקשו לברר מה עומד בלב היוזמה ,ועל הדרך
להבין האם אני ימנית ,שמאלנית ,רפורמית ,מנסה לגזול כסף
מחקלאים ,לחלן את השמיטה ,להחזיר בתשובה את העם ,להנציח
את הקפיטליזם (בחיי ,היה כזה) ,או סתם תמימה וחיה בסרט.
לסקרנים שלא התקשרו (יש כאלה?) אבהיר כי אני חיה פוליטית
קטנה מאוד ,לא רפורמית ובטח שלא גורואית דתית משום סוג ,לא
רוצה לחלן את השמיטה ,לא מקבלת מימון ממשלתי ,אולי תמימה
אבל מאמינה שחיה בלב המציאות .בקיצור ,מה שרואים זה מה
שיש....
עוד חודשיים מתחילה שנת השמיטה" .שמיטה ישראלית" הוא
רעיון שנולד מאהבה לתורה ,לעם ולארץ ,רעיון שמחפש את
מימושו במציאות .אני מאמינה שבכוחה של אהבה זו לגבור על
הקשיים ולהוביל לשנה מיוחדת ומעוררת השראה ,שתשפיע גם
על שש שנות המעשה שלאחריה.

למן אותו הרגע וכינון "קואליציית שמיטה ישראלית" התחיל
תהליך סיזיפי וארוך של מציאת דרכים לתרגם הצהרות חגיגיות
למעשים (ולתקציבים) ,של בניית שיתופי פעולה בין שונים ושל
המשך ליווי תומכי הרעיון עד לבניית מיזמים ראויים.
כמי שעד כה לא דרכה בזירה הציבורית מצאתי את עצמי ,בזמן
קצר מאוד ,לומדת (בדרך הקשה) צעדים ראשונים בהובלת
מהלכים מורכבים .הרבה פעמים נאלצתי "לשמוט" את האגו ,או
למחול על ערכים שאני מחזיקה בהם בשם האחדות והמשך קידום

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.

תמוז  -אב תשע"ד

41

טור אישי

עומדת על דעתי
הי ,תעצרו רגע! תפסיקו להילחם!
עינת לוי

יש לי וידוי .מלחמות מפחידות אותי! מילואים בצו  8מפחידים
אותי! טילים הנורים באמצע הלילה לכיוון ביתי מפחידים אותי! גם
ילדים שנעלמים ,זה מפחיד אותי! ועוד כל מיני מרעין בישין...
הנה ,אמרתי את זה .הודיתי קבל עם ועדה בחולשתי המבישה.
אני מרכינה ראש ,כנראה שכבר לא אקבל את תואר האזרחית
המצטיינת ,כנראה שלעולם לא יתנו לי להדליק משואה ביום
העצמאות .אני פחדנית.
אפשר לנתח בלי סוף במי או במה נעוצה האשמה ,אבל העובדה
היא ברורה  -מדינת ישראל אוהבת גיבורים .גיבורים שמתגברים.
דמויות מופת ,לראות ולא להאמין .סיפורי גבורה מתפרסמים בכל
מדיה אפשרית ,שלל עיתונאים מאתרים כאלה במיומנות ,בכל
רחבי הארץ ,בכל הצבעים ,הגילאים ותחומי החיים ,העיקר שיהיו
גיבורים! פרסים ,כיבודים ,הצדעות ומחיאות כפיים ,ועוד תמונת
שער צבעונית (מבוימת ,אבל נחמדה) שתשלים את הפאזל.
בימים שבשגרה ,אם היו שואלים אותי ,לא הייתי מתארת
את עצמי כחששנית גדולה .נכון ,לא אכחש ,אומץ וגבורה הם
לא מהתכונות הבולטות שלי ,אבל אני בהחלט יכולה להעלות
בראשי לא מעט דוגמאות לאנשים פחדנים יותר ,שביחס אליהם
החיים שלי הם ממש על הקצה .גם כאמא התגליתי כלא-
היסטרית בעליל .אני לא מוטרדת מנפילות ,חבלות ,חיידקים,
טיפוסים על עצים (או כל דבר גבוה אחר) ,רכיבה על אופניים,
ריצה מהירה (גם בירידה ממש תלולה) ושאר דברים שבדרך
כלל מפחידים אימהות .ובכל זאת ,יש מצבים בהם הפחד מכריע
אותי .ואפילו על הפאסון אני לא מצליחה לשמור.
לא הייתי מעמידה את עצמי כך בכיכר העיר באופן כל כך מביש,
אלמלא הרגשתי שחובה עלי לשים את הקלפים על השולחן
אחת ולתמיד ,לזעוק את זעקתם של הפחדנים ולומר סוף סוף
את האמת :אחיי הגיבורים ,אנחנו הנורמלים ולא אתם! אנחנו,
היורדים אל המקלטים בשעת אזעקה במקום לעלות אל הגג
לראות את שובלי האש .אנחנו ,המתפוצצים מדאגה כשמישהו
ממשפחתנו לא עונה בנייד במשך יותר משעה .אנחנו הנורמלים,
המרגישים את הפחד בעצמות כשבני זוגנו מוקפצים לסתם
מילואים שגרתיים ,כי אף פעם אי אפשר לדעת מה יקרה.
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אנחנו ,המעזים לשאול בכל מקום (אמנם ,בלי ליצור קשר עין):
יש אצלכם מרחב מוגן? כן ,כן  -אנחנו שבטיול נצעד רק בשביל
מסומן (כדי לא ללכת לאיבוד) ,ולא נקפוץ בנג'י (כי אולי החבל
יקרע).
אני רוצה להודיע לכם :זה בסדר לפחד ,לא חייבים להיות גיבורים!
הפסיקו להסתכל עלינו במבטים מלאי רחמים! אנחנו לא נתפרק
ולא נפרק .אפשר להמשיך את החיים ,ואפילו לתפקד די טוב גם
כשמפחדים! זה גם לא אומר שהאויב ניצח או הצליח במשימתו.
אני מבטיחה לכם ,הפחד שלנו לא יכריע את המערכה .נהפוך הוא,
אולי אפילו יהיה לו תפקיד משמעותי בהגנה.
לרוב ,גם הפחדנים שביננו לומדים לחיות עם הפחד והוא לא
מפריע לחיינו שלא לצורך .עמוק בתוך בטננו הרגישה אנחנו
יודעים שבעזרת ה' הכל יהיה בסדר.
אולם ,לעתים רחוקות ומבעיתות הפחד מתגלה כמוצדק עד אימה...
לפני כחודש דפקה הזוועה בשער קיבוצנו .מבשר הרעות בישר
לנו על הירצחם של שרה וישי ז"ל בידי אביהם .במשך כשנה
וחצי גרו שרה וישי עם אמם קרן בקבוצת יבנה .שנה וחצי בהן
ניסתה קרן להילחם בצו שאסר עליה להוציא את ילדיה מהארץ
ולהרחיקם מאביהם .קרן הכירה את אופיו האלים של האב
וסבלה מנחת זרועו לא אחת .למרות הקשיים ,עשתה קרן כל
מאמץ על מנת לאפשר לילדיה ילדות טובה ומאושרת .כך הגיעו
לבית הילדים שלי שני ילדים חייכנים ,טובי לב ,שהשתלבו בקרב
ילדי הקיבוץ בטבעיות ובקלות ,והיו אהובים על כולם.
שרה וישי ,אני עדיין רואה את פניכם המחייכות בבית הילדים,
אני עדיין שומעת אתכם צוחקים וממתיקים סוד בעודכם פוסעים
בשבילים .אני עדיין מרגישה את תחושת השמחה והוקרת התודה
שלכם על כל בילוי או הפתעה שהזדמנו לכם כשהייתם איתנו.
אני אוהבת אתכם .המומה וכואבת .יהי זכרכם ברוך.

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

קו המשווה
הפעם ביקשנו לשמוע כיצד בתוך קהילה שלרוב מתנהלת בשגרה של מוסדות
מסודרים ,תקנות ונהלים ,קם אדם אחד ,עם חלום אחד ,ועושה .ומצליח.

משואות יצחק
לפני מספר שנים חזרתי למשואות
יצחק ,ומצאתי את עצמי שוב במגרש
המשחקים ובמתקנים בהם שיחקו אבי,
דודותיי ,אני וחברותיי ,וכעת  -משחקים
בהם ילדיי!
כשהתרוצצתי אחריהם או כשישבתי על
הספסל  -הסתכלתי לשם ולכאן ,וראיתי
שהאזור קצת נזנח עם הזמן...
החלטתי לברר עם כל מי שראיתי
בסביבה ,מה לפי דעתם כדאי לשנות
כדי שהמקום יהיה יותר מזמין ומטופח.
במהלך הבירורים פגשתי גם את ידידיה
והסתבר לי שהוא כבר עובד על תכנית
לשיפור המתקנים .ידידיה סיפר לי שהוא
רוצה לקרוא למקום 'פארק משואות
יצחק' והוא חולם להפוך אותו למקום
בילוי לתינוקות וזקנים ,מתבגרים וילדים,
אימהות ואבות  -יחדיו ,כל הדורות.
בדיוק באותם ימים נכנסה לתפקידה
מנהלת קהילה חדשה  -חמוטל ,ואני

באתי אליה רק 'לשאול שאלה' :מי
אחראי על המקום ולמי צריך לפנות כדי
להגשים את החזון?
יומיים אחר כך קיבלתי טלפון חוזר
מחמוטל" :האם תסכימי לרכז את
פרויקט שיקום הפארק?".
הסכמתי לנסות ,ומיד קיבלתי רשימת
מטלות" :תכיני תכנית ,תגבשי צוות
ותקציב ,תראי מה רוצים ...ובואי נפרוש
את הפרויקט לחמש שנים".
לשמחתי הרבה ,הצטרפו אלי עוד שתי
חברות  -שלי ואורית ,שתרמו למהלך
רבות .בעלי התפקידים אף הם נכנסו
לרשימה :שמשון  -האחראי על הבנייה,
רפי  -האחראי על הנוי ,ודן  -האדריכל
שתכנן ,ואף לקח על עצמו לסייע בהכנת
התקציב ולברר מחירים מול קבלנים.
כבר שנתיים שאנו מתכננים ,משנים,
חושבים ושוב משנים ,נפגשים עם
בעלי מלאכה שונים ,ומנסים שהתכנית
אכן תגשים את החזון שהתגבש -
פארק שיכנס את כל הדורות .לאורך

כל התקופה ,מאז שנודע בציבור על
הרעיון ועד היום ,אני פוגשת במתקנים
ובשבילים חברים שמעירים ,מעודדים
ותומכים ,מתעניינים ושואלים ,ובעיקר
שמחים על כך שמרגישים כבר את
השינוי באוויר...
לפני חודשיים בערך אושר התקציב
הסופי ונחתמו התכניות ,והנה ,בימים
אלה כבר ניצבים להם המתקנים
החדשים ,וכיף לראות את הילדים
נהנים מהם ,מהחול הנעים ,מהמשטחים
השונים ...ובקרוב  -גם מהדשא שיחזיר
את הירוק לעיניים ,ויוסיף עוד חיוך ללב
ולשפתיים.
ומסר קצר לקראת הסוף :למרות שאנו
גרים ב"קיבוץ" ולפעמים הדרך נראית
ארוכה ומורכבת ,אנו חשים שההתנדבות
ולקיחת האחריות האישית ,יחד עם
שיתוף פעולה מצד מוסדות המשק,
הובילו למהלך שממנו כולם בסוף נהנים,
או כמו שאומרים" :לפעמים חלומות
מתגשמים"...

מירית ראבינסאן
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עין הנצי"ב
גמ"ח 'המעיינות'
קיום מצוות צדקה הוא חלק בלתי נפרד
מחיינו .הזדמנויות לכך קיימות לאין-
ספור :חלקן נעשה באופן פרטי וחלקן
זוכה לתמיכת הממסד ולמימונו .הקושי
הוא להתמיד במשימה לאורך זמן ולהפוך
אותה לפרויקט שבועי ,קבוע ומתמשך,
שהוא גם מחייב יותר ,גם מאתגר יותר
וכמובן ,קשה הרבה הרבה יותר.
כזה הוא גמ"ח 'המעיינות' ,עמותה
הפועלת בעין הנצי"ב ,והמספקת מדי
שבוע מצרכי מזון לכחמישים משפחות
נזקקות בבית שאן .המצרכים נתרמים
על ידי חברי עין הנצי"ב ,שלוחות ומעלה
הגלבוע ,ועל ידי מגדלים ויצרנים שונים
באזור ,הנותנים מעת לעת ממוצריהם
(כגון :המחלבה בשדה אליהו ,גזר
שלוחות ועוד) .לפרויקט שותפה גם
ועדת צדקה של עין הנצי"ב ,ולא מזמן
נוצר קשר עם 'לקט ישראל' ,המסייע מדי
שבוע בתרומה מכובדת של ירקות.
מנת המזון המסופקת לכל משפחה
כוללת כשבעה סוגי ירקות ,כחמישה
מוצרים יבשים (קמח ,סוכר ,אורז
וכיו"ב) ,תבנית ביצים ומוצרי חלב.
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המנות הן אחידות ,ללא קשר לגודל
המשפחה המקבלת .בחלוקות שלפני
החגים גדל מספר המשפחות פי שניים
בערך ,והמנה גדלה פי שלושה וכוללת
גם בשר.
כשישים מתנדבים מכל הגילאים
שותפים לפרויקט זה .מדי יום רביעי,
בשעות אחר הצהריים ,מגיעים
המתנדבים מהקיבוץ ומיישובים אחרים
אל בית המדרש הישן  -זהו המקום
שהוקצה לגמ"ח לצורך איסוף המזון,
שמירתו ,אריזתו וחלוקתו .המתנדבים
אורזים את מנות המזון ,ונהגים מהקיבוץ
ומקיבוצים שכנים מביאים את החבילות
אל בתי המשפחות .לכל נהג יש מסלול
קבוע ,פחות או יותר ,כך שהוא מכיר
היטב את דרכו ואת המשפחות "שלו".
כדי שהנתינה לא תיתפס כ"נדבה",
משלמת כל משפחה עבור חבילת המזון
שהיא מקבלת  25שקלים.
מיהו העומד מאחורי פרויקט
ייחודי זה?
יקינְ ד .לפני פחות
נא להכירַ :א ִסי ִה ִ
משנתיים הגיע לקיבוץ יחד עם רעייתו
רעוּ ת .באותה עת הוא השתחרר מהצבא,
והיא סיימה לימודי הנדסת מכונות
בטכניון" .חיפשנו מקום קהילתי לנטוע
בו את ביתנו" ,הם אומרים ,ואכן ,נדמה

כי לעת עתה מצאו בעין הנצי"ב בית
חם ,חברה טובה והרגשת שייכות .רעות
השתלבה בעבודה במפעל ,ואסי עבד
תחילה ברפת ,וכיום הוא מדריך של
גילאי החטיבה ולומד חינוך בלתי פורמלי
במכללת אורנים .לפני שנה הצטרף
למשפחה הבן המקסים הראל ,שהוסיף
הרבה אור ושמחה.
איך נולד רעיון הגמ"ח?
אסי" :אבא שלי היה שותף בהקמתה של
עמותה דומה בקריות .מגיל צעיר הייתי
מעורב בפרויקט ,ובכיתה ח' כבר מוניתי
לאחראי על אריזת המזון .כשהשתחררתי
מהצבא ומצאתי מקום מגורים חדש ,בער
בי הצורך להתנדב לעשייה דומה .עמדו
בפניי שתי אפשרויות :להתנדב לעמותה
קיימת (וכאלה לא חסרות באזורנו) ,או
להקים משהו חדש.
בחרתי באפשרות השנייה משתי סיבות
עיקריות :אחת ,כדי לערב בפרויקט כמה
שיותר אנשים מהקהילה ובמגוון רחב
של גילאים .זהו ,לדעתי ,הדבר החשוב
ביותר בתהליך .השנייה ,כדי שהמשפחות
לא יקבלו את המנות בחינם ,אלא ישלמו
עבורן סכום סמלי ,שיגרום להן לראות
בתרומה שלנו לא מתנת חינם אלא עזרה
שמשלמים עבורה".
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רעיון יפה .ואיך התנהל הביצוע?
אסי" :יצרתי קשר עם ועדת צדקה,
ולאחר שקיבלתי ממנה את ברכת הדרך,
פניתי בבקשה לחברי הקיבוץ לתרום
כל שבוע מוצר אחד .ההיענות הייתה
מכובדת מאוד .במקביל פניתי ללשכות
הרווחה של המועצה האזורית ושל
עיריית בית שאן ,וקיבלתי מהן את שמות
המשפחות הנזקקות .התחלנו עם שמונה
משפחות ,וכיום אנו עובדים עם חמישים
משפחות ,כשיש עוד רשימת המתנה
ארוכה ,שאיננו יכולים לספק את צרכיה
בגלל היעדר משאבים ועקב מחסור
בכוח אדם .המתנדבים באים מהקיבוץ
ומיישובי האזור ,ואני רוצה לציין במיוחד
שניים מהם העוזרים לי בניהול הפרויקט:
טליה גלסנר ,האחראית על האריזה ,והדר
עפרוני ,הממונה על צוות הנהגים .אני
רוצה לציין גם את אשתי רעות ,שבלי
הפרגון והתמיכה שלה שום דבר לא היה
קורה".
האם אין בפרויקט זה משום חינוך
לתלות ולנזקקות?
אסי" :התשלום של  25ש"ח על כל
חבילת מזון גורם לכך שהתרומה תיתפס
כעזרה ולא כנדבה .כמו כן ,פנינו לארגון
'פעמונים' במטרה ליזום פרויקט דומה

לשלהם ,אותו כינינו בשם 'רימונים'.
הכוונה היא לשדך מלווה כלכלי לכל
משפחה ,שיסייע לה 'לצאת מן הבוץ'.
כשמלמדים לדוג  -אפשר לתת את
הדגים או את החכה .אנחנו מנסים לשלב
בין השניים ,על פי יכולת המשפחה".
אסי מביא כדוגמה משפחה שלפני
שנה החלה לקבל עזרה ,ולפני חודשיים
ביקשה להפסיק את העזרה לאחר שהאב
מצא עבודה והמצב הכלכלי השתפר.
היום מבקשת המשפחה להצטרף למעגל
התורמים" .לכך אני שואף" ,מצהיר אסי,
"לעזור למשפחה לתקופה מסוימת ,עד
שתעמוד על הרגליים ותתחיל לתרום
בעצמה".
ונקודות תורפה יש? מה הם
הקשיים בהם אתה נתקל?
אסי" :לא אכחיש ,המשימה קשה .הבעיה
העיקרית היא צוות הניהול המצומצם
מדי ,המקשה עלי ועל חבריי לשאת על
כתפינו את המשא השבועי הכבד .אם היו
מצטרפים עוד שניים-שלושה מתנדבים
מובילים  -זה היה מקל עלינו בהרבה".
ובכל זאת  -יש סיפוק מהתפקיד?
אסי" :תלוי באיזה שבוע מדובר.

לפעמים אני חש תחושת סיפוק עצומה
ומתמלא כוחות מחודשים ,ולפעמים אני
פשוט מרגיש 'על הרצפה' .אמנם מרוב
המשפחות אנחנו מקבלים פידבק חיובי,
אך יש גם שיחות קיטורים ותלונות .יש
כאלה שמכנים את עזרתנו בשם 'משלוח
המכולת השבועי' ,אבל אנחנו מקבלים
זאת בהבנה ואפילו באהבה".
מה היית מבקש מקהל הקוראים?
"אין ספק :אנו זקוקים לתגבור בכוח
אדם .מתנדבים נוספים יתקבלו בשמחה
וברצון .ניסיתי לפנות אישית לאנשים,
אך לא הצלחתי בכך .תמיד אני מתלבט
האם לפנות ,איך לפנות ,ואיך להגיב
במקרה של תשובה שלילית .אני לא
רוצה להכריח אנשים".
אז הנה ,אנו מסייעים לאסי במלאכתו.
לא מכריחים ,רק מבקשים עזרה
נוספת בתחזוק הפרויקט החשוב הזה.
ובהזדמנות זו נביע הערכה ותודה
לאסי ולכל צוות המתנדבים המסור
"הלוֹא ָפרֹס
שלו שהופכים את הפסוקֲ :
ָל ָר ֵעב ַל ְח ֶמ ָך וַ ֲענִ ִּיים ְמרוּ ִדים ָּת ִביא ָביִ ת"
(ישעיהו נח ,ז) ,למציאות חיה ,נושמת
ותורמת.

אורה רינות
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שלוחות
פרויקט "שי אשר"  -לשילוב
אנשים בעלי צרכים מיוחדים
בתעסוקה נתמכת
הפרויקט פועל מזה עשרה חודשים
בפינת החי היפה והמטופחת בשלוחות.
שמו של הפרויקט מנציח את מילטון-
אשר מרקס השלישי ז"ל מסן פרנסיסקו,
ארצות הברית ,שנפטר בשנת .2012
משפחתו הקימה קרן לזכרו ותרמה את
הסכום הראשוני להתחלת הפרויקט .הקרן
ממשיכה לגייס כספים על מנת שהפרויקט
ימשיך להתקיים.
מה הקשר לשלוחות דווקא?
התשובה טמונה באיש אחד בעל חזון
וחלום ושמו מנחם סטולפנר .מנחם הוא
חבר שלוחות שעלה בשנת  1996מארצות
הברית עם משפחתו .מנחם ואשתו
שושנה בהכשרתם ובמקצועם הם עובדים
סוציאליים .מנחם הוא בעל תואר שני
בעבודה סוציאלית קהילתית-ארגונית,
שהתמחה בארצות הברית בטיפול באנשים
עם צרכים מיוחדים ושילובם בחברה.
בישראל הוסיף לעצמו התמחות בטיפול
באוכלוסייה המדוברת בעזרת בעלי חיים.
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הרעיון להקמת הפרויקט החל בשנות
עבודתו כרפתן .שלוש-עשרה שנה עבד
מנחם ברפת שלוחות ,על מנת לרכוש את
העברית ,להכיר את הקיבוץ וללמוד מה
זה להיות קיבוצניק .כל הזמן תכנן לחזור
למקצועו העיקרי והמקורי לכשיתאים.
לפני כשנתיים נכנס בהדרגה לעבודה
במחלקת הרווחה של מועצה אזורית
גלבוע ושובץ כעובד סוציאלי בהוסטל
לבעלי צרכים מיוחדים (ברובם בעלי
תסמונת דאון) בקיבוץ חפציבה .ההיכרות
איתם עוררה אצלו רעיון חדש-ישן:
לשלבם בעבודה בשלוחות (ובקיבוצים
אחרים) בעיקר בענפי בעלי החיים.
לשם כך דרושה סביבה תומכת ,ומה יותר
תומך מחברה קיבוצית?
והמימון  -מהיכן יגיע?
מהמדינה? מקרנות ממשלתיות? לא.
מתרומות שהצליח מנחם לגייס .התרומה
הראשונית ,כאמור ,הגיעה ממשפחת
מרקס .בנם מילטון ,שחלה במחלה
סופנית ,היה חבר טוב של מנחם ,אשר
נסע פעמיים לארצות הברית לסייע לו.
למרבה הצער ,מילטון נפטר ומשפחתו,
ששמעה על חלומו של מנחם ,החליטה
להנציח את זכרו בקרן תרומות למען
הפרויקט .התרומה הראשונית שלהם

נתנה למנחם את הבסיס ההתחלתי
לפעול והיא שמממנת עד כה את
הפרויקט.
מנחם פנה לארגון "אלווין ישראל" -
ארגון השמה בעבודה של בעלי צרכים
מיוחדים ,לקבלת ליווי ושיתוף פעולה,
וכן לשלוחות לאישור ראשוני-בירוקרטי,
והפרויקט החל קורם עור וגידים.
נבחרו שני הבחורים המתאימים לעבודה
בפינת החי של שלוחות ומנחם החל
בהגשמת חלומו .הוא היזם ,המנהל,
המלווה ,המדריך ,המתאם .הוא בעצם
"הפרויקט" .שני הבחורים החביבים
עובדים בפינת החי חמישה ימים בשבוע
מ 8:00-עד ( 13:00כולל ארוחת צהריים
בחדר האוכל) .הם מבצעים את האחזקה
והתפעול של המקום ולומדים על בעלי
החיים ,על התזונה ,הבריאות והבטיחות
שלהם ושל המקום .מנחם נמצא איתם
כל הזמן על מנת להקנות להם מיומנויות
הנדרשות במקומות עבודה ובחיים ,כגון:
עמידה בסדר יום ,אחריות ,מחויבות,
ביטחון עצמי ,עצמאות ,התמחות
מקצועית ,קבלת החלטות והתמודדות
במצבי לחץ ושינויים (כל אחד בהתאם
לרמתו וכישוריו) .העבודה עם בעלי
החיים מאפשרת להם לטפל ברגישות
ולקבל ביטחון ביכולותיהם .בנוסף,
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המטרה היא לקדם אותם תוך כדי עבודה
בצמוד לאיש מקצוע כמו פעם  -בסגנון
"השוליה" ,חונכות תוך יצירת קשר
אישי והיכרות עמוקה .החונך המקצועי
הוא מנחם קין ,שמנהל כבר שנים רבות
את פינת החי ,והוא שותף פעיל מאוד
בהצלחתם של שני הבחורים בלימוד
העבודה וכל הקשור לפינת החמד הזו.
מנחם מגויס ברוב זמנו ונשמתו לשני
הבחורים ולפרויקט כולו ,ובמקביל עסוק
גם בפרסום ובניסיונות לגיוס תרומות
נוספות מגופים בארץ ובחו"ל ,וממשיך
בעבודתו בהוסטל.
חברי שלוחות  -מה חלקם?
שני הבחורים יצרו קשרים טובים עם אנשי
שלוחות ,המברכים אותם ומתעניינים
בשלומם כשהם נפגשים בחדר האוכל או
במדרכות .הם מרגישים בשלוחות מאוד
רצויים ,אהובים ובעיקר בטוחים.
רבים בשלוחות מרגישים ואומרים
למנחם ,שהבחורים המיוחדים
והמקסימים תורמים לקהילת שלוחות
יותר מאשר שלוחות תורמת להם.

יחד איתם נכנסה לעבודה בחדר האוכל
בחורה שנמצאת באחריות ובליווי עובדי
הענף.

בפורים השתתפו כל דיירי ההוסטל בשוק
פורים של ועדת חינוך ,בל"ג בעומר
התקיימה פעילות משותפת עם ילדי
התיכון ומקווים להמשך שיתוף פעולה
תרבותי-חברתי.
החזון של מנחם הוא להגדיל את מספר
המשתתפים ולשלבם בענפים נוספים
במשק (רפת ,נוי ,מתכת ,ועוד).
סיום מוצלח של השנה הראשונה יאפשר
גישה לקרנות ממשלתיות נוספות
המיועדות לבעלי צרכים מיוחדים,
שיעזרו להרחבת התכנית בכל הבחינות.
לאחרונה ,פנה מנחם למזכירות שלוחות
להכיר בפרויקט שלו כפרויקט קהילתי-
חברתי של הקיבוץ .המטרה היא שחברי
הקיבוץ יעזרו לו בחיפוש אחרי מקורות
מימון נוספים בארץ ובחו"ל ויהיו
שותפים ומעורבים יותר על ידי שיבינו
את חשיבות השילוב ויסייעו בהכשרת
החניכים ובאספקת כלים תעסוקתיים
נוספים ומגוונים .בחזונו רואה מנחם את
הפרויקט הקטן שלו הופך לאב-טיפוס,
הנותן בסיס איתן לקיבוצים וליישובים
נוספים באזורים כפריים ,לשילוב אנשים
בעלי צרכים מיוחדים בתעסוקה נתמכת
ביישוב.

איך אפשר לעזור?
לפרסום הפרויקט ,להגדלת המודעות
לקיומו ,ולצורך גיוס תרומות ממקורות
נוספים נוצר בתמיכת "אלווין ישראל"
קשר עם אבישי חדד (עורך סרטים מבית
השיטה) והופק סרט בשם "שי אשר"
המספר את סיפורם של שני הבחורים.
בסרט הם מדברים על עבודתם,
רגשותיהם ,חלומותיהם ועוד ,ומנחם
מסביר על הפרויקט וייחודו .זהו סרט
מרגש המעביר בהצלחה רבה את יופיו
וחשיבותו של הפרויקט הנפלא הזה.
חפשו ביוטיוב בשםShai Asher :
 .Milton's Giftלפרויקט יש גם אתר
אינטרנטwww.shaiasher.com :
נשמח אם כל אחד יפעל ,כמיטב יכולתו,
בהפצת המידע והסרט לקרוביו ולחבריו,
ובכך להביא להגדלת מספר התורמים
והשותפים.
כל מעשה גדול מתחיל תמיד
בחולם אחד
אנו גאים מאוד במנחם ,ושמחים לסייע
להצלחת המפעל החשוב שלו .מאחלים
המשך קל יותר ושיזכה לראות את חזונו
מתרחב ומשגשג .כנאמר  :זה הקטן -
גדול יהיה.

שרית זיסוביץ
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מגדל עוז
חוג המורי
במגדל עז יש חוג מיוחד מאוד ,שבו לומדים
ילדים לקרוא כמסורת תימן .השמועות
מספרות שגם הילדים וגם ההורים נהנים.
נפגשתי לראיון עם שמואל נפש  -המורי.
איך הכול התחיל?
לפני כשנה וחצי ,לימדתי נער בר-מצווה
מיישוב סמוך לקרוא בתימנית .אמו רצתה
להפתיע את הסבא התימני וכשהסב עלה
לתורה בשבת בר המצווה ,הנער קרא
בתימנית .אז עלה בדעתי להקים חוג מורי,
ללמד ילדים לקרוא כמסורת תימן .מקרא
ותרג'ום .הלכתי לרב אורי ,רב הקיבוץ
והתייעצתי איתו .הרב התלהב מאוד ולא
רק שעודד אותי להקים את החוג ,אלא בא
עם ילדיו (האשכנזים מאוד) ולמד בעצמו
לקרוא בתימנית.
איך מתנהל החוג?
חצי שעה לפני מנחה קטנה אנו נפגשים
בבית הכנסת ואומרים יחד את פסוקי
הפתיחה והסיום הקבועים של הלימוד.
כולם כבר יודעים אותם בעל פה .אחר כך
אנו פותחים את פרשת השבוע וקוראים
את הפסוקים הראשונים ממנה .הרמות
משתנות .יש ילדים קטנים שעדיין לא
יודעים כלל לקרוא ,ויש כאלה כבר קוראים
שוטף ואפילו את התרג'ום .מי שלא יודע
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לקרוא  -חוזר בשינון אחריי ,ומי שיודע -
קורא בעצמו .המתקדמים קוראים גם את
התרג'ום .עם ילדים שנוסעים לסבא ולסבתא
התימנים לקרוא אצלם בבית הכנסת אני
יושב לפני כן באופן יותר צמוד כדי להכין
איתם את הקריאה או את התרג'ום.
מי מגיע לחוג?
ילדים בגילאי  4-8לערך .מכל העדות .גם
בנות .אנחנו לא שוביניסטים ,ילדה שרוצה
לקרוא  -קוראת .הרבה פעמים גם ההורים
באים עם הילדים ולומדים ומשננים יחד עם
הילדים .יש  8-10ילדים שלומדים ,לא
כולם באופן קבוע.
מה גרם לך לרצות להקים את חוג
המורי?
הבדיחה מספרת על האיש שאבא שלו וסבא
שלו היו כהנים וגם הוא רצה להיות כהן .גם
סבא שלי וגם אבא שלי היו מורי  -אז גם
אני מורי .חשוב לי שיהיה המשך למסורת
הזאת ,של לימוד התורה כמנהג תימן.
והעיקר שיהיה לימוד  -בשביל ההנאה
ובשביל המצווה.
החוג דומה למורי המקורי שהיה
בתימן?
בתימן ואחר כך באשקלון בה גרנו ,לא היו
חוגים אחרי בית הספר .כולם היו מחויבים
ללכת למורי .המורי ישב באמצע וכל הילדים
במעגל סביבו .המורי היה מכה בשוט
לפעמים .אצלנו זו ממש לא חובה .זה חוג ,מי

שרוצה בא .אין כפייה .אצל המורי המקורי
היה מפגש של שעה כי קראו את כל הפרשה
 שניים מקרא ואחד תרג'ום .אנחנו קוראיםרק את הפסוקים הראשונים של הפרשה,
לפי ההספק ולפי הילדים שנמצאים .בנוסף,
הילדים מקבלים ממתק בסוף .בהתחלה הם
באים בשביל הממתק ואחר כך הם באים
כי נהנים מהלימוד" .מתוך שלא לשמה
בא לשמה" .אם אין ממתק כי לא הספקתי
לקנות ,אני אומר להם שהתורה היא הממתק
האמיתי ,ואת הממתק בזמן אחר.
מה הוא אירוע השיא של החוג?
בשמחת תורה ,כל הילדים שלמדו בחוג
קראו בתורה את הפסוק "ולאשר אמר"
שזהו פסוק מ'וזאת הברכה' שאנו משננים
בכל שבוע .הרב גם עלה וקרא בתימנית
את הפסוק הזה .גם ילדים שקוראים
בבתי הכנסת התימנים של סבא וסבתא
שלהם זה רגע שיא מיוחד ,ועוד יותר -
ילד אשכנזי המשתתף בחוג ,שהלך ברגל
בשבת לבית הכנסת התימני באפרת וקרא
שם.
אנקדוטה לסיום:
ידוע שהתימנים יודעים לקרוא גם
כשהחומש הפוך כי כשישבו במעגל סביב
המורי כל אחד למד לקרוא מהצד שבו ישב,
כולל מי שישב מולו .גם בחוג שלי יש כבר
ילדים שיודעים לקרוא הפוך ,ולאו דווקא
התימנים שביניהם.

ראיינה :רחל כוכבא-אילון
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המחלקה לצמיחה דמוגרפית
שרגא וילק
shraga@kdati.org.il

בימים אלו אנחנו מתחילים להתארגן לקראת הסיכומים של
שנת תשע"ד והכנת התוכניות לשנה הבאה  -תשע"ה .מבחינתי
האישית ,זה יהיה הסיכום האחרון בתפקיד הנוכחי לאחר ארבע
שנים בתפקיד מעניין ומרתק.
בתחילת הקדנציה הוטלה עלי המשימה לבנות ולעצב את
עבודת המזכירות הפעילה בתחום הצמיחה הדמוגרפית ,לאור
החלטות מועצת שדה אליהו .בין יתר המשימות והמטרות
שהצבתי לעצמי בתחילת הדרך ,הייתה גם המטרה לדאוג שבכל
אחד מיישובינו יוקמו ועדה או צוות אשר ישימו את נושא
הצמיחה הדמוגרפית בראש סדר העדיפויות האסטרטגיות.
ניתן לסכם היום בוודאות שאין אפילו יישוב אחד ללא צוות
פעיל העוסק בסוגיה ,וכי ברוב המקומות סוגיות צמ"ד מהוות
קטליזטור לתהליכים נושקים או משלימים ,כגון :תהליכי עיצוב
חזון ,בדיקת דרכים ,התנהלות ,מבנה ארגוני ומשילות.
בתקופה זו ,לאחר כמה שנים של דיונים ויצירת הסדרים,
מגיעים התהליכים ברוב היישובים ליישום .התהליכים
הפנימיים מתגבשים ל"מוצרים" וה"ביקושים" פורצים את
הגבולות הפנימיים של היישובים .כיום אנחנו נדרשים לעסוק
יותר מאשר בעבר ,בהסרת חסמים ופירוק מוקשים שמונחים
לפתחנו על ידי גורמים חיצוניים.
בעת כתיבת שורות אלו ,אין אני יודע איך ומה תהיה החלטת
מועצת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ,הדנה במתווה הנוסף
שיאפשר להסיר את ההקפאה על היתרי הבנייה בקיבוצים.
למרות שאני פסימי ,אולי נופתע ומעז יצא מתוק .המציאות
בשטח נכון להיום ,היא שלא מונפקים כלל היתרי בנייה
לקיבוצים שבהם חלק או כל המימון לבניית הבתים מגיע
מהחברים עצמם ,וגם קיבוצים שיתופיים נדרשים לחתום
על הצהרות שונות ומשונות .מצב זה יירשם לחובת פרנסי
רמ"י ,היות ואי-אפשר לאמוד את הנזק שכבר נגרם ,המתבטא
במספר משפחות שהתייאשו מהמתנה להיתרי הבנייה ומוצאים
פתרונות מחוץ לתנועה הקיבוצית.
אצלנו בתנועה הנזק כרגע הוא בקיבוץ אחד או שניים ,כיוון
שכאמור קיבוצים רבים נמצאים בשלב היישום ,אך עוד נכונה
לנו דרך ארוכה:
בראש צורים התקבלו  18משפחות לחברות (מתוך ההרחבה)
ועד סוף השנה יתקבלו עוד כ 20-משפחות.

בסעד התקבלו לחברות כ 12-משפחות והן מתחילות להתארגן
לבניית בתיהן .ישנן עוד כ 12-משפחות הנמצאות בשלבים
שונים של גיבוש ההחלטה.
במגדל עוז ישנן כ 15-משפחות הנמצאות בתהליכים מתקדמים
ובע"ה יתקבלו לחברות בשנתיים הקרובות.
בשלוחות ישנן  5משפחות המועמדות לשלב הראשון של
השכונה הקיבוצית לחברים בעצמאות כלכלית.
בעין הנצי"ב  8 -משפחות התקבלו לחברות ויתחילו לבנות את
ביתן .במקביל כ 9-משפחות נוספות אמורות להגיע במהלך
הקיץ לתחילת התהליך.
במירב  -נמצאים בשלבי תכנון אחרונים לשכונה קיבוצית
ובמקביל נמשך השיווק של ההרחבה.
במעלה גלבוע הבנייה בשכונה הקיבוצית נמצאת בעיצומה
ומשפחות ממשיכות להגיע ליישוב.
בטירת צבי נמשך אכלוס ושיווק שכונת ההרחבה לתושבים,
ובקרוב יושק גם התהליך לקליטת חברים חדשים בקיבוץ.
שדמות מחולה קולטת כ 10-משפחות בנים לתאגיד האחזקות
(חברות).
בשדה אליהו מתחילים בבנייה של שכונה לחברים ,ודנים
באינטנסיביות על עדכונים וחידושים במסלולי הקליטה.
בבארות יצחק מסיימים את הבנייה של  24בתים לחברים ,מה
שיאפשר לפנות משאבי דיור לקליטת משפחות מבחוץ.
בבית רימון ,לאחר חבלי לידה מורכבים ,מתחילים בבנייה של
חמישה בתים לחברים חדשים ,ובמקביל מוּ סרים החסמים
להמשך שיווק ופיתוח של השלב הבא בשכונת ההרחבה
לתושבים.
משואות יצחק ועין צורים "מוקפאים" על ידי המינהל,
ומטפלים בהסרת ההקפאה.
במשואות יצחק עם ההפשרה ,יתחילו באופן מיידי בבניית
כ 10-בתים.
ביבנה נערכים לתחילת פרויקט הבנייה הגדול ובמקביל עוסקים
הצוותים ברענון הנהלים והקריטריונים.
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כפר עציון מסיימים את ההתארגנות סביב קליטת שכונת
התושבים ונערכים דיונים על חידוש האפשרות לקליטה
לחברות בקיבוץ.

כרמים  -קיבוץ מעורב דתי-חילוני הבוחן בסיוע שלנו ,את
הסוגיה של שותפות כלכלית ביישוב מעורב (למשל :הנאה
מפירות עסקיים שהופקו בשבת).

לביא ועלומים ממשיכים בשגרת הקליטה תוך התאמה ובחינת
סוגיות שונות.

מושבי דרום רמת הגולן ממשיכים לבדוק את המתווה
להתחברות לתנועה.

ניר עציון ,המצוי כרגע במשבר הנהגתי ,נעזר בתנועה ליציאה
מן המשבר ,ואי"ה לאחר גיבוש המתווה יעבור ליישום
ההחלטות בדבר קליטת בנים וחברים חדשים ליישוב.

סוגיית חיבור התושבים בקיבוצים לתנועה לא נעלמה ומעסיקה
אותנו רבות ,אך עדיין לא הצלחנו לגבש מתווה מוסכם שאפשר
להביא אותו לאישור המוסדות.

ואחרונים חביבים ,מושבי דרום הר חברון  -מעון ,יתיר וכרמל -
עסקו בשנה האחרונה בקליטת בנים ,ושלושתם יצאו מהגדרת
תת-אכלוס ונמצאים בתנופת פיתוח ושגשוג .במקביל ,עוסקים
בשלושת היישובים בסוגיות גיבוש החזון והגברת מערכות
הערבות ההדדית שהוזנחו בשנים האחרונות.

מבחינת עבודת המטה ,אמנם מבחינה ארגונית הוחלט בעבר על
השתייכות המחלקה לאגף המשק ,אך בפועל ,לאור מורכבות
העיסוקים אני משתתף באופן שוטף גם בישיבות אגף החברה,
משתתף בסיורים שלו במשקים ומקיים ימי עיון וימי הכשרה
משותפים.

בנוסף ממשיכה התעניינות של יישובים מחוץ למעגל השוטף
לשיתופי פעולה שונים:

כפי שהתחלתי את הסקירה ,אי"ה לקראת סוכות אסיים
את תפקידי ואנחנו נערכים להכניס לפעילות את המחליף
שייבחר ,ושבוודאי יוסיף ויתאים את אופי הפעילות לרצונותיו
והשקפתו.

רתמים  -יישוב קהילתי הבוחן באמצעותנו מעבר לסיווג של
מושב שיתופי על מנת לקבל אמצעי ייצור לטובת הקהילה
ההולכת וגדלה ,תוך קבלה עקרונית של מרכיבים שונים של
ערבות הדדית.
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קרן הקיבוץ הדתי
ידידיה צור
keren@kdati.org.il

בשנים האחרונות גדלה תנועת הקיבוץ הדתי והיא כוללת כיום
 23יישובים ,קיבוצים ומושבים שיתופיים .ניתן לומר כי השינוי
בהחלט ניכר .כאשר אנחנו מגיעים לפגישות כנציגי מזכירות
הקיבוץ הדתי המייצגים את יישובי התנועה ,אנחנו מצליחים בדרך
כלל לקבל תנאים משופרים במשא ומתן מול גורמים שונים.
מכאן שיש חשיבות בהליכה משותפת של היישובים שלנו
בפעילויות שונות כך שיבוא לידי ביטוי היתרון לגודל של
הקיבוץ הדתי ,כתנועה המייצגת ציבור גדול ועם מספר רב של
יישובים .להלן מספר פעילויות המדגימות את העיקרון הזה:

ביטוח
רוב הקיבוצים שלנו עובדים עם סוכנות הביטוח 'שדמה' ועם
'ביטוח חקלאי' כחברת הביטוח .ביטוח טוב נבחן בשעת צרה.
בעבודה מול 'שדמה' ו'ביטוח חקלאי' אנחנו זוכים לשירות
טוב ,להתחשבות בדרישות המיוחדות שלנו ולבנייה נכונה של
הפוליסה .אנו בהחלט מרוצים ומזמינים יישובים נוספים שלנו
לעבוד עם 'שדמה' בתחומי הביטוח השונים.

ביטוח בריאות
אנחנו מבוטחים כבר שנים בביטוח בריאות בחברת 'הראל'.
הביטוח נבנה במיוחד עבורנו וגם במקרה זה רוב היישובים
שלנו מבוטחים בו .מדי מספר שנים מתנהל מו"מ חדש מול
חברת 'הראל' וחברות נוספות לשיפור תנאי הביטוח .החתימה
האחרונה מול חברת 'הראל' בוצעה לפני פחות משנה .בסקר
שנעשה על ידי משרד האוצר דורגה 'הראל' במקום הראשון
בביטוח בריאות.

ביטוח סיעודי
בעבר ,קיבוצים ומקומות עבודה היו יכולים להיות מבוטחים
בביטוח קבוצתי .הממונה על הביטוח במשרד האוצר הודיע
לפני מספר שנים על הפסקת הביטוח הסיעודי הקבוצתי.
החלטה זו ,שמתבצעת במספר שלבים ,הביאה את אותם גופים
למצב של חוסר בביטוח סיעודי .לאחרונה יזמנו כניסה משותפת
של יישובי הקיבוץ הדתי לביטוח סיעודי בחברת הביטוח
'מגדל' .אנחנו מקווים שרוב הקיבוצים שלנו יצטרפו לביטוח
זה ,הן יישובים שהיו מבוטחים בעבר בביטוח קבוצתי והן כאלה
שהיו בלי ביטוח כלל .בסקר שנעשה על ידי משרד האוצר
דורגה 'מגדל' במקום הראשון בביטוח סיעודי.

'שיבולת'
קופת הגמל הוותיקה של הקיבוץ הדתי עובדת החל משנת
 1969כקופה עצמאית וידועה בשוק כקופה סולידית עם תשואה
יפה ובסיכון נמוך .בהשוואות הנעשות על ידי משרד האוצר
'שיבולת' נמצאת תמיד בצמרת הקופות .ב'שיבולת' מנוהלת
קופת גמל וכן קרן השתלמות .אנחנו מציעים גם ליישובים שלא
הפקידו בעבר כספים ב'שיבולת' להצטרף.

קרן פנסיה
לפני עשרים שנה הצטרפו רוב קיבוצי הקיבוץ הדתי לקרן
הפנסיה הוותיקה 'עתודות' .מאז לא ניתן להצטרף לקופות
הוותיקות .חברים חדשים יכולים להצטרף רק לקופות
החדשות .במהלך השנים הגענו להסדרים אטרקטיביים עם
מספר קרנות פנסיה ואנחנו ממליצים ליישובים נוספים להיכנס
לאותן קרנות וליהנות מהתנאים המיוחדים של הקיבוץ הדתי.

הלוואות לבנייה בקיבוצים
רוב הקיבוצים מתקשים לקבל הלוואות לשיכון בגין העובדה
שלא ניתן לרשום את המגרש בטאבו .לתנועת הקיבוץ הדתי
נמצא פתרון שיענה על הביקוש להלוואה תוך אי שינוי מעמד
הקרקע .ההלוואה היא דרך בנק 'איגוד' .הצענו לקיבוצים
(השיתופיים) לפעול דרך הבנק לקבל הלוואה מתאימה.
עם הגידול המספרי בתנועה ,ישנם יישובים שלא מודעים
לכל הפעילות הכלכלית של הקיבוץ הדתי .לכן בפגישות
שלנו ביישובים השונים אנחנו מציגים את הפעילות המגוונת
שנעשית בקיבוץ הדתי .כאמור ,אנחנו מקווים לצרף את
אותם יישובים לפעילות זו ובכך להגדיל את כוחה של התנועה
ולאפשר לכולם ליהנות מהתנאים המיוחדים שהתנועה יודעת
ליצור אל מול הגורמים הכלכליים השונים.
למרות האמור לעיל ,אנחנו מבהירים בכל מפגש עם נציגי
היישובים שכל משק מחליט עצמאית האם להצטרף לפעילות
ואנו רואים את תפקידנו רק בהגדרת הדרישות ובניסיון להגיע
לתוצאות טובות.
יש תחומים נוספים ופעילויות שניתן לקדם בצורה תנועתית ונשמח
להמשיך להציג אותם בפני המשקים בכנסים של פעילי כלכלה
מהקיבוצים שיתקיימו גם בהמשך השנה .כמובן שנשמח לקבל
רעיונות נוספים ,אותם ניתן לפתח בשיתוף פעולה עם הקיבוצים.
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מחלקת ביטחון וחינוך
זיו כרמל
bitachon@kdati.org.il

בקצב האירועים ,כמעט ולא ניתן להיזכר היכן הדברים התחילו.
שלושת השבועות שקדמו לאיתורם הטרגי של הנערים נתנו
את התחושה שניתן ליצור חיבורים בעם בין פלגים ,מגזרים
וקבוצות .במהלך ימי החיפושים רבים אכן הגיעו למפגש
השולחנות העגולים שהתקיים ברחבת מוזיאון תל אביב ,וכך גם
לעצרת התמיכה בכיכר רבין.
מיד עם פרוץ מטחי הטילים התגייסנו במחלקת החינוך לתמיכה
ביישובינו בדרום .עיקר הפעילות התמקדה באירוח נוער וילדים
מקיבוצינו בדרום תוך סיוע לוגיסטי .אנו מקיימים קשר הדוק
ורציף עם אנשי החינוך בסעד ,עלומים ,עין צורים ,יבנה ומשואות
יצחק .בשעות אלו של קושי הוכח שוב כי שגרה של קשר
משמעותי בין הנהגות היישובים ובין התנועה ליישוביה ,מוכיחה
את עצמה בגדול במצבי חירום .מחלקת הביטחון מלווה את
משפחות הפצועים ויחד עם כולנו מאחלת להם החלמה מהירה.
נמשיך ונתפלל לבשורות טובות וישועות.

חינוך
סמינרי הקיץ התנועתיים
השנה נעשו מאמצים גדולים לתכלל את כל הפעילויות
החינוכיות בתנועה .זהו תהליך מורכב אך הוא מתקדם ,ויקבל
בע"ה בעתיד ביטוי גם במבנה הארגוני .בינתיים מעורבותי
היא בעיקר בתקשורת עם מובילי התכניות ועם צוותי החינוך
בקיבוצים וביצירת דיאלוג ביניהם.
את הקיץ פתחו בוגרי כיתות ט' של התנועה במחנה צופי,
במתקנים של תנועת השומר הצעיר סמוך לנחל חרון (בניאס)
בניצוחו של רזי בן יעקב .סמינרי הקיץ ,שכבר הופכים למסורת,
מהווים שיא בעבודה החינוכית המתבצעת ביישובים כל השנה.
בסמינר ניתן ליצור חוויה משמעותית ,שיח ומפגש עם נוער
מקיבוצים אחרים ,התנסות וחוויה בעשייה ,וחיבור לטבע .אנו
מודעים לעלויות הגבוהות אך כאן המקום לציין שהתנועה
מתמחרת פעילויות אלו במחירי עלות .נמשיך ונעשה כל ניסיון
להוזיל עלויות ולחבר את מקסימום בני הנוער שלנו לפעילות.
מניסיון אישי ,אגלה כי החוויה של שהייה בטבע ,שימוש בכלי
הצופיות להנעת תהליך חינוכי משמעותי ,חוויית ההתגברות
על פחד והתמודדות עם תנאים לא קלים במשך חמישה ימים,
זכורים לי עד היום לטובה .בביקורי במקום ובשיח עם הנוער
שלנו אני נוכח שכלים אלו רלוונטיים גם עכשיו לבירור אישי
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וקבוצתי .מפגש עם קושי פיזי ,חוויית טבע חזקה והתמודדות
עם הצורך לבנות קבוצה  -כל אלו משמשים את רזי וצוותו
להעצים את הנוער ולתת לו כלים להתמודד עם עצמו.
חופשת הקיץ
מערכות החינוך שלנו כבר עמוק בתוך חופשת הקיץ,
ומתמודדות עם מגוון אתגרים ,שינויים ונושאים חינוכיים.
מחלקת החינוך ליוותה את הרכזים בהכנות לקראת הקיץ
ותיתן תמיכה גם במהלכו .אנו מאחלים לכל הצוותים ולכל
הילדים הנאה רבה ,ולצדה עיסוק בערכים כלליים ובערכי תורה
ועבודה בפרט ,כל זאת מתוך תחושת שותפות וחברות .וכמובן
באחריות ובביטחון המתחייבים.
מפגש סיכום לפורום רכזי החינוך
בשעת כתיבת שורות אלו אנו עומדים ימים ספורים לפני מפגש
מסכם של פורום רכזי החינוך לשנה זו .הפורום נפגש אחת
בחודש ועסק במגוון גדול של דילמות חינוכיות ושאלות ערכיות
ברוח התנועה .במפגש המסכם יוזמנו כל רכזי החינוך  -מהגוש,
מהדרום ,מהגליל ומהעמק  -לסיור בפארק המעיינות ולשיח
ב'קפה בשדה' שבשדה אליהו .הפורום פועל במתווה רב-שנתי
ומכאן שהקיץ הוא רק הפסקה שאחריה נמשיך ונחדש את
מפגשי הפורום .בהזדמנות זו אנו שולחים תודה גדולה לנורית
סבירסקי שהנחתה את מפגשי הפורום בחן ובמקצועיות.

ביטחון
רוח התנדבות והצטיינות
לפני כשלושה חודשים פנתה אלי אמא באחד מקיבוצי הצפון:
"בני מסיים בקרוב את קורס הקצינים והייתי שמחה שתגיע
לכבדו ולכבד אחרים" .שמחתי על ההזמנה ,ועל הדרך התברר
לי שבטקס הסיום שאליו כיוונה יהיו עוד שבעה מבני הקיבוץ
הדתי!!! כך מצאתי עצמי מתכונן לירידה דרומה ,למצפה רמון.
ריכוז בוגרינו המסיימים את קורס קציני היבשה משך גם את
מזכ"ל התנועה ,נחמיה רפל ,להפנות את רכבו דרומה ולהצטרף
לביקור .יחד חזינו במפגן ,סבבנו בין המשפחות וההורים,
ובעיקר חיזקנו את הבנים כולם על רוח ההתנדבות וההצטיינות.
כתשובה לשאלה היכן לבקר והיכן למקד את מאמצי מחלקת
הביטחון ,אוכל לומר שנהיה בכל מקום שיזמין אותנו ,ובכל
מקום שבו קיימת רוח ההתנדבות והמוטיבציה לעשות.

בית
במדרשת עין הנצי"ב

מחפשים בילוי זוגי של תוכן והעמקה
בקבוצה איכותית ובאווירה נעימה?
מדרשת עין הנצי"ב מזמינה אתכם להצטרף למחזור השני של:

קורות בתינו
בית מדרש ערב לזוגות

סדרת מפגשי לימוד לזוגות המבקשים לצאת
ל'בילוי משותף' של תוכן
בנושאים של הורות ,חינוך ומשפחה.
המפגשים יכללו לימוד בחברותות של מקורות יהודיים עתיקים וחדשים,
איסוף ודיון בקבוצה.
הכל על כוס קפה ועוגה ובאווירה נינוחה...
בהנחיית:

נתנאל פרבשטיין
מורה לחסידות ,מנחה סדנאות כתיבה ודינמיקה קבוצתית

אסתר פישר
מלמדת ספרות חזל ומנחת קבוצות.

ימי רביעי
22:30 – 20:30

בין סוכות לפסח
) 13מפגשים(

עלות שנתית:
 900ש“ח

)אחת לשבועיים(

בואו לצאת מהשגרה!
מפגש חשיפה והכרות יתקיים במהלך חודש אלול! על תאריך מדויק תבוא הודעה...

מדרשת עין הנצי"ב בשיתוף מחלקת
'אשה בתנועה' בקיבוץ הדתי,
ובית מדרש 'ניגון נשים' במדרשה באורנים
יקיימו בשנת תשע"ה:

מפגשי ראש חודש לנשים

מוזמנות לחגוג יחד את כניסת החודש ולקדם בברכה את התכנים שהוא מזמן לנו.
במפגשים נלמד יחד מקורות יהודיים עתיקים וחדשים ,נשוחח על החיבור האישי שלנו לזמן ולמקום
ועל חוויות הנוגעות בחיינו כנשים יהודיות ישראליות.

נחמה שפילמן

'לבנה בחידושה'

כ 10-מפגשים .החל מראש חודש חשוון ,תשע"ה
פרטים נוספים בקרוב!
מדרשת עין הנצי“ב ד.נ .עמק המעיינות  ,10805טל 04-6062900 .פקס,04-6062868 .

e-mail: midresheteinhanatziv@gmail.com

מדרשת עין הנצי“ב
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לזכרם

שרה שיפמן ז"ל

אהובה שהם ז"ל

נולדה :ט' באב תרפ"ו 20.7.1926
נפטרה :י"ט אדר ב' תשע"ד 21.3.2014
ניר עציון

נולדה :כ"ג אדר א' תרפ"ט 5.3.1929
נפטרה :כ"ח ניסן תשע"ד 28.4.2014
ניר עציון

אנו נפרדים מאמא שלנו היקרה ,אמא שלנו הבהירה ומאירת
העיניים ,זו השופעת אופטימיות ללא תקנה ,זו שתמיד בוחרת
לחשוב על האפשרות הטובה בכל פעם שמחלחלת דאגה.
אמא עברה מסכת חיים מלאה וארוכה .החל מיתמות מאב בגיל
שמונה ,בעיר חוסט שבצ'כוסלובקיה .עבור דרך שנות
המלחמה  -מחנה אושוויץ ,ומחנה עבודה בפשניץ .עלייה
לארץ באניית מעפילים רעועה ,שנוסעיה גורשו לקפריסין
כשהם במרחק נגיעה מחופי הארץ המובטחת ,צופים על אורות
חיפה והכרמל " -בעיניך תביט ושמה לא תבוא" .חזרה לארץ
דרך מחנה עתלית ,ההצטרפות לכפר עציון ,תפקידה כאחות
בקרבות על כפר עציון ,וסופו העגום של הכפר .ההליכה לשבי
בירדן והקמת ניר עציון לזכר כפר עציון.
כפר עציון  -יישוב שהיה קיים בקושי חמש שנים  -הצליח
להטביע חותם ולצבוע את כל חייה של אמא בצבעים של
חלוציות ,של שייכות ,של סולידריות ,של קשר עז לעם
ולמדינה מאז ועד עתה .הקשר העז לניר עציון היה לא במעט
גם בשל הקמתו לזכר כפר עציון.
אמא הייתה אישה חזקה ומעשית מאין כמוה .בכל פעם
הצליחה להתרומם ולהמשיך .בכל טלטלות החיים אמרה
לעצמה :אני יכולה ,אני יכולה .אמרה ועשתה .העזרה לזולת
הייתה חלק מובנה באישיותה .כאשר נמצא מישהו שנזקק
לעזרה ,הייתה מתמלאת עזוז וחיוניות ,ענייניות ומעשיות.
תמיד ידענו שכל זמן שיימצא לה מישהו לטפל בו ,לדאוג
לו ,היא עצמה תהיה בסדר .כך טיפלה ביצחק וביונה ,בפנינה
ובנחום וכמובן גם באבא ,במסירות ,באופטימיות ובמעשיות,
שכה אפיינה אותה.
האופטימיות של אמא גרמה לכך שלמרות היותה ניצולת
שואה ,עודדה אותנו לצאת לכל טיול או מחנה ,מבלי לחכות
לשובנו בכסיסת ציפורניים.
"אתה יכול" היה מוטיב מרכזי אצל אמא ,סמן דרך אמיתי.
משהרגישה שתמריץ זה אינו עומד עוד בפני הקשיים שבחיי
היומיום ,בחרה לפנות את הבמה.
תודה לך אמא ,על היותך אמא נפלאה וסבתא נהדרת.
לכי בשלום ונוחי בשלום על משכבך.
אנחנו אוהבים אותך מאוד וכבר מתגעגעים.
מתוך ההספד ,נירה רון ,בשם הבנות
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סבתא,
די מתאים לך ללכת ביום השואה  -יום שגם ככה הוא עצוב,
כדי לא "לבזבז" לנו ימים של שמחה ,כדי לא "להטריח" אותנו
ביום רגיל.
סבתא שלי היקרה,
אולי זה לא לעניין לכתוב מכתב פרידה כפוסט בפייסבוק -
עולם דיגיטלי שאת בכלל לא מכירה  -אבל מצאתי בזה משהו
קצת משחרר .קמת הבוקר כרגיל ,פתחת חלון ,שתית קפה של
בוקר ,ואז נשכבת על הספה ולא קמת ממנה .שמעתי שנראית
כל כך נינוחה ושלווה ,כל כך שמורה ומטופחת כהרגלך ,כל
שערה מונחת בדיוק במקום ,ידיים קטנות ועדינות עם ניחוח
של קרם ידיים.
שמרת על עצמך כמו על כל דבר שהיה לך ,כמו הטוסטר
המשוכלל שקיבלת מדוד באמריקה לפני שישים שנה ועדיין
נראה כאילו רק אתמול הוצאת אותו מהאריזה...
סבתא ,אני כל כך מצטערת שלא התקשרתי אלייך אתמול
לומר לך תודה על המעטפה ששלחת לי ליום ההולדת .דחיתי
את השיחה כי אמרתי לעצמי שיש לי עוד  15שנה לומר לך
תודה ...אבל כנראה הייתי אופטימית מדי ...זה עדיין לא נקלט
לי שאת כבר לא נמצאת איתנו ,שלא תתקשרי אלי יותר.
מפחיד איך אנשים נגמרים בשנייה אחת.
התקופה הזאת תמיד הייתה לך קשה  -שבוע לפני האזכרה
לסבא וליאיר ,שגם אחרי  17שנה למותם תמיד תביא אותה
תחושה קשה ומועקה בלב ...כמה קשה לאבד את בעלך
בפתאומיות ,ובתום השבעה למצוא את הבן שלך מחוסר הכרה
על הספה .כששמו אותך באדמה ,צמוד לסבא יוסף וליאיר,
חשבתי לעצמי שסוף-סוף ,אחרי  17שנה ,את שוב ליד בעלך
ובנך .תקופה כל כך ארוכה ישנת לבד ,והפעם זה לנצח.
היית כל כך בריאה ,כל כך יפה וחיננית ,והחיים שלך היו מלאים
וטובים .היית שנונה וחכמה ועם חיוך מדהים .לא רצית להגיע
למצב סיעודי ,תמיד פחדת מזה ,והנה  -משאלתך התקיימה,
הלכת בשיבה טובה ,כמו שכל אדם היה רוצה ללכת לעולמו.
אני אוהבת אותך סבתא ומתגעגעת אלייך מאוד מאוד!
תודה סבתא על כל דבר שעשית והיית.
תנוחי על משכבך בשלום ובשלווה.
הנכדה ,נטע שהם (בתו של אמנון)

לזכרם

רחל סמסון ז"ל
נולדה :י"ח אייר תרפ"ג 4.5.1923
נפטרה :י"ט אייר תשע"ד 19.5.2014
שלוחות

בכל פעם שהייתי עובר ליד ביתה של רחל או פוגש אותה
במדרכות ,היא החזירה לי שלום .בשבועות האחרונים ראיתיה
יושבת בכיסא גלגלים ,נושמת ונושפת בעזרת בקבוק חמצן
ונלחמת על חייה .איזה כוח רצון  -מנין?
רחל הגיעה מקלן שבגרמניה עם משפחתה ,הוריה ואחיותיה
לטרייזנשטט ,שם שימשה כאחות ,מקצוע שהחלה ללמוד ולא
סיימה .משם הועברה כל המשפחה לאושוויץ .ההורים נשארו
באושוויץ ,אך רחל ואחיותיה הועברו למחנה עבודה ובתום
המלחמה הן שוחררו על ידי הצבא האדום.
במחנה העבודה הן הכירו בנות נוכריות מהולנד שחזרו לארצן
ולקחו את רחל ואחיותיה ִאיתן .בהולנד נרשמה רחל לעלייה
ב' ,שם הכירה גם את בעלה לעתיד ,שלמה ,והם הגיעו ביחד
לארץ למחנה עתלית ,ומשם היישר לשלוחות.
רחל עשתה את כל תפקידיה בנאמנות ומבלי להתבלט.
בשנותיה הראשונות בשלוחות שימשה רחל כ"חובשת" .לא
הכרנו אז את המושג "אחות" ,אך ברור הוא כי מה שעשתה
אז היה עבודה של אחות והיא עשתה זאת במסירות גדולה
(אני יכול להעיד על כך ממקור ראשון ,כיוון שרחל היא זו
שהזריקה לי במשך חודשיים זריקות נגד כאבי גב .)...בשלב
הבא שימשה רחל כסייעת לרופא שיניים ,ובהמשך עברה
לעבוד במחסן בגדים ,שם הייתה המומחית לתיקון ותפירה
עדינה של קרעי בגדים .רחל לא אהבה במיוחד שיחות סרק
ולכן בחרה תמיד לעבוד דווקא בשעות בהן יתר העובדות כבר
סיימו את עבודתן .היא הייתה זו שסגרה ונעלה את מחסן
הבגדים בתום יום העבודה.
רחל הייתה חוליה בשרשרת שנקראת שלוחות ,ובהיעדרה כך
מתברר ,חסרה חוליה בשרשרת.
רחל ובעלה הקימו משפחה לתפארת .אנו ,חברי שלוחות,
נזכור אותה תמיד כחברה התורמת לסביבתה ,כאמא ,כרעיה,
כסבתא וכסבתא-רבתא.
יהי זכרה ברוך
מוני ערמון

זאב (ג'ינג'י) רויך ז"ל
נולד :כ"ו סיון תרצ"א 11.6.1931
נפטר :כ"ו אייר תשע"ד 25.5.2014
סעד

אבא נולד בברלין ,ועלה ארצה בגיל שלוש יחד עם הוריו,
לחיפה .בגיל  17התגייס לפלוגה הראשונה של הנח"ל ,ויחד
עם חבריו הגיע לטירת צבי ואחר כך לסעד .לשם גם הגיעו
הירושלמיות .אבא התאהב בירושלמית צנועה ונאווה -
ציפורה ,בתו של הרב ישראל לב .ומאז ועד היום הם נקראים
צ'פי וג'ינג'י 62 .שנות נישואים שבהם אהבה רבה ,תמיכה
ורעות ,בשמחה וגם בעצב ,ילדים ,נכדים ונינים.
אבא הקפיד במצוות ובתפילה .ביום ההולדת ה 70-של אבא
סיפרה אמא' :נערה צעירה הייתי ,טיילתי עם ג'ינג'י בשעת
לילה .לפתע נעצר ואמר" :רגע ,כמעט שכחתי" ,סימן לי עם
היד" :חכי" .חברי הג'ינג'י ,הלץ הקשוח ,פשוט נעמד להתפלל
ערבית'.
לא מפתיע שמילותיו האחרונות לאמא חצי שעה לפני פטירתו
היו בעניין מתן צדקה.
אבל אם נשאל בסעד על שני תחביביו העיקריים ,אין חולק על
כך שהם ספורט ובדיחה טובה .את שניהם אהב מאוד.
אבא היה ספורטאי פעיל וגולת הכותרת הייתה השנה בה
שיחקה נבחרת סעד בליגה לאומית בכדור-עף .בימיו האחרונים
ראינו יחד  -אבא שוכב על הספה ,ולידו אמא ואני  -את מכבי
תל אביב זוכה בגביע אירופה .עיניו של אבא ברקו והוא הסביר
לנו בקול חלש מהלכים שלא הבנו.
כל ילדיו ,נכדיו והנינים הגדולים יודעים לצטט בדיחות שאבא
סיפר בכישרון רב ,בעברית ,ועוד יותר טוב  -באידיש .חיבה
גדולה הייתה לו לספר בדיחה אחרי תפילת שחרית ,ולראות
באיזה נוסח תחזור אליו הבדיחה בתפילת ערבית ,לאחר
שעברה חצי קיבוץ.
הרבה תפקידים ועבודות מילא אבא בשנותיו הרבות בסעד
ובהן מזכיר פנים ומנהל אסיפות ,אבל בעיקר זכור הוא לכולם
כג'ינג'י  -מנהל סככת הגזר .במקום עבודה זה ,בו התמיד יותר
מ 40-שנה עד החורף האחרון ,התנהל אבא ביושר סרגלי,
במוסר עבודה ,ובדאגה למי שעבד לצדו או תחתיו .אנחנו נזכור
אותו במיוחד כאיש השמח בחלקו עד מאוד ,משמח אחרים,
ולעולם לא מתלונן.
מתוך ההספדים של מושקו רום והלה ערמוני  -ילדיו

תמוז  -אב תשע"ד
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לזכרם

תיאה ברודי ז"ל

יוסף שאול בקרמן ז"ל

נולדה :ב' אלול תר"פ 16.8.1920
נפטרה :כ"א סיון תשע"ד 19.6.2014
משואות יצחק

נולד :י"ט ניסן תרפ"ח 9.4.1928
נפטר :כ"ו סיון תשע"ד 24.6.2014
ניר עציון

תיאה נולדה בהמבורג שבגרמניה כבת יחידה להורים
שהשתייכו לקהילה האורתודוקסית המשכילה .בזיכרונות
ילדותה אידיליה משפחתית וערבי נגינה משותפים .תיאה,
שלמדה בבית ספר יהודי בעל צביון קפדני ,הביעה את רצונה
להצטרף לתנועת נוער .הדבר עורר התנגדות ,אך לאחר
ויכוחים השלימו ההורים עם הצטרפותה לנוער בח"ד .עם
עליית הנאצים לשלטון עברה תיאה לבית ספר מקצועי
יהודי ,שם למדה תפירה וגזירה .בשנה השנייה ללימודיה,
נגדעו תכניותיה ולמרות הרצון לעלות לארץ ישראל היא
נאלצה להגר לאנגליה .הפרידה מההורים ליד רציף הרכבת
הייתה מחזה מעורר רחמים .תיאה עבדה במהלך כל המלחמה
בתפירת מדי צבא בריטיים ,והייתה מגויסת למשמר האזרחי.
הוריה הצליחו להגיע להולנד ,ומשם לאנגליה חודש לפני
פרוץ המלחמה .בשנת  1946עזבה תיאה את בית הוריה,
והצטרפה להכשרה החקלאית של בח"ד באנגליה ,שם התהדק
הקשר עם שמעון ,ושנה לאחר מכן נישאו השניים .במרץ
 1950הם עלו ארצה והיו ממייסדי קבוצת לביא .הם גרו באוהל
בתנאים קשים ביותר ,אך אלה לא העיבו על האידאליזם
ותחושת האושר שבהקמת מדינה .על רקע ויכוח בנושא לינת
הילדים וחדר האוכל המשותף עזבו תיאה ושמעון למושב
השיתופי משואות יצחק .שבע שנים מאז הגעתם ארצה
זכו הזוג ברודי יחד עם שני בניהם ,אמנון ואלחנן ,לחנוך את
ביתם החדש והאושר לא ידע גבול .תיאה עבדה במשך שנים
במחסן הבגדים ,בעזרה הדדית ,בצרכנייה ,בעלבד ולבסוף
בבית היוצר .למרות המכה הקשה עם מותו של שמעון,
התאוששה תיאה והשקיעה במשנה מרץ במלאכת יד ויצירה.
היו לה תמיד הופעה אצילית ומטופחת ,ונימוסים ללא דופי.
היא הקפידה לבקר בבתי קשישים וחולים ולסייע בהחלמתם,
וגאוותה הגדולה הייתה במשפחתה  -בבניה ,אמנון ואלחנן,
שנשארו לצדה במשק ,ובכלותיה ,נכדיה וניניה.
נזכור את תיאה שבחייה הארוכים הייתה מופת של מסירות
ונאמנות לעמה ,לחברי המשק ולמשפחתה .נזכור אותה כאשה
חייכנית ומטופחת ,שבאישיותה ובמעשיה תרמה לעיצובו
הסגולי של משקנו.
יהא זכרה ברוך
דב גוטליב ,מתוך ההספד

אבא ,סבא אהוב שלנו,
דרך ארוכה עשית מימי ילדותך הרחוקים באמריקה כבן
למשפחה יהודית שורשית .עוד כילד היית דעתן ,אהבת לשבת
שעות רבות בספרייה העירונית ולהרחיב אופקים .גדלת ,נכנסת
לישיבה והשכלת גם בעולם התורה .הצטרפת להכשרה ב'שומר
הדתי' ,ועלית לארץ כבחור צעיר בן  22להגשמה בקיבוץ בארות
יצחק .כנראה שלשם כיוון אותך הקב"ה ,על מנת שתפגוש את
אמא ,שתיבדל לחיים ארוכים .יחד הקמתם משפחה לתפארת.
אהד ואני נולדנו בבארות יצחק ,אך עזבתם את הקיבוץ מאחר
ולא יכולתם להשלים עם הרעיון שילדיכם לא יגדלו בביתכם.
בניר עציון התרחבה המשפחה ,ונולדו אחיותיי רחלי ויעלי.
עברו שנים ,הילדים גדלו ועזבו את הקן החם ,הקימו משפחות
משלהם ,נולדו נכדים .בהמשך גם הנכדים גדלו ,הקימו
משפחות ונולדו הנינים .השבט שייסדתם לפני למעלה
משישים שנה ,צמח ושלח ענפיו לכיוונים רבים .השורשים
התעבו ונאחזו בקרקע הכרמל הירוק תמיד.
ַהקדמת שלום ושיח עם כל אדם באשר הוא ,שחרית ,מנחה
וערבית ,שיעורים בשבתות ,תקיעה בשופר בימים הנוראים,
דף יומי והשכלה רחבה מני ים  -אלה הדברים שמאוד אפיינו
אותך ,אבא יקר .אנחנו הילדים ,ובעקבותינו הנכדים והנינים,
אהבנו לבוא לביתכם-ביתנו שבניר עציון.
לצערנו ,לפני כשלוש שנים נפטרה רחלי ,אחות ובת אהובה.
בת שעליה אמרת כי עם לידתה לראשונה הרגשת שיש לך ילד
במלוא מובן המילה והמשמעות ,ילד שהולך לישון בבית ,ולא
בבית ילדים .דיברת על העיניים המתבוננות בך ,ועל התחושה
שסוף-סוף אתה באמת אבא.
אבא ,נשארת עם ראש צלול עד הרגע האחרון ,לא ויתרת
ולא ריחמת על עצמך .לא נתת לאחרים לעזור לך .חיית חיים
מלאים והשארת אחריך שבט ישרים ואמא שנשארת לבד אך
לא בדד.
אבא ,אני נפרד ממך בשם כולנו  -אמא ,ילדיך ,ניניך האהובים,
וכל אוהביך וחבריך בניר עציון ,שהראו לנו בתקופה האחרונה
מהי אחווה ורעות אמיתית.
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים ,אבא אהוב שלנו.
בנך ,משה בקרמן
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בית
במדרשת עין הנצי"ב

בית המדרש הקהילתי של מדרשת עין הנצי"ב
שמח להציג את תכנית בוקר העיון
'מעינות' לשנת תשע"ה

’מעינות‘ בוקר

בימי רביעי בין  8:00ל 13:30החל מכ“ח תשרי 22/10/14
פתוח לנשים וגברים כאחד
8:55 - 8:00

סמסטר א‘

רחל קרן – סוגיות בעולמם של נביאים
סמסטר ב‘

חזי כהן – מתורתו של הבן איש חי

אפרת ביגמן
10:15 - 9:00
תפילה לאם בטרם שחרית"  -סדנת מפגש,
קריאה וכתיבה הנוגעת במהות ובאמהות.
לנשים בלבד – מספר המקומות מוגבל *
10:30 - 12:00

12:15 - 13:30

סמסטר א‘

סמסטר ב‘

סמסטר ב‘

עוזי פז – אחווה )יחסי אחים( במקרא
סמסטר א‘
נעמה אלדר –
'אל יהי המשל הזה קל בעיניך'...
סיפורי בראשית בראי משלי חז"ל
סמסטר ב‘
משה מיה –
"אמיתי ,כמו שרק סיפור יכול להיות":
מעשי חכמים בסוגייתם ,במקומם ובשעתם

הרב יצחק בן פזי
סיפור לחיים :עיון במעשיות ר' נחמן
הרב יצחק בן פזי
משנתו החינוכית של האדמור מפיאסצנה

רוצים להשתתף בלימוד במעינות אך לא יכולים
להתפנות בשעות היום?
במיוחד עבורכם! חדש!
'מעינות' ערב

’מעינות‘ ערב
עלות שנתית – ₪ 1000
ערב הלימוד יתקיים בקמפוס
המדרשה בקיבוץ עין הנצי"ב

בימי רביעי בין השעות 22:00 - 20:00
20:45 – 20:00

׳נפגשים עם חכמים׳  -מפגשי ערב עם דמויות מובילות מספרות חז״ל
הרב יצחק בן דוד  /אסתר פישר )לסירוגין(

21:00 – 20:45

הפסקת קפה ומאפה ומפגש רעים

22:00 – 21:00

'פרשה ומדרשהּ' –עיון בפרשת השבוע עם מגוון מלמדים מהעמק:
הרב יהודה גלעד ,נגה גיל ,דליה יוחנן ,עוזי פז ,רחל קרן ,וד"ר רחל רייך.
)סדרה של  5-6שעורים עם כל מלמד/ת(

מדרשת עין הנצי“ב ד.נ .עמק המעיינות  ,10805טל 04-6062900 .פקס,04-6062868 .

e-mail: midresheteinhanatziv@gmail.com

מדרשת עין הנצי“ב

נחמה שפילמן

עלות שנתית להשתתפות
ביום מלא ₪ 1900
)*תוספת עלות למשתתפות
בסדנא  350שח(
השעורים מתקיימים
בקמפוס המדרשה,
בקיבוץ עין הנצי"ב

סמדר בן דוד
"מה הזמן מספר לי - "...על קידוש והבדלה,
ועל סדרי ליל הסדר.
לימוד בית מדרשי בפרק "ערבי פסחים"
במסכת פסחים .לנשים בלבד

סמסטר א‘
חזי כהן
שלהי מלכות דוד  -כרוניקה של משבר

03-6072777 : טל6090500  בארות יצחק,הקיבוץ הדתי
www.kdati.org.il E-mail: amudim@kdati.org.il

