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גיליון
השנהחגיגי לכבוד
החדשה

היינו פה.

תחל שנה וברכותיה
כשהיה רבי ישראל בעל שם טוב רואה שפורענות מתרגשת לבוא על ישראל ,היה הולך
למקום אחד ביער ומתייחד עם נפשו .שם היה מדליק אש ,אומר תפילה אחת ,ונס היה
מתרחש והגזֵרה הייתה מתבטלת.
לאחר זמן ,כשהיה תלמידו ,רבי דב בר ,המגיד ממזריץ' ,צריך לבקש רחמים על ישראל ,היה
הולך לאותו מקום ביער ואומר :ריבונו של עולם ,הטה אוזנך ,איני יודע כיצד מדליקים את
האש ,אבל יודע אני לומר את התפילה .והנס היה מתרחש.
ולאחר זמן היה רבי משה לייב מססוב הולך אף הוא אל היער כדי להציל את עמו ,ואומר:
איני יודע כיצד מדליקים את האש ,וגם איני יודע את התפילה ,אבל יכול אני למצוא את
המקום ,וצריך שיהא די בכך .ודי היה בכך ,והנס היה מתרחש.
והגיע זמנו של רבי ישראל מרוז'ין לבטל את הגזֵרה .יושב היה בביתו ,בכורסתו ,ראשו נתון
בין כפות ידיו ,והוא משיח עם הקב"ה :ריבונו של עולם ,איני יכול להדליק את האש ,איני
יודע את התפילה ,ואף איני יודע למצוא את המקום ביער .כל שאני יודע הוא לספר את
הסיפור הזה ,וצריך שיהיה די בכך .ודי היה בכך ,והנס היה מתרחש.
ואנחנו ,משפחת הקיבוץ הדתי  -חבריה וילדיה ,תושביה וחייליה ,ותיקיה וצעיריה  -מביטים
אחורה בסיפוק ,אל עשייתנו המבורכת בשנה החולפת ואל עמידתנו כצוק איתן במערכה
הקשה.
אנחנו כולנו ,כאיש אחד ,משקיפים קדימה אל תשע"ה באמונה ובתקווה ,באהבה וביראה.
מתוך תחושה עמוקה של "הנני העני ממעש" אנחנו מוסיפים ואומרים:
ריבונו של עולם,
איננו יודעים להדליק את האש וגם את התפילה לא ידענו,
איננו יודעים את המקום ביער וגם לא לספר את הסיפור,
אבל בוטחים אנחנו בך ,אבינו שבשמים ,שתקבל תפילותינו ברחמים וברצון ,והנס יתרחש.
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שנה טובה,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה
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שלום לכם,

6

ירושלים :תפילה וצדקה > אבי גודמן
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מקום לזמן > איתי וגשל
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וכבר אפורים מאוד > ללי אלכנסדר

9

הזדמנות לחשבון נפש > גולן רייז

בנקודת הזמן בה נכתבים הדברים
מכריז פיקוד העורף על חזרה לשגרה מלאה.
מחר חוזרים התלמידים לבתי הספר ,גם בדרום.
המלחמה נגמרה.
עבור רובנו המשמעות היא שאפשר לחזור לחייך.

 10סליחה בעת מלחמה > גרשון שפט
 11סוף והתחלה > ויסלבה שימבורסקה
 12תפילת גשם > שלומית פורת ז"ל
 13אמרנו לכם > שושנה גאלדור
 14במלחמה הזו כבר מזמן ניצחנו > דינה אברמסון
 15לשמור את התמונות > אורי שכטר
 17בן ,אח וחבר אהוב | לזכרו של עודד בן סירא > רותם גוטמן
 19ממשיכה בדרך | לזכרו של צביקה קפלן > עדי קפלן
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אך יש כאלה שעבורם המלחמה נמשכת,
שהמציאות החדשה שנחתה עליהם
היא רק התחלה של מסע ארוך ,כואב ,יומיומי.
עבורם 'לפני המלחמה' ,ו'אחרי המלחמה'
הן שתי תקופות חיים שונות.
כשאותם אנשים יראו אותנו חוזרים לעסוק ביומיום שלנו,
סביר להניח שהכאב והבדידות יכו בהם ללא רחם.
אחר כך הם ינסו ,קרוב לוודאי ,לעשות הכול
כדי לקיים איזושהי שגרה בתוך הכאוס של חייהם,
אך יתקשו להבין
איך בדיוק אמורים להמשיך מפה והלאה?
ואנחנו  -מה נוכל לעשות?
אולי פשוט להיות שם בשבילם.
לא לרחם ,לא לברוח.
פשוט להיות
אפילו בלי לומר דבר .להיות.
הגיליון המונח לפניכם
מנסה להיות.
להיות גיליון הפותח את השנה
ומקדיש מקום לחשבון נפש ולתפילות.
להיות גיליון אסיף
של הרהורי לב ומחשבות בעקבות המלחמה,
ושל זיכרון נופלים מיישובי התנועה.
להיות גיליון מסכם
של פעילי התנועה,
עם מבט צופה לעבר השנה הבאה.
להיות גיליון המשקף את המציאות העכשווית,
כאשר הראש והלב עדיין באווירה של 'אחרי מלחמה',
אבל הידיים והרגליים כבר חוזרות לתפקוד של שגרה...
תחל שנה של שפע בשורות טובות ,ישועות ונחמות,
תחל שנה של אהבת אדם לאדם.
שנה שבה הצבע האדום יתקשר רק לפריחת כלניות ופרגים,
וקולות האזעקות ,הנפילות והיירוטים
יוחלפו בצלילי תקווה ושלום.
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 70לזכרם
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עמוד ראשון
פתיחת שנה היא זמן מתאים להגניב עוד מבט לאחור ,לסכם את מה שהיה ,אך בעיקר
לנסות להרים ראש ולהסתכל קדימה לשנה המתקרבת.
שנת תשע"ה  -שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה ,היא לכל הדעות שנה קצת אחרת
שמביאה איתה הצעה לעצירה ,הזדמנות להסתכלות עמוקה יותר ובוחנת.

ושמטת בחגך
בין ראש השנה לשמיטה

הרב ד"ר רונן לוביץ

אילו רצינו לקיים את מצוות ראש השנה הממשמש ובא ,על פי
התורה בלבד ,היינו תוקעים ביום זה שלושים תקיעות שופר,
ודיינו .אילו רצינו להוסיף ולקיים גם הוראות התורה שבעל-פה
שהורונו חז"ל ,היינו מוסיפים גם אמירת תפילות אשר בקצב
קריאה רגיל ניתן לאומרן תוך שעה ,כולל מלכויות זיכרונות
ושופרות ,וזהו .גומרים-הולכים ,וקיימנו את ראש השנה על פי
ההלכה.
אולם לא כך מקיימים יהודים מאמינים את ראש השנה ,שכן
יום זה איננו רק חג של קיום מצוות באופן טכני ,אלא הוא יום
הטעון בתכנים ובמשמעויות עמוקות הנוגעות למהות קיומו
של האדם והחורצות את גורלו .בימי ראש השנה אנו נתונים
בהרגשה מוצדקת שהדרך בה אנו מתפללים ולומדים ,מדברים
ואוכלים ,היא דרכו של אדם השרוי בימי דין .ענני דאגה
מרחפים מעל ראשו ,ועם זאת הוא שרוי בשמחת חג ,שמחה
של ִקרבה לבורא עולם.
הרקע לקביעת יום זה כיום דין וחשבון נפש וכיום של תחילת
השנה מוסבר על ידי חז"ל בכך שביום זה נברא האדם .לדבריהם,
בראש השנה נבראו אדם וחוה ,ובו-ביום הם הוכנסו לגן עדן
והצטוו שלא לאכול מפרי עץ הדעת .בו-ביום הם חטאו ,נידונו
ויצאו בדימוס ,כלומר :קיבלו פטור מעונש המוות שהיו אמורים
לקבל .לפיכך:
אמר הקב"ה לאדם :זה סימן לבניך כשם שעמדת לפני
בדין היום הזה ויצאת בדימוס ,כך עתידין בניך לעמוד
לפני בדין ביום זה ,ויוצאין לפני בדימוס (ראש השנה כז,
ע"א ,ויקרא רבה כט).
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ביום הזה הפקיד הבורא את העולם בידי האדם ,ותבע ממנו
מידה של ריסון עצמי ,אך האדם גילה מיד את טבעו הלקוי בכך
שלא עמד בפיתוי ,ורצה להשתלט על הכול.
אילו רצינו לקיים את מצוות השמיטה הממשמשת ובאה ,על
פי התורה בלבד ,לרוב הדעות לא היינו צריכים לעשות דבר,
שכן ,בדומה למצוות היובל ,אין היא נוהגת אלא בזמן שרוב עם
ישראל יושב על אדמתו .אילו רצינו להוסיף ולקיים גם הוראות
התורה שבעל-פה שהורונו חז"ל ,היינו נמנעים מכמה פעולות
של שתילה ,דישון וכיסוח ,שממילא רובנו לא מרבים לעשות,
ודיינו .בתור צרכני מזון עלינו לוודא שאין חשש שביעית
בפירות ובירקות וזהו .גומרים-אוכלים ,וקיימנו שמיטה על פי
ההלכה.
אכן כך ,לצערנו ,מקיימים יהודים מאמינים את מצוות
השמיטה  -באופן טכני בלבד .ברם ,השמיטה איננה חשש ,אלא
מצווה .מחששות אנו מנסים להתרחק ,למצוות משתדלים
להתקרב .ההתקרבות היא על ידי תיקון לחטאו של האדם
הראשון בראש השנה  -הוא הצטווה להכיר בריבונות הבורא על
גידולי גן העדן ,ומתוך כך היה עליו לשמוט ולא לקחת מפרי
העץ האסור .די היה בעץ אחד כדי להזכיר לו באופן מתמיד את
אדנות הבורא על הארץ ,ואת חובתו לרסן את עצמו ולוותר על
דברים מסוימים.
העצום של האדם הראשון ,נדרש האדם

בעקבות הכישלון
מישראל לשמיטה של כל עצי הגן וכל גידולי הקרקע ,במשך
שנה שלמה בכל שבע שנים ,אולי כך יצליח להפנים את הרעיון

ושמטת בחגך

צילם???? :

לצערנו ,מקיימים יהודים מאמינים את מצוות השמיטה באופן טכני בלבד .ברם ,השמיטה
איננה חשש ,אלא מצווה .מחששות אנו מנסים להתרחק ,למצוות משתדלים להתקרב

"כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה ...יש אדון
1
עליה" (ספר החינוך ,מצווה פד).

ארבע שמיטות מודרניות
האם רעיון השמיטה שהחל באדם הראשון והמשיך באיש
האדמה ,רלוונטי גם לאדם המודרני?
לדעתי ,הוא מעולם לא היה רלוונטי יותר מאשר כיום ,וזאת
בארבעה היבטים שכולם משלבים את הרעיונות הקלאסיים
של השמיטה ושל יום בריאת האדם עם הבעיות האקוטיות של
החברה המודרנית.
שמיטת החומרנות
אחד האתוסים המרכזיים של תקופתנו הוא צרכנות
אינטנסיבית .בחברת השפע של המדינות המתקדמות במאה
ה ,21-הכול בהישג יד ,ופעמים רבות אנשים קונים לא מפני
 1על השמיטה כתיקון לחטא עץ הדעת ניתן לעמוד מתוך השוואה של
ביטויים זהים בעניין גן עדן (בראשית א ,כט-ל) והשמיטה (ויקרא כה ,ו-ז).

שהם צריכים אלא מפני שהם יכולים .ברקע מצויה התפיסה
שרווחתו ואושרו של האדם תלויים ברכישת מוצרים חומריים,
וכך הצרכנות הפכה מצורך הכרחי לבילוי תרבותי ,ולעתים אף
לכורח נפשי .כמו האדם הראשון  -שלא ידע להסתפק במה
שיש וחשב שדווקא מה שאין יבטיח לו את הסיפוק המיוחל -
גם בן זמננו מצוי בהשתוקקות מתמדת להשיג עוד ועוד ממה
שאין לו ,וכך הוא סובל מאי-שביעות רצון מתמדת ממה שיש
לו.
הרכושנות והצרכנות עלולים לעורר מתחים ,לעודד התמכרות
לעבודה ,להמריץ שחיתות ,להגביר תסכול בקרב מעוטי יכולת
בהשוואה לאחרים ,וליצור חברה רוויית תחרותיות ,קנאה
ומרירות .אין כמונו כיום הזקוקים לרעיון השמיטה ,שקורא לנו
לשמוט ולעזוב את הרדיפה אחרי החומר .השמיטה ,כמו גם
ראש השנה ,מזכירים לנו כי מי שמגיע אל העושר בעין רעה,
לא בהכרח מגיע אל האושר ,וכי כדאי לנו להטמיע את הערך
הישן והטוב של הסתפקות במועט ,ואת המודעות שכל אשר
בחזקתנו שייך לבורא עולם.

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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שמיטת הפגיעה בטבע

ומעשי ,ולפתח סגנון חיים שערכים של שימור וזהירות יהיו נר
לרגליו.

התמודדות עם המשבר האקולוגי-קיומי דורשת שינוי בתפיסה
הכללית של מעמד האדם ביקום ,ותמורה עמוקה במערכת
הערכים הרווחת בחברה .הצריכה האינטנסיבית שהוזכרה קודם
היא גם אבי החטאים הסביבתיים ,שכן הנזקים האקולוגיים
הגדולים ביותר מתבצעים בתהליכי הייצור המוגברים והולכים.
אם בעבר מוצרי הצריכה היו במחסור ואילו הטבע הגולמי היה
בשפע ,הרי שכיום אנו חיים בעידן של עודף עצום במוצרי
צריכה ,בעוד שהטבע הולך ונחסר .ראש השנה ,כמו גם שנת
השמיטה ,אמורים להזכיר לנו לחולל שינוי כיוון תודעתי

שמיטת היצר

לדברי הרמב"ם ,טעמה של מצוות השמיטה הוא "שיתרבה
יבול האדמה ותתחזק בהברתה" (מורה נבוכים ג ,מח) .במילים
שמיטת הפערים הכלכליים
אחרות :באמצעות מצווה זו מזכיר לנו הבורא שעלינו לדאוג
לתחזוקה נכונה של הארץ שהוא ברא .לפי חכמים ,גם אדם
מצוות השמיטה נועדה לדברי הרמב"ם (שם) גם ליישם את
הראשון הצטווה בראש השנה הראשון לבריאה על תחזוקה
"החמלה על כל בני האדם ,כמו שנאמר' :וְ ָא ְכלוּ ֶא ְביֹנֵ י ַע ֶּמ ָך'"
נכונה של כדור הארץ .המדרש הידוע מספר כי בשעה שברא
(שמות כג ,יא) .בעל ספר החינוך עומד על הפקרת השדות
הקב"ה את אדם הראשון אמר לו" :תן דעתך שלא תקלקל
והמטעים לטובת העניים בשנת השמיטה ורואה בכך את אחד
ותחריב את עולמי ,שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך" (קהלת הטעמים העיקריים של מצוה זו" :ועוד יש תועלת נמצא בדבר
רבה ז ,א) .הבורא אמנם אמר זאת ,לדברי המדרש ,אך האדם
לקנות בזה מדת הוותרנות ,כי אין נדיב כנותן מבלי תקווה אל
כנראה לא שמע .בספרו של יובל נח הררי ,קיצור תולדות
הגמול" .מידת הוותרנות מתחברת במישרין ליום הדין של
האנושות ,מתואר כיצד מהמהפכה החקלאית ואילך ,ההומו-
ראש השנה ולימי התשובה ,שכן חכמים לימדו ש"כל המעביר
סאפיינס הולך ומשתלט
על מידותיו מעבירין לו על
על עולם הטבע ,ובה-בעת
כל פשעיו" (ראש השנה יז,
מכחיד אין-ספור מינים של
ע"א).
כמו האדם הראשון  -שלא ידע להסתפק
בעלי חיים .ההומו-סאפיינס
בתקופתנו אי-שוויון ואי-
ביעילות
המודרני עושה זאת
במה שיש וחשב שדווקא מה שאין יבטיח
צדק לובשים צורות חדשות
ובשיטתיות מדאיגים ביותר,
לו את הסיפוק המיוחל  -גם בן זמננו מצוי
וחריפות .החברה המערבית
שכן בעקבות המהפכות
חיה בתקופת העושר והשפע
בהשתוקקות מתמדת להשיג עוד ועוד
(המדעית ,התעשייתית
הגדולה ביותר בהיסטוריה,
ממה שאין לו ,וכך הוא סובל מאי-שביעות
והטכנולוגית) שחולל
אולם בה-בעת מתים
האדם ,התעצמה מאוד
רצון מתמדת ממה שיש לו .אין כמונו כיום
בעולם מרעב  24,000ילדים
גם
שליטתו בעולם וכך
הזקוקים לרעיון השמיטה ,שקורא לנו
מדי יום ,ומאות מיליונים
הרסנותו .נזקים סביבתיים
הולכים לישון רעבים .בעיה
לשמוט ולעזוב את הרדיפה אחרי החומר
כגון :זיהומים באוויר ,במים
זו בולטת ביותר בחברה
ובקרקע ,כתוצאה מכמויות
הישראלית שעברה בעשורים
אדירות של פסולת רעילה
האחרונים שינוי חד וקוטבי
ודלדול משאבים ,אינם
מחברה סוציאליסטית שוויונית לחברה קפיטליסטית קיצונית,
פוגעים רק בעולם הטבע ובאיכות הסביבה ,כי אם גם בבריאות
המקדשת את כלכלת השוק החופשי .כך נוצרו פערים גדולים
הציבור ובהישרדות המין האנושי .תופעות גלובליות דוגמת:
ביותר בין השכבות הסוציו-אקונומיות ,ואנו נמצאים בין
פליטת גזי חממה ,התחממות כדור הארץ והכחדת צמחייה,
המדינות המובילות בעולם במדד זה .החברה הקיבוצית שמרה
אינן הרסניות רק מבחינה אסתטית ,אלא מהוות איום על עצם
במשך שנים על שוויון וצדק בתוך התחרותיות האכזרית ,אולם
קיומנו .פעיל סביבה אמריקאי הגדיר את המצב בשנינות וקבע:
דומה שלא עוד .עם תהליכי השינוי חלחלו גם מגמות חדשות
"מלחמת העולם השלישית היא הקרב בין האדם לבין הטבע.
שמערערות ביטחון זה.
הבשורה הרעה היא :אנחנו מנצחים" .ניצחון זה הוא ניצחון
שנת השמיטה אמורה להזכיר לנו את ערך הוותרנות ,וכמוה
פירוס ,שכן ,כפי שהעלה מחקר רחב היקף של האו"ם ,שני-
שליש מהשירותים שהטבע מעניק לאנושות נמצאים במצב של גם ימי הדין והרחמים ,בהם יש לעורר את מידת החסד ולעסוק
בצדקה ובנתינה שמעבירות את רוע הגזרה.
התדרדרות.
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שנת השמיטה היא גם שנת תיקון רוחני .האדם שהחל בחטא
האכילה מפרי הגן מתוך שלא עמד ביצרוְ ,מתרגל במהלכה
התגברות על יצריו ,כדברי המדרש:
שי ְד ָברוֹ" (תהילים קג ,כ) ...אלו שומרי
"ג ּב ֵֹרי כ ַֹחֹ ,ע ֵ ׂ
ִּ
שביעית .ולמה נקרא שמם גבורי כח? רואה ששדהו
מופקרת ואילנותיו מופקרים והסייגים מפורצים ורואה

ושמטת בחגך

אם בעבר מוצרי הצריכה היו במחסור ואילו הטבע הגולמי היה בשפע ,הרי שכיום אנו
חיים בעידן של עודף עצום במוצרי צריכה ,בעוד שהטבע הולך ונחסר .ראש השנה ,כמו
גם שנת השמיטה ,אמורים להזכיר לנו לחולל שינוי כיוון תודעתי ומעשי ,ולפתח סגנון
חיים שערכים של שימור וזהירות יהיו נר לרגליו

פירותיו נאכלים וכובש את יצרו ואינו מדבר ,ושנו
רבותינו :איזהו גבור הכובש את יצרו (תנחומא ויקרא א).
גבורה רוחנית זו יונקת מחיבור לתורה ,שכן כדי להתגבר על
היצר יש למושכו לבית המדרש (סוכה נב ,ע"ב) .ואכן ,רבים
מהפרשנים שעסקו בטעמי המצוות ראו את מגמת השמיטה
במתן אפשרות לעובד האדמה להתפנות לשנת שבתון של
לימוד ורוחניות ,ו"להתעורר לדרוש את ה'" ,כלשונו של
ספורנו (ויקרא כה ,ד) .כיום ישנו מצב אבסורדי ,לפיו מורים
ואנשי אקדמיה שעוסקים כל השנים בלימודים ,יכולים לצאת
לשנת שבתון ,ולעומת זאת העובדים במסחר ובתעשייה,
בטכנולוגיה גבוהה או במקצועות חופשיים ,אינם זוכים לכך.
רעיון השמיטה קורא לכל אדם לשאול את עצמו את השאלה
שעתידים לשאול אותנו ביום הדין האולטימטיבי" :קבעת עתים
לתורה?" (שבת לא ,ע"א).

יום הדין של ראש השנה הפותח שנת שמיטה הוא הזדמנות
נפלאה לעריכת חשבון נפש הכולל ריענון עולמנו הרוחני
ובדיקת סולם הערכים וסדרי העדיפויות בחיינו .אל לנו
להסתפק בקיום טכני של מצוות הזמנים הללו .יש לאל ידינו
למנף את ראש השנה ואת שנת השמיטה ולהופכם לגורמים
מחוללי שינוי משמעותי בחיים .מה טוב אם שינוי זה יהיה
בכיוונים האמורים של הגבלה וריסון ההיבטים החומרניים
בחיינו ,יחד עם הגברה וטיפוח של המרכיבים הרוחניים .נקווה
שתשע"ה תהא שנה עם התחדשות  /התקדמות  /השתנות /
השתפרות  /התלהבות וכדומה .אל תמחק את המיותר כי הכול
נחוץ ,ומתחילים ממחר.

הרב ד"ר רונן לוביץ ,משמש כרב המשק
השיתופי ניר עציון ומלמד במכללה האקדמית
לחינוך 'שאנן' ובאוניברסיטת חיפה.

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה

5

היינו פה

יְרו ׁ ָּש ַליִםְּ :תפִ ּלָה ו ּצְ דָ ָקה
אבי גודמן
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שלוחות

צילום :אלעד ליפשיץ2013 ,

יְרו ׁ ָּש ַליִם.
הָ עִ יר הָ עַ ִּתיקָ ה.
מַ עֲלוֹת יְהו ּדָ ה הַ ֵּלוִי – הַ ּ ַמ ְד ֵרגוֹת הָ עוֹלוֹת
מֵ ַרחֲבַ ת הַ ּכ ֹתֶ ל הַ ּ ַמע ֲָרבִ י אֶ ל הָ ר ֹבַ ע הַ יְהו ִּדי.
אשית אֱ לו ּל.
ֵר ׁ ִ
יְמֵ י סְ לִ יחוֹת.
חַ ם.
חַ ם מְ אוֹד.
אֲ נִי ע ֹולֶה לְ ִא ִּטי.
ִשמָ ע קוֹל ֹו הַ ּ ֻמ ּכָר ׁ ֶשל 'זְ כ ְַריָה'.
לִ פְ נֵי הַ ְּפ ִניָּה יָמִ ינָה נ ׁ ְ
זוֹכְ ִרים אוֹתוֹ?
ְ ּכ ׁ ֶש ֱהיִיתֶ ם ְקטַ ּנִים וְכִ ּ ָת ְתכֶם הִ ִ ּגיעָ ה ַל ּכ ֹתֶ ל הַ ּ ַמע ֲָרבִ יִ ,אם
לֹא ְּפג ׁ ְַש ּ ֶתם ּבוֹ ,הו ּא מָ צָ א אֶ ְתכֶם .ה ֲֵרי הו ּא הַ ּ ֵתימָ נִי עֲטו ּף
הַ ּ ַט ִ ּלית אֲ ׁ ֶשר ְ ּביָד ֹו ׁשוֹפָ ר ּב ֹו ּ ָתקַ ע לְ עִ ִּתיםּ ַ .ביָּמִ ים הָ הֵ ם,
לִ פְ נֵי ׁ ֶשהִ זְ ַּד ֵּקן ,עָ ט עַ ל ּכָל ְקבֻ ַצת ְיל ִָדים א ֹו נְעָ ִרים ו ּבֵ ַרךְ
ּ
"ת ִ ּגידו ּ אָ מֵ ן!".
אוֹתָ ם ַּבאֲ ִריכו ּת ְ ּבדָ ְר ׁשוַֹ ּ :
נִזְ ּכ ְַר ּ ֶתם?
אֲ נִי ע ֹולֶה ו ְׁשוֹמֵ עַ אֶ ת קוֹלוֹ.
קוֹל ֹו צָ לו ּל וְחָ זָק.

ׁ ָשר הו ּא חַ ז ָּנו ּת אַ ׁ ְש ְ ּכ ַנ ִּזית ַליָּמִ ים הַ ּנו ָֹר ִאים.
ִשמָ ע נִפְ לָא.
זֶה נ ׁ ְ
אֲ נִי ּפ ֹונֶה וְרוֹאֶ ה אוֹתוֹ.
ְ ּביָד ֹו הַ יְּמָ נִית צְ רוֹר מַ ְט ְ ּבעוֹת.
בְ זִ ְקנָת ֹו הָ פַ ְך 'זְ כ ְַריָה' לְ קַ ְ ּבצָ ן.
ירתוֹ.
אֲ נִי ֶנעֱמָ ד ְ ּכדֵ י לֵהָ נוֹת מִ ׁ ּ ִש ָ
עוֹד מְ עַ ט וְהו ּא עוֹבֵ ר לְ יַד ׁ ְשנֵי קַ ְ ּבצָ נִים.
צְ עִ ִירים הֵ ם .לְבו ׁ ָּשם מְ ֻר ׁ ּ ָשלּ ִ .בידֵ יהֶ ם חו ּטֵ י ׁ ָשנִי,
ְּתמו ָּרה לִ נְדָ בָ הְ .קבו ּעִ ים הֵ ם ַּב ּ ָמקוֹם .ר ֹב זְ מַ ּנָם מִ ְת ַו ְ ּכחִ ים
ו ּמוֹכִ יחִ ים הָ אֶ חָ ד אֶ ת חֲבֵ רוֹ.
ּגַם הֵ ם מַ ְק ׁ ִשיבִ ים לִ 'זְ כ ְַריָה'.
הַ ּגָבו ּ ַֹה מִ ֵּבינֵיהֶ ם מַ כְ נִיס יָד ֹו לְ ע ֹמֶ ק ִ ּכיסוֹ.
ׁש ֹולֵף מַ ְט ֵּבעַ וְתוֹקֵ עַ לְ יָד ֹו ׁ ֶשל 'זְ כ ְַריָה'.
ֹאש.
ירתוֹ .אֲ פִ ּלו ּ לֹא מֵ נִיד ר ׁ
הַ ּלָהּ לֹא ּפוֹסֵ ק מִ ׁ ּ ִש ָ
ׁ ָשקו ּעַ הו ּא ְ ּבתו ְֹך עַ צְ מ ֹו – ִ ּב ְתפִ ּלָתוֹ.
ישיבַ ת ּפו ַֹרת יוֹסֵ ף ,מוצִ יא 'זְ כ ְַריָה'
ְ ּבעָ בְ ר ֹו לְ יַד הַ ְ ּכנִיסָ ה לִ ׁ ִ
מַ ְט ֵּבעַ ו ּמְ ַשלְ ׁ ְשלָהּ לְ קֻ ּ ַפת הַ ְ ּצדָ קָ ה ַ ּב ּ ָמקוֹם.
ִשמַ עַ ת.
ירת ֹו עֲדַ יִן נ ׁ ְ
ׁ ִש ָ
ירת אֱ לו ּל.
ׁ ִש ַ
ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִם.

מקום לזמן

מקום לזמן
עצירה לרגע שכולו מחשבות

איתי וגשל

אנחנו רגילים במעגלי זמן .יש שגרת יום ,שבוע ,חודש ,שנה.
והכול חוזר חלילה ,לאותו זמן גם אם במקום שונה.
לי באופן אישי ,פנימי ,יש עוד כמה מחזורים .לדוגמה,
הכעס .יש לו את המקום שלו ובעיקר את הזמן שלו .הוא לא
קבוע ,אך בדרך כלל לא קצר .ואם יש משהו שלימד אותי
בני הפעוט זה שגם מחזורי זמנים ותיקים של כעס יכולים
להשתנות ולהתקצר .כי איתו אי אפשר לכעוס לאורך זמן,
ואורכו של "הברוגז" הוא כאורכו של הזיכרון שלו  -שעוד לא
מפותח בשמירת טינה .אכן ,אפשר ללמוד הרבה מילדים במה
התקלקלנו עם הזמן.
ויש גם פעם בשבע שנים.
נדמה שבשנת השמיטה הכול חוזר אל מקומו הטבעי ,הנכון.
החובות נשמטים ,אדמה חוזרת לבעליה ,עבדים לביתם .הכול
מסביב מזכיר לנו שכלום לא שלנו והכול של כולנו .כאילו נגזרת
עלינו מנוחה גדולה ואמיתית ,שקט פיזי ונפשי.
הייתה תקופה כזאת ,פעם מזמן .תקופה שבה בפעם האחרונה
(והראשונה מאז גיל ינקות) ,הייתי שמוט מכל חובה ודאגה,
פטור מלחץ הקימה בבוקר ,עבודה ,ומה יהיה מחר .תקופה שבה
אם איחרתי את האוטובוס ,אמרתי :לא נורא ,מחר .תקופה שבה
המושג "נתקעתי" היה חיובי ,כי היה בהקשר של "התלהבתי
מהכפר/עיר/מקום ,אז נתקעתי בו שבועיים".
אז ,בטיול שאחרי הצבא ,הראש נקי מדאגות ממש ,כלומר
מדאגות "רגילות" של חיים "רגילים" .הזמן האחרון ללא זמן.
כל זה נגמר כמובן ,באחת ,עם הנחיתה חזרה בארץ.
המלחמה הזאת מאיימת גם היא לעשות איזה איפוס ,להשכיח
כל מה שחשבתי על "המצב" או על "עזה" .כי לא רק שנתגלו
בה מנהרות ומצבורי נשק ואפילו צבא ,אלא גם נתגלה בה צבעו
האמיתי של שלטון חמאס ומטרותיו.
והאופטימיות צריכה רענון ,מקום חדש להיאחז בו .אולי היא
גם צריכה דחייה למועד אחר ,מאוחר יותר ,בתקווה שיימצא.
רק שיימצא מהר ,כי קשה עם הפסימיות הזאת שהשתלטה עלי
מאז סוף המונדיאל (נראה מזמן ,לא?).

המחשבות על החיילים שנהרגו מעציבות ,והן מפליגות באופן
טבעי לעוד שש-עשרה שנה ,כאשר בני יהיה בגיל גיוס .אך
נדמה שהכי הכאיבה לי ההתפכחות לנוכח המציאות .המצב
ממש ִחייב אותי לעמוד מול בנק הדעות שלי .בירור העמדה
החדשה הוא סוג של מיון :מה מהדברים הישנים עוד יש לו
שימוש ואפשר לשמור ,וממה צריך בצער להיפרד ולהשליך.
התמזל מזלך אם מצאת משהו לשימור ,משהו שמונע ניתוק
מוחלט ונותן לך נקודת ייחוס ,נקודת אחיזה ברוח המטלטלת.
ואם בבירור עסקינן :מה עם מדינת ישראל על אופייה ומגזריה?
אולי גם כאן אני צריך מבט חדש ,אחר? ומה עם עבודת ה' שלי?
האם אין בה מקום לשיפור ,עדכון ,רענון ,שלא לומר שינוי?
ובכלל ,לא הגיע הזמן למצוא עבודה חדשה (כל כמה שנים -
להחליף" ,כמו לפני שנות אלף בקיבוץ")? או לפחות תחביב
חדש?
נדמה לי שהשינוי חשוב ,הכרחי .לאו דווקא כשרע  -אז השינוי
מתבקש  -אלא תמיד .השינוי כחלק מהשגרה ,ממעגל החיים.
הזמן לעצירה ,למחשבה מחודשת ולמבט אחר  -קיים ,והוא
מעוגן בחבלי הזמן .רק צריך אומץ.
פעם בשבע שנים .זהו.
א-לוהים יודע כמה אני צריך שקט כזה .מקום כזה .זמן כזה.
מצב מאוד מדויק בו הכול חוזר למקום הראשוני ,כמו קובייה
הונגרית לפני שערבבו לה את הפאות והצבעים .מקום וזמן
בהם נדמה שזאת רק תחילת הדרך ותחילת היום ואפשר
להתחיל שוב מחדש ,נקי ופתוח .בלי תחרות וקנאה ,בלי מירוץ
להגשמה ,או חיפוש משמעות .כתף אל כתף עם הפנים קדימה.
"אלט-קונטרול-דיליט" לעצמי ,אולי בעצם פרמוט ,כדי
להשתחרר מבאגים משבשים וזיכרונות מכבידים.

עין צורים
איתי וגשל ,חבר עין צורים ,נשוי למרב ואב לבארי,
בוגר החוג לצילום במכללת הדסה וקורס כתיבה של
הגר ינאי ,עובד כגרפיקאי בבית דפוס וכותב בלוג
בשעות הפנאי

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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וכבר אפורים מאוד
ללי אלכסנדר
ו ּכְ בָ ר אֲ פ ִֹרים מְ אוֹד
הַ ַּב ְרקָ נִים
וְהַ ְ ּג ִדי ָלנִים וְהַ ַּד ְר ָּד ִרים
ׁ ְשאֵ ִרית הַ ַּקיִץ.
הַ ּ ֶסדֶ ק ְ ּבאַ ְדמַ ת הַ ִ ּג ּנָה הֶ עֱמִ יק
וְהָ יָה לְבֶ קַ ע ְ ּכמ ֹו קָ ְרעָ ה ְק ִריעָ ה
וְעָ לְ תָ ה ׁ ַשוְעָ תָ הּ .
ֲשמַ עְ ּ ָת אֱ -לוֹהֵ י הַ ַּב ָ ּצרוֹת?
ֲשמַ עְ ּ ָת? ה ׁ ָ
הׁ ָ
ְ
ֲשמַ עְ ּ ָת אֵ יך ּכָל ֶרגֶב ו ֶָרגֶב?
הׁ ָ
וְהָ יָה ִאם ׁ ָשמוֹעַ ִּת ׁ ְשמַ ע
אֶ ת ׁ ַשוְעַ ת הַ ֶּבאֱ רוֹת,
וְהָ יָה ִאם ׁ ָשמוֹעַ ִּת ׁ ְשמַ ע
אֶ ת ׁ ַשוְעַ ת הַ ּבוֹרוֹת,
אֶ ת מַ עְ יְנוֹת הָ הָ ר
הַ ּ ַת ִּמים לִ ג ְו ֹוֹעַ ,
וְאָ הַ בְ ּ ָת אוֹתָ נו ּ ְ ּבמַ יִם ַר ִ ּבים
וְלֹאִּ ,תכְ ֶּבה הָ אַ הֲבָ ה.
ִ ּכי צָ מֵ אנו ּ
ִ ּכי צָ מֵ אנו ּ
ל ְָך

			

עין צורים

צילום :אלעד ליפשיץ2013 ,

ו ּמָ חָ ר ּ ָתבוֹא אַ הֲבָ ְת ָך
ו ְּתכ ּ ֵַסנו ּ ְ ּבמַ יִם ַר ִ ּבים
מַ יִם חַ יִּים.
וְהַ ָי ּר ֹק ְיכ ּ ֶַסה עַ ל ִּפ ׁ ְשעֵ י הָ אָ ֶרץ
ְויִכְ ּב ֹש ּכַעַ סְ ָך.
ְויַכְ חִ יל הַ ַּד ְר ַּדר וְיו ִֹריק הַ ְ ּג ִדילָן
ו ְַרק ַּב ְרקָ נֵי הַ ַּקיִץ
עוֹד יַאֲ פִ ירו ּ
ְ ּכמ ֹו ֵש ׂיבָ ה ׁ ֶשז ְָּרקָ ה
ְ ּבצִ ְדעֵ י הַ ֲה ָויָה.

הזדמנות לחשבון נפש

הזדמנות לחשבון נפש
האם גם הרוח והחיים הם "צוק איתן"?

גולן רייז

ימים של קיץ חם ,חם מאוד .שעון הטמפרטורה המונח על קיר
בית הוריי מראה שלושים מעלות פחות או יותר .המחוג משחק
מעלה ומטה כמו הלב של כולנו ,לעתים חרדה עמוקה ,לרגעים
תקווה גדולה.
השבילים ריקים ,צחוקם של ילדים  -המועטים שנותרו  -נבלע
בהדי הפיצוצים מהרצועה הארורה הזו.
אלו ימים של מלחמה וחשבון נפש .הבחירות בחיינו לרגע
הופכות זניחות אל מול חרדת ההישרדות .המורכבות
הקהילתית ,הנתיב המקצועי ,הרוחני והחברתי ,לרגע עומדים
דום ומפנים מקום לדפיקות לב מואצות.
אדם הנקלע לצרה מחדד לעצמו את שאלות המשמעות .לא רק
הלוחם המסכן את חייו בקרב ,אלא גם אנחנו ,אלה שנותרו כאן,
שממשיכים לעבוד ,לחנך את ילדיהם ,לבלות ,לחלום ,לכבוש
פסגה נוספת.
רצה הגורל וחשבון הנפש מקדים במעט את חורבן הבית ,את
עשרת ימי תשובה .אולי טוב שכך.
קרב עקוב מדם מתחולל ארבעים ק"מ מביתנו .צעירים
מקפחים את חייהם ,נערים שטרם בגרו איבדו את זכותם
לממש ,לחוות ,ליצור ולהשפיע .זהו קרב גם על הבית שלנו.
אני יושב מול מכונת הכתיבה ,מנסה לעבוד על תסריט מדשדש,
על תקציבים חדשים ,אך לרגע עוצר ומהרהר .האם דרכי
נכונה? האם בחירותיי אמיתיות? לרגע אני מבין שוב כי חיי
ניתנו לי במתנה .זו מתנה המעלה שאלות קשות ומורכבות:
האם מימשתי אותה? האם פתחתי את אריזתה וזנחתי אותה
על מדף המשחקים? האם הנחתי בה את הבטריות בתחילה ,אך
מרגע שאזל כוחם לא טרחתי להחליף?
אני מניח כי כך מהרהרים גם אתם ,כל אחד בחדרו ,במשרדו,
בחלל המכונית השועטת.
"צוק איתן" המבוסס ,היציב והמעוגן של חיי טלטל אותי לרגע.
לא אני בחרתי בו ,הוא בחר בי ,ועכשיו אני נדרש להתיישר,
לעמוד זקוף ולהישיר מבט קר וחודר.

אבל אינני מצליח" .צוק איתן" הפך אותי לרגע לפחות איתן,
לקצת ספקן ,וקצת עצלן.
בן המלך שרצה להיות הינדיק (תרנגול הודו) ,בסיפורו של רבי
נחמן ,לכאורה ביקש לדבר על ריפוי האדם שאיבד את זהותו,
את ערכיו ודרכו .החכם נדרש להשיב לבן המלך את התבונה
האנושית ,לגרום לו להבין שהוא לא תרנגול הודו ,ואין סיבה
שישב עירום ויאכל גרגירים מתחת לשולחן המלך .החכם ביקש
להשיב לו את ה"צוק איתן" שלו .אבל לא בהכרח זהו הפתרון.
אולי בן המלך רצה למצוא לרגע את ה"הינדיק" שלו .לרדת
מתחת לשולחן ,לחזור לטבעו החייתי ,לזנוח את תחפושת
המלכות ולחפש ,לתור את תוך תוכו ,למצוא נקודה של אמת
בתוהו .אולי רק לאחר שיבחן את בחירותיו וערכיו הוא יוכל
לחזור לממלכתו ולהיות בן של מלך .אמיתי.
בימים של מלחמה אנו נדרשים להשיב מחדש על שאלת
המשמעות ,על דרכנו האישית ,הזוגית והקהילתית .לוחמינו
מאפשרים לנו את המנדט לפעול ,לבנות וליצור ,לקיים ולממש
את מה שיועדנו לו.
יש העוסקים בביטחון ,יש העוסקים ברוח!
בזמן שלבנו נתון בדרום ,ראוי שחדר אחד ממנו יופנה למזרח.
"צוק איתן" אינו רק חומת המגן העשויה פלדה וטכנולוגיה,
אלא גם רקמות אנושיות ויהודיות המבקשות להאיר דרך .אם
לא כך ,המבצע יתרוקן ממשמעותו ,הצבא יאבד את רוחו.
אם נדע להפוך את משעולי הקיבוץ לרקמה אנושית ומתפתחת
הקשורה קשר עז לעברה ,המשקיפה ומבררת את עתידה הרי
שלוחמינו לא נפלו לשווא .אם בעת הזו נבחן את חיינו הפרטיים
וניצוק בהם משמעות מחודשת ,נדע כי המתנה שניתנה לנו
הפכה מקופסת קרטון ל"צוק איתן".

עין צורים
גולן רייז ,הוא יוצר קולנוע ,בעל תואר ראשון
במדעי ההתנהגות ובוגר בית הספר "מעלה"
לקולנוע .נשוי ואב לארבעה ,מתגורר בעין צורים.
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סליחה בעת מלחמה
הבעת צער מתוך הבנה ברורה
שזוהי מלחמת הקיום שלנו

גרשון שפט

סליחה מאמהות ומאבות שכולים שבניהם נפלו בעת המערכה,
בהגנם על יישובינו ובתינו ,על כי לא שמנו לב מספיק למה
שקרה ברצועת עזה עד כה.
סליחה מכל כוחות צה"ל  -טייסינו המעולים ,כוחות היבשה,
חיל הים וכוחות אחרים  -על שנאלצו לפגוע באזרחים חפים
מפשע ,היות ובתוך ביתם הוצבו משגרי טילים ,נפתחו פתחי
מנהרות ונאגרו מחסני ארסנל נשק התקפי .אנו יודעים כי הכלל
היהודי "הבא להרגך השכם להרגו" היה נר לרגליכם.
סליחה מתושבי "עוטף עזה" ,על שלא שמענו את צעקתכם ולא
עזרנו למצוקתכם בזמנן.
סליחה מתושבי מדינת ישראל  -אלה שנפגעו מטילים ,אלה
שנפגעו מחרדות והרוב שנאלץ לתפוס מחסה .היינו מוכרחים
לשבור את החמאס ולהשמיד את כלי מלחמתו .מלחמה זו
תימשך עד הגמר המושלם.
סליחה שאין אנו מתרגשים מהחכמים בדיעבד ,שמברברים על
מחדלי העבר .אנא ,השאירו זאת לאחר סיום הקרבות .כיום
כולנו תומכים בצה"ל ובממשלה.
סליחה מתושבי עזה האזרחים ,הסובלים קשות בגלל שלטון
החמאס ,על כי הכרחנו אותם לבחור בין אזהרות הצבא

הישראלי האנושי ,לבין ציות לרוצחי החמאס שהשתמשו בהם
כמיגון חי לפעולותיו .הברירה הייתה בידם.
ונבקש גם סליחה מסוג אחר:
סליחה מארגון החמאס שהפרנו את עצתו ושברנו את מטה
מלחמתו .בקרב הזה הייתה ידנו על העליונה.
סליחה מאותן מדינות המטיפות לנו מוסר ,בעוד שהן עצמן,
הרחק מארצותיהן ,החריבו ערים שלמות עד היסוד ,בהפצצות
מכלי משחית שונים ,שגרמו למאות אלפי הרוגים ,וביניהם
הרבה נשים וילדים' .קשוט עצמך תחילה'.
סליחה מרוב מדינות העולם ,הרואים יומיום טבח של עשרות
אלפי מוסלמים ולא נוקפים אצבע ואפילו לא מצפצפים ,אבל
כאשר יש מלחמה צודקת בין ישראל ,המגנה על ביתה ,לבין
ארגון טרור רצחני (על פי הגדרה בינלאומית) ,הן מרימות קולן
ופועלות להצלתו של ארגון זה .סליחה שלא השתכנענו מהן.
נתפלל ונפעל ,שתוצאות המלחמה יצדיקו את קיומה
ושקורבנותיה לא יהיו לשווא.
הלוואי שנלמד לקח לשנים הבאות ובעזרת ה' נצליח.
סליחה שאנו מנצחים.

גרשון שפט ,ממייסדיו של קיבוץ עין צורים .היה
פעיל בתנועת המפד"ל ב'גוש אמונים' ומזכ"ל
מפלגת תנועת התחייה .כיהן כחבר בכנסת ה11-
וה 12-של מדינת ישראל .בעל תארים בסוציולוגיה
ובהיסטוריה.
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סוֹף וְהַ ְתחָ לָה
וִיסְ לָבָ ה ׁ ִשימְ ּבו ְֹרסְ קָ ה
תרגם מפולנית :רפי וייכרט
אַ ח ֲֵרי ּכָל מִ לְ חָ מָ ה
ישהו ּ חַ יָּב לְ נַקּ וֹת.
מִ ׁ ֶ
סֵ דֶ ר ּכָלְ ׁ ֶשהו ּ
ה ֲֵרי לֹא י ְִת ַרחֵ ׁש מֵ עַ צְ מוֹ.
ישהו ּ חַ יָּב ַל ֲהד ֹף אֶ ת עִ יֵּי הֶ ח ֳָרבוֹת
מִ ׁ ֶ
אֶ ל צִ ֵּדי הַ ְּד ָרכִ ים,
ְ ּכדֵ י ׁ ֶשיּו ּכְ לו ּ ַל ֲעב ֹר ָּבהֶ ן
ֲעגָלוֹת מְ לֵאוֹת מֵ ִתים.
ישהו ּ חַ יָּב לְבוֹסֵ ס
מִ ׁ ֶ
ַּב ִּטיט ו ּבָ אֵ פֶ ר,
ִ ּב ְקפִ יצֵ י סַ ּפוֹת,
ׁ ִשבְ ֵרי זְ כו ּכִ ית
ו ּסְ מַ ְרטו ִּטים מְ דַ ְּממִ ים.
ישהו ּ חַ יָּב לִ גְ ר ֹר קו ָֹרה
מִ ׁ ֶ
ְ
ּ
ְ ּכדֵ י לִ ְתמ ֹך ַ ּב ִקיר,
לְ הַ ְת ִקין זְ כו ּכִ ית ַ ּבחַ ּלוֹן
יריהָ .
ו ּלְ קַ ֵּבעַ ֶּדלֶת עַ ל צִ ֶ

זֶה אֵ י ֶנ ּנו ּ פוֹט ֹו ֶגנִי
ו ּמַ צְ ִר ְ
יך ׁ ָשנִים אֲ ֻר ּכוֹת.
ּכָל הַ ּ ַמצְ לֵמוֹת נָסְ עו ּ מִ ְ ּכבָ ר
לְ מִ לְ חָ מָ ה אַ חֶ ֶרת.
אֶ ת הַ ְ ּג ׁ ָש ִרים צָ ִר ְ
יך ַ ּב ֲחז ָָרה
וְאֶ ת ּ ַתחֲנוֹת-הָ ַר ּכֶבֶ ת מֵ חָ דָ ׁש.
הַ ּׁ ַש ְרוו ּלִ ים י ִָּק ְרעו ּ לִ גְ ז ִָרים
מֵ ר ֹב הַ פְ ׁ ָשלָה.
ישהו ּ ו ּמַ ְטאֲ טֵ א ְ ּביָד ֹו
מִ ׁ ֶ
ְ
עוֹד נִזְ ּכָר אֵ יך הָ יָה.
ישהו ּ מַ ְק ׁ ִשיב
מִ ׁ ֶ
ֹאש ׁ ֶש ּלֹא נ ְִתל ָׁש.
ְונָד ְ ּבר ׁ
אַ ְך ְ ּכבָ ר ִ ּבסְ בִ יבָ תָ ם
י ְַתחִ ילו ּ לְ הִ סְ ּתוֹבֵ ב ּכָאֵ ּלֶה,
ְשעְ מֵ ם אוֹתָ ם.
ׁ ֶשז ֶּה י ׁ ַ
ישהו ּ עוֹד
מֵ עֵ ת לְ עֵ ת מִ ׁ ֶ
יַחְ ּפ ֹר מִ ּ ַתחַ ת לְ ִש ׂיחַ
ִטעוּנִים אֲ כוּלֵי-חֲלו ּדָ ה
ְו ַיעֲבִ יר אוֹתָ ם ַלע ֲֵרמַ ת הַ ּׁ ְשי ִָרים.

אֵ ּלֶה ׁ ֶשי ּ ְָדעו ּ
מַ ה הִ ְת ַרחֵ ׁש ּכָאן ו ּמַ ּדו ּעַ ,
חַ יָּבִ ים לְ פַ ּנוֹת מָ קוֹם לְ אֵ ּלֶה
ׁ ֶשיּו ְֹדעִ ים מְ עַ ט.
ו ּפָ חוֹת מִ ְּמעַ ט.
וְלִבְ סוֹףׁ ,שו ּם ָּדבָ ר.
ָּבעֵ ֶש ׂבֶ ׁ ,ש ִ ּכ ּ ָסה
אֶ ת הַ ִּס ּבוֹת וְהַ ּתוֹצָ אוֹת,
ישהו ּ חַ יָּב לִ ׁ ְש ּכַב ל ֹו
מִ ׁ ֶ
עִ ם ׁ ִש ּבֹלֶת ֵּבין ׁ ִש ּנָיו
וְלִבְ הוֹת ָּבעולם.

היינו פה

תפילת ׁ
גשם
שלומית פורת ז"ל
הביא לדפוס :צביקי פורת

ֶא ְתמוֹ ל ָהיָ ה ַקיִ ץ ֲע ַדיִ ן.
ַה ִה ְת ּבוֹ נַ נְ ֶּתם ֶאל ְּתכֵ ֶלת ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ׁ ֶשל
ֶא ְתמוֹ ל?
ַמה ְדּ ו ּויָ ה ָהיְְ ָתה ,הוֹ ֶלכֶ ת ו ַּמלְ ִ ּבינָ ה,
הוֹ ֶלכֶ ת ְ ּו ְמ ַא ֶ ּב ֶדת ֶאת ִצ ְב ָע ּה ֶה ָחי וְ ָה ַר ֲענָ ן.
ַה ִה ְת ּבוֹ נַ נְ ֶּתם ֶאת ַה ּ ָשׂ דוֹ ת ַה ֲחשׂ ו ִּפים ׁ ֶשל
ֶא ְתמוֹ ל ,שְׂ דוֹ ת ַה ׁ ּ ֶש ֶלף ָה ֵר ִיקים ׁ ֶש ָ ּנ ְתנ ּו ֶאת
ָּכל ְּתנו ָּב ָתם וְ נִ ׁ ְש ֲאר ּו ְ ּגל ּויִ ים ְ ּב ֵע ֻיר ָּמם?
וְ ׁ ֶש ָּמא שַׂ ְמ ֶּתם ֵלב ֶאת ָה ִא ָילנוֹ תֶ ׁ ,ש ֲא ַבק
ַה ַ ּקיִ ץ ֻּכ ּלוֹ ֻמ ָ ּנח ֲע ֵל ֶיהם וְ ֵהם ׁשוֹ ְמ ִמים ָּככָ ה
וַ ֲעלו ִּבים.
ְ
ְ ּבק ׁ ִֹשי ִה ְמ ׁ ִשיך ַה ַ ּקיִ ץ ֶאת יוֹ מוֹ ָה ַא ֲחרוֹ ן,
ָּכל ּו כּ וֹ חוֹ ָתיו וְ הוּא ָ ּג ַסס ְּכ ָבר.
וְ או ַּלי ֵה ִעיף ִמי ִמ ֶּכם ַעיִ ן ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ֶא ְתמוֹ ל?
וַ ֲאנִ י ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּוּן ִה ְס ַּת ַּכלְ ִּתי.

ַה ַ ּקיִ ץ ִה ְתוָ ה ַעל ּ ְפנֵ י ֻּכ ָ ּלם אוֹ תוֹ ת ֲע ֻמ ִ ּקים,
ִּכי ָאנ ּו יָ ַד ְענ ּו
ְ ּביָ ִמים ֵא ֶ ּלה ֶאת ַה ָּמוֶ ת וְ ֶאת ַה ׁ ּ ְשכוֹ לֶ ,את
מֹק וְ ֶאת ַה ׁ ּ ְש ִק ָיעה לְ תוֹ ְך ַמ ַ ּצב
ָה ֵא ֶבל ֶה ָע ֹ
ֵאין אוֹ נִ יםָ .הי ּו ָלנ ּו יָ ִמים ּבוֹ ֲ ,א ׁ ֶשר ֵאינָ ם
ימי ַה ַח ִ ּיים.
ְרא ּויִ ים לְ ִה ָּס ֵפר ִ ּב ֵ
ַה ּ ַפ ַחדַ ,ה ְדּ ָאגָ ה ַל ּזו ַּלתַ ,ה ַ ּצ ַער ַעל ׁ ֶש ָא ַבד,
ָדּ ֲחק ּו ָּכל ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת לְ ִבנְ ַין ַה ַח ִ ּיים ֶ ּב ָע ִתיד,
רוֹ ְפפ ּו ֶאת ָה ָרצוֹ ן ָל ֲעבוֹ ָדה וְ ֶה ֱחלִ ׁיש ּו ֶאת
ֶרגֶ ׁש ָה ַא ֲח ָר ּיוּתַ .מ ְעיְ נוֹ ת ַה ַח ִ ּיים ָצלְ לוּ,
ַה ֵ ּלב נִ ְצ ַט ֵּמקָ ,ק ׁ ֶשה ָהיָ ה ָלנ ּו לְ ָה ִבין שִׂ ְמ ָחה
ַמ ִהי.
חֹם ַה ַ ּקיִ ץ ִי ֵ ּב ׁש ֶאת יְ רֹק ַה ְ ּצ ָמ ִחים
ַ ּבחוּץ ,וְ ַה ְּכ ֵאב וְ ַה ּ ַפ ַחד יִ ְ ּב ׁשו ֶאת ַר ֲענַ ּנוּת
ַה ַה ְר ָ ּג ׁשוֹ ת וְ ַה ַּמ ֲח ׁ ָש ָבה ִ ּב ְפנִ ים.

את דברי השירה הזו כתבה אמא בתשרי תרצ"ט ,כשהייתה
בקבוצת אברהם בכפר פינס .שם ,על הגבעה ,בשולי הכפר,
הוכשרה הקבוצה לקראת העלייה למקום הקבע .כעבור
ארבע שנים עלתה הקבוצה לכפר עציון שבהרי חברון והשאר
היסטוריה.
אמא ערכה באותה תקופה את יומן הקבוצה וראתה בו ,מעבר
לדיווח השוטף ,מקום להתבוננות לחשבון נפש של הנעשׂ ה
בתוך הקבוצה.
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ו ָּמ ָחר יָ בוֹ א ַה ֹח ֶֹרף וְ ָאנ ּו ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ְּת ִפ ַ ּלת
ֶ ּג ׁ ֶשם.
ָמ ָחר לֹא יִ ְהי ּו עוֹ ד ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ַח ְס ֵרי ֶצ ַבע,
ַה ֹח ֶֹרף ַה ָ ּצ ִעיר יִ ְמס ְֹך ָ ּב ֶהם כּ וֹ ַח.
ָמ ָחר יוֹ ִפיע ּו ַעל ּ ְפנֵ ֶיהם ֲענָ נִ ים ֲאפוֹ ִרים
ְמ ַב ּ ְשׂ ֵרי ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמ ָטר.
ָמ ָחר יֵ ְצאו ַל ֲחר ֹׁש ֶאת ַה ּ ָשׂ דוֹ ת,
יח ָ ּב ֶהם ְּתבו ָּאה,
לְ ַה ְצ ִמ ַ
ָמ ָחר יְ נַ ֵער ָהרו ַּח ֵמ ַעל ָה ֵע ִצים ֶאת ָה ָא ָבק.
ַהכּ ֹֹל יִ ְת ַח ֵדּ ׁש.
יַ ַחד ִעם ַה ְּת ִח ָ ּיה ַ ּבחוּץ ָּתבוֹ א ַ ּגם ָה ַר ֲענַ ּנוּת
ִ ּב ְפנִ יםִ .ק ְמ ֵטי ַה ּ ָפנִ ים יִ ְתיַ ׁ ּ ְשרוַּ ,ה ֵ ּלב ַה ָ ּצמוּק
ימית.
יִ ְר ַחבָּ .תבוֹ א ַה ּ ִשׂ ְמ ָחה ַה ַ ּנ ְפ ׁ ִשית ַה ּ ְפנִ ִ
ַה ֶ ּג ׁ ֶשם ִ ּבנְ ָט ָפיו ַה ַח ְד ּגוֹ נִ ִ ּיים יְ עוֹ ֵרר לְ ַח ִ ּיים ֶאת
ַה ֶּט ַבע וְ ֶאת ָה ָא ָדם.
יָ בוא נָ א ַה ֹח ֶֹרף ַה ָ ּברוּך!ְ
ַמ ׁ ּ ִשיב ָהרו ַּח וּמוֹ ִריד ַה ֶ ּג ׁ ֶשם.

וכך כתבה בפתיחת היומן:
"היומן שתפקידו אמנם לשקף את חיי היום-יום ולתת ביטוי
למתהווה ,לשוטף ,צריך לעמוד קצת מרחוק בכדי להקיף
וּלשקף את ההולך ונוצר מבחינת העתיד .אילו לא הייתי יראה
מפני כובד המילה ,הייתי אומרת מבחינה היסטורית".
מתוך כך הרשתה אמא לעצמה לשקע בתוך רישומי היום-יום
את הגיגיה ,ושירה זו היא אחת מהם.

אמרנו לכם!

אמרנו לכם!
רגשות ותובנות בעקבות המצב

שושנה גאלדור

כיום ,כשכל הקיבוצים ב'עוטף עזה' נמצאים במצב של לחץ,
זועקים לשמים 'אויה מה היה לנו?' ,אינני שמחה לאידם  -גם
הם אנשים טובים וצריך תמיד לזכור שהמציאות יכולה לטפוח
על פנינו בלי שום תמרור אזהרה.

בימים אלו ,של אי-שקט ואין ביטחון ,כשאנו עדיין נלחמים
על עצם קיומנו במדינה נאורה והומנית ,באים החששות,
המחשבות ,ותחושות של פחד אימים .זה מתבטא בצפייה בכלי
התקשורת ,האזנה לכל הפרשנים והיועצים ,לכל הדיבורים
המיותרים ,וכן לאזעקות שמרעידות את אמות הסיפים .הלב
שתי המילים שצריך לזכור הן 'אמרנו לכם' .הן ילוו את כולנו
נרגש ומתפלץ לשמע המפגש בין 'כיפת ברזל' לבין הטיל .רעש
עוד שנים רבות .הן חודרות ללב כמו יין לדם.
נוראי שנדמה כל רגע שהנה ,הפעם זה ממש מעל הראש .מיותר
בסופו של דבר ,אנחנו חייבים
לציין כמה זה מפחיד ומרעיד את
לדאוג ולשמור על מה שיש לנו.
הנשמה .אין לאן לברוח ,אין מה
התברכנו בעם נהדר ולצערנו
לעשות .אנחנו נתונים לחסדי
אל לנו להתעלם מהקשר בין
הוכחנו זאת בדרך הקשה במצב
ה' שבסופו של דבר שומר עלינו
המערכה הזו לבין גירוש היהודים
שאנחנו נתונים בו .אני כואבת
ומציל אותנו מהיד האכזרית
את מה שקורה בתקופה זו ,אך
מגוש קטיף .זו שייכות עמוקה.
והארוכה של שלוחי השטן .יש
הכי כואב לי שבזמן הגירוש
יתברך
פה השגחה ברורה של ה'
מסתבר שמי שחשב שיציאה
מגוש קטיף ראיתי את האנשים
בחסדו.
מעזה תפתור את כל הבעיות ,טעה
האלה אצלנו בקיבוץ ,מעל מאה
אל לנו להתעלם מהקשר בין
ובגדול .תקופה זו היא ההוכחה
משפחות שבאו לגור בסמיכות
המערכה הזו לבין גירוש היהודים
לנו .ראיתי אותם בעצבונם,
שזה לא היה נכון וגם לא צודק
מגוש קטיף .זו שייכות עמוקה.
בעלבונם .הבנתי ששום מילה
מסתבר שמי שחשב שיציאה
לא יכולה להכיל את רגשותיהם.
מעזה תפתור את כל הבעיות,
קשה להאמין אך מסתבר שעד
טעה ובגדול .תקופה זו היא
היום רבים מהם לא מצאו מנוח.
ההוכחה שזה לא היה נכון וגם לא
בתקופה זו ,שבה יצאתי בעל כורחי מהנוף הפסטורלי של
צודק.
הקיבוץ שלי ,שאני אוהבת ומוקירה ,אני רוצה לבקש רק לחזור
ביום העצמאות האחרון בגוש קטיף התארחנו בנווה דקלים
לשמוע את ציוצי הציפורים במקום את קולות המלחמה.
לאירוע משפחתי .הגענו לשם בשחר של בוקר לתפילת שחרית.
בסוף התפילה הייתה דממה .הפצמ"רים חגגו מעלינו .בית
הכנסת היה מלא .הקהל שר 'אני מאמין' בקול חרישי ,במנגינה
עין צורים
עצובה ובעיניים לחות נשואות לשמים ,כאילו מבקשות בתחינה
למנוע את רוע הגזֵ רה .אנשים אלה ,מטובי הארץ ,אנשים
ערכיים שבזיעת אפם הצליחו להפריח את המקום ,חשו כי הנה
שושנה גאלדור ,חברת עין צורים משנת ,1964
עבדה בגיל הרך ובמטבח עד צאתה לפנסיה.
הגיעה השעה ואף אחד לא בא לעזרתם ,לא מסנגר עליהם.
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במלחמה הזו כבר מזמן ניצחנו
הצדעה לאנשי הקיבוצים באזור "עוטף עזה"

דינה אברמסון

רק כשעברתי בשלום את המחסום הראשון שהציבה המשטרה
הצבאית בדרך לקיבוץ סעד התחלתי להיזכר איך מלחמה נראית
ואיך מלחמה נשמעת" .לאן אתם?" ,שאלה שוטרת קשוחה
שסירבה לתת לנו לעבור" .זהו שטח צבאי סגור" ,היא חרצה
מולנו ,ורק כשאמרתי לה שאנחנו חייבים להגיע לקיבוץ כי
עוד רגע שבת ואין לנו שום מקום אחר ללכת אליו היא נעתרה
ואפשרה לנו לדהור בדרכנו אל ארץ הדרום.
שבועיים תמימים צפיתי במלחמה דרך מסכים .מסך הפייסבוק,
מסך הטלוויזיה המלא בפרשנים ,בתמונות מעזה ,בתמונות
של חיילים גיבורים ,והרבה מסרים בוואטסאפ של אזרחים
מתגייסים למען כולם .זה קצת מוזר לראות את הכול מרחוק.
אפילו שהתגוררתי בעבר באזור "עוטף עזה" ,אפילו שהייתי
כתבת חדשות בזמן מלחמת 'עופרת יצוקה' ,אפילו שחוויתי
למעלה מאלפיים אזעקות .כשאתה רחוק פיזית ,גם המרחק
בלב גדל .עד שלא יכולתי לסבול את הריחוק והחלטתי להגיע.
את פנינו קיבלה תערובת של שקט עמוק השמור לאנשים
שמתרחקים מן העיר לצד רעש בלתי נסבל של פיצוצים עזים
מכיוון עזה ,ולחלופין מן הלוע הרועם של טנקים ישראלים.
פחות משעה של נסיעה מפרידה בין תל אביב לבין "עוטף עזה",
אבל נראה שמדובר בארץ אחרת לחלוטין .זה נכון שמדי פעם
היו אזעקות עולות ויורדות ,זה נכון שמדי פעם נאלצנו לתפוס
מחסה במדרגות הבניין .אבל שום דבר לא הכין אותי לקולות
המלחמה העזים.
מעט אזרחים מסתובבים בחוץ ,חיילים גיבורים יש בכל מקום.
בבריכה ,בכיתות בית הספר ,בסניף תנועת הנוער ,בחדרי
הבוגרים של הקיבוץ .הקיבוץ הפך באחת למחנה צבאי גדול
מלא ברוח גבורה .לא שהיה לי מושג איפה נישן ואיך נסתדר,
אבל השמועה אמרה שקיבוצניקים זה עם שפותח את הדלת
בעתות צרה ,ואנשי סעד ידועים כבעלי לב חם וכבר אירחו
בעבר את תושבי גוש קטיף וחייליו.
והנה בשער היישוב ,כמו אברהם אבינו בפתח האוהל ,ניצב
כחום היום מוישלה גינזבורג ומבחין בנו .והנה הוא אץ רץ
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לסייע לאורחים שהגיעו מרחוק וכבר מסדר מקום לינה ,וכבר
אומר לאשתו "מהרי לושי ועשי עוגות" ,ושואל אם אנחנו
רוצים משהו לשתות ,ושלא נשכח לבוא לארוחת השבת .וזהו,
השמש אט אט שוקעת ,ברקע עזה המופגזת ,ואור הלר מדווח
דיווח אחרון לפני שבת מהשטח.
פחות משלושה קילומטרים בלבד מפרידים בין הקרבות בעזה,
לבין כפר עזה וסעד ,ניר-עם ועוד .תחת המבנה הממוגן שרים
"לכה דודי" זה לצד זה חיילים בסדיר ובמילואים ,והקיבוצניקים
שעדיין ,אחרי שבעים שנה ,ממשיכים להיות החלוצים
האמיתיים של מדינת ישראל .ופתאום כל מילה מקבלת
משמעות" ,התנערי מעפר קומי" ואווירת חג של אנשים
שאוהבים את עמם ואת אדמתם.
לפני השבת עוד הספקתי לכתוב בפייסבוק שלי כמה שמלחמה
זה רע ולהדביק תמונות של ילדים פצועים מעזה ,ופתאום אני
מבינה שמלחמה יכולה להיות גם משהו טוב של עקירת הרוע
מהשורש .אמנם יש לה מחיר כבד ,אך היא גם מבררת ומבדילה
בין כוחות האור לכוחות החושך .כי זו אינה מלחמה פיזית ,אלא
מלחמה רוחנית .ורק עכשיו  -כשהשכלנו להבין שהמלחמה
האמיתית היא לא בין טכנולוגיה צבאית למול אמצעי לחימה
של כוחות גרילה ,אלא מלחמה על ערכים וזכות הקיום  -הבנתי
פתאום שניצחנו.
כי החקלאי שממשיך לזרוע את הגזר בקיבוץ סעד ,והרפתן
שממשיך תחת האש לחלוב את הפרה ,והאלפים שמסתערים
על המחסום בכניסה כי הם רוצים לחלק אוכל לחיילים,
והמיליון שנושאים כל העת תפילה  -הם המנצחים האמיתיים.
במלחמה הזו כבר מזמן ניצחנו ,ניצחון רוח העם.

דינה אברמסון ,התגוררה במשך עשר שנים
באזור "עוטף עזה" ,ושימשה במשך שנתיים
כתבת ערוץ  1באזור שדרות.

לשמור על התמונות

לשמור על התמונות
מראות ,מפגשים ותובנות מ'צוק איתן'

אורי שכטר

במהלך כמעט חודשיים של מילואים באופן רציף ,מתחילת
מבצע 'שובו אחים' ועד כמעט לסיומה של מלחמת 'צוק איתן',
ראיתי הרבה תמונות שארצה לשתף אתכם בהן.

תמונות של התגייסות ונתינה
ראיתי תמונות של עם שמתגייס כולו למען בניו הנלחמים,
למרות כל הציניות (כמו השאלה "למה זה קורה רק
במלחמות?" ) ולמרות כל הטענות על פילוג ושסע בחברה
הישראלית (לדעתי האישית ,יש הרבה פחות פילוגים ממה
שנראה ,ומי שמנסה כל הזמן להעצים ולהזין אותם אלה
אינטרסנטים שונים כמו התקשורת ,הקצוות מימין ומשמאל,
וחלק מהפוליטיקאים).
אני ראיתי:
משאיות שמגיעות מכל הארץ מלאות בכל טוב ללוחמים.
אפילו מישיבת מיר הגיעה משאית עמוסה.
אב שכול שמגיע עם משאית ואומר" :את הבן שלי אני כבר לא
יכול לצ'פר ,אז לפחות אצ'פר את הבנים האחרים שלי  -את
שאר חיילי צה"ל".

משפחות שמגיעות ופותחות מסעדות מסוגים שונים לכלל
החיילים.
שיירה של רכבים מושכרים מלאים בגרביים ,תחתונים ,ציציות
וחולצות איכותיות ,מתנת יהודים שהגיעו ישר מצרפת לחזק
את החיילים.
אדם שארגן מקלחות שדה לחיילים שיצאו להתרעננות מחוץ
לרצועה.
יהודים שהגיעו מארצות הברית לברר מה החיילים והמפקדים
הכי צריכים .הדברים שהיו חסרים הגיעו כבר למחרת.
אדם שהקים מתחם שנקרא "אהבת חינם" ,ובו עשרות דוכנים
שונים :מדוכני אוכל לסוגיו ,דרך דוכני מסא'ז ,ועד חלוקת ציוד
לחיילים ללא כל תמורה .הכול ניתן והופעל על ידי מתנדבים
רבים מרחבי הארץ.
מנכ"ל חברת הייטק שתרם עשרות מחשבי כף יד לפצועים
בבתי החולים.
שכונות שלמות שארגנו קבלות פנים מרגשות לחיילים פצועים
משכונתם שחזרו מבתי החולים.
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ילד חרדי שבתלמוד-תורה שלו בשכונת גאולה פתחו מרכז גיוס,
והוא מגיע עם תיק על גבו ואומר שהוא רוצה להתגייס לעזור
ללוחמים בחזית .חברו הביא לחיילים במרכז הגיוס את ארוחת
העשר שלו כדי שיהיה להם כוח להילחם (כנראה לא יודע לזהות
חיילים קרביים.)...
 30,000יהודים שבאים ללוויה של חייל בודד שאף אחד מהם לא
מכיר ,בשעת לילה מאוחרת.
זכיתי להיות חלק מקבוצה של כעשרים חבר'ה ,מתוכם כמה
אנשי עסקים מהמובילים במשק הישראלי (וחשוב לציין כאן
שכל חמשת המובילים של הקבוצה היו בני הקיבוץ הדתי) .מתוך
אכפתיות והזדהות החלטנו שתפקידנו לחזק ולחבק את החיילים,
ויצאנו יחד בקמפיין "יחד ,אומרים תודה לחיילים" כאשר הדגש
הוא על היחד .בכל מפגש התרגשתי מחדש לראות כמה האנשים
האלה רוצים שתהיה אחדות בעם ישראל ,ותאמינו לי שגם
בקבוצה עצמה היינו כל כך שונים זה מזה...
ביקרתי במהלך הלחימה פעמיים בקיבוץ סעד .ראיתי קיבוץ
שנמצא תחת אש בלתי פוסקת (אני מעריך שכך היה גם בקיבוץ
עלומים ובשאר הקיבוצים והמושבים באזור) ,ובכל זאת חבריו
עסוקים בנתינה אין-סופית לחיילים :ארוחות ,מקלחות ,כביסות
וכל דבר שאפשר לחשוב עליו שעושה טוב ועוזר לחיילים.

תמונות של התחברות לזהות היהודית
אחד הקצינים ,שלא מוגדר דתי ,עם מטפחת על ראשו ,אומר
קידוש בערב שבת מתוך הסמארטפון שלו.
הסגן שלי ,בן קיבוץ הגושרים ,שולח לאמו נייר דמוי קלף שעליו
מודפס המזמור "אשת חיל" בצירוף מכתב שלו (קשה לתאר את
התרגשותה של האם).
 1,500חיילים עונים "אמן" שקורע את השמים ,לאחר קידוש
בערב שבת.
חבר מקבוצת "יחד ,אומרים תודה לחיילים" ,שהוא הבעלים של
חברת הפקות מהגדולות בארץ ,גר בתל אביב ולכאורה חילוני
גמור ,אומר לי כשיצאנו מאחת הפגישות" :שכטר ,אתה מתפלל
לקב"ה שלוש פעמים ביום ,אני מתפלל אליו כל היום".
תפילות המוניות של חיילים מכל הזרמים בעם ישראל.
חיילים רבים שלובשים ציצית אבל לא חובשים כיפה.

איך שומרים על התמונות?
השאלה המתבקשת היא :כיצד שומרים על התמונות המדהימות
האלו של העם הנפלא שלנו בשיאו? הרי  -יגידו הציניים  -בטח
נחזור כולנו למלחמות ביננו תוך זמן קצר ,ואף אחד לא באמת
מחפש יהדות.
תשובתי תתחיל בדוגמה :אני מעריך שכל מי שנשוי זוכר את
התמונה המיוחדת מהחתונה שלו ,בה בני הזוג מסתכלים אחד אל
השני בחיוך מלא אהבה .חלקכם הגדיל את התמונה ותלה אותה
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בסלון (או בסלון של החמות) .למרות שכמה ימים אחרי החתונה
כבר התחלתם לריב כמו כל זוג נורמלי ,עדיין נשמרת התמונה
שמסמלת את אהבת הנעורים התמימה והנקייה.
תמיד אפשר להסתכל עליה ולזכור מאיפה התחלנו.
כך גם בחיי עם .התמונות המדהימות של "עם ישראל בצוק
איתן" צריכות להיתלות ,אם לא בסלון אז לפחות בלבנו ,כדי
שנזכור תמיד מאיפה באנו ולאיזה רמות מדהימות של אהבת
חינם עם ישראל לסוגיו ולגווניו יכול להגיע .זה יכול להוות בסיס
טוב לקשרים ולחיבורים בעם ישראל.
בהמשך צריך להשקיע כדי לשמר את האהבה ואת הסולידריות
בתוך עם ישראל .אני בטוח שישנם רעיונות רבים מכיוונים
שונים שיסייעו לנו לשמור על תמונות 'צוק איתן' ואף לחזקן
ולהוסיף עליהן גוונים רבים.
לדעתי הבלתי-מחייבת ,תנועת הקיבוץ הדתי ,עם הכוחות
הקיימים בתוכה ,יכולה להוות גשר משמעותי הן בתחום
הסולידריות והחיבור בין גווני העם השונים והן בהעמקת הזהות
היהודית ללא החשש מחזרה בתשובה (כמו שהתבטא בפני אחד
מראשי התנועה).
לדוגמה ,בראש צורים ,אחת לחודש וחצי אנחנו מארחים
תלמידי מכינה קדם-צבאית חילונית ,החל מהמקלחות ביום
שישי אצל המשפחות ,ועד אירוח בסעודות שבת .התלמידים
יוצאים נפעמים מהשבת היהודית שהם חוו ,ובדרך כלל מספרים
לי ראשי המכינות שבסיכום השנתי כמעט כולם כותבים שזו
הפעילות המשמעותית ביותר עבורם במשך השנה.
בעקבות המכינות התחילו להגיע גם פניות מבתי ספר בחינוך
הקיבוצי החילוני ,שמעוניינים להגיע עם כיתות י"א-י"ב שלהם.
אני מרגיש שחובתנו היא לא רק להתחבר לאחינו המוגדרים
"חילוניים" ,אלא גם להתחבר לאחינו המוגדרים "חרדים".
לפני כמה חודשים הגיע לטיול בראש צורים ,ללא תיאום עם
אף אחד ,ראש ישיבת סלונים ומשפחתו מביתר עילית .פגשתי
אותו בתפילת ערבית והוא כל כך שמח מהטיול ,אבל מה שריגש
אותו הרבה יותר זה שכולם חייכו אליו ולמשפחתו וקיבלו אותם
בשמחה בשבילי ראש צורים .מאז אני בקשר איתו ואף ביקרתי
אותו בביתו שבביתר.
ברוך ה' ,יש כבר פרויקטים יפים ומדהימים בתוך הקיבוצים
עצמם ,אך עלינו גם לרכז סביבנו כוחות נוספים ומשמעותיים
ולצאת איתם לעם ישראל.
בואו נרים את הכפפה כתנועה משמעותית ומשפיעה במדינה,
ונוליך את עם ישראל באחדות (גם אם לא באחידות) ,בחזרה
לתמונה המקסימה של יום אהבתו עם שמחת לבו.

ראש צורים
אורי שכטר ,בן  ,43חבר קיבוץ ראש צורים ,נשוי
לכנה ,אבא לשחר ,אופק ,ניצן ,עינב ,יערה ונתיב.

בן ,אח וחבר אהוב

בן ,אח וחבר אהוב
לזכרו של עודד בן סירא ז"ל

משפחת בן סירא בראיון עם רותם גוטמן ,כתבת במגזין חוף הכרמל

"בתקופה האחרונה ,כשעודד עמד להשתחרר מהצבא ,הוא היה
עסוק בחיפוש דרך לעצמו בעולם ,חיפש איך להיות טוב יותר
עם האנשים מסביבו והשתוקק להשתחרר מהסגירות של הצבא
ולצאת לעולם" .כך מספרים בני משפחתו של עודד בן סירא
מניר עציון שנהרג ברצועת עזה והוא בן  22במותו.
הוריו ואחיו מדברים על עודד טוב הלב ,החבר החכם ,הרגיש
והישיר ,העדין והמוזיקלי ,שתכנן לאחר השחרור לשכור דירה
עם שניים מאחיו במושב ,על חייו הצעירים אשר נגדעו בנקודת
הזמן בה היו אמורים להתחדש ולהתממש ,ועל חסרונו הצורב
והבלתי-נתפס.

שסיים שירות צבאי משמעותי מבחינתו .במהלך החופשה פגש
הרבה חברים ,הלך להופעות ,ביניהן של אביתר בנאי אותו
מאוד אהב ,כל בוקר קם לשחות ולרוץ ,וזה היה מאוד מפתיע כי
הוא לא היה טיפוס של בוקר" ,מספרים הוריו.
"הכוונה שלו הייתה להתאמן כדי לרוץ מרתון" ,מגלה גלעד,
"עודד אמר שהוא רוצה לאתגר את עצמו בחיים" ,ויאיר מוסיף:
"הוא בא לעבוד איתי בבניית בית בוץ במושב של מיכל אחותנו.

שישה בנים ובנות נולדו למירי ודוד .מיכל הבכורה ,נשואה ואם
לשלושה ,מתגוררת במושב רותם בבקעת הירדן ,אחריה  -יאיר,
גלעד ,אלחנן  -נשוי ואב לתינוקת שגר בירושלים ,והקטנים -
עודד ומוריה אחותו התאומה אשר יום הולדתם ה 22-חל
באוגוסט .עודד לא זכה לחגוג אותו .משפחה מלוכדת ומחוברת
המתמודדת עם מותו של הבן והאח האהוב.
עודד ,סמל מחלקה בגדוד החוד בחטיבת נח"ל ,נהרג בהיתקלות
ברצועת עזה ביום שני ה 21-ביולי .שבועיים וחצי קודם לכן
יצא עודד לחופשת שחרור והספיק להתענג על חייו בבית
כחייל על סף שחרור .הוא חגג עם משפחתו את החופש
במסיבה משפחתית עליזה ואז התחיל מבצע 'צוק איתן' .בשלב
התקיפות האוויריות קראו לו לחזור לצבא" .עדיין לא היה
ברור אם נכנסים קרקעית לעזה" ,מספר יאיר אחיו" ,עודד לא
האמין שיכנסו .ביום השחרור שלו קרא המג"ד לחיילים ואמר
להם כי החליט להשאיר בידיהם את הבחירה אם ללכת הביתה
או להצטרף לחברים הלוחמים .עודד התלבט מאוד ,אבל רוב
החבר'ה שלו בחרו להמשיך והוא החליט להישאר יחד איתם".
"עודד אהב לטייל בארץ ,הוא היה מחובר לארץ ולחברים שלו,
לכן בחר להמשיך ולהישאר ,למרות שיכול היה לבחור אחרת",
אומרת מירי אמו" .עשינו לו מסיבת שחרור ,הכנו דגים על
האש ,והיה שמח .הוא נהנה מאוד מחופשת השחרור ,שמח

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה

17

היינו פה

הוא חשש מהעבודה הקשה ,אבל אחרי שבוע של עבודה קשה
אמרתי לו שעכשיו הוא יכול לעבוד בכל עבודה".

מנגנים בשקט
עודד נולד בניר עציון ,התחנך ולמד בגנים ובבית הספר היסודי
במושב השיתופי-דתי .בתיכון הוא התחיל ללמוד בבית הספר
ברנקו-ויס בחיפה ולאחר שנסגר עבר לישיבה התיכונית בשדה
יעקב בעמק יזרעאל" .אחרי חודש הוא הודיע לי חגיגית שלא
יילך לשם יותר כי הוא סובל" ,נזכרת מירי" ,הוא בחר ללכת
ל'בראשית'  -הנתיב התורני-מדעי של כפר הנוער הדתי כפר
חסידים ,נתיב מאוד מקבל
וליברלי שנותן אמון מלא בילדים,
סומך עליהם ולא כופה משמעת
וחינוך .זאת הייתה הגישה שעודד
אהב ,כי לכפות עליו דברים לא
הייתה הדרך שמתאימה לו .עם
המורים שלו הוא היה בגובה
העיניים ,כמו חברים .בלימודים
עודד לא התאמץ כל כך .באופן
כללי הוא לא אהב ללמוד.
בשמינית עשה מאמץ לסיים
 12שנות לימוד ולעשות בגרות,
למרות שהיה בחור מאוד חכם.
כשהיה בכיתה א' למד חשבון עם
תלמידי כיתה ב' כי בחשבון של
כיתה א' לא היה לו מה לעשות".
כמו אצל אחיו הבוגרים ממנו ,גם אצל עודד בלט כישרונו
המוזיקלי מגיל צעיר" .בתור ילד קטן תופף עם הידיים על כל
דבר שאפשר לתופף ,עם חוש קצב מדהים" מספרת האם מירי.
"בשלב מסוים הוא רצה לקנות מערכת תופים ,אבל הורדתי
אותו מזה והוא התפשר על גיטרה .סביב כיתה ה' התחיל ללמוד
גיטרה בשיעורים פרטיים .כשעודד ניגן זה היה מרגש ,סמרו
שערות ידיי .בשנה-שנתיים האחרונות הוא התחיל לבד ללמוד
ולנגן בפסנתר .בכל פעם שהיה מתיישב לנגן הייתי מכבה בבית
את הטלוויזיה או את הרדיו ומקשיבה .לפעמים קרא לי לשמוע
שירים שמצא ביו-טיוב ואהב .אלה תמיד היו שירים עם הרבה
משמעות ומנגינה שקטה שנעמה לאוזן ונכנסה ללב .הפליא את
כולנו איך למד לבד לנגן ככה בפסנתר" .דוד נזכר בתמונת ילדיו
מנגנים יחד לא מזמן באזכרה לאביו ,וגלעד מספר על אהבתם
המשותפת למוזיקה ולנגינה יחד ,ועל עודד שנהג לקחת גיטרה,
לרדת עם חברים לים ,להדליק מדורה ,לנגן ולשיר.
עם סיום לימודיו בתיכון יצא גלעד לשנת מכינה קדם-צבאית
דתית-חילונית בלכיש ,אך לאחר חצי שנה הרגיש שהמסגרת
לא מתאימה לו ופרש .עד לגיוסו לצבא יצא לצעוד בשביל
ישראל ונהנה משהותו בבית .הבחירה להתגייס לנח"ל הייתה
בגדר מובן מאליו ,בעקבות אחיו ששירתו בחיל.
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יאיר" :לא הייתה שאלה .ברור היה שהוא ילך לקרבי ,השאלה
הייתה רק לאן .עודד רצה שירות משמעותי .בנח"ל הוא הגיע
לפלוגה אבל הוא קיווה שכמונו ישרת ביחידות המובחרות.
בסופו של דבר ,המפקד שלו שכנע אותו להישאר כי גם שם
צריך אנשים טובים".
"החיילים שלו מאוד אהבו אותו" ,מספרים דוד ומירי" ,הוא
קיבל את המחלקה הכי קשה ,והסתדר איתם כי ידע לדבר
איתם בגובה העיניים .הייתה לו את הדרך שלו ,בשקט ,מבלי
להרים את הקול ,לא בקשיחות ,הכול בטוב .מותו של עודד הוא
אבדה גדולה ,הוא היה נשמה טובה ונדיבה כלפי משפחתו וכלפי
כל הסובבים אותו".

אבא בוכה על בן
ביום חמישי 17 ,ביולי ,החליטה
הממשלה לשלוח כוחות רגליים
ללוחמה בעזה .עודד סיפר לגלעד
שהוא נכנס ,אבל הם נמנעו מלגלות
להורים כדי לא להדאיג אותם יותר
מדי" .באותו יום היה פדיון לנכד של
מאיר אחי" ,משחזר דוד" ,ראיתי
בטלוויזיה בערב שנכנסים והתחלתי
לרעוד .בשישי ושבת היינו מאוד
במתח .ביום ראשון קיבלנו ד"ש ממנו
דרך חבר שלו .גם ביום שני קיבלנו
מסר ממנו שהוא אוהב את כולנו
והכול בסדר .כמדי יום שני ,מירי
נסעה לירושלים לעזור עם הנכדה ואני נסעתי לבדיקה רפואית
בחיפה .חזרתי הביתה לקראת חמש אחר הצהריים .החניתי את
הרכב ליד הבית ואז ראיתי את אחי מאיר הולך עם אדם במדים
שאני לא מכיר .חשבתי לעצמי' :הנה מתחיל הסיפור ממנו
פחדתי' .צעקתי אליו בקול מאוד חזק ,הוא ניגש אלי ,חיבק
אותי ואמר לי' :עודד נהרג' .מירי קיבלה את ההודעה בשש
בערב בירושלים".
משפחתו של דוד שילמה מחיר כבד במלחמות ישראל .הוא
עצמו הגיע לניר עציון בגיל ארבע עם הוריו כניצולי קרבות כפר
עציון שפרצו מיד לאחר הכרזת המדינה .באותם קרבות נפלו
אחיו של אמו פנינה  -דוד ווייל ,וגם אחיו ואחותו של אביו נחום
 יהודה ורחל" .כשאבי נפטר השנה בגיל  ,94חשבתי שגמרנועם השכול .לצערי הרב ,לא כך הדבר".
במהלך השבעה הגיעו לביתם של דוד ומירי מאות אנשים.
"עטפו אותנו כל הזמן" ,אומרת מירי" ,צוות של בחורות
צעירות היו איתנו בבית ,דאגו לבישולים ,ניקיונות ,אוכל
ואירוח .אי אפשר לתאר .אנשים ובני נוער מכל הארץ הגיעו
וישבו בבית ומחוצה לו .המועצה עזרה לנו ביום ההלוויה בארגון
ותמיכה .אנחנו מוקירים תודה לכולם".

ממשיכה בדרך

ממשיכה בדרך
לזכרו של צביקה קפלן ז"ל
עדי קפלן

בוב שלי.
השעה  .01:30אני יושבת בבית שלנו ,שלך ,שלי,
של אלקנה ונדב שלנו.
עכשיו כשכולם הלכו ,וביקשתי לי קצת זמן לבד,
אני מתחילה להיזכר באוצר שהיה שייך לי עשר
שנים.
אני נזכרת בערב לפני החתונה שלנו .השארת לי
בבית ,שיהיה שלנו ,מכתב אחד מיני כמה ...אבל
המכתב הזה נותר בי עד היום ,פועם ובקול.
במכתב כתבת:

בית יקר ,אני מדמיין
אותך עכשיו ,מלא אבק ,טיפה בוץ על הרצפה,
תריסים מ
לוכלכים ,קצת אפור ,חסר חיים אפשר להגיד.
אבל תחשוב ,בית  ,מה
יהיה איתך בעתיד הלא רחוק .אני חוזר מהצבא
טיפה עייף ,אני עולה
אליך במדרגות ופותח את הדלת .משב חמים
מקבל את פני .מלא אור.
אני נכנס אליך ,בית ,ומסתכל ,אתה נראה אחר,
אני מרגיש
שונה פתאום ,מן תחושת שייכות שעוטפת אותי.
ואז בפינה ,בסלון ,אני ר
ואה אותה ,יושבת על הספה הנוחה שלנו ,והיא כל
כך יפה ...אני מתקרב
אליה לאט ,ואז אני מחבק אותה חזק חזק ,ולוחש
לה שכל כך התגעגעתי.
אנחנו מתיישבים ,והיא שמה את ראשה עלי ,ואני
מלטף אותה בעדינות ,והיא
שואלת מה עבר עלי השבוע ,ואני מספר ,והיא
מייעצת ותומכת ,והכי ח
שוב ,בית ,מחייכת .והנשמה שלי סוף סוף נרגעת.
ואז אני מבין ,בית ,ש
האור והחמימות ותחושת השייכות הזאת ,בעצם
זה לא אתה ,בית ...זו
אשתי המדהימה .בלעדיה אין לי כלום ,והיא הבית
המדהים שלי .תודה בית שלי.
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אז צביקה ,בעלי היקר ,שאני כל כך
אוהבת .הבית המדהים שלי הוא אתה.
מתוך הבית הצלחנו לצמוח ,להקים
משפחה לתפארת ,מתנות קטנות
שבזכותך כאן קיימות ,אלקנה ונדב,
שבכל יום רק ממלאים .ואתה כל כך
אהבת אותם ,לא היה לך דבר חשוב
בעולם מלבדם .חינכת אותם לתפארת.
תמיד אמרו לי" :אז בעצם את מגדלת
את הילדים לבד" ותמיד אני עניתי" :מה
פתאום" .הנוכחות שלך בבית הייתה
כל כך עמוקה .וכל דבר שאמרת היה
משמעותי .גם כשלא היית ,היית .והילדים
גדלו בשמחה ,הילדים גדלו בשמחה .בכל
פעם שהגעת הביתה ,זו הייתה חגיגה.
כולנו קרנו מאושר ,נסענו לטיולים ונהנינו
כל כך.
ביום שישי האחרון ירדתי להירגע קצת
בסחנה .לבד ...מצאתי לי מקום שקט,
בלי אף אחד ,ופשוט נרגעתי .צילמתי את
המקום ושלחתי לך בהודעה .כתבתי שיש
מקום קסום ,שמחכה רק לך ,וכתבת לי
שאתה מחכה .מחכה לחזור .אני בטוחה
שאתה עולה עכשיו למקום קסום הרבה
יותר ,אתה רגוע ושלו ,ושמח על מה
שהספקת .שמח על הדרך בה בחרת,
דרך החיים בצבא .היית כל כך מרוצה
מהעבודה הרבה במבצע עכשיו .היית
שמח ,והשיחות האחרונות שלנו היו
שמחות ,היו מחזקות ,ואני לא מצטערת
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על אף מילה שנאמרה בינינו ,הכול היה
מחזק.
היית חדור בעוז ובאמונה ,מלא
במוטיבציה להחזיר את הכבוד לעם
ישראל ,כמו שדביר עמנואלוף ז"ל,
החבר שלך ,ביקש.
והדרך שלך ,של עמידה איתנה בכל
שלב בדרך ,של הצלחה ללא פשרות,
של טוטאליות ,עברה לפקודיך במלוא
הטוהר .החיילים שלך כל כך העריצו
אותך ואני כל כך אוהבת את כולם.

כשסיפרתי לאלקנה ונדב שנהרגת,
סיפרתי להם שהקדוש ברוך הוא חיפש
שומר .הוא שלח מלאך שביקש שתבוא,
וכמובן שרצית ,משום שזה הדבר הכי טוב
שאפשר לבקש .להיות שומר ליד כיסא
כבודו של מלך מלכי המלכים.
ועכשיו כל המלאכים מחכים לך בזרועות
פתוחות ,בשמחה ,מקבלים עלם יפה
תואר ויפה מידות ומודים שהם זכו.
ארז גרשטיין ,דרור ויינברג  -שכל כך
הערצת ,דביר עמנואלוף  -שכל כך
אהבת ,סבא חיים וסבא שעיה ,סבתא
ציפורה שסוף סוף אתה זוכה להכיר ,פפי
חיים ופפי שאול הצדיק ,סבא ירחמיאל
וסבתא רותי שלי .אני בטוחה שהם כל כך
שמחים בבואך.

צביקה שלי ,איש של אמת .איש של
ענווה ,איש של אמונה ,צדיק גדול.
אני מרגישה זכות כל כך גדולה שהיית
שלי חלק נכבד מהחיים .שבנית איתי
בית כזה בישראל ,בית של בהירות ,בו
הדרך ברורה .בית בו האמונה ,השמחה,
האופטימיות ,הנתינה ,הן ערך עליון.

תנוח בשלום על משכבך ,בשקט ,ברוגע,
אנחנו נהיה בסדר.

ואני אמשיך.

מבטיחה.

אני אמשיך לדבוק בדרך הזאת ,כי זאת
הדרך שלנו ,זאת הדרך הנכונה .זאת היא
דרך של צמיחה .ויש לנו פה שני פרחים
שהבאנו ביחד ,שכל כך מחזקים אותי,
עם כל חיבוק ,עם כל מבט.

תשלח כוחות לרועי ,שיחלים החלמה
מלאה במהרה בעזרת ה'.

אהוב שלי ,תהיה מליץ יושר עלינו ועל
כל עם ישראל ,שלח לנו תעצומות נפש
להתמודד באחדות מול אויבינו.

אוהבת אותך כמו שלא אהבתי מישהו
מעולם ,ומבקשת ממך סליחה על כל מה
שצריך.
ואומרת לך ,יקר לי – תודה!
תודה על חיים מלאים.
עדי שלך.

אֶ ל אֵ ל מָ לֵא ָ ּב ַרחֲמִ ים
דגנית גלס
יְמֵ י ֵּבין הַ ְּמצָ ִרים הִ ְק ִּדימו ּ הַ ּׁ ָשנָה לָבוֹא
הַ ח ֹפֶ ׁש הַ ּגָדוֹל הֵ בִ יא ְ ּבשׂו ַֹרת ׁ ְשכוֹל
ו ּמִ י יוֹדֵ עַ מָ ה עוֹד עָ ִתיד לָבוֹא
יְמֵ י קַ יִץ חַ ִּמים ְולַחו ּת מְ הוּלַת ֶּדמַ ע
ו ּמִ י יוֹדֵ עַ מָ ה עוֹד עָ ִתיד לָבוֹא
עַ ם ִי ְש ׂ ָראֵ ל רוֹצֶ ה לִ הְ יוֹת חַ י
ְשלו ֹׁש ִא ּ ָמהוֹת
ֹשה אָ בוֹת ו ׁ ָ
ׁ ְשלו ׁ ָ
עַ ם אֶ חָ ד מְ חַ ֵּבק ,מְ חַ ז ֵּק ו ּב ֹוכֶה
וְאֵ ל אֶ חָ ד לְ מַ עְ לָה ׁש ֹוכֵן
ו ּמִ י יוֹדֵ עַ מָ ה עוֹד עָ ִתיד לָבוֹא
ָּד ֵרי מַ עְ לָה עִ ם דָ ֵּרי מַ ּ ָטה
קו ְֹר ִאים וְקו ְֹרעִ ים ִ ּב ְקדֻ ּׁ ָשה
אֵ ל נָא
ַּב ּ ֵטל מֵ עָ לֵינו ּ ּכָל ְ ּגזֵרוֹת קָ ׁשוֹת
ָּב ּ ֵטל מַ חְ ׁ ְשבוֹת ש ׂ ֹונְאֵ ינו ּ
ַּכ ּלֵה ּכָל צַ ר ו ּמַ ְש ִׂטין מֵ עָ לֵינו ּ
אֵ ל נָא  -חֲמוֹל נָא
ׁ ְשמַ ע נָא  -חו ּסָ ה נָא
יִהְ יו ּ לְ ָרצוֹן ִאמְ ֵרי פִ י וְהֶ גְ יוֹן לִ ִ ּבי לְ פָ נֶיךָ
ה' צו ֵּרנו ּ וְגוֹאֲ לֵנו ּ.
		

קבוצת יבנה

		

(ב' בתמוז תשע"ד )30.6.14
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ידידי כדור הארץ
מחנה ייחודי שמפגיש ערבים ויהודים
על רקע סוגיות סביבתיות

לימור ספראי עם אביעד ספראי ,בר אביבי וקרן רובי

הכול התחיל בתחרות קליפים בנושא שירי האירוויזיון ,שערכה
מחלקת הנוער של המועצה האזורית עמק המעיינות.
אביעד ספראי ,מדריך הנוער בקיבוץ מעלה גלבוע ,לא ממש
התלהב מהרעיון וסירב להשתתף .הנוער לחץ ובסופו של דבר
אביעד הציב תנאי להשתתפותם  -הקליפ יעסוק בעניין ערכי.
כשלוח הזמנים כבר התקצר מאוד ,ורעיונות יפים שדרשו הרבה
התארגנות ירדו מהפרק ,הוחלט לצלם קליפ לצלילי השיר
'עינייך' ,של מירה עווד ואחינועם ניני ,שעוסק ביחסי ערבים
ויהודים .הרעיון היה לגייס את החמור המקומי וכמה תלבושות
אופייניות ,לסצנות שממחישות כיצד ניתן לחיות זה עם זה -
ערבים ויהודים.
"לא ניצחנו בפסטיבל" ,מודה אביעד" ,מבחינה מקצועית -
צילום ועריכה  -הקליפ נעשה באופן הכי פחות מושקע ביחס
לקליפים האחרים שהוצגו ,אבל הוא עלה יפה למקום טוב,
בעיקר אצל המדריכים ,כנראה בגלל המסר הערכי".
מאוחר יותר הסתבר שאחת מהנשים שצפתה בסרט היא סיגל
ניצן ,ראש הקהילה של 'ידידי כדור הארץ' באזור.
עמותת 'ידידי כדור הארץ' בנויה מקהילות ,שכל אחת מהן
שותפה לאחריות על אגן ניקוז המים שלה .במקרה שלנו -
האחריות היא על נהר הירדן .בקהילה שבראשה עומדת ניצן,
חברים ילדים מעמק הירדן ,עמק המעיינות ,מועצה אזורית
תמר ובקעת הירדן ,וישנם מקבילים ברשות הפלסטינית ובירדן.
מתוך ההבנה שנהר הירדן משותף לישראל ולירדן ולכן לא
מספיק שישראל תשמור עליו ,נוצרה אחדות סביב נושא המים
והעמותה רואה בכך גם פוטנציאל לעשייה משותפת .ילדי
הקהילה עובדים על פרויקט משותף במהלך השנה והשיא הוא
מחנה המפגיש בין האוכלוסיות" .בעקבות הסרט נכנסנו בדלת
האחורית למחנה שבדרך כלל מצריך עבודה מקדימה של שנה
שלמה" ,מסביר אביעד" ,כדי להשלים את הפער דחסנו כמה
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מפגשים ופרויקטים לתקופה קצרה ,והחלטנו להצטרף למחנה.
ידעתי מראש שלא כל ההורים יסכימו לשלוח את ילדיהם
למפגש עם נוער ערבי .חששתי גם כיוון שבני הנוער ממעלה
גלבוע לא עברו את התהליך המלא ולא נעשתה איתם עבודה
רגשית ונפשית שתכין אותם היטב למפגש .כצפוי ,חלק
מההורים הביע התנגדות .זה עורר כמובן גם אצלי לבטים -
האם נכון לצאת למחנה שלא כל ההורים מסכימים לו? נוכחתי
שיש גם ילדים שלא רוצים להצטרף ,אך למזלי הייתה הלימה
בין אי הסכמת ההורים לחוסר רצון של הילדים".
המחלוקות שנוצרו סביב המחנה וסביב הסרט לא הפחידו את
אביעד .הוא מחייך ומסביר שמבחינתו אלה מחלוקות מצוינות:
"קידושי שבת בבוקר של התיכון הפכו לסוערים .חלק מהחבר'ה
לא הסכים עם עשיית סרט שיש בו אמירה שמאלנית מדי,
וחשב שלא נכון שזה הסרט שייצג את מעלה גלבוע .מבחינתי,
עצם הדיון על כך זו הזדמנות לבירור סוגיה חינוכית".
בר אביבי וקרן רובי (עולות לכיתה י' בבית ספר שק"ד)
מצטרפות לשיחה.
איך אתן הגבתן להצעה ואיך הגיבו אצלכן בבית על
רעיון המחנה?
קרן" :אני התלהבתי וגם ההורים שלי .אצלנו במשפחה מאוד
מאמינים ברעיון של דו-קיום .אפשר להגיד שאנחנו נמצאים
בדעותינו קצת שמאלה מהמרכז .אני ואח שלי ,שגם הוא
השתתף במחנה ,מאוד התלהבנו מכל הרעיון של מפגש עם
נוער פלסטיני וירדני ,וגם נושא האקולוגיה והמים נשמע לנו
מעניין .התרגשנו מהאפשרות לקחת חלק בזה".
בר" :בהתחלה חששתי שאולי יקרו במחנה דברים שלא ארגיש
איתם נוח .במפגשי ההכנה עם ראש הקהילה ,סיגל ,הנושא

ידידי כדור הארץ

בגלל המתח סביב החטיפה ,הרבה מבני הנוער הפלסטינים שהיו רשומים למחנה
לא הגיעו .מבחינתי ,זה היה להיחשף לפחד שלהם ,להבין שאליהם נכנסים כל לילה
לבתים ושכנראה ההורים שלהם פחדו לשלוח אותם בתקופה כזו למחנה עם יהודים.
אולי גם הילדים עצמם לא רצו לנסוע כי זה היה נראה להם מסוכן
העיקרי שעלה הוא נושא האקולוגיה ולזה יותר התחברתי -
עניין אותי להכיר את הסביבה שבה אני חיה .גם העובדה שאמא
שלי אמרה שהיא מכירה את העמותה הרגיעה אותי".
חטיפת שלושת הנערים התרחשה קצת לפני שהמחנה
יצא לדרך .איך זה השפיע עליכם?

להם מסוכן .אם לפני המחנה חשבתי שאנחנו אלה צריכים
לפחד מהם כי הם חטפו לנו נערים ,בזכות המחנה גיליתי
שגם הם מפחדים לא פחות .וזה לא רק חשש מהישראלים
הקיצוניים ,כי יש קיצוניים בכל צד ,אלא הפחד מכך שאולי
לאחד השכנים יוודע שהבן היה מעורב בסמינר שלום עם
יהודים והחשש מה יעשו להם בעקבות כך".

אביעד מספר על התלבטות נוספת ,אבל "בסופו של דבר הוחלט
לצאת .דווקא עכשיו".

איזה חששות היו לפני המחנה?

קרן" :בעיניי זו אמירה נורא חשובה שיוצאים למחנה ולא
מאשימים את כל הערבים .זו אשמת המחבלים שמזיקים לכולם
ולא צריך להאשים דת שלמה .בפועל נושא החטיפה לא עלה
הרבה במפגשים עם הערבים שהיו שם ,אבל בכמה פעמים שזה
כן עלה ,הנוער הערבי הביע סלידה מחטיפת נערים והסתבר
שכולנו היינו באותה עמדה  -שזה דבר שלא צריך לקרות.
בגלל המתח סביב החטיפה ,הרבה מבני הנוער הפלסטינים
שהיו רשומים למחנה לא הגיעו .מבחינתי ,זה היה להיחשף
לפחד שלהם ,להבין שאליהם נכנסים כל לילה לבתים ושכנראה
ההורים שלהם פחדו לשלוח אותם בתקופה כזו למחנה עם
יהודים .אולי גם הילדים עצמם לא רצו לנסוע כי זה היה נראה

קרן" :היה חשש בעיקר לגבי השפה ,אבל מסתבר שהרבה
חבר'ה דיברו והבינו אנגלית .חששתי שיהיו מריבות וגם ויכוחים
פוליטיים אבל זה בכלל לא עלה .לא דיברו על זה .אני רואה
סביבי ויכוחים במפגשים בתוך הציבור הישראלי וחשבתי שמן
הסתם אנשים עם רקע כל כך שונה יגיעו לזה ,אבל להפתעתי
זה לא קרה בכלל".
בר" :פחדתי שזה לא כל כך יילך .שהיהודים יהיו עם יהודים
והערבים  -עם עצמם .במפגש הראשון כל אחד אמר את שמו
ומשהו קצר על עצמו וכך הכרנו קצת את הרקע של כל אחד.
היו גם מתרגמים שעזרו לתקשר בין מי שלא יודע אנגלית".
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איך היו הרגעים הראשונים של המפגש?
קרן" :להפתעתי כבר בהתחלה ,כשאספנו את הירדנים מהגבול,
התיישבה לידי באוטובוס נערה ערבייה מירדן שקוראים לה
טלע .אני לא זוכרת מה גרם לה לשבת לידי אבל מהר מאוד
הרגשתי שהיא ממש חמודה .היא התחילה לשאול אותי שאלות
ובמהלך השיחה הרגשתי שהיא ממש כמוני .מאז ולאורך כל
הימים במחנה היינו יחד כל הזמן".
בר" :הסמינר התקיים בקיבוץ מנרה .כשהגענו לשם חילקו
אותנו לקבוצות של פעילויות ,כל אחד על פי תחום שהוא
בוחר .אני בחרתי בקבוצה שהמטרה שלה הייתה ליצור קמפיין
סביב נושא המים באמצעות בנייה אקולוגית .הייתי בקבוצה
ממש קטנה :שתי בנות מהאזור ,וארבעה בני נוער ערביים -
שתי פלסטיניות ושניים מירדן .התחלנו לדבר שיחות של
השוואה  -כמה ילדים יש במשפחה? איך מתנהל היום שלך?
במהלך השיחה אחד הבנים הערבים אמר לנו שהוא לא מאמין
שלבת צריכה להיות זכות בחירה .פתאום קלטנו שהוא חי ממש
בעולם הישן .מיד אמרנו לו שאצלנו זה הפוך  -הבנות הן אלה
שקובעות."...
קרן" :הייתי בקבוצה של  - flash-mobריקוד רחוב שמתחיל
בקבוצה קטנה ולאט לאט מצטרפים אליו עוד ועוד אנשים
שבאים כאילו מהרחוב ,ומטרתו היא להעביר מסר .אני זוכרת
שבהתחלה כולנו ישבנו שם וחלק גדול לא דיבר אנגלית אבל
התחלנו .שמו לנו את שיר המונדיאל של שאקירה .עבדנו ביחד
ולמרות שלא יכולנו לתקשר בינינו במילים ,חשבנו על תנועות
ביחד וחיברנו יחד את הריקוד .למרות שזה לא היה קל ,מאוד
נהניתי".
בר" :אנחנו ישבנו לא כל כך רחוק מהם ושמענו אותם צוחקים.
היה יפה לראות את היחסים שנוצרו בתוך הקבוצה".
אביעד" :אני הייתי בקבוצה שלקחה על עצמה להכין סרט,
כשדיברו שם על נושא המים ,אחד הנערים מישראל סיפר
שמדי פעם במשפחה שלו שוכחים לסגור את ההשקיה בגינה
ואז הם מצטערים מאוד על הבזבוז .היה שם נער מבית לחם
שסיפר שאצלו אין בכלל מים בברז ומביאים להם מים במיכלים
כל שבוע .זה היה בשבילי שוק .פתאום אתה מדבר עם בן אדם
שמציאות החיים שלו שונה לחלוטין".
קרן" :אני גם זוכרת שאחת המדריכות סיפרה שהיא הייתה
צריכה שבוע שלם לקנות בקבוקי מים למרות שזה מזהם את
הסביבה ויקר ,כי לא היה להם מים בברזים".
מה אתן לוקחות איתכן מהמפגש? האם הייתה איזו
השפעה הדדית או חיבור של ממש?
בר" :לא היה חיבור ממש ,אבל אני לוקחת איתי את ההבנה
שהערבים הם בעצם כמונו .רק שונים בדת".
קרן" :למרות שאף פעם לא הייתי במקום של שנאת ערבים,
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דמיינתי אותם אחרת ,הרבה יותר רחוקים ממני מכל הבחינות,
אבל כשנפגשים ורואים אחד את השני ,מגלים שאנחנו לא כל
כך שונים".
בר" :בערב האחרון אחרי שכל קבוצה הציגה את התוצר שלה,
התחלנו לרקוד עם דרבוקות והערבים לימדו אותנו לרקוד
דבקה .זה היה ממש כיף!".
קרן" :היו גם כמה בוגרים שארגנו משחק מחניים משותף ומאוד
נהניתי .הספורט הוא מפגש מאחד והופך את הכול למובן כי
בכל שפה הצרחות שמלוות את המשחק נשמעות אותו דבר."...
מה התחדש לכן על החים שלהם?
קרן" :לא תיארתי לעצמי שהם יושבים לראות מונדיאל ,ושהם
חלק מהתרבות המערבית .הגורם הדתי כמפריד לא הורגש .לא
הרגשתי בכלל שיש עניין סביב זה .עם טלע ,שהיא נוצרייה,
דווקא שוחחנו על המקום הדתי אבל לא התדרדרנו לוויכוח .אף
פעם לא חשבתי על הנצרות אבל היא סיפרה לי איך במשפחה
שלה רואים את הדת ,איך הם מאמינים בכוח עליון ואיזה שירים
יש להם .ראיתי שיש יופי גם בדת הזאת".
בר" :באחד המפגשים הייתה בחורה יפנית ,שבאה להציג בפנינו
את התכנית שתהיה בשנה הבאה לבוגרי המחנה והיא ישבה
איתנו ,וכשכל אחד הציג את עצמו ואת הדת שלו ,היא אמרה
שהיא לא כל כך יודעת מה הדת שלה ...זה היה מוזר בעיניי -
מישהי שאין לה דת."...
איזה תגובות קיבלתן על השתתפותכן במחנה?
קרן" :ההורים שלי אומרים לי לפני כל פגישה של בני נוער
'אם משהו קורה ואת לא מרגישה בנוח ,תתקשרי ונבוא לקחת
אותך' .הם חששו אולי ממריבות  -אם בני נוער רבים על
כלום בבית ספר ,אז על נושאים רגישים כאלה ודאי יתעוררו
מריבות."...
בר" :עם החבר'ה היו סתם ויכוחים .אפילו תוך כדי המחנה אחת
הבנות קיבלה טלפון מאחד החברים שלנו ששאל  -נו ,כבר
חטפו אותך?".
קרן" :אני גאה שאני גרה במעלה גלבוע שהוא המקום הכי פתוח
ומקבל שיש".
בר" :הרבה אנשים התעניינו .החברות מבית ספר שאלו מה זה
ולמה אני משתתפת .אמרו שרק במעלה גלבוע קורים דברים
כאלה ושזה לא מובן מאליו שנוסעים למחנה עם פלסטינים .היו
שאמרו וואו ,ושזה נחמד ושהם לא חשבו שכך זה יהיה."...
קרן" :המשפחה שלי מקנדה הייתה כאן בקיץ וברחה חזרה בגלל
המלחמה .כשסיפרתי להם על הנסיעה למחנה למרות החטיפה,
הם נורא התעניינו .בשבילם הכול נראה לבן ושחור  -הטובים
והרעים ,והצדדים לא מתערבבים .דווקא המבוגרים הבינו אבל
הילדים ממש היו בשוק".

ידידי כדור הארץ

החלפתם טלפונים?

אביעד מעיד על חשש וחשדנות לא אופיינית של ההורים:
"בניגוד לכל הפעילויות שאנחנו יוצאים אליהן ,חלקן לא פחות
מאתגרות ,הפעם היו כמה הורים שביקשו לראות לוח זמנים
מדויק עם כל הפרטים .חלק מההורים חששו מכך שלא עברנו
את ההכנה של מהלך השנה .חלק ודאי חששו גם שישטפו להם
את המוח בדיבורים אנטי-ישראלים ובאמת היו שם אמירות
קשות על האחריות של ישראל על המצב של הפלסטינים
בנושא המים".

קרן" :לא החלפנו טלפונים עם הנוער הערבי כי עם רבים
מהם זה כמו שיחה לחו"ל .בעצם ,גם לא התעסקנו כמעט עם
הפלאפונים בכל התקופה הזו ,אז די שכחנו מזה".

בר" :מבחינתם ישראל מזהמת את המים ,ולא נותנת להם מים.
הסברנו להם שאנחנו לא יודעים על זה ולא כל כך שייכים לזה".
זה עורר בכן רצון לעשות משהו בנושא ,להשפיע?

בר" :ילדה אחת מירדן ביקשה את הטלפון של אחת הבנות כדי
להתקשר למישהו מפלסטין כי לה זה עולה כמו שיחת חו"ל.
אחרי שהיא דיברה איתו היא סיפרה לנו שזה חבר שלה ושהיא
לא דיברה איתו כבר שנתיים כי זה ממש יקר לה ולכן היא רק
מתכתבת איתו".
אתן מרגישות שאתן רוצות המשכיות לקשר הזה?

קרן" :מעבר לזיהום ,יש לנו סוג של אחריות כלפי הפלסטינים.
יש אוכלוסייה שמתפתחת מתחת לכנף שלנו וכן ,למרות שזה
נורא קשה ועצוב ,צריך שנשגיח עליה .יש לנו גם אחריות לא
לתת להם להיות במצב כזה של חוסר מים .אנחנו לא יכולים
להגיד סתם שהם הרעים כאן ושהם יכולים להתמודד עם
הדברים לבד".

בר" :הייתי רוצה להשתתף במחנה גם בשנה הבאה אבל
המדריכה שלנו עזבה את הקהילה וגם אביעד כבר לא יהיה
המדריך שלנו בשנה הבאה ,אז אני לא יודעת איך זה יסתדר".
קרן" :אני ארצה ממש! אם זה יכול להיות עם אותם ילדים,
הקשר שיימשך יכול להשפיע עוד ,אבל גם אם זה לא יהיה עם
אותם ילדים אשמח להגיע .בעיניי זה נורא מגניב לפגוש חבר'ה
חדשים אבל גם להמשיך את הקשר שנוצר".

סאטירה והומור
ננסה לבדוק מה תפקידם של הסאטירה וההומור בחיינו  -עד כמה ומתי
אנו מרשים לעצמנו להשתמש בהם.
נבקש לפגוש מקרוב ,בדרך של הומור וסאטירה ,תמונת מצב עכשווית על מה
שמתרחש בשיח הרשמי והלא-רשמי בתנועה וביישוביה .תהיה זו הצצה נדירה,
מכיוון אחר ,לסוגיות כבדות משקל והרות גורל ,והזדמנות לצחוק מעט על עצמנו.

** מופצים כ 2,400-עותקים **

גיליון 'עמודים' הבא יעסוק בנושא

*

הצעות לנושאים ,לכתיבה ,לריאיון ולכותבים יתקבלו בברכה.
צילומים של עבודות אמנות ושירה בנושא ,שיגיעו למערכת ויימצאו מתאימים,
יזכו לקבל במה מכובדת
*

את הכתבות יש לשלוח אל מערכת 'עמודים'
לא יאוחר מיום ראשון ,ב' חשון (,)26.10.2014
לכתובת amudim@kdati.org.il
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יש לכן מסר להעביר לאנשי התנועה והקיבוצים?
בר" :שיפתחו את הראש .שלא יחשבו שכל הערבים
הם אנשים רעים ושלא כדאי להתקרב אליהם ,אלא
שיְ תקשרו עם ערבים .אם כל אחד מאיתנו ינסה להיפתח
ולחשוב מה הצד השני מרגיש ,זה יכול לשנות את
המציאות שלנו .מה שחשוב הוא המפגשים".
קרן :צריך לזכור שלא משנה איזו עמדה פוליטית יש
לאחר ,ואפשר לא להסכים להתנהגות של קבוצה שלמה,
אבל לא להתנגד לעצם הקיום שלה .מדובר על בני אדם.
אפשר לא להסכים זה עם זה אבל צריך להיפגש".
יטענו כלפיכן שאתן מדברות כמו כל השמאלנים
ושאסור להיפגש עם האויב...
בר" :לכן צריך לעשות את זה באופן מסודר .לא סתם
להיפגש עם אדם ברחוב".
קרן" :אני לא רואה בילדים שפגשתי אויב .אני רואה רק
את המחבלים כאויב .הם אלה שמזיקים לנו ולאנשים
שהם אמורים להגן עליהם .אני ממש לא רואה בכל
הפלסטינים אויב .הייתי רוצה שעוד בני נוער ועוד חברות
ייחשפו לאפשרות הזו .חבל שהפעילות של העמותה לא
מספיק מפורסמת .תמיד יהיו כמה אנשים שלא יסכימו
אבל אי אפשר לפחד מההתנגדות ,אחרת ההתנגדות היא
זו שמנצחת .אני לא יודעת אם זה יכול להסתדר ,אבל
יהיה מגניב אם בשנה הבאה המחנה יתקיים בירדן".

ידידי כדור הארץ  -המזרח התיכון
ארגון ייחודי ,ללא מטרות רווח ,שמפגיש
בין פעילי איכות סביבה ירדנים ,פלסטינים
וישראלים .מטרתו העיקרית היא קידום
מאמצים לשיתוף פעולה לשם שימור
המורשת הסביבתית המשותפת לשלושת
העמים .בארגון חותרים לפיתוח בר-קיימא
וליצירת התנאים הנדרשים לשלום ממושך
באזורנו .ארגון 'ידידי כדור הארץ  -המזרח
התיכון' חבר בארגון 'ידידי כדור הארץ'
העולמי  -רשת ארגוני הסביבה הגדולה
בעולם.
באמצעות הפרויקטים של הארגון ,נוצרים
שותפויות ותיאומים עם מגוון רחב של
קבוצות רשמיות ואזרחיות ,שעבודתן
משפיעה על הגנת הסביבה וקידום מאמצי
השלום.
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עינייך
מילים ולחן :אחינועם ניני ,גיל דור ומירה עווד
There must be another,
Must be another way
עינייך אחות ,כל מה שלבי מבקש אומרות.
עברנו עד כה דרך ארוכה ,דרך כה קשה יד ביד,
והדמעות זולגות זורמות לשווא ,כאב ללא שם
אנחנו מחכות רק ליום שיבוא אחרי,
There must be another way
There must be another way
عينيك بتقول (עינייך אומרות)
راح ييجي يوم وكل الخوف يزول
(יבוא היום שבו כל הפחד ייעלם)
بعينيك ارصار (בעינייך נחישות)
انه عنا خيار (שקיימת האפשרות)
نكمل هالمسار (להמשיך את הדרך)
مهما طال (כמה שתארך)
النه ما ف ي� عنوان وحيد لالحزان
(משום שאין כתובת אחת לצער)
بنادي للمدى ,للسما العنيده
(אני קוראת למרחבים ,לשמים העיקשים)
There must be another way
There must be another way
There must be another,
Must be another way
דרך ארוכה נעבור ,דרך כה קשה יחד אל האור
عينيك بتقول (עינייך אומרות)
كل الخوف يزول (כל הפחד ייעלם)
And when I cry, I cry for both of us
My pain has no name
,And when I cry
I cry to the merciless sky and say:
There must be another way
והדמעות זולגות ,זורמות לשווא ,כאב ללא שם,
אנחנו מחכות רק ליום שיבוא אחרי,
There must be another way
There must be another way
There must be another
Must be another way

כיצד ניתן לשמור על הבית היהודי?

כיצד ניתן לשמור
על הבית היהודי?
על מעמד האיש והאשה במשפחה בזמננו

יואב איתן

הקדמה
בשנים האחרונות עומדת החברה הישראלית בפני אתגרים
ערכיים קשים בתחום חיי האישות ,אשר להם השפעה על
גיל הנישואין ,על הנכונות להינשא ועל יציבות המשפחה
הישראלית.
מכיוון שפגיעה ביסודות התא המשפחתי עלולה לפגוע בילדים
ובטווח הארוך בחברה ,נכון לבחון האם וכיצד ניתן לעמוד מול
תהליכי שינוי אלו ולהקטין את הפגיעה האפשרית.
בדיקת הקשר שבין השינויים בחברה הישראלית לתמורות
שעברה החברה הכלל-אנושית בדורות האחרונים ,ייתכן ותוכל
להצביע על כיוון פעולה אפשרי.

השינויים בחברה האנושית
בדורות האחרונים עברה החברה האנושית שינויים מפליגים
בקצב שנראה הולך וגובר .נמנה את העיקריים שבהם:
שינוי בתוחלת החיים  -התפתחות מדעית העלתה באופן דרסטי
את תוחלת החיים ואת הצלחת ההריונות .למעשה ,העמדת
הדור הבא (השגת מדד ריבוי חיובי) מחייבת כיום פחות לידות
ומשתרעת על יותר שנים מחיי האשה.
שינוי מפת הפרנסה  -התפתחות המדע והטכנולוגיה משנה
את מקורות הפרנסה .שיעור העבודות הדורשות מאמץ פיזי
הולך ומתמעט ,וחלק הולך וגדל של האוכלוסייה מוצא את
פרנסתו בעבודות חדשות הדורשות יותר ידע ,חשיבה ויכולת
התחדשות .שינויים אלו משפיעים באופן ישיר על התפלגויות
התעסוקה וההכנסה המגדריות.

הגדלת הזמן הפנוי  -השינויים גרמו לשינוי בחלוקת הזמן של
האדם המודרני .חלק הולך וגדל של הזמן עובר מדאגה לצורכי
פרנסה וגידול ילדים אל תרבות פנאי ואל "המימוש העצמי".
מהפכת התקשורת  -זמינות הידע העולמי עברה שינוי קיצוני.
העולם הפך ל"כפר גלובלי" ורוב האנושות חולקת את אותם
מקורות המידע .בעיות שהוסתרו או נדחקו בעבר לשוליים,
מקבלות כיום את ערכן הראוי ומאתגרות את "סולם הערכים"
הכלל-אנושי.
כתוצאה משינויים אלו ,יחסי הכוחות שבין מדינות העולם ,בין
חברות בני האדם המרכיבות את המדינות ,וכמובן בין בני האדם
המרכיבים את החברות  -משתנים בקצב מהיר.

השפעת השינויים על התא המשפחתי בעולם
בצד השפעה חיובית של השינויים בתחומי המדע והטכנולוגיה,
מתגלה השפעתם גם על הקשרים החברתיים שבין בני האדם
ועל הגברת האנוכיות .במקביל גם משתנים "יחסי הכוחות"
שבין המגדרים .מכלול תופעות אלו משנה לנגד עינינו את
המבנה המסורתי של התא המשפחתי בעולם .מעמדה של
המשפחה מתערער ובמקביל חלה ירידה גם בנכונות להתחייב
לנישואין ואף ברצון להעמיד דור המשך .כל אלה מביאים
ל"ריבוי שלילי" במדינות המפותחות.
הפגיעה בתא המשפחתי פועלת גם דרך שינויים עולמיים
במעמד האיש והאשה בחברה המודרנית .נראה כי השינויים
הביאו לקידום מבורך במעמד האשה ,אך גם פגעו בהבנות
הבסיסיות ובמחויבויות עליהן התבססה המשפחה המסורתית.
עובדתית ,דמות האב כמפרנס יחידי או עיקרי איבדה
מחשיבותה בעולם החופשי ,ומתרבות המשפחות בהן דמות
האב משתנה ואף חסרה.
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עבודת חימר  -אילנה נגר ,עין הנצי"ב

חכמי ישראל פעלו לייצב את הבית היהודי על בניית מחויבויות ארוכות טווח ולא על
רצון מזדמן או על רגש מקרי שמתפוגג .כמו כן קבעו בהלכה את חלוקת המחויבות בין
בני הזוג ,ולא השאירו אותה ליד המקרה או לגילוי רצון טוב בין בני הזוג

יסודות המשפחה היהודית
רבותינו ראו בתא המשפחתי היהודי את מקור הכוח של העם
היהודי ,לא פחות .על פי הבנתם ,רק יציבות התא המשפחתי -
אותו כינו' :הבית היהודי'  -המעוגנת בשיתוף פעולה נכון בין
איש ואשה ,תוכל להבטיח את המשך קיומו של עם ישראל.
את יציבות הבית היהודי בנתה התורה תוך הסתמכות על שני
סוגי התחייבויות:
התחייבות למצוות
ההלכה היהודית עוסקת במצוות ,בקבלת חיובים .גם את
יציבות המשפחה היהודית יש להשיג באמצעות חיובי מצוות.
המטרות המרכזיות של המשפחה היהודית על פי התורה הן
קיום מיטבי של מצוות "פרו ורבו" בהגדרתה ההלכתית ,ושל
מצוות לימוד תורה והנחלתה לדורות הבאים .מרכזיות חיובי
מצוות אלו מתבררת מהדירוג הערכי אותו קבעו חכמי ישראל
(מגילה כז ,ע"א):
תא שמע :דאמר ר' יוחנן ,אין מוכרין ספר תורה אלא
ללמוד תורה ולישא אשה ...שנאמר "לא תהו בראה,
לשבת יצרה" (ישעיהו מה ,יח).
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מטרה נוספת של המשפחה היא מניעת התפשטות חטאי עריות
בעם ישראל שעונשם כרת ,כפי שמובא בשם ר' חייא בדיון על
מעלת הנישואין (יבמות סג ,ע"א):
דיינו שמגדלות בנינו ,ומצילות אותנו מן החטא.
התחייבויות ממוניות
קיום המשפחה דורש קבלת התחייבויות גם בתחום פרנסת
הבית היהודי ,במשך הנישואין ולאחריהם .כידוע ,בכולם חייבו
רבותינו את האיש .חיוב האיש בפרנסת ילדיו מעוגן ב"דרך
ארץ" ,במוסר הטבעי ,ולפיו בעל היכולות בתחום הממון יפרנס
את הילדים המשותפים.
בנוסף ,חיוב האיש בדמי מזונות לאשתו נועד לייצב את התא
המשפחתי.
חיובי האיש מפורטים בשטר מיוחד של כתובה .על פי המשפט
העברי ,כדי להשיג את מחויבות האיש אין להסתפק בחתימתו
על הכתובה ועליו להוסיף "מעשה קניין" מול נציג האשה.
במעשה סמלי זה האיש "קונה" את התחייבויותיו המפורטות
בכתובה ,ולא כפי שמבינים בטעות כי האיש קונה בכך את
האשה.

כיצד ניתן לשמור על הבית היהודי?

העולה מפירוט החיובים הוא כי להשגת יציבות המשפחה נקטה
ההלכה בדרך שונה מהמקובל ברוב החברות האנושיות .עיקרה
הוא קבלת עול "התחייבויות" ,בניגוד לדרך של כפיית זכויות
משפטיות.
ביסוד חלוקת החיובים בין בני הזוג נמצאת כנראה ההבנה כי
יישום שוויון בהתחייבויות הוא מוטעה והרסני .בנוסף ,מחויבות
מעניקה תפקיד ובכך תורמת ערך לבעל התפקיד .על פי הבנת
רבותינו ,עצם השאיפה לשוויון בדרישות החוק מאיש ומאשה,
ללא התחשבות במרכיבי יכולת ,בריאות ומעמד כלכלי ,הוא
מוטעה ומסוכן .כידוע ,את הרצון ליישם שוויון מכני בין בני
האדם שייכו רבותינו לאנשי סדום.
בהתאם להבנות אלו ,פעלו חכמי ישראל לייצב את הבית
היהודי על בניית מחויבויות ארוכות טווח ולא על רצון מזדמן
או על רגש מקרי שמתפוגג .כמו כן קבעו בהלכה את חלוקת
המחויבויות בין בני הזוג ,ולא השאירו אותה ליד המקרה
או לגילוי רצון טוב בין בני הזוג .על פי הבנתם ,ללא חלוקת
המחויבויות ,קיום המצוות החשובות כל כך יתבצע בדרך
בינונית בלבד ,כמו תבשיל של ציבור עליו אמרו (עירובין ג,
ע"א):
ימא (תבשיל של
ִק ְד ָרא ְד ֵבי ֻש ְת ֵפי ,לא ְק ִר ָירא וְ ָלא ֲח ִמ ָ
שותפים ,לא חם ולא קר ,והוא פושר ,בינוני בלבד).
על פי מסורת חכמי ישראל רק האיש חייב במצוות עשה
הנוגעות לחיי המשפחה בנוסף לחיוביו במזונות .בבסיס
הכרעות אלו עומדים כנראה הבדלים מוכחים ביכולת הפרנסה
של שני המגדרים ,וכן בצורך של האשה להקדיש כשנתיים
ומעלה לכל ילד .ייתכן והטעם לפטור האשה ממצוות "פרו
ורבו" מקורו בסיכון הכרוך בלידות ובחשש מהטלת חיוב על
אשה לחפש אבות לילדיה ,וד"ל.
בקביעת החיובים המשפחתיים ובחלוקתם ,דאגה התורה
לשמירת מעמד מכובד לכל אחד מבני הזוג ,מעמד שהוא מרכיב
הכרחי ליציבות התא המשפחתי.

מעמד האיש במשפחה היהודית
במשך אלפי שנים חיוב האיש בפרנסת ביתו היה עמוד מרכזי
ביציבות הבית היהודי .חלוקת התפקידים הייתה ברורה ,כאשר
האיש דואג להביא לבית את צורכי הפרנסה לאשתו ולילדיו
וללימוד תורה ,והאשה אחראית על צורכי הבית כולל חינוך
הילדים למצוות .בהתאם לחלוקה זו קבעו רבותינו כי במקרה
בו מרוויחה האשה מעבודה "בחוץ" ,הכנסותיה עוברות לאיש
שעליו המחויבות לפרנסת המשפחה (כתובות נח ,ע"ב):
תקנו מעשה ידיה תחת מזונות.
אך כבר בזמן קביעת התקנה הוסיפו כי האשה יכולה לוותר על
דמי המזונות ולהתפרנס עצמאית (שם):
וכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה ,הרשות בידה.

בעבר ,מקרים אלו כנראה לא היו שכיחים .יחסי הכוחות
הכלכליים החלו להשתנות עם המהפכה התעשייתית במאה
ה ,19-כאשר יותר נשים יצאו לעבוד מחוץ לבית .בתחילה
לא הייתה דרישה לשינוי חלוקת חיובי הממון ,ייתכן ובגלל
שרוב הבתים התקיימו ללא עבודת האשה ,או מכיוון שהכנסות
האשה היו נמוכות משמעותית מהכנסת האיש .כיום מתחולל
שינוי יסודי לנגד עינינו כאשר עבודת האשה היא כמעט הכרח
לקיום המשפחה ,רמת ההכנסה של הנשים מתקרבת להכנסות
האנשים ובמשפחות לא מעטות כבר עולה משכורת האשה
על משכורת האיש .נשים רבות יכולות בימינו להשאיר את
"מעשי ידיהן" לעצמן ולוותר על המבנה הכספי של המשפחה
המסורתית.
שינויים אלו מאתגרים את מבנה המשפחה המסורתי ומציבים
שאלות על יסודות המשפחה היהודית בימינו .בהנחה כי אין מי
שמציע להתנתק ממצוות התורה ,עומדות בפנינו השאלות הבאות:
•האם נכון לשמור על עיקרון חלוקת המצוות בין בני הזוג
או לחייב בהן את שניהם בשווה? לדוגמה ,האם יש להטיל
חיוב מצוות תלמוד תורה גם על נשים?
•האם הגיעה העת לשנות את חלוקת ההתחייבויות
הממוניות ,לעשותן הדדיות ולהטילן גם על האשה ,על פי
יכולת השתכרותה?
•האם נכון לחייב רק את האב בחיובי הממון לאחר הפירוד,
גם לאחר שהרכוש שנצבר בשנות הנישואין חולק על ידי
בית המשפט בשווה בין בני הזוג?
•האם הגיעה העת לשנות את התחייבויות האיש לאשתו
בכתובה בעת הנישואין ,לאור השינויים במפת הפרנסה?
מענה לשאלות אלו חייב לכלול התחשבות במעמד האשה אך
גם במעמד האיש בחברה המודרנית ובהשפעת השינויים על
יציבות המשפחה היהודית והמחויבות של שני בני הזוג כלפי
ילדיהם .על פי הבנתי ,חיובי הממון של האיש לאשתו ולילדיו,
יחד עם התחייבויותיו ההלכתית במצוות "עשה" ,הן אשר שמרו
על מעמדו בבית היהודי עד ימינו .לכן ,כל הצעת שינוי בחלוקת
ההתחייבויות בין האיש לאשה חייבת בזהירות רבה.

מעמד האשה במשפחה היהודית
לכאורה ,מעמד האשה במשפחה היהודית נמוך ממעמד האיש
והיא "קניין" של האיש ,אך כפי שהראינו הבנה מוטעית זו
מקורה בפירוש לא נכון של הליך בניית מחויבויות האיש
לאשתו בשטר הכתובה ,שהרי היכן מצאנו כי ל"קונה" אין כל
זכות בקניינו אלא רק התחייבויות? .יותר מכך ,בלי הסכמת
האשה ("התרצותה") אין תוקף ל"קניין" ,ובלעדיהם לא
מתקיימים נישואין בעם ישראל.
על פי הבנתי ,במבט היסטורי ,נראה כי מעמדה של האשה
בחברה היהודית שומרת המצוות היה לכל אורך הדורות טוב

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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לאין-שיעור ממעמד האשה בכל החברות האנושיות המוכרות,
כולל החברות ה"חופשיות" .לאשה בחברה היהודית יתרון הן
מבחינת הביטחון הפיזי ,הן בביטחון הכלכלי לה ולילדיה ,הן
במעמדה במשפחה והן בנגישות אל מוסדות עשיית הצדק
בקהילה .מעמד מכובד זה נשמר כל עוד נשמרת הנאמנות
ההדדית של בני הזוג לערכי התורה ולתא המשפחתי ,נאמנות
שהיא גם הבסיס לחלוקת ההתחייבויות ההלכתיות והממוניות
בין האיש והאשה .בלעדיה ,תתפרק השותפות.

כיום מתחולל שינוי יסודי לנגד
עינינו כאשר עבודת האשה היא
כמעט הכרח לקיום המשפחה,
רמת ההכנסה של הנשים מתקרבת
להכנסות האנשים ובמשפחות לא
מעטות כבר עולה על משכורת
האיש .נשים רבות יכולות בימינו
להשאיר את "מעשי ידיהן" לעצמן
ולוותר על המבנה הכספי של
המשפחה המסורתית

ההלכה בתקשורת
לא ניתן לסכם את נושא מעמד האיש והאשה בבית היהודי בלי
לציין את המקרים הקשים המתגלים חדשות לבקרים בנושא
סירובי גט (לעתים הדדיים) ועגינות .בשנים האחרונות נושא זה
תופס מקום מרכזי בביקורת המושמעת בתקשורת על ההלכה
היהודית.
במדינת ישראל יש עלייה משמעותית בשכיחות הגירושין ,אשר
יכולה להסביר חלקית את העלייה במספר מקרי סירוב מתן גט.
ריבוי המקרים הקשים של סירוב גט המתפרסמים בתקשורת
מוציאים שם רע להלכה היהודית בנושא מעמד האשה.

סיכום
מעמד האיש והאשה בחברה העולמית עבר שינויים רבים לאורך
ההיסטוריה.
נראה כי במקביל להתקדמות מדעית וטכנולוגית מדהימה
בדורות האחרונים ,השתנתה מפת הפרנסה ,התגברה העמדת
ה"אני" במרכז ,ואיתה ירדה המחויבות לזולת .שינויים אלו
הביאו לשינוי ביחסי המגדרים והשפיעו גם על התא המשפחתי.
בארצות מפותחות ניתן כבר להבחין בירידה ברצון להתחייב
להעמדת הדור הבא המביאה למדד ריבוי טבעי שלילי.
חלק מתהליכים אלו לא פסחו על עם ישראל ,כולל על החברה
שומרת המצוות .מענה לאתגרים אלו יכול להיות בשני כיוונים:
דרך אחת היא שינוי ההלכה (כולל עמודי היסוד עליהן מתבססת
המשפחה היהודית) ובעקבותיו שינוי בחלוקת המחויבויות בתא
המשפחתי.
הדרך השנייה היא חיזוק עקרונות ההלכה הנוגעים לבית היהודי.
על פי הבנתי ,רוב הציבור רוצה בגישה השנייה ,בגישה
המשמרת ,ונוהג בזהירות רבה ביישום שינויים אפילו בחיובי
הממון.
על פי גישה זו נכון לשוב ולחזק את הערכים הבסיסיים אותם
קבעה התורה למשפחה היהודית :התחשבות בשונות שבין בני
הזוג ,היבדלות מעולם הזכויות הפיקטיבי והסתמכות על עולם
המחויבות התורני ,חלוקה נבונה של המחויבויות בין האיש
והאשה .בכדי להשיג מטרות אלו ,ראוי לחזור ולחנך לקראת
חברה יהודית המכירה ומעריכה את ערך המחויבות ,הכרה
הנשענת על דברי רבותינו (קידושין לא ,ע"א):
אמר ר' חנינא גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה
ועושה.
והקב"ה יאיר עינינו ללכת בדרכיו תמיד.

קבוצת יבנה

בכדי לתרום לדימוי החיובי של המשפחה היהודית על פי
ההלכה ,נכון להשקיע מאמץ גדול במטרה להפחית את מקרי
סירוב גט ,וזאת כמובן רק במסגרת ההלכה .יש לעשות מאמץ
מיוחד כדי למנוע חילול שם שמים ופגיעה באבן היסוד של עם
ישראל  -בבית היהודי.

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

חוקרים וחקירות
מסוג אחר
על השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות

ריבה פריד עם ד"ר רונית צור

ד"ר רונית צור ,חברת קיבוץ עין הנצי"ב ,מכהנת כבר שבע שנים
בתפקיד בכיר במשרד הרווחה  -מנהלת השירות לחקירות
ילדים וחקירות מיוחדות .כמעט מדי בוקר היא יוצאת מביתה
בעמק המעיינות לבניין המשרדים שבירושלים.

הסיפור הזה ,כך אני לומדת ,בהחלט מאפיין את המשך הקריירה
של רונית  -מסמנים אתגר ועוד לפני שמסיימים אתגר אחד,
כבר מסומן הבא אחריו.
המסלול האקדמי של רונית מקבל תפנית קלה ,ותואר ראשון
נוסף בעבודה סוציאלית מוביל לתואר שני בתחום ולתואר ד"ר
שעליו נשמע בהמשך.

דרכה המקצועית התחילה בלימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה,
פסיכולוגיה וסוציולוגיה .בשנה השלישית ללימודיה כבר ילדה
את בתה הבכורה ולמרות
שתקנון הקיבוץ הורה לה
להפסיק את הלימודים,
חקירה על ידי חוקר ילדים חשובה דווקא
הצליח דיקן הסטודנטים
בעבירות מין משום שהילדים לא מכירים ולא
להבהיר למזכיר הקיבוץ
אמורים להכיר את החוויה שהם עברו .בסט
שרונית חייבת להמשיך.

אחר כך רונית ממונה
לקצינת מבחן לנוער,
ובשנת  2000היא
מתבקשת להקים את
יחידת חקירות הילדים
במחוז חיפה והצפון שעד
המושגים שלהם אין משהו שמכין אותם לזה.
עם סיום לימודיה ,לצד
אז הייתה חלק משירות
עבודה וביצוע תפקידים
בהרבה מקרים הם אינם מודעים ואינם מבינים
המבחן לנוער .במשך
בקיבוץ ,יזמה רונית
שבע שנים היא מנהלת
את מהות הפגיעה ולעתים הם מרגישים
פרויקט שיקום אסירים
את חקירות הילדים
אחראים ואשמים ולכך מתלווה גם בושה
בקיבוץ .בשיתוף עם
בנצרת ומשנת 2007
כלא שטה נבחרה קבוצת
היא בתפקיד המנהלת
אסירים  -ביניהם
הארצית לחקירות
אסיר שישב על רצח -
ילדים במשרד הרווחה.
שהמאפיין המשותף להם הוא שמעולם לא התנסו בחיי עבודה" ,שנים אלו התאפיינו במחסור חמור בחוקרי ילדים שהוביל
ולכן לא היה להם סיכוי להשתלב בחברה רגילה .במסגרת
לרשימות המתנה .המאבק מול האוצר לתוספת תקנים התנהל
הפרויקט הגיעו האסירים מדי בוקר לקיבוץ עין הנצי"ב ,עבדו
גם בכנסת ובתקשורת" ,מסבירה רונית" ,ניהלתי מאבק להכיר
בענפים עם מלווה צמוד מתוך הענף ,אחר כך שובצו אצל
בחוקרי הילדים כשירות עצמאי והצלחתי .הכרה זו שדרגה
משפחות מאמצות לארוחת ארבע ,ועד שחזרו לקראת הערב
את כל המערכת  -אפשרה להכפיל את מספר התקנים ,ולגייס
לכלא ישבו ללמוד .כך במשך שנה שלמה .להרמת הגבה שלי
תקציבים .זה היה מאבק מאוד ארוך שבסיומו הוכרנו כשירות
על עשרה אסירים שמסתובבים בתוך הקיבוץ ,מחייכת רונית:
עצמאי והצלחנו לקדם חקירות שהתעכבו זמן רב" .כיום ישנם
"באמת פרויקט מדהים ,שכנעתי את החברים באסיפה ללכת
מאה תקנים של חוקרים העובדים תחת ניהולה של רונית אחרי
על זה ובסוף נוצרו קשרים מדהימים".
שקיבלו הכשרה מיוחדת בתהליך של שנה שלמה.
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איך בדיוק מתבצעת חקירת ילדים?
"החקירה מתבצעת באווירה נינוחה ותומכת ,המאפשרת
לילד תחושת נוחות .השאלות מנוסחות בקפידה ומסייעות
לילד לדייק ,ולחוקר  -להגיע לחקר האמת עד כמה שניתן.
יש משמעות חשובה שחוקר הילדים יגיע לילד בהקדם לפני
שיתושאל לא נכון על ידי מי שאינם מוכשרים לכך והחקירה
'תזדהם' .אנחנו מתאימים את החקירה לילד ומקפידים לתשאל
אותו במקצועיות באופן בלתי מכוון ,כדי שהעדות המשמשת
כראיה תהיה קבילה בבית המשפט .החקירות מתועדות בוידאו
והשופטים רואים את כל תהליך החקירה".
במה ייחודית מדינת ישראל בתחום חקירות ילדים
ונוער?
"החוק לתיקון דיני ראיות הוא חוק מאוד מתקדם ,ונחקק כבר
ב .1955-זה חוק מאוד ייחודי כי המדינה קבעה כבר אז שילדים
שנפגעו לא ייחקרו על ידי שוטרים כדי שהחקירה תהיה פחות
טראומטית .מה שמרחיק לכת הוא שאם החוקר ממליץ שילד
לא יעיד בבית המשפט ,החוקר מעיד במקומו .זה חריג בחוק
הישראלי וגם הבינלאומי.
החוק הנ"ל חל בתחילת הדרך רק על ילדים עד גיל 14
המעורבים כנפגעים או חשודים בעבירות מין ,אך מאוחר יותר
נוספו גם ילדים שנפגעו או שהיו עדים לאלימות חמורה ,הזנחה
או התעללות ,שנעשתה על ידי אחראי מבוגר על הילד  -מורה,
הורה ,מטפלת ,בייביסיטר .לקחו בחשבון שלילד הרבה יותר
קשה לדווח ולספר על אחראי שפגע בו.
חקירה על ידי חוקר ילדים חשובה דווקא בעבירות מין משום
שהילדים לא מכירים ולא אמורים להכיר את החוויה שהם
עברו .בסט המושגים שלהם אין משהו שמכין אותם לזה.

בהרבה מקרים הם אינם מודעים ואינם מבינים את מהות
הפגיעה ולעתים הם מרגישים אחראים ואשמים ולכך מתלווה
גם בושה .לכן זה מאוד נכון להטיל את החקירה על אנשים
מקצועיים שטובת הילדים נמצאת לנגד עיניהם בשילוב עם
טובת החקירה ,כדי לחשוף את הפגיעה ,לברר את האמת
ולאפשר משפט צדק.
זו מלאכה מאוד לא פשוטה ,אחראית ,מאוד מדוקדקת ,עם
שקיפות מלאה  -כל מילה נבחנת אחר כך בבית המשפט.
פעמים רבות חוקר הילדים הוא זה שנחקר על ידי הסנגור על
כל מילה שאמר .לחוקרי הילדים יש שם של אנשי מקצוע
מאוד טובים ובבתי המשפט בהחלט מסתמכים על חוות הדעת
שלהם .הם יודעים להבחין אם הילד לא סיפר את כל שידוע
לו או אם הדברים שהוא אומר אינם מהימנים מספיק .זו תורה
שלמה".
איך מצליחים להגיע אל האמת?
"אני זוכרת אירוע שהתרחש בליל שבועות .באמצע סעודת
החג נקראתי בדחיפות לבית של ילדה כי היה חשד שפסיכופט
מסוכן ביצע בה אונס אכזרי .אנחנו כמובן נוסעים בחג או בשבת
כשמדובר במקרים של פיקוח נפש .בזמנו ,כשהתלבטתי אם
לקחת את התפקיד ,התייעצתי עם הרב שי פירון שתמך ואמר
שיש חשיבות לכך שדווקא אנשים דתיים יעשו את התפקיד
ובמיוחד כי הם ידעו מתי נדרש חילול שבת כדי להציל חיים.
באותו אירוע כל המשטרה באזור הייתה על הרגליים .דוּ וח לי
כי האמא חזרה הביתה ,מצאה את הבית הפוך ועל הקיר תמונה
ממוסגרת של תינוקת וסכין עם טיפות של דם נעוצה בה.
הגעתי לתחנת המשטרה ומצאתי את הילדה בוכה ומתייפחת
והאמא מודאגת לידה .הבנתי מיד שהסיפור של הילדה לא
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מתיישב עם המציאות ושסיפור הפורץ האכזר לא היה ולא
נברא .ביקשתי מהאמא לצאת כדי לאפשר לילדה לספר לי מה
קרה ללא מחויבות לגרסה שכבר סיפרה לאם .בחקירה הסתבר
לי שלילדה היו בעיות קנאה באחיינית שלה והיא זו שגרמה נזק
לתמונה של התינוקת-האחיינית ובדתה את הסיפור על פורץ
שהפך את הבית .התשאול המודאג של האמא הוביל לגרסת
האונס שלא היה ...מיד הודעתי למשטרה ,והם הסירו את
המחסומים הרבים שהוצבו וחזרו לשגרה.

לנהל ,אך למרות זאת כשיש אירועים מורכבים ופרשיות קשות
שצריך לנהל ונדרש להם סיוע מלווה מקרוב ,אני עמוק בתוך
העניינים".
מה כוללת עבודת הניהול שלך?
"אני מנהלת מערכת בתוך משרד ממשלתי מול גורמים שונים,
כולל ועדות הכנסת ,ועד העובדים ,איגוד מקצועי ,המון
פוליטיקה ומלחמות על תקציבים ומכרזים' .מלחמות היהודים'
הן ההתמודדויות הכי קשות ,והנזק העיקרי שלהן הוא בזבוז
זמן ומשאבים שמסיט מהמשימה העיקרית  -ניהול מערכת
מורכבת ,מקצועית ,מתפתחת ומתקדמת".

אם נעריך שילד לא אומר אמת ,נכתוב בסיכום החקירה
שאנחנו מתקשים להעריך מהימנות .העבודה שלנו מלווה
במחקר .כל הכלים שפיתחנו והמצאנו הם פרי מחקרים שנערכו
בשילוב עם האקדמיה בארץ ובעולם .פרוטוקול החקירה מובנה
על השולחן בחדר של רונית מונחות קופסאות עם ציורים .אני
והשאלות מבוססות מחקרית .התשאול פתוח ,לא מכוון .למדנו
שואלת לפשרן ורונית מסבירה" :בעקבות התפקוד המקצועי
ממחקרים שתשאול פתוח מניב פי שלוש יותר פרטי מידע
הטוב של חוקרי הילדים הוחלט להעביר אלינו גם את החקירות
מדויקים מאשר תשאול סגור .כשמבוגר מציע הצעה לילד,
של בעלי מוגבלות שכלית בכל הגילאים  -נפגעיםֵ ,עדים
לפעמים הילד יענה בחיוב ,לא בגלל שזה מה שהוא באמת חווה
וחשודים שהמוגבלות (פיגור שכלי ,אוטיזם) לא מאפשרת להם
אלא בגלל שהצענו לו .הילד
להיחקר ולהעיד בצורה רגילה.
תופס את המבוגר כמישהו חשוב
במסגרת זו החלטנו לחפש דרך
שבוודאי יודע ,ולכן הוא עלול
לחקור גם אנשים וילדים ללא
העצה שלי להורים שילדם מגיע
לאמץ ולהשיב בחיוב להצעות
יכולת דיבור .כדי להכשיר את
הביתה עם חשש לפגיעה כלשהי,
שיוצעו לו .העצה שלי להורים
החוקרים לכך ,למדנו את הנושא
שילדם מגיע הביתה עם חשש
היא לא לתחקר אותו ולהציע
 כיתתנו רגליים בין בתי ספרלתחקר
לפגיעה כלשהי ,היא לא
הצעות ,אלא פשוט לבקש ממנו
לטיפול בליקויי תקשורת,
אותו ולהציע הצעות ,אלא פשוט
נפגשנו עם קלינאי תקשורת
לספר כל מה שקרה לו
לבקש ממנו לספר כל מה שקרה
ונחשפנו לאמצעי תקשורת
לו .ברגע שהאמא אומרת' :הוא
תומכת וחלופית (תת"ח) .ביחד
הרביץ לך?' ,או האבא שואל:
עם צוות מיומן פיתחנו ערכה
'ירד לך דם?'  -יש סיכוי רב
הכוללת כרטיסיות ותוכנת
שהילד ישיב בחיוב .גם אם
מחשב שמאפשרות להנגיש את החקירה .פרויקט הפיתוח
הייתה פגיעה אבל ללא מכות ,הילד יוסיף לסיפור את ההצעה
התבצע בשיתוף אנשי מקצוע וגורמים שונים .יש כבר חקירות
של אמא .במקרים של חקירה ,המשמעות המיידית היא פגיעה
שמתבצעות באמצעות עזרים אלו ואני יכולה לספר ,למשל ,על
במהימנות החקירה וקושי להגיע לחקר האמת".
בחור לקוי תקשורת שבתום החקירה שאלנו אותו' :איך אתה
מרגיש?' ,והוא הרים את הבוהן בחיוך .עצם העובדה שמישהו
אתם ודאי נחשפים גם לסיפורים קשים.
שמע אותו ,שהוא הצליח לספר על הפגיעה  -עבורו זה דבר
איך מתמודדים עם כל המידע הקשה שנצבר?
מאוד גדול .עכשיו נותר לקוות שבית המשפט יהיה אמיץ ויקבל
"יש מקרים מאוד קשים ולא פשוטים שאנחנו נחשפים אליהם .עדות כזו כעדות קבילה".
בחקירות לא מספיק שילד יגיד 'אבא הרביץ לי עם החגורה'.
כדי שנוכל להעריך את מהימנות העדות ,נדרש תיאור מפורט
יש לך מסר להורים שרוצים להגן על ילדיהם
של כל פעולה ואמירה .כך גם לגבי אונס .חוקרי ילדים נחשפים מפגיעה?
לפרטי הזוועות הכי קשות ובאינטנסיביות גבוהה' .חיי המדף'
"המסר שלי הוא שצריך למצוא איזונים ולדעת שאסור שתהיה
של חוקר ילדים בעבר היו שלוש שנים .אני חשבתי שזה לא נכון
אשליית ביטחון ,שאצלנו זה לא יקרה .אני לא אשת בשורה.
כי ההתמקצעות והניסיון חשובים מאוד בתפקיד ,ולכן פיתחנו
ילדים עד גיל מסוים חייבים בהשגחה כל הזמן .אף מקום
מערך של תמיכה רגשית בקבוצות קטנות ,שמסייע להם
ואף מגדר אינם חסינים מהתופעה של פגיעה מינית .כמובן
בהתמודדות".
שכולם רוצים לגדל ולפתח ילד עם ביטחון ולכן חשוב לזכור
רונית מעידה על עצמה" :כיום ,לצערי ,אני כבר בקושי חוקרת ,שהאחריות כאן היא על המבוגר .אין להטיל אותה על הילד .אם
אלא אם מדובר במקרה מאוד מיוחד .התפקיד שלי הוא בעיקר
פעם ההורים בקיבוץ הלכו לישון בשבתות בין  14:00ל16:00-
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טיפול נכון ,יכול להשתקם ולהפוך לילד נורמטיבי .לא כל מי
שנפגע יהפוך בהכרח לפוגע .חשוב לומר שהתגובה הראשונית
של המבוגר היא קריטית .כשילד נפגע (ולפעמים הוא אינו
מודע לפגיעה או לחומרתה) והסביבה נותנת לו פידבק לא
מידתי  -המבוגרים נכנסים ללחץ ולא מצליחים לייצר תגובה
מאוזנת ומאופקת (כמה שזה קשה)  -זה בהחלט מעצים את
החוויה וגורם נזק לילד .יש פגיעות מיניות שהן לא בהכרח
טראומטיות .על הרצף בין משחק מיני ופגיעה מינית יש
מקרים שהפגיעה קטנה יותר ,מקרים בהם אין הבדלי גילאים
משמעותיים בין הפוגע לנפגע ,שלא הופעל כוח כלפי הנפגע,
או שמדובר בהתנסות חד-פעמית ולא מתמשכת .בכל אופן,
נדרשת תגובה מאוזנת של הסביבה".
יש לך המלצות במקרה של פגיעה מינית בתוך יישוב?

אם פעם ההורים בקיבוץ הלכו לישון
בשבתות בין  14:00ל 16:00-והילדים היו
מסתובבים בלי שום מבוגר ,היום כבר
ברור יותר שמישהו חייב להיות בסביבה -
ההורה עצמו או הורה תורן
והילדים היו מסתובבים בלי שום מבוגר ,היום כבר ברור יותר
שמישהו חייב להיות בסביבה  -ההורה עצמו או הורה תורן .לא
ייתכן שילד יהיה ללא השגחה .בנוסף ,חשוב לפתח עם הילד
ערוצי תקשורת שיאפשרו לו לבוא בביטחון להוריו ולחשוף
אירוע במקרה של פגיעה ,או אפילו לדווח על מצבי סיכון
שעלולים להוביל לפגיעה".
מתוך הניסיון הרב שלך  -האם יש איזה פרופיל של
ילד או מבוגר פוגע?
"יש הבדל משמעותי בין מבוגר שפוגע מינית ומוגדר כפדופיל
לנער מתבגר שפוגע מינית ויש לו בעיות בהתנהגות המינית.
כולם יודעים שאת הפוגעים מינית מאפיינת פגיעה כלשהי
בעברם ,אבל חשוב לדעת שלא רק פגיעה מינית ,אלא גם
אלימות ,השפלה או הזנחה יכולות לגרום לכך ,ובמיוחד אם
הצרכים ההתפתחותיים לא קיבלו מענה .עם זאת ,ילד שמקבל
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"ילד שפוגע מינית הוא לא פדופיל ולא עבריין מין .טיפול
מיידי מקצועי ומותאם יכול לעצור את ההתנהגות שלו .חשוב
לא לשים עליו סטיגמה שלא תאפשר לו להשתקם .כל מקרה
צריך להיבדק היטב עם אנשי מקצוע שיאבחנו את אופי
האירועים וחומרת הפגיעה .חקירה שמתבצעת על ידי חוקרי
ילדים יכולה לתת את התמונה השלמה .ביישובים קטנים יש
חשש גדול שהמשך המגורים של הפוגע לאחר גילוי הפגיעה
יהיה מאוד בעייתי .הוא מתויג וההתפתחות שלו תיפגע.
במיוחד במקרים קשים ומורכבים של ריבוי נפגעים אני מציעה
למשפחת הפוגע בנוסף לטיפול לעבור מקום ,כדי לתת לילד
צ'אנס להשתקם במקום פחות מאשים .לעומת זאת ,במקרים
מסוימים ,כשלא מדובר באירוע רב-נפגעים אלא בפגיעה יותר
מצומצמת ,עם כל הכאב ,אפשר לעשות עבודה קהילתית .אני
מאמינה שיישוב עם חוסן יכול להיערך ,ועם טיפול מערכתי
נכון אפשר לשקם גם את הנפגע ומשפחתו וגם את הפוגע
ומשפחתו .חשוב לזכור שגם משפחת הפוגע זקוקה לתמיכה".
במה עסקת בעבודת הדוקטורט שלך?
"החוק מאפשר לחוקרי הילדים להחליט האם להתיר או לאסור
עדות של ילד בבית המשפט .כשאין ראיה מסייעת וכשאין
עדות של ילד ,לא ניתן להרשיע רק על סמך עדות חוקר
הילדים .במקרים כאלה יכול להיות שהפוגע יזוכה משום שהילד
לא העיד בבית המשפט ,ולא ניתן יהיה להגיע לעשיית צדק.
מניסיון עם ילדים שרצו להעיד ושחוקרי הילדים מצאו אותם
מסוגלים לכך נוכחתי שגם אם העדות בבית משפט הייתה קשה
לילדים ,אבל הם הצליחו להתגבר ולהעיד  -המשפט עצמו היה
חלק מאוד מעצים והיווה את תחילתו של תהליך השיקום.
מלווה אותי מקרה שבו התרתי לילדה בת  13להעיד נגד אביה.
כשהעידה ,כל בית המשפט בכה איתה .האב הורשע וקיבל
 25שנה .החלטתי לחזור אליה אחרי שמונה שנים ולבדוק מה
מצבה ,איך המשפט השפיע עליה .היא אמרה לי בין השאר:
'אם עברתי את זה  -הכול קטן עלי בחיים' .העובדה שבית

חוקרים וחקירות מסוג אחר

המשפט בישראל שמע אותה ,מאוד חיזקה אותה בתהליך
יותר מגנים עבור ילדים .למשל ,כיום המשפט מתנהל זמן רב
השיקום .החלטתי כבר אז שאמשיך לעקוב אחרי הילדים
לאחר הפגיעה והחקירה ,ולאיחור הזה יש מחיר ונזק בחקר
וכשיתאפשר ,אחקור מה קורה לאלה שמעידים ולאלה שלא.
האמת .הילד כבר לא זוכר ,ונלחץ יותר .אני פועלת לכך שהילד
לאור חשיבות הממצאים עבור עבודת חוקרי הילדים ,החלטתי
יוכל להעיד בבית משפט מיד לאחר הפגיעה והחקירה  -וזה
לחקור את הנושא במסגרת עבודת הדוקטורט שלי .במשך עשר מה שיאפשר גם להתחיל מיד בטיפול הפסיכולוגי .הקלה
המתנה לילד
שנים ,לצד עבודה במשרה מלאה ,אספתי עדויות מ 182-ילדים נוספת יכולה להיות בהתאמה ובהכנת מקום ְ
שחוקרי הילדים מצאו אותם מתאימים להעיד והם הסכימו
בבית המשפט כך שהילד לא יתקל בנאשם ,לא בכניסה לאולם
להעיד .מחצית מהילדים אכן העידו בבית המשפט ומחציתם לא ובוודאי לא באולם .החוק מאפשר לילדים להעיד שלא בנוכחות
העידו בסופו של דבר מסיבות שונות (למשל ,משום שהמשפט הנאשם אלא בטלוויזיה במעגל סגור ,אך לא בכל בית משפט
הסתיים בעסקת טיעון) .הם היוו את קבוצת הביקורת  -קבוצה האפשרות הזו קיימת .לעתים משתמשים רק בפרגוד ומסתבר
דומה מבחינת היכולות ,וחומרת ואופי הפגיעה .עקבתי
שזה מאוד מרתיע את הילדים .ישנם סעיפים בחוק שמאפשרים
אחריהם ,בדקתי מה
שהשופטים יהיו ללא מדים
קורה להם על דוכן
ושהמשפט יתקיים בכל
העדים ,איך הם מעידים,
מקום שידרש  -אפילו אם
מלווה אותי מקרה שבו התרתי לילדה בת 13
מה עוזר להם ומה
זה אומר להביא את הרכב
להעיד נגד אביה .כשהעידה ,כל בית המשפט
מקשה עליהם ,ובנוסף
השופטים לגן של הילד ,אך
לכך עקבתי אחרי
בפועל זה לא מיושם .גם
בכה איתה .האב הורשע וקיבל  25שנה.
ההסתגלות שלהם לאחר
נושא החקירה הנגדית של
החלטתי לחזור אליה אחרי שמונה שנים
המשפט בטווח הקצר
ילדים יכול לגרום לנזקים
ולבדוק מה מצבה ,איך המשפט השפיע עליה.
ובטווח הארוך.
עצומים .אני חושבת שצריך
זה
את
עברתי
'אם
השאר:
בין
לי
אמרה
היא
להגביל אותה מבחינת אופי
מצאתי שאצל הילדים
החקירה ,סוג השאלות ואורך
הכול קטן עלי בחיים' .העובדה שבית המשפט
שהעידו ההסתגלות
החקירה .לא ייתכן ,למשל,
בישראל שמע אותה ,מאוד חיזקה אותה
הפסיכולוגית עלתה
שילדה שנאנסה על ידי
ארבעה חודשים לאחר
בתהליך השיקום
מספר פוגעים תיחקר חקירה
המשפט ,ומצבם השתפר
נגדית במשך יום שלם,
לעומת ילדי קבוצת
וסוללה של סנגורים ישאלו
הביקורת שלא העידו
אותה עוד ועוד שאלות
ובזמן מקביל חלה הרעה
כולל פרטים מאוד אינטימיים תוך האשמות גלויות או מוסוות.
בהסתגלותם .הממצא עומד בניגוד לתפיסה הרווחת בארץ
הקושי העיקרי הוא אופי השאלות בחקירה הנגדית .הסנגורים
בקרב אנשי מקצוע שסבורים שהעדה פוגעת בילדים .מסתבר
משתמשים בשאלות מכוונות המכשילות את הילדים או
שכאשר בוחרים נכון את הילדים המתאימים להעדה ונותנים
משתמשים בשאלות מורכבות מול ילדים שלא מסוגלים להבין
להם תנאים מגנים ,ההתמודדות בבית המשפט יכולה לסייע
אותן .אם רוצים לקבל עדות שלמה מילד צריך לתת לו את
להם בתהליכי ההסתגלות.
התנאים שיאפשרו לו לחשוף את האמת בהליך הוגן ומותאם
עם זאת ,עדיין תנאי העדות קשים מאוד לילדים בבית המשפט ובאופן שיאפשר לבית המשפט לעשות צדק עם כל המעורבים.
בישראל .הילדים מתמודדים בתנאי דחק הפוגעים בתפקוד
זה הפרויקט הבא שלי  -להוביל שינוי בחקיקה".
שלהם על דוכן העדים .ונדרשים שינויי חקיקה לצמצום הדחק
והגברת התמיכה.
מסמנת אתגרים סדרתית  -כבר אמרנו?
המשימה הבאה שלי היא לבנות פרוטוקול של העדת ילדים
שישפיע על החלטת חוקרי הילדים ועל המלצותיהם לגבי עדות
ילדים .רוב החוקרים אוסרים העדה בבית המשפט של ילדים
שנפגעו .הפרוטוקול יסייע להם לאבחן את היכולות של הילד
להעיד ,באופן יותר מקצועי .אחר כך אני רוצה לפעול לשינוי
התנאים בבית המשפט כדי שעוד ילדים יוכלו לזכות למשפט
הוגן ,ומערכת המשפט תוכל להתרשם באופן ישיר מעדותם
של ילדים .צריך להפוך את התנאים בבית המשפט לתנאים

ד"ר רונית צור ,נשואה לידידיה ,אם לחמישה,
סבתא לשמונה .חברת עין הנצי"ב .כיהנה כמרכזת
חינוך ,כמרכזת ועדת חברים וכמזכירת הקיבוץ.
מנהלת השירות לחקירות ילדים וחקירות
מיוחדות במשרד הרווחה.

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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מפגש עם בני הזוג האס שלאחר שמונים שנות אהבה ועשייה
עדיין נהנים מהיחד ועדיין בתהליכי יצירה

ריבה פריד עם מלכה וקלוני האס

תמיד יחד

מדברים על החלוציות ועל המצב

בפתח ביתם של קלוני ומלכה האס אני שואלת אותם בנימוס:
"מה שלומכם?" ,והם משיבים בחיוך" :טוב ביחס למצב הנתון".

כשהייתה מלכה בת  ,15הצליחו השליחים לשכנע את הוריה
שארץ ישראל היא מקום מיושב ושאפשר לשלוח לשם נערה.
מלכה וקלוני עלו לארץ בהפרש של שבוע ,בהשפעתו של
מדריך נערץ" .מלכה הייתה המבשלת הראשונה של שדה
אליהו" ,מספר קלוני בגאווה לא מוסתרת שניכרת לאורך כל
המפגש" ,את המצרכים לבישול הביאו על חמור מטירת צבי".

קלוני בן ה 95-מסכם בחשבון פשוט  7שנות חברות נעורים +
 73שנות נישואין לרעייתו מלכה בת ה ,93-ומוסיף" :זכינו ל80-
שנות זוגיות ...אנחנו שמחים על כל יום נוסף ,על כל בוקר
שאנחנו יחד".
מלכה  -שמעידה על עצמה שכמעט ואינה רואה מזה שלוש
שנים  -הוציאה בתקופה זו יחד עם צילה גביש ,תלמידתה
שהייתה לשותפתה לדרך ,ספר חדש :אמא ,תראי איך אני
מציירת .בהשקת ספרן שהתקיימה באולם הקמרון שמעו מאות
אנשי חינוך את הדברים המרגשים שנאמרו על דרכה המיוחדת
של מלכה.
לקלוני ומלכה שלושה בנים ,שישה נכדים ו 11-נינים .שניהם
מעידים על משפחה מאוד מלוכדת .גם עם אחת הנכדות,
רופאת עיניים במקצועה ,הנמצאת בימים אלה בסן דייגו
בהשתלמות מקצועית ,הקשר הוא יומיומי "ובכל הנושאים
הרפואיים היא זו שנותנת לנו את הייעוץ הרפואי" .חלק
מסוד הליכוד המשפחתי גם בדור השני והשלישי ,הם מגלים:
"כשהנכדים היו קטנים ,עשינו להם בכל חופש קייטנה .הלכנו
איתם לטייל ,ובין בני הדודים נוצרו קשרים".

אנחנו נפגשים בעיצומו של 'צוק איתן' .אני שואלת על
ההחלטה להיות ממקימי שדה אליהו .קלוני מתייחס לכך על
רקע קולות הביקורת שנשמעים בעניין המלחמה.

מלכה מצדה מסבירה שהכול התחיל דווקא מקלוני" :הוא ביקש
ממני לבוא לפעולה שלו כמדריך בסניף תנועת הנוער כדי
לשיר."...

"בשנת  1939עשינו מה שעשינו כאן בארץ באמונה ובכל
מאודנו .הייעוד היה ברור ולא היו שאלות .צריך לדעת שעמק
בית שאן לא היה בתכנית החלוקה .הארץ נגמרה בבית אלפא
ובניר דוד שהיו הראשונים בעמק .משם והלאה ,העמק כולו
היה התיישבות בלתי לגלית ,מה שהיום קוראים התנחלות.
לולא היינו כאן ,עמק בית שאן לא היה חלק מארץ ישראל.
זוהי נקודת זכות שיש לנו באמתחתנו .נקודת זכות נוספת
היא ששדה אליהו היא חברה שטוב לחיות בה .יש כאן אנשים
טובים ,יש בינינו יחסים טובים .לא זכור לי שהיו כאן ריבים
או שנאות אישיות מרות ,והשיתופיות נשארה כמו שהייתה,
למרות שבינתיים יש ,כמו בכל מקום ,זרמים תת-קרקעיים
שרוצים לשנות .הסוגיה נמצאת בדיונים אך בינתיים ההווה הוא
שיתופי מובהק .מבחינתי ,אם היה צריך להחליט מחדש ,הייתי
מחליט בדיוק באותו כיוון".

כך או כך  -מאז הם יחד.

מלכה מאשרת בהנהון ראש.

קלוני ומלכה ילידי גרמניה" .הכרנו בברלין במה שנקרא היום
בני עקיבא" .הוויכוח מי יזם את הקשר נמשך עד לסוף הראיון,
או אז שולף קלוני מן המדף גלויה ישנה שקיבל ממלכה
בנערותה ,ובה היא מבקשת ממנו לבוא לבקר אותה.
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"הגענו לשדה אליהו כפלוגת עבודה של טירת צבי" ,מתארת
מלכה" ,הייתי צריכה לבשל ל 60-איש ,בני נוער ,כולם בגילי.
בישלתי על פרימוס אחד .לא היה מה להכניס לסיר וגם לא היה
מה להוציא .בישלתי בתנאי חום של עד  54מעלות ללא צל.
גרנו באוהלים .כשהגיע המאוורר הראשון ,זה היה הישג".
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אילן בן  ,6מתוך הספר ביתן ציור  -ילדים מבטאים רגשותיהם בצבע ובקו

"אנחנו מעודכנים שעה-שעה במה שקורה בימים אלה" ,אומר
קלוני ,ומלכה מוסיפה" :אני חושבת שהעובדה שקלוני שומע
כל שעה חדשות נותנת לו אחיזה בתחושה שהוא עדיין חי את
הארץ הזו ושהגורל שלה בדמו .זו גם הדרך לבירור עצמי אם
המוח עדיין עובד או לא ,והוא ברוך השם עובד .אני לא אוהבת
את ההיצמדות לחדשות ,אבל אני מבינה כמה זה חשוב לו".
"אנחנו מודעים לקשיים הגדולים שעמם עשויים אנשים בגילנו
להתמודד וברוך השם שזכינו במתנה גדולה שאנחנו ביחד ושנינו
מתפקדים .זה לא מובן מאליו ואנחנו מודים לקב"ה על כך",
מסכם קלוני.
ומה יש לכם להגיד על המצב?
"אני נמצא יותר בצד הימני של הסקאלה" ,מבהיר קלוני,
"מתוך הניסיון שלי עוד משנת  ,1936כשהגעתי לתוך מאורעות
המרד הערבי ,ובשנת  ,1939כשהיינו כאן  400אלף יהודים מול
 1,200,000ערבים שמסביבנו ,ואי אפשר היה לנסוע בכבישים
כי הסכנה הייתה עצומה .הניסיון שלי אומר שאין כל סיכוי
שהאסלאם  -שנמצא היום בעלייה שמסכנת מאוד אותנו אך
גם את אירופה כולה  -יכיר בכך שבארץ תהיה ישות ציונית,
ולכן לכל המאמצים להגיע לשלום ,אין סיכוי .המלחמה היא
דתית .האסלאם לא יסכים שליישות נוצרית או יהודית תהיה
כאן אחיזה.
המסקנה לא סימפטית :כל עוד נוכל להגן על עצמנו  -נהיה,
ואם חלילה לא נוכל  -לא נהיה."...
מלכה מקשיבה ומגיבה" :אני שומעת שהוא והבן שלנו מדברים
בטלפון על הנושא .אני חיה בעולם אחר והוא כל כך מלא ,וטוב
שזה כך".

מהו העולם המלא והטוב של מלכה?
"אין דבר כזה 'הגיל הרך'" ,היא מבהירה בתקיפות ,ברגע שאני
נופלת בפח ומשתמשת בביטוי" .הגיל הזה הוא לא רך ,ויש בו
בעיות כמו בכל גיל .אני קוראת לזה - Early Childhood
ילדות מוקדמת .בתנועה הקיבוצית בשנת  1940היו השתלמויות
בתחומים שונים (מה שהתפתח אחר כך לסמינר הקיבוצים).
אחת החברות משדה אליהו ,שהשתתפה בהשתלמות של
עובדי מכבסה ומחסן ,חזרה וסיפרה לי ששמעה על השתלמות
המיועדת לגננות .על המקום החלטתי להצטרף למחזור השני
של לימודי הכשרה לחינוך של התנועה הקיבוצית בתל אביב.
יצאתי לשנת לימודים אחת ללא חופשות .כל השנים ידעתי
שאני מוכשרת באמנות אבל לא רציתי רק להיות אמנית ,רציתי
לעשות עם האמנות משהו משמעותי .לא ידעתי אז בכלל מה זה
גננת .הייתי ילדה בעצמי .אני זוכרת שהלימודים האלה  -נתנו
לי את הכיוון לכל החיים .כבר אז ידעתי שהכיוון שלי יהיה ילדים
ואמנות .זו הייתה התכנית של החיים שלי".
מהיכן נובעת היכולת הזו לפרוץ דרך ,להביא בשורה
חדשה?
"אחרי עשרה חודשים של לימוד חזרתי לשדה אליהו .את רוב
הדברים למדתי אחר כך מהניסיון .כדי להתכונן להקמת הגן
הראשון בקיבוץ ,נסעתי לבד ממקום למקום ולמדתי מה זה גן
ילדים .לקחתי איתי חוברת וציירתי בה את כל התכניות שעל
פיהן נבנה הגן .הייתה לי מטרה  -אני אעשה משהו מיוחד .אני
חושבת שהמניע לפעול נבע מכך שידעתי שההורים שלי ציפו
ממני לגדולות .בעיקר אמא שלי ,שעשתה הכול כדי לקדם
אותי .מעולם לא קיבלתי פרס עבור ההישגים שלי בלימודים
בבית ספר .הכול היה מובן מאליו והמסר שחלחל הוא שאני
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הכי טובה ולכן מצופה ממני להמשיך להתאמץ .זה לא נאמר
מפורשות ,אלא משהו שחלחל בהתנהגות ההורים .אני זוכרת
שהם הלכו איתי בברלין למוזיאונים ולגן חיות והשקיעו בי.
אמא נתנה את כל החיים שלה כדי שאצליח .ההורים נשארו
בברלין עד אמצע שנת  1941וקיבלו אחר כך אשרה להגיע
לארצות הברית .אמא שלי ידעה על הכוונות שלי בקיבוץ
ועברה בין הספריות .כשמצאה ספרות בתחום האמנות והחינוך
היא קראה ,ואם חשבה שזה יכול להעשיר אותי היא קנתה את
הספר ושלחה אותו אלי .למרות המרחק ,היא הייתה מעורבת
באופן אקטיבי בלמידה שלי".
איך נולד הרעיון שהילדים בשדה אליהו ילונו בבית
הוריהם?
"כשהלכתי מקיבוץ לקיבוץ הייתי גם בדגניה א'  -שם הילדים
הכי קטנים גרו אצל ההורים ,ובקיבוץ עין חרוד  -שבו מכיתה
א' הילדים היו בבית .הייתה לי מטרה ברורה  -שהילדים שאני
אחנך בשדה אליהו יקבלו את הטוב מהחינוך של ההורים ואת
הטוב מהחינוך המשותף .כשנלחמתי על כך ,זה היה רעיון
מהפכני שאי אפשר לתאר".
"מבחינת הקיבוצים בהם הילדים ישנו בבתי הילדים" ,מסביר
קלוני" ,משמעותו של קיבוץ היא שהילדים בבית ילדים
והנשים עובדות .היה פחד שאם הנשים יתעסקו עם הילדים,
הן לא יעבדו .רק בודדים הבינו את העניין הזה שמלכה ניסתה
להוביל ...בסופו של דבר ,כשההחלטה הובאה להצבעה בשדה
אליהו 51 ,אחוז מהחברים תמכו בלינה בבית ההורים ,וכך היה.
הקיבוצים אמרו עלינו שזה כבר לא יהיה קיבוץ ,אבל הם טעו.
עד היום אנחנו עדיין יותר קיבוץ מכל אלה שזעקו".
"לי היה חשוב שהילדים יגדלו בבית בגלל הצרכים של הילדים,
לא בגלל הצרכים של ההורים .הבנתי שלא מספיק לגדול עם
שעה אחת של אהבה" ,מספרת מלכה" ,נלחמתי כמו לביאה כדי
להעביר את ההחלטה באסיפה".
איך התגבשה התורה שלך?
"בהמון קריאה ומחשבה" ,משיבה מלכה" ,אין שבוע שבו
אני לא לומדת משהו חדש" .יחד עם צילה גביש כתבה מלכה
ספרים שמהווים עבור מחנכות והורים מקור חשוב ללמידה על
עולמם של הילדים.
אחד הדברים החשובים שמלכה חידשה ושנראה כיום ברור
מאליו ברבים מהגנים ,הוא חצר הגרוטאות ,שם באים לידי
ביטוי המון איכויות ויכולות של ילדים ושיתופי פעולה ביניהם.
גם ביתן הציור של מלכה הוא שם דבר .מאות ילדים עברו בו,
יצרו ,ביטאו רגשות בצבע ,ועבור חלקם היה זה מקום מפלט
משמעותי" .למלכה יש אוסף של רבע מיליון ציורי ילדים",
מספר קלוני בגאווה" ,רבים מהם נסרקו ונשלחו באופן דיגיטלי
לאוניברסיטת הרווארד .מלכה עצמה הוזמנה להרווארד ודיברה
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שם על חצר הגרוטאות ועל התיאוריה שפיתחה בתחום".
למלכה יש כיום אלפי תלמידות וחברות שהפכו להיות
אסיסטנטיות ,שבולעות בצמא את תורתה בנושא הילדות
המוקדמת.
מלכה מתנגדת לבקשתי למנות כמה מהעקרונות החשובים
שהיא מאמינה בהם בנושא חינוך ילדים" .זה בדיוק ההפך ממה
שאני מאמינה בו .אין מתכונים!" ,היא מסבירה בנחישות.
ולמרות זאת היא מציינת מה שבאמת חשוב" :התבוננות
וקרבה .צריך לאהוב את הילדים ,לקחת אותם ברצינות ולדעת
שהתייחסות רצינית של המבוגרים משפיעה על חייהם .כל
מה שההורה או המחנך אומר ואיך שהוא מתנהג  -זה מה
שמשפיעים על הילד ביותר".
היה מענג לשהות בחברתם של מלכה וקלוני ,להיווכח בכוחה
של אהבה בת שמונים ובעוצמות המדהימות של הנחישות
והאמונה שעוברות כחוט מקשר בחייהם של בני הזוג.
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יורה דעה
"אין לי זמן"...
הרב אילעאי עופרן

פתגם ידוע אומר כי "בבית ריק אין מקום למטאטא" ,שהרי את
המטאטא נוהגים להצניע לצד המקרר או מאחורי הארון ולכן
אם אין בבית שום חפץ ,באופן פרדוקסלי ,לא נותר בו מקום
אפילו למטאטא .הפתגם הזה הוא כנראה משל לפנאי האנושי.
פעמים רבות אנו פוגשים באנשים עסוקים להחריד ,שלמרות
עיסוקיהם הרבים מצליחים למצוא זמן לעוד מטלות ומשימות,
ומולם אנשים אחרים שעתותיהם בידיהם ויומם פנוי מכל
עיסוק ,ובכל זאת "אין להם זמן" .לכן ,נהוג להמליץ ,כי כאשר
אדם מעוניין בביצוע משימה כדאי להטילה על אדם עסוק...

לשאול אותו או לבקש ממנו להצהיר על ערכיו ואמונותיו.
במקום זאת עלינו לבקש ממנו שני דברים ,המהווים את "כרטיס
הביקור" הערכי שלו  -היומן ופירוט כרטיס האשראי שלו .זמן
וכסף הם שני משאבים הנדרשים לביצועה של כמעט כל פעולה
בעולמנו .שניהם כמובן משאבים מוגבלים .לכן ,אופן חלוקת
זמנו וכספו של האדם הוא המדד הנאמן ביותר לסולם הערכים
שלו .הדברים נכונים לא רק לגבי הפרט אלא גם לגבי הכלל -
אמור לי במה חברה משקיעה את זמנה ואת הונה ואומר לך מה
הם ערכיה.

למשפט "אין לי זמן" ,אין כל תוכן ואין משמעות .לכל אדם "יש
זמן" (וזאת מבלי להיכנס לשאלה חסרת התשובה  -מהו זמן?
 שהרי איננו יודעים להגדירו ,אלא רק כיצד למדוד אותו).למושג "זמן" צריך להצמיד תמיד את השאלה "עבור מה?".
כאשר אדם אומר על פעילות מסוימת ש"אין לו זמן" ,כוונתו
לומר שאין לו זמן לפעילות הזו! ייתכן שלדבר אחר היה יכול
למצוא זמן.

כאשר אומר אדם" :אין לי זמן לזה" או "אין לי כסף לזה" ,הרי
שבדרך כלל הוא בעצם מצהיר כי הדבר לא כל כך חשוב לו.

בעולם שבו המשאבים מוגבלים ,נדרשים בני אדם לקבוע
סדרי עדיפויות ולהחליט במה להשקיע את המשאבים שבידם.
משמעות ההחלטה להשקיע בדבר אחד ,היא בהכרח לא
להשקיע את המשאב הזה בדבר אחר .הגבלת המשאבים דורשת
מבני אדם לגבש לעצמם עולם ערכי .ערכים ,כשמם כן הם,
מסודרים על פי ערכם .רוצה לומר :ככל שערך ממוקם גבוה
יותר בסולם הערכים ,הוא ראוי להקצאת משאבים מרובה יותר,
על חשבונם של ערכים אחרים.
לצערנו ,מילים הנן משאב בלתי מוגבל ולכן יכולים בני אדם
ללהג מלל אינסופי על אודות מה חשוב להם ,במה הם מאמינים
או מה הם הערכים שלאורם הם רוצים לחנך ולהתחנך .אך
המבחן הערכי המשמעותי איננו מה שאדם אומר (שהרי מילים
הן "חינם") ,אלא מה שאדם עושה .אפשר לזקק זאת באופן
הבא :אם רוצים אנו לדעת מה חשוב לאדם מסוים ,אין טעם
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התובנה הזו יכולה לשמש עבורנו ראי חשוב לתיקון ולתשובה.
בפעם הבא שנשמע את עצמנו אומרים ש"אין לנו זמן"  -לקרוא
ספר ,ללמוד דף יומי ,לעשות ספורט או לבלות עם המשפחה -
חשוב שנזכור שיומן הפגישות שלנו הוא תבנית נוף הערכים
שלנו .כשנראה בפירוט כרטיס האשראי כי השקענו בתחומים
מסוימים ולא השקענו באחרים ,נזכור שאין זה אלא יישום של
השקפותינו ואמונותינו.
אפשר להאריך ולפרט עוד בעניין הזה ,אבל אני מניח שאין לכם
זמן לזה...

הרב אילעאי עופרן ,רב קבוצת יבנה

טור אישי

הו ,גיליוטינה
בין הפוגה לתפוגה
יהונתן שרמן

אז הם הסכימו על הפוגה בת כמה עשרות שעות .תחילה 36
ו ,48-אחר כך  .72בהמשך ניסו להתאפק אפילו  120שעות,
אותן אמורים היו לנצל לחשיבה איך להפוך את ההפוגה
להפסקה אמיתית ,כזו שתייתר את חידוש הסכסוך בתום מרוץ
הדקים .ברם ,נראה שההפוגות נוצלו לעשיית ההפך המוחלט.
חבל .עד מהרה ומשראו שזה לא זה ,משהבינו אהדדי שאף אחד
מן הצדדים לא באמת רוצה בכך ,חדלו לייחס לעניין משמעות
לפוּ ס-משחק.
מעבר ּ
יש משהו מאוד לא הגיוני ,די מופרך והזוי  -ודווקא בשל כך
כה אנושי ויפה  -ברעיון שצדדים ששונאים והורגים היו זה בזה
עד לפני רגע ,פתאום מגיעים להבנה ,כל הבנה ,גם אם זמנית
ורעועה .לזה התכוון אונקלוס בתרגומו "רוּ ַח ְמ ַמ ְל ָלא" ,למילים
(בראשית ב ,ז)..." :וַ יְ ִהי ָה ָא ָדם ְלנֶ ֶפׁש ַח ָּיה".
רק שאז ומשתמה ההפוגה הראשונה ,חודשה הלחימה באורח
שנראה היה כרענן ונלהב יותר .כל זאת ,עד להפוגה-בהסכמה
הבאה .הקופירייטר שהגה את המינוח "מבצע" ,השתעשע
תחילה ברעיון לשכנע את נתיני הממלכה הלבנטינית כאילו
הפעם ידובר בהפסקה .משהבין שקשה יהיה למכור ,שוב ושוב,
מצב של נצירה-טרם-נקירה כהפסקה ממשית וכי רעמי ביטויי
השנאה היוקדת יגברו על מוזות ההפסקה המדומה ,החליט כי
ייצמד למונח "הפוגה" .הוא המשיך ועשה כן גם משהתמוסס
טעמה של המילה "מבצע".
מכל מקום ,בשלב מה קרה מה .לתנועה הנפשית שמכוחה עדת
הפראים מסוגלת הייתה בראשית הלוחמה להכיל את הרעיון של
הפוגות בין-לבין ,נגמר הדלק .פסו אמונים בקרב המאמינים.
מישהו דאג לתדלק את המערכת במינוחים אחרים שייכנסו,
כך קיווה ,לוואקום שנוצר :תחילה "שיחות"" ,משא ומתן",
"הצעות" ו"יוזמות" .אחר כך מאן-דהוא אחר העז וזרק לאוויר
מילים כמו "הבנות" ואף "הסכמות ו"הסדרים".

(ש"טרֹף ט ַֹרף" שנים קודם
ָ
על יעקב אבינו ,משנתבשר כי בנו
לכן) ,חי ובועט ,מעיד הכתוב (שם מה ,כו)" :וַ ָּי ָפג ִל ּבוֹ" ,לאמור:
הגיע תאריך התפוגה של לבו הזקן .מה שיְ ביא ֹו קצרות אחר
"אמוּ ָתה
כך ,בראותו את פני בנו המת-החי ,לומר (שם מו,ל)ָ :
ַה ָּפ ַעם" .כל עוד היה יוסף מת ,מצוי היה יעקב במצב צבירה של
"כי ֵא ֵרד ֶאל ְּבנִ י ָא ֵבל ׁ ְשא ָֹלה") .עתה ,כאשר
מת-חי (שם לז ,להִּ :
יוסף נמצא חי ,משחרר יעקב את לבו מכף הקלע של התנודה בין
העולמות ומסיים ,בגוזרו על עצמו מקץ שנים ,את גורלה של
העגלה הערופה ,אותה סוגיה בה עסקו השניים קודם ששלח את
הבן למלתעות אחיו המקנאים.
אפילוג
מתישהו ישאל ילד בצד הסובל-לא-פחות :מה טיבה של
שאיפת המוות? למה לא לרצות בחיים? ומה זו השטות הזו עם
שבעים הבתולות? בצד האחר מישהו יאמר שזה לא יהודי לייצא
לעולם תא"לים במיל' שמוכרים שיטות הרג למורדים בקונגו
ובגיאורגיה ועדיף לייצא אהבה.
הנה ימים באים ,נאום שוטה הנבואה ,ויצא סופסוף גילוי דעת
ופסק הלכה שהביטוי "מוות לערבים" הוא נגד התורה (ניחוש:
יהא זה רב מרבני הקיבוץ הדתי) .או אז ,ממרחקים ,בעצלתיים
של בין ערביים ,ייראו באופק  -כמגזרת נייר של דון קישוט
וסוסו  -חמור ורוכבו הזקן.
מגבה של החיה
ּ
יש מצב לא רע שברגע מסוים ,עת ירד הרוכב
היגעה שפרוותה חאקי ,ישפשפו את עיניהם איכרי הדרום
המיוזעים עת יבחינו כי ְלראש הזקן כאפייה צחורה.

יהונתן שרמן ,חבר בארות יצחק ,נשוי ואב לארבעה,
בוגר ישיבת ההסדר במעלות ושירות צבאי בחטיבת
הנח"ל .עורך דין ,סנגור פלילי ובעל משרד עצמאי.
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מדור לדור
לוותר על החלום ולהגשים אותו
אביתר דור

תן לשים ת'ראש על דיונה
תן למוזות קצת לרעום
תן לנוח על כל שעל
תן את הכבוד לצה"ל
(אסי דיין)

ארבע השורות המוכרות כל כך של 'הגשש החיוור' ,מחווירות
נוכח המציאות הטורפת את קלפינו חדשות לבקרים .עם זאת,
הן מבטאות בתמציתיות את מרכיבי המציאות הזו של חיינו כאן,
ועושות עבודה נהדרת.
בעוד היירוטים רועמים ,הנפילות נמשכות ,המנהרות נחפרות
ונהרסות ,ודמעות אבל שבות אל פסקול ההוויה הקיומית שלנו כאן,
מצאנו את עצמנו  -אשתי ואנוכי  -בארצות הברית של אמריקה.
חברים טובים מאוד שהכרנו מעבר לים נלחמו במשך שנים
להביא חיים לעולם .מלחמה קשה ,עקובה מדמעות ומהורמונים,
שכשלה פעם אחר פעם .רצון עז ללא לאות ליצירת המשכיות
לאיש מופלא ,שנותר יחיד מכל משפחתו ,ולאשה מוכשרת
בכל ,שהקדישה את עצמה להבאת ילד לעולם .שנים של טיסות
וטיפולים אצל מיטב המומחים ,תקוות מבוססות במדע ובאחוזים
שהתפוגגו בפחי נפש ,ארוחות שבת משותפות שלנו שתובלו
בדמעות מלוחות ובשאלה ענקית תלויה מעל ראשינו  -למה לא?
הגענו לפלורידה כדי להשתתף בברית המילה של בנם בכורם,
שהגיע באופן טבעי לגמרי ,ללא התערבות רופאים ,ולאחר
שהוכרזה הפסקת אש רב-צדדית .לא ,לא הפסקת אש .כניעה.
דגל לבן הונף ומעליו מתנוססת הכותרת :הרמנו ידיים .דגל לבן
עם פסים וגדילים בארבע כנפותיו ,דגל של אמונה אדירה ש"הכול
לטובה" ,ואם לא כך  -אז אחרת ,ופונדקאית כבר נמצאת בתהליך,
ואם ככה הקב"ה רוצה  -אז לו יהי.
רבנית אחת שהתעניינה במצבם אמרה לחברתנו שהיא צריכה
להפסיק להתפלל על ילד לבן זוגה ולהתחיל להתפלל על ילד
לעצמה .רב אחר אמר להם שהילד לא יגיע בעזרת הרופאים ,אלא
רק טבעי  -אבל לך תוותר על עוד תקווה ועוד טיפול של סיכוי רק
כי "רב אמר" ,ובסוף תגלה שהוא צדק לאורך כל הדרך ...החברה
הזו ,המורה הכי גדולה שלנו באמונה ,הרתה אחרי שהפסיקה
להילחם .תופעה מוכרת ,אגב ,בעולם טיפולי ההפריה.
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מצאנו את עצמנו בוכים בטלפון ומשתאים לנוכח התגלות הנס
הבלתי-נתפס הזה  -כשחברינו הודיעו לנו שהם מצפים .היה
לנו ברור שאת הנס הזה אנחנו צריכים לראות בעיניים .אז הגענו
לפלורידה כדי להיות איתם .ולשמוח .ולעזור בדברים הכי גשמיים
ופשוטים כמו החלפת טיטולים ,אירוח מבקרים וארגון סעודת
שבת .כן ,גם הנסים הכי גדולים מתפרטים למעשים גשמיים.
סביר להניח שכשישראל חצו את ים סוף  -למישהו כאבו הברכיים
ומישהי חשבה מה לתת לילד שלה לאכול כדי שיפסיק לצרוח...
למדנו מהם את מה שאנחנו צריכים ליישם בחיינו :לפעמים צריך
לוותר על החלום כדי לתת לו להתגשם .אנחנו כל כך עסוקים
בפנטזיה ,באוטופיה ,בחלום  -שאנחנו לא מאפשרים לו להתגשם.
כן ,גשמיות פשוטה ,ירידה לפרטים .לפעמים צריך לדעת להפסיק.
להניח .זה נכון בכל כך הרבה תחומים בחיים ...לוותר על 'רשימת
מכולת' לבן הזוג המיועד ,להניח לפנטזיית העבודה המושלמת,
לשים בצד את הררי האידאלים החינוכיים ,לנוח משאיפות
המצוּ ינות בכל כך הרבה תחומים  -ופשוט להגשים .לחיות.
זו לא קריאה לוותרנות כאורח חיים .יש רגעים שצריך לדעת
להילחם .למשל ,כשנלחמים על החיים .או אז יש מקום לא לוותר
כלל .ואולי בעצם  -גם אז צריך לדעת לוותר :לוותר על חלום אחד,
קצת מופרך (שלא לומר 'מופרע') כרגע ,של 'מזרח תיכון חדש'.
פנטזיה אינסופית כזו של "וגר זאב עם כבש" .יש לי תחושה שאם
היינו ,כאומה ,מתמקדים בגשמיות לאורך השנים ,ופחות דבקים
בחלום  -לא היינו מתעוררים אל קרקע המציאות (או אל תת-
קרקע המציאות) כהלומי שינה ,רדופי סיוט ,המומים.
אם היינו מתמודדים לכתחילה עם המציאות בה אנו חיים ,יורדים
לפרטים הקטנים ,לעובדות ,ולא צובעים את המציאות בפסטלים
החלומיים שלנו  -אולי חלומנו לשקט ושלווה כבר היה בר-מימוש.
עם שוך הקרבות (לעת עתה) ותום ימי בין המצרים ,נקווה לימים
של הגשמה בדרך למימוש חלומות  -גם אלה הפרטיים והפשוטים
וגם אלה של האומה הישראלית.

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

טור אישי

שמיטה ישראלית
שנה (של עשייה) טובה
עינט קרמר

כבר שנתיים שאני עובדת על קידום שנת השמיטה כשנה ערכית
ומשמעותית בחברה הישראלית.
כבר שנתיים שאני עומדת על במות ונואמת בלהט על ערכי
השמיטה ומימושם במציאות ימינו.
כבר שנתיים שאני מסתובבת במסדרונות הכנסת ,כמו גם בבתי
עסק ובמשרדי ארגונים לשינוי חברתי ,ומסבירה שזה נחוץ וגם
אפשרי.
אבל באמת באמת ,בכל השנתיים הללו ,לא הצלחתי לדמיין
לעצמי ,מעבר למיזמים ולפרויקטים ,את השינוי התודעתי שצריכה
להוביל השמיטה בישראל בת זמננו.
לא הצלחתי ,עד החודש וחצי האחרונים.
מבצע 'צוק איתן' הפגיש אותי עם מציאות ישראלית חדשה.
מציאות שאין ספק שהיא מציאות של קושי .לא צריך להרחיב
בזה  -כולנו היינו שם ,למן חטיפת הנערים ועד להפסקת האש
המתגלגלת.
אבל לצד הקושי ,היה אור גדול .אור של אחדות .אור של יציאה
מהעצמי למען האחר .אור של הרגשה פנימית שמתורגמת
למעשים ומספרת לנו את מה שכולנו יודעים  -שאנחנו עם אחד
וערבים זה לזה.
בחודש וחצי האחרונים היישוב שלי ,הצפוני ,החליט שהוא מחזק
את העסקים המקומיים בדרום .מילואימניקים ,מתנדבים ,בני נוער
באוטובוסים ,כולם "ייבאו" לנו מוצרים מיישובים בקו העימות.
מחלות לשבת עד מוצרים שנדרשים לקראת השיבה לבית הספר,
מבירות לפאב הקהילתי עד קרמים אורגניים לטיפוח אחרי לידה -
הכול קנינו בכיף גדול .הרבה פעמים זה יצא יותר יקר ,ולא יכולנו
ממש לבחור ,וברור שהכול היה הרבה פחות נוח ,אבל היה ברור לנו
שאנחנו צריכים ,או בעצם רוצים ,לסייע לאחינו שנקלעו למצוקה
כלכלית כתוצאה מה"מצב" ,לצד כל שאר הקשיים שנפלו עליהם
(מילולית).
הסיוע הכלכלי הקטן הזה היה טיפה אחת בים של חסד שאפיין
את כל התקופה הזו ,לצד העצב והשבר .היו אלו ימים של אפיית

עוגות ,כתיבת מכתבים ,שליחת חבילות ,ביקורים של אנשים
שלא הכרנו אצלנו (תושבי הדרום) ,ושלנו אצל אנשים שלא
פגשנו מעולם (מילואימניקים בקו הצפון) .נראה היה כי המציאות
השתגעה  -אנשים שיכלו לבחור להמשיך את חייהם בנחת ,בחרו
להשקיע מזמנם ,מרצם וכספם כדי לעשות טוב לעם שלהם.
וזה הקיף אותנו...
כשהתקשרנו למועצה להציע להיות יישוב מארח ,אמרו שיש
יחס לפחות של עשרים לאחד בין כמות המציעים לארח לכמות
המבקשים להתאוורר.
קמפיין פייסבוקי שרץ בין י"ז לתמוז לתשעה באב קרא לשיתוף
ברעיונות ובמחשבות של אהבת חינם .פתאום הוא הפך לוויראלי.
כינוסים של ביחד התקיימו חדשות לבקרים ,ואנשים ,בתוך כל
המצב ,בחרו להגיע אליהם .כולם התנדבו ,שמו את עצמם ואת
הצרכים והרצונות שלהם בצד לטובת הכלל.
וזה בעיניי שמיטה.
אנחנו עומדים עכשיו ערב ראש השנה .עוד רגע ופורצת שנת
השבע .לא קיץ אלא שנה .לא קושי גדול ,אלא הזמנה לחיבור
ולעשיית הטוב .לא מתוך מבחן קשה של המציאות ,אלא (בע"ה)
מתוך לוח השנה היהודי של כולנו.
יהי רצון והשנה הזו ,שנת השמיטה ,תהיה שנה בה נתחיל ללמוד
איך לעשות טוב כשטוב לנו ,איך להתאחד ולא אל מול אויב.
השמיטה מזמינה את זה.
אנחנו יודעים לעשות את זה.
הבה נעשה ונשמע (וגם נשמוט)
שנה טובה.

עינט קרמר ,נשואה ואם לארבעה ,מתגוררת באשחר,
יוזמת ומובילת מיזם 'שמיטה ישראלית' ,הקימה ומנהלת
את עמותת 'טבע עברי' ,בעלת תואר מוסמך במקרא
ומחשבת ישראל.
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עומדת על דעתי
חשבון נפש
עינת לוי

למה? בשביל מה אתם צריכים את זה? מה ,לא תהיה לכם דירה
משלכם? וכמובן  -המשכורת הולכת ל ק י ב ו ץ ?!
כך התנהלה השיחה בבית משפחתנו כשהודענו שאנחנו עוזבים
את העיר השוקקת לטובת קיבוץ ירוק ושיתופי (כן ,כן ,בלי
יכולת להשחיל אף מילה במשך עשר הדקות הראשונות).
רן אישי ואני גדלנו שנינו בראשון לציון ההומה .בה גם נישאנו
וגרנו במשך שנות נישואינו הראשונות .לא מעט לבטים היו
לנו סביב השאלה היכן יהיה נכון עבורנו להכות שורש ולבנות
משפחה .כמו עבור רבים מחברינו לא הייתה זו שאלה טכנית
בלבד ,אלא סוגיה שהציפה שיקולים ערכיים לגבי האופן שבו
אנו מבקשים לחיות ולחנך את ילדינו .שאלותיהם הבלתי-
נגמרות של הורינו אמנם כמעט וריפו את ידינו ,אך בסופו של
דבר ,הבחירה באחד מקיבוצי הקיבוץ הדתי הרגישה לנו טבעית
למדי .לטובת ההחלטה פעלו לימודים בישיבת מעג"ל (של רן,
כמובן) ,היכרות די מעמיקה  -אם כי תיאורטית  -עם משנת
הקיבוץ הדתי בעזרת הבגרות בהיסטוריה (עבודת גמר  -שלי)
וכמות לא מבוטלת של חלומות מעורבים בנאיביות (של שנינו).
והחלומות היו רבים .חלמנו על חיים אידאולוגיים של חקלאות
עברית ,יישוב הארץ ,שוויון ערך האדם .רצינו לחיות כמו
פעם  -תן כפי יכולתך וקבל כפי צרכיך ,להיות גשר בין קטבים
בעם ישראל ,ולהיות שותפים לדרך דתית לא מתפשרת,
המתאימה לחיים מודרניים במדינה יהודית.
הבחירה הייתה טבעית למדי ,כבר אמרתי...
מזה כמה חודשים ,אחרי יותר משמונה שנים של חיים
שיתופיים ,מתבשל אצלי סוג של חשבון נפש .שאלות משאלות
שונות המשמשות בערבוביה .תהיות על הבחירה האישית ועל
טיבה :האומנם בחרנו נכון? האם הצלחנו למצוא מקום העונה
על שאיפותינו הערכיות? האם דומה הקיבוץ שאנו חיים בו לזה
שחלמנו עליו? עד כמה אנחנו מתאימים לחיים קיבוציים? ועד
כמה מתאים לנו אופן החיים המורכב הזה?
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יחד עם ההתלבטויות האישיות ,אני מוצאת את עצמי לא פעם
מביטה סביב ומנסה לתהות על קנקנו של הקיבוץ הדתי ,מודל
תשע"ה .האומנם משקף הקיבוץ הדתי את הערכים שלשמם
הוקם? עד כמה יש מקום להשקפת העולם של הקיבוץ הדתי
בחייהן של משפחות צעירות בעולם המודרני? האם חיים
שיתופיים ,על פרטיהם ודקדוקיהם ,מסייעים או שמא גורעים
ומעכבים? האם יש הצדקה היום לחיים שיתופיים כשלנו? מהו
הערך המוסף שמעניק הקיבוץ הדתי למדינת ישראל? האם גם
היום יש בפינו בשורה או שמא התכנסנו פנימה אל תוך עצמנו
וכבר איננו חלוצים ,במובן הרחב של המילה?
מגוון השאלות גורר אחריו מגוון של תשובות או לפחות כיווני
מחשבה אפשריים .בשום אופן איני מתיימרת להציג לעצמי
תשובות ברורות על כל תהייה .אינני יודעת אם יש תשובות ,לא
לגבי התלבטויותיי הפרטיות ובוודאי לא לגבי שאלות רחבות
יותר על מהותו של הקיבוץ הדתי .ובכל זאת ,כמה תובנות
אעלה על הכתב.
אחת ההתפכחויות שהיו לי קשורה לכך ש"הקיבוץ הדתי"
בשפת המקומיים איננו בהכרח תנועה שסביבה מגובשים כלל
הקיבוצים הדתיים ,אלא שם קוד למשרדים ולמוסדות .הפרט
הטכני-לכאורה הזה ,עזר לי להבין שהתמונה היא מורכבת,
שאולי אין בהכרח מצע רעיוני רחב שסביבו מגובשים כל
הקיבוצים הדתיים ,וכי השונות האידאולוגית היא גדולה מכפי
שחשבתי ,גם ברמת ההצהרה וגם מבחינת הפרטים המגוונים
שחיים היום ביישובי הקיבוץ הדתי .מאחר וזה המצב ,הוצב
סימן שאלה גדול על היכולת (ואולי גם הרצון) של הקיבוצים
הדתיים כגוף מאורגן להשפיע על החברה הישראלית ולהוביל
אותה.
ובכל זאת ,מהמקום הצר ממנו אני רואה את הדברים (הן במימד
המרחב והן במימד הזמן) ברור לי היום כי עשינו צעד נבון
בבחירתנו לגור בקיבוץ ובכלל זה להצטרף לתנועת הקיבוץ
הדתי כחברים מן המניין .למרות הסתייגויותיי אך לפני שני
משפטים ,אי אפשר להתעלם מהעובדה שרוח התנועה קיימת!

טור אישי

'שתלתם מיגונים' ,סעד

גם אם לפעמים מנסים להגיד לנו אחרת ,גם אם אפילו אנחנו
מצליחים לשכנע את עצמנו שכבר עבר זמנה ,וערכיה ישנים
נושנים ומתקשים להתקיים בפועל  -תנועת הקיבוץ הדתי לא
מפסיקה לפתח ולהתפתח.
נראה לי שהצניעות המובנית בערכיה הבסיסיים של התנועה לא
מאפשרת לחבריה לראות את האיכות הערכית הגלומה בחיים
מעין אלה ,וממילא לא מאפשרת לנו להאמין בכוחנו או אף
חובתנו להשפיע מאיכות זו על החברה הישראלית בכללותה.
אדגים זאת במספר מצומצם של נושאים.
אני מאמינה בכל לבי ,שהחיים בקיבוץ שיתופי הם חיים
של צדקה .אמנם לפעמים קשה להבחין בכך מבעד למסך
התקנונים והחוקים ,אך גם מבלי שנרצה ,מחייבים אותנו החיים
השיתופיים לעבודה קשה ומתמדת על המידות (הו ,הו ,כמה
קשה) .אין לנו ברירה אלא ללמוד להיות קשובים יותר לצרכיו
של האחר ,להעדיף לעתים את רצונותיו על פני רצונותינו,
ללמוד לוותר ,לעשות סדרי עדיפויות נכונים יותר ,להעדיף
לפעמים את הרוח על פני החומר ,ללמוד לחיות בשותפות
עם השונה ממני ,ולהעריך גם את מה שיש לו לתרום לסל
המשותף .בחיים של קיבוץ ,כל אלו הם לא רק תכני פעילות
בני עקיבא מוצלחת ,אלא עבודה אישית ,עצמית וחינוכית
יומיומית .עבודה זו על המידות ראוי שתקרין גם החוצה .ראוי
שנבטא את עמדותינו אלה בכל סוגיה העומדת בפני החברה
הישראלית.

דוגמה נוספת היא כמובן התחום הדתי-ציוני .עדיין לא מצאתי
חברה מקבילה ,המתמודדת עם אתגרי העולם המודרני באומץ
הראוי כמו החברה החיה בקיבוצים הדתיים .אמנם ,בעבר
ידענו להגיד דברים אמיצים יותר מאשר בהווה ,והשמענו
דעות נחרצות יותר בנושאים שנחשבו לטאבו בעולם הדתי,
אבל הרוח עדיין קיימת .רוח החלוציות הדתית עדיין מפעמת
בעורקים .לתחושתי חי בקיבוצים דור צעיר המבקש להפיח רוח
במפרשים .דור צעיר שלא מוכן להסתפק בחיים שלווים תחת
עצי התאנה המוריקים ,אלא דורש לשוב ולהעמיד סימני שאלה.
לא לקבל דברים כמובנים מאליהם ,אלא לחקור ,ללמוד ,לגלות,
להאמין ...אני מקווה שדור הוותיקים רואה ומקבל זאת בעין
יפה .הרי הם אלו שלימדונו כיצד עושים את המלאכה.
לסיום ,אני מקווה שתקראו דברים אלו לא כטפיחה גאוותנית
על השכם ,אלא כצורך אנושי של חברה להכיר במעלותיה
ולאשרר את בחירותיה .מי ייתן ובכל יום נבחר בהן מחדש.

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

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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מזכ"ל
נחמיה רפל
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משנה לשנה
כתיבת שורות אחדות עם המבט אחורה אל תשע"ד המסתיימת,
וקדימה אל תשע"ה הבעל"ט ,אינה יכולה להיעשות על פי סדר
האירועים ,בבחינת דרכו של חכם העונה על ראשון-ראשון.
מלחמת 'צוק איתן'  -שבשעת כתיבת שורות אלה עדיין מצפה
לחתימה טובה על הסכם מדיני שיבטיח שקט לאורך ימים -
מבלבלת את היוצרות .ההשתלשלויות שהביאו אל המלחמה
וההתפתחויות שהתגלגלו ממנה ,מחייבות אותי לשנות מן
הסדר הטוב ,ולהקדים כמה מילים בעקבות אירועי סוף השנה
שבוודאי ישפיעו עלינו לא מעט בשנים הבעל"ט.
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כפסיקה מחייבת ַלציבור  -ברור לכל פוסקי ההלכה שלא ניתן
לפסול את כשרותו של עסק המוכר תוצרת חקלאית שמקורה
בשדות ומטעים המעובדים לפי כללי היתר המכירה.
מה נשתנה מאז שנת השמיטה הקודמת? מה הביא למצב
החדש?
גורמים שונים חברו ליצירת השינוי המהותי ,וביניהם:
א .השפעת כניסתו לתוקף של "חוק ועדת שמיטה ממלכתית",
והשפעת פעולתה לאורך השנים בין שמיטה לשמיטה של
הוועדה הממלכתית ,שבראשה שני הרבנים הראשיים ובין 14
חבריה כלולים שניים מחברינו :אבשלום דולב (טירת צבי) ודובי
מילר (מעלה גלבוע).

ראוי לפתוח בשבח :חוסנם האישי והחברתי המופלא של חברי
קיבוצינו שב"עוטף עזה"  -חברי סעד ועלומים  -מהווה אות
ומופת לכל ההתיישבות בפריפריה בפרט ,ולכל בית ישראל
בכלל .ההתארגנות המושכלת של מזכירויות קיבוצינו בשנים
שעברו ,ובראשה הנחישות להוסיף מיידית ממ"ד לכל דירה,
אפשרה לנהל בעלומים ובסעד חיי שגרה כמעט בכל מקום
וכמעט בכל ימי המבצע הצבאי .לדעתנו ,ומכיוון שאיננו יודעים
מה יילד יום ,השלב הבא הוא היערכות להבטחת היכולת לנהל
בימי מלחמה לא רק את השגרה האישית אלא גם את השגרה
החברתית  -תפילה ברוב עם בבית כנסת במיגון מלא ,פעילות
חברתית וחינוכית במבנה רב-תכליתי במיגון מלא ,הצבת
מיגוניות ברחבי המחנה והשטחים המעובדים ,ועוד .התכניות
הראשוניות כבר הוגשו למשרדי הממשלה המתאימים ,ואנו
פועלים לתקצובן ומימושן .במקביל ,ראוי שקיבוצינו המצויים
בטווח  40ק"מ מרצועת עזה ,וכן אלה הסמוכים לגבולות אחרים
של המדינה ,יכינו את עצמם לעתיד מזרח-תיכוני ,והכול
בתפילה שהעושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל
כל ישראל.

כל הגורמים האלה ,ובוודאי אפשר להוסיף מניעים נוספים,
הביאו לתוצאה שצריכה לגרום לסיפוק רב בתנועת הקיבוץ
הדתי .לפחות בחלק מהם ניתן לראות את השפעתה השקטה
והמתמשכת של תנועתנו.

בימים אלה מסתיימת ההיערכות לשנת השמיטה הבעל"ט.
אין ספק :שלהי השנה השישית הנוכחית נראים אחרת לגמרי
משלהי השנים המקבילות בשמיטות הקודמות .לפני שבע
שנים ניהלנו מאבק על עצם ההכרה הפומבית בהיתר המכירה,
וכעת השאלה הזו אינה מונחת כלל על שולחן הרבנות הראשית.
אמנם ,יש עדיין רבני ערים וחברי מועצת הרבנות הראשית
המתנגדים מסיבות ַל ְמדניות והלכתיות להיתר המכירה ,אך

אי אפשר לסיים את ההתייחסות לשנת השמיטה בלי להזכיר
את הכנס הייחודי שערכנו ב-י"ט בתמוז בקיבוץ גן שמואל.
ביוזמתנו נערך כנס "שבת של הארץ" בקיבוץ של תנועת
השומר הצעיר ,הקרוי על שמו של הרב שמואל מוהליבר  -אחד
משלושת החותמים הראשונים על היתר המכירה הראשוני
לקראת שמיטת תרמ"ט .לכנס הגיעו מכל רחבי הארץ מאות
רבות של חקלאים ומורים ,בעלי תפקידים ואזרחים מן השורה,
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ב .פסיקתו של השופט העליון אליקים רובינשטיין בעתירה
שהוגשה בתחילת שנת השמיטה הקודמת כנגד רב עיר שסירב
לתת הכשר לתוצרת מהיתר המכירה ,ולפיה על הרבנות
הראשית למנות ממלאי מקום לרבני ערים שלא יתנו תעודת
כשרות על פי החלטות מועצת הרבנות הראשית.
ג .המחאה החברתית הכניסה לפני כשנתיים שיח חדש ורענן
לציבוריות הישראלית ,ושנת השמיטה נתפסת בציבור הרחב
כאחת מאבני היסוד החברתיות של תורת ישראל.
ד .התפשטות והתרחבות הכמיהה של הציבור הישראלי ללמוד
מקורות מארון הספרים היהודי ,ולהעמיק בהבנת מורשת העם
והארץ.

תנועה בתנועה

הכנות אחרונות לקראת כנס שמיטה בקיבוץ גן שמואל

וכולם עברו ביחד תהליך מעניין של "חושבים שמיטה".
הרוח הטובה ששררה במפגש בין המתעניינים הרבים ,דתיים
וחילוניים ,שהגיעו מהעיר ומהכפר ,מהקיבוץ ומהמושב ,מיצבה
וחיזקה את תנועת הקיבוץ הדתי במקום הייחודי השמור לה
במפה ההתיישבותית ,הדתית והפוליטית.
מעניין לעניין באותו עניין :לשבחים רבים והכרת תודה זכינו גם
על מפעל "קמחא דפסחא" של הציונות הדתית ,שלראשונה
קיבלנו על עצמנו את האחריות להובלתו והפעלתו מתחילה ועד
סוף .בשנים קודמות סייענו למארגנים על ידי העמדת מקום
אריזה ,גיוס כוח אדם ,תרומת מזון וכסף וכיו"ב ,אך הפעם
הובלנו את כל העשייה .בזכות רבים שהיו שותפים למבצע,
ובסיוע משמעותי של קבוצת יבנה  -שהעמידה לרשותנו סככת
אריזה ואירחה את המפעל המורכב  -הצלחנו להביא לקראת
פסח ,לביתם של כ 9,000-משפחות ברחבי הארץ ,חבילות מזון
עמוסות כל טוב .הארגון האופייני לנו ,העשייה לשם שמים,
השקיפות והנכונות לעבודה ללא גבול ,יצרו סטנדרט חדש של
גמילות חסדים ,ואנו מקווים שבעתיד יצליחו העושים במלאכה
להביא לבתי הנזקקים את אותה השמחה לה הם זכו השנה.
מוסדות הקיבוץ הדתי עושים ַח ִּיל! תודה לאל ,ספסלי הלומדים
מלאים גם בישיבה שבמעלה גלבוע ,גם במדרשה שבעין
הנצי"ב ,גם במכינה לבנות שבמשואות יצחק ,גם במכינה
הצעירה שבקיבוץ עלומים ,וגם בקורסים ובאירועים השונים
שיוזם ומפעיל מרכז יעקב הרצוג שבעין צורים .יישר כוח גדול
לצוותי ההוראה והניהול ,שבזכות פועלם אנו מגיעים להישגים
מבורכים .ייחודם של מוסדותינו מעמיד אותם באתגרים חדשים
לבקרים ,אך מקומם ונחיצותם ברורים ואיתנים .לשמחתנו ,בכל
המוסדות אנחנו עוסקים בבנייה והתרחבות ,אך תשומת לבנו
המרכזית נתונה למדרשת הבנות בעין הנצי"ב ,כתוצאה מהצורך
הדחוף לבנות את משכן הקבע של בית המדרש .התהליכים
הקודמים לבנייה  -תכנון ,השגת אישורים ,הבטחת מימון

ועוד  -אורכים זמן מעל הרגיל ,ולצערנו ,למרות כל
ההשתדלויות ,עדיין לא הונחה אבן הפינה .במהרה בימינו ,אמן!
ראשי המחלקות והאגפים במזכירות התנועה ידווחו איש איש
על פועלו ,אך אני מוצא לנכון להתמקד ולומר מילים אחדות
על המחלקה לצמיחה דמוגרפית ,בראשותו של שרגא וילק
(משואות יצחק) .כידוע ,המחלקה הוקמה לפני כשלוש שנים,
לאור החלטות מועצת שדה אליהו שהתקיימה בשבט תש"ע,
ולמרות צעירותה ניתן להצביע על הישגיה היוצאים מן הכלל.
במיוחד יש לשים לב ַלתהליך של מעבר תושבים בראש צורים
לחברוּ ת מלאה בקיבוץ ,תהליך בו היינו  -חברי מזכירות
התנועה  -שותפים ,ובחלקים מסוימים אף מובילים .כיום ,בכל
הקיבוצים נמצאת הצמיחה הדמוגרפית בראש סולם העדיפויות
החברתי ,ובכל הקיבוצים ישנה התקדמות משמעותית בתחום
הקליטה ,אך קיבוץ ראש צורים וחבריו יצרו מודל חדש,
שלדעתי יהווה בשנים הבעל"ט מודל לחיקוי בכל הקיבוצים
שישכילו וישאפו ליצור מעמד אחיד לכל הגרים ביישוב.
תחום נוסף בו פועלת המחלקה לצמיחה דמוגרפית הוא :חיבור
תושבים ומצטרפים לתנועה .התרחבות התנועה מאז מועצת
שדה אליהו  -הן במספר הקיבוצים והמושבים השיתופיים
והן במספר התושבים הגרים בהרחבות הקהילתיות  -מחייבת
אותנו להמשיך ולעמול על חיזוק מעמדה בקרב המצטרפים.
אורחות חיים ודרכי פעילות מוסדות שהיו מקובלים וידועים,
נמצאים כיום באחדים מקיבוצינו בתהליך מתמיד של בחינה
ותהייה ,ואנו סבורים שנדרשת פעילות אינטנסיבית להעמקת
ערכי השיתוף וההתיישבות גם בקרב קיבוצים ותיקים ודור
המייסדים ,וגם בקרב צעירים ומצטרפים חדשים לתנועה.
ברבעון הראשון של תשע"ד קיימנו בניר עציון את "היום
השלישי" של מועצת החינוך .קדמו לו יומיים בסעד בשלהי
תשע"ג ,שזיכו את כל המשתתפים בתחושות חזקות
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איור :יוסף ברנהרד (הנזי)

של התרוממות רוח .המועצה הסתיימה בשורה מכובדת
של החלטות שאנחנו עמלים על יישומן ,אך צריך לומר
שהתפתחויות בשני כיוונים בלתי-צפויים מקשים על
ההתקדמות :האחד ,שכבר הוזכר לעיל ,הוא 'צוק איתן' וכל
מה שהביא אליו ונמשך בעקבותיו .השני הוא יוזמותיו של
שר החינוך ,המחייבות אותנו להקדיש דיונים וזמן לבחינתן
ולהפעלתן.
במשך למעלה משמונים שנות קיומה של התנועה ,הוקדש
לתחום החינוך המספר הגדול ביותר של מועצות .לאורך
השנים ,כחלק מהתנועה הקיבוצית הרחבה ותוך שמירה על
ייחודו ,פרץ הקיבוץ הדתי דרך בעשייה החינוכית :עבודות
גמר ,עבודת ילדים ,חצר גרוטאות ,לימודי ארץ ישראל  -אלה
ואחרים הם יסודות מרכזיים בעשייה החינוכית ,שנולדו אצלנו
או שקיבלו העמקה וביסוס במגרש שלנו .דומה שכיום איננו
יכולים להסתפק בהישגי העבר .מזכירות התנועה פועלת
להתחדשות בדרכי החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי בכל
ש ָר ֵאל ֲאׁ ֶשר ְּב ָך
קיבוצינו ,שתביא אותנו אל המקום הראוי לנו" :יִ ְ ׂ
ֶא ְת ָּפ ָאר".
מלבד נושאי החינוך ,ומלבד מכלול הנושאים החקלאיים,
ההתיישבותיים ,הכלכליים ,החברתיים והדתיים המטופלים
באופן שוטף ,מונחים על שולחנה של המזכירות הפעילה
תיקים כבדי משקל ,וביניהם :דיון בהצעה לקליטת בנים שאינם
שומרי מצוות כחברים בקיבוץ דתי ,הצבת יעדי הגשמה לצעירי
קיבוצינו ולבוגרי בני עקיבא ,שמירה על מקומה וייחודה של
התנועה במערכת הפוליטית והמפלגתית בתקופה בה "משהו
חדש מתחיל" ,החזרת עטרה ליושנה במבנה ישיבת הקיבוץ
הדתי בעין צורים ,פיתוח מקורות פיננסיים חדשים לצורך
הפחתת דמי החבר מחד והגדלת הפעילות מאידך ,העצמת
המותג 'הקיבוץ הדתי' והבאתו לידיעת הציבור הרחב ,ועוד.

בימים אלה מסתיימת בניית המשרדים החדשים-זמניים,
שישמשו את מזכירות התנועה בשנים הבעל"ט ,עד שנבנה
בעז"ה מבנה קבע בקיבוץ בארות יצחק .עברו חודשים ארוכים
מאז הושכר הבניין ברחוב דובנוב ְ 7ליזמים ,ואנחנו כמו כל
יתר הדיירים נאלצנו לפנות את משרדינו מהבית המיתולוגי
ולהעבירם למקום אחר .זו ההזדמנות לומר תודה לחברי קיבוץ
בארות יצחק על שאירחו אותנו במאור פנים והעמידו לרשותנו
משרדים זמניים ,וזו ההזדמנות לומר תודה ענקית ַל ַמזְ ִּכירוֹת
ומנהלות החשבונות העובדות בתנועה  -עדנה ודנה ,חיה,
אתי ואירנה  -על שעשו את מלאכתן בנאמנות ובמסירות גם
בתנאים הקשים שהיו מנת חלקנו בחודשים האחרונים.
חברי המזכירות הפעילה עושים את מלאכתם כצוות אוהב
ומיומן .התברכנו בחבורה המקדישה את כל עתותיה וּ ִמרצה
עוס ִקים ְּב ָצ ְר ֵכי ִצ ּבוּ ר ֶּב ֱאמוּ נָ ה,
לענייני התנועה" ,וְ ָכל ִמי ׁ ֶש ְ
שכ ָרם וְ יָ ִסיר ֵמ ֶהם ָּכל ַמ ֲח ָלה וְ יִ ְר ָּפא ְל ָכל
דוש ָּברוּ ְך הוּ א יְ ׁ ַש ֵּלם ָ
ַה ָּק ׁ
גּ וּ ָפם וְ יִ ְס ַלח ְל ָכל ֲעונָ ם ,וְ יִ ׁ ְש ַלח ְּב ָר ָכה וְ ַה ְצ ָל ָחה ְּב ָכל ַמ ֲעשה יְ ֵד ֶיהם
שר ֵאל ֲא ֵח ֶיהם".
ִעם ָּכל יִ ָ
תשע"ה הבעל"ט נפתחת עם חילופי גברי משמעותיים
במזכירות הקבה"ד:
לימור ספראי (מעלה גלבוע) מחליפה את רזי בן-יעקב (לביא)
בריכוז מחלקת נוער וצעירים.
שרגא וילק (משואות יצחק) מחליף את צביקי פורת (עלומים)
בריכוז אגף המשק.
מורדי שבט (ראש צורים) מחליף את שרגא בריכוז המחלקה
לצמיחה דמוגרפית.
תודה רבה וגדולה למסיימים ,שעשו מלאכה נפלאה ,וברכת
ש ֶכל טוֹב ְּב ֵעינֵ י ֱא-ל ִֹקים
הצלחה גדולה לנכנסים" :וְ נִ ְמ ָצא ֵחן וְ ֵ ׂ
וְ ָא ָדם".
תחל שנה וברכותיה.
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מחלקת נוער וצעירים
רזי
dor-tzair@kdati.org.il

משהו חדש התחיל

מערכות החינוך הבלתי-פורמליות

סיכום פעילות במזכירות הקיבוץ הדתי
(תשס"ט-תשע"ד)

איני מכיר בעולמנו חברה נוספת שמשקיעה כל כך הרבה
במערכות החינוך הבלתי-פורמליות שלה .מאמצים רבים
השקענו בטיפוחן ובחיזוקן מתוך הכרה בחשיבותן הרבה.
השתדלנו מאוד ללוות את מדריכי הנוער והילדים ולסייע
בהתמודדויות חינוכיות ואחרות .למרות זאת ,יש להודות
שחל פיחות משמעותי במקומן של מערכות החינוך הבלתי-
פורמליות אל מול מערכות חינוך אחרות (בית ספר ,מועצה
ועוד) .פיחות זה מתבטא בתחלופת עובדים מהירה שאינה
מאפשרת התמקצעות ,בהתפשרות על איכות העובדים
והכשרתם ,בכניסה של גורמי חינוך אחרים לטריטוריה של
ה"בלתי-פורמלי" ,בצמצום היקפי המשרות והמשאבים,
ולעתים רבות מדי גם בהפגנת ציפיות נמוכות מהמערכת
ודחיקתה לעמדת בייבי-סיטר .הכינוי "חינוך משלים" מעיד
יותר מכול על מקומה של המערכת הבלתי-פורמלית .בכך אנו
משלימים עם המגמה הרווחת בכלל החברה המעלה את קרנם
של ההישגיות והידע אל מול הכישורים החברתיים והאנושיות
הפשוטה ,מגמה שיש בה גם יתרונות אך גם לא מעט חסרונות.
פרופ' נמרוד אלוני טוען שבחברה שבה מקומם של הידע
והטכנולוגיה מתעצם מרגע לרגע ,יש ערך עצום דווקא בחיזוק
האנושיות והתרבות החברתית .ראוי שנקשיב לכך.

תמצא כל 'איך' אם רק תדע 'לאן' ו'מדוע' ,אך אם לא
תדע 'לאן' ו'מדוע'  -גם כל ה'איך' שבעולם לא יושיעך.
משפט זה מהווה עבורי סלע יסוד בעבודה החינוכית וממנו
אני מבקש לצאת לסיכום בסופה של תקופת פעילות מרתקת
במזכירות התנועה.
בראש הדברים וללא קשר להערכת ההישגים ,אני מבקש
להודות לשותפים לדרך שעמדו לצדי ,עודדו ,דחפו ,סייעו,
המריצו והחזיקו לבל אפול ולבל ירפה המתח .ביניהם רכזי
חינוך ומדריכים ,מרכזי ועדות וחברי קיבוץ ,שותפים מתנועות
מקבילות ,ועוד ועוד .וכמובן לפעילי התנועה שהאמינו ,חיזקו,
אפשרו וכשנדרש היה ,גם הרגיעו.
באופן אישי אני מבקש להודות לשני שותפי אמת  -עמרי
ולימור ,שכל תיאור שעולה בקולמוסי מגמד את פועלם
ומאמציהם ,על פי רוב בהתנדבות מלאה ,ושבלעדיהם מה
שהיה ,ספק אם אכן היה.
ומילה אישית לנחמיה ,מזכ"ל התנועה ,מורה דרך עבורי,
שבדרכו ניתב ותיעל את האנרגיות והיוזמות ולא בלם אותן .ויש
לדעת שאין זה פשוט כל כך לנתב סוסים דוהרים ובפרט שהם
שועטים למחוזות בהם הסייס לא תמיד רוצה להיות ,וד"ל.
תודה לכולם!
כידוע ,מחלקת נוער וצעירים נולדה מחדש לפני שש שנים
וזכיתי להיות מחדשה .לא רבים זוכים לעבודה ייחודית כזו
 להקים תחום פעילות חדש ,להגדיר את מטרותיו ,ייעודיו,פעילותו ותקציבו ,וכל זאת כמעט ללא מגבלות .על כך הודיתי
לא-לוהים בוקר אחר בוקר ואני מאחל לכל בן אנוש לזכות
במתנה נפלאה שכזו .בשורות הבאות אשתדל לתאר בקצרה מה
נעשה ומה טרם ,ואסתכן גם בהערכת תוחלתם של דברים .כל
זאת בתקווה שתרמתי משהו לתיקונו של עולם ולקידומה של
התנועה.

הכשרת צוותי חינוך
עסקנו רבות במאמץ למסד מסגרות הכשרה לצוותי החינוך.
כך נוסד "הכנס השנתי לצוותי החינוך הבלתי-פורמלי" שבו
העמקנו כל שנה ביסוד תנועתי אחר .לצדו נוסדו "ימי הכשרה"
שהציעו לצוותים בתחילת שנה קורס בן יומיים בפורמט
אוניברסיטאי .יש להודות שבתחום זה אנחנו מפגרים מאוד
אחרי מערכות חינוך מקבילות בישראל שבהן הכשרה מקצועית
לתפקיד היא דבר ברור ומובן מאליו (בדיוק כמו לכל עיסוק
בימינו) .ברי שיש לחזק תחום זה גם בהמשך הדרך ,והאחריות
לכך שייכת לא רק לוועדות ולרכזי החינוך ,אלא לכל הציבור.
הדרישה שמערכות החינוך יעבדו  365יום בשנה משמעותה
שהמערכת לא זכאית להיערכות ולהתארגנות ואין זה סביר.
לדעתי ,גם שבוע היערכות שרוֹוח היום במרבית המערכות אינו
מספק ויש לאפשר לצוותים לפחות שבועיים-שלושה לכך ,אולי
ברציפות ואולי לא ,אולי בחופשת הקיץ ואולי במהלך השנה.
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פעילויות נוער תנועתיות

מחלקת צעירים (בוגרי צבא והלאה)

מטרתן של פעילויות הנוער הייתה ועודנה להשלים את
המתרחש במעשה החינוכי המקומי ולסייע בטיפוח ובהנחלת
ערכים תנועתיים משותפים .משנה לשנה הרחבנו את היקף
הפעילות וכיום הוא עומד על שני מפגשים רב-יומיים בשנה
לכל שכבה :מפגש חורף עיוני ומפגש קיץ בעל אופי יותר
פעלתני .לצד הפעילויות השכבתיות מתקיימות כל שנה שתי
פעילויות רב-גילאיות ,וכן מפגשים מזדמנים סביב אירועים
אקטואליים  -עצרות ,הפגנות ,ערבי לימוד ומפגש ,ועוד .בני
הנוער מצביעים ברגליים ומגיעים שוב ושוב .במפגשים איננו
עוסקים במסגרות וכלים (שיתופי-דיפרנציאלי וכדומה) ,אלא
רק ביסודות תנועתיים :יהדות ודמוקרטיה ,כלכלה וחברה,
תרבות בילוי ראויה ,החובה לרדוף אחר השלום ,מודרנה
ומסורת ,מנהיגות ,ערך העבודה ,צעידה בתוך ונגד הזרם,
התיישבות ,מחויבות להלכה ,כלל ישראל כעיקרון דתי ,ועוד.

בוצעו כמה ניסיונות שונים לקיים פעילות חינוכית-חברתית
לצעירים בוגרי צבא ,סטודנטים ומשפחות צעירות .הפעילויות
שהתקיימו היו מוצלחות מאוד ותוכנן היה מרתק ומסדר
חשיבות ראשון :ערכים קיבוציים ותנועתיים ,התחדשות
יהודית ,עובדים זרים ועבודה עברית ,הציונות הדתית והחברה
הישראלית ,ועוד .אך למצער ,היו אלו פעילויות מעטות
וההיענות לפעילויות נוספות הייתה דלה .ייתכן ששגיתי בכך
שהתעקשתי לקיים רק פעילות חווייתית מלאת תוכן תנועתי
משמעותי ,אך בתשתית העניין עומדת המחשבה שמחלקות
תרבות יש מספיק והחסר הוא בתחום התוכן התנועתי-רעיוני.
ככלל ,קשה להגיע לקבוצת אוכלוסייה רחבה זו מטעמים
שונים ,כשהעיקרי ביניהם לענ"ד הוא מקומה וחשיבותה
הזניח של התנועה בסדר העדיפות של הצעירים .ראוי לציין
פה שצעירים/ות המגיעים לקיבוץ הדתי מן החוץ (כבני/בנות
זוג או כנקלטים) מתעניינים בשאלות זהות ודרך קבה"דיות,
לא פעם הרבה יותר מאלו שנולדו למציאות הקיבוצית מרחם
אמם .מכאן ניתן להסיק מסקנות לגבי ההרכב הרצוי של שכבת
הצעירים בקיבוץ ובוודאי גם לגבי הרכב החברים העתידי.

מעבר לתכנים שוודאי מחלחלים אט אט ,המפגשים הללו
מפתחים גאוות יחידה וזיקה עמוקה לתנועה ,מלכדים צעירים
שהמשותף ביניהם הולך ונחלש ,וגם חושפים את בני הנוער
לדילמות והתרחשויות ב'עולם הגדול שבחוץ' .מסתבר גם
שהמפגש החברתי משמעותי מאוד לבני הנוער ,ויש רגליים
לטענה שזו גם תשובה הולמת לתופעת הרווקוּ ת...

פיתוח מנהיגוּת
מאמץ רב הושקע בטיפוח כוחות מנהיגות והובלה ,בעיקר סביב
מדריכים בסניפי תנועת הנוער .חוברות הדרכה הופקו והושקו
בערבי לימוד משותפים ,וסמינרי הדרכה נטעו במנהיגים
הצעירים כלים וחזון .פעילות זו הוסיפה תסיסה בריאה ובוודאי
גם הביאה למעורבות גבוהה יותר של בני הנוער במתרחש מחוץ
לגדר הקיבוצית.
ביקורת מעטה נשמעה מכיוונים שונים על מעורבותנו בפיתוח
כוחות מנהיגות צעירה ,בטענה שבכך נפגעת פעילותה של בני
עקיבא בקיבוצים .לצערי ,הביקורת הביאה לכדי עצירת הפעילות
בתחום זה וכדאי להתעכב על כך .מבלי להיכנס כלל לשאלת
הזהות הרעיונית בין הקיבוץ הדתי לבני עקיבא ,יש להודות
ביושר שבמשך שנים רבות מדי סניפי בני עקיבא בקיבוצים
לא התרוממו ועד היום רבים מהם מתפקדים באופן חלקי.
מאמצנו לפיתוח המנהיגות הצעירה הוביל במישרין להתקדמות
משמעותית של סניפי בני עקיבא בקיבוצים ,לעניין רב יותר
של בני הנוער בבני עקיבא ,ויש לכך אף הוכחות אמפיריות.
מובן לכל הדיוט שתסיסה צעירה כוללת גם מעט נתזים ובדיקת
גבולות  -לעתים זה צורם קצת ולעתים זה עלול להוביל אף ל...
הקמת מדינה .עצירת הפעילות בתחום זה מבלי להציע תחליף
ראוי מעידה על עמוד שדרה פנימי רופף ותוצאתה המובהקת
היא חיזוק הבינוניות ,הגברת האדישות ,העמקת ההסתגרות .אני
מקווה שבתחום זה נתעשת ונמלא את חובתנו לדור הצעיר ,שאם
לא כן הוא עשוי לבעוט בנו בעוצמה ,לכשיבין מה מנענו ממנו.
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מדרשת תורה ועבודה
חלק לא מבוטל מזמני הוקדש להקמתה וביסוסה של המדרשה,
כשותף בצוות המייסד .במועצת סעד אף אושררה המדרשה
כמוסד תנועתי ובמועצת ניר עציון נבחרה הנהלה ציבורית -
צעדים אלו היוו הבעת אמון במקומה ,בחשיבותה ובעתידה
של המדרשה .אנו עדים להתפתחות תמידית ,ומחודש
לחודש מצטרפים בתי ספר וגופים חינוכיים אחרים לעבודה
עם המדרשה ,זאת לצד תרומתה המשמעותית של המדרשה
לתנועה ולפעילות החינוכית בה .אם לא יקרה הבלתי-צפוי,
נוכל לברך בעוד זמן לא רב על התבססותו של מוסד תנועתי
משגשג נוסף.

מועצת הצעירים
פעילות נקודתית שהתקיימה בשנה זו ורק בסופה התבררה
משמעותה המלאה :הזרע שנטמן באדמה לפני שנים נבט!
קבוצת הצעירים והצעירות שהשתתפו במועצה הביעו בדיבור
ובמעשה את רצונם להגשים את משנת 'תורה ועבודה' .אכפת
להם מאוד מהתנועה ,מערכיה ,מעתידה ,ובעיקר מהשאלה -
כיצד ניתן להגשים בשנת  2014את רוח 'תורה ועבודה'?
חשוב לדייק :מדובר על שלב הנביטה .טיפוח צמוד ואיכותי
הכרחי לעתידה של הקבוצה ואני משוכנע שיש להשקיע בכך
את מירב המשאבים .קיים סיכוי טוב שמקבוצה זו יצמח עתיד
חדש למושג 'תורה ועבודה' ,אם כי איני משוכנע שהקיבוץ
הדתי במתכונתו הנוכחית יהיה הבית בו יבחרו אותם צעירים.
הסיבה לכך תתבהר ותתבאר בהמשך הדברים.

תנועה בתנועה

בתוך הזרם ונגדו  -כיתות ט' בפעילות

מבט כולל
לאחר כמעט שש שנות פעילות בתנועה אני ספוג גאווה ומלא
הערכה לתנועה ולאלו שהובילו אותה וקיימו אותה משך שנים
רבות .החזון שהועמד בתשתית התנועה הוא בעיניי לא פחות
ממדהים וגם היישום  -אחרי כל הביקורת ובהשוואה ְלמה
שקורה בחוץ  -מרשים ביותר! כבר הצביעו גדולים על הצלחתו
של הקיבוץ לכונן חברה של שוויון ,צדק וערבות הדדית בלא כל
כפייה ,וזאת למרות החסרונות (ולמי אין חסרונות ,)...הפגמים,
אי-הצדק ,הכאב והעיוותים שצצים מפעם לפעם .טוב להזכיר
כאן את מרטין בובר שתיאר זאת כ"אי-כישלון למופת" ואת
עמוס עוז שטען שהקיבוץ אינו מקום אידאלי אך "זה המקום
הפחות רע לחיות בו" .לא הייתי רוצה להיוולד בחברה אחרת,
ואני שמח ומודה כל יום על הזכות לחיות ולפעול במסגרת
ניסיון אנושי ייחודי שאין שני לו על פני האדמה .אני גם מאמין
ומשוכנע שהקיבוץ ,ובמיוחד הקיבוץ הדתי ,הוא אחת הפסגות
הגבוהות ביותר שהאנושות הגיעה אליה .ודאי יהיה מי שירים
גבה ויחשוב הצהרה זו לחוצפה ויהירות ,אך לשיטתי זו אמת
לאמיתה ומולה אני מרכין ראש ומתחייב ,ברוח דבריו של הנביא
"רק ֶא ְת ֶכם יָ ַד ְע ִּתי ִמ ֹּכל ִמׁ ְש ְּפחוֹת ָה ֲא ָד ָמהַ ,על ֵּכן
עמוס (ג ,ב)ַ :
ֶא ְפקֹד ֲע ֵל ֶיכם ֵאת ָּכל ֲע ֹונ ֵֹת ֶיכם" .להגיע לפסגה זו זכות ,אך זוהי
זכות מחייבת ,לשמור ולפתח ולהמשיך להעפיל לפסגה הבאה,
בשביל עצמנו ובשביל כל אותם יסודות ורעיונות נצחיים שאנו
כלי למימושם על פני האדמה.
ולמרות אמונה מוצקה זו ,אני סבור שעלינו להישיר מבט
למציאות ולהודות ביושר שיש לנו בעיה והיא לא טקטית אלא
אסטרטגית .פה ושם ניתן לשמוע מילות הערכה ל'קיבוץ הדתי'
אך בדרך כלל הן יושבות על אדי ההיסטוריה המפוארת ועל
רקע חידלון של אחרים .למעשה ,כבר זמן לא מועט שאיננו
במגמת טיפוס אלא ההפך .מגמות לא טובות מחלחלות
לבתינו  -בורגנות ,שובע ואדישות .רוח של "איש לאוהליך
ישראל" .איני מתכוון לתופעות שוליים או לעמדות פרטיות
אלא להלכי רוח המקננים בחברה ולכן גם בקרב בניה ובנותיה.

התועלת הפרטית ,המשפחתית ,עומדת פעמים רבות מדי לפני
המרחב הלאומי או הציבורי ודוחקת אותו לשוליים .ולמצער,
ספק רב כמה ישראלים עוד רואים בקיבוץ הנוכחי מגדלור ,ספק
רב בכמה חברי קיבוץ עוד מלבלבת האמונה בצדקת הדרך.
עצום הוא חלום 'תורה ועבודה' וקשה לאמוד את עומקו
ומהותו .מעטים הוגים בו ויורדים לשורש כוונותיו .בחברה
הציונית-דתית כבר מזמן הפך לאסקופה נדרסת ,וגם
במחוזותינו אך מעטים חולמים עליו בהקיץ .יסודו במאמץ
תמידי וכמעט סיזיפי אל עבר מערכת איזונים דקה ושברירית
בין ערכים סותרים .ועתה ,לא רק שהאיזון הופר בצורה גסה,
גם אין מאמץ משותף לשוב אליו .כשאיזון מופר ,אין זה
מן החוכמה לראות הצלחה בהתחזקות צד אחד ,שהרי אין
מבוקשנו הרבה משני הקצוות אלא איזון מסוים ביניהם .ערכים
ויסודות רבים שאנו מעלים על דגלנו משותפים לנו ולחברות
נוספות  -כמו :גיוס משמעותי לצה"ל ,לימוד תורה והעמדת
תלמידי חכמים ,עבודת כפיים ,ערכים הומניסטיים וכו'  -אך
אין בנמצא כיום עוד כאלו המבקשים לחיות את מסכת האיזונים
הספציפית בין אותם יסודות וערכים כפי שמשתקפים בעומקה
של משנת 'תורה ועבודה'.
הנה כמה דוגמאות שימחישו את הפרת האיזונים אצלנו:
הצדדים הכלכליים שלנו מנוהלים במידה רבה על פי התפיסה
הקפיטליסטית ולעתים אף בהתנגדות עקרונית לתפיסה
הסוציאליסטית-דתית עליה נוסדנו.
מערכות החינוך החברתי איבדו את משמעותן אל מול
המערכות הפורמליות והמושגים 'חינוך כולל' או 'אחדות גורמי
החינוך' נעלמו מן העין.
גיוס מרשים ליחידות קרביות בצה"ל עומד במידה לא מעטה על
גופתם של ערכים הומניסטיים שפעם ראינו בהם ערכים מכוננים.
ניתן למצוא במחוזותינו גילויי שנאה וגזענות כלפי ערבים,
שמאלנים ואף כלפי 'עירוניסטים' ,אמנם בשוליים אך הם די עבים.

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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התחזקות חיי המעשה על חשבון חיי הרוח .דבר הבא לידי ביטוי
במחוזות שונים ולמשל בכך שככל הידוע לי בשנת השמיטה
הקרובה לא ייצאו חברי הקיבוץ הדתי לתקופה משמעותית
של לימוד תורה (וכיצד זה בשנים בהן המצב הכלכלי היה גרוע
לאין-ערוך יצאו כמה וכמה חברים מכל קיבוץ?!).
התגברות השטחים הפרטיים על חשבון השטח הציבורי  -כמעט
בכל תחום ,ואכמ"ל.
במועצת הקבה"ד תש"ע שהתקיימה בשדה אליהו התבקשתי
לייצג את הדור הצעיר ,ובתחילת דבריי שאלתי מה יקרה אם
מחר או מחרתיים תגיע קבוצה של צעירים אידאולוגיים שירצו
לחיות חיי 'תורה ועבודה'  -האם הם ימצאו עצמם באחת
מקבוצותינו? היום אני חושב שהתשובה כבר ודאית .עם כל
הזהירות הנדרשת ,והלוואי ואטעה ,איני סבור שהמגמה עומדת
להשתנות בקרוב.
אם כך ,מה ניתן לעשות? כמובן ,הכרחי לפתוח עיניים ולהכיר
במציאות .ואם הערכותיי נכונות ,ואם עוד יש לנו עניין בהמשך
פיתוחה ,שכלולה והגשמתה של משנת 'תורה ועבודה' ,ואם
בצלנו  -נדמה לי
אנו רוצים שצעירים החולמים על כך יסתופפו ִ
שכדאי לנו לבחון את יכולתנו ותפקידנו לסייע בהצמחת תנועה
צעירה חדשה שאולי-אולי תוכל להוות 'בן ממשיך' ,במעין סוג
של מירוץ שליחים .תנועה חדשה שתהיה המשך לתנועת האם
שלה במידה כזו שצלמה ודמותה המכוננים ימשיכו להרכיב
אותה ,אך גם במידה כזו ששכבות הסיד המעיקות יוסרו .כמובן,
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הכרעה כזו מצריכה הרבה מאוד אומץ והכרה בחשיבות המפעל
ותכליתו .יש לנו דוגמה מעניינת למעשה כזה מרבני ישיבות
ספורים שהורישו את מקומם עוד בחייהם .מורשת כזו השאיר
לנו גם צוריאל אדמנית ז"ל בכותבו:
זכות שמורה לכל דור צעיר לבנות את עתידו על חורבן
קודמיו .חובת כל דור זקן לשמש רקב ודומן שעליו יצמח
הצמח הרך של צאצאיו (בתוך הזרם ונגדו ,עמ' ).
אין פה תכנית פעולה ממשית אלא מחשבה תיאורטית
להתמודדות עם המציאות כפי שהתבררה לי בשנים האחרונות
וחיפוש כלים מתאימים לטיפוח משהו חדש שכבר התחיל.
והוא ימשיך! איתנו או בלעדינו .אני מקווה שאיתנו.
אם מישהו מוצא בדברים הללו סעד לתחושת ייאוש ,הרי
שההפך הוא הנכון  -מכאן יש לצאת במשנה מרץ .בעיניי
דווקא הכרה ישרה במציאות שתוביל ל'חישוב מסלול מחדש'
עשויה לנסוך כוחות ולתת טעם להמשך הדרך .אמר לי פעם
איש חינוך חכם ומנוסה ,שאין מטרה חינוכית שאינה ניתנת
להשגה ,והתנאים היחידים לכך הם הגדרה מדויקת 'מה אתה
רוצה' ובחירה באנשים המתאימים והמוכשרים למשימה .הוא
שאמרנו בתחילה:
תמצא כל 'איך' אם רק תדע 'לאן' ו'מדוע' ,אך אם לא
תדע 'לאן' ו'מדוע'  -גם כל ה'איך' שבעולם לא יושיעך.
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מחלקת ביטחון וחינוך
זיו כרמל
bitachon@kdati.org.il

איך מסכמים שנת פעילות גדושה בימים שבהם רוב העיסוק
שלנו אינו שגרתי?
בשבועות האחרונים הופנו מירב האנרגיות לצו השעה  -תמיכה
ביישובינו הנתונים תחת אש ,תוך חיפוש פתרונות לשינויים של
הרגע האחרון ותכניות מיוחדות שנולדו תוך כדי הימים הקשים
לצד תמיכה במשפחות השכולות ועזרה לפצועים.
ובכל זאת הייתה גם שגרה מבורכת אינטנסיבית לאורך השנה,
ואנסה להצביע כאן על כמה מוקדים משמעותיים.
השנה עמדה בסימן התחדשות הקשר עם התנועה הקיבוצית.
אני מוצא במחלקת החינוך של התק"צ שותפים לחשיבה ערכית
ולהתמודדות עם דילמות דומות .כל קשר מתחדש דורש את
קצבו הנכון ,אך לתחושתי נוכל בשיקול דעת ובתבונה הנדרשת,
לחזק קשרים אלו וליצור מהם שיתופי פעולה מבורכים ,תוך
שמירה על ייחודנו.

מחלקת חינוך
במחלקת החינוך כלי העבודה העיקריים היו מפגשי פורום
הרכזים (בהנחייתה של נורית סבירסקי) ,בהם ניסינו לשלב בין
טיפוח קבוצת עמיתים המביאה חומרים מהשטח לדיון וניתוח
ואף לתמיכה ,לבין עיסוק בערכים ,פיתוח תכניות העוסקות
באידאולוגיה והובלת המערכות קדימה .מגמה זו של עיסוק
בערכים ובירור משותף מה הן דרכו ומשנתו של הקיבוץ הדתי
תימשך השנה במשנה מרץ .יחד עם הרכזים נשאף לחזור
ולהטמיע במערכות החינוך ביישובים את מקור הייחודיות
והכוח שלנו כתנועה.
כלי עבודה נוסף אותו יישמתי השנה בעבודתי היו מפגשי
'אחד על אחד' ,עם רכזי החינוך מתוך מגמה לקדם ולפתח
את מערכות החינוך .בפגישות אלו ניתן היה להתמקד בצרכים
המיוחדים לכל יישוב .הקשר האינטנסיבי הוליד עשייה
משותפת מגוונת כגון :הובלת תהליך הגדרת חזון בקיבוץ
שלוחות ,מיצוב מקומו של רכז החינוך כבעל תפקיד מקצועי
בסעד ,בניית מודל חדש למערכת החינוך בכפר עציון (עדיין
בעבודה) ,ועוד ...כל רכז חינוך יכול היה לבחור מה הדברים
הנכונים לו וליישובו ,להתייעץ ולהסתייע בהתאם .בחלק
מהיישובים הולידו המפגשים חיבור עם מנהל הקהילה בשיתוף

מנהל אגף החברה בתנועה  -אמיתי פורת .אני רואה בסינרגיה
ובאחדות הכוחות מתודה טובה לקידום ולתמיכה הדדיים ולכן
מעודד מערכות חינוך (וכל מנהל מערכת אחרת בקיבוץ) לאמץ
זאת ביישוביהם.
לצד עבודה זו ,עשינו צעדים ראשונים לשינוי מבנה מחלקת
החינוך .לא עוד עבודה מבוזרת כאשר כל יחידה פועלת בנפרד,
אלא מחלקה בה תהיה עבודה משותפת ומתואמת ,מתוך אמונה
שניתן לייעל את העבודה .מהלך זה מתממש בימים אלו עם
כניסתה של לימור ספראי לריכוז תחום הנוער .מנקודת ראותי,
לימור שותפה להובלת המחלקה ואני מאמין שיחד עם נירית
אפרתי  -רכזת הגיל הרך  -נוכל לייצר רציפות ותיאום בעבודה
החינוכית.
בימים אלו של חודש אלול אנו נפרדים מרזי בן יעקב לאחר
שנים של עשייה אמיצה ופורצת דרך בתחום הנוער והצעירים.
רזי מהפכן בנשמתו ואתגר את כולנו ברוח ובחומר .למדנו ממנו
את הדבקות בערכים ובדרך ,ובטוחני שהתשתית שיצר תשמש
את לימור ואת כולנו בהמשך .רזי ,תודה גדולה על כל מה
שהיית ועשית.
בפני לימור ,הנכנסת לנעליו הגדולות של רזי ,עומדים אתגרים
רבים  -ישנים כחדשים .בין היתר ,אני מקווה שתקדם את
תחום סניפי תנועת הנוער בני עקיבא ,ותפעל למינוף הסניפים
והפיכתם לכלי חינוכי משמעותי.
אתגר נוסף העומד לפתחה של מחלקת החינוך הוא המשך
מיצוב רכז החינוך ביישובים כמנהיג חינוכי  -תפקיד הדורש
מקצועיות וניסיון .כחלק מהתהליך השתנתה צורת החשיבה
ברבים מהקיבוצים וקיים מעבר מבחירה לקדנציה אחת
להתייחסות מקצועית יותר ,ובחירה לתקופה ארוכה יותר .אני
רואה במהלך זה מהפכה משמעותית .התמקצעות רכזי החינוך
תאפשר עקביות ויציבות למערכת ותפתֵח יכולת טובה יותר
להתמודדות עם שלל האתגרים החינוכיים.
אין ספק שהמתח בין עיסוק בערכים ובאידאולוגיה לבין טיפוח
כלים חינוכיים מקצועיים ,ימשיך להעסיק אותנו ומן הסתם טוב
שכך .בע"ה נדע לתת קשב לכל אחד מהקצוות הללו שבהכרח
משלימים זה את זה.
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מחלקת ביטחון
השנה ,כמו בשנים עברו ,המשכנו לתת ייעוץ ותמיכה למאות
פניות פרטניות המגיעות אלינו .ניסינו למסד רישום מסודר
של הפונים ולבצע מעקב שוטף אחר פניות המחייבות טיפול
מתמשך ,ועדיין בתחום זה יש מקום לשיפור ושכלול.
מחלקת הביטחון המשיכה להציע את הידע הנצבר להכנה
לקראת הצו הראשון והגיוס הן בייעוץ פרטני והן במפגשי הכנה
שהתקיימו בבתי הספר הקיבוציים.
עם כניסתי למחלקה קיוויתי שאוכל למסד את קשרי העבודה
מול צה"ל ולקבל יחס פתוח ומשתף הרואה בתנועת הקיבוץ
הדתי משאב איכותי של בני נוער ,שבעבודה משותפת ניתן
יהיה למצות באופן יעיל יותר את יכולותיהם בצבא .היכרות עם
הגורמים השונים בשוטף וחיזוק קשרי העבודה יכולים ,כך אני
מקווה ,להקטין את הצורך ב"פרוטקציות" ,אך נכונה לנו עדיין
עבודה רבה בתחומים אלו ,כמו גם בתהליכים שאנו מנהלים מול
אכ"א בניסיון לראות בנו לקוח לגיטימי.
יחד עמי ולאורך שנים רבות ,ממשיך אבישי טבת לעשות
עבודתו נאמנה .בימי 'צוק איתן' לצד טיפול מקצועי ומסור
בחיילי הקיבוץ הדתי ,עסק אבישי ככל יכולתו ,בסיוע לחיילים
נוספים מהתנועה הקיבוצית .התנהלותו בימי שגרה ובחירום
ראויה להערכה רבה.
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בתחום ליווי הי"גימלים והש"ינשינים חיזקנו השנה את
התיאום והקשר עם דוד גדיש ,המרכז את מסלול יג"ל בבני
עקיבא .השתלבנו בסמינרים תוך שיבוץ נושאים וסדנאות
שעסקו במשנת הקיבוץ הדתי וערכיו .בנוסף קיימנו יום בנושא
'מנהיגות פנימית' בגבעת התחמושת לאור דמותו של נדב
מילוא ז"ל.
יחד עם נחמיה עשינו מאמץ לבקר את בנינו ובנותינו במכינות
ובמדרשות ולשוחח עמם .בשנה הקרובה נגביר ונרחיב מאמץ
זה ,על מנת שנוכל לשמור על קשר עם כולם .משימה זו קשה
ותובענית ,אך היא חשובה מאין כמותה.
השנה שיבצנו בלוח השנה יום מרוכז לכלל בני ובנות שנת
השירות ,המכינות והמדרשות ,ואנו מקווים שנצליח בע"ה לכנס
את כולם ליום שיעסוק בדרכה של התנועה.
לא אוכל לכנס בדפים אלו את כל העשייה וגם לא אצליח לפרט
את כל המתוכנן ,אך אסיים בתחושה שהתחזקה בי לאורך ימי
'צוק איתן'  -התנועה היא עוגן משמעותי מאוד בימי חירום
וקושי .מעגלים שנבנו בשגרה הוכיחו את עצמם בגדול בימים
אלו .מי ייתן ונדע ימים של שקט ,צמיחה ובנייה.
שנה טובה וברוכה לכל בית הקיבוץ הדתי.

תנועה בתנועה

מחלקת משק
צביקי פורת
meshek@kdati.org.il

האם עלינו להרים את הדגל למען זכויות
הפועלים?
בימי ההיערכות של המזכירות הפעילה התקיים השנה מפגש
לבירור דרכנו  -דרכה של תנועת הקיבוץ הדתי .ישבנו  -חברי
המזכירות הפעילה ,יחד עם מוזמנים נציגי ציבור מקיבוצי
הצפון שהוזמנו למפגש  -לחשיבה משותפת .אנשים דיברו
על הרעיון ,ניסו לברר יחד מה התפיסה שצריכה להנחות
אותנו כתנועה .אחד המשתתפים  -איש צעיר ונמרץ  -דיבר
בהתלהבות על חזרה לאידאולוגיה של 'הפועל המזרחי' כאיגוד
פועלי ,ומתוך כך הזמין את התנועה להציב יעד עיקרי :הרמת
דגל המאבק למען זכויות הפועלים.
אינני מתקומם נגד החשיבה הזו ,ואין ספק שהיא נכונה
בבסיסה גם היום ,אך בעיניי היא פחות רלוונטית לנו .איגודי
הפועלים יצאו להגנת הפועל בתקופה בה קמה תנועת 'הפועל
המזרחי' משום שלא היה אז מי שיגן על זכויותיו .כיום יש
איגודי עובדים ,יש מנגנונים מסודרים (מהם שגדלו והסתאבו),
ואנחנו  -חברי הקיבוצים  -כבר לא הפועלים השכירים מהמאה
הקודמת ,אלא בעלי נחלה ונכסים כלכליים ,ומתוך כך נשתנה
גם תפקידנו.
יא ָך ֶאל
"כי ה' ֱא-ל ֶֹה ָיךְ ,מ ִב ֲ
כאשר משה מדבר אל בני ישראלִּ :
ֶא ֶרץ טו ָֹבה( "...דברים ח ,ז) ,הוא אינו מדבר על הפועל אלא על
האיכר הישראלי .אתה היזם  -אומר משה לאיכר הישראלי -
אתה היצרן ,קיבלת את הנחלה לידך ולאחריותך ,וכאשר יגיע,
יקם,
למשל ,מועד שחרורו של אחיך העברי "לֹא ְתׁ ַש ְּל ֶחנּ וּ ֵר ָ
ַה ֲענֵ ק ַּת ֲענִ יק ל ֹו ִמ ּצֹאנְ ָך וּ ִמ ָּג ְרנְ ָך וּ ִמ ִּי ְק ֶב ָךֲ ,אׁ ֶשר ֵּב ַר ְכ ָך ה' ֱא-ל ֶֹה ָיך
ִּת ֶּתן לוֹ" (דברים טו ,יד) ,ועליך לקיים עוד כהנה וכהנה מצוות
סוציאליות הנובעות מכוח היותך בעל הנחלה.
אנחנו ,אם כן ,אותו האיכר הישראלי שיש לו נכסים ,שעושה
את עבודתו כדי להתפרנס בכבוד ,אך מצוּ וה לזכור גם כמעסיק,
את 'יום צאתו ממצרים' .המשימה הערכית-כלכלית שלנו
שינתה כיוון כי אנחנו היום בעלי נחלה ואמצעי הייצור .מתוך
ההבנה הזו ,אנחנו צריכים לראות כיצד עושים טוב כמעסיקים.

אז כיצד עושים טוב מתוך קפיטליזם?
אנחנו כקיבוץ ,רוצים להשיא את רווחי הפירמה תוך שמירה על
קיימותה ,כי זה היסוד של חברה כלכלית .על בסיס הנחה זו,
התפקיד שלנו כבעלי נכסים הוא לעשות שימוש נכון ברווחים
ומתוכם להפריש סכומים משמעותיים לטובת צדקה ,וכן לקחת
על עצמנו משימות של חסד ,לחנך וללמד את בנינו לנהוג כך,
ולהתייחס כלפי העובדים והלקוחות בהגינות.
אנחנו כתנועה קטנה צריכים פחות לעלות על בריקדות למען
"האיזמים" שבהם משתמש השמאל החברתי ,גם אם יש ממש
בטענותיהם ,ויותר להתמקד בשיפור התנהלותנו הסוציאלית
כמעסיקים .פעם הייתה בקיבוצים התנגדות לעבודה שכירה.
היום השתנתה התפיסה ,ובצדק .נכון שמה שבכוחך לעשות
בעצמך  -עשה ,אבל העסקת שכירים מתוך הגינות וכבוד
היא מהלך כלכלי וחברתי לכתחילה ,שנותן מקורות תעסוקה
לסביבה.
המצוות הסוציאליות שבתורה הן הבסיס לחשיבה הסוציאלית
שלנו עוד לפני הסוציאליזם המודרני ,ומקורם בהכרת המציאות
לפיה דרכי בני האדם שונות זה מזה מטבע ברייתם .מכאן נגזר
גם מצבם הכלכלי ,וכתוצאה ,הצורך לסייע לחלש .גם כאן באים
"כי לֹא יֶ ְח ַּדל ֶא ְביוֹן ִמ ֶּק ֶרב ָה ָא ֶרץ ַעל ֵּכן
לעזרתנו דברי התורהִּ :
ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ֵלאמֹר ָּפת ַֹח ִּת ְפ ַּתח ֶאת יָ ְד ָך ְל ָא ִח ָיך ַל ֲענִ ֶּי ָך וּ ְל ֶא ְביֹנְ ָך
ְּב ַא ְר ֶצ ָך" (דברים טז ,יא) .היְ ינו :האיכר ,בעל הנחלה ,צריך לדאוג
גם לחלש" .נָ תוֹן ִּת ֵּתן ל ֹו וְ לֹא יֵ ַרע ְל ָב ְב ָך ְּב ִת ְּת ָך ל ֹו ִּכי ִּבגְ ַלל ַה ָּד ָבר
ַה ֶּזה יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' ֱא-ל ֶֹה ָיך ְּב ָכל ַמ ֲע ֶש ָׂך וּ ְבכֹל ִמׁ ְש ַלח יָ ֶד ָך" (שם ,י).
וכמובן ,מעבר להיבט המוסרי ,הסיבה להגינות בחיינו הכלכליים
היא התובנה שאם אתנהג בהגינות כלפי הבאים איתי בקשרי
עבודה ומסחר ,כך ינהגו הם כלפיי ,וכבר אמרו חז"ל" :במידה
שאדם מודד ,כך מודדים לו" (נשים לב שהמטפורה עצמה
לקוחה מחיי המסחר!).
להיות טוב הוא לא רק עיקרון מוסרי אלא גם עיקרון כלכלי
בסיסי .בדרך זו אולי לא "תעשה קופה" ,אבל פרנסתך בכבוד
מובטחת ,בבחינת "טוב שם ,משמן טוב".
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אגף חברה
אמיתי פורת
chevra@kdati.org.il

תקופת השנה
הננו חשים את החליפות של הזמנים על ידי הסימנים
אשר נסתמו בהם חלקי הזמן על פי הטבע ועל פי התורה.
כשאנו עוברים מפרק לפרק בפרקי הזמן כמו משנה
לשנה ,אנו חשים בקרבנו תופעה של חידוש.
(ראי"ה קוק ,מאמרי הראי"ה" ,תקופת השנה")
רמזי אלול באוויר ,מתערבבים ברסיסי הפצמרי"ם ,ומתוך כך
אנו נקראים לעשות את החשבון המתלווה תדיר לתקופה זו -
גם במעגל התנועתי ,וכאן מזווית אגף חברה:
בראש ובלב עדיין הדים טריים של מבצע 'צוק איתן' או "סרט
ההמשך" שטרם ברור בדיוק לאן הוא מושך מכאן .בהסתכלות
ראשונית ,שעדיין חסרה פרספקטיבה מספקת" ,נפל דבר"
בישראל ,ובתוך כך גם בתנועתנו-משפחתנו  -בקיבוץ הדתי.
הניסיון (שעדיין בעיצומו בעת כתיבת שורות אלו) שעומדים
בו קיבוצינו ב"עוטף עזה" ,הוא שיעור חשוב להם ולכולנו  -על
חוסן חברתי ,חשיבותה של מנהיגות ,נחיצותה של מקצועיות
בניהול מצבי חירום ובהפעלת צח"י ,ומעבר לכול  -על כוחה
של קהילה ,כוח המזכירות והחברים ,כוח היחיד ומשפחתו,
וכוחה של אמונה ותורת חיים ,לתת "נְ ׁ ָש ָמה ָל ָעם ָע ֶל ָיה ,וְ רוּ ַח
ַלה ְֹל ִכים ָּב ּה" (ישעיהו מב ,ה).
במעגל השני נמצאת ההתמודדות של יישובי הדרום (המכונים
'שבע-ארבעים') ,ובמעגל נוסף  -הכוחות ויכולת הנתינה
ביישובים במעגלים הרחוקים במרכז ,בצפון ובגוש עציון.
הרוח המשפחתית שפועלת בתנועה היא כוח שיש לרתום
אותו ולהשתמש בו לטובה וברכה בדברים שונים ,אולם גם
הרוח הנושבת היום בעם ובמדינה ,רוח האחווה והאחדות
(לצד המחלוקות והשסעים שכבר הורגלנו בהם ,לצערנו),
מחייבת אותנו לפעילות מחברת ובונה במעגלים רחבים יותר,
בפרויקטים שבהם נתחבר אל החברה הישראלית והמשימות
העיקריות שניצבות בפניה.
ומכאן לאתגר חשוב ומרכזי שניצב בפנינו בשנה זו  -בירור "רוח
ודרך הקיבוץ הדתי" והיעדים התנועתיים הכרוכים בהן .דומה
שהגיעה השעה לקיים בירור של תוכן ,של דרך וערך ,במשנת
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הקבה"ד על פי הפשטוֹת" ,המתחדשים בכל יום" ,ובעיקר לבחון
"מסלולי הגשמה" ,המתאימים ורלוונטיים לחברי התנועה,
צעירים ומבוגרים כאחד (וגם בנפרד).
בדעתנו להקדיש זמן ואנרגיה לבירור נכון של הדברים
באמצעות למידה משותפת וגיבוש תכניות מתאימות.
תהליך הבירור ייעשה בע"ה גם בשיתוף הציבור  -חברי
התנועה .מפעל ראשון התקיים בימי ההיערכות של המזכירות
הפעילה ,מפעל שני מתוכנן לישיבת המזמו"ר ,ובהמשך נקיים
מפעלים נוספים .במסגרת הדיונים נברר כאמור את דרכה של
התנועה ,יעדיה המרכזיים כתנועה מיישבת ורעיונית ,נכון
להיום ומחר ,ומה הם נתיבותיה להגשמה ולמעשה.
בתוך כך עלינו "לאסוף את המעשים ,המילים והאותות" מתוך
מועצות התנועה האחרונות (מועצות החינוך בסעד וניר עציון),
ליישם רעיונות ויוזמות ש"ניטעו" באותן מועצות ,ולהעמיד את
עצמנו שוב במבחן ה"הגשמה" .תהליך זה צריך להביט פנימה -
לתוך הקיבוצים והיישובים ,הקהילות והאתגרים העומדים
בפניהן ,ובמקביל הוא צריך להתבונן החוצה  -למעגלים
המתרחבים ,לקשר שלנו לעם ולארץ ,לנתינה הנדרשת
מסביבנו.
במסגרת תכנית העבודה לשנה זו ,נשתדל לחזק את הקשר
עם הקיבוצים ,באמצעות ליווי ,הכוונה ,העשרה ולמידה
משותפת של ממלאי התפקידים ,ומעורבות משמעותית יותר
בתכניות העבודה .נשתדל לשמור על פורום המזכירים ולפתח
את הלמידה הקבוצתית בו ,וכן להגביר את מפגשי הלמידה
של ממלאי תפקידים נוספים .בתכנית יש גם קורס מנהיגות
(צעירים?) וקורס לרכזי ועדות.
כמו כן נשתדל לפתח את המשימתיות והמעורבות החברתית
של כלל היישובים ,כך שלכל יישוב יהיה לפחות פרויקט
משימתי-משמעותי אחד שהוא מוביל או שותף בו.
סוגיית אורחות החיים בקיבוצים  -השינויים וההתאמות
המתרחשים בכל קבוצותינו ויישובינו  -תמשיך ללוות אותנו
גם בתשע"ה.
יש מקום לנסח את השפעת השינויים שעברנו עד כה ,על

תנועה בתנועה

היישובים ועל התנועה (אי"ה אקדיש לכך מאמר נפרד בקרוב).
אני מאמין שתפקיד התנועה ואגף החברה לתמוך בקיבוצים
בדרך שבה בחרו  -שיתופית-מסורתית או מתחדשת-משתנה,
או שיתופית שגם היא משתנה או מתאימה לעצמה נושאים
שונים.
לענ"ד חשוב מאוד שבכל היישובים תהיה תנועה קדימה של
צמיחה ,התפתחות ,תכנון לעתיד ובהתאם לכך  -החלטות
וביצוע.
תפקיד חשוב במיוחד יש לתנועה במקומות שבהם יש
סטגנציה  -עמידה במקום :מצב שבו לא נקלטים חברים
חדשים ,והעשייה נמצאת ב"הולד" או אף בנסיגה .אנו מתכוונים
לתת למקומות אלה דגש מיוחד בשנה זו ,ובמקביל נמשיך לתת
תשומת לב ליישובים במשבר  -כלכלי ו/או חברתי.
התנועה מצויה בשנה-שנה וחצי הקרובים בחילופי פעילים
משמעותיים:
•במחלקת נוער ודור צעיר  -רזי מסיים ולימור ספראי
מיועדת להחליפו.
•במחלקת צמ"ד  -שרגא מסיים ומיועד לרכז את אגף
המשק ,ומורדי שבט מיועד להחליפו.

•ולבסוף בקודקוד ,בתפקיד המזכ"ל  -נחמיה רפל יסיים
וצביקי טסלר מיועד להחליפו.
כל החילופים מחייבים ליווי נכון ,מתוך תבונה ותשומת לב,
ומהווים כמו "תקופת השנה" גם הזדמנות להתחדשות.
ב"תקופת שנה" זו מסתיימת בעז"ה גם תקופת הנוודוּ ת של
מזכירות התנועה ,ממשרד זמני (ובעיקר נייד) בבארות יצחק
למשרד מסודר בנחלים .זו הזדמנות חשובה בשבילנו להתחדש
בסדר העבודה פנימה  -באופן טכני ,אך גם באופן מהותי.
פתחנו ב"תקופת השנה" וב'צוק איתן' ולסיום אנו מבקשים
לזכור את מי שמסרו נפשם על חירותנו וביטחוננו  -ובהם
בנינו-חברינו ,צביקה קפלן ועודד בן סירא הי"ד  -מי שמתקנים
"א ֶרץ א ֶֹכ ֶלת יוׁ ְֹש ֶב ָיה"
בגופם ובנפשם את עצת המרגלים על ֶ
(במדבר יג ,לב) ותחת זו מקיימים את מילותיו של נתן יונתן
ב"שיר ארץ":
ֶא ֶרץ ׁ ֶש ָּמ ְתקוּ ָל ּה ְרגָ ֶב ָיה
וּ ְמלוּ ִחים ַּכ ֶּב ִכי ָּכל חו ֶֹפ ָיה
ׁ ֶש ָּנ ְתנוּ ָל ּה או ֲֹה ֶב ָיה
ָּכל ֲאׁ ֶשר יָ ְכלוּ ָל ֵתת.

•באגף משק  -צביקי יסיים ושרגא מיועד להחליפו.

המשך מעמ' >> 55
גופים כלכליים רבים ,שהחשיבה שלהם היא חשיבה כלכלית
טהורה אבל החזון שלהם כולל גם הגינות כלפי העובדים
והלקוחות וגם תרומה לחברה ,גילו שלהיות טוב זה גם כלכלי.
בכיוון הזה צריך ללכת.

איך מחזקים חשיבה חברתית בהתאגדות
שיתופית?
קיום חברה מוסרית אינו מותנה כמובן בחיי שיתוף .התורה
מצווה על האדם ,באשר הוא ,לעשות הישר והטוב בכל תנאי.
עם זאת ,התאגדות שיתופית (כלכלית ,חברתית ,או שתיהן
יחד) ,מהווה כלי חשוב בעשיית צדקה וחסד גם כלפי פנים וגם
כלפי חוץ .בכל יישוב מיישובנו בפרט ,ובתנועתנו הקטנה בכלל,
עסוקים בעשייה חברתית רחבה לתועלת הציבור .כמובן שצריך
תמיד לשאוף לשיפור וכל הזמן לתחזק ולטפל בנושא גם ברמה
היישובית וגם ברמה התנועתית .לדעתי ,אנחנו לא חייבים
תמיד לשאוף להנהיג ,בגלל מגבלות הכוח והמשאבים ,אלא

נכון להתחבר לגופים ציבוריים קיימים ,כמו" :מעגלי צדק",
"פעמונים" וגופי התנדבות שונים ,ומשם להשפיע.
יש בהחלט היגיון לחזק את החשיבה החברתית כמרכיב בתוך
ההתנהלות הכלכלית .הרבה קולמוסים נשתברו בעולם על
הנושא ,ונכון להקדיש לו מחשבה גם אצלנו .למשל ,בשנת
השמיטה הבאה עלינו לטובה אפשר להקדיש זמן במסגרת
המפגשים של מרכזי המשק לדיון באמצעות אנשי כלכלה
ומעשה ,בנושאים כמו הפער במשכורות בחברה הישראלית.
אבל תמיד צריך לזכור :היכולת לתרום לטובת הכלל באופן
קבוע ומשמעותי מותנית בקיימוּ ת הכלכלית של התורם.
ככלל ,שילוב מדוד של חשיבה חברתית בתוך עולמנו הכלכלי
הוא הדרך הנכונה לעשיית הישר  -על פי דין ,והטוב  -לפנים
משורת הדין.

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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סופי שבוע של הקיבוץ הדתי
אנו שמחים להזמינכם להשתתף בסופי השבוע שנקיים בעז"ה
בחודשי החורף של שנת השמיטה הבעל"ט .מלבד המפגש
החברתי ,דברי התורה בנושאי פרשת השבוע ,הדיווחים מהנעשה
טוֹבה ְוּר ָח ָבה" ,תוקדש כל שבת
ָ
ב"א ֶרץ ֶח ְמ ָדּה
ֶ
בתנועה והטיולים
לנושא מוגדר עליו תיבנה התכנית.

בעקבות הרב קוק – רב דיפו והמושבות

1

מרצים אורחים :הרב יוחנן ונורית פריד
פרשת ויצא ,ו' – ז' בכסלו
)(28-29.11.2014
מלון משכנות רות דניאל ,יפו

מסלולי טיול ביום שישי:

א .שרונה – ממושבה טמפלרית לפארק מסחרי
ב .נווה צדק – השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות יפו

מ"בראשית" ל"שמות" – יחיד ,משפחה ,עם
נחמה שפילמן

2

מרצים אורחים :הרב יצחק וסמדר בן-דוד
פרשת שמות ,י"ח – י"ט בטבת
)(9-10.1.2015
מלון "שיר למעלות" ,מעלות

מסלולי טיול ביום שישי:

א .ביקור ב"שטעטאל" – כפר חסידים
ב .טבע ,נוף ומורשת בגליל המערבי

"אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה ְוּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל"  -זמירות וניגונים
ָ

3

מרצים אורחים :זאב קיציס ויעקב )קובי( הורביץ
פרשת בשלח – שבת שירה ,י' – י"א בשבט
)(30-31.1.2015
האכסניה החדשה בפוריה

מסלולי טיול ביום שישי:

א .חלוצי דגניה וכנרת
ב .סובב כנרת – הליכות קצרות ותצפיות

"מה-לְ ָּך פֹה ֵאלִ יָ ּהוּ"
ַ

4

מרצים אורחים :פרופ' אביגדור שנאן והרב אורי ליפשיץ
פרשת תרומה ,א' – ב' באדר
)(20-21.2.2015
מלון "פנינת העמק" ,כפר תבור

מסלולי טיול ביום שישי:

א .בית הספר בכדורי והמוזיאון בכפר תבור
ב .מהכפר שיבלי למרומי התבור – אנשים ,טבע ונוף

מחירים:

סיור בשישי  +שבת לזוג ,₪ 860 :ליחיד₪ 490 :
במלון ביפו לזוג ,₪ 960 :ליחיד₪ 590 :

הרשמה:

א( בדוא"לmazkira2@kdati.org.il :
ב( במשרדי הקיבוץ הדתי:
טלפון) 03-6072706 :עדנה( ׀ פקס03-6957039 :

תכנית מפורטת תשלח
לנרשמי כל סופ“ש לקראת
המפגש.
בואו בשמחה,
נחמיה רפל ,מזכירות הקיבוץ הדתי

עושי עניי מיהדות כבר

שנה

ר ּוח צפוֹ נית
עם בעקבות גורלו

הצטרפו אלינו לגילוי משותף של 'הזוהר הצפוני' -
מסע בעקבות יהודים לחוף הים הצפוני :אנגליה ,הולנד וסקנדינביה:
סיפור של דיכוי ושחרור ,של שואה והצלה.

ימי רביעי 12.45 - 8.30 //
במרכז יעקב הרצוג בעין צורים

לפרטים ולהרשמה08-8608331 :

office@merkazherzog.org.il

למעוניינים
סיום הקורס
ב מינר מטייל'
יתקיים 'ס
ליה ולהולנד
לאנג
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על המדף

דוגמה לכל האמור ניתן למצוא בפרשת שמיני בפירושו של
רש"י (יא ,מג-מד) על הפסוק:
"אל ְּתׁ ַש ְּקצוּ ֶאת נַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם ְּב ָכל ַהׁ ֶּש ֶרץ ַהׁ ּש ֵֹרץ וְ לֹא ִת ַּט ְּמאוּ
ַ
ָּב ֶהם וְ נִ ְט ֵמ ֶתם ָּבם ִּכי ֲאנִ י ה' ֱא-ל ֵֹה ֶיכם ,וְ ִה ְת ַק ִּדׁ ְש ֶּתם
יתם ְקדׁ ִֹשים."...
וִ ְהיִ ֶ
רש"י מפרש שהכוונה היא שאסור לאכול שרצים ושהאוכל
שרצים נטמא באכילתם .בנוסח מהדורת "הכתר" מובאת
באותיות קטנות יותר תוספת ,וזו לשונה:
ואני המעתיק ,יוסף ברבי שמעון אומר :אל תטמאו
בהם  -לפי שכל כך חמורה טומאתן ,שאם אתם אוכלים
אותם ,ונטמאתם בם ...והתקדשתם והייתם קדושים כי
קדוש אני  -וקדושתי רבה כל כך ,שאני מקדש הדבקים
בי.

מקראות גדולות "הכתר"  -ספר ויקרא
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
2013
"מהדורת הכתר" של אוניברסיטת בר אילן ,חרטה על דגלה
הוצאת התנ"ך לפי נוסח "כתר ארם צובא" .נוסח זה ,שיצא
מתחת ידו של אהרן בן אשר ,הוא מדויק ביותר ומתאים לנוסח
המקרא ולכן האוניברסיטה התחילה לפרסם את ספרי הנ"ך
מהם נותר כתב היד המקורי של "הכתר" .ברם ,בחמישה חומשי
תורה אין בידינו את כתב היד ,ולכן נעשתה מלאכת מחשבת
של שחזור הנוסח המקורי באמצעות הערות המסורה שנשארו
בידינו ממקורות אחרים ,כדוגמת כתב יד לנינגרד ועוד ,ואף
התווסף פירוש בשם 'עין המסורה' שמטרתו היא לבאר את
המקומות השונים המוזכרים בקיצור בהערות המסורה.
גם בספר ויקרא ,בדומה לספרי בראשית ושמות שיצאו
בהוצאת "הכתר" ,ניתן למצוא את גדולי הפרשנים המוכרים
ב"מקראות גדולות" כמו רש"י ,רמב"ן ,ראב"ע ורשב"ם ,אולם
מופיעים שם גם פרשנים שאנו פחות מורגלים לראותם על
החומש ,והם :ר' יוסף בכור שור ורלב"ג .החידוש בהוצאה
זו הוא לא רק שפרשנים אלו נערכו "על פי מיטב כתבי היד
העתיקים" (וזה אינו כולל את פירושו של רשב"ם ,שכתב היד
היחיד בו השתמש דוד ראזין וממנו מעתיקים כל המוציאים
לאור של פירוש רשב"ם ,כבר אבד מן העולם) ,אלא גם ובעיקר
הפירוש הלא-כתוב המלווה אותם ,דהיינו :סימני פיסוק רבים,
המאפשרים לקורא המבקש להבין את הדברים ,להתקרב יותר
אליהם .באמצעות הדגשות של חלקי הפסוק המצוטטים בדברי
הפרשן ,ניתן לראות מה הוא מוסיף על הכתוב ,ובאמצעות ציון
הפסוקים המצוטטים בדברי הפרשנים ,מבין הקורא שהפרשן
מצטט ממקומות אחרים ,ובכך קל יותר להבין את כוונתו.
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להבדיל ממקראות אחרות ,הקורא פירוש זה במהדורת
"הכתר" ,מבחין בכך שהפירוש נכתב באותיות קטנות ובתוך
סוגריים ,ומבין כי פירוש זה לא יצא מתחת ידו של רש"י .בתוך
הפירוש הוא גם יכול לראות אלו חלקים הם לשון הכתוב ,ואלו
חלקים הם הסברו של המעתיק ,ר' יוסף ברבי שמעון ,שבא
להעמיד את הטומאה אל מול הקדושה .כשם שלטומאה כוח
גדול עד כדי כך שהאוכל ממנה נטמא ,כך הנדבק בקדושה
שכוחה רב ביותר  -מתקדש בעצמו .פירוש יפה ,אך לא רש"י
אמרוֹ.
דבריו של ראב"ע אף הם הופכים לברורים באמצעות הפיסוק
והניקוד ,וכה דבריו:
ונטמתם  -חסר אל"ף; כמו "מרשית השנה" (דב' יא ,יב).
ויש אומרים שהם שני שרשים ,והעד" :ונטמינו בעיניכם"
(איוב יח ,ג) ,וטעמו :כאדם שאין לו דעת.
ראב"ע מציין שני פירושים למילה "ונטמתם" .הפירוש הראשון
הוא שמדובר כאן על טומאה המגיעה לאדם שאוכל שרצים
מתים .נכון ,המילה כתובה ללא האות אל"ף ,אך אין זה דבר
חריג בתורה ,וכבר מצאנו מילים בהם נשמטה האל"ף ,כדוגמת
הפסוק בספר דברים (ההפניה היא בקיצור בסוגריים הסמוכים).
הפירוש השני הוא שלא מדובר כאן על טומאה ,כי אם על
טמטום ,וזהו שורש אחר שאף לו מביא ראב"ע פסוק מספר
איוב ,המדבר על אנשים שנחשבו בעיני הרואים אותם לבהמות
חסרות דעת ,ומשתמש במילה הדומה ביותר ל"ונטמתם",
ואף היא חסרת אל"ף .כלומר ,שאכילת שרצים גורמת טמטום
לאדם.
כאמור ,מהדורה זו עשויה להאיר סוגיות רבות העולות בדברי
הפרשנים ,ויכולה לתרום רבות ללימוד התורה על דיוקה.
וכמובן ,מומלצת ביותר לאלו החפצים לקרוא את התורה בנוסח
הקרוב ביותר שיצא מתחת יד המסורה ,ולקרוא את דברי
הפרשנים בנוסח היותר-קרוב למה שיצא מתחת ידם.

הרב ד"ר דוד בן זזון

על המדף

המחבר איננו נמנע מלעשות שימוש בתובנות הלקוחות
מן המחקר ההיסטורי והביקורתי של ספרות חז"ל ומחקר
המקרא ,אך הוא נעזר בהן בעיקר כחלק מן הניסיון להצביע
על משמעותם הרוחנית והקיומית של הסוגיות התלמודיות
שבהן הוא עוסק .בנוסף ,מקומן של הבחנות למדניות קלאסיות
לא נפקד ,אך גם הן מהוות מרכיב במסע התיאולוגי והקיומי
המרתק שבו מוביל אותנו המחבר לאורך שערי הספר.

לפני ה' יראה  -עיונים במסכת חגיגה
הרב אביה הכהן
הוצאת מִ ְֹש ַל ִ ּבים
2014
בחלל עולמה של תורה ,מנשבות דרכים שונות ללימוד
ולהעמקה בתחום העשיר והעמוק של ספרות חז"ל.
דומה כי ניתן להצביע על שלוש גישות לימודיות מרכזיות
ובולטות המקובלות כיום באולמות בתי המדרש למיניהם,
ובהיכלי האקדמיה של מדעי היהדות:
הגישה האחת היא הגישה הלמדנית הקלאסית ,המבקשת לנתח
באופן אנליטי וקונספטואלי את הדינים וההלכות המופיעים
בסוגיות התלמודיות.
הגישה השנייה היא הגישה האקדמית-היסטורית ,המבקשת
לחקור את אופני התהוותו ועיצובו של הטקסט התלמודי ,ואת
דרכי מסירתו והעברתו לאורך הדורות .מושא המחקר העיקרי
במסגרת גישה זו הוא הטקסט ודרכי עיצובו ,ופחות מכך
התכנים המשפטיים והרעיוניים של הטקסט עצמו.
הגישה השלישית ,הרווחת בעיקר בבתי המדרש החדשים,
אך גם בחלקים מסוימים של האקדמיה ,מבקשת להצביע על
מימדי העומק של הדיונים התלמודיים ,ולחשוף את משמעותם
הקיומית והרעיונית של הדיונים ההלכתיים והאגדיים
המרכיבים את הספרות התלמודית.
אחד מן המאפיינים החשובים של ספרו החדש של הרב
אביה הכהן ,לפני ה' יראה ,נעוץ בכך ששלושת דרכי הלימוד
המתוארות לעיל מוצאות בו את מקומן ,ואף מוצגות באופן
שמאפשר להן להפרות ולהעשיר האחת את רעותה.

מוקד הספר הוא עיון בסוגיות נבחרות מן הפרקים הראשון
והשני של התלמוד הבבלי למסכת חגיגה .עם זאת ,המחבר
מפליג במסגרת שערי הספר ופרקיו השונים אל עבר מחוזות
רחבים ועשירים הרבה יותר מאשר הנושאים הספציפיים
הנדונים בסוגיות המסכת .כך ,למשל ,עוסק המחבר במשמעות
הרעיונית של המחלוקות בין בית שמאי ובית הלל לא רק
במסכת חגיגה ,אלא גם במרחבי הש"ס (אם כי ,ללא אזכור
מספיק של הספרות המחקרית והתורנית הקודמת שעסקה
בנושא); בשאלת היחס שבין ספרות חז"ל לבין ספרות ההיכלות
והמרכבה; בעמדתה של ההלכה כלפי נכים ובעלי מום ,ובשאלת
ההתמודדות הראויה עם נושא רגיש זה במסגרת הפסיקה
ההלכתית העכשווית; במשמעותו של המעבר מן היהדות
המקדשית ליהדות התלמודית והבית-מדרשית שמאפיינת את
ספרות חז"ל ,ובנושאים רבים נוספים.
קצת מפרקי הספר הוקדשו לעיון בשיטתם הרעיונית
וההלכתית של מספר דמויות מפתח בספרות התלמודית (הלל,
רבי עקיבא ,רבי יוחנן ,ועוד) ,וחלקים אלו במיוחד מאופיינים
במעוף פרשני ובעומק רעיוני.
אחד הצדדים המרתקים בספר הוא הזיקה המעניינת והחשובה
שמצליח למצוא המחבר בין המוקד ההלכתי של המסכת בפרק
הראשון ,לבין המוקד האגדי שבפרק השני .המחבר סולל דרך
פרשנית מגובשת ומשולבת בכל אחד מן הפרקים הללו ,באופן
שמוביל אותו לנסח עמדה דתית-רוחנית שבוקעת ועולה הן
מן המכלול ההלכתי והמשפטי שבפרק הראשון והן מן הסוגיות
האגדיות הסבוכות של הפרק השני .המהלך הזה מהווה הישג
פרשני משמעותי הן לגבי מסכת חגיגה באופן ספציפי ,והן לגבי
חקר היחס והאינטראקציה שבין הלכה ואגדה בספרות חז"ל
בכללותה.
הצגתה ופיתוחה של תפיסה דתית ייחודית זו ,מובילות את
המחבר להצביע על קשר ישיר ואולי אף מפתיע בין מסכת
חגיגה ושיטתו של הלל בתוכה ,לבין תורותיו והנהגותיו של
מייסד החסידות ומורה דרכה ,הבעל שם טוב.
הקורא הסקרן שמבקש להתוודע לתוכנו של הרעיון הדתי
החורז את פרקיה השונים של מסכת חגיגה ,ואת תורת חז"ל
יחד עם תורת החסידות  -ירוץ בוודאי להשיג את הספר
ולהתענג על חידושי תורתו של המחבר.

הרב יצחק בן דוד

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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דואר נכנס

'שבת של הארץ'
רשמים מהכנס שארגן הקיבוץ הדתי
בגן שמואל
ראובן קמפניינו

חן חן לחברי הקיבוץ הדתי ,לחברי המזכירות הפעילה ,לחברי
ועדת השמיטה הארצית ולנחמיה רפל מזכיר התנועה ,על ארגון
הכנס החשוב ,הייחודי והמוצלח שהתקיים בקיבוץ גן שמואל
ב-י"ט בתמוז השתא.
לא באתי לפרט כאן מה היו התכנים בהם עסקו דוברי הכנס .אני
מבקש רק להביע את התרשמותי האישית מן הכנס ,וראשית כל
אומר שייחודו וחשיבותו של כנס זה היו בעצם קיומו .העובדה
שנחמיה באישיותו המלכדת ,ובסיוע שותפים רבים שעמדו
לצדו ,הצליח להביא למקום אחד אנשים רבים כל כך ,מזרמים
השונים זה מזה באופן מובהק ,וכולם ניאותו לשתף פעולה בדיון
על אופן קיומה של מצווה מהתורה היא הישג הראוי לציון .שוו
בנפשכם :הקיבוץ הדתי יוזם יום עיון שעניינו כיצד ראוי לקיים
באופן משמעותי את מצוות השמיטה ,ומציע לקיימו בחסות
קיבוץ גן שמואל ,מאבני היסוד של השומר הצעיר ,ויוזמה זו
קורמת עור וגידים  -הלוא דבר הוא!
קוראי 'עמודים' יודעים אל-נכון כי מזכירות הקיבוץ הדתי
עוסקת בהכנות לשנת השמיטה תשע"ה החל ממוצאי שנת
השמיטה הקודמת .עיסוק זה לא הצטמצם לדל"ת אמות של
חצר הקיבוץ הדתי בלבד .אדרבה ,המזכירות נטלה על עצמה
להוביל עניין זה ברמה הארצית והלאומית הכוללת .יוזמה זו
הובילה בין השאר להתכנסות בגן שמואל.
כמובן ,המכנה המשותף לרוב באי הכנס ולדוברים היה העיסוק
בחקלאות ,אבל גם החקלאי היהודי המסור ביותר לאדמתו מבין
את ערכה של השמיטה ואת חשיבותה החברתית המיוחדת
"כי ִלי
של מצווה זו .יש שהדגישו את הרעיון המבוטא בפסוק ִּ
ָה ָא ֶרץ ִּכי גֵ ִרים וְ תוׁ ָֹש ִבים ַא ֶּתם ִע ָּמ ִדי" (ויקרא כה ,כג) ,שנאמר
בעניין היובל וכוחו יפה גם לעניין שביעית (בין אדם למקום),
ויש שהדגישו את הרעיון הסוציאלי (בין אדם לחברו) המבוטא
יעת ִּתׁ ְש ְמ ֶט ָּנה וּ נְ ַטׁ ְש ָּת ּה וְ ָא ְכלוּ ֶא ְביֹנֵ י ַע ֶּמ ָך וְ יִ ְת ָרם
בפסוק "וְ ַהׁ ְּש ִב ִ
ש ֶדה" (שמות כג ,יא) .כך או כך כולם שואפים
ֹאכל ַח ַּית ַה ָּ ׂ
ּת ַ
לחידוש פניה של קיום מצוות שבת הארץ.
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היו מבין הדוברים אף מי שהרחיקו לכת והציעו לעיין מחדש
בהיתר הסוחף שהנהיג הלל הזקן  -הפרוזבול  -המבטל למעשה
את מצוות שמיטת כספים .ההיתר מתועד כבר במשנה והוצע
על ידי בר-סמכא מן המדרגה הראשונה ,ולפיכך אין מצוות
שמיטת כספים מקוימת מאז ועד היום ואין פוצה פה ומצפצף.
האם לא הגיע הזמן לחזור ולקיים מצווה זו ולו באופן חלקי?
למה לא ניתן לאביונים ולנזקקים אפשרות לצאת ממצוקותיהם
אחת לשבע שנים? אולי לא באופן כללי וגורף כפי שכתוב
בתורה ,אולי רק למי שהוכיח במעשיו במשך שש שנים שהוא
ראוי לקבל תנופה ולהתחיל מחדש .אולי לא שמיטה מוחלטת,
אלא פריסת חובות או שמיטה חלקית .הלל הזקן התקין
פרוזבול בשל צרכים חברתיים-כלכליים שהציקו לדורו .שמא
ראוי לדון בתקנתו ובביטולה החלקי או המלא מתוך אותם
שיקולים שהניעו אותו להתקינה.
רוב הדוברים העלו על נס את אישיותו של הרב שמואל
מוהליבר ( )1898-1824שעל שמו נקרא הקיבוץ המארח .חלק
מן האדמות שעליהן הוקם לימים קיבוץ גן שמואל נרכשו בשנת
 1895לכבוד יום הולדתו השבעים של הרב שמואל מוהליבר
ונועדו לנטיעת אתרוגים .הרב היה מראשי תנועת "חובבי
ציון" ברוסיה ותמך ברעיון יישוב הארץ כפשוטו :קניית אדמות
והתיישבות חקלאית בארץ ישראל ,תוך הקפדה מדוקדקת
על שמירת מצוות התורה .הרב מוהליבר עשה כל שביכולתו
כדי לשנות את כיוונו של גל ההגירה הגדול שסחף את יהודי
רוסיה לאחר פרעות  1881לעבר ארצות הברית ,ולהפנותו לארץ
ישראל כדי להפריחה משממותיה .החשיבות הרבה שייחס הרב
הן לעבודת האדמה בארץ ישראל והן לקיום המצוות ,הביאו
אותו לגבש קבוצת רבנים שתמכו ביישומו של היתר המכירה
החל בשנת השמיטה תרמ"ט ( .)1889כאן החל פולמוס גדול
שהדיו נשמעו בעוצמה רבה בימיו של הרב קוק ולא שככו עד
היום .העובדה שהרב מוהליבר היה מיוזמי יישומו של היתר
מכירה בדורות האחרונים הייתה ,ככל הנראה ,הסיבה המיידית
לכך שהכנס התקיים בגן שמואל דווקא.

דואר נכנס

אוסיף עוד מילה משלי על היתר המכירה .אני ,כאחד מתלמידיו
של צוריאל אדמנית ,זוכר היטב את אי הנחת שהייתה מנת
חלקו מן ההיתר הזה (ראו :בתוך הזרם ונגדו ,עמ' .)391-365
צוריאל היה מתומכי ההיתר ולא עלה בדעתו להציע ללכת
בדרכי קיבוצי פאג"י ,חפץ חיים ושעלבים ,שהובירו את
אדמותיהם בשביעית בהתאם להוראותיו של החזון-איש .אולם
צוריאל הדגיש בכל עת שהנושא מעלה לדיון את הבעייתיות
של מכירת אדמות ארץ ישראל לנוכרי :האם מותר בכלל למכור
לגוי אדמה בארץ ישראל? ואם מותר ,האם מכירה זו מפקיעה
את איסור עבודת הקרקע בשביעית? ואם זה מותר ומפקיע,
האם זה דבר הראוי לעשותו? האם התנאים שהניעו את הרב
קוק בשעתו לתמוך בהיתר לא השתנו עתה ,עם הקמת המדינה,
באופן יסודי כל כך ,ושמא בתנאים אלו גם הרב קוק היה פוסק

לאיסור? מעבר לצרור השאלות הקשות הללו ביקש צוריאל
בכל נפשו ומאודו לקיים את מצוות השמיטה ולא להתחמק
ממנה בדרך הערמה ,אף אם הערמה זו חוקית היא .יבוא יום -
היה אומר מו"ר צוריאל ז"ל  -ולא נזדקק עוד להיתר מחוכם
ונזכה לקיים גם מצווה יקרה זו כלשונה וכרוחה.
יפה ביטא זאת ידידי הרב בני לאו בכנס (ציטוט מן הזיכרון):
היתר המכירה מאפשר לנו לקיים את ההלכה בשביעית ,לא
לקיים את מצוות שביעית עצמה.
כך אמרתי לו לנחמיה באחת מן ההפסקות ביום העיון:
ביום שיקראו אותך לבית דין של מעלה וישאלוך :מה זכויות יש
בידיך? תענה :גן שמואל.

בוחרים בחיים
תגובה לרשימה של אליעז כהן
(עמודים ,תמוז-אב תשע"ד)769 ,
יוחנן בן יעקב

הבחירה בחיים היא ערך מכונן בעולמה של תורה ,צו המונח
ביסוד הווייתו של עם ישראל מראשיתו .ככל שחווינו כעם
חוויות איומות ונוראות של נטילת חיים יהודיים ,כן העמיק
והושרש בקרבנו ערך קדושת החיים .הלוא דבר הוא שעם
עתיק ,רדוף על צוואר ,שבע ייסורים ותלאות ,דמו ניגר כנהרות,
גופו הושחת בקרדומות ,גוו עטור צלקות  -דווקא הוא יתנשא
מעל כל עמי תבל בטיפוח קדושת החיים ,חיי כל אדם שנברא
בצלם הא-ל .החריגים המזעריים ,המקרים בהם כשלו יהודים
בנטילת חיי אדם ,אינם אלא טיפה סרוחה בים של נאמנות לצו
"ובחרת בחיים" (דברים ל) .ולא זאת בלבד ,אלא שאנו עם שמח
וצוהל ,עם רוקד ומחולל .ההיסטוריה העקובה מדם לא עשתה
אותנו נרגנים ומיואשים ,מתוסבכים ומרירים .נותרנו עם יוצר
ובונה ,אוהב ומקווה  -עם חי!

עמי תבל אינם פוסקים לגנות אותנו ,להאשים אותנו על שאנו
הורגים ורוצחים ,משעבדים ומדכאים .אין זאת אלא עלילת
דם נמשכת והולכת מהאשמת יהודים ברצח נערים נוצריים
לטבילת מצות הפסח בדמם .בימינו היא לובשת צורה חדשה.
פעם הייתה זו הנצרות" ,דת האהבה" ,שטיפחה את השנאה
האנטישמית הרצחנית .בימינו מתגבר האסלאם ,דת הג'יהאד
שטופת הדמים והתועבה .איש בעולם אינו מתעניין באמת
במרחץ הדמים המתחולל בסוריה .איש לא התערב בנהרות
הדם שנשפכו בלבנון ,עד שצה"ל נכנס אליה במלחמת לבנון
הראשונה .דו"ח גולדסטון בעקבות 'עופרת יצוקה' ,ושאר
החלטות וגינויים בין-לאומיים ,אינם אלא לבוש חדש לעלילת
הדם המסורתית .מה שאומות העולם "הנאור" מרשות לעצמן
בפוקלנד ,בקוסובו ,בעירק ,באפגניסטן ועוד ,אין הן מוכנות
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לסבול כאשר מדובר ביהודים .בצד האנטישמיות הגלויה,
יש בכך גם נקודת אור בוהקת  -העולם מצפה מאיתנו ,מעם
ישראל ,נושאי שם ה' בעולם ,להיות "אור לגויים" ,לנהוג באופן
מוסרי ,ערכי ,טהור ,אף באותם תחומים בהם אין אומות העולם
"עם
נוהגות כך ואינן תובעות זאת מעצמן .ביטוי לדברי בלעםָ :
ְל ָב ָדד יִ ׁ ְש ֹּכן" (במדבר כג ,ט).
אלה עובדות פשוטות ,מוכרות וידועות לכול .יהושע לוינוביץ
הי"ד ,מחברי כפר עציון שנפל בקרב ב-ד' באייר תש"ח ,מאי
 ,1948כתב בימי המערכה:
כשתצא בשעה כזו מפתח נווה-עובדיה ותראה את
ההרים השוממים שמסביב ומעבר להם ִקנים של ארס
והרס ,היית רוצה שתופיע על הרכסים האלה דמותו
הפלאית של ר' לוי יצחק מברדיטשב ,להוכיח לו לריבון
העולמים מי מול מי עומד פה במערכה.

יהושע היטיב לנסח את האבחנה בין העומדים במערכה על
קיומנו בארץ מולדתנו לבין הקמים עלינו לכלותנו ,אבחנה "בין
אור לחושך ,בין ישראל לעמים".
יוזמת "בוחרים בחיים" שהציג אליעז כהן ,נגועה בעיוות מוסרי
מקומם .היא מציגה סימטריה ,משוואה בה שני העמים-
האוכלוסיות המתגוששות כאן ,שותפות בשווה למציאות
המדממת ,שפוגעת בשווה בפלשתינאים וביהודים .כך פתח
אליעז את דבריו:
יהודים וערבים ,ישראלים ופלשתינאים  ...נצא בקריאה
גדולה כלפי עצמנו וכלפי מנהיגי שני העמים :לא עוד!
די להקרבת הבנים למולך האיבה שרובץ בינינו ...די
לעקידת הבנים.
יחד מזויף זה מסלף את המציאות בה אנו חיים כמאה וחמישים
שנה .לטעמנו  -שבנו לארץ אבותינו מכוח הזיקה העמוקה שלנו

על השאלה "כיצד יוצאים ממעגל הדמים?" יש מענה ברור :מביאים את מי שמחולל
אותו לחדול מכך ,ברצון או באונס ,בהסכמה או בכפייה .לפנינו "שני צדדים" :האחד ,חוזר
ומקבל כל פתרון שמוצע בתנאי שאין בו מתכון בטוח להשלכת כל היהודים לים .השני,
חוזר ודוחה כל פתרון שאינו מבטיח מימוש הג'יהאד .נראה פשטני ,אבל זו מהות המאבק
המתחולל כאן מאה וחמישים שנה

איור :יוסף ברנהרד (הנזי)
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אליה .לטעמם של הערבים  -צריך היה להיות :שבנו בדין ובצדק
מכוח החלטות חבר הלאומים והאומות המאוחדות .כל שנות
השיבה אנו נתונים במאבק אכזרי נגד הקמים עלינו להשמידנו,
לסלקנו מהמזרח התיכון .המאבק הוא על עצם קיומנו ,לא על
גבולות וטריטוריות .במאבק זה אנו ,כאומה ,נוקטים מדיניות
סלחנית ,פייסנית ,ותרנית ,שמציבה לעתים את חיי אויבינו
קודמים לחיי חיילינו .אין כאן "סכסוך" ושאר מילים מערפלות,
אלא "הקם להורגך"  -אומה שקמה להרגנו .כל ניסיון להציג
סימטריה ,איזון ,שוויון וכיוצא באלה  -מופרך ,מעוות ופסול.
מובילי "בוחרים בחיים" מסונוורים מנקודות אור זעירות וחשובות
של אנושיות בקרב שכנינו ,ומתמוגגים מ"אור חדש על ציון תאיר".
על השאלה "כיצד יוצאים ממעגל הדמים?" יש מענה ברור:
מביאים את מי שמחולל אותו לחדול מכך ,ברצון או באונס,
בהסכמה או בכפייה .לפנינו "שני צדדים" :האחד ,חוזר ומקבל כל
פתרון שמוצע בתנאי שאין בו מתכון בטוח להשלכת כל היהודים
לים .השני ,חוזר ודוחה כל פתרון שאינו מבטיח מימוש הג'יהאד.
נראה פשטני ,אבל זו מהות המאבק המתחולל כאן מאה וחמישים
שנה .המסתייגים מיוזמת "בוחרים בחיים" אינם נתונים ב"מצור
תודעתי" ,כדברי אליעז ,אלא מודעים למצור קיומי שעוטף
אותנו כאומה וכמדינה .אנו מכוּ ונים למשמעות הפשוטה של
המילים :בוחרים בחיים ,ומתוך כך מתקוממים נגד העוול בהצגת
אויבינו המרים ואמונתם הדתית כשותפים שווים לבחירה בחיים.
הייתי מעורב בעבר בניסיונות לפיתוח יחסים עם שכנינו
הערבים בהר חברון .יבורך כל מי שמטפח יחסי שכנות אישית

טובים עם שכנינו הערבים .יבורך כל מי שתורם להסדרת
מעמדם האנושי של ערביי יהודה ושומרון .בכך אנו חייבים.
חלילה לנו לטפח איבה ושנאה ,לא בינינו ולא כלפי שכנינו
הערבים .אין בלבי שנאה כלפיהם ,כל חיי חינכתי למזער
שנאה ולמנוע ואיבה כלפי כל אדם ,גם בימים ובשעות קשות
מנשוא ,כאשר אני נושא עמי מטען אישי כואב .ברמה האישית,
הפרטית ,יש מקום וערך לקשרי שכנות טובים .יש בין הערבים
החיים סביבנו מי שבוחרים בחיים ,שנכונים לקיים עמנו שכנות
טובה (כל עוד אנו חזקים ואין בכוחם לגרשנו מכאן) .אך היוזמה
"בוחרים בחיים" יצאה מגדר קשרים אישיים ראויים וגלשה
ליחסים בין העמים .ברמה הציבורית ,במפגש בין הציבור
היהודי לציבור הערבי  -אנו מצויים במאבק קיומי ,אכזרי ונורא,
אותו הם מנהלים נגדנו .במישור ציבורי זה  -מצג השוויון הוא
עוול ,ניסיון האיזון נגוע בסילוף ובחוסר צדק משווע.
את הערבים שנענים להתארגנות "בוחרים בחיים" ,יש לשלוח
במלוא הכבוד הביתה ,להתמודד עם הציבור מתוכו הם באים
ואליו הם שייכים ,ועם מוסדות ההנהגה שלו ,לפעול בביתם
שלהם למען תקום אצלם תנועת "בוחרים בחיים"! את אחינו
היהודים יוזמי "בוחרים בחיים" ,אני מציע לשגר למפגשים
משותפים עם ה"כהניסטים" ,עם "נערי גבעות" ועם מבצעי
פשעי "תג מחיר" .מתוך מפגשים כאלה ,אולי נזכה לבשורת
"ובא לציון גואל".

כפר עציון
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הקיבוץ הדתי -
תנועה או ארגון?
על הדרך שתוביל את הקיבוץ הדתי
לצמיחה ולהשפעה
זאביק קיציס

לפני כשבועיים הוזמנתי לקחת חלק בימי ההיערכות של
המזכירות הפעילה ,שנפגשה באחד הקיבוצים בעמק שלנו
הצפוני .מצאתי את עצמי יושב במעגל של אנשים ונשים,
שאין לי מילים לתאר את הערכתי העמוקה אליהם .בלי להזכיר
שמות ,לא תמצאו בקלות מקבץ של אנשי מעשה צנועים,
מאמינים ,ציונים וערכיים מאלו .שמחתי לראות שהם אלו
המובילים את התנועה שאני חלק ממנה.
אבל בעצם ,כלל לא ברור שאני באמת חלק ממנה .לא אני -
ואולי גם לא אתם.
ראשית ,כמה מילים עליי ,ואחר כך שאלה אליכם ,הקוראים,
ואל חברי המזכירות הפעילה.
אני אינני חבר קיבוץ .אין לי שותפות כלכלית עם האגודה
השיתופית של מעלה גלבוע ,שם אני גר .לא ברפת ,לא בהודים
ולא באגירה השאובה .אני תושב ,כמו מרבית חבריי ושכניי
שעל ההר ,וכמו מעגלים גדלים והולכים גם בקיבוצים אחרים.
עם זאת ,אני 'חבר' של הקיבוץ הדתי .אני חי בו כבר ארבע-
עשרה שנים ,מגדל בו את ילדיי ,שותף בחינוך ,בנוער ,בקליטה,
חבר מערכת 'עמודים' ,מלמד שנים רבות בישיבה שהקים
הקיבוץ הדתי ,וחשוב מכך  -רואה בקיבוץ הדתי דרך חיים
משמעותית מאוד עבורי ועבור משפחתי .בקיצור ,אני לא שותף
כלכלי אבל אני כן שותף רעיוני מלא .לא חבר אגודה ,אבל 'חבר'
מכל בחינה אחרת .כך לפחות מבחינתי.
ועכשיו השאלה :האם בכלל ניתן להיות 'חבר' רעיוני? בכדי
לענות על השאלה צריך כמובן לדעת קודם כל מהו אותו
'רעיון' ,ולברר האם הקיבוץ הדתי מזוהה עדיין עם אותם ערכים
ורעיונות עליהם הוקם ,או שאולי אני כבר לא מעודכן ,ומה
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שהגדרתי לעצמי כעקרונות קיבוציים-דתיים כבר נמכרו מזמן
במחירי סוף עונה.
כך ,חדור התלהבות ,העזתי להזכיר בישיבת המזכירות הפעילה
מילים מהבויידם .דיברתי על 'הפועל המזרחי' ,דיברתי על
'שמאל כלכלי דתי' ,על ערכים חברתיים שיש לעדכנם לימינו.
מה שלא הזכרתי מספיק ,ואני מצטער על כך ,הוא התפיסה
הרוחנית של 'תורה ועבודה' ,ועל הרלוונטיות של מודל זה
לימינו .בקיצור ,ניסיתי לדבר על שורשיו הרעיוניים והרוחניים
של הקיבוץ הדתי ,והעליתי הצעה 'להרים מחדש את הדגלים'
ולאפשר לחברים רעיוניים להצטרף.
להפתעתי ,חלק מאותם אנשים יקרים וישרים שישבו מולי,
רחוקים היו מלהסכים לדבריי ולהיות שותפים לתחושותיי.
התפתח דיון על שמאל כלכלי בימינו ,וממשיכי דרכו של
'הפועל המזרחי' קמו וקראו בריש גלי :אנחנו קפיטליסטים.
צביקי פורת הכריז באופן ברור :תם עידן ,אנחנו היום כבר
לא פועלים ,אלא מנהלים (בעקבות הדברים ,כתב צביקי את
רשימתו בגיליון זה ,ראו במדור 'תנועה בתנועה').
הדיון עם צביקי ועם החברים האחרים היה מעניין ומלמד ,אך
הוא החמיץ לחלוטין את הדיון המהותי ,ועל כך בדיוק צערי.
ברור לכולם שהמציאות כיום שונה מאוד מימיה של 'הפועל
המזרחי' דאז .סדר יום כלכלי בישראל של היום משמעו דברים
שונים מאוד מן המודל הכלכלי והחברתי של 'הפועל המזרחי'
של פעם .אולם ,האם משמעות הדבר היא שאין מקום יותר
לשיח חברתי-כלכלי בקיבוץ הדתי? עובדה ברורה היא שהציבור
הדתי בישראל הוא סמל הבורגנות ,והמודל הבורגני הוא השולט
כיום בקהילות הדתיות-לאומיות מרעננה ועד גוש עציון .האם

דואר נכנס

אין מקום שתנועה שהוקמה על ערכים של צניעות ושיתוף
תעורר דיון על דרכה של תורה בתוך האוטוסטרדה הבורגנית בה
אנו נמצאים?
ושוב ,לא מדובר רק בנושא הכלכלי ,בו הפקיר הציבור הדתי את
השטח כמעט לחלוטין ,אלא גם בנושאים אחרים .האם שכחנו
שהקיבוץ הדתי ניזון מתנועה בעלת אופק רוחני ותורני חשוב?
האם הקיבוץ הדתי מוכן לזכור שדרכו היא דרך של מתינות
דתית עמוקה ,של תורה קשובה וקשורה אל עולם המעשה
והעשייה?
אם גם אתם  -כמו אחרים שהשמיעו זאת בישיבת המזכירות
הפעילה  -חושבים שערכים תנועתיים אלו תם זמנם ,הבה נכריז
בקול ברור :אין דבר כזה 'תנועת הקיבוץ הדתי' .התנועה הלכה,
נשאר פשוט 'ארגון'' .ארגון המושבים'' ,ארגון מגדלי הפרחים'
ו'ארגון עולי כורדיסטן'  -ארגונים יש רבים ,והנה ארגון נוסף
הצטרף .כמו ארגונים אחרים ,הוא ידאג לשפר את מצבם של
חבריו ,לחזק את הזיקה ביניהם ,להוציא עלון ...כמו ארגונים
אחרים ,אין לו דבר עם סדר יום רעיוני ועם ניסיון להשפיע על
החברה הסובבת .לארגון כזה ,אגב ,אין לי שום עניין להצטרף
ולכן באמת גם לא הצטרפתי לחברות בו עד היום.
הרשו לי להפליג מעט אל העבר הרחוק והקרוב ,ואל העתיד
האפשרי .ראיתי פעם תמונות מתהלוכות האחד במאי בתל
וב'ספר'
ָ
אביב .ביום החג הפועלי היו משלחות מקיבוצים בעמק
עוברות בטנדרים מקושטים בתוצרת חקלאית ברחובות תל
אביב .חברי הקיבוצים נישאו אז על כפיים ,ובמרפסות תל אביב
עמדו רבים והריעו לכבודם .הנה המגשימים ,הנה החלוצים
ההולכים ומגשימים את הערכים בהם אנו מאמינים.
תאמרו ,היה ואיננו .הקיבוצים מזמן לא עוברים בסך ברחובות
בתל אביב ,וערכים חלוציים כבר לא מתנופפים במרפסות .ובכל
זאת ,האין גם כיום אנשים רבים ,אפילו רבים מאוד ,שהיו רוצים
לראות בנו  -וכאן אני מרשה לעצמי כמעט בכוח להכריז על
שותפות רעיונית  -מודל רלוונטי לחייהם? אם רק אספור את
אינסוף האנשים שניצוץ נדלק בעיניהם כשאני מזכיר להם את
מעלה גלבוע ('הייתי שם בהכשרה'' ,אני מהמקימים' וכדומה),
הרי שהקיבוץ הדתי עדיין מתנופף במרפסות רבות ,בכל רחבי
הציונות הדתית וגם בציבורים אחרים.
אציג זאת באופן גס  -אם הקיבוץ הדתי היה דף פייסבוק היו
לו 'לייקים' רבים .לכאורה ,דבר של מה בכך .כמה קל להיות
'אוהד' ,ללא שום התחייבות מעשית .אולם ,האין מעטפת של
תומכים רעיוניים יכולה להיות גם הזמנה לפעולה? לשיחה?
להתארגנות מעשית? ולגבי פייסבוק  -למה לא? ברור לי
שהקיבוץ הדתי צריך לעבור הפשטה וירטואלית ולומר ברורות:
איננו מייצגים רק קבוצת התארגנויות חקלאיות ,אלא סדר יום
חברתי ודתי בישראל.

קם אחד החברים בפגישה ואמר :תמה תקופת הקהילות.
היום כל שני אנשים רוצים שלושה דברים שונים .בקיבוץ
וגם בתנועה ,עלינו ללמוד בעיקר להתגמש ולהכיל .דוגמאות
נוספות שעלו בישיבת המזכירות נגעו שוב ושוב בטשטוש
ההולך ומתרחב :האם אנו קהילה? רעיון? קהילה רעיונית?
למשל :חברים שאינם דתיים הרוצים להצטרף לחברות  -לקבל
או לא? חברי מזכירות אחדים הזכירו בחשש ,שאם נתחיל בירור
רעיוני אולי נמצא שאנחנו עצמנו כבר לא שם ,וכי רבים מחברי
הקהילה כבר במקום אחר.
אל מול הדילמות עולה ההצעה הפשוטה :להפריד את הדיון
על דרכה הרוחנית והציבורית של התנועה מסדר היום הפנימי
של הקהילות .יכולה להיות אפילו סתירה מסוימת בין החלטות
הנוגעות לקהילות הקיבוץ הדתי ,ובין הדיון המהותי על ערכיה
של התנועה הציבורית הרחבה ,ודרכי פעולתה בציבור הרחב
בישראל .כך למשל ,לדעתי ,אי אפשר לצרף אדם שאינו שומר
מצוות כחבר מלא בקהילה שיתופית-דתית ,אבל אפשר
בהחלט שאדם לא דתי יהיה חבר ושותף רעיוני ,ושאף יהיו לכך
השלכות מעשיות .כך יוכלו אנשים רבים הקשורים אל התנועה
רעיונית ,משפחתית ורגשית ,להיות חלק מן הקיבוץ הדתי ,גם
אם אינם 'חברים כלכלית' בה ,או אפילו אינם גרים בקהילותיה.
אם נכונה התמונה שאני מתאר כאן ,הרי שאנו במצב אבסורדי -
לפנינו תנועה שרבים מאוד אוהדיה ,ורבים רוצים להיות
שותפים לדרכה ,אולם התנועה עצמה אינה רוצה באלו .היא
מתכנסת לשאלות של התארגנות פנימית ,ואת הדגלים היא
הניחה מזמן בארכיון.
כמי שמלמד את תורתה של התנועה החסידית ,אני רואה באיזו
קלות תנועה רעיונית ותסיסה רוחנית ִמתאבנות והופכות
מתנועה לארגון .עם זאת ,הקמילה הרעיונית של הגרעין
המקורי עשויה לאפשר חשיבה מחדש ,הפשטה של הרעיונות,
והתאמתו לציבורים חדשים ולמציאות משתנה .ראו למשל את
הפריחה החסידית בחוגי הציונות הדתית ובציבורים אחרים.
אני מקווה מאוד שאנחנו לא בדרך להתאבנות ,אלא לצמיחה.
שהקהילות הנפלאות שבנה הקיבוץ הדתי ישכילו לערוך בירור
רעיוני ,ולהזמין חברים חדשים רבים להצטרף לדרכן .חברים
ושותפים רעיוניים  -כמוני ,כמו תושבים קרובים ורחוקים ,וכמו
רבים אחרים.

זאביק קיציס ,תושב מעלה גלבוע ,בעל תואר
שני בניהול חינוכי ודוקטורנט באוניברסיטת בר
אילן בחקר הספרות החסידית .מלמד בישיבת
מעלה גלבוע.

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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קו המשווה
מדגם קטן המאיר מעט כיצד נראית המלחמה בעיני הילדים

בארות יצחק
מדינה במלחמה בעיניים של
ילדים
אתמול לפני הצהריים יצאו ילדי מעון
'שחף' להשתעשע בגן המשחקים .דקות
אחרי שהגיעו לשם נשמעה אזעקה .אחרי
שהמטפלות והצוות המסייע הגיעו עם
הילדים למרחב המוגן במרתף ,הייתה
לילדים הזדמנות לשתף את המטפלות
ברחשי לבם ,והרי הם לפניכם:

אריאל :שמעתי בומים של כוכב.

נדב :אבא ואמא שלי לקחו גם את הברווז
שלנו למקלט        .

מעין פ' :צריך להגיד להם שהאזעקות
יפסיקו       .
אורי :שמעתי בום! ולא הייתה אזעקה.
רומי :באו למגלשה ולקחו אותי מהר
למקלט       .
אלה :פחדתי מזה.

שחר :נתחבא במסדרון.
אלון :אני לא מרגיש טוב באזעקה ואני
בוכה      .
אילאיל :כשאני מפחדת ,אני סוגרת את
האוזניים .ככה (מראה איך).

נעם :רצתי מהר ליד דורית         .

שמעה ורשמה :הדס נאור

לאחר האזעקה בלילה של יום שני,
שוחחתי עם ילדי הגן על נושא הפחד,
והסברתי שלפחד יש יתרון וחיסרון.
היתרון מלמד אותנו להיות דרוכים
וקשובים ,ולפעול על פי ההוראות (לרוץ
למקלט או למרחב מוגן) .החיסרון -
תגובות גופניות לא נעימות ,כמו:
כאב בטן ,בחילה ,כאב ראש ,סחרחורת
וחולשה .הדגשנו את הקשר בין גוף
ונפש ,וזה מה שאמרו הילדים -

שלף :כשישנתי בממ"ד בלילה והייתה
אזעקה ,אז בטעות יצאתי מהממ"ד ,ואז
אבא ואמא אמרו לי לרדת.

יואב ב' :אני לפעמים קצת נלחץ ומפחד.
ניר :אתמול באזעקה הלכנו למיטה של
אבא ואמא.

דניאל פ' :תמיד כשיש אזעקה ,אז זה
גורם לי קצת לכאב בטן.

מוריה :פעם בעבודה של אמא הייתה
אזעקה.

יובל צ' :לי זה עושה לפעמים בחילה.

יעל :נפל טיל ביהוד לפני כמה ימים.

אלומה :פעם אחת באזעקה הלכתי עם
אמא לקיר פנימי.

יואב ש' :כשיש אזעקה אני חושב
שצורחים לי באוזן.

אראל :זה עושה לי שאני צריך פיפי.

אריאל :הרגליים שלי רועדות.

דביר :כשיש אזעקה אני מרגיש קר בגוף.

רז :הרגשתי פחד .הרגשתי שאני רועדת.
כשהאזעקה נגמרה ,נרגעתי.

שקד :לפעמים גם זה מבהיל וגם יש לי
כאבי בטן.

נעם :זה עשה לי פעם בחילה ,וכעת יש
לי בחילה מהאזעקה של הלילה.

ליאור :כשהייתה אזעקה ישנו במרתף
ולא פחדתי.

עדי מ' :כשהייתה פעם אזעקה לא
התעוררתי .אמא סיפרה לי בבוקר
ונבהלתי.

יפתח :האזעקה הייתה גם במגשימים
ועכשיו אני רועד.

אביחי :אני רעדתי כשהתחילה האזעקה.

נגה :גם לחיילים קשה שנלחמים נגד
החמאסניקים.
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תמר :לא נעים לי האזעקות ואני
מפחדת            .

אראל :לא פחדתי .זה היה חזק! חזק!
בווום! בווום! (מדגימה)
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נפתלי :כשהייתה אזעקה אז קצת פחדתי
והתגברתי ,ואני לא מפחד.
צבי :בזמן האזעקה טוב לי לנוח.

עדי נ' :אני בכיתי באזעקה שהייתה
בקיבוץ כשהיינו בגן.
שוחחה עם הילדים ורשמה:
רותי אלידע ,הגננת

קו המשווה

סעד
ילדי כיתות ד'-ו' משתפים
בחוויות יומיומיות
מה זה 'צבע אדום' בשבילכם?
תומר' :צבע אדום' כבר לא כל כך מפחיד
ולא כל כך מלחיץ ,יותר מפחיד אותי
המנהרות.
אודם :גם אני לא מפחדת מ'צבע אדום',
אלא מהמנהרות.
אוריה :כשיש 'צבע אדום' אני חושבת
על מי שאין לו איפה להיות כשיש 'צבע
אדום' ושיכול להיפגע מזה.
שבות :אני יודעת ש'צבע אדום' בא
להזהיר ,אך בכל זאת הקול שלו מפחיד.
אותי יותר מלחיץ החטיפה והמנהרות.
צור' :צבע אדום' זה אזעקה ואני הולך
לממ"ד.
נעמה :לפעמים זה מלחיץ אך לרוב לא.
המנהרות מפחידות יותר והמחשבה על
המבוגרים שאין להם מספיק זמן ללכת
לממ"ד.
נעם :אותי זה לא מפחיד .ה' שומר עלי.
'צבע אדום' נועד להזהיר אותי ולגרום לי
להיכנס לממ"ד .כשאני לא שומעת את
ה'צבע אדום' זה מלחיץ.
רז :אני לא נלחץ כי בזמן האזעקה אני
חושב על אחד מבני משפחתי ומדמיין
איפה הנפילה...
אביב :אותי זה כן מלחיץ .הקול של
הנפילה מפחיד .ואני חושבת שאזעקה זה
פחות מלחיץ 15 .שניות זה גם מפחיד...
שני :אני קצת מפחדת מהקסאמים ,אני
יודעת שיש חיילים ששומרים עלינו.
שקד' :צבע אדום' פחות מלחיץ ,יותר
מפחיד אותי המנהרות.
עידו :אני נלחץ רק מהמנהרות.

כשהגעתי לסוף הייתה אזעקה.
רצתי עם הקסדה והחבלים
למיגונית.
שני :אמא ואני היינו בנסיעה
ופתאום שמענו אזעקה .ראינו אשה
שוכבת על הרצפה אז חיקינו אותה
וראינו את היירוט מעל הראש.
ליאור :נסעתי באופניים והיה 'צבע
אדום' .בגלל שלא הייתי מספיקה
להגיע למרחב המוגן עצרתי ליד
רכב והתכופפתי .גם כשהייתי
ברכבת הייתה פתאום אזעקה אז
נשכבתי על הרצפה.
אלון :היינו אצל סבתא שלי וחזרנו
לבד הביתה .הצעתי לאחים שלי
שנתחיל לרוץ .בדיוק היה 'צבע
אדום' ,אני רצתי לממ"ד אבל
האחים שלי המשיכו לרוץ בחוץ.
תומר :ישי רץ לשירותים במקום
לממ"ד ,אני רצתי לממ"ד והתנגשנו אחד
בשני.
איזה דברים טובים קרו במבצע
'צוק איתן'?
שקד :פוצצו את כל המנהרות שגילו.
אודם :גילו מנהרות ומנעו פיגועים,
והייתה אחדות בעם.
שני :היו מלא הנחות וקיבלנו מלא
ממתקים וחטיפים.

שקיבלנו הרבה דברים ,הכרנו מקומות
ואנשים.
אלון :יצא טוב שאנחנו משחקים עם
החיילים שכאן ,שעשינו מצוות בשביל
החיילים ושאנשים אחרים עשו בשבילנו
מצוות.
מה הכי מחזק אתכם?
שני :מה שנותן לי כוח זה הממ"ד ,כיפת
ברזל ,ושיש לידינו חיילים ,אז אם אנחנו
לא שומעים את האזעקה  -יש להם
אזעקה בפלאפון.

תומר :דבר טוב שיצא מ'צוק איתן' זה
שכל העם התלכד והיה כוח נורא חזק ומי
שלא גר כאן בא לחזק.

עידו :זה ממש מחזק שסיכלו את התכנית
שחמאס תכננו לראש השנה.

עידו :כל החיזוקים והחיילים שהביאו לנו
דברים .ושפוצצו את המנהרות.

רז :שיש לנו את ה' ,שיש לנו ממ"ד ושיש
לנו משפחה.

צור :שהחיילים נמצאים פה ואנחנו
מרוויחים שאנחנו מקבלים פחיות
ומשחקים איתם כדורגל.

צור :שאמרו שחיסלו את כל המנהרות.

רז :זכינו להכיר הרבה אנשים ומקומות
בעקבות 'צוק איתן'.

תומר :הקב"ה והחיילים שהיו כאן.
אביב :אבא ואמא מחזקים אותי ומחזק
אותי לדעת שיש הרבה חיילים ששומרים
עלינו.
ליאור :אנשים ששומרים עלינו ,הקב"ה
והממ"ד.

מה קורה כש'צבע אדום' תופס
אותנו בזמנים מיוחדים?

אביב :הרבה אנשים תרמו לנו ,מערוץ
הילדים באו לכאן ,וזכינו לראות הרבה
דברים שאני אוהבת ,ולטייל.

אודם :אני הייתי בשירותים אז נשארתי
שם...

צור :לי יש משהו רע להגיד  -הרסו לנו
את החופש!

אלון :שהקב"ה ששומר עלינו כמו 'כיפת
ברזל' גדולה ,הממ"ד ,אבא ואמא' ,כיפת
ברזל' ושפוצצו כמעט את כל המנהרות.

אוריה :הלכתי על החבל ובדיוק

ליאור :משהו טוב שיצא מהמבצע

ראיינה :עידית לנדאו

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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לזכרם

משולם שבט ז"ל

אולגה ריפקינד ז"ל

נולד :כ' שבט תרצ"ז 1.2.1937
נפטר :כ"ו אדר תשע"ד 28.3.2014
קבוצת יבנה

נולדה :ב' ניסן תרע"ח 15.3.1918
נפטרה :ט' תמוז תשע"ד 7.7.2014
שלוחות

ימי ָד ֶר ְך ַהה ְֹל ִכים ְּבתו ַֹרת ה'" (תהילים קיט ,א).
"אׁ ְש ֵרי ְת ִמ ֵ
ַ
מהי אותה תמימות הנדרשת מההולכים בדרך תורת ה'?
דרכו התמימה של אבא הייתה לאחד את תורת ה' השמימית
עם העולם האנושי ,הארצי .הוא ידע איך ליישם בשטח את
האידאלים ואת הערכים הנצחיים שלנו.
דרכו החלה לפני כ 77-שנה ,הרחק מכאן ,בניו יורק .הוא נולד
למשפחה יהודית-אמריקאית עם זהות יהודית ברורה שקיימה
תורה ומצוות בהתאם לרמת הידע שלה .הזמנים היו קשים
מבחינה כלכלית ,ורק משפחות שהבינו את החשיבות של
לימודי היהדות זכו ללמוד .למזלו ,היה לאבא דוֹד ,ללא ילדים,
שהבין את משמעות החינוך היהודי ,ומימן עבורו את הלימודים
בישיבה.
מעבר ללימודי חומש ,רש"י וגמרא ,אבא למד מהו ערכו של
חינוך יהודי לעתידו של עם ישראל ,במיוחד בגולה .הוא הבין
כמה בית הספר יכול להשפיע על התלמיד ,על משפחתו ,ועל
הקהילה כולה .הוא גם הבין שלמרות שחינוך יהודי פרטי הוא
יקר מבחינה כלכלית ,המחיר של היעדר החינוך היהודי יקר
עשרת מונים .הוא חשב שלא מספיק להקים מוסד חינוכי -
כאלה היו רבים .האתגר היה להקים מוסד חינוכי שהילדים ירצו
ללמוד בו באהבה ובשמחה .מוסד ששואף למצוינות ,אך אינו
מוותר על חוויית לימוד חיובית.
"ע ְבדוּ ֶאת ה' ְּב ִש ְׂמ ָחה" היה דרך חיים עבור אבא .הוא היה
ִ
מהראשונים לקום ולרקוד בריקודי מצווה ,לשיר באהבת ה'
תמימה .אבא אהב לשבת עם חניכי האולפן בקיבוץ ,ללמד
אותם זמירות שבת ,ולשיר איתם את התפילה.
ליווינו את אבי מורי בדרכו האחרונה ,למנוחת עולמים באדמות
קבוצת יבנה.
היה אדם גדול ,שידע איך רצה לחיות את חייו ואיך רצה למות.
הוא היה אופטימי ושופע חיוניות ,בעל חזון ואיש מעשה כאחד.
איש 'תורה תמימה'.
את אבא מלווים בדרכו האחרונה אלפי אנשים שבזכותו זכו
להתקרב לאבינו שבשמים.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים ,אמן.
בנו ,מורדי שבט

אולגה יקרה,
נולדת ב ,1918-במוסקבה .ברחתם מאימת הפוגרומים והגעתם
לדרום-אפריקה .גרתם ביוהנסבורג .שם גדלת ,שם גם התחתנת
ושם נולדו בנותייך היקרות  -מוסיה וציפי .עלית לארץ בשנת
 ,1974והצטרפת לקיבוץ שלוחות ,שבו ציפי ואברמל'ה בנו את
ביתם .זכית לשישה נכדים אוהבים ואהובים .ול 21-נינים .היית
גאה מאוד בנכדייך ובנינייך.
עבדת במסירות וחריצות בבתי הילדים ,בתפירת שמלות בת
מצווה לבנות ,וגולת הכותרת  -התנדבת  15שנים במחלקה
כירורגית ילדים בבית החולים 'העמק' .פעמיים בשבוע ,בכל
מזג אוויר ,נסעת באוטובוס הלוך ושוב והקפדת להגיע לילדים
ולצוות שחיכו לך .לא ויתרת לעצמך אף פעם ,וזכית להוקרה
ואהבה על מסירותך.
בזכות אישיותך המיוחדת ושמחת החיים שפעמה בך ,למדת
ויצרת בסקרנות והתלהבות.
גילית את מקום התפילה בחייך .קולך הצטרף לקול הקהל
בדבקות ,מכל הלב .גם את זמירות השבת שרת בעוצמה
המיוחדת שלך .בימייך האחרונים ציפי התפללה בשבילך ושרה
לך את שירי הנשמה שאהבת.
אהבת אמנות  -ניגנת על פסנתר ושרת את קולו של הלב .האזנת
למוסיקה קלאסית .למדת ציור ,צריבה על עץ .עבודות האמנות
שלך הן חגיגה לעיניים .ידעת ליהנות מהחיים  -מאוכל טוב,
מצחוק בריא .תמיד נראית מטופחת.
אהבת את שלוחות .ואנחנו אהבנו אותך .ברגישות ועדינות יצרת
קשר עם כל אחד לפי אישיותו .לפני ארבעה חודשים ,כשאת
כבר סובלת ודואבת ,פגשת חברת שלוחות במחלתה ,ואת בדרכך
המיוחדת חייכת אליה וחיבקת אותה ,חיבוק מלא רוך ועידוד.
בעין הטובה שלך ,ידעת לחזק ולעודד כל מי שרק יכולת.
ביום העצמאות זכית להיות בשלוחות עם משפחתך ,עם כל
נכדייך ונכדותייך ,נינייך ונינותייך.
נלחמת על הזכות לחיות חיים בעלי תוכן ומשמעות  -עד
נשימתך האחרונה .כשנפרדת מהמטפלות שטיפלו בך במסירות
ב"עטרת צבי"  -כבר לא יכולת לדבר ,אך פתחת עיניים ושלחת
להן נשיקה...
בשם ציפי ,אני מבקשת להודות לחברים ולצוות המסור שליווה
את אולגה ב"עטרת צבי" ,וטיפל בה במסירות נפש.
נוחי בשלום על משכבך .עירית נזרי (מתוך ההספד)
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לזכרם

יגאל גלזמן ז"ל

חוי בן שמואל ז"ל

נולד :ט"ז שבט תש"ד 10.2.1944
נפטר :י"ח אב תשע"ד 17.7.14
בארות יצחק

יגאל ,כך קראנו לך ,אך מה שבאמת הרגשנו הוא שהיית סבא,
סבא אמיתי ,וזה מה שהיית בשבילנו.
יגאל המפנק ,הדואג והמחבק.
יגאל עם הסיפורים שהם רק של יגאל והבדיחות שהן רק שלו.
כשאני מתקשרת בערב לשאול אם יש משהו לאכול (שאלה
רטורית כמובן ,כי תמיד יש) ,אני שומעת אותו צועק' :דנדוש,
בשבילך אין' .ורק מי שמכיר את יגאל ,מי שמכיר אותו באמת,
יודע שהוא מתכוון ל'כל מה שתרצי ,רק תבקשי'...
יגאל ששומע דפיקות בדלת ויודע שאנחנו צריכים להגיע ,אז
הוא צועק בקול הבס שלו' :לא!' שפירושו 'כן! רק תבואו ,רק
תיכנסו ותמלאו את הבית'.
יגאל שמתקן אופניים ,מתקין שידה ,תולה מדף ,מכין חביתה
לאמא בכל שישי בבוקר ,עם סלט קצוץ דק-דק כמו שרק יגאל
עם הסבלנות שלו יודע להכין ,או פשוט מסתכל עלינו בעיניים
הכחולות שלו ומחבק חזק.
יגאל העקשן שאהב לספר שכאשר הייתי בת ארבע וחולה ,הוא
ישב לידי שעות ,חתך לי את הלחם ל'חיילים' והאכיל אותי
בסבלנות אין-קץ ,ותמיד כשסיפר את הסיפור הייתה גאווה
בקולו ,כאילו אומר' :רק אני ,יגאל גלזמן ,הצלחתי לגרום
לילדה לאכול.'...
כי כזה הוא יגאל  -צבר אמיתי .עוקצני מבחוץ ,אבל כל כך
מתוק ,רגיש ואוהב מבפנים.
יגאל שאין סוף לאהבה שלו ואין גבול לנתינה שלו.
יגאל שחשוב לו שהסקייפ והאימייל יעבדו ,כדי שהוא יוכל
להיות בקשר עם כל המאומצים שלו שפזורים בעולם.
פתחת את ביתך ואת לבך לכל כך הרבה אנשים ולכולם נתת
הרגשה של בית ,חום ושייכות.
לכן ,לא נותר לנו אלא להגיד לך תודה.
תודה שפתחת בפנינו את ביתך ,ונתת לנו להרגיש תמיד רצויים
ואהובים.
תודה על כל מה שנתת לנו ,ולכל מי שהצטרפו למשפחה.
ובעיקר תודה על מי שהיית בשבילנו :סבא יגאל עם השפם
והכרס שכל כך קל לעצבן אותו ,אבל גם כל כך קל לרגש אותו.
רצינו לבקש ממך סליחה אם עשינו משהו שהוא לא לכבודך.
אנחנו מקווים שידעת עד כמה אהבנו אותך.

נולדה :כ' שבט תשי"ג 7.1.1953
נפטרה :ד' אב תשע"ד 30.7.2014
טירת צבי

חויל'ה,
בעודנו שרים לך את השיר "מכניסי רחמים" יצאה נשמתך
בקדושה ובטהרה ממש כפי שחיית במשך כל ימי חייך .בעל
הרחמים התיר את נפשך וגאל אותך מייסורייך.
אדם כשר היית ,חוי ,במובן הפשוט והברור ביותר של יראת
שמים אמיתית וטהורה" .כל המוריד דמעות על אדם כשר,
הקב"ה סופרן ומניחם בבית גנזיו" .אנשים כמוך הם יקרי
המציאות ומה שהוא נדיר ומיוחד נשמר בבית אוצרו של
הקב"ה.
ביום שני שוחחת בנוכחותנו שיחה משמעותית מאוד עם
הרב סטבסקי .סיפרת לו בבכי עד כמה את מפחדת למות
ואפשר לך לצאת למסעך
ולהיפרד .הרב הפיג את פחדייך ִ
האחרון בהשלמה ובשלוות נפש .גם אנו ,כל אוהבייך ,זכינו
בשל כך להניח לך להיפרד ולצאת לדרכך .במקום להתחבט
ולעסוק ברוע הגזֵ רה התחברנו בחיבור נדיר וליווינו אותך יחדיו
לבית עולמך .כמו בחייך ,זיכית אותנו ברגעים אלו בחסד נדיר
ומיוחד .עטופים באהבתך חווינו רגעים של התרוממות הנפש,
של דבקות גדולה ,פיוס ,נחמה ושבירת כל המחיצות .אשרייך
ואשרינו שכך זכית לצאת מן העולם.
בכל ערב שבת עת ִהדלקת הנרות התפללת על הילדים ,על
הנכדים על הכלות והחתן ,ועל כל עם ישראל .השיר שכל כך
אהבת" ,וזכני לגדל בנים ובני בנים" ,נתקיים בנו ממש הלכה
למעשה .גידלת אותנו  -כן ,גם אותי ,חוי  -בעבודה קשה,
בעמל ,ביגיעה ובהתמדה תוך מתן דוגמה אישית יומיומית ועם
שמחה רבה .ואנו החזרנו לך בכפל אהבה.
מעל שנתיים וחצי חלפו מאז חלית .סיפור ההתמודדות עם
המחלה עוד יסופר .עשינו הכול על מנת למצוא מזור למחלתך
ולא עלה בידינו .אמרת כי את צעירה מדי למות .אין אנו יודעים
חשבונו של מקום.
לכי למנוחתך לשלום ,חוי ,אנו בטוחים כי בעל הרחמים ימציא
לך מנוחה נכונה וכי אור ה' אשר זרח עלייך בחייך יבהיק לך
גם בעולמות העליונים" .שוועתנו קבל ושמע צעקתנו ,יודע
תעלומות  -ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".
אישך ,בנ"ש

דניאל ,בשם כל משפחת שטרן

אלול תשע"ד  -תשרי תשע"ה
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לזכרם

פליקס שטאל ז"ל

עזרא יוחנן ז"ל

נולד :ב' תמוז תרפ"ד 4.7.1924
נפטר :ט' באב תשע"ד 5.8.2014
עין הנצי"ב

נולד :כ"ז אייר תרצ"ו 19.5.1936
נפטר :כ"ב אב תשע"ד 18.8.2014
טירת צבי

אבא יקר,
נולדת בשנת  1924בעיר סארבריקן שבגרמניה להוריך ,שמעון
וקלייר .ילדותך עברה עליך בנעימים עד עליית הנאצים
לשלטון .אחרי ליל הבדולח סולקת מבית הספר ,ואז החליטו
הוריך לשלוח אותך לבית ידידים בפאריס .משם עברת לדרום-
צרפת ,והצטרפת להכשרה של תנועת הצופים הדתיים בניהולו
של ַשמ ֹו ָה ֶמל .לבסוף הוחלט לסגור את החווה ולהבריח את
הצעירים שהיו בה דרך הפירנאים לספרד.
כולנו מכירים על בוריו את סיפור מעבר הפירנאים שהשתבש,
ואת דבר נפילתך לתהום בעומק של  400מטרים .נפצעת קשה,
ורק בעזרת חבריך ובזכות כוח הרצון האדיר שלך ,נחלצת
מהתהום והוּ בלת לבסוף אל בית חולים בספרד .נותרת נכה
לצמיתות בגופך ,אך בריא ומלא חוסן בנפשך.
ב 1944-עלית עם חבריך לארץ ,והגעת לדגניה ב' במסגרת
קבוצה מעורבת של צעירים דתיים וחילוניים .לאחר מכן
הצטרפת לקבוצת "אמונים" שבנחלת יהודה ,וכעבור שנתיים
עלית להתיישבות בעין הנצי"ב.
את אמא הכרת בלילה של שמירה משותפת ,ומאז לא נפרדו
דרכיכם .יחד הקמתם משפחה לתפארת ,עם בנים ,נכדים
ונינים  -כן ירבו 64 .שנים של שותפות מופלאה ,של הערכה
הדדית ושל אהבת אין-קץ.
תעצומות הנפש המיוחדות שלכם נתגלו ביתר שאת עם
פטירתו של בנכם הצעיר  -אחינו שאול האהוב והיקר .הכאב
היה גדול והגעגועים אליו לא פגו ,אך אתם קמתם על רגליכם
והמשכתם בחייכם באומץ ובנחישות יחד עם כל המשפחה.
אבא ,כל ימיך חיית בקיבוץ מתוך אידאולוגיה ותחושת
שליחות .אמך רצתה שתהיה רופא או לפחות מהנדס ,אך אתה
בחרת להיות מסגֵ ר  -איש עמל ומלאכת כפיים .היית "איש
המים" של הקיבוץִ :הנחת צינורות ,תיקנת פיצוצים ,שאבת
מים מן המעיין ,מדדת משקעים וטמפרטורות.
גם בתבונת השכל ניחנת :היית מעיין שופע של ידע ושל
חוכמה שקנית בכוחות עצמך .כל חייך לא הפסקת לקרוא
וללמוד עוד ועוד .אהבת להאזין למוסיקה קלאסית ,היית צלם
מחונן ,אך פסגת יצירתך הייתה ,ללא ספק" ,גן פליקס"  -גן
שעשועים שהקמת לנכדיך ,ובו הוספת מדי שנה עוד מתקן
מעשה ידיך ,לשמחת כל ילדי הקיבוץ.
נוח בשלום על משכבך .אורה רינות (בתך)

72

עמודים | )1( 770

עזרא נולד למשפחה ברוכת ילדים בקהילה היהודית העתיקה
והאצילית שבחבל קוצ'ין בדרום-הודו .בגיל  13עלה ארצה
במסגרת עליית הנוער ,והגיע יחד עם אחד מאחיו לנוה-עמיאל
שבמושב שדה יעקב .משם עבר לחברת הנוער בקבוצת יבנה,
ולטירת צבי הגיע במסגרת הנח"ל .בשנת  1960נישאו עזרא
ושושנה  -בת הקיבוץ .עזרא ,שנקלט ב"פלחה" והתמחה
בגידול כותנה ,התמיד בעבודתו והיה למנהל הענף .ממנו
למדו גננות ,מטפלות וילדים ,שמות מקצועיים כמו :אקלה
ופימה ,השקיה בסיפונים או בממטרות ,טיפול במזיקים ועוד
מושגים חקלאיים .ב 1980-קיבל עזרא את פרס "סם המבורג"
לאות הוקרה על שנות עבודתו בכותנה .עזרא יצא ללמוד
כלכלה וניהול במדרשת רופין ותקופה מסוימת עבד במחלקת
המשלוחים במפעל "טיב" .כשרצה לשוב למרחבי השדות ,עבר
למדגה ,ורכש ניסיון רב בגידול דגים .עזרא שייך לאותם אנשים
שעבדו "מצאת החמה  -עד צאת הנשמה" ,אנשים הלועגים
לשמש היוקדת ,לחום הלוהט ,לימי הבוץ והכפור ,ליתושים,
ליבחושים ולכל התנאים הקשים .עזרא היה בין המטים שכמם
לעמל וליגע.
בבואנו לספר על עזרא יהיה נכון להזכיר את ההתמדה והדיוק
שלו בקיום מצוות יומיומיות ,תמיד הגיע לתפילת שחרית
וערבית ,בחול ,בשבת ובמועד .חשוב היה בעיניו לשמור את
מסורת המקום ,להיאחז במנהג הקבוע ,לא להרבות בשינויים
ולא להרוס הסדרים מקובלים .עזרא היה דייקן ומתמיד גם
במנהג הייקים ,אך הקפיד לספר לילדיו ,ובעיקר לנכדיו ,את
זיכרון החגים מקוצ'ין הרחוקה.
עזרא ושושנה הם חלק מעץ משפחתי מרובה ענפים המכיל
בתוכו "קיבוץ גלויות" ,שהיה לשם דבר בטירת צבי .הם זכו
לבנים ובנות טובים וחרוצים ,כולם אנשי עבודה ועמל ,לנכדים
ואף לנינה .לגאוותו הגדולה של עזרא ,ארבעה מבין חמשת
ילדיו היו קצינים בצה"ל.
עזרא נישא למנוחתו האחרונה באדמה שכל כך היה מחובר
אליה ,אדמה שלעתים גרמה לו דאגות ,אך הוא אהב לעבד
אותה ולהתמודד עמה ,ובעיקר להוציא ממנה יבול משובח.
יהי זכרו ברוך.
יזרעאלה כספי (מתוך ההספד)

"אסוף את המעשים את המלים והאותות כמו יבול ברכה"...
לרגל פתיחת שנת תשע"ה ופתיחת אירועי

שנת חצי היובל למרכז יעקב הרצוג
נפגש יחד ,כדרכנו ,לערב של לימוד ,ניגון ומפגש רעים
בין כסה לעשור ,בין מלחמה לשלום ,בין חול למועד.

שלישי | ו' בתשרי תשע"ה | 30.9.14
 23:00 – 19:15בחדר האוכל שבקיבוץ עין צורים
מפגש רעים ,קפה וכיבוד קל
פתיחה בצליל ואומר
נחמיה רפל ,מזכ"ל הקבה"ד
אשר אברג'ל ,ראש המועצה

19:15
		
19:30
		
		

הרב אילעאי עופרן

		
21:00-20:15

"הנה כחומר ביד היוצר" –
האם אפשר עוד לתקן?
ד"ר נח חיות
ודרורית וייס

שר ַל ֲעבֹר ֶאת
"א ְיך ֶא ְפ ָ ׁ
ֵ
ַה ַח ִּיים ַהנּ ו ָֹר ִאים ָה ֵא ֶּלה ...
ְּב ִלי ֶש ֶמץ ֶשל ֵחרוּ ת"
(זלדה) – שיחה בשתיים על
המתח שבין תלות לחירות
ד"ר גילי זיוון
ואילנית סוויסה

לתקן עולם – שמא יש קלקול
בעולמו של הקב"ה?!
יואל קרצ'מר ויפית קליימר

"אם תצטרך מטפחת"
(מ' אריאל)  -על חשבון
נפש אישי וקהילתי.
ד"ר גבי ברזלי
ושרית צימבליסטה

חשבון נפש  -חשיפת
החשבונות הפנימיים
הרב אילעאי עופרן
ושני מאור

של
יח ַה ִּנ ְק ָלף ֶ ׁ
"בתו ְֹך ַה ִּט ַ
ְּ
ַה ַח ִּיים" (נעמה שפי) –
שיח פנימי עם המתגלה לנו
ביום חולין
ללי אלכסנדר

"ואין יותר נדרי ואסרי"  -הרב ד"ר בני לאו
22:00-21:15
		מדרש יוצר
בית
צבעי חדשי בארו הספרי היהודי

'מחכים לבוקר' -
הלל מאלי ואנסמבל 'ניגון ירושלמי'

			
22:00
			
		

לימוד יצירתי רב תחומי המציע זוויות חדשות לסיפורי מהמקרא,
מהמדרש ומהספרות ,ומתרג אות לצבע וצורה ,לשיר ,סיפור או מחזה

והשנה:

"כל השומע יצחק"

הערב יתקיים בשיתוף עם 'קפה תנועה' של תנועת הקבה"ד,
מתנ"ס שפיר ,המועצה האזורית שפיר וקיבוץ עין צורים
מחיר השתתפות₪ 20 :

לימוד על שמחה וצחוק  -צחוק בריא ומשחרר; צחוק מסתיר או לועג; צחוק מעורב
בדמע; צחוק במקומו ושלא במקומו; צחוק שהוא שמחה וצחוק שהוא עבודה זרה.
התכנית השנתית בנויה משלושה חלקי:
· קריאה יוצרת במקרא – לימוד בצבע וצורה ע ד"ר גילי זיוו ·
· מדרש בי יש לחדש  -סדנת מדרש וכתיבה ע ד"ר שמוליק פאוסט ·
· כתיבה יצירתית וסדנת תיאטרו ע המחזאית אילנית סוויסה ·

בטלפוןoffice@merkazherzog.org.il / 08-8608330/1 :
הרשמה מראש
ימי רביעי ,בי השעות 20.30-17:30
במרכז יעקב הרצוג בקיבו עי צורי
בית המדרש ייפתח בי"ב בחשוו תשע"ה5.11.2014 ,
דמי השתתפות • ₪ 1,350 :התוכנית מוכרת לצור גמול השתלמות.

הקבלה לתוכנית מותנית בריאיו קבלה.
להרשמה ולתיאו ריאיוofﬁce@merkazherzog.org.il ,08-8608331 :

עושי עניי מיהדות כבר

שנה

		

עושים עניין מיהדות כבר

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 :

office@merkazherzog.org.il

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

שנה

