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פרט וכלל

בית
במדרשת עין הנצי"ב

’מעינות‘ בוקר
8:55 - 8:00

10:15 - 9:00

מוזמנים להצטרף לסמסטר ב' של 'מעינות בוקר' -
בוקר של לימוד במדרשת עין הנצי"ב
פתוח לקהל הרחב של עמק המעינות והצפון.
בימי רביעי בין  8:00ל 13:30פתוח לגברים ונשים כאחד!

תחילת סמסטר ב'  -כ“ט שבט ) 18/2עד ז' תמוז(24/6 ,
ד“ר חזי כהן – מתורתו של הבן איש חי

אפרת ביגמן
תפילה לאם בטרם שחרית" -
סדנת מפגש ,קריאה וכתיבה
הנוגעת במהות ובאמהות.

עוזי פז –
אחווה )יחסי אחים( במקרא

* לנשים בלבד – מספר המקומות מוגבל

10:30 - 12:00

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

משה מיה –
"אמיתי ,כמו שרק סיפור
יכול להיות":
מעשי חכמים בסוגייתם,
במקומם ובשעתם

לנשים בלבד

12:15 - 13:30

הרב יצחק בן פזי
משנתו החינוכית של האדמור מפיאסצנה

עלות לסמסטר ב‘ *) ₪ 900 -תוספת עלות למשתתפות בסדנא (₪ 175
השעורים מתקיימים בקמפוס המדרשה ,בקיבוץ עין הנצי"ב
מדרשת עין הנצי“ב ד.נ .עמק המעיינות  ,10805טל 04-6062900 .פקס,04-6062868 .

e-mail: midresheteinhanatziv@gmail.com

מדרשת עין הנצי“ב

נחמה שפילמן

אפרת ביגמן  -משוררת ומטפלת באופן פרטני וקבוצתי בביבליותרפיה .תושבת מעלה גלבוע.
סמדר בן דוד  -פסיכולוגית .מלמדת ספרות חז"ל במדרשה בעין הנציב .תושבת עין הנציב.
הרב יצחק בן פזי – ראש ישיבת ההסדר אמי"ת עפולה .תושב עפולה.
ד“ר חזי כהן – איש תנ"ך ,מלמד במדרשת עין הנצי"ב ובישיבת מעג"ל ,תושב מעלה גלבוע.
משה מיה – מורה .לומד ומלמד על חכמים ,בית מדרשם וספרותם .דוקטורנט במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באונ' חיפה .תושב הושעיה.
עוזי פז  -חוקר תנ"ך המלמד במדרשה מיום היווסדה .חבר עין הנצי"ב.

תוכן העניינים

דבר העורכת

" 2למי תודה למי ברכה?" > ארנון בן דב

כשהגעתי לקיבוץ ,הילדים ישנו בבית.
העובדה הזו כבר הייתה ברורה מאליה,
לא טעמתי אפילו את ספיחיה ,וטוב שכך.
ובכל זאת ,בשלב ההורות הצעירה שלי
היו עוד כמה סוגיות שהיה עדיף לו עמדתי בהן על שלי
אל מול הכלל.

 7בדרך הטבע הלא-טבעית > אריאל שחם
 10לדלג על משוכות בחצאית צבאית
ריבה פריד עם אילת היל

>

פרט וכלל
 14הרוב תמיד צודק? > אסתר פישר
 16האופק שמאחד ערכים עם ממון
ריבה פריד עם תום דרומי-חכים

>

 21פוזיטיביות למען הכלל
ריבה פריד עם לני מרקוביץ
>

 24הכול בא מבפנים ,ופרט וכלל תמיד משתנים
הילה אונא
 26איחוד מול ייחוד > אבישג איילי
" 27שום אדם איננו אי" > טוביה גרוס
 30אולם הולך ונעלם > אבי פרוינד
 31איפה חניתי? > גולן רייז
מדורים
 34מבית היוצר | מדור חדש!
 35זווית אחרת | לבחור תיק
 36יורה דעה > הרב אילעאי עופרן
 37הו ,גיליוטינה > יהונתן שרמן
 38מדור לדור > אביתר דור
 39שמיטה ישראלית > עינט קרמר
 40עומדת על דעתי > עינת לוי
על המדף
 42ואני לא באתי אלא | שמעון הקשר
 44כשקווים מקבילים נפגשים | ישי קימלמן
 45קו המשווה | ה'יחד' שלנו
 50תנועה בתנועה
 54לזכרם

>

אינני מדור המייסדים של הקיבוץ -
שצו השעה קרא לו לוותר על רצונותיו וצרכיו
למען אידיאל נשגב וגדול,
(ולכן הוא ראוי להיבחן באמות מידה אחרות).
ובכל זאת ,כשהגעתי לקיבוץ ,הקולקטיב היה שבוי עדיין
בקונספציה של הקיבוץ החלוצי,
ושאב ממנה דרכי התנהלות
שבמבט לאחור ,קשות לתפיסה.
קחו לדוגמה את ארוחות השבת:
תינוקות מפריעים
לסעודה בחדר האוכל,
ולכן שהתה איתם תורנית בפעוטון.
כדי שהאם הסועדת תדע אם תינוקה רעב,
נתלתה מגבת בצבע מסוים על חלון שהיה בטווח ראייה
(שלי הייתה אדומה).
לא חסרות דוגמאות נוספות להפיכת ה'יחד'
למנגנון שביטל את הרצון הטבעי ,המחשבה החופשית,
היוזמה לפעול ,ועוד...
ובכל זאת ,האהבה הגדולה שלי
ל'יחד' ,לשותפות,
לא הלכה לאיבוד.
עם השנים הבנתי שמבחינתי,
שייכות לכלל שפועל לטובת אידיאל ,וגם עושה למען הפרט,
היא צורך קיומי.
ה'יחד' שאני מוקירה וגאה,
מבקש בימים אלו לצקת לתוכו משמעות רלוונטית,
חדשה או ישנה,
כדי להיות 'יחד' שהוא לא מובן מאליו,
'יחד' שגם אם הוא מכופף את רצון הפרט,
ברור לפרט ולכלל כאחד,
מהי המטרה לשמה האגו והאינטרס יוצאים לחופשה זמנית...

עורכת :ריבה פריד עריכה לשונית :הילה אונא
עריכה גרפית :סטודיו דוב אברמסון ,מעצבת :נאוה גיאת
מערכת עמודים :איתי וגשל ,קובי שטיין ,יואל קרצ'מר-רזיאל,
רחל ברזלי ,שרית אוקון ,אליעז כהן ,זאב קיציס ,יוחאי בשן,
עדי פרי ,הילה אונא ,שוקי קרביץ ,עינת לוי ,גולן רייז
תמונות :ארכיוני הקיבוצים ,מן האינטרנט איור השער :אלעד ליפשיץ
דוא"ל amudim@kdati.org.il :אתר הקיבוץ הדתיwww.kdati.org.il :

שלכם,
ריבה

מענייני דיומא

"לְמִ י ּתוֹדָ ה ,לְמִ י בְ ָּרכָה?
ָלעֲבוֹדָ ה ְול ְַּמלָאכָה!"
(ח"נ ביאליק)

בירור ערך העבודה בימינו ואל מול
משנתם של אונא ואדמנית

ארנון בן דב

במהלך השנה האחרונה במסגרת לימודיי בישיבת מעלה גלבוע,
עסקתי לא מעט במה שנקרא "משנת הקיבוץ הדתי" .בחוברת
המאמרים 'שילובית'  -חוברת המאגדת מאמרי מחשבה של
תלמידי הישיבה בנושאי תנ"ך ,תושב"ע ,ונושאים הגותיים
שונים  -פרסמתי מאמר שעוסק במשנת 'תורה ועבודה' כפי
שהיא משתקפת בהגותם של צוריאל אדמנית ומשה אונא .לאחר
פרסום הדברים הרגשתי שאני רוצה לחבר בין המציאות שאותה
אני מכיר כבן הקיבוץ הדתי ,לבין דברי ההגות ,ולבחון עד כמה
הם רלוונטיים גם לימינו .מטרתי היא לתרום בכך גם להגברת
העיסוק בערך העבודה ובמשמעותו ,לעתידה של התנועה בפרט,
והחברה הישראלית בכלל.
כמי שגדל בקיבוץ הדתי ,ערך העבודה הושרש בי מילדות .הפער
מול נערים שלא גדלו בקיבוץ התחדד לי כשסיפרתי להם על
חובת העבודה של נוער קיבוצי והם לא הצליחו להבין איך ייתכן
שאני עובד בקיבוץ מבלי לקבל תמורה .ניסיתי להסביר להם
שזו חלק מחובתי ושאני מקבל תמורה ,למשל ,דרך פעילויות
חברתיות במסגרת מערכת החינוך .בכל אופן ,את הקביעה שלי
שהעבודה היא ערך ,ועלי לצאת לעבודה גם אם לא מקבלים
תמורתה כסף ,היה קשה להם לקבל.
אז  -מה העבודה הזו לכם? מהי משמעותו של 'ערך העבודה'?
האם הוא רלוונטי לימינו? האם יש עדיין צורך בעבודת כפיים
והאם היא זוכה לכבוד? עד כמה ערך העבודה העצמית  -ללא
שכירים ועובדים זרים  -תקף לחיים המערביים? עד כמה
עבודת האדמה והעבודה היצרנית נובעות מאידיאלים והאם הן
משמעותיות להמשכיות קיומנו?

2

עמודים | )3( 772

עבודת החקלאות מצטיירת כ'רומנטית' מאוד .לא מעט נתלים
בכך וכותבים על תחושת החיבור לאדמה ,על התחושה המרגשת
של יצירת יש מאין וכדומה ,אולם בפועל ,מניסיון אישי ,אני יכול
להעיד שרוב העבודה החקלאית היא 'עבודה שחורה' .החקלאי
עובד הרבה שעות לבד ,אוסף את ציוד ההשקיה סמוך לשקיעה,
ואין בזה הרבה רומנטיות ...אחד ממנהלי מטע בגולן אמר פעם:
"אני לא רוצה כאן אנשים שחושבים על העבודה בגד"ש כהגשמה
של אידיאל ,כי הם יפלו מהר מאוד .אני רוצה עובדים שמחכים
לארוחת הצהריים ."...אמנם ,לא ניתן להתעלם מכך שעבור חלק
מהעובדים עבודת האדמה היא מרגשת ,מהנה ,ומעניקה תחושת
סיפוק גדולה ,אך ברור לי שמעבר לכך יש משמעויות נוספות.
יצאתי לחפש אותן.
קצרה היריעה מלהכיל את כל הנושא וכן את היקף הפרסומים
שנכתבו לגביו על ידי הוגי הדעות של התנועה .בחרתי להעמיק
בשלושה מאמרים בהם נדון הנושא על דפי עמודים (ואחר כך
יצאו לאור בספרים)" :מה העבודה הזאת לנו" 1ו"על ערך העבודה
ומצוות העבודה" 2מאת צוריאל אדמנית" ,ערכים או הוראות
מעשיות" 3מאת משה אונא.

 1אדמנית ,בתוך הזרם ונגדו ,עורך :יצחק אשר ,הוצאת הקיבוץ הדתי ,תשל"ז,
עמ' ( 69להלן" :מה העבודה").
 2שם ,עמ' ( 75להלן" :על ערך העבודה").
 3אונא ,הקהילה החדשה ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תשמ"ה ,עמ' ( 214להלן:
"ערכים").

"לְ מִ י ּת וֹדָ ה ,לְ מִ י ְ ּב ָר ָכ ה? ָל ֲע ב וֹדָ ה ְו ל ְַּמ לָא ָכ ה!"

הפער מול נערים שלא גדלו בקיבוץ התחדד לי כשסיפרתי להם על חובת העבודה של
נוער קיבוצי .הם לא הצליחו להבין איך ייתכן שאני עובד בקיבוץ מבלי לקבל תמורה?! את
הקביעה שלי שהעבודה היא ערך ,שעלי לצאת לעבודה גם אם לא מקבלים תמורתה כסף,
היה קשה להם לקבל
ּ ָכבֵד הָ ע ֹל ,נָעִ ים הָ ע ֹל!
הבדלי התפיסות בין הגותו של צוריאל אדמנית לבין הגותו של
משה אונא לגבי ערך העבודה בולטים מאוד.
אדמנית טוען כי המשמעות שניתנה לערך העבודה על ידי הוגי
הציונות החילונית ,אינה רלוונטית עוד .לדבריו ,טענתם הייתה
כי ערך עבודת הכפיים נובע מכך שהחברה היהודית הגלותית
הייתה בלתי נורמלית ,כיוון שהחלק היצרני כמעט ולא היה קיים
בה .לתפיסתם ,תפקיד הסוציאליזם היהודי הוא להבריא את
מבנה החברה היהודית ,ולהעמיד שוב את הפירמידה בצורתה
הטבעית  -בסיס רחב של עובדי כפיים ,בסיס צר יותר של נותני
שירותים וסוחרים ,וקודקוד צר של אנשי השכלה .הוגי הציונות
החילונית גרסו כי למען האידיאל ,הפועל חייב לקבל על עצמו
ויתורים  -ויתור על קריירה אישית ועל האפשרות לנצל את
הפוטנציאל הכלכלי והאישי הטמון בכישרונותיו .לטענתו של
אדמנית ,הפירמידה הזו מתאימה לחברה בלתי מפותחת .הליכים
של אוטומציה וטכנולוגיה מתקדמת שינו את מבנה החברה ולכן
גם את משמעותו של ערך העבודה .הוא טוען שערך העבודה
קשור בעיקר ליסוד הלאומי  -להגברת כושר קליטת העלייה:
כדי למצות את הפוטנציאל הכלכלי של הארץ ולקלוט בה
מקסימום של יהודים עולים ,עלינו לשקוד על כיבוש כל
מקום עבודה כמקור פרנסה יהודי...

כשהמצב הפוליטי דורש העסקת ערבים ,צריך לשקול
4
שוב את המושג 'עבודה עברית'.
אדמנית הסתייג מהקביעה כי תלות היהודים בעבודות מנהליות
תוך ביטול עבודת הכפיים תגרום להם להישאר מיעוט נצחי
בארץ ,וטען כי קביעה זו הייתה רלוונטית רק כשרוב המועמדים
באו לארץ מטעמים אידיאולוגים ומשכבות חברתיות גבוהות,
ואילו בימינו אולי אין זה הכרחי כי בוגר אוניברסיטה יניף טורייה
במקום לפתח משק מודרני .ההתייחסות לחקלאות כ"שיבת
האדם לטבע" איבדה לדבריו את ערכה בתהליך המעבר לחקלאות
מתועשת ,והרציונליות שבמסחור החקלאות "נוטל ממנה את כל
5
קסם הטבעיות".
לעומתו ,מסכים משה אונא עם התפיסה כי החברה היהודית בגולה
הייתה חסרה בשכבות היצרניות ולכן היא הייתה בלתי-שלמה
וחולה במונחים ציוניים .הרעיון הוא שכוח היצירה של האדם הוא
ביטוי כה יסודי במהותו ,שהיעדרו הופך את החברה אליה שייך
האדם ואותו ללקויים .מימוש כוח היצירה נחשב אפוא כאחד
מהתכנים הקובעים את מהות החברה ,לכן אין אפשרות שגורם
זר ימלא את החסר .דבריו של אונא מסתדרים היטב עם דבריו
 4מה העבודה.
 5מה העבודה.

טבת  -שבט תשע"ה
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מענייני דיומא

על עבודה ערבית  -תלמד אותנו שיש משמעות למושג 'עבודה
עברית' גם בימינו ,על אף השינויים שחלו בהנמקת הצורך.
אונא ממשיך וטוען שניתוק האדם מן היקום ,וחוסר היכולת
שלו לממש את עצמו כאדם יוצר הם חלק מהגורמים לתופעות
שליליות רבות בחברה בת-ימינו .מתוך עיון בדברי אדמנית,
נראה כי הוא אינו טוען אחרת אלא מערער על האמונה שניתן
לתקן משהו בסוגיה זו.
מעמדה הרם של החקלאות בהגשמת הציונות ,על פי אונא ,נובע
מכך שהקשר בין אדם לארצו ואדמתו נוצר בצורה החזקה ביותר
בעיבוד אדמותיה במו ידיו:
לכן גם אם נעלים במידה רבה את הצד הרומנטי של
החקלאות עדיין נשאר בעניינו המומנט שהביא לידי
7
האדרת החקלאות כצורך אנושי ולאומי חשוב.
מסיבה שלא הצלחתי לרדת לסופה ,גם אונא וגם אדמנית
מתעלמים מן המצוות הרבות הטמונות בעבודת האדמה ,שרבות
מהן מצוות מדאורייתא ,ובהן העניין החשוב ביותר הקושר את
החקלאות ועולם התורה וההלכה  -מצוות השמיטה .לטעמי,
למצווה זו יש חלק לא פעוט בביסוס משנת 'תורה ועבודה',
מתוך שהיא ממחישה את ערך העבודה כערך העומד בפני עצמו,
ולא רק כמקור לרווח.
של שח"ל במאמרו "לבירור שיטתנו" 6.שח"ל מדגיש כי החידוש
ברעיון 'תורה ועבודה' הוא ראיית העבודה ככוח תחייה לאומי,
ורק היא יכולה להוציא את היהודי מגלותו .אונא טוען שהתביעה
לעבודה עברית מכוונת לא לביצוע אלא לתוכן  -לרצון ולצורך
להחזיר לעם היהודי את שליטתו על יסוד קיומו יחד עם שלמותו
החברתית .שתי אלה  -השלמות החברתית והשליטה על יסודות
הקיום  -דרושות על מנת להגיע לעצמאות אמיתית ,הן פוליטית
והן לאומית .לטענתו ,יש מחסור חמור בעובדים מיומנים בעלי
רמת מקצועיות גבוהה ,לפחות כפי שיש מחסור באקדמאיים.
על פי אונא ,השכבה היצרנית זו השכבה שמבטיחה את חוזקו
ועוצמתו של המשק הלאומי .כל אלה שאינם מסוגלים להגיע
לרמה האוניברסיטאית ,יוכלו למצוא בעבודת הכפיים סיפוק
אישי ,ולשרת את הכלל על הצד הטוב ביותר במקום להגיע
לידי תסכול .אנשי עמל אלה היו זוכים לאושר וכבוד אילו היינו
משמרים את ערך העבודה.
אונא טוען כי אם היינו דואגים לכלל הלאומי ,היינו מעלים על
נס את ערך העבודה המקצועית ,אך במקום זאת נכנענו להלכי
רוח מערביים וגלותיים ,כאילו עבודת כפיים אינה ראויה לאדם
מתקדם .בעיניו ,התעמולה הכבירה שהתנהלה ומתנהלת באופן
חד-צדדי לטובת הלימוד האקדמי ,מסנוורת את עיני הבריות
מלראות את הצרכים האמיתיים וגורמת לחילול כבודה של
העבודה היוצרת .ראייה נכונה  -הן של הצרכים הלאומיים והן של
הסכנות הכרוכות בהתבססות הולכת וגוברת של המשק היהודי
 6שח"ל ,חולם ולוחם ,עורכת :חיה פרומר ,הוצאת ספריית בית אל ,2008 ,עמ'
.405-413
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ִמי י ִַּצילֵנ ּו מֵ רָעָ ב?
בהתייחסותו להוגי רעיון 'תורה ועבודה' טוען אדמנית כי הם
סברו שבעבודה יש מצווה וקדוּשה ולכן גם קיימוה בחרדת
קודש ,אך רעיונותיהם חסרים עומק ואינם מסתמכים על החומר
הרב המצוי בדברי חז"ל לגבי חשיבותה של העבודה" :אמנם ניתן
8
למצוא בדבריהם ציטוטים בודדים אך אין בהם שיטה ברורה".
חשיבות מפעליהם של חלוצי 'תורה ועבודה' ברורה ,ויש להם
חלק לא קטן בצמצום הפער בין המחנה הדתי לחילוני ,אך עם
זאת רעיונותיהם  -ובעיקר בעניין העבודה  -לא הצליחו לכבוש
את המוני בית ישראל ,ואפילו לא חלחלו מספיק בתוך ביתם
פנימה" .סופה של 'תורה ועבודה' שהפכה למפלגה ,על כל
החוליים שבדבר" 9,מסכם אדמנית.
אונא יוצא בחריפות נגד "ניתוץ האלילים" של אדמנית .הוא
טוען כי גם אם ההגות של אנשי תורה ועבודה לקתה לפעמים
בחוסר שיטתיות ,אין בכך כדי להצדיק את האמירה שתנועת
תורה ועבודה לא פיתחה מחשבה ואידיאולוגיה .כדי להוכיח
טענה זאת מביא משה אונא פיסקה מכתביו של השח"ל:
הרבה גורמים לבניין הארץ .יתרון העבודה על שאר
הגורמים שבעוד הם רק בבחינת מכשיר מצווה הנה
עבודה ,עבודה ממשית :סיתות ובנייה ,חרישה וזריעה,
 7ערכים.
 8מה העבודה.
 9מה העבודה.

"לְ מִ י ּת וֹדָ ה ,לְ מִ י ְ ּב ָר ָכ ה? ָל ֲע ב וֹדָ ה ְו ל ְַּמ לָא ָכ ה!"

כבן קיבוץ שבילה לא מעט מימי החופשות שלו בשדות הקיבוץ ,אני בהחלט מבין מהי
ההרגשה של החיבור לקרקע .למרות שמרבית העבודה נעשתה בטרקטורים ובשאר כלים
חקלאיים ,עצם המאמץ וההזעה גרמו (לפחות לי) לתחושת החיבור הזו.
הרבה מאהבתי לקיבוץ ולארץ ספגתי באותן שעות חמות בשדות

שידוד וסיקול ,העבודה הזאת היא בבחינת בניין ויצירה
ממש ,כך הבינו חז"ל את המובן הפשוט של הציווי יישוב
10
הארץ.
בדברים אלה מוצא אונא אבני יסוד לשיטה הציונית-דתית,
הרואה בעבודה הגשמת בניין הארץ במובנו הפשוט ,ביטוי לכוח
היצירה שנחוץ להפעילו מחדש למען תחייה לאומית ,תוך
הדגשת הקשר עם חז"ל ועולמם .לטענתו ,הניסיון לבסס על
אדני המסורת את התמורות החברתיות להן הטיפו ,נעשה על ידי
הוגי 'תורה ועבודה' בכנות רבה ,גם אם לא ציטטו את הרמב"ם
ואת החת"ם סופר:
תרומתם למחשבת הציונית חשובה אף שלא הגיעו לידי
שיטה מגובשת ...העובדה שמפעלנו ,הקיבוץ הדתי ,נבנה
לא במעט על אושיות הרעיונות של תורה ועבודה נחשבת
בעיני בעלת משקל לא מבוטל ואף עדות לעוצמה הטמונה
11
בהם.

ִתן או ֹר?
ִמי ּ ַבח ׁ ֶֹשךְ י ּ ֵ
צוריאל אדמנית ומשה אונא אינם מציגים פתרון סדור לבעיית
היחס לעבודה כערך ,אלא כמה פתרונות חלקיים.
אדמנית מציע מספר גבולות שעל פיהן נכריע את הכרעותינו:
•אי-היגררות לאקדמיזציה מופרזת לצד הכרה בדיפרנציאציה
של החברה המודרנית.
•בקרה ואפילו הימנעות מתהליך התרחבות אורגנית של
הפעילות המשקית (גם אם היא נראית דרושה כדי לשמור
על רמת החיים הגבוהה).
•שמירה על מקום לימוד התורה לשמה במערכות פעילויות
האדם.
אונא מתמקד יותר בחידוד הגישה הרעיונית והעצמתה .הוא
טוען שה'הוראות' של אדמנית הן נהדרות ,אך לא תימצא להן
אוזן קשבת אם לא תהיינה קשורות לתפיסה ערכית ברורה.
הקבוצה בכלל והקבוצה הדתית בפרט ,כך על פי אונא ,מושתתת
על תפיסות לאומיות ועל השאיפה לחברה מתוקנת וערכים
מחייבים .השילוב בין הגורם הלאומי ובין הגורם החברתי,
 10המרד הקדוש  -שמואל חיים לנדוי ופעלו ,עורך :שבתי דון-יחיא ,הוצאת
מורשת ,1960 ,עמ' .145
 11ערכים.

במשמעותם הרעיונית ובמעשה היצירה והבניין ,הוא שעמד
בבסיסה של החברה הקיבוצית ,והוא יישמר כל זמן ששני
הגורמים האלה נחשבים לערכים .אם לא  -הם יהפכו לניגודים.
הניסיון לבסס את רעיון העבודה על התועלת שאפשר להפיק
ממנה נדון מראש לכישלון .בעיני הבריות תמיד ייראו הנוחיות,
העלאת רמת החיים והביטחון ,כבעלי כוח שכנוע גדול בהרבה.
לכן ,טוען אונא ,אם לא נתייחס לעבודה כערך ,לא נוכל להגשים
את אידיאל הקיבוץ  -הקמת חברת מופת .אמנם ,המציאות
היא תמיד בלתי שלמה ומהווה פשרה בין דעות וכוחות שונים
אך במקום להיות יציר הערכים ,היא קמה כעת על יוצרה.
הוא סבור שתוקפם של הערכים הישנים לא פג ,אלא שנכונות
הציבור לקבלם נתדלדלה .הורדת ערך העבודה מגדולתו וחיפוש
פתרונות מעשיים אינם תרופה למשבר ממין זה ,טוען אונא,
משום שהפיחות איננו נעצר בתחום ערכים אלו ,אלא דרכו
להתפשט והוא חודר גם אל תחומים אחרים.

ִמי יַעַ ל מַ יִם ִמן הַ בּ ו ֹר?
אדמנית טוען שערך העבודה זקוק לניסוח אידיאולוגי וסוציולוגי
מחודש .לדבריו ,בעקבות ההאצה בתחום ההתפתחות
הטכנולוגית ,זקוק האדם לתקופת לימוד ארוכה יותר והתמחות
ספציפית יותר מבעבר .עם זאת ,הוא מכיר בכך שהטכנולוגיה
לא שחררה אותנו מהצורך בעבודת ידיים בלתי מקצועית,
ועדיין מעדיפים תיקון מוצר על החלפתו (גם מטעמים כלכליים
ואקולוגיים) .צוריאל טוען שעל מנת להגביר את המשיכה
לעבודות עזר ִמשניות מועלות עוד ועוד תביעות התמחות
אקדמית( .בנקודה זו אני חולק על צוריאל .בעיניי ,אחת הסיבות
העיקריות לכך שמקצועות רבים עוברים לתחום האקדמי היא
דווקא ההתפתחות הטכנולוגית .המכונות המקצועיות ,וביניהן
גם המכונות החקלאיות ,הפכו מורכבות מבחינה מכנית ,והידע
שנדרש לטיפול בהן גדל ומצריך יותר לימודים).
פועל היוצא מהתפשטות ההשכלה האקדמית ,הוא ציפייה לשכר
גבוה יותר ולעיסוק בלעדי בתחום המקצועי של העובד .במצב
כזה ,הצרכים הנחשבים נמוכים יותר מתמלאים על ידי שכבת
אוכלוסין נמוכת-דרג ,אולם זהו פתרון המוליד פער חברתי
מסוכן .פתרון אחר הוא ויתור על ניצול מלא של הכושר המקצועי
של האקדמאי לטובת צמצום הפערים.
האם התנועה הקיבוצית אכן יכולה במציאות הקיימת להגשים
את הפתרון השני?

טבת  -שבט תשע"ה
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לכאורה ,נראה כי זו אחת המטרות של נוהל הרוטציה בתפקידים
ציבוריים ,התורנויות וחלוקת עבודה בקיבוץ ,המאפשרות
שחרור של עוד ועוד חברים ללימודים.
אדמנית מעלה בכתביו כמה בעיות הפוגמות ביישום האפשרות
הזו:
•התביעות לעבודה מקצועית הולכות וגדלות ומספר
בעלי המקצוע אינו מדביק אותן.
•בעלי המקצוע נדרשים לניצול מלא של יכולתם
המקצועית ולהתפתחות בתחום .כל מי שמתחיל ללמוד
משתוקק ללמוד עוד וכל לימוד מגלה את החסר.
•החזקת חברה כזאת ברמת חיים נאותה ,יקרה מאוד,
ותובעת שוב את הרחבת הבסיס היצרני לשם העלאת
ההכנסות.
מתקבל הרושם שגם העסקת זמניים  -כגון :מתנדבים ,הכשרות
וגרעינים  -אינה פותרת את הבעיה .התוצאות של כל זה הן
יצירת פער חברתי פנימי בקיבוץ וחדירת עבודה שכירה.
אדמנית מעלה את שורשי הבעיה ומסכים עם אונא שיש לפתח
פאתוס של עבודה כי בלעדיו לא נצליח לקיים חברת מופת.
האדם העובד חייב לראות את עצמו בהילת זוהר של קיום מצווה
קדושה .בתקופה החלוצית ראה כל יחיד את עצמו כמפלס דרך
לבאים אחריו ,אך גישה זו לא חלחלה לדור שלנו ובטח שאין לה
סיכוי לחלחל לדור הבא.
עם זאת טוען אדמנית ,שיש בכוחה של העבודה העצמית להציל
אותנו מהפער החברתי ,אך:
אנו חסרים את הכלים הדרושים לחייב את הפרטים
בהגשמה אישית לערכים אלו .אמת ,בתקופת נעורינו
הייתה זהות מרחיקת לכת בין המהפכה הציונית-חלוצית
לשינויים הסוציאליים וזו הביאה לפוריות של אידיאל
העבודה העצמית גם בלבוש הדתי של 'תורה ועבודה'.
12
כיום אנו רחוקים מזיהוי זה.
הוא מוסיף ומדגיש כי ישנן משימות חלוציות-ציוניות במקומות
רבים בארץ .אדם יכול להגיע לידי הגשמה דתית-לאומית גם
במושב ,ביישוב ובעיר .הייחוד של התנועה הקיבוצית נשאר
בהגשמה החברתית ובמיוחד בהגשמת ערך העבודה .האתגר
הגדול שלנו הוא להצמיח כנפיים לרעיון זה ולהנגיש אותו לדור
הצעיר ,יחד עם רעיונות אחרים .ולכך אנו צריכים להשקיע את
מיטב כישרונותינו.

עַ ל ּ ֵכן ַנעֲב ֹד ,עַ ל ּ ֵכן ַנעֲמ ֹל
אני נוטה להסכים עם טיעוניו של אדמנית המוכיח היטב שהצורך
בכוח יצרני הולך ופוחת .עם זאת ,אני רואה ערך ביצרנות ובהיותו
של האדם יצרני .אמנם ,עבודת הכפיים  -ובתוכה העבודה
החקלאית  -עברה תיעוש ומיכון ,ואיבדה מעט מהקסם הרומנטי
 12על ערך העבודה.
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שהיה בה ,אך ניוון כוחו היוצר של האדם בחברה המערבית ,עלול
לגרום לאבדון ולפגוע בגאולת האדם ומימושו.
בהקשר של חיבור האדם לאדמתו אני מסכים עם אונא .כבן
קיבוץ שבילה לא מעט מימי החופשות שלו בשדות הקיבוץ ,אני
בהחלט מבין מהי ההרגשה של החיבור לקרקע .למרות שמרבית
העבודה נעשתה בטרקטורים ובשאר כלים חקלאיים ,עצם
המאמץ וההזעה גרמו (לפחות לי) לתחושת החיבור הזו .הרבה
מאהבתי לקיבוץ ולארץ ספגתי באותן שעות חמות בשדות .גם
אם לא חשבתי אז על משנתו של א"ד גורדון או על המושג 'ערך
העבודה' ,בדיעבד אני מבין כמה העבודה בשדה והמאמץ הפיזי
הרב היו משמעותיים בשבילי.

לסיכום
אין לי ספק שערך העבודה ,בדגש על עבודת כפיים ,עדיין
רלוונטי מבחינתם של שני יסודות  -הלאומי והאנושי.
מבחינה לאומית ,ישנם ענפים שלמים בארץ (חקלאות ,בנייה
וכו') שנשלטים על ידי עובדים זרים .התרבות הישראלית
מזלזלת בעובדי הכפיים ורואה בהם אנשים לא משכילים,
ולפעמים גם לא תרבותיים ,שבחרו בעבודה הזו מתוך אילוץ .אין
כלפיהם הערכה על כך שבחרו לעסוק בבניין הארץ וכיבושה (לא
במובן הפוליטי של המילה).
מבחינה אנושית ,החברה המערבית גרמה להתנתקות של האדם
מהטבע ואף מעצמו .אני חושב שדווקא בשל כך חשוב ליצור את
החיבור הזה מחדש ,ולמנוע מהיהודי להפוך שוב ל"לופטמנש"
(אדם חלש בגופו).
אנו נדרשים ל"כיבוש" מחודש של עבודות היצירה (בניין,
חקלאות וכו') .אפשר לעודד זאת על ידי חינוך ועל ידי סיוע
ממשלתי בהעלאת השכר של העובדים היצרניים .אין לנו צורך
(ואף אפשרות) להפוך את כל החברה (ואפילו את רובה) לעובדי
כפיים ,אך אני חושב שאפילו תקופה קצרה יחסית של עבודת
כפיים יכולה לתת את רישומה באדם .לכן ,לדעתי ,כדאי ליצור
מסגרות קצרות של עבודת כפיים במערכות החינוך הפורמלי
והבלתי-פורמלי ,בתוספת מערכי שיעורים ופעולות שיסבירו
את חשיבותו של ערך העבודה .לדעתי ,ראוי וחשוב שתנועות
הנוער יקיימו שבועות עבודה ,בהם החניכים יתנסו בעבודות
כפיים ,ויכוונו את בוגריהן (בין השאר) לעבודת כפיים כחלק
מההגשמה.
מי ייתן וערך העבודה יחזור לפחות לחלק מגדלותו שהייתה
פעם ,בבחינת "חדש ימינו כקדם".

ארנון בן-דב ,בן  ,19בן קיבוץ עין צורים .בוגר
התיכון בקבוצת יבנה ,תלמיד ישיבת הקיבוץ
הדתי במעלה גלבוע.

בדרך הטבע הלא-טבעית

צילם???? :

בדרך הטבע
הלא-טבעית
תהליך הפונדקאות בעין מחויכת

אריאל שחם

אתחיל בשאלה :מי מאיתנו לא מצא את עצמו בחדר לידה
עם אשה שהוא לא הכיר עד לפני כשנה ,שנושאת את ילדיו
לעתיד ,שהיא לא אשתו ,כאשר אשתו האמיתית עוברת בעצמה
הליכים פולשניים באותו הזמן על ידי רופא יהודי בעיר נידחת
בארצות הברית (עם הפוגות לשופינג ,כמובן) ,ותוך כדי כך בעלה
של האשה שלא הכרת ,שואל אם אתה מכיר וטרינר במשרד
החקלאות כי לסוסה של השכן שלו כואבות השיניים?
ועוד שאלה :מי לא?!
כשאני חושב על זה קצת :זה רק טבעי שבתהליך כל כך לא טבעי
יקרו בדרכך סיטואציות לא טבעיות בצרורות.

ויוכיחו דבריי בהמשך.
זה התחיל לפני כשנה ,ארבעה חודשים ,שלושה ימים וחמש-
עשרה שעות ,אבל מי סופר? החלטנו שאנחנו רוצים דור המשך,
בעיקר כדי שיהיה מי שידחוף אותנו בכיסא-גלגלים בעוד
חמישים שנה ,מבלי לשלם את המחיר כבר היום...
הלכנו להיפגש עם מתווכת ,גברת מקסימה בשם עדה .בשיחה
לא-קצרה עברנו על התנאים ,על ההסכם וכמובן על המחיר.
ברגע הזה ,אם לא היינו מספיק מרוכזים במטרה לשמה הגענו,
היינו יכולים בטעות לחשוב שהמחיר שעמד על השולחן הוצע
על דירה קטנה בערבה .אבל כיוון שאנחנו אנשים מספיק

טבת  -שבט תשע"ה
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אינטליגנטים הבנו שמדובר בעצם בנדל"ן מסוג קצת שונה :תנור
אנושי לאפיית עוברים.
יצא שבכל זאת שילמנו את המחיר היום...
לאחר המתנה קצרה של שמונים-ואחת שעות (מי סופר?),
באדיבותה של עדה ,נפגשנו עם זוג דתי מהצפון  -היא בת של
רב ,הוא ר"מ בישיבה תיכונית ,ושניהם רוצים לקיים את מצוות
פרו ורבו של אחרים תמורת טבין ותקילין (ברור ,גם בשביל
ההרגשה הטובה) .א-מ-מה? הזוג היה כל כך להוט לקיים את
המצווה ,עד שנכנס בעצמו להריון רגע לפני סגירת החוזה.
אז חיכינו עוד תשעים-וחמש שעות (מי סופר?) ,ועדה הנמרצת
כבר מצאה את בחירת לבנו  -אוריה (שם בדוי) .אוי ,אוריה ,ספר
היה צריך היה להיכתב על קורותיה ,כשברקע משחק בתפקיד
הראשי בעלה ,ואנחנו כמובן דמויות המשנה בסיפור.

יומיים אחרי ,אמא רעות חוזרת ,ובא לאבא אריאל גואל.
מממ ...או שלא.
אנחנו עוברים ליום עבודה שלם פלוס שעות נוספות בפגייה.
ומה למדנו בחלק הזה של הסיפור?
פגיית טיפול נמרץ זה שם מפחיד לחדר שאליו מגיע מי שנולד
לפני שבוע שלושים-ושתיים ,והטיפול הכי נמרץ שם מתבצע
בהחלפת משמרת.
חדר  3זה החדר של הוותיקים (לקראת שחרור) ,שהעבירו את
הזמן בחדרים  1ו 2-בנחת.
קנגורו זו לא רק חיה מאוסטרליה ,אלא גם שיטה ידועה לחימום
פגים ,הנהוגה עוד מימי הניאנדרטלים.
מי שהכי שמח לראות אותך
כשאתה מגיע לפגייה ,הן האחיות
(פחות עבודה בשבילן).

תקציר הסרט (שלה) :תאונת אופנוע
בדרך לאור יהודה ,חתימת הסכם,
הפריות אצל פרופסור עמי עמית,
לסיים יום עבודה ולבלות עם
אין בינינו ובין דדון כלום ,אך
זריקות ,כדורים ,הורמונים ,החזרת
הילדים שזה עתה נולדו לך ,אין
הילדים שלנו נקראו בפגייה  -דדון
עוברים ,לא נקלט .כסף ,בית משפט
 1ודדון  .2כשיועצת ההנקה ניגשה
ספק ,זה אושר ,אבל זה מוציא
(שוב תאונה .הרכב  -טוטאלוסט).
בחביבות לרעות ואמרה' :גברת
אותך קצת מריכוז ,ויעיד על כך
שוב זריקות ,כדורים ,עוד החזרה,
דדון ,אשמח לדבר איתך ולהדריך',
הפעם נקלט ,ועוד כסף .הגילוי נהג היונדאי 10-שבדרך חזרה מתל
רעות ענתה לה בדרך האופיינית רק
המרעיש  -יש תאומים! שמחה
השומר לא נתתי לו זכות קדימה
לה' :דבר ראשון ,אני גברת שחם,
גדולה ,עוד כסף .בדיקות אצל ד"ר
בכיכר ,וכל הדרך הביתה צפצף לי
ודבר שני ,מדובר בפונדקאות ולכן
מזעקי ,סקירה אצל ד"ר וייס ,הכול
אין לי חלב' .רק אז  -כשהפדיחה
והבהב .רק כשעצרנו ברמזור ועוד
בסדר .מעבר דירה מהיר (שלהם),
עמדה באוויר  -הסכימו להוסיף
מישהו סימן לנו ,הבנו שהאורות
צירים מוקדמים (אצלה .וגם עוד
את השמות שלנו בכרטיס מסודר
תאונה) .שבוע  ,25התקצרות כבויים ואנחנו לא ממש על הקרקע
על העריסות .זה כמובן לא מנע
צוואר רחם ,שמירת הריון בשיבא
תרחישים הזויים ,בהם פעמיים
 בשבילה ,נסיעה לאומן  +שיחהבמהלך שהותנו נמחקנו מהמערכת
עם פסיכיאטר בשיבא  -בשבילו.
צריך לגשת לביטוח לאומי" :תשלחי את בעלך" (אנחנו)" ,אין של בית החולים בלי אפשרות להיכנס ולראות את הקטנטנים
מצב ,הוא בור וארץ" (היא) .הצירים נרגעים .מצפים לשחרור( ,אל דאגה ,העניין הסתדר אחרי כמה דקות ולא מעט חרדות).
אכזבה .שוב מצפים ,ושוב אכזבה ,בכי .הוחלט שהיא יוצאת בהחלט שווה לציון צוות האחיות המדהים בפגייה ,הטיפול
להפוגה בבית .שבוע שלושים ,דימום" :לא עשיתי כלום ,רק המסור שלהן ,המקצועיות ובעיקר האנושיות .גם דרכן למדנו:
נחתי תוך כדי שפשוף קרמיקות" .פתיחה מלאה ,ניתוח קיסרי או
א .לכל אחות יש 'תורה' אחרת.
לא להיות? חדר לידה הוא לא תכנית כבקשתך ...אפידורל" ,זה
לא משפיע עלי" ,ואחרי דקה מעבר לסאטלה (רגיעה) רצינית ב .הילדים מתוקים ,אבל לא עשויים מסוכר (ותודה לרות האחות).
שלה  -ו ...הם בחוץ .תאומים!!! ((אנחה).
לסיים יום עבודה וללכת לבלות כמה שעות בבית חולים עם
אם נראה לכם שזה נגמר שם ,אתם טועים .עכשיו עוברים לסרט
שלנו.
התאומים נולדו בשבוע עשרים-ותשע  +שישה ימים ,בהפרש
של עשר דקות 1.689 .האחד ,ו 1.551-האחרת .קטנטנים אך
מרוצים .ביום הלידה וביומיים שאחרי ,אין עדיין אמא בבית
(כאמור ,מתאוששת מניתוח בארצות הברית) .סחבק מנסה
להסתדר בעצמו ומפיל הכול על גיסתו (הילה ,איזו נשמה).
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הילדים שזה עתה נולדו לך ,אין ספק ,זה אושר ,אבל זה מוציא
אותך קצת מריכוז ,ויעיד על כך נהג היונדאי 10-שבדרך חזרה
מתל השומר לא נתתי לו זכות קדימה בכיכר ,וכל הדרך הביתה
עד אלוף שדה צפצף לי ,והבהב ,וסימן עם הידיים .אני במקביל
אמרתי לעצמי' :אפשר לחשוב ,קורה שחותכים אותך ,אתה לא
הראשון ולא האחרון' .רק אחרי כמה דקות ,כשעצרנו ברמזור
ועוד מישהו סימן לנו בתנועות ידיים ,הבנו שהאורות כבויים
ואנחנו לא ממש על הקרקע.

בדרך הטבע הלא-טבעית

ולא נשכח להזכיר גם את הסידורים והקניות ...וגם את המשך
תהליך הפונדקאות ,שכרוך בהמון בירוקרטיה .התהליך הזה הוא
לא כזה-נורא ...ההוראות והנהלים די פשוטים :כשילדים מאם
פונדקאית נולדים ,מתקשרים לאורנה מהשירות למען הילד,
היא נותנת טופס שחרור פיקטיבי מבית החולים (כי את האמיתי
מקבלת הפונדקאית) וטופס בקשה לצו הורות .עם טופס הבקשה
הולכים לבית המשפט לענייני משפחה בעיר בה אתם רשומים,
ומחכים בתור לפתיחת תיק אימוץ .את תיק האימוץ מעבירים
חזרה לשירות למען הילד ביפו ,מקבלים אישור ועוברים ללשכה
המשפטית של משרד הרווחה ,שם שוכב התיק מספר ימים עד
שהיועצת המשפטית מואילה בטובה לחתום על הבקשה .אחר
כך לוקחים את הטפסים חזרה לשופטת בבית המשפט שבו
נפתח התיק .השופטת חותמת על פסק הדין בנוסף לצו הורות
עצמו .עם צו ההורות הולכים למשרד הפנים .משם שולחים
הודעת 'לידת חי' לגנזך מרשם האוכלוסין ,שם מוציאים את
הספחים המיוחלים לתעודת זהות ,מחכים שבועיים ו ...הסוף
עוד לא ידוע .פשוט ,לא?
באווירת הבחירות שנחתה עלינו ,אני יכול לומר שעברנו דרך כל
המשרדים הפחות-נחשקים על ידי שרי הממשלה ,וכמו שאומר
מליניאק" :ובצדק"  -משרדי הבריאות ,הפנים ,הרווחה ,ואפילו
משרד המשפטים .אם הקטנטנים היו נשארים עוד מספר ימים
בפגייה  -היינו מבקרים קרוב לוודאי גם במשרד הביטחון...
כיוון שאני לא רוצה להישמע מלין סדרתי ,אני חייב לציין שיש
קצת נחמה בכך שכאשר שאתה בא למשרד ממשלתי שאמון על
הטיפול בכל אזרח ובעיותיו-הוא ,והכול על פי נהלים מסודרים,
אתה מגלה שאתה והם באותה רמת הבנה של" :אין לי מושג מה
עושים עם זה" .קצת נחמה ,לא?
אני חושב שלא הטרדתי בחיי כל כך הרבה פקידות סעד ,יועצות
משפטיות ,שופטים ,המון מוקדניות ומזכיר בית משפט אחד ,כמו
שהטרדתי בתקופה האחרונה .רגעים הזויים וסוריאליסטיים לא
היו חסרים ,אך הסיפור הטוב ביותר הוא על בחורה נחמדה בשם
אימאן מהמענה הטלפוני בביטוח לאומי ,שניסיתי לברר איתה
לגבי הטפסים שעלי למלא בכדי לקבל מענק לידה ודמי לידה.
אמרתי לה שמדובר בפונדקאות ויש כנראה דרישות אחרות מצד
הביטוח הלאומי ,וזה לא פשוט כמו אחרי לידה רגילה של אנשים
נורמליים ,ואז היא שאלה" :מה זה 'פונדקאות'?" ניסיתי להסביר
לה בפשטות" :אשה שלוקחת ברחם שלה את הילדים שלי ושל
אשתי" (שתיקת מבוכה .)...אני מחכה רגע ואז שואל" :הבנת
עכשיו מה זה פונדקאות?" ,והיא אומרת" :כן ,האשה לוקחת
באוטו שלה את הילדים שלך ו ."?...אני (מיואש) מסביר" :לא
רכב ,רחםםם!!!".
ועכשיו בנימה רצינית:
עם כל הציניות ,אני חושב שהיה לנו תהליך נחמד ולעומת כל
מה ששמענו ,אשר נחשב יחסית מהיר וחלק( ...נכון ,לא חלק
מבריק .חלק מט).

עד כה ,לא הרבה אנשים היו מעורבים בכל מה שעברנו ,אבל זה
לא בגלל שאנחנו שושואיסטים .אנחנו מאנשי ה''לא שאלת ,לא
עניתי."...
ולסיום:
תודה לשני הקטנים שלנו  -איתן ועמית ,שהבאנוכם עד הלום.
תודה לכל התומכים ,המתעניינים ,ולכל אלו שרצו לעזור ולא
הסתייע בידם...
תודה ענקית לאחים שלנו ולהורים משני הצדדים  -על הדאגה,
הבישולים ,הקניות ,איסוף הציוד ממקורות שונים (כדי שלא
נצטרך לפרנס את 'שילב') ,ובעיקר על התמיכה הגדולה שנתתם
לנו ,ובטח תתנו עוד הרבה( ...מי פנוי לבייביסיטר בשבוע הבא?).
ולא נשכח את האחת והיחידה ,תותי (אמא רעות) ,שהחזיקה את
העניינים על כתפיה ודאגה לא להשאיר אף עניין לא סגור  -גם
לך שהם יבואו עם
אם לפעמים העיקר והטפל התערבבו ("נראה ָ
פיג'מה לחגיגת הברית/ה של עצמם?")  -למרות כל הטיפולים
שהייתה צריכה לעבור בעצמה .תותי ,את גיבורה!!!

טבת  -שבט תשע"ה
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אילת היל בשירותה הצבאי

לדלג על משוכות
בחצאית צבאית
על הדרך מניו-יורק ,ל'צהלי' ולשירות הצבאי

ריבה פריד עם איילת היל
"אני עדיין חווה את תהליך ההתפתחות שעברתי בצבא .מאוד
התבגרתי והפכתי לבן אדם הרבה יותר אסרטיבי .אני יותר
בטוחה בעצמי ,ובעיקר מרגישה שיצאתי מ'הבועה הדתית' ויש
לזה ביטוי ביום-יום שלי .לא יכולתי לבקש משהו טוב יותר",
כך איילת מדברת עכשיו ,אחרי שסיימה לא מזמן את השירות
הצבאי ,אך הדרך עד לכאן ועכשיו הייתה מלאה במשוכות.
הוריה של איילת עלו מאנגליה ב 1991-עם בנם הבכור .במהלך
תריסר השנים בהן חיו בארץ ,נולדו להם שלושה ילדים נוספים,
ביניהם איילת .כשהייתה בת עשר וחצי ,הוחלט לארוז שוב
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ולעבור לניו-יורק ("בגלל העבודה של אבא") .בתכנון היה לחזור
תוך שנתיים ,אך בפועל השהות התארכה לשמונה שנים .מכיתות
ה'-י"ב זוכרת איילת חיים בקהילה נחמדה ,לימודים בבית ספר
יהודי-ציוני-דתי לכל דבר ,והרבה געגועים לארץ.
"כשאחי הבכור סיים כיתה י"ב ,הוא החליט לעלות לארץ
ולהתגייס לפלס"ר צנחנים ,כחייל בודד .כשאני הגעתי לכיתה
י"ב ,ידעתי שגם אני חוזרת לשרת בארץ .בהתחלה  -אולי בגלל
שהייתי קצת מנותקת ממה שהולך בישראל  -חשבתי שבנות
דתיות לא הולכות לצבא כי זה קשה מדי ,ויצאתי מנקודת הנחה

לדלג על משוכות בחצאית צבאית

שאעשה שירות לאומי .ואז שמעתי שיש אפשרות לבנות דתיות
לשרת בצבא ושיש מסגרת מיוחדת של הכנה לשירות  -מכינת
'צהלי' ,המיועדת לבנות דתיות .נפקחו לי העיניים וחשבתי שזו
יכולה להיות עבורי חוויה מאוד שונה משירות לאומי .חשוב לי
להדגיש שלדעתי בחירה בשירות לאומי היא לא פחות טובה.
אני חושבת שכל אחת צריכה לבחון עם עצמה באיזו מסגרת היא
תתרום יותר ואיזו מסגרת מתאימה לה .אני ,בכל אופן ,החלטתי
להתגייס וקודם לכן ללמוד ב'צהלי' כדי להגיע מוכנה לשירות".

מה מאפיין את התקופה ב'צהלי'?

"החברויות שנוצרות במכינה הן מאוד שונות ממה שהכרתי עד
אז .אף פעם לא גרתי מחוץ לבית עם עוד בנות  -אז צריך להתרגל
לכל הניואנסים הקטנים :איך כל אחת מתנהגת על הבוקר ,איך כל
אחת אוהבת את הקפה שלה (או את השוקו ,במקרה שלי) ועוד
כל מיני דברים קטנים שלומדים על בן אדם רק כשחיים איתו
קרוב .כל מה שמתגלה מוסיף עוד רבדים לחברות .יש המון שיח
בין הבנות  -כמובן בשיעורים ,וגם בין לבין (בארוחות ,בחדרים).
פעם בשבוע יש ״שיחת קבוצה״  -כל בנות המכינה יושבות
איך הגיבו ההורים על הבחירה שלך?
ומדברת על נושאים חשובים (אם יש משהו שמפריע ,הצעות
"המוטו של ההורים שלי מאז ומתמיד הוא לתמוך בכל בחירה לשיפור וייעול וכדומה) .במהלך השנה יש ארבע סדרות :בדרום,
שלנו .הם לא מושכים אותנו לכיוון מסוים ,אך חשוב להם שנהיה ביו״ש ,במרכז ובצפון  -מטיילים ברחבי הארץ ופוגשים מגוון
שלמים עם הבחירות שלנו .אולי בגלל שהיה להם קצת קשה אוכלוסיות בחברה הישראלית .כל סדרה מתוכננת על ידי קבוצה
של בנות ,בהנחיית אשת צוות.
ל'שחרר' גם אותי ,הם החליטו
מבחינת ההכנה לצבא ,המפגש
לחזור לארץ ,וכך יצא שכל
עם הבוגרות ממחזורים קודמים
המשפחה הגיעה לכאן ב.2011-
תרם לי הרבה .מלבד ההנאה
כיום אנחנו צוחקים על זה שאני
כבר כשיצאנו מהבקו"ם  -שתיים
שבשיחה עם כל בוגרת שבאה
'אחראית' על כך שכולם חזרו במכנסיים והשלישית בחצאית  -התחילו
לבקר (ומבקרות הרבה!)  -זו
לארץ."...
את
למה
דתייה,
את
'אם
השאלות:
הייתה הזדמנות לקבל עצות
במכנסיים?' .בהתחלה אמרתי בגאווה:
ולשמוע על מגוון התפקידים
מה ידעת על מכינת 'צהלי'?
בשירות הצבאי".
'זו בחירה מאוד אישית' ,ולא הסברתי
"במהלך כיתה י"ב לא ביקרתי
יותר ,אבל אז הבנתי שהסיטואציות
במכינה ,אבל למדתי עליה
ומהמכינה לצבא...
דרך מיילים וטלפונים עם האלה יקרו כל הזמן ואני צריכה תשובה
"לאחר שנה ב'צהלי' ,התגייסתי
צוות המכינה :יפית קליימר -
הגיונית ומספקת יותר
ושובצתי כמדריכת חבלה
הר"מית שלי ,מיכל נגן  -ראש
ומיקוש בחיל ההנדסה הקרבית.
המכינה .גם דיברתי הרבה עם
זה עדיין לא נחשב אחד
חברת משפחה שלמדה שם.
מהתפקידים המוצעים לבנות
ההורים שלי הגיעו לארץ לטקס
של אחי ,וניצלו את ההזדמנות לביקור ב'צהלי' .הם התרשמו דתיות ,אבל כשבדקתי את האפשרות הזו ,הבנתי שיש עוד
מהצוות וכשחזרו ,אמרו לי' :מבחינתנו ,לכי על זה!' .אני אדם שתי בנות מהמכינה ששובצו לקורס יחד איתי ,וזה בהחלט היה
מתוכנן ,בדרך כלל ,ומאוד אוהבת לדעת מראש בדיוק לאן אני מעודד .כיום אני יודעת לומר שזה מה שהציל אותי בקורס ,ואם
לא הן ,יש מצב שהייתי פורשת".
הולכת ,אבל פה חרגתי ממנהגי ונרשמתי מיד".
איך הייתה ההתאקלמות?

מה היה קשה?

"מיד כשנחתנו בארץ ,הגעתי למכינה ,היישר לטיול הפתיחה .ולקח
לי זמן להתרגל לעניינים וללמוד מה קורה כאן .הבנות האחרות
כבר נפגשו לפני כן לטיול לילי ולהיכרות ואני הייתי היחידה שלא
הכירה כמעט אף אחת .ביום הראשון הייתה התרגשות  -לגלות
מי איתי בחדר ,מי המדריכה האישית שלי ,מי הר"מית ,ובאופן
כללי איך הדברים מתנהלים .הייתי בתחושת בלבול גדולה  -מצד
אחד ,המון מידע חדש ,ומצד שני ,המון ניסיונות של כולם ,הבנות,
המדריכות והמורים ,לעזור לי ולשלב אותי .בהתחלה כולם קראו
לי 'זאתי מניו-יורק' ,אבל הסברתי להן ש'אני ישראלית ,אני
מפה' .לא עליתי לארץ ,פשוט חזרתי הביתה .לא רציתי שיראו
אותי כחלק זר .רציתי להיות כמו כולם".

"בשנת המכינה ,בכל שיח שהתקיים על הצבא ועל מה שנפגוש
בשירות ,הגישה שלי הייתה ' -יהיה בסדר' .רק כשהתגייסתי,
הבנתי שגדלתי ב'בועה' ,ובסופו של דבר הצבא היה שונה מאוד
מכל מה שהכרתי .גם המרחק מהבית היה קשה לי .בכיתי לא
מעט בארבעת החודשים של הקורס.
למרות שהמכינה הכינה אותנו לכך ,אני לא הכנתי את עצמי
ולא חשבתי שאפגוש אנשים שצוחקים על הדת ,שמזלזלים
בה .חשבתי שגם אם הם לא דתיים ,הם יבינו דברים שבעיניי
הם מובנים מאליהם .הייתה לי ציפייה שכולם יכירו מושגים
בסיסיים ביהדות .כיום אני יודעת שזו חשיבה תמימה וילדותית.

טבת  -שבט תשע"ה

11

מענייני דיומא

כבר כשיצאנו מהבקו"ם  -שתיים במכנסיים והשלישית
בחצאית  -התחילו השאלות' :אם את דתייה ,למה את
במכנסיים?' .בהתחלה אמרתי בגאווה' :זו בחירה מאוד אישית',
ולא הסברתי יותר ,אבל אז הבנתי שהסיטואציות האלה יקרו
כל הזמן ואני צריכה תשובה הגיונית ומספקת יותר .בתחילת
הקורס ,ביקשתי לקבל אפשרות להתפלל שלוש תפילות ביום,
למרות שלא נהגתי כך בבית .התפילות  -בעיקר שחרית  -יצרו
קצת מתח עם הבנות האחרות כי בדרך כלל זה היה בזמן מסדר
או ניקיונות למרות זאת ,בסופו של דבר ,ההקפדה על שלוש
תפילות ביום תרמה לי הרבה .זה היה זמן שבו אני עם עצמי .זה
גם גיבש מאוד את הבנות הדתיות ,כי יכולנו להרגיש וליצור יחד
משהו מהעולם הקודם שלנו  -נזכרנו ברגעים מהמכינה ,חזרנו
על דברים שלמדנו שם ,שיתפנו במחשבות ,כמו שהיינו רגילות
לעשות ,וניצלנו חלק מהזמן כדי לדבר ,לעכל ,לתת עידוד ,אהבה
וחום.
במהלך הקורס ,כשהקשרים עם
הבנות האחרות התחזקו ,דיברנו
איתן הרבה על החוויה של השנה
ב'צהלי' ,ואפילו העברנו להן כמה
פעילויות.

גם לקראת פסח לא ממש ידעתי איך להתכונן ,ונעזרתי ביפית
ובאבא שלי .הייתי צריכה לבקש מהבנות שאיתי בחדר לנקות
את הארוניות שלהן ,והסברתי להן שבמשך החג כל מקום שיש
בו חמץ צריך להישאר סגור ,ואם הן אוכלות חמץ  -שיאכלו אותו
רק בחוץ .זה יכול לגרום לאי-נעימויות כי אני בעצם כופה עליהן
כל מיני דברים שהן לא מאמינות בהם ,אבל הכול נעשה בנעימות
ובהבנה .חברות שלא הבינו מה אני עושה ,התעניינו ושאלו.
אלה היו הרגעים שבהם הבנתי למה הלכתי ל'צהלי' ,מה זו
השליחות ומהי המשמעות לתהליך הזה של יציאה לעולם ומפגש
עם ַעם-ישראל .פקיחת העיניים הזו היא אחד הדברים היותר-
חשובים שקרו לי בשירות הצבאי .אי אפשר לחיות כל הזמן
עם גג מעל הראש שיגן עלי מפני המציאות .גם באוניברסיטה
אפגוש את כל עם-ישראל ,ואבוא לשם מתוך תחושת חלוציות".
איך השירות הצבאי השפיע
על ההתנהלות הדתית שלך?

ניצלתי את הזדמנות כדי לכנס את
"היה לי אירוע מכונן לאחר
כל הבנות מהקורס בכל יום מימי
חצי שנה בצבא .לקראת יום
הזיכרון לחללי צה"ל ,הודיעו לכל
החנוכה ,להדלקת נרות .היינו ביחד
המדריכות שאנחנו משתתפות
 91בנות ,וכל אחת הכירה מהבית
שבת בבית הייתה עבורי נקודת
בטקס הנחת זרים בבית עלמין.
נוסח שונה .לכן שילבנו נוסחים
חוזק ,אך היה קשה מאוד לחזור
כמה ימים לפני המועד התחילה
נחמד.
משהו
בינינו
נוצר
ופתאום
בימי ראשון לשש שעות שינה
לרוץ שמועה שבנות לא יכולות
ביום ,לצעקות ,לדיבור הלא-
לבוא עם חצאיות לטקס .בחגים,
אפילו המפקדות ,ששמרו על הרבה
נעים .זה היה מאתגר מאוד .היו
בשבתות ובטקסים אני הולכת
דיסטנס ,הצטרפו להדלקה .זה היה
כמה פעמים שנשברתי מזה  -לא
בחצאית ,ולכן התקשרנו לרב
מה שנקרא במכינה 'רגע צהלי'
מהקושי הפיזי ,אלא מהדיבורים
הבסיס ושאלנו אותו .הוא ענה
של הבנות אחת אל השנייה,
שאסור לצבא להגיד כזה דבר ,ואם
מהאווירה .זה קורס מאוד לחוץ
אלה המדים שלנו כך אנחנו צריכות
וכל דבר קטן עורר מהומה.
להגיע .בו-זמנית שאלנו גם את
במהלך הקורס היו לי המון שיחות טלפון עם יפית הר"מית ,עם מיכל נגן ,ראש מכינת 'צהלי' ,איך היא מציעה לטפל בבעיה.
המדריכות ,עם המשפחה והחברות .זה סייע לי מאוד".
היא נתנה לנו מספר טלפון של האחראית על הטיפול בחיילות
דתיות ,והסכימה איתנו שזה באמת לא הגיוני שימנעו מאיתנו
איפה באה לידי ביטוי העובדה שאת חיילת דתית?
להשתתף בטקס בגלל חצאית .חשבתי שכולם יבינו אותי ושזה
מאוד ברור  -שגם אם ביום-יום אני לובשת מכנסיים ,צריך לכבד
"במהלך הקורס הגיע חנוכה ,וכולם שאלו אותי מה צריך לעשות.
את ההחלטה שלי .באמת ,כבר ביום חמישי אמרו לנו שהסוגיה
אמנם למדתי בעבר את כל הלכות החג אבל לא הייתי בטוחה
נפתרה ושמחתי שהכול הסתדר .חגגתי ניצחון קטנטן וביום שני
מספיק ,ולכן למדתי אותן מחדש .בבית הכול מסודר וההורים
הגעתי עם החצאית הצבאית הארוכה שלי לבית העלמין .מיד
דואגים לכל הפרטים ,ובצבא הייתי צריכה בפעם הראשונה
כשנכנסתי ,ניגש אלי רב-סרן ,ואחרי ששאל לשלומי הסביר לי
להדליק נרות בשביל עצמי ולברך .הפכתי ל'אמא ולאבא' של
שאני לא יכולה להשתתף בטקס .הטענה שלו הייתה שזה לא
עצמי .בסיוען של מיכל ויפית ,מ'צהלי' ,והבנות שאיתי ,ניצלתי
נראה טוב ,כאשר כל הבנות במכנסיים ופתאום מישהי בחצאית,
את הזדמנות כדי לכנס את כל הבנות מהקורס בכל יום מימי החג,
זה מפריע לאחידות .לא הבנתי :מה כאן לא אחיד? אלה מדי
להדלקת נרות .היינו ביחד  19בנות ,וכל אחת הכירה מהבית
צה"ל! איפה עוד אני אמורה להרגיש בנוח במדים ,אם לא בטקס
נוסח שונה .לכן שילבנו נוסחים ופתאום נוצר בינינו משהו נחמד.
צבאי? התחיל בלגן שלם .התקשרנו ,דיברנו ,ניסינו להסביר.
אפילו המפקדות ,ששמרו על הרבה דיסטנס ,הצטרפו להדלקה.
בסוף אישרו לשתי הבנות עם החצאיות המקוצרות להשתתף.
זה היה מה שנקרא במכינה 'רגע צהלי'.
ולי לא ,כי הייתי עם חצאית ארוכה ...בגלל האחידות!
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לדלג על משוכות בחצאית צבאית

הקצין שפנה אלי כשהגעתי ,בא להתנצל בפני והתעניין ברקע
שלי .סיפרתי לו גם על 'צהלי' .הוא הופתע לגלות שיש חיילות
דתיות בצבא ושיבח אותי' :כל הכבוד שאת עושה שירות צבאי!'.
אחר כך אמר שבמילא לא צריך את כל החיילות בטקס ,ושאני
יכולה לנסוע הביתה .הוא ואפילו הקפיץ אותי לרכבת! ברגע
שעליתי לרכבת התקשר אלי המפקד הישיר שלי ושאל מה קורה.
הסברתי לו שאני בדרך הביתה כי הייתה בעיה עם החצאיות ועם
מספר הבנות .הוא כעס מאוד' :השתגעת? אני מאוד מאוכזב
ממך .יש דברים שיותר חשובים מחצאית .טקס להורים שכולים
יותר חשוב ...זו חוצפה! לא התייעצת איתי' .הייתי בהלם.
התחלתי לבכות ולבכות .אמנם ,עשיתי טעות כשלא התקשרתי
אליו מיד ,אבל לא הבנתי מה הוא רוצה ממני .איך הוא יכול להגיד
לי דברים כאלה? הרגשתי שהוא אומר לי לוותר על הערכים שלי
ופשוט להיכנע למערכת .היה לי קשה מאוד באותו יום זיכרון.
הרגשתי שלא נותנים לי לעשות את מה שחשוב לי  -לכבד את
האנשים שהקריבו את עצמם בשביל שתהיה לנו מדינה ,בשביל
שיהיה לנו מקום לקיים את אורח החיים שלנו.
באותו שבוע קיבלתי נזיפה מהמפקד הישיר .אמרו שעקפתי
סמכות .הם חזרו וטענו שזו לא הייתה פגיעה בדת ולא בערכים,
ושהייתי צריכה לוותר על החצאית.
ברור לי שאם זה היה קורה בשלב מאוחר יותר בשירות שלי ,אין
מצב שזה היה נגמר ככה בשיחה הזו ,אבל הייתי אז רק חצי שנה
בצבא ,מפוחדת וחלשה .היום אני יותר חזקה וחכמה .עצוב לי
שכך זה נגמר ,כי זה היה יכול להוביל לשינוי רחב יותר.
אחרי כל העיכולים וההפנמות ,הבנתי שמי שלא נמצא בעולם
הדתי לא מכיר לעומק את הדילמות שקיימות בו .בעקבות אותו
אירוע ,פתאום לא הרגשתי שלמה עם הבחירה שלי ללכת גם
עם מכנסיים וגם עם חצאית .הבנתי שאם אני מצפה שאנשים
יבינו ויקבלו אותי ,אני צריכה גם לדרוש מעצמי להיות 'אחידה'
בהחלטות שלי .חשבתי הרבה איך אני רוצה להציג את עצמי
כלפי חוץ ,החלטתי ללבוש רק חצאיות ועד היום אני מקפידה
על כך.
מאז כמעט לא עובר יום שבו אני לא חושבת על האירוע הזה
ולאן שהוא הוביל אותי .מעניין אם אצטרך לשנות בהמשך עוד
דברים."...
האם הצטערת שהתגייסת ולא הלכת לשירות לאומי?
"באירוע הזה בהחלט הייתה אכזבה גדולה מהמערכת .היו לי כמה
מחשבות כמו 'למה התגייסתי?' 'למה אני עושה את זה לעצמי?',
אבל בעצם ,בדיוק בשביל זה התגייסתי .אולי טוב שעברתי את
זה ,כי בסופו של דבר התחזקתי מאוד.
גם התמיכה שקיבלתי חיזקה אותי  -מבעלי דרגות חשובות
בצה"ל שעוסקים בנושאים האלה ,ובעיקר מהחברות והצוות
ב'צהלי'.
גם אחר כך ,במבצע 'צוק איתן' ,נעזרתי מאוד ב'צהלי'' .סגרתי'
שלוש שבתות חירום ותהיתי לעצמי מה מכל הדברים שאני

נדרשת לעשות ,הם בגדר פיקוח נפש ומה אסור לי לעשות .יפית
הייתה מלאך משמים ,ומעבר לעצות ההלכתיות היא גם נתנה לי
תמיכה נפשית' .צוק איתן' היה מבחינתי המבחן הכי גדול שלי
בתור חיילת בכלל ,ובתור חיילת דתייה בפרט .הרגשתי זכות
ושליחות לשרת את המדינה באותה תקופה".
יש דעה רווחת שבנות דתיות עלולות להיחלש מבחינה
דתית בצבא .האם גם את חשת כך?
"בזכות השירות הצבאי הפכתי מילדה קטנה לאדם בוגר.
התבגרתי באופן משמעותי .כיום אני חיה בתחושה שאני מכירה
יותר טוב את העולם שמסביבי .התחזקתי נפשית ושכלית,
וגם התחזקתי בדת .הייתי צריכה לחקור הלכות ומנהגים ,כדי
לקיים את הדברים בעצמי ולפעמים לבדי .גם בנושאים שבינו
לבינה היה לנו הרבה שיח בין החברות ,אני ביררתי את הדברים
לעצמי והן שמעו דברים חדשים .למדתי לשים גבולות .אף אחד
מהחיילים במדור מעולם לא זרק לי אמירות שהן לא במקום.
ברגע שגילו שאני דתייה ,הרגשתי שמאוד מכבדים אותי .מצדי,
הבהרתי לחיילים שבהדרכות אני חייבת להראות להם איך
עושים את הדברים נכון ,ולכן זה בסדר שיהיה מגע מקרי ,אבל
בחיי היום-יום יש לי גבולות .בעיניי זה תלוי איך הבת מציגה את
עצמה .אם תציג את עצמה כבת ערכית  -יתנהגו אליה בהתאם,
ואם תשדר שהיא משוחררת  -יתנהגו אחרת".
מה תגידי לבנות שמתלבטות במה לבחור  -שירות צבאי
או שירות לאומי?
"המסר הוא להיות אמיתית עם עצמך ,ועם היד על הדופק .לא
להתגייס רק בשביל להגיד 'אני בת דתייה שעושה צבא' .הטעות
הכי גדולה היא להתגייס בשביל התגובות .אני ממש לא אהבתי
שאמרו לי 'כל הכבוד שהתגייסת' .לא ביקשתי ולא חיפשתי
את ההערכה ,כי הרגשתי שהיא לא מגיעה לי .ברגע שבחרתי
במסלול הזה ,אני בדיוק כמו כל אחת שהתגייסה.
אני לא מבינה למה יש פטור רק לבנות דתיות .הוא צריך להיות
פתוח לכולן ,כך שכל בת שמתגייסת תגיע עם מוטיבציה לתת
את הטוב ביותר .אני בחרתי להתגייס לא רק כדי להראות שזה
אפשרי .במהלך השירות היה לי פתק קטן בחוגר ,שבו כתבתי
לעצמי למה התגייסתי .אחד הדברים שהיו כתובים שם זה
שהתגייסתי כדי להוכיח לעצמי שאני יכולה ,שאני חזקה
מספיק .ברגעים הכי קשים פתחתי את הפתק וקראתי בו .לבת
שמחליטה להתגייס ,צריכה להיות סיבה אמיתית מאוד שנובעת
מרצון אישי וגם מנכונות להיות חלק ממשהו גדול.
אני יכולה להסביר על כל צעד שעשיתי מהבקו״ם ועד השחרור,
אבל זה לא יעזור באמת למי שעומדת להתגייס .כל אחת תחווה
את זה אחרת .לפני הגיוס חשבתי שאהיה החזקה והמנחמת,
ובסופו של דבר החוויה הייתה הפוכה לחלוטין .לכן זו צריכה
להיות בחירה שבאה ממקום מאוד אמיתי .כל אחת צריכה
לשאול את עצמה אם היא באמת מוכנה לזה  -ולהיות מוכנה
ש'זה' יכול להיות כל דבר." ...

טבת  -שבט תשע"ה
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פרט וכלל
כיצד מתמודדים עם סוגיות שיש בהן מתח בין הפרט לכלל? איך יוצרים חברה
אחידה ומלוכדת ,תוך מתן מרחב לפרטים השונים והייחודיים שבתוכה?
מה יכול לגרום לפרט לחוש שייכות ,לויאליות והזדהות עם הכלל?

הרוב תמיד צודק?
סוגיית הפרט ה'מטלטל את קיומנו'
אל מול הכלל

אסתר פישר

לפעמים נדמה שאת המתח בין רצון הפרט וצורכי הכלל המציא
האדם המודרני ,כחלק מהמגמה של העצמת 'זכויות הפרט'
וה'דמוקרטיזציה' המאפיינת את העת החדשה ,אך עיון קצר
בספרות חז"ל מעלה שמתח זה עתיק-יומין הוא ,והשאלות בהן
אנו עסוקים כפרטים החיים בתוך קהילות ,העסיקו גם את חז"ל.
הפרק הראשון במסכת בבא בתרא עוסק בהלכות שכנים
ו'שותפים' ,כלשון המשנה וכשמו של הפרק .בלב הפרק מופיעה
המשנה הבאה:
כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר.
רבן שמעון בן גמליאל אומר :לא כל החצרות ראויות לבית
1
שער.
המשנה עוסקת במצב בו דיירי חצר משותפת מבקשים לבנות
לעצמם "בית שער ודלת לחצר"  -כלומר :כניסה מוסדרת לחצר
המשותפת ,שתחצוץ בין החצר לרשות הרבים וככל הנראה גם
תאפשר נעילה.
מפירושו של רש"י במקום ,עולים המניעים של דיירי החצר:
בית שער  ...לבנות להן בית שער להיות שומר הפתח
יושב שם בצל ומרחיק את בני רשות הרבים מלהציץ
בחצר .ודלת  -לשער החצר לנועלו.
 1פרק א ,משנה ה.
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על פי רש"י הסיבות ליוזמתם של דיירי החצר הן:
דקה' של ימינו.)...
(ה'בוּ ֶ
1 .1ליצור תנאים נוחים לשומר ּ
2 .2לשמור על פרטיות החצר מפני העוברים והשבים.
3 .3לחזק את ההגנה  -סיבות ביטחוניות.
כל אלה ללא ספק טעמים סבירים והגיוניים ,ובכל זאת מהמשנה
עולה שיש מישהו שמתנגד ומסרב להשתתף .לגביו קובעת
המשנה ש"כופין אותו".
המשנה ,כדרכה ,היא מינימליסטית ואינה מפרטת את הרקע
לקונפליקט ,אך מעניין לנסות ו'להשלים פערים' בסיפור.
ניתן להעלות מגוון השערות למה הפרט מתנגד ואינו 'זורם' עם
רצון הכלל :ייתכן ואין לו את האמצעים הכספיים לכך ,או שמא
זהו 'תושב סורר' (כזה שכולנו מכירים ,)...שתמיד יתנגד לרצון
הציבור ,תהא הסיבה אשר תהא.
אבקש להציע ש'היחיד המתנגד' המתואר במשנה אינו מתנגד
סתם כך ואף לא מסיבות אישיות הנוגעות רק לו .רמז לכך עולה
מתוך דברי רבן שמעון בן גמליאל .רשב"ג מסתייג מהקביעה
הגורפת של תנא קמא  -שתמיד הכלל יכול (ואף צריך?) לכפות
על היחיד את ההשתתפות בבית השער  -ומעלה עמדה עקרונית
אחרת" :לא כל החצרות ראויות לבית שער" .גם כאן ניתן לנסות
ו'להשלים פערים' :אולי החצר אינה גדולה מספיק ,אולי אינה
נמצאת במקום בו יש איומים ביטחוניים ,ואולי מסיבות נוספות

הרוב תמיד צודק?

היא 'אינה ראויה' .דברי רשב"ג נותנים פתח להבנה אחרת של
ההתנגדות :אולי אותו 'יחיד מתנגד' סובר שבמקרה של החצר
הזו אכן אין הצדקה ל'בית שער'?
כיוון כזה  -המבקש 'לתת פה' לאותו 'יחיד סורר' המתנגד לרצון הכלל
2
 עולה גם מהסוגיה התלמודית על המשנה (בתרגום לעברית):האם לומר שבית שער מעלה היא?
והרי אותו חסיד ,שהיה רגיל אליהו שהיה מדבר איתו,
עשה בית שער ,ושוב לא היה מדבר איתו!

בהמשך ,הסוגיה מתרצת את הקושיה בכך שהיא מגדירה אילו
סוגים של 'בית שער' ו'דלת חצר' מותר לכפות  -כאלו שעדיין
יאפשרו את התקרבות העניים .כלומר :היקף יכולת ה'כפייה'
של המשנה מצטמצם בפרשנות התלמודית ומוגבל רק לדלתות
המאפשרות את שמיעת קול העניים .מהסוגיה עולה בעקיפין,
אם כן ,שעמדתו של היחיד המתנגד הופנמה .התלמוד אינו חוזר
בו מעצם הצורך של החצר ב'בית שער' ודלת ,אך אלה צריכים
להיות מותאמים לשמירה על 'קשר עין' (או אוזן) עם הקולות
מבחוץ.

הגמרא תמהה על הנחת היסוד של המשנה אשר מאפשרת את השיעור שאני לומדת ממהלך תלמודי קצר זה הוא שלא תמיד
הכפייה .מי אמר ש'בית שער' זו מעלה? ,שואלת הסוגיה ,אולי הרוב צודק .גם אם יש לציבור יכולת כפייה ,כדאי ורצוי לשמוע
(ולהשמיע) את קולות המיעוט.
'בית שער' אינו דבר חיוני ורצוי? כדי
לעתים יש להם שיעור חשוב ללמדנו
לחזק את טענה זו מביאה הגמרא
 כמו במקרה זה :שיעור של הקשבהמעשה ב'אותו חסיד' ,אשר מרגע
לא תמיד הרוב צודק .גם אם יש
ורגישות לצורכי אלה שמחוץ
שעשה בית שער ,הפסיק לבוא אליו
לציבור יכולת כפייה ,כדאי ורצוי
לקהילה ,מעוטי היכולת .היחיד
אליהו ,שהיה 'רגיל אצלו' (כלומר:
ה'סרבן' שבתוך הקהילה ,העומד
ביקר אצלו באופן קבוע).
לשמוע (ולהשמיע) את קולות
לבדו בהתנגדותו ל'דעת הרוב' ,דווקא
המיעוט .לעתים יש להם שיעור
רש"י תולה את ההתנגדות של אליהו
הוא זה שמצליח להבין ,להזדהות
ל'בית שער' בסיבות חברתיות:
חשוב ללמדנו .היחיד שבתוך
ולבטא את צורכי היחיד ה'אחר' -
לפי שמפסיק בעניים הצועקין הקהילה ,העומד לבדו בהתנגדותו
זה שמחוץ ל'בית שער' ,הצועק ולא
ואין קולם נשמע.
נענה.
ל'דעת הרוב' ,מצליח להבין
כלומר :אליהו מוחה מחאה חברתית
נגד 'בית שער' שבנה אותו חסיד,
מכיון שזה מרחיק את העניים
הדופקים על הפתח ומונע מקולם
3
להישמע לדיירי החצר.

ולבטא את צורכי ה'אחר' -
הצועק ולא נענה

הסוגיה התלמודית הזו מרתקת
בעיניי.
ראשית ,יש בה הסטה של 'מבט המצלמה' מקהילת דיירי
החצר העסוקים בענייניהם (ובסכסוכיהם) הפנימיים ,למרחב
שמחוץ לחצר ולצרכיהם של אלה שמחוץ לאותה קהילה .עם
כל הלגיטימיות והחשיבות בעיסוק בענייני ביטחון ופרטיות של
הקהילה ,הסוגיה מבקשת להזכיר שיש גם נזקקים שם בחוץ.
הפוקוס של הדיון עובר מאותו 'יחיד מתנגד' עליו יש לכפות
להשתתף עם בני חצרו בהוצאות 'בית שער' ,לאותו היחיד העני
המתדפק על הדלת ומבקש עזרה.
שנית ,אחרי שהסוגיה הסיטה את מבטנו ,אנחנו מוזמנים לחזור
ולקרוא את ההתנגדות של ה'יחיד' במשנה באור אחר :אולי הוא
לא מתנגד ל'בית שער' רק ממניעים אגוצנטריים של כסף או
עקשנות? אולי הוא מנסה להביע התנגדות אידיאולוגית ,בדומה
להתנגדותו של אליהו בסיפור התלמודי?
 2בבלי ,בבא בתרא ז ,ע"ב.
 3פירושו של רש"י מהווה הטרמה להמשך הסוגיה ,שם ישנו עיסוק נרחב
בהלכות צדקה ודאגה לעניים.

דברים אלה מתחברים ומשוחחים
שירה הנפלא של אווה קילפי,
ּ
עם
משוררת פינית בת-זמננו (בתרגום
לעברית של רמי סערי):
יע,
ַּתגִ ִידי ִמ ָּיד ִאם ֲאנִ י ַמ ְפ ִר ַ
הוּ א ָא ַמר ְּכׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ִמ ַּב ַעד ַל ֶּד ֶלת,
וַ ֲאנִ י ֵּת ֶכף ִמ ְס ַּת ֵּלק.
יע,
ַא ָּתה לא ְס ָתם ַמ ְפ ִר ַ
ֵהׁ ַש ְב ִּתי לוֹ,
ַא ָּתה ְמ ַט ְל ֵטל ֶאת ָּכל ִקיוּ ִמי.
ָּברוּ ְך ַה ָּבא.

סוגיית "כופין אותו לבנות בית שער" מלמדת אותנו כי לפעמים
מי שנראה 'מפריע' (היחיד הסרבן אל מול החלטת הקהילה ,העני
הדופק בשער ומפר את שלוות השכונה) יכול גם "לטלטל את
קיומנו".
השאלה כמובן ,היא האם אנחנו מעוניינים בטלטול הזה ,ומברכים
עליו "ברוך הבא"...

אסתר פישר ,ר"מית ורכזת תכניות בית המדרש
הקהילתי במדרשת עין הנצי"ב .תושבת מירב.
נשואה לבני ולהם חמישה ילדים.

טבת  -שבט תשע"ה
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האופק שמאחד
ערכים עם ממון
מה הקשר בין קיבוץ לבנק?

ריבה פריד עם תום דרומי-חכים

האם שמעתם פעם על 'קיבוץ שיזורי'? אני לא ,אבל יש קיבוץ
כזה .קיבוץ פלך הוא קיבוץ שיזורי.

ואתם מצרפים אליכם רק אנשים שמזדהים עם
האג'נדה הזו?

ועל הבנק הקואופרטיבי הראשון בישראל שמעתם? אולי
קראתם עליו כתבה בעמודים לפני כחצי שנה...

"יש כאן גם הרבה מאוד אנשים שעובדים בשוק החופשי ,בעבודה
שלא מוגדרת על רקע של שינוי חברתי ,וגם זה לגיטימי".

כנראה שרעיון הקיבוץ והיוזמה להקמת הבנק הקואופרטיבי
שזורים זה בזה והמפתח להבנתם קשור לתום דרומי-חכים ,חבר
קיבוץ פלך .לכן יצאנו צפונה והעפלנו למרומי ההר ,על מנת
לברר זאת.

תום הוא בן קיבוץ מצר של השומר הצעיר" .לאחר הצבא
הצטרפתי לקיבוץ בעקבות חברתי טל (שלימים הפכה לאשתי),
שהגיעה לפה עם גרעין נח"ל" .כבר מגיל צעיר מילא תפקידים
בכירים ומשפיעים :ראש צוות פיתוח ב ,8200-ריכוז אזור
של השומר הצעיר בצפון ,רכז פוליטי של התנועה" .בעבודתי
במחלקת המשימות של התנועה הקיבוצית למדתי מיואל
מרשק איך עושים רעש ציבורי ואיך אפשר להזיז הרים ,אם רק
רוצים" .לארגן הפגנות הוא למד כשהיה במטה לשחרור גלעד
שליט ,בשנים הראשונות לשביו" .באותה תקופה ביקשו ממני
שאסייע גם לפעילות של קבוצת נשים שהתאגדה במסגרת
'כח לעובדים' .מהר מאוד הפכתי לרכז הפעילות של איגוד
מטפלות המשפחתונים .זהו איגוד של  3,000נשים משלל
המגזרים  -חילוניות ,חרדיות ,בדואיות ,עולות מרוסיה ,ועוד -
שמנהלות משפחתונים בבית שלהן .ההתאגדות אפשרה להן
לפעול במשותף ובמשך ארבע שנים להעלות כל שנה את השכר
והתנאים שלהן .מאז ,הן זכו לעלייה של  40אחוז בשכר (שעדיין
נמצא ברף של שכר מינימום) ,ויש להן כיום הכרה פנסיונית
חלקית.

תום מתחיל עם רעיון הקיבוץ השיזורי" :לקיבוץ פלך יש ענפים
משותפים ,כגון :רפת ,לול ומטע קיווי ,אשר בהם עובדים
חברי הקיבוץ ושכירים .ישנן החלטות משותפות שמתקבלות
ביחד ,אך במקביל מתקיימות גם קבוצות חברתיות המקיימות
שיתוף בדרגות שונות .הן שזורות זו בזו ,אך לכל אחת מהן יש
אוטונומיה להתנהל בדרך שהיא בוחרת  -קבוצה אחת חיה כמו
קיבוץ שיתופי ,אחרת כמו קיבוץ מופרט ,ועוד אחת שמנהלת
קופה פתוחה לחלוטין".
אז מה בכל זאת מחבר בין כל החברים?
"אנחנו קיבוץ משימתי .למשל ,בתקופה האחרונה הקמנו ענפים
חברתיים ,על מנת שחברים יוכלו לעבוד גם בקיבוץ בפעילות
משימתית .האחד  -מחלקה להדרכת מבוגרים במרכז לחינוך
ערכי 'פרדס' (שהוא גם ענף של הקיבוץ) ,והשני  -ענף של הקמה
וליווי קואופרטיבים .זה נראה לנו נכון וחשוב ולכן השקענו בזה.
באופן יחסי ,הרבה מאוד אנשים בפלך נמצאים בגזרות השינוי
החברתי או בתחומים של הדרכה וחינוך שיש בהם פן של שינוי
חברתי .הרעיון של עיסוק בשינוי חברתי משתלב טוב גם עם
הרעיון של הקבוצות השזורות בתוך הקיבוץ .כל אחד בוחר
את רמת השותפות והערבות בחייו האישיים ,אך יש אג'נדה
משותפת של קידום נושאים חברתיים".
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המודל הזה של ארגון עובדים אפשר לי להבין מה מוביל לשינוי
משמעותי .פעם הייתי מארגן הפגנות עם שלטים ובסיומה היינו
הולכים חזרה לביתנו החמים .במקרה הזה המאבק הובל על ידי
הנשים ,רובן ממעמדות נמוכים .הצלחנו לאגד יחד כמעט 3000
נשים לפעולה משותפת וכאשר עשינו הפגנה או שביתה  -מיד
הקשיבו לנו .תהליך המאבק היה אמנם קשה אבל בסופו של
דבר הצלחנו ,הכירו בנו כמייצגים של כל הנשים והגענו לשיחות

האופק שמאחד ערכים עם ממון

תקופתיות עם שר האוצר ,עם המנכ"ל ועם אנשי משרד האוצר -
המקומות שבהם מקבלים החלטות .שיטת הפעולה הזו הובילה
לשינוי משמעותי בפועל .לאיגוד היו  25סניפים שנוהלו על ידי
 35מתנדבים  -צעירים ומבוגרים .במאבק החשוב הזה עבדתי
עם הרבה מאוד עורכי דין ,שהשתמשו בכלים ובידע המשפטי
שלהם כדי לעשות סוג של פעילות קהילתית לשינוי חברתי.
בעקבותיהם ,החלטתי ללמוד משפטים באוניברסיטת חיפה
ובמקביל ללימודים המשכתי ללוות את התארגנות הנשים.
לאחר שסיימתי את שנת ההתמחות ,עברתי לקדם את רעיון
הקמת 'בנק אופק'  -הבנק החברתי הראשון".
מהיכן הגיע הרעיון להקמת בנק חברתי?
"לרעיון הבנק החברתי נחשפתי במהלך השנים .לקראת סוף

הלימודים התחלתי יחד עם חבר  -אורי אופיר ,מאגף המשימות
בתק"צ  -לגלגל את הרעיון של הקמת בנק קואופרטיבי .מצאנו
שזו אחת המסגרות המשמעותיות בהתארגנות של חברה
מתוקנת .התחברנו לעו"ד יפעת סולל ,נפגשנו עם אנשי איגוד
התעשייה הקיבוצית (שהתחילו להקים יוזמה כזו ,אך הפסיקו
בגלל המשבר של  ,)2008יצרנו קשר גם עם בנק ישראל ובשלב
מסוים התחברנו לצוות נוסף ,בהובלת דורון שורר ,והחלטנו
להתחיל לפעול באופן אקטיבי יותר .הקמנו אגודה שיתופית
שתהיה הבסיס להקמת הבנק .לאחר שנה של עשייה לקידום
הרעיון הצלחנו להגיע להישגים משמעותיים :קיבלנו אישור
מהרשות לניירות ערך לפטור מתשקיף  -כלומר ,שאנחנו לא
צריכים למכור מניות דרך הבורסה וכך ניתן לצרף חברים לא
דרך הרשות לניירות ערך (במאמר מוסגר מציין תום כי מבחינה

הרעיון של עיסוק בשינוי חברתי משתלב טוב גם עם הרעיון של הקבוצות השזורות בתוך
הקיבוץ .כל אחד בוחר את רמת השותפות והערבות בחייו האישיים ,אך יש אג'נדה משותפת
של קידום נושאים חברתיים
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הקפיטליזם האמריקאי ,וכיום גם הישראלי ,מחנך אותנו לחשוב שלכסף אין ריח ,וכמה
שיותר ממנו  -יותר טוב ,לא משנה מאיפה הוא הגיע .בבנק הקואופרטיבי יש עוד דברים
חשובים ,כמו :מה שעושים עם הכסף ,מה התהליכים החברתיים שהכסף מקדם

משפטית לא ברור עד הסוף האם קיבוץ יכול לפנות לציבור הרחב
ולהגיד לו 'בוא תצטרף' ,כי על פי הנוסח המילולי של החוק,
הזמנה לחברות באגודה שיתופית צריכה להיות תחת פיקוח
של רשות ניירות ערך ...לכן ,הפטור של הבנק החברתי יכול
להיחשב כתקדים משפטי שעשוי להבהיר את הנקודה גם כלפי
הקיבוצים) .בנובמבר  2013התחלנו לפנות לציבור הרחב ולצרף
חברים לבנק החברתי".
איך זה עובד?
"אנחנו פונים לציבור הישראלי על מנת לגייס הון משותף
שישמש כסוג של 'אמצעי ייצור' משותף .הבנק כמוסד פיננסי
מאפשר לנו לעודד עסקים קטנים ולקדם בכך יוזמות חברתיות.
בעצם גיוס הון משותף מהציבור הרחב ,אנחנו יוצרים תהליך
חברתי .כל אדם שרוצה להצטרף לקואופרטיב של הבנק רוכש
ב 3,000-שקל מניה באגודה השיתופית ובכך הופך לבעליו של
הבנק ,ובהמשך ללקוח הבנק".
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ממתי בנק הוא סוג של מוסד חברתי?
"בנק הוא למעשה מוסד פיננסי שנמצא בלב הקהילה ומאפשר
לאנשים לגשר בין צרכים ובין יכולת פיננסית במהלך תקופות
חיים שונות .מצד אחד נמצא זוג צעיר שצריך אשראי להקמת
עסק או לבניית בית וכיוון שהוא עדיין לא צבר לעצמו מספיק כסף
הוא זקוק לבנק .מצד שני נמצא אדם מבוגר ,בשלבים מתקדמים
בחייו ,שיש לו עודף מהכספים שצבר והוא צריך לשמור את
ערכם ,לכן גם הוא זקוק לבנק .הבנק הוא מוסד שמגשר ומתווך
בין אותם אנשים ,או למעשה בין הצורך של אדם צעיר באשראי
בתחילת דרכו ,לבין אותו אדם ארבעים שנה אחרי  -כשתהיינה
לו יתרות ויכולת כלכלית גבוהה יותר .הבנק הוא תחליף מודרני
למעין רשת סולידרית".
כפי שכולנו יודעים ,המערכת הכלכלית הישראלית לא
ממש מתנהלת כך...
"הבנקים בישראל קמו כאמצעי סולידרי מתוך מטרה לפתח משק
ולקדם את החברה (כך זה מופיע בחזון ההיסטורי של בנק לאומי

האופק שמאחד ערכים עם ממון

ובנק הפועלים ,ויש תיעוד לכך) ,אך הם הפכו לגופים שמטרתם
היחידה היא לייצר רווח גדול ככל הניתן לבעלי המניות שלהם.
במקרים מסוימים ישנם בעלי מניות יחידים שמחזיקים בחלק
ניכר ממניות הבנק .הבנקים הציגו רווח נקי של כשני מיליארד
שקל ,רק בשלושת החודשים האחרונים .למרות שהמספרים
לא ברורים עד הסוף ,מדובר בסכום עצום ,בין  50-100מיליארד
שקל ,שהמערכת הבנקאית עולה לציבור הישראלי מדי שנה.
חשוב להבין שהמערכת הבנקאית משפיעה בהמון גזרות  -עלות
השירותים הבנקאיים משפיעה על עלות המזון ,התחבורה והדיור,
על המשכנתאות ועל כל הפעילות הכלכלית .מערכת בנקאית
שעולה כל כך הרבה כסף ,מייקרת את החיים בישראל (בין היתר,
גם זה נחקר על ידי ועדת טרכטנברג שהוקמה לאחר המחאה).
בקום המדינה היו  137בנקים .היום יש בישראל  8בנקים
עצמאיים ,שנשלטים בידי  5קבוצות בנקאיות ,המהוות  96אחוז
מהשוק .בנק לאומי ובנק הפועלים הם דו-אופול עם למעלה
מ 65-אחוז מהשוק .האתגר של הקמת הבנק הקואופרטיבי הוא
לא פשוט גם ברמה הרגולטורית  -תהליך קבלת הרישיון מבנק
ישראל הוא לא פשוט .גם גיוס הכסף מ 15-20-אלף איש שיהיו
שותפים בהון הראשוני ,הוא לא פשוט .אנחנו חושבים שהמדינה
צריכה לאפשר את הקמת הבנק הזה ואף לסייע בהקמתו".
מהי עמדת המדינה?
"נראה שבנק ישראל הוא גוף שמעדיף להישאר עם הסטטוס
הנוכחי ולא לעשות שינוים .מנגד ,פוליטיקאים רבים שפרשנו
בפניהם את הרעיון נתנו לנו המלצות חמות ,אך לא הגיעו לרמת
עשייה .התחושה היא שאנחנו עומדים מול חומה של אינטרסים
שמאחוריה הון עתק .ההערכות שלנו הן שכאשר נקום ,נזעזע את
השוק כי נצליח להציע פעילות שתהיה זולה באופן משמעותי
לאנשים הפרטיים ולבעלי העסקים הקטנים .בנק קואופרטיבי
שהבעלים שלו הם אלה שמפקידים את הכסף ,יציע פעילות
כמעט ללא עמלות  -כי מטרתו תהיה לחתוך עלויות לטובת
הבעלים שהם הלקוחות  -ויוכל לתת ריביות אטרקטיביות יותר
באופן משמעותי .בנק קואופרטיבי מודרני יכול להציע מודל
תפעולי שונה' ,רזה' יותר ,ללא סניפים ,כאשר כל הפעילות היא
אינטרנטית ומצריכה פחות עובדים .אנחנו רואים כיצד בנקים
קואופרטיביים בעולם מצמצמים את עלויות הבנק לציבור בכ-
 25אחוז .זה הרבה מאוד כסף בהיבט אישי צרכני .זו דרך ליצור
כאן רווחה כלכלית".
מה משכנע אנשים לפתוח חשבון בבנק?
"ל 95-מיליון אמריקאים יש חשבון בנק במודל קואופרטיבי
(בארצות הברית הם מכונים "איגודי אשראי") ,ביניהם סטנלי
פישר ,שהיה עד לא מזמן נגיד בנק ישראל .באיגוד הבנקים
הקואופרטיבים האירופאי חברים  24בנקים וארגוני־גג ארציים
של בנקים קואופרטיביים ,שמעסיקים  850אלף עובדים
ומשרתים  215מיליון לקוחות.

בבנק מסחרי ,המטרה העיקרית של ההנהלה היא להרוויח כמה
שיותר כסף ולהעבירו לבעלי ההון שעומדים מאחוריו .באגודה
שיתופית המטרה היא לפעול לשגשוג הכלכלי והכללי של חבריה.
לכן בנקאות קואופרטיבית זולה וסולידית יותר בניהול הסיכונים
שלה .במשבר הכלכלי מספר הבנקים הקואופרטיביים שקרסו,
זעום ביחס למספר הבנקים המסחריים שקרסו .תאבון הסיכון
של בנק קואופרטיבי נמוך יותר בגלל מודל הבעלות השונה
והמודל הזה משליך על תהליכים הרבה יותר רחבים .הקפיטליזם
האמריקאי ,וכיום גם הישראלי ,מחנך אותנו לחשוב שלכסף אין
ריח ,וכמה שיותר ממנו  -יותר טוב ,לא משנה מאיפה הוא הגיע.
בבנק הקואופרטיבי יש עוד דברים חשובים ,כמו :מה עושים
עם הכסף ,מה התהליכים החברתיים שהכסף מקדם .למשל,
השאלה האם הבנק ייתן הלוואה להרחבת בתי הזיקוק ,תיבדק
לא רק מבחינת הרווח ,אלא גם מבחינת מצבו הכללי של הציבור
החיפאי ,שיש בו גם בעלי מניות בבנק הקואופרטיבי .מדיניות
ההשקעות של הבנק יכולה לבחון כיצד גופים שמבקשים הלוואה
מעסיקים את עובדיהם ,מקדמים את החברה ,שומרים על אתיקה
תאגידית ,וכיוצא באלה .הבנק הקואופרטיבי באנגליה ,למשל,
מתוך אחריות תאגידית ,נמנע ממתן היקף הלוואות גדול מאוד
המ ְלווים לא עמדו בתקן החברתי-ערכי שלו .אמנם הבנק
כי ַ
הקואופרטיבי הוא בנק עם מאפיינים חברתיים ,אבל מהניסיון
העולמי אנחנו לומדים שמדובר בבנקים יציבים ובטוחים .מרבית
הפעילות הכלכלית של הבנק מתוכננת להיות פקדונות והלוואות
למשקי בית ועסקים קטנים .בנק כזה ימנע מסבסוד טייקון בודד
שיבקש הלוואה בתנאים טובים עבורו ,אשר ירעו את התנאים
לכל יתר החברים בבנק".
האם האג'נדה החברתית של הבנק כבר נכתבה או
שיקבעו אותה בעליה?
"האג'נדה מופיעה בחזון שכבר נכתב ,נמצא בדיונים ויובא
לאישור האסיפה הכללית .כל הפרטים קיימים באתר הבנק.
בשלב ראשון אנחנו רואים שהרעיונות החברתיים-כלכליים
גורמים להצטרפות חברים לאגודה .בשלב השני ,הפעילות
הכלכלית ,שעתידה להיות זולה יותר ,היא זו שתמשוך אנשים
לבנק".
איך אתם מציגים את הרעיון ומה אתם שומעים
מהציבור?
"ישנו אתר אינטרנט פעיל וישנם מתנדבים אשר מקיימים מפגשי
הסברה .מי שקרובים לרעיון ,מתחברים בשניות .קהלים יותר
סקפטיים רואים בו מיזם שנמצא בסיכון ,בשלבי ההקמה שלו.
לכן ביצענו תהליך של הפחתת הסיכון :אמנם אנחנו מבקשים
לקנות מניה בשווי  3,000ש"ח ,אבל  2,000ש"ח מתוכם נמצאים
בקרן נאמנות והם יחזרו לבעליהם במקרה שבו המיזם לא יצליח
לקבל את האישורים המתאימים .למעלה מ 10-אחוז מחברי
'אופק' הם חברי קיבוצים .גם מזכירות הקיבוץ הדתי בחנה את
המהלך והודיעה שהיא תומכת בו .ישנן דמויות ציבוריות שקנו
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הבנקים בישראל קמו כאמצעי סולידרי מתוך מטרה לפתח משק ולקדם את החברה (כך זה
מופיע בחזון ההיסטורי של בנק לאומי ובנק הפועלים ,ויש תיעוד לכך) ,אך הם הפכו לגופים
שמטרתם היחידה היא לייצר רווח גדול ככל הניתן לבעלי המניות שלהם .במקרים מסוימים
ישנם בעלי מניות יחידים שמחזיקים בחלק ניכר ממניות הבנק

מניה מתוך אמון מלא בבנק 3,500 .איש הצטרפו אלינו בשנה
אחת ,וכיום זו האגודה השיתופית הגדולה בישראל".
כיצד אתם פועלים כיום נגד החסמים להפעלת הבנק
הקואפרטיבי?
"חשוב לציין שכיום הבנק עדיין לא פתוח לציבור ואנחנו עדיין
בשלב גיוס החברים וההון מהציבור .כאמור ,הגשנו את מסמכי
הבקשה הראשוניים לבנק ישראל להתחלת תהליך ההקמה
ולקבלת רישיון בנקאי .דרישות ההון של בנק ישראל הן  75מיליון
ש"ח .זה סכום גדול מאוד ואנחנו מאמינים שבנק ישראל יפחית
אותו .בנוסף ,אנחנו בודקים אפשרות לשותפויות עם בנקים
קואופרטיביים בחו"ל וגם עם גופים מהתנועה הקואופרטיבית
בישראל.
אני מאמין שהמהלך הזה יכול לשנות את החברה והכלכלה
בישראל .בהיבט הכלכלי ,המהלך ייצור מהפכה שאולי דומה
למהפכת הסלולר .הקמת הבנק תזעזע את שוק הבנקאות ואת
כל מגזר הפיננסים בישראל .בהיבט החברתי ,לבנק קואופרטיבי
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תהיינה השלכות דרמטיות על חיזוק ההבנה שכציבור אפשר
להתאגד ,לגייס הון משותף ולפעול .לא שבעל הון יבוא ויעשה
עבור עצמו על חשבוננו ,אלא שכולנו ,כציבור מאוחד ,ממעמד
הביניים ,יכולים להקים גופים ומוסדות שיפעלו לטובתנו
ולקידום החברה .זה השינוי הגדול.
אני מאמין שמי שבוחר להיות שותף במוסד קואופרטיבי
שמתנהל אחרת  -אפילו אם זה רק חלק קטנטן מהחיים שלו  -יש
סיכוי שאחר כך הוא גם ירצה שהעסק שלו יתנהל בצורה כזו ,וגם
ועד הבית ,ובית הספר והשכונה .החזון הוא שהערכים שאנחנו
מנסים לייצר פה יחלחלו לעוד תחומים בחברה הישראלית".

תום דרומי-חכים ,נשוי  ,1 +בן  ,32יזם ופעיל
חברתי ,עו"ד ואיש חינוך ,מתכנת ,מאגד עובדים,
וחבר קיבוץ פלך שבגליל המערבי.

פוזיטיביות למען הכלל

פוזיטיביות למען הכלל
סיפור של אשה שמוותרת על
רצונותיה האישיים מתוך בחירה

ריבה פריד עם לני מרקוביץ

לני מרקוביץ הגיעה לארץ מגרמניה בשנת  .1934במשך שנתיים,
עד לעלייה לטירת צבי ,התגוררה ,כמו יתר חבריה העולים,
בכפר יעבץ" .היינו חבורה של חמש בנות" ,היא מספרת" ,ביום
שהגענו לקבוצה היינו צריכות לשים את כל הבגדים שהבאנו
מהבית במחסן א' (מחסן הבגדים של כולם) .אחרי שהנחנו את
הבגדים במחסן ,הלכנו הצדה ,שלא יראו ,ובכינו .זה כל מה שהיה
לנו מהבית שעזבנו".
כך נפתח סיפורה של לני  -ברגע של ויתור על הרכוש הפרטי,
האישי ,המעלה ניחוחות של בית וזיכרונות ,לטובת רעיון.
"התביישנו שאנחנו בוכות בשביל דבר כזה .רצינו ובחרנו בדרך
החיים הזו והבנו שזה חלק ממנה .לאף אחד לא היו בגדים

פרטיים .בכל יום שישי הוכנה לכל אחד מאיתנו חבילה עם בגדים
 זוג מכנסיים ,גופייה ,חולצה ,וזה מה שלבשנו במהלך השבוע.כך זה היה פעם .הכול היה אז אחרת".
על המתח הזה  -בין הרצונות והרגשות האישיים לבין המחויבות
לכלל  -באתי לשמוע מלני.
אנחנו נפגשות בביתה .היא צלולה לחלוטין למרות שהיא
מתקרבת ליומולדת  ,99ומלאה בסיפורים מרתקים על העבר.
כדי להמחיש עד כמה הקשר בין האדם לרכושו הפרטי עבר
'טיפול יסודי' ,היא מספרת על יום חתונתה" :החתונות
הראשונות התקיימו אז בימי שישי כדי שיהיה בשר בסעודת
המצווה ,כי מי יכול היה להרשות לעצמו לאכול בשר באמצע
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השבוע .לבשתי אז שמלה של מישהי אחרת .אני הגעתי לארץ
עם ארגז שסידרו לי בבית ובו שמלה מתאימה ,ואפילו נדוניה,
אבל מהר מאוד הכול התפזר בין כולם .היינו אז דור שהסתפק
במעט ,מה שיש  -יש ,ומה שאין  -אין .שלי שלך ,שלך שלי".
הכול באמת היה כל כך פשוט וחלק?

"בצעירותי למדתי בבית ספר טוב שהיו בו מעט מאוד יהודים
דתיים .נסעתי כל יום קרוב לשעה לבית הספר 'יבנה' ,והיו שם
לימודים ברמה גבוהה .יכולתי להמשיך ללמוד אבל אני לא
יודעת איזה ג'וק נכנס בי ב ,1934-שבגללו רציתי לעלות לארץ.
אף אחד במשפחה לא תמך בזה .הם לא הבינו מה פתאום הילדה
קמה והולכת .הכול נולד בתנועת הנוער בח"ד .הייתי אז בת שש-
עשרה והספקתי אפילו להיות קומונרית .דיברו שם המון על ארץ
ישראל .זה משך אותי .המשפחה שלי ממש לא תפסה למה אני
הולכת .כל אחד שהייתה לו משפחה מסודרת והחליט לעלות
לארץ ,עבר את זה .זאת הייתה הבחירה שלי".

לני שוזרת בסיפור חייה גם רגעים שבהם הפרט והכלל לא ממש
רקדו טנגו מתוזמן " :חצי שנה אחרי הנישואין בעלי נפצע קשה
בתקרית ירי בדרך לטירת צבי .שני חיילים נפלו ,חייל אחד נפצע
קל ושני הנותרים נפצעו קשה .בעלי סבל מפציעת הראש הקשה
כל חייו ,בהתחלה הוא אפילו לא ידע ללכת .ההתקדמות קרתה
אם לא היית עולה לארץ ,מה לדעתך היית עושה היום?
לאט לאט ,ובשלב מסוים הבנתי שהוא אף פעם לא יחזור ְלמה
שהיה .המנדט הבריטי הכיר בפציעה שלו ושילם לנו פיצויים "נראה לי שהיו אפשרויות רבות .ההורים שלי היגרו לארצות
גבוהים .מיד העברנו את הכסף לקופת הקיבוץ .בתחילה היינו הברית עוד לפני עליית הנאצים לשלטון .אולי הייתי איזו גברת
מרוצים מהטיפול בעפולה ,אבל בשלב מסוים ,אחרי בירורים ,בניו-יורק .מי יודע? היו לי חיים קשים ,אבל נשארתי תמיד
עברנו לטיפול בירושלים ,אצל
פוזיטיבית .זה כנראה עניין של
פרופסור בעל שם ,רופא בחסד
טבע .נשארתי בקיבוץ ולא רע
עליון שבאו אליו מכל העולם.
לי כאן .עברתי לדירה קטנה לפני
הגעתי לארץ עם ארגז שסידרו לי
לקראת הביקורת אצלו ניגשתי
חמש או שש שנים ,כשהייתי
ואפילו
מתאימה,
שמלה
ובו
בבית
לגזברות של הקיבוץ לבקש כסף
בריאה וצלולה לגמרי .בזמן
לנסיעה .אמנם באתי מסודרת
נדוניה ,אבל מהר מאוד הכול התפזר
האחרון אני מרגישה שאני כבר לא
כלכלית מהבית ,אבל אחרי
צעירונת .כשהתחילו השינויים
בין כולם .היינו אז דור שהסתפק
בקיבוץ ,חשבתי לעצמי שזה לא
שנתיים בכפר יעבץ ועוד שנה במעט ,מה שיש  -יש ,ומה שאין  -אין.
בקיבוץ לא היה לנו בכלל כסף
תלוי בי ושאני לא אשפיע על מה
שלי שלך ,שלך שלי
פרטי .הגזבר ענה שאין לו כסף,
שהצעירים רוצים .אני הולכת עם
ונתן לי חצי לירה".
הכלל ומשתדלת לקבל אותם .לא
כדאי להיות ממורמרת כל החיים.
לני מתרגשת גם אחרי עשרות
צריך להתרגל לזה .כמו שעברתי
שנים" .ראית פעם גזבר עם
את מחסן א'  -ולא היה קל  -אעבור גם את זה".
כסף?!" ,היא שואלת" ,זרקתי לו חזרה את החצי-לירה ויצאתי
משם בכעס .הייתי כזאת טיפשה .פתאום זה בא לי  -הרי קיבלנו
פיצויים גבוהים 180 .לירות היו אז הרבה מאוד כסף .יכולתי מה קשה לך בשינויים?
להגיד לגזבר' :הרי נתתי לך כסף .הרבה הרבה כסף' .אבל אז לא "מי שבאמת רוצה קיבוץ ,קשה לו עם השינויים .פתאום הכול
חשבתי על זה .לתת לגזבר את כל הפיצויים שקיבלנו היה מובן נהיה פרטי .צריך פתאום לשלם על הכול ,ופעם ידעתי שאין 'אי
מאליו .היום זה לא היה קורה .הצעירים שלנו היום יותר חכמים .אפשר' וכל דבר שהייתי צריכה ,יכולתי לקבל.
מי עושה דבר כזה?".
אנחנו  -לא רק אני ,כל הדור הזה  -נתנו את כל-כולנו למען
סיפור נוסף מפיה של לני מלמד על היחס לרצון הפרט ולצורכי בניית הארץ .בלעדינו כל עמק בית שאן לא היה קיים .תראי
הכלל" :יום אחד אמרו לי' :את תהיי החובשת' .לא ידעתי אפילו מה שהולך פה היום ,איזה ירק ,איזה עצים ,זו הגאווה הפנימית
איך מודדים חום .לא ידעתי כלום בתחום הזה ,אבל זה מה שלנו .הקורבן שהקרבנו היה מובן מאליו .כמה טוב לראות היום
שהוחלט עבורי .בסופו של דבר ,למדתי מתוך הניסיון .אני זוכרת איך שבאות הנה עוד ועוד משפחות ,ואנשים בונים פה .מרגישים
שכאשר שליחת דגימות מטירת צבי למעבדה ארכה יותר מדי שמתרחש כאן משהו .אמנם יש כאן שכונה של תושבים וחלקם
זמן ,אפילו לקחתי דם ולמדתי לזהות בעזרת מיקרוסקופ אם יש לא כל כך בעד הקיבוץ ,אבל יש גם משפחות חדשות שרוצות
לנבדק קדחת .אלה היו התנאים אז .היום קשה לי לתפוס איך להצטרף לחברות בקיבוץ .נחכה ונראה מה יתפתח מזה .אני
עמדתי בזה .תפקידי כחובשת ָּכלל כל כך הרבה".
בקשר עם הצעירים כאן .אם אני יוצאת החוצה ,כל אחד ניגש
ומתעניין .גם ילדים קטנים רצים אלי וקוראים לי מרחוק .ואני
לא היה לך אף פעם רצון להתקדם ,ללמוד לימודים רואה שטוב לצעירים עם השינויים .מה אני כבר צריכה? אסתלק
אקדמאיים?
מהעולם בלי חשבון בנק שמן.
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פוזיטיביות למען הכלל

לפני כמה זמן לקחו אותי
לטיול בסביבה וראיתי את
המאגר העצום ליד רשפים
ואת השכונה שבין שלוחות
לרשפים  -שלפים .הרגשתי
שמשהו חדש מתחיל כאן.
אולי חשוב בכל זאת לשים
איזו גדר ,שתכלול את הקיבוץ
והשכונה כדי שהחיים ביחד
לא יתפרקו".
לסיום הפגישה ,אני מבקשת
מלני סיפור קטן שימחיש
ויתור גדול שלה .לני בוחרת
סיפור שיש בו סוף עם שמחה
גדולה ,ממש כמו המוטו
שלפיו היא חיה כבר שנים -
ה'פוזיטיביות'.

לעמוד .תמיד הייתה צמודה
אלי פקלה (חבילה) ללידה,
ובה סרט ומספריים סטריליים.
אמרתי לזלמן' :אתה ֵלך להזעיק
עזרה ותזרוק לי את החבילה
מהמשאית' .הוא זרק ,והכול
התפזר .זהו ,לא היה לי יותר
שום דבר סטרילי .לא איבדתי
עשתונות' .לא נורא ,אפשר
להסתדר' ,אמרתי .מיד ראיתי
שהראש של התינוק כחול .חבל
הטבור היה כרוך סביבו צווארו.
היה לי איזה אינסטינקט ופשוט
סובבתי את התינוק".
למראה פניי הנדהמות היא
מסבירה" :כל אחד היה עושה
את זה .גם לי לא היה אז שום
ידע מקצועי".

"במסגרת תפקידי כחובשת,
בין כל שאר הדברים ,הייתי
"אחרי
וממשיכה:
צריכה לנסוע עם כל יולדת
ששחררתי את התינוק
לבית החולים .הדרך לא הייתה
מחבל הטבור ,הוא יצא
אני וכל הדור שלי  -נתנו את כל-כולנו למען
סלולה ולקח המון זמן להגיע
במהירות' .מזל טוב',
בניית הארץ .בלעדינו כל עמק בית שאן לא
לבית החולים .היה נדרש גם
אמרתי ליולדת' .יש
היה קיים .תראי מה שהולך פה היום ,איזה
ליווי צבאי .בדרך כלל שלחנו
לך בת!' .בינתיים חזרו
שלנו.
הפנימית
הגאווה
זו
עצים,
איזה
ירק,
את היולדות לעפולה עשרה
מהטיול השוטר ואשתו,
ימים לפני התאריך המשוער,
והערבים סיפרו להם מה
הקורבן שהקרבנו היה מובן מאליו
כדי שילדו בבית חולים .כך עשו
קרה .ביקשתי מהם שיביאו
גם בקיבוצים אחרים בסביבה.
מגבות ועטפתי בהן את
באחד מימי שישי ,אחרי
התינוקת .ערבייה שהייתה
תורנות קשה ומתישה במשך כל הלילה עם הילדים ,התקרב אלי במקום הביאה מים חמים .חיכיתי לשליה ,וכשהיא יצאה קשרתי
נהג המשאית שלנו והבנתי מיד שיש יולדת .כשראה אותי עוד את חבל הטבור רחוק מהשליה ,כדי שיוכלו לנתק אותו בבית
עם הסינר הלבן ,אמר לי' :את לא נוסעת' ,והבטיח' :אני אמהר החולים .מצאתי חבילת נייר של מצות ,רוקנתי אותה ,הפכתי,
ותוך שעה וחצי אהיה בעפולה' .כמעט שהסכמתי אבל פתאום ,והכנסתי אליה את השליה .כשהגיע האמבולנס עם האחיות
בהחלטה של רגע ,החלטתי שאני בכל זאת נוסעת .היולדת ישבה אמרתי להן' :הנה ,יש לכם את השליה' .נפרדתי מהיולדת
ליד הנהג בקבינה של המשאית ואני ישבתי מאחור ומדי פעם והתינוקת שנסעו לעפולה וחזרתי עם זלמן לקיבוץ .כשהגענו,
הצצתי .מיד בתחילת הנסיעה ראיתי שהכאבים מתגברים והבנתי שמענו את תפילת 'לכה דודי' וביקשתי ממישהו לגשת אל
שמדובר בלידה מהירה בצורה בלתי רגילה .אמרתי לנהג' :זלמן ,האבא המאושר ולבשר לו שנולדה בת .כיוון שלא היה לו מושג
לא נספיק עד עפולה .נעצור בעין חרוד' .אחר כך ראיתי שגם לשם על קורותיה של אשתו הוא הגיב' :אוי ,יופי' וחזר לתפילה."...
לא נגיע .אמרתי לו' :נעצור בשדה נחום' .ואז הבנתי שגם זה לא
ואז לני מסכמת" :לפעמים אני חושבת על זה שהייתי ממש ילדה.
יילך וביקשתי ממנו שייסע לבית שאן ,שהייתה אז עיר ערבית
באמת רציתי ללכת לישון ,אבל תראי כמה טוב שוויתרתי...
לחלוטין .ידעתי שיש שם שוטר אחד יהודי שגר עם אשתו  -אריה
במבט לאחור אני מבינה שבנסיבות שהיו אז ,לא היתה לי ברירה
קורן .כולנו הכרנו אותו ולכן אמרתי" :זלמן ,לאריה!" .נכנסנו עם
ולכן ידעתי להסתדר".
האוטו למתחם המשטרה ,ובדרך עברנו במקרה ליד איזו אורווה.
במבט חטוף ראיתי שבאותה אורווה יש מזרון על הרצפה .גילינו ואני נשארת עם הרהורים :בין פרט לכלל ,בין רצון אישי לצורכי
שאריה בדיוק יצא מהבית .אפילו שהיה ברור שהוא יחזור עוד חמש החברה ,סיפורה של לני הוא קודם כל סיפורה של אשה שלמרות
דקות  -כי לאן הוא כבר יכול ללכת - ...מיד  -נתתי הוראה' :זלמן ,נסיבות חיים קשות ,היא שומרת על אופטימיות ושמחה .ואולי
לאורווה!' .לקחתי את היולדת על הידיים כי היא כבר לא יכלה זה אחד המפתחות לשילוב ולאיזון...

טבת  -שבט תשע"ה
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פרט וכלל

הכול בא מבפנים,
ופרט וכלל תמיד משתנים...
מחשבות פרידה מריכוז "אשה בתנועה",
על אמונה והשפעה כחלק מהכלל
הילה אונא

זה יהיה מאמר יוצא מהכלל -
מהכלל של כתיבת מאמרים סדורים.
מהכלל של סגנון כתיבה אחיד.
מהכלל שמאמר צריך להשיב ,להסביר,
לענות באופן ברור.

***

"אין למדין מהכללות"
סתיו תשע"ד.
בית מדרש "יוצרות ניגון" ב"ניגון נשים"
באורנים .חילוניות ,דתיות ,קיבוצניקיות,
עירוניות ,יישוביות-קהילתיות  -מגוון נשים
יושבות ולומדות גמרא .אחרי לימוד הסוגיה
בחברותות מואר הנושא במקורות נוספים,
עתיקים ומודרניים ,יהודיים וכלליים .בסופו
של יום ,אחרי לימוד ,דיון ושיחה ,מוקדש
זמן ליצירה אישית על בסיס משפט מסוים
מהמקורות שהובאו.
במפגש הראשון למדנו את הסוגיה של
פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמא
(קידושין לא ,ע"א) .אנחנו מגלות שהפטור
הזה  -אשר משפיע כל כך על מקומה של
אשה בעולם התורה וההלכה  -נקבע במהלך
תלמודי כ"כלל" ,על פי תפיסתם של חכמים,
לפעמים בהתאם ולפעמים למרות המוּ כר
והמקובל ("הכללות") בעת ההיא.

"הכללות" וה"כללים" לא קלים ,אך הם
מלווים את כולנו כל הזמן ,בכל התחומים.
זה מה שכתבתי אני בסופו של יום (ובהמשך
אביא מיצירות חברותיי).
אין למדין מהכללות
והזמן:
ברכה או קללה?
ומה הוא מלמד?
"אפילו במקום שנאמר בו חוץ" -
הכול בא מבפנים
ופרט וכלל
תמיד משתנים...
הלימוד ב"ניגון" הוא אחר .אנחנו אחרות זו
מזו באישיותנו ובגישותינו .אנחנו מביאות
אל עולם התלמוד את העולם שלנו ועולמות
אחרים מסביבנו ,וככה מבינות טוב יותר גם
את מה שהועבר אלינו וגם את עצמנו.
ככל שאנו מעמיקות ,אנו רואות שבעצם אין
כאן חידוש .זה מה שעשו חכמי התלמוד.
ככה הם למדו ולימדו.

אשה
ֵאין
למדִ ין
אבל
אני
לוֹמדת
ִמין
ולוֹמדת
דִ ין
ולוֹמדת
ִאין
ולוֹמדת
ֵאין
ולוֹמדת
יש
ולוֹמדת
קללוֹת
וכּ ללים
ולוֹמדת
ִאם ֵאין אני ִלי ִמי ִלי
ואם לֹא עכשיו אימתי.

אז מה התקלקל בדרך?

(עינת)

למה עם הנצח מפחד להמשיך בדרך הארוכה
והאמיתית הזו?

מאז שעמדתי על דעתי ,הבנתי שהזהות
הבסיסית ביותר בחיי  -אשה  -פוגעת
בשלמות אמונתי.

ואיך נוכל אנחנו  -הנשים  -להצטרף ולהיות
שותפות שוות ביצירה ,בכיוון ובהתקדמות
של הדרך?

***

כאשה ,אני מאמתת בכל יום ויום את אמונתי
במלך מלכי המלכים ,אשר ברא עולם ואדם
בצלמו ,והורה לנו להמשיך בתיקון ובנייה,
על ידי בינתנו ומנקודת מבטנו.

הכול בא מבפנים ,ופרט וכלל תמיד משתנים...

כאשה ,אני מעומתת עם מסורות ותפיסות
שנובעות מאמונת חכמים  -שאינם חכמות,
שבהתאם לזמנם ומקומם לא האמינו בחוכמת
אשה ,וגם אם כן ,אז רק בדל"ת אמות של
חנ"ה...
מדי יום" :מודֶ ה אני לפניך" !? -
ולשמוע את בני הקטן מברך ש"לא עשני
אשה" ,וכשהוא גדול בגיל  -אך עדיין אינו
גדול ממני בחוכמה  -הוא נכלל ונחשב .ואני?
ספר תורה  -מרחוק .אך אורך שרוולים -
מקרוב.
"אשת חיל"  -מי לא יחפש כזו ,שעושה ה-כ-
"בשבתו?"...
ו-לִ ,
ולמה החליטו שאני ברוכה ושמחה כ"אם
הבנים" (וכל המרבה ?)...אולי דרך אחרת
תתאים לי יותר לממש את עצמי ולתרום
לבניינו של עולם?
"כל כבודה בת מלך פנימה"  -לא רוצה
כבוד ,רוצה להתקרב למלך! ואיך הם יודעים
וקובעים על ה"פנימה" שבי?
בינתיים ,בעזרת ה' ,בכל המקומות האחרים
בחיים :אשה .חכמה .נחשבת .לומדת.
לומדת גם שלא תמיד סומכים על הלימוד
שלי :הוא נשי מדי ,הוא רגשי מדי ,הוא אישי
מדי .הוא יותר מדי...
לומדת גם שלא קל ָּב ְּכלל .ולכלל יותר
קל במגדר .והמגדר  -לא מגדיר כל פרט
בכלל ,אך מאוד מגביל אותו במציאת קולו
הייחודי...
לומדת גם שלא תמיד מצליחה להכיל -
את הכול ,כל קול ,את הקלקולים והגלגולים,
את הקללה שב"כל-יכולה"...
אז איך לעכל? איך להקל?
על מה לוותר?!

***

בתנועה

מאמינה מאוד שאפשר להשפיע ,לנסות,
לעשות ,להגיע לעוד קהלים ,להעלות עוד
נושאים לדיון ,להביא עוד הרצאות משכנעות,
להכניס עוד א/נשים למעגל האמונה הזה.
בטוחה מאוד שאפשר להביא את הבשורה גם
אלינו ,והרי "אנחנו" ,ו"כבר אז" ,ו"אצלנו"...
להפך!

לסיום
זכיתי להכיר אנשים ונשים נפלאים ,ערכיים,
מעמיקים ,מסוּ רים.
זכיתי להכיר תנועה שהתחילה דרך
משמעותית ,שיש לה מנועים שעוצמתם
מגיעה רחוק ,שאינה עומדת במקום ,אך
צריכה להגביר את הקצב.

למדים מן הכללות!

זכיתי להיות חלק ,ומקווה שגם זיכיתי...

למדין שיש כללות ויש יוצא מן הכללות

תודה לכולכם על הזכות!

ויש סמוכות לכללות ורחוקות מהן

אני חושבת שכיום עלינו לשנות ולהשתנות.

ושהכללות מורכבות מפרוטות שהן שונות
(אבל לא משונות).

כל עוד נישאר "פרט" ,אנחנו מגדירות את
עצמנו כשונות בתוך ה"כלל" .כך לא נצליח
להשפיע עליו ,וייתכן אפילו שנעורר את
התנגדותו ,כי כל כלל  -גם אם הוא רואה
עצמו פתוח  -הוא סגור וסוגר ,ולמען קיומו
הוא שומר מכל משמר על הכלים שלו להגדיר
את עצמו.

והמביט במבט קרוב מדי
יראה פרט ויטעה לחשוב
שזו כללה.
והמרחיקה מבט תראה עוד ועוד,
כמארג של שונות ודומות
שיוצרות את התמונה המגוונת ,המורכבת
הלא-שלמה אף פעם.
כי חיות הנה.
(לאה)

יש תנועה ויש השפעה .טיפה ועוד טיפה...
והים איננו מתמלא.
וגם אני לא.
יש לא מעט (ר)טובים ו(ר)טובות ,אך באופן
כללי אין רצון להיכנס לים העמוק והרחב.
לא באמת מתייחסים .כבר יודעים מראש
מה ייצא מהרמקול (וגם קצת נגמרה לו
הבטרייה) .כבר מכירים את הדגלים ורואים
שהם אולי מתנפנפים ברוח ,אך לא שקועים
באדמה.
ואני רואה שחופים אחרים התפתחו ,נבנו
גשרים אל המון איים בים ,ויש אפילו דשא,
והוא באמת ירוק יותר ,צומח ,מתפשט ,מזמין
בנועם רבים ורבות...
מה לא עובד בחוף שלנו?
זה בטח לא הים...

אביב תשס"ט עד קיץ תשע"ד.
אני "אשה בתנועה"  -כמה אירוני...

אולי ה"הצלה"? אולי צל השיטה?

ובכל זאת,

***

לדעתי ,לא עוד פעילויות של נשים רק למען
נשים ,אלא פעילות של הכלל (גברים ונשים)
למען שוויון הזדמנויות לכל פרט ,למען
הרחבת התחומים וטשטוש הגדרות ,למען
יציאה מהכללות ותיקון הקלקולים ,למען
מימוש "בצלם א-לוהים ברא אותם".
"אותם" זה גם אתה וגם את,
גם הוא וגם אני.
אשה .מאמינה .לומדת .שואלת .חושבת.
נחשבת .שונה אבל שווה.
אין למדין מהקללות
ואין למדין מהנאצות והחרפות.
למדים מהברכות
מהשירות
למדים ִ
למדות מהשיחות ,מהרעיונות ,מההברקות,
מהתובנות.
למדתי גם מההלצות ומההתבדחויות
והכי הרבה אני לומדת מהשאלות.
שאלות התמה ושאלות החכמה
שאלות מבלבלות ,חתרניות ,נועזות ,מתריסות
שאלות נקודתיות ושאלות כלליות
שאלות שמצאו תשובות
ושאלות שאין להן תשובות כלל.
ואין למדין מהכללות.
(ענת)
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איחוד מול ייחוד
לקחים מהניסיון ההיסטורי והחברתי

אבישג איילי

"אדם בתוך עצמו הוא גר" ,כתב נתן זך ,ובסיפור בראשית נכתב:
"לֹא טוֹב ֱהיוֹת ָה ָא ָדם ְל ַב ּדוֹ" (ב ,יח).
אדם הוא יצור חברתי ,אך כל חיינו אנו נעים בין שני קטבים:
קוטב האיחוד ,וכנגדו  -קוטב הייחוד.

המנהיגים הראשונים גרסו את קיבוץ
הגלויות בתוך כור ההיתוך של המדינה
החדשה  -תרבות אחת ,מסורת אחת.
עד מהרה למדנו כי הפסדנו ,ובדרך
השחתנו תרבויות ייחודיות של עדות
שונות ,על חגיהן ,שמותיהן ,מנהגיהן.
כשניסינו לתקן נשארו פגיעות
וצלקות ,ומרירות אשר עד היום אנו
חשים את טעמה בחברה הישראלית

עם זאת ,הקפיטליזם  -הנותן ליחיד חופש מוחלט להתפתח,
ליצור ,להתבטא  -מגלם בתוכו גם אפליה ,תחרות ,דיכוי
החלשים והעניים בידי עשירים חזקים הצוברים כוח וממון.
חווינו את ההתלבטות הזאת בין שני הקטבים בקורות חיינו
כמדינה מתחדשת .המנהיגים הראשונים גרסו את קיבוץ הגלויות
בתוך כור ההיתוך של המדינה החדשה  -תרבות אחת ,שפה
אחת ,עדה אחת ,מנהגים אחידים ,מסורת אחת.
עד מהרה  -ואולי לא מספיק מהר  -למדנו כי הפסדנו ,ובדרך
השחתנו מסורות ותרבויות ייחודיות של עדות שונות ,על חגיהן,
שמותיהן ,מנהגיהן במשפחה ובקהילה .כשניסינו לתקן נשארו
פגיעות וצלקות ,ומרירות אשר עד היום אנו חשים את טעמה
בחברה הישראלית ,שעדיין לא קבעה את צביונה הסופי.
סיפור מגדל בבל (בראשית יא ,א-ט) אוצר אף הוא בתוכו את
ש ָפה ַא ַחת
"עם ֶא ָחד וְ ָ ׂ
הלקח החשוב של התערבות א-לוהים כנגד ַ
ֹאש ֹו
"עיר וּ ִמגְ ָּדל וְ ר ׁ
ְלכֻ ָּלם" המאפשרים את הכוח הטכנולוגי של ִ
ַבׁ ָּש ַמיִ ם" .העונש הא-לוהי הוא המצב האנושי הרצוי" :וַ ָּי ֶפץ ה'
א ָֹתם ִמׁ ָּשם ַעל ְּפנֵ י ָכל ָה ָא ֶרץ"  -עמים ,שבטים ,תרבויות ושפות
רבות.
החוכמה האנושית צריכה להוביל אותנו אל שביל הזהב של קיום
הייחודיות ושמירה עליה בצד שפה משותפת עם הזולת.

בחברה האנושית הפוליטית אנו מכירים את המשטרים
הטוטליטריים אשר עוצמתם ב"יחד ,כולנו יחד ,כולנו כאחד".
היחיד מבטל עצמו למען הכלל ,מתמזג בחברה ,במדינה,
בקהילה ,כאחד בתוך רבים ,עם הרבים .המשטר שואב את כוחו
הרב מ"אחד בשביל כולם".
באידיאלים הסוציאליסטיים זה נשמע נפלא .אנו  -למודי הניסיון
ההיסטורי של ההתפתחות הפוליטית ההרסנית של המדינות
הפשיסטיות בעלות המשטרים הטוטליטריים  -נחרדים מעצם
המחשבה על ביטול היחיד המיוחד ,הפרטי.
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איך עושים זאת? כל החיים לפנינו!

אבישג איילי ,חברת עין הנצי"ב ,נשואה
לראובן איילי בן עין הנצי"ב ,אם לשמונה.
עוסקת מרבית שנותיה בחינוך .מורה ומרצה
לספרות.

"ש ו ּם אָ דָ ם אֵ י נֶנ ו ּ ִא יֻ ּ ,כ ּל ֹו מִ שֶּׁ ל עַ צְ מ ֹו "
ׁ

הרהורים על נוסחי תפילה
ומקומו של היחיד

טוביה גרוס

כולנו מוּ נעים מההשפעות הרבות של ניסיוננו בחיים .אנחנו
סופגים אותן ומקרינים חזרה ,במודע או שלא במודע .גם
הסביבה שלנו מושפעת מסך כל המרכיבים אותה .כעין סדרה
של "דיאגרמות ון" ,שככל שהן נעשות מורכבות יותר הן גם
נעשות מעניינות יותר .בדומה לכך גם הקהילות שבהן אנו חיים
ותורמים ,נעשות עשירות יותר ,כמו סימפוניה המורכבת מכלים
רבים ושונים.
אך איך שומרים על הייחוד של כל פרט בקהילה שכוונת מייסדיה
הייתה שתהיה בעלת אופי מסוים? מה קורה למנהג המקום או
למסורת בית אבא?
נכון שכל דבר מתפתח עם הזמן ,ואוי לנו לדרוך במקום ,אבל
גם ב"אל תיטוש תורת אמך" יש ערך .אם נחזור למטאפורה של

המוזיקה  -אני תמיד מחפש ניגונים חדשים לזמירות שבת ,אך
מתרפק (ומעדיף) את הניגונים של סבא.

לשמר או לשנות? מנהג או הלכה?
כשחז"ל דנו בנושא הם קבעו שבמקרים מסוימים ,המנהג עדיף
1
מההלכה:
רבי אבהו הלך לאלכסנדריה וראה שנוטלים לולבים
בשבת ...רבי יוסי כתב להם :אף על פי שכתבו לכם
[חכמים] הלכות מועדים ,אל תשנו ממנהג אבותיכם,
שינוחו בשלום.
 1ירושלמי ,ערובין פ"ג ,ה"ט .בתרגום.

טבת  -שבט תשע"ה
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המסר ברור :אף על פי שכתבו חכמים סדר תפילת המועדים ,אין
לשנות ממנהג התפילות שהנהיגו האבות.
אני לא מספיק בקי בנושא וגם לא רוצה להיכנס לכל הדיון
ההלכתי בעניין מנהג ונוסח 2,אך אסכם ואומר שמלבד מקרים
שבהם יש סיכוי למריבה של ממש ,חכמים העדיפו שקהילה
תשמר ולא תשנה את המנהג והנוסח .היו גם חכמים שהיו קנאים
בעניין עד כדי איסור שינויים בניגונים ובפיוטים.
עם קיבוץ הגלויות בארץ הקודש בדורות האחרונים ,נדרשו
חכמים לנושא ביתר שאת .הרב קוק יצא אפילו נגד שינויים
3
בהבעה ,כך ניכר בסיכום דבריו:
למדנו מדבריו שאוסר לשנות [אפילו] את המבטא מכמה
טעמים:

הספרדית תימשך בנפרד ואמר שאם הבריטים לא יסכימו לכך,
הוא עצמו ידאג לקיים שחיטה ספרדית .כרבה של ירושלים ,הוא
נהג להתפלל בשבתות בבתי כנסת שונים ,אך סירב להתפלל
בבית כנסת שבו לא הקפידו על נוסח התפילה שלו ,ונהג כדעת
4
בעל ספר החינוך ,שבבית כנסת כזה אינו יוצא ידי חובה.

באיזה נוסח?
האר"י ז"ל התפלל בנוסח אשכנז-מזרחי (יש גם נוסח אשכנז-
מערבי של יהדות גרמניה וצרפת) ,ואליו הוא הוסיף כוונות
מיוחדות על פי הקבלה .אימוץ נוסח זה על ידי הבעל-שם-
טוב היה אחד מהמרכיבים החשובים בהתנגדות לחסידות .מאז
פיצול החסידות לזרמים שונים ,גם נוסח זה השתנה מחצר לחצר
וממקום למקום .הוא נקרא 'נוסח ספרד' ובחב"ד 'נוסח האר"י'.

א .בגלל המחלוקת בציבור שעלולה לפרוץ.
תלמידי הגאון מווילנה הביאו איתם את נוסח הגאון ,וזהו בעצם
ב .בכל מקום שיש בו טעם המחלוקת נשאר האיסור "ואל הנוסח האשכנזי בארץ ישראל .העליות ממזרח-אירופה הביאו
תטוש".
איתן את נוסח ספרד שהייתה בו
ג .לדעת [ספר] החינוך לא
השפעה חסידית על רוב מזרח-
יוצאים ידי חובת קריאת שמע
אירופה חוץ מאזור ליטא .לכן ,רוב
ויתכן שאין חולק עליו.
הקהילות האשכנזיות הוותיקות
אני לא רוצה להיכנס לכל הדיון
מתפללות בנוסח זה .רוב הקהילות
ד .זלזול בכבוד אבותיו ורבותיו
ההלכתי בעניין מנהג ונוסח ,אך
האשכנזיות בחו"ל מתפללות נוסח
של הקהל הוא שינוי בניגונים אסכם ואומר שמלבד מקרים שבהם
אשכנז ,ועם עלייתן בסוף המאה
ובפיוטים ,וכל עדה חייבת
יש סיכוי למריבה של ממש ,חכמים
העשרים הן השפיעו על התפילה
לשמור את המבטא המקובל
העדיפו שקהילה תשמר ולא תשנה
בישראל .מייסדי תנועת הקיבוץ
בידיה.
הדתי היו ברובם מגרמניה ולכן
את המנהג והנוסח .היו גם חכמים
לעומת הרב קוק ,יורשיו ברבנות
נוסח התפילה בקיבוצים הוותיקים
שהיו קנאים בעניין עד כדי איסור
של תל אביב-יפו ,הרב"צ עוזיאל,
הוא נוסח אשכנז-מערבי .בבתי
הרב אונטרמן והר"י הלוי ,היו פחות
שינויים בניגונים ובפיוטים
הספר של הזרם הממלכתי-דתי,
נחושים לגבי שינויים בניגונים
בבני עקיבא ובצבא ,הנוסח הוא
ובמבטא .רבים מהדנים בנושא
"נוסח ספרד" .ה"נוסח אחיד" של
מביאים את המקרים שמופיעים
הרב גורן הוא נוסח ספרד האשכנזי.
בדברי החת"ם סופר (או"ח טז) על
כל זה כמובן כמעט ללא קשר
הגאון בעל ההפלאה והגאון ר"נ
אדלר שנהגו לעבור לפני התיבה ולהתפלל בנוסח ספרד למרות לנוסח התפילה של "מנהג הספרדיים ועדות המזרח" ,אשר גם
שקהילותיהם התפללו בנוסח אשכנז .אין כאן מקום להרחיב הוא שונה מעדה לעדה ,ושונה מזה של התימנים.
בנושא אך כאמור ,רוב הפוסקים שוללים התנהלות כזאת.
חברו הטוב של הרב קוק ,רבה של ירושלים ,הרב צבי פסח פרנק,
שהקים אתו את הרבנות הראשית על מנת לאחד את קהילות
ישראל תחת פסיקה אחת ,היה קיצוני אף ממנו בשמירת מנהגי
הקהילות .כשהתבקש על ידי הבריטים בתקופת המנדט לאחד
את השחיטה בירושלים תחת השגחה אחת ,עשה כל שביכולתו
לאחד את זו של הרבנות (תחת השגחתו של הרב אליהו ראם) עם
זו של העדה החרדית ,ולא הצליח .מנגד ,הוא התעקש שהשחיטה
 2המעוניין מוזמן לעיין במאמרו של הרב יהודה סגל (אין תאריך) המופיע
באתר "צמת"" :שינויי מנהגים בעדות שונות לעומת נוסח אחיד".
 3הניסוח נלקח מתוך מאמרו של הרב סגל ונעשו בו תיקונים קלים להבהרה.
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מהו "מנהג הצפון"?

כפי שהזכרתי בהתחלה ,אנו מושפעים מכל הקורה אותנו
במשך השנים .חוויותיי המתמשכות משפיעות באופן שוטף על
ההסתכלות שלי על החיים ,ואני מאמין שכך קרה גם לאחרים
בתוך הקהילה שלי ולקהילה בכללותה .כשגדלתי בחו"ל ,רוב
הקהילות (חוץ מהחסידיות) התפללו בנוסח אשכנז-מזרחי
 4משואה לדור :מרן צבי פסח פראנק מרא דאתרא דירושלים ,פרקי
חייו ומשנתו ,עורך :שבתי דב רוזנטל ,הוצאת מכון הרב פרנק.1979 ,
אדרת אליהו :ספר זכרון לכבודו של רבי אליהו ראם ,עורך :שבתי דב רוזנטל,
.1990

"ש ו ּם אָ דָ ם אֵ י נֶנ ו ּ ִא יֻ ּ ,כ ּל ֹו מִ שֶּׁ ל עַ צְ מ ֹו "
ׁ

ולזה התייחסתי כנורמה ,אך ברוב המקרים בית הכנסת קיבל
ב"סלחנות" את המתפללים שהביאו עמם מנהגים שונים  -ייקים
ועדות המזרח התעטפו בטלית מיד בגיל בר-מצווה ,הונגרים
הניחו תפילין בחול המועד ,ישראלים התפללו בהבעה ספרדית
והקפדה על מלרע ,גליציאנים אמרו "בריך" במקום "ברוך" ,וכן
הלאה .כל זה התקבל בברכה ,כל עוד בעל התפילה נשאר נאמן
למנהגי בית הכנסת .כלומר :התפילה הציבורית הייתה כמנהג
המקום ללא קשר ליחסי הכוחות (ואין כאן המקום להיכנס לכל
הבדיחות על מנהגים וסיבותיהם) .אפילו על הוספה או השמטת
פיוט היה צריך לקבל הסכמה כללית ,כפי שמופיע בהלכה.
מה רבה הייתה הפתעתי בזמן השליחות לבית כנסת הגדול
במוסקבה ,כשרציתי להניח תפילין בחול המועד ,וביקשו ממני
לצאת משום "לא תתגודדו"!
לקראת עלייתי ארצה ,ובידיעה שהנוסח
במעלה גלבוע הוא נוסח ספרד ,פניתי
לר"מ פולין בשאלה איך לנהוג
והאם לעשות התרת נדרים

ולשנות ממנהג אבותיי כדי להשתלב בקהילה .כלומרְ :למה יש
ערך גבוה יותר  -לנוסח הקהילה או למנהג אבותיי?
הוא פסק שכיוון שנוסח ספרד עוד לא קבוע ולכל סידור יש גרסה
אחרת (כפי שראינו לעיל) ,כיחיד אין לשנות ממנהג אבות ,אבל
בתפילה בציבור יש להקפיד על נוסח הקהילה.
התמזל מזלי כנער ללמוד עם מיכאל פרלמן ז"ל .ממנו למדתי את
חשיבות ההבעה הנכונה של המילים בקריאת התורה ובתפילה,
במיוחד כשליח ציבור .הרי לא היית מצפה אחרת משליח למלך
בשר-ודם ,קל וחומר ממי שמייצג את הציבור בפני הקב"ה .כפי
שציינתי ,דעת בעל ספר החינוך היא שאם לא כן  -לא יצאת (וגם
לא הציבור) ידי חובה.
כמה התאכזבתי לראות שדווקא בארץ לא רק שלא מקפידים,
אפילו חוזרים שוב ושוב אל אותם בעלי תפילה שטועים ,כנראה
משום שלא שמים לב לטעויות שלהם!
כאיש עין הנצי"ב אני גאה ב"כתובת רחוב" שנמצאה בשדותינו
והעתקה מוצג לראווה לפני מבנה בית הכנסת.
הגמרא מתייחסת לאנשי בית שאן:

5

אמר רב אסי :חיפני ובית שאני לא ישא את
כפיו .תניא נמי הכי :אין מורידין לפני התיבה
לא אנשי בית שאן ולא אנשי בית חיפה ולא
אנשי טבעונין מפני שקורין לאלפין  -עיינין,
ולעיינין -אלפין...
גם בכתובת ישנן טעויות כתיב הנובעות
מהחלפות בין עי"ן ואל"ף .מאות בשנים ,ושום
דבר לא השתנה...
אני לא טוען שאני מצליח להקפיד על כל אות
ואות .מעטים במקומנו מצליחים .אבל כשמישהו
מכניס ניגון חדש ,או אומר "ויצמח פורקני" ,או
אומר חזרת הש"צ של עדה אחרת  -האם הוא
מעשיר את החוויה בהסכמת הציבור ,או עובר על
"ואל תיטוש תורת אמך" של הקהילה?
בשמחת תורה אצלנו הייתה הקפה בסגנון עדות
המזרח לרינת כולם ,אך בשבת היה ש"צ שהקריא
קטעים בקול רם עם קריאות באמצע כמנהג הספרדים,
למגינת רוחם של רבים.
איפה קו ההפרדה בין רבגוניות לבין שינוי שלא
בהסכמה?
האם צריכים להקפיד כדעת ספר החינוך ,הרב קוק והרב
פרנק ,או לוותר כדעת הרב הלוי והרב אונטרמן?
מה אומרים לאורח שלא יודע את מנהגי
המקום?
		

 5בבלי ,מגילה כד ,ע"ב.

טבת  -שבט תשע"ה
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מתי מתפשרים ,מתי מאמצים ,ומתי מתעלמים?
מתי היחיד שומר את מנהגי אבותיו לעצמו ומתי לגיטימי
שיתרום ממנהגי אבותיו לנוסח התפילה ואולי אפילו ישנה
לאט לאט ממנהג המקום?

אוּלָם הולך ונעלם...

מתי מותר לפרט להצהיר "כך אני"? ומתי הכלל צריך
להתעקש" :כך אנחנו"?

תפילת שחרית של שבת
בבית כנסת של קהילה משתנה

במאה ה ,17-כשהתחילו העליות הראשונות ,נוצר עימות בין
אנשי ארץ ישראל שנהגו לעלות לדוכן כל יום ,ואנשי חו"ל
שעלו רק בחגים שאינם שבת .בטבריה וצפת הגיעו לפשרה
שיעלו בכל מוסף .הפשרה נקראת "מנהג הצפון".

אבי פרוינד
(תושב מן המניין)

מה יהיה "מנהג הצפון" שלנו בימינו?
בחרתי לסיים במילים שמצאתי ואימצתי:
...אני כן מתנגד לממלכתיות נוסח בן-גוריון של
'נוסח אחיד' בתפילה ...האחדות שאני רואה נגד
עיניי מתבטאת בתפילת ותיקין בכותל .המוני
מניינים מעדות ישראל ,מתפללים בסידורים שונים,
במנגינות אחרות ,בבגדים ססגוניים ,בקצב שמותאם
להם .ולפתע ,בהנץ החמה ,דקות של דממה בין אלפי
האנשים והנשים ברחבת הכותל .קול דממה ישמע.
זוהי הממלכתיות שאליה אני נושא את נפשי...
קהילות הקודש רבות ושונות ,אך במוקד כולן נמצא
6
ביטוי למורשת ישראל.
 6ד"ר הדר ליפשיץ ,מקור ראשון ,גיליון  ,896תשרי תשע"ה.

בשבתות האחרונות בזמן תפילת שחרית עלו בי
זיכרונות מבית הכנסת של בית אבא ז"ל לעת זקנתו:
בית כנסת חצי-מלא (במקרה הטוב) -
מראה שמאוד מטריד ומעציב אותי.
לפני ההרחבה הקיבוצית ,כשבית הכנסת החל
להתרוקן ,ציפיתי בכיליון עיניים להגעת התושבים
החדשים שיצטרפו לקיבוץ כחברים מן המניין...
למרות ההשגות הרבות שיש לי לגבי המניין הנוכחי
מבחינת הזרימה וקצב התפילה (שמתנהל כיום
ִּבזְ ִחילוּ וּ ְר ִחימוּ  ,)...ייחלתי לכך שהמניין ישודרג
ויתעבה ,ומתפללי בית הכנסת יישבו בצפיפות
כזאת ,שתגרום להם להתפלל בדבקות...
המצב בפועל :הספסלים חצי מלאים ,ובית הכנסת
מצדיק את הגדרתו כ'מקדש מעט'...
הייתי שמח ,לראות את בית הכנסת מלא עד אפס
מקום ,ואת התפילה שתהדהד מתוכו,
כקול ְ ּב ָר ָמה נשמע...
נראה לי שמניין משותף יכול לתרום רבות למיזוג.
הבה נשאיר את המיזוג המפוצל לעולם המזגנים!
ואסכם זאת כך:
מבחינה קהילתית ,אני רואה את המצב בבית הכנסת
כתקיעה גדולה עם כמה סממנים של שברים...
למרות שישנם כאלו שקיבלו את ההחלטה על הקמת
מניינים אחרים בתרועה...

טוביה גרוס ,חבר עין הנצי"ב נשוי לתמר ,רב.
למד פיזיקה בישיבה-יוניברסיטי .עובד במכון
התערובת בעין הנצי"ב וגם בעידוד שימוש
בטכנולוגיות גיאותרמיות למיזוג מבנים.
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* פורסם ב'הד הכפר' עלון כפר-עציון ,אלול תשע"ד

איפה חניתי?

איפה חניתי?
למצוא את עצמי
בחניה (ובחוויה) המשותפת

גולן רייז

מכירים את הרגע בו אתה חוזר מפגישת עבודה היישר אל מגרש
חניה רחב ידיים ,ומחפש נואשות את המקום שבו החנית את
הרכב שלך?
לרגע אתה עומד ומתחיל לצקצק בשלט-רחוק כדי למצוא
לשווא את המכונית המהבהבת .לך תזכור באיזו קומה היא ,ליד
איזה עמוד ,מאחורי המעליות או מעליהן...

כמו גוש אחד גדול ,הצבעים מתערבבים ,הגדלים מטשטשים -
רק גוש גדול ,מאיים ומייאש נגלה לפניך.
ואז ,בהבזק של רגע זה קורה .פרק כף היד שלך מזמן איבד
תחושה ממספר הלחיצות על השלט ,ופתאום אתה רואה את
האור .אור כתום מהבהב למרחוק .כן ,כן ,זו המכונית שלי!
בריצת אמוק וצהלולי שמחה ואושר אתה מתקרב ,מניח את
ראשך על שמשת החלון ,מעין חיבוק אנושי לחפץ שמעולם לא
היה כזה.

ככל שעובר הזמן ,אתה נבלע בתוך המון מתכתי של רכבים
מסוגים שונים ,כל אחד והצבע שלו ,הסטטוס שלו .חלקם עם
גלגלי מגנזיום וצבע מבריק ,אחרים מעופשים בדרך לגניזה,
ישנם גדולים ורחבים עם כיסאות ילדים מאחור ,ויש אפילו טנדר
עם צמיגי ענק מלאים בבוץ .לכל מכונית יש נהג ,אדם ,ואתה
ביניהם ,מחפש את הבית הנייד הפרטי שלך.

האם נועד האדם לחיות בקהילה?

כאשר הרגליים עייפו ,אתה חוזר לאותה מעלית שממנה יצאת
ומתחיל את המסע מחדש .לרגע אתה עוצר ושלל המכוניות נראה

כן .כך האמנתי ועודני ,אך ככל שרבו השנים הדיאלוג המורכב בין
האינדיבידואל לקולקטיב בתוך החברה הקיבוצית הלך והסתבך.

הסיטואציה השגרתית דומה בעיניי לדרכו של האדם בתפר שבין
הפרט והכלל .בין האני להם ,בין העצמי לדנ"א הקיבוצי.

טבת  -שבט תשע"ה
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סבי וסבתי ממקימי הקיבוץ היו,
חלק ממהפכה חברתית ודתית
הדור השני משלם את המחיר
חסרת תקדים .הם נתנו ביטוי דתי
להרכב החברתי החדש שלמדו
היקר מכול .הוא נולד לתוך חברה
מאחיהם החילונים .האדם החדש
סדורה ואידיאליסטית ,לא היה
זה היה שלהם .הם היו יוצרי
בתוך החברה החדשה  -שהתוו
המהפכה שהלכה ותפחה להיות
לו צורך לערער על יסודותיה ועל
הציונים החילונים  -היוו תקדים
ציר אקטיבי בחברה הישראלית.
טיבה .במשך שנים הוא חי בחברה
מעורר השראה עבורם .האדם
אני ,דור שלישי למקימי הקיבוץ,
שלא הוא בחר בה ,אלא נולד
הגלותי ,הבודד ,חוזר לארץ
חזרתי הביתה .קשה לומר שזאת
ישראל ,מתחיל לדבר עברית
לתוכה .ממשיכי הדרך תמיד יהיו
בחירה הנובעת מאידיאל ,אולי
ומיישב את הארץ תחת מטרייה
הממשיכים ,המהפכה לעולם לא
דווקא מתוך ריאקציה לשינויים
סוציאליסטית ,מעורבת ,משותפת
תהיה שלהם
האגרסיביים שעברה החברה
ומתאימה ככפפה ליד למציאות
הישראלית בשנים האחרונות.
דאז .החברה מעל הכול ,הפרט
הוא בורג ששאיפתו האישית היא
האידיאל אינו קיים עוד ברעיונות
דווקא להיות קולקטיב .עצמיותו
שהם גדולים מהאדם הפרטי.
שנכון
האמינו
הם
כך
שלו.
הפרטיים
נעוצה בטשטוש הגבולות
נהפוך הוא .עצמיותו ,חייו הפרטיים ,משפחתו  -הם המרכיבים
לחיות ,כך הם האמינו שהתורה רוצה שנחיה.
המרכזיים בחיי האדם .זהו דור שבו האינדיבידואל בוחר
אך חייהם היו מאושרים ,מלאים
אמונה ,תשוקה ושלמות .הם היו
שותפים לדבר חדש ,לבניית חברה,
ודי היה להם בכך.

באופן דיאלקטי ,הבחירה הפרטית שכוּ ונה לאידיאל גדול מהם,
נבלעה ונוטרלה על ידי אותו אידיאל .חופש הבחירה האישי תם,
המימוש העצמי נעדר והוטמע בתוך החזון הקיבוצי.
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בבורגנות ,במימוש עצמי ,במיצוי פוטנציאל אישי ,בהצלחה
פרטית ,בדאגה למחייתו הפרטית .כפי שניוון הקולקטיב את
הפרט בדור הראשון ,כך מנוון הפרט את הפוטנציאל החברתי
בדור השלישי.

איפה חניתי?

אם כך ,למה החלטנו לחזור הביתה וליישב את הקיבוץ שבן-רגע
הפך לקיבוץ מתחדש? האם מתוך אידיאל או דווקא מתוך ניצול
היתרונות הפיסיים לצרכינו האישיים? עוד אגע בכך בהמשך.
בתוך הציר הכרונולוגי והרעיוני של פרט וכלל ,משלם הדור
השני את המחיר היקר מכול.
הוא נולד לתוך חברה סדורה ואידיאליסטית ,לא היה לו צורך
לערער על יסודותיה ועל טיבה .גם אם רצה ,לא קיבל את המנדט.
במשך שנים הוא חי בחברה שלא הוא בחר בה ,אלא נולד לתוכה.
אין זה אומר שלא חי בשלמות ,שלא רצה לשמר את הקיים ,אבל
המהפכה האמיתית נתונה רק בידי המהפכנים ,וממשיכי הדרך
תמיד יהיו הממשיכים ,המהפכה לעולם לא תהיה שלהם.
ברגע שהתעורר הרצון הטבעי במימוש אישי ,בבחירה אישית,
בנקודה שבה החלה להתפורר החברה שדאג לשמר ולהקריב
למענה כל השנים ,נכלא הדור השני בין הצורך להמשיך את
החלום עבור הוריו ,לבין הרצון להיות שותף מלא לשינוי
המתחולל .באופן אבסורדי ,הוא נאלץ לשבת על הגדר שבצדה
האחד חברה גולמית וקשיחה ממנה ינק כל חייו ,ובצדה השני
עתיד חדש.
במטאפורת מגרש החניה ,זהו דור שמצא את האור המהבהב של
הרכב הפרטי במגרש החניה ,אך גוש המכוניות חסם את הדרך.
גם אם היה מגיע אל הרכב ,לא בטוח שהיה מצליח להפעיל את
כל מנגנוניו .כמה סיפוק יש לאדם לדעת שמימש את בחירתו
(הדור הראשון) ,כמה קשה וכואב לדעת שהיה לך רצון ,אך הוא
אינו יכול להתממש.
עם הכאב של דור הביניים אני חוזר לשאלות הדור שלי :האם
חזרנו לקיבוץ כדי לממש את הפרט בתוך פלטפורמה הראויה
לכך? או אולי ישנו געגוע נכסף אל המהפכה החברתית של דור
המייסדים? האם נוכל לתת תקווה לדור המייסדים ,ובעיקר לדור
הביניים ,שהקרבתם לא הייתה לשווא?
התשובות לשאלות אלו מרכיבות את משימת הדור .המהפכה
שלנו טמונה ביכולת לייצר חברה המשלבת פרט וכלל באופן
שייתן מענה יצירתי ,חכם ומעורר השראה בתוך תהפוכות
החברה הישראלית .לבנות קהילה שתוכל להעניק משמעות
דתית לבחירה .לחולל מתווה המלכד יסודות קיבוץ דאז
לבורגנות עכשווית.
הבחירה להתגורר בקיבוץ מחייבת  -לא בתקציבי קהילה ולא
במס פערים ,אלא בשותפות רעיוניות וערכית ,בניסיון לענות
על השאלות ובעיקר לעורר אותן .זה לעולם יהיה ההבדל בין
הקיבוץ המתחדש לכל יישוב קהילתי.
בימים אלה יושבת ,אחת לחודש ,קבוצה של צעירים בשנות
השלושים והארבעים לחייהם ומעוררת בדיוק את השאלות
הללו.

האם נצליח להנהיג רפורמה אמיתית כפי שחוללו דור
המייסדים? התשובה אינה חשובה ,אלא השותפות במאמץ .אם
לתוך הישיבות הליליות יצטרפו פרטים מלאי תשוקה ,חיפוש
והבנה של תפקידם ההיסטורי למען הכלל  -המהפכה תתרחש.
בינתיים נכנסתי למכונית הפרטית שלי ,נסעתי חזרה הביתה,
חניתי בכביש הפנימי של הקיבוץ .לידי היו תריסר רכבים מסוגים
שונים ,הפעם הכרתי את כולם.

גולן רייז ,יוצר קולנוע ,בעל תואר ראשון
במדעי ההתנהגות ובוגר בית הספר "מעלה"
לקולנוע .נשוי ואב לארבעה ,מתגורר בעין צורים.
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מבית היוצר  -במה ליוצרים ויזמים

ציפורי שיר
ריבה פריד

"ציפורי שיר" הוא שמו של אלבום חדש וייחודי בנוף המוסיקה
העברית לילדים.
תמצאו בו דיסק וחוברת מאוירת של שירים ופזמונים
מקוריים לכל המשפחה ,לכל מי שאוהב ילדים וגם את הילד
שבתוכו .שירים מתוך עולם הטבע ,שירים על הבחוץ והבפנים
שבתוכנו ,על געגועים ועל פרחים .על הסקרנות ,השמחה והעצב
שישנו גם לפעמים ,על כלי נגינה ,על האביב ,וגם שיר ערש
שאיתו נרדמים.
צורית יעיר ואלעד ליפשיץ  -שני בוגרי הקיבוץ הדתי ,בני מעלה
גלבוע  -חברו יחדיו להוצאת אלבום השירים והציורים מלאי
הקסם.
אלעד  -עיצב ואייר .צורית  -כתבה ,הלחינה ושרה.
בין חבילות חציר ,כלי נגינה ומקלחת לפני השינה ,הם מביאים
חוויה של מוסיקה שמחוברת לחיים עצמם במלוא יופיים
ועוצמתם.
האם השפיעה עליהם הילדות בקיבוץ?
נו ,בוודאי שזו הייתה ההשראה...
צורית" :הטיולים עם הגן ,הטבע העצום שעטף אותנו ,ובעיקר
החופש הגדול שניתן לנו להסתובב שעות בחוץ ,לאסוף עלים
ולחפש ציפורים  -כל אלו השאירו בי חותם עמוק .כשגדלתי,

יצאתי לטייל לבד עם המצלמה ,והרגשתי ביטחון מלא לקחת
לעצמי מעין נשימה מהעולם .גם למשפחה יש השפעה גדולה -
בטיולינו הרבים על ההר ,ובמוסיקה הארץ-ישראלית שנשמעה
בביתנו .הדברים הללו חלחלו והרגשתי שאני חייבת לשתף בהם.
השירים התחילו להיוולד .הסקרנות הטבעית והחיבור למנגינות
יצאו דרך השירים בדיסק הזה ,שהוא מבחינתי הגשמת חלום!
רציתי שכולם יתחברו לשירים  -מבוגרים וילדים  -והתגובות
מאשרות זאת".
אלעד" :הקיבוץ היה עבורי כר פורה ליצירתיות .מגיל צעיר,
כשהתגלה הכישרון שלי בציור ,גויסתי לצייר לכל אירוע בקיבוץ.
בהמשך עברתי לירושלים ,למדתי עיצוב גרפי ,וכיום אני מאייר
ומעצב ספרים ,פרסומים ואתרים .כשצורית התחילה לעבוד על
האלבום ,ידעתי שאני אאייר אותו ,כיוון שאני מגיע מאותו עולם
מושגים וכבר אז הייתי מחובר מאוד לשירים שלה .שמחתי על
ההזדמנות לתת לילדים ציורים שהם יכולים להתחבר אליהם
ולקבל מהם השראה."...
האלבום קיבל את תמיכת מפעל הפיס בקטגוריית אלבומי מקור
ישראליים .הוא מופק ומנוגן בסגנון אתני  -מוסיקת עולם,
ומביא צלילים ארץ-ישראליים שהתקבצו לכאן מכל קצוות תבל.
מוסיקה עשירה ומאתגרת על כלי נגינה שונים מארצות רחוקות.
"רצינו שהילדים ייחשפו למגוון המוסיקלי הייחודי לטבור
העולם ,למקצבים ולמעברים המיוחדים לכל כלי ,לעושר
מוסיקלי ותרבותי שקיים סביבנו ,לטקסטים עמוקים
ואינטליגנטיים שמכבדים את ההבנה והנפש של הילדים".
האלבום המיוחד נוצר באופן טבעי ועצמאי ,ובהתאם לכך גם
חשיפתו ומכירותיו הראשונות נעשו דרך אתר "הדסטארט" ,מה
שאפשר לסיים את הפרויקט ולהדפיסו .כעת ,משיצא האלבום,
ִ
ניתן לרוכשו באינטרנט (או בפייסבוק" :ציפורי שיר") ,ובקרוב
בחנויות הספרים והדיסקים.

בהצלחה!

34

עמודים | )3( 772

זווית אחרת | כתיבה :נעמי ליפשיץ

איור :אלעד ליפשיץ

אל תצטטו אותי ,אבל הגעתי למסקנה השוביניסטית שיש דברים
שגברים פשוט לא מסוגלים להבין .ואחד מהם הוא:

למה לבחור תיק יכול להיות יותר קשה מלבחור בן זוג?
כי אני לא מדברת על סתם תיק ,אני מדברת על ה-תיק.
טוב ,בואו נתחיל בתכולה .כדי להחליט על הגודל את צריכה לקחת בחשבון מה נכנס
לתוכו ולקראת אילו אירועים בלתי צפויים עלייך להיות מוכנה .לכך נועדו משפטי
ה’מה אם’.

מה אם הנכד
ייסע איתך,

מה אם יהיה לו
חום פתאום.

מה אם
תהיה שמש,

מה אם
יהיה גשם.

מה אם יבואו
יתושים,

צרבת,

יהיה לך
כאב ראש,

אלרגיה...

ירצו לתאם איתך פגישה; המלצר ישפוך עלייך מרק; טרמפיסט יהיה צמא,
תהיה לו בחילה בנסיעה; המפתחות לבית ילכו לאיבוד ,יהיה לך משעמם בהרצאה...

השיקול הבא הוא מרכיב
ההפרדה .התיק יכיל
מספר גדול של רוכסנים
וכיסים לצורך מיון ,וכדי
להקל עלייך בנבירה
אחרי הפריט המבוקש.

אלמנט נוסף הוא הצבע.
לא בהיר מדי (נכדים),
לא כהה מדי (חורפי
מדי) ,משתלב וניטרלי
אבל לא משעמם.
מזמין מחמאה אבל לא
איזוטרי.

אז כשחזרתי הביתה עם
ה-תיק ,מאחרת לנסיעה
לחתונה ,הוא החוויר,
הרים שתי גבות בזווית 90
מעלות ואמר כמי שמנסה
לגלות פתיחות :את
נוסעת עם זה?!

אבל אליה וקוץ בה .כי יותר מדי
רוכסנים וכיסים ,ואת שוכחת באיזה
מהם לעזאזל הנחת את המגבונים,
המפתחות ,היומן ,הכסף הקטן.
ותהיי בטוחה שדווקא כשאת
מחפשת את תו החניה ביציאה,
הוא בדיוק לא יהיה בכיס שבו את
חופרת.

ואל תשכחי שהצורה
והמראה הכללי אומרים
עלייך משהו .את לא
רוצה להיראות כמו
היהודי הנודד או כמו
הגברת עם סלים.

אתם יודעים מה? בכלל לא
התווכחתי .הוא פשוט לא מדבר
באותה שפה.
ואל תדאגו.
בחופה הוא ניגב דמעה בסתר ולחש
לי :אולי יש לך טישו בתיק? אחר
כך ישבנו בחוץ ,מקום מקסים ליד
בריכה ,והיתושים חגגו :אוכלים אותי
כאן ,יש עלייך אלתוש? בדרך לשולחן
קצת התנגשנו עם האנשים לידנו

את רוצה תיק
שישדר סמכותיות
ואחריות ,יחד עם
יכולת התגמשות
במצבים מסוימים.
ספורטיביות עם
ניחוח אלגנטי.
אסרטיביות ועמדה
לצד נינוחות.

(פססס ...מה אני אעשה עם הכתם
הזה? תביאי מהר מגבון).
לקחת את ההזמנה? אני לא זוכר איך
קוראים לכלה ,הוא הקשה .ויש עלייך
במקרה פנקס צ’קים? בדרך הביתה
הוא שאל :תגידי ,כדור נגד צרבת יש
לך בתיק?
הסתרתי חיוך קטן של ניצחון
ואמרתי -כמובן.
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יורה דעה
א-לוהי הפרטים הקטנים
הרב אילעאי עופרן

לאחרונה הזדמן לי להחליף צמיג ברכב .מסמר סורר שננעץ
בגלגל ,גזל דקות ארוכות מזמני וגרם ללכלוך ולעוגמת נפש.
כשהמשכתי בנסיעה ,שאלתי את עצמי :האם אני נוהג כעת
באותו הרכב שבו נהגתי קודם ,או שמא לאחר החלפת הצמיג,
פנים חדשות באו לכאן ,ומדובר ברכב אחר? ומה אם הייתי
מחליף שניים או אפילו ארבעה צמיגים  -האם היה זה עדיין
אותו הרכב? ואילו הייתי מחליף את המנוע ,או צובע את הרכב,
או מתקין סמל של פירמה אחרת? במילים אחרות :היכן נמצאת
"נשמתו" של האוטו? מהו הדבר שאם יינטל או יוחלף ,לא תהיה
זו אותה המכונית?
מהרכב הפליגו מחשבותיי לבני אדם .האם אדם שעבר השתלת
עור ,עודנו אותו אדם? ומה בדבר מושתלי כליה ואפילו לב? ומה
יהיה ביום שתצליח הרפואה המודרנית להשתיל מוח  -האם
עדיין יהיה זה אותו האדם? ובכלל ,רוב מוחלט של תאי הגוף
שאיתם נולדתי ,מתו והתחלפו במשך השנים ,והתאים המרכיבים
את רקמות גופי כיום אינם אלו שהוחזקו בידיו של הסנדק לפני
אי-אלו שנים ,עת קראו לי הוריי בשמי .האמנם אותו אדם אני?
היכן נמצא ה"אני" האמיתי ,ומה ממני סתם בגדר "חלקי חילוף"?

לא פעם על קביעת ההלכה במציאויות משתנות ,או על הבנת
ה"עיקרון" העומד בבסיס הדין .למרות הקושי הברור הנוצר
בהיעדר כללים ,בחרו חז"ל להשתית את עולם התורה שבעל-
פה על פרטים ולא על כללים ,על דוגמאות ולא על עקרונות.
באופן זה מנוסח רובו המוחלט של "ארון הספרים היהודי".
ייתכן שהסיבה לכך היא שרוב החיים שלנו נמצאים במרחב
הזוטות .תלאות היום-יום ,אילוצי המציאות והווייתו של עולם
החומר גוררים אותנו רוב הזמן לעיסוק בפרטים הקטנים .עבור
העקרונות הבומבסטיים נשאר לנו מעט מאוד זמן.
לא פעם נשמעות קריאות בנושאים שונים :להפריד בין "הדיון
העקרוני" לבין העיסוק ב"פרטים"! להבחין בין השאלה הכללית,
הפילוסופית ,ה"מהותית" ,לבין תרגומה לדקויות המציאותיות!
נראה לי שההפרדה הזו מופרכת מיסודה .בדרך כלל איננו
מסוגלים לנסח נכונה עקרונות או כללים .השאלה הקיומית
בסופו של דבר היא השאלה ההלכתית ,המעשית ,הדקדקנית,
הפרטנית ,הכמעט-קטנונית .שם אנו חיים.
"א-לוהים נמצא בפרטים הקטנים" ,נהוג לומר .מי שא-לוהיו
נמצא בכללים ובעקרונות-על ,פוגש אותו מעט מאוד...

"ארֻ ָּכה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ָּד ּה וּ ְר ָח ָבה ִמ ִּני יָ ם" (איוב יא ,ט) .ספק
שאלה זו ֲ
אם אי פעם ניתן יהיה להשיב עליה .סוד "הכללים" לא נמסר
לבני האדם .אנו חיים את רוב חיינו במרחב של פרטים קטנים
ודקדקניים ,ומתקשים לזקק את הרגע שבו הופכים הפרטים
לתמונה שלמה .ידוע לנו כי "טיפה ועוד טיפה תהיינה לים" (א'
איינשטיין)  -אך כמה טיפות נדרשות בכדי ליצור "ים"? ומהי
ההגדרה המדויקת של "אגם" או של "בריכה"? שאלות אלו אינן
יכולות לזכות למענה ,למרות שכולנו יודעים להבדיל היטב בין
אוקיינוס לבין סתם שלולית.
המשנה  -הטקסט המכונן של עולם ההלכה לדורותיו  -ממעטת
מאוד בניסוח כללים .רוב מוחלט של ששת סדרי המשנה מנוסח
בדוגמאות מרובות פרטים ודיוקים .היעדר הכללים מקשה
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הו ,גיליוטינה
יך לִ פְ ָרט ו ּמִ ְּפ ָרט ׁ ֶשהו ּא צָ ִר ְ
מִ ְ ּכלָל ׁ ֶשהו ּא צָ ִר ְ
יך לִ כְ לָל
יהונתן שרמן

הכלל והפרט  -תאומים סיאמיים הם ,רק שנדמה לפעמים כאילו
מחוברים השניים במקום הלא-נכון .גם המרדן הגדול ביותר
והסוליסט המתבודד ביותר ,תלויים בקיומו של כלל ,כלפיו הם
נוקטים במרד או בהיפרדות .רק בקיומו של הכלל יוכל לחוות כל
פרט ,בדרכו שלו ,את רגשות המרד או הבדידות בהם הוא חפץ.
בהיעדר כלל למרוד בו או להתבודד כנגדו ,ניטל העוקץ מאקט
המרד או ההתבודדות .לאמור :הפרט חייב את הכלל כדי שיוגדר
הוא עצמו כפרט.
גם הכלל זקוק לקבוצות אחרות לידו ,שיש בהן ׁשוֹנוּ ת-מה ביחס
אליו .אופיו ומאפייניו של כל כלל מוגדרות בהכרח גם על ידי מי
שהוא איננו .הכלל  -כלפי זולתו  -מרגיש כפרט .לאמור :הכלל
חייב את מאפיין הפרט או לכל הפחות את התחושה של הפרט,
כדי שיוגדר הוא עצמו ככלל.
מכלל ופרט  -אין כלל ללא אוסף של פרטים .הכלל מוגדר מסך
חלקיו ,כאשר בדרך כלל הם דומים בדבר-מה המגדיר אותם
כשייכים לאיזשהו קולקטיב ,שניתן להגדירו ככלל .כמובן
שלעניין זה יש לעתים גם יוצאים מהכלל.
ומפרט וכלל  -אין פרט ללא כלל .שכן בהיעדר כלל ,הרי שהפרט
הוא עצמו הכלל .יש הרבה פרטים הנהנים לחשוב שהם מחוץ
לכלל .ברי שבדרך כלל שוגים הם ,אך אם מחשבה זו גורמת להם
אושר ,הרי שזה יוצא מן הכלל!
כלל ופרט וכלל ,אי אתה דן אלא כעין הפרט .הפרט  -אף אם
מדובר באסופה לא קטנה של פרטים  -הוא הקובע את הכללים
אשר כפוף אליהם כל מי שמשתייך לאותו הכלל .יוצא מן
הכלל הוא הקדוש-ברוך-הוא ,שבהיותו ריבון העולם (בניגוד
למשטרים דמוקרטיים בו הריבון הוא העם) הוא קובע הכללים
 למרות או מכיוון  -היותו הכלל עצמו ,שהרי הוּ א ְמקוֹמ ֹו ׁ ֶשלעו ָֹלם וְ ֵאין ָהעו ָֹלם ְמקוֹמוֹ.

כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד ,לא ללמד על עצמו יצא
אלא ללמד על הכלל כולו יצא .תמיד היוצא מן הכלל מעיד בכך
על עצמו יותר מאשר על הכלל .מי שבחר לפרוש מן הכלל ,ירצה
או לא ירצה ,עדיין מוגדר ביחס לכלל שממשיך לכלול אותו ,על
דרך השלילה ,כמי שיצא ממנו ולפיכך עדיין בעל זיקה אליו,
תהא קוטביות ההגדרה אשר תהא .זאת כי עצם יציאתו מן הכלל
מוגדרת כיציאה אך בשל יחסה של פעולה זו אל הכלל .כמה שלא
ירצה תמיד יוגדר על ידי הכלל ממנו יצא (או לא יצא :)...שהרי
ּכֹל ְד ָּפ ִר ׁיש ֶמרוּ ָּבא ָּפ ִר ׁיש.
אפילוג
הניסיון מצביע על פרדוקס לפיו ככל שהפרט חש יותר מאוים
יקל עליו לנקוט
מן הכלל שממנו אמור הוא לשאוב ביטחון ,כך ַ
במעשה האמיץ של היפרדות מכלל זה .לאמור :ככל שאתה יותר
פוחד ,רב הסיכוי לנקיטת מעשה המצריך אומץ .בהתאמה ,ככל
שהפרט שואב ביטחון מן הכלל בו הוא מצוי ,כך יקשה עליו
לנקוט מעשה המסכן ביטחון זה ,מעשה המצריך ביטחון לשם
ביצועו .לאמור :ככל שיש לך יותר ביטחון ,כך פוחת הסיכוי
לעשיית מעשה אמיץ.
מבלי להכליל ומתוך הבנה שיש בנו פרטים רבים שחסויים אפילו
מאיתנו עצמנו ,ישנו כלל בסיסי ,לפיו :רק דגים חיים ,שוחים
נגד הזרם.

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

טבת  -שבט תשע"ה
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מדור לדור
שנת השבע והשפע
אביתר דור

לפני מספר חודשים הוצע לי לנהל פרויקט בתוך מיזם נפלא
הקרוי "שנת השבע"  -מיזם יהודי-חברתי-כלכלי ,אשר נהגה על
ידי יהודי יקר בשם ארי ברגמן ,מארצות הברית .ברגמן הוא ד"ר
לכלכלה ומייסד של חברה מצליחה העוסקת בתחומים פיננסיים
שונים .הוא מהיחידים שניבאו את המשבר הגדול של  ,2008כך
שהחברה בבעלותו לא רק שצלחה את המשבר ללא הפסדים,
אלא יצאה ממנו ברווחים גבוהים.
הרקע נועד להבהיר שמדובר באדם שמבין כלכלה ,מבין מציאות,
ויש לו קבלות .לקראת השמיטה הנוכחית ,החליט ברגמן להביא
לציבור הישראלי את רעיון השמיטה כרעיון כלכלי מבריק וישים,
אשר אם יאומץ על ידי המערכת הכלכלית בישראל יוכל להביא
לרווחה משמעותית .המוטו אומר ש"בשנה בלי רווחים  -כולנו
מרוויחים".
לצורך כך הוקמה עמותה ללא כוונות רווח בשם "שנת השבע",
שמטרתה להביא לציבור הישראלי את הקונספט של השמיטה
בדרכים שונות .בראשית השנה נערך כנס גדול ,עבור בכירים
במשק הישראלי (בשיתוף "דה מרקר") ,שדן בסוגיות שמיטת
הכספים .בנוסף ,הופץ דיסק בו מבצעים מיטב אמני ישראל
שירים ישנים המתקשרים לערכי השמיטה .כעת עובדים על
הפנינג ענק בן שלושה ימים ,שיתקיים בחופשת פסח בכיכר
רבין ,שמטרתו להביא את השדה אל העיר.
ליבת המיזם כולו היא "אוצר בית הדין הכללי" .זהו בית דין,
שמורכב משבעה רבנים ,המגיעים מקבוצות שונות בציבור
הדתי-לאומי והחרדי (הרב וייטמן ,הרב כרמל ,הרב יוסף אפרתי,
הרב בעדני ועוד) .שבעה רבנים שבימים כתיקונם חלוקים
בדעותיהם ,אך סביב השמיטה הסכימו לשבת יחד ,ובאופן קבוע.
זהו שיתוף פעולה שכל השומע על אודותיו  -כבר קורא להזמין
את המשיח...
על פי שיטת "אוצר בית הדין הכללי" החקלאי הופך לשכיר
של בית הדין במלוא מובן המילה :הוא מקבל משכורת חודשית
קבועה והחזרים על הוצאות כנגד קבלות .מנגד ,היבול אינו שלו.
עם תום הגידול  -היבול נאסף ונמכר לציבור במחיר עלות (ואף
פחות מכך) .בניגוד לאוצרות בית דין אחרים שאין להם די הון
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עצמי כדי לספוג מראש את כל הוצאות הגידול ,בשיטה זו נוצר
נתק רעיוני ומעשי בין היבול לבין החקלאי .החקלאים שלנו
אמנם לא מרוויחים מיליונים ממכירת היבול ,אך הם גם לא
טרודים מחששות של הפסדים ואובדן השקעות...
עם זאת ,חשוב להדגיש  -היוזמה הזו אינה פטרונית ולא מתוכננת
להתבסס בעתיד על "הדוד העשיר מאמריקה" .כיום ,מדינת
ישראל מקצה מעל  100מיליון ש"ח בשנת שמיטה ,עבור פיצוי
לחקלאים על ירידה במכירות ,ועבור ייבוא יבול מחו"ל לטובת
צרכנים ,שאינם קונים תוצרת יהודית בשמיטה .הרעיון של
המיזם הוא להוכיח כי השיטה אפשרית  -להפוך את הפיצויים
למשכורות ,ולהקצות את הסכומים האלה (בתוספת תקציב,
במידת הצורך) למימון פעולות הגידול .אם מדינת ישראל תבחר
בדרך זו ותיקח חלק פעיל בשמיטה  -לא רק שהחקלאים יזכו
לשנה של רווחה ומנוחה ,שתאפשר להם "לחשב מסלול מחדש",
להירגע מטרדות הפרנסה אחת לשבע שנים ,או אפילו להשקיע
את הזמן בהתפתחות מקצועית ,אלא שהמדינה תוכל לסנכרן
את גידול התוצרת ברמה הלאומית ,ליצור רצף אספקה של
היבול לאורך השנה ,ולמכור אותו במחירים נמוכים מאוד .גביית
עלויות הגידול בלבד תחזיר למדינה את מירב ההשקעה .ככה
ייהנה כל הציבור מתוצרת זולה בקדושת שביעית ,ונזכה לקרב
את עם ישראל למצווה חביבה וערכית.
חלק מהמשקים החקלאיים המשתפים עמנו פעולה הם כפר
עציון ומגדל עוז .אני מאמין שתנועת הקיבוץ הדתי יכולה לתמוך
ואף להוביל מהלך כזה ,ולקחת על עצמה הנהגה חקלאית יהודית
לקראת השמיטה הבאה.

אביתר דור ,מנהל ״מיזם היבול המשותף״ מבית שנת
השבע ,נשוי לורדית ואבא לארבעה.
מרפא בעיסוק בהכשרתו ,עובד בחקלאות למחייתו.
גר במעלה גלבוע.

טור אישי

שמיטה ישראלית
נוטעים ערכים  -ט"ו בשבט בשנת השמיטה
עינט קרמר

הוֹ לְ כִ ים ו ָּב ִאים ָאנוּּ ְ ,גדוּד ַה ּׁ ָשלוֹ ם,
יל-מ ּלו ִּאים ַה ְּמגַ ֵדּ ַע ְ ּבאוֹ ן
ֵח ִ
ֶאת ַּכ ְב ֵלי ַה ָ ּגלוּתָ ,ה ִר ְפיוֹ ן וְ ַה ְ ּנ ִהי;
ָהב ּו ָלנ ּו ַא ְד ַמת ׁ ְש ִמ ָּטה,
ַל ֲחר ֹׁש ֵמ ָח ָד ׁש ,לְ ַע ְ ּב ָד ּה ְ ּב ִע ָּת ּה,
ִּכי קוֹ ל א-לוהינ ּו קוֹ ֵרא ׁשוּב :יְ ִהי!

		

אביגדור המאירי

"שיר הנוער" שנכתב לפני כמעט שני יובלות ,קורא לנוער לשוב
אל הארץ ,לאדמת השמיטה ש"סיימה לרצות את שבתותיה",
ולעבדה מחדש בשם ה' .הלהט והתשוקה שמשדר השיר כלפי
החזרה לאדמה מסבירים לנו במידה רבה את התהליך שקרה
בערך באותה תקופה לט"ו בשבט  -מ"ראש השנה לאילנות"
השתנו פניו ל"חג הנטיעות" .היישוב הצעיר ,שיותר מכול רצה
לטעת עצמו בארץ ,חידש את החג ברוח זו  -באמצעות נטיעת
שתילים רכים באדמתה.
כיום  -כשבעזרת ה' ,זכינו וגאלנו את ארצנו והפרחנו את
שממתה  -זכינו גם לקיים את השמיטה בזמנה וכהלכתה ,ובין
השאר לוותר על מנהג נטיעת העצים בט"ו בשבט (תאריך שגם
כך אינו מתאים לנטיעה).

סדנת עפיפונים משותפת ,או להכות שורש במציאות -
באמצעות פעילות התנדבותית ,כגון :פריצת שבילים ביער או
בניית "זוּ לה" בחיק הטבע.
סדר ט"ו בשבט ברוח שנת השמיטה
מפגש רב-גילאי ללימוד ,שירה והנאה מפירות ארץ ישראל,
ברוח סדר ט"ו בשבט של המקובלים.
איך ומה עושים?
מסדרים שולחנות חגיגיים המכילים מכל טוב פירות ארצנו.
מורידים מהרשת שירונים לסדר ט"ו בשבט או (הכי כדאי)...
מזמינים ללא תשלום "סדר ט"ו בשבט מיוחד לשמיטה
ישראלית" ,שנכתב תוך שילוב מוטיבים מהחג ומשנה חשובה זו.
בוחרים מנחה לסדר שמוביל/ה את המהלך ,מפרסמים ומזמינים
את כולם ,ונהנים מערב מרומם לגוף ולנפש.
ומה עוד?
רעיונות אלו הנם רק מעט מכל שפע הדברים שניתן לעשות בחג
זה ,מלבד לטעת עצים.

פעילות משותפת לבני נוער דתיים וחילונים  -לימוד סביב ערכי
השמיטה והחג עם התנדבות ברוח זו.

אפשר למפות את הישוב מבחינת עצי פרי ,לטובת קטיף
בעונה המתאימה וחלוקת הפירות לנזקקים ,או להקדיש את
החג לעצים הבגירים ,שנטענו בשנים קודמות  -ללמוד עליהם,
לשמור עליהם ,לשלט אותם ולתעד עצים עם סיפורים מעניינים.
אפשרות אחרת היא להסתכל מטאפורית על ההמלצה 'לא
לכרות את הענף שעליו אנו יושבים' ,ולקיים בחג יריד סביבתי
ברוח "שבת הארץ" .וכמובן ,תמיד כדאי ואפשר לחפש מקומות
להתנדבות.

איך ומה עושים?

חג שמח!

לפיכך ,בחרתי להקדיש טור זה לרעיונות ישימים לפעילות בט"ו
בשבט השנה ,ברוח החג וברוח שנת השמיטה גם יחד.
"הדואג לשנים  -נוטע עצים,
הדואג לדורות  -מחנך אנשים"

יוצרים קשר עם בני כיתה או קבוצה אחרת ,המתגוררים בסמוך
ובונים צוות היגוי משותף .נפגשים בחג למעגלי לימוד ושיח
בנושאים ערכיים הנלמדים מערכי השמיטה ומערכי ט"ו בשבט
(ניתן להיעזר באתר "שמיטה ישראלית" .)ishmita.org.il
בסיום הלימוד בוחרים בין שניים :להכות שורש רוחני  -באמצעות

עינט קרמר ,נשואה ואם לארבעה ,מתגוררת באשחר,
יוזמת ומובילת מיזם 'שמיטה ישראלית' ,הקימה ומנהלת
את עמותת 'טבע עברי' ,בעלת תואר מוסמך במקרא
ומחשבת ישראל.

טבת  -שבט תשע"ה
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עומדת על דעתי
הרוח נושבת
עינת לוי

השעה  01:00אחרי חצות .אני חוזרת הביתה מפגישה נוספת.
הישיבה הארוכה איננה מעייפת אותי ,גם לא הדיונים המתמשכים
אל תוך הלילה .מטלות המחר אינן מטרידות אותי כעת ,ואינני
עסוקה כרגע כלל בעובדה שבעוד כמה שעות בודדות עלי להיות
ערנית מספיק כדי לגרום לארבעה זאטוטים להתחיל בנחת יום
חדש.
אבל אני מהורהרת .איך אפשר שלא? הרי כמעט כל דבר שנאמר
בפגישה הוא חלק מחיי ממש .חלק מהווייתי .הקבוע והמבולבל,
הברור והשנוי במחלוקת  -כולם הם חלקים בפאזל של זהותי.
ואני לא לבד .בחודשים האחרונים גיליתי שאני לא לבד .שיש עוד
כמוני ,משוגעים .הרוצים לברר ,לדבר ,לחשוב ,לעשות .להגדיר
מטרות אידיאולוגיות ,למצוא מכנים משותפים ,להשיב רוח
למפרשים (בסדר ,בסדר ,אתם יכולים לקרוא לנו "חפרנים".)...
נקודת המוצא של רובנו בקבוצה היא שבמהות החיים בקיבוץ
דתי יש בחירה אידיאולוגית .אמנם ,לא כל מי שבנה את ביתו
בקיבוץ עשה זאת מתוך מודעות אידיאולוגית ברורה ,וכמובן
שקיים פער טבעי בין הוגי הדעות של תנועת הקיבוץ הדתי
בתחילת הדרך ובין שביליה .אולם ,רוח הקיבוץ הדתי תמיד
הייתה ועודנה קיימת .היא יונקת משורשים עמוקים ואמיתיים
דיים ,כדי שתמשיך לפעום ,להשפיע ולחלחל .היא נמצאת
בכל קיבוץ דתי ,בכל פינה אליה נפנה .היא נמצאת בטרקטור
החורש בשדות ,היא נמצאת בחליבת הפרות בשבת ,היא נמצאת
בלימוד תורה של נשים ואנשים ,היא נמצאת במפעלים חברתיים
קיבוציים ואישיים ,היא נמצאת במוסדות התורה וההגות של
התנועה .היא נמצאת במימדים עמוקים ביותר של שיתוף ,היא
נמצאת בחיים של אמונה וקיום מצוות .ומעל לכול ,היא עוברת
כחוט השני ,ומחברת יחד את כל תחומי החיים שלנו ,לכדי דרך
של חיי תורה ומצוות במדינת ישראל המודרנית ,על שלל צרכיה
ואתגריה.
אני חוזרת הביתה מפגישה נוספת ,שבה החלטתי :אינני מוכנה
לשקוט על השמרים ,ולא די לי במעשיהם של ראשונים.
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אני מבקשת לומר שהקיבוץ הדתי איננו מופע חולף בשמי
ההיסטוריה ,אלא דרך חיים ,השקפת עולם ,רעיון שאת
המשמעויות המעשיות שלו אנחנו חיים עד היום .אני לא
מבקשת לעשות מהפכות ,לא מבקשת לזעזע את העולם .כל
שאני מבקשת הוא לנהל דיאלוג אמיתי עם אותו רעיון ,להפוך בו
ולהפוך ,לבדוק ,לבחון את עמדותיי לאורו ובעקבותיו ,ולהשיב
אותו למקומו הראוי כמגדלור המאיר לנו את נתיב העשייה.
בחרנו בקבוצה ללכת בשני נתיבים .נתיב אחד הוא עיוני  -אנו
לומדים את הגותם של הראשונים ,בוחנים אותה ,בודקים
ולעתים אף מתעמתים .הנתיב השני מעשי יותר  -אנו בוחנים
את הפעולות הנדרשות על מנת לקיים את הרעיון הלכה למעשה,
ועל מנת להפוך אותו לגורם משפיע בחברה הישראלית הרחבה.
כפי שאני רואה את הדברים ,האתגר הגדול ביותר העומד בפנינו
כעת ,הוא אתגר המכנה המשותף (בקרב חברי הקבוצה בפרט,
ובקרב חברי הקיבוצים הדתיים בכלל) .ההכרה שכולנו חלק
מהגשמת רעיון אחד ,איננה מובנת מאליה .הרצון להיות חלק
מהגשמת הרעיון איננו מובן מאליו .הפערים הם גדולים ,והרצון
להכיל בתוכנו כמה שיותר חברים ,הופך לנו לרועץ ,לעתים.
ובכל זאת ,אני מתעקשת לראות בנו ,בכולנו ,חלק מאותה
תנועה  -תנועה שיש לה אחריות כלפי עצמה וכלפי סביבתה,
תנועה שמאמינה בכוחה וברעיונותיה בדרך לתיקון עולם.
ואולי ,איננו משיבים רוח במפרשים ,אנחנו פשוט לוקחים על
עצמנו את האחריות לדאוג שאותה רוח לא תפסיק לנשוב...

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

על המדף

עם המידע הזה חזרתי לסבא ושאלתי אותו על השיעורים
והאם נוכל לכתוב ולפרסם אותם .כל מי שמכיר את סבא ,ניחש
מן הסתם שהוא סירב בתוקף .סבא לא כתב כמעט אף אחד
משיעוריו ,בכוונה תחילה .הסיבה לכך היא בעיקר הביקורת
העצמית הגדולה שיש לו כלפי חומר כתוב ,כלפי אחרים ,וקל
וחומר כלפי עצמו .הפחד מפני הוצאת דבר עם טעויות והפחד
מפני הבנה מוטעית של דבריו שיתקו את כתיבתו.
הסירוב הוביל למהלך הבא .לפני כל פרשת שבוע כתבתי את
השיעור שנוגע לאותה הפרשה ,הדפסתי אותו והבאתי לבית
הכנסת .סבא חייב כמובן לראות מה אנחנו קוראים ולתת עליו
ביקורת (במקרה הטוב שמענו" :זה בסדר") .כך יצא שהוא קרא
הקלדה של שיעור שלו ,והתגובה הייתה מפתיעה" :זה שיעור
טוב!"" .טוב"? סבא כמעט ולא אומר על דברים שהם טובים.
אמרנו לו שזה שיעור שלו .סבא חייך ופשוט אמר" :אני יודע",
והוסיף שבטח יש רק שיעורים טובים בודדים .כך המשכנו
כמעט שנה שלמה עד שסבא השתכנע שיש לו מספיק שיעורים
"טובים" שמצדיקים הוצאה של ספר.
אז מה מיוחד בשיעורים של סבא?

"ואני לא באתי אלא"

לימוד התורה היום מתחלק לשתי אסכולות עיקריות (בלי
להתייחס למחקר המקרא) .אסכולה אחת לומדת את התורה
רק דרך עיניהם של חז"ל ושל הראשונים שהלכו בעקבות חז"ל.
אסכולה שנייה לומדת את התורה כמעט אך ורק דרך הקריאה
הפשטית בהווה ,בלי צורך במתווכים.

"את הרעיון הזה שמעתי לראשונה ממורי ורבי שמעון הקשר".
המשפט הזה נאמר בהרבה שיעורים ששמעתי בישיבת הקיבוץ
הדתי במעלה גלבוע ,והוא הפתיע אותי כל פעם מחדש .אמנם
ידעתי שסבא היה מחנך המון שנים ,ושהוא ממקימי ישיבת
הקיבוץ הדתי בעין צורים .ידעתי גם שסבא תלמיד חכם בגמרא,
אבל מעולם לא שיערתי שסבא גם היה מורה גדול לתנ"ך.

אסכולות אלו מובילות לשתי גישות שונות בהתייחסות לדברי
הפרשנים הראשונים .הגישה הראשונה קוראת את דבריהם
ומקבלת אותם כמעט כחלק מהטקסט ,ואילו הגישה השנייה
פשוט מדלגת עליהם ועוברת ישירות אל מחשבות הקורא.
השיעורים של סבא מבוססים ברובם על שתי נקודות יסוד
שחולקות במהותן על שתי האסכולות הנ"ל:

השיעורים בישיבה הדליקו אצלי נורה אדומה אבל עדיין לא
הגיע זמנה.

 .1פשט זה לא רק מה שכתוב במפורש .כל דעה פרשנית שלא
סותרת את הכתוב ,נחשבת כפשט.

השינוי הגיע לאחר סגירת מפעל החיים של סבא  -ישיבת
הקיבוץ הדתי בעין צורים .לאחר הסגירה ,דב אורלוב ,אחד
מתלמידיו של סבא ב"יום הפתוח" ,הביא לאבא שלי קרטון עם
הרבה קלטות של שיעורים של סבא .הפלא ופלא ,כמעט כל
השיעורים היו בנושא התורה .התחלתי להאזין לקלטות ולכתוב
את השיעורים ,ונדהמתי לגלות בהם עוצמה ענקית.

 .2חז"ל וראשונים ידעו לקרוא טקסט ולכן צריך קודם כל ללמוד
את דבריהם ברצינות .רק לאחר לימוד מעמיק ויסודי של דבריהם
ניתן להציע קריאות נוספות של הכתוב.

שמעון הקשר
הוצאת משלבים2014 ,

בעקבות כך הלכנו  -אבא שלי ואני  -לישיבת עין צורים הסגורה
וגילינו שם עוד עשרות שיעורים מוקלטים של סבא.

42

עמודים | )3( 772

דבר נוסף שמאפיין את שיעוריו של סבא זה עצם היותו
היסטוריון .על פי שיטתו ,לא ניתן ללמוד דברי פרשן מסוים בלי
לדעת על התקופה שבה חי ,ועל הנושאים המרכזיים שהעסיקו
את הציבור בזמנו .על פי עיקרון זה ,למשל ,לא ניתן להבין את
דברי פרשני ימי הביניים לעומק בלי לדעת שהנצרות הייתה
האתגר הגדול שעמד בפניהם.

שלושת המאפיינים האלו גרמו לי לחוויה מכוננת כאשר שמעתי
את השיעורים המוקלטים .לא עוד למידת מחשבות פרשן
מהעבר ,ולא עוד שמיעת מחשבות פרשן בהווה ,אלא צורת
לימוד שונה לגמרי .צורת לימוד שבה הלומד מרגיש כאילו
הוא יושב במשותף עם הפרשנים בכל הזמנים .כל פרשן מספר
בתורו (לרוב נותנים לגדול את הכבוד להתחיל) על המצב אצלו
בבית ובסביבה ,ואחר כך מתוך סקירה זו הוא מציע את פירושו
האקטואלי  -שהוא לדעתו הפשט  -לפסוקים .בקצה השולחן
יושב סבא ששומע את כל הפרשנויות של קודמיו ומנסה להבין
את עומקן .ברוב המקרים סבא פשוט נשאר המום מגדולת
הסובבים את השולחן ומעומק דבריהם .לפעמים הוא גם מעז
להמשיך אותם ולהציע פירוש פשט משלו לפסוקים .בדרך
זאת נוצרות המון הבנות חדשות ומעמיקות של חכמי הדורות,
ולעתים גם חידושים נועזים.

הברית שונה מהותית מצורת שאר כלי המשכן? מה היה חטאם
של נדב ואביהוא? מהו תפקידה של הקטורת? האם אוהל מועד
המשיך להתקיים גם אחרי הקמת המשכן? איך יכול להיות
שמשה נאם את כל ספר דברים לפני העם? מה זה אומר "להיות
עם סגולה"? מהו היחס בין הגזירה הא-לוהית למוסר האנושי?
איך ניתן לצאת מהמעגל של שירת האזינו? ועוד ...
סבא לא מתיימר להחליף את פרשנות קודמיו ,אלא רק להציע
פירוש נוסף ,ובכך להזמין את תלמידיו להיות הדוברים הבאים
בתור סביב השולחן.
לסיום ,ברצוני להודות לעמותת בוגרי ישיבת עין צורים ,שבחרה
להמשיך להשמיע את הקול הייחודי של הישיבה ,ולרב שאול
ברוכי ,שעשה את הבלתי-ייאמן והצליח לערוך את השיעורים
שניתנו בעל-פה לצורה של תורה שבכתב.

בין החידושים ניתן למצוא תשובות לשאלות קשות כמו :מהי
גדולתו של אברהם בסיפור העקדה? האם יכול להיות שהאחים
לא הבינו ששליט מצרים הוא יוסף? על מה מתבסס מבנה מכות
מצרים? מה הקשר בין קורבן הפסח למִפקד? מדוע צורת ארון

רותם הקשר
קבוצת יבנה

קושיות

בגיליון נבקש לגעת בשאלות שחייבות להישאל,
בתהיות שלא פשוט להגיד בקול ,בלבטים שלא נותנים מנוח,
באופן ,בזמן ובמקום שבהם מתעוררות השאלות ולאן הן מובילות...
בקושיות ממגוון תחומי החיים :אמונה ,אקטואליה ,חינוך ,משפחה,
בסוגיות חברתיות ואישיות,
בשאלות קלות ומורכבות ,בשאלות עם מענה,
ובשאלות פתוחות...
*

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 שלישי ,ה' אדר,24.2.2015 ,
לכתובת amudim@kdati.org.il

** מופצים כ 2,400-עותקים **

נושא גיליון 'עמודים' הבא יהיה

על המדף

כשקווים מקבילים נפגשים
ישי קימלמן
הוצאת גוונים2014 ,
ישי קימלמן ,בן  ,25נולד ברעננה ועבר עם הוריו לקיבוץ סעד
בגיל שבע.
בספרו" ,כשקווים מקבילים נפגשים" ,מפליא ישי לתאר בשפה
קולחת ושופעת שנינות והומור ,את חוויות ילדותו והתבגרותו
בקיבוץ סעד של שנות האלפיים.
הסופר מספר בגוף ראשון את סיפורם של הוריו ,שהחליטו ביום
בהיר אחד לעזוב את חיי הקפיטליזם העירוניים ולעבור לחיים
שלווים ,שקטים ונטולי מירוץ בקיבוץ ,ואת סיפורו שלו כילד
מתבגר בקיבוץ ,על כל חוויותיו המסעירות והאפורות ,הנעימות
והמרגיזות ,הנפלאות והמעייפות.
הוא מתאר את התהפוכות הרבות שעבר הקיבוץ בתקופה שבה
גר בו ,מנקודת מבטו של נער ,ומנקודת מבטם של הוריו שבאו
מהעיר וגילו להפתעתם שהם קיבוצניקים יותר מהקיבוצניקים.
לאורך הספר כולו ,מלווה את העלילה המרכזית ,סיפור קטן
ומסתורי על תיבת נגינה זעירה שמצא המחבר במקום חבוי
בביתו שבקיבוץ ,ועל התחקותו אחר בעליה.
קימלמן מאיר באור חיובי ואוהב את החיים בקיבוץ ,וללא ספק
מבכר אותם על פני אלו שבעיר.

הוא חוזר ומדגיש את התרומה האדירה של הקיבוץ  -בין אם
בחובת העבודה לנוער ובין אם בטיולים ובחוויות הרבות -
לעיצובו והפיכתו לאדם שהנו כיום.
כבת קיבוץ בעצמי ,הזדהיתי לא פעם עם החוויות והתיאורים.
נדמה היה לי כאילו ממש הכרתי את הנפשות הפועלות ,כי הרי
את נחצ'ה החזן ואת קייבוס הגנן ,ודומיהם ,ניתן לפגוש כמעט
בכל קיבוץ.
אולם ,נושא אחד חזר וניקר בי לאורך קריאת הספר כולו.
קימלמן בחר לכתוב על חיים אמיתיים .גיבורי הספר הם אנשים,
מקומות ואירועים מציאותיים לחלוטין .הוא לא ממציא שמות
בדויים ,ולא מטשטש סימני זיהוי.
אין ספק שסגנון זה מעניק לספר את הקסם והיופי שלו ,אך לא
פעם עברה בי תחושת אי-נוחות כשתהיתי מה מרגיש אותו אדם
עליו סוּ פר הסיפור.
כדאי לזכור ,כי הספר נכתב מנקודת מבטו של צעיר בן  ,25ולכן
יש לקחת את אמירותיו ודעותיו בפרספקטיבה זו.
בטוחני כי כל חבר ,תושב ובן קיבוץ  -בהווה ובעבר  -ייהנה
מקריאת הספר ,ואולי אף ירצה להחזיק עותק בביתו ,על מנת
להזכיר לאחרים ולעצמו את היופי שבפשטות והכוח שבתום.

דפנה כלף
מגדל עוז
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קו המשווה

ביקשנו לקבל תמונה על ה'יחד' של כל קהילה  -רגע בו התכנס הציבור כולו ,בתחושה
של לכידות ,גאווה משותפת ומאחדת.
הקהילות מגוונות ,התמונות אף הן אחרות זו מזו  -אך תחושת ה'יחד' אכן ניכרת בכל
אחת מהן.

הקפות בהושענא רבה תשע"ד .במרכז התמונה ,מול ארון הקודש  -צביקה קפלן ז"ל

מירב
ה'יחד' במירב בא לביטוי בעיקר בחגים וסביב הפרויקטים הקהילתיים המשותפים ,בהם מעורבים רבים מאנשי היישוב.
רגעי משבר שעברה הקהילה הפכו לא פעם למנוף נוסף של לכידות פנימית ועשייה ציבורית ,כמו הפעילויות של 'סיירת עליזה' ו'כוח
צביקה' (לזכרם של עליזה מלכה וסרן צביקה קפלן ,הי"ד).

טבת  -שבט תשע"ה
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טירת צבי
בקיבוץ המתחדש שלנו יש שלושה רובדי מפגש עיקריים.
הראשון  -ארוחת צהריים ,הארוחה היחידה המוגשת בימי חול בחדר האוכל .בזמן הארוחה מתעדכנים ומעדכנים,
נפגשים ו'מרגישים את השטח' .מי שעובד בחוץ  -מפסיד.
השני  -מערכות החינוך .אנחנו נגד ,אנחנו בעד .אוהבים ,לא אוהבים .מתווכחים ,מחפשים הנחות ותמיד מציעים
פתרונות ...העיקר  -שהילדים מתחנכים יחד.
והשלישי  -אירועי התרבות .התמונה המצורפת צולמה לקראת סוף תהליך שיקום ,שיפוץ ו"החייאה"
של פינת חמד בקיבוץ .מנהלי הענפים החקלאיים והעסקיים יזמו והשקיעו .בתרבוט"צ הוחלט
להמשיך בתהליך קהילתי ,וכולם הוזמנו להיות מעורבים .אנשי המקצוע והשירותים  -היטו כתף ,אנשי
הקהילה  -ניקו ,ניכשו ,עישבו ועיצבו .סוף התהליך היה בפסטיבל המעיינות בסוכות ,שבו ארחנו במקום את
אנשי העמק להופעה של דוד ד'אור.
הקהילה אצלנו גדלה ונהייתה מגוונת .וככל שכך  -נהיו יותר פלטפורמות למפגש :מגוון שיעורים (בשבת ובחול,
בסלון בית או בבית המדרש) ,גינה קהילתית ,מקהלה ,חוגים ביזמויות שונות ,וכמובן (לא נשכח!) האסיפות!
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עלומים
בעלומים נהוג מזה שנים רבות לצאת לטיול משק .עם השנים ,מה שהיה פעם טיול משק רגלי או רכוב ,בסיני או במדבר יהודה ,הפך
לקייטנה .עדיין נשאר מספר מצומצם של חברים שמעדיפים טיול משק אמיתי למיטיבי-לכת על פני קייטנת מיטיבי-לסת .היו גם
שלבי ביניים של קייטנה באורחן או בחוף דור ולינה בבונגלוס .היום ,הקייטנות הן כבר על בסיס חצי-פנסיון ברשת מלונות ידועה,
ורוב החברים לא מפספסים את החוויה שמתקיימת בחמישה מועדים שונים .המרקם החברתי שנוצר במהלך הקייטנות תורם לחיבור
האישי והבין-דורי ,ולגאוות יחידה .הכלכלנים שבינינו יכולים אפילו למדוד את פריון העבודה שצומח לאחר טיולים מסוג זה .שנזכה
להיות עלומים (צעירים) לנצח.

מגדל עוז
זה כל כך נעים לראות חדר אוכל מלא.
כמחצית מחברי מגדל עוז הם עובדי חוץ .גם הילדים מסיימים
ללמוד בשעה מאוחרת ,וחלקם בישיבות תיכוניות ,מדרשות
ומכינות.
כך שיום חול בו צפוף בחדר אוכל הוא נדיר ,ובדרך כלל קורה
פעם אחת לשנה ,בסערת שלג כבדה .הכבישים חסומים ,ולרגע
אחד אנחנו חוזרים במכונת זמן עשרים שנה לאחור ,כמו פעם,
כשכולם עבדו רק בקיבוץ.
באותו יום עובדי החוץ נשארים בקיבוץ ,אין שכירים ,המשק
מופעל במתכונת חירום .מערכת החינוך סגורה .כל הילדים
בבית ,וגם מי שלומד במכינה הכי רחוקה מוצא דרך להגיע
לקיבוץ לחגיגת השלג הגדולה.

חדר אוכל מלא  -יום שלג ,טבת תשע"ה ,ינואר 2015

ואז ,ב 12:00-בצהריים כ-ו-ל-ם מגיעים לחדר אוכל ,חמושים
במעילים ,מגפי רפת וכובעי צמר ,ועפים על המרק החם של
יהודל'ה.

טבת  -שבט תשע"ה
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מעלה גלבוע

התמונה צולמה בל"ג בעומר תשע"ג  -שנת חגיגות החמישים להתיישבות בגלבוע .במסגרת החגיגות ,יצאנו לטיול משפחות ב...
גלבוע! כפי שניתן לראות ,רוב האנשים לובשים חולצה מיוחדת שהוכנה עבור החגיגות .הייתה זו שנה מלאת פעילויות ,ותחושת
ה'יחד' הייתה מאוד חזקה.

עין הנצי"ב
עין הנצי"ב חוגג בימים אלה  69שנים להיווסדו ,ובמהלך השנה
הקרובה מתוכננים שלל אירועים וחגיגות שיובילו לקראת יובל
ה.70-
עין הנצי"ב הוא קיבוץ שיתופי ,שמעוגן בערכים ובמסורות
שאפיינו אותו מאז היווסדו ,כגון :חוזק קהילתי ,ערבות הדדית,
תחושת ביטחון ליחיד וליחד ,הגנות כלכליות ועוד .עם זאת ,יש
בו פתיחות גם לשינויים ולהרחבת המסגרות בהתאם לדרישות
שבאות מהשטח .תושבים רבים הצטרפו בשנים האחרונות
לקהילה ,והם בנו בה את בתיהם ,ופעילים במסגרות השונות ,עד
כי לא ניתן להבחין בין "חבר" לבין "חבר-תושב".
ה'יחד' מתבטא בראש ובראשונה בחשיבה משותפת ,בתהייה על
הדרכים ,על הכיוונים ,על היעדים ועל האמצעים להשגתם ,גם
אם הדבר כרוך בוויכוחים ובאי-הסכמות.
הקהילה משדרת חוזקה גם מבחינה דתית ורוחנית .חיי הדת
מתאפיינים בתפילה משותפת ,בלימוד תורה ,בשיעורים רבים
לאורך כל השבוע ובמתן צביון מיוחד לחגים ולמועדים.
מערכת החינוך מקיימת מסורות ארוכות שנים של מפעלים רב-
גיליים לכל הילדים ,אשר מגבשים את חברת הילדים ,מחברים
גם בין ההורים ,ומלכדים את כל הקהילה.
רבים מחברי הקהילה משתתפים בפעילויות צדקה לאורך
כל השנה ,ובעבודתם ההתנדבותית תורמים לתחושת ה'יחד'
ולנתינה המשותפת.
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אך המאפיין הבולט ביותר של ה'יחד' הוא העשייה התרבותית
הגדולה והעשירה :חגיגות ,הרצאות ,חוגים ,מופעים ,טיולים,
ועוד ועוד  -רובם נעשים בהתנדבות ומשתפים את האוכלוסייה
לכל גווניה .בפעילות התרבותית באה לביטוי הפתיחות של
הקהילה לאנשים ,לדעות ,לתחומי עניין ולסוגי יצירה ממינים
שונים .פעילות זו תורמת לא רק לקיבוץ עצמו אלא מקרינה גם
על הסביבה הקרובה.

קו המשווה

סעד

לא סתם בחרה ועדת תרבות את כ"ח בתשרי למרוץ סעד השני,
שכן התאריך מעיד על מה שהמרוץ דורש  -כח ,גם כוח אישי וגם
כוחה של קהילה ורעננותה.
אני מתחבר למרוץ הזה דווקא בגלל העובדה שלא מדובר במרוץ
תחרותי ,אלא במרוץ משפחתי קהילתי ,רב-דורי  -זהו אופייה
המיוחד של סעד .מנער ועד זקן  -מסלול הליכה לנשים וגברים,
מסלול עגלות ילדים ,ומסלול קלנועיות לבני הגיל השלישי
והרביעי (בלי עין הרע).

הרב קוק זצ"ל כותב באורות התחיה (לד):
ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק
גופם בשביל להיות בנים אמיצי כח לאומה ,היא משכללת
את הכח הרוחני של הצדיקים העליונים.
ובכן ,יש בה  -בפעילות הגופנית  -גם תרומה רוחנית לקהילה
ולעם ישראל כולו.
זה ממש לא מובן מאליו שאנו רצים כאן ברוגע ובנחת ,והרי רק לפני
כמה חודשים רצנו כאן כל העת למרחבים מוגנים  -יחי ההבדל!
מי ייתן ונרוץ תמיד לדברים טובים עם שמחת חיים.

שלוחות
שלוחות מתכנסת ונפגשת בעיקר סביב לוח השנה העברי:
בחגים ,בטקסי הזיכרון הממלכתיים ,בשוק צדקה המסורתי
ובתכניות "חופשת הקיץ".
הפעילויות הן פנימיות בעיקרן ,עלותן אינה גבוהה ותדירותן
אינה צפופה .למשל :ערבי שירה ,ערבי משחקים ,מסיבות,
הרצאות מבחוץ ומבפנים ,סרטים וטיולים.
יש פעילויות שקהל היעד שלהן הוא משפחות צעירות וילדים,
יש פעילויות למבוגרים בלבד ויש פעילויות שהן לכל הקהילה.
יש "תרבותניקים" נאמנים ,אשר שמחים לכל פעילות ובאים
בהתמדה ,ויש הבאים לפעילויות שבתחומי העניין שלהם.
בשנה שעברה ,ביוזמה ובארגון של חברים מן השורה ,החל לפעול
בעונת החורף מועדון "בצוותא” ,והתקיימו בו מספר סדרות של
מפגשים על פי נושא מרכזי לעונה .בכל מפגש מועברות שלוש
שיחות קצרות על ידי חברים ותושבים מקומיים .הפעילות זכתה
להצלחה רבה והשנה היא ממשיכה לשמחת כולם .נקווה שתהפוך
למסורת חורפית ,שאינה תלויה בדבר ,אלא באנשי שלוחות.

טבת  -שבט תשע"ה
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תנועה בתנועה

מחלקת ביטחון וחינוך
זיו כרמל
bitachon@kdati.org.il

מחשבות על
חינוך קיבוצי-דתי
בתקופתנו
שינויים והשלכותיהם על החינוך
גדלתי בחינוך המשותף בעידן התמימות שבו לא היו לקיבוצים
קשיים כלכליים (טרום משבר שנות השמונים) .הכול היה בשפע
ואפילו מחשבות ראשונות על שינוי לא נראו באופק .בעידן של
אז ,בית הילדים מילא את רוב שעות היממה ,המטפלת דאגה
לכול ,ולהורים נשאר מקטע קטן של ארבע שעות במהלך אחר
הצהריים ,עד שהיו שבים ומלווים אותנו חזרה לבית הילדים.
את הקיבוץ שבתי לפגוש בשנות התשעים אחרי מסע אישי ארוך
מחוץ לקיבוץ ,כאשר רוחות השינוי החלו לנשוב בעוז .חוויתי
תהליך שינוי משמעותי וסדור בקיבוצי ,טירת צבי .השינוי
לא התרחש בגלל ירידה ערכית ,אלא מתוך מציאות של קושי
כלכלי שחייב את שינוי השיטה .לדעתי ,לולא אותו שינוי הייתה
נוצרת מפולת חברתית  -כמה משפחות היו עוזבות ובעקבותיהן
משפחות נוספות.
בתוך כל סערות השינוי ,גם החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי
עברו מכלול של שינויים .בחינוך הבלתי-פורמלי הצטמצם
מקומו של בית הילדים  -המטפלות המיתולוגיות התחלפו
במדריכות ,וגם שעות הפעילות צומצמו בהתאם להתארכות יום
הלימודים .בחלק מהקיבוצים אוחדו שנתונים ונולדו המושגים
'זוגון' ו'תלתון' .בבתי הספר של קיבוצי הקיבוץ הדתי  -בקבוצת
יבנה ובשק"ד שדה אליהו  -אחוזים ניכרים מהתלמידים כבר
אינם באים מקיבוצינו (בקבוצת יבנה רק  30%מהתלמידים הם
בני קיבוצים ,ובשק"ד לא הרבה יותר) .הבעלות על בית הספר
ביבנה עברה לידי קבוצת יבנה ,ובשק"ד  -שליש עבר למועצה
האזורית ושליש לרשת "דרכא" .מציאות זו אינה מאפשרת לעצב
דרך המתאימה רק לבני הקיבוץ הדתי .הרכב המורים והמחנכים
השתנה גם הוא ,וכיום רבים מהם אינם מגיעים מהקיבוצים .כרכז
החינוך התנועתי ,אני מעיד שלי עצמי ולתנועת הקיבוץ הדתי יש
יכולת השפעה מוגבלת מאוד על בתי הספר.
ועדיין ,יש בהחלט צורך וחשיבות ל'דרך החינוך של הקיבוץ
הדתי' .רבים  -גם כאלו שאינם חברי קיבוץ  -משתמשים
בהגדרה זו ומתכוונים לכך .לתחושתי ,מתוך ניתוח המציאות,
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נכון להבין שגם התנועה נמצאת בשינוי .גם אם לדבר התנועה
לא מתייחסים עוד כ"כזה ראה וקדש" ,ישנה ציפייה למעורבות
התנועה בתחומי החינוך השונים .כיוון שמשאבי הזמן וכוח
האדם אינם בלתי-סופיים אנו נדרשים לבחור היכן למקד את
עיקר מאמצי התמיכה ,הייעוץ וההובלה שלנו כתנועה .מחלקת
החינוך שמה לעצמה מטרה להתמקד בשנה הקרובה בחינוך
הבלתי-פורמלי ולגייס את מטה התנועה כולו לעסוק בסוגיות
החינוך הפורמלי.

אתגרים בחינוך
מהיכרותי השוטפת עם כל מערכות החינוך ,מסתבר כי ברוב
קיבוצינו נשמר עדיין המבנה המבוסס על בתי ילדים וקבוצות
חינוכיות .ליבת המערכת היא קבוצת הילדים ,והיא מחייבת
צוות שתפקידו אינו רק למלא את שעות הפנאי .צוותי ההדרכה
בכל קיבוצינו מכוונים לדרך חיים ומהווים כלי משמעותי מאוד
בקהילה .הם אשר אמונים על הובלת חברת הילדים והנוער על פי
ערכי התנועה והמקום .העובדה שהקבוצה החינוכית עדיין מהווה
מרכז ,אינה מבטלת את הצורך של כולנו להתמודד עם מציאות
משתנה היוצרת מגוון דילמות ,כגון:
1 .1בחלק מהקיבוצים נקלטו אוכלוסיות שהדרך החינוכית
הקיבוצית-דתית אינה ברורה להן או שאינן מאמינים בה.
2 .2בקיבוצים המופרטים עלויות המערכת למשפחה גבוהות
מאוד.
3 .3בחלק מקבוצות הגיל (למשל ,כיתות ד-ו ,לדעתי) בית
הילדים אינו בהכרח הפתרון המושלם .בגילאים אלה רוב
הילדים מחפשים מסגרות פתוחות ודינמיות יותר.
4 .4ישנו בלבול ולעתים התנגשויות לגבי מקומה של תנועת
הנוער בתוך מערכת החינוך .האם היא נחשבת חלק
מהמערכת? פעילות משלימה? פעילות מקבילה?
כאמור ,העוגן המשמעותי ביותר ,המינימום שעליו ניתן להסכים
ושמהווה את ליבת המערכת ,הוא המשך קיומה של הקבוצה
החינוכית .כל עוד אנו מנהלים 'קבוצת שווים' הנפגשת כמה
פעמים בשבוע עם מדריך או מדריכה משמעותיים ,ניתן לקיים
מערך חינוכי ערכי שיש בו תכנים והוא בעל היגיון ורציפות
חינוכית.

תנועה בתנועה

לשם השוואה ,במודל המתנ"ס קבוצת ההתייחסות היא אך
ורק החוג או הפעילות המלווה על ידי מדריך מקצועי .ערכי
המפגש  -גם אם יהיו משמעותיים  -הם סביב כותרת החוג.
אין הדבר דומה לקבוצה שעיקרה הוא עצם גיבושה ,התנהלותה
וערכיה המשותפים.

צריכה וחייבת להתנהל מתוך הנחת יסוד שכל ילדי הקיבוץ
נמצאים במערכת החינוך הבלתי-פורמלי .כך ייווצרו מעגלי
השפעה ערכית הדדית בין הקהילה ומערכת החינוך ,שיתרחבו
אל הסביבה כולה.

גם מודל תנועת הנוער אינו מהווה תחליף למבנה המסורתי .לומדים מהגדולים
באופן כללי ,תנועת נוער מציעה מודל של "נוער מדריך נוער",
שהוא משמעותי מאוד כמודל הזדהות וכמרחב אוטונומי
ליוזמות ויצירה של הנוער .אך גם הוא אינו ניתן להשוואה עם
עבודה חינוכית של צוות מדריכים בוגרי צבא ,המקבל הדרכה
וליווי מקצועי ומשקיע את עיקר זמנו בליווי הקבוצה והפרט.
עם זאת ,אני תקווה שבעתיד הקרוב נצליח למנף את תנועת הנוער
לצד המערכות הבלתי-פורמליות ולהפוך אותה למשמעותית
בחינוך הקיבוצי-דתי.
שני יעדים עיקריים עוברים כחוט השני בכל פעילות המערכות
החינוכיות שלנו.
הראשון  -התייחסות לכל ילד ומתן מענה לצרכיו .המנטרה
'להגיע עד אחרון הילדים' מכוונת ,לתפיסתי ,מחד לילד הזקוק
לתמיכה ,ומאידך לילד החזק המחפש אתגרים .אני מכיר גישות
הגורסות שיש לכוון גבוה ואז הטובים יתחברו וימשכו את כל
העגלה ,אך בדרך זו אחוז ניכר מהילדים לא מקבל התייחסות.
מכאן ,שיש לכוון לשני הטווחים.
השני  -החינוך התורני .זהו אתגר שאנו עוסקים בו רבות ,גם
ברמה התנועתית וגם בחשיבה ועשייה בתוך המערכות .נראה
שהכיוון הוא חינוך למצוות מתוך חוויה ,המדברת את הדברים
ואינה לוקחת שום מצווה ושום תחושה דתית כמובנת מאליה .גם
כנס החינוך התנועתי של צוותי ההדרכה יוקדש השנה לנושא זה.

ערכים בחינוך
יכולתי לפרט שלל ערכים שהניחו לפנינו "אילנות גבוהים" ,אך
בחרתי להדגים ערך ,אשר כולל לדעתי רבים מהם" :תיקון עולם
במלכות שדי"  -חינוך המתיימר לעצב עמדות ולשאוף לשינוי
חברתי.
החינוך במערכות שלנו חייב לעסוק בעיצוב פני הדור עם דגש על
רגישות חברתית ורצון לשנות את חוליי החברה .לדעתי ,המעשה
הדתי-ציוני לו אנו נדרשים כיום הוא בניית חברה מתוקנת (כן,
יותר מבניית יישובים חדשים) .לצד החיבור המשמעותי לדרכה של
הקהילה ולנופי היישוב וסביבתו (האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו
וקיבוצו ,)...אנו חייבים לחנך למבט החוצה ולחיפוש המקום בו
המדריך וקבוצתו יכולים לשנות משהו בחברה ולתרום לה.
האתגר העומד לפנינו הוא ליצור מערכת חינוכית ערכית שתבטא
את ערכי היישוב ותשמש אבן שואבת לצמיחה דמוגרפית.
במקביל ,מערכת זו צריכה להתייעל כלכלית ,כך שהעלות תהיה
סבירה ותאפשר לכלל הקהילה להיות חלק ממנה .בעיניי קהילה

משה אונא כבר כתב בעבר:

1

השאלה הראשונה העומדת לפני החברה היא :מהו האידיאל
החינוכי? … יש לנו אידיאל חינוכי מסוים ,זה שארנסט סימון
ביטא פעם… "תלמיד חכם וחלוץ" .טבעי יהיה לקבוע אידיאל
זה גם עבור בנינו .אולם אין הדבר כן .הנסיבות בהן מתחנכים
בנינו ,שונות הן מן הנסיבות שהשפיעו על חינוכנו שלנו .אנו
הלכנו בדרך החלוציות הדתית הבונה… אנו שאבנו כוח רב
מן ההתלהבות הפנימית ,כי עלינו היה להפוך את החלום
למציאות .בשביל הבנים הקבוצה היא המציאות היום-יומית
האפורה .דבר זה מחייב להעמיד לפניהם אידיאל חינוכי
בנוסח אחר ,הוא צריך לכלול את ה"כן" ,את הבסיס לחברה
הקיימת ,לקבוצה ,כפי שרוצים וצריכים לקיימה.
כפי שמבטא אונא ,המציאות משתנה מדור לדור .דור המקימים
קבע את האידיאל החינוכי בחברה שנבנתה פיזית ,רוחנית
וערכית .הדור השני עסק בייצוב חברה זו ובביסוס חיי שגרה
אפורים לעתים (מה שניתן לכנות' :הפרוזה של החיים') .הדור
השלישי חווה שינויים דרמטיים בכל תחומי חייו ,כולל במבנה
הקיבוץ ודרכו .בעקבות שינויים אלו נדרש להתאים גם את
מערכת החינוך למציאות שנוצרה ,בלי לאבד את הבסיס הערכי
ואת העמודים המרכזיים שאותם יש לשמר .מועצת החינוך
שהתקיימה לפני כשנה בסעד טבעה את הכותרת" :תלמיד חכם
חלוץ  ."2014נראה ,אם כן ,שהשילוב בין תלמיד חכם לבין איש
המעשה המחפש לפרוץ דרך ,נכון גם היום ,אך דורש התאמות
לרוח התקופה ולשינויים העוברים על רוב קיבוצינו.
החלום של אונא וחבריו התממש .יש שיגידו שהיום זהו החלום
ושברו .יש שיגידו כי תהליך השינוי העובר על רבים מקיבוצינו
הוא בלתי נמנע .בכל אופן ,גם במרחב השינוי ניתן בהחלט לבחור
לעצב את החינוך שלנו ברוחו של אונא ,תוך הסכמה שחברתנו
מושתתת על ערכי יסוד שאינם משתנים ,אך יש להתאים את
המתודות והמבנים החינוכיים לתקופתנו.
לתחושתי ,התנועה יכולה וצריכה להמשיך להוביל תהליך לחיזוק
החינוך הבלתי-פורמלי והתאמתו לכל קיבוץ וקיבוץ ,תוך יצירת
הסכמות נרחבות לקיום מערכת משמעותית המהווה מכשיר
בידי הקהילה לחינוך בניה ובנותיה (ואף את עצמה.)...

" 1החינוך בחיינו" ,בתוך :הקהילה החדשה ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תשמ"ה,
עמ' .255
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המשך מעמוד קודם
העוגנים המרכזיים בתהליך זה צריכים להיות:
1 .1שינוי הגדרת מנהל החינוך (מתפקיד בקדנציה לתפקיד
מקצועי ממושך יותר).
2 .2חיזוק מנהל החינוך (מקצועיות ,היקפי משרה במקום
שנדרש ,פניוּ ת).
3 .3עבודה על פי תכניות ערכיות בכל שכבת גיל (מעין סילבוס).
4 .4איתור והכשרת צוותים מתאימים לעבודה ממושכת עם
הילדים והנוער (חיזוק ההכשרה ,ליווי מקצועי ,יצירת
"תכניות שירות" ,ועוד).
5 .5הגברת הקשר עם מחלקת החינוך התנועתית כגוף מייעץ,
תומך ושותף בתהליכי עומק בקיבוצים.

6 .6שיווק המערכת כמסגרת איכותית לכלל תושבי וחברי
הקהילה בדרכים מגוונות (דפי מידע מקצועיים ,דיווח
שוטף בעלוני הקיבוץ ,כנסים בפתיחת שנה ולפני חופשות
מרכזיות ,ועוד).
אסיים כפי שפתחתי :בתקופה שבה גדלתי בקיבוץ .אז עדיין העזו
להזכיר לנו שאנו דור מגשימים ושמצפים מאתנו לחזור ולהמשיך
את המפעל  -הלא הוא הקיבוץ .נראה לי שאפשר וכדאי לחזור
ולדבר על כך .אולי המילה 'מפעל' בהקשר הקיבוצי כבר אינה
בשימוש (וטוב שכך) ,אך התובנה שיש להמשיך את הרעיון הקיבוצי
(בשינוי ובהתאמה) צריכה להנחות אותנו גם בחינוך הילדים.
נאחל לכולנו שצמיחתם של הקיבוצים תזכה את כולנו בצירוף
בוגרים הנכונים למשימה.

צמיחה דמוגרפית
שרגא וילק
shraga@kdati.org.il
בימים אלו אני נכנס באופן רשמי למלא את תפקידי כרכז אגף המשק.
ראשית ,אני רוצה להודות לצביקי פורת בשם כולנו  -בעלי התפקידים בקיבוצים וחברי המזכירות הפעילה  -על הובלת האגף בשנים
האחרונות .נאחל לו הצלחה בעיסוקיו החדשים בקיבוצו עלומים ,ולבטח עוד נצטרך אותו בסביבה לסיוע בצמתים ובאתגרים שבדרך.
להלן התחומים שבהם יש בכוונתי ,יחד עם חבריי לאגף המשק ,לעסוק בשנה הקרובה:

תחום
שירותים והסדרים
כלכליים לחברים
ותושבים

ייצוג המשקים
בגופים כלכליים
וממלכתיים
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משימה

מדדי ביצוע

ביטוח  -המשך קשר רציף עם 'שדמה' ו'ביטוח
חקלאי'

שיפור הביטוח
מעקב רציף אחרי התוצאות

ביטוח בריאות  -המשך שיפור וניהול שוטף

המשך הפעלת הביטוח תוך התייחסות לשינויים צפויים
לפי החלטות מעודכנות במשרד הבריאות

ביטוח סיעודי

הפעלת הביטוח
רכישת ביטוח סיעודי או קרן מילואים בכל קיבוץ

שיכון  -משכנתאות

שימוש בקד"ם לערבויות מול לוקחי המשכנתאות ומול
הבנקים לצורך בנייה עצמית ב'קו הכחול' (בתוך הקיבוץ)
ליווי הפעלת שיטת הזכאות החדשה של משרד השיכון

ייצוג בגופים הממשלתיים ,בהתאחדות
חקלאי ישראל ,בארגוני המגדלים ,בארגוני
קניות ,באיגוד התעשייה הקיבוצית ומול רשם
האגודות.

העמקת המעורבות בהנהלה של משרדי הממשלה
פגישות תכופות עם קובעי מדיניות
חיזוק והגדלת ההשפעה של הלובי החקלאי

תנועה בתנועה

המשך >>

תחום
ניהול שוטף
וקידום פעילות
משקית-פיננסית

קשר עם
המחלקה לצמיחה
דמוגרפית
מאבקי חקלאות,
קרקע ,מים ושיכון
מעורבות במבנים
חברתיים ארגוניים

שנת שמיטה

ליווי והתמקצעות
בעלי התפקידים
הכלכליים
והמשקיים
בקיבוצים
הגדלת מקורות
כספיים לתנועה

מדדי ביצוע

משימה
ניהול קרנות התנועה וקד"ם

המשך ניהול ובקרה של הקרנות והשימוש בקד"ם

"שיבולת" :ניהול "שיבולת" והפעלה מחדש של
עמית-קיבוץ

גידול ההשקעות ב"שיבולת"
תוספת כספים לקרן ההשתלמות

ניהול כספי של מוסדות התנועה

מטרה :המוסדות יהיו מאוזנים כלכלית

ניהול תקציב פעילות הקיבוץ הדתי

המשך התייעלות וחיסכון ,עבודה עם דו"חות ,ביקורת
תזרימית הדוקה.

עבודה מול בנקים ,אשראי ,פתרונות
משכנתא ועוד
עידוד הלוואות שיכון גם לקיבוץ השיתופי

מיקסום האפשרויות בעבודה מול גופים אלו
הסדרת הלוואות השיכון מול בנק איגוד ואחרים

ליווי ההיבטים הכלכליים בתהליכי צמ"ד
----------

השתתפות בפורומים ובצוות קרקעות
---------המשך ליווי תהליכי חיבור של יישובים
עמיתים (כרמל ,מעון ,יתיר)
המשך שיווק המסגרות המשותפות
התאגדות כפרי הנוער

הכללתם בשירותים ובהסדרים (כ"שיבולת" ,ביטוח
בריאות וכו')
העמקת תחושת השייכות של קהילות אלו לתנועה

הטמעת נושא "היתר מכירה" כפתרון המרכזי
של אספקת תוצרת חקלאית
הטמעת ערכי השמיטה בתוך החשיבה
הכלכלית

עריכת יום עיון בנושא התנהלות כלכלית חברתית לאור
ערכי השמיטה

ביקורים במשקים

העצמת המפגשים והגברתם (פעמיים בשנה בכל משק)
סיוע לקיבוצים בצרכים שונים

המשך טיפוח פורום מרכזים וגזברים

 4מפגשים בשנה
קיום קורס מקצועי בתחום מתאים המעניין את פורום
המנהלים העסקיים ,כולל למידת עמיתים

מקורות ממשלתיים

שאיפה לעבודה ישירה מול תאגידים של הקיבוץ הדתי
פתיחת סתימות תזרימיות

ייזום פעילות כלכלית

הגדלת מקורות

ניצול יתרות כספיות קיימות כמינוף תקציבי

הגדלת מקורות

תכנית זאת הוצגה במזמו"ר ואושרה לצד התכנית התקציבית.
אני בטוח שבעזרת ה' ובעזרת העמיתים בקיבוצים ובמזכירות הפעילה ,נצליח לעמוד באתגרים הרבים!
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לזכרם

שמוליק לדרר ז"ל

הלן דגני ז"ל

נולד :כ"ה בניסן תשכ"א11.4.1961 ,
נפטר :כ"ב באלול תשע"ד16.9.2014 ,
כרמל

נולדה :כ"ח באלול תרפ"ה17.9.1925 ,
נפטרה :כ' בחשוון תשע"ה12.11.2014 ,
קבוצת יבנה

האמת  /שאבא תמיד אמר לנו  /שיש לו פחד קהל  /ושהוא לא
מסכים לדבר / ...אבל בסוף ,בסוף הוא תמיד דיבר...
דייג אוהב דגים? /עוד פעם אותה השאלה  /אז למה הוא דג אותם?
תשאל...
אבא אוהב דג מלוח /...אה  /ואבא גם אוהב לשאול אותנו שוב
ושוב  /ושוב...
אבא  /הרגל  /הכרח  /אתה שם אפטרשייב בבוקר  /ונותן להריח
צד אחד  /ושואל :איך זה?  /ואז אתה ניגש ונותן להריח את הצד
השני / ...ושואל :ואיך זה?  /פשוט כך  /הרגל.
בתוך ההרגל יש המון  /ועוד המון  /והרבה יותר  /יש כף יד גדולה
גדולה וחמה! אה ,ורכה ממש רכה.
כל שבת ,ביציאה מבית הכנסת  /לחיצת יד וחצי חיבוק  /כל שבת,
עיניים טובות  /פשוט כך / ...כל שבת.
אני צופה בך מהצד  /צוחק עם ילדיי  /חוזר שוב ושוב על הסיפור:
היֹה היה איש ,הוא גר מתחת לכביש  /בזכותך הילדים יודעים את
הסיפור שאין לו סוף / ...להקשיב להם מדקלמים  /להקשיב לך
מתוכם.
אני שומעת אותך אומר :צד שני!  /כשאנחנו רוקדים במעגל
בחנוכה  /בערב שבת  /בפורים  /ושוב :צד שני  /וכל הילדים
צוחקים ,צוחקים / ...איזה מין סבא ,עם כל כך הרבה שיגועים /
וצד שני  /ושוב  /והרבה שובבות וחן  /הרבה...
הרבה קוצים לסבא שמוליק קיפוד  /הרבה קוצים מדגדגים /
בכפות ידיי שלי  /הרבה קוצים מדגדגים בכפות ידיהם של ילדיי,
נכדיך  /בעיקר מדגדגים / ...האמת שהם כבר רגילים  /להיות
בתפקיד המדגדגים (בערך  30שנה) / ...מזל שגם לגמא יש קוצים
ושמחת הדיגדוגים תמשיך ותמשיך...
כשנכנסת הביתה עם פרחים לשבת  /היית שר-מדקלם את השיר
"הנה הבאתי לך בוטנים  /פרחים נובלים בדרך כלל" / ...ואולי כל
זה בגלל  /שכל כך אהבת בוטנים ובמבה  /והפרחים הם רק תירוץ
בשביל לשיר...
כשאנחנו נוסעים לטיול  /בשני רכבים ויותר  /יש מין טקס כזה
בצמתים ...החלונות נפתחים  /ואני שומעת אותך שואל ,עם חיוך
גדול / :מוכר ,מוכר?!  /צומת אחרי צומת  /מוכר ,מוכר?!  /מתוך
הרגל ,אני שואלת את גמא את אותה השאלה  /החלון נפתח  /ואני
שומעת אותך ואותי  /עם אותם המילים  /מוכר ,מוכר!?  /אה ,איזו
ירושה / ...ירושה מתוקה ומצחיקה  /שטותניקית משהו...
אין כמו אבא שובב  /וכפל כפליים ,אין כמו סבא שובב!  /איך
הפכת רגעים פשוטים  -להנאה צרופה  /המון רגעים פשוטים /
שחוזרים אלינו שוב ושוב  /שמחזירים קצת ממך  /שמחבקים
אותנו בחזרה!  /רגעים שיש בהם הרגל  /רגעים שיש בהם אבא.
יהי זכרך ברוך ,נעמה
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אמא יקרה שלנו,
בעודך נערה צעירה פרצה מלחמת העולם השנייה וברגע
אחד השתנו חייך .נותרת עם הורייך ,כשאת אחראית לגורלם
וגורלך .דאגת וטיפלת בהם במשך כל המלחמה ,ובזכות
מסירותך הצלחתם לשרוד את תקופת השואה .עלית איתם
לארץ והמשכת לטפל בהם עד יומם האחרון.
אבא ז"ל ואת הכרתם בקיבוץ .התחתנתם והבאתם אותנו
לעולם .זיכרון אחד משותף לכולנו.
שבנו והעלינו אותו בימייך האחרונים ,כשישבנו לצדך .תמיד
היית שם בשבילנו ,נלחמת למעננו ומחבקת.
מצב בריאותך התדרדר ,אך אהבת את החיים ונאחזת בהם.
אהבנו להקשיב לסיפורים שלך ,אהבנו את ההומור שלך ואת
צחוקך המתגלגל.
אהבנו ללמוד ממך על נושאים רבים ,ואהבנו לשמוע מפי
חברים בקיבוץ על האמא האינטליגנטית והמשכילה שלנו.
היינו גאים בך והרגשנו ברי-מזל שזכינו בך כאמא.
אהבת לקרוא ספרים .לעולם לא נשכח את האור והשמחה
בעינייך ,כשהבאנו לך את שקית הספרים מרחובות ,שתמי
חיות הייתה משאירה לך מדי שבוע על ידית הדלת.
קראנו לך ״מאדאם דגני״ .חברים מהקיבוץ כינו אותך ״ליידי״,
וכך גם תיארו לנו אותך עובדות בית סביון ביום שלקחו אותך
לקפלן :״אמא ישבה כמו ליידי ,צלולה בראשה וזקופה״.
השבוע האחרון איתך ,אמא  -לא צלולה וזקופה ,ובלי צעיף
ובושם  -היה עבורנו מסע משפחתי מלכד ומרגש .הסתכלנו
עלייך ,אמא ,וידענו שלמרות הערפול את מארגנת לנו חוויה
משפחתית מכוננת.
רצית אותנו ,צאצאייך ,מלוכדים ואוהבים.
אפשרת לנו להפנים את הפרידה ולהשלים עמה.
נוחי לך בשלום ותהיה נשמתך צרורה בצרור החיים.
רותי כהן דגני

לזכרם

מרווה רבקה בביאן ז"ל

רמי רוזנצויג ז"ל

נולדה :כ"ו בכסלו תשנ"ז7.12.1996 ,
נפטרה :כ"א בחשוון תשע"ה14.11.2014 ,
עלומים

נולד :כ"ד בשבט תש"ח3.2.1948 ,
נפטר :כ"ג בחשוון תשע"ה16.11.2014 ,
טירת צבי

ית ֵאיזֶ ה י ִֹפי
ֲה ָר ִא ָ
ֶש ָר ַעד ְּברוּ ַח ְס ָתו
ְש ֵֹדה זָ ָהב ָּד ַע ְך ָּבא ֶֹפל
וְ ִה ְד ִליק נֵ רוֹת ָח ָצב.

ית ֵאיזֶ ה א ֶֹדם
ֲה ָר ִא ָ
ׁ ֶש ָּצ ַעק ַל ֶּמ ְר ַח ִּקים
ְש ֵֹדה ָד ִמים ָהיָ ה ׁ ָשם ק ֶֹדם
וְ ַע ְכׁ ָשיו הוּ א ְש ֵֹדה ְּפ ָרגִ ים...
(נתן יונתן)

ואצלנו ,בין שדות הזהב של החיטה לבין פרחי החצב ,בין שדה
הדמים של עזה לשדות האדומים של עוטף עזה ,פרח לו יופי -
שרעד ברוח סתו ,עד שדעך.
על כולם אומרים שהם מיוחדים ,אבל מרווה הייתה באמת
מיוחדת .נערה קורנת ,שבשלה במהירות רבה .שלקחה את
כל הערכים שהוטמעו בה והפיצה אותם הלאה כשהם עטופים
בכמויות גדולות של שמחת חיים ואהבה  -אהבת האדם ,הבית
הקיבוצי ,הארץ ואהבת הבורא.
ועוד אהבה הייתה לה ,למרווה ,אהבה עזה ויוקדת ,למשפחה,
ומעל לכול  -להורים :אורית ורפי ,אהבה שהיוותה מענה הולם
לשפע האינסופי של אהבה שהורעפה עליה על ידי כל המשפחה
מאז באה אל העולם.
מרווה פשוט נכנסה ללבבות .איש לא יכול היה לעמוד בפניה .היא
הרוותה את כולם ָּבשמחה ובאהבה ששפעו ממנה.
בשנה האחרונה ,בקרב הגדול במחלה הארורה ,קמה בצדן של
תכונות אלה ,גם נחישות עצומה  -מעוררת השתאות  -לחיות את
השגרה ,לא להיות לטורח ,לא להיכנע לכאבים ולא לוותר .אפילו
ביומה האחרון עדיין ניסתה לא לוותר על שיעור נהיגה  -אבל אז
תש כוחה ,ובשעת קריאת שיר השירים ,ירד הדוד לגנו ,לערוגות
הבושם ,וליקט אליו את השושן היפה הזה.

רמי הגיע לטירת צבי עם גרעין שח"ל .התגייס לנח"ל ושירת
כמ"כ וכקצין .כצוער ,השתתף במלחמת ששת הימים.
במילואים שירת בחיל ההנדסה ביחידת הדוברות.
בתקופת מלחמת ההתשה התנדב רמי ופיקד על מעוז כ"נמר"
(ה"נמרים" היו קציני מילואים שנענו לקריאת שר הביטחון
ושירתו כמפקדי מעוזים על גדת תעלת סואץ).
במלחמת יום כיפור הוא השתתף בצליחת התעלה ואף נפצע
בעת פרישת הגשר.
החוויות הקשות במלחמת יום כיפור השפיעו עליו וליוו אותו
כל חייו .רמי ראה בהישרדותו במלחמה נס משמים וסיפר על
כך לילדיו ולחבריו.
רמי נשא לאשה את שושי (לבית סימון) וביחד הקימו
משפחה גדולה.
במשק ,עבד במטעים ובמפעל ,וכיהן כסדרן עבודה וכמרכז
המשק .רוב ימיו ושנותיו פעל ועבד בענף המדגה כדייג מן
השורה ,כמרכז הענף וכמדריך דיג ארצי במשרד החקלאות.
העבודה במדגה הייתה אהובה עליו מאוד .במסירות רבה
דאג לכל הפרטים ,לתפעול השוטף והכלכלי ,וליחסי האנוש
בין העובדים .הוא נהג כבוד בוותיקי הענף ושקד לטפח את
העובדים הצעירים והחדשים.
בשנתיים האחרונות השתלב רמי בהנהלת החשבונות וכן לקח
על עצמו את מדידת הגשם.
רמי היה בין התומכים שהשמיעו את קולם למען השינויים
שחלו בקיבוץ בשנים האחרונות .בעיניו ,חשוב היה לשמור
על יישוב שקולט משפחות צעירות והוא היה מוכן לשם כך
לשנות חלק מאורחות החיים.
בבית הכנסת נהג לעבור מדי פעם לפני התיבה והיה אהוב
על המתפללים .קולו החזק והערב נשמע בחזנות ,בזמירות
השבת ואף בקריינות במופעי הקיבוץ.

משפחת בביאן  -עקבנו בהערצה ובעיניים כלות אחרי הדרך בה
ליוויתם את מרווה במלחמתה .עשיתם כל שניתן ,ואף מעבר
לכך .תכלית האדם בעולם היא קיום שליחותו ,הכללית והפרטית,
וימיו נקצבים לו בהתאם לנדרש .שליחותה הפרטית של מרווה
בעולמנו הייתה ,כך נראה ,להפיץ אהבה ושמחה ,ואת זה היא
הצליחה לעשות באופן מדהים ,חרף הזמן הקצר להחריד שנקצב
לה לשם כך.

הותיר אחריו משפחה גדולה  -שושי רעייתו וחמשת בניו,
בתו ,כלות וחתן ,ושורה יפה של נכדים ,בהם בעלי-קורא
וחזנים.

מי ייתן ותמצאו בכך נחמה.

תבונתו וקולו יחסרו לנו.

דוד ויינשטיין ,בשם כל בית עלומים

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.

רמי עזב אותנו לפתע.

מלכיאלה אור (מתוך ההספד)

טבת  -שבט תשע"ה
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לזכרם

דוד לונדון ז"ל

משה וויס ז"ל

נולד :ו' בכסלו תרפ"ד14.11.1923 ,
נפטר :ה' בטבת תשע"ה27.12.2014 ,
לביא

נולד :כ' באלול תרצ"ד31.8.1934 ,
נפטר :ו' בטבת תשע"ה28.12.2014 ,
שלוחות

סבא יקר,

"וה ִא ׁיש מׁ ֶֹשה ָּגדוֹל ְמאֹד" (שמות יא ,ג) .Big Moishe -
ָ

נולדתי לאחר שאבי נפטר ואתה נכנסת היישר למקומו -
גידלת ,חינכת ולימדת אותי הכול .תמיד מצאת את הדרך
לשלב בין תפקידיך כסבא ואבא .כל ערב אחרי תפילת ערבית,
באת והתפללת איתי קריאת שמע על המיטה ,הצטרפת
לטיולים של בית הספר כדי שלא ארגיש לבד ,ואפילו למרוץ
הלפיד הצטרפת פעם אחת והלכנו קדימה ,ביחד .כולם
התקבצו סביבך ,נמשכו אחריך ,ואני הלכתי עם חיוך על
הפנים ,גאה בסבא-אבא שלי .לטיולים של הקיבוץ תמיד
רשמת אותנו ,ומהבית יצאנו עם כובע ,תרמיל ומקל הליכה
בדרך לכבוש את המסלול.

נקראת בפינו  -משה הגדול .גדול בגוף ,בחוכמה ובדעת.
ָ
ככה

כשנזכרים בך ,עולה תמונתו של אדם צדיק שההלכה ,התורה,
המצוות והתפילות היו מנת חלקו ועל פיהן חי את חייו .בוקר
וערב קראת בגמרא ,במשנה ובספרי קודש אחרים ,ולמדת
מהם.
כשלקחת על עצמך משימה ,תמיד היה מדובר במשהו שחשוב
לך מאוד ונתת את כל-כולך בצורה הכי טובה .בספרייה
האנגלית השקעת שעות ,בניסיון לסדר ולהביא עוד ספרים
כדי שלכל אחד יהיה את הספר המתאים לו .היית איש אוהב
ספר .היו לך אוספים של הגדות פסח ,חפצי יודאיקה מנחושת,
ומדליות מצעדות שבהן השתתפת .אוסף הבולים שלך היה
מוכר לכולם והתפרס על אינספור ספרים וקופסאות...
בחודשים האחרונים כבר הרגשת שגופך בוגד בך ואינך יכול
לעשות עוד את כל מה שאהבת .ראית שכבר אין בכוחותיך
להמשיך את הצעדות הרגילות ,וברגע שנלקחה ממך
עצמאותך היית מתוסכל מאוד.
סבא-אבא יקר,
השבת את נשמתך לבורא עולם בשבת לפנות בוקר .אמא ואני
עוד הספקנו לבוא בערב ולערוך אתך קידוש וסעודת שבת.
כנראה שכבר הרגשת ,והיית עסוק בהכנות לקראת הפגישה
המחודשת עם סבתא ,שכל כך אהבת והתגעגעת אליה ,ועם
משפחתך אותה איבדת בשואה.
תודה לך על כל מה שנתת והענקת לנו .מקווים שלא אכזבנו
אותך ,שטיפלנו בך טוב ועשינו בשבילך את כל מה שרצית
לאורך הדרך.
תמיד תישאר בלבנו.
עדי ,בשם המשפחה
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בגיל שש הגעת לניו-יורק עם הוריך ואחותך התינוקת אורה,
אחרי מסעות מטלטלים מוורשה הכבושה .בכל לימודיך,
בתיכון ובהמשך ,הצטיינת .סיימת את לימודיך בגיל צעיר
למדי ,ועברת לישיבת 'רבנו יצחק אלחנן' (האגף הישיבתי
של 'אוניברסיטת ישיבה') .שם התקדמת בלימודיך התורניים
עד שנמנית עם תלמידיו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל.
בו-בזמן הצטיינת באגף האוניברסיטאי ,בלימודי המתמטיקה
והפיזיקה.
פרטים אלה מאירים רק חלק מנעוריך ,כי הפעילות בתנועת
הנוער תפסה אצלך מקום חשוב .בחוות ההכשרה של התנועה
החל הרומן עם יהודית תבדל"א .הרומן ממרחקים ִחייב נסיעות
דחופות בין ניו-יורק לשיקגו .היית מבין הראשונים לעלות
לארץ ,על אף שראשי החוגים למתמטיקה ולפיזיקה האיצו בך
שתמשיך לדוקטורט ,והבטיחו להעסיקך בעתיד בפקולטות
שלהם .הגעת ישר לשלוחות ולעבודה ב'פלחה' .כעבור זמן
מועט ,יהודית עלתה ארצה והתחתנתם כאן בשלוחות .עבדת
שעות רבות על טרקטור שרשרת רועש ,ללא גג ,בחום של
עמק בית שאן ,אך בסוף כל יום ,כאשר חזרת מהעבודה וכולך
מאובק ,קרנת מאושר .היית מרכז המשק ,מורה לפיזיקה
ומרכז הכשרות של בני נוער מחו''ל
בבית הספר המשותף ְ
נבחרת להיות מזכ"ל הקיבוץ הדתי ,ובו-בזמן
ָ
ואולפני גיור.
סיימת תואר שלישי בתלמוד .היית בין מקימי ישיבת הקיבוץ
הדתי ולאחר מכן המנהל האקדמי של מכללת צמח .ואז חזרת
לזמן-מה לאהבתך  -עלית שוב על טרקטור כדי לעבוד בענף
גידולי השדה .מאז יציאתך לגמלאות ,עסקת במחקר התלמוד
הירושלמי .התמדת להעביר שיעורים במסגרות שונות ,ובהן
 במשך קרוב ל 58-שנים!  -שיעור יומי בתלמוד לחברישלוחות.
השנים האחרונות לא היו קלות .הדרך בה נעשו בשלוחות
מהלכים מסוימים הרגיזה והדאיגה אותך ,ובמקביל ,מצב
בריאותך התדרדר.
תמיד אמרת שיש שני מקצועות ראויים :חקלאות  -הקושרת
את האדם לאדמה ,וחינוך .אמרת וקיימת.
תהי נשמתך צרורה בצרור החיים.
אבי גודמן

חורף תשע"ה

חורף סוער בתנועה!
חברה שלמה

כיתות

י“ב

מיקום :כפר עציון
מועד :כ"ג-כ"ה בשבט ,שבת "משפטים"12-14.2 ,
עלות 400) ₪ 250 :לפני סבסוד(
האם וכיצד יכולים גברים ונשים לחיות יחד בעולם? מהי זוגיות? התבוננות
פנימה והחוצה סביב היותנו יחידים ויחד בשאיפה לחברה שלמה יותר...

יהודית ודמוקרטית

י‘

מיקום :יבנה
מועד :כ"ד-כ"ו בטבת ,שבת "וארא"15-17.1 ,
עלות 300) ₪ 200 :לפני סבסוד(
האם אפשר למצוא איזונים בין 'יחיד' ל'יחד'? האם ניתן לקיים
כלכלה משותפת? בואו להכיר ולמצוא את עצמכם בנבכי הכלכלה
הישראלית של .2015

י“א

מיקום :לביא
מועד :ט"ז-י"ח בשבט ,שבת "יתרו"5-7.2 ,
עלות 300) ₪ 200 :לפני סבסוד(
התיתכן מדינה שהיא גם 'יהודית' וגם 'דמוקרטית'?! מפגשים מרתקים
עם חילונים ,ערבים וחרדים על השאלה שמאתגרת אותנו יותר מתמיד.

כיתות

על מספרים ואנשים

כיתות

ערך השלום

כיתות

ט‘

מיקום :עין צורים
מועד :ב'-ד' בשבט ,שבת "בא"22-24.1 ,
עלות 300) ₪ 200 :לפני סבסוד(
למה 'השלום' שייך רק לשמאלנים?! חמשוש פוליטי ומסעיר שבו
תרכשו לכם מחדש את ערך השלום .בואו להיות מתלמידיו של אהרון!

האביב בפתח שוב חשים בריח
לא צריך שבשבת כדי לדעת שיהיה שמח
אהוד בנאי

שרים הלל לתנועה

מיועד ל :חניכי תנועת הנוער
מיקום :לביא
מועד :י"ט בניסן ,ד' חוה"מ פסח8.4 ,
עלות₪ 20 :
יום פעילות תנועתי לחניכים הצעירים סביב נושא נבחר
שיילמד בסניפים .חידון ידיעת התנועה ותחרות שירים
מלהיבה .התחרויות נושאות פרסים ותהילה תנועתית לדורות...

טורניר כדורסל

מיועד לכולם
ההרשמה דרך מדריכי הנוער וצוותי החינוך

לפרטים :דור צעיר  -לימור 054-7775771

מיועד ל :נציגי נוער מהקיבוצים
מיקום :יבנה
מועד :ל"ג בעומר ,י"ח באייר7.5 ,
עלות 150) ₪ 100 :לפני סבסוד(
בידי מי עתיד הקיבוץ? ,מי אחראי על המשך קיומם של ערכי
הקיבוץ? ומי ימלא גם בעתיד משימות חברתיות-לאומיות?
תיכוניסטים מהקיבוצים מוזמנים לסופ"ש של ויכוחים
והסכמות ,דיונים והכרעות ,יוזמות ומחשבות ,ובעיקר  -הרבה
העמסת אחריות על השכם.
צוות היגוי צעיר יכונס בקרוב מאוד.

הצעירים חוזרים לתנועה
התנועה חוזרת לצעירים!

קו הרכס 0507867827

ז' בסיון ,אסרו חג שבועות .25.5 ,שריינו את המועד!
מי ייקח הפעם??

מועצה תנועתית 2.0

טיולים מיוחדים

כשתטייל תברך על ההבדל!

לחברי הקיבוץ הדתי

טיולי אביב-קיץ תשע"ה
מ0חיר מיוחד
$ 3,99

יפן

טיולים
מיוחדים לחברי
הקיבוץ הדתי

ארץ השמש העולה
 10ימים || יציאה 17/3
(במוצאי הבחירות)

סין

יפן

מ0חיר מיוחד
$ 2,89

בייג'ין ,שנחאי ,האנגזו
ועוד
 11ימים || יציאה 20/4

ארץ השמש העולה
 12ימים || יציאה 10/5

ליטא  -בילארוס

הרי הפירנאים

טנזניה

ספרד ופורטוגל

פולין

בעקבות העולם היהודי

צפון-ספרד
ודרום-צרפת
 10ימים || יציאה 21/6

בעונת הנדידה הגדולה
בהדרכת יגאל רון מניר עציון
 9ימים || יציאה 17/6

מתור הזהב ועד
האנוסים
 16יום || יציאה 4/5

בהדרכת נילי בן ארי
מטירת צבי
 7ימים || יציאה 6/7

 8ימים || יציאה 13/6

טיבט ויונאן

הרי הקרפטים

ארץ לא נודעת
בהדרכת שי יוגב
 15יום || יציאה 26/4

איזור הפריפריה דוברת ההונגרית

בהשתתפות הסופר חיים
באר
 8ימים || יציאה 12/8

הרי הקרפטים-
טיול שורשים

בעקבות הקיסרות
האוסטרו-הונגרית
בליווי הרב ד"ר בני לאו

בילארוס

הרי הקרפטים

עולם התורה ,ציונות
ופרטיזנים
 8ימים || יציאה 28/7

טיול אל שורשי יהדות
מרכז אירופה
 8ימים

לבוב ,אושגורוד ,מונקאץ ,קושיצה

 8ימים || יציאה 19/8

טיולי
אליקים
טיולי ג'יפים
שנבנו במיוחד
לציבור הדתי

ארמניה  -גיאורגיה

דרום אמריקה

אלסקה והרי הרוקי'ס

טיסות ארקיע

 4ארצות:
ברזיל-ארגנטינה-צ'ילה-פרו
 20ימים || יציאה 22/11

 19יום || יציאה 28/6

 10ימים || יציאה 23/6

לפרטים והרשמה :אליקים elyakim8282@gmail.com > 050-6998366

מרוקו
 10ימים

פירנאים
 10ימים

קרפטים
 8ימים

גאורגיה-ארמניה
 10ימים

לפרטים והרשמהmenlev@shaibarilan.com > 03-9224410 :
יהודה חן0542459600 :

