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סדר של פסח בקבוצה
כלל גדול הוא בכל סדר של פסח ,מידי שנה בשנה יש להציע לפני הציבור
משהו משום חידוש .אין די בחזרה על הטקסט המקובל בקריאה או תפילה,
אלא עלינו לשאוף לקראת הפתעה בצורה איזו שהיא .אין בית מדרש בלי
חידוש .לא יתואר להביא לציבור גדול סיפוק רוחני אמיתי ,אלא אם כן
נחתור לקראת חידוש שבהגשת החומר העתיק.
החידוש ייתכן בצורה בה מגישים את סיפור יציאת מצרים .כל חבר שיש
ביכולתו להוסיף להסבר יציאת מצרים ימסור מפירושיו במילים מעטות,
מוכנות מראש .לא נאומים ארוכים על ידי אותו עורך סדר ,אלא דווקא
קטעים קצרים בעל-פה ,או קריאה מוטעמת מן הכתב ,ועל ידי חברים רבים
ככל האפשר.
החידוש ייתכן גם בתוכן הסדר של פסח .אפשר גם לבחור בהרחבת התוכן
על ידי פירושי מנהגים ודיני הפסח ,או על ידי הסבר היסטורי מכל הדורות,
וכן אפילו על ידי אקטואליזציה של הנושאים :יציאת מצרים ,חג החירות,
חג האביב או כדוגמתם.
					

אפרים יעיר ,עמודים ניסן תשי"ט

לכל משפחת הקיבוץ הדתי

חג כשר ושמח!
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

דבר העורכת

תוכן העניינים

ביקור חטוף בשתי אסיפות בקיבוץ שלי  -מעלה גלבוע,
מסמן מיד שוני גדול בהתנהלות ,באווירה ,בשיח.
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על היכולת הזו לשאול ,לערער ,להקשות,
ועל מקומן של שאלות ותהיות ביהדות ,בחיים ,בחברה -
ביקשנו לברר בגיליון זה היוצא לאור בעת אביב ,חירות וגאולה.

 		39שמיטה ישראלית > עינט קרמר
 		40עומדת על דעתי > עינת לוי
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 		60צמיחה דמוגרפית > מרדכי שבט
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בימים אלה דנים אצלנו על גובה המיסוי לשנת 2015
(כן ,היא כבר התחילה ,אבל לפי שעון מעלה גלבוע זה עדיין בסדר.)...
הוקם צוות .הציע מבנה ארגוני חדש ומיסוי בהתאם .ההנהלה דנה.
הביאה לאסיפה הצעות מספר.
באסיפה דנו ,התווכחו ,שאלו והתריסו.
אחרי שעתיים (אולי אפילו שלוש ,מי סופר?)
החליטו להחזיר את ההצעות לבחינה נוספת.
לא אלאה אתכם בפרטים ,אבל הסאגה הזו עוד לא הסתיימה.

אני מאמינה שאלה אשר שואלים ,מבררים ,מערערים,
שלא מקבלים שום דבר כמובן מאליו,
הם שמחזירים לנו ,היחידים ,את הכוח,
הם משיבים לידינו את השליטה
והכי חשוב  -את האחריות!
ואולי רק כך אדם וחברה יכולים להתקדם ולהתפתח...

מדורים

 		52דור צעיר/חינוך  -חינוך למיניות בריאה
אפרת רפל-פראווי ועינת לב

באסיפת היישוב ,בה נוכחים כלל התושבים -
אין החלטה ,ולו הקטנה ביותר,
שתעבור מבלי שתבורר עד עצם העצם...

מתיש ,מרגיז ,מתסכל,
אבל אני חייבת להודות שמשהו בהתנהלות הזו שובה את לבי.

 		31להתקדם תוך כדי תנועה > אמיתי פורת
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באסיפה של חברי הקיבוץ
עולים בזה אחר זה 'יודעי דבר'  -בעלי התפקידים,
ומציגים את התמונה ה'אובייקטיבית'.
החברים ,במקרה הטוב אחרי שתיים-שלוש שאלות הבהרה,
מצביעים ומחליטים.
כל כך פשוט וחברי ,ומלא אמון הדדי.

>

***
ואי אפשר בלי להיפרד מאורי.
השר אורי אורבך,
איש יקר שנעתר תמיד לבקשותיי לכתוב,
בלי משחקי כבוד וסיפורי 'טרדות החיים'.
אורי  -שידע תמיד לשים את האצבע על נקודת האמת,
בלי לחשוש ,אך בחן ,בכישרון ובחוכמה!
הלוואי שנצליח לאמץ מעט מיכולתו
להסתכל בקצת-יותר-הומור על עצמנו ועל אחרים.
הומור שיש בכוחו לשאול ולעורר,
אך גם לפייס ,לאזן ,להתמקד ,והכי חשוב  -לחבר...

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

לשם מצות מצווה
אפיית מצות קיבוצית

יואב בית אריה

רעד של התרגשות ושל נחיתה מן המלגזה עבר בו .לקול לחישת
האש ופצפוץ העצים ,הוא ניעור לחיים .ענן אדיר של חלודה
ואמונה ,פיח וסירחון עלה מפאתי אולם האירועים וכיסה את
שמי הקבוצה .חרדונים וחתולים נסו בבהלה .חברים ,כלבים
ואבירי איכות הסביבה זקפו את חוטמם וניסו לאכן את הריח
החדש-ישן שאינו ריחו של בית הבד ולא של מנגל הקציצות.
גם ל"ג בעומר עדיין רחוק.
מאחר והיה מובטל כבר שמונה שנים ,היטלטל ממקום למקום
וראה בעיניו הכלות איך נותק הקשר שבין אש לבין מצות .זו
פרצה בצהרי שבת חורפית אחת וכילתה את "התפוחייה" שלידה
עמד ,ואלו הגיעו ארוזות ומוכנות מבתי חרושת אי שם.
כבר לא חשב ששעתו תגיע.
גם אולם האירועים שכבר אין חוגגין בו חתונות ומסיבות בני
מצווה ,חשב שרק מנה גדושה של אלכוהול יכולה להפיח שמחה
והתלהבות בין כתליו .גם הוא לא ראה קהל עצום שכזה מאז
מועצת החינוך של התנועה.
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אבל ,לפעמים ,זיכרון שכבר נמוג מהלב ומהראש ,נשאר בידיים
ובכלים.
מערוכים ורדלרים התגלגלו בחדווה ,ניירות חומים נפרסו ונגללו,
סינרים ,כובעים וכפפות נלבשו ונזרקו לאשפה .בידיים זקנות,
שכבר רידדו בצק באירופה ובאפריקה ,באמריקה ובירושלים,
נמסכה לפתע עוצמה חדשה ,ונמהלה בעוצמת ידיים צעירות
מאוסטרליה ,מבית הספר ,מהשיכונים ומבתי הילדים .קמטים
נתיישרו ,ורידים נתבלטו ממאמץ ,ואוזניים חירשות למחצה
שמעו מוסיקה ,קול מערוכים נופלים וקריאה ספונטנית" :לא
להרים".
לרגע אחד הרים את ראשו וחייך גם הקיבוץ ההוא ,מהאגדות ,זה
שבו כולם נותנים כפי יכולתם ,זה שבו שמחת העשייה והיצירה
צועדת יד ביד עם שמחת היחד" ,איש לרעהו יעזורו ,ולאחיו
יאמר חזק"  -ומעל שתיהן מרחפת השמחה הגדולה להיות
במצווה תמיד.
קבוצת יבנה

לא בכיתי בחרקוב עד ש...

לא בכיתי בחרקוב עד ש...
רשמי שליחות בגלות ,פסח תשנ"א

תלי רוטשילד

אמרו לנו בארץ לפני השליחות :תתכוננו להרבה בכי בברית
המועצות.
סיפרו לנו על רשמים ועל חוויות ,וכולם התרגשו ובכו.
ואני  -הרגשן הגדול  -לא הצלחתי לבכות ,למרות הזדמנויות
שונות שהיו לא פעם במהלך
השליחות ,עד ש...

לחללי צה"ל" בחג האחרון של פסח .אני ניצב על ידו ,ובית
הכנסת מלא מפה אל פה ,ואני נזכר בקרובים ובחברים לנשק
שנפלו במלחמות ישראל .החזן סיים את התפילה ואמר לי
באידיש" :שלא תדעו עוד צער בישראל" ,ופרץ בבכי ,והתפילה
נעצרה .גם אז כלאתי את דמעותיי וזה היה קשה מאוד.

והייתה גם התרגשות בהכנות
לליל הסדר :יומיים לפני הסדר
גילינו שאחת החבילות שנשלחה
לא בכיתי גם כאשר החזן הישיש אמר
***
מהארץ ,ובה הגפילטע-פיש
לראשונה בחייו "יזכור לחללי צה"ל"
חשוב להדגיש :היו סיבות רבות
ומחצית מהיין" ,נעלמה"
על
ניצב
אני
פסח.
של
האחרון
בחג
לעשות כן ,היו סיבות מוצדקות
בדרך בין מוסקווה וחרקוב .עד
להתרגש ולבכות.
לרגע האחרון רבו המנהיגים
ידו ,בית הכנסת מלא מפה אל פה,
המקומיים על מיקומו של הסדר
למשל ,בבית הכנסת בחרקוב
ואני נזכר בקרובים ובחברים לנשק
ועל המשלוח מישראל .אנחנו
באחת השבתות ,הרגשתי על
שנפלו במלחמות ישראל .החזן סיים
הרגענו את הרוחות ,ובהתגייסות
גבי ליטוף קל .הבחנתי ביהודי
את התפילה ואמר לי באידיש" :שלא
של מתנדבים רבים הפכנו
זקן מלטף בעדינות את האותיות
תדעו עוד צער בישראל" ,ופרץ בבכי,
מסעדה של נצרכים לפינה חמה
העבריות שבטלית .בהמשך
של ארץ ישראל .תלינו דגלי
והתפילה נעצרה
הבחנתי ביהודי זקן אחר שעמד
ישראל ,קישטנו את האולם
תמיד במרכז בית הכנסת ליד
בתמונות נוף מהארץ ,ופרשנו
הבימה וליווה את החזן בקול
מפות שולחן בצבעי כחול-לבן.
צלול וברור .ראיתי כי טליתו
קרועה .החלטתי לתת לו את הטלית שלי .פניו האירו וכולו היה שני סדרים ערכנו שם ,ובכל אחד מהם השתתפו  150יהודים.
נרגש .שאלתי אותו" :ר' יהודי ,מדוע אינך עובר לפני התיבה? המסר העיקרי היה :ההקבלה בין יציאת מצרים דאז לבין יציאת
הרי אתה בעל נוסח וקול ערב?" .הוא ענה בשקט" :נכון ,אני היהודים מרוסיה היום.
יודע נוסח טוב יותר מהחזן ,אך גזרתי על עצמי שלא לעבור לפני
התיבה ולא לנשק ספר תורה כי ידיי ופי טמאים .לא שמרתי על
כשרות בשואה ,וגם היום קשה לי לעשות זאת בחרקוב" .מאוחר
יותר הוא רץ אחריי ובידו תמונה ,בה נראים בחור ובחורה ,והוא
הסביר" :אינך יודע איזה חסד עשית עמדי .בטלית היפה שהייתה
לי קברתי השנה את שני ילדיי שנהרגו בתאונת דרכים".
האם זו אינה סיבה לפרוץ בבכי? אך לא הצלחתי.
לא בכיתי גם כאשר החזן הישיש אמר לראשונה בחייו "יזכור

בחרנו שירים מתאימים ומוכרים ,סיפרנו בקצרה על תולדות
ישראל ,הכנו ילדים לקריאת "מה נשתנה" ודאגנו שישתו רק
ארבע כוסות יין.
ההתרגשות הייתה עצומה ,הפנים מאירות והשמחה רבה .שירת
"עם ישראל חי" פרצה מפי הכול ,מלווה בריקודי הורה .כמעט
נחנקתי מדמעות כאשר יהודי אחד קפץ למרכז האולם ,היסה
את כולם וצעק" :תנו תודה לתלי ולדבורה .הערב הם יכלו לחגוג
במקום אחר ,בליל סדר אחר ,עם אוכל אחר ואווירה אחרת .הם

אדר  -ניסן תשע"ה
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מתוך הפתיחה לליל הסדר בחרקוב:
בשעה זו ,שאנו יושבים פה בחרקוב ,יושבים אלפי יהודים בכל
העולם סביב שולחן הסדר בארצות הברית ,בדרום-אמריקה,
באירופה ,באסיה ,באוסטרליה ,באפריקה .בכל מקום שיש בו
יהודים  -הם יושבים מסביב לשולחן עם בגדי חג ,עם קערת
סדר ועם מצות.

עזבו משפחה ,ילדים והורים ,ובאו לחגוג איתנו ,כי עם ישראל חי!".
וגם אז לא הצלחתי לבכות.
עד שהגיע יום הפרידה ,בתחנת הרכבת בחרקוב .למרות ההוראה
שלא לבוא ללוותנו בגלל בעיות ביטחון ,הגיעו יהודים רבים מכל
הארגונים היהודיים.
בצד עמדה לה לנה ,שותקת ,דוממת ועצובה .לנה נשארה
בחרקוב .בעלה רומן ושני ילדיה ,מיה ופשה ,עלו לארץ בלעדיה
ונקלטו בעין הנצי"ב במסגרת "בית ראשון במולדת" .מזה
שלושה חודשים היא מחכה לאישור יציאה .בואנו לחרקוב היה
לה לחגיגה .הבאנו לה סרט על הקיבוץ ועל מסיבת יום ההולדת
שנערכה לפשה בנה .מסרנו לה ציורים וברכות מילדי עין הנצי"ב,
והיא הייתה צמודה אלינו ,שומעת ואינה מורידה דמעה ,חזקה
כצור החלמיש.
ואז בשעת הפרידה ,כאילו נגוזה התקווה .היא זזה הצדה
מהחבורה ופרצה בבכי מר .דומה הרגישה כי החוט המקשר
בינה לבין בעלה וילדיה הולך ומתנתק .איך אפשר לעמוד בפני
דמעותיה של אם שנותקה מילדיה? הרכבת כאילו סירבה לעזוב.
היא זזה קדימה וחזרה לרציף היציאה .ידיים הונפו אלינו לשלום,
ולנה עמדה בצד ,גבה מופנה אלינו והיא בוכה .זה היה כבר יותר
מדי בשבילי .הלכתי לתא שלי ופרצתי בבכי .מין בכי משחרר,
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גם בישראל עושים סדר פסח ...אבל בישראל יש משהו
מיוחד שאין בכל הארצות :ליד כל שולחן של ליל הסדר
משאירים כיסא אחד ריק .זה כיסא בשביל יהודים שעדיין לא
הגיעו לארץ ישראל .זה כיסא שמביע את התקווה שבשנה
הבאה היהודים יעלו וישבו ליד שולחן הסדר בארץ ישראל...

בכי שנאצר ונכלא כל החודש ,בכי על כל ההתרגשויות ,על כל
החוויות ,על המתח והדאגה ,על שעות ללא שינה ,על פגישות
מרגשות ועל תקוות ורצונות של יהודים לעלות לארץ ישראל
ולהיקלט בה.

סוף דבר
לימים עלו לארץ טיפין-טיפין חלק מהיהודים אותם פגשנו
בחרקוב ,ביניהם לנה שהתאחדה עם משפחתה .המשכנו לשמור
על קשר עם העולים מחרקוב ,עזרנו להם ככל האפשר בקליטתם
בארץ ,והשנה אנו סוגרים מעגל נוסף :בליל הסדר הקרוב תצטרף
לשולחן הסדר הודיה-תפארת ,נכדה "צברית" לרומן וללנה ,בתה
של מיה שנולדה לפני חודשיים.
בכל שנה בליל הסדר בביתנו אנו חוזרים ונזכרים בשליחות
החשובה שעשינו בחרקוב .הפתיחה שחיברתי לליל הסדר
בחרקוב הפכה מאז לחלק בלתי נפרד מליל הסדר שלנו ,לקיים
את הכתוב" :בכל דור ודור חייב אדם"...
עין הנצי"ב
תלי רוטשילד ,חבר קיבוץ עין הנצי"ב .נשוי
לדבורה .מנהל מכירות במפעל 'פלציב' .בעבר
ריכז את מחלקת החברה של הקיבוץ הדתי.

בסימן שאלה
בחרנו לתת לקושיות מקום של כבוד ,מתוך תחושה שהן נותנות תקווה להתקדמות,
לגילוי חדש ,לתובנות אחרות ,ולהצבת תמרורים משמעותיים בהמשך הדרך .אספנו
אותן אחת לאחת  -עם או בלי תשובות לצדן  -ונשמח אם יעוררו אצלכן עוד קושיות.

אנשים של סימני שאלה
קריאה לחיים משמעותיים שיש בהם (גם) שאלות על הדרך

לימור ספראי

כשהייתי צעירה בת תשע-עשרה מיוסרת ומתחבטת ,אמרה לי
אשה חכמה אחת" :יש אנשים של סימני קריאה ויש אנשים של
סימני שאלה" .היא בעיקר רצתה להרגיע אותי (או שלא,)...
ולומר לי כי כל חיבוטי הנפש והעיסוק
בשאלות הרות-גורל אינם מסתיימים וכי
סימני השאלה לא בהכרח ייעלמו ,אולי
יתחלפו .יותר מהכול  -אני חושבת  -היא
רצתה לומר שזה בסדר להישאר עם סימני
שאלה.
הייתי בת אולפנה שידעה עד אז שלכל
שאלה יש תשובה  -רק תשאלי את הרב...
והייתה בכך עבורי מעין נחמה פורתא
ואפילו תחושת גאווה מסוימת" :אני אדם
של סימני שאלה" .איכשהו זה כבר אז
היה נשמע לי מעניין יותר (ובעיקר כנראה
מאפשר השלמה עם עצמי).

שאלה של קונפליקט
בשנה האחרונה אני קוראת הרבה בספרו
של שלום קרניאל  -שלום קרניאל ,חייו
ומשנתו (בהוצאה מחודשת ונהדרת
של עמותת בני גוש עציון) ומוצאת בו
פיוטיות וקסם של הוגה צעיר מלא להט,
אמונה וחזון ,איש חינוך ומעשה .עם כל זאת ,נדמה לי כי מה
שתפס אותי ביותר היא דרך החשיבה שלו ,אשר הובילה אותי
אל תשובה לשאלה שהטרידה אותי מיום שנמשכו לבי וראשי

בעקבות משנת הקיבוץ הדתי ,רוחה וערכיה .לא קונפליקט חדש
באמת  -ודאי יכירו רבים מכם חוויה זאת כהורים או כמחנכים
ובכלל  -אך בשאלה זאת נמצאתי אני מתלבטת:
כיצד ניתן לחנך לתפיסת עולם ברורה,
לשאוף לעשייה מסוימת ,לכוון ולנתב את
חניכיך ואת הסובבים אותך ,לקרוא בקול
גדול ,לצעוק מניפסטים ,לתבוע מחויבות,
לדרוש דרישות ולסלול דרך  -ובמקביל
לשאול ,להטיל ספק ,לערער ,להתחבט,
להתלבט ,לתהות?!
זה הרי מבלבל! וילד צריך דרך ברורה!
ובן אדם שלא סגור על זהותו  -שלא יחנך!
באחד הסמינרים השנה ,בישיבת הסיכום
שלנו ,ישבנו עם המדריכים והתלבטנו בדיוק
בסוגיה הזאת ,לאחר מעשה :האם נהגנו
כשורה? כיצד היינו צריכים לנהוג?
זה אומר :חייבים להציב להם דרך ברורה,
משנה סדורה ,כך יהיו מוכנים לסערה
שבחוץ ,להתנגדויות ,לשאלות שיישאלו -
חייבים לצייד אותם בתשובות.
וזו אומרת :צריך להציב בפניהם את
האפשרויות ,צריך להציף בפניהם את
השאלות ,הם חייבים להכיר מורכבות ,רק כך יהיו מוכנים
להתמודד ולבחור באמת לכשיצטרכו.
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בעולם של שו"ת סמס נדמה כי בני הנוער (ולא רק הם)...
דורשים תשובות ברורות וחדות והם נטולי סבלנות למורכבות,
לעיון ,לבירור ,אולם כבר לימד אותנו איזידור אייזיק רבי ,יהודי
זוכה פרס נובל לפיזיקה:
אמא שלי הפכה אותי למדען בלי שהתכוונה לכך בכלל .כל
האמהות היהודיות בברוקלין נהגו לשאול את הבן שלהן:
"נו ,למדת משהו בבית ספר היום?" ,אבל לא אמא שלי.
היא תמיד שאלה אותי שאלה אחרת" :איזי ,שאלת שאלה
1
טובה היום?" ההבדל הזה הוא שהפך אותי למדען.
וגם את זה גיליתי בסמינר  -יש בני נוער שמסוגלים לבחור
בשאלה ,שמוכנים לרגע לחיות איתה,
מבלי לקבל ממני תשובת אינסטנט.
אבל :האם אני באמת מוכנה לחיות עם
זה מבלי לתת לו את התשובה שלי?
האם אני מוכנה לקחת את הסיכון
שיבחר בתשובה אחרת? והאם בכלל
יש לי עבורו תשובה?
וזה נהיה פוסט-מודרני מרגע לרגע...

פרדוקס לולאתי...

שאלה של חיפוש תמידי
אז מה שלום קרניאל מציע?
לפחות לפי כתביו ,הוא היה אדם של שאלות .תעשו תרגיל:
רפרפו קלות בין דפי הספר (בחלק של הכתבים שלו) וחפשו את
השורש שא"ל ואת הסימן הבינלאומי "?".
ים של שאלות יתגלה בפניכם" :השאלה שמעמיד הא'
גוטסידנר" ;"...מה הם פני המציאות בתנועתנו?"; "השאלה
הקיבוצית נעשית מיום ליום יותר אקטואלית בכנסתנו";
"לשאלת החינוך הדתי"; "המציאות מוכיחה שהשאלה המינית
מטרדת" ;"...היהדות הדתית מוכרחה להביע את עמדתה
בשאלה הסוציאלית" ,וכן הלאה.
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חברה שבטוחה בעצמה מחד ,או אדישה מאידך ,ואינה מבררת
ושואלת ומטילה ספק  -מתנוונת.
לא סתם ,את חגיגת ליל הפיכתנו לעם  -אנו מציינים ומעלים על
נס דרך קושיות.

איך לא נשאבים לפוסט-
מודרניזם? איך מציבים אמיתות
ודרישות ודרך ברורה ,ובמקביל
מעודדים חקירה עמוקה  -לא
מן הפה ולחוץ? איך מעודדים
חיפוש אישי ואמיתי? איך חיים
בשלום עם כך שדרכי הברורה
והאמיתית (הרי!) לא בהכרח
תהיה זאת שחניכיי או ילדיי
יבחרו לצעוד בה,
אחרי ששאלו בעצמם?

אז מה עושים? איך לא נשאבים
לפוסט-מודרניזם? איך מציבים
אמיתות ודרישות ודרך ברורה,
ובמקביל מעודדים חקירה עמוקה  -לא
מן הפה ולחוץ? איך מעודדים חיפוש
אישי ואמיתי? איך חיים בשלום עם
כך שדרכי הברורה והאמיתית (הרי!)
לא בהכרח תהיה זאת שחניכיי או
ילדיי יבחרו לצעוד בה ,אחרי ששאלו
בעצמם? ואיך ,למרות שסללתי את
דרכי הברורה ,אני נשארת אדם מברר ,אדם שואל ,אדם שמוכן
לערער ולתהות?

 1ויקיציטוט

שלום קרניאל כמובן לא התעסק בשאלות לשם הפלפול
הפילוסופי ,אלא ניסה לגבש השקפת חיים (ולא "השקפת עולם",
ראו שם ,עמ'  .)258הוא תבע מחבריו לתנועה להעמיד משנה
סדורה ,הוא ניסה לזקק את יסודותיה ולספק תשובות ברורות
לחניכיו אך בעיקר  -בעיניי  -הוא דרש מעצמו ומתנועתו לחפש,
לברר .קודם כל ,לשאול .לעסוק בכך בצורה מתמדת שמתכתבת
עם המציאות המשתנה ובהכרח ,לפיכך ,צריכה לשנות את הדרך.

אין כוונתי כמובן לשאול ולהישאר רק
בשאלה ,אלא לשאול באופן מעמיק -
כלומר  -ללמוד ,לחפש תשובות.
תנועת הקיבוץ הדתי הצטיינה מאז
היווסדה בבירור מתמיד .אולם נדמה
לעתים כי זנחנו את השאלות ,ובמקרים
אחרים נותרנו עם שאלות בלבד ,ללא
מענה מספק .או אז בוחרים בנינו
ובנותינו לוותר על דרך החיים הזאת,
או ממשיכים בה מכוח האינרציה.
עלינו לדרוש מעצמנו ומילדינו לחתור
כל העת לסימני שאלה  -גם אם זה
קשה ,גם אם זה מפחיד ,ועל אף שיהיו
לכך מחירים.
את התשובות כבר נמצא ,אם נתאמץ
לשאול ביושר.

***
בכנס החינוך תשע"ה עסקנו בנושא חינוך למצוות ומחויבות ,בד
בבד עם חינוך לאמונה ורוחניות (ולמדנו בכנס כי אלו לא בהכרח
דברים זהים).
כותרת הכנס הייתה "דרשתי קרבתך ,בכל לבי קראתיך" -
החיפוש צריך להיעשות במרץ ,באופן אקטיבי ,בדרישה וקריאה
בעולם אחר האמת ,מעומק הלב.
אז כיצד מאפשרים לסקרנות ולרגש הטבעיים להתפתח לכדי
כך? שאלה טובה...
ואם עשיתי לכם חשק לשאול ולברר :מוזמנים להצטרף אלינו
לקבוצת 'משבי רוח -הדור הבא'.

לימור ספראי ,רכזת נוער וצעירים בתנועה,
חברת קיבוץ מעלה גלבוע,
כרגע ,מתגוררת בכפר הנוער ימין אורד עם
משפחתה בשליחות התנועה.

צילום :מעוז ויסטוך

מי יודע אם לעת הזאת

מי יודע אם לעת כזאת
הגעת למלכות?!
שאלות ותשובות על הלכה ,הציונות הדתית
ולימוד תורה לנשים
הילה אונא וריבה פריד שואלות את הרבנית מלכה פיוטרקובסקי

אדר  -ניסן תשע"ה
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ישבנו יחד ארבע "בנות" (אין בנות רשעות :)...אחת  -חכמה.
אחת  -חייבת לשאול .אחת  -בכתיבה "תמה" ובקריאות כיוון.
אחת  -מדור ההמשך ,אור אונא ,לפני גיוס לחיל המודיעין,
אחרי שנה וחצי שהוקדשו ללימוד תורה (במדרשות 'נטור'
ו'לינדנבאום') .קולה לא נשמע כמעט ,אך מלכה ראתה ללבה
ודיברה בעיקר אליה" :את וחברותייך שכמוך הן התקווה שלי!
העם זקוק לאנשים ונשים יודעי תורה שחיים במציאות".
בסופו של דבר ,לא הצטרכנו לשאלות שהכנו מראש .השיחה
זרמה מאליה ,קפצה מנושא לנושא ,אך חיברה ביניהם במסר
משמעותי" :שום דבר בחיים אי אפשר להשיג בלי עמל ובלי
מחויבות ,וכשמדובר בתורה  -גם במסירות נפש".

***
עוד בטרם פתחנו בשאלותינו ,ביקשה מלכה לציין את "חיבתי
הגדולה לקיבוץ הדתי" .כאשר סיפרה על הוריה ,העולים
החדשים שבחרו לגור באשדוד של שנות השישים" ,כי שם היו
צריכים אותם" ,הבנו מאין באה .בכיתות היסודי למדה מלכה
בבית הספר בקבוצת יבנה ,ובשנות התיכון ב"פלך" בירושלים -
שם ,בעידודה של פרופ' אליס שלוי ,התחילה להבין לאן עליה
ללכת .ספרה מהלכת בדרכה ,שיצא לאחרונה לאור (בהוצאת
ידיעות ספרים) ,מאגד בתוכו שאלות ותשובות הלכתיות
בנושאים אישיים ,חברתיים ואקטואליים ,ומשקף את למדנותה
ופעילותה התורנית.
כבר במגרש החניה משהו במפגש הרגיש מיד קרוב ונינוח.
מלכה מאירת פנים ,מתעניינת בכנות בשלום כל אחת מאיתנו
כאילו היינו מכרות מימים-ימימה.
נפגשנו כשבוע לאחר פטירתו של אורי אורבך ז"ל  -חבר קרוב
ושותף לדרך  -ומיד עם פרסום כתבה מקיפה על רב גדול
ומשפיע ,אשר מקפיד על ריחוק והסתר .רק התיישבנו ומאליה
עלתה השאלה...
אנשים פונים אלייך בשמך ,מלכה ,ולא "הרבנית" .האין
בכך חוסר כבוד לא רק כלפייך ,אלא גם כלפי התורה?
"באמת זו שאלה מורכבת .כשהייתי ראש בית המדרש
במדרשת 'לינדנבאום' הייתי מבלה שם שבתות עם כל
המשפחה .בסוף הארוחה ,כולנו ,כולל הילדים ,קמנו באופן
אינסטינקטיבי ,לאסוף צלחות .אחרי כמה שבתות הבנות
פנו אלי ואמרו לי שזה לא מכובד שאני אוספת את הכלים
והאשפה אחרי הארוחה' .את ראש בית המדרש' הן אמרו.
התפתחה בינינו שיחה עמוקה וארוכה על הענקת כבוד
ואמרתי שאכן הן קצת מפסידות את החוויה של הישיבה,
של דיבור אל הרב בגוף שלישי .בעיניי לתת כבוד זו חוויה
שאנשים צריכים לחוות ,אבל לי באופן אישי קשה לשבת
ולפטפט כשהתלמידות מפנות את השולחנות בסיום ארוחת
השבת .השריטה הזו נשארה אצלי באי-החלטה .אחרי הכול,
יש גם אישיות ,וכשקוראים לי 'הרבנית' ,אני לא אוהבת את
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זה .זה לא מתיישב לי ,למשל ,עם הסיטואציה בה אני מנחיתה
במשחק פינג-פונג עם הבת שלי."...
אולי ההתנהלות הזו גם מאפשרת "הנחתות" במשחק
של החיים? הקשר הבלתי-אמצעי שלך לציבור מעודד
יותר לשאול ,או דווקא מפריע?
"זה דבר שלא אוכל לדעת .זו אני ...כמות השאלות שמגיעות אלי
מספיק גדולה ,כך שגם אם יש כאלה שבוחרים ללכת למישהו
אחר ,זה לא נורא ...לי חשוב להיות נגישה ,מזמינה וזמינה.
פגשתי הבוקר מישהי עם סיפור חיים עצוב .כשנפרדנו ,אמרתי
לה שאני עם הפלאפון תמיד ,גם על יד המיטה ,ושהיא יכולה
להתקשר אלי בכל שעות היום והלילה בשאלות הלכתיות .היא
התפלאה ואני אמרתי לה שזה ברור מבחינתי .אם אני לשירות
הציבור  -זה מחייב".
ובכל זאת ,מה עם כבוד התורה ולומדיה? למשל ,הבניין
היפה של מדרשת 'לינדנבאום' נותן יותר תחושה של
כבוד מאשר הקרוונים ב'נטור'...
מלכה שמחה להעביר את המבט מההתנהלות הפרטית שלה
אל הכלל" :יש קו עדין בין אסתטיקה ונוי  -ואפילו הדר  -לבין
'קידוש החומר' .אפשר ללמוד תורה ברצינות גם במקום פשוט,
ואם צריך פאר ותנאים טובים כדי לשדר שלומדים ברצינות ,יש
בעיה במקום .ה'קייטנה' שקיימת היום במדרשות לבנות ,אשר
בהן אין דרישה נחרצת למחויבות לתהליך לימוד התורה ,היא
גול עצמי לתהליך חשוב זה ,שהתפתח ,ברוך ה' ,בדור האחרון.
אני אישית החלטתי לעזוב את המדרשה ,כאשר אחת הבנות
אמרה לי בסוף השנה' :חבל שהשומר בקניון מכיר את הבנות
יותר מאשר הר"מים שלהן' .בעיניי  -לימוד תורה הוא תהליך
עמוק ,רחב ,הדורש זמן רב ומסירות נפש .אם אין הסכמה שזה
המסר החד-משמעי שישודר ללומדות  -אנחנו עלולים חלילה
להפסיד גם את ההישגים ,שכבר השגנו בתחום זה".
התופעה הזו לא קיימת גם בישיבות?
"בישיבות שרוצות להגיע לגדוּלה בתורה ,זה לא קיים .ואפילו
אם כן ,אם משהו לא טוב אצל הבנים  -למה שנלמד מהם?!
הדרישה למחויבות צריכה להתחיל בר"מים שמלמדים את
הבנות .למשל ,אין להסתפק בדפי לימוד ,אלא לגרום להן
לחפש וללמוד מהמקור ...ובעיקר  -לצפות מהבנות! לאתגר
אותן! הקמת המדרשות לבנות הייתה מהפכה מבורכת ,אבל לא
מקדמים אותה לשלב הבא .לצערי ,המצב כרגע הוא שלבוגרות
תיכון השואפות לגדול בתורה ומוכנות להשקיע בכך את זמנן,
מרצן וכוחותיהן  -אין איפה ללמוד."...
מלכה לא מחמיצה את עיניה הנוצצות של אור" :בכל פעם שאני
רואה עיניים של בחורה שרוצה ללמוד באמת ,זה עדיין מרגש
אותי .הכאב שלי מתחבר לכאב שלה .החלום שלי הוא להקים
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צילום :מעוז ויסטוך

בכל פעם שאני רואה עיניים של בחורה שרוצה ללמוד באמת ,זה עדיין מרגש אותי .הכאב
שלי מתחבר לכאב שלה .החלום שלי הוא להקים מכון לבנות כאלה ,הרוצות להתחייב,
להעמיק ולגדול בתורה

מכון לבנות כאלה ,הרוצות להתחייב ,להעמיק ולגדול בתורה.
אבל זה לא קורה ,כי אין אף תורם שמוכן להקדיש את הכסף
הרב ,הדרוש ללימוד ארוך שנים ,במהלכו יוכשרו הלומדות
להכיר לעומק את שפת ההלכה ,כך שהן תוכלנה לדבר בה -
להיות שותפות לשיח ההלכתי ולתהליכי הפסיקה".
ואולי זה לא קורה כי אין אפשרות שאשה תעמיק
בלימוד ותהיה גדולה בתורה ,כל עוד מחנכים אותה
(ואת בן זוגה) שייעודה ומהותה הם להיות רעיה ואמא?
"אין מי שרוצה יותר ממני שנשים יגדלו בתורה ,אבל כיום ,גם
הבחורה הכי מוכשרת תהיה מוגבלת .מי שרוצה באמת לגדול
בתורה ,גוזרת על עצמה חיים קשים .אומר ביושר :זה לא פשוט.
התחתנתי בת  ,21ילדתי את הבן הבכור בגיל  .22למדתי תורה
במקביל לעבודה מחוץ לבית וגידול חמישה ילדים .אלה היו
חיים קשים ,אבל הם היו חיים עשירים  -של אמא ,של אשה
עובדת ,ושל לומדת ומלמדת .אמי הציבה לי סטנדרט גבוה של
מסירות לילדים ,לכן הקפדתי כל השנים להיות בצהריים בבית.
אך אודה :אחרי שלוש שעות בגן שעשועים עם' :אמא תראי',
הייתי צריכה לעודד את עצמי' :מלכה ,תנשמי עמוק ,ב21:00-
בבא בתרא מחכה לך .'...היו לא מעט פעמים ששאלתי את
עצמי מה יותר טרגי  -אשה שיש לה עולם פנימי שמרתק

וכובש אותה ,או אשה שאין לה שאיפות ולא השכילה למצוא
את תחומי העניין שלה.
זה היה מסע חיים לא פשוט ,אבל למזלי אני נשואה לנסים
(תרתי משמע) ,ונוצרה בינינו חברות אמת המתבטאת
בשותפות' .זוגיות שוויונית'  -היא זוגיות של התחשבנות.
אני זכיתי לזוגיות של שותפות  -הוא היה חוזר מיום ארוך
של עבודה ,רואה את מצוקתי ,מסתער על 'נוהל ערב' ,ושולח
אותי ללמוד תורה .בעולם שעוד לא היה בו אינטרנט ,הוא היה
מתרוצץ ,מחפש ספרים ומצלם מאמרים שחושב שיעניינו
אותי ...התנאים ללימוד התורה שלי היו מאוד לא אידיאליים.
לאמא שלי היה משפט תמידי' :אוי מלכהל'ה ,את נראית כל כך
עייפה ,אבל תמשיכי לרוץ .'...היא ראתה כמה אני עייפה ,אבל
ראתה גם את האור בעיניים".
האם תעודדי נשים לגדול בתורה על חשבון הקמת
משפחה?
"חרף הקשיים ,לא הייתי מוותרת על האמהוּת .היא חלק
משורש נשמתי .כמובן ,לא הייתי ממליצה לבנות לוותר על
החוויה המשמעותית הזו .אני רוצה את זה בשבילן .אבל זו
צריכה להיות בחירה והחלטה מתוך נאמנות עמוקה וכנה למי
שאת ולְ מה שאת .אם את יודעת שאין לך סבלנות לילדים -

אדר  -ניסן תשע"ה
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מוטב שלא תלדי אותם אך ורק כי 'צריך' .כל אדם צריך להכיר
את עצמו ,ואת כישוריו וחוזקותיו .בהוצאת היכולות האישיות
מהכוח אל הפועל יש בעיניי קיום של חובה דתית.

הספר ואמרו' :אמא ,את יכולה להיות גאה בעצמך'  -אל מול
השילוב הזה של הערכת בנותיי ויישום החלום של כתיבת ספר
הלכה  -זלגו הדמעות."...

מחנכים אותנו  -הבנות  -שילוּדה זה הייעוד שלנו ,מהתורה,
מבורא עולם ...כשהתחלתי ללמוד את הנושא ,הייתי בטוחה
שיש איזה מקור שאני לא מגיעה אליו .היה לי קשה להאמין
שמדובר רק ב'שיח ציבורי' מגמתי שהתפתח עם הזמן,
ושלחלוטין איננו מחויב מבחינה הלכתית .חז"ל דווקא הבינו
את מורכבות המשימה הכרוכה בלידת ילדים ,גידולם וחינוכם,
ולכן הם התאמצו להוכיח שנשים פטורות ממצוות 'פרו ורבו',
אך במהלך הדורות נוצר לחץ חברתי ,שהשפיע על הפסיקה
(שהשפיע עליו ,וחוזר חלילה ,)...אשר דוחף אותנו לחדר
היולדות .כנראה שזה מאוד נוח למישהו...

מה היו התגובות שקיבלת על ספרך החדש?

אבל ,כמו שאומרת פרופ' תמר רוס ,הרכבת כבר יצאה לדרך.
כל מה שאפשר לעשות עכשיו זה לזרוק עליה אבנים ולצעוק
'שאבעס' ...הבנות שלנו גדלות בתהליך של העצמה ועצמאות,
והשינוי כבר קורה ,אפילו במאה שערים .אין מה לעשות נגד
ההתקדמות של ה'רכבת' הזו ,מלבד לשכנע את הנשים בכנסים
מיוחדים ,כמה טוב להן בבית...
בהקשר הזה של אמהוּת ולימוד תורה אספר על רגע מיוחד בכל
תהליך הוצאת הספר .קיבלתי הודעה שהספר יצא מהדפוס,
אבל אף שליח לא מוכן להביאו מתל אביב לתקוע .הבת הגדולה
שלי גייסה מיד את אחיותיה הצעירות לנסיעה .הן הגישו לי את

"אני מחכה שתתפרסם ביקורת עניינית על הספר שלי .אני
רוצה לדעת אם יש אות שגויה ,מקור שנעלם ממני ,משהו שלא
תואם את המתודה ההלכתית  -אבל לתדהמתי ,יש התעלמות
למעט הכפשות אישיות  -שלצערי ,אני כבר
גורפת מהספר.
ֵ
רגילה בהן ,אך לא מתרגלת - ...הספר לא מוזכר בשום הצהרה,
לא נכתבה עליו ביקורת עניינית בעיתונות המזוהה עם הדרך
הדתית אליה אני שייכת ,ולא קיבלתי עדיין כל התייחסות
ציבורית לגישה ההלכתית הבאה בו לידי ביטוי.
אולי זה בגלל שאני מסרבת להזדהות עם ארגונים מסוימים,
ולהשתייך אליהם ,משום שאני לא מוכנה לוותר על העצמאות
המחשבתית שלי ,ועל האמת הפנימית שמנחה אותי.
ואולי זה מחיר הפחד .הספר שלי מערער את הסדר החברתי
הקיים ,תוך הסתמכות על ההלכה .בנוסף ,הקורא בספר מבין
שפסיקת הלכה מורכבת מהמחויבות למתודה ההלכתית אך גם
מנקודת המבט הייחודית של כל פוסק .לדוגמה :מנקודת המבט
שלי כאשה ,גישתי ההלכתית ביחס לנושא של תכנון ילודה,
שונה באופן מהותי מרוב הרבנים .אני לא תמיד מקלה ,אבל
מתוך המחויבות למתודה ההלכתית אני מפעילה שיקול דעת,
ומוכיחה שגישתי תיתכן מבחינה הלכתית".

עם סגירת הגיליון התבשרנו על בחירתה
של מלכה פיוטרקובסקי
כאחת ממדליקי המשואות
ביום העצמאות ה 67-של מדינת ישראל.

איחולים וברכות מתוך שמחה ותקווה

לרבנית מלכה פיוטרקובסקי

שזכתה בכבוד הראוי לה על היותה
"פורצת דרך בלימוד הלכה ותורה בקרב נשים .מורה
ומחנכת ,פעילה למען זכויות נשים".
(מתוך דברי הוועדה הבוחרת)

יישר כוחך לאורייתא .המשיכי לקדש שם שמים
ברבים בדרכי נועם ,וראי ברכה בפועלך!
תנועת הקיבוץ הדתי
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באילו נושאים את בוחרת לעסוק ולמה דווקא הם?
"לא 'בחרתי' להיות פוסקת הלכה .התעמקתי בלימוד גמרא
והשאלות התחילו להגיע אלי .כך התפתחה המשימה האישית
שלי  -להשקיע בלימוד כדי שיהיה לי מה לענות על פי תורת ה'.
אם אין לי מספיק ידע ,אבדוק .אני לא אעז לפתוח את הפה במה
שאני לא שולטת בו .בכתיבת הספר הייתי צריכה לדייק מאוד,
גם כי ידעתי שאם אני מפשלת ,אני מסבכת לא רק את עצמי
אלא את כל הציבור שאני מייצגת.

אני פוגשת אשה שבעלה מכה אותה נמרצות ,ושואלת את עצמי
איך אני מחלצת אותה מהגיהנום שהיא חיה בו .אם אומר לה
'קומי ולכי' ,היא תיחשב כ'מורדת' .אם אין בכוחה של ההלכה
העיונית והמעשית ,לחלץ את האומללה הזו מלהמשיך 'לישון
עם האויב'  -על כמה מצוות מהתורה אנחנו עוברים? האין
עיוות גדול מכך? האין חילול ה' נורא מזה?

לפני שנים שאל אותי בני בכורי :איך יכול להיות שאשה ערכית,
חושבת ,רגישה ,הדואגת לכבוד האדם וחירותו  -נאמנה וכפופה
אני מרגישה מחויבת לתת תשובות הלכתיות ב'דיני למערכת חוקים היוצרת ,לכאורה ,אפליה וחוסר שוויון?
תשובתי היא שהתפקיד שלנו הוא לברר איך ואיפה נדרש שינוי.
נפשות'  -אלו גם הגופים היחידים
אנחנו לא יכולים להישאר בעבר! יש
בהם אני חברה ('תקנה' ו'מבוי
לשנות את ההלכה  -לא רק בשביל
סתום') .הנושאים בהם אני עוסקת
אותם האנשים הסובלים ,שזו מטרה
הם הנושאים שלא מקבלים תשובה
אני לא מפחדת מכך שנתפצל
קדושה בפני עצמה ,אלא בשבילנו,
אמיתית או התייחסות מספקת
למגזר חרד"לי המבדל את
כדי שאנחנו נחיה בחברה מוסרית.
במקומות אחרים .פונים אלי הרבה
עצמו ,ולמגזר המחויב לחיים
אנשים ,מכל גווני הגוונים ,כולל
כשנוכחתי שקשה לי לחיות בכפיפות
המציאות
בתוך
הלכתיים
חרדים .בעידן האינטרנט ,קל מאוד
למערכת הערכים ההלכתית מבלי
המאתגרת .אנחנו צריכים
לפנות ,אך הרבה מבקשים במפורש
להבין את האופן בו היא פועלת,
שלא אזכיר שהם פנו אלי...
החלטתי שאני חייבת להעמיק
לפתח אנשי ונשות רוח ומעשה
ולהרחיב את ידיעותיי בהלכה .בעיניי
מ'שלנו' ,לפתח משנה חינוכית
בספר  -כמו גם בתשובות שאני
חייבת להיות הלימה בין המוסר
משיבה  -אני בעלת חירות להפעיל
שלמה .בנט 'גנב' לי את
האישי לערכי ההלכה .החיים זו אמנות
שיקול דעת ,ולהחליט בהתאם לידע
הביטוי  -אבל אני לא מוכנה
המינונים על פי קודים פנימיים .חלק
ההלכתי .כך בדיוק אני משיבה לשאלות
להתנצל על האמת שלי ,שאני
נכבד מהקודים שלי הם הלכתיים,
הלכתיות .השואלים מקבלים ממני
אבל לא כולם .אני בוחנת את הדברים
מאמינה שהיא אמת התורה!
הסבר של נקודת המבט ההלכתית ביחס
בעזרת ערכי תורה אחרים וגם מתוך
לשאלתם ,כאשר הם אמורים להגיע אל
מעקב אחרי מה שעשו פוסקי הדורות.
ההחלטה הסופית כיצד לנהוג.
לדוגמה ,אני מודאגת מהמצב העכשווי שבו זוגות צעירים
בטוחים שהם צריכים מיד לאחר חתונתם ,להביא ילדים לעולם,
בטרם בנו את עצמם ,את הקשר ביניהם ואת ביתם .לכן תיארתי
בספר את השיקולים ההלכתיים שיש לשקול בתהליך קבלת
ההחלטה מה מתאים להם ,בכפוף להלכה".
איך ניתן לקבוע מה אפשר לשנות מבחינה הלכתית?
"יש לי זכות עצומה שהילדים הגדולים שלי הם מקשים
ומבקרים קשוחים .הם תוקפים אותי בטענה שכאשר התחלתי
ללמוד גמרא ,זה היה בניגוד להלכה .אולי מסוכן שאני אומרת
את זה ,אבל לי היה ברור שלא יכול להיות שכאשר אני לומדת
גמרא  -אני עוברת עבירה.
מקור האנרגיה שלי הוא הביטחון הפנימי שמה שאני שואפת
אליו הוא יישום של רצון הקב"ה .נקודת החוזק של ההלכה היא
גם נקודת החולשה שלה  -היא נתונה בידי בני אדם! "פרוס
לרעב לחמך"  -זה מה שאני מצפה מהרבנים .ברגע שמשהו
בהלכה לא הולם את ערכי התורה ,יש חובה לשנותו.

למשל ,רבנו גרשום 'שינה את ההלכה'
ואסר לשאת שתי נשים בעקבות תופעה נפוצה בתקופתו -
סוחרים היו יוצאים מביתם לפרקי זמן ארוכים' ,נושאים אשה'
ללילה אחד ,ואם נולד ילד ,הם לא לקחו אחריות ולא מילאו
את חובותיהם .נשים וילדים רבים נזנחו עד שגדול הדור קבע
שלהשאיר אשה ללא כסף ,ללא מחיה לילד ,זה מנוגד לערכי
תורה ,ואסר לשאת שתי נשים .בדומה לכך ,להשאיר היום אשה
מוכה בביתה ולחכות עד שבעלה יתרצה לתת לה גט ,זה מנוגד
לערכי המוסר ולערכי התורה.
יש כמה גורמים שמשפיעים על ההלכה  -מעין 'סוכני שינוי' .בלא
מעט מקרים הפוסקים היו מושפעים מהמציאות שנוצרה .וכן,
השינויים יכולים לבוא גם מלמטה .אם יש משהו שמעצבן אותי -
זו הטענה שלא משנים ,כי אי אפשר לדעת לאן השינויים בהלכה
יובילו ...הרי יש לא מעט דוגמאות לשינויים במסלול הפוך!
אני שואפת להלכה הנטועה בהוויות החיים .הפוסקים צריכים
להכיר פלגים שונים של יהודים בעולם בכלל ובישראל בפרט,
להכיר מצוקות חיים ,להתבונן במציאות ומתוכה לדאוג לקיום
מעשי של מוסר התורה והנביאים".
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איך מקדמים את התפיסה הזו וגם שומרים על אחדות
במגזר הדתי?
"היום מתקיים מעין 'משפט שלמה' לציונות הדתית .אני לא
מפחדת מכך שנתפצל למגזר חרד"לי המבדל את עצמו ,ולמגזר
המחויב לחיים הלכתיים בתוך המציאות המאתגרת .אנחנו
צריכים לפתח אנשי ונשות רוח ומעשה מ'שלנו' ,לפתח משנה
חינוכית שלמה .בנט 'גנב' לי את הביטוי  -אבל אני לא מוכנה
להתנצל על האמת שלי ,שאני מאמינה שהיא אמת התורה!

צילום :אלעד ליפשיץ
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ביחס לתורה ולהלכה הם עצומים .שישה-עשר חברים בוועדה
ואין כמעט שומרי מצוות ובכל זאת הגענו למצב שיו"ר הוועדה
העיר לי' :אי אפשר להסביר את כל המקורות ההלכתיים בכל
פעם' .הסברתי לו ש'זו לא אני ,זה הם' – חברי הוועדה מבקשים
להבין את שיקול הדעת של ההלכה ביחס לכל נושא שאנו דנים
בו .הסקרנות של חברי הוועדה ,הרצון להבין ולדעת  -הם עבורי
חוויה גדולה ,מבחינת מקומן של התורה וההלכה בתהליך קבלת
ההחלטות במרחב הציבורי .אני עדה לכך  -וזו זכות לתרום את
תרומתי הצנועה - ...שהמקורות והמסורת הם מקור השראה
לחיים במדינה יהודית בימינו".

נקודה נוספת חשובה מאוד בעיניי ,היא מעורבות של אנשי
ונשות תורה במרחב הציבורי .למשל ,אני שותפה בקואליציית
ירו-שלם הפועלת למען עיצוב השבת הציבורית .לא פשוט לי
עם זה שלכאורה 'בחסותי' לפעמים מחללים שבת ,אבל אני
מסתכלת על התמונה השלמה ומבינה שהרי מי שאינם שומרי
שבת יחללוה בכל מקרה .ממול נמצאת הבוּרות המאפיינת את
מי שגדלו בחינוך הממלכתי ,ואני חושבת שקצת אידישקייט
ויצירה לילדים עדיפים מכלום ...צריך להבין שהמציאות
השתנתה באופן מהותי .אנחנו נמצאים היום במקומות שההלכה
לא 'חשבה' עליהם בכלל  -פעם לא היה המושג 'חילוני',
והיחס למחלל שבת בפרהסיה היה חמור ביותר ...כיום ,היחס
למי שאיננו שומר מצוות חייב להיבחן שוב ,וההלכה אמורה
להתמודד עמו באופן שונה ממה שהיה מקובל עד לדורנו.
לדעתי ,המעורבות במרחב הציבורי צריכה לנבוע מתוך עניין,
סקרנות ,ופתיחות להשפעה הדדית ,כמו בין בני זוג ,כמו בין
חברים .אין פחות או יותר טוב .צריכים ליצור דינמיקה של
השפעה הדדית.

"הנושאים החשובים בעיניי ,הדורשים התייחסות מעמיקה
ורגישה ,הם כל מה שקשור ליחס לגוף :העיסוק האובססיבי
בצניעות ,ההקצנה במגמת ההפרדה בין בנים לבנות ,המקום
שניתן לאיסור נגיעה ,שגורר ילדים צעירים לחופה ולהורות.
והנושא הכואב :יחסים חד-מיניים .ישב אצלי בחור שרואה
עצמו עובד ה' ,שההלכה חשובה ומשמעותית לו .הוא סיפר לי
שעשה כל מה שהרבנים ממליצים והבין שזהו ,הוא לא נמשך
לאשה' .תגידי לי מה לעשות ,ואני אעשה' ,הוא מתחנן בפניי
ואין לי בשבילו שום פתרון שיאפשר לו חיים על פי ההלכה .אני
לא יכולה להגיד לו שיחיה על אי בודד בלי קשרים חברתיים ,כי
אמנע ממנו לקיים מצוות חברתיות מדאורייתא ,שלא לדבר על
"ואהבת לרעך כמוך" .אני לא יכולה להגיד לו שיפתח זוגיות עם
גבר כי גררתי אותו לעבירה .אין אופציות בין לבין ...אין!

בעניין הזה יש לי דוגמה אופטימית .אני מכהנת בוועדת סל
התרופות של משרד הבריאות ואני מגלה שהסקרנות והעניין

כאמור ,ההלכה מושפעת מהמציאות .איסור התורה על משכב
זכר נבע מכך שבעולם העתיק היו גברים שהחזיקו נערים לשם
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ומה הם 'הנושאים הבוערים' בתוך המגזר פנימה?

מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות

השעשוע ,ולפעמים זה גם היה קשור לעבודת אלילים .כיום
המצב אחר .יתרה מכך ,בכל מיני נושאים ,פסיקת ההלכה
מושפעת גם ממחקרים .לא אעז לפסוק הלכה בלי לקרוא חומר
מקצועי בכל תחום שיידרש .אבל בנושא הזה יש רבנים שלא
מתייחסים למחקר .הבחור שיושב בחדרי אומר לי' :הכי פוגע בי
שרבנים אומרים לי שבחרתי בזה .תסתכלי עלי  -מה אני נראה
לך מזוכיסט? למה שאני אבחר בזה?' .אני תוהה לעצמי :אם
יישב מול הרב אדם כרות גפיים  -האם הרב יכריח אותו להניח
תפילין?

אני רוצה להעביר את המסר שצריך לבחור דרך ,ואם הבחירה
היא בדרך של חיים על פי ההלכה ,חייבים ללכת בה בעקביות.
מי ששומר מצוות ,חייב לדעת שגם אם יש עיוותים וקיפוח -
צריכה להיות נאמנות למתודה של ההלכה .לא מחריבים את כל
המערכת ,בשל מספר קשיים ואתגרים ,אלא מתקנים אותם.
בתקופת ההתנתקות ,כשתלמידה שלי שאלה אותי מה ההלכה
אומרת ביחס לסירוב פקודה ,הסברתי לה שברוך ה' ,אפילו
ההלכה לא מחלצת אותנו מהחובה לחשוב ולבחור לבד .יכולים
להיות שני רבנים טהורי לבב ,אוהבי המדינה ,גדולי תורה -
אחד יגיד שמצווה לסרב פקודה והשני יגיד שלא ,ושניהם
יהיו נאמנים להלכה ...זו דוגמה לשאלה שהתשובה עליה
תהיה מושפעת מגישתו של הפוסק
להחלטות הכנסת ,לגורל המדינה,
לאחדות הצבא ,ועוד ועוד.

יש לי מחשבות איך אפשר אולי להתמודד עם אתגרים אלה,
אבל קודם כל צריך להכיר את המציאות כפי שהיא באמת .אני
מחפשת שותפים לדעות ,לגישה
ולדרך הפעולה שלי ,אבל אין הרבה,
לצערי .בנוסף לכך ,אין מאחוריי
'גייסות' כי אני מעודדת אנשים
צריך לבחור דרך ,ואם הבחירה
לחשוב לבד."...
מה המסר שלך לדור הצעיר -
במה צריך להשתפר?
"הסיפור של הדור הצעיר היום הוא
שיש להם קושי להתחייב .אצלנו
בבית יש שיח מתמשך בעניין הזה.
הבנים שלי אומרים שנמאס להם
לייצג את הציבור הדתי .הם לא
מוכנים להיות 'עורכי דין' של ציבור
שלם ,שלא תמיד הם מזדהים איתו.
אני מנהלת איתם שיחות עמוקות
ומגיעה למסקנה שקיימת בעיה של
מוכנות להתחייבות.

היא בדרך של חיים על פי
ההלכה ,חייבים ללכת בה
בעקביות .מי ששומר מצוות,
חייב לדעת שגם אם יש
עיוותים וקיפוח  -צריכה להיות
נאמנות למתודה של ההלכה.
לא מחריבים את כל המערכת,
בשל מספר קשיים ואתגרים,
אלא מתקנים אותם

אולי מה שקשה ל'עיכול' בספר שלי
הוא שהספר נכתב מנקודת מבט של
אשה המחויבת מעומק נשמתה לקיום
ההלכה ,ודווקא מתוך המחויבות
הזו ,היא דורשת התייחסות הלכתית
המתאימה לאתגרי התקופה .בנוסף
לכך ,יש בספר גם 'תוכחת אוהב' -
במסר ,שקיימת בעיה של מסירות נפש
לקיום מצוות! כואב לי מאוד שחלקים
גדולים בתוכנו מוותרים על הערך
המוסף שיש בחיי אדם הכפוף להלכה".
הכפיפות לא סותרת את
החירות?

אני מאמינה שכל מחנך וכל הורה צריך שתהיה לו אג'נדה חינוכית
משלו .חינכנו את ילדינו בדרך חשובה לנו ,שאנחנו מאמינים
בה ,חיים אותה  -ושהבנים והבנות ,בבגרותם ,יבחרו האם זו
דרכם .לא חינכנו אותם לבחור בתנאי שיבחרו בדרך שלנו ,אבל
אי אפשר לקחת מאיתנו כאב מסוים על חלק מהבחירות שלהם.
הטענה שלהם היא שהדרך שלי לא מתאימה להמונים ,וזו טענה
קשה וכואבת".

"ההלכה מאפשרת אוטונומיה רבה ,תוך כפיפות לדבר ה',
כפיפות שהיא משמעותית מאוד .בתחילת השיחה כבר דיברנו
על הענקת כבוד ,שתורמת בעיקר לנותן .תודעה נפשית שאתה
כפוף ,מבהירה לך שאתה לא 'מרכז העולם' ,לא הכול יתנהל
על פי רצונותיך ,רגשותיך ומחשבותיך .אף פעם חירות היא לא
מוחלטת .מהבחינה הזו ,תחושת כפיפות יחד עם מצפון מוסרי
שמעורר שאלות ומחפש תשובות מתוך מחויבות  -יוצרים
עבודת ה' ,שהיא החירות האמיתית".

איך יוצרים מחויבות ומחנכים אליה?

***

"לומדים הלכה ומדברים בבית בשפה של מחויבות הלכתית.
לדוגמה :כשהבכור שלי היה קטן ,סבתא הגישה בשבת סלט פירות.
הבן שלי ביקש מסבתא ללכת להביא כפית ,כדי שבזמן הזה הוא
יוציא את הבננות מהסלט .הוא ידע שזה אסור וכששאלתי אותו
למה הוא עושה את זה ,הוא אמר שאם היה אוכל את הבננות ,הוא
היה מת ולכן זה פיקוח נפש ,שדוחה שבת ...מעורר חיוך ,אבל זה
שיח המעודד חשיבה ומחויבות הלכתית.

מלכה  -כמו שאמרה לה אמה  -צריכה להמשיך לרוץ ,אבל היא
לא מוותרת על מילות סיום המוקדשות לנציגת דור ההמשך
מעומק לבה" :הכי חשוב :את חייבת ללמוד תורה! לא לוותר! אם
את לא מוצאת איפה  -תלמדי לבד ,ותמיד את יכולה לפנות אלי
ולשאול."...
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כבר לא מחפש תשובה
חיים בעולם של קושיות

הרב שמואל ריינר

ארבע קושיות
לפני הרבה שנים ,על החול בסיני ,במדים ,מול הטנקים .יום מעונן
עם הבלחות של שמש חורפית .שם לימדו אותי על מדוכות עשן.

אבא תמיד היה מעיין במהרש"א ,הוא ממש אהב אותו .המהרש"א,
רבי שמואל אליעזר איידליס ,בן המאה השבע-עשרה ,חיבר
פירוש עמוק על פשט הגמרא והתוספות ,שנדפס עם הגמרא
ברוב המהדורות .כשאבי היה מדפדף מדף הגמרא למהרש"א ,הוא
היה מזכיר לי ששמי כשמו  -שמואל אליעזר הלוי.

בראשי התערבבו עשן ,ערפל וענן .ההר המכוסה עשן ,לא כל כך
רחוק .משה מטפס על ההר למרות העשן ובתוך הערפל ,והעם
עוקב אחריו בדאגה עד אשר נעלם בתוך הענן .מה משותף לענן,
ערפל ועשן? האם יש סוד באות עי"ן  -שהענן ,הערפל והעשן
מתחילים בה ומסיימים במקום אחר?

פעם היו לומדים רק עם מהרש"א ,היום כמעט ולא .דרך הלימוד
של המהרש"א קשה לדרכי החשיבה שלנו .כשאבא היה מסביר לי
את דבריו ,היה אומר כך" :המקשן חשב וכו' והתרצן ענה לו."...
בדמיוני דימיתי לי שנים ,שיושבים זה ליד זה איש אחד מקשן
ואחר תרצן ,ולומדים יחד .תמיד הרגשתי קרבת נפש למקשן.

ברקע נשמע קולו הסמכותי של המפקד" :העשן הוא אמצעי
הגנה ראשון במעלה."...
בת קול משיבה לעומתו" :וְ ַהר ִסינַ י ָע ׁ ַשן ֻּכ ּלוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ֲא ׁ ֶשר יָ ַרד ָע ָליו
ה' ָ ּב ֵא ׁש וַ ַ ּי ַעל ֲע ׁ ָשנוֹ ְּכ ֶע ׁ ֶשן ַה ִּכ ְב ׁ ָשן."...
לעולם אינך יודע מה מסתתר בתוך העשן ומה יש בערפל...
כמו כל שיעור ,גם השיעור הזה הסתיים בשאלה הרטורית" :יש
שאלות? אז אין שאלות!".

לימים סיפר לי ידיד קרוב של אבי ז"ל סיפור נאה ששמע מאבי.
פעם הגיע אל אבי תלמיד שלו שכתב ספר וביקש ממנו לעיין
בספר לפני ההדפסה .אבא לא נתן "הסכמות" מפני שחשב
שאיננו ראוי לכך .אף על פי כן לקח את הספר ועיין בו .ראה
שאותו אברך בכל דיבור ודיבור כותב" :צריך לשאול וכו'" .אמר
לו אבא" :אם יש שאלה  -אז שואלים ,אבל לא ‘צריך לשאול',
אפשר ללמוד ולחיות בלי שאלות!".

קושיה ראשונה – יש שאלות?

אני בשלי ,מבין שצריך לחכות עם השאלות לזמן הנכון ,למקום קושיה שלישית – מהי שאלה טובה?

הנכון ולאיש הנכון .יש זמנים מיוחדים ומקומות מסוימים שבהם
שואלים שאלות .לא כל מקום מתאים לשאלה.
לא כל מי שמבקש שאלות באמת מתכוון לכך ...לפעמים הוא
אומר" :יש שאלות?" ,אבל ממש מתחנן" :אל תשאל."...
לפעמים הפוך .הכול נראה טוב ,שלו ,מסודר ,נכון ומדויק.
השלווה מבקשת את הקושיה שתעורר את החיים מתרדמתם.

קושיה שנייה – צריך לשאול?
בצעירותי יצא לי ללמוד בחברותא עם אבי ז"ל .לא תמיד אהבתי
ללמוד איתו .היום הייתי נותן כל ממון שבעולם על שעה אחת
של לימוד עם אבא.
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בהיותי תלמיד בישיבה ,התפללתי שאזכה פעם אחת לשאול
שאלה אמיתית ,שאלה טובה באמת ,קושיה חזקה .בנפשי
התרוצצו שאלות רבות ,לא מסודרות ולא ברורות .הייתי שואל
את עצמי אם זו באמת שאלה ,אולי זו סתם חוסר הבנה .היו ימים
שהרגשתי שנעניתי  -הנה יש לי קושיה חזקה באמת ,סתירה
שאף אחד לא חשב עליה ,כשל לוגי שקשה לפיצוח.
פעם בשיעור עיון שאלתי שאלה .מורי ורבי ,ר' שלמה זלמן
אוירבך ,חשב רגע ,הוא לא תירץ ,אלא רק אמר" :האחרוינים
שואלים כך" .אני זוכר את המילים ,את הקול ואת ההתרגשות
כאילו לא עברו מאז למעלה מארבעים שנה .באותו רגע הרגשתי
כמי שהתקבל לקבוצת עילית ,לסיירת מקשי הקושיות.

לא מחפש תשובה

פעם בשיעור עיון שאלתי שאלה .מורי ורבי ,ר' שלמה זלמן אוירבך ,חשב רגע ,הוא לא תירץ,
אלא רק אמר" :האחרוינים שואלים כך" .אני זוכר את המילים ,את הקול ואת ההתרגשות
כאילו לא עברו מאז למעלה מארבעים שנה .באותו רגע הרגשתי כמי שהתקבל לקבוצת
עילית ,לסיירת מקשי הקושיות

אחרי השיעור קרא לי הרב ואמר" :שמהר"ב רגנשבורג שואל כך
בדף סט" .נבהלתי :תירצו את הקושיה שלי?" .ואף על פי כן צריך
עיון" ,סיים הרב את דבריו .נחה דעתי :ברוך ה' ,הקושיה קיימת!
מאז ,כל פעם שאני פותח את מסכת קידושין ,אני מדפדף לדף
סט ,לבדוק האם הקושיה עדיין שם ,אולי מישהו לקח לי אותה...

קושיה רביעית – מי שואל?
לפני כמה שנים ,בימים הראשונים של ניסן ההוא ,שחל בו גם
הרמדאן ,התבקשתי להשתתף במפגש בין-דתי .נפגשנו  -אימאמים,
כמרים ורבנים  -כדי לדבר ולספר על פסח ,פסחא ורמדאן.
ראשון הדוברים היה בישוף קתולי והוא סיפר על הפסחא
בעדינות רבה ,כדי לא לפגוע לא במוסלמים ולא ביהודים.
אחריו דיברתי אני .תיארתי להם את שולחן הסדר ואת המשפחה
סביב .שאלתי אותם איך הסדר מתחיל ,לדעתם .כמובן שהיה
מי שאמר שראש המשפחה פותח בדברים .סיפרתי להם שהילד
הקטן הוא שפותח ושואל ארבע שאלות "מה נשתנה" .בהמשך
מדברים על השאלות ששואלים הילדים ,ויש גם ‘ארבע בנים'
שונים ששואלים שאלות אחרות זו מזו והם צריכים תשובות
מותאמות .בסוף יש עוד שיר שהוא מעין חידה .סיפרתי להם
שהלילה שבו אנחנו מספרים את הסיפור המכונן שלנו ,עשוי כולו
משאלות ותשובות .אנחנו מרגילים את הילדים לשאול שאלות,
להתבונן במציאות ולשאול למה ,למה דווקא כך ולא אחרת.

סיפרתי להם את סיפורו הנפלא של הרב שלמה קרליבך על הילד
בגטו ורשה בפסח תש"ב ,אשר שאל את אביו את השאלה הקשה
מכול :האם בשנה הבאה יהיה עדיין ילד שישאל "מה נשתנה"?
השאלה הנוקבת על עצם הקיום היהודי.
כל אחד ,מילד ועד זקן ,כולם מוזמנים לשאול על הכול! ,כך
סיימתי את דבריי עם תחושת ניצחון.
הגיע תורו של האימאם" .אצלנו זה אחרת" ,פתח ואמר" ,אצלנו
הזקנים יושבים מדברים ומספרים סיפורים במעגל ,והצעירים
יושבים מסביב ומקשיבים לְ מה שהזקנים אומרים .אם הם כל
הזמן שואלים ,אז מתי יכבדו את הזקנים?".
לא השבתי לו אבל בלבי ברכתי" :אשר בחר בנו מכל העמים ונתן
לנו את תורתו."...

הקושיה על הקושיות
מחשבות רבות חשבתי על המקום של ה"קושיה" בחיים:
האם נכון לחפש את השאלה? אולי צודק מי שאומר" :תקשיב,
אל תשאל"?
האם יש הבדל בין קושיה ,שאלה ותימה? באיזו מילת שאלה
לפתוח  -מתי נכון להגיד "תימה" ומתי "קשיא"?
האם כל שאלה צריכה תשובה? האם בכלל יש תשובה לכל
שאלה? אולי אפשר להישאר בשאלה ללא תשובה?
מי מנצח בהורדת ידיים  -המקשן או התרצן?

אדר  -ניסן תשע"ה
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בסימן שאלה

הרגשתי שאני יותר טוב בשאלות מאשר בתשובות .לא ידעתי
אם זה טוב ,אם זה רע .מה יותר נחוץ לעולם  -מקשנים או
תרצנים? שאלות או תשובות? היו פעמים שהרגשתי קטן מול
יודעי כל ,אלה העונים על כל שאלה ללא הרהור ומחשבה ,אלה
שהדרך נהירה להם .לפעמים הרגשתי עם השאלה כגמד על גב
הענק .לפעמים חשבתי שכותבים את התשובות לפני השאלות.
היו ימים שחיפשתי את קרבתו של התרצן .עייפתי מהמסעות
הלא-נגמרים ,מהספקנות של המקשן .מאסתי בעמדה המנוכרת.
לא אהבתי את התפקיד של ‘מקלקל שמחות סדרתי' .בימים
סוערים הרגשתי שאין תקווה למקשן .די! צריך להפסיק עם
סימני השאלה ,עם הפקפוקים על הדרך והמשמעות ,צריך אמת
פשוטה שפותרת את כל השאלות! החלטתי לחצות את הקווים
ולהתנחל במחנה התרצנים ,לנוח במקום שבו אני מוקף בסימני
קריאה .האמת ,קיבלו אותי בשמחה ובכבוד גדול .ביקשתי קצת
מנוחה ,זה הכול .כבר באותו היום שמעתי תשובה לכל שאלה
ששאלתי .לכל דבר היה הסבר .כל "למה" וכל "איך" מצאו את
פתרונם כבמטה קסם .כל תמיהה וכל חידה הסתיימו ב"אתה לא
מבין שכך צריך להיות?! קמעה קמעה ותבין את הכול".
אך קמעה קמעה וחזרתי אל מקומי הישן .אני לא יכול לדמיין
מקלדת ללא סימן שאלה ,עולם ללא קושיה .הקושיה סוללת
את הדרך לדבר הבא .הקושיה היא דבר והיפוכו ,יש בה אהבה
ופרידה .עם הקושיה אני יוצא לדרך ,מערער על הקיים .כדי
לשאול אני מתרחק .את השאלה אני שואל רק על מי ועל מה
שאכפת לי ממנו ,שהוא יקר לי ,שאני אוהב אותו ,שחשוב לי.
ְּ
אשית ָ ּב ָרא ֱא-ל ִֹהים" (בראשית א ,א).
"ב ֵר ׁ ִ
"שא ּו ָמרוֹ ם ֵעינֵ יכֶ ם ו ְּרא ּו ִמי ָב ָרא ֵא ֶ ּלה" (ישעיהו מ ,כו).
ְׂ
"מי אלה" הוא א-להים!

1

התיקוני זוהר מתאר את האדם והבריאה .האדם מביע פליאה:
"מי ברא אלה?" .הפסוק מבראשית עונה "א-לוהים" ,והתיקוני
זוהר מדייק כי התשובה היא השאלה – א-להים מורכב מאותיות
מי-אלה.
חיצונית ,הפסוק מביע תשובה נחרצת .בפנימיותו ,הוא התמיהה,
השאלה מי-אלה.
הדבר המוחלט ביותר ,סימן הקריאה האבסולוטי ,הופך לסימן
שאלה!
כי "מי" ו"מה" אלו מילים מכוננות .הן שמקנות לאדם את מעמדו
הייחודי בעולם הזה ,כמי שיכול לתקן ולהשלים את הבריאה.
מכוחה של השאלה ,אדם יכול להיות שותף לקדוש-ברוך-הוא
בבריאת העולם.
הקושיה מערערת על המצב הקיים .לקושיה יש עתיד ,יש חזון,
עולם אחר ,טוב יותר ,נכון יותר .לכן ,השאלה היא הגשר לעולם
הבא  -לדבר הבא .עולם ללא תמיהות הוא עולם שעומד במקום.
 1תיקוני זהר תקונא ,תשע וארבעין ,פה ע"ב
 2ליקוטי מוהר"ן קמא ,נ"ב
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על כן יש בקושיה יותר מאשר אחד-משישים מעולם הבא.
לדתיות עמוקה יש את הכישרון לפרק פרדוקסים ולהעמיד
במקומם פרדוקסים אחרים קשים ומורכבים יותר .הסמל של
חיים דתיים עמוקים הוא סימן שאלה!

קושיות של החיים
הקושיות מתבגרות איתנו ואנחנו מתבגרים בגללן.
הילדה עם שמלה-אדומה-ושתי-צמות עומדת ושואלת "למה?".
וכל הגדולים וכל החכמים לא מצאו תשובה.
עם בוא שערות השיבה הראשונות שואלים :אולי?
הזקנים רק מרימים גבה .התנועה עדינה ,אבל השאלה גדולה.
עם השנים ,השאלות נעשות חריפות יותר ,קשות יותר ,מורכבות
יותר ,קיומיות יותר.
בצדן באות ההשלמה שלא לכל השאלות יש תשובות ,והתובנה
שלפעמים יש דברים יותר חשובים מהתשובות הנכונות .הזמן
מלמד שלפעמים מה שהיה נכון לפני שנה  -נכון גם היום.
השאלות קיימות לעולם והתשובות מתחלפות ,לפעמים לפי
הגיל ,לפעמים לפי עונות השנה.
ככל שיש בנו יותר ניסיון והבנה ,אנחנו שואלים יותר ,אבל בקול
עדין ומאופק יותר.
למה ,קשיא ,תימה ,מדוע ,אולי ,אפשר ...כל אפשרות היא דרך,
היא סגנון ,לדבר היקר הזה ,לשאלה .בסוף יכול להופיע 'צע"ג'
צריך עיון גדול.
ככל שהזמן חולף והעבר גדול מהעתיד ,השאלות נעשות קשות
יותר ,מקיפות יותר ,עמוקות יותר .אני זקוק פחות ופחות
לתשובות ,לפתרונות שיסדרו את כל היש והאין ומה שביניהם.
קורה בי משהו חדש .במקום שבו צריכות להיות התשובות
מתפתח אמון גדול .למרות כל השאלות והקושיות והתמיהות,
עולה האמון כחוויה קיומית חזקה מכל השאלות כולן.
אדרבא ,כך ראוי להיות דיקא ,שיהיו קושיות על ה'
יתברך ,וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורוממתו כי
מעוצם גדולתו ורוממותו ,שהוא מרומם מאוד מדעתנו,
על כן בודאי אי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הנהגתו יתברך
ועל בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות ,כי כך נאה ויפה
להבורא יתברך ,שיהיה מרומם ונשא מדעתנו ,שעל ידי זה
קשה הקושיות כנ"ל ואם היה הנהגתו כפי חיוב דעתנו ,אם
2
כן היה ,חס ושלום ,דעתו כדעתנו.
יש לי חלום  -ללמד רק את השאלות .ולסיים בניגון נפלא" ,איה
מקום כבודו" ,ואז אולי נוכל להתקרב בנתיב התמיהות והקושיות.

הרב שמואל ריינר ,מלמד בישיבת מעלה גלבוע
וגר במצפה נטופה.

זוכרים את מרווה

זוכרים את מרווה ,ונשארים עם שאלות
אפרים ב"ק
בחופש הגדול שלפני תחילת שנת הלימודים תשע"ד היה
נראה שזו הולכת להיות עוד שנה טובה ומוצלחת .כרכז מקצוע
מחשבת ישראל ,לא התלבטתי הרבה והחלטתי שהשנה שוב
נלמד את הנושאים החשובים בעיניי  -תפילה ,בחירה חופשית,
השגחה ,שכר ועונש .לא תיארתי לעצמי אז עד כמה הכותרות
האלו יקבלו משמעות עמוקה במהלך השנה.
אחרי החגים של אותה שנה המציאות משתנה ,כשבכיתה יושבת
מרווה ,והיא חולה .מתחילים הטיפולים ,התרופות ,הכאבים,
העליות והירידות .יש ימים שמרווה נמצאת וימים שלא .ואני -
שנכנסתי ללמד בכיתה מחשבת ישראל כממלא מקום  -מתחיל
להבין לאט לאט ,שכאן בתוך הכיתה ,שנראית רגילה לחלוטין,
הדברים נשמעים אחרת.
כשאנחנו לומדים על תפילה שנענית ועל כזו שלא ,על משמעותה
של התפילה ,על הציפיות שלנו מהתפילה  -זה מיד מתחבר
ומתקשר למציאות של תפילות על ועם מרווה.
כשאנחנו לומדים על השגחת ה' בעולם ,על שכר ועונש ,על
'צדיק ורע לו'  -השאלות בכיתה ואפילו מבחן שגרתי על החומר,
מקבלים נקודת מבט אחרת בגלל המציאות שבה כולנו נמצאים.
מצאתי גם את עצמי חושב על הדברים בזווית אחרת ,בוחר
את המילים בקפידה ובוחן את המשמעויות שהן יכולות לקבל
במקום שבו הן מושמעות.
כשניסיתי לדמיין איך מרווה חווה את הדברים ,זה היה נראה לי
בלתי אפשרי ...כל כך הרבה שאלות וקושיות ,כל כך הרבה חוסר
הבנה וחוסר אונים .אבל ,להפתעתי הגדולה ,כשהתחלנו לדבר,

גיליתי שמרווה בכלל לא שם ,אלא במקום אחר לגמרי .מרווה
אמרה הרבה פעמים שהיא מאמינה בקב"ה ,שהיא לא מפסיקה
להתפלל ,שהיא לא שואלת 'למה דווקא היא?' אלא בוחרת
להתמודד ולחיות את החיים .היו ימים קשים יותר וימים קשים
פחות ,אבל מרווה המשיכה בשלה .אני  -שכל פעם חשבתי מה
אני יכול להגיד לה היום ,איך אחזק את רוחה הפעם ,ולא ידעתי
תמיד מה לומר  -גיליתי בכל שלב שהיא עדיין באותה עמדה,
באותה אמונה ,באותו מקום גבוה .תמיד שאלתי את עצמי האם
גם אני הייתי יכול להיות באותו מקום לו הייתי במצבה...
"זרקור החיים" שנדלק והאיר את מרווה ,הבליט אותה מאוד.
הייחודיות שלה בלטה לאור מצבה ,ונתנה אפשרות להרבה
אנשים להכיר אותה ולשמוע עליה .יש בינינו הרבה תלמידים
ואנשים מיוחדים שלא תמיד אנחנו זוכים לראות ולשים לב
לייחודיות שלהם .חבל שרק במצבים לא שגרתיים ,אנחנו זוכים
להכיר את הצדדים המיוחדים של מי שמסביבנו.
מרווה הייתה נערה מיוחדת במגוון מישורים ,אבל דווקא על רקע
ההתמודדות עם מחלת הסרטן ,זכינו להכיר את האמונה הטהורה
שלה ,נטולת הקושיות ,חזקה ובטוחה.
נדמה שכל זמן שמרווה הייתה איתנו בין החיים ,דווקא היא חיזקה
אותנו ,ועם לכתה היא השאירה אותנו להתמודד עם הקושיות...
כפר עציון
לזכרה של מרווה בביאן ,בת עלומים,
שנפטרה בקיץ האחרון בטרם מלאו לה  18אביבים.
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הדרך לאוצר
הקושיה כנקודת המוצא של לימוד התורה

ד"ר חזי כהן
כל הלומד את תורתנו ,חש באופייה הסתום .לעתים לשונה קצרה
עד מאוד ,לעתים מילותיה אינן נהירות .באופן כללי ,יותר מדי
פעמים היא נראית כחידה קשה לפיצוח .במקומות רבים חלוקים
הפרשנים בהבנת הכתובים  -יש האומר בכה ויש האומר בכה -
עד שאמרו חכמינו "שבעים פנים לתורה".
הנצי"ב מוולוז'ין ,בהקדמת פירושו לתורה ,העמק דבר ,עמד על
אופייה החידתי ,כאשר ביקש להבין מדוע כונתה התורה "שירה".
לדבריו ,דומה התורה לשירה בשל לשונה המרמזת ,המצריכה
עבודת ביאור מאומצת:
על-כרחך יש בה טבע וסגולת השירה ,שהוא דיבור בלשון
מליצה ( )...דבשיר אין העניין מבואר יפה כמו בספור
פרזי ,וצריך לעשות הערות מן הצד  -דזה החרוז כוון לזה
הסיפור ,וזה החרוז כוון לזה  -ולא מיקרי דרוש ,אלא כך
הוא טבע השיר...
בשל אופייה השירי של התורה ,נקודת המוצא של כל לימוד
תורה היא שאלות וקושיות העולות מן הכתובים ,ומטרת הלימוד
הוא להביא לפתרונן.

מהי משמעות הקושיה עצמה?
בדברינו להלן נבקש לעמוד על גישתו של ה'בן איש חי' ,רבנו
יוסף חיים (הרי"ח) ,בנוגע לשאלה זו ,וזאת מתוך דרשה בספרו
משל ונמשל (משל סה):
נראה לומר בסיעתא דשמיא כי נודע שדברי תורה פרים
ורבים בחדושי הלכות על ידי הקושיות שיתקשה בהם
החכם המשכיל...
לא זו בלבד שהקשיים והקושיות הכרחיים ללימוד התורה,
אלא שבאמצעותן דברי התורה מתרבים .רעיון זה מפתח
הרי"ח בדרשה זו ,הנסובה על הפסוק ְ ּ
"ב ֵאר ֲח ָפרו ָּה שָׂ ִרים
ָּכרו ָּה נְ ִד ֵיבי ָה ָעם" (במדבר כא ,ח) .הרי"ח רואה בבאר
דימוי לתורה ,ואילו החפירה והכרייה הן דימויים לקושיות
ולשאלות שבלימוד.

להבנת הדברים משתמש הרי"ח במשל על חקלאי שעמל בשדהו
וזכה לברכה בעמלו .השדה הושקה בתעלת השקיה ,והחקלאי
עמל רבות בכל קיץ להוציא את הבוץ והסחף מן התעלה .לולא
עשה כן ,מי הנהר לא היו יכולים לעבור בתעלה ולהשקות את
השדה .העמקת תוואי הנהר הייתה הכרחית ,ואף שהייתה כרוכה
במאמץ גדול ,היא נשאה פירות רבים .כששכב החקלאי על ערש
דווי ,קיבץ את בניו והודיע להם שהטמין אוצר בתוך התעלה ,אך
לא גילה להם היכן .הבנים הוכרחו לחפור היטב ,ובתוך כך הוציאו
את אדמת הסחף והבוץ ,ועל כן הושקה השדה היטב באותה שנה.
כאשר נכזבו הבנים ממציאת האוצר המובטח ,כעסו על אביהם
המנוח ,אך כשראו שהשדה פורח והיבול רב יותר מאשר בכל
שאר השדות ,הבינו כי זהו האוצר שאביהם "טמן" בשדה ,וגמרו
אומר לעשות כך כל שנה.
את הנמשל מסביר הרי"ח:
הנמשל וכן הענין כאן בתורה .כי הקב"ה נתן דברי תורה
סתומים וקצרים והם קב ונקי ,אך האדם העוסק בה יוכל
"דּ ֶדּ ָיה יְ ַר ֻ ּו ָך
להוציא מדבריה פירות מרובים .וכמו שנאמר ַ
ְבכָ ל ֵעת" (משלי ה ,יט) ,על ידי החפירה שיחפור בעומק
בכל דבר הלכה ,אשר יראה בה לפניו .והיינו ,כי קושיות
אשר יתקשה בדבר ההלכה המה דוגמת חפירה וכריה
אשר יחפור בנחל .והשכל והסברא של האדם אשר ישכיל
ויסביר לתרץ הקושיות ,הם דוגמת המים אשר יעברו בתוך
הנחל אשר חופרים אותו להשקות בהם הזרעים והאילנות.
שעל ידי כן תתן הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו .ואם
לא יעשה האדם חפירה וכריה בנחל ,לא יעברו בו המים...
הרי"ח מסביר שאת האוצר  -הבנת התורה לאשורה ,אי אפשר
למצוא אלא לאחר חפירה מרובה  -כלומר ,שאלות וקושיות
משמעותיות .התורה מנוסחת במכוון בלשון קצרה ומרומזת,
שלא ניתן להבינה בפשטות ,על מנת לעורר קשיים בלב הלומדים
ומתוך כך להביא אותם להבנה מעמיקה .השאלות והקושיות הן
המאפשרות למימיה של התורה לזרום בנחת ולהרוות את נפשו
של האדם .משא ומתן ,קושיות וויכוחים אינם מוֹ תרוֹ ת ,אלא

סייעו בעריכת המאמר :עמיחי רוזנפלד ואביעד עברון
מאמר זה הוא פרק מספרי שערי חיים – עיונים בתורתו של הבן איש חי ,העתיד לראות אור בקרוב.
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את האוצר  -הבנת התורה לאשורה ,אי אפשר למצוא אלא לאחר חפירה מרובה  -כלומר,
שאלות וקושיות משמעותיות .התורה מנוסחת במכוון בלשון קצרה ומרומזת ,שלא ניתן להבינה
בפשטות ,על מנת לעורר קשיים בלב הלומדים ומתוך כך להביא אותם להבנה מעמיקה.
תנאי קיומי להבנת התורה .אם הלומד יימנע מלשאול שאלות
ולהקשות על התורה ,ילך הלימוד ויתנוון" :ואם לא יעשה האדם
חפירה וכריה בנחל ,לא יעברו בו המים."...

לקבל פרס"  -השאלות צריכות לנבוע מתוך שאיפה כנה להגיע
לאמיתה של תורה ,ולא על מנת לצבור רווח צדדי כלשהו .הן
חייבות להיות כאלו המקדמות את הלומד לקראת בירור האמת.

האם כל קושיה היא טובה?

במה כוחה של קושיה?

לא כל קושיה מקדם הרי"ח בברכה:

הדרך שמתווה הרי"ח היא דרכו של התלמוד ,שכל-כולו קושיות
ותירוצים .הקושיות מביאות לבחינה מחודשת של רעיון או
הלכה ,לעימותה עם תפיסה המנוגדת לה ,ובכך נוצר דיון חי
ותוסס המכוון לאמיתה של תורה.

אך לאו כל אדם זוכה לזה להוליד ולהוציא פירות שהם
הלכות חדשות מדבר ההלכה הערוכה לפניו ,כי לא יצא
מן הקושיות הלכות חדשות שהם אמיתיות  ...אלא אם
כן הוא שלם בשני דברים אלו ,האחד שיש לו יראת שמים
שהוא צדיק ומושל ביצרו  ...והשני שיהיה לומד תורה
לשמה ולא על מנת לקבל פרס.
הרי"ח קובע שני תנאים ללימוד פורה שיסודו בהעלאת שאלות.
התנאי הראשון נוגע לתכונותיו של הלומד " -שיש לו יראת שמים,
שהוא צדיק ומושל ביצרו" .בעיני הרי"ח ,רק שאלה הנשאלת
ּ
נותנה  -ראויה להישאל .קושיותיו של
מתוך קרבה אל התורה ואל
מי שחש מחויבות וזיקה עמוקה לתורת ישראל ,נשאלות מתוך
אמון ונועדו לברר ולהפרות את הלימוד .לעומת זאת ,מי שחש
רחוק ומנוכר מן התורה ,יש בשאלותיו כדי לערער עליה.
התנאי השני הוא שהשואל "יהיה לומד תורה לשמה ולא על מנת

הרי"ח מביא בדרשתו את סיפור מותו של ריש לקיש ,ממנו
למדים על חשיבות הקושיה בלימוד התורה .חלקו הראשון של
הסיפור עוסק במפגש הראשון של ריש לקיש ור' יוחנן ,ובחלקו
השני מתואר עימות שפרץ בין שני החכמים ,שבעקבותיו נפטר
ריש לקיש .סיומו של הסיפור עוסק בהתמודדותו של ר' יוחנן עם
מות חברו .צערו הרב של ר' יוחנן על מותו של ריש לקיש הביא
1
את החכמים 'לשדך' לו תלמיד אחר ,ר' אלעזר:
היה רבי יוחנן מצטער עליו ביותר.
אמרו חכמים" :מי ילך ויישב את דעתו?  -ילך רבי אלעזר
בן פדת שמחודדות הלכותיו".
 1בבא מציעא פד ,ע"א–ע"ב ,בתרגום
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רק שאלה הנשאלת מתוך קירבה אל
התורה ואל נותנהּ  -ראויה להישאל.
מי שחש רחוק ומנוכר מן התורה ,יש
בשאלותיו כדי לערער עליה .התנאי השני
הוא שהשאלות צריכות לנבוע מתוך
שאיפה כנה להגיע לאמיתה של תורה ,והן
חייבות להיות כאלו המקדמות את הלומד
לקראת בירור האמת

הלך וישב לפניו.
כל דבר שהיה אומר רבי יוחנן ,היה אומר לו רבי אלעזר:
"הנה ברייתא שמסייעת לשיטתך".
אמר לו רבי יוחנן" :וכי אתה כבן לקיש? כשהייתי אומר
דבר ,היה מקשה עלי עשרים וארבע קושיות ,והייתי מתרץ
לו עשרים וארבעה תירוצים ,ומתוך כך הייתה ההלכה
מתרווחת .ואתה אומר לי שהברייתא מסייעת לדבריי .וכי
אינני יודע שיפה אמרתי?".

על כוחה של קושיה ניתן ללמוד גם ממעשה שסיפר הרב אפרים
מנשה הכהן ,תלמידו של 'הבן איש חי' ,על רבו .פעם אחת למדו
שניים מזקני החכמים ב"אידרא" שבזֹהר הקדוש ,והקשו מספר
קושיות על הקטע הנלמד .לאחר זמן רב שבו נשאו ונתנו בדבר
ונותרו בקושיה ,הם פנו לחכם אפרים שיעזור להם ,אך ללא
הצלחה .עוד הם דנים בסוגיה ,הופיע 'הבן איש חי' בבית המדרש,
פנה אליהם במפתיע והציע פירוש אשר היה בו לפתור את כל
בעיותיהם .החכמים עמדו משתאים לנוכח הסברו הבהיר ,אך
בעיקר הפתיעה אותם התערבותו בדיון .ראה הרי"ח את פליאתם
ואמר" :בזכות התעמקותכם בתורה ,עלה בידי היום לבאר את
העניין ביאור נכון .זו דרכה של תורה :כשיהודי מקשה במקום
אחד  -ה' שולח תשובה במקום אחר".
בדבריו של הרי"ח תובנה עמוקה ביחס למקומן של הקושיות
בלימוד .העלאת קושיות אינה מביאה רק להבנה טובה של
הכתוב .באמצעות הקושיות ,הקב"ה מאפשר לתורה להתחדש
ולהיות רלוונטית בכל עת .שאלות חדשות מחייבות עיון נוסף
ומעמיק בתורה ,ובהכרח גם מניבות תשובות חדשות ומבט רענן
על תורתנו ,כפי שאומר הרי"ח בפתח דרשתו" :שדברי תורה
פרים ורבים בחדושי הלכות על ידי הקושיות".
מעלה גלבוע

היה הולך וקורע את בגדיו ובוכה ואומר" :היכן אתה בן
לקיש? היכן אתה בן לקיש?"...
ר' יוחנן מסרב להתנחם בר' אלעזר בן פדת ,והוא מלין על הפער
בינו לבין ריש לקיש .על כל דבר שאמר ר' יוחנן ,היה ריש לקיש
מקשה עשרים וארבע קושיות ,ולעומתו ר' אלעזר בן פדת יודע
רק לסייע לדברי רבו .דברי התמיכה אמנם נעימים לאוזן ,אך לר'
יוחנן אין בהם כל חפץ ,מפני שאינם מובילים להתפתחות .ר'
יוחנן מעוניין דווקא בקושיה ,בעימות הגורם לחידוד הדברים
ולהעמקתם ,כחרב המתחדדת בחברתה.
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ד"ר חזי כהן מלמד בישיבת הקיבוץ הדתי
במעלה גלבוע ובמדרשת עין הנצי"ב .עוסק
במקרא ובתורתו של הבן איש חי ככלי לתיקון
המידות ועבודת ה'.

אם באת לכאן כדי לקרוא עלוני שבת ,לאן תלך כדי לדבר?

אם באת לכאן כדי לקרוא עלוני שבת,
לאן תלך כדי לדבר?
שאלות של תפילה

הרב יעקב נוקד

למה לבוא לתפילה?

חשבתי קצת ואז אמרתי" :אז יכול להיות שכדאי שתגידי לו
ככה ' -פחות אכפת לי אם אתה הולך לבית הכנסת בקיבוץ ,אבל
יותר חשוב לי שתתפלל לה' .לכן מה שאני מבקשת ממך ,זה
שעד לסעודת שבת בבוקר ,תקרא קריאת שמע ותתפלל תפילת
שמונה-עשרה ,ותנסה קצת לכוון בה' .זה מקובל עלייך?".

לפני מספר שנים ,כשהייתי מחנך י"א-בנים בשק"ד ,קיבלתי
שיחת טלפון מאמא של אחד מתלמידיי ,אחת מאלו שמבינות
עניין" :אהלן יעקב ,יש לנו בעיה שאני רוצה להתייעץ איתך עליה
הבן שלנו הודיע לנו שהוא לא מגיע יותר לתפילת שחרית של
שבת בקיבוץ".

"וואלה ,זה מקובל עליי" ,היא ענתה" ,כך אני אגיד לו".

חיכיתי רגע לפני ששאלתי אותה" :ומה הבעיה?".

היא באמת הבינה עניין.

היא ענתה לי בנחרצות" :מה זאת אומרת מה הבעיה? אתה כאן
המחנך ,מה זאת אומרת מה הבעיה? אתה לא מבין מה הבעיה?".

לאחר שבועיים ,קיבלתי ממנה טלפון צוהל" :אל תשאל" .לא
שאלתי ,אבל היא המשיכה" :אמרתי לו שמה שחשוב לי באמת
זה שהוא יתפלל ,אפילו אם זה בבית .הוא הסכים להתפלל .אחרי
שבוע הוא אמר לי שהוא גם מסכים לבוא שוב לבית הכנסת".

"יכולות להיות כאן כל מיני בעיות" ,עניתי" ,אני רוצה שתסבירי
לי מה הבעיה כאן מבחינתך".
שתיקה קלה.
ואז היא אמרה" :זאת בעיה .אנחנו קיבוץ דתי ,כולם כאן צריכים
להתפלל ,הוא בכיתה י"א ,כולם יודעים שהוא צריך לבוא
להתפלל .באיזה מצב זה שם אותנו?".
עניתי" :זאת אומרת שמבחינתך הבעיה כאן היא בהצהרה שלו מול
קיבוץ דתי ,שבו כולם חייבים לבוא לתפילה בשבת בבוקר .זה אומר
שאת משדרת לו שהוא חייב לבוא לתפילה בשבת בבוקר בבית
כנסת ,כדי לא לעשות לכם פדיחות מול הקיבוץ" .ואז הוספתי:
"תכל'ס ,אולי גם אני לא הייתי בא ,אם רק זאת הייתה הסיבה."...
"אוקיי" ,אמרה האמא" ,האמת ,שכשמסתכלים על זה ככה ,אתה
צודק" .ואז היא הוסיפה" :לאן אנחנו לוקחים את זה מכאן?".
"את צריכה לשאול את עצמך אם את באמת רוצה שהוא יתפלל.
את באמת רוצה שהוא יתפלל?" ,שאלתי.
שתיקה קצרה.
"כן" ,היא ענתה.

לא הייתי עצוב מהמידע הזה ,אבל בכל זאת היה חשוב לי לחדד
נקודה" :זה ממש אחלה שהוא החליט לבוא לבית הכנסת ,אבל
מבחינתי זה לא בהכרח היה היעד .גם אם הוא היה מתפלל בבית,
זה היה טוב ,כי הצלחת להגיע איתו לדיבור אמיתי ומדויק על
התפילה ,והייתה לו תפילה .זאת לא הייתה מניפולציה כדי שהוא
בהכרח יחזור לבית הכנסת"  .

מה אסור לעשות בזמן התפילה?
כשנכנסתי לתפקיד מחנך כיתה י"א ורב התיכון בשק"ד ,הבנתי
שחלק מתפקיד מחנך כיתת בנים כולל אחריות שלי על כך
שתלמידיי יבואו בכל בוקר לתפילת שחרית בבית הספר.
התפילה היא חלק ממסגרת בית הספר.
האמת ,שזה די הטריד אותי .זה הטריד אותי בגלל אמירה
ששמעתי מהרב יהושע ויצמן (ראש ישיבת מעלות)" :בחינוך
צריך בעיקר לא להזיק לתלמיד" .הנחת המוצא של אמירה זו
היא שלרוב ,התלמיד מטבעו רוצה ויכול לצמוח .חינוך אמיתי
אמור לסייע לו לצמוח  -כשלעצמו אתגר לא פשוט.

אדר  -ניסן תשע"ה
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בסימן שאלה

האתגר היותר-מורכב הוא בסכנה להזיק ,להוציא תלמידים
שגם בסוף התהליך החינוכי ,ואפילו שנים רבות אחריו ,יישארו
מתוסכלים מול המחנך ובעיקר מול מה שניסו לחנך אותם אליו.
זה התחבר לי בדיוק לתפילה.
הטריד אותי להוציא תלמידים ששונאים את התפילה.
חשבתי על זה לא מעט ,וגיבשתי דרך פעולה (בשני מחזורי חינוך
של כיתות י"א-י"ב) ,שאמרה לתלמידים ככה:
אתם חייבים לבוא לתפילה.
אתם לא חייבים להתפלל.
אתם חייבים לכבד את התפילה לכל אורך התפילה.
לא תיענשו על דיבור ביניכם בזמן התפילה ,אבל רק אם הדיבור
מתקיים עם זה שיושב לידכם .אסור להסתובב.
הסברתי לתלמידים שאני לא "מתיר" להם לדבר בתפילה ,אבל
גם לא מונע זאת.
הסיבה לכך הייתה קודם כול ,מבחינה מהותית  -לי עצמי לא הייתה
סמכות לחייב אותם בתפילה ,או למנוע מהם לדבר בתפילה.
מי שמחייב אותם מגיל שלוש-עשרה להתפלל זה ה' ,והם
אמורים להחליט ולבחור .התורה מדגישה את עניין הבחירה,
ומנגד" ,אין כפייה ברוחניות".
אם הייתי משתמש בכוח שלי כמחנך על מנת להכריח אותם
לשתוק בתפילה ,או לומר את מילות התפילה ,זה היה שימוש
לא נכון .אולי זו אפילו דרישה לא הוגנת ,וכמעט בטוח שזה היה
מרחיק אותם ,ממני ,אבל חמור יותר  -מהתפילה.
לקח לי קצת זמן להסביר להם שהתפילה היא שלהם ,ואני לא
יכול לחייב אותם להתפלל ,או לא לדבר ,אבל אני יכול לדרוש
מהם לכבד את התפילה ,ולא להפריע לאלה שכן מתפללים ,גם
מבחינת רעש וגם מבחינת אווירת התפילה .לכן ,על פי הכללים,
הם לא ייענשו אם הם ידברו ,אבל כן ייענשו אם יסתובבו לחבר
שמאחוריהם ,כי זה הורס את "זרימת" התפילה קדימה.
לקח להם גם זמן להבין שאני "תקוע" בדיוק כמוהם עם מסגרת
התפילה הבית-ספרית ,וגם אני קודם כול מכבד את המקום
שאני עובד בו.
כשהם הבינו את זה ,יצא רוב העוקץ ,והיה אפשר להתייחס
לתפילה כמות שהיא.
ואז ,רק אחרי שהם הבינו את הכללים האלה ,ביקשתי מהם דבר
נוסף.
ביקשתי מהם לנסות להצטרף לתפילה מזמן קריאת שמע
והלאה ,ולנסות לראות אם יש להם היום על מה להתפלל.
איכשהו זה היה מקובל על כולם ,וכמעט לא הייתי צריך
להתעסק במשמעת מול תלמידיי בשעת התפילה .יכולתי לרוב
אפילו להתפלל בנחת בעצמי (וגם תלמידיי ראו מולם לרוב אדם
מתפלל ,ולא "איש משטרת התנועה התפילתית") .גם כשהייתי
מעיר למישהו שהסתובב ,הוא קיבל את זה בכיף.
לאט לאט גם היו תלמידים שהצטרפו לתפילה .אמנם לא כולם,
אבל בהחלט הייתה תנועה חיובית ,עד כדי כך שבמשך ארבע
שנים ,בתקופה שאחרי ל"ג בעומר (שבה אין חובה לבוא לתפילות,
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אלא רק למתכונות ובגרויות) חלק לא קטן מהתלמידים היה בא
להתפלל "על חשבונם".
אני לא יודע כמה אפשר להגדיר זאת כהצלחה ,אבל לשמחתי,
זה לא כישלון .רוב רובם של תלמידיי לא יצאו משק"ד כשהם
שונאים את התפילה.

איך נראית (ונשמעת) התפילה שלנו?
כמעט כל בחור חדש שמגיע היום לבית המדרש "קדם" לבוגרי
צבא בשדה אליהו ,מצהיר שיש לו בעיה עם התפילה ,הן עם
תפילתו האישית והן עם תפילה ציבורית.
אז אם בשאלות עסקינן בגיליון עמודים הנוכחי  -יש המון
שאלות טובות על התפילה.
באחד הסשנים בבית המדרש ,ביקשתי מהחבר'ה לתאר את בתי
הכנסת שהם מכירים ,בעיניהם.
התיאורים שעלו נעו בין טקס אופרה ,חדר עיון גדול לעלוני
שבת ,תחרות קהילתית של " ,"the voiceאו בית קפה ענקי,
רק בלי קפה ,ואולי גם בלי הקב"ה...
יש אמירה נוספת של הרב ויצמן ממעלות" :עדיף להישאר
בשאלה טובה ,מאשר בתשובה גרועה".
לא בטוח שיש כאן "תשובה טובה" ,אבל לפחות כדאי להחזיק
חזק ב"שאלה הטובה" 1,על הקשר בין אדם לתפילה .באופן
פרטי  -בינו לבינו .באופן כללי  -בין קהילה או בית כנסת ,לבין תפילה.
אם השאלה היא טובה ,ובאוויר ,היא יכולה להביא קודם כול
לערנות תמידית בקשר לתפילה .ערנות של אדם מול עצמו ,מול
ילדיו ,ומול קהילתו .שאלה טובה יכולה להביא גם ל"תשובות
קטנות" ,פרטיות ,מקומיות ,אנושיות ,שיכולות אולי להביא
לפחות לחוסר כישלון ,וזה לא מעט.
ולסיום ,משהו על בכי.
בבית כנסת קלאסי במקומותינו ,כאשר פעוט בוכה באמצע
התפילה (ובמיוחד בתפילת שמונה-עשרה) ,על האב או האם
לעזוב הכול ,ולפתוח במבצע חילוץ על מנת להוציא מיד את
ה"הפרעה לתפילה" מבית הכנסת .מישהו אמר פעם שזה אחד
האבסורדים הגדולים :עד שמישהו כבר עושה מה שבאמת צריך
לעשות בתפילה  -לבכות - ...אז מיד מוציאים אותו משם!
שלפים
 1למי שרוצים להיכנס קצת יותר ל"שאלה הטובה" ,מומלץ להתחיל בקריאת
הפרק "תפילה" בספר שלושה-עשר עלי השושנה ,הרב עדין שטיינזלץ ,הוצאת
קורן.1967 ,
הרב יעקב נוקד ,בן  ,39תושב שלפים ,נשוי
ללירז ואב לאלה ,איתמר ומעין .עומד בראש
בית מדרש 'קדם' ,תורה ועבודה לבוגרי צבא,
בשדה אליהו ,ויועץ חינוכי לתכנית המנהיגות
של ארגון "השומר החדש" בצפון.

טור המכוניות ואנחנו

טור המכוניות ואנחנו
קושיות על דרך חיים והמשכיות

ישי קימלמן

נדמה שכולנו מכירים את טור המכוניות הארוך המשתרך מחוץ
לשער הקיבוץ בערבי שבת .אינדיקציה דוממת ובלתי-מרנינה
לחזרתם בשאלה של בני ובנות קיבוץ רבים כל כך .אין בידי
נתונים סטטיסטיים ,אולם לתחושתי לא יהיה זה בלתי רציני
לקבוע שאחוז החילון בקרב בוגרי תנועת הקיבוץ הדתי גבוה
ממקביליו הבורגנים\חרד"לים\מתנחלים .לפני שמונה שנים,
כשסיימתי את חוק לימודיי בתיכון ביבנה ,הסתכלתי לימיני
ולשמאלי והבנתי שרוב (!) חבריי וחברותיי לכיתה בחרו לנטוש
את הדת .נוכל להקל ולומר שלא נכון לבחון את הדבר בגיל בוסרי
שכזה ,ויש להמתין קמעה לגיל בו אנשים יותר מיושבים .אולם
לצערי אעיד כעת שהנתון המדאיג הזה נותר על כנו ,ושעל כל
דתלשל"ש ,נוסף אחר המוריד את הכיפה בשלב מאוחר יותר.
מדוע?
מובן שאין תשובה אחת ברורה ,ולא אתיימר לענות על כך.
שאלה אחרת מבצבצת והיא החשובה יותר :האם להמשיך
ולחיות על פי אורח החיים הקיבוצי-דתי משמעו בחירה במודע
בהגדלת הסיכויים שדור ההמשך יתרחק מהדת?
מילים וביטויים כמו :חברה צנועה ומעורבת מלכתחילה,
פלורליזם ,פתיחות וקבלת האחר ,הסתכלות חינוכית על עולם
מורכב ,יותר סימני שאלה מסימני קריאה ,וכיוצ"ב  -אינם
תסמיני 'חפיפניקיות' דתית ,אלא חלק מדרך חיים המנחה אותנו
מבחירה .הם מקור גאוותנו וגם מבדילים אותנו  -לאחרונה
באופן ניכר יותר ויותר  -מרוב חובשי הכיפות הסרוגות וחובשות
השביסים .ואולי ,רק אולי ,הם הם מקור הבעיה...
מובן שאיננו יכולים לנהל פה ניסוי מעבדה ולבודד משתנים על
מנת לקבל תשובה ברורה .אך במעוף הציפור ,מבחינה דתית אלו
הם ההבדלים הדתיים-חינוכיים המשמעותיים ביותר בין תפיסת
הקיבוץ הדתי לזו המאפיינת את רוב שומרי המצוות .לצערנו,
כנראה דוגמטיות דתית וסגירות מחשבתית זוכות להצלחה רבה
יותר בכל הקשור לשימור ולהנחלת האמונה ,הגם שחסרונותיהן
גדולים וברורים.

האם פירוש הדבר הוא שעל ההורים לבחור אורח חיים שונה
הלכתית מזה שהם מייעדים לעצמם ,ולו כדי לצמצם סיכויי
התפקרות ילדיהם?
אני בהחלט סבור שלא .כמובן שנצפה מאם ומאב לשלם מחירים
עבור עתיד טוב יותר לילדים שלהם ,ובהקצנה  -להאכיל את
ילדיהם קודם לאכילתם הם .אולם לא כך פני הדברים במקרה
בו עסקינן ,בניגוד לעולם החומר .כאשר הנדבך הוא "בין אדם
למקום" הופך ה"אדם" ,לדעתי ,ליישות בדידה השואפת לאורח
חיים ממלא רוחנית ,שאוי לה אם נסיבות 'אסטרטגיות' כאלו
ואחרות יביאוה לבחור בערוץ הזר לדרכה .אמונה ,יראת שמים,
בחירה חופשית  -הללו מאפיינים של אינדיבידואל ,בניגוד
לחברה ,קהילה ,תרבות ולאום המתבטאים בגוף-ראשון-רבים.
מבחינה דתית ,אנשים חיים את חייהם שלהם ולא את של
סביבתם או ילדיהם ,עוד יותר מאשר בשאר הבחינות .בהקשר
שלנו  -לא לחינם הוטבע המשפט "ברוך שפטרני" וגו' .על אדם
לצייד את ילדיו במיטב הכלים שברשותו בטרם יפרשו כנפיים,
מתוך תקווה שאלו יצעדו בנתיבים ראויים וידירו רגליהם מאלו
שלא .אך אם לצורך כך האדם יחיל על עצמו סט דתי-ערכי שאין
הוא מזדהה עמו ,יעשה הוא עוול לעצמו .מעבר לתסכול האישי
שיוביל מהלך שכזה ,הוא צפוי לפגום מהותית ביחסי "אדם-
מקום".
אחוז החילון הגבוה במחוזותינו מטריד ומצריך סיעור מוחות,
אולם שינוי עמוק בתפיסות ובערכים העוטפים אותנו אינו נדמה
כמהלך נכון.
מה כן? זו כבר קושיה שלצערי אין לי עליה תשובה.
סעד

ישי קימלמן ,בן  ,26בן וחבר קיבוץ סעד.
קצין בקבע.
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לא לפחד כלל
'אני מאמין' מתוך חמש שאלות

יתרו יעקבס

אני גאה להיות בן למשפחה עם היסטוריה ארוכה של יראת שמים ,נניח שבערך בשנת  1930היה קם נביא כלשהו ונושא דברים,
הן מצד אבא ,והן מצד אמא ,זיכרונם לברכה .נולדתי בגרמניה ,ברוח אלו :אחרי שהתפללתם במשך אלפיים שנה "ותחזינה
בשנות השואה .בדרך נסים ונפלאות הצליחו הוריי לצאת יחד עינינו בשובך לציון ברחמים" ,הקב"ה מוכן סוף סוף להיענות
איתי מהתופת ,באופן חוקי ,בספטמבר  ,1941ברכבת אחת -לתפילותיכם בחיוב .הוא מוכן שתהיה מדינה יהודית משלכם,
לפני-אחרונה שיצאה מגרמניה
והוא יעזור לכם להקים אותה,
לכיוון דרום .עברנו גלגולים רבים
אבל ...יהיה לכך מחיר! לפני שתקום
כפליטי השואה ,עד שהגענו
המדינה המיוחלת ,תהיה באירופה
מדינת ישראל איננה עוד מקום
אחרי המלחמה ,לארצות הברית,
כולה רדיפת יהודים נוראה ,ייהרגו
בכדור הארץ ,או עוד שלב בגלות
שם גדלתי מכיתה ד' .בבגרותי
ששה מיליון יהודים ,דתיים ולא-
בYeshiva-
למדתי חמש שנים
דתיים ,אנשים נשים וטף ,במשך
הארוכה .הגענו הביתה .כאן אנו
 Universityבניו יורק ,שם העניקו
כשתים-עשרה שנה .רק אחר כך,
חייבים לעדכן את אשר לא יכולנו
לי תארים אקדמיים וגם דיפלומה
יסכימו אומות העולם להקמת
שמא
מחשש
שנה,
אלפיים
במשך
כמורה ללימודי יהדות .כפעיל
מדינה משלכם .גם בה ייהרגו יהודים
תיאבד הזהות היהודית העולמית.
בתנועת בני עקיבא ,עליתי ארצה
על ידי אויביהם ,אך היא תהיה
בשנת  .1963הייתי יותר מעשרים
מדינה משגשגת ומקור גאווה לכל
במדינה משלנו ,בה איננו מיעוט
שנה חבר בלביא ,כעת אני כבר יותר
עם ישראל " -אתחלתא דגאולה".
נסבל ,אלא ריבון ,אנו יכולים
משלושים שנה חבר בעלומים .כיום
אחר כך ישאל הנביא את עם ישראל:
להשקות ולדשן את ההלכה,
אני גמלאי ,בן  ,76ויש לי בארץ יותר
"האם אתם מסכימים לכך?".
בהתאם לצווי השעה
מעשרים וחמישה נכדים (כן ירבו!).
לא קשה לי לתאר לעצמי ,כיצד
בגיליון עמודים המוקדש לקושיות,
הייתה נראית תשובתנו" :לא ,תודה!
ניסיתי להתייחס לכמה מהשאלות
אנו מעדיפים להמתין עוד ,עד אשר המחיר למדינה שלנו יהיה
המשמעותיות ביותר ליהודי מאמין בדור שלנו.
נמוך הרבה יותר .נמשיך להתפלל ,כפי שעשינו כבר אלפיים
אני מדגיש שכל מה שאכתוב להלן הוא דעתי הפרטית .אינני
שנה".
רואה את עצמי כמייצג את אף אחד אחר.
איזה מזל שלא נשאלנו מראש!
עם זאת ,אני מקווה שלפחות כמה מדעותיי יפלו על אוזניים
קשובות ,עד כדי כך שיתגלגל כדור שלג שיביא ,בסופו של דבר ,עם זאת ,משוכנע אני שלולא השואה ,המדינה לא הייתה קיימת.
לשינויים שלדעתי הם נחוצים.
אני זוכר די בבהירות את העולם לפני קום מדינת ישראל .בשנות
האם השואה היא המחיר שעם ישראל שילם כדי לקבל
מדינה יהודית?
הבה נדמיין לעצמנו את המצב הבא:
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מלחמת העולם השנייה ,רוב ארצות העולם לא רצו לקלוט את
היהודים שהצליחו לצאת מהתופת ,ואף החזירו חלק מהם למקום
ממנו ברחו .היהודים היו אנשים לא רצויים כמעט בכל מקום.

לא לפחד כלל

היחס הזה נבע לאו דווקא מתוך אנטישמיות .בחלק מהארצות,
כגון ארצות הברית ,היחס נבע משיקול כלכלי ברור :קליטת
ה"פליטים" הייתה מכניסה את היהודים לתחרות על עבודות,
וחלק מהעובדים הלא-יהודים היו מפסידים את פרנסתם לטובת
הפליטים .מי רוצה את זה?
אחרי סיום המלחמה ,ומתוך שיקולים הומניטריים ,החליטו
בארצות הברית ,כמו גם בארצות אחרות ,לקלוט בכל זאת חלק
מהפליטים ,במיוחד אחרי שהתחיל להתפרסם ברבים מצבם
הפיזי והנפשי של שורדי המחנות.
רק כעבור שלוש שנים עלה באו"ם הרעיון של הקמת מדינה
יהודית .אין לי ספק שלולא השואה ,הרעיון הזה היה נקבר ,מתוך
כניעה לארצות ערב ולמוסדות אנטישמיים בכל העולם.

הגענו הביתה .כאן ,סוף סוף ,יש אפשרות לעדכן את פרטי
ההלכה!
כאן אנו חייבים לעדכן את אשר לא יכולנו במשך אלפיים שנה,
מחשש שמא תאבד הזהות היהודית העולמית .במדינה משלנו,
בה איננו מיעוט נסבל ,אלא ריבון ,אנו יכולים להשקות ולדשן את
ההלכה ,בהתאם לצווי השעה.
העולם השתנה מאוד מאז תחילת הגלות ,אך לא יכולנו לבצע
שינויים מרחיקי לכת במשך כל השנים ,שמא הזהות היהודית
תאבד במקומות שונים ומשונים .כעת ,היהדות המסורתית
חייבת להתעדכן ,בהתאם לזמנים המודרניים והמתועשים .אין
זה עניין של רפורמה .אנו חייבים להראות לעצמנו ולעולם כי
היהדות היא נצחית ,ו"עץ חיים היא" .אדרבא ,אנו מודים לא-
לוהים על כך ,שסוף סוף נתן לנו את האפשרות לבצע שינויים
הזועקים ומתבקשים כבר הרבה זמן ,אך לא יכולנו לבצעם
בהיותנו בגולה.

אני זוכר את יום הכרזת מדינת ישראל .הייתי בחדר שלי בניו-
ג'רזי .אמנם ,כילד בן תשע ,לא יכולתי להבין את המשמעות
המלאה ,אך גם לי היה ברור שקורה משהו טוב ליהודים .אני זוכר
שעמדתי במיטה וקפצתי וצעקתי מהתלהבות! באותה השבת,
בבית הכנסת ,הרגשתי את ההתלהבות של כל המתפללים .איש איך ישמרו היהודים על ההלכה במדינת ישראל?
מהם לא הבין אז לאן זה יוביל ,אך כולם ראו באירוע 'סיעתא לדוגמה :איזה היגיון יש עדיין בהלכות טבילת כלים? בזמנו,
דשמיא' .רב הקהילה שלנו ,הרב
בגלות ,היה חשש ,שמא הכלי נוצר
יששכר הלוי לוין ,נבחר כבר לפני כן
לצורכי עבודה זרה .כדי לטהר את
להיות סגן-נשיא ארצי של אגודת
הכלי ,הטבילו אותו במקווה .האם
"המזרחי-הפועל המזרחי" ,וברור
כיום יש עדיין חשש כזה?
אנו מקבלים את פסק ההלכה
לגמרי שנשא דרשה מתלהבת
דוגמה נוספת :כיום ,כאשר
שאסור להדליק חשמל ,אך בכל
ומלהיבה בנושא "המדינה היהודית
האנושות מסוגלת להנחית
זאת מדליקים אותו .איך? בשעון
החדשה".
אדם על הירח ,וכל החישובים
שבת וב"גרמא" .אינני בא בטענות
מתבצעים בחלקיקי שנייה ,איזה
איך שמרה ההלכה על היהודים
לפוסקים שאסרו .הם לא יכלו אז
היגיון יש בכך ,שישנם ימים ,בהם
בגלות? ומה השתנה?
לדעת לאן יתפתח נושא החשמל,
יהודי כל העולם אומרים "הלל",
ֵ
כאשר נחרב בית המקדש השני,
עושים קידוש ,ואוכלים סעודה
והיו חייבים להחליט החלטה
חגיגית ,בו-בזמן שאחיהם בארץ
התחילה גלות שנמשכה אלפיים שנה .מהירה .לו היו יודעים אז שהדלקת
גם בארצות אליהן גלו ,היהודים לא
הקודש מניחים תפילין ועובדים
חשמל תיהפך לפעולה של אצבע
היו תמיד רצויים .הם נזרקו מארץ
כביום חול? האם יש ליהודי הגולה
אחרת
חושבים
שהיו
ייתכן
אחת,
לארץ ,והרי פלא :לאן שרק הגיעו,
קדושה יתרה ,שאין ליהודי ארץ
היכו שורשים והמשיכו להתקיים ואף
ישראל? אולי צריך דווקא להפוך
לשגשג.
את היוצרות :שיהודי ארץ ישראל
יציינו קדושה יתרה ,ויחגגו כל חג במשך יומיים (כמו שעשו
למה? כי ההלכה היא נצחית וכלל-עולמית!
יהודי שושן הבירה בפורים המקורי!) ,ואילו יהודי הגולה יורשו
הסוכה היא אותה סוכה ,הן באשכנז והן בסין .המצה היא אותה לחגוג את החג רק משך יום אחד ,כי הם טרם הגיעו לקדושה
מצה ,השבת היא אותה שבת ,ואותה פרשת השבוע נקראת בכל המלאה של "אתחלתא דגאולה" .כאלטרנטיבה ,אפשר לבטל
הארצות .לאן שיהודי הגיע ,הוא המשיך לשמור שבת באותה בכלל את יום-טוב שני של גלויות ,ושיהודי כל העולם יציינו את
הצורה ,ולקיים את המצוות לפי אותם ספרי הלכה ,רק בשינויים החג באותו התאריך ,בלי הבדל.
קלים לפי מנהגי העדות השונות.
גם בנושא השוויון בין המגדרים ,בוודאי צריך לעדכן את המצב,
כעת ,כשסוף סוף הוקמה מדינת ישראל " -אתחלתא דגאולה" -בהתאם לשינוי שנוצר בעולם הנאור כולו .כיום כבר לא רואים
א ס ו ר שהיא תהפוך להיות עוד נקודה על מפת העולם ,אליה את האשה כרחם מהלכת ,וגם לא ככובסת ,כמבשלת או כמנקה
הגיעו היהודים ,בין אם רצו ובין אם לא רצו .מדינת ישראל איננה מקצועית .בעולם המערבי של היום ,יותר ויותר רואים את
עוד מקום בכדור הארץ ,או עוד שלב בגלות הארוכה.
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האשה כשוות-ערך לגבר ,ולעתים היא אף מוכשרת ממנו.
התפתחות מוסרית זו חייבת למצוא את ביטויה בשינוי גישה גם
בדת היהודית .כמו נחמה ליבוביץ ז"ל ,אשר הוכרה על ידי רבים
כאחת מגדולי הדור ,כך תצמחנה יותר ויותר נשים שיוכיחו את
עצמן כמומחיות בתורה ובהלכה .בחלק ניכר מהעולם היהודי
האורתודוקסי כבר מקובל היום שאשה תלמד תלמוד ,תכהן
כטוענת רבנית וכו' .מעמדה של האשה במאה העשרים-ואחת
מאפשר לה להיות שופטת בכל הרמות  -אז מדוע שלא תהיה רב,
חזן ,גבאי ,ואף פוסק הלכה? למה שלא תקרא בתורה או תעלה
לתורה?

פתרון דומה מצאנו לעצמנו בשנת השמיטה.
אני חי בתחושה שהפכנו לעם של תחמנים  -אמנם התורה
אוסרת ,אך מצאנו דרך לעשות בכל זאת .ולפעמים ,דווקא את
מה שהתורה מתירה ,אסרנו על עצמנו!
למי בתורה הייתה רק אשה אחת???
פוסקי ההלכה התמודדו במשך כל שנות הגולה עם המצב
החברתי ,הן בתוך העם היהודי ,והן בסביבתו .לכן התירו את
הפרוזבול ,את מכירת החמץ .לכן גם התירו את 'תחמוני השבת',
כגון "עירוב" ,כגון "מפתח שהוא תכשיט" .לכן גם התירו מכירת
חמץ ,ולכן גם אסרו ריבוי נשים.

המושג "מקדש מעט" מלמד שכל בית כנסת הוא חלופה
לבית המקדש .יש הטוענים שכמו בבית המקדש ,כך גם בבית הרי תורתנו "תורת חיים היא" ,ובלי היתרים אלה לא נוכל
הכנסת צריכה להיות עזרת נשים.
להמשיך להתקיים!
אך אולי ניתן ללכת לקראת שוויון
זה היה נכון ,ואף הכרחי ,בגולה.
בין המגדרים בדרך אחרת? אולי ניתן
כאן ,במדינת היהודים ,אפשר וחובה
במעמד הר סיני קיבל עם
לבנות בתי כנסת חדשים בצורה שונה
למצוא שינויים המאפשרים לנו להיות
ובכל זאת שוויונית? למשל :האולמות
ישראל את התורה שבכתב
'אור לגויים' ,כפי שתורתנו הקדושה
יהיו דומים ושווים ,כל אולם ייבנה עם
ושבעל פה ,לפיהן אנו ,כיהודים
ציפתה מאתנו מראש .בעוונותינו ,בית
במה ,ובכל אולם יהיה ארון קודש שבו
שומרי מצוות ,מנהלים את
מקדשנו חרב ,גלינו מארצנו הקדושה,
ספרי תורה .לאולם האחד לא תהיה
ולא הייתה לנו ברירה אלא להתאים
חיינו מאז ועד היום .האומנם?
כניסה לנשים ,ולאולם השני לא יוכלו
את דרך התורה לדרך הגלות .כעת,
האם לא הפכנו במשך הדורות
להיכנס הגברים .בבית הכנסת של
כאשר יש לנו מדינה משלנו ,לא ראוי
הגברים ,הם ינהלו את כל התפילה,
את המושגים עד כדי כך שאנו
שנמשיך לעשות דברים בניגוד למה
ואילו בבית הכנסת של הנשים ,הן אלה
עושים היום בדיוק ההפך ממה
שכתוב .עלינו להתאים את היהדות
שינהלו את כל התפילה .כשתהיה בר
שכתוב? מי שאיננו נותן או
התורנית לעולם העכשווי בארצנו
מצווה  -האמא ,הסבתות והדודות לא
הקדושה ,ועבור זה ,חייבים המנהיגים
לוקח ריבית ,איסור מפורש
יהיו ,וכשתהיה בת מצווה  -הגברים
הרוחניים של הדור להתאמץ .אם אכן
בתורה  -שיקום!
לא יהיו .בזה הרב ייתן דרשה ,ובשני
התורה היא נצחית ,ותורת חיים היא,
הר ּבה תיתן דרשה.
ָ
ניתן לעשות זאת.
למה צריך להפסיק 'לתחמן'?
במעמד הר סיני קיבל עם ישראל את התורה שבכתב וגם את
התורה שבעל פה .לפיהן אנו ,כיהודים שומרי מצוות ,מנהלים
את חיינו מאז ועד היום.
האומנם? האם לא הפכנו במשך הדורות את המושגים עד כדי כך
שאנו עושים היום בדיוק ההפך ממה שכתוב?
לדוגמה :איסור לקיחת ריבית כתוב במפורש בתורה .היום ,מי
שאיננו נותן או לוקח ריבית  -שיקום! אפשרנו לעצמנו לחיות
ממש הפוך ממה שכתוב בתורה.
ועוד :האיסור לטלטל מחוץ לבית בשבת מוכר לנו .על מנת
לעקוף אותו המצאנו את העירוב ,ובמקום שבו אין עירוב ,אנו
"לובשים" את מפתח הבית בצורת תכשיט ,או בצורת מחזיק
עניבה ובכך 'נמנעים' כביכול מטלטול! נו ...באמת!
דוגמה נוספת :ידוע לכולם שחל איסור חמור שתהיה לנו בעלות על
חמץ בשבוע של פסח .ושוב  -מי שאין לו חמץ בתוך ביתו בפסח-
שיקום! נכון ,הוא לא בבעלותנו .אך האם לזה התכוונה התורה?
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במושגים של אלפיים שנות גולה ,ובמושגים של כארבעת
אלפים שנה מאז מתן תורה ,תקופה של כ 250-שנה איננה
תקופה משמעותית .אך לפי הקצב בו המציאות משתנה בעקבות
המודרניזציה ,זאת תקופה גורלית מאוד.
לפני כ 250-שנה איש לא הכיר את החשמל (מעניין לדעת ,למה
התכוון יחזקאל הנביא בכתבו על "חשמל" .)...מאז שגילו את
החשמל ,לא עבר הרבה זמן ,והכוח החדש מצא את דרכו לתוך
הבתים ,ובכך הקל משמעותית על החיים היום-יומיים של האדם
הנאור .מיד פנו היהודים לפוסקי ההלכה ,כדי לקבל תדרוך :מה
דינו של הכוח החדש בבתים שלנו בשבת ובחג? ביררו ו'עשו
חושבים'  -לחשמל יש בעיקר שני תפקידים :הוא נותן אור ,והוא
נותן חום .מה עשה את התפקידים האלה עד עכשיו? האש! אם
כן ,כמו שעד עכשיו היה אסור להדליק ולכבות אש בשבת ,כך
גם אסור להדליק ולכבות חשמל בשבת .חשבו וקבעו .ומאז אנו
מקבלים את פסק ההלכה שאסור להדליק חשמל ,אך בכל זאת
מדליקים אותו .איך? בשעון שבת וב"גרמא" .אינני בא בטענות
לפוסקים שאסרו .הם לא יכלו אז לדעת לאן יתפתח נושא

לא לפחד כלל

החשמל ,והיו חייבים להחליט החלטה מהירה .לו היו יודעים אז
שהדלקת חשמל תיהפך לפעולה של אצבע אחת ,ייתכן שהיו
חושבים אחרת .כיום כבר לא נצליח לשנות את דעת ההלכה ,ולא
נוכל להתיר הדלקה וכיבוי של חשמל בשבת ,וחבל...

ובחג מתן תורה ,אחרי שברוב התרגשות הוצאנו את ספר התורה
מארון הקודש כדי לקרוא בו ,אנו קודם כל אומרים שיר הלל
לתורה ("אקדמות") ,שכמעט איש מהנוכחים אינו מבין אותו .כל
התפילות האלה ,הכתובות בארמית ,כבר תורגמו לעברית ,אך
אנו  -בהיצמדות עיקשת ועיוורת ל"מסורת ,מסורת"  -מסרבים
לאומרן בלשון הקודש ,שפתה של התורה!

כאנקדוטה המדגימה זאת ,אספר שבסוף שנות החמישים של
המאה הקודמת ,למדתי כל שבת שיעור גמרא פרטי אצל ה'מרא
דאתרא' של הקהילה בה גדלתי .הרב ,שהיה מקובל בעולם התורה ,שירות טוב עשה לנו אליעזר בן יהודה ז"ל כאשר הקפיד להחיות
קיבל את הדעה שהדלקת חשמל אסורה בשבת ,אך לא היה לו את השפה העברית .חסד גדול עשה לנו הרב עדין שטיינזלץ
ברור מה דינו של החשמל בחג .מתוך ספק ,החמיר על עצמו ,ולא שליט"א כאשר טרח ותרגם את כל התלמוד הבבלי לשפה
הדליק חשמל גם בחג .אך דינו של הטלפון שהיה מכשיר הרבה העברית.
יותר חדיש מהחשמל ,טרם הוכרע אז סופית מבחינה הלכתית.
ואנו ,למרות ההתלהבות שלנו לציונות ול"אתחלתא דגאולה"
כשצלצל הטלפון בביתו בחג הוא לא ענה ,אך התיר לרעייתו
(בארמית ,)...מסרבים לקבל על
לענות משום שסבר שההחמרה על
עצמנו את הרמז של שני גאונים
עצמו ,אינה מחייבת את אשתו (עד
ציוניים אלה ,ומתעקשים להמשיך
אשר ההלכה הוכרעה על ידי פוסקי
לומר תפילות בשפת הגולה.
הדור ,ואז גם היא לא ענתה לטלפון כאשר נפטר קרוב משפחה ,האדם
כמה חבל ,אפשר גם אחרת...
אומר קדיש בארמית .בחג מתן
בחג).
מעניין לדמיין לעצמנו איך חיי השבת
והחג היו שונים היום ,לו היו מתירים
הדלקה וכיבוי של חשמל בשבת
ובחג! אולי לא הרבה היה משתנה אך
היינו פטורים מ'תחמונים'...
באיזו שפה ניתנה התורה?
ובאיזו שפה עלינו להתפלל?

תורה ,אחרי שברוב התרגשות
הוצאנו את ספר התורה אומרים
שיר הלל לתורה ("אקדמות")
בארמית ,למרות שכיום יותר
מ 90%-מהיהודים אינם מבינים
ארמית .כל התפילות האלה
כבר תורגמו לעברית ,אך אנו
 בהיצמדות עיקשת ועיוורתל"מסורת ,מסורת"  -מסרבים
לאומרן בשפתה של התורה!

על דעת כל העולם כמעט ,יהודי
ולא-יהודי ,מקובל שהתורה
הקדושה ניתנה בשפה העברית .בזמן
ששני בתי המקדש היו קיימים ,ועם
ישראל חי בארצו ,ואפילו בתקופות
הרבות בהן חלק גדול מעם ישראל
לא קיים את התורה  -השפה המדוברת הייתה עברית .לא רק
חכמים ידעו לדבר בה ,אלא כל העםִ .עם חורבן בית המקדש
הראשון ,גלה עם ישראל לבבל ,והחל ללמוד לדבר בשפת הארץ
"המארחת"  -ארמית .כך קרה ,שהתלמוד הבבלי כתוב בשפה
הארמית ,ולא בעברית .במשך אלפיים שנות גולה ,אחרי חורבן
בית המקדש השני ,היהודים פיתחו מאוד את הלימוד בתלמוד
הבבלי ,ואילו לימוד התלמוד הירושלמי די הוזנח .מי שישב ולמד
תלמוד בבלי שעות על גבי שעות ביום ובערב ,אמנם שכח את
השפה העברית ,אך שחה בים השפה הארמית .כך קרה ,שבמשך
הדורות ,כאשר הסופרים והפייטנים רצו להכניס תפילות שיובנו
על ידי רוב המתפללים בבית הכנסת  -חלק מהם העדיפו לכתוב
בארמית ,ולא בעברית הקדושה ,במיוחד ברגעים מרשימים
ומשמעותיים .לכן ,כאשר ארון הקודש פתוח ,וכל העם עומד על
רגליו ,אנו אומרים "בריך שמיה" בארמית  -כי זה מה שהבינו אז.
וכאשר נפטר קרוב משפחה ,האדם אומר קדיש בארמית ,למרות
שכיום יותר מ 90%-מהיהודים אינם מבינים מה שהם אומרים.

לא לפחד כלל...
לדור שלנו יש הרבה מאוד זכויות.
זכינו לראות את התחדשותה של
מדינת היהודים אחרי אלפיים שנה.
חלק מאתנו נלחם במלחמותיה.
חלק שכל את היקרים מכול .חלק
עזבו הורים ,אחים ואחיות על מנת
לבנות את המדינה .בתחומים רבים
מדינת ישראל הפכה להיות מובילה
בין ארצות תבל  -הישג לא קטן
למדינה ,שעדיין צעירה בהשוואה
לרוב ארצות תבל.

כיהודים שומרי מסורת בעלת
היסטוריה של ארבעת אלפים שנה ,יש לנו כעת עוד הרבה מה
לעשות ,לשנות ולעדכן .אם רוצים אנו שהיהדות תחיה במדינת
היהודים ,ושהמדינה תהיה 'אור לגויים' ,אל לנו לפחד להדליק
את לפיד התורה בהתאם למציאות המודרנית במאה העשרים
ואחת .נינינו יודו לנו על כך.

עלומים

יתרו יעקבס ,נשוי לשרה (ממייסדות
הקיבוץ) ,סב לנכדים (כן ירבו) ,שנהנה
מהסטטוס של פנסיונר.

אדר  -ניסן תשע"ה

27

בסימן שאלה

קושיות הדורות
סימני שאלה שעוברים בגֵנים ,נספגים מהסביבה וזועקים מהלב

חנה בן צבי גורן

אני הופכת והופכת בכותרת ורק קושיה
אחת עולה במוחי :למה לא אוגנדה?
הרצל ,אם היית נמצא כאן היום
מנסה להתפרנס או לעשות שלום,
היית רואה אותנו ומיד אומר:
1
חבר'ה ,טעיתי ,אני מצטער!
אני זוכרת גם שניסו לחיות ולחנך בלי
קושיות:
ֶא ֶרץ ַל ֲה ֵבי יְ קוֹ ד
ָּכל ַח ֵ ּיינו ְ ּבכַ ף ֶק ַלע
ָּכל ַח ֵ ּיינ ּו ַעל ְס ָל ֶע ָיה
נַ ֲעקֹד...
ִ ּב ְד ָמ ָמה ָלשֵׂ את ָּכל ט ַֹרח,
לְ יַ ּׁ ֵשר ַ ּג ְבנוּן ָּכל א ַֹרח
2
ּולְ ָב ֵר ְך ִר ְת ַמת ָהעֹל...
ובכל זאת:
אשה צעירה (אמא שלי) ,ניצולת
שואה ,ציונית וסוציאליסטית ,שואלת
בקדחתנות (ובקדחת) :איפה אוכל לעבוד
הכי קשה? איפה אוכל לבנות ולהיבנות?
איפה עוד אוכל להיבטל בפני הכלל
הקיומי ,התובעני ,הכול-יודע והכול-
יכול? איפה זועקים כנגד הרוע ,העוולה,
חוסר התוחלת? איפה א-לוהים מסתתר
כשסביבי כל מי שאני אוהבת מת?

 1שלישיית 'מה קשור'.
 2אברהם ברוידס
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והנה אני ,נערה כבת חמש-עשרה ,גדלה
כיהודי-החדש-זקוף-הקומה ,בעמק
הרותח ,בכרם לפני עלות השחר ,שואלת
מתוך בלבול (כי לא מספרים ולא מדברים):
למה צריך לעבוד כל כך קשה? למה מותר
שיהיה לי רק מה שהקיבוץ מאשר? למה
צריך לצום? למה אימא כל כך מיוסרת?
למה היא מסרבת להתפלל? למה אבא
בורח אל צורכי הציבור באמונה לוהטת
שבלעדיו הכול ייפול? למה הוא מתווכח
עם כל דבר ,ובעיקר עם התפילה והרבנים?
נערה מקסימה (נכדתי) בת חמש-עשרה
בדיוק ,גדלה בשמחה בקיבוץ מופרט,
זקופת קומה באופן טבעי לגמרי ,מצוידת
בסמארטפון .הלוואי שהייתי יודעת מה
היא שואלת באמת בעומק לבה .אני
מנחשת שזה כולל בין היתר :איך אתקדם?
איך אשיג? איך אהיה מאושרת?
מחשבותיי מסתחררות בי מול התמונות
האלה (בתמונה שלי בכרם אני בדיוק
בגיל של נכדתי היום).
כל אחת מאתנו הייתה יכולה לחיות בזמן
ובמקום של כל אחת מאתנו .אמא הייתה
יכולה להיות נערה מתבגרת ,כמעט
חסרת דאגות ,בעשור השני של המאה-
העשרים-ואחת ,באותה מידה שנינתה
הייתה יכולה לחיות באירופה  -או
בתוניס  -בזמנים של מלחמות ומחסור.
אמא הייתה יכולה לחיות ...לא בישראל
(ברלין ,למשל ...הרבה יותר קל היום

לחיות בברלין) ,והנינה החייכנית הייתה
יכולה להיות שטופת אידיאולוגיה,
מקבלת על עצמה חיי סגפנות ועבודת
פרך בחברה שוויונית מדכאת.
ואני? האם אני משהו באמצע? אולי אני
צינור ממנה אליה? אולי אני בכלל כינור
לכל שיריה? למה (ואפשר גם לשאול
האם) אני מחויבת ליהדותי ,לישראליותי,
לציונות ולמדינה?
צינור או כינור? מעבר פסיבי שצריך לפעמים
איזה אינסטלטור כדי לשחרר חסימות ,או
פרשנות של צלילים ושל קצב ,שממלאת
תפקיד אקטיבי במסירה מדור לדור?
האמת ,אני כשלעצמי  -בנפרד מסיוטי
העבר ובמידור מסיכויי עתיד שאינם
בשליטתי  -מלאת קושיות של כעס
ותסכול על "המצב" ,על המדינה ,על
הדת ,על ההנהגה ,על השחיתות ,על
התקשורת ,על החינוך ,על הכלכלה ,על
השלום (חחח!) ,על האמת...
ובעת כתיבת שורות אלה ,כאילו שהן
חסרות ,עולות גם קושיות כמו :ימין או
שמאל? למי להצביע? האם להצביע?
למי אפשר להאמין? האם אפשר להאמין
למישהו או למשהו?
אז למה לא אוגנדה?...
והעיקר  -שימו לב לחיוך המקסים
שדילג מהסבתא-רבא אל הנינה...

פרדיגמה או ספק  -זו השאלה!

פרדיגמה או ספק  -זו השאלה!
מתי להניח למובן מאליו ומתי להציב סימני שאלה?

יואב רון

העיסוק שלי כמנתח מערכות מביא אותי למפגשים מרתקים עם
אנשים וארגונים.
במפעל שבו מתרחש סיפורנו ,ראינו שבסוף כל יום עבודה ,היו
אנשי הייצור אוספים את כל דיווחי הייצור  -שנכתבו ידנית
בתקופה הפרה-היסטורית של טרום-אינטרנט  -ומביאים אותם
למשרד הנהלת החשבונות .במשרד מנהל החשבונות מצאנו
ערימה הולכת ומתגבהת של קופסאות ,מלאות בדיווחי ייצור
בני שנים .עובדי המפעל לא ידעו את פשר המנהג ,ולכן בדקנו
וגילינו את הממצא הבא :בשנים הראשונות של המפעל ,צוות
הניהול היה מצומצם ומנהל הייצור שימש גם כמנהל כספים .יום
העבודה שלו היה מחולק כך שבבוקר עבד באולם הייצור ,ואת
סיומו עשה במשרדי הנהלת חשבונות המרוחקים מאות מטרים
משם .כדי לחסוך טרחה מעצמו ,הוא ביקש מאנשי הייצור להביא
איתם את הדוחות היומיים בדרכם הביתה .מאז המפעל ראה כי
טוב ,גדל ורווח ,וכך גם שדרת הניהול .מנהל הייצור התחלף,
מנהל הכספים כבר לא עוסק בייצור ,אבל קופסאות הדיווחים
ממשיכות להיערם.
מול אנשי המפעל הייתה לנו רק שאלה אחת :בכל השנים הללו,
אף אחד לא עצר לשאול "למה"?
***
מקור המילה "פרדיגמה" ביוונית ,ותרגומה הוא תבנית .בנוסף
לתרגום המילולי ,יש כמה הגדרות .בעיניי מצאה חן זו שמגדירה
"פרדיגמה" כ"ידיעה שלפעולה מסוימת תמיד תהיה תוצאה
אחת" .התנהלות תחת פרדיגמות מייצרת התנהגות אוטומטית,
מכוח ניסיון והרגל ,המשרתת אותנו היטב במצבים מסוימים,
שהקיצוני שבהם הוא הישרדות (ע"ע.)fight-flight-freese :
התנהגות לפי תבניות מפשטת את החיים .למשל :ארגונומיה
כנראה לא הייתה הצד החזק של מי שתכנן את הבית שלי.

מפסקי התאורה ממוקמים רחוק מדלת הכניסה ,חמישה ביחד.
הפרדיגמה שלי אומרת שאם אלחץ על המפסק השלישי מלמטה,
יידלק האור בסלון .הפרדיגמה משחררת אותי מהצורך להפעיל
מנגנון קבלת החלטות בכל פעם שחשוך.
פרדיגמות מאפשרות לנו לנהל שגרה ,כמו :הפעלת רכב ,יחסי
גומלין בחברה ,ציות לחוקי תנועה ,ועוד .אבל גם לפרדיגמות יש
גבולות .מי שהתנסה בנסיעה בארצות מסוימות יודע שהסתמכות
על פרדיגמה לפיה הנהג שבא מולי אכן יעצור באדום ,יכולה
להתברר כטעות פטאלית.
***
במישור האישי אנו נעים על הציר שבין הצגת ספק לפרדיגמה.
בחברה שיתופית ,כמו שלנו ,מתבקש ונכון לתת יותר משקל
לפרדיגמות ואכן הן תופסות יותר מקום לעומת צורות חיים
חברתיות אחרות .בלעדיהן" ,איש את רעהו חיים בלעו" ,וחייהם
של מנהלי קהילה לא יהיו חיים.
אין (בוודאי לי) מרשם מתי כדאי להשתמש בזכות השאלה ומתי
להשאר באזור הנוחות של הפרדיגמה .אבן בוחן אחת אני מבקש
להציג :האם יש פרדיגמות שאנחנו מיישמים באדיקות למרות
שהן כבר לא משרתות אותנו ,את החברה ואת הערכים לפיהם
אנחנו חיים?
בין הסיפור שבו פתחתי לבין "והיה כי ישאלך "...יש מרחב
אפשרויות .האם מרחב זה הוא לא אחת הדילמות שמלוות את
כל חיינו  -מתי להניח למובן מאליו ומתי להציב סימני שאלה?
שאלה טובה.
משואות יצחק
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אני רק שאלה
קושיות של אזרח פשוט ותמים
ערן בן-דב
"תשובה מהווה בהכרח דרך סלולה .שאלות
בלבד מסוגלות להובילנו בדרך שעלינו לסלול"
(יוסטיין גורדר)

להכניס מועמד לכנסת (ואינני רוצה לפגוע בנחמיה ידידי)?
אם הקיבוץ הדתי הוא ארגון חזק ,הרי הוא יכול לקדם את
האינטרסים שלו גם בפעילות חוץ-פרלמנטרית כפי שהוא עושה
היום ,ואם הוא לא מצליח  -אולי זה מצביע על חוסר רלוונטיות
במידה מסויימת?

זמן רב מטרידה אותי השאלה מה התרומה האמיתית של תנועות
וארגונים .נראה לי שארגונים שקמו לשרת מטרות מוגדרות ,הופכים
עם השנים לארגונים שיותר ויותר משרתים את המנגנון שלהם
ופחות את המטרות .כדוגמה לכך אני רואה את התק"ם ,הקיבוץ
הדתי ,התאחדות התעשיינים ,איגוד התעשייה הקיבוצית ועוד...

אם תנועת הקיבוץ הדתי נועדה לשרת את חברי התנועה ,למה
הם לא זכאים לבחור באופן דמוקרטי את העומד בראשה? (וגם
כאן אין נימה אישית כלל כלפי העומד בראש התנועה כיום וכלפי
מי שעשה זאת בעבר).

יש לי כמה שאלות  -שאלות האזרח הפשוט והתמים:

ושאלה נוספת לסיום ,גם אם יתברר בוודאות שיש צורך ותועלת
בתנועה :למה אני כחבר עין צורים צריך את "ברכת הדרך" של
הקיבוץ הדתי להחלטות פנים-קיבוציות ,כמו שינויים והפרטות,
או קליטת אוכלוסייה שאינה דתית ,אם וכאשר נחליט שזה מה
שטוב לנו?
עין צורים

מבלי לפגוע באנשים (שאת חלקם אני מכיר באופן אישי)
העושים ימים ולילות בעבודתם המסורה בתנועת הקיבוץ
הדתי  -האם קיום מנגנון כל כך גדול אכן מצדיק את עצמו?
האם המס שאנו משלמים כחברים בתנועה אכן מחזיר את
ההשקעה ( ROIבעגה המקצועית)?
מה תרומתה האמיתית של התנועה לקידום האינטרסים של
הקיבוצים? האם הקיבוצים לא היו יכולים להשיג את המטרות
הללו ללא הקיבוץ הדתי?

ערן בן-דב ,נשוי להילית ואב לארנון ,ישי,
אמיר ואסף .מנהל משאבי אנוש בחברת
טוטנאור .צהוב בנשמה ,אוהב לרוץ ולבשל.

למה היה כל כך חשוב לקיבוץ הדתי לפעול כתנועה על מנת

חצי יובל למרכז יעקב הרצוג
הגיליון יעסוק בלימוד תורה רחב ומתרחב ,נגיש ונוגע ,מעמיק ומחייב,
נשמח לקרוא על מתן תורה וקבלת תורה אישיים ,על מקומה של התורה בחיינו,
וכמובן על מרכז יעקב הרצוג כחלוץ לפני המחנה -
התפתחותו ,ייחודו ,הישגיו ,תרומתו לחברה.
*

הצעות לנושאים לכתיבה או לריאיון יתקבלו בברכה במערכת.
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת עמודים
לא יאוחר מיום שני ,א' אייר .)20.4.2015( ,לכתובת amudim@kdati.org.il
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** מופצים כ 2,400-עותקים **

גיליון עמודים הבא יהיה בסימן

להתקדם תוך כדי תנועה
שאלות ותשובות על תנועת הקיבוץ הדתי ומשמעות קיומה

אמיתי פורת

הטריגר האחרון לכתוב בנושא ,היו השאלות של ערן בן-דב,
חבר עין צורים במסגרת עמודים העוסק ב"קושיות" (ע"ע" :אני
רק שאלה") .אבל התהיות על משמעותה וייעודה של תנועת
הקיבוץ הדתי נשמעות בזירות ובמעגלים שונים ,ומחייבות
התמודדות (ולא רק במסגרת הספר "לכל שאלה תשובה מאת
מזכירות התנועה").
לפיכך אנצל את ההזדמנות ,כדי לנסח מחשבות וכיוונים ראשונים
שלי .אני מתנצל מראש (חרף הוראת הבית היהודי) ,אם לא תהיה
בדברים תשובה ישירה לכל השאלות של ערן (בכוונה לא אעסוק
בשאלת המעורבות הפוליטית ,וגם לא במדדי כמות מול תועלת,
שיש מקום לעסוק בהם במסגרת התייחסות נפרדת).
שאלת הייעוד של גוף ,ארגון ,תנועה וכדומה ,היא שאלת יסוד
שחשוב לעסוק בה מדי תקופה ,ובייחוד בשעות של מפנה,
תמורה ,שינויים ועוד כיוצ"ב .בתחום הייעוץ הארגוני היה מי
שניסח את השאלה על ייעודם של ארגונים כך:
.?who will cry if you die

בקיבוץ הדתי נראה שאנו נמצאים בשעה שעליה קראה
המשוררת:
זוֹ ׁ ְש ַעת ְּתמו ָּרה
ַאל נַ ֲעמֹד ִא ְּל ִמים ַעל ְ ּגבוּל ָהאוֹ ר,
לְ ָאן יִ ְפנֶ ה לִ ֵ ּבנ ּו
ֵאי ֵד ֵרך לְ ָפנֵ ינוּ...
(לאה גולדברג)
התשובה לשאלה "מי יבכה אם לא תהיה?" ,ועל מה בדיוק,
איננה מסורה לפעילי התנועה וחכמיה .רצוי לתרגל את השאלה
ברצינות ולהעלות על הדעת גם את האפשרות לסגור את
התנועה ברצון חבריה ,ולא רק מבחינה פורמלית-תקנונית ,אלא
אמר ֵאין לִ י ָב ֶהם ֵח ֶפץ" (קהלת יב ,א) .לכן,
"א ׁ ֶשר ּ ֹ
ת ַ
כשיגיעו ימים ֲ
שאלת הייעוד חוזרת לכלל חברי התנועה-הקיבוצים-היישובים.
עם זאת ,חובתנו ,כאנשי מזכירות התנועה וכפעילים בה ,לבחון
את הדברים ביושר ולהציע כיוונים אפשריים ,חדשים גם ישנים.
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סיגלתי לעצמי להתבונן על ייעודה של תנועת הקיבוץ הדתי
משתי נקודות מבט ,המתייחסות לתחומי תפקוד שונים
(שלעתים גם מתחברים) :ברובד אחד  -תנועה מיישבת ,וברובד
שני  -תנועה רעיונית.

תנועה מיישבת
תפקידה ההיסטורי של התנועה היה להקים התיישבות
(בגושים) ,המבטאת ומגשימה למעשה את הרעיון של חיי
תורה ועבודה .זהו עיסוק ביישובו של עולם  -התורה מלמדת
אותנו שתפקידנו לפתח וליישב את העולם ולהמשיך את מעשה
הבריאה של הקב"ה כברואים בצלמו ,בחינת "לא תהו בראה,
לשבת יצרה" .את המשימה הזו אפשר למלא בדרכים שונות,
אך אחת החשובות שבהן היא הקמה ,ביסוס ופיתוח של יישובים
וקהילות שמשתדלים לקיים מצוות ל"עבדה ולשמרה" בכל צדדי
וגילויי החיים ,וברוח תורה ועבודה.
מכאן נובעת בשנים האחרונות התפיסה של הרחבת התנועה
ביישובים נוספים ,ול ּו גם במעמד "עמיתים" ,שיש בו גם
חסרונות ושאלות חדשות.
שאלה חשובה :האם במציאות הנוכחית נדרש ונכון להקים
יישובים חדשים של התנועה? להבנתי ,התשובה הברורה היא:
כן! ("אז תגיד חיובי") ,וכעת הגיע תורן של השאלות :איך?
היכן? מתי? יש להודות ביושר שבנושא זה איננו ממלאים את
ייעודנו ,לעת עתה ,והנושא דורש תיקון.
לא פחות מהקמת קיבוצים חדשים ,התנועה ידעה ללוות ,ולהיות
אחראית לביסוסם והתפתחותם של יישוביה .אל יהי דבר זה קל
בעיננו .אין היום כמעט תנועה שמלווה יישובים בשאלות החיים
השוטפים ובשאלות של שינוי ,התפתחות וצמיחה .זוהי פעילות
שיש לה משמעות רעיונית  -חיי התיישבות הם מסע ,שחשוב
ללוות אותו ,לנווט ,לנתב להוביל .בשנים שלאחר ההקמה,
בשעות משבר כלכלי או חברתי ,ולפעמים במצבים קיומיים
עמוקים של להיות או לחדול  -מילא הקיבוץ הדתי תפקיד
מפתח ביישובינו ,בהתמודדות עם קשיים ,בשמירה על חוסן,
ביציאה מהמשבר ובצמיחה שלאחריו .כיום התנועה מעורבת
בצורה משמעותית בשני קיבוצים שיש בהם משבר כלכלי או
חברתי חריף .יש כאן ביטוי לערבות הדדית בין יישובי התנועה,
אך גם לייעוד היסודי :שמירה וחיזוק ההתיישבות העובדת בארץ
ישראל ,המחויבת לחיי תורה ועבודה.
גם הנקודה הזו חוזרת כשאלות לבירור פנימי בקיבוצים :האם יש
רצון לקחת אחריות לכך שיהיו ליווי והובלה תנועתיים לקיבוצים
בשעות של משבר? האם יש בכך משמעות בבחינת ו"חי אחיך
עמך" " -אחיך בתורה ובמצוות" ,אחיך לתנועה?
לא מעט קיבוצים  -לפעמים דווקא באותן שעות של הצלחה
מתמשכת או צמיחה לאחר משבר  -רואים את הקהילה שלהם
כ"שלמה" המספיקה לעצמה (שאף יכולה ,מתוך חוסן ,לקיים
משימות בתוך חצרה ואולי החוצה) .נקודת מבט כזו לפעמים
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אינה רואה ייעוד ושליחות בסולידריות עם יישובים אחרים,
אפילו אלו שהיסטורית  /טכנית  /ארגונית  /אידיאולוגית (מחק
את המיותר) שייכים למעגל קרוב.
במסגרת הליווי התנועתי מתכנסים כלל הנושאים הארגוניים-
כלכליים ,שבהם יש אינטרסים של ההתיישבות העובדת כגון:
קרקעות (למשק ולמגורים) ,משכנתאות ,חלב ,בשר ,דגים,
ירקות ופירות ,ועוד .אלו מחייבים התאגדות משותפת וגם כאן
יש תפקיד חשוב לתנועה (לא אתייחס כאן לריבוי הארגונים
הכלכליים) .גם היבטים רבים של חיי החברה ,החינוך ,התרבות
והרוח ,צורכים התאגדות .כפוטנציאל אין כאן רק התאגדות
טכנית אינטרסנטית ,אלא אפשרות לשיתוף כצורת חשיבה
וחיים ,לא רק בתוך קהילה קואופרטיבית (הקיבוץ הבודד) ,אלא
גם בין קהילות קואופרטיביות דומות באורחות חייהם ובערכיהם.
זה מה שנקרא היום "סולידריות" במעגלים מתרחבים -
האם זה חשוב לנו ערכית? האם זה יעיל  /עובד באופן מעשי???
אל תענו מיד  -זוהי שאלה פתוחה...
במוקד הליווי התנועתי ניצבת בפנינו השאלה :כיצד להוביל את
הקיבוץ לצמיחה חברתית וכלכלית? בכל הקיבוצים נדרש עיסוק
משמעותי בנושא הקליטה  -או בלשון המעודכנת" :צמיחה
דמוגרפית"  -וגם בנושא אורחות החיים ,הקשור לקליטה .מכאן
נבעה החלטת התנועה בתש"ע ( ,)2010להקים מחלקה מיוחדת
לטיפול בנושא זה.
צמיחה מבטאת חיים ,בטבע וגם בחברה .יישוב וקהילה שאינם
צומחים ,מידרדרים לשקיעה והתנוונות .בעיניי ,זהו תפקיד
יסודי וראשוני לתנועה :אנו חייבים לעורר את הקיבוצים
הרדומים שאינם קולטים ,שיש בהם עצירה או חלילה הגירה
שלילית ,לנתח יחד איתם את הסיבות ,ולגבש פתרונות ליציאה
מהמשבר .אמת ,ההתמודדות בנושא זה החלה לפעמים גם ללא
מעורבותה של תנועת הקיבוץ הדתי ,והפתרונות מתגבשים
בכלל התנועה הקיבוצית ,ובמקרים מסוימים גם בעזרת מועצות
אזוריות שמבינות את הרוח של יישוב קיבוצי .ובכל זאת ,האם
אין חשיבות ללמידה הדדית בין קיבוצי התנועה ,שיש להם גם
מאפיינים ייחודיים? (מישהו אמר דתי? אמונה? שמירת מצוות?
בית כנסת?) .כתנועה מיישבת אנו מקיימים מערך ליווי וסיוע
שיטתי ברמות שונות בשלבים השונים ,ופעמים שמעורבות
התנועה הייתה ועודנה מכריעה בנושא זה.
בכל הקיבוצים המתחדשים ובחלק מקיבוצי "אמצע הדרך"
(כמו עין הנצי"ב ,כפר עציון) נקלטו תושבים רבים למעמד
"קבע" ,לעתים בדרך של "הרחבה קהילתית" ,ולפעמים בדרך
של חברות בעצמאות כלכלית .מציאות זו מולידה לאורך
זמן דילמות ,מתחים ,ניגודי אינטרסים ,מחלוקות שונות,
ובעקבותיהם ניסיונות שונים להתמודדות :איחוד קהילות (נוסח
ראש צורים) ,עצירת ה'תושבות' וקליטה לחברות במעמד אחד
בקיבוץ המתחדש (נוסח סעד ועין צורים ,בשלבים שונים של
החלטה ויישום) ,בניית הסכמות והתאמות במבנה הארגוני ,או
דרכים משלבות .כאן יש לתנועה תפקיד חשוב ונוסף  -לקיים

להתקדם תוך כדי תנועה

חזון יחזקאל על חיבור העצים" :וְ ָק ַרב א ָֹתם ֶא ָחד ֶאל ֶא ָחד לְ ָך לְ ֵעץ
ֶא ָחד וְ ָהי ּו ַל ֲא ָח ִדים ְ ּביָ ֶד ָך" (לז ,יז) ,ולמצוא יחד עם הקיבוץ את
הפתרון המתאים למציאות חייו ולייעודו .הפתרונות מגובשים
ומיושמים תוך מעורבות התנועה ברמות משתנות ,ולפעמים
מתוך פתרונות חלוציים של קיבוץ אחד בהתאמה לקיבוצים
אחרים .האם ייעוד כזה מדבר אליכם ,אחיי ואחיותיי (לשון בנט),
או חבריי לתורה ועבודה (לשון אבותינו המייסדים)?
נסכם אפוא את תפקיד הקיבוץ הדתי כתנועה מיישבת :הקמת
התיישבות שיתופית ברוח תורה ועבודה ,ליווי ,חיזוק ותמיכה
ביישובים בעתות משבר ,דאגה לאינטרסים השונים שלהם תוך
התאגדות ,שותפות וסולידריות ביניהם ,ועיסוק מרכזי בנושאי
צמיחה ,פיתוח חברתי וכלכלי ,ובינוי קהילתי.

תנועה רעיונית
העיסוק בחיי היישובים ,בצמיחתם ובהתפתחותם צריך לעורר
מחדש את השאלה "לשם מה?" ,אשר מחייבת אותנו להגדיר
מחדש את הייעוד של היישובים והתנועה ,פנימה והחוצה ,ואת
ערכי היסוד המשותפים.
כאן תפקיד התנועה הוא להשתתף בהובלת הדיון בתוך הקיבוצים
ובמעגל התנועתי הרחב ,לרכז את הלמידה והחשיבה המשותפות
ולהצביע על כיוונים ויעדים מתאימים .גם כתנועה רעיונית,
עלינו לדאוג לכך שתהיה חיה ומתחדשת .כלומר ,להתאמץ
ולפעול שהרעיון יהיה מחובר לחיים.
אשתדל להצביע על תשובות אפשריות לשאלה "הקיבוץ הדתי -
לשם מה?" ,מתוך תפקידו כתנועה רעיונית .בתוך כך אנסה לציין
גם שאלות חדשות שהתנועה צריכה להוביל את בירורן.
הגשמה ועשייה חיה של רעיון תורה ועבודה
דרכנו היא דרך ר' ישמעאל ,לחיים של תורה תוך "מנהג דרך
ארץ" ,תורה עם מלאכה ופרנסה ,בדגש על עבודה חקלאית
(לקורא יוחנן בן יעקב  -אני יודע ש'תורה ועבודה' היא סיסמת
הסוציאליזם הדתי ,אולם אני מפרש כאן במובן הרחב יותר).
מבחינת הדוגמה החינוכית ,עומד כאן האידיאל האנושי החי של
"תלמיד חכם חלוץ" .בתוך כך מתחייב לבחון את האידיאל הזה
ודרכי הגשמתו בתוך אתגרי ההווה :מה הם חידושי התורה שלנו
ומה הם האתגרים החלוציים שלנו כיום?
כאן תפקידה של התנועה לסלול דרכים חדשות ,ו/או להרחיב
"ה ְר ִח ִיבי ְמקוֹ ם ָא ֳה ֵל ְךַ ...ה ֲא ִריכִ י
את הדרכים הקיימות בחינת ַ
יתד ַֹתיִ ְך ַח ֵז ִּקי" (ישעיהו נד ,ב).
ית ַריִ ְך וִ ֵ
ֵמ ָ
בירור וקיום ערכי השיתוף ,השוויון ,האחריות והעצמאות
הקיבוץ הדתי הרים את דגל השיתוף והשוויון מתוך תפיסה
תורנית חלוצית .השינויים באורחות החיים  -שהגיעו בעקבות
דחפים ומשברים כלכליים ודמוגרפיים  -הדגישו יותר את ערכי
החירות והעצמאות ,עם האחריות הנובעת מהם .מכאן עולות

שאלות חדשות :מה הם האיזונים הראויים הנכונים ליישובי
התנועה בין הערכים הללו? כיצד הם מקרינים על "השיטה"
הכלכלית-חברתית בקיבוץ ,וכיצד לתת במסגרת זו ביטוי נכון?
תפקידה של התנועה לעורר את השיח הזה ולא לתת לקיבוצים
לנוח בצד אחד של המשוואה הערכית ולוותר על הערכים
1
האחרים.
חיי קהילה ויחס בין היחיד ומשפחתו לציבור
בכל הקיבוצים  -גם במתחדשים  -נושאים על נס את חיי
הקהילה ,ובזה שותפים ומחוברים מאוד גם התושבים .במידה
רבה זהו כוח המשיכה של הקיבוצים בעידן החדש .מתברר
שאנשים מחפשים קהילה ,שייכות ,קשרים חברתיים ,מעבר
למעגל הפרטי והמשפחתי המצומצם .בעצם מחפשים גאולה,
"קרוֹ ב ָלנ ּו ָה ִא ׁיש
כי מהי גאולה אם לא קירבה כדברי נעמי לרותָ :
ִמ ּ ֹג ֲא ֵלנ ּו הוּא" (ב ,כ) .קירבה  -דבר קטן אבל כל כך גדול .קירבה
אמיתית בתוך קהילה בכלל ,וקהילה קיבוצית בפרט ,היא אתגר:
האם תתכן קהילה  ...שבה כל אחד חי בתודעה שהייעוד
שלו הוא (גם) ל"הוציא לאור את האחרים" ,במסירות
נפש; שלא ייתכן שיהיה בה אדם שהוא "אוויר" ואיש אינו
יודע אליו מאומה;
קהילה שבה אין פולשים לתחומו של שום אדם פלישה
אסורה ,ומניחים לכל אחד לחיות את חייו במידה של
פרטיות ,ואין מערבים את רשות הרבים עם רשות היחיד;
קהילה שבה לצד כיבוד הפרטיות ,חבריה יודעים בקודים
סמויים אך ברורים להאציל תחושה של קירבה ,אמפתיה
ובעיקר עניין עמוק ואמיתי בעולמו של השני ,גם בלי
שיש לכך ביטוי גלוי; שכל אחד בה יודע שהשני מחויב לו
בכל לבו לא כמחווה של רצון טוב ,אלא בהכרה מוחלטת
שיש בכל אחד מה שאין בחברו ,והסיכוי שלו הוא בצמצום
האגו ובהתמסרות להוציא את השני "לאור"  -האם תתכן
קהילה כזו?
2
(יאיר דרייפוס)
אז איך בונים קירבה אמיתית מתוך מחויבות לכלל והכרה בכוחו
של היחיד?
איך יוצרים שותפות שיש בה יותר מחיבור כמותי של יחידים?
איך בונים ערבות הדדית אמיתית בעידן הנוכחי?
אנו מוצאים את הקהילות ביישובי התנועה ,מתלבטות בשאלות
היחיד והיחד ,ויש לכך ביטויים שונים בחיי הקהילה (מניינים
וסדרי תפילה ,אורחות חיים דתיים ,צורת החינוך המתאימה,
 1כיוונים חשובים בנושא זה מצאתי בכמה קטעים של א"ד גורדון .ראו:
מכתבים לחיותה בוסל ,מכתבים ורשימות ,הוצאת ההסתדרות הציונית,1952 ,
עמ'  .154וכן" :יסודות לתקנות למושב עובדים" ,האומה והעבודה ,הוצאת
ההסתדרות הציונית ,1951 ,עמ' .455-456
" 2אוהבים אותך יוסי"  -מסה על אפסות היחיד ועל נשגבותו ,באתר "נאמני
תורה ועבודה".

אדר  -ניסן תשע"ה
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בסימן שאלה

האחריות לתשתיות הציבוריות)  -איך דואגים ויוצרים מחויבות
לקהילה משותפת בלי לדכא את הייחוד ,השונות ,הצרכים
והרצונות הפרטיים?
חלק מהתשובות נחצבות מתוך חיי כל קהילה ,אבל יש כאן אתגר
שצריך להיות רחב יותר  -תנועתי .ולא פחות מכך :אולי הרעיון
הקהילתי ודפוסיו הקיבוציים ,בהתאמות נדרשות ,יכולים להיות
תורה שתצא מהקיבוצים שלנו לכלל ישראל ,לחברה הכללית
הצמאה כל כך לסולידריות ,לקשר ,לקירבה ולאיכפתיות .בנושא
זה יש ארגונים ופרויקטים שניתן לשתף עמם פעולה.
כללו של דבר ,בפיתוח רעיון הקהילה והתאמתו לחיי ההווה  -יש
אתגר רחב וחשוב לתנועה לפעול בו.

החינוך לדרך הקיבוץ הדתי ומתוכה
המפעלים החינוכיים שלנו  -ישיבת מעלה גלבוע ,מדרשת
הבנות בעין הנצי"ב ושלוחתה בבית שאן ,מרכז הרצוג ,מכינת
צהלי ובנותיה ,מכינת יונתן ,מדרשת תורה ועבודה  -כולם,
עם השונות וההבדלים ביניהם (באופי ,בעומק ,בהיקף ,במידת
ההשפעה) הנם מפעלי תורה וערכים ברוחנו .המוסדות האלו
רובם חלוציים וכמעט יחידאים בנוף החינוכי הציוני-דתי -
הוקמו ומתקיימים בהצלחה גם בזכות היותנו תנועה.
האם אנו יכולים לעורר ולחדש את הדיון הרעיוני התנועתי בתוך
מוסדות אלו ומתוכם אל התנועה?

פתיחות עם שמירה על גבולות
דרכה של הציונות הדתית היא עמידה על תרבותנו היהודית-
תורנית העצמית ,יחד עם פתיחות לשיח התרבותי האנושי
הכללי שממנו נלמד "האמת ממי שאמרה" כדברי הרמב"ם,
ואף יותר מכך כדברי ראי"ה" :הישן יתחדש והחדש יתקדש".
מבחינה היסטורית ,הקיבוץ הדתי היה ממובילי האורתודוקסיה
המודרנית .כיום קולנו נשמע פחות בשלל סוגיות רלוונטיות:
מעמד האשה ,גיור ,דמות הרבנות הראשית ,יחס לדמוקרטיה,
יחס לנוכרי ,ועוד.
מכיוון קצת אחר אבל קרוב באפיונו ,ניצב אתגר חדש ומעורר
מחשבה  -הדיון המתקיים כעת בצורה רחבה וגלויה בעין צורים
בדבר קליטת בנים שאינם שומרי תורה ומצוות .האם הרעיון
החדש יבטא ֵּכנוּת ופתיחות ,יחזק את ערכי המשפחתיות והסיוע,
יזמין רחוקים-קרובים לחיים של הוויה דתית-מסורתית ,יאפשר
הכלה של אמונות ודעות שונות לכדי קהילה משותפת ,יהווה
גשר אמיתי בין חילוניים לדתיים מתוך כבוד והערכה הדדית?
או האם חלילה להפך :יטשטש את הזהות הקהילתית הדתית
עובדת ה' ,המחויבת לחיי תורה ומצוות ,וממילא ישפיע גם על
זהותם של היחידים  -ילדים ומבוגרים  -בקהילה?
בכל אלו נדרש דיון תנועתי מחודש .תפקידה של התנועה להוביל
 -לא כפסיקת הלכה ,אלא כבירור דרך...
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כללו של דבר ,כתב מו"ר הרצל:

3

גאולה אחת יש ליהודי העולם .עלינו לחזור לדרך הישן
והמנוסה ,אבל בצורה חדשה .לתכלית זו יש להשתמש
ֶ
בכל האמצעים של ההווה .ודבר פשוט וישן זה הוא עניין
יציאת מצרים         .
רעיון תורה ועבודה ממשיך להאיר את הדרך גם אם ממרחק
של זמן .מחובתנו לחפש את הצורה החדשה ולהשתמש בכל
האמצעים של ההווה ,כדי להתאימו לחיינו כאן ועכשיו.
משהו מהבירור בסוגיות אלו ,מתחיל וגם ממשיך במסגרת
קבוצת "משבי רוח  -הדור הבא" (פרטים אצל לימור ספראי
וריבה פריד).
אז מה אתם אומרים? משהו מזה חשוב לכם? נוגע בכם? מה
לדעתכם הוא ייעודנו כתנועה מיישבת ורעיונית?
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לקנות או לא לקנות?
אולי זה לא
פוליטיקלי
קורקט ,אבל
לדעתי יש מקום
אחד שמבליט את
השונות התהומית
בין גברים לנשים.
והמקום הזה הוא
הסופר

נתחיל בכניסה.
הוא נכנס
בעיניים מזוגגות,
מחפש רבע שעה
בקדחתנות מטבע
כדי לשחרר עגלה,

מגיע לדלת
מזיע כמו
חשוד ,וצריך
להוכיח לשומר
הדרוך שאין
עליו נשק.

היא נכנסת עם
מחזיק מפתחות
בצורת חמישה
שקלים שי מבנק
מזרחי מוכן
לפעולה,

הוא מחטט בכל כיסיו עד שהוא שולף
רשימה מקומטת .הוא מצמיד אותה אליו,
מתנגח עם האשה ממול ומתנצל,

בסוף הוא
נאלץ
לקנות
מסטיק כדי
לקבל עודף
של עשרה
שקלים.

אוספת עגלה
בנונ-שלנטיות,
מחליפה בדיחה
וקריצה עם
השומר ,ושואלת
אותו מה שלום
עליזה אשתו.

הוא ניגש באנחה כבדה לשורת הפירות
והירקות .השקית לא נתלשת מהגלגל,

והוא לוחץ דווקא את העגבניה הרקובה
שמתיזה עליו עסיס עם ריח חמוץ.

המלפפונים נופלים דרך
החור בשקית,

הוא הגיע לשלב המכריע:
צריך חבר טלפוני .הנייד כלוא
בין הכתף לאוזן ,הוא אוחז
ביד רועדת ברשימה ,בשנייה
מכדרר כרובית אחת מהערימה
ושואל :מה זה "כרובית קשיחה
ובוהקת"? זה זן חדש? את
אומרת שזה תיאור? אז איך
אני יודע מה זה בוהק ...ומה
זה "סלרי אמריקאי בשרני ולא
גמיש"? איך ירק יכול להיות
בשרני? טוב ,ולא מצאתי
קישואים .לקנות משהו אחר?
סלק? אבל זה לא ברשימה.

היא שועטת באנרגטיות לעבר החצילים,
מלטפת באהבה גלויה את הקולורבי
המושלם שהיא מוצאת ,נוברת במלונים,
מריחה וממשמשת במומחיות מעוררת
קנאה ,עד שהיא מוצאת את האחד
והיחיד .היא מתפעלת בקול מהבטטות,
מצקצקת בלשון על המחיר שעלה אך
לא עומדת בפני הפיתוי לקנות פטריות
שאלוט מהמדף המיועד לעשירון העליון.
אין קישואים ,חבל ,אז נעשה פשטידה
מברוקולי .מעניין איך העגלה כבר מלאה
והיא בעצם חשבה לקנות רק חמישה
פריטים ולעמוד בתור האקספרס.

השיא מגיע בכל מה שקשור במבצעים .הוא מוציא חישובית
ומנסה לחשב כמה הוא חוסך אם יקנה שלושה קילו ,קורא
בדקדקנות את כל הברקודים במבצע ,משווה בין מבצעים  -שוב
עם החישובית ,ובסוף מוציא פנקס ,ומתעד את הממצאים כדי
לשקול את המהלך בכובד ראש .בהמשך.

היא כמעט רוקדת בין השורות ,קוטפת כפרי
בשל מהמדפים את כל מה שמונח ליד המילה
"הנחה" ,ובסוף מתנשפת קלות בדרכה חזרה
אל הקופה.

היא נעמדת בתור ומחייכת בסיפוק
לאשה שלפניה.
איזה כלב יש לך? שואלת האשה
שמבחינה בשק הבונזו של עשרה
קילו ...אה ,אין לנו כלב ,פשוט ,את
יודעת ,זה היה במבצע מטורף.
אתם אוכלים הרבה נקניק?
היא שואלת.

לא ,אומרת האשה ,אנחנו דווקא
צמחונים ,פשוט את יודעת  -מבצע
סוף הדרך.
הן מהנהנות ביחד בהבנה ,מחליפות
מבטים של בנות ברית ,והיא אומרת:
עם מבצעים כאלה ,מזל שהיום אני
הלכתי לקניות.
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יורה דעה
למה מה נשתנה?
הרב אילעאי עופרן

בליל הסדר שואלים שאלות .הגמרא במסכת פסחים (קטז ,ע"א)
קובעת ש"אפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח -
שואלין זה לזה" ,ואפילו מי שמסב לבדו "הוא שואל עצמו" את
ארבע הקושיות.
מה הטעם? מדוע חובה "לשחק" את משחק השאלות ,גם אם אין
מי שישיב ,ובמיוחד אם אני יודע את התשובה?
הגמרא במסכת מנחות (מג ,ע"ב) עוסקת בנוסח ברכות השחר
וקובעת כי ברכת "שלא עשני עבד"  -אותה אנו רגילים לברך
בכל בוקר  -היא גלגול מאוחר המחליף ברכה קדומה המוכרת
לנו בספרות התנאים :ברכת "שלא עשני בוּר" .מה בין בוּרות
לעבדות? בהשקפה ראשונה קשה למצוא קשר בין הדברים .מה
הקשר בין חוכמתו של אדם ,לבין היותו משועבד לאחרים? וכי
לא ייתכן עבד חכם או בוּר בן חורין? במבט מעמיק יותר נראה
ששורש העבדות ושורש הבוּרות חד הם.
מיהו בוּר? בוּרות איננה פונקציה של ידע כללי או של מנת משכל.
בוּר איננו מי שלא יודע ,אלא מי שאינו רוצה לדעת ,מי שאינו תר
אחר הידע ולא מנסה לרכוש אותו .המפתח לחוכמת האדם אינו
ביכולתו של האדם לתת תשובות ,אלא ביכולתו לשאול שאלות.
הבוּר הוא למעשה אדם שאינו שואל שאלות.

יסוד היסודות של לימוד התורה הוא הקושיה המתמדת  -הטלת
הספק ,הבירור המעמיק והבחינה המחודשת" .בית מדרש"
כשמו כן הוא  -בית לדרישה ,לשאלה ולבקשה .מי שאינו שואל
שאלות ,לא יכול ללמוד תורה ,ומי שלומד תורה ,בהכרח שואל
שאלות .מן הטעם הזה" ,אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"
ומי שאינו עוסק בתורה ,הוא בוּר ועבד.
ליל הסדר הוא לילה של שאלות .הוא נפתח בארבע קושיות,
וכל ההגדה אינה אלא ניסיון להשיב על קושיות אלו" .חייב
אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" ,כאילו הוא שוחרר
מהעבדות .כדי להיות בני חורין חובתנו לשאול שאלות .ברגע
שנחדל מכך ,נהפוך לבוּרים וממילא לעבדים .העבד פטור מרוב
המצוות ועל הבוּר אמרו חז"ל "שאין בור ירא חטא" (אבות ב ,ה).
בכדי שנוכל לקבל תורה ,עלינו לחדד היטב את מיומנות שאילת
השאלות .חיים נטולי שאלות וספקות הם חיים דלים ומדולדלים,
חיים של בוּרות מנוונת ועבדות מעייפת .האדם השואל שאלות
בליל הסדר ובכל השנה כולה ,לא רק מחפש תשובות ,אלא
בעיקר יוצא לחופשי.

מיהו עבד? הרי כל אדם משועבד לחוקים ,לערכים ,לנורמות
ולכללים .מתי שעבוד הופך את האדם לעבד ומתי נשאר הוא
בחזקת בן חורין? החייל המציית למפקדו ,הנהג הנוסע כחוק,
בן המשק הנאמן לתקנון הקיבוץ  -כולם עשויים להיחשב
כ"עבדים" .ובכל זאת בני חורין הם ,כל עוד יש בידם האפשרות
לשאול ,להטיל ספק ולבחור האם לקיים את החובה המוטלת
עליהם .ברגע שבו האדם יחדל מלשאול שאלות ,הרי שהפך
לעבד נרצע.
העבדות ,אם כן ,בדומה לבוּרות ,היא מציאות שבה אין האדם
שואל שאלות.
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הרב אילעאי עופרן ,רב קבוצת יבנה
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הו ,גיליוטינה
אַ ְר ָבּעָ ה נִכְ נְסו ּ ל ּ ַַפ ְרדֵ ס
יהונתן שרמן
השואל (להבדיל משומר שכר ,שוכר ושומר חינם) שבמשנה
ובתלמוד ,הוא לוֹ וה ולא אדם המקשה קושיה .גם במקרא,
ית ּה ְּכ ֵלי כֶ ֶסף ּוכְ ֵלי זָ ָהב
בתיאור "וְ ׁ ָש ֲא ָלה ִא ָּׁשה ִמ ְּׁשכֶ נְ ָּת ּה ו ִּמ ָ ּג ַרת ֵ ּב ָ
ּש ָמלֹת "...אין המדובר במובן של קושיה .הוא הדין לדברי דוד
ו ְׂ
"א ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֵמ ֵאת ה' אוֹ ָת ּה ֲא ַב ֵ ּק ׁש - "...בקשה ולא
המלךַ :
שאלה.
אין לכחד ,עם זאת ,כי יש קשר מסוים בין המובנים השונים.
כלום יש הבדל גדול בין שאילת חפץ או דבר-מה לבין שטיחת
בקשה וכמיהת לב לבין שאלת שאלה?! בכל אחד מן המובנים
הללו עניין לנו בצורך להשיב  -להשיב נפש ,לפתור בעיה ,למלא
חסר ,לפרק קושיה .בכל אחד מן המקרים דלעיל השואל מבקש
למצוא מזור לחיסרון שיש לו או לחסך שיש בו .החכם בן המאה
השמונה-עשרה ,רבי אליעזר פאפו ,כותב בערך "דעת" בספרו
הידוע פלא יועץ:
וכבר אמר החכם :אין לי שום ידיעה ודאית ,אלא מה
שידעתי שלא ידעתי .ואמר החכם :לא ידעתי שידעתי עד
שידעתי שלא ידעתי.
לאמור :ההרגשה הוודאית ביותר היא ההכרה בחיסרון ,בבורות,
בגילוי של בן האנוש כי דרכי העפר המובילות לבוסתני התשובות
חסומות הן מזה זמן.
מבוכת המאמין הניצב בפני האינסוף שלוש פעמים ביום
באורח רשמי ,ובכל רגע ורגע באופן מעשי ,היא קשה ,לעתים
קשה מנשוא .האדם מחפש תשובות .ויותר משהוא מוצאן,
הוא משכלל את שאלותיו" .עדיפה קושיה טובה - "...אומרים
בישיבות הגבוהות ..." -מתירוץ דחוק" .לכן גורלם של בעלי
הנפש הוא לשאול .לשאול שאלות ,לשאול תשובות ולשאול
מזור לנפשם.
נראה כי מתאימה לכאן אבחנתו הטרגית-משהו של הרב אברהם
ישעיהו קרליץ (הלוא הוא "החזון איש") ,בספרו דק הגזרה
הפסקה הפותחת את החיבור
אך עב התוכן ,אמונה וביטחוןִ .
מתחילה במשפט" :מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות
הנפש" ,ממשיכה בתיאור רגשני על משמעותה של נטייה זו תוך
שימת דגש על האלמנט החידתי האופף את עולמו של המאמין,
ומסתיימת בשתי מילים" :והשערים ננעלו".

מי שמספיקים לו תירוצים דחוקים לשאלות קשות ,מי שנתפס
לסיפוקים קלים ,הריהו נגמל ללא משים מהעלאת קושיות.
יצר ההרהור שבו מתנוון והוא חי באופן רגוע יותר ,ללא דאגה
שטורפת את ימיו .כך חי ההמון ,שאונו מחריש אוושות טורדניות.
ברם ,מי שאיננו מתפתה למענה לשון שאיננו משיב נפש ,מי
שמתעקש על העמקה וצלילה ליסודות התהייה ,מי שיודע
לזהות תירוץ רע ככזה המספק טעם גרידא ולא סיבה של ממש,
זוכה ועושה.
הראשון מתמכר לסיפוק .האחרון  -לספק .פרקטית ,לא ברור
מה עדיף.
אפילוג
הפילוסופים מימים עברו ,כמו הנזירים שהתבודדו בהרים ,חיו
את שאלותיהם יותר מאשר שאלו אותן .הם השאילו את המסות
שהותירו אחריהם ,כמכשירים ,ככלי עבודה ,לתוהים ולתוהות
בדורות שיבואו.
לתפיסתי ,להיות אדם מאמין  -פירושו לשאול .התוצאה
היא שמשמעות חייו היא לתהות ,לתעות ולטעות .מי שבידו
תשובות למכביר ומי שתשובותיו נחרצות וחד-משמעיות מדי
חשוד בעיניי כקטן-אמונה .לדור בינה נחוצים שואלים המודעים
לחתחתי הדרך ,שאינם מתיימרים לדעת את סופה והמוכנים
לשלם את המחיר.
מבלי להכליל ומתוך הבנה שיש בנו פרטים רבים שחסויים אפילו
מאיתנו עצמנו ,ישנו כלל בסיסי ,לפיו :רק דגים חיים ,שוחים
נגד הזרם.
ֵח ְטא ָלמוּת ָל ַד ַעת
ָע ִדיף ָל ַד ַעת ָלמוּת
ָאז ַא ָּתה ּ ִפ ְתאוֹ ם ּתוֹ ֵפס ֶאת ַע ְצ ְמ ָך
לֹא יוֹ ֵד ַע ְ ּביוֹ ְד ִעין
ַא ָּתה לֹא יוֹ ֵד ַע ְ ּביוֹ ְד ִעין
ָאז ַמ ּׁ ֶשה ּו ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ַמ ּׁ ֶשה ּו ַא ָּתה ֵמ ִבין
(מתוך "אף אחד לא יודע" ,מאיר אריאל)
יהונתן שרמן ,חבר בארות יצחק ,נשוי ואב לארבעה,
בוגר ישיבת ההסדר במעלות ושירות צבאי בחטיבת
הנח"ל .עורך דין ,סנגור פלילי ובעל משרד עצמאי.

אדר  -ניסן תשע"ה
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מדור לדור
חדשות ישנות
אביתר דור

אני הולך לעשות משהו מאוד לא פופולרי ...לדבר על חדשות
ישנות .מה לעשות ,חדשות הן ממש מרכז העניינים עד שחולף
יום .ואז ,כמאמר הפתגם הידוע  -עוטפים בהן דגים מסריחים...
הבעיה היא שהחדשות הישנות עליהן ידובר ,טרם קרו בעודי
כותב שורות אלה .הכוונה היא כמובן לבחירות המתרגשות על
כולנו .בתור חיית רשתות חברתיות ,עבדכם  -כמו רבים בחברה
שלנו  -נחשף להמון מידע .המון סימני קריאה .ואלטרנטיבות
לאותם סימני קריאה .גם אני מציב אותם לא אחת .הדברים
ברורים! האמת אחת! הצודק צודק! הטועה טועה מאוד!
בתוך כל ההמולה הזו ,מהדהדות לי הרבה שאלות .ייתכן שעל
פני השטח הן מופנות לצד מסוים במפה הפוליטית ,ובכל זאת -
אני מאמין בכל לב שניתן להפנות אותן לרבים ומגוונים בשיח
הפוליטי הנוכחי (ובכלל.)...
הרשו לי להציג אותן ברשימה ארוכה (כמובן ,השאלות מופנות
לגברים ונשים כאחד ,ותסלח לי מרב מיכאלי שבחרתי דווקא
בלשון זכר):
• זו 'תחושת בטן' או עובדה 'מוצקה'?
•אם נשים בצד את העולם הרגשי שלך ,האם עדיין תבחר
באותה עמדה פוליטית?
•האם דת היא רגש? (שאלה טובה .לא התכוננתי לזה)...
•כשאתה מדבר על זכויות אדם ופתיחות ,האם אתה כולל בהן
גם את "ההם" מהצד השני של המתרס?
•מה הם שלושת הנושאים החשובים ביותר במערכת הבחירות
הזו?
•האם המפלגה בה אתה תומך מתייחסת בצורה אינטליגנטית
ומעמיקה לשלושת הנושאים מהשאלה הקודמת? (סיסמאות
אינן נכנסות בהגדרה "אינטליגנטית" .הן סתם).
•מה הן התכונות הכי חשובות במנהיג/ה? (כל מנהיג ,נגיד
מזכיר קיבוץ או רכזת הגיל הרך).
•אם היית חוזר ליסודי ,ומשחק מחניים או דגל  -עם איזה
מנהיג/ה היית רוצה להיות בקבוצה? (מי שחושב שזו שאלה
לא בוגרת ,שיבדוק היטב אם הקריטריונים לבחינה השתנו
כל כך מאז ,ושיבדוק גם אם המנהיג/ה המדובר/ת עבר/ה
תהליך התבגרות ראוי.)...
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• האם המנהיג/ה עוסק/ת יותר בפילוג ובהכפשות של הצד
שכנגד ,או מתמקד/ת ביתרונות שלו/ה ובמעשים שנעשו או
שמתוכננים להיעשות?
•האם המפלגה שלך מדברת גם על ערכים שאתה מזדהה
איתם ,או רק על פרקטיקה שאתה מסכים איתה?
עולות לי עוד הרבה שאלות ,אבל נראה לי שדי בנ"ל כדי לעורר
מחשבה ותהיות.
יש משהו בחברה שלנו ,הקיבוצית-דתית ,שלכתחילה עוסקת
בהכלה ,בהתמודדות עם מורכבות ,בגיוון חברתי .יתרונה של
חברה כזו ,בדרך כלל ,הוא שיש בה נכונות לשאול שאלות .גם
קשות ,גם מערערות.
עם זאת ,יש אצלנו גם רצון לשמר "שקט תעשייתי" ,לא להעיר
ולא לעורר .להשאיר את המתח של פוליטיקה ובחירות מחוץ
לגדר הקיבוץ .להתרעם על התעוזה שבתליית כרזת בחירות
על שער הקיבוץ ,למשל .כדאי לזכור שבתוך עמנו אנו יושבים,
וכמוהו  -גם לנו  -יש מגוון דעות ומחלוקות .אם עם ישראל על
המוניו מצליח לשרוד אלפי שנים עם שני בתי כנסת על כל אי,
גם בחברה הקיבוצית שלנו ,העדינה והרכה בדרך כלל (אזהרה:
ציניות) ,יש מקום להתמודדות עם אי-הסכמות.
לא סתם רצה הקב"ה לקחת אותנו לבחירות דווקא בין פורים
לפסח  -הסרת המסכות ,חשיפת האמת ,שמובילות לחירות,
התלכדות ,והליכה קדימה כעם אחד בלב אחד.
הבחירות האלה חשפו לא רק את פני המועמדים והמפלגות ,אלא
גם את פני התקשורת ,דרכי העברת המידע ,עוצמת הרשתות
החברתיות והכוח של כל אחד ואחת מאיתנו לקחת חלק בחשיפת
האמת וביצירת תכנים.
עם שוך הסערה והקרבות הווירטואליים (בתקווה שלא התקדמנו
מעבר לכך) ,הבה נביט כולנו לאחור ונתהה :האם הבחירה שלנו
נעשתה מתוך שאלות כנות ונכונות לבדוק לעומק את עמדותינו,
גם במחיר אי-נוחות?
חג חירות שמח!
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
בוחרים בטוב – מסע הבחירות האישי שלי
עינט קרמר

אני לא יודעת בדיוק מתי התחיל העולם הרגשי שלי להיות
מקושר באופן מובהק למצבנו הלאומי .כילדה וכנערה  -בוודאי
שלא .אז כל-כולי הייתי מרוכזת בעצמי ובחוויות העוברות עלי.

המסע התחיל בתחילת השנה ,אבל הבחירות גרמו לי להעלות
הילוך  -באמת לחרוש את הארץ לאורכה ולרוחבה ,להיזכר
ולהזכיר כמה טוב יש כאן.

כאמא צעירה טרוטת עיניים ,יצא לי לדבר על ה"מצב" ,אבל במין
ניתוק רגשי של מי שישנה פחות מדי ועושה יותר מדי לבניית
הבית והתחום המקצועי.

הנה כמה מהבחירות שפגשתי בדרך:

אבל איכשהו ומתישהו ,זה פשוט קרה .מין קשר בהיר וברור בין
מה שקורה לנו ,כעם ,ומה שעובר עלי באופן אישי.
ובכל זאת הופתעתי מכמה התפרקתי כשהתפרקה הממשלה.
ממש התפרקתי.
היו לכך סיבות ממשיות :שנתיים של עבודה מאומצת לקידום
שנת השמיטה כשנה משמעותית וערכית ברמה הלאומית,
שלושה שרים וסגן שר המצהירים על מחויבות לעניין ,חברי
כנסת מכל הסיעות המרגישים שותפים ,ופתאום  -כלום! ואקום!
אבל לא זה מה ששבר אותי .זה אחד המאפיינים של חיים רגילים
בזירת הפעילות לצדק חברתי.
הקושי שלי היה רגשי-לאומי .כשהקמתי את "שמיטה
ישראלית" ,ראיתי לנגד עיניי שנה של אחדות ,של חיבור ,של
התגייסות משותפת לעשיית הטוב ולהדגשת הטוב שבמציאות.
מציאות של בחירות היא פחות או יותר ההפך מכל אלו ,ומערך
הבחירות הנוכחי הוא דורסני במיוחד...
עבר זמן עד שנזכרתי ש'בחירות' זה לא רק מה שקורה לנו ברמה
החיצונית בעת הזו ,אלא שלכל אחד מאיתנו יש הרבה בחירות
שהוא עושה יום-יום ברמה הפנימית .והשמיטה נמצאת שם -
בהן ,בבחירות האלו! ושם אפשר לפעול ולהשפיע.
וגם היה לי כלי  -אוהל "שמיטה ישראלית".
אני מסתובבת ברחבי הארץ עם אוהל ענק ומציעה לאנשים
זמן של רגיעה ,אכילה מפירות הארץ ,החלפת ספרים (ספריית
'קח-קח' :מוצאים ספר שאוהבים  -ולוקחים) ,ושיח משותף
על החלומות החברתיים שלנו .אני מגיעה עם האוהל לכל מקום
שמזמין אותי ,ומנסה להישאר מספר ימים ,להיכרות עם המקום
ותושביו ,סביב הפריזמה של עשייה לאור ערכי השמיטה.

במסע עלייה לרגל" ,מתחברים בדרך לירושלים" ,נטיתי את
האוהל ליד עובדי חברת "טבע" ,שהשתתפו בצעדה כמייצגים
של המגזר העסקי .חברה עסקית שבוחרת להשקיע בכך
שעובדיה יצעדו יומיים רצופים בקריאה לאחדות ולחיבור בחברה
הישראלית  -בהחלט מרגש.
לפסטיבל "אינדינגב" הגעתי בשל עיסוקו בתרבות מקומית
(ללא שום תאגידים וחסויות) ,ושם פגשתי בחירה מעניינת -
בחירתו של אחד ממפיקי הפסטיבל ,שחזר בתשובה ,לא לבטל
את האירוע (הפועל בשבת) ,אלא להציב לצדו מתחם יהודי רחב
שיאפשר לבאי האירוע לשמוע קידוש ,להתפלל ולעסוק ברוח.
המתחם היה מלא מפה לפה לאורך השבת כולה ,ושיחות העומק
שזכיתי להן היו בעלות ערך שלא יסולא בפז.
בירוחם פגשתי עיירה שבחרה לא להיכנע לשום סטיגמה
על עיירה בדרום .חיי תרבות ורוח תוססים ,יוזמות חברתית
מהמתקדמות שהכרתי ,מגוון מוסדות המשלבים לימוד ומעשה -
הן רק חלק מהבחירות המופלאות של אנשי המקום .אם ביתי לא
היה כבר בגליל ,בוודאות הייתי אורזת פקלאותיי ועוברת לשם.
היו עוד :החווה האקולוגית במודיעין  -שלא מפנה פסולת
כי "פשוט אין" ,הקונגרס הציוני לנוער  -אשר ממשיך לתת
משמעויות לציונות בימינו אנו ,צעדת עמק חפר  -המוציאה
אנשים אל הטבע הקרוב ,ועוד ועוד.
אז אחרי ההליכה לקלפי ,אפשר לבחון את הבחירות שלנו במגוון
תחומים ,ולחזור ולבחור בטוב.

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

אדר  -ניסן תשע"ה
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עומדת על דעתי
למצוא את שביל הזהב
עינת לוי

 5:00בבוקר .בראש הר צפחות .מחכים לשמש שתפציע ותכריז
באופן רשמי על תחילתו של יום חדש .אפילו הציניקנים שבינינו
לא מצליחים להישאר אדישים אל מול יפי הבריאה .המסתכל
מהצד ,היה מתפלא לנוכח חבורת המטיילים .הוא בוודאי היה
מנסה לנחש ,לתהות על קנקננו ,להבין מי נגד מי ומה הקשר בין
כולנו .לעומתו ,בשבילנו זה טבעי ורגיל .אנחנו רגילים לקום
בבוקר ב( 5:00-אמנם כדי ללכת לעבוד ,ולא לצפייה בזריחה
פסטורלית) ,ואנחנו רגילים להיות יחד  -חברים מכל הגילאים,
מבוגרים ,צעירים ,צעירים פחות ,ואפילו אלו שמעידים על
עצמם שהם כבר קצת זקנים...
בעיניי ,זה אחד מסודות הקיבוץ  -החיים יחד ,בקהילה רב-
דורית .קהילה שמפגישה צעיר ומבוגר ויוצרת לשניהם סדר יום
משותף .בנימה רומנטית אפשר לומר כי באופן הזה חי הקיבוץ
את העבר ,ההווה והעתיד גם יחד .הוא יונק את מורשתו מדור
המבוגרים והוא מסתכל קדימה בשמחה אל דור המשך תוסס
ופעיל .במציאות הרומנטית-פחות ,הדברים לא כל כך רחוקים.
חיי היום-יום שלנו מחייבים אותנו (לשמחתי הרבה) לתת
מקום בקבוצה לכל מנעד הגילאים .המשימה איננה פשוטה,
אבל דווקא העמידה בה והמחויבות כלפיה ,הן שיוצרות את
הקסם .לכל גיל הצרכים שלו ,לכל גיל רצונות משלו ,לכל גיל
נקודת מבט אחרת גם על החיים הציבוריים .ובדרך קבע עלינו
המלאכה למצוא את שבילי הזהב ,ללמוד להבין ,להתחשב,
לוותר ,להקשיב ...לדעותיו של בן השמונים בקשר להרחבת
פעוטון רימון ,למחשבותיו של בן השלושים בסוגיית גיל היציאה
לפנסיה .וגם למצוקותיה של בת החמישים ,ולוותר קצת על שלי
כדי שהיא תוכל לעזור לילדיה שיצאו מהקיבוץ.
במילים אחרות ,החיים בקיבוץ רב-דורי ,משאירים את המבוגרים
צעירים לנצח ,ונותנים לצעירים חוכמת חיים העולה על גילם
האמיתי.
לצעירים שביננו ,יש כאן אתגר של ענווה .בקיבוץ ,העולם לא
שייך רק לצעירים .אנחנו מחויבים כל הזמן להישיר מבט אל
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האמת ,ולכבד את העובדה שהקיבוץ הוא יציר כפיהם של הדורות
הוותיקים .כל מה שפורח סביבנו  -לא בעשר אצבעותינו יצרנו,
ובעצם ,אנחנו נהנים מעמלם של אחרים ,על כל המשתמע מכך.
למבוגרים ,האתגר הוא שונה .בתוך מערכת יחסים שכזו ,הם
נדרשים לאמן את שריר השחרור .לסמוך על הדור הצעיר.
לאפשר לצעירים מהם לקחת חלק במפעל חייהם ,ולהעבירו
אליהם בהדרגה .בלתי נמנע הוא שירגישו הצעירים כבתוך
שלהם ,ישפיעו ,ישנו ,ימעיטו וידגישו על פי ראות עיניהם .על
הוותיקים להתבונן ,להעיר ,להאיר ,לסמוך  -ולשחרר .זה נדרש
והכרחי ,כדי להמשיך את מפעל החיים.
כבר שלושה ימים אנחנו מטיילים יחד .נהנים זה מחברתו של זה,
מתאימים את עצמנו ,ומשלבים בין העולמות :מסלולים למיטיבי
לכת ,אתרים לאוהבי האתגר ,מקומות עם הליכה נינוחה ,הדרכה
רבת-מלל למתעניינים ,וערב שירים לאוהבי הזמר העברי.

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

במשואות יצחק אצל הוריו של ישראל ,חיים ורבקה נדיבי ,הם
התווכחו במשך כל השבת על דמותו של קסטנר.
לאחר כעשור שודרה בטלוויזיה הסדרה "משפט קסטנר",
בבימויו של לרנר .אילה כבר הייתה אז בעומקו של סיפור יהודי
הונגריה ומנקודת מבטה ,הסדרה הציגה עובדות בעייתיות ,והיו
סתירות בדברי מומחים שהתבטאו בשיח הציבורי הער שהתעורר
בעקבותיה .אילה החליטה לקרוא את כל הפרוטוקולים של
משפט קסטנר ,ושם גילתה לראשונה את עדותו ואת סיפורו של
משה קראוס ,שהיה העד המרכזי מטעם ההגנה במשפט ,ואשר
לא הוזכר כלל בהצגה ובסדרת הטלוויזיה.
במסגרת עבודת הדוקטורט שלה ,החליטה אילה להתמקד
בדמותו של קראוס ובעבודת המשרד הארץ-ישראלי בבודפשט
בשנים  1943עד  .1945היא סיפרה זאת לחמיה .חיים נדיבי -
שהכיר מקרוב את מוסדות השלטון ,ואת פוליטיקת חלוקת
המשאבים ועיצוב הזיכרון הקולקטיבי ,בעקבות תפקידו כיו"ר
איגוד המושבים  -אמר לה מיד" :שלא תעזי ,לא יתנו לך!".
"למזלי ,הייתי צעירה וטיפשה" ,אומרת אילה" ,האמנתי שהיום
זה לא אז ,ושאתגבר על הקשיים".

בין קראוס לקסטנר
המאבק על הצלת יהודי הונגריה
והוויכוח על הזיכרון ההיסטורי
אילה נדיבי
הוצאת כרמל2014 ,
סיפורו של מחקר

אילה החלה לעסוק בנושא הרגיש ,ולאחר כחצי שנה הציגה את
ראשי הפרקים של עבודת הדוקטורט .טענתה העיקרית הייתה
כי ישנן עדויות שקראוס יזם הצלת עשרות אלפי יהודים בשנות
הכיבוש .המנחה שלה דאז דחה את עבודתה וטען שקראוס ייחס
לעצמו הצלת  40,000יהודים כיוון שהיה מתוסכל על שלא זכה
להכרה בפועלו.
כפי שצפה החותן ,קשיים ועיכובים הוערמו על הדרך לדוקטורט.
במשך שש שנים תרה אילה אחר מנחה שיסכים להנחותה בנושא
הזה ,וכל אותו זמן המשיכה לעבוד וללקט חומר.

אילה נדיבי לבית גרינברגר היא בת להורים ילידי הונגריה -
דבורה לבית קליין ויצחק גרינברגר ,שניצלו מציפורני הנאצים.
ביום השואה ,כשהייתה בכיתה ז' ,נשאלה על ידי אמה מה סיפרו
היום בבית הספר ,ואילה זרקה לעברה" :טוב ,אתם הלכתם כצאן
לטבח" .האם הגיבה בבכי וכאב" :איך את יכולה לדבר כך ,היינו
יחפים ,היינו ערומים ,מותשים מרעב".

בין השאר ,מצאה דו"ח רשמי של הסוכנות היהודית לבאי
הקונגרס הראשון שהתקיים לאחר המלחמה (דצמבר ,)1946
ובו נכתב בפירוש שלאחר כיבוש הונגריה ותחילת הרדיפות
והגירושים "נעשה המשרד הארץ-ישראלי ,בהנהלת מר מ.
קראוס ,מוסד הצלה לרבבות עולים שנאספו בחסות הקונסוליה
השוויצרית ,וזכות תעודות העלייה הגנה עליהם מגירוש לפולין.
כ־ 40אלף מיהודי הונגריה ניצלו ממוות בדרך זו".

מאז אותה שיחה קשה ,לא דיברה אילה עם הוריה על השואה,
אך ברבות הימים ,כשנישאה והקימה משפחה ,עניינה בנושא
הלך וגבר .היא כיוונה את ילדיה לכתוב עבודות על הוריה ,כדי
שתלמד דרכם מה עבר עליהם בשנות המלחמה.

אילה ידעה שהמספר  40אלף אינו לוקח בחשבון את הזיוף
הנרחב שנעשה על אישורי האזרחות ששלחה ממשלת בריטניה
למשרד הארץ-ישראלי בבודפשט ,ואת אימוץ השיטה בידי
צירויות ניטרליות נוספות.

הצגתו של מוטי לרנר" ,קסטנר" ,שעלתה על במת הקאמרי
בשנות התשעים ,הדהימה את אילה וגרמה לה להזדהות
עם דמותו של קסטנר .כאשר התארחו אילה ובעלה ישראל

ככל שהעמיקה במחקר ,הרגישה אילה שנעשה עוול נוראי
למשה קראוס ,והסיפור שלו ראוי לכבוד ולפרסום.
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בסופו של דבר ,סיימה אילה את הדוקטורט בחוג ללימודי ארץ
ישראל באוניברסיטת חיפה .במחקרה הראתה אילה כיצד הנהגת
היישוב בארץ ישראל הייתה מעודכנת בזמן אמת בהתרחשויות
בהונגריה ,אך הדבר הוסתר מעיני הציבור .לטענתה ,אף בעיתונות
המערב פורסמו ההתרחשויות בהונגריה.
אנשי האקדמיה שבדקו את העבודה ,ביקשו לפסול אותה
בטענה של חוסר איזון .אחת מהם הייתה פרופסור פורת ,אשר
הובילה את הטענה שהיהודים בארץ קיבלו מידע עדכני וזמין
על מצב יהודי הונגריה .אילה ערערה על הפסילה ,והוכיחה כי
פרופסור פורת נכשלה בניתוח מסמכים הקשורים להונגריה,
על ידי השמטות של עניינים מרכזיים .עוד טענה אילה שהאיזון
האמיתי יתקיים רק כאשר יהיה ריבוי קולות באקדמיה ,ומחקרה
יעמוד לצד מחקרה של פורת ,המייצג את הקול האחיד וההגמוני
במדינת ישראל בסוגיה של הצלת יהודי הונגריה.
הדוקטורט עבר לבדיקת לקטור
שלישי ,אשר אישר אותה.

סיפורו של קראוס

במסגרת המדיניות האמביוולנטית של ממשלת הונגריה ,העלייה
לארץ ישראל לא פסקה באופן רשמי בכל שנות מלחמת העולם
השנייה ,ולכן המשרד הארץ-ישראלי בבודפשט המשיך לפעול
באותה תקופה באופן חוקי.
קראוס היטיב לנצל את החוק ההונגרי לפיו על אזרחים זרים
בהונגריה לא חלים חוקים שונים .פליטים יהודים שהגיעו
להונגריה מאוסטריה ,בעקבות סיפוחה לגרמניה ,צוידו בתיווכו
באישור מטעם השגריר הבריטי בבודפשט ,שהפליט הוא נתין
בריטי-פלשתינאי ,העומד לעלות בקרוב לארץ ישראל .בעקבות
כך לא היה ניתן לגרש או לעצור את הפליטים בעלי האישורים
(הגם שלעתים רשויות זוטרות ואנטישמיות לא כיבדו את
החסות) .כאשר ממשלת בריטניה ניתקה את יחסיה עם הונגריה,
ייצג קרל לוץ ,הקונסול השוויצרי ,את האינטרסים של בריטניה,
והוא המשיך במדיניות השגריר הבריטי ,ואף העצימה.
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זמן קצר לאחר הכיבוש ,התגלעה מחלוקת קשה בין קסטנר -
ראש ועדת העזרה וההצלה בבודפשט ,מטעם היישוב בארץ
ישראל  -לבין משה קראוס ,על הדרך הראויה להציל יהודים
בהונגריה.

קסטנר ביקש להציל את היהודים באמצעות שיתוף פעולה
עם הגרמנים ,אשר הבטיחו
שתי תכניות הצלה עיקריות:
הראשונה" ,רכבת קסטנר" -
קראוס היטיב לנצל את החוק ההונגרי
יציאת כ 1700-יהודים מהונגריה.
לפיו על אזרחים זרים בהונגריה לא
השנייה ,עסקת משאיות תמורת
חלים חוקים שונים .פליטים יהודים
דם  -הצלת מיליון יהודים
שהגיעו להונגריה מאוסטריה ,צוידו
תמורת עשרת אלפים משאיות
עמוסות סחורה נחוצה לגרמנים.
באישור מטעם השגריר שהפליט
קראוס התנגד לדרך זאת ,בטענה
הוא נתין בריטי-פלשתינאי ,העומד
שמטרת הגרמנים היא להעסיק
לעלות בקרוב לארץ ישראל .בעקבות
את המנהיגים בתוכנית שווא
כך לא היה ניתן לגרש או לעצור את
של הצלה ,כדי שיקל עליהם
הפליטים בעלי האישורים
להשמיד את שאר היהודים.

משה (מיקלוש) קראוס (1908-
 )1986עמד בראש המשרד
הארץ-ישראלי בבודפשט במשך
 11שנים ( .)1945-1934תפקיד
הארץ-ישראלים
המשרדים
היה לדאוג לעלייה ממרכזים
יהודיים גדולים ,מטעם מחלקת
העלייה של הסוכנות היהודית.
הרכב המשרדים נקבע לפי כוחן
היחסי של התנועות הציוניות
החלוציות באותה מדינה .קראוס
ייצג במשרד את התנועה החלוצית הגדולה ביותר בהונגריה,
"המזרחי-הפועל המזרחי" (.)43%

עמודים | )4( 773

אף שהעלייה לארץ ישראל הייתה בפועל זעומה ,מי שהחזיק
בסרטיפיקט  -החזיק בתעודת הגנה מטעם הצירות השוויצרית.
לאחר כיבוש הונגריה ,קראוס נכנס להתגורר בבניין הצירות
השוויצרית ,ומשם המשיך לנהל את המשרד הארץ-ישראלי,
ולמעשה את הצלת היהודים ,כדיפלומט שוויצרי .בתקופה זו
הוא נישא לגוסטה שטאל ,פליטה מפולין שברחה לבודפשט,
ועבדה בצירות השוויצרית .היא ידעה שפות רבות וסייעה
לקראוס בכתיבה ובתרגום.

קראוס פנה לדרך הצלה
באמצעות הקונסולים של
ארצות ניטרליות בבודפשט.
כחודש וחצי לאחר הכיבוש הגרמני ,בשיאו של מבצע ריכוז
היהודים מערי השדה בגטאות ,הצליח קראוס ,יחד עם הקונסול
לוץ ופקידות אנטי-נאצית במשרד החוץ ההונגרי ,ליצור מצג
שווא ,כאילו במשרד הארץ-ישראלי נמצאים  7800סרטיפיקטים
משפחתיים ,היינו  40אלף סרטיפיקטים .מיד אחר כך ,פנה לוץ
לממשלת בריטניה שתשלח  40אלף אישורי אזרחות עבור אותם
בעלי הסרטיפיקטים.
בינתיים שלח קראוס לשוויץ שני דו"חות .דו"ח אחד נכתב מפיהם
של שני יהודים שברחו מאושוויץ ,על עבודת מחנה ההשמדה
אושוויץ-בירקנאו ,כמה הושמדו ,מאלו מדינות ,ועוד .הדו"ח
השני היה על שואת יהודי הונגריה ,שקראוס עצמו כתב .יהודי
בשם ג'ורג' מנטלו ,שעבד בצירות אלסלבדור בשווייץ ,העביר
את הדו"חות הללו לסוכנות ידיעות בינלאומית .תוכן הדו"חות
פורסם במערב ב 24-ביוני  ,1944ובמיוחד בעיתונות השוויצרית,
בכותרות בולטות.

על המדף

בהשפעת הפרסום התקשורתי ,הגיעו מחאות לשליט ההונגרי לבעיית היהודים .למרות זאת ,בעקבות לחץ בינלאומי ורצון
מהאפיפיור ומהנשיא רוזוולט .כמו כן פורסם גינוי חריף של שיכירו בממשלתו החדשה ,סאלאשי הסכים להגירתם של
צ'רצ'יל ב ,BBC-ומאוחר יותר גם של מלך שבדיה .במקביל 7,800 ,נפש לארץ ישראל ,ו 450-לשבדיה (ומספרים קטנים יותר
הפיצו את הדוחות בשווייץ לאלפים  -בנציגויות דיפלומטיות ,עבור "נתיני" ספרד ,פורטוגל והוותיקן) .עוד סוכם ,שליהודים
בכנסיות ,באוניברסיטאות ,במרכזים הומי אדם ,ועוד.
הרשומים לעלייה בדרכון הקולקטיבי יחלקו תעודות חסות
אישיות ( ,)Schutzpasseשיעידו (בפני השוטר ברחוב) שהם
הפרסום הרחב של שני הדו"חות בשווייץ ,זעזע אמות וסיפים,
מוגני שוויץ ,ועד שההגירה תתבצע הם ירוכזו בבניינים מוגנים,
ושבר את כל כללי הצנזורה החמורה שהייתה נהוגה בתקשורת
שיופקעו על ידי השלטונות ההונגריים .על התעודות הייתה
בשווייץ .הביקורת גאתה .בהשפעת הפרסום התקשורתי והלחץ
חותמת של הצירות ,ללא חתימת הקונסול ,מה שאפשר זיוף
הבינלאומי ,התכנסה ממשלת הורטי ב 26 -ביוני  ,1944וקיבלה
נרחב שלהן 76 .בניינים הופקעו והפכו לבניינים שוויצרים מוגנים
שתי החלטות היסטוריות:
וחלק מהגטו הבינלאומי .בהמשך נוספו עוד שני בניינים מוגנים
א .אישור עליית  7800בעלי סרטיפיקטים לארץ ישראל שקראוס שכר מטעם הצירות השוויצרית ,בהם התגוררו יחד
(שהתפרשו כ 40-אלף ,אצל מי שרצה בכך).
כ 1500-יהודים .פקידי "בית הזכוכית" המותשים עבדו  18עד
ב .הפסקת גירוש היהודים ,בכפוף לאישור גרמני .הגירוש פסק  20שעות ביממה ,כדי להפיק תעודות אמיתיות ומזויפות .הזיוף,
שנעשה בעיקר על ידי חברי תנועות
בפועל רק כעבור כשבועיים (ב-
הנוער החלוציות ,גרם ללוץ תסבוכת
 9ביולי) למשך שלושה חודשים,
במסגרת עבודת הדוקטורט
אישית ודיפלומטית קשה ,אבל הוא
אך זה קרה לאחר שערי השדה היו
לא "שבר את הכלים" .כאשר בעלי
שלה ,החליטה אילה להתמקד
נקיות כמעט לגמרי מיהודים.
התעודות עברו לבניינים המוגנים,
בדמותו של קראוס ובעבודת
ממשלות המערב ,ובראשן הצלב
נאלצו חסרי תעודות החסות לעבור
הארץ-ישראלי
המשרד
האדום הבינלאומי ,פעלו באופן גלוי
לגטו הגדול ,סביב בית הכנסת הגדול
לממש הגירת  40אלף יהודים לארץ
בבודפשט בשנים  1943עד
ברחוב דוהני ,ובמקביל יצאו צעדות
ישראל.
המוות לעבר גרמניה .בשבוע השני
 .1945היא סיפרה זאת לחמיה
של חודש דצמבר עזבו הממשלה
בשל ההמונים שהציפו את הצירות
שהכיר מקרוב את מוסדות
והפקידות ההונגרית לעיר הגבול,
השווייצרית ,העביר קראוס את
השלטון ,ואת פוליטיקת חלוקת
שופרון .אז גבר כוח האספסוף.
הפעילות לבניין גדול שהיה שייך
הזיכרון
ועיצוב
המשאבים
כאוס וטרור שלטו בכול .תעודות
ליהודי ארתור וייס ,גדול סיטונאי
הקולקטיבי ,והוא אמר לה מיד:
חסות רבות לא כובדו ,ומאות
הזכוכית בהונגריה .הבניין ,שנקרא
יהודים הושלכו לדנובה ,עד שנצבעה
"בית הזכוכית" ( ,)üvegházקיבל
"שלא תעזי ,לא יתנו לך!"
באדום מדם .ב 18-בינואר שוחררה
מעמד אקס-טריטוריאלי!
בודפשט על ידי הצבא האדום ,וכך
בבניין הזה התחיל מנגנון של כ500-
בא הקץ לסבל של יהודיה.
פקידים (רובם צעירים מהתנועה הציונית) להכין עלייה של 40
אלף יהודים .קראוס וארתור וייס עמדו בראש המבצע הזה ,וקרל קיימת מחלוקת לגבי מספר הניצולים בעזרת החסות השוויצרית.
לוץ עמד בחזית הדיפלומטית .הם יצרו דרכון קולקטיבי ל 40-ההערכות נעות מ  60-50אלף ועד כ  100-80אלף מיהודי
אלף יהודים .מי שנרשם לעלייה ,ושמו הופיע בדרכון הקולקטיבי בודפשט ,מתוך כ 130-150 -אלף שניצלו .למספר הזה לא היה
נחשב לבעל חסות שוויצרית ,והיה מוגן בעיני השלטונות תקדים בתולדות ההצלה באירופה ,גם לפי ההערכה המינימלית.
ההונגריים והגרמנים .כשבוע וחצי לאחר פתיחת "בית הזכוכית" ,החסות השוויצרית הייתה הרחבה ביותר ,והיחידה שבבתיה היו
הודיע הצלב האדום הבינלאומי על סיום ההכנות להגירת  8,700מוגנים עד השחרור.
משפחות ,הכוללות  40,000בני אדם ועוד  1,000יתומים ,אבל למרות שקראוס היה נציג הסוכנות היהודית ,הוא לא זכה ממנה
במשך שלושה חודשים ,הגרמנים והבריטים עשו הכול כדי לתמיכה כספית .אף לא סנט אחד ,בזמן שקסטנר קיבל מיליונים
שההגירה לא תצא אל הפועל.
רבים ,שרובם נפלו לידי הגרמנים.
ואז בא השלב האחרון של שואת יהודי הונגריה .ב 15-באוקטובר
התרחשה הפיכה של הימין הקיצוני ,מפלגת 'צלב החץ' ,ביוזמת
הגרמנים .השליט ההונגרי הורטי הודח ,ופרנץ סלאשי התמנה
לראש ממשלה .כ 3000-יהודים נמלטו אל "בית הזכוכית",
בגלל מעמדו האקס-טריטוריאלי ,ומצאו בו מקלט .אייכמן חזר
מגרמניה לבודפשט ,וסיכם עם שר הפנים את הפתרון הסופי

סיפורו של זיכרון
מיד לאחר המלחמה ,החלו הפעולות להעלים ולהשכיח את
קראוס .מפא"י ארץ ישראל פיטרה אותו בפעולת הונאה
מראשות המשרד הארץ-ישראלי .אמנם ,ועדת חקירה קבעה
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שפיטוריו לא היו מוצדקים ,אבל קראוס לא ראה טעם להמשיך
לעמוד בראש המשרד.
בדצמבר  1946התכנס הקונגרס הציוני הראשון לאחר המלחמה.
דב יוסף ,מהנהלת הסוכנות היהודית ,שלח מכתב לקרל לוץ
בציריך ,והודיעוֹ שבשל פעולותיו להצלת יהודי הונגריה הם
מבקשים לרשום אותו בקונגרס הקרב בספר הזהב של הקרן
הקיימת לישראל:
שתדע שאתה תיזכר לעד בקורותינו כאחד האנשים
המעטים הקרובים ,שהיה בעל כבוד ואומץ לעמוד לצד
הנרדפים שלנו.
בתשובתו הדגיש לוץ את חלקו של ידידו ,קראוס:
מר קראוס איכשהו לעולם לא היסס ,לא איבד את עצביו,
כל הזמן מצא דרכים חדשות להרוויח זמן כדי למנוע את
הקטסטרופה הקרובה ...כעד ראייה אני רוצה לקבוע
שבגלל האומץ חסר הרעד של מר קראוס אלפים שרדו את
הטרור של סאלאשי ואת המצור על בודפשט ...אני רוצה
להבהיר שללא העזרה של מר קראוס ,למאמצי הייתה
רק תועלת קטנה .אני בטוח בכך שהקונגרס הקרב ישקול
בכבוד לפרסם ולהודות לאדם שנלחם באומץ בקו החזית
וניצח בקרב.
כאשר הגיעה שעת הטקס בקונגרס הציוני ולוץ נרשם ברוב כבוד
בספר הזהב של הקק"ל ,אף נציג מחברי הסוכנות היהודית לא
הזכיר את שמו של קראוס ,בדברי ההלל שהרעיפו על פעולות
ההצלה של לוץ .רק לוץ הזכיר בדברי תודתו את פועלו של
קראוס" ,שהיה שותפי הנאמן לעבודה ,ושבלעדיו ובלעדי חבר
העובדים של  150איש ,לא הייתי יכול להמשיך בעבודה ולהצליח
בהצלת האנשים האלה".

העובדה שלא רק בני המשפחה לא ידעו על פועלו של קראוס,
אלא גם מומחים וחברים ,נובעת כנראה גם מכך שהיה מטבעו
אדם מופנם וצנוע ,שהתקשה לפרסם את עצמו.
כישלונותיו החוזרים ונשנים מאז סיום המלחמה מבודפשט
דרך הקונגרס הציוני ,ועד משפט קסטנר ומשפט אייכמן ,לברר
את האמת ביחס לפעולות ההצלה בהונגריה  -כולל אלו שלו -
בוודאי הוסיפו לכך עוד יותר.
וכך כתב העיתונאי דן מרגלית בעיתון 'ישראל היום' ביום
 ,4.12.2014על ספרה של אילה ,המבוסס על עבודת הדוקטורט
שלה:
קראוס הציל יותר יהודים מאשר נוסעי הרכבת של
קסטנר .הוא גם לא העניק לנאצים דבר בתמורה .לא
בשואה ,ודאי לא אחריה .השופט הלוי והתובע חיים כהן
לחצו עליו במהלך חקירתו ,ולא יכלו לו .רה"מ משה שרת
התערב במשפט הדיבה לטובת קסטנר .זה היה שיבוש
הליכי משפט קלאסי .הממסד איים על עדים ,הרחיק
אותם מהארץ .חייו של קראוס עברו עליו בחרדה ,אבל לא
נענה לפיתויים וסירב לעשות שקר בנפשו .הוא הגיבור
הנשכח הן של מבצע ההצלה בהונגריה ,הן של חשיפת
האמת במשפט בירושלים.
בשנים שבהן התיאטרון והקולנוע ,הפוליטיקה והאקדמיה,
מגויסים להלל ולקלס דווקא את קסטנר  -ספרה של ד"ר נדיבי
הוא המזער הנחוץ כדי להוציא לאור את האמת על המושיע
הנשכח קראוס ,ולעשות עמו מעט צדק היסטורי.

המחיקה הסופית של קראוס התרחשה לאחר משפט קסטנר.
הנהגת המדינה בתקופת המשפט ,שהייתה הנהגת הישוב
בתקופת השואה ,הפעילה מאמצים כבירים להסתיר את כישלונו
של נציגה בהונגריה ,ואת המחדלים שלה .מולם ניצב משה
קראוס ,שהתנגד בזמן אמת לדרכו של קסטנר ויצר אלטרנטיבה,
שהניבה הצלה מקורית ומפתיעה בהיקפה .האמת הזאת התפרצה
מדי פעם ,בעיקר על ידי מלכיאל גרינוולד ומכתביו ,אבל היא
הושתקה באופן סופי לאחר משפט קסטנר.

לאחרונה התחדש המוזיאון לציונות הדתית בניר גלים ובמרכזו
סיפור "בית הזכוכית" ,לאור המחקר של אילה נדיבי .פועלם
של קראוס ושל קרל לוץ כמצילי יהודים הולך ומחלחל ,אך
נדמה שרק בקרב חוגים מסוימים .גם היום ,שבעים שנה לאחר
האירועים ,אין לקראוס יד ואין לו שם במוסד המרכזי לזיכרון
והנצחת השואה ,יד ושם.

על כך כתב הסנגור שמואל תמיר בספרו האוטוביוגרפי ,בן הארץ
הזאת:

נילי בן ארי
טירת צבי

נציג הסוכנות בהונגריה ומנהל המשרד הארץ-ישראלי
עשה פעולה חשובה ביותר ,שאף צוינה לשבח בשני
דו"חות של הסוכנות ואיש אינו יודע על כך דבר ...למרות
שהסוכנות והמוסדות הציונים היו רשאים להתברך
בפעולה זו ,הייתה סביבה מעין דממה שאי אפשר
היה להסביר אותה אלא בכך שקראוס לא היה נאמנה
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של מפלגת השלטון בארץ ישראל ,מפא"י ,אלא איש
"המזרחי" ,ללא קשרים פוליטיים חשובים וללא יחסי
ציבור.
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בחרנו הפעם לאסוף כמה סיפורי ליל סדר אישיים  -אירועים ,תחושות ,רגעים מעוררי
מחשבה  -שכולם כאחד נותנים משמעות נוספת לערב הייחודי הזה.
את ההשוואה השארנו בידיכם ,הקוראים...

הקיבוץ משנה את פניו
כילד ,אני זוכר את הקיבוץ משנה את פניו ואת אורחות חייו עם
כניסתה של חופשת הפסח ,שהייתה עבורי רגע אדיר ומשמח.
הרגשתי את זה בשבילים ,בריחות ,באווירה ,בשרב הראשון,
ואצלי בעיקר  -בעקיצות היתושים הראשונות.
אני זוכר נשים בחלוקים ממיטב האופנה מניפות וילונות ומנקות
חלונות ,וגברים בחולצות פלנל עם שרוולים מופשלים (שהרי
עוד לא עברו רשמית לבגדי קיץ) מפנים גרוטאות וחובטים
ספרים.
ניקוי הספרים בבית שלנו היה השיא של ניקיונות הפסח .רוב
הציבור הכיר והעריך את הספרייה של אבא ז"ל ,אבל אני גם
זכיתי לנקות אותם ספרים מדי שנה בשנה .אתם זוכרים את
אברהם שטרן? מדף מדף ,ספר ספר ,וכולם מוצבים בחזרה
במקומם המדויק ובקו ישר .תמיד הייתה לי תקווה שאולי
השנה יהיו הקלות מסוימות ,אך כל שנה התאכזבתי מחדש.
אצל אמא ז"ל ,עם צאת הפורים החל מבצע פסח ,שהיה מתוכנן
לפרטי-פרטים .לכל יום היה את הלו"ז שלו .כשהייתי מעיר לה:
"אמא ,בשביל מה כל זה .לא מספיק פעם בשנתיים חלונות?"
היה מגיע משפט המחץ" :מה אתה מדבר? צבייה מנקה חלונות
כל שבועיים!" .כשאני חושב עכשיו על ניקיונות פסח ,עולה
באפי הריח החזק של החומץ שהיה נמרח על הרהיטים.
אך כל אלה היו האמצעים שקידשו את המטרה האחת והיחידה:
להגיע לליל הסדר כשהכול נקי ומצוחצח ,קדוש וטהור .ואכן,
הוריי הקפידו להעביר לנו את המסר ואת הרעיון של חג הפסח
בכלל ושל ליל הסדר בפרט.
הזיכרון הראשון שלי מליל הסדר הוא  -איך לא  -הסדר המרכזי
בחדר האוכל.
אבא ערך את הסדר ,וכתוצאה מכך זכתה משפחתנו לשבת על
הבמה שבמרכז חדר האוכל כשכל הציבור פרוש למרגלותינו.
אתם מתארים לעצמכם איזו "פדיחה" זו לילדים? לא מזמן
תיארתי את הסיטואציה לילדיי ,והם הצהירו שלעולם לא היו
מוכנים להימצא בה .השבענו את אבא שאת האגוזים ששימשו
כפרס על תשובה נכונה בחידון של עורך הסדר ,הוא יחלק
לחברינו ,על מנת שלא יסגרו איתנו חשבון לאחר מכן .הרגע

הגדול והמותח היה בעת ההכרזה על הזוכים באפיקומן ועל
הפרס המיועד .אני זוכר את הלחצים שהופעלו עליי על מנת
שאשפיע בסוגיה זו.
ולאחר מספר שנים עברנו לסדר משפחתי בבית .שינוי זה הגביר
את המתח ואת החשיבות של עמידה בלוח הזמנים ,שהרי צריך
להבין ,סעודת ליל הסדר הייתה הארוחה הבשרית היחידה
שאכלנו בבית במהלך השנה .אני זוכר בעיקר את החלוקה
של "צוות ליל הסדר" בראשות לאה ואיתן ,ואת המעבר על
הרשימה כדי לוודא שאכן קיבלנו הכול .השיא היה הניסיון
להבין את הוראות חימום האוכל .חברים ,איך נדע לחמם מרק
ובשר? מה ,אנחנו עירוניים?!
בשנים הראשונות ,אני מודה ,היה לי קצת קשה עם המשמעת
והמתח סביב ליל הסדר בבית .לאמא היה כל כך חשוב שכללי
הטקס יישמרו עד תום ,ואבא ,אתם יודעים ,היה מחשיב כל
תו ותג .עם הזמן למדתי להעריך קפדנות זו ,ודרך חג הפסח
בכלל וליל הסדר בפרט הפנמתי את החשיבות שבמשפחתיות,
בשבטיות ובמסורת שעוברת מדור לדור.
הסדר הראשון שערכתי היה לפני תריסר שנים .במהלכו ישב
אבא על כורסה כשהוא מחובר למכונת הנשמה ,וכולנו ידענו
שזהו הסדר האחרון שהוא חוגג איתנו.
ביום העצמאות באותה שנה הלך אבא ז"ל לעולמו.
מאז אני משתדל ,עד כמה שניתן ,להשתמש בתיקייה החומה
שירשתי מאבא ,ובה נמצאים פירושים ,חידות ודברים שכתב
והקריא בפתיחת הסדר המרכזי בחדר האוכל ובמהלכו .כמו כן,
אני נעזר באוסף המדהים של ההגדות שהצטברו בביתנו עם
השנים.
מי ייתן ונזכה לחגוג את ליל הסדר עוד שנים רבות בבחינת
"והגדת לבנך".
* שי שטרן
עין הנצי"ב
(מתוך "ציונים" ,פסח תשס"ט ,אפריל )2009
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יציאת מצרים אישית
ליל הסדר הוא אחד מהאירועים החשובים בשנה .למרות
זאת ,כל שנה מחדש אנו צריכים להתמודד עם מגוון גורמים
המחייבים אותנו להכנה מראש ,כדי שרוב המסובים איתנו סביב
שולחן הסדר ייהנו מלילה קסום.
בשנים האחרונות מגוון ההגדות התרחב באופן ניכר והוכנסו
בהן תוספות רבות של מדרשים ,קטעי אקטואליה ,משחקים
וחידונים ,במטרה ליצור עניין ולגרום ליושבים סביב השולחן
להרגיש שותפים.
אחת מהגדות אלו היא הלילה הזה  -הגדה ישראלית ,של
מישאל ציון ונעם ציון ,עם איורים של משל קישקה .בעמוד
 41מופיע קטע שבו מספרת גולדה מאיר ,שהייתה יו"ר הוועד
הלאומי בסוכנות היהודית ,על ליל סדר ייחודי שחגגה בעיצומם
של מאבקי העפלה נגד הבריטים בשנים שאחרי מלחמת העולם
השנייה ,ולפני קום המדינה 1100 .פליטים יהודים אשר היו
בנמל לה-ספציה על האונייה "דב הוז" פתחו בשביתת רעב ימים
מספר לפני ליל הסדר ,וזאת בכדי לעורר את העולם למצוקתם
ולאפשר להם להפליג לארץ ישראל .לאחר  101שעות של
שביתת רעב ,אישרו הבריטים לאונייה "דב הוז" לצאת מנמל
לה-ספציה ולהפליג לארץ ישראל.
אחד המנהיגים של אותה שביתת רעב ,היה נחום לבבי ז"ל,
חבר משואות יצחק .בחוברת "בלבב שלם" ,שהוצאה לזכרו,
התפרסמו מכתבים שכתב נחום ממשואות יצחק שבגוש
עציון הנצור ,לארוסתו ציפורה שגרה באותה העת בירושלים
הנצורה .מכתבים אלו מלאים באור ,בשמחה ובהרבה מאוד
אמונה וציפייה לימים טובים יותר ,למרות התחושה שעוד יהיו
ימים קשים בדרך להקמת המדינה .באחד המכתבים כותב נחום
את שעבר עליו בחמישה לילות סדר  -מתחילת ''המלחמה''
ועד ליל הסדר האחרון במשואות יצחק אשר בגוש עציון ,ערב
הקמת המדינה:
 ...ושוב עוברת שנה ואני יושב יחד עם  170חברים
וחברות על הים אשר ב"לה-ספציה'' ,איטליה .סידרנו
לנו שולחנות מארגזים ריקים וקופסאות של מצות
והתיישבנו על הקורות שריכזנו מאי-שם למטרה זו .היה
לנו מרור וגם יין וערכנו את הסדר כהלכתו .הסדר ההוא
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לא ימוש מזיכרוני :אנחנו יושבים על חוף הים שמפריד
בינינו לבין הארץ הנכספת והלב נכסף לגאולה ,ועולה
הפסוק" :אילו פינו מלא שירה כים ,ולשוננו רנה כהמון
גליו ''...בהתלהבות עצומה ,כה קרובים לגאולה ,ובכל
זאת עוד רחוקים .ואין בידינו כי אם האמונה ,כי בכל זאת
יעזרנו ה' להפליג בקרוב.
ועוד שנה עוברת ואני כבר בארץ .ליל הסדר הבא פוגש
אותי במשואות .אני משווה את הסדר שלפני שנה לסדר
של השנה .ריבונו של עולם ,רק שנה עברה מאז  -ובכל
זאת מהלך של אלפיים שנה עד שהגעתי .איך הספקתי
כל זאת? ובמה זכיתי דווקא אני" ,לראות בטוב ה' ולבקר
בהיכלו''? אין אני מספיק להודות לך ,ה' א-לוהי וא-לוהי
אבותי ,כי הגעתנו למשכנות מבטחים.
והנה הגיעה השנה הזאת ,בה אנחנו נמצאים במלחמת
קודש לשחרור הארץ .יום יום וקורבנותיו  -יום יום
וניצחונו .ובכל זאת חרד הלב ,כי אין אנחנו רוצים
בשחרור הארץ ובשעבוד האדם ,כי אם בשחרור הארץ
והאדם כאחד .וכאן הסכנה .המלחמה עלולה גם לשעבד
את האדם ואז לא השגנו את מטרתנו.
אכן זה דורש גבורה עילאית ,לא לאבד את הראש גם
בשעה שתשומת הלב מופנית כולה כלפי האויב החיצוני.
ומי יודע?...
קשה לדמיין שאנשים אשר חיים איתנו ,או ממשיכי דרכם ,היו
שותפים מרכזיים בהנעת תהליכים הרי-גורל לעם היהודי בעת
החדשה ,והם כאבני דרך במסע של עמנו בחזרה לארץ ישראל.
זוהי "יציאת מצרים" של ימינו.
בשנים האחרונות חלקם העלו את קורות חייהם על הכתב או
בדרכים נוספות .בליל הסדר אנו נוהגים כל שנה להעלות סיפור
אחד ,של מישהו שמוכר לכולנו .בכך אנו מוסיפים מימד אישי,
ומגלים שההגדה לא נמצאת על הר גבוה ולא מעבר לים ,אלא
היא ממש חלק מאיתנו.
* מיכה אמיר
משואות יצחק
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"והגדת ל"...
כמה פעמים הרגשתם בסוף ליל הסדר שקיימתם את מצוות
"והגדת" כמו שצריך?
תארו לכם את הסיטואציה הבאה:
שנת  ,2001שיא אירועי "גאות ושפל" ,כפי שמערכת הביטחון
קראה להם.
טנק בודד עומד בצומת סורדא  -צומת היציאה הצפון-מערבית
של רמאללה .לידו עומד נגמ"ש עם צוות מאחד הגדודים של
חטיבת גבעתי.
צוות הטנק בסדיר כולל :מט"ק  -יבגני ,שעלה מעיר נידחת
בקווקז; תותחן  -יבגני ,שעלה מהעיר הכי צפונית בעולם
(נובוסיבירסק) ,שבה הטמפרטורה בחורף יורדת עד ל;-40ºC -
נהג  -רומן ,שעלה מהעיר מוסקבה; טען  -עבדכם הנאמן ,שיצא
משטח מדינת ישראל רק למסע בפולין ולסיני.
כל כמה שעות ,ללא התראה ,מתבצע ירי מקלעים ונשק קל על
ידי מחבלים ,שפוגע בטנק .לכן כל החיילים סגורים בכלי הרכב
הממוגנים ואין שום תקשורת ביניהם חוץ מאשר לצרכים מבצעיים.
המטרות של הטנק וצוותו הן הפגנת נוכחות ושמירה על שלמות
הצוות.
צוות הטנק יושב בתוך הטנק  126שעות רצוף ,עם מדפים
סגורים .פעם ב 12-שעות ,למשך  30שניות (מקסימום) ,נפתח
פתח קטן להכנסת אוכל לטנק .כל שאר הזמן אין שום מגע עם
העולם מחוץ לטנק (כולל שירותים).
אין שום דרך יעילה להעביר את הזמן :אין טלפונים ניידים (הם
עוד לא הומצאו) ,אין רדיו ,אין דרך נוחה לישון ,אין משחקים (חוץ
מטאקי ,שכבר יצא לכולם מכל החורים) ,וכבר לא נשאר על מה
לדבר.
מגיע ערב ליל הסדר :רב החטיבה המרחבית בנימין שולח עם
השיירה המאובטחת שמביאה לנו את האוכל ,ארבע מנות קרב
לליל הסדר  -כן ,יש דבר כזה בצה"ל...
בתוך קופסת קרטון של מנת הקרב יש הגדה של פסח בנוסח
אחיד של צה"ל ,שלוש מצות מנוילנות בוואקום בקופסת קרטון
נוספת ,בקבוק פלסטיק חמש-מאות מ"ל מיץ ענבים ,קופסת

שימורים של חזרת ,קופסת שימורים של גפילטע-פיש (מעניין
מה מקבלים במנת קרב תימנית ,)...קופסת שימורים של
חרוסת ,ועוד כל מיני תוספות ללא חשש קטניות.
שאר אנשי צוות הטנק (כפי שאתם יכולים לנחש) מעולם לא
עשו ליל סדר כהלכתו ,ולכן קיבלתי את תפקיד עורך הסדר.
בתפקיד שולחן הסדר שימש סדן התותח של הטנק (הבסיס של
התותח) ,כאשר לא היה בשימוש לצרכים מבצעיים.
קראתי את כל ההגדה ,חלק בקול וחלק בשקט לעצמי ,ומעבר
לטקסט הבסיסי סיפרתי חלק גדול מההיסטוריה של עם ישראל
שאני זוכר ,כפי שמופיע במקורות היהודיים ,בעיקר את החלקים
שמדלגים עליהם בשיעורי ההיסטוריה בבתי הספר הלא-דתיים...
ייאמר לזכותם שחלק מהפרטים הם ידעו ברמה כזאת או אחרת,
אבל אף אחד מעולם לא סיפר להם בצורה מסודרת את תולדות
עם ישראל כפי שהן מופיעות במקורות היהודיים.
הסברתי להם על משמעויות ליל הסדר ועל משמעויות
הסיפורים השונים בהגדה .סיפרתי להם על יציאת מצרים ואיך
היא משליכה על חיי היומיום שלנו .דיברנו על המשמעות של
להיות יהודי כיום ,שאלנו את עצמנו האם עבור אדם שאינו דתי
יש משמעות לעצם היותו יהודי.
השיחות והדיונים נמשכו עד לשעות הלילה המאוחרות מאוד,
ועד היום אני לא זוכר האם בכלל ביצעתי את כל הפעולות
שאמורים לעשות במהלך ליל הסדר (כנראה שאני מדחיק את
הטעם של ה"כורך").
אני לא בטוח לאיזה מארבעת הבנים שמופיעים בהגדה
מתאימים שותפיי לליל הסדר ההוא ,אבל אני סיימתי את
האירוע עם הרגשה חזקה שלהיות יהודי זה עניין שטבוע בגֵ נים,
שגם היהודי הכי רחוק מיהדות נושא איתו ,והגֵ ן הזה מסוגל
להתפרץ ברגעים הכי פחות צפויים.
אני חושב שבאותו ליל הסדר יצאתי ידי חובה לפחות במצווה
אחת " -והגדת."...
* יאיר הרשלר
מגדל עוז

אדר  -ניסן תשע"ה
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ליל סדר היסטורי
החג האהוב עלי ביותר הוא ליל הסדר.

אני מבקשת שתקראו נכון :ליל הסדר ,לא החגא של פסח ,שגורם
לי לדיכאון החל מט"ו בשבט  -התאריך בו אמי התחילה לקרצף
את הבית.
בתוך שלוש דקות ,אני יכולה למנות עשרה לילות סדר מיוחדים
שחוויתי .אבל המיוחד בהם היה בשנת תשכ"ח ,קצת לפני
שמלאו לי שתים-עשרה שנים (עכשיו אתם יודעים שאני לא בת
עשרים-ושבע ,כמו שאני מצהירה תמיד.)...
זה היה פחות משנה לאחר מלחמת ששת הימים .תוצאות
מלחמת ששת הימים גרמו אושר רב בבית הוריי ,והעיקרית
שבהן הייתה השיבה לעיר העתיקה של ירושלים .אבי נולד בעיר
העתיקה ,ועד שחזרנו אליה ,כל שבת היינו הולכים לראות אותה
מרחוק ,ולשמוע את געגועיו.

כמובן שהצטרפנו .ממרחק השנים ,אינני זוכרת כלום מליל הסדר
עצמו .ברור לי שהגענו לשם עם סירי אוכל גדולים ,אך אינני
זוכרת מה היה בהם .אינני זוכרת מי היו האורחים הנוספים.
אינני זוכרת אם נשארנו לישון בעיר העתיקה ,או אם חזרנו ברגל
לביתנו בעיר החדשה.
אני זוכרת רק את ההתרגשות מהחוויה המיוחדת .גם אנו ,הילדים,
"שמענו את משק כנפי ההיסטוריה" .התחושה של "אנחנו
היהודים היחידים שחוגגים את ליל הסדר בעיר העתיקה" ,גרמה
להתרגשות וגאווה .כבר דמיינתי איך "אשוויץ" בבית הספר על
ליל הסדר המיוחד.
אבל כבר במוצאי שבת ,מוצאי החג הראשון ,התברר לי ש"ניצחו
אותנו"  -הרב לווינגר וחבריו ,חגגו את ליל הסדר בחברון ...יותר
מרשים!

מספר שבועות לפני ליל הסדר פנו אל אבי מפקדו בתנועת הנוער
ובלח"י ,הרב משה סגל ,ורעייתו רחל ,והזמינו את משפחתנו
להצטרף אליהם לליל הסדר בבית חב"ד בעיר העתיקה.

* תרצה ברמץ-שטיין
קבוצת יבנה

אוסף חוויות וזיכרונות מליל הסדר הקיבוצי
נדמה לי שזיכרונותינו מליל הסדר כילדי בארות יצחק ,אינם שונים מזיכרונות של ילדי קיבוץ דתי אחר באותה התקופה .כילדי
הקבוצה הבוגרים' ,זכינו' להשתתף בסדר של 'הגדולים' .תפקידנו היה לשאול שאלות שהכינו לנו מראש ,והחברים השיבו תשובות
(שלא תמיד התאימו לרמתנו .)...ליל הסדר מבחינתי היה תמיד ערב חווייתי במיוחד (בניגוד לדעתו של בעלי שנים רבות מאוחר
יותר ,שהעדיף כמובן את הסדר המשפחתי הקטן עם האוכל של אמא) .כולם יושבים בשורות ברוב עם ,עם השירים המיוחדים שאת
חלקם אנחנו ממשיכים לזמר עד היום (מנגינות מיוחדות ל"חד גדיא" ,ל"מה נשתנה" וכדומה).
חוויה מיוחדת זכורה לי במיוחד מהתקופה הסוערת דאז ,עם רדיו אחד בכל הקיבוץ  -המטפלת הייתה מספרת לנו מדי יום את
החדשות בארץ ובעולם :המלחמה באירופה ,המעפילים .למדנו שירים ,וכתבנו יום-יום ביומן .בליל הסדר ב 1946-או  ,1947רבקה
חברתי ואני גנבנו את האפיקומן ,ובקשתנו בתמורה הייתה ברוח הזמנים ההם :לשלוח עשר לירות לילדים במחנות המעצר בקפריסין.
* מיכל שפיר (ילידת תרצ"ט)
זיכרונותיי הראשונים מחג הפסח הם לאו דווקא ליל הסדר עצמו .הייתי בגיל הגן ,כשאבי לקח אותנו  -אמי ,אחי ואנוכי אל אחיו
בנוה-יעקב (כפר עברי) שהיה לו שם בית ילדים ,לחוג את הסדר עם משפחתו .גם סבתי (אמו) וגם אחיו הצעיר עם אשתו הצטרפו.
מה שהשאיר בי רושם חזק מערב החג ,היה מרק עם רגלי תרנגולות  -ממש רגליים ,שרק הציפורניים נגזרו מהן ...בסוף הערב
הגיעה ערבייה (דמות שחורה ושמנה) לכבות את העששיות (או להנמיך את האש) ,כי לא היה חשמל.
אינני זוכרת אף ליל סדר בנגב  -אולי כי השכיבו אותנו לישון מוקדם יותר בבתי הילדים .בבתי הילדים  -אלא רק מהמקום ה'חדש'.
היינו חלק מחמולה רצינית בקיבוץ ,כולל סבא וסבתא ,דודים ובני דודים ,וחגגנו את ליל הסדר בחיק המשפחה .תמיד! היה כיף כל
ה'ביחד' הזה ,וכמה פעמים גם הצלחתי לגנוב את האפיקומן .בתקופה ההיא עדיין גרנו בבתי ילדים ,וכשהגיעו הילדים לישון ,הם
תמיד סיפרו חוויות מליל הסדר בחדר האוכל ,ואני כל כך קינאתי ,כי אצלנו היה אחרת ...וחוץ מזה ,הם תמיד נשארו מאוחר יותר
מאיתנו .רק כשסבתי הלכה לעולמה ,הפסקנו עם הסדר המשפחתי והצטרפנו לסדר הכללי בחדר האוכל ,שממנו אין לי שום זיכרונות.
כנראה שלא הרשים אותי בכלל...
* חנה ברוכי (ילידת תש"א)
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ליל הסדר המשותף ,שנערך ברוב עם בקיבוץ ,שמור בלבי כזיכרון אהוב ויקר .זיכרונותיי הם מטקסים שנערכו בחדר האוכל הישן
שבבארות יצחק משנת  1952והלאה.
בשעות אחר הצהריים נקראנו  -הבנות ה"גדולות" ,קרי בנות  11-13שנה  -לעזור בעריכת השולחנות באולם .היו שלוש שורות
ארוכות מקבילות לאורך כל חדר האוכל .לא היו רווחים בשורה .השולחנות כוסו במפות לבנות (בוודאי ליופי ,אך גם כדי להסתיר את
פלטות העץ הגס) ועליהן מגש למצות שהיה עשוי משתי פלטות עגולות מעץ דיקט פשוט ,מחוזקות מהצדדים .המצות כוסו במפיות
רקומות פאר ,יצירת חברות הקיבוץ .כשסיימנו לערוך צלחות ,סכו"ם וכוסות ,זה היה בעיניי מראה מרהיב .השורות האינסופיות של
הכלים הדליקו לי את הדמיון.
בעת עריכת השולחנות תכננו את מקומות הישיבה ומיהרנו "לתפוס" מקום למשפחתנו ,כך שנשב ליד משפחה שבה יש חברות קרובות.
בערב אהבתי לראות את הנהירה של כל החברים והחברות אל הספסלים בטור השולחנות הארוך .כולם חגיגיים ובמצב רוח מרומם .היה
לאנשים אור בעיניים.
חלוקת האוכל בין שלושת טורי השולחנות הארוכים ,הייתה משימה מסובכת .באיזה טור יחלקו את האוכל "ראשון"? היה חשש בלב
שמא לא יספיקו הקניידלך ליושבי השולחנות המרוחקים מהמטבח .היו כמה חברים מבוגרים שהיו כוססים ציפורניים בעצבנות,
וכעסו מאוד כאשר נוכחו שלא התחילו לחלק את האוכל בצד שלהם .אנחנו ,הילדים ,צחקנו למראה "ההצגה" הזו.
במיוחד הרגשתי חגיגיות וחשיבות נוספת באותן ההזדמנויות שאבא שלי ערך את הסדר .משפחתנו  -שכללה גם סבא ודודים
שהתארחו אצלנו באופן קבוע לליל הסדר (וילדיהם מאשרים שהם נוהגים בביתם עד היום את ה"סדר של בארות יצחק")  -ישבה
קרוב לדלת הכניסה ,והיה מרחק עצום עד לקצה השני של חדר האוכל .על הטווח הזה היה צריך מנהל הסדר ל"השתלט" כמנחה
וכמנהל השירה בציבור .משימה קשה במיוחד לאור ריבוי הגילאים באולם וכמובן ללא הגברה אלקטרונית ...בעיניים של היום ,זו
הייתה משימה בלתי אפשרית ,ואני מניחה שזו אחת הסיבות לכך שהטקס בצורתו זו "פשט את הרגל".
בשנים ההן ,אבי ,מרדכי ברמן ז"ל ,ניהל את הערב באופן מופלא .ראשית ,הוא נעמד ונתן "הרצאת רקע" לליל הסדר ,חשיבותו
ההיסטורית ועוד יותר חשיבותו במדינת ישראל המתחדשת .אני שומעת את ההתלהבות בקולו מהדהדת באוזניי ,והיא כנראה סחפה
את האנשים ,אשר על כן אפשרו לו לשאת את דבריו כמעט ללא הפרעה .מדהים להיזכר שלמרות הרעש באולם ,גם הפעלת הטקסים
של טפטוף היין ,טבילת הירקות וכו' ,נעשתה בניהול אחיד מרכזי ,ואנשים היו ממושמעים .אבי הקפיד מאוד שבמקביל לתפקידו
הציבורי ,אנחנו  -ילדיו  -נהיה שותפים מלאים לכל הפעילויות בשולחננו המשפחתי.
נושא השירה היה חשוב מאוד בליל הסדר ,וכמה נוסחים שהכתיבו בעלי התפילה של הקיבוץ ,הם שהתמסדו כמנגינות ה"מקובלות"
(חלק מהן מנגינות יקיות ,שהצלחתי למסד בשנים מאוחרות יותר גם בביתי הפרטי  -לא כל כך לטעמם של ילדיי .)...שירי הסיום
של ליל הסדר ,במיוחד" :אחד מי יודע" ו"חד גדיא" היוו אטרקציה מיוחדת ,שגירתה ומתחה את הערנות שלנו ,הילדים ,אל השעות
הקטנות .נוצרה מעין תחרות בין השולחנות .אלי אחי נהג לדפוק במזלג על השולחן ,יששכר אחי ואנוכי התחרינו על דקלום המלים
בעל פה ,ומסביב אנשים רבים תופפו על השולחנות ,שרו ,התלהבו ומשכו את השירה כמה שיותר מאוחר אל תוך הלילה.
שעת הסיום הייתה אתגר .אם סיימנו את הסדר לאחר חצות ,זה נחשב סדר מוצלח!
כנראה שהאהבה המיוחדת שרחשו יחדיו אמי ,חנה ז"ל ,ואבי לסדר הקיבוצי ,עברה אלי בירושה .נדבקתי מהם באהבתם ל"ברוב עם
הדרת מלך" ,והיא נהייתה חלק מטעמי האישי .בשנים מאוחרות יותר ,כשעברנו לסדר משפחתי מצומצם ,לא נהניתי מהמסגרת
הקטנה סביב השולחן .בנושא הזה ,ללא ספק נשארתי קיבוצניקית בהווייתי ובמשך שנים רבות התגעגעתי לאירוע ההוא!
* בת שבע דגן (ילידת תש"א)
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קו המשווה

אבא שלי ,יוס'ק וינד ז"ל ,היה מעורכי הסדר הקיבוצי בחדר האוכל .שולחנות ארוכים ,ערוכים ,צפופים ,עמוסים .אבא יושב בראש
השולחן בקצה חדר האוכל ,ומשפחתנו הקטנה  -אמא ,אחותי ואני -יושבות לצדו .הכול כתוב ,ערוך ומוכן :מי אומר מה ,מתי ,איך.
אבא היה יקה .אני זוכרת את אבא מנסה להגביר קול כדי שכל הקהל ישמע .היו קושיות לילדים ,ועל מתן תשובה נכונה זכה הילד
באגוז אחד בלבד .אני' ,הקטנה' ,הייתי צריכה לשבת שקטה ,ממושמעת .סיוט .הרגשתי לא טבעי .לא התאים לי .אך בכל שנה חזרה
אותה החגיגה .ואני דווקא אוהבת תיאטרון...
* נורית סוקולובסקי (ילידת תש"ג)
בארות יצחק

בין עין הנצי"ב לבית השיטה
לפני כשלושים שנה (כן ,זה היה מזמן) ,העברתי בבית השיטה
שיעורים במשנה .במסגרת זו פגשתי את אריה בן גוריון ז"ל ,שהיה
אז אחראי לשיעורי היהדות היזומים ,שזכו לקהל מכובד ,וכן ייסד
את ארכיון החגים הבין-קיבוצי  -מפעל ראוי לברכה המתקיים עד
היום .לזכותו של אריה ייאמר כי נלחם להטמעת תודעה יהודית
בקיבוצו בפרט ,אך בכל התנועה הקיבוצית בכלל .עד היום נעזרים
בארכיון זה אנשי חינוך ואנשי רוח מהתנועה הקיבוצית.
הנה הגיעו ימי חודש ניסן ואריה בישר לי כי בבית השיטה כתבו
הגדה חדשה .לא עוד רק שירי ציונות ובניית הארץ ,לא רק סיפור
גאולתנו בזמן הזה ,אלא  -ועל כך הייתה גאוותו  -סיפור יציאת
מצרים .והוא ציין בגאווה :הסיפור האמיתי! שמחתי בשמחתו
עד שהעיר דרך אגב ,כי בהגדה שלהם אכן מגידים את הדברים
כסדרם  -נאמנים למסופר בספר שמות ,דבר דבור על אופניו,
החל בגזרות פרעה הרשע ,המשך בהולדתו ובהצלתו הנסית של
משה וכלה בהתגלות א-לוהים בעשרת המכות המופלאות "וְ יָ ְדע ּו
ִמ ְצ ַריִ ם ִּכי ֲאנִ י ה'" (שמות יד,ד) ,כאשר שיאו של הסיפור כמובן
ביציאת מצרים.
"אין אנו מקבלים את נוסח ההגדה המקוצר ,המיובש וחסר הדרמה.
שהרי מהו נוסח הסיפור בהגדה' :ארמי אבד אבי ,וירד מצרימה
ויגר שם במתי מעט' וכו' ,...ועוד שניים-שלושה משפטים בלבד
המתארים את השעבוד והצעקה" ,כך אמר.
בושתי וגם נכלמתי בפני האיש וטענותיו .הרי הוא צודק!
כמה מעניין יכול היה להיות הסיפור האמיתי .מה קרה לחז"ל?
האם טעו?

ויותר נטרדתי ביני לביני אחר דבריו  -והרי נוסח ההגדה הוא נוסח
"מקרא ביכורים" מתוך פרשת כי תבוא בספר דברים .ומה עניין
ביכורים לסדר ליל הפסח?
הבטחתיו כי בעוד שבוע אולי אהיה "חכמה יותר" ואשיבו לעניין.
היום  -שנים רבות אחרי - ...אני יודעת כי "לא גיליתי את
אמריקה" .רבים וטובים ממני דנו בדבר והגיעו למסקנתם .אך תוך
אותו שבוע הפכתי בה והפכתי בה ,וכשגיליתי את סוד כוחה של
ההגדה שמחתי לעמוד מולו ותשובה בפי.
כמה נבונים וחכמים היו אבותינו מחברי ההגדה ,אשר בחרו בנוסח
הסיפור כפי שהוא מובע על ידי מביא הביכורים.
בפסח אנו יושבים מול שולחן ערוך ,מלא בכל טוב ,גאים ובני
חורין" .חייב כל אדם לראות עצמו כאלו הוא יצא ממצרים"  -אך
כיצד מזווגים את תחושתנו כבני חורין עם תחושתנו כעבדים שזה
עתה יצאו מהשעבוד? הרי זהו נוסח "מקרא ביכורים" המספר את
סיפור יציאת מצרים מתוך מעמד של חקלאי גאה ,עובד אדמתו,
המכיר מתוך השפע בטוב ההיסטורי הגדול של יציאת מצרים .זהו
הנוסח הראוי לנו מאז ועד היום!
כשאנו יודעים מתוך זיכרונות המאה האחרונה ,כיצד שמרו על
הנוסח אנשים במצוקה נוראית בתנאי מעצר ,מאסר ומחנות ריכוז,
אנו מבינים עוד יותר כי זהו נוסח האוצר תחושת עצמאות עם
הכרת הטובה ,ויש בו כוח לשמר בנו כבוד עצמי וגאוות לאום גם
בעתות צרה.
על אחת כמה וכמה בתקופתנו ,שזיכנו הקב"ה במדינת ישראל
העצמאית .בימים שבין פסח לימי העצמאות ולחג השבועות
נמשיך ונאמר "ארמי אֹבד אבי" ,ונשמח בכל הטוב אשר נתן לנו ה'.
* אבישג איילי
עין הנצי"ב
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תנועה בתנועה

מחלקת הגיל הרך
נירית אפרתי
niritshp@gmail.com
אסכם בקצרה שני מפגשים משמעותיים שהתרחשו בחודשיים
האחרונים.
כנס החינוך בנושא "חינוך למצוות" פתח את שעריו השנה גם
למנהלות הגיל הרך מתוך הבנה בחשיבות הרצף החינוכי שמלידה
עד י"ב .בכנס נפגשנו עם הצורך בחשיבה פתוחה ובעבודה
עצמית בתחום האמונה ובתהליכי החינוך למצוות  -אותם אנו
בראש ובראשונה מטמיעים בעצמנו ,אך גם במערכות החינוך
שלנו.
נוכחות מנהלות הגיל הרך המחישה את החשיבות שבחינוך
מינקותא  -לזרוע את הזרעים ולהשקותם .אני שמחה שפתחנו
כאן פתח חדש לחיבור החשוב בין הגיל הרך למערכות החינוך
הבלתי-פורמליות בקיבוצים.
ימי העיון לגננות הקבה"ד התקיימו כחודש לאחר הכנס בשני
מפגשים ,דרומי וצפוני ,ועסקו אף הם בחינוך ובאמונה .אנו
מקווים ומאמינים שהמשתתפות  -גננות ומובילות מ 19-קיבוצי
התנועה (!)  -זכו ,מלבד ההתמקצעות וההנאה שבמפגש ,לחוות
שוב את המשמעות של היותן גננות ביישובים השייכים לתנועה
שמאמינה בדרך של ערכי תורה ועבודה.
הכותרת " -ושננתם לבניך ודברת בם"  -נבעה מתוך תפיסה
שחובת הגננות היא להעביר לילדים ,בכל זמן ובכל מצב ,בכל
צורת פעילות ועשייה ,את האמונה בקב"ה ובדרך .ימי העיון
יצרו הלכה למעשה המשך ישיר לכנס החינוך ועסקו בלימוד

שפת התורה כשפת חיים .חיברנו בין שפת התורה  -שהרחיבו
בה הרב עמית קולא (עלומים) ,והרב אורי ליפשיץ (טירת צבי),
לבין שפת הספרות  -מיריק שניר ,ושפת המוזיקה  -אריאלה
סביר .אנו מקווים ומאמינים שכל אחת ואחת מהמשתתפות
חוותה למידה משמעותית ויצאה מהמפגש מלאה בניגון שבלב
ובאמונה בדרך.
יום העיון נרקם מתוך ההבנה כי יש צורך וחשיבות בימים
המוקדשים לתוכן ,המאפיין את המגזר הייחודי שלנו ,שיתנו
מענה לצרכים הייחודיים של חינוך קיבוצי-דתי ,וישימו דגש על
עולם הערכים הייחודי שנובע מעצם היותנו קיבוצים המתנהלים
על פי ערכי תורה ועבודה .אנו רואים גם חשיבות גדולה בחיבור
הצוותים (שברובם אינם מתוך הקיבוצים) לגישה ייחודית זו.
זו הזדמנות עבורי גם לומר תודה אישית לכל מנהלות הגיל הרך
בקיבוצים .לפני כשנה נכנסתי לתפקיד מנהלת הגיל הרך בתנועת
הקיבוץ הדתי .התפקיד לא אויש בשנים האחרונות ,ונדרשה
ממני התארגנות מן היסוד .לשמחתי ,מצאתי את עצמי מוקפת
באנשים טובים ולבבות פתוחים וכך הכול נהיה יותר קל וגם כיף.
מסתבר שכאשר נהנים בעבודה ,השמים הם הגבול .אני שמחה
שמתאפשר לי לתת ולהעניק ממה שיש לי ולתנועה ,לכל הגננות
והמנהלות שעובדות במסירות רבה בעבודת החינוך.
ניפגש בע"ה ביום העיון הבא ובביקורים שלי במערכות.
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את פתח לו
למה חשוב לדבר על מיניות עם ילדים?

אפרת רפל-פראווי

בכותרת זו ישנה מילה אחת שבדרך כלל גורמת לרובנו לזוע
באי-נוחות על כיסאנו ,לפחות מטאפורית .אני מתכוונת למילה
"מיניות" .רובנו שומעים במילה הזו בעיקר את הרישא ,את המין
שבמיניות ונרתעים מלדבר על כך בקול ,קל וחומר עם ילדים.
עבור רובנו המיניות היא נושא טעון ורגיש ,ודרוש אומץ רב כדי
להסכים לדון בו ביני לבין עצמי ,עם ילדיי ,ועם החניכים שלי.

יצר רע וטוב
מדרש מתוך בראשית-רבה (פרשה ט) ,העוסק בכוחם של
היצרים ובמתח שביניהם ,מביא דעה מפתיעה בעניין יצר הרע.
בסיפור בריאת העולם מסתיים כל אחד מימי הבריאה באמירה
"וַ ַ ּי ְרא ֱא-ל ִֹהים ִּכי טוֹ ב" .רק ביום השישי  -לאחר בריאת האדם,
לאחר מצוות פרו ורבו  -מסכם הכתוב" :וַ ַ ּי ְרא ֱא-ל ִֹהים ֶאת ָּכל
ֲא ׁ ֶשר ָעשָׂ ה ,וְ ִה ֵ ּנה טוֹ ב ְמאֹד ".
מדוע התווספה כאן המילה "מאוד"?
דורש רב נחמן בר שמואל" :הנה טוב מאד"  -זה יצר הטוב,

52

עמודים | )4( 773

"והנה טוב מאד"  -זה יצר הרע.
בתלמוד שואלים את השאלה המתבקשת שגם אנחנו שואלים
לנוכח הדברים " -וכי יצר הרע טוב מאד הוא? אתמהא!".
עונה רב נחמן" :אלא שאילולי יצר הרע [כלומר יצר המין]  -לא
בנה אדם בית ,ולא נשא אישה ולא הוליד בנים ולא נשא ונתן".
אורבך מוסיף בפירושו למדרש זה (ברכות ט ,משנה ה):
חיסולו של יצר הרע משמע גם חיסולו של העולם הזה,
שכן כל עוד בן-אדם חי  -ובעל כורחו הוא חי  -הריהו חייב
בקיום המין האנושי .המלחמה ביצר אין פירושה איפה
נסיגה מן העולם ומפעולה בתוכו ,אלא כיבוש היצר אגב
עשייה בעולם .יצר הרע פוסק מלהיות רע ונעשה אפילו
טוב מאד כשהוא יצר חיים ,ומכאן שאפשר לאדם לאהוב
את ה' בשני יצריו  -ביצר טוב וביצר רע.
האם מיניות היא יצר טוב או יצר רע? המדרש מדגיש את
האמביוולנטיות שבמיניות  -שיש בה טוב ורע ,בדומה למודעות

החדשה שקיבלנו בגן עדן לאחר האכילה מפרי עץ הדעת .בנוסף,
המדרש מבטא את הקשר הבל-יינתק בין יצר ויצירה בעולם,
וממחיש עד כמה המיניות היא מנוע חזק ,אנרגיית חיים אדירה
שבכוחה לקיים את העולם .אם נשכיל לתעל את היצר לכיוון
הנכון ,אפשר אפילו להתחבר דרכו לאהבת ה' ,ולמדרגה רוחנית
גבוהה יותר.
ברוח מדרש זה ,ניתן לומר שחינוך
למיניות בריאה הוא ממש בגדר
תיקונו של עולם ובניינו.
מן המדרש עולה עולם אסוציאציות
רחב הרבה יותר מהפירוש הצר
שהעלינו בתחילה למושג "מיניות".
עולה ממנו תנופה רעננה של בניין
בית ,זוגיות ,פוריות ,משא ומתן
ועבודה.

מה היא מיניות?

ואמונות שאנו רוצים להנחיל?
האם אין לנו מה לומר על אודות סטראוטיפים לגבי תפקיד
הגבר ותפקיד האשה בקשר זוגי?
האם אין לנו מה לומר בקשר לדימוי גוף ולחזון הרזון השולט
אצל הנערות המתחנכות אצלנו?

האם מיניות היא יצר טוב או
יצר רע? אם נשכיל לתעל
את היצר לכיוון הנכון ,אפשר
אפילו להתחבר דרכו לאהבת
ה' ,ולמדרגה רוחנית גבוהה
יותר .ברוח מדרש זה ,ניתן לומר
שחינוך למיניות בריאה הוא ממש
בגדר תיקונו של עולם ובניינו

מיניות היא קודם כל צורה של
תקשורת בין בני אדם :תקשורת רגשית ,נפשית ,גופנית,
אנרגטית.

האם נרצה לשתוק מול פרשיות
המין של ניצבים במשטרה
המגיעות בצרורות זו אחר זו?
האם לא נתייחס לפרסומת מבזה
בטלוויזיה או לקטע ארוטי בסרט,
המציגים תמונה מעוותת על
אודות היחסים בין המינים?

** דור צעיר  -מתוך דברי הפתיחה של השתלמות בנושא חינוך
למיניות בריאה ,למדריכי החינוך הבלתי-פורמלי בקיבוץ הדתי **
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מחיר השתיקה גבוה ממחיר
הדיבור .ילדינו מבינים את
השתיקה כהסכמה או כאדישות.

אנו מלמדים את ילדינו לחצות
את הכביש בבטחה .האם לא כדאי
שנלמד אותם לחצות את הגשר אל עבר בני זוגם כשהם מצוידים
בכלים המתאימים להיכרות עם עצמם ולתקשורת מכבדת?

מיניות קשורה במגדר ,ובציפיות התרבותיות השונות המופעלות

כלפי שני המינים  -מה זה להיות אשה? מה זה להיות גבר? למה לא מדברים על מיניות?
האם יש תכונות משותפות ונבדלות לכל מין? מה הם התפקידים
בקשר זוגי? ועוד.
מיניות קשורה כמובן לאהבה ולאינטימיות  -זהו היבט שקצת
נשכח למראה קליפים עדכניים ,פרסומות וסרטונים מבית
מדרשה של התרבות המערבית ,המדגישים מין לשם סיפוק
עצמי ללא קשר כלשהו לאינטימיות ואהבה.
מיניות קשורה בזהות ,במודעות ובדימוי עצמי  -היא מהווה
חלק בלתי נפרד מ"האני" ,בביטוי עצמי ,באופן הלבוש ועוד.
כאשר אדם פועל מתוך אינטגרציה בין גוף ונפש ,הוא מצליח
לבטא את עצמו בעולם באופן שלם יותר.
מיניות קשורה גם לבריאות ופוריות.
מיניות יכולה להוות גשר לרוחניות ולקדושה .הזֹהר מפרש את
הפסוק "ו ִּמ ְ ּבשָׂ ִרי ֶא ֱחזֶ ה ֱא-לוֹ ַּה"(איוב יט ,כו) כך :דווקא על ידי
הבשר ,על ידי החיבור המאחד איש ואשה ,ניתן להתקרב לאחד,
לא-לוהים (פרשת לך-לך ,א צד).
בעיקרו של דבר ,מיניות היא כוח חיים מתפרץ ,אנרגיה אדירה,
נהר שופע שתפקידנו לנתב אותו לכיוון של חיים ,צמיחה ובניין.
בידינו להשפיע האם ייחסם או ינהר בכיוון חיובי ומטיב.
עלינו לשאול את עצמנו:
האם נרצה להשאיר את כל השדה הרחב הזה של משמעויות
ותחומים מגוונים בלא אמירה מצדנו ,בלא התוויה של ערכים

ברור לי כי גם המתנגדים לשיח פתוח על מיניות מבקשים את
טובתו של הילד .מתוך כך חשוב בעיניי שנתמודד עם הטענות,
ובדרך זו נבהיר גם לעצמנו טוב יותר מדוע כן לדבר.
הנימוק הראשון הוא כמובן  -פדיחה .זה מביך אותי ,זה מביך את
הילד ,בשביל מה אני צריך את הכאב-ראש הזה? הוא כבר ילמד
את עובדות החיים בדרכו.
סיבה נוספת היא החשש לפגיעה בפרטיות שלי  -איני רוצה
לחשוף את עצמי יתר על המידה בנוכחות חניכיי או ילדיי.
יש האומרים" :זה לא צנוע לדבר על מיניות" ,וחלק מהסוגיות
הכרוכות בנושא הן סבוכות מבחינה הלכתית.
אחרים חוששים כי הדיבור על מיניות יפגע בתמימות של
הילדים ,ויכניס להם רעיונות לראש ,ובכלל  -הם קטנים מדי....
אתייחס לטענות.
ראשית ,זהו אכן נושא מביך  -ובריא שתהיה בו מבוכה .זהו
נושא פרטי ואינטימי ,שלי עם עצמי ,שלי עם בן או בת זוגי .אך
המבוכה אל לה שתשלול מאיתנו את הזכות ואת החובה לדבר.
אין צורך להכחיש או לשלול את המבוכה ,אפשר להנכיח אותה
בשיחה ולומר דבר כמו" :טבעי שזה מביך עבורך .גם עבורי
השיחה בנושא זה היא לא פשוטה".
בסוגיית הפרטיות וגבולות השיח חשוב לומר כי גבולות הם
חלק מהמעשה החינוכי .שיחה על גבולות רלוונטית מאוד
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מיניות היא קודם כל צורה של תקשורת בין בני אדם :תקשורת רגשית ,נפשית ,גופנית,
אנרגטית .מיניות קשורה כמובן לאהבה ולאינטימיות  -זהו היבט שקצת נשכח למראה
קליפים עדכניים ,פרסומות וסרטונים מבית מדרשה של התרבות המערבית ,המדגישים מין
לשם סיפוק עצמי ללא קשר כלשהו לאינטימיות ואהבה

בנושא מיניות .גם הגבולות שלנו  -המבוגרים .בתוך שיחה
רחבה ,לגיטימי בהחלט לומר" :על השאלה הזו איני רוצה לענות,
כי היא נוגעת בענייניי הפרטיים" ,ולהפנות לקבלת מידע באפיק
אחר .שמירה על גבולות היא חלק מהמסר בנושא הזה  -מה
ראוי שיישאר אינטימי ,ומה הולך לאיבוד כשהוא נעשה פומבי.
בעניין הפגיעה האפשרית בצניעותם ובתומתם של הילדים
חשוב להדגיש כי השיח על מיניות ,כפי שאנו מעוניינים לנהל
אותו ,הוא לא שיח פורנוגרפי ,אלא שיח ערכי .התורה שלנו
היא תורת חיים ,יש לה מה לומר על החיים .האם שתיקה היא
קדושה? כשאנו שותקים ,אנו מפקירים את חינוך ילדינו לידי
הרחוב .אפשר לשוחח על מיניות מתוך צניעות ,כבוד וקדושה,
אפשר במרומז ,העיקר לדבר ולהיות רלוונטי.
הנחלת ידע אין פירושה פגיעה בתמימות .מדוע איננו חושבים
שנפגע בתומתם של הילדים כאשר אנו מסבירים להם את כללי
הזהירות בדרכים ,או מספרים להם על בחירות ופוליטיקאים?
ידע מאפשר יכולת בחירה אמיתית יותר.
ובסוגיית הגיל המתאים  -הילדים לא קטנים מדי .שיח פתוח
אין פירושו לומר הכול ,לכל אחד ,בכל גיל .ודאי שלא .יש לברר
את התכנים המתאימים ואת המסגרת המתאימה .ככלל ,חינוך
למיניות בריאה מתחיל מלידה .תינוק נהנה ממגע ,מחום ,מליטוף.
ילד שגדל ומקבל מגע אוהב לומד לקשר מגע עם הנאה .בכל גיל
ניתן לבנות מסרים מותאמים בנושא מיניות בריאה.
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חשוב שנבין  -אנחנו לא מכניסים להם רעיונות לראש .ילדינו
מתפתחים מינית וגדלים עם סקרנות טבעית לגבי גופם ולגבי
מיניותם .יש חשיבות לעיתוי ,לגישה ולאופי הילד ,אך ככלל,
ילדינו מקדימים אותנו .פעמים רבות ,עד שאנחנו מרגישים
מוכנים לשוחח ,הם כבר קלטו מידע מהאינטרנט ,מספרים או
מהבן של השכנה .אם לא אצלנו ,הילדים ימצאו תשובות לְ מה
שמעסיק אותם.
השאלה הגדולה היא  -האם לא נרצה אנחנו להיות המתווכים של
הידע הזה ולהעביר אותו בצורה הנראית לנו כרצויה?

מדוע כדאי שנדבר על מיניות עם ילדינו?
כשאנחנו מדברים על מיניות ,אנו תורמים להיכרות של הילד
עם עצמו ,ולחיזוק הדימוי העצמי .כאשר הנער לומד על אודות
גופו ומיניותו ,הוא מתחבר לעוד חלק מזהותו וחש מסוגלות
גבוהה יותר .כך הוא יכול לקחת אחריות במידה רבה יותר על
בחירותיו.
חינוך למיניות בריאה יתרום לא רק למפגש שבין הילד לבין
עצמו אלא גם בהמשך למפגש הזוגי .הרי אחת ממטרות החינוך
היא גם מתן כלים לזוגיות בריאה ,לבניין עדי עד ,לבית יציב על
אדני אהבה.
ברצוני להתעכב על נקודה נוספת הקשורה בחינוך הדתי שלנו.
אין ספק כי יש להציב גבולות וכי עלינו לשאוף לצניעות כלפי
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אל מול ההצפה של תכנים פורנוגרפיים ברשת ,בטלוויזיה ובפלאפון שבכף ידו של המתבגר,
אין לנו אפשרות לשתוק .התקשורת מעבירה ידע נטול ערכים ,ומציפה את הלא-נורמטיבי.
האם ניתן למדיה את המונופול על החינוך של ילדינו ,או שאנחנו רוצים להיות רלוונטיים
עבורם גם בתחום זה?
שמים וכן ביחסים בין המינים .ובכל זאת יש לזכור כי בצלם
א-לוהים נבראנו ,גוף ונפש כאחד ,ולכן יש להתייחס גם לפן
הגופני .אם נתעלם מהעיסוק בגוף ונדגיש רק את החינוך
לצניעות ואת הסתירה שבין צניעות ומיניות ,אנו עלולים
להעביר לילדינו מסר בעייתי לפיו עליהם להתכחש לגופניות
שלהם .במפגש עם קרקע המציאות ,מסר כזה עלול לנטוע
בהם תחושות של בושה ,אשמה וחטא בכל הקשור ליצר המיני,
ותסכול על כך שאין הם מצליחים להיות רוח ,נשמה או נפש
בלבד .בואו ניתן לילדים את האפשרות לגדול עם יחס חיובי
לגופם.
טיפוח יחס חיובי לגוף פירושו גם עידוד של ביטוי אישי
באמצעות הגוף והחושים בדרך שאינה מינית בהכרח  -פעילויות
כגון התעמלות או ריקוד; הנאה מחוויות חושניות  -יצירה ומגע
בחומרים שונים ,ריח ,מסאז'; מחמאות על הופעה או לבוש
יפה .דוגמה קטנה מהשטח  -בתכנית בת-מצווה לאמהות ובנות
בסעד מוקדש אחד מהמפגשים לנושא ההתבגרות הגופנית,
וכולל מסאז' בין אמא ובת .במשובים חזרה ועלתה האמירה כי
זה היה המפגש המיוחד ביותר עבורן.
חינוך למיניות תורם לבריאות נפשית וגופנית ותורם להפחתת
סיכונים  -למשל :מניעת מחלות מין ,התמודדות עם אלימות
מינית ותכנים פוגעניים.
ולבסוף ,אל מול ההצפה של תכנים פורנוגרפיים ברשת,
בטלוויזיה ובפלאפון שבכף ידו של המתבגר ,אין לנו אפשרות
לשתוק .התקשורת מעבירה ידע נטול ערכים ,ומציפה את
הלא-נורמטיבי .האם ניתן למדיה את המונופול על החינוך
של ילדינו ,או שאנחנו רוצים להיות רלוונטיים עבורם גם
בתחום זה?
יש לנו עולם ערכים ,יש לנו דעות ,יש לנו ניסיון חיים ,ודאי
יש לנו גם מסרים שקיבלנו (או לא )...כשהיינו ילדים ,ודברים
שנרצה לעשות אחרת  -יש לנו מה לומר לחניכים ולילדים
שלנו גם בנושא מיניות.
בתחילת דבריי נגעתי בעוצמה שמחולל היצר בעולם ,ובמושגי
"טוב" ו"רע" שהוא מקפל בתוכו.
אסיים בציטוט מנאום ההכתרה של נלסון מנדלה (יש האומרים
כי הזכויות שמורות לסופרת אמריקנית בשם מריאן ווילאמסון),
העוסק גם הוא בשאלת העוצמה:

הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמא אנחנו חלשים
מדי.
הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עוצמה
שמעל לכל שיעור.
זה האור שבנו  -לא האפלה שבתוכנו  -שמפחיד אותנו
יותר מכל.
אנחנו שואלים את עצמנו :איזו זכות יש לי להיות מבריק,
יפהפה ,מוכשר ואהוב?
למען האמת  -איזו זכות יש לך לא להיות?
אין שום דבר נאור בלהצטמק כדי שאחרים לא ירגישו
חסרי ביטחון.
נולדנו כדי לממש את הקסם הא-לוהי הגלום בנו.
כל אחד מאתנו נושא את הקסם הזה בתוכו.
כאשר אנחנו נותנים לאור הפנימי שלנו לזרוח ,אנחנו
מעניקים ,בלי מודע ,רשות לאחרים לעשות כמונו.
כשאנחנו משתחררים מהפחדים שלנו ,הנוכחות שלנו
משחררת אחרים.
המיניות קשורה בפחד ,וגם בעוצמה .יש בה קסם ,אור ואפלה.
היא מציפה גם את שאלת הביטוי האישי בעולם  -האם אני
מבטאת את התשוקה שבי ,את האש שבתוכי ,בחיים שלי? האם
יש לי רשות להפיץ את האור שלי? האם אני מאפשרת לעצמי
להיות נוכחת במלאותי בתוך החברה? האם אני מצטמקת
כדי שאחרים לא ירגישו חסרי ביטחון? או :האם אני מחזקת
את יכולת האור שלי להאיר ובכך נותנת השראה גם לאחרים
להאיר?
אני מקווה שתצאו בתחושה שיש בידיכם כלים להתגבר
על המשוכות והאתגרים שתחום המיניות מציב בפניכם -
כמחנכים  -ותחושו ביטחון לפגוש את החניכים ולתרום להם
תובנות מעולמכם גם בנושא החשוב הזה.
אני מזמינה אתכם להתחבר לעוצמה שבתוככם ,לחוש את
האור הפנימי שלכם ,לרתום את היצר ליצירה לבנייה ,לעשייה,
ולעזור לחניכים שלכם להאיר את האור שבתוכם.
סעד

תודות:לעינת לב ,אילת בוכניק והרב אילעאי עופרן  -על ההשראה.
לנעמי וולפסון וצופיה שקורי על ספרן מרחק נגיעה (הוצאת ידיעות אחרונות ,תשע"א).
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רק לא חסידוֹת
מהו תפקיד ההורים והמדריכים בהכנה לחיים?
עינת לב

"דעת טוב ורע"
הרב דב ברקוביץ ,בספרו מקדש החיים 1,מתייחס לחטא "עץ
הדעת טוב ורע" .הוא שואל :למה האדם ואשתו חשו צורך
להתכסות לאחר החטא? מה גרם להם להתבייש לפתע בעירום
שלהם?
הרב ברקוביץ מסביר שלפני החטא ,ההתייחסות של אדם
וחוה לעירום ולגוף הייתה תמימה .הם ראו בהם את פוטנציאל
הצמיחה ,העונג ,החיבור וההמשכיות .האכילה מ"עץ הדעת טוב
ורע" גילתה להם כמה רוע וכמה סבל בני אדם יכולים לעולל אחד
לשני במפגש בין גוף לגוף .ההכרה הזו בפוטנציאל ההרס של
המיניות ,הביאה אותם לתפור לעצמם עלה תאנה.

זהו חומר נפיץ .אנחנו כל כך מפחדים ממנו ,עד שאנחנו נוטים
לעסוק בעיקר בפגיעות מיניות ופחות בעונג ובקרבה.
הקושי הזה ,יחד עם קשיים נוספים ,חוסמים את היכולת שלנו
לדבר על אבני הבניין של החברה :זוגיות ומשפחה.
או אז ,במקומות בהם אנחנו מותירים ִריק ,נכנסים תכנים בוטים
בעלי משמעות ערכית שאינה הולמת את תפיסתנו .ועדיין,
אנחנו נשארים באלם ,נעלמים או מתעלמים.
לאור הקשיים הללו ,אני מברכת את המשתתפים על האומץ
להגיע לכאן ,ומודה ללימור ספראי ממחלקת דור צעיר ,על
הדחיפה ,היוזמה והארגון של ההשתלמות.

מאז ,אין לאנושות את הפריווליגיה לראות במיניות רק יצר מה תפקיד ההורים?
טוב .אנחנו למודי סבל .אנחנו יודעים כמה ביזוי ,השפלה וכפייה
עלולים להיווצר במפגש המיני .כשם שאנחנו יודעים עד כמה
הוא יכול להסב עונג ,חיבור ויצירה ,אנחנו יודעים עד כמה הוא
עלול לגרום להתרחקות ,כאב ודחייה.
 1הוצאת מגיד.2010 ,
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הורים יקרים  -אני רוצה לומר לכם דבר חשוב ,טריוויאלי ולא
טריוויאלי כאחד .אתם אמורים לחנך את הילדים שלכם .התפקיד
שלכם הוא להכשיר אותם לשדות השונים בחיים הבוגרים
שלהם .עליכם לספר להם איך מתפרנסים ,איך מכלכלים תקציב
משפחתי ,איך מסתדרים בהתנהלות חברתית ,ולכוון אותם

הנזקים של השתיקה ושל מידע לקוי נותרים לא מתוקנים,
והילדים שלנו נתקלים בהם "בסיבוב" ,כשהם נכנסים לחיים
הבוגרים שלהם מלאי אשמה ,בושה וחרדה.
הורים  -אני חושבת שאין לנו הרבה ברירה .התקשורת של היום
היא כל כך אגרסיבית ,חד-ממדית וחד-כיוונית ,ולא מאפשרת
לנו להתעלם ,אלא ליצור קונטרה חזקה ככל האפשר למסרים
המעוותים שהיא מלאה בהם.
אנחנו חייבים להסביר לילדינו ,ששום דבר שמופיע על המסך לא
מייצג את העולם האמיתי.
הורים ,בבקשה ,דברו עם הילדים שלכם.

מה תפקיד המדריכים?
חשוב לי לערוך הפרדות.
מי שאמורים להכין את הבנות לקבלת הווסת הראשונה -
אלו ההורים שלהן .מי שאמורים לדבר עם הבנים על פליטת

מדריכים ,לא אתם אמורים להעביר את המידע הזה .אבל אתם
גם לא אמורים להתעלם .בהכירכם את הנפשות הפועלות ,ודאי
אתם יודעים לזהות את ההורים שלוקחים על עצמם אחריות,
ואת אלו שפחות .להתחמק זה לא חלק מתפקידכם .כשילד בא
לשאול שאלה ,בבקשה ענו לו בכנות .אל תספרו על חסידוֹ ת.
אל תשלחו אותו חזרה להורים שלו .אם הוא בא לשאול אתכם,
כנראה שהוא יודע ששם הדלת סגורה .אפשר להציע לילד לדבר
גם עם ההורים ,אפשר לברר איתו למה הוא לא פותח את זה
איתם .אבל אל תשיבו פניו ריקם.
לפעמים אתם מהווים את הדלת האחרונה שיש לו  -לברר משהו
שיפחית את החרדה ,המבוכה והתחושה שהוא לא נורמלי .אין
לו עם מי לדבר.

** דור צעיר  -מתוך דברי הפתיחה של השתלמות בנושא חינוך
למיניות בריאה ,למדריכי החינוך הבלתי-פורמלי בקיבוץ הדתי **

בנושאים כגון :בירוקרטיה ,זהירות בדרכים ,יחסי סמכות ,תחזוקת
הבית ,בריאות ,ועוד ועוד .וכן ,גם ללמד אותם על המיניות שלהם
ועל יחסים בין המינים .עליכם להיות שם בשבילם כדמויות
מובילות ,משוחחות ,נוכחות .זה נשמע טריוויאלי ,אבל רוב
ההורים שאני פוגשת לא נוהגים כך ,ומעדיפים  -לפחות במישור
המיני  -להשאיר את הטיפול לידי המערכת במקרה הטוב ,ולידי
האינטרנט במקרה הטוב-פחות .אני פוגשת הורים שלא מדברים
עם הילדים כלל על הנושא הזה ,בתים בהם אין שמות לאיברי
המין ,בתים בהם מתייחסים לווסת כאל עוד תופעה גופנית
(ולעתים ,לצערי ,גם כ"בעיה" )...שצריך לטפל בה ,ולא מסבירים
איך היא קשורה לפוריות .בתים בהם ממהרים לכבס את המצעים,
מבלי להסביר מהי פליטת זרע .אני פוגשת הורים שמשוכנעים
שעד החתונה אין טעם וצורך להסביר על יחסי מין .אני פוגשת
הרבה התחמקות .הילדים קולטים מהר מאוד שאין עם מי לדבר,
ומפנים את מנועי החיפוש שלהם למחוזות אחרים.

זרע  -אלו ההורים שלהם .מי שאמור לספר להם שלא מדובר
בחסידוֹ ת  -אלו ההורים.

לאחרונה פנה אלי בחור ושאל בביישנות רבה על נושא אישי
שמעסיק אותו ,במישור המיני .הוא הדגיש בתחילת השיחה
שהוא פונה אלי ,כי אין לו אף אדם בעולם איתו הוא יכול
להתייעץ .הבחור הזה גדל בציבור הדתי ויש לו מספר נכבד של
אחים ואחיות ,חלקם גדולים ממנו .הוא למד במיטב מוסדות
הציונות הדתית עם מיטב הר"מים .ואין לו אף אחד! המצוקה
שלו הייתה גדולה עד כדי כך ,שהוא פנה אלי ,אל אשה.
אל תשיבו פניהם ריקם.
התפקיד שלכם לא מתמצה רק בחיפוי על הורים מתקשים.
התפקיד שלכם הוא תפקיד חינוכי .כמדריכים ,עליכם להתייחס
לקבוצת השווים ולהתבונן על התהליך הקבוצתי שהיא עוברת.
עליכם להציב גבולות וליצור עליהם דיאלוג .עליכם לעודד אותם
לחקור ,לשאול ,לברר .להכיר להם פנים חדשות ,ולסייע להם
לראות בכולנו בני אדם ,גם בנושא הזה.
לפעמים ,כמדריכים ,אנחנו נתקעים ולא עונים ,מתוך חשש
שההורים יכעסו עלינו .יכעסו שדיברנו ,יכעסו שסיפרנו.

אדר  -ניסן תשע"ה
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כל הורה מעוניין לדעת על המהלכים החינוכיים המתוכננים עבור
ילדו .כל הורה אינו אוהב "הנחתות" ,בטח לא בנושאים שהם טאבו.
כדי לפעול נכון במערכת החינוך ,אני ממליצה לערוך ערב הורים,
שיכלול הרצאה או שיחה על חינוך למיניות ולמה זה חשוב.
הערב הזה יהווה פתיחה לתהליך ,ויכלול בתוכו הודעה שמערכת
החינוך נכנסת לתהליך ומה הוא כולל.

הפרדה  -מחזקת מיניות או צניעות?

להתייחס אל כל הגברים כאל מצריים ,הבנים לומדים
שמצופה מהם באופן טבעי להסתכל על נשים כמו
המצריים על שרה אמנו.
אנחנו חייבים לשנות את התודעה החינוכית הזו .להבין
שעיקר החינוך צריך להתמקד בכבוד האדם.
חשוב לי לסייג ולהדגיש :כפי שאל לנו לצמצם את תפיסת
המיניות ,אל לנו להתעלם ממנה .המתח המיני מונח על השולחן.
העשייה החינוכית שלנו צריכה להכיר בו ,ולתת לו מקום ראוי
בתוכנו  -מקום שאינו שולט בנו ובתודעה שלנו ,אך מקבל
התייחסות הרואה בבנים ובבנות ,אדם.

אני למדתי ב"מנזר" .היו שם חמש-מאות בנות ,רבנית אחת ,צוות
מורים ומורות ,והרבה דיקטטורה .נאסר עלינו לפגוש בנים באשר
הם .בנות שנתפסו הולכות ברחוב עם
בן המין השני ,נקראו לשיחת נזיפה.
שמענו שהגברים ,הם בוטים ,תאבי
גוף ובעלי יצר מיני שאינם יכולים הנזקים של השתיקה ושל מידע
לקוי נותרים לא מתוקנים,
לשלוט בו .כמובן נתבקשנו להתכסות
באופן מירבי על מנת שלא להפיל את
והילדים שלנו נתקלים בהם
הגברים בפח.
"בסיבוב" ,כשהם נכנסים לחיים
במאמר לפרשת לך לך ,מתייחס הרב
ברנדס לירידת אברהם ושרה למצרים:

הבוגרים שלהם מלאי אשמה,
בושה וחרדה

המצרים היו שטופים בזימה,
כפי שעולה מן הפתיחה
לפרשת העריותְּ :
"כ ַמ ֲע ֵ ׂשה ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲא ׁ ֶשר יְ ׁ ַש ְב ֶּתם ָ ּב ּה
לֹא ַת ֲעשׂ ּו " (ויקרא יח ,ג) .עד שהגיע למצרים ,לא נחשף
אברהם לחברה פרוצה בעריות .אברהם כמובן ידע את שרה
אשתו ויחסו אליה היה יחס של כבוד ואנושיות .כשהגיעו
למצרים ,נחשף אברהם לראשונה בחייו לאפשרות
להסתכל על נשים כעל אובייקט מיני ולא כעל בני אדם.
לפיכך נתיירא שהמצרים יחמדו אותה ,יהרגו אותו ויקחו
אותה ,כפי שאכן (כמעט) קרה בהמשך.
הזיהוי המידי של אשה עם מיניות ,ושל כל מפגש בין גברים
לנשים כרקע לפריצות ,הוא נחלתה של חברה שוחרת
זימה ,אבל הוא מקרין גם על האנשים הצנועים החיים
בתוכה .החברה הדתית הולכת ומציבה עוד ועוד גבולות
וסייגים למפגש בין גברים ונשים ,גבולות שלא היו מוּכרים
בדורות קודמים ...החברה החרדית הפנימה את ערכי
היסוד של התרבות המתירנית שסביבה .היא עצמה כבר
מאמינה בכך שאין בין גברים ונשים אלא יחסי תאווה ויצר
הרע בלבד ,ולכן חובה להילחם במפגש עצמו ...בכך ניצחה
התודעה המצרית את התודעה של בני אברהם ושרה.
והוא ממשיך:
מה לומדים בני הנוער מתוך הדיבור האינסופי על הפרדה
בין בנים לבנות ועל צניעות בלבוש? הבנות לומדות שיש
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בנים ,בנות ,בגדים  -מה הם
אומרים?
מדריכת תיכון סיפרה לי על שיחת
טלפון שקיבלה מאם של אחת הבנות.
האם ביקשה ממנה להעיר לבתה על
הלבוש שלה ,היות והיא כאם לא
מצליחה לעשות זאת.

מה עליה לעשות? להיענות לבקשת
האם ולהעיר לבת? להעיר לה רק
במסגרת הפעילות הקבוצתית ,או
שמא גם במרחב הקיבוצי היום-יומי? לא להעיר לה כלל?

אני חושבת שאין תשובה אחת נכונה ,אבל בכל אופן ,אסור
להחמיץ את ההזדמנות ליצור שיח.
אנחנו ,אנשי חינוך ,יכולים ליצור שיח משמעותי על לבוש
של בנים ובנות ועל המשמעות שלו בקבוצה המעורבת .אנחנו
יכולים לקרוא כתבות ,ללמוד הלכה ,להתעניין בסטיילינג...
האפשרויות הן רחבות אבל המטרה אחת  -להביא לשיח את
הבנים והבנות ,ולדון במוסכמות הלבוש שלנו ,וכיצד חווה אותן
כל מגדר .בעבודה שערכנו ,עופר בשן ואני ,עם קבוצה מעורבת
של י"גימלים ,ביקשנו מהבנים והבנות לשבת פנים אל פנים ,בת
מול בן ,ולשוחח על השפה ,האקלים החברתי ,הבעות הפנים,
הקללות ,ההערות והלבוש .אחד הבנים גילה ,למשל ,כי ההערות
הציניות שלו לגבי המזון שאחת הבנות עורמת על צלחתה בחדר
האוכל ,נתפסות בעיניה כחודרניות ופוגעות .אחת הבנות גילתה
ששפת הגוף והלבוש שלה מקשים על בן-שיחה להתרכז בשיעור.
למה הוא מעיר הערות לגבי התזונה שלה? למה היא משתמשת
ביכולות הפיתוי שלה באופן מופגן ולא מותאם לסיטואציה?
היות ומיניות היא התחום היחיד בו אנחנו נדרשים להפגין
מיומנות גבוהה  -על אף שלא קיבלנו כלים לכך  -בני נוער נוטים
להשתמש בכל מה שיחזק לכאורה את מעמדם החברתי ותחושת
הערך העצמי שלהם .כך בנים נוטים למאצ'ואיזם ובנות לפתיינות.
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עוד מילה על מגדר .לא נכריע כאן בשאלה אם ההבדלים בין
בנים לבנות הם מוּלדים או נרכשים ,אבל חיזוק תחושת היכולת
והעצמאות של ילדים ,וחיזוק התחושה שהוא גבר והיא אשה,
עשויים לדחות את ההתנסות המינית שלהם לגיל מאוחר יותר.
בנים לא יזדקקו לכיבושים מיניים כדי להוכיח לעצמם את
גבריותם ,ובנות לא יצטרכו "לבדוק" עד כמה הן מפתות כדי
להוכיח לעצמן את נשיותם.
עיקר העבודה  -לסייע להם לראות בעצמם וזה בזה בני אדם ולא
חפצים מיניים.

מה ומי מלמדים
את הילדים?
לא מזמן עבדתי עם צוות חינוך
בלתי פורמלי באחד מקיבוצי
השומר הצעיר .בבית הילדים של
כיתות ג-ד ,על לוח אקטואליה,
היו תלויות תמונות שבחרו הילדים
האחראיים על כך  -תמונות של
דוגמניות אנורקטיות על המסלול
וכתבה שנשאה את הכותרת "לא יודעת
מי האבא" ,מלווה בתמונה של ידוענית וכרסה
בין שיניה.
שאלתי את המדריכים איזה שיח הם יוצרים סביב הלוח .הם ענו
שהם לא נוגעים  -זה של הילדים .זה גם מביך אותם ,כמובן ,אז
הם מעדיפים להתעלם .הרמתי גבה .אתם קולטים איזו החמצה?!
הילדים קוראים  -שלא לומר צועקים  -למדריכים ,ומבקשים
שיח משמעותי .הם מבקשים שמישהו יגיד להם משהו על עולם
הדוגמנות והידוענות ,על דימוי גוף ,על חשיפה ופרטיות ,על
תזונה ורזון ,על מיתוס היופי .הם מתחננים שמישהו ייתן מענה
ערכי וראוי בנוגע לזוגיות והורות .המדריכים מעדיפים לא לגעת
בזה.
עכשיו בטח תגידו :אבל אצלנו זה לא יקרה.
אני לא באה לטעון שצריך לחשוף אותם לכל שביב מידע.
אבל צריך לברר לְ מה הם כן נחשפים ,וחייבים לייצר שיח ערכי
משמעותי על התכנים המזעזעים האלה .אנחנו חייבים להציב
אלטרנטיבה ,להביע את דעתנו ,ליצור שיחה ודיון .אנחנו חייבים
להזכיר להם ,שיש שם גם יצר טוב .אסור לנו להתעלם.
בהתייחס לגיל הרך ולילדי הכיתות הנמוכות ,חינוך למיניות נוגע
בסוגיות כמו :גבולות גוף ,פרטיות ,בריאות ,מגדר ,תזונה וניקיון.
כמובן ,גם מענה על שאלות הנוגעות לגוף ,להתפתחות ,להריון
ולידה .מפתיע ככל שזה יישמע ,לילדים אין "ראש כחול" .הם
לא מכירים פורנוגרפיה ורובם לא מכירים את הסכנה והכאב

העלולים להיות כרוכים במפגש בין גוף לגוף .הם סקרנים,
והסקרנות שלהם מתפזרת במידה שווה בין נושאים שונים .הנה
דוגמה לשיחה בארוחת ערב אצלנו  -הבן שלי שואל" :אמא,
תזכירי לי איך הזרע פוגש את הביצית?" ,הבת שלי ,הקטנה,
מסבירה לו את עובדות החיים לפני שאני מספיקה לענות .והוא
מגיב" :אה ,כן .אמא ,אנחנו יכולים לראות את המשחק הערב?".
שנות הגיל הרך וכיתות היסודי הן הזמן ללמוד לבטא רגשות,
לתקשר באופן אסרטיבי ורגיש ,וליצור קשב אל הגוף .כואבת לך
הבטן אחרי שאכלת הרבה שוקולד? מה אתה חושב שהבטן מנסה
לומר לך?
אני רוצה לפתח בקרב הילדים כבוד לגוף שלהם,
והבנה שהוא ידיד ולא אויב .אני רוצה שהם
יחושו בעלי הבית של הגוף שלהם ,יכירו
אותו כפי שהם מכירים את הרחשים ,הצבע
והמרחב בביתם הפרטי .אני רוצה לפתח
אצלם תחושת כבוד עמוקה ל"תחושות
הבטן" ,כי כשהם יגדלו" ,הבטן" שלהם
תוכל לספר להם אם משהו בקשר בו
הם נמצאים מסוכן עבורם ,או לא
מספיק מדויק.
זה גם הזמן להתייחס בכבוד רב
ליכולת של ילדים לחקור את הגוף
שלהם ולספק לעצמם עונג על ידי
מגע באיברי המין .התפקיד שלנו הוא לכוון אותם למרחב
המתאים ,ולא להתערב .כשילדים לומדים לחוש עונג בגיל צעיר
וללא הפרעה ,הם יודעים להשתמש בו מאוחר יותר עם עצמם
ועם בן הזוג או בת הזוג .אני לא רוצה לקחת מהם את זה.

להיות שם בשבילם...
תפקיד המדריך בכל הגילאים כולל עוד חלק לא פשוט .לצערנו,
כידוע ,רוב הפגיעות המיניות מתרחשות בתוך המשפחה .לכן,
המדריכים צריכים לשים לב להתנהגויות העשויות להצביע על כך
שילד חווה פגיעה מינית .יש לדון בכך בהרחבה במסגרת נפרדת.
אם אנסה לסכם ,המסר העיקרי הוא :אין לנו ברירה ,אלא להיות
שם בשבילם .זה לא אומר שאנחנו צריכים לדעת את כל התשובות.
זה כן אומר שעלינו לבוא אחרי שעיבדנו לעצמנו את הנושא.
עלינו להסכים לגעת בתוכנו בחומרים ,בזיכרונות ,במחשבות
ובחוויות גוף-נפש שלנו .עלינו להסכים לגעת במיניות שלנו
ולבוא בשלים ומצוידים בחשיבה ערכית ובגבולות מתאימים.
מעלה גלבוע
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תנועה בתנועה

מחלקת צמיחה דמוגרפית
מרדכי שבט
tzemed@kdati.org.il

מזה חודשיים ימים אני פועל בתפקיד רכז מחלקת צמיחה
דמוגרפית בקיבוץ הדתי במקום שרגא וילק ,שעבר לרכז את
אגף המשק .אני מנסה להמשיך את הדרך בה התחיל ,בקידום
תהליכים חברתיים המבטיחים קיום לאורך זמן של קיבוצי
התנועה.

כידוע ,חי שאינו מתרבה ,נידון בסופו של דבר לכליה .אדם
"אם ָּכל ָחי" (בראשית ג ,כ) ,ואכן  -דור
הראשון כינה את חוה ֵ
ההמשך הוא הסימן המובהק לכך שיש חיות במקום .לכן ,נושא
הצמיחה הדמוגרפית הוא קריטי להמשכיות הקיבוצים ,ומתוך
כך ,הכרחי לעתיד התנועה.

כידוע ,ניתן להגדיר יצור כ"חי" בכך שהוא בתנועה ,והוא גדל,
מתפתח ומתרבה .היפוכם של דברים  -התנוונות ,התכווצות
והיעדר תנועה  -הם תסמינים של צמצום החיוּת ושל טראומה.

מצורפת להלן תכנית העבודה שהוצגה במזמו"ר ,ואושרה עם
תקציב התנועה.

תחום /נושא
טיפול בנושא צמיחה
דמוגרפית ובינוי
קהילתי בתנועה

הרחבת התנועה

העשרה ,קבוצת
עמיתים ,ימי עיון
וסמינרים

תשתיות
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יחד עם צוותי צמ"ד בקיבוצים ,ובעזרת ה' ,נעשה ונצליח!

משימה

מדדי ביצוע

ייזום ,תכנון והובלת תהליכים בקיבוצים
ליווי צוותי צמ"ד ,ועדות קליטה וועדות קבלה
בקיבוצים.
ייעוץ לצוותי צמ"ד ובעלי תפקידים
סיוע לקיבוצים ליישם את התהליכים
המשך פיתוח העבודה מול הקיבוצים
השיתופיים
טיפוח מנועי צמיחה שונים ביישובים

מעורבות בתהליכים ב 15-קיבוצים ויישובים-
עמיתים
עד סוף  ,2015גידול ב 10%-במספר חברים
ומועמדים בקיבוצים (כ 300-חברים ,בהשוואה
לסוף )2012

טיפוח וחיזוק הקשר עם היישובים ה"עמיתים"
קידום יישובים שיתופיים נוספים למעמד
"עמיתים"
השתלבות בצוות התנועתי להקמת יישוב חדש
קליטת תושבים בקיבוצים כחברים בתנועה

צירוף יישוב נוסף במעמד "עמית"
הגדרת פרוגרמה למתווה הקמת יישוב חדש
אישור מתווה חלופי לצירוף תושבי הקבע
בקיבוצים לתנועה

ימי עיון למובילי תהליכי צמ"ד ובעלי
תפקידים ,לוועדות קליטה ולוועדות קבלה
קיום סמינרים לנקלטים בשיתוף עם מדרשת
תורה ועבודה

כינוס שולחן צמ"ד/פורום עמיתים פעם ברבעון
בשיתוף אגף חברה
עריכת שני ימי עיון בשנה
השתתפות בהפקת שני סמינרים לנקלטים בשנה

ניהול ,תחזוק והנגשת 'בנק ידע' מקצועי
ניהול ומעקב אחר מסד הנתונים הדמוגרפיים
של התנועה
שיתוף פעולה עם גורמי חוץ רלוונטיים
השתלבות בפעילות השוטפת של המזכירות
הפעילה
השקעה ביחסי ציבור ובדוברות

תקשורת ישירה ורציפה עם בעלי התפקידים
ועדכון במידע רלוונטי באתר התנועה ובדוחות
תקופתיים בעמודים
הפקת טבלת נתונים שנתית עד סוף השנה
האזרחית
השתתפות בישיבות ובביקורים בקיבוצים,
השתתפות ומעורבות באירועים תנועתיים
תקשורת רציפה עם דובר התנועה ופרסום
עמדות בציבור

לזכרם

גדליה יוסף דיטור ז"ל

שמואל חיים שפירא ז"ל

נולד :כ"ה אב תרע"ה5.8.1915 ,
נפטר :כ' שבט תשע"ה11.1.2015 ,
קבוצת יבנה

נולד :ד' טבת תר"פ26.12.1919 ,
נפטר :י' שבט תשע"ה30.1.2015 ,
משואות יצחק

חברנו גדליה,
שנים רבות חיית בינינו ,מרודגס ועד היום ,יותר מכל חבר ביבנה.
כל כך הרבה סיפורים סיפרת לנו ,יקצר המצע מלספר כאן את
כולם.
נולדת בליבורנו שבאיטליה ,למדת בבית הספר היסודי של
הקהילה היהודית ,אחר כך בבית ספר תיכון כללי ,ובגיל 22
התחלת את לימודי ההנדסה באוניברסיטת פיזה ,כשברקע אווירה
פשיסטית ,חוקים אנטישמיים והוצאת כל הפרופסורים היהודים
מהאוניברסיטאות .את השנה החמישית והאחרונה לא סיימת.
שבוע לפני פרוץ המלחמה ,עלית על האונייה הראשונה שהזדמנה,
ומכאן החל הרומן שלך עם רודגס וקבוצת יבנה .סיפורך הוא מרכיב
חשוב וצבעוני בסיפורה של הקבוצה.
כשהגעת לרודגס עמדת בכבוד במבחן הקבלה  -ניקוי השירותים
הציבוריים .כעבור שנה הבאת לרודגס את עדה בן זמרה ,בחירת
לבבך עוד מליבורנו .בעלייה לקבוצת יבנה ,נמנית על קבוצת הבניין
בראשותו של ברוך כהנא ז"ל .בניתם את מגדל המים ,את הבתים
הראשונים ,את תחנת הגפירים ואת היסודות לצריף חדר האוכל.
אבל אתה ,גדליה ,התעקשת לעבוד במקצוע שלמדת והפכת
לטרקטוריסט בשדות יבנה .במלחמת השחרור פיקדת על עמדה
בגזרה הדרום-מערבית ,אל מול פני המצרים אשר חונים בגשר
עד-הלום ,וכשמדינת ישראל קמה ,המשכת לחרוש ולקצור עוד
שנים רבות בשדות יבנה ובשדות הנגב .המשפחה גדלה ולאחר
שנולד הילד השלישי ,עברתם מה"ליפט" לשיכון ותיקים .בהמשך
היית נהג בשירות המדגרה ,והפכת למורה המיתולוגי למלאכה.
מאוחר יותר הצטרפת לענף החשמלייה שם מצאת את תלמידיך
בעבר ומנהליך בהווה.
עם לכתך מסתיימת לה תקופה .דור המייסדים הולך ונעלם .לא
נשכח את הקהילה האיטלקית שהיית חלק ממנה ,ושתרמה את
תרומתה הייחודית בתרבות ,ברוח ובמעש .לא נשכח את גדליה
המהנדס ,המסריט ,הצלם ,איש התרבות ,שעד לפני כמה חודשים
לא החסיר אף הרצאה והקפיד לתקן את טעויות המרצה ,לא משנה
אם זו הרצאה באמנות ,בארכיטקטורה או בניין .חבל על דאבדין.
יהי זכרך ברוך.
דני הרץ

זקן חברינו ,שמואל שפירא ,בן האדמו"ר החלוץ הרב ישעיהו
והרבנית שרה ,נאסף אל אבותיו.
הוא נולד בפולין בעיר זביירצ'ה ,לשושלת רבנית חסידית.
לאחר עליית המשפחה ארצה ,נפטרה אמו בהיותו בן שבע,
בעת לידת אחיו הצעיר יוסק'ה (לימים המזכיר המיתולוגי
של תנועת בני עקיבא העולמית ,ולתקופה שר בממשלת
ישראל) .שמואל גדל בירושלים ובתל אביב .היה חבר בהגנה,
ניסה להצטרף לבריגדה והתגייס למשטרת היישובים .כשחלה
אביו  -שהפך בערוב ימיו לחקלאי כדי להגשים את משנתו
החלוצית  -עבר שמואל לכפר פינס על מנת לעזור לו ,ואחרי
יום של נוטרות היה יוצא בלילות להעביר את הממטרות
בעזרת פנס רוח .באותה תקופה הכיר את אשתו לעתיד ,רחל.
לאחר פטירת אביו ,המשק פורק ,ושמואל חזר לתל אביב.
במלחמת העצמאות הגיע לבן שמן כחייל בפלוגה הדתית,
ושם שהה כמה חודשים במצור .בתום מלחמת השחרור
הצטרפו רחל ושמואל לגרעין ההתיישבותי שעלה למשואות
יצחק וגרו שם באוהל ללא חשמל.
שמואל היה טרקטוריסט ,נהג משאית ,מרכז קניות וחשמלאי,
עד שהוצע לו לעבוד בהוראה .במשך  25שנים הקדיש עצמו
לעבודה החינוכית כמורה וכמנהל בתי ספר בשפיר ובקריית
מלאכי ,ואף באילת הרחוקה .במקוריות ובתעוזה ,באכפתיות
ובמסירות ,עזר רבות לתלמידיו והשפיע על חייהם.
שמואל היה פעיל גם בחיי החינוך ,התרבות והחברה במשק.
הוא התמיד בלימוד ,והחברותא היומית שלו עם מרדוק ז"ל,
במשך שלושים שנה ,הייתה לשם דבר .מי שרצה באמת
להכיר את שמואל ,היה צריך רק לשמוע אותו בעומדו לפני
התיבה כשליח ציבור ,ולהאזין לתפילתו רוויית ההתרפקות,
הכיסופים והגעגועים לעולם מושלם ,מעבר לכאן ועכשיו.
ניתן היה להתרשם מאהבת האדם שבו ,מפתיחותו,
מטבעיותו ,מהאידיאליזם שניכר בו ,מערכיו ,מאהבתו את
הארץ ,את הספר ואת הלימוד.
אנו אבלים על הסתלקותו של איש רב-פעלים ,איש תורה
ואיש עבודה  -מי שאכן היה בן ראוי לאביו האדמו"ר החלוץ.
יהא זכרו ברוך.
דב גוטליב (מתוך ההספד)
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לזכרם

גדעון לוטן ז"ל

טובה בייפוס ז"ל

נולד :ט"ו אב תש"ה25.7.1945 ,
נפטר :י' שבט תשע"ה30.1.2015 ,
שלוחות

נולדה :ה' תמוז תרפ"ו17.6.1926 ,
נפטרה :י' שבט תשע"ה30.1.2015 ,
שלוחות

בחודש שבט ,כשהשמש זורחת והעמק עומד בפריחתו ,תמו
חייך ,גדעון ,שכני היקר.

טובה לבית יורמן נולדה בדנמרק .דברים רבים שחוותה בביתה
סימנו את מה שתעשה בבגרותה.

נפרדת מהעולם כמו כל הצדיקים ,בערב שבת ,לקולה של
תפילת קבלת שבת ,כשכולם איתך בביתך .כמה מתאים לך,
גדעון ,להיפרד מהעולם בחודש שבט  -חודש שבו הטבע ירוק,
מלבלב ומתחדש ,והעמק טובל ביופי פרחיו.

אביה אליעזר ,שסיים לימודי רבנות בקלן שבגרמניה ,קיבל
משרת הוראה בדנמרק ,שם גם הכיר את אשתו מרים .לאחר
כמה שנים עברה המשפחה הצעירה לבאזל ,שם ניהל האב
בית יתומים יהודי .בתקופת מלחמת העולם השנייה קלט בית
היתומים ילדים שהוריהם נשלחו להשמדה .המשפחה התגוררה
בבית היתומים ובו נולדה אחותה של טובה  -נעמי.

היית הבן הבכור של קבוצת שלוחות ,נולדת עוד בפרדס חנה
והגעת לשלוחות ,ליישוב הקבע ,בהיותך כמעט בן שלוש ,בן
ראשון לשרי ולמנחם לוטן ,מייסדי הקיבוץ .זוג צעיר ואוהב
שכל חלומו היה לבנות יישוב חדש בארץ ישראל ,קיבוץ שיתופי
המחויב לתורה ולעבודה ,להסתפקות במועט ,לערבות הדדית
ולשוויון ערך האדם .לכך חונכת.
בשבילי ,היית הקיבוצניק האולטימטיבי ,תמיד בחולצה משובצת
או לבנה (בשבתות) מחוץ למכנסיים ,וסנדלים לרגליך .הבלורית
 כשהייתה  -התנופפה ברוח ,והחום הכבד בקיץ לא גרם לךסבל כלל וכלל .הגשם שירד בחורף שימח אותך מאוד כי בלבך
ובנשמתך היית חקלאי ,איש אדמה.
דברים קטנים ,פשוטים ,שימחו את חייך .ידעת ואהבת ליצור,
המוזיקה שימחה את לבך והנגינה בחצוצרה מילאה אותך.
בשנים האחרונות יצרת כלי קרמיקה יפים שממלאים את ביתך.
היית אכפתניק גדול ,ומסירותך לכל מה שבאחריותך הייתה ללא
גבול ,עד כדי כך שביום רביעי ,כשנסעת לבית החולים ומצבך
קשה מאוד ,התקשרת אלינו בשארית כוחותיך לבקש שבפעם
הבאה האמבולנס לא יעלה על פינת הדשא בסמוך לבית ,מחשש
שיהיה פיצוץ בצנרת והציבור ייפגע.
היית זה ששם לב לפרטים הקטנים שמהם נוצרים המעשים
הגדולים.
אפשר עוד לדבר ולספר על ייחודך ,טוב לבך ושמחת החיים
שהייתה לך כבסיס בחייך  -אשר נתנו לך כוח להתגבר ברגעים
קשים ובמכאובים.
היית בן מסור ,בעל אוהב ,אח נפלא ,אבא מעניק ,שכן וחבר
מאיר פנים שאפשר לסמוך עליו ,אך מעל לכל סבא שמשוגע
על נכדיו .כל רגע בחברתם ,במשחק ,בטיול או בבית ,היה עולם
ומלואו בשבילך.
חברי שלוחות נפרדים מאחד החברים המזוהים ביותר עם
שלוחות.
יהי זכרך ברוך.
שרית זיסוביץ
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טובה עבדה אף היא עם הצעירים שהגיעו ממחנות ריכוז .תקופה
מסוימת שהתה בבלגיה וטיפלה בילדים יהודים יתומים וכשחזרה
לשוויץ ,הצטרפה לתנועה שארגנה ברית הנוער .בהשפעת שליח
מטירת צבי ,הגיעו טובה ונעמי להחלטה לעלות לארץ ולהצטרף
לאחד הקיבוצים הדתיים.
ב 1949-הגיעו לנמל חיפה ,שם חיכו להם חברים משלוחות וליוו
אותן עד קיבוץ מסילות ומשם ברגל לשלוחות .כעבור שלוש
שנים נישאה לרפאל בייפוס ובהמשך נולדו להם ארבעה ילדים.
טובה עבדה ברוב שנותיה בחינוך והפכה למטפלת מיתולוגית.
כאם וכמטפלת הייתה קשוחה ,אך הראתה את אהבתה בהמון
טיפוח ,תרבות וחום שהעניקה .היא העבירה לילדי הקיבוץ
את אהבת הטיולים ,וגם המוסיקה עליה גדלה ליוותה אותה
בעבודתה וכתחביב .היא שרה עם הילדים קאנונים ,ובכל בוקר
כשחזרו מן התפילה לארוחת הבוקר ,קידמה את פניהם מוסיקה
קלאסית ,שעד היום זכורה להם .טובה לימדה נגינה בחלילית,
הקימה מקהלה ושרה במקהלה האזורית.
טובה הייתה אשת אשכולות :ציירה ואיירה ,כתבה לילדי בית
הילדים הצגות וביימה.
טובה הייתה ידועה כמספרת סיפורים מופלאה .ילדי שלוחות
לדורותיהם נהנו מכך ,וכמובן גם ילדיה ונכדיה .אחרי שגדלו
ילדיה ,נוספו למשפחה שתי אחיות  -שולה ומיה .זה לא היה קל,
אך טובה עשתה הכול כדי שיהיה להן טוב.
השנים האחרונות היו קשות לטובה ורפאל .לאחר מותו של
רפאל ,שהתה טובה ב"עטרת צבי" שבטירת צבי ,וזכתה גם שם
לטיפול מסור.
נעה ,מיכאל ,אורי וחדווה היקרים  -זכיתם לאמא כל כך מיוחדת,
רבת-כישרונות ,שכולה נתינה לזולת.
ואת ,טובה  -נוחי בשלום בין רגבי אדמת שלוחות שאהבת.
דבורה רימון

לזכרם

חנה לוקר ז"ל

משה קין ז"ל

נולדה :י"ט כסלו תרע"ט23.11.1918 ,
נפטרה :י"ג שבט תשע"ה2.2.2015 ,
שדה אליהו

נולד :כ"ו סיון תרצ"ב30.6.1932 ,
נפטר :י"ז שבט תשע"ה6.2.2015 ,
שלוחות

חנה ,זכית לאריכות ימים ואפילו לחימשים .זכית גם לאהבה
ומסירות מצד בנותייך .מדי שבת ,בגשם ,ברוח ובחמסין,
הייתה אסתר בתך מתלווה אלייך לתפילת השבת .היית
כמרים המקראית ,היודעת תמיד להתייצב במקום הנכון וברגע
נכון ,אל מול הייאוש והסכנה ,אך גם בשעה שהשמחה גואה.
בשנים האחרונות שמחנו לראותך בשבתות בשדה אליהו,
תמיד עם חיוך על שפתיך והתעניינות בנעשה .היית קפדנית
ויסודית בכל תחום ועבודה ,לקחת על עצמך אחריות על
ניקיון בית הכנסת ואחזקתו באהבה ובמסירות רבה .חברותייך
סיפרו כיצד רכנת על המרצפות עם מחט וניקית את החריצים
בין המרצפות לקראת הפסח.
נולדת בעיר גראודניץ בגרמניה ,הצעירה בין אחיותייך.
כשהיית בת שנה עברה משפחתך להמבורג .ביתך היה בית חם
ומשפחתך מאוחדת ומאושרת ,עד אשר נקטעו ימי הילדות
במותה הפתאומי של אמך מדום לב .זמן קצר לאחר מכן חלה
אביך בדלקת ריאות ונפטר גם הוא .את ואחיותייך נמסרתן
לבית יתומים ,שם התחנכת כעשר שנים .בפיך היו מילים
טובות על היחס והטיפול אותו העניקו העובדים במקום.
סיפרת על תפקידים שניתנו לילדים ושנעשו על ידם בחפץ
לב ,ועל היותך אחראית על שני ילדים צעירים ממך בהם
טיפלת באהבה .בסיום חוק לימודייך הצטרפת להכשרה בקלן,
והתבקשת על ידי הרב להישאר ולטפל בילדיו.
באוגוסט  1937עלית ארצה עם סרטיפיקט שקיבלת .לאחר
ביקור קצר אצל אחותך ,הגעת לחדרה והצטרפת לקבוצה.
הנחת את חפצייך ומייד התיישבת לקלף תפוחי אדמה .לאחר
העלייה לערידא ,נישאת לאפרה ובהמשך נולדו לכם הבנות:
נחמה ,אסתר ,שולה ושושי.
בערוב ימייך שהית ב"עטרת צבי" ,שם טיפלו בך בכבוד
ובאהבה .השתתפת בשיעורים השונים ,ולהנאתך ולהנאת
כולם נהגת לנגן במפוחית פה שירי ארץ ישראל וחלקים
מהסימפוניה התשיעית של בטהובן .היית אופטימית מטבעך
וראית בכל דבר את היפה .תמיד קיווית לטוב ונשארת נאמנה
לרעיון הקיבוצי .במהלך כל השנים ,בראש מעיינייך היו
אפרה ,הבנות וכל המשפחה ,להם הענקת בית חם ואוהב.
יהי זכרך ברוך

מוישל'ה ,ידידי היקר מכפר הנוער הדתי .לא העליתי על דעתי
שאני אצטרך להספיד אותך...
נולדת בעיירה נריוב בגליציה המזרחית .עם פרוץ מלחמת
העולם השנייה נדדה משפחתך מגטו לגטו ,ואתה לקחת חלק
במלחמת הפרטיזנים .כנער עברת באותן השנים אסון אחרי
אסון .כמעט כל בני משפחתך נרצחו ,וכשנכבש האזור על ידי
הצבא הרוסי הובאת למוסד ילדים בעיר לבוב ,אשר בשבילך
היה אחת התחנות הרבות בדרכך לארץ ישראל.
בשלהי  1946הפלגת מאיטליה באונייה "פלמ"ח" לארץ
ישראל ,אך האונייה גורשה לקפריסין ,שם שהית עד מאי
 .1947בגיל  15הגעת לכפר הנוער הדתי .כעבור שנתיים,
במסגרת גרעין קיבוצי ,הגעת לשלוחות וכעבור כמה שנים
נשאת לאשה את רחל הופמן ,תבדל"א ,אף היא ניצולת שואה,
ויחד הקמתם משפחה חמה לתפארת ונולדו לכם שלושת
הילדים :מנחם ,איתן ומיכל.
איש עבודה היית ,מוישל'ה .בענף גידול הירקות היית
המוביל ,המומחה לכל דורש .תקופה זו הייתה תקופה של
פריחה עבורך ,ולא פחות עבורנו .עד מהרה נבחרת לתפקיד
מרכז משק וגם אחרי כהונתך המשכת לתרום מניסיונך
העשיר ,והשתתפת בוועדות כלכליות שונות .זאת ועוד.
כמחצית חייך בשלוחות היית איש הנהלת חשבונות ,ובעיקר
תמחירן .המשכת לתרום לשלוחות את כל-כולך ואת כל
ניסיונך שצברת  -והכול למען הכלל .היית הראשון שפתחת
את חדרי המשרדים ואחרון שכיבה את האור .בהיות דירתנו
מאחורי חדר עבודתך ,פעמים אין-ספור ראינו בלילות חשמל
דולק במשרדך.
מויש'לה שלנו ,איש משפחה מובהק היית .ילדיך ונכדיך גרמו
לך תמיד אושר ושמחה .אשתך רחל היקרה הייתה לאורך
כל שנות נישואיכם ,האושר שלך .שררה ביניכם אהבה רבה,
אהבה למופת .אנו מאחלים לרחל שלך רפואה שלמה ,ושייתן
לה הקב"ה בריאות וכוחות להתגבר על כאב הפרידה ממך.
ולילדיך  -מנחם ,איתן ומיכל  -שה' ינחמכם בתוך שאר אבלי
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
משה פורת (מתוך ההספד)

בלהה תמרי-שטראוס (מתוך ההספד)
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לזכרם

אלקה אביטל ז"ל

יוסף טפל ז"ל

נולדה :ט' בתשרי תרפ"ב11.10.21 ,
נפטרה :כ"ה בשבט תשע"ה14.2.15 ,
קבוצת יבנה

נולד :י"ז באב תרפ"ח3.8.1928 ,
נפטר :י"א בשבט תשע"ה31.1.2015 ,
קבוצת יבנה

אמא שלנו יקרה ואהובה,
בשבת ליוו מלאכי השרת איש איש לביתו ,ואילו שני המלאכים
שלך לקחו אותך לעולם שכולו טוב ...בעולם ההוא ,לא נשמע
אותך שואלת" :ילדים אכלתם?" ,או" :ישל'ה מה נשמע?" ,או:
"חנל'ה ,איזה יום היה לך היום?".
כל האנשים שבפניהם פתחת תמיד את דלתות ביתך ולבך באו
ללוות אותך בסיומו של מסע ארוך ובלתי-נתפס .מסע של 93
שנות חיים ,מהן  71שנים כאן בקיבוץ ,שהפך ממקום מקלט
לחלוצים סעורי נפש ,לבית עוטף ומחבק ,שבו גדלו שלושה
דורות של משפחתנו הרחבה.
היית מטפלת מיתולוגית ,ומאוד לא שגרתית .הבאת אור וחום
להרבה חניכים שגדלו תחת ידייך .היית מורה נערצת.
מקום מיוחד היה שמור בלבך לנכדים ולנינים .תמיד ידעת
למצוא את הערוץ המיוחד אל כל אחד ואחד מהם .האחדות
המשפחתית הייתה חשובה לך .דאגת לאחד אותנו סביב ארוחות
בוקר משפחתיות וגם כשהיית בבית סביון ,רצית להרגיש שאת
עדיין המארחת האחראית.
הגעת ליבנה עם אבא ,ואתם זוג צעיר נמלט מאירופה הכבושה
והמדממת ,מטלטלים על הים השחור בספינת מעפילים רעועה
מרומניה אל חופי טורקיה .משם ,ברכבת משא דרך סוריה ולבנון
ומעבר ראש הנקרה למחנה המעפילים בעתלית .לקבוצת יבנה
הדרך כבר הייתה קצרה .תמיד אמרת שאת 'קיבוצניקית שאף
פעם לא תהיה קיבוצניקית' ,והפער הזה הפיק ממך את המירב.
כאן גדלת והתפתחת בין חברים.
בשבילך ,אמא ,כל העולם היה מרשם אפייה אחד גדול ,כזה
שאפשר להוסיף לו עוד סוכר ,ולשפר .להגביר את החום ולהוסיף
אהבה ,לנו ,ולכל אדם באשר הוא אדם .נלחמת על העקרונות
שלך כמו לביאה ,גם אם נגד הזרם .גילויי אלימות עוררו בך
שאט נפש .לעומת זאת ,צחוקו של ילד קטן היה בשבילך עולם
ומלואו.

לארץ הגיע יוסל'ה באוניית המעפילים "שבתאי לוז'ינסקי",
וכאן ,בקבוצת יבנה ,החל בחיים חדשים ,חיי תורה ועבודה.
אחדים יזכרו אותו בעיקר כ'אלוף פיקוד הדרום'  -כינוי לו זכה
בשנות עבודתו כאחראי על מערכת ההשקאה בשדות שבדרום.
אחרים ,כעובד המדגרה שנטל על עצמו את הדאגה לארוחות
הממיינים .יש שיזכרו לו לעולמים את מסירותו למניין השני
בבית הכנסת ואת דאגתו להשלמת מניין מתפללים בבית
האבלים ,ויש שלא יפסיקו להודות לו על שסחב עבורם סל כבד
של מצרכים מחדר האוכל .יוסל'ה פשוט ראה דברים של יום-
יום שכולנו לא ראינו ,איש של נתינה ללא גבולות ,חבר שהביא
לרמה הגבוהה ביותר את משנת "לתת את הנשמה ואת הלב".
אך יותר מכל היה יוס'לה אבא וסבא למשפחה מבורכת שהקים
עם אילנה ז"ל ,אשתו האהובה .לאחר שנים רבות וארוכות
שבהן הקדיש את כולו לסיעוד אשתו ,זכה לשמש כסנדק לנינו
הראשון ,וכל הבאים להתברך בנשיאת כפיו ראו את דמעות
האושר מתגלגלות מעיניו .עם ישראל חי!
ילדיו זכו לאבא טוב ,נכדיו  -לסבא אוהב ודואג ,והוא זכה לילדים
נהדרים.

בשנים האחרונות היית בבית סביון ,בית שנתן לך משענת
וביטחון עם טיפול אוהב ,מקצועי ומסור .על כך תודתנו נתונה
לצוות המופלא כולו.

נוח על משכבך בשלום ,חבר יקר ונדיר ,ותהא נשמתך צרורה
בצרור החיים.

אמא יקרה ,נוחי על משכבך בשלום .נחסר אותך מאוד ונזכור...

נחמיה רפל (מתוך ההספד)

משפחתך האוהבת
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משחר ילדותנו היכרנו את יוסל'ה כאיש עבודה ומשפחה ,שקט
נוצר בתוכו את סיפורו האישי ,סיפורה של
ונחבא אל הכליםֵ ,
גלות פולין .באותן שנים אף לא אחד ידע את הסיפור של יוסל'ה.
שתיקתו הופרה לפני כעשרים שנה ,כאשר תלמידי בית הספר
פנו וביקשו לראיין אותו במסגרת הכנותיהם למסע לפולין .מאז
שהחל ,לא הפסיק לספר .יוסל'ה וחמשת אחיו ואחיותיו גדלו
בעיירה קטנה ,שנדז'ישוב שמה ,שרוב תושביה היו יהודים דתיים
שהתפרנסו ממסחר .בעיירה שהתנהלה כדת משה וישראל ,לא
היה זכר לאנטישמיות .בראש השנה ת"ש ,לא הלך יוסל'ה לבית
הכנסת כיוון שיצאה אזהרה על הסכנה שבדבר ,ואכן ,הנאצים
באו ,הוציאו את המתפללים מבית הכנסת ,והרגו אותם ביער.
זו הייתה הפעם הראשונה שתושייתו וחוכמת החיים עמדו לו
ליוסל'ה במהלך מלחמת העולם ,והם אלו שהצילו אותו אין-סוף
פעמים עד השחרור ממחנה טרזין שבצ'כיה.
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קיץ תשע"ה

טיולים עם תחיה
סמינר מטייל לאלזס לורן וקהילות שו"ם
(שפייר ,ורמייזא ,מגנצא)
י”ב-י”ט באב תשע”ה 28.7-4.8.2015
טיול אל ערים עתיקות ,בהן נוצרה "יהדות אשכנז" ,בחבלי
טבע מרתקים ביופיים לאורך נהר הריין.
טיול כוכב :מלון אחד ונתיבים רבים ,במרכז שטרסבורג -
בירת חבל אלזס.
מרצה אורחת :בריז'יט מילוא ,ילידת האזור.

סנט .פטרבורג  -מוסקבה
ג’-י”ב אלול תשע”ה

18-27.8.2015

טיול בשתי הערים המסמלות ביותר את האימפריה
הקומוניסטית ושלטון הצארים.
נבקר בקרמלין ,בכיכר האדומה ,במוזיאונים המשמרים
את אוצרות הצארים ,בגלריות מרשימות ,בתחנות המטרו,
בארמונות המפוארים של סנט-פטרבורג ,במוזיאון
ההרמיטאז' ועוד.
פרק מיוחד יוקדש לבתי הכנסת
ולאתרים יהודיים.

טיולים מרגשים ומפתיעים ,אשר משלבים
היסטוריה יהודית וכללית ,דרכי נוף וטבע,
ספרות ואמנות ,ערים עתיקות ,קהילות שהיו
ואינן ,וקהילות אחרות המתחדשות כעת.
מובטחת תשומת לב לפרטים ,לנוחיות
ולרווחת המטייל ,על ידי חברת "בריזה".

“מאין נחלתי את שירי“ (ביאליק)

י”ח-כ”ו תמוז תשע”ה 5-13.7.2015
טיול אל עולמן הנעלם של קהילות בלארוס וליטא,
אל מקורות היצירה היהודית ,הציונות והזמר העברי.
נראה את הערים ,העיירות והמקומות בהם צמחו היוצרים
והמנהיגים שהעשירו את מאגרי הנפש של מפעל השיבה
לארץ ישראל בעת החדשה.
נבקר בכור מחצבתם של גדולי התרבות היהודית -
המשוררים :ביאליק ,לאה גולדברג ,יל”"ג ,הירש גליק,
סוצקובר ,ועוד רבים.
הצייר מארק שאגאל.
המנהיגים :ברל כצנלסון ,חיים וייצמן ,דוד בן גוריון,
מניה שוחט ,מנחם בגין ,ועוד רבים.
גדולי התורה :ה"חפץ חיים" ,הנצי"ב והגאון מוילנא.
על כולם נשמע ,בתיהם של כמה מהם נפקוד ואת שירי
המשוררים נשיר.
מרצה אורח :עופר גביש ,חוקר זמרת ארץ ישראל ומומחה
להנחיית שירה וסיפורי הזמר.

לפרטים נוספים:
רמי ,חברת "בריזה" |  | 03-5440055פקסinfo@breeza.co.il | 03-5440005 .
תחיה תמרי ,שדה אליהו | tamari@sde.org.il | 054-5640685
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