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דבר העורכת
אמא שלי
קמה יום אחד ,בגיל חמש-עשרה,
והודיעה שהיא עולה לארץ.
כעבור שנתיים-שלוש היא גילתה את פער הדורות
בינה  -ה'צברית' שכבר הספיקה
ללמוד את השפה ,השירים ,המנטליות ,ואפילו להתגייס לנח"ל,
לבין העולים החדשים -
בני משפחתה שהגיעו אחריה,
והשתקפו לפתע דרך עיניה המבוישות כגלותיים מאוד.
הפער הזה היה נראה לה כבלתי-ניתן לגישור.
רק כעבור שנים
היא הצליחה לחזור וליהנות
באהבה ובטבעיות
מהחום והמשפחתיות מהם התרחקה.
כיום לא צריך לעבור ממדינה אחת לאחרת
כדי שהפער ,שבאופן טבעי נוצר בין דורות,
יקבל משנה תוקף ,ולפעמים לא ניתן יהיה לגישור.
הטכנולוגיות משתדרגות מידי יום ביומו,
הקודים ,השפה ,הכלים  -משתנים במהירות.
כל תינוק בן יומו מחליק את אצבעו בקלילות
על המכשירים החכמים,
בעוד הוריו מתקשים להבדיל בין פונקציה זו לאחרת.
פער הדורות היום
הוא תהום של אפליקציות ,גאדג'טים ,אימוג'ים,
ושאר מיני "חכמים".
הסיכוי להדביק את הקצב ולצמצם את הפער
נדון מראש לכישלון.
מה עושים?
מוותרים מראש ,כי הקרב אבוד
ו'זה כבר לא בשבילי'
והכול שם במילא שטחי ומסוכן?
או
מתאמצים ,מתחברים ,לומדים,
שמחים עם כל צעד של התקרבות והתפתחות,
ולוקחים את המושכות לידיים
גם בספינת המדיה הדוהרת בפראות?
הגליון שלפניכם
מציע שיט קצר (חינמי!),
באוקיינוס האינסופי שמציעה לנו הטכנולוגיה המתפתחת.
שוטו להנאתכם...

שלכם,
ריבה

מענייני דיומא

איפה ישנם עוד אנשים?
ֶרקוִיאֶ ם למורשת 'האיטלקים' בקבוצת יבנה

תמר מלוא

בין פסח ליום העצמאות ,ליוותה קבוצת יבנה למנוחת עולמים
את קלרה הרטום ,חברת הקבוצה הוותיקה .בכך נסגר פרק
הגרעין האיטלקי של יבנה.
"האיטלקים" היוו חבורה מיוחדת ומלוכדת בתוך יבנה הקטנה
של שנות הארבעים ואילך .יהודית זמוש (אקרט) הייתה
הסנונית הראשונה שהגיעה בשנת  .1937אחריה הגיעו עליזה
כהן ,ברטי אקרט וגדליה דיטור ,אליהם הצטרפו תוך זמן קצר
רעיותיהם ,האחיות שרה ועדה .כמו חבריהם יוצאי גרמניה ,עברו
חלק מחברי הגרעין את שנות מלחמת העולם השנייה בניתוק
ממשפחותיהם בניכר ,בחוסר ידיעה ובדאגה עמוקה .קלרה לוי
הגיעה בתוך שנות המלחמה .בתום המלחמה הצטרפה אליה
חולדה קמפניינו ,אוד מוצל מאש .אחריהן באו גם קלרה ויוסף
הרטום ,וישעיה כהן .כולם היו צעירים שתפיסת עולמם עוצבה
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בקהילות היהודיות הקטנות של טרום-מלחמה ,ועל ידי התנועה
הציונית באיטליה בתקופה זו.
לקבוצה הזו היה צבע ייחודי בנוף החלוצי המחמיר בקבוצת
יבנה :הם דיברו ביניהם איטלקית והעניקו כינויים הומוריסטיים
(באיטלקית) לחבריהם הייקים .בליל הסדר בחדר האוכל הם
שרו "אחד מי יודע" באיטלקית בניגון עליז ומהיר ,ובבית הכנסת
קראו בתורה בנוסח איטליה .בלילות שבת הם מצאו כל סיבה
קטנה כדי ליצור "מסיבת איטלקים" צנועה אך שמחה .מתחת
למאפיינים האלו הייתה מורשת של פזורה יהודית קטנה,
עתיקת יומין ,שהשתלבה באופן אינטגרלי יוצא דופן בתרבות
האיטלקית בתוכה חיו .ההשפעות התרבותיות שספגו מסביבתם
נתנו להם קול וגוון ייחודי ,ואף גרמו למי מעמיתיהם הייקים
להגיד" :האיטלקים [ביבנה] ,הם ספק יהודים".

איפה ישנם עוד אנשים?

האמת היא שהם היו יהודים במאת האחוזים ,אבל שונים
מהייקים .הייתה לי הזכות לגדול בתוכם ,כבת לשרה וברטי.
כמי שגם הבינה איטלקית ,יכולתי לשמוע ולספוג הרבה מדרך
החשיבה שלהם ומהעקרונות שהנחו את חייהם .מה שקיבלתי
מהם מלווה אותי כאדם בוגר ,ונראה לי חשוב ורלוונטי היום ,כמו
אז.
לזכר קלרה ,דודי גדליה ודודתי עדה ,שהלכו לעולמם בשנה
האחרונה ,ולזכר הוריי ברטי ושרה ,ושאר חברי הקבוצה
האיטלקית של יבנה ,אני רוצה להאיר כמה מאפיינים שלהם,
שהעשירו את יבנה ,בעצם היותם חברים בה.

רגישות לאסתטיקה
ותרבות קלאסית

היהדות שלהם הייתה מתחדשת ,בלי להיות רפורמית .היה שם
חיפוש מתמיד אחרי הדרך לקיים מצוות באופן "רלוונטי" ,לבנות
אורח חיים יהודי מודרני ,ציוני ,עכשווי .הייתה שם קריאה רעננה
של המקרא ,בדומה למה שקורה היום בבתי המדרש של "עלמא",
"קולות" ואחרים .כמי שנמצאת היום בתוך השיח הפלורליסטי
הזה בחברה שלנו ,אני מתבוננת אחורה בהשתאות על הפתיחות
והאומץ שאפיינו את החיפוש שלהם.

היחס להון ולעושר

"האיטלקים" הצעירים האלו באו מבורגנות ,משפע יחסי .אולי
משום כך העושר לא היה שאיפה .הם יכלו לוותר עליו למען תוכן
ואידאולוגיה .סדר העדיפויות
הזה הנחה את חייהם גם בשנים
מאוחרות ,כשהשפע כבר הגיע
גם לקיבוץ והיה צורך לשאול
'האיטלקים' היו קבוצה של אנשים
איך אנחנו חיים עם שפע בלי
צעירים שהמציאו את הציונות
להתקלקל ממנו.

כל מי שגדל ביבנה בחמישים
זוכר
הראשונות
שנותיה
את דירתם של ברטי ושרה,
המעוצבת ומטופחת להפליא -
שלהם .הם לא היו צריכים "למרוד",
גם בתקופות צנע  -כמו גם את
כי לא היה במה למרוד .לכן יכלו
תפיסת הריבונות
השיעורים בתולדות האמנות.
כאתגר המרכזי של עם
לשאוף תמיד למשהו מכיל ,לא
אני נושאת איתי גם את זיכרון
ישראל
המוסיקה של קלרה הרטום
סקטוריאלי .לא אלאה כאן בפרטים
יחד עם הספרייה של יוסף;
כמי שבאו ממקום בו היהודים
ההיסטוריים המוכיחים זאת ,ואציין
את הכורסה היפה עם המנורה
היו מאוד מעורבים בממשל
רק שזוהי תופעה מרעננת ומעוררת
העומדת מעליה ,בביתם של
המדינה ,לא הייתה ל"איטלקים"
והכל-כך
המפולגת
בחברה
תקווה
עליזה וישעיה; את עבודות
מנטליות של "לרמות את
סקטוריאלית שלנו היום
היד של קלרה לוי; את כל
הפריץ" .הם הבינו את אתגר
מה שחולדה לימדה אותי
הריבונות והאחריות הכרוכה בה.
על רקמה ,תפירה ועיצוב.
אבי ז"ל עסק בכך רבות ,בעיקר
אסתטיקה ותרבות קלאסית
אחרי מלמת ששת הימים,
זרמו בעורקי "האיטלקים" .כמה
כשהרגיש שעם ישראל עבר
אני מתגעגעת לאלו ,כשאני פוגשת אדריכלות יומרנית ,אופנה משלב ההישרדות והתקומה ,לשלב הריבונות בארצו .כסמל
מוגזמת ,או סתם נזקקת לעזרת ד"ר גוגל ,כדי לדלות פריט מידע לכך הוא החליף את שיר המעלות המסורתי ,ב"שיר המעלות
שהיה מצוי בראש כל אחד מהם.
שמחתי" (תהילים קכב).

בלי סקטוריאליות
"האיטלקים" היו קבוצה של אנשים צעירים שהמציאו את
הציונות שלהם ,וחלקם אף גילה את יהדותו לאחר דורות של
התבוללות משפחתית .הם לא היו צריכים "למרוד" ,כי לא היה
במה למרוד .לכן יכלו לשאוף תמיד למשהו מכיל ,לא סקטוריאלי.
לא אלאה כאן בפרטים ההיסטוריים המוכיחים זאת ,ואציין רק
שזוהי תופעה מרעננת ומעוררת תקווה בחברה המפולגת והכל-
כך סקטוריאלית שלנו היום.

הקבוצה האיטלקית כבר לא מהלכת בשבילי יבנה ,וצלילי השפה
כבר לא מתנגנים בה .נותר רק לקוות שחלק ממי וממה שהם
היו נטמע במורשת המקומית ,וימשיך להעשיר את חיי הדורות
הבאים במשפחות של כל אחד ואחת מהם ,בקבוצה ובתנועה
כולה.

כסלו  -טבת תשע"ו
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בקשת חברות
היא כאן כדי להישאר .המדיה ,לענפיה השונים והמתפתחים ,חדרה לחיינו והיא
משפיעה על כל אחד מאיתנו בעוצמות שונות .כבר לא מדובר ב"כן-לא-שחור-לבן".
עלינו ללמוד את השפה החדשה שהמדיה מייצרת ,להכיר ולהבין אותה כדי לדעת
לבחור בצורה מושכלת מה ניקח ועל מה נוותר .והעיקר ,לא לפחד כלל.

מכונת כסף או שופר?
מחשבות ותובנות מלב העשייה התקשורתית

ריבה פריד עם שרה ב"ק
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מכונת כסף או שופר?

בהכנות לגיליון בנושא "בקשת חברות" ,חשבנו :מי יכול לספר
לנו קצת איך זה נראה מבפנים? הבחירה הטבעית ביותר הייתה
שרה ב"ק ,מכפר עציון .היא 'משלנו' והיא יושבת עמוק בלב
העשייה התקשורתית בארץ  -בטלוויזיה ,בעיתון וברדיו .שרה
נענתה ,אך אתגרה" :נעשה ראיון טלפוני"...
"יהיה מגניב" ,הבטיחה כשהבינה שאני לא מתלהבת מהרעיון.
קבענו ליום שני בשעה " .18:00אני בדיוק בנסיעה .זה זמן נוח",
הסבירה.

הרבה מקום לאג'נדה בתוך התקשורת ,גם לשמאל וגם לימין.
יש מקום לאידיאולוגיה ,לדעות האישיות ,אבל בסופו של דבר
צריך גם להביא כסף לבעלים .ואם תשאלי אותי" :אז מה את
עושה שם ,אם זה בעיקר מכונת כסף לבעלים?" אני אשיב שזה
כלי חשוב ,ושכמו בכל תחום תרבות אחר  -מוזיקה ,אמנות וכו' -
צריך לברר האם מדובר רק במכונת כסף ,או שיש מטרה אחרת,
ערך מוסף שניתן להשיג דרך הכלי הזה.
לא הכול רייטינג .אבל יש גם רייטינג ,וצריך להכיר בכך.
בתקשורת  -כמו בכל תחום  -יש כללי משחק שעל פיהם עובדים,
אבל אני רוצה להשתמש בכללים האלה כדי להביא את מה שאני
מאמינה בו ,ואני חושבת שהרבה פעמים אני גם מצליחה.

תכננתי את היום כך שאוכל להגיע הביתה עד  18:00אבל
כשהשעה התקרבה ,הבנתי שגם אני אהיה בנסיעה .עצרתי
בתחנה הצפונית של כביש שש ,הורדתי מהר לאייפון אפליקציה
שמקליטה שיחות בפלאפון ,הספקתי אפילו לבדוק איך היא האם את באמת מרגישה שיש לך יד חופשית להעביר
עובדת ,והתקשרתי .שרה ענתה,
את מה שאת מאמינה בו ואת מי
ועדכנתי אותה שאנחנו באותו מצב.
שאת?
לשמע דאגתי מביצוע הראיון בדרך זו,
ככל שבן אדם יותר מבוסס במקצוע,
היא הבטיחה שוב ,כשאני שומעת את
צריך להבין את המניעים של
כך יש לו יותר אפשרות להביא את
החיוך שלה" :אמרתי לך ,יהיה מגניב".
התקשורת כדי לא לכעוס עליה.
עצמו .אני מניחה שכאשר הייתי
כתבת בת  24לא היה לי נוח להגיד את
צריך להבין שחוץ מהעברת
מה יש לך לומר לנו בעת הזאת
עמדותיי הפוליטיות בציבור ,גם אם
מידע ותיווך מידע ,מטרתה של
על מה שקורה בתקשורת -
דיברנו על זה מאחורי הקלעים .היום
מזעזעים.
תמונות קשות ,מראות
התקשורת בסופו של דבר היא
אני כבר פובליציסטית ,אני מגישה
הכול לגיטימי בשביל הרייטינג?
לייצר רייטינג ובידור .זה אמנם
תכניות אקטואליה ,אז אני מרשה
צריך להבין את המניעים של
נשמע בוטה ,אבל בעצם גם
לעצמי הרבה יותר להיות מי שאני.
התקשורת כדי לא לכעוס עליה .צריך
יתרה מכך ,כיום אני מאמינה שככל
תכניות החדשות רוצות למכור
להבין שחוץ מהעברת מידע ותיווך
שאהיה יותר מובהקת ,יהיה יותר
מידע ,מטרתה של התקשורת בסופו
רצון לשמוע אותי גם מצד מי שלא
של דבר היא לייצר רייטינג ובידור.
חושב כמוני .לא אגיד לך שאני לא
זה אמנם נשמע בוטה ,אבל בעצם
נתקלת בקשיים גם היום .לא תמיד
גם תכניות החדשות רוצות למכור.
יש פלורליזם מספיק רחב ונכונות לשמוע כל דבר .לפעמים
תכניות
למשל,
למכור
כדי
עולם התרבות הולך ונהיה "נמוך"
אני צריכה להתנהל איכשהו בין הטיפות ,לפעמים להוריד את
הריאליטי  -ובהתאם לכך התקשורת כולה הולכת ונהיית יותר הכפפות ,בדיוק כמו בכל התמודדות שבה צריך להחליט  -האם
חשופה ,רגשית ,אישית.
לתת לגל לעבור או להיכנס בו בראבאק .יש לי סיפור לדוגמה:
אם מכירים את המנגנון הזה ומבינים קצת יותר מה עומד מאחורי
מה שאנחנו רואים  -אנחנו צרכנים יותר חכמים ,שבידיהם יש
אפשרות לבחור איזו תקשורת לצרוך :האם לצפות ב"אח הגדול"
או בסרט תיעודי .בכל מקרה ,חשוב להבין שרייטינג וכסף הם
חלק גדול במשחק.

באחת הכתבות של חדשות ערוץ  2אמרתי "מגורשי גוש קטיף",
ובשידור פשוט מחקו את המילה הזו! היה לנו אחר כך דיון וקצת
כעסתי .לא יותר מדי .לא שברתי כלים .אבל היום אני יכולה
לכתוב בטור שלי במעריב מה שאני רוצה ,איך שאני רוצה .היום
גם עמית סגל יכול להגיד מה שהוא רוצה על גוש קטיף בשידור
ולא יחתכו אותו.

ממה שאת אומרת נובע שאנשים טועים כאשר הם
חושבים שתקשורת אמורה להיות הכי אובייקטיבית
שניתן ,ולהוציא את האמת והצדק לעולם ...צריך
להשלים עם זה שהרייטינג קובע לנו את סדר היום?

מה השתנה בעולם התקשורת מאז שנכנסת אליו,
כמפלסת דרך לציוניים-דתיים?

לא ,אני לא משלימה עם זה ,אבל קיימים אלמנטים אחרים,
בנוסף או במקביל לתפקידים המסורתיים של התקשורת .יש

היום יש יותר ויותר קולות מגוונים בתקשורת .אם פעם עורך
חדשות טלוויזיה היה יושב מול המחשב ,ודף הבית שלו היה
 YNETוממנו הוא ניזון ועל פיו הוא החליט מה יכנס לשידור,

כסלו  -טבת תשע"ו
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הרי שהיום יש כלי תקשורת אחרים כמו  - 0404אתר חדשות
אשר מגדיר את נקודת מבטו "ציונית-פטריוטית" ,ועוסק
בעיקר בתחום הביטחון ,וכמו סוכנות הידיעות תצפית ,שהוקמה
במטרה לשקף באופן אמיתי ורחב את המתרחש בישראל וציידה
עשרות מתנדבים במצלמות על מנת
לתת מענה לתמונה מוטה וחד-צדדית
אשר לפעמים משתקפת בתקשורת.
השפה והבחירה של הליין-אפ
(רשימת הנושאים שיעלו לשידור)
באתרים האלה מאוד שונות ממה
שאנחנו רגילים לראות ב YNET-וב-
 .WALLAהעורך היום מגיע למהדורה
אחרי שנפגש גם עם החומרים האלה,
והם בהחלט משפיעים על השיח.
בדומה לכך ,העובדה שאני נמצאת
כיום על כיסא המגישה בתכנית
אקטואליה ,משפיעה כמובן גם
על אופי האייטמים ,גם על מגוון
המרואיינים ,שלא לדבר על הסגנון
והשיח באולפן.
אילו תגובות את שומעת
מהסביבה שלך לגבי התכנים
שעולים בתקשורת?

יש המון צביעות בעניין .אנשים
מתלוננים למה התקשורת
אלימה וחודרנית ,אבל כולם
צופים בסיפור שמפרט איך
בדיוק חוסל המחבל בצירוף
תמונות קשות מהאירוע ...אם
אתה חושב שזה כל כך נורא -
אל תיכנס לראות!

יש המון צביעות בעניין הזה .אנשים
מתלוננים למה התקשורת אלימה
וחודרנית אבל כולם צופים בסיפור
שמפרט איך בדיוק חוסל המחבל בצירוף תמונות קשות
מהאירוע ...אם אתה חושב שזה כל כך נורא  -אל תיכנס לראות!
כך גם לגבי הטענה שנשמעת שוב ושוב" :למה משדרים כל הזמן
רק דברים רעים? תביאו גם דברים טובים" .כאשר יאיר לפיד
הגיש את 'אולפן שישי' הוא החליט להקדיש באופן קבוע בסוף
התכנית שלו ,חמש דקות למשהו טוב .הסתבר שבאופן מיידי
הרייטינג בחמש דקות האלו צנח פלאים ...אנשים אוהבים להגיד
"תראו לנו דברים טובים" ,אבל תכל'ס זה לא באמת מעניין
אותם...
ומה את אומרת לציבור הציוני-דתי שלרוב מעדיף
להתרחק מהתקשורת ולא לקחת בה חלק?
התקשורת היא כלי רב-עוצמה שמאוד משפיע על השיח
הפוליטי ,הביטחוני והתרבותי .זה כלי חשוב .כמו בכל כלי
רב-עוצמה  -ניתן להשתמש בו לרע ,ואפשר לטוב .אודה ולא
אבוש ,נפגעתי פעם כשרב שאני מעריכה ,אמר שהעיתונאים
זה כמו הבורסקאים של העיר .כולם צריכים נעליים ,אבל עדיף
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שיהיה בצד ,ואנחנו לא רוצים להיות חלק מזה .לדעתי ,גישה
כזו תשאיר את הכלי ואת כוחו בידיים של אנשים שלא מייצגים
אותנו או אפילו מתנגדים לנו .אני חושבת ומאמינה שלא יכול
להיות שהקב"ה יצר בעולמו כלי שיש בו רק רע .אם יש כלי כזה
בעולם ,אפשר להשתמש בו גם לטוב.
זה סיזיפי ,זה לא תמיד קל .בסוף הרי
עיתונים עפים ברוח ,פעם היו עוטפים
בהם דגים ,אבל לפני כן אנשים קראו
אותם ,והרבה פעמים אני יוצאת עם
תחושה טובה ,עם סיפוק גדול ,שהנה,
עשיתי משהו משמעותי בעזרת הכלי
הזה .היה שווה.
תני דוגמה לכתבה או דיווח שבו
חשת משמעותית

קודם כול ,עצם הנוכחות שלי על
המסך ,ברדיו או בעיתון ,היא מאוד
אני ,ומי שמכיר את מה שאני עושה
יעיד על כך .אני מביאה את המורכבות
של אשה דתייה פמיניסטית (במידה
מסוימת ,)...מתנחלת אשר בכל זאת
רוצה קשר עם השכנים הפלסטינים,
ובעלת חיבור למקורות היהודיים .כל
מה שמניתי בא לידי ביטוי בעבודה
שלי ,ביומיום .לדוגמה :היום הייתי
בחברון ,בבית של מוחמד ג'אבר,
מחבל לשעבר ,שהחליט שהוא עובר
לעדה האחמדית .זו עדה באסלאם אשר מבינה את כל דברי
הנביא ואת כל הנושא של הג'יהאד באופן שונה לגמרי ממה
שאנחנו מכירים .הם מאמינים בשלום ,ומתנגדים להרג בשם
הדת .אני לא יודעת אם מישהו אחר היה יכול להביא את השיח
שהתקיים ביני לבין מוחמד בצורה טובה יותר .אם היה בא מישהו
מתל אביב לראיין אותו ,הוא היה מגיע לסיטואציה כמי שיודע
מה צריך להיות הפתרון לסכסוך ,והנה הוא מצא ערבי פלסטיני
אחד שהוא שוחר שלום .הוא היה בא כמו יצור מארץ אחרת,
שפוגש חייזר ,וחוזר לארץ שלו עם סיפור טוב ביד ...אבל אני
באה קודם כל בתור שכנה .נולדתי בקרית ארבע ואני גרה כיום
בגוש עציון ,וכשאני ומוחמד ג'אבר מדברים על חיים משותפים
יש לכך משמעות אחרת ,עבור שנינו .זה הדבר האמיתי מבחינת
השיח .שיח שמדבר על שלום ודו-קיום שלא באים מתוך קשר
לארץ אבות ,אלא מתוך ניתוק מוחלט ורצון למדינה ישראלית
'נורמלית' ,הוא אחר לגמרי .כשאני עומדת מול איש דתי ,כמוני,
ושנינו מאמינים שזו האדמה שלנו ,ויש בינינו כבוד הדדי ,זה
מַפתח הרבה יותר אמיתי לדו-שיח ,ואת המפתח הזה אני מביאה
ומעבירה גם הלאה דרך התקשורת.

מכונת כסף או שופר?

מה דעתך על קולה של תנועת הקיבוץ הדתי  -האם
הוא נשמע מספיק? האם יש לו אפשרות להשפיע?

המאבק הזה בין תקשורת איכותית לרייטינג הוא
קשה מאוד .יש לו סיכוי?

מצד אחד ,יש לי הערכה מאוד גדולה לאנשי עשייה שמתקנים
עולם בחקלאות ,בהתיישבות ובחינוך ,הכי טוב שאפשר .זה
עולם ערכי שאני שמחה שהוא קיים וצריך כמובן לשמור על
ה"בועה" הזו .מצד שני ,אם רוצים שמהקיבוץ הדתי תצא תורה,
אז אפשר להתאמץ יותר לצאת מה"בועה" ,להיות חלק מהשיח
הציבורי.

אכן זה מאבק איתנים ,אבל צריך תמיד להציב אלטרנטיבה
ולחזק את האלטרנטיבה שבה אתה בוחר.
***
כשסיימנו את השיחה ,חשבתי בשביעות רצון שאכן צלחנו יפה
את הראיון הטלפוני ,ושהמדיה היא אכן כלי יעיל ורב-עוצמה.
למחרת ,כשדפדפתי באפליקציה החדשה שלי להקלטת שיחות,
כמעט איבדתי את ההכרה .גיליתי שהאפליקציה מפעילה מנגנון
מחיקה ושומרת רק את ארבעים השיחות האחרונות ...דפדפתי,
דפדפתי ,ושרה ב"ק לא הייתה שם...
הייתי נואשת.

היום לגודל ולכמות יש פחות משמעות .הקיבוץ הדתי ,גם אם הוא
קטן מבחינה מספרית ,יכול להשמיע את קולו ולהשפיע מבחינה
איכותית .בעולם שבו התקשורת הממסדית מתפרקת ,כל שאר
המדיות הופכות לחזקות מאוד .כיום
כל עולם הפייסבוק והווטסאאפים
רץ קדימה ,והתקשורת הרגילה בעצם
מנסה להדביק את הפער .היום יש
מצד אחד ,יש לי הערכה מאוד
תכניות טלוויזיה לאושיות פייסבוק,
או תכניות שמביאות למסך מה גדולה לאנשי עשייה שמתקנים
עולם בחקלאות ,בהתיישבות
שמתרחש ברשת.
לדוגמה ,בנסיעה שלי היום לחברון
הייתי לבד ,וצילמתי תמונות עם
הפלאפון .כבר פחות מוציאים צוותי
צילום ,מלווים ,וכיוצא באלה .ככה
נראית התקשורת היום .זה מעיד
על כך שכל אדם יכול להיות שגריר,
עיתונאי ,חוקר ודעתן .אז אם יש לך
תוכן שאין במקום אחר  -אתה יכול
להביא אותו בעצמך לרשת ,ותמצא
כבר מי שירצו לשמוע או לקרוא.
זאת אומרת שגם אם תנועת הקיבוץ
הדתי לא יושבת במקום רשמי בעולם
התקשורת  -אם יש עניין להשפיע,
אפשר להשפיע!

ובחינוך ,הכי טוב שאפשר .זה
עולם ערכי שאני שמחה שהוא
קיים וצריך כמובן לשמור על
ה"בועה" הזו .מצד שני ,אם
רוצים שמהקיבוץ הדתי תצא
תורה ,אז אפשר להתאמץ יותר
לצאת מה"בועה" ,להיות חלק
מהשיח הציבורי

אנחנו חוזרות לדיון על איכות התקשורת ומה מקבל
רייטינג .בקיבוץ הדתי אין לנו סנסציות ואין לנו עניין
להביא מידע צהוב ,אז לא נעניין אף אחד.
זה לא נכון .דווקא בתוך המגוון הגדול ,כל אחד יכול לבחור איזו
תקשורת הוא רוצה לצרוך .לא כולם מתעניינים ב"אח הגדול".
ישנם אנשים שמחפשים תקשורת יותר איכותית .אם מישהו
מנוי על אתר חדשות שהוא לא סובל  -כדאי שיבין שבכך הוא
בעצם ממשיך לחזק את האתר הזה.
יש כלי תקשורת איכותיים ,ושם אפשר להשמיע את הקול של
הקיבוץ הדתי.

לפתע ראיתי את המילה .SAVED
הקשתי בחיל ורעדה ,והופס ...שם
בדיוק ישבה לה השיחה המוקלטת
שלנו ,שבהיסח הדעת כנראה זכרתי
לשמור ...חזרתי לנשום.
אבל את השיחה שהתקיימה כמה
דקות לאחר סיום הראיון  -שרה
התקשרה כי רצתה להוסיף משהו -
שכחתי לשמור...

אני זוכרת ממנה רק משפט אחד" .כדי
שהסיפור שלי על המפגש עם המחבל
לשעבר ימשוך קוראים" ,אמרה לי
שרה" ,אני אוסיף לו קצת צבע אישי
ואתאר את הכניסה שלי לכפר ,לבדי.
זה סיפור שיעניין את הקוראים ולכן
יש סיכוי שימשיכו לקרוא גם את כל
המאמר .אני משתמשת בידע שלי על
עולם התקשורת כדי להעביר את מה שאני מאמינה בו".

כדאי ללמוד משרה ,ולכן ניסיתי להוסיף קצת "צבע אישי" שלי
לכתבה .אכן היה מגניב.

שרה ב"ק ,תושבת כפר עציון ,נשואה לאפרים ואם
לשישה .בוגרת לימודי בימוי והפקה בבית הספר הדתי
לקולנוע" ,מעלה" .בעלת טור שבועי בעיתון מעריב.
במאית ומגישת תכניות ברדיו ובטלוויזיה .מופיעה
כזמרת במופע 'לנטוע שמים' עם אריאל הורוביץ .חברה
במליאת מועצת העיתונות ובהנהלת ארגון העיתונאים.

כסלו  -טבת תשע"ו
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איזו כיפה חובש הרב גוגל?
סמכות דתית בעידן דיגיטלי

אלעד קפלן
כבר מראשית דרכו של האינטרנט ,רבנים ,מנהיגים ואנשי
רוח נחלקו ונקרעו בעמדותיהם לגבי השימוש בו .עד היום
הגישות בציבור האורתודוכסי מגוונות :החל מכנסים נגד "פגעי
הטכנולוגיע" וחרמות על בעלי טלפונים סלולריים חכמים ,דרך
תוכנות סינון שונות ו"טלפונים כשרים" ,ועד לשימוש תורני
באינטרנט להעברת שיעורים .מול אלו שזעקו "חדש אסור מן
התורה" ,וביקשו למנוע או לצמצם חדירה של טכנולוגיות חדשות
לתוך החברה הדתית ,יש כאלו שביקשו לרתום את הטכנולוגיה
להפצת תורה ,לתקשורת עם רבנים ולקשר עם קהילות יהודיות
בתפוצות.
כיום השימוש באינטרנט רווח בקהילות דתיות רבות ,אף שישנם
עדיין גורמים שפועלים להתנזרות ולהגבלת אפשרויות השימוש
בו .כאשר השימוש באינטרנט מוטמע בכל רובדי החיים ,וספק
אם עמדה של רב כזה או אחר תבלום את התפשטותו בתוך
החברה הדתית ,נדרש מאיתנו לזנוח את שאלת ה"בעד ונגד",
לטובת ניתוח מציאות החיים הדתיים במאה ה .21-ניתוח זה
מחייב אותנו לצלול אל תוך מרחבים ציבוריים חדשים ,שהולכים
ומתפתחים ברשת  -לרוב מחוץ לעיניהם ושליטתם של רבנים
וסמכויות דתיות מסורתיות  -ולבחון את השינויים שחלים
בסמכות הרבנית ,בקהילה ובזהות הדתית.
בשנים האחרונות נפוץ בחברה הביטוי "תשאל את הרב גוגל",
כשמו של מנוע החיפוש הפופולרי .איזו כיפה חובש הרב גוגל?
מי לימד אותו לספק תשובות בענייני הלכה? מה מוצאים אלו
שהולכים על פי פסיקותיו?
 ,Googleכידוע ,אינו מספק את התשובות בעצמו אלא מפנה
אותנו לתכנים אחרים שמופיעים באינטרנט ,כאשר הוא מושפע
מיחסי כוח שונים בייצוג התכנים ברשת .כאשר אנחנו שואלים
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את גוגל שאלה "דתית" ,הוא מפנה אותנו למקור הטוב ביותר,
בעיניו ,לקבלת תשובה לאותה שאלה.
המקור אליו מפנה גוגל במענה לשאלות הלכתיות הוא ,לא פעם,
אתרי "שאל את הרב" וירטואליים ,שמאפשרים לפנות לרבנים
בשאלות שונות בעזרת טופס מקוון ולקבל תשובה תוך זמן
קצר .בין האתרים השונים שמפעילים שירות כזה ניתן למנות
את 'מורשת'' ,ישיבה' ו'כיפה' ,שבכל אחד מהם ניתן למצוא
עשרות רבנים משיבים ,וניתן לעיין בעשרות אלפי תשובות
שכבר נענו .כך ,למשל ,בשנה האחרונה בלבד נענו באתר 'כיפה'
כ 4500-שאלות בשלל נושאים ,החל מצניעות ומיניות ,דרך דיני
שבת וכשרות ועד לסוגיות שונות הנוגעות לענייני ציבור ,חברה
ואמונה.
מחקרים שונים בחנו את השוני בין התשובות ההלכתיות הניתנות
באתרי "שאל את הרב" לבין ספרות השו"ת ,את האופן בו הם
משקפים שינויים בחברה הדתית ,ואת התכתובת ההלכתית
החדשה שנוצרת במסגרת זו.
ביחס להשפעה של הפלטפורמה על הסמכות הרבנית ,הדעות
חלוקות .מחד ,ניתן לראות בנגישות לרבנים רבים על פי בחירה,
ללא שיקולי זמן או מקום ,תוך מתן אפשרות לשמור על זהות
אנונימית ,ניצנים של פתיחות ואף דמוקרטיזציה בשיח ההלכתי.
מאידך ,יש לשים לב כי אתרים אלו אינם משנים את הסדר
החברתי הקיים ,ומעניקים את השליטה המלאה על מתן תשובות
לרבנים ולמוסדות תורניים .כמו כן ,הנגישות לפסיקה של רב
כסמכות דתית הופכת להיות פשוטה וזמינה ממה שהייתה בעבר,
וכתוצאה מכך חלק מהציבור  -שהיה פונה בעבר לחפש תשובה
הלכתית באופן עצמאי  -יפנה עתה לרב (גם אם וירטואלי) בכדי
לקבל פסיקה "מוסמכת" .בדרך זו אתרי "שאל את הרב" מהווים

איזו כיפה חובש הרב גוגל?

האם תפקידו של האינטרנט בחיינו הדתיים הוא מתן מענה מהיר לשאלות הלכתיות שונות
ותו לא ,או שאנחנו רואים בו מרחב פתוח ליצירת שיח דתי חדש ,בו כולם שותפים ,ללא
תלות בהיררכיות ובמוסכמות של הסדר החברתי הקיים?

כלי יעיל עבור מוסדות דתיים מוחשיים בכדי להשפיע על עיצוב
התכנים באינטרנט ובכך גם על החברה הדתית בכללותה.
עם זאת ,כאשר אנחנו מדברים על "האינטרנט" חשוב להרחיב
את נקודת המבט .לצד אתרי "שאל את הרב" ,שמזוהים עם
החברה הדתית ,ישנם מרחבים מקוונים נוספים ,שיכולים גם
הם להשפיע על עיצוב הידע והסמכות הדתית .ראויים לציון
פורומים ורשתות חברתיות ,שבשנים האחרונות נותנים מקום
וביטוי לקולות שלרוב מודרים מהשיח הדתי וההלכתי.
דוגמה מרכזית לכך הן קבוצות פייסבוק העוסקות בפמיניזם
דתי .כך ,למשל ,קבוצת "אני פמיניסטית דתייה וגם לי אין
חוש הומור" (שמונה כ 10,000-חברות וחברים) ,וקבוצת
"פמיניסטיות הלכתיות" (שדוגלת בקו שמרני יותר ,ומונה
כ 5,000-חברות וחברים) יוצרות שיח מתמיד על המפגש בין
פמיניזם ודת .קבוצות אלו אף מהוות כתובת חלופית לאתרי
"שאל את הרב" ,בכל הנוגע לדיון הלכתי על נושאים הנוגעים
ליחסי הכוחות המגדריים בהלכה ומעמדן של נשים בחברה
הדתית.
דוגמה נוספת הן קבוצות ופורומים מקוונים ללה"טבים דתיים,
שאפשרו יצירת מפגשים סביב שאלות של דת ,זהות ומיניות,
תוך שימוש באנונימיות של הרשת כמגננה.
לקבוצות אלו ואחרות ,האינטרנט מספק מרחבים ציבוריים
חדשים ,בהם ניתן לקיים שיח דתי ,לעתים חתרני ,ולעצב זהות
וקהילה ,ללא פיקוח ושליטה של הסמכויות הדתיות המסורתיות.
כאשר אנו דנים בעיצוב הסמכות הדתית באינטרנט  -האם עלינו
להביט אל אלפי התשובות הנענות על ידי רבנים מדי יום באתרי
"שאל את הרב" ,או אל אלפי הדיונים המתפתחים בפורומים
וברשתות החברתיות ללא פיקוחם או שליטתם? האם "הרב
גוגל" משקף את המבנים הדתיים הקיימים ,או מוביל אותנו אל
בית מדרש חדש ,בו אין כל משמעות להסמכה תורנית רשמית?
בשנות ה 90-של המאה הקודמת ,לאנשי דת וחוקרים כאחד
הייתה נטייה להתייחס לאינטרנט כמכלול ,באופן אוטופי או
דיסטופי ,כטוב או כרע לסדר החברתי .כיום ,לעומת זאת ,כאשר
האינטרנט שזור בכל תחומי החיים ,ניתן להתייחס באופן מורכב
לשימושים שונים שאנשים שונים עושים במרחבים מקוונים
שונים ,בכדי לחזק או לאתגר את ההיררכיות הדתיות הקיימות
ואת מבני עיצוב הידע והסמכות.
אותה מורכבות מחזירה את האחריות אלינו ,אל החברה הדתית.
איזה סדר חברתי ברצוננו ליצור בעידן הדיגיטלי? האם תפקידו

של האינטרנט בחיינו הדתיים הוא מתן מענה מהיר לשאלות
הלכתיות שונות ותו לא ,או שאנחנו רואים בו מרחב פתוח
ליצירת שיח דתי חדש ,בו כולם שותפים ,ללא תלות בהיררכיות
ובמוסכמות של הסדר החברתי הקיים?
אסיים בשני פסוקים ,לכאורה סותרים ,שהשפיעו על ההגות
היהודית" :כָ ל ָה ֵע ָדה ֻּכ ָ ּלם ְקד ׁ ִֹשים" 1,כפי שאומר קרח למשה,
לעומת "וְ ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו לִ י ַמ ְמ ֶלכֶ ת ֹּכ ֲהנִ ים וְ גוֹ י ָקדוֹ ׁש" 2,כפי שקורא
ה' לעם ישראל .שני הפסוקים מתייחסים למציאות של שבירת
ההיררכיות הדתיות בה "כולם קדושים" ו"כולם כוהנים" .עם
זאת ,הראשון נתפס כאמירה שלילית ,והשני כאמירה חיובית.
הרב אלישע אבינר מנסה לגשר על הפער בין הפסוקים ושואל:
"במה שגתה עדת קרח?" .התשובה ,לדבריו נוגעת לזמן:
הם הקדימו את השעה ,הם הקדימו את המאוחר .לעתיד
לבוא יתגלה שכולנו כוהנים ,אבל טרם הגענו לזה...
'הקדמת השעה' והרצון לקפוץ אל העתיד ,לא הייתה
תופעה חד-פעמית בתולדות עם ישראל ,אלא זוהי
תופעה מצויה .אחת לכמה זמן נזרקת אמירה שאמיתותה
שייכת לזמנים רחוקים .לפעמים הקדמת השעה היא
3
גאונות מיוחדת ,ולפעמים היא שיגעון הרסני.
האינטרנט יכול לשמש ככלי לטשטוש ההיררכיה החברתית,
לעיצוב מחדש של יחסי רב-תלמיד ,איש-אשה ואדם-קהילה.
כעת תפקידנו להחליט אם מדובר בהקדמת השעה שהיא גאונות
מיוחדת ,או בשיגעון הרסני ,או בשילוב ביניהם .מאז ומעולם
החברה הדתית חיה על המתח בין שימור המסורת והנצחת
הקדום ,לבין חתירה לגאולה ושאיפה קדימה .שבירת המחיצות
בתוך החברה הדתית ויצירת מרחבים חדשים לרכישה ועיצוב
של ידע וסמכות דתית כרוכות בסכנות של "הקדמת השעה" ,אך
הן יכולות גם להוביל לקדושה ,תוך יצירת שפה דתית חדשה.

 1במדבר טז ,ג.
 2שמות יט ,ו.
 3אלישע אבינר " ,פרשת קרח – כל העדה כולם קדושים",
.www.birkatmoshe.org.il/hebrew/LessonArticle.aspx?item=3875

עו"ד אלעד קפלן ,מנהל את המחלקה למדיניות
ציבורית ומשפטית בעמותת 'עתים' ,ועבודת התזה
שלו עוסקת בנושא 'מגדר ,יהדות ,אינטרנט:
סמכות ופמיניזם דתי בסביבות מקוונות' בתכנית
למדע ,טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר-אילן,
בהנחייתו של ד"ר נח עפרון.

כסלו  -טבת תשע"ו
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העיקר – לא לפחד כלל!
סיור קצר בעולם של טכנולוגיה היי-טקית בשירות החינוך

ריבה פריד עם אבי ורשבסקי

בפתח המאה ה 21-השתנו כמעט כל אורחות החיים שלנו.
השינויים השפיעו על רבים מהרגלי החיים ,אך כמעט שלא
השפיעו על תהליכי הלמידה וההוראה הממוסדים .במהלך
השנים הושקעו משאבים לא מעטים במיזמים המשלבים
טכנולוגיה בחינוך ,אולם בשונה מתחומים אחרים ,בתחום החינוך
לא התרחשה הטלטלה המתבקשת ,וזו שכן הוטמעה שירתה את
המבנים הקיימים ולא הביאה לשינוי המתבקש.
כדי לשנות את המצב הזה ,הוחלט במט"ח (מרכז לטכנולוגיה
חינוכית) על הקמת  .MindCETהמרכז מנוהל על ידי אבי
ורשבסקי ,איש חינוך ותושב ירוחם בשבע-עשרה השנים
האחרונות ("אשתי עשתה כאן צבא ובזכותה חזרנו לכאן").
בסיס הפעילות של  MindCETנמצא בירוחם שבנגב .מצד אחד,
המיקום מאפשר ליהנות מכוחות רעננים ומתהליכי הצמיחה של
הנגב ,ומצד שני הוא בעצמו תורם לצמיחה זו.
שלוש זרועות יש לחברה:
•הגראז' :חממה לסטארט-אפים טכנולוגיים פורצי דרך
בתחום הטכנולוגיה והחינוך.
•המעבדה :שותפות של בתי ספר בחשיבה וביזמות ,תוך
התנסות.
•אקווריום :מוקד ידע שבו נערך מחקר המאפשר למידה
והתעדכנות בכל הקשור לצמתים שבין טכנולוגיה לחינוך.
עקרונות המפתח בפעילות  MindCETהם שיתוף פעולה
מתמיד בין שלוש הזרועות האלה ובתוך כל אחת מהן .שיתוף
פעולה זה מאפשר לייצר ידע ,רעיונות וחדשנות בעלי ערך
1
לתחום החינוך.
בדרך למשרדו של אבי בבניין מטופח בפאתי ירוחם ,אנחנו
 1מתוך אתר החברה.
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עוברים באולם קטן שבו יושבת קבוצת צעירי "הגראז'" .הם
ישובים סביב שולחן ארוך מלא במסכים ,ונראה שהפעילות
מתנהלת בנינוחות ובאווירה טובה (אך רחוקה מאוד מהדימוי של
'עבודה' כפי שהיה קיים עד לפני עשור) .זהו עולם ייחודי בו אין
מקום לזרים שלא באים מהתחום .משהו באוויר מריח תסיסה
ויצירה צעירה .שומעים את המוחות קודחים .במשרד של אבי
אנחנו מנסים יחד לפצח במה בדיוק מדובר.
מהו בדיוק הקשר בין החברה שלכם,MindCET ,
למט"ח (מרכז לטכנולוגיה חינוכית) של משרד החינוך?
"חדשנות זה משהו שצריך לעבוד בו ,זה לא משהו שקורה
במקרה .מט"ח ,כגוף שמסונכרן עם כל בתי הספר בארץ ,התקשה
מאוד לעמוד בקצב שהיה רוצה להיות בו .לכן לפני ארבע שנים
החליטה הנהלת מט"ח להקים את  ,MindCETשאמורה לרוץ
מהר יותר ולהציע למערכת החינוך מודלים ופתרונות תואמים
לשלוש-ארבע שנים קדימה".
איך אפשר לראות ארבע שנים קדימה כאשר בתחום
הזה שבוע אחד יכול לשנות את כל הזירה?
"זה באמת אתגר גדול .אחד היתרונות שלנו הוא שיש כאן
יזמים עצמאיים ,בקבוצה לא הומוגנית .כל אחד מביא איתו
כיוון אחר ,זווית מיוחדת .מצד אחד ,יש טרנדים שאנחנו מנסים
לזהות ולתפוס אותם גם מתוך הבנה של מה שקורה בשטח,
גם מתוך הבנה של מה שקורה בחינוך .מצד שני יש עוד כמה
צירים שאפשר להסתכל עליהם ,כמו למשל עולם ההשקעות -
במה משקיעים ,מתי .תחום החינוך הוא בסך הכול נגזרת של
התחומים האחרים ,ואנחנו מסתכלים מה קורה בהם  -למשל
בעולם הגיימינג (משחק) ,או בעולם המדיה החברתית  -ומנסים
לחשוב לאן זה עשוי עוד ללכת".

העיקר – לא לפחד כלל!

חייבת להיות הבנה כלשהי בתחום ,גם אם לא רוצים לשהות בו .זה המרחב שבו מתרחש
הרבה ממה שקורה כיום .בעיניי ,המשמעות של התעלמות מהמרחב הווירטואלי היא כמו
לעבוד כיום בלי חשמל .זו בחירה לא להיות חלק מהעולם

איך עובדת החברה?
"אנחנו מספקים אינקובציה לסטרט-אפיסטים עצמאיים,
יזמויות עצמאיות ,שעשויות לקדם את תחום החינוך הטכנולוגי.
אין לנו אנשי פיתוח משלנו ,וההתמחות שלנו היא היכולת ללוות
את היזמים ויחד איתם לפתח כיוונים חדשים .אנחנו נותנים להם
את הבית ,את המצע הכלכלי ,והכי חשוב  -את הידע המקצועי-
חינוכי שהתמחינו בו כאן .יש שלושה סוגים של יזמים שעוברים
דרכנו .קבוצה אחת היא סטרט-אפיסטים עסקיים שהרקע
של רובם הוא לא חינוכי ,אלא טכנולוגי או עסקי .המוטיבציה
שלהם היא לייצר סטרט-אפים לתחום החינוך אך הם רואים
בעיקר את המודל העסקי .קבוצה שנייה היא מורים יזמים
שבאים מהשטח ,ומגיעים לכאן ליום בשבוע .הראייה שלהם היא
כמובן חינוכית ,עם דגש על חדשנות בחינוך .הקבוצה השלישית
והעיקרית שמאכלסת את המקום  -אלה יזמים בלי רעיון .אנחנו
מאתרים אותם ומצרפים אותם לכאן לתכנית של חצי שנה ,שבה
הם מקבלים מאיתנו איזשהו אתגר .רובם כבר אנשי מקצוע -
מתכנתים ,מעצבים ,אנשי 'חוויית משתמש' וכדומה  -שנמצאים
בראשית הקריירה שלהם ,ומבחינתם זו הזדמנות להתפתחות
מקצועית ואפשרות להיות שותפים במיזמים חדשניים ,שאם
יבשילו ,הם יכולים להפוך למשהו מעשי.
התמהיל הזה מאוד פורה .יום בשבוע כולם עובדים ביחד ,עוברים
תהליכים ,מקיימים סדנאות והרצאות משותפות ,וזה מאוד
משמעותי 40% .מהמשתתפים בתכנית יושבים כאן רוב הזמן ,ויש
עוד  60%שיושבים במרכז הארץ ,אבל גם הם מגיעים לכאן בתדירות
גבוהה יחסית ומשתתפים במרתונים שאנחנו מקיימים כאן.

הייחודיות שלנו היא שהתהליך מאוד קשור להתנסות מיידית
בשטח .בנינו כאן מערך של מורים ותלמידים שהם הנסיינים.
ירוחם היא מעין גן עדן למיזמים ,משום שהיא מקום מספיק קטן
ומספיק גדול ,ויש בה אוכלוסייה מאוד מגוונת מכל הסוגים .יש
כאן בתי ספר שנמצאים בעשירייה הפותחת בישראל ,ויש בתי
ספר עם תלמידים מאתגרים יותר ,ואנחנו מקבלים הרבה מאוד
שיתוף פעולה מכולם .המועצה כולה איתנו ,מנהלי בתי הספר
תומכים .נוצר כאן חיבור מצוין.
מאפיין ייחודי נוסף הוא העיסוק במחקר לצד ההתנסויות ולצד
הפיתוח .אנחנו מנסים להביא לתהליך גם חוקרים שמשקפים
את מה שאנחנו עושים ,ומביאים מידע על דברים מקבילים
שקורים בעולם".
על איזה הישג בולט שלכם אפשר לספר?
"אנחנו צעירים מאוד ,אז ההישגים שלנו בהתאם .השנה התחלנו
פה את המחזור הרביעי .מבין החברות שצמחו כאן ,יש כמה
שהגיעו להשקעות גדולות מצד משקיעים חיצוניים .יש חברה
שפיתחה כאן מעין קורס תכנות לילדים שבנוי על משחק,
ומשתמשים בו כיום הרבה מאוד תלמידים .החברה מצליחה גם
ברמה העסקית בארץ ובעולם.
נעשית כאן עבודה מאוד יפה גם ברמה הפדגוגית מול בתי הספר.
לפני שנתיים ,לדוגמה ,התחלנו תהליך עם בית ספר מצוין לבנות
בשם 'קמה' .זהו בית ספר שמאתגר את עצמו כל הזמן במישורים
שונים ובין השאר במישור הפדגוגי .התהליך כלל חשיבה מאפס
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על איך אפשר לעשות את הדברים בצורה יותר נכונה מבחינה
פדגוגית .בתהליך הזה הגענו יחד  -הצוות שלנו וצוות המורים -
למסקנה שיום הלימודים בנוי בצורה בעייתית ,כי  45דקות
של שיעור אחר שיעור לא מאפשרות להעמיק בלימוד .הצענו
לחתוך את היום לשני חלקים  -שלוש שעות לכל תחום לימוד,
כך שהזמן שיוקדש לכל תחום יהיה משמעותי יותר .המנהלת
הייתה אמיצה מאוד ,ולא רק ברמת הדיבורים ,ויישמה את
הרעיון בשנה שלאחר מכן .בית הספר עבר כולו לעבוד במתכונת
הזאת .עבדנו איתם יחד בליווי צמוד .כיוון שהבנו שהמורה לא
יכול לעמוד וללמד באופן פרונטלי במשך שלוש שעות רצופות,
סייענו בהכנסת כלים ועזרים לימודיים .משם גם המשכנו הלאה
ופיתחנו בכיתות את 'השיח הטכנולוגי' .המפגש עם התלמידים
הוא אחר לגמרי כשלפנינו משבצת של שלוש שעות רציפות,
שבהן אפשר לתת לשיחה לזרום באופן טבעי ולא לדחוס אותה
בתוך מסגרת צרה של שיעור .זו דוגמה לתהליך שנעשה בו שינוי
חינוכי משמעותי מבחינתנו".
איך הגעתם למסקנה שרצף של שלוש שעות ייטיב
עם הלימוד?
"ישנם תהליכים סדנאיים שבנינו  -הרבה מהם למדנו מאנשים
שמתמחים בתחום ,ובמשך הזמן מיקדנו את הווריאציה
החינוכית שלהם .אלה תהליכים שאנחנו בדרך כלל עושים עם
סטרט-אפיסטים שעובדים איתנו ,אבל כאן עשינו אותם עם
צוות המורים בבית הספר וכך הצלחנו לחדד את הבעיות ולמצוא
אלטרנטיבות רדיקליות .התהליכים האלה שפיתחנו ,מייצרים
מודלים חדשים וטובים ,ואפשר להשתמש בהם בכל מקום".
מאיזה תחום אתה בא לעשייה הזו?

צילום :אלעד ליפשיץ

"ההשכלה הפורמלית שלי היא במדעי הרוח ,יהדות ,פילוסופיה
כללית והיסטוריה .ברוב שנות עבודתי הייתי תמיד על התפר
בין הטכנולוגיה לבין התוכן והפדגוגיה .עבדתי כמעט בכל גוף
ישראלי שבא מהתחום הזה ,ובשנים האחרונות עבדתי במט"ח.
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בהתחלה עסקתי הרבה בתחומי המקרא ,ואחר כך ביזמויות
מהתחומים הטכנולוגיים".
מנקודת מבטך ,האם הורים ומורים חייבים כיום להיות
בתוך העולם הווירטואלי או שאפשר להסתדר בלעדיו?
"חייבת להיות הבנה כלשהי בתחום ,גם אם לא רוצים לשהות
בו .זה המרחב שבו מתרחש הרבה ממה שקורה כיום .בעיניי,
המשמעות של התעלמות מהמרחב הווירטואלי היא כמו לעבוד
כיום בלי חשמל .זו בחירה לא להיות חלק מהעולם".
איך זה עובד בפועל בתוך בתי הספר?
"יש מדיניות ממלכתית לתקשב את מערכת החינוך .הדימוי
של תקשוב הוא מעין פיזור אבק כוכבים על המערכת הישנה
והפיכתה למשהו אחר .במציאות שאנחנו פוגשים בבתי הספר,
קורה לא מעט שתהליכי אימוץ הטכנולוגיה לתוך תהליכי
הלמידה משכיחים את המהות .מתעסקים במכשירים ,במסכים,
בפרוצדורה ,ומאפילים את הסיבה שלשמה אנחנו נמצאים בבית
ספר  -הלמידה עצמה .זה נהיה משהו מאוד טכני .לפעמים
התהליכים המוסדיים מסוכנים מאוד ,ודווקא התהליכים שבאים
מלמטה ,מהשטח  -לדוגמה :מורים שמפעילים קבוצת וואטסאפ,
או דברים אחרים שבאים מתרבות הרשת  -הם יותר נכונים ,כי
הם פוגשים משהו שגם התלמידים וגם חלק גדול מהמורים כבר
נמצאים בתוכו .אלה לא מערכות שמשרד החינוך מכיר ומוביל,
אבל אלה התפתחויות שגם הילדים וגם המורים נמצאים בתוכן,
וכאשר הן משרתות את הרצון שתהליך הלמידה יהיה יותר טוב,
ובאות בצורה יותר טבעית ולא מלאכותית  -זה עובד.
התפקיד שלנו הוא להסתכל על כלים טכנולוגיים שיכולים
לשנות את מה שקורה בבית הספר ,בכיתות ,מתוקף העובדה
שהם מארגנים את המציאות אחרת .זה יכול להיות ,למשל ,גם
שימוש במשחקים ,אבל גם בתחום הזה יש מנעד רחב מאוד של
תופעות שצריך להבין אותן .באופן מסורתי ,מערכות החינוך

מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות

התפקיד שלנו הוא להסתכל על כלים טכנולוגיים שיכולים לשנות את מה שקורה בבית
הספר ,בכיתות ,מתוקף העובדה שהם מארגנים את המציאות אחרת.
יש נטייה להסתייג ממשחקים שהם באמת "רק" משחקים .אנחנו מראים את כוח ההשפעה
של משחקים כאלה לחיזוק אלמנטים חינוכיים חשובים

יודעות לאמץ בקלות "משחקים חינוכיים"  -פעילויות חינוכיות
שיש בהם אלמנטים משחקיים  -ויש נטייה להסתייג ממשחקים
שהם באמת "רק" משחקים .אחד הדברים שאנחנו מראים הוא
כוח ההשפעה של משחקים כאלה לחיזוק אלמנטים חינוכיים
חשובים ,כמו עבודת צוות או פיתוח היכולת להיכשל ולקום
(במשחק ,למשל ,ילד לומד שזה חוקי שיהרגו אותו ,שיפגעו בו,
והוא יקום לתחייה) .אלה מסרים שהם חלק מהעניין במשחק ,וזה
יכול להיות מאוד משמעותי אם מנצלים אותם לחינוך .יש הרבה
מאוד 'ידע עולם' שניתן לרכוש אותו דרך המשחקים האלה ,אז
הרבה מהשיח שלנו עם המורים בהקשר הזה יהיה שיח שמפיג
את הרתיעה מהם .לעומת זאת ,יש משחקים מזעזעים מבחינת
התוכן שלהם .לפעמים למורים ולהורים אין מושג לגביהם ,הם
לא יודעים מה קורה שם ,וזה לא מעניין אותם ,כי 'זה רק של
הילדים' .גם כאן נדרשת מודעות והבנה.
בתהליך שאנחנו עוברים ומעבירים במערכות החינוך מתרחשת
שיחה ברמה של היכרות עם הכלי ,ופחות בסוגיה של 'איך
ללמד ביולוגיה באמצעים טכנולוגיים' .הרבה מהעבודה שאנחנו
עושים היא לאסוף ולפתח כלים יחד עם המורים ,כך שבסופו
של דבר יהיו להם טעם אישי ,יכולת לאמץ או לדחות מה שיש
לטכנולוגיה ולמדיה להציע ,ועמדה שבה ירגישו יותר בטוחים
לברור מה מהאמצעים הטכנולוגיים כדאי להם לאמץ לכיתה ומה
לדחות".

אין חשש מצד המורים שהאמצעים הטכנולוגיים
מייתרים אותם?
"פעם היה איזה חלום שהטכנולוגיה תחליף את המורים .כיום
רואים במורים סוכני שינוי שמהווים ציר מרכזי בחדשנות
החינוכית והטכנולוגית .התפקיד משתנה ,אבל הנחיצות של
המורים בכיתה ברורה .המורה הוא שחקן מאוד משמעותי
בקידום השימוש בטכנולוגיה בכיתה.
אמנם ,מדי פעם אני שומע ממורים אמירות שמבטלות את
הצורך בהתפתחות בתחום של המדיה ,אך בשנים האחרונות
פחות ופחות .יש תלונות מתונות שמדברות על דברים ספציפיים
כמו 'עד כמה זה רלוונטי לכיתה' ,או 'עד כמה זה מועיל לתהליכי
הלמידה' וכדומה .אנחנו לא פנאטיים .יש מקומות שחלק
מהעניין בהבנת העולם הזה ,הוא להיות מסוגלים לזהות ולהגיד
מתי מתאים ומתי לא".
כמי שעוסק הרבה גם בעולם היהודי המתוקשב  -מה
השתנה מאז שנפתחו אתרי יהדות למיניהם ,חומרים
עלו לרשת ,והכול פתוח וזמין לכולם?
"כל שינוי מביא איתו דברים טובים ורעים גם יחד .כך גם
בהתפתחות הטכנולוגית בתחומי היהדות  -הרווחנו משהו
אחד והפסדנו משהו אחר .אבל כמו במעבר מכתב-יד לדפוס,
או במעבר מתרבות בעל-פה לתרבות כתיבה ,כך גם המעברים
הנוכחיים  -זאת המציאות החדשה ,וכל מי שנכנס לרשת כבר
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לא יכול לחזור אחורה .אני יכול להעיד על עצמי שאני לומד
בשבת אחרת מאשר באמצע השבוע .בשבת אין לי את כל הכלים
הטכנולוגיים שנוח לי היום ללמוד איתם .משהו שיכול לקחת
דקה בסביבה הטבעית שלי  -הרשת  -לוקח יותר זמן בדרך של
חיפוש בספרים בספרייה .אמנם אנחנו עוד בהתחלת התהליך,
אבל לדעתי קרו הרבה דברים טובים ליהדות בעזרת הטכנולוגיה.
אחד המעניינים והמהפכניים שבהם ,הוא הדמוקרטיזציה של
העולם היהודי .המצב שבו אדם ,שאין לו רקע וידע בתחום ,נגיש
לחומרים כמו פרויקט השו"ת ,ולכלים שיסייעו לתווך חוסר
הבנה ,מכניס לשיח היהודי אנשים שלא היו חלק ממנו .זה גורם
לצמצום הפער בין מי שקיבלו חינוך ישיבתי ובין מי שלא ,וזה
שינוי דרמטי ומשמעותי.

יש פתרונות להשטחה ולרידוד ברשת?
"כן .למשל ,יש לנו סטרט-אפ שעוסק בהנגשת טקסטים באופן
אחר מהמקובל ברשת ,ויצירת סביבה שמאפשרת פרשנות.
קוראים לזה 'טקסט תלת-מימדי'  -כלומר ,ניתן להקטין
ולהרחיב את הטקסט בתוכן ובעומק שלו ,תוך כדי קריאה,
מעין זום אין-זום אאוט ,שמווסת את הפרשנות והשיח סביב
הטקסט .דוגמה נוספת היא מיזם של אחד המורים שבא לכאן.
המיזם מיועד לתלמידים והוא מנסה להנגיש את עולם הטקסטים
היהודיים בעזרת מפה אינטרנטית שמסדרת את הדברים על פי
תקופות ,חיבורים ,אסכולות ועוד .מבט אחד נותן אוריינטציה
לגבי הטקסט בכל ההיבטים הללו".
לאן עוד פניכם?

קשה להעריך את כל ההשלכות
כי המהפכה עוד צעירה ,אבל אני
"בימים אלה הוצאנו חוברת סיכום
מאמין שההשפעות של השינוי
התחביר של הרשת הוא תחביר מאוד
של כנס שקיימנו בקיץ האחרון.
הטכנולוגי קשורות לתחומים
המטרה של הכנס  -שאנחנו
קצר ,מהיר ,שרץ בין דברים יחסית
רבים .למשל ,המהפכה של
מקיימים אחת לשנתיים  -היא
'צהובים' וקליטים .אנחנו מאבדים
נשים בעולם היהודי שמתרחשת
לנסות להסתכל קדימה ולשרטט
בעשורים האחרונים בחפיפה
הטיעונים
של
העולם
את
ברשת
את היעדים הבאים .דמויות
לכניסה של היהדות לעולם הארוכים .נשמעות התנגדויות ,אבל אני
מובילות מהעולם היו פה בירוחם
הדיגיטלי .אלה שתי מערכות
יומיים ,ועוד יומיים במרכז
חושב שזו כבר עובדה מוגמרת .כיום
שמחזקות זו את זו ,בלי שאפשר
הארץ .הכנס הלך לכיוונים של
המדיה היא לא משהו שאפשר לשאול
לשים את האצבע ולדייק במה
טכנולוגיות שהן לא רק מול
עליו שאלות ,אלא צריך לנסות בעיקר
בדיוק .כך גם לגבי כניסה של
מסך מחשב ,אלא באינטראקציה
אנשים לא דתיים לעולם השיח
להבין טוב את הזירה הזו ולהפיק
אחרת לגמרי עם המרחב .כמו
היהודי .זה משפיע בכל הכיוונים.
ממנה את המקסימום
וירטואל-ריאליטי,
למשל
אפילו השיח הדתי השמרני  -גם
שזה תחום ותיק ,אבל הייתה
אם הוא לכאורה לא רוצה בכך -
בו התפתחות גדולה .לדוגמה:
מאוד מושפע מהדמוקרטיזציה
המשתתף חובש מעין משקפיים
של היהדות ,מעצם העובדה
שמדמים רכבת הרים ,ולמרות
שהטקסטים שדנים בהם
ידיעתו הברורה שהוא בחדר  -הוא ייפול ,כי רמת האשליה היא
בישיבות ,נגישים לשיח מסוג אחר .אני רואה לפעמים דפי
מאוד מאוד חזקה .זה כלי שיש לו פוטנציאל גדול מאוד בתחום
מקורות שמגיעים מעולם הישיבות ,ואני חושב שאם האנשים
החינוכי .הוא מאפשר לראות ולהבין גלקסיות אחרות ותחומים
היו יודעים את מי הם מצטטים ,ואם המצוטטים היו יודעים מי
מדעיים אחרים .יש קבוצת מורים לפיזיקה שמלמדים בצורה
מצטט אותם  -משני הכיוונים היו נבהלים."...
מאוד מוחשית באמצעות הטכנולוגיה הזו ,חוקים ותופעות טבע
כמו גרביטציה ,למשל .יש מחקרים מאוד מעניינים שמעידים
יש גם פן שלילי להתפתחות המדיה בעולם היהודי?
על כך שבמציאות תלת-מימדית אנחנו לומדים הרבה יותר טוב
"כמו בכל תחום הומניסטי אחר ,סכנת ההשטחה נמצאת גם מאשר בדו-מימדית .אנחנו מנסים לחקור את המשמעות של זה,
כאן .התחביר של הרשת הוא תחביר מאוד קצר ,מהיר ,שרץ ולבדוק איזה כלים כאלה ניתן להכניס לכיתות.
בין דברים יחסית 'צהובים' וקליטים .אנחנו מאבדים ברשת את
כיוון אחר לגמרי הוא העולם של המייקרס  -עולם שמשלב בין
העולם של הטיעונים הארוכים .זה מאוד משמעותי בתחום של
תכנות ממוחשב לפיתוח פיזי של דברים ,דרך מדפסות תלת-
יהדות ברשת .סכנת הרידוד נוכחת מאוד בשיח שדן בהשפעותיה
מימד ולייזר .זהו בעצם חיבור בין לאו-טק והיי-טק .אנחנו
של הרשת .יש הוגים שמאוד מסתייגים מהרשת בעיקר מהסיבה
מפתחים כלים חינוכיים שאפשר להשתמש בהם בלימודי
הזו ,וגם באקדמיה נשמעות התנגדויות ,אבל אני חושב שזו כבר
המדעים ,למשל ,וראיתי פיתוחים שמשתלבים גם בתוך תחומי
עובדה מוגמרת .כיום המדיה היא לא משהו שאפשר לשאול
ההומניסטיקה .אלו כבר לא ה'לומדות' של פעם אלא טכנולוגיה
עליו שאלות ,אלא צריך לנסות בעיקר להבין טוב את הזירה הזו
שעובדת באינטראקציה עם הגוף ועם המרחב ועם אנשים אחרים
ולהפיק ממנה את המקסימום".
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העיקר – לא לפחד כלל!

במרחב .זה עולם מסעיר שקשה לחזות מה יתפוס ממנו ,אבל
הוא היה מאוד משמעותי בכנס.
אתן לך דוגמה ,שקשורה גם לקונטקסט היהודי-ישראלי .השנה
יצרנו שיתוף פעולה עם קרן אבי-חי ,ופתחנו מסלול של סטרט-
אפיסטים שבאים מתחום החינוך היהודי וגם מהתחום החינוכי
בתפוצות .הרעיון הוא שבסוף המסלול שלנו יהיו לנו פרויקטים
חדשים גם בתחומים האלה .במחזור הנוכחי יש לנו כבר שני
פרויקטים .אחד מהם מטפל בנושא של אמפתיה בין ציבורים
שונים בחברה ,דרך טכנולוגיה של אמצעים וירטואליים שמדמים
מציאות .משקפיים מיוחדים מאפשרים לגבר להיכנס לדמותה
של אשה ,לערבי  -לחוש יהודי ,ללבן  -שחור.
זו חוויה מאוד מאוד מטלטלת ועוצמתית .שני אנשים חובשים
בו-זמנית את המשקפיים ,עומדים זה מול זה ,וכל אחד רואה
את השני כפי שהפך להיות במציאות הווירטואלית  -הגוף,
הלבוש ,הסביבה בה הוא נמצא .אתה נוגע בעצמך ,אבל אתה
רואה גוף של אדם אחר ,שונה ממך .הרעיון הוא ליצור את
הטלטלה הראשונית ,המבלבלת ,ומשם אפשר להתחיל תהליך
יותר מילולי ,סדנאי .זו נקודת מוצא שקשה מאוד להגיע אליה
רק בדיבורים .בחוויה הזו אדם מאבד את האוריינטציה לגבי מי
הוא ואיפה הוא נמצא באותו רגע ברמה הכי פיזית".

מה עושה אותך שמח בעבודה הזו?
"הכול .זה תחום מרתק .העבודה עם יזמים היא מדהימה .החומר
האנושי כאן מגוון ,והיצירתיות מרשימה .אלה אנשים מתקני
עולם .גם הסטרט-אפיסטים הכי עסקיים ,באופי שלהם הם
מתקני עולם ,הם רוצים לשנות משהו מהותי בסביבה .בניגוד
לקלישאות ,האקזיט הוא אולי חלק קטן ממה שמושך ,אבל
מעניינים אותם גם הרבה דברים מהותיים״.
מה המסר שלך ,לסיום?
"המסר הוא בעיקר קריאה להכיר ולהבין את העולם הטכנולוגי,
לא לפחד ממנו .אחרי שמבינים  -אפשר לשלול חלק ממנו,
אפשר לראות מה מאמצים .עם הזמן ,העולם הזה נהיה יותר
ידידותי למשתמש .תמיד יהיה חלק מהאנשים שפחות יסתדר
איתו ,גם בקרב הילדים .לכ 30%-מהילדים בעולם המערבי,
יש איזשהו מחסום בקטע הטכנולוגי .זה חלק מהאתגר ,אבל
הגישה הקטגורית לטכנולוגיה ולמדיה ,היא לא נכונה ,גם אם יש
דברים שיותר קשים לנו לפענוח .המיתולוגיה סביב הטכנולוגיה
הרבה יותר גדולה ממה שהיא במציאות .אני חושב שהבורות
היא האויב הגדול ביותר של התהליכים האלה ,מכל הכיוונים.
מפסידים הרבה דברים טובים שאסור להפסיד ,ומשלימים עם
הרבה דברים שאסור להשלים איתם".

האם הטכנולוגיה המפותחת הזו לא עלולה לקחת
מהילדים את עולם הדמיון?
"אני חושב שיש אפשרות כזו ומכיר גישות שמתריעות על כך.
יש מחקרים שמסקנותיהם מעידות על כך שהמוח שלנו זקוק
גם לחוויות 'שטוחות' .כלומר ,שנדרשת לאדם לפחות חצי שעה
ביום של קריאת טקסט ,ואי אפשר להסתפק רק בצפייה בווידאו.
המחקרים מראים שהקריאה עושה משהו מבחינת הקשרים
במוח ,ושיש יכולות שאנחנו זקוקים להן ולא נוכל להגיע אליהן
בלי פעילות שמשאירה מקום לדמיון".

אבי ורשבסקי ,הוא אב לחמישה ,בגילאי .21-10
גר שבע-עשרה שנים בירוחם .בוגר המחזור
הראשון של ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים.

כסלו  -טבת תשע"ו
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רשות היחיד שלי
וידויה של אושיית פייסבוק

חגית ברטוב

בשנת  2007הצטרפתי לפייסבוק .יומיים אחר כך שאלתי את
אחי הצעיר  -שהיה כבר ותיק ודי נלהב מהמשחק החדש -
בשביל מה זה טוב ,ולמה שאני אדבר עם חברותיי דרך הפייסבוק
במקום לדבר איתן בטלפון או אפילו אצא איתן לקפה?!
חברה אחת שהתגוררה באותם הימים בארצות הברית כתבה לי
בפייסבוק" :ברוכה הבאה ,עכשיו בנוסף לצ'טים [בגוגל] אוכל
לשלוח לך פרחים ולזרוק עלייך כבשים'"(הייתה פונקציה כזאת
בפייסבוק ,פעם .לא לגמרי ברור למה ,כנראה שאף אחד לא הבין,
כי היא כבר איננה) .דבריה של חברתי שכנעו אותי שבאמת אין
לי מה לחפש שם ,ונטשתי.
כעבור שנה התמניתי למקימה ומנהלת של אתר חדש ,אתר
שלימים ייקרא "מדרשת" ,האתר של בתי המדרש הפלורליסטיים
בישראל .בתי מדרש ופלורליזם ידעתי גם מתוך שינה ,אבל
אתרי אינטרנט לא היו בדיוק שטח ההתמחות שלי .הבנתי שבין
השאר אני צריכה להשקיע קצת יותר זמן כדי להבין איך עובד
הפייסבוק הזה ואיך הוא יכול לשרת אותי כמנהלת טרייה של
אתר אינטרנט חדש.
וככה התמכרתי .במובן הטוב של המילה.
גיליתי שזה מקום מצוין להתאמן בלהגיד מה אני חושבת .כן,
לחלקנו יש את היצר הזה ,את התחושה שיש לנו משהו חשוב
להגיד לעולם ,משהו שבוער בתוכנו באופן קבוע (פמיניזם,
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פלורליזם ועוד כמה 'איזם') ,ותגובות נקודתיות לנושאים
אקטואליים שברומו של עולם אבל גם לעניינים אזוטריים
ושוליים כמו פרסומות למשרדי ממשלה ,מזג האוויר או ספורט.
לא לכולם יש מה להגיד ,ולא כולם יודעים לכתוב זאת היטב.
הפייסבוק מעדכן אותך בפשטות רבה אם מישהו מתעניין במה
שיש לך להגיד או באיך שאת כותבת את זה .לאט לאט שיפרתי
את יכולות הכתיבה שלי (ליתר דיוק ,את הכתיבה הפייסבוקית
שלי ,כי לפייסבוק יש סגנון מיוחד שגם אותו צריך ללמוד),
שכללתי את הדיוק והעידון ,גיליתי את האורך הרצוי ואת האיזון
בין עובדות ודרמה .כשכתבתי טוב  -ידעתי שזה טוב ,כי הרבה
מאוד אנשים 'אמרו לי' את זה.
גיליתי שיש הרבה אנשים שנונים ,חכמים ומרגשים שמסתובבים
בפייסבוק ,שאני לומדת מהם ,שהם מצחיקים אותי ומשמשים
לי חברה בכל מיני שעות לא צפויות .למדתי גם שפעמים
רבות לאנשים ,כולל אותי ,יש שתי פרסונות שונות  -בחיים
ובפייסבוק ,ולעתים אנשים רהוטים ,חברותיים ומצחיקים
בפייסבוק ,מתגלים בחיים כביישנים שאינם מצליחים להסתכל
לבן-שיחם בעיניים ולהשלים משפט ברור אחד .בפייסבוק הם
מצליחים להיות משהו שבחיים קשה להם להיות .הבנתי גם
שאני יכולה לבחור מה מתוך החיים שלי והאישיות שלי אני רוצה
להביא אל הפייסבוק שלי ,ומה לא .הבחירה היא בידי .פעמים
רבות אנשים אמרו ,ועדיין אומרים לי ,שהם "יודעים עליי הכול
מהפייסבוק" .לפעמים האמירה הזו משמחת אותי ,לפעמים היא

רשות היחיד שלי

מעצבנת ,אבל כך או כך אני יודעת שהם מכירים את החלקים
שאני בוחרת לשתף ,ואני שמחה שהפרסונה הפייסבוקית שלי
חזקה מספיק כדי לעורר אשליה של סיפור מלא ושלם .אני
שמחה עוד יותר כשחברה טובה מהחיים אומרת לי אחרי שיחת
טלפון ארוכה" :טוב שדיברנו ,באמת לא מספיק להתעדכן
בשלומך רק בפייסבוק".

מהמסע אל קצה העולם בו הפכנו לאמא ובן ,ואני רציתי לעלות
על כל גגות העיר ולקרוא בקול את האושר הגדול הזה  -כתבתי
סטטוס בפייסבוק ,שהיה נרגש ומאופק ואומר ברמז ברור .וכל
חבריי בחיים ובפייסבוק הקיפו אותי וגילו לי את כוחה של
קהילה ,את החיבוק החם שמילים טובות יכולות לתת .עד היום
שמורות איתי ברכות הפייסבוק הנפלאות של אותם ימים.

גיליתי שמערכות יחסים יכולות לצמוח גם כשהכול וירטואלי,
וכמו בכל מערכת יחסים  -צריך שתהיה כימיה ,אבל דרושים גם
השקעה הדדית ,פרגון ויחס אוהד כדי שהיא תתפתח (בפייסבוק
עושים את זה בעזרת כפתור 'לייק' ובעזרת תגובות אוהדות).
גיליתי שאני יכולה לשמוח שמחה אדירה עם חברי הפייסבוק
שלי שמעולם לא פגשתי ,בשמחות ובהצלחות ,ולבכות ולהצטער
מעומק לבי על כאבים ואובדנים שהם חווים.

ואחר כך הבנתי שאני יכולה להשפיע קצת על העולם גם בשביל
בני ,ואני יכולה לספר לעולם  -או לפחות לקהילה שלי ,שהיא
גם קצת הקהילה שלו  -את הסיפור שלנו המיוחד והשונה ,כמו
שאני מספרת אותו ,ולא כמו שאולי ירצה רוב העולם לעשות
זאת .האמנתי ,ואני עדיין מאמינה ,שככל שירבו האנשים
מסביבנו שמבינים אותנו כמו שאני מבינה ,כך יקל על שנינו
לחיות כמשפחה מיוחדת ,קטנה ויוצאת דופן.

גיליתי שבניגוד לחיים ,בפייסבוק אני יכולה בקלות להעלים וככה התחלתי לספר ,ועוד ועוד אנשים רצו לשמוע את
את מי שמרגיז אותי ,מכאיב לי,
הסיפור ,כי אין כמו סיפור אישי.
פוגע בחבריי או סתם משעמם.
וכשגיליתי איזו אמא אני (כי לא
אני יכולה לחסום אותו והוא אינו
ידעתי בהתחלה) ,התחלתי לספר
חלק מחיי יותר (הפייסבוק ,אם
גם על זה ,כי שוב נדמה היה לי
הבנתי שאני יכולה להשפיע קצת על
שיש לי מה להגיד לעולם על
לא ידעתם ,מאפשר לחסום את העולם גם בשביל בני ,ואני יכולה לספר
אמהות בכלל ולא רק על אמהות
מי שתרצו  -קיצוני או מטרידן ,לעולם  -או לפחות לקהילה שלי ,שהיא
נודניק או אובססיבי ,חוצפן או
מיוחדת.
גם קצת הקהילה שלו  -את הסיפור
סתם אקס מיתולוגי) .עבורי
אני כותבת כי יש לי מה להגיד,
שלנו המיוחד והשונה .האמנתי ,ואני
הפייסבוק אינו כיכר השוק או
כי אני כועסת או משועשעת או
רשות הרבים ,הוא לגמרי רשות
עדיין מאמינה ,שככל שירבו האנשים
נרגשת מתובנה חדשה ,כי יש
היחיד שלי ,ואולי מוטב לומר -
מסביבנו שמבינים אותנו כמו שאני
כמה אנשים חכמים ונחמדים
הקהילה שלי ,שאני בוחרת את
שמפרגנים לי על מה שיש לי
מבינה ,כך יקל על שנינו לחיות
חבריה והם בוחרים בי ,הקהילה
להגיד ולכן נעים לי להמשיך
כמשפחה מיוחדת ,קטנה ויוצאת דופן
אותה אני בוחרת לשתף בדעותיי,
להגיד להם ,וגם כי חשוב
בחוויותיי ,בכאביי ובאהבותיי.
לי לשתף אחרים בגילויים
היופי בפייסבוק הוא שלכל
ובמחשבות שנראים לי חשובים.
אחת יש קהילה פרטית משלה,
כי הרכב החברים שלי אינו חופף אף פעם להרכב החברים של אז מה היה לי בשמונה השנים האלה בפייסבוק?
חבריי .גם אם יש לנו  462חברים משותפים (כמו שהפייסבוק המון חברים ,המון 'לייקים' ,המון אנשים שלא הכרתי ועכשיו
טורח לעדכן) ,עדיין יש עוד יותר מ 600-חברים שמשותפים עם אני מכירה.
חבר אחר( .כן ,יש לי יותר מ 1,000-חברים בפייסבוק .נדמה לי
שבחיים אני מכירה הרבה יותר אנשים ,לא כולם חברים ,בטח לא המון דברים שכתבתי ,המון שלא.
קרובים ,אבל הרבה יותר מ.)1,000-
המון אהבה ,המון חוכמה ,המון.
במשך כחמש שנים למדתי להשתמש בפייסבוק כמנהלת אתר
"מדרשת" ,ועל הדרך גם פתחתי דף פייסבוק למרכז הרצוג,
לצהלי ועוד .בין לבין קיימתי עם חבריי ב"מדרשת" בתי מדרש
פייסבוקיים ,בהם הזמנו אנשים להגיב למקורות שלמדנו אחת
לחודש או סביב החגים ,לימוד מפתיע ,מצחיק ,משוגע ולא
מעמיק בכלל.

לפעמים המון זה טוב .כן ,הוא יכול להיות המוני ,אבל הוא יכול
גם לא.
לפעמים המון יכול לשנות את העולם ,לפחות קצת ,לפחות את
העולם שלי.

ואז הפכתי לאמא.
אמא במשפחה מיוחדת ,שנולדה מהלב .וכשחזרנו הביתה

חגית ברטוב ,מנהלת התכניות וניו-מדיה של
מרכז יעקב הרצוג.

כסלו  -טבת תשע"ו
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על יתרונותיו וחסרונותיו של העולם הווירטואלי,
גם כבית מדרש

אפרת גרבר-ארן

נעים מאוד ,שמי אפרת ואני בת  .29דור הביניים של
הטכנולוגיה  -כשנולדתי עוד לא היו פלאפונים ,האינטרנט היה
מוצר צבאי ,ואת מיטב שנות ילדותנו העברנו במשחק "חיי שרה"
או מול מסך הטלוויזיה .במהלך ההתבגרות שלנו ,החיים השתנו
לגמרי .כשהיינו ילדים ,התקשרנו הביתה מהטלפון הציבורי
וזכרנו את כל מספרי הטלפון של הבית של החברות בעל-פה
(עד היום ,אגב) .כבני נוער כבר קיבלנו פלאפון גדול עם סנייק,
והרגשנו שמכאן אין יותר לאן להתקדם ,זה השיא .אבל התקדמנו
עוד ועוד ועוד  -דרך הפורומים של  ,nanaוה ICQ-המפורסם,
ולמתקדמים גם  .mircפייסבוק עוד לא היה בשנים האלו,
גם לא וואטסאפ ,אבל הם הגיעו ,ודי מהר .העולם הווירטואלי
הולך ותופס תאוצה ,ועכשיו אנחנו ה"מבוגרים" ,וכבר מתחילים
בעצמנו להיבהל  -לאן זה יגיע? האם הנכדים שלנו ידעו בכלל
לשחק "חיי שרה"?
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באופן אישי אני משתמשת הרבה מאוד ברשת ,ובפרט ברשת
החברתית  -פייסבוק .די מהר למדתי את השפה ,שאינה שפת
אמי ,ונכנסתי לעובי הקורה .הבכור שלי ,בן שש ,כבר יודע מלידה
מה זה פייסבוק (על הלידה שלו עדכנו שם)  -בשבילו זוהי שפת
אם ,רק ספק אם עד שיגדל עוד ימשיכו לדבר בה.
הרשת מבחינתי היא כלי עבודה לכל דבר  -שם אני כותבת,
מפרסמת ,מנהלת דיונים ,מקבלת הכרה ובמה .שם אני מלמדת
(למשל דרך מיזם  ,)929לומדת (דרך קריאה במגוון רחב של
מאמרים ,הרהורים ,דפי לימוד וכו') ועובדת (מנהלת את האתר
"מדרשת" ,משווקת את סדנאות הכתיבה שלי ,מקבלת הזמנות
להרצאות וכו') .יתרה מכך ,הפייסבוק הוא לא רק מקום עבודה
אלא גם קהילה  -החברות והחברים שלי נמצאים שם ,המשפחה
שלי נמצאת שם .בתוך הבדידות האינסופית של העיר הגדולה,
אני מוצאת מזור ביכולת לשתף ,לקרוא ולהיות נקראת במרחבים
הווירטואליים.

 70פנים או  70אימוג'ים?

הרשת מאפשרת המון דברים שהעולם הלא-וירטואלי לא מאפשר
לי .הרשת מאפשרת ריבוי קולות ומרחב פתוח .ההיררכיות
מתבטלות ולכל אחד ואחת יש זכות ללמוד וללמד .אני יכולה
ללמוד דף יומי ברשת ,אף אחד לא יגיד לי שעזרת הנשים סגורה.
אני יכולה להתייעץ בסוגיה הלכתית עם עוד  5,000נשים ,ולרבות
מהן יהיה מה לומר  -כי פתאום מותר להן ,ולדעות שלהן יש
ערך רב ,ערך הלכתי ,ערך מהותי .מתי עוד יכולתי לשמוע כל כך
הרבה בכל כך מעט מאמץ? הרשת מאפשרת את השיתוף שהוא
כל כך טבעי לעולם של תורה  -שיתוף בידע ,שיתוף בתובנות.
לראשונה ,התורה באמת מונחת בקרן זווית ,כל הרוצה יבוא
וייטול .ורוצים .הרבה רוצים .בית המדרש מרחיב את כתליו
והספסלים מתרבים ,מתרבים עד לבלי די.
אבל אחת לכמה זמן אני עוצרת ושואלת את עצמי מה אני
מפסידה .את השאלה הזו אבקש להעלות בשורות הבאות  -מה
אנחנו ,אנשי הפייסבוק והאינטרנט ,מפסידים שם בחוץ?
כמובן שהדברים נאמרים בהגזמה .אני עובדת גם מחוץ
לפייסבוק; אני מלמדת בבית מדרש אמיתי ,עם ספרי תנ"ך
מהוהים; יש לי חברות שאותן אני פוגשת; והכי הכי המשפחה
שלי  -היא נמצאת בעיקר מחוץ לפייסבוק ,שני ילדים ואיש
מקסימים ואהובים ,שאיתם אני תמיד מעדיפה לדבר ולהרגיש
בגוף ,ולא רק דרך מסך.
ובכל זאת ,על מנת ליהנות באמת מן היתרונות ,יש להבין קודם -
מה הם החסרונות.
נראה לי שהחיסרון הגדול ביותר הוא ה"רעש" שמסביב .כשאני
כותבת ל ,929-אני לומדת ומלמדת תנ"ך .זה נהדר ,אבל כשאני
נכנסת לאתר ,אני כמובן עוברת על ה"פיד" שלי (קיר הפייסבוק),
וכך עוברת לה רבע שעה בדפדוף חסר משמעות .הכניסה
לפייסבוק הופכת להיות די מהר לעניין אובססיבי ,שקשה מאוד
להימנע ממנו .זה מעניין ,זה מהיר ,זה ממכר .כמה שעות ביום
אנחנו מבזבזים על פייסבוק? הרבה .כך שחוץ מכל הדברים
הטובים ,הפייסבוק גם גוזל זמן בצורה בלתי רגילה .עם זאת,
גם בבית מדרש אמיתי ,כזה עם דלתות וחלונות ,מבזבזים חלק
מהזמן .אני נזכרת ב"חברותות פינת קפה" הארוכות ,בשעות
המנוחה הרבות בחדר ,או בשיחות מסדרון ממושכות .כנראה
שאנחנו זקוקים ל"בזבוז זמן" ,הוא נותן לנו אוויר לנשימה ועוזר
לנו למקד את זמן הלימוד .ובכל זאת ,לא אכחיש כי בפייסבוק
וברשת בכלל בזבוז הזמן ממש עולה על גדותיו .חיסרון ראשון.
חיסרון נוסף ,ובפרט בכל הקשור ללימוד תורה ,הוא היעדר
המגע האנושי ,הקול והמבט שמתלווים ללימוד" .חוק פו" הוא
ימן ּבוֹ ֵלט ַא ֵחר
חוק אינטרנטי הקובע כי" :לְ לֹא ְס ַמיְ לִ י קוֹ ֵרץ אוֹ ִס ָ
ישה ּו
י-א ְפ ׁ ָשר לִ צּ וֹ ר ּ ָפרוֹ ְדיָ ה ַעל ִקיצוֹ נִ ּיוּת ִמ ְ ּבלִ י ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ׁ ֶשל הוּמוֹ רִ ,א ֶ
שב ׁ ֶש ְּמ ֻד ָ ּבר ְ ּב ָד ָבר ֲא ִמ ִּתי" (מתוך ויקיפדיה) .זה אולי
יִ ְט ֶעה וְ יַ ְח ׁ ֹ
חוק קצת מגוחך ,אבל הוא מוכיח את עצמו לא פעם במסגרת
דיונים בפייסבוק או ברחבי הרשת .הניגון ,הקול ,הטון ובעיקר
ההבעה שנלווית לטקסטים ,מעצבים אותו בצורה מסוימת

שקשה מאוד להעביר בכתיבה ,ובפרט בכתיבה פייסבוקית,
שהיא קצרה ומהירה .הקורא/ת לא יכול/ה לדעת אם מדובר
בבדיחה או בקריאה ממעמקי הלב .ממש קשה להבדיל .גם
למורה קשה בלי ההבעה של הלומדים .כל אחד צריך פידבק של
שומעיו או קוראיו  -איך הם מגיבים למה שהצעתי? הם אוהבים
את זה? זה מפתיע אותם? מכעיס? משעמם? ולא ,כפתור
ה"לייק" בפייסבוק לא פותר את הבעיה הזו ,הוא אפילו מעצים
אותה ,כי הוא לא מחייב ,הוא עמום ,הוא יכול להביע כמעט כל
דבר .הריחוק שהמסך מאפשר והיעדר הקול והמבע יוצרים גם
את האפשרות לזייף מאוד בקלות .אני יכולה להעלות תמונה
מהממת שלי עם חיוך רחב מקיר לקיר ,ובאמת לשבת בבית עם
פנים בוכיות .אף אחד בקהילה הווירטואלית שלי לא ידע מה
עובר עלי באמת ,אלא אם כן אני אכתוב זאת .שוב ,גם בבית
מדרש אמיתי לא תמיד אפשר לשים לב מה קורה מתחת לחיוך
שהתלמיד/ה לובש/ת .קשה לדעת באמת מה עובר על א/נשים
שסביבך .ובכל זאת ,יש דברים שאפשר לקלוט ,לראות ,לשאול.
בפייסבוק זה לא יקרה .הקהילה הווירטואלית עיוורת למציאות
שמאחורי המסך .חיסרון שני.
החיסרון האחרון עליו ארצה לתת את הדעת ,הוא ההשטחה
שהרשת מייצרת .אין היררכיות  -לא של א/נשים ולא של
טקסטים .הכול שווה ,הכול זריז ,מהיר ,קצר ,קולע .פעמים
רבות גם מבקש להיות מתוחכם ,תופס את העין ,שיווקי .מצד
אחד ,כאמור ,זה מאפשר פלורליזם 70 ,פנים לתורה .פתאום אני
יכולה להיחשף גם לתפיסות עולם שונות ממה שחונכתי עליהן
כי הכול פתוח ונגיש .מצד שני ,לעתים רבות נוצרת החמצה .אני
קוראת את דבריו של ילד בן שש-עשרה באותה העמקה שבה
אני קוראת את דבריה של פרופסור שחקרה את הנושא שנים.
לשניהם אני מקציבה פלוס-מינוס מאתיים מילים ,ומשניהם אני
מצפה לאותו דבר .זה לא הוגן ,זה לא נכון ,זה לא טוב .בלימוד
תורה על אחת כמה וכמה  -חסרה היכולת להעמיק ,להעריך,
להאריך ...חיסרון שלישי.
אני מניחה שיש עוד חסרונות שלא חשבתי עליהם ,ואני מאמינה
שחשוב מאוד להכיר אותם ,להיות מודעים אליהם .אבל עם זאת,
ולמרות כל זאת ,אני עדיין אוהבת את הפייסבוק ואת המרחב
הווירטואלי .אני נהנית ממה שהם מאפשרים לי ומשתדלת,
באמצעות המודעות המתמדת לחסרונות הרבים ,ליהנות בעיקר
מהיתרונות  -הנגישות ,הזמינות וההכלה.
הניגון ,ההעמקה ,המבט והמגע  -אותם אני משאירה לבית
האמיתי :בית המדרש ,בית הכנסת או הבית הפרטי שלי .על אלה
אני לעולם לא אוותר.

אפרת גרבר ארן ,בעלת תואר שני בספרות
עברית ,מנחת סדנאות ומרצה ,מנהלת האתר
"מדרשת" וכותבת במיזם .929

כסלו  -טבת תשע"ו
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המקום שלי ברשת
כיצד ניתן לנווט בתוך אינספור המסכים מבלי ליפול ברשת?

תמר ליפשיץ

מה אתם מרגישים כשאין לכם את הסמארטפון שלכם מסיבה
כלשהי (שכחתם אותו בבית ,נגמרה הבטרייה ,התקלקל ,ועוד)?
מנותקים? אבודים? חוסר נוחות? עצבנות? שעמום? פחד?
בדידות?
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לאורך כל השבוע אנחנו מחוברים באינספור דרכים לעולם  -דרך
המחשבים ,הסמארטפונים ,הפייסבוקים ,הוואטסאפים ,ועוד.
אנשים רבים לא נפרדים מהפלאפון שלהם אפילו לא לרגע ,הם
איתו מהרגע הראשון שבו הם פוקחים את העיניים בבוקר ,לוקחים
אותו איתם לשירותים ואפילו למקלחת ,ונרדמים איתו בלילה.

המקום שלי ברשת

יתרון בולט אחד יש לשומרי השבת בדור שלנו (מעבר לדברים
רבים וטובים נוספים שיש לשבת להציע - )...וזאת העובדה
שיש לנו יום אחד בשבוע ,בן  25שעות ,בו אנחנו יכולים להיות
מחוברים .מחוברים באמת .מי שלא שומר שבת ,אינו זוכה
להפוגה זאת .אנחנו זוכים לכבות הכול ולהתמסר ליום שלם בלי
מסכים ,כמו פעם .יום בו אי אפשר לתאם עם חברים מהרגע
להרגע ,וצריך ללכת אליהם הביתה כדי לבדוק אם הם שם .יום
שבו אפשר לבהות בבן הזוג ולהיזכר שוב איך מדברים כשבאמת
מסתכלים אחד על השני .יום שבו אפשר ליהנות מהילדים ללא
הסחות דעת מזמזמות או רוטטות .כמה
שאני אוהבת את שבת!
גם אני ,כמו כולם ,בעלת סמארטפון
ומחשב נייד .גם אני מתפתה להתעסק
במכשירים יותר מדי שעות ביום
ולהישאר מעודכנת כל הזמן ,אבל
למרות כל זאת ,החלטתי לפני כשנה
לכתוב תכנית לימודים שתעזור לילדים
להתמודד עם הנושא.
למה בחרתי לכתוב דווקא לילדים?

לדעתי ,המטרה אינה לבטל ולמנוע כל שימוש במסכים ,אלא
לנתב אותו למקומות הנכונים .צריך ללמד את הילדים להשתמש
במכשירים בצורה מבוקרת ולהיות מודעים לסכנות שבהם ,ואני
לא מדברת רק על קרינה ,אלימות או הטרדות  -אלא על בעיות
חברתיות ,ניתוק ,התבודדות וחוסר יכולת לנהל שיחה רגילה
פנים מול פנים.
מה ניתן לעשות בנדון בתור הורים או מורים? ואיך עושים זאת?
לשם כך בניתי את התכנית.

"המקום שלי ברשת"

יתרון בולט אחד יש לשומרי
השבת בדור וזאת העובדה
שיש לנו יום אחד בשבוע ,בן 25
שעות ,בו אנחנו יכולים להיות
מחוברים .מחוברים באמת.
יום שלם בלי מסכים .יום שבו
אפשר לבהות בבן הזוג ולהיזכר
שוב איך מדברים כשבאמת
מסתכלים אחד על השני

נראה לי כי אנשים מבוגרים שהכירו
מציאות אחרת ,יכולים לעשות את
ההפרדה בין העולם הממשי לווירטואלי.
מי שנפגע מריבוי המסכים בדור הזה
הם בעיקר הילדים  -שנחשפים לשלל
המדיות והגירויים בגיל כל כך צעיר
מבלי שיש להם עדיין את היכולת לסנן ,להתגונן ,לחשוב לפני
שהאצבע לוחצת על כפתור ה"שלח" .מדובר לעתים בילדים
צעירים בני שמונה-תשע ,ולפעמים יש ברשותם סמארטפון כבר
מכיתה ב' .ילדים שלא מצליחים ללכת לישון ללא הסמארטפון
האהוב ,ורק לאחר שהתכתבו אל תוך הלילה עם חבריהם בשלל
קבוצות הוואטסאפ .ילדים שצופים לאורך כל היום במסכים ללא
כל הגבלה מצד ההורים .ילדים שנאלצים יום-יום למשוך את
תשומת לב ההורים במגוון דרכים יצירתיות ,כדי שיקשיבו להם
ויפנו לרגע את עיניהם מהמסך לטובת הקשבה .ילדים שבמשך
שעות צופים בטלוויזיה במקביל לשליחת הודעות קוליות
בוואטסאפ .ילדים שמתכתבים עם אמא שלהם ,שנמצאת בחדר
הסמוך או לעתים אף איתם באותו החדר.

יש שיגידו שאני מגזימה ,אבל את כל הדוגמאות האלו הילדים
סיפרו לי בעצמם .נכון שיש חברות בנות מזל שבהן עדיין לרוב
הילדים אין סמארטפונים ,אבל נראה לי שגם הם לא מצליחים
להעסיק את עצמם בימות החופש ללא שימוש במסכים אחרים...
שאלות רבות עולות מתוך המציאות הזו :האם כדאי למנוע מילד
להשתמש ב"טלפון חכם"? האם כדאי לאסור על ילד לגלוש
בפייסבוק או באינטרנט? פעמים רבות ,גם אם נאסור ,הילד יגיע
לשם ,כי הלחץ החברתי גדול ואף אחד לא רוצה להישאר מנותק.

המטרה של התכנית היא ללמד
את הילד איך להתמודד עם העולם
הווירטואלי ואיך להתגונן מהסכנות
שבו .בין התכנים שבתכנית :הזהירות
שיש לנקוט ,איך צריך להגיב ,מה
אפשר לכתוב ולפרסם ומה לא ,מה
ההבדל בין מה שאומרים לבין מה
שכותבים ,כבוד לאנשים ולחברים
עם דעות שונות משלך ,איך להישאר
נאמנים לרצונות האמיתיים שלנו
ולא להיסחף אחרי הסחות דעת כמו
לחץ חברתי ,דעות קיצוניות של
אחרים ,פרסומות ,מסרים סמויים
במדיה ,ועוד.

התכנית נבנתה על מנת לחזק את
הילד ולעורר בו יכולת הסתכלות ביקורתית ,כמו גם לגרום
לו לחשוב לפני שהוא כותב סטטוס ,מגיב או מפרסם תמונה.
התכנית מאפשרת לילד לחוות את כוחם של מילה ,ציטוט או
סטטוס ,להבין כמה קשה לתקן דברים שפורסמו ופגעו עמוקות,
וללמוד איך ניתן למנוע זאת.
ברובד אחר ,התכנית "המקום שלי ברשת" נועדה לעזור לילד
למצוא את הדרך להתחבר לעצמו ,לבחירות שלו ,למקום שלו
ולרצונות האמיתיים שלו .דרך התכנית הילד מפתח יכולת לבחור
את הדברים הנכונים לו ,לראות מה אמת ומה שקר ,לזהות מה
מנסים ל"מכור" לו ומה טוב לו באמת.
הילדים כיום מרגישים בטוחים יותר בהתכתבויות ברשתות
החברתיות ,ב"טלפונים החכמים" ודומיהם ,ופעמים רבות
מתקשים בניהול שיחה רגילה ובביטוי רגשות ,במיוחד מול
מבוגרים .לכן התכנית גם מלמדת את הילד איך ְמתקשרים
באמת ,איך מדברים בשיחה פשוטה של פנים מול פנים .התכנית
עוזרת לילדים לרכוש כלים חדשים לביטוי מול סביבתם -
החברים ,המורים ,המשפחה  -ולחבר אותם לעצמם מחדש ללא
התיווך של המכשירים והמסכים שעלולים לגרום לפירוד יותר
מאשר לאיחוד.
בשיעורים שלי ,אני מעבירה את המסרים בצורה חווייתית עד
כמה שאפשר  -על ידי סיפורים ,דיונים ,הצגות ומשחקים.

כסלו  -טבת תשע"ו
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באחד השיעורים הרשיתי לשלושה ילדים להוציא את הפלאפון
מהתיק ולשים על השולחן של המורה .הילדים כל כך נרעשו
והתרגשו מהעובדה שמותר להם להוציא את המכשיר באמצע
השיעור ,באמצע יום לימודים! ה"משחק" היה לבדוק מי מצליח
לא לגעת בפלאפון .אני בטוחה שמבוגרים רבים יתקשו להצליח
במשימה כזו ,אבל הילדים הצליחו ,למרות שכמה מהם ממש
התפתלו במקום כדי לא לגעת במכשיר האהוב...
בנוסף ,אני מתמקדת במשחקים פשוטים ויומיומיים שזכורים
לי מהילדות .הילדים כיום מתקשים לשחק במשחקים אלו
משום שחסרות להם מיומנויות תקשורת והקשבה .לדוגמה:
משחק שבו צריך להסתדר בטור לפי מספר הילדים במשפחה,
או לפי מספר המסכים בבית (אחד הילדים שאל :כולל המסכים
של העוזרת?) .הכיתה התמלאה בצעקות ורעש ,והילדים ממש
התקשו להשלים את המשימה.
אני שמה דגש בשיעורים גם על הקניית השפה .הדבר המיידי
והעיקרי שנפגע משימוש במדיה ובעיקר ברשתות החברתיות
(כולל וואטסאפ) ,הוא השפה .כאשר כותבים בקיצור רב ,שולחים
מסרונים במהירות ,ומגיבים מבלי לסגנן או לקרוא שוב את מה
ששולחים  -השפה העברית משלמת על כך מחיר כבד .בתחילת
כל שיעור אני מקדישה חמש דקות לכתיבה במחברת  -לפחות
חמש-עשרה מילים על "משהו טוב שקרה לי" .הילדים מתרגלים
כתיבה בכתב יד ,מתאמנים בתיאור חוויה לפרטיה ,נדרשים לכתוב
בנפח גדול יותר מאשר בהודעה .מי שרוצה  -מקריא לכיתה
את מה שכתב ,ויחד עם כל הכיתה אנו מזהים טעויות בניסוח
וחושבים על רעיונות ניסוח אחרים .כאשר הילדים מקריאים את
מה שכתבו ,אני מזהה באופן מיידי מי מהם קורא ספרים .לצערי,
מספר הילדים שקוראים ,נמוך ביותר ,וגם לכך כמובן יש השפעה
על יכולות השפה והתקשורת של הדור הזה.
אני לא מתיימרת לחשוב שהתכנית שלי היא שתגרום לילדים
להפסיק לחלוטין או למתן את השימוש במכשירים החכמים
או במסכים .מטרתי העיקרית היא לעורר את הילדים לחשוב
ולהגיב :לגרום להם להיות מודעים לתוצאה הקשה של פגיעה
בילד ברשת ,להרגיל אותם לקרוא את מה שהם כותבים לפני
שהם לוחצים "שלח" ,לעזור להם להבין שכאשר חבר בא הביתה
צריך להפסיק להתעסק במכשירים ובמסכים ולהתייחס אליו.
למרות שרובם משחקים עם החבר במשחקי מחשב ,או רואים
טלוויזיה ביחד ,אפשר גם לחשוב על פעילויות אחרות...

ומה אתם יכולים לעשות בנדון?
לדעתי ,השינוי הגדול ביותר יכול להתחולל רק בבית וכתוצאה
מחינוך לתקשורת אמיתית.
האם הארוחה (בבית או בחדר האוכל) היא זמן ללא ניידים?
האם יש זמן ביום שבו הילדים משחקים בחוץ?
האם ישנה הגבלה על זמן השימוש במכשירים?
האם אתם מקפידים לבלות עם הילדים זמן איכות מבלי להתעסק
בנייד?
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האם באמת קבוצת הוואטסאפ חשובה יותר מאשר להסתכל על
הקטנה שלכם מטפסת על המגלשה מלאת חדווה ושמחה?
האם עדיף לצלם את הקטן במגוון פרצופים ,לשלוח לסבתא
ולקרוא את כל תגובות המשפחה ,או להצליח לשחק וליהנות
איתו באמת ללא הסחות דעת?
בקרוב בוודאי יגיעו שינויים והמצאות נוספים בתחום הזה ,ואני
מרגישה שאם לא נתאמץ לשמור על הזמן בו אנחנו מחוברים
ומתקשרים באמת זה עם זה ,הניכור וההתרחקות רק ילכו ויגדלו.
בעקבות השיעורים שאני מעבירה ,הבנתי שגם אני צריכה
לעשות בדק בית ,ולנסות ליישם כמה מהכללים אותם אני
מלמדת .לדוגמה :ארוחת ערב ללא מכשירים ,זמן לתקשורת
אמיתית בבית ולסיכום היום עם בן הזוג והמשפחה ,בילוי זמן
איכות עם התינוק שלי ללא נייד מבלי שיצטרך להיאבק על
תשומת לבי ,הנקה מבלי לצפות בטלוויזיה ,בסמארטפון או
במשהו אחר (הרבנית ימימה מזרחי אומרת שהתמקדות בילדים
בזמן הנקה מונעת הפרעות קשב וריכוז בעתיד) .לפעמים תפסתי
את עצמי יושבת ליד בני התינוק ,ומסתכלת על התמונות שלו
בנייד במקום להסתכל עליו משחק ומגלה את העולם.
החלטה חשובה נוספת שקיבלתי היא למתן את השימוש בנייד.
גיליתי טריק פשוט שגרם לזמן הסרק שביליתי עם הסמארטפון
במשך היום ,לרדת באופן דרסטי :הורדתי ממנו שתי אפליקציות
שבהן ביליתי את רוב הזמן שלי  -חדשות  Ynetופייסבוק .לא
ייאמן איך פעולה קטנה כזו גרמה לי לקבל כל כך הרבה זמן נוסף
במתנה!
מכיוון שאני מורה ,אסיים את המאמר בשיעורי בית:
בדקו מהי האפליקציה שגוזלת מכם את הזמן רב ביותר בשימוש
בסמארטפון  -ונסו להוריד אותה מהמכשיר לתמיד!
אם קשה לכם  -אז לשבוע.
אם זאת קבוצת וואטסאפ  -נסו להשתיק אותה לשבוע (או
לתמיד.)...
עשו זאת בשבילכם ,כדי שתהיו מודעים לעוצמת ההתמכרות,
לתחושת הנחיצות וההכרח שמתעוררת בכם כאשר הנייד מזמזם.
עשו זאת בעיקר כדי לחוות מה ילדיכם מרגישים כשאתם
מגבילים את השימוש שלהם במסכים ,וכדי שתוכלו לתת להם
דוגמה אישית אמיתית.
יהי רצון שנזכה לזמן איכות עם עצמנו ,עם ילדינו ,ועם חברינו;
לתקשורת אמיתית חמה ומקרבת.
שנזכה לגדל את ילדינו לעולם טוב יותר.
תמר ליפשיץ ,בת שדה אליהו ,מתגוררת
באופן זמני בתל אביב ,לאחר חמש שנים
במלבורן ,אוסטרליה .מלמדת את התכנית
"המקום שלי ברשת" בבתי ספר יסודיים ,וכן
מעבירה חוגי תיאטרון-סיפור וסיפורי תורה
עם בובות בגני ילדים.

'סינדרלה' או 'אבא עושה בושות'?

'סינדרלה' או
'אבא עושה בושות'?
אוריינות מדיה – צריכת מדיה בביקורתיות
אביבית לב שריד

שעת ערב ,הילדים כבר במיטות ,מקולחים ,מנותקים מהמסכים
ומכל רעשי הרקע .הבית נרגע .מורידים הילוך ומגיעים לדקות
האחרונות של הערות במהלך היום .זה הזמן שבו אפשר להיות
בנחת עם הילדים בלי הסחות הדעת ,כמה דקות שבהן כל-
כולי שלהם .רגע לפני שנרדמים ,הטקס הקבוע של סיפור
לפני השינה .כל אחד בוחר בספר שלו .הגדול כבר קורא לבד,
ספר מהספרייה ,קומיקס או הרפתקאות .השני ,לרוב ,בוחר
ספרי מלחמה ,והשלישית שוב בוחרת את סינדרלה .אני מנסה
להתעקש :לא עוד פעם סינדרלה ,לא נסיכות יפות ובלונדיניות,
כנועות וחסרות אונים שמחכות לנסיך שיציל אותן .תשאלו "מה
רע בסינדרלה"? עוד מעט נגיע לזה ...בינתיים ,רגע לפני שאתם
בוחרים סיפור לפני השינה  -תחשבו על כך שכל תוכן תקשורתי
הוא מסר לילדים .על פי המסר הזה הילדים שלנו יתפתחו ,יגדלו,
יתעצבו ,יחשבו ויתנהגו בעולם .כל מסר ,כל מילה כתובה ,כל
תמונה על מסך ,קול וצליל ,יכולים להשפיע .כהורים יש בידינו
את היכולת לברור ולהחליט מה כדאי לקרב ומה עדיף להרחיק,
מה ישפיע לטובה ומה ישפיע לרעה.
בתקופתנו ,אנחנו מוצפים בתכנים תקשורתיים במרחב הפרטי
ובמרחב הציבורי .בכל רגע ובכל מקום אנחנו נחשפים למסרים
תקשורתיים ויזואליים וקוליים שונים באמצעים מגוונים:
טלוויזיה ,רדיו ,אינטרנט ,רשתות חברתיות ,שלטי חוצות ועוד
ועוד .איך מתמודדים עם ההצפה הזו? איך אפשר לבחור ולסנן
מה לצרוך ומה לא? איך להבין מה מקדם ומה מזיק?

כדי להתמודד עם עומס התכנים ומורכבותם נדרשת למידה -
"אוריינות מדיה" .משמעותה היא לימוד של מיומנויות השימוש
באמצעי תקשורת לצורך קליטה ,הבנה ומסירה של מידע.

מהי תקשורת?
ממש עכשיו מתקיימת תקשורת ביני (הכותבת) לביניכם
(הקוראים) ,באמצעות שפה משותפת לצורך תכלית מסוימת.
"תקשורת המונים" היא תקשורת של מוען (יוצר המסר) עם
ציבור נמענים גדול ,אשר מתאפשרת הודות לטכנולוגיות שונות.
מודלים תיאורטיים שונים בוחנים את תהליך התקשורת .אחד
מהם הוא האסכולה הסמיוטית 1,אשר בוחנת מערכות סמלים
וסימנים המשמשות לתקשורת בין בני אדם .אסכולה זו מתמקדת
במשמעות המסר עבור הנמען ,ולפיה ייתכנו פירושים שונים
לאותו המסר ,בהקשרים שונים ,על ידי אנשים שונים .המסר
מורכב מסימנים שמקבלים משמעות גם על ידי המוען (קידוד),
וגם על ידי הנמען (פענוח) .פענוח הטקסט אינו תהליך אוטומטי,
הוא אינו נעשה בחלל ריק כי אם על רקע מטען תרבותי-חברתי-
אידיאולוגי מורכב של המוען והנמען ,והנסיבות שבהן הם יוצרים
וקוראים את הטקסט.
מכאן שלנמען יש כוח ויכולת לפענח את הטקסט באופן שמתאים
עבורו ,ועל פי תפיסת עולמו .כלומר ,כצרכני תקשורת יש בידינו
את היכולת לצרוך מסרים תקשורתיים באופן ביקורתי!
 1כספי דן ,תקשורת המונים ,האוניברסיטה הפתוחה.1995 ,
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עתה ננסה לבחון כיצד ניתן לצרוך מדיה באופן ביקורתי ,דרך
התייחסות למקרה-בוחן של ייצוג נשים בתקשורת.

ייצוגי נשים בתקשורת

או :מה הבעיה עם הפרסומת של בר רפאלי?

כניעות ,ציות ,תלותיות ,רגשנות .בתיאור הדמויות הנשיות ישנו
דגש על החיצוניות ,על ערך היופי ,והן מוצגות כפחות הגיוניות,
שאפתניות ,פעילות ,עצמאיות ,אמיצות ודומיננטיות .נשים
מוצגות בתפקידים מסורתיים וכשוליות להתפתחות הפוליטית,
התרבותית והכלכלית.
ועכשיו תנסו להיזכר במקבץ הפרסומות האחרון שראיתם:

כשאני מלמדת את הסטודנטים שלי אוריינות מדיה ,בשיעור
על פמיניזם יש לי תרגיל שתמיד עובד.
בפרסומת למרכך כביסה ,מי הופיע ליד
אני מבקשת מהם לגזור מהעיתון פרסומות
מכונת הכביסה? אשה.
שבהן מופיעות נשים .עוד לפני
ובפרסומת לבושם? אשה .ובוודאי
שלימדתי מה זה פמיניזם ואיך מוצגת
היא הייתה בלונדינית ויפה .בר
האשה בפרסומת (ניחשתם נכון,
אנחנו מוצפים בתכנים
רפאלי ,כבר אמרנו? בר היא מודל
אף פעם לא כמנהלת בנק - )...הם
היופי הישראלי של שנות האלפיים.
תקשורתיים במרחב הפרטי
כבר מבינים שיש בעיה (היא תמיד
ומה היא מפרסמת? בגדים ,משקפי
בלונדינית ,בבית ,בהקשר מיני ,ועוד) .ובמרחב הציבורי .בכל רגע ובכל
שמש ...לעולם לא תראו אותה
מקום אנחנו נחשפים למסרים
כרקע ,כמה מילים על נשים ,פמיניזם
בחליפת עסקים ,מוכרת לנו משהו
ומדיה.
תקשורתיים ויזואליים וקוליים
משמעותי כמו משכנתא או חשבון
בנק.
התנועה הפמיניסטית נולדה בתגובה
שונים באמצעים מגוונים:
למציאות חייהן של נשים כקבוצה
טלוויזיה ,רדיו ,אינטרנט,
כל המסרים התקשורתיים הללו הם
בחברה האנושית .מהי אותה
ייצוגים בדיוניים ,אבל מהם אנחנו
רשתות חברתיות ,שלטי חוצות
מציאות? היעדר שוויון הזדמנויות.
לומדים על המציאות החברתית.
ועוד ועוד .איך מתמודדים עם
מטרת התנועה היא לשפר את מצבן
אתם יכולים עכשיו לקום ולומר:
ההצפה הזו? איך אפשר לבחור
של נשים בעולם ,ללמוד ולהגדיר את
"אבל זו רק פרסומת ,כולם יודעים
מציאות חייהן של נשים ,לפרש אותה
ולסנן מה לצרוך ומה לא? איך
שזה לא אמיתי" .הבעיה היא
ולשנות אותה .הביקורת הפמיניסטית
להבין מה מקדם ומה מזיק?
שאנחנו  -ובעיקר הילדים שלנו -
על המדיה עוסקת באופן בו נשים
מבינים את תפיסת המציאות שלנו
מוצגות בתקשורת .לפי ביקורת
על פי הייצוגים במדיה ,ועבור
זו ,למעשה מתבצעת במדיה
רבים  -שוב ,בעיקר ילדים  -זו לא
"הכחדה סימבולית" (Symbolic
רק פרסומת ,אלא שיקוף המציאות.
 )annihilationשל נשים .הייצוגים בעולם הבדיוני (העולם
התקשורתי) מסמלים את הקיום במציאות החברתית ולהפך :שיקוף המציאות קורה בכל מסר תקשורתי :דרמה בטלוויזיה,
היעדרות מן העולם הבדיוני משמעה הכחדה סמלית מהמציאות סטטוס בפייסבוק וגם ...סיפור לפני השינה.
החברתית.

בחזרה לסינדרלה -
"הכחדה סימבולית" ממומשת בעזרת דחיקתן של אוכלוסיות איך בוחרים סיפור לפני השינה?

הנחשבות חלשות ,מן העולם התקשורתי והימנעות מהנכחת
ייצוגים שלהן על במת התקשורת ,כמו גם על ידי הצגתן
באמצעות מאפיינים סטריאוטיפיים.
"הכחדה סימבולית" יכולה להיות מספרית :שיעורי הדמויות של
נשים בז'אנרים שונים (חדשות ,דרמה ועוד) נמוכים משיעורי
הדמויות של גברים .בדרך כלל נמצא יחס של שניים-שלושה
גברים בממוצע לעומת אשה אחת ,ולרוב דמות האשה בולטת
פחות.
"הכחדה סימבולית" יכולה להיות איכותנית :הצגה של נשים
באמצעות סטריאוטיפים שליליים .למשל ,נשים מוצגות
בספירה הפרטית (בבית) ,בהשוואה לגברים אשר מוצגים
בספירה הציבורית (בעבודה) ומתוך כך נהנים מסטטוס חברתי
גבוה .נשים מוצגות באופן מוחלש באמצעות תכונות של
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סיפורים ומעשיות ילדים הם סוכן סוציאליזציה חשוב
ומשמעותי ,שדרכו מפנימים הילדים ערכים ,דפוסי חשיבה
וסטנדרטים חברתיים .על כן יש להם השפעה רבה .במעשיות
הילדים הקלאסיות שעליהן כולנו גדלנו (סינדרלה ,היפיפייה
הנרדמת ועוד) ישנו דפוס ברור של דמויות ועלילה:
הנסיכה  -יפה ,עדינה וסבילה .הנסיך  -אמיץ ,תחרותי ,יפה תואר
ועשיר .יופייה של הגיבורה מתקשר לתכונות אישיות חיוביות
כמו טבע נוח ,נדיבות ורכות .מזג קשה ורוע לב מתקשרים עם
כיעור .לדוגמה :סינדרלה ואחיותיה.
היופי מוצג כגורל ,משהו קבוע שאי אפשר לעשות דבר כדי
לזכות בו  -הוא נמצא או איננו .כך מתחזקת תכונת הסבילות:
מצד אחד נשים נבחרות על ידי גברים על פי יופיין .מצד שני

'סינדרלה' או 'אבא עושה בושות'?

הן לא יכולות לעשות דבר
אם אינן יפות .הנסיכה היא
יצור חסר אונים המחכה
שיבואו להצילו ,וזקוק
להגנה על ידי גברים (אביה
המלך ואחריו הנסיך) .היא
סבילה ,כנועה ,צייתנית
ומחכה לכוחות חיצוניים
שיבואו לעזרתה .לדוגמה :סינדרלה סובלת מיחס משפיל
מהאם והאחיות החורגות ,אך שותקת וממלאת את הוראותיהן
בצייתנות ובכניעה .רק בעזרת הפיה והנסיך היא משתחררת
ממצבה הקשה.
אלמנטים של ניסים ,כשפים וקסמים הם לרוב אמצעי לפתרון
בעיות .נשים אינן צריכות להתאמץ וליזום ,אלא עליהן לחכות
בסבלנות ולסמוך על כוחות חיצוניים שיצילו אותן ויפתרו את
בעיותיהן .כאשר מופיעות נשים חזקות ,חכמות ,בעלות כוח
והשפעה ,הן זוכות לביקורת קשה ,שכן תכונות אלו ראויות
להערכה רק אצל גברים .לדוגמה :הפיות  -אינן בנות אנוש.
מכשפות ,מלכות ואמהות חורגות הן נשים מבוגרות ורעות.
המסר :אשה חזקה היא לא נשית ,מכוערת ,רעה או לא אנושית,
וצפוי לה גורל רע וטרגי .אשה חלשה ,סבילה וכנועה  -ועדיף
יפה  -היא אשה רצויה וטובה ,ומובטח לה עתיד ורוד.
האם זה המסר שנרצה להעביר לילדינו? האם זה הסיפור שנבחר
לספר לבנים ולבנות לפני השינה?
החדשות הטובות הן שכיום יש אלטרנטיבות אחרות ,ספרים
שבהם דמות האשה שונה לגמרי .בספרו של מאיר שלו
"אבא עושה בושות" ( ,)1988מסופר על ילד בשם אפרים.
אמא של אפרים היא כתבת חדשות ,ואבא שלו עקר בית.
אפרים מתבייש באבא שלו ,שאינו מתנהג כמו כל האבות.
יום אחד הגננת עורכת בגן תחרות עוגות .אפרים נבוך
כשאבא שלו עומד יחד עם כל האמהות על יד העוגות ,עד
שמתברר שבעוגה שהכין אבא של אפרים יש הפתעה...
הסיפור מציג דמות של אשה עובדת ומציאות של שוויון
הזדמנויות מגדרי .זהו ספר אחד מני-רבים אשר מעביר מסר בעל
גוון פמיניסטי ותפיסת עולם מאוזנת יותר.
בעיניי ,ארון ספרי הילדים משקף עבור הילד והילדה את מציאות
החיים ,ואם אנחנו רוצים להציג להם מודל נשי מעצים ושוויוני,
אז הוא צריך להכיל גם ספרים כמו "אבא עושה בושות" לצד
סינדרלה .מתוך כך ניתן לפתח שיח ביקורתי ומעורר חשיבה.

אוריינות מדיה  -מה אנחנו יכולים לעשות כדי
לצרוך תקשורת באופן ביקורתי?
למוען ,יוצר המסר ,יש כוונות משלו ,אך לנו ,הנמענים ,יש כוח
רב בפענוח המסר (זוכרים את האסכולה הסמיוטית?) ואנחנו
יכולים לשלוט בכמות ובאיכות

אז איך עושים את זה?
•בחירה וסינון תכנים  -בידינו הכוח להחליט איזה תוכן
תקשורתי יהיה בבית :באיזו סדרה או סרט ניתן לצפות
ועל מה לוותר ,איזה ספר לקרוא ,ועוד .יש לנו אפשרויות
מגוונות ובידינו הבחירה .הטכנולוגיה היום מאפשרת
לבחור תכנים באינטרנט ,ואנחנו כבר לא תלויים בחסדי
הטלוויזיה ובמה שמשודר בה.
•הגבלת מסכים  -חשוב להגביל את מספר המסכים וכמות
שעות הצפייה והחשיפה התקשורתית .אנחנו יכולים
להחליט כמה מסכים יהיו בבית ובאיזה אופן נעשה
בהם שימוש .ריבוי מסכים הוא ריבוי חשיפה לתכנים
תקשורתיים ,ולכן עדיף להימנע מעודף מסכים.
•מיקום מסכים במרחב ציבורי בבית  -מיקום המסך בבית
מאפשר שליטה על התוכן .מסך במרחב הציבורי (סלון
או חדר משפחה) ,עדיף על מסך בחדר סגור (חדר ילדים).
•תיווך תוכן  -אי אפשר לחסום ולסנן את כל התוכן
התקשורתי ,אבל אפשר לתווך ,להסביר וללמד איך
לבחון את הדברים בצורה ביקורתית .למשל ,כשצופים
בפרסומות אפשר להסביר לילדים ,בשפה המובנת להם,
שזהו ייצוג בדיוני של המציאות.
•חשיפה לתכנים אלטרנטיביים  -אפשר להעביר מסרים
החשובים לנו ,או לאזן מסרים בעייתיים על ידי חשיפה
לתכנים אחרים שמתיישבים עם תפיסת עולמנו.

ובנימה אישית...
מבחינתי ,זו זכות לנצל את הבמה של עמודים ולהציג גישה
ביקורתית ומורכבת .במה אינטלקטואלית נפלאה שמסמלת
עבורי תפיסת עולם מורכבת ,שאין בה שחור-לבן ,אלא הרבה
גוונים של שילוב והתמודדות .אני ילידת קיבוץ עין צורים
והתחנכתי בתיכון של הקיבוץ הדתי בקבוצת יבנה .במקום שבו
גדלתי ועוצבתי ,נדונו בקול סוגיות חיים שונות (דת ,מוסר,
אחריות חברתית ועוד) בצורה ביקורתית אשר התוותה לי דרך
חיים פלורליסטית שמאפשרת לחיות בעולם מורכב  -לא להגביל
אלא להכיל; לא למנוע אלא לתת כלים שיאפשרו בחירה חופשית
מושכלת ונבונה .מכל מלמדיי השכלתי ,ותודה להם על כך!

המאמר נכתב לזכרה של נעמה הנקין ז"ל ,בת משפחה ,מעצבת
גרפית יצירתית ומוכשרת להפליא .בשיחותינו חלקנו חוויות על
האיזון בין בית לעבודה ,כעצמאיות בתחום המדיה.
נעמה היא מקור השראה למורכבות ואיזון .יהי זכרה ברוך.

אביבית לב שריד ,נשואה לשגיא לב ,אם
לשלושה ,חברת קיבוץ כרמים .בעלת תואר שני
בתקשורת ,מרצה לתקשורת וכתיבה במכללת
אחווה ובאוניברסיטת בן גוריון.

כסלו  -טבת תשע"ו
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פייסבוק גם למבוגרים
על פרויקט גמר ייחודי במגמת עיצוב

תמר ריבלין

הולדתו של רעיון
אני לומדת במגמת אמנות בבית הספר שק"ד בשדה אליהו.
מכיתה י' למדנו את תוכנת הפוטושופ ,ובכיתה י"ב היינו צריכים
להשתמש בכל הידע שרכשנו ולהכין פרויקט רציני וגדול שעליו
נקבל את הציון של יחידת העיצוב בבגרות .חשבתי המון על
רעיון לפרויקט ,התלבטתי זמן רב עד שאבא הציע לי להכין
חוברת הדרכה לפייסבוק .הרעיון מצא חן בעיניי,
וחשבתי ש"על הדרך" גם ארוויח  -סוף סוף
יפסקו השיעורים שאני מעבירה להורים
שלי כשהם צריכים עזרה בפייסבוק...

הזמן שעמד לרשותי היה מוגבל וקצר ,ולכן החוברת הסופית היא
בסיסית וראשונית .כיום ,במבט לאחור ,אני חושבת שאם היה
לי עוד זמן היה כדאי להרחיב את ההסברים הקיימים ולהוסיף
פעולות שיקבלו הסבר.
קושי נוסף שנתקלתי בו נבע מההבנה שלי שלפייסבוק יש שפה
משלו ,הכוללת המון מושגים .התלבטתי רבות איך להסביר כל
מושג ואיפה למקם אותו  -האם להכין מילון שישובץ
בתחילת החוברת או בסופה ,או לשלב את ההסברים
בתוך החוברת ,בצמוד למושגים .בסופו של דבר
בחרתי באפשרות השנייה  -לכל מושג חדש
יש מסגרת שבתוכה נמצא ההסבר.

התהליך
לא מעט פעמים אמא או אבא שלי
היו קוראים לי למחשב כדי שאסביר
להם משהו שלי היה מובן מאליו ,אבל
להם היה ממש לא ברור .הבנתי שיש כאן
פוטנציאל והתחלתי את תהליך בניית החוברת.
הכנתי רשימה של פעולות בסיסיות בפייסבוק.
לאחר מכן ישבתי עם אמא שלי ,הסברתי לה
על פייסבוק ,וביקשתי ממנה שתכתוב על דף כל
מילה שהיא עדיין לא מבינה .זה סייע לי להתמקד
ולהחליט אילו נושאים יכנסו לחוברת .בשלב הבא
כתבתי את פרקי החוברת ,ואז התחלתי את עבודת העיצוב.

התלבטויות וקשיים בדרך
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שותפים למהלך
במהלך העבודה על הפרויקט קיבלתי המון
סיוע מהמורה שלי לעיצוב ,מיכל רוזנפלד,
ומההורים שלי שהיו שפני הניסיונות .התייעצתי
גם עם החברים שלי למגמה ,וקיבלתי מהם עזרה
במהלך עיצוב החוברת .רציתי שהחוברת תהיה
בעיצוב עדין ,מינימליסטי ,דומה לעיצוב של פייסבוק.

התגובות
אחרי שהחוברת יצאה ,החברים התלהבו ,והמבוגרים עוד
יותר .המון אנשים שראו את החוברת בתערוכת הגמר של מגמת
עיצוב ,ביקשו ממני עותק ואף הציעו כסף תמורתו.

נתקלתי בכמה קשיים מרכזיים:

לסיכום

פייסבוק הוא אתר אינטרנט ענקי עם המון אפשרויות ,והיה לי
מאוד קשה להחליט אילו פעולות להכניס לחוברת ולתת עליהן
הסבר ,ועל מה אצטרך לוותר.

בעיניי פייסבוק הוא אתר מצוין שעוזר לשמור על קשר עם אנשים
רחוקים ולהישאר מעודכנים בחייהם ,והוא מתאים לכל גיל .עם
זאת ,יש בו גם סכנות ,ולכן צריך לדעת להשתמש בו בחוכמה.
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מרושתים

מרושתים  -המדיה בשירות הקהילה

מגדל עוז
ממרדגום קשתים

טן
מהנע
התשנוהעבקיבוצי
ה

שירת המיילדעוז | זהר גיאת
במגדל עוז ישנה קבוצת מייל פנימית ,שוקקת חיים .יש שיאמרו,
שוקקת מדי.

ולפעמים גם נזיפות קולקטיביות (מי השאיר
לכלוך ברכב?) ומאמרי דעה עמוקים (עד מתי קיבוץ? וכו').

כמו לכל מוסד מכובד אצלנו ,גם לקבוצה הזו יש שם:
"מיילדעוז"  -משחק מילים של "מייל" ו"מידעוז" ,שמו של
העלון הפנימי הרשמי (שגם הוא משחק מילים.)...

התוצאה ,לעתים ,מכבידה מדי ,ולכן כתבנו להצגת פורים תשע"ד
שיר בעניין הקלות הבלתי-נסבלת של הקשקשת ברשת .השיר
מבוסס על "שירת הסטיקר" של דוד גרוסמן והדג-נחש.

בניגוד למידעוז ,שיוצא על נייר (אם יוצא) אחת לחודש ,וכולל
מאמרים ודיווחים מסודרים ,המיילדעוז מפציץ בעשרות מסרים
מדי יום  -הודעות ,בקשות ,אבדות ומציאות ,החלפת תורנויות,

כמו במקור ,גם אצלנו ,המילים לא נכתבו ,אלא לוקטו (כמעט)
כולם מדפי המיילדעוז עצמם ,ומלמדים על המגוון שבו .את
המנגינה נסו להתאים לקצב הראפ של הדג-נחש .בהצלחה.

יש הערב אסיפה!
נעלם לי המפתח
מי קורא ספרות יפה?
הכביסה חזרה עם ריח
זקוק לטרמפ לערבה
נעלמה לי הפשמינה
שבת תקועה לי חליבה
מי שבר את הוויטרינה?
יש הערב מסיבה
זה צבוע או כלבה?
עוד לא נמצא מחליףףףף!
פזמון:
כמה נוח נוח נוח...
הכול לשלוח לוח לוח
וואלק ,תרחם ,וואלק תסנן
עוד מייל אחד ואני מתחרפן
מנחה חמש ועשרה
לימוד זוגי היום בערב אל תשכח,
היום שמירה
נמצאה אצלנו גרב
יש מחסור בחצילים

לא אומרים פה מי שברך
בחממה קטפו בצלים
הי ,תראו ,צילמתי פרח
נעלם לי החלוק
בסלון מצאתי ג'וק!!!
אנרגיה סולרית ,סכנה למדינה!
תפסיק לבלבל ,אין שום קרינה!
יש חיילות ,אין פיגועים!
קבוצת הליכה לנשים
פזמון:
כמה נוח נוח נוח...
הכול לשלוח לוח לוח
וואלק ,תרחם ,וואלק תסנן
עוד מייל אחד ואני מתחרפן
מוצ"ש הספרייה פתוחה
מי לא מפריד כאן את הזבל?
קיראו עכשיו את הבדיחה
במעיין נפל החבל
קבלו תמונות מהצפון
נעלמה לי האמבטיה
התייקר המלפפון

אני זקוקה לקצת סימפטיה
מי מגיע לגילה?
אנא אל תגידו לאאאאא
מי גנב את התריס?
מי לקח את הפח?
צריכים מתנדבים למטבח!
אולי מספיק עם הבזבוז?!
יובל תמיד צודק מאה אחוז!
מכירת בגדים ,תפילת ילדים
כלבים משוטטים ,חפצים אבודים
להפריד ,להצביע ,להחליף ,לשפר
הכול בשבילך חבר!
פזמון:
כמה נוח נוח נוח...
הכול לשלוח לוח לוח
וואלק ,תרחם ,וואלק תסנן
עוד מייל אחד ואני מתחרפן

כסלו  -טבת תשע"ו

27

בקשת חברות

כפר עציון

ממרדגום קשתים

טן
מהנע
התשנוהעבקיבוצי
ה

מעניין את הסבתא שלי
המדיה ,היחיד והחברה  -בקיבוץ
אבידע יקיר

 ,Saray1928@gmail.comזו כתובת שפתחתי לסבתא שלי
בת ה 87-ב Gmail-לאחר שלא הייתה מרוצה מתיבת הדואר
שהייתה לה ב .Walla-מי שמעוניין לשלוח לה מצגות מעניינות
בנושאים מגוונים ,מוזמן .היא שולחת לנו ,נכדיה ואף ניניה,
הודעות דוא"ל על בסיס יומי .לאחרונה היא התחדשה במצלמת
אינטרנט ,ושיחות דרך ה Skype-הן היעד הבא שלה.
השפעת המדיה על סבתא שלי ברורה ,אבל מה הקשר בין
השפעה זו לגיליון זה? (חוץ מהעובדה שסבתא נמנית עם הגרעין
המייסד של קיבוץ סעד).
סבתא שלי היא דוגמה מרתקת במיוחד להשפעה הברורה של
מדיה על היחיד .זהו נושא שהמחקרים בו הולכים ומתרבים ,אך
אני אינני חוקר.
השפעת המדיה על החברה בקיבוץ היא הנושא שבו אעסוק
כאן ,ואשתף בכמה תובנות ,חוויות ותהיות מחיי היום-יום
התקשורתיים בכפר עציון .כאן המקום לציין שבמקום עבודתי
אני אחראי גם על מערכות המידע ,ובקיבוץ אני מנהל את
מחלקת מערכות מידע של ועדת תרבות (קרי :חבר בוועדת
תרבות ומבצע בפועל את המשימות בתחום המחשוב של
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הוועדה .פירוט בהמשך) .אני גם חובב נלהב של  Googleושל
 ,Appleולא ,אין בזה סתירה.
WhatsApp only
השלג לפני שנתיים (להלן ייקרא" :השלג ההוא") תפס אותנו
על ההר הטוב הזה  -כמו את רוב תושבי המדינה  -לא מוכנים.
השלג היה כבד (כמה עשרות ס"מ) וגרם לניתוק החשמל והמים
לפרקי זמן ארוכים .מי מביניכם שחושב ששלג זה כיף ,ונוף
מדהים בלבן ,ולהתגלש וחופש מהעבודה  -הכול נכון ,אבל...
משלב מסוים המצב הופך להיות לא נעים ואף מסוכן .אחת
הבעיות המשמעותיות שעלו בסיכום אירוע "השלג ההוא"
הייתה חוסר וכשלים בתקשורת .הנהלת הקיבוץ דאז לא פרסמה
הודעות ועדכונים באופן סדור ורציף ,והמדיה הנבחרת של דוא"ל
לא הייתה מספיק נגישה לכולם כאשר אין חשמל והמחשבים
כבויים .לשלג האחרון ההיערכות הייתה אחרת :הוקם מטה שלג
מבעוד יום ,ובין שאר פעולותיו מינה אחראי בכל אשכול (קבוצת
בתים) ושכונה .האחראי הקים קבוצת  WhatsAppאליה הוא
צירף את התושבים שבגזרתו ,וכך העביר הודעות ועדכונים

מרושתים

מטעם מטה השלג של הקיבוץ לגבי היערכות ,הפסקות חשמל,
סגירת ופתיחת כבישים ,פתיחת ה"אספקה" (כל-בו/חנות,
בשפת קיבוצים אחרים) ועוד .הודעות מטה השלג הגיעו לכל
חברי הקיבוץ ותושביו תוך שניות בודדות .בעקבות הלקחים
מ"השלג ההוא" הפכה האפליקציה  WhatsAppלצינור הרשמי
דרכו מועבר המידע לכל יושבי ההר בשעת חירום .לאחרונה,
לאור האירועים הביטחוניים סביבנו ,הצינור הרשמי הנ"ל פעיל
לא מעט ומוכיח את עצמו ,ושמות הקבוצות שונו לאחרונה
מ"אירוע שלג ,שכונת  ,"Xל"חירום ,שכונת ."X

עוד רבות יסופר ,ידובר וייחקר בעניין ההשפעות החברתיות של
תופעת ה - WhatsApp-שחלקן הרסניות ואף מסוכנות  -אך
אין ספק שזהו כלי עוצמתי שיכול לסייע רבות בניהול תחומים
מסוימים בחברה ,קל וחומר בקהילה.

יש לך  859הודעות חדשות

אלה בינינו שמנהלים את חייהם העסקיים בעזרת הOutlook-
(ממשק דואר אלקטרוני) ,מכירים את ההרגשה :פותחים את
המחשב לאחר תקופת היעדרות ממושכת ,בה הושארה הודעת
ועכשיו לדילמה מזמן אחר :נניח ששבת חול המועד סוכות  ,)OOO (Out Of Officeובתיבת הדואר מופיעות  859הודעות
הולכת ומתקרבת ,ולשמחתך הזמנת את הוריך ואחיך לשמוח דואר שלא נקראו!!! כאשר אני נמצא בסיטואציה הנ"ל ,מסנן
איתך בסוכה ,אך חסר לך שולחן מתקפל  -מה תעשה? לשלוח פשוט מראה לי כי  74הודעות ולעתים אף יותר מתוך  859ההודעות
דוא"ל לכל הקיבוץ זה קצת מעיק
שמחכות לי בתיבה ,נשלחו לכתובת:
וזמן התגובה עלול להיות ארוך  -אז
kfar_etzion@freelists.org
איך תוכל להגיע לכמות הגדולה
ועסקו בדירות ,טרמפים ,אבידות,
ביותר של אנשים שגרים קרוב
לוחות זמנים ,ועוד שלל עניינים
ויוכלו להשאיל לך שולחן? הפתרון,
שונים שהתרחשו בקיבוץ בזמן
בטח כבר הבנתם :פונים לקבוצת
ההיעדרות שלי מהמשרד ,והסתיימו
לעתים משמש הדוא"ל ככלי
ה WhatsApp-הגדולה ביותר
בהודעת דוא"ל בתפוצת כלל
לתגובה ו/או הבעת מחאה
והרלוונטית ביותר לסייע ,קבוצת
הקיבוץ.
שעלולה להיות בוטה .בשליחת
"אירוע שלג ,שכונת  "Xאו בשמה
כאן המקום לעשות שתי הבחנות
הודעת דוא"ל אינך נדרש להתמודד
החדש" ,חירום ,שכונת ."X
שיש להן השפעה משמעותית על
פנים מול פנים ,אלא פנים מול
פה עלולה להיווצר בעיה .רובנו
תעבורת דוא"ל בקיבוץ:
מקלדת ומסך ,ולעתים האצבעות
שייכים לקבוצות WhatsApp
1 .1הבחנה בין קיבוצים בהם
רבות (במוצאי שבת חול המועד
קשים
לביטויים
אותך
מוליכות
רוב הדיירים הם חברי קיבוץ
סוכות ראיתי בטלפון של אחייניתי
יותר ממה שהיה נאמר בעל פה.
המשתמשים בצי הרכב הקיבוצי
בגיל העשרה המוקדם כ300-
בעזרת סידור הרכב הממוחשב ,ובין
לעתים הדיון בדוא"ל יכול להוביל
הודעות  WhatsAppשנוצרו תוך
קיבוצים בהם יש מספר לא מבוטל
למהלך נכון וחיובי של בירור ושיח
כשעה וחצי מצאת השבת) .שחיקת
של דיירים שאינם חשופים לסידור
קהילתי ,אך הוא גם יכול בקלות
קבוצת החירום בהודעות "זאב זאב"
הרכב הממוחשב ,ומחפשים טרמפים
של חיפוש שולחן או "מניין פנס"
לגלוש לדיון מקוון ומתלהם
ממקום זה למקום אחר.
בסוף צום זה או אחר ,עלול לפגוע
2 .2הבחנה בין קיבוצים בהם ישנן
בחשיבות הקבוצה .אחד ממנהלי
דירות אירוח לשימוש חברי הקיבוץ
קבוצת  WhatsAppשל אחד
ותושביו ,לבין קיבוצים בהם אין
האשכולות סיפר לי על המשמעת
דירות אירוח ,וכדי לארח אורחים
שאכף ,כאשר בהודעה הראשונה
שלא הייתה קשורה לייעוד הקבוצה המקורי ,ננזף שולח בראש השנה יש המזדרזים ומחפשים דירות בעזרת הדוא"ל מיד
ההודעה ,והסדר שב על כנו .סוגיה זו של משמעת רלוונטית גם לאחר שסיימו להעלות את כלי פסח חזרה לבוידם...
למדיות אחרות ,ועל כך יפורט בהמשך.
שני הנושאים הללו תופסים לפחות  80%מתעבורת הדוא"ל
לאור ריבוי הודעות "זאב זאב" ,צח"י של הקיבוץ נתן הוראה
למנהלי קבוצות ה WhatsApp-לבצע הפרדה על ידי הקמת
קבוצת  WhatsAppנוספת ,שבה ניתן לשלוח הודעות שגרה,
וכך הקבוצה המקורית נשארה נאמנה לייעודה המקורי :עדכונים
מהירים בשעת חירום.

בכפר עציון .לא באמת עשיתי סטטיסטיקות מדויקות ,אבל אני
מאמין שאחוזי הסטייה של הנתונים שציינתי ,נמוכים .בעבר
הבעיה הייתה חמורה אף יותר ,ובדוא"ל הקיבוצי עברו מצגות
על מצגות שונות ,החל מבתי כנסת עתיקים באירופה וכלה
במצגות של ד"ר גיא בכור .פתרנו בעיה זו על ידי הקמה של
מספר רשימות תפוצה:

כסלו  -טבת תשע"ו
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בקשת חברות

•רשימת תפוצה כללית ,אינפורמטיבית בלבד (דא עקא,
שטרמפים ודירות נותרו ברשימה זו).
•רשימת תפוצה לחברי קיבוץ בלבד ,העוסקת בעניינים
תקציביים ושינויי אורחות חיים הקשורים לחברים בלבד.
•רשימה נוספת למי שמעוניין לקבל מצגות כאלו ואחרות.

1.1תדמית  -במסגרת העבודה שלי ,אני מדבר עם לא מעט
אנשים מחברות שאינני מכיר .במהלך השיחה הטלפונית,
או לפני פגישה עם נציג מחברה מסוימת ,אני נכנס דרך
קבע לאתר החברה באינטרנט .ואם תשאלו :מה הקשר
בין העולם העסקי לאתר האינטרנט היישובי? ,אענה
בפשטות :אינני מכיר קיבוץ בקיבוצי הקבה"ד שאין לו
אחראי על הנוי .אתר האינטרנט הקיבוצי הוא הנוי שלכם
במרשתת .מי שלא מוכן לוותר על הדשאים והצמחייה
בקיבוץ ,ראוי שגם לא יוותר על אתר אינטרנט מכובד
שמחזק את התדמית כלפי פנים וחוץ.

"דא עקא"" ,בעיית המצגות"  -על מה הוא מדבר? כפי שכבר
הזכרתי בעניין ה ,WhatsApp-תופעת ה"זאב זאב" וריבוי
ההודעות שחקו את כלי הדוא"ל לרמה כזו שחלק מחבריי
הטובים ביותר התנתקו מהרשימה הקיבוצית (להלן ייקראו
"המיזנתרופים" ,אך אל דאגה ,הם יודעים את דעתי ואני מכנה 2.2הפצת הודעות ועדכונים  -כדרך התמודדות עם חבריי
אותם בשם זה בפניהם) .התנתקות של חברים ותושבים פוגעת
המיזנתרופים ועם העומס על תעבורת הדוא"ל ,אין
בכוחו של הדוא"ל ככלי רשמי להפצת הודעות ,פרוטוקולים,
כמו אתר עדכני כדי לפרסם הודעות ועדכונים שונים,
לוחות זמנים וכיו"ב .הדילמה איננה פשוטה :מצד אחד יש צורך
הנגישים לכל גולש בזמן המתאים לו ולא בכפייה (ניתן
בכלי רשמי להפצה של תכנים ומידע ,ומצד שני
לחלק בין תכנים הנגישים לכל
קשה למתוח גבול בצורה מדויקת  -מתי
גולש לבין תכנים הנגישים רק
ההודעה רלוונטית לרשימת התפוצה ,ומתי
לחברים הרשומים באתר) .אחת
היא הופכת למעיקה? הרי מה שלי נראה
מהחברות שאנו בוחנים לבניית
כהודעה לגיטימית ,לחבריי ייראה כהודעה
אתר האינטרנט של הקיבוץ
אחת הבעיות המשמעותיות
מעיקה....
מאפשרת לכל חבר או תושב
יתרה מכך ,לעתים משמש הדוא"ל ככלי
לתגובה ו/או הבעת מחאה שעלולה להיות
בוטה .בשליחת הודעת דוא"ל אינך נדרש
להתמודד פנים מול פנים ,אלא פנים מול
מקלדת ומסך ,ולעתים האצבעות מוליכות
אותך לביטויים קשים יותר ממה שהיה
נאמר בעל פה .לעתים הדיון בדוא"ל יכול
להוביל למהלך נכון וחיובי של בירור ושיח
קהילתי ,אך הוא גם יכול בקלות לגלוש
לדיון מקוון ומתלהם.
לכן ,יש לשאוף לאמון מרבי של החברים
והתושבים בדוא"ל בעזרת משמעת דוא"ל
 שימוש נכון ברשימות התפוצה ,מיעוטבהודעות מיותרות ושמירה על תרבות
דוא"ל ראויה.

שעלו בסיכום 'אירוע השלג'
שנרשם לאתר ,לבחור מינון של
הייתה חוסר וכשלים בתקשורת.
ידיעון יומי/שבועי המרכז את
כל ההודעות שפורסמו באתר.
הנהלת הקיבוץ דאז לא פרסמה
בנוסף ,אפשר לבחור באילו
הודעות ועדכונים באופן סדור
נושאים אתה מעוניין לקבל
ורציף ,והמדיה הנבחרת של
הודעות דוא"ל ,ורק בנושאים
דוא"ל לא הייתה מספיק
אלו ישלחו אליך הודעות .הקושי
בכך הוא ששליחת הודעה דרך
נגישה לכולם כאשר אין חשמל
האתר היא קצת (ממש קצת,
והמחשבים כבויים .לשלג
לדעתי) יותר מורכבת מלהדביק
האחרון ההיערכות הייתה אחרת
את הכתובת @kfar_etzion
בשורת
freelists.org
הכתובות ,ודורשת ממך לבחור
נושא להודעה .קושי נוסף :מי
יבחר להיות מנוי על רשימת
התפוצה של אלו שמחפשים דירות?!

מה ,עוד אין לך אתר?
ל 90%-מקיבוצי הקיבוץ הדתי יש אתר אינטרנט .ל10%-
האחרים מופנית השאלה :מה ,עוד אין לכם אתר?!
למה קיבוץ צריך בכלל אתר אינטרנט? להלן מספר תובנות אליהן
הגעתי כחלק מהתהליך בו אני שותף ,לבניית אתר אינטרנט חדש
לכפר עציון.
במהלך בניית אתר אינטרנט חדש לקיבוץ ,הגדרנו ארבע מטרות
עיקריות ובנות-השגה ,שאנחנו רוצים להתמקד בהן:
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3.3פרסום יומן קהילתי משותף  -חתונה שנקבעת בזמן של
אסיפה מכרעת ,ערב תרבות שנקבע על בר מצווה ,לא עוד!
יומן קהילתי מקוון ומתעדכן יפתור לכם את כל החששות
והלבטים ,ויאפשר לכם לקבוע זמן נכון ומתאים לאירוע או
לאסיפה שתכננתם.
4.4הנגשת חומרים רלוונטיים לקהילה " -הקיבוץ לא יממן
לוויה או חתונה של מי שלא חי בו בשנתיים האחרונות"
(דבורה מקריאה מתקנון חתונות ולוויות ,ב"מבצע
סבתא") .אבל איפה ניתן למצוא את תקנון חתונות ולוויות
שלנו? ואיפה ניתן לצפות בתמונות של יום העלייה (או

מרושתים

חג המשק) האחרון ,או בתמונות של בית הילדים? עניתם
נכונה :באתר .תקנונים ,תמונות ,פרוטוקולים ,העתקים
של העלון הקיבוצי ,תמונות ארכיון ועוד  -כל אלו יכולים
להופיע באתר האינטרנט בצורה נגישה ופשוטה .לפי
מדיניות שתגובש ,יחליט מנהל האתר אילו תכנים יהיו
חשופים לכל גולש ,ואילו תכנים יהיו חשופים רק לחברים
רשומים באתר ,שיוכלו לצפות בהם רק לאחר כניסה עם
שם משתמש וסיסמה .האפשרות האחרונה מפחיתה
מנגישות האתר ,ולכן ,לעניות דעתי ,יש למעט בסיווג
תכנים לחברים רשומים בלבד.

טפסים ,טפסים ,טפסים
לפני שנתיים ,ביום העלייה ה 47-לכפר עציון ,קיימנו מרוץ
קהילתי .למען האווירה הפקנו בוועדת תרבות חולצות לאירוע,
ונדרשנו לבצע רישום מקדים של מספר החולצות ומידותיהן
לכל משפחה .בעזרת טופס פשוט של  Google Docsשנכתב
בחמש דקות ,הצלחנו לאסוף פרטים של  140משפחות (מתוך
כ .)150-הפשטות והיעילות של הטפסים המקוונים של
 Googleרלוונטיות מאוד לחיים הקהילתיים :רישום לבית
ילדים ולגני הילדים ,רישום לסיור בעיר דוד ,רישום לסעודה
קהילתית ,מרשם אוכלוסין ,שאלון בנושא זמני תפילות בימים
נוראים ,ועוד המקלדת נטויה .לקיבוצים שעוד לא התוודעו
לכלי  -מומלץ בחום! לא נדרש ידע מוקדם; ניתן לשכלל ולפתח
את השימוש עם הניסיון הנצבר.

צוקרברג ,לא בבית ספרנו
ביום שישי האחרון קיבלתי בקשה לחברות מאח של סבתא שלי
בן ה .78-לאחר שאישרתי את החברות בינינו ,מצאתי בדף ה-
 Facebookשלו תמונות של סבתא שלי ושל סבא של סבתא
שלי ,שלא ראיתי מעולם .בנוסף ,מצאתי בדף שלו קישור
ל youtube-לקטע חזנות שלו משנות החמישים של המאה
הקודמת .הגיחה הקצרה הזו במנהרת הזמן התאפשרה בשלוש
לחיצות קצרות .לחיות ה Facebook -שבינינו  -אשר יגידו
שהפיסקה הזו הייתה צריכה להיות הראשונה במאמר  -מוקדש
גילוי נאות :מדובר בכלי המדיה שאני פחות שולט בו ,וייתכן
שהייתה לכך גם השפעה לא אובייקטיבית על מיקום הפיסקה.
אמנם פגשתי חבר'ה צעירים בקיבוץ שהסבירו לי שFacebook-
זה כבר פאסה ,אך כאשר שיתפתי את ירון רוזנטל ,מנהל בית ספר
שדה כפר עציון ,בתהליך שלנו לבניית אתר אינטרנט חדש ,הוא
ענה לי בתגובה" :אתר זה ישן ,היום הכול קורה ב."Facebook-
מי שחבר של ירון ב Facebook -יכול לראות ש'נאה דורש,
נאה מקיים' – בנוסף לפעילות שגרתית מרובה ,לאור המצב ,ירון
מקדם סיורים חינם בירושלים ,חלוקת עוגות לשוטרים וחיילים,
והכול בעזרת ה .Facebook-בדומה ל ,Whatsupp-אין ספק
שמדובר בכלי עוצמתי עם יכולות חברתיות משמעותיות ,אך גם
עם סכנות לא פשוטות הטמונות בחובו.

בקהילה קיבוצית ,קיימת ומאוגדת ,המקושרת גם בממד המקוון
(אתר האינטרנט ,הדוא"ל הקיבוצי) ,ומורכבת גם מאוכלוסייה
בוגרת שאיננה נגישה ובקיאה ברזי ה ,Facebook -נראה לי
שכלי זה הוא רלוונטי פחות ככלי מדיה קהילתי" .רלוונטי פחות"
אין משמעותו לא קיים .לדוגמה ,אחד השימושים שעשינו
ב Facebook-בוועדת תרבות היה במסיבת פורים האחרונה.
תחרות התחפושות התקיימה ב Facebook -של הוועדה .כל
המתמודדים צולמו בעזרת טלפון חכם שהעלה את התמונות מיד
לדף ה  -Facebookשל הוועדה ,ומשתתפי המסיבה שצפו
בתמונות העולות בטלפונים החכמים שלהם ועל מסך באולם,
התבקשו להצביע בעזרת  LIKEלתחפושת הנבחרת .לא הגבלנו
את המצביעים ולכן המשתתפים יכלו לגייס  LIKEמחבריהם
השונים ב .Facebook-לא נשאיר אתכם במתח ונגלה שהזוכה
בתחרות הייתה הסלב שלנו ,שרה ב"ק ,שענדה עשר טבעות על
אצבעותיה והתחפשה ל"שרה טבעות".

אז מהי השורה התחתונה?
אנחנו בסוג של רכבת הרים :עוד לא הספקנו לעכל את השימוש
בדוא"ל וכבר קפץ עלינו ה ,Whatsupp-עוד לא החלטנו איך
ייראה אתר האינטרנט של הקיבוץ וכבר צירפו אותנו לקבוצה של
הקיבוץ ב .Facebook-רגע אחד נרשמנו בדף ליד סידור הרכב,
ורגע אחר אנחנו נדרשים לענות בטופס מקוון בקישור להלן.
לעתים זה קצת מפחיד ומרתיע ,לעתים קצת מעיק ומוגזם ,ומה
בין כל המדיה הזאת והאפליקציות לחיים שלנו פה על ההר הטוב
הזה או אי שם בעמק?
אפשר למצוא את התשובה בדברי הרב עמיטל:
האר"י כותב על הפסוק ַ ּ
ם-א ָּתה ִּת ֵּתן ְ ּביָ ֵדנ ּו זְ ָב ִחים וְ ֹעלֹת;
"ג ַ
וְ ָעשִׂ ינ ּו ַלה' א-להינוִּ ...כי ִמ ֶּמ ּנ ּו נִ ַ ּקח" (שמות י ,כה-כו):
מתוך הטוב שבמצרים ניקח את הקרבן.
גם כיום בתרבות המערב ,יש הלוקחים הכול  -את כל
התרבות על קרבה ועל כרעיה ,ויש שאינם מוכנים לקבל
1
דבר .הדרך הנכונה היא לקחת את הדברים הטובים.

 1שיחה לפרשת ויקרא ,בית המדרש הווירטואלי שליד ישיבת הר עציון.

אבידע יקיר ,תושב כפר עציון ,נשוי למירב,
אבא של אלה ,אורי ,הלל וזהר.
דור שלישי בחברת "יקיר תעשיות בע"מ".

כסלו  -טבת תשע"ו
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שדה אליהו
הושט היד וגע בם
מדיה חדשנית בקיבוץ מסורתי

ממרדגום קשתים

טן
מהנע
התשנוהעבקיבוצי
ה

שי קופלוביץ

קיבוצניקים וטכנולוגיה זה סיפור של אהבה-שנאה .סיפור לא
חדש .כשהוא עוזר לנו ,אנחנו מתרשמים מהפלא ,אבל ברגע
הראשון שהוא מפשל ,ותיקי הקיבוץ משבחים את התקופה בה
תקשרו באמצעות ֶל ֶ ּבן וחוט בין שני האוהלים באמצע השממה.
זה עבד מצוין ומעולם לא התקלקל.

המתחזק דף פייסבוק
כאן בדיוק נכנסת המדיה לחיינו .בקיבוץ ְ
פעיל ,כל אחד יכול לקבל את ההודעות החשובות באופן
מיידי ,להתייחס ,להביע דעתו ,להגיד מזל טוב ,לברך ,או סתם
לצבור מידע .זו דרך מצוינת לפרסם גם אירועי תרבות פנימיים
ואזוריים ,להעלות תמונות ,ועוד המון דברים חיוביים.

אבל האמת מורכבת קצת יותר ,כי מי שמאמין  -לא מפחד .לא
שאין ממה ,אבל בואו נהיה אופטימיים לרגע .אפשר לכתוב
(ולקרוא) גיליון שלם על חסרונותיו של הפייסבוק ,על סכנות
הוואטסאפ ,על הנכות החברתית שהמדיה גורמת לילדינו ,הכול
נכון .אבל לא הכול מרה שחורה ,ומי שיודע למנף את המדיה ,רק
מרוויח .כי בסוף ,הכול ,אבל הכול ,עניין של מידע.

אז למה בכל זאת חוששים מפייסבוק בקיבוץ שלנו? למה
שלא יפרסמו ,למשל ,את החלטת האסיפה בנוגע לנושא שנוי
במחלוקת? הרי לא כולם הגיעו לאסיפה ,בין אם עצלנים הם,
ובין אם לא יכלו.

איך ,אתם שואלים?
הנה כמה דוגמאות מחיי היומיום האפרוריים שלנו בשדה אליהו:
הגעת לחדר האוכל ,רעב (בלי ציפיות כמובן) ,ובדרך אתה
חייב לעצור בלוח המודעות בשביל לספוג מידע על הדברים
הקיומיים-באמת ,כמו לוויות ,לידות (כולל משקל היילוד,
אחרת היאורה תשליכו את מי שכתב את הפתק) ,אסיפות,
הצבעות ,חיפושי עבודה ,ואם שפר מזל-קיבוצכם ,אולי תראו
גם שמות נקלטים על הלוח עם פרטים חשובים כמו שמות
הילדים ,מקצוע ההורים ,איפה הם יעבדו ,מה משקלם הנוכחי
וכמה הם מתכננים לשקול לאחר הקבלה לחברות וכו' ...כמובן,
כל האמור מעלה מתייחס לחברים העובדים בקיבוץ וחדר
האוכל הוא עדיין מרכז חייהם ,אך מה ייעשה לגבי אלו (לא
מעט היום ,ב"ה) העובדים בחוץ? הרי אם היו תלויים בלוח
המודעות ,יש מצב שהיו יודעים על לידת הילד כשיחגוג בר
מצווה ,על האסיפה לאחר שהתקבלו ההחלטות ,ועל הצבעות
לאחר שבחרו בהם להיות ראש ועדה כלשהי לענייני משהו.
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התשובה פשוטה :מתוך חשש! לא רוצים שתיהפך ההודעה לשדה
קרב בין דעות שונות .וגם כי לפעמים נוח יותר לא לשמוע...
אבל עזבו ,זו דוגמה חריגה ,סתם בשביל לעורר מחשבה .גם צריך
להיות כנים ,לנהל דף פייסבוק זה לא כמו פעם ,צריך מישהו
שממש יְ תפעל ויעדכן .לא חסרים דפי פייסבוק של קיבוצים
שבהם הפוסט האחרון מציין את העלייה על הקרקע בערך...
ומה עם וואטסאפ? וואטסאפ זה דבר גאוני .פשוט וגאוני.
מהדברים האלה שאתה אומר לעצמך ,איך לא המציאו את זה
קודם.
אני זוכר כשהוואטסאפ התחיל .כולם היו סקפטיים ,המשיכו
לשלוח הודעות סמס ,ואמרו לעצמם שלא יישברו ,שלא יזנחו
מסורת רבת שנים .אבל בסוף הוא ניצח את כולנו ,ובצדק.
נכון ,לפעמים בא לנו לשבור את הטלפון או לדחוף אותו בקומביין,
אם נקבל עוד תמונה של האחיינית שלנו מחייכת ,יושבת ,הולכת
או סתם שולחת לנו אייקונים לא ברורים כי מישהו שכח אצלה
את המכשיר .נכון ,יש קבוצות שבא לך להשתיק לעשור ,ויש
אנשים שבא לך לקנות להם חוש הומור רק שיפסיקו לשלוח
בדיחות לא מצחיקות ,אבל הוואטסאפ זו חבילה שלמה .אין מה
לעשות ,יו ווין סאם  -יו לוז סאם.

מרושתים

ומה אצלנו? בקיבוץ שלנו צמחו להן לתפארת עשרות קבוצות
מגוונות ושונות :קבוצת תהילים ,קבוצת נשים ,קבוצת הפרשת
חלה ,קבוצת לוויית המת ,קבוצת גמילות חסדים ,קבוצת
כדורשת ,קבוצת ועדות ,קבוצת הנהלה ,קבוצת שכונה ,קבוצת
בית ילדים ,קבוצת גן רימון וקבוצת טבעונים (או בשמה המלא:
"אין לנו מה לאכול בקיבוץ") .וראו זה פלא ,צצה לה דרך תקשורת
מהירה ,מיידית ,עדכנית וחשובה .מישהי ילדה? בום .תוך שנייה
כל הקיבוץ יודע .מישהו נפטר? בום .תוך שנייה כולם יודעים.
זה טוב או רע? המלעיזים יגידו שזה טו מאץ' אינפורמיישן ומי
צריך לדעת הכול מיד ועכשיו? המצדדים יגידו ,מעולה! לא
צריך לזוז מהבית! ההורים מקבלים תמונות מהגן דקה אחרי
שהסתיימה פעילות ,בתי הילדים מעדכנים תכניות ברגע.
בקיצור ,כל מה שצריך מבלי להתאמץ .שלא לדבר על זה שבזכות
המורות החביבות יש לא מעט הורים שיודעים מתי ראש חודש
כי "מחר צריך לבוא עם חולצה לבנה" (בהזדמנות זו ,תודה למורה
אהובה.)...
אז מה למדנו? גם למצדדים וגם למתנגדים יש סיבות טובות.
אני אישית בעד הכול .מאמין שאם אתה לומד להשתמש בכלים

האלה בצורה נכונה אתה עם הפנים קדימה ,ואם לא  -אתה צעד
אחרי כולם.
קחו לדוגמה את מה שעשינו בשדה אליהו:
קבוצת פייסבוק שפתחתי נקראת "לוח קח-תן" .הצטרפו הרבה
חברים וחברים של חברים ,והדברים עפים שם מהר יותר ממה
שהיו אם היינו צריכים לתלות אותם על לוח המודעות .נכון ,זקני
הקיבוץ לא מעודכנים במה שקורה שם ,אבל ֵהי ,מי מהם צריך
עגלת תינוקות או משאבת הנקה?
ועוד עמוד חשוב :מרכז צמ"ד של הקיבוץ פתח עמוד פייסבוק
לקליטה בשדה אליהו .יש שם פרטים בסיסיים ,למי לפנות,
קצת תמונות ,קישורים ועוד .לא צריך הרבה ,אבל הנה אנחנו על
המפה (לפחות בפייסבוק).
בקיצור ,הושט היד וגע בם.
ותיזהרו שם בוואטסאפ ,כי אחרי הכול ,הסכנה הגדולה ביותר
בעולם שלנו היא לשלוח בטעות סמיילי עם נשיקה לבוס...

כסלו  -טבת תשע"ו
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יבנה
הקיבוץ עם הערוץ
קבוצת יבנה היא אחד הקיבוצים היחידים שמצליח להפעיל ערוץ
שידורים פנימי פעיל ,חי ונושם ,כבר למעלה מעשרים וחמש
שנה .פגשנו את רוחלה לנג ,שיחד עם יוסקה עמיר הקימה את
הערוץ ושניהם חלק ממנו גם היום.
איך הגעת לתחום התקשורת?
כרכזת חינוך הייתי מאוד מוטרדת מנושא הצפייה הבלתי-
מבוקרת .הטלוויזיה הפכה לחלק מתרבות הפנאי של הנוער,
וחיפשנו כלים להתמודד עם הנושא .בתום הקדנציה נרשמתי
ללימודי יום בשבוע לעובדי חינוך והוראה בנושא צפייה מבוקרת
בירושלים ,מה שהפך בסופו של דבר לתכנית לימודים מלאה
בבית הספר לתקשורת "מעלה" .באותה תקופה משפחתו של
מאיר ימיני ,חבר יבנה שנפל במלחמת יום כיפור ,העבירה לקיבוץ
כספי ירושה ובקשה שיוקדשו להקמת פרויקט לזכרו .מאיר
היה צלם מחונן ולכן המזכירות בחרה כפרויקט ,נושא שהיה אז
בחיתוליו " -טלוויזיה במעגל סגור" .הוקצה מקלט ,נקנה ציוד,
ונערך קורס "טלוויזיה קהילתית" למעוניינים .בתחילת הדרך
הייתה התלהבות גדולה .כשמונה-עשרה חברים הקדישו שעות
על שעות בהתנדבות ,והפרויקט המריא עד לרמה של שידורים
ישירים .עם זאת הסתבר שערוץ פעיל של טלוויזיה קהילתית
הוא תחום מאוד תובעני מבחינת הזמן שצריך להשקיע ,ולמרות
רוח ההתנדבות וההתלהבות ,אנשים לא עמדו בעומס והפרויקט
קרס .הנושא חזר למזכירות ,והתקבלה החלטה להקדיש לכך כוח
אדם באופן רשמי .המזכירות פנתה ליוסקה עמיר  -חבר יבנה,
שבדיוק אז סיים הפקה גדולה של יובל החמישים שלנו  -שייקח
על עצמו את אולפן הווידאו ,יוסקה גייס אותי כסטודנטית
ללימודי תקשורת ,החזיר את רוח ההתלהבות וההתנדבות ,וכל
השאר היסטוריה.
מה יש בערוץ?
התכנית המרכזית היא "אצלנו בחצר" ,מגזין חדשותי-חברתי
שמשודר אחת לחודש בערך .בנוסף ,יש שידור קבוע של
אסיפות החברים .כמו כן אנחנו מתעדים אירועי תרבות -
מצלמים ,עורכים ומקרינים .מדי פעם לקראת אירוע ,אנחנו
נדרשים להפסקת העבודה השוטפת ומגויסים לטובת תכנית או
אירוע ייחודי .למשל :נהוג ביבנה לציין במפקד יום העצמאות,
ימי הולדת של חברים שהגיעו לגילאי שבעים ,שמונים ,תשעים
ומאה .אנחנו מכינים קליפ לכל חוגג ,שמוקרן על מסך גדול

34

עמודים | )2( 776

בעת האירוע .עוד דוגמה :לקראת יום ירושלים ,עולים עם אחד
'הירושלמים של יבנה' לשכונת ילדותו ומביאים את סיפורו אל
הסלון בבית.
מלבד הערוץ הקהילתי ,ישנו ערוץ של לוח מודעות אלקטרוני עם
הודעות שוטפות ,לוחות זמנים וכדומה .שני הערוצים נשלטים
גם על ידי משרדי הקיבוץ ,והציבור יודע שבעתות חירום ניתן
להתעדכן דרכם.
מכשולים בדרך?
במהלך השנים עלינו מהמקלט אל מבנה בקרבת חדר האוכל,
והאולפן מונה כיום שלושה חדרי עריכה ,אולפן הקלטה ושני
חדרי ארכיון .התקשורת הליניארית עברה לדיגיטלית ואנחנו
השתדרגנו והתפתחנו בהתאם .לעומת זאת ,במשאב כוח האדם
לא הגענו אל מנוחה והנחלה .המזכירויות לדורותיהן עומדות
על כך שהערוץ הפנימי הוא כלי חשוב מאוד לקבוצת יבנה וענף
שאין לוותר עליו ,אבל ...שמדובר ב"ענף קצפת" ואין אפשרות
לספק את כל כוח האדם הנדרש (מקצועי וקהילתי) למשימות
המוטלות על הענף .הנושא לא מפסיק לעלות על הפרק וזו
"מלחמת עולם" מתמשכת.
איך זה עובד בפועל?
כיום ישנם באולפן שני אגפים :הפקה וארכיון ,עליהם מנצחת
עדי קריק מנהלת הענף.
•אגף ההפקה  -עוסק בהפקה בפועל של התכניות
המשודרות ,הוגה את התוכן ומביא לשידור .האגף כולל
צלמים ,מתנדבים ועורכים.
בקטלוג ודיגיטציה .לאורך השנים,
•אגף הארכיון  -עוסק ִ
אנחנו מתעדים כמעט סביב השעון ,והצטברו אצלנו כמויות
עצומות של חומרי גלם וחומרים ערוכים .רוב החומר כבר
הועבר לפורמט הדיגיטלי וחברים מבוגרים עוסקים בעבודה
הקטלוג.
הסיזיפית של ִ
מה מאפיין את העבודה באולפן הווידאו שלכם
בקבוצת יבנה?
הצילום בתוך קהילה כרוך באמון .לא פשוט היה להכניס צלם
ל'רחוב הקיבוצי' .לוקח זמן לרכוש את אמון החברים ,להצליח

מרושתים

ממרדגום קשתים

לגרום להם לבטוח בך שתדע לצלם אותם כמו שהם אוהבים,
ושלא תכניס לשידור מה שהם לא רוצים .אצלי זה עומד בראש
סולם העדיפויות בעשייה שלנו .זה מאוד לא עיתונאי אבל מאוד
קהילתי ,ובעיניי מה שחשוב כאן זה קודם כל הקהילה ואחר כך
הטלוויזיה ,או הסקופים או המקצועיות .עובדים פה עם אהבה
וכבוד למצולמים .עושים מאמץ שחבר יצולם במיטבו ,וגם אם
אינו מדבר ברצף דואגים בעריכה שיגיע לבתי החברים בדיבור
קולח .אם יש התלבטות זעירה ,מוזמן החבר לראות את הכתבה
בהשתתפותו לפני השידור על מנת לקבל את אישורו .אם יבקש
שינוי ,ניענה לבקשתו ולשביעות רצונו .יש פה המון אחריות
קהילתית ,רגישות ואהבה ,ולשמחתי הן מצליחות לעבור הלאה,
גם לממשיכי דרכנו הצעירים.
מה תצנזרי בלי להסס?
אצנזר כל מה שיכול לפגוע במישהו ,ואצנזר ,ככל שניתן ,מסרים
סמויים שליליים ,כמו למשל חוסר צניעות .אנחנו סוג של
טלוויזיה ממלכתית ,קהל היעד שלנו הוא מאוד רחב (מגיל 0
עד  ,)100והוא שלנו והוא יקר ללבנו .כידוע ,יש במדיה מסרים
סמויים ומסרים גלויים .עוד ידוע ,שהסמויים הרבה יותר מזיקים
ומסוכנים .מצד אחד ,אנחנו לא מחנכים בבית הספר .מצד שני,
צריכים לקחת אחריות .לכן יש הרבה דילמות וצריך להפעיל לב
ומחשבה בתוצר שמגיע למרקע בסלון של הבתים שלנו.
מלבד תיעוד אירועים ,לְ מה עוד משמש אולפן
התקשורת של יבנה?
הרעיון הוא להביא לחברים מידע חזותי הביתה .שירגישו
שותפים ,שירגישו יחד .ישנם אצלנו ,כמו בכל קיבוץ ,חברים
פחות ניידים ,ובזכות הערוץ הם נשארים מעודכנים במה שקורה
במשק לא רק ברמת המידע אלא ממש מבחינה חזותית .שלא

לדבר על האסיפות המשודרות ,שמסייעות לכל
חבר להיות בעניינים.
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מעבר לזה ,תקשורת יכולה להוות כלי עבודה של ממש למזכירות
ולרכזי הענפים.
ישנם מזכירי פנים שמשתמשים בכלי הזה המון .אם יש נושא
שדורש הסבר מקדים לפני אסיפה או קבוצות דיון בנושא
מסוים  -נכנס המזכיר לאולפן ,מדבר בפני המצלמה על הנושא,
עונה על שאלות ,ואנחנו משדרים את זה לפני האסיפה ובשעת
הצורך גם אחריה ,ובכך מסייעים בהבהרת הסוגיה.
גם ועדת תרבות מסתייעת בענף שלנו .לדוגמה :המארגנים
של טיולי החורף שלנו (שנערכים פעם בשנתיים לכל הקיבוץ
בכמה סבבים) ,יוצאים להכנה עם מצלמה ומתעדים ,ואנחנו
עורכים פרומו שמשודר במקביל להרשמה לטיול ,גם כדי
לתגבר מוטיבציה וגם כדי שהמשתתפים ידעו מה מצפה להם
בטיול .עוד דוגמה :לפני שחוג דרמה יוצא לסדרת הופעות,
אנחנו מצלמים חזרה ,מראיינים את הבמאי והשחקנים ,עורכים
ומעלים פרומו לשידור .בחנוכה ,כשרק מתאפשר ,מפיקים דרכנו
משחק טלוויזיה בשידור ישיר  -חוויה כלל-קיבוצית ,מעשירה
ומלכדת .בבית סביון  -הבית הסיעודי של חברי הקבוצה -
רכשו מיוזמתם מצלמת וידאו קטנה .הם מתעדים ומעבירים
לנו חומרים מהעשייה שם ,כדי לספר על פועלם לכלל הציבור,
ואנחנו עורכים ומעלים לשידור .כך גם בשדה החינוך ,בו אנו
נקראים לבתי הילדים לצילום פעילויות ייחודיות ,וכך גם בענפי
המשק או השירותים ,כשמגיע ציוד חדש או כשמשנים סדרים.
מצלמים ,עורכים ומשתפים את החברים דרך המרקע.
הערוץ הפנימי הוא כיום חלק מהמקום .ככל שהאחראים על
הענפים מאמינים יותר בכלי הזה ורואים בו אמצעי חשוב
להתנהלות הקהילה ולקשר של החברים לעשייה ,כך מנצלים
אותו טוב יותר.

כסלו  -טבת תשע"ו
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יש סיפורי הצלחות ייחודיים?
אחת מהכתבות שעשינו הייתה על חברת הקיבוץ שרה שטרן קטן
ז"ל ,חברת כנסת לשעבר ,אשה שעבדה תמיד בחוץ ובבית לא
הכירו אותה .כשקיבלה את פרס ישראל ,החלטנו לפנות אליה.
היה לה מאוד קשה עם הרעיון להתראיין .דיברנו על לבה ובסופו
של דבר היא הסכימה והציבור נחשף לפועלה .לפתע הסתבר
ששרה החזיקה את הנוער בתקופת הגטו בלודג' ביד רמה ,ואחרי
ששבה מאושוויץ אספה אנשים מן התופת ,בודדים ללא משפחה,
הקימה איתם קיבוצים ,הגנה עליהם בגופה ובכך הצילה אותם.
יש לא מעט אנשים שחבים לה את חייהם .אחרי שהכתבה שודרה
בערוץ הפנימי ,סיפרה שרה בהתרגשות במשך תקופה ארוכה
על חברים  -מבוגרים וצעירים  -שהגיעו אל ביתה עם עוגה או
זר פרחים ,פרגנו והתנצלו על שלא ידעו ...אנשים לא הכירו את
הסיפור שמאחורי החברה שחיה איתנו בקיבוץ כל כך הרבה שנים,
וכתבה אחת שלנו הביאה לאשה יקרה זו כל כך הרבה שמחה.
אירוע נוסף שחידד לי את המשמעות שיש לערוץ תקשורת
קהילתי הוא כתבה שעשינו על משפחת אלטמן .כשפניתי לאורי
אלטמן וביקשתי ממנו להתראיין ולספר על אביו  -יעקב אלטמן,
שהיה המפקד האחרון של כפר עציון  -הוא ניסה להתחמק
בכל דרך .בסופו של דבר ,ברגע שהראיון התחיל ,נפתח הסכר,
שמעתי דברים ,קראנו מכתבים ,ופתאום קרה שם משהו .הסיפור
שהוחבא במגירה ,יצא לאור.
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יש לך מדד עד כמה אנשים באמת צופים בערוץ
הפנימי?
אני לומדת על רמת הרייטינג על פי מה שאנשים יודעים לצטט
בשולחנות חדר האוכל .אני משערת שיש גם כאלה שלא נחשפים
לערוץ באופן שוטף .אני פוגשת לא מעט ריקושטים אחרי
השידור ,וזה בהחלט מעיד על הפופולריות של הערוץ.
מה החזון של אולפני יבנה?
אנחנו עוד אלטרנטיבה לתכניות הטלוויזיה הכללית .עוד ערוץ
שאפשר לזפזפ אליו ,ערוץ שעושה טוב לכל מי שחי פה ,ערוץ
שאפשר לסמוך עליו מבחינה ערכית .אין אצלנו פרסומות ולא
מסרים סמויים .כשיש יותר כוח אדם ,ניתן להגיע לכתבות עומק -
להכיר מקרוב את חברי הקיבוץ ,נקלטים ,תושבים ,מקומות
ומפעלים בקיבוץ ,או להביא בפני החברים מורכבויות ודילמות
איתם מתמודדים אצלנו בחצר .במילים פשוטות :לשים הרבה
יותר פוקוס על התוכן .כיום עושים בעיקר מקבצי חדשות .בעיניי
זה ענף שמוטב שישתלבו בו גם חבר'ה צעירים יותר ,וחבל לי
שזה לא אפשרי כרגע .עם זאת אני יודעת גם להעריך ,ושמחה
שהשכילו אצלנו ביבנה לא להפוך את האולפן הפנימי למרכז
רווח (מה שקרה בלא מעט קיבוצים שיתופיים ,וגרם לכך שמהר
מאוד הפסיקו לתת שירות לקיבוץ בשל חוסר הרווחיות) .אנחנו
שמחים שאנחנו מוגדרים כענף חברתי-תרבותי לטובת הקהילה,
ומשתדלים לעשות זאת כמיטב יכולתנו בכלי המשמעותי שבידינו.

מרושתים

סעד

ממרדגום קשתים
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מעצמת תקשורת
סעד הוא כנראה אחד הקיבוצים המרושתים ביותר .הסוגיה
הביטחונית היא ודאי טריגר לא קטן ,אבל לאופי ההתנהלות
הקיבוצי יש חלק לא פחות משמעותי בתמונה.

שבוחרים לקבל מסרונים רק בשעת חירום .עלות כל מסרון
נמדדת על פי מספר התווים שנשלחים .המערכת מנוהלת על ידי
יחידת המחשב ,מנהל קהילה ומנהלת המשרד ,והיא מתפקדת
באופן שונה בימי שגרה לעומת עיתות חירום .בשגרה היא
מסייעת בתזכורת לחברים על קיום אירועי תרבות ,אסיפות,
מכירות וכדומה" .אנחנו משתדלים לשמור על גבולות ,כך
שהמערכת לא תהווה מטרד" ,מסייג נחום" ,ולכן אנחנו מקפידים
שההודעות תהיינה מתומצתות ולא באופן תכוף" .לעומת זאת,
"בשעת חירום אני מקפיד לא לחסוך" ,הוא אומר בחיוך ומסביר,
"בשעת חירום מערכת המסרונים מהווה כלי עבודה חשוב
מאין-כמוהו ,ההוראות צריכות להיות מובנות היטב והניסוח
ברור ומפורט .בשעת חירום גם התוספת 'בוקר טוב' או 'לילה
טוב' ,חשובה לא פחות מהמידע" .בנוסף לכל זה ,מפעילים
בסעד בשעת חירום מנגנון נוסף של "חבר טלפוני" לכל מבוגר,
שתפקידו לוודא שההודעה הגיעה ושההוראות אכן הובנו היטב.

לקיבוץ סעד ישנו ערוץ טלוויזיה פנימי ,שבו מופיעות הודעות
לציבור על לוח אלקטרוני 'רץ' .המידע המתפרסם מאוד מתומצת
וממוקד :לוחות זמנים ,תכנית שיעורים ,וכדומה .חשיבותו הרבה
של הערוץ היא לציבור המבוגרים ,שפחות שולט בטלפונים
החכמים ,וחלקו אינו מתוקשב .הערוץ מתוחזק בהתנדבות על ידי
חברת הקיבוץ .הפעילים השונים מעבירים אליה את ההודעות
והיא משלבת אותן בערוץ.

מעט נתונים:

וואטסאפ בקהילה ,על פי נחום ,הוא "נושא ערכי כבד".

מסרונים

הכיצד?

מערכת מסרונים (הודעות סמס) פועלת על פי חלוקה לקבוצות
 -חברים ,צעירים ,מבוגרים ועוד  -ויש גם קבוצה של אנשים

קבוצות הוואטסאפ הן יוזמות מקומיות ומוגבלות במספר
המשתתפים .הן יעילות מאוד כשמדובר באמצעי לתיאום,

נחום לנדאו ,מנהל הקהילה ואיש תקשורת בעצמו ,פורש בפנינו
מה ,איך ,מתי ומדוע.

קבוצת מייל
קבוצת המייל פועלת בסעד בימי שגרה ובימי חירום .שם נמסרות
הודעות מהמוסדות השונים לכלל הציבור ,וזו גם הפלטפורמה
שמאפשרת לכל חברה וחבר לפרסם הודעות היישר מביתו
לקבוצה כולה ,בסגנון" :החברה ברונקה מחפשת את נעלי הבית
המשובצות שלה" ...וכדומה.

ערוץ חרוץ

בתקופת "צוק איתן" נשלחו  240,000הודעות.
אדם קיבל ליום שש הודעות בממוצע.

וואטסאפ

כסלו  -טבת תשע"ו
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קבלת החלטות והחלפת מידע בין חברי הקהילה בעת שגרה,
ובחירום בפרט ,ובנוסף משרתות היטב את צוות צ"חי ,כיתת
הכוננות ועוד.
עם זאת ,בוואטסאפ החברתי-וולונטרי  -קבוצת הורי הגיל
הרך ,קבוצת ארוחות ליולדות ,בתי הילדים ,וכדומה  -עלולה
להיות בעייתיות חברתית" .בעיניי זו שאלה של אחריות
אישית-חברתית מאוד גדולה" ,מסביר נחום" ,לא מעט נופלים
בדבר ולא מבינים עד הסוף את ההרסניות של האמצעי הזה
והקלות הבלתי-נסבלת של השימוש בו .כאשר הוואטסאפ
משמש אמצעי שהוא חלופה לדיבור אישי ,פנים מול פנים,
הסיכוי שהדברים יפגעו גדולים מאוד .חיים ומוות ביד הלשון".
כמנהל קהילה ,נחום לוקח אחריות ומציע גם פתרונות" :התחום
הזה מצריך עבודה קהילתית ואחריות קהילתית .אני מבקש
מהרב שלנו לדבר על הנושא בשיעורים של שבת .כתבתי על
זה במרומז לא מעט בעיתונות המקומית .ואני חושב שכדאי
להוסיף לעיסוק הזה גם סדנאות והרצאות ,על מנת להביא
למודעות ולהשיג חברה טובה ובריאה יותר".

דיווחית
הדיווחית היא מכשיר שהמדינה סיפקה לכל בית בעוטף עזה.
בשעת 'צבע אדום' היא מצפצפת ומתריעה .ניתן להשתמש בה
גם כביפר ואפילו לשלוח דרכה גם מסרון ללא תשלום" .היה
לנו ניסיון קצר להשתמש בה גם בשעת שגרה כדי לחסוך את
העלות של המסרונים ,אבל מהר מאוד הבנו שזה כלי שחייב
להיות מיועד ומיוחד אך ורק לביטחון .הצפצוף שאמור להקפיץ
בשעת חירום הקפיץ גם בשעת הודעת שגרה ,וגרם לאנשים
חרדות שווא".

"גריסים ותפוחי אדמה"
לא ,אין כאן טעות דפוס .זהו שמה של קבוצת פייסבוק בלתי
פורמלית שהוקמה על ידי בני משק שחיים מחוץ לסעד.
בתקופת הקמתה ולמשך זמן ארוך הייתה זו קבוצה מאוד פעילה
שבה הועלו זיכרונות מהעבר ,ובה שיתפו בנות ובני המשק
בחוויות מילדותם בקיבוץ סעד (כולל תחושות שבית הילדים
או המסגרת הקיבוצית פגעו בהם) .כיום הקבוצה פחות פעילה,
אך עדיין מודיעים בה למשל על חבר שנפטר ,והמשתתפים
מעלים זיכרונות ודברים יפים על אודותיו .מידי פעם מעלים גם
כתבה או מידע על דברים שקורים בקיבוץ" .אני רואה בכך כלי
לגיטימי ומבורך" ,מפרגן נחום.
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ועוד מדיה בסעד
אם לא די בכך ,הרי שהעלון השבועי של סעד מופיע בקביעות,
והוא אחד העלונים היותר מושקעים וטובים .קיים בו שיח פתוח
והוא מהווה כלי קהילתי להעלאת נושאים והצגת דעות שונות
בקהילה.
נחום מספר גם על ערב סיכום השנה המסורתי בסעד ,שבו מוקרן
מידי שנה סרט שמתאר את ההתרחשויות שהיו בסעד לאורך
השנה ,בהומור ובהשקעה רבה" ,יש לזה כוח גדול הן בהעלאת
ופירוק המוקשים הקהילתיים בדרך של הומור ,והן בהנצחת כל
המשתתפים בסרט ,והם רבים וטובים".
שתזכו רק להודעות ותיעודים שמחים וטובים!

מדורים
מזווית אחרת

39
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51
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52-63

לזכרם

65-68

-Eברית קשה שפה
אני יודעת עברית ואנגלית ברמת שפת אם .עשיתי בגרות בערבית .אידיש ספגתי בעבודה .לרוסית נחשפתי ולמדתי מעט.
אבל יש שפה אחת שגם עם אולפן אינטנסיבי של שנה לא נראה לי שיש לי סיכוי לקלוט :שפת הג‘יגה-בייטים.
שני צעירים שישבו
לידי המחישו לי את זה.
נדמה לי שהם אמרו
משהו כזה:

״תבין ,האפליקציה
יושבת על ווב סרוויס,
ולכן יותר קל לעשות
אינטגרציה למשל עם
אס-קיו-אל סרבר״.

״או קיי ,אז מה דעתך
על הממשק החדש
של מיקרוסופט?
אמרו לי שהוא
רספונסיבי ואפשר
לנהל איתו ולידציות
צד לקוח בג׳אווה
סקריפט״.

שפת התנ״ך המשיכה להשתרבב באנדרואידים ,פליקרים,
אפסטורים ,אינסטגרמים ,פייסושים ,עננים שלא קשורים
לשירות המטאורולוגי ,שעה שאני עשיתי זום-אאוט וחשבתי
על הפער הדיגיטלי בין הדורות.
הסמרטפון החדש
חיכה חודש באריזה
שלו ,עד שהחלטתי
בעצב להיפרד
מהנייד חסר היומרות,
שהסתפק בלהיות טלפון
ולא מצלמה  /דוא״ל /
וידיאו  /אינטרנט.
מייד כשפתחתי את
האריזה ,קראתי לנכד שלי
שיסביר לי איך להשתמש
במכשיר.

אבל האירועים הטראומטיים באמת קורים לי כשאני צריכה לבקש עזרה משירות לקוחות.
אין לי אינטרנט,
אני מסבירה.
או קיי ,מי ספק
האינטרנט שלך?
(אני זוכרת שהבן
שלי הסביר לי
את ההבדל בין
תשתית וספק.
זכרתי שדיברנו
על בזק ו.012-
או אולי  ?013מי
שייך למה?)

ומה שם
המשתמש
שלך?
(אופס.
רגע ,זה שם
המשתמש
לחשבון
הבנק).

גברת ,תסתכלי אם יש לך
כפתור אתחול בראוטר.
ראוטר זה מודם?
גברת ,את לא יודעת אם יש
לך ראוטר או מודם?
(אני שומעת נימה של חוסר
סבלנות מעבר לקו).
כי אנחנו דורשים תוספת על
שירות לראוטר.

גברת ,את לא ענית
על השאלה שלי -
הקול הצורמני מעיר אותי
מהחלום המתוק.
אין לנו פה את כל היום ,יש
לנו עוד פניות על הקו.

את איתי גברת?
(אני מנסה לנשום
לאט ולהוציא אוויר.
ממרחק אני שומעת
אותה)...
טוב ,תפתחי את
הדפדפן (דפדפן זה
האי הזה עם הקו? או
העיגול של הגוגל? אני
זוכרת שהבן הסביר לי
משהו על פלטינום ,או
אולי על כרום .ניקל?)

גברת ,את איתי?
אני רוצה שתיכנסי
לסטינג ותגידי לי מה
רשום לך בפרוטוקול.
את יכולה להגיד
לי שוב? (אני מנסה
למחות את הזיעה
ולהוריד את הדופק
מ ).120 -למה התכוונת
כשאמרת...

במצבים האלו ,אני אומרת לעצמי ,אני צריכה מישהו כמו
המוקדנים במד״א ,שמדריכים את הבעל איך לילד את האשה
בשירותים.
אני מדמיינת קול שקט ובוטח המשרה רוגע מיידי:
גברת ,אני רוצה שתנשמי עמוק ,ותסתכלי בפינה הימנית למטה.
את רואה שם סמל קטן כמו חלון? יופי .את מסתדרת נפלא.
תמשיכי ,יש זמן ,תנשמי עמוק ,הכול בסדר ,קחי לגימה של מים.
יופי .אל תדאגי ,אני איתך ,לא עוזבת אותך לרגע .עכשיו קחי
את העכבר ותשימי אותו בדיוק שם .יופי .מצוין .נכון ,נפתח לך
חלון קטן? מצוין .בואי ננשום עמוק שוב .איך את מרגישה?

הנכד נכנס לחדר ,מחייך,
מדביק נשיקה.
סבתא ,את צריכה עזרה?
הוא לוקח ממני את הטלפון ,מקשיב
לרגע ושואל:
לא כדאי להיכנס לקומנד ולכתוב
?Cmd ip conﬁg
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יורה דעה
בשביל הילדים
הרב אילעאי עופרן

ילדים הם התירוץ האולטימטיבי .באירועים משפחתיים רבי-
משתתפים יימצא תמיד המבוגר שיציע שכבר נשב לאכול כי
"הילדים רעבים" ,וכאשר השעה הולכת ומתאחרת ,הטענה
ש"הילדים עייפים" תביא לסיום האירוע ותאפשר לכולם ללכת
לישון .אנחנו המבוגרים ,הרי אף פעם לא רעבים ,ועייפות לעולם
אינה מנת חלקנו ,אבל הילדים ,הילדים...
בשנים האחרונות הזדמן לי ללוות כמה קהילות בתהליך בחירת
רב לקהילה .שוב ושוב שמעתי מחברי הקהילות הללו כי אחד
הדברים החשובים להם ביותר הוא שהרב המיועד יהיה מחובר
לנוער ,ימצא איתו שפה משותפת ויהיה מסוגל לסחוף אחריו את
הילדים .אנחנו המבוגרים ,הרי המתוקנים שבאומות .לנו כמובן
שאין שום דבר ללמוד או להפיק מנוכחותו של רב בקהילה ,אבל
זה חשוב "בשביל הילדים".
הרבה מהשיח בנוגע למדיה החדשה ,לשימוש באינטרנט,
בסמארטפונים וברשתות החברתיות ,נגוע באותה התנשאות
והיתממות ,כאילו הסכנות והאתגרים הפרושים לרגלי כל
משתמש ברשתות אלו ,מאיימים על ה"ילדים" ,ואילו אנחנו
המבוגרים יודעים כבר איך להסתדר.

למרומם ומעשיר? או שמא את ילדינו נוח לנו לחנך ולמשטר,
ובכך אנו רואים את עצמנו כפטורים מלחנך ולמשטר את עצמנו?
חלק מהעניין הוא חוסר מודעות ,וחלק ממנו הוא הקושי שלנו
להודות שגם לנו יש בעיות והתמודדויות ,ולא רק לילדינו.
העובדה שלא רק נפש הילד ,אלא גם נפש המבוגר ,עשויה
להיחרך מחשיפה לא מבוקרת או מתכנים לא נאותים ,מעוררת
בנו חרדה כה גדולה עד שאנו מעדיפים לדחוק אותה מתודעתנו.
אך להכחשה הזו עלול להיות מחיר גדול וחמור.
שאלו פעם את הרב עמיטל" :איך מחנכים ילדים?" .השואל
התמים חשב כנראה שיש פרוטוקול מסודר או תשובה ברורה
לשאלה האדירה הזו .אך הרב עמיטל לא נרתע והשיב בפשטות:
"איני יודע איך מחנכים ,אך אני יודע איך לא מחנכים  -בזיוף .את
זה הילדים מזהים מיד" .אנחנו משקיעים משאבים רבים בניסיון
להגן על הילדים מעולם המדיה המתחדש ,ועל כך נאה לשבח,
אך אם לא נדרוש מעצמנו סטנדרט דומה ונסרב להכיר בקשיים
ובהתמודדויות שלנו ,או בהשפעה שיש לתקשורת המודרנית
עלינו  -אזי כל הטרחה החינוכית היא סתם זיוף .ואת זה ,כמו
שאמר הרב ,הילדים מזהים מיד...

נוח לנו לראות בסינון אינטרנט הגנה "על הילדים" ,מפני אתרים
בעייתיים נוטפי זימה ואלימות .אך מה יעשה האדם המבוגר,
המביט בראי ללא מסכות ויודע יפה כי גם לו עצמו ,ולא רק
לילדיו ,קשה להתמודד עם הפורנוגרפיה ברשת? לכמה מאיתנו
יש את האומץ לומר שסינון אינטרנט חשוב גם ,ואולי בעיקר,
בשביל עצמנו?
הורים רבים מגבילים את "שעות המסך" של ילדיהם  -שעות
המחשב נמדדות במשורה ,זמן הצפייה בטלוויזיה קצוב ,וחל
איסור על שימוש בפלאפון בזמן ארוחת הערב .אבל גם כאן,
הורים רבים לא שמים לב שהם לא דורשים שום דבר מכל זה...
מעצמם! בכל רגע פנוי הם רצים למחשב ,והסלולרי לא מש
מידם בכל שעות היום.
מדי פעם משודרים בטלוויזיה סרטים כאשר בפינת המסך
השמאלית מופיעה האזהרה שהם ראויים לצפייה מגיל 18
ומעלה .בדרך כלל מדובר בסרטים רווי אלימות או נעדרי צניעות.
לפעמים גם וגם .וכאן ניתן לשאול :מה משתנה ביום ההולדת
ה ?18-האם מה שעד אתמול השחית את הנפש הופך בין-לילה
40
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הו ,גיליוטינה
ללקק ללייק
יהונתן שרמן

לפני כמה שנים הייתי בהופעה של קובי אפללו ב"זאפה" שברמת
החייל .ישיבה באולם זה ,הקטן ,האינטימי ודל המקומות ,כאשר
הקהל יושב במרחק מטרים ספורים מהאמן ,מעניקה הרגשה נעימה
ואישית מאוד .אין להשוות הופעה שכזו להופעה במקומות כמו
קיסריה ,היכל התרבות או "אמפיפארק" רעננה ,שם אמנם חוויית
הגודל ,העוצמה ואפשרויות הפירוטכניקה ,מרשימה ביותר ,אך
נעדרת-מה את הרגשת החוויה האישית.
אודה ולא אבוש ,במהלך ההופעה שלפתי פעם-פעמיים את מכשיר
הטלפון הנייד לצילום תמונה ,ככה למזכרת .מיותר לציין ,תמונות
אלה מעולם לא הודפסו על נייר ויש להניח שלא הבטתי בהן מאז
שוב .מה שכן ,וזו נקודה עליה אבקש להתעכב ,היו מי שבמשך
שירים שלמים מן ההופעה  -באורח פרדוקסלי דווקא כשהאמן פרגן
לקהל ביצוע אקוסטי  -עסקו בתיעוד ,אובססיבי משהו ,חווים את
הביצוע דרך מסך המכשיר שבידם ,במקום לעצום עיניים ולהתמכר
לרגע .תופעה זו שבה על עצמה גם באירועים שמעצם טבעם הם
אישיים .למי מאיתנו לא יצא לרגוז במסיבת סוף השנה בגן הילדים,
עת האידיוט התורן ניצב מלוא קומתו בשורה הראשונה ,עם אייפד
ענק לתעד את עוללו שלו ,תוך שהוא מסתיר ליושבים מאחוריו?
תיעוד-חלֶ ף-חוויה ,קשורה קשר בל ניתק
סבורני כי תופעה זו ,של
ֶ
לעולם הרשתות החברתיות .לא זכור לי שבתקופת מצלמות הסטילס
ומסרטות הווידיאו של טרום עידן הרשתות החברתיות ,התיעוד היה
בכאלה מימדים .כמי שמימיו לא החזיק בחשבון פייסבוק ,טוויטר,
אינסטגרם וכדומה ,ומעולם לא היה חלק מסצנה זו ,אני תמיד
מופתע מן הכפייתיות בה אנשים עסוקים ב"שיתוף" חוויותיהם,
כמו גם הגיגיהם ,לכולי עלמא .אך ברור הוא שמי שנחשף לתיעודים
רבים כל כך מאת זולתו ,יחוש חובת-מה ל"העלאת" תיעודים
משלו ,שמא ייחשב ,יחסית לחבריו המשתפים ,כמי שחייו דלים ,או
כמי שאינו תורם את תרומתו לבידור ההדדי.
נוצרה אם כן סיטואציה שבתצורתה המועצמת היא כוללת את כל
הרכיבים של לחץ חברתי שלילי  -אנשים צוברים תסכולים על שלא
זכו לכמות "לייקים" כפי שציפו לה ,או כעסים כלפי מי שלא הגיב
להגיג או תמונה שהעלו ,או שהתגובה הייתה אחרת מכפי שציפו.
התוצאה מתבקשת :אנשים נדחקים לעתים לשתף בכמות גדולה
יותר של "פוסטים" ותמונות ,או לחלופין ,מקצינים את תוכני
הגיגיהם ו/או תמונותיהם כדי לזכות באותה הכרה וירטואלית,
שאליבא דאמת אין בה כלום .התרחשות זו היא כשל כלב הרץ אחר

זנבו ,וכל אימת שמאיץ את מרדפו כך זנבו מאיץ את מנוסתו ,במעגל
שוטה שסופו בדרך כלל תסכול ואכזבה .מיותר לציין שתופעת ה
"שיימינג" היא פועל יוצא ומתבקש בזירה חלולה זו ,ברצות מי
שחולק על דעה כזו או אחרת לצבור אהדה רבה יותר ממושא
ביקורתו .בזירה זו ,אנשים נהיו נרקומנים של לייקים ו"עוקבים".
מרשל מקלוהן ,הוגה המשפט המכונן ואבי התיאוריה לפיה "המדיום
הוא המסר" ,התנגד באורח קיצוני ביותר להפחתת המשמעות מן
הטכנולוגיה כאמצעי ,והשלכת מרכז הכובד אלֵ י התמקדות אך
בתוכן הנוצק לתוך האמצעי .כבר בשנות ה 60-של המאה הקודמת,
בספרו "להבין את המדיה" ,כתב כי:
התגובה המקובלת שלנו לכל אמצעי התקשורת  -כלומר,
שהעיקר הוא איך משתמשים בהם  -היא עמדת השיתוק של
הגולם הטכנולוגי ,מכיוון שה'תוכן' של אמצעי תקשורת הוא
כמו אותו נתח בשר עסיסי שהפורץ מביא איתו ,כדי להסיח
את דעתו של כלב השמירה של השכל .השפעתו של אמצעי
תקשורת נעשית חזקה ואינטנסיבית רק משום שניתן לו
אמצעי תקשורת אחר כ'תוכן'.
הדברים נכתבו אז בעיקר על הטלוויזיה .לא קשה לנחש מה היה
אומר כיום בעידן הטלפונים החכמים והאינטרנט.
אפילוג
יפה לכאן האימרה הידועה ,המיוחסת לרב'ה מקוצק:
לא כל מה שחושבים  -אומרים,
לא כל מה שאומרים  -כותבים,
לא כל מה שכותבים  -מדפיסים
ולא כל מה שמדפיסים  -מפרסמים.
לאמור :אף בלֹא הידרשות לאימוץ תיאוריית "המדיום הוא המסר",
ברור שלכלי  -כפי שהדגמנו  -תפקיד קרדינלי בקביעת התוכן.
מה שמתאים לחיוך קטן בזווית הפה ,לא בהכרח יתאים לאמירה
מפורשת ,ומה שנאה לאמירה על פה ,איננו תמיד ראוי לכתיבה או
פרסום .ולוואי ונזכה.

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

במסגרת המעבר על פוסטים בפייסבוק ,אני צופה בעוד סרטון
משובב לב ומלחלח עיניים :אמא בריטית עם מבטא מנצ'סטרי
מבשרת לבנה הקטן (בן שלוש-ארבע) שהוא עתיד להפוך לאח
גדול .התגובה מקסימה ,מרגשת ,וישר בא לי לרוץ ולחבק את כל
הילדים המתוקים שלי.
בסרטון אחר עולה סיטואציה מלחיצה (וקצת מוכרת) :האשה
כורעת ללדת ברכב במהלך נסיעה לבית החולים ,ובעלה -
שבניגוד לבני מינו ,מסוגל לבצע כמה פעולות במקביל  -מנווט
את הרכב ומצלם תוך כדי את פלא הלידה .עם חגורת בטיחות.
ברכב.
סרטון נוסף ,שהוא חלק מתופעה בארצות הברית ,מתאר הופעה
במפתיע של אנשי צבא בפני בני משפחה ,לאחר שלא התראו
חודשים ארוכים .אמהות צורחות בבכי של הקלה ,ילדים חוצים
אולם ספורט בריצה דומעת ,כלבים מלקקים בנאמנות את פני
החייל-שלי-שחזר.
לכל אלו ,ולעוד סרטונים רבים אחרים ,יש מכנים משותפים
רבים .כולם מרגשים מאוד ,כולם מעוררים אמפתיה ,כולם
צולמו  -ובעצם  -כולם בוימו כדי להופיע בפייסבוק (או בכל
רשת חברתית אחרת).
אני חושב על האופן בו בישרנו לילדינו על ההצטרפות הצפויה
של תינוק למשפחה .לא הייתה שם מצלמה .לא ביימנו ולא
העלינו על דעתנו לפרסם את השיח המרגש והמתוק הזה לכל
העולם .לא חצץ דבר בינינו לבין ילדינו.
אם אשתך כורעת ללדת ,אל תהיה אידיוט :עצור בצד ,סייע
לה .עזוב את הנייד ברגע שסיימת להתקשר לאמבולנס ,ותהיה
שם .פיסית .נפשית .תקשורתית .לעומת זאת ,בסיום הסרטון
על הלידה ברכב ,כשהאשה חובקת עולל טרי ובריא ,והאיש עוד
נוהג ברכב ,בני הזוג נותנים 'כִּיף' זה לזו ,הווי אומר" :שיחקנו
אותה ,עשינו זאת ,ויש דרך לסיים את הסרט ,כמו בכל משחק
פוטבול."...
כשחייל חוזר הביתה מהחזית ,וממש מתחשק לו לאתגר את הלב
של אמו או את המעמד החברתי של בנו מול כל בית הספר -
שיילך על זה .הבעיה היא שכל מה שעומד מאחורי ההפתעה הוא
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ההסרטה על מנת להפיץ .בפראפרזה על דברי חז"ל" :המפתיע
על מנת לשמח  -מפתיע ומשמח ,המפתיע על מנת לתעד -
מפתיע ,אולי משמח ,ובטוח יוצא תותח בפייסבוק".
לא מנעתי מהסמארטפון להפוך לחלק מחיי .הוא אכן הפך
למוקד משיכה ועניין משמעותי בחיי היומיום  -הן בשל צורכי
עבודה והן בשל מגוון המידע ,התקשורת ,השיתוף החברתי .הוא
הפך לחלק מחיי ,אך אני מקפיד עד כמה שניתן לא להפוך אותו
למוקד חיי .לא הוא זה שיכתיב לי את אופן התקשורת עם אשתי
וילדיי ,לא הוא זה שיביים את האופן שבו אני מבלה את ימיי
(טיול ,שיחה ,מפגש חברתי ,אירוע מרגש).
כשאני נפגש עם "חו"לניקים" ואף בתקופת היותי מורה בהונג-
קונג ,הרבה פעמים חשתי שהתגובות ,אופן השיפוט או התקשורת
עם הסביבה כאילו הוכתבו מראש על ידי במאים .פועל יוצא
של "הוליווד כמרכז ההוויה" .זה הולך ומחלחל גם לחיינו כאן
בלבנט ...היום ,כולנו הופכים לכתבים או במאים ,מסדרים את
הסביבה שתצטלם טוב יותר לפרופיל .וכמו שהתקשורת מייצרת
מציאות פעמים רבות ,כך גם אנו נוטים לייצר אותה  -שתצטלם
טוב יותר ,תשווק את חיינו לשאר העולם ותמתג אותנו באופן בו
אנו היינו רוצים להיראות.
כשחיינו הופכים ל"עולמו של טרומן" ,במו-ידינו אנחנו מפסידים.
מפסידים את האותנטיות של חיינו ,את הקשר הבלתי-אמצעי
עם היקרים לנו ,את כל מה שחשוב לנו .כי באמת באמת  -יש
שם בחוץ דברים מדהימים .משמחים .מתסכלים .מעציבים.
מאתגרים .אם נוותר על כל אלה ,נמצא את עצמנו בסוף כמו
הסמארטפון שלנו  -מלאי תוכן ,אבל שטוחים שטוחים...

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

טור אישי

עומדת על דעתי
זהירות ,התחלות לפניך!
עינת לוי

אין כמו התחלה חדשה.
אין כמו הריח המשכר של ריפודי עור חדשים המלווים בקולות
ניילונים מרשרשים .שום דבר לא דומה לתחושת היד הממששת
כריכה מבריקה של ספר חדש .כמה אנחנו אוהבים את מעופם
של הפרפרים המרעידים את בטננו לקראת משימה חדשה .כמה
אנחנו נהנים מההתרגשות האופפת אותנו לפני כל שינוי ,לפני כל
מעבר ,לפני כל התחלה...
עכשיו ,כשתחילת השנה היא כבר עבר נוסטלגי ,וסערת הרגשות
כבר מאחוריי (אני מקווה) ,אני יכולה להתפנות ,לנסות ולהבין...
למה אנחנו כל כך אוהבים התחלות? מה יש בהן הגורם לחלקנו
להתמכר ממש לתחושות המלוות אותן?
נראה לי שכוחן הגדול של התחלות טמון בתקווה הקמאית שהן
טומנות בחובן .אוהבי התחלות לעולם יאחזו בתקווה שמה
שהיה לא יהיה ,ושמעתה הכול יהיה טוב יותר .זה בכלל לא
משנה אם מדובר בתפקיד מקצועי ,בקשר חדש ,או בחפץ שזה
עתה נרכש .תחושת ההתחלה תמיד תלווה בתקווה לעתיד טוב
יותר .האפשרות לפתוח דף חדש ולתקן עוולות עולם (גדולות
כקטנות) ,תמיד תהיה קוסמת ומרגשת.
אני מודה ,אכן יש בכל אלו כדי להפיח רוח חיים ,לעורר יצירתיות,
להביא לתיקון ולשינוי ,לעודד יוזמה ,ולפעמים אפילו לעשות
צדק היסטורי .אני מניחה שאלו בדיוק הסיבות שבגללן אני כל
כך אוהבת התחלות...
אולם ,כוחה של ההתחלה הוא גם הסכנה הגדולה שבה .שהרי
אותה תקווה קמאית לעתיד שונה ומרגש ,היא ברוב המקרים רק
אשליה .חיינו לא באמת יתחילו מחדש .לכן עלינו להתייחס לכל
התחלה בזהירות יתר ובפרופורציה הנכונה.
לצערי ,אני פוגשת יותר מידי אנשים הרואים בעצמם מחוללי
שינוי ,אולם הם בטוחים שהעולם התחיל ברגע שהם הפציעו
לחיינו ,משוכנעים שהם מביאים איתם שחר של יום חדש .הם
כל כך שבויים ברעיון המרגש של התחלה חדשה עד שהם נוטים
למחוק (כמעט) את כל הישגי הקודמים להם ,אין בהם כבוד

לנורמות ותיקות ,והם אינם מטים אוזן ולב למסקנות ותובנות
שנקנו ונלמדו בזיעת אפיים.
בהתנהלות כזו יש כמה סכנות.
מבחינת העבר  -מי שמרגיש צורך ל"נער את המערכת" ,לחולל
שינוי יסודי ,אומר דברים מאוד חמורים על מה ומי שהיו לפניו.
בדרך כלל דברים חמורים כאלו מטילים צל שחור וכבד על אנשים,
שרק במקרים קיצוניים במיוחד ראויים לשחור משחור הזה.
מבחינת ההווה  -מי שמבקש להשפיע ובטוח שהוא מחזיק בכיסו
את כל התשובות ,גורם לי לקחת את דבריו בערבון מוגבל .כך
נוצר חוסר אמון בינינו ,בחברתנו.
והסכנה הגדולה מכולם היא מבחינת העתיד  -מי שלא רואה את
עצמו כעוד נקודה (חשובה ככל שתהיה) על רצף ,יוצר תרבות
שאיננה מכבדת את כוחה של ההמשכיות .באופן הזה ,אפילו
מעשיו שלו ,חיוביים ככל שיהיו ,לא יזכו לשנים ארוכות.
הוא שאמרתי ,שכרון החושים של ההתחלה עלול לתעתע ,יכול
לשבש את שיקול הדעת .לכן ,אסור שאגב התחלה חדשה נתכחש
לעבר ,נתעוור בהווה ,ונתעלם מהעתיד .זה לא ראוי ,ולא אמיתי.
על אף ההתרגשות ,האור הבהיר והפרפרים המעופפים ,לעולם
עלינו להתחיל מחדש מתוך ענווה (ותסלחו לי על חוסר הענווה
שבהטפת מוסר.)...
כדי לחולל שינוי אמיתי  -נדרשים קודם כול התבוננות ,הסתכלות,
והערכה למה ולמי שהיו לפנינו .על אף הפיתוי להתחיל בקול
רעש גדול ,עלינו להתחיל מתוך הרגשה שאיננו יודעים כל דבר,
ויש לפנינו עוד למידה רבה .החיים הם חיים ,יש בהם המשכיות,
מה שהיה הוא שיהיה  -ועלינו לכבד זאת ,שלא לומר לשמוח
בזה ...כל התחלה חדשה ,כל שינוי שנשאף אליו ,יושבים על מסד
רציני של פרטי חיים שעלינו לקחת בחשבון .אם נבעט בכול -
אין למעשינו זכות קיום ולא משמעות מעבר לרוח ולצלצולים
המתלווים לאופוריה של לחיצת הגז הראשונה.
עינת לוי ,חברת קבוצת יבנה ,בת  ,34נשואה לרן,
אמא לארבעה ,מורה לגמרא בבית ספר 'עמיחי'
בקבוצת יבנה ,בעלת תואר ראשון בלימודי ארץ
ישראל ותלמוד.

כסלו  -טבת תשע"ו
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רגעים
אני והטכנולוגיה
שרית אוקון

 .15:40אני דוהרת על כביש החוף עם פורד
 24מתוך הנחה מהוססת שכנראה גם היום לא
אצליח לאסוף בנפרד ובתשומת לב אישית
כל אחד מחמשת ילדיי מבתי הילדים .בלית
ברירה ,אני נאלצת להתכוונן בכל מאודי להגיע
ב ,16:00-לפחות לאיסוף הצעיר שבחבורה -
הזוחל השרירי תכול העיניים  -מבית התינוקות.
כשתגיע שעת השי"ן היומית ,אבצע בחטף
"ריסטארט" ואשתדל להתחיל בכוחות מחודשים
את "משרת אחר הצהריים" ,זו המסתמנת עבורי
כפרק הזמן האיטי והבלתי-נגמר במשך היום.
מדובר היה ביום שטוף שמש .סוף כל סוף,
החלטתי ביום החופשי שלי לממש את תפיסת
"פנאי אינו גנאי" ולראשונה מזה כמה חודשים,
החלפתי את המשימות השגרתיות  -קיפול
הכביסה ותחזוקת הבית  -במפגש עם חברות
בחוף פלמחים .לאחר שהטמנתי את מכשירי
הנייד מתחת למושב הנהג ,לבל יערער את שעות
החסד  -מעין הטמנה אימהית של ראש בחול -
יצאנו לשחייה בים ,בלי מדוזות ובלי שעל כתפינו
מטפסים ילדים עם נזלת ,גלגל ומצופים .היה זה
בהחלט יום של תענוג צרוף וזיכרונות נעורים.
או אז ,בדרך חזרה הביתה ,עשרים דקות לפני
הדד-ליין ,כמויות המים ששתיתי לא הרפו ,וכל
הידע שצברתי משך חמישה הריונות בתחום
השלפוחית המרגיזה ,ירד לטמיון .על אף
שהשעון רץ קדימה ,נאלצתי לעצור בצומת יד
מרדכי ,אצה לשירותים הציבוריים ,ומתחילה
לספור לאחור...
חזרתי לחניה כשצרור המפתחות בידי ,אך
המכונית הסוררת סירבה להיפתח .חלפו להן
כשמונה דקות של חוסר אונים ,ומתוך ספק
ייאוש ספק תושייה ,לחצתי על כל הלחצנים
האפשריים ,הגפתי מימין ומשמאל ,אך שום
תגובה ווקאלית לא נשמעה.
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תריסר דקות לשעת השי"ן ,ולמזלי עלם חמודות
עבר באזור .ביקשתי בקול תחנון את ישועתו.
הבחור החביב לקח בנכונות את הצרור ,הסתכל
על המפתחות ,הסתכל על האוטו ,הסתכל עלי,
הסתכל על האוטו ,הסתכל על המפתחות ,ותוך
שאני מגמגמת" :למה זה קורה דווקא לי ,"...הוא
השיב בטון נחרץ ובוגר" :זה לא האוטו שלך...
את מנסה לפתוח רכב של מישהו אחר".
טסתי משם ,מיוזעת ,אדומה ונחפזת מכדי
להסביר לו ש"האוטו שלי" הוא בעצם לא "שלי"
ושהיכרותי עם הפורד הלבנה התחילה רק הבוקר
כחלק מהשבץ-נא של תוכנת "סידור רכב".
ערב חג ראשון של סוכות .השנה ,החלטתי
בספונטניות ,אשן בחג עם ארבע בנותיי בסוכה.
למשמע המבצע הלילי  -הילדות השתוללו
מאושר ,ואפילו א"א זרם עם הרעיון ,ובתנאי
שאנחנו (כלומר ,נשות המשפחה) נארגן את כל
הלוגיסטיקה הנדרשת .פרשנו מזרונים ,שמיכות
ומחצלות ,ומתחת לכל כרית הוחבאה כותונת
נסיכות וקופלו שמלמלות ליום המחרת.
חוויית הלינה בסוכה קרמה עור וגידים .לאחר
שכל כל אחת התמקמה ,צללו הזאטוטות לשינה
עמוקה .מזג האוויר ,האווירה ,התפאורה  -הכול
היה פשוט נפלא .נלהבת ומרוגשת צללתי גם אני
לישון...
בדיוק בשעה  2:00אחר חצות ,השקט הופר בבת
אחת .או אז החלו גם צרחות וזעקות שבר :מים
מים מים! והסתבר שלא זו בלבד שכל ממטרות
הדשא ריססו אותנו מעבר לסכך ולמעטפת הבד
המבהיקה ,אלא שאחת מהן אף המטירה עלינו
בחוזקה ממש מתוך שטח הסוכה.
א"א ואני הפכנו בין-רגע לצוות חילוץ והצלה.
לאחר שהעברנו את הבנות הנסערות והרטובות

לספינה הביתית החמה ,נדרשנו ללקט ולייבש
את כל ציוד הלינה .כדי שהסוכה ,שכבר החלה
בתהליך מזורז של התפרקות ,לא תתמוטט
לעולמים  -גררנו גם אותה יחד בשן ועין לחוף
מבטחים.
הבוקר הגיע .בעוד אני עומדת בחצר הבית
מבולבלת מהתרחשויות הלילה הלבן ,ותוהה
האם בנותיי יתאוששו במהרה מהאירוע הבלתי-
מובן ,אל הדשא הרטוב יצאה נוגה הקטנה,
ובמקום ליילל שאלה בהתרגשות" :אמא ,לאן
נעלם האוהל?".
כבוגרת סיירת "החברה להגנת הטבע" ובעלת
היתר מיוחד ללכידת גירבלים (עכברי חולות),
אני באמת ובתמים משתדלת לזרום עם
האקסטרימיות האקולוגית של א"א ,זו הכוללת
הימנעות כמעט מוחלטת מכלים חד-פעמיים,
הפחתת השימוש התזונתי בקופסאות שימורים,
דו-קיום עם שיירות של נמלים לבל ייכנס
לביתנו ריסוס ,והפרדת הפסולת ליבשה ונוזלית.
במסווה החשיכה ורק לאחר שבדקתי כי כל
ילדינו כבר ישנים ,אני מצטרפת אליו למסע לילי
רומנטי בין שבילי הקיבוץ אל עבר פחי המיחזור,
טיול זוגי מאלף ששיאו בהפרדה צוותית יסודית
של האשפה הביתית לסוגיה .אלא שעם כל
חיבתי לאמא אדמה ,לפעמים המגמה הירוקה
של א"א עוברת כל גבול – כמו באותה פעם
שאספתי אותו מהרכבת לאחר שחזר מכנס
מקצועי בחו"ל .בטרם פגש את ילדינו ובירר "מה
שלומך ,אהובתי?" ,מיהר לבדוק איך התקדם
בהיעדרותו הקומפוסט השכונתי.
שרית אוקון (יודקה) ,בת
 ,35מעלומים .מנהלת תחום
הדרכה ומורשת ב"בארות
בנגב" ,בעלת תואר שני
בתקשורת ועיתונאות ,מגדלת
יחד עם איתן חבורה מדליקה.

טור אישי

החיים כמציאות
הטל צל ענק
איתי וגשל

"...ועוד ראה-נא שלאורך החומה
"ומשל הדברים הנישאים (ובולטים
הזאת נושאים בני אדם כלים
מעל החומה)?
למיניהם שבולטים מעל החומה,
כלום יראו יותר מצלליהם?".
ופסלי אנשים ושאר בעלי חיים
"מובן שלא".
העשויים אבן ועץ וחומרים
"ואם יוכלו לדבר איש עם רעהו,
מחומרים שונים ,וכדרכו של עולם  -כלום לא יהיו מובטחים במה שיראו,
חלק מנושאי הפסלים ישמיעו
שאלה הם הדברים עצמם?".
קולות ,וחלקם ישתוקו".
"בהכרח".
"משונה" ,אמר" ,תמונתך ,ומשונים "ואם גם הד יהא בו באותו הכלא,
אסיריך".
מהקיר שלמולם? שמא יהיו
"הם דומים לנו" ,אמרתי אני" ,שכן סבורים ,לדעתך ,שעה שאחד
הגע עצמך :שמא סובר אתה,
העובדים ישמיע קולו ,שלא הצל
ראשית כל ,שאנשים הנתונים
העובר לפניהם השמיע את הקול,
במצב זה כבר ראו שמץ דבר משל אלא מה שהוא אחר?".
עצמם ומשל חבריהם לכלא,
"חי זיוס! לדעתי ,לא!" אמר.
חוץ מצלליהם ,הנופלים אל קיר
"ומכל הבחינות אפוא" ,אמרתי
המערה שלמולם ,מחמת האש
אני" ,יראו אנשים אלה את צללי
(שמאחוריהם)?".
החפצים כאמת שאין בלתה?".
"וכי כיצד יראו יותר מזה" ,אמר,
"הכרח גמור" ,אמר.
"כשיהיו אנוסים כל ימיהם לבלתי
הניע ראשם?".
(מתוך משל המערה ,אפלטון)

מערה .אנשים הבוהים בצלליות ושומעים קולות ,זומבים משהו.
אווירה כבדה של תקופה אפלה.
הם דומים לנו? מה לזה ולי ,אדם חופשי ,החי בתקופה משוחררת שכל
המראות והקולות פתוחים לפניו ,בכל הדרכים והמדיות האפשריות?
ובכל זאת משהו מצלצל מוכר.
בזמן האחרון אני מהרהר במשל הזה ,שפגשתי אותו במסגרת
לימודיי לפני עשר שנים .המבט המקובע ,הבהייה בתמונות מרצדות
על הקיר ,חוסר היכולת לעזוב ,לקום ,להתנתק .כבילות.
כי זה הפייסבוק  -מערת הצללים של חיי .גורמת לי להרגיש ששם,
במערה ,אלו "החיים עצמם" (לייק לנתניהו על מטבע הלשון) .ואם
אני לא שם ,כנראה שאני לא קיים ,או לפחות לא חי את החיים
הטובים ,תמיד הטובים.
לא תמצאו במערה הזאת תמונות של חברים סובלים בעבודה ,או
סרטונים של חופשה שנהרסה בגלל מזג אוויר או סתם מריבה.
לא תראו שם את ילדי השכן מדירים שינה מעיניו ,או ויכוח של
חבר עם אשתו.

מושג ה"אמת" ,החבוט גם ככה ,חוטף נוק-אאוט .התמונות
מפולטרות לעייפה ,הסרטונים חשודים בזיוף .כל כך הרבה צלליות
מרצדות על הקיר ,מטשטשות את החיים.
אך נדמה שיש עוד טוויסט בעלילה .כיאה לתקופה בה אנו חיים,
המשל שלנו מתרחב למימד נוסף ,ובמקביל להיותנו קשורים ובוהים,
יש לנו אפשרות להיות פעילים ,להשתתף בנשף המסכות ולהטיל
צלליות בעצמנו על הקיר ,עדיף צלליות של עצמנו .להוסיף שמן
לאש האשליה ולהשתתף בפולחן ה"אני" ובדת ה"שופוני" .תנועה
בין סביל לפעיל ,מושלה ומשלה .נופל בבור וחופר אחר לאחרים.
חבר אחד (שבדי ,ברור) מטייל בחו"ל שבעה-שמונה חודשים בשנה!
איך הוא מממן את כל זה? אה ,הנה תמונה שלו מהעבודה  -גם בה
הוא נראה כאילו הוא בבילוי .אוי ,הקנאה ...שכח מלייק.
האצנים והמדוושים ...אל תתחילו איתי בכלל .תמיד הם קמים
ב 4:00-לפנות בוקר וחוזרים מתנשפים ,מזיעים אבל מאושרים!
ותמיד היה מדהיםםם (כך במקור) ,והזריחה חבל על הזמן!!( 1כך
במקור) ואיך אתם לא בקטע??? "בואו לרוץ" זה "תבואו תעשו
שבת" החדש.
חבר אחר ,מצליחן כזה (ככה לפחות נראה לי בפייס) ,שלושה פוסטים
ביום על עיסוקיו המגוונים והמצליחים ,ואין-ספור לייקים ותגובות
מפרגנות.
הקנאה מתפתחת לכעס ומשם לעלבון ולשנאה ,גם עצמית.
זאת עבודה ,עבודה קשה ,להזכיר לעצמי שאלו רק צלליות .לספר
לעצמי  -כדי להתגבר על הקולות המהדהדים  -שגם אני מטייל,
מבלה (אפילו שאני לא יודע לעשות סלפי) ,פוגש אנשים .גם לי יש
ילדים חייכנים גאונים עם הברקות שלא נשמעו עד היום .למרות שלא
צילמתי ,הקלטתי ,פרסמתי ,שיתפתי ,הפצתי ,לעסתי ,דפדפתי.
אני יודע שאולי עדיף לעזוב את המערה ,אבל נדמה לי שבין קבוצות
החיטוט וההצצה לבין דפי הרכילות ,יש גם אור אמיתי ולא רק
צלליות .קבוצות של עזרה וחסד ,שמירה על קשר וכדומה .או שאולי
זה (עוד) סיפור שמכור-כבול מספר לעצמו.

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

כסלו  -טבת תשע"ו
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באופן כזה המתפלל יודע לחלק כראוי משפט או חלקי משפט
ויימנע מטעויות ,מהן רווחות ומקובלות על חזנים ובעלי תפילה.
לדוגמה:
החזן המצוי יאמר בדרך כלל:
"המלך היושב על כיסא רם ונישא".
הוא מפריד בין "רם" לבין "ונישא" ,ונמצאת המילה "נישא",
תלויה באוויר ,נישאת ברוח ,ללא כל הקשר .יש חזנים שיחלקו
את המשפט כך:
"המלך היושב על כיסא רם ונישא".
נמצא "רם ונישא" תיאורו של הכיסא שעליו יושב המלך.
המשפט הזה מבוסס על פסוק בנבואת ישעיהו (ו ,א)ּ ִ :
"ב ׁ ְשנַ ת־
ת־א-דֹנָ ֛י י ׁ ֵֹש֥ב ַע ִּ
ל־כ ֵּס֖א ָר֣ם וְ נִ ּ ָׂש֑א וְ ׁשו ָּל֖יו
מוֹ ת֙ ַה ֶּמ ֶ֣ל ְך ֻע ִ ּז ָ ּי֔ה ּו וָ ֶֽא ְר ֶא֧ה ֶא ֲ
ת־ה ֵֽהיכָ ֽל" .בעלי המסורה ביקשו להרחיק את ההגשמה
ְמ ֵל ִא֥ים ֶא ַ
המתוארת בפסוק ,ונקדוהו כך שישתמע כי "רם ונישא" אינו
תיאור של הכיסא ,אלא של המלך .בעקבותיהם הלך גם המהדיר
של סידורנו ,וכך נחלק המשפט כראוי (עמ' :)187
"המלך ,היושב על כיסא ,רם ונישא".
ופירושו :המלך יושב על כיסא ,והוא  -המלך  -רם ונישא (ראו
דיון מפורט על כך בעמ' .)537

סידור ושננתם
עורך :אליהוא שנון

שלוש המילים המסיימות את שיר של יום חמישי (תהלים פא)
ינוגנו על ידי בעלי תפילה רבים כך" :ומצור דבש אשביעך".
ואתה עומד ותמה מהו צור-דבש זה? היכן מצינו צור-דבש? אלא
שלא כך יש לקרוא .לפנינו פסוק המורכב משני חלקים מקבילים
(עמ'  ,76דיון מפורט על כך בעמ' :)488
"ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך".

סידור התפילה זכה בשנים האחרונות לראות אור במהדורות
רבות .כולן יפות ומאירות עיניים ,וכל אחת מהן מתהדרת
בחידוש שחידשה ,אשר אין מצוי כדוגמתו במהדורות קודמות.

אם תפסק את הפסוק כראוי ,שוב אין אתה זקוק עוד לביאור.
הפסוק מתבאר מאליו.

הוצאה לאור :צוף
תשע"ה

מה ראה אפוא ידידנו ,חבר סעד ,אליהוא שנון ,להוציא לאור
מהדורה חדשה של הסידור? מהי מעלתו המיוחדת של "סידור
ושננתם" שאין בשום סידור אחר שראה אור לפניו?
אני מצאתי בסידורו שתי מעלות שאינן אלא אחת .אליהוא ,כמי
שעוסק מזה שנים רבות בדקדוק ובטעמי מקרא ,הביא בסידורו את
כל פסוקי המקרא המשולבים בסידור ,עם פיסוק הטעמים הנלווה.
ואם לא די בכך ,כל הסידור כולו ערוך בשורות קצובות המותאמות
לתוכן .בתוך שורות אלו הוצמדו מילים המחוברות זו לזו על פי תוכנן
על ידי מתן רווח רגיל ביניהן ,ואילו מילים שראוי להפריד ביניהן
הופרדו על ידי מתן רווח כפול במקרה של הפסקה מועטת ,או רווח
גדול יותר במקרה של הפסקה מרובה .ממש כמו שטעמי המקרא
מחולקים למחברים ולמפסיקים ברמות שונות.
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דוגמה נוספת של שגיאה רווחת המתוקנת במהדורה זו:

עמודים | )2( 776

דוגמה נוספת מסוג זה ,מתפילת ערבית שבכל ימות השנה
(עמ' " :)103ברוך אתה ה' אוהב עמו ישראל" .חזן מצוי יאמר:
"אוהב עמו ישראל" .חלוקה כזו מעלה תהייה ,מיהו הנושא
של המשפט? מיהו האוהב את עמו  -ה' הנזכר בתחילת הברכה,
או ישראל הנזכר בסופה? אם תפסק את המשפט כראוי ,לא
תתעורר עוד שום תהייה ,וכך במהדורה שלפנינו:
"ברוך אתה ה' ,אוהב

עמו ישראל".

המתפלל מברך אפוא את ה' שהוא אוהב את עמו ישראל ,והכול
אתי שפיר.
כיוצא בזה יש לפסק את חתימתה של ברכת "ברוך שאמר והיה
העולם" (עמ' :)22
"מלך

מהולל בתשבחות".

על המדף

וכן בחתימת הברכה השישית של תפילת העמידה בימות החול
(עמ' :)42
"חנון

המרבה לסלוח".

יש אשר המהדיר מכריע בפיסוקו בין אפשרויות שונות לפרש
משפט נתון.
לדוגמה:
המשפט הלקוח מתפילת ערבית של כל ימות השנה" :א-ל חי
וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד" .יש צורך להכריע לאיזה
חלק של המשפט מתייחסת המילה "תמיד" ,האם היא נמשכת
אל מה שנאמר לפניה או לאחריה? וכך הכריע המהדיר (עמ' ,103
דיון מפורט בעמ' :)493-492
"א-ל חי וקיים,

תמיד ימלוך עלינו

לעולם ועד".

עוד דוגמה להכרעה מסוג זה מצינו בקדיש (ראו דיון מפורט עמ'
 .)528-525המילה "וחיים" במשפט "יהא שלמא רבא מן שמיא
וחיים עלינו ועל כל ישראל" יכולה להיות מחוברת למה שנאמר
לפניה או למה שנאמר לאחריה .וכך הכריע המהדיר:
"שלמא רבא מן שמיא,

וחיים עלינו ועל כל ישראל".

חסרונה הבולט של המהדורה שלפנינו ,לפי עניות דעתי,
הוא בהיעדרם המוחלט של הפניות למקורות במקרא .אפילו
כשהסידור מביא פרק שלם מן המקרא ,החליט המהדיר להימנע
מלציין את מראה המקום .כך לא צוינו מראי מקומות אל מזמורי
התהלים של פסוקי דזמרה ושל תפילת הלל .קטעי הקריאה
בתורה הובאו במהדורה שלפנינו באותיות סת"ם ,ללא טעמים,
ללא פיסוק וללא ניקוד ,ככתיבתם בספר תורה .האם לא ראוי
היה לציין מהו המקור לקטע הנתון?
היעדר הפניה למראי מקומות בולט במיוחד בדוגמה הבאה
הלקוחה מתפילת "א-לוהי ,נצור לשוני מרע" ,הנאמרת לאחר
סיום תפילת העמידה בכל ימות השנה (עמ' :)202
"עשה למען שמך ,עשה למען ימינך,
עשה למען קדושתך ,עשה למען תורתך.
כתיב "ועננו" למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך

וענני".

קטע התפילה הזה מנוסח על ידי חכמים מאוחרים ,מנסחי
הסידור 1,והם שילבו בנוסח תפילתם פסוק מן המקרא המשתלב
יפה בלשון התפילה .המתפלל המצוי לא ישים לבו לכך שלפתע
הושתל כאן פסוק מן המקרא" :לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צוּן יְ ִד ֶיד ָ
יך הוֹ ׁ ִש ָיעה
יְ ִמינְ ָך [ועננו] וַ ֲענֵ נִ י" (תהלים ס ,ז) .במהדורה שלפנינו מופנית
תשומת לבו של המתפלל לעובדה זו על ידי הוספה מפתיעה של
טעמי מקרא לפסוק המצוטט ,ועל ידי תוספת הערה שיש כאן
בנוסח המקרא תופעה של קרי וכתיב .מדוע אפוא ,אין בסידור
שלפנינו הפניה למראה המקום ממנו נלקח הפסוק? זאת ועוד,
הפסוק הזה כלשונו מופיע בספר תהלים פעם נוספת (קח ,ז),
ושם מופיעה המילה "וַ ֲענֵ נִ י" בלשון יחיד ללא קרי וכתיב .מה
ראה אפוא המהדיר לצטט את הפסוק ממזמור ס' ולהוסיף הערת
קרי וכתיב ,במקום לצטט את זה שבמזמור ק"ח ולהימנע מן
ההערה?
בהקדמתו ,מסביר המהדיר מדוע נמנע מלהבחין באופן גרפי בין
שווא-נע לשווא-נח .לא השתכנעתי מטיעוניו ,אבל הבנתי שהיה
כאן שיקול דעת והכרעה .לעומת זאת לא מצאתי שום הערה
של המהדיר מה הביאו להימנע מלציין מראי מקומות של קטעי
מקרא ,חוץ מאשר הערה כללית בנוסח "תפשת מרובה  -לא
תפשת" (הקדמה ,עמ' ה).
עוד יש להעיר כי בסוף הסידור ערך אליהוא שנון תשעים עמודים
של הערות המחולקות לשני מקבצים .הראשון" ,בשפה ברורה",
הוא קובץ הערות מאת איש סעד המנוח נתן קאופמן ז"ל .השני,
"ובנעימה קדושה" ,הוא קובץ נוסף מלוקט מפי מחברים הרבה
המובאים בשמותיהם איש על מחנהו .יש הערות המובאות
כלשונן בקבוצת דיון בדוא"ל ,וניסוח זה מקשה מאוד לעמוד על
תוכנן כראוי .עדיף היה לאחד את שני המקבצים הללו ,לנסח את
הדיונים האותנטיים מחדש ,ולסדרם לפי סדר העמודים בגוף
הסידור תוך הפניה למספר העמוד שאליו מתייחסת ההערה.
בתחום הטיפוגרפיה ראוי לציין כי המהדורה בהירה ,נהירה
ומאירת עיניים .מודפסת ברווח ראוי בין השורות על גבי נייר
בהיר .המהדיר החליט להדפיס תפילות שאינן נחלת הכלל
בהצללה .תפילות שנאמרות בזמנים מיוחדים הודפסו באות
מוקטנת והוכנסו למסגרת ,דבר המקל לדלג עליהן בעת הצורך.
התוצאה שהתקבלה מעידה שהיו אלו החלטות ראויות.
לסיום ,עלינו לשבח לאליהוא שנון על שנינותו לקרוא למהדורתו
"סידור ושננתם".

ראובן קמפניינו
ירושלים

 1ראו :י"מ אלבוגן ,התפילה בישראל ,הוצאת דביר ,1988 ,עמ' .46
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האם כל אדם מחפש שימשיכו אותו ,שיבצעו מה שהוא לא
הספיק בחייו?
"חנ ְֹך ַל ַ ּנ ַער ַעל ּ ִפי ַד ְרכּ וֹ ַ ּגם ִּכי יַ זְ ִקין
האם ללכת בעקבות הפסוקֲ :
לֹא יָ סוּר ִמ ֶּמ ָ ּנה" (משלי כב ,ו) ,ומה הן המסקנות החינוכיות
שנגזרות מהפסוק?
חינוך הנער על פי אופיו מחייב אותנו להתאים גם את התוכן
לאופיו של התלמיד ,לתכונותיו ולנטיותיו הנפשיות .אלו הן
שאלות שכל הורה ,וכל מחנך ,מציג לעצמו.
בספר עב הכרס דור לדור לוקטו מאמרים העוסקים בחינוך
דתי בישראל ובתפוצות .ערכו אותו זהבית גרוס מבית הספר
לחינוך באוניברסיטת בר אילן ,ויובל דרור מבית הספר לחינוך
באוניברסיטת תל אביב .הספר סורק במבט רחב והיסטורי,
כיצד התמודדו קהלים יהודיים שונים עם השאלות האלו ,בארץ
ובגולה.

דור לדור -
קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך
היהודי בישראל ובתפוצות
עורכים :זהבית גרוס ויובל דרור
הוצאת :אוניברסיטת תל אביב
2013

"אמשול לך משל למה הדבר דומה ,לאדם שהיה הולך במדבר
והיה רעב ,עייף וצמא ומצא אילן שפירותיו מתוקין וצלו נאה
ואמת המים עוברת תחתיו .אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב
בצלו .וכשביקש לילך אמר :אילן ,אילן ,במה אברכך? אם אומר
לך שיהיו פירותיך מתוקין  -הרי פירותיך מתוקין ,שיהא צלך
נאה  -הרי צלך נאה ,שתהא אמת המים עוברת תחתיך  -הרי
אמת המים עוברת תחתיך .אלא ,יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין
ממך יהיו כמותך .אף אתה במה אברכך? אם בתורה  -הרי תורה,
אם בעושר  -הרי עושר ,אם בבנים  -הרי בנים ,אלא יהי רצון
שיהיו צאצאיך כמותך" (בבלי תענית ,ה ,ע"ב).
מהי המטרה ששם אדם לעצמו בחינוך ילדיו ,תלמידיו?
מהו החזון שהוא רואה לנגד עיניו  -לגדל פירות כמותו? טובים
ממנו? שונים ממנו?

48

עמודים | )2( 776

לספר ארבעה שערים .שער ראשון עוסק בחקר החינוך הדתי,
השני באישים והגותם בחינוך הדתי ,השלישי בזרמים בחינוך
הדתי ,והרביעי מציג מסגרות לימודיות-חינוכיות בחינוך הדתי.
בכל אחד מהשערים יש התייחסויות לזרמים ,רשתות ובתי ספר
שהיו ואינם ,ולמגמות חדשות בחינוך הדתי .בכל אחד מהשערים
משולבים הישן והחדש ,העבר ההווה ,והמגמות לעתיד .בכל אחד
מהשערים יש התייחסות לשלושה מעגלים נושקים :הקהילה,
התלמידים והמורים .בחלקו האחרון של הספר ,סוקר יובל דרור
ספרים חדשים העוסקים בנושאי חינוך.
עיינתי בספר ומצאתי את עצמי ,ואת משפחתי הרחבה ,בפרקים
רבים .המאמרים המגוונים מצביעים על בעיות ונושאים שמן
הראוי לתת עליהם את הדעת.
אתייחס לכמה מאמרים שצדו את עיניי ולבי.
מאמרו של פרופסור שמואל גליק" 1,ממחקר היסטורי למחקר
פילוסופי הלכתי-חינוכי :שיקולים אידאולוגיים-חינוכיים
בתשובותיהם של פוסקים בעת החדשה" מנסה לענות על
השאלה האם שיקולים חינוכיים-חברתיים יכולים להשפיע על
תוצאותיה של הפסיקה ההלכתית בענייני חינוך ,חברה וקהילה.
תשובתו היא שהמתודה ההלכתית בה משתמשים הפוסקים,
מחוברת ותואמת את ה"אני מאמין" האידאולוגי שלהם .גליק
מביא גם את השפעת המציאות התרבותית והחברתית בה חי
הפוסק ,על תשובותיו.
אחת השאלות המעניינות עליהן מדגים גליק את דעתו היא פסק
הלכה שונה בין שני רבנים ספרדיים שנשאלו על קריאת עיתונים
בשבת .בעל ה'שולחן ערוך' ,פסק בנושא..." :ספרי מליצות
1ראש מכון שוקן למחקר היהדות ופרופסור לספרות ההלכה ותולדות החינוך
היהודי במכון שכטר למדעי היהדות .חוקר פעיל וביבליוגרף של ספרות
השו"ת.
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ומשלים של שיחת חולין ודברי חשק ... ,וכן ספרי מלחמות,
אסור לקרות בהם בשבת ...אסור ללמוד בשבת ויום טוב ,זולת
בדברי תורה ."...לעומתו ,הרב שלום משה חי גאגין 2,פסק
שמותר .הרב גאגין ,אשר שאף להנחיל את פסיקותיו ההלכתיות
של רבי יוסף קארו לכל היישוב היהודי בארץ ,מנמק את פסיקתו
היוצאת-דופן בנימוק חינוכי על חשיבות ידיעת השפה העברית,
ותרומתה של העיתונות בעברית ללימוד ,השפעה והרחבת
הידיעות הכלליות של היהודים" :המועיל ללמד נערי בני ישראל
שפה קדושה וקדומה מורשת קהלת יעקב".

שולבו גם לימודי השכלה כללית ,ועוד בשנותיה הראשונות של
המדינה הוקמה מערכת חינוך ממלכתית דתית אחידה ,המשלבת
לימודי קודש ולימודי חול .תנועת הנוער בני עקיבא הייתה
תנועה מעורבת ,והחברה עצמה הייתה מעורבת ,תוך הקפדה
על כללי הצניעות .הבנות הדתיות יכלו לבחור בשירות צבאי או
בשירות לאומי .החברה הדתית-לאומית קיימה שיח ושיג עם
החברה החילונית ,התייחסה בכבוד לנוכרי החי בארץ ,וקיבלה
על עצמה את ערכי הדמוקרטיה  -חירות ,שוויון ,כבוד האדם
 מתוך הבנה שמקורם של ערכים אלו בתורת ישראל .הדתיים-לאומיים נטלו חלק והיו מעורבים בהוויה
המדינית ,בכלכלה ,במדע ובתרבות.

דוגמה נוספת ומרתקת היא ההיתר שנתן
הרב דוד צבי הופמן 3,להליכה לבית הספר
בשבת .הרב הופמן בתשובתו הדגיש
את חשיבות הלימוד של ילדים יהודיים
בגימנסיה ,אפילו בשבת ,בנימוק שיש
מהי המטרה ששם אדם
ליישם בזמנו כללים הלכתיים חריגים
לעצמו בחינוך ילדיו,
ובלבד שיהודים ימשיכו את אורח חייהם
תלמידיו? מהו החזון שהוא
ברוח ההלכה.

רואה לנגד עיניו  -לגדל
פירות כמותו? טובים
ממנו? שונים ממנו? האם
כל אדם מחפש שימשיכו
אותו ,שיבצעו מה שהוא לא
הספיק בחייו?

מאמר נוסף שמשך את תשומת לבי
4
הוא מאמרו של פרופסור דב שוורץ,
"על הקיצוניות בציונות דתית :חינוך
ואידיאולוגיה" .השקפת היסוד של
מנסה
הדתית-לאומית,
הציונות
להתמודד עם המתח הכרוך בהליכה
על החבל הדק שבין המסורת למודרנה.
הדתיים-לאומיים ניסו ועדיין מנסים
למצוא את שביל הזהב בין נאמנות
לערכי המסורת וההלכה ,לבין נאמנות
לתרבות החילונית הכללית והציונית,
כפי שתמצת הרב אברהם יצחק הכהן קוק" :הישן יתחדש,
והחדש יתקדש" .משמעה של השקפה זו היא כי היהדות בנויה
על מסורת שאותה יש להפגיש עם המציאות העכשווית ,ולא
להסתגר ולהגביה חומות .האתגר אינו פשוט ויש לו מחיר
ההולך ומאמיר עם השנים .הציונות הדתית-לאומית (תנועות
"המזרחי" ו"הפועל המזרחי") בראשיתה שללה את הקיצוניות,
הסתמכה על השכל הישר בכל הנוגע לנושאים שאינם הלכתיים,
וחתרה למציאת פתרונות הלכתיים על פי צורכי השעה בארץ,
למשל :היתר חליבה בשבת כמו גם זכות בחירה לנשים ובחירת
נשים לכנסת .הקמת מדינת ישראל נתפשה כציווי דתי ,וכצעד
ראשון לגאולה .יישוב הארץ ועבודת האדמה היו חלק מהתפישה
הדתית-לאומית .במוסדות החינוך של הציונות הדתית-לאומית

 2יליד ירושלים  ,1833מגדולי החכמים הספרדים שבירושלים.
3יליד מחוז נייטרא (כיום סלובקיה) ,1843 ,ממעצבי היהדות הניאו-
אורתודוכסית הגרמנית בסוף המאה ה.19-
4ראש הקתדרה ע"ש נטלי ואיזידור פרידמן להוראת משנת הרי"ד סולובייצ'יק
בחוג למחשבת ישראל ,ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים באוניברסיטת
בר אילן.

בחלוף השנים חלו שינויים רבים בחברה
הדתית-לאומית ,והיא החלה להתפצל.
במאמרו מצביע שוורץ על קיצוניות
ופונדמנטליזם המסמנות כיוון שונה
לציונות הדתית-לאומית במאה ה.21-
מאפייניו של הפונדמנטליזם הם:
 •קריאה לשוב לדת ה"מקורית" תוך
דחיית המודרנה והחילון.
 •ייחוס משקל מהותי למנהיג רוחני
כריזמטי.
 •צייתנות שלא מתוך הכרעה אישית
אלא מתוך קבלת סמכות.

בחלקים האחרונים של המאמר דן המחבר
בדמותו וברעיונותיו של הראי"ה קוק,
ומציג אותו באור שונה מאוד מהמקובל
בחוגים הדתיים-לאומיים ,ומהדמות
שציירו בפנינו תלמידיו .לטענתו ,הראי"ה
לא חש הערכה לפשרנות ,אלא הציג דגם חינוכי של מנהיגות
קיצונית .בהשפעת תלמידיו ותלמידי בנו ,הרצי"ה קוק ,עוצבה
מדיניות החינוך הקיצונית במוסדות החינוך של החמ"ד .מטרת
החינוך הציוני-דתי ,לפי גישתם ,היא להשליט את הדת על כל
תחומי החיים ,והיהדות היא המקור היחיד להכרעות ערכיות
ומוסריות .לימוד מקצועות החול נועד לקדש את החולין ,ולחשוף
את כפיפותם של ערכי העולם התרבותי החיצוני וההומניסטי,
לתורה .ומכפיפות לטקסטים ,עברה הציונות הדתית-לאומית
לכפיפות לסמכויות רבניות כריזמטיות ,ומשם לחינוך לצייתנות.
לדעת מחבר המאמר ,מדיניות ההקצנה בחינוך הדתי פגעה
בסופו של דבר בחמ"ד עצמו ,ותרמה לפיצול ולהיווצרות
מסגרות אלטרנטיביות (רשת נעם לבנים ,צביה לבנות ,תלמודי
תורה ועוד) .במילים אחרות :החינוך התורני האלטרנטיבי מיישם
את הגישה הקיצונית של אידאולוגיית החמ"ד .מעצבי מדיניות
החמ"ד גרמו בעקיפין להקמת החינוך האלטרנטיבי אשר כרסם
מאוד במוסדות שלהם.

כסלו  -טבת תשע"ו

49

על המדף

מאמרו של ד"ר אליאב טאוב" 5,מאידיאולוגיה לפרקטיקה :המורים בבתי הספר ראו במלאכת החינוך הצלת נפשות ,גאולה
תמורות בדגם ההסדרה בחינוך העצמאי דתי" ,מפנה את תשומת לאומית-ציונית .גישת המורים העמידה את ההורים ,האיכרים,
לבו של הקורא לעובדה שהחינוך החרדי (שמאפייניו :גישה באור שלילי בעיני בניהם ,וחינכה אותם להפנות עורף לתרבות
מסתגרת ,קליטת תלמידים אשכנזים המקיימים אורח חיים ההורים .הייתה זו מלחמת תרבות שהוחרפה עקב העיקרון של
חרדי ושמרני מוקפד) ,החל לפעול בעקבות סכסוך פנימי בין החדרת ערכי מודרנה לסביבה דתית שמרנית .החברה האיכרית
הפלג החסידי לבין הפלג הליטאי בהנהגתו של הרב שך ,לגבי הייתה שומרת מצוות אולם לא למדנית .המורים ראו את
המדיניות המשלבת את בני עדות המזרח וחוזרים בתשובה הפולחן הדתי כשמרנות וסברו שהוא מהווה מחסום למודרנה,
ולכן יש להסירו .שדה החינוך הפך לזירת
בחינוך העצמאי .כתוצאה מכך עלה מספר
מאבק ,וה'חדר' למבצר עוז של
הלומדים ברשת החינוך העצמאי
מתנגדי המודרנה ,שמנע מפגש
בשליש ויותר.
עם הארס שפעפע בבית הספר.
הגישה המרחיבה אומצה על ידי
בחלק מהמושבות השמרניות
השקפת היסוד של הציונות הדתית-
"מעיין החינוך התורני" של חרדים
שימש ה'חדר' חלופה לבית
לאומית ,מנסה להתמודד עם המתח
מזרחיים המשתייכים לתנועת
הספר ,ובאחרות הוא התקיים
ש"ס ,ובעקבות כך ,החינוך
הכרוך בהליכה על החבל הדק שבין
במקביל לבית הספר .בשנת 1920
העצמאי בישראל הפך לזרם חינוך המסורת למודרנה .הדתיים-לאומיים
ה'חדר' שינה צורה ,ועם העברת
מרכזי ואימץ את תכנית הליבה
ניסו ועדיין מנסים למצוא את שביל
האחריות לבתי הספר מיק"א לזרם
של משרד החינוך ואת ערכי
"המזרחי" קיבל לבוש שהניח את
הזהב בין נאמנות לערכי המסורת
המודרנה בבתי הספר שבחסותו.
דעתם של האיכרים  -בית ספר
וההלכה ,לבין נאמנות לתרבות
רמת הלימודים הגבוהה בחינוך
דתי ,שנותן גוון לגיטימי לציונות
החרדי -שפועל היום בשתי גישות
החילונית הכללית והציונית ,כפי
דתית מודרנית.
מקבילות :הסתגרות והתרחבות -
שתמצת הרב אברהם יצחק הכהן
הביאה אליו גם קהלים שאינם
חרדיים .כך התקרב החינוך החרדי קוק" :הישן יתחדש ,והחדש יתקדש"
מן השוליים אל מרכז החברה
הישראלית ומצב זה גרם גם
המאמרים בספר מאירים פינות
לשינוי בחקיקה.
מעניינות ולא מוכרות של
מאמרו של ד"ר יאיר זלטנרייך,
"מבצרו של האיכר מול המודרנה :החדר במושבה הגלילית
בשלהי התקופה העותומנית" ,בוחן תופעה שהתרחשה משלהי
המאה ה 19-ועד לשנת  1919במושבות הגליל  -בתי ספר
ברוח המודרניות של אותם ימים ,מול 'חדרים' מסורתיים.
חוקרים שעסקו בתופעה זו לפניו ,סברו כי החדרים הוקמו מפני
שההורים לא הבינו את ערכו של בית הספר והתייחסו אליו
באדישות שהתפתחה לאיבה .זלטנרייך מחדש ומצביע על סיבה
עמוקה ומהותית יותר .לדעתו ,תהליך התבססותם האיטי מאוד
של האיכרים במושבות עורר בקרב הנהלת יק"א תחושה שהדור
הראשון של האיכרים הוא דור אבוד ,ולכן היא השקיעה את
עיקר מאמציה בחינוך דור צעיר שיש לעקור מתוכו את שרידי
הניוון התרבותי הגלותי ולהרגילו לחיי איכר חרוץ השמח בחלקו.
6

5מלמד במחלקה למדעי המדינה במכללה האקדמית אשקלון ובחוג המשולב
למדעי החברה באוניברסיטת בר-אילן.
6היה ראש החוג לחינוך במכללה האקדמית תל-חי ומשמש עתה כראש החוג
ללימודים רב-תחומיים במכללה זו.
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החינוך הדתי.
הספר כולו ערוך בקפידה ,יש בו חידושים מעניינים בשדה מחקר
החינוך ,והוא עשוי להאיר עיניהם של מחנכים  -ומי ומאיתנו
לא מחנך...

נילי בן ארי
טירת צבי

דואר נכנס

צילום :איציק בן סניור

דבר הבמאי

אסף בנית ,יוצר הסרט 'על כורחך'

בשנת  1995נכחתי בהלווייתו של עמית אלכסנדר ,שהתאבד
במהלך שירותו הצבאי באותה יחידה מובחרת בה שירתתי .שש
שנים לאחר מכן כתבתי סיפור קצר על המעמד ,שהתפרסם כחלק
מספר .במהלך ה'שבעה' על יותם הביא מבקר מקרי את הספר
למשפחת אלכסנדר .הוא אמר למשפחה כי נראה לו שהסיפור
נכתב על עמית .גיל ,האב ,יצר איתי קשר ורצה להיפגש .נדהמתי
ונחרדתי .נסעתי.
כך פגשתי את משפחת אלכסנדר ,והמפגש שינה את מסלול חיי.
במהלך שש השנים האחרונות צילמתי את גיל ואסתר אלכסנדר,
בניסיון להעביר את הסיפור המיוחד שלהם ואת המסע שהם
עוברים .לאחר התחקיר שעשיתי לסרט ,בחרתי בשם "על
כורחך" ,שלקוח מפרקי אבות ומסביר חלק מהאיסור הדתי על
התאבדות .פרט להנמקה הזו  -אדם קיבל את חייו לא מתוך
בחירה ,ולכן אינו יכול להחליט לסיים אותם בעצמו  -הביטוי
מתאר ,לדעתי ,גם את העובדה שבני הזוג יצאו למאבק אותו
לא רצו ,מאבק שנכפה עליהם בשל מות הבנים ואופיים ,מאבק
שהכריח אותם להתעמת עם קהילות ואנשים שאהובים עליהם
מאוד.
לקח לי זמן להבין ולהכיר את החברה אותה צילמתי :הנימוס,
האדיבות וסבר הפנים הנעים מצד אחד ,ומצד שני ,העננה הקלה
כשנגעתי במשהו לא נעים ,והסירוב לפתוח בפני המצלמה
נושאים בעייתיים ,או כאלה שיכולים לפגוע ולהציג באור
לא נעים .במספר מקרים ,האנשים בעלי ההשקפות היותר-
"קשוחות" נגד התאבדות ,סירבו להצטלם .גם בצילומים
עצמם ,המצולמים לפעמים השתתקו ,או סירבו להיכנס לחלק
מהנושאים שעניינו אותי.

עם זאת ,גיליתי הרבה פתיחות והבנה :רבנים ואנשי ציבור -
מהקיבוץ הדתי ומעולם הישיבות החיצוני לו  -נתנו לי ולמצלמה
להיכנס למקומות לא פשוטים ומאוד רגישים ,ועל כך אני מודה
להם .זה המקום גם להתנצל בפני האנשים המתונים-יותר,
שנכנסו לסרט כמייצגי העמדה ה"קשוחה" ,בהיעדר אלטרנטיבה.
זה היה מסע מרתק ,וקשה לי לסכם אותו :אני מרגיש חלק
מהחברה הקיבוצית-דתית ,בן בית ,אפילו שלא גדלתי בתוכה
ואני לא חולק את אמונתה .אני מכיר ,מתוך בשרי ותבנית נוף
מולדתי ,את גבולותיה והסתייגויותיה .אני גם מכיר באהבה שבה
ובנכונותה לצמוח .עם זאת ,אני עדיין זר ,ומבטו של הזר שונה
תמיד.
לא כל העמדות שאני מביע בסרט משותפות לי ולגיל ואסתר.
אנחנו חלוקים בדעותינו לגבי מספר נושאים ,בחלקם יותר
ובחלקם פחות .עם זאת ,אני גאה שבסוף הדרך הארוכה הם כמו
משפחה עבורי ,ואנחנו עומדים מאחורי הסרט ואמירתו יחדיו.
אני מקווה בשבילם ובשבילכם שהאמירה הזו תישמע.
אני יודע  -ונוכחתי בכך בהקרנות האחרונות  -שחלק מהנושאים
שעולים מהסרט ומהמסרים שלו אינם קלים לכם.
אני מקווה שלמרות הקושי ,האהבה והפתיחות שמצאתי -
כלפי גיל ואסתר ,אבל גם כלפי רבים אחרים  -יאפשרו לסרט
ולרעיונותיו לחלחל בקרבכם ,ולו במעט.

כסלו  -טבת תשע"ו
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הרעיון הוא אותו רעיון  -לעבות את השורות ולקלוט משפחות חדשות ,איכותיות ,צעירות.
התהליך  -בהחלט שונה ומגוון .כל קיבוץ או קהילה בחרו בדרך המתאימה להם.
ומה עם התוצאות? ברוב יישובי התנועה  -תהליך הצמיחה בעיצומו.

ניר עציון
קליטה מתחדשת
ניר עציון עודנה מתנהלת כיישוב שיתופי ,אך במסגרת תהליך
חברתי לבניית הסכמות שהתקיים אצלנו לפני שנים אחדות,
הוחלט על קליטה עתידית מסוג אחר.
כרגע כל הנקלטים הנם במעמד "תושב" ,מתוך שאיפה שיהיו
בעתיד הקרוב חברים במעמד "חבר תושב" או "חבר חדש".
מדובר בחברות מלאה בקהילה בפן החברתי ,ובעתיד הרחוק
יותר ,גם עם זכות החלטה בתחום הכלכלי .למרות שמסלול
הקליטה החדש כבר אושר על ידי חברי המשק בקלפי ועיקרי
פרטיו ידועים ומקובלים גם בקיבוצים אחרים ,הוא עדיין לא יצא
אל הפועל.

ועדת צמ"ד
הוקמה על ידי המזכירות הקודמת וחבריה היו מנהל הקהילה,
נציגת ועדת קליטה ,יו"ר כלכלי ומרכז המשק .מטרתה הייתה
קידום מסלול הקליטה החדש.
חילופי הנהגה והעברת הסמכויות בנושא לידי ההנהלה החדשה,
יצרו עיכוב בתהליך ,מתוך רצון להכליל אותו במסגרת בחינה
מחודשת של אורחות החיים.

המציאות
כתוצאה מכך ,המציאות בניר עציון בנושא הקליטה היא מורכבת.
כ 40-משפחות  -צעירות ברובן (בני משק ואחרים)  -מתגוררות
במקום בשכירות .משפחות אלה הן חלק בלתי נפרד מהקהילה,
והן משתלבות ותורמות באופן משמעותי בתחומי התרבות,
החינוך והדת .למרבה הצער ,חלק מהן ממתינות כבר שנים  -ולא
במעט תסכול  -להתקדמות בדרך לחברות ולבניית בית קבע.

אטרקטיביות
זרם הפניות לקליטה אצלנו ,הוא גדול .היותנו יישוב דתי יחיד
מדרום לחיפה ,ומיקומנו הקרוב למרכזים אקדמיים ,לתעשיות
עתירות ידע ולבסיסי צבא ,לא הרחק מתחנת רכבת ,כביש 2
וכביש  ,6הופכים את ניר עציון למקום אטרקטיבי .הר הכרמל,
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הנוף הירוק מול הים ,וחיי קהילה שיתופית מוסיפים משיכה
למקום .רבים מתדפקים על דלתנו ונכון להיום ,אין לנו אף דירה
פנויה ,ואנו נאלצים להשיב את פני הפונים ריקם.

תהליך הקליטה
הפניות לקליטה ממוענות אל ועדת קליטה ,המורכבת מארבע
חברות משק .לאחר קבלת הפנייה וקורות החיים ,ולאחר סינון
ראשוני (עמידה בקריטריונים של אורח חיים דתי-ציוני ,שירות
צבאי או שירות לאומי) ,מוזמנים בני הזוג לראיון עם ועדת
קליטה .אם ההתרשמות חיובית וקיים עניין הדדי בהמשך תהליך
הקליטה ,מופנים בני הזוג לאבחון מקצועי חיצוני .לקראת בואה
של משפחה חדשה ,מוצעת לה דירה מההיצע הקיים ,ואם יש
צורך בתיקונים או בצביעה ,נכנסים לפעילות צוות הבניין וענפי
העזר.

מספרים
בשנה האחרונה הגיעו אלינו  6משפחות (מתוכן משפחה אחת
של בן משק) .כמה זוגות צעירים נישאו במהלך השנה ומתגוררים
במקום ,ובחודש הבא עתידות להגיע עוד  2משפחות :בת משק
ומשפחתה ,ומדריך לנוער עם בני משפחתו .עם גידול מספר
המשפחות הצעירות המתגוררות בניר עציון גדל ,לשמחתנו ,גם
מספר הילדים ,וגני הילדים שלנו (הקולטים גם ילדים מהסביבה)
מלאים עד אפס מקום.

עם הפנים לעתיד
אין לנו ספק ,כי מבין הנושאים החשובים העומדים על הפרק,
הקליטה למגורי קבע ושילוב הנקלטים בוועדות ובהנהגה של ניר
עציון ,ראשונים במעלה .יש לקוות לתזוזה משמעותית בנושא
בקרוב ,כי הקליטה היא עתידנו!

* פסי מאור,
ועדת קליטה

קו המשווה

משפחת שפירא

להתעניין בשלומנו ,להציע עזרה ולהביא מאפים ותבשילים שחיממו
את הלב .תוך זמן קצר הרגשנו חלק ממשפחה גדולה.

יובל בן  ,16ירדן בת  13וחצי ,עינת בת ,9
טל בת  6וחצי ,ענבר בת שנה

הילדים השתלבו במסגרות החינוכיות .יובל ממשיך כתלמיד כיתה
י"א בישיבת תמ"ר של חיל האוויר בנטור (רמת הגולן) ,אבל הבנות
לומדות כאן :ירדן בכיתה ח' באולפנת אמי"ת חיפה (עירוני ו') ,עינת
בכיתה ד' ,וטל בכיתה א' בבית הספר בניר עציון.

יעקב ( )45ושירה ()40

לפני שנה בדיוק עזבנו את שכונת הדר גנים ,פתח תקווה ,לאחר 81
שנות מגורים ,והעתקנו את חיינו לניר עציון היפה והירוקה.
הגענו עם ארבעה ילדים ,ושבוע בלבד לאחר "הנחיתה" הצטרפה
למשפחתנו ענבר הקטנה.
על אף שרוב משפחתנו מתגוררת במרכז ,שנים רבות חלמנו על על
נופים יפים ובית בכפר  -אך הדבר לא התאפשר כי היינו מחויבים
לעבודות שלנו במרכז הארץ .יעקב עובד בתחום הלוגיסטיקה בחברת
פלסאון בתל אביב ,ואני ברוב שנות חיי הבוגרים ניהלתי לשכת מנכ"ל.
ההזדמנות הגיעה כאשר לפני שלוש שנים עשיתי הסבה לתחום
הגרפיקה ופתחתי עסק קטן " -סטודיו ישירות לעיצוב גרפי".
במקביל הודיעו ליעקב שפלסאון עוברת לקיבוץ מעגן מיכאל.
המחשבה התחילה להתבשל ,אך לא ידענו איך בדיוק ניתן ליישם
אותה .ואז ,במקרה (או שלא במקרה) ,הזדמנו לניחום אבלים בניר
עציון .במקרה ישבה שם באותו זמן חברה מוועדת קליטה ,ובמקרה
התחבבנו עליה .לא שיערנו לעצמנו שבתוך פחות מחודש נמצא את
עצמנו בבית גדול ויפה כשסביבנו ערימות ארגזים.
הימים היו ימי הפסקת האש של "צוק איתן" .האנשים בארץ עדיין
ליקקו את הפצעים ,ובניר עציון הרגישו היטב את כאב השכול לאחר
שנפל אחד מטובי בניה.
להפתעתנו ,על אף כל זאת ,התקבלנו בחיבוק גדול וכמויות של אהבה
ועזרה הורעפו עלינו בלי סוף .אנשים לא הפסיקו להיכנס לביתנו,

הכרנו אוכלוסייה שונה מזו שהיינו רגילים אליה ,ולמדנו לאהוב את
האנשים .טווח הגילאים כאן מגוון ,ויש לציין שבין חברינו נמנות כיום
משפחות צעירות עם ילדים קטנים מחד ,וסבים וסבתות צעירים
ברוחם מאידך .אט אט אנו מתרגלים לחיים בפריפריה .אנו נהנים
מהנופים והאווירה ולומדים להתארגן מבחינת קניות ,זמינויות
ונגישויות.
כמובן שלא תמיד הכול ורוד ...אמנם ,הילדות הקטנות כבר כמעט
לא זוכרות איך היו החיים בפתח תקווה ,אבל לשני הגדולים עוד
ישנה כברת דרך לעשות מבחינה חברתית .ההסתגלות קשה להם
והגעגועים מציפים אותם מדי פעם.
יעקב עדיין עובד במרכז ונוסע לשם מדי יום ביומו .אנחנו מתפללים
שהמעבר של חברת פלסאון למעגן מיכאל יקרה בקרוב ,כפי שהובטח.
העסק שלי "ספג אבידות" במהלך המעבר ,אך אני צוברת עכשיו
לקוחות חדשים מאזור חיפה וחוף הכרמל ,ובהחלט אופטימית.
בסך הכול נציין בשמחה כי רב הטוב על הרע ,וכרגע בהחלט לא
מסוגלים לדמיין את עצמנו בשום מקום אחר.
ביום-יום אנו משתדלים להשתתף בפעילויות שהמשק מציע
ולפעמים גם נוטלים חלק ביוזמות השונות ,עד שלעתים נדמה כי
בעצם אנחנו כאן כבר שנים...

כסלו  -טבת תשע"ו
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שלוחות

נקודת מפנה
במשך השנים ,ממוצע הגילאים בשלוחות טיפס ועלה מעלה
מעלה ...מספר הילדים שנולדו היה בירידה מתמדת ,וב15-
שנים נקלטו רק שתי משפחות צעירות.
הרגשנו שצריך לנקוט ביוזמה ובגישה חדשה .הוקם צוות צמ"ד.

צוות צמ"ד
הצוות מורכב ממזכירת פנים ,מרכזת ועדת חברים ,ושלושה
נציגי ציבור .אל הצוות הצטרפו בשלב מאוחר יותר שני נציגים
מקרב התושבים.
הצוות נפגש עם הנקלטים אחרי מילוי טופס מקוון .המשפחה
מוזמנת לאירוח בשבת ,הכולל ארוחות אצל משפחות צעירות
וותיקות .לאחר אבחון ,מתקבלת המשפחה לשלוחות למגורים
של עד שנתיים ,תוך ליווי של משפחה מאמצת לפני הקבלה
לחברות במסלול שיוסבר להלן.

קליטה מתחדשת
לפני כ 10-שנים ,פתחנו אפשרות לקליטה במעמד "תושב" גם
עבור בני המקום שחזרו אלינו עם משפחותיהם ,ולא רק עבור
משפחות מורים ואחות .הדירות הריקות התחילו להתמלא.
עם הזמן הבנו שלא די בכך .הבנו כי התושבים אינם מתכוונים
להצטרף אלינו כחברים-קלאסיים ,אלא רוצים לשמור על
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עצמאותם הכלכלית ,ובו-בזמן  -הם רואים בשלוחות את ביתם
ורוצים להמשיך לגור איתנו.
התחלנו לגבש מתווה של "חבר חדש"  -חבר בעצמאות כלכלית
(מודל שלשמחתנו כבר התחיל בקיבוצים אחרים) ,באופן
שיתאים לשלוחות .בדיונים היו שותפים שרגא וילק ,שריכז את
אגף צמ"ד בקיבוץ הדתי ,ומספר נציגים מקרב התושבים.
בימים אלו אנו בישורת האחרונה של העבודה על החוזים,
ובמקביל מקדמים תכנון ואישורים לשכונה הראשונה שתיבנה -
 13יחידות.

תוצאות
הדי הדיבורים וההבנה כי מתחיל תהליך חדש כבר נשמעים
למרחוק ,ובשנים האחרונות אנו עדים לחזרתן של משפחות בני
משק .בשנה האחרונה התחלנו לעבוד על שיווק החוצה ,וכבר
אנו נושאים פירות  -בקיץ הגיעו  7משפחות ,מתוכן  4משפחות
שאין להן קשרים משפחתיים בתוך הקיבוץ...
כיום ,מתגוררות בשלוחות למעלה מעשרים משפחות צעירות
כ"תושבים" ,אשר שותפים בכל תחומי חיי הקהילה בשלוחות,
ובו-בזמן אף מנהלים חיי חברה ערים בינם לבין עצמם .הם
מורגשים בפעילויות הקהילתיות ,בשבילים ובחיים בשלוחות.
* מלכה סימון,
מרכזת צמ"ד

קו המשווה

משפחת חייקין

בילויים

תמר בת שנתיים ושלושה חודשים,
עדי בת תשעה חודשים

עמק המעיינות מציע מגוון רחב של בילויים בחיק הטבע עם
נופים קסומים .בבית שאן הסמוכה (כ 5-דקות) ישנם מסעדות
ובתי קפה ,ו"אם רוצים ממש להשקיע ,אפשר גם לנסוע לעפולה
הרחוקה יותר ( 25דקות)".

למה דווקא שלוחות?

איך מסתדרים?

נילי היא ילידת זיכרון יעקב ,בעוד שמיר הוא בן משק שנולד וגדל
בקיבוץ שלוחות" .הכרנו באוניברסיטת בר אילן והתחתנו בקיבוץ
עם סיום התואר הראשון" .משפחת חייקין הגיעה לקיבוץ לפני
כשנתיים וחצי" .לאחר ארבע שנים של מגורים במרכז הארץ,
תחילה בפתח תקווה ובהמשך בכפר סבא ,חיפשנו מקום שקט
וירוק לגור בו ,עם קהילה מגוונת ואורח חיים דתי" ,אומרת נילי,
"לשנינו היה ברור שמקומנו ביישוב בצפון .שמיר מאוד אוהב
את העמק והגלבוע ,ולכן החלטנו לנסות לעבור לגור בקיבוץ
שלוחות .התאהבתי במקום לחלוטין .קצב החיים פה אחר,
הבנות נהנות מהחופש והמדשאות הירוקות ,ומכך שהן יכולות
להתרוצץ ללא חשש .מבחינה חברתית ,כיף לנו מאוד .יש הרבה
משפחות צעירות עם ילדים באותם גילאים".

הבנות מתחנכות במסגרת הקיבוצית .תמר בפעוטון הבוגר של
הקיבוץ ועדי בבית התינוקות" .הן נהנות מאוד מהחינוך הקיבוצי
המיוחד ,הכולל טיולים יומיים ברחבי הקיבוץ ,מפגש עם בעלי
חיים בפינת החי ,פרות ,בריכת דגים והאכלת עיזים .הן לומדות
על עונות השנה והחגים דרך הטיולים בטבע" ,אומרת נילי.

נילי ( )30ושמיר ()35

"אנו מאוד אוהבים את העובדה ששלוחות היא קהילה רב-
דורית" ,מוסיף שמיר" ,לצדנו ,גרה חברת קיבוץ ותיקה ,אשה
מדהימה באופייה ובנתינה שלה ואנחנו קשורים אליה מאוד .חוץ
מזה ,ישנה עשייה ערכית וחברתית ,ועזרה הדדית רבה .יש גם
ועדת תרבות המארגנת אירועים שונים ,והמשפחות הצעירות
מארגנות תפילת ילדים בכל שבת וקידושים משותפים".

שמיר עובד כמתכנת בחברת "קמטק" במגדל העמק (כשעה
נסיעה) .נילי עבדה בשנים האחרונות בבנק לאומי בסניף נצרת
עילית ,ולאחרונה החלה ללמוד במכללת אורנים במסגרת תכנית
של הסבת אקדמאים להוראת לשון עברית בבתי ספר על-יסודיים.
"המרחק ממקומות העבודה לעתים מקשה על ההתנהלות.
למשל ,כשעברנו לקיבוץ נאלצנו לקנות רכב נוסף לצורך הגעה
למקום העבודה".

לסיכום
"אין ספק שזהו המקום האידיאלי בשבילנו לחיות בו ולגדל
ילדים בקצב אחר ובאווירה מיוחדת.
לאחרונה ,הצטרפנו לשש משפחות שנמצאות בתהליך של
בנייה ,אשר תופס תאוצה בשלוחות .תהליך זה עדיין בעיצומו
ואנו מקווים שבתוך שנה מהיום נוכל להתחיל לבנות את ביתנו".

כסלו  -טבת תשע"ו
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מעלה גלבוע
צוות צמ"ד

שאלות עיקריות

הצוות מונה שמונה חברים ,חלקם חברי קיבוץ וחלקם תושבים.
מנהל הקהילה אף הוא חבר בצוות.

בדרך כלל ,משפחות המתעניינות בקליטה ,שואלות אותנו:
מתי אפשר להצטרף לחברות?
כמה ילדים יש בקיבוץ בגילאים של ילדינו?
מה הן העלויות של שכר הדירה ומס קהילה?
אילו דירות יש לקיבוץ להציע?

צוות צמ"ד שותף בפורום צמ"ד במועצה האזורית ונמצא בקשר
עם רכז הצמיחה הדמוגרפית בקיבוץ הדתי .

סוגי הקליטה
הקליטה הראשונית היא לתושבות .במהלך השנתיים הראשונות
יכול הנקלט לבחון את מעמדו ,ובסופן לבחור בין שני מסלולים.
הראשון :המשך במסלול תושבות ,שמשמעותו רכישת מגרש
ובניית בית בהרחבה .השני :קליטה לחברות מלאה בקיבוץ,
שמשמעותה הצטרפות לאגודה השיתופית עם כל ההשלכות.

מספרים
מאז השינויים ( ,)1998נקלטו  86משפחות חדשות! מתוכן כ24 -
משפחות של בת או בן משק .לחברות מלאה בקיבוץ הצטרפו
מאז השינוי כ 18-משפחות.
מאז ספטמבר  2014הגיעו ליישוב מעל עשר משפחות חדשות.
לצוות הקליטה ולוועדת הקבלה של מעלה גלבוע אין רגע
דל .הבקשות באות בקצב שלא ניתן לעמוד בו .בעשר השנים
האחרונות ,מאז שמעלה גלבוע אפשרה את שני סוגי הקליטה -
לחברות ולתושבות  -גדלה אוכלוסיית היישוב פי ארבע.

הליך הקליטה
בשלב ראשון ,המשפחה מגיעה להיכרות עם נציג ועדת קליטה
ולסיור ביישוב .בשלב הבא היא מוזמנת לשבת קליטה ,ולאחר
מכן נשלחת לאבחון במכון "אדם מילוא" .בסיום התהליך ,אם
שני הצדדים רוצים בהמשכו ,מקבלת המשפחה זימון לוועדת
קבלה.
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לא הכול דבש
הקשיים העיקריים איתם אנו נפגשים בתהליך הקליטה הם אלו
הכרוכים במעבר ממקום מוכר ונוח למקום חדש ,בהסתגלות
לדירה קטנה ובהתרחקות מהמשפחה.

ממתנים את הקצב
"אין דירה ריקה" הוא משפט שחוזר על עצמו מדי שנה לקראת
הקיץ .השנה רכשנו דרך המועצה שש קארווילות כדי שנעמוד
בעומס הבקשות ,ובקרוב הן כבר יהיו מאוכלסות כולן .כבר קרה
שבני משק נשואים ביקשו לחזור לקיבוץ ,ובשל מצוקת הדיור
נאלצו להתגורר אצל ההורים עד שהתפנתה דירה .במעלה גלבוע
ישנם גם לא מעט מקרים של משפחות שעזבו וחזרו! לפני כחצי
שנה נערכה באסיפת היישוב הצבעה על קצב הקליטה ,והוחלט
לווסת אותו לשש עד שבע משפחות לשנה .האם נעמוד בכך?
שאלה טובה...

מה סוד ההצלחה?
ניתן לסכם אותו בגישה של 'ראש פתוח' לאפשרויות בחירה.
ה'סוד' הזה מוכיח את עצמו.
מאז גלי הקליטה ,הומים הבתים מתינוקות ויש לשער שעד
שתקראו שורות אלו ,יוולדו עוד כמה .מרגש  -במיוחד למי
שהיה כאן בימי המשבר והעזיבות  -לעבור במגרש המשחקים
ולצפות בהמוני הקטקטים המשחקים בו.

קו המשווה

משפחת לסטר
גלית ( )32ודוד ()36
יהודה בן שש וחצי ושהם בת שנתיים
למה מעלה גלבוע?

סיכום ביניים

גלית היא ילידת פתח תקווה ועוסקת בטיפול בתנועה.

גלית" :יש במעג"ל אנשים מאוד משכילים ,אבל הם עדיין שומרים
על ענווה ופשטות ולא 'מתבלבלים' מכך".

דוד ,יליד ארצות הברית ,לומד ועובד בישיבת מעלה גלבוע עם
קבוצת תלמידי הישיבה מחו"ל .במקצועו הוא ביביליותרפיסט.
דוד" :אני אוהב שקט .אחרי חמש שנים אינטנסיביות בעבודה,
התאים לי לקחת שנה של לימוד תורה ושקט .קצב החיים כאן
הוא אחר .רצינו לעשות שינוי מהותי ,חיפשנו משהו יותר תמים,
חיפשנו קהילה .מצאנו ,ובגדול .מצאנו מקום עם אורח חיים דתי
מגוון ,אשר יש בו רוחניות תורנית ,עוצמתית ,אמיתית ופתוחה".

איך מסתדרים?
גלית" :מצאתי מיד עבודה באזור .הבן שלנו השתלב יפה בגן.
בירושלים הגן הוא אחר .אין יציאה אל הטבע .כאן הוא התבגר,
קיבל ביטחון עצמי .הוא מתעניין יותר בסובב אותו ,יודע שמות
של בעלי חיים וצמחים (ומלמד אותנו.")...

דוד" :המשפחה כאן היא במקום מרכזי ,ועדיין יש עשייה ערכית
ונתינה משמעותית לחברה .חיפשנו ומצאנו כאן מקום שמשלב
ערכים רבים שחשובים לנו".

לא הכול ורוד
גלית" :לפעמים קשה לי כי זו קהילה קטנה שכולם בה יודעים
על כולם .המרחק הוא לא קל ,גם מהמשפחה  -לדוד יש קרובים
בירושלים ,ולי במרכז  -וגם ממקומות שבהם מתקיימים דברים
שהיינו רגילים אליהם .לדוגמה ,אני מאוד אוהבת לרקוד אבל
לשם כך אני צריכה לנסוע רחוק".

אף על פי כן
"למרות הידיעה שאם רוצים דברים מיוחדים צריך לנסוע רחוק,
נראה לנו שבקרוב נרכוש מגרש ונבנה את ביתנו כאן".

* כל הנתונים נמסרו על ידי רכזת הקליטה – סלעית רפפורט

* ציפי פרחי

כסלו  -טבת תשע"ו

57

קו המשווה

מירב
ועדת קליטה

אופי היישוב.

מונה שבעה חברים שנבחרו על ידי כלל התושבים ביישוב.
במקרה הצורך ,חברי הוועדה מתייעצים עם בעלי תפקידים
נוספים ביישוב.

אפשרויות לעבודה באזור.

התהליך
תהליך הקליטה הראשוני הוא לשם קבלה לתושבות במירב.
בשלב מאוחר יותר ובנפרד (לא באחריות ועדת קליטה) ,ניתן
לעבור תהליך הצטרפות
לקיבוץ.
משפחה המתעניינת במגורים
במירב ,מוזמנת לפגישת
היכרות .תהליך קליטה
מסודר מאפשר למשפחה
להכיר את היישוב ולקבל
החלטה מושכלת לגבי
המעבר ,ובמקביל מאפשר
לוועדה להכיר את המשפחה
ולהתרשם ממנה.
בשנה הראשונה המגורים
הם בשכירות בלבד (לא ניתן
לקנות מגרש לבנייה במהלך
שנה זו) .לכל משפחה נקלטת
יש משפחה מלווה ,בנוסף
לליווי של ועדת קליטה.
לאחר שנה ,המשפחה עוברת
למעמד של "תושבות זמנית".
משפחה במעמד "תושבות
זמנית" המבקשת לקנות
מגרש לבנייה ,צריכה לעבור
ועדת קבלה לתושבות קבע במירב.

שאלות

עלויות השירותים הניתנים ביישוב ויוקר המחיה.
אפשרויות הבנייה ביישוב ועלות הבנייה.

קשיים
הקושי העיקרי של משפחה נקלטת הוא עצם העזיבה של סביבה
מוכרת ומעבר ליישוב חדש.
מלבד זאת ,קיימים קשיים
ייחודיים ליישוב שלנו :המרחק
הגדול מערים מרכזיות ,בעיית
התעסוקה ,ובמקרים רבים
גם התרחקות מהמשפחה
המורחבת.
הקושי העיקרי שהיישוב
בשנים
איתו
מתמודד
האחרונות הוא היצע מצומצם
של דירות פנויות לקליטה.

המספרים
לפני כשנתיים סיימנו תהליך
נרחב ועמוק שבו דנו בנושא
התפתחות היישוב .אחת
ההחלטות הייתה שהיישוב יגדל
בקצב של כ 6-משפחות בשנה,
והוועדה פועלת על פי החלטה
זו.
בעשור האחרון נקלטו במירב
כ 40-משפחות חדשות ,וכיום
יש בישוב כ 110-משפחות .בחודשים האחרונים עברו למירב 3
משפחות חדשות ,ועד סוף  2015יגיעו עוד  4משפחות.

המשפחות מתעניינות בעיקר בעניינים הבאים:

נחת מהילדים

בנושאי חינוך  -האופי והתפקוד של מערכת הגיל הרך ,בתי
הספר ,והחינוך הלא-פורמלי (בתי ילדים ,בני עקיבא ,נוער).

מירב הוא קיבוץ צעיר יחסית ורק בשנים האחרונות החלה
קליטת בנות ובנים שגדלו במירב .התופעה הולכת ומתרחבת
ומביאה לנו הרבה ברכה .בנים חוזרים עוברים תהליך קליטה כמו
כל תושב אחר.
* ישי ברוקנטל,
מרכז ועדת קליטה
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טירת צבי
תהליך הצמיחה הדמוגרפית בטירת צבי החל לפני כ 15-שנה ,נושאים בנטל הקהילתי

כאשר בדיונים פנימיים בין חברי הקיבוץ הבנו שאם לא ניקח את
המושכות לידינו נהפוך ליישוב דועך שאינו רלוונטי לבניו ,אשר
מאוד גאים בקיבוץ ,אך מחפשים דרך להצטרפות שלא מתאימה
למתכונת העבר.
הקמנו שני צוותים לקידום הצמיחה .האחד עסק בשינויים
הפנימיים שעל הקיבוץ לעבור על מנת להיות אטרקטיבי לחבריו,
לבניו ולנקלטים חדשים .השני עסק בהכנת התשתית להרחבת
היישוב מבחוץ על ידי הקמת שכונה קהילתית .שני הצוותים
ממשיכים לפעול עד היום ,בשינויים מסוימים.

הקמנו אגודה קהילתית ,אך עד היום לא הפעלנו אותה .תושבי
טירת צבי הפכו לשותפים מלאים בכל הפעילויות הקהילתיות
בממסד הקיבוצי המסורתי ,לרבות חברות בהנהלת הקהילה
ובדיוני המזכירות העוסקים בנושאים של הוועד המקומי.
לתושבים יש זכות הצבעה באסיפות המשותפות לחברים
ותושבים .הפתיחות יצרה מציאות חדשה בה חלק גדול ממוסדות
טירת צבי מנוהלים על ידי תושבים ,ולמעשה כל משרה פנויה
עומדת למכרז לכולם ,חברים כתושבים.

המראה ...עם הפנים לעתיד
ָ
מזה שנתיים וחצי ,טירת צבי מתנהלת כ"קיבוץ מתחדש" ,לאחר
תקופת מעבר של שלוש שנים .במקביל ,בשכונה הקהילתית
מסתיים אכלוס שלב א'  50 -המשפחות הראשונות.

מסלולי הקליטה
מאז  ,2002כל המצטרפים לטירת צבי  -גם לקיבוץ וגם לשכונה -
הם "תושבים שוכרי דירות" .עד היום הצטרפו  72משפחות:
 60%מהן  -משפחות שאחד או שני בני הזוג הוא בן טירת צבי,
והשאר  -משפחות מהאזור ומחלקי הארץ השונים.
לפני כשנתיים ,לאחר המעבר ל"קיבוץ מתחדש" ,החלטנו
על הקמת מסלול קליטה של "חבר חדש" .מאז אנו מציעים
למצטרפים שני מסלולי קליטה תוך הגבלת זמן השהייה במעמד
של "תושב שוכר דירה" לשנתיים .בתחילת  2015התנענו את
התהליך 13 .משפחות הצטרפו כתושבים לשכונה ,ו 8-משפחות
לקיבוץ בחברות מלאה.

הצמיחה בעיצומה
ב 2015-אוכלוסיית טירת צבי חצתה את קו ה 800-נפש ,כאשר
 303ילדים ממלאים את רחובותיה ,דשאיה ומערכות החינוך
בגיל הרך ובחינוך המשלים .בשנת  2014זכינו ל 36-לידות .בקיץ
 2015הצטרפו אלינו  8משפחות .מערכות החינוך נדרשות לתת
מענה לכך שבעוד שנים ספורות יהיו בהן כ 400-ילדים ונערים.
מוסדות טירת צבי מקדמים דיונים על ההיערכות למצב החדש.
רבים מהמצטרפים מוצאים את פרנסתם מחוץ לטירת צבי,
אחרים נכנסו למעגל היצירה הקיבוצית שלנו .ארבעה תושבים
השתלבו בגד"ש ,כמה עובדים בענף התמרים ובמפעל הבשר,
ותושבים אחרים לוקחים חלק באיוש משרות בפעילויות
הקהילתיות לסוגיהן.

מיישוב ותיק ,מנומנם ומתלבט ,החי במחלוקת על המשך דרכו
הקיבוצית ,הפכנו  -עם קבלת ההחלטות על שינוי באורחות
החיים ביולי  - 2009ליישוב עם חיי קהילה תוססים ועם הרבה
שאלות טובות על מסלול ההמראה העתידי .עוד בתחילת הדרך
קבענו כי לטירת צבי נקלוט רק מי ששומר על אורח חיים דתי
כמקובל אצלנו .ההתמודדות עם קביעה זו בתהליך הקליטה
מאתגרת מאוד בימים של עולם פתוח ,חופשי ולא מוגדר ,ובכל
זאת אנו מתמידים ביישום החלטתנו גם היום.
צוות צמ"ד ,שהוקם במתכונת חדשה לפני שנה ,מנוהל על ידי
תושבת בת המקום ,והוא כולל בתוכו חברים בתוקף תפקידם -
מזכיר ומנהל/ת קהילה ,מרכז ועדת צעירים ,מרכז מנהלת
"חבר חדש" ,מרכז ההרחבה הקהילתית  -ונבחרי ציבור ,חברים
ותושבים .סך הכול  11חברים למשימה.
ליד הצוות פועלת בהתנדבות קבוצת תמיכה לנקלטים חדשים
בתחילת דרכם בטירת צבי .זיהינו צורך זה ,שעלה מהשטח,
כחיוני להצלחת הצמיחה של היישוב.
בימים אלו אנו מכינים דיון על תהליך הקליטה והצמיחה העתידי.
במרכז הדיון מונחת השאלה האם ממשיכים בקליטה דו-
מסלולית " -תושב" בהרחבה ,ו"חברות חדשה"  -או שמנתבים
את כל הקליטה ל"חברות חדשה" בלבד .עם סיום התהליך
בצוות ,יעבור הנושא לדיון ציבורי ולקבלת החלטות.
בינתיים החיים זורמים להם עם הקמת מניינים נוספים בשבת
ובחג ,מפגשים קהילתיים רב-דוריים ,ועוד פעילות חברתית
מגוונת ומבורכת.
ברכות למצטרפים ,ותודה גדולה לחברי טירת צבי שבזכות
פתיחותם הפכו את יישובנו למקור משיכה חם ואוהב בעמק
המעיינות.
* אבשלום דולב
חבר ועדת צמ"ד

כסלו  -טבת תשע"ו
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קבוצת יבנה
הצוות

קליטת אנשים מבחוץ

הנהלת צמ"ד :עוסקת בתיאום שבין הוועדות השונות המלוות
את הנקלטים ,והיא מורכבת ממרכזת ועדת צעירים ,מרכז ועדת
חברים ,מזכיר הקיבוץ ,ומנהל צמ"ד אשר תפקידו ללוות את
תהליך הקליטה מראשיתו ועד סופו.

גם מסלול זה נמשך שנתיים על פי אותה מתכונת  -שנת
'אורחות' ,שנת מועמדות והצבעה בקלפי לקבלה לחברות .רבים
מהנקלטים במסלול זה הם תושבים שעסקו בחינוך ונוצר עניין
הדדי לקבלתם לחברות.

ועדת קליטה :כוללת את מזכיר הקיבוץ ועוד  8חברים ,ומרכז
אותה מנהל צמ"ד .תפקידה
של ועדת קליטה הוא ללוות
זוגות נקלטים מבחוץ ותושבים
(בעיקר ממערכת החינוך),
שהביעו רצונם להיכנס
לתהליך קליטה והוועדה ראתה
אותם כמתאימים .בעיקר
מלווה הוועדה זוגות שאחד
מהם הוא בן/בת משק לאחר
'שנת בית' ועד סיום מסלול
צעירים וקבלה לחברות.
הוועדה מלווה בימים אלו
כ 14-זוגות ושומרת על קשר
עם זוגות נוספים הנמצאים
מחוץ לקבוצה.

אנו מקבלים בשנה כ 4-עד  5משפחות בסך הכול.

קריטריונים לקליטה
בשנה האחרונה ,בסיוע גורם
חיצוני ,הובילה ועדת קליטה
תהליך שמטרתו לזקק את
הדיון ואת קבלת ההחלטות
הקשורות בקליטה .השאיפה
היא שהדיון על כל נקלט ,יהיה
מקיף ושנימנע מתחושות בטן,
מדעות קדומות ומהאווירה
הלא-נעימה שמתפתחת תוך
כדי דיון .התוצר של התהליך
הוא דף קריטריונים המפרט
ומשקלל את הנושאים שהגדרנו
לעצמנו שהם החשובים לנו:
התנהלות דתית ,התנהלות
תעסוקתית ,התנהלות חברית,
מאפייני אישיות ויחסי אנוש.
בכל אחד מהנושאים קיימים
תתי-נושאים להם ניתן משקל
המייצג את חשיבותו לפי
הבנתנו.

הליך הקליטה
ניתן להתייחס לשני
מסלולי קליטה שונים:

קליטת בני משק ובני זוגם
כחלק מ'מסלול בנים'
'מסלול בנים' נמשך עד גיל
 ,28וכל זוג שהתחתן במהלך המסלול מלוּוה על ידי ועדת קליטה.
לקראת סיום 'מסלול בנים' ואחרי שבני הזוג או אחד מהם סיימו
לימודים ,מתחיל תהליך הקליטה הרשמי שבתחילתו נכנס הזוג
למעמד של 'אורחות' למשך שנה ובסופה עובר למועמדות.
אחרי שנה נוספת של מועמדות ,מתקיימת הצבעה לחברות .בכל
מהלך המסלול ,אחד מחברי הוועדה ממונה כאיש קשר המלווה
את הזוג.

אתגרים בקליטה
הימים הראשונים בקיבוץ נחקקים בזיכרון לטובה או לרעה .על
מנת שהנחיתה תהיה רכה ,אנחנו מנסים לסגור את כל הפרטים
לפני הגעת הזוג (מקום עבודה ,מגורים ,לימודים) .אנחנו
מצמידים מלווה מטעם הוועדה לזוג הנקלט ,ומציידים אותם
בחוברת המפרטת בהרחבה את כל המוסדות והגורמים שצריך
להכיר .בנוסף ,אנו מנסים לשלב אותם בפעילויות החברתיות
כבר במהלך השנה הראשונה.

* גדי סימון,
מנהל צמ"ד
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עין צורים
נושא מרכזי ומורכב

צוות ההסכמות

נושא צמ"ד תפס בשנים האחרונות מקום מרכזי בדיונים
הפורמליים ובשבילים בעין צורים .ב 2012-נבחר צוות צמ"ד,
שמטרתו לבחון את סוגיית הצמיחה הדמוגרפית על כל היבטיה
ולהכין מסמך עקרונות בנושא
קליטה .הצוות הגיע למסקנה
כי הצמיחה הדמוגרפית קשורה
קשר בלתי נפרד מנושאים
נוספים ,כמו :הבטחת זכויות
החברים הוותיקים ,הסדרת
מעמד אחד ,הטבות לבנים
נקלטים ,ועוד .הצוות גיבש
מסמך עקרונות עם שני
נספחים .האחד  -אמנה
חברתית-דתית שמאפשרת
גם לבנים שאינם מגדירים
את עצמם דתיים להצטרף
לקיבוץ אחרי שיחתמו
על האמנה .השני  -נספח
קליטה ,שבו יש המלצה
על עדיפות לקליטת בני
המקום ,והחלטה על קצב
קליטה שיעמוד על כ10-
משפחות לשנה.

עם סיום עבודת צוות צמ"ד ובעקבות התוצאות הצמודות
בהצבעה ,הוחלט על הקמת צוות הסכמות אשר ממשיך בימים
אלו לדון בנושאי המחלוקת המרכזיים במטרה לגבש הסכמות.

נושא קליטת בנים שאינם
דתיים עורר דיונים
טעונים ,והוחלט להצביע
בקלפי על השאלה האם לתת אור ירוק לצמ"ד להתקדם להצעה
מפורטת בנושא .ההצבעה בקלפי התקיימה בתחילת חודש ניסן
האחרון והתוצאות היו 47% :בעד  53% ,נגד .בעקבות ההצבעה,
ביקש צוות צמ"ד לסיים את תפקידו.

סוגי קליטה
עד הקמת צוות צמ"ד התקבלו
לעין צורים רק ל"חברות
בעצמאות כלכלית" .לאחר
שהתגבשה בצוות המלצה
לקליטה ל"מעמד אחד",
הוחלט לעצור את הקליטה
עד להסדרת הנושא .בזמן זה
התקבלו לקיבוץ משפחות
לשכירות בלבד ,ללא מחויבות
לקליטה.

הליך הקליטה
עד היום ההליך כלל שלב היכרות,
שהוביל למועמדות בשלב ראשון
ואחר כך לחברות .כל שלב ארך
לפחות חצי שנה .במקרים רבים,
משיקולים שונים ,הייתה הארכה
מצד הקיבוץ ו/או המשפחה .כיום,
כאמור ,נמצא גם ההליך הזה בדיון.

מספרים
בעשר שנים האחרונות נקלטו בעין צורים כ 24-משפחות.
ב"קנה" נמצאות כרגע עוד  20משפחות ,שמתוכן כ 15-הן
משפחות של בני משק.

צוות צמ"ד
בצוות שסיים את תפקידו ישבו מרכז הצוות ,נציג הקבה"ד,
כארבעה נציגי ציבור ,ובעלי תפקידים (מזכיר הקיבוץ ,מנהל
עסקי ,מנהל קהילה) .עבודת הצוות לוותה לאורך כל הדרך על
ידי ניתאי קרן מחברת "טנא יועצים".

* מוטי וגשל,
מזכיר הקיבוץ

כסלו  -טבת תשע"ו
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עלומים
ההחלטה
לפני מספר שנים ,התקבלה
החלטת אסיפה שקיבוץ
עלומים צריך ורוצה לקלוט
בני משק ומשפחות מבחוץ,
לחברות (בלבד) .נקבע יעד -
כמה משפחות בכל שנה,
והוחלט על מתווה ,הכולל
מינוי מרכז צמיחה דמוגרפית
צילום :רפי בביאן
במשרה חלקית.

מי קולט?
הקליטה בעלומים נעשית על ידי ועדת קליטה ,אשר מונה
שמונה חברים  -מרכז ,מזכיר פנים ,מרכז ועדת צעירים וחמישה
נציגי ציבור .המרכז נבחר לקדנציה של ארבע שנים לפחות,
ונציגי הציבור לשנתיים לפחות.

מי נקלט?
בני ובנות משק

לבני ובנות המשק ניתנת אפשרות לגשת למועמדות כשנה אחרי
סיום הלימודים הגבוהים .אם מדובר בזוג בני משק  -מחכים
לאחרון מביניהם שיסיים לימודיו .בן או בת המשק המעוניינים
להיקלט בקיבוץ ,עוברים אבחון ,ועל סמך התרשמות הכוללת
תוצאות משובים מובנים שממלאים מספר חברים מהקיבוץ,
הוועדה ממליצה על מועמדות .לאחר כשנה נוספת של מועמדות,
עולים להצבעה לחברות.
משפחות מבחוץ

מגיעות אלינו פניות דרך פרסומים באתרים ובעלוני שבת ,או
דרך תנועת "אור" .בנוסף ,יש המגיעים בשיטת "חבר מביא
חבר" .אנו קולטים מבחוץ רק משפחות.
בעקבות פנייה למרכז הוועדה ,המשפחה מוזמנת לפגישת
היכרות בקיבוץ ,ולאחר מכן נציגי הוועדה נוסעים לבקר בביתה.
השאלות הנפוצות שעולות מהמשפחות קשורות לתנאי הדיור
ואפשרויות התעסוקה.
השלב הבא הוא שבת בקיבוץ ,שכוללת אירוח אצל מספר
משפחות .אם שני הצדדים מעוניינים בהמשך ,המשפחה עוברת
אבחון ,ומגיעה לקיבוץ לאחר תיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים.
מכאן ואילך ,בדיוק כמו בני המשק  -המשפחה נכנסת לתהליך
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מועמדות של שנה ,והגשה
לחברות .כל משפחה מבחוץ
מלווה על ידי משפחה מארחת.
לאחר קליטה לחברות,
המשפחות עוברות לאחריותה
של ועדת חברים .לאחרונה ,היו
מספר דיונים על הצורך להמשך
ליווי של ועדת קליטה בשנה
הראשונה לחברות.

אתגרים
תהליך הקליטה איננו פשוט לצד הקולט ולצד הנקלט כאחד,
למרות הרצון של שני הצדדים שהשידוך יצליח .למשפחות
מבחוץ ,האתגר הוא להיכנס לקהילה מגובשת ,ללא חברים
או משפחה תומכת במקום .הם נאלצים ללמוד 'שפה' אחרת,
ולהתרגל לתפיסת עולם שונה מאוד מזו שהכירו .עבור בני
המשק שגדלו בקיבוץ ,המעבר ממעמד של ילד-צעיר ,למעמד
של מבוגר-שותף איננו תמיד קל .עם זאת ,ברוך ה' ,בשנים
האחרונות ,נקלטו משפחות בהצלחה רבה .המדד להצלחה הוא
שילובה של המשפחה מבחינה חברתית ותעסוקתית .אם בני הזוג
מצאו את מקומם בקיבוץ ואף שותפים במעגלי העשייה השונים
 -בעבודה ,בוועדות ובחיי חברה  -המהלך הצליח בהחלט.

מספרים
בחמש השנים האחרונות ,נקלטו כ 15-משפחות ,מתוכן  4מבחוץ.
כעת ,יש  14מועמדים ,ועוד כ 13-בתהליך טרום-קליטה.

לסיכום
קליטה היא אחד האתגרים המשמעותיים והחשובים בסדר יומו
של קיבוץ עלומים .האתגר העומד בפנינו הוא להגיע לבני משק
מתאימים כבר בשלבים מוקדמים של בחירותיהם ,ולנהל איתם
שיחה פתוחה על האפשרויות ,על הזכות להיות חבר ,וכמובן על
האחריות הכרוכה בכך ,כדי שיוכלו להחליט מתוך ידיעה .קליטה
מבחוץ היא משימה יותר מורכבת .יש צורך בשיווק ובניסיון של
היכרות הדדית בתקופה קצרה ובנסיבות לא קלות.
למרות האתגרים הרבים ,קיבוץ עלומים  -המתקרב לשנת היובל
שלו  -ממשיך עם הפנים קדימה ,ומאמין שבעזרת ה' נמשיך
לגדול ולקיים קהילה שיתופית ,דתית וערכית.
* פיני רחמני ,מרכז ועדת קליטה,
ודבי מייזל ,חברת ועדת קליטה

קו המשווה

סעד
קצת היסטוריה
בשנת  2009החל להיבנות תהליך קליטה ייחודי בסעד .בשיתוף
החטיבה להתיישבות ,הגיע גרעין של  16משפחות צעירות
לחברות ,וזאת כאשר במקביל התקיימו דיונים על הכיוון אליו
הולך הקיבוץ .כאשר התקבלה ההחלטה על שינוי אורחות
החיים ,הוקם צוות צמ"ד ,שהחל לפתח מודל המתאים לקליטה
בקיבוץ המתחדש .התהליך היה ארוך ואינטנסיבי ,ובסופו קיבלה
אסיפת החברים את תקנון הקליטה החדש .אחת ההחלטות
העקרוניות שלנו מאז ועד היום היא שיש בסעד קליטה לחברות
בלבד .בעקבות ההחלטה ,המשפחות שהגיעו לפני השינוי היו
צריכות להכריע האם פניהן לחברות
מלאה .כ 90%מהמשפחות הללו
בחרו להישאר ולהצטרף ,ומהיתר
נאלצנו בצער להיפרד.

מה קורה כיום
אמנם יש תקנון ,אבל החיים
מסובכים יותר ...הבעיות של
היום הן הפתרונות של אתמול,
ואנחנו לומדים תוך כדי עשייה.
נכון לעכשיו הקליטה מתבצעת
על ידי שלושה צוותים:
צוות תיאום  -הכולל נציג
צמ"ד ,מרכזת ועדת קליטה,
מרכז משק ,מזכיר ,אחראי בינוי
ושיכון ,ומנהל קהילה.

משפחות שהגיעו מרחבי הארץ .בתינו הומים מתינוקות ,בית
הכנסת שוקק חיים ומלא עד גדותיו בשבתות ובחגים .בתי
הילדים מלאים ונפתחים חדשים .זרם הבקשות לקליטה לא
מפסיק לרגע ,אך כרגע אין מקום...

אף על פי כן ולמרות הכול
עם זאת ,לא נכון לצייר תמונה ורודה ומושלמת .כמו תמיד,
שינויים דרמטיים מולידים אתגרים שלא ציפינו להם:
מכיוון שהחלטנו שחברות תלויה ברכישת בית או בנייה ,אנו
נתקלים בחוסר הלימה בין קצב הקליטה לבין פתרונות הדיור
בפועל .מצב זה יוצר לחץ אמיתי
מבחינת תנאי המגורים של
המשפחות הנקלטות ו"צוואר
בקבוק" לקליטה חדשה.
המשפחות החדשות נדרשות
לעבור ממעמד של תושבים
בעצמאות כלכלית ל"חברות"
על כל המשתמע מכך (העברת
משכורת לקיבוץ ,מִסי קהילה,
מס איזון וכו') .סעד נחשבת
לקיבוץ "מתחדש"" ,מופרט" ,אבל
עדיין רב השיתוף בקהילתנו ,ויש
נקלטים המתקשים לקבל נורמות
אלו ,ולהסתגל לשילוב בין הפרטי
לציבורי.

צוות יד ביד  -הכולל חמישה נקלטים ושלושה בעלי תפקידים,
אשר תפקידו "לשים אצבע על הדופק" של חיי הנקלטים,
ולהוות גורם מתווך בין המשפחות הנקלטות והממסד הקיבוצי.

אחד האתגרים החשובים שעומד
לפתחנו הוא הקליטה החברתית
וההיכרות ההדדית בין אוכלוסיות
ותיקות וחדשות בקיבוץ .בעידן שבו
חדר אוכל כבר איננו "לב" הקיבוץ ורבים עובדים בחוץ ,האתגר
של קהילה רב-דורית משפחתית ולכידה נעשה מורכב מאי-
פעם.

אחת ההחלטות העקרוניות שלנו היא שיש בסעד קליטה
לחברות בלבד .לפני כחודשיים קיבלנו  5משפחות חדשות
לחברות .מתוכן ,שני בני משק ובנות זוגם ,ושלוש משפחות
שהגיעו מרחבי הארץ.

בקיץ שעבר הייתה כאן מלחמה .למרות זאת ,ולמרות המתח
הביטחוני ,אנו חווים צמיחה והתרעננות .אנו מקווים כי נשכיל
להתמודד עם אתגרי הקהילה המתרחבת ולמצוא את הדרך
לשלב בין הטוב שבמסורת הקיבוצית ,לרוחות החידוש והשינוי.

ועדת קליטה  -הכוללת שמונה
חברים ,מהם שניים מהנקלטים
החדשים וכן שלושה בעלי תפקידים.

בשנים שלפני
השינוי באורחות החיים בסעד ,לא נקלטו כמעט חברים חדשים
בסעד .בשנתיים האחרונות חל מפנה וקלטנו  )!( 26משפחות
לחברות מלאה בקיבוץ ,מתוכן ,כמה בני ובנות משק ,והשאר -

* גילי זיוון,
מרכזת ועדת קליטה

כסלו  -טבת תשע"ו
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בקשת חברות

׳עמודים׳
כתב העת של תנועת הקיבוץ הדתי
לחברים ותושבים  -חינם

** מופצים כ 2,400-עותקים **

כדאי לכם להצטרף לרשימת המנויים של

הרשמה במזכירות הקיבוץ

למנויים חיצוניים  ₪ 100 -לשנה
 50%הנחה לאנשי ההתיישבות העובדת ולבני הקיבוץ הדתי

המעוניינים בכריכת גיליונות 'עמודים' תשע"ה
מוזמנים לשלוח את הגיליונות למשרדי התנועה.
להצטרפות ניתן לשלוח צ'ק אל מערכת 'עמודים' (לידי דנה)
מזכירות הקיבוץ הדתי * קיבוץ בארות יצחק * מיקוד6090500 :

קהילות שונות ומגוונות
קהילות שהן לא כמונו -
אך יש להן מכנה משותף כלשהו איתנו ועם דרכנו.
קהילות בעיר ובכפר ,בארץ ובחו"ל.
נבחן מי ומה מרכיב את הקהילות,
סביב אילו ערכים משותפים הן מתכנסות ,ואיך הן מתנהלות.
נברר כיצד הן מביאות לידי ביטוי את היחד שלהן,
ומה הם החזון והבשורה.
*

הצעות לנושאים לכתיבה או לריאיון יתקבלו בברכה במערכת.
את הכתבות יש לשלוח אל מערכת עמודים
לא יאוחר מיום שני ,ט"ז טבת ( ,)28.12.2015לכתובת amudim@kdati.org.il
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** מופצים כ 2,400-עותקים **

בגיליון עמודים הבא נכיר מקרוב

לזכרם

ברוך תור ז"ל

דוד מבצרי (מושבניק) ז"ל

נולד :כ"ט בניסן תרפ"ו13.4.1926 ,
נפטר :י"ט בכסלו תשע"ה11.12.2014 ,
טירת צבי

נולד :כ' בחשוון תרפ"ח14.11.1927 ,
נפטר :ז' בניסן תשע"ה27.3.2015 ,
עין צורים

ברוך נולד למשפחת כהנים שעברה מגליציה לגרמניה .הוא
ברח מפני הגרמנים הנאצים דרך הרי הפירנאים לספרד ומשם
באונייה לחיפה.
בטירת צבי ברוך השתלב בעבודה ,בחברה ובענייני הביטחון,
השתתף בקרבות מלחמת השחרור ,יצא לקורסים של ההגנה
ואחר כך של צה"ל ,ואף נפצע במלחמה .אומץ לבו והתושייה
שהראה כמפקד מחלקה בתקריות שונות בתוך הקיבוץ ובסביבה
הקרובה נודעו ברבים.
בטירת צבי פגש ברוך את רות ,אשתו האהובה ,אשר כמוהו
נותרה גם היא ללא משפחה אחרי השואה ,ונולדו להם חמשת
ילדיהם .ברוך  -שלימודיו נקטעו בעקבות המלחמה  -יצא ללמוד
בסמינר למדריכים בבית וגן ובישיבת 'קול תורה' בירושלים.
תקופה קצרה היה מורה לילדי הקיבוץ וכן גם מדריך של חברות
הנוער בקיבוץ .מבין החניכים ,יש כאלה ששמרו איתו על קשר
לאורך שנים וזכרו לו את יחסו הטוב ודאגתו להם.
ברוך מילא תפקידים מרכזיים בקיבוץ ,כמזכיר פנים וכגבאי בית
הכנסת .הוא היה בעל קורא דקדקן מאוד בקריאה .מכתבי תודה
רבים נשלחו אליו מבני המצווה אותם הכין לקריאה בתורה,
ובהם בני הקיבוצים החילוניים בעמק .ברוך הקפיד במצוות ולא
החסיר תפילה במניין .גם את בני משפחתו ,הבנים והבנות ,חינך
לקיים מצוות וגם זכה לראות שכר בעמלו.
במלחמת יום הכיפורים ,כאשר יוסי בנו נפל בשבי הסורי ,ברוך
נרתם למאבק ולקח על עצמו את הטיפול בכל משפחות החיילים
שנפלו אז בשבי הסורי .עמדנו משתאים לנוכח כוחותיו .ברוך
ורות שילמו מחיר כבד מאוד  -חוו נפילת בן בשבי האויב ,ליוו
בת יקרה שהתאלמנה ,אך בכוח האמונה הצליחו לחנך דור ישרים
עובדי ה' ,וזכו לנכדים ולנינים ,הממשיכים דרכם ,כאילו עליהם
נכתב בשיר" :מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה ,ואין עדיין?".
ברוך תור ,שבעים שנה חבר טירת צבי ,היית לנו לדוגמה ולמופת
גם בשנותיך האחרונות ,בשקט ובקבלת הדין ,בהתנהלותך חסר
אונים בבית הסיעודי ,בתמיכת צוות הבית ובתמיכה קבועה
של בני המשפחה .הסיפורים עליך ועל חייך עוד יסופרו בינינו
החברים ,ובקרב בני משפחתך.
כשמך כן יהיה זכרך " -ברוך".
יזרעאלה כספי
(מתוך ההספד)

אבא נולד בשכונת אחוזה שבחיפה .כשהיה בן שנתיים עבר
עם הוריו ,שרצו לממש את חלום החיים החקלאיים בישראל,
לכפר חסידים .מגיל צעיר התייצב לעבודה במשק ,ובן  8כבר
היה "החולב" .בשנות התיכון למד בישיבת כפר הרוא"ה,
ובשנת תש"ז הצטרף לגרעין ה' של בני עקיבא שהקים את עין
צורים בגוש עציון .בימי ההקמה הראשונים אלתר תיקונים
שונים "בחוט ברזל ,כמו מושבניק" ,ושם זכה לכינויו.
ביום בו הוכרזה המדינה נלקח יחד עם חבריו הלוחמים לשבי.
כשחזרו הקימו את קיבוץ עין צורים בשפלת שפיר .אבא
נמצא תמיד בחוד העשייה ,שנים רבות כמרכז המשק.
לאחר מלחמת ששת הימים נקרא אבא על ידי הקיבוץ הדתי
לסייע בהקמת כפר עציון ,ושהה שם ימים ולילות .לאחר
מכן סייע בהקמת ראש צורים ומגדל עוז וטיפל בקיבוצים
הצעירים של התנועה.
אבא היה מחלוצי ענף הכותנה בארץ .בראשית שנות ה,80-
כשהתפיסה הרווחת הייתה שיש לקצר ככל האפשר את הזמן
בין קטיף הכותנה לניפוטה ,התנה אבא את כניסתו לניהול
המנפטה באי-עבודה בשבת .אחר כך למד שכך גם נכון לה,
לכותנה ,ואין צורך למהר בניפוט .בעקבות גילוי זה הפסיקו
כל המנפטות לעבוד בשבת .אבא היה גאה בכך מאוד .אבא
היה איש מלא אמונה ,ובד בבד עם עיסוקיו הרבים לא החסיר
"דף יומי" והשתדל להשתתף בכמה שיותר שיעורים עד יומו
האחרון.
במחצית שנות ה 80-הצטרף לתנועת "אמנה" ,במסגרתה
סייע בהקמת היישובים החקלאיים בדרום הר חברון ,וכן סייע
ליישובי גוש קטיף .אבא ראה עצמו חייל בצבא שמטרתו
להלביש את הארץ בחום וירוק של תלמים חרושים ושל
שדות ומטעים מוריקים .בספר המשפחתי סיכם את מסלול
חייו במילים" :אני חש שא-לוהים ממלא אותי באנרגיה ,ואני
גאה בתרומתי לבניית מדינת ישראל ויישוביה".
אבא היה איש ישר דרך ,שתוכו כברו ,איש חזון ומעשה .על
ֹאשוֹ ַמ ִ ּג ַיע ַה ּׁ ָש ָמיְ ָמה"
"ס ָ ּלם ֻמ ָ ּצב ַא ְר ָצה ,וְ ר ׁ
קברו נכתב הפסוקֻ :
(בראשית כח ,יב) ,ללמדך שעמידה איתנה ויציבה על האדמה
מאפשרת להגיע גם לשמים.
יהי זכרו ברוך
המשפחה

כסלו  -טבת תשע"ו
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לזכרם

ציטה בן טל ז"ל

שרה סימון ז"ל

נולדה :י"ג בכסלו תרפ"ז19.11.1926 ,
נפטרה :כ' בניסן תשע"ה9.4.2015 ,
משואות יצחק

נולדה :ג' בתמוז תרפ"ט11.7.1929 ,
נפטרה :ו' בתמוז תשע"ה23.7.2015 ,
טירת צבי

אמא יקרה,

היה זה ערב מלחמת העולם השנייה .בקרון הרכבת הצפוף
מלייפציג שבגרמניה ללונדון ,בחנה ציטה את הזרים .לפני זמן
קצר חגגה בת מצווה .כעת שוטטו עיניה מבעד לחלון בחיפוש
אחר הוריה שנשארו מאחור על הרציף .זרם דמעות פרץ מעיניה
והרטיב את לחייה .ההסברים שקיבלה לגבי המסע היו קצרים
ומעורפלים .מעיליהם האפורים של החיילים הנאצים שעסקו
בפירוד המשפחות נמזגו בערפילי הבוקר ,והיא נשבעה לעצמה
שאם תזכה להקים משפחה משלה ,היא לעולם לא תתן לה
להיפרד .דלתות הקרונות נסגרו בטריקה .בלונדון חיכתה לה
המשפחה "המאמצת והמצילה" .מפוחדת מהצפוי לה ,ירדה
מהרכבת ,ומהר מאוד התברר שלמעשה הפכה מילדה מפונקת
לעוזרת בבית זר .חוק החינוך הציל אותה מלעבוד בכל שעות
היום והלילה .ציטה אהבה ללמוד ,אך בשובה היה עליה לעבוד
בבישול ובניקיון .לאחר שסיימה ,חויבה לכבות את האור וללכת
לישון .אבל ציטה מצאה ספרים שסיקרנו אותה ,הורידה אותם
מהמדפים והחביאה תחת המזרן .בלילה ,לאחר שכיבתה את
האור ,התכנסה מתחת לשמיכה ,שלפה ספר ופנס ,ובין האותיות
מצאה את חירותה .בגיל הבגרות הותר לה לצאת מהבית בשעות
הערב ,ותוך זמן קצר התברר לה שאחיה ,אברי ,גר לא רחוק ממנה.
הם החלו לצאת יחד ובאחד המועדונים פגשה את מי שלימים
נודע בשם אביגדור בן-טל .לאחר כשנה התחתנו ,והצטרפו
לתנועת נוער ציונית .בהשפעת התנועה עברו להכשרה חקלאית
ועלו לארץ ישראל .אוניית המעפילים הייתה קטנה מלהכיל את
כל נוסעיה ,פליטי מחנות ויתומים .הם פסעו בגשר ,ידם האחת
חובקת את בנם בן השנתיים ,והאחרת אוחזת במזוודות .תוך זמן
קצר נקלעה האונייה אל תוך סופה .הם נצמדו לרצפת הסיפון
ואחזו בחוזקה בכל מה שרק נראה יציב .כאשר שקטו המים,
האונייה כבר ניצבה אל מול חופי ישראל .בלילה חשוך ,מתחת
לעיני הבריטים ,הורדו לסירות ,והובלו לחוף .ציטה ואביגדור
צורפו לקבוצת החלוצים שנשלחה להכשרה בעין הנצי"ב .לאחר
שנה הכשרה הם אלה שהקימו את קיבוץ לביא .לציטה לא היה
נוח שילדיה שוכנו רוב שעות היום בבית הילדים ,ולכן המשפחה
עברה למשואות יצחק.

אנו עדיין בשנת האבל על מותו של רמי ,שהיה לך כבן .אולי
עשה הקב"ה חסד איתך ומנע ממך את הצער הזה ,שמי יודע
ואולי לא היית עומדת בו.

יהי זכרה ברוך

אנו נפרדים ממך ,אמא יקרה שלנו.

רפי ודני בן טל

נוחי בשלום והתפללי בשמים עלינו ,על חברייך ,ועל כל עם
ישראל.

בשבת שעברה ציינו את יום הולדתך ה .86-יום קודם פטירתך,
הוא יום פטירתה של אמך ע"ה ,ואי אפשר שלא לראות בצירופי
המקרים האלה את השגחתו של הקב"ה.
כל חייך היית אשת אמונה במובן הפשוט והטהור של המילה.
יראת א-לוהים ואהבתו היו טבועות בך והן הדריכו אותך בחייך
האישיים כבת ,כרעיה ,כאם וכחברת טירת צבי.
נזכור באהבה רבה את הבית החם והנפלא שבו גדלנו .אותך ואת
אבא משמשים ביחד מרכז למשפחה שהלכה והתרחבה ,וכולם
כבמעשה ניסים חוזרים אל הקן לקבל ולהחזיר אהבה .נזכור
אותך כאשה פעילה ונמרצת ,מטפלת אהובה ,ואחראית על
המרכול במשך שנים רבות.
לעולם לא נדע את כל מעשי החסד שעשית .בצנעה ובהסתר נתת
מעצמך לזולת ,וידעת לתמוך ולהיות לצד חברייך ,חברותייך ובני
משפחתך בעת צרה ובימים קשים.
לפני כשש שנים הלך אבא לעולמו לאחר מחלה ארוכה .בכל
שנות מחלתו הקדשת את עצמך למענו ולא חסכת דבר כדי לעזור
ולהקל עליו .הכוחות הפיזיים והנפשיים שהיו דרושים למשימה
זו היו עצומים ,אך את לא ויתרת וליווית אותו שלוש פעמים
בשבוע לטיפולי הדיאליזה הארוכים .עם כל זאת ,המשכת לארח
בביתך את כל המשפחה  -ילדים נכדים ונינים  -שכולם כל כך
אהבו לבוא ולהיות במחיצתכם.
המחלה הקשה שבה חלית ,לקחה ממך באחת את כל יכולותייך,
אך כל מי שהכירך מקרוב ,ידע לראות ולהבחין שהאופי הטוב
והמיוחד שלך בא לידי ביטוי גם בשעותייך הקשות .לא התלוננת,
הסתכלת בעין טובה על הסובבים אותך ,ומתוך החלל הגדול
שנפער בך פרצה מידי פעם נשמתך הגדולה והבלתי מנוצחת.

דובי סימון
(מתוך ההספד)
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לזכרם

ברוך שלוי ז"ל

גבריאל הרטוב ז"ל

נולד :א' בתשרי תרפ"ב3.10.1921 ,
נפטר :י"ח באב תשע"ה3.8.2015 ,
טירת צבי

נולד :כ"א בתשרי תרפ"ז29.9.1926 ,
נפטר :ז' באלול תשע"ה22.8.2015 ,
משואות יצחק

לפני חמש שנים ,הוציאו ברוך ומרים ,מנוחתם עדן ,חוברת
יפה ומרגשת בעבור ילדיהם .בהקדשה כתבו" :זיכרון
למשפחה לדורות הבאים" .בחוברת מתוארים ימיו של ברוך
כצעיר שלמד בישיבה הציונית שבפרנקפורט ,ואחרי תקופת
לימודיו עבר לקיים תורה וציונות בהכשרת גרינגסהוף .בין
היתר כותב ברוך" :הוכשרנו לחיי חלוציות .גם בקיץ לבשנו
סוודרים ,וכשנשאלנו 'מדוע?' ,ענינו שאנו רוצים להתרגל
ללהט החום של ארץ ישראל" .ברוך ֵהיטיב להכיר את להט
החום של ארץ ישראל .שנים עבד ִ ּבשְׂ דות העמק תחת שמש
יוקדת .הוא הפעיל כלים חקלאיים מכל הסוגים :טרקטור,
קומביין ,קטפת .הוא חרש ,זרע וקצר .אבל נדמה שהכלי הכי
אהוב עליו היה הכלי ָה ַעתיק והפשוט בו קצר את המספוא
לבעלי החיים  -החרמש .זכיתי לראותו קוצר ,כשעבדנו יחד
בלול .ברוך עסק בסילוק העשבים סביב הלולים .תענוג היה
להסתכל בו הן משום שתמיד מהנה לראות עובד מומחה
עוסק במקצועו ,אבל בעיקר מפני שהוא נהנָ ה כל כך לחזור
לכמה שעות לעבודה האהובה עליו .הייתה לי התחושה שאני
נוֹ כֵ ַח ברסיטל של צ'לן ,המעביר את קשתו בקצב נכון ,בזרימה,
בהנאה .ללא צליל ,ובכל זאת מוסיקה .גם ְ ּב ֵצל ּבניין ִה ִּכיר ברוך
את החום ,עת עבד ליד אריה בהכנת לחמניות שבת ו'עוגות
וולפרמן' .אגב ,ברוך סיפר לי שפעם חלם להיות קונדיטור.
ברוך זכה לנחת רוח  -תרתי משמע  -יום יום כשהשתתף
בשיעור משניות של שמואל ,ואחריו עמוס צביאלי ,זיכרונם
לברכה ,וגם במקום עבודתו האחרון ,במרכול.
אכן ,ברוך ִה ִּכיר היטב את להט חום המקום  -ול ּו כוח הדיבור
עדיין בו ,בוודאי היה לוחש" :קדיש ,חם לאנשים .תקצר".
ביום הלוויה של ברוך החום בטירת צבי היה כ 47-מעלות.
קיצרנו .בשלושים יום ללכתו מאיתנו ישבנו באולם ממוזג
וסיפרנו רבות על אדם שזכה ,וכשמו כן היה  -ברוך .ברוך
באשת חיל יראת ה' ,ברוך בבנים ובבנות ההולכים בדרכיו,
ַדּ ְרכֵ י תורה ועבודה ושירות ,ברוך בחברים שאהבו אותו.
ברוך שלוי  -אדם שלו שהקרין שלווה.
יהי זכרך כשמך.
קדיש גולדברג

אבא יקר,
חייך היו מלאים בעשייה ובנייה .נולדת בכפר קטן בהונגריה,
לפני כתשעים שנה ,וכנער צעיר חווית את השואה הנוראה
כאשר עבדת במחנות העבודה בכפייה .שם גם איבדת את
הוריך ואחיותיך.
מיד אחרי המלחמה עלית לארץ ביחד עם אמא ,ובלהט ציוני
נרתמתם להקמת המדינה בעלותכם להקים את משואות יצחק
בגוש עציון .לאחר נפילת הגוש והחזרה מהשבי ,התיישבתם
כאן באזור שפיר.
כל חייך היית חקלאי ולא רק בתור עיסוק ,אלא ראית בזה
ייעוד  -לחרוש עוד תלם בארץ ישראל ,ולקצור את החיטה
שגדלה בשדות .אנחנו כילדים תמיד אהבנו לבקר אותך
בעבודה ולהרוויח סיבוב על הקומביין (בלי מיזוג) או על
הקטפת .יחד עם עבודתך הקשה לא חדלת מהתמדה בלימוד
התורה עד יומך האחרון במסגרות שונות ,ובמיוחד בשיעור
הקבוע של לוזר ז"ל .התמדת גם בתפילות  -שלוש פעמים
ביום ,לא פספסת אף תפילה .הקפדת גם להקדים ולהדליק
את הנרות בחנוכה לפני התפילה ,ולהכין ערבות בסוכות .גם
את מקצועות החול לא זנחת ,ולמרות שלמדת באופן מסודר
רק שש כיתות ,השלמת את השכלתך בלימוד עצמי באנגלית,
חשבון ועברית .הקפדת לדבר רק בעברית ולתקן הרבה שטעו
או לא ידעו פירושן של מילים.
זכור לי כי ביתנו היה משמש מרכז לכל המשפחה המורחבת
שהייתה מתאספת בחגים ובחופשות ,נהנית מהכנסת
האורחים ,מהעוגות של אמא ומהחידודים של אבא .בגיל
יחסית צעיר אמא חלתה ואתה טיפלת בה במסירות אין קץ,
אולם לצערנו היא נפטרה והיא רק בת  .54לאחר זמן לא רב
מצאת נחמה ונשאת לאשה את שרה שליט"א .החיבור ביניכם
היווה שילוב של שתי משפחות שהתחברו למשפחה אחת
גדולה ואוהבת ,ללא הבדלים בין ילד זה לאחר .יחד עם שרה
חזרת לפעילות שאהבת  -טיולים ברחבי הארץ עם חברים,
וארגון הכיבוד ללומדי הכולל .הייתה זו זוגיות מופלאה
שכדאי ללמוד ממנה.
נוח בשלום בין רגבי אדמת ארץ ישראל.
חגי הרטוב

כסלו  -טבת תשע"ו
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לזכרם

בני גינזברג ז"ל

מילכה מלר ז"ל

נולד :כ"ג בטבת תשי"ג  10.1.1953 ,
נפטר :ט"ו באלול תשע"ה30.8.2015 ,
סעד

נולדה :כ"ה בחשוון תש"ד23.9.1943 ,
נפטרה :ה' בחשוון תשע"ו18.10.2015 ,
קבוצת יבנה

עם צאת שבת "כי תצא" ,יצא בני מעולמו שכאן לעולמו ששם.

אמא יקרה,

איש שכולו נתינה לכלל ,לא בהליכה אלא בריצה .מהשכמת
הבוקר בצוות הרפת ועד אמצע הליל בוועדות הקיבוץ :חברה,
דת ,משק ,קליטה ,חינוך  -לית אתר פנוי מיניה .על כתפיו
הרחבות עמד כל מה שראו עיניו ,והן ראו הרבה .כמה מדהים
לשמוע שאחרי מותו ביקשו הרופאים מהמשפחה את הקרניות
מעיניו להשתלה .עין טובה שכזאת  -טוב שתקרַן מעיניו של
אדם נוסף.

היית בין הילדים הראשונים שנולדו בקיבוץ בשנותיו הראשונות
והמאתגרות .סיפרו לי שהיית ילדה שקטה ,תלמידה מצטיינת,
ובשעות הפנאי המועטות קראת ספרים ,אהבה גדולה שלך .גם
בימים האחרונים הספרים שימשו לך נחמה ,ואת בררת אותם
לפי העובי ,כי כבר היה קשה לך להחזיק אותם.

אבל עוד לפני הכול ,בני היה איש משפחה .ואיזו משפחה!
חמולת גינזברג ואהרוני .ביחד עם אשתו רחל תבל"א ,הם היו
דבק ,גורם מלכד ,מתווי דרך .תמיד אמר בני שכל אחד מילדיו
שונה ,ושלכל אחד דרך מיוחדת משלו ,אך כולם בניו ,וכולם בני
אדם מלאי כבוד לאדם באשר הוא.
בני בנה את הרפת הגדולה בגוש קטיף וריכז את הפעילות בה.
הוא כאב מאוד את הצורך שנכפה עלינו לעזוב את הגוש ,אך פעל
ללא לאות להעברת הרפת ולתפעולה מחדש .ועוד :דרך עבודתו
ברפת הוא קירב אליו צעירים רבים שעבדו איתו ,הוא ידע ליצור
איתם קשר ,להבין את צורכיהם ,ולרכוש את אמונם.
בני היה מנהל "מעוז מול עזה"  -מרכז המבקרים למורשת הארץ
ולמורשת המייסדים ,אבותיו .הוא הרבה ליזום טיולים לחברי
הקיבוץ ,והדריך רבים מהם.
בתפקידו האחרון ,כיו"ר המועצה הדתית "שדות נגב" ,דאג
לשכלול החיים הדתיים ביישובי הסביבה.
המחלה פגעה בגופו ,אך לא יכלה לה ,לנפש הגדולה הזאת.
לפני צאת השבת עוד ישב בבית ,והשתתף ב"מלווה מלכה" עם
עשרות חברים שבאו לשיר איתו ולשמוח עם לידת נכדו הנוסף.
בשארית כוחותיו כתב בני את מילותיו האחרונות  -צידוק הדין,
מודה לא-לוהיו על חיים נפלאים ,על חיים שלמים ,שלא היה
בהם יום ללא תפילין (מלבד יום אחד במלחמת יום הכיפורים),
חיים שכולם מלאים בארץ ישראל על כל נופיה ,חיים מלאים
בתורה ומוקפים במשפחה.
זכינו לחיות ליד איש שכזה ,שימיו מלאים ונפשו מלאה ,וחסרונו
גדול.
יהיה זכרו ברוך
(מתוך ההספדים)

כשנה לאחר גיוסך התחתנת עם אבא .סיפרת לי שאהבת את
התחושה שיש לך מקום משלך ,כשאבא משמש עוגן ותמיכה.
באסתטיות ,ניקיון וסדר ,הפכת את הבית לפינה מטופחת.
היית מורה אהובה לגמרא ,תנ"ך והיסטוריה ,מקצועות אותם
רכשת בחריצותך האופיינית .ההתמודדות עם תלמידי הקיבוץ,
לא הייתה קלה ולכן החלטת לעבור למטבח ,וגם שם עבדת
במסירות ,ושימשת דוגמה לצעירות .נהנית מאוד מהשקט
ומעבודת הצוות.
כשהתבגרת ,החלטת שהגיע הזמן לעוד שינוי .למדת את רזי
המחשב ושימשת כמזכירה במשרד עורכי דין .בכל אותן שנים,
לצד העבודה וגידול הילדים ,היית בת מסורה .טיפלת בסבתא
יהודית ,ביקרת אותה מידי יום ואף לקחת על עצמך את ניקיון
ביתה למרות שהקיבוץ חזר והציע לדאוג לכך.
גדלנו בקיבוץ של שנות ה 60-וה ,70-בקיבוץ של פעם ,עם
לינה בבתי ילדים ,כמו שגדלו הורינו .חונכנו להשקעה בעבודה
ול'גאוות יחידה' .אני זוכר איך הקפדת ,כשחזרנו מבית הילדים,
על ארוחות הארבע במרפסת .אני זוכר את עוגת הגבינה עם
העוגיות ,את הגלידה הביתית שתמיד נפרדה לפי שכבות,
ועוגות השמרים ששלחת לי בחבילות לצבא .זכורות לי גם
ארוחות הערב בבית במוצאי שבת .אני זוכר את תחפושות
הפורים המושקעות ,ואיך לימדת אותי גמרא לבחינת הבגרות
בהרבה סבלנות.
בשנים האחרונות ,אהבת לבקר אצלנו בשבתות בצור יגאל,
במיוחד בתקופת הפריחה של הרקפות בגבעה הסמוכה .תמיד
זכרת להביא איתך משהו לתשומת לב ,לנו ולנכדים .ארגנת
שבתות והתכנסויות משפחתיות ,וריכזת את הנכדים סביבך
בהרבה הנאה.
כשהתבררה מחלתך ,קיבלת את הערכת הרופאים בהבנה ,שמרת
על מצב רוח טוב ,ולמעשה את היא זו שעודדה אותנו.
אמא יקרה ,אוהבים אותך מאוד .נוחי בשלום על משכבך.
עמוס מלר
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