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ּוְבאֹוָתּה ִמְמָחָטה ְיַנְּגבּו ְּפִליַטת ַיְלּדֶֹנת ְוִדְמעֹות 
ִנְפָטר

מּוָזִרים ִיְהיּו ָהֲאָנִׁשים ַהחֹוִצים ֶאת ַהְּכִביׁש
ָּפָנֵסי ְמכֹוִנּיֹות ְיַסְנְורּו ִּכְבָכל ַלְיָלה

ְּבִׁשְלֵהי ָיִמים ָּכַתב ִּבְדיֹו ַאֵחר אֹודֹות
ַהַּמָּסע ִמן ָהָהר ֶאל ַהַּבִית

ּוַמָּסע ֶׁשְּלָך ִמן ַהַּבִית ֶאל ָהָהר ִמְתַּכֵּתב

ַסְפְסֵלי ִסְפִרָּיה ֹלא ַיְחְרקּו עֹוד ֲעבּוְרָך
ְוִניחֹוַח ִמְקֶטֶרת ִמְסַּתֵּלק ֵמַחּלֹון ָּפתּוַח

ִּכְנָׁשָמה ִמּגּוף
ְּכרּוַח ֵמחֶֹמר
ְּכֵאד ֵמֶאֶרץ

ְוקֹול:
ְרִאיִתיו ַּבַּמִים

ָּבֲעָׁשִׁשית
ֶּבָעִבים

ַאל ָנא ְיִהי עֹוָלם ְּבִלי ָיֵרַח!
הֹוֵלְך ְלָפֶניָך ֶצֶדק

ִנְמָלא ַהֶחֶדר ְּבִחידֹות ֹלא ְּפתּורֹות
ְוֶגֶׁשם ִמְתַעֵּכב אֹו ְמָמֵאן ִלּפֹל ֶאל ְסָתיו ָצִחיַח

ֶאל ְׂשָפַתִים ְוֵעיַנִים ְיֵבׁשֹות
ִאם ָהִיינּו ִנְפָּגִׁשים עֹוד ַּפַעם ָהִייִתי ַמְסֵּפר ְלָך ֶׁשֹּלא 

ִהְצַלְחִּתי
ִלְפּתֹר ֻקִּבָּיה הּוְנָּגִרית ְּבַחַּיי

ֶׁשֶּנֱאַחְזִּתי ְּבַתֲאִריֵכי ֵלָדה ּוְפִטיָרה
ֶׁשִהְקַׁשְבִּתי ִלְמנֹוִעים ּדֹוְמִמים

ֵאיְך ַהּכֹל הֹוֵפְך ָׁשֵקט

לר' אלינתן רוטשילד ז"ל )פפי(
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ייקח הרבה זמן עד שהשבר הפנימי 
של יהדות ארה"ב יחלים

רוג'ר הרטוג, עמ' 12

שאלות // 1. בשהאדה המוסלמית "אין א־לוה מלבד אללה, ומוחמד שליח אללה", מהי המילה הערבית ל"שליח"? / 2. באיזו ארץ נמצא מפל אנחל, 
המפל הגבוה ביותר בעולם, שנקרא על שם הטייס האמריקאי ג'ימי אנג'ל? / 3. דורון קביליו הוא הגיבור של איזו סדרת טלוויזיה? / 4. "ְתִּפָלּה ְל____" 
היא פתיחה לכותרות של מספר מזמורי תהילים. אילו שלוש דמויות משלימות את הכותרות? / 5. במלחמות השושנים, מה היו צבעי השושנים של 
בית לנקסטר ובית יורק? / 6. למי פונה הזמר אלון עדר כשהוא שר את "שיר לאמא", והיא אף מופיעה בקליפ לשיר? / 7. באיזה כינוי נודע מנפרד 
פון ריכטהופן, אלוף הפלות המטוסים במלחמת העולם הראשונה? / 8. מי כתב את הספר "ארוחת בוקר של אלופים"? / 9. באיזה ענף ספורט היה 
חבר הכנסת יואל רזבוזוב אלוף ישראל? / 10. אילו שתי מדינות בעולם נקראות בפי תושביהן על שם דמויות תנ"כיות? / 11. מי היו שלוש החברות 

המרכזיות במדינות הציר?

דוד צוראל

פרשתוישלח

תשובות בעמ' 23 <

הלל מאלי

  ?את מי פגש יעקב באותו לילה ביבוק
עובד זר בבית הארמי חוזר הביתה והימים כבר אינם אחדים, 
והוא ירא מאוד מפני פחד אביו יצחק ומפני עשו אחיו ההולך לקראתו 
וארבע מאות איש עמו, ותפילת ערבית בפיו: "ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי 
ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי־ָיֵרא ָאנִֹכי אֹתֹו ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל־ָּבִנים". וכשם שאז, 
עולים  אלוהים  "מלאכי  וראה  במקום"  "ויפגע  ביתו,  את  כשעזב 
ויורדים", כך עתה "ויפגעו בו מלאכי אלוהים". ובכן, לילה יורד 
ועל מחנות מחניים ניצת ירח ויעקב עובר את היבוק ונותר לבדו 

והוא פוגש איש. 
את מי פגש יעקב?

אלוהים או אנשים
לכאורה, מקרא מלא כתוב, "כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים". 
אך אי אפשר לאומרו, שהלוא "ויאבק איש עמו". הושע בנבואה מעיד: 
נּו"  ר ִעמָּ ית ֵאל ִיְמָצֶאּנּו ְוָשׁם ְיַדבֵּ ן לֹו בֵּ ְתַחנֶּ ָכה ַויִּ ָכל בָּ ַשׂר ֶאל ַמְלָאְך ַוֻיּ "ָויָּ
)יב, ג־ז(, ובעלי האגדה הציעו כי "שרו של עשו היה". ופירוש זה עד 
השיתין נוגע, שהלא יעקב הפוחד מפני עשו רואה אלוהים פנים אל 
פנים, ולמחרת כשזורחת השמש אומר לעשו "ראיתי פניך כראות 
פני אלוהים". אי אפשר להימלט מהמחשבה שפני אלוהים שראה 

יעקב הם פניו של עשו. 
בעקבות רש"י ורמב"ן יאמרו הפסיכולוגים כי עם פחדיו שלו 
נפגש יעקב ויוכל להם. איתם נפגש ונאבק עד עלות השחר, וכל 
עימות זה לא היה ולא נברא אלא חלום היה ש"המאבק הזה והפנייה 
בדיבור כולם במראה הנבואה" )מורה נבוכים ב, מב(. אך מה לעשות 

ובתום הנבואה והחלום נתעוררנו מן המאבק והנה אנו צולעים. 

ֵּבנֹו יעקב הסביר שהצליעה הזו היא העיקר. יעקב נפגש עם מלאך 
פוגע שהטיל בו מום לפני פגישתו עם עשו כדי שירחם איש הציד 
והשדה על האיש התם, יושב האוהלים, ועתה, צולע. על פירוש כזה 
העירה בתקיפות לא אופיינית לאה פרנקל כי זה ההסבר בעצמו צולע 

על ירכו עד מאוד. 
משה דוד קאסוטו נתן את ליבו אל הנחל, אל היבוק, שהוא איננו 
רק גבול בין עשו ליעקב אלא גבול בין נכר למכורה, והציע כי נאבק 
יעקב עם כוחות אלוהי הנכר של כנען ובשם ה' נלחם עד אשר הסיר 
את אלוהי הנכר וחצה את היבוק. אבל פירוש זה מפריד בין הלילה 
ובין היום, ולא צריך להיות חוקר ספרות כדי לראות עד כמה חבוק 
היבוק בסיפור המפגש עם עשו. עד כמה פחדי היום – "פן יבוא והכני 
אם על בנים" - קשורים תימטית, לשונית וספרותית עם פחדי הלילה. 
אם כן, סיפור אחד הוא וחידת המפגש של יעקב נותרת סתומה – 

האם ׂשרה עם אלוהים או עם אנשים? ובכן את מי פגש יעקב?

לימוד בחשכת הלילה
יעקב מגיע אל היבוק חרד. והחרדה, כפי שהעירו רבים, איננה רק 

חרדת המלחמה עם עשו אלא חרדת נשיאת הפנים:
ַוֲאַמְרֶּתם ַּגם ִהֵּנה ַעְבְּדָך ַיֲעקֹב ַאֲחֵרינּו  ִּכי־ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָניו 

א ָפָני. ַוַּתֲעֹבר  ַּבִּמְנָחה ַהֹהֶלֶכת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי־ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו אּוַלי ִיּשָׂ
ַהִּמְנָחה ַעל־ָּפָניו ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה־ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה.  

ובאמת, איך תוכל אחרי שעמדת מול אביך והכרזת "אני עשו 
בכורך" לשאת את פניך מול עשו האמיתי שאליו התחפשת ולשאת 
אליו פניך? וכפי שברגישות העיר ציון עוקשי, חרטת יעקב משתקפת 
ברצונו להשיב את הזמן לאחור – כשהוא מציע את המנחה לעשו הוא 
אינו אומר רק "קח נא את מנחתי" אלא גם "קח נא את ברכתי אשר 
הבאת לך". כאומר, הנה הברכה שלקחתי מושבת לך. אם כן, חרדת 

המוות של יעקב קשורה בחוסר יכולתו לשאת את פניו לאחיו. 
כאן מגיע המאבק ביבוק, שמשום מה מאפשר לו לראות פנים אל 

פנים: "ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל. ִּכי־ָרִאיִתי ֱאלֹוִהים ָּפִנים ֶאל־
ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי'. עוקשי בפירוש מבריק הציע לקרוא את הפסוק 
לא כמשפט ויתור )למרות שראיתי אלוהים – ניצלה נפשי( אלא 
כמשפט תוצאה )כיוון שראיתי אלוהים פנים אל פנים הרי נפשי 
עכשיו תינצל(. ואם נכון הפירוש הרי ליל היבוק הוא הלילה שבו 
יעקב לומד לשאת את הפנים: יעקב נאבק במלאך בלילה, הוא מבקש 

ברכה. זו שעת חשכה והוא זקוק לה נואשות. 
בפעם הקודמת שיעקב נזקק לברכה הוא ניצל את החשכה – 
"אני עשו  וזהותו אמר  וכאשר נשאל לשמו  חשכת עיוורון אביו, 
בכורך". והנה עתה שוב חשכה ושוב העיוורון שולט. ושוב בעת בקשת 
הברכה נשאלת השאלה: "ואמר אליו מה שמך". אלא שהפעם יעקב 
איננו מסתתר בחשכת הלילה. הוא עומד גלוי ואומר "יעקב". וזה 
רגע של מהפך. רגע של זריחת השמש. כפי שהרגיש רש"י שהעיר: 
"כי לא יאמרו עליך עוד שהברכות באו לך בעקיבה וברמייה כי אם 

בשררה וגילוי פנים". 
ובכן, את עצמו פגש יעקב ביבוק. יעקב יוצא מחשכה לאורה 
ומהסתר פנים לגילוי פנים. הדבר המופלא הוא שהודאה כזו 
בכך שאתה יעקב היא הודאה בפגם. אני יעקב. אני זה שתפס 
בעקב ואינני כלל ראשון. ומגילוי הפנים הזה יוצא יעקב צולע 
על ירכו אבל יכול הוא להישיר מבט. והנה כשזורחת השמש 
ֶכם  ְבַחר בָּ ֶכם ַויִּ ק ה' בָּ ים ָחַשׁ ל ָהַעמִּ ֶכם ִמכָּ הוא מגלה כי "ֹלא ֵמֻרבְּ
ים". הוא מגלה את חולשתו ושניותו  ל ָהַעמִּ ם ַהְמַעט ִמכָּ י ַאתֶּ כִּ
ואינו מנסה להערים על העיוורון או על חשכת הלילה. הוא מביט 

פנים אל מול פנים. 
ועתה מסתבר כי כשעוברים את היבוק מגלים שאין יבוק רק לשון 
אבק המלחמה )מנחם בן סרוק( אלא גם לשון חיבוק, כדברי ר' יהושע 
בן לוי "כאדם שחובק את חברו". וכאשר אדם מסיר את המסכות 
ואומר הנני, עני, צולע על ירכי, הנה הוא יכול ליפול על זרועות 

עשו, ולרגע אחד להיות חבוק מכל מאבק. •

רגע לפני המפגש עם עשו, יעקב חווה מפגש לילי שבו הוא מודה לראשונה בזהותו 
וזוכה בעקבות כך ביכולת להתבונן פנים אל מול פנים. בעקבי המאבק בנחל יבוק

מפגש עם העצמי
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* לנקודות נוספות מצאו את הקשרים בין השאלות לבין פרשת השבוע

ד"ר הלל מאלי מן המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר־אילן הוא 
מרצה במכללה האקדמית הרצוג ופוסט־דוקטורנט באוניברסיטה 

העברית בירושלים 
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 חגיגות לכבוד  גדולה  תערוכה  פתיחת  ערב 
עצמאותה של המדינה. עבודה של אחד מחשובי 
אמני ישראל, בגודל עצום, מוצבת במרכז. מי שלא צידד 
במיקומה המרכזי היה ראש הממשלה. בעקבות הערה שהוא 

זורק מועברת אותה יצירה למיקום צדדי בתערוכה.
מדובר  האחרונה.  בשנה  התרחשה  לא  הזו  התקרית 
בבנייני  60 שנה  לפני  העשור" שהתקיימה  ב"תערוכת 
האומה בירושלים. ראש הממשלה דאז הוא דוד בן גוריון 
והאמן החשוב הוא הצייר יוסף זריצקי. העבודה היא ציור 
מופשט בגודל 6 על 5 מטרים בשם "עוצמה", וההערה – 
כך לפי אחת הגרסאות - היא: "נו, האמנות המודרנית... 
אפשר עם אמנות מודרנית ואפשר בלי" )גליה בר אור 
וגדעון עפרת, העשור הראשון: הגמוניה וריבוי, עמ' 241(. 
לא היה צורך ביותר ממילים אלו כדי שטדי קולק, מנכ"ל 
משרד ראש הממשלה דאז, יביא להזזת הציור למקום שולי 

בתערוכה.  
כדי להבין יותר את משמעותה של אותה שערורייה 
להולדת  לאחור,  נוספות  שנים  עשר  לחזור  יש  זוטא 
קבוצת "אופקים חדשים", נושאת דגל ההפשטה באמנות 
הישראלית, ולעמוד על העוצמה של הקבוצה ושל מי שהיה 

אחד ממנהיגיה, יוסף זריצקי.

יצירת הסגנון המופשט 
בשנת 1948, לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, 
עתידה הייתה להיפתח הביאנלה בוונציה, מהתערוכות 
החשובות ביותר בעולם האמנות. לצייר אביגדור לואיזאדא 
לציירים  לאפשר  נכונים  הביאנלה  מארגני  כי  נודע 
ישראלים להציג מיצירותיהם במסגרתה. המידע הועבר 
לזריצקי, שהיה באותה העת יושב ראש "אגודת הציירים 
והפסלים בארץ ישראל", והוא שבחר מי יהיו אותם אמנים 
שעבודותיהם יישלחו לביאנלה. זריצקי היה מודע לכך 
שאופן קבלת ההחלטה חרג מהמקובל באגודה, שבדרך כלל 

פעלה באופן דמוקרטי באמצעות קיום אספות:
־ידעתי שאם אצטרך לכנס את האספה לא תצא הת

ערוכה. כל אחד ידבר ולסיכום טוב לא נגיע. החלטתי 
אחרי שיקולים לעשות "קונטרבנד" ואירגנתי תערוכה 

באופן לא ליגאלי.
כך, שבוע לפני הקמת המדינה, עבודות של שמונה 
לתערוכה  באונייה  דרכן  עשו  ישראלים  עשר אמנים 

החשובה בוונציה.
לאחר המעשה התכנסה אגודת הציירים לאספה סוערת, 
ללא השתתפותו של זריצקי, ובה הוחלט על הוצאתו מן 
האגודה. בלהט האספה החליטו כמה מהאמנים על פרישתם 
מהאגודה. האמנים הפורשים יהיו בין אלה שיקימו את 

קבוצת "אופקים חדשים" שפעלה בין השנים 1948־1963, 
ואשר השפיעה באופן ניכר על האמנות הישראלית. מהו 
הקמת  ואת  הפרישה  את  שהצדיק  אמנותי  סגנון  אותו 

"אופקים חדשים"? 
מקובל לומר שחברי הקבוצה יצרו בסגנון מופשט - 
למתבונן  מספרים  שאינם  אל־צורניים"  "כתמים  אותם 
לפחות  למעשה,  אך   - וקונקרטי  ברור  סיפור  ביצירה 
בשנותיה הראשונות, קשה לקבוע שלקבוצה היה סגנון 
אחיד. ניתן לומר שהמשותף לעבודות שיצרו חברי הקבוצה 
היה הימנעות מתיאור מדויק של המציאות וניסיון ליצור 
בסגנון מודרני השואב מהמגמות בעולם האמנות שבחוץ 
לארץ. הדבר בא לידי ביטוי גם באופן ניסוח תקנון הקבוצה, 

אשר לא ציין או דרש באופן מפורש "הפשטה". 
של  והשפעתו  מעמדו  התחזקות  ועם  הזמן,  במשך 
גילה  לירי".  כ"מופשט  המוכר  הסגנון  התבסס  זריצקי, 
בלס, בספרה החשוב והמקיף "אופקים חדשים", מציינת 
כי יסודותיו של הסגנון הם ציוריות ורגש, אשר לדבריה 

הסתמכו על אסוציאציות מהטבע. 
השפעה  בעלי  בתמיכת  החמישים,  שנות  במהלך 
כדוגמת הנהלת מוזיאון תל אביב, התבססה קבוצת "אופקים 
חדשים" ככוח חזק ומשמעותי באמנות הישראלית. הקבוצה 
התעקשה לבדל עצמה מהאמנים האחרים, מה שהוביל 
המקומי.  האמנות  בעולם  ומאבקים  לחיכוכים  אחת  לא 
כדוגמה ניתן להזכיר שכאשר איגוד המוזיאונים החליט 
לקיים במוזיאון תל אביב את תערוכת "עשר שנות ציור 
ישראלי", הקבוצה התנתה את השתתפותה בכך שעבודות 

חבריה יוצגו בקומה הראשונה, ובנפרד.

פיקאסו מצייר כמו החתול שלנו 
שערוריית הציור "עוצמה" עוררה דיון בעניין מידת 
הממשיך  דיון  אמנותיים,  בתכנים  הממסד  התערבות 
להתנהל אף בימים אלה. זהו דיון חשוב ומעניין אך ברצוני 
לעמוד על היבט אחר, הנוגע ליחס שבין המבקר הממוצע 
ב"תערוכת העשור", המיוצג על ידי בן גוריון, ובין יוצר 

העבודה, זריצקי.
בשנת 1958, המדינה ו"אופקים חדשים" חגגו עשור. 
ולתערוכת העשור  הלירי" בשיאם,  ו"המופשט  הקבוצה 
הוזמנו עבודות מכמה חברים מהקבוצה. אך האם הישגי 
הקבוצה היו ברורים לציבור הרחב, זה שעתיד לפקוד את 
התערוכה? חברי הקבוצה אמנם ניסו להנגיש את סגנונם 
– נערכו סימפוזיונים ואף מפגשים עם ציבור המבקרים 
בתערוכות שהתקיימו במוזיאון. חרף זאת, הציבור אשר 
ביקר בתערוכת העשור, כ־600,000 אלף במספר, כלל 
גם ובעיקר כאלה שאינם מעורים בנעשה בעולם האמנות 
המקומי, ודאי לא העולמי. ציבור זה היה חסר את הכלים 
ברמת  מעבודה  ולהתרשם  להבין  הרצון  את  גם  ואולי 
הפשטה גבוהה כדוגמת "עוצמה". בן גוריון, כנציגו של 

כשראש הממשלה 
התערב בעולם האמנות
הערה קצרה של בן גוריון הביאה להזזת עבודת האמנות של יוסף 

זריצקי למקום שולי בתערוכת העשור למדינה. על קבוצת "אופקים 
חדשים" שניסתה לשנות את כיוונה של ספינת האמנות הישראלית

אלעד מורגנשטרן

הפשוטה  בצורה  הציור  כלפי  דעתו  את  ביטא  "העם", 
והישירה ביותר. 

בשונה מפולמוסים שונים שניהל זריצקי בעשור שקדם 
לתערוכת העשור, במקרה זה הביקורת על סגנון יצירתו לא 
נמתחה על ידי קולגה או מבקר אמנות. זו הייתה ביקורת 
"עממית", אף שהושמעה מפיו של ראש הממשלה, וכמוה 
ניתן לשמוע לעיתים על ידי מבקרים מזדמנים במוזיאונים 
ובגלריות )כך למשל שמעתי פעם אב אומר לבנו במוזיאון 
ישראל על עבודה של פיקאסו: "עזוב, את זה גם החתול 
שלנו יודע לצייר"(. דווקא לביקורות "פשוטות" כאלו, 
הנובעות במקרים רבים מאי הכרת "השפה" של האמנות 
בבנייני האומה  ענייני.  המופשטת, קשה להשיב באופן 
לזריצקי לא היה "יתרון הביתיות", כפי שהיה לו במוזיאון 

תל אביב.
של  הגבוהה  ההפשטה  רמת  אף  על  כי  להעיר  יש 
"עוצמה" ניתן לבחון ולפרש אותה גם מעבר להיבטים 
של רגש, צבע, צורה, קומפוזיציה וכו'. "עוצמה" קשורה 
לסדרת עבודות, מופשטות גם הן, של זריצקי מראשית 
שנעשתה  חשובה  סדרה  "יחיעם",  בשם  ה־50  שנות 
בהשראת הווי הקיבוץ ונופיו, ואשר פורשה באופן נרחב 
כעוסקת בין היתר ביחסי האדם והטבע. אמנם ב"עוצמה" 
רמת ההפשטה התגברה, אך ניתן למצוא בה הדים לשדות 
אופן,  גיאומטריים. בכל  הקיבוץ, המבוטאים במשטחים 
ספק אם פרשנות מסוג זה הייתה מצליחה לגרום למבקר 

הממוצע להתרשם מהעבודה. 
כך, עשור לאחר ייסוד "אופקים חדשים", מי שלא אחת 
ידע לפעול באסרטיביות כדי לקדם ולבסס את סגנונו 
ואת ערכי הציור שבהם האמין חווה בעצמו דחייה בוטה 
ופומבית. זריצקי נפגע – הוא השמיד את "עוצמה", אשר 
היה הציור הגדול ביותר שיצר בחייו. כעבור שנה, בשנת 

1959, הוא קיבל את פרס ישראל לציור. • עו"ד אלעד מורגנשטרן הוא אספן אמנות ישראלית

"אפשר עם אמנות 
מודרנית ואפשר בלי". 

העבודה "עוצמה" מאת 
יוסף זריצקי מוצגת 

ב"תערוכת העשור", 1958

צילום: ורנר בראון



  יום חמישי, 26 באפריל 2018. בשעות הצהריים
מתקבלים דיווחים ראשונים על אסון במהלך טיול 
בצפון הערבה; כוחות חילוץ והצלה מתכנסים באזור נחל 
צפית, וממדי האסון הולכים ונחשפים לאורך אחר הצהריים 
והערב. תשע נערות ונער אחד, תלמידי מכינת בני ציון 
בתל אביב וכאלה שהתכוונו ללמוד בה בשנה הבאה, נקלעו 

לשיטפון בערוץ הנחל ונספו. 
הזרקור האיר על מכינת בני ציון ויחד איתה על כלל 
והמעורבות, שנקלעו  החילוניות  הקדם־צבאיות  המכינות 
לעין הסערה שלא בטובתן; אצבעות מאשימות הופנו לעבר 
המפעל החינוכי הזה, שבימי שגרה נותר רחוק מן התודעה 
הציבורית. הטרגדיה, שלוותה בחקירת משטרה מקיפה – 
במאי האחרון המליצה המשטרה להעמיד לדין את ראש 
ואת  ברשלנות,  מוות  גרימת  בגין  כהאן,  יובל  המכינה, 
המדריך, אביב ברדיצ'ב, בגין הריגה – חוללה רעידת אדמה 
בעולם המכינות: קו פרשת המים, שממנו והלאה הן כבר לא 

יהיו אותו דבר.  
דוד  בני  חלוצת המכינות הקדם־צבאיות היא מכינת 
שבעלי, שהוקמה ב־1988. תשע שנים אחריה, ב־1997, נוסדה 
המכינה הקדם־צבאית הלא־דתית הראשונה, מכינת נחשון, 
וזמן קצר אחריה נוסדו מכינת רבין ומכינת גליל עליון. 
חמישים וארבע מכינות קדם־צבאיות שנתיות - דתיות, 
וכ־4,000  בישראל,  כיום  פועלות   – ומעורבות  חילוניות 
חניכים לומדים בהן: מפנים שנה אחרי התיכון ולפני השירות 
הצבאי כדי ללמוד, לגבש זהות והשקפת עולם. כעשרים 
וחמש מכינות הן ציוניות־דתיות, והיתר – למעלה משלושים 
מכינות – חילוניות ומעורבות. לצדן פועלות חמש־עשרה 
מכינות חצי־שנתיות, המכונות "מכינות אופק": אלו נפתחו 
בשנים האחרונות ומושכות אליהן בני נוער מאוכלוסיות 

חלשות ומן הפריפריה, ולומדים בהן כ־700 חניכים.  
היומרה של המכינות החילוניות והמעורבות ברורה; 
החזון גלוי, מונח על השולחן: שינוי פני החברה הישראלית 
והצמחת האליטה המנהיגותית של הדור הבא. אך באיזו 
מידה מצליחות המכינות במשימתן? האם הצליחו לפרוץ 
את המעגלים הטבעיים שלהן, ולפנות לציבור רחב? כיצד 
שינה האסון בנחל צפית את ההתנהלות היומיומית שלהן? 
והאם אין כאן תמרור אזהרה בדרכן של המכינות, אזהרה 
מפני רוח של היבריס, בוז לסכנות, והרפתקנות שאיננה 

מבחינה בין מותר לאסור? 
קשה לדבר על המכינות כעל מקשה אחת. כאמור, 
למעלה משלושים מכינות חילוניות ומעורבות פועלות 

כיום בישראל, כל אחת בדרך משלה ובשפה משלה, עם 
האווירה המיוחדת לה והניואנסים שמבדילים בינה לבין 
חברתה. אף על פי כן, השיחה המשותפת שקיימתי עם 
שלושה ראשי מכינות בולטים – אבישי ברמן, יעל דומב 
שלושתם  מסוים.  רוח  הלך  על  מצביעה   – עמר  ועידו 
בשנות השלושים לחייהם, שקועים בעבודה מסביב לשעון, 
חדורי שליחות ובטוחים בעצמם, ועם זאת כנים וצנועים, 
מגשימים בהתנהגותם את הערכים שהם מבקשים להטמיע 
בחניכיהם – לקיחת אחריות, מורכבות, מנהיגות. הם לא 
נרתעים מלהצביע על נקודות התורפה שלהם, על השטחים 

האפורים שדורשים טיפול, ובאותה נשימה הם משוכנעים 
שעתידה של מדינת ישראל מצוי במוסדות הללו, שפזורים 

על פני הארץ כולה. 

מסלול למנהיגות ומעורבות
אבישי ברמן )39(, נשוי ואב לארבעה, תושב ירוחם, 
הוא מנכ"ל עמותת "בין השיטין" וראש מכינת ערבה, 
אחת   – הערבה  באזור  פעילות  מכינות  שלוש  שלה 
בחצבה, אחת בפארן ואחת בעין יהב; בסך הכול 115 
נשואה   ,)37( דומב  יעל  וחילונים.  דתיים  חניכים, 
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"החלום הוא להתעורר 
בעוד עשור ולראות את 
הבוגרים שלנו במוקדי 

ההשפעה בישראל". 
אבישי ברמן, יעל דומב 

ועידו עמר

האסון לפני חצי שנה בנחל 
צפית, שבו נהרגו עשרה בני 

נוער, חולל רעידת אדמה 
בעולם המכינות החילוניות 

והמעורבות. בריאיון עם 
שלושה ראשי מכינות, 

מתייחסים המחנכים אל 
הטענות שהופנו כלפיהם: 

תחושת ההיבריס, יצר 
ההרפתקנות והתדמית 

האליטיסטית, וגם מדברים 
על החזון לבנות חברת מופת, 

בעלת זהות יהודית־חילונית

 אריאל הורוביץ

  "כאן תצמח העתודה  
   המנהיגותית של 

  מדינת ישראל"
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

המכינות 
הישראליות

כתבה 1



המכינה  ראש  היא  ירושלים,  תושבת  לשלושה,  ואם 
הירושלמית, מכינה חילונית שהוקמה לפני תשע שנים 
ופועלת משכונת קריית יובל. במחזור הנוכחי לומדים 
54 חניכים. עמר )35(, נשוי ואב לילד, הוא ראש מכינת 
הנגב, מכינה חילונית בשדה בוקר שמפעילה שלוחה 
שמונים  הכול  בסך   – עזה  שבעוטף  חולית  בקיבוץ 

חניכים. 
שלושתם מכירים זה את זה שנים רבות: זו קליקה 
קטנה, מגובשת וחמה, שבה כולם מכירים את כולם, 
דרכי  על  יחד  ודנים  משותפות  פעילויות  מקיימים 
חינוך והשקפות עולם. כשאנחנו מתיישבים לשוחח, 
אני שואל אותם מהו, בעיניהם, תפקידן של המכינות 
כיום. "אני רואה במכינות את העתודה המנהיגותית 
של מדינת ישראל", אומר עידו עמר. "זה נשמע קצת 
גדול, אבל אני מאמין בזה. ההבנה שיש לנו אופציה 
לקחת נערים ונערות בני 18 לשנה אינטנסיבית, מתוך 
רצון להכין אותם להיות אזרחים מובילים שישנו את 
המציאות, היא חלק מהשיח שלנו. אנחנו מתייחסים 
אל החניכים כמנהיגים, כאנשים שיכולים להתבונן על 
הסיטואציה שבה הם חיים, להבין מה טוב בה ולתת לו 

רוח גבית, ולהבין גם מה צריך לשנות בה".
"אנחנו רוצים שחלק מבוגרינו יימצאו, בעוד עשר או 
עשרים שנה, בתפקידי השפעה מרכזיים, עם המטען שהם 
צברו בין היתר אצלנו", מוסיף אבישי ברמן. "אבל לצד 
לה  רחבה, שיש  אידיאולוגית,  תנועה  כאן  נוצרת  זאת, 
מחויבות מאוד ברורה לסיפור הציוני. מול עינינו עומדת 
יהודית  מדינה  על  לשמור  והרצון  העצמאות,  מגילת 
ודמוקרטית, שלא רק מדברת על שוויון זכויות אלא גם 
מיישמת זאת, הלכה למעשה. כל אידיאולוגיה זקוקה לבית 
מדרש, וכל תנועה צריכה אנשים. מפעל המכינות מייצר 

את אלו ואת אלו".  
יעל דומב: "כשהקמנו את המכינה הירושלמית, שאלנו 
את עצמנו האם אנחנו מכוונים את החניכים שלנו להנהגה, 
או שאנחנו רוצים גם לחנך אנשים להיות מעורבים בחברה 
שלהם באופן כללי. כל המכינות מדברות על מנהיגות, אבל 
יש שלב מאוד חשוב, קודם, והוא עיצוב אזרחות פעילה. 
המשימה כיום היא לגרום לבני נוער לפתח אכפתיות כלפי 
משהו שהוא לא הם או המשפחה הגרעינית שלהם, ובעיניי 

זו משימה לא פחות חשובה מאשר פיתוח מנהיגות". 
אתם מדברים על מנהיגות, אבל האם אתם לא מציבים 
רף גבוה מדי? כל החניכים שבאים למכינות מתאימים 

להיות מנהיגים?
עמר: "אף אחד לא שם לחניך במכינה כתר על הראש 
ואומר לו שהוא מנהיג, ואנחנו לא מסלילים את החניכים 
של  מצבור  על  מדברים  אנחנו  לחינוך.  או  לפוליטיקה 
אקטים מנהיגותיים שמכוונים את החיים שלהם. החברה 
זקוקה לאנשים במגוון תחומים, והחינוך של המכינה נועד 
לעזור לחניכים לקבל החלטות מהותיות במסלול חייהם: 
הגשמה  של  לכיוון  פונים  הם  האם  עצמם  את  לשאול 
עצמית, או לכיוון של תרומה למען הכלל שיש בה גם 

הגשמה עצמית". 
בשם  מדבר  שאני  חושב  ואני  "כולנו,  ברמן: 
שלושתנו, נרתעים ממסרים שטוחים. אם נדבר בשפה 
שטוחה אולי נצליח להלהיב שני חניכים, אבל הרוב 

האלה  המסרים  מה  לנו?  נתתם  'מה  יגידו:  המכריע 
שהטמעתם בנו?'. חניכי המכינות הם בני נוער מאוד 
ואנחנו  מאוד,  מודעים  וביקורתיים,  אינטליגנטיים 
יודעים שגם אם נרוויח בטווח הקצר אם נדבר בשפה 
שטחית, בטווח הארוך זה לא יחזיק מעמד. ולכן, לצד 
מחויבות,  על  מדברים  אנחנו  'מנהיגות',  כמו  מילים 
אחריות, מורכבות, שליחות, תודעה של חלק ממשהו 
גדול יותר. כל אחת מן התחנות הבאות שאליהן יגיעו 
החניכים - צבא, טיול, עבודה, משפחה, מקום מגורים 
– יכולה להיות צבועה בצבעים אידיאולוגיים. החלום 
שלנו הוא לראות אותם מיישמים את האידיאולוגיה הזו 
גם בתחנות האלה. בשירות הצבאי זה קורה יותר, ואילו 

אחרי הצבא זה כבר יותר מורכב".

ההיצע עולה על הביקוש
מה קורה באמת אחרי הצבא? האם החינוך של המכינות 

משפיע גם ממרחק של שנים? 
דומב: "מהניסיון שלי, כן. החוויה הזו לא יכולה להישכח 
תודעה  השאלות,  שאילת  חשיבה,  כמו  וערכים  לגמרי, 
ביקורתית ותחושת אחריות נשארים עם החניכים. במכינה 
אנחנו לומדים להתבונן בתופעות ולנסות להבין מה עומד 
מאחוריהן, איך מה שנראה לנו פשוט הוא למעשה מורכב 
יותר. אחד החניכים שלנו אמר לי לא מזמן בחיוך שבמשך 

כל חייו, שמונה־עשרה 
שנים, הוא חי בסבבה, 
מנתח  שהוא  ומאז 
את  ומבין  דבר  כל 
שום  שלו,  המורכבות 
סבבה.  לא  כבר  דבר 
שזה  מייחלים  אנחנו 
חלק  להיות  יהפוך 

מהחיים שלהם". 
עמר: "המכינה לא 
אבל  לגמרי,  נעלמת 

הנוכחות שלה פחות אינטנסיבית. עבורי, אחד המדדים 
להצלחה שלנו קשור לשאלה כמה בוגרים נשארים לגור 
אנחנו  המכינה  בשנות  במכינה.  הלימודים  אחרי  בנגב 
לדבר  למרחב,  החניכים  את  לחבר  מאמצים  מקדישים 
את השיח שלו ולהיות שותפים לעיצוב שלו, מתוך הבנה 
שהנגב הוא המרחב העתידי של מדינת ישראל. אני מודה 
אחוז  עשרים  רק  כך:  כל  טובות  לא  שהסטטיסטיקות 
רובם סטודנטים בבאר  בנגב,  מהבוגרים שלנו נשארים 

שבע". 
אחת הביקורות שמופנות כלפי עולם המכינות היא 
שמדובר במפעל אליטיסטי, שמושך אליו בעיקר בני נוער 
מתיכונים יוקרתיים ומרקע סוציו־אקונומי גבוה. האם נער 
או נערה מתיכון עירוני מן השורה במרכז הארץ ישקול 
לימודים במכינה? ומה באשר לבני נוער מן הפריפריה? אף 
שירושלים נחשבת לבירת המכיניסטים, בראשון לציון, 
למשל – העיר הרביעית בגודלה בישראל – כמעט לא שמעו 
על המכינות. ראשי המכינות מודעים לדימוי שדבק בהם, 
ומתעקשים שהוא נכון חלקית; את הביקורת הם מפנים 
כלפי הצבא ומשרד הביטחון, שמאשרים מספר מצומצם 
של תקנים ודחיות שירות וכך מונעים את צמיחת המכינות. 
"התפיסה שמדובר באליטה הפכה להיות מנטרה, אבל 

את  כשבוחנים 
מקרוב  הדברים 
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"האדמה פערה את פיה, 
בלעה אותנו והקיאה" 

כוחות הצלה באסון בנחל 
צפית, אפריל 2018
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אבישי ברמן: נוצרת כאן תנועה אידיאולוגית, רחבה, 
שיש לה מחויבות מאוד ברורה לסיפור הציוני. מול 
עינינו עומדת מגילת העצמאות, והרצון לשמור על מדינה 
יהודית ודמוקרטית, שלא רק מדברת על שוויון זכויות אלא 
גם מיישמת זאת, הלכה למעשה



ברמן.  אבישי  אומר  מדויקת",  לא  שהיא  רואים 
"עשינו לא מזמן סבב היכרות במכינה, וההרכב היה 
הטרוגני מאוד, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה 
מאמץ  עושה  המכינות  מפעל  סוציו־אקונומית. 
גדול לפנות לאוכלוסיות שבאופן טבעי לא הגיעו 
למכינות, ויש הצלחות גדולות. היום אפשר לראות 
כמעט בכל מכינה ייצוג משמעותי מהפריפריה. 
בירוחם, שבה אני מתגורר, לפני עשור כמעט לא 
ידעו מהי מכינה, והיום כשליש מן התלמידים בכל 

מחזור בירוחם הולכים לשנת שירות ולמכינות".
עמר: "צריך לזכור שהמכינות נמצאות בבעיה, 
היא  והמתעניינים  המתמיינים  שכמות  משום 
אדירה, ויש לנו מעט מקומות. זה עוול, משום שכל 
אדם שאומר 'רוצה אני' צריך שיהיה לו מקום. יש 
מספרים עצומים של בני נוער חילונים שדופקים 
על דלתות המכינות ונדחים. אנחנו עובדים עם 
תקנים שניתנים על ידי המדינה ומשרד הביטחון 
ומאפשרים לדחות את הגיוס בשנה. הצבא לא מוכן 
לחכות שנה, למרות שהוא יודע שכולם יתגייסו 
אחר כך, ולכן יש סך מסוים שאנחנו יכולים לאפשר. 
כולנו מתמודדים עם הבעיה הזו. בציבור הדתי, כל 
מי שרוצה ללכת לישיבת הסדר או לישיבה גבוהה 
יכול לעשות זאת, ואילו אנחנו נלחמים על כל 
הדתי,  מהציבור  בשונה  שירות.  דחיית  של  תקן 
הציבור החילוני לא חי בתודעה של ציבור שנלחם 

על משאבים". 
שבע  לבאר  נסעתי  שנים  כמה  "לפני  דומב: 
לגייס תלמידים בתיכון, ובמשך שעתיים ניסיתי 
לשכנע את המורים לתת לי להיכנס לכיתה. שאלו 
אותי: מה זה, ללמוד שנה בלי תעודה? מה מקבלים 
התלמידים  לכיתה  נכנסתי  סוף  כשסוף  בסוף? 
התלהבו, אבל אחר כך קיבלתי טלפונים מהורים 
שתהו למה בכלל לשלם על דבר כזה, והאם לא 
ויתחיל  המטלות  עם  יסיים  כבר  שהילד  כדאי 
לפרנס. יש לא מעט מקומות שבשורת המכינות 
עדיין לא הגיעה אליהם, וגם בפריפריה יש הרבה 
אנשים שיכולים להיות מנהיגי הדור הבא, אבל אין 

להם הזדמנות". 
ברמן: "ישיבות גבוהות וישיבות הסדר הן המשך 
טבעי של רוח שבאה מן הבית של התלמיד הדתי. 
פעמים  הרבה  הן  המכינות  זאת,  לעומת  אצלנו, 
הפגישה הראשונה של החניכים עם המסרים הללו. 
לכן קשה יותר לדרוש מהציבור החילוני להילחם 
פי  בערך  מאוד,  גבוה  למכינות  הביקוש  עבורן. 

עשרה ממה שאנחנו יכולים להכיל". 
איך אתם מצליחים לבחור מתוך כל אלו שבאים 

להתראיין?
עמר: "זה תהליך מאוד ארוך, ובטוח שאנחנו 
מפספסים, כי לא ייתכן שמתוך 1,500 מועמדים 
יש רק שמונים שמתאימים. יש 500 שמתאימים, 
ועוד 1,000 שצריכים לעשות את השנה הזו. זה 

לא פשוט". 
ברמן: "אנחנו מאוד משתדלים שמי שמתאים 
הם  שגם  אנשים  נשארים  בחוץ  אבל  ייכנס, 

מתאימים, אין לי ספק בכך. פעם חשבתי שמי 
שנשאר בחוץ מן הסתם גם לא מתאים, אבל היום 
ברור לנו שזה לא כך. מתקשרים אלינו הורים של 
ואני אומר להם שאני מצטער,  חניכים שנדחו, 
והיה צריך להיות לו מקום,  הבן שלהם מדהים 

אבל אין לנו". 

מסקנות בעקבות האסון
יעל דומב הייתה בבית עם ילדיה כשהתקבלו 
הדיווחים הראשונים על האסון בנחל צפית. "הייתי 
בחופשת לידה", היא מספרת, "ופתאום התחלתי 
לקבל הודעות על מכינה שקרה לה משהו. דווקא 
ביום הזה, הילדים שלי היו חמודים באופן מיוחד, 
קוראת  שאני  בזמן  וצחקו,  ערב  בארוחת  ישבו 
מילה  אין  בעיניים.  הודעות בטלפון עם דמעות 
שתצליח לתאר את הזעזוע ממה שקרה. דויד גרוסמן 
כותב ב'נופל מחוץ לזמן': 'האדמה פערה את פיה, 
בלעה אותנו והקיאה'. אולי זה מצליח לתאר את 
המציאות שבה היינו. נבלענו לרגע לתוך מציאות 
פסיכית, ואז הוקאנו מתוכה. רק אחרי כמה ימים 
יכולתי לעסוק בהשלכות הגדולות יותר, ומאותו 
רגע כולנו במרוץ משוגע של פגישות וישיבות, 

בניסיון לחשוב מה עושים הלאה".
"האסון הוא תמרור עצום, שדורש מאיתנו בדק 
עדיין  "יש  עמר.  עידו  אומר  רציני",  מאוד  בית 
פערים שצריך לגשר עליהם, בעיקר בתיאום שבין 
משרד החינוך למכינות, אבל זה נעשה בצורה מאוד 
המכינות  בין  חיבור  למצוא  גדול  רצון  יש  יפה. 
לבין הגופים הרשמיים. כיום, כל הפעילויות של 

המכינות מפוקחות".
"אין יום שבו הנושא הזה לא עולה בתוך עולם 
המכינות, בחמישה הקשרים שונים", אומר אבישי 
של  החדש  המנהל  בוועד  חבר  גם  שהוא  ברמן, 
מכינת בני ציון. "האירוע הזה נוכח ולא עוזב אותנו. 
אשליה  לי  הייתה  הראשונים  שבימים  זוכר  אני 
שאקום בבוקר ואגלה שהכול היה חלום רע. אבל 
זה איתנו כל הזמן. תמיד חששנו לחיי החניכים 
שלנו, והתחושה עכשיו, תחת זכוכית המגדלת, היא 

שאין לנו מרווחי טעות". 
אחת הטענות שעלו סביב האסון הזה היא שמה 
שרווח  מסוים  רוח  הלך  הוא  אותו  שאיפשר 
בוז  הקצה,  עד  הליכה  של  אתוס   – במכינות 
מיותרת,  הסתכנות  חולשה,  ולגילויי  לסכנות 

מאצ'ואיזם. 
עמר: "מבחינה אישית, הגישה הזו רחוקה ממני 
כרחוק מזרח ממערב. ובכלל, זה לא חלק מהשיח 
שלנו. אנחנו לא אנשים עם סכין בין השיניים. ויחד 
עם זאת, הטיולים של המכינות בהחלט לא דומים 
לטיולים שנתיים בתיכונים, וטוב שכך. המכינות 

הן לא תיכונים".  
מה הבעיה בטיולים שנתיים של תיכונים? 

גדולה  מאוד  משמעות  יש  אתגר.  בהם  "אין 
לטיול של חמישה ימים בשטח עם ציוד על הגב. 
זה תהליך חינוכי אדיר שהקבוצה והפרט עוברים, 
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התמודדות עם מעגלי קושי ונוחות והסתפקות במועט. 
אבל העובדה שאתה סוחב על הגב את הציוד שלך במשך 
חמישה ימים לא בהכרח אומרת שתטייל במקום שיש בו 
סכנת שיטפונות. להפך: זה מחייב אותך להיות מטייל 

מקצועי יותר, זהיר יותר, שלא מגיע למצבים כאלה".
דומב: "אחד מחברי הוועד המנהל של המכינה שלנו 
אמר לי אחרי האסון: 'הייתם הפלמ"ח והפכתם לצה"ל'. 
אני חושבת שהכי קל לתלות את האסון באתוס של עולם 
המכינות, ונכון שיש במכינות אתוס צבאי והנהגה גברית 
ברובה, אבל יש במכינות גם לא מעט מרכיבים שגורמים לנו 
לעשות דברים קצת אחרת. יש משמעות לעובדה שמדובר 
במוסדות קטנים, ושהחניכים באים אליהם מבחירה. יש 
הבדל בין טיול של בית ספר, שבו התלמידים מחפשים 
הזדמנויות לשבור גבולות, להשתכר ולברוח מהמסלול, 
לבין טיול של מכינה שבו החניכים בונים בעצמם את 
הטיול, והמחויבות שלהם והאכפתיות שלהם היא חלק מן 
הטיול. אין כאן בהכרח תרבות של לקיחת סיכונים, אלא 
רצון לאתגר ולהוציא את החניכים מאזור הנוחות שלהם".
יכול,  "חלק מהותי מהשיטה החינוכית שלנו  ברמן: 
בעיני מי שמתבונן מן הצד, להיראות כתמוה או כמסוכן. 
היציאה אל השטח, לטיולים ולמסעות מאתגרים שבהם 
אנחנו מכירים את הארץ טוב יותר ומרגישים שייכים למה 
שקורה כאן לא נועדו לשחוק את הבטיחות ולהביא לסיכון 
מיותר, אבל אני מבין מדוע זה יכול להיתפס כיהירות 
כמובן  מהשיטה.  חלק  זה  בעינינו  מיותרת.  וכהתגרות 
שזה מחייב אותנו להשגיח כל הזמן על הצעירים, ולוודא 

שאנחנו לא מתקרבים אל הקו האדום. 
"אנחנו יכולים להזמין מדריך חיצוני שיספר לחניכים 
בצורה נפלאה על חבל הארץ שבו הם מטיילים, או לארגן 
בעצמנו את הטיול. אבל אנחנו רוצים שהחניכים יתחברו 
לחוויה, יתכננו את הטיול ויכירו את האזור, ולכן אנחנו 
משחררים ונותנים להם מרחב. כולנו מסכימים שיש צורך 
בבקרה ושהפיקוח טוב לנו, אבל הוא צריך להיות מותאם 

לרעיון החינוכי". 
דומב: "אף אחד לא אומר שאנחנו הכי טובים. אבל כמו 
שאני לא אפסיק ללכת ברחוב מחשש שמא יטרידו אותי 
מינית, כך גם לא נפסיק לטייל, ונמשיך לתת לחניכים 
לארגן את הטיול בעצמם, עם קווים אדומים ברורים יותר, 
עם תהליך מוסדר יותר של אישורי תוכניות, הבנה של 
מהי ההיררכיה ואיך עובדת קבלת ההחלטות. יש דברים 
שצריכים להיעשות אחרת. באופן אישי אני לא יודעת 
מה קרה בנחל צפית. אני בטוחה שיום אחד, כשנלמד את 
המקרה הזה לעומק, נבין יותר טוב איך מקבלים החלטות, 
איך מתייעצים עם גורמים, איך עובדים עם אנשי שטח 

ומנהלים. כרגע, האירוע עדיין לוט בערפל".
מה האירוע הזה שינה בכם? 

ברמן: "נכווינו ברותחין, 
ולכן אנחנו נזהרים בצוננים. 
פחות  שבעבר  דברים  יש 
בכובד  עליהם  הסתכלנו 
נקפיד  כעת  ואילו  ראש, 
אנחנו  אם  יותר.  עליהם 
בעייתי,  אוויר  מזג  מזהים 
נעצור כמה צעדים לפני. זה 
לא בהכרח דבר חיובי, אבל 
אנחנו עדיין תחת הטראומה. 
הוא  שהשתנה  נוסף  דבר 
הקשר עם ההורים. לנו נוח 
מאוד לעמוד מול החניכים, 
ההורים,  של  מעורבות  בלי 

אבל יש היום רצון מצד ההורים להיות מעורבים ושותפים, 
וקיבלנו החלטה מודעת לאפשר את זה. לא היינו מושלמים 
וגם היום אנחנו לא מושלמים, אבל האסון הציב מולנו 

מראה שחייבה אותנו להיזהר עוד יותר".
אחת.  הבנתי שאנחנו מקשה  האסון  "בעקבות  עמר: 
ארגון  או  יש עמותה  מכינה  כל  להבין שמאחורי  צריך 
עצמאי, וכל מכינה עומדת בפני עצמה, עם הוועד המנהל 
שלה והמוסדות שלה. אחרי אסון כזה, שבעט בנו בעיטה 
מאוד חזקה בבטן, הבנתי שאנחנו קשורים מאוד אחד לשני, 

ונדרש יישור קו כללי". 

למלא את ואקום הזהות
שלוש מכינות הערבה, שאבישי ברמן עומד בראשן, 
דתיים  חניכים  אליהן  שמושכות  מעורבות,  מכינות  הן 
עומדים  זאת,  לעומת  דומב,  ויעל  עידו עמר  וחילונים. 
חילוניות, שמבקשות להקנות לחניכיהן  בראש מכינות 
זהות חילונית עצמאית. המטרה, כך הם אומרים, היא למלא 
חלל אידיאולוגי וחינוכי שחניכים חילונים חשים אל מול 

בני גילם הדתיים. 
"הרעיון של מכינה חילונית מגיע ממקום של צורך", 
אומר עמר. "מהבנה שהציבור החילוני צריך לעסוק בשיח 
של זהות. כשמועמדים למכינה מגיעים אליי להתראיין, 
אני שואל אותם למה הם חילונים. לרוב הם מגמגמים, או 
עונים תשובות על דרך השלילה, כמו: 'כי אני לא דתי', 
זהות  לייצר  רוצים  אנחנו  שומר שבת'.  לא  אני  'כי  או 
פוזיטיבית, והשליחות שלנו היא לפנות לציבור חילוני 
ומסורתי רחב במדינת ישראל, ולתת לו את היכולת לענות 
לעצמו על שאלות זהות אמיתיות. אין כאן שיח של אנחנו 

מול הם, אלא בירור השאלה 
לנהל  שאוכל  כדי  אני,  מי 

שיח של זהות". 
אתה חושב שבירור כזה לא 

יכול להיווצר במכינה שבה לומדים יחד דתיים וחילונים?
"המכינות המעורבות יוצרות קושי בכך שהן משלבות 
יחד ציבור חילוני שמעולם לא שאל שאלות כאלה לצד 
ציבור דתי ששואל אותן כבר 18 שנים. בכל מה שקשור 
וחילונים,  דתיים  בין  פער  יש  יהודית,  זהות  לשיח של 
יהודית  בזהות  העיסוק  את  להחזיר  מעוניינים  ואנחנו 
חילונית, וללמוד את התשובות שנתנו ביאליק, ברנר, ברל 
כצנלסון ובן גוריון. אנחנו פונים אל ארון הספרים היהודי, 
סינתזה  ועושים  ציונית,  הגות  עם  יחד  אותו  מחברים 
ביניהם, שמתוכה צומחת זהות. אחרי תהליך כזה, החניכים 
יכולים להגיע לשיח משותף לא מתוך רגשי נחיתות, אלא 

ממקום שווה ואמיתי".
דומב: "כמו רוב העולם המערבי, החברה הישראלית 
עברה בשנים האחרונות תהליך של התפרקות מערכים. 
הפוסטמודרניזם מותיר אחריו ריק, ואדם גדל בחברה 
ולא יודע להגיד מה חשוב לו ולאן הוא שואף. חשוב 
יגדיר לעצמו את הערכים שהוא מאמין בהם,  שאדם 
מה ראוי ומה לא ראוי, למה הוא מתנגד, אבל לרבים 
אף  כי  הללו,  אין תשובות לשאלות  החילוני  בציבור 
ואקום  נוצר  וכך  התשובות,  את  מהם  דורש  לא  אחד 
שאליו נכנסים כוחות רעים וקיצוניים. כנערה בת 18 
שגדלה בצפון תל אביב גדלתי בוואקום הזה. לא ידעתי 
להגיד למה אני חילונית, ורק בהמשך, במכינה ובצבא, 
אני  בירושלים,  שחיה  כמי  היום,  תשובות.  גיבשתי 
נאלצת להתמודד עם הזהות שלי. בירושלים, החילוניות 
שלי היא כל הזמן אישיו, היא לא יכולה להיות שקופה. 
אין לי אפשרות לברוח מהבחירה שלי להיות חילונית, 
אני צריכה לנמק אותה. בחרנו להקים מכינה חילונית 
בירושלים בין היתר מתוך הרצון למלא את הוואקום, 

לחייב אותנו להתמודד עם הזהות".
ברמן: "מכינות ערבה הן מכינות מעורבות, בין היתר 
משום שהמנהיגות האידיאלית לחברה הישראלית תצמח 
מתוך מקום שבו דתיים וחילונים יושבים יחד. זו חוויה 
מפרה מאוד וחשובה. כמובן שאנחנו רוצים לראות אנשים 
שחיים לפי תפיסת עולמם, והמטרה שלנו איננה לחפש 
את הממוצע האפור שבין השחור והלבן, ובכל זאת אני 
מרגיש שעלינו לחזור ולחשוב בצורה יותר ממלכתית, יותר 
משתפת, שבה לא כל אחד מחפש איך להוביל על פי המגזר 
הספציפי שלו, אלא כל המגזרים במדינת ישראל מוצאים 
את מקומם. נכון שגם במכינות שלנו לא כולם מיוצגים 
– אין אצלנו חרדים או ערבים – ולמרות זאת, יש הפריה 
הדדית שמתרחשת במפגש בין דתיים וחילונים, שיכולה 

להיות מודל לחברה הישראלית". 
ומצד שני, תלמידים מבתים חילונים לא בהכרח יסיימו 
את לימודיהם במכינה מעורבת לאחר שגיבשו השקפת 

עולם חילונית עצמאית. 
"זה נכון שאנחנו מפסידים את המגזריות הספציפית, 

יעל דומב: שיח ההדתה בדרך כלל לא קשור 
לאג'נדות הדתיות שרוצות לקדם את עצמן, 

אלא לכך שלחילונים אין מה להגיד בנושא. לא הדתיים 
אשמים בהדתה, אלא האנמיות של החילונים

עידו עמר: המכינות המעורבות יוצרות קושי בכך שהן 
משלבות יחד חילוני שמעולם לא שאל שאלות זהותיות 
לצד דתי ששואל אותן כבר 18 שנים. אנחנו מעוניינים 
להחזיר את העיסוק בזהות יהודית חילונית



זהות  על  יותר  ברורה  בצורה  לדבר  שמאפשרת 
חילונית. אבל אנחנו מרוויחים את המפגש. בפירוש 
יש אצלנו ניסיון ללמד שיעורים ביהדות כך שהם 
אנחנו  אוזן.  לכל  ולהישמע  לכולם  לדבר  יוכלו 
עובדים הרבה על איזונים – אם יהיה שיעור 'חילוני' 
יחסית שעוסק בתנ"ך ובחברה הישראלית, השיעור 
אחריו יעסוק בסידור התפילה. אנחנו עובדים מול 

ציבור מגוון".
וחילונים כיום מעלה מיד את  השיח על דתיים 
סוגיית ההדתה. האם המטרה של המכינות היא 
כצד  חילונית שתתפקד  זהות  ליצור  היתר  בין 

במאבק הזה?
אנשים  שומעת  אני  פעמים  "הרבה  דומב: 
שאומרים: 'אני חילוני כי אני לא דתי', או: 'למה לי 
יהדות עכשיו'. אבל אי אפשר להיות יהודי במדינת 
לזהות  כלשהי  בצורה  מחובר  להיות  בלי  ישראל 
יהודית. בעיניי זה גם לא מוסרי, כיוון שזו מדינה 
יהודית, ויש לכך משמעות ומחיר כלפי המיעוטים 
בזהות  לעסוק  מחויבים  אנחנו  ולכן  כאן,  שחיים 
הזו. כל מי שגדל ורוצה להיות אזרח פעיל צריך 
לענות על השאלות האלה, וזה מה שאנחנו מבקשים 
מהחניכים לעשות. שיח ההדתה בדרך כלל לא קשור 
לאג'נדות הדתיות שרוצות לקדם את עצמן, אלא 
לכך שלחילונים אין מה להגיד בנושא. לא הדתיים 
אשמים בהדתה, אלא האנמיות של החילונים. פעם 
אחר פעם אני אומרת לחניכים שלי שגם לנו יש 
הלכה, גם אם היא לא נכתבה על ידי גדולי הרבנים. 
יש לנו אורחות חיים, ערכים של שוויון ופלורליזם 
שאלחם עליהם לא פחות מכפי שאדם דתי נלחם 
על הערכים שלו. לא ייתכן שיהיה צד אחד שתמיד 
מוותר – שלדתיים יש הלכה, אז הם אף פעם לא 
יצטרכו לוותר, ואילו החילוני יוותר כל הזמן, כי 
הוא חי חיים פלורליסטיים וכביכול אין לו ערכים".
עמר: "אם בוגר המכינה שלנו יתגייס לצבא 
הרצאה,  לתת  חב"דניק  רב  שלו  לבסיס  ויגיע 
אני צופה שהוא פחות יפחד מהרב הזה, ואחר כך 
הוא יגיד: מצוין, עכשיו אני רוצה להביא הרצאה 
של ראש מכינה חילונית. הוא כן ידרוש את זה 

מהמפקדים שלו, וזה אולי מה שהוא מקבל מאיתנו 
– את היכולת לעמוד על המקום שלו. וכשהוא יספר 
לי על ההרצאה של הרב מחב"ד, אני אשאל אותו: 
'ומה למדת מההרצאה הזו?', כי אנחנו מאמינים 
יעל.  עם  מסכים  אני  ממנו.  לקבל  מה  גם  שיש 
נקודת המוצא היא לבדוק אצלנו איפה הוואקום, 
ולמלא אותו. אנחנו לא מסתפקים במלחמה בהדתה 
מעוניינים  אלא  אחרת,  זהות  שום  לבנות  מבלי 

ליצור אלטרנטיבה יהודית חילונית". 
ברמן: "המכינות מאפשרות שיח לא לעומתי, 
שלא מחפש את ההתנגחות, אלא מנסה לדבר על 
צורת חיים מסוימת שיודעת לשתף בה גם מגזרים 
אחרים. אבל הציבור החילוני חייב להבין שעלינו 
לפתוח ולעודד את ה'ישיבות' שלנו, שהן המכינות 
מתוכו  להוציא  שמבקש  אידיאולוגי  מרחב    -
חילונית  חיים  בצורת  אמונה  להם  שיש  אנשים 

פלורליסטית".  

בונים חברת מופת
מה ייחשב בעיניכם הצלחה של מפעל המכינות?

עמר: "אני מדבר עם החניכים שלי הרבה על 
כך שהדור של הסבים שלנו בנה את הבית, אבל 
הבית הזה כל הזמן דורש שיפוצים ועבודה. ההצלחה 
תהיה בניית חברת מופת, מקום שבו נוכל להיות עם 
סגולה, כעול של אחריות שלנו כלפי החברה וכלפי 
הכלל. אני רואה כבר היום שזה מתחיל לקרות. יש 
ביקוש כל כך גבוה למכינות, משום שבני הנוער 
מחפשים משמעות. הם מצביעים ברגליים על כך 
שהם לא רוצים להסתכל רק על עצמם, אלא גם 

להסתכל החוצה".
בכך  תלויה  המכינות  של  "ההצלחה  דומב: 
שתיווצר שכבה של בוגרים שיילחמו על מדינת 
ישראל כמדינה דמוקרטית ושוויונית, עם חיבור חזק 
ליהדות. אני מעמידה היררכיה ברורה, שאני לא 
בטוחה שכל המכינות המעורבות והחילוניות יחתמו 
עליה, ובה ישראל היא קודם כול מדינה דמוקרטית, 
ורק אחר כך יהודית. הדמוקרטיה היא מהות בפני 
אנשים  לטפח  מעוניין  המכינות  עולם  עצמה. 

54 מכינות קדם צבאיות שנתיות 
29 מכינות מעורבות וחילוניות ו-25 מכינות דתיות
)בשנת 1998: 10 מכינות ובשנת 2008: 34 מכינות(

לומדים בהן כ־4,000 חניכים
)בשנת 1998: 850 חניכים ובשנת 2008: 1,600 חניכים(

1. מימון של המדינה: 80 מיליון שקלים בשנה
2. שכר לימוד: 10־11 אלף שקלים בשנה לכל חניך

3. תרומות

24 מכינות אופק
מכינות חצי־שנתיות, כשמונה מאות חניכים

שיקדמו את החברה הישראלית למקום של דמוקרטיה, 
שוויון, סובלנות והומניזם".

ברמן: "החלום שלי הוא להתעורר בעוד עשר שנים 
בחברה  השפעה  במוקדי  שלנו  הבוגרים  את  ולראות 
הישראלית, ולהתמלא גאווה על כך שהם עברו דרכנו 
להיות  רוצים  אנחנו  הזה.  מהסיפור  חלק  הם  והיום 
מסוגלים להסתכל במראה ולהרגיש טוב עם עצמנו ועם 
המדינה שלנו. לפעמים, כשאני נפגש עם אנשים בני 
חמישים ושישים, הם שואלים אותי למה צריך מכינות, 
הרי הם התגייסו מיד לצבא ולא למדו במכינות. ואני 
נוער  ובני  השתנתה,  הישראלית  שהחברה  להם  עונה 
גדלים במציאות שבה אם לא תהיה השנה הזו, בגיל 18, 
שנה של בגרות ופתיחות לשבת וללמוד, יש איום על 
העתיד הציוני שלנו כאן. אני אומר להם: אם חשוב לכם 
שהנכד שלכם יחיה בחברה הישראלית שאתם חלמתם 

עליה, תשלחו אותו אלינו".  •



  אין הרבה יהודים־אמריקנים שיכולים להעיד על
של  כנסת  בתי  בשלושה  חברים  היו  כי  עצמם 
שלושת הזרמים היהודיים המרכזיים ביבשת: הרפורמי, 
הקונסרבטיבי והאורתודוקסי. אך כזה הוא איש העסקים 
והפילנתרופ היהודי־אמריקני רוג'ר הרטוג. כבן למהגרים 
יהודים מגרמניה חסרי זיקה ליהדות, הפך הרטוב ליהודי 
אורתודוקסי ולאחד התורמים הגדולים לארגונים העוסקים 
בשמרנות יהודית ופוליטית. בין היתר הוא מכהן כיו"ר 
קרן "תקווה", שפועלת רבות לחיזוק המדיניות השמרנית 

בישראל. 
הרטוג )77( הוא אדם צבעוני, חד ומעניין. הוא לבוש 
שהפכה  פפיון,  עניבת  תמיד  ובצווארו  מהודרת  בצורה 
להיות מעין סימן ההיכר שלו. הוא שונה מאוד מעמיתיו 

הפילנתרופים משמאל, אשר בחלקם, או ברובם, כועסים על 
ישראל בשל נושאי דת ומדינה והמצב הביטחוני־פוליטי. 
ראש  דווקא  הוא  נתניהו  בנימין  ראש הממשלה  בעיניו 
ממשלה ראוי ואין שום סיבה שישראל תקבל תכתיבים 

מיהודי העולם. 

חיבור איטי ליהדות
הרטוג מספר על ילדותו: "הוריי הגיעו בנפרד מגרמניה 
כאן  נפגשו  הם  הקודמת.  המאה  של  ה־30  שנות  בסוף 
בארה"ב ושנתיים־שלוש לאחר מכן נולדתי. היה להוריי 
מעט מאוד רקע יהודי. היינו עניים, גרנו בדירה קטנה, 
אך הייתה לי ילדות טובה. לא למדתי אנגלית כי הכרנו 
רק יהודים־גרמנים אחרים. רק בכיתה א' למדתי אנגלית. 

קרוביםרחוקים | כתבה מס' 20

והתחלתי  היהודי  "בתיכון התחלתי להיכנס לעניין 
מלחמת  על  ללמוד  רציתי  כי  היסטוריה,  ספרי  לקרוא 
העולם השנייה. רציתי להבין מה קרה לכל אותם יהודים. 
הרי אין לנו כמעט משפחה מורחבת. כולם נספו בשואה. 
בארה"ב היו לי בסך הכול דודה ובן דוד". בעקבות הקריאה 
המרובה שלו בספרי ההיסטוריה, התחיל הרטוג להתקרב 
ליהדותו. "שאלתי המון שאלות: למה יש שנאת יהודים? 
איך היהודים שונים מהגויים? למה אנחנו כמשפחה לא 
הלכנו לבית כנסת או לא עשינו אף פעולה אקטיבית 

כיהודים. ככה הכול התחיל. זה היה תהליך איטי. 
"גדלתי עם הוריי בדירת חדר. אבי עזב את הבית בשלב 
מסוים ואמי הייתה האחראית היחידה על גידולי. היה לי 
מזל שהייתי טוב בלימודים. התחתנתי בגיל 24 עם בחורה 
בת 20 והתחלתי לעבוד. בארה"ב יש מה שנקרא 'קולג' 
ערב' המיועד לאנשים עובדים. לאשתי לא היה יותר ידע 
ממני ביהדות, אך היא הייתה רוחנית יותר. הייתה לה הבנה 
עמוקה שהיא יהודייה, ושהיא רוצה ללמוד עוד על היהדות. 
מהר מאוד הבית שלנו הפך להיות כשר, וכשנולדו הילדים 

החיים שלנו הפכו יהודיים יותר".
כאשר אני תוהה אם כילד למהגרים מגרמניה ערכו לו 
בר מצווה, הוא משיב שכן, "אך לא למדתי מזה דבר. גדלתי 
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הפילנתרופ היהודי רוג'ר הרטוג, המכהן כיו"ר קרן "תקווה", מדבר על המסע שעבר 
מילדות חסרת זהות יהודית לאימוץ הזהות האורתודוקסית ועל העמדות השמרניות 
שבהן החזיק גם כשהיה חבר בקהילה רפורמית, ומסביר מדוע אין  כל סיבה שישראל 

תקבל תכתיבים מיהודי העולם

"איני יודע איך אפשר 
לרפא את הקהילה 
היהודית־אמריקנית"

| צביקה קליין

"האורתודוקסים 
הופכים להיות גדולים 
ומשמעותיים מפעם". 

רוג'ר הרטוג

צילום: גטי אימג'ס



בשכונת ברונקס, שבה 50 אחוז מהצעירים היו יהודים. לא 
היו הרבה דתיים בקהילה הזו. לא היה לי מודל לחיקוי 

מבחינה יהודית". 
לישראל  הרבה  ותורם  לישראל  מחובר  אתה  היום 
מחדש  הזה  החיבור  נוצר  מתי  יהודיים.  ולמוסדות 

לשורשיך היהודיים בצורה משמעותית?
"המעניין הוא שהחיבור שלי היה יותר קשור לישראל 
אשתי  עם  לראשונה  בישראל  ביקרתי  ליהדות.  מאשר 
כשהייתי כמעט בן 30. מאז, אני מבקר כל שנה. ב־20 
השנים האחרונות אני מבקר בישראל בין שלש לארבע 
פעמים בשנה. הבנת הציונות והכרת ישראל הובילה אותי 

לחיבור ליהדותי. 
ושאתחתן  יהודי  שאני  ידעתי  תמיד  ברור:  "שיהיה 
הבנתי  היהדות.  על  דבר  ידעתי  לא  אך  יהודייה,  עם 
ישראלית,  אמריקנית,  היסטוריה  הרבה  כשקראתי  רק 
אירופאית, כשלמדתי מה קרה במלחמת העולם השנייה. 
קראתי המון; על הרצל ומנהיגים ציוניים נוספים. הבנתי 
את הגבורה הענקית של הרצל. מה שתמיד הפתיע אותי 
אז, כשהייתי צעיר יותר, הוא שרבים מהמנהיגים היהודים 
הגדולים - בנימין הרצל, מקס נורדאו או חיים ויצמן ובן 
היו דתיים. הבנתי שמשהו חסר. התחלתי  גוריון - לא 

לעבוד וללמוד עוד ועוד". 
משהו?  ידעת  המדינה.  הקמת  בזמן  יהודי  ילד  היית 

שמעת משהו? רקדו ברחובות?
"לא ידעתי הרבה על ההקמה של מדינת ישראל. הרי 
בהצהרת העצמאות הייתי בן פחות מגיל 10. לא הייתה 

לי הבנה אמיתית". 

פריצה לעולם השמרני
"סנפורד  ההשקעות  חברת  ממקימי  היה   26 בגיל 
ברנסטיין" יחד עם סנפורד )זלמן( ברנסטיין )איש עסקים 
יהודיים  לארגונים  שתרם  יהודי־אמריקאי  ופילנתרופ 
ברחבי העולם והקים בין היתר את קרן תקווה, צו פיוס 
וקרן אבי חי; צ"ק(. "בשלב הזה של חיינו לא התעניינו 
ביהדות. מדובר בסוף שנות ה־60 ותחילת שנות ה־70. 
אם הוא היה היום בחיים, זה היה מדהים. הוא היה בן 92. 

"העניין שלי בנושא היהודי־ישראלי היה אינטלקטואלי 
בעיקרו. התחלתי לקרוא וללמוד כיצד פוליטיקה מתחברת 
ארה"ב  בין  הקשר  ועל  חוץ  מדיניות  על  מדיניות,  עם 
מחקר,  במכוני  מעורב  הייתי  כעשור  במשך  לישראל. 
ותמכתי בארגונים יהודיים כגון איפא"ק, האוניברסיטה 
העברית וארגונים יהודיים אמריקניים - אבל זה לא היה 
חלק מרכזי בחיים שלי. כשבגרתי שיניתי קצת את המיקוד 
שלי, וגיליתי עניין בארגונים שהיו מחויבים יותר לחיים 
הזמן  ועם  כנסת,  בבתי  מעורב  להיות  הפכתי  יהודיים. 
הייתי מעורב יותר בבתי כנסת שהם יותר אורתודוקסים. 

זה תהליך שקרה עם הזמן". 
המעבר בין בתי הכנסת לא היה השלב הסופי של 
הרטוג, אשר הפך מתורם משמעותי של גופים יהודיים 
פרוגרסיביים לכאלה שהם שמרנים במובהק. "הפריצה 
הגדולה לעולם השמרני הייתה לפני שהשותף שלי 
מעוניין  אהיה  אם  אותי  שאל  הוא  נפטר.  ברנסטיין 
תקווה'.  'קרן  בשם  שהקים,  קרן  של  ליו"ר  להפוך 
באותה התקופה לקרן הייתה מחויבות אחת בישראל, 
יחד עם ההנהלה של הקרן  בירושלים.  למרכז שלם 

היינו צריכים לפתח רעיונות כיצד להשקיע את הכסף 
של הקרן בצורה הנבונה ביותר. זה לקח זמן, אבל זו 
הייתה חוויה לימודית טובה. מה שאני מנסה להגיד זה 
שאת השינוי שעברתי לא עשיתי בגיל צעיר, ובעקבות 
כך הייתי צריך להשלים הרבה מאוד פערים בנושאי 
יהדות וישראל תוך זמן יחסית קצר, וזה בעצמו היה 

בעל ערך עבורי".
למה עברת בין הזרמים היהודיים השונים? 

"הלוואי שהיה לי הסבר עמוק לתהליך הזה. גידלנו 
את ילדינו בפרבר סקרסדייל ווסטצ'סטר בניו יורק. היינו 
חברי טמפל רפורמי, הקהילה הייתה נחמדה וגם הרב היה 
נחמד. כך גם המנהגים והמסורת. בתי הכנסת אז לא היו 
פוליטיים, וכמעט לא היה שיח על פוליטיקה בבית הכנסת. 
זה היה טוב, כי מבחינה פוליטית תמיד הייתי שמרן. אחרי 
זמן מה אשתי ואני הבנו שלא למדנו שום דבר, שזה היה 
כמו כלי ריק. זה היה בית כנסת נפלא, אנשים נפלאים, 
אבל ללא מחויבות עמוקה ללימוד. בכל שלב שלנו בחיים 
ניסינו למצוא הבנה עמוקה יותר. אני לא רוצה להגיד 
שמצאתי את ההבנה העמוקה הזאת במלואה, אבל אשתי 

דחפה שנעשה ונלמד יותר". 
יש מקום לשמרן בבית כנסת רפורמי? 

שמרנית  תנועה  הייתה  לא  וה־70  ה־60  "בשנות 
רייגן בשנת  רונלד  עם  בארה"ב  הדבר התחיל  גדולה. 
יהודים  1980. היו בתקופה ההיא שני אינטלקטואלים 
שהפכו להיות שמרנים יותר. האחד הוא ארווינג קריסטול 
)בעל טור, עיתונאי וסופר יהודי־אמריקאי; צ"ק(, שהיה 
יהודי עמוק, אבל עסק בעיקר  אדם מפורסם, עם ידע 
נורמן  מצליח,  מאוד  מגזין  עורך  גם  היה  בפוליטיקה. 
יהודי־ ועורך  עיתונאי  פובליציסט,  )סופר,  פודהורץ 
אמריקאי. נחשב לאחד מאבות הזרם הניאו־שמרני. כיהן 
צ"ק(.   ;Commentary הירחון  35 שנים כעורך  במשך 
כל־כך  דיברו  הם  מופת.  דמויות  ענקיים.  היו  שניהם 
בהיגיון, היו כה נועזים בחשיבה שלהם. הם כתבו על 
הרבה תחומים, והרבה אנשים רצו להתחבר לשמרנות. 

היינו נקראים אז 'ניאו קונסרבטיזם'".  

אין קהילה אחת
הרטוג מסביר את ההבדל בין מה שקורה ביהדות ארה"ב 
של היום לבין התקופה שבה גדל: "כיום יש חיים טובים 
באמריקה; אתה יכול לשלוח את הילדים לכל בתי הספר 
שרק תרצה, יש ליהודים עבודות טובות. אין הקשיים שהיו 
ליהודים לפני שבעים או שמונים שנה. היהודים אז היו 
יהדות  פחות בעלי מעמד. בעקבות כך הם לא העבירו 

לילדים שלהם, ואחרי כמה דורות נוצר פער גדול. 
"נוסף על כך, יש כיום הבדלים גדולים מאוד בתוך 
הקהילה היהודית־אמריקנית. כיום זו כבר לא קהילה 
הרפורמים  בין   - בקהילה  גדולים  שברים  יש  אחת. 
ובין דמוקרטים לבין  והקונסרבטיבים לאורתודוקסים 
היא  בישראל  הגדולה  התמיכה  כיום  רפובליקנים. 
רפובליקנית ואילו הדמוקרטים פחות ופחות תומכים 
בישראל. העולם התהפך בהיבט הזה. בשנות ה־50 וה־60 

הדמוקרטים היו תומכי ישראל הגדולים ביותר.
גדולים  להיות  הופכים  גם  "האורתודוקסים 
ילד.  ככה כשהייתי  היה  לא  זה  ומשמעותיים מפעם. 
לאורתודוקסים נולדים הרבה יותר ילדים מאשר לשאר 
היהודים ביבשת. כך קורה שבתי כנסת פרוגרסיביים 
זה  מאבדים חברים, ובהרבה מקומות הם אף נסגרים. 
הפוך בקהילה האורתודוקסית: ישנן קהילות גדולות, 
בונים בתי ספר חדשים; הם משקיעים בחיים היהודיים 
מהרפורמים  יותר  הרבה  המשפחתית  ברמה  שלהם 

והקונסרבטיבים". 
היהודית  בקהילה  הקיים  נוסף  משבר  מתאר  הרטוג 
אמריקנית, שאותו הוא מכנה "משבר סביב מדיניות החוץ". 
לטענתו, "יש קבוצה גדולה של יהודים שחושבים שכל 
דבר רע שקורה בישראל הוא בגלל ראש הממשלה. הם 
חושבים שאם היה בישראל ראש ממשלה אחר, היה שלום 
עם הפלשתינים. זה שבר גדול. אלה שהם יותר שמרנים 
פוליטית חושבים שראש הממשלה עושה עבודה טובה. 
בעיני השמרנים ישראל צריכה להיות זהירה באחריות שלה 
על השטחים בגלל מה שראינו אחרי ההתנתקות והיציאה 

מעזה בשנת 2005". 
הרטוג לא נשמע אופטימי לגבי היחסים בין ישראל 
היהודית  "הקהילה  בארה"ב.  הפרוגרסיבית  ליהדות 
אמריקנית לא תחזור להיות מאוחדת. אם כן, זה ייקח הרבה 
זמן. משהו יקרה, אבל עד שזה יקרה האורתודוקסים ימשיכו 
לגדול ויהיו חלק גדול יותר מהקהילה. הרבה יהודים אחרים 
מתבוללים, יש נישואי תערובת, ולצערי בהרבה קולג'ים 
יש אליטה של צעירים וצעירות יהודים ששיעור ניכר מהם 
לא מזהה עצמו כיהודי. הם אולי נולדו כיהודים, ייתכן 
גם שנולדו רק להורה אחד יהודי, אבל בכל זאת הם לא 
מזהים עצמם כיהודים. בטח שאין להם עניין רב בישראל. 
אז יש כאן מעין שברים ופיצולים שהתפתחו לאורך הרבה 
מאוד שנים, והם לא צפויים להיעלם בקרוב. להגיד לך 
את האמת, אני לא יודע להגיד לך איך אפשר לרפא את 

הקהילה היהודית־אמריקנית". 
מה ממשלת ישראל צריכה לעשות? 

"אני לא יודע. אין יותר מדי מה לעשות. לדעתי, אם 
יש דבר אחד שהמדינה צריכה לעשות זה לדאוג לתמיכה 
בארגונים יהודיים העוסקים בחינוך, בין אם בבתי ספר 
הייתי  בנושא.  שעוסקים  אחרים  בגופים  או  יהודיים 
זו חוויה יהודית  גם מנסה לממן תוכניות קיץ לילדים. 
מאוד מיוחדת. הרי אם אתה רוצה לפתח קהילה יהודית 
אמריקנית, אז אתה צריך ללמד את היהודים האמריקנים 

מה זו יהדות. 
"עם זאת, חשוב להבין שמאוד קשה למדינה לעשות 
דבר כזה במדינה אחרת. אישית, אני לא הייתי מבקש 
את זה ממדינת ישראל. לקהילה היהודית אמריקנית 
יש מספיק כסף בשביל לממן את התוכניות של עצמה. 
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רוג'ר הרטוג )77(
מצב משפחתי: נשוי לסוזאן ואב לשלושה ילדים. מתגוררים 

בניו יורק
תפקידים מרכזיים: יו"ר קרן תקווה ונשיא קרן הרטוג. 

שימש כנשיא חברת ההשקעות "סנפורד ברנסטיין" והיה 
מבעלי העיתונים "הניו יורק סאן" ו"הניו ריפבליק". זכה 

במדליה הלאומית למדעי הרוח מטעם נשיא ארה"ב 
לשעבר ג'ורג' וו. בוש
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  אי שם בשנת 1979 הגיע שליח הקיבוץ המאוחד
למרכז חב"ד העולמי בניו יורק, בדרכו מסאו־פאולו 
בית באחת  כבן  הוא התקבל  לישראל. לתדהמתו  חזרה 
הדירות הסמוכות לבית הרבי. אחר־הצהריים באותו היום 
הוזמן להצטרף לתפילת מנחה. מתפללים מכל העולם 
עמדו דרוכים דקות ארוכות, כאשר לפתע נכנסה דמות 
נמוכה ומזוקנת להיכל בית הכנסת. חשמל עמד באוויר. 
עשרות החסידים ליוו במבטם את הרבי כמהופנטים ואילו 
הקיבוצניק הצעיר שנכח שם שם עינו על ידו העדינה של 
הרבי ועל האופן שבו הוא מסובב בזהירות את ידית הפליז 

העגולה ומקפיד לסגור אחריו את הדלת בדממה. 
הממזג  ומצוות  תורה  לשומר  לימים  שהפך  השליח, 
בהשקפת עולמו את תורת חב"ד עם תורת הרב קוק, הוא 
הוותיק טוביה כ"ץ, המוכר כאחד  לא אחר מאשר הצייר 
מחלוצי האמנות החזותית בציבור הדתי. כ"ץ יוצר מעל 60 
שנה. דמותו הייחודית, כמו גם יצירותיו, פורשות לפנינו 
סיפור חיים מרתק שהאמנות היא חלק בלתי נפרד ממנו. 
כ"ץ הציג תערוכות יחיד והשתתף בתערוכות קבוצתיות 
מוזיאון  וביניהם:  בארץ,  מרכזיים  ובמוזיאונים  בגלריות 
ישראל, מוזיאון תל אביב לאמנות, מוזיאון חיפה לאמנות, 
גלריה הקיבוץ )שנמנה על מקימיו( וגלריה גורדון. כמו כן 
הציג את עבודותיו בתערוכות באנגליה ובברזיל. הוא ייסד 
בתחילת שנות ה־90 את המגמה לאמנות במכללת אמונה, 
יזם בית מדרש יוצר ביישוב מעון והקים "אשכול אמנות" 

במכללת בית וגן.
את הריאיון עם כ"ץ אני מקיימת לרגל הפתיחה החגיגית 

של הגלריה לאמנות שהקים ביישוב הר ברכה, המשקיף 
לעבר נופם המרהיב של הרי השומרון. בית הקבע של האמן 
ליצירה  מזמנו  ניכר  חלק  מקדיש  הוא  אולם  בירושלים, 
ולפיתוח הגלריה ביישוב, בו גרים חתנו ובתו - הרב אליעזר 
והרבנית ענבל מלמד, נכדיו וניניו הרבים. כ"ץ בן ה־82 
מסביר שהוא מרגיש שזהו מקומו הטבעי ליצירה פורייה, 

הרחק ממרכזי האמנות בישראל. 

נגד הפוזה של האמן הזרוק
גלריה בהר ברכה? מדוע?

נגד  אני  שלמה.  חיים  מסכת  כוללת  אמן  של  "דרכו 
הזרוק  האמן  הפוזה של  כל  האמן.  האינדיבידואליזם של 
והמסכן שנמצא לו באיזה פינה - זה לא המודל שלי. מצאתי 
המשפחה  בחיק  הזאת  הנחמדה  הפינה  את  להקים  לנכון 
ולא במקום מנוכר. היה לי חשוב להיות בסביבה ידידותית, 
ביתית ומשפחתית. מבחינתי משפחה זה כאשר כל הנשמות 
משתוקקות אחת לשנייה ומוסרות יחד את נפשן ליישוב 
הארץ ולבניית הארץ מתוך אמונה גדולה שזה הייעוד של 

עם ישראל". 
סיפור חייו של כ"ץ נע בין עולמות שונים, מקבילים 
ומצטלבים: הוא ישראלי ו"עולה חדש" מארגנטינה, קיבוצניק 
בנשמתו ו"עירוניסט", השתייך למיינסטרים האמנותי אבל 
ברח לפריפריה, איש משפחה מובהק שמתבודד שעות רבות 

מול כן הציור.
עברת דרך תחנות שונות במסע חייך - ילדות בארגנטינה, 
מגורים בקיבוץ במשך 20 שנה ולבסוף חזרה בתשובה 

ועלייה לירושלים, מה שליווה אותך לאורך כל הדרך הוא 
האמנות. כיצד?

הוא  התורה  עולם  לבין  האמנות  עולם  בין  "השילוב 
צמיחה אורגנית אחת. אני מצייר מגיל 17 והאמנות ליוותה 
אותי לאורך כל הדרך מילדותי בארגנטינה, דרך הקיבוץ 
בגליל ועד לירושלים והשומרון. זה חלק מהאישיות שלי. יש 
לאמנות מקום מכובד בחיי ומבחינתי אפשר להגיד שהאמנות 
מסוגלת להכיל בתוכה תפילה ותשוקה לאידיאלים גדולים 
– שירת הלל לבורא עולם שברא אותנו ואת עולמנו. אני 
מבין היום שהאמנות היא זו שהחזירה אותי בתשובה. האמנות 
ליוותה אותי והוציאה אותי מתוך המהלך של חיפוש, תהייה 
וספק. היא הובילה אותי אל נתיב האמונה. כמו שירת ההלל 
של הצמח שהיה בתוך האדמה ומהחושך הזה יצא לאוויר 
העולם, במטרה לצמוח ולגדול ולהביא פירות מתוקים לזה 

שנטע אותו ולסובב אותו".
ספר לי על ציור שציירת לאחרונה.

"'תפארת'. זהו ציור שבניתי מפסי אורך מקבילים כאשר 
התפארת מיוצגת על ידי שני קווים אמצעיים, מימין חסד 
ומשמאל גבורה. יצרתי פה קשר לתובנות מפנימיות התורה. 
התפארת היא החמלה, שמאזנת את החסד שיצרתי בגוונים 

של כחול ואת הגבורה שעשיתי באדום".
דרך הציור מייצר כ"ץ מעין קלוז־אפ מטפורי על מבנה 
היסוד של הקבלה המכונה "עץ החיים" - עשר הספירות 
המסודרות בתבנית הנדסית בעלת קצוות מימין ומשמאל, 
ולה ציר מרכזי לאורך. הציר המרכזי מחבר בין החלק העליון 
לתחתון כמו עורק חיים וקושר את הספירות, מכיל אותן 

יש שַמִים בארץ
הרחק ממרכזי האמנות בארץ פתח לאחרונה 
הצייר הוותיק טוביה כ"ץ גלריה לאמנות בהר 
ברכה. האמן שגדל בארגנטינה, עלה לקיבוץ 

חוקוק וחזר בתשובה בגיל ארבעים מדבר על 
האתגר שבשילוב אמנות ויזואלית בעולם מקודש, 
על דמותו המשפיעה של יצחק טבנקין ועל סגירת 

הדלת של הרבי מלובביץ' שהבריאה את חייו 
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חוקוק  בקיבוץ  שהתיישב  המאוחד  הקיבוץ  של  גרעין 
שבגליל. בקיבוץ המשיך כ"ץ לצייר והשתלם אצל גדולי 
הציירים של התקופה - אביגדור סטימצקי ויוסף זריצקי. 
במהלך שנת 1970 שהה באנגליה במסגרת מלגת אמן. 
זו נחשף לתרבויות המזרח ולאלמנטים מיסטיים  בשנה 
ורוחניים אשר השפיעו על אורחות חייו משחזר לקיבוץ. 
ב־1975 חל אצלו מפנה משמעותי שישנה את מסלול חייו. 
במהלך שהותו בירושלים, במסגרת קורס הכשרת שליחים 
של הקיבוץ המאוחד, קיבל כ"ץ שחרור מנוכחות בשיעורים 
העיוניים. התנאי שהציבו בפניו רכזי הקורס היה שילמד 

משהו חלופי, בכל מקום אחר שיבחר. 
"במהלך הקורס פגשתי בירושלים מכר ארגנטינאי, 
והוא הזמין אותי להצטרף אליו לחוויה ייחודית. הוא 
כומר  עם  אותי  והפגיש  רטיסבון  למנזר  אותי  לקח 
ברזילאי. הכומר הזמין אותי לפגוש את אחד הנזירים 
נכנסתי  העברית.  באוניברסיטה  גמרא  ללמוד  שבא 
לחדר העבודה שלו ונדהמתי לראות שהוא היה גדוש 
יהודיים. בהמשך היום, כאשר הוזמנתי  בספרי קודש 
לאכול עם הכמרים ארוחת צהריים, הם פתחו בטקס 
אמירת תהילים. החוויה הזו גרמה לי לטלטלה עזה ומיד 
חיפשתי מקום ללימודי יהדות. סיפרו לי שנפתח מקום 
שם  מאיר.  מכון  בשם  מקום   - יהדות  ללימודי  חדש 
התחלתי ללמוד נצח ישראל למהר"ל עם הרב אביהוא 
צעיר  סרן  כיפה,  בלי  בחור  איתי  יחד  למד  שוורץ. 

בצנחנים, אבי רונצקי". 
בתום תקופת קורס השליחים יצא כ"ץ עם משפחתו 
לשליחות בברזיל, שם התחבר לבית חב"ד. בדרכו חזרה 
לישראל פגש את הרבי מלובביץ' אשר נתן לו את ברכת 
הדרך. כאשר חזר לקיבוץ, הוא כבר היה עטוי כיפה וציצית. 

אילו דמויות העניקו לך השראה לאורך הדרך? 
"בתהליך החיפוש שלי במהלך שנות ה־70 התחלתי 
ולעשות  הרחוק  מהמזרח  מאמונות  מושפע  להיות 
מדיטציה. בתקופה הזאת הצגתי תמונות בלונדון והייתי 
משוחרר מכל השפעה של דמות כזו או אחרת. המפנה 
התרחש כשהגעתי לסביבת הבית של הרבי מלובביץ'. 
מצאתי שם את עצמי במין חיבוק שלא הכרתי אותו. בלי 
לחשוב יותר מדי החלטתי שבפעם הראשונה אני הולך 
להתפלל מנחה בבית כנסת. התפעלתי מהאופן שבו הרבי 
סגר את הדלת. זה השפיע עלי בצורה חזקה - העדינות, 
תשומת הלב, הקרנה אישיותית של הרבי דרך הפעולה 
העדינה הזו. נוצרה בי תשוקה למשהו אמיתי, יציב, שהוא 
לא אליל. משהו השתנה אצלי, הרגשתי שאני מבריא 

לנוכח הפגישה עם הרבי. 
"בתור קיבוצניק היה גם איש אחד שעשה עליי רושם עוד 
מהימים שהייתי חבר בתנועת הנוער של הקיבוץ המאוחד 
אהוביה  שבנו  זוכר  אני  טבנקין.  יצחק  והוא  בארגנטינה, 
התקרב ליהדות והיה נוסע מעין חרוד לקדומים ללמוד תורה. 

בטבנקין ראיתי את דמות סבי שנהרג בגיא ההרגה. 
שהייתה  מדמות  להתעלם  יכול  שאיני  "כמובן 
מופשט  בציור  לעסוק  שלי  בבחירה  מאוד  משמעותית 
והוא הצייר מארק רותקו. כאשר שהיתי שנה אחת בלונדון 
במסגרת מלגה שקיבלתי מקרן אמריקה־ישראל, התוודעתי 
לראשונה אל היצירות של רותקו. אני זוכר שביקרתי עם 
ידיד מישראל ב־Royal Academy of Arts ונכנסנו 

לאולם גדול מאוד, ובקצה החלל עיני לכדה שתי 

ומאזן את צדדיהן המנוגדים. כ"ץ מבטא באמצעים אמנותיים 
של קו וצבע את הספירות הקשורות אל הלב והרגש.    

בשני  הוספתי  הפועלים.  הכוחות  את  "ניסיתי לפשט 
הצדדים ירוק שיש בו מן הצהוב ומן הכחול. הירוק הוא ביטוי 
של פייסנות גדולה. בטבע יש יותר מ־350 גוונים של ירוק 
ולכל צמח יש גוון אחר, ייחודי לו. אני שואל את עצמי 
מדוע יש את הריבוי הזה. בעיניי זה מה שיוצר את הקשר בין 
האדם לבריאה, אשר נחשף אלינו כל פעם מחדש בצמיחה 

מחודשת ורעננה. 
"עבודה נוספת שציירתי לאחרונה נקראת 'כנפי נשרים', 
ובה התייחסתי לדקל שמול חלון ביתי בירושלים. כשעליתי 
ה־80  שנות  בתחילת  משפחתי  עם  בירושלים  להתגורר 
התיישבנו בשכונת גבעת שאול ברחוב כנפי נשרים. מכל 
הדקלים שניסו להשריש באופן מלאכותי ברחוב, היה אחד 
שהתקשה להעמיק שורשים. כל בוקר הייתי קם, מסתכל 
דרך החלון, מדבר איתו ומחזק אותו, ובלי להיות מודע לכך 
ליוויתי אותו עד שהוא נהיה לעץ חסון ויציב. אז החלטתי 

שאני מקדיש לו ציור".

מחפש את הצמצום
הוא  ומרשימים.  גדולים, מופשטים  הציורים של כ"ץ 
משתמש בצבעים עשירים ועזים, שאותם הוא מניח בשכבות 
פנימית  תנועה  מעין  נוצרת  כך  הציור.  משטח  גבי  על 
הרוחשת מתחת לפני השטח. מצד אחד היא מסתירה עולם 

פנימי ונעלם ומצד שני היא מבקשת לפרוץ החוצה. 
בחרת לצייר בסגנון מופשט. מדוע? 

"ברגע שאתה מנסה לחקות את הטבע זה כבר לא הופך 
לאתגר. חיפשתי לצייר ממקומות פנימיים ממאגרי הנפש 
שלי, להוציא משם דברים אבסטרקטיים. כך גם בחיפושים 
של הנפש התרחש אצלי תהליך החזרה בתשובה. הציור אינו 
תיאור תוכני של חוויות ואירועים שכבר התרחשו. הציור 
הוא החוויה עצמה והיא מהווה עבורי מקום לחיפוש ולביטוי. 
בציור אני מחפש את הצמצום. אני מאמין בכוחה האוטונומי 
של ההתרחשות הציורית ובכוח הסוגסטיבי של הצבע עוד 

לפני שהם מלובשים איקונוגרפית. 
"כשעליתי ארצה והגעתי לקיבוץ, הייתי מוקף בסביבה 
רוויה בצבע של נופי הגליל והכנרת. לא הרגשתי שזה נחוץ 
לחקות את המראות הללו אלא חיפשתי אחר מקור הצבע 
בנפש האדם, צבעים שיש בהם אצילות וטוהר אשר ביכולתם 

לבטא את סערת נפש האדם". 
והקשבה  מעמיקה  התבוננות  דורשות  שלך  העבודות 
פנימית. אתה בונה את הציורים בהדרגתיות משכבות 
בין  זו.  גבי  על  זו  מניח  אתה  שאותן  צבע  של  רבות 
השכבות אתה משאיר אזורים חשופים היוצרים אשליה 

של חלון או של פתח לעבר האין סוף. 
"העולם הזה הוא עולם נעלם עבור האדם. לכן הוא נקרא 
עולם, מקום שבו נעלם כוח ההשגחה שמנהל את הדברים. 
יש מסך על העולם. הרבה מדרשי חז"ל מתחילים ב'פתח רבי 
ישמעאל'. מה פתח? התשובה היא: היה צורך להתמודד עם 
פסוק שהיה קשה, הפסוק היה נעול, מסך כבד ירד על הפסוק 
הזה ופתאום האיר ר' ישמעאל ופתח פתח – הפסוק נפתח. מי 
שלומד תורה מכיר את הטעם המתוק שתוך כדי לימוד יש 
לך ההארה, משהו נפתח בפניך - משהו נפלא כזה. המסך הזה 
לעיתים רחוקות מאפשר לנו להציץ מבעד לפרגוד ולהרגיש 
את המשהו שמעבר. כך אני מרגיש כשאני עומד מול כן 

זה  הציור. הצבע שמבצבץ מבעד לסדקים ולפתחים הוא 
שמעניק משמעות ליצירה. אני מגלה טפח ומכסה טפחיים".

אבל בסופו של דבר אתה מוגבל למסגרת הציור. הדבר 
הזה מעורר מתח גדול וניגוד חריף למציאות האינסופית 
אתה  איך  בציורים.  לבטא  מבקש  שאתה  הקב"ה  של 

מתמודד עם זה?
"מסגרת התמונה היא שיעור – מידה. כל דבר שהקב"ה 
בורא ועושה הוא במידה – גם גוף שיש בו נשמה זה במידה. 
גם ציור הוא מידה ובתוכו חיים שלמים המשתקפים בו. כל 
המציאות של היהודי באה לידי ביטוי בתוך גבולות, אך עם 
זאת יש בו ממד של נצח. ציור זה להציב קושיה ולנסות 

להתמודד איתה".
אני ממשיכה להקשות. המילה יצירה קשורה ליצר. איך 

מתמודדים עם זה? 
המקור  לא  הוא  אך  אנרגיה,  דוחף,  כוח  הוא  "היצר 
ליצירה. אנחנו פועלים על פי רצון עליון. בתהליך של 
חיבור הרצון הפרטי שלי, הנמוך, לרצון העליון, שם אני 
מגלה בנפש את המחוזות העמוקים ביותר - שם נמצאים 
המאגרים הגדולים של היצירה. הקב"ה מוריד את הנשמה 
שלנו לתוך גוף ולכן כוחות הגוף יונקים את כוחותיהם מן 
הזיקה אל הקודש. מגלים זאת בזמן שיש איזו שהיא נקודה 
משברית. האמנות נמצאת בדיוק שם, בנקודת המעבר שבין 

עולם התוהו לבין עולם התיקון. שם נמצאת ההתנדנדות 
הזו בין ההרס הטוטלי, החורבן, האבדון, השלילה הטוטלית 
והייאוש לבין האמונה והיכולת לבנות דבר חדש בעולם. 

זה מרתק הסיפור הזה". 
תמידי  חיפוש  מתקיים  כ"ץ  של  חייו  לאורך  ואכן, 
אחר תיקון - רעיון תיקון העולם באידיאולוגיה הציונית 
והקיבוצית, רעיון התיקון והריפוי באמצעות האמנות ורעיון 

תיקון המידות ביהדות.

מהקיבוץ לבית חב"ד ובחזרה
היגרה  חודשיים  בגיל  ב־1936.  בפולין  נולד  כ"ץ 
משפחתו לארגנטינה ובילדותו הצטרף לתנועת הנוער 
פעיל  לחבר  והפך  בארגנטינה  המאוחד  הקיבוץ  של 
בתנועה. בהיותו בן 19 התמנה למזכיר תנועת הקיבוץ 
המאוחד בארגנטינה, וזמן לא רב לאחר מכן גמלה בליבו 
ההחלטה לעלות ארצה. באותן שנים החל ללמוד ציור 
אורוצ'ואה,  בסטודיו של הצייר הארגנטינאי דמטריו 
ויצר  שהיה אנרכיסט בעל תפיסה פוליטית שמאלית 
כ"ץ  החל  לכך,  בהתאם  סוציאל־ריאליסטי.  בסגנון 
השקפתו  את  שהלם  חברתי,  ריאליזם  בסגנון  לצייר 

האידיאולוגית באותו הזמן. 
במאי 1960, עלה ארצה עם אשתו פנינה, במסגרת 
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נכנסתי לחדר העבודה של הנזיר ונדהמתי 
לראות שהוא גדוש בספרי קודש יהודיים. 
כאשר הוזמנתי לאכול עם הכמרים ארוחת צהריים, הם 
פתחו בטקס אמירת תהילים. החוויה הזו טלטלה אותי 
ומיד חיפשתי מקום ללימודי יהדות
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יצירות גדולות ועליהן מלבנים מרחפים. הרגשתי שאני 
נמשך אליהן באופן כמעט אינסטינקטיבי וקבעתי בקול 
נחרץ בנוכחות חברי שהיה עמי: 'האמן הזה יהודי'. הרגשתי 
איך הכתמים ומשטחי הצבע שצפים על פני הבד במין 

אווריריות כזו נשמו הרבה רוחניות". 

בני, הזהר מהבינוניות
לאורך ההיסטוריה יהודים לא עסקו באמנות טהורה. 
רק לאחרונה החלה היהדות הדתית, שלא הכירה בעבר 
בחשיבות היצירה החזותית, להצמיח מתוכה אמנים 

ואמניות.
הולך  שלא  משהו  של  נרדף  שם  היו  ובוהמה  "אמן 
עם היהדות. כי מי שנכנס לזה מתרחק מהיהדות. הדבר 
או  כי  ביטול תורה.  הוא העניין של  הכי קשה בשבילי 
שאתה עוסק רק בתורה או שאתה עוסק בדברים אחרים, 
ואז אתה מתרחק. אלא אם אתה הופך את העבודה שלך 
לעבודת קודש. אני מלמד את התלמידות שלי שהמפתח 
להתמודדות עם הדברים אלה הוא מידות - כוחות נפש, 
יכולות רוחניות של אדם שלא קיימות אצל אף תרבות ואף 

אומה חוץ מאיתנו. 
"לא במקרה עשו, בנו הבכור של יצחק אבינו, נקרא 
כך. הוא נולד עשוי, אין לו תכנית שיקומית התפתחותית 
בשאיפות  שלו,  החיים  באורחות  שינוי  לו  שתגרום 

מחזקת את  המודרנית  הפסיכולוגיה  ובהתנהגות שלו. 
כזה,  'נולדת   - לך  אומרת  כשהיא  עשו,  של  המגמה 
תהיה מבסוט', 'קבל את עצמך כמו שאתה'. לעומת זאת, 
יומו האחרון.  ביהדות אדם עובד על המידות שלו עד 
החידוש הגדול בעיניי הוא שהעיסוק באמנות לא בא 
במטרה לייפות את המציאות אלא לבטא את הקשר בין 

האדם לבוראו. זה היופי".
לפשט  מכ"ץ  מבקשת  אני  הריאיון  של  הזה  בשלב 
ולהנגיש את הרעיונות הגבוהים שהוא מציג עבור הדור 
הצעיר, ולהעביר מסר שידבר אל אותם צעירים וצעירות 

דתיים שמבקשים להתמסר לאמנות. 
לבדוק  לצעירים  בעובדה שיש שאיפה  מכיר  "אני 
את המרחבים של הביטוי העצמי ולבחור באמנות אשר 
מה  לדעת  רוצה  רק  אני  זאת.  לספק  ויכולה  מסוגלת 
המגמה. את התשוקה הזאת לאמנות צריך לדון לגופו 
של עניין. מהי הסיבה אשר בגינה קיימת התעוררות של 
היצירה והתשוקה לאמנות? האם יש בה ניסיון של חיקוי 
של עולם חילוני או שהיא מקורית? אני מאמין שממקום 
של גדלות ושל עוצמה רוחנית אפשר לעשות אמנות. 
זה הרזון ד'אטרה שלי כמחנך וכאמן. כשהפכתי לצייר 
אמא שלי אמרה לי: 'בני, הזהר מהבינוניות'. אדם צריך 

לפרוץ את הבינוניות". 
מה החשיבות שאתה רואה בהקמת הגלריה והסטודיו? 

ומהן התוכניות העתידיות לגלריה?
"אני רוצה שקבוצות מחו"ל ואנשי ממשל שבאים לבקר 
באזור ייכנסו ויראו שקיים יהודי דתי שעוסק באמנות, 
שהוא יודע משהו על תולדות האמנות ושהוא בעל קשרים 
עם אמנים בכל העולם. לא קיבלתי שום עזרה, בעשר 
אצבעות הקמנו פנינה ואני את הגלריה. הציבור שלנו לא 
מורכב מנמושות. אנחנו גדולים ורציניים בכל תחום שניגע 
ולהציג  ליצור  להמשיך  מקווה  אני  הפרטית  ברמה  בו. 
מעבודותיי. יש תזה כזו שאומרת שאחרי גיל 40 אמנים 
מתחילים למחזר את עצמם. אני לעומת זאת מרגיש שאני 
במלוא הפוריות שלי ואני רוצה להמשיך לתת לזה ביטוי". 
הראשונות  בשנים  כ"ץ  שכתב  ומרגש  קצר  שיר 
לחזרתו בתשובה מבטא את הקשר המשתקף בציוריו 
- בין הטבע לנפש האדם, בין החומר לרוח ובין האדם 

לבוראו:
להתלוות אל הקווים ברדתם ממרומים

בטרם הטביעו צורתם בחומר
ולגלותם חבויים בטבע

לדעת את שירת הקווים השבים לצור מחצבתם
שמים יורדים ארצה כדי שהארץ תוכל להתקרב 

לשמים.
יש שמים בארץ! •

"האמנות הובילה אותי 
אל נתיב האמונה". מימין 

בכיוון השעון: היצירות 
כנפי נשרים ותפארת, שמן 
על בד, תשע"ח; טוביה כץ 

מצייר בסטודיו

צילום: יורם בוזגלו



אם אכן צריך מימון צריך לבקש זאת מממשלת ארה"ב, 
ואנחנו כרגע לא עושים את זה". 

אנטישמיות היא לא הבעיה
האם אתה מסכים שיש יותר אנטישמיות בארה"ב מאז 

שדונלד טראמפ נבחר לנשיא ארה"ב? 
גזענות  אנטישמיות,  היו  תמיד  חושב.  לא  "אני 
מנהיג  על  או  יחיד  אדם  על  להסתכל  קל  והומופוביה. 
פוליטי ולהגיד: זה באשמתו. בעיניי ארה"ב היא ארץ גדולה 
המורכבת מהרבה אנשים עם סוגים שונים של אמונות 
ומחשבות, גם אם הן טיפשיות. בעיניי לרוב אזרחי ארה"ב 

יש דעה מיושבת ופתוחה". 
אז אתה רואה את המצב הנוכחי באופן חיובי?

"להגיד שיש אנטישמיות חמורה ושזו הבעיה הגדולה 
שלנו? זו לא הבעיה. יש בעיות בקמפוסים, שם יש פעילים 
פרו־פלשתינים או אנטי־יהודים. מאידך, לצעירים שאכפת 
להם צריך לתת סיפור טוב יותר על ישראל והיהדות כדי 

שיוכלו להגן על עצמם מבחינה אינטלקטואלית".
אז יש משבר בין ישראל ליהדות ארה"ב?

"אני חושב שהדרך לראות את זה היא כך: בממשל 
האמריקני, שבו יש גם הרבה מאוד יהודים, רואים לנגד 
אוונגליסטים  נוצרים  מיליון   40 של  קהילה  עיניהם 
שקרובים מאוד לישראל בכל רמה. הקשר של ישראל עם 

הממשל ועימם הוא הטוב ביותר ממה שהיה אי פעם". 
לא ענית על השאלה. 

"כן, יש שברים פנימיים. זה כמו עצם שבורה, וייקח 
הרבה מאוד זמן עד שהשבר יחלים".
אז אנחנו צריכים לוותר עליהם? 

"אין סיבה לוותר עליהם. ישראל היא מדינה ריבונית 
יהודית. היא צריכה לעשות כל דבר כדי לסייע ליהודים 
בכל העולם, אבל קודם לכן היא צריכה לבנות את כוחה 
ומעמדה, את הנהגתה, וכמובן לדאוג לנושאי ביטחון או 

צורכי פנים". 
האם מדינת ישראל צריכה להתחשב ביהודי התפוצות 

בנושאים כמו מתווה הכותל והגיור?
"צריך לקחת אותם בחשבון. הרי אם יש חוק השבות, 
המאפשר ליהודים מהעולם לעלות לישראל, אז יש להם 
מניה בכל מה שקורה בארץ. אבל מאידך גיסא ישראל 
לישראל  לעלות  רוצים  הם  אם  ריבונית.  מדינה  היא 
להגיע  ירצו  אולי  חלקם  לא?  אם  בשמחה.  ולהצביע, 

ולהשפיע, אחרים לא".
מה היית רוצה שהישראלים ידעו על החיים היהודים 

בארה"ב?
שהקהילה  ידעו  שהישראלים  רוצה  מאוד  "הייתי 
היהודית בארה"ב היא תוססת, יש שם הזדמנויות מדהימות, 
אבל יש גם שברים גדולים והם לא יתאחו בקרוב. זה ייקח 

זמן. לי אין מתכון למשהו שיזרז את האיחוי". •

בשבוע הבא: עו"ד עמיאל הירש, רב בית 
הכנסת הרפורמי ע"ש סטיבן וייז במנהטן

בעוד שבועיים: עינת וילף, לשעבר חברת 
כנסת מטעם סיעת העבודה ויו"ר ועדת העלייה, 
הקליטה והתפוצות לענייני קשרי ישראל והעם 
היהודי 
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בתגובה ל"להישבר ולהיבנות מחדש" 
מאת שולמית בן שעיה, גיליון ויצא

הימור מסוכן מדי
המבושרת  האופטימית  בתקווה  קושי  חשתי 
בפוסטמודרניזם הנדון במאמרה של הרבנית ד"ר שולמית 
בן שעיה. בעקבות הרב שג"ר היא מזהה בפוסטמודרניזם 
שבירה המזמינה ברית חדשה ותיקון גבוה יותר מזה העכשווי. 
חיות חדשה לא־ל ולאדם, גילוי חדש  "שיהווה אמונה עמוקה 
יותר, חיבור עמוק יותר ונאמנות גדולה יותר לבורא עולם 

ולתורתו". 
היא מגייסת את הקוראים ואנשי החינוך לתקווה זו: "אנו 
קרואים לכונן ברית חדשה". מאמרה מלווה בפסוקים המנבאים 
לכאורה את השבר ואת תיקונו. כלומר, יש לידע המקראי־נבואי 
שיש ביד הכותבת שליטה ויכולת עיצוב של עתיד הבחירות 

שלנו לאחר שהפכנו את מצבנו לזה הפוסטמודרני.
במצב  כעיקר  הבחירה  יסוד  את  הכותבת  מעמידה  אם   
הפוסטמודרני ואם היא רואה בו יתרון חיובי ומקדם, די היה לה 
לעצור כאן את מאמרה. ההמשך המשרטט היטב את תרומת 
החופש לבחור לכינונה של הדת על יסודות עמוקים ומחייבים 

יותר הוא כבר חריגה בוטה מגבולות הדיון. 
להווי ידוע: בחירה היא בחירה היא בחירה! אין להוסיף עליה 
ולאחריה מאומה. ואם כנים המצהירים על אודותיה והאוחזים 
בערכה, הרי שאין הם יודעים את תנועתה העתידה. ואם יודעים 
הם, אחת משתיים: או שאינם יורדים לטיבו של המושג בהקשרו 
או שאינם מודעים למהלך המתעל שיש בטיעון מעין זה. דומים 
הם לאותו מטיף )דתי או כיתתי( המבקש מהמתלבט הנבוך 
להיות חופשי מאילוצי הסביבה החברתית ובן חורין מהשפעות 
ההקשרים התרבותיים והחינוכיים כדי שיהיה הוא עצמו. שיהיה 
אותנטי. שיקשיב לעצמו ולאמת הפנימית של חייו. "תחיה את 
עצמך מתוך חירות פנימית!". ותיכף לאותה הקשבה נדרשת, בא 
הגילוי מאותו מטיף: "אם תהיה אתה עצמך תשמע את נשמתך 
המבקשת א־לוהים! הזועקת תורה!", או כל דבר שהמטיף מבקש 
למצוא במתלבט ולהניעו לכך. במשמע הדורש מבקש מהנדרש 
להיות כמותו, תוך שימוש מתוחכם ברעיון החירות הקרוב כל 

כך לליבות כולנו. זוהי מניפולציה.
הפוסטמודרניזם בא בין השאר לפרק את מסורות העבר אם 
יש בהן כדי להכריח את העתיד. אני מתקשה לקבל ניכוס של 
הפוסטמודרניזם בטענה: "אל דאגה, הוא יחזיר אותנו בדיוק 
לאותו עבר, לאותם דימויי א־ל בורא, אל אותה היסטוריית 
התגלות קדושה, אל אותן מצוות על כל המערכות הסבוכות 
שבהן ואל אותה נאמנות לאותו מכלול". מכלול  שעבור רבים 
מהמתפרקים ממנו – הוא בעיניהם לא אמיתי, לא רלוונטי, ולא 
די שהוא אנושי ויחסי הוא כולא ומדכא ובחלקים ממנו אף לא 
מוסרי וכדומה. מנין הביטחון שרעיון החירות יחשוף בפני האדם 

את צימאונו ל"שעבוד ועבדות"? 
ברור לי שכותבת המאמר אינה רואה בא־לוהים, בתורה 
מצפה  שהיא  לי  וברור  האדם,  חירות  על  איום  ובמצוות 
שגידולינו המתמסרים בעידודנו לפוסטמודרניזם ישובו אל 
התפיסות שהיא מחזיקה בהן עתה, ואף ביתר שאת יזכו אלה 
בעידון, הרחנה והעמקה, פיתוח והטעמה שונה של הקיים. דא 
עקא שזהו דיסוננס קוגניטיבי. עד שהיא מסבירה בטוב טעם 
את מה שלכאורה נראה כמצב פוסטמודרני שעיקרו בחירה, הרי 
היא מנתבת עבורנו את מסלולה עד למקום מבטחיה. אני חרד 
מדינמיקת השיח ומהשלכותיו. זהו הימור שתוצאותיו הרות 

אסון לדת המקדשת את העבר, את הסמכות ואת ההתגלות 
המתמדת. 

ראובן הכהן אוריה 
הרב ד"ר ראובן הכהן אוריה מלמד ומנחה בבית 
ספר מנדל למנהיגות חינוכית, בתיכון דרך אבות באפרת 
ובמכללת תלפיות

בתגובה ל״יבוא יום שהעם יחליט 
שחוקת המדינה היא תורת ישראל" 

מאת שירית אביטן־כהן, גיליון תולדות 

הקול קול יעקב
״זו עדיין מדינה שחילונים יפחדו לחיות בה? ודאי...
מדינה כזו לא תרדוף את היהודים החילונים״ )מתוך 
הכתבה(

ָלָמה ֶזה 
ָאַמר ִלי ָאִחי  ־ ״ֹלא ִּתְרֶצה

ָלגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת״?! 
ַּגם ַאֶּתם ֹלא, ָּבַני. 

ַּגם ֹלא ְקרֹוֵבינּו ֵּבין ׁשֹוְמֵרי ַהחֹומֹות.
 

ִהֵּנה ״הּוא״ ָּבא!
ְּכָבר הֹוִזים:  ֲחֵבַרי ִמּׁשֶ

ֶנְאְּפֵדי ַצֲהָלה ְיׁשּוִבים ְּבֵצל
צֹוַאת ֲחמֹורֹו.

 
ֶזה ָׁשִנים ִהְתַנּסּו ַּבֲעִלָּיה ָלָהר. 

ְּבֶטְכנֹו־ֲהָלָכה )ַהְקָרַבת ָקְרָּבנֹות(. 
ְּתִחָּלה ִנְרָאה מּוָזר. 

ִּתְרַּגְלִּתי ְּפִליָאה. 
)ָהֱאֶמת ְוַהְּמִציאּות ִעְנָין ֶׁשל ֻמְסָּכָמה(. 

ָעִני ְּבַדַעת.
ְראֹות ַהַּנַער ַהֶּזה ֹלא ִּפַּלְלִּתי. 

ַעָּתה ִהיא ְּבָיָדיו )ָהֱאֶמת(.
־ "ֲעִדיָפה ַעל זֹו ַהֶּנְעֶּדֶרת". 

ְּבָרָכה ַאַחת ִהיא לֹו. 
ָלנּו הֹוִתיר ְזָעָקה.

 
ַער? - ֹלא עֹוד ִּתְקָוה ִלְמצֹא ְיֵרִחים ֲחָדִׁשים?  ַּגם ֹלא ֲהִנְנַעל ַהּׁשַ

ֶׁשל ָאָבק ּפֹוֵרַח?
ַמִים, )ָּכֵאֶּלה ֶׁשֻּדַּוח ַאְך ֶאֶמׁש ִּכי ֶנְחְׂשפּו ִּבְרִקיַע ַהּׁשָ

ּוֵבַרְכנּו, עֹוֶׂשה ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית...(
ֲהִנָּסֵגר ַּבְיָתה?

ֶׁשַּיֲעלּו ְּבַחּלֹוֵנינּו ַיְכִריתּו
עֹוָלֵלינּו ִמחּוץ?

ֲהִיָּוְתרּו ְמֻׁשָּגִעים ִמַּמְרֵאה ֵעיֵניֶהם
ֵעת ִיְׁשַאט ׁשּוב ָהמֹון

ָּבְרחֹוב?
נתנאל לאור
פרופ' נתנאל לאור הוא מנהל מרכז ״חוסן״ ע״ש כהן־
הריס באוניברסיטת תל אביב

תגובות

 המשך מעמ' 13

"לרפא את הקהילה 
היהודית־אמריקנית"
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 ומאז בארה"ב,  ב־2015  אור  ראה  קטנים"  "חיים 
צאתו נחגג במדינות רבות כאירוע ספרותי. על 
מה החגיגה? לאוהבי הסאגות ארוכות היריעה והכתובות 
היטב, ספרים כמו זה הם האס הנחשק, שמופיע אחת לכמה 
מדובר  לז'אנר,  קשר  בלי  הספרות,  לאוהבי  גם  שנים. 
בבשורה. יציאת ספר חדש היא כמובן לא מאורע נדיר, 
יום רואים אור שלל ספרים. אבל פעולת הדפוס  בכל 
הספרות  לספרות.  אותם  הופכת  בהכרח  לא  והכריכה 
עצמה היא אורגניזם חי, רב זרועות, שמנסה בו זמנית, 
בכל מקום בעולם, לפצח את שאלות התקופה. אין כללים 
קבועים שהופכים ספר למשמעותי, זה תמהיל חמקמק של 
איכות כתיבה ונושא וצייטגייסט. וכשספר נוסף מצטרף, 

זו סיבה להתרגשות. 
קטנים"  ש"חיים  זו  מהתקבלותו  להסיק  אין 
מלווים  עמודיו  ומשהו  מאות  שש  מהנה.  ספר  הוא 
ועד  הקולג'  דרך  מילדותם,  הגיבורים  ארבעת  את 
היא  מעניק  הזה  שהליווי  המרכזית  וההנאה  זקנה, 
הסבל שאוהבי ספרים וסדרות מכירים היטב. כתיבה 
טובה יוצרת יקום מקביל, והקורא או הצופה נשאב 
והופך להולוגרמה. הדמויות ביצירה הופכות  אליו, 
לממשיות וקרובות יותר מהאנשים בעולם האמיתי, 

שמצדם הופכים להפרעה. 
את  האחרונים  בעשורים  גילו  הסדרות  יוצרי 
ואת  בדיוני,  לעולם  להתמסר  האנושית  הנטייה 
לגרימת  מעבר  בכתיבה,  הגלומות  האפשרויות 

הנאה ואסקפיזם. במקביל, סופרים רבים עשו תנועה 
הפוכה, אל הספרים הקצרים והממוקדים, ברוח חוסר 
הסבלנות המיוחס לדור האינטרנט. לאלו גם אלו יש 
מקום. "חיים קטנים" הוא בינג', שמלווה את גיבוריו 

במשך מעגל חיים כמעט שלם.
עצמו.  בפני  מעניין  חברים,  ארבעה  הנושא, 
התקופה היא תקופה נשית. הסיסטרהוד נחקר בשנים 
זווית אפשרית, בספרים, בקולנוע,  האחרונות מכל 
שלא  הגברית,  ברעות  המחודש  העניין  בטלוויזיה. 
של  עניין  כנראה  היה  דווקא,  הצבא  דרך  עוברת 
"חיים קטנים" עומדים ארבעה חברים:  זמן. במרכז 
ג'י־בי  הזהויות;  בפוליטיקת  שמתעניין  מלקולם, 
הצייר שמוצאו לא מעניין אותו כמו מסיבות והצלחה 
מקצועית; וילם העדין, בעל הנפש הטיפולית שחולם 
להיות שחקן; וג'וד, שאיש אינו יודע דבר על עברו. 
הארבעה הופכים לחבורה בתור סטודנטים, ומערכת 
נפרד  בלתי  לחלק  הופכת  הזו  המרובעת  היחסים 

מחייהם.

רק לא לטבוע
ענפי  ג'וד.  הוא  הספר  של  רשמי  הלא  הגיבור 
סיפורו מסתעפים תחת שורשי סיפורי האחרים. ג'וד 
ממדיה.  מתגלים  שבהדרגה  פגיעה,  בילדותו  עבר 
חייו  המשך  אל  ונישא  עברו,  על  לדבר  מסרב  הוא 
בהצלחה  וחמלה,  אהבה  של  עדינים  גלים  פני  על 

מה מרפא 
אותנו?

חברותם של ארבעה תלמידי 
קולג' נמשכת לאורך חייהם. 

במרכזה ג'וד, שפגיעה בילדותו 
הותירה בו טראומה איומה. 

ספר כתוב נפלא, שנותן 
לגיבוריו לחיות את חידת חייהם 

מבלי להתיימר להעניק לה 
תשובות   

חלקית. ההצלחה החלקית הזו עומדת במרכז העלילה. 
ינגיהארה שואלת את אחת השאלות הבסיסיות של 
הקיום האנושי: מה מרפא אותנו? היא עוברת -  כלומר 
מעבירה את ג'וד - דרך רוב התרופות הידועות: הזמן 
החולף, שינוי המקום, חמלה אנושית, אהבה רומנטית. 
אפשרות הטיפול הנפשי כמעט לא מקבלת מקום – 
ג'וד מתנגד לזה. הוא נסגר בפני האפשרות בנסיבות 
כמעט טכניות )העובדת הסוציאלית שטיפלה בו מתה 
מספקת  בנחרצות  ממנו  שידרוש  מי  ואין  ממחלה, 
לעבור טיפול(, ופוגש שוב פסיכולוג רק בגיל מבוגר. 
יש משהו אקראי, מפעים, מעורר בחילה, בתנודה חסרת 
השליטה של ג'וד בין גלי הענק של המציאות. אלו 
חיים קטנים של אדם אחד, והוא מצליח רק בקושי לא 
לטבוע. ואין מבוגר אחראי שיודע מה באמת יעזור.  

ונוראית. למעשה היא  ג'וד איומה  הטראומה של 
נוצר  מתבהרת  שהיא  שככל  נוראית,  כך  כדי  עד 
מה  כמו  להיקרא  מתחילה  והיא  רגשי,  ניתוק  מולה 
שהיא באמת: בדיון. לא ברור אם תחושת ההזרה הזו 
שניהם.  מול  או  הספר  מול  הדמות,  מול  מתרחשת 
ואיומים שהתרחשו  דומים  סיפורים  ולא שאין שלל 
במציאות. אבל נזירים מתעללים בילדים, למשל, הם 
ולהאמין שאף טופל.  ויש לקוות  נחקר,  שטח שכבר 
הבחירה בו, שלא לומר ההפרזה בו, עשויה לפרקים 
לזרוק את הקורא החוצה מהיקום הספרותי, ולהזכיר 

שזה רק סיפור, ואולי אפילו קלישאה. 

גילית חומסקי

ג'וד מוקף אהבה וחמלה. 
השאלה אם הן מצליחות 

להציל אותו
צילום: שאטרסטוק



עורך שמואל פאוסט

19              | |  ט"ו בכסלו תשע“ט     23.11.2018

יש שיאי רשע שקשה לקבל, ביקום האמיתי כמו 
בזה הספרותי. ינגיהאראה כותבת נפלא. היא עושה עם 
הדמויות את החסד הגדול ביותר שסופר יכול לעשות 
- היא נותנת להן לחיות, בלי להתפתות לפירוטכניקה 
לעלילה  זקוקה  לא  היא  עליהן.  ספרותית שתאפיל 
מופרזת שתחפה על ליקויי כתיבה. טראומת ילדות 
במינון קצת יותר נמוך הייתה עובדת לא פחות, כנראה 
אפילו יותר. למה בחרה בכל זאת למתוח את הסיפור 
אל מעבר לגבולות ההכלה? יש פער עדין בין חמלה 
וחרדה לבין ניתוק וחוסר אמון, ואולי זאת הכוונה כאן. 
אולי לג'וד הספרותי יש סיבה טובה לא לחלוק את 
עברו – הוא יודע שהוא כל כך נורא, שאנו, האנשים 
ליתר  או שנעדיף,  לו.  נאמין  לא  פשוט  האמיתיים, 

ביטחון, להתרחק מהסיפור. 
מי שלא מתרחק הוא וילם, חברו הטוב של ג'וד. 
והפגוע.  והאוהב של אחיו הגדול  היה המטפל  וילם 
הוא לא הצליח להציל אותו. האם חוויית הילדות הזו 
ג'וד הנזקק?  וזה מה שמושך אותו אל  עיצבה אותו, 
מתישהו ג'וד אמנם מטיח בו את ההאשמה הזו, אבל 
אין  השאלות,  בשאר  שכמו  נראה  הכללית  בתמונה 
לינגיהאראה תשובה. היא בעיקר מנחשת. הספר כולו 
הוא מסע ניחושים, שאין בו מסקנה על מה גורם למה 

בחיים הקטנים האלו.
ניחוש נוסף, למשל, הוא שאלת הטיפול. ג'וד מוקף 
אהבה וחמלה. האם הן מצליחות להציל אותו? האם לספר 
יש סוף טוב? כמו החיים עצמם, אין סוף טוב או לא טוב. 
יש חלקים טובים וחלקים איומים, רגעי שיא ורגעי שפל. 
לפגיעות  מלאה  תקנה  אין  קובעת שבעצם  ינגיהארה 
ילדות. אבל באותה נשימה היא תוהה יחד איתנו, אם 
צירוף מקרים אחר יכול היה להביא הצלה או ריפוי. כל 
זה מוביל לתחושת אקראיות מתסכלת. מה מונע מג'וד 
להתגבר על עברו? עבר קשה מדי, בלתי ניתן לשיקום 
אבסולוטית? חוסר טיפול הולם? עודף חמלה? עד כמה 
טיפול נפשי חיוני, והאם החמלה יכולה להחליף טיפול, 
עומק?  פתרון  ומונעת  הרסנית  היא  להיפך,  שמא  או 

לינגיהארה, המספרת הכול־יודעת, יש בעיקר שאלות.

אשליית הפיד המגוון
דבר נוסף שהספר מעניק, אולי לאו דווקא במתכוון, 
זו תמונה אקטואלית של קונפליקטים. עד כמה הפיד 
שלכם, ברשת או בחיים, מגוון? רוב הסיכויים שיש 
בו גברים ונשים, דתיים וחילוניים, ימנים ושמאלנים, 
ייצוג חד מיני. האם אתם תחת הרושם שעולמכם מכיל 
את כל גוני הקונפליקט האנושי? ינגיהארה תמחיש 
לכם כמה אתם טועים. כל אלו הם למעשה ייצוגים 
שונים של אותו הדבר. הגיבורים שלה מייצגים את 
השפה החדשה, המיליניאלית, והגבולות שהם בוחנים 
הם לגמרי אחרים. זה לא שהם נמתחים יותר. הם פשוט 

נמצאים, בחלקם לפחות, באזורי מחיה שונים. 

האקסיומות מתפרקות, ושאלות הבסיס מקבלות 
ותוקף חדש. למשל האקסיומה שלפיה  זווית חדשה 
אהבה, זוגיות ויחסי מין הם חבילה אחת. מה, למשל, 
דינה של אהבה שמייחדת אהוב מסוים, ברמת משיכה 
מסוימת, אבל לא יכולה להכיל את כל הפרמטרים? 
שנחשבו  מינית,  וזהות  וצבע  מוצא  כמו  שאלות 
פעם נועזות ובהמשך אקטואליות, הופכות בהדרגה 
וילדים,  לזניחות. שאלות כמו מעמד וכסף, משפחה 
עדיין נוכחות בחיי כל הגיבורים וכנראה לא ייעלמו 
לעולם, אבל ליווי ממעוף הציפור של חיים שלמים 
מזכיר מה נשאר תמיד חשוב באמת: אהבה ושייכות, 

ותרופה לפצעי הנפש. 
דווקא הטרגדיות הזעירות יותר, או אולי המוכרות 
יותר, לא מאפשרות הזרה וננעצות ישר בלב. למשל 
הרולד וג'וליה, הפרופסור של ג'וד ואשתו, שמפתחים 
בין  המבוססת  תחליף־הורית,  יחסים  מערכת  איתו 
היתר על אובדן משל עצמם. הרולד וג'וליה הם אנשים 
טובים, שמתעניינים בעיקר בעניינים כמו לימודים, 
אהבה ומשפחה. לפעמים לאנשים טובים קורים דברים 
איומים. האסון שפוקד אותם הוא מהסוג המצוי, הלא 
הוגן. המתנה שהם מעניקים לג'וד היא מהסוג האנושי, 
מרחיב הלב, והיא מהווה להם ולו נקודת אור זעירה, 
הזוהרת בפני עצמה, ולא מבטיחה לאף אחד מהצדדים 

תיקון של מה שנשבר. 
גם  הגברית.  האחווה  את  פיצחה  לא  ינגיהאראה 
לא את שאלת כוחה של החמלה. היא בעיקר ממציאה 
טובה  כתיבה  באמצעות  מצליחה,  והיא  ומנחשת. 
שלמים,  לחיים  הספר  את  להפוך  טובות,  ודמויות 
שאין להם סיכום או מסקנה מלבד, אולי, זו: אלו חיים 
ולהעניק  להתגבר,  ולנסות  להישבר  אפשר  קטנים. 
כמה שיותר חמלה, לעצמך ולאחרים, ולשמוח בזה. 
לפעמים זה מצליח, ולפעמים לא. כך או כך, ממילא 

אין תשובה אחת, ויש לנו רק ניסיון אחד. 
"חיים קטנים" הוא חוויה מתישה, סוחפת, לפעמים 
וכשמגיעים לסוף  ולא פעם קשה מנשוא.  מתגמלת 
מצטערים על שני דברים: על עצם הסיום, ועל שלא 
היו בחיים האלה יותר אהבה ורוך. הצער הראשון בלתי 
נמנע. השני, בניגוד לספר שמישהי אחרת כתבה, ואולי 
גם לשם כך כתבה, הוא בחירה יומיומית. שאין בה שום 

הבטחה לתוצאות טובות יותר, 
ועדיין, אם צריך לנחש, זה ככל 

הנראה הניחוש הנכון. •

חיים קטנים 
האניה ינגיהארה

מאנגלית: אמיר צוקרמן
מחברות לספרות, 2018, 

638 עמ'

שיפוט מהיר 

קריסת השאננות
הרשימה הזאת תהיה אישית מכפי הראוי, 
אבל זה באשמת הספר ועל כן יסולח לי. "שפן" 
של שמעון ריקלין סיפק לי דז'ה־וואים למכביר. 
כלליים, ובעיקר פרטיים. זה מתחיל כמובן בשמו 
ריקלין  שמעון  של  לשמו  הזהה  המחבר,  של 
שלרובנו מוכר יותר, ולי במיוחד: שכן, ידיד, 
מֹודע זה שנות דור. לדבר עם שמעון ריקלין אחד 
בליל שבת, לקרוא שמעון ריקלין אחר בשבת 
בצהריים – ולתהות איך זה שכל הריקלינים, שם 

משפחה לא שכיח, נקראים שמעון. 
אבל ההרגשה המוכרת מתעתעת גם בסוף. גיבור הנובלה הזו, יֹוליק, 
חייל מודיעין בבסיס קדמי בסיני במלחמת יום כיפור, מאבד פתאום את 
ההיגיון ואת המעשיות הפשוטה שאפיינו אותו כל הזמן, והנובלה מאבדת 
פתאום בעמודיה האחרונים את הריאליזם שאפיין אותה בדבקות – ויוליק 
נוטש הכול ונבלע במדבר. מין רוח־זמן הזויה שיצרה, בזמן כתיבה מקביל, 
סיומים דומים מאוד אצל א"ב יהושע ב"המנהרה" ואצל ריקלין, תסריטאי 

ועורך ספרות ותיק שזה ספר הסיפורת השלישי שלו.
וזה עוד כלום, הספר עצמו הוא קצת עליי. יוליק הוא קצת אני. 
בסיסי מודיעין הם זירה לא זרה לי. חייל ענוג משהו, מאופק, מפוכח 
קצת יתר על המידה באשר לסיכויים שֵיצא לו משהו אם ינסה לחתור 
למעלה, עם חברה מודיעינית החוגגת איתו על ספרות ומוזיקה, כבש 
בין שבעים שובבים, זה יוליק ואני. רק אצלי זה אחרי עשרים שנה, בלי 
מלחמה שפורצת ליוליק באמצע הספר, בארץ קצוצה בלי סיני ומרחבים. 
לא אוכל לעמוד פה על המעניינים שבקווי הדמיון – חלקם אישיים 
ומעניינים אולי רק אותי אבל די מצמררים בדמיונם; חלקם מעניינים 

כנראה גם את האויב. 
יוליק הוא כנראה יואל, וגם לעמיתיו שמות של נביאי־ֵסֶפר. מיכה, 
עמוס, חזי, ירמי. מהו ַחייל המודיעין אם לא סוג של נביא. צופה לבית 
ישראל, על פי הסיסמה. נביא קטן מאוד, בורג במכונת נבואה שהכזיבה. 
יוליק בחור מכונס מעט, כמו שאיש מודיעין בעצם אמור להיות. לא 
1973 של הספר,  ובישראל  ובבסיס שלו,  לו התנסות מינית,  הייתה 
זו שערורייה. הוא לא דתי, הוא לא נמנע בפרינציפ, אבל הוא רוצה 
שזה יבוא מאהבה. בליל יום כיפור הוא נחשף בבסיס המרוחק למסיבת 
זימה דוחה, לא דבר שראיתי בצבא, כן דבר ההולם תיעוד של האווירה 
בצה"ל בתקופה ההיא. מסיבה זו היא גילומן העיקרי של "האופוריה" 

ו"הקונספציה" בספר, הנזהר מהגסות הפוליטית.
כאן ההבדל בין יוליק ואני מצד אחד, לבין שאר הבסיס של יוליק 
המהדהדת  השערורייה  בעינינו,  לפניי.  לספר  שהתייחסו  וכותבים 
בסמליותה הייתה מסיבת ההפקר. בעיניהם, בתוליו המדהימים של ילד 
בן תשע־עשרה. אין זו סוגיה צדדית, מפני שההיבט הארוטי משמש 
לאורך הספר מעין אינדיקטור לתהליך שעובר על יוליק מחד גיסא, 
ולהקשר הצבאי־היסטורי־לאומי מאידך גיסא. "יום הכיפורים" של יוליק, 
קריסת השאננות, הוא עזיבתה של חברתו במהלך ימי המלחמה, לא פחות 
מההפצצות והאימה. אלו ואלו מתנקזים רגשית אל אירוע של דריסת 

שפן, שהוא ששובר סוף סוף את יוליק. 
אתם ודאי מבינים מדוע אני מספר את כל האישי הזה. כי להרגיש 
שאתה בתוך ספר, ולהרגיש שאתה מזדהה עם גיבורו יותר ממה שהקורא 
המדומיין אמור להזדהות, כמעט נעלב איתו ממה שחושבים עליו קוראים 
אחרים, זו חוויה מאלפת. אבל אתם, שאינכם אני, תחוו גם אתם על 
בשרכם את יוליק ואת עלילותיו, פשוט מפני ששמעון ריקלין, זה שאינו 

השכן שלי וכנראה גם לא שלכם, כותב אותו בסבלנות ובאותנטיות. 

שפן 
שמעון ריקלין

כתר, 2018, 130 עמ'

צור ארליך



גילתה אטימות ועיוורון 
כשניסתה להרכיב 

ממשלה חדשה לאחר 
מלחמת יום כיפור. גולדה 

מאיר באסיפת בחירות של 
מפא"י בתל אביב, 1955
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  למחרת המהפך של הבחירות במאי 1977, שבהן
איבד המערך תשעה עשר מהמנדטים שהיו לו 
ועמם את השלטון, היה ראש התנועה שמעון פרס היחיד 
שהגיע אל מטה המפלגה ברחוב הירקון. הוא מצא בניין 
שומם. אפילו מחלקת התה הידועה לא הגיעה באותו 
הממשלה  לראש  להיות  שחלומו  פרס,  לעבודה.  יום 
לאחר  להתעשת  שניסה  הראשון  היה  אבל  התנפץ 
התיישב  הפצעים,  את  גירדו  האחרים  בעוד  המפלה 
ובקריקטורות  בדד בלשכתו ועלעל בעיתוני הבוקר 
קצר  זמן  ומוכה.  חבול  נראה  הוא  שהתפרסמו שבהן 
לאחר מכן שלח הסופר א"ב יהושע מכתב לפרס ובו 
הזהיר אותו מפני הצטרפות לממשלת ליכוד לאומי 
"נותקנו  לו:  השיב  ופרס  בגין,  מנחם  של  בראשותו 
ואוזנינו אטומה  מהעם, לבנו נהיה גס לשאלות לבו 

לציפיותיו" )עמ' 242(.
יריביה של מפלגת העבודה יטענו שעד היום היא 
ביישוב,  ששלטה  הגדולה  המפלגה  מהעם.  מנותקת 
במדינה שבדרך ובמדינת ישראל עצמה החל משנת 
1930 עד 1977, והמאיסה את עצמה בדרך ל־77' על 
הציבור, הפכה בימינו למצומקת וללא בשורה אמיתית. 
גם אם שינתה את שמה ל"מחנה הציוני", כדי להתרחק 
ככל האפשר מהדימוי המפא"יניקי. נראה ש"המערך" 
מעולם לא הפנים את לקחי המפלה הצורבת שלו בשנת 

1977 והמשיך לאבד את עצמו לדעת.
יועיל  ספרו של החוקר ד"ר ערן אלדר אולי לא 
למפלגה, אבל בימים אלה, שבהם מנשבות רוחות של 
המחנה  ראשי  רק  כדאי שלא  אולי  חדשות,  בחירות 
הציוני יקראו את הספר אלא גם ראשי כמה מפלגות 
אחרות יקראו בו ויפיקו ממנו לקחים. גם תורם עלול 
מפא"י  של  וההסתאבות  הניוון  ותסמונת  להגיע 

מתדפקת על דלתם. 
זהו אולי הפרט המעניין והרלוונטי ביותר בהקשר 
המהפך הפוליטי ודווקא הוא לא מובא בספר. במהלך 
הקריאה בספר קל להגיע למסקנה שאין חדש תחת 
השמש, ומה שנכון למפא"י נכון גם למפלגה שתפסה 
את מקומה בשלטון והיא אוחזת בו שנים רבות. כמעט 
זוב  וההתכתשויות עד  היריבויות  כל התיאורים על 
דם, הפלגנות, התככים והשחיתות שאפיינו את מפא"י 
וממשיכתה, מפלגת העבודה או המערך, בשנים 1965 
גם  בימינו  נכונים  למפלתה,  ושהובילו   ,1977 עד 
לא  כולה  הישראלית  שהפוליטיקה  נראה  לליכוד. 

הסיקה מסקנות, והספר הזה מציב לה מראה מביכה.

בחישות קטנות ופנימיות
תיאורי הכתובת שהייתה על הקיר הם מיטבו של הספר, 
נשאלת  בדיעבד  שנכתב  במחקר  שמדובר  מכיוון  אבל 
השאלה האם מלבד הצצה בכותרות מהעבר הוא תורם גם 

לתובנות אקטואליות.
כוחו של הספר הוא בסקירה ההיסטורית של האירועים 
בשנים לעיל, והניסיון לספר את סיפורה של מדינת ישראל 
דרך המשקפיים של מפא"י. אבל זהו סיפור במעמד צד אחד 
בלבד, ולכן הוא חסר, לטעמי. אי אפשר לספר את סיפורה 

של מדינה מרובת שבטים מזווית אחת בלבד. 
מחבר הספר אולי יטען שהוא התיימר לספר רק את 
סיפורה של מפא"י, אבל גם הסיפור של מפא"י לא שלם 
בעיניי כאשר הוא מסופר בעיקר מן המסדרון של בית 
המפלגה ברחוב הירקון 110. כלומר, בחישות קטנות, 
סיפור של מיקרו ולא של מקרו, והתובנות והמסקנות 
שאליהן מגיע הספר הן ללא ספק צרות מדי. הכול קם 
ניצח אלא מפא"י  ונופל כאן על מפא"י, לא הליכוד 
הפסידה, ואם היא הפסידה, הרי זה בגלל שמאיר זרמי, 
מנכ"ל המפלגה שאיש כמעט אינו זוכר, איים להתפטר. 
כמדומה שאלדר, כותב המחקר, ייחס חשיבות מוגזמת 
לנעשה במסדרונות המפלגה ולא לתהליכים שהתרחשו 
הפנימיות  הסיבות  את  יותר  מנתח  אלדר  לה.  מחוצה 
למפלת מפא"י מאשר את הסיבות החיצוניות, שהיו לדעתי 
חשובות פי כמה. התזה של אלדר מעצימה את התפוררות 
המפלגה ולא מעניקה חשיבות מספקת למפת השינויים 

בחברה הישראלית. 
למפץ  בספר  מספקת  התייחסות  אין  למשל,  כך, 
הגדול של מחדל מלחמת יום הכיפורים ולמחאה הגדולה 
המשתוללת,  לאינפלציה  בעקבותיו,  שהתקיימה 
לישראל השנייה, לפער העדתי  להתנכרות המפלגה 
בעד  בהמוניהם  להצביע  המזרח  עדות  לבני  שגרם 
בגין והליכוד, להתחזקות הימין וגוש אמונים שהחלה 
ומפעל  הימים  ששת  מלחמת  בעקבות  להתרחש 

ההתנחלות ועוד.

שלושה בוחרים מבוגרים
עם כל פגמיו של הספר, ומסקנותיו הלא מספיק 
רחבות לטעמי, לא יכולתי להניחו מהיד. בחירות 1977 

מהפך ידוע 
מראש

תהליך פנימי ארוך של הסתאבות 
והתפרקות גרם לשקיעתה 

של ההגמוניה המפא"יניקית. 
מחקר שמתמקד, אולי יותר 

מדי, במסדרונות המפלגה 
ויכול לשמש תמרור אזהרה גם 

ליריבותיה היום

ירון אביטוב

היו הראשונות שבהן השתתפתי כמצביע, וקשה לשכוח 
את הדרמה שהתחוללה בהן ואת מבטו הנוגה משהו של 
ורבותיי, מהפך". לפי  יבין המכריז: "גבירותיי  חיים 
הספר המהפך הזה היה מתבקש, צפוי ולא מפתיע, כפי 
שאולי הצטייר לרגע באותם הימים. זכור לי שאפילו 
אבי המנוח, שהיה כל חייו מפא"יניק אדוק ואף רשום 
במוסדות המפלגה, הצביע לראשונה בחייו בעד הליכוד 

ואחריו הלכו, ככל הידוע לי, בני משפחה נוספים.
מעניין לקרוא את אלדר כדי להבין שוב עד כמה 
השחיקה  תהליכי  כמה  עד  משחית,  באמת  השלטון 
וההתפוררות של מפלגה לא מתרחשים ביום אחד, ועד 
כמה מנהיגיה גילו למעשה אטימות בניסיון למנוע 

את ההתרסקות. 
מפא"י  נגד  הציבור  שצבר  העוינות  משקעי  עם 
ובעידן כה קפיטליסטי, למפלגה פסידו־סוציאליסטית, 
כפי שהפכה העבודה במרוצת השנים, לא היה בכלל 
סיכוי אמיתי לחזור לשלטון, למעט גיחות פתע קצרות 
שהחזירו אותה מהר מאוד לאופוזיציה, עד שבמערכות 
הבחירות האחרונות היא הלכה והצטמקה יותר ויותר, 
של  חדש  דור  לעצמה  להעמיד  הצליחה  שלא  כיוון 

בוחרים. 
המופיעים  מאוד  המבוגרים  הבוחרים  שלושת 
בצילום הנוסטלגי־סימבולי שעל גבי העטיפה משקפים 
את  מאוד שאפיינה  והאשכנזית  הגלותית  הרוח  את 
מפא"י, ומסבירים מדוע ספק אם אי פעם היא תחזור 
לשלטון. הדור ההוא מן הצילום הסתלק מן העולם, 

ויחד איתו כמעט הסתלקה מפא"י.

הנזק של בן גוריון
בעיקר  המפלגה,  של  ונפילתה  עלייתה  סיפור 
משנת  החל  פרטים,  לפרטי  בספר  מסופר  נפילתה, 
1965, תוך שהוא מבוסס על נבירה בארכיונים ובגנזכים 
שונים, בפרוטוקולים של המפלגה, בעיתונים ישנים 
וגם בראיונות אישיים שקיים אלדר עם זקני מפא"י 
ורפ"י, ובהם שמעון פרס ויצחק נבון. חלק מהציטוטים 
האלה אמנם מעוררים עניין רב גם בדיעבד, למשל 
המאמרים שכתבו סופרים כמו עמוס עוז, ס. יזהר ומשה 
שמיר משני עברי המפה הפוליטית. אך אלדר מעבד 
מילולית  סימביוזה  ויוצר  שברשותו  המידע  כל  את 
התקופה  עיתוני  על  מדי  יותר  לטעמי  שמתבססת 



ופחות מדי על תובנות מחקריות. 
תקצר היריעה לפרט במאמר זה את כל שרשרת 
התככים המביכים במפלגה, אבל כמדומני שהחלק 
המעניין ביותר בספר בסוגיה זו הוא ללא ספק הארת 
כמה צדדים אפלים באישיותו של המנהיג המיתולוגי 
של מפא"י, דוד בן גוריון. בשלהי חייו הוא התעקש 
לנקות עד לזרא את שמו מפרשת לבון, והוא מצטייר 
את  לפרק  לו  אכפת  היה  שלא  נרגן  כקשיש  בספר 
המפלגה ולמשוך אותה למצולות יחד איתו, העיקר 
ששמו ינוקה מעניין שאיש כבר לא זכר או ייחס לו 
חשיבות, חוץ ממנו. "מעולם לא סלחתי לו... על הנזק 
שהסב לתנועת העבודה בעשר השנים האחרונות... של 

חייו" )47(, כתבה גולדה מאיר.
למעשה, משבר הפרישה של בן גוריון ממפא"י, 
העוינות הגדולה שלו ללוי אשכול, שהייתה גדולה אף 
מן העוינות בהמשך בין רבין לפרס, והקמת רפ"י, היו 
קו השבר שהוביל לקריסת המפלגה. שם נזרעו הזרעים 
של דעיכתה. כל עוד בן גוריון אחז בהגה בסמכותיות 
היה קשה למפלגות אחרות לאיים על ההגמוניה של 
מפא"י, אבל פרישתו גרמה לציבור למאוס בהדרגה 

במנגנון שלה ובפנקס האדום שסימל אותה. 

התנתקו מהציבור
מחליפיו של בן גוריון, החל מאמצע שנות השישים 
להקרין  הצליחו  לא  יותר,  אפורות  דמויות  היו  ואילך, 
סמכותיות כמוהו וכילו את זמנם על מריבות פנימיות. 
הניצחון בששת הימים העניק למפלגה, הסובלת ממשבר 
מנהיגות, חמצן לעוד כמה שנות שלטון, אבל החמצן אזל, 

במיוחד לאחר מחדל יום כיפור. 
מרתק לקרוא על האטימות והעיוורון שגילתה גולדה 
מאיר, כשניסתה להרכיב ממשלה חדשה בראשותה לאחר 
מלחמת יום כיפור. הממשלה שהרכיבה הייתה מבוססת 
אישים שהיו קשורים למחדל. למרות  אותם  על  ברובה 
מחאת הציבור התעקשה גולדה למנות שוב את משה דיין, 
שאיבד את כל הקרדיט הציבורי שלו, לתפקיד שר הביטחון. 

כשהיא נשאלה מדוע, השיבה גולדה: "ריחמתי עליו". 
וראשיה  המינוי ההזוי הזה לימד עד כמה המפלגה 
התנתקו מהציבור. ובינתיים קמה תנועת המחאה בראשות 
מוטי אשכנזי, שזוכה רק לאזכור אגבי בספר. גם העובדה 
שגולדה התפטרה לבסוף ובמקומה מונה ראש ממשלה צבר 

ראשון, יצחק רבין, לא הועילה. 
כהונתו הראשונה של רבין הייתה מלווה בשובל של 
פרשיות שחיתות, כולל זו של חשבון הדולרים בארה"ב. 
רבין התפטר לבסוף, נקבעו בחירות חדשות, הוקמה מפלגת 
ד"ש שגזלה קולות רבים של מפלגת העבודה, וכל השאר 

שבחלקה  היסטוריה  היסטוריה. 
ויכולה  רלוונטית  עדיין  אולי 
אזהרה  תמרור  מעין  גם  לשמש 

למפלגות אחרות בזמננו. •

הדרך ל־77' 
קריסתה של הגמוניית מפלגת 

הפועלים 1977־1965
ערן אלדר

עם עובד, 2018, 299 עמ'
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חדשים
  עיון – מקור 

הביוגרפיה הרוחנית של רבי שמעון בר 
יוחאי

דיון ביסודותיו הטקסטואליים של הזוהר
רונית מרוז / מוסד ביאליק

הספר מציע ניתוח של החטיבות הספרותיות בזוהר, הן 
כעצמאיות והן כמתייחסות זו לזו. “חטיבת חיי רשב”י” 
בספר היא מחרוזת של כעשרים סיפורים, הנשזרת סביב 

ציר הזמן הביוגרפי בחייו.

תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת 
קהיר

שמואל גליק / מכון שוקן
קובץ מוער של שרידי תשובות מפוזרים באוספי הגניזה 
הקהירית, מחכמי מצרים שחיברו ספרי שו”ת וספריהם 
מעולם לא יצאו לאור. בליווי מבואות המגוללים את תוכנן 

וסיפורן של התשובות.

מורה לנבוכים
גישתו החינוכית של הרמב”ם

עמירה ערן / מרכז מלטון ומכון מופ”ת
הספר דן בסוגיות חינוכיות העולות מחיבורו של הרמב”ם 
ומבקש להוכיח את הקרבה שבין הערצת האמת להערצת 
הרמב”ם  של  לתורתו  המשותף  על  ולהצביע  אלוהים, 

ולתהליכי למידה אקדמיים מגוונים.

כשהחלוצים רצו בית
חברי קיבוץ מול מנהיגיהם בראשית המדינה

אלון פאוקר / האוניברסיטה הפתוחה
חברי  בין  שנוצרו  והמתחים  הפער  את  בוחן  הספר 
הקיבוץ, שבקשו לשפר את איכות חייהם, לבין המנהיגות 
הקיבוצית, תוך תיאור וניתוח של קורות הקיבוץ בעשור 

הראשון למדינה.

סוחר המגילות
מסע בעקבות האוצר היהודי האבוד

יורם סבו / הקיבוץ המאוחד
סיפורן של מגילות עתיקות ושל דמות מהמאה ה-19. 
בירושלים כ-60 שנים לפני שנמצאו  המגילות התגלו 
המגילות הגנוזות באזור ים המלח. המגילות אבדו ושפירא, 

האיש שהחזיק בהן, שם קץ לחייו.

הכלכלה החברתית החדשה בישראל
בני גדרון, יסכה מוניקנדם-גבעון, ענבל אבו, אורן 

קפלן / רסלינג
והאידאיים של  הספר מנתח את המקורות ההיסטוריים 
לביטוייה  דוגמאות  מציג  החדשה;  החברתית  הכלכלה 
ומביא  בעולם,  החברתיות  וההשקעות  העסקים  בתחום 

ממצאי מחקר של ארגוניה.

  עיון – תרגום 

יצורי הפלא במדרש ובמדע
חדי-קרן, דרקונים ועופות חול

נתן סליפקין / מאנגלית: יהושע סטוקאר / מגיד
לומד המדרש נתקל ביצורים כדרקון, גריפון, סלמנדרה 
ויצורים מופלאים אחרים. הספר יוצא למסע בעקבותיהם 

ובניסיון להבין את יחסם של חז”ל ליצורים אלה, ומחבר 
בין המדרש למיתולוגיה ולמדע המודרני.

  סיפורת – מקור 

הרחק מעצי התרזה
יונתן ברג / עם עובד

המפגש בין פרופסור בדימוס, יליד ברלין וגרוש פעמיים, 
לבין שכנתו הצעירה, מוליד מסע בין תחנות של ישראליות 
משוסעת. וברקע קרבות משפחתיים ומלחמה המתלקחת 

בצפון.

תמה אפריקה
יעקב שביט / הקיבוץ המאוחד

גיבור  את  להביא  מבקשים  ילדות  חברי  נובלות:  שתי 
ילדותם, השחקן ג’וני וייסמילר )טרזן( למות באפריקה. 
פקיד בנק והיסטוריון חובב יוצא ברכבת להרצות בפעם 

האחרונה על קורותיה של מושבת יהודים באוגנדה.

הלב החירש
נגה גולדרינג / פרדס

עם  מתמודדות  פאניה,  ובתם  אב  אם  דמויות,  שלוש 
מגבלת   – הכל  ומעל  חייהן,  על  שמעיבים  מחסומים 
החירשות של ההורים. בעוד הם משלימים עם המציאות, 

פאניה מסתערת על החיים.

  סיפורת - תרגום 

הסוסה
ש”י אברמוביץ / מיידיש: דן מירון / הספריה 

החדשה
חדשים  בתרגומים  ספרים  מוכר  מנדלה  כתבי  מסדרת 
לעברית-ישראלית. “הסוסה” – התמוטטויותיו הפסיכוטיות 
של סרוליק, הקשור סימביוטית אל אמו – הוא מן היצירות 

המייסדות של סיפורת היידיש המודרנית.

כוחו של אחד
ברייס קורטני / מאנגלית: מרב מילר / כרמל

ילד אנגלי קטן נשלח לפנימייה לילדים ומחליט להיות 
אלוף העולם באיגרוף אבל נוחל השפלות. הוא חושף את 
השקרים והצביעות של המבוגרים בעיירה קרתנית על 

רקע מלחמת העולם השנייה ותחילת האפרטהייד.

הדברים הראשונים
ברונו ויירה אמרל / מפורטוגזית: ארז וולק / 

ספרית פועלים
ברונו נפרד מבת זוגו והוא חוזר כמובטל אל שכונת ילדותו 
בליסבון שרוב תושביה הם מהגרים, בני משפחות ששבו 
מאנגולה, מושבה פורטוגלית לשעבר. המפגש המחודש 

הוא יציאה למסע במבוך הסבוך של השכונה.

ֶלס
אנדרו שון גריר / מאנגלית: יואב כ”ץ / פן וידיעות 

ספרים
הולדתו  יום  סף  על  מדשדשת,  שלו  שהקריירה  סופר 
החמישים, נמלט מהזמנה לחתונה של האקס לשורה של 
שאליהם  לעולם  מסביב  אזוטריים  ספרותיים  אירועים 

הוזמן. מסע ספרותי שאחרי הכול הוא סיפור אהבה.
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  באחת מתורותיו שואל מייסד החסידות מדוע
חכמת הקבלה נקראת גם חכמת הנסתר. מה כל 
כך נסתר בספרות הקבלה, שהרי גם בזמנים קדומים 
אותם  ולהרחיק  הקבלה  ספרי  את  להסתיר  נהגו  לא 
פיזית מלומדי התורה והתלמוד. הספרים פתוחים וכל 

מי שרוצה יכול ללמוד בהם.
ייתכן שיהיו שיאמרו כי תורת הקבלה והחסידות 
נקראת תורה נסתרת מפני שהיא סבוכה להבנה. יתר 
על כן, הלימוד בספרות זו דורש בקיאות בענפי ידע 
שונים ובעיקר מחייב את הכרת הטרמינולוגיה, השפה 
ועולם המושגים הייחודיים לתורת הקבלה והחסידות. 
על טיעון זה עונה הבעש"ט שגם דפי הגמרא והתוספות 
דורשים רקע רחב ויכולות לימוד גבוהות. מי שאינו 
מכיר את התורה שבכתב יתקשה עם התורה שבעל 
פה. למרות זאת, התלמוד אינו נקרא חכמת הנסתר 
ומי שאינו מבין את הנאמר בו נקרא "בור", כלשונו 
של הבעש"ט. הפתרון עבורו הוא להרחיב ולהעמיק את 
לימודו. לעומת התלמוד, תורת הקבלה עשויה להיוותר 

נסתרת גם בעבור מי שיגביר את הלימוד בה.
הוא  החסידות  תנועת  מייסד  שמציע  ההסבר 
שספרות הקבלה נקראת גם חכמת הנסתר כי היא כמו 

מטעם לא מוכר. 
מאכל  של  טעמו  על  הרבה  לקרוא  יכול  "אדם 
מסוים", מפרשים אליטוב ושרקי את דברי הבעש"ט. 
את  להבין  ובאמת  תמונה  לראות  יכול  אפילו  "הוא 
כל הטכניקות שבהכנת המנה, שהופכות אותה למעדן 
ידע את  לא   – גורמה. אבל עד שלא טעם מהמעדן 
עדיין   – כך  על  וידבר  וישמע  שילמד  ככל  טעמו. 
לא יחצה את המחיצה המהותית שבין ידיעה שכלית 
ובין ידיעה אמיתית של טעימה בלתי־אמצעית" )עמ' 

53־51(.
בספרות  חופשי  באופן  לקרוא  אפשר  כלומר, 
וגם לרכוש בקיאות במושגי סדר  הקבלה והחסידות 
השתלשלות ומבנה הבריאה. אך עד שהלומד לא ידבק 
בתכנים ויחדיר אותם לתוך חייו, הם יישארו רעיונות 
יבין  הוא  במהותם.  ממנו  הנסתרים  בלבד  מעניינים 
למשל את אחד החידושים המשמעותיים של הבעש"ט, 
גם כל  ולכן  ורגע  שלפיו העולם מתחדש בכל רגע 
המתרחש בחיי האדם מתחדש בכל רגע ורגע. אולם 
הבנה כללית של החידוש לא תיצור שינוי דרמטי בחייו 

החסידות כהצעה קולינרית
העיתונאים יוסי אליטוב ויאיר שרקי ליקטו וביארו תורות קצרות של הבעש"ט במעין ספר אימון אישי. 

התוצאה היא מזון מהיר ומותאם לשטף החיים שמעורר תיאבון להמשך העמקה 

יחיאל הררי

האישיים. הוא עצמו לא יזכה לדבוק באותה התחדשות 
מתמדת.

  הדרכה לחיים שמחים
ושישים  כמאתיים  לפני  הבעש"ט,  שהסתלק  מאז 
שנה, נכתב לא מעט עליו ועל אודות תורתו. באופן 
המדף  על  הניצבים  הספרים  את  למיין  אפשר  כללי 
ז'אנרים.  לכמה  ובמייסדה  החסידות  בתורת  העוסק 
ישנם ספרים מחקריים, המנסים לפענח את דמותו של 
הבעש"ט מבחינה היסטורית. מחקרים אחרים מבקשים 
קהלים  על  השפעתו  והיקף  קסמו  סוד  על  לעמוד 
גדולים, היום אפילו יותר מאי פעם בעבר. לצד הספרות 
המחקרית נפוצים ספרים המתענגים על סיפורי חסידים 
ומשמעויותיהם המודרניות. ביניהם ניתן למצוא ספרים 
של מחברים קנוניים כמו מרטין בובר וש"י עגנון, לצד 
זושא  כדוגמת  ציבוריים  ופרויקטים  חדשים  סופרים 

בראשות שרה ב"ק וד"ר זאב קיציס. 
להעמיק  הקורא  את  המזמינים  ספרים  גם  ישנם 
בתורות הבעש"ט ולראות בהן שיטה שלמה וסדורה. הם 
מזמינים את הקורא למסע שבמהלכו הוא זוכה להכיר 
את היסודות הקבליים חסידיים שעליהם נשענת תורת 

הבעש"ט ואת האופן שבו הוא כורכם יחדיו.
הספרות המחקרית פורשת בבקיאות רבה את המסד 
מכאן  הבעש"ט.  צומח  שממנו  והסוציולוגי  הרעיוני 
כמי  הקורא  את  משאירה  היא  אבל  הרבה.  חשיבותה 
שלומד על אודות המעדן ולא מאפשרת לו להכיר באמת 
את טעמו הנסתר. מהצד השני, סיפורי הבעל שם טוב 
הם כמו הזמנה לאירוע טעימות. האורח יכול לטעום את 
טעמם של המאכלים, אבל לא באמת לסעוד את לבו 
ואף ללמוד כיצד להתקין את המעדן בביתו. הספרות 
המעמיקה על אודות הבעש"ט ושיטתו היא כבר ארוחה 
שלמה, אבל לעיתים כבדה מדי ודורשת יכולת העמקה 

עבור מי שמבקש נשנוש קליל באמצע היום.
אליטוב ושרקי מבקשים בספרם להכיר לקורא את 
לצורך  מענה  המספקת  חדשה,  בדרך  הנסתר  תורת 
השוטף במסרים קצרים, מעוררים, מעודדים ומחזקים. 
ספר  לא  וגם  עיוני למתקדמים  ספר  לא  הוא  ספרם 
סיפורי חסידים ובוודאי שאינו ספר מחקרי. זהו מעין 
ספר אימון אישי. הם מזמינים את הקורא להכיר את 
בהן  שיש  קצרות,  פנינים  באמצעות  החסידות  קסם 
בשפה  אישיים  וביאורים  סיפורים  של  נינוח  שילוב 

עכשווית. 
אצל  האצורות  הבעש"ט  תורות  מאות  מתוך 
תלמידיו וממשיכי דרכו, בחרו אליטוב ושרקי מאתיים 
וחמישים תורות, וחילקו אותן לנושאים: אהבה, אמונה, 
מחשבות זרות, האדם. כפי שמעידים העורכים, הם לא 
וגם לא ביקשו  חיפשו את התורות שיש בהן חידוש 
להתחקות אחר הקו הרעיוני המקשר בין התורות. הם 
ליקטו רק את התורות המציעות הדרכה לחיים. חיים 

של משמעות ושמחה. 

לא מנותק מהשגרה
ההקשר  רקע  על  מודגשת  הספר  של  הייחודיות 
הביוגרפי של הכתיבה. אליטוב ושרקי הם עיתונאים 
הספר  את  שמרכיבות  הקצרות  התורות  במקצועם. 

ד"ר יחיאל הררי הוא סופר ומרצה. ספריו "לנצח כל 
רגע מחדש", "אומנות ההגבהה" ו"סודו של הרבי" ראו 

אור בהוצאת ידיעות ספרים

הייחודיות של הספר 
מודגשת על רקע ההקשר 

הביוגרפי של הכותבים. 
יוסי אליטוב ויאיר שרקי 

צילום: David or, אריק סולטן
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תשובות // 1. ַרסּוֻל )َرُسوُل( / 2. ונצואלה / 3. פאודה / 4. ָדִוד, ֹמֶשׁה ִאיׁש ָהֱא־ֹלִהים, ָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ה' ִיְשׁפְֹּך 
ִשׂיחֹו / 5. אדום ולבן / 6. מיקי קם / 7. הברון האדום / 8. קורט וונגוט / 9. ג'ודו / 10. ישראל ואיי שלמה / 

11. גרמניה, איטליה ויפן במלחמת העולם השנייה

  בכתביו הבחין ר' יהודה הלוי בין "דעת א־להים" לבין
"דעת א־להים בארץ" )על פי הושע ד, א(. המושג הראשון 
מציין את האמונה, את השקפת העולם, את התפיסה ההגותית 
המופשטת, ואף במידה רבה את עבודת ה'. המושג השני מציין 
את השפעת האמונה על בניית העולם, על העזרה לזולת ועל 
השקפת החיים הדתיים. הושע מביא רשימה של מעשים הפוגעים 
ָּפָרצּו...". באמצע  ְוָנאֹף  ְוַכֵחׁש...  ב"דעת א־להים בארץ": "ָאֹלה 
הרשימה מצוי "נאף", ועיקרון שלילי זה כולל בתוכו את מכלול 
העברות הנוגעות במיניות. כאן מבקש אני לרמוז על עמדת 
היהדות בתחום זה, הבנויה על בסיס אידיאל החיים היהודיים, תוך 
עימות עם עמדות הדתות שהתפתחו לכאורה ממנה ושהאמינו 

שאף היטיבו ללכת רחוק ממנה ולעבור אותה.

האישה והאם
אתחיל את דיוני כשאני נשען על פרשת נשות למך שבספר 
בראשית )ד, יט(. אעשה זאת לפי קריאתם של אנשי האגדה, רבי 
עזריה בשם ר' יהודה בר' סימון, ובעזרת עיבודו של רש"י: "ַוִּיַּקח 
ִנית ִצָּלה" )בראשית ד,  לֹו ֶלֶמְך ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵׁשם ָהַאַחת ָעָדה ְוֵׁשם ַהּׁשֵ
יט(. כך היו אנשי דור המבול עושין. היה אחד מהן לוקח לו שתי 
נשים, אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש. זו שהיתה לפריה ורביה 
היתה יושבת כאילו אלמנה בחייה, וזו שהיתה לתשמיש היה ]למך[ 
משקה כוס של עקרים שלא תלד, והיתה יושבת אצלו מקושטת 
כזונה. על זה אמר הכתוב באיוב )כד, כא( "רֶֹעה ֲעָקָרה ֹלא ֵתֵלד 
ְוַאְלָמָנה ֹלא ְיֵיִטיב". גם שמות הנשים רומזים על כך. שם האחת 
עדה – אחד מהוראות המילה עדה רומזת שבעלה התרחק ממנה. 

"ושם השניה צלה - שהיתה יושבת בצלו".        
לפנינו השבר שבין שתי הפונקציות של האישה: האשה כאם 
- האישה היולדת והעלובה המאבדת את שארית יופייה, והאישה 
האהובה - שלא התאפשר לה ללדת. וכך, למך עם שתי נשותיו 
מייצג את עמדתה של האלילות. אלא שהאבסורד עומד בפתח 
וגישה מקבילה מצפה לנו באופן מפתיע גם בנצרות. האמנם? 
כן! גם היא חילקה את הפונקציות אלא שבאופן קצת שונה. היא 
העמידה לפנינו את דמותה של מרים, אמו של ישו, הדגישה את 
האמהות שבה, אך כאשר הפכה אותה לאם בתולה היא ביטלה 
את החלק השני שבאישיותה, את האהבה המינית. לפנינו קו 
מחשבה שנקודת המוצא שלו היא שהמיניות כשלעצמה היא רעה 
אך האמהות היא נפלאה. והנס העומד במרכז האמונה הנוצרית 
מרים  נולדה  כיצד  ולהסביר  הפרדוקס  על  להתגבר  מאפשר 
תוך עקיפת המיניות הרעה. ועתיד העולם? הוא ייבנה על ידי 
הרשעים והבינונים, אלו שלא יוכלו להתגבר על יצרם. ובינתיים 
נשים רבות שהלכו בדרכה של מרים יישארו בתולות לתלמיד, 

בבגדי הנזירות שלהן.

איסור הסירוס
אחד הביטויים המפתיעים ביותר של ההלכה היהודית מצוי 
לדעתי באותו איסור הקובע שלמרות שמותר לנו לשחוט שור, 
אסור לנו לסרס אותו. זהו הניגוד המוחלט לרעיון שהציעו אנשי 
הסירוס  את  ראו  הם  ושונות.  מגוונות  בצורות  הנוצרים  הדת 

כאפשרות ואפילו כמצווה לעבוד את הא־ל. היהדות מנסה לחנך 
שהמיניות היא חלק אינטגרלי של אישיותנו, אשר צריכה לעזור 
לנו בהתפתחותנו, כגברים וכנשים. ואכן, כאן יכולים אנו לראות 
את העימות בין השקפת החיים היהודית לבין אותן גישות שקיבלו 
את תופעת הסירוס באופנים שונים. בנצרות, אנשי דת סירסו את 
עצמם כדי לעבוד על ידי כך את הא־ל ללא הפרעתו של היצר הרע. 
יותר מחכם יהודי אחד הדגיש שזו שגיאה עקרונית. שללא פעולתו 
של מה שמכונה היצר הרע אי אפשר להפרות ולהוליד ושהקב"ה 

הועיד ליצר הרע גם תפקיד של ברכה. 
אלא שהדתות שינקו מהיהדות השתמשו בסירוס למטרות 
לא  שקולם  כדי  ילדים  בסירוס  השתמשה  הכנסייה  נוספות. 
יתחלף בהתבגרותם המינית וכך יוכלו להמשיך לשיר במקהלות 
הדתיות בקולות הסופרנו של ילדותם. גם בדת ישמעאל מצאנו 
את תופעת הסירוס. וכך המשיכו אף הם את המנהג האלילי, 
שלו היינו עדים במגילת אסתר. הייתה זאת דרך שבה השתמשו 
להרמונות  בטוחים  שומרים  "לייצר"  כדי  והעשירים  המלכים 

הנשים שלהם. 
אצל  האמנות.  ואת  הדת  את  הסירוס  שירת  הנוצרי  בעולם 
שליטים  של  לתאוותם  אקסקלוסיביות  העניקה  היא  ישמעאל, 
ועשירים. גם ההרמוניה וגם ההרמון אימללו מסכנים. ובמקביל, אולי 
מסיבות דומות, התפתח אצלם גם המנהג האיום של מילת הנשים. 
הנביא  ידי  על  היהדות  העלתה  לסריסים  נחמה  דברי  אכן, 
ישעיהו )נו, ג־ה(: "ְוַאל יֹאַמר ַהָּסִריס ֵהן ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש. ִּכי כֹה ָאַמר ה' 
ַלָּסִריִסים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמרּו ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ּוָבֲחרּו ַּבֲאֶׁשר ָחָפְצִּתי ּוַמֲחִזיִקים 
ִּבְבִריִתי. ְוָנַתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי ָיד ָוֵׁשם, טֹוב ִמָּבִנים ּוִמָּבנֹות 

ֵׁשם עֹוָלם ֶאֶּתן לֹו ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּכֵרת".

לחבר קדושה לקדושה
הערה אחרונה. למרות כל דברי החיוב שבמסורת היהודית, 
נשמעו בה גם קולות אחרים. הרמב"ם הושפע מאריסטו שאמר 
"שזה החוש ]=היצר המיני[ חרפה לנו, ומה טוב מה שאמר, כי 
באמת הוא חרפה, הוא גורם לנו דברים זהים לדברי הבהמות... 
ואין בו דבר מענין האנושות". כנגדו נכתבה "אגרת הקודש", 
חיבור שיוחס לרמב"ן. אביא ממנו רק קטע קטן, לדעתי מופלא, 
ואתרגם אותו לשפתנו אנו כדי שכוח דבריו יישמר, ואולי אצליח 
בכך. וכך היה אומר החכם האנונימי הזה, "אתם הדרוויניסטים 
מאמינים בסופו של חשבון שהכול נעשה מתוך המקרה ולפיכך 
מקבלים אתם שגם המיניות שלנו היא מציאות בהמית. אך אנו 
מאמינים שהקב"ה ברא את האדם, ואם הוא ברא, אזי משהו מן 

הקדושה העליונה נשאר בנו.
על  לימדה  היא  מלכתוב.  יותר  עשתה  ההלכתית  המסורת 
המצווה לחבר קדושה לקדושה, את קדושת היחסים שבין בני זוג 
עם קדושת השבת. היא הפכה קשר זה למצווה. אכן, כשכתבתי 
דבריי אלה הבנתי אמירה שאף המשורר שחיבר אותה לא הבין את 
מלוא המשמעות של מה שאמר. הוא לימד ש"יותר מאשר שמר עם 
ישראל על השבת, שמרה השבת על עם ישראל". כשגמרתי את 
רשימתי הבנתי את מה שכתוב. הבה נחזיר את מלוא המשמעות 

של המילים. הבנתם גם אתם, נכון? •

לדעת א־לוהים בארץ
לעומת הנצרות והאסלאם, היהדות רואה ביצר המין חלק שבקדושה 

ואוסרת את הסירוס. הערות על המיניות באספקלריה יהודית 

מילהלסיום

שלום רוזנברג

עריכה  ועברו  החברתיות  ברשתות  בעבר  פורסמו 
והתאמה למבנה של ספר. הן עלו כלשונן בתוך שטף 
החיים, בתוך העיסוק היומיומי והשוחק שלהם בזרם 

"האינסופי של פוליטיקה, חדשות וסערות העולם". 
המחברים  של  והרקע  הספר  נכתב  שבו  ההקשר 
מוסיף לתורות נדבך פיקנטי ועדכני. הוא מלמד על 
חשיבות הרוח שלא במנותק מחיי השגרה העמוסים. 
הרוח חשובה ורלוונטית כשהיא משפיעה על החיים 
עצמם ומשגשגת בתוכם. הספר ואופן כתיבתו מעידים 
כי תוכני החסידות אינם דורשים עצירה משטף החיים 
והם גם אינם מנותקים מהם. הם נועדו להפרות אותם 
ולעזור לקורא לחיות את חייו בעוצמה רבה הרבה יותר. 
"צמאה לך" יכול להיות ספר מבוא לתורת הבעש"ט. 
ובעיקר  הוא מתאים למי שמבקש שער אל תורותיו, 
מבקש למצוא את הרלוונטיות של אותן תורות בחיים 
המודרניים. לא פחות מכך הספר יכול לעורר צימאון 
ולדחוף להמשך לימוד שיטתי ומעמיק בתורת החסידות.

לגבי  הבעש"ט  תורת  את  מבארים  כשהמחברים 
השאלה מדוע נקראת תורת הקבלה תורת הנסתר הם 
מתארים שאותה חוויית דבקות דורשת מאמץ אקטיבי, 
נכונות להקרבה ולהמשכה של התכנים לחיי היומיום. 

וכך בלשונם:
חווית הדבקות בה׳, ההכרה באין־סוף ובאחדות הבורא – 
הן אפוא בבחינת סוד גדול, הטמון במעמקי הלב. אמת, 

מילותיה של תורה זו חשופות כיום לעין כול. אך טעמה, 
ריחה, הווייתה – כל אלו מוסתרים וחבויים בהגדרה, גם 

היום תורת הנסתר היא תורה נסתרת וחוכמה חבויה 
ונעלמה, כי היא מדברת על חוויה פנימית ורק עבודה 

קשה של מאמץ ויגיעה ודבקות נפשית הן המאפשרות 
לטעום את טעמו של עולם נסתר וכמוס זה.

המחברים  של  המאמץ  תוצאות  את  מציג  הספר 
והמאמץ שלהם מעורר גם את הקורא לשאוף להזיע 
הלב  פנימיות  אל  נסתרות  דרכים  באותן  ולדבוק 

ופנימיות העולם. 
הספר לא רואה אור בחלל ריק. בשנים האחרונות חל 
שינוי גדול בנגישות, בהיקף ובעומק של פרסום תורת 
מכירות  של  המספרים  הרחב.  הקהל  בקרב  החסידות 
הספרים ביריד החסידות בבנייני באומה מדברים בעד 
עצמם. אם להעריך על פי נתוני השנה שעברה, ביריד 
י"ט כסלו הקרוב יימכרו תוך ימים ספורים מאות אלפי 
ספרים, שישונעו בעשרות משאיות. אלו מספרים בלתי 
גווניו,  כל  על  שהציבור,  בבירור  המלמדים  נתפסים 
לא מסתפק בתוכניות בישול ובתיאור המטעמים. הוא 
ולהשתתף  הבעש"ט  מתורות  לטעום  מהכול.  רוצה 
ושליחות.  בה תוכן, משמעות  בסעודה אמיתית שיש 

סעודה מפוארת, העולה ממטבח 
בריאותי שהופך תכנים עתיקים 
עצמם  לחיים  לרלוונטיים 
ולמרוץ ההישרדות היומיומי. •

צמאה לך 
פנינים מתורתו של הבעש"ט

עורכים: יוסי אליטוב ויאיר 
שרקי

מעיינותיך, תשע"ט, 512 עמ'
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